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אא−479 אא אא، ،!!

ال أستطيع أن أخفى فرحة مشـارآة هبـذا احلـذاء الطـائر،
فورا غصة رافضة هلذه الفرحـة، مث حلـق هـذا فرحة  خالطتها 

صّدق أو ال تصـدق أنـىن مل أشـاهد هـذا.  وذاك تأمل حرج مؤمل
املنظر على شاشات التليفزيون حىت اآلن، ولعل عزوىف ذلك آـان

شارآة ىف فرحة مشـبوهةمقصودا من داخلى،  حىت ال أَجْرَجُر إىل م
لست راضيا عنها،  صحيح أنىن طلبت  من الـبعض أن يرسـل  ىل
اللقطة  إلكرتونيا ألشاهدها متأنيا بطريقىت الىت شـاهدت هبـا
أوباما راقصا مع املذيعة األمريكية وهى تصـحبه إىل آرسـى ىف
لقاء تليفزيوىن، وأنىن  التقطت من تلـك اللمحـة  الراقصـة

مريكى الرشيق أآثر مما وصلىن من آل تصـرحياته،هلذا النوىب األ
وآان ميكن أن ألتقط من وجه بوش أآثـر مـن تعـبريات فردتـْى
احلذاء ومها تتالحقان باصقة عليه، هكذا مسحت خليـاىل أن يصـور
املنظر، وسوف أآتفى بالتعليق املوجز على بعض لقطات من صحف

 .جلارىا 19اجلمعة : اليوم الذى أآتب فيه هذه اليومية

وهو تكملة(بدأ مقاله اليوم  فهمى هويدىالرصني الرزين 
أصعب ما قرأت ىف التقارير الصحفية الـىت: "هكذا) ملقال أمس

تابعت حدث قذف الرئيس بوش باحلذاء، أن جهات التحقيق شغلت
شارآته رفضه.  "إخل..بالبحث عن حالته النفسية والعقلية، 

واجلهــل والغبــاء وســوء تاإلهانــامتامــا، فكــم  نبــهت إىل 
تـُتناول  هبا ما يشاع مـن معلومـات متعلقـة اليتاالستعمال 

باهللا.  ، من أول حادث بىن مزار حىت مقتل  نادين وهبةبتخصصي
أيهمــا أحــق بفحــص قــواه العقليــة؟ القــاذف أم:  علــيكم

املقذوف؟ بل إنىن أرفض ابتداء تربير القتل واإلبادة، أو حـىت
التقاليـد، بلصـق أمسـاء أو مسـات أمـراضاخلروج عن العرف و

مرضاى عليها، فأنا  أحرتم مرضاى وأعلم أم أرق وأنبل مـن
قسوة هذا املقذوف املسخ البشع،  قاتل املاليني من األبريـاء ىف
ديارهم، وهو يزعم أنه  يعلمهم ألف باء الكرامة واحلريـة،
اضهذا الشاب الغاضب تقمص آل ناس األرض ىف حلظة فارقـة،  فـ  

أضـحك الـذي به فأرسل بصقة ىف صورة حذاء على هذا املتبلـد  
سنوات، ضحكا أآثر إيالما من آل مثانيالعامل بغبائه القاتل 

بـنفس  -وهـو يغادرنـا  –بكاء، ، مث ها هو ال خيجل أن يعتـذر 
 .الغباء،  وآأنه نادل يعتذر لزبون لسع لسانه حبساء ساخن
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ومع  أنىن فهمت  غضب هويدى  القاسى، إال أنىن توقفت عند
وال أخفى شـعورا بـالقرف والرثـاء إزاء الـذين: "..قوله 

ىف العـاملني: " ... مث حـدََّد ذلـك  ....."  انتقدوا مـا جـرى   
، الرثاء جائز، أما القرف يا أسـتاذ"إخل...العرىب واإلسالمى

قاصرة علـى العـامل فهمى فهو غري جائز، مث إن الفرحة مل تكن
فرحة إسالمية أو عربية -مثال–، أنا مل أميز واإلسالمي العربي

مظـاهرة بالشـموع: "..ىف الصورة املنشورة بالوفد اليوم عن
الصــورة تتصــدرها.." أمــام القنصــلية األمريكيــة ىف الهــور

فتاتان مجيلتان، حتمالن صورة الزيدى بيد، ومشوع مجيلـة أيضـا
وجهْى وعيـون الفتـاتني عند مغزى الشموع، وباألخرى، توقفت 

اجلميلتني، وتصورت أن هذا املنظر الرقيق هو ترمجة ملوقف عاملى
آِمل وراء الفرحة مبعىن هذا احلذاء الطـائر، إنـه تعـبري عـن
الرفض الساخر لكل القتلة السفلة األغبياء، جنبـا إىل جنـب

رى آلـهالبش الوعيإلنارة ) الشموع(مع التلويح بأمل واعد 
من خالل هذه الرسـائل، العـامل آلـه يعلـن احتقـاره  هلـذه

يضـيء املتبلد، لكنه  الغيبقادها هذا  اليتالسنوات الدموية 
أبلـغ ألـف  وصلينالشموع حتملها هذه الوجوه اجلميلة، تعبري 

العراقي الصحفيالوقفة باألحذية للتضامن مع "مرة من صورة 
 ". أمام نقابة الصحفيني عندنا

تم هذا التعليق املؤقت مضطرا،  بذآرى صورتني حذائيتنيأخ
 :دالتني

األوىل للرئيس خروشوف ىف الستينات وهو يلوح حبذائـه  -
 مث يضعه أمامه ىف اجتماع رمسى لألمم املتحدة

والثانية لعجوز مصـرى مجيـل آـان جبـوارى حاّجـا ىف  -
املزدلفة، حني خلع حذاءه بعد االنتهاء من قذف اجلمرات، وراح

آلمة..." (خذ يا بن الـ  " يقذف إبليس، وهو يصيح غاضبا 
طردت من خميلىت قباقيب شجرة الدر، وحـذاء أبـو( –) ال تكتب

 )حتسني على متثال صدام

رجعت إىل فرحىت املكتومة حبادث احلـذاء الرمـز، باعتبـاره
ابتكـارا"البصقة الغاضبة العاملية، فتأآـدت أـا  ليسـت    

هذا الصـباح، بـل"  وفد"امة عكاشة ىف آما قال أس" عراقيا
،) وليس فقط عربيا أو إسـالميا (هى تعبري عن  احتقار عاملى 

القاتل، الغيبمن هذا املسخ  -آل الناس  -يعلن موقف الناس 
وفرحة الناس أنه خوفا من  أن تكون هذه فرحيت رفضيمث فهمت 
 .تفريغ عاجز، ال أآثر هيالفرحة 

فرحته هبذا الرمز، ولكـن ال يصـحال أحد يستطيع أن يكتم 
أبدا  أن نفرح بفرحتنا  إذا مل تدفعنا  فورا  لنعمـل مـا
يرتجم هذه البصقة إىل فعل قـادر علـى التغـيري عنـدنا وعـرب

 .العامل
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"رسالتان"

آان للعطب الذى أصاب آابالت االنرتنت منذ أول أمس فضل
بالغ ىف وقفة مراجعة اضطرارية هلذه النشرة العنيدة الىت

وحىت تارخيه 1/9/2007أبت أن تتوقف يوما منذ صدورها ىف 
، مع أننا وبدون هذا العطب آنا نراجع معا)480العدد (

استمرت طوال هذه املدة بدفع شبهباستمرار هذه الورطة الىت 
 .مستقل تقريبا

بعد أن حدث اخللل ىف الكابالت مباشرة تصورت ألول وهله
أنىن سوف آخذ أجازه بضعة أيام، متنيت بيىن وبني نفسى أن

قلق: األولتطول، ألتوقف وعذرى معى، لكنىن شعرت بقلق ألمرين 
خشيت أنعلى هؤالء الذى يتابعوننا يوميا حىت تعودوا ذلك، 

ما"يفتقدونا، ومن ناحية أخرى خشيت أيضا أن نفقدهم وحنن 
أنىن اآتشفُت قيمة نصيحة احملبني: األمر الثاىن، "صدقنا

واملشفقني، وآذلك توصيات املشغولني واملرهقني بإلزام املتابعة،
اآتشفت أنىن لو توقفت فعال اسبوعا أو أآثر، فسوف أفهم

صيحة خملصه حمبة، فأقول لنفسىنصيحتهم أوضح ، وأا آانت ن
 ". برآة يا آاْبل اللى جت مّنك ما جتش مىن"

سارعت إىل استشارة" التربير"حني ضبطُّ نفسى متلبسا هبذا 
أحد األصدقاء ممن يفهمون ىف هذه املسائل، فأشار علّى أن
أخاطب أحد أبنائى أو بناتى ىف اخلارج لينزل النشرة مبعرفته

قع بديل حىت يتم اإلصالح، وهنا قفزتعلى موقعى أو على مو
ورمبا –مجال الرتآى الذى آان . د.فكرة االتصال باإلبن  أ

من أصدق احملبني الناصحني بالتوقف، فإذا به هو الذى -مازال
يبادر بالتربع آرما بإنزال النشرة يوميا على الشبكة
العربية النفسية حىت يتم اإلصالح، إذن، فالربغم من رغبته

- اآلن –ىف إراحىت ىف هذه السن، هو الذى عرض هذا البديل هذه 
احرتاما لرغبىت وإصرارى، ورمبا أمال خفيا ىف أن أواصل ما
تصور أنه إرهاق يومى، فأنا ال أشك أنه من أهم املتابعني
واملرحبني ومن أدق الناقدين وأنبه احملاورين برغم آل

 .حتفظاته
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وهكذا صدرت النشرة ومنذ يوم السبت على الشبكة
- آما وعدىن مجال-العربية النفسية، وهى سوف تصدر بانتظام

 .حلني إصالح الكابل

أما املفاجأة الطيبة، فهى أنه من خالل هذا التحول
الكرمي وصلىن من زميلني فاضلني رسالتني، وآأىن أصدر هذه
النشرة اليومية ألول مرة، وقد فرحت هبما بقدر ما تعجبت،

 :ا على الوجه التاىلوقررت أن أخص نشرة اليوم هلم

 صادق السامرائى. من الزميل د: الرسالة األوىل

 :وهذا نصها

 حتية طيبة وأعياد سعيدة،

 هل ميكننا الكتابة ىف نشرتكم؟

 .تقديرى

 

تعجبت من هذا اإلجياز البليغ، والطلب املتواضع الكرمي،
 :فبادرت بالرد على الوجه التاىل

 األخ الفاضل الدآتور فاضل السامرائى

 بعد السالم عليكم

 "رب ضارة نافعة"

فقد تسبب العطل ىف آابالت اإلنرتنت أن يتفضل األخ الكرمي
األستاذ الدآتور مجال الرتآى بنشر يومية اإلنسان والتطور ىف
شبكتنا الرحبة، وجاءت رسالتكم هذه بشريا مبشارآة دعوُت

وهى مل تتوقف حىت 2007إليها منذ صدور النشرة أول سبتمرب 
لة -بشكل ما  -النشرة هى امتداد  هذه. اآلن يوما واحدا

منذ -تقريبا -بانتظام  اإلنسان والتطور الىت آانت تصدر
باملوقع  وتوجد أعدادها مجيعا 2001وحىت يوليو  1980يناير 

وأظن أن املوقع غري متاح ىف  www.rakhawy.org اخلاص بشخصى
ب عطل آابالت اإلنرتنت منذالوقت احلاىل، ىف مصر على األقل، بسب

صدور هذه النشرة اليومية، وقد وصلنا اليوم اإلثنني إىل
 وحنن ندعو األصدقاء للمشارآة 479العدد 

لعله من املناسب يا دآتور فاضل أن أخربك آيف استبشر
الصديق الكرمي الدآتور مجال الرتآى خريا من هذه احملاولة

مشارآة بشكل مباشربإصدار هذه النشرة، وتكررت دعوته لل
عن طريق املوقع الذى تنشر فيه، وآذلك مبا اقرتحه من منتدى

 ال أعرف تفاصيله التقنية،
لكن بعد سنة وأربعة أشهر تقلصت املشارآة لتقتصر على ما

، الذى مل يتوقف وال أى يوم مجعة"حوار بريد اجلمعة"أمسيناه 
اضل أنمنذ صدور النشرة ودعىن ال أخفى عليك يا دآتور ف

الغالبية العظمى من املشارآني هم تالميذى وتلميذاتى، وهم
 يشارآون بتوصية تكاد تصل إىل اإللزام

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3687



א  23I12I2008א –א

أما بالنسبة لسؤالكم، فحني يعود املوقع متاحا، سوف جتد
بعيدا عن ما" الزوار"ملحقا بالنشرة ملفا خاصا ملسامهات 

 ينشر ىف النشرة يوميا

سواء نقدا أو رفضا أو إضافة ملاوحنن نرحب بأية مشارآة 
 ينشر يوميا

بأية مشارآة تلقائية تساهم ىف أهداف النشرة الىت وآذلك
والتطور والىت ميكن مراجعتها ىف هى هى أهداف جملة اإلنسان

 ىف املوقع 1980أول عدد يناير 

أهال بكم، وبإسهاماتكم، وبإسهامات أى من الزمالء
 االفاضل

ى أرشيف الـنشرة ىف الشبكةويا حبذا لو اطلعتم عل
العربية للعلوم النفسية أو ىف املوقع اخلاص السالف الذآر،
بأمل أن تكون مشارآتكم هى إضافة تكاملية ألهداف الة

والىت سنعيد نشر اخلطوط العريضة لفكرها غدا ىففالنشرة، 
 .اجلزء الثاىن من هذه النشرة

 وعليكم السالم

*** 

لزميل االستاذ الدآتور عبدمن ا: الرسالة الثانية
 احلافظ اخلامدى

ابتداء، فليسمح ىل الزميل أن أعتذر عن نشر نصها ملا فيها
من إعطائى فوق حقى من تقريظ وما شابه، فأآتفى باالعرتاف
باالمتنان ملا ذآر، وأفرح أنه انتبه مشكورًا إىل أن النشره

دررهم يوم آلخيرجون ".. حني شكر أمثاىل أم" يوميا"تصدر 
من أجيال العلوم "اجلديدة لألجيال...." "،"....وآنوزهم 

 ".وبلغتنا العربية األصيلة"النفسية ىف وطننا العرىب 

إن هذا وذاك يا آتور عبد احلافظ هو من أهم أغراض
"والكتابة والتفاهم" التوجه إىل األجيال اجلديدة: النشرة

 ".بلغتنا العربية الرصينة

 :اىلفكتبت له الرد الت

  األخ الكرمي

  الدآتور عبد احلافظ اخلامرى

  أشكرك شكرا جزيال على ثقتكم الىت أفخر هبا

آما أمحد اهللا على العطب الذى أصاب آابالت اإلنرتنت ىف
بلدنا فأمسعىن صوتك من خالل شبكتنا الرحبة، ولعلك الحظت أن

، فالنشره مل تتوقف يوما منذ480 عدد اليوم هو العدد رقم
صدورها ىف انتظار مشارآتكم أنتم والزمالء، حىت تعطل
الكابل، وتفضل الدآتور مجال الرتآى باستضافة النشرة حلني

 إصالحه فسمعُت منك ومن آخرين هذا التشجيع الكرمي
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نفع اهللا بكم، وأفاض علينا من فضله وفضلكم ما يعيننا
 على االستمرار

 وبعد

أليس من حقى أن أدعو اهللا بني احلني واحلني أن نصاب مبثل هذا
 .لعل رسالىت تصل أسرع هكذا، "الكابالتى"العطب 

 اعتذار

أعتذر ملن آان ينتظر متابعة احلوار مع حالة االسبوع
من 1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام " سامح"املاضى 

ألنىن فضلت أن أؤجله، )3من  2(  مث املقابلة مع سامح،، )2
حىت نعطى حق املتابعة ملن آان بدأ قراءة احلالة فعال على

لكى تتاح الفرصة ملن مل يفعل ويريد أن يقرأاملوقع، وأيضا 
، قبل الشرح"حالة سامح"النشرتني السابقتني عن نفس احلالة 

التاىل أن جيد احللقتني ىف املتناول، مث يواصل املتابعة، وآل
 .هذا ال يتوفر إال بعد عودة الكابالت إىل جماريها

* * * 

نساناإل"وسوف ننشر غدًا اخلطوط العريضة لفكر ... هذا
 .نشرًة، وجملًة، ترحيبا بالضيوف اجلدد" والتطور

 .مع االعتذار لبعض التكرار احملتمل
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481−)22(

 األساسية للفكر النفسى التطورىبعض االفرتاضات

 )نشرة اإلنسان والتطور(

 :قبل املداخلة

ذآرنا أمس آيف أن عطل آابالت اإلنرتنت أتاح لنا فرصة
مراجعة، الح من خالهلا بريق أمل جديد، وقد ألزمنا هذا احلدث
بالتوقف عن مواصلة عرض حاالت حتتاج إىل أآثر من نشرة،

 .حيتاج أآثر من يوموأيضا عن َسْلَسلة أى موضوع 

ومبناسبة ظهور النشرة عرب الشبكة النفسية قلت أنتهزها
فرصة لعرض بعض اخلطوط العامة الىت حتدد معامل الفكر الذى
ظهرت هذه النشرة يوميا لتوضيحه، آمال أن يساعد ذلك ىف

 .تعريف األصدقاء اجلدد بعض ما نسعى إليه

ا اليوم، وهىوجدت بني أوراقى هذه املداخلة الىت أقدمه
بعنوان" سطور"متثل بعض ذلك، وقد نشرت من قبل ىف جملة 

 القيادة: التاريخ والبيولوجيا ىف مواجهة التفكري املعقلن"
وقد حددت بعض اخلطوط. 2000بتاريخ أبريل " بالتبادل 

العريضة هلذا الفكر بشكل أو بآخر، فرأيت أن أعيد نشرها
 .عرب الشبكة ىف هذا السياق

 .امسها إىل االسم احلاىل وغريُت

وحني راجعتها، وصححت بعض األخطاء فيها، غاظىن هذا القدر
اهلائل من التكثيف، ومع ذلك مل أستطع أن أعدل عن نشرها
.آما هى تقريبا أمًال ىف بداية جديدة، وترحيبا بأصدقاء جدد

 .ومرة أخرى شكرا للكابل

 : نبذة

ينبه هذا املقال إىل اخلطأ الفادح الذى يرتكبه اإلنسان
على جوانب وأشكال أخرى من" التفكري املعقلن"نتيجة لرتجيحه 

التفكري، والذى يؤثر بالسلب على مسار تطوره بالكامل،
هذا الرتجيح جيعلنا نقوم بتنظيم حياتنا تبعا"مشريا إىل أن 

ساسا من خالل عململا يصل إلينا من معلومات نتعرف عليها أ
فيما ميكن تالىف مثل هذا " التفكري املعقلن"هذا النشاط املرجح 
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اخلطأ الفادح بإعادة االعتبار لألشكال األخرى من التفكري،
 ....ونورد ذلك ىف نقاط حمددة آالتاىل

 الوقت ىف  .  العقل   بلفظ  -  حديثا  -  التفكري   لفظ   اقرتن :  أوال
 مبا   والتقديس   االحرتام   من   قدرا   العقل   لفظ   فيه   أخذ الذى  
 وهو   أال مناسب،    بتربير   ذلك   مت   وقد يستحق،    ال   وما   يستحق 
 النتائج   بني   من   آان   أنه   إال والتخلف،    اخلرافة   مواجهة   حماولة 
 طرائف   استبعدت   أو   اختزلت   أن   التقديس   هذا على    ترتبت الىت  
 ملا   احملدود   التعريف   مع   تتفق   ال الىت  (األخرى    املعرفة   ومناهل 
:ميكن أيضا مراجعة نشرتى"). ( تفكري "  هو   ما   أو "  عقل "  هو 

أنواع العقول، أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى
 )الطريق إىل فهم الوعى  link)وإلغاء عقول اآلخرين(

 حل "  بأنه   للتفكري   تعريف   النفس   علماء   بني   شاع :  ثانيا
 املشكالت   حل   أن   من   الرغم وعلى  ، Problem Solving " املشكالت 
 ألول   الذهن إىل    يتواتر   ما   تتجاوز أخرى    أعماق إىل    ميتد   قد 
 مرجعا    ظل "  للمشكالت   حل "  هو   ملا   املباشر املعىن     أن إىل  وهلة،  
،" التفكري "  آلمة   ذآرت   آلما النفس    بعلم   املشتغلني   أغلب   عند 
حاجىأ   أو   الشطرنج   ألغاز   يشبه   ما على    يقتصر   آاد حىت  
  .  احلاسوب 

 هو   ما   مع   املقابلة   يشبه   مبا   التفكري   آلمة   اقرتنت :  ثالثا
االستقطاىب   املنطق   هذا   فزاد وجداني،  حىت    أو عاطفى    أو انفعاىل  
 عن   التفكري   فصل   من   زاد )  االنفعال مقابل  ىف  =   ضد التفكري  (
  .  الوجود   آلية 

والثقافة، الوعى    من   آل   عن   التفكري   آلمة   استقلت :  رابعا
 أن   هو   املقصود   وإمنا االنفصال،  :  هنا   باالستقالل أعىن    وال 
 قابلية   وأآثر حتديدا،    أآثر   ظاهرة   تصف   أصبحت   الكلمة 
 والثقافة الوعى  آلمىت    من   آل   عن   املنظمة   التجزيئية   للدراسة 

 أن   إال اللتني تفيدان آلّيات أآثر مشوال وأيضا أآثر غموضا، 
  .  وتفوقا   تفضيال   أصبح حىت  متادى    االستقالل   هذا 

مع،   األحيان   من   آثري ىف  التفكري،    آلمة   ترادفت :  خامسا
 حني ىف  ،  )Intellectualization الذهننة   أو (  العقلنة   ظاهرة 
 املعقلن   املنطق   تستعمل   دفاعية   حيلة   إال   ليست   العقلنة   أن 
  .  املشتمل البصريى    التواجد   عن   بعيدا   آمهرب 

 فأنا   أفكر   أنا "  ديكارت   عبارة   فهم   سوء   تفاقم :  سادسا
 عقل   هو   ما إىل  ، تفكري   هو   ما إىل    الوجود   اختزال إىل  ، " موجود 
 وقد ".  آذلك   ليس   ما "  استبعاد   ذلك   وتضمن عنه،    شاع   آما 
 فصاميا   مريضا   أحاور   وأنا   يوما   املغالطة   هذه إىل    انتبهت 
 اانني   حكمة "آتاىب  ىف    فكتبت   احرتاما   تقمصته أنىن  حىت  (
 ال :  عندي   من   أضفت   مث موجود،    غري   نافأ   أفكر   أنا ): 1972(
  !!!)   التفكري   استعمل :  ولكن تفكر،  

  املعرفة   لكلمة   آمرادف   التفكري   آلمة   استعملت :  سابعا
cognition ، منطقى   تفكري   هو   ما إىل    املعرفة   آلمة   فاختزلت

 . وأآمل   أمشل   ملعرفةا   أن   مع سبىب حتمى،   خطي عقالىن  
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  وبعد 

 هو   ما   مفهوم   إشكالة   مظاهر   من   القدر   هبذا أآتفى    سوف 
 ضرورة إىل    للتنبيه   آفايتها إىل    أطمئن   أن   وأستطيع ، "تفكري" 
خاطئ،   ترادف   جمرد   ليست   املسألة   أن   ذلك برمته،    املوقف   مراجعة 
 احتمال   والتداخل   اخللط   هذا   وراء   وإمنا  ملتبس، عفوى    تدخل   أو 
 إذا   أننا   ذلك .  منذرة   تداعيات   عليه   ترتتب   قد   جسيم   منظم   خطإ 
 أو ، ) نتصوره   آما   تفكريا   ليس   ما " ( آذلك   ليس   ما "  أمهلنا 
 تشكيل ىف    أمهية   أقل   بوظائف   يقوم "  آذلك   ليس   ما "  أن   تصورنا 
 مهدد تطورى    خطأ ىف    وقعنا   قد   نكون   مستقبلنا   وتوجيه   وعينا 
 بعض   من   إن :   شائعا   مثاال   لذلك   وأضرب .  بأآمله البشرى    للنوع 
) حسابات   سوء   أو نية،    حبسن (  االستبعاد   أو   االختزال   هذا   مظاهر 
 نوعا   باعتباره  -  مثال  -   والتدين   الدين   استعمال   قصرن   أن   هو 
 األسبوع   اية   عطلة ىف  (  الوقت   بعض   ميارس الذى    الطيب   النشاط   من 
 قلوبنا   جعل ىف    ليفيد !!)   األآل   وبعد   النوم   قبل   أو مثال،  
 من   نستلهم   أن   دون ، ) آاذب   بله ىف    البعض   بعضنا   حنب !!! (  بيضاء 
 احلفاظ ىف    تساهم   معرفة   اإلميانية   واملعرفة الديىن     النزوع   تاريخ 
  .  وجودنا   وتطوير بقائنا،  على  

اجلمال،   ليدغدغ الفىن    اإلبداع   نستعمل   حني :  آخر   ومثال
 دوره   ندرك   أن   دون ، ) التطهري (  الطاقة   ويفرغ البال،    ويريح 
إىل   التطور   عجلة   ودفع الوعي،    تشكيل ىف    وخطورته املعرىف  
  .  وإحاطة   وجودا   واألآمل األرقى  

  :  الفرض

  :  يقول   املداخلة   هذه ىف    أطرحه الذى    الفرض

 لرتجيحه   نتيجة البشرى    اجلنس   له   يتعرض تطوريا    خطأ   مث   إن
 هذا   أن   ذلك األخرى،    األنشطة   سائر على    ترآيبه   من   جزء   نشاط 
 من   إلينا   يصل   ملا   تبعا   حياتنا   بتنظيم   نقوم   جيعلنا   الرتجيح 
 هذا   عمل   خالل   من   متاما   أو   أساسا   عليها   نتعرف   معلومات 
 أو استبعاد،    مما يؤدى إىل ، ) التفكري ى املسم (  املميز   النشاط 
 مع حيوى    جدل   من أخرى    مستويات على  اجلارى  شأن    من   التهوين 
 التاريخ   ومع ناحية،    من   واخلارجية   الداخلية   الطبيعة 
  .  أخرى   ناحية   من   واملستقبل 

 من   حتمل   مبا منطلقات هذا الفرض،    بعض يلى    وفيما
  .  مراجعات   من   حتفز   وما إنذارات،  

  تارخيى    منظور   من :  أوال

  :  التطور   وتاريخ   حسابات   منطلق   من ) 1 

 تاريخ "  هو   وإمنا التفكري،    تاريخ   ليس   اإلنسان   تاريخ
 البقائية   إمكاناته   آل   مستعمال "  احمليط   مع   التالؤم 
 فإذا ، " التفكري   بيولوجية " -  مؤخرا  -  ذلك ىف    مبا والتطورية،  
 مليون   ألف (  بليون  20إىل   9  من   يرتاوح   الكون   عمر   تقدير   آان 
 احلياة   وعمر ،  سنة   بليون   6إىل   4  من   يقدر   األرض   وعمر ، ) سنة 
   حول   يدور   اإلنسان   عمر   نفإ سنة،    بليون  2إىل   1  من   األرض على  
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جترى الىت    التطور   حسابات   فإن وبالتاىل  فقط،    سنة  600000
 تضع   وال   ملستقبله   التخطيط   حتاول   مث وحده،    اإلنسان   عقل   مبقاييس 
إىل   حتتاج   حسابات هى  ومعه،    قبله   احلياة   تاريخ   اعتبارها ىف  
 . فمواجهة   وقفة 

السلوك   جذور   إرجاع   ميكن   فإنه   إنسان   هو   ملا   وبالنسبة
 وذلك   سنة حواىل ثالمثائة ألف  إىل  ) وليس الديىن(التديىن    شبه

سنة، حبواىل مائة ألف    عمرها   يقدر الىت    اللغة   نشأة جذور   قبل 
ألفان أو سوى    املعاصرة السماوية   الديانات   على   ميض   مل   حني ىف  

 حتاول الىت    احلديثة   العلوم   عمر   عن   أما ،  ثالثة من األعوام
 قرن   عن   يزيد   ال   فهو )  تعسفا (  وحدها   مستقبلنا   صياغة   مؤخرا 
 ما   تإجنازا   تسارعت   وقد االفرتاضات،    أحدث على  )  ونصف   قرن إىل  (
 عن   الشائع   مع   غالبا   ومقرتن   مرتبط   وهو (  احلديث   العلم يسمى  
 بتاريخ   يقارن   ال   مبا   األخرية   عقود   اخلمسة ىف  )  والتفكري   العقل 
 . التاريخ   طوال   املعروفة   العلوم   إجنازات 

علومهل جيوز االستسالم لوصاية مطلقة ملا مت إجنازه من 
حديثة ىف اخلمس عقود املاضية على آل هذا التاريخ التطورى

 املمتد هكذا؟

  )  املارآسي   الفكر (  صحيح   فكر   تطبيق   من   مثال )  ب

 سنة   آخر هى   2000  سنة   باعتبار (  القرن   هذا   أوائل   منذ
 رائع   إجناز   لتطبيق   حمددة   جتربة   جرت أواخره،    قرب حىت  )  فيه 
 وما للتاريخ،  املادى    بالتفسري   يتعلق   فيما البشرى    للعقل 
 تطور   مسار   وإطالق   العدل   تطبيق   احتماالت   من   ذلك على    يرتتب 
 أن حتيزه،  بلغ    مهما ينكر،    أن   عدل   حكم   واليستطيع اإلنسان،  
 من الكمال،    من   تقرتب   بدرجة   صواب  ىف   صواب   هو   التفكري   هذا 
 من   احملدثني   اددين   تفكري حىت    الباآر   مارآس   تفكري   أول 
 املراجعات   بعض   التفكري   هذا   مشل   وقد املخلصني،    الشيوعيني 
 ارتباط   مغفلة (الدين حىت ألغته    دور من،    حذرت الىت    احلصيفة 
اإلميان إىل    باحلاجة   املرتبط احليوى    بالتاريخ التديىن    نزوعال 

 الفكر   هذا   استهان   آما ، ) مبعىن هارمونية التالؤم املفتوحة
 بالتاريخ   ذلك   ارتباط   مغفال (  للتملك الشخصى    احلافز   بدور 
 بالال   واملرتبط   جوعا   باملوت   التهديد   عن   الناتج   أيضا احليوى  
  .  ذلك   مثل   آخر إىل  )  الوجود ىف  األساسى    أمان 

 قد )  سليما   زال   ما والذى  (  جدا   السليم   التفكري   هذا   إن   مث
ىف عقود،    لعدة   اإلنسان   واقع ىف    وإخالص وقتل،  محاس،    بكل   طبق 
خطريا،   فشال   لألسف التطبيق   فشل   وقد جغرايف،    موقع   من   أآثر 
 بني   الفرق   مراجعة   أمهه   من   آان   آثري   آالم   ذلك   تفسري ىف    وقيل 
 أن   إنسان   يستطيع   ال الفشل،    هذا   آل   ومع والتطبيق،    النظرية 
 نساناإل   ظلم   يرجح   مل   فهو فاسد،    أو   خاطئ   تفكري   أنه يدعى  
آأداهة   آخر   إلنسان   إنسان   استعمال   جيّمل   أو   اإلنسان   ألخيه 
 أو التميز،    رد   أو   لالستهالك   االستهالك   يربر   أو لرفاهيته،  
 هذا   من   أيا   يفعل   مل اإلبداع،    يتجاهل   أو االغرتاب،  إىل    يدعو 
 آما وسيفشل،    فشل   فقد   ذلك   ومع اجلميل،    بعكسه نادى    بل 
 ببالهة   يعلن   وهو   شامتا   حمله   حل الذى    الالحق   التفكري   سيفشل 
  متادى    أو السوق،    سيادة   حتمية   أو التاريخ،    اية :  صادقة 
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 يضع   مل   مادام   حتما   يفشل   سوف   وهو احلل الذى احلضارات،    صراع
 تكيفه   ووسائل   اإلنسان   تطور   تاريخ   اعتباره ىف   - اآلخر   هو -
املعقلن املرآز على"  التفكري : "يسمى   ما   ومع وبعد،  قبل،  

 .حسابات السوق

  )  بالتفكري (  بالعقل   الدين   تفسري   منظور   من :  ثانيا

 والفشل الواقع،    أرض على  املارآسى    التفكري   فشل   إن
 أن على    دليل   هو   التسويقى الرتاآمى العوملى    للتفكري   املنتظر 
 من   التهوين   الفروض   أحسن على    أو احليوي،    التاريخ   إغفال 
 ذلك   بعض   ولتوضيح الكلمة،  معىن    بكل   تطورية   آارثة   هو دوره،  
 ألف  300  عرب   مثال الديىن    النزوع   تاريخ   لإلمها   واضحا   مثال   نضرب 
 تفسري يسمى    ما   حتت   احلديث   املعقلن   التفكري   حلساب   واختزاله   سنة 
املتدينني،   بعض   سذاجة   من   بلغ ).  بالعقل   أو (  بالعلم   الدين 
 باخلجل   شعور على    دالة   هلفة ىف    دينهم على    اآلخر   البعض   وحرص 
 مبا   تدينهم   يربرون   اندفعوا   أن متدينني،    آوم   من   النقص   أو 
 الدين   تفسري   مبحاولة   وذلك علما،    أو   تعقال   أو   عقال   يتصورونه 
 عندهم   مرادف   أنه   ظهر   ما   وهو عقال،    أمسوه   مبا   وتفصيال   مجلة 
 العلم   تقديس   أو البعد،  أحادى  املنطقى    التفكري   إلعمال 
 التفسري يسمى    ما   فانتشر ؛  املنهج   احملدود   املتاح   الشائع 
العلمى   التفسري :  يسمي   فيما   مؤخرا   واملتجسد (للدين،  العقلى  
 يوافق   ال   ما   أن   شاع   أن   بعد   ذلك   حدث )  آمثال للقرآن،  
 هو   فيما   حشرا   حيشر   أن   بد   ال به،    للتمسك   نضطر   مما العلم،  
 نفس   خالل   من   يقرأ   أن   البد   ، آما" املتاح "  العلم   أجبدية 
؛ وإال فإن علينا أن نطرحه وراء ظهورنا، املعقلن   التفكري 
 هذا .  العلم   قشور إىل    الدين   اختصر   أن   ذلك على    ترتب   وقد 
ىف   الدين   أسبقية   أعلن   لو حىت    الدين إىل    شيئا   يضيف   ال   موقف 
 تارخيه   من   ال الدين،    من   شيئا   يأخذ   وال احلدسية،  الرؤى    بعض 
  .  وظيفته   من   وال خصوصيته،    من   وال 

    والنقدية   اللغوية   الدراسات   منطلق   من :  ثالثا

 النقد   وعلوم   اللغة   علوم ىف    األحدث   للتطورات   املتابع   إن
 أو   قليال البشرى  الوعى    صحوة إىل    يطمئن   أن   البد )  األدبي (
 واختزال   العقل   مفهوم   تضييق   خالل   من   يتهدده   ملا آثريا،  
 أضافتها الىت    اإلضافات إىل    اإلشارة   هنا  وتكفى التفكري،    مفهوم 
الوعى   يقظة إىل    نطمئن حىت  األدبي،    النقد ىف    التفكيكية   احلرآة 
 ما   إذا واالستسهال،    االختزال   خماطر   من   به   حييط   ما إىل  البشرى  
 هذا   آان   لو حىت  براق،    اسم أى    حتت   الواضح   للحاضر   استسلم 
  .  املعقلن   التفكري   أو ، " العقل "  هو   االسم 

    النفسية   املدارس   منظور   من :  رابعا

 إضافة   إنسان   هو   ما   فهم إىل    برؤيته   أضاف الذى    فرويد حىت 
 أمام الواعى    العقل   دور   تضاؤل على    تأآيده   حيث   من   عمالقة 
 املفكر الوعى    وصاية   حتم إىل  انتهى    فرويد حىت  الالوعى،    سطوة 
 حرآة على )   Secondary Processes  الثانوية   العمليات (
 األولية   العمليات (الدوافعى  الالوعى  
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    primary Processes ( ، لغة   اآتشاف   عبقرية تتوارى    فكادت 
 احلتمية   حماوالته ىف    والتكثيفية   والكلية   التصويرية   احللم 
 حسب   آذلك   األمر   وظل .  التعسفي الرمزى    وتفسريه   احللم   لرتمجة 
" أنا "  الـ   يكون : IDهى  "   الـ   تكون   حيثما "  فرويد   قول 

Ego ،  إمنا اإلبداعى    التفكري   أن إىل  آرييىت    سيلفانو   نبه حىت 
 الوالف "  أمساه   مبا   مجيعا   العمليات   هذه   بني   بالتوليف   يتم 
"  أمساه   ما   يعادل   ما   وهو   "The magic synthesis"السحرى  
   أضاف   وهبذا   Tertiary processes " الثالثوية   العمليات 

 ناحية   من   أرسطيا   منطقيا   ليس الذى    التفكري   من   نوعا آرييىت 
  .  متميزا   إبداعا   بل أخري،    ناحية   من   خرافيا   عشوائيا   وليس 

 بوجه (  الذوات   تعدد على    لتؤآد   املوازية   املدارس   تتعدد   مث
Transactional Psychologyى التفاعالت   التحليل   مدرسة   خاص 
ىف "  ذات "  آل   حقوق على    تؤآد   آما )  برين   إريك   لرائدها 
(=  عقالنيا   املربجمة   اليافعة   الذات   مع   بالتبادل   القيادة 
 واتساق   حمسوبة   هارمونية ىف  )  الواقعي  Adult"  اليافع "  الذات 
 مشروعية   لفهم   الباب   املدرسة   هذه   تفتح وبالتاىل  مناسب،  
) الطفل   عند (  احلكيم   والتفكري )  الناضج   عند (الطفلى    التفكري 
 املستمر   النضج   مسار   أن إىل    تشري   املدرسة   هذه   أن   آما   آأمثلة، 
 أمساه   ما إىل    الذوات   بني "  األعلي   الوالف "إىل    يتوجه   إمنا 
 أن   برين   إريك   اعرتف   وقد ، Integrated Adult  املتكامل   الناضج 
 من آونه   أآثر   غاية   ألنه   ذلك له،    بالنسبة   غامض   املفهوم   هذا 
 تفكري   نوع   أما املستمر،    التكوين   من   حالة   وألنه ماثال،    واقعا 
إىل   أقرب   فهو )  امسه   عدلت   آما " ( تكامل  ىف   الناضج "  الذات   هذه 
 فكر ىف    إليها   أشرنا الىت  )  اإلبداعية (  الثالثوية   العمليات 
 .   آرييىت   سيلفانو 

" الشخصية   عرب   النفس   علم "  املسماة   املدرسة   فإن   وأخريا
Transpersonal Psychology  التفكري   من   نوع على    تؤآد 

 حنو   عربها   هو   ما إىل    الذات   حتقيق   جتاوز   مرحلة ىف  التجاوزي،  
 خيضع   ال أعلى    لتفكري   اآلفاق   يفتح   مما األعظم،    الكون ىف    االمتداد 
  . الغالب   باملفهوم "  العقالني   التفكري "  وصاية   ملنظومة 

 وجيبيول   منطلق   من :  خامسا

 خمتزال   استعماال  -  األغلب ىف   -بيولوجى    آلمة   تستعمل
 واحملسوسات   احليوية   بالكيمياء   أساسا   مرتبطة   أا   باعتبار 
 أا   هو   واألمشل   األصح   استعماهلا   أن إال  املتعينة،    الفيزيقية 
 توجد   املنطلق   هذا   ومن )  تكاملي تطورى  (حيوى    هو   مبا   تتعلق 
 العلماء   من   فريقا   أن إىل    القاريء   تطمئن   آثرية   مداخل 
 تفكري   هو   ملا   الشائع   لالخرتال   يستسلم   مل   والعارفني   واملبدعني 
 لتأصيل   الباب   يفتح   فراح للمعرفة،  األساسى    املصدر   باعتباره 
 للنزوع   وبالذات برمتها،    للحياة املعرىف  حليوى ا   املسار   فهم 
  .  الديين بيولوجيا إىل ما بعد ذلك مما ال نعرف 

وأآتفى هنا بثالثة أمثلة دالة وهى عن األسس التطورية
 :النيوروربيووجلية للتدين فاإلميان وبالعكس

 ن وبالعكسللتدين فاإلميا   بيولوجية  -  النيورو   التطورية   األسس :  أوال
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على   احلفاظ ىف    الدين   دور   التطور   نظرية  -  حسما  -   تنكر   مل
 صاحب   هو   وحده   داروين   أن   فالشائع الطبيعي،  "  االنتقاء   فكرة 
إىل   ميال   أآثر   آان   أنه   هو   الغالب   والزعم النظرية،    هذه 
 التكيفية   الطبيعة على    بتأآيده   اخلالق ونفى    الدين   إنكار 
 آشف   صاحب   وحده   يكن   مل   أنه   إال احلياة،    ملسار   االنتقائية 
)1871(  العام   نفس ففى  التكيفية،    االنتقائية   التطور   نظرية 
يرى   آان الذى  )  حقه   واملهضوم املنسى  " ( والس "  الكشف ىف    شارآه 
 البقاء   لصالحية   جيهز   للتكيف   مسلسال   مسبقا   إعدادا   مثة   أن 
) اهللا (  لذلك   معد   مثة   أن وبالتاىل  األرقي،    األنواع على    للحفاظ 
 الدماغ ىف  حيوى    تنظيم أى    أو العصىب    اجلهاز   أن يعىن    قد   وهذا 
 مع   والتواصل   داإلعدا   هذا لتلقى    قدمي   من   مهيأ   هو البشرى  
 من  -  للبقاء   املرشحني   هؤالء   فإن   ذلك وعلى  األعلي،    القوة   هذه 
 السمات   إلظهار  DNA  الدنا   عندهم   جمهز  -"  والس "  نظر   وجهة 
 جديدة   وظروف   بيئة ىف    والتطور   التكيف   الستمرار   الالزمة 
 فإن   املقابل وىف  .  أرقي   متطورة   أنواع   بظهور   تسمح   ومتجددة 
ىف   تكمل   أن   تستطيع   ال   االستعدادات   هذه   من   حرمت الىت    األنواع 
وعلى ،  تنقرض   أو   تتوقف   فإا   ذلك وعلى  الظروف،    نفس   ظل 
 للدين   راتربي   التأويالت   هذه   ملثل   متحمسا   لست أنىن    من   الرغم 
 اآلخر الرأى    هذا   أوردت أنىن    إال التطور،    عن   دفاعا   أو 
 عند   يتوقفون   ال   العلماء   أن   آيف   ألظهر   التطور   لنظرية 
ناحية،   من   اجلموع   حلدس   احرتامهم   وأن متعجلة،    منطقية   تفسريات 
 إضافة  -  ما   إضافة   حياولون   لهمجيع أخرى    ناحية   من   وللتاريخ 
 حماولة ىف    وذلك  -أخرى    أحيانا   ومنطقية   أحيانا   متعسفة   تبدو 
 عند   يغلب   وما   األولية   نظرياهتم   ومعلومات رؤى    بني   املواءمة 
  .  التاريخ ويؤيده    الناس 

 سلوك   من   الحظوه   ما   بعض   ربط   العلماء   بعض   حاول   وقد
 فالحظوا التديين،    للنزوع   األولية   اجلذور   باعتباره   احليوانات 
 الطقوس   من   نوعا   متارس والشمبانزى    والذئاب   األفيال   أن 
 يكاد   وهذا والرعود،    العواصف   أثناء مجاعى    بشكل   املنتظمة 
 أن   آما الظروف،    هذه   مثل ىف    البدائيني   بعض   به   يقوم   ما   يشيه 
 أو موتاها،    جثث   تدفن والشمبانزى    والذئاب   الفيلة   هذه 
  .  اإلنسان   يفعل   آما   هياآلهم   بقايا 

 األول   اإلنسان   أنواع   بعض   سلوك   ثالث   فريق   درس   آذلك
 ثالمثائة   من   األوسط   والشرق   أوربا ىف    عاش الذى  )  البليوليثيك (
 آانوا   أم إىل    يشري   ما   لنا   ترك   حيث امليالد،    قبل   سنة   ألف 
 إميام   احتمال إىل    يشري   مما   النوم   وضع ىف    موتاهم   يدفنون 
 شكل ىف    املاعز   قرون   حوهلم   يضعون   آانوا   آما اآلخرة،    باحلياة 
 احلجرية   األدوات   وبعض احليوانات،    جلود   بعض   ومعها   دائرة 
 قدماء   عند   اخللود   طقوس ىف    وتعمق   امتد   مما . ( والزهور 
 األول   البشر   هؤالء   أن   احملتمل   فمن   ذلك وعلى  ).  املصريني 
 وشديدة   قوية   ومشاعر   عواطف   عندهم   آان .)  م . ق   سنة  300.000(
 بعد   احلياة   هو   وما وعى مطلق مفتوح النهاية،    هو   ما   جتاه 
. املعتقدات   هبذه   تتعلق   وخماوف   آمال   من   ذلك   يصاحب   وما املوت،  
 نميك الىت    اللحظة   حيدد   أن   يستطيع   مل   العلماء   من   أحدا   أن على  
بوجود هذا الوعى وعى  على    فيها   أصبح   اإلنسان   أن   نتصور   أن 

  .املطلق بأمساء خمتلفة
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 آمرآز  Limbic Brain احلوىفاملخحتديدحماولة:ثانيا
    الدينية   للخربة أساسى  

 قادرة   نيورونية   شبكة   وجود   احتمال   العلماء   يستبعد   مل
 ارتباطا   املرتبطة   اهلندسية   واألشكال   األمناط   استقبال على  
 وهذه ، ) الحقا   والفنية (  الكلية   الدينية   باللغة   شديدا 
وىف اللوزة،  وىف  األسفل،  الصدغى    الفص ىف    حمطات   هلا   الشبكة 
 استجابات   هلا   النيورونات   هذه   إن   وحيث  -  واملهيد احلوفية،  
 الوجدانات   بعض   ذلك   يشمل   أن   ميكن   فإنه   األمناط   متعددة 
 اهلندسية   األشكال   تتمازج   أن   املمكن   ومن بالتدين،    املتعلقة 
 العاطفية   الصوفية   اخلربة   يشبه   فيما   الوجوه   مع   الرمزية 
  .  بآخر   أو   بشكل )  التدينية (

النيوروىن املستوى    تفسري   حاولوا   فقد األساس،    هذا وعلى 
 من   مدخالت   من   حيدث   بأنه   واألشباح   واألرواح   املالئكة   إلدراك 
 بعض   يضيف   منها   آل   الدماغ   أجهزة   خمتلف ىف    النيورونات   خمتلف 
 ). دينية   بصرية   مسعية (  عاطفية   إدراآات   من   ينتج   ملا   املميزات 

 يقرر   حني   االحتمال   هبذا   يتعلق   ما ) 1964(  يونج   ويذآر  
 فإن والزمن،  )  احمليطة   البيئة (  الثقافة   عن   النظر   بغض   أنه 
واملصريني، والكرومانيني،  واألفريقيني،    احلمر   األمريكيني   اهلنود 
 راسخ   متواتر   بشكل   الصليب   يرون   هؤالء   آل احملدثني،    واملسيحيني 
 روحية   أو   آونية   خربة إىل    ذلك   وبعزون الصوفية،    خربهتم ىف  
 النيوروفسيولوجية   األحباث   فإن :  وحديثا .  الداللة   فائقة 
 أشكال إىل    انتقائيا   دفعاهتا   تطلق   نيورونات   توجد   أنه   أثبتت 
) األهرامات (  املثلثات   أو   الصليب   تشبه   هندسية   بصرية 
الصليب،   نيورونات   باسم   النيورونات   وتسمى هذه والوجوه،  
 أا   حيث املعامل،    عن   الباحثة   النيورونات   أيضا تسمى    آما 
  بشكل   تجيبوتس   اهلندسية   واألشكال الوجوه،  على    تتعرف   أن   ميكن 
 املخ   يكون   أن   احتمال إىل    الدراسات   هذه   خلصت   وقد .  لذلك ديىن  
،" الدينية   اخلربات   عن   املسئول   املوقع   هو   Limbic Brainاحلوىف  
 من   بعض   وصفها الىت    اخلربات   تلك   بعض   عن   مسئوليته إىل    باإلضافة 
 هذه   ومن بآخر،    أو   بشكل   ميتا   عد   أن   بعد   اةاحلي   استعاد 
 عن   احلديث يتنامى    التأويلية   واالجتهادات   والفروض   احملاوالت 
األحدث،   القشرة   مخ   بينها   من   واحدا   خما   وليس   متعددة   أخماخ 
  .  وغريمها )  التديين الوجداىن  (احلوىف    واملخ 

 التفكري   وتعدد )  األدمغة (  األخماخ   تعدد :  ثاثال

 رفض على    يقتصر   ال   املداخلة   هذه   تواجهه الذى  التحدى    إن
 عمل   ترجيح   أو فحسب،    عداها   ما على    التفكري   أشكال   أحد   ترجيح 
 إنكار   خطورة  إىل   أساسا   ينبه   هو   وإمنا أقدم،    مخ على    أحدث   مخ 
األحدث، البشرى  الوعى    عمل   آلية ىف    األقدم   املخ   دور   فاعلية 
 إذا   إال   أقدم   يكون   ال   األقدم   أن   ذلك تطوره،    مسار ىف    ذلك   وتأثري 
ىف   احلال   هو   آما (  عشوائية   بصفة   َوَساَد   واستقل   األحدث   عن   انفصل 
 متناغما   متبادال   فاعال   آامنا   األقدم   املخ   آان   إذا   أما )  اجلنون 
ىف   املتضمن   يصبح   وإمنا األقدم،    يصبح   ال   فإنه تطورا،    األحدث   مع 
  .  املغرتب   األحدث   وليس الكلي،    األحدث 
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 مل   املعقلن   التفكري   من   اإلعالء على    ترتب الذى    اخلطأ   إن   مث
 ليصبح   تعسفيا   فصله   بعد   األقدم   النشاط   استبعاد على    يقتصر 
 أمساه الذى  الكروى    املخ   نصف   يستبعد   راح   إنه   بل فعال،    أقدم 
 التطور   مسار ىف    مواآبة   ةدماغي   منظومة   أنه   مع   متنحيا 
 مؤخرا   أصبح والذى  (  طاغيا مسى  الذى  الكروى    النصف   ملنظومة 
 يعترب املتنحى  )  الدماغ /  املخ (  النصف   إن ، ) القاهر   النصف 
 وقد بآخر،    أو   بشكل   متكامال   آيانا   يعترب   إنه   بل   مستقال   عضوا 
 به   مسحت الذى    بالقدر حدة،  على  )  مخ (  نصف   لكل   راساتالد   أدت 
 باملخ يسمى    ما حىت    أنه   التقرير إىل  املتاحة،    والفرص   األدوات 
 خما   ليس ، ) القشرة (=   الكرويني   النصفني ىف    املتمثل   األحدث 
 يفكر )  املخني (  صفنيالن   من   آال   أن   ذلك   من   واألهم واحدا،  
):1980(  وآسلر   يقول .  اآلخر )  املخ (  النصف   عن   خمتلفة   بطريقة 
 األحقية :  طويال   األعصاب   فسيولوجيا   شغلت الىت    املسائل   من   إنه 
 قام   وقد .  متباينة   مستويات على    الدماغ نصفى    لفحص   النسبية 
 املخ نصفى    لعمل   النوعية   الفروق   بفحص ) 1969(  لكذ   قبل   بوجن 
 باملالحظة   أو ، ) الشمبانزي ىف  (التجريىب  املستوى  على    سواء 
نصفى   أحد   فيها   أصيب الىت    احلاالت   لبعض   اإلنسان ىف    االنتقائية 
 النصفني   فصل   عمليات   هلا   أجريت الىت    أو اآلخر،    دون   املخ 
ىف   بإزالته   أو )  الصرع   حالة ىف  (  املندمل   اجلسم   بشق   الكرويني 
 من   آال   أن إىل    األحباث   معظم   انتهت   وقد .  األورام   حاالت   بعض 
 أن   ثبت   آما اآلخر،    عن   نوعيا   خمتلف   عمل   له   الكرويني   النصفني 
اهرى   بالفحص   الدقيق   بالتشريح   النصفني   من   آل   ترآيب 
 غري   املخ   فإن   وآذلك أيضا،  ترآيىب    اختالف إىل    يشري اإللكرتوىن  
 النشاط ىف    أآثر   متخصص )  األمين   الشخص ىف    األمين (الطاغى  
 حني ىف  ي، الرتبيط   التفكري ىف    وأيضا املكاىن  التصويرى  البصرى،  
بروآا بالذات متخصص أآثر ىف رصد   منطقة ىف  الطاغى    املخ   أن 

 يبدو   فإنه   وأخريا الرموز واملنطق، ) اللغة(وربط عالقات 
وعلى .  اآلخر   عن   مخ   آل ىف  ختتلف   العاطفية   االستجابة   أن   آذلك 
 النصفني   من   آل   وصف ىف  "  حمتن " و "  طاغ "  آلمة   استعمال   فإن   ذلك 
 مشروع   غري   طغيان على    ويدل   وخاطئ   قدمي   استعمال   هو   الكرويني 
على عقالىن    تفكري   من   يعرفونه   ما إىل    املنظرين   جانب   من   وحتيز 
 أن   حتاقرت   وهلذا أمشل،  خرباتى    متازج   من   يعيشونه   ما   هتميش   حساب 
يسمى   حني ىف  املنطقي،    أو الرتميزى    باملخ الطاغى    النصف يسمى  
 .  التصويري   أو الرتآيىب    باملخ املتنحى    النصف 

  :وخالصة   حذر   تفاؤل 

 وحتذيرات   نقد   من   املداخلة   هذه   به   حفلت   مما   الرغم على  
 وحساباته   وحدسه   خبربته البشري،  الوعى    فإن وخماوف،  
 هذا   خطورة   ما   بشكل   أدرك   قد   مجيعا   ومعلوماته   وإبداعاته 
 استدراك   من جيرى    ما   أن وتصورى  اإلنسان،    مسار ىف    االحنراف 
 اإلحاطة على    أقدر   لغات   وابتداع   للمنهج   وتوسيع   وتعميق 
 ينقذ   أن   ميكن   خبري   مبشر   هو جمال،    آل ىف    البشرية   بالظاهرة 
عمى   بلغ   إذا   إال   اللهم القادم،    التهديد   من   اإلنسان 
 والتنويريني   والعلمانيني   املتدينني   من   واألصوليني الساسة،  
املعرفية   االستدراآات   هذه   تنقذ   أن   دون   حيول   مبلغا مجيعا،  
 أخر   تفرضها الىت    التعسفية   الوصابة   من   اإلنسان   الرائعة 
   التاريخ،    من   سنة   ألف   ستمائة على    الزمان   من   قرن   عشرين 
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 قد   آما وارد،  عشوائى  تطورى    خبطأ العمى    هذا يتمادى    وقد
 الذين   اجلدد   املاليني   جشع   من خفي،    بشكل وتربيره،    دفعه   يأخذ 
 ما   يربر الذى    املتواصل   األمان   بعدم   التاريخ   من   احتفظوا 
ىف   االمتداد   واقع   من   األمان   توفري إىل  السعى    دون جيمعون،  
 . البشر   مع   والتواصل   الكون 

 التفاؤل   هذا إىل    يدعو   ما   بعض   بعرض   املداخلة   هذه   أختم   مث
  احلذر 

 تدارك ىف    العلماء   جيتهد )  العلمي (  املنهج مستوى  فعلى   
 فأآثر   أآثر   باالهتمام مفكر،    ظاهر   عقل إىل    اإلنسان   اختزال 
 الشواش   علوم   مثل   اجلديدة   العلوم   خالل   من   املنهج   بتوسيع 
القدمية،   احلكائية   املناهج   إحياء   خالل   من   وأيضا والرتآيبية،  

 الثفافة   وضرورة   وآثار   دالالت   واحرتام وإعادة قراءة األساطري، 
 توثيق   خالل   من   وأيضا حتديثه،    ميكن   معاصر   بشكل   الشفاهية 
عرىفم   تكامل إىل    سعيا   املختلفة   املعرفة   مناهل   بني   الوصلة 
 . أمشل 

 من   التخلص   حماوالت تتمادى    اإلنسانية   العلوم مستوى  وعلى  
 العلوم "  بـ   يوما مسى    ما   منهج   أمام   بالنقص   الشعور 
 باالنطالق   اإلنسانية   للعلوم   يسمح   أن   جدير   هو   مبا "  املنضبطة 
 اإلميانية   املعارف   مع يقى احلق   التصاحل إىل    اخلاص   مبنهجها 
 أن   ميكن الىت    النشاطات   وآل الشعيب،    واحلدس الديىن    والتوجه 
وعى ىف    النظر   لتعميق   وأيضا ".  آذلك   ليس   ما "  حتت   تندرج 
 ذلك ىف    مبا   العامة   اليومية   إبداعاهتم   أثناء   مباشرة   الناس 
 . أيضا   والعمل   والغناء   والرقص   تدينال   إبداعات 

 والشعر   األدب ىف    اإلبداعية   اإلضافات مستوى  وعلى   
الكلية،   واجلمالية   التصويرية   النشاطات   وسائر   والتشكيل 
البشرى   الكائن   منه   ينهل أساسى    آمصدر   موقعها   تستعيد   فإا 
 أن   البد فهى  وبالتاىل  املختزل،  اخلطى    مساره   تصحح   آلية   معارف 
  .  املستقبلية   خطاه   رسم ىف    تساهم 

 النزوع   تاريخ   احرتام ىف    يكون   فقد   آخرا   وليس   وأخريا
يعفى   ما البشرى    التطور   مسرية ىف  اإلجياىب    ودوره الديىن  
 ما   وأيضا يعرفون،    ما إىل    الهاختز   من   املتدينني   العلماء 
 ألفاظ ىف    تقزميه على    يصرون   الذين   رجاالته   من   الدين   ينقذ 
 وظيفته   أن   مع عقوهلم،    بظاهر   تربيره على    وأيضا معامجهم،  
 آل   من   وأقدر   أعرق   تبدو احلالية،    النفعية وحىت  التطورية،  
 . الالحقة   صاياتالو   هذه 
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""אמ−482

)119حلم: (نص اللحن األساسى

وصلت إىل احملطة ىف الوقت احلرج واختذت موقعى ىف الطابور
وظللنا بني القاطرة والشباك حىت. املمتد إىل شباك التذاآر

انطلقت صفارة اإلنذار األخرية ومازلت على مبعدة من الشباك،
 .وهكذا فاتىن القطار

 :التقاسيم

صفارة اإلنذار، فهى مل مل ينفض الناس من الطابور برغم
تكن إنذارا بقيام القطار األّول، ولكن بغارة مفاجئة جمهولة
اهلوية، وقال أحد الواقفني إا صفارة النجدة وليست صفارة

لقد أعلنت إسرائيل احلرب على حزب اهللا؛: اإلنذار؛ فقال آخر
وما لنا حنن؟ هل ستنقلنا: فقال الذى ىف مقدمة الطابور

ما هو: اهللا إىل القاهرة؟ فقال الذى يقف خلفهمدرعات حزب 
:فرد عليه ناهرا. انت ىف القاهرة، انت تقصد اإلسكندرية

إيش عرفك ماذا أقصد؟ مث إيش عرفك أننا ىف القاهرة؟ فقالت
أليس: امرأة منتقبة آانت تتململ طول الوقت ىف الطابور

 فيكم رجل واحد خيفف عىن ما أنا فيه؟

**** 

إىل اململكة الىت تغّنى بروعتها الشعراءقمنا برحلة 
وهناك انضم آل فرد إىل املرشد الذى اختاره ينتقل به من
مشهد إىل مشهد ومن جبل إىل حبرية ومن متحف إىل مقربة وقال

إنه مل يبق من الرحلة إال احلديقة البللورية ودعانا: املرشد
:ناإىل شئ من الراحة والتأمل آى اليصدمنا االنبهار فسأل

وهل مثة انبهار يفوق ما شاهدنا من أحياء وأشياء فابتسم
 .املرشد وواصل السري وحنن ىف أثره

 :التقاسيم

مل نعرف آيف ميكن أن نرتاح أو نتأمل وحنن ننتظر انبهارا
أآرب من قدرة خيالنا على االنبهار، مث بدأ الرآب ىف التحرك،

احلديقة غريوآان ال بد من السري على األقدام فالطريق إىل 
 مصرح بسري السيارات فيه، وال هو صاحل لذلك، وطال املسري دون
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أى أمل ىف الوصول، حىت بدأ بعضنا يتسرب من اجلمع، ويقف حتت
ظل شجرة، أو جبوار غدير، وخاف املتبقون أن حيل الظالم وقد
قاربت الشمس على املغيب، وحني وصلنا إىل الساحة الكربى،

الشمس قد امحر حىت صار مثل اجلمر نظرنا ىف األفق فإذا قرص
املشع، وقد المس األفق، وبدًال من أن يتوارى رويدًا رويدًا حىت
يغيب، وأغلبنا يقاوم خوفه من حلول الظالم قبل أن نصل إىل
احلديقة البللورية، إذا بقرص الشمس يرتفع رويدًا رويدًا حنو

ىف حنانوسط السماء من جديد، والسحب حتيط به وآأا حتتضنه 
هذه هى: رقيق دون أن يفقد لونه األرجواىن، وجلجل صوت يقول

احلديقة البللورية، فهلل اجلميع وآربوا وحّط محام آثري ىف
 .الساحة الكبرية، واستطالت األشجار حىت آادت تالمس الشمس
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26I12I2008א

 א/א−483

 :مقدمة

تعطلت ست آابالت من آابالت االنرتنت، قيل ىف البحر املتوسط
قرب إيطاليا، وأنا ال أفهم شيئا ىف هذه التكنولوجيا

شرايني دماغ العاملختثرت ىف " جلطة"الرائعة، لكنىن أحسست أن 
 من حوىل، العامل القريب مىن على األقل

املخ األحدث للعاملفقد بدا ىل أن شبكة االنرتنت أصبحت هى  
املخ، وأن البشر عرب العامل أصبحوا مبثابة خاليا هذا البشرى

الذى يعاد تشكيله ىف مرحلة برجمة جديدة، استعدادا للنقلة
 .القادمة ىف تطور البشرية

بشرى الفردى متاما حني ينسد أحدمثلما حيدث ىف الدماغ ال
العطب على اخلاليا الىت آان –عادة  –الشرايني ال يتوقف 

يغذيها، وإمنا ختتل الشبكة بشكل عام، وختتلف آثار اخللل
الكابل(املوضعى واخللل العام حسب موقع اجللطة ىف الشريان 

-re، مث يبدأ املخ ىف مرحلة اإلفاقة ىف إعادة الرتبيط )املتعطل
association بعد الصدمة األوىل، ويتوقف جناح هذه العملية

 اخل .. على عوامل آثرية، مثل حجم العطب، وموقعه ومداه

آنت وأنا أتابع انقطاع التعقيبات الىت تصلىن على
، مث وأنا أعاىن من)وهى قليلة بطبيعتها(النشرة أوال بأول 

والتعجزنا عن إدخال النشرات منذ السبت املاضى، مث حما
.د.أ/ بفضل اإلبن الصديق –التفافنا حول العطب  لتنزل 

على الشبكة العربية للعلوم النفسية، آنت آأىن-مجال الرتآى
أشاهد ما حيدث ىف املخ البشرى للفرد خطوة خبطوة إثر إصابته

 .جبلطة ىف الدماغ

 وبعد

انظر اية(مازال العطب ساريا حىت آتابة هذه السطور 
، ومازالت حماوالت اإلصالح مستمرة، ومازالت التعويضات)الربيد

اخل ما يهمىن.. الوظيفية من الشبكة النفسية العربية جارية
ىف آل هذا هو أن أقر وأعرتف أنىن استشعرت أمال جديدا مل خيطر

يتعلق باستمرار النشرة أوعلى باىل من قبل، ليس أمال فيما 
 توقفها، وإمنا هى فرصة  جاءتىن آى أحافظ على أملى ىف قدرة 
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أن -قياسا –البشرية على تصحيح أخطائها، ذلك أىن تصورت 
تكون هذه التكنولوجية العمالقة املتمادية ىف التحسن

ختليق املخ العاملىعلى  -تطوريا –واالنتشار هى القادرة 
الذى ميكن أن يستوعب آل اإلجنازات السابقة من حضارات اجلديد

 .وثقافات عرب تاريخ اإلنسان، بل عرب تاريخ احلياة

 :بريد قبل الربيد

رسالتان وصلتاىن إثر هذا الرتبيط التعويضى عرب الشبكة
النفسية، آان املفروض أن يتصدرا بريد اليوم، لكنىن سارعت

رب"بنشرمها مع الرد ىف نشرة األربعاء املاضى ألمهية داللتها 
، ومل أجد مربرا إلعادهتا ىف حوار بريد)"2من1(فعة ضارة نا

اجلمعة اليوم جتنبا للتكرار الرسالتان من الزميالن الكرميان
 ).عبد احلافظ الغامدى. صادق السامرائى، د.د(

بسبب هذا العطب الكابالوى أيضا سوف يقتصر احلوار اليوم
أو أطلع. على من وصلته النشرة بالربيد االلكرتوىن اخلاص

عليها بشكل مباشر أو على الشبكة العربية للعلوم
 ).أنظر االستدراك ىف اية الربيد. (النفسية

 ):أمر شخصى(آسف 

لست أدرى هل هذا مكانه؟ لكنىن اآتب احلوار اليوم، وقد
فقدت عزيزا منذ ساعات مل أآن أعرف أنه بكل هذا القرب،

لوعة الفقد،واجلمال، تكلمت سابقا عن املوت، وعن الفرق بني 
ونقلة الوعى، لكن يبدو أن اخلربة اإلنسانية البسيطة تتجاوز
آل تنظري مهما بدا وجيها ومنطقيا ومعقوال، األسف هو بسبب
أنىن أقحمت هذا اخلرب وهذه املشاعر ىف بريد عام، لكن ماذا
أفعل والنشرة تكاد تكون هى ذاتى شخصا حيا يشعر ويتعرى،

 .ها لتناقشوليست فقط معلوماتى أرصد

 ...له ما أخذ، وله ما أبقى، نسأله الصرب، ونواصل: احلمد هللا

**** 

 )116  حلم(  ، )115  حلم(: "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 سيد الرفاعى . د

هل جيوز التقاسيم بالعامية املصرية بدًال من الفصحى
 ؟.وخاصة ىف بعض األحالم آهذا احللم مثًال وأحالم أخرى

بأا ليست: خيطر على باىل فكرة أساسية خبصوص التقاسيم
 . تقاسيم ولكنها أحالم حييى الرخاوى

 :حييى. د

احرتم الفكرةأى السؤال، فأنا : بالنسبة للجزء األول
الىت اقرتحتها، ألنىن أحرتم اللغة العامية وأعتربها لغة آاملة
قائمة بذاهتا، مع أا لغة شفاهية متاما، ُتسمع وال ُتكتب،

ا، وانتوحىت إذا قرأهتا آتابة فالبد أن ُتنغِّمها مبوسيقاه
 .تقرأها حىت تكاد تسمعها
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ديوان أغوار(وأنت تعرف يا أبا السيد أنىن آتبت شعرا 
بالعامية مث آتبت أراجيز لألطفال بالعامية، مث إىن) النفس

)تقريبا(أنشر باب التدريب عن بعد آما يدور بيننا حرفيا 
بالعامية، آذلك األلعاب النفسية، ونص املقابلة مع املرضى ىف

معة آل ذلكباب حاالت واحوال، وبعض حوار بريد اجل
أنىن قد ال أصل إىل اإلخوةبالعامية، لكن يعز علّى ىف آل ذلك 

آما نبهىن بالنسبة لأللعاب – واألخوات العرب بالقدر الكاىف
مجال الرتآى، وأنا ال أجد أمامى خيارا، مبجرد أن تقلب. د.أ

اللغة أو احلوار مع مريض إىل الفصحى، جتد مشاعرا أخرى،
إليك رغما عنك، مشاعر ومضامني أخرىومضامني أخرى تصل 

 .تبعدك، آما تبعدىن، عن ما أريد توصيله

 ماذا أفعل؟

أما تعقيبك على أحالم جنيب حمفوظ فالتقاسيم، قد آتبها
حمفوظ بالعربية السهلة، فجاءت التقاسيم عليها بلغتها،
وجنيب حمفوظ آتب رواياته، مبا ىف ذلك حوارات احلوارى

السهلة، الفصحى الىت تصلك على أاوالبلطجية بالفصحى 
عامية، وبرغم احرتامى لرأى يوسف إدريس ىف تفضيله أن يكون
احلوار بالعامية، إال أنىن مل أستطع أبدا أن أنفذ هذا الرأى

وال ىف قصصى) ثالثية املشى على الصراط(ال ىف آتابة الرواية 
وجدت–ار القصرية، وأنا مل أقصد ذلك أبدا، بل إنىن حىت ىف احلو

 . أن الفصحى تقفز إىل قلمى أسرع وأمجل

 ماذا أفعل؟

أما بالنسبة لتصورك ىف اجلزء األخري للتقاسيم على أا
أحالمى أنا، وليست تقاسيم على أحالم جنيب حمفوظ، فهو تصور

 :وارد، لكنىن أنتهزها فرصة وأضيف إىل رّدى السابق

بالفصحى والفاألحالم ال تتشكل إنه إذا آان األمر آذلك 
، مث حننبالصورة واحلرآة، األحالم هلا لغتها اخلاصة بالعامية

نرتمجها بعد ذلك إىل ما تيسر لنا من لغة ُتحكى، سواء آانت
احلكاوى بالعامية آما حيدث ىف حكى احللم ىف احلياة العادية أو
بالفصحى آما فعل حمفوظ ىف إبداعه الذى ابتدع ما ميكن أن

لم وليس احللم اُملبدع، وآما تصورت أنت أنىنيسمى االبداع احل
 .أفعل ذلك

 .شكرا إلضافتك وعمق إجيازك

**** 

 "حبث علمى"تقرير عن : صة ىف مقالق   

 سيد الرفاعى . د

العنوان حيتاج إىل مراجعة ضرورية على اعتبار أن الفكرة
الرئيسية هنا ليست البحث العلمى وإمنا شىء آخر أآثر عمقًا

 .وأشد إيالمًا وبالتاىل فالعنوان هنا أراه ضعيفًا للغاية
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:حييى.د

اشكرك أيضا، وهذا رأى جيد آذلك، لعلى قصدت بالعنوان
 .واملنت، لكن اعرتاضك وصلىن ىف حملهتأآيد املفارقة بني العنوان 

أرجو أال حترمىن من تعقيباتك بعد سفرك، فالشبكة عاملية،
 .وهى ىف الكويت مثلما هى ىف مصر آما تعرف

 )."املخ البشرى اجلديد"برجاء قراءة املقدمة عن (

**** 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 عبري حممد رجب. أ

املوقف العالجى واملوقف الشخصى غري واضحالفرق بني 
بالنسبة ىل، وال أستطيع فعل ذلك مع املريض إال إذا آنت ال
أحب هذا املريض ونافرة منه، وقتها البد ىل من هذا الفصل،

 .إىل حد ما، حىت استطيع استكمال العالج معه

 :حييى. د

 ،صحيح أا مسألة صعبة، وتكاد تكون مستحيلة مبعناها املطلق

لكن املقصود هو أال تصدر النصائح واآلراء واألحكام الىت
تتطلبها حالة املريض، من موقع املوقف األخالقى أو الديىن أو

 األيديولوجى اخلاص باملعاجل شعوريا أو الشعوريا،

 .وهذا من أصعب ما ميكن، أيضا

 حممد شحاته فرغل. د

بصورةبالرغم من وضوح التباين ىف هذه احلالة، إال أنىن 
عامة ىف املمارسة، أجد صعوبة ىف اجلمع بني ضرورة الفصل بني
املوقف العالجى واملوقف الشخصى، وبني تأآيدك املستمر لنا على

من خالل جمتمعنا وبيئتنا، "مبا هو حنن"أن نعاجل املريض 
وتزداد الصعوبة أآثر مع سؤالك املتكرر لو آانت هذه

 .ارك ىف هذه احلالةاملريضة ابنتك أو اختك فما هو قر

 :حييى. د

عندك حق، برجاء الرجوع إىل ردى على عبري حاال، إىل أن أجد
 .الفرصة والوقت لشرح أآثر تفصيال، فأنت تعرف ظرىف احلاىل، عذرا

*** 

أزمة وجود فردى؟ أم حل مشكلة) 27(التدريب عن بعد 
 اجتماعية اقتصادية

 ماجدة صاحل. د

إبراهيم لصغت هذه املشكلة على شكلحممد . لو آنت مكان د
 :املعادلة اآلتية
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عدم وجود تاريخ للمرض النفسى، آسر عند+ شاب ناضج
مث" يعىن هشاشة ىف الرتآيبة"> ---تلقيه درجة من اإلهانة
ال تعىن"مث فيزا سارية ). يعىن متلصم(يستعيد توازنه سريعا 

ىف بلد من أآثر البالد تأثرا باألزمة" وجود عملى فعلى
اإلقتصادية، مما يعىن إهانة مضاعفة تضاف لإلهانة السابقة قد

 .تؤدى إىل آسرة ال رجعة فيها

حممد ألشتغلت جبهد مضاعف ىف اجتاه عدم. أنا لو آنت مكان د
، وإعادة بناء حياته ىف مصر جبهد أآثر)وليس تأجيله(سفره 

 .وشرف يفخر به

 :حييى. د

 شكرا

السائل آان حيوى مثل هذاولعل رّدى على الزميل املعاجل 
 "أن احلكاية بدرى قوى مهما أغرانا التحسن احلقيقى"الرأى 

 حممد املهدى. أ

تأآدت من أنه ال ينبغى عند إختاذ قرار خيص عالج مريض ما،
علينا أن نضع ىف أعتبارنا نوع الضغوط الىت ميكن أن

 .يواجهها، ومدى تناسبها مع شخصيته

 :حييى. د

فعال، وبرغم التعبري والتسميات الىتهذه مسألة حساسة 
 .تبدو نظرية، إال أا قضية عملية وواقعية متاما

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 حييى إزاى حندد عمق عالقتنا باملريض؟. يا د

 :حييى. د

 باملمارسة، والنتائج، واإلشراف، والنضج احلقيقى، وربنا

 إسالم إبراهيم أمحد. د

ومىت نستطيع أن نغري، يبدو أنمىت نتحرك : مشكلة التوقيت
 احلكاية صعبة أوى؟

 :حييى. د

هذه مسئولية ال تعيننا عليها إال اخلربة الطويلة
 ).واإلشراف(

 إسالم إبراهيم أمحد. د

هى املشكلة إذالل ظاهر، ومن حتت لتحت ملن يغرتب منا
عندهم؟ وال مشكلة تغيري جمتمع؟ وال تغيري ثقافة؟ وال بعد عن

 والرحم؟ وال إيه؟األهل 

 .املوضوع ده شاغلىن جدًا
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:حييى.د

 .وهو شاغلىن آذلك

 أعتقد أن املشكلة هى آل ذلك،

لكن ممارسة العالج النفسى هى لألسف ىف النهاية مسألة
ىف املقام األول وينبغى فيها تقدمي أولوية الرتآيز" فردية"

آما ذآرنا قبال، اهلدف تلو اهلدف، األهداف املتوسطةعلى 
 .والقرار تلو القرار، لفرد بذاته ىف موقف بذاته

من اجلائز أن نكتشف أمراضا اجتماعية واقتصادية خطرية،
وحنن نتناول املسائل الفردية هكذا، فنوصل ما اآتشفناه إىل

وهم أقدر على تناوهلا –وحنن منهم  –من يهمه األمر العام 
 .قاية والتوعية والتصحيح، ولكن ىف جمال آخربشكل أفضل للو

 حممد عزت. د

آثريًا ما يواجه املعاجل مثل هذا املأزق مع املريض حيث
يطلب املريض من املعاجل مساعدته ىف اختاذ القرار، وآما
تعلمنا فإن املعاجل جيب أن يكون حذرًا إزاء مثل هذه املواقف

حتكم مثل هذا املأزق حيث تتداخل عوامل آثرية واحتماالت آثرية
 .العالجى ىف هذا الواقع احلياتى

 :حييى. د

أليس هذا هو ما ذآرناه متاما ىف الرد على الزميل
 .لكن ال بأس من التكرار فهو مفيد فعال!!. السائل؟

 حممد إمساعيل. أ

استغربت نفسى جدا وأنا بقرا احلالة ألىن لقيت القرار
ش إال بعد سنة، ومافهمتشواضح جدًا جوايا، يعىن إنه مايسافر

ليه القرار واضح بالصورة دى رغم احلرية إللى إنت فيها إنت
 والدآتور حممد

 :حييى. د

يا شيخ حرام عليك، أدعو اهللا أال تتعرض ملثل موقف هذا
"شقة"املريض بعد ارتفاع االسعار اآثر فأآثر، والبحث عن 

هذا احلسملتتزوج فيها وغري ذلك، أآل العيش صعب، مث ملاذا 
، وملاذا ليس بعد أربعة عشر شهرا، أو"سنة"بأن يسافر بعد 

 wait and""إنتظر لنرى: "عشرة، يا أخى هناك قاعدة امسها
see"!!   أليس آذلك؟. 

 حممد إمساعيل. أ

استغربت آمان إنك ماجاوبتيش على السؤال ىف العنوان
 .صحرغم أن اإلجابة وصلتىن، بس مش عارف ممكن ماتكونش هى ال

 :حييى. د

 !.ممكن
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حممد إمساعيل. أ

 .بس مافهمتش املثل 12-20أنا قرأت التعتعة بتاريخ 

 :حييى. د

 .إقرأها ثانية إن آان لديك وقت

وعموما ىف ردود الحقه سوف أشرح املثل مبا هو أصعب(
 !!!).منه

حممد إمساعيل. أ  

أنا عايزك تكلمنا عن اجلزمة ورأيك فيها ىف التعتعة
 )جزمة بوش(

 :حييى. د

، وقد نشر أمس)السبت(موضوع نشرة الغد  هذا هو
 ىف الدستور) األربعاء(

أسامة فيكتور. د  

 :حممد إبراهيم ىف تقدميه للحالة التاىل. ذآر د

فجأة الدنيا احتسنت خالص، وبقى عنده بصرية، بطل"...
اللى آان بيقوله، وفهم آل اللى حصل له، وبقى الزم ياخذ

 ".انتظم ىف الشغلبنفسه جرعة الدواء مضبوطة، وآمان 

بعد هذا اإلجناز اهلائل يقول إنه خائف أو مرتدد من قرار
وصلتىن صعوبة..!! سفر املريض للخارج مرة أخرى، ياه ياه

عملى وخطورته ومدى املأزق الذى نعيش فيه، فبعد آل هذا
التعب يظل املريض عرضة للمرض مرة أخرى، الظاهر أن عيب

عة بعد الشفاء منه، أو جتاوزاملرض النفسى إنه ال يعطى منا
 .أزمته

 :حييى. د

بل إن جتربة املرض قد تعطى صالبة حقيقية إذا أخذ العالج
وقته، وآان املرض خربة، برغم خطورهتا استطاع املريض من خالهلا
مع املعاجل، أن يقلب النار املشتعلة عشوائيا إىل طاقة، دون

 .اإلسراع بإطفائها لتنتهى رمادا خامدا

مرو دنياع. د  

فعال، يا لضرورة مراعاة النظر ملا مسى مستوى الضرورة
، ومدى الصعوبة الشديدة للتنقل"احلرية"ومستوى اإلختيار 

 .بينهما الختاذ القرار الصحيح

 :حييى. د

 .أرجو أن تقلب ما وصلك إىل فائدة عملية
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نعمات على.د

عند أخذ قرار معني أثناء العالج يتوقف األمر بنسب آبرية
العالقة ودرجتها بني املريض واملعاجل، وبالطبع البد من على

النظر إىل الظروف احمليطة هبما، وشعور املريض بأن هناك آخر
 .ينتمى إليه ممكن أن ينقذه

 :حييى. د

 .هذا صحيح

**** 

 بريد اجلمعة

   حممد الشاذىل. د

اخل، حيث أنه... وليد طلعت إلصدار دورية. أؤيد اقرتاح د
أن يتم العمل على دعم فكر هذه املؤسسةمن الضرورى 

 :بالدراسات العلمية، لذا عندى اقرتاحان

إصدار جملة علمية تصدر ربع سنوية أو نصف سنوية، -1
وخيصص آل عدد لنشر موضوع واحد، حيتوى على خلفية نظرية

 :باإلضافة إىل الدراسة، مثل

دراسة التغريات الدينامية ىف جمموعة من املرضى ىف) أ(
 .العالج اجلمعى خالل عام

 ..دراسة تأثري اتمع العالجى على برامج عالج اإلدمان) ب(

 .والعديد من املواضيع الىت تتعلق بفكر هذه املؤسسة

احلاالت الطويلة الىت تتم مناقشتها ىف املقطم والقصر -2
، حبيث يتم جتميع آل"حاالت وأحوال"العيىن، يتم عرضها مثل 

آتاب ضمن سلسلة خمصصة هلذا الغرض، وميكن عشر حاالت ونشرها ىف
أن يتم تصنيف احلاالت املنشورة معًا إىل حاالت اضطراب
الشخصية، حاالت إدمان، حاالت ذهانية، ويتم  التجهيز للعدد

 .أسابيع، بواقع حالة أسبوعيًا 10الواحد من السلسلة ىف 

 وبعد

اسال أعلم إن آانت هذه اقرتاحات أم أحالم، لكىن أرى مح
العديد ىف املؤسسة للعمل والتعلم، وأرى أنه ميكن استثمار

 .هذا احلماس واهود

 :حييى. د

 أوافقك متاما،

وقد عينتك فورا رئيس حترير هذه الة انت والدآتور
 ".االنسان والتطور"جملة : وليد، ولنسّمها
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أليس من املناسب يا حممد أن تقرأ بعض أعداد الة
تصدر بنفس االسم والىت توقفت، والىت آانتالقدمية الىت آانت 

:، مث تتساءل-تقريبا–آل املواضيع الىت أشرت إليها  -حتتوى
ملاذا توقفت؟ مث ترى بنفسك آيف أآرر تقريبا آل ثالثاء ىف

الدعوة للمشارآة ىف إعداد -لقاءاتنا العلمية اإلآلينيكية 
ب منهذه احلاالت الىت تستغرق آتابتها مىن أحيانا ما يقر

 ثالثني ساعة للحالة الواحده؟

وليد. لكنىن أصدقك واشكرك وال أفقد األمل ال فيك، وال ىف د
 .وال ىف الناس. وال فينا

**** 
 )4(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 حممد عزت. د

يتملكىن شعور عميق، مبهم، أشعر أنىن ىف صالة خاشعة، بارك
 .اهللا فيك وبك

 :حييى. د

 ..وفيناوفيك، 

 ىف الفهم بالتفكري إياه –ال لزوم له  –احلمد هللا أنك مل تبذل جهدا 

**** 

 )3من  2(& )2من1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام

 مروان اجلندى. د

 :ىف اجلزء اخلاص بالتاريخ اجلنسى باملريض

ميكن لو آان والدى شد علىَّ ماآنتش رحت،"ذآر املريض 
 ".ألمى) الصور(إنه حايوريهم وآان بيهددىن .... 

مل أفهم قصد املريض من أن والده مل يشد عليه، ىف إيه -
حتديداًُ؟، هل ىف منعه من الذهاب للمذاآرة مع أصحابه، أم ىف

 .طريقة الرتبية عمومًا

 :حييى. د

 غالبا ىف آل ذلك،

وأذآرك يا مروان أنىن سوف أعود ملناقشة احلالة الحقا بعد
وإن آنت أخشى أن نكون قد نسينا) االنرتنت(إصالح الكابل 

احلالة، مث نكسل ىف الرجوع اليها مع أن ذلك سوف يكون
 .ضروريا لسالمة املتابعة

 مروان اجلندى. د

يبدو ىل أنه آان خائفا من رؤية أمه حتديدًا للصور اخلاصة
به، أآثر من خوفه من علم بقية االهل بذلك، حىت والده، هل

 موقفه من أبيه؟ ىف ذلك تناقض مع
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:حييى.د

هذه نقطة مهمة مل أنتبه إليها، وقد يكون هلا داللة
 .أآتشفها عند املناقشة

 نرمني عبد العزيز. د

مل أفهم موقف املريض بشكل آامل باستثناء فهمى أن
 النكوص دائمًا أجده رد فعل لإلحساس بعدم األمان واخلوف،

عمومًا أنا ىف انتظار يومية املناقشة وفروض اإلمراضية
Psychopathology هلذه احلالة. 

 :حييى. د

مبجرد أن يتم –اجتهادا  –وأنا أيضا ىف هلفة لعرض ذلك 
 .إصالح الكابل ويعود املوقع لكفاءته ىف متناول اجلميع

**** 

باعت املرأة مسسما مقشورا بسمسم غري" ألمر ما: "تعتعة
 !!مقشور

 اسالم ابراهيم امحد. د

والشفافية ام يناقشوا القرارهى دى قيمة الدميقراطية 
ويستفتوا عليه وهو مقرر اصًال من قبل االستفتاء فالنتيجة

ربنا يسرت من اهلدف وراء هذا القرار فمن الواضح. معروفه
واللى احنا متعودين عليه اننا مقبلون على بيع اى شئ ميكن

 .بيعه وأننا نزداد غربة ىف بلدنا، أآثر فأآثر

 :حييى. د

هنا يا إسالم ليست مثل بيع بنك القاهرة أو عمراملسألة 
العبث االستفتائى وأخذ رأى الشعب" صورية"أفندى، وليست ىف 

 ).آده وآده(

بعد(املسألة تتعلق خبدعة أخرى، وهى آما يقولون ىف بلدنا  
َهْلَبّت" أنه ) اخل.. ألمر ما باعت املرأة: صعوبة فهم العنوان

)البد إّنه: تعىن" (َهْلَبّت"بُتها أآثر، ، يا خرب، لقد صع"فيه ّإنه
وترمجة القول العامى) سببا غامضا مل يكشف عنه: تعىن" (إّنْه"مث 

 ".البد أن ىف األمر عّلٌة أخرى"الفالحى هذا هى أنه 

هذا املشروع اجلارى احلديث عنه شديد الغموض مشبوه الغرض،
ناس(الناس قد يستعملون لتمريره أو تربيره الزعم بأخذ رأى 

 .لكن يبدو أنه أعمق وأخطر من خماوفك) احلزب الوطىن

 حممود حجازى. د

أملح رائحة السخرية ىف آالم حضرتك حول أداء احلكومة، رغم
 .التفائل الذى يغلف آالمك معظم الوقت

للقيم واشم حىت األن مل أفهم موقف حضرتك من هذا املسح
 .رائحة اعرتاضى عليه
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:حييى.د

 .تشاءلك أن تعرتض آما 

أما أىن أسخر من أداء احلكومة فأنا أفعل ذلك وأنا ملىء
بالغيظ، وأحاول أال أقلب السخرية قذفا، وإن آانت تصل
أحيانا إىل ما يقرب من ذلك، وهذا يزيد تفاؤىل ال ينقصه،
فأنا أمتىن أن حتكمنا حكومة رشيدة خنتارها بوعى ناضج، ختفف

دام األمر آذلك، فعلّى عىن عبء تفاؤىل الذى يرهقىن، لكن ما
مسئولية حتقيق ما -حىت وحدى، أو معك إن شئت –أن أمحل 

 .أتفاءل به، وحساىب على اهللا

أسامة فيكتور. د  

ربنا يدمي عليك نعمة الصرب واألمل والتفاؤل وهى: أوالًٌ
 .تدوم بالشكر وأنا أثق أنك تشكر اهللا عليها

 :حييى. د

 احلمد هللا

 أسامة فيكتور. د

فهمت إنت عندك أمل ليه ىف مرضى تعتعة السبتأخريا 
 .ألنك عندك امل ىف أى مريض) احلكومة وأفرادها(

 :حييى. د

 !!ياليت احلكومة آانت مريضة، إذن لكان الشفاء ممكنا

 عمرو دنيا. د

أنا فعال مسعت ىف األخبار واجلرائد بيع األصول وامللكية
أفهم شيئا علىوأشياء أخرى مل أفهمها فأنا ىف هذا الصدد ال 

اإلطالق، ورمبا مل أحاول أن أتوقف ألفهم، ومش عارف هل اللى
 .عندى ده المبااله وال يأس وال إيه؟ بس أآيد حاجة مش آويسة

 :حييى. د

 "!! آويسة"بل 

أفك"أمل تالحظ يا عمرو أنىن أيضا مل أفهم، برغم أنىن 
، وال أظن أن أحدا فاهم إال)آما جاء ىف التعتعة(، "اخلط

أصحاب املصلحة احلقيقية وراء هذا امللعوب املسطح الكاذب،
وهذا ما يعنيه تعبري أن مثة أمرا ما، وراء آل ذلك ال يعرفه

 .إال من يعرفه

إسالم. برجاء مراجعة القول العامى الشائع ىف ردى على د
 "!!!َهْلَبّت فيه إّنْه" حاال 

 حممد عزت. د

املشكلة أننا، ومنذ الثوره املبارآة، نتفنن ىف وضع
 مع (الشعارات واألطر واألسس واهليئات واللجان وآل آذا 
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أشكال فارغة من املضمون، من اهلدف،) االعتذار عن التعميم
من املعىن، التنمية احلقيقية جيب أن تبدأ من تنمية االنسان

إليها حكامنا، سواءًاذاته، وهذه احلقيقة هى الىت ال ينتبه  
 .آانوا عامدين أو غافلني

 :حييى. د

تنمية..." لـ "أخشى ما أخشاه أن يعرضوا مناقصة 
يتقدم إليها أصحاب شرآات الدواء" مقاولة"ىف " االنسان

بالتعاون مع شرآات البرتول والسالح،" نوعية حياة"لتسويق 
بـ ، وهم يلوحون لناألعاب السرك املادى املغرتبلتمويل 

مبعرفتهم،" املكتوبة عسلية حقوق اإلنسان"و" ملنب احلرية"
 وليست الىت خلقها اهللا،

 !.آه!!! ياه

 حممد املهدى. أ

مل أفهم بوضوح املغزى احلقيقى من وراء املثل رجاء
 !التوضيح اآرت؟

 :حييى. د

.أرجو قراءه التعتعة مرة ثانية، مث ردى على آل من د
 .حاالعمرو دنيا، . د& إسالم 

 حممد املهدى. أ

ماذا سنخسر أنا أو هو  مادام"معرتض على مجلة حضرتك 
، أعتقد ان الكل خسران حىت من هم ىف غري"؟؟؟"آله باان"

حاجة هلذه احلصة، فهذه األسهم ىف الشرآات مملوآة للشعب وحنن
 .لسنا ىف حاجة إىل بيع وشراء فينا أآثر مما حنن فيه

 :حييى. د

إسالم حاال. ا ما تقصد، وأظن ىف ردى على دمل أفهم متام
 توضيح أآثر ملا آنت أعنيه ىف التعتعة،

أما التعبري الذى وضعته، أنت بني قوسني فكان تساؤال
 .ساخرا وليس سؤاال حيتاج إجابة

فاألرجح أن االسهم سوف تباع من الباطن ملن عنده:  وعموما
تباع بعض األدويةمثلما ... أسهم خاصة، وملن يفهم ىف االسهم 

يعاجلون على نفقة"باهظة الثمن الىت تصرف ملن يزعمون أم 
 .اخل.. بوساطة أعضاء جملس الشعب للقومسيون الطىب" الدولة

 نادية حامد. أ

أعجبىن جدًا املثل العرىب املستشهد به ىف هذه التعتعة
باعت املراة السمسم املقشور بسمسم غري(والظاهر ده فعًال 

وراء) هناك هدف ىف نفس بن يعقوب(أو ما يعادله ) مقشور
هذا االقرتاح أو القرار املزمع إختاذه من مشارآة املواطنني ىف

 .ول القطاع العام اململوك للدولةمتلك وإدارة أص
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:حييى.د

إسالم. برجاء قراءة مناقشة آل ذلك مع آل من د
 .إبراهيم، مث عمرو دنيا، فهى تتفق مع تعقيبك، شكرا

**** 

 )حلظةآخر : (امللحق

وصلىن حاال أن اإلصالح وصل بالشبكة إىل آفاءة تسمح بإدخال
 :النشرة إىل موقعنا مباشرة فجرى ما يلى

مل أغري حرف مما آتبته قبل ذلك، على اعتبار أنىن: أوال
 .آتبته والعطل مازال قائما

أآتب ىف ملحق الربيد التاىل آل التعقيبات الىت: ثانيا
 ح املوقعوصلتىن بعد أن متكنا من فت

مجال الرتآى حاال شاآرا. د.سوف اآتب للصديق أ: ثالثا
مقدِّرا معرتفا باجلميل، مث أعفيه من مهمة نشر اليومية ىف
شبكتنا الرحبة، اللهم إال إذا رأى أن يواصل نشرها مواآبة

 .ىف نفس الوقت، دون أى إرهاق من ناحيته هو أو مساعديه

 احلمد هللا 

 حييى.   والشكر ألصحاب الفضل

 :ملحق الربيد بعد فتح املوقع

 بريد اجلمعة/حوار: رامى عادل. أ

ان اشري هبذه اجلمله ايل ضرورة -مصباح وردي يف ار اسودّّّ
-ملاذا خيفي. آما هو، مبا هويراك احد، وينظر اليك، فرتاه 

هبذه الطريقه املزعجه املربكه احملريه؟ وجهه-احلاله/الصديق 
العالج  ان يكون امانتكم  اثق يف  وآيف حيرتم وحيتوي ويصان؟

 .عام بشكل  حتقيق هذا رمبا يف جمال الطب-صعوبة -جذري واقدر

 :حييى. د

اجتهادى ىفمرة أخرى يا رامى، لو مسحت تنتظر حىت أآتب 
التفسري واقرتاح الفرض، أما أملك ىف شفاء االبن سامح فهو هو

 .أملنا وأنا أشكرك عليه

 لكن ماذا جرى لك لترتابط آلماتك هكذا؟

–وأنت معهم  –أخشى أال يعرفك الناس، أو لعلهم 
 .رمبا) حيتوى القدمي اجلميل طبعا(جديد " رامى"يتعرفون على 

 )2من 2(رّب ضارة نافعة أسامة عرفة . د

يف تعدد األخماخ وتعدد مستويات الوعي وخربة العالج اجلمعي
 هنا واآلن

يف وجه شبه مع فكرة التحليل التفاعالتي فيما خيص تعدد
 مستويات اخلطاب بني ذوات أو آيانات املتفاعلني أالحظ بني احلني 
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واآلخر تعدد مستويات التواصل بني املعاجل وأعضاء اموعة على
حمور آخر أقرب إىل أن يكون حشد هائل من خطوط التواصل بني

 املختلفة مما ينشط معظمهذه األخماخ املتعددة ومستويات الوعي 
وما يقدر على(مستويات االستقبال وأيضا االرسال لدى املعاجل 

يف اطار خربة آلية مكثفة حتوى آل هذا ( القدرة غري القادر
حىت أن املعاجل بعد .. الزخم يف مقطع زمين حمدد ىف اهلنا واآلن

 انتهاء اموعة يدهش حني حياول قراءة أداءه هو نفسه داخل
اموعة فيعيد اآتشاف نفسه عرب حماور موروثه وتارخيه

 .حضوره ومكنوناته ومستويات

 آل عام وحضرتك بكل اخلري

 :حييى. د

 وأنت بالصحة والسالمة -

جاء تعقيبك اآلن بعد عودة الشبكة بالسالمة إىل ما -
يقرب من آفاءهتا الكاملة، وقد خطر بباىل آما جاء ىف مقدمة

الذى يتكون عرب هذه" املخ العاملى اجلديد"حوار اليوم أن 
الشبكات، له منوذج آخر ىف العالج اجلمعى استوحيته اآلن من

فراد اموعة هموأن أ"تعقيبك، أعىن أن للمجموعة مخ واحد 
اخل وهذا موجود ىف نظريات نفسية آثرية مثل" ... خالياه

وهى أمور" اجلشتالت"و " اال"النظريات الىت تتكلم عن 
 حتتاج إىل عودة ومقارنة ولغة ومرونه 

 شكرا يا أسامة

 ومحدا هللا على السالمة

**** 

اإلشراف على العالج: التدريب عن بعدأنس زاهد . د
 )26(النفسى 

السيارة لفت نظري يا دآتور أن الزوج ينتظر زوجته يف
عندما يوصلها إىل العيادة؟ ملاذا ال ينتظرها يف العيادة

بني هذا السلوك وبني نظرة الزوج إىل الطب نفسها؟ لقد ربطت
الطبيب على النفسي حيث مل يكن متحمسا لذهاب زوجته إىل

  .اعتبار أن اللي عندها شوية دلع

 :حييى. د

 هذا جائز 

 شكرا

حوار مع: يوم إبداعى الشخصى: حممد أمحد الرخاوى . د
 )4(اهللا 

 يغشاني

 القرتب تبتعد
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 تتغمدني برمحتك برغم غبائي

 توقظين حبرماني فأستفيق

 مداراتك اال ان اضل ال اخرج من

  السويجيلدني سياط  

  افزع ايل نفسي

 الوريد فاجدك اقرب من حبل

 فيا حي يا قيوم ال حترمين خبروجي من نفسي

  فانا منك اليك بك

  يارب آما خلقتين

 يا رب آما خلقتين

  احب اخللق

  واحب االمانة

  فاعين هبا آي يغشاني نورك

  ال احب الرتهيب

 له فلم ختلقين
 :حييى. د
 "!!ماشى"

 .هذا طيب
 !!فاحذره

 حممد نشأت. د

ما رأي حضرتك اآلن يف وصف.. املقابلة مع سامح من خالل
 ؟))العيان متفرآش((

 :حييى. د

بالذات" فرآشة"واضح ىل، ولعله واضح لك، أنه ال توجد 
آما تصورت الزميلة مقدمة احلالة، لكن ال تنسى يا حممد أن

 " متفرآشا"نوع املقابلة هكذا، تلملم املريض حىت لو آان 

 حممد نشأت .د

وأصر) خرج مث عاد إىل البيت(آتبها سامح  اجلملة اللي
 ؟ (Regression) هل ممكن تفسريها بالـ النكوص..عليها 

 :حييى. د

الذى أحاول" الدخول واخلروج"ليس متاما، فربنامج  
توضيحه آثريا ليس نكوصا وإمنا هو برنامج منائى ضرورى رائع،

 .إذا سار ىف االجتاه الصحيح

 ).وانتظر تفسري املقابلة، واحلالة، أو فروضها(
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א−484 ، א א ، א א !!!א

 تعتعة

ال أستطيع أن أخفى فرحة مشارآة هبذا احلذاء الطائر،
وذاكفرحة خالطتها فورا غصة رافضة هلذه الفرحة، مث حلق هذا 

صّدق أو ال تصدق أنىن مل أشاهد هذا املنظر على. تأمل حرج مؤمل
شاشات التليفزيون حىت اآلن، ولعل عزوىف ذلك آان مقصودا من
داخلى، حىت ال أَجْرَجُر إىل مشارآة ىف فرحة مشبوهة لست راضيا

 ىل اللقطة  من البعض أن يرسل  عنها، صحيح أنىن طلبت
ا بطريقىت الىت شاهدت هبا أوباماإلكرتونيا ألشاهدها متأني

راقصا مع املذيعة األمريكية وهى تصحبه إىل آرسى ىف لقاء
الراقصة هلذا  التقطت من تلك اللمحة  تليفزيوىن، وأنىن

النوىب األمريكى الرشيق أآثر مما وصلىن من آل تصرحياته، وآان
احلذاء  ميكن أن ألتقط من وجه بوش أآثر من تعبريات فردتْى

ا تتالحقان باصقة عليه، هكذا مسحت خلياىل أن يصور املنظر،ومه
وسوف أآتفى بالتعليق املوجز على بعض لقطات من صحف اليوم

 اجلارى، 19اجلمعة : الذى أآتب فيه هذه اليومية

وهو تكملة(الرصني الرزين فهمى هويدى بدأ مقاله اليوم 
ية الىتأصعب ما قرأت ىف التقارير الصحف: "هكذا) ملقال أمس

تابعت حدث قذف الرئيس بوش باحلذاء، أن جهات التحقيق شغلت
شارآته رفضه. إخل ..بالبحث عن حالته النفسية والعقلية، 

نبهت إىل اإلهانات واجلهل والغباء وسوء  متاما، فكم
االستعمال الىت ُتتًَناول هبا ما يشاع من معلومات متعلقة

  .نادين وهبة  قتلبتخصصى، من أول حادث بىن مزار حىت م
أيهما أحق بفحص قواه العقلية؟ القاذف أم: باهللا عليكم
إنىن أرفض ابتداء تربير القتل واإلبادة، أو حىت  املقذوف؟ بل

اخلروج عن العرف والتقاليد، بلصق أمساء أو مسات أمراض
أحرتم مرضاى وأعلم أم أرق وأنبل من  مرضاى عليها، فأنا

قاتل املاليني من األبرياء ىف  سخ البشع،قسوة هذا املقذوف امل
يعلمهم ألف باء الكرامة واحلرية،  ديارهم، وهو يزعم أنه

فاض  هذا الشاب الغاضب تقمص آل ناس األرض ىف حلظة فارقة،
به فأرسل بصقة ىف صورة حذاء على هذا املتبلد الذى أضحك

آل العامل بغبائه القاتل مثاىن سنوات ضحكًا أآثر إيالمًا من
 بنفس   –وهو يغادرنا –بكاء، مث ها هو ال خيجل أن يعتذر 
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 وآأنه نادل يعتذر لزبون لسع لسانه حبساء ساخن،  الغباء،

القاسى، إال أنىن توقفت عند  ومع أنىن فهمت غضب هويدى
وال أخفى شعورا بالقرف والرثاء إزاء الذين: "..قوله

ىف العاملني: " ... مث حدََّد ذلك  ....."انتقدوا ما جرى 
، الرثاء جائز، أما القرف يا أستاذ"إخل...العرىب واإلسالمى

فهمى فهو غري جائز، مث إن الفرحة مل تكن قاصرة على العامل
فرحة إسالمية أو عربية –مثال–العرىب واإلسالمى، أنا مل أميز 

مظاهرة بالشموع: "..ىف الصورة املنشورة بالوفد اليوم عن
الصورة تتصدرها.." ورأمام القنصلية األمريكية ىف اله

فتاتان مجيلتان، حتمالن صورة الزيدى بيد، ومشوع مجيلة أيضا
باألخرى، توقفت عند مغزى الشموع، ووجهْى وعيون الفتاتني
اجلميلتني، وتصورت أن هذا املنظر الرقيق هو ترمجة ملوقف عاملى
آِمل وراء الفرحة مبعىن هذا احلذاء الطائر، إنه تعبري عن

اخر لكل القتلة السفلة األغبياء، جنبا إىل جنبالرفض الس
إلنارة الوعى البشرى آله) الشموع(مع التلويح بأمل واعد 

هلذه  من خالل هذه الرسائل، العامل آله يعلن احتقاره
السنوات الدموية الىت قادها هذا الغىب املتبلد، لكنه يضىء

ألف الشموع حتملها هذه الوجوه اجلميلة، تعبري وصلىن أبلغ
الوقفة باألحذية للتضامن مع الصحفى العراقى"مرة من صورة 

 ".أمام نقابة الصحفيني عندنا

أختم هذا التعليق املؤقت مضطرا، بذآرى صورتني حذائيتني
األوىل للرئيس خروشوف ىف الستينات وهو يلوح حبذائه مث: دالتني

يضعه أمامه ىف اجتماع رمسى لألمم املتحدة، والثانية لعجوز
مصرى مجيل آان جبوارى حاّجا ىف املزدلفة، حني خلع حذاءه بعد
االنتهاء من قذف اجلمرات، وراح يقذف إبليس، وهو يصيح

طردت من( –) آلمة ال تكتب..." (  خذ يا بن الـ" غاضبا 
 )خميلىت قباقيب شجرة الدر، وحذاء أبو حتسني على متثال صدام

  الرمز، باعتباره رجعت إىل فرحىت املكتومة حبادث احلذاء
ابتكارا"ليست   البصقة الغاضبة العاملية، فتأآدت أا

هذا الصباح ، بل  "وفد"آما قال أسامة عكاشة ىف " عراقيا
،)وليس فقط عربيا أو إسالميا(احتقار عاملى   هى تعبري عن

من هذا املسخ الغىب القاتل، -آل الناس -يعلن موقف الناس 
حة الناس أنه خوفا من أن تكون هذهمث فهمت رفضى فرحىت وفر

 .الفرحة هى تفريغ عاجز، ال أآثر

ال أحد يستطيع أن يكتم فرحته هبذا الرمز، ولكن ال يصح
لنعمل ما  فورا  إذا مل تدفعنا  أن نفرح بفرحتنا  أبدا

يرتجم هذه البصقة إىل فعل قادر على التغيري عندنا وعرب
 .العامل
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 هل حيدث حتسن هبذه السرعة؟

سنة، غري متزوج، من 29عندى عيان عنده  :مصطفى مدحت. د
الشرقية، موظف ىف شرآة الصبح وبعد الظهر بيشتغل مؤذن ىف

 .األوقاف

هى شغالنة املؤذن اللى هّوه فيها دى بالتعيني؟ وّال :حييى.د
 جْدعنة؟ يعىن هى األصل؟

أيوه هو متعني، بس حصل عليها بطريقة :مصطفى مدحت. د
معينة، يعىن زى واسطة، هّوا متعلم لغاية تالتة اعدادى،

، هّوه جاىل يشتكى بأفكار"سبع جلسات"قعدْت معاه عالج نفسى 
ده الزهرى، وتغيري ىف حجم العضو التناسلى،بتلح عليه إن عن

 .وإنه خايف إنه ممكن يتقلب ست

؟ ماعادش حد بيتكلم عنه"بالذات"ليه الزهرى  :حييى.د
 .دلوقىت

هو فعًال ماآانش عارف يعىن إيه زهرى، :مصطفى مدحت. د
إن أى راجل يقرب منه ىف األتوبيس يبقى ده: وآان تقديره

هوَّ آان عنده: منه، غري آدهمصاب بيه، ويبقى حايتعدى 
قلة النوم، وقلة األآل، عدم االنتظام: أعراض اآتئاب، يعىن

ىف اجللسة الثانية على طول، حاولت أشرح... ىف العمل، وآده
له يعىن إيه زهرى، ومراحله، وآلمته خفيف خفيف عن اإليدز
قمت لقيته ىف اجللسة الثالثة جه يشتكى من أفكار عن اإليدز

 .المه عن الزهرىوقّل آ

العيان له تاريخ جنسى مليان، بدأ بانتهاك، واستعمال،
لكن) سنة 18واحد سنه (وهّوا عنده مخس سنوات من أحد اجلريان 

ده حصل مرة واحدة، وبعدين العيان بيقول إنه بدأ العادة
 السرية وهو عنده مخس سنوات برضه،

 متأآد؟ :حييى.د

لعاب جنسية خفيفة منأيوه، وبعد آده أ :مصطفى مدحت. د
الظاهر مع عيال قده، وملا بقى عنده عشر سنوات بدأ ممارسة

 مع احليوانات، وبالذات القطط 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3719



א  28I12<I2008א –א

امشعىن القطط يعىن؟ دى أصعب حيوانات ىف احلكاية :حييى.د
دى؟ تفتكر تفرق؟ املهم، إنت عارف إن ىف األرياف حكاية
احليوانات دى آتري لدرجة إا ساعات تبقى مرحلة عادية وهى
ميكن هلا عالقة باللى بيشوفوه بني احليوانات، فيه حاجة

 تانية؟

عنده تسع أيوه، هّوا برضه عمل مع طفل :مصطفى مدحت. د
 . سنوات بس مش آتري

 هه، وبعدين؟ :حييى.د

سنة بدأ ممارسة 16ابتداَء من عند  :مصطفى مدحت. د
 مثلية بالتبادل مع أوالد ىف سنه 

 آانت ممارسات آاملة؟ :حييى.د

، هو بيقول آل املمارسات دى..أيوه :مصطفى مدحت. د
 سنني 8استمرت لغاية ما بدأ التعب من 

سنة عمال يتنقل بالشكل 21حلّد سن  5يعىن من سن  :حييى.د
 ده، مابطلشى

سنني 8بالنسبة للتعب اللى بدأ من  :مصطفى مدحت. د
آانت زادت ممارسته للعادة السرية، وىف مرة أثناء ما
بيعملها حس بكرشة َنَفس، وأمل ىف منطقة الشرج، ودى آانت

 .بداية التغري

 هل بيؤم الناس ىف الصالة؟.. إنت بتقول انه شغال مؤذن :حييى.د

هو بيأذن وبيقوم.. ما حصلش.. أل :مصطفى مدحت. د
 .بأعمال النظافة َبْس

 بقاله قد ايه متعني مؤذن؟ :حييى.د

 سنني 10تقريبًا  :مصطفى مدحت. د

 .يعىن قبل بداية العيا بسنتني :حييى.د

قال.. ملا آلمته عن شغالنة املؤذن دى  :مصطفى مدحت. د
 .كن يبطل أى شغالنه إال الشغالنه دىهو مم: ىل

 سألته ليه؟ :حييى.د

قال إا بتقربه اآرت من ربنا، بيحس :مصطفى مدحت. د
 إنه فيها بيالقى نفسه

 مش فيه تناقض برضه بني الشغلة دى والتاريخ ده؟ :حييى.د

أيوه، بس هّوا ما جابشى سرية ألى عالقة :مصطفى مدحت. د
 بني ده، وده،

السؤال بالنسبة للعالج النفسى،.. السؤال بقى :حييى.د
 دى حالة زمحة قوى
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7"أنا مستغرب إن ىف الفرتة القصرية دى  :مصطفى مدحت.د
بس، رحت شايف إن العيان اتلّم بسرعة اآرت من اللى" جلسات

آنت متوقعها من أعراضه، ومن تارخيه املليان ده، فبقيت قلقان
من اللى حصل آده يعىن مثال ماآانش عنده أمل إنه يتزوج خالص

، بعد شهروماآانش منتظم ىف الشغل لدرجة انه آان عايز يبطله
، ويعمل حاجات ماآانش"يتحرك"واحد لقيت أن العيان بدأ 

يصلح حاجات ىف البيت، يعامل الناس آويس، بينتظم ىف: بيعملها
 .الشغل، بيفكر ىف مستقبله، وىف جوازه أنا استغربت

تقصد العيان مش بس احتسن بالنسبة لألعراض، دا آمان :حييى.د
 بقى يبادر ىف حاجات، من غري ما حد يقول له، إنت زعالن ليه بقى؟

 هل ممكن حيصل ده آله ىف فرتة قصرية زى دى؟ :مصطفى مدحت. د

هل موقفك العالجى: الربآة فيك يا أخى، لكن قل ىل :حييى.د
 "ال"أو " نعم"حايتغري لو آانت إجابىت 

أظن موقفى من املريض آمعاجل، أنا شايف :مصطفى مدحت. د
 .إنه مش حايتغري

أيوه آده، يبقى ليه السؤال، يعىن انت حاتعاجله :حييى. د
حاتعاجله، وحاتكمل سواء أنا قلت لك ممكن التحسن حيصل

 بالشكل ده أو مش ممكن؟

 أيوه، طبعا  :مصطفى مدحت. د

نتعلمها من العيانبصراحة فيه حاجات مهمة  :حييى. د
أول حاجة هى انتظام العيان ىف العالج وشوف بيجى منني،: ده

من الشرقية، دى لوحدها عالقة إجيابية ىف عالقتك بيه، تاىن
تفاصيل التاريخ اجلنسى دى عايزة وقفة، ولو إىن فالح: حاجة

وعارف املسائل دى بتمشى إزاى، بس أنا مش متأآد إن آل
إنه حقيقة، وال خيال، جيوز آله صح أو اللى قاله ناخده على

جزء منه صح، مثال حكاية القطط دى مش مألوفة ىف الفالحني، زى
ما يكون املسألة عايزة مراجعة، هّوا عموما ىف الفالحني
احلكايات دى عندهم عادية، وبتعدى املسألة من مرحلة ملرحلة،
والوما بتعلقشى آتري، لكن مش بالكثرة دى وال التعدد ده، 

بالتنوع ده، أنا مش متأآد، وبعدين بالنسبة للعادة
"ذروة"سنني هل آان فيه  5السرية مثال اللى بدأت عند سن 

، طبعا مافيش قذف ىف السن دى، إمنا ىف البنات)أورجازم(
 .، ىف األوالد مش متأآد"ذروة"الصغريات ساعات يبقى فيه 

ا هّواانتصاب من غري قذف، إمن آان فيه: مصطفى مدحت. د
 "ذروة"بيقول آان فيه 

االنتصاب ممكن، بس الذروة واسعة شوية، مث إن :حييى. د
الكالم ده بداية من سن مخسة، ودى الفرتة اللى فرويد بيقول
فيها إا فرتة آمون، إمنا اجلدع ده ما بطلشى، حسب آالمه،
وزى ما يكون اجلنس عنده قعد نشط طول الوقت بدرجات

ا،متفاوتة لكن مش لدرجات وأنواع االحنراف اللى هّوا حكاه
وبرضه ميكن ده خّاله قعد يكرب من غري استقطاب بني هوية ذآورية 
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وبني هوية أنثوية قوى، فقعد ِمَمشى نفسه يا إما باخليال يا
إما بشوية واقع، حلد ما بدأت الوساوس والرهابات تنبهه

 .إنه آده ما ينفعش

 أيوه مع بداية العيا هوه بطل آل ده: مصطفى مدحت. د

واهللا ما انا عارف بطل ممارسة وال بطل ختيل،: حييى. د
الظاهر إن النمو اجلنسى بتاعه ِمِشى متوازى ىف آل االجتاهات،
ومش بس النمو اجلنسى دا باين منو القيم أيضا، يعىن هو مؤذن

يقرب من"وبيالقى نفسه ىف شغلته الدينية دى اللى بتخليه 
لضهر ىف شرآة، وال عمره، وىف نفس الوقت هو موظف بعد ا"ربنا
مشاعره، وال احلكاوى اللى بيحكيها بشغلة املؤذن، أو ربط 

بصورته وهّوا على املادنة بيأذن، أو بيقيم الصالة، وال عمره
 .حكى لك عن شعور بالذنب وهو عمال بيأذن وال هوه ّمهه

سواء آان اللى حكاه ده حقيقى، أو جزء منه حقيقى،
، أنا شايف إنه ما دخلشى21د سن فالظاهر إنه قعد آده حل

مع نفسه معارك وصراعات وآالم من ده، احلكايات مشيت جنب
بعضها حلد ما لقاها آفاية آده بقى، قام حاول يلم نفسه ما
قدرش، فظهرت األعراض النفسية قلق واآتئاب ووساوس ورهابات
وآالم من ده، أنا بافرتض إا ظهرت علشان يساعد نفسه إنه

فّخوف نفسه. راح جلأ ألقرب حاجة متنعه من املمارسات دىميتنع، 
من إنه ميرض بالزهرى، وبعدين ملا انت طمنته على حكاية

 .الزهرى دى، نقل على اإليدز

زى ما يكون هوه راح عامل ضمري أو والد من خالل املرض
عشان حيوش نفسه، وحيوش خياالته برضه، يعىن استعمل املرض

صّدق لقى العالج شبط فيه، ألن املرحلةآمرحلة، وبعدين ما 
مرحلة، عشان آده انت تالحظ رغبته ىف العالج، وإنه بيجيلك

سفر ساعتني آل أسبوع، يعىن املرض هنا عمل عنده. بانتظام
دور إجياىب، وبعدين ملا جالك وشعر بالسماح، إنك ما حكمتش

 .عليه فاتّلّم أآرت وراح عاملها وخافف، فانت اختضيت

 أيوه استغربت: طفى مدحتمص. د

املسألة اللى خضتك ملا أحتسن فجأة ممكن تكون: حييى. د
 Flight into" شبه الصحة"يا إما هرب ىف : حاجة من اتنني

health يعىن اتوّآل، وراح مستعمل ميكانزمات جديدة وآّتم
، يا إما يكون منوه آان بيتحرك طول"عادى"عاخلرب عشان يبقى 
ما آاتش تثبيت ووقفة، زى ما تكون آانت الوقت، واحنرافاته

جتريب وْتعّدى، فهو جالك جاهز وآانت حرآية النمو عنده لسه
نشطة، فلما اطمأن لك وصّدق مساحك، راح عاملها وقال لك يا
واد ما فيه سكة أمان أهه، واختار العالج وإنه يكمل منوه،

 .بدل آل اهليصة دى، وبدل احلل باملرض برضه

طيب وإزاى أعرف إنه هرب بامليكانزمات: حتمصطفى مد. د
فيما يشبه الصحة، وال هى فرصة منو وهو لقطها وحايكمل زى

 ما حضرتك بتقول؟
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ما هو حاييجى غالبا، فإذا لقيته انطفأ وبّطل:حييى.د
حيكى بسهولة وطيبة، وبعدين ابتدأ يستصعب املشوار، ويفاصل

دفاعات، إمنا إذا ىف املواعيد، يبقى ىف الغالب التحسن ده
آانت الطيبة لسه منتظمة، والعالقة بتنمو رغم اختفاء
األعراض، يبقى فيه احتمال منو بصحيح، وما ختافش من سرعة
التحسن ألنه ماعملشى آده ىف سبع أسابيع، أل، دا جايلك حمضَّر
نفسه مثانية وعشرين سنة، وأنت جيبت فّنشت احلكاية، بطيبتك

 .انت صغري، وواخدها جد ىف نفس الوقتوجهلك اجلميل، عشان 

**** 

 :ملحوظة

النص ليس حرفيا متاما آما هى العادة، لكن اجلرعة زادت ىف
 .هذه احلالة أآثر، للتوضيح ولتجنب احلرج باستعمال ألفاظ بذاهتا
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א−486 אאאמ אמא

 قبل النص

ألختار من إبداعى اخلاص ما) األحد(حني حضرت صباح اليوم 
يصلح لنشرة الغد املخصصة لذلك، فوجئت بأخبار مذحبة غزة،
جمزرة غزة، سلخانة غزة، طبعا ال أستطيع أن أصف مشاعرى، وما
فائدة املشاعر أصال؟ وما فائدة وصفها؟ وما فائدة الكتابة؟

وما معىن أى شىء ألى وما فائدة النشرة؟ وما فائدة احلياة؟
شىء إن آان العجز قد وصل إىل هذا احلد؟، وما فائدة نشرة

ملاذا؟ وما فائدة الشبكة!!! إبداعى اخلاص؟؟: اليوم بالذات
 العربية للعلوم النفسية؟ وما فائدة العلوم النفسية؟ 

حبثت عن تفاؤىل العنيد الذى وصل إىل حد املرض آما أزعم،
عن الواقع، وهو شديد البعد عن نعم هو مرض بقدر بعده

الواقع، حبثت عنه فلم أجده، هرب مىن، هو دائما يهرب مىن آلما
شعرت مبا أشعر به اآلن من عجز وغيظ وغضب وجزع وجنون، آلما
حدث مثل ذلك ُأصاب بشلل ما، أصمت وأنسحب وآأنىن ِمّت فعال، مث

أناأنفجر لألمام قبل أن تزهق روحى مباشرة، أمللم نفسى، و
أستعد للجولة القادمة، وال أجد إال الكتابة، ال لتفريغ ما ىب،

 .تذآرىن مبسئوليىت –الكتابة  –وهو ال يفرغ، وال ينتهى، ولكنها 

يبدو أن هذا نفسه هو ما حدث ىل سابقا ودفعىن أن أآتب
، أثناء آتابىت"تقرير"القصة الىت نشرت منذ أسبوعني بعنوان 

ن ساعتها جيرى حوىل ما ينبهىن إىلتقريرًا عن حبث علمى، آا
احتمال مشارآىت جمرما مسامها، آما ذآرت، هذه القصة املقال

، ومازلت أذآر جزع وأمل آل1982سبق نشرها ىف األهرام سنة 
من قرأها آنذاك، لكن ماذ فعلنا باألمل أو فعل بنا األمل؟
بوحني أعيد نشرها األسبوع املاضى، أحدثت نفس األمل عند من عق

؟ لكن، مرة)قبل مذحبة غزة أمس(عليها وآاا آتبت للتو 
 إخل، .... ما فائدة األمل، وما فائدة الكتابة؟ : أخرى

األمل هو األمل، والعجز هو العجز، لكن أيا من ذلك ال ينجح
أن يثنيىن عن حتمل املسئولية، شخصيا، أوال، ولووحدى، قفزت

آتبتها ىف مثل على سطح ذاآرتى صورة أخرى، آتابة أخرى،
نفس املوقف، رمبا مبثل نفس الدافع، رمبا ملثل نفس الغرض،

 .1985أآتوبر  17ونشرت ىف األهرام أيضا ىف  
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اآلن، مل أعد أستطيع أن أجد عندى ما أعرب به عن موقفى
مما بلغىن هذا الصباح إال أن أعيد نشر تلك القصة، أعيد
نشرها ألن شيئا مل يتغري، إال بداخلى، أصبحت واعيا أآثر
فأآثر، وأنا أقبل التحدى بقدر ما أحتمل مسئولية التفاؤل

 :عيدأصر أن يقول ويحىت لو آان مرضا فعال، حىت لو 

وليس( –الناس  –إنه بالرغم من آل هذا، فإننا حنن "
هم الذين سوف ينتصرون ، حني نتحمل مسئولية) فقط العرب

تفاؤلنا والدماء جترى من حولنا، طاملا هناك دماء جترى ىف
عروقنا، ال مفر من مواصلة معرآتنا بشرا معا، اللهم إال

سنة عفنة،إن حتولت الدماء ىف عروقنا إىل مياه راآدة آ
وأنا ال أرى أن هذا حمتمل، وإن آان ميكن أن يكون هذا هو

ليسوا" هم"ما جيرى ىف عروقهم هم، فهم املنقرضون قبلنا، 
فقط اإلسرائيليون، ولكن آل من ال يثور ضد اجلارى لصاحله
قبل صاحلنا، لصاحل الناس، آلُّ من موقعه بطريقته طول

 ".الوقت

***** 

 : النص

 امالذراع واحلز

 اللزجة   اليد   تنسحب ،  احتسب   مل   حيث إىل  األفعى    الذراع   متتد
قفاى، على  األخرى  تلصقىن    السرت،   ثنايا ىف  املخفى  ارى    فوق 
 من   تصدر   قهقهة   أا   أتبني حىت    توقف   دون   خشن   صوت   يتنخم 
حجرى ىف    النائمة ابنىت    وجه على    يبصق يتقيأ،    مل   خممور   أمعاء 
  : قائال 

 عاجبه واللى  ..   بثمنه   آله ..  

 عن   يتحدث ،  ننت   بشحم   املصبوغ   شعره   يدهن   األآرب   املمثل
 لتقنني   احدث   تشريع   وصدور ،  امللغوم   والرد   القاتل   العدل 
  . اهللاو اى    املوجهة،   والوغدنة   النذالة 

وعيى،   تلطم   سجيل   من   حجارة   قصائده   أوزان شعرى،    أتقيأ
 بعد   افسر   مل علمى    حبث   آخر   نتائج،   عن   ألحبث مكتىب    درج   افتح 
 طول  -  يشغلوننا ،  معقدة   جداول ىف    مرصوصة أرقام  ،  نتائجه 
 ، أعثر اجلزئيات   جزئيات   حول   الدائر   العبث   هبذا -   الوقت 
 ألعن ،  متزيقه   خشية   بعيدا   فأخفيه زواجى    عقد على    مصادفة 
 العمرة   وإعالنات ،  العشر   والوصايا   املتحدة   األمم   ميثاق 
  . السياحية 

حفيدى،   وجه ىف    أتتطلع   أن   أجرؤ   ال ،  التفكري   جمرد   من   اخجل
 ليست ،  صغرية   وسادة   رحم ىف    وجهه خيفى   -  نائما  -  يستدير 
 واملدن   املساآن   وأبراج   والصحف   االنتخابات   ألعن ،  نظيفة 
بعد   تطمس   مل   غافلة أحاسيس    واطمس   الدوالر   واسعار   السياحية 

 .خشية أن تشتعل مىن ال أعرف إىل أين

  .. جيوز   عاد   ام ..   جيوز   عاد   ما  
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  وجودى    دروب   آل ىف  جيرى    أتبني غول الغضب

  . القتل   فهو

 ال ،  ابدا   يسقط   ال   عني   فرض   بل ،  آفاية   أظن   آفاية،   فرض
 أن   يسقطه   ال ،  أمهاهتا   بطون ىف    األجنة   آل   حتارب   أن   يسقطه 
 عبثت   اذا   أبشع   عارا   يصبح   العار ،  الناس   غري   الناس   يتبدل 
  . القمة   مؤمترات   أو   الذاآرة   عتمة   به 

 آان الذى  قريىب    تليفون   رقم   هو   هذا ،  الدعوة   أقبل   سوف
 مسعور   لذئب   آراهيته   من   أآثر   يكرههم ، هو  باملخابرات   يعمل 
 املتفجرات   نوع على   يدلىن   سوف ،  أطفال   روضة ىف    جائعا جيرى  
 الثالثة "  العلمية "  الزيارة   تكون   أن   البد ،  التشغيل   وطريقة 
، الطريق   مهدوا   النية   حسنو زمالئى  ،  يطمئنوا حىت    الرابعة   أو 
 حيتاج   علميا   حبثا   ليكن (!!) الدوىل    للتفاوض   النفسية   األسس 
 احلازمة   العالقات   سيكولوجية ،  جمتمعني   واحلمائم   الصقور   ملقابلة 
 السمك   رقيق   احلزام  -)  رومنيزيز   بكاهلشا :  آالم اى  (  اإلثنية 
العلمى،   النقاش   حيتد ،  جاف   حرب   قلم   خالل   من   والتحكم ،  متاما 
 رسالىت وصيىت،    معلنا ..   فيهم  -ىب ،  انفجر 

 اتصور حىت    وزنا   أخف إىن    أشعر املرئى    غري   احلاجز   عرب   أنتقل
 ثقال   أن   إال   يدوم،   سوف   الصاعد اللولىب    الطريان   أن  -  فرحا  -
جيذبىن ،  فاجلذع   للساقني   ينسحب ،  القدمني   أصابع   أطراف ىف    يدب 
 أمل   ملاذا؟ ،  ساحق   رعب ىف   -  مصدق   غري  -  أهبط أدىن  إىل    الثقل 
 يكفى؟   اال   ينبغى؟   ما   افعل 

  . جدوى   بال   مرتني   أفيق   أن   أحاول

 رغم  -  أغوص ،  قاع   بال   آسنة   والربآة   السباحة   أعرف   ال
 سناء   تكتب   مل (  واملرارة   العار   منقوع ىف   -  القوام   زئبقية 
  ) يستمىن   ملؤمتر علمى    ببحث   قامت   وال ،  شعرا   تقرض   مل ،  قصة دىل احملي 

 انتحله   عذرا   أجد   ال

  . حيا   استمراره   من   خجال يتوارى    عنينا

***** 

 28/12/2008: بعد النص

 أمتطى بعد ربع قرن، فأآتشف أىن مازلت حيا

 جدا

مازالت طازجة تؤآد أناألمل هو األمل، والدماء الشريفة 
 احلياة تتجدد

 ال أخجل

 ال أتوارى

 !لست عنينا بعد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3726



א  29I12<I2008א –א

 ولن أآون

***** 

 : ملحق النص

- بثالث سنوات ونصف" الذراع واحلزام"قبل القصة ( 
 )2002-4-8: األهرام

 للجمال   آخر معىن    

واإلبادة، والتجويع،  والقتل،  التذبيح،    هذا   آل   وسط
 بد  ال   ؟  اجلمال   عن   للحديث   مكان   يوجد   واالستهانة، هل واإلهانة،  
 يوجد   هل أخرى،    معان   للجمال   أن   آما أخرى    معان   للقبح   أن 
 تصريح أى    يصرح   وهو   بوش املسمى    السيد   هلذا   تستمع   من   أقبح 
 القبح   يكون   آيف   سارتر   غثيان   من   تعلمت .  بالغثيان   تشعر   وال 
 هذا   تسمع   حني   إنك التقزز،    عن   املعرب   الرد   هذا   ملثل   مثريا 
 ملكافحة   أآرب   جهدا   يبذل   أن   عرفات   من   يطلب   وهو   بوش   الدبليو 
 نفسه   ينظف   أن   يستطيع   يعد   فلم   املاء   عنه   قطعوا   وقد   اإلرهاب 
 يطرد   أال   شارون   وحليفه   صديقه يوصى    وهو   أو ،  يتوضأ   أو 
،) آخر   سبب ألى    وليس (اخلارج،    من   اإلرهاب   ميارس   ال حىت    عرفات 
 أقبح   وهو   بالغثيان   تصاب   أن   إال   متلك   ال آذلك،    تصرحياته   وآل 
 الفاتر   للنفور   املثري   النشاز   لقبحا   ذلك .  القبح   أنواع 
  . املسخ   اللزج 

 واإلذالل   واإلهانة   القتل   هذا   آل   وسط   و   بعد   يوجد   هل
 عن متاما،    هذا   عكس   عن   للحديث   جمال   والغطرسة  ، والتجويع 
    اجلمال؟ 

 ؟  هذا   آل   وسط   مكانا   جيد   وآيف   اجلمال؟   هو   ما

 مقال   اية ىف    إدريس   وفاء   أخاطب جعلىن  الذى    ما   أعرف   ال
 يا   أروعك   ما"  قائال   )6/2/2002: الوفد ( آخر   موقع ىف  ىل    نشر 
 بعض راجعىن  ، "اجلمال   هذا   بكل   خططهم   آل   تقلبيني   وأنت وفاء،  
 وفاء   صورة   مع   الوصف   هذا   تناسب دى م   عن   والقراء   األصدقاء 
حيبها،   من   وآل   ذويها   وحسرة   آالم   يثري   مبا   أشالؤها   تناثرت   وقد 
 قد   اللفظ   آأن نفسى    أراجع   آدت أنىن  حىت    جاهزة   إجابة   أجد   مل 
 وجه   بأسابيع   كذل   بعد   طالعت   حني لكنىن  .  عىن   رغما مىن    قفز 
 تودعنا وهى    خربهتا  -  ذلك   أمكن   ما   تقمصا  -  وعشت   األخرس   آيات 
 ذلك وعيى  إىل    عاد حصر،    بال   وإخواا   منال   بأختها   لتلحق 
 واألشالء   الدم   رغم   منال   رحيل إىل    أشري   وأنا غمرىن  الذى    الوصف 
  .  واآلالم 

 الرائع؟   الفعل   هذا ىف    مجال أى    احلكاية؟   ما

 وعن الشجاعة،    وعن البطولة،    عن   نتكلم   أن   ميكن   
 باجلمال   الفعل   هذا   يوصف   أن   ولكن ،   اإليثار   وعن التضحية،  
    تفسريه   أحاول   عنده   توقفت   ما   هو   هذا 
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 خالل   من وصلىن  ،  اجلمال   فلسفة   حول   تنظري ىف    الدخول   دون
 آل ىف    األجزاء   تناسق   جمرد   ليس   اجلمال   أن   هذه   القلم   مغامرة 
جدىل   حضور   لكنه تيسر،    مبا املتلقى  وعى    تناسق   يعيد   أن   قادر 
 بال   تصعيد   حالة ىف    آخر إهلى    أو إنساىن  ووعى  إنساني،  وعى    بني 
على   قادرة   النهاية   مفتوحة   ضامة   منفرجة   حرآة   اجلمال .  اية 
املمتد،   الزمن   بطول   تآلف   اجلمال .  ليواآبها   مواز   حتريك 
 إال   املطلق   بشكله   يتحقق   ال   هذا   آل ،   احملدود   غري   الطيف   وبعرض 
  .  يوصف   ال الذى  صوىف ال   الوجد   من   حالة ىف  

 وآل   وآيات   وفاء   من وصلتىن  الىت    الرسالة هى    هذه   هل
 عن   أجسادهم   رحلت   أن   بعد   عيوم ىف    أنظر   وأنا وأحباىب  أوالدى  
 ورمبا رمبا،    ؟ املتناهى   غري   املطلق ىف    لتتآلف األدىن    حواسنا   جمال 
 استعمال   من مينعىن    ال يعتصرىن  الذى    األمل   جعل الذى    هو   هذا 
  . دورهم   اختفاء   دون   أجسادهم   رحيل   وصف ىف    اجلمال   تعبري 

 العالقة   بتأآيد الوعى    ميأل الذى    هو   هذا   االستشهاد   حلن
 أحدمها   بتوليد   ولكن آضدين،    ليسا واملوت،    احلياة   بني   الوثيقة 
 احملدود   بني وناسه،    الفرد   بني   يؤلف الذى    هو   وهو لآلخر،  
 توصف   أن   ميكن   ال   العالقة   هذه واآلخرة،    الدنيا   بني ،   واملطلق 
 أملا   نتقطع   أن   من   التناغم   هذا   حيرمنا   أن   دون ،  باجلمال   إال 
  . افرق   وجنزع 

 هلؤالء األخرى    الثقافة   من   األخرين   وصف   يقرأ الذى    إن
 إم ذوقهم،    ونقاء وعيهم،    سالمة ىف    يشك   وأن   بد   ال   الشباب 
إىل   أحدهم   يذهب   مل األوصاف،    بأقبح   اجلمال   هذا   عن   يتحدثون 
 نفسه   يسأل   مث عنقه،    من   هباويقر حادة،    آلة بأى    وميسك مرآته،  
عنقى ىف    النصل   هذا   أغرس جيعلىن    أن   ميكن الذى    الدافع   هو   ما 
    ؟   يطاق   يعد   مل الذى  القوى    الشديد   يكون   أن   إال   اللهم   هذا 

 نيضحو   املذلون   املستعملون   املهانون   احملتلون   الفلسطينيون   
هى   وإمنا   لإلحباط   نتيجة   ليس   اآلخر   تلو   الواحد   حبياهتم 
، غريهم   أرض   حيتلون   وهم   واإلسرائيليون   ؟  انتحارية   اسرتاتيجية 
 آل   وميزقون  ، األعراف   آل على    ويبصقون ربنا،    خلق   ويهينون 
 هبذه   يقومون الذى    هم   اإلسرائيليون   هؤالء الدولية،    القرارات 
  . سرتو   سيد   يا   شكرا ،  لإلحباط   نتيجة   االضطرارية   اازر 

 يريد   منهم   أحد   ال   ألن ،  اجلميل   املوت معىن    يفهم   منهم   أحد   ال
 عجز   لو حىت  األخرس،    آليات   اجلميل   الوجه   هذا   يتقمص   أن 
آيات،   سن   مثل ىف    حفيدته   أو   ابنته   فليناد ذلك،    عن   فريدمان 
 تلف وهى    ويتصورها   وجهها ىف    وليتطلع   قليال   أصغر   أو   أآرب   أو 
 ما ،  نفسه   يسأل   أو   ويسأهلا الرقيق،    وسطها   حول   التفجري   حزام 
 آل   من   نفسها   وحترم منها،    وحترمه   هذا   آل   هتدر   جيعلها الذى  
 ال   االنتحارية؟   العمليات   إسرتاتيجية   وحلمها؟   وحبها   آماهلا 
  سيدى    يا   أصال   اسرتاتيجية   آلمة   تسمع   مل   آيات !!!!!  شيخ   يا 

 .غريآم   آخر ألى    واحتقارآم .  فريدمان   سيد   يا   ظلمكم   إنه
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אא−487 א، א، )34(אמ،

 "سامح"عودة إىل حالة

 :مقدمة

 :أيت احللقة الثانية من حالة سامح مبا يلى

أعرف أن املسألة أصبحت مرهقة، وأن التتبع أصبح صعبا،
وأنىن أغري رأىي آثريا حىت أزعج آل من ينتظر مىن آالما حامسا

، لكن ماذا أفعل، وهذا هواملنهج الذى اخرتته، أوائيا 
الذى فرَضْته علىَّ هذه النشرات، وتلك التسجيالت املوضِّحة

ا حاملة، ولكن يبدولفروضى السابقة الىت آنت أحسبها فروض
أا تثبت أوال بأول أا فروضا عاملة، ولعلها تكون

تدعم التنظري الذى يلح ىف  الشواهد اإلآلينيكية الىت ميكن أن
  .إصداره، اإلبن الصديق األستاذ الدآتور مجال الرتآى وآخرون

تعقيبات وتفسريات إمراضية" وإىل األسبوع القادم 
Psychopathological )نشرة أو اثنتني(" 

مث حال عطل آابالت اإلنرتنت دون الوفاء هبذا الوعد ىف
نشرناحينه، مث انصلح احلال، مث مهمت أن أوىف بوعدى بعد أن 

الىت ظهر فيها تاريخ) الشيت(بالتفصيل ورقة املشاهدة 
مث  2008-12-16نشرة الثالثاء احلالة واألعراض، وذلك ىف 
 ، 2008-12-17ىف اليوم التاىلنشرنا نص املقابلة مع املريض 

وقد بدأت فعال وأنا أتصور أنىن سوف أزيد األمر وضوحا،
ضى بضع ساعات وجدتىن غري راض عما أفعل، حيث شعرتوبعد م

مبا ىف –أنىن بذلك أخلط بني منهج املباشرة ليستنتج القارىء 
ما يراه مناسبا، وبني منهج التفسري –ذلك املختصون 

 .والتأويل الذى بدا ىل وصيا على النص األآثر ثراء

دةوإحالل ما   ومل أجد الوقت للرتاجع الكامل عن آل ما آتبت،
.ىف عرض هذه العينات لعل لكم رأيا آخر - هكذا–أخرى حمله، فتورطت 

 : تنبيه ال لزوم له

قبل املاضى   غىن عن الذآر اإلشارة إىل ضرورة مراجعة ما سبق نشره
، psychopathologyىف قراءة احلالة أو مناقشة فروض اإلمراضية الـ 
 :ال يكفى ومع ذلك نوجز احلالة مضطرين برغم علمنا أنه موجز
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 احلالةموجز

سنة ، 17  )ليس امسه احلقيقى آالعادة(  إبراهيم  سامح
جاء يشكو من ضالالت  طالب متوقف ىف سنة تانية دبلوم متوسط،

، وهالوس مسعية)وخيسسوىن،  فيه ناس عايزين يئذوىن(اضطهاد 
مث منذ شهرين بدأ يشكو من -بامسع صوت هبد على العربيات (

أصوات متعددة، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى
فيما بينهم ميكن متييزه وهو يعقب على تصرفاته ويُسبــُّـه

، وتوقف عن الدراسة، ورفض العمل آبديل، مث غرق حتت)أحيانا
وضة، راقد ىف السريرداميا قاعد لوحده ىف األ(انسحاب وعزلة، 

آما رفض األآل تقريبا  )ومغطى وشه بالبطانية، بس صاحى
متاما، حىت فقد عدة آيلوجرامات آما آان معظم الوقت يتخذ

ياخد وضعوممكن يغطى وشه بقى    وضعا ثابتا متصلبا داال
=أعراض تصلبية (  ويقعد حاطط وشه ىف األرض مدة طويلة قوى

 ) آاتاتونيا

مع والديه وأخويه اللذين مل يتزوجا بعد، ىف يعيش سامح
وقد أحضره أبوه  حني تزوجت أختيه ، وهو آخر العنقود،

لالستشارة على مستوى العيادة اخلارجية، وآان قد أخذ عالجات
مناسبة حتسن بعدها قليال مث انتكس  فيزيقية فارماآولوجية

قلى،الع/بسرعة، ليس ىف عائلته تاريخ إجياىب للمرض النفسى
52 األمطيب عطوف ال مييز بني أوالده أو بناته، و  رجل والده

 سنة ، اجتماعية سهلة ، عالقتها بسامح أقرب إىل التدليل،
 عالقته بإخوته طيبة، عموما، 

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف
 البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره 

ات جنسية صعبة، فهو يقول أن اثننيحكى عن خرب....... 
من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف ظروف يستحسن

 :أن نعيد حكيها بألفاظه

فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على.... 
آده، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول

والدى شد على  ميكن لْوألهلى اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قاىل إنهماآنتش رحت

صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل 36مصورىن 
لو ماجتش  مرة باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل

، آنتآنت باحس ام عاملني ّىف حاجة غلط  حا جرسك بالفضيحة،
ولد وخايف ينزل،  نت حاسس إن انا ىف بطىنخايف اخلـّـف، آ

 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

املناقشة مع الزميلة  مقتطفات فتعقيبات حمدودة من
 مقدمة احلالة

سوف نقتطف من املقابلة مع الزميلة الىت قدمت احلالة ما
 نرى أا نصوص حتتاج إىل تعليق قد يدعم الفرض املطروح

 املقتطفات ليست آاملة، وبعضها ليس حرفيا، لتعويض اإلجياز،(
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ومن يرغب ىف الرجوع للنص احلرىف، يرجع له آامال ىف يومية
 2008-12-16الثالثاء

 )النقط عادة مكان آالم حمذوف، واألقواس آالم مضاف

 : املقتطف

 الشافعى  داليا.د

....... 

 ،.....العيان .. أنا اللى شاغلىن إن  :داليا.د
حاّسه إن أنا  العيان قريب جدًا،    )ومع ذلك(مفرآش، 

عايزه أساعده جبد، آمان مستغربة إن هو اتكسر الكسرة دى
 وما فيش تاريخ عائلى،

 ...... 

اللى انت  فني الفرآشة اللى ىف املشاهدة  هى :حييى.د
مش آده؟ آل  disorganizationفرآشة يعىن ....."   قلتيها،

حتة ىف ناحية، يعىن وظيفة نفسية عقلية مش ماشية مظبوط مع
وظيفة تانية، آلمة مش ماسكة مع الكلمة اللى بعدها، مجلة
ناقصة غري مفيدة، آل فكرة ماهلاش دعوة بغريها، مش آده واال

 إيه؟ 

 :التعقيب

Disorganization، "التفسخ"هناك خلط ىف التفرقة بني 
، العملية الفصامية تبدأ  Deteriorationوالتدهور 

متييزا له عن االنشقاق Schism" الفصم"باالنشقاق الذى يسمى 
Dissociation الذى حيدث ىف اهلسترييا، مع أن فكرة االنشقاق

هى أصل حرآية العملية الفصامية، وأنا) وليس االزدواج(
"تعتعة"أمسى هذا التحريك املبدئى اُملباِعد ىف البداية 

Dislodgement  أى فصل بسيط ملكونات الواحدية ،Oneness
الىت جتعل من الشخص الواحد شخصا ىف وقت بذاته ىف حالة

، ال أآثر، حني تتفكك هذه الواحدية،واحدا صحيحا. الصحو
تبدأ التعتعة، الىت تتمادى إىل حد ما أمسيه امللخ

Dislocation   الكل"وفيه تنفصل الكيانات املكونة للفرد
عن بعضها، لكن دون أن تتحلل الوظائف، وتتواجد "الواحد

هذه الكيانات معا إما بالشعور هبا ىف نفس وساد وعى
اليقظة، وإما ىف صورة أعراض اغرتابية وآأا آتية من اخلارج

لكن ال مرحلة التعتعة، وال). عادة ىف صورة ضالالت أو هالوس(
الذى عادة(بالتفسخ حىت مرحلة امللخ، هى آافية لوصف احلالة 

توصف به العملية الفصامية ىف ذروهتا ويعرب عنه بالعامية
حيدث التفسخ حني تتزاحم هذه الكيانات،). الفرآشة: بلفظ

وتتنافس حىت التصادم، ومن مث التناثر ليس فقط بعيدا عن
بعضها البعض، ولكن تتناثر مكونات آل آيان ، واألآثر أن

هذه الكيانات بأجزاء أخرى،ختتلط أداء أجزاء من بعض 
من" هذر مذر"فيكون اجلماع الظاهر على سطح الوعى هو خليط 

 . السلوك والكالم واملشاعر
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هو إشارة إىل اآلثار السلبيةDeteriorationالتدهور
للتفسخ، هو نقص ىف آل شىء مع خلل ىف معظم جماالت السلوك بل
احلياة برمتها، هو مبثابة الرماد املتخلف من حريق، أو من
وقود مل يستفاد منه إلنضاج أى شىء، أو دفع أى حرآة، هو

 ، األعراض السلبية للفصامأقرب إىل ما يسمى حديثا 

سخ ليس بالضروة السالمة، وإمنا أيضاالذى مينع التف
أشكال أخرى من املرض، مثل الوساوس القهرية، والضالالت

،)التصلبية(املنتظمة املتماسكة، بل واألعراض الكاتاتونية 
الضالالت وأحيانا اهلالوس قد متنع التدهور ملدة طويلة،

، أما)مثل حالة عم عبد الغفار(وأحيانا طول العمر 
لبية واالنسحابية ىف مثل هذه احلالة فهى متنعاألعراض التص

التفسخ باجلمود الذى يشبه البيات الشتوى أو جتّمد وتلون
بعض الزواحف بال حراك جبوار الصخور ملنع وخداع احليوان

 .املهاِجم من التهام الفريسة إذا حترآت

ىف هذه احلالة هو راجع جزئيا) الفرآشة(عدم التفسخ 
 .آرب لالنسحاب والتخشبللضالالت، وبدرجة أ

 : املقتطف

اللى شاغلىن ىف العيان ده إن أبوه راجل طيب، :حييى.د
وبيحبه، وهو آخر العنقود وبتاع، وامه ست اجتماعية وما
قّصرتشى ىف أى حاجة، وما فيش تاريخ إجياىب لألمراض بتاعتنا ىف
العيلة دى على قد ما قالوا، يبقى إيه احلكاية؟ وازاى

مش لدرجة الفرآشة اللى انا مش  للدرجة دى؟ حالته توصل
اجلمود والتصلب واالنسحاب الكامل  شايفها، أل ، أنا باقصد

 ألعن، والال إيه رأيك يا داليا؟   ده، ودى حاجات

أنا مفسراها باحلكاية بتاعة العيال دول، :داليا.د
 والتهديد، والتخبية ، واحلاجات دى

 :التعقيب 

األسرى اإلجياىب لألمراضحني نفتقد التاريخ 
أن نبحث بدقة  العقلية ىف األسرة، جند أن علينا/النفسية

أآثر عن سبب مناسب ىف التاريخ الشخصى يربر الذهان بوجه
خاص، وليس من الضرورى أن جنده ىف آل حالة، لكن األمر حيتاج
أن نتعمق فيما يبدو أسبابا عابرة، لعلها ال تكون عابرة،

ر إىل أن نأخذ ما يبدو أنه السبب األوحد بشكلوقد حيتاج األم
حذر على أنه ليس األوحد، فلو أننا أخذنا ىف حالة سامح
مسألة االعتداء اجلنسى ىف الطفولة، مث املمارسة املثلية مع
التهديد والقهر آما وصل للزميلة، واآتفينا بأن هذين
مثالسببني مها آافيني للشعور بالذنب، ومن مث باخلزى، ومن 
باالنسحاب، فالذهان هكذا، إذن الفتقدنا السبب احلقيقى
احملتمل الذى صغناه ىف الفرض الذى قدمناه أثناء املناقشة،

 .والذى سوف نعود إليه ثانية
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النقطة الثانية الىت سوف نعود إليها ىف حاالت أخرى
آثرية، هى أن الصفات الىت يوصف هبا الوالدين باعتبارها
صفات إجيابية متاما، مثل الطيبة، والقرب، واحلنان،
والرعاية، واالستجابة للطلبات، وجتنب القسوة العمياء، هذه

النفسى الصفات الىت تروج هلا الدراما السطحية، وتعزو املرض
إىل عكسها، تلك الصفات ال ينبغى أن تؤخذ على أا صفات
إجيابية على طول اخلط، بل إننا قد جند وراء الطيبة نوعا من
التخلى، ووراء االستجابة للطلبات واحلنان، نوعا من عدم
القدرة على املنع أو الكف، ووراء القرب نوعا من االمتالك

لفقد، ووراء عدم الزجريصاحبه أو ال يصاحبه اخلوف من ا
أو األم(والعقاب نوعا من عدم حتمل األمل الذى يصيب األب 

ميكن لو والدى شدَّ"قول سامح  -مثال–، نالحظ هنا )نتيجة لذلك
 " علّى ماآنتش رحت

 : املقتطف

حاجة خلتىن أشك ىف موضوع  )فيه"..........( :داليا. د
إن الولد التاىن قال له أنا آنت  الـصور أصال، أصله قال ىل

وبعدين يقول له أنا مصور لك مش  حتت السرير وصورتك،
عارفه إيه، حسيت إن حىت الطريقة اللى بيهددوه بيها نصب ىف

هرنصب، وهو يعىن بيصدق حاجات مش ممكن تكون حاصلة، الظا
 .........آانوا بيستغلوه بطرق ملتوية ،  مها

اخلربة دى والعيال ىف  ، شوىف يا بنىت..آرت خريك، :حييى.د
واردة، لكن بشكل لعب،  السن ده ىف اتمع ده ، احلاجات دى

وملدة حمدودة، وهات وخد، وآالم من ده، إمنا اللى خالىن أنزعج
السلىب على طول هوا طول املدة، ورضاه ىف البداية، ودوره

حكاية التهديد والصور والكالم ده، حسيت  اخلط، أنا عديت
 .....إا مش هى آل حاجة، آل ده خّلى الفار يلعب ىف عىب 

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

، تصورتى إن هى ممكن تكون..طب ملا شكيىت فيها :حييى.د
 مدة قد أيه

أل ممكن تكون أآرت من آده، أآرت من مرحلة :داليا.د
 دادىإع

 إيه تقريبا؟  قد) .... هى قعدت احلكاية دى( : حييى.د

سنني مثًال أو أآرت  ممكن يكون قعدت أربع....  :داليا.د
 آمان 

........... 

........... 

أنا وصلىن ىف األول إنه آان رافض  .........  :داليا.د
 يعىن، وبعدين زى ما يكون اتعود أو حاجة آده، 

 وال أل  آان فيه فعل آامل، :حييى.د
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 آه :داليا.د

أنا(عالقة بالسؤال البايخ اللى   الشعور ده له :حييى.د
هى الست  قبل آده، إن هو آان عايز آده وال أله،) سألته

بتبقى عايزة إيه من العالقة الطبيعية، الست ىف الغالب
بتبقى عايزة حاجتني، عايزة العالقة، وعايزة األمومة، وميكن

 .الراجل آمان يكون عايز آده

........... 
الغلبان ده مش   شعور باحلمل اللى قاله الولدال.......

ختريف آله، ده شعور طبيعى، أنثوى ىف املقام األول، ممكن اخلربة
–السخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تكون حّرآت فيه 

ممكن تكون   ، تصورت إن - ىل    طبعا ده جمرد الفرض اللى نّط
ى، وملا قال لك أنااخلربة دى حرآت جانب داخلى ىف ترآيبه األساس

ماآانش جمرد بيتخيل، ال دا ميكن آانآنت حاسس إن ىف بطىن عيل 
للجانب اللى احترك ده،   ميكن بيعّبر عن استقباله الداخلى

 ،تانية ده جمرد فرض ميكن يساعدنا، مرة وميكن حىت ترحيبه به

 :التعقيب 

 :إليضاحهذه اجلزئية من الفرض هى أصعب أجزائه وهى حتتاج ملزيد من ا

هى ليست تصويرا لتخيالت املريض وإمنا هى متعلقة: أوال
"األنيما"بافرتاضات أساسية عندى، تتجاوز افرتاضات يونج عن 

Anima األنيماس"و "Animus ا تصل عندى إىل درجة تصورأل ،
هى واقع بيولوجى) أنثى –ذآر (أن ثنائية الرتآيب اجلنساىن 

تارخيى، وليس جمرد احتمال سيكولوجى ختّيلى، وأن رحلة النضج
ال تتم ىف االجتاه السليم إال بعد مراحل طويلة ، وأزمات منو
متعاقبة، هذه األزمات الطبيعية ال تعلن بالضرورة ىف لغة
جنسية، لكن آل أزمة ترجح التوجه ناحية أحد قطىب هذه

وال تكون األزمة ناجحة بقدر ما تستبعدالثنائية ملرحلة ما، 
الضد، وإمنا بقدر ما حتتوى جزءا منه حنو التكامل، مبعىن أن
الولد ال يكون ناميا منوا صحيا إذا آان يزداد ذآورة

آذلك األنثى، باستمرار على حساب أنوثته الكامنة الفاعلة،
وبدون الرتآيز على املظهر السلوآى وحده، وبدون حتديد أننا
نتكلم عن اجلنس بالذات ، ميكن أن نتصور أن هذا هو قانون

 . النمو اجلدىل بصفة عامة

من هنا تأتى أمهية اخلربات األوىل ىف تشكيل مسار االشباع
اجلنسى وما يرتبط به وهذا خيتلف حسب نوع وفرص التنشئة،

عن تدعيموتصبح هذه اخلربات األوىل وما يليها مسئولة إما 
االستقطاب إىل أقصاه، فينمو الولد أآثر ذآورة، وليس

، وتنموواألهم ليس أآثر إنسانية بالضرورة أآثر رجولة،
، واألهمأآثر أنوثة، وليست بالضرورة "نسائية"أآثر البنت 

 ليست أآثر إنسانية، 

واخلربة هنا ليست مرادفة(ت األوىل وإما أن تقوم هذه اخلربا
 بإعاقة هذا االستقطاب، ليس حلساب جدل النمو،  )للتنشئة
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وإمنا حلساب تعتيم األدوار وميوعة احلدود بني قطىب الذآورة
إما أن يتأخر حتديد اهلوية اجلنسانية: واألنوثة، وهنا

Genderوإما أن ختتلط األدوار أو تتعدد معا، أو تتبادل ،
أحيانا، أنا ال أتكلم هنا عن اجلنسية املثلية بوجه خاص،

باملمارسة اجلنسية مباشرةفاهلوية اجلنسانية ليس هلا عالقة 
الغريية أو املثلية، أنا ال أنفى أن مثة عالقة، ولكىن أنبه

 .أنه ال توجد عالقة مباشرة

..............  
نتوقف عن التعقيب والتنظري قليال ىف هذه املرحلة ونستمع 

 .إىل ما قلُتُه للزميلة مقدمة احلالة

 : املقتطف 

،اخلربة ابتدت حب استطالع..... ) أنا متصور إن( :حييى. د
، فحّرآت اللىبدرجات متفاوته من القهر والرضا استمرتو

فبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلىحرآته ىف الواد الغلبان ده، 
عشان يسّكت اللى احترك جواه   )دون أن يدرى طبعا(من نوع آخر 

يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بسيعىن  ده،
استثريت عشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك فيها، ال، دا ميكن أثارت

 ،معاها اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىن الولد دهبعا آل ده حماولة فهم ال أآثر، ييجى يا ط 
القهر  يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضه

الداخلى إللى بيظّبط بيه احلتة دى اللى احترآت فيه غصنب
، وهو ناشئ دلوعة، وآخر العنقود، وال خد الدراسة جد،عنه

 وال استمر ىف شغلة أآرت من شهر،

 :التعقيب 

الفرض هنا يريد أن يقول إن االعتداء اجلنسى ىف ذاته،
والتهديد، والقهر، ليس وحدهم السبب ىف االيار النفسى حىت

الكاتاتوىن االنسحاىب الفصامى، بأقل قدر من(الذهان 
إننا نفرتض أن اجلانب الذى حترك بداخل سامح  ،)التفسخ

انب األنثوى،، هو اجل"االعرتاف"بل و اللذةليتلقى منه آال من 
األموى معا، وقد آان مفتاح هذا الفرض هو ذلك الشعور بأن
ىف داخله طفل يوشك أن خيرج من بطنه أثناء التربز، وحنن نفرتض
أن هذا ليس فقط من صنع اخليال مبعىن اشتغال التفكري بصناعة
هذا التصور ختّيال، وإمنا حنن نراه ترمجة لتحريك بيولوجى بدأ

فحقق له لذة غري مقصودة، واعرتافا ضمنيامنذ الطفولة، 
مضطرا، وال ميكن فصل -بيولوجيا –فكان يقبل مقهورا مث يلتذ 

هذا عن ذاك بسهولة، آما ال ميكن تصور أنه قبوله آان قهرا
على طول اخلط، على األقل بعد خربته املتكررة للحصول على لذة

صلنا عليهسامح ىف آل ما ح. ما، ليس له ذنب ىف احلصول عليها
من معلومات مل يتكلم عن شعور بالذنب، ألنه مل يرتكب ذنبا،
أما املقاومة الىت آانت تنمو داخله ىف نفس الوقت فال ميكن
قياسها وهى خمتفية وراء قوة القهر املمارس عليه، آما ال

 ميكن تتبع مسارها من أول رضوخه للذهاب، حىت توقفه عن
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أو رغبته ىفاملمارسة، ال أريد أن أمتادى ىف افرتاض رضاه 
استمرار املمارسة لسنوات حىت ال يبدو ذلك وآأنه اهتام ضمىن،

 :لكن هذا االفرتاض يفسر ما يلى

أنه ، آما جاء ىف املقابلة والشرح للزميلة، آان يقاوم  .1
، وقهرا داخليا، توجهه)التهديد بالصور(قهرا خارجيا 

وٍد ماالداخلى حنو االلتذاذ فاالعرتاف ضمنا باإلقرار له بوج
 ).حىت ولو بعد بداية مرغمة(مرغوب فيه، ولو هكذا، 

أن آال من اخلوف واللذة ، قد ترتب عليهم هذا .2
التحريك البيولوجى الداخلى الذى ترمجه إىل هذا املعتقد

 .أنه حامل ويوشك أن يضع طفال: الضالىل

قد يشري إىل قوة األثر الذى) فاملعتقد(أن هذا الشعور  .3
ترآته هذه املمارسة املتكررة ىف هذا السن، ذلك األثر الذى

 . تعمق حىت استثار ترآيبا بيولوجيا تارخييا غائرا

إن األب واألم مل حيضرا ىف الواقع اخلارجى أثناء تنشئة .4
ع ، والال باملراقبة ، وال باملن(سامح بالقدر الكاىف 

، وىف هذا ما فيه من عدم)باالقرتاب، وال باالعرتاف احلقيقى
الرؤية أصال، ليس فقط رؤية ومتابعة مواعيده وخروجه

 .ودخوله، ولكن رؤيته هو آيانا ناميا حيتاج أن ُيرى

إن هذه املمارسة بكل ما فيها من قهر، وإرغام، حققت .5
 لو آانت هذهله لذة ما، وأيضا اعرتافا ما، رؤية ما، حىت

الرؤية قد حدثت ىف أبشع الظروف، وبأخبث الوسائل، إال أا
هى الىت تقوم بالتوقيع على أنه -وملدة سنوات –آانت 

موجود، فهو مل يكمل دراسته، ومل يعمل، ومل يكن له دور
حياتى أصال ، فكأن هذا الدور هبذا الشكل الصعب هو مبثابة

 ).األمر جمرد لذةفليس (االعرتاف امللوث بوجوده 

إنه برغم آل ذلك تنامى لديه قرار الرفض جتاه القهر  .6
احلاجة(والقهر الداخلى ) الوعيد والتهديد بالفضيحة(اخلارجى 

، وحني وصل الرفض إىل درجة تكفى)إىل االعرتاف، والرضا بلذة ما
 .لتفعيل هذا الداخل ىف سلوك مرضى، ظهرت احلالة هبذه الصورة

ناظرا إىل األرض بالذات ، ومتجنبا التقاءإن ختشبه  .7
العينني، آان آما لو أنه يعلن به أن ما آان خيبئه، وينكره

، فهو اخلزى"يرى"أيضا، قد اقرتب من السطح حىت آاد 
واالنسحاب من الناس، بل ورمبا هو حيمل أيضا نوعا من طلب

ىف منعه، مادام) واقع الناس" (اخلارج"النجدة بأن يساهم 
 .قد عجز عن ذلكهو 

إن املرض هبذه الصورة قد حقق له أهدافا مل يستطع    .8
 .أن حيققها وهو سليم

 .فهو قد أوقف املمارسة )1

الذى يتصور)باالآتئاب واخلزى(وهو قد أحلق به العقاب   )2
 .أنه يستحقه ىف مواجهة اجلزء الذى رضى بذلك أو رغب ىف ذلك
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للموقف وهو قد لوح مبزيد من اهلرب من الواقع إاًء  )3
 .آله بإاء احلياة باالمتناع شبه الكامل عن األآل

باإلضافة إىل التجمد(وهو قد ّمجد حرآته حىت التخشب   )4
–بشكل ما  –فكأن العجز عن احلرآة يضمن له ) احنناء وخزيا

 .استحالة ذهابه ، مضطرا موافقا إذا ما استدعوه

 .ىف اإلسهام ىف منعه) باألصوات واملعتقدات(وهو قد أشرك اخلارج   )5

 لكن املرض آان له ىف نفس الوقت مثن باهظ

 ).بامتناعه عن األآل(فهو قد هدد حياته   )1

ورمبا آان اعرتافه للطبيبة برغم(آما لوح بفضيحته  )2
أمهيته وطيبتها، حيمل ىف طياته ما يشبه اإلعالن أو الكشف

ذلك رمبا الذى قد يصل ىف ظروف غري مناسبة إىل الفضيحة، يالحظ
ىف قبوله السهل للتصوير ىف أول املقابلة واحلديث حىت ىف هذه

قد نستنتج ذلك أيضا  املسألة أثناء املقابلة دون حرج، آما
 .ىف ترمجة بعض أعراضه مثل ضالالت املراقبة، وهلوسات اإليذاء

مث أن املرض قد نفاه ىف عامله الداخلى بكل تشوهاته  )3
ومتادى) تقريبا(دراسته الىت مل تبدأ أصال وحرمانه ، فتوقفت 

 .ىف بطالته، بل توقفت حياته

 وبعد 

خاصة لو(ىف نفسك  -هكذا–هذا الصىب   ماذا ميكن أن يثريه
 )آنت طبيبا أومعاجلا

 أن تشفق عليه وعلى ما آل إليه شفقة حقيقية بال حدود؟  ·

 أن حتبه مبعىن أن تقرتب منه وتقدر ظروفه وتطبطب عليه ·

 أن توصى به أهله أآثر ليزيدوه رعاية وعطفا ألنه حيتاج ذلك  ·

أن تسارع بوضع الفتة تشخيصية ألن العرض الفالىن مع ·
 العرض العالىن يربران ذلك؟

حيتاجه من مهدئات عظيمة  أن يستتبع ذلك أن تعطيه ما ·
لتهدئة داخله الذى حترك ىف االجتاه اخلاطئ، مث) نيورولبتا(

بعيدا عن الواقع، فتهمده حىت تزول قفز فجأة مريضا
 األعراض، ويزول معها ما يزول؟ 

أن حتاول البحث عن بداية جديدة متنحه االعرتاف وأنت·
تكابد حماولة صادقة الحرتامه مبا هو، مبا ىف ذلك ما آل إليه ىف

 هذه املرحلة باحلل املرضى بعد املسار املنحرف؟

ىف املقابلة –أمسيناه  وهل تتطلب هذه احملاولة األخرية ما ·
 .الصعب" االحرتام" –على األقل 

 وآيف يكون ذلك؟

 .هذا ما سوف حناول مناقشته ىف احللقة األخرية، ىف نشرة الغد
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אא−488 א، א، )44(אמ،

 املقابلةتعقيب على":سامح"حالة

 :مقدمة

 : بتساؤل يقول  أينا نشرة أمس 

ىف نفسك  -هكذا–هذا الصىب   ماذا ميكن أن تثريه حالة
 ؟ ) خاصة لو آنت طبيبا أو معاجلا(

أن تشفق عليه وعلى ما آل إليه شفقة حقيقية بال ·
 حدود؟

 أن حتبه ألنك تقدر ظروفه وتشعر مبأزقه جدا جدا ؟ ·

أآثر ليزيدوه رعاية وعطفا ألنهأن توصى به أهله   ·
 حيتاج ذلك؟

أن تسارع بوضع الفتة تشخيصية ألن العرض الفالىن مع ·
 العرض العالىن يربران ذلك؟

حيتاجه من مهدئات عظيمة  أن يستتبع ذلك أن تعطيه ما ·
الذى حترك ىف) بديله -قدميه(لتهدئة داخله ) نيورولبتات(

مريضا بعيدا  نفسه فيحيله االجتاه اخلاطئ، مث قفز فجأة يفرض
عن الواقع، تعطيه ما تيسر من ذلك لتهمده حىت تزول

 األعراض، ويزول معها ما يزول؟ 

وأنت" االعرتاف"أن حتاول البحث عن بداية جديدة متنحه  ·
، مبا ىف ذلك ما آل إليه"مبا هو"تكابد حماولة صادقة لقبوله 

عد املسار املنحرف ؟ىف هذه املرحلة باللجوء إىل احلل املرضى ب
  

هى ما   -آبداية –رمبا تكون هذه احملاولة األخرية (
 )االحرتام أمسيناه 

أما آيف يكون ذلك ؟ فهذا ما سوف حناول بيان بعض
من خالل التعليق على بعض مقتطفات املقابلة مع جوانبه 

 املريض الىت نشرت بكاملها يوم األربعاء املاضى
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 مقتطفات من املقابلة مع سامح

دخل سامح حنيفا باهتا مهمال مالبسه قليال، حاىن الظهر( 
 )واضح   وينظر لألرض بشكل ثابت

 سامح  :حييى .د

 نعم :سامح 

 صباح اخلري  أقعد ياحبيىب على الكرسى، :حييى .د

 صباح النور  :سامح 

يصافح الدآتور حييى بعد أن يهم األخري من على الكرسى( 
 )سامح ظل مطأطئا رأسه    خاصة وأنلتسهيل املصافحة عرب املكتب، 

 سامح  إزيك يا :حييى .د

 أنا آويس احلمد هللا :سامح 

....... 

 داليا بنت طيبة  الدآتورة  آرت خريك، :حييى .د

 آه ، قوى قوى، بنت حالل :سامح 

احلمد هللا رب العاملني، ربنا يبارك هلا، إنت عارف إا :حييى .د
 عارف إا متجوزة وال ما قالتش لك؟   متجوزة وهى صغنطوطة آده؟

 أل :سامح 

إنت خمبية عليه ليه؟ وّرى) للدآتورة داليا،( :حييى .د
طلعى إيدك على املكتب إنِت مكسوفة؟  له الدبلة ياشيخة،

 اجلواز عيب؟  هّوا

 وإيه املشكلة ؟ ما انا قاعده معاه بقاىل آام يوم :داليا .د

 أنا شفت الدبلة حضرتـَك :سامح 

   طيب امال بتقول لسه ما اجتوزْتشى ليه ؟ :حييى .د

 ما خدتش باىل وانا باُرّد :سامح 

دبلة!! يبقى متجوزة وال مش متجوزة ؟ أل وإيه  :حييى .د
 فيها أملاظ   دبلة!! إيه 

 احلمد هللا  :سامح 

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

 :التعقيب

نشرةترآنا هذا املقتطف مطوال هكذا، برغم وروده مفصال ىف 
، لنعرض أن االحرتام الذى سنحاول أن2008-12-17األربعاء 

الت أنه الطريق إىل نتكشف أبعاده، والذى بدا من خالل التساؤ
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بدايٍة ما، ال يتأتى بإعالن االحرتام باأللفاظ ابتـداء، بقـدر
ما ميكن أن حتقق بعضه مبثل هذه البدايات الىت ترفع الكلفة ،
وتعامل املريض باملثل، وتـتكلم ىف خصوصـيات محيمـة، ىف حـدود

 .املتاح 

أثناء املقابلة ىف األسبوع املاضـى، حـاول األسـتاذ أن يفهـم
مستوى تعليم مريض أو   لة أال تكتفى لتقييمالزميلة مقدمة احلا

حىت حمو أميته على فصله الدراسى، أو حىت على حصوله على شـهادة
عامة، نظرا ملا آل إليه حال التعليم ىف مصر، والختبار ذلك عند

سامح شيئا ما، وآان املقصود   سامح، قام األستاذ بطلب أن يكتب
الشك السالف الذآر، لكنهو التحقق مما حصله حىت اإلعدادية بعد 

هذا الطلب تفتق عن ظاهرة هلا دالالت إآلينيكية نعقب عليها بعد
 :على الوجه التاىل    عرض مقتطف منها

 : املقتطف

مع االعتذار للتكرار ألنه ال ميكن التعقيب عليه إذا آتب(
 )بأآمله

 يالال يا سامح ورينا آده إآتب أى حاجة :حييى .د

 ) يعطيه ورقة وقلما(

 ...بس خطى :سامح 

خطك إيـه وبتـاع إيـه، هـوا احنـا  إستىن بس، :حييى .د
 ياراجل اآتب هنا   بنحّسن اخلط؟

 ماشى أآتب إيه يادآتور :سامح 

 أى حاجة :حييى .د

 أآتب قرآن؟  :سامح 

يكتب سامح فينظـر الـدآتور(زى ما انت عايز،  :حييى .د
 خطك أحسـن مـنباسم اهللا ، ما شاء اهللا، واهللا....) فيما آتب 

 خط الدآتورة داليا، طب اآتب امسها بالكامل

 ما اعرفوش: سامح 

 إسأهلا يا أخى:   حييى.د

 طيب يادآتورة داليا حضرتك إمسك الدآتورة داليا إيه :سامح

 الشافعى  داليا :الشافعى  داليا.د

 داليا إيه؟ :  حييى.د

 داليا الشافعى :سامح

سامح أن يتجاوز جمـردبأن يطلب من  ينتقل طلب الكتابة 
ميكـن الرجـوع إىل التفاصـيل ىف(آتابة أمساء، بل مجلة مفيدة 

 )نشرة يوم األربعاء املاضى
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 "سامح يشرب اللنب"  )يكتب( :سامح

 .....................مث بعد إحلاح 

 سامح يأآل الطعام وميشى ىف األسواق  :سامح

ده الـنىب عليـه!!! ياولـد    وميشى ىف األسواق؟ :  حييى.د
الصالة والسالم هو اللى آان بيمشـى ىف األسـواق، أآتـب مجلـة

 فيها داليا

 حاضر :سامح

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

 داليا) يكتب واألستاذ يتابعه: (سامح 

 ......... :  حييى.د

 تشرب :سامح

 أله خليها تشرب حاجة تانية، دى متجوزة  ) متدخال( :   حييى.د

 تشرب الببسى داليا) يكتب( :سامح

 ........... 

الكالم اللى انت آاتبه  يا بىن،...يا سامح  :  حييى.د
سبع سنني، إآتب آالم آبري بقى بتاع  ده يكتبه طفل عنده

 سنة، مثال آالم فيه حب وحاجات آده 17واحد عنده 

 حب وحاجات آده ؟ ؟ :سامح

 قصه مثال ؟ ..: يعىن :  حييى.د

 " ) قصة" سامح يكتب آلمة (

جرى إيه يا جدع انت، الدآاترة حايقولوا عليك :حييى.د
حدوتة، يعىن راَح،   اآتب   ، ، يا واد) آالم من بتاعهم..... (

بالش: فقالت له    مث قبـّلها ىف عينيها،   مث وجدها  ذَهَب، َخَرَج، 
 دى البوسة ىف العني تفّرق ، آالم من ده،   ىف عينيـّا تبوسىن

 )سامح آتَب مث رفع رأسه( 

 إقرا اللى آتبته : حييى . د

 "  خرج مث عاد إىل البيت " : سامح

 هوه مني اللى خرج وعاد قوام آده؟ :  حييى.د

 سامح : سامح

 أنا آنت متوقع آده برضه :  حييى.د

 خالص ؟ : سامح

 خلصت القصة بقى آده خالص ؟  :  حييى.د
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 ايوه خلصت :سامح

خرج مث عاد إىل أحسن حاجه واهللا، بال وجع دماغ،  :  حييى.د
البيت، باقول لك انا آنت متوقع آده بصراحة، يالال سوا

سامح خيرج ومايعودش إىل البيت، ونشوف  نكمل القصه بس خنلى
 حايروح فني

 مني :سامح

 سامح  :  حييى.د

 خرج مث عاد إىل البيت) بالكالم وليس بالكتابة( :سامح

هو حايفضل يعود  ما خالص ماهو عاد مرتني، :  حييى.د
شوف خرج وما ترجعهوش البيت،  يعود ؟ مش آفاية مرتني؟

 "عاد إىل البيت"وآمل احلكاية من غري 

 بعد آده حايروح فني؟ :سامح

ه يرجعأنا ماىل، هو خرج وبس، وانا مانعـُه إن :  حييى.د
البيت، إنت تكمل بقى وشوف حايروح ىف أى حتة، يالال امال

   ورينا

 مث خرج تاىن  بس، :سامح

ماهو خرج وماعدش إىل البيت، حا خيرج تاىن من :  حييى.د
!!!اخلروج، اهللا 

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

إنت!!! ياخرب   )ىف الورقة، ويقرأ صامتا  حييى. ينظر د(
 إنت رجـّعته البيت تاىن؟  ت بتكتب إيه؟بتهبب إيه تاىن؟ إن

سامح خرج مث عاد إىل البيت  إنت عارف إنت آتبت إيه؟ آتبت
اهللا خييبك، مش احنا إتفقنا  مث عاد إىل البيت من غري ماخيرج،

 إنه عاد إىل البيت، ومن ساعتها بنخّرج فيه مش قادرين،
ت، مش دهآاتبها مث عاد إىل البيت، مث عاد إىل البي  رحت انت

 اللى انت بتعمله بالضبط بعياك ؟

 : التعقيب 

بالرغم من أن هذا املقطع آان ملعرفة مستواه الدراسى ،
وهل هو جييد الكتابة والقراءة، إال أنه يبدو أن هذه
التجربة ميكن أن تكون قد أظهرت ظاهرة مهمة، ىف هذه احلالة

يسمىوعموما، فبجانب ما ميكن أن نستنتجه من احتمال ما 
، ولو أن هذا ليس مؤآدا لصعوبة املوقف ، فإا"فقراألفكار"

، وأيضا هذ احتمال ليس هو"النكوص"أظهرت درجة ما من 
 األهم،

تصورت شخصيا أن هذا التصرف آتابة ميكن أن يكون رمزا 
 In and out program "برنامج الدخول واخلروج"ملا نسميه 

أشرنا إليه ىف يومياتوهو برنامج منائى مهم، سبق أن   
 فالنمو ال) هنا مكررا لكننا نراه مناسبا وقد يكون(سابقة، 
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،)وغريه(يسري ىف خط مضطرد، وإمنا هو يسري متبعا هذا الربنامج 
مبعىن أنه يرتاجع ليتقدم، ويكون النمو إجيابيا حني يكون ضلع

أآرب من ضلع الرجوع) للواقع، لآلخر، لليقظة(التقدم لألمام 
، فإذا حدث العكس، فإننا)الرحم، االنغالق ىف الذات، النوم(

ما، حنو آهولة أو تدهورالتنازىل نعترب ذلك بداية ىف العد 
أما إذا تساوى الضلعان طول الوقت، فهو توقف النمو الذى

، إذ تصبح احلياة"اضطراب الشخصية"يظهر عادة فيما يسمى 
 ، "سكربت ُمَعاْد"جمرد 

هذه التجربة، الىت ظهرت بالصدفة، أظهرت لنا آيف أن مث
نزوع ىف هذه احلالة إىل تغليب ضلع الرجوع بشكل حلوح، فهو

لسامح أن خيرج، حىت أعاده إىل -ىف آتابته -مبجرد أن مسح 
البيت فورا، حىت أنه أعاده ذات مرة دون أن خيرج أصال، فإذا

، وجدنا أن2008-12-16رجعنا إىل املشاهدة األوىل ، الثالثاء 
انطواءه داخل حجرته ليل ار، يرجح تفسري ما ذهبنا إليه

 . من خالل هذه التجربة الىت جاءت باملصادفة بشكل ما 

 : املقتطف

تتابعت املقابلة بعد ذلك حىت وصلنا إىل منطقة احلديث عن
خربة القهر املنحرفة الىت أشرنا إليها سالفا، وهنا طلب

املقابلة بزعم أنه يريد أن يذهب ليتناولسامح أن ينهى 
، وقد شكك)آانت الساعة مل تتجاوز الثامنة صباحا(إفطاره 

 :األستاذ ىف هذه الرغبة، آما يلى 

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

إنت عاوز تروح تفطر، بتقول   طيب اختار بقى، :   حييى.د
وف إيه اللىنعمل إيه؟ نصدقك وتصدق نفسك، وال نش   يعىن آده،

يعىن من آرت أآلك   ؟)ىف اللحظة دى بالذات(خالك تقول آده 
  ينظر(سامح خالص، إنت خاسس جدا    إنت مابتاآلش يا   ياخْى،

 إنت مابتبصليش ليه يا سامح   ،)سامح إىل األرض أآثر فأآثر

 )دون أن يرفع رأسه(حلضرتك أهه   ماهو أنا باصص :سامح

آنت بتبص وزى الفل، إنت  إنت ىف أول الكالم :  حييى.د
 ليه مابتبصليش دلوقىت؟ إيه اللى حصل ؟

....................  
مث ينتقل احلوار إىل تناول طبيعة العالقة الىت وصفت

 حتديدا" باالحرتام"

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

 ؟؟" احرتام"يعىن إيه   عارف يا سامح :  حييى.د

 آه :سامح

وميكن حنب  لشان حنرتم بعض،أنا قلت لك آلمىن ع :  حييى.د
بعض ومها االثنني عندى زى بعض، احلب واالحرتام، ما فيش واحد

 من غري التاىن، إيه رأيك ؟
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 حاضر يادآتور :سامح

يعىن إيه بقى اللى انا  اهللا حيضرلك اخلري، :  حييى.د
 باقوله ده، يعىن إيه حنرتم بعض

 يعىن أنا أحرتم حضرتك علشان حضرتك أآرب مىن :سامح

ينفع؟    طيب وهو أنا حاحرتمك ازاى مع إنك أصغر مىن؟ :   حييى.د

 أله :سامح

أنا برضه آنت متوقع إنك حاتربط اإلحرتام :  حييى.د
 بالسن وميكن باملرآز

 آه باملرآز :سامح

ما احرتمكشى  وانت صغري وماعندآش مرآز ، يبقى :  حييى.د
 بقى وال إيه ؟

 آه :سامح

 مااحرتمكشى، وليه ؟ آه ازاى؟ ازاى :  حييى.د

 أله ، طبعا ما حترتمنيش :سامح

ملا تبقى تكرب  أستنَّـى آام عشر سنني آده  يعىن :  حييى.د
 ويبقى عندك مرآز عشان احرتمك

 ماهو أنا حاخد الدبلومة :سامح

 ماتبقاش حمرتم؟  من غري ما تاخذ الدبلومة، :  حييى.د

 آه من غري ما آخذ الدبلومة مابقاش حمرتم :سامح

 جمرد إن ربنا خلقك تبقى حمرتم ؟    ما ينفعشى، دا :   حييى.د

 : التعقيب

ليس باعتباره مسة) وعموما(أتعامل مع االحرتام هنا 
، تتمحور حوله ما)وجدانا أساسيا(أخالقية، وإمنا باعتباره 

ىن الناضجباملع" احلب"، وأحيانا "العالقة باآلخر"نسميه 
املسئول، وقد وجدت صعوبة شديدة ىف أن أربط ما يسمى احلب، مبا

يقفز إىل" احرتام"أقصده باالحرتام، إذ أنىن مبجرد أن أذآر آلمة 
مفهوم أخالقى فوقى عادة) آما حدث وحيدث مع سامح(وعى املتلقى 

االحرتام الذى أعنيه هنا، والذى أتصور أنه ذخرية عالجية. 
،القبول الكلىالة مثل حالة سامح ، يشمل خصوصا ىف ح

والقدرة على، والوعى باللحظة، )العدل(، واملعاملة باملثل
له آل   "حمرتما"ىف وعيك بشكل ما ، " اآلخر"وحضور هذا ، الرتك

آل هذا   ،حالة آونه غائبا عن ناظريك هنا واآلنهذه احلقوق، 
مفرداته آماحيدث بشكل تلقائى معا، حبيث ال ميكن حتليله إىل 

، من هنا خيلو االحرتام)على ما يبدو(فعلت أنا هنا حاال مضطرا 
من الفوقية، والفرجة، واالستعمال، والشفقة، والتضحية، ورمبا

 .من بعض أنواع احلب الساخن
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أنا آسف ، لكنه استطراد عفوى، يبدو شديد الصعوبة، مع
 :أنىن تصورت أنه قد يكون قد وصل لسامح بشكل ما ، دعونا نرى 

 : املقتطف

بس... واشتغل،   ما هو أنا لو اسيب الدبلوم :سامح
 اجليش حايطّب عليا 

يضع يده على رأسه قرب عينيه وهو مطأطئ، وآأنه خيفى(
 )هبا عينيه

هوه انت حاحتط ىل إيدك على راسك ليه؟ هو.. :  حييى.د
 هوه ماينفعش أحرتمك من غري دبلومه؟: فيه مشس؟ آنا بنقول

 ...ناس بتشتغل وبتبقى ىف الشارع  مافيه :سامح

رد علّى األول، هوه ما ينفعش أحرتمك علشان :  حييى.د
 ؟ربنا خلقك زى ما خلقىن

 أله ينفع :سامح

ربنا خلقك  طيب نبتدى آده وبعدين تـُفرج، :  حييى.د
وانت ليك حق ما دام اختلقنا، وانا ىل حق زيك،  وخلقىن،

 نبتدى آده، وبعدين نشوف

أنا مالياش حقإنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا  :محسا
 عند حد أآرب مىن

الصغّري هو اللى ليه حق   دا! بقى ؟   إزاى ده :   حييى.د
 إزاى مالكش حق يابىن؟   عند الكبري إن الكبري ياخد باله منه،

 : التعقيب

حنن نتكلم آثريا عن حقوق اإلنسان، ونرآز على املواثيق
نتكلم عن حقوق الطفل نرآز أيضا على املكتوبة، مث حني

اآتشفت بعد هذه. التعليم والصحة واحلماية وما إىل ذلك
ماأنا "املناقشة عند سامح، وهو يؤآد وهو ىف عز مرضه أنه 

تصورت أن هذه هى القاعدة عند آثري" ليش حق عند حد أآرب مىن
بأن لك حق، ال ينبغى أن يلغيه أنكمن أطفالنا، إن الشعور 

حتصل عليه، طفال أو ناضجا، إن حرمانك من تفعيل واقعى ملا ال
، ال ينفيه، أعتقد أن هذهيتطلبه حقك إمنا يؤآد حقك هذا

طبيعة بشرية، تبدأ مع الطفولة، ولكنها ال تصل إىل الوعى
بسهولة، إا نقطة بداية أن تكون بشرا، فلم يقطع الكائن

ليكون إنسانا آما اإلنساىن هذا التاريخ الطويل هباء، وإمنا
أراد له احلق تبارك وتعاىل ، ورمبا هذا املوقف هو ما يكمن

أن حق االحرتام هو قائم ردوراء تأآيدىي لسامح طول الوقت 
 .أننا ، هو وأنا، خلقة ربنا

لعلك ال حظت آيف ربطت بني تلك اخلربة البشعة وبني
وه مع أو، حىت هذه اخلربات حتمل وظيفة اعرتاف مشب"االعرتاف"

بدون وظيفة اللذة، لست متأآدا، لكن رمبا هذا ما جعل آلمة 
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تقفز ىل وأنا أفسر طول مدة املمارسة واحتمال"االعرتاف"
حني تقمصت األطفال وأنا أآتب هلم  اشرتاآه ىف املوافقة اخلفية، 

أراجيز الفطرة ، أآدت على حقوقهم على لسام ىف أرجوزة
3-10-2007 نشرها ىف الدستور يوماحلقوق احلقيقية، وقد سبق 

 :، فأقتطف منها ما هو مناسب حلالة سامح 

 إىنِّ خلقة ربنا: حقى انا حبق وحقيق

 أنا: ىف اللى خالىن  يبقى مش من حقى أفّرط

 دىبس ده مش حقى وح

 ما هو عندك زى عندى

*** 

*** 

 آنا حقى ، وانت برضه ، مثلي خالص

 إىن اآون وّياْك وفاهْم، 

 وانت باِصْص ... 

*** 

 حقى إىن أعيش آما شاء ربنا

      يعىن بىن آدم ضعيْف،

 لكن قوى بينا آلنا

*** 

 أنا حقى أآون ياخويا حمرتم 

 ماْتِسِجْنشى جّوا شكلى واتِرِسْم 

*** 

 اخلـّص اىن أبتدىحقى آل ما 

 أهتدى  حقى إىن ّملا أغلط

*** 

 أنا حقى آخذ الفرصة واعـّبر

 أنا حقى أعيْد نظْر، وارجْع أفّكر

*** 

 ميكن يفيد،  ،"فهمى أسباب ما حصل"

 أبدأ من جديد  بس يفضل حقى... 
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*** 

 حقى إىن أآون بىن آدم وبس

 أحس  حقى إىن زى ما بافّكر،

*** 

 "أنا لّيا حق"حقى إن يكون صحيح 

 ورْق  هبْه من حد أو حتةمش 

 : املقتطف

   نرجع إىل سامح، فنعيد آخر مجلتني مث نكمل

أنا مالياش حقإنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا  :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغيـّر هو اللى ليه  دا! بقى ؟  إزاى ده :  حييى.د
إزاى مالكش حق  حق عند الكبري إن الكبري ياخد باله منه،

 يابىن؟

 ما هو آده بقى وخالص :سامح

 الناس تكرب إزاى وترتىب إزاى؟  آده وخالص إزاى؟ :  حييى.د

 إذنك يادآتور علشان حاروح أآمل فطارطيب بعد  :سامح

 ماجتيب الفطار هنا :  حييى.د

 أله :سامح

 أله ليه :  حييى.د

 علشان أنا قاعد حمروج :سامح

أول ما  آه ، قول آده بقى،!! قاعد حمروج  :  حييى.د
أنا فاقسك،  ياْد  تقول عاوز أفطر،: بيزيد احلرج، ُهـْب 

 مش آده؟   بس حمروج،  إنت عاوز تقعد معايا،

 أنا عاوز أقعد مع حضرتكأيوه  :سامح

ما أنا عارف، فا بتقول عاوز افطر وتتحجج :  حييى.د
 بأى حجه آده

 صح :سامح

 مجيل  واهللا لو قاصدها تبقى  صح ؟ :  حييى.د

 ده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم :سامح

 عليه الصالة والسالم ، سيدنا حممد ماله؟ :  حييى.د

 أله ده هو اللى فيه الصفات ديه :سامح
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صفات إيه اللى قلناها ديه ىف سيدنا حممد، :حييى.د
 عليه الصالة والسالم

 هو اللى مجيل شوية :سامح

 دا مجيل آتري، بس انت  هو مجيل شوية؟ ...  :  حييى.د
 مجيل برضه

 مش حابقى أحسن من حضرتك  أله أله، :سامح

 وهو أنا مجيل :  حييى.د

 آه :سامح

 :التعقيب

نالحظ هنا بدايات متنوعة للعالقة العالجية ، ومبجرد أن
بدأت شعر خبطر االقرتاب، وطلب الذهاب ليتناول إفطاره، لكن

للمغادرة ،  آشف آيف تواآب هذا االستئذان استمرار احلوار
 مع رغبته أن تستمر املقابلة

هنا له وضع خاص، فغالبا هو ال يشري إىل "اجلمال"تعبري 
نعيدوإمنا يشري إىل هارمونية الكل، ونوع احلضور،   الشكل،

 آخر سطرين مث نكمل

 : املقتطف

 أله أله مش حابقى أحسن من حضرتك :سامح

 أنا مجيل ؟وهو  :  حييى.د

 آه :سامح

ينظر سامح ىف( طيب متشكرين يارب خيليك ،  :  حييى.د
إحنا  أله ماتغطسشى تاىن اهللا خيليك،  )األرض ، وينحىن أآثر

 أعزم عليك عزومة بس صعبة   ماصدقنا بصينا لبعضينا،

 !!علّى انا ؟ :سامح

 حاعزم عليك إنك ختف :  حييى.د

 !!علّى انا ؟ :سامح

 : التعقيب

يؤآد مدى" علّى انا"حظ أن تكراره التساؤل التعجىب نال
رؤيته لعدمية وجوده، وآأنه ليس من حقه أن يشارك ىف أخذ

 رأيه حىت فيما خيص أهم ما هو حاضر من أجله

 : املقتطف

 حاعزم عليك إنك ختف :  حييى.د

 ماشى :سامح
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 :التعقيب

سرعة املوافقة هنا مشبوهة، لكن ال ميكن أن ترفض رد
املشارآة ىف اختيار احلل(إن احرتام إرادة املرض الشبهة، 

هو الذى يربر) املرضى بواسطة مستوى ما من مستويات الوجود
ويسمح بقبول املشارآة ىف إرادة الشفاء، هكذا وهبذه
املباشرة، والتنبيه التاىل بأن اختيار الشفاء صعب هبذه

 السرعة حياول آشف هذه الشبهة

 : املقتطف

 ل لك صعبةباقو :  حييى.د

 صعبة إىن أنا أخف ؟؟ :سامح

برتوح  آه طبعًا ، ختف يعىن حاتالقى نفسك يا :  حييى.د
وانت  املدرسه علشان اجليش يبقى سنتني بس، يابرتوح تشتغل،

إنت عاوز ترضع وتقعد ىف البيت، ومع  العاوز ده وال ده،
عاوز أعزم عليك  بتتنيل، أنا  ال برتضع وال بتاآل، وال  ذلك

ة تنفع معنشوف حاج  إن املرض ده مانـْـفـِْعـِشى، فيالال
 الدآتورة احللوه دى، 

 : التعقيب

األسلوب املتبع ىف معظم احلاالت الىت تتوثق فيها العالقة
وحتتد البصرية، ميكن أن) ولو من أول مقابلة(العالجية ، 

يعلن من خالله فشل احلل املرضى حىت إذا آان قد حقق بعض
أهدافه من االنسحاب أو التخلى ، أو بعض األهداف اإلجيابية

مثل هذه(عد ممكنة من االحتجاج أو التوقف عن احنرافات مل ت
، أقول إن آشف فشل احلل املرضى هكذا بطريقة مباشرة،)احلالة

هو الذى يسمح هبذه املباشرة، أعىن دعوة املريض الختاذ قرار
، وهذا قد يفسر استجابة"عزومة اخلففان"العالج حنو الشفاء 

 . املريض مع رؤيته الصعوبة

== 
القهر املزدوج مث ينتقل احلوار إىل املنطقة احلرجة بشأن

 )من الداخل واخلارج(

 : املقتطف

يابىن الدآتورة داليا قالت لنا  بصراحة... :  حييى.د
شوية حاجات آده صعبة ، لقيت نفسى صعبان علّي من اللى

 اللى والد الكلب دول عملوه فيك،  ده، صعبان علّى  حصل
 صعبان علّى جبد  بقلة األدب ديه،

 ...، آه..آه :سامح
عاوز اقف معاك يا أخى، من دلوقىت، إنت ما :  حييى.د

 تقدرشى متسح آل د ه لوحدك ؟

أيوه صح بس مها فيه ناس منهم شغالة ىف املدرسه دلوقىت :سامح
 .....مها مش عاوزين حد ينفع، مش عاوزين أى حد ينفع إال مها، ... ،
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 يا سامح :حييى.د

 نعم :سامح

 أوى  أنا موجوع من احلكايه دى :  حييى.د

 موجوع ؟ :سامح

 آه :  حييى.د

 أله ألف سالمه :سامح

 : التعقيب

مل يصدق سامح أن الطبيب ميكن أن يتأمل معه أو له ، ورمبا
ألف"يشري إىل أمله اخلاص، فبادر أنه   تصور أن الطبيب

 :، لكن الطبيب أآمل"سالمة

 : املقتطف

عارف ليه موجوع، أنا خايف أضايقك أآرت من :  حييى.د
 آده، إمنا حاقول لك، واللى حيصل حيصل، ماميكن يا سامح

 والد آلب  عندهم نسخه تانية من الفيلم ده، دول

 آه صح :سامح

 مافكرتش ىف احلكايه دى؟ :  حييى.د

قبل آده وأنا ىف  أله أنا فكرت ىف احلكايه دى :سامح
 حسيت إن فيه حاجه آده ىف بطىن  احلمام باعمل محام،

 حاجة إيه ؟ :  حييى.د

 حسيت إن فيه حاجة آده حاتيجى بس مفيش حاجه جت :سامح

 حاجة إيه اللى حاتيجى :  حييى.د

 حاجه زى ولد مثًال أو أى حاجه :سامح

 ولد إيه منني :  حييى.د

 ولد منهم مها اإلثنني :محسا

 حاجييلك ىف احلمام :  حييى.د

.......... 

 حاجييلى ىف احلمام ده وأنا باعمل محام... آه، :سامح

 من بطنك؟  حسيت إن حاجه حاتيجى منني؟ :  حييى.د

 أيوه :سامح

 حاتولد يعىن؟ :  حييى.د

 آه :سامح
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)مع األوالد دول(هو آان بيحصل احلاجات دى  :حييى.د
  آاملة يابىن ؟ 

 آه :سامح

 آل مرة ؟ آل مرة؟  :  حييى.د

 آه :سامح

 ماآانشى بيوجع :  حييى.د

 آان بيوجع ساعات :سامح

 ساعات ساعات  آنت عاوزها :  حييى.د

 أله  :سامح

 ساعات ساعات يعىن :  حييى.د

 ده غصب عىن :سامح

 ساعات ساعات :  حييى.د

 ساعات ساعات إيه حضرتك :سامح

 آنت عاوز:   حييى.د

آان برضايا األول قبل  ساعات حضرتك آه، :سامح
 36مايقولوا الصور ىف الكامريا والكامريا فيها 

 : التعقيب

ألول مرة يقر سامح أن املسألة آانت برضاه، ولو أنه حدد
هذا الرضا ىف املرحلة األوىل فقط، لكن ليس بالضرورة أن تكون

ن تكونهذه هى احلقيقة، وحىت لو آانت حقيقة فليس من احملتم أ
قد وصلت إىل وعيه ظاهرا، فقد يكون الرضا والرغبة قد
اختفيا بعد ذلك ىف داخله، ومن مث أصبحا يثريان ما أمسيناه
القهر الداخلى الذى آان عليه أن يقاومه جنبا إىل جنب مع

 .القهر اخلارجى

 : املقتطف

 باقولك إيه :  حييى.د

 نعم :سامح

  احنا بنقوله ده عاوزين نربط الكالم اللى :  حييى.د
أقدر أحرتمك، حىت لو آنت ساعات آنت  باإلحرتام، هوا انا

 عاوز احلاجات دى، غصنب عنك يعىن ؟

 آه :سامح

ما هو ما  يا ريت يابىن ده يوصل لك بصحيح، :  حييى.د
إذا آنت انا باحاول اقبلك أو أصاحبك، الزم اعمل آده

  ديىن باحاولوانا عارف آل ده، ومع ذلك أ) اقبلك واصاحبك(
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أنا باحرتمك وموجوع  يا بىن قدامك إننا نتصاحب،  اهه
معاك، مش مسألة صعبانية، أنا شخصيا مش فاهم إزاى باتكلم
بالشكل ده، حىت بصراحة وانا باتكلم باحاول اصدق نفسى،

 وعايزك تصدقىن، إنت مصدقىن؟

 أله :سامح

 : التعقيب

باحاول اقبلك، أو: "مثل(واضح أن الكالم املباشر 
، هو خماطرة قد") أنا باحرتمك وموجوع معاك.." أو ،"اصاحبك

تفقد الكالم قدرا من فاعليته، لكن أن يعرتف الطبيب أا
مسألة صعبة، حىت أنه نفسه وهو الذى يقوهلا ال يكاد يصدق
احتمال صدقها أو حتقيقها، رمبا تكون هذه املصارحة هى الىت

الطبيب، سواء مسحت لسامح مبواآبة احلوار، حىت أنه رفض تصديق
 .تصديق حماولته، أو تصديق أنه حياول أن يصدق نفسه

ليس من املفروض أن يبدو الطبيب أمام مريضه أنه متأآد من
إن إعالن احلرية والصعوبة والعجز بصدق) أبو العريف (آل شىء 

يسمح للمريض باحلرآة واملشارآة بدال من التلقى والطاعة من
 .من آل شىء، حىت لو آانت علميةسلطة تبدو واثقة طول الوقت 

 : مث يستمر احلوار

 : املقتطف

طيب ماشى، أنا مصدق إنك مش مصدقىن، إمنا اللى :  حييى.د
 إيه ؟  حمرتم أعمل ىف ده  حصل إن وصلىن إنك

 أله أنا مصدق حضرتك :سامح

 مصدقىن إن إيه :  حييى.د

 إن حضرتك حمرتمىن :سامح

لى حصل، برضه باحرتمك،حىت لو انت آنت عاوز ال :حييى.د
دقيقة واحدة  )يغطس بوجهه إىل األرض أآثر(واللى عاجبه، 

دقيقه  سامح اهللا خيليك ما تبعدش،  اهللا خيليك، والنىب يا
 واحده علشان تصدق ميكن إذا ما صدقتشى آالمى، تصدق وشى

 : التعقيب

هذا الطلب من املريض أن ينظر ىف وجه الطبيب وهو يعلن
ورا صعبة، يصلح أآثر مع املرضى الذهانيني ورمباباأللفاظ أم

االحرتام،(صغار السن، إن التواصل ىف هذه املناطق الصعبة 
حيتاج أآثر من قناة تواصل ىف) والتصديق، واالعرتاف، واالقرتاب

 نفس الوقت، وتبادل النظر وقراءة الوجه بعض ذلك

 : املقتطف

 ..حىت حصل  آه صح، :سامح

حىت لو" رمبا آان يشري إىل تساؤل الطبيب احملرج بقوله (
 .........."، اللى حصلانت آنت عاوز 
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إنت حمرتم وخالص، حمرتم غصنب  خالص اللى حصل حصل، :حييى.د
 عنك، إيه رأيك؟ 

 تعبري حمرتم غصنب عنك، حيتاج وقفة هنا

 : التعقيب 

يبدأ االحرتام باالعرتاف من مصدر خارجى ميثل آيانا راعيا
حازما، لكنه سرعان ما حيتاج إىل أن حيرتم الشخص نفسه، أن
يعتز حبقه ىف الوجود، ىف االعرتاف، فإذا تنازل الشخص عن ذلك

ىف البداية، مث تنازل بالتعود، مث تنازل -عادة–مرغما 
للصعوبة مث تنازل عقابا للذات آما نفرتض ىف هذه احلالة ،

ن خارجه آما حياولفهو حيتاج أن يبدأ استعادة االحرتام م
أنا"، هو نقلة من " إنت حمرتم"الطبيب هنا، وقول الطبيب 

غري(، ليصبح االحرتام هو حق وصفة املريض اآلنية "أحرتمك
 مبوقف الطبيب وحدة) املشروطة ىف هذا السياق

مث يؤآد الطبيب اجلانب احملتمل أن حيل بوعى سامح إذ آيف
لطبيب برغم ما حدث، وبرغميكون حمرتما، وآيف ميكن أن حيرتمه ا

اعرتافه الضمىن أنه آان مشارآا، ويبدو أن الطبيب قد التقط
 هذا الظن فأآمل 

 : املقتطف

 حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك :حييى.د

 خلى بالك ، احلكاية مش ُصعبانية ) مث(

 : التعقيب

واالحرتام،) الشفقة(التنبيه هنا للتفرقة بني الصعبانية 
هو صعب أيضا، ورمبا يكون صعبا أصال على الطبيب أو املعاجل،
وال يكفى توضيح الفرق باأللفاظ هكذا، وإمنا ميكن ممارسة
الفرق باحلرص على معاملة املثل، ومواصلة احلورا بشكل أو

أى عن العالقة الىت" احلكاية"بآخر ، الطبيب هنا يتكلم عن 
تتكون بينه وبني سامح ، لكن سامح أخذ احلكاية على أا

 : اخلربة املمرضة السالفة الذآر فقال

 : املقتطف

 احلكايه انتهت من زمان ؟ :سامح

أل ما انتهتش وال حاجه، احلكاية لسه جواك، :حييى.د
 زى اخلراج املدود...... 

 وانا ؟ :سامح

 إنت موجوع ؟ :حييى.د

 جوايه ىف بطىن؟ :محسا

أل أنا مش باتكلم على اللى بطنك، ده حا نرجع له :حييى.د
   .الولد اللى خفت لينزل وانت بتحزق   بعدين، أنا ما باتكلمشى عن
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 ليه ؟ هو أنا فيـّا ولد؟ :سامح

 ما دام قلت يبقى نصدق،  أنت اللى بتقول؟  مش: حييى.د

 : التعقيب

عادة، وعند معظم األطباء، تعامل مثل هذه املعتقدات
ال دا ما فيش حاجة ىف بطنك ، ده انت بيتهيأ لك(بالنفى ، 

هو أن) وىف غري هنا(، لكن األسلوب الذى ننتهجه هنا )إخل..
حىت لو) أن نأخذ املريض على قدر عقله: ليس (نبدأ باإلقرار 

رى، ذلك ألن ماآان املريض هنا جاهز لقبول اإلقناع الظاه
يشعر به املريض هو ما يشعر به، وهى لغة جسدية هنا،
وترمجتها أو حقيقتها هى أنه يشعر هبا، وهلذا أصر الطبيب

 بأن يعرتف حبقيقيتها، مث يرآنها على جنب آما قال 

 : املقتطف

 حاضر يا دآتور :سامح

اخلربه اللى بتوصفها دى   يا رب حضَّرك اخلري يا ابىن، :حييى.د
  الزم نصدقها ونشوف هلا حل،   مش هزار، إنت حاتألف ليه؟ يبقى

ماجاش من إم  جت منني، جه، جه اإلحساس ده يعىن وانت بتحزق، 
   .ملا ناموا معاك فبقى جواك ولد ، ميكن جته من املخ، وّال حاجة

 صح :سامح

حانشوف هلا حل سوا، بس انت عمال تقول صح صح، :حييى.د
 هوا إيه اللى صح ؟

 حانشوف هلا حل ؟،  :سامح

أنا وانت وداليا، قصدى إنت  سوا، باقول سوا، :حييى.د
 وداليا وانا

 آه حانشوف هلا حل سوا :سامح

  حمروج وعاوز افطر  مش عايزين بقى حكاية :حييى.د
 . وبتاع، مش آل ما نقرب تبعد، وتقول عايز افطر

 عبة قوىوعشان ماآذبش عليك ، احلكاية ص : ..........حييى. د

 : التعقيب

بديهى أال نأخذ موافقة سامح هكذا آأا موافقة حقيقية،
موضوعية، رمبا هو يوافق لعدم الفهم، ورمبا هو يوافق من باب
الطاعة، ورمبا هو يوافق حبدسه الذهاىن األقوى، ورمبا هو يوافق
للحرص على استمرار العالقة البادئة، هلذا، فإن تدارك الطبيب

اء هنا للتنبية على احتمال أنبالتأآيد على صعوبة املشورا ج
تكون املوافقة سطحية أو لعلها موافقة على شىء آخر، مث إن
املبادرة بتوضيح الصعوبة برغم موافقة سامح، هى لتؤآد أن
املهمة ليست مهمته وحده، وال هى مهمة األطباء فقط، لكنها
مهمة مشرتآة، وآل هذا يشري إىل هذا النوع من العالج الذى يشرتك

 ه املريض إجيابيا، ومن البداية، في
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 "احلكاية صعبة قوى "مث يتواصل احلورا من سامح معلقا على أن 

 : املقتطف

 صعب ؟ أنا هّوا  :سامح

ده هوه اللى  اللى احنا بنعمله ال إنت مش صعب،:حييى.د
 صعب صعب

 صعب أوى، صعب أوى أوى ؟ :سامح

 أوى :حييى.د

طب ياخد  ياخد وقت؟  يعىن ممكن ماخيلْصشى على طول؟: سامح
 وقت يعىن أنا أقعد ىف املستشفى آتري؟ 

الصحوبيه واالحرتام مها   ال أل مش املسألة املستشفى؟: حييى.د
وعلى   اللى صعب، اللى بنقوله ده بياخد وقت على ما نصدقه،

 سامح،  بياخد وقت يا    ما نستحمله، وعلى ما نستفيد منه،

 : التعقيب 

التأآيد على الوقت والتوقيت هنا شديد األمهية حىت ال
تصبح املسألة مناقشة وإقناع، العالج هو عملية إعادة تشكيل

فقط إعادة تأهيل، هو بداية لرحلة منو جديدة، وآل  وليس
 .منو حيتاج لوقت ممتد

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

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

 : املقتطف

 ورة داليا إيهأنا حاقول للدآت :سامح

  بس تبص هلا زى ما بتبص ىل،  قول هلا أى حاجة ،: حييى.د
يبقى  وملا تيجى تكلمها تبص هلا،  وملا تيجى تكلمىن تبصلى،

بتحرك راسك ما بيىن وما بينها، ناحية اللى بتكلمه، يبقى
 ابتدينـا، 

 ما انا مش عارف أقول إيه للدآتوره داليا :سامح

زى ما انا بانكشه،  ورة داليا،أنكشيه يا دآت :حييى.د
هو انا صعب إن أنا أحّرك فيكى االحرتام اللى باحكى عنه ده،

خلقة ربنا، أصل أخاف أطلبه منك) حاجة طبيعية(مع إنه 
يطلع ىل حب ماللى بدأتى بيه، وصعبانية وشفقة وآالم من ده،

سامح حمتاجه بصراحة، أنا مش رافض املشاعر دى،  مش ده اللى
آل شويه أشك ىف  انا  هى اللى هيه هنا ودلوقىت،بس مش 

 نفسى، واخاف الآون باآذب وإىن مش قد الكالم ده، عارف يا
أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن: سامح أنا باحرتمك ليه، عشان 

 .حاجة عشان إنت مكافح
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 :التعقيب

ىف التدريب، ال ينبغى أن ينبه املتدرب على نوع املشاعر
باألمر، وال هى موقف أخالقى،األصلح للعالج، ألا ال تستدعى 

وهذا التنبيه من األستاذ للزميلة األصغر يتضمن اعرتاف
يشجع  األستاذ بشكه حىت ىف تلقائية مشاعره هو، مما قد

- ال شعوريا –الزميلة املتدربة أال تبادر بالتقمص أو الزعم 
مبا ال تعيشه فعال، مث إن الطبيب قد التفت إىل املريض مباشرة

نتظر تعليقا من املريض، لشرح أآثر ملا وصله مندون أن ي
 .حماولة سامح مقاومة القهر اخلارجى، والداخلى ، باملرض

 : املقتطف

سامح أنا باحرتمك ليه،  عارف يا......... : حييى. د
 .أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن حاجة عشان إنت مكافح: عشان 

 !!!أنا مكافح ؟؟ :سامح

 وخايب ىف الشغل  ىف املدرسة، خايب  إنت صحيح :حييى.د

 مكافح يف إيه بقى؟   امال :سامح 

بصراحة ىف إنك عييت، يعىن بعد اإلهانات دى واللى :حييى.د
والرعب، والتهديد، قمت رافضها آلها حىت  حصل، والرغبة،

 . بالعيا 

 آه :سامح

أه إيه يا شيخ، هوا احلكاية إيه، دانا باقول :حييى.د
اآون أنا نفسى مش فاهم قوى، تقوم تقول زى ما  الكالم ده،

 آه ؟

 : التعقيب

اعرتاف آخر من جانب الطبيب باحلرية، وحتفظ معلن خوفا من
املوافقة السطحية من املريض، دون رفض احتمال موافقته

 الفعلية

 : املقتطف

 يعىن أستمر ىف احلكايه اللى أنا فيها دى :سامح

عا، ما انت ماطب  أله احلكايه الوسخة، أل،: حييى.د
 اقدرتش تستمر، فيه ناس بيستمروا، وما بيعيوش

 آه :سامح

فبيتهيأ ىل العيا ده هو اللى  إنت رحت عيان، :حييى.د
بس احلكاية تبقى صحيح آفاح لو  أنقذك، تبقى مكافح وّال أله؟

جوه  مكافح عملت حاجه جوه وبره،  آملنا سوا سوا، إنت
تعبت اتكسرت، إمناوبره، قعدت حتارب جامد، وبعدين 

 .للى بره مااستسلمتش، ال للى جوه، وال
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 :التعقيب

ُيظهر هذا املقطع أسلوب املواجهة بطرح فروض: مرة أخرى
على املريض مباشرة، وباأللفاظ،) السيكوباثولوجى(اإلمراضية 

وهو أمر غري مضمون النتيجة، وال نعرف قدر ما يصل منه
ينفع مؤخراللمريض، لكنه عموما ال يضر، وقد يصل بعضه، أو 

حني نعود إليه، تساؤل سامح التاىل يدل على أنه مل يلتقط
 :، فسأل "بره و جّوه"حكاية 

 : املقتطف

 جوه وبره ىف الشارع ؟ :سامح

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

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

    :احلوار حىت يعيد الطبيب شرح ما يقصده من جديد قائال   يستمر 

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

ىف إنك عييت، يعىن) يا سامح إنت مكافح(بصراحة  :حييى.د
والرعب ،  اإلهانات دى واللى حصل، والرغبة،  بعد

 . والتهديد، قمت رافضها آلها حىت بالعيا 

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

مث يتطور احلوار حىت يتساءل سامح عن السبيل للخروج من
 : ورطة املرض

دهده أنا على آ  ياه بس أنا أطلع منها ازاى؟ :سامح
 ممكن ماطلعش؟

أله، عندك، ما دام ربنا موجود، وعايزنا زى ما: حييى.د
  ميه،  يبقى الزم حاتطلع ميه  خلقنا، يبقى حاتطلع ونص،

 أصل ربنا ده بيحب اخلري، وإننا نرجع زى ما خلقنا

 ربنا يقول للشئ آن فيكون :سامح

 بس بيهيأ األسباب، واحنا أسباب، مش آده وال إيه؟ :حييى.د

يعىن واحد زى حضرتك يكون سبب  آه بيهيأ األسباب، :سامح
لشفايا والدآتورة داليا والدآتور عمرو ودآتور أسامة

 تقريبًا وآل الدآاتره املوجودين

 تكون سبب ىف شفاك  وانت وانت، إنت :حييى.د

 أنا أآون سبب ىف شفايا؟ :سامح

اهللا،بس آده بقينا فرقة، مخسة اهم باسم اهللا ماشاء  :حييى.د
رايح فني بقى ما دام ربنا بيحب اخلري وبيهيأ األسباب بقينا

    .يبقى ما تقدرشى ترقد ىف اخلط بقى   مخسة، مش واحد وال اتنني،

 ما اقدرشى : سامح
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 محد اهللا عاالسالمة  :حييى.د

قراءة اية احلوار مع سامح، حيث –ملن شاء  –برجاء (
قدر يعلنآانت هذه اجلملة األخرية نوعا من حماولة تثبيت أى 

 )رحلة الشفاء" بداية"

 وبعد

سوف نعرض لبعض ما) الثالثاء القادم(ىف احللقة األخرية 
 جاء ىف املناقشة الىت دارت بعد املقابلة

 مث التعقيب العام

آما نرجو أن نربط بني جانب من هذه احلالة وبني حالة
-12-28 األسبوع املاضى األحدالتدريب عن بعد الىت عرضناها 

2008  
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

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

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

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

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

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

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـراض ال  - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـية  مبادئ األم ـم - نفس 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 -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: نفسيال

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

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

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