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 التدريب عن بعد

األصدقاء ممن بلغهم أن هذا اليوم املخصص  رفض آثري من
رض احلاالت، أو لالستشارات املهنية، أو للتدريب عن بعدلع
يعتدى على هذا  ، رفضوا أن)اإلشراف على العالج النفسى(

 لصاحل استكمال احلوار حول قضية الكراهية،   اليوم

 عندهم حق

 وهكذا تراجعنا

 احلالة واإلشراف

سنة، حايتخرج قريب من24املريض عنده  :رياض زآى. د
يعىن فاضل له مادتني يعىن، وله أخني مش شققاهندسة العاشر، 

 .أآرب منه ووالده، متوىف ووالدته موجودة

 وبعدين؟  :حييى. د

هو تقريبا ماعندوش شكاوى، يعىن هوه شخصيا ما :رياض. د
بيشتكيش من حاجة، الشكوى من األم إنه سرق منها مبلغ آبري

ه فرتةجنيه وصرفهم، وماعملش بيهم حاجة، وبقال 11000حواىل 
بيكذب آتري سواء ىف نتائج الكلية أو أى حاجة، وهو سقط آتري

سنوات، ومها عايشني جنب خاله دلوقىت، 3ىف الكلية حواىل 
اعدادى ومها بيمروا من فرتة طويلة قوى 3والده توىف وهو ىف 

مبشاآل قضائية عشان الورث واحلاجات دى وآلها فشلت وضاع
 عليهم آل الورث بتاعهم 

 مشاآل قضائية مع مني؟ :يىحي. د

مع اخواته اللى مها األآرب اللى مها مش شققا، :رياض. د
 على الورث بتاع والده  مشاآل 

 إخواته أآرب بقد ايه  :حييى. د

 سنني 10سنة والتاىن  13حواىل  يعىن واحد  :رياض. د

 أبوه آان بيشتغل ايه  :حييى. د
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أبوه آان مدرس بس آان عامل مشاريع، آان :رياض.د
ة اخلليج رجع عمل مزرعة دواجن، وبعد آده آانسافر شوي

 . يدير قاعة حفالت

 وبعدين؟  :حييى. د

العيان أول ماشفته لقيته آل حاجة ىف الدنيا :رياض. د
"يبقاها"عملها، وآل حاجة ينفع يعملها، وآل حاجة ينفع 

 .حسب تعبريه هو

 يبقاها يعىن أيه  :حييى. د

أل يبقاها بتحدى يعىن يبقى زيها، مش يقلد، :رياض. د
 .آده ما اعرفشى ازاى

 وبعدين؟ :حييى. د

أنا مشكلىت معاه ان التشخيص ده نفسه مش :رياض. د
مريح، أنا مش عارف أشتغل معاه ازاى، التشخيص يعىن

 بالنسبة ىل غريب شوية 

 بتشوفه بقالك قد ايه؟ :حييى. د

. مرات، امبارح آانت سادس مرة6شهر ونص، يعىن  :رياض. د

بس انت ما قلتلناش إيه التشخيص حلد دلوقىت، مش :حييى .د
 مهم، مش هيه دى القضية

فيه حاجة تانية جديدة، إحنا بعد ما ابتدينا :رياض. د
 تالت أربع مرات، راح اتدين وبقى يصلى ويقرأ قرآن 

 إمىت بالظبط؟  :حييى. د

بعد تالت جلسة تلقائيا من غري ما أطلب منه :رياض. د
 .نتظم ىف الشغلأى حاجة وا

 شغل إيه؟ :حييى. د

هو فاتح شرآة غريبة آده ما بتعملش أى حاجة، :رياض. د
وفيها حتة النصب دى، احتمال، هوه بيعرف ينصب وبيعرف ميثل
ويقلد شخصيات ويعمل شخصيات يعىن حىت االهل استفادوا من ده
ىف القضايا النه آان بيعمل نفسه ظابط وميسك طبنجة ويعمل

 .ومة عشان حيل املشاآل بطريقة غريبة جدانفسه حك

 السؤال بقى؟ :حييى. د

 هوه التشخيص ده بالنسبة ىل غريب :رياض. د

هو احنا ىف العالج النفسى بنبتدى!! تشخيص إيه :حييى. د
بالتشخيص، داحنا حىت بننسى التشخيص بعد العالقة ما تتقدم
والعيان يقّرب، إنت بتتكلم عن نوع خمتلط من اضطراب
الشخصية، يعىن ما فيش معامل حمددة أو شكوى تقول ده العرض

 .ىن، آلها مسات شخصية مش مظبوطةالفال
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مش القى حتة آده أبىن عليها خالص، آّم فظيع من :رياض.د
 . الدمار ألى حاجة

حلوة حتة أبىن عليها دى، يعىن هو انت حاتبىن :حييى. د
 على التشخيص؟ 

 ضها أنا أقصد الرتآيبة دى آلها على بع :رياض. د

الرتآيبة معلشى، لكن التشخيص ده جمرد يافطة، :حييى. د
إحنا ىف العالج النفسى ما بننشغلشى ىف التشخيص، هوه مهم،
لكن احنا بنخليه يبقى مرآون على جنب، الشغل بيبقى مع

 .الرتآيبة زى ما انت بتقول

ده اول سؤال، السؤال التاىن هوا راح اتدين :رياض. د
اح اشتغل حاجة آده من عالوش، مش عارفبعد تالت جلسة، ور

 ليه

 أنت شايف فيه تناقض؟ :حييى. د

 يعىن....  :رياض. د

 وبعدين :حييى. د

وبعدين هوه طول الوقت بيتكلم آتري قوى وعنده :رياض. د
اقوال فظيعة ىف آل حاجة، زى ما يكون حاسس بكل حاجة

كونباوريها له، و آل حاجة باقوهلا له هو شايفها، زى ما ي
بيحرق الشغل أول بأول، ده مابيسيبش حاجة تتقال خالص إال

 ويعلق عليها صح تقريبا

اهللا نور، دول بقى يا رياض عاملني زى املثقفني :حييى. د
إياهم، يبقى عارف آل حاجة وخالص، بس هنا فيه حاجة مهمة،
إن الرؤية دى إللى ساعات بنسميها البصرية املعقلنة، ما

دا حىت ساعات تكون معطلة وتدخل صاحبها ىف مفيش هلا فايدة،
 .مناورات العالج بال طائل

الظاهر إنه هو آمان لقط مىن آده إىن حاشخصه :رياض. د
مريض، راح موقف آل حاجة، وما مسكتشى عليه أى آدبة، لكن

 .أنا حاسس إن دى مناورة وبس

خلى بالك املسألة مش مسألة إنت مسكت أو ما :حييى. د
ت لكم إحنا مش وآالء نيابة، املسألة فرصة تعديلمسكتش، قل

 سلوك، وإعادة تشكيل شخصية

 إزاى؟ :رياض. د

بصراحة الرتآيبة دى صعبة فعال، وبالتاىل إحنا :حييى. د
حمتاجني وقت، ست أسابيع مش آفاية، الزم نستىن شوية وآل ما
آانت الرتآيبة صعبة آل ما احتاجت ملدة اطول ويبقى السؤال

هل العالج النفسى بالشكل ده: بالطرح دلوقىت بيقول األوىل
ييجى وال"مفيد وال مضّر، القضية دلوقىت ىف املقام األول إنه 

؟ هل فيه ضرر من جميئه يعىن ميكن يستعمل العالج آمربر"ما جييش
 دى، وال هوه عايز يتغري بصحيح؟ ملزيد من السلوآيات
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ىف احلاالت دى قبل مانقول إحنا نعمل إيه، نشوف الضرر
تمل من العملية العالجية، أنا شخصيا عندى رغبة إنهاحمل

ياخد فرصة، أنا حريص على إنه ييجى على االقل عشان نتعرف
أنا ما سألتكش عن أى مشاآل قانونية. على بقية الرتآيبة

 حمددة، هل تصادم مع القانون مثال؟

هو آداب ومبالغ ىف آالمه بس مافيش حاجة :رياض. د
 ش منتظم اتنقل من آذا شغالنة واضحة، وآمان شغله م

بصراحة احلالة دى مهمة ىف تدريبك، خصوصا بعد :حييى. د
النقلة إىل التدين زى ما انت قلت، حىت التدين ده ما
نقدرشى نسقف له من غري ما نشوف أى تغري تاىن حقيقى ىف

 السلوك، ودى حاجات ختلينا ما نستعجلشى ىف احلكم،

ذب على نفسه قبل ما يكذب علينا،دا فيه احتمال إنه يكون بيك

مث خد عندك حكاية التمثيل دى، ساعات بيبقى فيه احتمال
يبقى زى مايكون تيارين من الوعى انه مايكونش متثيل، 

فتحوا على بعض واحد بيعمل العملة على اا حقيقة والتاىن
بيلبسها ويتدبس فيها، تبان إا متثيل، وهو نفسه ميكن يتهم

مبعىن إن قرار" تأليف"ثيل، إنت ممكن تسميها نفسه بالتم
املرض، أو قرار التقمص، من أى مستوى من مستويات الوعى،

دا األمر بيوصل. هو إللى أصدره، يبقى هوه إللى مسئول عنه
أحيانا إن املريض ميثل اجلنون، عشان تعتقد إنه بيتصنع،
تقوم حتكم عليه إنه مش جمنون وإنه بيمثل، يقوم يكمل ىف

 وهكذا. اجلنون احلقيقى بتاعه

وبعدين حىت بعد ما نتبني الرتآيبة ماشية ازاى، احلكاية
بتبتدى مش بتخلص، تبدأ احلكاية بالنسبة لتحديات العالج،

طب وانا حاعمل: تبص تالقيك بتقول لنفسك : يعىن تقول لنفسك
إيه ىف اهليصة دى، تالقى قدامك مستويات للوعى متداخلة

قيك حمتاس يعىن مش عارف تتهمه، وال تصدقه، املهموملعبكة، تال
 ما تتصرفشى معاه آأنك وآيل نيابة

 والدوا؟، ينفع أديله دوا ؟ :رياض. د

طبعا ينفع ونص، بس مش دوا آذا عشان التشخيص :حييى. د
آيت، وال جمرد مسكنات، هى األدوية حاتسكن الكذب وال النصب

ل عن الرتآيبة، فهو لوأل، إنت اتكلمت من األو  !!وال إيه؟؟
بينام آويس، وله شغل منتظم حىت لو نصب، ممكن تأجل دور
الدوا شوية، لكن مع تقدم العالج، حاتالقى األمور بتتقلـّب
معاك، وظهور أعراض جديدة ىف احلاالت دى، بيبقى دليل آويس
على نشاط عملية إعادة التشكيل أو شىء من هذا القبيل،

ملناسب سوا سوا، حسب مستوى الوعىوساعتها بندى الدوا ا
إللى عايزين نضبطه، أو ّمده، حلساب مستوى وعى أنضج،

 وأقرب للواقع وللقيم اإلجيابية

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

 وبعـد
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:نالحظ ىف هذه احلالة

  . عدم الوقوف عند التشخيص) 1(

ضرورة اعطاء فرصة أطول من الزمن للتعرف على) 2(
 . املريض وأبعاده وترآيبه

إتقان فن التفويت احملسوب لبعض التصرفات،التوصية ب) 3(
 .حىت يأخذ املريض الفرصة

ضرورة جتنب تبىن موقف أخالقى فوقى، ألن هذا عالج وليس) 4(
 .جمرد وعظ وإرشاد

مثل اجتماع(حماولة االجتهاد ىف استيعاب التناقض ) 5(
 ).التدين واالستمرار ىف هذا االحنراف

بالقدر املناسب ىف عدم استبعاد استعمال العقاقري) 6(
أا العالج األفضل الوقت املناسب، ولكن ليس مفيدا أن نزعم 

 .أو األول ملثل هذه السلوآيات

ضرورة احلذر من استغالل العالج للتمادى ىف التربير) 7(
 !!).قال إيه عيان(
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 احلبيبرّق

 قد   الساعة   تكن   ومل جدى،    بشكل عملى    أبدأ   أن   قبل....    
. توقع   غري على  يستدعيىن    املدير ىل    أرسل ،  التاسعة   جاوزت 
وأحواىل ،  زمن   منذ   احلمراء   التأشريات   من   خلت   قد ملفاتى  
 عالقة   وبينه بيىن    ليس . إدارى   تغيري   عليها   يبدو   ال   لظاهرةا 
ىف   لست .  بالسرت   أدعو   وأنا   إليه   ذهبت   ؟ .. هناك   فماذا ،  خاصة 
 املليئة   األلغام   حقول توردىن  الىت    بالتساؤالت ىل    تسمح   حالة 
 املشروخ   آاإلناء   األيام   هذه   أعيش   أنا .  آخر   هلا   ليس   حبسابات 
 فيتهشم   حلظة أى  ىف    اخلارج إىل    الشرخ   ميتد   أن   أخاف .  الداخل   من 
 أو ،  جارحة   تلميحة   أو ،  ساخن   سائل   من   جرعة .  متاما   اإلناء 
 وأن   فورا   أنتكس جيعلىن    أن   آفيل   ذلك   من أى    باألتوبيس   احتكاك 
  .  املأل على    أفضح 

  .. يسرت   ربك   شخصيا؟   املدير مىن    يريد   ماذا

 مل   وهو ،  األحداث   أسبق   أن   أحاول   ومل   مرتددا   عليه   دخلت
حىت   احلجرة   منتصف ىف  واستقبلىن    مكتبة على    من   قام   فقد ميهلىن،  
.. آالعادة   صارما   وجهه   آان ،  املفاجأة   هول   من على  يغشى    آاد 
 بد   ال .  أحسب   آنت   مما   مرة   مائة   أطيب   إنسانا ىل    بدا   أنه   إال 
 األصلية   الناس   قلوب   مثل   قلب   الصارم   الوجه   هذا   وراء   أن 
على   للجلوس ىن دعا   ّملا   اآتملت ،  مديرين   يصبحوا   أن   قبل 
 من   هائلة   بسرعة   خيفق قلىب    أخذ  -جبوارى    وجلس   األريكة 
مىن   يريد   ماذا ،  الظنون شىت  خباطرى    دارت .  معا   واحلذر   املفاجأة 
على   صنعت   ماذا يكفيىن،    ما ىب    أنا .  املختلف؟   اليوم   هذا ىف  
  . ؟ ...... التحديد   وجه على    أصنع   مل   التحديد؟ وماذا   وجه 

  . مؤمن   رجل   أنت   السالم   عبد   أستاذ  -  

 هل رأسى،  ىف    الدائر   احلوار   بلغه   أين   من ..  اسود   ار   يا
 نتيجة   هذه ،  غريه   ليس نصحى    األستاذ   هو .!  السر؟   أحدهم أفَشى  
 أسعد   لعله   أو ،  هدايته   أو   لعالجه   للهواة   نفسه   يسلم   من 
 أمل .  للدير   بدعوته   باالستخفاف   حلقته الىت    اإلهانة   يرد افندى  
 علم   قد   املدير   سيادة   أن   البد ،  امللحدين   حرب   من   البد ىل    يقل 
    سيادة   ماله ،  فتيشالت   حمكمة   أمام   أمثل   أنذا   وها ىب،    ما 
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 سليمة ملفاتى  .  آافرا؟   أو   مؤمنا   آنت   إن وماىل    املدير
 األيام ىف    منتظم حضورى  .  مسلم أىن    فيها   مثبت تعييىن    وأوراق 
فهى   هذه "  اإلميان"  حكاية   أما ،  له عندى    ما   آل   هذا ،  األخرية 
 دائم   فأنا   فيها   أقصر   مل   ةاحلكاي   هذه وحىت  ،  اخلاصة شئوىن    من 
 عند   قابلتها الىت    صفية   الست حىت  ،  مكان   آل ىف  "  عنه "  البحث 
حىت   السؤال   قدر على    معه أمتادى    سوف .  بذلك   تشهد افندى    غريب 
  . بسالم   املسألة   هذه   متر 

  . البيه   سعادة   يا ...  هللا   احلمد  - 

  .بنفسى   أواجهك   أن   قررت   لذلك ،  فيك   أعلمه   ما   هذا  - 

 أن   حيتاج   خطريا   قرارا   أصدر   أنه   بد  ال .  بنفسه؟ يواجهىن 
 يلقيه   أن   قبل إمياىن  على    يطمئن   وأن   الدرجة   هذه إىل    يتنازل 
 األستاذ   هتديد   تذآرت ،  شك   بال مبستقبلى    يتعلق   شئ . وجهى ىف  
زوجىت حلى    وبعت   آالمه   أطعت ليتىن    يا ،  عليه   حتايلت الذى  نصحى  
إحدى ىف  السكىن  إىل    انتهيت   لو حىت    صاحبه   عند   بانتظام   ألعاجل 
 من نفسى    رمحت   آنت   رمبا .  مثله   امللوك وادى  ىف    املصرية   املدافن 
، البك   سعادة   يا وخلصىن    بنفسك واجهىن  . جيرى الذى    هذا   آل 
  . اإلميان   دليل   هذا   أليس .  اهللا على    والرزق   هاهتا 

  . البيه   سعادة   يا   أمرك  -  

 مل   املسألة   أن   يبدو .  أرجتف   آدت حىت  آتفى  على    يده   وضع   
 يتطوع   أن   اآلخر   هو   فأراد مرضى    بلغه   رمبا ،  الفصل إىل    تصل 
 مدير   بدرجة   معاجل يلزمىن  حىت  حالىت    تطورت   رمبا   أو بعالجى،  
افندى   أسعد   أو نصحى    األستاذ   له   قال   ماذا أدراىن    من .  عام 
 . معا؟   بإمياما   آفرت   أن   بعد 

  :  هدوء ىف    قال  

، أنت   تعيش   والدتك ،  حياتك ىف    البقية ،  عليك   أطيل   لن  - 
 شد ...  آسف   أنا ،  املكاملة   انقطعت   مث ،  ألبلغك   اآلن   تليفون جاءىن  
  . هللا   البقاء ،  حيلك 

 صادق أسى  ىف  يدى  على    يشد   وهو   شهامة ىف    واقفا   وقام   قاهلا
 التفاعل   عن داخلى  ىف    أحبث   أن   حاولت . سيبكى   بتهحس حىت  
مشاعرى   آأن .  شئ يسعفىن    فلم   األحوال   هذه   مثل ىف  التلقائى  
ينبغى   ما   أتذآر   أن حىت    حاولت . مجاعى   بشكل   اختفت   قد   آلها 
 الناس   أمام   أظهر حىت    الظروف   هذه   مثل ىف    به   ألرد   يقال   أن 
 أستطع   مل   خمتلفة   مواقف بعقلى    طافت .  شيئا   أتذآر   فلم   طبيعيا 
 .  صراخ؟ .  املناسب   منها أنتقى    أن 

 ماذا ،  ذلك   من   شئ على    أقدر   ال .  لطم؟ .  إغماء؟ .  ؟ . بكاء؟
 شدة   إن   يقال .  تأثر   أو   تغيري أى  علّى    يبدو   أن   البد .  يقولون؟ 
 البالدة ىف  أمتادى  :  احلل   هو   هذا .  اخلطب   هلول   الدموع   جتفف   احلزن 
  . السرت على    هللا   واحلمد ،  املفضل   التفاعل   هو   القائم ذهوىل    وليكن 

 ألرضا إىل    نظرت ،  السالم   أآملت يدى،  ىف    املدير   ليد   انتبهت
  يده   فوضع   وعاد ىب    أمسك ،  باالنصراف   ومهمت   آلمات   ببضعة   ومتتمت 
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 ألفاظ   جمموعة   أا   قدرت .  يقول   ما   أمسع   أعد   ومل آتفى  على 
 يده   يضع   وهو   انتهت   لكنها ،  للتشجيع   أو   املواساة   عن   للتعبري 
 باملصاريف   تتعلق   ودانق على    ويعرض   حافظته   وخيرج   جيبه ىف  
 وخرجت   بشدة   اعتذرت .  القبيل   هذا   من   وأشياء "  اخلرجة " و 
 أن   ميكن   املنصب   هذا   أن   أتصور   أآن   مل .  فعال قلىب    من   شاآرا 
  . الرقة   هذه   آل   حيمل   من   يشغله 

، متاما   فارغا قلى ع   ومازال أوراقى    أمجع مكتىب  إىل    مضيت
 صامتا رآىن    ملا   املقابلة   نتيجة   عن يسألىن  نصحى    األستاذ جاءىن  
 وفجأة ،  بنفور   وجهه إىل    نظرت .  الدرج ىف    وأضعها أوراقى    أمجع 
 آل   يريد   معا   استيقظا   قد) االثنني(عقلّى ) آال (  أن   أحسست 
، املفاجأة   هول   من   رعبت .  زمان   أيام   مثل   عليه   جييب   أن   منهما 
 زيارهتا   من   عدت   منذ   حزين   ذهول ىف  أمضى    هل .  وقته؟   هذا   هل 
  . جديد؟   من   هكذا   انقسمت   حبق   احلزن   وقت   جاء   إذا   مث ،  اآلن حىت  

ىف   وينطلق   الناس   ميرس   أن   حياول   الساخر عقلى    انطلق
 الراحة ىف    أطمع   حني   احلزن   يظهر ،  باملقلوب حياتى  ..  سبابه؟ 
 احلصانان .  اآلن؟   فاعل   أنا   ماذا .  أحزن   أن ينبغى    حني وخيتفى  
 سيعامل   منهما   ذا   من . افندى نصحى  على    للرد   يتسابقان 
. هكذا؟   وأنا   املأمت   ليلة   ستمر   وآيف .  البلدة؟ ىف    الناس 
آوآىب   ورآبت ،  شئ   آل   عن   انفصلت   قد نفسى    أجد   حني   أفعل   وماذا 
 الكرة على  اآلدمى    النمل   حرآة   أرقب مبنظارى    وأمسكت ،  اخلاص 
  . األرضية؟ 

  : يكرر نصحى    صوت إىل    انتبهت

  . السالم؟   عبد   أستاذ   يا   خري  - 

 زمان   مثل   موجتني على    أرد   بدأت

  . أنت   تعيش والدتى   -  

  ") لك العقىب  :"باىل   عقل   قال ( 

نسى   أنه   يبدو   إذ ،  يعرف   ما   قدر على  سطحى    تأثر ىف    قال
 ممارستهو العصرى،    ملدفنه   مالزمته   آثرة   من احلقيقى    التأثر 
  . التحليل النفسى   هواية 

  . حياتك ىف    البقية

  . الباقية   حياتك  - 

  ")  لك الباقى    خل ..  فكة معى    ليس :" باىل   عقل   قال ( 

  . بشجاعة "  اهللا   قضاء "  يقابل   من   خري   أنت  - 

  .أبقى   ما   وله  ، أخذ   ما   هللا ،  قضائه على    هللا   احلمد ..  شكرا  - 

 أن   تظن   أن   إياك ..  الطني   مثل   واقعتك : "باىل   له عقل   قال ( 
  "). العالج   ضمن   من   هذا 

 * * *  
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 وأنا خباطرى    يأخذون وأسى    محاس ىف    املوظفني   بقية على    أقبل
 عرض .  املعهودة   الردود   عليهم   وأرد   بعيد   من   وجوههم ىف    أتفرس 
عائلىت   تفاصيل   أحدهم   وأخذ ،  املالية   خدماته   واحد   من   أآثر 
 جوفاء   بطريقة   أرد   آنت . النعى   بكتابة   يقومون حىت  وأقربائى  
 بشدة   عارضت .  تلكؤ   دون   الالزمة   املعلومات   آل   أخذوا   أم   غري 
 من خوىف    خمفيا ،  ألعذارا   خمتلف   مبديا   أحدهم يصحبىن    أن 
 فيما   تفاصيل   من   نقص   ما   بإبالغهم   ووعدهتم   شكرهتم .  الفضيحة 
  . بعد 

 عودة   من   الرعب   حاالت   اشد ىف    وأنا   املنزل إىل  تاآسى    أخذت
 مأنض   أن إىل    فيه   أآون   ما   أحوج   أنا   وقت ىف    الداخلية   اللعبة 
.تنتهى ومىت    اللعبة   هذه   تبدأ مىت    أعرف   ال   أنا . بعضى إىل  
 ترتاقص   أنشق   وحني ،  مناسبة   بال   وألتحم ..  متهيد   بال   أنشق 
. حدود   بال   اهلم يرآبىن    ألتحم   وحني معىن،    بال أمامى    الدنيا 
، حمفوظ   عم   فيها ىب    أحس الىت    الرائعة   اللحظات   تلك   باستثناء 
أى   من   أآثر   اآلن   للحزن   أحتاج لعلى  .  احلالني   بني   ضائع   فأنا 
 ماذا . بيدى   ليس   األمر .  احلال مقتضى  إىل    أقرب   فهو مضى،    وقت 
 مبكواة   ولو داخلى    أحلم   أن   أريد .  املسخرة؟   هبذه   اآلن   أنا   أفعل 
  . األبد إىل    حبذا   ويا ،  األقل على    اآلن   األآسجني 

 مشيتها   اسرتجعت .  وأفضاهلا   وحناا   عطفها   أتذآر   أن   حاولت
 صامت   عتاب   بعد ىب    وسعدت ،  إليها   ذهبت   أن   ويوم   وجلستها 
 ولكن ،  واحلزن األسى    من   لذرة   جملبة   ذلك   أجعل   أن   حاولت .  حنون 
  . قاع   بال   مظلم   جب   داخل مىن    تغوص   آانت   آلها   املشاعر 

 وأعدت   أسود   رداء   ارتدت   قد زوجىت    فوجدت   املنزل إىل    وصلت
. الوقت   نفس ىف    أبلغوها   أم   البد .  إبطاء   بال   للسفر   العدة 
. هناك إىل  ستصحبىن    أا   تذآرت   حني   الطمأنينة   من   جةدر داخلتىن  
 الوحدة   ضغط   حتت يفضحىن    شاذ   لتصرف   أضطر   ال   بذلك   رمبا 
  ...  أرآب   أن   إال   يبق   ومل   خاصة   عربة   استأجرت .  واإلرهاق 

  :  هلا   قلت

  . حياتك ىف    البقية  - 

  . الدنيا  ىف   حسك  - 

 مثل ،  حمسوب   رد   وهلا   حمسوبة   حرآة   آل ،  اللعبة   هذه   حلوة
 مبوت   الشطرنج ىف  ينتهى    الدور   أن   إال ،  الشطرنج   افتتاحيات 
 هذه   آل   ما ،  امللكة   مبوت   يبدأ   الدور   هذا   لكن ،  امللك 
  . واعدة   حرآة  أدىن   بال   املبتورة   االفتتاحيات 

  : السائق   قال

  . الدنيا   حال   هذه  - 

  . هللا   الدوام .... - 

 اخلدعة   السائق   عرف   لو ،  نابليون   افتتاحية   مثل ....  
  آل   أنا   حافظ .  القادمة   النقلة ىف    الطابية   أبيـّـت   فسوف 
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 قبل ،  وتامل   لعبة   حافظ   وهو   الطفل   يولد .  تعلم   دون ،  اللعب
 ما   سرعان   وهو ،  النهاية   آداب   يلقنوه   الرضاعة   يتعلم   أن 
  !! والقتل   السخرية   إال تبقى    فال ،  الضحك   عن   يكف 

 الفلسفة   وقت   هذا   هل   بالذمة ):  باىل   لعقل (  له   قلت   
  . اجلديدة؟   النظريات   واخرتاع 

إىل   حتتاج   مناسبة   أدق ىف  وشذوذى  ووحدتى   غربىت   أواجه   
 خشية   السيارة   مرآة ىف  وجهى  إىل    نظرت ،  اللبق   واحلديث   اجملاملة 
 تصورت   حني باىل    عقل أى    أن   حاولت ،  بداخله   ما   عليه   يظهر   أن 
يغىن   انطلق   ولكنه ،  مهسه   يسمع   أن   ميكن   السيارة ىف    أحدا   أن 
  : متحديا 

  ". يوم وواعدىن    احلبيب   رق "  

 ". عين   غايب   مدة   له   وآان "  

 وصلت   هل .  معا   واحتجاجا   خوفا   السيارة   من   أقفز   آدت
 ال الىت    احلشاشة   املسخرة تكفى    أال .  الغناء؟   حد إىل    األمور 
 آدت حىت    منه   خجالن   وأنا   الطرق بشىت    أحايله   لتجع .  تتوقف؟ 
 العناد ىف  يتمادى    أن   خفت ولكىن  ،  بالذنب شعورى    فرط   من   أذوب 
إىل   نظرت .  صامتا   الغناء   مبواصلة   له   فسمحت   عمدا يفضحىن  حىت  
  . اهللا   محدت .  هو   آما   فوجدته زوجىت    وجه 

  . بسالم   املناسبة   هذه   متر   أن مهى    آل   أصبح

 التعاون   أروع   ما ،  معدا   شئ   آل   وجدت   البلدة   وصلنا   حني
 قبل   شئ   آل   أعدت   قد   آانت   بأا أخربوىن  .  الناس   هؤالء   بني 
. غسلةامل   صبيات   بقشيش ،  اجلنازة   مصاريف ،  الكفن :  وفاهتا 
 النظرات إّىل    اجتهت .  ربه   عبد   أختها   ابن   من   أماناهتا   تسلمت 
 آاللوح   وسطهم   أنا   واقف .  حمددا   شيئا   أعمل   أن ينبغى    وآأنه 
 عليها ألقى    أن   أريد   آنت   إن   ربه   عبد ىل    مهس .  حراك   دون 
، اإلجراءات   إلمتام قدومى    ينتظرون   اجلميع   حيث   األخرية   النظرة 
 من   فهمت . حتميًا فرضًا    هذا   يكون   أال أمتىن    وأنا   الرعب ملكىن  
 بد   ال   أنه   أساس على    اللحظة   هذه   انتظر   قد   الكل   أن   وجوههم 
أخىت .  املوجود   يدالوح   االبن وأىن    خاصة رغبىت،  هى    هذه   تكون   أن 
 وقد   ليبيا ىف  وأخى    املساء   قبل   حتضر   ولن   الصعيد ىف    زوجها   مع 
 األقل على   -  توقعوه   ما   أفعل   أن   من   مفر   ال .  أصال   حيضر   ال 
. تعثــرت حىت    أرتعد   أآاد   وأنا   دخلت  -إخوتى    عن   بالنيابة 
 زيادة   باستثناء   زيارة   آخر   عن   يتغري   مل   فوجدته   جههاو   آشفوا 
ىف   انفجرت . ىل   تبتسم   أا   فجأة إىل    خيل .  الشحوب ىف    طفيفة 
 تأخرت   ملا   اجلوع   قرصه   طفل   آصياح   بكاء ،  حزن   بغري   البكاء 
 أقبـلها   اندفعت حىت  ىب    متسك األيدى    أن   أحسست   إن   وما ،  الرضعة 
 أآن   مل .  وتبللها وجهى    تغمر   والدموع   ويديها   وجهها ىف  
 أنا،    أآن   ومل ،  الطفل   ذلك   يكن   مل . يبكى الذى    مـن   متأآدا 

 قبل   ذهبت   بأا   باالحتجاج   شعور   الوقت   نفس ىف  يغمرىن    آان   
 . ئجت   أن 
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  .  أفهم   مل  

 الصيحات   أميز   وبدأت . أبعدوىن حىت  علّى  األيدى    تكاثرت
 :حوىل 

 "  واستغفر   ربك   أذآر " " أآرب   اهللا " " اهللا   وحد" 

  . الدار   صحن ىف    النسوة "  صوات "وتعاىل  

 * * *  

.دموعى   بعضهم   مسح .  فيه وضعوىن  الذى  الكرسى  على    اسرتخيت
، أبدا   هكذا   قبـّـلتها أىن    أذآر   ال ،  حياهتا ىف  ىل    حيدث   مل   شئ   هذا 
  .عقلى ىف    ترتدد   األغنية   بقية   عادت   فجأة 

  

  ".  اقابله   ورحت حبيىب    ميعاد   قرب   وملا "  

  ".  منه   بالقـرب نصيىب  على  فؤادى    هنيت "  

 برفق منعوىن  ،  أحد يسمعىن    أن   خشية   آامللدوغ   أقوم   آدت
علّى   فتجمع ،  ثانية   مرة   ناحيتها   أذهب   أن   حاولت .  حازم 
 . وتقدير   بشفقة إىل    ينظرون   أشداء   رجال   أربعة 

....... .. 

......... 

 انتهت القصة القصرية

هذه القصة القصرية هى الصفحات األوىل من الفصل الثامن
،"املشى على الصراط"من ثالثيىت ) الواقعة(زء األول من اجل

دار مرييت(  والذى صدرت الطبعة الثانية منه هذا األسبوع
2008  ( 
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 "جوهر الكراهية: "سية حولاالفرتاضات األسا

 ملاذا فتح هذا امللف اآلن هكذا على مصراعيه؟

وأى أولوية هلذا املوضوع املثري للجدل حىت يفرض نفسه هبذه
 الصورة الثرية الدالة واملفيدة إن شاء اهللا؟

أن نتكلم عن احلب، وفن احلب، وضرورة احلب، أمل يكن األوىل
 ؟)والذى منه(والعطاء والتضحية 

يكن األمر مقصودًا متاما، لكنه االلتزام بضرورة االستجابةمل 
حلرآية احلوار الذى يوجهنا بقدر ما نقوده، آما البد من احرتام

 . صدق املداخالت بطريقة تناسب هدفنا بشكل أو بآخر

الىت بني أيدينا حىت" النصوص"فكرت قبل االنتقال إىل عرض 
، أن أآمل"التنظري" ، وليس من خالل"التجريب"اآلن من خالل 

جتارب"اخلاصة بالبحث عن منهج، وهى بعنوان  3/6/2008يومية 
ملن) برغم التكثيف املزعج(وهى شديدة األمهية  "حتريك الوجدان

شاء أن يتابعنا بدقة، وأن يشارآنا مبسئولية، فقد وردت
آما) سؤاال 25(فيها التساؤالت اخلاصة مباهية الوجدان عموما 

)خطوات 9(وردت فيها أيضا حتفظات حول منهج التنظري املكتىب 
 . ىف مقابل التجريب اخلرباتى

بل الدخول ىف مناقشة النصوص مث اآلراء، أنرأيت بعد ذلك وق
: أقدم مسودة الفروض بشأن الكراهية حتديدا على الوجه التاىل 

 االفرتاضات األساسية والتوجه العام

الكراهية هى إحدى جتليات التطور النمائى لغريزة  )1(
 ).والباطن(العدوان حني يلتحم بدرجة ما من الوعى الظاهر 

ال توجد أية(ان إجياىب من حيث املبدأ مبا أن العدو  )2(
فإن الكراهية الىت هى) ملاذا ُخلَقْت؟: غريزة سلبية، وإال

 !.إحدى جتليات العدوان هى إجيابية أيضا من حيث املبدأ آذلك

مقارنةالعدوان ليس له منفذ طبيعى إجياىب معلن،   )3(
دوره ىف االبداع ال" فرض"وحىت بتبىن  ،2008-3-19باجلنس يومية 
 .يكفى الستيعابه
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من أهم جتليات توظيف الكراهية هى إمكانية أن )4(
تستوعب العدوان، جنبا إىل جنب مع توظيفه ىف املراحل األوىل

 ).مرحلة التفكيك(لإلبداع 

أوضح من احلب، لكنه الكراهية برنامج بقائى أّوىل )5(
مقارنة باحلب(أبعد عن دائرة االعرتاف الشعورى بشكل مباشر 

 ).الذى هو التجلى احلميم اللتحام اجلنس بالوعى املسئول أيضا

يسهل فصل) حته حلوه وحته وحشه(جتزىء االنسان   )6(
 .الكراهية عن احلب آضّدين، مما يعطل جدل النمو

حلب يسهِّل أيضا االعرتافالتناوب بني الكراهية وا  )7(
هبما، الواحد تلو اآلخر، مع اختالف وظيفة آلٍّ منهما حسب طور

ظهورمها بالتبادل غري املنتظم، وهذا مقبول، لكنه) نوبة(
 .ليس غاية املراد

هو) أحب الناس وأآره طبعهم(فصل االنسان عن طبعه   )8(
ميكن أنجتزىء أيضا يسهم ىف فصل الكراهية عن احلب، وإن آان 

 .يكون تربيرا وجيها بعض الوقت

فإن اتساع الوعى البشرى 8، 7، 6إذا صحت الفروض    )9(
على مسار النمو الفردى هو الذى يسمح جبدل بني الكراهية واحلب،

 .لصاحل بعضهما البعض" آل منهما معًا"تتحدد من خالله وظيفة 

اجتماع الكراهية مع احلب جتاه شخص بذاته دون )10(
تيجى حتب تكره تيجى تكره حتب(ذب سريع، أو تناقض مشّل تذب

ambivalence ( آكل غري جمزأ " اآلخر"هو الضمان حلب)الصفقة
 ).Package Bargain –على بعضها 

حتمل هذا التناقض مع استمرار حرآية العالقة بني  )11(
اثنني على مستوى نضج متقارب، ومها ميارسان نفس املسئولية،

ة القادرة على حتفيز ارتقاء عالقة ما ىف االجتاههو الوسيل
 .الواعد) النمائى(التطورى 

ىف أن يلتحم) حىت مبجرد التّصور(ال يوجد أمل قريب   )12(
احلب بالكراهية ليصبحا وجدانا جديدا ال نعرف له امسا وال
شكال ىف الوقت احلاىل لتصور االنسان املعاصر، وإن آان االحتمال

 . تداد مسرية التطورواردا على ام

اإلصرار على فصل الكراهية عن احلب حىت يصبحا عكس   )13(
بعضهما هو ميكانزم وارد، ومثل آل امليكانزمات، البد أن له

 !). أو منظرة(دور دفاعى تكيفى مناسب، فال معىن لرفضه تشنجا 

ميكانزم –هذا امليكانزم وتضخيمه   التوقف عند  )14(
يكانزم هو إعاقة أآيدة لو استمرمثل أى م -االستقطاب

 .وأصبح هو احلل الدائم

، مثل أى) االستقطاب(تفكيك هذا امليكانزم    )15(
ميكانزم ، املفروض أنه يتم دوريا من خالل حرآية اإليقاع

،)تبادل البسط واالمتالء الستيعاب التضاد وحفز اجلدل(احليوى 
 .فضال عن أمهية فرص النمو احلقيقى
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اهية أعجز عن استيعاباأللفاظ الدالة على الكر )16(
 )2008-6-3أنظر يومية (. حقيقة أبعادها 

األلفاظ الدالة على احلب هى عاجزة أيضا لكنها )17(
 .أآثر خداعا وتضليال مع أا أرق وأقدر تسكينا

باأللفاظ والنظريات واإلقناعقضية تناول مناقشة ال )18(
أقل قدرة على آشف احلقيقة) رمبا مثلما أفعل اآلن( واإلثبات

آما حناول( باملعايشة اخلرباتية مع وعى مشاركِمن لو غامرنا 
 ).بطرق باب هذا املنهج

ليس مطلوبا حسم هذه القضية ىف أى اجتاه، بقدر ما  )19(
 . توحا إبقاء امللف مف) أو مفيد(هو ضرورى 

 وبعد

نأمل أن نرجع إىل حماولة التحقق من معظم هذه االفرتاضات،
من خالل آل" الفرض العامل"الىت قد يصل بعضها إىل مستوى 

النصوص واآلراء الىت وصلت إلينا ونشرنا بعضها، وأيضا من
 .خالل ما سوف نواىل نشره ومناقشة بعضه

* * * 

  .تراجع عن الرتاجع، وإشارة إىل الندوة 

من التوصية 2008-6-11ىف يومية بعد ما أشرنا إليه 
املرضى واملعاجلونبالعدول عن حماولة جتريب اللعبة الىت لعبها 

لتصور صعوبتها، جاءتنا حماوالت ىف العالج اجلمعى 10-6-2008
 .ناجحة أثبتت أن ختوفنا آان ىف غري حمله

 وبالتاىل وجب الرتاجع

 فمن شاء أن يساهم بالطريقة الىت يراها فليفعل 

 )أآمل.." .... (ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر : "اللعبة

 : ملحوظة 

يوم اجلمعة 2008ندوة العلمية لشهر يوليو سوف تكون ال
وقد جنرى فيها" الكراهية"يوليو عن نفس املوضوع  4املوافق 

 . عمليا مزيد من التجريب على جمموعات أآرب 

قاعة احملاضرات"ظهرًا،  3.30والدعوة عامة الساعة 
 .مدينة املقطم 10شارع " مبستشفى دار املقطم للصحة النفسية

مصر ىف عيون: "وهى بعنوان  ة الثقافيةوسيعقبها الندو
مبناسبة إصدار جريدة، )وما قبلها(وما بعدها  1981مواليد 

املصرى اليوم مللف خاص هبذا العنوان رأينا أن حناول ىف
ندوتنا أن نستمع للمزيد من هذه األجيال وأن نستمع أيضا

 إىل مالديهم من أصداء هلواجسنا وأحكامنا 
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 :مقدمة

 .اتسعت املسألة، وسوف نواصل النشر أوال مث املناقشة الحقا

ىف نشرة اليوم، نعرض ما وصلنا حىت اآلن حول األلعاب
 )بالطول وبالعرض(العشرة 

مث نأمل بعد ذلك ىف نشر استجابات أصدقاء املوقع على
2008-6-11يومية " لعبة واحدة لعبها املرضى ىف العالج اجلمعى

 "2تعلم آيف تكره 

 .مث يأتى بعد ذلك دور مناقشة االفرتاضات األساسية

**** 

 .االستجابات للعبات العشر فردا فردا  :أوال

 : أوسم وصفى .د

حد باحبه، عشان أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره -1
 بأقول لنفسي أل أنا ما بكرهوش...آده

ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ إيه حكاية اللى حيب -2
 إن اللي حيب بصحيح الزم يكره بصحيح...ىل

 أبعد...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره -3

لو  ره، هوه إللى بيعرف حيب، دايك ميكن إللى بيعرف -4
 والكره أبقى لسه باتعلم احلب...آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، -5
 باحب أآون حمبوب...أصل انا

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى  -6
  !بابقى مبسوط...ِنفسى

 حىت  فسه، دااللى بيكره عمال على بطال دا بيكره ن -7
 ما قدرش على آده...أنا

لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا -8
  آنت أحاول أغريه... باآره الظلم بصحيح
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اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما  -9
  !باخاف من الناس...آويس، وده ميكن عشان

، عشان آده..عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره اللى -10
 األقل  على.. قد الكره اللي جبد مش...أنا

  !دلوقت

 نعمات على. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1
 باآره آل الناس...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية -2
 ان ممكن اللى بيكره حيب...

حد...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره  -3
 حبه قوىقوى ممكن ا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن -4
 اعترب نفسى ميتة...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا -5
 خايفة اآون باآره حىت نفسى...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى -6
 اقول اىن آويسة...ِنفسى

دا حىت ره عمال على بطال دا بيكره نفسه،اللى بيك -7
 باخاف من آده...أنا

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
 ممكن اقفل...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
 اىن باضحك على نفسى...آويس، وده ميكن عشان

، عشان آده..مل مسئولية الكرهيتح اللى عايز يكرْه -10
 خباف اآره أو احب اى حد ..  أنا

 هالة ّمنر. أ

عشان آده, أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه  -1
 ساعات بازق الناس اللى حببهم وأعمل قال إيه مش واخدة باىل

دانا بيتهيأ ىل, إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى  -2
 إّنى عشت ىف الوهم ده آتري

مشاعرىأنا شخصيًا ملا أآره , بصراحة مش آل آره آره  -3
 بتتلخبط ىف بعضها أآرت

دا لو, هوه اللى بيعرف حيب, ميكن اللى بيعرف يكره  -4
 ميكن أآون عمرى ما حّبيتآدا أنا 
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,أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف لنفسى بده  -5
 باختّض جامد من السواد اللى ممكن يكون جواياأصل أنا 

حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى نفسى ملا باحس إن  -6
 أتَشفى فيه

دا حىت, اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه  -7
  الزم أحّرص وآخد باىل من روحىأنا 

أنا, قلته أحسن, آره الظلم وبس من غري غضب وفعل  -8
 وأشرف   آان زماىن أجدعلو باآره الظلم بصحيح 

 ما اقدرشى أآره حد أعرفهأنا بيتهيأ ىل ساعات إىن  -9
    ببقى عارفاه على بعضهوده ميكن عشان , آويس

,..اللى عايز يكره يتحمل مسئولية الكره        -10
ح أحاول ما استسهلش حىت ىف إعالن الكره منعشان آده أنا 

 النهاردة 

 نرمني عبد العزيز. د

 ...عشان آده أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1

 ...اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل  إيه حكاية - 2

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره -3
بأحاول أفصل بني آرهى ملوقف معني للشخص أو فكره معينه...

 له وبني طباعه أو اخالقه

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن -4
 أآيد أعرف أحب...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، ناأ -5
بأتوتر ملا أحس إىن متواجدة ىف الدنيا مع حد...أصل انا 

 باآرهه

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى -6
أقرب منه وأفهمه ميكن يكون فعال السبب عندى وانا...ِنفسى

 موش واخدة باىل منه

 ...دا حىت أنا ال دا بيكره نفسه،اللى بيكره عمال على بط - 7

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
 ...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
بأقعد اختلق له األعذار...آويس، وده ميكن عشان

وميكانيزمات دفاع ممكن تكون السبب وراء املوقف اللى
 زىن منهاستف

، عشان آده..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه -10
بأحاول أشتغل على نفسى طول الوقت عشان أنضف آل..  أنا

 اللى جوايا 
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 هيثم عبد الفتاح.أ

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1
 بتجنب أشوفه...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية -2
 فني الكره موجود هريوح...

 بكره نفسى...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره  -3

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن -4
 خايب قوى...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا -5
 بكرهم وأخاف عليهم...أصل انا 

 ابقىملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن ب -6
 يعرفىن على حقيقىت عشان ما يكرهنيش...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، -7
 ما بعرفش أآره آويس...أنا

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
 مش هسكت عليه...باآره الظلم بصحيح

فهاقدرشى أآره حد اعر أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
 العشرة...آويس، وده ميكن عشان

، عشان آده..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه -10
 خباف أآره أنا

 مىن أمحد فؤاد. أ

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1
 مش عاوزة اآره حد...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية -2
 رهاللى حيب عمره ما يك...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره -3
 عندى استعداد اسامح  بكون...

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن -4
 يبقى أنا عمرى ما عرفت احب...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا -5
 .........أصل انا 

 من غري ما يعرفىن بابقى ملا باحس إن حد بيكرهىن -6
 أقرب منه عشان يعرفىن آويس...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، -7
 عمرى ما أعرف أآره...أنا
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أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
 .......مش ...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
 عندى حسن ظن ىف الناس...ميكن عشانآويس، وده 

، عشان آده..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه -10
 .عمرى ما آرهت حد وال هاآره ابدا أنا

 عمرو دنيا. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1
 مابقتش اآره حد...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية -2
 ا مش مضبوطة أوىأهن...

ما...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره  -3
 حبسبهوش آره

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن -4
 ال بأعرف أحب وال اآره...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا -5
 ماحببش أآون باآره حد...أصل انا 

 إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ملا باحس -6
 أعرفه نفسى ودى مسئوليىت...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، -7
 متأآد من آده ...أنا

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
الزم أعمل حاجة بس أنا ماىل ال قلته...باآره الظلم بصحيح

 أحسن

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
أنا مابأقدرش اآره أصال وباشوف آل...آويس، وده ميكن عشان

 الناس معذورة

، عشان آده..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه -10
 مابعرفش اآره ..  أنا

 هاله محدى. أ 

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1
 .........آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية -2
 ان اللى حيب جبد عمره ما يعرف يكره...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره -3
  مبحبش أشوف اللى بكرهوا...

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2280



א  I06I2008>18א –א

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن -4
 هاحاول أآره الناس آلها...آدا أنا

صعب اعرتف لنفسى بده، ميكن باآره ناس آتري بس أنا -5
 .........أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى -6
 أآرهه أنا آمان...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، -7
 .........أنا

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
 .........مش ...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
 أنا مبعرفش أآره حد جبد...آويس، وده ميكن عشان

، عشان آده..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه -10
 عمرى ما حبب أآره حد أنا

 أمل حممود. أ

ملاأنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،عشان آده  -1
 نفسى باآره أمى وأبويا مع أىن حببهمبطلت أخاف لقيت 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا بيتهيأىل إن -2
 إهنم ضحكوا علينا عشان منشى زى العمى

باآرهبصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا بكره  -3
                       جبد

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف حيب، دا لو -4
 أبقى ما حصلتش اآدا أن

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا -5
         قدام نفسى، مع اىن آداب  عايز أطلع عاقل وحلو

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن بيبقى نفسى -6
 أضحك على خيبته، وانا متغاظة

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه حىت أنا -7
     رغم أنه بيصعب علّىبكرهه 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته أحسن، أنا لو -8
 أثوربكره الظلم بصحيح 

أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآره حد أعرفه -9
 حببه غصب عىنآويس وده ميكن عشان 

عشان آده أنا... اللى عايز يكره يتحمل مسئولية آرهه -10
 اىلعشان آده أنا دفعت الثمن غ
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 ماجدة صاحل.د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، -1
 أنا ملا حبب بأحتفظ ىف إظهار مشاعرى...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية -2
 إن مفيش حد حبيته من غري ما آرهته أحيانا...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره -3
 بأآون مسئولة...

يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو إللى بيعرف ميكن -4
 بأطمئن على نفسى...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا -5
 أخاف اآون باآره عمال على بطال دون مسئولية...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى -6
 أّعرفه علّى اآثر...ِنفسى

دا حىت على بطال دا بيكره نفسه،اللى بيكره عمال  -7
 براجع نفسى ساعات خوفا على نفسى...أنا

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، -8
 أحارب علشان أرفعه...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما -9
 بيتهيأىل إىن أعرفه آويس...آويس، وده ميكن عشان

، عشان آده..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه -10
 ساعات أستسهل ومكرهش حد الزم يتكره ..  أنا

**** 

 نفس االستجابة لعبة بلعبة لكل املشارآني: ثانيًا

ونقرتح على القارئ أن جيرب أن يناقش االستجابات لعبة
بلعبة، وقد يكون مفيدا آما سيلى من مناقشة أن يرسل لنا

 )شكرًا. وليس بالضرورة ىف الالعبني( اللعبة رأيه ىف

 اللعبة األوىل

 .....أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده 

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد: أوسم وصفى. د
 بأقول لنفسى أل أنا ما بكرهوش باحبه،عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد: نعمات على. د
 باآره آل الناس باحبه،عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد: هالة ّمنر. أ
أنا ساعات بازق الناس اللى حببهم وأعمل باحبه،عشان آده

 قال إيه مش واخدة باىل
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أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد:نرمني عبد العزيز.د
 ...........أنا  باحبه،عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد :هيثم عبد الفتاح. أ
 بتجنب أشوفه ...دهعشان آ باحبه،

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، :مىن فؤاد. أ
 مش عاوزة اآره حد...عشان آده

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: عمرو دنيا. د
 مابقتش اآره حد...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد :هالة محدى. أ
 ............. باحبه،عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد :أمل حممود. أ
ملا بطلت أخاف لقيت نفسى باآره أمىباحبه،عشان آده 
 وأبويا مع أىن حببهم

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد : ماجدة صاحل. د
 أنا ملا حبب بأحتفظ ىف إظهار مشاعرى باحبه،عشان آده

**** 

 اللعبة الثانية

أىلإيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا بيتهي
.......... 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا: أوسم وصفى. د
 اللى حيب بصحيح الزم يكره بصحيحبيتهيأىل إن 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا: نعمات على. د
 ممكن اللى بيكره حيببيتهيأىل إن 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا: هالة ّمنر. أ
 ىن عشت ىف الوهم ده آتريإبيتهيأىل إن 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى: نرمني عبد العزيز. د
 ..........دانا بيتهيأىل

اللى حيب ما يكرِهشى إيه حكاية: هيثم عبد الفتاح. أ
 الكره موجود هريوح فني...دى، دانا بيتهيأ ىل 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا إيه حكاية :مىن فؤاد. أ
 اللى حيب عمره ما يكره... بيتهيأ ىل

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا إيه حكاية :عمرو دنيا. د
 أهنا مش مضبوطه أوى...بيتهيأ ىل 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا إيه حكاية :هالة محدى. أ
 ان اللى حيب جبد عمره ما يعرف يكره ...بيتهيأ ىل 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــ"  يــــوميــــــــا "   2283



א  I06I2008>18א –א

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا :أمل حممود.أ
 هنم ضحكوا علينا عشان منشى زى العمىإبيتهيأىل إن 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا: ماجدة صاحل. د
 مفيش حد حبيته من غري ما آرهته أحيانابيتهيأىل إن 

**** 

 اللعبة الثالثة

 .......بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيا ملا بكره 

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا: أوسم وصفى. د
               أبعدره بك

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا: نعمات على. د
       حد قوى ممكن أحبه قوىبكره 

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا بكره: هالة ّمنر. أ
 مشاعرى بتتلخبط ىف بعضها أآرت 

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا: نرمني عبد العزيز. د
ل أفصل بني آرهى ملوقف معني للشخص أو فكرهبأحاوملا بكره 

 .معينة له وبني طباعه أو أخالقه

بصراحة مش آل آره آره، أنا: هيثم عبد الفتاح. أ
 بكره نفسى...شخصيا ملا اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :مىن فؤاد. أ
 عندى استعداد اسامح  بكون...اآره 

ره آره، أنا شخصيا ملابصراحة مش آل آ: عمرو دنيا. د
 ما حبسبهوش آره...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا: هالة محدى. أ
 مبحبش أشوف اللى بكرهوا ...اآره 

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا :أمل حممود. أ
           باآره جبدبكره 

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا: ماجدة صاحل. د
     بأآون مسئولةه بكر

**** 

 اللعبة الرابعة

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف حيب، دا لو آدا
 .....أنا

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف: أوسم وصفى. د
 لسه باتعلم احلب والكره حيب، دا لو آدا أنا
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ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف:نعمات على.د
 تةاعترب نفسى ميحيب، دا لو آدا أنا 

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف: هالة ّمنر. أ
 ميكن أآون عمرى ما حّبيت حيب، دا لو آدا أنا

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى: نرمني عبد العزيز. د
 أآيد أعرف أحب بيعرف حيب، دا لو آدا أنا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى ميكن: هيثم عبد الفتاح. أ
 خايب قوى...آدا أنابيعرف حيب، دا لو 

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف ميكن :مىن فؤاد. أ
 يبقى أنا عمرى ما عرفت احب...حيب، دا لو آدا أنا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف ميكن: عمرو دنيا. د
 ال بأعرف أحب وال اآره...حيب، دا لو آدا أنا

يعرفإللى بيعرف يكره، هوه إللى ب ميكن :هالة محدى. أ
 هاحاول أآره الناس آلها...حيب، دا لو آدا أنا

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف :أمل حممود. أ
 أبقى ما حصلتش حيب، دا لو آدا أنا

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف: ماجدة صاحل. د
 بأطمئن على نفسىحيب، دا لو آدا أنا 

**** 

 اللعبة اخلامسة

 ....س آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا أنا ميكن بكره نا

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده: أوسم وصفى. د
  باحب أآون حمبوبأصل أنا 

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده: نعمات على. د
 خايفة اآون باآره حىت نفسى أصل أنا 

دهأنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف ب: هالة ّمنر. أ
 باختض جامد من السواد اللى ممكن يكون جوايا أصل أنا 

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب: نرمني عبد العزيز. د
بأتوتر ملا أحس إىن متواجدة ىف الدنيا معأعرتف بده أصل أنا 

                            حد باآرهه

ميكن باآره ناس آتري بس صعب أنا: هيثم عبد الفتاح. أ
 بكرهم وأخاف عليهم...لنفسى بده، أصل انا  اعرتف

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده :مىن فؤاد. أ
        ..........أصل أنا 

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا: عمرو دنيا. د
     ماحببش أآون باآره حد...لنفسى بده، أصل انا 
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أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده :هالة محدى.أ
      ..........نا أصل أ

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده :أمل حممود. أ
قدام نفسى، مع اىن  عايز أطلع عاقل وحلوأصل أنا 

                                       آداب

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده: ماجدة صاحل. د
    دون مسئوليةأخاف أآون باآره عمال على بطال أصل أنا 

**** 

 اللعبة السادسة 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن بيبقى نفسى
........ 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن: أوسم وصفى. د
 بابقى مبسوطبيبقى نفسى 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن: نعمات على. د
 أقول أىن آويسةبيبقى نفسى 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن: ة ّمنرهال. أ
 أتشفى فيهبيبقى نفسى 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري: نرمني عبد العزيز. د
أقرب منه وأفهمه ميكن يكون فعال السببمايعرفىن بيبقى نفسى 

 عندى وأنا موش واخدة باىل منه

املا باحس إن حد بيكرهىن من غري م: هيثم عبد الفتاح. أ
 يعرفىن على حقيقىت عشان ما يكرهنيش...ِنفسى يعرفىن بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن :مىن فؤاد. أ
 أقرب منه عشان يعرفىن آويس...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن: عمرو دنيا. د
 أعرفه نفسى ودى مسئوليىت...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن :هالة محدى. أ
 أآرهو أنا آمان...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن :أمل حممود. أ
 أضحك على خيبته، وانا متغاظةبيبقى نفسى 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن: ماجدة صاحل. د
 أعّرفه علّى اآثربيبقى نفسى 

  **** 

 السابعة اللعبة

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه حىت أنا
.....                                 
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اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره:أوسم وصفى.د
 ماقدرش على آده نفسه حىت أنا 

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: نعمات على. د
       باخاف من آدهنفسه حىت أنا 

مال على بطال دا بيكره نفسهاللى بيكره ع: هالة ّمنر. أ
 الزم أحرض وآخد باىل من روحىحىت أنا 

اللى بيكره عمال على بطال دا: نرمني عبد العزيز. د
      .........بيكره نفسه حىت أنا 

اللى بيكره عمال على بطال دا: هيثم عبد الفتاح. أ
 ما بعرفش أآره آويس...دا حىت أنا بيكره نفسه،

بيكره عمال على بطال دا بيكرهاللى  :مىن فؤاد. أ
 عمرى ما أعرف أآره...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: عمرو دنيا. د
 متأآد من آده ...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :هالة محدى. أ
     .........نفسه حىت أنا 

بطال دا بيكرهاللى بيكره عمال على  :أمل حممود. أ
         بكرهه رغم أنه بيصعب علّىنفسه حىت أنا 

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: ماجدة صاحل. د
 براجع نفسى ساعات خوفا على نفسىنفسه حىت أنا 

**** 

 اللعبة الثامنة

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته أحسن، أنا لو
 ...بكره الظلم بصحيح 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته: أوسم وصفى. د
 آنت أحاول أغريهأحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته: نعمات على. د
 ممكن اقفلأحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته: هالة ّمنر. أ
 ىن أجدع وأشرفآان زماأحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل: نرمني عبد العزيز. د
 ....قلته أحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل،: هيثم عبد الفتاح. أ
 مش هسكت عليه...أنا لو باآره الظلم بصحيح قلته أحسن،

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته :مىن فؤاد. أ
 ....أحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2287



א  I06I2008>18א –א

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته:عمرو دنيا.د
الزم أعمل حاجة بس أنا...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

 ماىل ال قلته أحسن 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته :هالة محدى. أ
 ....أحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

 غضب وفعل قلتهآره الظلم وبس من غري :أمل حممود. أ
 أثورأحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته: ماجدة صاحل. د
 أحارب علشان أرفعهأحسن، أنا لو بكره الظلم بصحيح 

**** 

 اللعبة التاسعة

أنا بيتهيأىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد أعرفه آويس
 ....وده ميكن عشان 

ا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآرهأن: أوسم وصفى. د
 باخاف من الناسحد أعرفه آويس وده ميكن عشان 

أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآره :نعمات على. د
 أىن اضحك على نفسىحد أعرفه آويس وده ميكن عشان 

أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآره حد :هالة ّمنر. أ
 قى عارفاه على بعضهببأعرفه آويس وده ميكن عشان 

أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى :نرمني عبد العزيز. د
بأقعد اختلق له األعذارأآره حد أعرفه آويس وده ميكن عشان 

وميكانيزمات دفاع ممكن تكون السبب وراء املوقف اللى
 استفزىن منه

 أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :هيثم عبد الفتاح. أ
 العشرة...ه آويس، وده ميكن عشاناقدرشى أآره حد اعرف

اقدرشى أآره أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :مىن فؤاد. أ
 عندى حسن ظن ىف الناس...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أآره أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :عمرو دنيا. د
أنا مابأقدرش اآره أصال...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

 س معذورهوباشوف آل النا

اقدرشى أآره أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :هالة محدى. أ
 أنا مبعرفش أآره حد جبد...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآره حد :أمل حممود. أ
 حببه غصب عىنأعرفه آويس وده ميكن عشان 

آرهأنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أ :ماجدة صاحل. د
 بيتهيأىل إىن أعرفه آويسحد أعرفه آويس وده ميكن عشان 
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**** 

 اللعبة العاشرة

عشان آده أنا... اللى عايز يكره يتحمل مسئولية الكره
....... 

...اللى عايز يكره يتحمل مسئولية آرهه: أوسم وصفى. د
 على األقل دلوقىت.. مش قد الكره اللى جبدعشان آده أنا 

...ولية آرههاللى عايز يكره يتحمل مسئ: نعمات على. د
 خباف اآره أو احب أى حدعشان آده أنا 

...اللى عايز يكره يتحمل مسئولية آرهه: هالة ّمنر. أ
ح أحاول ما استسهلش حىت ىف إعالن الكره منعشان آده أنا 

 النهاردة

اللى عايز يكره يتحمل مسئولية: نرمني عبد العزيز. د
طول الوقتبأحاول أشتغل على نفسى عشان آده أنا ... آرهه

 عشان أنضف آل اللى جوايا

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه: هيثم عبد الفتاح. أ
 خباف أآره عشان آده أنا.. الكره

..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه :مىن فؤاد. أ
 .عمرى ما آرهت حد وال هاآره ابدا عشان آده أنا

..لكرهيتحمل مسئولية ا اللى عايز يكرْه: عمرو دنيا. د
 مابعرفش اآره ..  عشان آده أنا

..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه: هالة محدى. أ
 عمرى ما حبب أآره حد عشان آده أنا

...اللى عايز يكره يتحمل مسئولية آرهه :أمل حممود. أ
 عشان آده أنا دفعت الثمن غاىلعشان آده أنا 

...ية آرههاللى عايز يكره يتحمل مسئول: ماجدة صاحل. د
 ساعات أستسهل ومكرهش حد الزم يتكرهعشان آده أنا 

**** 

 وإىل الثالثاء القادم
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""אמ−293

 )65حلم(نص اللحن األساسى

 نكنومل. انقضى العام الدراسى وأعلن عن يوم االمتحان
.فتحنا آتابا وال حفظنا مجلة توجب التفكري فيما ينبغى عمله
ومثة قلة آانت ما تزال حتتفظ بشئ من االحرتام ملا هو معقول

 .فقررت االمتناع عن حضور االمتحان

أما االخرى فكانت مولعة بالعبث والالمعقول فانتهزت 
 .الفرصة املتاحة وعزمت على حضور االمتحان

ملوعود انتظمنا ىف الصفوف ولبسنا أقنعةوىف الصباح ا 
وإذا برئيس اللجنة يقوم ويقول بصوت. اجلدية واالهتمام

جهورى إنه سيوزع علينا ورقتني إحدامها حتوى األسئلة واألخرى
وذهلنا حقا فلم نكن نتصور أن بني. حتوى اإلجابات الصحيحة

 .اساتذتنا من يفوقنا ىف حب العبث والال معقول

 التقاسيم

أمسكت بورقة اإلجابات الصحيحة، واآتشفت أا خدعة،...
ضع سؤاال آخر هلذه"ذلك أنه مكتوب على رأس آل ورقة إجابة 

وسيكون" اإلجابة، غري السؤال الذى ورد ىف ورقة األسئلة
 ،التقدير على درجة ذآاء السؤال

 يا خرب أسود، ما هذا؟: وصحنا معا

ا أنكم لستم أسيادفقال املراقب وهو يقهقه، حىت تتعلمو
املوقف وإن لكل أجابة أآثر من سؤال، وهذا يسرى على من
حضر االمتحان أو من تصور أن األآثر احرتاما ملا هو معقول أال

 .حيضره

انربيت أنا نيابة عن زمالئى حمتجا أن املقرر مل يكن فيه
تدريب على وضع أسئلة إلجابات هكذا، فقال املراقب إن املقرر

قط مع املعقول، وأن التقدير سوف يكون على درجةيتعامل ف
 .الالمعقول ىف أسئلتكم

 :فقلت له 

 وما ذنبنا حنن؟
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 :فقال

 .وما ذنىب أنا

 )66  حلم(نص اللحن األساسى 

مت التفاهم بيىن وبني املالك ودعاىن الرجل ملعاينة ما مت
التفاهم عليه أراىن شقة ممتازة وزوجته احلسناء وابنها وهو

ا رأت وحتدد موعد الساعةوطابت نفسى مب. طفل ىف الثالثة
لكىن ىف. التاسعة من صباح اليوم الثاىن للتسليم والتسلم

 .احلقيقة مل أستطع صربا

وآان الذى فتح. ودفعتىن قوة ال تقاوم للذهاب إىل الشقة
وملا رآىن ثار غضبه وصفق الباب ىف. ىل الباب هو املالك نفسه

تساءل بقلقوجهى بغضب ارجتت له اجلدران، وبت ليلة مسهدة أ
 ..بالغ عن الصفقة واملصري

 التقاسيم

عدت ىف الصباح حسب املوعد ىف الساعة التاسعة متاما، وأنا
أعرف أنىن مبا فعلت ليلة أمس قد أآون قد أفسدت الصفقة

أنىن مل أذهب، وأنه مل –ال أعرف آيف  –آلها، وأقنعت نفسى 
حلما منيفتح ىل، ومل يصفق الباب ىف وجهى، وأن آل ذلك آان 

فرط حرصى على استالم الشقة بالشروط الرائعة الىت حصُلت
 .عليها

حني طرقت الباب فتحت ىل إمرأة غري زوجته احلسناء الىت
عرفىن عليها ليلة أمس، لكن الطفل الذى آانت متسك بيده آان
هو نفس طفل أمس، عرفتها بنفسى وأىن على موعد مع املالك

ما اتفقنا عليه أمس، قالت وذآرت امسه وأىن جئت المتام
املرأة، أا هى الساآنة اجلديدة، وأن الذى قابلىن أمس مل
يكن إال الساآن القدمي الذى رحل وأّجر هلا من الباطن شقته
مفروشة، فقلت هلا أىن ال أعىن هذه الشقة لكن االتفاق آان على
شقة أخرى ىف عمارته اجلديدة، فابتسمت ابتسامة إشفاق، آل

الطفل يتابع حديثنا، وفجأة ترك يد السيدة وراح جيرىذلك و
، متنيت أن يلمحىن أبوه أو"بابا ْإَحلْق"إىل الداخل وهو يصيح 

أحمله فيحضر، حىت أتأآد أنه ليس هو، وحني حضر عرفت أنه هو،
لكنه أنكرىن متاما واحتد الكالم بيننا، والسيدة تقهقه

 .والطفل يبكى

 فانصرفت

أتساءل بقلق بالغ عن احلق واحلقيقةوبت ليلة مسهدة 
 .واملوت واجلنس واخللود

 .وحني علت أصواتنا أآثر هددىن باستدعاء البوليس
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 :مقدمة

بريد اليوم هو خال أيضا من مناقشة التعقيبات
، وهذا تأجيل آخر بعد أن"الكراهية"واإلسهامات اخلاصة مبلف 

–أجلنا فتح امللف يوم األحد املاضى، ويبدو أنه تأجيل إجياىب 
ن تتجمعألنه قد يسمح بأ -برغم احلرج من عدم الوفاء بالوعد

األراء، والتجارب واإلسهامات، ليصري امللف أطروحة تليق
 .باملوضوع وإعادة النظر فيه جذريًا

**** 

  الزمن القدمي": آنظام"مدرس شاب 

 : هالة منر. أ

الشىء الـ"ساهم ىف ضياع هذا ىف احلقيقة وصلىن دورى الذى 
.ىف وعى أوالدى.. وىف مسئوليىت عن إضاعته ىف وعى األصغر, "ما

فاستشعرت احلرج من شّدة, واجهتىن بذلك التعتعة األوىل
احملبِّطة, اٌملعاِيرة, املتباهية, االستسهال واألحاديث املبتورة

مننتحمل أنا و. غري املسئولة عن ما اعتربناه خملفات متحفية
ىف وعينا اآلىن" الشىء الـ ما"شارآىن ذلك وزر إنكارنا هلذا 

مل حنسن(وامتداده ىف وعى األصغر رغم بعض حماولتنا الشريفة 
 ).َلْضم العقد

 :حييى. د

 ملاذا يا هالة آل هذه االهتامات لنفسك يا شيخة؟

 ..!!آفى ! حرام عليك

 حممود حجازى. د

، ورمبا هو ما"ما..الشئ الـ"أقر ثانية بوجود هذا 
جيعلنا نتحمل العيش ىف بالد مل تعد بالدنا، وحنمل أمانة العمل

 .ىف هذه املهنة املؤملة

 :حييى. د
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لكنها رائعة يا أخى، احلمد هللا، مث إهنا بالدنا غصبًا عنهم،
 دعهم هم يبحثون عن

 !!!)اهللا(بلٍد هلم، 

 حممود حجازى. د

ذآرتىن هذه التعتعة مبقال مزعج قرأته ىف أحد أعداد جملة
َقدم ىف الواقع"الكويتية حتت عنوان احلياة الثانية،  العرىب

 إخل"...وأخرى ىف اخليال

 :حييى. د

قرأت ملخص املقال وعدلت عن نشره، ورفضت التشبيه بينه
 .وبني التعتعة املذآورة

 عبد ايد حممد. أ

موجود بدليل أن فيه مناذج موجودة" ما..الشئ الـ "هذا 
 نفس الوقت، رغم قلتها، والنىبأصيلة ومجيلة تعيش بيننا ىف
ّىف وىف أمىت حىت تقوم  اخلري: "عليه الصالة والسالم قال

 ".الساعة

 :حييى. د

تعرف يا عبد ايد أنىن حذفت ما يتعلق بشخصى، مث إن اخلري
ىف أمة حممد عليه الصالة والسالم، باعتبار أن الناس مجيعًا هم

 يس آذلك؟، أل"ال نفرق بني أحد من رسله"أمته، 

**** 

 The Secretالسر 

Lamia : 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبرآاته

قرأت تعليقك على فيلم السر، مع أن هذا القانون قد
الكثري وأستخدمه منذ زمن قبل ذلك أحدث ىف حياتى الكثري

 ترايسي الفيلم ومن حتدث عنه بداية برايان

سنة يئست فيه مما 16املهم، ذات يوم نكد جدا قبل 
اعتقدته قصة حب، حدثتىن صديقىت عن داعية طيبة تبشر البنات
ىف اجلامعة بال حمدودية خزائن اهللا وأا متاحة للجميع فلنطلب
ما نشاء، وثقت بذلك وفعال آتبت قائمة طلبات ىف زوجى

نتظر بأن يكون وسيما غنيا مثقفا من عائلة متدينا حيبىنامل
ذلك الكثري من التضحيات وأحبه وآل ما أريد، وقدمت مقابل

الدنيوية بتوقفى عن آل ما قد يفسد استجابة الدعاء
وباآثارى من الصالة، جاءت النتيجة أقوى بكثري مما توقعت، ىف

ر آنت أرآز على ماحمفوفة باملخاط والدة ابنىت األوىل الىت آانت
أريد وأقوم بالدعاء وال أستحضر أى شيء سلىب، ىف استثماراتى
املالية، ىف افتتاحى ملكتىب اخلاص، دوما أرآز منطلقة من

 أضخ دعاءا صادقا وصورة " جاء احلق وزهق الباطل"مقولة 
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ذهنية إجيابية وأآرر ذلك فيجذب اهللا ىل آل اخلري، أهتم بأن
العامل البائس ىفيستفيد اجلميع من قوة ذلك القانون، وذلك 

قصتك ملاذا ال يكف عن التفكري بطريقة الضحية ويتوجه بصدق
إىل ربه ويعوذ به من العجز والكسل ويفكر ىف أى وسيلة يزيد

ىف بؤسه ولن هبا من دخله أويطور من مهاراته، ليس األول
يكون، ملاذا ال نرآز على دوائر احلل، لنضخ املزيد من احلق ىف

زيادة التعلم والتفكري اإلجياىب والشحذبالدعاء و حياتنا
احلق يزهق الباطل ألن صفة الباطل الروحى وتغيري البارادمي،

تبحث ىف آيفية األساسية أنه آان زهوقا، حنتاج ألدوات إجيابية
عملية نتحرك هبا بتفاؤل حنو غد أمجل، أتكلم من واقع صادق

 .حرصى للجميع حبياة طيبة إجياىب ومن

 :حييى. د

12-11يومية (و أن تكوىن قد قرأت احللقتني معًا أرج
12-12ية يوم(&  )املخدرات العصرية واملفاتيح السرية

ولعله وصلك ")أحجار آرمية وأشياء أخرى وسط آومة القش"
آيف أن مثل هذه التجارب وصدق هذا الدعاء هو ما اعتربته
نوعًا من اللؤلؤ داخل آومة قش، املسألة ليست رفضا مطلقا
للفكرة، لكنها حتذير من التخلى عن مسئولية التفاؤل، وحنن

 .لسنا ناقصني سلبية أو اعتمادية

فهى) حسب ما تصوِرت(يا الميا   ما طلباتك ىف زوجكأ
مثالية ال أرتاح هلا، لكنىن أمحد اهللا أنه قد حققها لك
بالطريقة الىت أرضتك، لكىن أوصيك أن تقبلى االختالف إذا
وجدت لقريناتك أزواجا أو أصحابا ال يتصفون هبذه الصفات

وجه اآلخرألهنن مل حيسن الدعاء، آما أرجو أن تراجعى معنا ال
للمسألة، ال لنيأس من رمحه اهللا أو من استجابة الدعاء، لكن

 .لنعرف مسئوليتنا ىف اإلسهام ىف حتقيق االستجابة

مث تأملى ما يلى، وأغلبه من أحاديث شريفة، مع أنىن
ومع ذلك فإليك. أحذر من االستشهاد باألحاديث استسهاال

 :بعضها حىت نتحمل مسئوليتها

 "قدر إال الدعاءال يرّد ال) "1

 !)طبعا تعرفني أى نوع من القدر، وأى فْعل هو الدعاء(

 ال تعجزوا مع الدعاء فإنه ال يهلك مع الدعاء أحد) 2

 !)طبعا تعرفني معىن العجز(

 "إن اهللا حيب امللّحني ىف الدعاء) "3

 )طبعا تعرفني شكل اإلحلاح واإلصرار املسئولني طول الوقت(

 "ا مل يستعِجليستجاب ألحدآم م) "4

 "فيدع الدعاء.. يقول دعوت رىب فلم يستجب ىل"..

طبعا أنت تعرفني ما حنن فيه من آسل حىت عن مواصلة(
 )الدعاء ومحل مسئوليته
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 "فقد ُأهلم االستجابة"من ألهم الدعاء) "5

 !!)طبعا تعرفني آيف(

إن من عبادى من هو أشعت أغرب لو أقسم على اهللا) "6
 "ألبره

م بال حدود الذى حيفز العقل ويشحذطبعا تعرفني هذا القس(
 )املسئولية

 أستقبله أنا بال أى ميتافيزيقا أو ذهول سحرى –آل ذلك 

 تقولني آيف؟ 

 !!!) طبعا أنت تعرفني آيف(

 نكمل فيما بعد، حىت لو آنت ال تعرفني،

 !!.مثلى 

 أماىن سالمة. د

..حييى انا اماىن دآتوره خترجت حديثا من قصر العيىن .د
بيتهيأىل ان دى بداية آافية ا آتاب حكمة اجملاننيحبيت جد
 شكرا.. للتواصل

 :حييى. د 

وأنا أيضا أحب هذا الكتاب، وال أعرف آيف آتبته، وآدت
أن أخصص له يوما ىف هذه النشرة، لكن بعض أصدقائى حذروىن
من تشويه روعة جرعة اإلجياز الىت متيزه، بأى شرح أو إيضاح،

 .فاقتنعت

 .داية للتواصل بيننا فأهال أماىنأما أهنا ب

 أميمة رفعت. د

:هل يسمح لك وقتك بإآمال موضوع العالج النفسى
لقد طال إنتظارى.). م.م.م( املواآبة، املواجهة، املسئولية 

ختمد األفكار الىت أثرهتا ىف وأخشى أن تكون قد نسيت، أو أن
 أآرر نفس الرجاء ملوضوع العدوان واإلبداع، فقد. عقلى

 ... رآتنا هكذا دون إشباع أو إرتواءت

 :حييى. د

يا أميمة، انت تطلبني إآمال تسجيل خربتى ىف العالج
النظرية"، وصديقنا مجال الرتآى يطلب أن أآمل )م.م.م(

، وأنا أطلب إآمال آل شئ، وهل شىٌء"التطورية اإليقاعية
 يكتمل ىف حياتنا؟ 

 طارتنا، اهللا يضعنا حيث نتصور أننا نستطيع، وحنن وش

ىف آتاىب) الفصل الثاىن عشر(أحيلك مؤقتا إىل فصل العالج 
 وإىل آتّيب  "دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"
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وآالمها آتبا ىف السبعينات، قبل أن"مقدمة ىف العالج اجلمعى"
 لكنها البدايات،) م.م.م(أحنت هذا االسم 

 .فاطمئىن ألنك ال تستطيعني. أما خوفك أن ختمد أفكارك

**** 

 تعليق على اجلنسوية: حوار اجلمعة

   :أنس زاهد. أ

هذا بالضبط ما وصلت إليه متاما من :نعم يا دآتور حييى
 .رسالىت وال أدرى ملاذا مل اصرح به أنا

هذا ما. ىف مفهومه الصوىف أو ىف شكله البوذى التأمل
اإلنسان حسب جتربىت الشخصية، عىف اجلنس يتطل. أردت أن أقوله

أعيد خلق الطرف. أحس نفسى إهلا وأنا أمارس اجلنس. لإلآتمال
ومبا أنىن ال أشارآك ىف مسألة. فأصبح إهلا وعبدا أيضا. الثاىن

االعتقاد بوجود تناغم آوىن ما، فإنىن أرى أن اجلنس هو
وما هى. وسيلتنا الوحيدة لتحقيق األلوهية على األرض

ة إن مل تكن الشعور باألبدية وانعدام الشعور بالزمناأللوهي
بالنسبة. والتماهى مع اآلخر الذى هو خملوق آما هو خالق

ىف مرحلة التجريب على ما ملصطلح اجلنسوية، فهو مصطلح ال زال
وإن آان قد أعجبىن جدا الرتآيز على اجلانب اجلماىل. أعتقد

ذى يتداخل فيه احلسىلكن الذائقة مبعناها ال. واخلربة احليوية
املرأة مثال هلا رائحة. ..... يا دآتور باجلنسوى، مهمة جدا

مميزة قبل اآتمال اللقاء، وهلا رائحة أخرى مميزة أثناءه،
رمبا يدخل ذلك. وهلا رائحة مميزة جدا بعد الوصول إىل النشوة

ضمن ما أطلقت عليه أنت اخلربة احليوية ىف تعريفك ملفهوم
اجلانب الروحى من ن أال تعتقد أن يدخل ضمناجلنسوية، لك

اجلنس، حيث يستمتع املخلوق بالتذلل للخالق عرب مجيع
آما أن مسألة ماء الطرفني فهى. والطقوس الدينية املمارسات

ال أدرى. الدينية مرتبطة ارتباطا آبريا بكثري من الطقوس
ماذا أقول لك أآثر، آل ما أريد أن أبلغك به أنىن بصدد

أدىب يتناول ما أمسيته أنت باجلنسوية وارتباطها باملقدس عمل
 .ال باملدنس شكرا أستاذى وطبيىب

 :حييى. د

أوال، أرجوك يا أنس أن تعذرىن حلذف حمدود جدا لبعض
الكلمات، وأيضا الستبدال أقل لبضعة أخرى، فقد خاف
أصدقاء، أآثر حذرا منا، علّى وعليك من فرط الصراحة

ىن اعترب أن أى حذف أو التفاف، هو ينقص منوالتعرى، مع أن
صدق اخلطاب، إال أنىن حريص على مواصلة الطريق بأقل قدر من

 . املضاعفات دون تشويه األصل

طبعا، لكنىن متمسك بإيضاح" اجلنسوية"لست متمسكا بلفظ 
 . ما يشري إليه

لقد خفت من تصورك ألوهيتك أثناء اجلنس، لكنىن تراجعت حني
 ية الشريك وعبوديتك ىف نفس اللحظة، أما ارتباط رأيت ألوه
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،Sensualityاجلنس بالدين بالطقوس بالتاريخ باّخللق باحلسّية 
باملوت بالبعث، فهذه أمور شديد األمهية، وأنا أؤجل احلديث

ولنقبل التعريب" (اإلروتيك"فيها حلني انتهاء قراءتى لكتاب 
 )مؤقتا حلني االتفاق على لفظ أقرب

مهما، مع التذآرة بأن وبالنسبة لكتابك فسوف يكون
اجلنس، حىت احليواىن منه مل يرتبط باملدنس أصال إال ىف مراحل آان

 هلذا االرتباط دالالته السلطوية والقهرية واالغرتابية، 

أما مسألة اجلانب الروحى فأنا أجتنب بإصرار استعمال
من حيث املبدأ متعلال بأهنا من أمر رىب، وآأنه" الروح"آلمة 

نستسهل االغرتاب ىف لفظ جتريدى بعيدا عن اخلربةهنانا أن 
 . املعاشة

إن آل املزايا الىت نلصقها ىف مفهوم الروح جتريدا أو
استقطابا، ميكن رؤيتها ىف الوعى الفائق املتصل بالبيولوجى
آله، باجلسد وعيًا متعينا، ومن َثم ميكننا أن نعيش آلية

 . ربنا آما أمرنا تواجدنا دون انشقاق، ونرتك الروح ألمر

**** 

  حوار بريد اجلمعة 

 : رامى عادل. أ

":املهّيج"اقصد بالرخاوى ) ردا على التساؤل عما أقصد(
 املرّوض، واملطّبب، واملؤلف، 

 آده؟ حلو

 :حييى. د

 ربنا يسرت

 لة ّمنرها. أ

 :نرمني عبد العزيز. تعقيبًا على تعقيبات د 

نرمني على ذلك القليل الذى قد يكفى. أتفق مع د -1
فعدم التفاتنا أو إنكارنا, احيانًا لالستمرار واملواصلة

قد يكون من أسبابه أننا اعتدنا على" الشىء الـ ما"هلذا 
،)الشمس اللى تسد عني(ثقافة أال حنتفى سوى باألشياء الكبرية 

ىف حني تسقط آالف األشياء الصغرية اجلميلة النابضة بكل اخلري
 .والعنفوان

 :حييى. د

 بصراحة، نعم، 

 جدا، 

 .شكرًا
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 هالة منر.أ

نرمني فيما خيص عالقتكم وعالقتها. أوقفىن تعقيب د-2
أئتنس: "وامتلكىن نداُء أريد أن أوجهه هلا, بالقدر والغيب

 , "بك حني تقرتبني

    عالقىت أنا بالقدر والغيب؟وما : ويظل يراودىن السؤال

 :حييى. د

 هى عالقة أقوى مما تتصورين، 

 حىت لو مل تصل إىل وعيك الظاهر بقدر آاف، 

 .وهى الىت تعطى حلياتنا اتساعا، ولوجودنا نبضا

 حممود حجازى. د

مجال الرتآى ملؤمتر لعرض/مبناسبة دعوة سيادتكم من قبل د
ور فإنىن اضم صوتى لهقراءته لتجربة يوميات اإلنسان والتط

ملشاهدة تسجيل) إذا مسح وقتكم(آما أآرر دعوتى لسيادتكم 
ندوة املقطم عن اليوميات، فقد افتقدتك سيدى أثناء هذه
الندوة لتقييم ما وصلىن من قراءتى هلذه اليوميات وملا وصلىن

عاما من خالل 20مما تريد سيادتك توصيله منذ ما يزيد عن 
 .لكن بأداة جديدة هى هذه اليومياتاإلنسان والتطور و

 :حييى. د

يا عم حممود ربنا خيليك انت ومجال وأمثالكما، هى مل تكن
دعوة ملؤمتر هبذا الشأن، ولكنها آانت آرما من مجال الستثارة

، وماذا تفعل جلسة)القادم(احلوار ىف جلسة ىف مؤمتر دمشق 
ن ننبحساعة أو عدة ساعات، ىف مؤمتر مهما بلغت جديته وحن

أصواتنا منذ تسعة أشهر بالتمام، والكسل هو آما ترى يا
 شيخ، 

 احلمد هللا، 

 دعنا نرضى ونواصل

**** 

 قطرة سم: املقامة الثالثة

 : حممد أمحد الرخاوى. د

عدم، غاص ىف غيبوبة ظنها انكفأ يبصق ما مل يبتلع... 
أفاق خيرج يداه من ظلمات مل تنقشع، مضى يهذى وآأنه فقد ما

يفتقد، وأمسى موقنا بصبح رغم آل ما وجد، والسم اجهز مل
على نفسه وانسلخ من رحم الغيب، سهام تؤذن اال يكن اال ما

 .قد قدر ىف لوح حمفوظ عند مليك مقتدر

 :حييى. د

    دو أنك أصبحت أقرب وأهدأ قليال،يا حممد يا ابن أخى، يب
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 .شكرًا لك

 : مدحت منصور. د

ىف البدأ آانت الكلمة، أصل احلياة آلمة، ومع... 
أمل، وشوهنا الكلمة بكلمات الكلمة ولدت الرؤية والرؤية

آثرية آى نعيش ونتوالد ونتحارب مث حبثنا عنها من جديد
وأثناء ذلك رأى بعضنا ما مل يره اآلخرون، رأى حقيقة اإلميان

 . احلياة ى حقيقةورمبا رأ

 :حييى. د

على أن يواصل آل منا ما رأى حىت يرى ان ما رآه ليس
آذلك متاما، فرياه من جديد باستمرار، ذلك أن الرؤية هى

 عملية متصلة وليست إدراآا تقريريا ثابتا،

آما ال يصح للرائى أن ينكر على اآلخر رؤيته حىت لو مل ير
، ألنه ال أحد يرى"احلياة حقيقة"شيئا، وبالذات لو مل ير 

 .حقيقتها، وإمنا غاية ما منلك هو أن نسعى إىل ذلك

**** 

 !؟"بغباٍء انقراضّى"هل تنتحر البشريُة 

 هالة ّمنر.أ

تنبضوصلىن أن طاقة احلياة والبقاء والتطور لّسة ب
 . وبتعافر رغم آل شىء

 . وصلىن آمان ان اضطرار محل األمانة أصبح قضية استمرار أو انتحار

 :حييى. د

 فردا فردا: لك ما وصلك، وهو مسئوليتنا مجيعا، وىف نفس الوقت

 هالة ّمنر.أ

معده ومقدمه(أراىن عمر ابىن فيلمًا أمرآيًا وثائقيًا ...
واختضيت جدًا جدًا, رىعن االحتباس احلرا) إدوارد آل جور

وفهمت شوية ليه الواحد ما بيعرفش يصدق الكالم اللى من
لدرجة إّنى شّكيت ىف آل جور وقلت بيعمل(النوع ده بسهولة 

دعاية لنفسه بعد ما خسر جولة الرياسة اللى فاتت قدام
إترعبت من التهديد احلقيقى جدًا باإلنقراض واخلوف ده, )بوش

باقرا التعتعة وباستحضر جتلياهتاتقل علّى أآرت وأنا 
)املتقدم/ القائد(استغربت جدًا إزاى العامل , حوالينا

مطرح(وشفت إزاى إحنا , بينتحر فعال بغباوة وأنانية وآفر
وتساءلت حينها هل الكالم ده وغريه, )ما ترسى ِندق هلا

إنذارات ائية باالنقراض الوشيك؟ هل ميكن مقاومة هذا
قراضى وتغيري ما يتوقع أن يؤول إليه العامل؟التدهور االن

وقال ىل ميكن أه وميكن أل حسب إحنا ح"رد علّى عمر يومها 
 هو رد باللى ربنا خلقه بيه؟ وال لّسة مش " (نستجيب إزاى
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الشىء"هو ليه الواحد ّملا يقول آالم عن هذا , )واخد باله؟
 !، نشك فيه أو نعتربه مش واخد باله"ما.. الـ

 :حييى. د

الة، طبعا أنىن مل أتصور أن جمردلعلك تعرفني يا ه
سوف تستقبل بكل هذا" ما.. الشئ الـ"الكتابة عن هذا 

الصدق والتصديق، من أغلب املشارآني، صحيح أن االنقراض هو
االحتمال األآرب، وآفى غرورا من هذا املخلوق العجيب الذى

من األحياء الىت) وال أشطر(، فهو ليس أحسن "اإلنسان"امسه 
، لكن يبدو)من آل ألف 999مرة أخرى (عرب التاريخ انقرضت 

أن وعى اإلنسان قد وضعنا أمام التحدى الذى يسمح بأن
نتصور أن حياتنا أصبحت هلا معىن وطعم وحنن نقاوم، هذا وحده

 .يكفى أن نتميز عن ما نعرف من أحياء

أعىن جهود السلطات الىت تصورت –لكن أن تنقلب جهودنا 
- ة مصرينا باملال واالغرتاب والكذب والقهرأهنا امتلكت ناصي

تنقلب إىل اإلسهام ىف اإلسراع باالنقراض بأقسى وأغىب الوسائل،
أن يكونوا هم ىف مقدمة املنقرضني، -وأتوقعه- فكل ما أرجوه 

ألتفرج عليهم قبل أن يأتى دورى أو دور عمر أو دور أحد
 أحفادنا ولو بعد مائة ألف جيل،

، املهم أال نسارع"خد باله ونصفوا"أما عمر، فهو  
 ، إىل أن جيد هو لنفسه ولنا خمرجا، "باله هذا"بسرقة 

 .ربنا يسهل

 إسالم أبو بكر. أ

 اخلري وصباح السالم عليكم

برواية سوف اجلب لك") ما...ال شئ الـ("يذآرىن هذا 
سوف تنال اعجابك من نسخه منها واىن على يقني باذن اهللا اا

ره والنهم االدىب هبا باإلضافة اىل اا لكاتىبحيث مضمون الفك
الذى احبه اقصد الرجل الذى له فضل آبري على اخنراطى ىف

وآل ما ال اليه من آتاباته القراءة والتعلم وحب االدب
الدآتور الىت اثرت ىف جيلنا حنن حتديدا عموما هذا الرجل هو
تابالك امحد خالد توفيق، هى من اعلى املبيعات ىف معرض

االخري، وهى اول رواية للكاتب وال تتعجب عن اا اول رواية
 .وان هذا الرجل هو من عّلم جيال فلهذه قصة اخرى

 تعجبك اخريا يا رب

 :حييى. د

 النىب قِبل اهلدية، يا إسالم، 

 وربنا يعطيىن الوقت،

 نرمني عبد العزيز حمرم. د

، وهى الطاقة احلقيقية على حفظ النوع هى طاقة حب احلياة
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ب اهلدف الذى يبقينا على قيد احلياة، تتأتى إال حبال
 والبقاء لألذآى واألطول باال وأآثر احتماال ودهاء

 :حييى. د

 :أوافق من حيث املبدأ، شرط أن تكتمل قائمة ما يبقينا

البقاء لألقدر تكافال مع األحياء، ألن احلياة هى ·
 األحياء، 

 والبقاء لألنغم حرآية مع دوائر احلرآة،  ·

 اخل.. لألقدر إبداعا من واقع التناقض  والبقاء ·

 والبقاء ملن ذآِرت أيضا، مرة أخرى يا نرمني،

 ! وال تزعلى 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 الذى وصلىن أنىن فعال أشعر خبطورة ما حيدث، 

نعم أشعر بأا حماولة للقضاء على اجلنس البشرى ىف عقله
 .وعمله وليس حماولة لإلنقراض

 :حييى. د

 بعد القضاء على عقله وعمله،  وماذا يتبقى

 أليس هذا هو التمهيد لالنقراض؟

 مىن أمحد فؤاد. أ

متفقة جدًا أن الطاقة احلقيقية القادرة على حفظ النوع
هى طاقة احلياة والبقاء والتطور املوجود بداخلنا منذ
 .والدتنا، واحلمد هللا على أا موجودة ومازالت موجودة حىت اآلن

 :حييى. د

أصبح ميثل" طاقة" فعال، مع أن ما أعنية بكلمة احلمد هللا
"اإلميان"، بل و"الوعى"إشكاال لغويا وتواصليا، آذلك آلمة 

الذى ليس" اهللا" –استغفر اهللا العظيم  –يا شيخة، ورمبا 
 .آمثله شئ

 أعمل ماذا باهللا عليك؟

دعيىن أعدك باستمرار احملاولة، وهيا معا نشهد صعوبة
 .مع الصديق أنس زاهد" الطاقة"التواصل حول هذه 

 أنس زاهد. أ

ما هذه الطاقة الىت تتحدث عنها يا دآتور حييى؟ حنن متاما
 تصور أن الشيء أصبح يستخدم. آما قلت ىف زمن االستهالك

آل أنواع. اإلنسان، أى أن السلعة هى الىت حتكم مالكها
 الرفاهية من قصور فارهة  السلع، ابتداءا من وسائل
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 ة وآافيار إيراىن غري خاضعوسيارات آخر موديل وطائرات خاص
للتخصيب النووى، إىل اختزال الكائن اإلنساىن ىف مواصفات

لكن تسويقها وتسطيح اإلنسان جسدية هى ىف منتهى القبح،
 لقد اصبحت. أديا إىل تروجيها بشكل أستغربه أنا شخصيا

صناعة تكبري الصدور ونفخ األرداف ومط الشفايف صناعات
اجلسد األنثوى الذى حيتوى على بعض نتصدق يا دآتور إ. رائجة

العيوب آبعض النتؤات أو قليل من الرتهالت ىف أمكنة معينة،
أو حىت آرش صغري، أو ما يسمى بالسيلوليت، تثرييىن أآثر من

لقد سطحونا يا دآتور، وأصبحنا. اهلوليودية األجساد
وامتهنوه ووصلوا به استهالآيني إىل درجة أم أهانوا اجلنس

حىت معىن الرجولة واألنوثة شوهومها. أن يكون نشاطا جسديا إىل
ولست متفائال.. حنتضر.. نعم حنن ننتحر . لصاحل االستهالك

فاملعرآة أآرب منا.. على املواجهة بوجود الصابرين القادرين
.ال أعتقد أن هناك سبيل إىل إصالح اإلنسان. بكثري يا دآتور

املوسيقى بيتهوفن وحوارييهاتأمل فقط البالد الىت أجنبت نىب 
.موتزارت، أنظر ماهو نوع املوسيقى الىت تنتجها اآلن األول

أنظر إىل عدم قدرة حواس. بالطبيعة أنظر إىل عالقة اإلنسان
االحتاد بالطبيعة اإلنسان على العمل بطاقة مناسبة متكنها من

 شكرا يا دآتور ألنك آنت صرحيا ىف حكاية. والتماهى مع اجلمال
 .إلنقراض اللى قلتها ديا

 :حييى. د

- أو أغلب –الطاقة الىت أعنيها يا أنس هى بعيدة عن آل 
ما قلت، لست متأآدا إن آانت أقرب إىل طاقة بريجسون

حرآية"احليوية، أم إىل ليبيدو فرويد، أنا أرى أهنا هى 
، هذه الطاقة إن استقرت أو آتمت،"احلياة ذاهتا مبا هى
غري موجودين إال آوحدات لتخزينها إىل جيلفإننا نصبح بذلك 

 الحق

هو أقرب إىل" طاقة"الذى أدافع عنه وأنا استعمل آلمة  
حرآية التطور بزخم اجلدل والتشكيل ىف نوبات إيقاعية ال"

 !)هل وصلك شئ؟ آسف(، "هتدأ إال لتبدأ

آل ما جيرى حولنا من إجرام وتدمري، الميكن أن يستمر لو
قوة آافية، وشكل فاعل، وهو أمر ممكن منب" ال"أننا قلنا 

آل فرد، واحدا واحدا، مث آل الناس، فتهلك هذه الفئة
الباغية الىت تصورت أهنا اجلنس األعلى، مع أهنا اجلزء الغىب
الذى استعمل أعلى الذآاء التدمريى ليثبت أنه ال حيب احلياة،

 يستأهله بل إنىن أتصور أيضا أنه ال حيب املوت وال يعرفه، وال 

حىت املوت هو خسارة فيه، ألنه الميوت إىل احلى، وهم ليسوا
 ! أحياء أصال

 )9(اإلشراف على العالج النفسى 

 اسالم أبو بكر. أ

وال سؤال حايبقى سؤال غىب انا عايز اسأل سؤال مش عارف بقى
 عادى، لو فرضا الشخص ده ماراحش لدآتور نفسى وانه موجود
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يتعايش مع اجملتمع بالشكل اللى هو عليه، عايز اعرف ايه
 اجملتمع مث على نفسه او العكس ؟ خطورة مثل هذه الشخصيه على

ىف مع اىن اعتقد ان مثل هذه الشخصيه يوجد منها نسخ آترية
 .اجملتمع قابلت آذا واحد منهم تقريبا

 شكرا

 :حييى. د

عندك حق ىف السؤال، وليس عندى إجابة، فقط أذآرك إىل ما
أشرت إليه ىف تلك اليومية من ضرورة التميز بني ما هو مرض،

اخل آما..وما هو مسة للشخصية، وما هو أخالق، وما هو جرمية
 جاء ىف الرد

 اوسم وصفى. د

رياض وعرضكما هذا .أود أن أشكرك على إشرافك على د
 . علينا

األول هو أنه أغراىن. لك ّىف آثريًا على مستوينيلقد أثر ذ
بأن أفعل الشيء نفسه أى أطلب اإلشراف وأحب أن أعرف آيف

  أم آيف؟chatting خالل  هل يتم هذا من. ميكن عمل ذلك

. الشيء الثاىن هو أنىن شعرت بتحد أن أساعد من هم أصغر مين

 !فيك بارك اهللا. دائمًا ُتعلمنا وتتحدانا يا دآتور حييي

 :حييى. د

لقد أحلت تعقيبك ومشارآتك ىف مسألة لعبة: ابتداء(
 :مث )الكراهية إىل ملف الكراهية فأنتظرنا واعذرىن

هناك ثالث مستويات ىف النشرة يا أوسم حمملة هبذه اجلرعة
 اإلآلينيكية العملية

حنن نسجل بعض ما دار ويدور فعال ىف جلسات اإلشراف: أوال
صباحا 8إىل  7.30 جترى أسبوعيا آل ثالثاء من باملقطم، والىت

وننشر هذه الفقرة ىف اليوميات حتت(وأنت صاحب الدار فأهال 
 ") . اإلشراف عن بعد"عنوان 

حنن نرد على من يرسل لنا من الزمالء واألبناء: ثانيا
والزميالت ما يستثريوننا فيه أو يسألونا عنه، بعد عرض

، حىت نتمكن من إجابة حمتملةموجز للحالة، أو جلزء منها
)استشارات مهنية: وننشر هذه الفقرة حتت عنوان(الفائدة 

 .ولك أن ترسل ما تريد طبعا، يا رب قدرنا

حنن ننشر أحيانا حالة بأآملها وفيها من: ثالثا
وعنوان هذه(املعلومات وبعض خطوات العالج ما قد يفيد 

 ") حاالت وأحوال"الفقرة األقل حظا هو 

قيامك مبثل هذا مع من هو أصغر منك أو مع أقرانك، أما
أنك قادر على  -آما تعلم –فهذا يفرحىن جدا، وأنا أتصور 

 ذلك بال حدود 
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 سعاد موسى.د

للوعى دى مهمة جدا وبتسهل فهم حكاية تيارين .....
 . العيانني، ومع الوقت بتسهل الشغل معاهم

العيان يقدر يغزل التيارات املختلفة الشغل بيبتدى ملا
العالج وساعات واحد أعتقد البداية ممكن تكون أثناء ىف نسيج

 لوحده بيبقى العالج حتضري لذلك والعيان يكمل املسرية

 :حييى. د

 !! يا خرب يا سعاد

 أين أنت؟ إزّيك؟ 

 شكرًا لك،

 : رامى عادل. أ

هبدلة احملكمة، هى دى أصول, هى ناقصة مسخرة! ايقاف جمزرة
  .لفصه، يا هبوات جمعلصةمن غري ف, نقلبها بصبصه, اجلندلة

 :حييى. د

 مل أحب هذا الذى يشبه السجع يا رامى 

 أمجل من ذلك بكثري  –عادة  –أنت 

 نرمني عبد العزيز حمرم. د

أستاذنا، فهمت ليه ساعات ختلى مريض ما ينفعش ميشى من
غري دوا، تقوم توقف أنت الدوا عنه ومتشيه على العالج

حلني إشعار آخر، وذلك ىفبس   Psychotherapyالنفسى فقط
لو بينام آويس وله شغل منتظم حىت: "الفقرة الىت ذآرت فيها

لو نصب، ممكن تأجل دور الدوا شوية، لكن مع تقدم العالج،
تالقى األمور بتتقلب معاك، وظهور أعراض جديدة ىف احلاالت دى،
بيبقى دليل آويس على نشاط عملية إعادة التشكيل أو شئ من

ل، وساعتها بندى الدوا املناسب سوا سوا حسبهذا القبي
مستوى الوعى اللى عايزين نضبطه أو مده، حلساب مستوى وعى

 ".أنضج، وأقرب للواقع والقيم اإلجيابية

 :حييى. د

ترآت تكرارك للفقرة آلها، ألىن شعرت أنك أحببتها، وألىن
 .أردت من خاللك أن أعيد توصيلها

 رامى عادل. أ

...... 

 عورى باهلوان فهو يندرج حتت بند الكدح مهمااما ش 
 .سِحْقت

 :حييى. د
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أنت تعرف يا رامى أنىن أثق ىف قدرتك على ابتالع ما
 نسميه انسحاقا لتبدأ من جديد، 

 ).على األقل(فأنت بسبعة أرواح 

**** 

 )3(استشارات مهنية 

 حممود حجازى. د

بعد آل هذا الزخم والعلم والصنعة الىت نتعلمها من هذه
احلالة وهذا الباب إضافة إىل آل ما نتعلمه من وجودنا

بإننا نتشوق لدراسة شاملة عن: جبوارك سيدى، استحلفك باهللا
 .الفصام من وجهة نظر مدرسة حضرتك

 :حييى. د

سا بطلبكأماىن الرشيدى ىف فرن. حاضر، ستفرح ابنىت د
هذا، وآل وقت وله أداًن، من يدرى إىل أين جترجرنا هذه
النشرة، فقط أذآرك أنه ليس ىل مدرسة، ورمبا آان ىل عندآم

 .وعند اهللا ما هو أهم من املدرسة

**** 

 )رق احلبيب(قصة 

 : امى عادلر.أ

الشفق االمحر ومنتهى اخلضرة, دفنت راسى وآل املى حبجرها
هل, ها قد خرجت مل تعد, وقد امسرت جبهيت, وعنزتى يتبخرتون

الوشاه املختالون سكىن؟ آال مازال فانوسها ضمن األبالسة
 املعفر الباهت النارى هنا ىف االدمي

 :حييى. د

 هكذا عدت إىل رامى يا رامى

 .على السالمةمحدًا هللا 

 : مدحت منصور. د

حتية طيبة وبعد ما أمجل حلظة صدق ولو آانت ضمن املرض
 .واملعاناة

 :حييى. د

 .الصدق املؤمل مجيل برغم آل شئ 

**** 

 )العجوز واخليط(

 : مدحت منصور.د

 اهلاتف وما أن رفعت السماعة حىت اال على بسيل رن جرس
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:أين أنت من ثالثة أشهر وأجبت: من السباب مث أردف
البيت على بعد ثالثة خطوات: مشغول واهللا يا حاج فأجاب

ولكىن: عندى ساعتني من الفراغ صباحا سآتيك باآر قال: أجبت
ولكنك تذهب للنادى منذ واحد: قلت أذهب للنادى صباحا

اللى ملعون أبوك ألبو: أجاب وعشرون عاما فال تذهب غدا
 .جابوك ورزع السماعة

أطرقت وأنا أتذآر صفعته على وجهى عندما آنت ىف
الثامنة عندما تأخرت عن موعد عودتى ثالث ساعات ولكىن مل
أنس أبدا منظر هلعه على وتذآرت عندما آان ينظر إىل بقسوة
عندما أخطئ ولكىن مل أر فيها أبدا غري حب عميق وتذآرت

نما عارض دخوىل آلية الطب ألىن لن أآون سعيدا بالدراسةحي
هنا رن اهلاتف, املستمرة واهتمته والدتى حينها باجلنون

بسرعة نسيت آل شئ وتوجهت إىل, يستدعيىن الستقبال مولود
عملى وعندما عدت توجهت للنوم مباشرة ورأيت نفسى ىف غرفة

يلة وفتيةمولودا هو ألىب آانت امرأة مج الوالدة أستقبل
مسعى بعض الكلمات مثل واملمرضات يضحكن ويتغامزن وترامى إىل

آنت سعيدا حقيقة بل ومبتهجا_ إنه ىف الواحدة والثمانون_ 
أيضا وعندما خرجت مل أجده وتوجهت إىل منزله فقابلىن
بامتعاض وأسرعت أخرج احلبوب من جيىب فسألىن ما هذا؟ أجبته

امش يا ابن الكلب: دة فصاححبوب زرقاء لزوم العروس اجلدي
استيقظت ومازالت االبتسامة على. أنا أفضل من عشرة مثلك

ارتديت مالبسى وسألتىن زوجىت ملاذا آل هذا التأنق ىف, وجهي
 .النادى الصباح الباآر إىل أين؟ فأجبتها إىل

 :حييى. د

 ال تعليق

**** 

 )حبثا عن منهج جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر(

 : عبد ايد حممد.أ

رغم أن فكرة وجود منهج آخر لفحص ما نتصوره عن
عواطفنا مهم رغم األمل اللى سوف نواجهه، لكن ده صعب ومؤمل

 ىف نفس الوقت هو مهم، حنعمل إيه؟

 :حييى. د

لمناهج اجلاهزة، وال نرفضها مننستمر، ال نستسلم ل
البداية آلها على بعضها، فقط، حنذر االحتكار، ونبحث عن
الوصالت الضرورية بني املناهج وبعضها، فيتكشف لنا الطريق

 .أرحب باستمرار

 .من يدرى
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מא؟א−295 ؟א؟

تعتعة

آتبت ىف هذا املوضوع عدة مرات، وبالرغم من يقيىن من أن
العودة إليه لن تغري شيئا، فقد وجدت أن اشرتاك إعالم

ىف دغدغة مشاعر الناس صغارا) واملستقلني(املعارضة واحلكومة 
 (!!).أو آبارا، بدون مسئولية، هو نوع من اتفاقهم أخريا 

ى بعناوين وصور مثرية، ىفاملاض 11طالعتنا صحف األربعاء 
عينا فتاة مجيلتان، وبعض شعرها،: الصفحات األوىل غالبا

متأل ثلث نصف الصفحة األعلى، والدموع تنساب على  الصورة
خديها، صورة تليق باإلعالن عن مسلسل حلبيبة شابة فقدت

، لكنك تفاجأ باملكتوب حتت الصورة!!خطبيها ىف حادث سيارة
بسبب صعوبة امتحان التفاضل وحساباليوم احلزين "عن 

، صورة أخرى لفتاة حمجبة، مجيلة رقيقة، تلبس"املثلثات
طالبة"عوينات أنيقة، وتضع يدها على فمها شاهقة وحتتها 

، صورة ثالثة ألم وابنتها وآل"تبكى من صعوبة االمتحان
منها تضع يدها على وجهها ىف جزع مل أر مثله إال يوم وفاة

صورة رابعة لفتاة أحنت رأسها فلم يظهر. اصرمجال عبد الن
وجهها ووضعته بني آفيها، تقف زميلتها جبوارها تواسيها وهى

شكاوى جبميع احملافظات من صعوبة"حتت عنوان !! ىف أسى بالغ
جند حتته صورة خامسة لبنتني" أسئلة التفاضل والتكامل

خرىواأل!! رقيقتني واحدة تضع يدها على فمها ووجها آله أسى
صدمة"تضع يدها على عينيها ىف جزع ساحق، وحتت الصورة 

 ،!!"وبكاء من صعوبة االمتحان

تسارع احلكومة بإصدار بيانات متالحقة آأا اعتذار 
، وهى تعد بتعديل توزيع"اخلطأ"واجب وحماولة تصحيح 

ترتفع التوسالت إىل الرئيس فيلوح ىف: الدرجات وعمل الالزم
عد باالستجابة، ومل يبق إال أن يتعهد وزيراألفق ما يشبه الو

 .التعليم أال يعقد امتحانات من أصله

يبدو أن بعض األهاىل قد اشفقوا على الناس مقدما،
فسارعوا حبل املشكلة باجلهود الذاتية، من باب الوقاية من
هذه اآلالم النفسية، فنجد العنوان التاىل ىف اليوم التاىل

 ليزية يتم توزيعه على األرصفة ىف امتحان اللغة اإلجن".. 
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حمافظة آفر الشيخ، وورقة األسئلة خترج بعد مخس دقائق من
ويا دار ما(بداية االمتحان لإلجابة عليها وإعادهتا للجان، 

بيع منوذج إجابة: "وىف صحيفة أخرى ىف نفس اليوم) دخك شّر
 !!)عالربآة". (امتحان اليوم بثالمثائة جنيه

دف؟ ما هو هدف صحفما هذا بالضبط؟ ما الذى جيرى؟ ما اهل
وهل صحف املعارضة ليست(املعارضة، ما هدف الصحف القومية 

 .تساوت الرؤوس وإن اختلف اهلدف: أخريا) قومية؟

يوم اجلمعة يظهر عنوان ىف الصفحة األوىل أيضا!!! احلمد هللا
حتت صورة طالبتني مجيلتني ضاحكتني راضينت هانئتني، يقول

خرج الطالب سعداء بأسئلة".. ، "البسمة عادت للثانوية"
 ، "إخل... اللغة اإلجنليزية 

وأخريا يظهر حتقيق ىف الدستور له داللة ختامية يتساءل
وال" هل يكون واضع امتحان التفاضل سببا ىف إقالة احلكومة"

أظن أن أحدا انتبه إىل إجيابيات ما جاء ىف هذا التحقيق على
 .ب الوطىنحسام بدرواى، برغم أنه من احلز. د.لسان أ

تساءلت ىف تعتعة األسبوع قبل املاضى عن هذا الذى يدس
لصناع القرار فيضعهم ىف مواقف حرجة" املقالب"مثل هذه 

تكاد ختل بتوازن احلكومة، وضربت لذلك مثال حكاية قرار
هل جيوز أن واضعى أسئلة: العالوة وحلسها، أتساءل اآلن

لطابور اخلامسضمن هذا ا  التفاضل وحساب املثلثات هو من
 .الذى يعمل على إحراج أوىل األمر هكذا جدا؟

أختم التعتعة بعنوان أخري، حتته صورة أم طيبة حزينة باآية
تدفن ابنتها رأسها ىف صدرها، أّجلت اإلشارة إليه ملا فيه من

للوقاية من هذه الكارثة، يقول - باملرة –للدور النفسى    بيان
دموع وايارات ىف جلان: املمذحبة التفاضل والتك"العنوان 

واضعى"لـ اختبارات نفسيةاالمتحانات وخبري يطالب بإجراء 
 :، وتفصيل هذا اجلزء األخري جاء هكذا"االمتحانات

استشارى الطب النفسى" فالن"من ناحية أخرى طالب " 
بإجراء اختبارات وتقييم لواضعى االمتحانات ىف مصر من قبل

ة للتأآد من خلوهم من العقدجلنة تضم علماء نفس وتربي
النفسية، ومتتعهم بضمري حى، مشريا إىل أن بعض واضعى

ومل يشر طبعا(االمتحانات، يعانون قهرا اجتماعيا ووظيفيا 
وىف نفس الوقت!" ينتقمون من الطلبة وأسرهم"أم لذلك 

أنا ال ألوم الزميل فلست متأآدا أن هذا نص) حيرجون احلكومة
 !!العام يربر مثل هذه اآلراء آالمه، لكن اجلو

 هل حيتاج األمر إىل تعليق؟

فهو املنقذ ىف. اجلميع ينتطرون توجيهات الرئيس حفظه اهللا
رمحة بنا –آل أزمة ىف آخر حلظة، فقط على املستشارين األفاضل 

 ما هى األزمة بالضبط؟: أن حيددوا لنا وله أوال -

 حساب املثلثات؟هل هى ىف صعوبة أسئلة التفاضل والتكامل و 

 أم ىف داللة آل ما جاء ىف هذه التعتعة؟ 
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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 عليه ــ  او مشارآته عدي

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

ـي  مقدمة يف العال  - ) مدرسة العراة ـة يف  - ج 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  - بني التفسري واالستلهام مواقف النفري - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم 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: النفسي

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

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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . 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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