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 :مقدمة

حوار هذا األسبوع موجز نوعًا، ذلك ألنىن أجلت الردود على
تعقيبات نقد أحالم فرتة النقاهة، بعد املفاجأة املنهجية الىت
مانشرهتا أمس، وقلت رمبا أمجع آل التعقيبات حول األحالم إ

يوم اخلميس القادم وأنا أطرق باب هذا املنهج اجلديد، وإما
 .ىف بريد اجلمعة القادم، فعذرا

  2008-4-25حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د

الوسطية، بل هو عني التطرف ىف احلق ليس تطرفا بل هو عني
الدين) بالدال(الفضيلة وعلى جانبيه تطرفان أحدمها يتدرع 

أما حتريك الديالكتيك ىف العالج اجلمعى .. ال دين له واآلخر
 .جزاك اهللا عنا آل اخلري خنتلف فيه لتعميق املوقف فهذا ال

 :حييى. د

مرة أخرى، أوافقك حبذر شديد يا أسامة، ولكن آيف تسمى
 تطرفا ىف نفس الوقت؟: آال من الوسط والطرفني

يا أسامة، هى شهادة على أنفسنا  الوسطية الشهادة
وهى ال تقع ىف وسط أى طرفني، لكنها حرآيةوعلى الناس، 
حرآية الديالكتيك يا أسامة ليست فقط ىف. فاعلة متوجهة

 .منذ آانت  -بفضل اهللا –العالج اجلمعى، بل هى صانعة احلياة 

 جممل املقاالت اخلاصة بفرويد: أسامة عرفة. د

برامج آل مراحل النمو أحيانا خييل يل أننا نولد حنمل آل
نشط من خالل تفاعلها مع احمليط وعرب معطيات النمومث تبدأ ت

غري أن هذه الرتاآيب قد تنشط خارج دورة النمو وحدودها
الزمنية فتأتي متجاورة آما نرى يف حاالت الذهان فنجد

اخلامسة املريض ذو العشرين عاما يصف لنا أنه ثالثة طفل يف
آون وشاب يف العشرين وعجوز يف السبعني وآخر أو أخرى يصف

....أنثى أو تصف نصفها أنثى ونصفها ذآر  نصفه ذآر ونصفه
- منو (واملراحل) تراآيب( اخل وآيف أن الذهان يأتى باملكونات

  معا منفصلة يف مستعرض آني يتجاوز حدود التفعيل يف) تطور

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1961



 02I05I2008א – אא

الزمن ومتجاوزحىت لقواعدالنمو على املستوى النيوروني حىت
 النيورونية إذا جاز التعبري إىل ما قبل الفعلنة

 آما ميكن أن يأتي لنا الذهان مبختلف مستويات الوعي
 ..متجاورة أو متداخلة او متبادلة

آيف َتَأتَّى لفرويد وصف ما و صف يف حني آان معظم عمله مع 
 العصابني يف حني أن املدرسة الكربى تأتي من مواآبة وتأمل

 الذهان؟

 :حييى. د

آل ماال أريد أن أناقشك اآلن يا أسامة ىف التفاصيل، و
. ليس له عالقة مباشرة مبقاالتى عن فرويد -أو أغلبه–اقرتحته 

األرجح عندى أن حدس فرويد جاء من داخل ذاته، ومن
التاريخ ومن قراءاته املوسوعية وموقفه النقدى، فأصبح
أقرب إىل حدس املبدعني منه إىل رصد املشاهدين، وقد فرحت حني

بقدر احرتامه -فه مع فرويدعلى اختال –قرأت موقف جاك الآان 
فرحت حني تعامل معه باعتباره -له حىت التقديس أحيانا

شاعرا، وقد نقده على أنه آذلك، األمر الذى أنكره فرويد
على نفسه طول حياته خوفا من نفيه من حظرية العلماء أآثر

 .فأآثر

 قصة مبارزة  :أسامة عرفة. د

 لدي عدة خواطر مثعندما قرأهتا للوهلة األوىل دار خب
 : انصرفت ولكن أثناء نومي حلمت بالتعليق التايل

سقوط حواجز.. التكثيف يف املكان .. احلرآة يف الزمان 
 ... الزمان

 !!! خيرج احلي من امليت

 ؟؟ وهي حلقت حتمل إزاي

يعىن هو آان معاه مسدس ملا هايبقى معاه: لقيتين باقول
 .. موبايل

تقول يل بس ده آان جدع بصحيح ووبعدين شفتك يف احللم ب
 ...يستاهل

 تعليقات أضغاث

 :حييى. د

ينجح العمل االبداعى حني يدخل إىل هذا املستوى من الوعى،
فيحرك ما حيرك أثناء النوم، فننسج مما حترك ما تيسر قبيل

 اليقظة، فتشكل نوعا من النقد اجلديد،

النص آل شئ جائز، بل لعله نقد أرسخ وأعمق من اختزال 
إىل مقاصد صاحبه، أو إىل ما ميكن أن  إىل حالة صاحبه، أو

 .يرمز إليه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1962
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يا ترى هل قرأت يا أسامة تعقيبات رامى الطليقة، وما 
فتحته علينا من احتمال منهج جديد ىف النقد، وهو ما أشرت

 إليه ىف يومية أمس؟ 

"العملية"تدعم نفس االجتاه من حيث  -بالصدفة -وهأنت 
 .بغض النظر عن احملتوى

 )2008-4-27املبارزة : (حممد أمحد الرخاوى .د

 اذن هو اليقني حبتم الوالدة وبالوعي الفائق قبل وبعد
 اذن فلنقتل آل االشباح املسوخ املعوقني العدميني املوت

داخلنا وخارجنا يتولد آل بعث وآل نشور فهو وبالقتل وحده
ابدا ابدا يف رحم الغيب خلق اخللق آي يتفجر املعين واملطلق

 . معه ولنتحسس طريقنا اليه به

 :حييى. د

 . دون شجب ألى حماولة أخرى "!! عالربآة"

األشباح املسوخ املوقعني"ما هذا آله يا ابن أخى 
 "العدميني

 ما هذا القتل آله؟

 .شكرا: ومع ذلك

 : مدحت منصور. د

فارق العمق بيين وبني حضرتك جعل ما أآتبه أقرب إىل أن
ساعدني فك حضرتك لرموز احللم مايكون بسيطا ومفهوما آ

االستثارة آثريا يف إعادة ترآيبه بل آان السبب الرئيسي يف
 .وخروج تلك احملاولة

آتبت  آل ما أخشاه أن هذه الطريقة يف النقد إذا ما
مبستوى عمق حضرتك أن يصلين االحساس دون فهم واضح للمعاني

 و عاجزاهذا جيعلين مكبال , آثريون وأعتقد أن هناك مثلي
التعليق و آان هذا واضحا يف) ما أحطش منطق(أمام النص 

 اخل....الذي آتبته عن آومة الرعب

 :حييى. د

بصراحة، أنا آسف يا مدحت، لقد حترجت ىف نشر آل تعليقك
، ألا"مبارزة"وآذلك قصة " آومة رعب"على آل من قصيدة 

اشرة، وملآانت تعليقات طويلة جدا، وهبا قدر غري يسري من املب
 .أجد عندى ما أعلق به على تعليقك، آسف يا مدحت، ساحمىن

"فك رموز احللم"مث لعلك الحظت أمس أنىن ضجرت من حكاية 
أسامة. وهأنذا أحبث بفضل االبن رامى عادل وفضلك مث فضل د

 .عرفة عن منهج آخر

)3من1(حنن وفرويد اآلن   :نرمني عبد العزيز حمرم. د
 مراجعة حمدودة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1963
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ج إلعادة اآتشاف فرويد ونظرياتهأرى أننا بالفعل حنتا
الىت مازال الكثري منها يثبت صحته ىف التطبيق العملى إىل

 .اآلن

 :حييى. د

وهل حنن نعرف نظرياته حبقها؟ أم أننا نكتفى مبا يشاع
عنها؟ وهل حنن نطبقها أم نطبق ما يصلنا منها مرتمجا أو

 مشوها؟ 

على ما نلصق املسألة حتتاج جهدا متواصال بالنسبة للتعرف
 . هبم ما نفعل

العملية ىف املمارسة ىف واقع  ولنحرتم ىف آل آن نتائجنا
 . بنظرة معينة -بالضرورة -ثقافتنا، وال نلصقها 

مراجعة) 3من1(حنن وفرويد اآلن   :حممود حممد سعد. د
 حمدودة

ما هو: انتظر املزيد من القراءات حول نظرية فرويد
 بوال مقبول منها وما هو ليس مق

 :حييى. د

أظن أننا تراجعنا عن مثل ذلك، حنن نقرأ قليال جدا،
 ونتصور ما ال سند له، 

أن نذاآر 1960آان مقرر علينا وحنن ندرس املاجستري سنة  
حماضرات متهيدية ىف التحليل"بعض آتابات فرويد ومنها 

:بعد ذلك خذ عندك  ، مث"حماضرات متهيدية جديدة"و" النفسى
ما فوق" صالح خميمر مث . ىف التحليل النفسى ترمجة دمخس حاالت 

حممد سليمان جناتى، مث حتليل األحالم. ترمجة د" مبدأ اللذة
، هيا بنا يا حممود نقرأ باحرتام،..مصطفى صفوان . ترمجة د

 . مث ننقد فيما بعد، حني نكون أهال للنقد، لو مسحت

نظرياتأما التطبيق فلم يعد مطلوبا وال مقبوال تطبيق 
 . فرويد حرفيا عرب العامل 

 مراجعة حمدودة) 3من1(حنن وفرويد اآلن    :حممود حممد سعد. د

أجد أن نظرية تعدد الذوات إلريك برين هى أقرب النظريات
 !للمدرسة الرخاوية؟ فهل هذا صحيح؟

 :حييى. د

ال أعتقد ذلك حتديدا، مث إنه ال يوجد بعد شئ امسه املدرسة
 الرخاوية،

من أن حتتوى ما  ظرية إريك برين حبدسه الطيب، أبسطإن ن
 ،"نظرية"وصلىن وأعدت تشكيله فيما قد يسمى 

ما وصلىن فقمت بتشكيله له جذور بيولوجية عميقة، األمر 
 الذى مل ينكره إريك برين وإن آان مل يستثمره بعمق آاٍف،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـ"  يــــوميــــــــا "   1964
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 Objects" العالقة باملوضوع "أنا بدأت من نظريات 
Relationىف البيولوجى آتاريخ حيوى  ، وقد غرستها غرسا

، األمر الذى يتكررRecapitulationحسب نظريات االستعادة 
بإيقاع جدىل عرب االيقاع احليوى املستمر حسب ما أشرت إليه ىف

مث هى متتزج مع بعض Link" دراسة ىف علم السيكوباثوجى"
تعددات يونج، لكن األهم أا تتعمق معه ىف فكرة النمو حنو

دون بلوغه، وأخريا فإن فكرة Individuation" التفرد"
"إريك إريكسون"النمو املستمر عرب األزمات الىت قال هبا 

بالذات هى أيضا من أساسيات ما فتح ىل أبواب جدلية النمو
 . احليوى بأزماته املتتالية، ومفرتقات طرقه املتعددة

يذآرىن الكثريون أنه آن اآلوان جلمع آل ذلك ىف عمل واحد،
 أظن أن هذا ممكن، وال أن أحدا مجع نطريته ىف عمل واحد،وال

ومع ذلك فأنا أحاول بني احلني أن أضيف هنا، وأعيد الشرح
 . هناك، وربنا يسهل

 2008-4-23التدريب عن بعد : حممود حممد سعد. د

هو عالج ىف حد ذاته حىت" الطرح"هل من املمكن أن يكون 
 من حدته؟دون أن ينتبه إليه املعاجل ليخفف 

 :حييى. د

 طبعا ممكن

 2008-4-23التدريب عن بعد : حممود حممد سعد. د

وصلىن أنه البد أن تكون عني املعاجل على الزمن الذى سينهى
 فيه اجللسات حىت يستعد للتعامل مع عملية الطرح

 :حييى. د

 .هذا صحيح من حيث املبدأ، مع درجة مناسبة من املرونة

 مراجعة حمدودة) 3من1(ن وفرويد اآلن حن: حممد شحاته فرغلى. د

 .مل أآن أعرف مقامات احلريرى هبذا اجلمال والروعة

 :حييى. د

لكن فرويد عرفها، وقرأها باألملانية، واقتطف منها ما
 أعانه بذآاء مطلق وخبث مجيل على ما يريد إبالغه،

أال يستأهل آل هذا أن نرفع له القبعة، مهما حتفظنا على
 .؟!يهبعض ما وصل إل

  2008- 4- 26مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة : عمرو حممد دنيا. د

 "يا ليتىن أعلم إىل أى نوع داخل اجلنس البشرى أنتمى؟"

 :حييى. د

 ، انت تنتمى إلينا رغما عنك، أم !!يا رجل!! يا رجل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيصدار إ(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1965
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أنك تشعر أحيانا بأعراض بوَشوٍٍٍٍٍية، أو لعلك تشم رائحة برتول
 .ىف طبقات وعيك

الناس ينتمون إىل الناس دون قصد، اللهمحىت لو مل تعرف ف
 إال هؤالء الذين انسلخوا عنا حيسبون أن هلم البقاء دوننا

- 26مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة : عمرو حممد دنيا. د
4-2008 

مازلت أرى أن البقاء ليس لألقوى وإمنا لألآثر قدرة على
 !!سحق والتهام اآلخرين

 :حييى. د

ية احليوية البحتة تتكلم اآلن عنحىت الدراسات التطور
ىف البقاء، وعن دور التالؤم ىف ذلك ultruismدور اإليثار 

إخل، فلماذا هذا االصرار على قوة السحق وهى قوة سلبية
 تسحق أوال من يستعملها يا أخى

 2008-4-22مقامات : أمحد سعيد حسني. أ

"آومة رعب"، " املقامة"هل من املمكن أن يَلخَّص مفهوم 
 وموضوعها؟ ولو حىت ىف ثالث سطور

 :حييى. د

 طبعا ال 

 2008-4-27  )1(مبارزة ) نقد: (رامى عادل

 , أجتاح حضن اخلطيئه الباآيه

 ,اجلريح سعل حيت غشاه الدمع

 ,مال حنو أصفاده يقبلها

قام بزخرفة عنوانه القدمي يف صفحة حذائه استعدادا
 ,للرحيل

 ,أوى لفراش املتعه الرخيص

 ,نتحب دفعا لغوايته أمال يف استثمار قربهوجدها ت

 شاآيا, . باصقا ما تبقي منها فيه, فشج وجهها باسنانه
مارا بالعمر, خماصما قدره والعنا آل امل وإميان, ضعفه

 .بالغا بزحفه صبح قريب, التافه حنو وعورة ووحل آخر 

 .......... 

 يا عم حييي باسم احلق،.... 

قاصدا التبعوك لكن بعدت لو آان عرضا قريبا وسفرا 
 ..عليهم الشقه

 .)مبناسبة تاثرك مبن يدعونك للتوقف( 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1966
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 :حييى.د

فتحت علينا يا رامى منهجا ىف النقد أخشى أن يدخل منه
غري أصحابه فنجد أنفسنا ىف مأزق مثل املأزق الذى يقع فيه

 .حاليا ما يسمى قصيدة النثر

 )2(آومة رعب ) نقد: (رامى عادل. أ

 ,تنسلت العباءه الفاخره 

 ,مغمض العني خبيثها يف محاقه واعيه

 .وخبثه االزيل اوحي له بنسج وعي خائف

 .تنشر حلنا من أفظع قاذورات الدنيا وسرمدته الباآيه

  .وتنحين امامه هيبتها القارصه

وأضفي علي آوآبتها زيف آهلة. شج قميصها وانتحب وامشأز
 ,القصر

 ,ولعنا سويا جميئهما

 ,رآبتها قرصها يف خدها وعضها يف 

,متهل حنوها بعّنيته اخلائبه، وادرآه الصياح األعلي 
 راقبهما النيل وقد اسبال جفوما

 :حييى. د

 .نفس التعقيب السابق

 )2(مبارزة ) نقد: (رامى عادل. أ

تراجع وتقهقر واندحر ناعتا اجلميع بامللعونني السفله
 ,سابا باصقا رغم انفه

 ,وتصميم والضربات القاصمه تتوايل يف حريه 

 ,يتهاوي حتت الكف الصاعده اهلابطه علي صدغه 

جيز علي اسنانه فتصر, يتالفاها ويستمر يف تراجعه املخيف 
 .صريرا مزعجا

ينتحب, هل يصارع الشياطني حقا ام انه القدر املزعج 
ينتهز فرصه ليفقد دمعه حتايلت عليه لتسقط ويستمرا, ويفر

 . ته ومترده االعمياال بدي هو ودمع يف سقوطهما اخلرب

 :حييى. د

 !! يقرأك مرتني يا رامى  ياليت ابن أخى حممد ىف اسرتاليا

ألحتفظ لك حبق" نقد بني قوسني"مث اعذرىن أنىن أضفت آلمة 
 .السبق ىف هذا املنهج

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1967


