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אמ−258

 !!"نص على نص"

 اللحن األساسى"  55حلم: "النص

 حق   حول   اخلمسة   وأبنائها   ورجل   امرأة   بني   املناقشة   حتتدم
 األسوار   املناقشة   وختطت  . واحلياة   احلب ىف    الستني   جتاوزت الىت    األم 
  . اجلريان   حديث   فصارت 

 أبنائها   سن ىف    وشاب   عجوز   من   زائف   حب   إنه   البعض   يقول   
 ليس   إنه   البعض   ويقول .  زوجها   عن   ورثته الذى    املال ىف    طمعا 
أدى   ولو حىت    خاصة   واحلب   احلياة   من   له   يقدر   ما   إال   لإلنسان 
 اخلمسة   الشبان   نظر ىف    األمر   وبدا .  باهظا   الثمن   دفع إىل    ذلك 
ىف   اخلمسة   األبناء   ووقف   البائسة   األم   قتل   من   وآان ،  هلا   مصيبة 
 للمشارآة   التنفيذ   من   عليهم   التهمة   وتوزعت .  االهتام   قفص 
  . للتخطيط 

 مفرداهتا   آانت   إذ   حامية   واملرافعات   فيها   قيقالتح   وآان
 أذآر   ومازلت   والتقاليد   والسمعة   والشرف   والرب   األمومة 
تتحدى   آانت   أيام   املرحومة   أذآر   الزلت   آما   وأقواهلم   وجوههم 
  . تتبخرت   متربجة   وتسري ،  واأللسنة   العمر 

 حن األساسىتقاسيم على الل

مث أجد نفسى خارجا من مسجد سيدى عبد الرحيم..... 
القناوى، ألآتشف أن احلذاء الذى التقطّته ليس حذائى،

حوىل فإذا حبذائى ميسك به آخر، ولدقة الشبه شككت ىف  أتلفُت
نفسى وخجلت أن ألفت نظره، لكن على الباب مل يدخل احلذاء ىف

 .األحذية واالعتذاراتفنبهته فابتسم، وتبادلنا   رجلى،

هذا الوجه أعرفه، لكن اجلّبة املخططة والقفطان الزاهى 
آادا خيفيانه عىن، مث ملاذا هو حاسر الرأس فاحم الشعر هكذا

اجلبة والقفطان اللذان لوال جّدهتما  مبا ال يتماشى مع
حلسبتهما ألبيه الذى يذآرىن به شبهه، هو شاب فاحم سواد

ّملعه ولواه ىف حلقات مثل شبان هذه الشعر وقد جففه مبا
األيام، ال شك أنه هو إذ يكاد يكون صورة طبق األصل من أبيه

 .الذى مات منذ مخس عشرة سنة قبل احلادث 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2035
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وجهتنا واحدة وهى السوق القدمي، ِسْرنااآتشفنا أن
وتبادلنا احلديث حىت تشجعت  نتقارب ىف حذر،  إليه معا وحنن

من عشر سنوات، وسألته عن أبيه فقال تعيش انت منذ أآثر
أجرؤ أن أسأله عن إخوته  فتأآدت أنه هو، وزاد حرجى فلم

 .فقد حضرتىن قضية أمهم وما آان بشأهنا وشأهنم

أما عن سبب جميئه هنا فقد حكى ىل دون أن أساله أنه مير 
بأزمة منذ زواجه، وأهنم أرشدوه على عنوان امرأة هنا تفك

قرأ أفكارى أخربىناألعمال وأشياء أخرى، مث فجأة وآأنه ي
وآأنه يطمئنىن أن حتليل املادة النووية للجنني الذى وجدوه ىف
جثة أمه عند التشريح أثبت أن اجلنني من ابيه شخصيا، لكن
احملكمة مل تأخذ هبذا الرأى لطول املدة بعد الوفاة، مما
أمكنها من ختفيف العقوبة، قال ذلك وآأنه يفخر بدقة العلم

، وحكمة القضاء معا، ولكنه بدا غري نادماحلديث، وشرف أمه
 . على قتلها

سألته عن إخوته بعد قضاء املدة، فقال إن اثنني سافرا
إىل العراق واختفت أخبارمها، والثالث يعمل مبيض حمارة ىف
إيطاليا، أما الرابع فقد فاز ىف قرعة اهلجرة إىل أمريكا،

 .مع أنه ال يعرف آلمة اجنليزية واحدة

 :ىن ومل أسأله عن نفسه لكنه أضافومل خيرب

 .أما أنا ، فكما ترى، هذا هو عملى األساسى 

 وافرتقنا وأنا أترحم على أبيه،

 .ومرحها اجلميل وحبها للحياة  املرحومة   أذآر   والزلت  

**** 

 اللحن األساسى" 56حلم : "النص

 فال   بذاته   رجل   آل   فيه   ينتظر الذى    الكبري   البيت   غادرت
  . القلق   بعد   األمان   من   بشئ   وشعرت .  اآلخرين   من   أحدا   يعرف 

 آخرين   أن إىل    فخيل ،  طويال   يدم   مل   األمان   شعور   أن   غري
 مجاعة   بعد   عن   فرأيت اجلرى،  ىف    أخذت خلفى    ونظرت يتبعونىن،  
 .  واءاهل ىف    بأيديها   ملوحة   قادمة 

 بيتا   الطريق ىف    ورأيت .  اجلرى ىف    أخذت حىت  اخلطى    فأوسعت 
 أهله   ووجدت   إليه فورى    من   فهرعت يدعونىن    من هناك    وآان 
 عنها   ويزيلون   األشياء   ينظمون   فهم   اخلارج   من   عائدون   وآأهنم 
 ودودين لوجهى    فنظروا   أمامهم حلضورى    أحد   يدهش   ومل ،  الغبار 
 اللحظة   تلك ىف    ونسيت ..  وابتسامتهم   وأحاديثهم   وجوههم ىف  
  . ورائى   الزاحفني 

 تقاسيم على اللحن األساسى

رحت أساعدهم ىف ترتيب البيت وآأىن من أهله، وأنا..... 
 اسرتق النظر للجميلة الشابة الىت تتفجر أنوثة وعذوبة حىت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2036
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أهنا تغمز ىل بعينها اليسرى، وتشري إىلالَحَظْت، فخيل إّىل
حجرة ىف آخر الطرقة، مضت إليها وهى واثقة أنىن سوف
أتبعها، دخلُت وراءها وبدال من أن أجد ما تصورت وجدتىن ىف
البيت الكبري الذى أشعرىن يوما باألمان، لكن أهله تغريوا
وحّل حملهم أولئك الذين آانوا يتبعونىن، ويلوحون ىف اهلواء،
أو لعلهم يشبهوهنم متاما، مرقت اجلميلة فيما بينهم فأوسعوا
هلا حىت خرجت من باب آخر ىف هناية الصالة، مل أجد على وجوهم

 ما توقعت، ال شّك، وال اهتام، وال هتديد، وال شئ،

 ومع ذلك مل أطمئن،

 ...وىف نفس الوقت مل أنزعج 

 ما هذه األجراس الىت تدق من بعيد، 

 أحد، وأنا مل أتوضأ بعد، حنن لسنا يوم 

 ....فشعرت أن صالة اجلماعة ستفوتىن ال حمالة

هذه التجربة مل تتضح معاملها بعد، وقد تراجعُت :ملحوظة
عن الدعوة املفتوحة ملا تثريه هذه النصوص الفريدة، وسوف

التقاسيم على اللحن"نقّصر النشر ىف هذا الباب على هذه 
تلط األوراق، وتفاصيل مربرات ذلكدون غريها حىت ال خت" األساسى

 .أميمة رفعت. مدحت منصور، د. ىف بريد الغد ىف الرد على د
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 א/א −259

 :مقدمة

بريد اليوم له بعض ما مييزه خاصة فيما يتعلق بتطور
واستمرارية هذه اليومية، وأيضا باالعتذار عن فتح الباب
حاليًا مبا خيص التداعيات على أحالم فرتة النقاهة، وأخريا ىف

نها، معاتاحة مساحة أآرب آلراء األصدقاء دون حذف آثري م
 . مساحة أقل للتعليق والرد

 :مجال الرتآى. د

بعد مخس" شبكة العلوم النفسية العربية"مسرية ... 
أو مبسرية يوميات) وهذا ليس جماله اآلن(سنوات على انطالقتها 

الفريدة على/، هذه التجربة الرائدة"اإلنسان و التطور"
ىف عاملنا(العاملى والىت يبدوا ىل أهنا مل حتظ /مستوى الويب

مبا ينبغى أن حتظى به من االهتمام و اجلدية واملشارآة) العرىب
الفعالة، خاصة من طرف األطباء واألساتذة الّرواد ىف

 .ميادينهم، لقد افتقدت مداخالت هؤالء

 :حييى. د

يا مجال، يا مجال، أنا أنشغل بانشغالك على ما أحاوله،
يكفى ما عليك منأآثر من انشغاىل على ما أحاوله، يا شيخ 

أعباء، وما أضفت للحقل النفسى العرىب من فرصة تواصل
وتنشيط، يكفى يا مجال ما أرسيت من الشكل والطريقة يا
شيخ، ودع احملتوى يطور نفسه حسب اللحظة التارخيية،
ومستويات التواصل، وانت تعلم أننا ليسا أوصياء ال على

 .هذه وال على تلك

 :مجال الرتآى. د

من(ىف هذا امليدان   مداخالت أمساء بارزة... نا افتقد
وإىن على يقني من أن) مصر و البالد العربية و أحناء العامل

 ؟.جزءا آبريا من هؤالء تصلهم آتاباتك أو صدى ما تكتبه

 :حييى. د

 الرد سابقا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيدار إص(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2038
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 :مجال الرتآى.د 

وإىن أستغرب أال يشارك ىف املداخالت أحد من األساتذة
صة وأنت تطرح رؤى وأفكارالرواد ىف ميادين اختصاصهم، خا

ونظريات تزلزل أحيانا قواعد هذه املدرسة أو تلك، إنك
 تقتحمهم ىف عقر دارهم و ال من جميب؟

 :حييى. د

يا مجال، ربنا خيليهم أهنم يسمحون ىل بالبقاء حيا أحاول
 .هنا وهناك، هذا يكفى، والباقى على اهللا، وعلينا

 :مجال الرتآى. د

نظرية  بته عن أية مدرسة أوثق أنك لو آتبت ما آت
علمنفسية ىف أوروبا أو أمريكا لتهاطلت عليك الردود من آل
حدب وصوب، نقدا ومتحيصا وتفكيكا لكل آلمة وحرف تكتبه

 .وألقّضوا مضجعك

 :حييى. د

صحيح هم أآثر نشاطا ىف االستجابة، واحرتاما للرأى اآلخر،
اسا، إما ىف طريقةلكنىن على يقني من أن التقصري هو من جانىب أس

 .العرض، أو ىف غمر وتشعب وفيضان األفكار حبيث يصعب مالحقتها

 :مجال الرتآى. د

فأنت حبق"... تواضعك العلمي"إىن ال أرى حقيقة داع لـ 
، أنت لست صاحب رؤيا"النظرية التطورية اإليقاعية"صاحب 

أو فكر أو بعد أخر فقط إنك صاحب مدرسة متكاملة ىف العلوم
سية، وليس من حقك أن تكتفى بتبليغ ما وصلت إليهالنف

لقلة من أصدقائك أو معارفك أو أهلك، إن ما اهتدى إليه
إلق بذرة فكرك ىف حقل. فكرك هو ملك لإلنسان أينما وجد

فإن أثبت الزمن قدرهتا وصالحيتها ىف قراءة النص" اإلنسان"
البشرى ىف سوائه و اضطرابه ماضيا و حاضرا و مستقبال

 فستفرض ذاهتا؟

 :حييى. د

واهللا أنا أحاول آما ترى يا مجال، لكن يبدو أنىن ألقى آل
البذور ىف آل فصول السنة ىف أى أرض، مرة واحدة، وأنت تعرف
أن لكل زرع آوانه، وطقسه، ونوع رعايته، وتناسب تربته
وفرص تكامله مع املزروعات األخرى احمليطة، وإال أآلته احلشائش

 .أن ُيْثمْروَضُمر قبل 

 :مجال الرتآى. د

، إمنا)اليومية(ال أدرك الدوافع احلقيقية لبدء هذه 
استطعت استكشاف البعض منها، ولعل أمهها لفت االنتباه حلدث

وحماولة توصيل فكر ما... و حتريك الوعى بأمر ما...ما
ويبدو ىل أن جزءا آبريا" اإلنسان"إىل املهتم بشأن )... بعض(

 .قد حتقق من هذا الدافع

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2039
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 :حييى.د

هو آذلك، وأآثر، بل لعل األهم أهنا آانت فرصة ىل أن
أتعرف أنا على ما سبق أن أجنزته ووضعته ىف األدراج أو

 .ملفات احلاسوب الصامتة

 :مجال الرتآى. د

ىف الوصول إىل) إىل حد ما" (الرخاوي" وّفق الربوفسور  -
أى أن يصل ، " La Population cible" الفئة املستهدفة"

إىل املهتم بقراءة النص البشرى ىف) ا يريد تبليغهم(فكره 
و) ما يسعى إليه املتلقي(سوائه واضطرابه من منظور تطورى 
والحقا من خالل موقع شبكة(ذلك من خالل موقعه على الويب 

وهذه الوسيلة لتوصيل املعلومة  ،)العلوم النفسية العربية
ملعلومات،إىل املهتم هبا، تتفق وأحدث النظريات ىف حقل ا

فاملعلومة اهلامة تفقد قيمتها وتبتذل عندما تصل أشخاص ال
 هتمهم؟

 :حييى. د

أوافق على أغلب ذلك، لكنىن ال أوافقك أن املعلومة اهلامة
تفقد قيمتها وتبتذل عندما تصل أشخاصا ال هتمهم، ففى العالج
اجلمعى تعلمت من مرضاى أن آثريين ممن آنت أتصور أن هذه

و تلك مل تصلهم ألهنا مل تكن هتمهم، أآتشف بعد شهوراملعلومة أ
وأحيانا سنني أهنا وصلتهم بالرغم من سوء ظىن، بل وبالرغم

 .منهم حىت هم أنفسهم

يا مجال يبدو أن املعلومة الىت تالمس جانبا من احلقيقة 
هلا قوة اخرتاقها الذاتية، بل لعل هلا فرتة آمون تفرض نفسها

 .نبعدها مهما طال الزم

 :مجال الرتآى. د

.يفعل فعله فيها تأصيال أو هتميشا" اإلنسان/الزمن"لنرتك 
إنه آلما آان الفكر مصيبا ىف قراءة النص البشرى من منظوره

 .التطورى، آان أرسخ وأصلب متنا وآلما أخفق آان إىل زوال

 :حييى. د

نعم، على شرط أن تكون وحدتنا ىف قياس الزمن ليست فقط
 .بالسنني

 :مجال الرتآى. د

مدة فصل آامل" حمورا حمددا"أقرتح مستقبال أن تتناول 
ويتم إصدار حمتوى هذا احملور على الويب ىف شكل) ثالثة أشهر(

مقاالت أسبوعية مبعدل ثالثة ىف آل شهر وخيصص األسبوع الرابع
وىف هناية الثالثة أشهر" بريد الشهر"ملداخالت ) آخر آل شهر(

، أوال الكرتونيا مث"النهائى"ور ىف شكله يتم إصدار آامل احمل
إصدارات راقية على مستوى الشكل واإلخراج(ورقيا الحقا 

 وإىن على استعداد أن أتكفل وطاقم الشبكة، ) والطباعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2040
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هذا وباإلمكان إن آان احملور يتعلق. باإلصدار االلكرتوىن
الة"بالعلوم النفسية أن يتزامن إصداره مع أحد أعداد 

 ".علوم النفسيةاإللكرتونية لشبكة ال

أقرتح أن يتم االنتهاء من احملور األول، هناية ديسمرب يتم 
الكتاب االلكرتوىن لإلنسان"من " العدد األول"فيه إصدار 

مث يتم تناول احملور الثاىن بداية" 2008خريف "والتطور 
وىف هناية مارس يتم إصدار) مدة ثالثة أشهر( 2009جانفى 

 ... وهكذا) 200 شتاء(آتاب احملور الثاىن 

فيما خيص اختيار احملاور وترتيب صدورها فاألمر موآول
"النظرية التطورية اإليقاعية"لكم، وإن آنت أقرتح أن تكون 

أوىل هذه" التصنيف العرىب الثاىن لالضطرابات النفسية"و
 .احملاور

 :حييى. د

 !يا خرب يا مجال 

 !ما هذا؟ أنَت طلعت ىل من أين؟

كرا على اقرتاحاتك احملددة، وسوف أردشكرا يا شيخ، ش
عليها مؤقتا ردا مقتضبا أنت أهل له مبا أعطيتىن فعال دون
أية مصلحة شخصية، فأنت فرانكو فونّي التنشئة، ولسَت من

ولسَت من أتباعى، وقد دعوتىن -إن آان ىل مدرسة -مدرسىت 
دثألقول وجهة نظرى العلمية شخصيا ىف صفاقس، األمر الذى مل حي

ىف تارخيى آله ، مل يسبق أن دعاىن أحد ملثل ذلك ال ىف بلدى وال
ىف غري بلدى، إال إلبقاء شذرات هنا، وأوراق هنا، اللهم إال

أمحد عكاشة حني آنت أشارآه ىف. د.ما مسح ىل به الصديق أ
رئاسة حترير الة املصرية للطب النفسى من نشر افتتاحية

 .ناء عرب سنوات عديدةىف آل عدد دون استث" طليقة"

أنا ال أعرف يا مجال آيف عرفت عىن ذلك آنذاك، آيف عرفت أن ىل
وجهة نظر أصال، وحني وعدتىن أنت مث االبن سليم عناىب بأن ترتمجاهنا

 إىل الفرنسية، وأعدَت وعدك مؤخرا صدقتكما وآنت أنا املقصر، 

سالتكاملهم يا مجال إليك ما حدث ىل هذا االسبوع مع وصول ر
 .هذه، مما آنت أريد أن أآتمه جدا على اجلميع، حىت عليك

على حد علمى إال إن(حدث ما حدث مما ال يعرفه إال أربع 
، وحني حيدث مثل ذلك، وأظل)آانوا قد قالوه لغريهم دون إذىن

وهو أمر متكرر ىف(آما أنا هكذا اآلن أآتب لك ما أآتب 
برية آبرية، فجأة ومنحيدث احلدث، فتتفجر مىن قوة آ) حياتى
اخلارج بشكل شديد الوضوح، تكون األمور غري واضحة ىف/الداخل

البداية، لكنها مؤآدة متاما، مث تتضح رويدا رويدا حىت
 تتميز تفصيال،

حني جاءتىن رسالتك هذه األخرية بلغ الوضوح أقصاه وقد 
أنه سيحدث آذلك، أنه - حسب اخلربات السابقة-آنت أعرف 
 :ه سيرتتب عليه ما يرتتبسيتم، وأن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2041
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وإليك بعض نتائجه من خالل الرد على هذه اجلزئية األخرية
 :الىت ىف رسالتك، وهو يتعلق مبا جاءىن خالل تلك اخلربة اخلاصة جدا

ال) النظرية االيقاعية التطورية(هذه النظرية : أوال
ما هى ممارسة عملية عربمستقلة بقدر " نظرية"وجود هلا باسم 

، وقد سجلت ذلك بالصوتباستمرارنصف قرن ُتّولد تفاصيلها 
وهى) رمبا أآثر(األخرية ) تقريبا(والصورة ىف العشر سنوات 

حتتاج عشرات السنني اللتقاط املقتطفات املؤيدة هلا، آما أن
"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"معاملها موجودة ىف آتاىب األم 

الذى صدر "حرآية الوجود وجتليات اإلبداع" أساسا مث ىف 
مؤخرا عن الس األعلى للثقافة، مث آما تعلم ىف آل حرف

ملحمة املوت.. دورات احلياة وضالل اخللود "تبه، حىت نقدا أآ
، وأيضا ىف هذه الثانية وأنا"والتخلق ىف ملحمة احلرافيش

 . أآتب هذا الكالم

 DMP الثاىن لالضطرابات النفسية، بالنسبة للتصنيف العرىب
IIفهذا ليس عمال فرديا أبدًا آما تعلم، صحيح أنىن آنت ،

صالح. ، مع دDMP I  مسئوال عن آل مسودات التصنيف األول
زينب سرحان، لكن األمر أخذ سنني عددًا ىف. د.ابراهيم وأ

املراجعات واملناقشات مع اساتذتنا ىف مصر وعلى رأسهم
مصطفى زيور، وآانت. د.عبد العزيز عسكر، أ. د.أاملرحومني 

الذى ُأِقرَّ 1972خربة رائعة، صدر بعدها التقسيم املصرى سنة 
  1975عربيا، وترجم إىل العربية عام 1978تقسيما عربيا 

هذه خربة ال تتكرر ىف الظروف احلالية، بعد اختالف اآلراء
 ،وتنوع التوجهات وضعف االهتمام وتشرذم اموعات

برغم أنىن مازلت أدّرس واّمسع التقسيم(مث إن رأىي الشخصى 
 :هو آما يلى) 15/5/2008اليوم (األول آل مخيس حىت هذا الصباح 

أنا ضد التقسيم والتصنيف ىف حد ذاته، وأرى أن فكرة
هى ضد النظرية الىت -إال ألغراض االحصاء السطحية –التصنيف 

،"الواحدية ضد التفتيت"أتعهدها، والىت يتفرع منها مفهوم 
آل ما استطعت أن أضيفه ىف هذا الصدد هو ما نشرته ىف أوائل
أعداد الة العربية للطب النفسى، مث مجعته ىف مسودة آتاب

   .جتده ىف املوقع غالبا Nosologyحتت اسم 

التشخيص الىت Dimensionsوقد بدأت تطبيق أبعاد  
ىف، axesاور التشخيص اقرتحُتها ىف هذا الصدد، وهى ليست حم

مستشفى املقطم وجنحت جناحا مشكوآا فيه، لكنه رائع، ألن أغلب
املطبقني من تالمذتى، ومل أمجع أو اسجل أو أسّوق نتائج هذا

 .التطبيق بعد 

 . هذا بالنسبة القرتاحني حمددين مما اقرتحت

أما بالنسبة هلذه النشرة وحنن ىف الشهر التاسع من
تراها تتجه إىل أن تكون عونا للطبيب حضورها فأنت آما

النفسى الصغري أساسا عرب العامل العرىب، وما جاءىن من أبنائى
وأوالدى ىف هذه املرحلة هو أآرب بكثري جدا مما آنت أتوقع

 : وأوجزه هنا ىف ثالث نقاط آما يلى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    راإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   2042
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 .رغبة هائلة ىف التعلم احلقيقى:أوال

 . مرونة آافية لتلقى اجلديد: ثانيا

الختبار هذا التلقى على أرض املمارسة موقف عملى: ثالثًا
 العقلية، 

أليس هذا يكفى التماسا لرىب أن يعطيىن الفرصة أن أآون
 . عند حسن ظن هؤالء يا أخى

بعد احلدث الذى مل أحدثك عنه ولن أفعل، ّمحلىن رىب هذه
من جديد، وقد قررت بناء على ذلك أن أخصص –األمانة وغريها 

آانت تأخذه ىف التسع شهور األخريةللنشرة ربع الوقت الذى 
بعد أن تلتزم مبعامل جديدة حمددة، حاولتها ىف االسابيع األخرية

 . وجنحت نسبيا، وهى على الوجه التاىل 

آلمة 1500عن  -إال استثناء –أال تزيد آلماهتا : أوال
أظن أن االستثناءات ستصل إىل ما هو أآثر من(يوميا 

 ).بعىآالعادة هذا ط!! القاعدة 

 ما أمكن ذلك : أال تتناول تنظريا جديدًا أصال: ثانيًا

–حاالت (أن ترآز على اجلانب العملى والتطبيقى : ثالثًا
 ) ألعاب نفسية –ممارسات 

أال تتحرج من أن تقتصر أحيانا على عينة من: رابعا
أعمال قدمية موجودة باملوقع آنوع من التعريف، أو دعوة

اء أآثر من ذلك أن يذهب إىل األصللالنتقاء، وعلى من يش
 .تفصيال، وسوف جيده ىف املوقع

 .أن يظل يوم حمفوظ هو يوم حمفوظ طول عمرى: خامسا

 .أن يتواصل بريد اجلمعة ولو برسالة واحدة منك: سادسا

أما بالنسبة ملسوداتى الىت ساعدتىن النشرة أن أمجعها أو
ن ال أحد ميكنأن أعيد اآتشافها لتظهر آتبا، فإنىن أعتقد أ

غريى، ودعىن أطرح عليك –طاملا أنا قادر  –أن يتعهدها 
 .أولوياهتا رمبا أللتزم هبا أمامك

 :الكتب ذات األصالة اخلاصة

 :واحدية الغرائز وجتلياهتا ·

الغريزة التواصلية –غريزة العدوان  –غريزة اجلنس ( 
 )إخل... االميان /التوازنية

 دًاثقافة اإلدمان هبوطا وصعو ·

 نظرية ىف تطور الوجدان ·

عالج املواآبة املواجهة(تنويعات العالج والعالج النفسى  ·
 )املسئولية

 )وهو ما أشرت إليه سالفا(أبعاد التصنيف  ·

  
 اويــــــالرخــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2043
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 )التحدى الوجودى السالب(الفصام ·

 )ليس فقط االآتئاب(جتليات احلزن إبداعا وتواصال ومرضا  ·

 وبعد . . .    

خارجى بعد احلدث/اخلىهذه بعض نتائج اخلربة الىت تفجرت بد
املشار إليه سالفا، وهى مل تكن ختُل من ملحق يتعلق بأمور

"نافعا"شخصية قد ال هتم أحدًا غريى، إال من يهمه أن استمر 
 ).أعىن على قيد احلياة بصحة تسمح(لوقت أطول 

قرأت ىف ملحق هذه الرسالة الغامضة، الىت تفجرت حىت
ى، وأدعو اهللا أن يعينىن أناتضحت، بعض التفاصيل اخلاصة بذات

أرتب من خالهلا عددا من األولويات مبا يسمح ىل أن استمر شخصا
فاعال، ألهنا تتعلق مبسئوليىت عن البنية األساسية الىت هى

، حىت ميكنها أن خيرج منها أى شئ مما بلغىن من هذه"أنا"
 .الرسالة

وصلُت فجأة إىل بضعة قرارات شخصية ليست بعيدة عن 
رارات العامة بقدر ما أن البنية األساسية ليست بعيدهالق

 .عن البنية الفوقية

آتبت لك هذا اهلامش الشخصى يا مجال برغم غموضه، رمبا
ألذآرك بأىن أعلم متاما آم بلغُت من العمر، وبأىن على وعى
آامل بكل من ضيق الوقت، وحجم املهمة، وذلك حىت تعينىن أن

 .التزم أمامك مبا أعلنته

، ُتْلزُمِنى آما يقول املثل"آبريى"هل تقبل يا مجال أن أشرتيك 
 !!هبذا وذاك مجيعا؟" اللى مالوش آبري يشرتى له آبري: "عندنا

أرجو أن تدعو ىل أنت وأسرتك اجلميلة بناتى ليلى وسحر
وشروق وابىن ذاآر، فأنا أتصور أن دعواهتم أهم، رمبا ألىن

 أحبهم، يا ترى هل تغّيروا؟

أريد أن أراهم حىت أستمر أراهم آما هم، فأواصل حبهم ال
 .آما هم حني أحببتهم

 .طريق آخر يساهم ىف استجابة الدعاء - يامجال  –يبدو أن احلب 

 .ساحموىن

**** 

 بريد اجلمعة

 : مدحت منصور. د

مشرية حممد عن التوقف عن الشوفان. قا على تعليق دتعلي
من(أسامة عرفة نفس الفكرة /وآنت قد قرأت أحد تعليقات د

وانتهينا شاف, أرى أن من شاف) شاف وتوقف أو تراجع
.أعمق شاء أم أىب  فالرؤية ستظل تعمل ولو على مستويات

 )حتعرف تغمضها تاني لو فتحت عينيك مش(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــــــا يــــوم"   2044
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 :حييى.د

ن أن ُيطمس يا أخى، والبد أنكليس متاما، حىت اإلميان ميك
تالحظ أن الذين آمنوا مث آفروا مث آمنوا مث آفروا، انتْهوا

 .إىل أهنم ازدادوا آفرا

فما بالك يا أخى بالرؤية ملستويات أقل آثريا من مستوى
 اإلميان؟

 جرمية النمسا: حممد أمحد الرخاوى. د

منذ قرأت اجلرمية وانا يف َآَبٍد فظيع لدرجة اني آلما
ارجو أى خرب او تعليق جديد افكر آثريا قبل ان اقرأه صادفت

ونعترب هذه اجلرمية مما يوجد وال نريد ان اال نفتح هذه الصفحة
 .نعرفه اصال

أول بوش اليت يقوم هبا األوغاد من أوافق ان آل اجلرائم 
أبشع واذياله ايل من هم امثاله قد تكون ابشع وهي فعال

ولكين مازلت يف آبد شديد من هذه اجلرمية وال أستطيع ان
 .ميكن يكون العيب ّىف بس مش قادر .اقرأها على أى مستوى

 :حييى. د

على اهللا تكون ىف َآَبٍد أشّد للجرائم اجلماعية األبشع، وأن تكون
 . تفتح النار علينا وعليهم من خلٍف ومن ُقدَّاِمىف َآَبٍد أقّل حني

 : حممد أمحد الرخاوى. د

التعليق االول يف بريد اجلمعة املاضى هو حملمد أمحد الرخاوي
الظاهر واحد حممد حييي الرخاوي ، فقط لزم التنويه وليس

الرخاوي بشرطة مع االعتذار هليئة فينا الزم يسمي نفسه حممد
الظاهر اهنا فعال ية الصعوبة دي يا حممدحكا   .النقل العام

بتشديد(وراثية بس خللي بالك اهنا سالح ذو حدين أحدمها 
)نص علي نص(فرحت فرحا هائال بقراءة رامي عادل ) الدال

الظاهر احلكاية ح تبقي جبد حكاية لقراءتي لقصة مبارزة
قراءتك القراءة علي القراءة ولكن مازالت افتقد أحيانا

الظاهر أنه ميكن أن. وأوافقك اهنا قد تكون خمتلفةلالصداء 
 .خري يكون يف آل

 :حييى. د

 لن أرجع إىل الربيد ألتاّآْد

 "شورة خري"أنت وابن عمك 

 .ولكن ال تْنَس أن الوراثة ال تقتصر على املرتبة األوىل

 !!.راجع أنت وأبن عمك ما تشاءان

 ،"ثالث"ثبت أن قراءتى لألصداء شئ 

اب الذى نشره الس األعلى للثقافة هوأعتقد أن الكت
 ".أصداء األصداء"موجود ىف املوقع 
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 اإلدمان واإلميان:حممد أمحد الرخاوى.د

َفإْن آَمُنوْا بِمْثل َمآ آَمنُتم بِه َفَقِد اْهَتَدوْا وإن َتَولَّْوْا"
 "َفِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاق َفَسَيْكِفيَكُهم الّلُه َوُهَو السِميُع اْلَعِليم

َوَلَنا َأْعَماُلَناُقْل َأُتَحآجوَنَنا ِفي الّلِه َوُهَو َربَنا َوَربُكْم "
 "َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَنْحُن َلُه مْخِلصوَن

خطوة ىف اهنا تكاد تفرغ مفهوم الكدح 12ىل حتفظ على الـ 
 ،آله، فهو حمور آل االميان

الكامل وطلب املدد ولكن فقط اتفهم االعرتاف بالضعف
آمرحلة البد ان تغري آل املاضي ايل سبيل آله جماهدة إلبداع

، حىت ال يزل ىف مستنقع.احلق آله معه منه وإليه طول الوقت
االستسهال أو الغيبوبة املعوقة املغلقة النهاية اإلدمان او

 .النهايات التعسة يف هناية

 :حييى. د

بالنسبة لآلية الكرمية، أرجو أن تقرأها من وجهة نظر من
 ).رمبا(مل يهتدوا لو مسحت، وسوف تزداد إميانا آخر 

خطوة أنا أيضا ىل حتفظاتى 12بة لتحفظك على الـبالنس
الىت مل أذآرها بعد، لكنىن احرتم النتائج، وأهنا هى األْوىل

 .بالنظر مهما حتفظنا

 : حممد أمحد الرخاوى. د

عابدون صبغة اهللا ومن احسن من اهللا صبغة وحنن له
 شئ لتلخص آل مل اجد ىف القرآن آله اآرب من هذه اآلية

 :حييى. د

 ابن أخىيا 

 !"بطل بقى"

 حكاية آيه أآرب وآيه أصغر غري جائزة،

 وتلخيص آل شئ ليس بالضرورة مفيد على طول اخلط

مع التوصية أن حتسن اإلنصات آليات أخرى من مصادر أخرى
 .فيها الربآة والتلخيص أيضا والذى منه

 : حممد أمحد الرخاوى. د

ملعيناإلدمان هو االعالن عن االفالس وبدء البحث عن ا
وجود اال من خالل هذه الصبغة مهما آان مل ولن يستقيم أى

هو اآلخر وهو الذي وهو االول و  فاهللا هو احلق أى طقوس شكل
عرض االمانة فحملها االنسان حىت لو انكر انه حيملها

 واجلهل هو اخلروج من هذا احلتم الظلم

 :حييى. د

 "!إال..لن! "؟"إال.. لن: "مرة أخرى يا بن أخى
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عن هنيك عن التمادى ىف ُوْثَقِاّنيِتْكأنا آنت قد توقفت
املطلقة هذه، لكنىن ال أعرف ماذا جرى ىل هذه املرة، قلت أشري

 !إليها مرة أخرى دون تعليق لعل وعسى

 !!رمبا تراها

 !!يا شيخ

 اإلدمان واإلميان: على سليمان الشمرى. د

خالصة لوجه اهللا سبحانه حسب تصورى ان االميان عبادة
 وتعاىل مصدقة به ومؤمنة بكتابه ورسله وبنهاية العامل

واعتقد ان االميان من ارقى  وبالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل
فهو حيتاج اىل تفعيل الوعي  سهل املنال العبادات ولكنه ليس

املستوى الراقي من سق للوصول اىل هذاواملشاعر بتناغم وتنا
ومن يصل اىل ذلك قد حقق االمان  التفكري واملشاعر والسلوك

فتهون عليه مصائب وآوارث ونكبات الدهر مهما النفسي
والرضاء التام يف آل ويصل اىل مايشبه حتقيق الذات   آانت

فاهنا حسب  ماحيدث حوله اما العبادة امليكانيكية فقط
ملتواضع الحتقق اهلدف فالعادة ليست آالعبادة وهيا اعتقادي

.دون قناعات حقيقية اليت تتآت من التكرارواالستمرارية
ولالجابة التساؤالت يف هذاملقال بداية من السؤال االول هل

بني األديان؟ اعتقد انه اليوجد) تفضيلية(فروق جوهرية  هناك
ه هو القوةاالساسية ان اهللا سبحان فروقات جوهرية فالقضية

طريق وسائل املطلقة يف هذا الكون يتواصل مع خملوقاته عن
اهللا(الن املرسل واحد   خمتلفة ولكن مضمون الرسائل واحد

ومضمون) الكتب السماوية( والرسالة واحدة )سبحانه وتعاىل
املستهدفة واحدة وهي والفئة) عبادة اهللا(الرسالة واحدة 

 .راملخلوقات يف االرض وخاصة البش

من حيث مث فرق بني الدين واإلميان؟ هل :والسؤال الثاني
واملارسة يوجد اجلوهر اليوجد فروق ولكن من حيث التطبيق

بسبب التحيز والفروق الثقافية واعتقد ان  فروق آبرية جدا
اآثر يف املمارسة الظاهرية ولكن االميان يكمن يف الدين يتجلى

ى الروحانية بالدين؟ما يسم اما عالقة التفكري واملشاعر
 اىل اآثر  مصطلح معاصر ولكن يرمز  فاعتقد ان الروحانية

 شكرا لكم  من الدين

 :حييى. د

على الهتمامك وجديتك، وامسح ىل أال أعلق على. شكرًا يا د
تعليقك الذى قد أتفق مع آثري من اخلطوط العريضة الىت وردت

ن واإلميان حىتبه، وإن آان ىل حتفظ على إلغاء الفرق بني الدي
من حيث اجلوهر، وذلك متسكا مبا وصلىن من اآلية الكرمية الىت

وأيضا أحتفظ على أن اإلميان.." قالت األعراب"استشهدت هبا، 
الذى" صهيب"يكمن ىف التفكري واملشاعر، فأظن أنه مثل خربة 

صهيٌب مؤمن َنِسى، إَذا ُذآر(البد أن خيتلط باللحم والدم نسى، 
 اخل)... ط اإلميان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيبذآر، خل

 أذآرك وأذآر نفسى أننا لسنا ىف جمال خماطبة الدين 
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واإلميان بقدر ما أننا نتدارس ملاذا حضر اسم اهللا هبذا
التواتر ىف االثنا عشر خطوة لنحاول أن نرى إجيابيات ذلك

 .بلغة أخرى ىف جمال آخر
**** 

 فكأمنا قتل الناس مجيعًا

 : هاىن عبد املنعم. د

نشكر لكم تذآرينا املستمر بضرورة جتنب التعميم بكل أشكاله،
 ...فهو انتزاع لفكر خاطئ قبل أن يكون إضافة معلومة صحيحه

 :حييى. د

 يا ليت نتعلم، ونصدق

 : إسالم ابراهيم أمحد. د

املوضوع ده موجود من قدمي األزل لو قرأنا التاريخليه 
إن مأساة فرد تأخذ من ضمري: سنجد نفس الفكرة موجودة

 .التاريخ اآثر من مأساة الشعوب

 :حييى. د

 رمبا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

اىل) آامبوش(آيف استبعدت الشرطة واالطباء تعرض الشابة 
 .يتم احلكم باالستبعاد استغالل جنسى؟ هل مت الكشف عليها حىت

 :حييى. د

 واألطباء ماهلم؟ ! الشرطة مل تستبعد

مث إنه ليس من حق أحد أن يكشف على أحد دون إذنه، مث
 يكشف على ماذا يا شيخة؟ حنن ىف النمسا وال مؤاخذة، 

مث إن الفتاة األمينة آامبوش هى الىت مل جترح خاطفها بعد
 .يل، حىت لو مل تستبعد الشرطةرحيله، ومل تقر أى شئ من هذا القب

 : هاله محدى البسيوىن. أ

 مل أفهم ملاذا زارته ىف املشرحة؟

 :حييى. د

 !هى ُحّرة

 ما رأيك؟

 :أمحد صالح عامر. أ

هناك قدر من اخللط بعد قراءة يومية باب جديد احرتمت رد
حضرتك على موضوع التشخيص داخل التعتعه ولكىن وجدتك تقوم

لرأى عن بعد ىف ظل نقص املعلومات مشبالتعليم وابداء ا
 عارف إيه احلكاية؟
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 :حييى.د

من حقنا أن نقرتح رأيا ناقصا آاحتمال، اعتمادا على
معلومات ناقصة، على أن نغّيره حني تتزايد املعلومات أوال
بأول، ولكن ليس من حقنا أن نعلق الفتة تشخيص على شخص

 .بناء عن حملات من معلومات عابرة ىف صحيفٍة ما

 : د حسنيأمحد سعي. أ

وصلتىن فكره املشاعر املشوهة املربجمة الغري ناضجة، فّكرتىن
بالفار إللى آل الناس بتحبه ىف الكرتون، وياعيىن ظاملني

 .القط

 :حييى. د

 إيش عرفك؟ أنا شخصيا أحب القط أآثر؟! مش قوى آده

 : نعمات على. د

تعجبت ومش فامهة موقفى انا من عدم التعجب والدهشة من
تاشا آامبوش من خاطفها، وآأىن ارى وجود عالقة ونسموقف نا

وحب وحياة بينهما وأشعر أهنا موافقة على هذه العالقة ال
 اعرف ملاذا؟؟

 :حييى. د

 !!وال أنا

 ولكن ما املانع؟

**** 

 خطوةىف األثنا عشر ! اهللا

 : أسامة عرفة . د

ليس أفكارا مرتبة بل أقرب ما يكون ما سأعرض له هنا
املدمنني و لعصف ذهين ملا يرد على خاطري من واقع املمارسة مع

 : املتعافني و مرشدي التعايف

عن غري املدمن احلرآة الداخلية للمدمن أعلى بكثري -1
 وتتسم بالتمرد على العادية هبوطا وصعودا

آافة أشكال السلطة من أب داخلي املدمن مع صراع -2
الدينية حىت للسلطة اتمعية للسلطة  للسلطة الوالدية

 للسلطة الطبية

مدى السلوك الديين للمتعافني يف مراحل التعايف ميثل  -3
طيف من رفض لكل أشكال النصح الديين إىل حماآاة السلوك

تعسف للدين دوناتمع إىل االرتداء امل التديين الشائع يف
اهلادئة واملتأنية إختالطه باللحم و الدم إىل االستعاده

لنبض الفطرة والنمو واليت تفرز منط إمياني تديين صحي إن
 التعبري جاز
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خطوة ليس له عالقة بكل ما يثار 12أتصور أن جناح ال  -4
اخل إمنا ملا تسمح.. االميانيات والروحانيات  يف داخلها عن

املسئولية عن االدمان به من درجة من النكوص و إخالء
وفتح باب االعتمادية على آيان أآرب حتل اموعة حمله

حيث يف ال وعي املتعايف و يف ضرب آل مناذج السلطة بالفعل
بالقبول و احلرية و التفردو ينعم املتعايف داخل اموعة
  يصبح قرار التعايف إختياره

وه جتاوزاملتعايف يف مرحلة متقدمة من من إذا مل يستطع -5
إغرتابية مغلقةعلى اموعة يتحول هو واموعة إىل حلقة

 و بالتايل ال حتقق غائية االميان احلقيقية  ذاهتا و متجمدة
و حتل مفاهيم التعايف حمل يف التواصل مع اهللا و البشر

 تصبح هي املنظومة املغلقة الدين آما أراده اهللا و

 :حييى. د

 !بشئون مدمنيكم شكرًا يا أسامة، أنتم أدرى

واضح أن خربتك هذه اخلربة مثل خربة ابنىت هالة ّمنر، الىت
ستأتى الحقا، هى خربة الذين يدهم ىف النار، أنا يدى ىف املاء

 . ىف هذه املنطقة، آل ما علّى هو أن أفتح باب احلوار

وخاصة آخر) 3(أآتفى هنا باملوافقة حبماس على بند 
آلمْىت الدين وآذلك اسم اهللا الفقرة، مث أحذر من استعمال

استعماال مسطحا أو) آما ورد ىف اإلثنا عشرة خطوة(سبحانه 
مغرتبا أو زائفًا، آل ما أردته هو أن انبه إىل آيف يعمل هذا

 . إخل.. الربنامج على تدعيم التوجه الضام حول فطرة تتخلق 

أوافقك أيضا بالنسبة لرؤيتك الحتمال االغرتاب ىف حلقات
 . ولنا عودة) 5(بند  مغلقة

 : حممد على الشاذىل. د

ىف الوعى بكونه اخلالق الذى) آمعىن وقيمة(إن حضور اهللا 
يستحق العباده أو القوة الىت تستحق اخلضوع هلا، هو احملرك
األساسى لكافة الديانات، وآذلك الثقافات اخلاصة مبا ىف ذلك

عجز الفرد إن –) اإلجيابية(هنا ثقافة االدمان   ما أمسيتها
ىف مقابل هذه القوة رمبا هو النوع الوحيد من العجز الذى

 .جيلب الراحه للنفس ويزرع الطمأنينة

 :حييى. د

إمسع يا حممد، بصراحة أنا ال أحب أن استعمل مثل هذه
الكلمات ىف هذه املسألة، حىت تلك الكلمات الىت ال تستطيع أن

 عندى هو حقيقةاهللا ، حضور"الوعى"حتتوى معناها، مثل آلمة 
واقعية آنية مستمرة، ال هو وعى، وال هو قيمة، وال هو َبْعد،

هو واقع مثلما أنا، )فقط(وال هو قْبل، وال هو ىف السماء 
وأنت واقع، وهو الواقع الذى جيمعنا يا أخى، أما هو فهو

 اخل..ليس آمثله شئ، ال هو معىن وال هو قيمة وال هو
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 :هالة ّمنر.أ

ايزة تكوش على ربنا لنفسهايبدو بالفعل أن آل مّلة ع -
املدمنني. علشان متّيز نفسها او تعوض خماوفها وقلة أماهنا

طبعًا مستفزين جدًا ىف حرصهم على التأآيد عّمال على بّطال إن
.وإن سكتهم ما حدش غريهم يعرفها, اللى عندهم مش عند حد

,بس ىف نفس الوقت الفئات اللى متالحقة بالعار زى املدمنني
املّرة( حاجتها عنيفة للتمّيز والتمايز عن اآلخرين بتكون 

أما من سلبيات تصدير االختالف, )دى ىف خربة إجيابية بصحيح
 ):من وجهة نظرى(والتمّيز 

 )جيتو(االآتفاء واالنغالق على أنفسهم 

آما(الطبيعى   تصعيب التعامل والتواصل مع اتمع
 املدمننيأى حد غري(أو الناس الطبيعية ) يطلقون عليه

إىل درجة تصدير األحكام املتعالية ىف بعض األحيان) واانني
 وتربير االنغالق

الرتآيز بشكل قد يكون معطال الختالفهم حلساب -
 إنكار املتشاهبات املشرتآة بالضرورة /جتاهل/جتنب

وقد يعترب(إذا آان توآيد الشعور باالختالف ميّيز وحيمى  -
وجهه اآلخر ىف حلظات الضعف واألزمات فإنه يكشف عن, )رد شرف

احلياتية الىت مير هبا املدمن املتعاىف بالضرورة ليؤآد على
وآأن هذا االنغالق الذى حيتمى به حيافظ, العجز/العلة/النقص

تأثري الربنامج  مما قد حيد من, )أّس املرض(ىف عمق ما على 
ىف حد ذاته فالربناج. حينها على هؤالء األآثر انغالقًا ومجودًا

منهج/دين/خترج به من اعتباره لغة  حيمل إمكانات فضفاضة
مثل أى(إال أن ما حيدد اتساعه أو حمدوديته , خاص بفئة خاصة

والناس(هو موقف املتلقى ) منظومة عقائدية أو معرفية
 ).ألوان على رأيك

 :حييى. د 

دين(األرجح أنىن مل أقصد مناقشة الدين اإلدماىن السلىب 
، وإمنا آنت أقصد الرتآيز)دين التعاىف(، أو اإلجياىب )تعاطىال
)دين التعاىف(على أن دين اإلدمان اإلجياىب  –قبل رّدك هذا  –

يبدو أرحب من األديان التشنجية املنغلقة على أصحاهبا، أنا
مل أقدم بعد رأىي ىف اإلدمان آدين وال آتحريك حنو اإلميان، بعد

 .اإلبداع التعاىف

 :لة ّمنرها. أ

تفعيل النص األساسى للخطوات االثىن عشرة هو العملية -2
,احملك الىت يقاس هبا مدى التقدم والتغيريالذى مير به املدمن
وهى الىت تكشف صعوبة تطبيق الربنامج العالجى التأهيلى

آل حسب(بصفته منهاج له أبعاده الدينية والروحانية 
)الصرحية أو املتضمنة تعامله واستقباله وتطويره لالمكانية

الربنامج شّغال إذا"يقولون   .وأبعاده املعرفية والسلوآية
 ويعّربون الكلمة , "خطوهتا أو خطوته شّغالة"و, "اشتغلناه
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موّقعة"ويستخدموهنا آمرادف فيقولون  actionاالجنليزية 
عمل أآشن وقام", "عملت أآشن على العالقة" أو , "األآشن

ْمَوّقع"زى " ْمَوّقع"آمان بيستخدموا آلمة , "آّلم مشرفه
طّلعت الفكرة؟ شارآت"ويقولون , "ْمَوّقع األآشن"و, "أمانة

واجلرد اليومى الذى يقومون به" بيها؟ أخدت أآشن عليها؟
ملا(تفعيل هذا الفهم /ليس ملا مت فهمه بل لكيف مت تشغيل

ومن أقواهلم  ).قاموا به وما مل يقوموا به بالفعل ىف يومهم
وىف ذلك اعرتاف, "لناس معقدة  سهل/امج بسيطالربن"أيضًا أن 

ضمىن بأن مرجعيات الربنامج مستقاة من الدين والعلم
وأن االنتقال به إىل, واملعرفة االآثر مشوال وعمومية وإنسانية

معايشة وممارسة وحتريك فاعل حيدده االستبصار واألمانة وشكل
ار إليهالنّية ومدى التفتح الذهىن والقبول والتسليم املش

واملتضمن ىف اخلطوة األوىل آلبنات أساسية ملا سوف ينبىن عليه ىف
مبستويات(باقى اخلطوات الىت يستمر تشغيلها منهاجًا للحياة 

 ).خمتلفة من القرار واملسؤولية

وأعتذر عن, على فكرة وحشىن الرد على اليوميات* 
 وشكرًا ) لنفسى اوال(التوقف 

 :حييى. د

نكم نستفيد ونتعلم، هذا هو املبدأشكرا يا هالة، م
 أسامة عرفة. الذى رددت به على د

حىت) باألآشن(ياليت املتدينني يبدأون بالتفعيل والفعل،  
يدخل اإلميان ىف قلوهبم وقلوبنا، بدال من البداية باللفظنة

 .والعقلنة واخلطابة والرتهيب والرتغيب

 : حممد شحاته فرغلى. د

شر خطوة من هذا اجلانب حتديدًا رغمملاذا تناولت االثىن ع
علمك مبا سيثريه ذلك من أفكار مل تفلح إشارتك ىف بداية

 املوضوع من آبحها؟

 :حييى. د

 !".الذى حصل"آسف، هذا هو 

 هل أتوقف؟

 : حممد شحاته فرغلى. د

أحيى اجتاهًا متناميًا ىف اليوميات للرتآيز بصورة أآرب على
 .. اجلانب الطىب العالجى

 .تعليق أفضل أجلته لوقت أرحبوىل 

 :حييى. د

بصراحة أنا اُستدرجت إىل هذه الناحية، ال أآثر وال أقل،
 إن آان علّى أنا، فأنا ال أحّيى هذا االجتاه آثريا

 : إسراء فاروق. أ
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مل أستطع فهم الفروض برجاء مزيد من التوضيح، وهل هناك
 دين زائف وأخر حقيقى؟

 :حييى. د

 عندك حق

حيدث ذلك غالبا ىف يومياتبالنسبة لفروض اإلدمان سوف 
 . تالية، أو آتاب متكامل

أما بالنسبة للدين الزائف، فأى دين يفصلنا عن ربنا،
 .وال يؤدى وظيفته إليه، فهو دين زائف غالبًا

 :أمحد صالح عامر. أ

هل هم يأخذون اهللا آبداية خللق شئ جديد، أم هو شئ أخر
اف حول قيمةغري اهللا ال أعرفه ولكىن اتعجب من هذا االلتف

شائعة هكذا وآأن املدمن حيتاج اىل قيمه اى قيمة تعيده إىل
 .احلياة

 :حييى. د

 .ال أعرف تفصيال

 لكنىن الحظت أهنم جادون ىف ذلك

وميكنك أن تقرأ تعليق هالة ّمنر وهو أهم من تعليقى على
 . تعليقها

حممد الشاذىل، ورفض حكاية. آذلك ميكن قراءة ردى على د
 "قيمة"اهللا سبحانه باعتباره  احلديث عن

 : أمحد سعيد حسني. أ

فكره اهللا ىف االثىن عشر خطوة بْتفّجر معانا داميًا إشكالية
حييى. وآتري بنحتاس فيها يا ريت يا د" اجلرب واالختيار"

 ..تشاور عليها

 :حييى. د

االثنا عشر خطوة؟  –مثلك  –يا عم أمحد، وهل أنا أمارس 
:بتوضيحها لنا أآثر، االثنا عشر خطوة أنت األوىل بالقيام

أعتقد أهنا ممارسة ناجحة تستلهم طبيعة بشرية ممتدة، وأنا
أتعلم منها ومنكم، ليس فقط ىف حقل اإلدمان، ولكن ىف حقل

 .األديان واإلميان واحلياة

**** 

 )2-1(لعبة الطيبة بني أصدقاء املوقع 

 حممد إمساعيل. أ

 آيف توجد الصفة بداخلنا بكل هذا التناقض؟

 :حييى. د
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 !!اللى حصل

 :نرمني عبد العزيز. د

أقرتح نشر نص اللعبة قبل أسبوع أو اثنني ىف انتظار
 .مشارآة جديدة، مث مناقشة اإلجابات

 :حييى. د

 .حاضر

 :مشرية أنيس. د

 ْىت العرض مناسبة أآثر،أعتقد أن التناوب بني طريَق

بقراءة(فالطريقتني أثريتاىن على املستوى الشخصى 
استجاباتى مرة ثانية مع االستجابات األخرى وبتوضيحات

وفرصة لرؤية") سر اللعبة"وعرض استجابات الربنامج (حضرتك 
 .أوسع

 :حييى. د

 .شكرا، ربنا يسهل مرة أخرى

 لعبة الطيبة: رمي. أ

جابات املشارآني واملقارنة بينهاإل عجبين أوي العرض
الطريقة بالنسبة واقرتح هذه, والتعليق عليها هبذه الطريقة

 .لأللعاب القادمة بإذن اهللا

 :حييى. د

 .ربنا يسهل

 توضيح الزم وإجابات خمتصرة: إسالم أبو بكر. أ

 ؟)باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -1

...... 

دآتور مصطفى حممود و هى بعنوان، ومن آللل ىف حلقه... 
عن شئ مجيل جدا سوف تكلم الرجل العظيم. شئ خلقنا زوجني

 ، آلنا نعلم ان االزهار ما هى اال اسرده من بدايته باجياز
اعضاء تناسليه للنبات العجيب ىف االمر ان هذه االعضاء

اتذآر هذا(التناسليه زهيه االلوان وعطره طيبة الروائح 
جانبيه ا حني اذهب اىل املستشفى امر بطريق مرصوص علىدائم

وقد علل دآتور) الزهور واشم روائحها الذآيه وابتسم 
اهللا اراد ان يشارك آل خملوق ىف احتفاليه مصطفى على هذا بان

والن النباتات ىف التلقيح ملاذا آى يتوفر الغذاء للمخلوقات
ان يتم حكمهاالدرج االسفل من اهلرم الغذائى فكان البد 

  إخل.... هذا بشيء من
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 :حييى.د

سأتوقف عند هذا احلّد من رسالتك الطويلة جدا، فأنا ال
أوافق على مثل هذا املنهج السطحى مجلة وتفصيال ال من

.مصطفى حممود وال من الشيخ الشعراوى رمحه اهللا وال من د.د
ذات مرة قلت. زغلول النجار غفر اهللا له وأنار بصريته

إدعى ىل يا شيخ: "حني آان يداعبىن قائال للدآتور مصطفى حممود
إطمئن، أنا واثق أن اهللا سبحانه وتعاىل: ، قلت له"حييى

سيدخلك جناته بالرغم مما تقوله، وليس بسببه، فضحك طويال
 .بطيبة ومساحة

آسف يا إسالم فلن أرد على بقية استطراداتك على موقفك 
اهتا ميكن الردمن األديان ألهنا شاملة ومل تتحدد ىف نقطة بذ

عليها، وسوف أآتفى بإثبات ردودك على اسئلة امللحق، وأيضا
فقد 4،3،2سوف آما أآتفى بالتعليق على ردك على األسئلة 

 .اختصرت السؤال األول

 إسالم إبو بكر. أ

 ما عالقه ما يسمى الروحانيه بالدين ؟ -2

هو الروحانيه وحنن ليس هناك عالقه فمنبع الدين: اإلجابة
ين لدين على اختالف اشكالنا وادياننا الن السر الكامنند
تعطشا هللا هي الروح او الروحانيه والروحانيه هنا هي بنا

الفعل اخلاص بالروح االخذ والعطاء اجلوع والشبع، املعراج
 . االعظم

 :حييى. د

الكالم صعب، ومتداخل، رجعت لألصل الذى أرسلته يا إسالم
 مور، عذرًا بال طائل، مل تتضح ىل األ

ال أوافق، وأرجو أن يكون قد وصلك ملاذا ال: عموما أنا
أستعمل آلمة الروح ىف آل تنظريى، يا أخى إذا آان ربنا قال

أليس هذا عذرا آافيا" قل الروح من أمر رىب"اهنا من أمره 
لنتجنب آل هذا االختزال، والتجريد، والبعد عن اجلسد وعن

 البيولوجيا وعن الواقع؟

 سالم إبو بكرإ. أ

 و االميان؟ ما عالقة السلطة الدينية بالدين -3

 ..ال تعليق: اإلجابة

 :حييى. د

ال"أقصد على (وأنا أيضا ليس ىل تعليق على تعليقك 
 ").تعليقك

 إسالم إبو بكر. أ

 ؟)األمشل باملعىن(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -4
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هى آعالقة الدين او النصوص الدينيه باإلعجاز: اإلجابة
 هبا لمي اخلاصالع

 :حييى. د

ال ال ال، ال أوافقك أبدا على تعليقك هذا، وقد رددت عليه
 سالفا

 إسالم أبو بكر. أ

مل آل هذا العذاب ىف"هل قرأت مقال مصطفى حممود : حييى. د
 "حياتنا؟

 :حييى. د

قلت لك أنا أحب هذا الرجل يا إسالم، وأعتقد أنه.. 
هبذه املهمة الصعبة الىت فنان مبدع، وقاص مجيل، قبل أن يقوم

)الىت اعتربها مسطحة(تورط فيها، وأعرتف أن طريقته املبسطة 
 .قد ساعدت شبابا آثريا أال ينزلقوا إىل الناحية األخرى

أما فكره وتنظريه وما ميكن أن يسمى فلسفته فهذا شئ
 .آخر

 .شكرا يا إسالم

**** 

 األسطورة واملعىن

 : حممد شحاته. د

ال أدرى آيف وصلتىن حماولتك من خالل هذه املقتطفات أنك
أن تطرح، نقد الدين طقوسا، ونقد العلم: تلمح مبا قد أردت

 .أرقاما

  

 :حييى. د

النقد ليس رفضا، وآل شئ عندى هو قابل للنقد، حىت أننا
نقد: النقد احلياتى"جملة " اإلنسان والتطور"ة أمسينا جمل

العلم، نقد الدين، نقد احلياة، نقد السلوك، نقد الطب،
 "..نقد النقد

 .ما رأيك؟

  : مشرية أنيس. د

 (ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات -1س
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت

ة حد يعلق علىانا بكون داخلة اجلامع وانا خايف -1ج 
لبسى و اىن ما ينفعش أصلى بلبسى ده أو يعلق على طريقة

 ).انا حمجبة(صالتي 
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 :حييى.د

 ما عالقة هذا بذاك؟

يتفق مع ما آنت آيف تعاملت مع املقتطف الذى مل -2س 
 تعتقده أو تعرفه؟

 )مل ترد مشرية أصال!! (التعليق -2ج

 :حييى. د

 .الذاتيا ترى ملاذا جتنبت يا مشرية الرد على هذا السؤال ب

رفضته على مثل هذا املقتطف؟ أم  هل أّجلت احلكم - 3س
 ابتداء؟ أم رفضته ورفضت الكتاب برمته، أم ماذا؟

حضرتك و طلبك حملاولة بداية حاولت تأثرا مبقدمة - 3ج 
 االستيعاب و الفهم أوال و تأجيل اصدار األحكام ان أفعل

 .قدرت على هذا أحيانا و أحيانا أخرى رفضت...ذلك

 :حييى. د

 . شكرًا على أمانتك وحماولتك

 (ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات - 4س
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت

 )مل ترد مشرية أصال!! (التعليق -4ج

 من مرضاك؟ هل واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت - 5س

وعيي أنانعم أواجهه يف املعتقدات و األساطري اليت متأل -5ج
 فمثال؟....مرضاي و

 :حييى. د

آسف على عدم ذآر احلالة الىت استشهدت هبا،ونفرد هلا
 .نقاشا خاصا ىف باب رأى على موقف يوم األحد القادم

الناحية العملية تنتمى مهنتك من  هل شعرت أن -6س
 العلم أم الدين أم األسطورة؟: أآثر إىل

 معا؟ اىل آل هذا -6ج

 :حييى. د

 ذا طيبه. شكرا

هل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حول ما -7س
  أثارت من موضوعات؟

 خصوصا الكالم عن األساطري.....نعم:  7ج 

مع مرضى قد ميرون هل من واجبك وأمانتك، وأنت متارس مهنتك - 8س
 عليهم؟ مبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أآثر، قبل أن حتكم
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  صرييو أحاول هذا على صعوبته و تق.....طبعا: 8ج 

عندك أسئلة أخرى تريد أن هل أثارت هذه املقتطفات-9س
 تطرحها؟

 نعم : 9ج 

  ما هى؟ -10س

ميكن أن تساؤالت عن عالقة الدين باألسطورة و هل -10ج
 نظرى؟ يكون هناك مصاحلة بينهما من وجهة

 : مدحت منصور. د

 :بعد القراءة مل أشأ اإلجابة مباشرة وأنتظرت عدة أيام

التفكري ىب إىل أغلب هذه املقتطفات بذلكمل يتطرق  -1
 الوضوح

وجدت آافة املقتطفات منطقية وآانت القراءة الثانية -2
 .أآثر عمقا وأقرب ىل

أجلت احلكم على الكتاب آله بعد القراءة الثانية -3
 .الىت آانت بعد يومني أو ثالثة

 :حييى. د

لىأرجو أن تصرب ع! شكرا، هل يا ترى عندك الكتاب األصل؟
الكتاب آله، فهو يستأهل أن يؤخذ جبدية، ألنه آتب جبدية بغض

 .النظر عما تتفق معه أو ختتلف

 : أميمة رفعت. د

قرأت املقتطفات ثالث مرات، وقد بدا ىل ىف القراءة األوىل
وآأن هناك آلمات بعينها ومجال. أنىن أوافق على اغلب ما هبا

هلا اجلمل، وجتدأآثر ظهورا ووضوحا لعيىن ولعقلى عن بقية 
 .صدى مقبوال ىف نفسى

ىف القراءة الثانية تعجبت من وضوح املعىن اإلمجاىل وفهمى
واحلقيقة أنىن غري. اخلاطئ ملا تصورت أنىن أفهمه جيدا أول مرة

  !!!هذه املقتطفات مرتاحة ملعظم

وألنىن أعلم أن الغرض من هذه النشرة ليس مناقشة
فى بأمثلة قليلة ألوضح ماحد ذاهتا، فسأآت املقتطفات ىف

 ...أعجبىن وما مل يعجبىن

ليس –املقتطفات عندى إنطباعا بأن هناك  فقد ترآت هذه
األسطورة والدين من بل ما يشبه الصراع بني –فقط حدا فاصال 

وصفحة 24مقتطف صفحة : ناحية والعلم من ناحية أخرى مثل
 .يعجبىن هذا ، مل27

ىف أن العلم قاصر 28بصفحة آما أنىن ال أتفق مع املقتطف 
األمور وأنه ينتظر لريى ما حيدث ليعطيه معىن،  على الظاهر من
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وأظن أنه لو مل يكن لدى أى عامل خمزون من األسطورة
والفلكلور ملا توفرت لديه املادة اخلام للخيال الذى هو
املثري األول للفضول العلمى، وملا تقدم العلم قيد أمنلة عن

مث ملاذا. احلواس، وهو قليل الظاهر الذى تراه العني وتدرآه
الظواهر؟ الظن بأن العلم يفقد لغته إذا ما حبث عما وراء
 ما هذا احلد الفاصل املخيف بني العلم ومعىن احلياة؟ 

 :حييى. د

لك حق ىف حتفظك، لكنك تتكلمني عن نوع من العلماء مثل
أينشتاين، ولعل الكاتب يقصد ما آل إليه العلم املؤسسى،

ثري من العلماء اآلن طبقة الربوليتاريا احلديثهحيث ميثل آ
وتستغلهم الشرآات إياها لإلثراء، ال أآثر وال أقل وهلذا

 .حديث طويل

 : أميمة رفعت. د

 عن   اجلديدة   بنظريته   آوبرنيكوس   وجاء (24مقتطف صفحة 
 وعن   الدين   عن   العلم   ل  الستقال   فاحتة   آانت الىت  الشمسى    النظام 
بفكرة دوران الكون أعتقد أن متسك رجال الكنيسة)  األسطورة 

 حول األرض وبالتاىل بإرساء نظرية فوقية اإلنسان على آل
املخلوقات، مل تكن أصال متسكا بأسطورة بقدر ما آان هلا من

اليد العليا على اتمع بإعتبارهم غرض سياسى جيعل للكنيسة
للعلم بقدر ما ، فهى مل تكن رفضاممثلى املسيح اإلله اإلنسان

آانت خوفا من إهنيار ديكتاتورية دينية أرساها رجال الدين
وعلى أية حال هذه الفكرة مل تتغري. ىف هذا الوقت ىف اوروبا

عديدة، فهو مل ينشر نظريته إال بعد رحيل آوبرنيكوس بسنوات
 ... ىف حياته

 :حييى. د

دهم هى العليا،أنا أرى أهنم لكى يتمسكوا بأن تظل ي
 .رفضوا العلم، فالنتيجة واحدة

 : أميمة رفعت. د

ال أستطيع رفض آتاب مل أقرأ منه سوى بضع مقتطفات من
 . ولكنىن لست متحمسة له آثريا سبع صفحات فقط،

 :حييى. د

عليك بقراءته إن شئت، وآان لديك الوقت، مث نرى، فهو
 آتاب يستأهل، 

 :واآلن إىل إجاباتك عن األسئلة

 : أميمة رفعت. د

 ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات: السؤال
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت(
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الحظت وجهليست املعلومات ىف حد ذاهتا، ولكنىن : اإلجابة
الشبه بني القراءة اإلنتقائية املضللة و اإلستماع اإلنتقائى

 . املضلل للمريض

 :حييى. د

 جيوز

 : أميمة رفعت. د

واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت من هل: السؤال
 مرضاك؟

مرضى الفصام يدخل الدين نعم آثريا، وخاصة مع: اإلجابة
 واألسطورة والعلم آثريا ىف هالوسهم وضالالهتم وخاصة

 .البارانويد

 :حييى. د

ما رأيك لو مل تسارعى بتسميه ما يقولون هالوس وضالالت
 .وإن آان ليس عندى اسم آخر

 : رفعتأميمة . د

هل شعرت أن مهنتك من الناحية العملية تنتمى:السؤال
 الدين أم األسطورة؟ العلم أم: أآثر إىل

ال أستطيع الفصل هبذا الوضوح، بل أنىن أحتاج: اإلجابة
 .الثالثة لعدم الفصل بني

  

 :حييى. د

 عندك حق

 : أميمة رفعت. د

لهل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حو: السؤال
  ما أثارت من موضوعات؟

نعم، أضافت إىل األوراق الىت ارتبها اوراقا: اإلجابة
 .أيضا إىل الرتتيب ىف حاجة هى -آنت قد نسيتها -اخرى

 :حييى. د

 على الربآة

 : أميمة رفعت. د

هل من واجبك وأمانتك، وأنت متارس مهنتك مع: السؤال
آثر، قبلمبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أ مرضى قد ميرون
 أن حتكم عليهم؟
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جبانب الواجب" الفضول"إضافة  بالتأآيد، وأرجو: اإلجابة
 .واألمانة

 :حييى. د

 شكرا

 : أميمة رفعت. د

أخرى تريد هل أثارت هذه املقتطفات عندك أسئلة: السؤال
 أن تطرحها؟

أثارت أفكارا ليست بالضرورة أسئلة، مل تتضح ىف: اإلجابة
 التجربة سعدتىن هذهأ.... و حتتاج إىل بعض الوقت ذهىن متاما

 :حييى. د

 شكرا مرة أخرى

* * * 

 تقاسيم على لوحات األحالم

 : حممد املهدى. أ

أرى أن هذه احملاولة لنقد األحالم أفضل من تفسريها فهى
للمتلقى مساحة أيضا أن ، آما أهنا تعطى"إبداع على إبداع"

 .يكون مشارآًا ىف هذا اإلبداع وال يقف عند حد التلقى السلىب

 .أفضل نقد األحالم هبذه الطريقة

 :حييى. د

 .شكرًا، والرد التفصيلى سريد حاال

 : مدحت منصور. د

سعدت جدا برحلة أخذتىن بني احللم والتنويعات، وأقول
أن أضع تنويعات علىبصدق أن األمر حيتاج شجاعة ومسئولية 

إبداعات األستاذ، قد حيدث هذا قريبا ولكنه حيتاج إىل الكثري
 .على الربآة. من الصدق

 :حييى. د

أرجوك يا مدحت أال تفعل متعجال، ألنىن بعد أن فتحت الباب
على مصراعيه شعرت مبسئولية ثقيلة، وأنىن ممتلئ رعبا،

 أنت ومن وصلته، فأعذرىنحىت الختتلط األوراقفأغلقته متاما، 
الرسالة األوىل، ألنىن سوف اقتصر ىف هذه املرحلة على نشر

حىت ال ختتلط األوراق،: تقاسيمى اخلاصة حبذر شديد مرة أخرى
وقد أشري إىل ما يصلىن ىف بريد اجلمعة وليس ىف يوم اخلميس، يوم
حمفوظ، وذلك دون نشره آامال حىت يتحمل آل واحد مسئولية ما

مرة أخرى، لكنىن شعرت أن هذه أمانة أنا مدينحياول، آسف 
 .هبا لصاحب النص هكذا
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 :أميمة رفعت.د

على آل هذا التحفظ على ال أوافق متاما، إذا مسحت ىل،...
)حتفظت على تفسري احللم برموزه: (النقد والتفسري والتحليل

من)... الشعر ال ينقد إال شعرا) ( أرفض نقد الشعر بشرحه(
القراءة والنقد، من حقك ايضا حقك أال حتب هذه الطريقة ىف

حق أن تعرب ىف املنطقة الىت يزدهر فيها إبداعك، ولكن من
اآلخرين أيضا أن حيبوا التفسري والشرح البسيط، فهذا ال يقلل

من قدر النص، وهناك اناس ال يلهمهم -طبعا - من قدرهم وال
نقدا عاديا أو النص الشعرى إال إذا قرأوا له تفسريا أو

الناس ختتلف واإلهلام يأتى بأآثر من طريقة ومنمرآبا، ف
طبعا هؤالء رمبا جيب أن. ختطر على بال أحد مصادر قد ال

أقرتح على اإلطالق يبحثوا عما يريدونه ىف مكان آخر فأنا ال
 .التعميم أنا فقط أحتفظ على.. أن تكتب ما ال تريده

 :حييى. د

 أنا آسف، مل أقصد الرفض أو التعميم 

أرفض اإلصرار على اهتمام الناقد الزائد ىفأنا فقط 
حماولة البحث هبدف العثور على رمز هنا أو حماولة ختليق رمز

 هناك يفسر النص، 

أنا ال أفضل هذه الطريقة ولكن ليس من حقى احلكم بالرفض
آنت دائما آلما اضطررت إىل مثل ذلك، خاصة على من يفضلها،

أنىن مل أجلأ إليها ىف حوال بشكل مباشر، ضقت هبا، ولعلك الحظِت
حلما إال مضطرًا ىف بضعة أحالم، آان الرمز هبا أْصَرح من أن 53

أهرب منه، وحىت ىف هذه األحالم مل أجلأ إىل تفسريها مفتِعال أبدًا، 

أنا أوافقك متاما أن آل شيخ وله طريقة، لكنىن أعترب
ةالنقد إبداعا على مستوى القراءة، ليس بالضرورة بطريق
استاذى حممود شاآر على قصيده الشماخ أو طريقة تقاسيم على
األحالم الىت بدأت أحاوهلا منذ األسبوع املاضى، وإمنا إعادة
تشكيل النص من منظور الناقد مبدعا هو اإلبداع النقدى،

 وهذا ليس تفسريا وال تأويال وال فك رموز، 

 أما من يرى غري ذلك فله ما رأى 

 .وىف آل خري

 : أميمة رفعت. د

التقاسيم املوسيقية، وأعجبىن أآثر تعبري أعجبتىن فكرة
أختيلها لوحات مرسومة، تقاسيم على لوحات، و قد حال ىل أن

 ..مكتوب فتجمع املوسيقى بالرسم، و ليس تعبري جمازى لنصوص
غريب أن يثري الفنان مؤثر ما فينقله من خالل عمله، هو

طريقتهم دون أن يعرفوا متاماليعربوا عنه ب نفسه، إىل آخرين
حمفوظ، بعد أن إنتهت ملهمة -هنا ىف األحالم –وآأن . ماهيته

 منه، قد سبحت ىف مساء اإلبداع لتنثر من إهلامها على
 !يبدوا أنىن قد شطحت بعيدا..... آخرين
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 :حييى.د

ال، أبدًا، لعلك شطحت قريبا، وأرجو أن تتابعى حماوالتى
ت عن حماوالت النقدأوال بأوال ألنىن قد اتوقف عنها آما توقف

حلما، أنا أتوقف حني أفشل أو أبتعد عما 53التقليدى بعد 
آنت أرجو، أو أحسبه األوفق، لذلك فأنا ىف أشد احلاجة إىل من

 .، أو غري ذلك، ربنا يسرت"ال"أو " نعم"يقول ىل 

 : أميمة رفعت. د

إقرتاحكم بتغيري النقد إىل التعبري عما اثاره النص قبل
أقرب إىل صورة، للوحات فز بذهىن خاطر، أو هوبنص آخر، ق

مث فنان، تثريه فكرة ما، فريسم لوحة اخرى مستوحاه من األوىل
أخرى مث أخرى، حىت تكتمل ىف معرضه سلسلة آاملة لنتاج

مث تابعت يوميىت اخلميس واجلمعة .مشاعره ناحية مؤثر بعينه
ختيلت! اءما آل هذا الثر.. يا اهللا ....املاضيتني وسعدت جدا

آتابا جيمع أحالم حمفوظ، وآل حلم يتبعه على األقل مخسة نصوص
".من وحى جنيب حمفوظ"مستوحاه منه، وليكن اسم الكتاب مثال 

 ...فيكون به مائتا حلم وحواىل ألف من النصوص املستوحاه

 :حييى. د

أرجو أن يكون قد وصِلك تراجعى وحتفظى على فتح هذا
مدحت منصور حاال،. من ردى على دالباب اآلن، وهذا آان ض

وأن وتعذريىن ىف اختاذ هذا القرار حرصا على عدم خلط
 .األوراق

وسوف أآتفى مبثل بعض تداعيات االبن رامى عادل، احرتاما
ىف املرحلة –وترحيبا، أو آعينة، لكنىن سوف أقصر التجربة 

من هذه –على ما أحاوله اجتهادا، وحني أنتهى  -احلالية
 .لة، قد نتناقش ىف آل ما آان، مث نرى املمكناملرح

وهذه عينة خمتصرة ملا ميكن نشره ىف بريد اجلمعة وهى لغة
خاصة باالبن رامى أساسا آما تالحظني، وهى ليست بالضرورة

 ".نص على نص"

**** 

 حلم جنيب حمفوظ: رامى عادل. أ

 ,ثدى الطبيعه االم وتصلب جف
 .يتم سحبه إمهاال  من قبل ان ادغاهلا املقفره له تنبات 

 بداخل شرايينه لألبد وجتمدت الدماء
 ,..وحتالفت قلة البخت مع عمى االقدار

 .يتالعب بأساريره مازال الطرق اخلافت 
 .أطرافه باحلنو فتقشعر يشعر مازال

 :حييى. د

مدحت منصور، سوف أثبت هنا ىف الربيد. آما وعدت د: ا رامىي
 .بني احلني واحلني بعض طالقة مثل هذه التداعيات احملدودة، ال أآثر
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 نبضة قلب:رامى عادل.أ

 سهراية 

 مع دمع وخبايا

 مسك

 ظل عصايا

 من غراب طاير بيقول آاك ريشة بومه واقعه

 رحية شنطة املرحوم، والقرب مظلوم وعد بالسفر

 :حييى. د

 .وهذا أيضا هو من نفس القبيل، وليس مستثارا بنص حمفوظ

 دمعتان من خلف األقنعة: رامى عادل. أ

 :يا عم حييى

 ك صوره وانت تصارع املوج العاتىآنت بارمسل

 ,أحالمك الطائشه وتطارد 

 .ويداك تبطش. وزيف التجربه يعمي 

 .وأخرى تلطم 

 .ومتتطيه واملوج يسابقك 

 .بس يا الف خساره النت فصل 

 :حييى. د

 ياه يا رامى

؟ وأنا مل أنشرها!)دمعتان(أين عثرت على هذه القصيدة 
يا ترى ىف املوقع؟ لست ىف اليوميات؟ هل هى -على ما أذآر –

 .متأآدا

 نبضة قلب : مدحت منصور. د

 إذ أنه باق آجذوة هلب،, و مل ميت مات

 باق آضوء الفجر يقلب القلوب،

 .أن حيدثه فأدرك أن الرب يسمع نبض القلب أراد, نادى ربه

 .ليكون الكل ىف واحد أراد أن خيرب اإلله بأنه يعلم أنه خلقنا

 .احلياة و آه لو يعلم الناس أهنم هكذا خالدون ما دامت 

 :حييى. د

 )!طبعا(ال تعليق 
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!!؟א−260

 تعتعة

.ن ليس من عندى، آتبته ألنقده، أو حىت أرفضهالعنوا
بل إنىن ال أرى مربرا أو فائدة حىت!! أآره شتم امتنا هكذا

هل سينصلح املسئول إذا قلنا له. من سب رئيس أو مسئول آبري
أنت لست رجال؟ هل سيكف اللص الكبري عن السرقة إذا آتبنا

نيإمسك حرامى إبن ست"فيه عشرات املقاالت تولول أنه 
؟ علينا أن نوظف الكلمات آى تساهم ىف ختليق آلية..."آذا

عن) الذى نريد قذفه من آثرة الغيظ(تبعد املسئول السىء 
موقعه، إما بالقانون العادل، أو باالنتخاب إن شاء اهللا

 .وعليك خري

مث ما هذه النغمة الذآورية القدمية اخلائبة؟، من قال 
ب احلياة واإلبداع واحلرية،إن األنوثة احلقيقية الواعية حب

القادرة على تفعيل ذلك آله، ليست هى الىت تنقص أمتنا؟ مث
ما ذنب األمة حتت آل األحوال حىت نسبها هكذا إذا أصيب قادهتا

 بالعّنة السياسية وغري السياسية؟

العنوان هو شطر بيت شعر للوزير الدآتور غازى القصيىب
ملخرتع العظيم، يا منيا سيدى ا".. من قصيدة يقول فيها 

صنعت بلسما قضى على مواجع الرجولة، وأيقظ الفحولة، أما
؟ جاء ذلك ىف صحيفة"لديك بلسما يعيد ىف أمتنا الرجولة

العرب: "ىف صفحتها األوىل مبناسبة إقامة احتفالية" احلياة"
، احتفاال باستعادة"حيتفلون بالعيد العاشر للفياجرا

ية، دون احلاجة إىل رجولة طبيعيةالرجال أدواهتم االغرتاب
بفارق –مستثارة آما خلقها ربنا، وقد تواآب هذا املؤمتر 

الذآرى الستني لنكبة: "مع تظاهرات وبكائيات –نصف قرن 
، وهى الوجه اآلخر الحتفال اسرائيل بالذآرى الستني"فلسطني

إسرائيل بلغت) ؟!!هل الحظت املصادفة(أيضا لقيامها 
ىف حالة مواجهتها(مليون نسمة  307املناسبة تعدادها هبذه 

لإلرهاب، وهى دائما ىف هذه احلال، وذلك حسب تصرحيات السيد
،)2008مايو  16األهرام : دبليو بوش من خطابه ىف الكنيست

فكيف باهللا عليكم نطالب العرب مبواجهة هذا العدد احلاشد
 اهز بكل املال والسالح والوغدنة القاتلة؟
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رأىي السياسى بأآثر من ثلث يبدو أن حدسى األدىب سبق
قرن، فقد تداعى إىل ذاآرتى وأنا أقرأ هذه األخبار، حوارا

املشى"من ثالثيىت ) الواقعة(ن اجلزء األول م 234جاء ىف صفحة 
عبد السالم"آان هذا احلوار بني بطل الرواية  ،"على الصراط

، وبني شاب وشابة أثناء التظاهرات الطالبية الشبابية"املشد
 :قبيل احلرب، جاء فيه 1973ىف ميدان التحرير ىف ربيع 

 :قالت الفتاة

 حنن ميتون فعال وال انتحار مليت -

 )لعبد السالم(قال الشاب 

اجه أوالدك آل صباح؟أال حتس يا هذا؟ آيف تستطيع أن تو -
 آيف تستطيع أن تتمتع بزوجتك والبلد حمتلة منذ سنوات؟

أحسست بزهو": "..عبد السالم املشد"فتتوارد اخلواطر على 
)الشاب(وآدت أسأل ! خفى ألىن ال أمتتع بزوجىت ىف ظل االحتالل

 .إخل..هل من الوطنية أن أآون عّنينًا حىت يزول االحتالل؟ "

 )انتهى املقتطف(

2002يونيو  6مث تذآرت ما آتبته ىف الوفد بتاريخ 
 : قلت آنذاك ،"فياجرا للتخدير السياسى"بعنوان 

مث إننا لو راجعنا اللغة الىت ُتستعمل مع املسألة"...  
ترآيز اإلدارة األمريكية هو على ضخالفلسطينية لوجدنا 

املعونات، والقروض، والوعود باخلدمات دون النظر ىف إزالة
 ).متاما مثل ضخ الدم بالفياجرا" (األسباب

 وأخريا،

فقد حضرىن نفس القياس بالنسبة للعالوة الرئاسية 
ىف جيوب%) 30(األخرية، حيث خيل إىل أهنا مبثابة ضخ شوية نقود 

ء إسعاىف، سرعان ما انتهى مفعوله بعد يومنياجلوعى آإجرا
بالكشف عما وراءه من عجز اقتصادى آّبد اجليوب والبطون

 .أضعاف ما ُضخ من قروش

 رجعت إىل مقاىل ىف الوفد ألقرأ

العالقة اجلنسية هى لغة إنسانية رائعة، هى ليست....."
 ،..."أو إلثبات الذات،. قهرا مفروضا لتزجية الوقت

ني ظهرت أقراص الفياجرا للمساعدة ىف هذا الشأنح"...... 
فرحا شديدا باعتبارها احلل السهل) فالنساء(فِرح الرجال 

هذا. الذى ميكن أن حيفظ ماء وجوه الرجال بإرضاء النساء
أما أن تكون".......، "أمر وارد ىف حاالت طارئة مؤقتة

الفياجرا هى وسيلة التواصل اإلنساىن باستمرار، فهذا هو
البشرية احلميمة إىل مْيكنة  اخلداع الذى يقلب العالقة

فإن احلل احلقيقى هو أن) وبالقياس" ".....(مغرتبة  قهرية
للضرورة) ىف االقتصاد مثلما ىف اجلنس(اإلسعاىف   نستعمل الضخ

 أنفاسنا لنتدارس   القصوى فقط، وذلك حىت نتمكن من التقاط
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مث. ةاملتزايد) أو اجلنسية(سبب ومعىن العّنة االقتصادية 
 ".نتحّمل مسئوليتنا

أختم التعتعة باقتطاف شعر قدمي أقرب إىل وصف منح
العالوة األخرية مث سحبها، وأنا ال أعرف قائله، لكنىن أعرف

 :راويه، وهو والدى رمحه اهللا، قال

 وأيأستىن من بعد ذلك بالغضْب    فإنك إذا أطَمعتىن منك بالرضا

 دافقٍة من بعد ذلَك ما حلْبو     آُمْمِكنٍة من آفها ضرَّ حالٍب
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 رأٌى على موقف عالجّى

 :مقدمة

، أثره ىف"اإلشراف عن بعد"آان للرتحيب الذى لقيه باب 
التطبيقى على اليوميات بشكل أو بآخر، غلبة اجلانب النفسى
أميمة رفعت فاحتة طيبة هلذا الباب. مث جاءت استشارة د

الذى غرينا عنوانه "استشارات متبادلة 5-11يومية "اجلديد 
األول، وال نعرف مسبقا مدى إىل العنوان احلاىل مكمال للباب

 .إفادته أو قدرته على األستمرار إال باملمارسة

 هيا حناول،

ونبدأ بالتعقيبات الىت وردتنا على ما جاء ىف أول 
 .أميمة. مبادرة من د

 :أميمة رفعت. د

أشكرك على إهتمامك، افدتىن فعال، وأمتىن أن جيد هذا 
 .الباب إستجابة معقولة فنتبادل اخلربات

 :حييى. د

شكرًا يا أميمة، فقد فتحت بابا هاما، وإن آنت قد احرتت
ىف اختيار عنوان له، وقد عّدلته آما ترين، صحيح أن تبادل
اآلراء وارد، ومهم آما نفعل ىف الربيد، برغم الظلم الواقع
على احملاور الصديق، لكن ىف املرحلة احلالية وجدت أن هذا

ا، وال تبادال لآلراء، هو جمردالباب ليس إشرافا وال هو تدريب
رأى أبديه على موقف عالجى لزميل أو زميلة واثقًا ىف احتمال

أويفيد مرضامها، مث يظل الباب  أن يكون عندى ما يفيدمها
 .مفتوحا للتعقيب على الرأى مث على التعقيب، وهكذا 

 . شكرًا مرة آخرى، وعذرًا

ات علىمث امسحي ىل يا أميمة أن أنشر أوال التعقيب
استشارتك األسبوع املاضى، وردى عليها مث ننتقل إىل استشارات

 .جديدة
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 :مدحت منصور.د

أرى رغم أني لست خبريا أن الصدق مع املريض ضرورة وهو
العالقة بني املريض و املعاجل و أبسطها و أقصر الطرق يف بناء

و نقطة. وهكذا فإن آان تعاطفا ال داعي لقلبه حبا  أجنحها
 .االحرتاف حبر من من الصدق خري من

 :حييى. د

يبدو جممل الكالم صحيحا محاسيا، لكن املسألة ليست سهلة
يا عم مدحت، مث إىن مل أفهم ما تقصده عن الفرق بني التعاطف

نقطة من"واحلب، لكن دع ذلك جانبا وخلنا ىف قولك املهم أن 
 "الصدق خري من حبٍر من االحرتاف

100يتصور نفسه صادقا دعىن ال أوافقك ببساطة، فكل منا  
مادام ال يكذب على نفسه شعوريا، أما حكم املريض علينا% 
 .فهو شئ آخر، وهو أصدق عادة) خصوصا الفصامى(

مث إىن أحرتم حرفىت يا أخى، وال أعتربها آذبا نقيضا 
من أن ألبس" صنايعى"للصدق، وأنا أفخر بأن امسى نفسى 

 القبعة العالية للطبيب املفىت،

 .اف ليس ضد الصدق، لكنه خلدمة الصدق احلقيقىاالحرت 

 :حممد شحاته فرغلى. د

هبذا الباب الذى أراه نافذة -مؤقتًا  –سعدت بشدة 
حقيقية مباشرة للتعلم ما دامت ابوابا أخرى مل تفتح مبا

 يكفى؟

 :حييى. د

 شكرا، وَأرِسْل لنا ما تشاء، ربنا يسهل

 : نعمات على. د

يوميات جدًا، وأضاف ىل أن مواجهةأعجبىن هذا النوع من ال
 .املعاجل ملشاعره هو منو وتطور ومفيد لكل من املعاجل واملريض

 :حييى. د

 معًا، معًا

 : نعمات على. د

 مسعت آثريا أنه ال يوجد عالج إال بعالقة الطرح؟ هل هذا صحيح؟

 :حييى. د

إال إذا آان من" عالجا نفسيا"ال يوجد عالج يسمى نفسه 
إنسانية فاعلة من الطرفني، أما أن نسمى تلك خالل عالقة

فهذا إشكال آخر، أنا أحبث" الطرح أو غري ذلك"العالقة باسم 
عن اسم بديل أقرب إىل ثقافتنا وال يكون مرتبطا بنظرية

 .بذاهتا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2069
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 :حممد الشاذىل.د

وصلىن أن مستويات العالقة بني املعاجل واملريض حتدد مسار
 تشمل املستوى اإلنساىنالعملية العالجية ومنو املعاجل والىت

احليوى مبا يشمل من آره وحب وبغض وضيق، ومستوى العالقة
 .عالجية/عملية/العالجية املباشرة مبا حتمله من مسئولية علمية

 :حييى. د

 هذا صحيح

 :حممد املهدى. أ

وصلىن أن مث ضرورة لفصل تقييم ورؤية عالقتنا احلالية ىف
وإن آنت أرى صعوبة فصلضوء ما مررنا به من عالقات سابقة 

اخلربات املاضية وتأثريها على خرباتنا وعالقتنا احلالية ألن هذا
 التأثري قد حيدث ال شعوريًا؟

 :حييى. د

طبعا، ال ميكن فصل اخلربات املاضية، لكننا البد أن نتذآر
أن علينا أن نبدأ من احلاضر، ألنه املمكن واملتاح، مث حنن

ة مبا تبّقى منها ىف احلاضر ال أآثر،نتعامل مع اخلربات املاضي
وحتوير هذا الذى تبقى واستيعابه ال يكون فقط بتذآره،

 وتفريغه وإمنا بتمثله ىف اجلديد النامى

 حممود حممد سعد. أ

 ما هو البديل لكلمة الطرح بكل معانيها؟

 :حييى. د

، هى عالقة"نعمات"ليس عندى بديل حمدد آما قلت حاال لالبنة 
نّية هادفة، فيها آل ما ىف العالقات اإلنسانية،إنسانية آ

 .باملمارسة املسئولة) واملعاجل(تتنامى لصاحل املريض 

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أنه عندما يفشل املعاجل مع بعض احلاالت فإن هذا ال
 يعىن فشل املعاجل شخصيا ألنه قد يزيد من خربة املعاجل وجتاربه؟

 :حييى. د

يكون أآثر سالمة، للمعاجل واملريض طبعا، لكن الطريق
معا، حني يتم إشراف من أى نوع، سواء اإلشراف املباشر آما

، أو مبناقشة هذا"اإلشراف عن بعد"عرضنا عينات ىف باب 
اإلشراف آما جيرى هنا، أو بفتح باب جديد مثل هذا الباب
احلاىل، أو بأى نوع من أنواع اإلشراف األخرى الىت ذآرهتا ىف

 ".عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه" 2007-2-5يومية 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 هل للطرح أنواع؟!! مش فاهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2070
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 وهل للمعاجل وأسلوبه وشخصيته دور ىف تنشئة هذه العالقة؟

 :حييى. د

"الطرح"ازلت متحفظا على آلمة لوال أىن م! بديهى يا شيخ
لشرحت أآثر، وقد ُأفرد هلذا املوضوع يومية مستقلة ألنىن أريد
أن اقتصر هنا على تنمية هذا الباب اجلديد ىف حدوٍد عملية

 .تطبيقية بعيدا عن التنظري

 إسالم إبراهيم أمحد. د

لو ُآره الطبيبة استمر للمريضة آانت الطبيبة هتعمل
 إيه؟

 :حييى. د

تمر تكرهها مبسئولية واعية، أفضل من أن تتصنع، أوتس
تفرض على نفسها عاطفة غري موجودة ىف أعماقها،وقد يصل األمر

ىف–إذا آان نضجها ونضج اموعة يسمحان  –إىل أن تعلن ذلك 
وقت مناسب ىف اموعة، ويتم التفاعل فيه وحوله مبا يفيد

   .اجلميع

األلعاب النفسية ىف هذا لقد ذآرتىن يا إسالم بلعبة من 
القناة –برنامج سر اللعبة : احلق ىف الكره(الشأن، 
- باإلضافة–، هى ىف املوقع بل رمبا آان من األفضل )الثقافية

أن أقتطف من جلسات العالج اجلمعى املسجلة عندى ما يشرح آيف
   .نتعامل مع مثل هذا املوقف

 إسالم إبراهيم أمحد. د

تماد، ففى بعض األحيان نتعدى مرحلةاعرتض على تسميته اع
 االعتماد ويصبح طرحًا مبعناه املتناول؟

 :حييى. د

 وملاذا ال يصبح اعتمادا متبادال مبعناه اإلجياىب؟

أحيلك مؤقتا إىل أطروحىت عن هذا املوضوع ىف املوقع 
Dependence 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

هم منوصلىن أن صدق املعاجل مع نفسه ومع املريض هو أ
 مراحل العالج وطرقه فالعالقة هى أول طريق العالج؟

 :حييى. د

 ال يوجد تفضيل لألمهية هبذا الوضوح الذى تعرضه،

الوعى مبسرية املراحل شديد األمهية، ألنه مسئول عن ضبط 
 جرعة التفاعل واملسافة وغري ذلك،

أما الصدق فأرجو أن تراجع ردى حاال ىف بداية هذه 
 .مدحت منصور.النشرة على د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2071
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 هالة محدى البسيوىن.أ

أميمة هذا النفور جتاه املريضة؟. مل أفهم ملاذا أصاب د
تعاملىن(هل بسبب االعتمادية؟ أم بسبب احساسها بالعالقة 

 ،)مثل معاملة الطفلة ألمها

 :حييى. د

هى تستطيع أن ترد، لكنىن ال أطلب منها ذلك، بل إنىن
يعرتينا من مشاعر،أستطيع أن أنصحها بأال تفعل، حنن حنرتم ما 
 دون احلرص على املبادرة بالبحث عن أسباهبا،

 بل إن العثور على سبٍب قد يشوهها 

 .فكثريا ماال يكون هو السبب احلقيقى يا شيخة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

وهل لو شعرُت باعتمادية املريض علّى سوف أصاب بنفس هذا
 النفور؟

 :حييى. د

 )اوترسلني لن. (سوف ترين بنفسك

 هالة محدى البسيوىن. أ

ىف البداية وصلىن أنه لكى أتعلم البد أن استشري وأسال
وحىت لو وصلت لدرجة عالية ىف العلم، فإن السؤال واستشارة

 من هو ذو خربة، يزود املعرفة ال ينقصها؟

 :حييى. د

 عليك نور

 هالة محدى البسيوىن. أ

 اعرتاف الفرد مبشاعره أفضل من أن خيفيها؟

 :يىحي. د

االعرتاف بداية صحيحة، لكنه ليس هناية املطاف، ألنه قد
ما اعرتفنا به ال أآثر، فثم  اليدل إال على قدرتنا على إعالن

اعرتاف بعد اعرتاف، بعد اعرتاف، مث محل مسئولية آل مرحلة أوال
 .بأول، وربنا يسرت

 :وبعـد

 أميمة. آل هذا آان تعليقا على استشارة د 

 ألستم معى أن هلا الفضل، 

 وأن املسألة تستأهل، 

 واآلن ننتقل إىل استشارات اليوم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2072
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 :نعمات على.د:االستشارة األوىل

مريض ىف املستشفى قال ىل بصراحة أىن ديكتاتورة،"... 
ى هو أنا، وذلكمتسلطة، وأن سبب توتره وضيقه ىف املستشف

خالل عالقىت به أثناء النوبتيجية واألنشطة، واملريض تشخيصه
 ،)Antisocialمضادة للمجتمع : اضطراب شخصية(

قال أنه ال يريد أن يتعامل معى، وأن هذا هو سبب 
مشكلته أن جيرب نفسه على التعامل معى ولو مخس دقائق ىف

 األسبوع، 

 وأن مرضه انتصر علّى، وبعدها خالل األنشطة أحسست خبطئى،

 "واآلن أنا اللى باخاف من مواجهته؟ 

 :حييى. د

بصراحة يا نعمات أنا مل أستطع أن أتتبع احلكاية تفصيال،
وأنت معذورة، ألنىن أنا الذى أقتطعت هذا اجلزء قسرا من

من بريد اجلمعة دون أذنك ، ألواصل هذا الباب  رسالتك
حلني َسْلَسِلة عرض(ة عامة اجليد، آل ما أستطيع أن أقوله بصف

ما جرى هلذه احلالة وتتبعها، مع رجاء ذآر بعض التفاصيل
 :، هو ما يلى)ودقة التوقيت للنقالت

مضادا"  ال جتعلى التشخيص حىت لو آان اضطراب شخصية :أوال
حائال بينك وبني املريض فهو ليس بالضرورة مضاد" للمجتمع

ف الرفض وارد طبعا وقدللمجتمع العالجى مثال، وإن آان موق
ميتد إىل اتمع العالجى، لكن البد من اإلنتظار حىت يصل الفرق
بني جمتمع وجمتمع للمريض، وحينئذ سنعرف هو شخصية مضادة ألى

 اخل... جمتمع 

ما يقوله املريض ليس بالضرورة هو ما يشعر به :ثانيا
ةأو يعايشه فإذا أعلن آراهيته، فهذه بداية عالقة على أي

 .حال

آيف أن مرضه) بني أشياء أخرى(مل أفهم جيدا  :ثالثا
قبل أن –مؤقتا  –انتصر عليك، عموما املرض انتصر عليه 

مؤقتا، ليس –لو حدثت  –ينتصر عليك، واعرتافك باهلزمية 
 عيبا،

 .هى دعوة لبداية جديدة

أما أنك ختافني من مواجهته، فربغم أن هذا جائز :رابعا
يس هناية املطاف، وميكن أن تستعيىن بالزمالءأيضا، إال أنه ل

واملرضى، ليس رد أن تتغلىب على خوفك، ولكن لتنمية القدرة
 .على االستمرار ىف املواجهة واحرتام اخلوف ىف نفس الوقت

**** 

 )مشرية أنيس. د(استشارتان 

 :االستشارة األوىل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   2073
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لدي مريض متصوف و دائما أخرج من اجللسة معه بتساؤالت
مستصعبة أني ُأْرجُع التجارب الروحية اللي هو آثرية وأآون

و أنا" \اضطراب وجداني ثنائي القطببني"\بيمر بيها حلالة 
ال أعرف شيئا عن الصوفية فأحاول احرتام جتربته و يف نفس

 .أفقد حسي اإلآلينيكى الوقت ال

 :حييى. د

هذه أمانة طيبة، وسوف تتعلمني منها الكثري خصوصا ىف مثل هذا
، وميكن أن ترجعى إىل قصيدة"هوسا"يص الذى أفضل تسميته التشخ

دراسة ىف علم"ىف ديواىن سر اللعبة أو  "رقصة الكون"
وستجدين ما) ومها باملوقع(لشرح هذه القصيدة  "السيكوباثولوجى

 .مهم ىف هذه احلالة" تعليق احلكم"يثبت لك أن موقفك صحيح وأن 

:تقولني(فقط، أرجوك ال تصفى مريضك ابتداء أنه متصوف 
 ).لدّى مريض متصوف

ريضفهذا الوصف صعب، وهو ال يفيد، حىت لو استعمل امل
 )ليس معىن هذا أنىن أنكر عليه تصوفه(أجبدية التصوف 

 :االستشارة الثانية

املريضة آانت تعاني من أعراض هستريية، وآانت"...... 
سنة، وآانت شخصيتها 20متزوجة من رجل أآرب منها بأآثر من 

معها ما تراه من دماء وثعابني قوية لدرجة أنه يرى
اثناء نت أشعر من آالمهوعفاريت متأل البيت، وبصراحة آ

 .اجللسات خبوف شديد وآأني أتذآر حكاوي سيت عن أمنا الغولة

 :حييى. د

أنت يا مشرية طبيبة جيدة واعدة، رمبا مثل هذا املوقف هو
، ولعلكطورة واملعىنمقتطفات األسالذى جعلىن أقدم يومية 

إىل أن نعرف أن  السؤال الذى وضعته ليستدرجنا  تتذآرين
 احرتام األساطري هو جزء ال يتجزأ من ممارستنا اإلآلينيكية،

أما ما وصفت من عالقة هذا الزوج بزوجته فهو طريف 
 :ومفيد وعلم حبت، وهو حيتاج لشرح طويل، فهو يشري مثال

o  ليس دائما هو القابل لالستهواءإىل أن املريض اهلستريى
 ) آما ُيَشاُع ونزُعم(أآثر، 

o  وإىل بعض الشبه مع ما يسمى اجلنون اُملْعدىFoliá 
contaminée أعدى أآثر من فرد ىف العائلة يسمى  الذى إذا

آما لعل حالتك هذه تكسر   Folie á Famileجنون العائلة
 ! غرور الرجال بعض الشئ

 ل هذا الصدق،واِصلى يا مشرية بك 

 وتذآرى ما شئت من حواديت، 

فهذا آله مما ننمو به ىف مهنتنا مبا يسمح بكفاءة 
 .استعمال املعلومات اجلاهزة ىف سياق أآثر فائدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2074
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 א−262

 :مقدمة 

فوجئت ىف بريد اجلمعة املاضى باالبن رامى عادل وهو يطلق
"دمعتان من خلف األقنعة"سراح تداعياته على قصيدة ىل امسها 

فتصورت أنىن نشرهتا ىف إحدى نشرات اإلنسان والتطور هنا،
فراجعت ذلك، ومل أجدها، فلعله أطلع عليها ىف املوقع

بها، آتبتها ىفمباشرة، ولعله حبدسه الفائق، علم أنىن أح
، وأظن أن الدمعتني تراجعتا آثريا، مع 1997/5/17  اإلسكندرية

أهنما مل جتفا، فقلت وجب نشرها لسائر األصدقاء، مث على من
ةيومي"شاء أن يعود إىل تداعيات رامى يوم اجلمعة 

 .أو ال يعود "بريد اجلمعة/حوار

مث إنىن اآتشفت أهنا مرتبطة بقصيدة سابقة آتبت قبلها
ورمبا آانت  )1996/  5/  23 اإلسكندرية(بعام ىف نفس املكان 

النورس"أشف أملا، رمبا ألهنا آتبت ىف ظرف أدق، وهى باسم 
ىف األهرام، وقد وجدت أن  ، وأعتقد أهنا سبق نشرها " العجوز

شرها بعد هذه القصيدة قد يكون مناسبا أو مطلوبا، لعلن
 .الصورة تتكامل

"يومى اخلاص" فقررت أن أنشرها ىف األسبوع القادم ىف نفس
 .األثنني

 :القصيدة

 ، املائْه أقنعِتى    خلف   من   إحدامها   وتسحّبت  .... 

 ظّنى     آّذبت  

  ..ال ،  فخجلُت ،  فتدّفقْت .  أخفيتها ،  آفكفُتـها ،  أنكرُتـها

  .سىن   مثل ىف    عابُر   يرانا أخشى  إنىن  التفضحيىن 

 -1-  

 يـُالحقىن، فكرى 

  ،  ميزقىن شـِـْعرى   

 يفّرقىن ،  جيمُعُهْم   الناس   لكل حّبى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) يإلكرتونإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2075
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........ 

 جوعى   خاليا   آلُّ   نادتـِْك   أن   بعد   َإال   البَاب     طرقت   ما   أنا 

 اىن،تر   عٍني إىل  جوعى 

 هتدهدىن، أمَّى  إىل  جوعى 

  .تدثرىن ،  تزّملىن بنِتى  إىل  جوعى 

......... 

 عّنى؟   غبَت   ملاذا   يارىب؟   اللغو   هذا   قلُت     مل

  :آأّنى أهذى  فرتآَتـىن 

  ،    العقالء     سّيد   يوما     آنت   ما

  )تَسلـْىن   ال   سْلهم ( 

......... 

 ،   أحدا   ْنأخ   مل   أنا

 ،   معذرْه     ولكن   

 خْنـتـُِنى،   أنا  

 نفسى،   خنُت   أنا   

 حّسى   عمق ىف  الرؤى    سريان   خنُت   أنا

 حزن   بغري   أعيش   أن حّقى    خنُت   أنا

......... 

 عاما   ستون سوى    منها مضى    ما   عاما   سّتون

 يزيْد   بل ،  عامًا   ستون

 الوريْد   حبَل   ممسكًا     أولُد     مواليو

 السنني     وْطـأ   نافـضا   يبزغ     والفْرخ

 سيدتى،     بُعد   فرُخِك   ماطار

 اجلديْد الزََّغـُب    شاله   ما  

 ، منقارها ىف    املسحوُر   والربغُل

 الفريد   العقَد   يّساقط  

 -2-  

 ْبعيد     مهٌس   بأهنا   حسبُت أخرى    فتسّحبْت

  : آّفى   فمددت  

 دافئْه   األنامل   ْطرَف   قطراُتها   بلّلْت  

               مهجىت   ترّطب   هادئًة   اخلد   فوق   تنساب   فرتآُتها

 اللََّظى   بعد

  : رّبى   ومحدت

 يريد؟   ما   يفعُل   أفليس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2076
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אא−263 אאמ

خيتلف معى" امليل"وصلتىن رسالة من صديق من أصدقاء 
ظِاهر موقفى من العلم(اختالفا هائال ىف هذه املنطقة بالذات 

هو يرسل ىل أغلب ما يصله على النت مما يؤآد وجهة). والعقل
بدو أن حوارا آخر آاننظره، أو يعّدل وجهة نظرى، لكن ي

يدور أيضا مبا يسمح له أن يرشدىن إىل ما يؤيد ما خيالفىن
مؤخرا آانت  فيه، ذلك أن هذه الرسالة الىت وصلتىن منه

موقفا 17مقتطقات من موقع جمهول ىل وله، مقتطفات حتوى 
معرفيا، ورؤية ثاقبة، عثر عليها مصادفة أثناء حبثه عن

أنا مل أمسع عنه،، "حممد أسليم موقع"أمر آخر، املوقع هو 
مل يسمع عن موقعى أيضا، لكن) صاحب املوقع(وغالبا 

املالحظات، أو اإلشراقات، الىت وصلتىن آرما وإضافة من هذا
الصديق، فاجأتىن حىت اضطرتىن إىل العودة إىل ما سبق نشره هنا

، وىفمستويات الوعى وأساطري املتصوفة 2007-10-1نشرة ىف 
 .أنواع العقول 2008-1-2نشرة 

هل ياترى أآتفى بأن أوصى أن يرجع إليهما
 الزائر معا بعد أن مضت آل تلك الشهور؟/القارئ

هل اقتطف منهما املناسب لقراءة هذا املقتطف الذى وصلىن،
 مع االعتذار عن التكرار؟

قبل أن أجيب على هذه األسئلة قلت أدخل إىل هذا املوقع
، ألتعرف على صاحبه، وإذا17الـ  الذى وصلتىن عنه املقتطفات

به لعرىب ىف منتصف العمر، مغرىب مبدع، قاص، ناقد، مرتجم،
ممتلئ باحليوية واحلرآة واالتصال باحلرآة الفكرية األحدث ىف

 )رمبا اسبانيا بالذات(أوروبا 

قلت ال، َوَجَب التأجيل، املسألة حتتاج إىل هدوء وتعرف 
عنه تفصيال، لكنىن فضلت أنأمشل، قبل أن أناقش ما وصلىن 

 : أبدأ نشرة اليوم هبذه العينات من آالمه آما يلى

 :مأزق العقـل �

التاريخ أن ما آان بوسع األرآيولوجيا وآتب"...... 
أن يكون يف مستوى الطريق: تكون لو فعل اإلنسان شيئا واحدا

 والسمة اليت امناز هبا عن باقي احليوانات، أال وهي  الىت هنجها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2077
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بداخلنا، لكننا مل ُنجْد حىت النوع موَدُعإن تاريخ . العقل
 ....اليوم قراءته، بل مل نقم هبذه القراءة 

آائن عاقل، اخلالصة أن اإلنسان يعرِّف نفسه بأنه"...... 
يغادر بالكاد. واحلال أنه الزال واقفا يف عتبة الالعقل

 .ليدخل إىل طور العقل منطقة الالعقل

 معىن االتصاف بالعقل       �

:معىن مزدوج» العاقل«ِلَوْصِف اإلنسان لنفسه بـ ..... "
األول افتتان من اإلنسان، الذي الزال غارقا يف قرارة

زهيد من استخدام العقل، فظن أن هذا هو الالعقل، بقسط
أن اإلنسان سدَّ الثاني. »إمنا أنا آائن عاقل«: العقل، وقال

 ......باب العقل وهو مل يلج دار العقل بعد

 ")حممد أسليم"من رؤى وآراء " العينة"نتهت ا(

 وبعد 

ما وصلىن، ليس فقط من هذه الشذرات، ولكن من جممل  خالصة
إالأن العقل ال يكون عقال بشريا جديرا هبذا االسم : املقتطفات

ومل يستبعد ماضى إجنازاته الناجحة الىت إذا احتوى آل عقوله
ليس هو ما.. ن أوصلته إىل بشريته، فما شاع عن العقل اآل

 .اخل... جيدر أن نسميه عقال 

 . ولنا عودة

 تذآرة

 قليل من التواضع يصحح املسار 

 آثري من احلرية، يشتت التماسك 

بقدر مناسب من الدهشة، مع قدر مناسب من النقد، تتكشف
 . املعرفة املفتوحة النهاية

ومهمت بأن" العقل"أو " العلم"آلما اقرتبُت من آلمة 
ى، أعىن أطلق قلمى نقدا، انقضت علّى االحتجاجاتأفتح فم

واالعرتاضات قبل أن اآمل مجلىت، أحاول التوضيح والتنبيه إىل
العقل، ومل أقل مفهوم" آلمة"العلم و" آلمة"أنىن قلت 

العلم وال منظومة العقل، لكن االنقضاض يتواصل إىل درجة
ضد سيدناالطرد من حظرية العلم واالهتام باهلرطقة (التكفري 

 )العلم أو ربنا العقل

 ما العمل؟

 :أبدأ بالتأآيد على ما يلى

حىت اآلن، صحيُحُه ومَتجاوُزه، ضعيُفُه مبا وصل إليه" العلم"
 وقويْه، هو أعظم إجنازات اإلنسان وأْجَهُزها خلدمته،

للكائن وهو يرتبع على قمة التطور الواعى" العقل"و 
 البشرى هو تاج تطوره،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2078
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 ".أسليم"تطفا من هذا آالمى أنا وليس مق

 إذن ماذا؟

o   لكن هذا العلم نفسه، إذا ما اغرت وَغُلظ واستكرب حىت
انفصل عن تاريخ املعرفة وحاضرها أصبح مثل السكني الذى ميسك
هبا صاحبها من حدها، فهو ال يعود علما باملعىن التطورى

 .األرقى

o   ،آذلك العقل إذا ما استقل عن الوجدان، واجلسد
آلىن والتارخيى، واالمتداد من جذور آل خاليا اجلسدوالوعى ا

ومناهج املعرفة قبله، أصبح مثل القلنسوة الفوالذية الىت
متتد حىت تغطى البصر والبصرية، حتت زعم محاية مرتديها من

 .هجمة شظايا اخلرافة

إذن ال يعىن االستهانة به، وال التهوين من نقد العلم
يعىن الدعوة إىل ضرورة التحامه شأنه، وال هتميش دوره، وإمنا

 .بالتاريخ الذى أنشأه، وإىل احلاضر الكلى الذى ينميه

أيضًا ال يعىن فتح الباب للخرافة، وال نقد العقل
للبدائية، وإمنا هو تنبيه إىل أنه ال يوجد عقل واحد يسّيرنا
ويهدينا، وأن العقل الشامل، اجلدير مبرحلة تطور اإلنسان،

آل العقول السابقة وأحيانا يتناوب معها هو الذى يستوعب
 .اإلبداعمث إنه يشتمل هبا إىل ) خاصة احللمىف (

إذا مل نفعل ذلك طول الوقت انقلب العلم دينا سلطويا
 مغلقا مهما أجنز،

مث هو يصبح عرضة لالستغالل واالستعمال، لغري ما هو، 
واهلالك وبالذات خلدمة االغرتاب والتكاثر ىف األموال، واألمالك،

 .الشامل

هذا هو ما حدث لإلميان حني استولت عليه السلطات الدينية
وخنقته داخل خزانتها الىت أمستها الدين، وليس الدين الذى

 .أنزله اهللا

إن هذا التقديس والتسليم ملا يسمى العلم دون نقد أو 
متحيص قد أصبح مسَة التلقى ملعلوماٍت توصف بالعلمية، أو

   .بالعقل أحيانا

يسرى هذا على الشخص العادى، وعلى طالب العلم، وممارس
 .اخل" ....الطب"املهنة الىت تستند إىل علم مثل 

 :تساؤل

العلم"أو أن  "العلم يقول آذا"ماذا يصلك حني تقرأ أن 
آيف نقرأ أخبار العلم. اخل.... "احلديث اآتشف آيت

لىومعلومات نتائجه مبختلف أشكال نشرها على العامة وع
 اخلاصة ىف بلدنا هذا ىف عصرنا هذا؟

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2079
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 :مثال

 : حني تقرأ خربًا علميا جدا يقول

أن العقار الفالىن يقلل "األرجح"أثبت العلم احلديث أن 
نسبة املادة العالنية ىف موقع ما من اجلهاز "ىف معظم احلاالت"

لفاعلية "الفرض اجلديد" وهلذا فإن limbic system احلرىف 
"ميكن إرجاعه"هو أن هذا املرض  هذا العقار ىف املرض الفالىن

 اخل...إىل زيادة ىف هذه املادة الىت يقللها هذا العقار

حاول أن تتذآر آيف تقرأ مثل هذه املعلومة ىف صحيفة: أقول
 .يومية إذا وردت، أو ىف جملة علمية، أو ىف مرجع معتمد

 :مجلة اعرتاضية

إن طريقة التلقى للمستسلمني مّنا تضاعف أزمة العلم
ملؤسسى، ذلك أنه ىف بالدنا العزيزة بوجه خاص يسارعا

أغلبنا، مبا ىف ذلك طالىب العلم، بإلغاء الكلمات التالية
 : ، سوف يلغون آلمات)دون أى قصد طبعا(من هذه الفقرة 

 ، "ىف معظم احلاالت"، "األرجح"

 "ميكن إرجاعه"، "الفرض اجلديد"

 مث تضاف الكلمات الوصلية البديلة 

 اجلملة بعد هذا احلذف االنتقائى هيا نقرا

أثبت العلم احلديث أن العقار الفالىن يقلل نسبة املادة
وهلذاlimbic system العالنية ىف موقع ما من اجلهاز احلرىف 

فإن فاعلية هذا العقار ىف املرض الفالىن تثبت أن سبب هذا
 اخل...املرض هو زيادة ىف هذه املادة الىت يقللها هذا العقار

 رب آخرخ

 .دع هذه اجلملة االعرتاضية جانبا وتعال نقرا خربا آخر

تأآد العلماء حديثا أن ثقب األزون يتسع وأن".... 
درجة حرارة الكرة األرضية ىف ازدياد وبالتاىل سرتتفع مياه
البحار ويغرق العامل سنة آذا وسوف يأآل البحر املتوسط

 .اخل .... دلتا النيل

االسكندرية مباشرة، وآلما قرأت مثلعندى شقة على آورنيش 
هذا اخلرب، نزلت بكل أِّّميىت، وآأىن فالح قدم ألول مرة إىل املدينة،

)1967أعمل ذلك منذ مايو (ورحت أقيس عرض الرمل على الشاطئ 
ومل تنقص املساحة سنتميرتًا واحدا حىت اآلن، منتهى السذاجة

نا أفخر به، حىتأليس آذلك؟ لكنىن أفرح جبهلى وأحيا! واجلهل
وصلىن من نفس صديقى هذا مؤخرا دراسات تنفى هذه اإلشاعة

 !!العلمية عن ثقب األوزون، ومل أصدقها هى األخرى إال قليال

آذلك آان حاىل وأنا أتابع أخبار أحباث رسم خريطة اجلينوم
 ...ولكن   ...البشرى الىت أسالت لعاب شرآات الدواء 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـا يــــوميـــــــ"   2080
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 مارأيك؟ 

 يعىن ماذا؟" العلم احلديث؟"

العلمحني تقرأ أية معلومة توصف بأهنا من : خرىمرة أ
، يقفز إىل ذهنك غالبا أنك عثرت أخريااحلديث جدًا، أو احلديث

على ما هو فصل اخلطاب، وأتصور أن أغلبنا أو آلنا يفِصل ما
–الىت مل تكن تسمى علمًا عادة  –يصله عن جذوره التارخيية 

إال إرهاصات وأيضا عن حرآته القادمة الىت ال نعرف عنها
 .حمدودة

 ": العقل"آذلك حني تسمع آلمة 

يوميةىف " عقل"لقد أفضنا ىف سطحية استعمال آلمة 
حتية حملمد: على األقل –مما سوف أآرره هنا  ".أنواع العقول"

  –أسليم 

لك اليومية التنبيه التاىل ىف صورة النفىأوردنا ىف ت
 :املبدئى هكذا

" عقل"ما يرد ىف تعريف آلمة  "فقط" العقل ليس هو-1
 ىف املعاجم

القطب اآلخر الذى يقع على  "فقط" العقل ليس هو -2
> === < ) العقل: (أقصى الطرف النقيض ملا يسمى عاطفة

 )العاطفة(

ما يصح وما ال  ما يستعمل ىف  "فقط" العقل ليس هو -3
 )باملنطق األرسطى مثال(يصح 

ما نطمئن إليه بعد حل مترين  "فقط" العقل ليس هو -4
هندسة بتطبيق نظريات هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 

 "وهو املطلوب إثباته"

ما نستعمله جاهزا وحنن   "فقط" العقل ليس هو -5
 نتحدث عن نتائج جتربة علمية ثبتت صحتها املرة تلو

 املرة

ما يقابل ما يقوم به حاسوب  "فقط" العقل ليس هو -6
 مهما بلغت دقته

 :املاضى احلاضر املستقبل

إذا انفصل العقل احلديث عن تارخيه وحل حمل آل العقول
السابقة، أصبح قشرة المعة قابلة للجفاف فالتشقق،

 . فالتشظى

،آذلك إذا انفصل العلم األحدث واحلديث عن تاريخ املعرفة
 ليس فقط اإلنسانية، وإمنا املعرفة احليوية، أصبح برناجما
المعا مغرتبا، آلما ازداد منوه لذاته ىف ذاته، ازداد اغرتاب

 . اإلنسان عن بقيته وتارخيه 
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ماذا أفعل لتوصيل هذا آله إىل املتلقى، خاصة هذا الذى
، هذا الفن)املشهور باسم الطب" (فن الألم"يعمل ىف حرفتنا 

سان احلى أساسًا بكل تارخيه احليوىالذى يتعامل مع اإلن
 والشخصى ىف خالياه ومستويات وعيه ىف حالة الصحة واملرض؟

وبصفة عامة، ماذا يفعل اإلنسان البسيط الطيب الذى
يريد أن يواصل حواره مع الطبيعة فالكون نابعًا من جذوره

 ممتدا ىف تارخيه إىل ما بعده ؟

م عقولناإذا أردنا أن نكرم إنسانيتنا، وأن حنرت
بعد آل) حسب رؤية أسليم أيضا(احلقيقية الىت مل تكتمل بعد 

هذا التاريخ التطورى الرائع، علينا أال نستقبل أية
 إال ىف سياقها املمتد عرب التاريخ إىل ما يعد به، معلومة 

 :التجربة األخريةوإليكم هذه 

أدعو القارئ مرة أخرى ليست أخرية أن خيترب بنفسه من
أية(و يقرأ منبهرًا أية معلومة متعلقة باملسألة جديد وه

 .، يقرأها آما اعتاد، وهى منفصلة ىف ذاهتا)مسألة

ووراءها خلفيتها التارخيية  مث أدعوه أن يعيد قراءهتا
 :الىت سأوردها ىف اجلدول التاىل

 )بالتقريب طبعا(أرقام من التاريخ : اخللفية

 بليون سنة 20 -9عمر الكون حواىل  -1

 بليون سنة 6-4  عمر األرض حواىل -2

 بليون سنة 2-1  عمر احلياة على األرض حواىل -3

 ألف سنة 600عمر اإلنسان حواىل  -4

جذور السلوك التديىن أمكن إرجاعها فرضا إىل  -5
 سنة 300000

 100000نشأة اللغة  -6

 سنة 4000 +السماوية   األديان -7

 سنة  200  العلوم احلديثة -8

 األحدث مخسون سنةالعلم  -9

 :إقرأ هذه األرقام مرة أخرى هبدوء من فضلك مث تساءل معنا

o  هل جيوز أن يعتمد االنسان ىف قراءتة ملعلومة من العلم
 الغيا آل ما قبل ذلك؟ -سنة مثال80عمرها –احلديث 

o  هل ميكن إعادة النظر ىف هذه املعلومة بعد أن يتمعن
 النظر ىف هذه األرقام؟

o وز أن تتصور أن األديان السماوية نشأت بال جذورهل جي
هلا ىف الفطرة البشرية، وحني أآرمنا خالقنا سبحانه وتعاىل
 بإنزاهلا على بعض عباده من رسله عليهم السالم، أنزهلا املرة
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"سنة فقط 4000"تلو األخرى مبعاملها النقية مؤخرًا من حواىل 
لتؤآد لنا تارخينا وطبيعتنا وطريقنا إليه قبل أن نشوهها
بالرتميز، وخننقها بالتفسري، هل جيوز أن نفرض ما فهمناه

على آل ما -استبعادا–بقصورنا عرب هذه األربعة آالف سنة 
 قبلها وما بعدها؟

o هل جيوز أن يكون العقل العلمى املنطقى احلساىب احلاسوىب
 هو السبيل األوحد الستيعاب آل ما حدث على طول هذا املسار؟

o   ......اخل. 

 :الصةاخل

أآتفى هبذا القدر وأختم نشرة اليوم خبالصة عرضتها ىف
العلمشرحيتني من حماضرة ألقيتها ىف الس األعلى للثقافة عن 

PPشرائحاضرة آاملة ىف شكل ، احملاملعرىف والثقافة العلمية
 .موجودة باملوقع 

 : الشرحية األوىل 

 التفكري العلمى واملعرفة

املعرفة بدأت من التمييز قبل ظهور اجلهاز العصىب �
 والدماغ

 هو غري ذلك األميبا متيز بني ماهو صاحل للغذاء مما �
هو تاريخ التالؤم, تاريخ اإلنسان ليس تاريخ التفكري �

  مع البيئة 
آذلك, ) الدماغ(املعرفة ليست قاصرة على عمل املخ  �

 .التفكري
 .املعرفة تـَُوسع الوعى وتعمُقُه  �
 .وبالعكس, املعرفة املوضوعية تغذى التفكري العلمى �
 .وال حيتكرهاة التفكري العلمى يضيف إىل املعرف �

 : الشرحية الثانية

 خماطر وحماذير

أننا نريد, أخرى  ال يعىن فتح باب املعرفة لروافد �
حتل حمل املعرفة العلمية أو  هلذه املصادر التكاملية أن

 .أهنا تفوقها
ال ينبغى اخللط بني لغات ومناهج آل منظومة مع األخرى �

بني منظومة خاصة اخللط(رد أهنما مصدران للمعرفة 
 )الدين ومنظومة العلم

والنهاية املفتوحة، مها العامل, النقد: إن مبدأ   �
 .املشرتك ىف آل الروافد دون استثناء

الناس وتطورهم  جتربة التطبيق العملى لنفع  إن   �
 هو مقياس املصداقية لكل الروافد

 !!!.حوهلا خالف فظيع "تطورهم"و" نفع الناس"مع العلم أن مقاييس 

 هيا نستمر
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 :مقدمة

ننشر نص اللعبة مبناسبة ما جاء بشان حق الطبيب أو
املعاجل أن تعرتيه مشاعر الكراهية بعض الوقت جتاه مريض ما ىف

حلة من مراحل العالج، وآيف ميكن أن يستثمر هذا الشعورمر
الطبيعى لصاحل املريض وصاحله معا، األمر الذى تناولنا بعضه

،2008-5-18"رأٌى على موقف عالجّى"ىف آل من نشرة األحد املاضى 
تعليقا، 2008-5-11"استشارات متباَدَلْة"املاضى وقبل 

ومناقشة، مث َوَعْدنا يوم األحد املاضى أن نعرض هلذا املوضوع من
 .خالل لعبة من األلعاب النفسية

قبل مناقشتهاوافق عدد أآرب أن نقدم اللعبة منفصلة 
مث نناقش ردود األصدقاء الذين) أسبوع أو أآثر(بأيام 

يستجيبون هلا مع أو بدون مناقشة ما جاء ىف برنامج القناة
 .الثقافية على نفس اللعبة، فيما بعد

ها حنن نعرض اللعبة بالعامية املصرية، والعربية الفصحى
 .مع دعوة عامة للمشارآة

، 2007-9-14لعاب السابقة قواعد اللعبة موجودة ىف األ
وعلى من مل يطلع عليها أن يكمل اجلمل الناقصة، 2-10-2008

على باله، أو) أو ال خيطر(عال بأى آالم خيطر  يا حبذا بصوت
 .يكتبها فورا، ويرسلها إلينا

 :ملحوظة

لن نناقش الردود الىت تصلنا على اللعبة إال إذا جتمعت 
لدينا ستة استجابات على األقل، وإال فقد نكتفى بنشر

 .االستجابات ىف بريد اجلمعة دون مناقشة

 نص اللعبة

 بالعامية املصرية: أوال

 مثال توضيحى

 ......الكره دا شىء قبيح جدا، أنا شخصيا 
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 :مثال لإلجابة

الكره دا شىء قبيح جدا، أنا شخصيا، ما باآرهشى حد
 .......خالص 

 ):وسّجله حاال(أآمل بعد أن تقرأ آل لعبة بصوت عال لو مسحت 

 ...أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده) 1(

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

 ...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره ) 3(

لو  ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا) 4(
 ...آدا أنا

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

 ...ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ِنفسى) 6(

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

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

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه) 9(
 ...آويس، وده ميكن عشان

عشان ،..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 ...آده أنا

***** 

 بالعربية الفصحى: ثانيًا

يعرتيىن اخلوف لو وعيت أنىن أآره شخصا أنا أعرف أنىن) 1(
 ...أحبه، وهلذا 

 ...أنا خييل إّىل !! هذه؟" الذى حيب ال يكره"ما حكاية أن ) 2(

بصراحة الكره ليس دائما آرها ُهَو ُهَو، أنا شخصيا) 3(
 ...حني أآره 

ن من يستطيع أن يكره هو الذى يستطيع أناألرجح أ) 4(
 ...  فأنا.. حيب، إذا آان األمر آذلك 

من اجلائز أنىن أآره ناسا آثريين، لكن من الصعب علّى) 5(
 ...  أن أعرتف بذلك لنفسى، ذلك ألىن

حني أشعر أن أحدًا يكرهىن، دون أن يعرفىن أصال، أشعر) 6(
 ...  أنىن أريد أن

الوقت دون متييز البد أنه يكره الذى يكره طول  )7(
 ..  نفسه، فأنا إذن
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ال جدوى من آره الظلم دون أن نغضب ونتخذ موقفا)8(
 ...منه، لو أنىن حقيقية وفعال أآره الظلم، آنت

أحيانا خييل إىل أنىن ال أستطيع أن أآره أحدًا أعرفه) 9(
 ...  جيدا، رمبا يرجع هذا إىل

عليهمن يسمح لنفسه أن يكره، أو يريد أن يكره، ) 10(
 ...  ، وهلذا فإىن..أن يتحمل مسئولية الكره

 .والدعوة عامة

/ 8/  1قناة النيل الثقافية " برنامج سر اللعبة" -
2004   
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

واملاجستري اليت قام هبا واشرف بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه
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

لوجيةتشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيو( 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   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  ب النفسيالط ـب نفس ـرية طبي -  ح

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

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

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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررير رئيس حت 
 ة العربية للطب النفسيللمجلمسئول التحرير املشارك  
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