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  :2009-02-01حـــد األ 

اإلشراف على : التدريب عن بعد -520 3991
 )33(العالج النفسى 

 

  :2009-02-02 اإلثنيـن 
  يوم إبداعى الشخصى -521 3998
:2009-02-03ثالثاءال   

اختبار :تراجع أومراجعة -522 4003
 )3(للشخصية العربية حتت اإلعداد 

 

:2009-02-04ربعاءاإل   
  تساؤالت واسرتشاد   -523 4009

:2009-02-05ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -524 4014

:2009-02-06معــةاجل   
  بريد اجلمعة/ حوار -525 4016
:2009-02-07تــالسب   
   تعتعة قدمية -526 4036
:2009-02-08حـــداأل   

اإلشراف على :التدريب عن بعد  -527 4040
  )34(العالج النفسى 

:2009-02-09اإلثنيـن   

حدث من ... يوم إبداعى الشخصى -528 4049
!وأربعني عاماواحد   

:2009-02-10ثالثاءال   
  املفاجأة، املصادفة، الورطة، األمل - 529 4053
:2009-02-11ربعاءاإل   

أم  الرتاث الشعىب حضوٌر ىف الوعى؟ -530 4068
ديكوٌر للَحِكى؟  

:2009-02-12ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -531 4079
:2009-02-13معــةاجل   
   حوار بريد اجلمعة -532 4081
:2009-02-14تــالسب   

حمفوظ بني ملحمة" دورية" -533 4090
   احلرافيش، وملحمة غزة
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  :2009-02-15حـــد األ 

اإلشراف على :التدريب عن بعد -534 4092
)35(العالج النسى 

 

  :2009-02-16 اإلثنيـن 

ما دمنا : يوم إبداعى الشخصى -535 4097
  قد محلنا األمانة

 

  :2009-02-17 ثالثاءال 

للشخصية ىفاستبيان : تابع -536 4098
  الثقافة العربية

 

  :2009-02-18 ربعاءاإل 

استبيان للشخصية ىف) تابع(-537 4102
  )8(الثقافة العربية 

 

  :2009-02-19 ميــساخل 
   "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -538 4105

  :2009-02-20 معــةاجل 
   حوار بريد اجلمعة -539 4106
:2009-02-21تــالسب   

بني لون الدم ولون " عيد احلب"  -540 4127
  الورد 

 

:2009-02-22حـــداأل   

اإلشراف على :التدريب عن بعد  -541 4129
  )36(العالج النفسى 

 

:2009-02-23اإلثنيـن   
   يوم إبداعى الشخصى -542 4134
:2009-02-24ثالثاءال   

استبيان للشخصية ىف ) تابع( -543 4135
  )9(العربية الثقافة 

 

:2009-02-25ربعاءاإل   

استبيان للشخصية ىف ) تابع(  -544 4138
  )10(الثقافة العربية 

 

:2009-02-26ميــساخل   
   "نص على نص"فرتة النقاهة -545 4143

:2009-02-27معــةاجل   
   حوار بريد اجلمعة -546 4145

:2009-02-28تــالسب   
   والوسيلةعن الغاية  -547 4161
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אא:א −541 )36(אא

 ىف ثقافة تسمح:احلضور الوضوح احلسم املسئولية

سنة هو الكبري من أخني حاليا ىف 20هو ولد عنده  :مراد.د
   سنة تالتة آلية جتاره بيعيدها لتاىن مرة

وتالتة، وتاىن مرة يبقى آان شاطر ما 20 :حييى. د
 اتأخرشى

 حلد ما تعب   نوعا ما، :مراد.د

 ما اتأخرش غري السنة دى بس  :حييى. د

آه بس بالزق، عموما آان بينجح بالزق، هو :مراد.د
هو آان دخل.. شهور بيجى بانتظام 5بيجيلى تقريبا بقاله 

 املستشفى هنا مره قبل آده 

 إمىت؟ وملدة قد ايه؟  :حييى. د

 هو دخل املستشفى من سنتني  :مراد.د

 ملدة قد إيه؟  :حييى. د

 قعد فرته صغريه   قعد تقريبا اسبوعني، :مراد.د

 وبعدين :حييى. د

بعد ما خرج األعراض اللى آانت موجودة ىف األول :مراد.د
اللى دخل عشاا املستشفى راحت بسرعة، آان فيه عنف على

بس مع دخول املستشفى راحت يعىن، بس  أهله وعدوان وآده،
اتبقى بقى حاجات زى أعراض سلبيه أآرت، آان بيتابع مع
واحد زميلنا وبعدين ملا زميلنا سافر حوهلوىل، آان قال

والدته أن هو جيى فا جاىل، هو ىف خالل اخلمس شهور دول آانتل
يعىن أموره ماشية بس ىف حاله، يعىن مثال ماينزلش يلعب مع

 زمايله، على طول عايز ينام، ما فيش مذاآرة

 فني اللى ماشية بقى؟  :حييى. د

 على آالم والدته  :مراد.د
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 أبوه بيشتغل إيه، ووالدته بتشتغل وال أله ؟ :حييى.د

 أبوه حماسب وأمه حماسبة :مراد.د

 آام أخ وآام أخت  :حييى. د

 عنده أخ واحد أصغر منه  :مراد.د

 ىف سنه إيه، وبيدرس إيه  :حييى. د

هو  ىف آلية جتارة برضه هو حاليا ىف سنة أوىل، :مراد.د
أصغر منه بسنتني، بس أخوه هنا ىف القاهرة واملريض ىف جامعة

 إقليمية قريبة 

 هم ساآنني فني؟  :حييى. د

 هم ساآنني هنا ىف القاهرة :مراد.د

 العيان بيسافر لكليته آل يوم وال بيعمل إيه  :حييى. د

 ما هو ده إشكال برضه :مراد.د

 املهم :حييى. د

ىف األول هو ملا جه يعىن مثال آنت زقيت معاه مثال :مراد.د
مبظهره، ما يكسلش يغري ويستحمى،  ىف أنه يهتم هبدومه شوية،

أطقم هو ما بيلبسش إال طقم واحد بس منهم، 4هو مثال عنده 
خليته ينزل يلعب مثال آورة مع أخوه، مع زمايله، ىف االول

الشهرين اللى بدأ يشتغل ىف احلاجات دى شوية، بس ىف خالل
خالل الشهرين اللى فاتوا حسيت آده زى ما يكون بدأ  فاتوا
 يريح 

 بدأ يريح يعىن إيه،  :حييى. د

بدأ يريح مبعىن أنه إيه زى ما يكون ىف األول :مراد.د
آان مش عارفىن فكان فيه رهبة شوية، يسمع الكالم، شوية

لهشوية لقيته مافيش، ما بيعملشى أى حاجة ماللى باقول 
 .عليها

 السؤال بقى؟  :حييى. د

أنا فكرت أن أنا يعىن اديه مثال حلد من زمايلى :مراد.د
 تاىن يكون شديد شوية 

يعىن أنت طيب وال طبيب، يعىن إيه تديه لواحد :حييى. د
 يعىن انت شديد نص نص، وال مش شديد خالص   شديد شوية،

 انا ما باضرهبوش مثال  :مراد.د

هوا احنا بنضرب عيانني يا جدع!! يا ار أسود :حييى. د
 أنت؟

ده اللى فهمته إن زميلى اللى سافر آان :مراد.د
 بيعمله 
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بصراحة أنا عمر ما فيه عيان قال ىل إن زميلك :حييى.د
ده ضربه، ميكن شخط فيه، تالقيه زقه بكرشه، إمنا ضربه أله،

 مستحيل

 أنا مش عارف  :مراد.د

 أل الزم تعرف، هى مش لعبة :حييى. د

يعىن على آالم والدته ده اللى وصل ىل، إنه آان :مراد.د
 بيزعق له، ويبهدله

   بيبهدله معلش امنا يعىن يضربه أل :حييى. د

مش ضرب مبعىن ضرب، بس يعىن آان فيه عنف منه، :مراد.د
 أنا شايف ان انا مش عارف أعمل ده معاه 

د سفر زميلنا ده إن أنامش أنا قولتلكوا بع :حييى. د
اآتشفت ان هو آان معاجل جيد، وإن العيانني بيحبوه، مش
حصل، اآتشفت إنه آان غري ما آنت واخد فكرة عنه، إن معاجل

   هو ميكن آان له حضور حاسم بيوصل للعيان  جدع،

يعىن فيه حاجات والدته واصفتها ىل آان الدآتور :مراد.د
 أمحد آان بيعملها مع الولد

 إيه يعىن؟ آان بيخوفه؟ :حييى. د

 يعىن  :مراد.د

 طب السؤال بقى؟  :حييى. د

أنا مش قد الكالم ده، السؤال إىن خايف على :مراد.د
 الولد من موقفى الضعيف ده، يعىن أديه لواحد زميلى وال أله؟

إيه اللى بتقوله ده يابىن؟ هى معرآة قوى؟ إنت :حييى. د
الوزن وال باحلس العاىل، والفاهم إن الشدية دى إيه؟ هى ب

 باحلضور واحلسم ؟

 أنا فاهم ده آه  :مراد.د

يعىن تكون أنت حاسم وواصل وواضح ومشرتط، تبقى :حييى. د
شديد، يعىن مسئول، آل ده يوصل للعيان، يتلم، آدى الشدية،

 . مش الضرب، وانت واضح إنك مهتم، ومسئول

الدته إنهو ده بيحصل حلد ما بافهمه هوه وو :مراد.د
األعراض السلبية دى، أخطر من األعراض اللى دخلته املستشفى،

 وإنه لو متادى ميكن خيش املستشفى 

 وبعدين، هوه يعمل إيه بقى؟  :حييى. د

هى دى مشكله تانية، والدته بتقول إن هو عنده  :مراد.د
 امتحانات حاليا 

   امتحانات إيه وهو ما فتحشى آتاب :حييى. د
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 أنا قولت هلا ده فعال  :مراد.د

ما هو دى هى الشدية اللى هى املسئولية، إن :حييى. د
   مستقبله ما يضيعشى

أنا عرضت عليها ده اآرت من عشر مرات، وهى :مراد.د
برغم دخوله املستشفى قبل آده، لسه فامهه إن العالج آالم

 .وترييح وفك عقد برضه

  يبقى قصاد آده تتخلى، وتقول أنا مش شديد، :حييى. د
 وف هى ما بتتعلمشى ليه؟ وال تكمل وتش

 ما أنا عشان آده باعرضها ىف اإلشراف أهه :مراد.د

يا إبىن إنت ملا تالقى صعوبة ىف طبعك بتتعارض مع :حييى. د
اللى انت نفسك تعمله، ما تنسحبشى، هنا مثال، شايف إن
الشدة تنفع، وانت مش شديد، الشدية هى جرعة التنظيم

ب، املوقف احلاسم بيوصلواإلصرار على التنفيذ، مش الضر
للعيان وأهله، ملا تالقى نفسك طيب، ما تقولشى أنا ضعيف،

إيه يا شيخ، ما  وأحوله لواحد قوى، إمال إحنا بنعمل هنا
هو الضعف ميزة يا راجل، ورؤيتك دى نفسها ميزة، وانت
بتستمر حلد ما تقدر على انت آنت متصور إنك ما تقدرشى

تزود ىف جرعة التنظيم والتنفيذعليه، تقعد تصرب وتعاند و
حلد ما تقدر توّصل موقفك احلازم بوضوح، هو ده اللى العيان
وأهله عايزينه ىف جمتمعنا بالذات، إحنا جمتمع مش بتاع
احلرية اللى باىل بالك، وانت حر وانا حر حلد ما العيان
  يروح ىف داهية، وال احلكومة نافعاه، وال أهله باقيني له،

اعرتافك بضعفك، ولو انه مش ضعف وال حاجة، إنت أنا حمرتم
تستشري آه، إمنا حتوله لواحد زميلك أشد أل، ميكن األشد ده
أضعف وهو مش عارف، الشدية ساعات حىت ىف العالج، بتبقى
تغطية لضعف، باقول ساعات، أنا مش عايز اعمم، فإنت الزم

 قبله،تكمل واذا آان فيه صعوبه فعال ىف املذاآره مهدده مست
 يبقى خيش املستشفى 

 ما هو انا باسأل برضه عشان آده، بس أمه :مراد.د

أمه إيش عرفها، وبعدين هى إما بتثق فينا، :حييى. د
وإما هى حرة تروح حلد غرينا يساعدها، إمنا إحنا ما نسامهشى
ىف ضياع ابنها عشان عاملني حساهبا، وبعدين أنا قلت قبل آده

حد ىف املستشفى يبقى صدمة آافية إنحكاية إن ساعات يوم وا
العيان يتلم، ويتعاون، ويكمل بره، ودا زى ما قلنا قبل
آده بامسيها الدخول الصدمى، يعىن املستشفى متثل صدمة إفاقة،
بعديها بعض العيانني يقعدوا مدة عارفني إن املرض مش لعبة
اترييح، وال العالج لعبة تفويت، طبعا ىف البالد احلرة يعىن م
بيعملوش آده بالسهولة دى، إحنا هنا العالقات الطيبة مع

 .العيانني وأهلهم بتساعدنا جبد إننا خندم أسرع، وأوضح

 يعىن أخليهم ييجوا يقابلوا حضرتك :مراد.د
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طبعا ممكن، مش أنا اللى آنت حموله لزميلك اللى :حييى.د
 سافر ىف األول 

 أيوه :مراد.د

طيب يا أخى يبقوا هم عارفني أنا باعمل إيه، :حييى. د
 . وموقفى إزاى، وده حقهم إىن أتابع باستمرار

 أيوه بس معىن آده إىن أنا اللى حاستمر معاهم :مراد.د

 طبعا، ده لصاحلك وصاحل العيان  :حييى. د

 شكرا :مراد.د
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א−542  אמ

 لكنَّــُه ظــَـلَّ معـِـي
 وعاَد ىل مْن مل يكْن َفارِقىن
 فراقـَُه ماْمل أآْن أقـِصـُدُه

 للذى خاَيـلـَِنى وقال تبـّـا 
 ومل أآْن بعُد ارتويُت منهـُـَما،

 .ما مل ُيـطـلُّ بعـُد فهالـَـىن
**** 

 :وآنُت أعرُف ّأنـُّه
 ..آــــَذا مازاَل بينـَنا، 

 ،....وآان يعىن أنـّنـِى
 ..مل أآْن أبدًا آَمـا .. ال 

 .وال أنا قْد آنُت ِلى
**** 

 ىف غمرٍة من اليقني الشائِك
 وجدتـُها

 تسعى بنفس اخلطـْـو حتَت وابِل املطْر
 فراعىن
 سطِح القمْر أنـِّى وجدتـُىن على

 وآاَن ُمـظـْـلَما
**** 

 وتكاثفْت ىف أرِضها اُملهـَْج
 ِتطنُّ وال ِتعْد، : لكنـّها ظلْت آما آانْت

 فأَحاطـَنا
 فرضيُت أن أغفو بوعى ساآن

 لكنه استْدَرجِنى،
 فما حسبُت أنه هَو،

 ...وْمل يكن أبدا آما آان الذى
 وراح يعدو الهثـــا

 .ظلَّ معى: لكنَُّه
 

13/5/2005املقطم 
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24I02<I2009א

)9(אאא)(−543

 :مقدمة

 أآرر أسفى دون اعتذار

 لعله خريا

 وهذه هى اجملموعة الثالثة، بالفصحى والعامية

 )500من  150إىل  101اجلزء الثالث من ( 

  بالعربية الفصحى: أوًال

 من ثقب الباب) أتلصص(أحب أن انظر  .101

حني حتدث آارثة أو مصيبة أشعر أنىن أود أن ألطم .102
 خدودى فعال، شريطة أال يراىن أحد

 بصراحة تساَوْت عندى األشياء، آلها مثل بعضها .103

 ياليتىن مل أولد أصًال .104

ملاذا عاش هذا الغىب: آلما شاهدت آهال أقول لنفسى .105
 نإىل هذه الس

 أحب الناس وأآره طبعهم .106

 يزعجىن أن أآون موضع نظر أحدهم وأنا غري ملتفت له .107

أميل أن أنظر إىل آعب أى امرأة اراها، ويا حبذا .108
 مؤخر الرآبة

 أحيانا أختيل أشياء ال أستطيع أن أحكيها ألحد .109

 أحيانا أشعر أنىن أوشك أن اتناثر شخصيا  .110

 ا أمور ال معىن هلا، ومع ذلك ُتفرحىنتقابلىن أحيان .111

 لو أن آل ما يدور ىف باىل قد حتقق، فإنه من األفضل أن أموت .112

 تراودىن رغبة أن أزور غابات أفريقيا .113

 أآره القطط .114
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حني استيقظ أشعر أنىن ال أطيق حىت نفسى، حيدث هذا حىت .115
 لو آنت قد دخلت النوم مرتاحا

عاليا على شرط أالأحيانا أشعر أنىن أريد الصياح  .116
 يسمعىن أحد

أحيانا أشعر أنىن أريد أن أبكى على صدر من يكربىن، .117
 شريطة أال خيرب أحدا

 آثريا ما أشعر بداخلى بنهنهة مكتومة .118

 أحيانا أشعر أن هناك من يقرأ أفكارى .119

 حتّرآىن –غري ربنا  –أنا متأآد أن هناك قوة خفية  .120

 ظر إىل ما حيوزه غريىأفضل شىء أال أن .121

عندى رغبة أن أسافر بعيدا بعيدا، شريطة أال أحدد .122
 مسبقا إىل أين

 أخاف أن يعرف ما بداخلى أى شخص .123

 ليس هناك شاغل للناس إال أن يغتابون بعضهم البعض .124

 آثريا ما اشم رائحة آريهة ال يشمها من حوىل .125

 اطبعا، املهدى املنتظر سيظهر حتم .126

ليس عندى مانع أن أقوم برحلة ال أعرف تفاصيال .127
 .آافية عنها، ال رفقاء الرحلة، وال وجهتها

آثريا ما أشعر بتنميل ىف يدّى ورجلّى دون سبب، أو .128
 حني أآون ىف آّرب ما

 قبل أن أقضى حنىب" ما هى احلكاية"ياليتىن أعرف  .129

 لكنىن ال أفهمه مع أنه واضحأحيانا امسع الكالم، وأعرف ماهو،  .130

آثريا ما أفكر ىف عذاب القرب، وأقول ىف نفسى إن .131
 جهنم ارحم

أحيانا يأتيىن صوُت أثناء الصالة، أو وأنا جالس ىف .132
 حاىل يأمرىن أن أسّب اهللا

 آثريا ما يساورىن الشك ىف أمور ال جيوز الشك فيها .133

يناديىن بامسى، وحنيأحيانا خييل إّىل أن هناك من  .134
 ألتفت ال أجد أحدا

 ال يوجد أحد أفضل من أحد آخر، لو أخذوا نفس الفرصة .135

 أميل إىل أن يكون ىل أصدقاء أقل مىن ىف العمر بكثري .136

والسالم" هكذا"أعتقد أن معظم الناس يعيشون  .137
 )آيفما اتفق(
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 .تانيةبلدىفاتولدآنتنفسىأنا .138

 .صح   فكرة   األرواح   تناسخ   تكون فكرة    ياريت .139

 .ليه   عايش   أنا :  آتري لنفسى    باقول .140

 .خالص   أبّطل   الْحسن   باعمله اللى  أفكر ىف    باخاف .141

 .لوحدى أمشى  إىن    من   باخاف .142

 خايف ى أبق أصحى    وملا أصحى،    عايز   مش أبقى    أنام   ملا .143
 .النوم   من 

 .خالص دى    الدنيا ىف    حقيقة   مافيش   إن   باقول   أنا .144

 .آتري وداىن    ىف   َوّش بيجيىن  .145

 .طول ومش على بعضى على    آده   قلقان إىن    حاسس .146

 .عايز   ماانا زى  يقدر يشوفىن    حد   إن   أظنش   ما .147

 .تسرتيح   تقوم ،  احلقيقة   رفتع   الناس نفسى  .148

 .املوت   من   باخاف .149

 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة جتيىن    ساعات .150
 .منها 
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א)(  −544 א  )10(א

 :مقدمة

 ....!!!هانت   �

مث نبدأ ىف االستقرار على العبارات بالصورة الفصحى  �
 بعد تلقى املالحظات

 مث نستقر عليها بعد التعديل  �

مث ندعو الزمالء من آافة األقطار لرتمجتها إىل العامية  �
 اإلقليمية

مث ندعو الزمالء من آل قطر إىل مراجعة وتعديل  �
 العامية احمللية، 

 على بعضنا البعض أقرب واصدقوبذلك نتعارف   �

مث نبدا ىف حماولة التقنني إمربيقيا على عينة ممثلة،  �
فئة حىت 444(وهذا مستحيل حاليا بعد أن تعددت التشخصيات 

، وحنن مل نتفق بعد على)اآلن التقسيم العاملى العاشر
 تشخصيات عريبة موحدة،

  DMPIIفنواصل العمل إلعداد التشخيص العرىب الثاىن   �

 أليس أالوىل أن نتوقف منذ اآلن؟

 !!!فهى فرصة طيبة !! لكن دعونا نتعارف

 .واهللا املستعان    

 )500من  200إىل  151اجلزء الرابع من (

 بالعربية الفصحى: أوال

 ىف آثري من األحيان اشعر أن شخصا ما يقف ورائى .151

 أحيانا يساورىن الشك أن أىب ليس هو أىب .152

 من النوم فأشعر أنىن أريد أن أعاود النوماستيقظ  .153
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آلما فرحُت منعت نفسى من التمادى ىف الفرح، واقول .154
 اللهم اجعله خريا: لنفسى

أن أآون حمور احلديث مع –ولو مرة واحدة  –أمتىن  .155
 مجاعة ىف أى لقاء

 أشعر أحيانا أنىن أستطيع أن أقرأ افكار غريى .156

أفكارًا آثرية مزدمحة، ال أعرفهاأشعر أن بداخلى  .157
 على وجه التحديد

 أحيانا أشعر أنىن أريد أن اختبئ ىف مكان دافئ مظلم .158

 وما ذنىب أنا ىف آل ما جيرى هكذا؟: آثريا ما اسأل نفسى .159

 ال تستأهل –آلها على بعضها  –هذه الدنيا  .160

املال الذى يكنزه صاحبه لن يتمتع به إال ارثه .161
 نطلق، صاحب املزاج الرائقامل

 هل أنا املسئول عن حدوثه هكذا. ليس ىل شأن مبا جيرى .162

 أفكر آثريا دون أن أصل إىل شىء حمدد .163

أخشى أن أغلق باملفتاح علّى وأنا ىف دورة املياة حني .164
 )وحىت حني تكون مضاءة(ال تكون مضاءة 

 لست أدرى ما ىب .165

وملاذا آان هذا: أقول لنفسى ىف آثري من األحيان .166
 آله؟ وملاذا آان هذا آله؟

أحيانا أضبط نفسى شامتا فرحا ىف شخص ضعيف خاب .167
 خيبًة بليغًة حىت ُآِسَرْت نفسه

 أشفق على الناس، لكنىن ال أستطيع أن أساعدهم آما ينبغى .168

،"أنت لك ىف آل ذلك حكمة"يا ربنا : آثريا ما أردد .169
 م شائع جدالكن الظل... 

آثريا ما أشعر أن يدى تتحرك من تلقاء نفسها دون .170
 أن أقوم أنا بتحريكها

 ماذا لو آان مجيع الناس خّيرين: أقول ىف نفسى .171

 ىف رأىي أن من خيطئ البد وأن يعاقب بصرامة .172

 أشعر أحيانا أن الكالم يدخل إىل دماغى بصعوبة شديدة .173

 أن افرح أو أحزن مثلما آنت أفعل قدميامل يعد باستطاعىت  .174

 أآره آل األشياء، حىت نفسى .175

 أنا لست خمطئا، هم الذين دائما ما يلصقون اخلطأ ىب .176

  استطيع أن أصلح الكون لو أعطوىن آل ما أطلب من إمكانيات .177
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آلما جاءتىن فكرة جديدة، أآتشف أن هناك من آتبها أو .178
 عملها

 الذى اعتدت النوم فيهأفضل أن أنام ىف نفس املكان  .179

 حني أسافر أصاب باإلمساك ليومني أو ثالثة .180

 أخاف آثريا على صحىت .181

أآثر من الذهاب إىل األطباء، مع أنىن ال أثق ىف .182
 آالمهم بالقدر الكاىف

 أشعر أنىن سوف أموت بالسرطان .183

 ال يتغري الطبع أبدا حىت الوفاة فعال .184

ر أن الكالم توقف أو هرب مىن حىت الحني أتكلم، أشع .185
 أستطيع أن أآمل اجلملة

 تتوقف يدى أثناء احلرآة دون أن أقصد .186

 أقرر أشياء آثرية وال أنّفذ منها شيئا أصال .187

 أحالمى مزعجة، لكنىن أشعر أهنا آذلك أفضل من عدمها .188

 آثريا ما أحلم نفس احللم وهو هو يتكرر بنفس املشاعر .189

 بصراحة، يكفى هذا، لقد فاَض ىب .190

 آنت أقوم بسرقات بسيطة وأنا طفل، وال أخرب بذلك أحدًا .191

 أنا حمروم من أشياء آثرية جدا .192

 حظى أفضل ألف مّرة من حظوظ آثريين غريى .193

 أفكر ىف اجلنس بطريقة ال أستطيع أن أصّرح هبا ألحد .194

 ليتعارفوا ويتواصلواخلق اهللا البشر غري متماثلني  .195

 أمتىن أن انطلق بعيدا أو أهاجر إىل أى مكان آخر .196

 وماذا بعد؟ وما آخرة آل ذلك؟: آثريا ما أردد على نفسى .197

 أمسع أصواتا هتمس ىل .198

من ال يشتغل بالسياسة، يستأهل ما يلحقه من جّراء .199
 السياسة

 أن أقرأهاأعرف أمورًا آثرية مما حتويه الكتب دون  .200

 بالعامية املصرية: ثانيا

 .ورايا   واقف   حد   إن   أحس   آتري   ساعات  .151

إىن   متأآد إىن    مع   أبويا   مش   أبويا   إن   أحيانا   أشك .152
 .غلطان 
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 .تاىن  أنامعايزأبقىالنوممنباقوم  .153

 اللهم   واقول   ينقبض وقلىب  نفسى،    أوٌقف   ما افرح   آل  .154
 .خري   اجعله 

 .آلها   "القعدة"حمور  أبقى    واحدة   مرة   ولو نفسى   .155

 .غريى   أفكار   أقرا   أقدر إىن    ساعات   أحس  .156

هّى   إيه اعرفشى    ما   آتري   زمحة   أفكار جواى    فيه  .157
 .بالظبط 

 .ودفا  ظلمة   حتة ىف  أستخىب    عايز أبقى    مرات .158

 .آله   دا ىف    إيه ذنىب    وانا   طب :  نفسي   أسأل   آتري .159

 .تستاهلشى   ما : آده آلها على بعضها   حباهلا   الدنيا .160

 حايسيب   ّحيوش اللى  يعىن  ،  "للنزهى الُكَنِزى    مال" .161
 .حمروم   حاميوت   وهوه   بيها   نفسه   ينّزه للى    فلوسه 

هو انا اللى!! .... دعوة باللى جارى،   ماليش   أنا .162
 .اتسببت فيه؟

 .حاجة ألى    اوصل   ما   غري   من   آتري   بافكر .163

 تكون   ملا   باملفتاح   عليه   دورةاملية   أقفل   باخاف .164
 . ) ضلمة تكونشى    ما   ملا وحىت (  ضلمة   الدنيا 

 .ماىل   عارف   مش   أنا .165

 وده" " ؟ ليه   آان   وده"  :  آتري   ساعات لنفسى    باقول .166
 ".ليه؟   آان 

 ضعيف   واحد ىف    وفرحان   مشتان   وانا نفسى    أضبط   ساعات .167
 .قوى   خاْب   أو اتكسرت نفسه،  

أساعدهم املساعدة اقدرشى    ما   بس   الناس،  علّى    يصعب .168
 .اللى هّى

يعىن   بس   حر، لك ىف ذلك ِحَكْم،   إنت   يارب   أقول   آتري .169
 ! .آتري   املظاليم 

اللى   ما انا   غري   من   لوحدها   بتتحرك بإيدى    أحس   آتري .170
 .باحرآها   أآون 

آلهام   الناس   آان   لو   إيه جيرى  يعىن :  نفسى  ىف    باقول .171
  . آويسني 

 دماغه قوى   فوق   ياخد   الزم   يغلط اللى    إن رأىي    أنا .172

 .بالعافية خمى  ىف    داخل   الكالم   إن   أحس   ساعات .173

 .زمان زى    أزعل حىت    وال   أفرح،    باقدر   عنتش   ما .174
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 .نفسيحىتحاجةآلباآره .175

  . علّىبيجيبو الغلط    داميا اللى    هم   غلطان   مش   أنا .176

اقدر أصّلح الكون لو ادوىن آل اإلمكانيات اللى   أنا .177
 .انا عايزها

 أو   وآتبها، سبقىن    حد أالقى  جديدة   فكرة جتيىن    ما   آل .178
   عملها 

 .فيه   أنام   اتعودت إللى    املكان   نفس ىف    أنام   أحب .179

 .تالتة   يومني   ةملد   إمساك جييىن   :  اسافر   ملا .180

 .قوى صحىت  على    باخاف .181
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 )137حلم(:نص اللحن األساسى

ياهلا من حديقة ال أول هلا وال آخر يقطر من مسائها الصفاء
وتتوارى أرضها حتت الشجر وجلسنا ىف ظل شجرة لنأآل ونشرب
وإذا بصوت خيربنا بأن املغنيات والراقصات آتيات آتيات وصوت
آخر حيذرنا من االستماع إىل األمثال واحلكم الىت تذم تقلُّب

دهر وغدر األيام وقال إن حسبكم هذه اهلبات من األشجارال
 .املثقلة مثارها باهلناء والسرور

 :التقاسيم

ابتسمت لنا أخريا، وآان الشرط سهال، وحضرت املغنيات،
والراقصات فعال، لكنهن مل يبدأن اإلنشاد، وقال املتعهد إنه
البد أوال من تنفيذ الشروط، فانطلق واحد من وسطنا وآأنه

، وما آدنا نلتفت إليه حىت"املشروطة حمطوطة"ليس منا صائحا 
"انطلق صوت آخر من الناحية األخرى يردد ، بيت شعر قبيح 
،"وماُسمى اإلنسان إال لنسيه، وما القلب إال أنه يتقلب

فالتفت بعضنا حنو الصوت اآلخر، ومل نالحظ أن املغنيات
حذيتهن استعداداوالراقصات بدأن ىف مجع اآلالت وارتداء أ

للرحيل، فتوقفنا عن رآل وصفع صاحىب الصوتني، وسلمنا أمرنا
 . من اجلواسيس أوال  هللا وتعاهدنا على أن ننقى صفوفنا

**** 

 )138  حلم: (نص اللحن األساسى

شارع طويل عريض وأنا أسري فيه على مهل غافال عما حوىل
امرأة آية ىفوإذا بيد تربت على آتفى فالتفت أمامى فرأيت 

اجلمال والرشاقة ودهشُت، فابتسمْت، فابتسمُت، فأسرعْت حنو بيت
أنيق أخضر فاستقر رأىي على أن أتبعها ولكنىن التفت حوىل
حلظة ليطمئن قلىب وىف هذه اللحظة تدفق جنود األمن حىت سدوا
الطريق سدا وتعذر علّى التقدم ولكن عيىن مل تتحوال قط عن

 .خضرالبيت األنيق األ

 :التقاسيم

 تقدم مىن أحد رجال األمن وتصورت أنه سيسألىن، أو رمبا 
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يقبض علّى بتهمة ما، لكنه ختطاىن ومضى ىف طريقه، فالتفت
ناحية وجهته، فتبينت أن هناك على الناحية األخرى نفس
البيت األنيق األخضر، فتصورت أنىن أخطأت فتأخرت خطوتني،

أنىن مل أخطىء، وأما بيتان ونقلت بصرى بني الناحيتني وعرفت
آأما توأمان واحرتت آيف سأميز أى منهما الىت دخلت إليه
املرأة حني ينصرف رجال األمن الذين ظلوا ىف أماآنهم يسدون
الطريق ، وفجأة امتأل الشارع آله على اجلانبني ببيوت مشاهبة
طبق األصل، خضراء وأنيقة، قلت َآُمَلْت، لكنىن انتظرت أيضا

اثقا أنىن حني أناديها بعد انصرافهم سرتد من البيت الذىو
دخلته دون سواه، وبدأ رجال األمن يتحرآون، قلت ُفرَجْت،
لكنهم بدال من أن ينصرفوا راحوا يوزعون أنفسهم على
البيوت الىت ختلقت حىت اختفوا مجيعا داخلها، وظللت ىف الشارع

 .وحدى أمتىن أن تشق األرض وتبتلعىن
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 :مقدمة

مجال الرتآى) ابىن/استاذى(يشغل حوار اليوم إبداع صديقى 
يوم األثنني(" يوم إبداعى اخلاص"على ما نشر حتت ما أمسيه 

، وهو اليوم")ما دمنا قد محلنا األمانة"قبل املاضى بعنوان 
ومل يقرأه أحد(الذى أخصه بنشر شذرات مما أصادفه مما آتبُته 

أعرتف. نمنذ أآثر من أربعني عاما وحىت اآل) غالبا، وال أنا
اليوم" القارئ"أنىن أآتشُف ما سبق أن آتبت مثلما يكتشفه 

سواء بسواء، وبالتاىل أتأآد أن احدا مل يقرأه، أو هو قرأه
نقده، فكيف ألومه أنه/وحجب عىن رأيه، ولكنىن مل أطلب رأيه

 .حجبه، وآيف أن انتظر منه أن يبديه أصال

،1974/75نة حوار مجال هو قراءة لنص قدمي آتبته س/إبداع
:حكمة ىف آتاب ىل صدر باسم) ألف وواحدة( 1001وهو ضمن 

وهى فقرات آلما عادت إّىل أمحد اهللا أن هداىن "حكمة اجملانني"
لباآر بفضل مرضاى غالبا أو أساسا،إليها ىف هذا الوقت ا

من) 2009(وأتعجب آيف أن ما أصل إليه أو ما يصلىن اليوم 
أفكار وتشكيالت ورؤى، فأآتبه حاال وأحسب أنه جديد جديد،
أآتشف أنىن آنت قد رصدته، أو رصدْت موجزه، أو رصدت

 .عنوانه، ىف هذا التاريخ الباآر، هكذا

أآتب، أن أعّدل حرفا مما يرفض أغلب من حيبىن، أو حيب ما
آتبت سابقا، وهذا هو رأى النقاد غالبا، فالنص َتّحدد
قيمته بتارخيه، الذى هو عالمة على مرحلة من مراحل تطور
الكاتب، يصدق هذا أآثر بالنسبة للشعر، وبالنسبة ملثل هذه
النصوص املوجزة آالشعر، لكنىن ال أتفق مع هذا الرأى آثريا،

د أن حيدد تطور الكاتب، أو مرحلة آتابته لنصوعلى َمْن يري
 . بذاته، أن يرجع الطبعة األوىل

وبرغم رفضى لالعرتاض على التحديث إال أنىن نادرا ما أقوم
 .بتحديث ِجذِرّى، آل ما أفعله هو أن أضيف آلمة هنا، أو مجلة هناك

صديقى مجال الرتآى فعلها باألصالة عن نفسه، ورمبا بالنيابة
فقد أجرى حتديثا إبداعيا ناقدا أمينا، فطمأنىن إىل حقى وحقعىن، 

القارئ ىف تطوير تلك اإلرهاصات األوىل، أو مراجعتها، دون التنكر
 .لألصل، وأيضا دون التمادى ىف الوصاية عليها
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–أما باقى احلوار فهو آاملعتاد، إسهامات بناتى وأبنائى 
ىف قول ما اضطرهم، أو أضطر أغلبهم، إىل قوله، –بالعافية 

يقيىن من جرعة االضطرار هذه، فإنىن أتعلم منها، وأفرحوبرغم 
 .هبا، وأخجل إزاء ما اضُطررت إليه حني اضطررهتم إىل ذلك

 اآلن

 ".نص على نص"نبدأ بإبداع مجال وهو 

 .احلمد هللا

**** 

 ما دمنا قد محلنا األمانة: الشخصىيوم إبداعى 

 مجال الرتآى. د

، ظهرك   تنقض   حبملها   نفسك   ظلمت الىت    األمانة   جتعل   ال" :املقتطف
 ". اهللا   خلق   من   مجيعا   واألنعام ،  وتراجع   فأنزهلا   هلا   أهال   تكن   مل   إذا 

هل أنا قادر على إنزاهلا؟ هل أنا قادر على :مجال. د
 ... "الرتاجع؟ حىت وإن أنقضت ظهري 

 :حييى. د

فما رأيك يا مجال فيمن أنزهلا دون أن يدرى، صحيح أنه مل
ولن يستطيع أن مينع خالياه أن تظل تدور ىف فلكه سبحانه،
–حاملة إياها رغما عنه، رمبا للجيل اآلتى، بعده، لكنه 

قد أنزهلا عن وعيه الظاهر، فحرم نفسه من شرف -فْردا
هو أمر أنا معك ىف أن إنزاهلا متاما. إنسانيته املكرمة

بغرور الفردى مستحيل، لكنىن أشفق على من حرم نفسه منها 
 !!! يا رجل  الساذج، وبال مقابل

 .وغفر له –رغم آل ذلك  –أعانه اهللا 

 مجال الرتآى. د

  ".ومحلها اإلنسان" :املقتطف

 .مبا أودع خالقه فيه من مقومات أهلته حلملها :مجال. د

رض محلها عصيانا، إمنامل يكن رفض السماوات واجلبال واأل 
عدم"فكان الرفض هنا إعالن .. جبلتهم ال تؤهلهم هلا

وليس إعالن مترد، أما رفض اإلنسان فهو" الالاستطاعة/القدرة
 .عصيان، ألنه جهز مبا يؤهله حلملها/إعالن مترد

إّن رفض اإلنسان محل األمانة ظلم لنفسه وجهل يف حقها، 
عّل بصريته تشع نورا يف.. اويبقى متمتعا دوما بأهلية محله

 .داخله يوما فيحملها مبا فتح اهللا به عليه

 :حييى. د

عدم"هو تعبري أآرب من " أبْين أن حيملنها" أعتقد أن تعبري 
، أنا احرتم اجلماد وهو يسّبح بسالسة"الال استطاعة"، أو "القدرة

 أآثر منا، وآأنه قد أعفََى نفسه مما ورطتنا بشريتنا فيه
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 وهو هو ما آرمنا اهللا به،

 .وهو هو ما حنمد اهللا عليه 

 مجال الرتآى. د

 .."إن مل تكن أهال هلا فأنزهلا :املقتطف

حىت وإن أنزلتها، فستبقي يف داخلي أهلية :مجال. د
 ..محلها

 .."وتراجع"  :املقتطف

 ..حىت وإن تراجعت فستبقى آامنة ّيف خصائصها :مجال. د 

 :حييى. د

 هذا هو

بيولوجيا، اخللية املفردةلذلك قلت باستحالة اإلحلاد 
احلية ال تلحد طاملا هى حية، لكن العقل البشرى األحدث يتصور

 أنه قادر على االنفصال، فيجف، حىت يتخثر،

 .فلنحذر 

 مجال الرتآى. د

  .. "واألنعام مجيعا من خلق اهللا" :املقتطف

وهل يتدىن اإلنسان إىل مرتبة األنعام إال بتخليه :مجال. د
 .. ةاألمان/عنها

..أليس هؤالء هم الغافلون" أولئك آاألنعام بل هم أضل" 
غفلوا عما أودعه اهللا فيهم مما يعلى شأم فسقطوا اىل ما دون

 .إم الغافلون.. مرتبة األنعام

 :حييى. د 

 نعم

 ما دون مرحلة األنعام

 هم فعًال أضّل

 أوافقك متاما

 وال حول والقوة إال باهللا

 مجال الرتآى. د

 مث   ومن الوعى،    أمانة   محلت   بأن   نفسك   ظلمت" :املقتطف
 ." استعماهلما   حتسن   بأن   الظلم   فارفع ،  االختيار 

محل األمانة ظلم للنفس، وعدم محلها ظلم للنفس، :مجال. د
 ...ىف آلٍّ ظلم

حبسن أداءها، أما ظلم ترآها" يرفع"لكن ظلم محل األمانة 
 حبملها،" يرفع"فـ
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 إمحلها أوال، وسرتفع عن نفسك مستوى أول من الظلم، 

مث أحسن استعماهلا ثانيا، وسرتفع عن نفسك مستوى ثان من
 الظلم ويف آّل رفع للظلم

 :حييى. د

 شكرا

 يهدى اهللا لنوره من يشاء

 مجال الرتآى. د

 تتحمل   سوف ،  شخوصها   بكل   نفسك   تعرف   حني :املقتطف
 عن   ناهيك ، ...  خارجك   عليه   يلقيها   أن   حتاول الىت    املسئولية 
  . الظروف ...   و ...   الناس 

آيف السبيل.. وهل لنفسي شخوص متعددة :مجال. د
(هل إدراك مالمح شخصييت املتعددة األوجه .. إدراآهم/إلدراآها

يكون عونا يل يف) ما ظهر وما خفي، ما آان واعيا و الواعيا
وهل محلها مبا هي أهل له حيتم علي.. األمانة/ليةحتمل املسؤو
افتح بصريتي زادك.. آيف السبيل هلذا اإلدراك.. هذا اإلدراك

 .وىف العلم بسطة  اهللا نورا

 :حييى. د 

)ووجودى(آمل يا مجال أن يصلك أحد أهم حماور فكرى 
تعدد الذوات ىف توجه إىل التكامل"األساسية، وهو حمور 

ن آل ما نشرناه ىف اليومية وغريها حتتأحسب أ" الواحدى
أنا"مث ألعاب  "الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"عنواْىن 

مثال، آل "حاالت وأحوال"باب وغريها مما ورد ىف " واحد وال آتري
أنا ال أقصد بالتعدد أن الشخصيةذلك يشري إىل هذا التعدد، 

غريها، وإمنا أقصد، هذا ظاهر يتغري باملواقف ومتعددة األوجه
ال واحديةإىل  ساعيا متناوبا تطوريا بيولوجيا تعددًا

 ، يبلغها أبدا

 لكنه ىف الطريق إليها دومًا،

 .هذا مؤقتا، ولنا عودة 

 مجال الرتآى. د

، األمانة   لتحمل   وتعود ....   احلكاية   تعرف   حني" :املقتطف
 ترجع   أو .. ،  قدما   تسري   أن   إال يبقى    فال ،  الشكوى   عن   تكف   سوف 
، فليؤمن   شاء   فمن ،  حال   آل ىف    مسئول   ولكنك ، ....،  انسحابا 
 " فليكفر   شاء   ومن 

أما وقد عدت حلمل.. أما وقد عرفت احلكاية :مجال. د
إذا آانت الشكوى حتق ملن مل.. األمانة فسأآف عن الشكوى

فلم ال حتق حلاملها، أليس هو األحق) وعالم سيشكوا(حيملها 
أليس هو الذي يف.. بالشكوى ، أليس هو الكادح إىل ربه

 لكن محل األمانة تسبغ ... إنه آل ذلك وأآثر من ذلك .. آبد
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..صربا ال يعرفهم من مل حيملهاعليه أمنا و تفرغ عليه 
عندها فما حاجته للشكوى، نعم لن يكون من حقه الشكوى من

إنه يف آنف من يعلم خائنة األعني وختفي...سكن يف رحابه
الصدور وآفى به حسيبا، أي شكوى حيتاج إليها و قد انتفت

 .احلاجة هلا

 :حييى. د

نبهتىن أن الشكوى نوعان، الشكوى الرجاء اليقني اآلِمْل،
 والشكوى الضجر االعتمادى النعابة، املنهكة، 

 وأنا مع حق الشكوى األوىل، وأشعر أنك أيضا معها، 

 !وضد الثانية، وإال أين املسئولية؟

 مجال الرتآى. د

ميضى،   زمنا   أو   معرفة   أو   ماال :  أآثر   مجعت   آلما" :املقتطف
 وجشعك   سعيك   نتاج   من   يا وحيك ،  أمانتك   ثقلت   إذ   أمحالك   زادت 
 ". معا 

واجلشع شيء آخر،.. معذرة منك سيدي، السعى شيء :مجال. د
يا وحيي من) أيضا(نعم .. نعم يا وحيي من جشعي مهما آان

إذا مل يكن خالصا لوجهه، إن شابه الرياء... سعيي إال
إن حال بيين وبني معرفتك، إن أبعدني عنك، إنوالعجب، 

 ...أصابين منه الغرور، إن أنساني ذآرك
 

احلق، وإن زادتين/لكين، إن أآثرت مجع املال إلعالء آلمتك 
املعرفة قربا منك إليك، إن بلغت من العمر عتيا يف رحاب

 .فطوىب له من سعى خيفف عين محلي حىت وإن ثقلت أمانيت... طاعتك

 :حييى. د

الكلمة يا مجال ال حتمل معناها اخلاص إال ىف سياق.... 
استعماهلا، فحني أطمع ىف رمحة اهللا، فهذا ليس هو الطمع الذى

، قد"السعى"توحى به آلمة طمع إذا قيلت وحدها، آذلك 
يكون سعيا ىف األرض يكون سعيا إىل وجهه تعاىل، آما قد 

 .فساد، وهكذا

رائع ألنه ينبهنا إىل أن الوسيلة ليستأما تعقيبك األخري فهو 
قيمة ىف ذاهتا، وإمنا هى تقيم مبا تستخدم فيه، فالطاقة الذرية

 .ثروة بشرية لتشغيل احلياة، وهى دمار شامل للقضاء عليها

 شكرا

 مجال الرتآى. د

 :املقتطف

عزلتك   زادت  -  عمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 
 بعدك   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   اوإذ  -    
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أملك   زاد  -  رأيت   لو  -  نفسك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 
   التزامك   زاد  -  فعلت   لو  -  وقتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 حني   منك أذآى    آانت   واجلبال   واألرض   السماوات   أن معى    ألست
 .  جهل   أبا   يا   أنت   ومحلتها ،  األمانة   حتمل   أن   رفضت 
...امسح يل أن أقرأها آالتايل مع اضافات بسيطة :مجال. د
عزلتك وزاد   زادت  -  عمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 

انصهارك فيها
ك عنبعد   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا   -

الزيف وقربك للجوهر
أملك وزدت   زاد  -  رأيت   لو  -  نفسك   مع   أمينا   آنت   وإذا   -

طهرا و نقاءا
التزامك من   زاد  -  فعلت   لو  -  وقتك   مع   أمينا   آنت   وإذا -

 قربك إليه

 :حييى. د 

أظن أن بعض مثل هذا هو ما قصدته من قبول بعض
ردا بريد اجلمعة املاضى/ىف حوارالتحديث، وقد قمت بذلك فعال 

 على االبن عماد فتحى حني عّدلت الفقرة الثانية هكذا

زاد بعدك –لو صدقت  – إذا آنت أمينا مع شريكتك
 )فأضفت(

 زاد بعدك لتقرتب، فتبعد فتقرتب فتبتعد

 "وهى آذلك 

إىل" عزلتك"آذلك انتبهت ىف نفس الرد إىل تغيري آلمة 
 "زادت عزلتك"بديال عن " زادت وحدتك"  فأصبحت" وحدتك"

أما وجهة نظرك يا مجال، حتديثك الناقد، فهو إثراء
 .جديد، أقبله مرحبا

 الرتآىمجال . د

 ،"منك  أذآى    آانت   واجلبال   واألرض   السماوات   أن" :املقتطف

امسح يل سيدي مل تكن أذآى مين بل مل يكن هلا  :مجال. د
وآان لدّى أنا. االختيار، مل تكن مؤهلة، إا عاجزة

االختيار، آنت مؤهال حلملها وآنت قادرا عليها، إمنا أصبح
إمنا أصبح ظاملا.. عنها بإرادتيعندما أختلى " أبا جهل حبق"

لنفسي حبق عندما أتقاعس عن محلها أو أمحلها مبا هي ليست أهال
 .له

 :حييى. د

ومع ذلك، فقبول العجز والتوقف عنده ُهو ذآاء من نوع
خاص، ولعله الذآاء يسمح للجماد بالتسبيح، باملعىن الذى
ناوصلىن من أن آل شىء يسبح له، وليس باملعىن الذى يورط

 فيما ال نطيقه إال حبمله،

  .هذه هى ورطة اإلنسان الرائعة
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 مجال الرتآى.د

، منهم   عليه   حصلت   فائض   مليم   بكل   هلم   مدين   أنت" :املقتطف
 وإذا ،  ديونك   من   تكثر   فال   هشا   آنت   فإذا ...   عنهم   بديال   أو 
 مما   تشكو   أال   شريطة ،  رائعة   ثقيلة   فامحلها   األمانة   قدر   آنت 
 "اختيارك   صلب   هو 

نعم سأمحلها ثقيلة رائعة ما قدر يل محلها، ..:مجال. د
 .."شريطة أال أشكوا "

 .. وهل يشكو من عرف سر وجوده يف ظلها 

 )... ليس األمن الزائف( هل يشكوا من أدرك األمن فيها بكامل معناه

 ..هل يشكوا من عرف فيها نفسه

هل يشكوا من انصهر يف محل األمانة، فكان األمانة وآانت 
 ..األمانة هو

 1974آتبت عام 

 1979نشرت عام 

 2009قرئت من مجال الرتآي عام 

 :حييى. د

 هذا هو

ال تؤاخذىن يا مجال إذا اقحمت مسألة بعيدة آل البعد عن
 :آل هذا السياق، وهى جمرد إشارة عابرة تقول

،)مث نرى(أنت وأنا أوال  DMPIIإن ما سنتحاور حوله بشأن   
محل أمانة"هو وثيق العالقة بكل ما دار ىف هذا احلوار اآلن 

، وأنا عن نفسى لن أمحل"التواصل"و "املعرفة"و " التصنيف
أمانة مل حيّملها ىل رىب عن طريق مرضاى ومسئوليىت جتاههم، وجتاه من

 .ة وعافية وإبداعا بإذنهصح" إليه"يقومون برعايتهم 

**** 

 )36(اإلشراف على العالج النفسى  

 ىف ثقافة تسمح :احلضور الوضوح احلسم املسئولية 

 نرمني عبد العزيز. د

ولكن آيف حنافظ على القرب ىف العالقة مع املريض ىف ظل
اختاذنا موقف الشدة؟ مبعىن إزاى نوصل ده للعيان بالتوازن

 ده بني الشدة والقرب؟

 :حييى. د

يا نرمني، ىف بعض الشدة قرب رائع، آما أن ىف بعض
  .واملوافقة ختل قبيح" التحسيس"
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 أما آيف؟

 واألمانة، واملسئولية، وربنافهى اخلربة، 

 واخلربة 

 رباب محودة. أ

يوجد مرضى حيتاجون احلضور والوضوح واحلسم واملسئولية
وفيه مرضى حيتاجون املصاحبه واألمان، وفيه عيان عايز حاجة

 ،..معينة، وغريه، وغريه

هل من املفروض على املعاجل ان يعرف آيف يعطى آل مريض ما
لدى املريض ىف وقٍت بذاته، فأجنح معحيتاجه، أو يكتفى مبا 

 .مريض، ومريض آخر احّوله ملعاجل اخر ارى أن لديه ما ينقصىن

 :حييى. د

املرضى خيتارون األطباء، آما خيتار األطباء مرضاهم، وآلما
زادت فرص االختيار فعال، زادت حرآية التعاون، وتعددت

ى شرط أنمستويات العالج، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، عل
 .باستمرار" توسيع وسعها"نواصل 

واجملتمع العالجى بالذات يسمح بتعاون وتبادل األدوار
-عادة –وتكامل اجملهود والوسائل بشكل رائع، وهذا غري متاح 

 .ىف العالج النفسى الفردى بالذات

 حممود سعد. أ

أنا أرى اننا أحيانا حني جند انفسنا ضعافًا امام احد
ع ذلك لقوة ومكانة املريض واحيانا الننااملرضى قد يرج

لذلك أرى ان التحويل إىل معاجل آخر هو. اخرتنا السكة دى
خطوة مقبولة لكسر الدائرة الىت يدور فيها املريض بصرف
النظر عن موقف املعاجل الثاىن، اال إذا آان حضرتك عاوز آده

 .للتدريب أو الرتوى ىف اختاذ مثل هذا القرار

 :حييى. د

أفهم جيدا، وإن آنت أوافقك أن آثريا مما أنصح به قد مل
 .يكون ضمن هدىف ىف التدريب

 حممود سعد. أ

اتفق معك يا دآتور حييى ىف صدمة الدخول والىت أرى أا من
 .املمكن أن تتشابه مع صدمة التحويل ملعاجل اخر آما ذآرت سابقا

 :حييى. د

 جيوز

 حممد الشاذىل. د 

أحيانًا يواجه املعاجل صعوبه حينما يكون املريض حيتاج
  لدفع ىف آل خطوه خيطوها، آمان أن بعض املرضى أحيانًا 
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يتحرآون بالقصور الذاتى بعد دفعٍة ما، فيعطى املعاجل
 .فرصة اللتقاط أنفاسه ومعاوده السري

 :حييى. د

هذا صحيح، علينا أن حنسبها بدقة حىت يستعيد آل مريض
 .ومسئوليته بالتدريج مبادأته،

 نعمات على. د

ال أعرف مىت احول مريضًا لدّى إىل زميل آخر، هل أفعل ذلك
عند احساسى بالعجز معه وعدم تقدمه، ام باالتفاق معه بناء

 على رغبته؟

 :حييى. د

آل شىء جائز، واإلشراف يقوم باإلسهام ىف التعريف
احتاجبالواجب ىف آل هذه احلاالت، واحده بواحدة، إذا 

 .األمر

 هالة محدى. أ

مراد يكون بيضرب. أنا مستغربة جدًا أن يكون زميل د
، اآيد آان بيشد عليه قوى زى ما يكون!!العيان بتاعه

 .بيضربه، بس ضرب ما اعتقدش

 :حييى. د

.هذا بالضبط ما تصورتُه أنا أيضا وأنا أرد على د
 .مراد

 هالة محدى. أ

نفس موقفى مع عيانهمراد هو هو . املوقف اللى فيه د
باعاجلها حاسه أىن ضعيفه معها، واحرتت نفس احلريه دى، بس
اللى أنا عمااله دلوقىت أىن مكمله معها، ميكن حاجة تتغري فيا
أو أعمل معها عالقه جيدة توصلىن إا تسمع آالمى وحتس إىن

 .باعمل حاجه علشان اساعدها مش حتكم فيها

 :حييى. د

 اربنا يساعدك، ويشفيه

 عبد اجمليد حممد. أ

حضرتك ذآرت ىف اليومية إن الضعف ميزه وبعد آده قلت إن
 .الشدية ساعات ىف العالج بتبقى تغطيه لضعف

 :حييى. د

 الضعف ميزة حني نعرتف به، ونبدأ منه

–والشدة الىت ينقصها االحاطة والرعاية واملواآبة، هى 
  .قسوة انفجارية تعلن ضعفا آامنا عادة –غالبا 
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 عبد اجمليد حممد.أ

فهمت آيف أن الشدة هى ىف جرعة التنظيم واإلصرار على -
التنفيذ، فهمت أيضا معىن الدخول الصدمى وآيف أن املستشفى

 .ميكن أن متثل صدمة إفاقة

 :حييى. د

 .هذا ما عنيته متاما

**** 

 20/2/2009 :اجلمعةبريد /حوار

 حممد أمحد الرخاوى. د

ملا سالت عن عدد اللى خف وآمل ابداع ما آنتش باسأل عن
العدد ؛ آنت بأسال عن صعوبة موالفة االبداع مع قهر

بني من يبدع تباين شاسع  الواقع دون مرض ودون ان يعوق
 ابداع املبدع والواقع وسيظل هذا قضية ابدية إال ان يتحول

 الكتلة على ارض الواقع، فيتغري الواقعابداع 

 :حييى. د

وحىت حني يتغري الواقع إىل ما نريد، أو إىل واقع جديد،
 .فهو واقع أيضا حيتاج إىل إبداع جديد، وهكذا أبدا

 حممد أمحد الرخاوى. د

مثال مع قهر الواقع إال آيف يتوالف ابداعك انت شخصيا
 . دوائر متداخلةمن خالل سلطة قادرة واعية مبدعة تكرب ىف

 :حييى. د

 ال أعرف،

 ولكن جيوز 

 حممد أمحد الرخاوى. د 

نرجع تاىن حلتمية السياسة وحتمية العدل وحتمية االمانة
 . مع صعوبة آل ذلك ىف غياب الكتلة احلرجة املفصلية

 :حييى. د

 ،"حتمية"أهو أنت اللى " ؟!!!حتمية!! حتمية! حتمية"

لقلت لك مثل أوالد البلط ولو ال أنىن أعرف خاالتك آلهن
 "حتمية"خالتك امسها " الظرفاء

 أما َمْن هى احلرآة املفصلية، 

 .فخلها ىف سرك 
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 حممد أمحد الرخاوى.د

- جنيب حمفوظ علمنا ىف احلرافيش ان العدل ونصرة الضعفاء 
وحتقيق -حالة آوم يثورون على الظلم فيصبحون اقوياء 

 السبيل،غائية حاضرا ابدا طول الوقت هو  وجود اهللا آقيمة
جنيب حمفوظ ىف ادق آل هذا مل يتحقق بعد، ولكن قاله لنا

)هذا العمل(اعماله، فلريمحه اهللا هبذا العمل ولنتعلم منه 
 .وليس من جنيب حمفوظ

 :حييى. د

 عمنا جنيب علمنا الكثري، ويعلمنا، حىت وهو صامت

النقد الذى –ولو للمرة الثانية  –مث إىن أرجو أن تقرأ 
دورت احلياة وضالل اخللود ملحمة"حمة احلرافيش آتبته ىف مل

لعلك تالحظ العناصر الىت ذآرت "املوت والتخلق ىف احلرافيش
أثبتها ومل أتناوهلا بعد، لكنىن -عناوينها ىف هناية البحث

 ألحرج نفسى بضرورة العودة إليها،

هو شديد –وهو هام  –على أن هذا البعد الذى ذآرت  
 .التواضع أمام ما نتعلمه من جنيب حمفوظ

"من هذا العمل"آيف نتعلم  –حىت الرفض  –مث إىن مل أفهم 
، وهو آان يعلمنا وهو صامت مثلما يعلمنا وهو"ليس منه"و

"حى> ==<اإلبداع حى " إىل فكرة  يبدع، برجاء الرجوع أيضا
وهو ما )أصداء شخصية جنيب حمفوظ 2002-1-30مقالة األهرام(

 .شعرت به ىف صحبته، وليس من إبداعه

 رامى عادل. أ

، مش عارف هى ماآتبتش النهاردهاميمة فني. مش عارف د
مش واخده حقها؟ هو ده اللى حاضرىن، انا سامع ليه، هى

 .جلستها مهساهتا، مش آده؟ اراها معتدله ىف

 :حييى. د

 !يا عم رامى، أنا ماىل؟

 اسأهلا يا أخى

 انتما أصدقاء

 إيش أحشرىن

 واعطيها أنت مما أعطاك اهللا، ميكن تكتب يا رجل

**** 

  بني لون الدم ولون الورد" عيد احلب": تعتعة
 حممد على. د

لدى تشابه قريب جدًا بني فالنتني وفلسطني، واستشهاده دفاعًا
عن قضيته واستشهادهم دفاعا عن قضيتهم، وحبه البنة األمرباطور

  وحبهم ألرضهم، ولكن اسأل هل ميكن أن يعيش اإلنسان بال قضية؟ 
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فالنتني آانت له قضية، وفلسطني وأهلها هلم قضية، فما هى
 .قضيتنا الىت تعيش هلا

 .هذه اليوميةمن فضلك أجبىن وشكراً على 

 :حييى. د

 قضيتنا هى هى قضية فالنتني، وفلسطني

 أن نعيش بكرامة

 أو منوت بشرف

 ما رأيك؟

 حممد أمحد الرخاوى.د

وليس واهللا نفسى اصدقك وانا مصدقك، بس سوف اسأل آيف حنب
الذين يقتلون بندالة(هناك مسؤلية آل البشر عن آل البشر 

والتظامل واجلهل آيف حنب والظلم )الغرب وختاذل الشرق
يغطى الكرة االرضية واجلهالة واالنانية واجلربوت هم معظم ما

آونه اآلن حمتاجني ثورة حقيقية من داخل داخل آل انسان حالة
ثورة ضد آل ظلم بدءا من ظلم!!!!. مسؤل عن آل البشر

جهالة وآل انانية عدمية وضد آل النفس وضد آل جهل وضد آل
 عد ان حنبقبل وب..... جربوت وضد

 :حييى. د

" ..آل" .. "آل"مرة أخرى، ليست أخرية، ألن ختفف من 
 ، هكذا،"آل"

مسئولية آل: "الىت قبلتها منك هى ىف قولك" آل"الـ 
هذا التعبري أوىل بك ان تتوقف عنده،" البشر عن آل البشر

 وأنت قائله، فتكف عن ما تصرخ به طول الوقت،

 .حرام عليكليس هكذا يا أخى، يا ابن أخى،  

 حممد أمحد الرخاوى.د

  صعب يا عمى ننسلخ عن آل اجلارى ونقول يالال حنب

 :حييى. د

 قال لك انسلخ" هّوا حد"

فأنت الفائز، فإذا آنت ال –وسط آل هذا  –مث إنك حني حتب 
 .تريد، فعّنك ما حبيت

 حممد أمحد الرخاوى.د

تقريباغائبا  صعب صعب واالصعب منه ان وجود اهللا قد أصبح
فلنعمق حتمية وجود اهللا الوجود، اذن عن حمور وارتكاز معظم

آحقيقة قبلية وبعدية، وعندئذ سيخرج آل حى من آل ميت
  الواقع ويصبح احلب هو املعىن وسيصبح املستحيل هو عني األمر
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 .بنا حني نغري ما بأنفسنا فيغري اهللا ما

 :حييى. د

 يدى على يدك، وبطّل بقى

 رامى عادل. أ

اقرتاهبا اجلارف املخيف، عجزت فعال، رغم حني مهمت ان احبها،
حىت شككت ىف قدرتى ان احيا بشرا، رايتها ترعى ىف قصر،
رايتها خادمه القصر، وملكته القصر، قاتلة هي، ال ترتك
اثرا، ولفظ اجلالله ىف عينيها، جيمدني، حني ترسم قلبا افضه
الجد بداخله قطعة من ما يسرتها، قطعه من ما مييزها، ساخنه
بدرجه قد ال تطاق، ليست غجريه، امنا امجل من املومس، واطعم،
تغضب ال تنهر، حتزن فيبان جفنها العلوى اخضر حار آالشمس،

انذارا ومتردا على يكوى آيا، ال هتتز، حني قصت شعرها اعتربته
انوثتها، على هلا ضحكه عجيبه، تشبه دقات صاجات، اين هى؟

ننا مل نتقابل قبال ىف قصرذهبت، ذهبت الفرعونيه، ذهبت آا
 .البارون

 :حييى. د

 موافق

 حممد إمساعيل. أ

أآتشفت أن ما اتعلمه من التعتعه الىت تتكلم عن آل ما
 !هو عام، هو اآثر بكثري مما أتعلمه مما هو حديث خاص باملهنه

 :حييى. د

 أظن أن هذا جيد جاد،

 .وهو يصب ىف املهنة غصبًا عنا 

 مىن أمحد. أ

انا ضد االصوات الىت تنهى املسلمني"على قولك أنا اعرتض 
 "عن املشارآة

 :حييى. د

لك حق االعرتاض، وىل حق التمسك برأىي احرتاما لكل الناس
 وحقهم ىف االختالف

 مىن أمحد. أ

حنن نتحمل مسئولية الثورة حىت االستشهاد هذا هو ما بقى
 .لنا فحسبنا اهللا ونعم الوآيل

 :حييى. د

  املوىل، ونعم النصريوهو هم نعم 
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 نادية حامد.أ

االنانية"اجلميل و" حب النفس"أعجبىن جدًا التفرقة بني 
، لكنىن اعتقد أنه نادرًا ما تنفذ هذه التفرقة على"الغبية

 .املستوى الفعلى أو حىت العقلى

النفس"أرى أنه نادرًا ما حيدث تنفيذ فعلى للتفرقة بني حب 
 .ة مىنواألنانية الغبية، وال ده ميكن تشاؤم زياد" اجلميل

 :حييى. د

 معك حق، هى مسألة صعبة فعًال، 

 وهى تفتح الباب لالستعباط أيضا

 نادية حامد. أ

 شايفة فضل االبداع مع فرط الرؤية من حضرتك : مالحظات

       ىف إدراك التفرقة بني االحتياج واحلب -1

ىف التفرقة بني شوفان احملبوب آما هو غائبا وحاضرًا ىف -2
 مقابل االمتالك

 "احلب دون استئذان"وأيضا ىف حكاية  -3

 :حييى. د

 شكرا

 حممود سعد. أ

بصراحة يا دآتور حييى اللون االمحر مل يذآرىن بالدماء قط
 .ولكن ىف الغالب يذآرىن بالود واحلب

 :حييى. د

 لك ما وصلك ويصلك

 لكن أليس اللون األمحر هو لون الدماء أيضا،

 تتخثرالدماء ليس هلا لون آخر إال أْن 

 .أما الورود فألواهنا شىت ومن بينها األمحر 

 حممد الشاذىل. د

أرى أن املشكلة ليست ىف أن حنتفل بعيد احلب مثال وسط
املذابح أو أن نقلب األعياد حنيبا ورثاًء، املشكلة أن حنتمل
وجود االثنني ىف وقت واحد داخلنا، أن حنب جدًا وحنن ساخطون ىف

ب جدًا وحنن ساخطون جدًا ومتحرآونوقت واحد داخلنا، أن حن
 .، هذه هى الصعوبه احلقيقيه..جدًا

 :حييى. د

 نعم هذه الصعوبة

  وهى صعوبة رائعة
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    لكنَّــُه ظــَـلَّ معـِـي :يوم إبداعى الشخصى

 حممد أمحد الرخاوى. د

  وعيت به يثلج صدر ما مل اع

  فتدثرت به

 خيتفى ليظهر بني طيات

 الكما اليأس

 اوقن به ما مل اعلم اىن ساعرفه

 فاعرفه

 معيفاستحلفه ان يظل 

  فيضحك

  فاضحك

  فارضى عنه

 فيختفى ليظل معي

 ")ىأع"حرف العلة ىف  بعد تصحيح الشطر االول حبذف(

 :حييى. د

 إذن ملاذا آل الصياح اآلَخْر؟

 رامى عادل. أ

-  ارى اهللا من ِنّن العني، آل عني هى آذلك مشكاته، واجلسد
الكهف قد يفىن، يهلك، يتدشدش مسكونا بربنا، يضيء

هى جمرد عقاب، فهى أهون من روال اعتقد ان الناجنباتنا، 
امجل ما قيل ىف جهنم -ال يكفى ان تكون وحدك -بالوى الدنيا

اا غراما، واملوت حلظه، واالنفجار الكبري آان خلق ابليس،
ومل يكن جمرد شراره، لقد اخرتعه اهللا ىف خمترب امللكوت،

ان جتعلك هاملراه قادر SNOW WHITE فابتلعنا، وجربيل يشبه
تؤمن بالسحر اذا آانت قويه خرافيه، ويوجد طبق طائرا له

 –وال يدرى ، فالشات تشبه النجوم العمالقه ازيز وملداره
 سواك  -هبما 

 :حييى. د

 رمبا

  " 200 – 511"من : استبيان الشخصيه العربية

 رامى عادل. أ

 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة جتيىن    ساعات
بشحمه وحلمه،  اني اشوف حد وامسعه، ويكون واقف قدامي: منها 
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واننا نستمع لبعض آويس، واننا ناثر يف العامل حولناوحنرك
جتيلنا اشارات، نتبعها، وحتكيلنا اسرار عرب اثري فيه، تقوم

 ..........بالكون، / متصلني ببعضالكلمات، واحنا 

لكن حضرتك ياعم حييي بتقول ان اللي بريآز مبيجبش 
اجوان، وانا حبب الكلمات حبس ان ليها اآرت من مستوي نفهمها

 .آتري يف عاملنا بيه، واا بتعرب عن قضايا

 :حييى. د

 "ماشى"

 رامى عادل. أ

مره بيسالىن د حييى: غريى   أفكار   أقرا   أقدر إىن    ساعات   أحس
عن د ماجده، اللى عمرى ما شفتها من قبل، ورغم آده توجهت
ناحيتها، وآانت عنيها آلها ترقب، وجسمها خامد بيفط،

ماال اريد ان اعرفه، فعرفتها، ومل نفزع ، وآاا انا ىف وقت
 !!اخرى؟ امنا هو العلم، وهل يوجد اجابه

 :حييى. د

 ماجدة؟. ما رأيك يا د

مشروع استبيان الشخصية سيكشف لنا أشياء أخرى يبدو أن
 .آثرية
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אא−547

 )برجاء النظر(تعتعة قدمية

28/3/2001 

 ال ،  قدمية   جديدة   قضية   بالوسيلة   الغاية   عالقة   عن   احلديث
 حمورا   متثل   أا   ذلك ،  فيها   النظر   معاودة ىف    نرتدد   أن ينبغى  
 يصدق   آما   التاريخ   بطول   ذلك   يصدق ،  مجيعا   نا  وجود ىف    أساسيا 
 بعد   احلاضرة   ظةاللح   بؤرة ىف    تقع   قضية وهى  .  اجلغرافيا   بعرض 
 أصبح حىت    أيضا   وخبـثت   الغايات   وغمضت ،  الوسائل   تعددت   أن 
 إال   منها   ملجأ   ال   وخفية   ظاهرة قوى    رمحة   حتت البشرى  الوعى  
  . وجوده   مسؤولية   وحتمل   الرمحن   رحم   من   إال ،  إليها 

، يكون   ما آأشقى    العصر   أمانة   حيمل   املعاصر   اإلنسان   إن
 .الوقت   نفس ىف  ،  يكون   ما   وأروع 

 إذا   وأننا ،  األمانة   محل   صعوبة إىل  تعاىل   احلق   نبهنا   منذ   
 جهالء   نكون   أن   علينا   آتب   فقد   ذلك   مسؤولية   عند   نكن   مل 
، أنفسنا   لظلم   أنفسنا   عرضنا   قد   نكون   آما ،  والغرور بالعمى  
 اللغات   بتغري ،  تتغري   األمانة   الكرمي وجتليات   التنبيه   هذا   منذ 
  . واألدوات   واألحوال 

" هنا" املعاصر الوعى  على    نفسها   تطرح الىت    األسئلة   بعض   
  : تقول "  اآلن " و 

 الغاية هى    وما ،  اآلن   البشر   لوجود   املعلنة   الغاية ماهى 
 مث   سائرون؟   حنن   أين إىل    اخلفية؟   الغاية هى    وما ،  املسترتة 
 ذلك؟   يتحقق "  آيف : " هو   أخطر   سؤال   وذاك   هذا   يصاحب   ماذا؟ 

 آما   نظاما   وليست   أيديولوجية وهى  (  العوملة   بضاعة   هل
ىف –املتمثلة    البضاعة   تلك   ؟  العباد   لكل   املراد   غاية ى ه )  يزعمون 

وما ،  االستهالك   وفرط ، " الرفاهية   جمتمع"  مثل   قيم ىف    - واقع احلال 
 .األولني يستغلون به املستضعفني   ينتقون من أساطري

 ما على    السيطرة على    قادرين   نظل   أن ،  هذا   آل   وسط ،  ميكن   هل
 غاية   خلدمة   أيدينا؟   صنعت   ما   استعمال   حمسنني ،  عقولنا   أبدعت 
-   نستدرج   أننا   أم   الىت خلقنا هبا، ورمبا خلقنا هلا؟   وجودنا 
 خماطره؟   جتنب   ميكن   ال   ما إىل   -  الوعى الذاتى، وعمى    بالقصور 
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 أن   أصر   آما ،  الصعوبة   أشد   صعبة   املسألة   أن   وأعرتف   أقر
، وتواصل ،  تعبري   ووسائل ،  حتديث   أدوات   من   اإلنسان   إجنازات   آل 
 تراآمات هى    إذ ،  معاصر   إنسان   آل   حق   من هى  ،  وانطالق ،  ومتعة 
 اللمسات   وضع   عن   النظر   بغض   التاريخ   عرب   البشر   إجنازات 
احل التاريخ، مع رفض الزعم بأنىف آل مرحلة من مر  األحدث 

  .واضع هذه اللمسات األحدث، هو صاحب اإلجناز األحدث

 نعم هو حق آل إنسان ىف ما أجنزه أى إنسان

 لكن

 ما   استعمال   مسئولية   إنسان   آل   حيمل ،  احلق   هذا   مقابل وىف 
  . وسائل   من   له   أتيح 

 أن   وظيفتها   معاصرة   ةوسيل   العلـم   أن   البعض   يتصور
 أدوات   صياغة ىف    نستعملها   أن   ميكن ،  جديدة   معارف إىل    توصلنا 
وهى ،  التكنولوجيا يسمى    ما   بعض هى    األدوات   وهذه ،  جديدة 
  .  نرض   مل   أم   رضينا ،  حياتنا   منط   آل   بتغيري   تقوم الىت  

ىف   العلم   تسبق   التكنولوجيا   أن إىل    ينبهنا   آخر   فريق   يرد
 العصر   منذ   مفيدة   أدوات   يستعمل   اإلنسان   وأن ،  األحيان   من   آثري 
 نتيجة   األدوات   هذه   إبداع   آان   سواء ،  اإلنرتنت   عصر حىت  احلجرى  
 يسبقها   مل )  ربيقيةإم (  نفعية   خلربة   نتيجة   أم علمى،    الآتشاف 
 األدوات   هذه   إن   مث .  استعماهلا   يربر علمى    اآتشاف أى    بالضرورة 
 التكنولوجيا حىت    آالفأس  -  البدائية   التكنولوجيا   أول   من (
 أن   للعلم   اال   تتيح   إمنا )  آاإلنرتنت  -   والصقل   السرعة   الفائقة 
 عند   آثريا   نتوقف   أن   يعنينا   ال .  يطبق   وأن   يفيد   نوأ ،  يتقدم 
 البيضة   مثال   تشبه   حلقة ىف    وقعنا   وإال ،  أسبق   أيهما   قضية 
 الغاية   بني   التفرقة   صعوبة إىل    ننتبه   أن   املهم .  القدمي   والفرخة 
 هو   بينهما   واحلوار   والنفع   احلفز   تبادل   أن وإىل  ،  والوسيلة 
 حيث األدىب،    اإلبداع ىف    واملوضوع   الشكل   تبادل   مثل   وعميق   وثيق 
   . وذاك   هذا   بني   التفرقة   استحالة إىل    األمر   يصل 

 تعرض   أن   ميكن   خلداعها   استسلمنا   إذا   احلديثة   األدوات   إن
 عصر ىف    له   تعرض الذى    الغرور   من وأخفى    أخطر   لغرور   اإلنسان 
 األول   اخلطر :  خطران   األحدث   الغرور   هذا على    يرتتب .  الصناعة 
 املباشرة   عالقته   عن استغىن    وآأنه   نفسه   اإلنسان   جيد   أن 
 إميان   من   نفسه   حيرم حىت  يتمادى    وقد ،  وراءها   ومبا ،  بالطبيعة 
 اخلطر   أما ،  الفائقة   البشرية   ميزته   يعطيه الذى    هو ،  أعمق 
 أمام   غفلته   خالل   من ،  اإلنسان   يستدرج   أن   فهو الثاىن  
 هذه   له   تصور   إذ ،  طبيعته   يشوه حىت  ،  األحدث   التكنولوجيا 
 أو ،  تدرجييا   حتل   لكنها ،  وعابرة   تافهة   متفرعة   غايات   اآللة 
  . هلا   اهللا   خلقنا الىت    احلقيقية   الغايات   حمل ،  تراآميا 

 وتنوع   سرعتها   وفائق   أدائها   دقة ىف    بلغت   مهما   اآللة   إن
الفطرى   وعيه   حيتاجه   ما   لإلنسان   ترسم   أن   تستطيع   ال ،  عطائها 
 اهللا   وجه إىل    املمتد   الغيب   بآفاق   املباشر   االتصال   من   السليم 
 من   األرض   يعمر   إذ   اإلنسان   غاية   حيدد الذى    األمر   وهو . تعاىل 
  معىن    ليس . أخرى   جهة   من   قدراهتا   ويطلق   فطرته وينقى  ،  جهة 
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 أا   غورا   األآثر   احلاجات   هذه   بتحقيق   الوفاء   عن   اآللة   عجز
 لغري   نستعملها   أننا   معناه   بل ،  ذلك ىف    اإلسهام   عن   عاجزه 
على   وحيافظ ،  بشريته   حيرتم   من   حق   إن .  ذلك   لضد   أو ،  ذلك 
 ملا   وليس ،  يريد   ملا   إجنازات   من   حقق   ما   آل   يستعمل   أن ،  فطرته 
  . إليه   يستدرج   أو ،  به   يراد 
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א..
آلية: الطب النفسيأستاذ  

 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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