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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ماينفعشى ما أظنش، بيتهيأىل أل  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،

يف برضه ان فيهامثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شا
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى

م بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطفحواليها ماحدش منه
 . معاها بس يعىن
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 :مقدمة

يبدأ حوار اليوم بذلك احلضور األمني املكثف للصديق اإلبن
األب مجال الرتآى، ولو أىن ترددت آثريا ىف نشر نص آلماته/ 

خجال مما جار هبا، مما يشبه املديح، لكنىن أخرتقت هذا احلاجز
رية آمال أن يشجعىن، نشر آلماته ىف اختاذ قراروحواجز أخرى آث

صعب ىف أولويات ما أخصص له ما تبقى ىل من عمر، قرار أرجو
أن يشجعىن عدد أآثر فأآثر من أصدقاء هذه النشرة، أصدقاء

 ).على سرعة حسمه(اإلنسان على درب التطور، أصدقائى 

 : مجال الرتآى. د

 صديقى العزيز

:قصريى ىف متابعة اليومياتعن ت مرة أخرى أعلن     
النسق سريع، املعاىن مكثفة، احملتوى طبقات، الكتابة غائرة

ما إن أسرتيح باآتشاف معىن حىت... العمق، الكلمات حبلى 
...وهكذا معىن وراء آخر، وراء آخر، وراء آخر...يطل آخر 

وإن آان البعض(إا ليست يوميات باملعىن املتعارف عليه 
، وأّنا ىل أن"حصاد فكر" ، "حصاد عمر"إا ، )منها آذلك

ثالثة أستوعب ىف زمن قياسى فكر أفرزته خربة وجتربة وعلم 
 ).منها نصف القرن ىف الطب النفسي( أرباع القرن 

 :حييى. د

يا خرب يا مجال، آيف عرفت أا خرباتى منذ ولدت وليس منذ
أشعرصرت طبيبا أو إنسانا راشدا يستطيع أن يكتب، أحيانا 

فعال أا خربتى منذ أمسكت بشعر أمى اخلشن حىت أستطيع أن
، ألنىن مل أآن أعرف النطق الكامل"مسكو شعر له"أنام قائال 

، وقد جاءتىن هذه الذآرى حىت شعرت خبشونه"عايز أمسك شعرك"
شعرها ىف يدى اليمىن، حني أبلغت بوفاهتا وآنت خارج القطر

ىف" أمى"آتبت ذلك تفصيال ىف فضل شعرت باخلشونة متأل آفى، وقد 
 .الرتحال الثالث من ترحاالتى الثالثة

 !يا خرب يا مجال

 : مجال الرتآى. د 
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هبذه السرعة الىت أحيانا يبدوا ىل أنكم بعرضكم فكرآم 
 ... آأنكم تسابقون الزمنتفوق سرعة فكر املتلقى 

 :حييى. د

أى زمن أسابقه؟ ما تبقى ىل من عمر؟ ما تبقى ىل من قدرة
؟ ما تبقى ىل من قدرة على النظر وإعادةعلى الكتابة

النظر؟ عندك حق، لكن صدقىن أنا ال أهلث، أنا ال أسابق أحدًا،
، هذاأنا أحاول أن أمأل الزمن مبا هو أحق بهوال حىت الزمن، 

قول أحد من صدق السعى إىل ربه حني وصف قمة الكدح إليه هبذا
به إال منالتعبري الصعب، ومن أين ىل أن أعرف ما هو أحق 

 .خالل نصح صديق أو أصدقاء مثلك

 : مجال الرتآى. د

إن أخشى ما أخشاه أال يأخذ فكرآم حظه من الدراسة
اجلادة والتدقيق والتمحيص ويتم املرور عليه مرور الكرام،

يلحق هذا النسق غمطا حبق هذا الفكرنعم أخشى حقيقة أن 
حيتاجهاالذى مل تسمح له يومياتك أن يأخذ املساحة الىت 

ما تقومون به من جهد  إن ... ليتفاعل معها فكر املتلقى 
ال يدرآه إال من خرب معانات الكتابة واإلبداع الفكرى( جبار 

ىف إصداراتكم اليومية على مدى أآثر من سبعة أشهر، أمثنه) 
أآرب وسام وأآرب تتويج ملسرية علمية استثنائية جبميع

 .املقاييس

 :حييى. د   

عندك حق، فقد شكى بعضهم بأنه –ليست أخرية  –ى مرة أخر
يلهث وراء ما أحاول توصيله، يلهث حىت يعجز عن املالحقة، بل
إن أحدهم وصف هذه اليومية بأا هى الىت تالحقه، آل هذا
البد أن أضعه ىف االعتبار ىف تقييم األوىل فاألوىل مبا ميأل الزمن

هنا إىل بعض ذلكاملتبقى، هل آان جنيب حمفوظ يقصد تنبي
 ".الباقى من الزمن ساعة"بعنوان روايته 

 : مجال الرتآى. د

ال بد ىل من وقفة معكم بعد أن ينتهى برنامج عزيزى حييى،
للتفكري ىف اسلوب) الذى ال أحد يعرفه سواآم(هذه اليوميات 

النظرية التطورية خاصة( آخر لعرض أهم نظرياتك العلمية 
ن أآثر انصافا لفكرآم وأآثرابطريقة تكو)  اإليقاعية

تقديرا جلهدآم وأآثرا مشارآة وجدية من املهتمني بالصحة
 . النفسية

 :حييى. د    

ىل يا مجال، أدع ىل وساعدىن أن أتوقف ألمأل الزمن مباأدع 
 .هو أحق به، يا رب

واآلن، أرجو أن تقبل ويقبل األصدقاء اعتذارى عن هذا
أفعل عما أمسح به عادة، عذرًااجلزء الذى زادت جرعة وصف ما 

 .فعال ولننتقل ملوضوع آخر معك أيضا يا مجال
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 :مجال الرتآى.د

ال أقول تعريبك أو ترمجتك، ألن العامية(اسعدىن عرضك     
ملا سبق من األلعاب بالعربية الفصحى،) امتداد للعربية 

آنت موفقا إىل حد آبري ىف صياغتها بالفصحى، أشكرك على ذلك
واصل مع أشقائنا ىف خمتلف البالدألن من شأنه تيسري الت

أآيد اللهجة املصرية تكاد تكون أآثر اللهجات. العربية
ولكن تبقى الفصحى هى) ألسباب ال ختفى عنك ( العربية فهما 

الفيصل واجلامع بيننا، لعلى ال أتفق مع من يتهجمون على
اللهجات العامية بدعوى خوفهم على الفصحى من التالشي، من

آما أعترب آل اللغات(  عترب العامية اثراء للفصحىذلك أىن أ
ال  إثراء يل، سواء آانت حمكية أو مرسومة أو جمسدة أو

وأن الخوف على الفصحى من اإلندثار بدليل قوله) منطوقة
أما"  إنَّا َنحُن َنزَّْلَنا الذِّْآر وإنَّا َله َلحاِفُظوَن" تعاىل 

وال عزة لقوم أمهلوا. إليناازدهارها وتقهقرها فهو موآول 
)."... العربية" فما بالك إن آانت ( لغتهم مهما آانت 

إن تقصرينا آبري قى حق لغتنا الفصحى، أوليس اإلعرتاف
، لكن اهلوة مازالت)رمبا( بالتقصري أوىل اخلطوات للتجاوز 

 .أآتفي، فاملقام ال يسمح خبدش اإلجنراح...عميقة

 :حييى. د    

ن قد وصلكم مثل ما تقول، حىت وأنا أآتبأرجو أن يكو
وعالقة اللغة عن ثالثية أحالم مستغامنى، 2008-4-7يومية 

برغم حتفظى –بالوعى بثقافة التنشئة بالتشكيل، وأعدك 
ألعاب بكل من الفصحىأن أنشر آل ما سأنشر من  -احملدود

والعامية، ولعل هذا يشجع مزيدا من األصدقاء غري املصريني
على املشارآة لنتعرف على بعضنا البعض باللعب أآثر مما
تسمح به بعض املؤمترات من أول مؤمترات اخلطابة والقبل

 )دون تعميم(واألحضان حىت مؤمترات القمة 

  يم األساسيةوامسح ىل أن أنقل استجابتك للعبة املفاه
واأليديولوجيا مع فقرة استجابة أصدقاء آخرون ىف حوار

 . اليوم

يبدو(واآلن دعىن أفرح بنقدك لقصىت القصرية الىت آتبتها 
وخاصة ىف جزئيها األول) متأثرا بثالثية أحالم مستغامنى

والثاىن، آما نبهتىن قارئه ناهبة، وألنه ال أحد ينقد ما أآتب
يانا أمتلئ غيظا حني أنقد اآلخرين، مصداقاجبدية حىت أنىن أح

أخشى حقيقة أن يلحق هذا النسق غمطا حبق هذا"ملا تقول 
طيب يا مجال ما هو أغلبه ىف املوقع فعال ومل" اخل.. الفكر 

 : يأت نقد جاد يقرتب من نقدك هلذه القصة القصرية هكذا

 215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف : مجال الرتآى. د
 قصة قصرية جديدة

هذه هى القصة الىت ُآتبت قبل أسبوعني، وتنقحت...   
اليوم، وهى الىت استدعت هذا السيل مْن اّحلكى، وحىت نشرها

برجاء وضع ما... .عنه أرضاآلن مل أستطع أن أجد هلا عنوان 
  تشاء من عنوان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــ"  يــــوميــــــــا "   1793
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 :هىن جمموعة من العناوين، أعرضها عليكذخطرت ب

 آورة أنثىذ   -

 رومنسية أنوثتهآورهتا وفيض ذ    -

 آورهتاذعطر ...رائحته   -

 عصف الرائحة   -

 :حييى.د

جاءتىن عناوين آثرية شديدة الداللة، لكن من أمجل وأدق ما
اختزل قصىت نقدا هو ما وصلك حىت فاضت بك العناوين الثالثة
األوىل هكذا ذآورة أنثى، فيض ذآورهتا ورومانسية أنوثته،

ىن يا رجل وأنا أحاول االسهاموعطر ذآورهتا، طمأن.. رائحته
ىف حل اإلشكال التصنيفى إىل رجل وإمرأة، ذلك اإلشكال الذى ال
يكون فيه احلب حبا، وال اجلنس جنسا إال أذا جنحنا ىف ختطيه إىل

 عناوينك، وقصىت

 .يا هلذا النقد املكثف ىف عنوان

215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف: مجال الرتآى . د
 قصة قصرية جديدة - 

نفاٌذة، خمرتٌقة، قوية، ناعمة، آامنة، عاصفة، ندية،... 
متد يدك لتقبض عليها، فتحيطك هبا، تبدو آأا تتسحب عرب
أنفك، لكنك تفاجأ أا تأتيك تتهادى إليك من خاللك ُآلك،

  !!هذه الرائحة فتحسها وقد مألتَك، دون استئذان، 
 رائحته؟

 ...هل هذا سحر رائحته أم إحساس أنثى عصفت هبا رائحته

إنه آل هذا، وقبل آل هذا إنه سحر الكلمة طوعها
الكاتب فأصبحت آسبائك الذهب املذابة، تفوقت ىف الوصف على

ا ىف الوصفحقيقة املوصوف غالبا ال توىف الكلمات املشاعر حقه
وىف واقع احلال هذا فاقت الكلمة فجاء الوصف أبلغ من

  .املوصوف

 :حييى.د 

 ال تعليق

215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف: مجال الرتآى . د
 قصة قصرية جديدة

آل ذلك ال ختتفى أنوثته احلاضرة، أوآيف بعد ...     
 !! أمومته احلانية؟؟

وآل أنوثة حتوى" آامنة  أنوثة"أال حتوى آل ذآورة 
وآل" أمومة آامنة"، أال حتوى آل أبوة حانية "ذآورة آامنة"

 ".أبوة آامنة"أمومة حانية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   1794
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ىف مناخ الرومنسية احلاملة ترتاجع ذآورة الرجل   
ز، بالتشكل،وتتقهقر فاسحة اال ألنوثة آامنة بالربو

ىف هذا املوطن تتقهقر ذآورة الرجل وتفسح اال. بالتعبري
على أبوته) الكامنة( ألنوثته بالسيطرة آما تنتصر أمومته 

 .احلانية

تنقلب األدوار وآما سيطرت أنوثة آامنة على ذآورة   
عندها... صارخة، تسيطر ذآورة آامنة على أنوثة صارخة

تصبح... ة تصبح القوة من صفات املرأ
الرقة الناعمة،و الرجولة،الذآورة،الفحولة مؤنث

 .الرومنسية احلاملة مذآر

رائحته احتوهتاإا الرائحة الىت أيقظت الرائحة،   
آما احتواه رائحتها فأيقظ فيه فأيقظت ذآورهتا الكامنة

عندما يتحرك ما فيك بداخلى ويتحرك ما... أنوثته الكامنة
 .ذآورتك ومتلئك أنوثيت متألىن... ّىف بداخلك

 :حييى.د

 ال تعليق

* * * * * 

 2008-4-4حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د

حضرتك جيب أن أرى أن العدوان باملعىن االجياىب آما أوضحته
 التعبريات الثالثة نطلق عليه اسم آخر فمثال اذا قارنا

العدوان والعنف والقوة أجد أن العنف والقوة حيمالن
الغائية السلبية أو احتمالية النتاج السلىب أو االجياىب أو

 ىف حني أن العدوان حسب استقباىل له يرتبط باالساس االجيابية
فمن املمكن أن أجلأ إىل االجراء العنيف أو بانتهاك حق اآلخر
ما وال شك أن هذا سيستمد زمخه من طاقة رالقوة إلصالح أم

العدوان بداخلى ولكن هذا ليس عدوانا باملنظور الغائى
 : فمثال

استقبلها مبنتهى اإلجيابية، وال "يا حييى خذ الكتاب بقوة"
 ىف روعى أى احتمال للعدوان يقع

 الربط بني نوع الفعل وغائيته قد يفتح لنا بابا لوصف
 .حرآيته

 لوالدى احلبيب عسى أن جيمعنااهللا ىف لقاء مع أطيب الدعاء
 قريب

 :حييى.د

يا عم أسامة، ال أوافقك ىف آثري مما قلت، وإن آنت أحرتم
 :حذرك وخماوفك، وإليك بعض ما أختلف معك فيه

أنا أرى اآلن أنه ال الغريزة وال العواطف هى جمرد: أوال
ماطاقة دافعة إىل غريها، بل هى برامج بقائية ىف ذاهتا مه

 .خفنا منها إذا نشطت منفصلة عن جماع مسرية تكاملنا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1795
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إننا خناف من آلمة العدوان وخنجل من األلفاظ:ثانيا
، علينا أن نتناول"أخالق"وال ذاك " علم"اجلنسية، وال هذا 

الظواهر مبا هى دون أن نشحنها ابتداًء مبخاوفنا من الشائع
 . عنها، ودون أن خناف من عمق حقيقة أصلنا

ال تؤخذ إال ىف سياقها فاآلية الكرمية إن أية آلمة: ثالثا
قالوا نحن ُأولوا قوٍة" غري اآليه الكرمية " خذ الكتاب بقوة"

 "وُأولوا بْأس َشِديٍد 

يا حييى خذ"آنت ىف الرابعة حني مسعت أىب يقرأ : ملحوظة(
 )هو الذى حكى ىل ذالك" طب هات"، فقلت له "الكتابة بقوة

لة ليست طاقة العدوان وطاقة اجلنس تستعملاملسأ: رابعا
آوقود لدفع سلوك آخر أو القيام مبهام أخرى مهما آانت
راقية وحضارية، املسألة أن آال من النمو والتطور حيتوى

بشقيه" العدوان"فيسمح لربنامج ) آمثال(برنامج العدوان 
، وعلىاقتحاماليعيد تشكيل اجلديد  حتريكاأن يفكك القدمي 

نب اآلخر فإن التطور أيضا هو الذى حيتوى برنامجاجلا
ليتجاوز به وظيفة التكاثر فيتخلق) اجلنس(التداخل احلميم 

من هذا التداخل إعادة والدة الطرفني باستمرار، تواصال أرقى
 .فأرقى إىل ما ال نعرف

سواء اجلنس أو العدوان أو -الغريزه الربنامج : خامسا
حني تنفصل عن بقية الغرائز تصبح مزعجة وخميفة –غريها 

وبقية الوظائف، أما حني تصبح ضمن آل جديد يتخلق
باستمرار، فهى تتحول شئ آخر دون أن تتخلى عن صفاهتا

 البقائية األساسية الرائعة،

 :وبعد

فإىن أوافقك متاما على إشارتك للربط بني نوع الفعل 
يبا،وغائيته ليفتح لنا بابا لوصف حرآيته، فأنا معك تقر

 وإن آانت اجلملة شديدة التكثيف حتتاج إىل عودة

- 8الصحة النفسية  -فرتة النقاهة أحالم: أميمة رفعت. د
4-2008 

سؤال آان يلح على آثريا وأعتقد أنه لدى اآلن الفرصة
 :لكى أجد له إجابة

 حماولة إغتيال جنيب حمفوظ عليه ىف آتاباته؟ آيف أثرت

األخرية هلا عالقة بتلك فاتههل تكرار تيمة املطاردة ىف مؤل
 احلادثة الفظيعة؟

 :حييى.د

أوافقك على هذه املالحظة ىف إبداع األحالم، لقد مجعت هذه
ومهمت أن أشري إليها ىف قراءتى) 48حلم (املطاردات حىت اآلن 

أما ربط ذلك. لكنىن عدلت انتظارا للقراءة الشاملة 47حللم 
 .باب سأذآرها حاالباالعتداء عليه فأنا أستعبد ذلك ألس
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 :أميمة رفعت.د

مباشرة عندما بدأ لقد بدأت أتسائل أول مرة بعد احلادث
حمفوظ يتعاىف ويرد على اسئلة الصحفيني، فقرأت ألحدهم ىف

الكاتب الكبري سامح" \األهرام عن لسان حمفوظ أن  جريدة
أستطع فهم هذه العبارة ومل مل..…"\الشاب الذى اعتدى عليه

حمفوظ الم جرايد وخالص؟ هل يردهل هو آ. أبلعها حىت اليوم
بطريقة دبلوماسية ليتخلص من مطاردة الصحفيني له؟ هل هى

ىف إضفاء بعض القدسية على الشخصيات طريقة املصريني عامة
ضغينة  حيمل العامة فيصورون حمفوظ آاملالك الذى ال يستطيع ان

  بداخله؟

 :حييى.د

حىت شيخا له حمفوظ الذى عرفته مل يكن مالآا وال إهلا، وال
مريدون، برغم إصرارى على أنه شيخى امللئ باالنسانية
الطيبة الرائعة وبزخم آل ما هو حلم ودم وخوف ونبض وجنس

 .وحب وضعف ونقاء، وإميان وطيبة وتلقائية وخبث ذآى مفيد

قد غفر للشاب املعتدى فعال -على قدر ما بلغىن–حمفوظ 
س معىن هذا أنه احرتموأشفق عليه وآان صادقا ىف ذلك، لكن لي

فعلته أو قبل مربراته، وليس معناه أيضا أن احلادث مل يرتك
أثره ىف هذا اإلنسان الرقيق العظيم آما نبهتنا مالحظتك
وتساؤالتك، لكنىن أختلف معك ىف أننا حنتاج ملثل هذا احلادث
لنكتب عن املطاردة، أو االضطهاد أو املتابعة أو املالحقة،

البشرى آما تعلمني، غرسة ىف برامج البقاء من" تيمة"هذه 
)العالقة باملوضوع –ميالتى آالين  –" املوقف البارانوى("
وهو موقف أساسى ىف منو الكائن احلى، وهو يتجلى ىف االبداع 

آتاب دارسة ىف علم[واألحالم واملرض على حد سواء 
 ]السيكوباثولوجى

أوافقك أنه قد يستثري هذا املوقف البارانوى األساسى ىف
ربطوجودنا، قد يستثريه حادث ما، ولكنىن ال أجد مربرا ألى 

"احلتمية السببية"خصوصا وأن مثل ذلك يثري حتفظى ضد  سبىب
بسبب" احلتمية الغائية"ى حساب الىت زاد انتشارها عل

 .فرويد، أو على األقل بسب سوء فهمه

 : أميمة رفعت. د  

 رمبا تأتى املغفرة بعد زمن، فيكون حمفوظ قد استوعب
املوقف ووضعه ىف حجمه ومكانه الصحيحني مث قرر ان يسامح هذا

 .الشاب، رمبا

أنا ال أتصور إنسانا يتعرض للرتبص، ليس هبدف السرقة
وإصرارا على األذى بل والقتل، ال  ولكن آراهية وحقدا مثال،

فيتلقى أتصور إنسانا يتعرض للخداع فيمد يده حتية للقادم
التحية سكينا ىف عنقه تصيبه بعجز ىف يده الىت يكتب هبا وهو

يغضب، ال خياف، ال يرتعب، مير آل هذا وآأن شيئا مل آاتب، مث ال
  .…حيدث
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 :حييى.د

مل يرتعب، حمفوظ آانمن قال أن حمفوظ مل يغضب ومل خيف و
انسانا فيه آل هذه املشاعر اإلنسانية األساسية طبعا، أما
طريقة التعبري عنها أو توظيفها فهى ختتلف حسب املوقف

حكيا أو إبداعا أو حلما أو معاناة: والسياق واال أيضا
 .أو غري ذلك

الغفران الذى سامح به حمفوظ املعتدى آان صادقا طول
بله وحكمته رفض أن يتدخل ىف حكم القضاءالوقت، لكنه بن

 وحكم الشرع ال أآثر وال أقل

 : أميمة رفعت. د

سرية جنيب حمفوظ الذاتية وتأثريها ىف هل هناك من آتب عن
هذه. ألقرأه أعماله؟ أرجو أن تدلىن على هذا الكتاب

النوعية من األدب تقرب القارىء آثريا من الكاتب موضوع
نقاط ضعفه وحتويله إىل تابو ُتفقد إخفاء احلديث، ىف حني

 .القارىء التواصل معه

 :حييى.د

الذين آتبوا ىف ذلك عشرات، ليس بالضرورة ىف تأثري سريته
على ابداعه، مبا ىف ذلك عن قرب شخصية آمال أمحد عبد اجلواد
من حمفوظ، هو نفسه اعرتف ىل، حني أعلنت له أنىن مل أوافق على

يه ىف النصف الثاىن من أصداءظهور الشيخ عبد ربه التا
وشخصيا تلبس هذا الشيخ ىف -تقريبا –السرية، اعرتف ىل أنه 

معظم حضوره، وبرغم ذلك فقد رفضت ذلك، ليس من حق املبدع
نفسه أن يقرر أنه أحد أبطال رواياته حىت لو شعر هو بذلك،
مث إن حمفوظ رفض طول عمره أن يكتب سريته الذاتية بشكل

من الذى يدعى إملامه بعالقتها بإبداعه،: ىل مباشر وبالتا
وأذآرك من جديد أن األصداء ليست إال أصداء برغم ارتباطها

 بسريته

 : أميمة رفعت. د

فقتل، مث بكى وندم وآاد   سيدنا موسى إنفعل، غضب، قاتل
الواقعة أآثر مما أتوقف أمام هذه. يقتله الذنب فغفر اهللا له
 فاألوىل تشعرىن بإنسانيته وهتون على .أقف أمام شقه البحر نصفني

ضعفى وتزيد من إمياىن باهللا، ضعف موسى يزيد من تواصلى معه ألنىن
هذا ما أريده ىف التواصل مع.…مبقياسى البشرى  أستطيع قياسه

 .أفهمه الكاتب، ال أريده مقدسا منزها ال

هل ميكن ملطاردات أحالم فرتة النقاهة أن تكون إنعكاسا
إعادة لسيناريو احلادث مثال، أو رمبا أعمق أو خلوف دفني،

التكفريى لفكر الكاتب احلر قليال فتكون مطاردة الفكر اجلاهل
بضباب املستنري، ومل جيد الكاتب هلا خمرجا ىف هذا الزمن املعبأ

إذ أنىن الحظت أن املطاردة مل. اجلهل واألمية بكل أنواعها
ل أن بعض هذه األحالملصاحل الكاتب، ب) اآلن حىت(تنته أبدا 

 . 24 -23آانت أشبه بالكابوس مثل احللمني 
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 :حييى.د

مرة أخرى أؤجل الرد الشامل ملرحلة النقد التالية الىت
، فقط افرح"الدراسة النقدية املشتملة: "امسيتها مؤقتا

وغريها، 24، 23مبالحظتك ورصدك تلك للمطاردات خاصة حلمى 
ث االعتداء،لكنىن مرة أخرى أجتنب بإصرار ربط أى من ذلك حباد

مطاردة الفكر اجلاهل لفكر"وايضا أنا احتفظ على حكاية 
هذا النوع من الرتميز ىف النقد هبذه املباشرة" الكاتب احلر

 .يقلقىن، وإن آنت أضطر إليه أحيانا آما تتابعني

 : أميمة رفعت. د

أتوجه بأسئلىت لك وقد آنت رفيقا له حىت وفاته، وأنت
فكم عدد إحتماالت أن. واألديب الطبيب النفسى، واملفكر،

 إجابة؟ ألجد  تتكررىل هذه الفرصة

 :حييى.د

لعلىن ىف إجاباتى السابقة، قد اجتهدت ببعض ما وصلىن دون
إغالق الباب الجتهادات أخرى تتفق أو تتختلف معى، واآلن

 .دعينا يا أميمة ننتقل إىل موضوع العالج

 : أميمة رفعت. د

أثري موضوع) الىت أمارسها(معى ىف إحدى جلسات العالج اجل
لدى سبع مريضات ال يوجد مرضى رجال إذ) بني املريضات" (الغرية"

معظمهن ريفيات من وجه حبرى، أنىن أعمل بقسم سيدات جمانا،
عاما، آلهن61-32 تعليمهن بني املتوسط واألمية، واألعمار بني

 رعند إثارة موضوع الغرية مل خيط. ذهانيات تشخيصات خمتلفة
بباهلن سوى غرية الرجل على املرأة والعكس، وقد رأين أن هذه

وقد شعرن بنوع من اإلرتباك. ورمبا ال الغرية رمبا آانت مرضية
تشعرهن باإلهتمام فهى( بني اإلحتياج هلذه الغرية من الرجل

 وبني اخلوف من الغرية الىت تصل) ويبدو أا للبعض مثرية جنسيا
حدى املريضات إعرتفت بأا هى الىت تغريبل أن إ. إىل درجة الشك

آان احلوار ثريا ىف هذا النطاق. زوجها فعال لدرجة الشك على
الغرية بني األصدقاء، او الضيق، ولكن ما أن طرحت سؤاال عن

الطفولة الغرية من جناح اآلخرين، أو حىت الغرية من األخوة أثناء
(أو ) رية أبداأنا ما عنديش حتة الغ: (آانت اإلجابة من نوع

)هم اللى بيغريوا داميا مىن(أو ) ىف إيدى لغريى أنا طيبة واللى
، ويبدو أن هناك مشاعر معينة)أل يا دآتورة ده مرض( أو 

أآثر إيالما عند الوعى هبا عن غريها، فالشعور بالذل وبالغرية
ولست ادرى ما. أصعب من اإلعرتاف للنفس بالغضب أو الذنب مثال

عيب تغري من(من تأثري اتمع بدءا من األسرة  هوالسبب؟ هل 
(ىف حني التعبري عن الغضب واإلنتقام مسموح به إىل حد ما ) أخوك

صاحبهما أم أن الغرية والذل يشعران). اللى يضربك إضربه
بالدونية فال يستطيع قبوهلما، أما اإلنتقام فيشعره بالتفوق،

 للشفقة فيمكن قبوهلما؟ والذنب مثري

 ال  وعى بالغرية ال خيتلف عند املرضى عن األسوياء، فيكادال
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مير يوم ال أرى فيه شخصا يغري من آخر وخاصة ىف العمل،
وهو ال) وأحيانا بدىن(آالمى أو نفسى  وترتجم غريته إىل أذى

يَغار وهذا ليس يشعر بنفسه، وال ميكن لفت نظره أنه ببساطة
 ... عيبا

 سر اللعبة،هل ميكنكم األخذ ىف اإلعتبار هذا املوضوع ىف 
على فكرة أنا). نارها(أعتقد أنه سينقذ الكثريين من 

البساطة اإلقرار بغريتك من أحالم أغارمنك ألنك إستطعت هبذه
 .مستغامنى

 :حييى.د

أتابع يا أميمة ما يصلىن منك من مالمح جتربتك
واجتهاداتك املتواصلة مع العالج اجلمعى للذهانيني خاصة، وال

مقتطفاتك ألا جمرد عينة ال تنقل اخلربة أستطيع أن أعقب على
مهما حاولنا، ولقد عانيت من ذلك آثريا حىت تيقنت أنه
يستحيل نقل اخلربة من مقتطف حمدود، وال حىت من تسجيل صوتى
مرئى، ماذا نفعل يا أميمة، لكن هذا ال مينع من عرض عينات

 .بتحفظ مناسب

 2008-4-5مبلغهم من العلم : حممد أمحد الرخاوى. د

 مبلغهم من العلم

 يلهث الناس اىل غيبوبة آى يطمسوا حماور وجودهم

 يستغشون ثياهبم

  يثنون صدورهم

 عدمية فيتحولوا آتال

 :انقسم العامل ايل

اىل دوامة  يطحن اصحابه ظاهر علم منسلخ عن غائية -1
  مغلقة

يطحن اصحابه اىل صدى ظاهر اميان منسلخ عن غائية -2
 دى حدود اجسامهماصواهتم ال تتع

اىل قيادهتم ان يصبحوا شياطني االنس تستغل هؤالء وهؤالء
 !!!!فيغرم اجلميع اىل الشئ آتال استهالآية

 :حييى.د

 !!آالآيت عاشر مرة 

 أشكرك يا حممد

 أوحشتنا

**** 

 :حييى.د

 واآلن فقرة عن لعبة املفاهيم األساسية دون تعليق، إْذ مل 
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تني باالضافة إىلاألربعاء إال هاتني االستجاب(يصلىن حىت اليوم
استجابة الصديق مجال الرتآى بلهجته التونسية اجلميلة، وسوف
أثبت ما وصلىن دون تعقيب أمال ىف أن أعقب عليها مع ما قد

 )يصلىن الحقا

 : أميمة رفعت. د: أوال

باختصار هو) اإلنسان يعىن(آدم  أنا رأىي هو إن البىن -1
 يعىن اللى بيفكر وبيحس بنفسه وباآلخرين

حبق) يعىن إنسان يعىن(الواحد يبقى بىن آدم  عشان -2
 معاهم وحقيق األصول حيس بالناس ويعرف يتعامل

بيعرف يتكيف مع أى.اإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى-3
موقف عاجال أو آجال ويعرف آمان يتكيف مع نفسه بعيوهبا

 .ومميزاهتا

ابرضه، بس يعىن أن ما هو الصحة النفسية حاجة نسبية -4
 .شايفاها التكيف بس

أستخىب حتت أنا أعترب نفسى مريض نـَفسى بصحيح ّملا -5
 .البطانية وما أعملش أى حاجة ىف حياتى

قصدىبينزلوا حتت  أنا ما هو آل الناس مرضى نفسيني ، -6
 .البطانية من وقت للتاىن

إزاى نعرف إمىت وإزاى يبقى بقى العالج الزم يكون -7
 .ة دىنطلع من حتت البطاني

 دى بقت يعىن موضة بصراحة حكاية املرض النفسى-8

 ؟؟ طب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن سالم قوى- 9

ال يا عم املرض النفسى حاجة تانية خالص، قصدى إنه-10
  .البصرية عذاب نفسى وعمى آامل ىف

 : حممد أمحد الرخاوى. د: ثانيا

باختصار هو) النسان يعينا(انا رأىي هو ان البىن ادم) 1
 مهما يتهيا له انه قوي يعىن ضعيف

وحقيق حبق) يعىن انسان يعين(عشان الواحد يبقى بىن آدم )2
 االصول انه يعرف هو اختلق ليه

يقولش انا عارف االنسان الصحيح نفسيا هو اللى ما ) 3
 آل حاجة

 ما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه بس يعىن انا) 4
عيش اىن صحيح نفسيا بس باحاول طول الوقت على قدما باد
 ما اقدر

نفسى مريض نفسى بصحيح ملا اآتشف اىن آنت انا اعترب ) 5
 علي باضحك على نفسى او ان نفسى ضحكت

  
 اويـــرخـــــــال ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1801



 11I04I2008א – אא

ما هو آل الناس مرضى نفسيني انا قصدى لو بطلوا ) 6
 النفسية يسعوا حنو الصحة

يبقى العالج الزم يكون ان احنا نبطل نصدق ان احنا ) 7
 عشان ما نضحكش على نفسنا آل حاجة عارفني

ما بصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن موضة لو) 8
 آانش املرض دة مرحلة ىف طريق الصحة

قدرهم يعىن ما مهاش بىن طب مها الدآاترة النفسيني جباللة) 9
 ادمني زينا

خالص قصدى انه ال يا عم املرض النفسى حاجة تانية) 10
 !!!!!حة النفسية اللى جبدميكن يكون سكة الص

 : حييى . د

مث نعرض االستجابة للعبتني قدميتني غري هذه لعبتهما صديقة
 : بعد فرتة من نشرمها -شريين سعيد –

 2008-3-21  حوار بريد اجلمعة: شريين سعيد. د

بأن العب لعبتني ال أتذآر إن آنت قد: ىل يا سيدى امسح
 لعبتهما من قبل أم ال

 :لعبة أنا واحد وال آتري

هل أنا واحد أم آثري، أنا خييل إىل انىن اآثر من حاجة) 1
 ىف نفس الوقت بس آلهم ىف اآلخر أنا

أحيانا أشعر أن الشخص الذى بداخلى يكون موجود) 2
 "يصحيىن"علشان يفوقىن 

اجلائز أن الطفل الذى بداخلى ليس جمرد ذآريات من) 3
 طفولة ويبدو أنه امتداد للطفولة بداخلى

لو أنىن هؤالء الكثريين، اذن ملاذا أرفض ذلك أال جيوز) 4
 أن أقبلهم ومن مث أقبل نفسى

بداخلى تقول ىل إنه من) الىت(الذى ) املرأة(الرجل ) 5
 الضرورى أن أعيش احلياة آما هى

أنىن أآثر من واحد، من فينا هو املسئول، أنا طيب لو) 6
 أرى أن املسئول هو آلهم

املسألة ليست مسألة صراع أو خناقة، املسألة أنىن لو) 7
 فقد جيوز أن أآون اجتننت بصحيح" آثري"

فقد جيوز أن أفق مع نفسى واختار واحد منهم بس أعيش
 بيه ومعاه

الذى" اجلن"أال جيوز أن يكون من بداخلنا هكذا هو ) 8
يتكلمون عن أنه يلبس الناس معىن ذلك إذن أنه البد من

 التخلص منه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1802
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أنا هكذا ارتبكت لكن خييل اىل أنه من املمكن أن) 9
 أستفيد بأن أواجه نفسى باحلقيقة وإن آانت مرة

أنا أمتىن أن هذا الكثري بداخلى يتصاحل مع بعض البعض) 10
 ولكن ليس على حساب من أحب أو الناس أو نفسى

 :ملعبة التحك

لو أنىن ترآت لنفسى العنان فقد ميكن أن!!! يا خرب) 1
 أفقد صواىب وأخطأ

لو أنىن ضمنت أن يتحملىن أحد فعال، قد أستطيع أن) 2
أترك نفسى على سجيتها وساعتها اقبل اللى أنا هأوصل

 ليه

بل انىن جيب أن!! ملاذا أغامر وأترك زمام نفسى ) 3
 كم فيهاأغامر بل انىن جيب أن امتلكها واحت

مادام األمر أنه ميكن أن أترك لنفسى العنان حقيقة،) 4
 أنا من املمكن إذن أن أجرب

حىت ىف احللم أنا ال أستطيع أن أترك نفسى على راحتها) 5
 "الواقع"خوفًا من أن أخطئ وأمتادى ىف خطأى ىف احلقيقة 

ابدأ أنت بالتنازل عن التحكم ىف نفسك وأنا ساعتها) 6
 رأىيسوف أقول لك 

أنا يستحيل أن أتنازل عن التحكم ىف نفسى إال إذا) 7
 عرفت هأوصل حلد فني

إن ما مينعىن أن أترك نفسى على راحتها هو الوقوع ىف) 8
 اخلطأ أو جمرد التفكري فيه يعرضىن أن أخسر من أحب

نفسى بالكاد، لكن هذا ال مينعىن  أنا المم! ال يا سيدى) 9
 أن أفكر

أعرف أين أنت، ومن أنت قبل أن من الضرورى أن) 10
 أتنازل عن حتكمى ىف نفسى ذلك أن املسائل أيضا متشابكة

 لعبة الطب النفسى واإليديولوجيا: مجال الرتآى: ثالثا

عزيزى حييى، مرة أخرى أشارآكم لعبة هذا األسبوع عن    
وبالعامية التونسية لو مسحتم، مع إضافة" املرض النفسي"

  . لتقريب الفهماإلجابة بالفصحى 

املخلوق اللىأنا رأىي أن بنادم باختصار يعىن    -1
املخلوق الذى ميزه اهللا بالعقل(  ميزوا رىب بالعقل

 )واحلكمة

أنه يسخرباش الواحد يكون بنادم باحلق، األصول    -2
اللى ميزوا به رىب باش يعمر ويسعد اآلخرين موش باش خيرب

اهللا به للتعمري وإسعادأنه يسخر ما وهبه ( ويشقى غريه
 )اآلخرين ال للخراب والشقاء

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1803
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اللى عنده اإلنسان اللى ال باس عليه نفسيا هو  -3
من له القدرة على(  وخيدم وحيب القدرة باش يفرح وحيزن 

 )الفرح واحلزن والعمل واحلب 

أناإذا آانت الصحة النفسية حاجة نسبية، زعما   -4
أستطيعآيف ( آيفاش نفرق بني املريض واللى ماهوش مريض 

 )أن أفرق بني املريض والسوى 

ما جنمش حنسأنا نعترب روحى مريض نفساىن باحلق آيف    -5
بروحى وبالناس وما جنمش نتأثر باللى يدور حوىل وآيف ما

ال أستطيع أن أشعر. ( جنمش نعمل اللى نقوم به العادة
بذاتى وباآلخرين وال أستطيع أن أتأثر مبا يدور حوىل

 )ن القيام مبا أقوم به عادة وعندما أعجز ع

ما مثاشهو موش آل الناس مرضى نفسانيني أنا نقصد    -6
شكون الباس مية باملية الزم ىف آل واحد منا حاجة موش

ال يوجد من هو سوى مائة باملائة،. ( قدقد ىف شخصيته
 ) أآيد ىف آل إنسان جانب من شخصيته يفتقد إىل السواء

 )لكل الناس ( للناس الكل زم يكون ماال يوىل العالج ال    - 7

تعىن الناسبصراحة حكاية املرض النفسى هذية والت   -8
الكل ما مثاش واحد ميكن يقول أنا خاطيىن ماجيينيش وحممى

أصبحت تعىن آل الناس وال يوجد من يستطيع اإلدعاء(  منه
 )أنه غري معىن به أو له محاية ضده 

ما هوماش حمصننيأدراك  مها األطباء النفسانيون وما   -9
ليسوا حمصنني ض( من املرض النفسى ماهم بشر آيفنا آيفهم 

 )املرض النفسى 

أنهال ياسيدى املرض النفسى حاجة أخرى بالكامل نقصد     - 10
. (موش آل واحد عند واضطراب ىف شخصيتوا هو مريض نفساني
 )ليس آل من له اضطراب ىف جانب من شخصيته هو مريض نفسى 

 2008-4-4بريد اجلمعة /حوار: مى عادلرا

_غرفيت  ظالم ىف _مبىب اللون   لكوآب ىب رؤى  ايقظت  .....
.تغادر  مل  اا واشعرىن ) صديقيت(طاملا ما غمرىن برحيها

  البستك مالبس  قد  _رمحهااهللا_تك والد  توا ان حيضرىن  واخريا
عرى  انسى بعض  انا آمان مل,ىف بعض طفولتك   بناتى 
 .بسببه  اتعور  الكالم ممكن   هذا.طفوليت

 :حييى.د

وال تتعور وال حاجة، وأنا ذآرت هذه الواقعة من تارخيى
الشخصى لألمانة ال أآثر، وأنا ال أرفض اإلشارة إليها من أى

ارا، لكنىن أآاد أآون متأآدا أا ال متثل ىلأحد مرارا وتكر
حادثا فريد له أيه داللة خاصة، بل رمبا هى أفادتىن ىف آثري

"نساء ورجاال"من حماوالتى التنظريية لتكامل اجلنس داخلنا 
آما وردت ىف قصىت الىت أحسن نقدها الصديق مجال الرتآى، برجاء

 .الرجوع إىل تعقيىب ىف بريد اليوم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1804

 



 11I04I2008א – אא

 2008-4-7:رامى عادل

 بعض_ مهو _احيانا  بل والتخفى    واملواربه  نميةالت
تنصهر املثريات والقضايا فتتكور وتتحور وتتشقلب  اللغه حني

 معنا  بنا  متالعبه  الفاظ  جوه

 :حييى.د

 سأحيلك إىل حممد ابىن فهذا ختصصه وهو وشطارته

 .إن استطاع الرد عليك، ألتفرج عليكما معا
* * * 

 2008-3-19عن اإلبداع والعدوان : شريين سعيد. د 

آل انسان ولد ومعه العدوان ىف جيناته: ىف رأىي أن
الوراثية ولكنه ال يستخدم هذا العدوان إال ىف مراحل وظروف

و الشخص وآأنه مالك منمعينة ورمبا ال يستخدمه ائيًا، ويبد
السماء ولكن بداخله آالم مربحة حياول أن خيفيها بصورته

 املالئكية وحنن بشر ولسنا مبالئكه

وىف رأىي أنه يوجد عدوان صحى وآخر مرضى حسب سبب وظروف
 .ظهور آل عدوان وتطوره

 :حييى.د

تسمح..... مل أعن ذلك متاما، ولكنها وجهة نظر إضافية، 
ق على بذل اجلهد املناسب للبحث ىف آل ما نشيع عنلنا باالتفا

 .العدوان من أنه سلب حمض

 :شريين سعيد. د

حييى ىف رأىي أن تواصل اللعبات ألا تساعدنا أن. يا د
.نرى أنفسنا وآيف يرانا اآلخرون وأين حنن من آل هذا
والتعقيب عليها يكون إمجاال، وسوف يكون أفضل، ولكن ال غىن

 !ف نعرف أين حننعنه وإال آي

وىف رأىي اللعب بالعامية أفضل من الفصحى ألا تعكس ما
 بداخلنا دون جتميل فهى تعكس أحاسيسنا قبل لغتنا

 :حييى.د

 حاضر

 ولكنىن أفضل االستجابة ألقرتاح الصديق مجال الرتآى 

 . برجاء الرجوع إىل احلوار معه ىف بريد اليوم 

* * * 

 "لعدواناإلبداع وا"  :عدىل الشيخ. د

أظن أن املشكلة ىف الكالم عن العدوان آغريزة بشرية هى
)مظاهر العدوان الضارة الصرحية(رفض آل األديان للعدوانية 
 ".إيذاء اآلخر"الىت إن اجتمعت على شئ فهو 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1805
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مثال، وقد ذهب بعضهم إىل قول أن" التنافس"على عكس 
 العدوان شئ حرام وخارج على الطبيعة البشرية؟

 :حييى.د

ور هام جدا للضبط والربط، وهى حترتماألديان تقوم بد
الطبيعة البشرية، لكنها ترآز على األوامر والنواهى
املشرتآة الىت تنظم العالقات فيما بني الناس، وهى حتفز ىف نفسى
إىل تعمري األرض، اما مهمة تنمية الطبيعة البشرية بكل
تارخيها إىل آل وعودها؛ فهى مهمة آل واحد منا مستهديا

، جنبا إىل جنب مع ضرورة األخذ من آل مناهل املعرفةبدينه
والبحث واإلبداع، هذه املعرفة هى جانب آخر من التوجه
–اإلمياىن املعرىف، وهو ما ننسى أن األديان هلا إسهامها فيه 

إْذ تنظم بعض الطرق إليه، ويظل بعد ذلك –قبل أن تتشوه 
الكون ىفجهد الفرد، وإبداع ذاته ىف الكون، والبحث عن 

 .ذاته جهدا متصال، وجهادا أآرب، وآدحا بال اية

من هنا أتصور أن البحث ىف معرفة أآثر فأآثر للطبيعة
البشرية هو عبادة رفيعة، ألا قد تساعدنا على توجيهها حنو

 .غايتها

    عدىل الشيخ. د

)احلجرى(العدوان آان برنامج ضرورى لإلنسان األول 
 . ليمكنه من البقاء

بس اإلنسان احلجرى راح حلاله والعدوان لسه موجود يبقى
 .أآيد له وظيفة تانية ىف عملية البقاء

 :حييى.د

اإلنسان احلجرى مازال بداخلنا يا عم عدىل، وشطارتنا هى
ىف أن حنتويه لنا، ال أن ننكره وال أن مشه وال أن نسمح له

 .بالعمل مستقال

    عدىل الشيخ. د

الوالدة"ضرتك بتشاور عليها ىف أظن هى دى اللى ح
 ".الذاتية

 :حييى.د

 جيوز

    عدىل الشيخ. د

بس أنا أظن إن العدوان له دور أآرب من آده بكتري يكاد
حضرتك حملت ليها ىف... ورا آل حرآة " البنزين"يكون هو 

 "املوقف اإلبداعى احلياتى املتجدد"

 :حييى.د

 أن الغرائز  ىف رأىي: يا عدىل ويا أسامة ويا آل الناس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1806
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مج بقائية، وهى أدوات معرفية تقوم بعمليات تنظيمية ىفبرا
ذاهتا أآاد أقول إا تقوم باعتمال املعلومات بذاهتا

لكنها ىف نفس الوقت Processing  Information بطريقتها 
أسامة.أنظر احلوار مع د(تتواءم وتتضفر مع أى برامج أخرى 

 ).عرفه

    عدىل الشيخ. د

 : عن رأىي املتواضع إذا مسحت ىل حضرتك أعرب

 " لعبة سباق سيارات"أنا بفهمها 

متداس على) اجلنس أو العدوان(شرط أساسى البنزين  -
  Growthالنمو (طول علشان عنصر الوقت 

من) Sublimationالتسامى " (حيود"والشاطر اللى يعرف  -
 ) Repressionالكبت (غري ما يضطر يدوس على الفرامل آتري 

الدين(ليا متنع دوس البنزين من غري حتويد وفيه سلطة ع -
 ) ومظاهر العدوانية الصرحية

 :حييى.د

شعرت أنك تصفق للتسامى أآثر من الكبت بكتري، ليس عندى
أنا أعامل آل امليكانزمات: اعرتاض مبدئى، لكن عندى ختوفات 

ىف آن، وبالنسبة للتسامى بالذات الذى صفق له باحرتام ورفض
آثريا أرى أنه أخذ أآثر من حقه، حىت) هأو أتباع(فرويد 

أنىن أتصور أن عمر الكبت أقصر من عمر التسامى لو أن
 النمو مستمر ىف اجتاهه الصحيح،

ال أحد يطيق استمرار الكبت طول العمر، لكن أغلب 
لبناء) قال ماذا(الناس ميكن أن يستعملوا التسامى، 

 احلضارة،

، حىت تأتى فرص أفضلآل امليكانزمات هى ضرورات مرحلية  
تساعدنا حبضورها حىت) امليكانزمات(للتخلص منها، وآأا 

 نتهيأ لإلقالل منها باستمرار مع استمرار النمو

هلذا أحتدث عن السمو باجلنس وليس التسامى عنه لبناء احلضارة 

وعن السمو بالعدوان، وليس جمرد إبداله مبظاهر التنافس
وىل ىف ذلك!! نف وآذا وآيتوالرياضة ومشاهدة مناظر الع

 . عودة تفصيلية طبعا

    عدىل الشيخ. د

 أظن أن الدين حرم عدم التحويد مش دوس البنزين،

تفضل حاجة واحدة أنا مش بفهمها وهى السمات العليا 
هل هى املقصود". التواضع"اللى بتتكلم عليها األديان زى 

قصود بيهاوال امل  )Altruism(بيها األخذ عن طريق العطاء 
 !؟..أمل حمفز لالستمرار ىف اللعبة صعب الوصول احلقيقى ليه 
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 :حييى.د

 األثنني غالبا

    عدىل الشيخ. د

أعجبتىن آثريا نظره إريك فروم وتفسريه للحروب وآل ما هو
هل"قتل بني اإلنسان على إنه رؤية فوقيه من املعتدى ىف قوله 

 "اإلنسان نوع واحد؟

احلرب األهلية ىف –وأظن إا تتماشى مع احلرب العاملية 
 . أمريكا وأغلب احلروب تقريبًا 

 :حييى.د

 وأنا آذلك أعجبتىن هلذا اقتطفته

    عدىل الشيخ. د

قد وعدمت" الذآوره واألنوثة واإلبداع والعدوان"توضيح 
 ومل أجد ما يشبع جوعى  بالكتابه عنهما

 :حييى.د

ربنا يسهل وأوىف بوعدى، مرحليا أرجو أن ترجع ىف بريد
 )بدون عنوان(يوم لنقد صديقى مجال الرتآى لقصىت ال

    عدىل الشيخ. د

حضرتك بتقول ما فيش... توضيح أمهية العدوان للجنس 
 ! جنس من غري عدوان ؟

 :حييى.د

أنا مل أقل هذا، أو ليس هكذا متاما، على ما أذآر ،
أرجو أن حتدد املقتطف آله الذى أوصل لك مثل ذلك، وسأرد

 عليك الحقا،

مؤقتا اجلنس االجياىب إذا التحم بالعدوان اإلجياىب اليعود 
 جنسا وال يعود عدوانا بل جنسا من أرقى ما ميكن

 ولنا عوده 

سؤالك عن العالج اجلمعى وتناسب جرعة عرض: ملحوظة
السيكوباثولوجى مع جرعة العالج الميكن أن يستفيد من الرد

نقوم به ىف قصرعليه إال من حضر وشاهد العالج اجلمعى الذى 
 .العيىن

 .عذرا

 2008-4-4حوار بريد اجلمعة : نعمات على . د

وصلىن أن التغري هو األصل هذه نقطة مل أفكر فيها من قبل وعندما
 فكرت فيها عرفت أن الوعى بالتغيري معطل إذن ماذا أفعل؟؟ 
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وصلىن أن التغري هو األصل هذه نقطة مل أفكر فيها من قبل
التغيري معطل إذن ماذاوعندما فكرت فيها عرفت أن الوعى ب

 أفعل؟؟ 

 :حييى.د

يبدو يا نعمات أن هذا صحيح جدا، ومع ذلك جمرد حماولة
 شرحه يصبح حتديا ال حل له،

تصورى لو أن األحياء آانت تعى أا تتطور، هل آانت 
 سوف تنجح ىف التطور حىت تصل إىل مرحلة اإلنسان؟

 هل وصلك حجم الصعوبة مصداقا ملا تقولني؟

 :ات على نعم. د

 . إن بداية التغري هو اخلوف منه ورفض التغيري

 :حييى.د

والنوايا"، "بالكالم" قولك هذا أصدق من زعم التغيري 
 " احلسنة

يبدو أن التغيري يظهر علينا فنكتشفه، فهو ال يعلن ىف
 صفحة االجتماعيات،

 التغري خطوة حنو اهول،

 فكيف ال خنافه وحىت نرفضه، 

حتم النمو، فال ينبغى أن يكون هذا اخلوفلكن مادام هو  
والرفض إال البداية حنو األفضل، وعلينا أن ندفع الثمن فهو

 .شرف الوجود
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