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 אא:−319

 :هل مثَّ وجدان جديد يتخلق

 ألعاب احلب  

 حاِول أال ُتدهش من العنوان مثلى،

لقد دهشت أنا شخصيا وأنا أتابع االستجابات للعبة 
 الكراهية،

عن صعوبة) وعايشته(آتبته   مث وأنا أراجع ما سبق أن 
 هنا ىف النشرات أوغريها،  ر، سواءالتواصل بني البش

واملناقشات والتعقيبات الىت  مث وأنا اتابع االستجابات 
 .الكره والكراهية   وردتىن منذ بدأنا الكتابة عن موضوع

إىل فتح هذا امللف، –مضطرا بصراحة  –حني عدت اليوم 
حقيقة وعمق وضرورةوجدت ىف نفسى عزوفا عن مواصلة مناقشة 

 ن أن نناقش احلب قبلها وبعدها،، دوالكراهية

إىل ما آتبته ىف هذه ، ورجعت"احلب"وحني مهمت مبناقشة 
2007أآتوبر  8 و 7& 2007سبتمرب  26النشرات خاصة يوميات 

وليوي 1حنن خناف من احلب وننكر الكراهية مث عموما  مث ؟ 
وجدت أن تناول احلب أصعب وأآثر إشكالية من تناول 2008

قبل بداية التجربة  الكراهية، مع أنىن آنت متصورا العكس،
!! 

 يا ُترى ملاذا؟

ملاذا صرح معظم املشارآني ىف لعبة الكراهية بأن الكره
 أقرب إليهم مما آانوا يتصورون؟  هو

ال يوجد تعارض -من عمٍق معني –وملاذا قبـِل أغلبهم أنه 
 جذرى بني احلب والكراهية؟

وملاذا جتلت الكراهية ىف خلفية احلب حىت آادت تبدو وآأا
 التواصل احلقيقى، مهما آان صعبا؟  جزء ال يتجزأ من حرآية
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وملاذا حني عدنا للتحدث عن الكره، بعيدا عن منهج
، ابتعدنا عن إجيابية ظاهرة"الكشف باللعب"  :التجربة

اعرتافنا هبا طبيعة بشرية من خاللالكره، حىت آدنا ننسى 
 األلعاب؟ 

ميكنك أن تسأل نفسك اآلن ، سواء شارآت فيما سبق من
نفسك عن موقفك منأو مل تشارك، تسأل   ألعاب أو مناقشات،

أقرب إىل رفض  وهى -مثلنا–، وستجد إجابتك جاهزة الكراهية
الكراهية، أو إنكارها، أو على أحسن الفروض سوف جتد نفسك

وأشياء من هذا القبيل،, عرتف أنك تكره الشر، وحتب اخلريت
 إخل...أنك حتب الناس وتكره طبعهم، : أيضا مثل

 وإىل أين يسري بنا هذا املنهج؟, ما احلكاية بالضبط،

آل هذه األسئلة هامجتىن وأنا أحاول أن أضغط على نفسى
 آن  للعودة إىل امللف من جديد، خاصة أنىن شعرت أنه قد

ان ملناقشة االستجابات والتعقيبات على ألعاب الكراهية،األو
أن أعاود احلديث عن الكراهية دون  لكنىن، آما ذآرت، ترددت

احلديث عن احلب، أو قبل احلديث عن احلب، أو أآثر من احلديث
 .عن احلب

ملف احلب"ليصبح   إىل عنوان امللف،" احلب"حني أضفت آلمة 
، اآتشفت أن"كره والكراهيةملف ال"بدال من " والكراهية

آلمة احلب رمبا أضيفت للتمويه، أو حىت آنوع من الديكور
عجز عن القيام بأى  امللطـِّف لكن يبدو أن هذا التالعب قد

 .دور ولو لتحسني املنظر

مجعية(يوليو  4أثناء تقدميى للندوة الشهرية يوم اجلمعة 
عن نفس) يةدار املقطم للصحة النفس –الطب النفسى التطورى 

اآتشفت أن اللعبة املنفردة الىت لعبناها ىف2008املوضوع 
جلسة العالج اجلمعى ىف قصر العيىن، آانت هى األقدر تعرية
لطبيعة العالقة بني احلب والكراهية من العشرة ألعاب الىت
وردت ىف برنامج القناة الثقافية، والىت اقتصرت معظم

 ).لى العشر لعباتع(استجابات أصدقاء املوقع عليها 

 : هذه اللعبة هى الىت آان نصها

 )"آذا..آذا .......(ميكن ملا اعرف أآرهك" 

وقد آانت أهم التعليقات املباشرة ، سواء ىف برنامج
القناة الثقافية، أم ىف املوقع تتلخص ىف أننا استنتجنا

 : أنه   عموما، ومن هذه اللعبة بوجه خاص

 ،"ا نقتلشى بعضيمكن ّملا نعرف نكره بعض م"

 :وأيضا

 ،"ميكن ملا نعرف نكره بعض نقدر حنب بعض حبق وحقيق "

باإلضافة إىل التعقيبات األخرى الشديدة الداللة الىت 
 .سنرجع إليها عند املناقشة

  
 اويـــالرخـــــــ ــــىــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2459



 15I07I2008א –אא

راجعت هذه اللعبة املنفردة الكاشفة، وقارنتها باأللعاب
أنىن أحتاج لتقدمي ألعاب جديدة آاشفة،–العشرة، ووجدت 
شرة، وتكون أآثر ارتباطا هبذه اللعبةتكمل األلعاب الع

الفريدة الرائعة، وفعال وضعت عشرة ألعاب جديدة تكشف
أبعادا أخرى للكراهية، لكنىن عزفت ىف آخر حلظة عن تقدميها
أثناء الندوة، وأيضا عن تقدميها اآلن قبل أن نتناول مسألة

 احلب مبا قد يوضح األمر

القناة الثقافية مل أتذآر بوضوح أننا لعبنا ىف برنامج
على سفر، فوضعت عشرة  لعبة احلب، وأنا اليوم 2004سنة 

 :لتناول موضوع مايسمى احلب هكذا  لعبات جديدة

األلعاب الىت وضعتها اليوم ومل نلعبها ىف برنامج: أوال 
 :القناة الثقافية

 ....وافرض يعىن ما حّدش شاْفِنى وال حبّّىن، هوا دا مينع إىن  )1

نا حمتاج أشعر إىن متعاز وباْتَحب، ومستعد قصادطبعا أ )2
 .....آده إىن 

 ...ما هو أنا من حقى أحتب برضه حىت لو ) 3

 ....أنا أقدر أحب أى حد على شرط  )4

،..أنا باغري من احلبـّيبة اللى مش شايفني غري بعضهم)5
 ...ساعتها باالقى نفسى

ترى دا حبالظاهر أنا حمتاج أحتب أآرت من إىن أحب، يا  )6
 ...وال عوزان؟ عشان آده أنا

حاجيرى إيه؟ أهو حب برضه، بس يا ريت!! صفقة صفقة )7
 .....تكون صفقة 

 .....أنا ّملا باسيب نفسى أحب، حىت لو ماحتبتـْشى، باحس إىن  )8

بصراحة مسألة احلب دى ما يصحش نفتـش فيها قوى، ما )9
 ...هو أصله يعىن 

 اللى ما يتحبش، وانا حاخسراقدر أحب، حىت  ياريت )10
 .. ..إيه؟ بس بقى

***  

مث إىن بعد االنتهاء من وضع هذه األلعاب العشرة، 
استبعدت أن أآون قد أغفلت موضوع احلب من الربنامج، فاتصلت
من سفرى بالسكرتارية لبحث ذلك، وإذا هبم خيطروىن أن لعبة

ا آانت علىىف الربنامج، وأ 2004/ 15/5احلب قد لعبت ىف يوم 
 :الوجه التاىل

 ....هوحد يقدر يعيش من غري حب، طيب دا أنا : اللعبة األوىل

 ........احلب مش شْعلله وِتْنطفى، احلب هو: اللعبة الثانية
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 ......لكن بقى ... أحتب او ماحتبش ماتفرقش:اللعبة الثالثة

..وفيها إيه لو آانت صفقه بني اتنني: اللعبة الرابعة 
 .....بس أنا أفضل اّمسيها

 .....أنا من حقى أحتب حىت لو أنا: اللعبة اخلامسة

بصراحه انا مش حاسس ان فيه حد بيحبىن: اللعبه السادسة
 .........حبق وحقيق، زى ما أنا حمتاج، وده خمليىن 

 .......انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن: اللعبه السابعة

عشانماهو الزم حد يشوفىن آلى على بعض : اللعبه الثامنة
 .........اصدق إنه بيحبىن بصحيح وإال 

 .........شحاتة احلب بتبّوظ آل حاجه: اللعبه التاسعة

 .........إمنا. صحيح أنا جعان حب: اللعبه العاشرة

توجد اللعبة مسجلة صوتا وصورة باملوقع ملن شاء :تذآرة(
أن يشاهدها، ولعل االصدقاء يذآرون أننا مل نعرض بعد

تطوعني ىف الربنامج للعبة الكراهية، وسوف نعودالستجابات امل
 )لكل ذلك

جتربة( العشرين لعبة معاوالدعوة عامة للمشارآة ىف 
 قبل عرض الفرض غدا  )جديدة
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אא:−320

 :هل مثَّ وجدان جديد يتخلق

 " الفرض"

ىف املرحلة احلالية من" الفرض"حتفظ مبدئى على عرض 
 :التجربة

املفروض أن أؤجل عرض الفرض الذى خطر ىل إىل اية نشر
وأيضا إىل ما بعد  االستجابات عن آل من احلب والكراهية،
 :مناقشتها، لكنىن رّجحت عرضه اآلن ملا يلى

 أعرف مىت ينتهى آل هذا التجريب، معأنا ال: أوال
 .املناقشة

دون –إن وضع الفرض رمبا يتيح الفرصة لفحصه   :ثانيا 
 أثناء التجريب  –تفصيل حمدد 

، ال أآثر، حىت يتم حتقيقه، الفرض يظل فرضاإن : ثالثا
 أو حتويره، أو الرتاجع عنه

أن هذا الفرضقد يثبت أثناء استمرار التجربة : رابعا
حيول دون التمادى فيه استجابات األصدقاء ونقدهم، ةشطح

 وهذا قد يكون مربرا آافيا للرتاجع

أخاف أن أهتم بأىن أوحى للناس بأن  أنا ال: خامسا
يعتنقوا أفكارى رد أا خطرت ىل، ألنىن أحرتم استقاللية رأى

 املشارآني مهما قلُت أو زعمُت، 

، هو"ف باللعبالكش"أعتقد أن استعمال منهج : سادسا
 أآثر صالبة وموضوعية من أن خيضع ألى إحياء،

بغض  ،إن اختبار املنهج نفسه هو فرض ىف ذاته: ثامنا
 . النظر عن حمتوى ما خنتربه من خالل هذا املنهج

الفروض اآلن/ أتردد ىف وضع بعض معامل الفرض  لكل هذا ال
وراآيفما اتفق، متهيدا للعودة إليها الحقا آما هى، أو حم

 إليه األمور  حسب ما تتطور
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 )الفروض(الفرض

متبادل على أفضل(إن أآثر ما نسميه حبا هو احتياج ) 1
 )االحتماالت

إن الكراهية هى طبيعة بشرية نفضل أن ننكرها حلساب) 2
 متادى هذا االحتياح املتبادل

إن عدم االعرتاف بالكراهية ىف عالقتها باحلب يهدد) 3
 )1رقم (احلب مثل الوارد ىف  بالتمادى ىف شكل مسطح أو زائف من

مادام اإلنسان آائنا –إن حتمل مسئولية الكراهية ) 4
رمبا هى هذا(هو الذى يسمح بتوليد عالقة مسئولة  -واعيا

 )العنوان: الوجدان الذى يتخلق

إن احلب الذى يتولد من محل مسئولية الكراهية بوعى) 5
 فة جياشةأآثر منه آلمات أو حىت عاط هو حرآيةبشرى متميز 

 استبعاد

حىت يتضح ما نعنيه هبذا الفرض، علينا أن حنذر بني أن
احلب مع  يتداخل هذا التقارب اجلدىل مع ظواهر سلبية تتناول

آل البعد عما حناول تقدميه،  الكراهية بأسلوب آخر، بعيدًا
 :بل لعل بعضها هو عكس ما حناول تقدميه، ومن ذلك

I- فس اللحظة، حىت التعارضاجتماع احلب والكراهية ىف ن
وقد يصل إىل حد املرض ىف صورة عرض سلىب(أو اإلعاقة املـُشلة، 

 ) ambivalence"ثنائية الوجدان"يسمى 

II -  مبا حيول دوندوام استقطاب احلب ضد الكراهية
 التضقر 

III -  حىت(دون تقارب  طول الوقتتبادل احلب والكراهية
 ) لو برروه باختالف املواقف

IV -  إىل جزء يـَُحّب وجزء يـُكَره) اآلخر" (املوضوع"جتزئة
 .إخل..يـُكَرهوتصرف يـَُحّب صفة ُتَحّب وصفة ُتكَره، تصرف (

 آيف سنناقش هذا الفرض؟

 :التجربة تصور مبدئى خلطوات  فيما يلى 

 )لو مسحتم(للمناقشة " فرض"نؤآد أننا نتعامل مع : أوال

ارآني على لعبة احلبسوف ننشر استجابات املش:   ثانيا
 أوال بأول

سوف نعود لننشر استجابات متطوعى برنامج: ثالثا
 القناة الثقافية عن آل من احلب والكراهية

سوف ننشر األلعاب العشرة اجلديدة عن الكراهية: رابعا
وهى األلعاب الىت ختّلقت أثناء الندوة من اللعبة الفريدة(

 .صدقاء للمشارآةوندعو األ) الكاشفة ىف العالج اجلمعى
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* * *

هذا وقد تتاح الفرصة لتجربة موازية عن احلب من واقع
 العالج اجلمعى

آما نأمل أن تتاح الفرصة القتطاف ما تيسر من التعبري
 بلفظ احلب عند آل من

خمتلف التشخيصات، ورمبا: من أوراقهم واملقابالت(املرضى ·
 )أطوار املرض

هل عنتعبري األ: أهل املرضى وأهل املدمنني ذهابا وجيئة·
 األوالد وبالعكس

 من العالج اجلمعى ·

 من اإلشراف على العالج النفسى ·

 مث نعود بعد ذلك للمناقشة 

 وبعـد

 ما رأيكم؟

 أنا مستعد للرتاجع متاما حىت ال متلـّوا

 نرتاجع إىل أين ؟: ولكن

 إىل تزييف احلب؟

 أم إىل إنكار الكراهية؟ 

 !!) واهى ماْشـية(أم إىل االثنني معا 

 فآس

 .شكرا
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""אמ−321

 )73حلم(نص اللحن األساسى

 متكدر   آنت أنىن    ويبدو ،  بالعباسية   القدمي   البيت ىف  وجدتىن 
 األرضية   وخشب   اجلدران   طالء   ثلم   شئ نقدى    من   يسلم   فلم   املزاج 
 بنربة ..   يقول   وهو   الشقة أقصى    من أمى    صوت جاءىن  حىت    واألثاث 
 جديدة   شقة   عن بنفسى    أحبث آى    األوان   آن   إنه   :لطيفة ..  بامسة 
  .تعجبىن 

 متعدد   هبو ىف  فوجدتىن    آخرين   وزمان   مكان إىل    وانتقلت
 وأآد .  حكومية   مصلحة   بأنه   منظره يوحى  ،  واألشخاص   احلجرات 
طلىب، ىف    أرسل   الوزير   بأن ليخربىن    أ .  ح   املرحوم زميلى    جمئ   ذلك 
 ورأيت .  ودخلت   واستأذنا  الوزير   حجرة إىل  فورى    من   وذهبت 
بنقدى   علم   أنه ىل    وقال   البشاشة   من   عادته   غري على    الوزير 
 متيمًا نفسى    أعترب إىن    له   فقلت   ذلك   فساءه   وزعيمها   للثورة 
 هلا   دائما   متنيت أىن    غري   رافضيها   من   أآن   ومل   الثورة   مببادئ 
  . والنكسات   العثرات   وجتنب   الكمال 

ىف   يتجول   صبيا فوجدتىن    آخرين   زمانو   مكان إىل    وانتقلت
 حفل   حلضور يدعوىن  سىن    مثل ىف    صديق وجاءىن  القاضى،    بيت   ميدان 
ليشرف  زغلول   سعد   دعا   شقيقه   إن   وقال ،  األآرب   شقيقه   زفاف 

فدهشت دهشة. الفرح ويبارآه وأنه قبل الدعوة ووعد باحلضور
 أنه   عن   فضال   األمة   زعيم   هو بأن سعد زغلول آربى وقلت له 

 زمالئه   من   وال   أقربائه   من   لستم وأنتم   . وزرائها   رئيس   اليوم 
 البسطاء   وخيص   حقا   األمة   زعيم   هو   سعد   إن   فقال ،  جهاده ىف  
  .أرى   سوف وإنىن    احلب   بوافر 

إىل صديقى  ىب  ومضى    قرمز   درب ىف    احلفل إىل    ذهبت   امليعاد وىف 
 معه   جيلس   التشريفة   بدلة ىف    زغلول   سعد   الصدر ىف    فرأيت   حجرة 
 رأيت   مبا   هبرت ،  الضحك   ويشارآهما   احلديث ىف    معهما   ويتبسط 
  .أعماقى ىف    استقر   انبهارا 

* * * 

 التقاسيم
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ال أآاد أصدق، قلىب يكادتقدمت إليه وأنا ىف حال ... 
يطري من صدرى، ال أتصور أن القدر سيسمح ىل أن أملس أطراف
أصابعه، ال أعرف آيف حملىن بني احلضور، واألغرب أنىن ال أعرف آيف
عرف امسى حىت ناداىن به، وهو يشري إّىل أن أقدم، رحت أقفز بني
لتاملوائد وأنا أقرص نفسى ألتأآد أنىن لست ىف حلم، وحني وص

إىل حيث جيلس فوجئت أنه اختفى وحل حمله النحاس باشا، غمرتىن
فرحة أخرى فأنا أحب الرجلني، لكن لكل حب طعم مغاير، وما
آدت أمد يدى للسالم حىت وجدت يدا غري اليد، فرفعت رأسى
فإذا به مكرم عبيد، ما غمرىن هذه املرة هو احرتام أآثر منه

 حب، وهل هناك فرق؟ 

 يصافحىن وقبل أن تلتقى يدى بيده أحسستبعد أن وقف ىل
بقبضة تطبق على آتفى، فالتفت ورائى وإذا بضابط شرطة على

 : باستعالء قائال آتفه عالمات المعة آثرية، ينظر إّىل 

 ،"أنت متَّهم بقتل أمك"

 . فزعت ملوت أمى أآثر مما فزعت الهتامى بقتلها

يطلبىن فتح على الشرطى الزنزانة وأخربىن أن الرئيس
شخصيا، وأنه حدث خطأ ىف األمساء، وأن امسى من بني املرشحني
للوزارة، فظننت بعقل الشرطى الظنون، لكنه أطلق سراحى
فعال، فانطلقت إىل الفضاء آأىن أطري، ومل خيطر على باىل إال
حماولة التمادى ىف اخلالص، وآنت قد نسيت متاما رسالة الرئيس

 .والوعد بالوزارة

رع، ىف بيت القاضى من جديد، وقد عدت صبيا مرةىف الشا
أسرع فالزفة بدأت،: أخرى، عاد صديقى شقيق العريس يقول

وما آدنا نعدو جبوار بعضنا لنلحقها حىت مسعنا صفارة
إنذار، وأطفئت األنوار مجيعا، وانبطح بعض الصغار على 

 . األرض، وجلست أنا القرفصاء وعملتها دون خجل

رة األمان، وعادت األضواء، وجدت الشوارعوحني أطلقت صفا
 آلها خالية، لكنىن حملت شبح أمى قادمة من بعيد، 

 !أمل أقل لك؟: وحني اقرتبت قالت ىف حنان متأمل

 .ساحميىن، يبدو أنىن بالغت ىف نقدى بيتنا القدمي: فقلت هلا

* * * 

 )74  حلم(نص اللحن األساسى 

 من   املقابل   اجلانب ىف    اجلريان   بيوت   حمل   حل   آبري   ملعب   هذا
 وحنن ..  ويرقصون   فيغنون ،  الربيطانيون   اجلنود   ميأله   الطريق 
 والشوارع   شارعنا ىف    ينتشرون   مث ،  وقلق   بدهشة   نتابعهم 
  . منه   املتفرعة 

حى إىل    االنتقال على    رأينا   واستقر   األمر ىف    وتشاورنا
 ومل   ضخمة   عمارة ىف    بشقة   رضينا   مستقال   بيتا   جند   مل   وملا ،  آخر 
    شئ إىل    نرآن   آدنا   وما ،  للمعيشة   صاحلة   جعلناها حىت    جبهد   نضن 
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 الفئران   من   عادة  يصدرمماخرفشةصوتمسعناحىتالراحة   من
مسعنا   عمله ينبغى    شئ ىف    نفكر   أن   وقبل ..  راحتنا   صفو   فتعكر 

 الرجال   من   آثرة   رأيت   الباب   فتحت   وملا . اخلارجى   الباب   طرقات
 يظنون   لصا   يطاردون   العمارة   سكان   إم   قالوا بالعصى،    املسلحني 
 احلجرات ىف    وتفرقوا   الشقة   واقتحموا   شقتنا إىل    تسلل   أنه 
على   يعثروا   مل   أم   أعلنوا   ولكنهم ،  مزعجة   جلبة   وأحدثوا 
 بل ..  عقب على    رأسا   قلبوه   أن   بعد   املكان   وغادروا ،  اللص 
ىف   النظر   نتبادل   حنن   وبينما املتخفى،    اللص   اختفاء   واآتشفنا 
 وقلت   غضبا   فثرت ..  اخلرفشة   صوت   جديد   من   مسعنا   إذ   وضيق   غيظ 
  . للطارق   الباب   أفتح   فلن   عفريتا   أو   لصا   أو   فأرا   ليكن 

* * * 

 التقاسيم

وتوقف الصوت، ومسعنا وقع أقدام تبتعد تدرجييا،.... 
ومبراجعة أشياء املنزل اآتشفنا أن مصاغ أمى وزوجىت وأخىت

يشك أحد منا ىف اللص املختفىوحافظة أىب قد اختفت آلها، ومل 
 .املتخفى، وال ىف الفئران

رحنا ننظر إىل بعضنا البعض دون أن ينبس أى منا ببنت
شفة، لكن أخى األآرب مضى مسرعا يفتح التليفزيون، رمبا
ليكسر الصمت، ومينع التعليق ىف آن واحد، آانت األخبار

ليوتتحدث عن تصريح آوندا ليزا رايس بالعثور على جثة دب
بوش ىف األهواز، وأن جنازته ستشيع من مسجد باريس، بعد أن
يصلى عليه الشيخ حسن نصر اهللا ىف املسجد األقصى، وسألت أخى
األآرب آيف حيدث ذلك آله ومازال اجلنود الربيطانيني حيتلون مدن

 .القناة

 إا إرادة اهللا: فقال

 بل إرادتنا حنن بفضل اهللا: قلت له

 ضل من؟بف: فسألىن فزعًا

 !أستغفر اهللا العظيم، بفضل اهللا: قلت له

 .حسبتك قلت شيئًا آخر: قال

أنا مل أقل شيئا أصال، أنت تسمع ما تريد، هذا آل: قلت
 .ما ىف األمر
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 :مقدمة

،)العشرين لعبة(وردت إلينا ردود مشارآة ىف لعبة احلب 
وقد فضلنا أن ننقلها مجيعا إىل يوم الثالثاء، ورمبا
األربعاء، لتنشر ضمن ملف احلب والكراهية، وذلك بالنسبة

املشارآة ىف االستجابة دون التعقيبات بالرأى، أماللنصوص 
 .التعليقات األخرى فقد تضمنها بريد اليوم

**** 

 ملف احلب والكراهية 

 :مشرية أنيس. د

لسة عنودارت اجل....األسبوع  آنت ىف العالج اجلمعي هذا
 ورأيت املشاَرَآات تدور حول....القوة والضعف اللى جوانا

وجود القوة ونقيضها متاما بداخل آل من احلاضرين وممن
ىل وقتها ملف احلب والكراهية وخطر...تكلموا وشارآوا

 التناقض اللى جوايا وجوا  ففكرة تقبل ورؤية هذا....
ض اللىبقية البىن آدمني أراها طريقا للنضج ىل وللمري

تستمر هذه املناقشات وهبذا التفصيل فأترجاك أن ...بأساعده
 .الذى مينح الفرصة هلضم الفكرة واستيعاهبا

 :حييى. د

أظن أننا نواصل، وربنا يسهل والربآة ىف تشجيعيك
 .ومتابعتك

 رامى عادل. أ

نصلى.حلظيت/وموتي تشارآيين املي/ ان تشارآين  مثرة املعاشره
توآيدا لوجهتنا. اآثرها محيميهمن اجل اوقاتنا و

 .مبدعا وضروريا اتساقا.ومبتغانا

 :حييى. د

 أنا الذى أشكرك
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 .وأشكر هذه الفرصة هلذا الفحص األمشل بطرق أخرى

**** 

  عن األدوية اجلديدة باهظة الثمن: مقتطف وموقف

 :حممد شحاتة. د

ال أفهم سر هجومك الدائم على األدوية اجلديدة رد أا
جديدة، رغم أن البديهى أن املعرفة الحد هلا وبالتاىل تصبح
تلك األدوية جمرد خطوة على طريق البحث عن األفضل لصاحل

 . املرضى العلم و

وإن آنت أوافقك ىف اهلجوم على سياسات شرآات الدواء
االستعمارية االقصائية وأجد فيها خيانة سيحاسبهم التاريخ

 . عليها 

 . ولكن أين أجد تلك النتائج األمينة الىت أشرمت إليها 

أوقعتىن تلك الكلمة ىف" ليس بالدواء وحده يشفى املريض"
 حاولت ايصاهلا إىل وعيهممناقشة مع أهل أحد املرضى حني

 . وأدرآت وقتها أن املشكلة ليست ىف شرآات األدوية وحدها

 :حييى. د

باهللا عليك يا أخى هل وصلك أنىن أهاجم اجلديد رد أنه
ما هذا؟، أمل تقرأ حىت العنوان؟ لتعرف سّر مهومى، هل! جديد؟

مئات(أم ألا باهظة الثمن " حديثة"أنا أهامجها ألا 
؟ مع احتمال نفس الفاعلية أو فاعلية أقل، أنا)ضعافاأل

أنقد الزعم بأنه ليس هلا أعراض جانبية، قد تكون أعراضا
اختبار"أخطر أو أخف، ال أحد يستطيع أن جيزم إال بعد 

ورفع اليد عن تزوير العلم واملعلومات بوعى أو بغري" الزمن
 وعى،

ار مثنهفصامى وتعاجل بعق –بعيد الَشر  –تصور أنك  
جينهان ومثن العقار املضاد ألعراضه اجلانبية جنيه ونصف،
فتكون جمموع التكلفة ثالثة جنيهات ونصف آل شهر أو آل

ومل جتد أمامك  –بفعل فاعل –أسبوعني، مث اختفى هذا العقار 
إال عقارًا جديدًا جدا مثنه أربعمائه إىل سبعمائة جنيه وال

تقبض ثالمثائة جنيها شهريا،يكفى إال عدة أيام، وأنت موظف 
 .أو معاش أقل

أنا أهاجم األدوية الباهظة الثمن املتواضعة الفاعلية،
 ليس رد أا جديدة؟

حىت إذا آان هناك تأمني صحى فسوف خترب هذه األسعار بيت  
 .احلكومة، الىت ستخرب بيتنا بدورها أآثر ما هو خمروب

 ما رأيك؟ 

 هل عرفت ملاذا؟

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا  "  2469



א  I07I2008>18א –א

اآلثار العالجية قبل اآلثارالقاعدة هى أن نقدم:وأخريا 
مث أخريا، علينا أال نصدق آل!) املثرية للجدل(اجلانبية 

الكلمات املطبوعة بشكل شبه علمى أو تعلمى، مهما آانت
مطبوعة ىف جمالت حمرتمة تزدان أغلفتها بإعالنات غري حمرتمة، البد
أن تكون البداية هى احرتام اخلربة املعيشة ىف واقع العالج

وليس فقط اعتمادا على األحباث املقارنة(ئجه ىف آل مكان ونتا
 ).احملكمة ظاهريا

 هل عرفت ملاذا؟ 

 ما رأيك؟

 هل نؤجل املعرآة واالنتباه والتحذير؟، إىل مىت؟

هل ننتظر حكم التاريخ حىت نتفسخ جنونا، أو ننتظر أن
 منوت فقرا ومرضا، مث حناسبهم؟

 .شكرًا

**** 

) 72(، )71(، )70(حلم  "نص على نص: "أحالم فرتة النقاهة

 أميمة رفعت. د

 بالتفاؤل، وعندما عندما قرأت هذا احللم شعرت لسبب ما
 ومل أدر ملاذا؟ فأعدت.. انتهيت من التقاسيم انقبض صدرى

 .القراءة مرة ثانية

"\اجلهد اجلهيد"\و" \اإلرهاق" \بالرغم من : لم ىف احل
إال أن هناك إصرار" \اهلوة العميقة"\و" \والصمت والسكون

ورمبا شعرت باألمل ىف النجاح إلجتياز غريب على اإلستمرار،
أت املوضوع ثالثة أسطر قصرية: أما ىف التقاسيم...العقبة

أنىن شعرت سريعا ، وبرغم األجنحة و الطريان والفرح، إال
ملاذا؟ للموت؟ رمبا هذا ما قبض...باإلستسالم وعدم املقاومة 

وإختفى األمل ىف الرجوع فقد إختفت السالمل فجأة ،. صدرى
 ...وشعرت باخلديعة وعدم األمان

أن يستأذن قبل جميئه أو ميهد ولكن من قال أن على املوت
 حلضوره حىت ال يشعر أحد باملفاجأة ؟

من يأتيه املوت أال يستسلم ويقاوم من ومن قال أن على
 أعماق قلبه؟

 آيف يفعل ذلك؟  

األوقع آما حدث ىف التقاسيم أن يرحب بقدومه رمبا أنه من
 .ما زال صدرى منقبضا...األحباء مالقاة: ويفرح مبا هو آت

و مل خيفف عىن سوى فقاعتك برباءهتا وطفولتها ،خبوفها
)هى ايضا(اإلستسالم أماا، حبكمتها الفطرية وقرارها ب

مع الكون األآرب فتصبح به أقوى لقرار القدر وإندماجها
 ...وتولد من جديد عشرات املرات

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2470
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 :حييى.د

 شكرا يا أميمة،

تلزميىن دائمًا بأن أواصل آلما مهمت بالتوقف، برغم 
اختالفنا حول أمهية الرمز ىف النقد، إال أنىن أجد ىف جدية

 اهتمامك ونقدك لنقدى ما يشجعىن فعال،

:ال أعلم أمر ماذا؟(ى أنه مل يصلىن ممن يهمه األمر تصور 
أى تعليق على) أمر اإلبداع أم أمر النقد أم أمر اإلنسان

 .ما أحاوله ىف هذه التقاسيم وأنا أتصور أنه جديد آل اجلّدة

عموما مازلت أفضل التقاسيم عن النقد الذى آنت أشعر
ري أو رمز،أنه يسحبىن، بوعى أو بغري وعى، إىل البحث عن تفس

 .وآالمها نقد ضعيف ىف رأىي

 النقد هو استلهام الحٌق أو مواز،

 .بذلك أآثر  والتقاسيم تسمح ىل 

 أميمة رفعت. د

وحلت 72 – 71ىف احللم " التقاسيم"اختفت آلمة  ملاذا
 ؟"القراءة"حملها 

 :حييى. د

عندك حق هى خطأ حتريرى، قد أّنوه إليه يوم اخلميس
 القادم،

 "!! قراءة"طبعا وليست " متقاسي"هى  

 شكرا جزيال 

 .وقد آخذت السكرتارية على هذا اخلطأ

**** 

 71احللم : إسالم إبراهيم. د

يا باشا الكرسى بيغير واللِّى بيسيب نفسه للكرسى"
 ؟"مستعد يعمل قرد علشان حيافظ عليه مش يرآب محار بس

 واحلمار؟ يرمز ملني بالضبط هل للتنازالت أم للبلد؟

 :يىحي. د

 آما تريد، وآما وصلك،

لكنىن أعود فأذّآرك أنىن بسبب هذا االستنتاج ومثله، 
عن النقدوبسبب إغراء البحث عن الرمز طول الوقت، توقفت 

، هأنذا أتأآد آل)طريقة الرتمجة أو التفسري( هبذه الطريقة
مخيس مع استمرار احملاولة أنىن آنت على حق حني انتقلت إىل

 للحن األساسى، هكذاالتقاسيم على ا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2471
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 .شكرا 

 72احللم : إسالم إبراهيم. د

 أنا مش فاهم أى حاجة وحاسس أىن بشاهد فيلم هندى؟

 :حييى. د

على حد علمى األفالم اهلندية ُيستشهد هبا لفرط ما هبا من
 رومانسية ومجال جمرد، وليس عندى خربا أا غامضة، 

ليس املهم فهم اإلبداع، املهم فاعليته ىف التغيري، وأن
ه حىت لو مل تستطيع أن تصيغه ىف ألفاظ، إال أنه يصلكيصلك من

 .فتتوقف أمامه، وقد تتغري

 .ربنا يسرت

**** 

 بريد اجلمعة / حـوار

 رامى عادل . أ

".ةحد فهم حاج"حممد امحد الرخاوى . تعليقا على آالم د
التقى مع االخ حممد الرخاوى ىف ضرورة وجود منهج او طريقه

قال ىل صديق انه قد ينمو. استبسل انا ألجدها. نعى هبا
 سم 10سم ويكون راسخا ىف حني انه قد ينمو  2النبات 

 شكرا. وتقتلعه الريح

 :حييى. د

غري املباشر، وأحيلك إىل حممد ابن أخى  ال أتابع حوارآما
 .يتابع هو املسئولية، وبدون حكم فوقّى جاهز إن استطاع أن

 حالل عليكما

 :هالة منر. أ

وقيمة امسها, تصحيح لتعليقى على يومية االمتحانات
 "! :العدل"

أنا استغربت من إائك! أل طبعًا ما طلبتش منك أال تستغرب
فيم آان االستغراب؟ وآان تعليقى: التعتعة بذلك التساؤل

  نستغرب رغم آل ماجاء ىف التعتعة؟آيف ال, عليه اعرتاضًا

 :حييى. د

 أنا آسف، أنا الذى فهمت خطأ

 شكرا للتصحيح

 نرمني عبد العزيز. د

هى" وقفة فاصلة مع نفسه وىف عالقته باحمليطني به"وصلىن أن 
 وضوح شكل عالقته بنفسه وعالقته باحمليطني به من حيث املشاعر 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�س"  يــــوميــــــــا "   2472
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وعواألفكار وما يرتتب عليها من الفعل ورد الفعل مبعىن النز
 من الالموقف، واملوقف الواضح؟

 :حييى. د

 اآلن األمور أوضح يا هالة، شكرا

**** 

 عبد الوهاب املسريى: هاقصيدة امس: تعتعة

 أسامة عرفة . د

 احلمد هللا مل يدفعوا فاتورة عالجه

 حيضروا جنازته  احلمد هللا مل

 احلمد هللا مل يشوهوا قصيدة حياته

هكذا حددوا موقعهم ووالءهم وانتماءهم بكل الدقة والغباء معا

 رحم اهللا فارسا مل ميت 

 :حييى. د

 ده، واغفر لنا ولهاللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بع

اللهم أرنا ما آان خريا فيه ومنه ومنهم، وارزقنا
 االقتداء به

اللهم أرنا ما آان ضعفا فيه ومنه ومنهم، وارزقنا
 القوة على جتاوزه دون إنكاره

 !!حىت الدعاء يا أسامة علينا مسئولية حتقيق استجابة ربنا له

 ما رأيك؟ 

 على الشمرى . د

اخللود او الفناء والنسيان ل بنياملوت هو احلد الفاص
قبل والتالشى فالعظماء مبوهتم تبدأ مرحلة اخللود ىف الدنيا

اآلخرة ومنهم املرحوم الدآتور العظيم عبد الوهاب املسريى
واالمة العربية واالسالمية اخلالدين ام لينضم اىل عظماء مصر

ىوالتافهني آالذ القدوة واالمنوذج والنرباس اما العمالء
يتآمر على بلده مع احملتلني ليمحوها من اخلارطة فبمجرد موته

رحم. اىل غياهب النسيان النه اليستحق حىت جمرد ذآر امسه يذهب
اما القصيدة فهى غاية. فسيح جنانه اهللا فقيدنا واسكنه اهللا

ولكنها ىف الروعة وفيها من املعاىن الكامنة الشئ الكثري
 وشكرا لسطورحتتاج اىل من يقرأ ما بني ا

 :حييى. د

على دعائى الذى عقبت به على. أدعوك أن تّكرر معى يا د
 .أسامة حاال. تعقيب د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2473
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حممد أمحد الرخاوى.د

إن الذين سبقت هلم منا احلسىن اولئك عنها مبعدون، ال
يسمعون حسيسها وهم ىف ما اشتهت انفسهم خالدون ال حيزم

املالئكة هذا يومكم الذى آنتم الفزع االآرب وتتلقاهم
 .وعدونت

 آثريا اليأس هو الرتف وهو الكفر أحيانا أو 

 احلياة هى السر االوحد 

تعاسة البشر هى ىف فقدهم لسر االوحد واملوت هو اليقني 
 احلياة وآفرهم بيقني املوت

ربك حىت يأتيك اليقني يرمحه ويرمحنا مبدعنا ومبدع واعبد 
 املوت احلياة ومبدع

 :حييى. د

 وهل أملك إال أن أوافق 

على شرط أال يتربع أحدهم بالتفسري الوصّى على النص
 .املِلهم، املتجدد اإلحياء

 شكرًا 

 هالة منر. أ

حىت(وهل هناك تعارض بني مصاحلة املوت واالنزعاج منه  -
موقفى من املوت مل! ؟)آلمة انزعاج هنا أقل من الواجب

يتشكل إّال بذلك التحدى الذى يفجره املوت ىف حلظة شديدة
انفرطت! وملاذا إلغاء االنزعاج باالستغفار هكذا؟. كثييفالت

,عامت األرض حتت قدمى وفقدت اليقني, نفسى عندما فقدت أىب
,هامجىن رعبًا ال يوصف وآنت أختىبء ىف حضنك صامتة لعلك تذآر
وآان ذلك حقًا وموقفًا جتادل مع شرف وحتم القبول والتسليم

الذى آان شوقًا وحسرةوآثريًا ما يعاودىن ذلك , والتجاوز
وحني أخرج من اللحظة, وبقدر الوجع يكون االئتناس, فأمسح

 .أمحد اهللا

وهل نعرف آيف تكون احلياة نفسها شعرًا؟ وآيف يكون"
الشعر هو حلم التغيري على أرض الواقع؟ وآيف يكون احللم هو

,احلرآة, االمتداد, الوصل: وصلىن الكثري, "؟الواقع اآلخر
 ....األمل, الالحمدودية, البدايات

 :حييى. د

، وليس"ملاذا اجلزع؟"بصراحة آنت آتبتها ىف البداية 
عندك حق، لكن هذا هو.. ، مث خففتها، ومع ذلك "االنزعاج"

 .ما حصل

أحيانا خيطر بباىل يا هالة أن االمتحان احلقيقى سوف يكون
 بالتجربة املباشرة للموت، وليس باحلديث عنه قبلها،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2474
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سعيد الرازقى بعد أن.د.آنت أناقش صديقى املرحوم أ
تيقن وتيقنت أنه راحل خالل أيام، وقد آنا قد اعتدنا أن

غري ما(نتناقش آثريا قبل ذلك ىف هذه املسائل على مستوى آخر 
، وأذآر أنىن قلت له قبل أيام من)وصلُت إليه هذه األيام

 :رحيله

يا سعيد، ما تبقاش بايخ، وابقى ابعت لنا أول ما" 
 "إيه احلكايةتوصل قل لنا 

وقاوم –رمحه اهللا وهو يعرف يقينا أا النهاية  –فابتسم 
 :األمل البشع الذى آان يأآل عظامه وقال

 "بعيد عن شنبك"

 رمبا ملثل هذا ال أعدك يا هالة إال مبا وصلىن حىت اآلْن،

 .هذا هو غاية اجتهادى حاال

 أمحد صالح عامر. أ

لكن املوت آانوصلىن أن احلياة واملوت دائما أمامى و
دائما مؤثرًا، وهو األآثر شيوعا وآنت ال أعرف جيدا معىن
الفقد وعندما آربت شعرت مبرارة الفقد وأنه األآثر تأثريا من

 .غريه حىت من املوت نفسه

 :حييى. د

أعتقد أن التفرقة بني أسى الفقد، وفعل املوت، ضرورية
 للتنظري واملواجهة معا

 إسالم إبراهيم. د

أوجز ما أريد أن أقوله ىف بيت شعر قالته ميكن أن
 اخلنساء ىف رثاء أخيها

 أال تبكيان لصخر ندا      أعيَنى جودا وال جتمدا

 أال تبكيان الفىت السيدا       أال تبكيان اجلرئ اجلميل

 :حييى. د

أحب شعر اخلنساء، وأحرتم أساها، لكنىن أحتفظ على آل شعر
 دموع الفراق،الرثاء تقريبا، بل وحىت على 

 .وحني أقول أحتفظ ال أعىن أرفض طبعا 

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن ملاذا ال نتصاحل مع املوت، أمل تفهم بعد حقيقة احلياة حىت
 .مناسبة تتصاحل هبا مع املوت deal): (تستطيع أن تصل لصفقه

 :حييى. د

 صفقة ماذا يا ابنىت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   2475
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 املواجهة مستمرة، والكدح متصل،

 وربنا يسرت

 مىن أمحد فؤاد. أ

وصلىن أن فعل الشعر هو حلم التغري على أرض الواقع
 واحللم هو الواقع اآلخر،

إن البيت األول ىف قصيدته األخرية،: "ومعجبة بتعبريك
 "اخل... قصيدتنا اجلديدة 

 :حييى. د

 هيا بنا يا مىن

 مىن أمحد فؤاد. أ

مع أىن مل أتعرف على عبد الوهاب املسريى، من قبل إال من
مية، ندمت على عدم معرفىت له من خاللخالل هذه اليو

 .آتاباته، وفعال أحبيته من خالل هذه اليومية

 :حييى. د

عرفه آما ينبغى أو –حىت من حمبيه  –وال أظن أن أحدا 
 آما يستحق،

 .هكذا القصائد البشرية احلية عادة 

**** 

زخم الطاقة، واإليقاع احليوى،: )5(استشارات مهنية 
 واختيار اجلنون

 أمحد صالح عامر. أ

–سؤاىل عن تضارب املعلومات وعدم صدق احد والدى املريض 
 ريض شابا صغري؟ خصوصا إذا آان امل -أحيانا

آيف استطيع أن اضع خطه عالجية ىف ظل هذا التضارب؟ هل
أترك هذا التضارب للحس اإلآلينيكى وزيادة الفحص؟ ام

 ماذا؟

 :حييى. د

املطلوب من املمارس املعاجل أن يضع آثريا مما يصله بني
حىت يستزيد من املعلومات الضرورية) يعلق احلكم(أقواس 

، وقد يستمر هذا الوضع مدة طويلة،ويتأآد من مصداقيتها
ولكن هذا ال يعىن أن يؤجل العالج حىت تستبني األمور بشكل ائى 

 هى مشقة ومسئولية

 لكنها تستأهل 

 من أنفسنا ومن اهللا : وسوف نسأل عنها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2476
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 ]ولو َألقى معاِذيره*بل اإلنسان على نفِسِه بِصرية[

 مشرية أنيس. د

 ):جاء ىف تعقيبك ما يلى(

ىف جنوا هذا ما جيعله  وجد أليس من اجلائز أنه"
 يستقبلها امرأة حاضرة، إنسانة، أآثر صدقا وقربا من

 . "العاديات البعيدات

 اآثر؟ ممكن حضرتك توضح هذه الفكرة

 :حييى. د

مرحليا، لعلى أشري إىل ان حيوية اجلنون النشط، برغم
دها ىفسلبية ايته، قد تطلق طاقة فطرية طازجة نفتق

، وهذا"فرط العادية"األحوال العادية، أو دعينا نسميها 
قد جيعل بعض الرجال يستقبلون من بعض النساء الالتى انطلقت
منهن هذه احليوية جانبا فطريا برغم أنه جزء من حالة

 .اجلنون، جانبا قد حيرك فيهم ما يقابله من فطرة دون جنون

استجالبا هلذه احليوية، إال أن هذا ال يعىن الرتحيب باجلنون 
وإمنا هو جمرد إشارة إىل أن العالقات ىف مثل هذه األحوال قد ال

الشريك السليم على املريضة أو رمبا  تكون جمرد شفقة من
 رفضا هلا، : العكس أى

إا عالقات أآثر تعقيدا وأغور تشابكا مما حيتاج إىل هدوء
هم وإعادة الفهمىف القراءة والنقد والعالج، واجتهاد ىف الف

 .طول الوقت

 أسامة فيكتور. د

اجلنون فعل وليس جمرد رد فعل، وقد احرتمت موقف املريضة
من رفضها لزوجها ورؤيتها له من حيث ضعف الشخصية وعدم
الرجولة، وموقفها أيضا من اختيار اجلنون ولكىن استشعر أن

 .املريضة مبالغة ىف بعض حديثها ووصفها

 :حييى. د

استشعرت ليس فقط املبالغة، ولكن احتمال أنا أيضا
التأليف املرضى، ولكن هذا ال يربر اهتامها بالكذب، إال على

 نفسها ابتداء،

وليس-جبوار " حقيقة أيضا"املريض هى " حقيقة"مرة أخرى  
 .احلقيقة املوضوعية آما نزعم أننا نعرفها -بديال عن

 رامى عادل. أ

-إدمانه  خارج، اال انقد يعجب شخص باجلنون آفكر وفعل 
طريق شائك بالغ اخلطر، ومن عمق اثارته -بعد التخطيط له

فيختار واقعا. يستحلى الشخص اللعبه الطائشه الالائيه
 رافضا  .متأرجحا بينه وبني اهلزميه. مغايرا ال يكتمل ابدا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2477
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لكن شيئا من. التخلى او التنازل عن يوتوبيا يسكنها اخللل
 شكرا. به عن لوازم الواقع فعاال مستعيضني اجلنون قد يكون مسكنا

 :حييى. د

 شكرا يا رامى

 شكرا جبد
**** 

 )11(ج النفسى اإلشراف على العال :التدريب عن بعد

   Chat  ؟"شات"هل العالج النفسى نوع آخر من الـ 

 مىن أمحد فؤاد. أ

ىف البداية شعرت أن احلالة سهلة وال حتتاج لالستشارة ولكن
بعد ذلك ختيلت نفسى مكان املعاجل وفعال شعرت اا أزمة حمرية

 جدا جدا

 :حييى. د

 املشارآة مهمة

 واملعلومات غري آافيه

 أن تستمر احملاولةولكن البد 

 مىن أمحد فؤاد. أ

نفسى اعرف تفاصيل عن األحوال اللى تعرضت هلا هذه -
 املريضة من االضطهاد واخلطف

 ما هى عالقتها مع خطيبها؟ -

حييى ىف ان يقوم املعاجل. ىف النهاية أنا مؤيدة رأى د -
 مبقابلة هذا الرجل

 :حييى. د

جياز، الذى هواملستشري الضطراره لإل  أنا أعذر الزميل
 .طبيعة هذا احلوار

 .اإلنسان حميط يا ُمَنى ليس له حدود، فما بالك إذا مرض

دعينا حندد النقاش ىف نقطة صغرية مضيئة، قد تفيدنا هذه
 احلالة، واألهم ىف حاالت أخرى، وهكذا

**** 

 فردوس الطبالوى: قصة

 يامسني فؤاد. د

ال أعرف ملاذا خيل إّىل أنه حوار داخلى ىف نفس الشخص وليس
 !!بني اثنني؟؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2478
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 !!!حق؟؟؟ وال أعرف ملاذا خيل إّىل أن عندها

 :حييى. د

 .ىف طبعتها الثانية، مث نرى" الواقعة"سأهديك الرواية 

 .وهى ىف املوقع حاليا جمانا على أية حال

 رامى عادل. أ

 ال حول وال قوة اال باهللا، البيت خرب: الزوج

 عوضنا على اهللا ىف عقلك واملصاريف : الزوجة

 تظنيىن خمبوال؟  :الزوج

تسكعك ومنفضة السجائر ورائحتك وسط وهل :الزوجة
 قاذوراتك اال خبال 

 ضقت بك وبكل ما حوىل وبالباذجنان  :الزوج

 ارى ان تعود لعملك احملبوب وىل  :الزوجة

 ستمع ىل؟ ومن ي :الزوج

 . انا، أو أصدقائك، أو أوالدك :الزوجة

 . اريد ان احتمى بك :الزوج

   .انت امحق :الزوجة

 :حييى. د

إذا آان لديك وقت يا رامى، فارجع إىل هذا الفصل أوال
مدرسة العراة، والرواية آلها متاحة ىف: الفصل األول(

 )املوقع حاليا

     **** 

 دورة حياة فقاعة: قصيدة

 إسالم إبراهيم. د

مش فاهم هذا النوع من الشعر الذى حيرك داخلى هذه
 األحاسيس املتضاربة

 ففى بيت يسعدىن مثل حلظة العيد 

 ولكن النهاية تكون قاتلة؟ 

 :حييى. د

 !!ليس بالضرورة

 أميمة رفعت . يب دأرجو أن تقرأ تعق

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2479
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 إسالم إبراهيم.د

ىف بعض االحيان أحس أن هذه الفقاعة هى ىف تضارب وتالطم
 أحداث احلياة

أحيانا أحس بأىن ىف ضعفها وأحيانا أحس أىن مثلها مظلوم 
 وهذا االحساس يرحيىن

 لكنىن أرجع واحس أىن باحث عن أعذار؟ 

 :حييى. د

 "ىف آل خري"

حىت لو مل -كأيا آان أن يتحر-املهم أن تسمح لالحساس 
 تستطع تثبيته أو متييزه أو تسميته

 التحريك، ال الفهم

 أو التحريك أوال

 هذه هى وظيفة النقد

 إسالم إبراهيم. د

وصلىن أن القدر رغم أنه دينيا مكان تدق له أجراس
 اخلطر، إال أىن ال استطيع منع نفسى ىف التفكري فيه

القدر هو: أحيانا احس أنه غري منطقى لكنىن أرجع وأقول 
 القدر ال ميكن احلكم عليه؟

  

 :حييى. د

 اإلميان بالقدر شئ رائع

 وهو غري التسليم له

**** 

 )2من 2(، )2من1(إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات 

 حممد املهدى. أ

ك آيف للعواطف أن تفكر، حنيآيف أن اجلسد يفكر وآذل
قرأت أن اجلسد يفكر تواردت ىف ذهىن فكرة مهامجة اجلسد لبعض
خالياه بأعتبارها خاليا سرطانية فهل اجلسد أحيانًا ما يفكر

أريد توضيح هذه! (وأحيانًا ما يكون هبذا القدر من الغباء؟
 )النقطة

)قلق(يبدأ منو العواطف من حرآية (وأريد توضيح 
 )الالمتيز اخلام(ية العقل الواحد

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2480
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 :حييى.د

 شكرا يا حممد

اجلسد(لكن امسح ىل أن أؤجل الرد حاليا ألن املوضوع األول 
حيتاج إىل تنظري ومتهيد وتفصيل، وال أعىن بالضرورة) يفكر

 حكاية جشع اخلاليا السرطانية 

فهو البداية املزعجة) منو العواطف(أما املوضوع الثاىن 
أن جتد بعضا من هذا -قتامؤ –لنظريىت ىف العواطف وتستطيع 

إما ىف صورة مقاالت وآراء، أو شرائح   "ىف املوقع"وذاك 
 وندوات،

-         The Nature and How of Emotions 

-         Nature of Emotion 

-         Emotions & Body    

 أو حىت ىف ماسبق من نشرات: 2007-11-14 ، 2007-11-17، 
 -7-15 ، 2008-7-9 ،2008-7-8 ، 2008-6-3 ، 2007-11-18
 2008-7-16 ، 2008 

 .وذلك حىت أعود إىل املوضوع بطريقة أآثر فائدة

 حممد املهدى. أ

–العقل "إننا إذا استبعدنا استقطاب : "مل أفهم قولك
 ".ميكن النظر للعواطف على أا عقل آخر" العاطفة

 :حييى. د

أظن أن ردى السابق فيه إشارة إىل وعد حمدد، لو أمهلىن
 ).بعض ذلك: أعىن(ذلك  رىب حىت أىف به فقد يوضح آل

 حممد املهدى. أ

هل(آيف لعاطفة أن حتقق عكس اجتاه وظيفتها التكيفية 
 !)هذا ما تقصده حضرتك بالعواطف السلبية؟

 ؟)أريد توضيح ذلك(آيف يشارك اجلسد ىف تشكيل العواطف 

 :حييى. د

 ال توجد عواطف سلبية وعواطف إجيابية،

اطف برامج بقائيةهذا ما سبق ىل تأآيده مرارًا، العو 
 ، وحتمية الطبيعة،"خلقه ربنا"

 فكيف تكون سلبية؟ 

إن سوء استخدامها وتشويه مسارها، وقمع انطالقها ىف 
هو الذى جيعلها.... و....و....مسارها، وّىل ذراعها و

 سلبية،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2481
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 وعكس ذلك هو عكس ذلك

 وإىل تفصيل الحق آما ذآرت لك حاال

 حممد املهدى. أ

ضدها، ذلك أن" واطفالتنظري عن الع"أوافق حضرتك ىف أن 
العواطف تكون معاشة ومهما وصلت حصافة الفرد ىف الوصف لن
يقدر على وصفها بألفاظ دامغة ال جتردها من معناها ولن

 .تعطيها حقها حىت وإن آانت شعرًا

 :حييى. د

 أنا مل أقل ذلك مباشرة، 

لقد آنت فقط أتساءل عن إمكانية وجدوى التنظري معًا، مع
ك من حيث املبدأ، وأذآرك أيضا أنه البد منذلك فأنا مع

 .حماولة التنظري ىف النهاية، دون االختناق داخل سجن ألفاظها

قد) األلفاظ وغري األلفاظ: برموزها(وإذا آانت اللغة  
ختنق املعىن أو تقّزمه فليس هذا مربرا لالستغناء عنها، أو

 .املبالغة ىف ادعاء عجزها خشية أن تسيح منا األمور
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 تعتعة

احلرب" آتبت ىف هذه الزاوية بعنوان 2006أغسطس  30ىف  
عثرت على هذه التعتعة أثناء حبثى عما ،"واجلدية واالستسهال

ع، دهشت ألنىن وجدت أنىن آتبت آلسبق أن آتبته ىف هذا املوضو
 ما آنت أود أن أآتبه اليوم، ما احلكاية بالضبط؟ 

لو مل أعثر على هذه شعرت خبيبة أمل بالغة، وقدرت أنىن  
التعتعة لكتبت ما سبق آتابته باحلرف الواحد، هل أعتب على

 الزهامير الزاحف ىف اخلفاء؟ آيف نسيت ما آتبت هكذا؟

و هذا االحتمال الذى يسمح به سىن،لكن إذا آان عذرى ه
أن أحدا منهم ال  وأراهن, فما عذر القراء وأنا واثق 

يذآر تلك التعتعة أصال، رمبا ألن آل ما يكتب ليس له أى أثر
تنتهى عند التنفيث، أو –على ما يبدو  –باق، وآل وظيفته 

املشارآة من الوضع متفرجا، أو االحتجاج على غموض املوضوع،
وح آل واحد ىف سبيله، الكاتب يعيد الكتابة، والقارئمث ير

 ". طناش"يعيد املصمصة، واحلكومة 

أن أحدا من"مهمت أن أقوم باختبار عملى هلذا االحتمال، 
القراء لن يكتشف التكرار إذا نشرت التعتعة القدمية باحلرف

واهللا فكرة، وهلا فائدة أخرى هى أن: قلت لنفسى ، "الواحد
أنا أيضا، إمشعىن أنا؟ ألست من هذا الشعب؟أوفر وقىت 

أن تعيد التعتعة) ما زلت أحدث نفسى(وبالتاىل فال ضري عليك 
نفسها، فجأة ضبطت نفسى أمارس نفس االستسهال الذى بدأت

إذا آانت املسألة هى : الكتابة ألى عنه، راجعت نفسى قائال
لزحفحىت أسارع بالنزول إىل البحر هتدئة  استسهال هكذا 

آل من("الزمن إىل جسدى وفكرى، ورشوة ألجدادى املائيني، 
وإذا آان ما سبق أن ، ")انفصل عن أصله، يطلب أيام وصله

آتبته مل يصل منه ما يدل على جدوى الكتابة أصال، مل يصل ال
إىل مسئول، وال إىل طالب، وال إىل أسرة، وال إىل اإلبن إبراهيم

آان قد وصل إىل وعى اإلبن أنا واثق أنه لو. عيسى نفسه
الصديق إبراهيم، وظل يتذآره، وهو املتحفز أبدا لتعرية
سلبيات شعبنا باحلق والباطل مثلما يعرى احلكومة وأآثر،

 لكان أمر مبنع نشر هذه الدموع ىف الدستور بالذات على  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    راإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   2483
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أيام متعددة متتالية هكذا، وألقدم على تعرية هذا احلوار
ى من املسئولية بنيالسطحى املغرض اجلارى على أدىن مستو

 . عواطف رخوة، وحكومة راشية مهزوزة 

 :آتبت ىف التعتعة القدمية ما يلى
صرح فيه سياسى... ىف برنامج تليفزيوىن   آنت مشارآا"

، أن السياسة هى...،)من جلنة السياسات(رمسى متحمس، 
، وجبهلى املعتاد حاولت أن أجتهد"العمل على إرضاء اجلماهري"

 .فن أو علم حتريك اجلماهري لصاحلهم"السياسة هى  بل إن: فقلت

آما أثبت الواقع(لكن مبرور الزمن ثبت أن آالمه طبعا هو األصح، 
 ، أليس مسئوال ىف جلنة السياسات؟)حىت سايرته املعارضة أيضا

اخلاص، ىب الذى "امليل" وصلىن بعض مضى آل هذه السنني أن 
هو مبثابة ديكور ال ينشر آل أسبوع ىف الدستور مع التعتعة،

أآثر، حيث أنه مل يصلىن عن طريقه أى تعليق منذ سنوات،
بعد نشرها ىف "موقعى اخلاص"نفس التعتعة ىف فقررت أن أنشر 
، فجاءتىن تعليقات)يوم السبت من آل أسبوع(الدستور بيومني 

دالة على ما نشرت هنا من أسبوعني ورأيت أن أقتطف من هذه
  : ما يلى ) عليهامع ردى (التعقيبات 

 هالة محدى البسيوىن
حىت االمتحانات لو آانت صعبة، فاملشكلة ىف التصحيح"

 ".وتوزيع الدرجات

 :الرد

 .طبعا ال، ال أوافق

هى ليست مشكلة التصحيح وال توزيع الدرجات، هى مشكلة
أننا ال نعرف معىن االمتحان أصال وال وظيفته، فضال عن أن

الناس اللى"، وهذا هو ما يثري "سناس نا"الصعوبة هى على 
 آما أن املعارضة...، وهذا ما عنيته بغياب العدل، "حتت

انتهزهتا فرصة للتمادى ىف التهييج وآأا قضية سياسية، ىف
آل حني أن احلكومة راحلت ترتاجع وتعتذر خبيبة بليغة، فضاعت 

 .القيم ىف برآة عواطف رخوة، وعمى حيسى

 إسالم إبراهيم أمحد
دموع اآلباء تعطى األبناء مربرًا للفشل؟ بدل أن حيملوهم"

 ".أآثر شرف التحدى وحتمل املسئولية

 : الرد

طيب ودموع األبناء والبنات؟ ودموع املعارضة وحمزنة
إال أن يصوروا دموع الوزراء املستقلني، مل يبق يا إسالم 

يأخذهم ىف حضنه الواحد -بطيبته املعروفة  –والسيد الرئيس 
لو اآلخر يواسيهم ويشكر هلم تأثرهم بآالم الشعب املسكنيت

ووقفتهم جبواره ىف مأساة البطالة واإلسكان ورغيف العيش
 . وسلوك الشرطة وارتفاع األسعار وغياب الدولة

 ".وآل من له نىب يصلى عليه"وربنا آرمي، يلطف بنا وهبم، 
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 )2من  2(زخم الطاقة، واإليقاع احليوى، واختيار اجلنون 

 !!آيف يكون اجلنون حال؟؟  

 : مقدمة

هذه هى تكلمة الرد على االستشارة اخلاصة باحلالة الىت
من مستشفىمنري رزق اهللا . عرضها األسبوع املاضى الزميل د

املعمورة باإلسكندرية، وقد سبق أن علقنا على أغلب ما
زخم الطاقة،" 2008-7-13: يومية األحد(وردنا فقرة فقرة 

وننصح بالرجوع ")2من  1"واإليقاع احليوى، واختيار اجلنون 
 يها قبل قراءة تعليق اليوم، إل

بنشر اية النشرة السابقة إلمكان التتبع، وإن  ونبدأ
عن مراجعة النشرة املاضية -ىف رأينا –آان هذا ال يغىن 

 ...برمتها

................ 
 :اية احللقة السابقة: أوال

 منري رزق اهللا. د

األمر الذى لفت نظرى بشدة ومن أجله آتبت..........
ضرتك آل هذا، هو التغري الذى حدث بعد انصراف زوجهاحل

حيث عاد إليها اهلدوء فجأة وعادت) من الزيارة(وقريبته 
وعندما. تتكلم بطريقة طبيعية واعتذرت ىل عن طريقة تصرفها

سألتها عما دعاها للتصرف أمامهم هبذا الشكل، قالت وهى
هاهبموملا سألتها إر" حبيت أعمل هلم آارت إرهاب "تضحك 

عشان خيافوا وميشوا وىف نفس اليوم: مباذا؟ أجابت مبا معناه
مساء آانت تقارير املمرضات عنها أا آثرية احلرآة والكالم
وبصفة خاصة الضحك املستمر بدون سبب واضح، وآان هذا أول

 . يوم يكتبون عنها أى أعراض واضحة

 :حييى. د

مبا نقيس به) صةالذهاىن خا(حنن خنطئ عادة حني نقيس املريض 
 . الشخص العادى
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عشان تعمل هلم"إن اعرتاف املريضة هنا أا زّودهتا أصال 
، ال يعىن أا تصنعت ذلك، وقد نفيَت أنت ذلك"آارت إرهاب

مستوى(يعىن أآثر أا أطلقت هذا اجلانب   فيما بعد، إنه
الوعى، حالة الذات، حالة العقل أو أى ُمسمى يشري إىل

ل ما يشاء، ويقول ما يريد، مما ملمن ذاهتا ليفع) التعدد
يكن ىف مقدورها أن تقوم به أثناء السالمة خارج املستشفى،

 secondaryوهذا أحيانا ما يسمى املكسب الثانوى للمرض 
gain  

 ..منري . د

اليوم حتدثت معها مرة أخرى عن نفس املوضوع..... 
وآانت بالفعل ال تستطيع منع نفسها من الضحك طول الوقت[

هل: وسألتها بطريقة مباشرة ] وإن بكت مرة أو مرتني
تستفيدين بأى شىء من هذا اجلنون؟ ومل يكن ىف باىل االستفادة
مبعىن أا متمارضة أو شىء من هذا القبيل وإمنا مبعىن أا رمبا
تستخدم اجلنون سواء بطريقة واعية أو غري واعية للدفاع عن

جابتها لتؤآد ىلوجاءت إ. نفسها مثال ىف بيئة صعبة
إن اجلنون بالفعل مفيد احيانا ىف: قالت ما معناه..إنطباعى

وآان من ضمن ما قالته إا ىف مرة. التعامل مع هؤالء الناس
الشرطة أن محاها حاول اإلعتداء عليها  قدمت بالغ ىف قسم

وعندما سألتها!! " جمنونة بقى"وقالت وهى تضحك ما معناه 
فعله مثلما حدث أمامى أمس مع زوجها؟هل تكون واعية مبا ت

وإن شعرت أا ترددت[قالت إا تكون واعية متاما مبا تفعله 
 .] قليال ىف اإلجابة

 .وقد أجابت عن نفس السؤال بإجابة معاآسة بعد دقائق

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

 :حييى. د

منري مبالحظاتك، مث تساؤالتك هذه قضية. لقد أثرَت يا د
أا أساسية ىف ممارسىت للطب النفسى طول نصفجوهرية، أعتقد 

 قرن، وهى ليست قضية جديدة ، وهى ما ميكن أن تسمى
 )"برغم فشله ىف النهاية( –اختيار اجلنون حال "

 :هذه القضية هلا صياغات متعددة مثل

 Not only a اجلنون هو فعل ، وليس جمرد رد فعل"   §
reaction but is essentially an action 

املرحوم أستاذنا  هذا تعبري "إن ىف اجلنون لعقال"  §
 الدآتور مصطفى زيور على ما أذآر

إن للجنون غاية يريد أن: )الفصام(غائية اجلنون   §
تأويل"حيققها، وهذا هو منطلق سيلفانو أريىت ىف آتابه 

 Interpretation of Schizophrenia" الفصام

إىل مدرسة ألفرد" نشوملا"وهو ما نسبه  لغة الفصام   §
 )  Essays in Schizophreniaمقاالت ىف الفصام "ىف آتابه(أدلر 
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إشكالة النظر ىف هذه القضية تقع حتت عناوين مثرية للجدل
 :ومنها

 اإلرادة احلرة، واجلنون، وحدود املسئولية ·

 مستويات الوعى، وتعدد الذوات ·

 ن خاصةاملكسب األّوىل واملكسب الثانوى، من املرض النفسى واجلنو ·

 "احلل العالجى"  ىف مقابل" احلل املرضى" ·

وأحسب أن االمر حيتاج إىل أن نناقشه بشكل أدق ىف وقت
 .أرحب، فنؤجله إىل األحد القادم، إن آان لنا عمر

 )انتهى املقتطف من النشرة السابقة(

**** 

 2008يوليو  20تعقيب اليوم : ثانيا

انه قد أتاح لناأن اهللا سبح  وها أنت ترى يا دآتور منري
عمرا إىل اليوم، فننتهزها فرصة ونقدم ما تيسر مما نعرف

 :ونرى

 آيف يكون اجلنون فعال وليس جمرد رد فعل؟ ·

 وآيف يكون للجنون عقال ؟ ·

 مث ما هو هدف اجلنون؟ ·

 وبأى لغة يتكلم اجلنون؟ ·

 :افرتاضات مبدئية

النظرحىت جنيب على هذه األسئلة علينا أن نبدأ من حماولة 
 :االفرتاضات التاليةىف 

فاعلة  إن ىف اإلنسان عدة مستويات من الوعى،   §
أحيانا، وبالتوفيقأحيانا،  بالتناوبمتفاعلة طول الوقت، 

 )وغري ذلك(أحيانا  وبالصراعأحيانا،  وباجلدل

:مبعىن ،"عقول"إن هذه املستويات من الوعى هى    §
هلدفها ىف وقتها،، " مفيدة بقائية هادفة فاعلةبرامج "

بشكل آخر، وأرى أن أقرب معىن لذلك هو" حاال"آنذاك، مث 
أنواع"ىف آتابه " عقل"استعمال دانيال دينيت لكلمة 

  Kinds of Minds" العقول

إن املستويات األدىن من العقول ال تضمحل، وال ختتفى،   §
 : لكنها  حلساب املستويات األعلى،

اإليقاع احليوى(وب تنا  تبقى فاعلة ىف: أوال 
 )، ىف النوم واألحالم خاصة circadianاليوماوى

تواصل التوليف مع املستويات األعلى ىف أزمات: ثانيا
 )اإليقاع احليوى النمائى(النمو بوجه خاص 
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اإليقاع احليوى(تتآلف على فرتات ىف خربات اإلبداع :ثالثا
 )اإلبداعى

يةليست بالضرورة مرض(ىف األحوال االستثنائية : رابعا
ال(، قد تنشط هذه املستويات األدىن مستقلة نسبيا )بعد

تظهر وتضغط ىف) متناوبة، وال متوالفة، وال ضمن خربات اإلبداع
حماولة اإلمساك بعجلة القيادة، لتوجيه السلوك والوجود

 املستويات األعلى  بلغتها األدىن مبا ىف ذلك تفكيك والتحكم ىف

ما أمكنأن حتول دون ذلك، حتاول املستويات األعلى : خامسا
املناسبة، فيظهر) امليكانزمات(باحليل الدفاعية  ذلك،

 Personality أو اضطراب الشخصية  Neurosisالعصاب 
Disorders إذا ما أزمن الشخص استعمال هذه الدفاعات حىت
 للشخصية وليست فقط أعراضا) معطلة(صارت مسات 

ىف الذهانات(قد تفشل هذه امليكانزمات فجأة : سادسا
أو) اجلنون املتفرت(أو على فرتات ) اجلنون الطارئ –احلادة 

، وحينئذ تنجح العقول)الدورى/اجلنون اإليقاعى(بشكل دورى 
ىف القيادة لفرتة تطول أو تقصر  البدائية) مستويات الوعى(

 )عمر انون.(أو تستمر

آما يظهر ىف السلوك الظاهرى ىف شكل ما -اجلنون : سابعا
   :هو مجاع آل من Symptomsنسميه أعراضا 

ىف صورة النكوص أو: منفصال( نشاط العقل البدائى  .1
العدوانية املهلكة أو ضالالت الكر والفر، أو اجلنسية الفجة

 )إخل..

ىف صورة( آثار تراجع أو فشل أو تفكك العقل احلديث  .2
دة،تناثر التفكري، والعجز عن الرتبيط الغائى، وفقد اإلرا

 )إخل..واالنسحاب النكوصى،

من خالل قبول هذه االفرتاضات النابعة من الفكر التطورى
النظرية اإليقاعية( أساسا، مضافا إليه بعد اإليقاع احليوى، 

 : ميكن اإلجابة على األسئلة املطروحة آما يلى) التطورية

 آيف يكون اجلنون فعال وليس جمرد رد فعل؟ §

ý   عقل بدائى، نتيجة لفشل العقلاجلنون قرار يتخذه
األحدث ىف استمرار امتالك ناصية القيادة، وأيضا فشل اإليقاع
احليوى ىف إعطاء هذا العقل البدائى فرصة النشاط النوىب

 .إلمكان التضفر والتأليف مع سائر العقول باستمرار

ý  اجلنون ليس جمرد رد فعل على ضغوط خارجية، أو
شل ىف التكيف مبيكانزمات وآلياتالف  داخلية، مبا ىف ذلك

 . العقل األحدث آما نعرفه

ý   عقل سابق، آان قادرا ىف يوم" قرار إحالل"اجلنون هو
ما على القيادة، حمل عقل حديث، وذلك بعد أن الحت له
الفرصة نتيجة فشل العقل احلديث ىف احلفاظ على التوازن

 .مسرية التكيف والنمو  اخلالق، ودفع
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ý  باعتبار) مؤقتا(ر العقل املهزوم يشرتك ىف هذا القرا
، هو ىف نفس)العقل األقدم(أن قرار انتصار مستوى وطغيانه 

املهزوم) العقل احلديث(الوقت قرار ازام من جانب املستوى 
. 

اختاذ القرار، باالنسحاب وغلبة"من هنا يأتى  §
 البدائية

 ، "فعل اجلنون"هذا القرار هو  §

 .وليس جمرد رد فعل  عال،ف  ومن مثَّ يكون اجلنون §

 :مث ننتقل إىل السؤال الثاىن

 آيف يكون للجنون عقال ؟  §

الرد  –لو مت قبول الفرض األول  –أصبح من السهل اآلن  ·
 على هذا السؤال،

هو) باملعىن الوارد ىف أنواع العقول لدينيت(عقل اجلنون  
مجاع العقل البدائى املنتصر، مع بقايا العقل احلديث

 .هزومامل

 : مث السؤال الثالث

 ما هو هدف اجلنون؟  §

ý  ميكن تصور األهداف العامة للجنون بشكل يصلح آبنية
لكل نوع من أنواع  أساسية نقيم عليها تفاصيل الحقة
 . على حدة) جمنون(اجلنون، مث تفاصيل فردية لكل مريض 

هذا، وميكن تصور األهداف العامة لفعل اجلنون بإجياز شديد
 : ا، آما يلىمؤقت

االحتجاج على اغرتاب العقل احلديث عن تارخيه ومسار    .1
   .منو وتطور آل العقول معا

استعادة احلق ىف تنشيط بعض العقول البدائية  .2
ردا على استبعادها لصاحل االغرتاب ، ضد قوانني  حلساهبا،

 .التطور والنمو

نية،عرض نكوصى بديل للحياة حىت لو آان أقل إنسا  .3
لكنه يغرى أن يكون أآثر حفاظا على احلياة ذاهتا، ولو على

 .حساب نوعية التواجد البشرى األحدث

 إعالن فشل إقصاء بقية العقول حلساب عقل واحد    .4

إرهاصات وعد تشكيل جديد حتت قيادة العقل البدائى  .5
  أنظر مقتطف الصديق رامى: (سرعان ما يفشل) مشروع إبداع(

 )عادل

 خنتم مبحاولة اإلجابة على السؤال األخري مث

 :بأى لغة يتكلم اجلنون   §
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ý  اجلنون يتكلم بلغات آثرية طول الوقت، واملمارس الذى
، وهو االسم الذى أطلقته على فن"نقد النص البشرى"حياول 

العالج احلقيقى، هو الذى يتقن لغات آثرية، ويعرف آيف يرتمجها
 :إىل بعضها البعض

آل عرض له معىن ىف إطار(بلغة األعراض يتكلم   فاجلنون  ·
 )أنظر بعد: الغاية من اجلنون

عرقلة(واجلنون يتكلم بلغة اإلعاقة االحتجاجية   ·
 )التفكري مثال

االضطهاد: الكر والفر (واجلنون يتكلم بلغة الغابة   ·
 )والعدوان البدائى

االنسحاب إىل ما قبل(واجلنون يتكلم بلغة الصمت  ·
 )الكالم

 )حىت العودة إىل الرحم(اجلنون يتكلم بلغة االنسحاب و ·

بقع من التشكيالت(واجلنون يتكلم بلغة اإلبداع اهض    ·
 )الشديدة احلدة، الناقصة التكامل

):احليوانية أحيانا(واجلنون يتكلم باللغة البدائية  ·
 )اجلنس الفج، والقتل الغدر مثال

ادية امللتذة غريواجلنون يتكلم بلغة الطفولة االعتم ·
 املسئولة

 )وغري ذلك(  ·

هذا علما بأن لكل حالة مفردة لغتها اخلاصة، حىت لو
 توحدت أو تقاربت الغائية العامة 

**** 

 )ن(فك شفرة حالة السيدة 

آل هذا ليس ردا مباشرا على استشارة الزميل منري رزق
، ولكنىن وجدت أنه يستحيل على أن أرد عل)ن(اهللا عن احلالة 

مفتاح فك شفرة"تساؤالته، دون تقدمي هذا املوجز الذى أعتربه 
فك شفرة السيدة، وىف حماولة شديدة اإلجياز ميكن "اجلنون عامة

 :مؤقتا على الوجه التاىل )ن(

هذه السيدة ولدت حتمل برامج بدائية قوية جاهزة -1
بقدر ما هى قد تكون صاحلة للوالف منائيا(للتنشيط مستقلة 

 .، التاريخ العائلى اإلجياىب جدا) اوإبداعي

مل تتح هلا الفرصة) ورمبا سائر املرضى من األسرة( مث إا  - 2
 الستيعاب نشاط هذا العقل البدائى البالغ النشاط ىف ذاته 

فقرر هذا العقل البدائى أن يتوىل مسئولية قيادة -3
وجودها إىل اخللف، بعد أن تالحقت عليها الضغوط وتراجعت آل

 )بافتقادها عالقة حقيقية بآخر، وعوامل أخرى(لفرص للنمو ا
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 )البدائى(حني بدأت مظاهر غلبة هذا العقل القدمي -4
بعد ظهور –، استحالها ومتادى فيها "اختار اجلنون"الذى 
 ).االختيار  تأآيد(بدرجة من الدراية الواعية، -اجلنون

بعد الكسرة هو اختيار واع  –إذن –أصبح االختيار  -5
ىف حني أنه آان اختيارا من حتت الوعى(آرب فأآرب ، بدرجة أ

 ).الظاهر قبل بداية اجلنون

 وبعـد

أسئلة مهنية عمليةماذا ينفع آل هذا التنظري وحنن أمام 
 :طرحها الزميل املستشري حتديدا آالتاىل

إىل أى مدى ميكن أن تكون املريضة متحكمة ىف أعراضها   ·
دو من تارخيها املرضى آل هذاخاصة ىف مثل هذه احلالة الىت يب

 الكم اهلائل من اجلانب البيولوجى الوراثى؟

 :الرد

اجلانب الوراثى ال يعفى من اختيار اجلنون، بل هو جيعله
إبداع(اختيارا قريبا واردا، وىف نفس الوقت جيعل اإلبداع 

حنن ال نرثمتاحا أآثر، ) الذات مبواصلة النمو أو أى إبداع
فاالختيار هنا أوجب قوة زخم احلرآة،اجلنون وإمنا نرث 

 .وأصعب

ومتحكما مبا يفعله" واعيا"إذا آان املريض بالفعل    ·
فإىل أى  ]أيا آان معىن الوعى هنا[أثناء احلالة املرضية 

 مدى ميكن اعتباره مسئوال او غري مسؤول عن افعاله؟

 :الرد

األحوال،من حيث املبدأ ، فأنا أفضل أن أرى املريض مسئوال ىف آل 

 فما بـُِنَى على اختيار فهو اختيار، 

هو احرتام لفعل اجلنون، –ضد آل الشائع –وأنا أعترب ذلك 
للمجنون، فيصبح بذلك مبثابة دعوة للمجنون: وبالتاىل 

، بعد أن نريه فريىبالعدول عن اختيارهللمشارآة ىف العالج 
 .الثمن الذى دفعه ويدفعه الختياره اجلنون 

، فالأن اجلنون اختيار، وأنه عقل آخرسنقبل  فإذا آنا 
بد أن يصل إىل املريض وإىل اتمع أن هذا العقل اآلخر يعاقـَب
على أفعاله اخلارجة على القانون ما دام هو الذى اختار ما
هو فيه باعتباره عقل قادر على التمييز، والفعل،

 .بطريقته

إىل إن استعمال إرادة اجلنون هو هو الذى قد يؤدى
 استعمال إرادة اجلرمية، 

 من حيث املبدأ تنظريا،   هذا هو املوقف

 ، أما عند التطبيق، فاالمر خيتلف متاما

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2491



 20I07I2008א –אא

و قد وقعت ىف مآزق آثرية بسبب صعوبة التوفيق بني التنظري
والتطبيق، ألننا ىف الطب النفسى الشرعى نتحرك داخل نطاق

 منطوق القانون ومبدأ الشرعية

 القانون قواعد وأحكام،القانون ليس نظرية عملية، 

ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوىن: مبدأ الشرعية يقول
 مكتوب،

والطبيب النفسى الشرعى ملزم هبذا النص الذى يقول 
، حىت تكتمل أرآان"الرآن املعنوى للجرمية"بضرورة توفر 

  اجلرمية الىت تستحق العقاب،

الرآن املعنوى هو توفر آل من الوعى، والتمييز،
 واإلرادة عند ارم، وقت ارتكاب اجلرمية

هنا نقف طويال أمام القانون الذى يعامل الوعى
باعتباره الوعى الظاهر، وحيكم على اإلرادة باعتبارها
إرادة اإلنسان املاثل للمحاآمة آواحد، له وعى واحد،

القانون ال يتعامل مع الوعى الثاىن ،. وإرادة ظاهرة واحدة
ئى، وال الوعى التطورى، فكل هذه املستوياتوال الوعى البدا

 )العقل(ىف اية النهاية خترج إىل السلوك من خالل الوعى 
 .الظاهر، املفروض أنه قادر على التحكم فيها

 برغم آل هذا الوضوح، فإن املسألة تظل نسبية، 

  ، واهلدف من"فلسفة القانون"وتتداخل هنا آل من 
، وضمري)اخلاص ىف علم العقاب الردع العام، والردع(العقاب 
، ويقني القاضى، تتداخل آل)الطبيب النفسى الشرعى(اخلبري 

هذه العوامل جمتمعة، لتكون حمصلتها هى اإلجابة عن سؤالك
 .الصعب هذا يا دآتور منري

ما معىن الوعى واالستبصار هنا؟ وما قيمة االستبصار إذا    ·
 ىف أحد جوانب حياهتا؟  جنوا ليفيدها" تستخدم"آانت املريضة 

 الرد

 الوعى غري االستبصار غري البصرية،

 البد أن نتفق على حدود ومعىن استعمال آل آلمة ىف جماهلا

الذى استعملناه هنا مبعىن العقل هو غري الوعى مبعىن الوعى
غري الوعى الذى هو ضد الالوعى awarenessالدراية 

ك، ورمبا تعىنال تعىن أيا من ذل  وأظن أنك) الالشعور(
الذى جاء ىف نص الرآن املعنوى للجرمية الذى سبقت" التمييز"

 .اإلشارة إليه ىف توصيف اجلرمية

 آلمة ال تستعمل غالبا إال مرادفة للبصرية االستبصار

فهى متعددة املستويات من أول اإلقرار باملرض البصريةأما 
المتثالالنفسى وطبيعته، حىت اختبارها بااللتزام بالعالج وا

 للتأهيل حىت الشفاء
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، وآثريا ما نسمى النوع العاجز من البصريةالبصرية أنواع
 ، حيث هى جمرد إقرار لفظى فكرى باجلارى،"بصرية معقلنة"

مبعىن أا رؤية ال تدفع إىل اختاذ أى إجراء أو فعل املفروض أن
تستحثه معرفة املريض لطبيعة مرضه، فيسعى بالتاىل للعالج أو

 ا هو أفضل من العالج، احتواء املرض مل

هذه البصرية املشلولة تصبح عبئا على مسرية العالج، ألا
توهم بالتعاون بال تعاون، وتغرى بالتقدم على املسار إىل

 . الشفاء وهى ليست إال استمناء عقليا أو فرجة ىف احملل

على هذا األساس ميكن أن تكون البصرية لعبة عقلية تعلن
التمادى ىف احلل السلىب، مثل مريضتنا ما يشبه الصدق لتربر

، فهى بذلك قد"آارت إرهاب"هنا الىت تقر أا عملت للزوار 
استعملت بصريهتا لتتمادى فيما تصورته عدم املسئولية بّلى
الذراع أو االبتزاز، هذه ليست بصرية ، فال ينبغى أن نصفق

 .هلا

همن آل ذلك ميكن القول أن بصرية املريض بطبيعة جنون
وىف نفس  ومساره، ال تلزمه تلقائيا مبزيد من املسئولية،

الوقت ال تزيد انون مسئولية، بل قد تكون جمرد رؤية بال
 .فاعلية آما أسلفنا

أما عما إذا آانت املريضة تستخدم جنوا ليفيدها ىف أحد
جوانب حياهتا، فهذا وارد، وهو ما يسمى التمادى ىف املكاسب

لفعل اجلنون، إذن تعبري ما) ية ىف النهايةالسلب(الثانوية 
يفيدها ميكن أن يراجع لنكتشف أنه يفيد جنوا، الذى

 .حصيلته سلبية ىف اية النهاية

أعتقد أن البصرية الىت تطل علينا من مسامهات وحوار الصديق
 هى منوذج لبصرية متحرآة حتاول طول الوقت، " رامى عادل"

ري حواراته وإسهاماتهمن. يا ترى هل تتابع يا د 
 .املضيئة بتلقائيته املتحدية

ما رأيك خنتم هذه االستشارة باإلنصات إىل ما قاله ىف بريد
 :اجلمعة املاضى آالتاىل

 2008يوليو  18بريد اجلمعة / حوار: رامى عادل

-  إدمانه د يعجب شخص باجلنون آفكر وفعل خارج، اال انق
طريق شائك بالغ اخلطر، ومن عمق اثارته -بعد التخطيط له

فيختار واقعا. يستحلى الشخص اللعبه الطائشه الالائيه
رافضا .متأرجحا بينه وبني اهلزميه. مغايرا ال يكتمل ابدا

لكن شيئا من. التخلى او التنازل عن يوتوبيا يسكنها اخللل
 فعاال مستعيضني به عن لوازم الواقع اجلنون قد يكون مسكنا

 وبعد 

آنت قد أشرت إىل عدد من القضايا تثريها تساؤالتك يا دآتور
منري، أرجو أن تسمح ىل أن نؤجل احلديث عنها حاال، ألا قد جترنا

 إىل تنظري أآرب مما حيتمله باب االستشارات املهنية هنا، 
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واجلنون واإلبداع، وآيف تناولتها ىفخذ مثال قضية احلرية
  "حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"آتاب 

وإليك جمرد الفهرس ألغريك بالرجوع إليه ىف املوقع،
 . ولتعذرىن لعلك تفهم آنئذ وتدرك مربرات التأجيل

 الفصل الثالث

 عن احلرية واجلنون واإلبداع

  استهالل

  اإلشكالة واملنطَلق

 إزالة القدسية عن أوهام قدمية  -

 حتديات  -

 تعدد الذوات  -

 بعد الزمن  -

 احلرية واجلنون  -

 ) حق اجلنون(السماح باجلنون  -

 عن طبيعة اجلنون واالختيار  -

 ماهية اإلرادة  -

 اإلرادة واآلخر  -

 تشكيالت احلرية 

 مستويات االختيار 

 جتليات مستويات احلرية  -

 املسار ىف حالة اجلنون  -

 املسار ىف حالة اإلبداع  -

  املسار ىف حالة العادية -

  نبض احلرآية ىف ساحة مرنة: احلرية

 مقومات احلرية وقيودها -

 املقومات القْبلية للحرية -

 عن اجلسد واجلسم -

 اجلسد عائق أم جمال -

 ) مستويات املفاهيم(مفاهيم ومفاهيم  -

 قراءة ىف شهادات املبدعني والنقاد -

 أمثلة إضافية من شواهد إآلينيكية -

 )من احلياة العامة(تعقيب  -
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 اإليقاع احليوى واحلرية

 تيبيس الوعى -

 تعدد الذوات واحلرية: مرة أخرى

 احلرية والزمن -

 البعد الطوىل ىف االختيار -

 مادة إلبداع الحق: القهر من اخلارج -

 مناورات التقمص للَخْلع -

 التعامل مع اخلارج الذى صار داخًال -

 حلل اإلبداعىا -

 اإلرادة وتدريب املوهبة وفعل اإلبداع -

 إجيابيات ظاهرة سلبية -

 )جماال احلرية(املساحة . الساحة. املكان -

 تكامل الفروض -

 تطبيقات

 ىف املرض والعالج -

 األوىل أنشاًء ونقدًا ىف اإلبداع -

 احلرية وقبول االعتمادية لتجاوزها -

 احلرية ما بني شخص املبدع وإنتاجه -

 املنظومة العقائدية واحلرية واإلبداع -

 مناورات ومفارقات وألعاب -

 وأنواع اإلبداعمستويات احلرية

 احلرية ودورة التعبري والعائد -

 احلرية واملوسوعية -

 احلرية واللغة وقيود املنهج -

 
الطريق إىل: أنواع العقول(  اإلنسان والتطور" نشرات" -

 )تيفهم الوعى دانييل دين

 2008- 1- 2يومية  )"وإلغاء عقول اآلخرين(أنواع العقول " - 

 2007- 12- 25يومية  "أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى" - 

مقاالت ىف"أشرت ىف يومية األحد السابق إىل آتاب  -
على لسان الفصامى" شوملان"ه هامش آتبه املؤلف وفي" الفصام

ىف آل مراحله، يرتجم به األعراض، آما ميكن أيضا الرجوع إىل
وشرحها "وهتفت باعلى صمىت"قصيدة قصرية ىف ديوان سر اللعبة 

 . "دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"ىف 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2495
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א−325  א:אמ

 املقامة الرابعة

 قْدرليلُة 

واضمحلَّ ,  بالقوايف   املسربل احللُّ    تساقط   اهلجري   اهلجر   بؤرة ىف 
   حلظ   يلمحـُْه   ومل ,  ذآَرى   وال بـُشَرى،    به   تلحق   مل   النصف   قبل   القوُل 
 متصلـٍَب    بوالد طفٌل ينادى يستغيُث  ،   يزْل   ومل ,  يفيُق   آيما    عابٌر 
 عمُّـنا : باملراثى   املغلـََّف الوعَى    يدغدُغ   والذهوُل ،  املنابِر   فوق 
   احملتمل   اجلنني   ذا    لــُيـجهض   فيما ,  آسفا يعزِّى  املاضى  

  !) الرحْم   خارج    احلمِل   أنَّ   وبرغم ( 

  ".  تبتـئـس   ال" 

  . أقرتْف    مل الذى    أسواِر   وراء   واختبأُت بؤسى    فازداد

  بابا   فطرقُت   نبضاتـُـه   ختثرْت   الصقيع   احللم   بؤرة ىف     
  . غامٍض   بوعٍد يـُغرى    موصدًا 

   , آسفْه بأّنى    رّدْت   

 الصبح   قـُرَب    السر   جبوف   أصال   يوجُدوا   مل   ناَسه ينعى    والقاع
 .ينبلْج   ملَّا 

حىت   اخللق   خلف   فباَن   اجلنون    غيُم   حيفـُُّه   السدمي   عدب   وطرقُتُه  
  . امللتقى 

واملغاِنى للمعاِنى    شرآا   نصبُت   الكتوم   القول   بؤرة ىف   
  .حذْر ىف    إلينا   ترُنو الىت    والطقاطيِق 

حَوىالف   من   خوفا ,  ينطلْق   غباٍء إىل     للذآاء مسعى    ورصدُت
  ,  تنفجر   مل الىت  

  . سَبا أيِدى    أشالُؤها   فتناثرْت 

يقاُل،   حق إىل     أحد    بعده   يرُنو عاَد    ما الذى    القهر    بؤرة ىف   
  .  الوعوْد   غَري   ينْل   مل   ما   ينالـُُه   

   : الـَْمَضى    العمر   من   خٌري الىت    القْدِر   ليلة ىف 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2496
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  ,  ودََّها   يطلُباملوُتميضىحيُث,املؤجـَّلقالسحبؤرةىف

 ,  علـَـَنًا   فتخونـُُُه

 موج   فوق متطـَّـى    ملن   السماَح   يرجو ,  متبتـِّـال   راآعا   فرينو 
 . الشفْق   زحِف ىف  الوعِى  غـَـْرقـَى    سراِب   خلَف   املدِّ 

  

 , ينبلْج    مل الذى    النور   بؤرة ىف    

 .تُدْر    ملَّا الىت    البَؤر   بؤرة ىف    

 .ومل يلحقـْه فعٌل أو خبـَْر ، ..ولَـَّى واُملْبَتـَدى 

  

    املقطم

صباحا   الرابعة   الساعة  

1991/5/13 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2497
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 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1671

   

3أسبـــــــوع :2008يـــــــــــــــــــــــــة جويل 

 

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

 2008مجيع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــف 
 



 2008

א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـحا ـةاألـب ث النفسـي
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

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

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

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

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

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

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   - مارسة الطبية النفس يف امل
ـرية    - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـي  ح ـب نفس -  طبي

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـيةاللغة العربية والعل -  )شعر. (الزجاجي والثعبان وم 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  – أمسسويا مثل 

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