
 09I05I2008א – אא
 

I05<I2008>09א

 א/א −252

 :مقدمة

إعتذار مبدئى ملن مل أمتكن من الرد عليهم، لعلهم جيدون
 .صدقاءبعض ذلك ىف الرد على بقية األ

آملحق مؤقت لربيد" نص على نص"مث فتح باب ما أمسيناه 
وهو ما بدأه الصديق رامى عادل مث استلهمناه ىف: األسبوع

املنهج اجلديد لقراءة أحالم حمفوظ، ونأمل إذا تواترت
 .استثارة النصوص بقدر آاف أن نفرد له يوما خاصا

 نقد جنيب حمفوظ: حممد حييى الرخاوى. د

 نك تكمل النقد وان ينشر اى نقد آخر موازيًاانا رأىي ا
  وليس بديال

ىل ملحوظة اخرى وهى ان الشعر منشور آله فعال ىف املوقع
وبالتاىل مازال رأىي ان تتفرغ إلاء مسوداتك الواحدة تلو

يريد ان يقرأك ومن مث االخرى واملوقع ملئ مبا هو انت ملن
 .يتحاور معك ىف بريد اجلمعة

ة ما تريد أن تقوله فلتفعل دون أن يكونوإذا آان مث
 هناك التزام يومى، أى تكون اليومية يومية امسا وغري يومية
 فعال اال اذا شئت ان تتواصل مثال من خالل فكرة جديدة أو غري

 .ذلك

 :حييى. د

 :ثالثة اقرتاحات يا حممد تستأهل النظر، شكرا

أعجز أنىن قد -فيما يتعلق بنقد حمفوظ –وصل ىل األمر * 
أن أآمل بنفس الطريقة بعد أن اضطررت للجوء لفك شفرة

وإن آنت مل!! فعال رغما عىن. احللم بالرموز املتاحة رغما عىن
 أفتعل أبدا، لكنىن مل أفرح مبا فعلت آنذاك،

 .أرجو أن تكون قد اطلعت على التجربة اجلديدة ومربراهتا أمس

ل، إال أىنبرغم أن الشعر آله منشور باملوقع آما تقو* 
 –فجازت التذآرة بشكل ما  –أشك أن أحدا ينظر فيه حىت أنت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2001
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وأظن أن املسألة ليست أن املوقع ملئ مبا هو أنا، فاألهم
هل هو ملئ مبن يبذل اجلهد لريى بعض هذا اجلهد؟ االبن: هو

نبهىن أن النشرة آلها ميكن أن تعترب) مصمم املوقع(إسالم 
ة النشر أحيانا مامبثابة تعريف مبحتويات املوقع، مث إن إعاد

إذا أحرجىن الوقت، –بعد أو بدون حتديث  –أجلأ إليها مضطرا 
 .ومل يسعفىن لكتابة اجلديد

فهذا أمر) وليس يوميا(أما أن تصدر النشرة أحيانا * 
وراد من الناحية العملية، ولكن يبدو أنىن لن أفعلها إال

 .مضطرا

 2008-5-3ل غموض جرمية وتفسري أسه: حممد حييى الرخاوى. د

نفسى بأن أخريًا عدت للقراءة واملتابعة بعد أن ألزمت
من تقدمي الندوة الىت تناولت هذه) أمس(أتوقف إىل أن أنتهى 

والىت آشفت بوضوح أا ىف حاجة لتناوالت متعددة اليوميات،
 .التعدد من مستويات شديدة

 :حييى. د

 !!رأيت آيف

  غموض جرمية، وتفسري أسهل: حممد حييى الرخاوى. د

ىف الندوة الشهرية(ومبناسبة إىن آنت واخد راحىت امبارح 
، أحب)بذوق وتفهم(، لدرجة أن البعض حتفظ )عن هذه النشرة

اإن أقول أن هلذه التعتعة حتديدًا أسلوبًا وحسًا خمالفني مل
عربية ذات صياغة أسلوبية/تعتعة آتابية قلته أمس، فهى

 جدًا، سلسة، وموقف علمى متماسك وواضح ومهم

 :حييى. د

.، شكرا"أسلوبية"و"/ آتابية"فقط مل أفهم ما تقصده حتديدا بـ 

  2008- 5- 4املقامة الثانية نبضة قلب : حممد حييى الرخاوى. د

التعليق للمرة الثانية أحب تكثيف هذه املقامات، وأرفض
فمثل هذه الكتابة حتتاج ملا هو أآثر من. عليها حىت ال تتشوه

 .هذا إن أمكن أصال أى تعليق سريع،

 :ىل تعليقان ال يتعلقان مبوضوعات املقامات

قامات تصوف ليحيى الرخاوى أآثرىف هذه امل يظهر ىل :األول
مع إيهاب اخلراط، أصالة مما ظهر ىل ىف تناوله للنفرى، خاصة

هذا العمل الذى أشرت أآثر من مرة أنىن أفضل عليه قراءة
 .شخصيًا النفرى

هوا أنا فيا حاجة غلط؟؟ أنا أتفاعل مع الصعب :الثاىن
مما أفعل معوإىل حتدياته ومتضمناته أآثر  وأفهمه وأجنذب إليه

هل ذلك ألنه). ىل أو هكذا يبدو(ما يبدو لغريى واضحًا سهال 
ختتلط عندى السهولة بالالضرورة؟ وعندما أآلف نفسى بالبحث عن

 صعبة وراء النص السهل آثريًا ما يتلخبط فهمى؟ ضرورة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2002
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وذآرتىن باملرضى الذين جمرد تساؤالت جاءت على خاطرى
 لسهلةجييبون على أسئلة اختبارات الذآاء الصعبة دون ا

 .أيضًا

 .ربنا يعاىف عننا مجيعًا

 :حييى. د

أنت أوال تعرف أنىن ال أحب أن أوصف هبذه الصفة  -
أو على األقل(، فالسعى إىل املعرفة حىت وجهه سبحانه "متصوف"

له أمساء أبسط وأصدق، وذلك ليس رفضا للتصوف) حنو وجهه
 .هماملعرىف بكل تارخيه الزاخر، ولكن رمبا حذرا من سوء الف

مررت بتجربة جديدة حني قرأت قراءتى على النفرى دون  -
قراءة االبن إيهاب، وأحيانا دون قراءة نص النفرى نفسه،
فوصل ىل شىء آخر مل أآن أتوقعه، فهل حتاول أنت أيضا، وتقول

اجلزء الثاىن(ىل رأيك؟ أنا أحب ما اجتهدت فيه ىف هذا العمل 
 )حتديدا

عالقىت هبذه املقامات، وال بالشعر أنا شخصيا ال أعرف  -
آله، اللهم إال ما خيص تنظريى فيما خيص مقابلة احللم بالشعر،

إىل بعض ذلك ىف معرض احلديث عن املنهج) اخلميس(وقد أشرت أمس 
 .اجلديد لقراءة إبداع أحالم حمفوظ

طبعك هذا ىف تفضيل الصعب، وأيضا ىف آتابة: وأخريا  -
، رمبا ألسباب وراثية، لكنه طبع مزعجالصعب، أحرتمه وأفهمه

 ).رمبا أيضا ألسباب وراثية(

 )العالج النفسى للذهانيني: (أميمة رفعت. د

جملة) النفسى للذهانينيالعالج (هذا الرابط  أشكرك على
، فقد أفادتىن قراءته 1981اإلنسان والتطور عدد يناير 

 :سيئة آثريا، وقد محل معه أخبارا جيدة و أخرى

 :أوال األخبار اجليدة

زال أنىن وجدتىن أسري على الطريق الصحيح وإن آان ما*
 .على الكثري ألتعلمه

 خصيا بلأن الفشل مع بعض احلاالت ال يعىن فشلى أنا ش •
واحلقيقة أنىن فشلت آثريا مما جعلىن... يزيد من خربتى وجتارىب 

 .أقلق أحيانا

أن املضاعفات الىت أراها مع حاالتى هى مضاعفات شائعة• 
 .مما طمأنىن فعال على ما يبدو اثناء العالج،

 :أما األخبار السيئة

ال وجود له ىف املكان الذى أعمل به، بل عالج الوسط هذا* 
وآثريا ما. آخر ىف وادى وهذه املؤسسة العالجية ىف واد أنا

شعرت باحتياجى الشديد للدعم من الزمالء أو اإلدارة أو
 !!النفسيني أو االجتماعيني ولكن ال حياة ملن تنادى اإلخصائيني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) يإلكرتونإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2003
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ال أطمع(اتمع اخلارجى متمثال ىف أهل وأقارب املريض  أن*
عندى، فأغلب مرضاى ال أرى ال وجود له) ىف أآثر من هذا

غاية ذويهم بالسنوات، مما جيعل إعادة تأهيل املريض عملية ىف
 . الصعوبة وحمبطة للغاية

 :حييى. د

شكرا يا أميمة أعانك اهللا ووفقك، فقط أود اإلشارة إىل أن
ما يسمى عالج الوسط، أو اتمع العالجى، ال ميكن أن يقتصر

، وحىتعلى إدخال األهل ىف خطة العالج، وهو غري العالج األسرى
هذا األخري ليس جمرد إشراك األسرة ىف التأهيل، ودعيىن أحيلك

 .اتمع العالجىمؤقتا إىل بعض ذلك ىف املوقع 

فرصة لذلك فأنا أتفهم هذاأما أنه ال يوجد ىف مؤسستك 
متاما، وأعذرك ألن عالج الوسط يساهم ىف حتريكه وفاعليته آل
واحد وآل شئ مبا ىف ذلك املرضى والعاملني حىت الطباخ، بل

 .ولنا عودة. واألثاث واملكان أحيانا

هذا، وقد خصصت لسؤالك ردا على ما عرضت عن عالقتك
"عن احلالة"نشرة ) سنة 51(العالجية باحلالة الفصامية 

رمبا فتحت لنا هذه! يومية مستقلة لعلها األحد القادم
أو دعينا" التدريب عن بعد"الفكرة بابا آخر ملا أمسيناه 

 .حىت يكون للتدريب معامله اخلاصة" املشورة باملراسلة"نسميها 

 )العالج النفسى للذهانيني: (أميمة رفعت. د

 عرف طريقة أخرىعلى أية حال جيب أن أستمر فأنا ال أ
للعمل غري هذه الطريقة، آما أنىن أصل أحيانا إىل بعض

و إن آنت ال أدعوها النتائج اُملرضية برغم آل شىء،
باإلضافة إىل ما يضيفه العالج النفسى ىل أنا". \شفاء"\

من نضج واآتفاء ذاتى، آما أنىن أستمتع فعال بعملى شخصيا
املعلومة من شفقتك على؟هذه  هل تقلل(هذا وبعالقىت مبرضاى 

 ).أرجو ذلك

 :حييى. د

املسألة ليست شفقة، أنا ال أحب الشفقة وال أمارسها،
الشفقة تقلل من االحرتام، االحرتام عندى هو أرقى درجات احلب،
وتزداد قيمته ملن حياول ىف ظروف صعبة، مث يستمر وهو يعرف أن

ة صاحل عنماجد. الظروف تزداد صعوبة، مبا يذآرىن بتعريف د
، النتائج اإلجيابية"أعمل اخلري وارميه ىف البحر"الطيبة إا 

 .قادمة ال حمالة، مهما اشتدت الصعوبات

 أحالم فرتة النقاهة: أميمة رفعت. د

 هى تشعرك بأنكتقول أنك ضقت بالنقد هبذ الطريقة، ف
وهل يسأل العصفور املشورة إذا ...مقيد ومضطر ملا ال تريده
ىف قفصه؟ آن حرا يا سيدى و حلق ىف ما عثر على باب مفتوح

 ..مساء إبداعك

 

  
 اويـــــــــالرخـ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2004
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 :حييى.د

ىف انتظار رأيك بعد قراءة املنهج اجلديد للتقاسيم، أو
اإلبداع، الىت مل أعد أمسيها نقدا، وهو/التنويعات على األحالم

 )أمس(ىف يومية اخلميس فصيال ما تناولته ت

 2008-4-23  )7(التدريب عن بعد : على الشمرى. د

ريا من هذا التدريب وأعتقد انكاستفدت آث حقيقة.... 
باملوضوعية فيما خيص يادآتور حييى احدثت نقلة نوعية تتسم

 موضوع شكوى بعض الذهانيني من آالم يف الرأس

 :حييى. د

 .على، أنت تكرمىن وتشجعىن دائما. شكرا يا د

  2008-5-2حوار بريد اجلمعة : مدحت منصور. د

فالتذاآى على النص وحماولة. أشكرك على مساعدتى ىف صقل جتربىت
 .آلها أخطاء ختنق النص خنقا ىف الذاتية تشرحيه، واإلغراق

 :حييى. د

 .ربنا يبارك فيك، ويسرتها معنا ومعك

 2008-5-5األسطورة واملعىن : عني تادلس. أ

اآتساهبا لقد رآز أفالطون على أن اخلربة بالقدسى ال ميكن
  .....من خالل صوفية خيلقها الطقس

الدائرة أو إعادة أسطرة املقصود هو ابداع من داخل 
 الذى }...{املعىن وتأآيد عليها، والسبب هو األمان الكاذب 

 .اجلزائر من. شكرا.أفسد التصور ىف حلظة ضعف

 :حييى. د

يومية(هذه مشارآة فرحت هبا ألسباب رمبا ذآرت بعضها ىف 
 )"عن ثالثية أحالم مستغامنى... قبل النقد" 7-4-2008

 .شكرا يا عني

 *** 

 )بدون تعليق(

 "غموض جرمية وتفسري أسهل"

 :حييى. د

غموض جرمية"وردتىن تعقيبات آثرية على تعتعة السبت 
سوف أمجعها، آما قد أرد عليها بإجياز شديد،" وتفسري أسهل

 .لعودة إىل املوضوع ىف نشرة قادمةوقد توحى ىل مجيعها با

 : حممد عزت. د

 أن االمثلة الىت أوردهتا هى بالطبع أخطر وأآثر تطرفًا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2005
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وأدعى للتقزز، ولكنها لعبة هلا قوانينها املتمثلة ىف جملس
 والعوملة واتفاقية التجارة احلرة وحقوق االنسان ونشر األمن

اخلروج) تقريبا(األآرب هى استحالة واملشكلة. اخل..الدميقراطية
رمبا(القريب ن اللعبة على األقل اآلن بل ورمبا ىف املستقبلع

 ).بالغة تصلح احللول الفردية فقط وبصعوبة

 :حييى. د

احللول الفردية تصلح إلبراء الذمة الفردية أمام أنفسنا
فردا فردا، وأمام اهللا، أما عموم الناس فهم حيتاجون من آل

 .زاحففرد ما يعني آل فرد لنصد معا هذا اخلطر ال

 : مدحت منصور. د

,املعلومات عن القصة مازالت ناقصة آما تفضلت حضرتك 
الفتاة يف الوالدات وآما تعلم أن األوىل و بعد مثال من ساعد

 .اخلامسة والدات صعبة

الحظت أن أغلب اجلرائم البشعة تتدرج يف االنزالق إىل مث أني
شكلة مامبراحل وآلما قام حبل م البشاعة و آأن ارم مير

السياسة هتدده انزلق إىل مستوى أآثر دناءة، حىت يف جمال
واالقتصاد آلما مر األمر دون صحوة من الضمري اإلنساىن أمعن

 .بشاعة خطوته اليت تليها اجلاني يف

 :حييى. د

 .صحيح ارم أآثر تبلدا من أى فصامى ىف العامل

 : أمحد صالح عامر. أ

ال افهم آيف يستطيع معاجل اوهو سؤال ىف املقام االول اىن 
طبيب نفسى تشخيص اى حاله مهما آانت من آل معلومات مل حيصل
عليها بنفسه مستوفاه آل التفاصيل ليكون انطباع عن هذه

 احلالة؟

 :حييى. د

 وال أنا

 : أمحد صالح عامر. أ

أعرتض على ربط هذا املوقف بالسياسة، ال ما حيدث ىف
صراع ايديولوجى حول معتقد وفكراسرائيل وفلسطني ما هو اإل 

 .قدمي موجود منذ االزل

 :حييى. د

 ال أوافقك وسأرد ىف تعتعة قادمة

 : جمدى حممد السيد. د

وصلىن تشبيه ما تفعله شرآات الدواء مبثل ما فعله هذا
 .الرجل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2006
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  :حييى.د

ما تفعله شرآات الدواء ومثيالهتا وأخواهتا أخطر، وهو ال
 .يقلل من بشاعة هذه اجلرمية

 : راهيم امحدإسالم اب. د

مش فاهم التداخل بني عواطف النفس البشرية ازاى واحد
يغتصب ابنته وحيجزها وىف نفس الوقت يرىب اطفاهلا وخيلى أمها

 تربيهم، وازاى ملا البنت تتعب يوديها املستشفى؟

 :حييى. د

 .وال أنا، حنتاج معلومات أآثر

 : إسالم ابراهيم امحد. د

البشرية، احيانًا تتحدى آلان احنرافات السياسة والنفس 
احنرافات املرض وان النفس البشرية متثل حبرًا تتالطم فيه
األمواج، فهى جمهولة مل نعلم عنها حىت اآلن إال أقل القليل

 .فلم تتحدى الشاطئ

 :حييى. د

 هذا صحيح

 : عمرو حممد دنيا. د

أصبت بالدهشة واحلرية حني حاولت فهم األمر ولكىن آالعاده
أجلته ملعرفىت عن جمرى احلال ىف فهم األمر فلم أر األبختطيت و

وحشا آاسرًا أو جمنونًا عاديًا آما أنىن مل أر الفتاة ضحية
سنة 24سنة فال أختيل مطلقًا دميومة آوىن ضحيه ملده  24طوال 

 ما هذا؟.. دون أى حماولة للنجاه، ولكىن احرتت

 :حييى. د

 .جلميعهلذا وجب تأجيل احلكم، مع رفض موقف ا

 : عمرو حممد دنيا. د

ىف خضم هذه احلرية وجدت شيئا ليس بالقليل من الفتاة* 
بالرضا والقبول بل والسعادة والرغبة ىف هذه احلياه لست

 !!متأآدًا

)روز مارى(آما رأيت شيئا من العلم لدى أم الفتاة * 
أيضا لست!! بل والرضا واملوافقة الضمنية) زوجة األب(

 )جاء اإلفادةبر!! (متأآدًا

 :حييى. د

 .أنا تشككت ىف هذا، ومل أمسح لنفسى بالتمادى ىف أى اجتاه

 :عمرو حممد دنيا. د

 مل استطع أن أرى الثالثة أطفال بالقبو ومل استطع حىت أن أصدق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2007
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 :حييى.د

 وال أنا

 : نادية حامد. أ

يكون" الوحش البشرى.. "أوافق على أن وصف األب بـ
 ى ااننيإهانة للوحوش وباجلنون هو جتريح ألصدقائ

أوافق ان ما ارتكبه هذا الرجل ال ميثل واحد على مليون
مما يفعله بوش أو شرآات الدواء أو شرآات البرتول ىف

 السياسة واحلرب

 :حييى. د

 شكرا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

جرمية(معرتضه على آيفيه ربط هذه اجلرمية البشعه * 
 .والفلسطنيجبرائم العنف الىت حتدث ىف العراق ) الشواذ

 بالنسبه ىل أرى أن هذه اجلرمية بشعه إىل أعلى احلدود* 

 :حييى. د

 ال جدال حول بشاعة اجلرمية لكن َثم جرائم أبشع فعال

 : نرمني عبد العزيز. د

فكرة السعى وراء حتليل ودراسة آل ما امسعه من.... 
األمور الىت حتدث بشكل عارض جيب أن يتم فقط بعد أخذ موقف

مث التوقف عن التعامل معها آأا حتدث آل عام أو آل منها،
شهر هناك مصائب أهم حتدث بشكل يومى وال نشغل بالنا هبا

 .لتكرارها وتعودنا على انتظار حدوثها بكل استسالم

 :حييى. د

 هذا هو

***** 

)مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة(: إسالم إبراهيم أمحد. د
26-4-2008 

إن االحتاد والتآمر هو السبيل إىل مواجهة التآمر وليس
 .حماولة تقليد اآلخر

 :حييى. د

 فعال

  2008-5-5رة واملعىن االسطو: مىن أمحد فؤاد. أ

معرتضة على فكره أن العلم قد قصر دوره على البحث ىف
 ظاهر العامل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2008
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 :حييى.د

اعرتضى يا مىن آما تشائني، أظن املقصود هنا هو العلم
املؤسسى، والعلم السلوآى، وليس آل العلم على أية حال

 ).وبالذات ليس العلم املعرىف مثال(

 2008-5-5االسطورة واملعىن : عماد شكرى. د

 فالعلم فاألسطورة، الدينإىل  بالرتتيبمهنىت تنتمى ) ىف نظرى(

 :حييى. د

أنا فرحان بإجابتك هذه يا عماد، بلغىن منها أا تدل
 .على مهارة اآلينيكية فائقة

هل هذا يصلح!! قراءه النص مبا يستثريه: حممد الشاذىل. د
  2008-5-1 !نقدا آخر؟

هل ميكن اعتبار القراءه هبذا الشكل نوعُا من أنواع
 !!. النقد؟

احلقيقه أن ما حيرآه النص داخلنا يعطينا آمًا ال ائيًا
ءات بشكل جيعل املسافه حنو النص وحنو املبدعمن املعاىن والقرا

 .تتحرك قربًا أو بعدًا بشكل متواصل

 :حييى. د

أعتقد أنىن رددت ردا مفصال أمس عن هذا املوضوع، وخاصة
الشعر"حني اعتربت ما تثريه قصيدة جيدة فينا هو نوع من 

إذ نعيد تشكيله فنيا، حىت دون أن ننطق حرفا واحد" التلقى
 .ىف شأنه

أيضا جتد بداية استثارة مثل هذه االستجابات ىف ملحقو
 .بريد اليوم

  2008-5-4املقامة الثانية نبضة قلب : أسامة فيكتور. د

 وآه لو الناس ناس؟"

 لو اهللا خلق آتري؟

 لو الناس آهلة طيبون؟

الكل عاش احلقيقة مثل زمان يولد نبض اخلالص الذىلو 
 !!!"مثله ليس منه اثنتني

مل أفهم شيئا على اإلطالق وخاصة لو اهللا خلق آتري، لو
 الناس آهلة طيبون؟؟

أعتقد إنك ترتآىن مش فاهم أحسن، وإن آان العكس أآثر
 مفيش مانع.. فائدة

 :حييى. د

 د حييى ىف البداية، أظن أنىن أشرت إىل ذلك ىف ردى على حمم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2009
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عدم(وأيضا ىف يومية أمس عن حمفوظ، وأوافقك أن العكس 
رمبا يكون أآثر فائدة، ألنه قد يسمح لنوع آخر من) الفهم

 .الفهم أن يتوىل املهمة

****  

 "تعلم وشائعا) 3من  2" (اآلن"حنن وفرويد "

 : هاىن عبد املنعم. د

وتغاير) وليس وضعها(اعجبت بفكرة اآتشاف النظرية 
 .قوهتا حسب وضوح آشفها وأدائها اخلدمى ىف وقت آشفها

 :حييى. د

 هذا مهم فعال

 : عبد ايد حممد. أ

 :وصلىن جديدا

 إن الناس تعيش النظريات مث تكتشفها العباقرة* 

ليات التكيف لإلنسانمدى عمق املثل الشعىب وعالقته بآ* 
 .منذ زمن بعيد

 :حييى. د

 هذا ما قصدت توصيله

 إسراء فاروق غاىل. أ

هو العلم مش تراآمى؟ وآل نظرية تيجى تكمل! مش فامهة
على الصح اللى قبلها وتعدل اخلطأ اللى فيه، طب لو آده

 إيه السبب ىف اهلجمة الشرسه ده على النظرية الفرويدية؟

 :حييى. د

ما على النظريات اهلامة، وخاصة بالطريقة الىتاهلجوم عمو
 .فعلها ماآجني هذا، هو تقوية للنظرية فال ختشى شيئا

 : عمرو حممد دنيا. د

مازلت أرى التعددية بوضوح اآرت يومًا عن يوم وليست آما
عرفناها من فرويد أو ايريك برين ولكن اآثر بكثري فأنا

مل مع بعضها ىف ذاتاراها ماليني ماليني الذوات الىت تتعا
 .اللحظة حنو حرآه ما ىف اجتاه ما

 :حييى. د

أخشى أن أعلن موافقىت على رأيك، مع أنىن أوافقك،
دعنا نتفق أن هذا ممكن وأن. فتزداد الربكة ويصعب التواصل

األمر حيتاج منهجا آخر يستطيع اإلملام أآثر مبا نراه رأى
 .العني ونعجز عن تنظريه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـوميــــــــا يـــ"   2010
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 :مشرية حممد أنيس.د

فرويد هبذا ضل أحب أوال أن أشكرك على تناولأستاذى الفا
 الشرح الوايف

فرويد آنت أراه، آما صور ىل وأنا ما زلت مراهقة يهودى
آله أن يغرق ىف مستنقع اجلنس و الرغبات شرير أراد للعامل

 ...املكبوته

و بصورة..رأيته أحسن  وعندما وقع ىف يدى آتاب عنه
 وال... طئ ويعرتف باخلطأ رايته عاملا خي....موضوعية أآثر 

اليوم.... خيجل من التنكر لشيء قاله مث ماعاد راضيا عنه
 ...بفضلك قاربت الفكرة على النضوج

 :حييى. د

 احلمد هللا

 : مشرية حممد أنيس. د

 الشعور والالشعور؟ اآلن بني" \حنن"\آيف نعيش 

 ... أشعر أحيانا آثرية أنه ال فائدة من الشوفان اال األمل

 أحيانا أقول الشوفان ده آخرته ايه أنا موجوعةيعىن
وحاجات آتري ما ينفعش...موجوع منه والعيان بتاعى آمان

 ميكن مستحيل تتغري...تتغري

 :حييى. د

هذا مثن رائع للحياة املسئولة، وهذا النوع من األمل هو
ديوان"شرف اإلنسانية دعيىن أدعوك لقراءة قصيدتى بالعامية 

  ."الدمعة احلريانة"أغوار النفس 

 2008-5-6لعبةالطيبة : مشرية حممد أنيس. د

عليق علىللعبة الطيبة والت حييى شكرا إليضاح حضرتك. د
 املشارآات

اني هأخرج أحسن أنا حاليا يف مرحلة دعكة تانية وآمل
فشكرا انك ساعدت....وأفضل رغم الوجع واألمل اللي مكتفيين

تشوف حاجات آانت عايزة تغمض وما تشوفهاش سواءا تلميذتك
 .بالتعليق باللعبة أو

 :حييى. د

 لِك نفس التعليق السابق

مواصلة عرض األلعاب وهذا قد يزيد ىف إصرارى على
 .بالطريقة األخرية

 : مشرية حممد أنيس. د

 أنا شفت و اتأملت و "\قالتلى  وزى ما واحدة مرة.... 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2011
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اتوجعت و بعدين معرفتش أهرب من احلاجات والناس اللى
وأمنو وأآرب ومش... لكن قررت أبطل أشوف شوية ...واجعيين

 "\"\هأقف ومش هأغرق ىف االآتئاب

ل لنفسى حىت على املستوىايه رأى حضرتك أنا دلوقت بأقو
اللخبطة واألمل والوجع ضرورى ألىن أآيد هطلع منهم الشخصى ان

احلكاية ملهاش الزمة ومش عارفاهلا أفضل وأنضج واوقات حبس ان
 ..حل

 :حييى. د

طيب، ما هو أنت عارفه آل حاجة أهه بشكل طيب جدا،
لعلك توافقيىن أن ما نعيشه هكذا بأمانة هو هو. ربنا معك

 .حللا

 : مىن أمحد فؤاد. أ

اعرتض على أن وظيفة احللم هى أنه مبثابة صمام أمن ضد
 .اجلنون

 :حييى. د

يا شيخة حرام عليكى، أرجو أن تقرئى ىف أى مكان عن
جتارب احلرمان من النوم أو احلرمان من احللم أو أن تعودى إىل

أو أن "اإليقاع احليوى ونبض االبداع"نظريىت عن األحالم ىف 
تتابعى أيا من املرضى الذين تعرفني وتالحظى مدى التدهور

..الذى حيدث هلم إذا مل نوفر هلم قدرا طيبا مفيدا من النوم
 إخل

 : مىن أمحد فؤاد. أ

النوم نفسه،وصلىن النشاط احلامل أثناء النوم أهم من 
 .وآأننا ننام لكى تسنح لنا الفرصة لنحلم

 :حييى. د

وهذا بالضبط هو ما مينع اجلنون، فلماذا االعرتاض على أنه
 .صمام أمن

 : نرمني عبد العزيز حمرم. د

ال أستطيع تشجيع نظرية بعينها ىف تفسري األحالم فاألمر ال
 .يزال رغم آل النظريات شديد الغموض

 :حييى. د

آما أوضحت دائما ليس مبحتوى –حيح، واالهتمام اآلن هذا ص
احللم، وال بتفسريه وإمنا االهتمام هو بوظيفة احللم وآلياته

 ).الوقاية(التوازنية للتعلم والنمو التكامل 

**** 

 ملحق بريد اجلمعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2012
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 "نص على نص"

هذا امللحق هو استجابة مغامرة لطالقة تداعى تعقيبات
اإلنسان(لة رامى عادل وآخرين، وقد تذآرت أننا ىف ا

حممد"األم، قد بدأنا مثل ذلك حبوارنا مع املرحوم ) والتطور
بشطحاته الرائعة، مث بدأ باب حوار الذى احتوى" جاد الرب

أآثر مما آنا نتوقع، آذلك نشرنا نصوصا تلقائية من مشارآني
فقط هذا "آتابة"تلقائيني مل نعرف آيف نصنفها فامسيناها 

رمبا يفتح بابا" نص على نص"ه اسم امللحق الذى أطلقنا علي
رائعا لنوع آخر من احلوار غري آل األنواع الىت ذآرناها ىف

احلاجة لكل) 2(يومية الفروق الثقافية والعالج النفسى(
ر يتجاوز احلكم على، هذا النوع من احلوا)أنواع احلوار

، وهو حوار"أثبت لك"و" أثبت ىل"النص، أو تفسريه أو 
 .متسامح رحب، جيوز فيه، وعليه آل شئ

لو جنح، أن يستثري إبداع األصدقاء القادرين!! ياه -
 !!حبق

لو جنحنا من خالله أن نبتدع منهجا يقربنا من!! ياه -
ري والتأويلبعضنا باحرتام، بدال من األحكام الفوقية والتفس

 .والوصاية

لو تعلمنا منه أن آل إنسان مبدع بالضرورة!! ياه -
حاله آونه إنسانا، ولو جاءت مجلة واحدة أصيلة ىف حماوالته

 .باالستجابة الستثارة نص آامل

لو تعلمنا من خالل هذه التجربة أن يستثرينا!! ياه -
غموضالغموض إىل غموض منري، يكون جمموع الغموض إىل الغموض 

 أقل، بدال من تعسف الوصاية واالحتجاج اجلاهز على الصعوبة،

 وآمال أخرى آثرية

 .هيا حناول دون تصنيف أو حكم

ألن رامى عادل هو صاحب السبق ىف آل من الشطح واإلبداع
معا، فسوف جنعله يتصدر احملاولة خاصة وقد مشلت تلقائية ثالثة

د هو قصةنصوص على أوقات متباعدة، استثارهم نص واح
فأوردناها مجيعها، وهذا أيضا يشري إىل أن أى نص" مبارزة"

على نص ليس بالضرورة هو اية التلقى املبدع، لكنه قد
 .يتطور، أو خيتلف أو يرتاجع بإعادة القراءة

مث نضيف نص الصديقة أمل زآى الىت بادرت باالستجابة إىل
وعسى والذىاملنهج املقرتح لقراءة أحالم فرتة النقاهة لعل 

نعتربه فتحا فيما نأمله نقد على نقد، وهى الىت سبق أن
رؤية هامة مل ختطر على بال الناقد) 39(  أضافت إىل نقد حلم

 .األول

 باهللا عليكم

 .أال تستحق املسألة التجربة جبدية مثابرة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2013
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 2008-4-27مبارزة)1: (رامى عادل . أ

,تراجع وتقهقر واندحر ناعتا اجلميع بامللعونني السفله
سابا باصقا رغم انفه، والضربات القاصمه تتوايل يف حريه

,يتهاوي حتت الكف الصاعده اهلابطه علي صدغه, وتصميم
جيز علي اسنانه فتصر, يتالفاها ويستمر يف تراجعه املخيف

,طني حقا ام انه القدر املزعجهل يصارع الشيا. صريرا مزعجا
ينتهز فرصه ليفقد دمعه حتايلت عليه لتسقط, ينتحب ويفر

 .ويستمرا يف سقوطهما اخلرب األبدى هو ودمعته ومترده االعمي

سبق نشرها ىف بريد اجلمعة السابق فارسل رامى: ملحوظة(
 )لنا هذا النص اجلديد

  2008-4-27مبارزة ) 2: (رامى عادل. أ

 املوت اذن هو اليقني حبتم الوالدة وبالوعى الفائق قبل وبعد

 اذن فلنقتل آل االشباح املسوخ املعوقني العدميني

يتولد آل بعث وآل نشور وبالقتل وحده داخلنا وخارجنا
 واملطلق ابدا ابدا ىف رحم فهو خلق اخللق آى يتفجر املعىن

 :الغيب ولنتحسس طريقنا اليه به معه

ففتك -وثب انقض ففتك باملسخ الضاحك فاملسفوح دم قلبه
رضيعا -ىف ملح البصر  -باملسخ الذى انبلج من قتله 

 .من روحه) ىف القاتل(نفخ فيه  اخررقيقا

اميال وهو جريح ىف حني انه قد 6واخريا فاجلندى قد يزحف 
 . وانت سيد العارفني يا عم حييى. فعلها وهو سليمال ي

  2008-4-27مبارزة ) 3: (رامى عادل. أ

,سعل حيت غشاه الدمع اجلريح, اجتاح حضن اخلطيئه الباآيه
انه القدمي ىف صفحةقام بزخرفة عنو, مال حنو اصفاده يقبلها
وجدها, اوى لفراش املتعه الرخيص, حذائه استعدادا للرحيل

تنتحب دفعا لغوايته امال ىف استثمار قربه، فشج وجهها
خماصما, شاآيا ضعفه, باصقا ما تبقى منها فيه, باسنانه

مارا بالعمر التافه حنو وعورة, قدره والعنا آل امل واميان
 . ح قريبصب بالغا بزحفه, ووحل اخر

  2008-4-1صمت : قصة: رامى عادل. أ

هباء حاول ان ينطق، ناثرا حوله شذرات الصمت االىن
ومبعثرا خملفات غرفته، نافخا حمتدا، مراعيا الحاسيس جريانه

نف، مبلال نسيج غرفته، مبتلعاالرافضه له، اصال، باآيا ىف ع
االمه، مناديا عمه اخلائف امليت ىف الغرفه ااوره، العنا آل
االساطري الىت تعلمها على يد الفالسفه الفجره العقارب،

متعديا على معناه، مباعدا بني يداه، نافخا آري الصمت،
شانقا جواربه اخلمس ىف سقف الغرفه االآول، منفره جدا آل

مات، متجوال ىف خلوته العقيم، ملتمسا جوهر عمههذه الصد
النائم املراقب االمحق الصامت ايضا، معلال آل هذه الشالالت من

 .احلكمه الغابره باآالن ىف دماغه هو

  
 اويــــــــــالرخ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2014
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 2008-5-511حلم:رامى عادل.أ

,متشمما آفها املبلل بالدم,راقدا فوقها ىف رعب ....
متقززا من النفر البهيج املشبع برائحة الرصاص االآحل

العنا يوم السبت واجلمعه ومجيع ايام, فوارغه املضيئهو
يبتهل اجلميع مبن فيهم العسكر.(واجلثه راقده اسفله, االسبوع

اعاننا اهللا عليهم قبل ان يعلقوننا) اجلاحمني اليائسني املرده
 . من ثقوب انوفنا ىف غمرة هذه الفوضى االجراميه

 .ال اضطرب لكم رقادا 

 .شكم الطريه نرياناوال أضرم اهللا ىف نعو

   2008-5-4املقامة الثانية نبضة قلب : رامى عادل. أ

  .عل الضياء الثمني استطابته افاقه..رباه

  .لعلها النجاة الىت أرعاها دون ان ادرى

  .وحل آالطني يغطى اذناىامتادى ىف جهلى الغائر ىف ال

 . يرتامى اليهما فحيح االفاعى

 . آال مل تربيىن جدا يف باطن االرض

 واخلصم امللىب, يف جوف الليل والراعى ومزامريه التسعه
 .بسحره يتهاوى وامتايل واستمر

 !آال اا الرغبه

- 5-4املقامة الثانية نبضة قلب : حممد أمحد الرخاوى . د
2008 

  يتنفس صبح مل ينفلق بعد،

  خفافيش الظالم تتالشي ختتنق

 !!!!املوجود تنفرط عرى أوهام الوجود غري

 يزلزل احلق األ حق ان يتبع آل يبصر من آان له قلب
  اخلالئق

 خيرج احلي من امليت

............. 
 هو اليقني يقني اليقني مع انيدرك اجل

 ولقد آتبنا يف الزبور من بعد الذآر أن األرض يرثها 
 عبادى الصاحلون

 ان يف هذا لبالغا لقوم عابدين

 وربنا الرمحن املستعان علي ما تصفون باحلق قال رب احكم

 .عابدين ان يف هذا لبالغا لقوم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور  اإل�ســـــــــــان"  يــــوميــــــــا "   2015
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 53تقاسيم على لوحات األحالم احللم :أوال:أمل زآى.أ

ما آان ميكن أن يفعلوا له شئ، فقد اختار مصريه،...... 
فظهر ىف احللم معلقًا من أقدامه وحتت رأسه .وقرر أن يغامر

ورغم رعب الرؤية ظل. على مبعدة ذراع طست ملئ مباء النار
وىف. وحوله النساء واألطفالالشيخ سيد يغىن حىت الصباح 

اليوم الثاىن، اجتمعت احللقة، وآانت أشبه خبلية حنل،
وضوح الرؤية، أستمر الشيخ سيد يغىن، وإذا باحللم ورغم

يتكرر ونرى مجيعًا امرأة معلقة من قدميها إىل جواره، تشبك
بينما أصابع. أصابعها بأصابعه، وعيناها هتدهده حبنان

نف على أوتار عوده املشدوده بقوه،الشيخ سيد، تتحرك بع
...أهو ده اللى صار وادى اللى آان"وصوته يعلو قائال 

وىف اليوم الثالث حني".  مالكش حق تلوم على.. مالكش حق 
ذهبت ألجلس بينهم، مل أجد أحد، لكىن شعرت بروح الرجل

 . واملرأة حتوم باملكان ومتلئه هبجة وفرح

 54تقاسيم على لوحات األحالم احللم : ثانيا: أمل زآى. أ

ظهرت على الشاشة بشعر أصفر ذهىب وعدسات الصقة...... 
خضراء، صدر صوهتا ناعمًا، متأوهًا، داعيًا تسألىن عن الفرق

ول هل العيون اخلضراءبني اإلبداع احمللى واإلبداع العاملى، وتق
والشعر األصفر الذهىب ذوي تأثري أقوى على املبدع، مما جيعل
اإلبداع العاملى أعمق، واآثر انتشارًا، وأبعد تأثريًا، أم ان
العيون السوداء والشعر اعد أآثر إهلامًا، وحدسًا لكل ما

 . هو غامض

قبلكىن آنت مرا. شعرت باحلرج، فالفرق آبري، وآالمها ملهم
ومل أعرف آيف. فلم أعرف آيف أخرج من املأزق. من اجلميع

وملا قررت أن اآون نفسى، مل أجد فرقًا بني هذين. أرضى سؤاهلا
النوعني من اإلبداع، فما آان مىن إال أن حتديت املراقبيني
وأندفعت حنوها، أضمها بعنف ألثبت للمراقبيني أن اإلبداع

لى وشك األصفرار ميكن أن يلهماألسود املتماوج احملجوب خبضره ع
 .املبدع دومنا أدىن احساس بالذنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2016


