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 א/א −357

 :مقدمة

:أغلب حوار اليوم هو حول النشرتني عن االنتماء للوطن
:والثانية&  "إىن لو مل أولد مصريا": النشرة األوىل بعنوان

وقد ترآزت الردود هذا األسبوع "لوددت أن أآون مصريا"...
 .طلعت مطر.على مداخلة اإلبن الزميل د ىف شكل تعقيبات

أما بقية أغلب احلوار فهو تعقيبات مطولة، تكاد تكون
مقاالت مستقلة، فرتآنا معظمها آما هى مرحليا حىت نستقر على
اتفاق ما ىف حالة أن يتزايد حجم بعض التعقيبات أآثر من
ذلك، مما قد يضطرنا أن نعود نتساءل عما إذا آان علينا أن

د حجم التعقيب ابتداء، أم نواصل نشر أغلب ما يصلنا حلنيحند
 اضطرار أشد، 

احرتام آل، أو أغلب، ما يصل –ما أمكن  –مازلت أفضل 
 . حرفيا

 .تلقائيا) اآلخرين(وعلى الراسل أن يتذآر األصدقاء 

 ما رأيكم؟

  جتليات احلنان: مقدمة عن احلب واجلنس مث

 لبىن الغالييىن. أ

أوال أستحلفك باهللا أال تزيل عبارات املديح آكل مرة أريد
ومادمَت حتدثَت ىف احلب وصعوبة(........) أن يعرف  للكل

ملشاعرى ما(فأحتت  استحداث مفردات جديدة له ىف العربية
ت وتثرينا، وشأىن أنا أن أقرأك، هذا شأنك أن تنح)...أحتَت

يااااااااااااااااااااه...) .. وأعّبر عما جاش عندى(....
!فوق ماتتصور آم هى أسطورية هذه املقالة، أراحتىن بشكل

  ملاذا؟

أنا آأنثى شرقية حمبوسة داخل مفرداهتم وال أقول مفرداتى
،...باشوف .. ، أحن آثريا، باحن...فأنا أحب، أعشق 

وتعرب، وتسعد، تتنفس، وتعيش مشاعرى تتسابق لتبوحتتصارع 
  .وترتاح
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والنظرة .. وآأنثى شرقية ُتحسب علّى الكلمة... إال أىنِّ
..أنا آأنثى شرقية يعتصرىن الشعور بالذنب  والشوق.. 

، وعٌى جمتمعى آامل..ومامل أفعل .. أقصد  باإلمث على مامل
..لصديق ما  يفرض علىَّ الشعور بالذنب إن شعرت باحلنية

أعتقد واهللا) احلب الشرعى ( شخصا ما خارج إطار .. أحببت 
مشاعرنا بكل تنوعاهتا اليستطيع شخص واحد استيعاهبا أعلم أن

 صحيح ياسيد العارفني؟! 

أخشى مشاعرى، قررت أن أغمض عيىن أغمض حواسى آلها، بت
 هل جيدى ذلك نفعا؟ هل 

 هذا احلل ؟ يرضيهم

أىن هرطوقية، امرأةتفسر آتاباتى .. فقررت أن أآتب 
  !!طب أعمل ايه؟ ؟"دون جوانة"

 أبعزق نفسى؟

أنا يا سيد التفاسري واملفردات، أحب احلب الذى حتدثت عنه
غري مقرونا بالتفسري املرتبط باجلنس بالضرورة، أحب آل
مايستحق أن ُيَحب حسب معايريى، أحب أصدقائى الرجال والنساء

 ... هامبستويات احلب األربعة الىت ذآرَت

وعلى إيه آرت الكالم ماانت فاهم وسيد العارفني، واهللا انك
 العارفني بكل ماجتيش به هذه النفس من جتليات، تقلبات سيد
.. 

 !واهللا اىن ال أمحل هم االجابة بل أمحل هم الدعاء: يقول عمر

حرية، قررت أن أدعو وقفت حائرة مباذا أدعو لك؟ بعد آثري
 روووح : حتبها لك باللغة البسيطة الىت

وآمان، وسأغرف منك آمان يا شيخ ربنا ينفع بيك آمان
وآمان، سأحب واللى يقول يقول، سأرجعهم ملقالتك وخلى

داخل نفسه ومفرداته ينفك أسره وربنا يفك أسر احملبوس
  .ىف حب اجلميع مبفاتيحك، وخلى الدنيا تشبع حب

 أآرر ال حتذف ما تعتربه جماملة وأعتربه أقل وصف

 أثقل عليك، بس برجوك لن أستحلفك حىت ال 

 :حييى. د

أنت تعرفني يا لبىن أنىن ال أعترب آالمك جماملة، أنا أحذف ما
أتصور أنه قد يفهم منه أننا نبالغ ىف تقدير دور فرٍد واحد مثلى
ال يفعل إال أنه جيتهد فيقول، أنت تعلمني أن ما يهمىن هو حتريك

 !.حيبون أنفسهم بقدر آاِف، فيتبعونالساآن، ال قيادة تابعني ال 

آل ما فعلُتُه ىف خطابك هو أنىن رفعت بضع آلمات، ووضعت 
بدال منها ما هو بني قوسني مما رجحُت أنه أخف وقعا، وإن آان
ال يقل صدقا، اعذريىن وساعديىن ىف احرتام إصرارنا على

 .التواصل دون إعاقة من سوء فهم هذا أو ذاك
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ألمل واإلصرار ماأما حمتوى خطابك ففيه من الشجاعة وا
يشرف املرأة عامة، واملرأة العربية خاصة، وآمل من خالل مثل
ذلك أن أجد ىف نفسى وقلمى واجتهادى ما يعينىن على االسهام
ىف احلفاظ على هذا الدفع، منك، ومن آل من هى ىف موقفك، أنت
هكذا تْدعمني فرضًا قدميًا أشرت إليه صدفة ىف اية أول آتاب ىل

وهو أن البداية الستكمال )"1969(عندما يتعرى االنسان "
مسرية اإلنسان املعاصر ليكون إنسانا حبق، تبدأ من املرأة،

هتميش، وأنه حني تتحرر املرأة،برغم من آل ما حلقها من ظلم و
قد يستعيد الرجال ثقتهم ىف أنفسهم، ويكفون عن قليل أو
آثري من غرورهم الذى يغطون به نقصهم، فنتواصل معا نكمل

 )أو نفشل لنعاِوْد(املسرية 

**** 

 )صباحًا 11آخر حلظة اخلميس الساعة (لبىن الغالييىن . أ

والقلوب مع"ة حبذا دآتورنا الفاضل إرسال إسم األغني
أو أى معلومات عنها أو اسم!!" مش سايبه فّكْه: بعضها

املؤلف للعودة إليه ىف بقية أعماله، ونفس الطلب بالنسبة
ملقالة األمس عن احلب والكراهية، شكرا وجزاك اهللا عنا ألف

 .خري

 :حييى. د

األغنية هى آلمات العبد هللا، وهى ضمن جمموعة أناشيد
ا، آتبُتها لألطفال آمقدمة لكتاب ابنليست شعر) أراجيز(

وأظن أن جمموعة األراجيز هذه موجودةأوسم وصفى، . آرمي هو د
، وآنت قد سجُلتها أيضا بصوتى، وال أعرف إن آان هذاباملوقع

 .كراسوف أرى، وترين، ش. دخل املوقع أم ال

**** 

 )14(،)13(اإلشراف على العالج النفسى :التدريب عن بعد

 عنهإبعد عن املبدع، وال ِتْتَخّالْش 

 أميمة رفعت . د

وأنا آنت ماشى: "قراءة هذه اجلملة أنا أيضا فزعت عند
الفصلني معاها فصل بفصل وباحطلها شوية مالحظات وآده على

 "اللى اديتهم ىل، هى استعجلت وراحت إدهتا للناشر

أنه البد من الفصل بني العالج النفسى أوافقك الرأى متاما
الفاضل الذى ظن أن ما وردا على الضيف. والنقد األدىب

آتبته هذه الكاتبة آله ضالالت، أسوق له بعض األمثلة
 :البسيطة

ىف القرن التاسع عشر" جريار دى نرفال"الفرنسى  الشاعر
آان ذهانيا، وقضى فرتة) أوروبا وهو القرن الذهىب ألدب ىف(

وآان من طويلة من حياته مرتددا على املصحات النفسية
 " احللم ما هو إال حياة أخرى آاملة"ن عباراته الشهرية أ
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آان يكفيه ىف" وعامل األرواح ينفتح على مصراعيه من أجلنا"
فتتغري الصورة بأآملها ىف قصائده أن تقابله آلمات بعينها

ذهنه أثناء الكتابة لتنقل القارىء فجأة من بلد آلخر ومن
زمن آلخر، بل ومن عامل الواقع إىل عامل األرواح واآلهلة القدمية

مل يكن من الضرورى أن يفهم. ألرض وما حتتهاوشياطني ا
آان له فشعره، برغم غرابته،. القارىء آل ما آان يكتبه

وقع سحرى ىف النفس، حىت أن النقاد أمجعوا أن قصائده تفقد
قد سبق عصره ىف" نرفال"وبذلك يكون . فسرت من سحرها إذا

قبل أن تبدأ فعال هذه) الالمعقول(الرمزية والسرييالية 
 فقط بذاتيته وتلقائيته وإبداعه اخلاص..لتيارات الثقافيةا

 .جدا

مل يصحح له أحد شعره، ومل حيكم أحد على أعماله من واقع
شاعر فرنسى آخر من العصر" رينيه شار"حالته املرضية 

يكتب قصائدا سياسية بإسلوب ، آان)القرن العشرين(احلديث 
 ة شديدة ىفآنت أدرس إحدى دواوينه وأجد صعوب. سريياىل

التعامل معها، فجمله و أفكاره غري مرتابطة ، بل أنه على
خيتار أحيانا آلمات ال وجود هلا ىف مستوى اللفظ والكلمة آان

مل... معتادة اللغة أو يستخدمها حنويا بطريقة غريبة غري
ومل يصف أحد آلماته incoherence يصف النقاد شعره بأا

قارىء عن فهمها بطريقتهم فهىبل وا ال neologism بأا
بل آان.. ذهانيا "\شار" \مل يكن ...تعىن له هو الكثري

 ...مناضال سياسيا شديد البأس

مثال أخري هو أحالم جنيب حمفوظ،، عامل األحالم والفانتزيا هو
وختفى هذه الرموز وراءها عوامل أخرى،. أساس الرمزية والالمعقول

القارىء، قد يستطيع هذا األخري بعضها عند الكاتب واألخرى عند
التعرف على صداها وقد ال يستطيع، هذا ال ينفى وجودها

أى..حىت نتعرف على شىء ما  فهل منسك القلم األمحر ونصححها...أصال
 قلم؟ حىت لو آان عاملا مزيفا خلقناه حنن جبرة.. شىء

أعتقد أن ما ميثل عائقا أمام العالج النفسى أو النقد
 .األحكام املسبقة  األساسالفىن هو ب

العالقة بني اجلنون"حييى على مقالك . أشكرك يا د
وأرجو أال ترتاجع، أآمله فهو يفيد الكثريين، ومن" واإلبداع

 ...الحقا ال يفيده اآلن سيفيده

 :حييى. د

أرجو أال أتراجع ليس فقط عن مواصلة تناول وشرح
ء أخرى آثرية آن، ولكن عن أشيا"العالقة بني اجلنون واإلبداع"

 )غالبا. (اآلوان أن أتراجع عنها، هلذا لن أتراجع عنها

 حممد شحاته . د 

أين هذا: سؤال يلح على خاطرى آلما قرأت ىف هذا الباب
من آل ما تعلمناه ىف الكلية من علوم نظرية وتطبيقية

 يصلىن دومًا من تعليقاتك ) اخل...تشريح وأنسجة وطب اتمع (

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   2713



א  I08I2008>22א –א

إنسان خبري باحلياة ودروهبا إحساس بأن هذا العمل حيتاج إىل
أآثر مما حيتاح إىل طبيب مبعىن السماعة وجهاز الضغط، أحتاج

 .إىل خربتك ىف بداية الطريق حىت ال أمل

 ما عالقة آل هذا بكل ذاك؟

 :حييى. د

 آله متصل بكله، 

، وأتصور أنArt of Healingأنا طبيب، أمارس فن الألم 
البشرى لصاحله، أعيش آل طبيب هو آذلك، أواصل نقد النص

، بقدر ما أعيشه ىفCorpus-callosumاإلبداع ىف اجلسم املندمل 
حارة القصيَّرين، أو ىف مغاور جنيب حمفوظ، أو على شاطئ دهب،
أو وسط جبال وادى فريان، أو مع نبض قلب عم على السباك،
أرى أن الغوص ىف خربة احلياة ودروهبا، هى هى خربة السماعة

غط، ونبض االنسان، وحلن الطبيعة، ومن أى من هذهوجهاز الض
الوقائع واآلليات آلها، أو منها جمتمعة، يصلىن حلن اإليقاع

 .احليوى املتناغم

اهللا يسامح األطباء الذين استسلموا لغري ذلك، وال يسامح
 الشرآات إياها

 .يا شيخ 

 )رد آخر غري االسبوع املاضى: (حممد أمحد الرخاوى. د

سيبدع اال بعد ان عال املبدع هو الذى ال يعرف ماذاف.....
 !!!!!يبدعه

من رحم اهول واالغرب انه ىف آثري من االحيان خيرج اى ابداع
!!!!التام ىف رحلة سرب جمهول قد يكشف اوال يكشف

يكتشف اى مبدع حقيقى ان االبداع هو ابدا ما وبعد ان يكشف
 !!!!ابدا مل يكشف حىت يكشف وهكذا

 :حييى. د

ومع ذلك فاإلبداع هو أرقى أنواع اإلرادة وأمشلها،... 
لكنها إرادة اإلبداع بالوعى املتضفر، وليست إرادة إختاذ

، هو"اهول التام"قرار اإلبداع، مث إنه ال يوجد شىء امسه 
فقط حضور بعيد عن التناول املسطح اجلاهز، صحيح أن سرب

إلبداع هو أبدا ما مل يكشفوإن ا: اهول قد يكشف أو ال يكشف
حىت يكشف، لكن دعىن أذآرك يا حممد بدور املتلقى، وهو يكشف

 .ما مل ينكشف حىت للمبدع، فهو الناقد األول وليس األخري

           املبدعة املريضة: رامى عادل. أ

ينبغى لنا حتويرها، اننا ال خنرب هبا حىت, للحقيقه مفردات
 .جناية -انفسنا 

 :حييى. د

  ليست جناية متاما،
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 هى احلقيقة

**** 

 ...!!"إىن لو مل أولد مصريا: "تعتعة

 طلعت مطر. د

على تعليقك الغاضب على رسالىت أستاذى الفاضل، أشكرك
ولقد آنت متوقعا تقريبا هلذا الرد ألىن أعلم مدى مصريتكم

تزازآم هبا والىت أمحلها أنا اآلخر مها بني ضلوعى ليل ارواع
آدت أنوء هبذا احلمل وقد انقض ظهرى، ولكن هيهات فهو حىت

فال غرابة. الفكاك منه حىت باملوت آامن بني الضلوع فال ميكن
إذن من ان ينتابىن شعور باحلنق على بىن بلدتى النىن أريد أن

أما قرأت تعليقات. ما ميكنتكون هلم حياة ويكون هلم أفضل 
مقالتكم؟ أما قرأت اليأس ىف هؤالء الشباب على

أليس هذا مقلقا بل ومرعبا؟ غري أن ما أقلقىن أآثر.آتاباهتم
هو أم الّحيملون أنفسهم ادىن مسئولية عما وصلت إليه

على الدولة أو احلكومة، آأمنا إم يلقون باللوم. أحواهلم
حنن؟ إليست الدولة هى. من آوآب أخر احلكومة شخص ما قد اتى

أليست احلكومة هى حنن؟ أليس الوزراء ورئيس الوزراء واجلهاز
وإن. وانت وأخى وأخيك أو احد أقاربك احلاآم آله هم أنا

حني نرضى ألسنا مذنبني. آان هناك قهر ما فلماذا نرضى به؟
خريوالتاريخ . ملاذا ال نرفض حىت الدم. بنظام ال خيدم مصاحلنا

وإن مل نستطع فلماذا. صنعت الشعوب حضاراهتا شاهد على آيف
ال يستغل آل ما أوتى من سلطة أن يصلح ما ميكنه إصالحه دون

  االنتظار لتغيري شامل لن جيئ أبدا؟

انا اعرف انىن اقسو على. حياول أستاذى الذى أحبه ألنه
سنفسى آثريا ألنىن آنت أنتظر منها أآثر ولكنها خذلتىن فلي
غريب على ان اقسو على أبناء بلدتى إلنىن أنتظر منهم

 .الكثري

 :حييى. د

 شكرًا يا طلعت على حتملك لغضىب،

أننا رضينا أو نرضى بكل –أو تصورك  –ورفضًا لزعمك  
 هذا، أو بأى من هذا

طبعا أنا أعذرك، وال أعذرك، وأرجو أن تقرأ استجابات
هم الثاىن بعد ذلكالشباب املوجوع مرة أخرى، مث تقرأ موقف

 مما آتبت أنت، وأنا، املرة تلو األخرى،

 .مث دعنا حنرتم معا آل اجلارى وال نكف عن االستمرار 

 :وليد طلعت.أ

آتري من اللى آنت عايز ىف مقال النهاردة قلت....
اقوله، وباضيف ان حىت اللى هربوا منها واللى بيحاولوا

 زى حاالتى وغريى  ومش عارفني يهربوا واللى خرجوا اضطرارى
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آتري منهم بيتابعوا الربامج والتحقيقات املتصورة
واملكتوبة آأا هتوصلهم بيها وناسهم وهيعوضوا هبذه اجلرعة

 التعذيب اليومى للذات احساسهم بالتخلى واهلروب، من

أميمة بشكل إنساىن. د) توقفت عند ما قالته......(
معدش املوضوع شوية الناس اللى(شديد العمق فحكاية القطر 

والزم ناخد بالنا ونلحق الحسن مش عارف ممكن حيصل) ساآنني فوق
 إيه؟

 :حييى. د

 .حاحيصل آل خري، غصبًا عنهم مجيعا، هذا إذا مل نتوقف

 هيثم شبايك. د

هذه هى أول مشارآة ىل معكم أتشرف بأن تكون....... 
تعليقاتى لو آانت.. وتوخبىن ..وتوجهىن ..فأرجو أن تساحمىن 

ن املستوى آثريا فذلك من قلة خربتى وجتارىب أناوآرائى أقل م
خريج طب القاهرة، مصرى، شاء القدر أن, طبيب نفسى صغري

أآون مقيم وأعمل ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أحاول
أن أتغلب على عائق بعدى عن مصر وأن أتعلم وأمنى نفسى ىف

إمكانات جمال ختصصى وىف احلياة بشكل عام مبا هو متاح ىل من
بعيدا عن مصر، وصدقىن ياسيدى، األمر صعب، وذلك أساسا ألنىن
بعيد عن مصر، حيث أن مصر مهما آان واقعها فهى املصنع، هى
املنبع، هى املصدر لكل اخلربات والكفاءات لكل من حوهلا مهما

املهم لن أطيل على سيادتكم ىف .شأم ومهما ساءت أحواهلا عال
لوددت أن أآون(دى تعليق على موضوعنا هذا الشأن حيث أن ل

 ).مصريا

جيب أن نناقش موقفنا من هل توافقىن سيادتكم على أننا ال
سلبا آكتلة ووحدة واحدة، نقف منها موقفا واحدا سواء) مصر(

 أو إجيابا؟؟؟ أال ترى أن ىف ذلك نوع من أنواع الال موضوعية؟؟؟
ل ونفرق بني مصرينجيب أن نفص ...فأنا ىل رأى أرجو أن تصححه ىل

هى الىت) مصر الواقع( !!!)مصر الواقع(و ...)مصر املعىن... (
السلبية، واحلنق، والغضب، نشعر جتاهها بكل هذه املشاعر
وتتباين ردود...القرف ...واإلحباط، واحلزن، بل وعفوا 

أفعالنا جتاهها مابني الرغبة ىف اإلصالح أو التغيري أو اهلروب أو
والتخلص) آمجلس الشورى( الرغبة ىف حرقها حىت التنصل أو

حىت من باب حرية آل تلك األراء نسبيا مقبولة. .... منها
 !!!....ماشي..... الرأى والفكر 

الذى نبت حوله آيان(هى العمق، اللب ) مصر املعىن(أما 
 الذى بدونه نصبح آالشعوب(، األصل )آل مصرى فينا

باملال أو بالتنازالت وذلكالعديدةالىت حتاول شراء أصول هلا 
، التاريخ)الىت بالها ون(، القيمة(ولن تكون...آى تكون 

بالستيك باردة الذى بدونه نصبح آأشجار بال جذور، أشجار(
الذى طاملا آنا من(، هى الوطن)آالىت متتلئ هبا املوالت احلديثة

اآلخرين معىن هذه الكلمة فجاء تعبريهم عنها مقتبسا علم
 الذى به يكون (، األمل )الىت لوالها ما آنا(ألم ، ا)عنا
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هى املذآورة باخلري) مصر املعىن(، )لدينا الدافع لالستمرار
مصر املعىن هى إخل...رب العاملني وسائر األنبياء واملرسلني من

مصر الىت ال متس وال ميكن أن متس من قريب أو بعيد حيث أا غري
يستطيع أنقابلة للتقييم ومل خيلق من املعايري واملوازين ما 

)..ملصراملعىن(مصر املعىن إنىن أعتقد أن الذى جيعل  .حيتويها
دآتور بل إن مصر املعىن يا ... شيء ما...هو ذلك ال ..معىن 
 ...شيء ما نفسه أو هذا ما أعتقده...ال...هى ....حييى 

 وساحمونا

 دآتور نفساىن صغري 

المؤاخذة نسيت أسألك عن تعليقك على) اخلميس: (الحقا
 احلريق؟

 :حييى. د

 .أهال هيثم

 ال أوافقك..ال 

بعد تقديرى حلماسك، واحرتامى ملشارآتك، دعنا نبدع
العالقة مبا يوثق بيننا، وهو االختالف، أنا ال أوافقك على أن

، ال أوافق على هذا الَفْصم)مصرْين(هناك مصر ومصر أخرى 
 الذى استأذنك فامسيه الَفْصم اهلروىب، 

عىن هو الواقع الذى نصنعه، وإما فهو الإما أن يكون امل
وجود له، أصبحت أآره التجربة، وأحذر املفاهيم، قد أوافقك
على أن هناك واقع ُيفرض علينا فرضا، وواقع نصَنُعه حنن
صنعا، ليس أمال وال حلما بل هو واقع، انتبهت اآلن أنىن حني

، قبل أن أآتب شرحا على1976آتبت ديواىن سر اللعبة سنة 
دراسة ىف علم"ليخرج آتاىب األم ) مضطرا(املنت 

، انتبهت وأنا اقرأ رسالتك اليوم أن مثل"السيكوباثولوجى
جدت أنىن ردُدتذلك خطر ىل ورفضته عدت إىل املنت دون الشرح وو

ومازال هو نفس الرد الذى) عذرا(عليك رمبا قبل أن تولد، 
 .حيضرىن اآلن

،"واقع"عن ما هو " معىن"وجدت أنىن رفضت فصل ما هو 
 :ولكن قبل أن أقتطف ذلك دعىن أذآر لك أن النهاية قالت

يا من ترقب لفظى العاجز، بعيون الفن املتحذلق، أو..ال"
العلم األعشى، ال حتسب أىن أآتب شعرا، تفهم روح غنائى حبساب

خبيال العجز اهلايب، أو أىن أطفئ نارى، بدموع الدوح
 هذا قدرى،.. ال..الباآى، ال

 فليحرتق املعبد،

 ولتنْذُر الريُح رماَد األصناْم

 ولُتْسَال نفُس ما آسبْت

... 
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أو

 فلنتطور 

 إذ يصبح ما ندعوه شعرا

 .هو عني األمر الواقع

ىف) تعتعة(ىن ىف يومية الغد سوف جتد يا هيثم نفس هذا املع
 .وداع حممود درويش عائدًا من املنفى ليحضر فينا

 برجاء أن تفهم من آل هذا رفضى لفرضك أن َثمَّ مصرْين

 ال توجد إال مصر واحدة هى ما نصنعه أنت وأنا،

 وهى هى إنسان الدنيا ىف آل مكان،

 .لكن لندْع آال ينطلق من قاعدته

 .فهو أن أوصيىن وإياك باالستمرار مهما آان أما تعليقى على احلريق،

 هل يكفيك هذا؟

 .هو يكفيىن

 حممد أمحد الرخاوى. د

اما عن تعليق رامى فاملعرفة تصيبىن فعال، بس مش ىف مقتل،
  املعرفة صابتىن ورب العرش جناىن

 :حييى. د

 .....على اهللا تكون جناة إىل معرفة أرحب فأرحب

 وعسى ونسمع رامى اجلديد معًا، لعل

 )الفطرة(رامى عادل       . أ

ىف عتمة القوقعة املفتتة، شرجية املنبت، طلت من..... 
البوار هاتفه، ناشده للصغار، تفرش جناح الزغب، وهتدهد

 .موج الصخر، تتلقى بكره اجلاى

  سالم عليكم

 :حييى. د

 وعليكم السالم

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 وليد طلعت

عايز ابعتلك يا عمى ديوان رد الفرجة على بعضه بس
هحاول انشره السنة دى خايف اآون بتقل عليك وارهقك انا

 رمستله اللوحات الداخلية فعال) مراتى(وفدوى 
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 اذا اديتىن املوافقة مش هبعته اال 

 ..رغم اىن حمتاج اتونس برأيك

 حاىل بقه واعرف ارجع اطري ا اخلص منه أشوفميكن مل

 :حييى. د

استمر يا وليد، وال" جمرد الفرجة"ليس هناك شىء امسه 
تعتربىن مرجعك، لقد تعلمُت أال أتدخل ىف أية حماولة إال بعد

 .متامها احرتاما لكل ما ميكن أن يضيف

 )حدود الذات: عن ندوة: (منري شكراهللا. د

أميمة وأنا يوم .الكرمية لنا د أوال أشكرك على مقابلتك
 الندوة اجلمعة املاضى باملقطم وآنا سعداء 

  .ومبقابلة حضرتك وجها لوجه ة،حبضور الندو

أعجبىن ردك على املشارك الذى سأل عن موضوع التدين
وترآيزك على أننا جيب أن نتحمل املسئولية الىت يفرتض أن اهللا

ملسئولية آلهاأعطاها لكل منا شخصيا بدال من تعليق ا
  .بطريقة طفولية على الشيخ أو القسيس

آان مهما جدا وآنا" حدود الذات"موضوع الندوة .... 
متشوقني لسماعه ولكن أصارحك أىن توقعت أن يتوسع الدآتور

آالم رفيق حامت املتحدث أآثر من ذلك وآنت أود لو آان هناك
وضوعأآثر عن التطبيقات العملية واإلآلينيكية هلذا امل

املوضوع بصفة شخصية ألىن آان املفروض آنت مهتما هبذا. اهلام
حماضراتنا ان أقوم بتحضري حماضرتني عن نفس املوضوع ضمن

 هل: وعندى سؤال متعلق باملوضوع األسبوعية ميستشفى املعمورة
املريض الذهاىن عامة أو الفصامى بصفة خاصة الذى يعاىن من

ن أن يكون من ناحية أخرى وىفميك فقد أو شفافية حدود الذات
اآلخرين و أحد مراحل مرضه أقرب إىل الوعى باحلدود بينه وبني

  بينه وبني األشياء؟

 :حييى. د

إن الذى علمىن املعىن احلقيقى حلدود الذات هو املريض
الفصامى املرضى الفصاميني بالذات، وأحدهم هو الذى آتبت

"البيت الزجاجى والثعبان"على لسانه قصيدتى ىف ديوان 
واسم فرعى مل أنتبه إليه إال اآلن هو "ملهى العرى"باسم 

وأظن أنىن نشرت القصيدة آلها "حدود الذات وصكوك امللكية"
حني يشف جدار النفس يكون النظر إىل"ىف النشرة هبذا االسم 

 "ملرآة جرميْها

 :إىل أن قال

مل يكن الداخل ملكى يوَما، واملفتاح املزعوم خرافة،".. 
 "والباب بال مزالج، واملتهم برىُء جمهوُل االسم، قيل له ذاتى
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،"اٌسم للشهرة، مفعول به، ْمل حيفظ ما ميلك، ما داَفَع عنه"
 !".آان"ما 

 أليس ىف آل ذلك رد على سؤالك يا عم منري؟

 منري شكر اهللا. د

ن ما يهمىن هو آيف ميكن إستخدام ذلك ىف العالج؟يبدو أ
قرأت ىف آتاب متأثر بالتحليل النفسى هو على قدر ما

 Keeping Boundaries آثريا هبذا الكتاب أعرتف أىن تأثرت
وهذا الكتاب األمريكى يربط بني تطور حدود الذات

النفسية وبالتاىل احلدود العالجية الىت يفرتض أن واإلضطرابات
على املريض ولذلك فهو حيرص رص عليها سيكون له تاثري إجياىباحل

آثريا على تأآيد وتوضيح احلدود بني املعاجل واملريض واحلرص على
الىت حيرص" الصحيحة"فهل جمرد العالقة العالجية . عدم جتاوزها

هل هذه -املعاجل على توضيح احلدود بينه وبني مريضه  فيها
اخللل ىف الوعى حبدود حيح هذاالعالقة وحدها آفيلة بتص

الذات؟ وهل بالفعل أن العالقة العالجية الصحيحة تستلزم
حدود صارمة بني املعاجل واملريض؟ أسأل هذا السؤال ألىن وضع

تتبعها وتنصح هبا ختتلف آثريا عن الحظت أن طريقة العالج الىت
العالج فهل املوضوع يتوقف على أسلوب. الكتاب الذى ذآرته 

على املعاجل شخصيا أم على ماذا؟ وهل ميكن ان نقول أن آلأم 
حدود - خمتلف من التعامل مع احلدود  حالة تستلزم نوعًا
 املريض وحدود العالج؟

 :حييى. د 

أظن أن ما تشري إليه هو شىء آخر، هو أقرب إىل الدعوة
إىل حياد املعاجل، والتزامه حبدود دوره املهىن، وهى قضية

تكون عن مسألة فقد حدود الذات للمريض أخرى، أبعد ما
 .ترآيبا سيكوباثولوجيا

وقد سبق أن تناولت موضوع احلياد هذا ىف اآثر من موضع ىف
باب اإلشراف عن بعد، آما ناقشت اختالف ما منارسه عما شاع ىف

مجال الرتآى ورددت. ثقافات أخرى حني ناقشت اإلبن والصديق د
يومية اإلشراف على العالج"لة عليه ردا طويال ىف يومية مستق

 ).3(النفسى 

 أرجو أن يكون لديك فرصة لإلطالع على آل ذلك،

هذا عن توضيح احلدود بني املريض واملعاجل بل وبني أدوار
يومية اإلشراف على العالج النفسى األخريةاملعاجل املتعددة 

  "إبعد عن املبدع"

أخريا أنتهزها فرصة هنا فأضيف ُبعدًا مهما مل تتطرق إليه
إن" إجيابيا"فقد حدود الذات الندوة، وهو ما يتعلق بفكرة 

وآمرحلة ىف، أزمات النضج ، وهو ما حيدث ىفصح التعبري
 .إن صح التعبري" اخلّالق"ممارسة اجلنس ، وأيضا ىف اإلبداع

 .ولنا عودة 
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*** 

 هل للذات حدود

 أميمة رفعت. د

آان أردت التعليق فعال على الندوة عن حدود الذات ولكن
مساء  كمبيوتر منذ اإلثنني املاضى مل حتل سوىلدى مشكلة بال

 .فعذرا.... اخلميس

رفيق. أود أوال أن أشكرك على حسن الضيافة، وأشكر د
حامت فقد فتح ىل بابا مجيال للمعرفة أل منها لعل ما يصلىن

 .يقلل من جهلى الشديد بعض الشىء

وبالتاىل عن آتابه Didier Anzieu أول مرة أمسع عن هذه
وقد فهمت ىف بداية الندوة أن ، Le moi peau "ات اجللدالذ"

الذات، اجللد سيكون تعبريا جمازيا ليقرب للمستمع صورة حدود
بني خصائص اجللد ووظيفة -"أنزيو"من وجهة نظر  –وللتشابه 

حيتوى، مرن وثابت ىف الوقت ذاته، يبعث: حدود الذات آونه
إىل الداخل من اخلارجى بالكثري من املعلومات من العامل

ولكن بدا ىل من عرض املوضوع. إخل...أحاسيس خمتلفة وطاقات
ذلك أنه أآثر من تعبري جمازى، وأنه آعضو ىف اجلسم بعد

بالتالمس والتالصق ونقل أآرب قدر من بإمتداده وإتساعه يسمح
وأن هذه .املعلومات إىل الذات بالداخل حىت تنمو تنضج

أو أى( ظل رعاية األم للطفل العملية تبدأ منذ الطفولة ىف
وقد أربكىن اخللط بني الصورة اازية واألخرى). رعاية بديلة

–رفيق عن أنزيو، بل أنه .احلقيقية فيما يريد أن يوصله د
بدت ىل مقدمتكم عن حدود الذات وماهيتها، –باملقارنة 

رفيق من مقوالتكم أآثر ثراء وعمقا.الذى عرضه د واملقتطف
  .ومنطقية

من السهل ختيل للذات حدود دون اللجوء إىل أى تشبيه
الدينامية بني بل أنىن وجدت احلرآية. مادى مثل اجللد أو غريه

حدود الذات واخلارج وبينها وبني حدود الذوات األخرى
املقتطف، أآثر مرونة وحرية من اجللد اجلامد بالداخل، حسب

  .مهما بلغت مرونته وتعددت مسامه

 :حييى. د

ت أرى ىف مفهوم حدود الذات أى جماز أو جتريد، بل إنىنلس
له حضوره واقعا منائيا بيولوجيا حرآياأعامله باعتباره 

حني نفقده ىف التفسخ الفصامى بالذات ومآله املرعب، آما أن
له حضوره آمرحلة ىف النمو واألهم ىف اإلبداع، وآما قلت

ولة ىف ذلكللدآتور منري حاال، أآرر لِك أن لنا عودة مط
غالبا، أعىن ىف مسألة الفقد اإلجياىب املؤقت ملا يسمى حدود

 .الذات أثناء اجلنس والنمو واإلبداع مجيعا

 أميمة رفعت. د

النقطة الثانية الىت مل أفهمها جيدا، هو هذا الربط
 ىف الطفولة و الوثيق بني الرعاية اجليدة
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أو(وقد إستشهد احملاضر . تشوهات حدود الذات أو عدمها
وفكرته عن Winnicott ب وينيكوت) حتديدا لمالكاتب الأع

والىت يؤدى Holding environment البيئة احملتضنة للطفل
عند الطفل، false selfاخللل هبا إىل ما يشبه الذات املزيفة 

أن وينيكوت آان قد إعتربها أقرب إىل ذات الشخصية وأعتقد
مقرفيق سؤاال متمنية أن يع.وقد ألقيت على د. الشيزودية

لدى الفكرة قليال ولكن يبدو أن الوقت مل يكن آافيا وله
سألت ماذا عن أطفال املالجىء الذين مل حيظون. طبعا العذر

ينشأون بالضرورة بتشوهات ىف باألم اجليدة أوالبديل، هل
 وماذا عن: الذات وحدودها، وأعيد صياغة السؤال اآلن

فال الذينأو غريهم من األط Autistic األطفال الذاتويني
 suffisament وجود أم جيدة يعانون من أمراض نفسية برغم

bon – حبسب –أو بيئة حمتضنة جيدة  –رفيق .حسب تعبري د 
 وينيكوت؟

آنت أظن أن الذات البشرية أآثر قوة ومرونة من أن
أنا ال أنكر أمهية. تتشوه رد عدم وجود دعم ىف بداياهتا

الصعوبات من أجل م احلياةاألمومة والرعاية ولكن أال تقاو
 اإلستمرار؟

 هناك ذات حقيقية: أعتقد أنىن قرأت لوينيكوت نفسه أن
ختتىبء دائما حتت الذات املزيفة حتتمى هبا، وتتفاعل مع فشل
األخرى ىف التكيف مع الواقع، فينتج عن تفاعلها أسلوب حياة

 .جديد ميكنها من اإلستمرار

مبكتبة 2007ضرته ىف مايو ذآرتىن الندوة مبؤمتر ح.. وأخريا
أقيم بالتعاون بني جامعة "سامى على"اإلسكندرية للدآتور 

املرض بني النفس"اإلسكندرية وجامعة تولوز بفرنسا، بعنوان 
إحدى .entre l'ame et le corps La maladie""واجلسد

معاجلة حتليلية إيطالية عن حالة شاب مصاب احملاضرات قدمتها
اجللد فعاجلته هى ومل ينفعه أطباءpsoraisisبالصدفية 

 jeux deليونج" ألعاب الرمل"بالتحليل النفسى بطريقة 
sable . وآان من املثري فعال رؤية تفاعل اجلسد هبذه القوة

 .ىف مرضها وأثناء الشفاء مع الذات) ممثال هنا ىف اجللد(

 :حييى. د

ترآت هذا التعليق املطول ألنه وصلىن أنه مقال مفيد ىف
 .ذاته، أآثر منه تعليق حمدود

**** 

 "لوددت أن أآون مصريا".. : تعتعة

 منري شكر اهللا. د

 .املصرى يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى -1

بالنسبة ملن ال حيصلون على حىت... ليس صحيحا"     ·
 وهم  ىف بلدنا" الغلبانة"آثري من الناس . قهم املشروعةحقو
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نسبة ال يستهان هبا يقومون باعماهلم جبد ونشاط على قدر ما
وال ادرى آيف ينطبق هذا الكالم. جهدهم تعلموا وعلى قدر

يأخذون إال على أغلب املصريني الذين يعطون الكثري وال
 .الفتات

ىف الكرامة الىت يتغىن هبا هى وَهْم، فهو يتنازل عنها -2
 .سبيل حتقيق أى مكسب

هذا قول مرسل فيه ظلم فادح لكثري من املصريني الذين ·
حيافظون بقوة على آرامتهم بالرغم من وجود بعضهم على عكس

 .ذلك بالطبع

املصرى قد الف العيش ىف القذارة وانظر اىل الشوارع -3
 .الزبالة املصرية وأآوام

أن نقول أن آل املصريني ال يعشقون القذارة ولكن ميكن ·
نظافة مكانه اخلاص أحيانا لدرجة الوسوسة واحد حيرص على

األماآن العامة الىت ولكن بالفعل ليس هناك حرص على نظافة
 يراها املصرى منتمية للحكومة وليس إليه ولذلك فال حيرص عى

نظافتها خصوصا عندما جتىب منه احلكومة الضرائب حبجة النظافة
  .أبدا قالعامة الىت ال تتحق

 املصرى مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة -4
 .القطيع

 قراءة صحيحة ومتأنية للتاريخ املصرى تنفى ذلك متاما  ·

املصريون أقل الناس إبداعا وهذا يفسر احتماءهم -5
 .بالتدين الشكلى

رأيت إبداع املرضى النفسيني املصريني ووجدته أنا شخصيا ·
؟ وال ننسى اإلبداع"بالطبيعيني"فما بالك  ىف غاية اجلمال

أما التدين الشكلى. الفطرى البديع ألطفال قرية احلرانية
وحىت هذا. فله أسباب أخرى إقتصادية وإجتماعية وسياسية

الناس تريد أن.. التدين الشكلى هو إبداع من نوع خاص 
لكثري من تبدو متدينة من الظاهر فقط وهو شىء حيتاج

  والتحايل "اإلبداع"

 .املصرى اليقدر قيمة العلم -6

اإلميان بقيمة العلم ليس قيمة يولد هبا اإلنسان وإمنا ·
يتم تدريبه وتعليمه وتثقيفه هبا و بالطبع لن حيدث هذا إال

فكيف تريد إذا آان اتمع بصفة عامة يؤمن هبذا العلم
للمصرى ان يؤمن بقيمة العلم إذا آان التعليم ال يزرع فيه

 هذه القيمة؟

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل سلوك -7
 .املمتلكات العامة الناس وتعاملهم مع

 3نفس التعليق على رقم  ·

 .املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة ىف شوارعنا - 8
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"ماسلو"حىت لو أخذنا برتاتبية احلاجات اإلنسانية عند   ·
ة للحاجات اإلنسانيةوافرتضنا أن احلاجة إىل اجلمال تالي

هذا لن ينطبق متاما على املصريني وهناك أمثلة فإن.. األخرى 
األآشاك العتيقة على جوانب أنظر مثال إىل. . آثرية على ذلك 

هائلة السكة احلديد آيف زرع فوقها املوظفون املطحونون آمية
من النباتات املتسلقة ذات األزهار أو زرعوا حوهلا بعض

 شكلها جمل منالنباتات لت

أما األرصفة ىف شارعنا الذى أسكن به وهو يعترب ىف منطقة 
أصحاب الدآاآني إما زرعوا أشجار أو وضعوا شعبية فأغلب

 .بعض اصص النباتات والزهور

 :حييى. د

 طلعت مطر. هذه التعليقات أهديها لالبن د

وأنا أعلم أنه أآثر تأملا منا، ولكن يبدو أن لصربه 
فأذآره أن للفعل الذى يتقنه، وندعو مجيعاحدودا أضيق، 

 إليه، حدودا تتجاوز حدود الصرب واإلعاقة،

 .وإال فلماذا نواصل العيش بكل هذا العناد والتحدى 

 حممد شحاته. د

أمسح ىل أن أرد ألىن مستفز مما قاله الزميل من االمارات
خاصة وأىن أحتدث بصفىت واحدًا من أبناء جيل مل ير البلد الىت

 :رأيتموه

 .املصرى ياخذ أآثر مما يعطى: قال -1

 وآان من األجدر أن تقول إنه يعطى وال يأخذ شيئًا  ·

 .إن الكرامة وهم: قال -2

آال يا زميلى الفاضل بل هى حقيقية ولوال ذلك ملا  ·
 سافرت للخارج حبثا عنها بينما بقينا هنا نتنزعها انتزاعًا

 .ىف القذارةإن املصرى قد ألف العيش : قال -3

وهل يستطيع أحد ىف الدنيا أن يتحمل هذه القذارة  ·
 ويعيش مث يعطى ويبدع

 .إن املصرى مستكني: قال -4

 !هو أبعد من آل هذا؟ ·

 .إننا اقل الناس إبداعًا: قال -5

حييى ولن أذآرك مببدعينا ىف آل. لن أحليلك إىل آالم د ·
ايل على آل شئجمال يكفى أن ترانا آشباب األطباء وحنن نتح

 .من أجل ان نتعلم جبد

 .إن املصرى ال يؤمن بقيمة العلم: قال -6
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قد اتفق معك جزئيا ىف أننا ال نؤمن بأمهية البحث   ·
العلمى خاصة على مستوى املؤسسات لكن استشهادك الغريب

ال يعىن إال أنانية شعوب أخرى حتتكر –ولو صح  –بفريوس سى 
 .الدواء لنفسها

 .الناس انتماء لبلدهإن املصرى من أقل : قال -7

يا دآتور البلد بلدنا رغم أنفهم حىت لو دفعونا  ·
 .مجيعًا للهجرة سنظل مربوطني هبا حببل لن يقطعوه، منهم هللا

 .إن املصرى ال يتذوق اجلمال: قال -8

وبرغم القبح الظاهر فينا فما فائدة شارع ورصيف  ·
 .املخاطر دون قلوب هترع ملساعدة الغريب ىف أى وقت مهما آانت

إنىن ولدت مصريًا بالفعل لكنىن: وبعد آل ذلك أجدىن أقول
 .آنت أحب لو آنا أفضل

 :حييى. د

 احلوار ساخن، والنوايا على اجلانبني طيبة، واألمل حقيقى

 .لكن النوايا ال تكفى 

 .وال تربر موقف أى طرف على اجلانبني

 مدحت منصور. د

..ين؟ أهكذا؟يعىن آل تعتعة حانقعد نعيط جنبها؟ وبعد
حنبيعها مع اللى باعوها, وسخة قوى وقبيحة آمان أمنا بقت

وال نقف نتفرج هببل؟ وال نصفى حسابتنا معاها عشان أآلتنا
وربتنا وخلتنا بىن آدمني نعرف نتكلم؟ يعىن ماتعلمناش ىف

ليه, اجلامعة وأغلبنا ببالش يعىن ما أآلناش لقمة على أرضها
سنا معاها؟ عشان ظلمتنا؟ ما هىبنشوهها دلوقت وبنشوه نف

نكونشى الظلم عندها قدمي وتارخيه طويل،, ظلمت أبويا وجدى
بقينا قلالت األصل؟ نكونشى فقدنا جزء من إنسانيتنا وآيانا

جتيش بدل.... للخواجات وال للى مش خواجات؟  بعناهم ببالش
نولع فيها مش ده ميكن يشفى, ما نصلحها نتف عليها حنرقها

 من خيبتنا وعجزنا أو تقاعسنا؟ غليلنا

مطلوب آتري مطلوب من آل واحد إنه جيود عمله ىف موقعه 
 وإنه ميوسخهاش أآرت

من, صعب ده يا رجاله ويا هوامن صعب إننا ننتمى لنفسنا
قلب االآتئاب الذى أعانيه تنزل دموعى على البلد، ويطلع

م أنفأل موجود رغ!! مش موجود" شئ ما"الكالم ده وتقول الـ 
 .من باع ومن مل يبع

 :حييى. د

طلعت مطر موجود،. هو موجود، ألنك موجود، وألن االبن د
ا، وبنا،وألىن موجود، وألن ربنا احلقيقى موجود، فينا وحولن

 ومعنا، إليه، طول الوقت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) نيإلكرتوإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2725
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 مشرية أنيس.د

 مش عارفة متلخبطة بعد قرائىت للمقالة

عمرى بقول انا ما عنديش انتماء لللبلد دى فأنا طول
اتربتش ىف مصر ورجعت انا ما...ده آان عادى جدا واملوضوع

وآنت داميا اقارن بني النظافة... دخلت اجلامعة فيها 
لكن ....والشوارع الفاضية واهلدوء وبني زيطة بلدى والراحة

احساس عجيب ومش حلو....بيىن وبينك عشت حاسة اىن من غري بلد
بعدت عنها سنني متواصلة 10دلوقت بعد قعادى ىف مصر اآرت من 

حاليا ملدة شهرين ومش عارفة ايه اللى حصل وايه اللى
جوايا ختليىن اغرق ىف حب البلد دى وامسها واعرف جبد ان اتفجر

 مىن ونص انا منتمية ليها بكل حته

 وجبد" حقيقية: "حاسة دلوقت ان العيشة ىف مصر

وبتخيل نفسى مكملة ىف عامل مصنوع انا فيه حاليا وعارفة
 هتخنق لو آملت اىن اآيد

  النجاح واالبداع ىف مصر ممكن ونص

والناس الرائعة اللى بتدى ومش...بدليل شغلتنا دى
 مقابل مستنية

حممد. عادل اهللا يرمحه أستاذى د.شعالن، د.زى حضرتك، د
 ....املهدى

رأى حضرتك ابداع الناس اللى بتكافح آل يوم وعلى 
 وعايشة يوم بيومه

 حييى وشكرا ألنك مسعت لبنتك.د ربنا خيليك لينا يا

 :حييى. د

 "حقيقية: العيشة ىف مصر"حلوة حكاية 

 هى آذلك ملن يريدها آذلك،

ىف/رفيق حامت من. تصورى يا مشرية أن ابىن وصديقى د 
حيسدنا على مساحة احلرية الىت نتحرك فيها مع بعض،: فرنسا

طبعا هى نوع آخر من احلرية ليست له عالقة باحلرية
من آل من جلس على  ة، وال مبا حييط بنا من قهر فْعلىالسياسي

 !!وتدلت منه قدماه لقصر قامته) بأنواعها(آرسى السلطة 

 صح، إن شغلتنا ُتعلمنا الكثري، 

 .لكن الصحيح أيضا أن الثمن غاًل 

 !ولكنها تستأهل

 سارة أمحد. أ

لو مل اآن مصريا لوددت ان اآون ... اضم صوتى لصوتك
ان اجد مفكرا مثل حضرتك مازال ...ثلج صدرى مصريا مقالك ا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2726
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 يرى ويشعر هبذا الشىء وهذه اهلوية املدفونه داخلنا،
راااااااااااااااائع ولكن قليل من اراهم ىف حياتى

الظاهر أن ما يبدو من" ما..هذا الشىء "يرون  اليوميه
البائسه ليس على االوضاع.. سوء االوضاع جعل الناس ثائرين 

ل منهم يرى املصرين اصبحوآ بل ثائرين على أنفسهم،...
ان ذات الشخص نسى انه منهم، آل منهم والعجيب... سيئني 

األصبع الذى اشار ولو آان حرك هبذا... يشري اىل السلبيات 
 .ملا آان هذا حالنا.... به ساآنا 

لألسف ال تعلم حكومتنا قيمة املصريني حىت اصبح املصرى ال
ألمسيته ارض املصريني يعرف قيمة نفسه ولو آان لإلبداع وطن

فهل من بلد جرى هبا ما جرى ملصر ومازالت الشوم تنهال على
لكى يغريوا شيئا ما زالوا هنا، ومازال يعملون رؤسهم وهم

بأرض واشرت اىل اهلها عليك ان تراه اوال وان آنت... ما 
 .بالقطيع فماانت اال غنم يرعى مثلهم

 :حييى. د

 عب من آل تصورومع ذلك، يبدو أن املسألة أص

**** 

 العالقة بني اجلنون واإلبداع

 خالد صادق. أ

لكن حاقدر أعلق جايز اآون مافهمتش آويس علشان آده مش
هقول رأىي للزمن ومش عايز حد يعلق عليه الىن ماليش ىف علم

 .الكالم دهو النفس

انا الصراحة مش مقتنع اننا ممكن نقارن اجلنون باالبداع 
وجه مقارنه الن اجلنون مرض نفسى ببساطة واالبداع الن مفيش

ببعضها الستنتاج افكار جديده بغض حاله تفوق ىف ربط االفكار
مفيدة وقدرنا اذا آانت النظر عن ما اذا آانت مفيده أم ال

واذا مل نستفد منها ار ابداعيةنستفاد منها هنسميها أفك
وبكده ممكن ترمجتها وفهمها هنسميها أفكار جمنونه وعجزنا عن

 واالبداع انون نقارن بني حاجتني االبداع

 :حييى. د

 أحرتم عدم اقتناعك، وأرفضه

، ما دمت"ومش عايز حد يعلق عليه"وأيضا أرفض حتذيرك 
تسمح لغريك مبثل يا خالد قد مسحت أن تعلق على غريك، فالبد أن

 .ذلك

أنىن أرفض هذا التبسيط وربط مسألة اإلبداع  آما
 .بالفائدة من عدمها

وأعتقد أنه بغض النظر عن ختصصك أو موقفك املعلوماتى،
 فإن جهدًا أآرب مطلوب منك،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2727
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حرآية الوجود"برجاء الرجوع مثال إىل آتاىب املرجع 
وسوف جتد فيه الرد أو رمبا يكفى أن تعيد ،"وجتليات اإلبداع

عن العالقة بني اجلنون" 2008-8-11قراءة اليوميتني يومية 
عن العالقة بني اجلنون" 2008-8-12يومية &  )"1(واإلبداع 
 )"2(واإلبداع 

**** 

 "احللقة واملضرب"قصة قصرية : يوم إبداعى اخلاص

 : ى عادلرام. أ

مبفردك تكتتب ىف, وبقربك تبعثىن عرضا, بالنهاية مترغىن
مقيدا ىف سجلك االحايني، طربك, املكان جاهال, قعر السفينة

لتنتعش, احفادك تلعن قربك، وسط آوم الرتاب وجثث, مغادرا
تقذف سفرك ببشاعة لفظ, فتسهر حول املرايات, الذآرى
 .حييى عم شكرا يا. لطرقات

 :حييى. د

 كرا يا عم رامىش

**** 

 : وليد طلعت. أ

بدال ما تثور تِفن بتاريخ(تعليق على اليومية السادسة 
 )2007-9-7قدمي 

 :على املقطع الذى يقول

 قالوا عندك حّل تاِنى؟"

 اظْن: قلت

 ال بْد عايش ، ْمل ماهو طوْل ما احلر

 إنه يدفع ما عليْه

 يعىن حاتعمل ايه؟: قالوا

 أنا آل ده، قلت أشيل

 أل، وأآرت من آده،

 وابتـِِدى رغـْم اللى جارى

 لوْ ما فاِضلِشى غريى حىت

 ورينـا شطارتْك: قالوا

 خيبتْك ربنا يبارك ىف

 ُطــْز: قلت

 فيْك: قالوا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�"  يــــوميــــــــا "   2728
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 يـِئـِـْن ىف اللى يناْم: قلت

 ـْنأوِ ِبداْل ما يثور، ِيفـِ

األمانة وبعدين يا أستاذ ده فعل بشرى أعانك اهللا على محل
 .وبتعمله خارق وتاريخ جميد اللى انتا عملته

ان) بعد سنة من النشرة؟(أما عن النهاية فرأىي املتأخر
الفن والوجع من أجبديات أى ثورة ممكن حترك الناس لقدام

وى منزعالن ق وآتري من العظماء تصور وأنا ىف الثانوى آنت
شيخنا جنيب حمفوظ ألنه ىف نظرى وقتها آان بيفن مش بيثور
مهما آانت عظمة إبداعه لدرجة اىن آنت باحسبه عالسلطة،

للزمن مش شئ امنا حتريك وعى الناس وترك عالمات فنية خمرتقة
هني، وميكن ييجى اليوم اللى نقدر فيه نعمل آل احلاجات مع

 .بعض

 :حييى. د

حمل الثورة أو أن يكون) اإلبداع(ن فرق بني أن حيل الف
 .بديال عن الثورة أو أن يكون حافزا للثورة

بني الشعر -أظن ىف رده على توفيق احلكيم  –مّيز أدونيس 
شعر التحريض(وشعر الثورة ) إعادة تشكيل الوعى(الثورة 

 )إخل....إذ الشعب يوما أراد احلياة : مثل: على الثورة

اإلبداع"الوعى، يؤدى إىل املسألة أن تثوير حرآية 
 "للثورة اإلبداع"الذى ميهد بدوره " الثورة

 .هى حلقات ال تنتهى 

 ولنا عودة 

**** 

ختطت صفحاته األلف" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى" -
 .صفحة حىت نسيت املنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2729
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אא،:אא−358

تعتعة

 درويش، ذلك الشعر اآلخر: العودة من املنفى
 الكالم ال يكون آائنا حيا إال إذا آان شعرا، 
 والشعر ال يكون شعرا إال إذا آان فعال بعثا، 

والفعل البعث ال يكون آذلك إال إذا آان إيقاعا حيويا 
يتوقف حىت بعد أن يرتجح بني الثورة واألنغام، إيقاعا ال
 تنتصر احلياة للحياة، تنتصر حىت باملوت،

املوت هو اخلتام البدء الرائع ملن محل األمانة شاعرا  
يتخلق منه وبه آون آخر، آون هو الواقع األوقع من الواقع،

 .وليس آما آان يناور الشاعر وهو يومهنا أنه احللم

:قال) 1981 فصول أآتوبر(حني رثى أدونيس صالح عبد الصبور 
ال نعود نقّوم الشاعر بتشكيالته الفنية أو جتّزءاته املرحلية،"... 

وإمنا نقّومه مبشروعه آامال، بالطموح الذى حيرآه، بالرؤيا الىت يصدر
 ".عنها، واألفق الذى يفتتحه، واملعىن الذى يؤسسه

11: جريدة احلياة(مث عاد أدونيس يبكى رحيل درويش ىف 
آتب شعره آمثل آيمياء حتّول املوت إىل حرآة..: ".قال) اجلارى

وحيثما اغرتب، أقام. حية، وخترتع الشطآن حىت للقوارب احملّطمة
 ". عاصمة لألمل، جاعًال من الشعر أرضا أخرى، ومساء أخرى

ابريل": (أما حممود درويش نفسه، فكان ِمن آخر ما آتب 
، ما)ية، تصدر عن اجلامعة األردن»الة الثقافية«2008 

 ":النفى"قاله مصنـِّفا تشكيالت 

 ..." أما املنفى اخلارجيّ فهو انفصال املرء عن فضاء مرجعى، عن مكانه   

 جمتمعه وثقافته،  أما املنفى الداخلي فهو ُغرْبة املرء عن.... 

باعتبار الوجود اإلنساني آّله شكًال من: " ... إىل أن قال
 "!أحفاد حواء وآدم بالتاريخ املنفى، منذ أن عوقبنا حنن أشكال

إذا آان األمر آذلك، وهو عندى آذلك، فقد تدعم لدّى مفهوم
هو الرجوع من هذا املنفى الذى   :إن املوت   :مألىن حديثا يقول

 اضطرتنا إليه والدتنا، أو خروج جدنا وجدتنا من اجلنة، هو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   2730
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إىل احلياة فينا وبنا حني خيتفى جسد أحدنا فيتلبس وعيه   الرجوع
ن حيب احلياة آما أحبها أى واحد يعيش شاعرا حىتمن تبقى منا مم

يكتب آخر أبيات قصيدته على هذه األرض، بقرار هذا املوت اآلخر،
 .الىت ال تنتهى   ليبدأ قصيدته اجلديدة املمتدة

 شاعرا، آتب أو مل  اإلنسان، أى إنسان، ال ميوت إن عاش 
إن آان قد واصل جتدده بالناس وىف  يكتب بيتا واحدا،

ىف بؤرة أحزام اخلالقة،  لناس، ال ينفصل عنهم، خصوصا وهما
ميارسون فرحة الوالدة املتجددة، ليس بعيدا عن آالمهم

رمبا هذا هو ما التقطه  الرائعة، وال عن غنائهم الصداح،
حني) األسبوع املاضى:الدستور (  جارى الشاعر إبراهيم دواد

ماوى الذى جعلسليل احلزن الس..."وصف درويش وآيف آان، 
 ".آالمه شعرا وصمته شعرا وتراجعه شعرا

"...استشهدت آثريا بقول أدونيس ىف رثائه لعبد الصبور 
،"إخل ...ذلك الشعر اآلخر –ففى حلظة الشعر، خصوصا حلظة املوت 

بفضل –بقدر آاف ما أعايشه اآلن    قد عايشت بعد   ومل أآن
ر واألسطورة واجلنساملوت والشع   وأنا بني   مرضاى وغري ذلك،

آيف حنرتم: واجلنون، أتعلم مع مرضاى وخرباتى اجلديدة القدمية
 .الكلمات، بتجاوزها، فتتخلق احلياة بال وصاية، فهو الشعر

من هذه اخلربات ومثلها، جعلت اللحظة الراهنة تتعمق ىف
وجداىن وأنا أتعلم سر الوجود واجلنون والشعر والبعث،

هو انتقال الوعى الذاتى إىل الوعىآيف أن املوت   وصلىن
مل يكن  أن ذلك  الكوىن تناغما واتصاال، ليكشف ىل صديق،

جديدا أبدا، وأنه قول موجود ىف متون هرمس مثال، فعرفت أنه
 . موجود ىف متون آثرية، حىت لو مل تكتب أبدا

املعرفة تتجدد، وقد تتحق واقعا، وقد تسبقنا! يا إهلى 
 .قبل أن نعيشها - الشعر خاصةىف –لتصاغ ىف ألفاظ 

،الكلمة باىب    تدقُّ )... 2: "(آلمات تقول  حني آتبت سابقا   
.تلحقُنى  ، اهلرْب   أحاوُل ،  أنتفْض  ، القدمي الوعى    ، ُتغافل.أصدها
ْ ،    املعاِجَم     أغافل أمضى ) 3( .   فأنسلخ   ، أآوُنها  اَملخاِض   بني اجلحافْل

 ، أخلق والعَدْم النىبَّ    َوالرُّؤى، بني   الضياع   بني  :، أطرُحىن. والنحيْب 
حني آتبت هذه".  القصيدْة   فتوًلُد  ، جديدا ، أقوُلىن  أبتعث   احلياة 

، مل أآن متبينا حقيقة ما)14/9/1983(الكلمات منذ ربع قرن 
، ولكن حني"بني النىب والعدم: "ميكن أن يكون وراء هذه الصورة

مل يعد   إىل رحابة املطلق، عرفت أنه   عاد حممود درويش من منفاه
إىل رام اهللا، لكنه عاد إىل وعى الكون فينا، وأدرآت ما وراء

 .الصورة الىت قفزت مىن قبل أن تصل إّىل

إذا آان علينا أن نعرتف بفضله، فال بديل عن أن يواصل
ا، حىت آادتآل منا معرآتنا ضد آل قوى االنقراض الىت حتيط بن

 .تتغلغل فينا

 آما عنون آلمته أدونيس،" أحب أن أبكى"، ال ..ال 
 .أحب أن أفرح حزينا مسئوال، بني النىب والعدم 

 ومع ذلك، فالفراق صعب
 .خاصة هذه األيام 
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 !"قصري املدة هلدٍف حمدد"العالج النفسى

سنة، متجوزة بقى هلا 26أنا عندى حالة، : يسرا. د
 شهرين ونص

 وقعدتى معاها قد إيه؟: حييى/ د 

 مرات 4: يسرا. د

 ورا بعض؟: حييى/ د 

 أل على مدار شهر ونص تقريبًا: يسرا. د

 .يعىن هى مع جوزها شهر ومعاآى شهر ونص: حييى/ د 

تقريبا، املشكلة إا عايزة تتطلق، هى من أول: يسرا. د
ليلة الدخلة رفضت تنام تاىن مع جوزها، قالت إن جوزها آان

 .عنيف معاها أوى ليلتها وأنه تقريبا اغتصبها

 وهى جاية تشتكى من إيه؟: حييى/ د 

 أعراض اآتئاب وضيق وآالم من ده: يسرا. د

 ء التكّيف، والزهقاآتئاب من اللى هوه، وّال بتاع سو: حييى/ د 

 .أظن االتنني، ميكن التاىن أآثر: يسرا. د

 عندها اخوات بنات؟: حييى/ د 

آه وهى الكبرية، هى من مشال الصعيد، من بلد قريبه: يسرا. د
 هّى بتسافر عشان تيجى اجللسة هنا ىف القصر العيىن، من مصر

 أبوها بيشتغل إيه؟: حييى/ د 

 مش فاآرة: يسرا. د

 ملشكلة إيه؟ فني السؤال؟ا: حييى/ د 

املشكلة إىن حاسة إىن مزنوقة ىف الوقت، جوزها: يسرا. د
 قعد معايا آخر مرة، وعنده استعداد دلوقىت إنه يطلقها، 
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قال ىل لو مش باقية علىَّ حاطلقها، مش عارفة املفروض
أعمل إيه، أقعد معاها لوحدها؟ معاه وبعدين معاها؟ معاهم

 الوقت الضيق ده؟ مها االثنني مع بعض؟ حاعمل إيه ىف

 جوزها بيشتغل إيه؟: حييى/ د 

شهور 6آهربائى، بس ىف السعودية، ونزل اجازة : يسرا. د
عشان يتجوز، بقى له شهرين ونص تقريبا وراجع بعد األجازة،
هو آمان يبقى ابن عمها، آانوا يعرفوا بعض قبل اجلواز، هى

ان خاطرآانت رافضاه من األول، وقالت إم أجربوها تتجوز عش
 .أه افتكرت أبوها متوىف.. وصية أبوها

 هى حلوة؟: حييى/ د 

 عادية: يسرا. د

 بتشتغل؟ أو آانت بتشتغل؟: حييى/ د 

 آانت ماسكة حسابات ىف مصنع مالبس: يسرا. د

بصراحة هى حالة صعبة، يبقى جواب أسئلتك: حييى/ د 
صعب، وعشان آده ما عنديش رد جاهز، خلينا األول نتعلم

 :ة واحدة، واحنا بنشوف إيه اللى جارى حواليناواحد

، بيسموه"بالعالج النفسى حمدود املدة"احلالة دى بتفكرنا   ·
 Short Term Dynamic" العالج النفسى الدينامى القصري"ساعات 

Psychotherapy ده عالج يتم ىف خالل أسبوعني تالتة أربعة حسب ،
قيق هدف بذاته،االتفاق، وهو بريآز على نقطة حمددة، لتح

وحكايته إن املعاجل واملريض يلموا املسألة وحيّوطوا عليها زى ما
يكونوا بيعملوا لبخه حوالني ُخراج لسه ما استواش، وملا األمور
تتحدد، ومعىن املرض وأصوله تتجمع ىف إيديهم، يروحوا هْب
يفتحوا عليها، وخيتربوا التفسري اللى وصلوا له، بعد ما يكون

ض جاهز للكشف والتعرية، حاجة آده زى اجلراح ما بيفتحاملري
اخلراج بعد ما يطّمن إن اِملدة جاهزة خترج منه، ده علم جيد،
وتكنيك حمرتم، بس صعب، هى مش مسألة استعجال أو سريع سريع،
وجناح العالج ده يتعرف من نتيجته، زى اجلراح ما يعرف إنه فتح

رج من اخلراج قدام عينه، احلالةىف الوقت املضبوط ملا املدة خت
بتاعتك دى مش آده بالضبط، بس أنا بافّكرك إن العالج النفسى

 .مش ضرورى ضرورى يبقى شهور وسنني

 يعىن أعمل إيه؟ :يسرا. د

الزنقة اللى انت فيها ميكن ختليكى تفكرى :حييى. د
بإيقاع تاىن، يعىن حتددى املدة، وحتددى حاتقيسى خطواتك بإيه،

زة توصلى إليه، وهْب سوا سوا، نوصل لقرار مهما آانوعاي
يعىن عندك وقت حمدد، الزم نعمل فيه. صعب، حاجة زى آده

حاجة، بس حاتعملى إيه بالضبط ىف الوقت ده، إنِت مش دورك
إنك تقوىل هلا بشكل مباشر تكمل وال ما تكملش، هى غالبا

 .حاتوصل لقرارها وحتسم األمر مبساعدتك

 يب وجوزها؟ط: يسرا. د
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هو باين عليه راجل آويس، والدليل أنه استىن :حييى.د
الفرتة دى هبدوء، وماضغطش عليها ملا رفضت، ودلوقت مستعد
يطلقها، وتاىن حاجة الزم حنطها ىف االعتبار أنه ممكن ما يكونش

 اغتصبها وال حاجة، احتمال

 هو بيقول آده :يسرا. د

وية منبصراحة احلالة دى بنشوف من خالهلا زا :حييى. د
أبعاد مشكلة الناس إللى شغالني وشقيانني بره، وبيجوا هنا
ىف أجازاهتم عشان يتجوزوا قوام قوام ويرجعوا تاىن، زى ما
يكونوا هيشرتوا شنطة هدوم مثال، وساعات زى ما يكون بعضهم
بياخد بضاعة ّجيرهبا، إن ما نفعتش يرجعها، األلعن يا عيىن إن

قوا موافقني، أهو سرت وربناالبنت هى وعيلتها آتري بيب
 .يسهل

 .برضه لسه حاسه إىن مزنوقة جامد :يسرا. د

عموما إنت حاتفضلى جنبها، ها تستىن مش آتري، :حييى. د
لغاية ما هى تقرر، وانت تشتغلى معاها ىف اللى هى
حاتقرره، حاتتطلق حاحتتاجك، حاتكمل حاحتتاجك، بس ما

من الصعيد، وطالقهمتنسيش، االستعجال فيه خطر تاىن، هى 
دلوقىت صعب، يا إما حيقولوا إن الراجل فشل ومربوط، يا
إما إا طلعت مش بكر وآالم من ده، الزم نعمل حساب آل

ىف الوقت! االحتماالت، لكن ده ما يعوقشى القرار األنسب
 .املالئم

 بصراحة حاجة حتري، وبعدين؟ :يسرا. د

تعملى آل اللىإنت دآتورة بتعاجلى الناس، ب :حييى. د
تقدرى عليه، وبتستشريينا أهْه، عايزه إيه أآثر من آده،
إذا آانت حاتكمل حاتشتغلى معاها ىف عالقتها جبوزها، إذا
آانت حاتطلق حاتشتغلى معاها ىف نتيجة ده، خلى بالك، لو
اتطلقت واحنا مش جنبها ومعاها، ده ميكن يأثر على فرصتها

كرر، يعىن ممكن تكرر املوضوع دهاللى جاية، وميكن احلكاية تت
 .لو اجتوزت تاىن

 إزاى؟ :يسرا. د

وآمان ما تنسيش إن احنا قلنا إنه جيوز جوزها :حييى. د
 .ما اغتصاهباش، ده احتمال وارد

صحيح، أصلها قالت آمان أا هى اتعرضت: يسرا. د
 .النتهاك جنسى وهى صغرية

حصل ليلة وده ممكن يكون سبب ىف تفسريها للى: حييى/ د 
الدخلة وقالت عليه اغتصاب، ميكن اخلربة األوىل وهى صغرية
خلتها تستقبل أى ممارسة على أا اغتصاب الزم حتطى ده ىف

 .حساباتك

  .ربنا يقدرىن: يسرا. د
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 حلظة صمت - املقامة اخلامسة

    وُعْدنا
  ... وقلنا   فقالت
   ..آنُت أحسب َأنا ُهَنا  وما

 تبدَّى جديدا ِبَنا،  فما آان منَّا

 فمادْت، متادْت،  حىت    تردََّد : الصدى    رْجع   ولكن   ُآْثرا   آنت   وما

آان الذى    آأن قانا، ل   دون   حال الذى    ذاك   تعاتُب   فراحْت
 بنا،    وليس   منه   قد آان

  . َلُه   أهال   ليس الذى    ملثل   العتاب   حيق   يوما   آان   وما
 :   الكالم ِمنِّى    راح   وما عنها،    غبُت   وما

 ،  انطلقنا 

  . املدي   طوال   انقطاع   بغري   استمَّر   احلديث   آأن 
  الفناء   أخاف احلنان،    ُجبنـْح   أذوب اِجلَنـان،  ى من   ُتهدِهُد   

 !!آفى  - اخللود   أوان   بغري 

 غياب   إال   آان   وما خصاٌم،    َقْبال   آان   فما   ,صاحلتـْـىن   وما 
  البصر،   خطف   خلف الرؤى  

  . التـَقـيـْـَنا   آذاك
 ْآُنَت الذى    ِملثل   ِمثـْال   ليس الذى    وحق يقال،    ال الذى    وَحقَّ

 َتُقـلـُْه،     وملـّـا َتعْنى  

 احلياة،    وحق

 املنتهي،   ِسدرة ىف    مات الذى    املمات   وحق

  : سواه   حقا   ليس الذى  وحق  
 :  أقوُل  

 فراقا،   يوم   ذات   يكن   ملَّا   َآَان الذى    بأن  

  ". أوان   بغري :"  له   يقال   يوٌم   َجاَء إىل    احلديُث   كذا   تأجَّل   ولكْن 
  "...." .  فقالت
  . خجلُت
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  قْبال،  آانالذىتقولجبوارى، فعادْتالىتغمزُت  
    قصدًا،   تغافلُت 

  فعادْت،
 غبيَّا،     فـَهـْمـًا   تصنَّعُت

  . تغاضْت 
وُبعُد، ،    قطُّ "...   : احلقيقَة   أقول   ال لكى    آثريا   آالما   فقلت

   وآيت   وآيَت ..  فشيئا   شيئا    الثـُّمالة حىت    آان الذى    ومثَل وإّال،  
 إذْن،   َفَهيَّا   َفِهْمُت، ،   فهـَـمَّْت "

    : اختفْت ...انتبهُت غفوُت،  فرحُت،  
 رد    ـزِِّزاملقـ   الغريِب   العذوِل   اخلبيِث   الدخيِل   وراء    توارْت

  . آخره إىل  ...أدرى    لُست   ما ..   الطوية   خبيِث احلروِف،    لصِّ ،    االس 
  :  قالْت   تـَُهْروُل،    فعادت  

 !!!) أنا (  قدميا   ِخال   أعابـُِث

  . اُخلَطى   خطَف   تسارع   فعادت إليها،  أجرى    القفٍز على    قفزُت
  غريبًا،    شيئا   قلت   وما  
 بعيدًا،   يوما   آنُت   وما 

 حجرها، على    َدْومًا   َتردََّد   قدمي   حلٍن   َنْبض   فأنشدُتها 

  . َأِعـْد :  فقالت
 :  بنا يغىن    الغناء   وراح ،  جديًدا   فِرْحُت

 طيوَف   السماء   حتت   لتنحتَُ   الكهوِف   جبوف   الطيوُر   تطري "..
 اَحملار   مهَس   يناشُد عميٍق،     حبٍر    جوِف ىف    النوارُس   تبيُض  لقاء،ال 
  .."هتادى   مبوج   املياِه   حفيَف 

 فتهفو

  . مساحا :  القدير   فأدعو  
  اجلميلُة؟ هاذى    يودِّع   احلضوِر   بكل   املستجُري   أنا

  . آال 
الذى   آمثل   حبيبا   شروقا   يكون   الغروَب   تستميح    عودة إىل 

 بنا،   يوما   آان 

 دفئًا،    وأآُثر 

 وصال،    وأوثُق 

  ميوت،   زيفا   آان الذى    ألن 
 ،يطوُل   مهما   طال   ولو اخلداع،    عمر   طال   ولو   ميوت

  . سالما 
 الوداع،   أنف   رغم   عودٍة إىل    سالما

 .  سالما 
 

1/7/1993: صباحا   وربع   عشرة   الساعة:    املومنارتر
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I08<I2008>26א

 )(מ−361

 حاالت وأحوال
 :مقدمة

 :آيف تقرأ هذه احلالة

أوّصل خربتى من هذه حماولة جديدة ىف سلسلة حماوالتى أن
 :واقع ما خربنا معا، مث نرى اآلن سويا

هى حماولة مل أتبني حجم صعوبتها احلقيقى إال بعد أن
 .دخلتها

آنت دائما أطلب من طلبىت وزمالئى وزميالتى األصغر أن
منذ أآثر من) بالصوت والصورة(يكتبوا احلاالت الىت نسجلها 

 يستجيبون، فتصورتوآانوا ال) هى والعالج اجلمعى(عشر سنوات 
أنه الكسل، وحني دخلت التجربة اآلن عرفت السبب، تبينت أنه
يكاد يستحيل أن يكتبها إال شخصى شخصيا ألسباب سوف نراها

 ).اليوم وغدا وفيما بعد(من أول حالة 

تذآرت أن سيجموند فرويد مل يكتب إال مخس حاالت طويلة
ملناسب، وأعيدتومع ذلك آان هلا تأثريها ا) على قدر علمى(

قراءهتا عدة مرات، مبا ىف ذلك التشخيص، والتفسري، فكيف آان
ميكن أن يثرينا هذا العظيم أآثر فأآثر لو أنه آانت عنده
اآلليات األحدث الىت بني أيدينا اآلن، وما العمل وعندى حاال

ليس هناك خطا، فعال(  مئات احلاالت مسجلة بالصوت والصورة
 حدة مثل األخرى ؟وال حالة وا) مئات

تأآدت من صدق ما أآرر من أنىن استقيت أغلب معرفىت
باإلنسان، وبنفسى، وليس فقط باملرض واملرضى، من مرضاى،

،"نقد النص البشرى"وأنىن أمارس الطب النفسى مبا أمسيته 
ناقدا) املريض(هبدف إعادة تشكيله مبشارآة النص ذاته 

 .ومبدعا

طوال العشرين  تصدر" لتطوراإلنسان وا"حني آانت جملة 
من أهم" حاالت وأحوال"سنة الىت صدرت فيها آان باب 

 ) الشيت(أبواهبا، لكننا آنا نعتمد على ما آتب ىف املشاهدة 

 وما تبقى ىف الذاآرة، مل يكن َثمَّ تسجيل ، ومع ذلك لقى
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الباب ترحيبا داال، وثار حوله نقاش جيد، وهو سيصدر قريبا
د أن أصبحت بني أيدينا آلأّما اآلن، وبع. ىف آتب متتابعة

هذه املادة املسجلة صوتا وصورة، فاملسألة تلّوح بوعود أآثر
 .ثراء، وأدق منهجا، وأمتىن أن نرى ذلك سويا

 :ختوف

بعد أن آتبت املسودة األوىل حلالة اليوم، قرأهتا، وتقمصت
بعض األصدقاء القراء، وبصراحة شعرت أنىن قد أآون قد عجزت

غري ما  ، أو أنه سوف يصلهم من احلالةعن توصيل ما أريد
إذا هم قرأوها آما اعتادوا  أتصور أنىن أريد إبالغه، هذا

أن يقرأوا قصة أو رواية، أو قرأوها على خلفية تقليدية
 .عن ما يعتقدون أنه املرض النفسى أو اجلنون

فخطر ىل أن أعرض بعض التوصيات، غري امللزمة، فكل واحد 
 رأ ما يشاء آما يشاءيق -ىف النهاية  –

 :توصيات غري ملزمة

أرجو أال يشغلك موضوع التشخيص مبكرا، حىت لو جاء اسم)1
توصية هلا وضع خاص بالنسبة،(هذا املرض أو ذاك ىف املنت، 

 ، )للزمالء األطباء

ال حتاول البحث عن تشخيص أصال فهو غري مفيد، مث هو: بل )2
 لة، قد حيد من مساحة التلقى الحتواء احلا

مث إن التشخيص ، جمرد الفتة، ىف هذه احلالة بالذات ليس)3
، يصل إليه أى مبتدئ بكل"الفصام"إشكاال، ، فهو 

ال يعىن شيئا ىف -آما سرتى –التصنيفات املتاحة، لكن هذا 
 ذاته، فلماذا؟ 

مثل(ال حتاول أن ترتجم ما تقوله املريضه إىل أعراض )4
 )الآتئاباهللوسة أو الضالالت أو حىت ا

مشاعر الشفقة،) وهوغري ممكن غالبا(جتنب ما أمكن ذلك )5
 وأيضا التحفز لالهتام 

جتنب أيضا االنشغال بالبعد القانوىن، وهل هى مسئولة)6
 .أو غري مسئولة، فهذا سؤال يطرح ىف سياق آخر

مبشاعرك آما  ال حتاول أن تقيس ما تقرأ، أو ما يصلك،)7
-أن تطرأ عليك   ا أن تستعدوقد يكون مناسب(تعرفها، 

 )مشاعر ال تعرفها  -مثلى

 ال حتاول أن تسارع بالفهم، خصوصا الفهم التعليلى)8
 ، مع أنه وارد نسبيا الحقا) آذا بسبب آيت(

ال حتاول أن تسارع بالتفسري، والتفسري املطروح  :األهم)9
هنا ليس هو االحتمال األوحد، هوجمرد فرض عامل، قابل للتغري

ليس. مزيد من املعلومات، واملتابعة، واملناقشة والنقد مع
 مهما أن تقبل التفسري املطروح أصال، لكن ليس مفيدا أن 
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)وهكذا سوف يكون احلال ىف معظم احلاالت(ترفضه برمته،
ولك تفسريك اخلاص دائما، مع التوصية أن يكون مرنا متجددا

 لصاحلنا مجيعا

أوصينا، هذه احلالة الىت ال حتتاج إىل شفقتك، آما  )10
الىت ال ينقصها اهتامك، هى حتتاج أآثر آثريا إىل احرتام: وأيضا

وآالم من حوهلا، وآالمنا) معلنة أو خفية(جتربتها، وآالمها 
 .بكل معىن الكلمة

على لسان احلالة،  الكلمات الغريبة الىت تصل إليك  )11
آتبناها آما نطقتها املريضة، فال تسارع بالبحث عما تعىن من

آلمة حنتها" (اجلـّـْدَلَغــَـْة"   :ث املبدأ نوع مما يسمى حي
، وهى Neologism  شخصيا مقابل آلمة إجنليزية مضغمة هى

فال داعى أن ترفض آلمات مل تسمعها) اخرتاع لغة جديدةتعىن 
أبدا من قبل، وأيضا ال داعى للمبالغة ىف البحث عن داللتها

 .املرضية مبكرا

 :مالحظات واعتذار

من هذه احلالة هى نتيجة مقابلة  املادة املعروضة هنا  ·
مدة ثالث ساعات تقريبا،  ، ومناقشة واحدة، استغرقتواحدة

آل مخيس ىف قصر  وهو ما جيريه الكاتب مع تالميذه وزمالئه
هذا غري الوقت الذى استغرقته(العيىن منذ حواىل أربعني عاما 

 )آتابة املشاهدة من الزميل مقدم احلالة

املريض، يضاف إليها  التسجيل جيرى بعد أخذ موافقة  ·
موافقة أهله أحيانا، وتسجل املواقفة بالصوت والصورة آل

 .مرة

حلني(األمساء، حىت أمساء بعض األطباء ليست حقيقية، ·
هلم وللمريض، وذلك  استئذام واالستقرار على األنسب

 ، وآذلك العناوين عادة)حييى. باستثناء اسم د

التفريغ مت حرفيا تقريبا، ولكنه حني اإلعداد للنشر مل ·
يكن آذلك متاما ليس آذلك مائة ىف املائة، ىف آل مواضع
التقدمي، فهو حرىف مائة ىف املائة بالنسبة لكالم املريض أو
أهله، وهو أقل بالنسبة لكالم الزمالء، وهو أقل فأقل

جدا عن بالنسبة للشرح، ويتم حذف االستطرادات البعيدة
 احلالة عادة، لكنه ىف النهاية هو ينقل ما جرى متاما، أما

 .التنظري الالحق فقد يتم هنا ىف النشرة، أو ال يتم

ذلك من(باإلجنليزية   متت ترمجة معظم الكلمات الىت نطقت ·
أثناء التقدمي واملناقشة إىل العربية،) عادة األطباء لألسف

 و احلذف لضبط السياقوهذا أجلأنا إىل بعض اإلضافات أ

آلمتان قد تظهران معربتان ألسباب التعود مها آلمتا  ·
دون ترمجة، وذلك لفرط  Sheet" شيت"وآلمة  group" جروب"

فعذرا ، الكلمتان ترتمجان إىل  استعماهلما هكذا منذ سنوات،
فعذرا) شيت" (ورقة املشاهدة"و ) جروب" (العالج اجلمعى"

 .مؤقتا
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)شيت(ت مشاهدة واحدة املعلومات املتاحة هى معلوما ·
قام بكتابتها زميل طبيب مقيم بقسم الطب النفسى ، قصر
العيىن، تغري امسه إىل حممود، وهى خامس حالة يقدمها ىل شخصيا
ىف هذا اللقاء األسبوعى اإلآلينيكى لعرض احلاالت ومناقشتها
بطريقة ليس هلا عالقة باالمتحانات ائيا، بل لعل العكس هو

الىت ترد ىف هذه  ىن أن ذآر األفكار واآلراءالصحيح، مبع
اللقاءات ىف االمتحان قد ُتنقص من درجات املمتَحن أو تعرضه

ال حتيزا ضد املنهج، أو ضد اآلراء، أو صاحبها ولكن( للرسوب 
 )لصعوبة إثباهتا تقليديا، رمبا

إن حضور هذه اللقاءات هو اختيارى حمض، ليس فيه ·
له بالتقدير الروتيىن ىف االمتحان أو إثبات غياب، وال عالقة

 ) .آما ذآرنا(التعيني 

 :طريقة عرض احلالة هنا

بصراحة، لقد فوجئت، رمبا مثلما سيفاجأ القارئ حني بلغت
مثان وستني صفحة، وآان االحتمال  صفحات عرض احلالة آاملة

األول أن خترج على حلقات، اثنتني أو أآثر، ولكنىن بعد أن
ة األوىل، وجدت أن ىف ذلك برت قد خيل بالتسلسلأيت املسود

املطلوب ، فكثري من التساؤالت الىت قد تقفز إىل القارئ قد
إذا ما انتظرت إىل اليوم التاىل، وخاصة  ختُفُت أو ينساها

وأن بعض التساؤالت قد تكون مستثارة من ميكانزمات دفاعية
هى أنهذه واحدة، أما الثانية ف). ال أبرئ نفسى منها(

القارئ اجلاد واملهتم قد يضطر إىل الرجوع إىل ما نشر ىف
اليوم السابق حىت ميكنه أن يسلسل السياق، وأن يتذآر
األحداث، ومبا أا جتربة ، ومبا أن النشر اإللكرتوىن هو النشر
اإللكرتوىن، يسمح بكل شىء، فقد خطر بباىل أن أعرض احلالة

زءا جزءا ىف األيام التالية،برمتها ىف أول يوم، مث أعرضها ج
مع املناقشة حسب ما يرد إلينا من نقد وتساؤالت، أو بدون

ىف أيام. مناقشة لشرح ما َغُمَض أو ُأْجـِمَل ىف الشرح األول
مبعىن أن أعيد عرضها آل مرة مع  )ما أمكن ذلك(متتالية 

الشرح املناسب أو الرد املناسب، أو اإلضافات املناسبة، حسب
 تصى احلالما يق

هل أعرض الفروض العامة آلها ىف: مث إنىن مل أستقر بعد 
البداية، أم أعرض فرضا أساسيا مث يتفرع منه ما يتفرع، أم

 أؤجل عرض الفرض الذى انتيهنا إليه إىل آخر مرحلة؟

 ومبا أننا جنرب ، فدعونا حناول آل ذلك

 أو بعض ذلك

 مث نرى

 : خطوات العرض

 :جه التاىل سوف يتم العرض على الو
املشاهدة آما آتبها الزميل مقدم احلالة حرفيا، مع .1

تكرار بعض مقاطع آالم املريضة، أو املعلومات عنها باللون
 .األمحر استعدادا للمناقشة الحقا
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  نص التعقيب املبدئى على املشاهدة  .2
 ، وتشمل مقابلة أخيها)تقريبا(نص مقابلة املريضة حرفيا    .3

 بعد املقابلة  نص الشرح  .4

 نص مقابلة املريضة وأخيها بعد املناقشة  .5

 تعقيب عام وتساؤالت  .6

 ) وأحواهلا(احلالة 

 نقٌص عقلّى، أم نصٌّ ُمَعاْد

آما آتبها الزميل بالنص، وقرأها أمام(املشاهدة : أوال
 )األستاذ وزمالئه

 :التعريف املبدئى

سنة، أرملة، من مشال مشال 42) ليس امسها احلقيقى(محيدة 
، وقد حضرت لالستشارة)حاليا(عيد، وهلا ولد واحد الص

 .الطبية مع أخيها، وهى موافقة على طلب العالج 

 )بالنص(آاآلتى  تلقائياوقد آانت َشكواها 

األنفـُِسى هى شر اللسان، وشر النفس، بتغيظىن بواحدة
 وآل أما أعمل لقمة  .دى أصًال مرات عمى  جاهلة امسها مرمي،

 .ط ىل منل حتت الطبقهتضمها ىل، أو حت

 )إعادة(

 األنفـُِسى هى شر اللسان

 وشر النفس 

 بتغيظىن بواحدة جاهلة امسها مرمي،  

 .دى أصال مرات عمى 
 وآل أما أعمل لقمة هتضمها ىل  

 . أو حتط ىل منل حتت الطبق 

األنفـُِسى ماسكاىن من عند معدتى، وبتحاربىن ىف الصوم
والصالة، من عند ختمى من أمام ومن وراء علشان هيه عاصية

 .وآافرة

 ) إعادة(

 األنُفسى ماسكاىن من عند معدتى

وبتحاربىن ىف الصوم والصالة من عند ختمى من أمام ومن 
 وراء

 .علشان هيه عاصية وآافرة 

خفا، بتحاربىن من غري ما أشوفها،دى عاملة زى طاقية اإل
 .آان عندى وجع ىف ختمى وربنا قنعىن من ناحية زوجى

 ) إعادة(
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 دى عاملة زى طاقية اإلخفاء

 بتحاربىن من غري ما أشوفها،

 .آان عندى وجع ىف ختمى وربنا قنعىن من ناحية زوجى

بعد ما مات أنا اجتوزت ملك األحياء واألموات الذى آان
 .يعطيىن هوا حنان ىف ختمى

 ) دةإعا(

 بعد ما مات أنا اجتوزت ملك األحياء واألموات

 .الذى آان يعطيىن هوا حنان ىف ختمى

وجاتلى الشهوة ناحية ابىن مرتني مرة وانا علّى احليض
ومرة وأنا متشطفة وساعاهتا آنت عاوزه اقتله علشان مفيش

 .أم تتجوز من ابنها، وده حرام

 )إعادة(

مرة وانا علّى احليض،  :وجاتلى الشهوة ناحية ابىن مرتني
 ومرة وأنا متشطفة 

وساعاهتا آنت عاوزه اقتله علشان مفيش أم تتجوز من
 ابنها

 .وده حرام

آان فيه نفوس حلوة جتيلى من عند ربنا ىف نفسيىت الساعة
 .واحدة باألخص

 )إعادة(

آان فيه نفوس حلوة جتيلى من عند ربنا ىف نفسيىت الساعة
 .واحدة باألخص

* * * 

 :قالت) آمان(سؤاهلا عن تفصيل أآثر ملا تشكو منه وعند 

النفوس بتاعة احلياة والشر بامسع صوهتم، وعاوزين ياخذوا
 .دول ما بيبطلوش آالم بالنهار أو الليل   البيت مىن أو يضربوىن،

 )إعادة(

 النفوس بتاعه احلياة والشر

 بامسع صوهتم وعاوزين يأخذوا البيت مىن أو يضربوىن

 .ش آالم بالنهار أو الليلدول مابيبطلو

واحدة من نسوان اعمامى عايشني جنبنا  دى..،..مرمي
 .وعاوزين حياربوىن ىف املعيشة عشان أسيب البيت وأطفش

 )إعادة(
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دى واحدة من نسوان أعمامى عايشني جنبنا..،..مرمي
 .وعاوزين حياربوىن ىف املعيشة عشان أسيب البيت وأطفش

تقول ىل أنه أنا ال آآل خالص علشان األنفسى اللى معايا
ياآل األآل بتاعى وهو بيتحكم ىف بطىن وبيسّمعىن صوته يقول ىل أنه

 .ويتقلب علّى ىف شهوتى ويقول ىل إنه عاوز يتجوزىن   يأآل أآلى،

 ) إعادة(

أنا ال آآل خالص علشان األنفسى اللى معايا تقول ىل أنه
 يأآل األآل بتاعى

أنه يأآل وهو بيتحكم ىف بطىن وبيسمعىن صوته يقول ىل 
 أآلى

 .ويتقلب علّى ىف شهوتى ويقول ىل أنه عاوز يتجوزىن 

وحياول ينيمىن عشان يتحكم ىف نيىتأنا مش بانام ألنه عاوز 
 .يعمل أفعاله الوحشة معايا

 )إعادة(

 أنا مش بانام ألنه عاوز يتحكم ىف نيىت

 .وحياول ينيمىن عشان يعمل أفعاله الوحشة معايا 

الرآبة عشان جوزى مايلمسنيش تانيةأنا آنت بانام 
وانا نامية لكن بعد ما مات منت آده برضه عشان حمدش يتجوزىن

 .وانا نامية

 )إعادة(

أنا آنت بانام تانية الرآبة عشان جوزى مايلمسنيش
 وانا نامية

لكن بعد ما مات منت آده برضه عشان حمدش يتجوزىن وانا 
 .نامية

آآل أو أشرب اوأنا نفسى أموت وارتاح أنا مش عارفة 
 .أنام لكن مش عارفة إزاى أموت

 )إعادة(

 أنا نفسى أموت وارتاح أنا مش عارفة آآل أو أشرب أو أنام

 .لكن مش عارفة إزاى أموت 

فيه نفوس طاهرة بيضاء باشوفهم وقت الصالة فقط، وهّم قد
الكف وبيطريوا واحد أو اثنني شبه العصافري ويقولوىل

 .استغفرى

 :)إعادة(

 نفوس طاهرة بيضاء باشوفهم وقت الصالة فقط فيه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2743



א  26I08I2008א –א

وهم قد الكف وبيطريوا واحد أو اثنني شبه العصافري،
 .ويقولوىل استغفرى

يقنعىنوملا آآل لقمة زيادة آان  يقنعوىن ىف األآلوآانوا 
 .ىف األآل ويقوم ميررها ْف حنكى

  :)إعادة(

وآانوا يقنعوىن ىف األآل وملا آآل لقمة زيادة، آان يقنعىن
 .قوم ميررها ْف حنكىىف األآل وي

تسقيط لكن آلهم ماتوا موته ربنا بعد 2أطفال و 9خلفت 
 .آام شهر

 تسقيط  2أطفال و 9خلفت 

 .بعد آام شهر لكن آلهم ماتوا موته ربنا

عادل ابىن ماآانش بيتحرك خالص وآان بيتشنج على طول
فوق السطح وقت فقلت بسم اهللا ورميته منوآانوا حياربوىن فيه 

 .وآنت حارمى نفسى آمان لكن الرجالة حلقوىنمعة صالة اجل

 )إعادة(

 عادل ابىن ماآانش بيتحرك خالص

 وآان بيتشنج على طول

 وآانوا حياربوىن فيه

 فقلت باسم اهللا ورميته من فوق السطح وقت صالة اجلمعة

 وآنت حاْرمى نفسى آمان 

 .لكن الرجالة حلقوىن 
 :الشكوى من املرافق 

"حسن"سنة،امسه  38اإلعدادية، عمره مبلط، حيمل ): األخ(
 ، متزوج وله ثالثة أوالد، متعاون، مهتم) ليس امسه احلقيقى(

بعد ما باعت نصيبها ىف الورث من األرض من سنني تقريبا
وأعطت الفلوس جلوزها فهوه استخدم جزء من الفلوس ىف بناء
البيت بتاعهم والباقى تاجر فيه وخسرهم، وبعدها حالتهم

تدهورت وبقت حاسة أا أقل من الناس اللى املادية
حواليها، وبقت تكلم نفسها ىف الشارع ورحت انا وأمها

وقالت أنتو هاالبيت نزورها بعد ما خلفت ورفضت تدخلنا 
 .متوتوا العيال

آانت حالتهم املادية بتسوء أآثر ىف أآرت، سنوات 4ومن 
 خصوصا بعد ما جوزها حالته الصحية تعبت شوية ، 

ن ساعتها بدأت محيدة تتعب قوى وتقول موضوع األنفسىم
 اللى بتتحكم فيها

 وآانت تشك ىف مرات عمها مرمي أا تريد إخراجها من البيت  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2744
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وآانت بتقول إا بتشوف أشكال وحشة على احليطة وعلى
 مرتتات أعمامها

ومابقتش هتتم  وآانت بتقول أا بتسمع أصوات ىف وداا
 ى حاجة ىف البيت بنظافتها الشخصية ومابقتش تعمل أ

ومن ساعتها بدات املشاآل بينها وبني جوزها لكن ماآانتش
 .بتقول لنا عنها وعلشان آده ماآناش بنتدخل

تقريبا عرفنا إا رمت ابنها اللى مش من سنة ونص
بيتحرك فيه إال عنيه، رمته من فوق سطح البيت بعد صالة

ها معاناوأخدنا  وساعتها قلنا إا اجتننت جبد،  اجلمعة،
جوزها لكن هو وطلبت إننا نطلقها منالبيت وآانت تبكى 

 .اتوىف بعد احلادثة بكام يوم

خالص وال على) على جوزها(ساعتها ماآنتش زعالنة عليه 
الواد اللى مات، وآانت بتضحك هببل آده وآانت تقول أنا مش

 )عبد الرمحن: إللى فاضل (عاوزة أشوف إبىن 

ن فوق سطح البيت أآثر من مرةوحاولْت ترمى نفسها م 
 .لكن آلنا بنلحقها وبقينا نراقب نظراهتا

أخذناها مستشفى العباسية علشان تتحجز لكن رفضت متضى
لكن بعد  وأخذت عالج من هناك وبقينا نعطيه هلا بالضغط،

آده عرفنا أا بقت ترميه ىف عني احلمام، واحلالة ما احتسنتشى
العيىن علشان تأخذ جلساتفأخذناها على القصر   آتري،

الكالم ىف: شهور 4جلسات واحتسنت قوى ملدة  4آهرباء وأخذت 
موضوع األنفسى قّل، واألصوات اللى بتسمعها واألشكال الوحشة
دى اختفت، وبقت هتتم بنظافتها وبقت تسأل على ابنها دائما

 .وتطمئن عليه، وساعتها مكانتش بتاخد أى أدوية

رة تانية زى األول فأخذناها علىتعبت م شهور 6لكن من 
 .القصر وبدأت تأخذ دواء

 : األحوال املعيشية احلالية

عايشني ىف بيت حجرتني وطرقة ومحام ومطبخ، فيه آهرباء
 بدون مياه أو صرف صحى

 : التاريخ السابق

 ال يوجد تاريخ سابق للمرض النفسى غري املرض الراهن

 قة من املسجددخل األسرة حواىل مخسة جنيهات يوميا صد

آانت املريضة تبيع لعب أوالد أمام املنزل، وتكسب بعض
 .تساعد به ىف مصاريف املنزل  املكسب الذى

 : التاريخ األسرى

إبن العم آان يتعاطى الباجنو ، ويتصرف تصرفات  .1
 شاذة ويتكلم بغري ترابط ودخل العباسية لفرتة، ومل يشف متاما
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أيضا إبن ابن العم آان يتصرف تصرفات شاذة، ودخل  .2
 مستشفى العباسية

 :األسرى  الرتآيب

  ):آما وصفه أخوها ، وأقرت املريضة تقريبا: (الوالد
آان رجال طيبا ، أمت املرحلة االبتدائية، حيسن الكتابة

، متدين منتظم ىف الصالة) وهبذا َعِمل آاتب ىف فرن(واحلساب 
مات. والصوم، عطوف، راعى، ال يفرق ىف املعاملة بني األوالد

سنها عشر سنواتبالسرطان ىف سن الستني، وآانت املريضة 
ويقولون إا مل تشارك ىف احلزن) 1978مات سنة (تقريبا 

مالحظة أخيها برغم أنه(عليه، ورمبا مل حتزن عليه أصال 
 (!!!).سنوات  8األصغر، آان سنه 

سنة، ربة منزل، عملت بعد 74عجوز عمرها  :الوالدة
ار بعض الوقت، وهلا مخسة إخوة وأخوات،وفاة زوجها بائعة خض

لكن) آالم األخ(طيبة ومسئولة . وهى ال تصلى لكنها تصوم
 : تقول عنها املريضة

أمى مكانش فيه تفاهم معاها وماحستش من ناحيتها حب أو
 حنان

يذآر األخ أن املريضة آانت تقوم بكل عمل املنزل، مبا ىف
ها بأمها سيئة، وساءتذلك رعاية إخوهتا األصغر، وآانت عالقت

 .أآثر بعد زواج املريضة

 :اإلخوة واألخوات

 :مخسة

 )مبلط(سنة  49ذآر   )1

 املريضة  )2

 )مبلط(نة س 38ذآر    )3

 سنة متزوجة وهلا مخسة أوالد 35أنثى   )4

 سنة متزوجة وهلا ستة أوالد 30أنثى   )5

 :عن العالقة بينهم تقول

الوالد حسن وحممود  كنإخواتى البنات ساآنني بعاد عننا ل
 .آويسني معايا

 :التاريخ الشخصى

تأخرت ىف املشى،آانت الثانية، وآان احلمل مرغوب فيه، 
رمبا نقص(لكن بعد إعطائها عددا من احلقن، أستطاعت أن متشى 

 )فيتامني د

مل تظهر على املريضة أى تصرفات عصابية أو مسات نزوية
 أثناء الطفولة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــــا يــــومي"   2746
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 :املدرسة

وقد ترآت الدراسة لتعتىن استمرت حىت رابعة ابتدائى،
 .بإخوهتا وألا مل تتقدم فيها أيضا

 :العمل

 آانت تبيع آشرى أمام املنزل وتساعد زوجها ىف املصاريف

وبعد وفاته آانت تبيع حصاالت أطفال فخار أمام املنزل
 أيضا

 : التاريخ العاطفى

 ال معلومات آافية

 :التاريخ اجلنسى 

اة الزوجية، ومن خاللإال ىف احلي(ال معلومات آافية 
 )األعراض

 :التاريخ الزواجى

زواج تقليدى، األسطى إبراهيم ، مسكرى، فارق العمر
 ، هو أمى، ال يصلى وال يصوم 40وهو  20عشرين عاما، هى 

 : تقول عنه

آان يضربىن ىف بطىن وىف رأسى ساعات وماآنش فيه معاونه وال
 تفاهم بينا، 

ل والشرب واللبس وآان الآان يصرف الفلوس آلها على األآ
 .يعطيىن فلوس حىت َأِود اجلريان بيها

ماآنش عاوزىن أرآـّب أى وسيلة وآان عاوز خيلف آل سنة
 .ذآر أنا صحىت آانت تعبانة

العالقة اجلنسية آانت ُمـرضية على حد آالم املريضة ، مرتني
 ثالثة ىف األسبوع،

بآالم ولكنها توقفت منذ مخس سنوات بعد أن بدأت تشعر 
 )على حد قوهلا(أثناء اجلماع، وأيضا بسب سلس بوىل، 

 :األوالد

 انا ماآنشي ّىل نصيب ىف اِخللفة ودى حكمة ربنا 
آلهم آانوا بيموتوا علشان ماآنش فيه معاونة وانا

 صحىت ضعيفة وآانوا حياربوىن فيهم،
، ما.زى أبوه يصرف آل فلوسه  )زوجها(إبراهيم  

 .نعرفشى فني

 )إعادة(

 انا ماآانشى ليه نصيب ىف اخللفة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2747
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 ودى حكمة ربنا 

فيه معاونة  وآلهم آانوا بيموتوا علشان ما آنشى 
 وانا صحىت ضعيفة وآانو بيحاربوىن

زى أبوه يصرف آل فلوسه، ما نعرفشى) زوجها(  وإبراهيم
 فني

 مباشرةمات بعد الوالدة : سعد

وقعت على راسها، بيقولوا: ماتت سن تسعة أشهر: أمينة
 خ؟؟ارجتاج ىف امل

 ماتت سن ثالثة أشهر: هند

 ماتت سن شهران: مىن

سنة، أوىل 14هو الوحيد الذى عاش وسنه اآلن : عبد الرمحن
وأصيب بارجتاج ىف املخ، وفقد، إعدادى، وقد وقع وعمره عام 

 .الوعى وآسرت ساقه، لكنه اآلن عادى

 شهور 3ماتت سن : خدجية

، البلغ من العمر تسع سنوات، وآان مشلوال   :عادل
بله غالبا، وهو(يتحرك، يتشنج باستمرار، ومتخلف متاما 

 )الذى ألقته من على السطح

 :التاريخ الديىن

ربنا بيحبىن ويرسّلى نفوس طيبة تقول ىل خليكى مع -
 .ربنا

 .أنا مش عاوزة أموت آافرة، لكن بيحاربوىن على معيشىت -

 وبيحاربوىن عن الصالة والصوم -

 :الشخصية قبل املرض

انت حتب النظافة وآانت موسوسة ىف النظافة وآانت تغسلآ
لنفسها ولو حد غسل هلا تعيد عليه الغسيل، وآانت داميًا ىف
البيت من غري أصحاب وال أصدقاء تعمل شغل البيت وآانت داميا

 .منعزلة

 :احلالة العقلية الراهنة
 :الرجوع إىل الشكوى أوال برجاء

 ملشاهدة آما وردفضلنا عدم إثبات هذا اجلزء من ا
تعطل فهم احلالة أعراضحىت نتجنب ترمجة الشكوى إىل   حرفيا،

باملنهج املعروض حاليا، ونكتفى بإضافات املعلومات التالية
دون ترمجتها إىل أعراض حمددة ، ونكتفى  ألمهيتها اخلاصة،
 :باقتطاف ما يلى

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   2748
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هادئة متعاونة ، ال ترآز نظرها ىف:  املظهر العامل
، واملكانات غري طبيعية، تعرف الزماناملتحدث، ال تظهر حرآ

 .واألشخاص، ذاآرهتا القريبة والبعيدة سليمة

لكن ال يصل بوضوح أو بشكلخيرج عن مساره آثريا، : التفكري
 ،)Formal thought disorder(دائم خللل ىف الرتآيب اجلوهرى 

وبالنسبة حملتوى التفكري حنيل القارئ إىل أول املشاهدة وشكوى
 . حىت ال ُنَسمِّى األعراض املريضة

آانت خليطا من الالمباالة،  :املزاج واحلالة االنفعالية
 .واالآتئاب، واالنشغال، وعدم االتساق أحيانا مع حمتوى الفكر

اختلف التقييم اإلآلينكى من املقابلة، عن : الذآاء
نتيجة اختبار الذآاء الىت أجريت للمريضة، ففى حني آان

حدود احلد األدىنى أن ذآاء املريضة ىف التقييم اإلآلينك
جاء اختبار الذآاء حيدد ذآاءها أقل للمستوى املتوسط،
وهذا املوضوع سوف(التخلف العقلى البالغ بكثري، حىت درجة 

 ) تتم مناقشته تفصيال ألمهيته ىف طريقة عرض احلالة

 استدراك واقرتاح

قررُت عما جاء ىف املقدمة، ودون حذف أى جزء،  دون تراجع
ىف آخر حلظة أن أتوقف عند هذه املرحلة إلمكان استيعاب ما قد
تثريه احلالة آما آتبها مقدمها من أسئلة، مث نعرضها هى هى
غدا قبل الشرح واملناقشة أو حنيل القارئ إلزاما إىل اليوم
السابق، إصرارا منا على تكامل وتواصل العرض، ومع أن هذا

انه  لكنىن أتصور ولو مؤقتا قد بدا ىل نوعا من التعسف،
ضرورى لو أردنا أن نقدم ما ميكن أن نتعلمه من خالل هذه

 احلالة بشكل حيتاج إىل بذل اجلهد املثابر

 عذرا

 فالتجربة جديدة

 .واملعرفة تستأهل

فهو أن نتلقى أوال بأول أية استفسارات االقرتاحأما 
دنا إالواقرتاحات ، بعيدا عن طلب معلومات إضافية، فليس عن

ما عرضناه ىف الوقت احلاىل، وأيضا بعيدا عن التوقف عند
فضال عما ذآرناه ىف -مناقشة التشخيصات احملتملة، فهذا

 .ليس قضيتنا احلالية -املقدمة

* * * 

 : ملحوظة هامة 

بالرغم من االستبعداد اإلآلينيكى لكل االحتماالت العضوية
ة األآثر دقة هلذهفإنه جيرى حاليًا استكمال الفحوص الالزم

  .االحتماالت مجيعًا، وسوف ننشر أية نتائج دالة ىف حينها
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 "ُمَعاْد)سكريبت(نص"نقٌص عقلى أم
 تأجيل واجب

ن هذه احلالة والذىم) اجلزء األول(أينا نشرة أمس 
اشتمل على جمرد قواعد وتوصيات قراءهتا، مث عرض ورقة
املشاهدة الىت آتبها الزميل مقدم احلالة، وقد انتهت

 :النشرة، مبلحوظة هامة تقول

بالرغم من االستبعداد اإلآلينيكى لكل االحتماالت"
العضوية فإنه جيرى حاليًا استكمال الفحوص الالزمة األآثر

ه االحتماالت مجيعًا، وسوف ننشر أية نتائج دالة ىفدقة هلذ
 ".حينها

مبجرد ظهور هذا اجلزء األول وصلتنا إشارات وتنبيهات
لعدد من االحتماالت جعلتنا نفضل تأجيل نشر اجلزء الثاىن حىت
حنصل على مزيد من املعلومات ما أمكن ذلك، وأيضا حىت تأتينا

النسبة ألى احتمال عضوىنتائج ما جيرى من استقصاءات حبثية ب
مباشر يفسر موت البنات وأخيهم هبذه الصورة، وأيضا رمبا

حالة اإلبن املعوق، املقتول، وآذا قد يشري إىل توقيت  يفسر
 .موت الوالد

الداعى للدهشة أن هذه املالحظات وصلت من صديق ليس
تكون هذه  احتمال أن  طبيبا، ومع ذلك فقد تساءل عن

إىل عودة هذا  الزهرى بوجه خاص، آما أشاراألسرة مصابة ب
املرض للظهور خصوصا ىف البالد املتخلفة والطبقات األدىن،

 .فتأآد قرار التأجيل

نعلم صعوبة التأجيل واحتمال االضطرار إىل ضروة إعادة
نشر اجلزء األول من احلالة بعد أن تصلنا هذه املعلومات

  سبيل هو أسلمونتائج األحباث، لكننا وجدنا أن هذا ال
للفرض املقرتح، إن ظل آما هو،أو وجب تعديله وإعادة  وأصلح

 .النظر حبسب ما يصلنا من معلومات وأحباث

**** 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2750



א  27I08I2008א –א

"أو.. إما: "العلم أنىن ال أوافق على تبىن موقف  هذا مع
 و.. عضوى"ىف تصنيف األمراض النفسية والعقلية إىل 

، وال ىف تصنيف األسباب إىل اسباب إمراضية مادية،"وظيفى...
وأخرى إمراضية دينامية، فحىت لو ثبت ىف هذه احلالة، أو
غريها أن السبب عضوى حبت، فإن التفاعل هلذا السبب قد يكون

أو ديناميا أو آليهما، فتكون قراءة اإلمراضية  غائيا
إن   .شاملة عالقة هذا بذاك  Psychopathologyالنفسية 

لضعف أبسط مثل لذلك هو ظهور الوسواس القهرى تعويضا
الذاآرة عند آبار السن نتيجة لتخثر الشعريات الدقيقة ىف

"االحتشاءات املتعددة الدقيقة"املخ، املسئول عما يسمى 
Minute Multi-Infarcts، 

)اإلنساىن(فإن ظهور ما يسمى الشلل   وحىت ىف مرض الزهرى
ال ينتج مباشرة من General paralysis of insaneالعام 

الزهرى، وإمنا هو ينتج عن Spirocheteىِّ اإلصابة بـعليو
تفاعل املصاب ىف الطور الثالث للمرض مع املؤثرات الثقافية

Boydواحلضارية احمليطة، أو آما قال عامل اإلمراض األشهر بويد 
إنه ما حيدث هذا املرض ليس فقط عملية التزهر بل تفاعلها

 It is not onlyمع عملية التحضر، أو بألفاظه
syphilization but also civilization that is 

responsible for General Paralysis of Insane.  

لكن املسألة ىف هذه احلالة ليست فقط ىف أن ُتشخَّص املريضة
مبا أصاب قدراهتا املعرفية املتماسكة أو تفككها القطاعى

 . وإمنا ىف البحث عن احتمال زهرى ِوالدّى مسئول عن موت األوالد

**** 

  وفيما يلى مؤجز املالحظات بفضل اقرتاح الصديق الذى
 :التأجيل  جعلنا نفكر ىف هذا

موت األب بعد إلقاء اإلبن عادل من على: احلدث األول
السطح، وبرغم الزعم أن األب مات تأثرا، إال أن املالبسات
تشري إىل استبعاد ذلك، فهل يا ترى آان مصابا مبرض من قبل

 .زهرىوبالذات ال

تلك العيوب والقصور اخللقية الوالدية الىت: احلدث الثاىن
واحتمال عالقتها مبوت أخوه) املعاق(آانت ىف األبن املسخ 

   .وأخواته البنات

حيا، حىت" عادل) "املسخ(بقاء هذا اإلبن : احلدث الثالث
سن التاسعة، برغم أنه آان األوىل باملوت لو آان اإلمهال فقط

 .باشر ملوت أخواته البنات وأخيه البكرىهو السبب امل

وإن آان ذلك(هو إحلاح األم على طلب العالج : احلدث الرابع
 .بشكل أآد سالمة بصريهتا ) سوف يتأآد أآثر ىف احللقة التالية

**** 

 من حيث املبدأ، فقد أثار جمرد نشر اجلزء األول من احلالة 
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محاس األصدقاء والصديقات الذى نورد منوذجا منه من االستجابة
أميمة رفعت، وإن آانت مل تتعرض. الفورية للصديقة د

رمبا انتباها إىل) سببية(لتفاصيل تشخيصية أو عّلية 
التوصيات الىت قدمناها قبل عرض احلالة، ومن بينها أن ما
يهم ال يرتآز ىف التشخيص ىف املقام األول، ولكننا نورد نص

 للداللة على االستجابة املرحبة،   أميمة.تعليق د

وأيضا لتكرار الدعوة إىل مزيد من التساؤالت قبل األسبوع
 .القادم

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

........... 

 :أميمة رفعت. د

آثريا احلاالت الىت أشكرك على عرض هذه احلالة الىت تشبه
تقابلنا ىف املعمورة، و لذلك فستكون مناقشتها ذات فائدة

ألعرضها  )إذا مسحت ىل(آما أنىن سأنتهز هذه الفرصة  .عظيمة
جيدون ىف رؤيتكم للحالة طريقة على زمالئى باملستشفى لعلهم

تعلموه جديدة للتفكري أو حىت إضافة جيدة ملا يعلمونه و ما
 ..من دراساهتم السابقة ومن اإلمتحانات

رؤية املريض أثناء ىف مقابالتى للحاالت الذهانية حتدث
احلالةحديثه فرقا آبريا ، و أنا أعلم آم هو صعب نقل 

فقد عانيت ىف حماوالتى املتواضعة إلجياز احلاالت ) وحكيها
بالتأآيد –وال ينقصكم . (وشرحها ىف باب اإلستشارات املهنية

 أن أطلب وصفا لتعبريات جسدها أو وجهها أو صوهتا أثناء –
الكالم، و لكن هل أطمع فقط ىف وصف اإلنطباع األوىل الذى

 اها؟لشكو ترآته لديكم أثناء حكيها

 وبعد 

فمهما آان السبب، أو آان التشخيص فستظل احلاجة ماثلة
إىل عرض ديناميات التفاعالت املختلفة، خاصة من جانب األم،
ولو احتاج األمر إىل إعادة ترتيب األولويات، واملناطق األْوىل

 بالرتآيز،

وإىل احللقة التالية الىت نأمل أال تتأخر عن االسبوع 
 .القادم
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 )85حلم(نص اللحن األساسى

هذه حمطة ترام وأنا حائر بني أبعادها النتظار جمئ ترام
ما، ولكن ترقىب لسطوع القمر ىف النافذة املطلة على احملطة

وأمتادى ىف الطلب وما أآثر. ةحيث أختلس نظرة بعد نظر
ولكن أنا ىف. حىت مىت تبقى وحشىت. األصدقاء الذين يسألونىن

رحلة ال مفر منها آأا قضاء وقدر، واحلق أا رحلة شاقة
مرهقة وأطول مما تصورت وعند العودة مل يتبني ىل إال قفص مربع
هو النافذة ووجدهتا مبوضعها ولكنها بدت وامجة ال تستجيب وال
جتيب، وآما آنت باألمس، وقفت حتت النافذة منتظرا غري عاىبء
 .باملارة وأخريا هبط على صوت حديث آاهلمس يتخلله ضحك مكتوم

 : مث مسعت صوتا يتساءل

 ما حكاية الرجل الذى يقف حتت النافذة؟  -

 : فأجابه صوت ضحكتها

 .إنه يبكى عن ذآرى حبيب ومنزل  -
 : التقاسيم

، فأنا صحيح أقف من مدة حتت النافذة،شككت ىف نفسى...
لكنىن مل أصدر أى صوت، وال أنا بكيت أصًال، فالتفت إىل مييىن
فوجدته يبكى حبرقة وتساءلت آيف مل أمسعه وهو بكل هذا
القرب؟ ورحت ألوم نفسى أنىن لست أنا الذى آنت أبكى،
وتصورت أنه آان علّى أن أبكى وأنشج بصوت مرتفع حىت تسمعىن،

تتعطف علّى بإطاللة، أو على األقل أنال نصيىب من هذه وقد
 . التعليقات احلانية الساخرة معا

الحظت أن دموع الرجل جبوارى تسيل فعال بغزاره، وهو غارق
ىف صمته، مث أخذت الدموع تتجمع، وتتوالد، وتتكاثر، مث
تتدفق بسرعة مذهلة، وآأا شالل يهدر، حىت راحت حتفر ىف األرض

رعان ما اتسع وصار را جاريا يتألأل ضوء القمر علىجمرى س
صفحته، فقفزت إىل الزورق الذى اقرتب من الشاطئ وآأنه

 .يدعوىن شخصيا إليه

 وجدتىن بني األصدقاء الذين آانوا يسألونىن عن وحشىت وحىت 
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مىت تبقى، ودون أن أجيبهم وصلهم جواىب، مؤتنسا هبم،
احأنا ر"فأداروا جرامافونا راح يصدح بصوت عبد الوهاب 

، فتغريت حاىل، وأفقت ممتلئا"زماىن هدر، وال آانش عندك خرب
رعبا، ورحت أجرى حىت قفزت إىل املاء دون تردد، وعجبت أم مل
حياولوا أن حيولوا بيىن وبني ذلك، وال حاول أحدهم اللحاق ىب

 .إلنقاذى

يتغري املنظر ألجدىن ىف ترام آخر، ليس تراما متاما، ومسعت
وصول الديزل األسباىن إىل حمطة طنطا، ووجدهتا امليكرفون يعلن

ترآب القطار وتتجه إىل الكرسى الوحيد اخلاىل جبوارى،
فتزحزحت قليال حنو النافذة، لكنها مضت ىف املمر حىت جتاوزْتىن،

 واستمرت حىت نزلت من باب العربة الناحية األخرى، 

رعبوقام القطار مواصال رحلته إىل االسكندرية وقد عادوىن 
الزورق واألغنية، ونظرت من النافذة، لكن القطار آان يسري

  .بأقصى سرعته

آلفت حبمل رسالة إىل املرحوم الدآتور حسني فوزى،)86  حلم(
فقلت له إن معى عرضا إلعادته ىف اخلدمة مع زيادة ملموسة ىف

 . وختصيص حجرة فاخرة ملقامك. الراتب

وال احلجرة، ولكن ضحك الدآتور وقال إنه ال يهمه الراتب
 .يهمه احرتام فكره وآرامته

 .ورجعت وىف يقيىن أن مهمىت قد فشلت

 : التقاسيم

فرحت بفشلها وآنت متنيت أال تنجح، لكن ما أن وصلت... 
إىل منزىل حىت دق جرس التليفون، ووجدت أن املتحدث هو
الدآتور حسني فوزى، ودق قلىب خوفا من شئ ما، حتققت خماوىف حني

هل عندك فكرة آم ستكون الزيادة:  دون مقدمات تربيريةسألىن
ىف الراتب، فأجبته أنىن لست متأآدا ولكىن مسعت أا ستكون إىل

قل هلم أنىن قبلت العرض على شرط أن أقتسم: الضعف، فقال ىل
الزيادة مع صديقنا توفيق احلكيم، أبديت دهشىت ومل أقل له،

عندى مشروع سرى أنا: الوماله توفيق احلكيم باملوسيقى، فق
وهو مل خنربك به ألننا نعلم أنه ال ُتبلُّ ىف فمك فوله، قلت

أنا؟ قال نعم، ومع ذلك: معرتضا، مع أنىن أعرف صدق قوله
إنه مشروع حتديث احلضارة الغربية مبا يليق: سوف أقوله لك

 .هبم

 هبم أم بنا؟: قلت له ىف دهشة بالغة

 احلضارة من أصلههبم، مالنا حنن و: قال مؤآدا

 أليسو هم أوىل بتحديث أنفسهم: قلت

 نعم: قال

 فماذا إذن؟: قلت

خالص، أنا عند رأىي األول، أبلغهم أنىن رفضت العرض: قال
 .مجلًة وتفصيال، اآلن ومستقبال
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I08<I2008>29א

 א/א −357

 :مقدمة

يتقلص عدد املشارآني ىف الربيد، ونفتقد مشارآني جادين
آرمي. أسامة عرفة، ود. مجال الرتآى، د. آانوا منتظمني مثل د

.ود) ا املوفقتعود بالسالمة بعد زواجه(مى حلمى . شوقى، ود
على الشمرى، ويغمرنا األصدقاء اجلدد بطالقة ال نستطيع أن

 نالحقها، وىف آل ذلك خري وتنويع،

 لعل وعسى،

 ورمضان آرمي

**** 

 !"لوددت أن أآون مصريا"...

 هيثم شبايك. د

ولكن... وهذا هو األصل ..عك على أا مصر واحدة أتفق م
فقط من باب سهولة اهلضم للموضوع.. يل بالتقسيم هل تسمح

ألآثر من جزء هبدف سهولة ؟؟؟ آالطالب يقسم املوضوع الواحد
 معلش يا(؟؟؟ ...احلفظ والفهم والثبات يف الذهن ألطول فرتة 

 )نوتسباشا إحنا جيل الدروس اخلصوصية واملذآرات وال

ولكن.. ودائما واحدة أنا معك هي مصر واحدة.. أقصد 
حىت أستطيع أن أرى موقعي منها وبالتايل أن أآون أآثر

 .. فأطلب التقسيم!!! للقضية عندما حيني يوم اإلفادة إفادة

.......... 

فأظل دائما حمافظا على .الواقع حني أصطدم بأرض... 
 :اتزاني مابني مفهومني

 "أآره واقعها وأريد إصالحه ولكن...اأحبه: "األول

 أآرهها ولكن ال أنسى أا أمي وأصلي الذي" : والثاني
 " باله ال أآون
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فال يتعارض هذا مع آوا مصر واحدة، وآذلك ال يعترب
بل هو إعادة تنظيم الصفوف إستعدادا..هروبا  التقسيم هنا

 .للهجوم

 :حييى. د

لىأشعر بصدقك وأوافقك من حيث املبدأ، لكنىن ال أوافق ع
أى فصل مريح بني الواقع واحللم، بني ارد والعياىن، بني
البيولوجى والنفسى، ليس ألنه ال يوجد فصل ولكنىن أخاف بشكل

 ،"التربير"و" العقلنة"و" التأجيل"مؤمل من 

"اآلن"نتجرع جرعة الواقع املر، لنصنع منه : باختصار
مبا منأل الواقع احللم الشعر الواقع اآلخر، أنت وأنا، نصنعُه

، وليس لدينا سوى اآلن، يتكرر،"اآلن"به، وحدات زمننا 
 .منلؤه باملمكن وباملستحيل معًا

 هل فهمت قصدى؟

 فأنا مل أفهمه متاما !! إياك

 .أهال هيثم، وسلم على ابنتيك

 هيثم شبايك. د

إيه رأيك... نسيت أسأل سيادتك... ال مؤاخذة يا باشا 
 يف أداء بعثتنا األوليمبية؟

 :حييى. د

استعمال"أرجو أن تقرأ التعتعة غدًا السبت بعنوان 
 .، وستجد رأىي"ىف سعار التنافس وقطع الغيار: اجلسد

**** 

 بريد اجلمعة/ حوار

 وليد طلعت. د

 حقك، بس آنت: يهافيه رسايل آتري ما اتردش عل  :أوال
 أمتىن لو تشري ملوقفك منها

 :حييى. د

أنت تتدفق يا وليد بأمانة مثرية، لكن من اآلن، أرجو
أن تقبل احرتامى وشكرى وعذرى مع تصديقى ملا تكتبه آله،
لكن من الصعب أن يشغل حوارى معك ثالثة أرباع املساحة، آما

–ماتك أرجو أن تفكر معى ىف طريقة نعرض من خالهلا إسها
ومثلها ىف مكان الئق بالنشرة، أو باملوقع، باالضافة إىل ما

 .تيسر ىف الربيد

 وليد طلعت. د

 شوف الفرق بني حوار النهارده وحوار األسبوع : ثانيا
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).لو مل أآن مصريا(فات، خصوصا فيما يتعلق مبوضوع  اللى
سحرانا وال عماللنا عمل، !!البلد دى عامله فينا ايه معرفش

 .ئايه احلب ده رغم آل شي

 :حييى. د

برغم آل اجلارى، مازال(أرجو أن تراجع أيضا يومية 
واحلوار الذى دار حوهلا ألا تفيد نفس ما ")شئ ما: "..فينا

 .وصلك اآلن

 وليد طلعت. د

يه شغل عن العالجف حابب أسأل حضرتك اذا آان: ثالثا
.اجلمعي حضرتك آتبته بعد املقدمة وهل فيه فرصة تنزل حبث د
عماد محدى على املوقع واذا آان حلضرتك آتابة الحقة أو حلد من

 .تالمذتك أساتذتنا، أالقيه فني

 :حييى. د

ى صربى،. توجد رسائل عديدة الحقة، ومن أمهها رسالة د
عزة البكرى. د.معى ورسالة أعن النقالت واملآزق ىف العالج اجل

ىف العالج النفسى اجلمعى ورسالة" العدوان واالآتئاب"عن 
ديناميات التغري ىف احلاالت"جناة النحراوى .املرحومة د

وغريهم وأمتىن أن ينزل ما" البارانوية خالل العالج النفسى
تيسر من تفاعالت دالة ىف العالج اجلمعى املسجل بانتظام ىف قصر

 أيام األربعاء حىت تنزل آلها يوما ما، من يدرى؟ العيىن

 وليد طلعت. د

فني يا عمنا ندوة الشهر ده دا الشهر قرب خيلص: رابعا
أميمة محسنا. منري ود. للغة اآلى آي وبعدين آالم د  ونقدك

 .ىف أقرب فرصة أمتىن تنزل على املوقع.نتابع الندوة 

 :حييى. د

خاصة، أما الندوة فسوفأجلُت نقدى للغة اآلى آى لظروف 
 .أسأل وأبلغ املسئول وأطلب منه سرعة ادخاهلا املوقع

 وليد طلعت. د

ما تردش برضه اال على اللى تشوفه يستاهل يرتد: خامسا
حضرتك بتقرا شخصيا آل الرسايل هّوا: بس، حابب اعرف عليه

 عليك اللي بتوصل الربيد، وّال حد بيفلرتها قبل ما تتعرض

 :حييى. د

ا، أنا أقرأ آل الرسائل، لكنىن ال أرد إال علىطبع
 .مقتطفات منها لألسباب الىت ذآرهتا حاال

 وليد طلعت. د

الآون مسخ مش عايز برضه امتنظر واتكلم بكالمك ومفرداتك
......   )زي ما يوسف شاهني بيعمل آتري مع تالمذته وممثلينه(
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 لغاية ما املفردات دي تسكين واتوالف معاها وتبقى
ت انت مصدرها األصيل، وده احساس قالقينمفرداتي حىت لو آن

 .اخل... وملح عليا 

 :حييى. د

ال يسعدىن يا وليد، وال يثريىن، وال يكسر وحدتى، أن تتبعىن
 .أو حتفظ أجبديىت، أو تتكلم مبفرداتى، هذا ما أزعمه

"ال تسمع آالمى"أنت تعرف املغالطة املنطقية، حني أقول لك 
وختتلف معى، فأنت ىف" آالمى تسمع"فتصدقها، وتنفذها، فال 

 تسمع آالمى،  –ضمنا  –: هذه احلالة

 :ومع ذلك فإليك هذا املقطع من شعر قدمي
  ،  العارى   القدم   دماء   تسيل   حصاه   فوق   بكر درىب " 

  ،  الـِمثـْـِلى   الناس يتبعىن 
 .  ِمثــِلى   ليسوا

 ،  هدْربـَ   إال   يسُلُك   ال ِمثــلى    مْن 

 ،  الوحده   بأنني   حيفره

  ،  األبقي   الراسخة   اخلطوات   فيه   يزرع 
 ". الرؤية   رعـد   من   يرويه

 وليد طلعت. د

 :دعىن اآلن أتبع منهجكم يف طرح األسئلة والفرضيات

هو تواصل انساني) عرب النت هكذا(ما حيدث  له....... 
 ى وناس من حلم ودمحقيقى؟ بني ناس من حلم ودم ووجدان، ووع

 ؟...ووجدان ووعى

 :حييى. د

 .ال

 وليد طلعت. د

اد ايه ممكن تتأثر محيمية احلوار؟ وإنسانيته بالبعد
  ؟)اجلسدى الفيزيقي(املكاىن

 :حييى. د

 .جدا

 وليد طلعت. د

املتواصلني عرب هذه التقنية(هل مشاعرنا جتاه بعض 
ا بشكلممكن تتأثر سلبا أو اجياب) رغم آل شيئ الرائعة

 .تواصل مباشرة يغاير الطبيعى عن أى حماولة أو خربة

 :حييى. د

 .طبعا

 وليد طلعت. د
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وقدرته شاء أم) صاحب املوقع(وجود مرجعية للحوار  هل
هو قابل للطرح من خالل أىب، وشئنا أم أبينا يف التحكم فيما

 رغم االعرتاف املتكرر واالعتذار احملرتم الذي تقدمه(بوابته 
معك، تؤثر على فاعلية احلوار،حضرتك آنموذج للمتحاورين 

 واتساع الرؤية؟  محيمية التواصل، وتعدد األفكار

مشاعر املتحاورين جتاه املرجع وجتاه أنفسهم وجتاه غريهم من
 يف احلوار من طرف واحد؟ الشرآاء

 :حييى. د

 .فعال

 وليد طلعت. د

منوذج امسح ىل بدمج العام مع اخلاص،(هل تشعر أنت آمرجع -
بدفء التواصل وهل خيفف ذلك من) ت آما اتفقناشئت أم أبي

الذى آثريا ما عربت) أقول االغرتاب مش عايز(إحساسك بالوحدة 
 .عنه

                             :حييى. د

 .أحيانا

 )أبدًا: وأحيانا أخرى(

**** 

 84، حلم 83حلم   :األحالم

 83أميمة رفعت حلم . د

بأسطورة أثار هذا احللم خياىل ، فهو قريب الشبه جدا
من" \بيجاسوس"\ختلق اجلواد انح : اإلغريقية " \امليدوزا"\

مث" \بيلريوفون " \بعد قتلها، و جال به البطل  دم امليدوزا
فيمتطيه" \سزيو"\ وقع من على ظهره ليستوىل عليه اإلله

 أحببت الصورة الىت ..."\الزودياك"\وحيوله إىل آوآب مضىء ىف 
أحببت احلرآة اإلنسيابية.. تشبه لوحة مرسومة بريشة فنان 

وللكواآب الدوارة ، ولصعود احلاملة للحصان و صاحبته ،
 ..الفاتنة وهبوط الظالم

مقابل) الفتاة(النوراىن  املخلوق: أسرتىن املتناقضات 
 ، السماء وآواآبها وقوانينها،) الرجل(لوق األرضى املخ

مقابل األرض ورسوخها بأحجار اهلرم ،احلرآة ىف السماء مقابل
الثقافة اإلغريقية ممثلة ىف األسطورة السكون على األرض ،

اهلرم الواقع اخليال مقابل الثقافة الفرعونية ممثلة ىف
 ...احلقيقة

 قة اإلتصال بني األرضاحلوار ىف التقاسيم آان مبثابة حل
والسماء، آان األمل ىف البحث عن مكان لإلنسان ىف الكون

 ...من خالل آواآب الزودياك و رمبا عن مصري له... الفسيح
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 أو رمبا فضوله و  –عكس احلوار رعونة اإلنسان و محقه 
رغم) السماء(بتطلعه الدائم إىل ما هو بعيد املنال  -طموحه

ك تبدو له غري ثابتةحتمله و رغم ذل إنتمائه إىل األرض الىت
 ..بدرجة آافية إلستقراره

احللم عن التقاسيم ، فخيوط اإلثنني مل أستطع فصل صورة
ميكن متعانقة ىف ذهىن آخيوط الدانتيل ال  متشابكة
 ....فصلهما

 :حييى. د

أحتفظ على –برغم أنىن أقدر حماولتك  –مازالُت يا أميمة 
وزا، برغم أمهيةهذا النوع من اإلحالة إىل تفسري النص رم

 .ذلك، ودالالته، ورمبا ضرورته

 .شكرا 

 84رامى عادل حلم . أ

آمسجد حممد_ ذهلت عندما حتولت اخلرابه ايل مسجد للجان
.وآاني اراه من وراء عدسه, ولكن حجارته صفراء  علي

وما داري خيبيت ان, املؤمن وعلمت باحدي حيلي انه جليش اجلن
آل .جبواره علي هيئة حصن اوسورمسجد املنافقني آان والزال 

 االيام سنه وانت حضرتك طيب ياعم حييي وبعودة

 :حييى. د

 وأنت بالصحة والسالمة

 استثناء جديد لك يا رامى،

 )يارب يساحمىن الباقون(

**** 

 قصري املدة هلدف حمدود) 15(النفسى اإلشراف على العالج 

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن إزاى ننجح ىف عمل عالج نفسى دينامى قصري املدى
short term dynamic psychotherapy  خصوصا إذا آانت

طول الوقت، آلما مت إيقاف ذلك  nagging  املريضة نعابة
لتها، وهتدمتعاود الرجوع إليه، ونأخذ آراء آل احمليطني ىف حا
 به آل خطوة ناجحة قد نصل إليها ونتفق عليها؟

يعىن هى أشبه باملتمسكة مبرضها وخايفة متشى ىف سكة ممكن
 يكون آخرها حل للمشكلة؟

 :حييى. د

ال أظن أن املريضة الىت عرضناها ىف اإلشراف ىف هذه احللقة
آانت آما تصفينها، أنا مل أقابلها شخصيا، هكذا اإلشراف،

 لقت فقط على النقطة الىت أثارهتا الزميلة ىف اإلشراف،أنا ع
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آما وصلك، مث إن هذاnaggingأنا مل يصلىن أا نّعابة
العالج القصري ليس رد توفري الوقت أو وقف الثرثرة، وإمنا
هو طريقة لتناول مشكلة حمددة، مشكلة أدت إىل ظهور أعراض

 بذاهتا، فهى حتتاج إىل حسم عاجل،

س جمرد اختزال للعملية العالجية،هذا األسلوب العالجى لي 
وإمنا هو ترآيز على اهلدف ىف حدود املتاح، واملثال الذى
ضربته قياسا هو وضع َلْبَخه على االلتهاب العام ليتجمع

 .القيح فيفتح اجلراح لتصفيته ىف الوقت املناسب

 نرمني عبد العزيز. د

شوف يا د حييى بصراحة إحنا مش داميا بنقرأ آل حاجة،
ش داميا بنقرأ برتآيز، لكن بصراحة دائما آل ما أقرأوم

وبرتآيز ولو عدة سطور أسبوعيا من هذه اليوميات بأستفيد
لو بتكتب لتعليمنا فأآيد حا حيصل، ولكن.. للغاية 

 بالراحة واستمر،

ولكن لو بتكتب ىف انتظار تغيري جوهرى وفورى ىف اتمع،
إليها هذه اليوميات، أو حىت ىف الشرحية الىت تتمىن أن تصل

 فده صعب ومستحيل حيصل بالسرعة الىت ِبتنتظرها

 :حييى. د

 واهللا عارف،

 وال أنا مستعجل وال شىء

لكن رمبا آانت هلفىت أن أطمئن إىل وصول آلمىت أو خربتى
 إىل وعيى ِبُعِمرى الذى تعرفينه، –ولو جزئيا  –ترجع 

 عذرا، 

 .وشكرا

 رامى عادل . أ

شرك ويلتهم قدمه اشتبكنا  راش، حياصرهنتوغل داخل االح
فينتهي تسمرى, محلته ليسقط . يف حديث دامى أن اآمل دونه

والتشبث بالقدر، ال ادري آيف جنونا،  بإفاقته، اللهاث
 .رمبا لرياىن مرة أخرى اصراره العجيب، ويقينه يف العودة،

 :حييى. د

 على الربآة

*** 

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع

 حممد امحد الرخاوى. د

تتكثف الرؤية لدي املبدع وانون لدرجة ترغم آل منهما
جتاوز آل ما هو موجود أو أغلبه يف اجتاه تغيري، ما أو علي

 إخل......جديدة فرض شكل جديد، أو حياة
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 :حييى.د

 شكرا يا حممد

حواْىل صفحة بأآملها آِمال ىف أن ترجع أوال إىل هذه حذفُت
حرآية الوجود"القضية الىت تناولُتها تفصيال وبالذات ىف 

مهما أخذت منك من "تبادل األقنعة"، وآذلك "وجتليات اإلبداع
 .وقت

املسألة حتتاج باإلضافة إىل االجتهادات الشخصية إبداع
 مثابر، وحوار متصل، وإعادة نظر،

 .صربًا، وشكرا

 وليد طلعت. د

بعد، حني افرتضنا ضرورة أليس ما جاء أمس ىف اإلشراف عن
 العرتاف بوجود تلك الزوايا املظلمة الىت تفجر نور اإلبداعا

إذا ما غامر املبدع خبوضها، وخرج منها مضيئا مبا تيسر،
يقدم احتمال تشكيل صورة آيف أليس هذا فرض علمى إبداعى،

ورائنا يتفجر النور من الظالم، وآيف يضىء الظالم الوعى من
 لنبدع؟

 هل املسألة هي نور وظالم؟

 إخل... .بالنور والظالم يتوقف على ماذا نعيناألمر 

 :حييى. د

مع أحرتامى لكل ما جاءىن منك بعد ذلك، وغري ذلك وفيه ما
فيه من إضاءات باهرة، لشاعر حقيقى، أوافقك أننا حنتاج أن

 نوضح ماذا نعىن بالنور، وبالظالم،

فأنا مل أقصد تفجر النور من الظالم، وال حىت أن الظالم 
عى من ورائنا لنبدع، وإن آان هذا املعىن األخري هويضىء الو

األقرب ملا أردت إيضاحه، آل ما أردت توصيله، ومل أجنح
ىف" حرآية املبدع"غالبا، هو التنبيه على ضرورة قبول 

، دون وصاية منه، أو من بعضه، أو من"مناطقه اهولة له"
،كمةمغامر بال خريطة حمغريه، على مسار رحلته، فهو هبذا 

 برغم وضوح التوجه واملسئولية، وليس بالضرورة وضوح اهلدف،

أثناء هذه الرحلة املغامرة سوف جيد نفسه يتخبط ىف 
فعليه حينئذ أن يتحملها  ظلمات، تبدو أحيانا معيقة،

آجزء من رحلته، ال حيرص على افتعال إضاءهتا، وال ينتظر خروج
شجاعة املغامرةالضياء منها، وإمنا هو يعيش الظالم بنفس 
،)وآالم من هذا(الىت يقابل هبا َبْهَر الضوء الذى يغمره، 

 .ولنا عودة

**** 

 درويش، ذلك الشعر اآلخر: العودة من املنفى
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 حممد أمحد الرخاوى.د 

هنا اضراحياتنا هي حماولة إحضار املطلق طول الوقت ح
حيضر يف ال ندري عنه إال أنه حاضر غائب طول الوقت واآلن،
تكثف الرؤي وتضفر الوعي الذي حتما ال يستمر إال أن حلظات

فكأن روعة احلياة وروعة املوت !!!!!!املوت نصبح هناك بعد
  الوعي باالبداع اآلني  هي هذه احللقة املتصلة من حماولة

 .وارىفيكشف ما يكشف ويتواري ما يت

 :حييى. د

 يعىن،

 أحسن قليال، خاصة اجلزء األول

 شكرا

**** 

 :حاالت وأحوال

 : أميمة رفعت. د

 )تعليق على احلالة(

 إخل........ةأشكرك على عرض هذه احلال

 :حييى. د

شكرا، وقد مت اإلشارة إىل إسهامك ىف التشجيع ورأيك ىف
 2008-6-27نشرة االربعاء 

**** 

 لة وأجوبة املوقع أسئ: حوار شخصى

 وليد طلعت . د

أن أفرغ إن أحالمى احلقيقية هى أن أستطيع"... :مقتطف
شرائط املقابالت مع مرضاى، وىف العالج اجلمعى وىف خربتنا الىت

مرضاى بإنتظام ثالثة أيام أو يومني اسبوعيا، حىت أسجلها مع
 عليها،  لو مل استطع أن أناقشها وأعلق

هى ثروة بشرية ليس فقط فيماأنا أتصور أن هذه احملادثة 
 أثناءها، ولكن فيما قاله مرضاى قلته أو درسته

 الكنز؟ هل من جديد يا أستاذى، وهل من سبيل هلذا 

 :حييى. د

أظن أننا بدأنا هذه احملاولة يومى الثالثاء واألربعاء
املاضيني، ورمبا خنصص هذين اليومني طول السنة القادمة لذلك،

 .ةإن آان ىف العمر بقي

 .ربنا يسهل
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*** 

 الدفء البشرى معًا: احلب والكراهية 

 نرمني عبد العزيز. د

جعل الرتك أمرًا طبيعيا والعودة"مل أفهم أمهية جزء 
 "دائما متوقعة

ألىن أعتقد من جتربىت الشخصية إن جزء االحتمالية ده جزء 
مهدد جدًا لإلحساس باألمان والثقة اللى املفروض إن عالقة احلب

 .بتعطيه للمحبني

 :حييى. د

 !واهللا عندك حق

 ،األمان املتحركهى الىت حتقق  احلرآة الواثقةلكن أظن أن 

 ،يضمن استمرارهأما األمان الساآن، فحالل على من  

 لكنىن موافقلسُت متأآدا، 

 على ماذا؟

 .على آل شئ 

 ربنا يسهل ويسرتو

 نرمني عبد العزيز. د

هو أقوى جزء ىف أى "القاسم املشرتك األبقى"وصلىن أن جزء 
عالقة حب ألنه حيميها من آثري من األزمات ويوفر األمان أآثر ىف

 .العالقة

 :حييى. د

  "القاسم املشرتك األبقى": أنا الذى حنتُّ هذا التعبري

 يفًا له،ومتنيت أال يسألىن أحد أن أقدم تعر

فشكرا نرمني أنك استشعرت فاعليته دون أن تطلىب تعريفا 
 جامعا مانعا،

 .فيظل املفهوم مفتوح األبعاد، مفتوح النهاية 

 !!وآل واحد وشطارته
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تفالية املسماه األوملبياد،آل أربع سنوات، تقام هذه االح
فأدعو اهللا أن يتوب علّى من رفض ما اتفق عليه اجلميع، لكن

هذا العام زادت حالىت. اهللا حيبىن غالبا فال يستجيب لدعائى
سوءا فرفضت حىت مشاهدة حفل االفتتاح، وحني فازت الصني مل
أفرح هلا مع أنىن متنيت فوزها على أمريكا بالذات ىف أوملبياد

، أنا أحقد على الصني حقدا مجا، وأمتىن أن تضرب2004نيا أث
أمريكا ىف مقتل، تنافسا ىف آل جمال، لكنىن أمتىن أيضا أن
نضرهبما معا ملا هو صاحل الناس مجيعا، وهو غري هذا الذى جيرى

 . استهالآا واغرتابا

قبل امليالد، 776سنة    بدأ تقليد ما يسمى األلعاب األوملبية
ة هى البحث عن تنافس أرقى بديال عن احلروب، علىآانت الفكر

  )ميكانزمات(هذا ما نسميه ىف ختصصنا بآليات . شرف اإلله زيوس
اإلزاحة، والتسامى، وال تكون اإلزاحة ناجحة إال إذا جنحت أن حتل
حمل ما هو أآثر بدائية وأشد خطرا، إىل ما هو أرق حاشية وآمن

إال إذا أدى إىل ارتقاء حقيقىعاقبة، وال يكون التسامى حمرتما 
حمتويا ما تسامى عنه من غرائز، ال آابتا إياها، فشلت

قسوة وأقل   األوملبياد ىف حتقيق أى من ذلك، حروب اليوم هى أشد
فروسية، وأخبث خمابرات، وأآثر ضحايا، وأخفى وسائل، وأعم
إبادة، فلماذا نستمر ىف الضحك على أنفسنا عرب العامل وآأن

نشاط اجلميل الرائع هو قادر يوما ما على أن حيل حملهذا ال
 .ذلك التوحش الرببرى االنقراضى الغىب

علينا أن نظل نرفض اخلداع باحللول الكاذبة مثل الدميقراطية
املزيفة واألوملبياد املنظرة، حىت لو مل جند البديل اآلن، إن الرفض

لدائم ألصناممع الرضا املؤقت اضطرارا غري االستسالم والتقديس ا
مغشوشة، أما القبول املتأمل املؤقت هو الذى حيرك اإلبداع حنو احلل

 . احلقيقى، حىت لو تأخر ظهوره مما تأخر

منذ قدمي، وأنا أراجع مسألة استعمال اجلسد لغري...   
ما خلق له، حىت لو مسى ذلك إعجازا أو إجنازا، آما أراجع

ته، ظللت دائما أحتفظمسألة التنافس وجماالته ومعناه وفائد
إمنا. على فكرة تنافس األحياء على مبدأ البقاء لألقوى

 تناسبا وتناغما مع   البقاء لألنفع لنفسه ولنوعه وللحياة
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عن -أى مرضاى -ومازلت : نبضها على خمتلف املستويات
لعبة آمال األجسام، متضمنة رفع األثقال، حىت ال يزداد

طبيعة والكونمترآزهم على أجسادهم فذواهتم، دون الناس وال
 .املمتد

من معايشىت: (اجلسد البشرى آما يصلىن آل يوم أآثر فأآثر
هو شريك رائع ىف) للجنون، والشعر واجلنس واملوت واحللم

واإلميان منذ خلط ُصَهيب اإلميان بلحمه  احلوار اإلنساىن واإلبداع
حىت إجنازات العلم املعرىف األحدث، بعد أربع سنوات من  ودمه،
ولة واخلطأ، واملعاودة والنظر، وحبلول أوليمبياد بكني،احملا

ازددت يقينا بعالقىت باجلسد آما خلقه اهللا، فما عدت أرى
الىت هى من –نشاطا إنسانيا فائقا إال من خالله، حىت الروح 

ليست نقيضا له، ومن هنا زاد رفضى الستعماله –أمر رىب 
لة هى بديل عنللتنافس والتصارع حىت لو أومهونا أن املسأ

احلروب بنفس اهلمة ونفس التنافس، ليست  احلروب، مث يواصلون
فقط احلروب اجلارية بالسالح فوق أار الدم وآثبانات اجلثث،
ولكنها احلروب اجلارية أيضا على قدم وساق، على يورو
ودوالر، على برتول وطاقة حيوية من قوت الناس، احلروب قائمة

ر طول الوقت، مل خيفف منها، وال ّمجلوتتزايد وتتخفى وتستع
 .صورهتا أى من هذه املزاعم الدميقراطية واألوملبية

املفروض أنىن أحزن خلروجنا من املولد بال ميدالية
، لكنىن مل أحزن، ومل أفرح طبعا، فما دامت هذه هى)تقريبا(

اللغة السائدَة، فقد آنت أمتىن أن نتقنها، مث نستغىن عنها إىل
ها، أما هكذا فاخليبة بليغة، وحىت الرمز الدال علىأحسن من

أننا نعيش ىف هذا العامل مثلنا مثل األمم احملرتمة عجزنا عن
 . احلصول عليه

مبنظر الصغريات الفاتنات الرشيقات  رفضت مرارا الفرحة
وهن يرقصن ىف اهلواء رقصات اإلعجاز اجلميلة ىف تنافسات ألعاب

الفرجة والتنافس أن نستعملالقوى، آيف تصل بنا شهوة 
أجساد هؤالء الصغريات مبثل هذا االمتهان القاسى، لنحصل من

بفارق واحد على ستة عشر من الثانية مثال(خالله على الذهب 
ما معىن هذا؟ ما جدوى هذا للفتاة نفسها مهما فرحت)!! 

 !!الصغرية، من أجل ماذا؟ بديال عن احلرب؟ ال يا شيخ؟

و آنا شارآنا ىف أن نبيع أجساد صغرياتناومع ذلك متنيت ل
لنحصل على الذهب ميداليات، فهذا أفضل وأشرف مليون مرة
من أن نكتفى ببيع أجزاء أجسادنا آقطع غيار ملن ميلك مثنها
من األثرياء الذين يتمددون على أرائكهم يتابعون أرقام

 .البورصة واألوملبياد وقوة التدمري وعدد األشالء
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 املتعدد األوجهConversion"التحول"

 :قبل عرض احلالة

تنشر ىف هذا الباب من حاالت اإلشراف على  هذه ثاىن حالة
، وهو اإلشراف األقدم، الذىىف قصر العيىنالعالج النفسى 

اآلن طوال أآثر من ثلث قرن، لكن لألسف مل يكناستمر حىت 
هناك أى تسجيل آتاىب منتظم، حىت التسجيالت الىت آتبها اجليل

وطبعا مل(ضاعت ألسباب ال أريد ذآرها،  -أساتذة اآلن  -األول 
 ).مسعى مرئى آما هو احلال اآلن  يكن هناك تسجيل

شارآنيآذلك مل توجد من قبل فرصة لعرض ما جيرى على غري امل  
 .مثلما نفعل ىف هذا الباب ىف هذه النشرة. فيه مباشرة

وبعد نشر بضع حاالت من حلقات اإلشراف ىف مستشفى دار
املقطم للصحة النفسية انتبهنا إىل أمهية تنويع احلاالت ما بني
اإلشراف ىف دار املقطم، واإلشراف ىف قصر العيىن هبدف عرض

ن استيعاب الفروقوتناول شرائح خمتلفة طبقيا، إلمكا
الثقافية الفرعية، نتعلم منها حنن بقدر ما تتنامى خرباتنا

 .خلدمة سائر من حيتاجون إليها، إلينا

نعيد التنبيه أيضا إىل أن عرض احلالة ومناقشتها ال
يستغرق أآثر من بضع دقائق، وأن احلوار يتخلله آثري من

ا فتتغريالىت نرتمجه) آعادة األطباء(األلفاظ اإلجنليزية 
 .فاحلوار ليس حرفيا متاماالنوعية قليال أو آثريا، هلذا 

آما أن مثة إضافات نضيفها حني نرى أا قد تلزم 
بني قوسني  للتوضيح، وحنن نضيفها بنفس لغة احلوار، ولكن

وذلك حىت) مل جتر أثناء النقاش  للتنبيه على أا(عادة، 
مل يتعود على ما يعرضهتتضح الفكرة ملن مل حيضر النقاش، وملن 

ىف  أو –املشرف من آرائه وفروضه لنفس اموعة حتت اإلشراف 
 . وتدريب آخر –لقاءات آخرى 

**** 

 :عرض احلالة
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، وترتيبه.سنة 21عندى عيان عنده : عبد الكرمي.د
الوسطاىن ىف اخواته، فوقـه أخت أآرب منه وحتته ولد صغري وهو

احد ىف سوبر، من حواىل ست سنني قابل و..مسيحى الديانة
مارآت آدا وخده، وقعد يكلمه ىف االديان وآدا واقنعه انه

 ...   يْسِلْم، وآدا

 وهو بيتشغل إيه؟ :حييى. د

بيكوى لبس ىف مصنع مالبس وبيقبض حواىل: عبد الكرمي. د
املهم الراجل دا أقنعه انه هو يسلم وآدا... ىف الشهر 350
 وبدا خيش اجلوامع وآدا   فأسلم،.. 

 أسلم ىف األزهر؟  :يىحي. د

 ال ما أشهرش إسالمه : عبد الكرمي. د

 أسلم جوه  :حييى. د

آه جوه، وبدا خيش اجلوامع ويصلى وآدا،: عبد الكرمي. د
فلما عرفوا.. وبعدين املصنع اللى بيشتغل فيه آله مسيحيني 

 ضربوه وآدا 

 ) مش بتقول أسلم من جوه؟(؟ !!!عرفوا :حييى. د

 ه عرفوا آ: عبد الكرمي. د

 عرفوا إزاى؟: حييى. د

حكى لواحدة زميلته ىف املصنع حمجبة وهى: عبد الكرمي. د
 قالتلهم 

تبقى تقول أغلبهم.. يبقى مش آلهم مسيحيني :حييى. د
 مسيحيني

 فمسكوه ضربوه وآدا،.. آه أغلبهم : عبد الكرمي. د
وبعد آدا هو ساب البيت ومشى وسافر بلد ىف األرياف ناحية

 رية آدا أسكند

 هو عنده آام وعشرين؟ قلت؟ :حييى. د

وقعد.. هو عنده دلوقىت واحد وعشرين : عبد الكرمي. د
بعد ما حكى هلم قصته أنه آان  هناك مع الفالحني سنتني،

 مسيحى وأسلم 

 21إىل  19سنتني من  :حييى. د

وبعدين رجع مصر ألمه 19إىل  17ال من : عبد الكرمي. د
األب.. ع أمه وأخوه الصغري ىف البيت ، وهو عايش م..وآدا

حاليا ملا رجع" العيان"و  ،..سايب البيت ومش بيصرف عليهم
وبقى تايه  وآدا خدوه برضه أصحابه للقساوسة فغريوا فكره،

هو بيقول ىل مش عارف أبقى مسلم.. ومش عارف يروح ألى دين 
وعنده مشكلة تانية أنه من وهو صغري بيحب خيش.. وال مسيحى
 بالليل، وهى نامية ويتحرش بيها  على أمه
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 صغري آام سنة يعىن؟ آان سّنـه آام سنة؟ :حييى.د

 ماعرفش بدا من أمىت : عبد الكرمي. د

 مخسة؟ حداشر؟ .. يعىن سبعة؟  :حييى. د

 يعىن مخسة آدا .. حاجة آدا: عبد الكرمي. د

 طب وملا بلغ؟ :حييى. د

 ها قاعد برضه بيتحرش بي  نفس احلكاية،: عبد الكرمي. د

 أربعتاشر ... حلد تالتاشر   يعىن من مخسة :حييى. د

 لغاية دلوقىت .. ال : عبد الكرمي. د

لغاية دلوقىت يعىن قعد.. ؟!!!لغاية دلوقىت :حييى. د
 يتحرش بيها مدة أد إيه 

 يعىن ييجى مخستاشر سنة : عبد الكرمي. د

 مخستاشر سنة؟ مش آتري؟  :حييى. د

   إللى حصل: عبد الكرمي. د

 آل حترشايه تقعد قد إيه؟ :حييى. د

 هو بيخش ينام جنبها: عبد الكرمي. د

 ؟ !!!ويقعد يتحرش :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

يتحرش وال يتهرش ؟ أنا مش باقـلـّس، بس الكلمة :حييى. د
 .دى عايزة توضيح ال مؤاخذة

 .. ، يتحرش ..أله: عبد الكرمي. د

 ل إيه ؟وهى إيه ؟ أمه يعىن تعم :حييى. د

هى ممكن تصحى ىف يوم تقوله بالش احلرآات: عبد الكرمي. د
 اللى أنت بتعملها دى 

 وممكن ماتصحاش  :حييى. د

 وممكن ماتصحاش : عبد الكرمي. د

 طيب وبعدين؟  :حييى. د

وهو آمان بيقول إنه مارس عالقة آاملة: عبد الكرمي. د
 مع جدته 

 جدته ألمه  :حييى. د

  آه: عبد الكرمي. د

 آان عنده آام سنة ساعاهتا  :حييى. د
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، يعىن آان عنده سبعتاشر..من أربع سنني: عبد الكرمي.د
 سنة 

 أيام ما أسلم؟ :حييى. د

 مش عارف : عبد الكرمي. د

 ...يا أخى إحسبها، ومع ذلك ماشى، آّمل :حييى. د

أن هو أنا أول ما شفته... وحاجة آمان: عبد الكرمي. د
، وبيتكلم برقة زىىف العيادة آان بيهتم بشكله قوى

، بس Homosexualِمثــْـلى، "البنات، فأنا شكيت انه هو 
 هوه ما قالـْهاش غري ىف خامس جلسة، 

 قال إيه؟ :حييى. د

أنه آان داميا العيال تاخده قال: عبد الكرمي. د
آانوا يتهموه بسرقة حاجة،... ويعملوا معاه آدا غصنب عنه،

عاه، وهو بيقول آان بريوحوجيرجروه ملكان مقطوع، ويعملوا م
معاهم عادى، وساعات آان بيحب احلاجات دى، بس هو مبطل

 .بقاله سنة

وهوا بقاله سنة يادوب.. ،!!عيال إيه بقى :حييى. د
 مش آده؟   مبطل، يعىن وهو عنده عشرين سنة،

 ...أيوه، بقاله سنة : عبد الكرمي. د

ى شوية طب مش عيال بقى اللى بياخدوه، آبار بق :حييى. د

 آه آبار : عبد الكرمي. د

 أنت قلت عيال  :حييى. د

آه، وآمان هو آان بيقول أنه بيخش على: عبد الكرمي. د
يعىن هو.. االنرتنت ويصاحب بنات من النت وينزل يقابلهم 

بيقول غاوى خيش ىف قصص حب، على النت ويقابل البنات بس
س اآلخربيقول أن الشهوة للجن.. عمره ما اشتهاهم جنسيا

 بتيجى ناحية أمه بس 

 أنت بتشوفه بقالك أد ايه؟ :حييى. د

 قعدنا مع بعض حواىل أربعتاشر مرة : عبد الكرمي. د

، يعىن حواىل تالت شهور، السؤال بقى،..طب آويس :حييى. د
 إوعى تكون نسيت إن ده إشراف 

 ؟..!!!السؤال: عبد الكرمي. د

؟ وال عندك سؤال؟ آه طبعا، هو أنت بتحكى حكاية :حييى. د

أنا مش عارف.. ما هى احلالة آلها سؤال : عبد الكرمي. د
 .حاعمل معاه إيه 

 يا ابن احلالل، مش هوه بيجى ىف ميعاده؟  :حييى. د
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 آه : عبد الكرمي.د

 وبيمشى ىف معاده؟  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 وأنت بتتكلم أقل ما هوه بيتكلم؟  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

يبقى ده هو العالج، بس الزم فيه حاجة عندك :حييى. د
دّور على أسئلة...  حمددة شوية هية إللى خلتك حتكى آل ده،

 الزم تعرف إنت حكيت ليه، أنا عاذرك،.. حمددة يا ابىن 
 ... احلالة فعال شديدة، صعبة 

 .... أنا مش عارف اتعامل معاه إزاى : عبد الكرمي. د

ملسألة داخلة ىف بعضها صحيح،ما أنت بتتعامل، ا :حييى. د
وهّوا بييجى، هى حالة  لكن إنت بتتعامل، وبتتعامل آويس،

؟ ىف حكايته مع!حتري بصراحة، نشتغل ىف إيه وال إيه 
، وّال مع الشذوذ والعيال اللى بريوح معاهم؟ وّال...جدته؟

وّال مع الدين؟، وال مع  ؟ chatالنت؟، وّال مع الشات  مع
:لكن قل ىل  )اتمعني..(ع اتمع إللى حواليه؟وّال م  األم؟

 مش هو رجع نفس الشغل؟ 

 آه ىف نفس الشغالنة: عبد الكرمي. د

 اللى مها ضربوه فيها :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 وقال هلم بقى إنه مسيحى وال مسلم  :حييى. د

 ما أعرفش : عبد الكرمي. د

 رجع إمىت؟ ) فشى؟ما تعر(؟ !!بقى ده امسه آالم :حييى. د

 سنة  19رجع من سنتني وهو عنده : عبد الكرمي. د

يعىن أنت دلوقىت حكيت لنا تارخيه، مش مالحظ إنك ما :حييى. د
حكيتشى لنا أى حاجة عن األربعتاشر مرة إللى قعدت معاه فيها
 بانتظام، حصل إيه ىف األربعتاشر مرة دول؟ مش ده بقى العالج؟

 رتك إللى حصل معايا؟قصد حض: عبد الكرمي. د

 آمال معايا؟  :حييى. د

..ما رفضتوش خالص..ملا عرفت موضوع أمه: عبد الكرمي. د
بس قال.. لو قلت لك انت آده هتحتقرىن.. وهو قعد يقول ىل

وانا لقيت نفسى ما رفضتوش خالص، واديته قرصني ستالسيل  ىل،
 بالليل، فالقصة هديت

قلة الرفض دى من جّوهبرافو عليك، يارب تكون  :حييى. د
بس خلى بالك إنت عملت عاملة آويسة، إنك حبسك اإلآلينيكى، (
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ما خدتش احلكاية حكاوى وأحكام أخالقية وبس، آونك إديته
دوا يقلل نشاط املخ القدمي ىف ظروف زى دى، معىن آده إنك لقّط
حرآية بيولوجية عايزة يعاد تنظيمها، اهللا يفتح عليك، آدى

لكن،) ناسب، وأديك شفت النتيجةوظيفة الدوا ىف الوقت امل
القصة هديت، يعىن ما انتهتشى، أى قصة فيهم قصدك: بتقول

 إللى ما انتهيتشى

 قصة أمه: عبد الكرمي. د

آان.. يعىن تالت شهور.. مرة 14يعىن هو ملا جالك  :حييى. د
 لسه بيعملها مع أمه

 آه آان لسه، ما انا قلت إنه بيعملها: عبد الكرمي. د
 ..لوقىتحلد د

يا ابىن احلكاية دى ىف سن سبعة أو سن مخسة غريها :حييى. د
 .....سن عشرين أو واحد وعشرين  ىف

حترش، يعىن ما فيش  بس هو بيقول إنه جمرد: عبد الكرمي. د
 خالص عالقة جنسية آاملة 

يا ابىن مش بيقعد حيتك فيها وهى نامية من ورا :حييى. د
 ....أو من قدام وميسك صدرها،

 ..آه: عبد الكرمي. د

ملدة قد أيه؟ يعىن ثانيتني وتروح متقلبة وشاخطة :حييى. د
..دقيقة أو عشر دقايق؟  وال تروح ىف النوم أآرت يقعد  فيه؟

، مش بس"والعلم..مهم للفهم"با ابىن الكالم ده مهم، 
قابلة  للعالج، إحنا عايزين نعرف هل األم دى مشارآة وال أل؟

أظن أنا  رف حكايىت مع عقدة أوديب دى،وال أل؟، إنت عا
لشوية  اتكلمت فيها عدة مرات ـ هنا، وغري هنا ـ أنا وصلت

من ضمنهم(..فروض تفسر احلكاية دى غري اللى قاله فرويد، 
األم غالبا هى اللى برتسل.. إن النداء بيبدأ باألم 

الرسالة األوىل، غالبا من الالشعور، ومش ضرورى تكون جنسية
لبداية، وبعدين ميكن يوصل هلا أو البنها االستدعاء دهىف ا

شعوريا، واحد من الفروض إللى انا حطيتها، وانا واخدها
أمهات حبق وحقيق، مش ضرورى مريضات، وساعات  من آالم

مريضات، بس من أمهات املرضى أآرت بصراحة، بقول لك املسألة
، حاجةما بتبقاش جنس آده حاف ومن األول، بيبقى زى نداء

آده زى رغبة ىف اسرتجاع اإلبن للرحم، وبعدين بيتقلب جنس ألن
، آالم صعب)هى دى اللغة املتاحة لالقرتاب جامد حىت االسرتجاع

شوية عايز شرح طويل، ومش هوه بس اللى خطر ىل، املهم إىن ملا
آنت باسألك األسئلة دى آلها عن تفاصيل ومدة التحرش اللى

اهتم األم، ألن عندى فروض أخرى آتري مشبتقول عليه، ماآنتش ب
سواء احلاالت  ضرورى تكون احلكاية بالضبط آده ىف آل احلاالت،

 .آانت سليمة أو مريضة

معظم الفروض اللى انا وصلت هلا، ولسه ما رجحتش وال( 
 واحد منها بتستبعد شوينت حكاية التنافس مع األب، مع إىن ىف 
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ة اخلصاء والمنطقة تانية، ما باستبعدشى قتل األب وال عقد
الكالم ده، البىن آدم شايل تاريخ طويل مهبب ورائع جواه،

 ، )واملسألة عايزة صرب وتنوع ىف الرؤى

تقوم انت تيجى ىف حالة عالج نفسى، مكثفة بالشكل...... 
ده ، وما تاخدشى تفصيالت آافية حول املنطقة دى، تضيع عليك

 املستدامةحاجة مهمة اللى بنسميها العوامل املستدمية وال
يعىن العوامل اللى بتخلى. perpetuating factors)الـ(

احلدث العابر، أو العَرض املؤقت، يستمر ويستمر ويرتسخ، حلد
ما يبقى نوع من السمة ىف الشخصية، أو يبقى مزمن والسالم،

أصل ملا يكون السلوك أو العرض بيأدى وظيفة، وحيقق(
 حلد قريب منه مشرتكاستكفاء بأى شكل، مش بس للمريض، أل

معاه ىف اإلمراضية، بتبقى احلكاية حمتاجة إننا نقطع احللقة
يوقـّف تغذيته -مرضيا طبعا  -دى، عشان املستفيد من العرض 

 ) وتدعيمه وحرصه على استمرارية املرض

إحنا: احلكاية دى مش ثانوية خصوصا ىف احلالة بتاعتك دى
معوش آلمة حتول دى ميكن، إنتو ما بتس"حتول"هنا قدام أزمة 

والقلق اللى ناتج عنهم يتحّل  إال ىف اهلسترييا، ملا الصراع
 Conversion)بأنه يتحول لعرض عضوى نسميه هسترييا حتولية، 

Hysteria)ملا رحت فرنسا آنت باقضى وقت.. ، بصراحة أنا
آتري ىف املكتبة، وآان شاغلىن موضوع عن اهلسترييا دى، فرحت

فإذا بالرتاث آله، conversion)(، "حتول"مة أدور على آل
ىف الدين مش ىف اهلسترييا، فقعدت "التحول"آله بيتكلم عن 

أقرا أقرا بقى لقيت آالم مهم، ودالالت متنوعة للتحول من
فعملية التحول ىف الدين دى... دين لدين، ومن ملة مللة،

العالجعملية شديدة األمهية ىف تاريخ البىن آدمني، وىف تاريخ 
 . برضه) السيكوباثولوجى(النفسى واإلمراضية 

ىف احلالة دى ممكن تكون هذه العملية، قصدى عملية
التحول، هى الرابطة ما بني آل املظاهر اللى تبان ما هلاش

تغيري دين، أو  عالقة ببعضها، فنكتشف إن املسألة مش جمرد
هى إنشذوذ جنسى، أو ميول حمارمية، ميكن نكتشف إن املسألة 
حالة  العيان ده بدال ما يكرب بالطول، انقلبت احلكاية إىل

ىف احملل، زى حملك سر، حاجة آده حلت حمل( ،"حتول مستمر"
، العيان ده ما احتددتشى معامله بعملية)النمو، اللى بصحيح

إشى جوه، وإشى بره، عشان يبقى: ما اتبلورشى(منو سليمة 
قت بذاته، وبقية ترآيباتهله معامل خاصة حمددة مستقرة ىف و

تبقى آامنة أو مكبوتة، حلد ما يعوزها يكتمل بيها ىف أزمات
النمو إن آان جدع، أو يقعـد آامت على نـََفْسها، أو تطلع

 ).بالتبادل ىف احللم أو أى حاجة

 نبتدى هنا ىف احلالة دى باملوضوع اجلنسى، مع إن العيان  
الدين، بس عالقته بأمه جىء يشتكى من احلرية ىف موضوع تغري

وبرضه" فاآر؟"بدأت من بدرى قوى، وأبوه غايب عن البيت، 
ولو أىن مش مصدق(نفتكر عالقته األغرب جبدته، على حد قوله 
هوا بيقول إنه) قوى، فيه احتمال ولو بسيط يكون فانتازى

 عمل عالقة حنسية آاملة معاها، وهى أم برضه، بس جيوز 
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، املهم)عتربها مش أمهالالشعور لعب لعبة آده من وراه، وا
أبتدا الكالم ده بدرى، ومن مدة إنت مش قادر حتددها، ماشى،
وقلنا ازاى أمه ميكن تكون مشرتآة ىف اللعبة، سواء شعورى أو

 .حتت الشعورى أو ال شعورى، مالناش دعوة، آهى مشرتآة وخالص

احلكاية هنا تتفهم أآرت ملا نبعد شوية عن اللغة اجلنسية،(
ا نفهم ابتداء حكاية االحتياج، وطريقة إرواؤه، ألنهمبعىن إنن

لو هو روى االحتياج ده من أمه، بالشكل ده، سواء عينات أو
أآرت، واخد شكل جنسى، وهى وافقت على آده، وتثبـَّت احلال،
حاتالقى حصل إعاقة ىف عملية النمو، يعىن ما حصلشى استقطاب

ه، أو العكس، وأظنطبيعى بني ذاته وبني أمه جواه وبعدين برا
احلكاية دى امتدت فما حصلشى برضه استقطاب آفاية بني دينه
والدين النقيض الغالب اجتماعيا، وبرضه ما حصلشى استقطاب
آاىف بني ذآورته إجيابيا وبني أنوثته الكامنة، من هنا ميكن
نفهم احتمال إن التحول من دين إىل دين هو نوع من إعالن هذا

ة النمو، وبرضه نفهم إن ممارسة اجلنس معالتذبذب ىف حرآي
الذآور ماشية مع آده، مث احتكار األم الشتهائه اإلناث دون

هذا التوقف االستقطاىب الناقص - بقية احلرمي والبنات، يبني لك 
تيجى بقى للحاجة اللى على الوش إللى هوه - ىف معظم املناطق 
 ):حكاية الدين(جى يشتكى منها، 

،"أنا مش عارف أبقى مسلم وال مسيحى"..هو بيقول لك ..
حاتالقى نفسك بقى حتدد هدفك ىف التعاقد العالجى ىف النقطة دى
زى ما آنت باقول لزميلتك ىف احلالة إللى فاتت، إا الزم

ىف التعاقد العالجى، طبعا إحنا ما(حتدد أهداف متوسطة 
نابنكتبشى آوتنراتو ونسجله، إمنا األهداف املتوسطة بتنط ل

أول بأول وهى ساعات إللى بتحدد املسرية، هو بيقولك أنا مش
تبص.. عارف أبقى مسلم وال مسيحى، ده برين جواك غصنب عنك،

تالقيك من غري ما تدرى اختذت هدف سرى، إنت نفسك ما تعرفوش،
، وال اهلدف..يبقى اهلدف إيه؟ إنه يبقى مسلم وال يبقى مسيحى

دف إنه يقدر يعمل عالقة جيدةإنه يبطل حترش بأمه، وال اهل
وال اهلدف إنه يبطل  واقعية غري عالقات النت ومش عارف إيه؟

ممارسات مثلية، حاتقوىل إا آلها أهداف مهمة، حاقولك طيب
 أو قبل أو؟؟؟

غالبا حاتالقى الرد إنك ما تعرفشى، وال انا طبعا،...
حاقولك ال ممكن تستعبط تقول هو حر هوا اللى حيدد األولويات،

؟؟، دا آالم بعض اخلواجات إللى بيشتغلوا مع!!!يا شيخ
مستوى واحد من احلرية، مث إنت من غري ما تعرف بتحدد أهدافك
وأولوياهتا، أظن هنا ىف مصر، الزم حتاول حتدد موقفك أنت من
ال"حكاية التحول من دين لدين، أعتقد إن ده حاينط ىف 

إنه يبطل حترش بأمه، وأآرت برضهأآرت من اهلدف األخالقى  "وعيك
من حكاية الشذوذ، إحنا بنتجنب مواجهة احلكاية دى عادة
ألا صعب علينا أحنا، لكن ما نقدرشى مننع تأثريها رد تصور

 ) إننا فعال نتجنبها

هل سألت نفسك إنت إيه إحساسك يا بطل ملا املسلمني
 يزيدوا واحد؟ حاتفرح؟ وال أل؟
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 أل: عبد الكرمي.د

 حاحتزعل، وال أل؟..وملا ينقصوا واحد  ..بطي :حييى. د

 أل: عبد الكرمي. د

 أل يا شيخ ؟: حييى. د

 أنا متأآد : عبد الكرمي. د

أنا أظن إنك مش متأآد، قصدى مش قوى يعىن، :حييى. د
وميكن تقول لنفسك، مها يعىن املسلمني دول مسلمني حبق وحقيق؟

 وآالم من ده 

 يعىن: عبد الكرمي. د

ما آانت الصعوبة، الزم تدور على األسئلة دىمه :حييى. د
جواك وأنت بتشتغل، مش تقعد حتزق يعىن، أل، حتط احتماالت عشان

 تظبط نفسك وأنت بتحّود

 أحّود فني؟: عبد الكرمي. د

أنك.. بصراحة إنت يعىن عملت حاجة جيدة جدا :حييى. د
أنت وانت قدام حالة شديدة اللخبطة آده، وهلا أآرت من قضية

وه وبره، قدرت إنك حتافظ على عالقتك بيه، وإنك ختليه ييجىج
 بتقول ماغابش وال مرة.. بانتظام شديد أربعتاشر مرة

 ال ماغابش: عبد الكرمي. د

أهو هوا ده) الزم آان فيه جواك مساح حقيقى( :حييى. د
إنك تقعد مع بىن آدم مش عارف أنت بتعمل...العالج النفسى، 

وعمال تشتغل(إجابات حامسة ىف أى اجتاه، إيه معاه، وال عندك 
مع نفسك، ومعاه، وال بتجاوبه إجابة حمددة ترّيحه، وال برتفضه ىف

..ومع ذلك يفضل ييجى، زى ما يكون فيه عقد خفى) نفس الوقت
ورا آل احلاجات دى، مش معىن آده إن االنتظام ىف العالج هو غاية

توجه حنو غاية املراد،لكن ىف معظم احلاالت هو فرصة لل(املراد، 
مع إننا عمرنا ما حندد غاية املراد، ألا عملية مفتوحة
النهاية، صحيح نقدر حندد عالمات على الطريق، وأهداف متوسطة،
!!إمنا غاية املراد ده بصراحة هوه نتيجة مش غاية، تصور

 ).املراد هو إن الدنيا تتحرك ىف االجتاه السليم وبس

ن املريض منتظم ىف العالج ألسباب سلبية،فيه احتمال يكو(..   
ده احتمال وارد، ىف رأىي بنسبة مش أقل من عشرين أو مخسة

إمنا آمل يابىن واصرب، وبص لنفسك، وبعدين له،.. وعشرين ىف املية
وبعدين لنفسك، على طول، واطمئن باستمرار إنه بريوح شغله

  ،)يوميا، حىت مع الناس إللى ضربوه دول، إياك يبطل

وآل ما تتزنق، أديك برتجع لنا مرة تانية وتالتة
ورابعة ونقول ونعيد، ونغري أولوية األهداف حسب احلالة، وملا

نشوف التاىن، وهكذا، إحنا ورانا.. بنخلص من هدف متوسط 
 )مش آده برضه؟... (إيه؟

 آده: عبد الكرمي. د
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةئيس جملس إدارة ر  

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

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

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـة  1ج( راط املشي على الصـ   -  حرية طبيب نفسي  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

ية النفسية البيولوجيةتشمل اخلطوط العامة للنظر( 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  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

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

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

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

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