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:مقدمة

 . أعتذر مرة أخرى ملن مل أرد عليهم

فقد تراآمت. أريد أن أطرح تساؤًال أحتاج فيه للرأى
مهمة من أصدقاء وصديقات جادين، لكن عندى تعليقات

بالنسبة لنشرات قدمية، وأنا استسمح األصدقاء أن أعود
بربط واضح أرشيف النشرةإليها مهما َقدمت، فهى موجودة ىف 

 .ملن يريد أن يرجع إليها

 ما رأيكم؟

 2008-3-26لغة اجلنس، واجلنس آلغة : عرفة أسامة. د

ىف العدوان املشرتك هلم هو اآلخر، احملور :عن اجلنس والعدوان
إذا هذه القطبية ..."مع" وىف اجلنس احلرآة" ضد"احلرآة 

ما وراءمها، يبدو جتليان ملا ى ماعل" مع.."الضد والـ "
أم هل مها جتليان جلدلية املوت احلياة؟ الذى وراءمها وحمرآهما

املوت جتليان بالتحديد لقلق املوت؟ وان آان يصعب فصل حرآية
 .مبعزل عن حرآية احلياة

 :حييى.د

هو ليس ضد احلياة -مرة أخرى ليست أخرية -العدوان 
:ىف اإلنسان خاصة، وإبداعا آما آمل أن يكون -بالذات، هو

هو ضد السكون، ضد اجلمود، هو اقتحام للبالدة، هو تعتعة
متكامال مع -ىف إجيابيته -جسيمة للوعى، وهو هكذا ينشط 

اجلنس وغري اجلنس،  آل ما خيدم احلياة ويعيد تشكيلها، وما
دمت قد وصلت إىل رؤية صعوبة فصل حرآية املوت عن حرآية

ت ضمنا إىل صعوبة فصل إجيابية اجلنس عناحلياة، فقد وصل
 . إجيابية العدوان

أما سلبية أى منهما وآليهما فحّدث وال حرج عن التناثر
 .واالغرتاب بلذة منفصلة أو قتل غىب أو غري ذلك

# # # # 

 2008-3-29فرسان العصر ): تعتعة(: شوقى آرمي. د
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بس شكلها حاجة...مش فاهم املسرحية اوى يا دآتور حييى
اللى ىف العنوان" \تصلح االن"\حتزن واللى حيزن اآرت آلمة 

حسبنا اهللا...حاجة اتغريت مفيش 2008حلد  1980؟؟؟ يعىن من 
 ونعم الوآيل

 :حييى.د

 ا،إىل ماهو أآثر نذير" فيه حاجة تغريت"ال، 

 ..وها حنن حناول أن نغريها إىل ما يصحح املسار، وإال 

 ما رأيك؟ 

 !؟"..معنا أم مع التانيني"أنت 

برجاء وضع ما تشاء... قصة قصرية جديدة(: شوقى آرمي. د
 . 2008-4-2 ):من عنوان

 )فرحة(نوان ممكن يكون الع

 حلوة حكاية فحولة انوثتها دى

القصة دى فكرتىن اىن بقاىل آتري ماصيفتش، وفكرتىن 
بالرمل، و صوت البحر، نفسى اهديك بقا حاجتني من عندى

 :االوىل قصيدة لنيتشة حرآتىن وفكرتىن بك

 أيها االنسان انتبه :الدقة االويل 

 لعميق الليل ا ماذا يقول منتصف :الثانية 

 منت لقد منت لقد :الثالثة

 وهانذا استيقظ من حلم عميق :الرابعة 

 أن العامل لعميق  :اخلامسة 

 وانه ألعمق مما ظن النهار :السادسة

 عميق ىف امله  :السابعة 

 سروره اشد عمقا من امله  و :الثامنة 

 احلياة فاألمل يقول افن و غادر :التاسعة

 اخللود بينما آل سرور يريد :العاشرة

 العميق يريد اخللود اخللود :احلادية عشرة

 .................................. :عشرة الثانية

احلاجة الثانية بقا اغنية لسيد درويش مش عارف مسمعة 
حاآتب لك آلماهتا...باستهبل  معايا ليه او ميكن عارف بس

 :من باب املشارآة

 ...حق  مالكش أهو دا اللى صار وادى اللى آان 
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 مالكش حق تلوم عليا

  تلوم عليا ازاى يا سيدنا 

 بالدناما ماهوش بإيدنا وخري

  قوىل عن أشياء تفيدنا 

 !!!!عليا وبعدها أبقى لوم

 :حييى.د

 شكرا للهديتني

وصلتىن قصيدة نيتشه عرب باب مفتوح، وفورا شعرت بعالقتها
ذة،بالقصة أما أغنية سيد درويش فقد قفزت إّىل من الناف

وسأدعها ترن ىف وعيى حىت تلتقى ببعض القصة ىف نقطة مشرتآة
أآيده لكنها وراء أفقى اآلن، فهى وشطارهتا، وحىت حيدث ذلك

 " ال تلوم علّى وال ألوم عليك"

 ماشى؟

# # # # 

 2008-3-28) لغة اجلنس واجلنس آلغة(: حسن سرى. أ

اجلنسية ذلك منهج علمه بالنسبة للالحتشام ىف ذآر األلفاظ
:لنا القران فلم يذآر االلفاظ اجلنسية صراحة فقال تعاىل

َفإَذا َتَطهرَن َفْأُتوهنَّ"  :وقال" َفَلما َتَغشَّاها حمَلت حمًال َخِفيفًا "
 أرجو منكم الرد حول هذة النقطة وشكرا " اللَّه ِمْن حيُث َأمرُآم

 :حييى.د

 شكرا يا سيدى،

القرآن الكرمي يعلمنا آل ما هو آرمي، واجلمال هو ىف 
 تناسق النص مجيعا مع مفرداته،

وحدها، مث اقرأها ىف اآلية" تغشَّاها" اقرأ آلمة : لو مسحت
 توصيله،الكرمية آلها وال تعقب باأللفاظ وستعرف ما أريد 

يا سيدى الكرمي أرجو أن تعيد قراءة املقال آله إذا 
آان عندك وقت، فأنا مل أرفض االحتشام وإمنا أنبه على تشويه

 الفطرة السليمة باجلنب والنفاق، وما وراءمها 

ولو أنىن ذآرت لك اآليات الكرمية القوية والصرحية الىت
يفة، مث طلبت، وهى آلمة قوية وصرحية وشر"نكاح"تستعمل آلمة 

منك أن  تتصور معى لو أننا استعملناها ىف احلوار العادى، أو
 . حىت ىف آتابة رواية، فانظر ماذا سيقولون عىن وعنك

 املسألة ليست احتشام وخدش للحياء العام،

املسألة هى مسئولية الكلمة، واحرتام اللغة، واقتحام 
 غشوشةمسئول بوعى يقظ، ىف مقابل زفة آاذبة، أو رّقة م
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# # # #

 2008-3-27)لعبة التغيري(: حممد غنيمى. د

بأىن قد أخطأت ىف قراءة عنوان اللعبة ، ىف أقر وأعرتف •
انتبهت بعد ذلك إىل ، مث" \لعبة التغيري"\البداية قرأته 

آلمة التغري أوحت ىل بالفجائية وهو" . \ة التغيرلعب"\أنه 
جعلىن أحتفظ عليها قليال ، وآلمة التغيري أوحت ىل بالتدرج ما

إحساس) ولو مؤقتا(ما جعلىن أدفع  وااهدة واحملاولة وهو
واملعىن النهائى . املسؤولية الذى هامجىن خالل اللعبات العشر

أمر صعب مع آونه ضرورياأن ذلك : لدى حول الكلمتني اآلن هو
وما جعلىن أعيد اللعبة األوىل مرة أخرى هو. التطور  من أجل

لرغبىت ىف أن اآون على طبيعىت االعرتاف حبقيقة رهبىت منه ، ال
 )آدا زى ما ربنا خلقىن يعىن(

ىف" \آدا) أظل(أفضل "\السلىب بـ تراجعت عن إحساسى •
حضرتك، علمت أنه اللعبة التاسعة ، ألنه بعدما قرأت لعبات

استمرارا ىف أداء أمثل يناسب الوقت" \أفضل آدا"\ممكن أن 
 .اإلصرار على طلب التغيري وفقط احلاىل، بدال من

املشار أما اللعبة العاشرة فقرأت فيها االستفهام •
، وأجبت عنه" \ليه؟"\على أنه " \بتاع ايه؟"\إليه بـ
الرابعة اإلضافية وصلىن من اللعبة ، ألن ما" \اعرف"\بكلمة 

التغيري ،/التغري معرفة تسبق حماولة) شوية(أنه ال بد من 
التغيري خطوات/وقد خنطوا هبذه املعرفة القليلة حنو التغري

، وأنه فعال" \ميت مرة"\وسريعة باملقارنة باحلساب  فعلية
"\ال هنتغري وال هنتنيل"\ لو ظللنا حنسبها مائة مرة ، ميكن

 .  اللعبة الرابعةآما قلت حضرتك ىف

املكتوب أعاله قد يكون خمالفا لبعض قواعد أعرف أن بعض •
أتبني التغري الذى اللعب ، ومع ذلك رأيت أن أآتبه اآلن حىت

 . ، وهذا وارد جدا" \رمبا بعد سنة"\قد يطرأ عليه 

 :حييى.د

ربنا خيليك يا حممد، هذه املراجعة الطيبة هى عندى من
ية، ىل ولك، جمرد أن نراجع آلمةأهم وظائف هذه اليوم
فتصبح فعًال متعديا، إىل آلمة" أغيِّر"التغيري، والىت قد تعىن 

التغّيُر، لتعىن عملية جارية ميكن تنشيطها، هذا طيب، ها أنت
تراجع نفسك، فنتقارب أنا وأنتم أآثر، نتواصل

 .احلمد هللا..ونواصل

# # # # 

عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى: أسامة فيكتور. د
)25-3-2008( 

آان صعبا على أن أفهم آيف أن اجلنس قادر على إعادة
تشكيل املتواصلني، ويشارك ىف ختليق تشكيالت جديدة ىف الذات أو

 -26ىف مقالة  6األوىل ىف ص أعتقد أن الفقرة .  ناتج خارجهاىف
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 هى اإلجابة 3-2008

 :حييى.د

 صح، 

 هل أعيد اثباهتا لك، وىل، ولبقية األصدقاء؟

عن اإلبداعالداعى، ولريجح من يشاء إليها ىف تلك اليومية 
ألا ال توصل املعىن الذى وصلك خلالقىالتواصلى واإلبداع ا

 .شارحا إال ىف سياق يتجاوز هذه الفقرة

 2008- 3- 30) 5(اإلشراف على العالج النفسى : أسامة فيكتور. د

اصلى واإلبداعاإلبداع التو جعلصهعرض حالة مثل تلك بعد 
اخلالقى فيها الربآة مليون مرة على األقل بالنسبة لقليلى
الفهم من أمثال حاالتى، وتغفر لك إرباآنا مبا جاء من آالم
آبري ىف مقالة اإلبداع اخلالقى؟؟ لو إن هذا الكالم أثق إنىن

ميكن لثقىت فيك) مىت؟ اهللا وأعلم(سأفهم بعضه ىف يوم من األيام 
 . فيما تكتب وفيما تفكر و

 :حييى.د

وربنا يقّدرىن أزيد ىف! يارب خليك يا أسامة، ساحمىن يا شيخ
 وىف آل خري" اجلعلصة"الكالم املفيد والعمل املباشر على حساب 

 2008-3-26آلغة لغة اجلنس واجلنس : أسامة فيكتور. د

وصلىن آيف أنه ال ينبغى أن نتعامل مع أى من الغرائز 
 .مبنطق اخلجل أو التسامى أو اإلزاحة

 :حييى.د

هذا ما آنت أبغى، وأضيف أنىن أعتقد أن هذا مرتبط
جزئيا مبوقف شخصى وخربة ذاتية وليس فقط مبوقف أخالقى أو

 أآادميى، ماذا تفعل؟

 أسامة فيكتور. د 

، بغرائزنا آامال" مبا هو حنن"، نتحضر، نبدع  حنن ننمو
 .وليس على حساهبا

   :حييى.د

 !!، ياليت"ما هو حنن"تصور مدى حريتى ىف استعمال تعبري 

ما"ضمن " ما هو حنن"تصور يا أسامة أنىن أحيانا أقرأ  
"ما هو حنن"، وبالتاىل علينا أن نعرف أآثر فأآثر "أنزل اهللا

وال يقتصر تفسري اآلية الكرمية لالستعمال حىت حتكم مما أنزل اهللا،
 !!!السياسى آدحا إىل آراسّى احلكم

إال لو.. أنا مستحيل أقبل أتغري : أسامة فيكتور. د
)18-3-2008 ( 
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التوقف، وقلة احلساباتوصلىن آيف أن فرط احلسابات معطل حىت 
هتلكه وهتور، وآأن هذه العبارة تساوى اعمل اللى عليك

 . والباقى على اهللا

 :حييى.د

 . حاجة زى آده

 أسامة فيكتور. د

 . أعتقد أن تأثري هذه األلعاب يظهر الحقًا وليس اآلن

 :حييى.د

 أنا أيضا أعتقد ذلك

مدارس ومدارس، ونظريات وافرتاضات: اسامة فيكتور. د
 2008-3-24أساسية 

ال يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ما"آيف 
 ؟"هيته ووجوده ومعناه وغايته

أعتقد انه يوجد الكثري واغلبهم من األصحاء نفسيا حسب
فإما أن.. يتساءل عن ماهيته ووجوده تعريف اتمع، وأما من 

حيققها وأما أن يصري مريضا نفسيا؟ وأرجو اإليضاح إذا آنت خمطئ؟ 

 :حييى.د

 تريدنا أسامة أن نتساءل أم  أال نتساءل؟: يعىن

أو لعلك تقصد أنه ميكن أن نتساءل على شرط أن حنقق 
 وجودنا، وإال منرض

 يا شيخ حرام عليك، ال تصعبها هكذا، 

 ذلك عندك حق  ومع 

 : وهأنتذا تقول

 : اسامة فيكتور. د

 . هى مفيدة جدا وال استطيع حتديد توقيت ومدى الفائدة

 :حييى.د

 طبعا ، ومن ذا يستطيع ؟ 

 : اسامة فيكتور. د

ال: "توقفت آثريا أمام الفقرة األخرية ىف الصفحة األوىل
يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ماهيته

ومعناه وغايته ، آل ما ىف األمر أن هناك من يعىن ووجوده
بذلك واعيا، وهناك من يعيش آل ذلك دون حاجة لفحصه أصال،
وهناك من ينكره عالنية لكنه الميكنه التخلص منه إال إذا ختلص

 . من حياته آلها
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:حييى.د

 . ربنا يسرت

# # # # 

..إال لو .. أنا مستحيل أقبل اتغري : نعمات على. د
)18-3-2008( 

 التغري ملاذا؟؟

 هل هو عدم الرضا عن الواقع واألمل ىف األآرت؟

 أم رفض للواقع؟ أم مشاعة لتعليق اإلخطاء؟؟

 :حييى.د

  التغّير ال حيتاج أسبابا لشرح مربراته، التغّير هو األصل

 : نعمات على. د

 التغري دائما معه خوف وأمل، فماذا نفعل معهم؟؟ 

 :حييى.د

 .طبعا، التغري غال، وآل غال له مثن يناسبه

 .وبعض مثنه هو هذا اخلوف واألمل

 : نعمات على. د

التغري هو شئ صعب جدًا فهو انتقال من وعى إىل وعى ومن
كن ىف بعضمم(ذات إىل ذات ويأتى من الشخص نفسه ال من غريه 

 .فالقرار بيده لوحده آما نعمل مع املرضى) األحيان مساعدته

 :حييى.د

القرار بيده"آان الكالم معقول إىل أن وصلت إىل حكاية 
 ،"مش لوحده قوى"أعتقد أنه " لوحده

إن القرار هو أن أضع نفسى ىف ظروف تسمح ىل بأن أتغري 
 ". أن أتغري"وليس، قرار 

ه مع املرضى فرائع أن نغار منهمأما املقارنة مبا نفعل
وحناول أن نفعل مثلهم، فقط ياليتنا نفعل ذلك فعال مع
املرضى وحنن ندعوهم الختاذ القرار، أو حناول أن نوصل إليهم
آيف اختذوا من داخلهم قرار املرض، وبالتاىل فهم قادرون على

 .اختاذ قرار التعاىف
2(ملاذا احلديث عن االبداع والعدوان : نعمات على. د
 )3من

اعتقد أن الغرائز املختلفة داخل اإلنسان آلها مرتبطة
 )تساند، هتاجم، تنمو، تضمحل(ببعضها بطريقة أو أخرى 

 حييى.د
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هذا هو املنطلق الذى أسعى لتوضيحه

 )2008- 3- 24(مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية : ىنعمات عل. د

استفدت آثريا من معرفة انواع النظريات املختلفة واملدارس
 ولكن هل سيستفيد منها القارئ الغري ممارس للمهنة؟؟

 :حييى.د

 .ال أعرف

أن انبه آل املتحمسني هلذه الفكرة عن احتمالأريد 
 مضاعفات من هذا االختزال والتحديد؟

 .وسوف أرجع لذلك ىف الندوة وغريها 

# # # # 

 2008- 3- 18.. إال لو .. أنا مستحيل اتغري : حممود حممد سعد. أ

معرتض على أن يكون التغري ىف اإلنسان يعمل دون تدخل
 العقل بصورة أو بأخرى

 :حييى.د

ولكن ما العمل لو آان هذا هو" إعرتض زى ما أنت عايز"
ما حيدث غالبا، أنا ال أحاول أن أمهش دور العقل، ولكنىن

 .أحرتم أن لنا أآثر من عقل

 2008- 3- 18.. إال لو .. أنا مستحيل اتغري : حممود حممد سعد. أ

التغري هو مسه آونية، ىف مجيع الكائنات احلية، عملية صعبة
 .البشرجدا ىف 

 :حييى.د

هأنت ذا تقوهلا بعظمة لسانك رمبا املشكلة ىف الوعى
 . بالتغيري

 2008-3-22بريد اجلمعة /امتداد حوار: حممود حممد سعد. أ

رخيهاأنا أتراجع عن ضرورة أن خترب املرأة زوجها بتا
 . قبل الزواج، وربنا أمر بالسرت) خاصة اجلنسى(

 :حييى.د

آما قلت اليوم ىف موقع آخر، أظن للصديق حممد غنيمى،
 أنا أرحب دائما بالرتاجع سواء ِمّنى، أو من أى حماور 

# # # # 

 ..أنا مستحيل أقبل التغيري، إال لو : عبد ايد حممد. أ

معطل، ومعرفة نتيجةاإلدراك أو الوعى بالتغيري بيكون 
 . التغيري مسبقا ليست دائما مصدر طمأنينة
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:حييى.د

 هذا ما أفرح به حني يصل ألحد، 

 . عالربآة

# # # # 

-3-18.. إال لو .. أنا مستحيل اتغري : حممد امساعيل. أ
2008  

 وصلىن أن التغيري يكون اضطرارًا  

 .وأن الوعى بالتغري معطل

 :حييى.د

 فعال معطل، 

 تج عنه تغيري زائفوقد ين

االعرتاف هبذا االضطرار واقع رائع ولكن شرحه صعب، ألن
 أغلب الناس تتصور أن معىن ذلك أنه قهر من اخلارج، 

هو اضطرارى مبعىن أن احلرآة املستمرة على مسار النمو
 تفرضه فرضا،

 .وأنه حني يرتاآم قدر من هذا الفرض، تضطر مسرية التغيري

- 24(مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية : حممد إمساعيل. أ
3-2008( 

األربع مفاهيم ىف. التقسيمات مفيدة جدا. املدارس آلها
 .تقييم املدارس وصلتىن وأضافت ىل

 :حييى.د

 [1]1سوف نرى ىف الندوة

# # # # 

– 3 – 29فرسان العصر : تعتعة: لسيد علىعبده ا. أ
2008  

 .عرض هذه األعمال مهم ومفيد فاللغة بسيطة وموجهة

 :حييى.د

بصراحة يا عبده أنا مل أقرر بعد هل أواصل مثل ذلك
للناس حبق وموضوعية أم أا خربة شخصية استعمل فيها هذه

 . النشرة ألعرب عن نفسى أآثر 

 .شكرا لتشجيعك 

 يفهمها، بدرجةمن األصدقاء من قال إنه مل مع أن هناك
 .آافية أو مفيدة
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ترويض:  االشراف على العالج النفسى:عبده السيد على.أ
 2008-3-30املخ البدائى ىف املريض وأهله 

جدا اىن ماحكمش على األم من فوق واقبل احلكاية دى،صعب 
 صعبة جدا جدا

 :حييى.د

هذا صحيح، ولكن ماذا نفعل ىف ما هو صعب موقفنا من
 الصعب خيتلف، وهذه بعض التنويعات 

 "تلبيخ"وهات يا ) والحاجة(أن ندعى أنه ليس صعبا  -1

أن نبالغ ىف الصعوبة حىت يصبح مستحيال، فنجد ما يربر -2
 زيدا من العجز م

أن نواجه مسؤليتنا وعجزنا معا، ونعمل ما نستطيع، -3
ونستعني ببعضنا البعض، واهللا يقدرنا على ما النستطيع،

 ويعيننا فيما نستطيع

 ما رأيك؟

 2008-3-26لغة اجلنس واجلنس آلغة : عبده السيد على. أ

برجاء توضيح آيف أن انفصال لغة اجلنس عن اجلنس هو عالمة
 ال اجلنس عن الوجودألنفص

 :حييى.د

شكرا، وأرجو أن تنتظر قليال وسوف أعود إىل آل هذا
 .تفصيال قريبا جدا

 :عبده السيد على. أ

 . وصلىن أن التكاثر وسيلة لتطور نوعية الوجود

 :حييى.د

ال طبعا، التكاثر هو للحفاظ على النوع، أما التواصل
 . فهو الذى يرتقى بنوعية الوجود

، إال لو..أنا مستحيل أقبل اتغري : سيد علىعبده ال. أ
) ..18-3-2008( 

 . الوعى بالتغيري معطل 

 :حييى.د

 . تكرر مثل هذا التعليق املهم، وأنا سعيد بذلك

 : عبده السيد على. أ

أفرتض انىن أوجه مسار تغيريى دون وعى آامل من خالل رد
فعل ما أقوم به على الناس وبالتاىل يصبح التغيري أداة

 للتكيف
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:حييى.د

أظن هذا، لكن التكيف يتم أيضا ىف حدود عدم الثبات، ألن
نقالت التغيري احلقيقى يصاحبها قدر من عدم التكيف إىل تكّيف

 .أعلى

- 24(مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية : عبده السيد. أ
3-2008( 

تقسيم املدارس واملقارنة بينهما استفدت منها جدًا، اول
 املقارنة هكذامره اجد هذه 

 :حييى.د

 ...شكرا، ولكن 

# # # # 

-24(مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية : عبري حممد رجب. أ
3-2008( 

طول الوقت آنت بأآره مادة نظريات علم النفس بسبب
تعددها وتداخلها، ولكن طريقة العرض هبذا الشكل املنظم

 .واملوجز سهل على الكثري للفهم بشكل أفضل

 :حييى.د

 :ة أخرىمر

 ..... ، ولكن .....نعم

-25(عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى : عبري حممد. أ
3-2008 ( 

 قرأت هذه اليومية ووجدت صعوبة آبرية ىف فهمها

 :حييى.د

 .عندك حق، وسوف أعود غالبا إليها مرارا وتكرارا

# # # # 

 )2008-3-17(لعبة التغيري : حممد عبد الفتاح خليل. د

هل اعرتف جبمودى وعدم تغيريى فأقدم اقرارًا! خميف جداآالم 
 personality(مكتوبا أنىن أعاىن من اضطراب ىف الشخصية 

disorder (ام أدعى انىن اتغري او احب التغيري مع اىن ال احبه
 !واخاف منه آثريًا

 :حييى.د

يا أخى إفعل ما تشاء وحتمل مسئوليته، يا لصدقك
 !الرائع، يا حممد
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:مد عبد الفتاح خليلحم.د

خطرت ىل فكره، رمبا يكون االنسان االقرب إىل العادى
normal ) مع عدم وجود تعريف نقيس به هذا الـnormal(

يتغري تغريات بسيطة ومتالحقة حىت تكون احملصلة تقريبا خط
بينما. مستقيم، فال تكون هناك ارتفاعات واخنفاضات آبريه

عات واخنفاضات آبرية تبتعديكون املرض النفسى هو ارتفا
 مبسافة آبرية عن خط احملصله

 :حييى.د

هذا صحيح بشكل ما، لكن البد أن نعرتف أنه لكى تكون
االرتفاعات واالخنفاضات مرضا، البد أن تكون حمصلتها سلبية إىل
أدىن، ألن مثة ارتفاعات واخنفاضات ىف االبداع، تنتج تغريا

 .رائعا وثورة تشكيلية أصيلة

 : حممد عبد الفتاح خليل. د

متلكىن إحساس افضل عندما وجدت اغلب الناس مثلى ترفض
 .التغيري أو على االقل ختشى منه ومن إعالن عدم الرغبة فيه

 :حييى.د

أظنك الحظت أن بداية التغيري احلقيقى، هو رفض التغيري أو
 اخلوف منه

 : حممد عبد الفتاح خليل. د

التغيري البد ان يكونعندى بعض التحفظ على فكره ان 
اعتقد اننا ىف آل. بشكل فيه غموض او عدم معرفة بالناتج

تغيري يكون عندنا تصور ملا سيحدث حىت ولو مل يكن آامًال، حىت
التغيري الذى حيدث عند املرضى يكون عندهم نوع من التصور ملا

 .سيحدث وينتج

 :حييى.د

إن التغيريال أوافقك، إذ أن خربتى أنا نفسى مبرضاى تقول 
احلقيقى هو نتاج جانىب لسلوك طريق منو حقيقى بأقل قدر من
التخطيط املسبق وهذا ال يعىن خماطرة إىل اهول بقدر ما هو
حفز احلرآة، بل إنىن أربط ذلك بشكل ما باالميان بالغيب ذلك

 .الباب الرائع اهول

 : حممد عبد الفتاح خليل. د

لفكرة ان التغيري جمهول ال رمبا اقول ذلك آنوع من الرفض
 .اعرفه أو ان اعرتف اىن افعل ذلك

 :حييى.د

 من حقك

# # # # 
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 )2008- 3- 16) (4(اإلشراف على العالج النفسى :شريين سعيد.د
أنفسنا ىف" وضع"وقف هذا االسلوب مفيد ألنه جيعلنا ىف م

موضع املريض مرة، واملعاجل مرة، ومن هنا تكون البداية
 يعىن التدريب. للعالج

 :حييى.د

 شكرا، آانت أغلب اآلراء ىف هذا االجتاه

 )2008-3-17(لعبة التغيري : شريين سعيد. د

 ........حلسن... أنا خايف اتغري: اللعبة االوىل

أو أآون مش أنا حاجة أآون أوحشأنا خايفة أتغري حلسن  •
 .تانية ما أعرفهاش

أنا لو فضلت زى ما انا آده على طول: اللعبة الثانية
 ...........ميكن.. 

أجتنن أوأنا لو فضلت زى ما أنا آده على طول ميكن  •
 .أتعب بقيت عمرى

 ...........علشان... أنا البد اتغري : اللعبة الثالثة

هى احلياة إيه غري شويةالزم أتغري أنا البد أتغري علشان  •
 .تغيري دا ربنا حىت بيغري ىف شكلنا علشان منيز بعضنا

أنا علشان اتغري الزم أحسبها ميت: اللعبة الرابعة
 ...........وإال.... مرة

جايز أندم وإالأنا علشان أتغري الزم أحسبها ميت مرة  •
 .ندم صعب ميكن ميوتىن

ها شويةأنا علشان اتغري الزم أحسب: لعبة أضافية
  ....ميكن

 .أآون غلطانةأنا علشان أتغري الزم أحسبها شوية ميكن  •

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: اللعبة اخلامسة
 .........حاروح فني آنت 

أنا لو عرفت ملا أتغري حابقى إيه أو حاروح فني آنت •
 .اتغريت من زمان

ال لوإ... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري : اللعبة السادسة
........... 

آان لألحسن أو علىأنا مستحيل أقبل إىن أتغري إال لو  •
 .األقل أآون راضية شوية عن نفسى وعن اللى بأعمله

أنا مستحيل أقبل أتغري إال لو آان لألحسن أو): مكرر(
 .على األقل شوية تغيري مقبول مىن ومن اللى حواللى
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 .....ساىب إىنأنا لو حاتغري الزم أعمل ح:اللعبة السابعة

 .إىن ممكن أندمأنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب  •

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب إىن ممكن أندم ):مكرر( •
 .أو ما أعجبش نفسى

الظاهر أنا باتغري غصب عىن،: اللعبة الثامنة
 .............إمنا

برده بإرادتى علشانالظاهر أنا باتغري غصب عىن، امنا  •
 .ة آده من جواىأنا عايز

الظاهر أنا باتغري غصب عىن إمنا ما باليد: )مكرر( •
 .حيلة أهو تغيري والسالم

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه: اللعبة التاسعة
 ..........فأنا..... 

برده مشأنا حىت لو عرفت حاتغري ابقى ايه فأنا  •
 .هاستسهل والزم أفكر بدل املره مليون مرة

مشلو عرفت حاتغري أبقى إيه فأنا  أنا حىت ):مكرر( •
هاتغري أو مش هاآون مسرتيح للتغيري ده أو جايز قلقى يقل

 .شوية

مش!! أنا أتغري بتاع إيه: اللعبة العاشرة
 ...........األول

أعرف أنا إيه وعايزةإمشى األول : أنا أتغري بتاع إيه •
إيه وعلشان إيه وراحية فني وده آله الزمته إيه وها يوديىن

 .حلد فني وأخرته إيه

أعرف نفسىمش األول !! أنا أتغري بتاع إيه ):مكرر( •
 .أنا إيه وعايزة إيه وليه

  

 )2008-3-17(لعبة التغيري : عبري حممد رجب. أ

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري : اللعبة السادسة
........... 

أنا مستحيل اقبل اتغري، إال لو آان فيه حد معايا •
 .ىنوساند

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: اللعبة السابعة
 .......... إىن

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب، إىن هاخسر واتنازل •
 .آتري
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الظاهر أنا باتغري غصب عىن،:اللعبة الثامنة
 .............إمنا

الظاهر أنا باتغري غصب عىن، إمنا التغيري ده ىف مصلحىت •
 .وهو أحسن من اجلمود

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه: للعبة التاسعةا
 ..........فأنا..... 

أنا حىت لو عرفت حاتغري ابقى ايه، فأنا مصر على •
 .التغيري

مش!! أنا أتغري بتاع إيه : اللعبة العاشرة
 ...........األول

 .مش األول أقبل املوجود! أنا أتغري بتاع إيه؟ •

 :حييى.د

ابات دون تعليق اصًال، لعلنافضلت أن أنشر هذه االستج
جنرب فاعليتها آما فعلنا ىف اإلشراف على العالج النفسى

 )التدريب عن بعد(

هذا ونالحظ أن شريين قد آررت بعض استجاباهتا على نفس
 . اللعبة، وهذا جائز

 .نالحظ أن عبري أرسلت اخلمس لعبات األخرية فقط آما

# # # # 

فروض حمتملة ىف خلفية االدمان: حممد عبد الفتاح خليل. د
)4-3-2008( 

من خالل(اوافق على ملحوظة اهتزاز السلطة وهو بالفعل 
اخطر من عدم وجودها،) مالحظاتى مع عدد من هؤالء املرضى

 .سوئها ولكىن اختلف مع آونه اآثر خطوره من

 :حييى.د

 لست متأآدا، 

 ورمبا حتتاج املسألة لبحث مقارن حمكم 

لكن اخلوف من صعوبة االتفاق على تعريف إجرائى لكل من
". انعدام السلطة"، و"سوء استخدام السلطة"و" اهتزاز السلطة"

أخشى ما أخشاه أال نتفق وبالتاىل تصبح النتائج أسوأ،
 .آلينيكية املفيدةأو أقل داللة، من االنطباعات اإل

فروض حمتملة ىف خلفية االدمان: حممد عبد الفتاح خليل. د
)4-3-2008( 

اختفاء الزمن آبعد مستقل واعد(مل أفهم ما املقصود بـ 
 ]مجود حرآية النضج[ىف ) فاعل مطمئن
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:يىحي.د

ابتداء أحيلك إىل أطروحىت عن!! واهللا يا أخى عندك حق
1998سبتمرب  -عدد أبريل  -إشكالية الزمن (الزمن ىف املوقع 

 )اإلنسان والتطور -

رك انىن اتعامل هنا مع الزمن آكيان، آحضور،مث أذآ
آمكان آمجال، آبعد فاعل، أآثر من تعاملى مع الزمن

 ) إخل...اليوم  –الساعة آذا (التتابعى 

 إن مجود حرآية النمو هو سبب ونتيجة معا 

يتم استبعاد هذا البعد للزمن، من الوعى من ناحية،
تكون النتيجةآما تتم استبعاد فاعليته من ناحية أخرى، ف

هى تصلب بال تغيري، أو تصور تغري ظاهرى ليس له عالقة
 .بالنمو، ألنه غالبا ما يكون حرآة زائفة ىف احملل

 واهللا يا حممد ال أدرى إن آنت صّعبتها هكذا أم سهلتها 

إىل صعوبة التغيري، -آالعاده –شكرا ملالحظتك ألا نبهتىن 
 .وضرورة مزيد من الشرح

 :الفتاح خليلحممد عبد . د

باالستدراك ىف السطور االخرية) حييى.د(حلقت نفسك مىن يا 
عندما وضحت إن هذه االمور ميكن ان حتدث ىف آل االمراض
النفسية او حىت لالنسان العادى وبالتاىل ال ميكن ان نعتربها

 !اسباب مباشرة تفسر لنا سبب االدمان

 :حييى.د

 قّدر ولطف، 

 ربنا يسرت

# # # # 

 )2008-3-28(بريد اجلمعة /حوار: مى عادلرا. أ

منكث مستظلني, يغمرنا التخبط فتشب السكينه تعلونا
ردا على موقف. مستسلمني حيدونا الرجاء) من وداعه(مستودعني 

أميمة اما. لتالطم الفكرى دوا) د حممد(االغاره على اجلمود
 بروز االنتفاضه فقد تصورهتا قيامه

 :حييى.د

 .أميمة. حممد، ود. شكرا، واألمر مرتوك لـ د

 2008-3-30ترويض املخ البدائى : رامى عادل. أ

....،.... ، .... وان ابويا " ذآر"صدقت انا ان أمى 
)على مستوى تفكريي(وأقنعتها ) امى الذآر(، مث ملا صاحبتها 

اخل...اىن لست خمنث، وتقبلت ان امى ذآر، واىن ابن لذآرين 
 .... ، ....، 
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 سالمات. على فكره الدواء لغى النشاط ده متاما

 :حييى.د

الصادقيا رامى انت تعرف طبعا ماذا حذفُت من آالمك 
املفيد، مع أن عملية احلذف هذه تتناقض ما أوصيت به ىف

، ومارددت به على"لغة اجلنس، اجلنس آلغة"مقدمة نشرة 
 .ىف أول هذا احلوار" حسن سرى"الصديق 

بت بعضها هنا بأقل من عشرةاملهم أن رؤيتك هذه الىت أث
باملائة من مساحتها وقوهتا، رؤيتك هذه قد أفادتىن آثريا ىف

 أن أطمئن إىل بعض فكرى، وبعض نفسى، وبعض فروضى

 شكرا، 

 ولكنىن أنبهك لو مسحت، لو مسحت، 

 .واحدة واحدة

قصة جديدة برجاء وضع ما" الزآام ممنوع": رامى عادل. أ
 )2008-4-2( تشاء من عنوان

 .تلتقط انفى رياحني قرمزيه

 ,إا عامل الوان 

 ,من فرح متانق مذهول 

 ,يتخفى داخال آويكبها 

 ,يطوفان معا حول قدس من االقداس

 .منهفتنبيىن جواهرها ومتانة بنياا بأخبار عن حيطتها املز 

 :حييى.د

 !! ما هذا يا رامى

 . مل أآن أعرف أنك شاعر

 هو العنوان الذى تقرتحه للقصة؟ " الزآام ممنوع"هل 

 وهل هذا الشعر هو من وحى هذه القصة؟

 املهم 

 ليس عندى تعليق أآثر من هذا

 شكرا 

# # # # 

 )2008-3-28(تعتعة فرسان العصر : حممد أمحد الرخاوى. د

 وماذا عن ملستمنية وجودها من الشئوماذا عن الشعوب ا
 آيفما تكونوا يول عليكم، الشعوب املغرورة بعدم الشئ

سيفتح حتما عن وجود آخر يتولد اآلن، خيرج الستار ينسدل
 تاملي احلى من
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:حييى.د

 يدى على يدك، بأقل قدر من الكلمات، 

 وبصوت أقل علّوا

 .ياليت

 )2008-3-27(لغة اجلنس : حممد أمحد الرخاوى. د

يا عمى حييى التنظري صعب قوى واآاد اقولك بالش منه،
فدع من يذق يعرف دون فالصوفية ايضا تقول من ذاق عرف

 الوقت تنظري مع آل احرتامى اهدتك طول

 :حييى.د

حىت يعرف، وقد استغىن عن حواسه" يذوق"طيب، وآيف جتعله 
 .اخلمس أو اخلمسة عشر

 )2008- 3- 31(عقل البدائى ترويض ال: حممد أمحد الرخاوى. د

 وبعدين يا عمنا ما تكتب لنا رايك وفروضك الكاملة عن
فني الفصام من طقطق لسالموعليكم اذا آان فيه سالمو عليكم،

التاريخ وفني البيئة وفني العالج والتفاعالت بني الوراثة وفني
صعبة بس حمتاجة فروض عاملة انا معاك ان املسالة آل دول

 .آترية قوى

 :حييى.د

 بصراحة فّكرتىن، 

 . عندك حق

 ربنا يسهل 

 ولكن لنتذآر وحنن نضع الفروض أن خنتربها أوال بأول، 

 .اخل....لنعدهلا أوال بأول

# # # # 

 )2008-3-29(فرسان العصر : حممد حييى الرخاوى. د

 )اجلزيرة أشاهدهم اآلن أمامى على شاشة(صح، بالضبط آده 

 إذن ماذا؟؟ مث ماذا؟

:ولكنىن أتساءل فعًال ال أقصد إحراجًا أو إجهاضًا للنص املكتوب،
 ماذا أفعل؟ ماذا أقول البىن وبنىت وأنا أحاول أن أجعلهما
 ينتميان لشىء ما وأعلمهما أن يفعال شيئًا ما؟؟ ما هذا الشىء؟؟

 .آيف ال أفعل مثل الناس؟ أيًا آان ما يفعلون مل جيبىن أحد، لو

 :حييى.د

 مل أتصور أن هذا الربيد منك، حسبته من ابن عمك 
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:حييى.د

 مل أتصور أن هذا الربيد منك، حسبته من ابن عمك 

 !!ال أعرف ملاذ

 ال تفعل شيئا عمر وهنا صديقاى، ما دخلك أنت؟. املهم

دعنا نواآبهما، مث نواصل األربعة، اخلمسة، الستة، الـ
 . ئ ما، ونواصل وحنن نصر على ش..

 إذا مل ينقرض اإلنسان  -حتما – وسيتخلق هذا الشئ

نعم، نفعل مثل الناس مع اليقني بأن الناس يفعلون ماال
 )غالبا(نعرف، وهو شئ جيد 

 نفعل آل ما نستطيع طول الوقت: يعىن

 ! أو

 . فنكتشف أننا ال نستطيع أن نتوقف

 هل لنا خيار؟

):عرض احلالة(ترويض املخ البدائى : حممد حييى الرخاوى. د
29/3/2008 

النشاط وهذا النشر بالعامية، آما أحببت ما زلت أحب هذا
 باجللسة أصًال وآاف غياب التعليقات الشارحة حيث الشرح متوفر

 لتفريغ لكالم أصلهملاذا يبدو هذا ا: ما يشغلىن اآلن هو
 شفاهى هبذا الوضوح باملقارنة بالكالم الفصيح ارد؟

السؤال تتعلق مبا أثري عن أعتقد أن اإلجابة عن هذا 
 .(ىف األسبوع املاضى بشكل خاص(صعوبات نصوص أخرى تكتبوا 

ما زالت ترتبط بنوع) أو أعيدها(إجابىت الىت أقرتحها 
آلما آان واضحًا حمددًا،. وىالرخا املخاطب الذى خياطبه حييى

 )حىت ولو آان التحديد ضيقًا ومزعجًا للكاتب(

اخلطاب هنا أآثر تواصلية ووضوحًا، بل رمبا قل الظلم آان
.تبحث عن التعبري عنها الذى ال بد أن تتعرض له آل فكرة

عن يبدو الكالم وآأنىن غريت رأىي الذى آتبته األسبوع املاضى
يب ودوره ىف صياغات حييى الرخاوى، يبدواملخاطب الكبري امله

أن يكون املخاطب مهيبًا بقدر ما هو من أنه ليس من الضرورى
الضرورى أن يكون اخلطاب واضحًا حمددًا

 .احلالة شكرًا على هذه

 :حييى.د

 ! أشكرك على مواصلة التعقيب مث
 ربنا يسهل وأعرف أتابع تعليقاتك اإلجيابية هذه، 

 وأفعل مثلك،
  .هللا خريكأآثر ا
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