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""אמ −510

 )127حلم: (نص اللحن األساسى

للسهر والسمر ىف حرية شاملة،ىف حديقة هذه الفيال جنتمع مساء 
ولكن صاحب احلديقة تغري فجأة فاستبد بكل شئ فهو خيتار موضع اجللسة
وموضوع احلديث واألآل والشرب وحسبناها دعابة ولكنه استمر ومتادى

إال واحد. فضقنا به ذرعا غري أننا أخفينا مشاعرنا إآراما للموقف
به املكتوم وجن جنونهمل يستطع إخفاء مشاعره وذات مساء انفجر غض

فصرخ وأخرج من جيبه مسدسا صوبه حنونا بيد مرجتفة فتفرقنا ىف
 .احلديقة تطاردنا لعناته وشتائمه

 :التقاسيم

واجتمعنا من جديد ىف املكان املخصص لفرقة املوسيقى ىف... 
احلديقة، وحنن نشكر هتوره الذى أنقذنا من آل هذه التبعية

لرتتيب األوراق والذآريات واخلططوالنمطية، ووجدناها فرصة 
اجلديدة، وإذا بنا نفاجأ أن آل اخلطط اجلديدة ليست سوى
الذآريات الىت نعرفها، وأن ملفات الذآريات مل تكن إال أآداسا
من صفحات خالية، وإن آان غالف جملداهتا عليه أرقام وحروف تبدو

 .آالشفرة بلغة غريبة بني الالتينية واهلريوغليفية

ُترى لو فككنا الشفرة فهل متتلىء الصفحات: اءلتوتس 
 البيضاء مبا ينبغى أن متتلىء به؟

**** 
 )128  حلم: (نص اللحن األساسى

هذا حمل لبيع التحف يتألق نورا وهبجة وجتلس ىف خدمة
ضيوفه شابة آية ىف اجلمال وطفت به حىت صادفىن مطعم صغري

يف لرؤيةفتناولت ساندوتشا ودخنت سيجارة ىف زجاج خف
الشابة اجلميلة لكىن وجدت مكاا امرأة طاعنة ىف السن
فانقبض صدرى وأرسلت ناظرى باحثا عن اجلميلة فمضيت ىف حرية
مبرآة فوقها مشهد به صورة عجوز يتوآأ على عصا غليظة قد

 .أعياه املشى والقلب والذاآرة

 :التقاسيم
ملرآة،وحني أمعنت النظر وجدت أهنا ليست صورة أعلى ا... 

 .لكنها صورتى أنا ىف املرآة
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 א/א −511

 :مقدمة

 ...!! ليكن 

من حوارات –أو تفرضه  –ولتقتصر النشرة مبا تسمح به 
لنحافظ عليه، مث نطلقه على حماولة آشف واآتشاف آيف ُخلقنا،

ىف اجتاه ما ُخلقنا به، وما ُخلقنا من أجله، وما ُخلقنا
 . إليه، سبحانه احلق تبارك وتعاىل

الذى حدث وحيدث وسوف حيدث ىف غزة، وآل غزة، هو تشويه
 بشع لكل هذا، 

متصل ندعو" جهاد"ىف مواجهة ذلك هو " جهد"فليكن أى 
جرة طيبة أصلها ثابتاهللا، ونلتزم أمامه، أن يستمر، آش

وفرعها ىف السماء تؤتى أآلها آل حني برغم أنف بوش،
وسارآوزى، ومريآل، وباراك، وليفىن، ونتانياهو، وِسْت،
وقيصر، وهامان، وقارون، وشرآات السالح، والدواء،

، وحكام"دول االعتدال"واالستهالك، والنقود، والقهر، وحكام 
ومل" غزة) "من مل تصلهو(، وآل من وصلته "دول املمانعة"

 ".ال"أْن : "يساهم فورا ، فعًال، ىف

**** 

 )31(الج النفسى اإلشراف على الع :لتدريب عن بعدا

 السماح بالسرحان والصرب عليه وتنظيمه 

 حممود حجازى. د

حكاية إن العيان جيى ومنتظم رغم إىن مش عارف هو بيجى
ليه، بقت مزعجة، أحيانا بابقى مش عارف اقدم له حاجة

هو: ساعات انشغل وأسأل نفسى. آده بيجى زى احلالة دى ورغم
 .بيستفيد إيه من ده، زى ما حضرتك بتقول

 :حييى. د

، حنن)إمربيقية(الطب يا حممود هو ممارسة واقعية عمليه، 
 مبا ىف ذلك الطبيب (نتواصل مع بعضنا البعض  -البشر–

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3912
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على أآثر من حمور، والتفكري املنطقى، مبا ىف ذلك)واملريض
هو أحد هذه" ملاذا؟"السؤال اللحوح العثور على إجابة 

"اللماذا؟"؟ يشري إىل هذه "هّوا بيجى ليه"احملاور؟ سؤال 
الغبية أحيانا، ويوجد لإلجابة عليه سؤال أذآى ذآرته أنت

واإلجابة أنه يستفيد ما جيعله" هو بيستفيد إيه؟"ىف تعقيبك 
يأتى بانتظام سواء عرفنا أم مل نعرف، األمل ىف الشفاء وحده

–قد ال نعرفها حاال –ليس آافيا، البد أن تكون هناك فائدة 
 .هى الىت جتعله يأتى هبذا االنتظام

طاملا أنه ال توجد مضاعفات يئه، طاملا أنه ال يوجد من 
هو أْوىل بوقتك منه، وأنت الطبيب، فهذا حقه أن يأتى، وأْن

وسيعلمك الزمن والنتائج الطيبة –يأخذ منا ماال نعلْم، 
 !".هو بيستفيد إيه من دْه"

 حممد املهدى. أ

نبهتىن اليومية إىل أنه ىف بعض احلاالت أريد لبعض مرضاى
أهدافًا عالجية تسري هبم حنو النمو الوالىف اخلالق الذى ال يكونون

العادى"هم مستعدين له، لقد ُشِدْدُت ىف اليومية بعبارة أن 
لتكون األهداف ، ووجدت أهنا تعطيىن مساحة أرحب"هو العادى

العالجية حمددة ىف البدء مبا هو معتاد، أما التغري ومسئوليته
 .فإنه اختيار مشرتك بني املريض واملعاجل

 :حييى. د

 ".إعادة التعاقد"هذا صحيح، وهو بعض ما نسميه 

آهدف مبدئى، إذا" العادى الذى هو العادى"بعد حتقيق  
عقد جديد فاهللاتوقفنا عنده فخري وبرآة، وإذا جتاوزناه ب

والعلم معنا، وحنن نتعاقد مع املريض من جديد بعد جتاوز آل
 .مرحلة، نتعاقد حىت وإن مل نعلن ذلك

 حممد إمساعيل. أ

؟ ومىت حنكم عليه"بتاعه"مىت نعرف أن للمريض حق ىف احلل 
 أنه ُمعطل أو معوق؟

 :حييى. د

برجاء قراءة ردى على حممد املهدى حاًال، وتأمل أن
يعمل وينام،" آل َمْن"، وتذآر أن "ادى هو العادىالع"

ويتعامل مع من حوله ويصرب عليهم، وال يضّر، وال يضار، هو
 "...!!إىل ما ميكن أن يكونه.. "مائة باملائة

 حممد إمساعيل. أ

 إخل؟...اآلن فهمت آيف أن املخ مايعرفش يبطل ترآيز

 وأيضًا فكرة السماح بالسرحان فكرة جيدة ومفيدة

 :حييى .د
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 .أآثر حني آتبُتهاوأنا فهمتها

 وحني قرأت تعليقك

 نعمات على. د

ال افهم آيف يأتى املريض هبذا اإلنتظام ىف اجللسات دون أن
يظهر عليه تغيري أو حيدث اختالف، فيمكن انه يأتى ليحصل على
موافقة الدآتور على مرضه، وىف نفس الوقت حضرتك قلت انه

 .هذا، وذاكاآيد بيستفيد طول ما هو بيجى، آيف افرق بني 

 :حييى. د

لكل حالة مقاييسها للرد على هذا السؤال، وأول مقياس
ليست(العمل والنوم، واحلرآة : "هو املقياس العادى، وأآرر

وبعد" (هات وخد: "والعالقات املناسبة مع احمليطني ) ىف احملل
 ).ذلك ُتْفرج، أو آفاية آدا

 رباب محوده. أ

انه يكون بالسبع متانأنا مافهمتش السرحان، هو معقولة 
 .ساعات وحىت لو ىف االغاىن؟ ده مش معقول تكون بالفرتة دى

انا وضعت نفسى مكان املريضة مالقيتش وال حسيت اىن ممكن
 .اسرح آل الوقت ده

غريبة برضه إهنا تروح لدآتور عشان السرحان، وبرضه،
عشان الالزمة وهى صغرية، ليه راحت لدآتور عشان ده، أو

 .ده؟

 :حييى. د

)الدآتورة(أمل تالحظى يا رباب أنىن ناقشت املعاِلَجة 
موضحا أن للسرحان أشكاال وألوانا؟ املريض يعرب عن حالته

خلِّ. أحيانا بألفاظ عامة هلا استعماالت خاصة بالنسبة له
 .بالك

أما سبب ذهاهبا للدآتور باآرًا، مث اآلن، فهو بديهى ىف
 .هذه احلالة، هذا حقها متاما

 .جاء قراءة احلالة مرة ثانيةبر

 حسن سرى. أ

والنىب ماتستعجلش عليه يا استاذنا، الجيوز احللف بغري اهللا
 .سبحانه وتعاىل

 :حييى. د

 بل جيوز، 

 .وللنص تفسريات أخرى ليس هنا جمال مناقشتها

 "ماتستعجلشى"وأنت أيضا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   3914
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 رامى عادل.أ

وهل سيبقى السرحان! القمر؟ يعىن هى حاتسرح حلد ما تطلع
سيطريه، ممكن البنية تكون عايشة حالة وجد، على صواهبا، ام

او عايزة تعيشها، وتشوف، والسرحان بيوصل للى ميقدرش املخ
بتهنج وتزرجن، وتدمن احلالة دى يوصله بصحيح، لكن الدماغ

ومش من التوهان، رغم الوهم اللى البنية معيشه روحها فيه
يعىن،مكفيها، النه غري الشرود، ده بارادهتا، بتشغل دماغها 

ماسكني روسهم، قال ايه بيفكروا، يبقوا وبنشوف فنانني
الزهق يقابلوىن لو عرفوا يوقفوها، والبنية معذوره، الن

خيلى البىن آدم خيرتع، خلوا بالكوا من دماغاتكم، الن السكة
وممكن تبدع تنتج تثمر ترج،.. دى خطرة طاملا بقصد، ممكن تطق

 اجلرعة املهم ضبط

 :حييى. د

 .عب ضبط اجلرعةوما أص

 أمحد سعيد. أ

السرحان من غري اى فكرة، او هل من املمكن فعال ان يكون
حىت احالم يقظة ؟

السلوآيات الوسواسية امللحة، انا شايف ان السرحان ده شبه
حىت ولو" معنوية اومادية"وتصورى اهنا برتآز على اى حاجة 

آانت من غري معين
 ا بتالقى فيه وسيلة مؤقتةوماهياش قادرة تستغىن عن ده، الهن

حتميها من التفسخ على اى مستوى او درجة من الدرجات، الهنا
 الضغوط بتبعد بيه عن آل

 :حييى. د

 جيوز

هى ليست واعية متاما هبذه -ىف هذه احلالة –لكن غالبا 
الىت تسرح فيها، سواء آانت معنوية أو مادية، وإال" احلاجة"

 .ذآرهتا

**** 

  

 !!"املخ العاملى اجلديد"، وقوُد لتشكيل "غزة" تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 ائل ابو هندى معو. سؤال يلح على منذ تلقيت نبأ نية د
جمموعة من اطباء النفوس الذهاب اىل غزة للتعامل مع اهاىل

اتصور ان اهل غزة ىف صحة نفسية أحسن منا، احلرب، غزة بعد
اما من حيتاج العالج هو شئ فقد حاربوا وانتصروا رغم آل

ومل، آثري من الناس الذين مل حياربوا أصال، ومل يتأملوا
 !!!!اى شئ!!! شئ اى!!! يشارآوا ىف اى شئ 
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 :حييى.د

 هذا رأى جديد سديد

 .شكرًا

 حممد أمحد الرخاوى. د

  !!!!مازال االطفال ينحرون فتزداد مصمصة الشفاه

 .يتجمد آل شئ وآأن ليس هلذا الذى حيدث اى رّد أو رادع له

الوجود اىل غيبوبة اختيارية يظن من اختاروها يتحول آل
قاتل الفعال ان خسة ال اهنم مبنأى عن هذا الذى حيدث إذ يعلن

 .تقل خسة عن آل من يسكت عن هذا القتل

جرمية هى هذا اجلماع من خصاء آل القوة املضادة إن أآرب
 .العدم هلذا

 :حييى. د

 .فيما عدا السطر األخري، بدا ىل الكالم جيدًا

مث امسح ىل أن أعرتض على أن القوة املضادة هلذا العدم
بسرعة أآثر -واحلمد هللا –تتنامى : ، فهى على العكس"خمصية"

 .من آل تصور

 مدحت منصور. د

برجاء موافاتى بأقرب نقطة لتجميع مالبس وأدوية وطرود
غذائية ومن ناحيىت سأبدأ بالبحث على النت آما سأتوجه

بأنىن أسكن طنطا باآر بإذن اهللا إىل مستشفى اهلالل األمحر علما
 .ولكم جزيل الشكر

 :حييى. د

، وأذآر أن بعضها ذآرُتُهأظن هناك مئات من هذه النقاط
 .ىف نشرة سابقة هنا

**** 

 االمتناع عن التوقيع: تعتعة

 رياعبد احلميد زآ. أ

ذآرته وقد جال بفكرى ما حييى هو عني اجلد.بل موقفك يا د
عن اليابان واالملان آمثال يتعني على العرب واملصريني األخذ

)فاق أى مشهد سرياىل ميكن تصوره(وأنا اشاهد أغرب مشهد . به
السيدة( الظامل حيث املعتدى. 17على شاشة التلفاز اليوم

اتفاقا لالجهاز) السيدة آوندى(توقع مع املعتدى األآرب) ليفىن
فيما امسوه زيفا احليلولة دون) املقاومة(اُملعَتدى عليه  على

 .املقاومة الصواريخ واألسلحة املهربة وامتالك أدوات" محاس"
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 :حييى.د

هو ليس موقفى ابتداء، بل موقف الصديق الذى أرسل ىل
ممتعنا هو أوال عن التوقيع، فله الفضل، وقد حذونا" امليل"

 حذوه

فيتنام واجلزائر  َس الناحية الثانية مثالولكن ال تن
 أيضا، 

**** 

 حوْل غضبك إىل مشروع !!حىت ال تكون متواطئا...  تعتعة   

 عبري رجب. أ

مدحت منصور ىف رسالته حىت. رغم آل احلاجات اللى قاهلا د
بل إنه  متواطئا فإنىن أراه مل ُيْخلِِ مسئوليته بعد،ال يكون 

 .قد يكون متواطئا مثلى ومثلك ومثل آل الناس مبفهومك أنت

 :حييى. د

 جيوز

 نرمني عبد العزيز. د

استفزىن آّم االقرتاحات الىت انطلقت تضامنا مع العدوان
على غزة، استفزىن لدرجة أىن أردت فجأة أن أعرب عن رغبىت ىف

ه احلملة لوال وجود بعض من الضمري لدّى جتاه هذهوقف هذ
 .القضية وهذه املأساة

أّما سبب استفزازى فهو أن آل اقرتاح من هذه االقرتاحات -
...حيتاج لتطبيقه ىف مصر، وأعتقد ىف دول عربية آثرية أيضا

رأيت من خالل هذه االقرتاحات إصابتنا بدرجة مفجعة من العمى
نا جبارنا الذى يسكن ىف نفس الشارععن مشاآلنا وعن إحساس

أرى أن هذه االقرتاحات رغم نبل اهلدف الذى.. واحتياجاته
نريد حتقيقه من ورائها إال أهنا جمرد مشاعر سطحية ألهنا لو
آانت عميقة وحقيقية وقوية ملا رأينا أطفالنا ىف الشوارع

أعانىن.. تنتهك حقوقهم، ونساءنا ىف الشوارع ُتنتهك آرامتهم
بدال) وألحاول أن أبدا بنفسى أوال(اهللا على تغيري نفسى ألفضل 

من االنسياق لكمٍّ من املشاعر السطحية األشبه بفقاقيع من
 .الثورة على مستنقع راآد

 :حييى. د

 .ال أوافقك

هذه املشاعر الىت حتملها هذه املقرتحات ليست سطحية، وليست 
ها، لكن ال فقاقيع، وحاجتنا وفقرنا وبؤسنا حنن ال ننكر

ينبغى أن حيل أى من ذلك حمل حاجة اآلخرين األْوىل بالرعاية، ىف 
 .حلظة معينة

 .والذى يعطى يأخذ أآثر مما يعطى
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مىن أمحد فؤاد.أ

 حىت ال أآون متواطئا سأعرتف أنىن أشعر بضعفى ولكىن أحاول

 حىت ال أآون متواطئا سوف أدعى بنصره غزة ىف آل صالة

 عدة أشياءحىت ال أآون متواطئا سوف أحاول التربع ب

 :حييى. د

 .خريا وبرآة

 مىن أمحد فؤاد. أ

لقد دَعتْنا سيدة فاضلة ىف هذا املكان إىل بالتربع باملال،
وآنت سعيدة جدا بتلك املبادرة وطلبت أن نقوم بالتربع بالدم

 .هنا ونرسله إىل اهلالل األمحر حىت ال تكون لآلخرين أى حجة

 :حييى. د

 .هيا

 .بارك اهللا فيك

 املهدىحممد . أ

، مثالية سطحية"َحّول غضبك إىل مشروع"أرى أن رسالة 
يصعب حتقيقها، مث هل غزة فقط هى ما حتتاج ملا جاء هبذه

أقصد شعبنا(الرسالة؟ أرى مثال أننا لسنا ىف حالة حرب 
ومّنا من قد يعيش نفس الظروف الىت يعيشها أهل غزة،) الطيب

 فأين هم من تفكرينا ومهنا هبم؟

 :حييى. د

 .برجاء قراءة رّدى حاال على نرمني

 مث إن هناك ىف هذه الرسالة عشرات االقرتاحات،

 !!اخرت واحدا فقط يا أخى، ليس مثاليا، وال سطحيا 

 حممد املهدى. أ

مدحت منصور وأرى أنه لو فعل مبا جاء. أعجبتىن رسالة د
 .هبا فإن ذلك قد خيرجه من دائرة املتواطئني

 :حييى. د

 ).لناو(العقىب لك 

 هيثم عبد الفتاح. أ

–خاليا  –أعتقد أن آل أفراد العرب آوحدات بشرية 
أصيبوا بوباء أو عدوى مزمنة ومتخذة أشكاال متعددة لكن
بالرغم من ذلك حيدث ما يشبه الصحوة أو اإلفاقة والىت أيضا

 لكىن . تنتشر بالعدوى حبيث جندها تزيد وتكرب ىف فرتة وجيزة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــــا يــــومي"   3918
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إلفاقة سواءدائمًا أخشى من سرعة مخول واحنصار هذه ا
بالنظر إىل حتقق هدف مرحلى على أنه غاية املراد أو سرعة

 ....تسرب اليأس إىل القلوب أو أو أو

 :حييى. د

 .أرجوك

 هذه " آل"عندى حساسية من حكاية 

 ".أغلب"ما رأيك نقول 

وأنا مثلك أخشى انطفاء الصحوة ، إْن ثبت أا صحوة،
 .وسوف يثبت بالفعل املستمر

 الفتاح هيثم عبد. أ

الشىء الـ" –[لكنىن أظل آثريًا متفائًال لوجود هذا .... 
بداخلنا فهذا الشىء هو ما جعل غزة]   24-5- 2008–"ما 

تقوم مبا قامت به، وجعل أطفال العرب يقدمون ويفعلون ما مل
 .ه وما مل يفعله حكامنا وقادتنايقدم

–أن يصحو  –وأنا أعلم أن التمىن وحدة ال يكفى  –أمتىن  
بداخل آل العرب، أفرادًا وحكومات، صحوة دائمة  –الشىء ما

 .ومستمرة للتحرك لألمام وتغيري الوضع الذى وصلنا إليه

 :حييى. د

واحدًا، وهو هو ىف أطفال العرب وغري" شيئا ما"ليس 
 .العرب

 بل أشياء وأشياء

بدًءا(إرادة الفعل، وفعل اإلرادة : آلها طيبة على شرط
 ).من اآلن

 هاىن عبد املنعم. د

سوف أصر على عدم االنضمام إىل حزب.. حىت ال أآون متواطئا
 .برغم آل ميزاته" األآثرية"

سأحاول أن أخلص لبيىت وعملى بشكل.. حىت ال أآون متواطئًا
 .نا عليهيرضى ضمريى أآثر مما أ

سأعرتف حباجىت إىل اآلخر، آى أجنو من... حىت ال أآون متواطئا
 .نفسى

سأهتم باآلخر، سأهتم باألطفال.. حىت ال أآون متواطئا
 .اليتامى وأمحل نفسى أمحاهلم

سأتوقف عن جمادلة اجلاهلني وسأقول... حىت ال أآون متواطئا
 .هلم سالمًا

 .درناأمتىن أن أفعل أآثر من هذا، وربنا يق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3919
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 :حييى.د

 هاىن إىل بعض املناقشة. ج آل سطر من سطورك يا دحيتا

الذى امسيته حزب األآثرية،" الزفت"باهللا عليك أين هذا 
 وأين ميزاته؟

 .لكن عموم الرسالة وصلْت

وليس عليك أن تنجو من نفسك، بل تنجو بنفسك إىل نفسك
 .وإىل الناس

 .وعليك السالم

 عمرو حممد دنيا . د

عات الىت طرحت لنصرة غزة، ألنأنا معرتض على آافة املشرو
الشعوب حتتاج ما هو اآثر من ذلك وليس إعطاء بعض األطعمة
واملالبس هو احلل، وإن آانت مثة ضرورة إىل هذا فليكن، إال

علينا حكومة وشعبا أن نتخذ قرارات حامسة لصاحل نصرتنا-أنه
 .أوال على انفسنا

 :حييى. د

 .وىف آل خري

 .لفرجة أو الشماتة أو احلزن اُملِشّلأية بداية هى خري من ا

 حممد على. د

وهذا ما أقتنع به وأود أن أؤآد" مىن أنا"التغيري يبدأ 
آل واحد منا ىف عمله ودراسته" اجتدعن"عليه أنه اذا ما 

فال"وجماله الذى يعمل به ويتفوق فيه ويصبح من نوابغه 
تهد ىفاجليل املنصور هو ذلك الذى جيد وجي". قومة هلا أبدًا

الطالب ىف دراسته، الطبيب ىف مستشفاه وعيادته،. جماله اخلاص
واذا مل ننتبه إىل ذلك. املهندس ىف موقعه والعامل ىف مصنعه

 .فلن ننتصر ولو بعد ألف سنة

 :حييى. د

على شرط أن تكون املسألة جادة ومستمرة طول الوقت طول
 .العمر

 نادية حامد. أ

الكتابة ىف التعتعة عن أشكر حضرتك إنك مل تتوقف عن
 "غزة"

مث إنه قد أعجبتىن جدًا فكرة حتويل الغضب إىل مشروع حىت ال
أآون متواطئًا، وميكن ده أرسلته ىف تعليقات سابقة حلضرتك

وآفاية انتظار صامت، وقد بدأت بالفعل" الفعل"على ضرورة 
واهللا أعلم وربنا يبارك بعد استفادتى من املشروعات املذآورة

 .التعتعةىف 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3920
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 :حييى.د

 .حلمد هللا

 حممد أمحد الرخاوى. د

نقول إما ال أدرى آيف ميكن ان نقارن الوضع احلاىل بأن
 املانيا أو فيتنام

املانيا عندما هزمت آانت على أبواب السيطرة على العامل
آله مث عندما هزمت آانت آل بذور النهضة موجودة فعال فقط

رساءفامثرت سريعا بعد انتظام الصف وا رويت بعرق الرجال
أبدا، مل ننجز ما جيعلنا حنن مل ننتصر أصال دعائم احلياة ذاهتا

أننا هل يوجد عندنا ما يبشر نعلن أننا اهنزمنا بعد حرب
مع أننا فعال وواقعا مهزومني(حىت إذا اعلنا أننا اهنزمنا 

إما أصال ىف استحقاق احلياة أصال والعياذ باهللا ومهزومني) أصال
وأصبح آل واحد دنيا ىف حد ،شرذ مناأن نكون فيتنام فقد ت

من ال جيمعنا اى شئ بعد ان حرمنا ذاته، وآل دولة ىف حاهلا
يا عمى السياسة وابتلينا بالظلم والفساد وعدم العدل

ابعث اليك ما آتبت ىف االسبوع املاضى اصال املقارنة غري حاضرة
بعد تصحيح االعراب فقد خرج مىن سريعا دون مراجعة فانا

 ر للغة العربية قبل االعتذار لك علما ان ما آتبتهاعتذ
االسبوع املاضى هو بالضبط ما قصدته فالذاهلون املغيبون

املتحجرون املتجمدون مع الطغاة املزيفون السلبيون العالة
 .الفاصلة هم ما يهددون النوع آله ىف هذه اللحظات

 :حييى. د

 .أنا ال أحبها –برغم صدقها  –هذه اللهجة 

أهل ملا خلقنا اهللا به وملا خلقنا اهللا له  –مهما حدث  –حنن 

وجه الشبه الذى أشرُت إليه أنا هو أساسا ىف إعالن وقبول
 اهلزمية وتسميتها بامسها، مث البدء من حيث حنن

ىف) حممد ابىن(أرجوك أن تقرأ ما اقتطفته من ابن عمك  
 : السبت تعتعة"نشرة الغد 

صر، وإما قبول اهلزمية ودفعإما احلرب الدائمة حىت الن
 .مثنها، وليس هناك حل ثالث

 على سليمان الشمرى. د

على عمله مباذا جيب: حىت ال اآون متواطئا سأبدأ بنفسى
جتاه اسرتى ووطىن وامىت واالنسانية عامة على وجه هذا الكوآب

 التعيس

ساحاول بكل ماوتيت من جهد ان اآون صادقا ال منافقا
 .نفسى واّمسى االشياء مبسمياهتا أقول احلق ولوعلى

إذا آان آل هذا العامل اتفق على احلاق االذى 
 التآمرعليهم فاىن سأستخدم املنطق والعقل  بالفلسطينيني أو
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لديه وال منطق ولوانىن على قناعة اننا ىف عامل العقل
عنده، حنن ال حنتاج إىل اثبات ان اضهاد االنسان لإلنسان يؤدى

نسان يقوم حبفر قربهوآأن اال اىل انتشار العنف واالرهاب
 .بنفسه

)ومبادئه شكليا املتخلف بقيمة(هل يتوقع العامل املتمدن 
 ان اطفال غزة سوف يكونون مساملني؟

العامل العرىب واالسالمى وحىت ال اآون متواطئا ساقول لقادة
بكثري لكن النريد منكم ان حتاربوا فهذا امر يبدو انه اآرب منكم

اعنا ان محاس هى اجلالد واسرائيل هىعلى االقل الحتاولوا اقن
التهدئة الىت تتحججون هبا ىف بعض مراحلها آانت التقل الضحية الن

 .ىف االسابيع املاضية قسوة عن القتل اهلمجى الذى جرى

وحىت ال اآون متواطئا ساقول لكل الزعماء العرب
بعالقة محاس بايران واذا ساعدت ايران محاس التعتذروا

غريآم أو ليست إيران ض انتم ان تقوموا به قبلفهوواجب يفرت
 دولة اسالمية وفلسطني ارض اسالمية مقدسة ؟

 واقول للمحور الثاىن آفاآم نفاقا ايضا 

ماذا فعلتم أنتم غري الكالم والوقوف خلف جثث النساء
 فماذا انتم فاعلون؟ واالطفال

 :واقول والقول يطول ويطول وبطول املصيبة

حاربوا امريكا وال اقطعوا العالقات ال تقولوا للحكام
اسرائيل معها، ولكن نقول استثمروا هذه العالقات آما تفعل

مع امريكا اضغطوا عليها آما يضغطون وتصرفوا آما
يقطع خطاب ويأمر رايس بعدم اوملرت جعل بوش: يتصرفون

 .اسرائيل التصويت على القرار االخري احلقري الذى مل حترتمه

وفرقوا بيننا بدفع االموال الصحاب النفوستآمروا علينا 
املانع من استخدام املال لزرع الفرقة بني الدنيئة فما هو

 .االعداء وتأليب بعضهم على بعض

خيتلفون ىف الرأى ويتحدون وقت.افعلوا آما يفعلون
متحضرون رغم يظهرون امام العامل اهنم. االزمات والشدايد

ولكنهم متفقون باالهداف اهنم بدائيون وخيتلفون بالوسائل
 .على عكس ماحيدث لدينا

حىت اختالفهم يستثمرونه وحنن خالفنا حيولنا اىل شعوب
 .متجانسة وقبايل غري

لوآانت غزة ىف امريكا وتعرضت ملا تعرضت له ألشعرونا
االقربني اوىل باملعروف، التستطعون هزمية بنفس املشاعر رغم ان

ها من االمم املتحدة ليساسرائيل ىف جملس االمن لكن طرد
 .مستحيال اذا صدقت النوايا فهل انت فاعلون؟ الاعتقد ذلك

طالبوا مبحاآمة قتلة االطفال والنساء والتنسوا ذلك آما
 .آنتم تفعلون دائما
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القصيدة الىت تشبه ما يقوله العرب القدماء واخريا هذه
ولكنها بالطبع الترقى ملستواه وهى موجهة اىل دول املمانعة

 سواء واىل العرب واملسلمني عامة ىف آافةواملواالة على حد 
احناء العامل واىل شرفاء العامل رغم قلتهم او من يدعون ذلك
وقومى اقصد هبا االنسان العرىب والكردى واالفريقى والرتآى
 واهلندى والصيىن واملسلم واملسيحى واليهودى مىت ما وقفوامع

ه والوقوفاحلق بشجاعة وقالوا للظامل انت ظامل ووقاموا بردع
 .ضده

أى مستوى للحضارة االنسانية ىف القرن الواحد والعشرين
االطفال وصلت اليه، أين الشهامة، اين النجدة امام صرخات

والنساء، هذا بصفة عامة ولكن بصفة خاصة اقصد العرب
 األوىل واملسلمني بالدرجة

 "والحول والقوة االباهللا"

 :حييى. د

اإلخالص واصل، وقد أتفق معكالصدق شديد واحلماسة بالغة و
 ىف آثري مما ذهبت إليه

مسحت لنفسى أال أنشر القصيدة، برغم أا حتمل آل: فقط 
هذه الصفات، خشية أن ينسى البعض صدقك ومحاستك واخالصك

بيت هناك، فضًال عن" آسر"هنا، و" حبر"ويتوقفون عند ميزان 
جلةقواعد النحو الىت اهتزت ىف القصيدة، رمبا من الع

 واحلماسة 

 .فعذرًا

 حممد شحاتة. د

املتظاهرون صمتا أو صراخا، اجلامعون للتربعات نقدا أم"
عينا يعلم اهللا إىل أين يذهبون هبا، والناقدون سياسة أم قلة

، أتوقف عند آل ذلك، بل وحىت هذه األفكار الىت وردت ىف"حيلة
 .مدحت.رسالة د

 :حييى. د

 !!وأنَت؟ وأنَت؟

 .ع برغم آل شىءالقطرات تتجم

 والطوفان سيغمرهم ،

 .غالبا آجال

...... 

 . أرفضك متاما

 وأحرتم رأيك

 حممد شحاتة. د
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آل هذا وغريه قد يكون ورقة توت تسرت عورة عجزنا على
مدى طويل من تفسخنا الفردى واجلماعى، ولكنه مل ُيضعف حلظة
من إحساسى بالتواطئو ىف آل ما حيدث ورفضى ألن يكون القتل

بالسؤال الدائم الذى أخفيناه ىف والتدمري هو ما يذآرىن
:وجوده وغفلتنا  –جانب عقلنا املظلم لنتكشف ساعتها فقط 

 !".هو فيه حاجة ىف إيدى؟"

 :حييى. د

 طبعا فيه ونصف -

ماذا نستفيد من هذا الرأى باهللا عليك لو مل نتحمل -
 !مسئولية مواجهة اجلارى لنكون أهال ألن نظل أحياء؟

**** 

 2009-1-16 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

 حقيقة, يا مجاعة، مجيل ان الرسالة توصل، رغم حمدوديتها
انتم بتنقشوا على املاء، احنا ممكن دلوقىت نبقى عصابة، على

ونسيب روحنا مؤقتا عن منظرنا وشياآتنا، شرط نتنازل ولو
 .للجنان، األمر يستحق

 :حييى. د

اإلجياىب، ثورة إبداعية ال مثيل هلا، حنن) ال اجلنان(اجلنون 
 منتطى صهوهتا، ونوجهها،

 .و ال نكتفى بأن نرتك روحنا هلا

 أسامة عرفة. د

برغم آل األمل واملهانة وادعاء النصر بالصمود ، ماذا لو
 قرر الصهاينة استمرار القتل؟

ل إال القتل مقابل القتل والسالح مقابل السالح ومنال ح
النهر إىل البحر آل فلسطني، فال حلول وسط غبية، فالبديل

..إال الذل مهما ألبسناه من أقنعة حلفظ ماء الوجه ليس
 القبيح الوجه

 :حييى. د

 نعم

 غالبا

 بل دائما

 نعم

فإذا ازمنا، ننهزم، ونعلنها، لنبدأ من جديد مهما
 .أى موقعآان من 
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 صورمدحت من.د

أعتذر عن هذه العبارة) آأن الغرية هى ضد العقلنة(
 اعتذارا واجبا، إذ جانبىن التوفيق ىف التعبري متاما وما آنت

 أقصده هو رفع الفتة العقل آمقابل أو ضد األحاسيس

 :حييى. د

 شكرا للتصحيح هكذا

 .وشكرا لتصحيحك السابق

قوأآرر أسفى لك وللدآتورة أميمة ألىن ذآرت رأيك الساب
ىف املؤسسة الزواجية حتت أمسها، وقد اعتذرت هلا ىف اليوم

برغم أنه ليس يوم) 2009-1-17السبت (التاىل مباشرة 
 الربيد، فلعل اعتذارى قد وصل هلا

 .وشكرًا لكما مرة أخرى 

 .نافاخلطأ عندى أ

 حممود حجازى. د

مل أرد ىف التشبيه بني ما قدمته حضرتك ىف التعتعة وما
يقدمه األستاذ هيكل إال ىف األسلوب ال ىف احملتوى، فأنا أوافق
حضرتك ىف حتفظى على األستاذ هيكل وأرى أنه ليس شاهدًا فقط ،

 .بل هو مشارك ىف فرتة من أسوأ فرتات التاريخ املصرى

 :حييى. د

ال ننكر مهارته وحذقه، حىت ىف مشارآاته هذه،ومع ذلك 
 غفر اهللا له،

أما حنن فنتحمل مسئولية مهارته وحذقه أيضا، وهو يدّور 
 .الكلمات ويقّدم الوثائق، يزين هبا منطقة الالمع امللتبس

أطال اهللا عمره، لنتعلم منه املهارة واللعب، فيصلنا منه
ه بطريقة أعمقضد ما يريد أن يوصله، مما ينبغى أن نعلم

 .وأصدق

 مروان اجلندى. د

نادية حامد عن األمل الذى يتفجر. ىف رد حضرتك على أ
.إلحياء الفطرة البشرية الىت شوهوها بكل القبح... داخلك

أخشى أن يكون بداخلى جزء خفى، ال أشعر به يريد هلذه
الفطرة أال تظهر حىت ال تشعر مبثل األمل احلقيقى الذى تشعر به

 .الكتابة أثناء

 :حييى. د

أعرف أنه أمل فوق االحتمال، لكن ضبط اجلرعة، تناُسبًا مع
 .حجم الفعل، أوال بأول، هو سبيل االستمرار
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**** 

 موقف املطلع )5(حوار مع اهللا  :يوم إبداعى الشخصى

 وليد . د

 عالمة لقياك أن يتواصل السعى"

 "الوجود وتواُصل السعى هو يقني

السعى، اللهم أِعّنا على دوام. حتياتى يا أستاذى
 .ارزقنا اليقنيو

 :حييى. د

 آمني

 رامى عادل. أ

إال تعجز آلماتي ان تصف هذه القوى، فانا ال استطيع ان اري
البشر، مهما بلغوا ومهما بدوا ومهما استحالوا، اؤمن باجلسد،

مزايا روحى، ومائى الغائر، واطالق سراحى، وهو أعلي قوة، فبه
سواآى، تسلكني آل وجود حتييين انسانا، ال ارغب يف املزيد، وال

 .سواآى السبل، متشطينها، حبثا عن ذاته، فال وجود

 :حييى. د

 .لك ما ترى

 وأآثر

 حني تستطيع أن ترى أآثر

 أنس زاهد. أ

لكن عندما .رغم أنه إله خنبوى، فإنين أحب إله املتصوفة
هل املسألة. أقارن بني آلمة عبدني وقبلين أجد الفرق شاسعا

 ؟ من الذي يفرتض به أن يقبل باآلخر ؟..معكوسة نوعا ما لدينا

لكن هل يقضي مفهوم. العبودية العبادة ختتلف عن
العبادة على التعلق أو التوق آما يطلق عليه البوذيون،

 !أم أنه يؤجله ليطلقه دون حدود بعد ذلك ؟

؟..لتصبح جائزة آيف تقرتن الرغبة باخلطيئة، مث تعود
 !و من شيم اجلبناء؟وآيف يغدو اخلوف طريقا للخري، وه

لكن. النفري وال أستطيع أن أفهم الرخاوى يف هذا افهم 
 ؟..هل لنا بتفسري

؟ حماولة..هذا الرتف الذهىن جمرد حماولة بعيدة عن 
مسبقا لتفسريأو باألحرى تربير آل هذه االجتهادات اليت نعرف

 أهنا لن تؤثر يف واقع يأىب إال اخلضوع إىل سنة إبليس؟

لكنين ال أستطيع أن.. حييى متفائل دآتورأعرف أن ال
 .أشاطره هذا التفاؤل مبستقبل اجلنس البشرى
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 :حييى.د

 أقبُل عدم تفاؤلك

 ... هو موقف مريح 

 موقف رائع  -برغم األمل واملسئولية–لكن عكسه 

 وِمْن آل حسب ما يستطيع 

 ..! وآل واحد يستطيع أآثر آثريا مما يتصور، وتتصور 

 املسئول؟مربرا للتفاؤل  -وحده –أليس هذا 

 تامر فريد. د

 .آيف تكون الرغبة يقينا للتقبل ال طلبا للمقابل

  

 :حييى. د

 "احلوار"هكذا هذا 

 مثل الشعر

 ال شرح له 

 هاىن عبد املنعم. د

 !آيف نسطيع أن تتحكم ىف نوايانا جتاه أى عمل نقدم عليه؟ - 

 :حييى. د

حني نقف موقفا نقديا من النوايا الىت مل يكشف عن
فعل يناسبها، نتحقق من جديتها ولو بأثر رجعى، حقيقتها

وآأن التحكم ال يأتى إال الحقا، فعلينا أن نتواضع وحنن نعلى
 .من االحتجاج حبسن النية

 هاىن عبد املنعم. د

عندما أرى الرغبة مقيدة باحلياء، أحرتمها وأحاول فك -
 .قيدها

 .وحني أراها مكبلة باخلوف أرفضها وأحاول وأدها

 :يىحي. د

 .لعلك على صواب

 .أعتقد ذلك

**** 

 عودة إىل عينة من ألعاب العالج اجلمعى

 )4من  1(وآيف خياف املريض الشفاء؟  آيف يشفى السليم؟ 
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رامى عادل،. أنس زاهد، أ. وصلتنا إسهامات من آلٍّ من أ
حممود خمتار، الذين قاموا باالستجابة.أميمة رفعت، د. د

عادة،لدعوة مل تطرح فلعبوا اللعبة بأمانه، وتلقائية آال
رامى. أسامة عرفة، أ. مث تعقيبني غاية ىف األمهية من آل من د
ينشر ىف الربيد اليوم،  عادل، وبعد أن عقبت تعقيبا قصريا

أآتشفت أن األفضل أن أضم آل ذلك إىل احللقة الثالثة
احلد الفاصل"والرابعة من هذا املوضوع اهلام الذى فتح ملف 

لكن، وآنا حنسب أننا أوفيناه حقه "بني الصحة واملرض النفسى
حني اختلف املنهج لزمت املراجعة، وهذا ما سوف حناوله يومى
  الثالثاء واألربعاء القادمني مع استكمال هذه النشرة

اءى هلم منبالدعوة لألصدقاء واملتطوعني الرسال ما تر
 . استجابات

 ........يا ار اسود دا أنا لو خفيت  ·

 .......... يا حالوة دا انا لو خفيت  ·
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؟ממ..−512

 تعتعة

رب ال تتوقف وأنا جالس على مكتىبأدعو إىل ح... ماذا أفعل؟ 
أدعو إىل إعالن اهلزمية للبدء حاال من..   فأخجل من نفسى فأصمت؟

حيث ينبغى؟ أجد القذائف تنطلق حنوى تتهمىن من أول اجلنب حىت
جزاه اهللا خريا، عن هزمية" جوجل"اخليانة؟ رحت أستشري سيدنا 

أصمت. فىأملانيا، وعن انتصار فيتنام، فأفادىن مبا أيد موق
وأختلف مع حممد إبىن ىف تفصيلٍة آتبتها عن هذا املوقف األخري،
فيحضر ىل مقاال آتبه منذ سنوات، فأقتطف منه، ما تيسر، وأضع

 ".فليساحمىن"دون استئذانه،    مكان احملذوف،  "...." نقطا 

":جملة سطور" رسالة إىل انتحارى" مقتطفات من مقال( 
 )2005عدد يونيو ( حممد حييى الرخاوى : بقلم

مهزوم ألن العامل مل يعد. نعم أنا مهزوم، وعاجز"....
ينتظر مىن دورًا إال االستسالم ودفع مثن تذاآر الوجود املستهلك
معهم، وعاجز عن أن أبني له آيف أنىن أمحل شيئًا مهمًا جدًا

أنا املهزوم العاجز مستمر،"...." : "..... وخمتلفًا ، 
أستمر مراهنًا على أن اهللا مل ، )أنا( أستمر مراهنًا علّى

خيلقىن حملض اإلهانة، باحثًا عن حكمة أوضاعه، مؤمنًا مبطلق
، يبدو أن ما جعلىن أستمر ىف احلياة حىت هذه....،. عدله

اللحظة هو هذه اللحظة، أْن أستطيع أن أقوهلا ألخطو حنو ما
إال  أنت أيضًا مهزوم، لن ميكنك"........"....... بعدها، 

 ."أن تبدأ من هذه النقطة، ليس لديك إال هذا املرياث

أنىن أقبل أن) هذه(ليس معىن اعرتافاتى " .........." 
ولكن أيضًا. أعيش مطأطئ الرأس أو أن هذا هو ما أطلبه منك

فإنه مل يعد جيدى أن تفخر بالفراعنة وال باملسلمني األوائل وال
 ، )...........إخل(بصالح الدين 

فخر مصحوب بيقني بأنىن ال أعرتف هبذا ثـمَّ   . ..... ""
"، .. "لصاحل أحد إال أنا، لصاحل صدقى أنا، لصاحل نضجى أنا

مث هاجس يوشك أن يصبح يقينًا بأن الكل مهزوم، ..... 
ىف إعالن هذا والبدء منه -اآلن–وبأنىن صاحب أآرب فرصة متاحة 

الشىء األغرب،. علّىحنو شىء آخر أفضل من آل ما هو معروض 
 .بأنىن أآثر حرية -هبذا االعرتاف-أنىن أشعر 
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ساد منطٌق حساىب تنافسى) ........ غىب(لسبب ".........
تقاس فيه احلياة باألرقام، أرقام مل يعد لنا قبل هبا، وال إىل

فلينتصروا فيها وهبا، وألخرت لنفسى مسارًا آخر،. أبد اآلبدين
 ".ال أعرفه، ولكننا ميكن أن جنده معًا

أنا أيضًا مثلك، أريد أن أفخر وأن أنتشى مبا هو"....
 ، ..."أنا ومبا أنتمى إليه

أنا أيضًا مثلك ال أطيق هذا العامل التنافسى الذى يفرض
االستهالآى،.....لصاحل غبائه  " أنا"علىَّ أال أآون 

أصبحت أشك دائمًا ىف جدوى احللول السهلة، احللول"........
 آل مرة مل نقبل فيها اهلزمية ملىف" "............ السريعة

" ".........؟ أليس من حقنا أن ننهزم. نتعلم، ومل نتغري
إال هزائم أمسوها انتصارات) لنا حىت اآلن(ماذا قدموا 

أحيانًا، ونكسات أحيانًا أخرى، واستمرارًا للنضال والصمود
أنا" "....................." والتصدى ىف أحيان ثالثة؟ 

لك إن احلل ىف جلد الذات، إعالن اهلزمية ليس جلدًا ال أقول
للذات، اهلزمية حق ال بد من استغالله بشرف، اهلزمية واجب وإال

 ."أصابتنا لعنة غرور الشيطان

مل يضاعف مهانتنا إال إنكارنا للهزمية، مع أهنا آانت"
"–. نقطة بداية، نقطة انطالق أآثر واقعية الفرصة ألن متثل 

ال ميكن ألحد أن يبدأ حترُّآه إال من حيث هو، ال من :-....." 
 .حيث حيلم أن يكون، وال من حيث يتصور أنه ينبغى أن يكون

 هل ميكننا أن نعلن اهلزمية دون أن نكفر بأنفسنا؟

 هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونتجرع آالمها حىت نشفى من داء الكذب؟

التعلم منها هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونأخذ الفرصة ىف
 ومنهم ونشكرهم عليها؟

 هل ميكننا أن نعلن اهلزمية لنبدأ ؟

هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونبتسم؟ ألن حرب التنافس
 !االستهالآى ليست حربنا

هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونستمر؟ ألننا نعلم أننا مل
 !نستدرج بعيدًا عما هو حنن

ه ما زالت أمامناهل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونفخر؟ ألن
هل ميكننا أن نعلن  !الفرصة ألن نكون أآثر عدًال وتقوى

 اهلزمية دون أن نكفر باهللا؟

 انتهت املقتطفات من املقال،

ها هم اجلبناء وقد: وأآاد أرى ابتسامات غالبة تقول
مبذآرتىفأذآـّرآم، من فضلكم، "!! مهزوم من ظهر مهزوم: اعرتفوا

مث" حممد"زمية الشريفة آما وصلتىن من حتدد شروط اهل التفسريية
البدء فورا باإلعداد للحرب: وهى" جوجل"أفادىن هبا سيدنا 

القادمة بأدواتنا حنن، وشروطنا حنن، وتسريح اجليوش الرمسية،
وجتييش الشعوب طول الوقت، بعد خلع احلكام املسئولني عن اهلزمية ىف

 .ارخيناتلك اجلولة، خلعهم من وعينا ومما شوهوا به ت
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 التعلم من احملاولة، والرتاجع احلميد

 2007سبتمرب  4: االستشارة األوىل

سنة ىف سنة ثانية 17هو شاب عنده  :خمتار سالمة. د
ه بيشتغلوا ىف نفسثانوى، األول من ثالثة، والده ووالدت

املهنة بتاعتنا، بس ختصص تاىن، ومها برضه مش نفس التخصص
  . بتاع بعضهم

 بتشوفه بقالك قد إيه؟  :حييى. د

معايا بقاله شهرين، األعراض اللى جه :خمتار سالمة. د
حد مسيطر: فكرة بتيجى تقول له  بيها أعراض وسواسية،

.هو ماشى يقفز عليك يروح ناطط ىف الكرسى، لو قاعد، ولو
 دى الشكوى بتاعته، 

الشكوى بتاعت األهل إن هو عدواىن مع اخواته، هو 
سنني آان أول مرة بيتعاجل على أساس إن هو نوع 9بيتعاجل من 

من أنواع الصرع، وربطوها شوية بقعدته قدام الكمبيوتر
آان بياخد تيجريتول من سنة أوىل ابتدائى، وآان داميًا

بعد  الصرع، اعتربوه برضه جزء من حكاية بيشكى من صداع و
حسب آالم والدته ما ثبتشى حكاية الصرع دى قوى، يعىن آده 

هوس مع اآتئاب ىف(على إنه ثنائى القطب،  اتشخص بعد آده 
بس والدته ما وصفتشى طور اهلوس على إنه هيصه) نوبات

 وفرحة، أل جمرد فرط نشاط زايد قوى، طاقة زيادة 

   تاريخ عائلى إجياىب ألى مرض نفسى فيه :حييى. د

 أل مافيش :خمتار سالمة. د 

 جاب قد إيه ىف اإلعدادية  :حييى. د

 حاجة ومتانني ىف املية :خمتار سالمة. د

 ترتيبه ىف أخواته؟ :حييى. د

 األول :خمتار سالمة. د

 وبعدين؟ :حييى. د
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اقرتحت عليهم إنه  بعد آام مرة آده :خمتار سالمة.د
نشاط النهارى ىف املنوات، مع جلساتييجى يوم معانا ىف ال

العالج النفسى، أعرفه أآرت، ويطـّلع الطاقة اللى عنده
 معانا ىف النشاط

 آويس ، بس مش بدرى شوية ؟ :حييى. د

من ثالت أيام والده اتصل بيأجل.... :خمتار سالمة. د
بعد  وإنه   وقال ىل هو مش عاوز يروح املنوات تاىن،   اجللسة، 

نوات املرة اللى فاتت بقى متعفرت والتنطيط بعدمارجع من امل
 عدوانية على اخواته    بدأ يزيد تاىن، وهات يا   ما آان قل

 مني آان معاه ىف املنوات؟ :حييى. د

 أنا  :خمتار سالمة. د

 قد إيه آل مرة ؟  بتقعدوا  :حييى. د

حواىل  يعىن، 9إىل  6أو  5.30 بنقعد من  :خمتار سالمة. د
 يعىن؟ ثالثة وشوية ثالث ساعات 

يعىن آنت عامل له ختطيط حمدد ىف التالت اربع :حييى. د
 ساعات دول ؟ 

 آه طبعا  :خمتار سالمة. د

، وّال جمرد"رسالة" عايز توصل له من خالهلم   آنت :حييى. د
 .زى أمه ما بتقول" تطليع طاقه"

أل أنا آنت ىف االتوبيس قاعد جنبه أغلب :خمتار سالمة. د
 . بس بعض االوقات باسيبه مع املرضى الوقت،

 السؤال ؟؟ :حييى. د

اللى عملته صح وال غلط ؟ مش عارف :خمتار سالمة. د
 الرسالة وصلت وال أل 

 اهنو رسالة؟ :حييى. د

إنه ما يكملش ىف سكة املرض ، إن السكة :خمتار سالمة. د
 دى مش نافعة

رسالة وال تبليغ  مش أنا سألتك هو تطليع طاقة  :حييى. د

 أنا قلت تبليغ رسالة  :خمتار سالمة. د

الرسالة إللى هى إيه بقى؟ اىل انت قلتها :حييى. د
 " !!!إنه مايكملش ىف سكه املرض"  دلوقىت؟

 أيوه  :خمتار سالمة. د

طب مش دى عايزة تقول لنا، وتقول لنفسك شوية :حييى. د
نواتالفكرة آده مظبوطه، بس انت حاتستعمل امل. تفاصيل زيادة

الرسالة دى ازاى؟ حا تبلغها أزاى؟   بدرى قوى آده عشان توصل 
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أنا شايف إن العيانني بيخفوا، يبقى فيه :خمتار سالمة.د
 رسالة بتوصل، إمال بيخفوا ازاى؟

أصل املنوات دى بالنسبه ىل متثل عندى تاريخ :حييى. د
وانا باحاول من خالهلا أىن 73جامد شويه وطويل، يعىن من سنة 

وللعيانني حاجة، ميكن هى دى اللى بتسميها انتأوصل لنفسى 
رسالة دلوقىت، بس آانت احلكاية جد أآرت من دلوقىت شوية على
حسب ما بامسع، آنت باوطى اعزق مع العيانني أنا والدآتور
رفيق اللى دلوقىت رئيس عيادة ىف فرنسا بقاله مخستاشر سنة،

عيانني،عزقنا حلد ما حفرنا محام سباحة بنفسنا إحنا وال
بنىت عزقت معانا" مىن"وبعدين ردمناه، مانفعشى، وآده، 

وهى ىف اإلعدادية، وملا عملت املستشفى النهارى بتاعها 
.يسرية، ما هى د.اجنلرتا عند د  اليومني دول، وراحت زيارة

وهى بتشتغل ىف اجنلرتا بقاهلا  يسرية آانت معانا هنا برضه،
تتفرج على املستشفيات عشر سنني، ملا مىن راحت اجنلرتا

يسريه قالت. النهارية هناك عزقت مع العيانني اخلواجات، ود
وهى بتعزق بالفاس ىف" مىن"ىل اجلمعة اللى فاتت على خربه 

فاملنوات يعىن مش مسألة تطليع طاقة، أو تعليم اجنلرتا، 
مهارة، دى تكوين عالقة جديدة بينا وبني العيانني، بني

وبينا آلنا وبني األرض والعرق، والعملالعيانني وبعضهم، 
اليدوى، املسألة عشان نعرف إيه الرسالة اللى بتوصل

تفاصيل وتفاصيل التفاصيل، مثال ملا نربط العزق  حمتاجة
بنرتاهن على البطيخه على إهنا محره  بالفاس مع اهليصة واحنا

، وهى على وش مني، وملا آنا بنجيب الطعمية من"مش محره"وال 
سالمه اهللا يرمحه، ما آانشى ينفع ناخدها سندوتشات معانا عم

من املستشفى، مني اللى يروح جييب طعيمة، ومني اللى حيّضر
األآل، فالتفاصيل دى هى اللى بتفرق، آنا بنخلط العمل
الشاق باهليصة والفرحة ، مسيها نكوص زى ما انت عايز، لكن

فيها خلطةنكوص مسئول، آان فيها مساح والتزام، وآان 
عنده مخسة ومخسني  أعمار خمتلفة ، يعىن فريق الكورة يضم واحد

سنة مع عيل عنده اتناشر سنة، آان لينا قواعد حتكيم خاصة،
يعىن مش من حق أى واحد حيط جونني، جون واحد طول املاتش هوه
اللى يتحسب له، عشان يضطر يباصى لزميله، وما تبقاش

  ّوى الروابط ىف آرة اليد،املسألة تنافس مطلق، آنا نق
اللى يرمى الكره لزميله من غري ما يزعق وينطق ونشرتط إن 

آل واحد ينطق اسم التاىن وآده، امسه عاىل يبقى فاول، يقوم 
أنا عارف إنت ما عندآشى فكرة عن التاريخ ده آله، يا ترى
حد قال لك عليه، يبقى أهنى رسالة آنت عايز تبلفها للعيان

عادة الرسالة بتبقى حمدده وصغريه جدا. خالل إيه بتاعك، من
ومستقله، وبعدين توصل رسالة تانية حمدده وصغريه ومستقله

ببعض، من غري ما نعرف قوى ازاى، بس برضه، وبعدين يرتبطوا 
 نعرف آل حاجة واحدة واحدة من خالل النتيجة

ما هو النتيجة إنه رفض ييجى، وابوه :خمتار سالمة. د
 .بلغىن ده

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3932



א  25I01<I2009א –א

ظن آده واهللا واعلم معناه إن العيان بتاعكأ :حييى.د
ما احتضرش آفايه، أنا مصدقك وحمرتم فكرتك إنك تستوعب 

الطاقة، مش جمرد تطلعها، بس الدخلة ىف السن دى ، من
الطبقة االجتماعية دى، عشان أغراض زى آده، الزم هلا حتضري
جامد، ومني عارف هوا اللى رفض وال ابوه هو اللى ما

، آتري من األهبات الشيك) من وجهة نظره(باهللس ده اقتنعشى 
ما هو بريوح النادى ، يفتكر إهنا رياضة واحد: دول يقول لك

اتنني، واحد اتنني، وبعدين إنت حاتالقى صعوبة أآرت ملا تيجى
تربط بني اجللسة الكالمية ىف العيادة، واخلربة النشاطية ىف

ا وىف فايدهتا، ميكنلو شرحتها له واتكلمتوا فيه  املنوات،
القدمي ليل" العالج املعرىف"تتحرق، عكس اللى بيقولوه بتوع 

الربط ما بني مفردات العالج عشان تعمل مجلة سليمة  مع هنار،
امسها الصحة فن قائم بذاته، صنعة عايزة ممارسة مش عايزة

  .فهم وشرح زى ما بيزودوها بتوع العالج املعرىف التقليدى
دنا بيسبق الكالم، والكالم إن ما آانشى يصب ىفالفعل هنا عن

 الفعل، ميكن حيرق مفعول الفعل

 إزاى يعىن ؟ :خمتار سالمة. د

العيان بتاعك ده بالذات، إللى هوه ىف الغالب :حييى. د
الكالم عنده منفصل عن هوسى، أو أقل شوية، يعىن حتت هوسى، 

يفرقعالفعل، والفعل منفصل عن اهلدف منه، يقوم يتنطط و
بالشكل ده، وزى ما بقول لكم داميا، العيان اهلوسى اهلايص،
اللى بينكت عمال على بطال، ويكلم اللى يسوى واللى ما
يسواش، اللى يعرفه واللى ما يعرفوش، ده عالقته باملوضوع
صعبة جدا، جدا، غري ما يتغر فيه الناس ألول وهلة، دانا

أآرت من الفصامى) املوضوع(الحظت ساعات إنه بيلغى اآلخر 
اهلوسى بيحتوى املوضوع جواه، وهات يا !!! تصور. ساعات

 تنطيط، فما يفضلشى حاجة بره يعمل معاها عالقة 

 يعىن أنا غلطت إىن وديته املنوات؟ :خمتار سالمة. د

طبعًا، بس ميكن استعجلت شوية من حرصك عليه،ال  :حييى. د
دى، فجه الرفض اللى يعىن ما حّضرتوش ال هوه وال أهله للخطوة

 انت مقدم احلالة عشانه ينبهك لده،

 يعىن أضعط عشان يروح تاىن وال اعمل إيه؟  :خمتار سالمة. د

الرتاجع هنا حاخيلى موقفك مهزوز، إنت.. ما أظنش :حييى. د
تستىن اجللسة اللى بعد آده ىف العيادة، وميكن تطلب تقابل

ر نيابة عنه، وتشوفأبوه، لو احتاج األمر،مش هوه اللى اعتذ
.انت وصلت حلد فني، وحاتكمل ازاى، واللى فيه اخلري يقدمه ربنا
وما تنساش الطبقة االجتماعية دى، ومهنة أبوه وأمه ما
عندمهشى فكرة عن احلرآة اللى من النوع ده، وال عن العمل
اليدوى، وال عن الرسالة اللى انت عايز توصلها، وال عن العالج

ق، بيبقى آل مههم إن ابنهم يهدى وجييب منر زى مااللى حبق وحقي
مها جابوا، وخالص، فالزم حتط ده ىف االعتبار وتستحمله، مث إنت ما
بقالكشى معاه أآرت من شهرين، يعىن بدرى قوى إنك حتكم على

 .اللى انت عملته آده، تظلم نفسك، وتظلمه
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 يعىن اعمل إيه؟ :خمتار سالمة.د

عالقة شويتني وحتاوليعىن هتدى اللعب، وتطول ال :حييى. د
تاىن إذا شفت إن ده لسه مفيد، هو ملا جه ىف اجللسة اللى بعد

 . آده ىف العيادة إنت فتحت موضوع املنوات تاىن

بصراحة أنا ماتكلمتش معاه عن حكاية :خمتار سالمة. د
 املنوات، حضرتك شايف أفتحها وال أل 

 ىف فرق إنك تفتحها، من إنك تنكشها  :حييى. د

 طيب أنكشها يعىن؟ :تار سالمةخم. د

يعىن، زى ما تشوف، خليها بظروفها بعد اللى :حييى. د
وصل لك ده إذا آان وصل لك حاجة، اعتربها يعىن رسالة مىن زى

 الرسالة إللى آنت عايز توصلها له

 .يا رب تكون وصلت  :خمتار سالمة. د

 حانشوف :حييى. د

***** 

   االستشارة الثانية بعد حواىل شهرين

30/10/2007 

سنة ىف ثانية ثانوى 17  العيان عنده... :خمتار سالمة. د
 األول من تالتة، اللى انا آنت قدمته هنا قبل آده 

 بقاله معاك حواىل مخس شهور، مش آده :حييى. د

 أيوه :خمتار سالمة. د

 ىف خالل مخس شهور   مرتني وبتعرضه  :حييى. د

 أيوه :خمتار سالمة. د

 ى، يا ترى فيه إيه؟ ماش :حييى. د

هوه عادة أمه بتدخل األول ىف اجللسة، :خمتار سالمة. د
بتأخذ تقريبًا ربع ساعة من بداية اجللسة، بتقول اللى حصل 

طول اإلسبوع، داميًا هى بتبدأ معايا باحلاجات السلبية، وىف
آل األخر بتحن عليا وتقول بس هو بيذاآر آويس، وإن 

واسية اللى بتطلع ىف صورة التنطيطمشكلته هى األعراض الوس
دى، وساعات ىف صورة آالم قبيح مع والدته، ده بيظهر قوى مع

 .والدته، عشان والده بيضربه لو عمل معاه حاجة زى آده

 آالم قبيح يعىن إيه  :حييى. د

يعىن بيشتم، وآالم عيب، وهى عشان شيك  :خمتار سالمة. د
لنص، بتكتفى إهنا تقول وآده، ما بتقدرشى تقول ىل األلفاظ با

 .قوى خالص إنه آالم وحش وحش

 يعىن آل الكالم اللى بيقوله، هى ماقالتهوش :حييى. د
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 ماقالتهوش  :خمتار سالمة.د

 وال هو قاله  :حييى. د

 وال هو قاله  :خمتار سالمة. د

أصل فيه يعىن فرق من إنه يقول هلا إنت مش :حييى. د
ىن يغوط زىآويسة خالص خالص مامى، وإنه يقول آالم وحش يع

ما انت عايز، يبقى حا نفهم مدى خروجه عن املألوف ىف طبقته
 ازاى؟

ماشى، أنا فهمت إنه وحش قوى، ما قدرتش :خمتار سالمة. د
 . أآرت من آده

 يعىن وصل لذآر أعضاء وقباحة مثال  :حييى. د

 تقريبا  :خمتار سالمة. د

 عرفت إزاى؟  :حييى. د

آالمها، بس هى بقى برتآز يعىن من طريقة :خمتار سالمة. د
على الشكوى من التنطيط الزيادة عشان بيبان قدام الناس

هى بتكتـّم عليه عشان أبوه ما  اخلارج الكالم   آلها،
 يعرفشى، عشان ما يضرهبوش

 طب واملدرسة؟  :حييى. د

 الواد بيذاآر آويس  :خمتار سالمة. د

 السؤال بقى؟ :حييى. د

ىن أنا قلت هلا خالص، نقول له إنالسؤال إ :خمتار سالمة. د
إنت تتنطط زى ما انت عايز، بس ما تأذيش حد، ونديله مساح
بالوسواس، يعىن ومساح بالتنطيط، بس ىف حدود البيت مش بره،

خالص  فهّى بتقوىل برضه بيحصل بره وبيحصل ىف املدرسة، قلت هلا
 مش نافع حكاية السماح دى يبقى خلى أبوه يعامله  ما دام

   .براحته، ونشوف بقى السلطة والتهديد حا يعملوا إيه

 هو الولد عالقته بيْك انت إيه؟ :حييى. د

 بيحبىن وعالقته بيا آويسة  :خمتار سالمة. د

هو اللى بيحرص إن هو جييى؟ وال أمه هى اللى :حييى. د
 بتجيبه؟

 هو بيحرص إن هو بيجيى  :خمتار سالمة. د

 يعاد؟ بيفكرها يعىن؟وبيسأل أمه على امل :حييى. د

 آه :خمتار سالمة. د

 السؤال تاىن إيه؟، معلشى ساحمىن :حييى. د
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السؤال إن هو أنا بعد ما أخذت القرار :خمتار سالمة.د
دى جابت أبوه ودخل  ده وسبت ابوه عليه، فهى بعد اجللسة

فأنا قلت له خالص خد راحتك وانت متحمل املسئولية،  معاه،
توا شايفني املوضوع ده مشإعمل اللى إنت عاوزه ما دام إن

مرض قوى، الراجل زى ما يكون اختض، لكن أمه أعلنت إهنا مش
 أنا حاسيب البيت   موافقة ، وبتقول ىل لو ابوه ضربه،

 أنا إيه؟  :حييى. د

حاسيب البيت، ألن أبوه بيضربه ضرب :خمتار سالمة. د
ىفعنيف، ممكن يوصل إلن هو يإذيه يعىن، وبتقول إنه ممكن ميوته 

والسؤال هو إىن مش عارف أعمل إيه ىف  نوبة ضرب زى دى،
الرسائل اللى بتوصلها األم دى، يعىن ىف األول ىف بداية اجللسة
بتوصل ىل الرسايل إن هى عايزاه يتضرب، ىف اآلخر بتقول أل ده
إحنا ما اتفقناش على آده، وبعد آده قلت لك أل ماتقولش

ا هو آفاية عليا جناحهلباباه، إنت عاوز باباه يضربه، م
إلنه حاليًا بدأ جييب الدرجات النهائية، والواد قال ىل أنا

  لو حاتضرب مش حا ذاآر 

 بس انت زى ما تكون مسحت بالضرب  :حييى. د

 مسحت بصراحة :خمتار سالمة. د

 ورجعت ىف آالمك وال مارجعتش؟ :حييى. د

 رجعت  :خمتار سالمة. د

 يضربه يعىن انت قلت ألبوه :حييى. د

 قلت له إعمل اللى تشوفه صح  :خمتار سالمة. د

 ورجعت قولت له مايضرهبوش :حييى. د

 آه :خمتار سالمة. د

 وال قلت ألمه تقول ألبوه  :حييى. د

   أل، أل، آان الكالم قدام األب مباشرة :خمتار سالمة. د

   طيب وبعدين؟ :حييى. د

األم ىل وبعدين الرسائل اللى بتوصلها :خمتار سالمة. د
هى فرحانه بنجاحه، طول الوقت مش عارف أعمل فيها إيه، 

 أنا أعمل إيه معاها ؟ وىف نفس الوقت عمالة تشتكى،

ما هى اللى مماشيـّة املسائل حبساباهتا، بتستعملك :حييى. د
باملسطرة، وبتوقف أبوه باملسطرة، وتذاآر للولد باملسطرة،

 !!!!! أآرت من آده؟ عايز إيه!! آرت خريها، قامية بالواجب

هى فرحانة، وىف نفس الوقت عايزه املزيد :خمتار سالمة. د
إنه يبقى مؤدب،  عايزه املزيد، عايزه آل حاجة، عايزاه

 ومايشتمش؟   وشاطر، ومايتنططش،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3936



א  25I01<I2009א –א

 مش هوه أول واحد من تالته  :حييى.د

 آه وبعده ولد وبنت  :خمتار سالمة. د

 أعمارهم؟ :حييى. د

إعدادى والبنت يبًا ىف تالتة الواد تقر :خمتار سالمة. د
 إبتدائى  ىف رابعة 

 وضعهم إيه ىف احلدوته ديه  :حييى. د

 وضعهم؟ :خمتار سالمة. د

  دى وال! بيسمعوا األلفاظ الوحشة قوى قوى  :حييى. د
 مابيسمعوهاش؟

 بيسمعوا ، وبيغيظوا الواد  :خمتار سالمة. د

لوا إيهآلمة بيغيظوه دى غريبة جدا، يعىن بيعم :حييى. د
 بالظبط؟ً  

  بيغيظوه  :خمتار سالمة. د

 يعىن إيه بيغيظوه  :حييى. د

 له إنت جمنون  بيقولوا :خمتار سالمة. د

 !!! آدهه ؟ :حييى. د

أمسح لالب يأدبه،  أنا اعمل إيه دلوقىت، :خمتار سالمة. د
 وال إيه، ما انا برضه عايز احافظ على النجاح 

ى حرصك على جناحه يف الدراسة،بصراحة آرت خريك عل :حييى. د
أصل واحد زى ده لو وقف حا يقف، وسبحان من يتعتعه، أنا
شايف ان الولد عامل معاك عالقه، ودى حاجه جيدة، ىف الظروف
دى هو زى ما يكون بيلجأ لك يستنقذ بيك حتوش عنه أمه

اختالفهم حوالني معاملته، وأبوه مع بعض، وبرضه حتوش عنه 
بيخليه حيرص إنه ييجى، وإنه يفكرهموده ميكن اللى 

بامليعاد، وانا شايف دى نقطة بداية آويسة، احنا عايزين
الواد يبقي حريص انه ييجيي، زى ما يكون الواد عايز مصدر
مش متحيز ال لده، وال لده، وإذا خلعوا مها االتنني هو حمتاج

 . سند بداهلم، اللى هوا انت 

ب، أنا راجل قدمي وماهو مبدأ الضر :النقطه التانية 
عنديش مانع أقر مبدأ العقاب، حىت بالضرب أحيانا، لكن مش
سبهلله، يعىن باحط شروط صعبة جدا للى عايز يتفلحس ويضرب،

الشروط دى، ما اوافقشى لو إيه  واذا ما ضمنتش تنفيذ
باألذى، وعادة هى ما بتتنفذشى، فأرجع ىف آالمى فورا، ما هو

رجعت ىف آالمك، مش بعد اما وافقت، : انت برضه عملت آده
 آده؟

انا فهمت إنه هو بيضرب بغـّل، ما هو ده :خمتار سالمة. د
 اللي خالني أرجع

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3937



א  25I01<I2009א –א

.أهى حكاية الغل دى أبشع حاجة ىف الضرب :حييى.د
ماينفعش تضرب عشان انت زهقان، ما ينفعشى تضرب وانت

عندك توقيت  شخصيا مش متأمل أآرت من اللى بينضرب، مث خد
م يكون مالزم للغلط مباشرة، مش بعد ما يصلحالضرب، الز

 الغلط أو يعمل حاجة آويسة تقوم انت تفتكر وخد عندك،
وبعدين الضرب ملا ييجى من والد مهزوز بريجع ىف آالمه وهو
بيضرب حىت، بيهز صورة الوالد أآرت ما بيديه شكل القوة
واملسئولية، يعىن باختصار الضرب اللى أنا بامسح به نادرا

وا اللى الضرب اىل ممكن يوصل رسالة احلزم، مش اإليالم، ودهه
 . ما عادشى موجود خالص، يبقى احملصلة ىف الغالب إن بالش منه

مث خلى بالك إنت الزم تشتغل ىف عالقة أبوه وأمه، مش بس
 فيما يتعلق بالولد، باين فيها حاجات عايزه شغل، 

وايا السؤالانا عارف، أنا طول الوقت ج :خمتار سالمة. د
ده، هوا إيه احلكاية بالضبط، مها االتنني دول عايشني مع بعض

 ازاى؟ 

أل ما هو ده برضه من صلب شغلتك مهما آانت :حييى. د
ثقافتهم، أو طبقتهم االجتماعية، إنت طبيب، وآل قنوات
التواصل بني األب واألم بتسمع ىف العيال، آل القنوات

 املادية والدينيةالفكرية والعاطفية واجلسدية و

هى األم ما بتسلمش علّى، هى مش منقبة، :خمتار سالمة. د
ما بتسلمش عليا، فانا خفت اسأل يف احلته دى   حمجبة بس، لكن

من غري ما تعرف آل احلاجات دى مش حا تقدر تفهم :حييى. د
أبعاد االختالف، وال قد إيه الولد بيدفع التمن، ولو تالحظ

حاجة، عليها وسوسة، ميكن تقول لك  حرآته اللى بيقولوا
الواد آل ما يستقر يفز، آل ما يهدا يزعق، آل ما يقعد
يقوم، أنت ال زم تدخل منطقة األم واألب واحدة واحدة، ميكن،
مني عارف، وانا شايف ما دام األمور بالغموض ده ىف املنطقة
دى، يبقى مننع حكاية الضرب دى هنائيا، ليكون الراجل ده

مراته بغّل، مش بيضرب الولد، هو الغّل، وده اللفظ بيضرب
اللى انت استعملته، وانت استعملته عشان وصل لك، بيكون

 بني الراجل والست، وبالعكس، أآرت ما بيكون بني األب وإبنه

 يعىن اعمل إيه ؟ :خمتار سالمة. د

جنحت ىف الظروف دى،  إنت آرت خريك، آفاية إنك :حييى. د
آله، وإن الولد حيرص بنفسه إنه جييلك،إنك تتجاوز ده 

ويستمر ىف دراسته، وجييب النمر النهائية زى ما بتقول،
واديك ماشى باحملكات دى واحدة واحدة، وآل ما حا جتيلك

بس اللي انت  معلومات أحسن، حا تتخذوا قرارات أحسن،
عملته، واللى بتعمله ده جيد جدا، مثال إنك تقدر تاخد

بالسرعة دى، ده مش عيب، ابدا بالعكس هو قرار وترجع فيه
دا الطب، وهى دى احلياة، وما ختافشى من رأيهم ىف ده، إحنا
مش ىف حمكمة، وحىت احملكمة يا أخى فيها استئناف ورجوع، لكن

 إنت ما عزمتش عليه يروح املنوات مرة تانية: قل ىل
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أله، ما انا فهمت من املرة اللى فاتت :خمتار سالمة.د
 آفاية، إنه هو ما احتضرشى

 يعىن بتحّضره بقى وال إيه :حييى. د

ال، ال، ظن أنا صرفت نظر، اآتشفت أن :خمتار سالمة. د
الرسالة اللى اتكلمنا فيها صعب توصل له ىف الظروف دى،

 اآتفيت باملذاآرة والعالقة

 . بصراحة برافو عليك :حييى. د

  

  

اسم املكان الذى به املزرعة والنشاطات النهارية، -
هب إليه مرضى املستشفى مرة أو مرتني أسبوعيا وميكن أنويذ

 .ينضم إليهم مرضى من العيادة اخلارجية مثل هذا املريض
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א−514 אאא אמ

 ،...وّلى

  ُألىل،ا  الدالالِت  فأفرغِت 
  ،.. سقطْت

  ، املتملمُل   رُحيها   تفَّتَح   
  ، .. ذُبلْت

  لقيانا    أسراُر   وتطايرْت ،  برحيـِقها   ْعبُقها   تداخِل
  .اللقاْح 

  ،  عَثـْرْت

  ) األّوِل   أمِس   غَري متنَّى  (  
  مالْت،

 بأَنِينِها   ليُلها   تسربَل   
  ماَءْت،

  األشهِب،   الظالِم   جوف   ِمْن   وانقضَّ ،  آفِّها ىف    َهاآهُف    َتَقْوَقع

  . ُفـّجرْت   والثقُوب   أملُس   الوجُه

  ) يرعوى؟   هل ( 

 ........  
  ، َقاَمْت ....  

  ، اَملَتبتَُّل   الَعاشُق فأْقَعى    

    ِحجرَها ىف 

  ، اَملَتخثَّر   ُآَحلها   َبقايا نثرْت 

  : وَسَماُؤها

  .ماأمـْـطرْت

  ، َتْسَألُوا   ال   

  : َفْاذَبُحوَها   أو

  ، َناِبَها ىف  ،  َخْفقـِها ىف    سرُّها

  ، هبا توِمى  الىت    العني   طـرفة ىف 
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  بالدَُّمى،    املزرآش   القلِب   ُمْقلة ىف 

 .الَعَمى   بعد

  : فوْك   ُفضَّ   ال   ياَطـْلسمًا

  ، األمثِل   باحملبِّ أوىل    الذلُّ" 

  ".الغاشية   ظل   حتت   حيبو والغــِـرُّ 

  اشهدى،   القِرب   أشواهد

 ِبَه ُتْخفى    ِبـتـُراهبَا   فتلّفعْت .. 

  ،  َببوِحَها   الُيَباح   ِما   

  ....  إذا َحتَّى 

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

  َبَكى،   َمْن   أّوُل لسُت    ال

  اُجلْعبِة،   امتِالء   رغم   جائعا   تضّور   من   آخر   لست ،  ال

 السَّحاْب َسوى    اجلراِب ىف    ما   

  ، السَّراْب سوى 

  .انتبْه   تْسُج   مل   ليُل   يا   

 يا صبُح ّملا تنبلْج

 اجلــُـّبِة   فراغ ىف   -سوٍء   بغري  - يديك  واْمُدْد 

 . َمْنبَعى  ىف   ضارب ِجْذر    دون   جذعك   خيضرُّ   ال   حّق   يا

  

 أِلـُملَتَقى؟

 اْملَدَى؟   أْيَن

19/10/86 
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אאא:−515

مالحظات عن العالج املعرىف، والعامية، والفصحى،(
 )والثقافة

وأن أحتدى وأنا أتلقى، وأن أحب أن ألعب وأنا أفكر،
 .أغّير وأنا أآتب

منذ حواىل أسبوع، وصلتىن دعوة آرمية من صديق صاحب أفضال
جابر عصفور، تدعوىن حلضور الصالون. د.علّى وعلى الناس أ

، وألنىن،"العالج املعرىف"الثقاىف مبناسبة صدور ترمجة آتاب عن 
اهتمامى مهتم جدا آما الحظتم بالعلم املعرىف، أآثر من

بالعالج املعرىف، وألن املرتجم هو من أقرب تالميذى إىل فكرى،
ومراجع الرتمجة هو أحد أجنبهم، فقد فرحت أهنما اجتهدا هكذا،

 . ىف هذا املوضوع بالذات

وبلغىن) حواىل مخسمائة صفحة(توآلت على اهللا واشرتيت الكتاب 
هذا الكتاب ،"ليس هكذا"، "ال"منه، أعىن وصلىن من خالله، أْن 

هكذا ال يصلح لثقافتنا، ال أوافق، حىت لو آانت آاتبته هى
تقريبا، أعىن(أرون بيك، : جوديث بيك، إبنة منشئ هذا العالج

الذى أعطاه امسه، فالعالج املعرىف احلقيقى أقدم من الطب النفسى
 .وهو الذى آتب البنته مقدمة الكتاب) شخصيا

كتاب وأقارنه مبا أمارسهامتألت غيظا وحتديا وأنا أقرأ ال
وسوف أحبث له" (العالج املعرىف"- لألسف –من عالج أمسيه أنا أيضا 

، فهو خيالف أبسط ما)غالبا عن اسم آخر، أو يبحثون هم
حتاورنا حوله، وجربناه هنا، من ألعاب نفسية طوال صدور هذه
النشرات، وهو خيالف أيضا أبسط أساسيات ما أمارسه من عالج

مبىن على - هذا العالج اجلمعى- حواىل أربعني عاما، وهو  مجعى منذ
العلم املعرىف، وتعدد قنوات التواصل، أآثر من أنه عالج

املهم محدت. هى املستعملة أآثر" جشتاللت"جشتالىت، مع أن صفة 
- وشكرت ىف نفسى صاحب الدعوة الكرمية واملؤلف واملراجع  –اهللا 

اذا أمارس،باملقارنة مباذاأن أتاحوا ىل هذه الفرصة ألعرف م
 .هناك، وبذلك أتعرف أآثر على خصوصية ثقافتنا

حىت أآون أمينا جمتهدا، ومل أآن قد قررت االعتذار عن
املشارآة ىف الصالون بعد، اقتنيت ىف نفس الوقت آتابا أحدث، 
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آتبه عامل مصرى، ومعاجل معرىف، قدير، هو األستاذ الدآتور
على وضععبد الستار إبراهيم، وأنا أعرف آم هو حريص 

ثقافتنا العربية ىف االعتبار، ىف املمارسة والتنظري على حد
، وقد وجدته أقرب،"عني العقل"سواء، الكتاب بعنوان 

 وأبسط، وأآثر فائدة، وأشياء أخرى آثرية،

أحملت هلا ىفانشغلت بإثبات مالحظاتى، وباملقارنات الىت 
 : ، وهذا نصهارسالة االعتذار عن املشارآة

لدآتور جابر عصفور، مدير املرآز القومىاألستاذ ا
 للرتمجة،

 بعد السالم عيكم 

أشكرآم على آرمي دعوتكم للمشارآة ىف الصالون الثقاىف
بالس ملناقشة آتاب 2009يناير  25الذى سوف يعقد اليوم 

، وأتقدم باالعتذار عن عدم متكىن من املشارآة"العالج املعرىف"
 .ف حادة، خاصة جداىف هذا الصالون اهلام، لظرو

هذا وأنتهز الفرصة ألعرب عن شكرى وتقديرى للجهد الذى
إيهاب اخلراط،.طلعت مطر، واملراجع د.بذله آل من املرتجم د

وآالمها من أعز وأجنب تالميذى، فأوليت هذا العمل اهتماما
خاصا لشدة حاجتنا إليه ىف مرحلتنا الراهنة، آما قمت بعد

ؤلف حديث صدر مؤخرا عن نفس املوضوعقراءته مبقارنته بعمل م
دار الكاتب للطباعة والنشر سنة(، "عني العقل"بعنوان 

عبد الستار إبراهيم، وقد وجدت من خالل. د.تأليف أ) 2008
املقارنة ما حيتاج إىل نقد هام لن أمتكن من املشارآة به

 .اليوم

ويشرفىن أن أرسل رأىي مكتوبا الحقا لكل من املؤلف واملرتجم
وللجنة الىت أجازته ملن يطلب منهم ذلك، وخاصة فيما يتعلق

 :بالنقاط التالية

ىف مصر: هبذا العمل) مث من يليه(مـَـن املخاَطـَب األول  -1
 ؟)مسئولية جلنة اإلجازة(والعامل العرىب 

أين يقع هذا الكتاب بالنسبة للتطورات األحدث ىف -2
ور به إىل احلرآة، وقد وصلت حرآات التط"العالج املعرىف"

أين اهلوامش؟(الثالثة الىت تفرع منها ثالثة أنواع حىت اآلن؟ 
مبا ىف ذلك اإلشارة إىل الضعف الشديد للربط بني ما يسمى

 )العالج املعرىف والعلم املعرىف احلديث؟

ما مدى عالقة هذا الكتاب بالثقافة املصرية العامة، -3
دة العملية ىفوالثقافة العربية، سواء من حيث الفائ

، أو الفائدة املعرفية)اإلآلينيكية(املارسة العالجية 
النظرية، علما بأن اختالف الثقافة العامة فيما يتعلق هبذا

هو من أهم االختالفات -العالج املعرىف –املوضوع بالذات 
الدالة ىف املمارسة اإلآلينيكية ىف العالج النفسى خاصة، حيث

، منطا وحمتوى، وما أوثق ذلك مبا هوينبىن على تعديل التفكري
 .ثقافة
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مع آل احرتامى للعامية املصرية خاصة، والىت أعتربها -4
لغة آاملة ال يعيبها إال أا شفاهية ىف املقام األول، فإنىن

ولو اقتصرت على احلوار –أتساءل إىل أى مدى جتوز الرتمجة 
من اإلجنليزية–الذى فاقت مساحته أآثر من نصف الكتاب 

العامية املصرية املنطوقة مث املكتوبة، هذا علمااملكتوبة إىل 
بأن الكتاب املقارن املؤلف حمليا ىف نفس املوضوع، واملشار
إليه سابقا حاال، قد تعمد أن يورد احلوار باللغة الفصحى،

 .وآال التوجهني حيتاج إىل مناقشة ليست قليلة

وأخريا أود أن أنبه إىل رأى خاص سبق أن آتبته منذ -5
مسئولية الرتمجة بني تسطيح الوعى"من ربع قرن عن  أآثر

فيما خيص تشكيل وجداننا القومى احلديث،" واختزال املعرفة
مرفق(وأثر ذلك على تشكيل الوعى القومى واهلوية اخلاصة 

طيه عشرين نسخة حمدثة من هذه األطروحة لسيادتكم ومن شاء
أيضا من احلاضرين، وميكن الرجوع إليها ىف موقعى اخلاص

www.rakhawy.org).( 

وأخريا أآرر اعتذارى وشكرى، وأمتىن للمجتمعني التوفيق
حاال ومستقبال ىف آل ما حيقق ما أملته ىف مشروع الرتمجة لأللف
آتاب الثانية حىت قبل تأسيس الس األعلى للرتمجة، وأعترب أن

جابر. د.ذلك من أعظم إجنازات الصديق الرائد الكرمي أ
 ).ما أعظمها ىف آل جمالو(عصفور 

شهرت العامل، مكررا تعزيىت ىف. آما أنتهزها فرصة ألشكر د
والدها الكرمي الذى رحل عنا وحنن ىف أشد احلاجة إىل حضوره
فاعال مرشدا هاديا هذه األيام خاصة، وأذآر أنه آان صاحب

قضايا"الفضل ىف نشر أطروحىت املرفقة والسالفة الذآر ىف 
ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، واغفر لنا، اللهم "فكرية
 .وله

 وعليكم السالم 

 حييى الرخاوى 

 2009يناير  25حتريرا ىف 

* * * * * 

 مث بدأت ىف آتابة نقدى املقارن بني الكتابني

"عني العقل"ىف الكتاب املصرى العرىب  -أثناء ذلك–وجدت 
وعة منما شدىن، خاصة ىف املالحق الىت أثبت فيها املؤلف جمم

لتغطية أبعاد ومواقف ومتطلبات) االستبيانات(األسئلة 
التعرف على من يطلب املشورة واملساعدة هبذه التقنية اجليدة

بالطريقة املقدمة ىف الكتاب، وحني مهمت -العالج املعرىف  –
برتمجة بعض هذه االستقصاءات إىل العامية املصرية، ألقرتب منها

قوق الطبع، وقررت أن أستأذنأآثر، توقفت منتبها إىل ح
 املؤلف أوال، وعدلت بعد بضعة سطور
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آنت قد قمت بنفس احملاولة بالنسبة لالختبار األشهر
، ولكنىن ملMMPI" اختبار منيسوتا املتعدد األوجه: "للشخصية

أواصل البحث للمقارنة بني النسخة العامية املصرية،
والنسخة العربية الفصحى الىت أحرتمها احرتاما فائقا،

 .منها إآلينيكيا فائدة قصوى وأستفيد

 املفاجأة

آان ذلك منذ حواىل عشرين عاما، وآنت أزور إحدى
بلد توقيع(الشخصيات املهمة الىت تقضى إجازهتا ىف مونرتيه 

رمبا لذلك قبلت الدعوة، وأنا مل(ىف سويسرا ) 1936معاهدة 
أفعلها إال ثالث مرات ىف حياتى املهنية آلها، ويبدو أنىن

الثالثة مرات، ألنه وال واحد من الثالثة عاود أخفقت ىف
الىت هى" املعرفية"رفض تعليماتى،  –غالبا –استشارتى، ألنه 

املهم بعد وصوىل إىل مونرتيه). أساس ممارسىت قبل وبعد الدواء
اختبار منيسوتا الذى أحبه -سهوا -اآتشفت أنىن مل أحضر معى

اعدة ىف سرب أبعادوأحذق قراءته، وهو ليس مفيدا فقط ىف املس
حني أطبقه شخصيا –احلالة إآلينكيا، لكنه أيضا يساعدىن 

على فتح مناقشات الحقة مع املريض، تكتمل هبا -مشافهة 
عبارة جييب عليها 566أبعاد احلالة، هذا االختبار مكون من 

، حني اآتشفت ذلك السهو، وافتقدت"ال"و " نعم: "املختَبر بـ
را أن أضع بنفسى عبارات من عندى علىهذا االختبار قررت فو

حاسوىب، أقرب إىل ثقافتنا، استلهمتها من خالل خربتى حىت ذلك
التاريخ، فوجدت أن العبارات الىت وضعتها بالعامية املصرية
هى أقرب إىل ما أريد سرب غوره، وأمسيت هذا االختبار بيىن وبني

ىل مصدرمونرتيه، نسبة إ -املقطم -نفسى اختبار قصر العيىن
 .خربتى، مث موقع استلهامى

-بالفشل غالبا –انتهت املهمة الطبية بعد بضعة أيام 
، عدت وأنا)وأآثر قليال(وعدت ومعى هذه األربعمائة عبارة 

أنوى أن أحاول تقنينها ىف بلدنا، رمبا حتل حمل االختبارات
إخل، مث انشغلت، وآدت أنسى املوضوع..املرتمجة من ثقافة أخرى 

 .تهبرم

حني توقفت بعد بضعة عبارات عن الرتمجة إىل العامية
، قفزت إىل ذاآرتى هذه"عني العقل"الستبيان مبدئى من آتاب 

احملاولة القدمية، فطلبت من سكرتاريىت البحث عنها، وآنت
، ومت نقل آل"أبل ماآنتوش"أيامها أآتب على حاسوب 

وأصبحت، فأصبحت األمور أآثر تعقيدا، IBMحمتوياته إىل 
بعد يوم وبعض يوم أخربتىن السكرتارية. التجربة أبعد مناال

أهنم مل يعثروا على أى شىء من هذا القبيل، فجزعت، وآأن
هذا اللعب املستلهم آان يساوى شيئا، وآأىن آنت سوف أآمل
ما بدأته تأآيدا هلويتنا، ومتاشيا مع ثقافتنا، وآأنىن

حني يضيع أى: من أنه ، ومارست العادة الغريبة....وآأنىن 
شىء منك تقفز قيمته السرية إىل ظاهر الوعى، ويبدو لك أمثن

 ما يكون

 املهم، مر يوم آخر، وإذا بأقدم واحدة ىف السكرتارية 
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ختربىن أهنا عثرت على ما أريد، وأن زميلتها األحدث الىت
آانت تبحث عن االختبار الضائع آانت تبحث عن آلمة

ى أذهنا، وهلذا مللغرابتها عل" مونرتيه"، وليس "بورتريه"
تعثر عليه، وأن التجربة بأآملها مازالت حمفوظة على

، دليال على نسياهنا وإمهاهلا متاما،"ماآنتوش"احلاسوب القدمي 
إخل، وفعلْت،" ...آى ىب إم"وأهنا ستقوم بنقلها إىل الـ 

وأحضرت ىل االختبار بعد ساعات، فكانت أثار املفاجأة، بعد
 :تاىلمراجعة الكتابني، آال

بعد أن مارست األلعاب ىف العالج اجلمعى مث –تبينُت    ·
أنه ال بديل عن العامية لسرب غور –معكم ىف هذه النشرة 

النفس، مث أنه ال بديل أيضا عن العربية الفصحى، وهذا أضعف
برغم تقديرى املطلق لرتمجة النسخة. (االلتزام، مع ضرورته

 )د األوجه إىل الفصحىالعربية من اختبار الشخصية املتعد

تبينُت آذلك أن العبارات املستلهمة من اخلربة   ·
اإلآلينكية احمللية هى األقدر على اإلحاطة بالظاهرة املراد

 تقييمها

تأآدُت من خماوىف من خطورة البدء من الرتمجة من ثقافة   ·
مبا ىف ذلك ما جاء ىف خطاب(أخرى هلا لغة أخرى دون حتفظ 

 )الصالون الثقاىف السالف الذآراالعتذار عن 

انتبهُت إىل أمهية ما ينشر، ىف النشرة اليومية   ·
مبا فيها) حاالت وأحوال(، من عرض حاالت "اإلنسان والتطور"

التدريب عن"من حوارات مسجلة مباشرة، وأيضا مناقشات 
جللسات اإلشراف على العالج النفسى، بالعامية، مث فائدة" بعد

 .تعقيبات األصدقاء، وآثري منها بالعاميةبريد اجلمعة و

وصلتىن احلاجة أآثر فأآثر، وأطول فأطول، إىل نشر   ·
حاالت بنصوصها املمكنة، آما نفعل ىف النشرة مقارنة حبالة

ىف آتاب جوديث بيك، الىت امتدت بطول الكتاب دون" ساىل"
 .منازع

بقارنُت بني ما منارسه معا هنا عرب النشرة من ألعا   ·
باحليث عنها، أو تأويلها(نتائجها،  عقلنةنتحرج من 

:بأفكارنا وتفسرياتنا الالحقة، أو تأآيد ما وصل من خالهلا
وبينما وصلىن فرط العقلنة ىف هذا املستوى من) باأللفاظ

العالج املعرىف الذى وصلىن من الكتاب املرتجم، وحىت من الكتاب
 . به احلاذق العامل ، وآات"عني العقل"اهلام املؤلف حمليا 

 :فقررت التاىل

أن حناول معا فحص ومراجعة تلك العبارات الىت سجلُتها  ·
ىف هذه اخلربة القدمية، الىت آانت سببا ىف وضع هذا االختبار

وقد مت حتديث(اخلاص بنا، وهى اخلربة الىت ظهرت هكذا مصادفة 
 )بضعة عبارات منها، مث إضافة ما أآملها مخسمائة عبارة

ىف االختبار" ال –نعم "أن أغري طريقة االستجابة من   ·
 ". ، أل طبعا"مش قوى آده"، "فعال"املقرتح إىل 
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أن أآتفى اليوم بطرح أول عشرة عبارات متهيدا لعرض ·
 االختبار آله غدا

أن أطلب رأيكم بعد ذلك ىف طريقة عرض االختبار جزءا  ·
عشرون عبارة آل نشرة للمناقشة أو مخسون، أو ما(جزءا 
 )ترْون

أن أعزف عن آل هذا خوفا من أن تأخذ الفرحة  ·
وقد بدأ ذلك فعال(باملفاجأة حقنا ىف أبواب النشرة األخرى، 
يا هنار اسود دا: بالتوقف اليوم عن متابعة مناقشة لعبة 

 .، آَما وعدناانا لو خفيت

وهكذا قد تعود عبارات االستبار آلها، مبا حتمل من  ·
ىت لو اضطررت إىل إعادة حتويلها إىلآمال ووعود إىل خمزهنا، ح

 " !!املاآنتوش"خمبئها ىف 

 )للفرجة(عينة 

اليوم، ورمبا للتعقيب" للفرجة"وإليكم هذه العينة 
 املبدئى إن شئتم

هذا علما بأنىن أقوم حاليا برتمجة اخلمسمائة عبارة إىل
الفصحى رمبا يشارآنا ىف الرأى األصدقاء والصديقات العرب من

 )مجال الرتآى. د.بناء عن توصية الصديق أ(ريني غري املص

 مونرتية –املقطم  –استبار قصر العيىن: مشروع

 ........................) احلقيقى أو آما تشاء(االسم 
 .............) ذآر أنثى(النوع ............... السن

 ..............) متزوج أعزب أرمل يعول(احلالة املدنية 
 .....................الوظيفة 

 :احلالة االقتصادية 
..................... مستكفى
..................... مديون
 .....................مسرتيح
 .................مدخر

 ..............أآثر مما حتتاج

 :املؤهل الدراسى 
 .....................دراسات عليا

 .....................مؤهل عاىل
 .....................نوىثا

 .....................فىن متوسط
 .....................إعدادى

 .............أقل
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 )ال–نعم:بدال من: (االستجابة املقرتحة

 أل طبعا مش قوى آده فعـال
 

 :العبارات العشر األوىل: عينة
 

يقولشى رأيه ىف التانيني ماالواحدإنحاجةأحسن  .1
 زعل منهعشان ما حدش ي

    احلرة   املصارعةبرامجالتليفزيونىفأشوفأحب  .2
 .داميااألممنأحّناجلدة  .3
 للوقت   مضيعةالتخصصغريىفالقراءةإنأعتقد  .4
 الدنيا دى ُدنية الشطار وبس  .5
  عشان  ل عليهم، له فضاملغفلني،علىيقدر يضحكاللى.6
  .  احلياة   بيعلمهم 
ربنا    أمحد   الطريقعلىسيارةحتطيمحادثةملا باشوف  .7

 ما بافكر ىف اللى َجـرى لرآاهبا    أآثر إىن ما آنتش فيها 
،  العرض   حتسني ىف    التجارةونص،التجارةىفالشطارةنص  .8

 ة البضاع   مش ضرورى حتسني
  يشبهه   حد   واحدة، أو،واحدآليتزوجأنيستحسن  .9
 . خيتلفوش   ما   عشان 

 - إخوتي أو  -زوجىتأو(أوالدىأنا ما باتناقشى مع  .10
   مع بعض   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

 
 وبعد

أيضا للفرجة:  عبارة 500من (غدا ننشر االختبار آامال 
 )وليس لإلجابة أو التعليق السريع

حول العدد املناسب الذى ننشرهمث نستهدى بآرائكم 
 للمناقشة آل أسبوع

وال أتردد ىف الوعد ثانية بالعودة إىل مناقشة اللعبة
مبا ىف ذلك( "مم يشفى األسوياء ": املؤجلة، الىت أثارت قضية 

 . بتحد مدهش مثري ) املعاجلني
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"אא"א−516

 ليس لزاما أن تقرأه مرة واحدة،

 آيف؟؟!!!!! ولكن قل ىل رأيك؟  

أحب أن ألعب وأنا أفكر، وأن أحتدى وأنا أتلقى، وأن
 .أغّير وأنا أآتب

ىف نشرة أمس حكيت حكاية هذا املشروع، ووعدت أن أنشر
االختبار آامال اليوم، مث ترددت خلوىف من أن أرهق أصدقاء

مرة واحدة،) التعتعة(املوقع هبذا الكم اهلائل من التقليب 
لكنىن عدت وغامرت وقلت أوىف بوعدى خشية التأجيل تلو

زن حاسوىبالتأجيل، وأنا ما صدقت أن االختبار خرج من خما
 .إىل مشس املوقع، هنا، معكم" املاآنتوش"

 وىف انتظار اقرتاحاتكم آيف نواصل، 

 أرجوا أن تقبلوا اعتذارى  

**** 

 مونرتيه –املقطم  –مشروع استبار قصر العيىن

 :االسم اجلديد املقرتح

 "استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية"

 بالعامية املصرية

 )نشرة اليوم(: بالعامية املصرية: أوال

 )نشرات الحقة: (بالفصحى: ثانيا

أقوم حاليا برتمجة اخلمسمائة عبارة إىل الفصحى رمبا 
يشارآنا ىف الرأى األصدقاء والصديقات العرب من غري املصريني

مجال الرتآى ىف األلعاب. د.بناء عن توصيات وجتربة الصديق أ(
  )النفسية

ة، إىل الفصحىوقد قمت برتمجة أول عشرة عبارات، آعين
 .وسوف أواصل ذلك حاال
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آما أنىن أفكر أن أطلب الحقا من أى ممن يتطوع من 
الزمالء من األقطار الشقيقة أن يعيد الرتمجة من الفصحى إىل

أيضا(اللهجة العامية اخلاصة بالقطر الذى ينتمى إليه 
مجال الرتآى ىف األلعاب الىت نشرت هنا ىف هذه. د.مثلما فعل أ

 )ضىالنشرة طوال العام املا

وآمل أن تتداول آل نسخة بالفصحى والعامية احمللية 
 . معا، إن جاز لنا أن نتواصل أآثر

 )مع عشر عبارات بالفصحى(النسخة العامية 

 بيانات املشرتك

 )احلقيقى أو آما تشاء: (االسم

 )  (  :السن

   ) أنثى  -ذآر (: النوع

   ) يعول -أعزب أرمل  -متزوج (: احلالة املدنية

 )  ( :مستكفى: ة االقتصاديةاحلال

     )  ( :مديون

 )  ( :مسرتيح

 )  ( :مدخر

 )  (  :أآثر مما حتتاج

 )  (  :دراسات عليا: املؤهل الدراسى

 )  ( :مؤهل عاىل

 )  : (ثانوى

 )  : (فىن متوسط

 )  : (إعدادى

 )  ( : أقل

 ):املهنة(العمل 

 )  (  :له عالقة بالعلوم النفسية

 )  : (علوم النفسيةليس له عالقة بال

 بالعامية

 بالفصحى

 :طريقة االستجابة

 أل طبعا مش قوى آده فعـال

 بالفصحى

 بالعامية

 طبعا أل ليس متاما نعم
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 "استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية"

 بالعامية املصرية

يقولشى رأيه ىف التانيني   ما   الواحد   إن   حاجة   أحسن .1
 .عشان ما حدش يزعل منه

فضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىتمن األ): بالفصحى(
 ال يضيق بك أحد

 .   احلرة   املصارعة   برامج   التليفزيون ىف  أشوف     أحب .2
 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاْز): بالفصحى(
   . داميا   األم   من   أحّن   اجلدة .3
 اجلدة أحّن من األم دائمًا): بالفصحى(

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد .4
 مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد): بالفصحى(
 .للوقت 

 . الدنيا دى ُدنية الشطار وبس  .5
 .هذه الدنيا هى للشّطار فحسب): بالفصحى(
 عشان  له فضل عليهم    املغفلني،  على    يضحك اللى يقدر  .6
  .  احلياة   مبيعلمه 

من يستطيع أن خيدع املغفلني، له عليهم فضل ):بالفصحى(
 .أنه يعلمهم دروسا ىف احلياة

ربنا   أمحد   الطريق على    سيارة   حتطيم   حادثة ملا باشوف  .7
 .ما بافكر ىف اللى َجـرى لرآاهبا   أآثر إىن ما آنتش فيها 

رة علىحني أشاهد حادثة تتحطم فيه سيا): بالفصحى(
 الطريق، امحد اهللا أنىن مل أآن

 أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال لرآاهبا 

، العرض   حتسني ىف    التجارة   ونص ،  التجارة ىف    الشطارة   نص .8
 .البضاعة    مش ضرورى حتسني

نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف): بالفصحى(
 .سني البضاعةحت حتسني العرض، وليس ىف

 عشان   يشبهه   حد   واحدة   أو ،  واحد   آل   يتزوج   أن   يستحسن .9
 . خيتلفوش   ما 

يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من): بالفصحى(
 .يشبهه، حىت ال خيتلفان

- إخوتي أو  -زوجىت  أو (أوالدى    أنا ما باتناقشى مع  .01
 .مع بعض   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

–أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى ): بالفصحى(
 .نشاهدها مع بعض ىف األفالم الىت) أو أصدقائى

لو حد حاول يضحك عليك، وانت استعبطت وسبته .11
. وخليته يصدق إنه ضحك عليك، يبقى انت اللى ضحكت عليه

 .زهور    حمل ىف   أشتشغل بياع    أنا أحب .12

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3951



א  28I01I2009א –א

بىن آدم مسئول عن اللى بيجرا له مهما آانتال .13
 .ظروفه

 . نفسى مفتوحة لألآل فعال  .14
 بعيدة   فيها   النوم   أود إللى    اجلديدة   البيوت .15

على   بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن   ومنفصلة 
 . الصالة 

 . عمل   الواحد   مهما   رحيم   غفور   ربنا .16
 .جنسية   أفالم على    يتفرج   الواحد   إن   عيب   مش .17
 أوقع   أحسن عاىل    مكان   أو   سطح أى    فوق   من   أبص   أخاف .18

  . نفسي 
 والسرطان   السل   بتسبب   السرية   العادة   إن   أعتقد .19

 .   البصر   وضعف 
مش برأىاللى هوا راجل، هو اللى مايهت   الرجل .20

 .الناس فيه، أو ىف الل بيعمله
  . إيه   بيها   حاعمل   عارف   مش   لو حىت    الفلوس   أحب .21
حبق وحقيق، آله نصب ىف  دميقراطية   إمسها   حاجة   فيش   ما  .22

  .نصب 
  . تاني   عيل   أرجع ياريتىن    .23
، لكن ساعاتفعال   جرمية   ممكن تعترب  دى    اجلنس   أفالم .24

  . بتثقف
  . الظروف   آانت   مهما   أعيش   أحب .25
 آده قوى    رحيم   غفور   ربنا   إن   للصغريين   نقول   يصحش   ما .26

  . الغلط   يستسهلوا   أحسن 
 .مافيش آالم   النار   حايروح ديىن  على    مش اللى  .27
 .أبدا   احلقيقة   فعر   حد   آانش   ما   الصحافة   لوال .28
 .أحب أمتشـَّـى لوحدى ىف أى حتة فاضية .29
 .سبب   غري   من   صداع جييىن    آتري .30
 .الدنيا دى   من   قرف قوى    بصراحة   الواحد .31
  . منه   أحسن   جييش   ما   منه   ختاف اللى  .32
 .اإلعجاب عشان مهارته   يستاهل   الشاطر احلرامى  .33
 .حاجة أى  ىف    فايدة   فيش   ما .34
 .وتنطر   تشخط إللى    احلمشة   السمرا   الست   أحب .35
 .األوقات   آل ىف    رد   أحسن ماليش دعوة    قولة .36
 قبلها   تقول   ملا   إال ،  إمسك حىت  ،  حاجة أى    تقول   يصحش   ما .37

  . اهللا   شاء   إن أو بعدها 
يقول   ما   غري   من يأدبه   إبنه عشان   يضرب   األب   حق   من .38

 .له هوا بيضربه ليه 
 .عالبطال   عالعمال بتوجعىن  بطىن   .39
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 .ماىل آدهعارفمش .40
 .أنا   مش   أنا إىن    أحس   آتري .41
  . التساهيل   حسب   واربعة   وتالتة   اتنني   احلاجة   باشوف .42
 هيه ،  ساعة   وال   ساعة   نص ميعادى    ناتأخرع   ملا يعىن    إيه .43

 !.طارت؟   الدنيا 

 ْبقاش   ما   وساعات ،  توجعين بطىن    ما   حلد   آتري   آآل   ساعات .44
 .األآل   أشوف   عايز 

 .السنة   فصول   أحسن   الربيع .45
 .قوي   آتري   حلاجات   حساسية عندى  .46
 إم   أفتكر    ويسكتوا   بيتكلموا   اتنني على    أدخل   أما .47

 .الغالب ىف  علّى    بيتكلموا   آانو 
 .وحدي   قاعد   وانا   مصدرها ماعرفشى    أصوات   بامسع .48
 .ليه   عايش   الواحد   عارف   مش .49
 .الصبح   العصافري   صوت   أمسع   أحب .50
 .قومشي   ما   أنام نفسى  .51
 .نعيشها    إن احنا  ونص   تستاهل   نياالد   طبعا .52
 .حق   عندها بتشتكى    داميا اللى    الناس .53
 .مـُـّدة، االنتظار بيجنىن أى  أستىن  قدرشى    ما .54
 .ليه   عارف   مش   طول على    آده   خايف .55
ىف   واحد   أحسن   ده   أبويا   إن   أتصور   آنت   صغري   آنت   ملا .56

  . العامل 
 .إزاى ماعرفشى  ،  حاُتفرج   ضاقت   مهما .57
 .الرياضة   أخبار هى    اجلرنان ىف    أقراها   حاجة   أول .58
 .الصيف   من   أحسن   الشتا .59
 اآللة   أو   العوم زى  (   جديدة   حاجة   أتعلم   أقدر .60

  . السن ىف    آربت   مهما ) الكاتبة أو الكمبيوتر 
 حد   إن يشتكى    حقه   من   مش   يطالب حبقه،    يتكسف اللى  .61

 .حقه   آل عليه  
 .حاجة   آل   عن   املسئولة هى    احلكومة .62
 .عليها   ملخلوق ماقولشى    آتري   حاجات عندى  .63
 .الزمة   ماهلاش   ناس   غري   من   اجلنة .64
 .العامل   نظام   أغري   أقدر إىن    أفكر   ساعات .65
 .طول على    مكسر جسمى  .66
 .الضيقة   األماآن   من   باخاف .67
 .عليه   يضحك   حدش   ما   عشان   حاجة   آل ىف    يشك   الواحد   الزم .68
 .التاريخ   وجه   حاتغري   قدرت أوصلها ألصحاهبا    لو   رسالة أناعندى   .69
 .يتكلم   ما   غري   من قصادى  اللى    مخ ىف  إللى    أعرف   أقدر .70
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 .وقتها   بتضيعالسياسةىفبتشتغلإللىالناسآل .71
 .سبب   غري   من   أصرخ   عايز إىن    أحس   ساعات .72
 بسرعة   ماشية   عربية   أوقف   أقدر إىن  ىل    يتهيأ   ساعات .73

 .الوراني   اإلآصدام   من   مسكتها   لو 
 عرض   ماحدش   لسه اللى    هو   والشريف ،  متن   هلا   ذممال   آل .74

  . املناسب   التمن   عليه 
 .بعضها زى    حاجة   آل .75
 حق   عندها   نفسها وتنسحب على    بتقفل اللى    الناس .76

 .التانيني   شر   تتجنب   عشان 
 .إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس .77
 .عام   اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب .78
ىف   مش   التليفزيون، ىف    األفالم على    أتفرج   أفضل.79

 .فلوس   معايا   لو حىت  ،  السينما 
 بذئ   آان   لو حىت    النص   عن   خيرج   إنه   املسرح   ممثل   حق   من .80

 .بيضحك   مادام   وجارح 
 .من احلياة دى بقي   خيلص   الواحد إمىت  .81
 وال   نضفت   آانت   إن اعرفشى    وما ،  جدا   آتري إيدّى    باغسل .82

 .أله 
 .حاجة   آل ىف    ترآيز   ضعف عندى  .83
 .إيه ىف    عارف   مش   مشغول،   مشغول   مشغول .84
 .سودة   ايته   ده   العامل   أآيد .85
 .خالص   حد   ماتزعـّـلش   حتبك   الناس   عايز   لو .86
 .من غري استثناء  سامة   التعابني   آل .87
تالت ىف    املشاآل   آل   آنت أحل    وزراء   رئيس   عينوىن    لو .88

 .شهور
 فيه ونفسى  ،  عايزه   انا اللى    آل   وأحقق   أسرح   أحب .89

 .قاعد   وانا 
 .بعضها   حتب   الناس   إن   لو   ل فعال العد   حنقق   ممكن .90
 .بعضها على    بيه   بتضحك   الناس   فارغ،    آالم   ده   احلب .91
 .حالك متّشى    إنك   الدنيا ىف    حاجة   أهم .92
 .هللا ىف    هللا   حد   بيساعد   حد   إن   تفكر إوعى  .93
، ال حد"رس" اللى ممشى الدنيا دى    إن رأىي    أنا .94

 .عارفه، وال باين حد حا يعرفه
اإلذاعات األجنبية عن أخبار   أخبار   بيصدق  إللى  .95

 .مش وطىن يبقى    إذاعات بلده 
 .أصله   من   الزمة   ماهلاش   قرايةاجلرايد .96
 من   قامي   وانا حىت    طول على    مكسر با حس إن جسمى  .97

 .النوم 
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 يوم اجلمعة، أرجع الشغلاالعتيادية، حىتاألجازةبعد .98
 .اآون ما خدتش أجازة   ما زى  

 .خالص   السفر   احبش   ما .99
 أثناء   بتتحرك   وهيه   الناس   شفايف على    أتفرج   أحب .100

 .جد   بيتكلموا   يكونوا   ما 
 .الباب   خرم   من   أبص   أحب. 101
 ما   شرط على  خدى  على    عايزألطم أبقى    مصيبة   حتصل   ملا. 102

 .يشوفين   حدش 
 .حاجة أى  زى    حاجة أى   :  بصراحة. 103
 .أصله   من   ماتولدت ياريتىن . 104
 عاش   إنه غىب    إنه   أقول   عجوز   راجل   واحد   شوف   ما   آل. 105

  . دي   السن   حلد 
 .طبعهم   واآره   الناس   أحب. 106
 .بايل   واخد   مش   وانا يبص ىل    حد   ما احبش. 107
أشوفها، أو يا ريت   ست   واحدة أى    لكعب   أبص   أحب. 108

 .مسانة رجلها
 .حلد   أحكيها مااقدرشى    حاجات   ساعات   أتصور. 109
 .حاتبعزق آل حتة ىف ناحية إىن    أحس   ساعات. 110
 فرحان أبقى    ذلك   معو ،  معين   ماهلاش   حاجات    بتقابلىن . 111

 .بيها 
 .أموت   أحسن يبقى    احتقق خمى  ىف  اللى    آل   لو. 112
 .أفريقيا   غابات   أشوف نفسى    أنا. 113
 .القطط   باآره. 114
حىت ،  نفسي   طايق   مش أبقى    النوم   من   قوم ا  ملا  ساعة. 115

 .مبسوط   نامي   لو 
 .يسمعين   حدش   ما   شرط على    صرخأ   أحب   ساعات. 116
 ما   بس   آبري ،  حد   صدر على    أعيط   عايز   إن   أحس   ساعات. 117

  .يقولشى حلد 
 .مكتومة   بنهنهة   جوايا   آتري أحس. 118
 .أفكاري   يقرا   يقدر   حد   إن   أحس   ساعات .119
 .بتحرآين  - ربنا   غري  -  خفية   قوة   فيه   إن   متأآد أنا  .120
 .غريه   إيد ىف  للى    مايبصش   الواحد   حاجة   أحسن .121
 أنا اعرفشى    ما   شرط على    بعيد   بعيد   أسافر نفسى  .122

 .فني   رايح 
 .جوايا إللى    يعرف   حد   باخاف .123
 .بعضيها هترى فروة    إا   غري   شغلة   ماهلاش   الناس .124
 ما حواىل  اللى    والناس   آويسة   مش   رحية   أشم   آتري .125

 .يبشموهاش 
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.حايظهرالزماملنتظراملهدىطبعا.126
، عنها   تفاصيل   عارف   مش   رحلة   أطلع   مانع   عنديش   ما .127

  . مني   مع   وال   فني   ال 
 أو ،  سبب   غري   من رجلّى    أو إيدّى  ىف    بتنميل   أحس   آتري .128

 .متضايق   أآون   ملا 
 .احلكاية   إيه   أعرف   اموت   ما   قبل نفسى  .129
 باآون   بس ،  هوه   إيه   عارف وابقى    الكالم   أمسع   ساعات .130

 .واضح   إنه   مع ،  فامهه   مش 
 .أرحم   جهنم   وأقول ،  القرب   عذاب ىف    أفكر   آتري .131
 آده   قاعد   وانا   أو باصلى،    وانا   صوت جييلى    اعاتس .132

 .ربنا   إشتم يقوللى  ،  آويس 
 .فيها   يشك   حد   يصحش   ما   حاجات ىف    أشك   آتري .133
 أبص علّى بإمسى،    بينده   حد   إن ىل    يتهيأ   ساعات .134

  . حد   مالقاش 
حد، على شرط ياخدوا نفسمن    أحسن   حد   فيش   ما .135

 .الفرصة
 .بكتري   السن ىف  مىن    أصغر إللى    اصاحب   أحب .136
 .والسالم   آده   عايشة   الناس   معظم   إن   أظن .137
 .تانية   بلد  ىف    اتولد   آنت نفسى    أنا .138
 .صح   فكرة   األرواح   تناسخ   تكون فكرة    ياريت .139
 .ليه   عايش   أنا :  آتري لنفسى    باقول .140
 .خالص   أبطل   الحسن   باعمله اللى  أفكرىف    باخاف .141
 .لوحدى أمشى  إىن    من   باخاف .142
 خايف أبقى  أصحى    وملا أصحى،    عايز   مش أبقى    أنام   ملا .143

 .النوم   من 
 .خالص دى    ياالدن 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   تعرف   الناس نفسى  .148
 .املوت   من   باخاف .149
 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة يىن جت   ساعات .150

 .منها 
 .ورايا   واقف   حد   إن   أحس   آتري   ساعات .151
إىن   متأآد إىن    مع   أبويا   مش   أبويا   إن   أحيانا   أشك .152

 .غلطان 
 .تاني   أنام   عايز أبقى    النوم   من   باقوم .153
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 اللهم   واقول   يتقبضوقلىبى،نفسأوقفماافرحآل.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  ستخىب أ   عايز أبقى    مرات .158
 .آله   دا ىف    إيه ذنىب    وانا   طب :  نفسي   أسأل   آتري .159
 .تستاهلشى   ما : آده آلها على بعضها   حباهلا   الدنيا .160
 فلوسه   حايسيب   حيوش اللى  يعىن  ،  للنزهي الُكَنِزى    مال .161

 .حمروم   ميوتحا   وهوه   بيها   نفسه   ينزه للى  
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،  
املساعدةأساعدهم  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 
آلهم   الناس   آان   لو   إيه جيرى  يعىن :  نفسى  ىف    باقول .171

  . آويسني 
 .دماغه   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
 .نفسي حىت    حاجة   آل   باآره .175
  . بيجيبو الغلط علّى   داميا اللى    مه   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

 .اخرتاع   أو   رواية   عملها 
 .فيه   أنام   اتعودت إللى    املكان   نفس ىف    أنام   أحب .179
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 .تالتةيومنيملدةإمساكجييىن:اسافرملا.180
 .قوى صحىت  على    باخاف .181
 آالمهم ىف  باثقشى    ما إىن    مع ،  آتري   للدآاترة   باروح .182

 .قوي 
 .بالسرطان   حاموت إىن    حاسس .183
 .الروح   طلعت   إذا   إال   الطبع   يطلع   ما .184
 ما مىن    هرب   أو   اتقطع   الكالم   إن   أحس   اتكلمب   وانا .185

 .اجلملة   أآمل اعرفشى  
 .اقصد   ما   غري   من   احلرآة   أثناء   بتقف إيدى  .186
 .حاجة أى    منها   اعملش   وما   آتري   حاجات   أقرر .187
 .مافيش   من   أحسن   لكن   مزعجة أحالمى  .188
 هوه   هوه   يتكرر   ، يقعد احللم   نفس أحلم   ريآت   ساعات .189

 .املشاعر   بنفس 
 ...آده، أنا خالص زهقت    آفاية   بصراحة .190
 .حلد وماقولشى    صغرية   حاجات   أسرق   صغري   وانا   آنت .191
 .آتري   حاجات   من   حمروم   أنا .192
 .مرة   ألف غريى    من   أحسن حظى  .193
 .عليه   حلد   أقول ماقدرشى    بشكل   اجلنس ىف    بافكر .194
 مع وتدى    تاخد   عشان   بعضها زى    مش   الناس   خلق   ربنا .195

 .بعض 
 .يهّج من هنا، يروح ىف أى حتة تانية   نفسه   الواحد .196
 !.طب وآخرهتا؟! وبعدين؟   طب :  آتري لنفسى    باقول .197
 . بتوشوشىن    واتأص   بامسع .198
يستاهل اللى بتعمله يبقى    السياسة ىف  لوش    ما إللى  .199

 .فيه السياسة
 غري   من   الكتب ىف    مكتوبة اللى    من   آتري   حاجات   باعرف .200

 .قراها   ما 
نفسى أالقى    حاجة   آخر دى    واقول   حاجة   اخلص   ما   آل .201

 .يدجد   من بابتدى  
 .لنفسى هوا امىت حا بطل بقى    أقول   آتري .202
تاىن   وأب تاىن    باسم   جديد   من يبتدى    نفسه   الواحد .203

  . العظيم   اهللا   أستغفر تاىن    دين وحىت    تانية   وناس 
  . فيها   املختص   من   أآرت   حاجة   آل ىف    أعرف   أقدر   أنا .204
 احلكاية   إيه   أشوف   عشان   الدنيا   آخر   أروح   مستعد .205

 .واسرتيح 
 عايز يبقى    لوحده   يكون )  انا   هوه إللى  (  الواحد   ملا .206

  . لوحده   يكون   نفسه يبقى    الناس   مع   يكون   وملا ،  الناس 
 .احلكاية بالظبط   إيه   أعرف نفسى  .207
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 قاعد   ربنا   هوه   واقولعلّىبيضحكالشيطانساعات.208
 .   ليه؟   آده   علينا   يتفرج 

يعرفشى   ما   الواحد   دى إن   الدنيا ىف    حاجة   أحسن .209
 .حاجة 

 .نصابني   السياسيني   آل .210
 .والسالم   آده   عايشة   ، آه آل الناس،  الناس   آل .211
 حاعملها    نة، خدت فرصىت حبق وحقيق ىف أى شغـال   لو .212

 .بيشتغلها   واحد أى    من   أحسن 
  !!!!  بشكل   ببطء   بيمر   الوقت .213
  . خالص   فاآرين   مها    ما زى    مش   الناس   إن رأىي    أنا .214
 .أوهلم   وانا ،  خمه ىف  إللى    إال   يرضيهوش   ما   واحد   آل .215
 ما إىن    ولو على صحىت،   آتري  يطمنوىن   الدآاترة   أحب .216

 .قوى   باصدقهمش 
 .باحبهم   ما   انا زى    بعضها   حتب   الناس   ياريت .217
 مش   وانا   فاهم،  نفسى    أعمل إىن  علّيا    حاجة   أصعب .218

 .فاهم 
 .عملتهاش   ما   أنا   حاجات   من   باتكسف .219
 .عالبطال   عالعمال   مسئول إىن    داميا   أحس .220
ما هو أنا لوحدى مش حا غّير حاجة، يبقى أحسن .221

 .حاجة، ما اعملشى أى حاجة
 .باتغاظ جدا ملا حد أصغر مىن، يعمل حاجة أحسن مىن .222
، وإيه يعىن، مع يعىن    وإيه   حكاية   داميا لساىن  على  .223

  . إىن مش داميا باقصدها
 .نفسي على    السيطرة   حافقد  إىن   آتري   باحس .224
 .آده   أآمل   حاقدر   مش   إن   باحس .225
  . داعي   غري   من حواىل    أتلفت   ساعات .226
 .تغتفر     ميكن   ال ذنوىب    إن   باحس .227
 .حاجة   عايز   حد   خليش   ما بإيدى    احلكاية   لو .228
، أالقيىن ما آنتش عايزها   حاجة على    احُصل   ما   آل .229
 .قوى
 ".يعين   وإيه "  أقول يديىن،    ربنا   ما   آل .230
 .قوام   قوام   العامل   داغ   حاجييب   ده   التلوث   أآيد .231
 إن   إال   العامل   بتهدد اللى    للمجاعة   حل   فيش   ما .232

 .ذرية   حبرب ولو  يقل عددهم عن آده،    الناس 
على   بيضحك   آله   واهو   حد،   فاهم   حد   فيه   أظنش   ما .233

 .آله 
 .البعيد   يقّرب   ار   ليل   ربنا بادعى  .234
 .   خالص   بعيد نفسى  أالقى  ،  أهه   قّربت   خالص   ماقول   آل .235
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اآلخر، واروح ىف ستنيىفجدتطلعاحلكايةحلسنباخاف.236
 .داهية
ىف   وحمطوطة   مقطوعة   مش   شجرهتا على    الوردة   أشوف   أحب .237

 .زهرية 
 .آدمني البىن    آتري من   من   خملصني أآرت    الكالب   بعض .238
 ؟   إيه   لو حىت  ،  فيه   هوه اللى    عن   مسئول   واحد   آل .239
  . حالل   دول   اليومني   الغش .240
 .ذنب ىف اللى جارى   ماهلاش   الناس   إن رأىي    أنا  .241
 .قريب   حلها يبقى    خالص   تتلخبط   املسائل   ملا .242
 هيه   الظروف ،  فيه   هوه اللى    عن   مسئول   حد   مافيش .243

 .آده   خلته إللى  
 .نفسه    بيغش   بيغش اللى  .244
 .ما بيسيبوش حد ف حاله   الناس .245
 .ضدي   آلها   الناس   لو حىت  حاعمل اللى ىف خمى،  إىن    سحاس   أنا. 246
ىف وحىت  ،  الشتا   طول   بعض   ورا   برد   أدوار بتجيىن  .247

 .الصيف 
  .  أقراص   مش   حقن   شكل على   - عالج أى  - العالج   آخد   أفضل .248
 .آدا، أنا ما عنتش قادر   آفاية   يتهيأىل  .249
 بس   انا   وال زىي    آده   الناس ترى    يا   آتري لنفسى    ولباق .250

  . آده اللى  
  هوه   إال   يعرفها   حدش   ما   خاصة   عالقة   بربنا عالقىت    أنا .251
 .ذنوبي   آانت   مهما حايغفرىل    ربنا   إن   حاسس   أنا .252
 .بتزغـلل آتري قوى عيّىن  .253
 .بتغرب   وهّى   الشمس   فأشو   أحب .254
 .حاله ىف    حد   بتسيبش   ما   الناس .255
 .مليونري   آان   لو حىت    برزقه،    قانع   ماحدش .256
على   ياخدوه   ملا يزعلشى    ما   لإلهانة   نفسه   يعرض إللى  .257

 .قفاه 
  .يفرتى، حا يفرتى    قدر   لو   واحد أى  .258
 .نامي   وانا   باطري إىن    آتري   باحلم .259
 إىن   رغم جسمى    أحرك اقدرشى    ما   أوقات جييىن    ساعات .260

 .خالص   وفايق   صاحى    أآون 
 .أروحها   أقصد   آنتش   ما   حتت ىف  القيتىن  إىن    مرات   حصل .261
 أوصل   ما   وأول ،  حتة   أروح   عايز أبقى  إىن    آتري   أحس .262

 . أسيبها   عايز إىن    أحس   هلا 
 .إيه   باعمل   أنا أنسى    الزم   أرآز   أعرف   عشان .263
 مش ،  بكره بكره،    أقول خمى  ىف    آويسة   فكرة جتيىن    ما   آل .264

 .إميت حاييجى    دا بكرة    عارف 
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 غري   من   حايقف وقلىب شديدخوفخايفإىنأحسساعات.265
 .سبب أى  

 .خالص   الزمحة   احبش   ما .266
 .الشارع  ىف    ملط متشى    آانت   الناس   املالمة   لوال  .267
 .وجديد خالص   أول   من أبتدى  ودى    الود .268
 لوما حىت    موتوسيكل على    العامل   ألف   مانع   عنديش   ما .269

 . أسوقه باعرفشى  
 من   أآرت   أطلعه   مكان أى    بتاع   السالمل   عدد   أعرف   أحب .270

 .مرات تقريبا   ست   مخس 
 وما ،  ده   الربيد   طوابع   بيجمع إللى    فاهم   مش   أنا .271

 .إيه   بيها   يعمل   حا ،  فيها بيتاجرشى  
 .طابور أى  ىف  دورى  أستىن    أقف   باآره .272
 . الوقت   نفس ىف    حاجتني مىن    طلب   حد   لو قوى    خبطباتل إىن    باحس. 273
 حلوة   ناس   ومعايا   الريح   بساط   راآب إىن    أحلم   آتري .274

  . حتصل   تبسط   حاجة أى    وممكن   ومزيكة 
، بتعيده   بتقوله إللى  ،  جديد   عندهاش   ما   الناس .275

 .بتزيده   بتعيده واللى  
 .دلوقىت جدا   من   أحسن   آان   زمان جدا .276
، بس يا أقتله   مستعد   أنا آرامىت    ميس   حد بصراحة أى  .277

 . ريت اقدر 
مظلوم ومش قادر يرد الظلم   وهوه   يسامح   حد   فيش   ما .278

 .وعاجز   ضعيف   آان   لو   إال   
 .حاجة أى  ىف  ئى النها الرأى    آخد قدرشى    ما   أنا .279
 .إمىت قلىب    من   ضحكت   مرة   آخر   فاآر   مش .280
 .حد   أذيت   ما عمرى    أنا .281
 خليهم .  صغرية   قطة   بيعذبوا   عيال   أشوف   ملا ماتأثرشى  .282

 .يلعبوا 
 .بإيدي   أفلـّـح   بس   فالح   أشتغل   أحب .283
 .   املريخ   آوآب ىف    أرض   حتة   أحجز   ممكن   فلوس عندى    لو .284
، أهه   حاال   حاموت وإىن    حايقف قلىب    إن   أحس   ساعات جييىن  .285

 .إحلقوني   أقول   أصرخ   قادر   مش حىت  وابقى  
، بسيطة   ولو   بدرجة وعيى    عن   غايب إىن    أحس   ساعات .286

 .قصرية   ولو   ومدة 
 .عين   غصنب   ألسباب   إال   فشلت   ما عمرى    أنا .287
 .من غري سبب   الدنيا ىف    واحد   أحسن إىن    أشعر   ساعات .288
 .منها   باتكسف   بس ،  باحبها   جنسية   خياالت بتجيلى  .289
 .جدع   مش نفسى  أالقى  ،  واتوب   أستغفر أنوى    ما   آل .290
دول،  الرايقة   الناس   بيطمن إللى    إيه   أعرف نفسى  .291

 .تقلب   تضرب   عمالة   والدنيا 
 

 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3961



א  28I01I2009א –א

.حاجةأىفاهممشأنا.292
 .عقلي   ختلف عندى  إىن    شاعر   أنا .293
 .جواي   بينهنه   عيل   بامسع إىن  ىل    يتهيأ   ساعات .294
 أو   مش هاممىن،  إىن  جوايا    أحس   احلرجة   املواقف ىف    آتري    .295

 .املطلوب   عكس   اعمل   عايز 
 .بصراحة   حل   القيش   ما   حاجة أى  ىف    أفكر   ما   آل .296
 .طول على    يتفرج   يعيش   الواحد   حاجة   أحسن .297
 .طعم   ماهلاش   الدنيا .298
 .وخالص   بعضها   ورا بتجرى    الناس   إن   أحس   آتري .299
 .عليها   احلصول   من   تيأس   كإن   السعادة .300
 لو حىت    حاطري   اآون   ما وزى    فرحان   آتري   ساعات بابقى  .301

 .نيلة   بستني   منيلة   الدنيا 
 ونعمل   وتتفهم   تتفسر   زم ال   األحالم   إن رأىي    من   أنا .302

 .متام التمام   حساهبا 
 .غريي   وعرف سابىن    القيهأ   واحد   اصاحب   ما   آل .303
 .مزعج   بشكل   متغري   طعمه   األآل   إن   أحس   آتري .304
 .بالذات   أنا بتتبعىن    خمابرات   فيه   إن   باشك .305
 .يعرف   ما   غري   من   واحد أى    يسمم   ممكن   واحد أى  .306
 .وبس   زمان   ناس ّمها    الكويسة   الناس .307
 .ويرضي   يبص اللى    بس ،  خري   مليانة   الدنيا .308
 .املصْحصْح   عايزة   الدنيا .309
 .خيايل   من   باغري   أنا .310
 .حاجة   آل ىف    واحد   أحسن عايزأبقى  .311
  . زماىن ملـِـك   آان ،  آالم األْى    الناس   خبت زى    آان خبىت    لو. 312
من أى حد عشان يسلْم من   خياف   الواحد   إن رأىي    أنا .313

 .املقالب
 .حاآـْسب   النهاية ىف  إىن    واثق   أنا .314
 .ناحية ىف  مىن   حتة   آل إن    أحس   آتري .315
إيه ملا اغضب أو حد   باقول   أنا ماعرفشى    أنا .316

 .يتحداىن
 .الوقت   طول   املية ىف   مية نفسى    من   واثق   أنا .317
 .غريي   من   إيه   حاتعمل   آانت حواّىل  إللى    الناس   عارف   مش. 318
 . ) مثال   شرطة   البس (رمسى    بس   ال   واحد أى    من   باخاف .319
 .لوحدي أمشى    باخاف .320
 .بالعافية   النوم ىف    بادخل .321
 .احلمام ىف    وانا أغىن    أحب .322
 .ماانام   قبل   والشبابيك   األبواب   قفل   من   أتأآد   الزم .323
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ممكن يبقى مية مية لو الناس بتقول الصدقشيءآل.324
 .وحتب بعضها آفاية

 .حاجة أى  ىف    ذنب   ماليش   أنا .325
 مش أالقيىن  حاتسعدىن    فاآر إا   حاجة على    احصل   ما   آل .326

  . حاجة   وال   سعيد 
 .شوية   فيها   أتأمل   لو   حاجة أى    من   بسعادة   باحس .327
: باقول   باحبها   حاجة   باعمل   وانا نفسى  أالقى    آتري .328

 .ملا ختلص دى انا حاعمل إيه بعدها؟  طيب 
مافوقشى   عشان   حاجة أى  ىف  نفسى    باشغـِـل إىن    حاسس .329

 .لنفسي 
إللى أحكى  آجى    بس   إيه ر ىف بافك   أنا   عارف   أنا .330

 .ماعرفشي عندى  
 فيه   انا باللى    حيس   يقدر   واحد   ال و  إنه   حاسس   أنا .331

 .بصحيح 
 .ودي دى  على    الدنيا .332
 .تتعوضشي، بس هّى فني   ما   احلظ   ساعة .333
غم قبلوات   خري،    اجعله   اللهم   أقول   أفرح ماآجى    آل .334

 .ما اسيب نفسى
 .، بس يا خسارة. حاجة   آل   فاهم   أنا .335
 .   آتري حواّىل    باتلفـّـت .336
 .موضوعي ىف    بيتكلموا   يكونوا   ما وزى  خمى  ىف    زمحة   فيه .337
 التليفزيون ىف    بتتذاع اللى    من   آتري   حاجات   إن   باحس .338

 .بشخصي   متعلقة 
 .حيب ىف    حد أى    أوقـّع   أقدر   أنا .339
إللى   وآل   الناس،    وبني بيىن    حواجز   فيش   ما   إن   حاسس .340

  . بالظبط   عارفينه   هم خمى  ىف  
 .أتفقس   أحسن   التحديد   احبش   ما .341
 .إجابته   ماعرفش   بسؤال   أفاجأ إىن    باخاف .342
 آل ىف  )  حبيبة   أو (  زوجة ىل  يبقى    أحب   ارحب   لواشتغلت .343

 .مينا 
 .لبعيد   بعيد   من   البحر   أحب .344
باقف قدامها ىف خشوع   لكن ،  اجلبال   من   باخاف .345

 .واحرتام
 .اخلشب   نشارة طعمه ىف ُبقِّى زى  ُبَقى     األآل .346
 إن   واحس   حلوة   هوا   مةنس ىف    احلياة   رحية   أشم   ساعات .347

 . عىن  راضى    ربنا 
 .حصل   مهما   حاغلـَب   مش   أنا .348
 .خبت   فيه   لو   حاجة أى  على    أقدر   أنا .349
 .أآرت   متطمن بابقى  وحدى    أآون   ملا .350
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.حايهبشينحدإنالناسوسطأحس.351
 .خربت   آانت   آده  زىي   الناس   آل   لو نفسى  ىف    باقول .352
 .أى حاجة تنفع ىف أى حاجة .353
  . أبطل   أحسن   باعملها   أنا إللى    احلاجة ىف    أفكر   أخاف .354
 خالص جدا،   أحقق اللى آان نفسى فيه  اقّرب    ما   آل .355

 .   أخاف 
 .وخالص   يستسلم   الواحد   إن   حاجة   أحسن .356
 .حاجة أى    من   أآدمت   مش   أنا .357
 حد   آانش   ما   آده، زىي    الناس   آل   لو لنفسى    باقول .358

 .تعب 
 .   حاجة أى  زى    حاجة أى  .359
 البال   روقان   فيش  ما   بس   اإلمكانيات   آل عندى    أنا .360

 .بيها   أمتتع خيليىن  إللى  
 .إيه   من   خايف   فعار   مش   بس   طول على    خايف .361
 .إيه؟ إمىت    عارف   مش   بس !!  بأه إمىت  لنفسى    أقول .362
 .عيوبي على    بيطنشوا اللى    هم ىل    الناس   أقرب .363
 .بيصارحوني إللى    هم ىل    الناس   أقرب .364
 .واحدة   واحدة   بس   احلقيقة   أعرف   عايز   أنا .365
 العامل   يتغري   قرته   الناس   لو   آتاب   أآتب   أقدر   أنا .366

 .سعدا   ويعيشوا   آله   ده 
 .جيراله إللى    يستاهل   الناس   لكل   احلق   يقول اللى  .367
 .توازني   حافقد إىن    آتري   باحس .368
 .أآره   أو   قادر أحب   مش .369
 .إيه   وآخرهتا   طب   اقولو   أقف   حاجة   أعمل آجى    ما   آل .370
 الناس   حلسن   واخاف   أندم   قلته اللى  ىف    افكر   ما   آل .371

 .غلط   تفهمه 
 األغلب ىف    ألنه رأىي    عن   أتنازل   مستعد   ومش   عنيد   أنا .372

  . األصح هو الرأى  
 أنا   مش   مادام   حاجة أى  على    أوافق   مانع   عنديش   ما .373

 .حاعملها إللى  
 .سبب   غري   من   نفس   غممان جييلى    آتري    .374
 .حايالحظين   حدش   ما   إن   أفرح   زمحة   الدنيا أالقى    ملا .375
 .نفسي   أمل   حاعرف   ومش   حا تفندق إىن    أحس   ساعات .376
 .خالص   دح ىف  باثقشى    ما إىن  نفسى    أفقس   آتري .377
 .قوي   السن ىف  مىن    أآرب إللى    الناس   مع أمشى    أحب .378
ىف   حاجة   أهم   إا على    أقوهلا   ميكن   حاجة   فاآر   مش .379

 .حياتي 
.أصله   من   ثقة أى    يستاهلوش   ما   وهم ، %100  ناس ىف    أثق   آتري. 380
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 عنديش   ما   أنا   قولأوساعات،طفوليتأفتكراحبشما.381
 .طفولة 

 .يفّكرشي   ما   أحسن   الواحد .382
 .سبب أى    غري   من   جدا   جدا   جامد   أفرح   ساعات .383
 الفصول   مع   ساعات ،  بنظام   بيتغري مزاجى    إن   باحس .384

 .آده   لوحده   وساعات 
ىف   حاجة   آل   أعملعايز وإىن    زايد   بنشاط   أحس   ساعات .385

 .الوقت   نفس 
 قادر   مش   بعضها   ورا بتجرى  أفكارى    إن   أحس   آتري .386

 .أالحقها 
 .باىل ىف    ختطر   حاجة أى  عملت    آنت   املالمة   لوال .387
 . آده   حلد عيشة   آفاية   آان   حرام   إنه   لوال .388
 .عنها أستغىن  اقدرشى    ما   دميةوق   صغرية   حاجات عندى  .389
 حاجة   لقيت   فجأة   لو   حاضيع   شخصيا   أنا إىن    باحس .390

 .   مكاا   من   اتنقلت   أو   ضاعت 
 وهو ،  يعرفه   حد   احبش   ما إللى    اخلاص قانوىن  عندى  .391

  %.100وإهلى  أخالقى    قانون 
 .آالم أى    آلها دى    الناس   إن   أعتقد    .392
 .األلعاب   حصص   حاْلغى   مدرسة   مدير   اشتغل   لو .393
 .   أعرفها   ال   لغة أغاىن  آتري أفضل إىن امسع   .394
 .البشري   للسلوك   واألخري   األول   املفسر   هو   اجلنس .395
 هذا   ريلتفس   صحيحة   واحدة   نظرية   توجد   إنه رأىي    أنا .396

 .العامل 
 .حاجة بأى    دعوة   ش  مالو يبقى  الواحد    إن   حاجة   أحسن .397
على   بتأثريها   أومن   ال   لكن   اجلان   بوجود   أومن   أنا .398

 .البشر 
 إرضائهم   من   بد  ال   وأنه   اجلان   بوجود   أومن   أنا .399

 .سالم  ىف   نعيش حىت    معهم   والتفاهم 
 .حايطري خمى    أن   أحس   أحيانا .400
 .العكس   يثبت حىت  ،  شر   الناس   أغلب .401
 هم   لكن يعاملوىن    إم   أحب   ما زى    الناس   باعامل   أنا .402

  . معايا   آده   بيعملوا   مش 
 .جمازية   آلها   واملسألة   اجلان   بوجود   أومن   ال   أنا .403
 ويغري   املريض   مشاآل   حيل   الزم   الطبيب   إن رأىي    أنا .404

 .ظروفه 
 .ريس   لوش ما   ده   العامل   إن   املسألة .405
 .صنعنا   من   ليست   ملشاآل   حلول   عن   نبحث   أن   مهمتنا   من   ليس. 406
 حدش   ما   لكن   ماتساويش   الدنيا   إن   وما فيه   األمر .407

 .باله   واخد 
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مرضى   الناس   لو اعرتفت إىن مريض نفسى يبقى آل.408
 .  نفسيني 

 آانت   مهما   مرضه   عن   مسئول النفسى    املريض   إن   أعتقد .409
 .الظروف 

 .ضعيف   انفعاالته   يظهر إللى  .410
 للضعيف إال   أديها   أقدر   حاجة   عنديش   ما   أنا .411

 .الصعبانية 
 .لّسه   أقول ،  خالص نفسى    شوف ا  ما   آل .412
 .نسبية   مسألة   الشرف .413
الدنيا حا يتصلح يبقى    احتقق خمى  ىف  اللى    آل   لو .414
 .حاهلا
 .باقوم من النوم آإىن ما منتش دقيقة واحدة .415
 .إال انا  ،  خمه ىف  إللى    إال   يرضيهوش   ما   واحد   آل .416
آل ما احصل على حاجة، أالقيىن عايز حاجة آمان .417

 .أحسن منها
 .يتهيأ ىل آدا رضا قوى واحلمد هللا  .418
 .لو الناس نيتهم حسنة بصحيح، ما آانشى حد تعب  .419
القرار الوحيد اللى الزم آل واحد الزم ياخده هو  .420

 ) .مش ميوت نفسه(إنه يعيش أو ميوت، 
 .رح حبق وحقيق، آل حاجة تتحللو الواحد عرف يف  .421
 .أنا ممكن أصرب أى مدة على شرط أتأآد إن فيه عدل  .422
ما دام آل حاجة زى آل حاجة يبقى إيه لزومها  .423
 .بقى
 .أنا ما احبش اعرف أفكار جديدة قوى أحسن أتغري .424
 .ما هو ما دام احلكاية آده، يبقى بالش بقى   .425
 .للى معطلىن آنت انطلق زى الصاروخلو قدرت اعرف إيه ا  . 426
 .أنا خالص زهقت بصحيح ومش قادر أصرب وال ثانية .427
 .آل الذمم ممكن تتشرى إال ذمىت انا، متنها غاىل قوى .428
 .ما أنا ما امسحشى لنفسى أعوز حاجة أنا مش قّدها  .429
 .آتري أقول لنفسى يا واد اعقل، ما هى ماشية وخالص .430
لناس تفهمىن زى ما انا متصور، مش زى مانفسى ا  .431

 .انا حبق وحقيق
نفسى افهم اللى حواىل آويس عشان اقدر اعاملهم .432

 .على قدهم
 .ساعات باحس إىن حا فرقع من غري سبب  .433
 .الناس اللى مش حاسة باللى حواليها دول أجدع ناس. 434
 .ما هو آده بقى، تبقى مش نافعة حبق وحقيق  .435
 .طب انا اعمل إيه، ومها آلهم علّى  .436
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 .أنا حظى آويس بس ما خدتش فرصىت آفاية.437
 .أنا اعرف ىف حاجات آتري قوى مش اختصاصى  .438
أنا اقدر افقس اللى قدامى، حىت لو ما نطقشى وال  .439
 .آلمة
 .ما دام وصلْت حلد آده، يبقى ال زم ابتدى من جديد .440
 .ب غمالدنيا خبري، بس تييجى حلّدى وتتقل  .441
ما انا لو حادقق ىف آل حاجة ما فيش حاجة حا  .442
 .ختلص
 .اللى يفوت للناس الزم مها يفوتوله برضه .443
ما دام انا عملت اللى علّى، يبقى طز ىف أى حاجة،  .444

 .وأى حد
 .الدنيا ما تساويش بس انا بقى حاخليها تساوى .445
آانت أنا الزم انتقم من اللى آان السبب مهما  .446

 .النتايج
 . األماآن اخلال حىت الصحرا   أحب .447
اللى يعرف ان الدنيا دى فانية الزم ياخد حقه .448

 .منها قبل ما ميشى
الدنيا دى ماهلاش أمان، يبقى الواحد حيّرس من آل  .449

 .الناس 
لو األمور ما مشيتشى زى ماانا عايز بالظبط، أنا  .450

 .مش العب
ت أآرت من حقى الزم ارّجع احلق ألصحابهأنا لو أخد .451

 .بأسرع ما ميكن
ااىل ما ينتهزشى الفرصة مهما آانت يستاهل اللى  .452

 .جيراله 
أنا أى حاجة بسيطة ممكن تفرحىن حىت لو مش بتفّرح  .453

 .حد غريى
ما دام بعيد عن مصلحىت الشخصية، يبقى ان شاهللا  .454

 .تتحرق
ن حقوق غريى على شرط أضمن إنهأنا مستعد أدافع ع  .455

 .يعرتف جبميلى عليه
 .الدنيا خبري، مادام انا عايزها آده .456
األطفال أحباب اهللا، بس انا مش عايز أرجع عيل  .457
 .تاىن
 .هّوا يعىن ملا اشيل هم الناس حا حّل مشاآلهم  .458
أنا نفسى آل الناس دىتاخد حقوقها، بس مش على .459
 .حساىب
نا عارف إن ما فيش غري حق واحد، يبقى نسيبأ  .460

 .الناس ختتلف بتاع إيه
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ما هو سواء أنا عملت أو ما عملتش، ما هو آله.461
 .حمصل بعضه

أنا مش قادر أعمل حاجة لنفسى، يبقى أعمل حاجة .462
 .للناس بأمارة إيه

 .أنا باحب أقعد ساآت آده واسرح ىف مفيش حاجة  .463
لى شرط ما حدشأنا باحب اتفرج على الستات ع  .464
 .يالحظ
لو آل الناس عملت اللى عليها برضه ما فيش .465

 .فايدة
إن بكره أحسن من –برغم آل شىء  –أنا متأآد  .466

 .النهاردة
 .لو آانوا خريوىن قبل ما اتولد ما آنتش وافقت  .467
 .أنا احب اعيش حىت لو إيه   .468
 احناما هو الناس لبعضها غصنب عنهم، إمال يعىن  .469

 .عايشني ازاى
أنا باخاف من أى ظرف حكومة جييىن ىف البوسطة قبل  .470

 .ما افتحه
 .أنا باخاف من الكالب حىت لو مش جنسة  .471
ملا الدنيا بتمطر، أو بامسع صوت الرعد باحس إن  .472

 .القيامة قامت
 .مهما الدآاترة طمنوىن، أنا حاسس إن صحىت مش متام  .473
ا بامسع سرية املوت بيحصلى تقلصات ىف بطىنجمرد م  .474

 .وادوخ
أنا مستعد أتنازل عن أى حاجة قصاد إىن أبطل خوف .475

 .من مفيش
ما دام ما فيش حاجة ىف إيدى أعماهلم ْلهم، يبقى  .476

 .أشيل مههم ليه
الدنيا دى ما حدش يبكى عليها، ومع ذلك أنا  .477

 .متمسك بيها لآلخر
فسى باحقد على اللى آان زىي وبقىأنا باظبط ن .478

 .أحسن مىن قوى من غري جمهود
 .ملا األمور بتزنق قوى خمى بيتشل عن التفكري .479
أنا باحب امسع صوت املوج، بس وانا قاعد بعيد .480
 .شوية
اخلريف عندى أحسن من الربيع حىت لو ورق الشجر .481
 .وقع
س خصوصا ىفالناس ما مهاش شر قوى آده، الناس للنا. 482

 .الزنقات
أنا ما باآلشى حاجة برة البيت، أنا إيش عرفىن مني. 483

 .حاطط ىل فيها إيه
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أنا أحسن ىل إىن أرآز على مصلحىت، ما هو ما فيش حد.484
 .حاينفعىن لو وِقْعْت

أنا لو باآسب مليون جنيه آل سنة، برضه حالقى .485
 .نفسى مش مبسوط

دول، مش باحس ان آل حاجة حواّىل متغرية اليومني  .486
 .ضرورى إىل أحسن

أنا باختض ملا امسع صوت حيوان ما اعرفشى اميزه ده  .487
 .صوت إيه

أنا مستعد اتنازل عن نص عمرى قصاد إىن أفرح النص .488
 .التاىن
ملا ما بافرحشى زى الناس، باحاول اتصنع الضحكة،  .489

 .فباتضايق اآرت
ّمها آمان مشأنا مش حاسس حبد من اللى حواىل، الزم  .490

 .حاسني بّيا
نفسى إن الدنيا تبقى أحسن على شرط ما ابذلشى  .491

 .جمهود عشان تبقى أحسن
أنا عملت اللى علّى وزيادة، الدور والباقى على .492

 .التانيني
أنا مضطر آخد حقى بأى طريقة، حىت لو مش حقى، .493

 .واللى حيصل حيصل
ه مهما طاللو حد جرح آرامىت أنا مش حا سيب .494

 .الزمن
أنا مش سهل أنسى األسية، حىت لو اللى عملها ّىف .495

 .اعتذر ىل
أنا باحب الناس آلها، بس ملا باجى احب حد  .496

 .بالذات باتلخبط
 .نفسى أصحى أالقى نفسى مش آده قوى   .497
 .أنا ضحيت ىف حياتى أآرت من الالزم، آفاية بقى  .498
ى سائل ىف حد، أبقى زيهمما هو ما دام ماحدش  .499

 .واريح نفسى 
 .أنا باصحى من النوم وآإىن ما منتش وال ثانية  .500

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3969



א  29I01I2009א –א

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2959

 

I01I2009>29א

""אמ−517

 )129حلم: (نص اللحن األساسى
مازلت ىف صباحى مستوصيًا بالصرب والعزم واالستمرار حىت
بلغت مرتفعًا أوحى إّىل بأخذ شئ من الراحة وهنا حملت صبيًا

بىن بقوةيكافح للصعود فرق له قلىب ومددت له يدى ولكنه جذ
 .مل جترىن ىف جناحه فهربت أتدحرج وال أملك لنفسى شيئًا

 :التقاسيم

واستمر هو ىف الصعود، وآأن مل يكن هو الذى بدا عليه
اإلهناك وهو يكافح منذ قليل، وحني توقفت عن الدحرجة وجدت
نفسى على صخرة مستوية، واطمأننت إىل أن اإلصابات طفيفة،

تفت إّىل وهو خيرج ىل لسانه،رفعت رأسى حنوه فوجدته، يل
 .فأرسلت له قبلة ىف اهلواء

**** 

 )130  حلم: (نص اللحن األساسى

صحوت من نومى على أصوات تناديىن غري عابئة بوقار الليل
وسرعان ما عرفت منها أصوات صديقات الزمان األول وآن
يذآرنىن بامليعاد الذى مل أجنزه فتلفحت بالروب وهرولت إىل

 .كىن وجدت الشارع خاليا والصمت سائدااخلارج ول

 :التقاسيم 

ومع ذلك سرت ىف الشارع غري عابئ باملفاجأة، فهن... 
آثريات، ولن أعدم واحدة قد تلكأت واختفت ىف بئر سلم إحدى

بعد بضع خطوات خرجت. العمارات تنتظرىن بعيدا عن الباقيات
لذىاجلميلة من باب عمارة عتيق وأقبلت علّى بكل الشوق ا

ذآرىن بالزمان األول، وبعد حضن اللقاء تأبطت ذراعى، وصفرت
بفمها، ففتحت آل أبواب بقية العمارات، وخرجت الباقيات

يا عود قرنفل ىف"يزغردن، ويرددن وراء حادية مجيلة الصوت، 
، وشعرت أنىن حمظوظ جبد، وآدت أطري من الفرحة،"اجلنينة منعنع

ذراعها الىت آانت تتأبط ذراعى،حىت أنىن مل أالحظ أنىن أفتقد 
وحني نظرت ناحيتها وجدهتا قد اختفت، لكن ظلت الباقيات ىف

 .الغناء، دون أن يلحظن الدموع تنهمر من عيوىن
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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

إىل الساحة الكربى،قاربت الشمس على املغيب، وحني وصلنا 
نظرنا ىف األفق فإذا قرص الشمس قد امحر حىت صار مثل اجلمر
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

ماء من جديد، والسحب حتيط به وآأهنا حتتضنه ىف حنانوسط الس
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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 א/א−518

 :مقدمة

من خالل ما حدث هذا األسبوع،" عدم االختيار"لألسف، تأآد 
التدريب"قررت أن أمجع حاالت ما أمسيته : فلظروف علمية أخرى

ج النفسى من خالل اإلشرافالعال"عن : ، ىف آتاب أّول"عن بعد
آلية طب قصر. املناسبة هى أن قسم الطب النفسى". عليه

العيىن سوف يعقد ندوته السنوية خالل شهر تقريبًا، وقد طلب
مىن أن أشارك مبا تيسر، ففضلت أن تكون مشارآىت هى هبذا
الكتاب، بدال من، أو إضافة إىل، تلك الدقائق أو السويعات

نتصور أننا من خالهلا ميكن أن نتبادلالىت اعتدنا أن 
املعلومات، أو أن يتم حوار يستحق أن يوصف بأنه حوار

32مجعت احلاالت الىت ظهرت بالنشرة، ووصل عددها ". علمى"
حالة، ووجدت أا تصبح أآثر ثراء من خالل التعقيبات الىت

مث ردى على هذه التعقيبات،" بريد اجلمعة"وصلتىن عنها ىف 
أنه توجد ثالث نشرات ليس عليها تعقيبات أصًال، اآتشفت

فأقرتحت على معاوّىن أن يعطوها للزمالء ليعقب عليها من
 .يشاء، حىت يكتمل الكتاب بنفس النظام

الذى حدث أن أغلب الزمالء تفضلوا مشكورين بالتعقيب
على هذه النشرات الثالثة دون سائر نشرات األسبوع، فبلغىن

خالل!) أو القهر" (عدم االختيار"البداية قدر ما أمسيته ىف 
أو" واجب منزىل"الفرتة السابقة، وأن املسألة تبدو وآأا 

 ..ما هو أسخف

مهمت أن أدرج هذه التعقيبات على النشرات الثالث ىف بريد
، سوف نضطر به من"حشر سخيف"اليوم، لكنىن وجدت أن هذا 

مضى على بعضهايتابعنا أن يرجع إىل النشرة األصلية، وقد 
مخسة أشهر، أو قد يلزم مىن أن أعيد نشرها هنا اآلن احرتاما

 .ملن يتابع الربيد جبدية، فرتاجعت عن آل ذلك

جانب جاد آخر من الربيد اهتم باللعبة الىت مل نكمل
نشرة آيف( ....."يا ار أسود ده انا لو خفيت"مناقشتها 

، وقد فضلنا")4-1"يشفى السليم وآيف خياف املريض الشفاء 
أن نناقش هذه االستجابات مع االستجابات الىت جرت أثناء

 .العالج اجلمعى حني نرجع إىل استكمال مناقشة اللعبة برمتها
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مل يتبق بعد ذلك إال بريد قليل، لكنه مهم، تصورت أن
آل ما بلغىن من عزوف أو افتعال، أو غري أمهيته قد تعوض

 .ذلك

**** 

 )32(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 التعلم من احملاولة، والرتاجع احلميد 

 حممد الشاذىل. د

أظن أن اخلطوة األوىل هى حماولة تبصري األهل بطبيعة املرض،
هل هو احتجاج أم: مث فحص ما يريد املريض قوله هبذه األعراض

ياج أم رفض أم إثبات وجود، أظن أن من الصعب وسط هذهاحت
املتاهه إيصال أية رسائل من خالل نسق واضح ومتماسك مثل

 .رحلة املنوات

 :حييى. د

عندك حق، لكنىن استفدت من عرض هذه احلالة هكذا، فقد
نشاط عالجى، قد ال" جزئية"أتاح ذلك ىل أن أبني آيف أن أى 

ليس(ت مع اخلطة العالجية جمتمعة تفيد وحدها إال إذا تكامل
، وقد سعدت بتأآيدك على غائية)بالضرورة ىف القسم الداخلى

ما"... ، وهو ما عنيَته بقولك )احتجاج واحتياج(املرض 
 ".يريد املريض قوله هبذه األعراض

 حسن سرى. د

اهلوسى بيحتوى املوضوع جواه، فما يفضلشى حاجة بره 
نالحظ انه يقوم بعمل عالقه ممتازهيعمل معاها عالقة، ولكننا 

وآذلك مع بعض األشخاص) عالقة حب قويه(مع زوجتة خاصه 
 .تفسري ذلك؟ الذين خيتارهم، فكيف ميكن

 :حييى. د

مالحظة للسلوك الظاهر فحسب،  –ىف خربتى –هذه املالحظة هى 
هو: ذلك أن اهلوسى وخاصة قبل أن تبلغ حدة املرض أقصاها

ر الرد، آثري الكالم، فيبدو وآأنه بذلكسريع اإلقدام، حاض
يعمل عالقة ، ىف حني أنه نشاط بغري عمق، وأغلب الرجال ىف طور
اهلوس، يتحدثون عن رغبتهم اجلنسية الزائدة أو يتجاوزون

ىف نفس الوقت،" العنة"ذلك إىل حترش فعلّى، لكنهم يعانون من 
ر حقيقى،األمر الذى قد يكشف عجزهم األعمق عن عمل عالقة بآخ

أما حكاية توثيق العالقة بالزوجة، فقد صادفت حاالت ليست
قليلة حيلم فيها الزوج بقتل الزوجة، آإرهاصات لقدوم
النوبة، وىف بضع حاالت أخرى بدأت النوبة والزوجة تستيقظ
ويدى زوجها حول عنقها وهو نصف نائم، مث تأتى النوبة بعد

 .يوم أو أآثر

 .ما رأيك؟ 
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 حسن سرى.د

 .الوسوسة ان يستخدم ميكانزم هل ميكن للهوسى 

 :حييى. د

طبعا، ميكن ونصف، وهو إذا جنح، ولو جزئيا ىف ذلك، قد
–يضبط ولو جزئيا أيضا جرعة هوسه، فالوسوسة سياج مينع 

"ايار الكف"التفسخ من ناحية، آما قد يقلل من  –نسبيا
 .قليال أو آثريًا ىف حالة اهلوس

 رامى عادل. أ

وغريه؟ اجلسد... التحكم ىف األلفاظ مآيف تتفق الظروف ويت
حمور التفكري وأداته، ولآلخر وجود حيوى ىف اخلارج نربطه ببعض
 التجليات داخل العقل، ونوازن بني املرئى واملسموع واملنطوق

النهاية، وتتدرج املسألة من الرهبة/اثناء توجهنا للغاية
ر، دون انإىل الطالقة إىل االحساس باملسئولية والتوحد مع اآلخ

نتقيد مببدا مشكوك ىف صحته، أو ننبش ىف املاضى عن مشاعر قد
ال تتحقق، وعلينا أن نضع نصب أعيننا فرضا وخنترب قدرتنا

 .أوسع على جتاوزه لفرض

 :حييى. د

أحيانا أخاف من خربتك هذه يا رامى، فأنت تصل
 بتلقائيتك وطالقتك إىل نظريات بأآملها ىف بضعة أسطر،

–اف عليك شخصيا منها، لكنها بيىن وبينك وأحيانا أخ
 .تستأهل آل املخاطرة

**** 

  )4من  2(ملريض الشفاء؟ وآيف خياف ا آيف يشفى السليم؟ 

 تعليق مبدئى، وفروض حمتملة 

 حممد أمحد الرخاوى. د

 فتحَت علينا هذا امللف الشائك الذى هو أبو آل امللفات
 بيىن وبينك

واء أوماما هو صحة وما هومرض، أو ما هوس تعريف "
 "ذلك هوغري

 " إنك آادح إىل ربك آدحا فمالقيه"

عندى يقني ان من سنن اهللا ىف اخللق هو أنه خلقنا ضعفاء
 ناقصني لنكتمل أبدا، لكى نقوى أبدا، معه به وإليه ىف رحلة
تبدأ به فندرك ونقدس روعة اخللق نفسه ونسبح حبمده أن

احلقيقةلويعلم اويعيش الناس هذه !!!! ياه!!!!!!خلقنا
 .األبدية ملا شقى على ظهرها احد

 املفروض أن املرض هوضد : املرض والسواء نرجع بقى حلكاية 
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الطبيعية بلغة الوظائف الطبيعية، فحينما ختتل الوظائف
 اجلسد ميرض االنسان أو العكس

  .يعىن املرض خيل بالوظائف الطبيعية

العكس ان يكون املرض هو النذير ان ىف جمال النفوس حيدث
الستمرار الكدح، لط اوفيه حاجة الزم تكون احسنفيه حاجة غ

أو لتقليب الراآد، آى خيرج احلى من امليت أو على أحسن
الفروض بيبقى جرس لليقظة واالصرار على عودة االلكرتونات إىل

  .مداراهتا

املرض املعوق عن تأدية املريض الوظيفة إذن هناك فرق بني
لذى هورحلة أبدية إالاملفروض أن يؤديها، وبني عدم السواء ا

 سبقت هلم احلسىن ملن

وحىت هؤالء فهم ىف تسبيح وهتليل وعمل ال ينتهى إال ليبدأ 
 .ألهنم ىف ظل اهللا هنا واآلن وقليل ما هم ابدا

 :حييى. د

أنا ال أوافقك على هذا التوصيف األخري، عدم السواء ليس
 .رحلة أبدية، لعلك تقصد عدم االآتمال

 قد أوافق عليه من حيث املبدأ فقط أما ما قبل ذلك ف

 :وبعد يا ابن أخى

أمل يصلك تنبيهى لك يا حممد املرة تلو املرة، أن فرط 
إما: استعمال اللغة الدينية هكذا يرتتب عليه أحد أمرين

أن ُتختزل الفكرة فتصل إىل املتلقى داخل برنامج موصى عليه
إال ىف حدودمن أوصياء فوقيني جامدين، فال تصل أصًال إليهم 

 املربمج، حتت رقابة ووصاية  املسموح به من داخلهم

 وإما أن تصل حبقها إىل ندرة من املتلقني، 

وهذه الندرة عادة ال حتتاج ألفاظك الدينية ومحاسك 
اخلطاىب بقدر ما حتتاج تلقائيتك وتشكيالتك بأى لغة آانت،

 .فكل إبداع أصيل هو طريق إليه سبحانه

س وجهة نظرك من رسائل إبداعية هىتستطيع توصيل نف
 .أفضل ألف مرة من هذه اخلطابة الدينية

 أسامة فيكتور. د

 ".حنرتم إرادة املريض على آل املستويات"مجلة  مل أفهم

 ما هى هذه املستويات؟

وهل هى مستويات إرادة املريض، أم مستويات احرتامنا 
 واستقبالنا ملرض املريض وتوقفه؟

 :حييى. د

فإننا نشري ضمنا ) خاصة اجلنون(إن املرض اختيار  حني نقول
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إىل أن هناك ىف أعماقنا عقًال آخر، يقرر سلوك هذا السبيل
الذى نسميه مرضا، وهو فعال آذلك إذا أعاق، أو أتعس، أو

 ،برغم أنه اختيارمّزق، 

مث نعود ننظر ىف اإلرادة الشعورية املعلنة فنجدها ختتار
 الصحة والتكيف،

نجد عقال ثالثا يدعونا للرتاجعمث نذهب وراء هذا وذاك ف 
 حىت إىل الرحم

 فنتأىن ونعاود النظر

فنصادف تشكيالت أوسط حتاول أن ختتار حال توفيقيا ولو 
 مرحليا،

 .وهكذا

 ,هذا ما عنيته باحرتام رأى املريض على آل املستويات 

وبالتاىل فأنا مل أقصد مستويات احرتامنا واستقبالنا 
 .اخل..ملرض املريض

 امة فيكتورأس. د

السليم رمبا خياف أن ُيشفى، أعتقد أنك تستعمل آلمة يشفى
هنا مبعىن التغيري لألحسن، أرجو إيضاح معانيها األخرى ىف هذا

 .السياق

 :حييى. د

عندك حق، لكن ليس املهم استعماىل أنا، وإمنا املالحظ أن
هو ما يصل، ورمبا" أنا لو خّفيت"ما يصل من ألفاظ اللعبة 

خلففان غري الشفاء، وهو خيتلف ىف آل واحد عن اآلخر،يكون ا
وسوف تتاح الفرصة لشرح ما وصلىن من هذه اللعبة، وهو جديد

ويتفق مع بعض ما ذهبَت إليه أنت هنا اآلن،) غالبا(مفيد 
استبيان للشخصية"وسوف أعود إليه بعد انتهائى من جتربة 

 .غالبا حني أواصل مناقشة اللعبة" العربية

**** 

 أتعلم من إبىن آيف أزم بشرف وشجاعة؟..  تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 عوب؟؟؟؟الش باهللا عليك آيف ّجتيش

 بل من جييش الشعوب؟؟؟ 

طول الوقت من أن والشعوب حمرومة، أو قل هى حترم نفسها 
 .تكون هلا اية آلمة اواى فعل اوحىت جمرد اى تفكري

نتخلص من آل حكامنا من داخل وعينا وحنن نصّنعهم مث آيف
 "يول عليكم آيفما تكونوا"ىف آل حلظة جامثني علينا بـ 
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هنانعم ابدأ بنفسى : مث اخريا وليس آخرا 
 "واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة"ولكن واآلن،

 أعلم واهللا

 :حييى. د

الشعوب ال َتْحرم نفسها من حقوقها إال بعد أن تيأس: أوال
من قادهتا، وىف نفس الوقت تعجز عن خلعهم، وهو موقف مؤقت

 .حبسابات التاريخ مهما بدا جامثا ىف مرحلة ما

لص من حكامنا من وعينا، قبلحنن حناول أن نتخ: ثانيا
ومع حماولة التخلص منهم، إن إدعاء أنه ال يوجد بدًال منهم

اللى تعرفه أحسن من اللى ما"أفضل وأقدر، حتت عناوين مثل 
، هو مبثابة إعالن ضمىن أم داخل وعينا قبل ومع"تعرفوش

 .وجودهم على أرض الواقع

الذين ظلموا  ال سبيل إىل أن نتقى فتنة ال تصينب: ثالثا
منا خاصة إال أن يبدأ آل واحد حبمل مسئوليته عن نفسه أوال

 .وعن اآلخرين فورا، ودائمًا

 مدحت منصور. د

ليست ،استقبلت مقال أخى الدآتور حممد حييى أنه ثورة
املراآز ولكنها ثورة فكرية ثورة انقالبية تقوم بتبديل

احلقيقى اجلهدوجدانية شديدة العمق شديدة املرارة حتتاج إىل 
وألخرت لنفسى مسارًا آخر، ال أعرفه،"الصادق من اجلميع 
 ".معًا ولكننا ميكن أن جنده

لنجد مسارا آخر نصحح به ما آل) معا(إذا سوف نكافح  
دعنا ال نفخر بأجماد األجداد وخندر به مسارنا احلاىل، نعم

جدى آان آذا أنفسنا آأن يقول لك أحدهم أنا آذا فرتد وأنا
يبتسم لك وميضى، نفس النداء بأن نعلن اهلزمية آبداية ملسارف

علينا مل ينادى به -ثورة من نوع جديد-تصحيح هوأسلوب جديد
 ).بقى بطلوا آذب وخيبة(الكثريون يعىن 

لكن يبدوأن هناك حالتني للهزمية إحداها اهلزمية آحالة 
مبعىن أن تشعر أنك لست بقدر عدوك ميكن أن تسمى وجدانية

املنافسة وهذا ما نشعر أنه يسبقك ىف آل املناحى وأنك خارجو
 )يرآبها(به اآلن، واألخرى أن يكون عدوك على أرضك 

ستعلن هزميتك يا أخى العزيز وأنت مرفوع الرأس ىف األوىل 
فماذا ستفعل ىف الثانية، لن أوغل ىف التاريخ عندما آان

ويعذب من يشاءاملهزوم حتت رمحة امللك املنتصر يقتل من يشاء 
ويرحم من يشاء ولكن البوسنة واهلرسك ليست ببعيدة آذلك

اجلوارى حمرم دوليا ولكن لعلك العراق، صحيح أن السىب واختاذ
الناس قرأت أآثر مىن عن ألوان اإلذالل والقهر لكافة أفراد

أعلم أنك ستقول لوتوقفوا عن املقاومة مجيعا فإهنم لن يعطوا
ل على ذلك آثريا ففى بعض البلدانتعو عدوهم ذريعة، ال

 آرامته  يعامل الوافد على أنه إنسان درجة ثانية وهتدر
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بألوان شىت مع أن له دولة وسفارة فما بالك مبحتل حيكمك، ال
أن يعاملك برقى وإنصاف وإال ملاذا أقدم على تتوقع من حمتل

 .استطعت إيصال فكرتى احتالل أرضك أصال، أرجوأن أآون قد

 :حييى. د

وشجاعته برغم أنه" حممد"على ثورية مقال أوافقك : أوال
إبىن، أو رمبا ألنه ابىن، وإن آنت أشفق عليه وعلى نفسى من

 .قدرتنا على االختالف إىل هذه الدرجة

ال أوافقك على أن اهلزمية األوىل تسمح للمهزوم أن: ثانيا
املهزوم مهزوم عليه أن يدفع الثمن مهما آانت. يرفع رأسه

هى) األوىل أو الثانية(تسمح به اهلزمية املربرات، آل ما 
 ".فرصة البدء من واقع مؤمل جديد"

هى) االحتالل املباشر(أنا معك أن اهلزمية الثانية : ثالثا
قبيحة خطرية، ال أحد يرجوها، وال أحد يطيقها، لكن إذا
فرضها الواقع املؤمل، سواء آانت نتيجة الظلم والقهر

غارة، أم نتيجة تقصريناوالغرور والسيطرة والظلم واإل
وخيبتنا وآسلنا وتقاعسنا وختاذلنا واغرتابنا، سواء آان

هى جتسيدهذا أو ذاك أم آل ذلك، فإن ميزهتا الوحيدة 
، ال تستطيع ىف هذه احلالة أنالواقع أمام عينيك ليل ار

، هى هزمية"هتدئة"أو " سالما"، أو "هدنة"أو " نكسة"نسميها 
وبالتاىل فعلى املهزوم أن يتجرع آأسها حىتبكل قبح اهلزمية، 

آخرها، مث يستسلم أآثر فأآثر حىت يستحق العدم، أو يواصل
انتصارًا آخر من نوع آخر  القتال الذى ال ينتهى حىت يستحق

 ىف وقت آخر،

لكنه لكى حيقق ذلك فعليه أن يبدأ بإعالن اهلزمية وليس 
 .بإنكارها، أو تدليلها أو التخفيف من وقعها

 لني. د

  ..ان اهلزمية ال ختصىن وحدى... املشكلة يا أستاذى الفاضل

ليست هزمية آرسوب ىف االمتحان او فشل ىف احلصول على وظيفة
 ....او منصب

...ىف زمننا هذا اهلزمية ستعود على مليار إال قليال
 ...يرتقبون من حيررهم من هزائمهم

ان... ينتظرون بصيص أمل أو تلويح ولو سراب بالنصر
من –معهم-ستقول ىل لنبدأ ... نكسرهم نعلن اهلزميه يعىن ان

أقول لك هذا" هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونفخر؟. "جديد
قد يستطيع، لكن.. القليل الذى استثنيته انا من املليار

يعطينا فرصة لنبدأ او حناول ان نصحح الن... املنتصر
هلذا ال نستطيع...وآأن امامنا فرصة واحدة فقط... أخطاءنا

  ...ان نعلن اهلزمية

بأدواتنا حنن، لنبدأ فورا باإلعداد للحرب القادمة"
 وشروطنا حنن، وبتسريح اجليوش الرمسية، وجتييش الشعوب طول 
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خلع احلكام املسئولني عن اهلزمية ىف تلك اجلولة، الوقت، بعد
 "\.تارخينا خلعهم من وعينا ومما شوهوا به

 ..العبارةأعذر جهلى وأجبىن بكيف حتقق هذه 

 ...يدمرنا.. باهلزمية فاليأس واالحساس

  !!منه بأى تغيري" \القليل"\وهل يسمح لنا حىت 

 .شكرا لك

 :حييى. د

 وأود لو أوافقك لكنىن ال أستطيع،..... أحرتم واقعتيك 

حنن ال ننتظر من املنتصر أن يعطى املهزوم أية فرصة، ألنه
 سوف يتمادى ليكمل عليه وهو منطرح أرضا،

عليه أأل: الذى يريد أن يأخذ الفرصة ليبدأ من جديد 
ينتظر شيئا من املنتصر، عليه أن ينتمى إىل احلياة وخالقها،
وإىل الزمن وروعة وعوده، وإىل اإلبداع وقدرات ختليقه، وما

 أصعب آل ذلك حىت االستحالة

لكن هذه الصعوبة نفسها ال ميكن أن تكون مربرا الدعاء 
 اهلزمية هى اهلزمية،النصر بإنكار أن 

الذى يتأمل من اهلزمية، وخياف هول عواقبها هكذا، عليه 
 أن ينتصر،

 .ال يوجد حل آخر 

. اإلنكار وأمساء التدليل ال تلغى الواقع مهما طال الزمن

 ماذا نفعل؟

إشارتك إىل املليار أظن أهنا تعىن املسلمني وأنا: ملحوظة
 .هى قضية البشر آافةقضية مسلمني أصال،   لست معك ىف أهنا

 أسامة فيكتور. د

 أليس من حقنا أن ننهزم؟ –حممد ىف تساؤله .ُأجيب د

8(نعم من حقنا؟ ولوأعقبها تطبيق أسئلتك الىت ذآرهتا 
فستكون اهلزمية مفيدة جدًا، وىل مقولة خاصة خبصوص هذه) هل

 .التعتعة

من مل يتعلم من أخطائه لن يتعلم أبدًا وسيظل حمتفظًا
 .الغىب متخليًا عن جهله اجلميل جبهله

 :حييى. د

 .وصلتىن شجاعتك ُخمتلطة بأملك

 لني تشهدنا. ياليت د
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 .وتتحمل معنا

 حممود حممد سعد. د

 االعرتاف باحلقيقة هوحق من حقوق األفراد

انا مع عدم التفاخر بالفراعنه أو باملسلمني األوائل ألىن
 .أن هذا مجيعه هو هروب إىل املاضى  ارى

 :حييى. د

 آذلك، –البا غ –أظن أنه 

 .واالعرتاف باحلقيقة ليس حق األفراد فحسب، بل والشعوب آذلك

 اسالم ابراهيم امحد. د

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نصحوا من نومنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت هندم اوهامنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نلتقط انفاسنا

 ناهل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نداوى جراح

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نرتب افكارنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت جنمع مشلنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نعرف موقعنا بالنسبة لألخرين

 .حييى انا حمتار ونفسى نعملها علشان نستحق احلياة. واهللا يا د

 :حييى. د

 ميكن ملن يدفع الثمن......... 

 اة حىت نستحق احلياةوعلينا أن حنب احلي

 األمل، وخاصة أمل األنكسار ىف اهلزمية أصعب

 لكنه أحد أوجه شرف الوجود

هو البداية، بديال عن اإلنكار وامساء: مرة أخرى
 :التدليل

 ".نكسة"، "هتدئة"، "سالم"، " هدنة"

 خّيبهم اهللا مبا يستحقون

وأفاقنا لنحمل مسئوليتنا إذا آان لنا أن نواصل باحلق
 حلقإىل ا

 مىن أمحد فؤاد. أ

من اليوم سوف اتقبل اهلزمية لكى اتعلم وسوف اعلنها
 ألبدأ
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 :عنوان اليومية حيمل العديد من املعاىن

 ".اتعلم من ابىن آيف ازم بشرف وشجاعة"

 :حييى. د

 أمتىن أن أآون صادقا

 ميادة املكاوى. أ

آل ما ورد ىف املقتطفات من املقال، وإن آنت حباجة لقراءة 
 .حباجة لتعليق حضرتك بشكل أآثر حتديدا املقال آامًال آذلك

 .احلق ىف اهلزمية ووجوهبا" جدية: "أآثر ما وصلىن هو

آذلك ضرورة احلرآة من حيث أنا، ال من حيث ما أحلم به 
 !!!أو أتصور أن أآونه

 :حييى. د

 .شخصيا" حممد"ميكنك يا ميادة طلب املقال األصلى من 

وهو بعض ما وما وصلك هو فعال بعض ما أراده الكاتب 
 تعلمت أنا منه أيضا،

 وهو إبىن

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

اغلبيه اليوميه ارتداد اىل اللى بيحصل ىف غزه، احلمدهللا،
ص البشرى،لكن ىف املقدمه، وعن اللى وصلنا له ىف نقد الن

االقيهم حقيقى) وال عارف(العيانني، ومش عايز افتقد وجود
وحدهم، وحنن لسنا معهم، العيان بيناتنا، ال أجدهم اصال اال

احلقيقى ال امل ىف شفائه، اعجز عن تصور شفاء مريض عقلى،
 .فاهللا خلقنا هكذا

 .ملن؟.. تعسا

 ملن يتحكم بعقل مريض، يوجهه حنو أخبث غاية، يتفرج
 !تعسا.. يه، يشمت فيه، يقوده حنوعل

 :حييى. د

 ؟!!ال يا شيخ

 !ليس هكذا

 !يا رامى" انت"لست  

**** 

 اشهدى   القرب   أشواهد :يوم إبداعى الشخصى
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 رامى عادل.أ

ولتنطقي، ال حتبسى، افعتك، فقد التحفت، حبق السر املاجد،
بشريعة، من غاب دهرا، فاستتب، وافرغ، ىف شفاآى، حبوب تدر
الزمرد، وانتبهى لسواعد، تتلمذت لتبارك وجدك، شاءت أم مل
تشأ، فهى بك تزحف حنوالصحارى، وتعمى عن سؤالك، فمازالت

 !ولتسرحي بك حبكتها، لتوائمك، فلرتسلى صواعقك،حت

 :حييى. د

 يعىن

**** 

 مالحظات على األحالم والتقاسيم

 أميمة رفعت. د 

ثلث أحالم فرتة النقاهة حىت على حواىل" املوت"طغت تيمة 
 .اآلن

التيمة تناوال وقد تناول آل من حمفوظ والرخاوى هذه
تلفا ىف آن واحد ممامثريا حقا لإلهتمام، فتشابه اإلثنان وإخ

  .املوضوع إثارة زاد

 تابعت جنيب حمفوظ": (6"آما قال الرخاوى ىف قراءته للحلم 
وهوقادر على أن يرفع احلاجز بني املوت واحلياة بسهولة ويسر

، يبدوذلك)وأآثر من موقع إبداعى ىف أآثر من موقف شخصى،
مله، والوىف عا فمحفوظ يشعر بالراحلني حوله. واضحا ىف األحالم

 يندهش من ظهورهم ىف أى وقت وبأى طريقة، وهكذا عندما آلمه
،)مل متسه أية دهشة" (6"أستاذه املرحوم تليفونيا ىف احللم 

عندما تقابل األحياء" 68"ىف احللم  آما نفى الدهشة أيضا
 أن   دون (آان الربزخ،  واألموات سويا ىف مكان واحد مجيل، رمبا

برتحاب شديد وفرح وهويقابل األموات).  أحد   دهشة   ذلك   يثري 
 تتقدمها" 14"ها هى حمبوبته ىف احللم : وذآريات مجيلة 

املوسيقى النحاسية الىت تصاحب اجلنازات ولكن دون أمل أوحزن
 . بل فرحة باللقاء وآأهنا عروس تأتيه بزفة جنائزية

""76ىف احللم ) صديق الشباب وشهيد الوطنية(ويلتقى 
 وال ينتظر حمفوظ دائما أن) ويهرع إليه  ملرآه صدره    رحفينش (

ُيفتح عليه باب عامل األموات تلقائيا، بل أحيانا ما يكون
"57"إطالقه على عامله آما نرى ىف احللم  إجيابيا وحياول بنفسه

اإلذن بإطالق األحباب ليطلب)  السلطة   دار (عندما سعى إىل 
حيبسهم وات وحيطم باب احلصن الذىاملتغيبني األحياء منهم واألم

 يستعني بكل ما"110"وىف احللم). اهلتاف فرحة وسرور(وسط تعاىل 
الىت تفصله عن وجوه) بوابة الفتوح(أوتى من قوة ليفتح 
تأتيه أيضا ىف إحتفالية على شكل أحبابه الراحلني والىت

وهويؤآد عالقته باألموات بأن عربعنها جبملة. ألعاب نارية
املوت ال: (فقال " 104"على لسان مرحوم آخر ىف احللم جاءت 

  )يستطيع أن يفرق بني األحبة
 مل نر أبدا حمفوظ ينتقل إىل عامل األموات، .... ومع ذلك
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حياول إلقاء نفسه من مقدمة" 27"ففى احللم . أويرحب باملوت
ولكن مينعه مدرس" للخالص"اهلائج آوسيلة  السفينة ىف البحر

جيتمع مع األموات ىف هناء .حبزم الرياضيات خبريزانته امللوحة
.ينفصل عنهم وعندما تأتى حلظة احلساب" 68"وسعادة ىف الربزخ 

فُيزف ىف القرية وحيتفل اجلميع مبوته" 88"يأتى خرب إعدامه 
من (وال جند منه هوشخصيا أية ردة فعل، حىت خروجه  املقبل

لذىمل نتبني منها إذا آان هوا  ليعدم )أحسن زينة ىف  بيته  
لسان أصدقائه وجاءت صرحية على. تزين أم هم اللذين زينوه

أما(عندما دهشوا وسخروا منه فسألوه " 92"املوتى ىف احللم 
 ).ختاف املوت؟ زلت

أن فرضا الح له مؤخرا" 6"يقول الرخاوى ىف قراءة احللم 
إن املوت هونقلة الوعى الشخصى إىل الوعى الكوىن ليكمل(

وهذا ما يظهر لنا ىف) وتعاىل ق سبحانهاملسرية إىل وجه احل
فعلى عكس حمفوظ متاما، رحب الرخاوى باملوت، بل. التقاسيم

بعد املوت بسالسة"حياته"وسعى إليه أحيانا، مع إستمرارية
تشكك ىف حترر األحياء واألموات"57"ففى تقاسيم .وبال إنقطاع

تفيهم هوشخصيا إىل أموا من احلصن فقرر حتويل اجلميع مبا
على" 88"وىف احللم ..). مازال حيكى..(بتفجري احلصن نوويا و

عكس حمفوظ الذى مل نعرف رد فعله جتاه رسالة إعدامه، رحب
وتأآدت من" (باملصري الرائع"باإلعدام ووصف املوت الرخاوى

الىت تقرر مصرينا الرائع هذا ميزة نظام الرسائل املغلقة
اإلعدام ا ما حيدث بعدمث أخذ يصف تفصيلي) الواحد تلواآلخر

الذى) حبل املشنقة(دون فصل احلياة عن املوت فهويأخذ معه 
ىف احلياة، ليستفيد به غريه من األموات ىف إلتف حول عنقه

املسرية مرة ثانية مرحلة ما من اإلنتقال، مث تكمل روحه
 وما أن سلمتهم احلبل حىت طلعت روحى مرة ثانية،(ويلحق هبا 

ويظهر هنا جليا إنفصال الروح عن) بال ترددَفِطرُت وراءها 
أما طريان اجلسد وحريته وختلصه...(للروح اجلسد، وإتباع اجلسد

أآثر من مرة ىف من القيود الدنيوية فهى تيمة تكررت
عرض" 112"يستمر ىف ترحيبه باملوت ففى تقاسيم). التقاسيم

لتوق(امه ببساطة أن حيل حمل أخيه الذى توىف ىف حجرها  على
مل يكتف الرخاوى). بدال منه، آخذها أنا يا أمى: دون تفكري

الشروط عن"92"هبذا بل إستشار أصدقاءه األموات ىف تقاسيم
قلت أستأذهنم وأعرف الشروط الىت(الىت تبقيه ىف عامل املوتى 

وإن آان قد تراجع ىف آخر حلظة على غري) منهم تبقيىن واحدا
ويبدوأنىن سوف أظل أخاف .ذلكأنا عاجز عن أىٍّ من (املتوقع 

وتقاسيمه هذه" 70"ورمبا ُتظهر املقارنة بني احللم ) !!..املوت
فصعودا على السلم للوصول إىل األحباب إختفت: الفكرة جيدا 

،)ووجد مكاهنا هوة عميقة(العشرة األخرية عند حمفوظ  السالمل
إال أنه إحتفظ خبيار الرجوع )طبعه يأىب الرتاجع(ورغم أن 

بأن إحتفظ بدرجات السالمل من خلفه، ومل يفقد األمل وظل
بينما حمى الرخاوى السالمل.) ينادى، وينادى من األعماق(

لبس(متاما من ورائه، وأصبح معلقا ىف اهلواء وبال أى تردد 
صعد إىل مساء جديدة آلما(وإستعد للطريان وهوسعيد ) أجنحته

الطريان مرة أخرىنالحظ ظهور ).(زاد شوقه لرؤية األحباب
 .)والتخلص من قيود املكان
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خيتلط امللفت للنظر، أن الرخاوى مبجرد أن جيتمع باألموات
عليه األمر وال مييز احلَى من امليت وال مييز إىل أى الفريقني

إرتباآه الشديد مع" 97"نالحظ ىف تقاسيم .ينتمى هونفسه
أآثر إرتباآا منه موظفني ال يرونه ونتيجة ممسوحة ومدير

أى عامل هو، ىف الدنيا أم ىف اآلخرة وىف تقاسيم فاليعرف ىف
يبحث عن اإلجابة الشافية ىف عني املرحومة عني ولكنها" 104"

بعد اللقاء" 68"الشىء ىف تقاسيم  تكون قد إختفت، نفس
اجلميل ىف األرض اجلميلة بني األحياء واألموات، مل يعرف أيهما

 لبدىن مل مييزحَى وأيهما ميت وحىت القرص والضرب واألمل ا
الفريقني عن بعضهما وحلظة احلساب مل يعرف إىل أى منهما ينتمى

 ....إنضمامه لألموات والتعرض للحساب وإن آان مل ميانع

واحلياة ىف األحالم وأخريا يبدواحلد الفاصل بني املوت
والتقاسيم آالغشاء األمسوزى الذى يسمح غالبا مبرور املوتى

فوظ، بينما يسمح بسالسة أآرب مبرورإىل عامل األحياء عند حم
 .ليعيشوا حياة أخرى عند الرخاوى األحياء إىل عامل املوتى

 :حييى. د

 .ال أملك تعليقا يليق جبهدك واجتهادك هكذا

أميمة أن أحدًا مل يتصد لنقد ما أحاوله. تصورى يا د
منذ ما يقارب نصف قرن، ما أحاوله تنظريا أو تشكيال أو

 إبداعا

نقدًا(قال آلمة واحدة ىف دراسىت ألصداء السرية  من الذى 
 وقد صدرت عن الس األعلى للثقافة؟) للنقد

حرآية": ناهيك عن نقد عملى األساسى: من الذى قرأ أصال 
 قد صدر عن نفس الس األعلى،و "الوجود وجتليات اإلبداع

وقد صدر عن "تبادل األقنعة"من الذى قرأ عملى النقدى  
 منشورات قصور الثقافة،

املشى على الصراط وهى: من الذى نقد ثالثيىت الروائية 
والثاىن "الواقعة"صفحة وقد نال اجلزءان األول  تناهز األلف

، وصدر1980جائزة الدولة التشجيعية سنة  "مدرسة العراة"
عن اهليئة العامة "ملحمة الرحيل والعوْد"اجلزء الثالث 
 .للكتاب منذ عام

قراءات ىف جنيب"الذى قرأ نقدى لنجيب حمفوظ بل من  
 وقد صدر أيضا عن اهليئة منذ عقد ونصف؟ "حمفوظ

تقاسيمى هذه آانت"أآاد أرجح يا أميمة أنه لوال أن 
 .ملا التفت أنت أيضا إليها" م جنيب حمفوظ على أحال

لقد وعدُت ىف اية نقدى لألصداء بأن أعود إليها للدراسة
  بني العناوين الىت أثبت أنىن سوف أعود إليهاالشاملة، ومن 

آيف حضرت ىف آل األصداء، وقد تناولُت فكرة املوت فكرة املوت
دورات") مللحمةنقد ا(واخللود ىف نقدى مللحمة احلرافيش حملفوظ 

  ".والتخلق ىف احلرافيش املوتاحلياة وضالل اخللود ملحمة 
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 :ملحوظة

أخريا حتقق حلمى واستجابوا لدعوتى وصدرت منذ أيام
قافة، برجاء قراءةعن الس األعلى للث "جنيب حمفوظدورية "

 .يومية السبت بعد القادم عنها

 شكرا مرة أخرى

 وسنواصل 

 وربنا يسهل 

 من يدرى

 شكرًا

**** 

مالحظات عن العالج( استبار نفسى حتت اإلعداد: مفاجأة
 )املعرىف، والعامية، والفصحى، والثقافة

 رامى عادل. أ

حرام وال حالل، حضرتك احلمد هللا آويس، وده االهم، لكن مع
ذلك، ال يكفيك، ما دام ربنا راض عننا، مانطمعش ليه ىف

 ل، وناوى تقلبهااملزيد؟ حقك وحقنا عليك، ماحضرتك مش قلي
مش ناوى اسرتيح، وفجأه بيقفز لذهىن، -شخصيا  -ضلمه، انا 

 .افادك اهللا عنرب اخلطرين، ايش قولك؟

 :حييى. د

 الرأى رأيك 

**** 

 " حتت اإلعداد"استبار نفسى 

 آيف؟؟!! ولكن قل ىل رأيك؟  ليس لزاما أن تقرأه مرة واحدة،  

 رامى عادل. أ

اليك، وانشغلت عنيك، حن قليب آل ده آان ليه، ملا شفت
يا عليك، افادك اهللا وافادك اآثر فاآثر، يا مشحططنا وراك،

ربنا يبارك فيك، ويديك علي قد نيتك، ويتجاوز عن! مرعب
عل خرب ماجور، ومتقولش انك قولت سيئاتك، يا مدوخنا، اآفي

اخلطرين، حاجه، حلسن يشموا خرب، ونتشحن آالتنا علي عنرب
 .مر الدنيا ونسورءومنشوفش نسوان تانيه، وتع

 :حييى. د

 طاملا هناك نفس يرتدد

 .اْدُع لنا مجيعا يا رامى

  .وسوف يستجيب ربنا
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خوقد آررت مرارا قول األ -املفروض يعىن –أنا طبيب نفسى 
أمحد عكاشة لشقيقه صاحب الفضل على الثقافة. د.الصديق أ
ثروت عكاشة أنىن أمارس الطب النفسى ىف أوقات. د.ومصر أ

فراغى، مع أنىن أمارس حياتى آلها من خالل عيون مرضاى
:املهم. دون أن أمسى ذلك طبا نفسيا) اساتذتى احلقيقيني(

لتفسري النفسىتصورت أحد شباب الصحفيني وهو يسألىن، ما هو ا
هلذه القبالت واألحضان الىت نشاهدها ىف لقاءات الكبار هذه
األيام، فأعتذر جميبا أنىن ضد بدعة التفسري النفسى لكل
األحداث هكذا، وخاصة تفسريا لتصرفات الكبار، وهلذا وقفت

الطب النفسى"حمذرا طول الوقت ضد االنسياق مع ما يسمى 
، وإن آنت أتفهم هذا"ياسىعلم النفس الس"، أو "السياسى

قدرى حفىن الرائع ىف . د.إقرأ مثال مقال أ(األخري أآثر، 
،"غزة وخماض االنتماءات"بعنوان  2009/ 1/ 22أهرام اخلميس 

أفهم مثل ذلك أآثر بكثري من حشر تشخيصات وفتاوى الطب
النفسى ىف السياسة، وقد وصل االحتفاء بذلك إىل اقرتاح ضرورة

ى على رؤساء العامل قبل أن يولوا مناصبهم،الكشف النفس
!!!توصية من احملكمة اجلنائية الدولية رمبا حيتاج األمر إىل (

أهنم مل يوقعوا على  -مثل إسرائيل اآلن -فيحتج الرؤساء 
موقفى هذا ال مينعىن من متابعة اهلواة الذين !!) ميثاقها

ة، فيبدونيفتون ىف السياسة باستعمال أجبدية العلوم النفسي
ومن أوائل هؤالء آان. أقرب إىل التوفيق من بعض الزمالء

حممد حسنني هيكل، حني) بالفصحى، والعامية(األستاذ احلّريف 
،1967آتب سلسلة من املقاالت ىف أوائل الستينات، قبل هزمية 

فكانت(، "العقد النفسية الىت حتكم الشرق األوسط"بعنوان 
فّالحا منوفيا(ملرحوم أنور السادات ، وأيضا حني زعم ا)اهلزمية
أن ما بيننا وبني إسرائيل أغلبه هو ألسباب نفسية) مناورا

، مث إنىن حني توليت رئاسة قسم)وانتهى إىل زعم آخر احلروب(
األمراض النفسية، نظمت سلسلة من اللقاءات العلمية لربط

الطب النفسى"الطب النفسى باحلياة العامة، وآان من بينها 
، وآان ضيف هذه الندوة هو املرحوم السفري حتسني"السياسةو

نفسيا، لتعيني الرئيس حسىن  تفسريا بشري، وقد قدم يومها 
مبارك نائبا للرئيس املرحوم أنور السادات، آان تأويال

 نفسيا رائعا مشل اخللفية النفسية ألمور آثرية آان سيادة  
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السفري أدرى هبا، لصلته هبما آنذاك، فقدم تفسريا دقيقا
ال أعتقد أن أحد الزمالء املختصني -لست ىف حل من ذآره –ذآيا 

 .يقدر عليه، أو جيرؤ عليه

القبالت واألحضان وسط"نرجع مرجوعنا لعنوان التعتعة عن 
، ردا على السؤال الذى مل يسأله ذلك"الدماء واألحزان

(ما طالعىن من صور ىف الصحف  الصحفى الشاب، رحت أراجع 
فال يكلف اهللا نفسا إال: زيون آما ذآرتفأنا ال أشاهد التليف

، وآان أقرهبا هى صور الدوحة والكويت وشرم الشيخ)وسعها
وتل أبيب، رصصت الصور أمامى، ورحت أتأمل املنظر بني
العواصم األربعة، وأغلب العظماء اشرتآوا ىف أآثر من واحدة

، أو حسب التطورات!حبسب االتفاقات التحتية والفوقية
حسب التقاليد: ورمبا أيضا !! ة والدبلوماسيةاالقتصادي

رحت) من القبيلة ال من القبالت(الدميقراطية والقَبـلية 
،!!، وحسابات متأدبة"!نفسية"أشاهد هذه الصور بدقة 

من الصورة(تناسب املقامات الرفيعة الىت ميثلها املتصوِّرون 
، مث اضطررت لتفسريها أن أعود مرغما)وليس من التصّور

قارنتها مبا امتأل به بريدى من صور رغما عىن، ومبجرد أنمل
من مثان وعشرين" اازر الصهيونية ىف غزة"فتحت أول وثيقة 

، حىت فاحت)باور بوينت(شرحية، على برنامج النقطة القوية 
منها رائحة الدم، وتعجبت ألنىن أعلم أن هذا الربنامج ال

ئحة خاصة إال بعد أنيبعث روائح أصال، وأن الدم ليس له را
يتخثر ىف مكان ملوث بالسياسة، ومل أآد أنتقل إىل شرحية
أخرى، حىت طالعتىن صورة طفل حيتضر جبواره طفلة تبكى جزعا
ودمعة يتيمة ترتقرق على خدها، وهى تقف وحيدة، وآفها أسفل
خدها األمين، مددت يدى ومسحت دمعتها، فلم تتحرك ابنة

. بدمعتها، ألآتشف أهنا على خدى أنا ابنىت، مع أن يدى ابتلت

"النفسى"رجعت إىل صور الكبار أمتالها، حبثا عن التفسري 
رمبا ضاق: هلذه القبالت واألحضان وقلت للشاب الذى مل يسأل 

وقت هؤالء الكبار العظام عن متابعة ما جيرى، ووقتهم أمأل
وأمثن من وقىت آالف املرات، مع أن الصور اقتحمتىن بالشم
-واللمس حاال آما ذآرت، أو رمبا هم أقوى نفسيا جدا جدا

وبالتاىل هم أقدر مىن -بأمارة أهنم حيكمون بالدهم والعامل 
ومنك على التحكم ىف مشاعرهم، أو رمبا أخريا هم يتحاضنون
ويتبادلون القبالت ألهنم حققوا النصر، فاجلميع خرج منتصرا

ينتصر الزعماء ، فلماذا ال!!!!من هذه األزمة العابرة
 والرؤساء أيضا ويتبادلون التهاىن والقبالت باألحضان هكذا؟ 
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـةاأل ـحاث النفسـي ـب
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 يفد  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع راس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

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

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

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - س يف املمارسة الطبية النف
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: النفسي

ـيةاللغة العربي -  )شعر. (الزجاجي والثعبان ة 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 النفسياملشارك رئيس التحرير  
هلينة العامة للكتابمستشار النشر با -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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