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  :2009-02-01حـــد األ 

اإلشراف على : التدريب عن بعد -520 3991
 )33(العالج النفسى 

 

  :2009-02-02 اإلثنيـن 
  يوم إبداعى الشخصى -521 3998
:2009-02-03ثالثاءال   

اختبار :تراجع أومراجعة -522 4003
 )3(للشخصية العربية حتت اإلعداد 

 

:2009-02-04ربعاءاإل   
  تساؤالت واسرتشاد   -523 4009

:2009-02-05ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -524 4014

:2009-02-06معــةاجل   
  بريد اجلمعة/ حوار -525 4016
:2009-02-07تــالسب   
   تعتعة قدمية -526 4036
:2009-02-08حـــداأل   

اإلشراف على :التدريب عن بعد  -527 4040
  )34(العالج النفسى 

:2009-02-09اإلثنيـن   

حدث من ... يوم إبداعى الشخصى -528 4049
!وأربعني عاماواحد   

:2009-02-10ثالثاءال   
  املفاجأة، املصادفة، الورطة، األمل - 529 4053
:2009-02-11ربعاءاإل   

أم  الرتاث الشعىب حضوٌر ىف الوعى؟ -530 4068
ديكوٌر للَحِكى؟  

:2009-02-12ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -531 4079
:2009-02-13معــةاجل   
   حوار بريد اجلمعة -532 4081
:2009-02-14تــالسب   

حمفوظ بني ملحمة" دورية" -533 4090
   احلرافيش، وملحمة غزة
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  :2009-02-15حـــد األ 

اإلشراف على :التدريب عن بعد -534 4092
)35(نسى العالج ال

 

  :2009-02-16 اإلثنيـن 

ما دمنا : يوم إبداعى الشخصى -535 4097
 قد محلنا األمانة

 

  :2009-02-17 ثالثاءال 

استبيان للشخصية ىف: تابع -536 4098
 الثقافة العربية

 

  :2009-02-18 ربعاءاإل 

استبيان للشخصية ىف) تابع(-537 4102
 )8(الثقافة العربية 

 

  :2009-02-19 ـسميـاخل 
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -538 4105

  :2009-02-20 معــةاجل 
  حوار بريد اجلمعة -539 4106
:2009-02-21تــالسب   

بني لون الدم ولون " عيد احلب"  -540 4127
 الورد 

 

:2009-02-22حـــداأل   
   
:2009-02-23اإلثنيـن   
   
:2009-02-24ثالثاءال   
   
:2009-02-25ربعاءاإل   
   
:2009-02-26ميــساخل   
   

:2009-02-27معــةاجل   
   

:2009-02-28تــالسب   
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אא:א−534  )35(אא

 مىت يفيد تغيري اخلارج 

سنة وهو األول من 21هو ذآر عنده : عوىن عبد اهلادى.أ 
7أو  6جتارة إجنليزى هو دخل املستشفى من حواىل  2ثالثة هو ىف 

 شهور آده وخرج وآان بيتابع معايا عالج نفسى يعىن

شهور قعد أد إيه وطلع إزاى 7دخل املستشفى من  :حييى. د
 وبيتابع معاك فني؟ 

هو قعد حواىل شهر هنا ىف املستشفى: عوىن عبد اهلادى.أ
وخرج بدأ يتابع معايا وآان بيجيى هنا يوم ىف املرآز علشان

 ومعايا عالج فردى) عالج مجاعى(حيضر جروب 

 وبعدين؟ :حييى. د

نت املشكلة إنه ملا دخلهى آا... :عوىن عبد اهلادى.أ
 املستشفى، هو مادخلش اإلمتحانات السنة اللى فاتت 

 هوه ىف سنة إيه؟  :حييى. د

سنة تانية جتارة إجنليزى هو ملا ما: عوىن عبد اهلادى.أ
دخلش اإلمتحانات السنة اللى فاتت طول الوقت بيتكلم وإنه

 عايز حيول من جتارة وإنه مش عايز يكمل 

 مواد من أوىل عنده  :حييى. د

 أل ماآنش عنده مواد من أوىل : عوىن عبد اهلادى.أ

 جاب تقدير إيه  :حييى. د

 ناجح وجاب مقبول وآان عايد أوىل : عوىن عبد اهلادى.أ

 ىف الثانوية العامة جاب آام  :حييى. د

 تقريبًا %  90ىف ثانوية عامة آان جايب : عوىن عبد اهلادى.أ

 أدىب وال علمى  :حييى. د

علمى رياضة هو دلوقىت املشكلة إىن أنا : عوىن عبد اهلادى.أ
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آلمت حضرتك عليه، وطلعتهولك قبل ماخيرج املرة اللى
فاتت على أساس إنه هو حيّول، وأهله بيقولوا ممكن حيول، بس
املهم خيّلص وخالص، وهو بيلعب على احلتة دى على طول، بس

 ....حضرتك قلت 

 قولت إيه أنا بقى  :حييى. د

حضرتك رمبا يكون إستسهال أى حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ
تدل على إنه حايشتغل جد لو حّول، أنا قلت نضغط عليه إنه
يكمل على أساس خيش اإلمتحانات السنة اللى فاتت، رفض خالص

 هو آان دخل اإلمتحانات الرتم ده لكن برضه

 السؤال إيه بقى؟ :حييى. د

 وافق حيول جتارة عرىب وال ألهأ: السؤال هو: عوىن عبد اهلادى.أ

طب ما انت سألتىن قبل آده نفس السؤال من آام :حييى. د
 شهر، إيه حصل خيليىن أغري رأىي؟ 

أصل احنا تقريبًا عمالني بندور ىف نفس: عوىن عبد اهلادى.أ
الدايرة، يعىن ىف نفس الدايرة، مع أهله ومعاه، مش عرف

 . إيه

ما دام ما اديتناش يعىن أنا اللى حاعرف؟ :حييى. د
معلومات جديدة عن حاجة حصلت جديد، حاناقش إيه؟ مش أنت

 فاآر أنا جاوبتك آإيه وليه 

 آه : عوىن عبد اهلادى.أ

طيب، قول ىل بقى اإلجابة حا تتغري ليه، بأمارة :حييى. د
 هوا آان تشخيصه إيه؟إيه؟ إيه اللى حصل خيلينا نعيد النظر، 

 فصام: عوىن عبد اهلادى.أ

 إنت رأيك إيه دلوقىت بقى بعد تالت شهورربنا يسرت،  :حييى. د

 !أنا؟: عوىن عبد اهلادى.أ

أيوه انت، مش انت اللى قعد معاه تالت شهور :حييى. د
زيادة عننا يا أخى، إن آان علّى أنا قلت رأىي من تالت
شهور، أنا خفت من االستسهال، بس مش عارف إيه اللى جرى من

غري مع تغري ووفرة املعلومات، مث إنناساعتها، أحنا بنت
 .بنقول رأينا وبس، مش بنفرضه يا أخى

 أنا مش ضامن حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ

يعىن أنا أعمل إيه، مش إنت اللى ىف إيدك جتمع :حييى. د
معلومات جديدة، إن هو إستسهال وال مش إستسهال، اإلستسهال

ه استسهال خايبعند الفصاميني بيخوفىن أآرت من أى حد، ألن
ومعقد ىف نفس الوقت، حاقول لك تعبري وحش، ملعبك يعىن،
الفصاميني دول يعىن بيستسهلوا إىل األصعب، واألخيب، بيتهيأ
هلم إم راحيني لألسهل، لكن النيتجة، و بعد وقت آتري أو شوية
 إم بيكتشوا جوا جواهم، إن اإلنسحاب طلع لألصعب فاألصعب، 
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اجملانيني ىف نعيم، لك الناس اخلايبة بتقول بيقولوا 
متصورين إن االنسحاب ده أعفى صاحبه من مسئولية إنه عايش،
االنسحاب ده جزء من اللى بيسموه احلل الفصامى، ملا تيجى
لواحد فصامى وبعدين تروح فتحلوه باب االستسهال يروح
داخله وما يطلعشى إال فني وفني، وساعات يكون أك وما

الوقت الضغط األعمى من غري حميط يطلعشى خالص، بس ىف نفس
داعم، يعترب قسوة قبيحة، وآالم فارغ، وده آله غايب غايب

 عن وعى األسرة بالذات

مها دلوقىت أمه وابوة بيتكلموا ىف سكة: عوىن عبد اهلادى.أ
ممكن إنه حيّو، بس املهم إنه هو خيّلص الدراسة بأى شكل،

 دشلوقىت أقول هلم إيه؟

حلالل إنت بتسئلىن ىف إيه؟ منتظر مىنيا إبن ا :حييى. د
إيه؟ ما حاردعليك بنفص اإلجابة اللى قولتها لك من ثالث
شهور ما دام ما قلتلناش حاجة جديدة واضحة، ده موقفى
وانت مسعته مىن ميت مرة، مش بس للعيان ده، عموماا أنا
عادة ما باوافقشى على تغييري أى شىء من اخلارج إال غصب عىن،

 العتب، تقولك أعزل، تعزىل تروحى فني، يعىن من آرتال تغيري
الشقق، وال تغيري الدراسة، وال تغيري الزوجة، أى تغيري من
برة من غري ما نعمل حساب التغيري احلقيقى املطلوب من جوه،
هو تضيع وقت وتشييع فلوس غالبا، أنا مانع إنك تبدى رأيك

تصرفوا، قصدى هوهاخلاص ىف حدود إن مها ىف النهاية اللى حاي
وأهله، التغيري من بره بره ما بيحش حاجة، مع إننا طول
النهار والليل بنقول إن العالج النفسى فرصة للتغيري، آه،
لكن أو تغيري؟ ساعات أقول رأىي بصراحة، أل يعىن أل، وأبص
االقيه ما مسعوش الكالم، ييجوا ىف االستشارة، حىت من غري عالج

يقول لك عزلنا وما نفعتشى، احلالة زى مانفسى وال حاجة، 
هية، أعمل انا إيه؟ يبقى املسألة إنك تقول لنا ىف الكام

 شهر دول حصل حاجة ختلينا ز القاعدة دى ونستثىن؟ 

يعىن، مافيش حاجة حمددة واضحة، بس: عوىن عبد اهلادى.أ
ازاى انا اعرف إن فيه تغيري حصل من الداخل عشان اطمن إن

مش من بره بره، ما هو حضرتك بتقول لنا التغيرياملسأىل 
 التغيري

التغيري هو إجياىب من حيث املبدأ، إمنا التغيري.. :حييى. د
آحل سهل من بره علشان أجتنب ضغط أو أمل، ده حاجة تانية،
إللى وصلك إنه من تغيري يبقى مافيش عالج، مافيش آربان،

اىب وفيه تغيريوميكن حىت مافيش حياة، بس فيه تغيري إنسح
 .إخرتاقى، فأنا مقدرش أحسبها لك، وال أحسبها له

 يعىن أعرف انا ده من ده ازاى: عوىن عبد اهلادى.أ

طيب بالش، ننتقل لنقطة تانية عشان يبقى إشراف :حييى. د
أشراف، إحنا عمالني نتكلم عن احلالة وناسيينك انت شخصيا،

حىت لو ضد ما هو انت آده آده بتتحمل مسئولية القرار،
  توصيتك، أنا شخصيًا باقول اللى عندى حسب ح ساباتى، لكن
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بصراحة ىف عدد البئس به من احلاالت أبقى شاآك ىف نفسى، واقعد
أقول طب هو انا حا قعد اعاند قوى آده ليه؟ طب ماميكن يغري
وينفع، وبعدين أقول أنا معنديش أى إثباتات إن هو

جوايايفرضوه عّليا ييبقى واقع جديد،حاينجح، أسيبهم من 
وساعتها لو حاآمل، وعادة باآّمل، أشتغل، يعىن نشتغل ىف

فإنت بتكمل ألنه عالج مش مكتب تنسيق، وده. الواقع اجلديد
عايز شغل مباشر مع إنك تتحمل مسئولية الفشل مع إنك ما
اشرتآتش ىف القرار اللى أدى للفشل ده، أهى دى بقى

مش!! إن احنا نطلع صح أو غلط، هيه  مشئوليتنا، مش
قلتلكو، وآإننا بنشمت فيهم، أل، دا احنا شايلني شايلني، ألن
ده عالج مش أخد آراء، أل، خلى بالك الوجع بتاع املعاجل وهوا
حمتار، وهو بيستحمل الغلط إللى مش ذنبه، بيوصل للعيان،
هإنت مشارك طول الوقت، إنت مانتش مرشد سياحى بتقول له د
آذا وده آيت وتروح تنام، مها بيحسبوها إنه خيلص وخالص، إنت
بتحط حتويله وختليصه دوا خطة العالج، ومعيريك إللى بتقيس
بيها خطوات العالج، وده الطريق الآتسابك اخلربة وانت بتكرب،
إنت بتعيش معاه املصيبة اللى هوه فيها وانت مش متأآد ده

ح، وميكن أهل آمان، إنتمفيد وال أل، العيان عايز األري
عايزاألصلح، ألنك معاجل، مش مرحياتى زى داميا ما باقول، أنا
شايفك دلوقىت مثال عايز تسرتيح انت آمان، وده حقك، إنت يعىن
متصور ما دام فيه واحد أآرب منك اللى هو أنا يعىن حايقول،
حايفىت يعىن، يبقى انت عملت اللى عليك، ال ياعم، االشراف ما

رشى االعتمادية، مث إن فيه احلرية التانية حسب القاعدةبيرب
األساسية اللى اتفقنا عليها، هو العيان ده لو إبنك أو

 أخوك الصغري حاتعمل له إيه؟ حاتوافق إنه حيول وال أله؟

 آنت حوافق إنه حيول : عوىن عبد اهلادى.أ

حاتوافق حبنية بقى وصعبانية، وال مبصلحة :حييى. د
 وحسابات 

 مبسئولية : عوىن عبد اهلادى.أ
خالص، إزاى توافق إلبنك وماتوافقش إلبن :حييى الرخاوى.د

الناس، شوف انت ازاى زى أهله عايز تريح دماغك، فني بقى
املسئولية فيهم؟ إنت مش مالحظ التناقض يابىن وال ما اخذتش
بالك إنك وافقت على حاجة إلبنك، وجى تاخد رأىي، وانت

عشان ما توافقشى على نفس احلاجة إلبن عارفه تقريبا،
الناس، واخد بالك؟ إنت زى ما يكون انت مش عايز تعان، ال
مع العيان وال مع إبنك، مع العيان عايز ترميها علّى عشان
مسعت رأىي قبل تالت شهور، ومع علشان يسرتيح وخالص، أنا مش
بتهمك يعىن، ده موقف عادى، إنت فاهم إن الطب النفسى آله
باظ ليه، الدآاترة مش عاوزين يعانوا، الدآتور حسيب اهللا
يصبحه باخلري، وده ولد آويس أوى آان اشتغل هنا مدة قبل ما
يسافر أمريكا ويرجع وياخد الدآتوراه، ويبقى رئيس قسم ىف
االمساعيلية، قابلته ىف نيويورك، وباسأله عامل إيه،

ة، احلمد هللاىل مية مية، باشتغل هنا باملسطر ياحسيب؟ قال
 اختلصت من الشعور بالتقصري اللى آنت بتشيله لنا عمال على 
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بطال، قلت له إزاى ياأخى؟ قال ىل إنت آنت بتشعرنا
على جدول الضرب بالذنب طول الوقت هنا جدول ضرب، متشى

تنام مسرتيح ما ليكشى دعوة، حسب ده من أحسن أوالدى وهوا
شغل رائع، هو ولد آويس أوىدلوقىت ىف أمريكا استقر وعامل 

أخالقيًا وعلميًا ومهاراتيا وآل حاجة، لكن بصراحة استغربت،
وانا عارف وهوا عارف إىن ما باحبش حكاية الشعور بالذنب
دى، محل املسئولية، والوعى باحلرية، ال ده وال ده فيهم شعور
بالذنب، بس أنا احرتمت اللى قاله، ما هو ده حق الطبيب

 نه ينام مسرتيح، مش آده وال إيه؟واملعاجل إ

 آه طبعا، : عوىن عبد اهلادى.أ

بس مش على حساب العيان، بصراحة أنا إحرتمت :حييى. د
اللى قاله حسيب جدا جدًا، لكن لو نفكر بأمانة شوية، نالقى
إن اللى حصل ىف الطب النفسى والنظريات والدوا والفلوس،

، وراحت مطلعة نظرياآلها آانت فاقسة معاناة املعاجل اجلاد
 .وعلم واتنني ىف اتيني باربعة، عشان ترحيهم، وخالص

 بس املسألة آده تبقى أصعب وأصعب: عوىن عبد اهلادى.أ

 حا نعمل إيه؟ مش ده اختيارنا :حييى. د

 ربنا يقدرنا: عوىن عبد اهلادى.أ
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א−535 א:אמ

)185( 
 مل   إذا ،  ظهرك   تنقض   حبملها   نفسك   ظلمت الىت    األمانة   جتعل   ال

  .  اهللا   خلق   من   مجيعا   واألنعام ،  وتراجع   فأنزهلا   هلا   أهال   تكن 

 )186(  
، اإلختيار   مث   ومن الوعى،    أمانة   محلت   بأن   نفسك   ظلمت

  . استعماهلما   حتسن   بأن   الظلم   فارفع 

)187(  
 أن   حتاول الىت    املسئولية   تتحمل   سوف ،  شخوصها   بكل   نفسك   تعرف   حني

  . الظروف ...   و ...   الناس   عن   ناهيك ، ...  خارجك   عليه   يلقيها 

 )188(  
 عن   تكف   سوف ،  األمانة   لتحمل   وتعود ....   احلكاية   تعرف   حني

،....،  انسحابا   ترجع   أو .. ،  قدما   تسري   أن   إال يبقى    فال ،  الشكوى 
  .  فليكفر   شاء   ومن ،  فليؤمن   شاء   فمن ،  حال   آل ىف    مسئول   ولكنك 

 )189(  
 زادت ميضى،    زمنا   أو   معرفة   أو   ماال :  أآثر   مجعت   آلما

  .  معا   وجشعك   سعيك   نتاج   من   يا وحيك ،  أمانتك   ثقلت   إذ   أمحالك 

 )190(  
 عزلتك   زادت  -  عمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 

 بعدك   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 أملك   زاد  -  رأيت   لو  -  نفسك   مع   أمينا   نتآ   وإذا  - 

    التزامك   زاد  -  فعلت   لو  -  وقتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 حني   منك أذآى    آانت   واجلبال   واألرض   السماوات   أن معى    ألست
  .  جهل   اأب   يا   أنت   ومحلتها ،  األمانة   حتمل   أن   رفضت 

)191(  
 عنهم   بديال   أو ،  منهم   عليه   حصلت   فائض   مليم   بكل   هلم   مدين   أنت
 األمانة   قدر   آنت   وإذا ،  ديونك   من   تكثر   فال   هشا   آنت   فإذا ... 

 .  اختيارك   صلب   هو   مما   تشكو   أال   شريطة ،  رائعة   ثقيلة   فامحلها 

 1979نشرت عام  -1974آتبت عام 
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I02<I2009>17א

אאא:−536

 )ودعوة جديدة، رمبا أهّم(

 : مقدمة

أآرر شكرى واحرتامى وتقديرى لكل من تفضل بالتطوع
لإلسهام ىف هذا العمل املتواضع الذى آمل أن تتحقق من خالل

التعارف درجات متنوعة على مستويات متعددة منإعداده 
 .والتكامل والتعاون والتواصل

لكنىن لن أَمّل، مع آل نشرة خمصصة هلذا العمل أن أآرر أنىن
،ال أنتمى حبماس آاٍف هلذا النوع من تقييم الشخصية -شخصيا–

وأقر واعرتف أنىن إمنا انتهز الفرصة للتعرف على نفسى
خالل هذه الفرصة الىت أثارت األمل فيناوالزمالء والناس، من 

 أى شىء؟: مجيعا أن نعمل شيئا معا

 : مرة أخرى أذآر الزمالء واملتطوعني الكرام مبا يلى

أنىن مل أستقر على الصيغة النهائية الىت تسمح: أوال
أصحاب(مبشارآة موضوعية هادفة، للمتخصص وغري املتخصص 

 ) .املصلحة

ى الصيغة شبه النهائية منأنىن حني أستقر عل: ثانيا
واقع خربتى وفروضى وما يصلىن أوال بأول من اقرتاحات ونقد من
الزمالء األفاضل وغريهم، سوف تكون ىف متناول املتطوعني

 . واملسامهني ىف شكل مسّودة مبدئية

سوف تكون) عن املنهج أساسا(أن هذه املسودة : ثالثا
 .مطروحة للنقد واملناقشة والتعديل 

أن العبارات املطروحة غري ائية، وأعيد التذآرة: عاراب
أنىن عثرت عليها مبحض الصدفة وهى مكتوبة منذ عقدين ىف ظرف
خاص، وبالتاىل فهى قابلة للتعديل بالتحوير واحلذف

مجال الرتآى إليه،. واإلضافة، وهذا ما نبهت االبن الزميل د
إىل العامية بعد أن بادر متفضال آعادته، باالسراع بالرتمجة

 .التونسية اجلميلة

 الىت (أنىن تبينت من خالل هذه الصدفة الطيبة : خامسا
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أننا ميكننا التعاون إلصدار التقسيم) انتهت إىل ورطة رائعة
لألمراض النفسية وهو التقسيم املناسب DMP IIالعرىب الثاىن 

صدر سنة DMP Iأآثر للعامل العرىب، علما بأن التقسيم األول 
، ومت تبنيه آأساس 1979، وترجم إىل العربية سنة 1972

لتصنيف األمراض النفسية ىف العامل العرىب، وفيما يلى مقدمة
 )1979(نص ما جاء هبذا الشأن ىف النسخة العربية 

* * * * 
 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

 )500من  75إىل  51اجلزء الثالث من (
  

  بالعربية الفصحى: أوًال
 أمتىن أن أنام ال أصحو أبدا  .51

 الشك أن الدنيا تستأهل أن حنياها فعال  .52

الناس دائمو الشكوى طول الوقت، هذا طبعا حقهم  .53
 .الطبيعى

االنتظار. ال أحتمل أن انتظر ألى فرتة مهما قُصَرت  .54
 .يكاد يذهب بعقلى

 .ال أدرى ملاذا. أشعر باخلوف بصورة دائمة  .55

حني آنت طفال آان خيّيل ىل أن أىب هو أفضل إنسان ىف  .56
 .العامل

اشعر أنه مهما ضاقت ىب السُبل، فإا ستفرج حتما،  .57
 .لست أدرى آيف

 .أخبار الرياضة هى أول ما اقرأ ىف الصحف  .58

 .الشتاء أفضل من الصيف  .59

مثل العوم أو اآللة(أستطيع أن أتعلم أى جديد   .60
 ).الكاتبة أو الكمبيوتر مهما تقدمت ىب السن

الذى خيجل من املطالبة حبقه، ليس له أن يشكو من  .61
 .الظلم وال من الظامل الذى حرمه من حقه

 .احلكومة مسئولة عن آل شىء، صغر أم َآُبر  .62

 .ها ألى إنسانعندى أشياء آثرية آثرية مل أحك  .63

 .ال معىن للجنة إذا خلت من الناس  .51

 .أحيانا أشعر أنىن أستطيع تغيري نظام هذا العامل  .52

 .أشعر بتكسري ىف جسمى آله طول الوقت  .53

 .أخاف من األماآن الضيقة  .54

حوله، حىت ال" من"، و"ما"البد أن يشك اإلنسان ىف آل   .55
 )يؤخذ على غرة(خيدعه أحد 
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متكنت من أن أوصلها ألصحاهبا لتغّيرعندى رسالة لو .56
 .وجه التاريخ

أستطيع أن أعرف ما بداخل مخ الشخص الذى أمامى  .57
 .دون أن ينطق حرفا

 .مجيع من يعمل بالسياسة يضيعون وقتهم هباء  .58

 .أحيانا أشعر أنىن أريد أن أصرخ بدون سبب  .59

أحيانا أشعر أنىن أستطيع أن أوقف عربة وهى تسري  .60
 .اخللفى) االآصدام(لو أنىن أمسكتها من الصادم 

آل الذمم تباع وتشرى، والشريف هو الذى مل يعرض  .61
 .عليه أحد الثمن املناسب لذمته

 .آل شىء يتساوى مع آل شىء  .62

 بالعامية املصرية : ثانيًا 

 .قومشي   ما   أنام نفسى  .51

 .نعيشها، طبعا   إن احنا  ونص   تستاهل   الدنيا  .52

 .حق   عندها بتشتكى    داميا اللى    الناسطبعا  .53

 .مـُـدة، االنتظار بيجنىن أى  أستىن  قدرشى    ما .54

 .ليه   عارف   مش   طول، على    آده   خايف  .55

ىف   واحد   أحسن   ده   أبويا   إن   أتصور   آنت   صغّير   آنت   ملا  .56
 . العامل 

 .إزاى ماعرفشى  ،  حاتفرج   ضاقت   همام .57

 .الرياضة   أخبار هى    اجلرنان ىف    أقراها   حاجة   أول .58

 .الصيف   من   أحسن   الشتا  .59

 اآللة   أو   العوم زى  (   جديدة   حاجة   أتعلم   أقدر  .60
  . السن ىف    آربت   مهما ) الكاتبة أو الكمبيوتر 

 حد   إن يشتكى    حقه   من   مش   يطالب حبقه،    سفيتك اللى  .61
 .حقه   َآل عليه  

 .حاجة   آل   عن   املسئولة هى    احلكومة  .62

 .عليها   ملخلوق ماقولِتْش    آتري   حاجات عندى   .63

 .الزمة   ماهلاش   ناس   غري   من   اجلنة  .64

 .العامل   نظام   أغري   أقدر إىن    أفكر   ساعات  .65

 .طول على    مكسر جسمى   .66
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 .عليه   يضحك   حدشماعشانحاجةآلىفيشكالواحدالزم.68

 وجه   حاتغري   قدرت أوصلها ألصحاهبا    لو   رسالة أناعندى  .69
 .التاريخ 

 .يتكلم   ما   غري   من قصادى  اللى    مخ ىف  إللى    أعرف   أنا أقدر. 70

 .وقتها   بتضيع   السياسة ىف    بتشتغل إللى    الناس   آل .71

 .سبب   غري   من   أصرخ   عايز إىن    أحس   ساعات  .72

 لو    ماشية   عربية   أوقف   أقدر إىن  ىل    يتهيأ   ساعات  .73
 .الوراني   اإلآصدام   من   مسكتها 

 عرض   ماحدش   لسه اللى    هو   والشريف ،  متن   هلا   الذمم   آل .74
  . املناسب   التمن   عليه 

 .بعضها زى    احلاجات   آل  .75
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جهدأعتقد أن قراءة نشرة األمس هلا أمهية خاصة ىف تنظيم 
الزمالء واألصدقاء الكرام الذين يبادرون باإلسراع إىل الرتمجة إىل
 .العامية األقليمية، لكل قطر، وبالتعليق والنقد بالغى األمهية

 .شكرا جزيال

 )500من  100إىل  76اجلزء الرابع من (

  بالعربية الفصحى: أوًال

الناس الذين ينغلقون على أنفسهم انسحابا عندهم .76
 .إلم بذلك يتجنبون شر اآلخرينحق 

 حيسدىن الناس، لست أدرى ملاذا؟ .77

 .أصاب بالرعب حني يطلب أحد مىن أن أتكلم ىف اجتماع عام .78

أفضل أن أشاهد األفالم ىف التليفزيون، وليس ىف .79
 .السينما، حىت لو آان معى ما يكفى من نقود

آان بذيئا من حق ممثل املسرح أن خيرج عن النص حىت لو .80
 .وجارحا، طاملا هو ُيضحك الناس

 !! مىت تنتهى حياتى هذه مىت  .81

أغسل يداى آثريا جدا، دون أن أعرف ما إذا آانت قد .82
 .نظفت أم ال

 .أشعر بضعف الرتآيز ىف آل شىء .83

 .مشغول مشغول مشغول أنا، لست أدرى ىف ماذا .84

 .جدامن املؤآد أن اية هذا العامل سوداء  .85

لو أردَت أن حيبك الناس، ال تغضب أى أحد منهم. 86
 .ائيا

 .آل الثعابني سامة بدون استثناء. 87

 .لو عينت رئيس وزارة إذن حلللت مجيع املشاآل ىف ثالثة أشهر. 88
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أفضل أن أجلس وأطلق خلياىل العنان وأحقق آل ما .89
 .أريد وأنا ىف موضعى بال حراك

بعضهمميكن أن يسود العدل فعال لو أحب الناس  .90
 .البعض

 .احلب آالم فارغ يضحك به الناس على بعضهم البعض .91

 .أهم شىء ىف هذه الدنيا أن تسري أمورك بأية طريقة .92

إياك أن تفكر ىف أن هناك من يساعد شخصا آخر لوجه .93
 .اهللا

أعتقد أن هذه الدنيا تسري بسرٍّ ما ال أعرفه، ويبدو .94
 .أنه ال أحد يعرفه أيضا

ى يصدق أخبار االذاعات األجنبية أآثر منالذ .95
 .االذاعات احمللية ليس وطنيا

 .ال لزوم لقراءة الصحف أصال .96

أشعر أن جسمى منهك ومكسر حىت وأنا أستيقظ من .97
 .النوم

بعد اإلجازة االعتيادية، حىت يوم اجلمعة، أرجع إىل .98
 .عملى وآأىن مل أآن ىف إجازة أصال

 .إطالقاالسفر   ال أحب .99

أحب أن أشاهد شفاه الناس وهى تتحرك وهم     .100
 .يتكلمون ىف مواضيع بالغة األمهية

  بالعامية املصرية : ثانيا 

 حق   عندها   نفسها وتنسحب على    بتقفل اللى    الناس .76
 .التانيني   شر   تتجنب   عشان 

 .إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس .77

 .عام   اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب .78
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""אמ−538

 )135حلم(:نص اللحن األساسى

اشتقت لرؤية أهلى فانتقلت من فورى إىل البيت القدمي
وهالىن أن أجده غارقًا ىف الظالم آأم استأنسوا بالظلمة
فناديتهم معاتبًا رجًال رجًال وامرأة امرأة ولكن مل جيبىن أحد

 .رجعت أآرر النداء حىت دمعت عيناى.. 

 :التقاسيم

ما هذه النهنهة احلانية الىت تقرتب من مسعى على هامش هذا
.الصمت الطيب؟ جففت عيوىن بسرعة وفرحة، فاقرتب الصوت أآثر

حاولت أن أميزه من بني أصواهتم رجال رجال وامرأة امرأة، فلم
 .ها هو قد شعر ىبأستطع، وصلىن دفء حاٍن أحاطىن بدعٍم حميط، 

 .فهدهدىن أطيب

 وانفرجْت شفتاى راضيا

**** 
 )136  حلم: (نص اللحن األساسى

رقد جثمان أخىت على الفراش ووقفت أمامه ومعى حبيبىت
خاشعني على حني تربعت على الفراش صبية مجلية تغىن غناء شجيا
وجرى الزمن فأصبح اجلثمان الراقد على الفراش هو جثمان

فت أنا وأخىت أمام الفراش خاشعني وظلت الصبية ىفحبيبىت ووق
 .موضعها تغىن غناءها الشجى

 :التقاسيم
لكن األغنية آانت هى هى األوىل، فتقدمت إىل الصبية أسأهلا عن
الذى جيرى، وهل أحزن على أخىت أم على حبيبىت، فأشارت ىل أن

وهل هناك: أنتظر، واستمرت ىف الغناء، وحني انتهت قالت ىف دهشة
الفرق آله ىف تغيري األغنية وليس ىف: طبعا، قالت: فرق؟ قلت

هذا ما: قالت. ا ولكنها نفس األغنيةقلت هل. تبادل اجلثمانني
 . تعاىل أنا أفهمك: لست فامها، قالت: قلت. خيل إليك

 .وأمسكت بذراعى ومضينا بعيدا عن الفراش والبيت وحنن ىف أسعد حال
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אא−539

 :مقدمة

لست أدرى إىل أين تسري هذه النشرة اليومية، وبالذات
 ؟539هذا احلوار البسيط املهم آل يوم مجعة وقد بلغت العدد 

أعتقد أا إذا استطاعت االستمرار بفضل اهللا وفضلكم 
!!!)أو أعراض جانبية(فإا سوف تقرر إجنازات غري مقصودة 

صورت أا ظهرت منأهم من الفرض األساسى الغامض الذى ت
 .أجله

مازال احلوار جيرى بني األصدقاء القالئل الذين اعتاوده،
وأيضا مع أبنائى وبناتى الذين اضطروا إليه، لكنىن اآتشفت

)جمموع نشرات(أثناء مراجعىت لكتاىب األخري عن العالج النفسى 
 .أن إحلاق النص، مع الرد عليه هو إثراء رائع

زمالء املختصني لرسم الشخصيةمث ها حنن نطرق باب ال
العربية، والتقارب باللهجات العامية املختلفة، مث احتمال
أن نفتح حوارا جديدا حول ما عرضناه مؤخرا من فكرة إعداد

نشرة الثالثاء.(الدليل الثاىن لتقسيم األمراض النفسية
 .، فدعونا نأمل ىف ثراء قادم بال حدود)املاضى

 .احلمد هللا، والشكر لكم

 مجال الرتآى. د

 :ىل هبذا التعقيب والرأى عزيزى حييى، امسح

 536 :العدد، 2009-2-17يومية  :املقتطف

ودعوىن أصارحكم أنه من وجهة نظرى على األقل، أرى أن "
إعداد التقسيم العرىب الثاىن هو األوىل حاليا من استبيان

 ".الشخصية ىف الثقافة العربية املقرتح

عرضته اليوم، زمن إطالقك مبادرةآنت فكرت ىف ما    
، لكىن"\الثقافة العربية  استبيان الشخصية ىف" \إعداد 

 أمسكت إعالمك بذلك، ألىن آنت دعوتك ىف ما مضى أن ختفف عنك
نسق هذه اليومية لتصبح أسبوعية مثال، و بالتاىل مل أآن أمسح 
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أما وقد...حيملك جهدا إضافيا  لنفسى أن أعرض عليك ما
يدى ىل إال أن أبارآها و أمد جاءت هذا الدعوة منكم فليس

 ...إليك وواضعا آل طاقات الشبكة على ذمتك لتحقيقها

 :حييى. د

آالعادة، تأتى مبادرتك يا مجال واستجابتك وآرمك
 .ورحابة صدرك أسرع وأطيب من توقعاتى، من غريك

ولعلك تساحمىن أنىن أجزت لنفسى أن أآتفى هبذا اجلزء من
ال يصلح للنشر  تاج ردًا مطوال،تعقيبك، ألن اجلزء التاىل حي

 العام ىف هذه املرحلة،

 وسوف أوافيك به ىف أسرع وقت بشكل شخصى، 

 .مث نرى ماذا ينشر، وماذا ال ينشر منه للصاحل العام 

 أعانك اهللا وإيانا،

 .وسدد خطى آل من ألقى السمع وهو شهيد 

***** 

 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

ىف آثري من األحيان عندما أقرأ شىء معني ال أفهم مغزاه ولكن
 .مع مرور الوقت أآتشف أىن أدرك وأفهم بعضا منه وأعيش خربتى

مع اخرين مبواقف سيئه وحمبطة، وفرصا ضائعه   اذآر إىن أمر  
الفهم أرصد هبا ما قد يفيد، وجندها وحماولة ومع الوقت. آذلك

 .وزيادة ما نريده منها   تتشابك مع بعضها لتكون

 :حييى. د

 هذا هو

 هذا هو تقريبا

 هذا هو فعال

 هاىن عبد املنعم. د

أتفق معك يا دآتور حييى أن تارخينا مصور ىف خاليانا، وآأا
من سجالت تارخيية ملوروثاتنا، واتفق معك ىف نوع إبداع األساطري
 .قراءة تلك السجالت وأعتقد أا أهم من ما ورثنا ىف األوراق

 :حييى. د

 :تصور يا هاىن أن هذا االتفاق طمأنىن، لكنىن أذآرك

الذى هو على أحسن(أن قراءة التاريخ ىف األوراق  :أوال
هو أسهل ألف") إشاعات مغرضة"وعلى أسوئها " وجهة نظر"الفروض 

 ).خاليا مرضانا وخاليانا(مرة من حماولة قراءة التاريخ ىف اخلاليا 
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مسجلهو DNA" الدنا"أن التاريخ البيولوجى ىف:ثانيا
 .ىف خاليانا "مصور"وليس فقط 

أن الفضل ىف إتاحة الفرصة لقراءة هذا التاريخ :ثالثا
املسجل ىف اخلاليا البشرية، بالنسبة لواحد مثلى، يرجع إىل

فيصبح) أو خيتارونه(التعرى الذى يضطر إليه مرضانا 
 .الوجود البشرى أسطورة حية تسري على أرجل

أن من يغامر بقراءة هذه األساطري احلية الرائعة، :رابعا
مر بقراءهتا بواسطة خالياه هو أيضا، وليس فقطالبد أن يغا

 .بعينيه أو عقله األحدث القادر اخلائف

**** 

 حمفوظ بني ملحمة احلرافيش، وملحمة غزة" دورية" تعتعة

 مدحت منصور. د

، بكل1967يتجرع فيه هزمية  صمت جنيب حمفوظ عاما حني"...
بطريقته حربا أخرى، ومل يتوقف األمل ، عاود احلرب، ميهد لنا

شيخنا،  أبدا حىت بعد إصابته، لعل نوع السالم الذى أقره
لقبول اهلزمية بشجاعة، لنواصلهو ما استقبلته إعالنا مؤجال 

 "أبقى، حنو نصر أآرم اجلهاد إبداعا

 احلقيقة إىن فاهم ومش فاهم أو فاهم على عمق معني و حاسس
 .إن ما زال هناك األعمق

 :حييى. د

 !وماذا يضر ىف ذلك؟

 أظن أن هذه هى الطريقة األنسب الحتواء ما يصلنا،

 .وار اليوموهى أقرب إىل ما قاله رامى ىف مستهل هذا احل

**** 

 حممد أمحد الرخاوى. د

أى(انت خايف حلسن فالن  ىف رأى سابق لك قلت ما معناه ان
مسريتك قياسا على ذلك من !!! خيف حلسن يبطل إبداع) اديب

املمتدة عرب نصف قرن تقريبا آم واحد هواللى خف بعد ان عرب
 استمر ىف رحلة ابداع، حمنة مرضه مث

 :حييى. د

دون أن(آيف أعدهم باهللا عليك !! واحدال أعرف آم 
وما هى احملكات الىت تقيس هبا اإلبداع، خصوصا إبداع) أعطلهم
 الذات؟

 حممد أمحد الرخاوى. د

 هل اهلدف من العالج هو انتظام الصف: السؤال بطريقة أخرى
 .آى ال تتحول شظايا اجلنون اىل آرات من اللهب الغري موظف
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 :حييى.د

انتظام الصف مهم، لكن دون أنليس متاما، وإن آان 
)أو املأمول(تتحول شظايا اإلبداع إىل ما قلت، ألن املطلوب 

 .هو أن تنصهر الشظايا ىف آلٍّ أقدر وأبقى وأرقى، وهذا وارد

 حممد أمحد الرخاوى. د

حقيقى ولكن اذا اقرتبت منه جتد هوة بني جنيب حمفوظ مبدع 
 .ابداعه وبني مواقفه احلياتية

 :حييى. د

من قال لك إن مثة هوة بني إبداعه ومواقفه احلياتية؟ وهل
 اقرتبَت منه يا بنى؟

 حممد أمحد الرخاوى. د

ما أريد أن اقوله أنك ذآرت أن جنيب حمفوظ بعد ان جتاوز
بدأ يبدع مبوقف وجودى رائع ولكنىن أذآرك أن مصر 1967ازمة 

رتحمفوظ فقد تدهو تدهورت آثريا منذ ذلك الوقت عكس ابداع
 .االخالق وعم الفساد واجلهل واجلهالة والظلم والتظامل

 :حييى. د

ما عالقة هذا بذاك؟ بل لعل تدهور أحوال مصر آما تقول
هو أدعى إىل اإلبداع الذى يصحح ما) وهو ليس آذلك متاما(

 .تقول، والربآة ىف سعادتك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 .اارت األخالق بطريقة مرعبة 

االخالق مع إعالء قيم العدل واالبداع ن تتوالفآيف ميكن ا 
 القيم، احلياتى ىف ظل ما نعيشه اآلن من غياب آل هذه

 :حييى. د

يا أخى يا أخى، يا ابن أخى، اقرأ التاريخ يا شيخ، آل
 .شئ آان جماورا لكل شىء طول الوقت

 حممد أمحد الرخاوى. د

مع اياراخلالصة ان هناك قطعا إشكالية غياب إبداع حياتى  
 .ومع إمجاع على إعالء قيمة الكم على حساب أى آيف أخالقى فج،

 :حييى. د

 لن أرد عليك

 !هه

 حممد أمحد الرخاوى. د

 مينعىن أن أتساءل عن مكان  حىب لنجيب حمفوظ ومن شاهبه مل 
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ما هى املبدعني ىف ازماتنا احلالية وبالتاىل جيرنا اىل اشكاليه
 .واملرض واجلنون والصحةوظيفة املبدع وعالقة ذلك بتعريف االبداع 

 :حييى. د

وأيضا إىل "جدلية اجلنون واإلبداع"برجاء الرجوع إىل 
وأن تقرأ آل هذا ببطء آاٍف "اع احليوى ونبض اإلبداعاإليق"
 )وبدون شتيمة(

 رامى عادل. أ

 حضور االخر ماثال بداخلك، يعىن انه: حى<==>ابداع حى 
حيميك من التفكك، انه يلئمك، انك تصبح واحدا آثريا،

فيك  املكثف، ان ينبسط شديدالقوى، ال جيوز ذلك اال حبضوره
الفاعله الدافعه، بوجدانه، باميانهفتصريا واحدا، بكلمته 

 .متمما شهادتكما تفعل، بوجود اهللا ثالثا لكما، مبا

 :حييى. د

>==<إبداع حى "أرجو أن ترجع إىل أصل املقال ىف املوقع 
، وهو أحد املقاالت الىت آتبتها ىف أحد أعياد ميالد جنيب"حى

جنيب: أصداء شخصية" 2002-1-30مقالة األهرام (حمفوظ 
، وفيها شرحت آيف آان يبدعنا هذا الرجل باجللوس ىف")حمفوظ

رحابه، وهو يعيد تشكيل وعينا بصمته وإمياءاته وآالمه، دون
 أن يكتب قصة أو رواية،

 نا البعض دون أن ندرىولعلنا نفعل ذلك مع بعض

بل لعل من بقى من األحياء قد فعل ذلك مع أفراد نوعه 
بل ومع األنواع املتكافلة معه ومن خالل ذلك استطاع أن يبقى

ولكن الذى جنح هو واحد ىف األلف فقط حسب!! حى> ==<حى 
 .حقيقة نسبة االنقراض

**** 

 ما دمنا قد محلنا األمانة: يوم إبداعى الشخصى

 مدحت منصور. د

النداهة تناديىن إىل ذلك البحر العميق!! يا ويلىت
أستطيع الرتاجع ليس األمرإرادتى، ال  العظيم وأنا ذاهب مبلء

بيدى متاما، إنه جزء مىن يدفعىن حنو عزلىت وبعدى والتزامى مع
حريتى، إنه جشعى بل مى وليس األمر آله بيدى، رمبا آان

 .قدرى أو آتاىب لست أدرى

 :حييى. د

 هو اختيارنا، ىف اية النهاية: قدرنا...

 مىن أمحد.أ

 "حني تعرف نفسك بكل شخوصها"
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 .أعرفهاىف حاجات آتري عىن عاوزه 

 "إذا آنت أمينا مع نفسك ورأيت زاد أملك"

 مجلة فعال شعرت بيها من داخلى مش عارف ليه 

بس آل وقت باآون فيه مع نفسى وبافكر ىف اللى أنا فيه
على الرغم من حتقيق حاجات آانت أحالم، يزيد احساسى باألمل،

 .مش عارفه ليه

 :حييى. د

 هذا هو مثن الرؤية

 وهو هو شرف الوجود

 عماد فتحى . أ

 : أنا مش فاهم

 عزلتك   زادت  -  عُمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 

 بعدك   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 آيف ذلك؟     

 :حييى. د

وردىن نفس التساؤل عن الفقرة الثانية مشافهة من أآثر
أنىن ال أعرف: ردى والنص ليس أمامىمن صديق وصديقة، وآان 

لتنشر 1974ماذا آنت أعىن بذلك حني آتبت هذه العبارة سنة 
، وحني فكرت اآلن ىف الرد وجدت أن هذه األمانة مع1979سنة 

شريكتك جتعلك ال حتتاج أن تعمى عن بقيتها، أو عن صعوبة
عالقتكما، فرتاها على حقيقتها، فتبتعد لتفيق، أى تبتعد

"الدخول واخلروج"ب أآثر صدقا، وينشط برنامج حرآة لتقرت
 .إلعادة التعاقد باستمرار يقظ

إن آنت أمينا"إذن آان ينبغى أن أحدث هذه اجلملة هكذا 
 :فأضيف ما يلى" زاد بعدك -صدقت  -مع شريكتك، لو 

زاد بعدك لتقرتب، فتبتعد فتقرتب فتبتعد، وهى"... 
 ".آذلك

عرتاضا حادا على تغيري أن نصلكن األصدقاء يعرتضون ا
إبداعى سبق نشره ألنه يؤرخ مرحلة هامة، ىف ذاهتا، وال يصح
أن تنسخ مبا تالها، يتأآد هذا االعرتاض على النصوص املتفجرة

أو قراءتى للنفرى،" حكمة اانني"املفّجرة مثل هذا العمل 
 )وأنا ال أوافق على ذلك بشكل مطلق.(وآذلك بعض الشعر

زادت: لنسبة للتساؤل األول، فأعتقد أن تعبريأما با
 .عزلتكهو أفضل من تعبري زادت  وحدتك

 ما رأيك؟
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 عمرو حممد دنيا.د

لقد زدت أملى يا دآتور حييى هكذا زادت رؤيىت وأظن أىن
أمني مع نفسى، فزاد أملى فعال، وأدرى أنه أمل مفيد يدفعىن

فال أشكو أو أتراجع، فأهال هبذا األمل وأسأل اهللا أن. لألمام
 .يعينىن على حتمل مسئوليته 

 :حييى. د

هذه اللغة جيدة، وصحيحة، لكنىن دائما أخشى أن اإلفراط
 .ىف استعماهلا قد يقلل من فاعلية حمتواها

وآل ذلك خري لصاحبه ىف حينه، ورمبا هذا ما سوف يشرحه
 .لنا حاال االبن عبده السيد

 عبده السيد. أ

والتقليب اللى ىف اعرتض بشده على آمية املسئولية واألمل
آل آلمة، وعلى إصرارك على ان احلاجات تبقى مباشرة آدا،
أنا مش زيك أو زى جنيب حمفوظ أأقدر اقعد سنة استحمل وجع

 .آل حاجة

إن ضبط جرعة الرؤية واألمانة أوقع بكثري من املبالغة
فيها والتشدق هبا، لكن ازاى آده، ده صعب، وعلى طول طبعا،

 أنا شفت إىن مش آده ، بالراحة اهللا يكرمك 

 :حييى. د

 .واهللا عندك حق

لكنىن أطمئنك أن اجلرعة الىت تصل هى الىت تصل، وال يقّيم
النابع منها، وليس الكالمتناسبها وفاعلّيتها، إال الفعل 

 .عنها

 )عاليه(وهذا ما نبهت إليه عمرو حاال، 

 هالة محدى. أ

زاد -لو رأيت  -اذا آنت أمينا مع نفسك، "وصلىن أوى 
 " أملك

الواحد ملا يكون أمني مع نفسه بيزيد الوجع واألمل النه
بيبص لكل حاجة بأمانة وصدق مابيخبيش حاجة وال بيهرب من

 حاجة

 :ىحيي. د

 واحدة واحدة يا هالة

حنن ال نعرف مباذا نقيس األمانة مع النفس، آما أننا ال
 نعرف آم احلاجات الىت رب منها وآم احلاجات الىت خنبئها،

 .دعينا نعرتف باملبدأ دون تعميم لو مسحت 
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 هالة محدى.أ

 "زاد التزامك -لو فعلت  -وإذا آنت أمينا مع رغبتك "

من غري ماحاخاف على آل دقيقة باقعدها  -هكذا –أنا 
 .أعمل حاجة مهمة تفيدىن أو تفيد غريى

 :حييى. د

 مرة أخرى، واحدة واحدة

 واحدة... واحدة 

 املسأله ليست سهلة 

 حممد على . د

آل ده علشان وعينا ؟؟؟ ما آله َنزِّهلا وشال غريها ، حصل
 ايه يعىن؟

 :حييى. د

 تقصد نزل األمانة؟

 !!ه حصلهذا ما خييل هلم يا حممد، هذا ما حيسبون

 .."إنا سنلقى عليك قوال ثقيًال"

ال أحد ينجح أن ينزل األمانة عن آاهله إال إذا تنازل عن
 .بشريته متاما، متاما

رمبا بوش وشارون وأملرت وليفىن، ورمبا سيفعلها أوباما،(
 )بالرغم من أن من انتخبوه محلوها ولو مؤقتا

 حممد الشاذىل . د

وتراجع واألنعام مجيعًا من خلق إن مل تكن أهال هلا فانزهلا"
 "اهللا

نعم حىت التنازل حيمل ىف داخله تنازال عن اآلدمية، هو ليس
اختيارا حبق بقدر ما هو انسحاب مهزوم ليس عليه سوى تقبل

 .الشروط واحلكم دون جدال

األمل> ==البعد > ==املسئولية > ==الرؤية > ==الوعى 
 السري ُقُدمًا> ==االلتزام > ==

 :حييى. د

 ولكن

 ذهابا وجئية، حىت ال تنقطع أنفاسنا قبل األوان لو مسحت

 حممد الشاذىل . د

أروع ما آتبت ومن أآثر ماأشكرك على هذه اليومية، من 
 .وصلىن
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 :حييى.د

 احلمد هللا

 رامى عادل. أ

,السقوط فاهلشاشه حيضرىن اليوم ان التمادى ىف الغلط يسبب
,ماحببش اغلطانا , وان آان ال بد ان خنطئ فلردع خطر فادح

وحضرتك بتتكلم عن الدآاتره اللى, لكنىن مضطر احيانا
وساعات بىن آدم, مثن لكن آل غلطه وليها, بيمشو باملسطره

وساعات بىن, يغلط لدرجة انه مايستحملش يشوف نفسه غلطان
بيثبتلك انه غلط ومصمم على) زى ما فهمت منك(ادم تاىن 

 .خبطاك يا عم حييى قليل ملا تعرتف  وانت,ده

 :حييى. د

 !إيش عرفك؟

 يا راجل ارجع وراجع

 وراجع وارجع

**** 

مىت )35(العالج النفسى  اإلشراف على  :التدريب عن بعد
 يفيد تغيري اخلارج

 حسن سرى. د

ملاذا مت الرتآيز على تغيري التخصص ومل يتم ذآر باقى
جوانب شخصيته وآامل معاناتة خاصة وأن املريض يعاىن من

 الفصام الذى يعاىن منه الفصام وما هو نوع

 :حييى. د

مل يكن األمر تغيريا للتخصص، وإمنا هو تغيري ملستوى الدراسة
أنا أآره) اخل..إىل حقوق –إىل جتاره عرىب  –من جتارة اجنليزى (

حكاية جتارة اجنليزى وحقوق فرنساوى وما شابه، لكن هذا هو ما
جرى، لقد تناول الطرح ىف اإلشراف، مث الرد واحلوار مبدأ التغيري

رتآيز على باقى جوانب شخصيته فالبد أنهآله، أما حكاية ال
جار، ولكننا ىف هذا الباب حندد احلوار حول النقطة املثارة، وقد
آررنا ذلك آثريا، مث إن هذه احلالة بالذات فيها تفاصيل آثرية
مبا فيها دخوله املستشفى وتاريخ سابق وتشخيص واضح، وبيان

 . مبوقف األهل بدرجة آافيه جدا

 مدحت منصور. د

 يبدو يا أستاذنا أن شعورنا بالذنب هو ىف حد ذاته
والىت تسبق اخللق  استسهال فالشعور باحلرية واللخبطة والقلق

صعب جدا ويصعب حتمله لذا يبدو أن الشعور واإلبداع هو خماض
املسئولية ىف مقابل بالذنب واألسف أسهل بكثري وآذلك

  وأنا مؤمن -الصعبانية وآل مسئولية هى أمل وإن آان الزما 
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لصاحل النمو، فاألمر آله عسري ومواجهته مرة بل -بذلك
واحد إذ حيضرىن هنا آيف جيب وشديدة املرارة وآأن الكالم آله

يبدو أن نتجرع اهلزمية بأملها إىل النهاية آى نبدأ من جديد،
أننا جيب أن منر مبراحل الوعى واالعرتاف إىل احلرية إىل اللخبطة

 .التخلقإىل إعادة اخللق أو  إىل القلق

 :حييى. د

 هذا صحيح نسبيًا

لكنىن أيضا أحيلك إىل ردى على آل من عمرو دنيا، مث عبده
 .السيد، وأيضا هالة محدى

 حممد الشاذىل. د

أن يتحول العالج إىل جدول ضرب أو عالج باملسطرة فعال قد
مبا حيمله من حرية -تكون مرحية ألا تنحى باجلانب اإلنساىن 

با حتت مظلة احلياد واحلرية، لكن ماذاجان –ومسئولية 
، وهى مسئولية آل!سيتبقى بعد ذلك؟ هل سيسمى هذا عالجًا؟

 .من اختار أن ُيعاجل أو يعاجل

 :حييى. د

 وهل ىف إلغاء اجلانب اإلنساىن راحة يا رجل؟

 حالل عليهم هذه الراحة، يشبعون هبا

 رامى عادل. أ

مسؤولية ملآل شيء بيحصل داخل اجللسه، خاصه حت: اذن
دى آل آلمه ليها. الشفاء، او التقدم حنوه، احنا مش بندش

معىن وهدف، وازاى يتجمع املريض املتفرآش، دى حدوته، ازاى
او سنني على يتوجه مبساعده الطبيب، ازاى يفوق بعد شهور

صوت طبيبه جبواه، بيحميه من الضياع قبل فوات االوان، ازاى
بتحضر ومعاها آل آيانهى الروح، اللى  تكون الكلمه

 .تفصمهم االثنني، ماتقدرش

 :حييى. د

 قل هلم يا رامى

 "!إزاى"قل هلم 

 ربنا خيليك

 هاىن عبد املنعم. د

أتصور إمكانية إحداث تغيري ىف الداخل من خالل تغيري
 .ولكن حبساب للمتغريات –ولو بنسبة معينة –اخلارج 

 :حييى. د

ط حسابات القلمآله باحلساب يا هاىن، لكنها ليست فق
 .واملسطرة، ولكنها حسابات اخلربة والواقع واملسرية، وما أصعبها
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 هاىن عبد املنعم.د

اندهشت من آلمة االنسحاب إىل األصعب، وإن آان بدون وعى
وخفت من مصري اختبارات الشخصية حني نظن أا ميكنها التمييز

 .بني األصعب واألسهل والصواب واخلطأ

 :حييى. د

ينتهى إىل األصعب فعال برغم خدعة البدايةأعىن انسحاب 
 ).أنظر بعد(

 حممد على. د

أنا مع حضرتك ىف صعوبة تغيري اخلارج على املعاجل، وسهولته
اللى جوه ملرحلة" نزق"للمريض، ولكن املصلحة تقتضى أن 

معينة وبعدين ىف وقت ما الزم نزق اللى برة وما نسيبش
 .الدنيا آده

 :حييى. د

 يعىن،

 وتوقيت" تناسب"بقدر ما هى " زق"ة ليست مسألة املسأل

 .وآل هذا الباب واإلشراف الفعلى هو حماولة للتدريب على ذلك

 هالة محدى البسيوىن. أ

مش عارفة بس ممكن تغيري اخلارج حيرك بشوية ىف الداخل ولو حىت
تغيري بسيط بس أهو تغيري ولو أنا آنت مكان املعاجل آنت حاخلى

 .هو آده آده واقف، ميكن ملا حيول يكمل وخيلصالشاب حيّول، ما

 :حييى. د

 إخل... ، ال يكمل، وال خيلص، وحىت إذا آّمل"أل"وميكن 

 .املهم دقة احلسابات، وضبط اجلرعة من اجلميع

 نعمات على. د

 يعىن إيه تغيري انسحاىب وفيه تغيري اخرتاقى؟؟: مش فامهة

 !!ما معىن تغيري اخرتاقى

 :حييى. د

Break through & Break downشئ اشبه باملقابلة بني 
وهذا وذاك حيسب بالنتيجة واملآل إذا آان سلبا أم أجيابا،

قارن مآل أزمة مفرتق(لكن التغيري هو التغيري ىف البداية 
الطرق إىل اجلنون أو اإلبداع، اجلنون تغيري انسحاىب تفسخى،

 ).واإلبداع تغيري اخرتاقى تشكيلى

 على نعمات. د
عجبىن الكالم قوى عن معىن االنسحاب عند مريض الفصام وايضا 

 . حتمل املسئولية عند املعاجل
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ولكن ملا افتكر املسئولية باخاف واقعد الوم نفسى وأقول
 .لو آنت عملت آده ماآنتش حصل آده

 :حييى. د

ىف(آله إال لوم النفس هبذه الطريقة، تعلمنا مع مرضانا 
تقوم بإبطال مفعول "لو" أن آلمة) العالج اجلمعى خاصة

 "هنا واآلن"املبدأ الرائع 

هى مدخل.. لو "  وهذا يفهمنا املنطق الديىن املفيد أن 
 ".الشيطان

 عبده السيد على. أ

مل أجد اجابه لسؤال مىت يفيد تغيري اخلارج من اليومية
ال يفيد تغيري اخلارج اال"واقرتح ان يكون عنوان اليومية 

وصلىن ويصلىن من حضرتك دائما ىف مثلوهو ما . "بتغيري الداخل
 .هذه احلاالت وهو امر صعب لكن غريه بينفع بس مالوش ُعمر

 :حييى. د

هذا صحيح، وهذه اليومية، وآل نشرات هذا الباب ال تعطى
وإمنا هى حماوالت لشحذ اخلربة" آيف"أو " مىت"إجابات حمددة عن 

 .طول الوقت

 عبده السيد على. أ

انه بيستخىب وراء قرار األهل وصلىن جدًا،استسهال املعاجل و
 .ولقيتىن باعمل ده ىف احلاالت الصعبه اللى بتنتكس آتري

وصلىن أيضا راحة الدآتور جدا جدا، بس حضرتك، واملؤسسة
 . هنا ماتسمحش اننا نعيش ده، وربنا يسرت

 :حييى. د

عندك حق، أنا ال أنكر على األصغر حقه ىف اختيار األسهل،
ن يعمل ىف مؤسسة تعينه، وآان مثَّ إشراف يلجألكن إن آا

 .إليه، ِفأن الراحة احلقيقية تكون ىف أن نتحمل الصعب معًا

 عمرو دنيا. د

باب اإلشراف آل اسبوع بيضيف حاجة جديدة ليا مهما آانت
صغرية، وأحيانا ينور آل حاجات آنت بأعملها ومش واخد باىل

عات ميكن أتسرق واهربمنها زى حتمل املسؤلية وإىن فعال سا
واستسهل زى املريض وأحيانا أرضى وأسعى لتغيري مش حقيقى من

 .اخلارج فقط وأنا مش واخد باىل ودى من أهم فوائد االشراف

 :حييى. د

ينور حاجات آنت".. من أهم ما ذآرت يا عمرو تعبريك 
، ألن هذا يدل على أن املعاجل"باعملها وأنا مش واخد باىل

آثريا ىف االجتاه الصحيح دون قراءة مسبقة أو األصغر يعمل
 .توجيه مالحق
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 عمرو دنيا.د

أحيانا باشوف ان فيه عيان حمتاج حد فاهم شويه يشيل
أى حد فاهم –معاه املسئوليه ومش شرط يكون دآتور أو معاجل 

شويه وأحيانا تانيه باشوف إن العيان ده حمتاج دوا وجدول
 .ضرب وحساب فقط ما فيش واحد زى الثاىن

 :حييى. د

 طبعا

 مروان اجلندى. د

تعبري الفصاميني بيستسهلوا إىل األصعب واألخيب حسسىن مبدى
الصعوبة اللى بنشتغل فيها مع املرضى ومبدى املسئولية

 . الثقيلة 

 :حييى. د

األمر فعًال حيتاج إىل توضيح وهذا التعبري ال يقرأ إال ىف
سهال،سياقه آله، فيتضح أن الفصاميني يستسهلون ما يبدو هلم 

 لكنهم ىف حقيقة األمر جيدون أنفسهم قد استسهلوا إىل األصعب،

 .أما الصعوبة واملسئولية فهما شرف مهنتها

 زآريا عبد احلميد. أ

من منطلق اجلرعات الثقافية الىت اآتسبتها من هذه
ومن "آل منا لديه قدر من عدم الصحة النفسية أن"النشرات 

تسهلوا االنسحاب اىلالفصاميني بيس"املقالة  سطور هذه
 "لألسهل واألخيب وييتهأهلم أم راحيني..االصعب

-لكىن اآتشفته مؤخرا لالسف -هذا ماحدث معى بالضبط  
سنة ومل اقدرعلى حتمل املسئولية18عندما ترآت الوظيفة من 

 535أو اإلمانة آما ىف سطور احلكمة املسطورة ىف النشرة عدد 
 .يا دآتور حييى 1974ىف العام من هذه النشرة والىت ابدعتها 

 :حييى. د

 شكرا لألمانة، والصراحة، والشجاعة

 هيثم عبد الفتاح. د

يعىن العيان برييح بدرجة آبرية وبيلف ىف دايرة مغلقة،
 وآأن األهل يغذون هذه الرتييحة ال شعوريا؟

 :حييى. د

 بل وشعوريا... 

 هذا وراد غالبا

 هيثم عبد الفتاح. د
املعاجل مع احلالة واألهل ضعيف شوية ومش قادر حاسس إن موقف  

 .يدفع العيان ألى حرآة حقيقية
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 :حييى.د

من حق املعاجل أن يقف املوقف الذى يستطيعه ما دام...
حقيقيا، لكن االستمرار واإلشراف والنتائج واملراجعة باستمرار
مع مداومة تصحيح املمكن، آل هذا هو الذى سوف يقوّى املعاجل

 .فال يظل ضعيفا أبدًا، إال مبقدار بشرّى يتناقصبالتدريج، 

 اسالم ابراهيم امحد. د

حييى هل ممكن يكون التغري من اخلارج هو.عندى سؤال يا د
 .مدلول على التغيري الداخلى وال ده يكون انشقاق

 :حييى. د

 مل أفهم السؤال جيدا،

أرى أن الداخل يغري اخلارج، واخلارج يعطى فرصة: عموما
أن يتغري، فهو حوار متصل، وآل املطلوب أال نكتفىللداخل 

 .بتغيري اخلارج استسهاال

 اسالم ابراهيم امحد. د

مسئولية القرار شىء صعب فأنا لو حاخد قرار لنفسى
بيبقى املوضوع صعب فما بالك بأخذ قرار ألخر وحتمل مسئولية

 . هذا القرار مسئولية حقيقية 

 :حييى. د

 رجل؟  حد هبذا املعىن املباشر ياوهل حنن نأخذ قرارًا أل

ومع ذلك فثقافتنا تسمح مبشارآة إجيابية بديال عن اهلرب ىف
الذى أظهرنا آيف أنه ىف" موقف احلياد"، حتت عنوان "أنت حر"

 .عداد املستحيل

 اسالم ابراهيم امحد. د

مىت ميكن أن نتدخل وحنس ان التدخل ده مفيد؟ أو غري مفيد
 حييى.ا داملوضوع ده صعب أوى ي

 :حييى. د

وماذا هناك سهل يا أخى ىف مهنتا هذه إذا أخذنا األمور
 مأخذ اجلد آما ينبغى،

شرآات الدواء الىت فتحت لنا –أو ال يسامح  –اهللا يسامح  
باب االستسهال على مصراعيه بنظريات علمية مزيفة رد مزيد

 .من املكاسب واالستغالل يا شيخ

 .و األسم غالباه –هكذا  –مث إن األصعب 

 حممود سعد.أ

لعل من أهم املشكالت الىت تواجه املعاجل النفسى أنه
 أحيانا الجيد معيارًا يستطيع من خالله احلكم على صحة احللول 
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الىت يقرتحها خصوصا إذا آانت تتعارض مع رغبة املريض
 وأهله، فماذا يكون احلل إذن؟

 :حييى. د

 احلل هو ىف آل ما جاء ىف النشرة

 احلوار اليوموىف آل ما جاء ىف هذا 

 وىف آل ما جاء ىف آل النشرات

 وىف آل ما حتاول وحناول معا

وىف أن نتقى اهللا جدا لنفعل ما حنن مسئولون عنه أمامه، ال
 .أمام شرآات الدواء، واالت الىت متوهلا، أو أهل املريض

 حممود سعد. أ

احيانا تكون عملية حتويل املريض من آلية إىل أخرى هى
 ل ُتظهر تدهور املريض ىف اختاذ قرارتهعملية استسها

اتفق على أن الفصاميني يستسهلون إىل األصعب وهو ما يشري
 .إىل تدهور عملية اختاذ القرار لديهم

 :حييى. د

هاىن عبد املنعم، ومروان: برجاء مراجعة الرد على الصديقني
 ".يستسهل إىل أصعب آان حيتاج إىل توضيح"اجلندى ألن تعبري 

 امساعيلحممد . أ

ملا قرأت اليومية حسيت أن احلل بتاع االستسهال عند
الفصامى زى املدمن بالظبط وبيتعمل بنفس الطريقة اللى

 .حضرتك شرحتها عند املدمن بس مش عارف الفرق بينهم

 :حييى. د

بصراحة يوجد وجه شبه، برغم اختالف الطريقة، والثمن
 .الذى يدفعه املريض ىف آل من احلالتني

**** 

ردود مبدئية: استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية 
 وحوار حمدود

 حممود خمتار. د

ما ال تراه أعيننا، حىت نرى معك يا د حييى نواجه أنفسنا
 ونتحسس ما ال تلمسه أيدينا مع أنه موجود

 .املستعان اهللاو

 :حييى. د

 شكرا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   4120
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وعلى" ما يعتقدون"، وعلى"يصفون"واهللا املستعان على ما
مع أننا نسري هلم إليهم وهم ال" ما يعيقون به خطانا"

 .يشعرون

**** 

 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

 )ودعوة جديدة، رمبا أهّم(

 ابراهيم أمحد إسالم. د

قمت بإجراء بعض االختبار على أحد املرضى، وأنا املعاجل
اخلاص به، وحسيت ان املريض أثناء أدائه االختبار بالعامية
توجد سهولة ىف أدائه، فهو مل يسأل آثريا ومل يرتدد آثريا ومل

 .يستغرق وقت آما ىف اختبار اللغة العربية

 :حييى. د

 هذا ما توقعته فعال

ما أظهرته اللعبات النفسية الىت سبق نشرها، وهو هو
وهذا هو ما دعاىن إىل الدعوة إىل وجود النسختني العربيه مع
العامية لكل اللهجات، األمر الذى أمتىن أن يقرب بيننا،

 ويعطى فرصة للمقارنة واملراجعة

أنىن لست متحمسا للنتيجة الىت) آم/مرة أخرى أفيدك(
االختيار بقدر ما أنا متحمسستخرج هبا من إنشاء هذا 

للمكاسب الثانوية واإلضافية الىت ميكن أن حنصل عليها من خالل
 .هذه احلوارات واحملاوالت واالحرتام املتبادل

 حليمة لطرش. أ

 أشكرآم جزيل الشكر على االستبيان وأود املشارآة ىف هدا
 ).زميلتكم من اجلزائر(العمل العرىب 

 :حييى. د

 أنا الذى أشكرك

وقد ذآرت ىف نشرتى الثالثاء واألربعاء املاضيني نواياى
 .جتاه اخلطوات املنهجية احملكمة الىت ميكن اختاذها معا

 حممود خمتار. أ

 التعليق على العبارات -انتبهت عند احملاولة الثالثة 
أنىن لست ىف نفس احلالة النفسية الىت آنت عليها -)50-75(

رمبا ألسباب) 50-25(و الثانية  )25-1( أثناء احملاولة األوىل
التغيري له تأثري شخصية ليس هلا عالقة باملوضوع أصال فهل هذا

 .مع أو ضد هذا املشروع

العبارات هتكون يعىن لو أنا جاوبت بكره على نفس
 أجاباتى خمتلفة ؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4121
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 ؟ حالة نفسية خمتلفة 20حماولة ىف  20فما بالك ب 

يعىن نفس الشخص يقول –) 20-1(ولو حصل تضارب ىف احملاوالت 
بناء على - 12ويقول العكس ىف احملاولة  2آذا ىف احملاولة 

 ؟ تغيري احلالة املزاجية دا هيكون تفسريه أيه

 :حييى. د

عندك حق، وتوجد طرق عديدة ومهمة وجيدة حلسابات آل
ذلك، يقوم هبا املختصون ىف مرحلة االعداد، والتقنني ىف مرحلة

وأآرر أنىن أستفيد منالتصحيح، وأنا لست من هؤالء املختصني 
 .هذه املصادفة أشياء أخرى غري إعداد االختبار إن أمكن ذلك

 حممود خمتار. أ

 ..........قومشي   ما   أنام نفسى  -  51

 طعم بس مالوش.. ميكن دا يكون أريح أحيانا 

...... نعيشها، طبعا   إن احنا  ونص   تستاهل   الدنيا    -52

 بيبقى تقيل أويدمها  أآيد بس ساعات

 ........حق   عندها بتشتكى    داميا اللى    طبعا الناس -53 

  أل طبعا

 مـُـدة، االنتظار أى  أستىن  قدرشى    ما -54
 ..........بيجّنىن

 أيوه وخصوصا لو احلاجة دى حمتاجها أوي

 .........ليه   عارف   مش   طول،  على   آده   خايف -55 

 أخرهتا أيه؟هى يعىن ... أل 

ىف   واحد   أحسن   ده   أبويا   إن   أتصور   آنت   صغّير   آنت   ملا -56 
  .........العامل 

 .فكرتش ىف املوضوع دا خالص ما 

 ............إزاى  ماعرفشى ،  حاُتفرج   ضاقت   مهما  -57

 بس مش حاتفرج لوحدها أبدا.... ههههههه يا ريت 

 أخبار هى    اجلرنان ىف    اهاأقر   حاجة   أول -58 
 .........الرياضة 

 أل 

 ..........الصيف   من   أحسن   الشتا -59

 أل الصيف بس مش فارقة آتري

 اآللة   أو   العوم زى  (   جديدة   حاجة   أتعلم   أقدر -60
  .......... السن  ىف   آربت   مهما ) الكاتبة أو الكمبيوتر 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4122



א  20I02I2009א –א

 .أآيد و بالقى ىف ده سعادة

 :حييى. د

دون شرح" نعم"أو " ال"يا صديقنا حممود، اإلجابة تكون 
 أو تفصيل

 هذا بعد االنتهاء من االختبار 

هى مفيدة جدا أثناء اإلعداد: لكن إجابتك هكذا اآلن 
 .إلعادة النظر ىف العبارات، وللتواصل، ورمبا ملفاجآت أخرى

 حممود خمتار. م

 حد   إن يشتكى    حقه   من   مش   يطالب حبقه،    يتكسف اللى  -61 
 .......حقه   َآْل عليه  

 .أيوه لألسف 

 ..........حاجة   آل   عن   املسئولة هى    احلكومة -62 

 .اللمسئولني عن وجود احلكومة أل و لو صح فأحنا

 .........عليها   ملخلوق ماقولِتْش    آتري   حاجات عندى  -63

 .أل مش آتري 

 .........الزمة   ماهلاش   ناس   غري   من   اجلنة -64 

  هأيو 

 ..........العامل   نظام   أغري   أقدر إىن    أفكر   ساعات -65

 لألسف أل 

 ...........طول على    مكسر جسمى  -66

  أل 

 ...........الضيقة   األماآن   من   باخاف  -67

  ممكن 

 يضحك   حدش   ما   عشان   حاجة   آل  ىف   يشك   الواحد   الزم -68
 .........عليه 

 مش لدرجة دي

 حاتغري   قدرت أوصلها ألصحاهبا    لو   رسالة  أناعندى -69 
 ..........التاريخ   وجه 

 أعتقدشى ما 

  ما   غري   من قصادى  اللى    مخ ىف  إللى    أعرف   أنا أقدر -70 
 ..........يتكلم 

 ...أحيانا 
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 .أحس بصدق من غري مابس ىف ناس بتمثل آويس أوى و أنا 

 بتضيع   السياسة ىف    بتشتغل إللى    الناس   آل  -71
 .......وقتها 

  واحد عارف هو بيعمل أيه آل

 .......سبب   غري   من   أصرخ   عايز إىن    أحس   ساعات  -72

 بس ملا أفكر آويس بوصل للسبب

 لو    ماشية   عربية   أوقف   أقدر إىن  ىل    يتهيأ   ساعات -73 
 ..........الوراني   اإلآصدام   من   مسكتها 

 .مستحيل

 عرض   ماحدش   لسه  اللى   هو   والشريف ،  متن   هلا   الذمم   آل -74
 ....... . املناسب   التمن   عليه 

 ... نقول أل ىف ناس شرفا  من قراءة التاريخ نقدر

  -بتشما جر –بس مش معىن آدا أىن من الناس دول 

 ........بعضها زى    احلاجات   آل -75 

  يا راجل دا آالم ازاى يعىن 

 :حييى. د

ياعم حممود سوف أنشر بقية استجاباتك دون تعليق لنفس
السبب الذى أشرت إليه سالفا، لكنىن غالبا سأستفيد من

 .صدقك ورؤيتك هذه

 حممود خمتار. م

 حق   عندها   وتنسحبنفسها  على    بتقفل  اللى   الناس -76 
 .......التانيني   شر   تتجنب   عشان 

   .طب وخري التانيني خنسره بردوا أل يا عم

 ...........إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس -77 

 على أيه يا حسرة

 اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب -78 
 .............عام 

 بس ىف األول أيوه بس ده 

ىف   مش   التليفزيون، ىف    األفالم على    أتفرج   أفضل -79 
 ..........فلوس   معايا   لو حىت   ، السينما 

 أل أنا أعشق السينما 

 بذئ   آان   لو حىت    النص   عن   خيرج   إنه   املسرح   ممثل   حق   من -80
 ........الناس بيضُحك   مادام   وجارح 
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  أل

 ..........من احلياة دى بقي   خيلص   الواحد إمىت   -81

 أحنا لسة عملنا حاجة؟ لسه بدرى

 نضفت   آانت   إن اعرفشى    وما ،  جدا   آتري إيدّى    باغسل -82 
 .........أله   وال 

 أل 

 ........حاجة   آل ىف    ترآيز   ضعف عندى  -83

  أل

 ......إيه  ىف   عارف   مش   مشغول،   مشغول   مشغول -84

 أل
 ........سودة   ايته   ده   العامل   أآيد -85 

 أعلم اهللا

 ........خالص   حد   ماتزعـّـلش   حتبك   الناس   عايز   لو -86

 .ينفعش حاول اىل تزعله تفهمه أنت زعلته ليه ما

 ...........استثناء من غري  سامة   التعابني   آل -87

 علميا أل

تالت ىف    املشاآل   آل   آنت أحل    وزراء   رئيس   عينوىن    لو -88 
 ........شهور

 .دا أنت متفائل قوى

قاعد   وانا   فيه نفسى    انا اللى    آل   وأحقق   أسرح   أحب -89
 ........مطرحى

 .غصب عىن ساعات و بيحصل

  حتب   الناس   إن   لو   العدل فعال    حنقق   ممكن -90
 ..........بعضها 

 .ممكن

على   بيه   بتضحك   الناس   فارغ،    آالم   ده   احلب -91
 ........بعضها 

 .أل خالص أآيد ىف حب

 .........حالك متّشى    إنك   الدنيا ىف    حاجة   أهم -92

 .بس تبقى عارف رايح فني و حاى منني 

 ........هللا ىف    هللا   حد   بيساعد   حد   إن   تفكر  إوعى  -93

 .هللا ىف    هللا   أل فيه ناس بيساعد
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 ، ال حد"\سر"\ اللى ممشى الدنيا دى    إن رأىي    أنا -94
 .......عارفه، وال باين حد حا يعرفه

 .اهللا سر آلنا عارفينه و اىل ينكره عبيط وجود

اإلذاعات األجنبية عن أخبار   أخبار   بيصدق  إللى  -95 
 .........وطىنمش  يبقى    إذاعات بلده 

 .حكاية التصديق دى مش باأليد

 .........أصله   من   الزمة   ماهلاش   قرايةاجلرايد -96

 أل طبعا 

 من   قامي   وانا حىت    طول على    مكسر با حس إن جسمى  -97
 ...النوم 

 أل 

حىت يوم اجلمعة، أرجع االعتيادية،   األجازة بعد   -98
 .خدتش أجازة اآون ما   ما زى  الشغل 

 أل 

 :حييى. د

فقط دون زيادة، وأيضا دون" ال"بدأت إجاباتك تأخذ 
 .غالبا" نعم"

 حممود خمتار. م

 .خالص   السفر   احبش   ما -99

 أل أنا بعشق السفر 

 أثناء   بتتحرك   وهيه   الناس   شفايف على    أتفرج   أحب  -100
 .........جد   بيتكلموا   يكونوا   ما 

 .ومها بيتكلموا جد بس ممكن بس مش شرط

 :حييى. د

 لكن ىل طلبني صغريين: شكرًا

رمبا عدم  أو" ال"أو " نعم:أن تعيد اإلجابة بـ : أوال 
اإلجابة على املائة عبارة دون أى تعقيب أو إبداء وجهة

 .نظر

أن تكون استجاباتك ىف النشرات القادمة هى أيضا: ثانيا
 ،"ال"أو " نعم"

ى تعقيبك مستقال يساعدنا حتما ىف الصياغةمث يأت 
 .التالية

 شكرا 
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I02I2009> 21א

אמא"א"−540

 تعتعة

ماذا يعىن لك اللون األمحر هذا اليوم؟ عيد احلب؟ أم
أم دم األطفال املراق ونزيف العدوان النادى األهلى؟ 

يومفرباير، وهو  14هو السبت ) وأنا أآتب: (الغاشم؟ اليوم
احلب أو يوم فالنتاين، وهو اليوم الذى أعدم فيه القديس

الشباب منفالنتني بأمر اإلمرباطور آالوديوس الذى آان مينع 
الزواج ليتفرغوا آالت أآفأ ىف حروبه الطاغية، متاما مثلما
خنصى الثريان لتزيد حلمومها حني تذبح، رفض القديس فالنتني
استعمال البشر آلة للحرب هكذا مبا حتمل من معاىن التشويه

واإلذالل واإللغاء واالستعمال واالستعباد، حتمل القديس نتيجة 
فرباير 14شهيدا ىف  والناس، حىت أعدم  ثورته من أجل احلياة

:حلبيبته( ميالدية ، وقد آتب رسالة حب قبل إعدامه  270
الذى إبنة سجأنه  إبنة اإلمرباطور آاليدوس شخصيا، أو 
، أعدم)روايتنان -داواها من العمى أثناء سجنه فأحبته

 .القديس بتهمة الدعوة للنصرانية

ثورة ضد السلطة) 1( :ميكن أن نقرأ هذه الرواية هكذا
الغامشة الىت تستعمل البشر آالت للحرب دون اعتبار آلدميتهم

دعوة لدين جديد، وآل دين جديد،) 2(وعواطفهم وحقوقهم، 
فهو عادة ثورة تطورية هلا) تقريبا(هو مثل آل دين جديد 

رعاية حلق الناس أن يتواصلوا مع بعضهم) 3(نفس الدالالت 
ظلة االرتباط الثنائى املسمىالبعض، وبالذات حتت م

شجاعة مواجهة السلطة) 4(مبارٌك بالناس والدين ": الزواج"
الظاملة ليس فقط باالحتجاج والصياح، وإمنا بالفعل والتحدى

االحتفاظ) 6(حتمل مسئولية الثورة حىت االستشهاد ) 5(
 .اإلعدام: حىت آخر حلظة  -احلب –بالعالقة باحلياة 

 قى لنا لنحتفل هبا اليوم؟ أى هذه املعاىن تب

حني دعيت أمس للمشارآة ىف احلديث عن هذا اليوم، ىف
رحت أحبث عن إجابة هلذا) متاح ىف املوقع(الفضائية املصرية، 

السؤال؟ نّبهت مقدم الربنامج الفاضل، الذى رحب مشكورا
أنه قد ال يليق أن حنتفل باملناسبة بنفس الطريقة: بتنبيهى

 بتنهدات حاملات هامسات ناعمات : عام، أعىنالىت نتبعها آل 
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أو بأفكار عائمات خائبات سائحات، وبسرعة دافئات، 
أردفُت أنىن ال أريد أن أقلبها غما ىف مثل هذا اليوم، وإمنا

هل ميكن أن نرى اللون األمحر ىف هذه املناسبة ىف: أتساءل
الورد واهلدايا منعزال عن لون الدم األمحر وهو يصبغ وجوه

املدنيني األبرياء والوحش البشع وجثث األطفال والشيوخ وآل
املسعور يلتهم بآالته العمياء آل ما هو حب وخري وحياة تليق
ببشر أحرار؟ مث خفت أن ُيفهم آالمى على أنه موافقة على

بفضل –الدعوة إىل رفض هذه املشارآة العاملية، فاستطردت 
هذه املناسبات  أنىن ال أدعو بذلك إىل إلغاء: مساح املقدم 

يبة، وال إىل أن نقلبها غما وآأن الغم هو الذى سوفالط
حيررنا، فأنا ضد األصوات الىت تنهى املسلمني عن املشارآة،

جيعلنا وآأن االنسحاب من العامل ناسا وحبا هو الذى سوف 
السبيل إلحياء جمد اإلسالم جدا جدا، ، وآأنه هو  نتميز 

ذه النواهى،وحضارته ، اإلسالم الرائع الذى اختزلوه إىل ه
ىف حل أزمة اإلنسان املعاصر بنقلة  وهو القادر على املشارآة

 .ثورية حقيقية

دار الربنامج بعد ذلك حبوار نشط ، أعتقد أنه قد يفيد
"األنانية" اجلميل وبني" حب النفس"من يهتم بالتفرقة بني 

الغبية، وبالتفرقة بني االحتياج واحلب، وبالتفرقة بني روعة
ن استئذان، وخيبة أن جتوع حبا بال ارتواء، آماأن حتب دو

ىف غائبا وحاضرا، " آما هو"دار حول قيمة شوفان احملبوب 
مقابل االمتالك واالحتواء واإلسقاط، مث أينا الربنامج مبا
بدأناه به، ألؤآد أن الذى يستطيع أن حيتفظ بقدرته على احلب

وعيه طول الوقت،الدم األمحر قانيا حاضرا ىف   برغم آالم هذا
آما هو اإلنسان املكرم املسئول حامل أمانة احلب، حيققها 

 . خلقها اهللا وخلقه

حني حنب: نعم، ميكن أن نتذآر هذه املناسبة بشكل آخر
ىف منع إراقة هذه" طول الوقت"الناس وأنفسنا بأن نساهم 

الدماء الطاهرة احلمراء؟ حني نتذآر أن شهادة الشهيد
ني آانت شهادة مثاال حيتذى من أجل احلب واحلياةالقديس فالنت

)270ميالدية (، حني نفهم أن الدعوة إىل النصرانية الباآرة 
الىت آانت السبب املعلن إلعدامه، هى هى الدعوة إىل اإلسالم

 الذى طمسوه حتت قشور تفسرياهتم؟ 

نعم، ميكن أن حنتفل بأى حدث جيمع مشاعر وأفكار وإبداع
، من أول آأس العامل ىف آرة القدم، حىت عيدآل الناس معا

فالنتني، مرورا بالتواصل اليومى على النت الذى هو مبثابة
، ليتوقف نزيف"احلياة معا"الدليل اجلديد لقدرة الناس على 

دم البشر هكذا بفضل احلب الفاعل املسئول، ليصري اإلنسان آما
 خلقه احلق سبحانه؟ 

يد احلياة مبا فيها من ثورةهذا العيد هو ع يصبح : هبذا
 .و حب.. واستشهاد ودعوة لدين جديد وصالبة، و
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א..
آلية: الطب النفسيأستاذ  

 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 اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

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

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

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - 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: نفسيال

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

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

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