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 )125حلم(:نص اللحن األساسى
ئ من األثاث ىف موضعهتوجهت إىل مسكىن فوجدته ميور باحلرآة وال ش

ومثة غلمان وبنات ال أعرفهم يلعبون هنا وهناك دون أن حيسوا حبضورى
فانقبض صدرى ودلفت إىل الشرفة املطلة على حديقة قريبة مىن وفيها
شجرة ضخمة متتلئ أغصاهنا بالعصافري املزقزقة وآانت الزقزقة وحرآة

 .تغردالعصافري قد أنستىن آل شئ غري صوت العصافري وهى 

 :التقاسيم

لكن الغلمان والبنات انطلقوا فجأة من املسكن إىل.... 
احلديقة، وأخذوا يقذفون العصافري املزقزقة حبجارة صغرية ال تؤذى،
فزادت الزقزقة رقة، وطارت العصافري حنو مسكىن وآأهنا اشرتآت ىف
اللعبة، وآأهنا قد اتفقت مع الغلمان والبنات أن يتبادلوا

ألماآن، واحرتت إىل أى الفريقني أنتمى، ودعوت اهللا أناألداء وا
 .يضعىن حيث يرى أنه األصلح ىل، وإن آنت شخصيًا أفضل الزقزقة

**** 
 )126  حلم(: نص اللحن األساسى

ذهبنا لتهنئة الوزير اجلديد بوصفنا أصدقاء قدامى فرحب بنا
التاىلووجدنا أحباء آخرين فرجعنا معهم إىل عهد الصبا وىف الصباح 

أذاع الراديو البيان األول حلرآة اجليش وعندما ذهبنا إىل السكرتارية
 .للرتحيب قال لنا ال تسهبوا ىف الرتحيب قبل أن تعرفوا القادم

 :التقاسيم

مل تكن الوزارة قد استقالت أو أُقيلت بعد، فلم متض على... 
احلرآة سوى ساعات، مث وجدت نفسى واقفا ىف صف طويل أمام جممع
التحرير، ونظرت ىف الساعة الىت فوجئت أهنا ضخمة جدًا وقد وضعت فوق
النصب اخلاىل وسط امليدان، وإذا هبا تعلن تاريخ اليوم وعقرب
الثواىن فقط هو الذى يدور بسرعة فائقة آأنه يسابق نفسه، وامتأل

وتلفّت حوىل فلم أجد أى حريق،   امليدان بعربات املطافئ احلمراء،
أبواقها وأجراسها مل تكف عن اإلزعاج، مث صمتت فجأة،لكن أصوات 

وانطلق ميكروفون آبري يؤذن لصالة الظهر عصرًا، وراح يكرر أن
 ما احلكاية؟: ، فسألت أصدقاءنا القدامى"الصالة خري من النوم"

 .لقد تغري آل شىء، وأصبح نوم القيلولة أهم من قيام الليل: فقال أحدهم
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 :مقدمة

من البديهى أن يكون الرتآيز ىف بريد هذا األسبوع هو على
، إال أن موضوع املؤسسة الزواجية وصعوبات إجناحها"غزة"

ا، وأنا أتصور أن جهادوتطويرها قد أخذ حجما يستأهله أيض
البشر ليكونوا بشرا أسوياء، ال قتلة، وال مسوخا، حيتمل

 . اجلهاد ىف آل اجلوانب طول الوقت

**** 
 االمتناع عن التوقيع: تعتعة

 ماجدة صاحل . د

يا دآتور حييى لقد أشتدت تعتعتك هذه املرة حىت آادت أن
)الوتر(تصل إىل حد امللخ، فأشتد األمل العاجز من فرط العصب 

 . املشدود، دون تناثر قد يعفيىن ولو جزئيا من مسئولية عجزى 

 من أآثر املعنيني هبذه الكارثة؟؟ فإىل أين باهللا عليك وأنا

 :حييى. د

دون تنازل عن األمل، ودون انسحاق به، ودون تفريغه ىف
عويل، أو تصور أداء واجبنا آله بالتربعات والشفقة
واملصمصة، أجيبك أننا ذاهبوان إىل ما نستحق، وحنن نستحق
خريا آثريا رغم الكذب، واحلماقة، والنفاق، والغباء، وسوف

تعرفني، وتسامهني، واليوجد سبيل –يا ماجدة  –وأنت ترين، 
فردى آخر، أما احلل اجلماعى العادل فهو قادم أيضا من جمموع

 .اصرار األفراد، نأمل أال يتأخر إال مبقدار أن نكون أهال له

 هيثم عبد الفتاح. أ

أنا ال أوافق على التوقيع، وحاسس بالذنب والتقصري جتاه
نفس الوقت جوايا سخط وغضب آبري جدًاإخواننا ىف غزة، وىف 

جتاه حكامنا العرب الذين وقفوا وال يزالوا واقفني مكتوىف
إىل مىت.. األيدى ومنذ زمن بعيد جتاه ما حيدث باألراضى احملتلة

ىف هذه اللحظة الىت اآتب فيها هذه الكلمات... سنبقى هكذا
ل،ال أملك سوى الدعاء لألخوة ىف غزة بالصمود واالستبسا

 .وأيضًا الدعاء حلاآمينا بأن يتخذوا موقفا، أى موقف

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3864



א  16I01I2009א –א

 :حييى.د

الدعاء لإلخوة ىف غزة وارد، وواجب، ومستجاب، على ان
 .نكون أدوات حتقيقه

أما الدعاء حلاآمينا بأن يتخذوا موقفا أى موقف، فسوف
يستجاب أيضا ألهنم فعال يتخذون موقفا، ال أحب أن أصفه ألنه

 .ليس املوقف الذى ىف بالك

 اجلندى مروان. د

أتفق مع حضرتك ىف االمتناع عن التوقيع، وأحيانا آثرية ال
أحب أن أخوض ىف مناقشات خاصة باحلرب والسالم، وحال األمة
العربية وأهترب منها حني تثار أمامى، ولكن يتولد داخلى

 .احساس بالقهر والعجز ال أعرف ماذا أفعل به

 :حييى. د

عرتاف بالعجز مهاآسف، ذلك ألىن أعترب قبول القهر واال
 ىف اجلارى -غالبا–مشارآة من جانبنا 

الصدق واملواجهة، بقبول اهلزمية، وإعالن االستسالم وتسريح
اجليوش الرمسية، مث جتييش الشعوب املهزومة استعدادا لنصر
حقيقى هو حل شديد اإليالم، لكنه أفضل من الكذب والتأجيل

 .واخلداع والنفاق

ننتصر، أو قبول اهلزمية السالفةاستمرار احلرب إىل أن 
املواصفات هو احلل، ودفع مثنها، مع البداية اجلديدة

 .الفورية، هو اخليار الواقعى املؤمل

 حممود حجازى. د

استفدت آثري من قراءة حضرتك للتاريخ هبذه الطريقة ذآرىن
مبا يفعله األستاذ هيكل على قناة اجلزيرة، ولكن إذا ماذا؟

رد آالم ىف آالم آعادتنا، مث ماذا سيفعل هذاأخشى أن يكون جم
الفهم هل سيطعم أهل غزة؟ هل سيوصل السالح للمقاومني؟ هل

 .سريوع إسرائيل؟ أشك ىف ذلك

اإلسرائيليون ومن ورائهم اإلمريكان ال يفهمون سوى لغة 
القوة، هم يعرفون آخرنا، سيخرج حكامنا ليشجبوا وينددوا،

 .عتاد على آل ذلك ويستمر الوضعوخترج الشعوب للتظاهر مث ن

 :حييى. د

أنا ال أوافق األستاذ احلرىف احلاذق هيكل ىف موقفه أو: أوال
حتليالته، وأمسى أحيانا ما يتحفنا به من ذآريات ووثائق، امسيه

وهو مشارك مائة ىف املائة ىف الكذب ىف قراءته" الكذب املوثق"
مث تربيرها، 1967زمية ، وأيضا ىف املشارآة ىف ه1956ملا حدث سنة 

 إخل... ، "نكسة"وإطالق اسم التدليل عليها وتسميتها 

وهو إن مل يعرتف بكل ذلك بشجاعة فلن أقبل منه أى تفسري 
 من مقعد املعلم احلاذق املغرض، بوعى أو بغري وعى،
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مث إنىن ال أصدق التاريخ عموما فهو على أحسن الفروض 
 ،"وجهة نظر"

ثالثة أرباع  آثر منموقف معايش عمره أ"وما قدمُتُه هو 
 ".قرن خيطئ ويصيب، ويأمل أن يتعلم باستمرار

الرد على اجلزء الثاىن من تعقيبك تقرأه ىف تعتعة: ثانيا
 .إن شاء اهللا) السبت(الغد 

 نادية حامد حممد. أ

اخلاصة" التعتعة"ال أوافق على توقف حضرتك عن آتابة 
ها ألهنابأحداث غزة، وأطلب من حضرتك استمرار الكتابة في

–األمل  –اإلبداع  –احلرب : إبداع وحضرتك سبق وذآرت إن 
 .الصرب، تكفى أن تكون حال مؤقتا لألحداث اجلارية

 :حييى. د

األمل الذى يتفجر داخلى وأنا أآتب ىف هذا املوضوع أآرب من
آل تصور، وأخشى أن يشلىن، وأنا ال أتصور أن الكتابة هلا

الذى البد أن" للفعل" للتخطيط دور إجياىب فيما حنن فيه، إال
يستمر طول الوقت طول العمر، وأتصور أن ما نفعله سويا ىف

ألننا نبحث سويا ىف إحياء الفطرة"هذه النشرات هو فعل 
البشرية الىت شوهوها بكل هذا القبح، ونأمل أن نواصل

 .السعى إلعادهتا إىل أصلها آل دقيقة، بكل وسيلة

 عمرو دنيا. د

أى متاما يا سيدى ىف امتناعك عن التوقيع،أوافقك الر
آما أنىن أوافقك ىف حتفظك وختوفك من املصدر الذى يرعى ذلك
املوقع وأولئك املتطوعني، فهناك آثري من عالمات االستفهام

 .بداخلى جتاههم

 :حييى. د

األساسى" امليل"أرجوك أال تنسى فضل الصديق الذى أرسل ىل 
ذا املوقف، فهو صاحب السبق ىفالذى نبهىن أنا وانت إىل ه

 .االمتناع عن التوقيع وله الشكر أوال

 مدحت منصور. د

وصلتىن حرية حضرتك واحرتت معك بدرجة من احلماس وعدم
 .1948الرتآيز واآلن أضفت ىل خربة جعلتىن أفهم آارثة 

نعتم إحساسكم وأنتم تقرأون الفاحتة، حنن) أظن(وصلىن 
نا وإعالمنا على أن نعترب آامبعلى أنفسنا تساعدنا حكومات

استسالما(شجاعا و رغم أن هذا ما أشعر به  ديفيد استسالما
جدا أن أقرؤه، إال أىن أول مرة أقرؤه، آنت حمتاجا) غبيا

اآلن والغالبية من الناس. آنت حمتاجا أن أشعر أىن لست خمطئا
وقلة حيلة وعتامة عقل هلم وأنر طريق أحياء يعيشون ىف حرية

نتناسى احلادث اآلن ولكن ال الظل، ال أقول أن ننسى أوىف 
 على  حىت غري قادرين) الناس(نريده أن حيدث مرة أخرى وحنن 
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الرؤية على التفكري، نريد أن نتعلم أوال آيف نفكر وآيف
نشعر بذواتنا ونشعر اآلخرين بذواهتم حىت تنشأ أجياال قادرة

نستطيع أن حنارب أوال على استخدام العقل واإلبداع، عندها
 .جيال بعد جيل

 :حييى. د

ال أخفى عليك أنىن آنت، ومازلت من مؤيدى آامب ديفيد، ومن
، على شرط1973مؤيدى زيارة السادات للقدس، ومن الفرحني حبرب 

أن نعلن أن حمصلة آل ذلك آانت استسالما ال سالما، وأال نزعم أن
هى آخر احلروب، أقول أنه مادام جممل حصيلة احلروب 1973حرب 

خلمس هو اهلزمية، فلتكن آامب ديفيد هى اإلستسالم الشجاع، علىا
فورًا، بدال من أن نكتفى بإعالن" أول احلروب احلقيقية"أن نبدأ 
مث نسرح اجليوش الرمسية، وخنلع آل احلكام املسئولني!! هناية احلرب

عن اهلزمية، خنلعهم من آراسيهم ومن نفوسنا معا، مث نبدأ ىف
 .ا آامال ىف آل ااالتإعداد الشعب جيش

 .موجز ذلك آله، سوف أنشره غدا أيضا 

 رامى عادل. أ

عرفناها، إىل اآلن، انت حتارب حىت احلياة هى احلرب، منذ
اصدقاءك، رمبا آى تكسبهم، ال داعى للسالم، فهو آفة العقالء، وال

طواريء،/ سبيل اليه، مهما غرتنا االماني، مصر تعيش حالة حرب
حناء االرض، منذ نصحو باآرا، وحىت ىف احالمنا اهلرمة،ا وآذلك آل

البعض، ىف عيادتك، وعلى هذه الشاشة، وىف انا وانت حنارب بعضنا
ندوتك، واىل ان يرحل احدنا، آى يلحقه اآلخر، ال داعى النكار
اننا متورطون اىل النخاع ىف احلرب، واعداؤنا منتشرون ىف آل

وآلنا لسنا أنبياء، حنن خلقنا بقاع االرض، وحنن مثلهم متاما،
نقتل بعد، متاما، ولكننا على استعداد، وانت ال للحرب، نعم، مل

يردى أخاه قتيال، رائحة تدرى من خيتيبء ملن، وال من منا قد
اعيتنا، موجوده ىف آل مكان، وجثث االحياء قد) احلقيقيه( الدم

فاحلرب ويدا قاسية تنغز آال منا ىف مرقده، تستبيحه، ومع ذلك
 تبدأ بعد، على االقل هنا احلقيقية مل

 :حييى. د

ماذا جرى لك يا رامى؟ آيف عقلت هكذا؟، لكنه عقل أرسخ
 .من أى جنون يارجل

 حممود حممد سعد. أ

تربية –األسرة  –ىف العمل (أين اإلشارة إىل جهاد النفس 
 .ينبغى أن تكون هلا داللتها وقيمتها..) إشارات املرور –األوالد 

 :حييى. د

جهاد النفس آما يّعرفه الفقهاء على العني والرأس، ولكن
اجلهاد األآرب هو أن تعمل عمال حقيقيا جادا فرحا مسئوال
متأملا طول الوقت، طول العمر، وهو الذى يبدأ مع استمرار

 .بعد إعالن اهلزمية للبدء من جديد: احلرب، مرة أخرى
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 حممود حممد سعد.أ

ل هذه املواضيع أليسمعرتض على قرارك بعدم الكتابة ىف مث
 .هذا انسحابا حىت ىف أقل ما نستطيع فعله

   :حييى. د

 برجاء قراءة ردى على نادية حاال

 حممد أمحد الرخاوى. د

العالة حلساب قوى هل يستسلم الذاهلني املغيبني السلبيني
 ام يستسلم املبدعني اىل قوى وأد العدم والطاغوت شخصيا

احلالة اآلن آما ذآرت شخصيا االبداع اوال باول فيموت االمل
من قوى العدم على اجلانبني اىل تذويب احلدود هى حماولة خبيثة

احلالة اآلن هى ارادة تغييب .بني اخليط االبيض واخليط االسود
قبل وجود اهللا آمحور آدحا اليه طول الوقت بعد الكفر وجودا

اذا آان ألى امل ان يتولد خبروج احياء من أموات .اعتقادا
تكتل قوى احلياة آما خلقها اهللا ضد قوى العدم فال مناص من

قوى العدم تشمل العاطلني السلبيني .على اجلانبني طول الوقت
الطغاة العالة املتحجرين املتجمدين وعلى اجلانب اآلخر تشمل

 املزيفيني املصرين على جر العامل معهم اىل الفناء شخصيا

 :حييى. د

 !!ليكن

أفتقد حجم وعطاء فعلك، مقارنة بصياحكومع ذلك فمازلت 
وسبابك وجتريدك املعقلن الذى آان يغلب على تعقيباتك وهو

 يقل تدرجييا يا شيخ،

أخى أآثر بعد رحيله/آنت أتصور أن اآتشافك حبك ألبيك
ميكن أن يلهمك حبا فاعال، واحرتاما خمتلفا، وبصرية قادرة

 ...........لتفعيل ما تقول، بدال من ترديد ما 

يا ترى هل أنت على قدر مسئولية قولك ربنا وجودا قبل
 .يارب تكون اإلجابة باإلجياب   أن يكون اعتقادًا؟

 .أشكرك

)طريان اخلليج(تذآرت يا حممد سخطك على املضيفة : ملحوظة
أثناء عودتك من اسرتاليا حلضور معزى والدك، وآيف أهنا تنطق

 اللغة العربية وهى تلحن،

 !!ول مخس آلمات مث قمت بإعراهبا لو مسحت؟هال قرأت أ 

 !!يا أخى!! يا أخى 

 إسراء فاروق. أ

هى آخر احلروب اللى بالسالح، لكن منذ 73قد تكون حرب 
متتالية من احلروب واهلزائم  ذلك احلني وأحنا عايشني سلسلة

 واملصيبة إن أحنا مش عايزين ) احلرب اللى من غري سالح(
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أل وبندلع فيها.. ريةنشوفها هزمية ومستغربني من الكذبة الكب
ونسميها أيشى معاهدة سالم وحقيقة األمر أهنا آانت معاهدة

..وأيشى تبادل جتارى .. استسالم، وأيشى نسميها تبادل ثقاىف
 .إخل ونتيجته ده هو اللى شايفنوه النهاردة ىف قطاع غزة

 :حييى. د

 .ليس عندى إضافة أآثر مما ذآرُت سابقا

**** 

 !!"املخ العاملى اجلديد"، وقوُد لتشكيل "غزة" تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 يف حاالت لست ادرى آيف حتملت ان تلملم نفسك وان ترآز
انا مل استطع ان اقرأ اصال حيت اآلن، لكين حاولته، سامح وغري

بباىل آيف ميكن ان يغوص آل هذا التحليل والتشريح يف مث خطر
ووضع الفروض الىت هى بداهة النفس تصورا انه علم بالنفس

 قابلة للتطوير والتعديل او حيت الرفض، لكن هذا ليس
ذا الغوص الشديد ان يتحول ايلالسؤال، السؤال هو هل ميكن هل

نفسية منائية بدءا من الطفولة شخصيا مناذج بديلة ايل صحة
مرورا بالرتبية على مراحلها املختلفة، اذا آان هناك ما

مرورا بازمات املراهقة فازمة منتصف العمر يسمي بالرتبية،
 ...اخل

هذه اخلربة العريضة والعميقة ان مبعين آخر هل حتلم بعد آل
تكتب آيف كتب لنا وملن سيأتي بعدك خرباتك فيما مر بك وانت

 التعامل مع حمنة البشر يف سوائهم واضطراهبم آما قال مجال
الرتآي مبعين اخري امل يأن االوان ان تشرح لنا آيف يتولد

مع احرتام ازمات وجودهم مبواآباهتا مث البشر يف صحة نفسية
 ان امكن فالتطور جتاوزها بعد استيعاهبا الضطراد النمو

 :حييى. د

أنا ال أآف عن احللم غائصا ىف! من جهة أحلم، فأنا أحلم
 الواقع

 حاضر من عبثّى

 ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها  -بداهة–علما بأنه 

 هو أقل آثريا من آمالك" وسعى"وأعتقد أن 

 لكننا حناول

**** 

 )30(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 )2من  2(جية والعالقة باملوضوع عن املؤسسة الزوا
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 أميمة رفعت.د

الوقت احلاضر وميكن أن قفزت يف ذهين فكرة غريبة شوية على
 أهتم بالدناءة أو الرجعية على ضوء الثقافة احلاضرة واليت

معاتنا الشرقية، أال ميكنآان هناك إصرار على تأصيلها يف جمت
حال هلذه املؤسسة الباردة اجلامدة أن يكون تعدد الزوجات

والذي قد يبدو أال ميكن أن حيرك هذا احلل  القامعة يف جمملها؟
مضحكا املشاعر األنثوية البدائية واملختبئة داخل تعقيدات

لتظهر داخل املؤسسة الشرعية مرة أخرى فتؤدي إىل التقدم
مشكلة اجلمود والربود حيل  ذآري أنثوي و بالعكسحراك ما، 

 والقمع معا؟ أحاول أن أوضح مبثال عن الغرية ، اآلن أصبحت
مصحوبة عادة إن مل يكن دائما بتجرمي  غرية املرأة على زوجها
االحتياط وإن مل يكن الرجل على خطأ الرجل وحىت على سبيل

نصر الغريةع وإن أعجبت به أخرى، وصل أن تنكر بعض النساء
 .من أصله مقابل عقلنة ما وآأن الغرية هي ضد العقلنة

إىل الزوج و الذي يعين عندي التقرب مثل آخر التودد
التودد قد قل حبنان وميكن برشوة ترضي الزوج أظن أن هذا

أحتدث طبعا. آثريا يف امل دون التعميم ولو بكوب من الشاي
حمرتما آل ما خيالفها، الديانات واملذاهب اليت تسمح بذلك عن

 .أستاذنا ملثل ذلك ولكم جزيل الشكر أرجو أن يتسع صدرك يا

 :حييى. د

مهمت أن أعتذر عن التعقيب على هذا الرأى الشجاع الطيب،
 ،"وآأن الغرية هى ضد العقلنة" .. آما أىن مل أفهم قولك

وعموما، فإىن أوصيك وأوصى نفسى بقراءة التاريخ
ن ضرورة العدل بني أطراف القضية، وأنمبسئولية، للتأآد م

يكون املقياس هو مقدار النضج لكل من الطرفني، وليس جمرد
التمييز بني رجل وامرأة، وأن ننتبه إىل أن املرأة نالت من
الظلم مايكفيها وزياده، وهى ليست ملزمة بالتودد أو
التقرب للزوج سواء آرشوة وأيضا ليس بالضرورة من جانبها

 بقدر ما أن الرجل أيضا ملزم بذلك،ابتداء، 

على–القضية أصعب من أى اختزال، وآل احللول البديلة 
فشلت بشكل أآرب من فشل املؤسسة الزواجية، وحنن -قدر علمى

مازلنا ىف حاجة إىل ابداعات تطورية يبدو أهنا ليست ىف
 متناول مدى وعينا اآلن،

ىف األفقآما يبدو أن مثة حلوال فردية هنا وهناك تلوح 
 .أحيانا، إال أن تعميمها على حساب املرأة، هو ظلم فادح

 يامن نوح. أ

الوقت خيص مسألة أن املؤسسة عندى تعليق وسؤال ىف نفس
 .."\منها حىت االن مل حتقق الغرض"\الزواجية الىت على حد تعليقكم 

الىت" \هى"\هوه ليه االفرتاض من املؤسسة اهنا..طيب السؤال
حتفيز شخصني خمتلفني فعال لالستفادة من"\ور ىف تؤدى ذلك الد

 ؟"..\اللغاؤه االختالف ال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3870



א  16I01I2009א –א

او..رمبا حيوى ذلك الطموح ىف املؤسسة شطحا ىف حد ذاته
وآأن التعديل على قوانني..ذلك من انفسنا هروبا من طلب

 ..ما املؤسسة آفيل بتوفري ذلك يوما

لوضربنا مثل مبؤسسات العمل مثال والية..ثانيا
"\جامدة"\قوانني " \بعض االشخاص"\ يضعىف البداية ..نشوءها

وىف البداية..بالضرورة لضبط عالقات االشخاص داخل املؤسسة
تكتسب هذه القوانني شرعيتها من قوة االشخاص الذى يقومون

تنفصل القوانني لتكتسب قوة ىف حد ذاهتا مث بعد ذلك..بفرضها
برغمولكن .. ذاته وآاهنا حتولت اىل شخص ومهى له شرعية ىف حد

شرطا الطالة عمر التزام االفراد" \الرقباء"\ذلك يظل وجود 
املؤسسة وبدون الرقباء على النظام املؤسسى تنهار بقوانني

الشخص"\االفراد فيها خدعة  املؤسسة بعد فرتة آافية ليكتشف
اقصد من ذلك ان قوة الشرعية ىف الدائرة..للمؤسسة" \الومهى

رة اوسع تنتقل اىل املؤسسة ىف حدالصغرية تكون لالشخاص وىف دائ
 ..ىف الدائرة االوسع تعود لالشخاص من جديد ذاهتا ولكنها

اخرتاع قوانني فإن مرحلةوبتطبيق ذلك على مؤسسة الزواج 
ىف اطارها العام(املؤسسة هى مرحلة ختطتها االنسانية 

ومرحلة حتول تلك القوانني اىل شخص ومهى على) وشكليا اجرائيا
املشكلة اآلن أن ذلك الشخص ولكن..ى املرحلة احلاليةما اظن ه

مل يصل بعد ىف مراحل-وهو ىف مثالنا هذا ميثله اتمع -الومهى
منوه اىل املرحلة الىت متكنه من ضبط تلك العالقة او حىت

والىت تتطابق(حييلنا اىل املرحلة االوىل  وهذا..االنفتاح عليها
األفراد ى مرحلة نضجأ) ىف جوهرها مع املرحلة الثالثة
 ..للرقابة على املؤسسة وليس العكس

 :حييى. د

 . ضيفا جديدا آرميا هادفا متسقا" يامن"أهال بك يا 

لقد تناولت َتطور املسألة بشكل يتجاوز جمرد حتديات
املؤسسة الزواجية، وقد وصلىن باعتباره تعميما جيدا يصلح

. ملؤسسة الدينيةللنظر ىف تاريخ تطور أية مؤسسة مبا ىف ذلك ا

الرد عليك حيتاج تفصيال طويال ال أجد فسحة من الوقت له
 اآلن، وأعتقد أن تعقيبك فيه الكفاية،

 .وأآتفى به.. وأنا أقبله ترحيبا وتفهمًا 

 مدحت منصور. د

حيدث أن يتوقع طرف: اجلنس  بالنسبة للعالقة باملوضوع يف
جيده  اآليل فالمن اآلخر شيئا ما أقصد على املستوى احليوي ال

أن  فيعرب عن ذلك بأنه ال يشعر بشئ، حيدث ذلك أحيانا وأظن
شيئا و لكن غري املنتظر هلذا ال ميكن احلكم الطرف اآلخر يوصل

زوجني مستمرين يف بسرعة أنه ال يصل شيئا متاما يف حالة
ما ملسته حضرتك من أن مقاييس. العالقة داخل تلك املؤسسة

 ن القرب بعد اللقاء أو التفويت األخبث أواجلنسية م العالقة
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اآلخر و هي مقاييس حيوية و ملست االهتمام بتفاصيل صغرية هتم
احليوانات حضرتك ما قبل اللقاء ما يذآرني برقص الطيور أو

قبل التزاوج فيحدث أيضا نفس الشئ من قرب أو إحساس
 .االهتمام آدعوة للقاء بالقرب أو التفويت أو

 وجني يف التعبري عن نوعمسألة أخرى آثريا ما يفشل الز
االحتياج على املستوى احليوي إما لعدم إدراك نوع االحتياج

عنه، آما أن االلتزام بأداء أو صياغته يف آلمات تعرب
 احتياج ما يستتبع الكثري من اجلهد نظرا لعدم التأآد من

يعين هل أنا ماشي صح هل ما أقدمه يصب يف. االحتياج املطلوب
 .خراآل منطقة احتياج

 :حييى. د

أشعر عمومًا أنه قد وصلك اإلشكال، لكنىن أحذرك من إعطاء
األلفاظ، ىف وصف أو حتريك عمق هذه العالقات، قدرا أآرب مما

 تستحق وتستطيع

بقدر ما هى إبداع" غلط"، و"صح"آما أن املسألة ليست  
 . وتواصل، أم عمى واستعمال

 حسن سرى. أ

ق وأرى ان ذلك اسوأتسبب يف حالة طال الطبيب املعاجل
وتبارك ماميكن فكيف يا استاذنا الكبري مل تعلق على هذا

 يرام للطبيب املعاجل وانه قام بواجبة على احسن ما

 :حييى. د

 أسوأ ما ميكن ؟ ) الطالق(ملاذا هو 

ملاذا أحله اهللا إذن؟ أنا ال أوافق عموما على الطالق ألىن ال
؟ ومرضاى هم أوالدى وبناتىأحب البنىت أو ابىن أن يطلق أحدمها

فال أحب هلم ذلك أيضا، لكن هذا اليعىن أنىن ضد الطالق على طول
 عادة، -ىف جولة قادمة–اخلط، خاصة وأن البديل هو طالق آخر 

مث ىف هذه احلالة مل حيدث طالق فعلى، وإمنا هو ما يسمى 
 ال أآثر،" غضبت ىف بيت أهلها"

 فلماذا هذا االنزعاج؟ 

 امساعيل حممد. أ

آيف يكون التغيري عن طريق احلرآة، رغم أن احلرآة خطر
 .باستمرار

 :حييى. د

وهل هناك حرآة حقيقية دون خطر، من يرفض املغامرة باحلرآة
حىت إىل جمهول، عليه أن يستسلم لعدم التغيري، ال يوجد شىء امسه

، تتناسب املغامرة مع قدر احلسابات%100" التغيري اآلِمن"
 .ة، وهذا وارد ىف أى حماولة إبداع حنو التغيريالناقص
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 حممد امساعيل.أ

هناك بعض املؤسسات الزواجية حتقق النمو لكن من املمكن
أن يكون منو الزوجة أآرب من منو الزوج وتكون واعية أآثر

 فتفشل املؤسسة أيضا، فمىت تنجح هذه املؤسسة؟

 :حييى. د

 ما هذا؟

 .العكس أيضا صحيح فقد يكون منو الزوج أسرع 

إن هذه املؤسسة تنجح حني تستمر عملية النمو طولمث 
الوقت، بوعى مشارك، ليس فقط من الطرفني، ولكن مببارآة

 جمتمع حميط طيب مسئول

 عبد ايد حممد. أ

حضرتك شاورت ىف اليومية أن الزم نسلم أن احلرآة هى خطر
باستمرار، وىف نفس الوقت شاورت إهنا مهمة ألهنا بتساعدنا

عة مع احتماالت التصحيح على شرط تكون احلرآة مشعلى املراج
 ...ىف احملل، ماذا تقصد حتديدا

 :حييى. د

آما قلت حاال آل شىء حقيقى جاد هو خطر حمتمل، لكنه
يستحق املخاطرة إليه وبه، وهذا فقط هو ما ميكن أن يثمر ما

 أهل له،  –البشر –حنن 

 .هو خطر بقدر ما هو رائع  

. فهى حرآة زائفة حيث تؤدى إىل تغيري" لاحلرآة ىف احمل"أما 

 حممد املهدى. أ

"املضحى"هل ميكن فهم دور الزوج هنا أنه آان يقوم بدور 
 !ىف حالة وجود األعراض، ومع اختفائها تضاءل هذا الدور؟

 :حييى. د

ال أظن أن املسألة هى تضحية أوال تضحية، أنا عموما ال
عطاء احلقيقى هو أخذأحب هذه القيمة الىت تسمى تضحية، ال

 رائع، فأين التضحية؟

 حممد املهدى. أ

املؤسسة الزواجية ضرورية رغم عدم حتقيق اهلدف منها، البد
وأن تكون متغرية ومتحرآة طول الوقت والبد من قبول خطر

 .احلرآة بداخلها

ولكن سؤاىل هو ماذا يفعل أحد الطرفني، إذا ما آانت
حل هل يستحمل، وهل يقبل هذاحرآيته وتغريه تسبق اآلخر مبرا

املقدار من االختالف ىف درجة التغري، وهل يكون قبوله هلذا الفرق
 ؟)قبول اآلخر(ىف التغري واحلرآة هو من شروط استمرار املؤسسة 
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 :حييى.د

القبول شديد األمهية، لكن القبول غري التسليم، القبول
اإلجياىب هو بداية وليس هناية، هلذا فاملسألة صعبة، وسوف تظل

 .إىل مدة ليست قصرية صعبة

 مىن أمحد فؤاد. أ

القواعد(   Grammar of the familyأنا معجبة جدا بـ
أول مرة أقرأها بس الزم حاأحاول أتعرف) النحوية لألسرة

 .عليها أآثر

 :حييى. د

 وأنا أيضا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا شايفة إن اللى وصل له املعاجل مع هذه املريض مرحلة
ى وصلىن إىن أفكر ىف احلل البعيد األفضلجيدة جدًا، الل

 .للمريض، وليس احلل الوقىت

 :حييى. د

 هذا تفكري ىف االجتاه السليم طبعا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا شايفة إن ما وصل إليه الزوج حاليا هو أفضل بكثري
من العالقة األوىل الىت هى من وجهة نظرى تعىن التمثيل، أنا

يشد على الزوج حىت ال يتحول لألسوأشايفة إن املعاجل حمتاج 
 .وإن مايزودهاش أآثر من آده

 :حييى. د

 ال أشارآك الرأى ىف اجلزء األول 

على هذا أو ذاك، فهو" شد"آما أىن ال أرى أن املسألة هى 
 . عالج، وليس هتذيبا وإصالحا

 حممود حممد سعد. أ

هل حيق للمعاجل النفسى أن يتدخل ىف العالقة الزوجية إىل
هذه الدرجة؟ أقصد أن املعاجل يطلب من الزوج أن يبقى
الزوجة ىف بيت أبوها ملدة أسبوعني مثال، وىف هذه احلالة ومن

 يتحمل عواقب الفشل؟

 :حييى. د

 طبعا حيق 

والد مسئول، فقط عليه أن  –خصوصا ىف ثقافتنا –املعاجل 
صلةيلتزم باإلضافة إىل ذلك بالقواعد املهنية مبا ىف ذلك موا

 .ممارسة اإلشراف وقبول النقد فالتعديل
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 حممود حممد سعد.ا

حدوث الشفاء للمريض قد يؤدى أحيانا إىل إشكاالت أسرية
 .أو زواجية وعلى املعاجل أن ينتبه إليها

 :حييى. د

 .هذا هو

 هالة فؤاد. أ

أمحد الشافعى بذل جمهودا مع احلالة وميكن لو آنت. د
للى انا مستغرباه هومكانه آنت هاَحتّط ىف املوقف احملري ده بس ا

موقف جوزها يعىن ملا تيجى تتحسن آان املفروض حيمد ربنا
 .ويفرح وحيميها ويساعدها

 :حييى. د

 هو موقف يبعث على االستغراب 

 لكنه ليس غريبا 

 هكذا علمتىن خربتى 

 هالة فؤاد. أ

مضايقىن ىف الزوجة للدرجة دى زى ما يكون إحساس بالقهر،
 .معاه حتسن ىف احلالة واختفاء أعراضبس رغم اإلحساس ده جه 

 :حييى. د

 أنا معك 

 برغم أىن ال أشارآك الطمأنينة إىل اختفاء األعراض

 رامى عادل. أ

متهيأيل، ان ربنا مصربنا على بعض، على البالوى
املستخبية، اللى بنحاول نداريها، وآل ما مصيبة تطلع تنط

، خايف نكونهات يا تفويت، مش عارف ايه احلكاية لنا، نقوم
يطب، يتمسك، التاىن بنلعب استغماية، حلد ما واحد فينا

يقفشه ىف الضلمة، احنا االتنني بنكشف بعض لبعض، بس ساعات
ده،.. اجلرح مر وصعب، مبستحملش اشوفه، اشوف الوجع بيكون

فينا الضعيف ومني وهى مابتستحملنيش ضعيف، مسكني، مني
 .عارف يساحمنا؟ مشاملسكني؟ يا ترى ربنا هيساحمنا؟ ب

 :حييى. د

 انت   يا جدع

 "ماتعقلشى قوى آده"

**** 

 2009-1-9: بريد اجلمعة/حوار
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حممد أمحد الرخاوى.د

الرسالة القصرية جاءتىن على حمموىل آما هى وطلب مىن ان
ا لكل من اعرف دون ذآر امسىارسلها لكل من اعرف فارسلته

اما عن اوضح لك اىن انا الذى ارسلتها اليك فقط اردت ان
له حيبنا وحنبه حبب اهللا لنا و اىب فهو يذآرنا عند ربه النه

 واالرض منه وإليه طول الوقت فاحلمد هللا فاطر السموات

 :حييى. د

 !اهللا يساحمك يا شيخ

الىت يقرأها آل املهم أخذُت ثواب قراءة الفاحتة اجلميلة
املسلمني ماليني املرات دون أن تصلهم منها إال ما زعمه أغلب

 .الفقهاء قهرًا وتعصبا

**** 

 زآريا عبد احلميد. أ

وآان -هذا املرآز  العبد هللا تعامل أآثر من ربع قرن مع
 التواطؤ اعىن.....عن هذا  -يصهني

 :حييى. د

 أنار اهللا بصريتك وبصريتنا أآثر فأآثر

 اع ألف مدخل ومدخلللخد

 أما احلقيقة فهى األفعى األصل الىت تلتهم احلبال املتالعبة باألنظار

 هاىن عبد املنعم. د

آنت أظن أن الوجدان غري املتالئم هو من أعراض مرض نفسى،
إىل أن رأيته ىف أناس يقودون مصائر شعوب يفرتض سالمتهم من

 !.األمراض، أمعقول هذا؟

 :حييى. د

 .وأقبح من أن نشبههم بأى عرض أو مرض نفسى أيا آانبل هم أدىن 

 نعمات على. د

 ال أعرف عندما قرأت هذه اليومية

 احسست باخلوف والرعب

 احسست بصدق مشاعرك واحلرية

 احسست ملدة اقل من ثانية باملسئولية

 احسست إىن حمتاجه لربنا

 :حييى. د

 حنن حنتاج إليه، إلينا معا، طول الوقت
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 **** 

 "أعطال فنية ألجهزة ذآية"

 عبري حممد رجب. أ

 !وماذا بعد؟

إذا آان هذا حال آل الناس يتحمسون وينفعلون ولكن
هزهتم الداخلية وينسون ما حدث دون أىسرعان ما تتعطل أج

 .حرآة حيث جتمدت مشاعرهم

 !ماذا بعد؟.. جبد

 :حييى. د

ليست املسألة عطل األجهزة الذآية أو األجهزة الداخلية،
بل هو جنب املسئولني حىت عن االقرتاب من املشكلة، جمرد االقرتاب

 .ولو من باب الفن

 حممد املهدى. أ

هو إرهاصات لثورة يشارك فيها االبداع اجليد: (مش فاهم
 )قبل أواهنا

هل تقصد حضرتك أن االبداع مبا هو انتاج لغري املعتاد أو
إعادة تشكيل ملا هو موجود بالفعل يكافئ الثورة مبا هى مترد

 .على ما هو قائم بالفعل

 .أرجو اإلفادة والتصحيح إن أخطأت

 :حييى. د

ىف نشرة سابقة حني أشرتأظن أنىن آتبت ىف ذلك بشكل أوضح 
وهو يقول إن املبدع مثل الناضورجى أعلى إىل يوسف إدريس

صارى السفينة الشراعية يرى القرصان أو العدو قبل باقى
 .من على السفينة

منوذجا مصغرا اإلبداع احلقيقى هو ثورة الوعى ليشكل لنا
 .لثورة قادمة على أرض الواقع) ماآيت(

**** 

 ميتة موت: يوم إبداعى الشخصى

 ادلرامى ع. أ

 رجتين اال ارفض املستحيل، تابعتها، باعدت بيننا الظنون
جتاوزهتا، تزاوجنا، امهلتين، اقحمتها يف خباياي، هنرتين،

من املتشاهبات  ملوتي اال بذلك، رمحتين فاجبتها انه ال معين
التقاط احلب مل اللئام،مث سامهنا يف بناء العش سويا، حيت

باجنحتنا الفضاء،نلطم   ندعه، وطرنا مودعني االرض،
شقية، تعبث بنا النسمات، وتشكرنا الصبايا،  تراودنا احالم
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االمس،  آانت تسافر بنا، تسبقنا للجنة، جندها مورده آما
تبادلنا رقه برقه، زدناها زهوا، تسحرنا بالواهنا البهية،

 .حنونا، يسيل لعابنا ونتمخرت آجوادين فهي فجرا مشرقا

 :حييى. د

 ...حىت آأننا 

**** 

  )5(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 )قبل األخرية!!! آخر حلظة(احللقة اخلامسة 

 رامى عادل. أ

واحد مستعد يقتل الصل قتله، مهما راوغنا، وآلحنن ىف ا
بطريقة شكل، ميكن مش برضاه اوي، ميكن جمرب،) ىف االول(نفسه 
وميكن، سهل اوي اعري نفسى، ملا جتيلى فرصة، وميكن،

متلتله، وجتيلي بالوى) مش انا( وماستحملش واتلخبط، واشوف
لدنيامحي، آل ده وارد وطبيعي يف حاله زي دي، طيب وبعدين ا

ازاي، بتفرق، بيتهيأيل بيوصل معين هو السبب يف بتتلم
خلقه، انا بتكلم عن امىت بيحبب ربنا يف  التهزيء ده، ومعين

الواحد بيكشف نفسه لنفسه ويعرض روحه للبشاعة دي ، مث
الدنيا مش واقفة، وان القاتل هو هو اللي بياخد يالقي

دبوس، طلوعشكة  بايده للناحية التانية، وساعات بتبقي
الروح واالحتضار صدقوني ممكن حيصل الى بين ادم مهما آان،

آتري متعرية، وساعات تبقي فل الفل، يبدو ان وبنشوف ناس
ومطني، بس نعمل ايه،  ظهور احد هبذا املستوي املتدني، حمرج

 ماهي امنا حوا، وباملره ابونا ادم، هم اللي بداوا، واحنا
 .النحس نفك العمل، نفك  ومعانا سامح ادينا بنحاول

 :حييى. د

 .وآأىن اآتشف معك يا رامى تارخينا األسطورى من جديد

**** 

 )6(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 !!)إن شاء اهللا(احللقة األخرية 

 رامى عادل. أ

ولكننا نتعري، وتنكشف وجوهنا وآذلك ظهورنا، ال ادري،
ي املرضييقتصر عل مهما بدونا اقوياء وحمتملني، وهذا ال

بطبيعة احلال، وهو مجيل، ولكن بعد ان نتعلم منه آيف نغطي
ومن حولنا، حنن ال نتعري بارادتنا متاما، ولكن هذا انفسنا،

وجيتازونه، هي خربة معرفية، ان الشعور يقاومه العقالء،
حيبونك ينكشف جرحك، مهما تظاهرت بغري ذلك، ومع وجود اناس

الزم، وهو يتحقق يف جمتمعاتيقوموا معك بال  وترتاح هلم،
 يتعرض احدهم هلذه النكسه، مث يتعايف  شديدة اخلصوصية، ان
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اظن ان هذا بشكل او باخر ومبساعدة اجلميع، ويف مده وجيزة،
يتطلب تكاتف وشعور وليس مكاشفه بطبيعة املرض، ولكن نظرة
واحدة تكفي، آلمة رقيقة، مع جمتمع رشيد، حنن ال خنلو من

 .عليك اخلري، ويوم ليك ويوم

 :حييى. د

 .أوافق

 أميمة رفعت. د

أنا مل أتوقع أن. أشكرك حقيقى على إهتمامك و إرشادك ىل
هكذا ىف حالة أشرت إليها جمرد إشارة دون معلومات آافية ىف تساعدىن

األخري حلالة سامح وعبد الرمحن واملقارنة والفرض. بريد اجلمعة
  . رياأفادىن آث ) مريضىت(بينهما مث عرض احلالة الثالثة 

  رسالىت آانت منذ أسبوعني تقريبا وقد أخذت املريضة فعال
وحتسنت آثريا،) تنظيماية 2(آتابة الرسالة جلستني  بعد

–وقد وجدت فعال وقتها  . وبدأت تتناول أدويتها من جديد
 "\ أنه ال وجود للشعور بالذنب لديها و أنىن –بعد ان هدأت 

اليوم تؤآد ىل ذلك احلالة غلط ، و جاءت رسالتك" \قرأت 
مل أبذل ما يكفى من جهد معها ، وها أنه وصلىن أنىن  مث. فعال

 . أنا ذا أحاول أآثر، وأنا سعيدة بذلك

أعتذر عن عدم إرسال أى معلومات عن احلالة فلم أتصور أن
ومل أحب أن أفرض حاالتى على القراء ومع حيتمل بريد اجلمعة هذا

 .جدا ىف النهاية وصلىن الكثريفقد " \رب ضارة نافعة " \ذلك 

 :حييى. د

الربيد تصلىن بشكل  مسألة الشكر سواء مىن أو من أصدقاء
طيب، صادق، لكنىن تعودت ىف جلسات العالج أن أنبه أن أمنع
منعا جزئيا، أو أحذر على األقل من اإلفراط ىف الشكر،

ىف العالج اجلمعى على -وأحيانا االعتذار، حيث أنىن أشعر
أن آال من الشكر واالعتذار يزيد ىف املسافة بيننا وحنن -األقل

 نتحلى بأدب لسنا ىف حاجة إليه 

وقد حاولت أن أمنع نفسى عن شكر من يصلىن فضله ىف الربيد
 أميمة،. خاصة، فوجدت صعوبة شديدة، هلذا أنا أقبل شكرك يا د

لكن دعينا نتفق على نوع آخر من الشكر، وهو توصيل 
وله معا على أآرب عدد من الزمالء، وتفعيل مافائدة ما حنا

 .يصلنا على أآرب عدد من املرضى، مرورا بأنفسنا

أننا نأمل من خالل اجلانب الطب نفسى، وقد غلب على 
النشرات بشكل واضح، نأمل تعميم الفائدة ما أمكن ذلك،
أنا أحاول فقط أن أتواجد مع آل سائل وجمتهد لتعم

احلوار وتبادل اخلربات بطريقة الفائدة، خاصة وأن فرص
منتظمة ىف مؤسسات مفروض أن تقوم بذلك، هذه الفرص ضئيلة

دعينا نأمل أن تكون أآثر عونا جدا، وهى تزداد ضآلة،
 .ملرضانا وألنفسنا ىف حدود هذا االجتهاد
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 !!א...−505

 تعتعة

 حّول غضبك إىل مشروع

 قبل التعتعة

مازلت أشك، من حيث املبدأ، ىف جدوى الكتابة ىف هذا
املوضوع بوجه خاص، ومع ذلك مجعت ما آتبته ىف هذه النشرة
اليومية منذ بداية اجلولة احلالية ىف الكارثة املتجددة قبل

–لغ ما يناهز األربعني صفحة، وشعرت أنىن ثالثة أسابيع، فب
أناقض نفسى بشكل ما، قلت أوجز آل ذلك ىف ستمائة –هكذا 

ومخسني آلمة، احلد األقصى للدستور، فوجدت أن اإلجياز أآثر
إفادة، فكتبت التعتعة الىت صدرت قبل أول أمس ونشرت ىف
الدستور فعال، وحني مهمت بإعادة نشرها هنا اليوم آالعادة،
آان قد وصلىن بعض الربيد ردا على ما سبق آتابته، وأيضا،
حامال اقرتاحات عملية ختفف من غيوم احلرية، وتفتح الباب ألى

مهما بلغ تواضعه، فقررت أن أمجع هذا آله ىف نشرة إسهام 
 اليوم لعله يكمل بعضه بعضا 

 وفيما يلى ترتيب هذه النشرة لعله حيقق هذا الغرض 

لذى نشر ىف تعتعة الدستور بعنواناملوجز ا :أوال
والذى وجدت أنه آان شديد التكثيف فجاءت ،"متواطئون"

رسائل األصدقاء هنا اآلن، مبثابة املذآرة التفسريية له بشكل
 . أو بآخر

، وهى تبني اجلهادمدحت منصور. درسالة الصديق  :ثانيا
حني يوقظ احلدث الدامى بكل إرعابه) رمبا األآرب(الشخصى 

بشاعته، يوقظ فينا قرارت ذاتية أدعو اهللا أن تكون قابلةو
قرارات تعلن التزاماٍت ما،. للتنفيذ طول الوقت طول العمر

هى الىت آنت أعىن أهنا سوف تتكاثف وترتابط حىت يصبح التغيري
القادم هو النتاج الطبيعى هلا، ليس فقط تغيري الفرد الذى

ا ما آنت أعنيه بـتغيري العامل، وهذ  أعلنها، بل رمبا
آل واحدة ىف موقعها، -اخلاليا –تنشيط الوحدات البشرية 

وإزالة التلوث الذى حلقها بالكالم والكسل واخلداع والكذب،
 ....و...و
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، وهى على تواضعأميمة رفعت.درسالة الصديقة  :ثالثا
مهما" أى شىء"ما تقرتحه من إسهامات، إال أهنا تبني آيف أن 

خلنا وخارجنا ما ينفعنا وينفعدا َضُؤَل هو ممكن أن يبىن ىف 
 الناس،

وأنتهزها فرصة ألعتذر هلا أن ما نشر أمس ىف بريد( 
مرسال من اجلمعة بامسها تعليقا على املؤسسة الزواجية، آان 

، وليس منها،مدحت منصور. دالضيف األول هلذه النشرة وهو 
مدحت صباح اليوم هذا التصحيح، وقد آخذت. وقد أرسل إّىل د 

اريىت مؤاخذة شديدة هلذا اخلطأ الذى آان علّى أن أآتشفهسكرت
واآلن فهمت،  أميمة،. حني تعجبت أن يأتى هذا الرأى من د

  )فعذرا

رسالة عملية وهامة جاءتى عرب الشبكة العربية :رابعا
 "حتّول غضبك إىل مشروع"تدعو إىل أن : للعلوم النفسية

**** 

 )تعتعة الدستور: (أوال

 !!!"متواطئــون" 

اهلول، اهللع، األشالء، املوت، الدمار، البطوالت،...
آلها معا ال تريد أن ترتآىن: االستشهاد، القوة، اخلسة، النذالة

برغم أنىن ال أشاهدها رأى العني، الدماء تغمر وعيى حىت أعلى
تزحف حنو مداخل أنفاسى، صيحات األطفال وولولة   الصدر وتكاد

ا آل صوت يصلىن، ولو آان بوق سيارة،األمهات الثكاىل يتشكل هب
 . أو أزيز فتح باب قريب، أو شخشخة صوت مصعد قدمي

بلغ ىب احلال أن أتصور أن أى إهلاء عن فعل ميكن أن حيول
دون اجلارى هو فـُـرجة ال أآثر، األمل الساحق إن مل يدفع إىل
فعل قادر ميكن أن ينقلب إىل مازوخية استمنائية قبيحة، آل

دات واألصوات والتربعات واالبتهاالت والدموع آلها حمرتمةاملساع
ومشكورة ورائعة، لكنها ىف هناية النهاية قد تكون إجهاضا

اخلوف. لفعل أآرب وأهم، فعل ميكن أن نتفجر به إىل ما ينبغى
أن نكتِفى بتلك األعمال الطيبة والنوايا احلسنة تنفيثا

ميكن أن جتهض الغضب مبعىن أن تلك األعمال الطيبة  وتسكينا،
فالثورة، وأى إجهاض للغضب فالثورة هو تأجيل آخر، ودليل

أننا مل نتعلم من اهلدنة، والتهدئة، والوعود،  على
إن أى فعل، أو.والكذب، والتدليس طوال واحد وستني سنة

 .امتناع عن فعل، يساهم ىف استمرار هذا الوضع، هو تواطؤ

 ما العمل؟. طئال يتحمل مسئوليته فهو متوا  من

دع جانبا حكومات الكبار الذين ال نكف عن استعطافهم
الذى -واالستنقاذ هبم وهم خيذلوننا سرا وعالنية، دع أوباما 

وهو ال يعلق على موقف بلده من قرار جملس -!!فرحنا بفوزه 
)مقابل مخسة(عضوا  290األمن، مث وهو يصوت ىف الكوجنرس مع 

، ودع سارآوزى!!إخل..عن النفس على حق إسرائيل ىف الدفاع
 ودع ممثل االحتاد األورىب   يصرح أن محاس تصرفت بشكل ال يغتفر،
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ودع  يصرح أن ما تفعله إسرائيل هو حق دفاعى مشروع،
مريآل تنصح وتفىت وحتذر، وهى حتّمل محاس مسئولية الدم اجلارى،

مليئا بدم  حىت أرسل هلا منتقدوها على النت فنجانا
ك أيضا أن تدع تعبريات وجوه امللوكمل أذآر أن علي(األطفال، 

والرؤساء واملسئولني العرب، منهم هللا، ألنك تدعها من تلقاء
 ).نفسك

مث إنك ال ميكن إال أن حترتم جهود النفسيني وهم يتطوعون
لتخفيف اآلالم إثر الصدمات خاصة لدى األطفال، وأن تعجب

ء، علىبرباعة اجلراحني يلحقون أو ال يلحقون ما تطاير من أشال
أال تتوقف ذاهال وأنت تسمع أصوات عربات اإلسعاف خترتق جدر

تعايرنا أننا ما  األنني املكتوم والصرخات امللتهبة وهى 
 زلنا أحياء،

وأيضا لك أن جتزع آما تشاء من منظر األمهات حيتضّن بقايا
، آما أنه...و......، و....، و...أطفاهلن وهن ينتحنب، و
املظاهراتى، واهلتافات  ل هذا االحتجاجمن حقك أن تفرح بك

 . احملرضة، ولكن ال تأمل فيها أآثر من قدراهتا

دع آل هذا جانبا دون أن تنساه، ودون أن تتقطع أملا 
وهو ال يرتآك تدعه، ودون أن ُتفّرج عن غضبك بتعليق مغيظ أو

دع آل ذلك واحرتم ما مل تستطع أن تشارك فيه تفسري دامع،
كل من شارك بأى شىء بأية طريقة، بأى قرش، بأىإجيابيا، ف

 .دواء، هو أفضل ألف مرة من مائة متفرج نعـّاب

دع آل ذلك وتعاىل نبحث عن مسئوليتك األآرب أنت، مسئوليىت
، حنن اجللوس على"هنا واآلن"أنا، ىف هذه اللحظة حتديدا، 

مقاعدنا اآلن نفسر، وننظـّـر، وحنكم، وجنزع، وقد نكتب شعرا،
و قد تضبط نفسك!! أو نرسم لوحة، أو ننتظر استالم جائزة

تذرف الدموع، وقد ينفجر الغضب فخورا برقة مشاعرك وأنت 
منك إىل اهلواء الطلق، قبل وبعد وأثناء اشرتاآك ىف مظاهرة
احتجاجية رائعة، هيا ننظر سويا بعد أن صنفنا آل من على

أو" صامد" أو" خائن"أو " جبان"، أو"مسئول"الساحة إىل 
 ؟ "نفعل"، ننظر ماذا "متواطئ"أو " شهيد"، أو "بطل"

إذا مل تنتبه، ننتبه، أنتبه، بعد واحد وستني عاما
فض"، و"اهلدنة"، و"التهدئة"إىل أن آل ألفاظ ) 1948-2009(

،"التسوية املؤقتة"، و"وقف إطالق النار"، و"االشتباك
هذه األلفاظ، آل "السالم"، و"النكسة"، و"خريطة الطريق"و

تكشفت عن مناورات مشبوهة قذرة، إذا مل ننتبه إىل ذلك، وأن
عما جيرى، فاألرجح أنك  ارتباطنا هبا هبذا العمى، هو مسئول

 .متواطئ دون أن تدرى، وأنا مثلك

إما حرب ال : انكشفت قواعد اللعبة مثل طلوع الشمس
بكلتتوقف أبدا أبدا حىت النصر، وإال فهى اهلزمية الشجاعة 

ومسئولياهتا، اهلزمية غري املؤجلة الىت ال حتتاج  ثقلها وخزيها
إىل أمساء تدليل جديدة، وهى هى باعثة األمل اخلالق، فالقرارات

ليتحول  الصعبة، فتسريح اجليوش النظامية، فتغيري احلكام،
 .الشعب املهزوم آله إىل جيش املعرآة القادمة فالنصر احلتمى
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بان، أو بنصر مثلإما القبول هبزمية مثل أملانيا أواليا
 فيتنام

 .وإال، فالكل متواطئ

**** 

 مدحت منصور. رسالة د  :ثانيا

أعرتف أنىن ال أستطيع االشرتاك ىف.. حىت ال أآون متواطئا
وال حىت التربع بالدم فسىن ال يسمح وال املعرآة بشكل مباشر

املصابني العتبارات االنتقال ملستشفيات مشال سيناء القريبة من
 .آثرية

أجنزه سأقيم ذاتى مبا أجنزته وما ..حىت ال أآون متواطئا
 .وما هو أنا

سأمحى أسرتى وإن قدمت التضحية.. حىت ال أآون متواطئا
 .ىف سبيل ذلك) من التضحية شيئا(

 سأقرأ النشرة مبزيد من الرتآيز.. حىت ال أآون متواطئا
 .واالجتهاد بغرض االستنارة

أآثر على الصالة الىت هىسأحافظ ..  حىت ال أآون متواطئا
 .حبق وحقيق، رغم آراهيىت لاللتزام

ألوالدى آخذا سأعطى وقتا أآثر..  حىت ال أآون متواطئا
 على عاتقى أن يعرفوا قيمة الوطن وقيم 

 .أخرى منها اإلنسان

سأعمل على تنشيط معلوماتى ىف..أآون متواطئا حىت ال 
   .الطب

حوىل آل ما تعلمته من سأعّلم آل.. حىت ال أآن متواطئا
 .معي مستعمال اإلبداع ىف ذلك، وسأواصل اإلبداع ىف األدب وربنا

سأعمل على تلقى املعرفة بعد.. ..حىت ال أآون متواطئا
 .من اهللا أن يؤازرني العلم ورمبا معه وأطلب

 سأتوحد أآثر وأآثر مع األربعة..  حىت ال أآون متواطئا
 معا فنصبح مخسة الكل ىف واحد حىت نصل 

لنصبح إىل اهللا ورمبا استطاع آل منا أن يتوحد مع آخرين
 .آثريا

سأحافظ على صحىت ألن أمامى الكثري.. حىت ال أآون متواطئا
 .لغريي ألوصله

لن أوصل مسيجات أو ميالت ولن.. حىت ال أآون متواطئا
سورة الفتح إال بعد انتهاء احلرب حىت ال أقرأ الفاحتة أو

 .عليه يت واجىب أو أوهم غريى أنه عمل ماأوهم نفسى أنىن أّد

**** 
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 أميمة رفعت.د:رسالة:ثالثا

أستأذنك ىف التواصل مع ضيوف النشرة من: (ألطفال غزة
 ) بريدآم خالل

زوجى أستاذ باثولوجيا إآلينيكية جبامعة اإلسكندرية،
وزمالؤه على مجع قدر من املال لشراء آيماويات وقد إتفق هو

طريق اهلالل األمحر وقد ة عنمعامل يبعثوهنا إىل مستشفيات غز
اجلنيهات من اشرتآت معهم مبا تيسر ىل، واشرتك إبىن وإبنىت ببعض

مصروفهم الشهرى، أعرض هذه التجربة على من ال يعرف آيف
 .يساعد ىف هذه احملنة فرمبا أهلمته بفكرة أخرى

آلنا منلك ىف بيوتنا: جاءت ىل فكرة اآلن أثناء الكتابة
ألدراج حىت ينتهى تاريخ صالحيتها، ميكنناأدوية تظل حبيسة ا

مجعها، ووضعها ىف أآياس صغرية ، يكتب على آل آيس نوع
)إخل ..مضاد لإلآتئاب  مضاد حيوى، خافض للحرارة،(الدواء 

 حىت لو آان الكيس ال حيتوى سوى على علبة واحدة، فهذا يسهل
على اهلالل األمحر واملستشفى الىت تستقبل التربعات الفرز

ميكن لك أن. ليس لديهم الوقت هلذا  والتصنيف، إذ بالتأآيد
جريانك ىف السكن تعلن الفكرة على زمالئك ىف العمل، أو على

آل ساآن يبلغ جاره، أو يعلنها مدير مدرسة إبنك ىف
هذه. ميكروفون اإلذاعة املدرسية فيبلغ آل طفل وَىل أمره

من أن اجلميع وانا متأآدة. فكرة سهلة ولن تكلف أحدا شيئا
 .سيستجيب

ما هو املصريون لديهم هامة وخنوة فطريتان، بل لديهم 
 أتذآرون؟" \شىء ما " \لديهم...أعمق 

ولكن ال.... أخرى أرجو أن تلهمكم هذه األفكار بأفكار
 . بل إعملوا اآلن...تطيلوا التفكري

**** 

رسالة عملية وهامة جاءتىن عرب الشبكة العربية: رابعا
 النفسية للعلوم

 حّول غضبك إىل مشروع 

الفردية"هذا املشروع قائم بالدرجة األوىل على املبادرات 
لنصرة غزة" مؤسسات اتمع املدىن"ومبادرات " والشبابية

عمليا، وهو موجه لألشخاص واجلهات الىت ال تنتظر اآلخرين
 .ليعملوا

هذه أفكار أولية، ميكن لكل فرد تطويرها وتطبيقها
ة عليها مبا يتالئم مع اإلمكانات املتوفرة آما يفضلوالزياد

 .ترمجتها ألآرب عدد من اللغات العاملية

–مهما آانت صغرية  –يهدف املشروع لتطوير أى مبادرة 
ومن أى جهة ىف العامل لإلجابة العملية على السؤالني

 :التاليني
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 ماذا أفعل حىت أوقف االعتداء على غزة؟ -1

داء وإعالن غزةماذا أحضر لغزة بعد انتهاء االعت -2
 مدينة لالنتصار اإلنساىن؟

 :املشروع األول

سأساهم ىف بث األفكار واملفاهيم واملصطلحات اإلجيابية ىف
 :وجه بعض مفاهيم غري اإلجيابية مثل بث

غزة صمدت وانتصرت مهما آانت النتائج على األرض، -1
 .وهى حباجة للعناية أآثر من حاجتها للعواطف

ر القيم اإلسالمية واإلنسانية علىغزة مدينة انتصا -2
 .قيم الدمار والوحشية

غزة رأس الرمح ىف مشروع األمة ىف املقاومة واالنتصار، -3
 ماذا سأقدم أنا؟. هى قدمت آل ما تستطيع

 :املشروع الثاىن

سأساهم ىف إطالق واحدة من هذه املبادرات، وفكر ىف تطبيق
 :غريها ألآمال انتصار غزة

يل جمموعىت اخلاصة، أو سأنضم ألى جمموعةسأبادر لتشك -1
 .شبابية أو هيئة مهنية قائمة عاملة وفق ختصص واهتمامى

سأبدأ مشروعى الشخصى مهما آان صغريا، وأستطيع أن -2
 :أقدم مشاريع مثل

سأطلق موقعى اإللكرتوىن اخلاص بغزة، أو سأحول موقعى -
ائة ألفم"اخلاص املوجود حاليا ليعرب عن غزة، ضمن مشروع 

 :منها" موقع لغزة

 موقع صورة إسرائيل الوحشية §

 موقع حتدى غزة للحصار §

صورهم قبل استشهادهم(موقع صور شهداء غزة األطفال  §
 )وبعد استشهادهم

 موقع سيدات غزة الصابرات §

 موقع مقاومى غزة §

 موقع صور دمار املؤسسات الطبية §

 موقع صور دمار املؤسسات التعليمية §

 وطفل غزة أيهما أقوى؟؟ 16وقع طائرة إف م §

محلة مليون"سأطلق محلة بوسرتات وصور انتصر لغزة ضمن  -
 "بوسرت لغزة

 سأساهم ىف أى محلة تدعو ملقاطعة إسرائيل سياسيا  -
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واقتصاديا وأآادمييا على مستوى العامل، من خالل إطالق
 :مشاريع مثل

o   عرب مواقعها" خماطبة ألف مجعة أوروبية وأمريكية"مشروع
 .لكرتونية لتوضيح صورة إسرائيل وادعوها ملقاطعة إسرائيلاإل

o  آالف مؤسسة ومنظمة 5000صورة مأساة غزة لـ "مشروع
 .مهتمة باألطفال وحبقوق اإلنسان ىف العامل" دولية

 ".احلملة العاملية لرفع احلصار عن غزة"سأطلق  -

 سأبدأ محلىت اخلاصة جلمع تربعات مهما آانت بسيطة لغزة -

أنظم محلة خاصة ملخاطبة املواقع الرمسية ملسئول منظمةس -
دولية أحددها أنا مثل األمني العام لألمم املتحدة، او االحتاد
األوروىب، أو سأختار رئيس أو مسئول مؤثر ىف دولىت لدعوته

 .لنصرة غزة

 .مشروع خيمة االعتصام -

ةمن القاد" حماآمة جمرمى احلرب"مشروع اتمع املدىن لـ  -
 .العسكريني والسياسيني اإلسرائيليني

 :مثل" التوأمة مع مؤسسة ىف غزة"سأطلق مشروعى لـ  -

 توأمة مدينىت مع مدينة ىف غزة §

 توأمة جامعىت مع جامعة ىف غزة §

 توأمة مستشفاى مع مستشفى ىف غزة §

تقاسم" (التنىب الكامل أو اجلزئى"سأطلق مشروعى لـ  -
 :، مثل)املصروف اليومى

االتفاق مع أسرة ىف غزة(عائلىت تتبىن عائلة ىف غزة مثل  §
 ).لفتح حساب بنكى بني العائالت

 طفلى سيآخى طفال ىف غزة §

 محلة االتصاالت اهلاتفية مع سكان غزة لرفع معنوياهتم §

 من مفكرى ومثقفى وفناىن األمة" مشروع نصرة غزة" -

 :املشروع الثالث

ىف" مار وإعادة بناءأآرب مشروع إع"سأساهم ىف إطالق 
، وهو مشروع بناء غزة"غزة املدينة األمجل"املنطقة حتت شعار 

ميكن تأسيس مؤسسة إعمار(أشهر  6وإزالة آثار العدوان خالل 
 )غزة لتنسيق احلملة وإدارهتا

محلة العشرة(سأتكفل ببناء منزل مشابه ملنزىل ىف غزة  §
 ).آالف منزل

 )محلة املائة مصنع(زة سأتكفل ببناء مصنع جديد ىف غ §
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 )محلة األلف متجر(سأفتح متجرًا مشاهبا ملتجرى ىف غزة  §

 )محلة اجلامعات اخلمس(سأتكفل ببناء جامعة ىف غزة  §

محلة/محلة مدرسىت ىف غزة( سأتكفل ببناء مدرسة ىف غزة  §
 )املائة مدرسة

محلة لبناء عشر مكتبات ىف(سأتكفل ببناء مكتبة ىف غزة  §
 )غزة

20محلة بناء (ات متكاملة ىف غزة سأبىن مسجدا مع خدم §
 )مسجدا مع خدماهتا

 محلة رصف شوارع غزة §

 :املشروع الرابع

 ":محلة اإلغاثة العاجلة لغزة"سأساهم ىف 

 )نصف مليود طرد(محلة الطرد الغذائى  §

 )آسوة مائة ألف طفل(محلة مالبس أطفال غزة  §

 )عشرة آالف مدفأة(محلة مدافئ غزة  §

 انتهى
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)31(אאאא:א−506

 السماح بالسرحان والصرب عليه وتنظيمه

   اخلري يادآتور حييىصباح : هتاىن. د

 صباح النور، إتفضلى : حييى. د

بنت  شهور،  هى عيانة حضرتك حولتها ىل من سبع :هتاىن. د
من  سنة، هى دلوقىت إخترجت السنة دى من واحدة 21عندها 

اجلامعات اخلاصة، آلية إعالم، هى شكوهتا األساسية إن هى
 اليومبتسرح آتري جدًا ممكن تقعد بالسبع مثان ساعات ىف

سرحانة بتسمع بس أغاىن ىف الكمبيوتر أو قاعدة على السرير
 مش بتعمل حاجة 

إستىن بس، هى بتبقى سرحانة أو قاعدة على: حييى. د
 ىف أغاىن الكمبيوتر  السرير مش بتعمل حاجة وال سرحانة

قاعدة على الكمبيوتر، بس برضه مش  بتبقى: هتاىن. د
 بتسمع أغاىن بس   بتعمل حاجة،

 إنت معتربة مسعان األغاىن ده سرحان :حييى. د

 آه، وآمان هى بتقول آده: هتاىن. د

 يعىن بتسرح ىف األغاىن  :حييى. د

بتسرح  يعىن تشغـّـل األغاىن، وتالقى نفسها  أل، :هتاىن. د
 برضه 

يقعد من غري أغاىن  مش فيه فرق يعىن بني واحد :حييى. د
 إنه بيسرح؟وواحد يشغل أغاىن، ويقول   ويسرح،

 آيوه طبعا :هتاىن. د

   هى بقى بتعمل إيه؟ :حييى. د

 هى بتعمل اإلثنني  :هتاىن. د

آلمة سرحان  إوعى تكوىن إنِت وال هى بتستعملوا :حييى. د
 ! مبعىن تضييع وقتها؟
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هّوا فيه اإلثنني، هى بتشكى من اإلثنني ىف:هتاىن.د
إن هى تبقى سرحانه وقاعدة مابتعملش حاجة ومش: السرحان

وبرضه بتشتكى من  مرآزة حىت ىف األغنية اللى هى يتسمعها،
إهنا بتسرح ىف األغنية، بس مش ىف معانيها وحاجات آده، أله

 جمرد معاها، مع الغنيوة

 هى مابتشتغلشى، مش آده؟: حييى. د

هى لسه النتيجة ظاهرة الشهر اللى فات، هى : هتاىن. د
 .عندها واحد وعشرين سنة يادوب

 ويا ترى ده آان موجود ولو بسيط من صغرها؟: حييى. د

هى قالت ىل إهنا وهى صغرية هى ملا آانت بتزعل أو: هتاىن. د
بتعمل حرآة عصبية آده، آانت بتقعد  بتضايق أو آده، آانت

 تلف حوالني نفسها شوية وبعدين توقف

 وآان سنها آام ساعتها؟  شوية قد إيه؟: حييى. د

تلف، مش  ، وآانت تقعدأظن سبع متان سنني: هتاىن. د
  . فاآرة، وال هى حددت قوى، ميكن دقايق

طيب واستشارت حد ساعتها، قصدى أهلها الحظوا: حييى. د
 أو وّدوها لدآتور؟

أيوه، هى راحت لدآتور ساعتها وإداها : هتاىن. د
 ... وبطلت   فرتة،  جتريتول

 بطلت لف وال بطلت الدوا: حييى. د

 بطلت االتنني: هتاىن. د

اللففان ده آان له بداية حمددة، فجأة، وهناية: حييى. د
 فجأة؟

بس هى ملا  ،"صرع"أنا حسيت إن الدآتور شخصها : هتاىن. د
بتوصفها دلوقىت يعىن حسيت إهنا آانت زى هى عادة، طريقة ىف
التعبري، آانت بتيجى ملا تزعل وتتعصب، وآانت دارية يعىن

 .ساعتها

ى جنزم قوى دلوقىت، املهم إهنا بطلتعموما ما نقدرش: حييى. د
ملا آربت، أو ملا خدت الدوا، وبعدين بطلت الدوا، وسواء آانت
صرع أو أل، فالسرحان اللى هى بتشتكى منه دلوقىت شكله آده ما
لوش دعوة، ألنه مش حلظى، ومش ثواىن وآده، ميكن يكون فيه عالقة

 غري مباشرة، إمنا أحنا قدام حاجة تانية 

أيوه، بالضبط آده، إحنا دلوقىت يعىن هى شكوهتا: ىنهتا. د
موضوع السرحان بالساعات وتضييع  هو األساسية دلوقىت

زائد إن هى عندها صعوبة ىف إقامة أى عالقات  الوقت،
 إجتماعية

 طيب وانت عملىت معاها إيه بقى؟ : حييى. د
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أنا حاولت أنظم هلا اليوم بتاعها، وطلبت:هتاىن.د
سجل، يعىن تكتب، هى بتعمل إيه طولاألول إهنا ت  منها

اليوم، عشان حندد نفسنا نبدأ ازاى، يعىن نعرف بالضبط، آام
وآده،، يعىن  ساعة آمبيوتر، وآام ساعة بتقعد لوحدها،

وبتعمل إيه بالتحديد  تسجل ميعاد صحياهنا، وميعاد نومها،
من ساعة ما تصحى حلد ما تنام، ومشينا فرتة ىف فكرة التسجيل

فبدأت شوية شوية تنتبه للزمن، وتعرف األوقات يعىن ديه،
اللى بتضيع منها قد إيه، وآده، ومن خالل ده هى عرفت حتسب
آمية السرحان اللى بتقول عليه وأوقاته، فبدأت أآلفها
حباجات تانية بسيطة تشغلها، واحلكاية تتحسن شوية بالنسبة

 ددت شويةهى بتقضية ىف البيت، يعىن األمور احت  للوقت إللى

 طب، وبعدين  :حييى. د

والدها ووالدهتا  فيه حاجه آمان، أصل... : هتاىن. د
منفصلني، مش مطلقني، و طول الوقت عالقتهم ببعض خناقات آترية

 دلوقىتطفلة صغرية لغاية   جدًا، من وهيا

 هى عايشة مع مني فيهم دلوقىت؟: حييى. د

ية ما والدهالغا  هى فّضـلت تعيش مع والدها،: هتاىن. د
فضـّلت إهنا تتنقل  راح ساب البيت ورجع بيت والدته، فهى

ليها اخت واحدة اآرب منها،  مع والدهتا وأختها، هى
ماطاقتشي جو البيت ألن برضه مامىت  قالت ىل إهنا  وبعدين

واخىت بيتخانقوا على طول، فقالت ىل إىن فضلت أروح مع بابا
 . أحسن 

 !!؟ مع امه؟تروح معاه فني: حييى. د

  آه، شوية آده، بس والدته اتوفت من شوية، : هتاىن. د
  والدها على املعاش،  يعىن حاليًا هى قاعده مع والدها،

 وهى تقريبا اللى بتعمله آل حاجة  وبيعمل غسيل آلوى،

 عنده آام سنة؟: حييى. د

هى اللى بتدير شئون البيت آلها، تقريبًا 68 : هتاىن. د
 لده  ومسرتحية جدًا

. إنت قلىت بتشوفيها بقالك أد إيه؟؟ فكريىن آده: حييى. د

 من سبع شهور : هتاىن. د

إحنا طولنا شوية حلد ما  السؤال بقى؟؟: حييى. د
 اتعرفنا عليها أآرت، معلشى

السؤال إىن أنا مش عارفه أعمل إيه دلوقىت يعىن : هتاىن. د
 بعد ماجنحت واخترجت 

آده، إمال هى آانت بتتعلمتشتغل، مش برضه : حييى. د
 !!ليه ؟
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الشغل إلىن أنا حسيت  أنا بازقها شوية ناحية  :هتاىن.د
إهنا بتحاول إهنا ختش تدرس دراسة تانية، دراسات عليا يعىن،

 بدل ما تشتغل

العليا دى للبنات  بصراحة حكاية الدراسات: حييى. د
اللى زى العيانة بتاعتك دى، وعموما، أنا ما باعتربهاش

تري باشوف إنه هرب إال لو آانت واخدة مسار أآادميىشغل، آ
يلزمها بالدراسة دى، وساعتها بتبقى بتشتغل برضه غالبا

هو فيه احتماالت للشغل واردة آفاية بالنسبة. وهى بتدرس
 للشهادة بتاعتها دى؟

املفروض آه ىف جماهلا، بس هى بتشتكى من صعوبة :هتاىن.د
ل بيمثل هلا جتسيد للصعوبةإقامتها العالقات عموما، والشغ

 دى

شفىت ازاى؟ وبتقوىل ىل دراسات عليا؟ طب :حييى. د
 وإحتماالت اإلرتباط 

طول الوقت، رافضه الكالم  هى قافلة الباب ده  :هتاىن. د
   .فيه من أصله

 السؤال بقى تاىن؟  :حييى. د

هى  السؤال أنا مش عارفه أآمل معاها إزاى،  :هتاىن. د
ى اجللسه يعىن ماعندهاش حاجه تقوهلا، يعىن أناتقريبًا بتيج

طول الوقت باحاول ىف اجللسة أحرآها، أسأهلا عن احلاجات اللى
   اتفقنا عليها، زى ما يكون أنا اللى باتكلم أآرت، مش هى

 يعىن هى بتيجى ليه بقى، عشان تسمعك ؟ :حييى. د

طيب وانا أعمل إيه؟ هى بتييجى ومصرة إهنا :هتاىن. د
 ى، أقول هلا ما جتيش؟ وال نقعد ساآتني؟تيج

ما هو إصرارها إهنا تييجى ىف حد ذاته دليل على :حييى. د
ميكن من وراآى، ما  إهنا عايزة حاجة منك، وبتاخدها فعال،

ما هّى بتيجى، ما دام قادرة ماديا، وما فيش ضرر طول
 واضح، أدى احنا منتظرين الفرج

 ؟ يعىن دلوقىت أعمل إيه :هتاىن. د

، وإن"العادى هوه العادى"مش احنا اتفقنا إن  :حييى. د
دى البداية مهما آان دمها تقيل، هو العالج النفسى إيه غري
إن الواحد يبقى عادى، وبعدين يتصرف إن آان عايز خيطى
العادى وقادر يدفع التمن، واحدة زى دى، اخترجت وسنها

يح جامعةواحد وعشرين سنة، يعىن ما عادتشى وال سنة، صح
خاصة لكن أهو شهادة وفرصة، لو انت امها أو أبوها أو
أختها الكبرية للى متجوزة وال مؤاخذة، تبقى عايزه هلا إيه؟
مش إهنا تشتغل وتتجوز، مش ده هوا العادى؟ الزم يبقى اهلدف
العادى واضح وبسيط قبل الفذلكة واحلاجات التانية، مش آده

 برضه؟
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 آه : هتاىن.د

للعيانة بتاعتك، إنت عارفة إننيجى بقى  :حييى. د
البنات زى موقفى من بناتى بالضبط،  موقفى من مريضاتى

فالْح وعايز يسرتهم، وأنا قلت احلكاية دى ميت مرة، لكن أنا
28سنة أو  26قلتها وباحتمس هلا أآرت ملا البنت جتيلى وعندها 

سنة، إمنا برضه الفالح فالح والعادى 21سنة، إحنا هنا لسه 
، يبقى حتطى ىف خمك اهلدفني األساسيني دول، ومها مش بسعادى

أهداف، دول مها مقاييس برضه إهنا استقلت ودخلت احلياة
الواسعة وماهلاش خيار قوى ترتاجع، العمل جمتمع بيصهر
الناس، وبيديهم فرض أوسع، ده املفروض يعىن، الدراسة جمتمع

وصا ىفخص  برضه بس حاجة تانية، جمتمع اختيارى حبينت،
اجلامعات اخلاصة، أنا مش حاطّول ىف النقطة دى ألىن اتكلمت
فيها آتري قبل آده، يبقى حنط األهداف البسيطة العادية ىف
دماغنا، ونكمل من غري ما نزن عليها بشكل مباشر، ما دام

 .قدامنا وقت معقول

 أنا أعمل إيه؟  يعىن دلوقىت :هتاىن. د

بأسرع ما ميكن، ىف بلدنادى الزم تشتغل : البنت :حييى. د
واحد ما بيشتغلشى إن شا هللا يكون  أنا ماباقدرشى أعاجل أى

شرط  الشغل عندى هو أساس العالج، أو ساعات  مليونري،
العالج، والباقى حتابيش مساعدة، والشغل عندى بالنسبة

ساعات أآرت من الشغل  للبنات والستات أنا باهتم بيه
لك إهنا بتشتغل دلوقىت، مش مابالنسبة للرجاله، وخلى با

 بتشتغلشى، وبتحب شغلها؟

، أل، أنا قلت حلضرتك إهنا ما بتشتغلشى، وحىتهتاىن. د
 بتهرتب من ضغطى عليها إهنا تشتغل، 

أل هى بتشتغل ممرضة ألبوها، وبتشتغل أّمه ساعات، :حييى. د
وبتشتغل شغالة ىف لبيت، وبتشتغل مديرة منزل، بس آل ده

تقريبا، ال فيه جمتمع وال فيه هى نفسها، آله ياشغل هروىب 
إما روتني، يا إما تضحية خايبة وهى قافلة على نفسها،

البنيه األساسية بتاع  العمل ىف بلدنا بالذات، هو. وخالص
احلياة آلها حىت لو عمل مغرتب، حىت لو متنيل بستني نيلة، فهو

 . الفرصة الواقعية احلقيقية للتواجد اإلجياىب

ملا حا تشتغل حا تسيب  ما هى بتقول ىل إهنا :هتاىن. د
 أبوها ملني؟ 

آالم آرمي وطيب، إمنا أعتقد إن أبوها ىف قرارة :حييى. د 
نفسه مش موافق عليه، ده إذا آان أب مصرى عادى، إنىت

سنه وبيغسل غسيل آلوى، دى 68أب عنده   يعىن إيه  متصورة
راحية آبرية آل آامحاجة آده زى ما يكون بيعمل عملية ج

يوم، إحنا ما يصحش نضحى حبد عشان حد، خصوصا إذا آانت
البنت  املسألة ماهلاش آخر، مث إن ربنا موجود، حايدبرها،

تعيش حياهتا، وما تتخالش، واألمور تتنظم ىف حدود اإلمكانيات
 .والواقع، بس مش على حساهبا
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طيب وحلد ما تشتغل، أعمل إيه ىف شكوهتا من :هتاىن.د
 حان، والفراغ دول ؟السر

أوال إنت عملت الالزم ملا بدأت بتنظيم اليوم :حييى. د
للتعرف على التفاصيل، وبعدين نفحص احلاجة إللى بدأنا
بيها، ملا آنا بنحاول منيز أنواع السرحان، ما هو سرحان عن

مثال حاجة عن أحالم اليقظة، بس  سرحان يفرق، إنت ما قلتيش
ساحمة لنفسها حىت بأحالم اليقظة،الظاهر إن البنت دى مش 

   فاحنا هنا يا ترى نبدأ بالوقت الفاضى، وال بالسراحان؟

إحنا بعد ما نرسى على آام ساعة سرحان حاف، وآام ساعة
أغاىن بسرحان وآام ساعة أغاىن من غري سرحان، حا نعرف

 . بالضبط هى قصدها إيه بالسرحان

 مش فامهة قوى :هتاىن. د

نا عموما باعيد النظر دلوقىت ىف حكايةأصل أ :حييى, د
السرحان وعدم الرتآيز اللى العيانني وحىت الناس العاديني
عمالني يكرروها ليل مع هنار، أنا اآتشفت إن املخ البشرى ما

يبطل ترآيز وبرجمة طول الوقت، الرتآيز مش ضرورى  يعرفشى
أبدا الواحد يكون واعى بيه، الواحد بيعرف إنه رآز

يجة، ده فيه جتارب ىف التعلم إن الواحد ممكن يتعلمبالنت
حاجات وهو نامي، يعىن بريآز وهو نامي، دا انا دلوقىت آقاعدة
تقريبا باقول للعيال اللى بيذاآروا إهنم يذاآروا من غري
ترآيز وعلَى، دا الواحد منهم بيبذل جهد فظيع عشان خيلى خمه

عايز يرآز األوليبطل ترآيز، حتت عنوان إنه ما بريآزشى و
عشان يعرف يذاآر، زى ما يكون الرتآيز تسخني قبل املاتش، مع
إنه هو املاتش نفسه وبيحصل متوتيكى زى لعيبة الكورة أثناء
املاتش بيبقى الرتآيز حسب التمرين مش حسب الوعى بالرتآيز،،

ومع ذلك أنا  دا لو لعيب آورة رآز عمره ما حاجييب اجوان،
بريآز من وراهم،  يال اللى بيذاآروا دولمتأآد إن مخ الع
النجاح اللى بيحققوه من غري ترآيز حسب  والدليل على آده

اتفاقنا، دا انا حىت بقول هلم لو توصروا إنه ما بريآزوش
ينقلوا الكتب نقل مسطرة يعىن حتسني خط، واملخ حايسرق
املعلومات اللى هوا عايزها من وراهم، دا ساعات الواحد

شتكى من عدم الرتآيز قبل ما يفتح الكتاب من أصله،منهم ي
وامسحى هلا إهنا تسرح ىف األوقات  يا شيخه، إهجمى على البنيه

 . اللى خصصتوها مع بعض للسرحان

 هوا احنا خاخنصص وقت للسرحان ؟ إزاى؟  :هتاىن. د

شكل آاريكاتريى  هى املسألة بتبان آأهنا واخده :حييى, د
هل اللى بيتخضوا ويرفضوا الكالم دهشوية، خصوصا عند األ
حا ابوظ العيال، إنىت عارفه إن ده  بشدة، وبيتفكروا إىن

البدء"و" القبول مبا هو اآلن،"بقى عالج معرىف موضة، حكاية 
، املسألة دى أنا باعملها دلوقىت ىف حاجات آترية، واحد"منه

تكرييجى يقول ىل أنا بانسى، أقول له ألف مربوك، يعىن حا تف
 إيه يا خْى، يضحك، أنا اطمنت ملا اخلواجات طلعوا عالج موضه 
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عالج القبول وااللتزام،"دمه خفيف أمسه   وادوله اسم
ACT)( Acceptance Commitment Therapyوده اتكلمنا عليه ،

مش آده؟]  2008-2-26، 2007-12-22[قبل آده ىف النشرات،
السرحان هنا ىف احلالة دى شكله آده مش عجز عن التنشني على

ده ميكانزم ممكن  دا باين زى ما يكون  بؤرة الواقع،
بنية دى لو ما سرحتشىنعتربه ميكانزم جيد أحيانا، طب ال

وال حاتفكر ىف إيه؟ حاتفكر ىف ابوها اللى  حا تفتكر إيه؟
بيعمل غسيل آلوى آل آام يوم، وال ىف أمها اللى مش

حل مش هوه، إمنا  السرحان، صحيح  طايقاها، فهى لقت احلل ىف
وألنه مش حل سليم جت تشتكى منه، على  حل والسالم،  أهو

ه إال إذا لو لقت حل أحسن، مش هىشرط إهنا ما تتنازلش عن
 دى وظيفة العالج اللى انت بتعملية، وال إيه ؟ 

أيوه، بس مع إهنا بتييجى آل أسبوع ومنتظمة :هتاىن. د
 شهور، شايفاها مابتتحرآشى، وصعبانة علّى،  7  بقاهلا

بصراحة عندك حق، ولو اىن ما باحبشى  :حييى.د
ابرة آده، دا اناالصعبانية، بس متشكرين إنك مهتمة وص

تصورت إهنا بتيجى اجللسة تسمعك زى ما بتسمع األغاىن، وهى
 سرحانة برضه 

 باين آده :هتاىن. د

البنت صغرية، وظروفها صعبة، وما اتعطلتشى ىف :حييى. د
الدراسة، وانتظامها ده دليل على إهنا بتاخد منك حاجة
شآويسة، وإهنا عايزة احلاجة دى، بس والنىب ماتستعجلي

 .عليها، على األقل حلد ما تشتغل، وبعدين تفرج

 حاضر، شكرا  :هتاىن. د
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 موقف املطلع

 وقال له 

 الذى يفهم عىن يريد بعبادته وجهى 

 أجل خوىف  والذى يفهم عن حقى يعبدىن من

 .والذى يفهم عن نعمىت يعبدىن رغبة فيما عندى

 وقال من عبدىن وهو يريد وجهى دام

 ومن عبدىن من أجل خوىف، فُتَر

 ومن عبدىن من أجل رغبته انقطع

 :فقلت له

 نقبل اخلوف حىت ينقلب حياًء من اخلطأ، ال رعبا من العقاب

بح الرغبة يقينا بالقبول، ال طلباوحنرتم الرغبة حىت تص
 للمقابل

إذا مل ينقلب اخلوف حياًء دار حول نفسه حىت لو عال صوت
 الفزع

وإذا مل تصبح الرغبة رجاء يقينا بتحقيقها، انغلقت
 فيها هبا

 إذا زاد اخلفو ّمجد املسرية وتراجع احلياء 

 وإذا حتققت الرغبة انقطع الرجاء

 بة الرجاء التجدد،اخلوف احلياء احلرآة، والرغ

 ميآلىن باالنغام                                

 فهمت آيف أفهم عنك،

 آيف أفهم منك أو أفهمك: وليس فقط           
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 يرتاجع اخلوف، وترّوض الرغبة

 .نستهدى باحلياء وبالرجاء                

 نبدأ حمجة الكدح حىت نلقاك

ا،عالمة لقياك أن يتواصل الكدح متجددا إليك، بك، بن
 معنا

 ال هناية ملطاف السعى

 وال دميومة لصفقات اخلوف والرغبة

 عالمة لقياك أن يتواصل السعى 

 وتواُصل السعى هو يقني الوجود
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 السليم؟آيف يشفى

 )4من  1(وآيف خياف املريض الشفاء؟ 

 قبل اللعبة

اجلنون هو اختيار من مستوىقدمنا فيما سبق آيف أن 
)العقلى بالذات(، وآيف أن املريض أعمق من مستويات الوعى

بعد بداية املرض عادة، وآيف أن الطبيب ىفال يكتشف ذلك إال 
العالج املكثف ميكن أن ُيحمل مريضه مسئولية اختياره هذا، مث

، ليتواآبا معا على)مع املريض(حيملها معه ) املعاجل(هو 
 .طريق الشفاء

عادة ما يعرتض األسوياء ومرضى العصاب على هذا 
آأن ما به، ويتصورون أنه اهتام للمريض النفسى، و"الفرض"
نوع من التمارض، مع أنه عكس ذلك متاما، وقد بّينا -هكذا –

إمنا حنرتم إرادة املريض على آل -بذلك –قبل ذلك آيف أننا 
املستويات، فاملريض حني اختار املرض آان حيسب أنه احلل ىف
مواجهة القهر واالغرتاب مثال، وحني يفشل هذا احلل املرضى

عاجل، فإنه مثلما اختار املرض وجربهتلقائيا، أو مبساعدة امل
ومل جيد أنه احلل آما بدا له ابتداء، فإنه قد يفكر أن يقبل
عرض العودة إىل مستوى آخر من الصحة مبواآبة الطبيب املعاجل

 . آتفا لكتف، وخربة خبربة، حنو الشفاء املتنامى

من نفس املنطلق فإن املريض أثناء العالج النفسى املكثف،
أثناء العالج اجلمعى، ميكن، وهو يقرتب من الشفاء، وبالذات

أن يرتدد ىف أن خيطو حنو السواء، ألنه إذ يفعل ذلك إمنا
–عادة  –بعد  –يتنازل ضمنا عن احلل املرضى، وهو مل يضمن 

عدم إعادته إىل حظرية ما آان فيه مثل الغربة أو القهر أو
 ).ولو ىف تصوره(الظلم 

عن ذلك بشكل مباشر -ن بالذات العقليو –يعرب املرضى 
أحيانا، أو عن طريق لعبة نفسية من ألعاب العالج اجلمعى

 .أحيانا أخرى

 : وهذا ما حدث
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ىف هذه اجللسة، اِسُتدرج آل من األطباء املعاجلني واملرضى على
الصحة إرادةحد سواء إىل فحص احتماالت وتشكيالت آل من 

"ةالصح"املرض، دون تعريف أو حتديد باأللفاظ ألى من  وإرادة
 ". املرض"أو 

ىف يومية سابقة بّيـنا صعوبة حتديد احلد الفاصل بني 
، آما قدمنا الصعوبة احمليطة بإشكاالت ذلك، وىفالصحة واملرض

من إحداثاخلربة احلالية الىت نقدمها اليوم تبني لنا أن آال 
املرض والشفاء منه ومقاومة هذا وذاك، آل هذا له إيقاعات
وبرامج داخلية تظهر تلقائيا ىف املمارسة احلياتية، واحلوار

 .الطلق، دون حاجة إىل وصاية أو تعريف

اختياريا حسب –هكذا وجدنا أنفسنا أثناء اللعبة 
نكشف عن ظاهرة جديدة بدرجة ما، إذ تبني -قواعد اموعة
 ،"يشفى"أنه حىت السليم رمبا خياف أن لنا احتمال 

 آيف ذلك وهو ليس مريضا أصال؟ 

 :وتوالت التساؤالت

 هل يوجد ىف آل منا ما ميكن أن يسمى مرضا دون حتديد؟

مقاومة للشفاء، -وأحيانا خارجنا –هل توجد داخلنا 
 آما توجد مقاومة للمرض؟

 :وفيما يلى بعض ما اخرتنا من مقتطفات

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

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

 عامل إيه يا أمحد؟: حييى. د

 احلمد هللا: أمحد

 ما جيتشى األسبوع اللى فات ليه؟: حييى. د

 فيه أمور ىف الشغل باحاول أظّبطها: أمحد

 ميكن خفيت!!! اهللا اهللا : حييى. د

 ماشى: أمحد

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

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

 رر إنك خفيت، زى ما عملنا مع أماىن تيجى نق: حييى. د

  أل لّسه: أمحد

أو .... يا شيخ ما ْتياله نتوآل ونقرر إنك خفيت،: حييى. د
 على األقل إنك ختّف

 مش عاوز أخّف دلوقىت......... مش عارف،: أمحد
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يا واد يا واعى، بصراحة!!! مش عايز ختف دلوقىت:حييى.د
، خليك يا راجل قاعد ىف اللى انت فيه شوية،بايّنها أحسن

أحسن ما ختف بقى وتبقى حاِضر وتتأمل وتعمل عالقة مع الناس،
، يا ترى مها حا يستحملوك وال أله، بالوآالم من دهوتستحمل، 

 ........!! هّده، آدى احنا قاعدين

وقد ضحك عاليا بعد أن مسع هذا" مسري "حييى يلتفت إىل . د(
 )التعليق

 يه؟ إيه يا مسري، فيه إيه؟ بتضحك على إ: حييى. د

 على آالمه طبعا: مسري

 آالم مني؟ : حييى. د

 على آالم أمحد، بيقول مش عايز خيف: مسري

من حقه يا أخى، راجل صريح وعارف اللى فيها،: حييى. د
 لو تبص آويس ىف نفسك ميكن تالقيك زيه

 أل طبعا مش معقول: مسري

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

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

وار، وابتعد عن هذه املنطقة قليال، مث عاد إىلوتطور احل( 
 ):نفس النقطة هكذا

يالال نشتغل ىف ده النهارده، نبتدى بيك يا مسري: حييى.د
عشان انت اللى ضحكت عل الفكرة دى وزى ما تكون رفضتها من

آذا آذا.. دا انا لو خفيت، أسودياهنار "أصله، يالال نقول 
ا ىف ذلك الدآاترة، مها مش، آلنا حانلعبها مب......"ا آذ

 عيانني بس حايلعبوها إذا حبوا

 طيب جرب على واحد غريى آده : مسري

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

ياخرب أسود دا أنا: .......... أله إنت ابتدى :حييى.د
 ...وتكّمل..لو خفيت 

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

مش حاشوفك ىفياخرب أسود ياممدوح، دا انا لو خفيت  :مسري
 متشى دى؟. اجلروب تاىن

 آله ميشى، إحنا عندنا آله ميشى  :حييى.د

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

 حا تلعب مع إثنني ثالثة؟ وال مع آله؟ :حييى.د
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 أنا ممكن ألعبها مع آله، عادى، مش حاتفرق معايا  :مسري

 بس ماتعيْدشي  :حييى.د

 مش حاعيد وال حاآرر آالمى  :مسري

مشخفيت،  ياخرب أسود يا دآتورة دينا دا أنا لو :مسري
  حاتشوىف وشى طبعًا

 ...مش قوى يا مسري ، زى ما تكون بتكرر  :حييى.د

ياخرب أزرق يادآتورة دينا دا أنا): مكمال اللعبة( :مسري
 مش حاجى هنا تاىنلو خفيت 

شوف برضه بتكرر شوية، بصراحة إنت بتستسهل،: حييى. د
آفاية آده ومش ضرورى آل واحد يلعبها مع الكل،

آفاية اتنني تالتة، آل واحد يلعب مع.......) (.......
 مريض ومريضة وأى دآتور منا، تدى الكورة ملني يا مسري 

 النصاف: مسري

 هو الستات ىف الغالب حايعملوها احسن، يالال يا إنصاف  :حييى.د

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

 هّيا إيه؟ ياخرب أسود إيه؟ : إنصاف

، ياخرب أسود ، يا خربهو مسري قلبها ازرق، املهم :حييى.د
ازرق ما تفرقشى، دا أنا لو خفيت، وتكملى، بس بتمثيل

 بوشك وجسمك وآله 

 وىف األخر تصّوتى  :مسري

 الظاهر حانصوت آلنا مع بعض ىف اآلخر  :حييى.د

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

 ياخرب أسود  :إنصاف

 بتقوىل ملني  :حييى.د

 ألمحد : إنصاف

 قويل له يا أمحد  :حييى.د

 يا أمحد يا خرب أسود: إنصاف

 فني إيديك وتشلشلى، يا خرب أسود): مقاطعا(حييى .د

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

 مش حاشوفك تاىنيا خرب أسود يا أمحد دا أنا لو خفيت : إنصاف

..................  
مش حامسعيا خرب أسود يا أماىن دا أنا لو خفيت : إنصاف
 صوتك تاىن
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..................  

 ني، يا إنصافتدى الكورة مل: حييى.د

 ألمحد  :إنصاف

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

 :ماشى حاقول للدآتورة دينا :أمحد

  دا أنا لو خفيت حاحتمل املسؤلية أآرتياخرب أسود  

ما هو انت اللى من األول فتحت علينا!! ياه  :حييى.د
احلكاية دى، واهو انت أهه ماشى ىف نفس االجتاه اللى إنت

رت خريك، أصل ده هّوا اللى وصلىنشاورت عليه من األول، آ
ياابىن وخالىن أفكر نلعب اللعبة دى، يالال بقى يا أمحد خد لك

 بقى حد تاىن 

أخاف دا أنا لو خفيت" ممدوح"يا خرب أسود يا ....  :أمحد
  أحسن تتعب إنَت تاىن

 شكرا، :حييى.د

حد من الدآاترة عاوز يلعب علشان أنا حاسس إن املسألة 
، حد من...كن الدآاترة خيلوها تتحرك شويةمش ماشية، مي

 الدآاترة عاوز يلعب رغم إن إحنا مش عيانيني 

الدآتوره): دينا طاهر. تنظر، مث تشري إىل د( :يامسني.د
  دينا عايزه تلعب

شكرا، مادام انت متربعة آده يا دينا، يبقى... :حييي.د
 تلعبيها بقى وانت بتمثلى 

دانا: خرب أسود ، يا خرب أسوديا: يا أماىن :دينا طاهر.د
  خفيت حاشيل مهك اآرتلو 

لو خفيت ميكنياخرب أسود انا : يا يامسني:دينا طاهر.د
  أفهمك اآرت

انا لو خفيت حاشتغليا خرب أسود : يا أمحد :دينا طاهر.د
  وابقي احسن

جبد اشكرك انا عايز أماىن تلعب رغم اني آنت :حييي.د
اية اشوفك اآرت وماجيش اآرت ماقفلتها، بس مافيناش بقي حك

 ...........اروحش اآرت 

يا اخرب أسود دا) دينا طاهر( يا دآتورة دينا  :أماىن
  ميكن احتاجلك تانيانا لو خفيت 

ميكن ما تعرفشيا مسري يا خرب أسود دا انا لو خفيت  :أماىن
  تكلمين تاني

كنيا دآتورة يامسني يا خرب أسود دا انا لو خفيت مي :أماىن
 ما اقعدش القاعدة احللوة دي تاني 
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 مني عايز يلعب،  :حييي.د

 )............صمت يطول(

، مني عايزني ألعب؟، الظاهر من آرت احرتامى لِديَنا،..طيب
لقيت نفسى عايز العب انا شخصيا زى ما يكون باشارآها أو

 بابّلغها احرتامي، 

 ) حييى. يطلب أآثر من واحد أن يلعب د(

مش حاعرفخفيت  د دا انا لويا أمحد يا خرب أسو: حييي.د
 ، ميكن يعىناشوفك آويس

يا خرب أسود دا انا) دينا طاهر(يا دينا : حييي.د
 لوخفيت ميكن قدرتي علي املعرفة تقل 

لو خفيت ميكن ارّيح يا إنصاف يا خرب أسود دا انا: حييي.د
 ترييحه غبيه 

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

،..يا يامسنيإيه رأيكم؟ عايزين نلعب العكس،  :حييي.د
 . آذا آذا..........يا حالوة دا انا لو خفيت: يعىن نقول

 ...يا حالويل دا انا لو خفيت  :مسري

 طيب، يالال يا مسري إبتدى :حييي.د

 انا مش عارف انت بتجيبين ليه يف االول : مسري

عشان انت اللي اتسحبت من لسانك، مث إنك انت: حييي.د
 مش عايز، إدى الكورة حلد اللى بديت املرة اللي فاتت، 

 ) حييى ألماىن، بعد أن الحظ أهنا آانت سامهة. يلتف د(

إيه؟ رحىت فني يا أماىن؟ مش انت لعبىت يا هنار: ..حييى. د
 ، تبِقى تلعبى العكس بقى  أسود

 آه  :أماىن

 يعىن تلعيب يا حالوة دا انا لو خفيت : حييي.د

حالوة دا انا لويا ) دينا طاهر(يا دآتورة دينا : أماىن
  حاآون انسانة خمتلفةخفيت 

حاآون اآرتيا مسري يا حالوة دا انا لو خفيت : أماىن
  إجيابية

حايا دآتورة يامسني يا حالوة دا انا لو خفيت : أماىن
 يرتاح بايل

.مث تنتقل اللعبة العكسية بعد استطرادة قصرية إىل د( 
 ) دينا طاهر

 يالال يا دينا  :حييي.د
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 انا: دينا طاهر.د

آه طبعا مش انت اللي ابتدييت يا هنار أسود :حييي.د
 بطيبة وصدق، تبقى تلعىب يا حالوة

مش حابطليا مسري يا حالوة دا انا لو خفيت  :دينا طاهر.د
  أرقص

ممكنيا أماىن يا حالوة دا أنا لو خفيت  :دينا طاهر.د
  أبقى ناس موجودة بالنسبة لكى

أنا لويا حالوة دا ) التابعى(يا دينا  :دينا طاهر.د
  حقف جبانبك أآرتخفيت 

 )حييى. مث تنتقل إىل د( 

حاعرف ربنايا صفية يا حالوة دا أنا لو خفيت  :حييى.د
  أمجل

آنت أعلـّمكيا دينا يا حالوة دا أنا لو خفيت  :حييى.د
  أسهل

حاقدريا أمحد يا حالوة دا أنا لو خفيت  :حييى.د
  ماسيبكشى أبدًا

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

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

 )يامسني. مث تنتقل إىل د(

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

مشيا دآتور حييي يا خرب أسود دا أنا لو خفيت : يامسني.د
 حاعرف أشتغل تاىن

  حابعد أوىيا إنصاف يا خرب أسود دا أنا لو خفيت : يامسني.د

حاآمل شيليا أمحد يا خرب أسود دا أنا لو خفيت : يامسني.د
 مسؤليه

 )أيضا ىف االجتاه العكسىوتلعب (

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

يا حالوة دا أنا لو خفيت) دينا طاهر(يا دينا : يامسني.د
  حبطل أفكر آتري

 حنرقص مع بعضيا أماىن يا حالوة دا أنا لو خفيت : يامسني.د

حعمل آليا مصطفى يا حالوة دا أنا لو خفيت : يامسني.د
  اللى نفسى فيه

بعى ىف االجتاهني دون أن تستعمل حقهامث تلعب د دينا التا(
 )النور األمحر: ىف االعتذار
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يا خرب أسود دا) دينا طاهر(يا دينا : دينا التابعى.د
  حتوجع تاىنأنا لو خفيت 

يا أمحد يا خرب أسود دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
  حاشتكى أآرت

يا ممدوح يا خرب أسود دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
  حاحتاسب أآرت

 )س وبالعك(

يا أماىن يا حالوة دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
  عمرى ما حانساآى

يا يامسني يا حالوة دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
 يرتاح باىل

حابقىيا مسري يا حالوة دا أنا لو خفيت : دينا التابعى.د
  حاجة تانية

 وبعد

بعد حتمل غرابة اللعبة وتأجيل –االنطباع املبدئى 
هو -اض على ما هبا من خمالفة للمنطق الشائع بني الناساالعرت

أن لعب األطباء بدت داللته أآرب بكثري من لعب املرضى، مع أن
 .املتوقع، باملنطق السائد هو أن يكون األمر بالعكس

وغدا ننشر التعقيب على اللعبة أثناء اجللسة، مث توجهات
 .األفكار والفروض اجتهادات التفسري

)أو آانوا يعانون(ل املرضى املشارآني يعانون آ: ملحوظة(
فيما عدا أمحد،) الىت يطلقون عليها عقلية( أمراض جسيمةمن 

ونعتذر عن تسميته باسم حمدد، ألن هذا ال يتفق مع املنهج
 .الذى اخرتناه جتنبا لالختزال والنمطية

 .مجيع األمساء فيما عدا األطباء مستعارة آالعادة :تنوية
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אא−509

 آيف يشفى السليم؟

 )4من  2(وآيف خياف املريض الشفاء؟ 

 تعليق مبدئى ىف اموعة أساسا، وفروض حمتملة 

 :مقدمة

ا ىف ذلك أن يكون معاجلا،جمرد أن يتطوع شخص سليم، مب
"إخل ....أنا لو خفيت"بتمثيل أو تصّور أو جمرد ترديد تعبري 

-1"آيف يشفى السليم وآيف خياف املريض الشفاء () أمس(نشرة 
،للمخاَطب، أو لنفسه ضمنا، فإنه يبدو وآأنه يقر ")4

حيمل مظنة املرض بشكل –من بعيد لبعيد  –باحتمال أنه 
 : أوبآخر

 سواء آان مرضا آامنا ·

 أو احتماال واردا ·

بشكل ما " مرض"، لكنها تتداخل مع ما هو ظاهرة ليس هلا اسمأو   ·

 تساؤالت

املناقشة الىت دارت بعد اللعبة مباشرة آانت استثناء،
ذلك أنه ليس من املألوف وال منمن وجهة نظر عالجية، 

–عادة  –نناقش نتائج لعبة ما، وآل ما ُيطرح   املستحسن أن
بعد أية لعبة، هو سؤال عما إذا آان قد وصل ألحد املشارآني

أى جديد خيتلف عما آان يعتقده سابقا حول –مرضى ومعاجلني –
موضوع اللعبة، سواء آان ما وصله هو من خالل أدائه شخصيا،

من خالل ما شاهده ىف أى من املشارآني، مرضى ومعاجلني أيضا،أم 
أن يذآر ما  –مريضا أو معاجلا  –وحنن ال نطلب من أحد 

وصله، يكفى أن يقول، أو يشري إىل أنه قد وصله أى جديد
خيتلف عما بدأ به اللعبة أو عّما قبلها، ولكن من يريد أن

 . يذآر ما وصله ال مننعه

لسبب سأذآره الحقا، ناقشنا نتيجةىف هذه اجللسة، و
 .اللعبة بشكل غري مألوف
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وفيما يلى بعض التساؤالت الىت خطرت لنا من خالل هذه
 : اخلربة، آأمثلة

وهم أسوياء" أنا لو خفـّيت"ملاذا لعب األطباء     .1
 ومعاجلون؟

ملاذا مل يستعمل أى من الطبيبات املتدربات النور  .2
وهن من حقهن أن يعتذرن، )حق االعتذار عن املشارآة(األمحر 

 تلقائيا 

ملاذ بدا أغلب املرضى أقل تلقائية مما توقعنا، فيما  .3
 ، وهو الذى أدى التفاعل الباآر معه إىل ابتداع"أمحد"عدا 

  اللعبة، وإىل درجة أقل أماىن؟ 

هل أظهرت اللعبة جديدا فعال خاصة فيما يتعلق  .4
بني، وأيضا عند واحد، خاصة عند صغار املتدر"مفهوم املرض"بـ

 ؟)املدرب(من املعاجلني القدامى 

بعد -جلسة العالج اجلمعى  -املناقشة الىت دارت أثناء 
 اللعبة مباشرة

آرت خريآم، طيب أنا عاوز أسأل اللى مش دآاترة :حييى.د
بالذات، دى حاجة آده مش للعالج بشكل مباشر، بس هى ميكن

بوا اللعبة دى وّمهاالدآاتره لع إزاى : تفيد، عايز أسأل
أربعة راحيني باسم اهللا ما شاء اهللا دآاترة مية مية، إحنا  

إزاى يرضى الدآتور !؟!جايني بنعاجل العيانني، مش دى شغلتنا
؟ هو عيانأنا لو خفيت: آده ببساطة يقول  املعاجل يقول

 عشان خيف؟ يبقى تيجى ازاى؟ أنا باسأل السؤال ده األول
ش دآاترة، العيانني يعىن، يا ترى فيه حداللى م لزمالتنا 

استغرب وسأل نفسه إزاى احنا يا دآاترة جت لنا الشجاعة
، صحيح هى لعبة وآل حاجة،"لو خفيت"إن احنا نغامر نقول 

لكن برضه، اللعبة مش لعبة زى ما انتو عارفني، إحنا بقينا
 .. ، واحلرآات دى اتفقست شوية)قدامى(

احيس بنفسه إنه هو تعبان علشانما هو التعبان ح :مسري
 آده حايصارح باللى جواه 

ده التعبان، لكن أنا باسأل عن الدآتور، وآنت :حييى.د
الدآتورات، ولو حىت أى واحدة منهم، متوقع بصراحة إن 

، هو انا عيانة؟...أله، حاقوهلا بأمارة إيه؟   :تقول
خضر لّسهوانتوا عارفني إن وال واحدة فيهم وّلعت النور اال 
من حقها تعتذر وتولع ، يعىن آل واحدة لسه )1أنظر اهلامش (

 النور االمحر 

وهو الذى آان السبب ىف ابتداع اللعبة، برجاء( :أمحد
ملريضآيف يشفى السليم وآيف خياف ا() مراجعة نشرة أمس

 أنا آنت مستغرب  ")4-1"الشفاء 

أنا آنت باسأل عن االستغراب ده آرت خريك،  :حييى.د
بالذات، ميكن يساعادنا ويساعدك تشوف البىن آدمني زى ما
 ربنا خلقهم، إنت مستغرب؟ مش آده؟ أهوه ده اللى انا آنت 
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متوقعه، وآان نفسى حد يقوله من غري ما اطلبه، بصراحة
طاهر، هى اللى آانت شجاعة الفضل ميكن للدآتورة دينا

وتلقائية، وميكن هى اللى شجعت زميالهتا، وما فيش وال واحده
إيه رأيك يا صفية،. استعملت حقها ىف النور االمحر

 الدآاتره عملوا آده ليه؟ 

 علشان يشجعونا  :صفية

دا لو دآتور  دا يبقى لعب عيال،!! يا شيخة :حييى.د
شجع العيان يبقى آذاب، ولوبيتصّنع علشان ي  عمل آده، يعىن 

هوا آذاب مش حا يعاجل، لو فيه دآتور بيكذب وبيعمل حرآات
علشان قال إيه يساعد عيان يبقى ال بيساعد وال نيلة،

ما يبقاش: مايبقاش دآتور حبق وحقيقى، وّال أقول لك بصراحة 
شوفىت حد ىف الدآاترة هنا صنايعى زى ما بنتعلم هنا، إنِت 

يساعد حد وهو بيلعب، وال زّى ما إنه قصده  آان باين عليه
آلنا شفنا آانت زنقة حبق وحقيق لكل دآتورة وهى بتلعب،
وآان باين الصعوبة واحلرج، مش خدتى بالك يا صفية من
الصعوبة وازاى آل واحدة، وانا برضه زيهم، أتزنقت ولقيت
صعوبة وبعدين قايست واعتمدت على ربنا ولعبت، بالذمة

الصنعة صنعة، ن يساعدوآوا ازاى بقى؟ بالتصنع؟ لعبوا عشا
مش إىن ألبس آرافته علشان تقوىل البيه الدآتور حاخيففىن،
الدآتور شخص عادى، حلم ودم، ربنا خلقه وماعندهوش يافطه
إنه دآتور، وىف نفس الوقت وال حد ىف آل الدآاترة هنا

حاجة عندهم إمسها عيا، آلهم متعطل، وال فيه رحية أيها 
باسم اهللا ما شاء اهللا شغالني وملتزمني وبيضحكوا ويزعلوا وفل

ومع ذلك لعبوها، يا ترى ليه، أنا نفسى أمسع الفل، 
رأيكوا فينا بصراحة، ما انتوا شايفني طول الوقت نشيل
احلاجز اللى بينا، إن ده عيان وده سليم وده دآتور، حلد

وأنت يا مسري؟دلوقىت أمحد هو الوحيد اللى وصلىن استغرابه، 
أنا لو: تفتكر ليه الدآاترة قايسوا ولعبوها، قال إيه

 خفيت، ما اعرفشى إيه؟ 

لو قلت زى صفية عشان يساعدونا، إنت قلت دلوقىت :مسري
 املساعده مابتنفعش 

آه، أنا لو اتصنعت عشان أعمل نفسى عيان :حييى.د
وحاخف، عشان اساعدك، حاحس إن أنا باحتقر العيان، يعىن

عمل حاجات مش عندى علشان أساعد عيان؟؟ أل يفتح اهللا،أ
 العيان حاحيس إن انا باستهني بيه 

إنت بتّعرف اللى قدامك إيه اللى جواه وبتعمل حاجة :مسري
 .عشانه

أيوه، مش معىن آدا إىن ابقى أنا مش أنا، أو :حييى.د
أعمل حاجة عشان ترضيه وخالص، ده مش عالج ده، أنا أعمل

د مبسؤلية وخالص، يعىن الصنعة تاخد حقها،اللى موجو
والنتيجة الصح صح، هى اللى بتوجهنا، وبعدين ربنا يسهل،

ليه يا ممدوح ىف رأيك الدآاترة قالوا لو ما تقول يا ممدوح 
 خفيت، لو خفيت؟ مها عيانني يعىن عشان خيفوا؟
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 .ما اعرفش مها قالوا آده ليه  :ممدوح

!!يكون عيانطب فيه حد يقول لو خفيت إال ملا  :حييى.د
 ودى احلاجة اللى استغرب هلا أمحد، مش آده؟

 مافيش حد مش تعبان يا دآتور  :مسري

أله، املسألة مش تعبان نص نص وآالم من ده، دا :حييى.د
، لو"هنا ودلوقىت"إقرار بالعيا، وسعى ناحية اخلففان، 

خفيت يعىن اعرتاف بالعيا، عايزين نفهم احلكاية دى، خفيت
مش تعبان وّال زهقان شوية وما رض حاختف منه، يعىن عندك م

 وآالم من ده، " تعب"عندآشى مانع تسميه باسم الدلع 

 ممكن يكون تعبان نفسيًا  ما هو لو مش تعبان عيا، : مسري

دى مش عيا؟ مش مرض يعىن؟ امال" نفسيا" يعىن  :حييى.د
إنت مش شايف اللى  !!!احنا بنيل إيه عمال على بطال

حلمد هللا، مش شايف نفسك، مش فاآر؟ اللى بيخرف،حواليك وا
واللى بتسمع أصوات، واللى بنلمه بالعافية، واللى بتيجى
متأخر بتتكلم بالقطارة، آل ده بتعتربه مش عيا عشان إنه
نفسى، يا أخى حرام عليك، إمنا الدآاتره احلمد هللا ماعندمهش

وموااحلاجات دى وراحيني جايني وبيعاجلوا وبيشتغلوا، يق
 يقولوا لو خفيت، بأمارة إيه؟

 طب ماحتل لنا أنت املشكله دى  :مسري

، طب ملا نسأل الدآاتره!!مش ملا أخف انا األول :حييى.د
متوجها إىل(الطيبات مها عملوها ازاى؟   الطيبني دول، قصدى 

الشجاعه اللى جاتلكوا من غري  إيه ) الطبيبات الثالثة
إيه تزنقوا نفسكم الزنقةماتفكروا أو ترتددوا، بأماره 

املهببة دى، أنا ماليش دعوه، أنا قلت مرة واتنني اللى عايزة
تنور النور االمحر تنوره، وال واحده فيكوا استعملت حقها ىف
االعتذار، يبقى عملتوها بكل شجاعة واختيار، وال خفتوا على
صورتكوا قدام العيان، وال واحدة خطرىف باهلا إن عيان من

ودى حاتعاجلىن ازاى، مش ملا ختف"هنا ميكن يقول ىف نفسه  اصحابنا
، أنا مش عايز أحل، لكن آمان مش عايز نفتكر إن اللى"األول

حصل ده ما لوش معىن آبري بصراحة، هوه إيه اللى حصل بالظبط؟
 ايه اللى وصل لنا من اللعبة دى؟ إيه 

 عملْت تقارب أآرت  :أمحد

شكرا يا أمحد، طب نشوف!! اهللا ينور، تقارب أآرت :حييى.د
ملا شفت الدآاترة عملوها آده إنت يا مسري  واحد غريك، 

أمحد مساها تقارب، بطيبه وتلقائيه واختيار حصل لك إيه؟ 
 ..إنت عملْت معاك إيه يا مسري؟ آلمايه آده زى أمحد، آفاية

 عملية حتسني ومشارآه؟ :مسري

مغامرة  يك شفت وانت عملت معاك إيه يا مصطفى؟، أد :حييى.د
واحد مش عيان، أل  أربع دآاترة لعبوا لعبه مش منطقية، 

 ، إيه رأيك؟ ..بيقول أنا لو خفيت، آذا آذا  ودآتور جدا، 
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 يبقى هو تعبان زىي  :مصطفى

 يعىن إيه  :حييى.د

 يبقى هو تعبان زىي  :مصطفى

يا!! طب وحايعاجلك ازاى، مش يتشطر على نفسه :حييى.د
ته، مش اللى انت حافُظْه، أوشيخ قول حاجه عن اللى انت شف

 . اللى انت آنت عارفه قبل اللعبة

   زى إيه؟ :مصطفى

قصدى يعىن اللعبة قربتك منهم؟ من الدآاترة، :حييى.د
بعدتك؟ خلتك تشوف نفسك؟ خلتك تراجع آلمة مرض وخففان؟

، ما هم زى الفل اهم، بس ما"دآتور"إنك تفهم يعىن إيه
فوا حايعملوا إيه؟ إيهأترددوش يقولوها ويشوفوا لو خ

 رأيـِك يا إنصاف؟

 مشارآة :إنصاف

 مشارآة حبق وحقيق وال زى صفية آده، تشجيع؟ :حييى.د

 حبق وحقيقى  :إنصاف

 واهللا باينك مش واخدة بالك، وانت يا أماىن؟ :حييى.د

 املشارآة حقيقى، حسيت أهنم حاحيسوا بيا أآرت  :أماىن

 ى قدامهم يستاهل وال أله املشارآة، ويعرفوا مييزوا الل :مسري

 فيها مشارآة بصحيح :صفية

 مساعده للعيان :ممدوح

مش عايز اطول، حلسن تتقلب فصل ومدرسة، أنا :حييى.د
عادة ما باعملشى آده بعد أى لعبة، ألن تأثري اللعبة بيقل،
بس الظاهر أنا بتبقى فيه حاجة علمية شاغالىن، وابص أالقيها

نب عىن على العلم واالستكشاف، بسقدام عيىن، أروح حمّود غص
 انشاء اهللا مش على حساب العالج

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

 وبعد

الىت من نشرة أمس، واليوم، ميكن أن نعرض بعض األفكار 
 ، دعما لفروض قدمية، أو طرحا لفروض جديدة، علىخطرت ىل

 : الوجه التاىل

 ، إمنا)سليم، عادى، صحيح(إن من يتصور أنه سوّى  ·
ما ميكن أن يكون مرضا، حىت لو: –بدرجة ما –بداخله يستشعر 

 مل حيدده أو يشكو منه؟

إن احلد الفاصل بني الصحة واملرض هو هبذه الشفافية إذا ·
 لبصريتنا األعمق؟   تشجعنا وغامرنا باختباره شحذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونير إصدا(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3909
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إن الصحة درجات ومستويات متصاعدة، وأن املستوى األدىن ·
مرضا -نسبيا – ميكن أن نستقبله على هامش الشعور باعتباره

 ) منه نسبة إىل املستوى األعلى(

مبعىن خناف من الشفاء،إننا آما خناف من املرض، ميكن أن  ·
اضطراد مسرية النمو، مبا حيمل ذلك من خماطر النقلة الىت آان

 .يعفينا منها ) أو امليكانزمات العادية(املرض 

 إن مستويات اإلرادة متعددة، ومتداخلة ·

 وبعد

القـادم، نناقش هذه األفكار والفـروض األسـبوع  نأمل أن 
أوال بالتعقيب على بعض االستجابات أوال) واألربعاء الثالثاء(

 .بأول، مث بالتعقيب اخلتامى بعد ذلك

**** 

)أو آانوا يعانون(آل املرضى املشارآني يعانون  :ملحوظة(
فيمـا عـدا) الىت يطلقـون عليهـا عقليـة   ( أمراض جسيمةمن 

ذر عن تسميته باسم حمدد، ألن هـذا ال يتفـق مـعمصطفى، ونعت
 .املنهج الذى اخرتناه جتنبا لالختزال والنمطية

**** 

 .مجيع األمساء فيما عدا األطباء مستعارة آالعادة :تنوية

   

سبق أن أشرنا أن التدريب يسـمح للمتـدرب وملـدة غـري -
حمدودة أن يعتذر عن املشارآة ىف أى تفاعل أو لعبـة ال يريـد

ن يشارك فيها، وهذا االعتذار نسميه، إضاءة النور األمحـر،أ
وحني يطمئن بعد أسابيع أو شـهور، يعلـن مـرة واحـدة أنـه

وأنه مـن اآلن) حق االعتذار عن املشارآة(تنازل عن هذا احلق 
ولع النور األخضر، فيصبح مثلـه مثـل سـائر املرضـى، ومثـل

يضـاء مـرةاملدرب، ليس من حقه االعتـذار، فـالنور االخضـر    
واحدة وال تراجع، ومل تكن أى واحدة مـن الـزميالت قـد مسحـت

 بذلك بعد، 
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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

ـةاأل ـحاث النفسـي ـب
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 يفدر  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع اس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

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

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

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

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - يف املمارسة الطبية النفس 
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

ـيةاللغة العربية  -  )شعر. (الزجاجي والثعبان 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  – مثل أمس سويا
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرك رئيس التحرير املشا 
لعامة للكتابمستشار النشر باهلينة ا -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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