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א−472 ،:אמ

 "حبث علمى"تقرير عن

ىف اليوم التاىل ملذحبة إسرائيلية   آتب هذا النص... 
قامت...جرت ىف جنوب لبنان، ىف أوائل الثمانينيات، 

إسرائيل بعد احلادث بعرض بعض اجملاهدين احملتجزين لديهم ىف
أقفاص حديدية مدالة من طائرات اهلليوآوبرت، ختويفا

 وامتهانا

ث علمى تقدموصلتىن هذه األخبار وأنا أآتب تقريرا على حب
به أحد املدرسني باجلامعة للرتقية إىل وظيفة أستاذ مساعد،

حتصيل: "وصلىن ما بالبحث من اغرتاب وأنه على أحسن الفروض
، فكتبت هذه القصة املقال، ونشرت باألهرام، آتبتها"حاصل

وآأهنا التقرير األْوىل بالتقدمي للجنة املوقرة للرتقية الىت
 .أنا عضو هبا جدا

أِصبُت به شخصيا من  تغري شىء بعد ثالثة عقود إال ما هل
 !!!.، برغم آل ذلك؟"داء التفاؤل املزمن"

-1- 

الصليب األبيض معلق خلف الظهر لتمييز اجلنس األدىن
استعدادا لالنقضاض، لكن الوجه ال ينم عن أمل مفرط آما آنت
أختيله منذ مسعت اإلذاعة تبث هذا العار، يتالشى األمل إذا

ملاذا يتأمل الناس إذا آان األمل ال يقتلهم، وال يدفعهم. زاد
 ).وليس بعد؟ -اآلن (إىل القتل؟ 

-2- 

 .قاض أنا؟. ُأمـْسـُِك بالقلم ألآتب التقرير

 العدالة معصوبة العينني وأنا مـُفـَتـَّحـُهـُمـَا 

 .حمنٌة أن ُيضطرُّ احملكِّـم أن يعرى ضمريه، أن يتعرى أمامه

آيف أوقع على شئ. أن أوقـِّـَع على هذا الشئ ال أستطيع 
 .؟"ليس بشئ"
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مبجرد أن أمسك بالقلم تتدىل من السقف بدًال من النجفات
النادرة، أقفاص من طائرات اهلليوآوبرت املغرية، سجون معلقة،
ترتاقص الصلبان البيض فوق الصفحة السوداء، فتستحيل
الكتابة من حيث املبدأ، أملح أحد السجناء الفلسطينيني ىف
األقفاص وآأنه يلوح ىل بيده، مودِّعا أو متوعدا، يتحداىن أن
ُأَوقـّع، آل شئ يتحدى، يتحداىن شخصيًا هذا الذى جيرى يتحدى

 .ويبصق ىف وجه تاريخ اإلنسان مجيعًا  وعى البشرية،

 .السالم حتمى، والتقرير الفردى حتمى آذلك

كادآيف حكم السادات أا آخر احلروب؟ حنن نستطيع ـ بال 
ـ أن حندد تاريخ بعض ما فات من حروب، فكيف استطاع هو أن
حيدد آخرها؟ رمبا آان يقصد آخر احلروب الىت سيخوضها هو، ومع

 .رمحه اهللا. ذلك فقد خاض حربا قذرة، ُقتل فيها جدا

أمتىن لو أستطيع أن أحذو حذوه فأقرر أن هذا التقرير هو
 .رنيحىت لو آانت ايته تنتظ  آخر التقارير؟

-3- 

 ....ليكن

ااملة واجبة، والكون ال ينصلح دفعة واحدة، والكل ىف
، واألحباث آلها مثل...اإلساءة سواء، الظلم الشامل عدل

بعضها؛ إما آالم فارغ أو آالم مفروغ منه، وأنا مايل؟ ماىل
عضو ىف اللجنة املوقرة يا أخى، ليكن، مثلى مثل  أنا؟ أنت

 .أمــّا بارد  غريى،

إال ُمسيئًا وأى الناس.. ـُْر ياغراب وأفِسد لن ترى أحدًاج
 ".مل يـَجـُر

تربر لنا الظلم وأنت مل  يا شيخ املعـّرة؟ هل هذا وقته؟
  !تظلم إال نفسك بكل إباء 

الصليب أبيض، والسجون معلقة، والبشر هنا وهناك 
 .فقدوا الشئ

ر ىل منالباحث الذى ينتظر َمـلَء هذه األوراق ليرتقى ينظ 
مفهومة غبية، وهو ال يلتفت  النافذة ىف هلفة" شيش"خلف 

قال رب مل حشرتىن أعمى،"  لينظر ىف السماء لريى ما أراه،
أنا مل أحُشر شيئا ىف دمـّاغ أحد، هم  ،"وقد آنت بصريا؟

الذين حشروىن ىف هذه اللجنة حشرا حبكم األقدمية، ملعون أبو
 .األقدمية، واألآثرية باّملرة

جمتمع الرفاهية، اموعة االقتصادية اجلديدة على وشك
 .التنحى، العقل الشاب، شاَب وانتهى، مل يكن شابا أبدا

حبٌث علمى بال طزاجة أو دهشة.ما الطزاجة؟ أين الدهشة؟
ينبغى أن يبحث له عن اسم آخر؟ عقوٌل خمزونة ىف برودة غري

 .مالئمة
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لالستعمالعقول انتهى عمرها االفرتاضى، عقول ال تصلح 
 !!اآلدمى، ملاذا إذن؟ 

 وملاذا اجلماعي؟ وملاذا التوقيع؟. وملاذا الفردى؟. ملاذا التقرير؟

-4- 

لست مثل غريى، هكذا أزعم، يالحقىن ِظ،ّلى أينما تلفتُّ، يالحقىن 
باستمرار، حياسبىن، يقهقه أحيانا قبل أن أرد، يريد حال حامسا

  .،يرفض..أطلب التأجيل، وليس بعد، "اآلن"، دائما "اآلن:"

السكني الىت تذبح األطفال، يـُحكم قـَفـْل   يشحذ" توقيعي"
 .السجن املعلق املّدىل من اهلليوآوبرت

 .مىت أتوقف عن آل هذا؟ 

-5- 

ال مفرمن التكــُّيف مع الواقع ، التشّكل، التعّقل، حنن
 .يكفي  وأى شىء. دولة نامية

سائل بارد لزجأمسك القلم وأهم بالتوقيع، أحس ب 
يتسّحب على ساقى اليمىن حىت فخذى، أرعب فأقوم آامللسوع،
أتلفت فيخيل إىل أىن أختيل، أمد يدى أحتسس فتتأآد اللزوجة
وأتأآد أنه خياٌل أوقع من الواقع، تغمر أصابعى اللزوجة

 .لكن دون سائل ودون دماء

أحسست ـ ىف جزء من ثانية ـ أن ساقى قد غاصت ىف برآة
جتمعت من أشالء أطفال بني الثالثة والسادسة، آانوادماء 

وحوى يا وحوى،"يغنون ـ قبل القصف مباشرة ـ 
، آانوا يغنوا مع أننا لسنا"وآمان وحوى إيوحة...إيوحه،

دمعت عيناى،" وحوينا الدار".. وحني قالوا !! ىف رمضان 
يرتاجع خياىل السوداوى السخيف، لكن اللزوجة مل تفارق

الىت تتجمع جبوار بعضها ىف آتلة هالمية هى األخرى، أصابعى
أحاول أن أمسك بالقلم فتعجز أصابعى املتالصقة داخل الكتلة
املتشكلة عن االمساك به، أتبني اختفاء أصابعى، آتلة رخوة

داخلىن فرح أقرب. من حلم مدهنن، آيف أمسك القلم بال أصابع؟
لتوقيع ميكن أن أبررهإىل اخلجل ـ حني تصورت أن االمتناع عن ا

 .بأسباب مرضية آهذه

 .ليس على املـُعـَاِق حرج

-6- 

البد من التوقيع، حىت لو وجهوا إّىل مباشرة هتمة قتل
أطفال ال أعرفهم، ليكن التوقيع مباء النار أو مبسحوق
النابامل، سأوقع هذه املـّرة بشرط أال يتكرر مثل ذلك أبدًا،
لكىن على يقني أىن مبجرد أن أوقع سينسى الكل آل شئ، آل شئ،

ل شئ، وخاصة الدماءال بل سيكتفون بنسيان اجلانب املؤمل من آ
واألطفال، وصوت تكسري العظام، وإهانة الشيوخ، وجرح حياء

 . العذارى، ومنظر األشالء

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3619



א  15I12<I2008א –א

 قال يعىن آانوا تذّآروا أيا من ذلك أصال؟

البد. البحث العلمى شئ، واحلرب شئ آخر. ما هذا الربط الفارغ؟
 .مستقبًالأن أفيق وأن أوقع، وأن أصّدق أم قبلوا شروطى ولو 

عيوم مرآزة على القلم والورق ومكان التوقيع، وافقوا
على شروطى دون أن ينظروا فيها أصال، أتوهم أم يستحيل أن

 .ينسوا الشروط ماداموا حيتاجون توقيعي

أقاوم رعشة يدى وقد ختّلقت ىل أصابع قصرية جديدة من آتلة
تاللحم الرخوة اللزجة، أهم أن أوقع، تقفز ابتساما

التهاىن فوق برك الدماء، وتطمئن وجوه الباحثني النجباء
 ..أنىن عقلت، فوقعت

تـُشـَّل أصابعى عن احلرآة مع تنميل متسّحب بطئ آله إغاظة
  .ىف اسرتخاء حييط به غثيان ال يزيد، وال أتقيأ

-7- 
آان علّى أال أقبل، آان ال بد أن أعتذر من البداية،

طائرات اهلليوآوبرت هذه هكذا ولكن من أدراىن بتوقيت ظهور
 اآلن وهى حتمل أقفاص هذا السجن املَدلَّى ؟ 

  .هل َثم جديد؟

مل حيدث إال أم جسدوا اجلارى فعال، اجلارى ىف آل مكان وليس
 .فقط فوق مساء جنوب لبنان

 !! ?أستقيل

 .نعم، ال بديل

تـُمصمص الشفاه، يزداد عدد هذه األحباث، وعدد: يفرحون
األطفال املبتسرين، تتكّسر آرات الدم احلمراد والبيضاء خجال
وانتحارا، ترتاآُم األرقام، واألشالء، وصفحات الدوريات، وبقايا
الكلمات، والوظائف الشاغرة على الرغم من شاغليها، تتجمع
جثث األحياء فوق بعضها البعض، ال أستطيع أن أتنفس من حتت آل

غازات إياها، يشكـّون ىف سالمة عقلىهذه األآوام اللزجة ذات ال
مع قليل من مشاعر العطف وآثري من آلمات الرثاء، جنبا إىل
جنب مع لسع سياط الشفقة من بعيد دون أن تظهر األيدى املمسكة

 .هبا، آل ذلك على خلفية فرحة سرية تعم آل الباحثني األصغر

 .!؟..أرفض

 هذا حبث ال يْرَقى، 

ليس ألا أحباث سيئة ولكن ألا. ترَقيأحباث هذا الباحث ال 
 .ليست أحباثًا أصال

 .يرفضونين مجيعا

 .شخص صعب، دعـُوه

 .شخص ال يوافق إال من وافقه، دعوه

 .دعوه.... دعوه... دعـُوه
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 !!!!يا ليت

 .ال هم يدعوىن، وال أنا أدعهم
-8- 

 .دعـُوه، دعـُوه، دعوه
-9- 

 ؟.."أناِور"

 .فرٌق بني التكتيك واالسرتاتيجية

 .هو هذا

حىت حيني الوقت الذى أملك فيه" اآلن" "التقرير"أوقع هذا 
سوف - حينذاك  - مقاليد السلطة، فأغري آل شئ، آرسى السلطة 

يسمح ىل بتعديل الكون مبا ىف ذلك أنظمة البحث العلمى وقواعد
الرتقية، وساعتها سوف أرفع عنهم الصليب األبيض وأطلق سراح

واء، وأيضا املعلقة على األرض، وهكذاسجناء األقفاص املعلقة ىف اهل
أحرر األرض احملتلة؛ حني أحرر النفوس احملتلة، والعقول امدة، سوق
أحتدى بذلك آل شرور العامل املتغطرس، وأوراق العلم الزائف،

 .العلم، والعلم الالعلم" آنظام"والعلم الردئ، والعلم 

اآلن،آالم فارغ، حىت هذا الذى أمتنظر به أمام نفسى 
 آالم فارغ،  أصّبرها خداعا، ليس إال

 .ليس متاما، سوف حيصل

 .مىت؟ .. 

 .بعد سنة؟ عشرة؟

 .آم طفال سوف تتناثر أشالؤه؟: وحىت ذلك احلني 

 .وآم باحثا سوف تفسد أخالقه ويتفّسخ عقله؟ 

 !! ؟بعد أن ينمحى آل شئ  آيف سيكون آل شئ، 

 .ميت؟

 ..ال
-10- 

 .التوقيع جنب التربيرهأنذا أضيف إىل نذالة 

 .األشرف واألحزم أن أوقع دون غنج قبيح

أن أشرتك ىف اجلرمية عالنيًة وبشجاعة األنذال خري من أن أضحك
 .على نفسى وأؤجل إىل ماال اية

 .دون تربير" أوقَّع"

 .دون تكتيك أو اسرتاتيجية.. أوقِّع

 .أوقِّع

 املتغطرس،وأنتظر دورى لتسليم بيىت ووعيى وِعرضى لصاحبهما 

 .رافعا ذراعّى االثنتْين إىل أعلى

 .ميكن أن أرفعه  "أبيض"مل يعد عندى أى شئ 
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אא  −473 א، א، )12(אמ،

 املشاهدة، واحلوار املبدئى مع مقدمة احلالة:أوال

 :اعتذار قبل احلالة

آنا قد وعدنا ىف األسبوع املاضى أن نقدم احللقة النهائية
سنة بني الشارع84العرجبى املتقاعد (ىف حالة عم عبد الغفار 

الغابة والبيت الرحم، وذلك فيما خيص فحص املنطقة الواقعة
بني احللم واجلنون، إال أنىن وجدت أن هذه املنطقة حتتاج إىل

اإليقاع"ليه أوال ىف عملى تنظري طويل آمقدمة ميكن الرجوع إ
آما ميكن أن جند حاالت أآثر إيضاحا " احليوى وحرآية اإلبداع

نعرضها جنبا إىل جنب مع هذه املنطقة ىف حالة عم عبد
الوس املضغمة الىت آانالغفار، آنت أنوى أن أميز طبيعة اهل

يسمعها عم عبد الغفار دون متييز، واهلالوس الىت تتحدث
بألفاظ واضحة وهتديدات مرعبة، بني اهلالوس السمعية والبصرية

أبني حالة الوعى  ىف احللم واجلنون، وأن أحاول أن
 إخل...فيهما

 االعتذار هو تأجيل ووعد وليس تراجعا

لة الىت سنقدمها اليوم وغدامث إنىن وجدت ىف احلالة البدي
ما يستأهل النظر واملناقشة لصعوبة الفرض،) سنة17سنه (

ورقـَّة املريض وهشاشته معا، رمبا مقارنة حبالة عم عبد
املصارع العنيد القاسى املنتبه املتحفز) سنة84سنه (الغفار 

سنة، والذى مل يهتز توازنه إال بعد75حىت سن " النمر"
توازنه بعد أن حافظ عليه  ات، اهتزتقاعده بثمان سنو

الكر" بعالقته املستمرة باملوضع برغم اقتصاره على أسلوب 
طول الوقت، وحني ُحرم من هذا األسلوب وجد نفسه" والفر 

  وحيدا فارغا من أى آخر ميلؤه، قد تسمح لنا نشرة الحقة ىف
الىت) ليس امسه احلقيقى طبعا(سامح : مقارنةذلك حبالة اليوم 

موضوع يستأهل" مث"سنعرضها والذى تشوَّه قبل أن يكون 
 ويساعد على، ويساهم ىف، النضج، 

 !!!)وآالمها آخر العنقود 

* * * 
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 واآلن نبدأ نشرة اليوم

 آما قدمتها الزميلة) حالة سامح(املشاهدة   من ورقة

 :مقدمة

سوف نعرض اليوم أغلب ما سجلته الزميلة ىف ورقة
ىف االجتماع العلمى  الىت قدمتها  (sheet)املشاهدة 

أن  التعليمى ىف قصر العيىن، وننوه مرة أخرى، آالعادة،
غري حقيقية، وآذلك املوقع -فيما عدا اسم األستاذ –األمساء 

اجلغراىف، وبعض التفاصيل الىت قد تدل على شخصية املريض أو
 .ذويه

سوف نعرض تعقيب األستاذ -اليوم أيضا –وبعد ذلك 
وهى تشمل الفرضمع الزميلة، واملناقشة املبدئية 

 .الذى سوف نناقشه مع املريض غدا العالجى/الرتآيىب

وغدا نعرض املقابلة مع املريض، والتعقيب النهائى
 والتوصيات

 وأمسح لنفسى بأن أنصح الصديق القارئ أن يقرأ النشرتني
 أو على األقل أن من يقرأ نشرة  ،) اليوم وغدا(معا، 

تصله   اليوم يلزم نفسه بقراءة احللقة الثانية غدا، حىت ال
 ) املعلومات ناقصة، ورمبا غري مفيدة، أو حىت ضارة

سنة ، طالب متوقف ىف 17   إبراهيم  سامح  :اسم املريض 
 سنة تانية دبلوم متوسط، 

 :جاء يشكو من 

أنا يا دآتورة عندى حالة غريبة، آنت عايز آخذ"
الدبلوم عشان ادخل اجليش سنتني بس وماتبهدلش، فيه ناس

وخيسسوىن، فيه واحدة بتشتمىن وتؤمرىن، بامسع  عايزين يئذوىن
ى العربيات ، والناس بتلقح علّيا بالكالم، فيهصوت هبد عل

ده منهم، من اللى  واحد يقعد حتت الشباك ويقعد يكح، 
عايزين يئذوىن، هو قرفان مىن، أصلهم بيكرهوا املسلمني، مش
بيجيلى نوم خالص، أفضل راقد ىف السرير بس من غري نوم،
جباشوف أخويا أمحد خارج من األوضة، وبعد شوية أشوفه خار

 ثاىن 

  إبراهيم، ساعى ىف شرآة  :وآانت شكوى الوالد

السنة اللى فاتت مارحش االمتحانات مايرضاش يصحى عشان
االمتحان، يقول أنا مش حاآمل تعليم، وهاشتغل، بقى  يروح

داميا عايز يقعد لوحده ماخيرجش خالص من البيت، حاولنا
اآملشنوديه يشتغل بس ماسدش ىف الشغل، يقول الشغل صعب وم

ىف أى شغالنه، ىف األول آنت اضربه عشان ينزل يشتغل، أو حىت
 ينزل من البيت بس مافيش فايدة 

أو  بطل ياآل معانا خالص ولو قعد ياآل يقعد لوحده،
 . يدينا ظهره  معانا  لو قعد
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من شهرين التعب زاد قوى، ماينزلش خالص من البيت، داميا
راقد ىف السرير ومغطى وشه  قاعد لوحده ىف األوضة،

قل خالص، يقول  بس صاحى، نومه قليل، واآله  بالبطانية،
سامعني الرزع اللى على العربيات، ويقول الناس بتلقــّح

 عليا سامعني الكالم؟ 

سؤال بس ويعيد، يعيديرد على قد الآالمه قل خالص، 
وممكن ياخد وضع انه حاطط يغطى وشه بقى  ،الكالم ، ويتهته

 . بس انا ماآنتش باسيبه يعمل آده وشه ىف األرض

وقمت!!!!! آان باإلجنليزية (وصف الطبيبة ملسار املرض 
 ) برتمجته

منذ سنة واحدة، بداية تدرجيية، بزيادةبدأ املرض احلاىل 
جمال التدهور الدراسى ىف شكل عدم مضطردة، ظهرت أآثر ىف

انتظام ىف الدراسة، ورفض حىت حضور االمتحانات، مث بدأت
العزلة واالنسحاب املتزايد عن اتمع احمليط ىف املنزل، آما مل
يستمر أو يستـقر ىف أى عمل، حاول والده أن يلحقه به بعد

مث منذ شهرين بدأ يشكو من أصوات. أن توقفت دراسته
، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى فيمامتعددة

بينهم ميكن متييزه وهو يعقب على تصرفاته ويُسبــُّـه أحيانا،
مث أخذ حيكى عن أن الناس ىف آل مكان تتكلم عنه، وتشري إليه
وتريد أن تؤذيه، وحتديدا حكى عن صوت يسعل مث يبصق وهذا

فارقه آل ذلك أن  الشخص قابع خارج حجرته، وقد صاحب
النوم، مث أخذ يعاىن من أرق، وتردد شديد، حىت الشلل عن

وفقد الشهية حىت توقف عن األآل تقريبا بصورة شبه  الفعل،
حماوالت من جانب األسرة جلذبه  ائية، ومل يعد يستجيب ألية

للمشارآة، وأخذ ميضى طول يومه قابعا ىف السرير، وآلما دخل
جتنب التقاء نظره) غريهم من أفراد أسرته أو(عليه أحد 

بنظراهتم متاما طول الوقت، مث يغطى عينيه بيديه، مث بدأ
جسمه يتخذ موضع مجود تام وآأنه قطعة من األثاث، ومل يعد
يستجيب ألى مؤثر مثري حىت لألحاسيس اجلسدية، مث أصبح يتمتم

 .بكلمات غري مفهومة بينه وبني نفسه

وى العيادة اخلارجية،وقد أحضره أبوه لالستشارة على مست
وأعطى بعد املهدئات املرحية واملنيمة، باإلضافة إىل مهدئات

)آهربيا(  جلسات تنظيم إيقاع الدماغ  جسيمة، وجلستني من
، وحتسن ختشبه ونومه بدرجة متوسطة، حىت أصبح أآثر تعاونا

 .ويرد جزئيا على من خياطبه

وجا بعد،يعيش مع والديه وأخويه اللذين مل يتز:  سامح 
ىف حني تزوجت أختيه إحدامها تعمل ممرضة، وهو أصغر إخوته

، يعيش ىف قرية من القرى احمليطة بالقاهرة،)آخر العنقود(
 بالكاد،   ودخل الوالد يكفي األسرة

أى تاريخ –ىف حدود املعلومات املتاحة  – ومل نستطع أن جند
،أو األب ملرض نفسى أوعقلى أو عصىب ىف األسرة من ناحية األم

 ، ومها أقارب من الدرجة الثانية
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طيب عطوف ال مييز بني أوالده أو بناته،  رجل  :الوالد
بسامح طيبة عموما،  وهو متدين غري مغال ىف تدينه، وعالقته
ويعاقبه) آخر العنقود(أقرب إىل التسامح، ال يؤخر له طلبا 

 ىف حدود،

 سامح   يقول 

بسأبويا طيب، وحنني ، بيجب ىل آل اللى انا عايزه، 
ساعات آان يضربىن جامد ملا أعمل حاجة غلط، بس أنا باحبه

 قوى

سنة ، اجتماعية سهلة ، عالقتها بسامح أقرب إىل 52: األم
  :التدليل ، يقول األب 

 أمه بتدلعه وتدارى عليه ملا يغلط

عالقته بإخوته طيبة، عموما، وخيتص أخاه الثاىن بتقارب
 أآثر

 واحد ليه أقرب أسعدباحب أخواتى آلهم بس 

سامح أية عالمات تأخر ىف النمو، أو مسات  مل تـُالحظ على
عصابية ىف الطفولة، وحني دخل املدرسة آان ناهبا جمتهدا
متفوقا نسبيا ىف املرحلة االبتدائية، إال أن مستواه بدأ
يرتاجع ىف املرحلة اإلعدادية، وآان له عدد حمدود من األصدقاء،

كنه ال يستمر ىف العمل،وآان يعمل أحيانا ىف إجازة الصيف، ل
 . ويغريه، بعد أسبوع إىل شهر

سامح اشتغل ىف اجازة الصيف مث بعد أن ترك  ىف اعدادى
 :الدراسة 

   )يقول(الوالد 

صباحا 8شغلته مع واحد بتاع شكمانات، آان بيشتغل من 
بس ماآملشى شهر  جنيه ىف اليوم 8آان بياخد   مساءا 8إىل 

عامل(ونص راح اشتغل ىف مصنع نسيج ىف الشغالنة دى، من سنة 
جنيه ىف اليوم، بس سابه 10م، آان بياخد 4 –ص8من ) نظافة
 .يوم، يقول أصل الشغل متعب 15بعد 

ليست له خربات عاطفية، لكنه قال أن قلبه مال إىل سامح 
 قريبة له، ومل يكلمها، ونسى األمر بعد قليل 

لى أولحصل ع  أما عن تارخيه اجلنسى فهو يقول أنه
سنة من أقرانه، مث مارس العادة 11معلومة جنسية ىف سن 

سنة، مع خياالت حمدودة بإناث، 14السرية بدءا من سن 
ويعقبها شعور بالذنب، مث مارس لعبا جنسيا مع قريبة له

 )هذا آل ما أدىل به(آانت ىف عمر الست سنوات، مرتني ثالثة، 

ر داللة ، فهولكنه حكى عن خربة جنسية مثلية أطول وأآث
يقول أن اثنني من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف

 ظروف يستحسن أن نسجلها بألفاظه
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فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على آده....
، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول ألهلى

علىَّ ماآنتشميكن لْو والدى شد اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قال ىل إنه مصورىنرحت
صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل مرة 36

لو ماجتش حا  باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل
، آانتآنت باحس اهنم عاملني ّىف حاجة غلط  جرسك بالفضيحة،

ولد وخايف ينزل،  إن انا ىف بطىن خايف اخلـّـف ، آنت حاسس
 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

 يصفها أبوه  وبالنسبة لشخصيته قبل املرض

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف 
البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره، رمضان اللى
فات أول رمضان مايصوموش عشان التعب، آان داميا حيب يسمع
قرآن، آان بيحب يلعب على الكمبيوتر، هو طيب، وحنني مع

 الناس والناس آلهم بيحبوه 

 قدمة احلالة قبل مقابلة املريضالتعقيب مع الزميلة م

4-12-2008 

 الشافعى  داليا. د: املقدمه

  طيب يابنىت مقدماه لينا ليه بقى؟...أشكرك، :حييى .د
 إيه اللى شغلك ىف املوضوع؟

أنا اللى شغلىن إن هو العيان ده أنا حبيته :داليا .د
ً  وبعدين هو قد ما هو باين من الشيت  ورقة(جدا،

حاّسه إن أنا  العيان قريب جدًا،  و مفرآش،إن ه  )املشاهدة
عايزه أساعده جبد، آمان مستغربة إن هو اتكسر الكسرة دى
وما فيش تاريخ عائلى، ومافيش سبب قريب، بس احلكاية بتاع
العيال دول ما قاهلاش حلد، هوه أصله مش قايل حلد خالص إال

بلقريب منه، وانا حاولت اقا  اللى بيقول إنه أسعدألخوه 
 اخوه ده ، ما آانش فيه فرصة إن أنا أشوفه

ما  يعىن مقدماه عشان حبيتيه، وعشان مستغربة، :حييى .د
انىت بتحىب آل الناس يابنىت وبتحىب العيانني بالذات، مش

أما االستغراب ده فهو شىء عظيم، ألنه باب  دآتورة،
املعرفة، مش آده ؟ طيب إيه الفرق بقى اللى ىف العيان ده

 .ى خالآى تقوىل آده بالذاتالل

العيان ده انا استغربت من الفرآشة اجلامده :داليا .د
 ليه آده؟   !!...بتاعته دى،

اللى انت  فني الفرآشة اللى ىف املشاهدة  هى :حييى .د
جيوز فيه فرآشة ىف تصرفاته ىف القسم إمنا الكالم  قلتيها،

ى بتحكىاللى انىت آاتباه وقلتيه ما فيهوش الفرآشة الل
 عنها دى

 هو ما فيش حاجة تتكتب قوى، لكن هو مفرآش :داليا .د
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مش آده؟ آل حتة  disorganizationفرآشة يعىن  :حييى.د
ىف ناحية، يعىن وظيفة نفسية عقلية مش ماشية مظبوط مع
وظيفة تانية، آلمة مش ماسكة مع الكلمة اللى بعدها، مجلة
ناقصة غري مفيدة، آل فكرة ماهلاش دعوة بغريها، مش آده وال
إيه؟ مش هى دى الفرآشة؟ فني هنا؟ فني ىف اللى انت آاتباه؟،

ا عليها بالعربية الفصحى اجلميلةالفرآشة دى اللى بيقولو
هـِذرياٌن هذٌر هّذاَءة،"يعىن متـَْنـْتـَور،  ،"ذو لبٍّ نـَِثـْر"  :

حاجة امسها اخلبيزة  إنت عارفة  ،"موشُك السقطِة ذولب نِثْر
وال بطـّللوها، أنتو بتطبخو خبيزة وال اآتفيتوا بالسبانخ

زة ورقها أخضرحاجة امسها اخلبي وامللوخية، آان زمان فيه 
تقعد متسك مفراك  آده وبيقطفوها قوى، وآانت خالىت فاطمة

خشب، حاجة زى الرتس اللى له إيد آده، وتدوره ىف وسط الربام
تقوم ورق اخلبيزة يتنتور آل ورقة ىف ناحية على جدار
الربام، أهى دى الفرآشة، أنا ما شفتش أى حاجة من دى ىف

   املشاهدة اللى انت آاتباها،

ملا باقعد أتكلم مع العيان بيقعد يدخـّل :داليا .د
 حاجات ىف بعضها

إنت ىف املشاهدة مش بس  !!!ماآتبتيهاش ليه؟ :حييى .د
تكتىب خالصة أقواله، إنت تكتىب مالحظاتك ونقالتك يا شيخة، مش
انا قلت ميت مرة إن الكشف على مريض غري متعاون أو مش ىف

  صف للصعوبات وازاى حاولناهو و  inaccessibleاملتناول 
نتغلب عليها، ومش ضرورى تتغلىب يعىن تنجحى ىف إنه يبقى

 متعاون، املهم احملاولة ووصفها مش آده وال إيه؟

أيوه، حاضر، بس هو فيه حاجة أنا عايز :داليا .د
 ...أقوهلا إن هو

شوىف اما اقول لك، إنت الزم وانىت) مقاطعا( :حييى .د
بتكتىب يبقى ىف ذهنك واحد بتخاطبيه، وعايزة توصّلى له إللى
وصل لك، يعىن يبقى فيه مـُخاَطب ىف ذهنك وأنِت عايزة تبلغيه

اللى وصلتك، زميل، ممرضة، نفسك، ربنا، وتبقى  الرسالة
ىف اللى متصورة إنك حا تتفهامى مع اللى بتوجهى له الكالم

باملهمة اللى انت انىت قلتيه، عشان توصلوا هلدف متعلق 
 فامهة قصدى؟...بتكتىب الكالم ده عشاا،

هو أول يوم قعدت مع العيان آنت تقريبًا مش :داليا .د
 فامهه منه حاجة من اللى هو بيقوهلا

أول"طب تكتىب آده يابنىت، يعىن تكتىب اجلملة دى  :حييى .د
 "د آخرهاحل.... يوم قعدت

 بس بعدين هوه دلوقىت احتسـّن  آه، :داليا .د

الربآة فيكى، وفيكم، ما قلناش حاجة، بس ده :حييى .د
تقوىل إنىت عملىت إيه، وحاولىت إزاى، وآانت  علم، إنىت الزم

وجنحىت أو فشلىت  فني الصعوبة الفالنية، وحاولىت حتليها إزاى،
 ا العيان ما ينطق وال غري م  ، إنت ممكن تكتىب ميت ورقة من
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االمتحانات بقاىل ييجى عشر سنني، بس لو فيه ممتحن جدع يديك
النمرة النهائية لوعملىت آده، وأثبتيه، حىت لو ما حرف،
ولو فيه ممتحن جدع، إنت عارفة أنا معتذر عن وصلتيش
لتشخيص والكالم ده، ده بالنسبة لالمتحان، بالنسبة للعيان

حمددة تنفعهأنا شايف عالقتك بيه طيبة، بس انشغالك بنقط 
ماوصلنيش قوى، إنت عارفة إيه اللى شاغلىن أنا ىف العيان

 ده بعد اللى مسعته منك؟ 

 أل :داليا .د

اللى شاغلىن ىف العيان ده إن أبوه راجل طيب، :حييى .د
وبيحبه، وهو آخر العنقود وبتاع، وامه ست اجتماعية وما

بتاعتنا ىفقّصرتشى ىف أى حاجة، وما فيش تاريخ إجياىب لألمراض 
العيلة دى على قد ما قالوا، يبقى إيه احلكاية؟ وازاى

مش لدرجة الفرآشة اللى انا مش  حالته توصل للدرجة دى؟
اجلمود والتصلب واالنسحاب الكامل  شايفها، أل ، أنا باقصد

 ألعن، والال إيه رأيك؟   ده، ودى حاجات

أنا مفسراها باحلكاية بتاعة العيال دول، :داليا .د
 والتهديد، والتخبية ، واحلاجات دى

اهللا يفتح عليكى ، أنا بقى ملا حّصلت احلتة دى :حييى .د
وانا بامسعك، قلت انا عايز فيها على األقل ييجى صفحتني
تالتة، ألن خطر ىل اللى خطر لك تقريبا، لكن إنت بدال ما

مش آده وال  سطور،  تكتىب تالت اربع صفحات، آتبت تالت اربع
 إيه؟

آه، بس حضرتك عارف املنطقة دى، وبصراحة أنا :داليا .د
انزعجت من نوع التهديد اللى آانوا العيال دول بيمارسوه

36  إن هم يصوروه بشريط فيلم فيه.. عليه، من الطريقة،
يقصوا حته من الفيلم وحيرقوها، آل مرة آل  آل مرة  صورة،
 .حاجة صعبة قوى  مرة،

 ن عندهم نسخه تانية؟ما فكرتيش إ :حييى .د

 جيوز  آه، :داليا .د

ما اتكلمتيش معاه ىف املوضوع ده، ىف االحتمال :حييى .د
 ده؟ 

أنا أصًال دى حاجة خلتىن أشك ىف موضوع الـصور :داليا .د
إن الولد التاىن قال له أنا آنت حتت  أصال، أصله قال ىل
هوبعدين يقول له أنا مصور لك مش عارف  السرير وصورتك،

إيه، حسيت إن حىت الطريقة اللى بيهددوه بيها نصب ىف نصب،
 وهو يعىن بيصدق حاجات مش ممكن تكون حاصلة، الظاهر مها

 .........آانوا بيستغلوه بطرق ملتوية،

 إنت ساآنه فني  :حييى .د

 ىف اهلرم :داليا .د
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 أو هرم :حييى.د

 حتة جديدة آده، أول طريق الفيوم :داليا .د

 وأبوآى بيشتغل إيه :حييى .د

 دآتور :داليا .د

دآتور دآتور، ربنا  طب خالص خالص،!! يا خرب  :حييى .د
يسرت، وال بالش، أنا باسألك آده عشان أشوف إنت قدرتى
تتقمصى البيئة اللى عايش فيها الولد ده وال أله، املسألة

فني نشأ، وازاى، عشان  عايزة خيال وصرب وفهم، الزم تعرىف
ىف االماآن  يه اللى بيحصل ىف الناس دول وعياهلم،تتصورى إ

 . دى، ده جمتمعنا احلقيقى، مش مطرح مانىت ساآنة

 على قد ما اقدرت :داليا .د

اخلربة دى والعيال ىف  ، شوىف يا بنىت..آرت خريك، :حييى .د
واردة، لكن بشكل لعب،  السن ده ىف اتمع ده، احلاجات دى

وآالم من ده، إمنا اللى خالىن أنزعج وملدة حمدودة، وهات وخد،
هوا طول املدة، ورضاه ىف البداية، ودوره السلىب على طول

حكاية التهديد والصور والكالم ده، حسيت  اخلط، أنا عديت
 إا مش هى آل حاجة، آل ده خّلى الفار يلعب ىف عىب

هو زى أى حد ىف األول عملها آحب استطالع وإن :داليا .د
 ملها وبسهو عايز يع

وال  ...إنت حتاخدى آالمه زى ما هو بالظبط، وال :حييى .د
فروضك، وتصوراتك، وتبحثى فيها وتدورى، ده  حاتعملى منه

مش حتقيق، يعىن هوا قال إنه عملها حب استطالع، وإن دوره
سلىب على طول، ما هو حب االستطالع مفروض بيبقى من

   الناحيتني، وال إيه؟

 بس أنا وصلىن حتة إنه هو آان مقهور،آه،  :داليا .د
حىت حيب يرفض آانوا يدوه معاد مثًال تعاىل ىل يوم  يعىن آان ملا

وإذا ما جيتشى الصور حتوصل لوالدتك،  األحد الساعة آذا،
يعىن أنا حسيت فعًال إنه   بيقول ىل أنا آنت عايش ىف رعب،

 قهر جامد  فيه  آان

 قد إيه؟  دىهوا قعد يعمل احلاجات  :حييى .د

هو بيوصف ىل إن هى فضلت طول مرحلة إعدادى :داليا .د
سنه، وإا 17ألن هو عنده   بس أنا شاّآه ىف احلكاية دى،

قعدت شغالة حلد من مدة سنة واحدة، بس دى أنا شاآه فيها
هى دى من احلاجات اللى انا آنت عايزة أعرف تفاصيل عنها،

 بس مااعرفتش

 ، تصورتى إن هى ممكن تكون مدة قد أيه.. فيهاطب ملا شكيىت :حييى .د

 أل ممكن تكون أآرت من آده، أآرت من مرحلة إعدادى :داليا .د

 قد إيه تقريبا؟ :حييى .د
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سنني مثًال  يعىن ممكن يكون قعدت أربع  ،...يعىن :داليا.د
 أو أآرت آمان 

 آخر مرة آانت إمىت؟ :حييى .د

هو بيقول إن آخر مرة آانت من ملا آان ىف :داليا .د
 ...يعىن تقريبًا من سنة ونص،  إعدادى،  تالتة

 قدر يبطلها إزاى؟ :حييى .د

هو قال ىل إنه ملا ساب املدرسة واشتغل خالص :داليا .د
 بـِعـد عنهم

هو اللى بعد؟ ماهم حايبعتوا رسائل ويهددوه، :حييى .د
 يبعد يروح فني   إنشا اهللا

سألته ىف النقطة دى آذا مرة بس ماقدرتش :يا دال.د
قلت له طب  آذا مرة،  سألته فعال  أوصل، ما القيتش إجابة،

ما هم بيهددوك بيهددوك ، حاتفرق إيه، شغل وال مدرسة، يعىن
 فرقت إيه

بايخ قوى   آخر سؤال بايخ ىف املنطقة دى،   طب عندى :حييى .د
 لكن عـِلـْـم بقى، حاعمل إيه، عرفىت هو آان عايز ده وال أله

 ...ىف األول آالمه ىف األول :داليا .د

ىف األول واألخر هو سؤال مزعج شوية) مقاطعا( :حييى .د
 أنا عارف ، بس احنا عايزين نساعده

صلىن ىف األول إنه آان رافضأنا و  مش عارفة،  :داليا .د
 يعىن، وبعدين زى ما يكون اتعود أو حاجة آده، 

 وال أل  آان فيه فعل آامل، :حييى .د

 آه :داليا .د

املشكلة إن إحنا ملا نشوفه دلوقىت مش حانقدر :حييى .د
نسأله ىف املنطقة دى قدام الناس دول آده، مش عارف أعمل

 . إيه ، فيه حرج شديد

 س هو بيتكلمب :داليا .د

إيه  هى مصيبة حىت لو وافق، إحنا مش عارفني :حييى .د
اللى حايفضل عنده بعد ما يتكلم، بس الزم نسأل عشان العلم

اخلربة الصعبة دى حرآت حاجة ىف  أصل انا متصور إن  والعالج،
ىف البنية األساسية، إللى بيخليىن أقول  ترآيبته األساسية،

ىل وانىت بتقوىل آالمه عن حكايةفرض نّط   آده، أنا عندى
 ؟..الولد اللى ىف بطنه، وإن هو حاسس إنه حا خيـلـّف مش آده

 آه :داليا .د

عالقة بالسؤال البايخ اللى قبل  الشعور ده له :حييى .د
 آده، إن هو آان عايز آده وال أله، هى الست بتبقى عايزة 
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إيه من العالقة الطبيعية، الست ىف الغالب بتبقى عايزة
حاجتني، عايزة العالقة، وعايزة األمومة، وميكن الراجل آمان،
ما هو ىف احلواديت القدمية بتاعتنا، إللى هى هلا عالقة
باألساطري اللى احنا أمهلناها آأا مش علم وال تاريخ، الناس

رجله،" بز"بيحكو ىف احلواديت إن الراجل ممكن حيبل ويولد من 
آده، أبوآى ال ميكن يسمح لكطبعا إنت ما مسعتيش حاجة زى 

عارفة ليه آانت  تسمعى حواديت قلة أدب،معلشى، إنت
بتقول إن الراجل بيولد   احلدوتة، األسطورة يعىن إذا حبيىت،

 رجله، األول عارفة يعىن إيه بز رجله؟" بز"من 

 أله :داليا .د

،maleolusطيب طيب يعىن املاليوالس !! يا خرب :حييى .د
وإا آلمة أنثوية  ،"بز"واحلواديت الظاهر انتبهت لكلمة 

رجل الراجل عالمة" بز"فالظاهر إم اعتربوا إن   أآرت،
يعىن، جمرد رمزعشان آلمة" رمز"األنوثة إللى ىف الراجل، 

الغلبان ده مش  ، فالشعور باحلمل اللى قاله الولد"بز"
ام األول، ممكن اخلربةختريف آله، ده شعور إنساىن، أنثوى ىف املق

–السخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تكون حّرآت فيه 
ممكن تكون  ، تصورت إن -ىل   طبعا ده جمرد الفرض اللى نّط

اخلربة دى حرآت جانب داخلى جدًا ىف ترآيبه األساسى، وملا قال
ماآانش جمرد بيتخيل، ال دالك أنا آنت حاسس إن ىف بطىن عيل 

للجانب اللى  ميكن بيعّبر عن استقباله الداخلى ميكن آان
تانية ده جمرد فرض ميكن، مرة احترك ده، وميكن حىت ترحيبه به

بدرجات استمرت، ويعىن اخلربة ابتدت حب استطالع، يساعدنا
، فحّرآت اللى حرآته ىف الوادمتفاوته من القهر والرضا

وع آخرفبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلى من نالغلبان ده، 
يعىن عشان يسّكت اللى احترك جواه ده،  )دون أن يدرى طبعا(

يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بس استثريت
عشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك فيها، ال، دا ميكن أثارت معاها

 ،اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىن الولد دهيا  طبعا آل ده حماولة فهم ال أآثر، ييجى  
القهر الداخلى   يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضه

، وهو ناشئإللى بيظّبط بيه احلتة دى اللى احترآت فيه غصنب عنه
دلوعة، وآخر العنقود، وال خد الدراسة جد، وال استمر ىف شغلة
أآرت من شهر، جربىت تقوىل له يكتب أى حاجة وهو تقريبا ىف

 وعايز ياخد دبلوم عشان ما يطولشى ىف اجليش؟ثانوى 

 أل :داليا .د

إوعى تصدقى   إمال حاتعرىف عمل إيه ىف املدرسة ازاى؟ :حييى .د
الشهادات، حىت الشهادات العامة، إنت عارفة إن آتري قوى دلوقىت
واخدين اإلعدادية وما بيعرفوش يفكوا اخلط، وإذا فكوه ما بيعرفوش

 يدة، عارفة ده راخر وال أله، يكتبوا مجلة واحدة مف

 أل عارفاه :  د داليا

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

فيه حد منكم شاف العيان، حيب يضيف) للباقني: (حييى. د
 حاجة، أو يسأل عن حاجة ، قبل ما نشوفه؟ 

 ) مل يعلق أحد(

 إندهيله يا بنىت، إندهى للعيان لو مسحِت

 ) األربعاء(غدا 

 .املريض والتعقيب اخلتامىاملقابلة مع 
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אא−474 א، א، )234(אמ،

 أما قبل

عزيزى الزائر الصديق، نأمل أن تكون قد قرأت نشرة أمس
قبل قراءة هذه النشرة ، وإال فسوف تكون املتابعة، أو حىت

 .الرسالة املستقلة عسرية التقبل

 املقابلة مع سامح 

دخل سامح حنيفا باهتا مهمال مالبسه قليال، حاىن الظهر (  
 )واضح وينظر لألرض بشكل ثابت 

 سامح  :حييى.د

 نعم :حسام

 صباح اخلري أقعد ياحبيىب على الكرسى،  :حييى.د

 صباح النور  :سامح

يصافح الدآتور حييى بعد أن يهم األخري من على الكرسى ( 
 )سامح ظل مطأطئا رأسه    لتسهيل املصافحة عرب املكتب، خاصة وأن

 سامح إزيك يا  :حييى.د

 أنا آويس احلمد هللا :سامح

عارف إمسى؟ أنا عرفت إمسك من  وِنعم باهللا، إنت  :حييى.د
 الدآتورة، ا الدآتورة إمسها أيه

 الدآتورة داليا :سامح

 سوف تتكرر هذه املقدمة تقريبا ىف معظم احلاالت: ملحوظة(

 وآذلك أخذ املوافقة على التصوير والتسجيل

 )وذلك لألمهية والتعليم، فعذرا للتكرارا

هى  أنا بقى عرفت امسك منها إنت عارف إمسى؟  :حييى.د
 قالت لك حاتقعد مع مني وحانشوفك ليه؟

 داليا قالت ىل إىن حاقعد جبانب الدآتور الدآتورة  :سامح
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 قالت لك إمسى؟ قالت لك حاتقابل مني، أنا مني،  :حييى.د

 أله :سامح

 طيب أنا حاعرفك بإمسى زى ما أنا عرفت إمسك :حييى.د

 ماشى :سامح

مادام أنا عرفت إمسك، يبقى من حقك تعرف إمسى، :حييى.د
 مش آده ؟

 صح :سامح

 الدآتور حييى أنا إمسى حييى،  :حييى.د

 الد الد الد الدآتور حييى :سامح

حتب تعرف إمسى التاىن زى ما انا عرفت امسك شكرًا،  :حييى.د
إبراهيم سامح  إنت إمسك  أنا امسى حييى الرخاوى،   آامل؟
 ،ماشى

ابراهيم وانت إمسك الدآتور حييى سامح  نا أمسى ا :سامح
  الرخاوى 

ألىن حاسألك بعد شوية إوعى تنساه بقى، هه،   :حييى.د
 على إمسى

 أل مش حانساه :سامح

 اهللا خيليك، آرت خريك إزيك :حييى.د

 أنا آويس احلمد هللا أنا آويس احلمد هللا،  :سامح

 صباح اخلري احلمد هللا،  :حييى.د

 النور، صباح النور صباح :سامح

داليا قالت لنا احلكاية بتاعتك، الدآتورة  :حييى.د
 مثال زى دلوقىت حكاية مرضك يعىن، وإنك بتكرر حاجات وآالم،  

 آه :سامح

فانت شايف دلوقىت إن هنا دآاترة آتري، مش :حييى.د
  دآتورة داليا لوحدها، أو معايا أنا بس، مش آده؟ 

 أيوه :سامح

 بص هلم آده :حييى.د

 أيوه ما انا باصص أهه  :سامح

 ) ال يرفع رأسه من على األرض، وال يلتفت(

 هه ؟؟ :حييى.د

 ما أنا شفتهم :سامح
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طب شوفهم تاىن عشان تتأآد، عشان بعد آده حاقول :حييى.د
سامح، لك إحنا بنعمل إيه وأستأذنك فيه، بص للدآاترة يا 

مش ضرورى تبص وراك، آفاية تبص للناحية دى، والناحية دى،
 بص هلم يا سامح شوف الدآاترة، الزم،  

 نعم :سامح

ىإرفع راسك وبص ىل بقى وخل أل والنىب اهللا خيليك،  :حييى.د
إحنا بنعمل حاقولك  بالك ما اللى حاقوله ده، عشان أنا 

 إيه دلوقىت 

 حاضر :سامح

أل والنىب، لو مسحت، زعق شوية عشان أنا مابامسعش :حييى.د
 أوى يعىن

 مها آلهم آويسني آلهم حلوين :سامح

وخالص، أهم دآاترة  مش ضرورى حكاية آلهم دى،  :حييى.د
لو، واللى وحش وحش، اللىبيتعلموا وقاعدين، اللى حلو ح 

 حلو حلو لنفسه

 صح، والوحش وحش لنفسه :سامح

بتفرق بونبوىن؟  طيب يبقى إيه آلهم حلوين دى، :حييى.د
 خليك واعى مش أى آالم، 

 حاضر :سامح

 فيهم احللو وفيهم الوحش، واحلساب على اهللا، ماشى؟ :حييى.د

 ماشى :سامح

بدرى هنا عشان يالاله، ه إحنا بنتقابل الصبح :حييى.د
اللى زى احلاالت   نشوف احلاالت الصعبة شوية، يعىن معلشى،

ناخد وندى مع بعض، عشان إحنا مسئولني عنهم، حالتك، نقوم 
 يعىن عن عالجهم 

 ربنا جيعلكم سبب لشفائى :سامح

يعىن بنتكلم قدام بعض   آرت خريك آرت خريك، فاحنا :حييى.د
 عندك مانع؟ عن حالتك، 

 ماشى :سامح

 بس شايف الكامريات دى :حييى.د

 )يشري إىل الكامريات(

 آه :سامح

فاحنا بنصور بيها عشان نرجع هلا، عشان العلم، :حييى.د
وىف نفس الوقت اللى بنتعلمه نتعشم عشان بنتعلم أحسن، 

 انه يرجع بفايدة ليك وللى زيك، واخد بالك؟
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 آه :سامح

 مصّدقىن :حييى.د

 أيوه أيوه :سامح

نتكلم قدام إننا : ألزم نستأذنك على حاجتني :حييى.د
الناس دول، وإننا نصور علشان العلم والتعليم وعالجك إنت
واللى زيك ، مش عشان التلفزيون بتاع البيوت، فهمت؟ تأذن

 بقى وال ماتأذنش؟

 ...بس  ، ..أأذ :سامح

 ، بس إيه، دا من حقك ، ...هه :حييى.د

 ..بس: سامح

من حقك ما تردش اللى انت عايزه، إنت  قول : حييى. د
وبرضه، على أى سؤال حمرج، أو شايف إنه حمرج، واخد بالك

يعىن تسمح وال ماتسمحش،  ،...األهم حكاية التصوير ، هه
 تسمح إن إحنا نعمل احلاجتني دول

 آه ماشى :سامح

طيب بس خلى بالك ، إنت لك خربة سيئة مع :حييى.د
إحنا مش حا ا ّملحت لنا عليها، التصوير، الدآتورة دالي

نتكلم فيها قوى إال باللى انت عايزه، وانا بصراحة خايف
حلسن التصوير ده يفكـّرك بيها والحاجة، داليا قالت لينا
شوية من اللى انت قلته هلا ، قالته بأدب شديد وذوق، فانا

خايف إن يكون التصوير ده يكون فيه أى أمل يعىن، إذا 
 بالتصوير دآههربطُّـُّـه 

 ..آه صح صح،  آه، آه،  :سامح

 فبالنسبة لك بالذات دى حاجة فيها حرج شوية :حييى.د

 أيوه :سامح

نصور طب أآرر تاىن عليك تسمح وال ماتسمحشى،  :حييى.د
عشان العلم والتعليم وبعدين يصب ىف عالجك إنت واللى زيك؟

 وال ما نصّورشى؟

حضرتك بس ، ..أناأنا أمسح بس أنا بس  أيوه ، :سامح
 أنا حضرتك حمروج دلوقىت

 طبعا ده حقك ،  :حييى.د

 آه :سامح

أنا عارف ، عشان آده آررت عليك طلب السماح ده :حييى.د
، تسمح وال ماتسمحش بالتصوير، وبرضه تسمح بالكالم قدام

 الدآاترة 
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 أمسح :سامح

 داليا بنت طيبة الدآتورة  آرت خريك،  :حييى.د

 آه ، قوى قوى، بنت حالل :سامح

احلمد هللا رب العاملني، ربنا يبارك هلا، إنت عارف :حييى.د
عارف إا متجوزة وال ما إا متجوزة وهى صغنطوطة آده؟ 

 قالتش لك؟

 أل :سامح

إنت خمبية عليه ليه؟ وّرى له) للدآتورة داليا،( :حييى.د
طلعى إيدك على املكتب إنِت مكسوفة؟ هّوا  الدبلة ياشيخة،

 اجلواز عيب؟ 

وإيه املشكلة ؟ ما انا قاعده معاه بقاىل آام :داليا.د
 يوم

 أنا شفت الدبلة حضرتـَ ك :سامح

  طيب إمال بتقول لسه ما اجتوزتشى ليه ؟  :حييى.د

 خدتش باىل وانا باُرّد ما :سامح

دبلة!! يبقى متجوزة وال مش متجوزة ؟ أل وإيه  :حييى.د
 فيها أملاظ  دبلة !! إيه 

 احلمد هللا  :سامح

 إمسى إيه بقى :حييى.د

 اهللا يسلمك يا أستاذ :سامح

إمسى: أنا مش باقول لك ازيك، أنا باقول لك :حييى.د
 إيه  

  أمسك الدآتور حييى  :سامح

 تعرف تكتب بقى ؟ برافوا عليك، ميه ميه،   ال، :حييى.د

 آه باعرف أآتب احلمد هللا :سامح

 ورينا آده إآتب أى حاجة  يالال :حييى.د

 ) يعطيه ورقة وقلما(

 بس خطى :سامح

خطك إيه وبتاع إيه، هوا احنا بنحّسن  إستىن بس، :حييى.د
 ياراجل اآتب هنا   اخلط؟

 ماشى أآتب إيه يادآتور :سامح

 أى حاجة :حييى.د

 أآتب قرآن؟  :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3637
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يكتب سامح فينظر الدآتور(زى ما انت عايز،  :حييى.د
باسم اهللا ، ما شاء اهللا، واهللا خطك أحسن من....) فيما آتب 

 خط الدآتورة داليا، طب اآتب امسها بالكامل

 ما اعرفوش: سامح

 إسأهلا يا أخى: حييى.د

 طيب يادآتورة داليا حضرتك إمسك الدآتورة داليا إيه :سامح

 الشافعى داليا  :الشافعى داليا .د

 داليا إيه؟ :حييى.د

 داليا الشافعى :سامح

 )املريض يكتب(

الشافعى من غري ألف ليه بعد الشني، إنت آاتب  :حييى.د
إآتب بقى الشفعى، أنا شاآر عموما، إنت عفريت، طيب   

 ليها معىن يعىن إيه مجله مفيده يعىن مجلة  مجله مفيده هنا، 

 ماشى :سامح

دى مجله ليها معىن فعال ، بس): ينظر ىف الورقة( :حييى.د
 إقراها آده 

 سامح يشرب اللنب  :سامح

على الصبح يافتاح ياعليم، لنب إيه يا جدع انت  :حييى.د
هو مني اللى بيشرب اللنب ىف هو إنت لسه عندك اربع سنني،  

علشان نسأل العيال إستىن يا شيخ  سنة ثانيه إبتدائى، 
 دول حلسن يكونوا نسيوا مني اللى بيشرب اللنب 

 على أيامنا " أشرف"آان :عدىل.د

 "عمر"و" أمل" فيه آمان آان : الشافعى داليا .د

، انا فاآر أسامى تانية، ما"عمر"و" أمل" مني؟  :حييى.د
،: آانوش علينا، إحنا آنا بنخش على طول على ألف ب، ت، ث

من حتتيها، والتيه إتنني من ألف ال شّى عليها، والبيه واحده
، آنا بنغنيها صم،)يقوهلا منّغمة(فوقها واحلا ال شّى عليها 

بس أظن بعد آده آان زمان اتنني غري أمل وعمر، باين ام
 مش آده؟ " سعاد"و " عادل" 

 ماشى، آله ماشى :سامح

اللى انت آتبتها يا إقرا اجلمله التانيه  :حييى.د
 سامح، آتبت إيه

 سامح يأآل الطعام وميشى ىف األسواق  :سامح

ياولد ده النىب عليه الصالة  وميشى ىف األسواق؟  :حييى.د
 والسالم هو اللى آان بيمشى ىف األسواق، أآتب مجله فيها داليا
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 حاضر :سامح

 سيب سطرين علشان مايلزقوش ىف بعض :حييى.د

 داليا :سامح

 هه؟ هه؟  :حييى.د

 تشرب :سامح

 أله خليها تشرب حاجة تانية، دى متجوزة :حييى.د

 داليا تشرب البيبسى :سامح

 تتنطق ببسى؟  ) ينظر ىف الورقة(بالذمة دى  :حييى.د

 هى ديه البيبسى، أيوه  :سامح

 ) يطأطئ سامح رأسه أآثر، ويبدو سامها ويتوقف( 

بناخذ وندى مع  ما احنا رحت فني يا سامح،  :حييى.د
 بعضينا أهه ، جرى إيه؟

 حاضر :سامح

 إنت عارف حاجة تتشرب غري الببسى ؟  :حييى.د

........... 

 أنا دقت الفريوز :سامح

أناناس؟ فريوز ؟ طيب ، آويس الفريوز؟ أى نوع؟  :حييى.د
 وال تفاح؟ وال توت؟ وال إيه؟

 بأى حاجه، باألناناس :سامح

باألناناس بتحب مني فيهم، دقت الفريوز بطعم :حييى.د
 التوت 

 آه مامها اإلثنني آويسني مها اإلثنني حلوين :سامح

اللى  الظاهر تالقيكم ماأآلتوش توت، ) لألطباء( :حييى.د
 ماآلش اخلبيزه ما يعرفشى حاجة امسها توت 

 أنا عارف التوت...  :سامح

 فيه توت اسود وفيه توت ابيض، بتحب أوه أآرت :حييى.د

 أنا باحب األبيض :سامح

اإلسود، بيبقى مزز، سود، أصل وأنا باحب اإل :حييى.د
يبقى الفريوز طعمها طعم االسود مش طعم األبيض واإلشى ملا 

 معمول بيه األيس آرمي  التوت االسود 

 آه ، أنا باحب اجليالتى، أنا باحب آل الطعام :سامح

 يا شيخ روح وانت بطلت تاآل من أصله  آل الطعام ؟؟  :حييى.د
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 آه ماهو انا ماباآلش :سامح

بتحب آل الطعام من بعيد لبعيد، حب مع إمال  :حييى.د
 وقف التنفيذ

 هو أنا عاوز أروح أفطر ، .…بس :سامح

 إنت عارف إنك جدع :حييى.د

 ...آه :سامح

الكالم اللى انت آاتبه ده يكتبه  ،...سامح  :حييى.د
17سبع سنني، إآتب آالم آبري بقى بتاع واحد عنده  طفل عنده 

 وحاجات آدهسنة، مثال آالم فيه حب 

 حب وحاجات آده ؟ ؟ :سامح

 يعىن :حييى.د

 قصه مثال ؟ :سامح

 " )قصة"سامح يكتب آلمة (

جرى إيه يا جدع انت، الدآاترة حايقولوا عليك :حييى.د
 وآالم من بتاعهم ده، يا واد  (concrete)" عياىن"تفكري 
مث قبـّلها ىف يعىن راَح، ذَهَب، خرج مث وجدها  حدوته،  اآتب 

دى البوسة ىف بالش تبوسىن ىف عينيـّا : فقالت له نيها، عي
 العني تفّرق ، آالم من ده،

 )سامح آتَب مث رفع رأسه( 

 إقرا اللى آتبته: حييى. د

 " خرج مث عاد إىل البيت" : سامح

 هوه مني اللى خرج وعاد قوام آده؟ :حييى.د

 سامح  : سامح

 أنا آنت متوقع آده :حييى.د

 خالص : سامح

 خلصت القصة بقى آده خالص ؟  :حييى.د

 ايوه خلصت :سامح

خرج مث عاد إىل أحسن حاجه واهللا، بال وجع دماغ،  :حييى.د
البيت، باقول لك انا آنت متوقع آده بصراحة، يالال سوا

سامح خيرج ومايعودش إىل البيت، ونشوف نكمل القصه بس خنلى 
 حايروح فني

 مني :سامح

 سامح  :حييى.د
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خرج مث عاد إىل البيت :سامح

هو حايفضل يعود يعود ما خالص ماهو عاد مرتني،  :حييى.د
شوف خرج وما ترجعهوش البيت، وآمل ؟ مش آفاية مرتني؟ 

 "عاد إىل البيت"احلكاية من غري 

 بعد آده حايروح فني؟ :سامح

أنا ماىل، هو خرج وبس، وانا مانعـُه إنه يرجع :حييى.د
شوف حايروح ىف أى حتة، يالال امالالبيت، إنت تكمل بقى و

  ورينا 

 مث خرج تاىن بس،  :سامح

ماهو خرج وماعدش إىل البيت، حاخيرج تاىن من :حييى.د
إنت بتكتب بطريقة : ،...مث عارف يا سامح!!! اخلروج، اهللا

وتروح" الثيه" ظريفة بشكل، بتنقط اول بأول، يعىن بتكتب 
مل الكلمة، وبعدين تكمل،فورا قبل ما تك حاطط التالت نقط 

.ينظر د(حاجة ما شفتهاش قبل آده، أو ميكن انا نسيت، 
إنت بتهبب إيه!!! ياخرب  ) ىف الورقة، ويقرأ صامتا  حييى

إنت عارف إنت رجـّعته البيت تاىن؟   تاىن؟ إنت بتكتب إيه؟
سامح خرج مث عاد إىل البيت مث عاد إىل إنت آتبت إيه؟ آتبت 

اهللا خييبك، مش احنا إتفقنا إنه عاد  ماخيرج،البيت من غري 
رحت انت  إىل البيت، ومن ساعتها بنخّرج فيه مش قادرين، 

آاتبها مث عاد إىل البيت، مث عاد إىل البيت، مش ده اللى 
 انت بتعمله بالضبط بعياك ؟

 آه :سامح

 آه إيه :حييى.د

 أنا عاوز اروح أفطر  :سامح

 روح  باهلنا وبالشفا يالال :حييى.د

 طيب بس حضرتك عاوزىن؟؟ :سامح

 آه طبعًا، آنت عايز أآمل معاك،  :حييى.د

 بس أنا حمروج بس أنا آنت عاوز اروح أفطر،  :سامح

إنت عاوز تروح تفطر، بتقول  طيب اختار بقى، :حييى.د
نعمل إيه؟ نصدقك وتصدق نفسك، وال نشوف إيه يعىن آده، 

إنت  آلك ياخْى،يعىن من آرت أ  اللى خالك تقول آده؟ 
سامح إىل  ينظر (سامح خالص، إنت خاسس جدا  مابتاآلش يا 

 إنت مابتبصليش ليه يا سامح  ،)األرض أآثر فأآثر

 )دون أن يرفع رأسه(حلضرتك أهه  ماهو أنا باصص  :سامح

آنت بتبص وزى الفل، إنت ليه  إنت ىف أول الكالم :حييى.د
 مابتبصليش دلوقىت؟ إيه اللى حصل ؟

 ما أنا بابص حلضرتك :حسام
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وبعدين أول ما جينا حلكاية أله ، األول بصيت،  :حييى.د
عاوز اروح أفطر، وسامح رّجعته البيت ييجى ميت مرة، رحت 

مث"بس من غري ....سامح،  باصص ىف األرض، آّمل احلكاية آده يا 
 ، ماينفعش"عاد إىل البيت

 مث راح إىل املستشفى :سامح

 ماشى، إنت بتكتب بسرعة اهه ، وزى الفل اهه :حييى.د

مث راح إىل املستشفى هو ووالده الساعة حواىل ستة :سامح
 إال ربع أو سبعة  ونص، 

 ) يكمل بعد ذلك بالكالم دون الكتابة(وبعدين ؟  :حييى.د

سامح مث بعد ذلك راحوا إىل القصر العيىن ملعاجلة  :سامح
 من املرض املصاب بيه

 اللى هو إيه بقى ؟ :حييى.د

وماباتعشاش اللى هو إىن أنا بقعد لوحدى آتري،  :سامح
وإن أهلى بيندهوا عليا ماآنتش باآل مع أهلى،   مع أهلى،

 آتري وماباردش عليهم

 يا سامح يابىن أنا متشكر جدًا :حييى.د

 على إيه يادآتور :سامح

إنك آنت جعان وعاوز تفطر ومع ذلك آمـّلت معايا :حييى.د
 أهه

حاضر يادآتور، أنا باعرف أآتب وأقرا يادآتور :سامح
وباعرف أقرا قرآن أآرت حاجه، وباحب أمسع وآل حاجه، 

 الراديو

ماميكن حنب آلمىن وإنت باصصلى علشان حنرتم بعض،  :حييى.د
 .بعض يا أخى 

علشان أنا آنت بامسع الراديو وآنت باقرا قرآن، :سامح
 مد هللاوباعرف اآتب وآل حاجه واحل 

 ؟؟" احرتام"يعىن إيه  عارف يا سامح  :حييى.د

 آه :سامح

وميكن حنب بعض أنا قلت لك آلمىن علشان حنرتم بعض،  :حييى.د
ومها االثنني عندى زى بعض، احلب واالحرتام، ما فيش واحد من غري

 التاىن، إيه رأيك ؟

 حاضر يادآتور :سامح

يعىن إيه بقى اللى انا باقوله اهللا حيضرلك اخلري،  :حييى.د
 ده، يعىن إيه حنرتم بعض

 يعىن أنا أحرتم حضرتك علشان حضرتك أآرب مىن :سامح
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طيب وهو أنا حاحرتمك ازاى مع إنك أصغر مىن؟ :حييى.د
 ينفع؟  

 أله :سامح

أنا آنت متوقع إنك حاتربط اإلحرتام بالسن وميكن :حييى.د
 باملرآز

 آه باملرآز :سامح

ما احرتمكشى  وانت صغري وماعندآش مرآز ، يبقى :حييى.د
 بقى وال إيه ؟

 آه :سامح

 آه ازاى؟ ازاى مااحرتمكشى، وليه ؟ :حييى.د

 أله ، طبعا ما حترتمنيش :سامح

ملا تبقى تكرب أستنَّـى آام عشر سنني آده  يعىن  :حييى.د
 ويبقى عندك مرآز عشان احرتمك

 ماهو أنا حاخد الدبلومة :سامح

 ماتبقاش حمرتم من غري ما تاخذ الدبلومه،  :حييى.د

 آه من غري ما آخذ الدبلومه مابقاش حمرتم :سامح

 جمرد إن ربنا خلقك تبقى حمرتم ؟  ما ينفعشى، دا  :حييى.د

بس... واشتغل،   ما هو أنا لو اسيب الدبلوم :سامح
 اجليش حايطّب عليا 

آأنه خيفىيضع يده على رأسه قرب عينيه وهو مطأطئ، و(
 )هبا عينيه

هوه انت حاتط ىل إيدك على راسك ليه؟ هو فيه.. :حييى.د
 ماينفعش أحرتمك من غري دبلومة: مشس؟ آنا بنقول

 ...ناس بتشتغل و بتبقى ىف الشارع مافيه  :سامح

رد علّى األول، هوه ما ينفعش أحرتمك علشان ربنا :حييى.د
 خلقك زى ما خلقىن؟

 أله ينفع :سامح

ربنا خلقك طيب نبتدى آده وبعدين تـُفرج،  :حييى.د
حق زيك، وانت ليك حق ما دام اختلقنا، وانا ىل  وخلقىن، 

 نبتدى آده، وبعدين نشوف

إنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا أنا مالياش حق :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغيـّر هو اللى ليه حق  دا ! بقى ؟  إزاى ده  :حييى.د
 إزاى مالكش حق يابىن؟  إن الكبري ياخد باله منه،  عند الكبري
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 ما هو آده بقى وخالص :سامح

 الناس تكرب إزاى وترتىب إزاى؟ آده وخالص إزاى؟  :حييى.د

 طيب بعد إذنك يادآتور علشان حاروح أآمل فطار :سامح

 ماجتيبه هنا :حييى.د

 أله :سامح

 أله ليه؟ :حييى.د

 علشان أنا قاعد حمروج :سامح

أول ما آه ، قول آده بقى، !! قاعد حمروج  :حييى.د
أنا فاقسك، يا واد   تقول عاوز أفطر،: بيزيد احلرج، ُهـْب

 مش آده؟   بس حمروج، إنت عاوز تقعد معايا، 

 أيوه أنا عاوز أقعد مع حضرتك :سامح

ما أنا عارف، فا بتقول عاوز افطر وتتحجج بأى :حييى.د
 حجه آده

 صح :سامح

 مجيل اهللا لو قاصدها تبقى و  صح ؟ :حييى.د

 ده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم :سامح

 عليه الصالة والسالم ، سيدنا حممد ماله؟ :حييى.د

 أله ده هو اللى فيه الصفات دية :سامح

صفات إيه اللى قلناها ديه ىف سيدنا حممد، عليه :حييى.د
 الصالة والسالم

 هو اللى مجيل شوية :سامح

مجيل دا مجيل آتري، بس انت  يل شوية، إن هو مج :حييى.د
 برضة

 مش حابقى أحسن من حضرتك أله أله،  :سامح

 وهو أنا مجيل :حييى.د

 آه :سامح

ينظر سامح ىف األرض،( طيب متشكرين يارب خيليك،  :حييى.د
إحنا ماصدقنا  أله ماتغطسشى تاىن اهللا خيليك،  )وينحىن أآثر

  أعزم عليك عزومة بس صعبة يا سامح؟  بصينا لبعضينا، 

 !!علّى انا ؟ :سامح

 حاعزم عليك إنك ختف :حييى.د

 ماش :سامح
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 باقول لك صعبة :حييى.د

 صعبة إىن أنا أخف ؟؟ :سامح

برتوح آه طبعًا ، ختف يعىن حاتالقى نفسك يا  :حييى.د
وانت املدرسة علشان اجليش يبقى سنتني بس، يابرتوح تشتغل، 

إنت عاوز ترضع وتقعد ىف البيت، ومع العاوز ده وال ده، 
عاوز أعزم عليك بتتنيل، أنا  ال برتضع وال بتاآل، وال   ذلك

تشوف حاجة تنفع مع  ـفـِْعـِشى، فيالالإن املرض ده مانـْ
 .حلوة وال مش حلوة الدآتورة احللوة دى، هى 

 اهللا أعلم :سامح

،اللهم ماصلى على النىب ماهى قدامك اهه،  :حييى.د
 :الدآتورة أمورة، قول ورايا

 آه الدآتورة أمورة :سامح

وهو انا الدآتورة، بتبص ىل ليه وانت بتقوهلا، :حييى.د
قاعده معاك ساعتني ثالثة، وأول ا يا أخى، البنية ما تبص هل

ما قدمت احلالة النهاردة قالت إا بتحبك، وعايزاك ختف،
 .واهى قاعدة معانا أهه

 ما هى الدآتورة أمورة :سامح

 الدآتورة مني :حييى.د

 الدآتورة داليا :سامح

 ماهلا :حييى.د

 الدآتورة داليا أمورة :سامح

ة وانت باصص ىف األرض، هى صورهتاإنت شفتها أمور :حييى.د
 مرسومة على األرض؟ 

 ما هو أنا مش حابصـّلها :سامح

 ليه :حييى.د

 حد   ما انا مش حابص ألى :سامح

 ليه ما انت باصص ىل أهه زى الفل :حييى.د

 ما انا باصص حلضرتك علشان :سامح

 علشان إيه آه،  :حييى.د

 علشان أنا عاوز أخلـّص على طول :سامح

 ده إنت عاوز تقعد معايا !! أل يا شيخ، مش باين :حييى.د

 علشان أروح أآمل فطار :سامح

 الفطار، ؟  !!   تاىن :حييى.د

 طيب أنا حمرو :سامح
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خلى بالك تالت مرة حكاية الفطار يطلع معاها :حييى.د
واهللا واهللا ، أنا عارف، واهللا عندك حق، "أنا حمروج" على طول 

بس من حقك جتاوب أو ده اىل جاى حاحيرجك أآرت،  عندك حق، 
ماجتاوبش، أنا بقوهلا لك بصراحة اهه، إللى مش عايز جتاوب

 .عليه ماجتاوبشى

 حاضر  ماشى،  :سامح

يابىن الدآتورة داليا قالت لنا بصراحة ... :حييى.د
اللى والد منهم، صعبان علّى  شوية حاجات آده صعبان علّيا 

 صعبان علّى جبد بقلة األدب ديه،   الكلب دول عملوه فيك،

 ...، آه..آه :سامح

عاوز اقف معاك يا أخى، من دلوقىت، إنت ما :حييى.د
 تقدرشى متسح آل د ه لوحدك

بس مها فيه ناس شغاله ىف املدرسه دلوقىتأيوه صح  :سامح
اللى مها مش عاوزين حد ينفع، مش عاوزين أى حد ينفع إال

والتاىن آه ىف مها، فتقريبًا واحد ىف املدرسة ديه دلوقىت، 
 بس ىف اإلجازة مها بيقعدوا يلفوا وآده املدرسة برضه، 

 مني مها :حييى.د

 ) ذآر امسني(ده فالن الفالىن، وفالن  :سامح

أله ماتقوليش أسامى مها دول اللى قـلوا أدهبم :حييى.د
 عليك

 آه :سامح

 اللى صّوروك :حييى.د

 آه :سامح

 طيب حانعمل إية فيهم دلوقىت :حييى.د

دى حكايه من زمان، دى حكايه حضرتك بقاهلا آام :سامح
 سنة، وأنا ىف ثالثة إعدادى

 حلد إمىت  ت استمر :حييى.د

 ده ىف أيام االمتحانات :سامح

 إستمرت حلد إمىت، يعىن قعدت قد إية ؟  حلد إمىت، يعىن  :حييى.د

 مرة 36إستمرت  :سامح

الصور إنت بتعد الصور وال السنني،  يابىن هّوا  :حييى.د
 استمرت أد إيه  إمنا هى احلكاية آلها 36صحيح  

 36ما هى  :سامح

 مرة 36مش  صورة،  36 مها  :حييى.د
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هو قاىل آدى  ما هو قال ىل أنا حاقطع صورك، :سامح
النهارده، هو قاىل آده، تيجى  صورة،  36ألبوم اهه 

وتاىن يوم يقول النهارده وحيرقها،  وحاحرق الصورة ديه،  
 حلد ماخلصنا الـ وحيرق الصورة،  وحاحرق الصورة،  وبس،  
 حرق صورتني مع بعض " فالن الفالىن"ونوبه حضرتك  ، 36

 يا سامح :يىحي.د

 نعم :سامح

 أوى أنا موجوع من احلكايه دى  :حييى.د

 موجوع :سامح

 آه :حييى.د

 أله ألف سالمة :سامح

عارف ليه موجوع، أنا خايف أضايقك أآرت من آده، :حييى.د
عندهم نسخه إمنا حاقول لك واللى حيصل حيصل، ماميكن يا سامح 

 والد آلب  تانية من الفيلم ده، دول

 آه صح :سامح

 مافكرتش ىف احلكاية دى؟ :حييى.د

قبل آده وأنا ىف أله أنا فكرت ىف احلكايه دى  :سامح
 حسيت إن فيه حاجة آده ىف بطىن احلمام باعمل محام، 

 حاجة إيه ؟ :حييى.د

 حسيت إن فيه حاجة آده حاتيجى بس مفيش حاجة جت :سامح

 حاجة إيه اللى حاتيجى :حييى.د

  أو أى حاجةحاجه زى ولد مثًال :سامح

 ولد إيه منني :حييى.د

 ولد منهم مها اإلثنني :سامح

 حاجييلك ىف احلمام :حييى.د

 مها واحد من اإلثنني :سامح

 ماهلم :حييى.د

 أله اللى حاجييلى ىف احلمام ده وأنا باعمل محام :سامح

 من بطنك؟ حسيت إن حاجة حاتيجى منني؟  :حييى.د

 أيوه :سامح

 حاتولد يعىن؟ :حييى.د

 آه :سامح

  هو آان بيحصل احلاجات دى آاملة يابىن ؟  :حييى.د

 آه :سامح
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 آل مرة ؟ آل مرة؟  :حييى.د

 آه :سامح

 ماآانشى بيوجع :حييى.د

 آان بيوجع ساعات :سامح

 ساعات ساعات آنت عاوزها  :حييى.د

 أله  :سامح

 ساعات ساعات يعىن :حييى.د

 ده غصب عىن :سامح

 ساعات ساعات :حييى.د

 ساعات ساعات إيه حضرتك :سامح

 آنت عاوز: حييى.د

آان برضايا األول قبل ساعات حضرتك آه،  :سامح
 36مايقولوا الصور ىف الكامريا والكامريا فيها 

 باقولك إيه :حييى.د

 نعم :سامح

عاوزين نربط الكالم اللى احنا بنقوله ده :حييى.د
حىت لو آنت ساعات آنت أقدر أحرتمك، باإلحرتام، هوا انا  

 عاوز غصنب عنك يعىن ؟

 آه :سامح

ما هو ما إذا يا ريت يابىن ده يوصل لك بصحيح،  :حييى.د
آنت باحاول اقبلك أو أصاحبك، الزم اعمل آده وانا عارف آل

اهه يا بىن قدامك إننا نتصاحب، ده، ومع ذلك أديىن باحاول 
ية، أنا شخصياأنا باحرتمك وموجوع معاك، مش مسألة صعبان 

مش فاهم إزاى باتكلم بالشكل ده، حىت بصراحة وانا باتكلم
 باحاول اصدق نفسى، وعايزك تصدقىن، إنت مصدقىن؟ 

 أله :سامح

طيب ماشى، أنا مصدق إنك مش مصدقىن، إمنا اللى :حييى.د
 إيه ؟ حمرتم أعمل ىف ده  حصل إن وصلىن إنك 

 أله أنا مصدق حضرتك :سامح

  إن إيهمصدقىن :حييى.د

 إن حضرتك حمرتمىن :سامح

حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك، :حييى.د
دقيقة واحده  )يغطس بوجهه إىل األرض أآثر(واللى عاجبه، 

دقيقة  سامح اهللا خيليك ما تبعدش،  اهللا خيليك، والنىب يا 
 واحدة علشان تصدق ميكن إذا ما صدقتشى آالمى، تصدق وشى
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 ..حىت حصل آه صح،  :سامح

إنت حمرتم وخالص، حمرتم غصنب  خالص اللى حصل حصل، :حييى.د
 عنك، إيه رأيك؟ 

 آه: سامح

 خلى بالك ، احلكاية مش صعبانية :حييى.د

 يعىن احلكاية انتهت من زمان ؟ :سامح

أل ما انتهتش وال حاجه، احلكاية لسه جواك، منيله :حييى.د
 بستني نيله زى اخلراج املدود

 وانا ؟ :سامح

 إنت موجوع ؟ :حييى.د

 جوايه ىف بطىن؟ :سامح

أل أنا مش باتكلم على اللى بطنك، ده حا نرجع له :حييى.د
. ولد اللى خفت لينزل وانت بتحزقال  بعدين، أنا ما بتكلمشى عن 

 ليه ؟ هو أنا فيـّا ولد؟ :سامح

ما دام قلت يبقى نصدق، أنت اللى بتقول؟  مش : حييى.د
  . على جنب حلد ما نعرف أصلها وفصلها ونرآنها

 حاضر يا دآتور :سامح

اخلربة اللى بتوصفها يا رب حضرك اخلري يا ابىن،  :حييى.د
الزم نصدقها ونشوف هلا دى مش هزار، إنت حاتألف ليه؟ يبقى 

مش من أم ملا جت منني، اإلحساس ده يعىن وانت تبحزق،  حل، 
  . كن جت من املخ وال حاجةناموا معاك بقى جواك ولد ، مي

 صح :سامح

حانشوف هلا حل سوا، بس انت عمال تقول صح صح، :حييى.د
 هوا إيه اللى صح ؟

  حانشوف هلا حل ؟، ياه  :سامح

أنا وانت وداليا، قصدى إنت  سوا، باقول سوا، :حييى.د
 وداليا وانا

 آه حانشوف هلا حل سوا :سامح

حمروج وعاوز افطر مش عايزين بقى حكاية  :حييى.د
 . ما نقرب تبعد، وتقول عايز افطروبتاع، مش آل  

 بامسع ناس بتقعد تكح آتري :سامح

أل سيبك من الناس وصوت العربيات دلوقىت، ده آالم :حييى.د
املهم املوضوع اللى ىف بطنك، قصدى آله تكملة للموضوع، 

حاتسمع خبط ليه، وآحةاإلحساس ده، ولو احنا حليناه يبقى 
من خمك مش من اللى وآالم من ده ؟ لو صحيح لقينا إنه جى 

 حصل، تبقى احلكاية ىف إيدنا، بس مع بعض، أنا ما اعرفش
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وأى حد إنت وداليا وانا،  : أشتغل لوحدى، عاوزين شلة
 بيعرف وعايز يشوف معانا حل 

 حاضر يا دآتور :سامح

أآثر حىت تكادسامح ينحىن ( يا رب حّضرلك اخلري،  :حييى.د
يا سامح مش حينفع آل شوية أله   ) رأسه ختتفى حتت سطح املكتب

 توطى آده، ُبْص لداليا يا أخى

 آه ما أنا عارف الدآتوره داليا :سامح

احنا اتفقنا عليه قول هلا أى حاجة من اللى  :حييى.د
قاعدة هنا يا بنىت إنت  ) حييى للدآتورة داليا, يلتف د(

أهه تعاىل أقعدى هنا، هاتى آرسيكى جنىب،  وراء الكامريا، 
آلم آلم داليا وبعدين آلمىن،  يا سامح، شوف داليا األول، 

 داليا وبعدين آلمىن، الزم تصدق إن احنا مع بعض

 يعىن أقول لداليا أى حاجة :سامح

  أى حاجة زى ما احنا بنتكلم سوا آده  :حييى.د

 طب أنا حمروج شوية :امحس

طب ما انا عارف إنك حمروج، ما هى حاجة حترج، هوا احنا :حييى.د
اهللا يساحمك هو فيه حد يقول الكالم ده  واهللا حاجة حترج،   قلنا أله، 

 . إنت عايز حترم نفسك حىت من احلرج   ومايبقاش حمروج، يابىن

 لوحدنا آده يعىن حانقعد قعدة  ، ....يعىن أنا :سامح

 ليه؟ :حييى.د

 علشان أعرف أتكلم :سامح

 إنت وداليا وال إيه؟ :حييى.د

 آه أنا والدآتوره داليا علشان أعرف أتكلم بس :سامح

قلت هلا الكلمتني اللى  إنت أتكلمت معاها آتري، :حييى.د
عندك، املسألة مش حانقعد نعيد ونزيد فيها وخالص، فاضل بقى

عشان مااآذبش عليك ،واالحرتام والكالم ده، و الصحوبية 
 احلكاية صعبة قوى

 أنا ؟ :سامح

ده هوه اللى اللى احنا بنعمله  ال إنت مش صعب،:حييى.د
 صعب صعب

 صعب أوى، صعب أوى أوى ؟ :سامح

 أوى :حييى.د

طب ياخد ياخد وقت؟  يعىن ممكن ماخيلْصشى على طول؟ : سامح
 وقت يعىن أنا أقعد ىف املستشفى آتري؟ 

الصحوبية واالحرتام مها  مش املسألة املستشفى؟ال أل : حييى.د
 اللى صعب، اللى بنقوله ده بياخد وقت على ما نصدقه،
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بياخد وقت يا وعلى ما نستعملة، وعلى ما نستفيد منه، 
إرفع رأسك يا ابىن، بص) خيفض سامح رأسه أآثر(سامح،  

 لداليا يا ابىن

 أنا حاقول للدآتورة داليا :سامح

وملا تيجى  بس تبص هلا زى ما بتبص ىل،   قول هلا، : حييى.د
يبقى بتحرك راسك  وملا تيجى تكلمها تبص هلا،   تكلمىن تبصلى، 

 ما بيىن وما بينها، ناحية اللى بتكلمه، يبقى ابتدينـا، 

 ما انا مش عارف أقول إيه للدآتوره داليا :سامح

زى ما انا بانكشه، هو  أُنكشيه يا دآتوره داليا،  :حييى.د
انا صعب إن أنا أحّرك فيكى االحرتام اللى باحكى عنه ده، مع
إنه خلقة ربنا، أصل أخاف أطلبه منك يطلع ىل حب ما للى

سامح  بدأتى بيه، وصعبانية وشفقة وآالم من ده، مش ده اللى 
هى اىل هيه حمتاجة بصراحة، أنا مش رافض املشاعر دى، بس مش

آل شويه أشك ىف نفسى، واخاف الآون باآذب  انا    هنا ودلوقىت،
:سامح أنا باحرتمك ليه، عشان  وإىن مش قد الكالم ده، عارف يا 

 .أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن حاجة عشان إنت مكافح

 !!!أنا مكافح ؟؟ :سامح

 وخايب ىف الشغل خايب ىف املدرسة،  إنت صحيح  :حييى.د

 إمال مكافح يف إيه بقى؟  :سامح

اإلهانات دى بصراحة ىف إنك عييت، يعىن بعد  :حييى.د
والرعب ، والتهديد، قمت رافضها  واللى حصل، والرغبة،

 . آلها حىت بالعيا 

 آه :سامح

آه إيه يا شيخ، هوا احلكاية إيه، دانا باقول الكالم :حييى.د
 تقول آهزى ما اآون أنا نفسى مش فامهة قوى، تقوم   ده، 

 ؟ يعىن أستمر ىف احلكايه اللى أنا فيها دى :سامح

أل طبعا، ما انت ما أله احلكايه الوسخه، أل، : حييى.د
 اقدرتش تستمر، فيه ناس بيستمروا، وما بيعيوش

 آه :سامح

فبيتهيأ ىل العيا ده هو اللى إنت رحت عيان،  :حييى.د
يح آفاح لوبس احلكاية تبقى صح أنقذك، تبقى مكافح وال أله؟ 

  مكافح عملت حاجة جوة وبرة، آملنا وعّدينا سوا سوا، إنت 
جوة وبرة، قعدت حتارب جامد، وبعدين تعبت اتكسرت، إمنا

 . مااستسلمتش، ال للى جوة، وال للى برة

 جوه وبره ىف الشارع ؟؟؟ :سامح

قمت موقف آل حاجة بالعيا ،  أل جواك وبراك، :حييى.د
 وبالقعاد ىف البيت وبكل حاجة ض، بالنظرات اللى ىف األر

وأنا أيوه أيوه الكالم ده من حضرتك ، يعىن،  :سامح
 أنشاء اهللا حاختلص منه
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 يا أخى ما تستعجلشى ، إنت تعبت: حييى.د

 أنا حاخلـّص بقى علشان عاوز انام :سامح

وآله بيظهر مره عاوز أفطر، ومره عاوز أنام، : حييى.د
أول ملا تتحرج جييلك يا بالنوم يا املقاومة، مع احلرج أو 

أنا فاقسك، أى حاجه ، بصراحة  باجلوع، يا مبرواح البيت، 
 بس عندك حق واهللا ياهللا،  

 عندى حق يف إيه؟؟ :سامح

 ىف احلرج :حييى.د

 آه أنا عندى حق ؟؟ :سامح

 )يقوم سامح فجأة ، ويهم باخلروج(

 هوه لعب عيال وال إيه؟!!   اهللا   إيه فيه إيه، رايح فني؟  :حييى.د

طب تسمح ىل حضرتك؟ عندى حرج،  ما هو أنا  :سامح
 إتفضل حضرتك على السرير هناك علشان آخد راحىت يف الكالم 

وقلت لك مش أنا قلت لك ىف األول بص للدآاترة،  :حييى.د
وربنا يكرمنا أنا باجى هنا علشان أشوف احلاالت الصعبة، 

 آلناونساعدها  معاها 

 دى حاجة جديدة ماحدش يعرفها آه، آه، بس  :سامح

 صح :حييى.د

ده أنا على آده ياه بس أنا أطلع منها ازاى؟  :سامح
 ممكن ماطلعش؟

أله، عندك، ما دام ربنا موجود، وعايزنا زى ما: حييى.د
مية،  يبقى الزم حاتطلع مية خلقنا، يبقى حاتطلع ونص، 

 ا نرجع زى ما خلقناأصل ربنا ده بيحب اخلري، وإنن 

 ربنا يقول للشئ آن فيكون :سامح

 بس بيهيأ األسباب، واحنا أسباب، مش آده وال إيه؟ :حييى.د

يعىن واحد زى حضرتك يكون سبب آه بيهيأ األسباب،  :سامح
لشفايا والدآتورة داليا والدآتور عمرو ودآتور أسامه

 تقريبًا وآل الدآاترة املوجودين

 تكون سبب ىف شفاك إنت  وانت وانت، :حييى.د

 وانا أآون سبب ىف شفايا :سامح

بس آده بقينا فرقة، مخسة اهم باسم اهللا ماشاء اهللا، :حييى.د
رايح فني بقى ما دام ربنا بيحب اخلري وبيهيأ األسباب بقينا  

 . قى ما تقدرشى ترقد ىف اخلط بقىيب  مخسة ، مش واحد وال اتنني، 

 ما اقدرشى ؟ : سامح

 سامح واد يا  محد اهللا عاالسالمة مسعتىن يا  :حييى.د

 نعم: سامح
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 مسعتىن :حييى.د

 آه :سامح

 بقول لك أيه :حييى.د

 نعم ؟؟ :سامح

   بقول لك إيه؟  :حييى.د

 نعم ؟ :سامح

 قلت لك محد اهللا على السالمة  بقول لك إيه، اجلملة األخرانية؟ أنا  :حييى.د

 اهللا يسلمك! محد اهللا على السالمة ؟؟؟  :سامح

 بس آده ، محد اهللا على السالمه بقى على إيه؟ : حييى.د

 على إىن انا جيت القصر ده :سامح

محد اهللا على السالمة جيت دى خطوه أوىل،  أل ، أل، : حييى.د
 على إيه ؟ إمىت يتقال محد اهللا على السالمه

ملا واحد يكون لسه جاى من الشغل تعبان أو أى :سامح
 على السالمهحاجه نقول له محد اهللا 

ده ىف الشغل هو احنا ىف الشغل دلوقىت؟ إمىت :حييى.د
 يقولوا محد اهللا على السالمه تاىن 

 آه ملا الواحد يصحى من املرض :سامح

إيه اللى خالىن أقول لك محد اهللا على  بالظبط، :حييى.د
 السالمه دلوقىت

 علشان أنا صحيت من املرض؟: سامح

 آه :حييى.د

 أرّوح دلوقىتيعىن أقوم  :سامح

 آه :حييى.د

 بس أبقى أرّوح مع أبويا :سامح

 أل :حييى.د

 علشان معاه جنيه بس :سامح

عندى حاجة تانية، أرّوح يعىن  أل آلمة أرّوح :حييى.د
 تشتغل وتكسب وتكمل وانت مش لوحدك

 أنا ؟ ، ..آه :سامح

  إستىن بس، ما احنا معاك زى ما اتفقنا،  :حييى.د

 الدراسة وآل حاجةيعىن حاآمل  :سامح

مش عارف، يا الدراسة يا الشغل، إحنا وشطارتنا :حييى.د
آلنا مع بعضينا، محد اهللا على السالمة، وبعدين نرجع للحاجات  

 .آان الزم، محد اهللا على السالمةالتانية واحدة واحدة، إذا 
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 اهللا يسلمك :سامح

 بس خالص شفت رديت املرة دى على طول ازاى :حييى.د

 علشان بعد آده أبقى عارفها :سامح

 تبقى عارف إيه :حييى.د

 أبقى عرفت احلكاية وأنا عارفها من زمان :سامح

 على اهللا ، احلمد هللا  :حييى. د

* * * * 
 وبعد 

 :آان العنوان هلذه احللقة الثانية واألخرية

 املقابلة مع سامح والتعقيب اخلتامى 

فحة آبرية، آماص 21لكنىن فوجئت أن املقابلة استغرقت 
.سواء ىف احللقة األوىل، أثناء النقاش مع د أنىن الحظت، 

أن داليا، أو ىف هذه احللقة ، أثناء احلوار مع سامح، 
املسألة قد حتتاج وقفات متعددة، وليس فقط تعقيب ختامى،

أن أؤجل التعقيب النهائى إىل –آارها، لكن مضطرا  –ففضلت 
حىت بشرح على بعض مقتطفات مننشرة مكمـّلة، أو أن أسبقه 

 .احللقتني ، هذه والسابقة

أعرف أن املسألة أصبحت مملة، وأن التتبع أصبح صعبا،
وأنىن أغري رأىي آثرياحىت أزعج آل من ينتظر مىن آالما حامسا

، لكن ماذا أفعل، وهذا هواملنهج الذى اخرتته، أوهنائيا 
ت املوضحةالذى فرضته على هذه النشرات، وتلك التسجيال

لفروضى السابقة الىت آنت أحسبها فروضا حاملة، ولكن يبدو
أا تثبت أوال بأول أا فروضا عاملة، ولعلها تكون

تدعم التنظري الذى يلح ىف  الشواهد اإلآلينيكية الىت ميكن أن
 . إصداره، اإلبن الصديق األستاذ الدآتور مجال الرتآى وآخرون

 رمبا

 عذرا

 قادموإىل األسبوع ال

 Psychopathologicalتعقيبات وتفسريات إمراضية 

 )نشرة أو اثنني(
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""אמ −475

 )117حلم: (نص اللحن األساسى

بفتّوة احلى جيلس إىل جانىب دونآنت جالسا ىف املقهى وإذا 
إنه اختارىن للزواج من: استئذان فرّحبت به مرغما فقال

إنىن سأتزوج من ابنة: ابنته املطلقة فارتعشت أطراىف وقلت
أنت ستتزوج من: عمى ىف هناية األسبوع فقال ببساطة وثقة

 .ابنىت وأنا سأتزوج من ابنة عمك

 :التقاسيم

أحسب أنه ميزح، فهو مل يتزوجنظرت إليه ىف تسليم وأنا 
حىت اآلن ألسباب يعرفها آل أهل احلى برغم أنه الفتوة، بل إن
فتونته جتعله حيصل على من يشاء وقتما يشاء حسبما يشاء،

قلت له، وىل خربة معه ال! فما الذى فتح نفسه للحرمي أخريًا؟
، وغمزت له بعيىن اليسرى"ولكن يا معلم"ميكن أن ينساها، 

فلم يهتز، ومل خيجل، وإمنا مضى يؤآد ىل أنه اتفق!! آملومل أ
 .مع ابنته على آل شىء، وغمز بدوره بعينه اليمىن

**** 
 )118  حلم: (نص اللحن األساسى

وجدتىن ىف ميدان حمطة الرمل املزدحم دوما بالبشر وحملت ىف ناحيته
الرجل الذى تردد آلماته األلوف وهو يغازل غانية، فهمست ىف أذنه

 .وهل مثة سرت أقوى من مالبسها: فقال" إذا بليتم فاسترتوا"

 :التقاسيم

 .نعم هناك ما هو أقوى :قلت له

 وما هو؟ :قال

 . تسرتها برجولتك :قلت

الرجولة ال تكتمل إال باألنوثة، وهذا هو معىن إآمال :قال
 .نصف الدين يا غىب

 .نصف الدين أم نصف الدنيا :قلت

 وهل هناك فرق؟ :قال
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 :مقدمة

 ... تصوروا

مازلنا ىف مرحلة التجريب، واحملاولة، واخلطأ، واالنتقاء
باملمارسة، واحملاولة املتجددة، والصرب، والضغط ، والشكر
والرتحيب، و التفويت، والتأجيل، والوعد، واالعتذار،
واحلرية، والرتاجع، والرتاجع عن الرتاجع، واالستمرار

 . فاالستمرار

 . وهل احلياة إال هذا

 : هيا بنا

**** 

 )1 -3: (ما زال عم عبد الغفار يعلمنا 

 الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى 

 هاىن عبد املنعم. د

وآأن حتريك املشاعر يفتح أبوابًا للذاآرة والقدرات... 
الذهنية، وأتذآر أفضل نتائجى الدراسية وأنا عالق ىف حالة

 .حب مع اآلخر

عبد الغفار أعتقد ىف املقابلة الثانية آان يريد عم
–تطبيق عملى للعالقة بعشم، فعملت الذاآرة االقتصادية 

ولكن يبدو أنه وجدها غري مفيدة، –نشكرآم على هذا املصطلح 
فلغاها ىف املقابلة الثالثة ليتذآر تعبه اجلسدى بتسطيح

 صح؟. للعالقة

 :حييى. د

ليس هذا ما قصُدُته، وتأثري حالة احلب!! ال، ليس صحيحا 
.درات الذهنية ميكن أن يكون سلبيا أو إجيابيًاعلى الق

أتصور أن الذى حافظ على قدرات عم عبد الغفار هو اضطراره
لليقظة الدائمة ىف الشارع الغابة، شوارع القاهرة وهو على

 .عربته متماهيا مع حصانه، طول الوقت
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 نعمات على.د

بصراحة اعجبتىن جدًا هذه اليومية الىن اتعلمت منها حاجات
ماآنتش عارفة أمهيتها قوى آده ىف املقابلة مع املريض، وىف
نفس الوقت حسيت إىن خائفة وبرضه ماآنتش باخد باىل منها،

هل اى آلمة ىف مقابلة مع املريض هلا معىن ومغزى: وسألت نفسى
آده وممكن ختليىن أضع فروضًا؟ فشعرت اىن حمتاجة لوقت طويل قوى

 !!!علشان يكون عندى خربة

 :يىحي. د

 )غالبا(، أية آلمة هلا معىن ومغزى ..نعم

 أما اآتساب اخلربة فهو ال ينتهى أبدا ابدا، 

الوقت ال يهم، واخلربة تزداد مع زيادة االلتزام، ومالحظة 
النتائج، وحتديد اهلدف، وضبط حمكات القياس واحلوار مع

 .واإلشراف األعلى، مىت أتيح ذلك) اشراف األقران(الزمالء 

 ية حامدناد. أ

وآم هو مفيد أن" إقتصاديات الذاآرة"اعجبىن جدًا مصطلح 
خيصص نشاط الذاآرة ملا يهم صاحبها ىف حلظة بذاهتا، طاملا هى

 .ترتاجع بتقدم السن

 :حييى. د

اقتصاديات الذاآرة تعمل تلقائيا ىف األحوال العادية،
وحنن ال خنصص الذاآرة ملا يهم، ولكنها هى الىت تنتقى ما له

 .اللة خاصة، حىت لو مل يكن يهمنا ىف ظاهر الوعىد

 أميمة رفعت. د

املقيمني لطاملا دخلت ىف مناقشات وجدل مع األطباء......... 
.على تعريفهم بأنفسهم ملرضاهم –وأحيانا إلجبارهم  –إلقناعهم 
أوصل هلم أنه من الضرورى بناء عالقة مع املريض خطوة أحاول أن

اخلطوات بداهة هى التعارف باإلسم، وأن بعضخطوة، وأوىل هذه 
املسافة، التبسط والسؤال عن أحواله تزيل احلواجز وتقرب

 ولألسف فشلت ىف إقناع...وبالتاىل تسهل اخلطوات العالجية الالحقة
الكثريين هبذا، ال أعلم ملاذا؟ رمبا يكون الطبيب نفسه هو الذى

  خيشى إزالة العقبات وإقرتاب املسافات؟

 ذ عامني تقريبا الحظت القصور الشديد ىف املقابلةمن
interview الىت تتم بني األطباء الصغريين واملرضى، والىت تبدأ

بتسمع أصوات؟ بتشوف..(للمريض، بـ عادة، دون سابق إنذار
عدم الرد، ويكون رد فعل املريض بطبيعة احلال إما) خياالت؟

واخلروج من أو اإلجابة بالنفى، أو ترك املكان والطبيب
 مريض غري متعاون: الطبيب ىف ملفه ويكتب. املكتب

incooperative patientالغريب  ، واأللعن هذا التعبري:
وآأنه يسمعها هو denies hallucinations ينكر اهلالوس 

وقتها اتفقت مع . أن املريض يكذب وينكر اآلخر ويعرف عن يقني
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األطباء زميلني ىل على حل هلذه املشكلة، ووضعت برناجما لتدريب
 ، بعيدا عن جلنة التدريب باملستشفى، أى تطوعا)ملن يريد(

 وبال مقابل مادى، لتدريبهم على فن املقابلة، ومناقشة
العالقة بني املريض والطبيب وما يعرتى اإلثنني من مشاعر أثناء

إخل والدفاعات الىت....توتر، خوف، غضب، إحباط: املقابلة
توقعت هلذا....توتره يستخدمها آل منهما للتغلب على

ولكن لألسف تدخل آخرون هلدمه بعد شهر. الربنامج ستة أشهر
واحد، وألنىن من هؤالء اللذين ينتقون معارآهم، فقد وجدت

أشكرك إذا، ألن. ىف هدوء وقتها أا معرآة خاسرة وانسحبت
 "شفت غليلى"هذه اليومية 

 :حييى. د

ال أوافق على برغم تقديرى للصعوبات الىت أعرفها، فأنا
 .االنسحاب عادة، إال إن آان هناك بديل أآثر واقعية

 أميمة رفعت. د

املوضوع الذى أثاره جاك الآان عن الرتجيح بني لفظ هل..مل أفهم *
خاص بالفرنسيني فقط؟ إذ ان هذا هو فرض non ولفظ النفى nom اإلسم

  أعتقد؟ التشابه ال يوجد إال ىف اللغة الفرنسية فقط على ما

 :حييى. د

هذا صحيح، املعىن ال خيص الفرنسيني طبعا، لكن تصادف أن
آان فرنسيا فسهل استخدام لفظ له نفس النطق ألداء" الآان"

معنيني متكاملني، ويظل على اللغات األخرى أن ترتجم املعىن ولو
داللة حضور األب امسا مفروضا"استعملت لفظني، املقصود هو 

هذا على قدر –منوا ) تقمصه(بقميصه وضرورة نْفى االختناق 
ما وصلىن ألنىن أهتته بالفرنسيه، والفرنسيون أنفسهم جيدون

 .، لغًة، وعلمًا"الآان"صعوبة بالغة ىف فهم 

 أميمة رفعت. د

آنت أنتظر تعقيبا على العالج اجلمعى بفارغ: سؤال 
غريت رأيك؟ صدقىن أنا ال أخشى أمل النقد ألنىن أعرف الصرب، فهل

  عن يقني أنه خملص وبَناء

 :حييى. د

بعد أن بدأت ىف آتابة رد مفّصل عن هذا املوضوع، شعرت
أنه قد يعوق حماولتك ىف ظروفك، خاصة وأنا أعرف مساحة
احلرآة ىف هذه املستشفيات، مث إن خربتى خمتلفة متاما ألن املرضى
الذين يشارآون ىف العالج اجلمعى الذى أمارسه غري متجانسني

وهم على مستوى) يشملون آل التشخيصات بال استثناء(
والعقد" العيادة اخلارجية، وهم خمتارون ىف هناية النهاية،

 شديد التحديد بالغ االلتزام "العالجى

فضلت أال أآتب جتنبا ملقارنة غري موضوعية ليس عليك إال أن
تكملى ما هو متاح وتالحظى النتائج، وتسأىل فيما تريدين

 .ل، مث نرىأوال بأو
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 :جعفرحييى.د

هل مازالت العالقة بني املواقف النمائية التطورية
املربجمة تطوريًا والعامل االآتئاىب-البارنوى-الشيذيدى: الثالثة

 .صعبة ومتعددة اجلوانب؟) املتفق على تسميته واقعى(اخلارجى 

 :حييى. د

 نعم هى آذلك

 :حييى جعفر. د

نيمعرتض ىف هل جيوز استعمال جانب واحد ىف العالقة ب 
- بارنوى-شيزيدى: مبا حيمل من برامج سلسلة النمو الداخل
 واخلارج لتفسري رحلة بشرية؟) S-P-Dوالىت امسيَتها ( اآتئاىب

 :حييى. د

انت تعلم يا حييى أنه ال جيوز استعمال جانب واحد ىف أى
 .شئ أيا آان، وخاصة فيما يتعلق بسؤالك هذا الذى مل أفهمه

عذرا، رمبا آتبته –أيضا أما بقية السؤال فلم أفهمه 
 :السكرتارية خطأ هكذا

 ...."S-P الرحم ىف مقابل الشارع وتوافر وإتاحة
أم املسافة والفجوة –اجلانبني ىف احلالة عوامل إمراضية 

أم إن األب رحم –أم اختيار أب أم اختيار الطفل  –بينهم 
 "Pآخر خارج املنزل أدى اختفائه إىل توىف

 :حييى جعفر. د

ت عاشور الناجى اللقيط العرجبى النامى املغامرتذآر
مع مشس الدينبتصديق احللم ورؤية املوت وإعادة الوالدة 

 )استمرار رحم األم والعالقة بالعجوز الثرية(

 :حييى. د

هناك ملمح بعيد يغرى بأن مث تشاهبا، لكنىن استبعد متاما
أية مقابلة من أية درجة آانت، فعاشور الناجى العرجبى،
ليس له أدىن عالقة بعم عبد الغفار العرجبى إال ىف اسم املهنة،
عم عبد الغفار مل يكن أبا للجميع، وال هو فتوة، وال هو

 وال هو.. قائد، وال هو مثل أعلى ، وال هو والهو 

نقدى –أو إعادة قراءة  –مث إىن أرجو أن تقبل اقرتاحى بقراءة 
 اشور الناجى، ىف املوقعمللحمة احلرافيش وبالذات لدور وماهية ع

**** 
 )2 -3: (ما زال عم عبد الغفار يعلمنا 
 !بني الشارع الغابة والبيت الرحم 
 هاىن عبد املنعم. د

 الشيزيدية، (بلغىن وجوب توازن املواقف الثالث 
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وآأا عناصر حرآية اساسية، اختالل) البارنوية، االآتئابية
االنتقاء احدها يؤدى إىل اضطراب عضوى، ومن هنا يلزم
 .التلقائى املستمر واحملافظة على التوازن ما أمكن

 :حييى. د

أشكرك على هذا اإلجياز املفيد، وإن آان التوازن الذى
فهو حرآية compromiseأريد التأآيد عليه هو ضد التسوية 
على آل اإليقاع احليوىدائبة لربامج متكاملة، لعل أمهها هو 

يعيد هذه املواقف باستمرار،املستويات، ذلك اإليقاع الذى 
امتالًء فبسطًا، امتالء فبسطًا، امتالء: باستمرار، باستمرار

دون أن تكون اإلعادة جمرد تكرار حرّىف، وأيضا... فبسطًا، 
مع عدم تساوى الضلعني، هذه "الدخول واخلروج"برنامج 

عناوين حتتاج تفصيال يستغرق عمرا بأآمله، أشكرك مرة أخرى،
 أ، دعنا نواصل،دعنا نبد

 من يدرى

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن موقف اللوم والرفض لبعض احلاالت مثل حالة عم عبد
الغفار الذى يلزمنا طول الوقت ملثل هذا النوع من احلاالت
 .وأعتقد أنه ىف األساس هو بداية لفهمنا وتفاعلنا مع احلالة

 :حييى. د

ال أحد يطلب من املعاجل أن يقبل على طول اخلط آما البد
أنك الحظت هذا غالبا ىف باب اإلشراف عن بعد، وآل من اللوم

 . والرفض ال ُيستعمالن ىف العالج باملعىن التقوميى أو األخالقى 

 أسامة فيكتور. د

آيف أن مراحل العالقة باملوضوع ال تعترب مراحل منو ولكنها
 كن أن نلجأ إليها دائما ما ظهرت احلاجة إليها؟آليات حياة مي

 :حييى. د

 .. عندك حق، املسألة حتتاج إىل توضيح

آنت أحسب أول ما قرأت نظرية العالقة باملوضوع أن املسألة
هبا الطفل ابتداء، لكنىن تبينت   هى مراحل منو أساسا، ّمير

وأضفت أهنا آليات موجودة طول حياتنا، وهى تتكرر بإيقاع
وى، وتتوقف آفاءهتا وصحتها على تناسبها مع املوقف الذىحي

حيتاجها، فإذا غلب موقف منها ىف وقت ال حيتاجه، أو إذا تضاربت
أو   Oneness املواقف وتداخلت وتنافست على حساب الواحدية

 .فهو املرضعلى حساب األداء الالزم والنمو، 

 
 أسامة فيكتور. د

ال يوجد موقف أفضل من موقف إال مبا يتعلق مبدى التناسب
 مع املرحلة الىت تنشط فيها آليات أحد هذه الربامج لتالئم 
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احتياجات املوقف اخلاص الذى أثارها والذى طلب تنشيطها أعتقد
إن هذه اجلزئية ستجعلىن أعيد النظر إىل نفسى أو أىن أراها

 .وملرضهم خمتلفمبنظور خمتلف وبالتاىل أيضا نظرتى للمرضى 

 :حييى. د

هذا طيب جدا، وهو أحسن من الرد الصعب الغامض الذى
 . رددُت به عليِك حاال

 أسامة فيكتور. د

هذه الربامج مجيعا، وبنفس الرتتيب، موروثة مبعىن أن.... 
اإلنسان يولد هبا آنت أرى ذلك جيدا ولكىن مل أستطع البوح

إضافتك ىف آخر هذه الفقرةبه، عشان ما حدش يرتيق حىت قرأت 
هذه –أساسا  –، لتوضيح أن العالقة باألم ليست هى الىت حتدد 

 .املواقف الواحد بعد اآلخر

 :حييى. د

 شكرًا 

 أسامة فيكتور. د

إن العالقة باألم أو بأى آخر تساهم ىف تشكيل: ... إذن
ىف –آما أشرَت ىف أخر فقرة  –هذه املواقف املوروثة أو تساهم 

منو أو بطء منو هذه املراحل وتلعب العالقة باألم دور سرعة
أساسى ىف توليف هذه املواقف بعضها مع بعض وىف تنشيط أحدها
على حساب أحدها على حساب اآلخر أى إن العالقة باألم هى
املسئولة عن إعطاء الفرصة للتناول اإليقاعى وللجدل

 .التكاملى أو إجهاض ذلك

 :حييى. د

يه، مع إضافة أهنا ليست األم فقط، وإمناهذا بعض ما أعن
 .األم ومن حيل حملها أو معها حسب مراحل النمو

**** 

 بداية بال هناية: جنيب حمفوظ: تعتعة

 أنس زاهد. أ

 - أقول اياتلن  -أتفق معك دآتور حييى ىف أن خواتيم 
أعمال جنيب حمفوظ آانت حتتوى على بدايات مفتوحة على

آدت أملس ذلك بيدى ىف آل. نفسها احتماالت أآرب من البداية
 .إخل ..من أوالد حارتنا، احلرافيش، لياىل ألف ليلة

 :حييى. د

ىل حتفظ ناقد آررته شخصيا على خواتيم جنيب حمفوظ، إذ
فتوحة، إال أهنا أآثر فتورا منوصلىن غالبا أنه برغم أهنا م

 زخم املنت الكلى ىف أعماله، وقد نبهت إىل ذلك ىف بعض أعماله 
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، آما ورفضت"التوت والنبوت"خاصة ىف ملحمة احلرافيش فصل
قادر على) عرفه/السحر(داللة هناية أوالد حارتنا وأن العلم 

 .أن حييى اجلبالوى، أو هو يعد بذلك، أو حىت يأمل ىف ذلك

 أنس زاهد. أ

هناك عمل واحد لنجيب حمفوظ أعتقد أنه آان حيتوىلكن 
تعىن.. تعىن الالشيء. هنا تعىن مأساة والنهاية. على اية

الرؤية الىت حتملها إا رواية الطريق الىت أميل إىل. العدم
 أآثر مما أميل إىل غريها من رؤى حمفوظ وخامتاته الىت تؤسس

..إىل العشماويالطريق سينتهى بنا . لبدايات جديدة دوما
 أن أآفر به يوما هذا ما أرجو. إىل العدم

 :حييى. د

إذا آانت املادة ال تفىن وال تستحدث، فهل اإلنسان أقل من
 . ذلك

 "أن تكفر بالعدم يوما"أمتىن فعال 

أو حني نصبح قادرين على ختليق الوجود من العدم، آما
 .يتخلق الشىء من الالشىء

 رباب محوده. أ

بوصف الكتابة باملخاض وإا عملية والدةاعجبت جدًا 
بدا ىل هذا الوصف شديد. وجتسيد الكلمات بنوع املولود

اإلغراء ملواصلة القراءة، هذا يسرى أيضا على وصف جمموعة
 الكتب بالذرية اجلميلة وحفلة السبوع هى النشر

احسست اىن انتظر املوت منذ والدتى ولكن دون معرفة، آيف
 دايه ان املوت يكون ب

ينتقل الوعى الفردى اىل الوعى الكوىن اىل وجهه اهللا"
 "تعاىل

 فاين النهاية البداية

 .هى تكمله مشوار انتهى له اآلخرون 

 :حييى. د

قبلت آل تعقيبك برتحيب، مع حتفظ شديد على اجلملة األخرية،
ألنىن ال أتصور أننا نكمل مشوار اآلخرين أو أن اآلخرين

وإمنا أتصور أن مث امتدادًا من الوعى يكملون مشوارنا فقط،
اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه احلق تعاىل مبا ال أستطيع

 .تفصيله

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك متامًا ىف أن مجيع إبداعات جنيب حمفوظ تلوح
دائمًا لنا بأن مثة اية وتكتشف دائمًا أنه ال ينتهى إال

 .ليبدأ
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النهاية املفتوحة وذلك أعجبتىن رؤية حضرتك ىف: مالحظات
عند انتقال الوعى الفردى إىل الوعى الكوىن إىل وجهه اهللا

 !!تعاىل، فنعم إذن أين النهاية؟

 :حييى. د

 . يبدو يا نادية أنك فهمت ما أعنيه أآثر مىن 

 .شكرًا

 إسالم ابراهيم. د

 هل هذا نوع من االعرتاف باجلميل أم الوفاء أم املدح؟

 .حاله من تقارب وحتاب وتناغم بني املبدعنياحسست إن ما قرأته 

 :حييى. د

 رمبا آل ذلك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 احتجب الغيب ليكشف
 اطيافه فيومض

 فيغشى السدرة
 

 مث حيتجب
 لنكدح اليه

 فال يوجد
 اليقني اال اذا صدق 

 !!!بالال سوي
 والال اية

 
 املعرفة يقني الوقفة

 !!!باملعرفة تنتهى بالظن
 

 االفالك ىف مداراهتاتدور 
 اذا ثبتت الوقفة

 
 ثباهتا وما أصعب

 اىل ان نالقيه

 :حييى. د

 أهال

 حممد أمحد الرخاوى. د

 ىف راىي ان اهم ما مييز جنيب حمفوظ وعبقريته ىف نفس الوقت
هو اميانه املطلق بفلفسة احلياة وحتمية انتصار الوجود آما

  خلقه اهللا

 خلقتىن يا رب آما خلقتىن  يارب آما
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املبنية على ظل جنيب حمفوظ اآثر املتفائلني حبتمية احلياة
 جسدها جنيب حمفوظ ىف ملحمة طول الوقت!! قيم املطلق املرن 

 .احلرافيش ومل ييأس أبدا

بالالاية وعندما اعطاه اهللا العمر النه آان من املؤمنني
حان االنتقال من وجود اىل وجود اختاره اهللا ليكمل الكدح
اليه ىف رحابه معه به واليه طول الوقت

 اذن ماذا؟

شيئا فهو انه ال يقني اال يقني اذا آان جنيب حمفوظ يعلمنا
 احلياة نفسها بكل مرتادفاهتا طول الوقت

  من يياس فهو خيسر نفسه قبل اى شئ وانه 

الناس اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع"\وانه 
 "\فيمكث ىف االرض

اجلالل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوآل "\"\وانه 
 "\واالآرام

 !!!!!!!وان املوت ال جيهز على احلياة واال اجهز على نفسه

 :حييى. د

 .وسهال... 

**** 

 12-12بريد اجلمعة /حوار

 رامى عادل. أ

مبعثه إحاطة تعىن بتلبية نداء املرأة، وآيف يكونماذا 
ضد ما هو -االن–تغلبىن آراهيه : الطبيب وصدق احتياجه

 احلريه ان اصبح ماؤنا غورا؟ حريه، آيف تعيش

 :حييى. د

إذا آان لديك الوقت والصرب يا رامى، أرجو أن ترجع إىل
حرآية"، ىف عملى "عن احلرية واجلنون واإلبداع"الفصل الثالث 

 "الوجود وجتليات اإلبداع

 مدحت منصور. د

 يقى علىبالنسبة لرد حضرتك على الفقرة األوىل من تعل
اإلشراف على العالج النفسى فأعتذر إذ فاتتىن العبارة الىت

، ومل أحلظها إال ىف القراءة"عالقة إا تبحث عن"تقول 
اإلنسان الثانية ورمبا هذا ما قصدته عندما آنت أوضح أن

أحيانا يلف ويدور حول قرار ما، وينشد االستشارات النفسية
 .يقررأو خائف من أن  رد أنه عاجز

 :حييى. د

 ملحوقة
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 مدحت منصور.د

أنا لدى شئ من شجاعة، ولكنه ال يسعفىن أمام حضرتك ألنىن
..دائما أخشى أن أجتاوز حدودى الىت ال أستطيع حتديدها جيدا

مشروعا بعد إذن حضرتك نسميه مشروع التالمذة نقوم أقرتح
اإليقاع احليوى دون تغيري فيه جبمع آل ما قيل وآتب ىف نظرية

ونتبادل املعلومات بالربيد اإللكرتوىن وما أنحرف أو فاصلة 
يكتمل املشروع نقوم بطباعته وعرضه على حضرتك وتقرر حضرتك

 .الرفع على املوقع أو تنقيحه أو أى شئ آخر إذا آان يستحق

جيد آما من بذلك يستطيع الزائر العادى مثلى أن
املعلومات عن النظرية وقد حادثت أحد األطباء النفسيني

ن والذى يعمل مبؤسسة دار املقطم وحتمس للفكرة وأوآلتالشبا
حضرتك وبذلك نكون اثنني له اإلشراف على املشروع إذا وافقت

 وآمل أن ينضم آخرون، مرة أخرى أطمع ىف سعة صدر حضرتك إن
 .آنت جتاوزت حدودي

 :حييى. د

أنا يا مدحت مل أآتب النظرية بعد، اللهم إال موجزا ال
رقة وردت ىف النقد أو التفسري، سواء للنصيفيد، وحملات متف

 . البشرى أو نقدًا للنص األدىب

شكرا حلماسك، ومن املؤآد أنىن أحتاج لكل عون من آل
 .واحد

 )2008-12-5 بريد اجلمعة/حوار(مدحت منصور . د

بالنسبة للتعتعة أن اهلدية وصلتىن ثالثية ابتداء: أوال
ألنه من أستاذى إىل تقسيمتني على اللحن من شكر أنا فخور به

مواقع القصة باسم جارى نشر أحدمها ىف إحدى) القصة(األساسى 
أوافق حضرتك أيضا أن اإلبداع ال جيوز نقده مسودة،. املثلث

بلور احملاوالت وعدمإعطاء اربني اجلدد فرصة آى تت آما جيب
احلكم املبكر على حماولتهم وآما فعلت سيادتك معى وأذآر
حضرتك أىن أرسلت ىف إحدى املرات حماولة تافهة وسطحية وقد

 .قومتىن تقوميا لن أنساه ىف احملاوالت املقبلة

األحالم ظهر ىل جليا مستوى ىف التعليقات على: ثانيا
األخرى رة ومواد املوقعالتحريك احلادث فينا مجيعا من النش

والىت نلجأ إليها إما استطالعا أو اضطرارا، حنن اآلن نقدم
ونرتاجع ونفكر ونتساءل وننطلق ونتوقف لنعيد الكرة

 .والكرة

أمجعني وجيعلنا مؤهلني آى شكرا وربنا ينفعنا بك والناس
 .ننفع غرينا

أمجعني وجيعلنا مؤهلني آى شكرا وربنا ينفعنا بك والناس
 .ننفع غرينا
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 :حييى.د

أعتقد أن نشرك أعمالك حيث ذآرت، بعد حتفظى السالف
الذآر، هو نتيجة طيبة هلذا التحفظ، أما دور هذه النشرة

هى) تقريبا(فهو مازال حمدودا، وآل ما يأتيىن من تعليقات 
 . تعليقات قسرية، وليست تطوعية 

 . دعنا نصرب ونأمل

**** 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد 

 قىاألخال/الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى

 حممد الشاذىل. د

أذآر دومًا سؤالك يا سيدى عندما نعرض عليك حالة أثناء
 ..االشراف

 !"هل ترضى هلذه املريضة ما ترضاه الختك أو أمك؟"

 !"هل أنت مشغول هبذه املريضة آانشغالك بابنتك؟"

هذه آانت البداية ىل، حني آنت أعجز وأتوتر حني أرى
العالج، حينها أسأل موقفى الشخصى يطرح نفسه بقوه أثناء

يا ترى ماذا يكون موقفى لو آانت هذه"نفسى ذلك السؤال 
أو ماذا سأقدم ألخى أو أىب لو آان ىف هذا! هى أخىت أو ابنىت؟

 !"املوقف؟

على -حني بدأت أرى ذلك واستعمله، زادت الرؤيه وضوحًا، 
"..أنا"فهذا هو أنا، أعاجل مبا هو  –عكس ما آنت أتوقع 

 ..آدم ىف مقابل هذا البىن آدم هذا البىن

املعاجل الناضج مثل األب الناضج الذى يسمح ألبنائه
املعاجل الذى يشارك/ بالنمو وباالختالف عنه ويظل هو األب 

 ..الرؤيه ويدفع أو مينع

مبا حيمله من ثقل إنساىن وآدمى ليس –أظن أن هذا املوقف 
، وأظنهيصل للمريض بشكل مباشر أو غري مباشر –بالقليل 

 .حيتاج النسان له لون وطعم بقدر احتياجه إىل معاجل جبانبه

 :حييى. د

 هذه رسالة طيبة جدا، تطمئنىن على بعض ما أريد توصيله 

لكنىن أذآرك يا حممد أهنا صعبة صعبة صعبة، إذا أردنا
 .األمانة مع أنفسنا

***** 

 )26(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 وبالعكسالبيت الرعد من اخلارج إىل الداخل، : الذات
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 اجلندىمروان.د

، هل له عالقة"فرض أن الشقة أو العربية امتداد للذات"
باإلحساس باألمان مثًال عند العودة للمنزل من سفر أو بعد

 فرتة غياب طويلة؟

 :حييى. د

 رمبا

 عالء عبد اهلادى. أ

مل أفهم سبب ظهور الرهابات منذ عشر شهور، حيث اا متزوجه
 .حيدث هلا رهابات منهسنة ومقيمة بذلك املنزل الذى  13منذ 

 :حييى. د

 لكل شىء أوانه 

 رمبا امتأل الكوب، ففاض

 هالة محدى. أ

مش فامهة امشعنا ىف بيت جوزها بس على الرغم أن بيت أمها برضه
مكانش فيه احتواء طول الوقت األم مشغولة عنها برضه، ميكن عشان

 عارفة؟مش . آانت حاطه أمل آبري أن األحوال ملا تتجوز وماحصلش آده

 :حييى. د

وجهة نظرى ىف الرّد مبا يرد -على ما أذآر–أظن قد شرحُت 
 .على أغلب تساؤلك

 هالة محدى. أ

وصلىن استغراب أا حتس باخلوف الشديد من الرعد تقوم جترى
من جوه لربه رغم أن الواحد بيعمل العكس ملا خياف جيرى على

رى على املكاناحلتة امللمومة اللى حتميه، باستغراب أا بتج
 .اللى بيسبب هلا الرعد واخلوف

 :حييى. د

 أظن أن هذا هو ما هداىن إىل الرد املنشور 

 حممود حجازى. د

وعالقة"أرجو توضيح ساعات الشقة وساعات العربية تبقى امتداد للذات 
 .ده بشفافية حدود الذات والذات اجللد آما ورد ىف الندوة العلمية

 :حييى. د

 رفيق حامت، .لعلك تقصد الندوة العلمية الىت قدمها د

أنا أذآر إن العالقة الىت أردت توضيحها ال ختتص بشفافية حدود
ىف مواقف" امتداد الذات"الذات، وإمنا جيوز أهنا توضع مع فرض 

 .بذاهتا ىف األحوال العادية، وهذا حيتاج إىل تفصيل قد أعود إليه
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 هاىن عبد املنعم.د

زوجها للذهاب للطبيب النفسى على أنه عدم رأيت ىف رفض
رؤية واهتمام، وحىت ضغطه عليها للذهاب إىل الطبيب

ال أدرى. وانتظاره بالسيارة باألسفل أيضا أنه عدم اهتمام
 ).مش إنه الحظ التحسن. (آيف؟ باين ده اللى أنا حسيته

 :حييى. د

 .هذا رأى يستأهل النظر، فعال

 أسامة فيكتور. د

اجلسد ساعات بيقول"أول عبارة ىف آخر فقرة  تعليق على
 "اللى ما نعرفشى نسمعه من غريه يا شيخ،

ملسة بشر.. ملسة يد ليد.. أؤيد ذلك وأعتقد ان اللمسة
وال العالقة آلها حىت) بوسة(يعىن مش حاقول القبلة  –لبشر 

تستطيع أن تقول ما ال تستطيعه لغة الكلمات فلغة –التمام 
مق من لغة الكلمات وأعتقد إن من حياولاجلسد أقوى وأع

تفاديها يصبح مريضا، ومن ميارسها دون إحساس مثله مثل
isolation of affect) مش عارف ترمجته بالعرىب(دفاع الـ 

 .الذى يستخدمه املصابني مبرض الوسواس القهرى

 :حييى. د

ربنا خيليك، أرجو أال تستسهل إطالق صفة املرض هكذا من
 أو سلوك واحد، إعمل معروفا مظهر واحد 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا حاسة أن فيه أمل آبري أوى ىف احلالة، دى وأا... 
 .سوف تتحسن بشكل آبري

 :حييى. د

 على اهللا

 مىن أمحد فؤاد. أ

بس حاسه إن فيه حاجة آبرية مستخبيه هيه: مالحظات اخرى
 .اللى خملية الدنيا واقفة آده

 :حييى. د

 طبعا

 عادلرامى . أ

 فيطوقها، يعربد مبالحمها، تبلغ زورقها يتسلل الصوت
 متخفيه، حيملها

 :حييى. د

 لعله آذلك
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 على الشمرى.د

اإلشراف على العالج: التدريب عن بعد مادام املوضوع
النفسى وفيما خيص مريضة الدآتور الشافعى اليس من األجدى
يادآتورحيى ان يشار اىل التشخيص املبديء على األقل ىف اية

ومالمح العالج من اجل ان تكون الفائدة أعم خاصة التدريب
يتم اإلشارة اىل اهم للمبتدئني ىف العالج النفسى وان

التقنيات واالسرتاتيجية ىف التشخيص والعالج مادام اننا ىف
التدريب واإلشراف على العالج النفسى اوان لسيادتك رأى صدد
ن اخلوفاخلوف هو جزء من القلق وا وآما هو معلوم ان. أخر

حاالت اهللع او انواع خمتلفة قد تبتدى من القلق اخلفيف اىل
الذعر مرورا بطائفة قد تطول من الفوبيات املختلف وبصفتك

بذاهتا ىف جمال العالج النفسى فاننا نطمع آثريا مدرسة قائمه
والتحليل الدقيق ملثل هذه بالتوضيح والتبسيط والتفسري

 خبري حة والسعادة وآل عام وانتماحلاالت متمنني لكم دوام الص

 :حييى. د

 وأنتم بالصحة والسالمة والنقد البناء واليقظة، وبعد 

بالنسبة للتشخيص ترددت آثريا ىف أن أذآره ولو بالتقريب،
وناقشت ىف ذلك بعض زمالئى وزميالتى، وعرضت عليهم، وجهة نظرى

ترآيزمن أنىن أخشى إن أنا ذآرت جمرد احتمال التشخيص فإن 
القارئ النفسى خاصة سوف ينصب على قياس صحته مع طرح

ليس: "مثال: احتماالت تشخيصية أخرى، وسوف يدور النقاش حول
 هكذا حيث أن العرض آذا ميكن أن يظهر ىف التشخيص آيت،

وهل املّدة الفالنية الىت استغرقها املرض هى آافية
 للتشخيص الفالىن

 ..وهكذا

"الفتة"تحول االنتباه إىل احلوار حول هبذه الطريقة، قد ي
ليست هلا أولوية ىف التخطيط للعالج أو مساره، وإن آانت ذات

 ).االحصاء أو النشر مثال. (أمهية ىف ذاهتا ألغراض أخرى

"حاالت وأحوال"، وآذلك "اإلشراف عن بعد"مث مرة أخرى إن باب 
املتاحة،حيدد نقطة معينة ىف حدود أسئلة حمددة بقدر املعلومات 

ويتناول هذه النقطة بالتحديد باملناقشة، وآمل مع مضى املّدة
 . والتتبع والربط أن حنقق اهلدف الذى ورد ىف تعليقكم اجليد 

وأخريًا، فإنه توجد دائما ىف باب اإلشراف عن بعد ما خيص العالج
سواء باألدوية أو بتطور نوع العالقة أو باختاذ قرار ىف موقف

وجد دائما إشارة تتناسب مع السؤال اخلاص بالعالج، بذاته، آما ت

وأعتقد أن تفصيال أآثر من هذا قد يكون مفيدا ىف موقف
 آخر، وليس ىف حدود هدف هذه النشرة احملدود 

أما املعلومات الىت تفضلت هبا مثل طيف اخلوف والقلق
واملخاوف فهى مفيدة والزمة ومهمة نشكرك عليها وعلى

 .لية هبامشارآتك التكمي
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**** 

 قصة ىف مقال مقال ىف قصة، : يوم إبداعى الشخصى

 "حبث علمى"تقرير عن 

 :أنس زاهد. أ

 .. ىف اهلاوية نقع.. أن نقع أن نوقع يعىن 

لكن ذلك ال يعىن أننا  وأال نوقع يعىن أال نشارك ىف اجلرمية 
 . لكرامتنا آبشر أخلصنا

رمبا هو تواطؤ نبيل ،.. عدم التوقيع نوع من التواطؤ 
:آنت أردد بفخر أن شعارى ىف احلياة هو. تواطؤا لكنه يظل

أنا أآتشف بسبب اآلن. نعم إن مل تستطع أن تقل ال ، فال تقل
نصك يا دآتور حييى، أن أضعف اإلميان يتساوى أحيانا مع

فعندما تكون الكارثة عظيمة، يصبح عدم.. الكفر البواح 
وحجم األزمة أو الكارثة أو التوقيع خيارا ال يتناسب

  .)مسها آما شئت(املأساة 

معرفتنا مسبقا بأن ذلك لن هل مننتنع عن التوقيع مع
باملاء ل نقلد بيالطس ونكتفى بأن نغسل أآفنايغري شيئا؟ ه

ونعلن براءتنا من سفك الدم الطاهر؟ ملاذا ال يتطور املوقف
لكن هل. بالقلم من الشبك، أو حىت وطأه باألحذية إىل القذف

 العواقب الىت سيجرها علينا؟ يستحق عمل حمدود التأثري آهذا،

  ما احلل إذن؟

؟..يرضى ضمري تواقيعنا  هل احلل أن نعيد آتابة النص مبا
 وحىت لو فعلنا ذلك، فإم سيؤولون النص ويستخدمونه

  . ليسرقوا منا حق التوقيع

ألنه اجلنس البشرى يا دآتور ال يقدر التوقيع حق قدره،
يعترب من األصل، أن إعمال العقل ىف قراءة النص ما إال

 . احتياجاته األساس رفاهية خارجة عن

 أفكر ألف مرة، ىف آل مرة، قبل أنومع ذلك فإنىن سوف 
 أوقع

 :حييى. د

نادرا يا أنس ما يأتيىن نقد جاد هبذه املسئولية ،
وبالتاىل فأنا ال أشكرك ألنك فعلت ما هو جدير بك، فأنا

 .احرتمك ناقدا منذ قرأت آتابك عن زوربا وزارادشت 

هل تتصور يا أنس أن هذه القصة املقال، أو املقال القصة
، وأن آل أعماىل اإلبداعية مل يتناوهلا أبدا 1980 آتبت سنة

– الواقعة(ناقد جاد هكذا، حىت ثالثية املشى على الصراط، 
مع أن اجلزء األول) ملحمة الرحيل والعوْد – مدرسة العراة

 زة الدولة التشجيعية ألسبابوالثاىن أخذا جائ
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أتبني اآلن أهنا مل تكن موضوعية متاما، رمبا، مع شكرى لكل من
تبادل": مسح هبذه الفرصة، حىت أعماىل النقدية اجلوهرية مثل

املنشورة) نقدا(والتنظريية  ،"أصداء األصداء"و "األقنعة
، مل حتظ بأى نقد أو نقد على"وجتليات اإلبداع حرآية الوجود"

وغريه البد أن يبلغك أمهية احرتامى  اخل، آل هذا... النقد 
 . جديتك وفرحىت بوعى التلقى هكذا

 مروان اجلندى. د

نعم هى حمنة أن ُيضطر احملكِّم أن يعرى ضمريه، أن يتعرى
 .أمامه ولكن هل آل احملكمني يفعلون ذلك؟ ال أعتقد

األحباث حاليا ليست أحباث أصًال، أعتقد أن هذا حال البلد إن - 
 .ىف جماالت آثرية، فقد فقدت األشياء مضموا وأهدافها احلقيقية

أن أفعل اآلن ما أنا ال أوافق عليه، وحني أمتلك"فكرة  -
، ال أحبها وال أعتقد أا تفيد،"القدرة على التغري أفعل

حىت بعد أن أمتلك"تغيري  وأعتقد أا سلبية وال تؤدى إىل
ماذا أفعل ىف هذه الفكرة إذا آانت هى غالبا ما" القدرة

تكون احلل ىف الكثري من األمور وأعتقد أن بالدنا العربية ومبا
حنن ال نستطيع اآلن، حني منلك القدرة"آانت تسري هبذا املنطلق 
برآة"وأرى أن ما وصلنا إليه هو " على املواجهه سوف نفعل

أدت إىل" جتمعت من أشالء أطفال بني الثالثة والسادسة دماء
 . حتولنا إىل آتل هالميه ليس هلا مالمح وغري قادرة على فعل شئ

 :حييى. د

 وصلىن أملك ورفضك 

لكنىن أرجوك أن تقرأ تعقيب الصديق الناقد أنس زاهد، السابق لك حاال، 

اوتالحظ حتوله الواقعى املؤمل حني بلغته الرسالة، وآذ
 .تقرأ ردى عليه

 شكرا لكما 

)ميكانزم(علما بأىن حذر جدا من أن ُنستدرج إىل حيلة 
 التربير بالفصل احلاسم بني االسرتاتيجية والتطبيق، 

 خماوفك هلا ما يربها 

وأخريا أحذرك من تعميم وصف األحباث هكذا، فهناك
 استثناءات آثرية

 حممود حجازى. د

حث أم أا مشكلةهل هى مشكلة هذا البا: مش فاهم
 .املنظومة آكل الىت يعمل هبا الباحث

مل أفهم عالقة توقيع حضرتك وإحكام قفل السجن املعلق
 املدىل من اهلليوآوبرت؟

 "شخص ال يوافق إال من وافقه"خمضوض فعال يا دآتور حييى هل حضرتك فعال 
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 :حييى.د

يؤسفىن هذا االجتاه الذى يسارع باستنتاج موقف املبدع من
نص من نصوص إبداعه، أو حىت من جممل نصوص إبداعه، االبداع
يا حممود إبداع ال أآثر وال أقل وهو حيوى آل ما ميكن أن حيويه 

أما عن النقطة األوىل فأى سلبية يقوم هبا فرد منا هى
النوعيات، وعليه أن إسهام ىف سلبيات اجملموع مهما اختلفت

 .يتحمل مسئوليتها وهو يدمغها

 عالء عبد اهلادى. أ

وصلىن إن وصف االحساس هبذا الشكل هو من أروع ما ىف هذه
 .اليومية

وصلىن أيضا أنىن ال استطيع أن اصف االحساس الذى سيطر على
بعد أن قرأت هذه اليومية؟ األمل والسخط ليس ملا ذآرته ملا

لسطني وغريها، وليس ملا آل اليه البحثحيدث ىف لبنان وف
العلمى، وإمنا لعدم مساح الرأى العام واحلكومات حىت بالتعبري
عن هذه االحساس، إنك قد فجرت قضيه من املفرتض أنىن قد سلمت
بصحتها، فعندما تقدمت ألستاذى باجلامعة بفرض قد اقرتحته

قال حييى يصلح آعنوان للرسالة آان رد فعله انه.انت يا د
انك لن تضيف هبذا أى جديد للعلم، وان هذه الرسالة هى
حتصيل حاصل وغري ذلك، مث اختار موضوعا آخر ارى انه لن يفيد

 .آثريًا رغم انه اآثر سهولة

 :حييى. د

أعرف أن املسألة ليست سهلة، وإذا آانت األحباث عندنا
مشرف، أو منهج متفق عليه، فقد  تتأثر آثريا مبوقف استاذ

بحت عرب العامل خاضعة لعوامل أآثر خبثا وخطورة، ترتبطأص
بالتمويل، والنشر اللذان وقعا حتت تأثري مباشر وغري مباشر

 .أللعاب االستغالل والتجارة واالغرتاب

الىت تصلك مىن أثناء عرض حالة أو   أما بالنسبة للفروض
االشراف أو املمارسة اإلآلينيكية، فأنا أعذر أستاذك ىف التحفظ

،"العمومية"عليها، ألنىن أعرف أن فروضى عادة تكون شديدة 
والبحث العلمى، خصوصا حمدود املدة مثل اجناز رسالة ماجستري أو
دآتوراه جيرى عادة ىف سنتيمرت واحد معني، وهو يفحص فرضا له

 .معامل يصلح قياسها باملنهج املتاح، ال أآثر وال أقل

 حممد الشاذىل. د

ن ننفى مالنا من مسئوليه عما حيدث فنحنال ميكننا أ.... 
نشارك بتقصرينا ىف تفاصيل احلياه البسيطة ىف قتل وتشويه أى

 .معىن أو قيمة

لكن الظروف الساحقه الىت نعيشها تعلن باستمرار فشل
احللول اجلماعية وتدفعنا للحلول الفردية أو املغرقة ىف

غاءمبا تلوح به من أنانية وعمى وختلى وإل"الفرديه 
 .املسئولية حنو آخر نعيش به ومعه
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 اسالم ابراهيم.د

حييى العرب جدعان ىف حاجتني بس يا إما يعملوا.يا د
 .تقارير يا إما يشجبوا ويستنكروا لكن فعل مفيش

 :حييى. د

 أرجوك ، دعنا حنذر التعميم لو مسحت

 اسالم ابراهيم. د

رغم ان اليومية آلها سياسية إال ان بيت القصيدة آان
، وقد"املعلم ان يعرى ضمريه ان يتعرى امامهحمنة ان يضطر "

حرك داخلى مشاعر ناحيه العمل ىف هذا اال، جمال الطب
 .النفسى

 :حييى. د

 هل ميكن الفصل بني ما هو سياسة وما هو تعرية؟ 

أما حتريكك حنو الطب النفسى فال تنس أن الطب النفسى هو
ليست بعيدة عن السياسة أو البحث. جمال له جتليات آثرية

 . العلمى

 حممد عزت. د

إن أراد(آلنا موقعون وآل مسئول عن توقيعه امام نفسه 
وأمام اهللا، آلنا موقعون ولو باليأس الناعم) أن يرى

 .املخدر، ولو بالصمت العاجز

 :حييى. د

 .وصلىن هذا املختصر املفيد

 رباب محوده. أ

 هل االستقاله هى احلل؟

تعلمنا منك ان الفعل هو احلرب اى فعل، فهذه هى
 .املشارآه، ولكن االستسالم ال جيىن شئ

 :حييى. د

أى انسحاب هو مشارآة ىف اجلرمية، واالستقالة انسحاب، إال
 . رحب مساحا أن تكون استقالة إىل جمال أآثر واقعية وأ

 .فعال الفعل هو احلرب، وهذا هو شرف الوجود

 أميمة رفعت . د

الثمانينات؟ آم مرة هل آتبت هذا النص ىف! يا اهللا
..إضطررت ملثل هذا منذ ذلك الوقت ورمبا قبله وحىت اآلن

ومستقبال؟ أنا ال أحسدك على موقفك، وال أمتىن أن أآون مكانك،
!يا اهللا .. ، وأتأمل، وأتأملمكانك أتأمل وآلما ختيلت نفسى

 ...آان اهللا ىف عونك .هذا صعب
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 :حييى.د

هو ىف عوىن فعال، وهو سبحانه يشرفىن هبذا األمل، فاحلمد له،
لكل من شارك ويشارك بوعى ىف البقاء على أرض واقع شائك،

 .وهو يعلم ما ينتظره، فيختاره ويواصل

 وليد طلعت. د

ايه )قلبت علينا املواجع ( آملتنا وأوجعتنا يا أستاذ 
اللى فكرك، وال مانسيتشي، ما املنظومة خربانة آلها على بس

 )نفسى ماتكونش آده، ما انا متفائل مزمن برضه(بعضها 

 :حييى. د

 ال أوافق 

إذا آانت خربانة هكذا فنحن مسامهون ىف خراهبا، ومسئولون
 .عنه ضمنًا

 وليد طلعت. د

سرحتأزعجك تاىن بالسؤاالت واإلحلاح القدمي، صحيح أنا  
ايه امكانية شوية مع الكتابة والشعر الفرتة اللى فاتت بس

وهل مؤسسة آبرية زى.حبوث بصحيح خارج إطار اجلامعات عمل
مؤسستكم الطبية اخلاصة خاضت جتارب البحث املستقل عن الربطة

 باجلامعة والكلية واملوافقات وملو الورق والشهادات
علومات املتجمعةوجتميع امل" عالنت"والرتقيات والنقل من 

أنا نفسى أحاول وأخوض التجربة، مسبقا أم ال، ولو آان ممكن
  فكيف؟

 :حييى. د

أظن أنه قد وصلك ضرورة حماولة االستقالل عن متويل
الشرآات من ناحية، وعن وضع عقولنا حىت االختناق ىف أحذية
الصلب األآادميية من ناحية أخرى، لكن تظل مشكلة النشر

 فما قيمة البحث العلمى إن مل يصل إىل أصحابه؟ عائقا هائال،

خربتى ىف هذه النشرة شديدة اإلحباط، ولو تابعت الذين
شبكة العلوم"أو رفض ما نشر فيها من خالل    شارآوا ىف نقد

باستثناءات ال تتعدى أصابع اليدين الآتشفت "النفسية العربية
ان الرقم صغري جدا، مع أنىن أعتقد أن آثريًا مما ينشر هبا هو من

أو "تقرير حالة"صميم البحث العلمى سواء بالنسبة ملنهج 
 " حتليل بعِدّى ناقد"أو " طرح فروض"أو " تفسري إمراضى"

 تنامل تصلنا أية مشارآة علمية جادة من خارج دائر

 ومع ذلك مل تتوقف النشرة 

 !!مل تتوقف  تصور؟

 ال أعرف ملاذا؟ 

 وال حىت آيف؟
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***** 

 )3-1(ودعمه بني اإلرادة واملعلومات " القرار"عن : تعتعة

 حممد شحاتة. د

 وآما حتب وحنببداية، آل عام وأنت خبري وصحة 

مث ال أحب أن أعلق على سلسلة بدأهتا قبل أن تكمتل لكن
ما دفعىن لذلك اآلن هو مشاهدتى لتلك احللقة وإحساسى بقدر

 .آبري من احلرية لديك

 :حييى. د

املشار" التقرير الرمسى"أعتقد أنىن سوف اآمل مناقشة 
إليه ىف النشرة، وهو الذى ناقشناه ىف حلقة العاشرة مساء

، إْذ"استطالع نتائج مرآز املعلومات ودعم اختاذ القرار"
 .حيتاج إىل عشرة نشرات على األقل

 حممد شحاتة. د

أنا معرتض ىف التعبري عن قلقك من اإلعجاب املبالغ فيه
املهذبة وإيصال ذلكبالتقرير من قبل املقدمة امللتزمة 

حتاول –بقصد أو بدون اهللا أعلم  - للمشاهد بينما آانت 
 .على هذا وهكذا آثري من األمور لدينا" الغلوشة"

 :حييى. د

تعقيبك هذا يعىن أنك تعقب على مشاهدتك للتسجيل ىف
الربنامج التليفزيوىن املعاد، وهو نزل فعال باملوقع صوتا

هذا هو ما دعاىن إىل العودة وصورة، وعندك حق نسىب، ورمبا
للكتابة ىف هذا املوضوع، الذى قد يستغرق عدة نشرات آما

 .قلت حاال

**** 

 )2من  1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 املشاهدة، واحلوار املبدئى مع مقدمة احلالة: أوال

 رامى عادل. أ

 اسود مصباح وردى ىف ار

 :حييى. د

 احلالة يا رامى حتتاج إىل املزيد 

 ) 2من  2(برجاء قراءة ما نشر عنها اليوم 

 .نه سيلى ذلك جزء ثالثمث أظن أ
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**** 

 "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )118  حلم(و) 117  حلم( 

 مدحت منصور. د

هنا يتضح معىن آلمة التقاسيم ومدى الصعوبة ىف أدائها
فقد الحظت انه عندما هبط إيقاع اللحن علت التقاسيم

للتان تصنعان الطربالتوتر واحلرية ا لتدخلنا ىف نفس اجلو من
قليال فقد آان وهو ما استعصى على مثال عندما حاولت إال

يأسرىن اللفظ ألخرج بلحن آخر يكون مطلعه وروحه هو اللحن
األساسى ولكن يفتقر هذا النغم وأحيانا يكون منفصال، رمبا

رغم أن املعلم مل. اآلخرين اآلن أفهم معىن إيقاف التقاسيم من
 وهل البد أن يتزوج لتكون له(إبنة  يتزوج إال أنه له

 .)إبنة؟

احرتمت هذا الذى تردد آلماته األلوف :118التقاسيم حلم 
فهو فاهم دين ودنيا وهنا يعلو إيقاع التقاسيم ليقلقل
اللحن األساسى ىف توازن ونغم بني اللحن والتقاسيم واهللا أنا

 .تسلم إيد حضرتك. غريان

 :حييى. د

 هذا نقد طيب 

 .شيئا يستحق" يقول"يكتمل العمل أن  آمل حني
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מא""−477 !!א

تعتعة

مسح القـيم"منذ أسبوعني نشرت هنا أوىل حلقات سلسلة عن 
، وهـى"االسائدة عند الشعب املصرى مقارنة بالقيم العاملية

الدراسة الىت قام هبا مشكورا مرآـز املعلومـات ودعـم اختـاذ
القرار التابع لس الوزراء، مث فوجئت بأن موعد نشر احللقة

1911ديسـمرب   11(وظ  الثانية يوافق يوم ميالد شيخى جنيب حمف
، فتأجلت احللقة الثانيـة احرتامـا)آما نشر خطأ 1991وليس 

 . للمناسبة

وحني مهمت اليوم بأن أواصل آتابة احللقات، وجدت نفسـى  
أمام مشروع قرار جديد جار اختاذه حاليا، فقدرت أن مناقشة
دور هذا املرآز فيه  ميكن أن يكون مـدخال جيـدا لبيـان مـا

أنه طوال األسابيع املاضية أعلنت احلكومة، الـىت أريد،  ذلك
هلا جملس وزراء، له رئيس فاضل، يتبعه هذا املرآز، أا علـى

إذن سوف يقـوم هـذا: قلت ىف نفسى. وشك اختاذ قرار هام جدا
، ليدعم  اختاذ هذا القـرار،"املعلومات"املرآز الرائع جبمع 

أن تكـون هـذه ، البـد "عدم اختاذ هذا القرار"أو رمبا يدعم 
 بعض مهامه،  آما يدل عليه امسه،  أم أنا خمطئ وال مؤاخذة؟

القرار املزمع اختاذه، وهو مل يتخـذ بعـد واحلمـد هللا، هـو
وإدارة أصـول قطـاع األعمـال مشارآة املواطنني يف متلك"قرار 

هذ.."تلك الشرآات العام اململوآة للدولة، عرب حمفظة أسهم يف
مما نشر ىف الصحف طوال هذه األسابيع، الكلمات منقولة بالنص

يتـيح: "..... هـو ) أيضا بنص ما نشر ىف الصحف(وتفسري ذلك 
ميلـك حصـة نعامـا، أ  21املشروع لكل مصري يزيد عمره علـي  

جمانية من أسهم هذه الشرآات جتعله شـريكا يف امللكيـة، ولـه
احلرية يف التصرف فيها آيف يشاء، سواء ببيعها للغـري، مطلق
 ".واستثمارها يف صناديق االستثمار االحتفاظ هبا أو

احلمد هللا، فأنا سىن أآثر من واحـد وعشـرين: قلت ىف نفسى 
سنة، بكثري جدا، واملفروض أنىن أستاذ جـامعى ، عـاش ىف هـذا
البلد الطيب ثالثة أرباع قرن، وأنىن طبيب نفسى ميـارس هـذه
املهنة أآثر من نصف قرن من الزمـان، وأنـىن ممـن تتـاح لـه

 ذلك القرار، ىف الفرص تباعا ليقول رأيه، ىف هذا احلدث أو 
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وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، ومـع آـل خمتلف
ــراءة ــد الق ــىن أجي ــمنا أن ــد  ض ــىت تؤآ ــفات ال ــذه الص ه
والكتابة، رحت أتابع من بعيد، مـا يكتـب هنـا وهنـاك،

يقضي املشروع مبشارآة املواطنني "...  :فأقرأ توضيحات مثل
وإدارة أصول قطاع األعمال العام اململوآة للدولة، يف متلك

!!!ياـارا لـن ميضـى   .." تلـك الشـرآات   يف عرب حمفظة أسـهم 
؟؟؟ ، هـى حّصـلت؟"حمفظة أسـهم "، )يا ار مش فايت: يعىن(

سوف جيرجروىن للبورصة وأنا ليس ىل أية عالقة حىت بأى شـرآة
تأمني، إال التأمني اإلجبارى على السـيارة لصـاحل الغـري، مث

د، لكـن يبـدو أـمماذا ؟ الكالم آبري أآرب من فهمى احملدو
مـن"..... بـاحلرف الواحـد  سيطرحونه للنقاش حسب تعبريهم 

ــروع   ــول املش ــي ح ــاش جمتمع ــع نق ــتح أوس ــل ف أى"!!!!! أج
 .لعله خري.!واهللا

أى"لكن دعوىن أحكى عن نفسى دون تعميم، أو مشارآة ىف  
إذا آنُت بعد ما يناهز الستني عاما، وأنا، ف"نقاش جمتمعى

50الذآر، مل افهم حىت اآلن حكايـة ال   باملواصفات السالفة
عمال وفالحني،  فال أمل ىف أن أفهـم هـذا املشـروع مهمـا% 

، إنه يستحيل ملثلى أن يفهـم"ىف أوسع نقاش جمتمعى"أسهمت 
، يـا"متلك وإدارة قطاع األعمال هكذا مرة واحدة".. معىن 

ترى هل ينبغى علّى أن آخذ رأى احد أخصا ئى البورصة ممـن
ن إىل ىف العيادة أحيانا، طيب وعم حسن البواب، أبـوحيضرو
مـن) سنة وهو مواطن مصرى غالبا 21وعمره أآثر من (حممد 

، فاطمأننـت،"جمانـا "سيستشري؟ مث انبتهت فجأة أن املسألة 
وقلت إن شاهللا ما استشرنا، ماذا سنخسر أنا أو هو مـادام

 ؟؟؟"آله باان"

وهنا قفزت إّىل صورة والدى وهو يفسر ىل مثال عربيا مجـيال
"ألمر ما باعْت املرأة مسسما مقشورا بسمسم غري مقشور"يقول 

مّر رجل على امرأة ىف السوق، وقـد فرشـت"..قال رمحه اهللا  
أمامها فرشة عليها مسسم مقشور، فمر آلب فلعق ىف السمسم،

جاءهـا شـار يعـرض فانزعجت املرأة وآتمت ىف نفسـها، حـىت  
بضاعته من السمسـم غـري املقشـور، فعرضـت عليـه أن يشـرتى
مسسمها املقشور، بسمسمه غري املقشور، آيال بكيل، وبعد دهشة

 "  مل تطل، فرح الرجل بالصفقة وأمتها بسرعة وانصرف

وآان املشاهد املاّر قد شاهد آل مـا جـرى، فقـال قولتـه
سـما مقشـورا بسمسـم غـريألمر ما باعت املـرأة مس "..الشهرية 

 .، فصارت مثال "مقشور، آيال بكيل

ظـار حـديث رئـيسانتهى حـديث والـدى، ومازلـت ىف انت    
 .الوزراء، واملرآز
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التدريب عن بعد

 صباح اخلري يادآتور حييى :حممد ابراهيم.د

 صباح النور يا حممد: حييى  .د

سنة بيشتغل مهندس 25هو شاب عنده : حممد ابراهيم.د
معمارى إحتجز هنا ىف املستشفى قبل آده،  قعد ملدة شهر ونصف

آانت األعراض عند. تقريبًا،  آان تشخيصه فصام بارنوى
الدخول إن األهل برياقبوه، و آان فيه تدهور على مستوى

 الشغل وعلى املستوى اإلجتماعى 

 ومتخرج إمىت ؟! عمره  مخسة وعشرين سنة : حييى  .د

   2002متخرج من أربع سنني سنة : حممد ابراهيم.د

  يعىن صغري وجدع، متخرج صيغر، ما سقطشى يعىن:حييى  .د

آه،  ماتأخرش ىف الدراسة خالص، آان: حممد ابراهيم.د
متفوق ىف دراسته،  هو مهندس شاطر، وهو قعد ىف املستشفى

فيه بصرية يوم وآان صعب جدًا، وماآانش 45تقريبًا هنا 
خالص، من أول ما دخل حلد ما خرج وهو مصمم إن أهله
برياقبوه وعاملني له حاجة مش آويسة، وبعيدن ملا جه خيرج، آل
اللى قدرنا عليه إن احنا اتفقنا إننا حا نرآن األفكار دى

 على جنب مدة آده، وننتظم ىف الدوا والشغل

أفكارآده متام، إحنا مش وظيفتنا حنارب :حييى  .د  
معينة، إحنا وظيفتنا منشى املراآب الواقفة ،  اهللا

 أول مرة يعيا فيها؟ ،  هى  دى آانت دى .....،.نّور

 أل،  دى تالت مرة : حممد ابراهيم.د

 هوا عييى أثناء الدراسة: حييى  .د

أثناء الدراسة أل، املرض  آله بدأأل ، : حممد ابراهيم.د
شهور مسافر بره 3بقاله بعد ما سافر، قبل ماجيى هنا آان 

 مصر آان ىف اإلمارات، عيى هناك، عيى وهّوا  ىف اإلمارات 

 فيه تاريخ أسرى لألمراض بتاعتنا: حييى  .د
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املهم إنه بعد ما خرج من  أل، خالص، :حممد ابراهيم.د
املستشفى املرة دى، وبعد االتفاق ده،  فجأه الدنيا احتسنت
خالص و بقى عنده بصرية،  بطل اللى آان بيقوله، وفهم آل
اللى حصل له،  وآانت دى  أول مرة فعًال من أول ما بدأ
العالج يبقى شايف احلاجات حبقيقتها،  ألنه قبل آده دخل ىف

بيعديها والسالم، أهو يتلم آده وخالص،  لكن مرحلة عالج آان
املرة دى، الظاهر وصلت له حاجه حقيقية فعًال من خالل الفرتة
الطويلة اللى قعدها ىف املستشفى واحلاجات اللى اتعملت
معاه، وبقىى منتظم على الدواء متامًا لدرجة إنه هو اللى
بيتخانق مع أهله لو نسيوا  الدواء ، عشان أنا آنت

كلفهم هم إم اللى يتأآدوا إنه خد الدوا عشان أضمن،م
لكن اللى حصل إنه هو اللى خد املبادرة منهم،  وبقى الزم

 ياخد بنفسه اجلرعة مظبوطه وآمان انتظم ىف الشغل

 بيجيلك هنا جلسات العالج النفسى ىف املستشفى؟: حييى  .د

بيجيلى ىف العيادة،  وانتظم ىفأله، : حممد ابراهيم.د
الشغل آويس، وآل حاجه ماشيه آويس جدًا،  يعىن،  ورتب

 احلاجات 

 السؤال ايه بقى بعد آل احلاجات احللوة دى؟: حييى  .د

السؤال دلوقىت هو بيفكر ىف السفر تاىن،: حممد ابراهيم.د
يعىن هو احنا آنا اتفقنا إنه مايفكرش ىف السفر دلوقىت، بس

 ممكن يسافر  لسه التأشرية فيها مساحة آده إنه هو

 بقاله معاك أد إيه؟: حييى  .د

، بقاله معايا،  إحنا..بقاله معايا : حممد ابراهيم.د
 شهور  5ماشيني بانتظام بقالنا دلوقىت تقريبًا 

 مرة ىف األسبوع مش آده؟: حييى  .د

 أيوه: حممد ابراهيم. د

 احلالة املاديه إيه من غري السفرياية دى : حييى  .د

مش قوى، متوسطه،  شغله هنا يعىن بيجيب: حممد ابراهيم.د
له حواىل  ألف  جنية ىف الشهرـ  أنا مش عارف أولفق على

 سفره،  وال أل؟ 

متكررة سواء فيه عالج نفسى، أو أل،حييى  دى مشكلة .د
إنت بتواجه نفس السؤال آتري لو حالة دخلت املستشفى وخرجت

يه عالقة ده بعالقتك بيه منإ:  متحسنة، يعىن قصدى أسألك 
خالل العالج النفسى ملدة مخس شهور؟ قصدى يعىن إن احنا ممكن
نفحص املقف ده بصفة عامة، إمنا احنا هنا بنحدد مهمتنا
إننا نشوف سوى  ازاى العالج النفسى ممكن يساعدنا ىف اختاذ

 . قرار مناسب، مش آده  وال إيه

عشان آده أنا باسألأيوه آده، ما هو : حممد ابراهيم. د
 هنا السؤال ده
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بصراحة  هو أنا ماباعرفش أجاوب على السؤال:حييى .د
ده بشكل حمدد، ال بالنسبة للعالج النفسى، وال بالنسبة
للعيانني عموما ، باالقى نفسى  إذا جاوبت إنه أل ما
يسافرشى،  وهى دى  اإلجابة الصحيحة للحالة دى ىف تصورى

سنة على األقل، لو أقول العيان ده ما يسافرشى واناملدة 
عارف ظرووف البلد، أالقى نفسى باظلمه،  إذا جاوبت إنه
يسافر ، أفتكر حاالت عندى سافروا ورجعوا مرتني ثالثة،
رجعوا مكسورين مكسورين مكسورين ، آل مرة الكسرة بتزيد

 .وبتسيب بالوى

منه بصراحة ، هو ده اللى أنا قلقان: حممد ابراهيم.د
يعىن أنا ميال إىن أحافظ على القليل املوجود هنا،  أحسن

 مايطلع بره ويتبهدل ويرجع تاىن 

هو أصل اإلجابة شديدة الصعوبة ، أظن احنا: حييى  .د
شاورنا هنا مرة وعشرة على حكاية الفرق بني مستوى الضروره
، ومستوى احلرية ىف االختيار، وأظن اتكلمنا ومش حانبطل
نتكلم عن اإلنتقال من مستوى الضرورة إىل مستوى احلرية عشان
نبقى بىن آدمني، هى نقلة حضارية للفرد وللمجتمع  برضه،
وهى نقلة شديدة الداللة وما عنديش مانع أآرر الكالم فيها

لو انت ىف مستوى الضرورة ماتقدرش تتكلم على: لومسحتم 
عل االختيار، هو، يعىن آلمة  أختار ، ف...مستوى احلرية 

ناقص متاما أو مش موجود لو انت ىف مستوى ما فيش فيه فرصة
لالختيار من أصله،  الضرورة مافيهاش إختيار،  يا تقبل يا

؟ ملا جييلك واحد لسه بيعافر ىف!!!، فني االختيار بقى ..متوت 
الواحد حايقول له إيه؟ لكن لو آان عّدى.. مستوى الضرورة 
حياته، ولو جزئيا ىف  مستوى احلريه، يعىن ولوده وبقى ميارس 

أهى املسألة متشى بصعوبة، يعىن.. يكون مستور ربع ربع
بالنسبة للحالة دى، لو قدرنا نستحمل سنة، وهوا بياخد
الدوا وآويس زى ما انت بتقول، يبقى أضمن بصراحة، يعىن

إذا قدرت تشوف حل!  ، ماعنديش إجابة واضحة لسؤالك..أنا 
اجلدع  ده باين.  يبقى أحسن..  إنه يأجل السفر..  وسط

عليه جدع، يعىن ما اتوقفشى ىف دراسته، واخترج صغري، وملا عيى
وخد فرصة حقيقية اسرتد بصريته، وعرف طبيعة العيا بتاعه،
وبيجيلك انتظام، خسارة نضيع ده آله بأى استعجال،  أنا

دة التأشريةحسب رؤيىت رجوعه بدرى آده، مهما آانت ظروف م
ما فيهوش ضمانات آافية، التحسن املهم ده ما يصحش خيلينا

يروح هناك.. ننسى إن اآلالم  جوه شديدة اإلحلاح والضغط 
حايالقى نفسه مكشوف، ولوحده، هنا ملا بتتحرك اآلالم بدرجة
مناسبة، واحنا بنسمح بده، بيالقيك جنبه، مث ما تنساش إن

، وهو صغري ىف السن، وأول ماعمره ما عييى هنا وهو بيدرس
اإلمارات أحسن شوية منأنا عارف إن   سافر عيى مرة واتنني،

السعودية، وطبعا من العراق زمان، املسألة هناك مش الغربة
والوحدة وبس، املصيبة اإلهانات الظاهرة واللى من حتت لتحت،
ملا يكون واحد اتفك من الضغوط دى لدرجة الضالالت اللى
بتقول عليها، وإن أهله برياقبوه وعايزين يؤذوه، مش ميكن

 ل مها اللى عايزينه يسافر، معىن آده إن األه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3681



א  21I12<I2008א –א

 ميكن، أنا مش متأآد :حممد ابراهيم.د

إنت الزم حتط ىف اعتبارىك نوع الضغوط،: حييى  .د
وتناسبها مع نوع الشخصية، مش بس نوع املرض، الضغوط ىف
غربة أآل العيش مع الناس دول بيبقى  فيها إذالل وإهانة

، واإلهانه دى بتتضخم ملايكون واحد اتكسر..خفية مش قليلني
ويا دوب مل نفسه بفضل اللى انت بتقول عليه إن وصل له

يقية ىف العالج املرة دى، أظن أهم حاجة بنوصلها، أوحاجة حق
بنحاول نوصلها ، هى االحرتام، احرتام املرض، وبعدين احرتام
جتاوز املرض، مش آده وال إيه ؟ تقوم بعد آده تروح رايح
راميه ىف الضلمة لوحده ؟ تنتظر إيه باهللا عليك لو انت

هنا دلوقىت،لكن قول ىل، أنا فهمت إن هوه بيشتغل .  مطرحه،
 مش آده ؟  

 آه ....  بيشتغل هنا،أيوه،  : حممد ابراهيم.د

 أشهر إىل سنة  6يعىن تقدروا تستحملوا مثال من : حييى  .د

 ربنا يسهل  : حممد ابراهيم.د

فيه حاجه آده الزم أقوهلا علشان تبقى املناقشة: حييى  .د
 : تضمن اإلشراف على العالج النفسى مش جمرد متابعة وتوصيا

ملا يكون عندك حالة زى دى، بس ما فيهاش  السؤال ده،
املأزق ده،  بيبقى مستوى شغلك واستغالل العالقة العالجية ىف
حدود عادية،  ألن السيف مش على رقبتك، لكن ىف حالة زى دى،
بنحتاج عالقة أعمق شوية، وبنحتاج تقمص أآثر إيالما، وإننا

لها نصايح وتوصيات، وخنلىحنط فروض وتصور خيلى احلكاية مش آ
العالقة حاضرة وفعالة مش بس ىف وقت جلسة العالج، أل طول

 الوقت، واحنا ثقافتنا واحرتامنا حلق االعتماد يسمح بده، 

مافيش حد فيكوا بيحضر القصر العيىن مش آده؟ أنا حاحكي
لكم  على  بنت عندنا ىف العالج اجلمعى ىف القصر العيىن،  آان
الشغل مهم جداهلا آجزء أساسى ىف مسرية عالجها، حىت وصل إنه
يكاد يكون شرط الستمرارها ىف العالج اجلمعى معانا، وآانت آل

ىف جلسة بعد ما ناقشنا ما تشتغل تسيب الشغل، فاحنا مرة
موضوع اهلرب املتكرر بتاعها ده، ووصلنا هلا معىن إا واحدة
مننا، وإن لنا حقوق عندها لو فيه عالقة،  قعدنا نشتغل ىف
احلتة دى ىف  اجلروب حلد ما قلنا هلا إن إذا آان لينا قيمة
عندها، وبتفتكرنا صحيح وهى مش معانا ، يبقى ملا تقرر متضى

لة من أى شغالنة جديد، حتضر وجوهنا ىف خياهلا واحداالستقا
واحد، وتتف علينا واحد واحد، وبعدين متضى، مش معىن آده إن
احنا بنحرمها من حق التصرف لوحدها، أل دى آانت رسالة
تؤآد الدور اإلجياىب ىف العالقة، يعىن اللى بلغها هوا إن احنا

نا عليكى لصاحلكحانبقى معاآى ىف القبول والرفض، وإن ده حق
وصاحلنا، حاجة زى آده، يعىن زى ما يكون بلغناها إنك  إنِت
من حقك ترفضى الشغل، على شرط ترفضينا معاه باملرة،
ونتيجة لكده قدرت البنية تستمر ىف الشغل مدة أطول، ويبدو
إن من خالل ده قدرت تعرف إيه املعىن اإلجياىب ىف إا تشتغل وهى

 احلكاية دى إيه ملا نييجى نربطها حبالتك بتتعاجل ، قصدى من 
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يا حممد، وطبعا حالتك أصعب، ألن العالقة ثنائية مش مجاعية
زى العالج اجلمعى، قصدى إن ىف العالج النفسى، ومع حالة
ذهانية زى دى، يعىن مستشفى وضالالت، وست أسابيع، وعيا تالت
مرات ىف سن صغرية آده، آل ده بيحتاج منك إن العالقة تبقى

ة ملا توصل للدرجة دىأعمق وأوثق، واللى حيصل حيصل، احلكاي
"إنت حر ىف قراراتك"ما تستحملشى موقف تقول فيه للعيان  

والكالم السطحى ده ،  بيبقى املأزق جامد قوى، مأزق آينونه
مش جمرد قرار سفر، الكسرة هنا بتعلن مأزق آياىن متعلق
بإهانة وجوده أآرت من أآل عيشه، وساعتها بنعيد تقييم

قتناع والتفكري، يعىن مش آفاية إنهالبصرية على مستوى اال
يقولك خالص أنا عرفت إىن عيان، أو إىن آنت عيان واتعلمت من
اخلربة دى وآالم من ده، ألن اإلهانة لو اجتددت وجرحت، مش
حاحيوش أثرها إنه عرف إن اللى آان فيه آان عيا وآالم من
ىده، ملا املسألة بتبقى عيا وضالالت وهالوس لفرد بذاته، بيق

السفرختطينا تناوهلا باعتبارها مشكلة عامة، وآراء وآده، 
هنا بيبقى امتحان لوجود فرد، مش رأى ىف مشكلة اقتصادية

واخد بالك، فمن هنا بييجى دور العالج أو اجتماعية،
النفسى إنه مسألة فردية جدا وخاصة جدا ،  ما هياش مسألة

فرد، مش السفر هنا ممكن يكون بيهدد وجودقرارات وخطب، 
، احتمال السحق لكيان بىن آدم بيعلن أزمة بطالة مثال

بذاته، غري تقدمي استجواب ىف جملس الشعب عن عدم محاية
 .أبناءنا ىف اخلارج، واخد بالك 

 يعىن اعمل إيه دلوقىت؟  : حممد ابراهيم.د

يا راجل ما انت عملت آل اللى عليك، خدت: حييى.د 
، وفهمته وشارآته، وبتشارآه،احلكاية جد، ومحلت هم اجلدع

 ومظبط الدوا، يعىن حا تعمل إيه أآرت من آده

 يعىن يسافر وال ما يستافرشى؟  : حممد ابراهيم.د 

إنت آل اللى عليك إنك اتاخد آل الكالم!! اهللا : حييى.د
ده على بعضه، وهتضمه، ميكن يوجهك انت وهو ويصربآوا شوية،
ومافيش مانع تقول له إنك استشرتنا من غري ذآر امسه، وده
طبيعى ىف العالج النفسى، إحنا مش بنمارس حاجة عيب ىف السر،

وإن ده ومن حق العيان واملعاجل إنه يعرف أنك مش لوحدك،
علم، وإنك عضو ىف مؤسسة مسئولة، وده مش حايقلل من صورتك
قدامه أو حا خيلى شكلك مهزوز، بالعكس ، ده ميكن يطمنه زى
ما يطمنك، يعىن تأجل شوية، وعلى ما ينقطع اجلريد يفعل اهللا

 ما يريد، 

 يعىن إيه؟ : حممد ابراهيم.د 

ا تستوىيعىن فيه قرارات سليمة بتيجى لوحدها مل: حييى.د
إوعى تفكر إا حاجة سهلة،!! على نار هادية وتاخد وقتها 

 إحنا آلنا حمتاسني ىف احلكاية ديه ، وده مش عيب

 شكرا: حممد ابراهيم.د 
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية 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  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

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

ـاالتت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  رح
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 -  جنيب حمفوظقراءات يف  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

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

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