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:2008-10-01ربعاءاإل   

) أحيانا(و آل عام وأنت فرحان -397 3005
  ما أمكن ذلك؟

:2008-10-02ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -398 3009
:2008-10-03معــةاجل   
  بريد اجلمعة/حوار -399 3011
:2008-10-04تــالسب   
  )األصل(تعتعة  -400 3032
:2008-10-05حـــداأل   

اإلشراف على : التدريب عن بعد  -401 3053
  )20(العالج النفسى 

:2008-10-06اإلثنيـن   
    :يوم اإلبداع الشخصى قصة جديدة - 402 3039
:2008-10-07ثالثاءال   
  )8(استشارات مهنية  -403 3042
:2008-10-08ربعاءاإل   

للمرضى   ماذا حيدث ىف العالج اجلمعى - 404 3050
  واملتدربني واملدرب؟

:2008-10-09ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -405 3059
:2008-10-10معــةاجل   
  بريد اجلمعة/حوار -406 3061
:2008-10-11تــالسب   

بني فلسفة : إبراهيم عيسى -407 3092
  القانون وعلم العقاب

:2008-10-12حـــداأل   

اإلشراف على :التدريب عن بعد 408 3094
  )21(العالج النفسى 

:2008-10-13اإلثنيـن   
  ...!!يوم إبداعى الشخصى َغْصِب عىن - 409 3100
:2008-10-14ثالثاءال   

عالج ْمجعى  ِمْن آخر جلسة..   -410 3113
  )4من  3(جملموعة عمرها عام 
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:2008-10-15ربعاءاإل   

ماذا حيدث ىف العالج اجلمعى للمرضى  - 411 3123
 واملتدربني واملدرب؟

 

:2008-10-16ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة    - 412 3135
:2008-10-17معــةاجل   
  بريد اجلمعة/ حوار  -413 3137
  :2008-10-18 تــالسب 

هل ميكن إجياز اإلبداع أو العودة  -414 3162
 إآماله؟إليه و

 

:2008-10-19حـــداأل   

اإلشراف على : التدريب عن بعد -415 3165
 )22(العالج النفسى 

 

:2008-10-20اإلثنيـن   
  حوار مع اهللا :يوم إبداعى الشخصى - 416 3169
:2008-10-21ثالثاءال   

لو "مشارآة أصدقاء املوقع ىف لعبة - 417 3172
 .."...إن املوضوع آده، آنت  أعرفآنت 

 

  :2008-10-22 ربعاءاإل 

  !!حتريك الوعى مبا مل نتوقع -418 3177
  :2008-10-23 ميــساخل 

  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -419 3184
  :2008-10-24 معــةاجل 

  بريد اجلمعة/حوار -420 3186
  :2008-10-25 تــالسب 

  !لناسحني ينفصل املال عن صاحبه، وعن ا - 421 3210
:2008-10-26حـــداأل   

اإلشراف على :التدريب عن بعد -422 3212
 )23(العالج النفسى 

 

:2008-10-27اإلثنيـن   
  :يوم إبداعى الشخصى -423 3222
:2008-10-28ثالثاءال   
  ... "أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن :"لعبة - 424 3231
:2008-10-29ربعاءاإل   
  )2... " (أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن :"ةلعب - 425 3237
:2008-10-30ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -426 3243
  :2008-10-31 معــةاجل 
  بريد اجلمعة/حوار -427 3245
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מא−418

 ......."لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت"

خالل َخْمس حلقات متتالية أتيحت لنا الفرصة أن نطرق باب
ىف تنشيطعدة فروض ومالحظات وانطباعات تصب آلها ىف أملنا 

 :التفكري النقدى وحتريك الوعى، ومن ذلك

، وليس فقط آعالمات وأعراض"آخربة"إن املرض النفسى ) 1(
 .مل ُتدرس بطريقة آاشفة آافية

ملن: إن التعّلم من املرض النفسى هو ثروة بال حدود) 2(
يريد أن يعرف أآثر عن ماهية املريض، وماهية َنْفِسِه آمعاجل ىف

لنضج، وماهية اإلنسان وماهية احلياة علىأى مرحلة من ا
 .مسار التطور أو غري ذلك

هنا"إن العالج اجلمعى خاصة ىف ترآيزه على الـ ) 3(
آمثال،) قصر العيىن(، آما جيرى ىف التجربة املتاحة ىف "واآلن

هو أمر آخر غري ما شاع عن آلٍّ من التحليل النفسى، ومعظم
الوقت هو ال ينفصل عن سائر ما يسمى العالج النفسى، وىف نفس

 .أنواع العالجات ىف تكامل هادف متضفر ما أمكن ذلك

املرض العقلى، وبالذات(أن ما يسمى الذهان ) 4(
هو األقرب إىل متثيل ما هو مرض نفسى ىف هذه التجربة) الفصام

 .على وجه اخلصوص، على مستويات خمتلفة

ثراء خاصإن جتربة الفصامى ىف العالج اجلمعى هى إ) 5(
جملموعة العالج النفسى، آما أا إضافة متجددة للمعاجل األآرب

 .واألصغر على حد سواء

إن التدريب املنظم اُمللزم امللتزم يشمل تغريا ىف) 6(
املعاجلني يواآب التغري احلادث واملأمول ىف املرضى، وليس فقط

 .اآتساب مهارات مهنية مفيدة

ال ميكن) واملدرب(املتدرب إن اخلربة الىت يكتسبها ) 7(
حتديدها ُمسبقًا، آذلك التغري احملتمل الذى حيدث هلما وفيهما،

 ".املوضوع"وهو ما أشارت إليه اللعبة هنا بكلمة 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3177



 22I10I2008א –אא

إن هذه اخلربة الىت مل يكن ميكن حتديدها ابتداء بكلمات) 8(
شارحة آافية هى إجيابية غالبا، برغم ما حييط هبا من حتم

 .مهما بدا مهدِّدًااملخاطرة، وبطرق باب اجملهول 

إن مثل هذه خربة املِعيَشة هى األصل ىف طرق الرتبية) 9(
 ).مبا ىف ذلك العالج آإعادة تربية وتأهيل(الصحيحة 

إن توصيل هذه اخلربة إىل من مل يعايشها ىف خطوط) 10(
عريضة واحتماالت قائمة، هو ممكن من حيث املبدأ، لكن يستحيل

ة حياتية مباشرة، هلذا النوع منأن تنتقل مبا هى إال مبمارس
 .التفاعل أو ملا مياثله أو يوازيه بشكل أو بآخر

أقدر على خوض مثل هذه التجارب، وهو" األصغر"إن ) 11(
أيضا األقدر على تلقى معامل هذه اخلربة، ولو بقدر بسيط،

 .لكنه حقيقى قابل للتنمية ىف ظروف مالئمة

درجة أآرب من جمردإن املشارآة عن بعد هى مفيدة ب) 12(
 .التلقى الصامت

إنه بعيدا عن خربة العالج اجلمعى، ميكن أن يتم إثراء)13(
"اإلبداع"حرآية الوعى البشرى بطرق متنوعة هى شكل من 

الذى البد خيتلف تعريفه عن التعريفات الشائعة) النمائى(
 ".إبداع"ملا هو 

خربات إن التغري حيدث بالرغم منا إذا ما أتيحت لنا) 14(
نشطة سواء آان هذا التغري مرصودا على املستوى الشعورى

 .الفكرى لصاحبه أو ملن حوله أم ال

بعدد من الطرق" املواضيع"إننا نعيش عدًاد من ) 15(
، أآثر مما نتصور، وأمشل مما يتاح لنا معرفته من"!!آده"

خالل تعريفات جامعة مانعة أو ألفاظ مغلقة المعة، ملا نتصور
 .نعيشه حتديدًا أننا

إن تراآم اخلربات يتم حىت يصل إىل عتبة تغري نوعى هو) 16(
 .مؤشر دال مهما بلغت ضآلته وبعده عن الوعى الظاهر

إن اإلسراع بالتفسري والتأويل ابتداًء هو أمر معطل) 17(
 .للخربة بشكل أو بآخر –وقد يكون مشوها  –

هو أصلإننا نفتقر إىل التفكري النقدى الذى ) 18(
 ).مبا ىف ذلك ما أمسيه نقد النّص البشرى(العملية اإلبداعية 

هو أبعد عن طريقة" ماثل"إن بعد الزمن آكيان ) 19(
 .الوقت التتابعى الطوىل= تعاملنا مع الزمن العادى

هى" زمن"إن الوحدة املتناهية الصغر ىف ما هو ) 20(
لظاهر طولشديدة األمهية برغم أا ليست ىف متناول الوعى ا

 .الوقت

إن األلفاظ الىت خننقها ىف مضامينها الشائعة) 21(
آما جاءا ىف" آده"أو لفظ " املوضوع"مثل لفظ (الساآنة لنا 

 هلا استقالليتها الرائعة، فهى ميكن أن تغوص فينا ) اللعبة
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إىل أعماق بداخلنا ال نعرفها، لتنشِّط خربات نتصور أننا مل
تجزأ من تكويننانرصدها ىف ظاهر الوعى، مع أا جزء ال ي

وهذا) حىت لو أنكرنا جتدده أو ألغيناه أوال بأول(املتجدد 
 .هو بعض ما تقوم به األلعاب الىت تعرض ىف هذه النشرة حتديدا

 :إيقاف

ومل أنتِه من املالحظات) 21(يا خرب وصلت إىل رقم 
 !!واالنطباعات العامة

مل أبدأ بعد ىف النظر ىف أى من اخلمس حلقات للتعقيب
 .الشامل، أو مناقشة أى من هذه االنطباعات أو الفروض

 :أستأذنكم استئذان

أآتفى باقتطاف فقرات حمدودة واستجابات دالة، سبق أن
وردت ىف اإلستجابات قيد البحث دعونا نفكر فيها معا حىت
نعود ىف األسبوع القادم، إن مل تقفز الينا لعبة جديدة تفرض

 :قا وهىنفسها ولعلنا أشرنا إليها ساب

 ..."دانا خايف افرح حبقيقى حلسْن.. ياه "

 :مث احلقناها بعد ذلك بلعبة مكملة تقول

 ..."دانا خايف أحزن حبقيقى حلسْن.. ياه "

 ".حبقيقى هذه؟"يا ترى ماذا ستجرجر وراءها آلمة 

 :ننتظر لنرى

 املقتطفات من احللقات اخلمسة

 :من احللقة األوىل: أوًال

إن التقييم املوضوعى الكامل لنتائج العالج اجلمعى، أو
من السهل. أى عالج مريض نفسى، هو أمر يكاد يكون مستحيال

فال) من الىت هى(أن مريضا يرى أشباحا فيأخذ حقنة قوية 
بط، وعلى حساب ماذا؟يعود يرى أشباحا، لكن ماذا جرى بالض

 .وإىل أين ؟ فهذا شأن آخر

إن النتائج القابلة للتحديد هى النتائج..... 
الكمية، ولعلها تكون ىف املسرية اإلنسانية أقل النتائج

فيصعب تصنيفها آما) النوعية(أمهية، أما النتائج الكيفية 
يصعب توصيفها، ميكنك أن تقول إن درجة االآتئاب أصبحت أقل،

أن عملية التفكري ترابطت أآثر، لكن ال ميكنك أن جتزم إنأو 
آان هذا اإلنسان املريض قد استعاد توازنه بطريقة تتيح له
استكمال مسرية منوه بقية حياته أم ال، وال أن حتسم ما إذا
آان قد أصبح أقدر على التعامل مع متغريات احلياة بصدر

من تعطل الحق أو أرحب، ووعى أمشل، ونقد أآثر فاعلية حيميه
 .انسداد طريق، أم ال
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***** 

 :من احللقة الثانية: ثانيًا

 ....عن هانيا

وأعراضها ذهانية صرحية، وبالذات بالنسبة لوجود هلوسات
مسعية واضحة وحمددة، وهلا تاريخ طويل مع مرضها، وقبل

ها، ومن بني ذلك انسحاهبا فرتة ليست قصرية حنو الرهبنة، مثمرض
واالعرتاف بالقبولعودهتا لعملها، وقد احتوهتا اجملموعة 

، وال حىتىف التخلص من هلوساهتاوعدم التسرع  واالحرتام
، وقدبالتعامل مع هذه اهلالوس على أا خياالت مصنوعة

البصرية بشكلاستجابت هانيا لذلك مبواصلة الّلم وتعميق 
أفادها وأفاد معظم أفراد اجملموعة، وآانت عالقتها باملعاجل
الرئيسى واضحة اإلجيابية رمبا لصعوبة حالتها الىت قبلها
املعاجل الرئيسى، فاجملموعة، بكل حتدياهتا، فوصلتها الرسالة،

 .فواصلت طريقها إجيابا هلا وللمجموعة حىت النهاية

***** 

 :من احللقة الثالثة: ثالثا

آنتأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده  يا مدحية: شريف.د
 استّنيت شوية

أنا لو آنت أعرف إن" شريف"يا ) خماطبا نفسه: (شريف.د
 آنت حاّآمل برضهاملوضوع آده 

  

آنتلو آنت اعرف ان املوضوع آده  أنا يا هانيا: حييي.د
 شكرتك جبد اآرت ما شكرتك

آنتلو آنت اعرف ان املوضوع آده  يا فايقة أنا: حييي.د
 اتعلمت منك اآرت واآرت

***** 

 :من احللقة الرابعة: رابعًا

دآتور حييى أنا لو آنت اعرف إن املوضوع آدهيا : رفيعة
 آنت غريت حاجات آتري

يا فايقة أنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده: رفيعة
 ماآنتش جيت

يا رفيعة أنا لو آنت اعرف إن )ختاطب نفسها(: رفيعة
 آنت قتلتكاملوضوع آده 

***** 

يا دآتور حييى أنا لو آنت اعرف ان املوضوع آده: مدحية
 نيت اشوفك من زماآنت امت
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آده آنتيا حممود انا لو آنت اعرف ان املوضوع :مدحية
 أآيد حافرح لك

***** 

مايا دآتور حييي لو آنت اعرف ان املوضوع آده : أمساء
 آنتش جيت

آنت قتلتكيا أمساء لو آنت عارفه ان املوضوع آده : أمساء
 تاني

يا رفيعة أنا لو آنت اعرف ان املوضوع آده: أمساء
 هاردةماآنتش عشت حلد الن

***** 

آنتيا دآتور شريف لو آنت اعرف ان املوضوع آده : هانيا
 جيت بدري شوية

يا هانيا لو آنت اعرف ان )خماطبة نفسها(: هانيا
 ما آنتش اجتننيتاملوضوع آده 

***** 

 :ةمن احللقة اخلامس

 شوقى منصور. د) 1(

احرتتيا دآتور حييى لو إني أعرف إن املوضوع آده آنت 
 .واترعبت

***** 

 أميمة رفعت. د) 2(

  ...أنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده -

قبل و( أآملها و أنا أتذآر عملى باملعمورة  حاولت أن
  : بتلقائية وفجأة هو ولكن ما جاءىن. فلم يأتىن شىء) بعد

 . آررهتا مرات ومراتآنت ..و آنت أعرف ان املوضوع آدا أنا ل - 

***** 

 وليد طلعت. د) 3( 

ماآنتش لو آنت أعرف ان املوضوع آده.. حييى . يا د -
 ..ضيعت من عمري الوقت ده آله 

..آده  لو آنت أعرف ان املوضوع) لنفسه(يا وليد  -
 .ماآنتش استسلمت هلروبك 

***** 

 نعمات على. د) 4(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3181



 22I10I2008א –אא

وثقتعرف أن املوضوع آده آنت لو آنت أ(......) يا  -
 .فيك من زمان

 .مش جرحتكلو آنت أعرف أن املوضوع آده آنت (......) يا  - 

الزملو آنت أعرف أن املوضوع آده آنت (.......) يا  -
 .آخذ موقف

ما عملتشيا نعمات لو آنت أعرف أن املوضوع آده آنت  -
 .اللى أنا عملته

***** 

 حممود حجازى. د) 5(

 .أختارته برضهت أعرف أن املوضوع آده آنت لو آن -

***** 

 أسامة فيكتور. د) 6(

ألعبها على مهلى لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت -
 واحدة واحدة

***** 

 إميان عبد اللطيف. أ) 7(

 .بذلت جمهود أآربلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -

 .بدأت من زمانلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -

***** 

 هالة ّمنر. أ) 9(

  ما عملتش غري آدهأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  - 

 ابتديت قبل آدهأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -

***** 

 مىن أمحد فؤاد. أ) 10(

آنت حسبتها صح ومش... لو آنت عارفة إن املوضوع آده"
 ...".عارفة آنت ها أآمل وال أل

 .ساعدتك على إنك ترفضوضوع آده آنت لو آنت أعرف إن امل - 

 .قربت لك من زمانلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -

***** 

 هالة محدى البسيوىن. أ) 11(

فكرتأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت ) مىن(يا  -
 .ألف مرة
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أنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت) َعِليا(يا  -
 .حابعد بعيد

***** 

 إيناس. أ) 12(

ضيعت وقت من اعرف ان املوضوع آدة مكنتشانا لو آونت  -
 .زمن

***** 

 حممد شحاته. د) 14(

 :لو آنت عارف أن املوضوع آده

 .آنت سبتىن أعيش :ىف احلياة -

 .ما آنتش حبيت حد عشان ما أفارقهوش :ىف املوت -

آنت أخذت دروس ىف الكلية عشان أفهم إلىن :ىف الدراسة -
 .ما فهمتش حاجة من احملاضرات

 )بعدين... (آنت رّحيت نفسى و :العمل ىف -

 .آنت سلمت من زمان :ىف عالقىت بربنا -

 .ما آنتش وافقت من األول :ىف عالقىت بنفسى -

***** 

 جاآلني عادل . أ) 15(

حلقتلو آنت عارف إن املوضوع آده، آنت "         -
 ".نفسى، وبذلت جمهود أآرب

***** 

 وبعد

دقاء املوقع، وآيف أا ملهل الحظت ثراء استجابات أص   -
خبربة العالج اجلمعى، فكانت أآثر تنوعا –بالضرورة  –تتعلق 
 وإثارة؟

،"املوضوع"هل الحظت أيضا احتمال عدم حتديد          -
 .وأن ذلك مل مينع االستجابة الدالة

وإىل تعقيب آخر، أو ىف انتظار النصح بعدم التعقيب،
 .أرجو أن استنري برأيكم
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""אמ−419

 )101حلم(نص اللحن األساسى

زيَّنا البيت ترحيبا باالبن العائد بعد غياب، أصبح فيه
جنما من جنوم اجملتمع وأمضينا السهرة ىف الشرفة الىت متد الشقة
باملنظر اجلميل واهلواء النقى وأحتفنا العائد باألشعار
واألحلان حىت انتصف الليل وىف الصباح وجدت مدخل الشرفة

بن مل خيف حزنه إذ ثبتمسدودا بدوالب عمالق فخجلت، ولكن اال
له أن اناسا من صميم أسرته ال يستلطفون وجوده ويكرهون

 . عمله اجلميل

 :التقاسيم

ال عليك، وسوف نستطيع معا أن نزيح الدوالب: قلت له... 
العمالق، فيظهر املنظر من جديد وتصدح األحلان ويتواصل

مل ، وحني رحنا نزحزح الدوالب"هيا: "الغناء، قال دون تردد
وأخذ خيرج منها  يتحرك سنتيمرتا واحدا، لكن ضلفته انفتحت

طابور من أقزام ال يزيد طول الواحد منهم عن مرت، لكن
عضالهتم تبدو متينه وجاهزة، مل ينزعج الشاب بقدر ما انزعجت
أنا، وقال ىل انتظر، فهؤالء هم الذين آانوا سببا ىف ثقل

ع زحزحة الدوالب، لكنىنالدوالب وحني ينتهى خروجهم سوف نستطي
الحظت أن قزما أطول قليال يعلو آتفه على رؤوس بقية األقزام
قد غمز للشاب بعينه، فالتفت إّىل الشاب وقال عن إذنك وخرج

 .من الغرفة مسرعا، وظلت األقزام خترج تباعا دون انقطاع

**** 

 )102  حلم(نص اللحن األساسى 

تحتاىن من بيت قدميأخريًا اهتديت إىل مأوى ىف الدور ال
ولكن سرعان ما ضقت برطوبته وسوء مرافقه فسعيت من جديد
حىت نقلت إىل الدور الفوقاىن وهو أفضل من مجيع النواحى غري
أن السماء أمطرت بغزارة غري معهودة فانسابت املياه من
األسقف فاضطررنا إىل تكومي العفش وتغطيته باألآلمة وغادرنا

فشعر بنا ساآن الدور التحتاىن اجلديد الشقة إىل بري السلم
فخرج إلينا ودعانا بإحلاح وبشدة إىل الداخل حيث الدفء

 .والرعاية
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 :التقاسيم

اعتذرْت أمى، وفضلت أن تقضى الليلة هى وإخوتى عند
خالىت، وقبلت أنا الدعوة، وحني دخلت فوجئت أن زوجته
السمراء الفاتنة ال تسرت جسدها إال غاللة رقيقه تظهر أآثر

ظ الرجل الكرمي دهشىت، وقال ال عليك، أنت أخمما ختفى، والح
آرمي ورجل طيب، وزوجىت أآثر مىن آرمًا ىف الرتحيب بالضيوف، ومل
متض دقائق حىت استأذن الرجل ليحضر شيئا من سوق العاصمة،
وخرج وهو خيطرنا أنه سوف يتأخر مرغمًا، وأعددت نفسى آى

رت ىلأمتتع بالدفء والرعاية، لكن دق جرس اهلاتف فأشا
أن اهلاتف ىل، وإذا: الزوجة األبنوسية دون أن ترفع السماعة

ال تنس أن تقرأ الفاحتة: بأمّى تكلمىن من عند خالىت، وتقول ىل
 .للمرحوم والدك
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 א/א−420

 :مقدمة

القصة"ال أعرف ملاذا جاءت آل هذه التعقيبات على التعتعة 
مع أا إعادة وحتديث "ثقوب وخوابري أمريكاىن"بعنوان " القصرية

، صحيح)أمريكاىن(س االسم دون آخر آلمة موجز ملا سبق نشره بنف
أن هذا النشر ىف صورتني آان مصحوبا بتساؤل عن جواز إجياز
اإلبداع أو حتديثه، لكن التعقيبات ىف تصورى برغم احلماس

 .والشكر واجب ىف آل األحوال - مل تشف غليلى –واألمانة 

**** 
 ...!!َغْصِب عىن: يوم إبداعى الشخصى

 حممود حممد سعد. أ

األخرى ال حيدث ىف آل) النفس(هذا احلديث بني النفس والذات 
النفس رد عليها من األحيان بل وال يكون لكل جزئية من

 .الذات األخرى إمنا يكون الرد عام

 :حييى. د

ال أتصور أن هذه احملاولة ميكن أن تفسر هكذا بأن مثة ذات
 .أخرى هبذا املعىن املباشر

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أن هذا الشعر يوضح حديث النفس فاملقاطع األوىل تبني
بني حديث النفس حديث النفس ىف حالة السلبية واحلزن واآلخر

 .أو الذات اآلخرى ىف حالة اإلجيابية

 :حييى. د

 أيضا ليس متاما

 مدحت منصور. د

لنا وحلضرتك، وفخور ألن هذا, عىن أنا فرحان" غصب"
املواقف هى الىت يقفها األستاذ إجنازنا معا، وأعترب أنه أشرف

 آتفا بكتف وحنن مستمرون ىف احملاولة, مع تالمذته جنبا إىل جنب
 )إخل( ....الشريفة لنتحرك مث حنرك مث نتحرك لنحرك
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 :حييى. د

أنت تكرمىن يا مدحت أآثر من احتماىل، وأنا ال أرحب مبثل
ذلك فعال، وحني اعتذر أشعر حبرج من نوع آخر، ومشارآاتك

 .املوضوعية، أهم وأقرب

**** 

 بني فلسفة القانون وعلم العقاب: إبراهيم عيسى: تعتعة

 نبيل القط. د

ماذا يعىن مبدأ الشرعية وهل املقصود به الشرعية
 الدينية أم الشرعية القانونية والدستورية؟ 

 :حييى. د

هذا" ال جرمية وال عقوبة إال بنّص"التعتعة أنه  يوجد نص ىف
حتديدا هو مبدأ الشرعية، واملقصود بالنص هو نص شرعى صدر
فعال وأثبت رمسيا ىف قانون ُملزم للقاضى واملتقاضني معا، ال

 .ميكن اخلروج عن حروفه، وإن اختلفنا ىف تفسريه اجتهادا

 نبيل القط. د

البد" فى من العقوبةاجلهل بالقانون قد يع"الزعم بأن 
أن يرتبط مبستويات اجلهل، والثقافة والبيئة الىت أدت إىل
هذا اجلهل، آما أن التوسع الشديد ىف إعالم الدولة احلديثة

 قد ضيق آثريا من امكانية استمرار هذا املبدأ 

 :حييى. د

أنا أشري فقط إىل اجلهل الناتج عن العجز عن العلم ألسباب
الذآاء الشديد، أو صغر السن، أو اختاللموضوعية، مثل نقص 

الوعى، أى عدم توفر الرآن املعنوى ىف اجلرمية، ال أآثر وال
 .أقل

 نبيل القط. د

وصلتىن إضافات منها مالمح عن ما يسمى بعلم العقاب،
آذلك ضعف اإلرادة ىف الوسواس القهرى، أما القتل أثناء

 التسرب فلى عليها عالمات استفهام

 :حييى. د

القصد"و" القصد العام"ندك حق، فمازال التمييز بني ع
 .ميثل إشكاال قانونيا حيتاج إىل تفسري ونقاش" اخلاص

 )فضفضة(وليد طلعت . د

غريبة رغم إىن من.. مش عارف ليه مكتئب وحاسس بالوحدة
 ..يوم آنت حاسس بانتشاء وبإىن عملت وباعمل حاجة آام
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،لكل حاجة، و إىن تعبت حاسس إىن عايز أقول مانيش العب
وميكن بكره هاستمتع تاىن باللعب،.. عارف نفسى حالعب حالعب

ميكن.. زعالن وخالص.. بس النهارده أنا وحيد وحزين، زعالن
عشان.. ىف الرواية وعمال أشوه فيها عشان مش عاجبىن الشغل

باجرت آتاباتى اللى فاتت ومش حاسس إىن مليان وال عارف أقول
مقدمات، متوتر ومستىن رأىالغربة ناقحة علّيا بدون .. جديد

 ..باتونس معاك  مش عارف معلش يا عمى.. اصحاىب ىف الرواية
 ساحمىن 

 :حييى. د

 .ال أريد أن أعلق حىت ال أحرمك من آل هذه احليوية األصيلة

أرجو أن تتابع جتربتنا مع احلزن والفرحة ىف العالج اجلمعى
 .وغريه قريبا

 "فهذا شىء آخر"أما الزعل 

"األمل"و" احلزن"وهو غري . ( قاموسى اخلاصليس ىف  هو
 ").الفهم واهلم"و

مث إن الوحدة هى ثروة ال غىن عنها خاصة تعبري وينيكوت
Winnicot  "أن تكون وحيدا َمَع".. To be alone with 

وأخريًا أرجو أال تلزم نفسك دائما بعرض إبداعك على
 .ىأصدقائك قبل النشر، فهذا أمر له وعليه، وأنت أدر

**** 
 )22(إلشراف على العالج النفسى ا

 عن الطبيعة البشرية وخطوات وجرعة تنظيمها 

 حىعماد فت. أ

 :عندى تساؤل أو استفسار

آيف يكون الربود إشارة إىل قوة حرآية اجلنس مبا حيتاج معه
 تظهر ىف شكل الربود؟" ّأله"إىل 

 :حييى. د

يا أخى آلما زاد داخل الداخل نشاطا أصبح أآثر هتديدا
باحتمال االنطالق بال تنظيم أو حتفظ أو مسئولية، من هنا

 .ارية وقامعة حىت الربودحيتاج األمر إىل ميكانزمات إنك

 حممد الشاذىل. د

وصلىن أن األزمة من البداية هى ىف العالقة بآخر، اإلحباط
األول ىف العالقة بَذَآر، والتهديد أو اخلوف بفشل متكرر ىف أية

رمبا لكوا أآثر(عالقة ىف املستقبل، مث اخلياالت ناحية أنثى 
مث النجاح والتحقق) أمانًا لعدم إمكانية االختيار والتجريب

هاال أدرى هل آان بديًال أم مؤشرًا للنجاح ىف ختطي(الوظيفى 
 !) أزمه العالقة؟
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أظن أن الدفع ىف اجتاه الزواج هو حماوله استكشافيه
الختبار ما وصلت إليه حقًا وقد يساعد اآثر ىف ضبط جرعة

 .احملاولة والتحريك

 :حييى. د

 أوافقك من حيث املبدأ،

 وآل االحتماالت واردة

 د إمساعيلحمم. أ

مش فاهم الطبيعة البشرية يعىن إيه؟ وال قصدك إيه من
 .الكلمة دى

 :حييى. د

عن الفطرة واجلسد"، 2007-11-6إىل يومية برجاء الرجوع 
  "وَتْصنيم األلفاظ

 حممد إمساعيل. أ

 .وصلىن حقى ىف الفضول، على شرط مايعنيش فرجه وخالص

 :حييى. د

 .صحيح، لكن ال تنسى صعوبة التفرقة

 عبده السيد. أ

ان الربود نفسه يكون إشارة إىل قوة حرآية اجلنس ىف -
 .جامده تظهر على شكل برود" أله"داخلها مبا حيتاج معه إىل 

ان اجلنسية املثليه مش ضرورى تبقى جنسية حاف آده ممكن -
 .تكون شكل من أشكال التعبري عن احلاجه إىل موضوع، إىل آخر

 :حييى. د

 انظر رّدى على االبن عماد فتحى

 حممد املهدى. أ

آيف تتوازى املعرفة مع العلم؟ أليسا متكاملني -
 التوضيحومتداخلني أرجو 

 :حييى. د

قائال إن املتوازيان "حوار مع اهللا"أذآر أنىن استدرآت ىف 
 .اليلتقيان

 حممد املهدى. أ

جيب تقييم النقالت الىت قد تبني إجيابية ما يقوم به -
ج ووضعها وتقيمها ىف اطار املساراملريض خالل مراحل العال

التطورى للحالة، ذلك أن بعض النقالت الىت قد تبدو إجيابية
 د تكون بديًال عن التطور احلقيقىىف ظاهرها ق
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 :حييى.د

 هذا صحيح

 إميان عبد اللطيف. أ

برجاء توضيح آيف أن الربود ممكن يكون إشاره إىل قوة
تظهر جامدة" أله"حرآية اجلنس ىف داخلها مبا حيتاج معاه إىل 

 .على شكل برود

 :حييى. د

 برجاء أن تنظرى أيضا رّدى على االبن عماد فتحى

 إميان عبد اللطيف. أ

وصلىن أن الشغل ممكن يكون تعويض على حساب تنمية
املسئولية حنو عالقة حقيقية وأن امليول اجلنسية ممكن تكون شكل

 .من أشكال التعبري عن احلاجة إىل موضوع أو آخر

 :حييى. د

 ا ما قصدته فعالهذ

 إميان عبد اللطيف. أ

رمبا يكون جناحها ىف الشغل واهتمامها به بديل عن
الفانتازيا وعن عالقة بآخر مع احتمال أن يكون ذلك إجيابيًا

 .أو خطوة حنو اإلجيابية

 :حييى. د

 هذا وراد أيضا

**** 

 ):21(اإلشراف على العالج النفسى 

 )ظهور أعراض واختفاء أعراض وجرعة التحريك( 

 حممود حجازى. د

ليس عندى رؤية. هل ميكن رؤية احلالة بطريقة أخرى؟
ختيل لو أن هذه املريضة استشارت طبيب خمتلفة، ولكن حاولت

حييى الرخاوى، ومل تعرض هذه احلالة. آخر ليس من تالميذ د
 .علينا

 :حييى. د

 طبعا، جدا ·

ال توجد رؤية واحدة أبدًا، فإن وجدت رؤية واحدة فعال ·
 .ال حتتمل أى احتمال آخر، فهى خاطئة عادة

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــ"  يــــوميــــــــا "   3190
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 حممود حجازى.د

وة الشهرآيف ستكون الرؤية؟ هذه األفكار هلا عالقة بند
هذه الطريقة ىف الرؤية والعالج حتتاج. املاضى؟ وما حدث فيها

 .إىل جمهود رائع، ولكن أعتقد أننا لسنا األفضل دائما

 :حييى. د

 طبعا

 حممود حجازى. د

أعتقد أن هناك آخر يرى ويعاجل بطريقة أخرى، البد لنا
 .من معرفتها ملعرفة قيمتنا على األقل

 :حييى. د

 .نعم

**** 

 :)4من  3(جملموعة عمرها عام  ِمْن آخر جلسة عالج ْمجعى.. 

 قراءة ىف استجابات األطباء         

 عمرو حممد دنيا. د

أعجبىن بشدة تعريف احلضور بأنه من صفات الوعى التواصلى
وال أدرى ما الفرق بني احلضور والقبول وهل مها مرتادفني أم أن

 القبول أرقى من احلضور؟

ضاء ىل مساحة أخرى من الرؤيه لفظآما أعجبىن أيضا أنه أ
آالم النمو ورأيت اآلن تلك اآلالم والىت مل أآن أفهمها ولعلى
اآلن اتقبلها بدرجه أقل من اخلوف واجلزع وقد استمتع هبذه

 .اآلالم

فهمت معىن القدرة على السماح ملا ال تفسري له ولو مرحليًا
..ن تعليقبدو(أن حيضر ىف الوعى حىت جيد تفسريًا أوال جيد 

 ).وصلت

 :حييى. د

أنا فرح بكل ما وصلك، مع التحذير من سوء فهم تعبري
خوفًا من أن يفهمه أحد على أنه نوع من" أستمتع هبذه اآلالم"

آالم النمو معاملاسوشية، وهذا غري مقصود إطالقا، ذلك ألن 
هى شىء آخر، واألرجح أنكاالمتالء واملسئولية واالستمرار 

 .عىن العذاب املنغلق واملعاناة املنفصلةتعنيها وال ت

 أسامة فيكتور. د

لو آنت اعرف إن"شريف . ىف تعقيبك على مشارآتك مع د
لك احلق ىف شكك" املوضوع آده آنت ما بطلتش أعلم الناس

املستمر ىف مدى اختيار وتلقائيه الزمالء األصغر املتدربني
 ه املخاطرة للتدريب هبذه الطريقةقبول هذ
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مد حييى الرخاوى ىف حوار مشابهحم. رغم إىن رديت على د
هلذا الكالم وقلت له املكان بيختار أصحابه وأنا اتراجع
نسبيًا فيما قلته فاملكان فعال بيختار بعض اصحابه أو من هم
اهًال للعمل هبذا املكان ولكن يفرض على املكان بعض غري

وأقول للدآتور. الراغبني ىف العمل هبذه الطريقة وأمرنا هللا
 حيجى يوم ويرحلوا ويبطلوا خينقوكحممد 

 :حييى. د

سوف تكون لديهم فرص أفضل تتناسب مع: ، قل!!!يا جدع 
 .اختياراهتم الظاهرة واخلفية

 أسامة فيكتور. د

ولكن ليس لك احلق ىف أن تشك معظم الوقت ىف جدوى ما
أنا بأحس إنك بتهتم باجلميع بدءًا من: تفعل، أقولك إيه

 .ماجدة فالكل ىف بالك وهذا يكفى. دموظف االستقبال حىت 

 :حييى. د

 احلمد هللا

 أسامة فيكتور. د

)آنت اتلخبط(... ىف تعقيبك على مشارآتك مع رفيعة قلَت 
تقول حضرتك مل أفهم حىت اآلن ملاذا قلت أتلخبط؟ هل لزياده
حريتى ما بني العجز عن تعميم ما حدث وبني احلرية ىف التوصل إىل

إىل من مل تتح له الفرصة حلضورهامنهج ينقل اخلربة 
 ومعايشتها؟

بداية باشارآك نفس احلرية أنا ملا: أرد عليك وأقولك
اآون ىف جلسة عالج مجعى وربنا يفتح على حد من اجملموعة حباجة

لو آنت اعرف ان املوضوع(تلقائية حمرِّآة زى عبارة النشرة 
نقلبعد ما اطلع من اجلروب أو أثناءه ببقى نفسى ا) آده

..هذه اخلربة آلخرين ومعرفش إزاى؟ ميكن حتصل ىف يوم من األيام
بامتىن ذلك؟ ولغاية ما حتصل سأظل أعمل بتلقائيىت والباقى

 .على ربنا

 :حييى. د

، ويزيد فرحى حني تتضفر مع"تلقائيىت"فرحت لك حبكاية 
 .تلقائية آخرين، وُتَقيَُّم بنتائج موضوعية على أرض الواقع

**** 

 وان اجلندىمر. د

اختضيتيا دآتور حييى لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 
 .قوى وميكن وقفت

آان زماىن واحديا مروان لو آنت أعرف إن املوضوع آده 
 .تاىن
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**** 

 أسراء فاروق. أ

أنا لوآنت أعرف إن املوضوع آده"املشارآة ىف لعبة 
 ..."آنت

 بدءت من زمانأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -1

صربت شويةو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت أنا ل  -2
 ومملتش بسرعة

 رضيت حبقيقىأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -3

احرتمت حقه ىفأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -4
 احلياة

احرتمت حقى ىفأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت  -5
 احلياة

**** 

عالج مجعى جملموعة عمرهامن آخر جلسة : عبري حممد رجب. أ
 )4من 2(عام 

راجعت نفسى أآثر منلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 
  مرة

  وفرت على نفسى آتريلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 

محيت نفسى من أذى ناسلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 
 آتري

  قويت نفسى أآثرلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 

 ماابتدتش فيه من األولف إن املوضوع آده آنت لو آنت أعر

   محدت ربنا جبدلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت آنت 

 بعدت أآرتلو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 

**** 

 حممد الشاذىل. د

ال ميكن حلمت بيهأنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده آنت 
 .أصًال من األول

.عمرى ما فكرت فيه أبدًاآنت أنا لو آنت أعرف إن املوضوع آده 

من آخر جلسة عالج مجعى جملموعة عمرها: عبري حممد رجب. أ
 )4من 3(عام 

بعالقىت باآلخرين من"شارآت فيما سبق مشارآة هلا عالقة 
 . ذوى السلطة الذين ميارسوا بنسبة آبرية من القهر
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 أما بالنسبة ملشارآىت فيما خيتص بالتدريب ىف هذا املكان

دافعت أآثر عن حقىوضوع آده آنت أنا لوآنت أعرف ان امل
 ىف هذا التدريب

عبري -الشاذىل -عبري –إسراء  –مروان : للجميع: (حييى. د
"2(" 

   22/10/2008) األربعاء(يومية ياليت آل هذا وصلىن قبل 

 :بعبري حممد رج. أ

آيف ندافع عن حقنا ىف الفرح وهناك من حيرمونا هذا احلق
قد متر. وجيهضون أى فرصة لذلك من باب التلذذ واالستمتاع

بنا أحداث آثرية مفرحة ولكن لألسف متر دون أن نلحظها أو
نعريها أى اهتمام، آما إنىن اعرتضت على إحدى االستجابات الىت

أن يفرض هذا احلق علىتشري إىل أن بإمكان الشخص الفرحان 
فاقد(اآلخرين فال أجد شخص بإمكانه أن يضع هذا الفرض 

 ) الشىء اليعطيه

فهو.. أعتذر عن هذا الكالم الذى اليدعو إىل أى تفاؤل
 . واقع نعيشه بالفعل

 :حييى. د

بالعكس، هذه وجهة نظر تستحق النظر، لكن لعلك تعرفني
لو بدا بديهيا، طبعى من احلرص على مراجعة آل الشائع حىت

فاقد الشىء ال"أو مثال جذابا أو حكمة سائدة، مثال حكاية 
ال أظن أن هذا صحيح على طول اخلط، هو يعيطه: هذه" يعطيه

ونصف، وأحيانا يعطى ما هو أحسن منه، فيعود عليه العطاء
–ىف ذاته  –مبا مل ينتظر من فرح وامتالء وحضور، إن العطاء 

 .الشائعة أيضا" التضحية"اية ّدِعى جانبا حك" فرحة"

**** 

 )4من 4(من آخر جلسة عالج مجعى جملموعة عمرها عام 

 ستجابات املرضىقراءة ىف ا

 عمرو دنيا. د

 مل أفهم اإلعتمادية الندية؟

 :حييى. د

 Interdependencyأعىن االعتمادية املتبادلة 

 عمرو دنيا. د

آما مل أفهم نقاب رفيعة أثناء العالج اجلمعى من أين 
 وإىل أين، وملاذا اآلن؟

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   3195
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رفيعة آانت ختلع النقاب أثناء اجللسة مبلء إرادهتا، ومل
قرب آخر العام، ومل يكن النقاب هربا آما حيدث تنقبها إال

نساء) 2/3(أن ثلثْى : تصورُت ألول وهلة، وال تنسى قوهلا
 .قريتها منقبات

 عمرو دنيا. د

هل جيوز افرتاض أن العالج ال يغري ما باملريض أو املتدربني،
وإمنا يدفع ما يراد دفعه وينمو فهو ينمو مبا يستحق أن

 .غيه أو يغريه عامًاينمو ترآيبيا، ولكن ال يل

 :حييى. د

ال أظن، املسألة ليست دفعا آمّيا، هى تغري نوعى وإن مل
يظهر على السطح إال بعد سنوات، هذا أمل وواقع معا، النمو

 .إخل.. هو التغري الصحيح إىل أعلى وأحسن وأرقى وأنضج

**** 

 )4من 1(من أخر جلسة عالج مجعى : عبري حممد رجب. أ

تدريىب عند عملى مع مريض وأجد من حوىلأتذآر ىف بداية 
يرونه ىف حتسن، وأنا أصر على أنه ال زال مريض مل يستعد

أريده آما آان قبل املرض) من قبل(توازنه بعد آما لو آنت 
رمبا. وبالتاىل مل آالحظ أى نسبة من التحسن رغم حتسنه بالفعل

آنت أقيس النتائج ىف هذا الوقت بطريقة آمية دون النظر
 إليها نظرة آيفية 

 . حقًا آنت أجهل أيضا فكرة أن املريض الميكن أن يعود آما سبق

 :حييى. د

 هذا هو

**** 
 حوار مع اهللا: يوم إبداعى الشخصى

 اسالم ابراهيم امحد. د

ازعجىن وتوجست فيه ان اقرأ ما الرغم ان عنوان اليومية 
يعجبىن إال انىن استمتعت واحسست اا تصل إىل اعماق قلىب

باألدلة، وبالتأويل،: ميسخون صورتك"وخاصة اجلزء البادئ من 
وبالتوضيح، باخليال، بالتربير وبالتزوير، بالتسطيح 

باالختزال وبالتصوير باإلثبات وبالنفى، بالتعيني وبالرمز،
نعرفك فنعرفك نعرفك، ال .بالتسويق وبالرشوة سيد،وبالتج
 فشكرًا....." فنعرفك أآثر نعرفك

فأنا"أعجبتىن جدا ابيات الثقة واإلصرار على التعلم 
 "أحبث عنك فأجدك"& " أْن أوّصَل ال أن أترِجْم"& " أهل لذلك

 :حييى. د

 شكرا
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 عبده السيد.أ

 العلم واملعرفة متوازيان

ما املعرفة واجلهل مهاأرى أن العلم واملعرفة متداخالن بين
أقرب للتوازى من العلم واملعرفة وفيه حلقه مفقوده بني

 .وده صعب قوى. اجلهل واملعرفة وهى السعى الدائم

 :حييى. د

، وسوف أنشر الحقا بعض-غالبا  –املسألة أصعب من ذلك 
إخل،...أقوال النّفرى بالذات عن اجلهل الذى ليس ضد العلم

 يارب أستطيع

 لسيدعبده ا. أ

مزيد من اللخبطة والزنقة ألىن آتري باقول اريح اىن
ماعرفش مادام فيه شك ىف املصدر وآنت مريح اوى مع احلكاية
 .دى وبرضه اتعلمتها من حضرتك، بس اآتشفت اا آانت ناقصه

 :حييى. د

؟"اريح إىن ما أعرفشى"تعلمت مىن ماذا يا جدع أنت؟ أنه 
"تعليق اُحلكم"مر ىف مسألة إياك أن تكون قد اختلط عليك األ

 يطول آما يطول" حالة حتفز معرىف"ووضع اجملهول بني قوسني ىف 

 .لك عندى حق مزيد من اإليضاح 

 حممد املهدى. أ

لقد وصلتىن من هذه اليومية أشياء آثرية ولكن التعبري
 عنها يستعصى علّى

تذآرت وأنا أقرأها قول حضرتك ىف العالج اجلمعى بعد 
و آان وصلك جديد يبقى آويس مش الزم تقول هوهل"اللعبة 

 "إيه أو حتاول تعرب عنه بالكالم علشان ما يفقدش معناه

 :حييى. د

 هذا موقف أفضل فعال

 حممد املهدى. أ

أرجو" وأحق احلق هو ترتيب احلق ىف موضعه منك،"مجلة 
 التوضيح أآثر

 :حييى. د

 .إال توضيح مثل هذه النصوص، إا تفسد فورا

 اجى مجيلن. د

 مش فاهم ترتيب احلق ىف موضعه منك
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 :حييى.د

 أعتقد أن عدم الفهم هذا هو الفهم ذاته

 ناجى مجيل. د

وصلتىن مفارقه" ال أحبث عنك، فتتجّلى،"واعجبىن جدا 
 .التعددية وصدق هذا املستوى

 :حييى. د

 شكرا

 أمحد سعيد حسني. أ

 قالوا العلم مبنهجه

 مهما اختلف املوضوع

 علم بال موضوعواملوضوع هو املعرفة وال 

 !رد هذا ما علمنا فما هو املوضوع؟

 .وصلىن ومن نصب آًال من أهل العلم وأهل املعرفة

 .هل نصبهم من هو أعلم من هو أعرف

 .معك ىف أنك أهل وأنا أهل والكل مؤهل

 .بالفطرة آما خلق اخللق مت بقصد أو حىت بغري

 :حييى. د

 مل أفهم ما تعىن جيدا،

 :ة باملثلرمبا هذا أفضل للمعامل

 من حقى أنا ايضا أن أمارس عدم الفهم، ربنا يسرت

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل .أ

 )ليس ىل دخل به: حوار من جتليات رامى(

 انا مبهدلك معايا يا د حييى : رامي

 آمان اخش النار،وياك  ا خايفان: حييي. د

 بس بعرفك, انا ماحببكش اوى آده:رامي

 .وآمان بتشرد الدآاتره يا جمرم:حييي. د

انا موافق على غيظك زى ما: ملحوظة !صعب عليه: رامي
 سالم. ىف اول املوقع, ين ىف عنيكهو با
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 :حييى.د

 وعليكم

 مدحت منصور. د

أشكرك يا أستاذى إذ أشعر أنه ينقصىن الكثري وأحيانا قد
 و لكن عف الرؤية أو ختتلتض

 .ىالتنبيه قد يؤدى إىل التصحيح فأآرر شكر

شوقى منصور فهو ما أرسلته.أما خبصوص ما نشر حتت اسم د
 .التنويه أنا للموقع فوجب

 :حييى. د

 شكرا، فلزم التوضيح

 وليد طلعت . د

 أميمة وعرفت أن. مبسوط جدا جدا بالشغل اللى بتعمله د
ه أبونا وآلموىن عنه الزمال آتري،أسامة ىف جدة مسميون. د

عايز أقولك. والفضل لك يا أستاذ ربنا يبارك ىف جهد اجلميع
اجلبس أعديت ومتحسبهاش عليا إىن من يوم ما قلتلك هافك  بس

ديوانني للنشر آانوا مرميني ىف الدرج وأعدت آتابة رواية
و مش هقولك على 1999بعد آتابتني آخرهم ىف  للمرة التالتة

تغيري اللى طرأ واللى الناس هنا مالحظينه فشغلى معال
 شكرا يا أستاذ.. مرضايا

 :حييى. د

 .أسامة يقرآن هذا الكالم. د &أميمة، . يارب د

 وليد طلعت . د

 أن تعلق حزينا على حائط

  ال يعىن أبدا

 .احلزن أنك حترتم

انبهارا، تقتلىن ضحكتها..أحدثها ىف املسألة، فتضحك برباءة مندهشة
تلك بكارة فراغ العقل، بكارة ال ميلكها من أظلمت التجربة املشهد

 .وأسقطت ضباهبا حائال دون إعادة اآتشاف األشياء أمامه

 ..تضحك

فأضغط يدها منتشيا،غري أا ضغطة عابرة على يد طرية
بأصابعها البيضاء ستذهب بعيدا ىف حلظات، تسرح شعرها األسود

 إخل....الطويلة فألتقط عينيها

 :حييى. د

أرجو أن تعذرىن حلذف بقية املقتطف نظرًا لطبيعة احلوار
 .. وحدوده، وألن العينة آانت جيدة لدرجة آافية
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 .واِصْل يا وليد، وال تغّير آثريا جدا لو مسحت

**** 

 )96 – 95حلم (  ":نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 عبري حممد رجب       . أ

وصلىن شىء ما ال أستطيع شرحه، قد يوجد به حياه وحرآة
وفرحة ما ولكن سرعان ما تنتهى هذه األحالم بشكل جاف وميت

 يصبيىن باإلحباط 

 . حنن ال حنتاج هلذا النوع من األحالم ىف هذا الوقت 

 :حييى. د

اءهتا لكنىن واصلُت،اختلفت املواقف بالنسبة لألحالم وقر
وأيت الكتاب وسوف أسلمه للهيئة العامة للكتاب للطبع

 .بعد أسبوع، وأمرى وأمرك إىل اهللا، ربنا يسرت

**** 

 )100(، وحلم )99(حلم : "نص على نص" أحالم فرتة النقاهة

 )99(حلم : عبري حممد رجب. أ

األحالم منذ فرتة تبدو ىل أسهل مما سبق حيث يصلىن منها شىء
كس ما آنت تتخذ من الرموز أساسا هلذه األحالم ىف بدايةما بع

 . قرائتنا هلذه اليوميات

 وإن آان يصعب على أى حد ما التعبري عما يصلىن منها 

 :حييى. د

هذا أفضل ما طمأنىن أنه آان عندى حق ىف هذه النقلة
 .شكرا. النوعية

**** 

 هل ميكن إجياز اإلبداع أو العودة إليه وإآماله؟: تعتعة

 عمرو دنيا. د

مل أفهم سر رفض تبسيط أعمال جنيب حمفوظ خصوصا للنشء
هو ىف حد ذاته إبداع، قد يكون فأنا أرى أن اجياز اإلبداع

إبداعا خمتلفا من نوع خمتلف متاما عن اإلبداع األصلى وقد
 .يؤدى وظيفة خمتلفة مل تكن باحلسبان

 :حييى. د

من حيث املبدأ، ال يوجد مانع، وأنا شخصيا درسُت طالبا
"مسرت دآويك"روايتني لكل من تشارلز ديكنز  1949سنة 

احلرب(ج ويلز رواية .رواية هـ، و")أوراق دآويك"اختصار (
 وفرحت هبما جدا) بني العوامل
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رمبا جاء التحفظ احلاىل نتيجة خلربتى اجلارية مع أغلب ما
يكتب لألطفال بأقالم مصرية، وهو يفتقد عادة للخيال بشكل
خطري، وأخشى ما أخشاه هو أن تنقلب روايات حمفوظ للنشء إىل

آلأخشى من املسطحني الذين ميسخون . خطب الوعظ واإلرشاد
إبداع ويقلبونه خطابة، وتوصيات مببادئ األخالق الظاهرة

 .فحسب

 ".التعميم"لكنىن قد أآون خمطئا خصوصا إذا وصل األمر إىل 

 مروان اجلندى. د

أعتقد أن اإلبداع يكون من أول مرة وفور خروجه، وليس
بعد الرجوع إليه سواءًا باإلجياز أو التعديل، أما إآماله

    .فأعتقد أنه ميكن

 :حييى. د

 !!أحيانا، وأحيانا

 إسالم إبراهيم أمحد. د

حييى أنت جيت على اجلرح حصل معايا املوقف ده. يا د
جنيه على الطريق الصحراوى بس يا خسارة بصيت ىف 120ودفعت 

 .العربية مالقتش الفتاة

 :حييى. د

آان أصل هذه القصة هو حادثة واقعية وقعت ىل شخصيا مثل
ارها وتشكيلها ودالاللتها فقد ابتعدت عنالذى ذآرت، أما مس

 .هذه احلادثة متاما متاما مثلما ينبغى أن يكون اإلبداع

 نعمات على. د

هل ميكن أختصار اإلبداع؟ ال أعرف، ولكن ميكن إبداع
وتطوير ما ابدعنا فيه من قبل، وأعتقد أن هذا ما حدث معك

ياتعندما آتبت قصيدة، مث عند إعادهتا ثانية وإضافة أب
أخرى بعد عدد من السنني أعتقد أن هذا هو اإلبداع اجلديد هو

 .تكملة وحرآة ىف الوعى

 :حييى. د

 أنا أيضا أعتقد ذلك

 حممود حممد سعد. أ

هناك بعض اإلبداعات ميكن اختصارها بل االختصار يزيدها
مجاال ألنه يعطى صورة أآرب للخيال، وهناك أعمال يقلل

 .ااألختصار من رقتها ومجاهل

 :حييى. د

 ساعات
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 هالة ّمنر.أ

وعلى ذلك, ميكن إجياز اإلبداع أو العودة إليه وإآماله
فإن آل إجياز أو استدراك هو إبداع جديد قائم بشروط جديدة

ينقل جرعة ورؤية وحرآة, )نفسية وزمنية وحىت بصرية(
 .خمتلفة

بأبناط  أنا حبب إمسى وحبب شكله ولو آتبته هو هو
)مافيهوش إبداع وال حاجة والكالم هنا(آمبيوترية خمتلفة 

 .بيحرك ّىف مشاعر متنوعة

 :حييى. د

 عندك حق

 حممود حممد سعد . أ

 مل يصلىن شىء

 :حييى. د

 أحسن

 عماد فتحى املغرىب. أ

أميل إىل أنه من املمكن الرجوع إىل إبداع سابق وإعادته،
وقد يكون أآثر إبداعًا، أو استكمال إبداع سابق، وأعجبىن ىف

مرة أخرى ما هبا من تكثيف وأحسست أا أآثرإعادة تعتعة 
 .إحكامًا وأنا لست ناقدًا، ولكنه جمرد إحساس

 :حييى. د

 ؟!رأيَت آيف

 هاىن عبد املنعم. د

ومل ال ميكن إجياز اإلبداع؟ أال يعترب املوجز ىف حد ذاته
 إبداع على مستوى الفكرة والقدرة اللغوية على التعبري؟

 :حييى. د

 أرى ذلك

 إمساعيل حممد. أ

 وصلىن أن استدراك اإلبداع، هو إبداع آخر،

 وآذلك اختصار اإلبداع، أيضا هو إبداع أخر 

هو مش النقد إبداع، والرتمجة إبداع يبقى االختصار 
 .إبداع

 :حييى. د

 على شرط أن يكون آل ذلك إبداع حقيقى
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 عبد اجمليد حممد.أ

ال ميكن إجياز اإلبداع ألى سبب، وإمنا ميكن صناعة إبداعات
يزة ملختلف األعمار ىف حياتنا الكثري من الالمعقولخاصة مم

الذى جيب أن حيكم فيه عقولنا قبل االستماع ألى إقرتاح حلوح من
 .قبل ناس ىف جماهلم خرباء، ويظل املقتطف أقوم

 :حييى. د

 .أرجو أن تقرأ اآلراء والردود السابقة

 حممد عزت. د

فضل، الأعتقد أن القصة ىف صورهتا األوىل وصلتىن بشكل أ
أعرف، رمبا ألنك نبهت إىل موضوع االختصار، عمومًا أشعر أن

 .الصورة غري املختصرة آانت أفضل

 :حييى. د

هذا حقك، وإن آانت األآثرية قد ال توافقك، لكن املسألة
ليست مسألة انتخابات يا رجل، هى ال ُتحسب باألآثرية

 !!واألقلية

 حممد عزت. د

سيطه ألن ذلك سيفتح بابًاأنا ضد إجياز اإلبداع أو تب
للتشوية ولعلك تذآر حماوالت حذف األلفاظ والفقرات اجلنسية،
أو الىت ال تتفق مع الدين من آتابات جنيب حمفوظ ويوسف إدريس
وإحسان عبد القدوس، أو تشويه ألف ليلة وليله باصدار

 .طبعات منقحة

 :حييى. د

 ليس دائما

 حممد عزت. د 

 اإلبداع وإآماله مثًال بأجزاءغالبا أالحظ العودة إىل
تالية خاصة ىف الرواية والشعر واملوسيقى أو حىت السينما،

 .تكون األجزاء التالية أضعف من النص األول

 :حييى. د

أذآر بعض ذلك،وأوفقك وأنا ممتلىء غيظا ورفضا، وآأن
من حق آل واحد أن يفعل ما بداله، ما(هذا ليس من حقهم، 

 !).دام مسئوال عنه

 هالة محدى البسيوىن. أ

فكرتىن احلادثة دى حبادثة حصلت ىل نفسها هى هى أن هناك
بنزينة بتعمل نفس السرقة والغش هذا وربنا حيفظنا من الغش

 .اللى بقى عمال على بطال
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 :حييى.د

ابعد ما تكون عن –ذاهتا  -هذه آانت البداية، وهى ىف 
 .التشكيل القصصى الذى أبدع القصة

 أمحد سعيد حسني. أ

ختصار هو قمة اإلبداع فإنىن أرى أن بلوغ املبدعلعل اال
اإلبداع بال صياغة خمتصرة ملا أبدع يقلل من قيمة إبداعه، بل

 .من املمكن أال يقدره اآلخرون

 :حييى. د

أنا، والكثري ممن عقبوا، ياليتك تقرأ آل: ال أوافقك
 .التعقبيات املتعلقة هبذا املوضوع

 أمحد عثمان. د

تفظ بقدرهتا على حتريكى ومل تفشلىن ىفحت" تعتعة"مازالت 
 .حىت اآلن.. االستمتاع هبذه اخلربة

مع بداية القراءة للقصة املختصرة واالنتباه لإليقاع -
املتسارع املتصاعد لألحداث قفز ىف ذهىن تساؤل عن القصدية ىف
التعتعة آهدف، ودالالت احملتوى، واالسلوب الذى ىف نظرى يشبه

األدب الناقص، وآيف أال تتعارض مع تشويه" إىل حد آبري نوعية
 اإلبداع إذا صح التعبري؟) عقلنّة(

 :حييى. د

 ليس صحيحا، 

وال ينبغى أن يكون لإلبداع غاية غري اإلبداع، ألن القصد
 العام هو حتريك الوعى،

 "األدب الناقص"مث إىن ال أعرف تعريفا جامعا مانعا للمسمى 

ه فال يعود إبداعا أصًال،أما عقلنة اإلبداع فإا متسخ 
اغرتابية) ميكانزم(على شرط أن حنسن تعريف العقلنة آآلية 

 .ىف اية النهاية

 نادية حامد . أ

هل"أرجو التوضيح بشكل أآثر تفصيًال آيفية هذا التساؤل 
 ؟"من الضرورى أن يتزوج الواحد ليكون له إبنة تنجب منه

 :حييى. د

 عذرا

 حممود حجازى. د

أية حماولة لإلقرتاب من اإلبداع سواء باإلجياز أوأعتقد أن 
التغيري تعترب حماولة للتشوية أوافق على رفض تبسيط أعمال

 .أنا أعتقد أا التقرأ إال هكذاحمفوظ ف
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 .وحماولة االقرتاب منها ستشوهها

 :حييى. د

 آما تعلم على الفقرة األخرية دون األوىل –أوافقك 

 حممد الشاذىل. د

ن تكون لنا القدرة أوهل من حقنا اآلن أ: ال أعلم
 الوصاية على اجياز اختزال اإلبداع؟

 :حييى. د

 ".آيف؟"من حقنا، ولكن َمْن؟ و

 حممد الشاذىل. د

أظن أن نفس املبدع هو من له احلق ىف ذلك فهو الوحيد من
 .ميلك احلق ىف إعادة العزف على نفس الوتر

 :حييى. د

 ليس دائما

 أمين عبد العزيز. أ

خلوابري أمريكاىن، وأن هى هى املوجودة ىفلفت انتباهى أن ا
آل شىء ىف عاملنا والىت تفسد آل شىء، ورغم ذلك فنحن نضعها

 .بإيدينا ألا أمريكاىن

 :حييى. د

 !!!أمريكاىن –وأصال  –والثقوب أيضا 

 أمين عبد العزيز. أ

آما فعل بطل القصة، ويا ترى آان هيعمل إيه لو اخلوابري
 .دى مصرية؟

 :حييى. د

رمبا مل توجد بعد خوابري مصرية، وإن وجدت ثقوب مصرية
 .وخوازيق مصرية وغري ذلك

 أمين عبد العزيز. أ

أعتقد أن اإلبداع أو العودة إليه، وإآماله حيتاج إىل
إبداع آخر وأن أى عمل إبداعى عند الرجوع إليه يتوقف على

 .املبدع ذاته

 :حييى. د

 أوافق

 هاىن مصطفى على . د
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قات أراها ضبابية، ولومل أفهم رموز التعتعة والعال
والتهم الىت تلقيها على صاحب(ترمجت الرموز على أن الفتاة 

باإلضافة إىل اخلوابري هو ما حتدثه أمريكا فينا ىف) السيارة
 عالقة ذلك باألزمة املالية العاملية؟؟

 :حييى. د

 أنت حر فيما تذهب إليه

 إسراء فاروق. أ

اإلبداع؟ حترآت هل ميكن اختصار"مش فامهة تسأول حضرتك 
ناحية سؤال ُملح عليا مش عارفة مدى ارتباطه بسؤال حضرتك

عندما قرأت" بدال ما تثور تفن"لكن هو مرتبط بعنوان قصيدة 
العنوان وصلىن أنه مبثابة رسالة خمتصرة لكيفية اإلبداع مبعىن
أنه رسالة لتغيري مسار الطاقة الىت ميكن أن خترج ىف صورة غضب

ولكن أن يبدع هبا الفرد، ولكن ىف اية القصيدة  معوق للطاقة،

 ورِّينـا شطارتْك: قالوا

 ربنا يبارك ىف خيبتْك

 ُطــْز: قلت

 فيْك: قالوا

 ىف اللى يناْم يـِئـِـْن  :قلت

 .أوِ ِبداْل ما يثور، ِيفـِـْن

 فأتلخبط.. حسيت إن الطظ ده آمان ىف اللى بدال ما يثور يفن

 :حييى. د

ى االستدراك ىف القصيدة األخرية، فقد نقدتأرجوك أن تراجع
 :هذا الرأى بوضوح قائال

 غصب عىن شفتها بقى شكل تاىن

 املباىن  َما الفنون هّى اللى بييتنشى

 ييجى ثوار الزمان ويعمروها

 ْجلل ما ناس ربنا ييجو يسكنوها

 هاىن مصطفى على. د

أعتقد أن اجياز اإلبداع هو إبداع جديد ينسب إىل الشخص
 .حب اإلجياز وال ينسب إىل صاحب النص األصلىصا

 :حييى. د

ليس متاما، مث إن املسألة ختتلف حني يكون الذى قام
أميمة حاال فقد تناولت هذه. بالعملني هو هو، اقرأ تعقيب د

 .النقطة
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 أميمة رفعت.د

 :هل ميكن اختصار االبداع

مسألة بسيطة، فهو ليس جمرد أعتقد أن اختصار النص ليس
آما أنه ليس جمرد. ت ليصبح النص أقصرقص مجلة أو حذف آلما

حماولة لسرد أحداث النص األصلى أو ترتيب املعلومات ىف سياق
أن حيافظ على روح) بكسر الصاد( املختصر  بل جيب على. أقصر

منه أوال فهم جيد النص ىف اقل قدر من الكلمات، مما يستلزم
 حمل و احساس عميق بالنص، مث اختيار جيد للكلمات الىت ستحل

.يتطلب آل هذا حساسية وفهما شديدين للغة. احملذوف
و ال أندهش آثريا. و ابداع فاالختصار اجليد اذن هو اآلخر فن

ألنك أوال" \ثقوب و خوابري امريكاىن" \الختصارك اجليد لقصتك 
آاتب جيد و ثانيا ألا قصتك، فأنت تفهم معىن و مغزى آل

لتاىل ستحافظ على روحشخص آخر و با حرف فيها أآثر من أى
آاتب اختصار الصعوبة ىف رأىي هى ىف حماولة. النص بأقل جمهود

 ..نص لكاتب آخر

مقررا عاما، أى منذ عامني، آان 11عندما آان عمر ابنىت 
لفيكتور هوجو اجلزء األول مبسطا" \البؤساء" \قصة   عليها

وخمتصرة جدا طبعا، مث اجلزء الثاىن ىف بلغة فرنسية سهلة
وشخصياته وتعرفت على وقد عشقت ابنىت هوجو. العام التاىل

 فرتة من تاريخ فرنسا و جمتمعها دون ان تعى متاما اا تدرس
أعرق دار نشر–" \هاتييه"\دار النشر . تارخيا ىف صورة قصة

بعظمائها اىل األطفال ىف عقر دارهم انتقلت  "\ىف فرنسا
حمفوظ حىت االن عن جنيبلتعرفهم بعظمتهم، بينما ال تعرف ابنىت 

سوى أنه الكاتب املصرى الذى حاز على جائزة نوبل و تكمل
 .تىف مجل امتحان مادة الدراسا به الفراغات

 :حييى. د
 شكرا

 مدحت منصور. د

أن موقفى مسبقا و قبل القراءة هو عدم االختصار خوفا رغم
أىن أآاد أحفظه و لكن ىف النص على النص وقد قرأته سريعا إذ

هلا رنة املختصر افتقدت الطرب وافتقدت أشياء صغرية و لكن آان
بعكس اإلضافة على األراجيز أعطتىن إحساسا باحلياة أسعدىن, خاصة 

 .تغيري املوقف احرتمته حبب شديد و التجدد و

 :حييى. د

 ،!آله وراد

 وهذا طيب

 وليد طلعت . د

ى ما احنامن رأىي طبعا االبداع ممكن نرجع له وممكن قوى نلعب ز
عايزين ماهو لو املبدع مبدع واحلالة االبداعية طازة وحاضرة أآيد

شىء مع تنامى اخلربات، مع احلذر الشديد طبعا ألن ساعات ممكن يتضاف
 ..وتتشوه الشغالنة آلها التدخل بيكون ىف غري حمله
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 ليه أل ميتبسطش أدب حمفوظ للنشء، ما ده ممكن يفتحلهم
قوم باملهمة دىاملهم مني ي. باب للعامل بتاعه بعد آده

 .ويتحمل مسئوليتها

 :حييى. د

معك حق، وال تنسى ذلك يا وليد وأنت تعيد آتابة روايتك
 .للمرة الثالثة بعد حواىل عشر سنوات

 وليد طلعت . د

حاجات آتري بتتحدث عاملوقع ما عدا!!! تاىن يا أستاذ 
رغم ان. عارف ليه الندوة الشهرية باقية من شهر سبعة ومش

من خالهلا مع نشاط اجلمعية ومع حضرتك مهم جدا وشوفالتواصل 
ازاى الناس ىف املستشفى اتأثروا بطرحك املباشر احلى

آام ألف.. وشوية صحرا يعىن عشان مابيننا حبر.. للقصيدتني
 !معاآم؟ آيلو مانبقاش

 :حييى. د

أحيل هذا التعقيب إىل املسئول األستاذ أمحد السيد وسوف
 .يرد عليك شخصيا

 ): املسئول عن املوقع(أمحد السيد . أ

نشكرآم على متابعتكم ومالحظاتكم ىف األعمال اجلارية: أوال
ىف حتديث حمتويات املوقع، ولذلك حنيطكم علمًا أنه جارى جتهيز
آل الفيديوهات اخلاصة بالندوات العلمية والثقافية ألعمال

مة سوفالتجديدات ىف السريفر اخلاص باملوقع وخالل األيام القاد
 .جتدها مثبتة باملوقع بإذن اهللا

 سيد رفاعى. د

وصلىن أن املبدع قد ال يستطيع ااء العمل االبداعى أو يصعب
 .عليه يه وأنا شخصيا عندى مشكلة حقيقية ىف املوضوع ده

! أتصور أن العمل االبداعى احلقيقى ال ينتهى ولكن البد له من اية 

ات ألعمال أخرى الحقهوهذه النهاية هى مبثابة بداي
ومكملة له وبالنسبة للقصة أنا حسيت اا بتوصل رسالة

 .حمددة جدًا بشكل واقعى قد ال حيتاج إىل اسهاب

 :حييى. د

 فعال  شكرا

 ال شىء ينتهى إال ليبدأ وآل ما يبدأ البد أن ينتهى

 ...ليبدأ

 سيد رفاعى. د

ه هوأنا عندى تصور آخر هو ان اجياز االبداع أو استدراآ
–موسيقى  –رسم (أمر يتوقف على طبيعة موضوع االبداع نفسه 

 ) إخل...أدب
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وحرفية وصفه املبدع من ناحية أخرى، وبعدين حضرتك حمتار
 . ليه

املبدع صنايعى شاطر وأوسطه حريف خيتصر، يطول، يستدرك
مدام شاطر يبقى حر وبصراحة املعيار هنا قبول الناس

 إلبداعه 

 :حييى. د

لرأس، لكنه ليس املعيار األوحدقبول الناس على العني وا
 وال املعيار األول

معيار اإلبداع هو اإلبداع، وإعادة اإلبداع أو حتديثه هو
 إبداع جديد دائمًا

 لكن قل ىل بربك آيف ميكن اختصار لوحه تشكيلية

 ملاذا التعميم؟ 
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אא−421 ،!

 تعتعة

حيق لواحد مثلى اليفهم ىف االقتصاد، وال يعرف الفرق بنيهل 
الدخل القومى ومعدل النمو، وال بني التضخم ومتوسط دخل

ال، ال يصح،: الفرد، هل حيق له أن يتكلم ىف االقتصاد؟ قال لك
اهل،فأزحت الرد جانبا وقررت أن أمارس حقى آمواطن ج

يضار، أو له عالقة مبن يضار من الناس، من أثر أية مصيبة
اقتصادية والعياذ باهللا، هذا املواطن امتحنه اهللا بعقل ناقٍد،

 :ليستعمله ما أمكن ذلك، فقال

األرجح أن التعامل بالنقود ظهر مؤخرًا ىف تاريخ تطور
مت بعد ذلك) النقود البنكية(البشر، وأن التعامل بالشيكات 

)الفيزا وما إليها(كثري، مث ظهرت البطاقات االئتمانية ب
لتضاعف املسافة بني وعى صاحب النقود وقيمتها املوضوعية
الفعلية ىف حياته، لتتحول عالقته بالنقود إىل عالقة باألرقام

أظن أن آل). بالنسبة ىل على األقل(والرموز على أوراق غامضة 
 .ع والسلع واملصاحلهذا آان الزما إلمكان تبادل املناف

ىف شيكات أو(لكن يبدو مؤخرا أن النقود بكل جتلياهتا   
قد استقلت بذاهتا عن أصلها آوسيلة الختزال) بطاقات أو خالفه

 .وتسهيل التعامل، وأيضا آوسيلة لتحقيق الغرض مما متثله

النقود ظهرت خلدمة اإلنسان، باملعىن احلقيقى ملا هو إنسان،
ها بشرا سويا، أظن أن األمر مل يعد آذلك،بدًءا بتأنيس صاحب

هو الذى ىف) بدًءا بصاحب النقود نفسه(فقد أصبح اإلنسان 
خدمة النقود، وأصبحت النقود، ىف خدمة النقود، فراحت ختّلق

من حروب وقتل ومناورات - بالنقود أيضا –لنفسها وسائلها 
زآذب وجتارة داعرة، وألعاب استغالل معوملة، وختليق لغرائ

هكذا اآتسبت النقود آليات متوحشة. استهالآية مصنوعة
بذاهتا لذاهتا، حىت صارت مثل الروبوت الذى استقل عن صانعه

اشتعل هليب النقود ىف وقود النقود!! واستدار يتحكم فيه
 "تضرى إذ َضّرْيتموها فتضرم"بتوليد ذاتى مثل النار الىت 

ليس له قيمة –مهما بلغ –املفروض أن املال : بأسلوب آخر
 أهداف   ىف ذاته لذاته، وأنه وسيلة عصرية حديثة لتحقيق
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اإلنسان الفرد، واجلماعة، ىف العدل، وتكافؤ الفرص، وحقه ىف
إتاحة املساحة واألدوات إلبداع ما يعينه على مسرية تطوره،
هكذا آان األمر عرب التاريخ بالنسبة ملعظم إجنازات اإلنسان

أن األمر مل ميض ىفمن وسائل ابتدعها فارتقى هبا، لكن يبدو 
االجتاه الطبيعى بالنسبة للنقود، الذى حدث أن الناس،
فرادى ومجاعات أساؤوا استعمال هذه الوسيلة فلم تعد تؤدى

الناس، فظهرت) النوع(اهلدف منها لصاحلهم شخصيا، أو لصاحل 
نظم جديدة تنزع من األفراد وجتمعاهتم هذا احلق ىف استعماهلم

مادامو قد بلغوا هذا القدر من ملا عندهم من نقود،
النظام االشرتاآى(السفاهة، وتسلمت الدولة هذا احلق 

نيابًة عن األفراد، لكن الدولة هى ناس أيضا،) والشيوعى
ناس هبم نفس نقص االنسان املعاصر أفرادا، فحل سوء استخدام

من قبل الدولة حمل سوء) مبا فيها سلطة املال(السلطة 
لنقودهم، فاتسعت اهلوة بني النظاماستخدام األفراد 

العدل(االقتصادى اإلصالحى اجلديد والقيم الىت نشأ لتحقيقها 
فاار النظام االشرتاآى، ليس ألنه خطأ ىف) واالبداع، فالتطور

ذاته، ولكن التساع اهلوة بينه وبني أغراضه الرائعة حني فشل
 .التطبيق

وأغلقوا ارتدت النقود إىل األفراد، ففرحوا وهللوا
، وتفرغوا ملهمة"النهاية"أبواب التاريخ عليهم بزعم أا 

أن يعّدوها عدَّا، ليزيدوا منها لذاهتا بذاهتا، فإذا بروبوت
املال ينتهز فرصة الظالم والتفرد بالساحة، وينطلق غشوما
يصنع أى شئ، وآل شئ، بغض النظر عن وظيفته األصلية،

قتًال، وامتد اإلجرام فاشتعلت احلروب أآثر شراسة وأبشع
والدمار واإلبادة إىل آل األضعف من أفراد النوع، مث ارتد إىل
أصحاب املال أنفسهم يتعسهم ويشوه وجودهم البشرى بشىت
أنواع الدعة واالغرتاب، حدث ذلك حني استقلت الشرآات
العمالقة عن األوطان، بل وأآاد أقول استقلت النقود عن

، فاتسعت اهلوة من جديد بني)فال أعرف آي!!! (الشرآات
النقود ووظيفتها، أآثر بكثري مما حدث ىف تطبيق االشرتاآية،
فتصدع النظام االقتصادى اجلديد ىف الوقت بدل الضائع بعد

ليعلن بذلك احتمال تصدع التاريخ(!!) اية التاريخ 
االنساىن آله، حىت حاضره امللتاث، ويلوح شبح االنقراض ما مل

شر أنفسهم، ليس بضخ النقود ىف البنوك، ولكن بضخيلحق الب
إعادة تنظيم األمور لتصبح الغاية غاية، والوسيلة وسيلة،
وأال يقاس نظام اقتصادى مبدى ملعان منطقه على الورق، أو

أو ما(فشل نقيضه، ولكن يقاس بقدرته على حتقيق أهدافه 
مالصاحل البشر ىف املرحلة الراهنة و) يزعم أا أهدافه

 .بعدها، على أرض الواقع

مبعىن) ىف سورة التكاثر" (التكاثر"أقرأ آلمة  
، وأرى وجوه امللتاعني من الصدمة املالية اجلارية،"الرتاآم"

-شخصيا –، وأخشى أن ُأسأل "عني اليقني"وقد رأوا جهنم 
 .فأستعد لإلجابة  ،"يومئذ عن النعيم"

 .الصحيحة مثل ذلك جاء ىف آل االديان والفلسفات... 
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 !ضياع الَفْقد، وجوع الوحّدة 

وذلك حىت% 100ما آما أشرنا سابقا، النص ليس حرفيا متا
 ميكن توصيل السياق داّال مفيدا،

واألماآن مبهمة، واحلالة من اإلشراف على العالج النفسى 
 .ىف قصر العيىن

عندى عيانة بقاهلا معايا حواىل سنة متابعة ىف :مى. د
 ...العيادة

 !يعىن مش عالج نفسى ؟ :حييى. د

 مرات بس جلسات عالج نفسى  4بقاهلا  :مى. د

 !يعىن آانت متابعة وانِت قلبتيها عالج نفسى :يىحي. د 

هى آانت متابعة اضطرارى، ألىن آنت آل اما أتفق :مى. د
معاها على مواعيد عالج نفسى، ماآانتش بتيجى ىف امليعاد،

ما يكونشى فيه وقت،.. ولكن آانت بتيجى بعدها ىف العيادة
 .تتقلب متابعة

 ده من األول خالص آده؟ :حييى. د 

آه من األول هى آانت حمتاجة عالج نفسى ألا :ىم. د
، وآان معاها ساعات أعراضPTSD" اضطراب آْرب بعد الصدمة"

 انشقاق وتغري ىف الوعى، واآتئاب وآده

 عمرها قد ايه؟؟ :حييى. د

اللى حصل.. مش متجوزة دلوقىت.. سنة 32عندها  :مى. د
زها مات،آان األول جو.. اا آانت جاية بعد ما أخوها مات

 ..وبعدين باباها، وبعدين ابنها وبعدين أخوها

 ابنها مات إزاى؟!!! إيه ده!! ياه :حييى. د 

آان بيلعب برة البيت و بعدين مالقتوهوش.. مات :مى. د
 ..و بعديها بأربعة أيام لقته ىف البالعة اللى قدام بيتهم

 عمره؟!! يا خرب :حييى. د 
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بأربع وهى شافته وهو متحلل بعدها.. سنتني :مى.د
 ...أيام

 عندها غريه؟ :حييى. د 

وهى جت... وآان جوزها آان مات قبليها.. أل، :مى. د
 ..احترق قدامها.. لنا بعد ما أخوها شافته مات حمروق

أل قوليلى بالرتتيب، أنا منزعج ومتلخبط، يا :حييى. د 
 . ساتر يارب

األول جوزها، وبعديها أبوها، وبعدين ابنها، :مى. د
 ..جوزها مات ىف حادثة.. أخوها، آلهم ىف خالل سنتنيوبعدين 

 فني؟ آان بيشتغل إيه؟ :حييى. د 

أنا واخدة التفاصيل بس مش فاآرة.. أل مش فاآرة :مى. د
 ..دلوقت

شهور أبوها مات هببوط آبدى، وهو آان حمجوز 6بعديها بـ
وبعديها بسنة ابنها تاه.. ىف املستشفى هنا وهى آانت معاه

و.. يها بأربع أيام متحلل ىف البالعة زى ما قلتولقوه بعد
بعدين أخر حاجة قبل ما جتيلنا على طول آان فيه حريقة جوه
خمزن جنب بيتهم، وأخوها آان بيحاول يساعد ناس جوه، وآان
بيحاول يرفع باب حديد غالبا آان الباب متوصل حباجة فيها

 ..رقآهرباء فاتكهرب، وهى شافته وهو بيتكهرب حلد ما احت

 هى جت لوحدها؟!! إيه ده؟! ياه :حييى. د

 .أل أختها جابتها :مى. د

 عندها أخوات قد ايه؟ :حييى. د 

غري.. أخوات صبيان وأخت بنت أصغر منها 4عندها  :مى. د
 ..أخوها اللى مات

 هى منرة آام؟؟ :حييى. د 

واللى مات ده آان أقرب أخ.. هى منرة مخسة :مى. د
 ..م جامدةآانت عالقته.. ليها

 آان منرة آام؟ :حييى. د 

ماتعتربش.. ووالدهتا صعبة جدا.. آان منرة اثنني :مى. د
..دعم ليها، حىت هى بتتخانق معاها آل ما تيجى هنا للعالج

أختها اللى أصغر.. الزم تيجى خبناقة علشان ترضى تنّزهلا
ماآنتش بتيجى منتظمة.. منها هى اللى بتقوهلا أل الزم تيجى

 .. ألول و دلوقت بتيجى ىف املعاد، يعىنىف ا

 طيب وهى ابتدت تنتظم ليه دلوقىت؟ :حييى. د

هى دلوقىت.. هى مش بتيجى علشان الكالم ده آله :مى. د
 ..بتيجى علشان واحد متقدم هلا وهو متجوز
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 انت بتقوىل بيحصلها انشقاق، قصدك إيه؟ :حييى.د

بتبقى ناسية آل حاجة و... شفتها مرة قدامى :مى. د
وتقعد مقرفصة ىف وضع.. خايفة من أى حد.. بقى خايفه جدابت

 ..جنيىن على األرض

 ومني قال ان ده انشقاق؟ :حييى. د 

آان ساعتها معايا أستاذ مساعد وهو اللى قال ىل :مى. د
، آنا..اا انشقاق، آنت أول مرة أشوف حاجة آده قدامى

بعنيوبعدين جت سرية أخوها ألنه آان األر  قاعدين نتكلم
آانت هى قعدت فرتة ماتروحش البيت، وال تعدى من.. بتاعه

مكان احلادثة حلد األربعني بتاعه ملا راحت البيت و ساعتها
 ..جابوهاىل وهى آده

 طب وبعدين؟ :حييى. د 

املهم هى بتيجى علشان الراجل املتجوز اللى :مى. د
هى بتحبه و عاوزة تتجوزه، وهو متجوز و متقدم هلا ده،

 ..ه أوالدعند

 عنده آام سنة؟ :حييى. د 

سنة،  ..33يبقى عنده .. هو أآرب منها بسنة :مى. د
أنظر االستدراك ىف.. (آانت أصال تعرفه قبل ما تتجوز

 )النهاية

 بيشتغل إيه؟ :حييى. د 

 .بيشتغل سواق :مى. د

سواق إيه؟ يعىن تاآسى وال نقل وال خصوصى وال :حييى. د 
 مقطورة وال ميكروباص؟

 سواق ميكروباص :مى. د

 تفرق؟ :حييى. د 

 .آه تفرق :مى. د

 ...برافو عليكى، ماشى :حييى. د 

آان صاحب.. هى أصال آانت تعرفه قبل ما تتجوز :مى. د
 ..أخوها وهو اتقدم هلا قبل آده وأهلها رفضوا

 قبل ما هى تتجوز وال قبل هو ما يتجوز؟  :حييى. د 

 ..قبل ما هو يتجوز :مى. د

 عنده آام عيل؟؟ :يىحي. د

 ..اتنني ولد وبنت :مى. د

 )أنظر االستدراك(عمرهم قد ايه؟  :حييى. د 
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 ..مش عارفة :مى.د

 ..طيب، معلشى، آّملى :حييى. د 

حتّلى"هى بتيجى دلوقت وما وراهاش إال أا تقول  :مى. د
أنا عاوزة أجتوزه: يوم تيجى تقول ىل".. ىل املشكلة دى

و يوم تيجى تقوللى.. افقنيوباحبه، وهو متجوز وهم مش مو
أل أنا  :، وبعدين يوم تاىن..انا اختانقت معاه ومش عاوزاه

 ..حببه

 هّم مني اللى مش عايزينها تتجوزه؟؟ :حييى. د 

 ..أهلها :مى. د

 مني من أهلها مش عايزها تتجوزه؟ :حييى. د

مامتها وأخواهتا الوالد، مش عايزين، وهى عالقتها :مى. د
بس مش دى.. بيتخانقوا معاها آتري. .بيهم وحشه قوى

 .. انا شايفة ان ىف حاجات تانية نشتغل فيها.. املشكلة

 زى إيه؟ ايه املشكلة؟ إن الراجل متجوز؟؟  :حييى. د 

 الفكرة ان أنا مش حاقدر آخذ هلا القرار ده :مى. د

 هو احنا بناخذ قرارات حلد يا بنىت؟ :حييى. د 

هى بتيجى علشان.. دىما هو بالضبط هو ده قص :مى. د
 آده.. ، آل مرة"أجتوزه وال أل.. "أنا اللى آخد هلا القرار

يعىن لو انت قلتلها اجتوزيه حاتتجوزه؟ هى لو :حييى. د 
قررت تتجوزه حاتتجوزه غصنب عن أهلها، حىت لو أهلها قايلني

 .أل

أجتوزه وال أل، وآل ما نطلع: آل مرة نفس السؤال :مى. د
وبتقوىل ما أنا لو اتكيت عليهم..سأل تاىنبرة احلتة دى ت

طيب خدى..أمى ساعات توافق و ساعات أله.. حايوافقوا
يابنت الناس، وبعدين أنا شايفه إن فيه حاجات.. قرارك
 ..تانية

 هو حايتجوزها على مراته؟ :حييى. د 

 آه :مى. د

 ومراته موافقه؟ :حييى. د 

 ..ماتعرفش :مى. د

 ها ىف السر؟يعىن حايتجوز :حييى. د 

 آه :مى. د

 هى قالت لك آده؟ :حييى. د 

 آه :مى. د
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 وحاختلف ىف السر؟ وّال مش هاختلف؟؟ :حييى.د 

 مش حاختلف :مى. د

مش ده من حقها،إا ختلف برضه؟ خصوصا بعد ما :حييى. د 
 ابنها مات؟

حىت.. بس هى بقت خايفه قوى من األطفال.. حقها :مى. د
 .. ختلف هى مش حاّبه.. بتخاف.. ابن أخوها

 بتقوىل ابن أخوها؟ بتخاف إيه؟؟ :حييى. د 

 ..بتخاف عليه :مى. د

 عليه؟ :حييى. د 

 اه :مى. د

 هى تعليمها إيه؟؟ :حييى. د 

 معاها تالتة ابتدائى :مى. د

 هى بتشتغل؟ :حييى. د 

 ..بس ساعات بيبيعوا خضار قدام البيت.. أل :مى. د

 وهو بيع اخلضار ده مش شغل؟ :حييى. د 

مامتها.. آل يوم  أصلها مش حاجة دامية، يعىن مش :مى. د
هى اللى بتقعد بقفص قدام البيت وهى ساعات بتطلع تقعد

 ..معاها

 أختها الصغرية متجوزة؟ :حييى. د 

آانت خمطوبة بس مامتها آانت بتتخانق مع.. أل :مى. د
 ..خطيبها آتري ففسخت

 اختها عمرها آام؟ :حييى. د 

 سنة 29 :مى. د

تقعد من غري جواز حلد السن دى، مش غريبة ىف :حييى. د 
 جمتمعنا ده؟ ىف الطبقة االجتماعية دى؟ 

 ..اه بس األم وحشة قوى :مى. د

 هى ساآنة فني؟؟ :حييى. د 

 "........"ىف  :مى. د

احلى ده آبري قوى، وفيه وفيه، فني ىف احلى ده :حييى. د
 بالضبط،، ساآنة ىف أى حته فيه؟

 ..با ىف العشش اللى هناكغال :مى. د

 السؤال بقى؟ سؤالك؟ :حييى. د 
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بتيجى متأخرة عشر دقائق، ربع.. مرات 4بقاهلا  :مى.د
،..ساعة، وتقعد آل مرة تقوىل املواصالت مع إا ساآنه قريب

وأول ما تقعد تقوىل حا اعمل ايه؟ سؤاىل هو ان أنا مش
 ..عارفة أطلع ازاى من احلتة دى

نتيش حاتقدمى احلالة دى؟ دىوانت ازاى ماآ :حييى. د 
احتايل عليكم اللى عنده حالة؟  حالة مهمة، وأنا قعدت

 اللى عنده حالة؟

يعىن أنا آنت جايه..أل أنا بس آنّت بارتب أفكارى :مى. د
 ..من البيت ناويه أقدمها

أنا.. ال يا شيخة أنا ماشوفتكيش بّترتبيها :حييى. د 
معىن، أصلها حالة شفتك مرتددة تقدميها ، وده ميكن له

ازاى.. فيها ُبعد ديىن وُبعد اجتماعى وُبعد مهىن.. مهمة
بصراحة إحنا بنخاف نتناقش ىف احلاجات اللى!! ماتقدميهاش؟

أنا ماعنديش رد.. بتقّلبنا، بيبقى فيه هتديد شخصى علينا
ال ِلِك، وال ليها، األول انت ايه موقفك الشخصى،.. جاهز طبعا

ايه موقفك؟ لو.. حها، أو مطرح مراتهيعىن؟ لو انت مطر
 .مطرح مراته األول؟ وّال خلينا ىف العيانة

 ..أنا بالذات أنا بأحس إا مابتحبهوش :مى. د

 برافو عليكى ازاى عرفىت ده؟؟ :حييى. د 

 ..باحس إنه احتياج اآثر منه حب :مى. د

احتياج حلماية؟ وّال احتياج للجنس؟ وّال احتياج :حييى. د 
 إليه؟

 .ميكن احتياج الحتياجه ليها :مى. د

يعىن هو اللى! أهو دا الكالم!.. اسم اهللا :حييى. د 
وهّى عايزة َعَوَزانه ده، بس انِت عرفت منني اا..عاوزها

هى لو آانت بتحبه آانت قررت مثال من: مابتحبوش؟ يعىن مثًال
غري آل الرتدد ده، آانت تقول أجتوزه وخالص، هل معىن اا

ددة إا مابتحبهوش؟ انت ماقلتيش حاجة عن مستوىمرت
 .ذآاءها؟

بس هى.. ، ده يعىن بالنسبة لتعليمها،...متوسط :مى. د
 . ناصحة

 متأآده إا ناصحة؟ :حييى. د 

 أيوه :مى. د

 طيب، هى دمها خفيف؟ :حييى. د 

 .ساعات ساعات :مى. د

 شكلها حلو؟ :حييى. د 

 أل بالنسبة ىل أل :مى. د
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نسبة ىل دى؟ بالنسبة حلالوتك يعىن بتقيسىإيه بال :حييى.د
 .حبالوتك

 ..قصدى بالنسبة لرؤيىت ليها  ..أل :مى. د

بالنسبة للراجل اللى فيكى وال الست؟ املهم هّى :حييى. د 
 مصحصحة يعىن؟؟

 .آه مصحصحة :مى. د

 أنثويا؟ هّى جذابة؟ :حييى. د 

 دلوعة شوية :مى. د

 قعدت متجوزة قد إيه؟ :حييى. د 

  .سنة ونص، سنتني :مى. د

 اجلنس آان عامل ايه؟ :حييى. د

 .أل مش فاآرة :مى. د

ينفع؟ حتكى آل احلكى ده، وتسع شهور متابعة :حييى. د 
وأربع مرات جلسات عالج نفسى، وماتعرفيش احلكاية دى

انظر االستدراك ىف.( ياشيخه، اجلنس ده حدوتة لوحده
 )النهاية

تش بتحب جوزها، وملااللى أعرفه اا ماآان :مى. د
انظر.. (اجتوزته آانت مرغومة عليه، وإنه آان أآرب منها

 )االستدراك

 بقد إيه؟؟ :حييى. د 

 .سنني 10أو  9حبواىل  :مى. د

 ودا يبقى أآرب منها؟ هى املسألة تفرق قوى آده؟ :حييى. د 

 آه تفرق :مى. د

 !!!!تفرق ىف إيه بقى؟؟ :حييى. د 

 املهم، شوىف يا بنىت، 

بدًءا بكمية اآلالم اإلنسانية اللى زى.. احلالة دى صعبة 
.مايكون نسيناها ىف زمحة حكايات احلب وقّلته، آالم فوق الوصف

وبعدين خّلى.. موت ورا موت ورا موت، واملوت بيفّكر باملوت
فقد اإلبن له مشاعر، وفقد الوالد له مشاعر نوعية: باِلك
مش مشاعر زى اللى مكتوبة  ، وفقد األخ غري ده وده،..ثانية

وآون إنه ده حيصل هبذا التالحق الزمىن لبنت.. أل.. ىف الكتب
انت بتقوىل مصحصحة، وأنا باقول وحيدة، أنا أظن دى حاجة
صعبة جدا، يعىن الست دى إحترك فيها احتياج شديد ألى حاجة
ولكل حاجة، ييجى الدين والقيم يقولوهلا أل ، وهى زى ما

 يبقى تعمل إيه؟.. أنا ماقدرش أغلطبتقوىل بتقول 
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لو إنت جنحت بشوية جهد إنك تكوىن موجودة ىف وعيها بشكل
له معىن، وانت فعال عملىت آده ّملا صربت عليها جامد، يبقى أظن
إنك حاتشوىف الفرق بني مشاعرك اللى انت متوقعاها من أمل

وده. من جوع ووحدة.. وصعبانية، وبني اللى بيجرا قدامك
نك تعمليه آبداية، إنك تشوىف اللى جارى، مشأقل ما ميكن إ

تشوىف املفروض، أو اللى احنا بنتوقعه، ومبجرد إنك تعملى
حاتشوىف إن املهم... اخلطوة األوىل دى حاتالقى األمور اختلفت

بالنسبة هلا بعد آل الفقد ده، انه هّوا فيه حد لسه
 ىف حياهتا،حّد لسه شايفها، وّال إيه؟ .. موجود

عاْوَزه"إا .. إنت قلىت حاجة ذآية جداوبعدين 
زى ما يكون املوت ده آله هز ثقتها ىف إا".. َعَوَزانه

، مش"إْنِت َأُهـْه"موجودة من أصله، وبقى ِنْفسها حد يقوهلا 
، احلاجة الثانية عن طبيعة جمتمعنا وحكاية".َأَنـا أُهـْه"

مندا شىء صعب صعب، العالنية عندنا أهم .. السرية دى
الورقة، وده له معىن مش بطال، السرية حاتبقى عبء تقيل

 .عليها، خّلى باِلْك

هى قالت لك أنا مش حاّبه: مث نبص بقى ىف حقوقها آأم
األم، خصوصا اللى داقت األمومة، ّملا تقرر إا(!!!) أخّلف

حترم نفسها من األمومة اللى هى عاشتها، وبعدين احترمت منها
 ه ضد الطبيعةمن غري ذنب يبقى د

مث إن اجملتمع بيحمى املؤسسة الىت بتتكون باسم اجلواز،
فلما ييجى اجملتمع مايدعمش العالقة، وتيجى هى تستغىن عن

 .اَخلَلف آده، يبقى فاضل إيه تكسبه من حب مهزوز بالشكل ده

أمل الفقد باملوت، والوضع األجتماعى الصعب ده، والوضع
ّره، خيلينا الزم نبص للهدف منالديىن الضاغط من جّوه ومن َب

ونسأل هو إيه اللى جارى بالضبط يا ترى، هو   ..العالقة دى
 إيه اهلدف؟ اجلنس؟ وّال سقف اجلواز؟ وّال اهلرب من أمها ؟ وال ايه؟

 .آله على بعضه :مى. د

آمان الزم حتطى نفسك مطرح الراجل ده برضه، :حييى. د 
قال من السهل إنهبيحبها جبد؟ وال لقاها واقعة ف.. هو

 يستعملها بعض الوقت؟

 ..انا شفته، وقابلته بيتهيأىل إنه بيحبها جبد :مى. د

دى حاجة إجيابية، وأنا مصدقك، برافو عليكى :حييى. د 
..بس برضه الزم تبصى لقدام، تشوىف   إنك طلبت مقابلته،

عمر اجلوازة دى ممكن تطول قد ايه؟ وبعد ده آله مش حاتقول
حمددة، مش حاتشورى عليها برأى قاطع، انت تلّمى آلهلا حاجة 

املعلومات والعوامل دى، وحتطيها قدامك يعىن الزمن حايبّين
 .، إحنا الزم نصرب..املمكن

 الزمن قد إيه؟ :مى. د

آل ما البنّيه دى تكرب من خالل العالقة العالجية :حييى. د
ا بنىت فإنت ي.. اإلنسانية دى، حاتبقى أقدر على أخذ القرار
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علشى، تستحملى التأخري ىف املواعيد، وعدم احلضور أحيانام
برضه، وتستحملى ترددها، ميكن بالشكل ده هى تستحمل الظروف
الصعبة دى حلد ما تتغري، فنرجع تاىن حنسبها نشوف االحتماالت

..وما دام إنت قابلتيه وعرفت منه انه بيحبها.. اجلديدة 
 يبقى حنط ده ىف االعتبار

طرقة العيادة(  ..نا شفته بس ىف الطرقةأل ا :مى. د
 !)اخلارجية بقصر العيىن

يعىن شفتيه ىف الطرقة فالقيتيه بيحبها! ياخرب :حييى. د
 !!آدهه؟، باين على وّشه؟ إزاى بقى؟

 ..أل علشان بييجى ويستناها :مى. د

آونه بييجى معاها ويستناها دى عالمة ممكن تكون :حييى. د
ة، بس مش معناها إنه بيحبها آده خبطآويسة وممكن حاجة تاني

انت تقابليه وتتكلمى معاه بصراحة عن عالقته مبراته،.. لزق، أل
وهل فيه ما يربر املشروع اجلديد ده، وال أل، ومدى مسئوليته، وّال

 .هّوا بينتهزها فرصة وبيجدد القدمي، وخالص، وال هيه رمرمرة

معى يبدأ بعدالعالج اجل(آفاية آده عشان معاد اجلروب جه 
 ).اإلشراف مباشرة

* * * 

 :استدراك وتعقيب اآلن

ىف اجللسة التالية هلذا اإلشراف على العالج النفسى، جاءت
الىت استوضحت منها بعض النقاط الىت" مى"املريضة إىل الدآتورة 

أثريت أثناء اإلشراف، ومل تكن هلا إجابات ىف حينها، وأبلغتنا
 .باته هنا للتصحيح مث التعقيب بأمانة شديدة ما حيتاج إلث

 :االستدراك

عند مراجعة املشاهدة تبني ان الزوج توىف بعد عناء :َمْى.د
 .مع املرض ملدة عام ىف املستشفى بسبب ورم ىف الرئة

 ): املشرف: (التعقيب

على الرغم من أن سبب الوفاة اختلف، فإن الفقد هو
رض اخلطري غريالفقد، لكن فقد الزوج بعد هذه املعاناة، وامل

موته ىف حادثة مثلما حدث لالبن أو لألخ، وهذا حيتاج إىل
تفاصيل هامة، لكن ىف النهاية فإن الفراغ الذى أحاط هبا،

 . حرك جوعها ألى اهتمام هوهو

 :االستدراك
ىف.. سألت املريضة عن عالقتها بالزوج أآثر من مرة :َمْى. د

القة اجلنسية آانت جمردأول جلسة قالت أا مل تكن حتبه وأن الع
ىف اجللسة اخلامسة قالت أنه طوال فرتة الزواج.. أداء واجب

آانوا ميارسون اجلنس بانتظام ورغبة، وأن عالقتهم آانت جيدة
، ىف سابع جلسة متابعة..جدا وأا آانت حتبه حبا شديدا

 . أبلغتىن أا عمرها ما وصلت للذروة طوال فرتة الزواج
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 :التعقيب

عن العالقة املتذبذبة بالزوج هلا أمهيتها ىف هذه املعلومات
هذه احلالة وغريها حىت ال نأخذ املسألة بتعميم مسطح، أو عجلة
استستهالية، فما وصل للزميلة املعاجلة ىف البداية هو أنه

..وأنه.. وأنه .(!!) زوج مفروض عليها، وأنه أآرب منها
ّوح حبرآٍةإخل، لكن بإعادة الفحص، تبني أن العالقة آانت تل

ما، وإن آان يبدو أن املريضة جاهلة بدرجة آبرية بأبعاد
هذه العالقة، وملا آان عمر الزواج بكل هذا القصر، فإننا
الميكن أن حنكم على هذه العالقة حكما جازما بأا آانت فاشلة
متاما آما يتبادر لذهن أى مستسهل يبحث عن سبب والسالم،

ليجهض أية احتماالت،) تالحقامل(لكن يأتى املرض فاملوت 
 .ويرتآنا ىف فراغ صعب وجوع ُمِلّح ووحدة آما رأينا

 :االستدراك

أيضا عند مراجعة أوراق املشاهدة تبني انه :َمْى. د
 .31عمره .. يصغرها بعام

 : التعقيب

 .هذا فرق اليهم

 :االستدراك

علمت أن هذا.. عند سؤال املريضة فيما بعد :َمْى. د
 .سنوات والبنت سنة واحدة 3اج عمر ابنه املتقدم للزو

 : التعقيب

أظن أن هذا البد أن يوضع ىف االعتبار عند تقدير مسئولية
 .هذا الرجل عن مشروعه اجلديد
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א−423 :אמ

شعرت وأنا أرد على أسئلة صحفى شاب متحمس حول اجلارى
حاليا ىف العامل، وحنن جزء من هذا العامل على ما أذآر، أنىن

نظريات وفروض، –من منطلق جهلى باالقتصاد خاصة  –ابتدع 
ميكن أن أعتربها من صلب إبداعى اخلاص ، فقلت أنتهزها فرصة

ية فكرة جديدة، منوأعيد توصيف هذا الباب بأن أعرض فيه أ
أو أى تعديل لفكرة قدمية، حىت  حىت العلمى منها، أى نوع، 

من أفكارى، أو فروضى، أو شطحاتى، أن أعرضها ىف هذا الباب
هو  بني احلني واحلني، خاصة وأن بقية األيام آادت أن تشغل مبا

 .وآالم من هذا" إشراف"و" حاالت"و" نفسى"

اليوم –من مأزق الوقت  أم يا ترى هو استسهال خيرجىن(
 أستعمل ما أآتب خلدمة غرضني ىف نفس الوقت؟ حني  -على األقل 

 :)دعونا نرى" رمبا، أن هذا هو األرجح

 انتهاء العمر االفرتاضى لكلمىت االشرتاآية والرأمسالية

  فماذا عن املضمون؟ 

 :سؤال وجواب

 العامل إىل أين؟.. اإلشرتاآية غابت والرأمسالية تاهت -1

اإلشرتاآية مل تغب والرأمسالية تائهة طول الوقت بني أوهام
 .التفرد بالساحة، واية التاريخ

ميكن البدء بالقول بأن االشرتاآية مل تغب، ومل تفشل، وإمنا
تأجل تطبيقها مبا تستحق آما تستحق، حىت يأتى زمان يالئمها،
منبل حىت ُنِعدَّ هلا ناسا قادرين على محل مسئوليتها، ناس 

 .احلكام ومن احملكومني على حد سواء

إنه علينا: هناك قول معاد يتكرر على آل األلسنة يقول
أن نفرق بني النظرية والتطبيق، وأال ندمغ النظرية أو حىت
ننتقدها، جملرد فشل تطبيقها، هذا قول مل يعد يوجد طائل من
استعادته طول الوقت، آل املبادئ والنظريات واأليديولوجيات

بدو براقة واعدة على الورق، وحنن ال نتبني مدى مصداقيتهات
 موضوعيا، وإمكانات تفعيل وجودها إال بعد أن تدخل اختبار 
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آان هذا. الزمن إذا ما انتقلت من الفكر إىل أرض الواقع
صحيح دائما، بدءا بأفالطون حني حلم باحلاآم الفيلسوف، فهو
حني حاول تطبيق أفكاره على أرض الواقع، فشل فشال ذريعا،

 .صحة آثري من أفكاره حىت اآلن برغم

من حقنا أن حناِآم التطبيق، على أال ميتد ذلك تلقائيا إىل
 .رفض األفكار الىت حاول محل مسئوليتها فلم يفلح

على أرض) أو الفلسفة أو األيديولوجى(تنجح الفكرة  
 :الواقع بشروط يعرفها التاريخ جيدا، ومن أمهها

حظة التارخيية الىت يتمأن تتناسب النظرية مع الل: أوال
 .فيها التطبيق

أن تتناسب هذه اللحظة مع احتياجات الناس ىف: ثانيًا
 .هذا الزمن بالذات

مل تنجح أفكار سيجموند فرويد ألا أصح وأصلب وأآثر
إبداعا من أفكار آارل جوستاف يونج وإمنا جنحت ألا ظهرت

والسلطة بعد، وىف مواجهة القهر الذى فرضه العصر الفكتورى
الكنسية على الناس ىف أوربا قبيل ظهور التحليل النفسى
الفرويدى، آان الناس ىف أمس احلاجة إىل مساحة من احلرية

، فانتشرت أفكار فرويد دون يونج، الذى)واجلنس(والسماح 
آان حيتاج إىل ناس مل يظهروا بعد، ناس ىف سعى دائم إىل ختليق

 ممتد بال اية،" ىتفرد تكامل"بشر جدد يسعون إال 

الفشل األعظم متثل أيضا ىف أفكار نيتشة، وأغلبها باهر 
وليس–سليم، لكنها ظهرت ىف غري أواا، واحلمد هللا أن صاحبها 

هو الذى دفع مثنها منفردا، لنأخذ منها حنن حىت اآلن -الناس
 .ما تيسر جزًءا جزًءا آما نستطيع، ملا ينفعنا

يقاظ وحرآة وترجيح عدل،اإلشرتاآية آمبدأ وأمل وإ
مازالت قائمة وحاضرة تتحدى، أما أخطاء التطبيق فال ينبغى
أن تشوه املبدأ أو هتدره، بل الواجب أن تكون حافزا للبحث

 .واملراجعة فمزيد من اإلبداع، نظريا وتطبيقيا

هذا رأيك ىف االشرتاآية فماذا عن الرأمسالية ، أال -2
 ؟ تاهت  يعلن اجلارى حاال أا

أنا ال أعرف تعريفا ثابتا ملا يسمى الرأمسالية آما ال
أعرف قوانينها املتلونة، فهى مرة ترآز على حرية أو غريزة
التملك، ومرة على ما يسمى سياسة السوق، ومرة على حرية
حرآية النقود، خييل إّىل أن آل هذا يتكشف ىف التطبيق أنه

ساب األقوى الذى هوحل" عدم األمان"ليس إال غطاء إلطالق سعار 
ال –غالبا  –ىف نفس الوقت األغىب، هو األغىب من حيث أنه 

 حيسبها لنفسه وال للناس مبا يعود عليه مبا جيعله إنسانا حبق،

إن مل يعد املال على صاحبه مبا ميأل وعيه، ويعمق فرحته 
املسئولة بنفسه وناسه ونوعه، فرحته املمتلئة بزخم األمل

السعى الدائب لإلسهام فيما ينفع الناس، ويعمراخلّالق، وحفز 
 . الدنيا، ويطلق اإلبداع، وميكث ىف األرض، فهو الغباء بعينه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3223



א  27I10I2008א –א

حنن نعيش فشال على الناحيتني أيا آان هذا الفشل ىف-3
:النظرية أو التطبيق، وبالتاىل حيق لنا أن نتساءل اآلن

 العامل إىل أين؟

؟ سؤال مشروع مهما"العامل إىل أين"السؤال عن   هذا
اإلجابة عليه، وأعتقد أنه سؤال مطروح على آل إنسان صعبت

سواء وصل إىل وعيه الظاهر، أم حترك ىف عمق توجه برامج
احلفاظ على نوعه، واإلجابة عليه ال ينبغى أن تكون قاصرة
على أن ُتصدر الصفوة توصية أو فتوى، بقدر ما حنتاج أن

ية أآربتكون املسألة هى مسئولية آل فرد، بقدر ما هى مسئول
على آل مسئول أو حاآم يتحكم ىف أعداد أآرب فأآرب من الناس،

 .وهو يوجههم أو يضللهم، أو يستعملهم

العامل إىل"عموما فرأىي اخلاص لإلجابة على هذا السؤال 
، سوف ننتصر حتمًا إذا مارسنا"الناس"هو أننا حنن " أين؟

و تشكيلليس مبعىن آتابة شعر أ(ىف ساحة اإلبداع " معا"حقنا 
لقد اتسعت هذه الساحة مؤخرا لكل الناس، والتواصل بني) لوحة

البشر أصبح قادرا على أن يسهل جتميع نغمات اإلبداع من آل
 مكان ىف حلن موحد جديد حفاظًا على هذا النوع البشرى الرائع،

هو الذى أعنيه -عرب اإلنرتنت وغريه –التواصل بني البشر 
الناس يعرفون أن الدميقراطيةباتساع ساحة اإلبداع، آل 

، لكنهم يصربون عليها ألن البديل"مضروبة"املعروضة ىف السوق 
ألعن، ولن حيل هذا املوقف إال إبداع دميقراطية أصيلة، وهذا
وارد حني تنجح أن تسخر التكنولوجيا احلديثة للتوصيل
والتواصل ىف خدمة املشارآة ىف اختاذ القرار وحتمل املسئولية

 ستويات متصاعدة متجددة،على م

نفس احلكاية بالنسبة لالشرتاآية الىت أسىء استعماهلا، حىت  
تشوهت وهى حتمل نفس االسم فهى مل تعد االشرتاآية األصيلة،
وبالتاىل مل يستطع التطبيق اخلاطئ أن ميّثلها فيحافظ على
استمرارها برغم اليقني أن البديل ألعن وأخطر، ومن َثّم على

تربية بشر بشكل أقدر على, ن يعمل على إبداع آلياتالعامل أ
ختليق اشرتاآية قابلة للتطبيق لتحقيق ما تعد به من عدل،

  ، متاما"االشرتاآية: "وفرص وإبداع، حىت لو مل تظهر هبذا االسم
 .آما أنه ليس من الضرورى أن تظهر الدميقراطية بنفس االسم

ولو بعض ذلك على وإذا مل ننجح ىف الوقت املناسب، لتحقيق
اية  أرض الواقع، فهى اية النوع البشرى، وليست
 .التاريخ، آما تصور بعض قصار النظر على اجلانب اآلخر

املصيبة، أو النذير الواجب إبالغه للمسئولني األول عن هذا
قادة اجلشع والتوحش االستغالىل: هو أم - االنقراض- االحتمال 

 كونون على رأس قائمة االنقراض،واخلداع الشعاراتى، سوف ي

99.9انقرض من سائر األحياء على مدار التاريخ : حملوظة(
، والباقى، ومنهم اجلنس البشرى، ال ميثل إال واحد ىف األلف،%

فاحتمال االنقراض وارد، وعلينا أن نسرع ىف إبداع احلياة ىف
االجتاه السليم، وليسرعوا معنا إذا أفاقوا، فهم ىف أول

 ).ئمة ىف طابور الفناءالقا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3224



א  27I10I2008א –א

بتداعيات –آثار األزمة االقتصادية، سيكون هلا -4
متاعب اجتماعية، من شأا التأثري على احلالة -املشهد

 النفسية لإلنسان ىف أى مكان، خاصة ىف دول العامل النامى؟ 

حالة نفسية ماذا يا سيدى؟ أصبحُت حساسا جدا إلدخال مثل
،"فسيةاحلالة الن"أو " التفسري النفسى: "هذه التعبريات

للفتوى ىف السياسة واالقتصاد واجلوع والفقر والقتل واحلروب
والتطهري العرقى، مبا ىف ذلك وضع الفتات تشخيصة لعامة الناس

ولقتلة البشر احلكام!!) االآتئاب القومى(على ناحية 
 !)جمانني احلكم(السفاحني اإلرهابيني بال رادع على ناحية أخرى، 

يون وهم يتصدون بالفتوى فيماال بد أن يتواضع النفس  
حيتاج ألآثر من علمهم ومعلوماهتم بكثري، أنا أصر دائما أن

عن مثل هذه التساؤالت، مع احرتامى" النفسية"أرفع صفة 
للسائل الذى يطمع ىف علمنا أآثر مما منلك، مث إنىن أحذر عادة
من أن يكون وصفنا هلذا اخلراب أو القتل أو النهب بألفاظ

أن يكون فيه نوع من التربير وليس التأويل العلمىنفسية، 
 .املتواضع

أن تكون هذه اآلثار النفسية أخطر على ناس دولأما 
العامل الثالث، فهذا بديهى، ولكنها ليست فقط اآلثار
النفسية، ولكنها آل أنواع اآلثار الىت ترتتب على الظلم

واألآثروالقهر واإلبادة واستعمال البشر للبشر، إن األضعف 
احتياجا هو الذى يدفع الثمن عادة، فتزداد اهلوة حىت يكاد

 .يصبح اجلنس البشرى أآثر من نوع من األحياء

أم أا –آما ذآرت  –هل فشلت اإلشرتاآية ىف التطبيق  -5
تتخفى وراء ستار حديدى،  فشلت ألا على عكس الرأمسالية

 وبالتاىل ال تظهر عيوهبا؟

فَّ وراء الستار احلديدى، رمبا يكوناإلشرتاآية مل تتخ 
الستار احلديدى قد خنقها لفرتة حتت زعم االضطرار، لكنها

رفضت أن ختتنق وراء  ترعرعت حني زال الستار احلديدى، وآأا
من مل يستوعبوها حبقها، آما أا رفضت أن حيتكرها غري

 أصحاهبا،

امأما أن الرأمسالية ال تتخفى وراء ستار فهذه هى أوه
الشفافية املعلنة ليست  ما يسمى آذبا بالشفافية، إن

شفافية على اإلطالق، لقد أصبحت من احلذق واخلداع حبيث تقوم
بدور ستار أخطر ألف مرة من أى ساتر معلن، الستار
احلديدى، امسه ستار، وحديدى، فأنت تستطيع أن تقف دونه، أو

ك إن آلأن تتخيل ما وراءه وتعمل حسابه، أم أن يقال ل
شىء متاح ومباح بدليل أنه أمامك ظاهرا بكل هذه
الشفافية، مث جترى الصفقات، والرتبيطات، والتمثيليات، بني
القوى اخلفية، حىت على احلكومات الرمسية واملؤسسات الدولية،
فهذا هو أخبث أنواع الستائر الشفافة الكاذبة املناورة،

باحليلولة دون إقامةوهذا هو الذى يهدد بقاء البشر، بدًءا 
 . العدل بينهم
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هل فشلت بسبب تدخل"للرأمسالية"بالنسبة-6
وانقالهبم على –احملافظون اجلدد اآلن  –" الليربالييون اجلدد"

 ؟"آدم مسيث"أفكار 

ُجدد ماذا، وآدم مسيث َمْن؟ هل تسمح ىل أن أعلن جهلى
بتعريف جامع مانع هلذين املفهمومني حتديدا، أْن أعرتف جبهلى هو

الذى هو حق  ال حقى ىف احلديث باملنطق البسيطبداية استعم
آل مواطن، بل آل إنسان، ولنتذآر قول أينشتاين العظيم أن

، فامسح ىل"ـ العلم ليس سوى إعادة ترتيب لتفكريك اليومى" 
 :أن أعيد ترتيب تفكريى هكذا

مبا أىن مواطن إنسان ىل عقل بسيط، ومن أصحاب املصلحة، ال 
ىل أن أقول لك إن الرأمسالية، باملعىنأآثر وال أقل، إمسح 

الشائع الذى وصلىن حىت اآلن، هى نظام فاشل من أساسه، فهو
 يعلن غري ما ميارس، وينتهى إىل حيث ال َيِعد،

هو –من حيث املبدأ –أن اإلنسان الفرد    األرجح الظاهر
األقدر على رعاية ما ميلك وتنميته أجنح من موظف مرتزق، أو

هر، لكن واقع احلال يقول إن هذا الفرد، ما ملحاآم حامل قا
نفعية أيضا(حتده من خارجه، مث من داخله، قيم إنسانية عملية 

فهو سوف يصبح أخطر من أى موظف أو حاآم) لنفسه ونوعه وناسه
حامل قاهر، واأللعن حني جتتمع سلبيات هؤالء األفراد لتكريس

م حيسبون أم ينمونالرتاآم االغرتاىب على حساب عامة الناس، وه
 .ثرواهتم الشخصية، الىت التعود عليهم أصًال مبا هو إنساىن حبق

إذا صح، بإعالن األزمة احلالية، أن الرأمسالية فشلت، -7
الىت تضع الضوابط على" الكنزية"فأين هى مقومات النظرية 

 إله يعبد دون سواه؟ –آما جعلوه  –حرية السوق، وال جتعله 

أنىن ال أعرف هذه املصطلحات االقتصادية مبا قلت لك معتذرا
يكفى للرد على هذا السؤال، أنا ال أستطيع أن أعّلق هذه

النظرية"حىت " آدم مسيث"الالفتات ألزين هبا آالمى من أول 
، أنا ال أفهم ىف االقتصاد عموما، هذه هى انطباعات"الكنزية

ا هو مامواطن جمتهد، حىت املارآسية فإن بعض ما أعرفه عنه
لقد وصلىن: أآثر من االقتصاد، أيضا" الفلسفة"يقع حتت الفتة 

قبل  من أطروحة جارودى عن التفسري املادى لنظرية املعرفة
وبعد إسالمه، ما أفادىن أآثر مما وصلىن من تارخيه الشيوعى،
أو إسالمه الصوىف، وأعتقد أن مث رابط بينهما وصلىن وأنا

إلسالم، األمر الذى أشك أن األزهرأحاول سرب أغوار دوافعه ل
 .بذل اجلهد الكاىف لفحصه، فال تطلب مىن أن أفىت فيما ال أعرف

هل –للرأمسالية ومن قبلها اإلشرتاآية–بعد السقوط  -8
"طريق ثالث"ىف حاجة إىل  –من الناحية اإلنسانية–العامل 

 جينبه املعاناة حتت هذه النظريات الىت ثبت فشلها؟

إلشرتاآية مل تسقط، وأن الرأمسالية مل تنجحقلت لك إن ا
الطريق"أصال حىت تسقط، مث دعك من استسهال احلل بكلمة 

،"أمة وسطا"، آما شوهوا اإلسالم بسوء فهمهم ملا هو "الثالث
مث أرجوك أن تتابع الطريق الثالث ىف الكتاب األخضر للمفكر

 ،(!!!)األخ العقيد معمر القذاىف 
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 هل املسألة هى رص آالم والسالم؟

 البحث عن مهرب تلفيقى؟ وهل هو 

، شىء أشبه"االشرتامالية"ما أسهل وأقبح أن تتكلم عن  
، أنا أآره احللول الوسط، سواء آانت"املتشائل"بنحت لفط 

الذى(حلوال ثالثة أو رابعة، الناس ختلط بني احلل الوسط 
وبني اجلدل) لإلحياء برفضه" َحْلوَسْط"أفضل أن أآتبه هكذا 

 اخلّالق،

حل جديد أصيل من تفاعل متناقضات   اعإن إبد  
حرآية متجددة، هو أمر خمتلف متاما عن عمليات القص

شوية اشرتاآية، على شوية رأمسالية،(واللزق املشوهة، 
 ). وصّلحها

 باقتصاد إسالمى؟ –مع تداعيات األزمة  –البعض يطالب  -9

إهانة اإلسالم باختزاله إىل هذا النظام أو ذاك، هو جرمية
اإلسالم وآل األديان تضع مبادئ عامة. ية وعبث علمى معادين

لعالقة البشر ببعضهم البعض، وبأنفسهم، وبالكون سعيا إىل
ال أحد ميلك شيئا: ىف اإلسالم الذى أعرفه: وجه احلق تعاىل، مثال

أصال مهما صدرت الفتاوى املرحلية، املال مال اهللا، أى مال
ه، وال توجد وصاية علىالناس، لنحقق به ما خلقنا من أجل

وىل اهللا املكلف"هذه اآللية عند التنفيد من أى ممن يدعى أنه 
للقيام هبذا العمل، وال حىت صاحب املال نفسه، أعىن أن صاحب

 .املال ليس له حق التصرف ىف ماله إال ملا ُخلق له

املفروض أن التنظيمات الىت ترتب ذلك استلهاما من هذا
حسب اللحظة التارخيية موضع االختبار املبدأ األساسى توضع

لتحقيق هذا املبدأ، وتعّدل أوال بأول من واقع عملّى
أما اجتهادات التفسري اجلامدة الىت تعرض تفاصيل) إمربيقى(

ملا آان جيرى ىف فرتة زمانية بذاهتا، فهو مسئولية  التفاصيل
 . من يتصدى لذلك، وسيحاسبه اهللا عليه

املال ال أآثر، وعلى النظم العصرية حنن البشر محلة أمانة
 مما حنن مستخلفون فيه، –حىت على أنفسنا –أن تنظم إنفاقنا 

هذه هى آل احلكاية، فلماذا ندخل آلمة اإلسالم ىف تعامالت ال
ختتلف إطالقا عن آل التعامالت الىت مسحت باالستغالل والرتاآم

 والرتبيطات واالغرتاب واستعمال البشر للبشر؟

النظم الىت استعملت آلمة اإلسالم  أغلب  جح عندى أناألر
ىف اجملال االقتصادى، مل ختتلف عن النظم الرأمسالية املغرتبة إال
ىف تعليق الفتات مغايرة حسب الطلب، أم ما جيرى حتت هذه
الالفتات فاألغلب أنه هو هو مثل أى نظام تراآمى مغرتب خطر،

واحلرام، مث سهولة حتديدأضف إىل ذلك خدعة الدعاية باحلالل 
وآالء خصوصيني هللا سبحانه لتشغيل ماله، الذى هو مكتوب باسم

على محل أمانته، فليتوّل هؤالء  يقدروا  األفراد، لكنهم مل
 . هذا خطر أآرب!! الوآالء ذلك باسم اهللا
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قلت لك أنىن مواطن عادى، ال أفىت اقتصاديا، وآل هذا هو
اليومية ىف ما وصلىن من الرسائل الىت تبلغىن أثناء ممارساتى

 .جماالت احلياة املتعددة، ال أآثر وال أقل

البعض اآلخر يرفض ما يسمى االقتصاد اإلسالمى، على -10
 افرتاض عدم جناحه ىف ظل العوملة؟

 يرفض ماذا يا سيدى؟

إن آان يرفض خدعة تعليق الفتات إسالمية على ما هو ليس
الرد إسالما فأنا أوافق آما ذآرت حاال، فكل ما ذآرته ىف

 .على السؤال السابق هو رفض

أما إن آان يرفض الفكر اجلوهرى اإلبداعى احلضارى لإلسالم 
، واننا لسنا إال"أحد ميلك شيئا"من أنه ال ) وسائر األديان(

محلة أمانة املال، وأن من خيون هذه األمانة، هو آمث بكل
املقاييس، ىف آل الشرائع، وهو ما أعتربه شخصيا صلب اإلسالم

 الذى أعرفه، فأنا أرفض رفضه،

ال يوجد شىء امسه االقتصاد اإلسالمى، اإلسالم وغريه من 
الوحى السليم قدم لنا قواعد إبداعية رحبة، حتتاج
لتطبيقها، املناسب من القوانني االقتصادية، الىت حترتم الواقع
زمانا ومكانا، وليس االقتصار على تفسري بشرى حمدود بقصور

البشر للنصوص الشرعية التفصيلية الىت يتحددفهم فئه من 
حمتواها بالزمان واملكان ، والىت ال ميكن أن ختتلف مع املبادئ
األساسية اجلوهرية ألى دين جاء حيقق آرامة اإلنسان، وحيفز

 .ويدعو إىل تعمري األرض  تطوره إىل وجه احلق تعاىل،

فرانسيس"هل سقوط الرأمسالية يثبت قصر نظر  -11
 بصعود الرأمسالية؟" اية التاريخ"الذى توقع " ايامافوآ

يا سيدى، الرأمسالية مل تسقط ، ألا مل تنجح أصال، هى
تتوحش أآثر فأآثر برغم الفزع األآرب اجلارى حاليا،
واالشرتاآية مل تسقط برغم سقوط بعض النظم الىت حاولت
تطبيقها أو أرغمت على تطبيقها، الصراع قائم، وأرجو أن

 .ينقلب جدًال، لعل وعسى

أما فوآوياما فليس عندى تعليق عليه إال بعد أن أقرأ
آتابه من اجللدة للجلدة، لكن ما وصلىن من العنوان هو أنه

،"تاريخ"وال معىن آلمة " اية"رمبا ال يعرف معىن آلمة 
 .واالنطباع من العنوان ال يكفى

ميانإذا آنا نتعامل مع التاريخ والتطور وحرآية اإل
آل اية  أصال،" اية "وتواصل اإلبداع، فال يوجد شىء امسه 

هى بداية ، حىت منو اإلنسان الفرد هو سلسلة من الوالدات
حسب أوتورانك، وإريك إريكسون،: مثال(اجلديدة طول الوقت 

، بل إن النوم نفسه)والنظرية التطورية اإليقاعية للعبد هللا
أردد دائما دعاء النومأحب أن   هو موت لبعث ، وأنا

واالستيقاط ىف اإلسالم، الذى يؤآد أنه ال اية إال لبداية، حىت
 اهللا إن قبضت نفسى "..  للنهاية  باملوت، حنن ننام فنستعد
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احلمد هللا الذى"، ونستيقظ فنولد من جديد "فاغفر هلا 
، هذا مبدأ بسيط خطري،"أحياىن بعد ما أماتىن وإليه النشور
اديا وتشكيليا تربويالو حاولنا استثماره إبداعا اقتص

دون وصاية املفسرين، فرمبا ساعدنا ذلك ىف العثور على جديد
ينقذنا من أنفسنا ومن وصاية فوآوياما وآل الذين
يتعاملون مع التاريخ واملوت والثروة من موقع سكوىن آمى، ال

 .يقدم هلم إال حرآة ىف احملل على حساب احلياة والناس

ة مستمرة، وبالتاىل ال يوجدما دامت هناك حياة، فاحلرآ
 شىء امسه اية التاريخ، إال يوم القيامة،

أتصور أن آلمىت االشرتاآية والرأمسالية أصبحتا آلمتني 
أن تنجح سلطة راشدة أن -آمواطن عادى –متحفيتني، أنا آمل 
يوظفوا ما  أن) وليكن حتت اسم الرأمسالية(ختدع أصحاب املال 

عرب عدد أآرب من النشاطات االنتاجيةيتصورون أم ميلكونه، 
مبا حيقق العْدل فيطلق -عامة الناس  –ليعود على أصحابه 

 وعندى أمل أن توجد. اإلبداع، هذه الرأمسالية مل توجد بعد
بشكل أفضل، وساعتها سنكتشف أا الوجه األقدر لإلشرتاآية،
ورمبا يستحسن أن جند أمسًا الئقا بدال من التلفيق واحلل

 .لثالثا

 .لكنىن أشك ىف إمكان حتقيق تفسريى اخلياىل اآلِمِل هذا حىت اآلن

ال دائم إال احلرآة" يقول جنيب حمفوظ ىف ملحمة احلرافيش 
،"لو أن شيئا يدوم، فِلَم تتعاقب الفصول" ...، ويقول ..."

 !فأى اية وتاريخ يتكلم عنهما فوآوياما؟

اآلثار النفسيةهل من تدابري تتبعها الدول لتجنب  -12
 على الناس؟ –وسوف حتل  –الىت قد حتل 

نفسية ماذا يا سيدى؟ برجاء الرجوع إىل إجابىت عن سؤال
 ".اآلثار النفسية"لقراءة حتفظى على ما يسمى ) 4(رقم 

عن طريق املنظمات –ما السبيل أمام البشرية  -13
آى تتجنب مثل هذه الكوارث الىت أدت بالعامل من –الدولية 

سنوات بعد أزمة  ثانية استمرت لــست" حرب عاملية"بل إىل ق
 .1929عام " الكساد الكبري"

أنا ال أثق ىف هذه املنظمات الدولية، وأعتقد أا تدار
بقوى خبيثة نعرف بعضها وال نعرف أغلبها، آما أعتقد أا

مثلنا، ال تعرف حتديدا من –هذه املنظمات  –هى نفسها 
 ن؟يديرها، أو إىل أي

ىف تقدير حضرتك هل سيتأثر املواطن العادى ىف الشارع -14
املصرى، وقد رأينا الرجل الذى انتحر من تداعيات إيار

 البورصة مع بداية األزمة؟

هذه الصور الىت تتصدر الصفحات األوىل ىف مهرجانات اإلعالم
قد تكون ضارة متاما حني حتاول أن ختتزل أزمة هبذا احلجم إىل

 كس أملا أو إىل دموع جترى جزعًا، إا تذآرىن باختزال وجه ينع
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أزمة التعليم إىل دموع البنات، واألهل الىت تعلن صعوبة
امتحان من امتحانات الثانوية العامة، ملاذا هذا التسطيح
هكذا؟ إلثارة من؟ ليعمل ماذا؟ دعونا نواجه املسئولية بدال

 .من الدموع والنفسية والفتاوى السهلة

إذا -دون صور أو دموع –ى البشرية آلها تنتحر يا سيد
هى استسلمت هلذه القوى اخلبيثة حىت لو جنحت ىف حل هذه األزمة

. 

أن يكون لدور العبادة –آما يقول البعض –هل تنصح  -15
، دور تنويرى، زهدى، حيض الناس على"املسجد والكنيسة"

 الرضا، والقناعة والرتشيد، ىف ظل األزمة احلالية؟

دى ىف خداع الناس يا شيخ، حىت الديناهللا خييب آل من يتما
قلبوه حسبة رأمسالية بالرتآيز على الرتغيب والرتهيب والتسكني

 والتسويف، دون جهاد املعرفة أو حرآية اإلميان،

أنا واثق أن اهللا سبحانه وتعاىل سيحاسبهم حسابا عسريا 
 ، زهد ماذا وقناعة ماذا؟!عسريا إذا استمر اخلداع آذلك

اهللا إْذ يرضى عنا حني حنقق العدل، ونأىبحنن نرضى عن 
 .اإلهانة، ونواصل الثورة لصاحل األآثر فاألآثر

 .أستغفر اهللا العظيم
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 األطباء يلعبون أوًال

 :مقدمة

حني تورطت ىف الدعوة إىل الفرحة، ىف عدة يوميات سابقة
برغم آل اجلارى،) 4/10/2008 ،12/3/2008، 11/3/2008(

واستجاب زوار املوقع، واحتجوا، ونّبهوا، واعرتضوا،
وعقـّّبوا، وجدت أنه لزاما علّى أن أواصل فحص املسألة بشكل

 .أآثر شجاعة وىف جمال أصعب

)8/10/2008(عيىن يوم جاءت جلسة العالج اجلمعى بقصر ال 
وأنا غارق ىف هذا التحدى الذى مل أتبني أبعاده بشكل معقول
إال أثناء وبعد هذه اجللسة، آنت أسري معظم الوقت تغمرىن

 : تساؤالت مثل

 هل ميكن أن نفرح برغم آل اجلارى؟  -

وأغلب مرضى قصر العيىن(هل ميكن للطبقات املطحونة،  -
، أن ُيْدَعْوا القتناص الفرحة ولو)باجملان ميثلوم بشكل ما

 ؟ )برغم الطحن(حلظات؟ 

أقدر على الفرحة؟ ) دون تعريف حمدد(هل الطبقات غري املطحونة    - 

 ؟) آما ىف اللعبة" (حبقيقى"هل حنن نفرح  -

 ؟)آما جاء ىف نص اللعبة" (نفرح حبقيقى"هل حنن خناف أن    - 

 ؟" حبقيقى"هل حنن حنزن  -

 ؟)لعبة األسبوع التاىل" (حبقيقى"ن حنزن هل حنن خناف أ  -

 هل هى صعوبة عامة تشمل األطباء واملعاجلني واملرضى مجيعا؟   - 

مبا مل يكن ىف" حبقيقى"آيف ميكن أن تواجهنا جمرد آلمة 
 . حسباتنا 

 :فيما يلى جزء من هذه التجربة

 آيف بدأت؟  
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وآيف لعبها األطباء أوًال؟ ىف داخل جلسة العالج اجلمعى، مث
 .ملناقشةأثناء ا

ذلك أنه حني هبرتنا االستجابات أثناء اجللسة، عرضنا على
حلقة املتدربني من األطباء والزمالء والزميالت خارج الدائرة

أن يلعبوها أثناء املناقشة بعد) املشاهدين ىف احللقة األوسع(
 نفس جلسة العالج هذه

أربعة منهم: اليوم نعرض مخس استجابات خلمسة أطباء
أثناء) حييى.دينا طاهر، د.دينا التابعى، د.، ديامسني.د(

 أثناء املناقشة) عدىل.ى، د. د(جلسة العالج واثنان

 مث نعرض غدًا مخسة أطباء آخرين من الدائرة األوسع 

 مث إننا سوف نعرض استجابات املرضى األسبوع القادم، 

 . مث نناقش األمر معا ما أمكن ذلك 

،"حبقيقى"على آيف نفرح  دعونا نأمل أن نتعرف من جديد
، وملاذا خناف أن نفعل هذا أو ذاك"حبقيقى"وآيف حنزن 

 ".حبقيقى"

 . ولو بعض الوقت 

 : آيف نشأت اللعبة

 ...."أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن" :حييى.د

بصراحة هى دى اللعبة اللى خطرت على باىل دلوقىت، 
اليومني وماخبيش عليكى يا يامسني ميكن ده له دعوه بانشغاىل

 دول باملوضوع ده 

 " أنا فرحان"طب هو ينفع خنليها  :يامسني.د

أنا"أل ماينفعش، أنا بيتهيأ ىل هى طلعت آده،  :حييى.د
أنا فرحان تيجى منني؟ إفرضى أنا".. خايف أفرح حبقيقى حلسن

 مش فرحان إحنا حانكذب 

 تيجى من خلقة ربنا  :يامسني.د

احنا بندور عليها أهه، وهّى فني خلقة ربنا، ما :حييى.د
 بنحاول نصححها بعد ما حطينا عليها مية نار 

 بس شايفينها  :يامسني.د

إمنا خايفني منها، إيه رأيك يا دينا التابعى :حييى.د
 نلعبها وال بالش 

 جنرب  :دينا التابعى.د

أنا عايز رأيك بصحيح، مش عايز احلكاية تبقى: حييى.د
كر فيه، إحنا هنا بنشتغلاستسهال، وال تبع اللى أنا بف

 .حلساب العيانني أوال
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 أنا شايفه إن ممكن توصل هلم حاجة  :دينا التابعى.د

 خالص إبتدى يا دينا  :حييى.د

 ....أنا خايفه : دينا التابعى.د

 بتقوىل ملني ) مقاطعا( :حييى.د

 باقول خلالد  :دينا التابعى.د

أل أنا حصّعبها عليكى، حاتقوىل لينا آلنا، وآل :حييى.د
حد غري التاىن والدآاترة ّمها اللى حايبتدوا يلعبوها عشانوا

يبقى واضح إننا ما بنستعملش العيانني، يعىن هم من حقهم
 .علينا يشوفونا بنلعب األول

 . آده حاتبقى أصعب أوى  :دينا التابعى.د

 .وال يهمك، يالال :حييى. د

**** 

 :األطباء داخل جلسة العالج اجلمعى: أوًال

الد، دينا، أشرف، أمحد، حممد، إهلام، أمنية،خ: (ملحوظة
يامسني، منال، هم املرضى الذين حضروا هذه اجللسة وشارآوا ىف

 )اللعبة

  أبعديا خالد أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :دينا التابعى.د

 مافرحش يا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :دينا التابعى.د

 ماختفش فة أفرح حبقيقى حلسن يا أشرف أنا خاي :دينا التابعى.د

 ماساعدآشيا أمحد أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :دينا التابعى.د

 ماجتيش تاىنيا حممد أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :دينا التابعى.د

يا دآتور حييى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن :دينا التابعى.د
 مافرحش جبد 

ماقدرشأفرح حبقيقى حلسن يا إهلام أنا خايفة  :دينا التابعى.د
 أساعدك

يا أمنيه أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن :دينا التابعى.د
 ماِتْفرِحيش 

يا يامسني أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن :دينا التابعى.د
 مايوصلكيش 

ماقدرشيا منال أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :دينا التابعى.د
  أعاِجلك

ينا أنا خايفة أفرحيا د ):لنفسها(دينا التابعى .د
  أآون باُضرِّكحبقيقى حلسن 

**** 
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يا خالد ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى:دينا طاهر.د
 ما صدَّقش  حلسن

يا منال ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى: دينا طاهر. د
 أتعب  حلسن

يا يامسني ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى: دينا طاهر. د
 أجترح  حلسن

خايفه أفرح حبقيقىيا أمنيه ياه أنا : دينا طاهر. د
 ما جتيش اجلروب تاىن   حلسن

يا دينا ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى: دينا طاهر. د
  تتعىب  حلسن

يا إهلام ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن: دينا طاهر. د
  أرجع أتعب تاىن

يا دآتور حييى يا ه أنا خايفه أفرح: دينا طاهر. د
  ماعرفش أآملحبقيقى حلسن 

 يا حممد ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن: طاهر دينا. د
 ماقدرش

يا أمحد ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن: دينا طاهر. د
 أنت ماتصدقش

يا أشرف ياه أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن: دينا طاهر. د
 أخاف

يا دينا ياه أنا خايفه أفرح): لنفسها(دينا طاهر. د
 ماتعرفيش تفرحى   حبقيقى حلسن

**** 

  ماصدقشيا حممد أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

مابقاش أد مسئوليتها يا أمحد أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

 تتقل عليا أآرت يا أشرف أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

   ألضغط عليكى ليكى يا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

  أشوفك أآرتد أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن يا خال :حييى. د

 بتقصري حنوك  أحسيا منال أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

 ماعرفش أحبك صحيا يامسني أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

يبان عليايا أمنيه أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د
 التعب 

ماقدرش أمحدقى حلسن يا دينا أنا خايف أفرح حبقي :حييى. د
  ربنا أآرت من آده 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3234
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ابقى حريصيا حازم أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى.د
 عليك أآرت 

 ماتصدقيش يا إهلام أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :حييى. د

يا حييى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن ):لنفسه(حييى. د
  ماْعرّفْكش

**** 

عباها معمن خارج دائرة العالج ل: زميلة وزميل: ثانيًا
 :سائر املتناقشني من الزميالت والزمالء املتدربني

جاءت للمناقشة مباشرة، ولعبت، ومل تكن شاهدت: (ى. د
 ).اللعبة أثناء اجللسة

، دينا التابعى، مىن، شريف، يامسني،"2"، مى"1"مى: (ملحوظة
 )آرمي، عمرو، دينا طاهر، عدىل، هم اللذين شارآوا ىف اللعبة

  أموتأنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن " 1"ىيا م :ى. د

  ماصدقشأنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى :ى. د

 يكون آتري عليا يادينا أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

 يكون جبد يا مىن أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

 أآون لوحدىيا شريف أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

مالقهوش معايا يا يامسني أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

  أآون لوحدىيا آرمي أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

 تكون حلظةيا عمرو أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

  ماصدقشيا دينا أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

تكون أخر حلظة سن ياعدىل أنا خايفه أفرح حبقيقى حل :ى. د

  تكون آذبهيا دآتور حييى أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

يا ى أنا خايفه أفرح حبقيقى حلسن ):لنفسها(ى. د
 تضحكى عليا 

**** 

  أتعبيا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 تطلع سكَّْه يا دآتورة ى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

  مااعرفشيا عمرو أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 أموتيا آرمي أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 ماتقعدشيا يامسني أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

  أبعديا شريف أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   3235
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  أزّعل ربنايا مىن أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل.د

  أنكسرا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن ي :عدىل. د

  الناس تتخضيا مى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 تبعدى عىن يا مى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

يا دآتور حييى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن :عدىل. د
  ماحيصلش

يا عدىل أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن ):لنفسه(عدىل. د
 رفكشماع
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29I10I2008א

425−":"....... )2(  

 األطباء يلعبون أوًال

 :مقدمة

نشرنا أمس استجابة ثالثة من األطباء املشارآني ىف جلسة
ّواالعالج اجلمعى الىت ابتدعت فيها هذه اللعبة وقد سقطت سه

يامسني الىت تتصدر نشرة اليوم وهى توجه حديثها. استجابات د
 . إىل أعضاء اجملموعة ومعاجليها دون املشارآني ىف املناقشة

ما أحسشيا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :يامسني
  بيكى

 مفهمكشيا أشرف أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :يامسني

 مشوفكش فرحانحبقيقى حلسن يا أمحد أنا خايفة أفرح : يامسني

  حمسش بيكىيا حممد أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن : يامسني

أبقىحييى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن . يا د :يامسني
  لوحدى

  ماختيفيشيا إهلام أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :يامسني

 متفهميشيا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن : يامسني

 معرفش أفرح تاىنيه أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن يا أمن :يامسني

 معرفش أحس حبديامنال أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :يامسني

         تزعلياخالد أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :يامسني

يا يامسني أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن )لنفسها: (يامسني
 معرفكيش

**** 

خالد، اشرف، أمحد،(هم مع التذآرة بأن املشارآني أمس 
حممد، إهلام، أمنية، منال، هم املرضى الذين حضروا هذه

 ).اجللسة وشارآوا ىف اللعبة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3237



א  29I10I2008א–א

.ى ود. د(آما نشرنا أيضا أمس استجابة طبيب وطبيبة  
من الذين لعبوها أثناء املناقشة بعد انتهاء اجللسة،) عدىل

وننشر اليوم استجابة بقية املشارآني من الزمالء والزميالت
 .عبوها أثناء املناقشة بعد اجللسةالذين ل

وقد فضلنا أن نعيد هاتني االستجابتني اليوم الستكمال
حلقة املشرتآني، من األطباء الزمالء حتت التدريب الذين

بإذن –يتحلقون ىف دائرة خارجية أوسع ملشاهدة العالج اجلمعى 
 )وال يشارآون ىف املناقشة إال بعد مغادرة املرضى –املرضى 

.، د"2"مى . ، د"1"مى . عمرو، د. مىن، د. د(: وهم
 ").يوجد طبيبتان بنفس االسم) "شريف. آرمي، د

وفيما يلى نص االستجابات اجلديدة باإلضافة إىل استجابىت
 :أمس آما ذآرنا

                                     **** 

  تكون حلظة صغريةيا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

جيى ىلأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن " 1"يا مى  :مىن. د
 أحباط

يكون آالمأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى  :مىن. د
  فارغ

يا دآتور حييى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن :مىن. د
  ماعرفش أفرح جبد

  أفرح لوحدىياعدىل أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

 ماتتكررش أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن يا دينا  :مىن. د

 ماعرفش أفرح يا ى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

ماصدقش نفسى ياعمرو أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

تكون مشيا آرمي أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د
 فرحة أصًال 

 اعرفش أفرح ميا يامسني أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

  ماينفعش أفرحيا شريف أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

 أبعد شوية يا مىن أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :مىن. د

**** 

 ما َنْمشىيا آرمي أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : عمرو. د

 يطلع وهم يا يامسني أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : عمرو. د

موصلش للىخايف أفرح حبقيقى حلسن يا شريف أنا : عمرو. د
 أنا عاوزه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3238
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 تزعلى مىن يا مىن أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن :عمرو.د

العيادةيا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : عمرو. د
 تروح

أنسىأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى : عمرو. د
  نفسى

  أقعأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 1"يا مى : عمرو. د

ور حييى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسنيا دآت: عمرو. د
  أتطرد

  يطلع حلمياعدىل أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : عمرو. د

ماعرفشيا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : عمرو. د
  أفرح تاىن

يا دآتورة ى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن: عمرو. د
  الناس تفهمىن غلط

أتضايققى حلسن يا عمرو أنا خايف أفرح حبقي: عمرو. د
  بعديها

**** 

يا دآتور حييى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن": 1"مى. د
  العيادة تروح

  ماصدقشيا عدىل أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 1"مى. د

  أفرحيا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 1"مى. د

يا دآتورة ى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن": 1"مى. د
  أخاف أوى

  اصدقياعمرو أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 1"مى. د

 ماعرفكشيا آرمي أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 1"مى. د

يا يامسني أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن": 1"مى. د
  ماتصدقيش

اسوقيا شريف أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 1"مى. د
  فيها

ماتطلعشحلسن  يا مىن أنا خايفة أفرح حبقيقى": 1"مى. د
  فرحه

  أبعديادينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 1"مى. د

أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن" 2"يا مى ": 1"مى. د
  ترووحى مىن

  أتوجعأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  ):لنفسها" (1"مى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3239
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**** 

حلسنيا دآتورة ى أنا خايفة أفرح حبقيقى ": 2"مى. د
 أموت

ما أحسشفرح حبقيقى حلسن يا دينا أنا خايفة أ": 2"مى. د
  بيكى

ما أحسشيا عدىل أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 2"مى. د
  جبد

يا دآتور حييى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن": 2"مى. د
 أموت

 أنكسرأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن " 1"يا مى ": 2"مى. د

ماعرفشيا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 2"مى. د
  اىنأفرح ت

ماعرفشيا مىن أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 2"مى. د
 أحزن

  أموتيا شريف أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 2"مى. د

يا يامسني أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن": 2"مى. د
  ماشوفكيش

 مافهمكشيا آرمي أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ": 2"مى. د

قيقى حلسنيا عمرو أنا خايفة أفرح حب": 2"مى. د
  ماساعدآش

ماأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ) لنفسها": (2"مى. د
  أحسش بيكى

**** 

  أتعب أوىيا يامسني أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د 

  اجتننيا شريف أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د

  انسى أهلىيا مىن أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د

  أطلع محاردينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  يا: آرمي. د

أتعب تاىن أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 1"يا مى : آرمي. د

أفرتىأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى : آرمي. د
 عليكى 

مالقيشيا دآتور حييى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د
 حاجة أعملها 

 آآل آتري حبقيقى حلسن  يا عدىل أنا خايف أفرح: آرمي. د

  ما آلمكيش تاىنيا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3240
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يا دآتورة ى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن:آرمي.د
  تكرهيىن

  أفهمكياعمرو أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د

تبان علىيا آرمي أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : آرمي. د
  حقيقتك

**** 

  أتعبا خايف أفرح حبقيقى حلسن يا مىن أن :شريف. د

  ابعديا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :شريف. د

 ما ْتَوّهمشأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 1"يامى  :شريف. د

الناسأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى  :شريف. د
  ماتفهمنيش

أنسىيا دآتور حييى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :شريف. د
 حزىن 

  ماوصلشياعدىل أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :شريف. د

يا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن الناس :شريف. د
 تتوهم

يا دآتورة ى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن :شريف. د
  ماعرفش أعملها تاىن

الدنياياعمرو أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :شريف. د
  تسود

الناس تزعلأفرح حبقيقى حلسن يا آرمي أنا خايف  :شريف. د
  مىن

  انسىيا يامسني أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :شريف. د

  أنساكيا شريف أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :شريف. د

رجاء من الزمالء والزميالت املشارآني أمس: ملحوظة(  
–ولو من الذاآرة  –واليوم أن يصححوا بعض نص استجاباهتم 

 )وشكرا.  تكن مسموعة ىف التسجيل بوضوحألن بعض الكلمات مل

**** 

ى علما. عدىل، د. وفيما يلى إعادة استجابىت آل من د
حضرت املناقشة فقط ولعبت، ومل تكن شاهدت"بأن األخرية 

 "اللعبة أثناء اجللسة

  أتعبيا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

تطلعقيقى حلسن يا دآتورة ى أنا خايف أفرح حب :عدىل. د
  سكَّْه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3241
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  ما اعرفشيا عمرو أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل.د

 أموتيا آرمي أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 ماتقعدشيا يامسني أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

  أبعديا شريف أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

  ل ربناأزّعيا مىن أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

  أنكسريا دينا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 الناس تتخضأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 1"يا مى  :عدىل. د

 تبعدى عىنأنا خايف أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى  :عدىل. د

  ماحيصلشيا دآتور حييى أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  :عدىل. د

 ماعرفكشخايف أفرح حبقيقى حلسن  يا عدىل أنا ):لنفسه(عدىل. د

***** 

  أموتأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن " 1"يا مى :ى. د

  ماصدقشأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن " 2"يا مى :ى. د

 يكون آتري عليايادينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

  يكون جبديا مىن أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

 أآون لوحدىيا شريف أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

  مالقهوش معايايا يامسني أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

  أآون لوحدىيا آرمي أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

 تكون حلظةيا عمرو أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

  ماصدقشسن يا دينا أنا خايفة أفرح حبقيقى حل :ى. د

 تكون أخر حلظةياعدىل أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

 تكون آذبةيا دآتور حييى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  :ى. د

يا ى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن ):لنفسها(ى . د
 تضحكى عليا 

***** 

 :دعوة

آنا قد دعونا أصدقاء املوقع أمس إىل اإلسهام باملشارآة،
لكننا تبينا مما ما جاء من استجابات مبدئية أن مثة ضرورة
للقيام باللعبة ىف مواجهة أربعة أفراد على األقل بإجابات

 .متنوعة، سواء آان ذلك آتابة، أم مشافهة تسجل بعدها فورا

 .شكرا إلسهامكم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3242
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""אמ−426

 )103حلم: (نص اللحن األساسى

ماذا جرى لبيتنا؟ مجيع املقاعد تالصقت ومسِّرت قوائمها ىف
األرض وخلت األسقف من املصابيح واجلدران من الصور واألرض من

 السجاجيد فماذا جرى لبيتنا؟

قالوا بأنه إجراء لتأمني البيت لتعدد حوداث السطو على
نازل فقلت دون تردد إن السطو أحب إىلَّ من القبحامل

 .والفوضى

 :التقاسيم

رحت أحاول حتريك املقاعد وحتريرها من املسامري بكل أدوات
النجارة واحلدادة الىت عثرت عليها باملنزل، وهم يثنوىن عن
ذلك لكنىن آنت مصمما، ووعدهتم بتعويضهم بأى مبلغ يطلبونه

ى ىف اخلارج طوال هذه السنني،مطمئنا ملا عدت به من عمل
فصدقوىن وترآوا ىل البيت مطالبني أن أتصل هبم حني تنتهى

رحت أواصل عملى جبهد ال يلني لكن املقاعد واآلرائك. املهمة
آلها تكسرت وأصبحت أشالء ال تصلح لشئ دون أن تتلخلخ

وعلمت أن مهمىت فشلت، وأخرجت حمفظىت ألعد. مسامريها من األرض
وقد آنت قد سحبت آل مدخراتى ىف البنك لشراء شقةما هبا 

بعد عودتى استعددًا للزواج، وقررت أن أؤجل املشروع وفاء
للشرط الذى التزمت به، ومل أجد ال حمفظىت وال النقود، لكنىن
وجدت جواز السفر، فقررت العودة للشقاء والذل حىت أدفع

أشفقوا التعويض، وحني حضروا وأخربهتم عن عزمى على السفر
 .علّى، لكنهم مل يتنازلوا

 :فرحت أردد

 .آله إال القبح والفوضى

**** 

 )104  حلم: (نص اللحن األساسى

رأيتىن ىف حى العباسية أجتول ىف رحاب الذآريات وذآرت
بصفة خاصة املرحومة عني فاتصلت بتليفوا ودعوهتا إىل مقابلىت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــ"  يــــوميــــــــا "   3243
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عند السبيل وهناك رحبت هبا بقلب مشوق واقرتحت عليها أن
هرتنا ىف الفيشاوى آالزمان األول وعندما بلغنانقضى س

املقهى خف إلينا املرحوم املعلم القدمي ورحب بنا غري أنه عتب
على املرحومة عني طول غياهبا فقالت إن الذى منعها عن احلضور
هو املوت فلم يقبل هذا االعتذار وقال إن املوت ال يستطيع أن

 .يفرق بني األحّبة

 :التقاسيم

وأنت ما الذى منعك عنا، فقلت: إّىل املعلم وقال مث التفت
إنه نفس السبب الذى قالته لك املرحومة عني، فقال حمتّجًا: له

 .ولكنك مل متت

 إيش عرفك؟: فقلت له

 .نظرات املرحومة، وقلقك البادى: فقال

فالتفتُّ إىل املرحومة ألعرف ماذا ىف نظراهتا يدل على أىن مل 
 . هبذا الوضوح، فوجدهتا قد اختفت أمت وآيف قرأها املعلم

**** 
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 א/א−427

 :مقدمة

الربيد اليوم حافل جبد، وهو ليس حافال باآلراء واملناقشات
التحريك والصدق واملواجهة والتجريب،بقدر ما هو حافل ب

انفصال املال عن: األولأغلب ما وصلنا يدور حول موضوعني 
، مث عدد"حبقيقى"اخلوف من الفرح : والثاىنصاحبه وعن الناس، 

وما أثارته من" التدريب عن بعد"حول حالة  به ال بأس
 . تعاطف وآالم

شخصيا،يبدو أن هذه املخاطرة بالكتابة اليومية تغلبىن 
رمبا أآثر من آل املشارآني، تسحب إىل داخلى مربر جديد
للتوقف، هو أن أرحم نفسى من هذا التحريك ىف هذه السن

، املسألة ليست)سأدخل غدًا الربع األخري من قرن من الزمان(
لضيق الوقت أو اخلوف على صحىت، أو صعوبة اجلهد الذى أبذله،

مجال الرتآى بكل رقته.يق دتلك األمور الىت تفضل االبن والصد
وصدقه أن يشفق علّى منها، املسألة تتعلق مبسئولية مواجهة

أنىن لو آنت -مثال -بيىن وبني نفسى ألآتشف –هذا التحريك 
الذى خطر بباىل هذه املرة ليس موضوع -أعرف إن املوضوع آده
وإمنا.  25/7/2008بريد اجلمعة بتاريخ النشرة آما أشرت ىف 

ثالثة أو أرباع قرن: املوضوع قفز ىل هذه املرة دفعة واحدة
برغم(من التواجد على هذه األرض الطيبة بني ناسها الكرام 

 )... آل اجلارى

اللهم بارك ىل فيما أستطيع وال حترمىن أن أحاول فيما
 . ور أنىن ال أحتملهأتص

 .شكرًا

**** 

 !حني ينفصل املال عن صاحبه، وعن الناس: تعتعة

 :يكتورأسامة ف. د

أنا مش فاهم أنت عاوز توصل إيه؟ وحسيت إنك
مابتتكلمتشى ىف االقتصاد، وال حضرتك عاوز توصل قيمة املال ىف

 .حياة اإلنسان فردًا وشعبًا

  
 اويــــالرخــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3245
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 :حييى.د

الىت تتكرر ىف هذا"! مش فاهم" "مش فاهم"ما حكاية 
 الربيد منذ صدوره؟

هل العيب: أنا احرتم ذلك احرتاما شديدا، لكنىن أتساءل 
لىت أآتب هبا، أم أن املوضوع الذى أتناوله هوىف الطريقة ا
هل) أنظر املقدمة: أشعر بذلك بالنسبة ىل جدًا(شائك بطبعه 

أم أن األمانة تقتضى) نطّنش(املطلوب منا أن ُنَطْنِبل 
 .املواجهة

طبعا أنا أريد توصيل، ما أعرف، وأيضا حماولة التعرف 
مثل سائر Object" موضوعًا"، باعتباره "املال"على قيمة 

املواضيع الىت نتكلم عنها وحنن ندعى أننا ننتمى جزئيا على
 ":مدرسة العالقة باملوضوع"األقل إىل 

والزوج موضوع، واحلبيبة" موضوع"، واالبن "موضوع"اآلخر  
 ،"موضوع"، والعمل "موضوع" 

يتطلب منا أن نضعه ىف بؤرة" موضوعا"آيف اليكون املال  
ماهيتنا احلالية آبشر على حافة وعينا رمبا نتعرف على

 الضياع من خالل ذلك؟

هذا الذى ينشر هنا هكذا ليس موضوعا ىف االقتصاد على 
 . أية حال، وإن آنا قد نفهم من خالله بعض إشكاالت االقتصاد

 هيثم عبد الفتاح. أ

ما السبب الذى جيعل إنسان ما": مش فاهم"ال زلت حىت اآلن 
هذه النقود مث النقود، مثيسعى آل هذا السعى وراء 

 ؟...النقود

 :حييى. د

سبب السعى" مش فاهم"املقال، أم " مش فاهم"هل انت 
 .... وراء النقود مث النقود مث النقود 

أعتقد أنك تقصد اجلزء األخري، وهذا هو ما نبحث عنه،
وليكن(بصفة مبدئية ) السبب(وأنا ليس عندى رد جاهز لكنه 

من) العميق جدا جدا(لدرجة اخلوف " نعدم األما): "جمرد فرض
 .املوت جوعا

 هيثم عبد الفتاح. أ

خايف على نفسى من الوصول هلذا الوضع غري املرضى بالنسبة
 .ىل، خايف من الوصول ألن أآون ىف خدمة هذه النقود

 :حييى. د

حضرىن صالح جاهني ونيللى ىف فوازير العروسة، وآدت أتقمصك
 :وأقول

 ؟؟"طب بس يالاله"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3246
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رها، ويقدرك أن تتحمل مسئوليتها،املهم ربنا يكفيك ش
 فهى مثل آل األدوات

 ال غىن عنها، 

وىف نفس الوقت هى امتحان عسري ملن يريد أن يعيش حرا 
 حبق،

هى قد تكون سبيال إىل احلرية، وقد تكون سببا ىف: آذلك 
أن حتيلك عبدا ذليال هلا، لوسائل مجعها، وعقبات صرفها ىف نفس

 .الوقت

،"حرية أوسع"، و"وقتا أرحب"توفر لك النقود إن مل  
 .فهى سّيد غىب، وصنم أصم وسجن خفّى

 )!وشطارتى(ما رأيك؟ أنت وشطارتك 

 "طب بس يالاله: "مرة أخرى

 حممد أمحد الرخاوى. د

النظام الشيوعي بكل عيوبه أرحم علي البشر من غباء
وعدمية النظام اآلخر وأظن االبداع والعدل والتطور وغطرسة
مشكلة هى. الشيوعى أآثر وأرحب يف ظل النظامآانا 

األساسيات الىت جرفت اإلنسان إىل ما هو فيه دون رادع من
 االنانية شراسة

 حني يفشل اإلنسان ىف محل أمانة ما ميلك، فال خيار إال خيار
 .العدل املفروض فرضا

 :حييى. د  

النظام الشيوعى، والفلسفة الشيوعية شىء، والشيوعيون
الشيوعية شىء آخر، حنن نطلق تسميات أظن أا أصبحتوالدول 

برجاء قراءة يومية األثنني(مضللة، أو على األقل غري مفيدة 
 )عن انتهاء العمر االفرتاضى لكملْىت االشرتاآية والرمسالية

هى أننا بشر، سواء امتلكنا ماال خاصا تصورنااملسألة 
أم امتكلنا! أن من حقنا أن نتحكم فيه منفردين، قال ماذا

 سلطة تتحكم ىف املال الذى ميلكه أوال ميلكه األفراد

–على أرض الواقع –هؤالء البشر على اجلانبني مل يرتقوا 
لتحمل مسئولية امللكية على ناحية، وال مسئولية السلطة 

 الناحية األخرى على

ولن ميكن احلكم على النظام األمثل على الورق، أما عن
اختبار الواقع والزمن فقد أوضحت ىف تلك النشرة السالفة
الذآر أن النجاح يتوقف على تناسب درجة نضج من يقوم عليه

مع تنظريات أية نظرية خاصة فيما يتعلق) فردا أو دولة(
 .بالعدل، واحلرية الىت يعد هبا

**** 
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 )22(اإلشراف على العالج النفسى :التدريب عن بعد

 عن الطبيعة البشرية وخطوات وجرعة تنظيمها

 هالة ّمنر. أ

أتوقع إن ربنا ح يفرجها بالكبت اللى خّف عنفه رغم"
 التحويدة، واللذة اِملْتحرآة واللى ممكن تُعْم 

اإلشارة إىل أن الربود نفسه ممكن يكون إشارة إىل قوة
جامدة تظهر" أله"حرآية اجلنس ىف داخلها مما حيتاج معاه إىل 

 "على شكل برود

املشاعر واملمارسةآل ده خّالىن أنتبه إىل أن اخلياالت و 
ممكن تكون إشارة إىل احلاجة العارمة) ىف بعض أحواهلا(املثلية 

ىف حالة اقرتان ذلك بظروف نفسية واجتماعية غري(للجنس اآلخر 
"حتويدة/ أله"مبا حيتاج معه أيضا إىل ) داعمة لالجتاه الطبيعى

 ) ولو مؤقتة(جامدة 

 :حييى. د

 عليك نور

 أسامة عرفة. د

خيص أخيوالت املثلية اا إما ن احلالة فيماانطباعي ع
اختبار(مرحلة تثبيت، واملريضة حتاول النمو ملابعدها 

أو حمطة نكوص بعد خربة الغريية احملبطة أو) اجملهضة  العالقة
 املتجمدة،

تتحرك على فرض أن النكوص للمثلية هذه الفتاة مازالت 
 ..هدأة مؤقتة العادة اختبار الغريية 

 كون دور املعاجل مهما ودقيقا يف عدم االستعجالهنا ي 

 وبالش حكاية الزق  

 عليه أن يقبل مرحلتها، وهو يصرب، ويواآب

 خالله وموافق متاما على تقليص الدور األبوى جايز تعرف تعدي من  

 :حييى. د

–" التثبيت"مل أعد يا أسامة استعمل هذه اللغة آثريا 
أرفضها إطالقا، أظن أنىن ، مع أنىن ال-النكوص للمثلية مثال

 . أمسيها باسم آخر، لكنىن أصبحت أحذر

 شكرًا ملداخلتك، وهى ىف اجتاه ردودى بشكل عام

**** 

 )23(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 !ضياع الَفْقد، وجوع الوحّدة 
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 :أسامة فيكتور.د

إزاى دى عاشت وعاشت ليه؟ هى!! األمل  ياه على آم ونوع
آانت مستنية حد يشوفها زى اللى عاوز يتجوزها ده وال إيه

 احلكاية؟

 :حييى. د

 ال أعرف 

 .قوية قوة ذاتية حنن النعرفها  –ىف حد ذاهتا –" احلياة"

 هيثم عبد الفتاح. أ 

وصلىن جزء من معاناة الفقد الىت عاشتها املريضة، وشدىن
فيها قدرهتا على معايشة هذا الوضع الصعب واالستمرار، وعدم
التوقف، وألتمس هلا، آل العذر واحلق ىف هذا الرتدد ىف إختاذ

الشديد األمل ومع قرار الزواج، لكن أعتقد ىف ظل هذا الوضع
وجود هذه األم الىت ال توفر أى دعم حقيقى وأيضا االخوات،
أعتقد بأن هذه املريضة ىف حاجة خلوض هذه التجربة بالزواج

 .بعد االطمئنان لنوايا هذا الزوج

 :حييى. د

 الزواج، نعم، 

لكن هذا الزوج بالذات، وىف السر، مع ترددها الشديد ذى
أظن أنه!!! املعاجلة للشريك احملتملالداللة، وقبل مقابلة 

البد من التأجيل والفحص وإعادة الفحص، مث هى الىت سوف
ستتخذا القرار ىف اية النهاية بعد أن تتضح األمور مبساعدة

 .العالج

 عمرو دنيا. د

مهم أوى إىن أشوف املريض بصحيح واجتاوز مرحلة الشفقة
أمل... وحدةوالفقد وانتقل إىل ما هو أشد، وهو جوع ال

حد.. حمتاجة حد يشوفىن"الوحدة، إا عاوزة عوزانه أو 
 ؟..بس مني بيشوف ده وحيسه؟ وفني".. يعوزىن

 :حييى. د

 "جتاوز مرحلة الشفقة والفقد" أشكرك على تعبري 

فقط انبهك أن مرحلة الشفقة ختصنا حنن املعاجلني بشكل 
 ،أآثر، والبد من جتاوزها إىل التعاطف واملسئولية

أما جتاوز الفقد ىف مثل هذه احلالة فهو شأن املريضة 
 . مبساعدتنا، وهو أمر صعب صعب 

 عبده السيد. أ

املوت يهز الثقة ىف أا موجودة من"إيه داللة تكرار أن 
 ؟"أصله
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 :حييى.د

 العدم هو العدم: يا أخى باهللا عليك

ماذا يتبقى المرأة مل تتح هلا أية إجنازات استقاللية منذ 
د مهزور يلبس أدوار ال يتمثلها، لقدالطفولة، فهو وجو

وجدت نفسها ىف دور االبنة، مث الزوجة، مث األم، لكن يبدو أنه
 .مل يتبق من أى من ذلك شىء يصنعها هى

 مث إذا هبا تفاجأ أنه حىت هذا الوجود املهزوز ينسحب منها

حىت هذا الوجود املستعار ينسحب من ميثله الواحد تلو
ة مرة باملرض ومرة إثر موت ىف حادثةاآلخر بعد معاناة ممتد

آأنه القتل أعلن نفسه ىف صورة ضناها وقد حتلل ىف بالوعة،
 ماذا تبقى باهللا عليك جيعلها تثق ىف أى أحد، أو شىء

 .بل ىف وجودها ذاته، أستغفر اهللا العظيم يا شيخ

 عبده السيد. أ

هل ينفع أىن أعمل اتفاق عالجى مع عيان ويوقعه بنفس
أسبوعيًا وأآمل معاه بنفس القيم ملدة سنة؟ وممكن الطريقة

 .امسى دى إعتمادية متبادلة وال أل

 :حييى. د

 ما حكاية االتفاق بنفس الطريقة أسبوعيا؟

 !!طبعا ال  

 إذا آنت تعىن التوقيع على ورق 

أما إذا آنت تعىن بالتوقيع باالستمرار ىف الرتدد للعالج، 
 )أسبوعيا، ال التوقيع اإلقرار(وااللتزام، فهذا وارد 

ال يستعمل عادة بني" اعتمادية متبادلة"مث إن مصطلح  
 . املعاجل واملريض ىف هذه املراحل خاصة

 عبده السيد. أ

 )األخ - االب –االبن (أول مرة أعرف أمهية التفرقة بني مشاعر املوت 

 ومش فاهم

 رغم أىن جربت موت األب واألخ 

 .رقةبس مصدق ما جاء من ضرورة التف 

 :حييى. د

 "؟ ومصدق"ومش فاهم"آيف عرفت؟ وىف نفس الوقت،

املهم انك تصدق، مث إن املسألة ليست تنظريًا وحبثا عن 
تعريفات فارقة، هى تنبيه ودعوة الحرتام دقة املشاعر

 . وتنوعها حىت لو آانت حتمل نفس االسم 
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 هالة محدى.أ

مش عارفه هى مستحملة آل الوحدة واألحداث دى إزاى،
وا، موت ورا موت ورا موت يقسم الظهر وجيننربنا يكون ىف ع

 .دا أقل حاجة ممكن حتصل

 :حييى. د

 ربنا معها فعال

 لكن يارب هى تصدق

 هالة محدى. أ

وصلىن منها أا حمتاجة حد يقوهلا أنىت لسه عايشة
وموجودة، بس اللى أنا خايفة منه أن الراجل اللى هى

بينها وبني مراتهعايزه تتجوزه ده لو احنط ىف موقف اختيار 
 .واألوالد –أآيد حاخيتار مراته اللى متثل األسرة 

 :حييى. د

 ليس ضروريا هبذه البساطة

 هالة محدى. أ

أنا إديتها عذر، ألا جربت" إا خايفة ختلف"... 
األمومة وإزاى هى احترمت منها، هى قبلت تدفع مثن احلرمان عن

عب أمل ىف الدنيا وهىإا تتعرض مرة ثانية ألمل الفقد، هو أص
 .جربته وجربته جامد قوى فوق طاقة البشر

 :حييى. د

 هذا صحيح

لكن التداوى من األمل باحلرمان ال ُيلجأ إليه إال اضطرارا
 . شديدا، ومبقابل يستأهل، واملقابل هنا مشكوك ىف قيمته

 رباب محودة. أ

 هل جوع الوحدة أقوى من ضياع الفقد 

 :حييى. د

قاسية آالمها اخلاصة، ونوعيتها حبيث الميكنأظن لكل خربة 
 .املقارنة هبذه البساطة

 رباب محودة. أ

 ، "نشوف اللى جارى" : ما هو الفرق بني

 ".نشوف املفروض أو اللى احنا متوقعينه"
 :حييى. د

وبني) حقيقة األشياء(هو الفرق بني أن الرؤية املوضوعية 
ا لنرى ما نريد،اسقاطنا حنن رؤيتنا أو توقعاتنا أو موقفن

 وليس ما هو آائن
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 رباب محودة.أ

 ".عاوزه عوزانه"عجبىن جدًا 

 :حييى. د

أنا أيضا تعجبت من استعماهلا هذا التعبري الدقيق الذى
منذ أآثر من ثلث قرن "قصيدة محام الزاجل"ورد مىن ىف 

، وأيضا هذا التعبري أظن أن النج استعمله ىف)أغوار النفس(
ىف العالقة Real Object لوصف غياب املوضوع احلقيقى 

 . الثنائية من هذا النوع املسماة احلب

 حممد إمساعيل. أ

هو ليه حضرتك بتتخض من املوت آده رغم تصاحلك معه، وليه
 .مسيته هنا فقد، أو ضياع

 :حييى. د

مع املوت يا حممد، ياليت ياشيخ، أنا فعالإيش عرفَّك أنىن تصاحلت 
جريت ىف ملعبه، حاولت أن أتعرف عليه، رأيته من عدة زوايا من
أول نقلة الوعى الشخصى إىل الوعى الكوىن سعيا إىل وجه اهللا، حىت
رأيت أنه أزمة منو ممتد، مرورا مبواآبة جتليات موازية ىف النوم

والغياب، والضياع أشياء ودورات النمو، لكن املوت شىء، والفقد
 .أخرى آما ورد ىف هذه احلالة وىف احلياة

مث إن الوعى باملوت والنهاية، هو دفع إىل احلياة احلرآة
 ".رافيشمللحمة احل"نقدى وأنظر ىف املوقع 

 حممد إمساعيل. أ

املوت بيفكر باملوت، أنواع مشاعر الفقد ودور طريقة
 .الفقد ىف نوع املشاعر، آل ذلك حيتاج لتوضيح 

 :حييى. د 

يا أخى حني ميوت لك عزيز مث يلحقه عزيز آخر تتذآر األول
 وترتاآم األحزان

لكن لكل عزيز موقع ىف عواطفنا واحتياجاتنا خيتلف عن
 خر، وبالتاىل لكل فقد طعم آخر ال يتكرر،موقع اآل

مث إن احلزن واألسى يرتاآم فوق بعضه البعض مهما اختلفت 
 . األنواع

 عبد اجمليد حممد. أ

 ".مش مشاعر دى اللى مكتوبة ىف الكتب: "يعىن إيه

 :حييى. د

يعىن ملا تقرأ تعريف ىف آتاب جيد للفقد أو حىت للموت، مث
)علينا(ال تتفق مع ما قرأت، عليك ترى أمامك خربة إنسانية 

 .أن نبدأ مما نراه، ال أن نفرض على ما نراه ما قرأنا
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 أمحد سعيد حسني.أ

 هل وجودى ىف وعى أى إنسان حيدث بشكل له معىن؟

 له معيار؟  

 :حييى. د

 بشكل له معىن، نعم

 له معيار ، ال  

 هاىن عبد املنعم. د

ال أستطيع أن أختيل أن إشباع الوحدة يعّوض ضياع الفقد،
مل أستطيع أن أقرأ اليومية ىف(وخاصة إذا آان هبذا الفجع 

 ).جلسة واحدة

 :حييى. د

 . مل يقل أحد أن هذا هو السبيل لكسر الوحدة

 .أما تأثرك الشديد، فأنت عندك حق جبد

 .آثريون قرأوها بالتقسيط، مثلك

 هاىن عبد املنعم. د 

)ساآنة العشش(أال متثل البيئة العشوائية هلذه املريضة 
 درعًا واقيًا هلا من التفسخ، بعد هذه املشاهدات املأساوية؟

 :حييى. د

ياشيخ حرام عليك، أغلب سكان العشش عندهم مشاعر شديدة
 الرقة يارجل، درع واقى من ماذا يا رجل؟ 

 البالدة هلا أناسها ىف آل مكان وىف آل مستوى اجتماعى

 رامى عادل. أ

امليكروباص، مل وهبارأيت وجهها احملرتق الول مرة عند رآ
اشعر بشىء جتاهها رغم ابتسامتها الىت ىف عيناها املبهمة،
بعد ساعات، تساءلت، هل هى مرتبطة؟ آيف أتقدم هلا ان

 العرفها؟ رأيتها مرة ثانية

 :حييى. د

لقد حللتها من أوسع األبواب يا رجل، لكن املسئولية
 .أصعب من آل تصور

 على سليمان الشمرى. د

املتخصصني ضمن تعليقي على اح لزوار املوقع غريزيادة ايض
 مع الشكر اجلزيل لصاحب) 23(االشراف على العالج النفسي

اشارت الدآتورة مي"\الفضل بعد اهللا الدآتور حيى الرخاوي 
 اىل اضطرابات
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مبعىن أنه حتت تأثري ضغط نفسي معني (Dissociation) االنشقاق
يحدثالنفسي استيعاهبا ف أو صدمة مفاجئة ال يستطيع اجلهاز

 انشقاق يف الوعي آوسيلة دفاعية متكن اإلنسان من حتمل الصدمة
متاما آما تفصل الكهرباء بواسطة املفتاح األوتوماتيك(

حالة"\وتكون حالة املريض ) خطرة عندما يشتد التيار بصورة
إبعاده من الشعور املوازى تستوعب الضغط اإلضايف احلادث دون

ى يكون مؤملا للشخص ألنهوهذا الشعور املواز, أو نسيانه
نتيجة صدمة. نفسه وعن احلياة من حوله يشعره بالغربة عن

حتدث يف بعض وقد. نفسية أو قلق أو اآتئاب أو حرمان حسي
حاالت الفصام واحملفزات لذلك قد تكون عضوية آالصرع وغريه او

آحالة تضخم الذات الوالدية وهو ماحث تقريبا مع نفسية
تعاني من اضطراب املتواضع ان احلالة وحسب علمى. حالتنا

مي نتيجة لتعرضها لصدمات قوية/مابعد الصدمة آما اشارت د
ومتتابعة يف اطار زمين متقارب نسبيا والعالج اليت قد للغاية

وعالج  جمموعة دعم: شامال  حتتاجه هذه احلالة جيب ان يكون
قال وآما  وتوجيه مهين  نفسي وتدخل اسري وارشاد عائلي

  استاذنا الفاضل هو بيع اخلضار مش شغل ؟ فلو مت جس النبض
يف عملية بيع اخلضار وحماولة االنتظام يف الرغبة يف التوسع

باالضافة إىل بصفة شبه دائمة يف أوقات منتظمة أو دآان
على االنتظام يف العملية العالجية ملعاجلة تقوية الدافعية

 .ادت اىل ذلك االسباب اليت

 :حييى. د

 كرًا، وأرجو أن يوضع آل ذلك ىف االعتبارش

**** 

 !حني ينفصل املال عن صاحبه، وعن الناس: تعتعة

 آرمي شوقى. د

يلحق البشر أنفسهم، ليس بضخ ويلوح شبح االنقراض ما مل(
 ولكن بضخ إعادة تنظيم األمور لتصبح النقود ىف البنوك،

الغاية غاية، والوسيلة وسيلة، وأال يقاس نظام اقتصادى
أو فشل نقيضه، ولكن يقاس مبدى ملعان منطقه على الورق،

 لصاحل) أو ما يزعم أا أهدافه(بقدرته على حتقيق أهدافه 
 )البشر ىف املرحلة الراهنة وما بعدها، على أرض الواقع

انفصل دا آل حاجة انفصلت ال بس اللىأوال مش امل
الفلوس انا رايي بالش آالم يف موضوع..واالنسالخ شغال اهللا ينور

دا ونقعد ساآتني احسن، ونسيب الشرآات العمالقة والناس
اينشتاين ملا قال ان يف الدنيا دى بس تاآل عيش وعلي راي

بةبس بالنس الكون و غباء االنسان, فيه حاجتني ال حمدودتني
 ......للكون هو مش واثق اوى

 :حييى. د

بصراحة، أنا أمتىن أن أغلق هذا امللف فعًال ورمبا حاال، أشعر إنه
 ميسىن شخصيا، وآلما حاولت أن أآون أآثر أمانة، ازداد حرجى،
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مواجهة الشرآات العمالقة من أصعب املهام املعاصرة ألا آما 
حتأشرت ىف املقال استقلت عن آل صناعها وعن أصحاهبا، حىت أصب

الذى انقلب مستقال على" الروبوت"آما أشرت ىف املقال مثل 
صاحبه، غباء اإلنسان ليس عذرا، ومعظم األحياء الىت انقرضت

 انقرضت بسبب مثل هذا الغباء %) 99.9(

 ما رأيك؟ 

 نستسلم؟

 غادة برآات. أ

ىف االقتصاد جدا يارب آل حييى انا شايفه انك بتفهم.د
 ....واضحة رب انا آمان االقى اهدافالناس تالقى اهدافها ويا

 :حييى. د

 وملاذا واضحة هكذا منذ البداية 

 الوضوح ُيعمى أحيانا

األهداف تتشكل أوضح فأوضح باستمرار احلرآة حنوها، وهى
ختلّق أهدافا غريها، أيضا باستمرار، السري الصحيح نفسه قد

ة ىفيكون اهلدف احلقيقى طول الوقت، مث نكتشف أهدافه املتوالد
 . الطريق، فنتجدد وحنن نواصل

 عبده السيد على. أ

إيه عالقة انفصال املال عن اإلنسان بانقراض البشرية مش
                .ميكن اللى يتبقى يبقى األفضل ونعيد الكرة

 :حييى. د
األحياء الىت تنقرض عادة ال يتبقى منها شىء مبا هى عليه،

سابقة، لكن النوع الذىتتخلق األحياء الباقية من أحياء 
يتوقف عن التطور يفىن، فال جمال إلعادة الكرة إذا أخطأنا

 ". َمالحق"الطريق، اليوجد ىف امتحان االنقراض 

 عبده السيد على.أ
أصبح اإلنسان هو الذى ىف خدمة النقود، مث أصبحت النقود
ىف خدمة النقود، على حساب اإلنسان، وهذا هو الذى أمسيته

 .ذى استقل وتوحشالروبوت ال

 :حييى. د
على فكرة أنا أتعلم آل هذه املسائل من واقع ألعاب
شرآات الدواء، أتعلم االقتصاد والسياسة، وأظن أن منوذج ما
أراه رأى العني ىف عيادتى من تزييف العلم، وختويف املريض،

 . وإرهاب األطباء، موجود ىف آل مثل هذه النشاطات 

 إسراء فاروق غاىل. أ 

خالل تعتعة األسبوع ده شوفت أن ىف ناس ميكنهم أن من
ينشغلوا جبمع املال عن آل شىء وعن أى شخص، ولكن هل ميكن

 .فعًال أن حيل املال حمل البشر؟
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 :حييى.د

 ال طبعا، 

املال وسيلة، ال أآثر، املفروض أننا نثرى هبا الوقت،
أما مجع. وتتحرك احلرية بدعم منه ىف جمال أرحب، فيوجد البشر

 .فهو املصيدة الكربى املال للجمع 

 هاىن عبد املنعم. د

أنا حسيت ملا قرأت اليومية إن اللى حايفهم معىن الفلوس
 .جبد هو اللى حايدخل اجلنة

 :حييى. د

 أنا معك 

 هنا واآلن 

الغّىن مبا استغىن عنه، ال مبا َجَمع ىف بطنه أو وعيه أو"
 " بنكه

 أمحد سعيد. أ

حة وضوح نسىب، هل احللوظيفة املال األصلية مبهمة أو واض
 .أننا نتعلم ما هى وظيفة املال األصلية؟

 :حييى. د

هذا أمر سهل أن تقوله، آما قلت أنا اآلن حاالت وظيفته،
وهذا اليكفى ألنه" وقتا وحرية"أن يوظفه الشخص ليتيح له 

 :سيجد نفسه ىف حتد تال

 ماذا يفعل بالوقت وآيف يستعمل احلرية، 

ى وندخل ىف حتديات تنظيمية لتحقيقوهنا يتجسد التحد 
العدل، وتعمري األرض، وحفز اإلبداع وآل هذا مهمة الدولة

 .والفرد معا طول الوقت

 إسالم إبراهيم أمحد. د

بعض األحيان أتصور أن اإلنسان خلق ليكسر: ما معىن
 .النظام ليس لسوء النظام بل جملرد التمرد والتحايل عليه

 :حييى. د

أن الكسر فالتشكيل فالكسر فالتشكيل هوأظن أنىن أقصد 
قانون اإليقاع احليوى، وإعادة الوالدة، وحرآية اإلبداع، وآل

 .ذلك هو الذى مييزنا بشرًا

 نادية حامد حممد. أ

بعد آل القوة بتاعة هذه التعتعة تعجبت من بداية
 .حضرتك هلا، وىف النهاية فهمت حضرتك بدأهتا آده ليه
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ا بتعجبىن جدًاأمتىن آل يوميات األسبوع تكون تعتعة أل
 .وبتفقس حاجات حقيقية ىف جمتمعنا وحاجات بتوجع جبد

 :حييى. د

 هكذا، ملاذا آل يوم؟" توجع"طيب، مادامت 

 حممد عزت. د

فعًال أريد أن أفهم أصحاب عشرات مئات املاليني واملليارات،
)إىل ماذا(ماذا يصنعون مبا ميلكون، وهل نقودهم هذه وسيلة 

أم ماذا؟؟، وهل هى تستأهل أن يقضى؟ )ملاذا(أم غاية 
 .اإلنسان عمره آله جيمع فيها فقط

 :حييى. د

 .أرجو أن تتابع سلسلة املقاالت التالية فقد قبلت التحدى

 .وأيضا ما جاء هبذا احلوار

 حممد عزت. د

دائما ما آنت أفهم سورة التكاثر، مبعىن الرتاآم ىف أى
 .شىء وقد سعدت آثريًا برؤيتك هذه

 :ىحيي. د

 شكرًا

 عمرو دنيا. د

إا"تذآرت قوًال قدميًا آان دائما ما يردده ىل جدى وهو 
ليعلمنا أن" آاملطايا، ما خلقت إال لقضاء حوائجنا" النقود

األصل ىف وجود النقود هى أن تستخدمها ىف مصارفها ال أن
تكثرها، فما هى إال وسيلة جيب استخدامها لتعود علينا

نفسها ليست غاية حنتفظ هبا فنحرم أنفسنابفائدهتا، وأا هى 
 .من فائدهتا

 :حييى. د

 .تعميم صعب، لكنه ميكن أن يصدق من بعد معّين

رحم اهللا جدك رمحة واسعة، آما أدعوه تعاىل أن يعينك أن
 .تكون خري خلف له

 هالة محدى. أ

آل اجلرائم دلوقىت بسبب الفلوس، والفلوس بقت نقمة مش
 .اننعمة، زى ما آانت زم

 :حييى. د

أعتقد أن النقود ىف حد ذاهتا هى ال نقمة وال نعمة هى
 .امتحان، وآل واحد وشطارته
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 مىن أمحد فؤاد.أ

زمان وأنا صغريه آنت فاآره إن اللى يكون معاه فلوس
آتري يكون أسعد من اللى معاه فلوس قليلة، وقعدت فرتة آبرية
أحوش حلد ما مجعت مبلغ آبري، وبعدها ماحستش بأى متعة وفضلت

لوس ىف الدرج فرتة آبرية، وآنت مضايقة ألن معايا فلوسالف
 .ومش فرحانة

 :حييى. د

 خالص،

 أنا مستعد أن أخفف عنك هذا العبء، 

 "املزحة"أرجو أن تكوىن قد فهمت  

الوقت واحلرية لكل الناس(طبعا الفلوس تفّرح مبا ُتحقق  
 )العدل= 

 مىن أمحد فؤاد. أ

لة مش أآثر، لكن عنددلوقىت بقيت مدرآة إن الفلوس وسي
أغلب الناس بقت هيه الغاية ىف حد ذاهتا مع إا جبد مش

 .بتعمل أى حاجة، ولكن ممكن تطمىن شوية

 :حييى. د

 .ال، بتعمل حاجات آثرية

 ،"تطمئن"أول حاجة أا 

لكن إذا آان عدم األمان بال حدود، أصبحت املسألة مثل
 .أآثرشرب املاء املاحل، آلما شربنا أآثر عطشنا 

 حممد إمساعيل. أ

اإلنسان ىف خدمة النقود والنقود ىف خدمة: ما معىن
 .النقود

 :حييى. د

أرجو أن تراجع تشبيه الروبوت الذى استقل عن صانعه
واستدار إليه يقوده ويستعمله، هذا بالنسبة لإلنسان ىف

 خدمة النقود

فيبدو أا أصعب" للنقود ىف خدمة النقود"أما بالنسبة  
شرح ىف بضعة سطور، ولو أن بعض أصدقائى االقتصادينيأن ت

قالوا ىل أنه تعبري صحيح وسأرجع إليه ىف سلسلة مقاالتى عن
 .املوضوع غالبا، بعد استشارهتم أآثر

 حممد إمساعيل. أ

 آل جرمية عاملها اتنني

 .ذنب املقتول، ذنب القاتل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "    3258
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 :مقابلتنا القبل االخريه! التجليات

 اذحبك املنام اني اىن ارى يف: حضرتك

مث انا مائل يف زاوية ما مسلما، اجلبني هامسا متمتما
 آلمات ببضع

 واملناورة مث يتحقق التالطم والربكة 

  .يتحقق احللم 

 !هذا يكفي 

 :حييى. د

 يكفى

 غادة برآات. أ

مفهمتش اوى بس حاسه ان البنت رمز حلاجة واحلدوتة آلها
 غربغريبة أوى النشرات دى واال....واهللا اعلم ...رمزية شوية

 .اىن أرد عليها

 :حييى. د

البد أنك بعد آل هذا احلذر من الفرحة بالنقد برتمجة النص
 . بالرموز، البد أنك عرفت عالقىت بالرموز 

**** 

 ال تعليق

 حممد أمحد الرخاوى. د

يف حبار متالطمة من ابواق واصوات مزعجة واللي يطل له
املزدحم حيتاج يف هذا الزمن يبقي جنا آما قال صالح جاهني رصيف

نعم يف احلياة اليومية واال اصبح يف اي مبدع حقيقي ان يشارك
غيبوبة ولكن حيتاج ايضا ان يطول اي رصيف مش عارف ليه
بدأت احس يف الكام اسبوع اللي فات من حوار بريد اجلمعة

مضطر ترد وبسرعة بكلمة او آلمتني زي ما يكون آدة انك
جتيلك ومانتش مقتنع عمال بتلهث وراء آم التعليقات اللي

 بيها آدة

موضوع مش عارف، عندي اقرتاح انك يا عمي ترآز لنا يف
مث أشرت يا حممد إىل آتىب.....(موضوع معظم الوقت 

 إخل!!)العشرين

 :حييى. د

)أو فقط(عندك حق، لكن األرجح أنك تريدىن أن أهتم أآثر 
دونأنك تبدع  –ولك احلق  –مبا تكتبه أنت، وأنت تتصور 

 .اآلخرين
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 شرة يوميةالن

)ليست عشرون بل رمبا مخس وثالثون حىت اآلن(والكتب  
سيتواىل صدورها شهريا آما وعدىن الناشر، وىف آل خري، ربنا

 .يقدرنا

**** 

 حوار مع اهللا: يوم إبداعى الشخصى

هذا الزائر آتب لنا بدون أسم، وآل ما أثبته على رأس
 :مداخلته هو هذا

Name.........: 0000 
Age..........: 0000 
Email........: 0000 

 : آتب يقول   

ومعرفتك لمكاطال يف عمرك ووسع لك يف رزقك ونفعك يف ع
خطوة موفقة "\دآتور حيى" \ونفع اهللا االمة يف علمك ومعرفتك

وجريئة تنفض عن آل ماهو مقدس الغبار وتأثري ماجرت ورائعة
اهللا فكرة ممتازة ومذهلة عليه العادة والتعود ان احلوار مع

 خاصة اذا آان هذا احلوار يتميز بالصدق واملصداقية
 .للغةوالتلقائية والتخلص من زيف ا

واىل شرآة أن احلوار مع اهللا الحيتاج اىل واسطة والاىل وسائط
ادوات االتصال مع اهللا ليست تقليدية ليست..اتصاالت جشعة وال 
وليست لغة اجلسد بل ان النية يعلمها اهللا  آلمات تقال فحسب

وتتواصل معه من خالهلا ليس لديه معايري مزدوجة والخداع
 لديه وسائل اعالم آاذبة تصور والجيدي معه النفاق ليس

اهلزميةنصر واخليانة شرف والغدر وفا واجلنب شجاعة تقلب احلق
  .حق باطل والباطل

احسنت يادآتور حيى عندما رمست صورة صادقة للحوار مع
آثر فيه االوصياء واالدعياء يصنفون اهللا وهو االهم يف زمن

مهم املريضةمفاهي صفات اهللا وامسائه اليت وردت يف آتبه وفق
 .ويسقطون مافيهم من اثام ومثالب على البالد والعباد

اهللا يتم بينه وبني آل املخلوقات صغريها وآبريها احلوار مع
احلية بل ان آل ذرة يف عظيمها ووضيعها الكائنات احلية وغري

 هذا الكون تسطيع احلوار مع اهللا بدون حدود بدون حواجز بدون
وار متاح للكل دون استثناء ويفموانع بدون عوائق هذا احل
 .االدوات آل الوسائل وباستخدام آل

شكرا لك مرة اخرى لتنوير الوعي للدين وتطويره 
وختليصه من التلوثات والرتاآمات السلبية الشروط على احلوار

من آثرة ال يتضايق  مع اهللا اسأل ماشئت واطلب ما تريد
درحلكمة لديه تعاىلالطلبات وال من حجمها يعطي بقدرومينع بق

 قاصرة عن حتليلها وتفسريها سبحانه وتعاىل علمنا املادي

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "    3260
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 :حييى.د

 برغم عدم ذآر امسك شعرت بفضلك، وهأنذا أعرتف به

 .وأظن أنىن فرحت بدعواتك أآثر من مدحيك، فدعوت لك

أنت هكذا تشجعىن على حتديث ما تيسر من قراءتى ملوالنا
 .النفرى

 وغريه 

 !!يارب

**** 

 يوم إبداعى الشخصى

 انتهاء العمر االفرتاضى لكلمىت االشرتاآية والرأمسالية

 مشرية أنيس. د

رتك أن أستمر باحلرآة اىل األمام،من آالم حض وصلين جدا
امللح"\العامل اىل أين؟"\السؤال وأن أحاول النمو املؤمل رغم

   على جدا

 ....أقف من واجيب أفضل أسأل لكن من غري ما

 أو أطّول الوقفة

 االسالم دين"\لو مسحت يا د حييى توضح ىل رؤيتك جلملة 
 "\وسط

 :حييى. د

)حل وسط، حلَوَسْط، تسوية( هذه تعىن حال ساآنا" وسط"آلمة 
ال اإلسالم، وال أى دين حقيقى جاء ليحل حرآية الوجود حال

هى لدفع البشر حنو –وصلة اإلنسان بالكون  –وسطا، األديان 
بال اية معروفة) وجه اهللا بنهاية مفتوحة، نعم(األصل واملآل 

 فكيف يكون الدين وسطا،

َناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْاَوَآَذِلَك َجَعْل"أما اآلية الكرمية 
فيمكن..." ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا 

 .االستلهام من إيقاعها ما تيسر من حرآة ودفع وإبداع

 .وليس التفسري" االستلهام"أآرر 

**** 

األطباء ......."أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن : "لعبة 
 يلعبون أوًال

 أجنى سامى. أ

زعمكم لعبة مجيل منكم روح املشارآة وان آانت على حد
 وماحتمل ىف طياهتا من مرارة وامل ولكن مااحب ان اعلق عليه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــ"  يــــوميــــــــا "    3261
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اجتمعتم على شىء واحد وهو اخلوف، رغم آافه هو انكم مجيعا
الكلمات السلبية، والت منكم لتحسني اللفظ، أو البعد عناحملا

 )من الفرحة(إال انكم أمجعتم على اخلوف 

 وهو ما يساورىن أيضا 

 اىل مىت هذا اخلوف؟ اليست له اية ؟ :واالن اطرح التساؤال

 اليس له حل؟

 :حييى. د

اخلوف، مثل احلزن، هو شرف الرؤية، برجاء الرجوع إىل
2007-9-15، ونشرة " )1"لعبة اخلوف ( 2007-9-14نشرة 

 .عن اخلوف ")2"لعبة اخلوف (

 إجنى سامى. أ

 اصال بنخاف؟  ماالت هو احنا ليهعلى أسوء االحت

أرجو اال تكون االجابة اللى ماخيفش ميبقاش طبيعى الىن
 وصلنا هلا  اقصد احلاله اللى

.احنا بنخاف يبقى عندنا اخالق او مبادىء او حىت ىف بعض االحيان شرف 

لينا ايه؟وايه اللى خالنا آده وحلد امىت ؟؟؟ هو حصل
احرتامى وتقديرى ب ان اهدىاح.ارجو ان اجد عندآم االجابه 

 مستنري واعجاىب بكل صاحب فكر

 :حييى. د

برجاء مراجعة ما جاء ىف حتفظك أيضا ىف النشرات عن األخالق
من ملف القيم(، ")1"من ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن (

مث ىف متابعة قراءة الردود الىت )حبث علمى شعىب" 2"واألخالق 
 ردها األطباء،

مث إىن سوف أحاول أعرض رؤيىت هلذه االستجابات وغريها، ىف 
 .أيام الثالثاء واألربعاء من آل أسبوع

 وليد طلعت .د

 زيادة عدد املوجَّه هلم.. التجربة ثرية وانسانية جدا 
وحضورهم املباشر بيزود...) أنا خايف أفرح جبد (   الكالم

 . مساحات الكشف

.من جوا اجلروب د(البدء باألطباء وإن يكون آخرهم  آمان
وباين أوي إزاى الدآاتره أعتقد هيكون له دالالته ،) حييى 

 وشايفني حلد.. ك مليانني و مؤرقني باألسئلة الشباب مع حضرت
أعتقد التجربة بالشكل ده.. آبري نفسهم و أفراد اجملموعة 

احلرآة جوا املعاجلني بفعل الوجود واملرة دي مميزة ودالةعلى
.أفرح  أنا اشرتآت ىف اللعبتني قبل آده،خايف.جوا اجلروب

ات منوخايف أحزن، مع ذلك هلعبها معاآم ملا تطلب مشارآ
 فرق اخلارج ميكن يكون فيه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "    3262
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 :حييى.د

 أطلبها ونصف،

أننا نتمسك بنص الكلمات ىف أية لعبة،: ولكن تذآر 
، ال توجد مرتادفات"جبد"وليس " حبقيقى"اللعبة تستعمل آلمة 

 !ىف اللغة

ياليت تلعبها مع أربعة على األقل آما جاء يوم أول أمس
 .ىف اجلزء الثاىن

 حممود خمتار حممود. م

...  خايف أفرح حبقيقى حلسن أنا) لدىوا(يا حاج خمتار
 تتصدم فيه

 لكون نسيتك ...  يا ماما أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن

املوضوع...   أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  يا حممود خمتار
 يستاهل ما يكونشى

...  أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن) صديق(يا أمحد يسرى 
 وحش شكلى قدامك يبقى

ما...   نا خايف أفرح حبقيقى حلسنأ  )صديق(يا شعدة 
 تعرفشى تفرح معايا

ما تقدريش...   أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  أخىت يا
 تفرحى معايا

 تكون ايىت... أفرح حبقيقى حلسن  أنا خايف  يا حبيبة

 تزعل مىن ... أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن  يا د حييى

 :حييى. د

 شكرًا لك،

 ونلتقى  

 إميان طلعت.د

 أموتيا رب أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  -

  ماحلقش؟إميان أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن  يا -

ماقدرش أستحملحلسن  يا نعمات أنا خايفة افرح حبقيقى- 
 آل ده

 ماتلقينيشحممد أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن / يا د -
 موجودة

 :حييى. د

 !! يا خرب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "    3263



א  31I10I2008א–א

 .حاضر

 :رامى عادل. أ

 تتلحس خايف افرح حبقيقى حلسن دماغى  انا

 السالم عليكم  

 :حييى. د 

 آفاية 

 .ربنا سرت

 مشرية أنيس. د

 أبان عيلة صغريةحلسن  أنا خايفة أفرح حبقيقى

 اجنرح قوىأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 اوجع قوى  خايفة أفرح حبقيقى حلسن أنا

 أنسى أنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن

 معايا ما تفرقشأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 :حييى .د

 ولنا لقاء

 مدحت منصور. د

 وصلين أن احلزن هو الغالب و أن الفرحة إذا جاءت فهي
تتطابق مع  لوقتها ووجدت أن إجابة الدآتور حيي األخرية

وصلين منها أن الفرحة إذا دامت إجابة الدآتور عديل األخرية
  فهي اغرتاب

 :حييى. د

 .ليس بالضرورة

**** 

 مىن أمحد فؤاد. أ

ى وأنا بقرا اليومية بفكر أنا لو فرحت جبدلقيت نفس
 أيه إللى ها حيصل وقعدت أفكر فقررت العب 

 أّضايق جبد دانا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 .ساعتها مش ها أعرف أعيش ىف الواقع

 :حييى. د

 جيوز وجيوز

 مىن أمحد فؤاد. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "    3264
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ياه دانا خايفة أحزن حبقيقى حلسن أفتكر آل اللى أنا
 .نسيته

 :حييى. د

أحزن"أن : حني نعرض لعبة اخلوف منأرجو أن تنتظرى 
 "حبقيقى

 هاىن مصطفى. د

األوىل ىف هذه اليومية: اشعر بتناقض وخلبطة بني مجلتني
2008-10-15أما اجلملة الثانية ىف يومية  17و  15الفقرة 

 " ماذا حيدث ىف العالج اجلمعى"

 :حييى. د

 سوف أراجعهما وأوضح الغامض إن أمكن

 عماد فتحى. أ

اللعبة لوحدى بصوت عاىل وآانت االستجابات آما أنا لعبت
 يلى 

 ميكونش فرح بردهوانا خايف أفرح حبقيقى حلسن .. ياه

أتوجع أآرت وماوأنا خايف أحزن حبقيقى حلسن ... ياه
 استحملش

 :حييى. د

 شكرا وسنجمع استجابات أصدقاء املوقع

 نعمات على. د

 أعيشياه دانا خايف افرح حبقيقى حلسن 

 افرح جبديف احزن حبقيقى حلسن دانا خا

 :حييى. د

 .شكرا، ونكمل أيام الثالثاء واألربعاء

 حممد شحاته. د

، آيف"إجيابية غالبا"مل أفهم اخلربة الىت يكتسبها املتدرب 
وأن عليه أن يقوم بطرق باب اجملهول" حتم املخاطرة"حييط هبا 

 آيف ذلك؟". مهدِّدًا"مهما بدا 

 :حييى. د

 سوف نرى، 

ف ترى انت وحدك ىف ممارستك لو طال نفسك، واخنفضوسو
 .صوتك، وخّف استعجالك

 حممد شحاته. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "    3265
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رمبا يفسر افتقار مثل هذا النوع من العالج إىل معايري
واضحة يقاس هبا مدى تقدم املريض ىف مراحل العالج من" رقمية"

عدمه، يفسر ذلك ما يواجهه من معارضة، بل وإنكار من قبل
 .وائية منهاأصحاب املدارس األخرى خاصة الد

 :حييى. د

اخلربة تعاش وال تفهم(ليس من الضرورة أن تفهم اخلربة 
وستعرفها بنتائجها غالبا العملية جدا، ىف نفسك، وىف

 ).مرضاك، ولو آره املِغرضون

 أمين عبد العزيز. أ

 مش فاهم 

 دا أنا خايف أفرح حبقيقى حلسن أالقى نفسى لوحدى... ياه

خايف أحزن حبقيقى حلسن مادا أنا ... ومعرتض على ياه
 أعرفش أتلم على نفسى تاىن

 :حييى. د

الشك أن تعليقك هذا سوف يفيدنا حني نعود إىل شرح
 .االستجابات اجتهادا

 اسالم ابراهيم امحد. د

 معرفش نفسىخايف افرح حبقيقى حلسن 

 اقوم من احللمخايف افرح حبقيقى حلسن 

 اتعودخايف افرح حبقيقى حلسن 

 معرفش معىن الفرحقيقى حلسن خايف افرح حب

 :حييى. د

شكرا وستضم استجاباتك إىل استجابات أصدقاء املوقع،
 .يارب يصلوا إىل رقم مناسب

 أمحد عثمان. د

مث.. فوجئت بصعوبة ورغبة ىف الرتاجع بعد ان مهمت باللعب
 :قلت يا اهللا نّديها

حابقى فووق واحطدانا خايف افرح حبقيقى حلسن .. ياه
 ى آل حاجةايدى عل

هاروح على آل حاجةدانا خايف احزن حبقيقى حلسن .. ياه
 باللى ألقاه

 :حييى. د

 شكرا

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "    3266
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 هالة ّمنر.أ

أفلت من نفسى ونفسى تفلتأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 
 مّنى

 أستسهل احلزن أآرتأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 أبقى أقوىأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 ّنى باقدرأآتشف إأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

أشوف إن أنا إللى زانقةأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 
 روحى

 أشوف حالوتىأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 أطلب من نفسى أآرتأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

أندم على اللى فّوته علىأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 
 نفسى

 مالقيش حد يوّنسىنأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

 أشوف قد إيه أنا مؤذيةيفة أفرح حبقيقى حلسن أنا خا

 أبطل أسقف حلزىنأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 

أشوف إّنى مش محَده وراضيةأنا خايفة أفرح حبقيقى حلسن 
 قوى آده

 أنا آنت بكلم نفسى مش حد بعينه -1

اللى فات ده آله طلع زى الطلقة ىف أقل من عشر -2
 دقايق، وده مش عادتى

 إن فيه لّسه أآرتحاّسة  -3

 أنا لّسه ما قريتش األلعاب ىف اليوميتني -4

 :حييى. د

 !!ما هذا يا هالة؟

 . يبد أىن سأفرد لشجاعتك وجتربتك قراءة مستقلة 

 . شكرًا جبد
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

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

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي  مقدمة يف العالج النفسي ا  - ) مدرسة العراة ـة يف  - جلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس أغ - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  وار ال
ـن  -   حكمة اجملانني  -  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  - واالستلهام مواقف النفري بني التفسري - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

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

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

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

  ة املصرية للصحة النفسيةاجلمعيعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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