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 :مقدمة

انتقل جزء ليس يسريا من بريد اجلمعة إىل يومى الثالثاء
واألربعاء حيث نناقش استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية،

 .االسبوع أآثر ترآيزا وأخف ظالاحلوار هذا / فجاء الربيد

 .وىف آلٍّ خري

**** 

 )130  حلم(، )129  حلم( "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 ) 129(يامسني فؤاد . د

الأعرف ملاذا يا دآتور حييى أول شئ تبادر إىل قلىب قسوة
أالمها بعد توصيلها" فرحة"األمل ملن له رسالة ويعمل هلا و

 .من أخذها" وندالة"

 التفكري يهدأ أمل القسوة وأفكر ىف موقفوحينما أعيد 
  :الصىب

أم... أو البد أن منر بالتجربة ونتأمل آما تأمل من قبلنا
 هذه هى ضريبة أن يكمل شخص ما، ما بدأه أخر؟؟؟

 :حييى. د

أميمة أوال بأول. يا ليتك يا يامسني تقرأيني ما تكتبه د
يطمئنىنعن األحالم والتقاسيم نقدا، أعتقد أن هذا يثريىن و

إىل بناتى الناقدات ما دامت أعماىل ال جتد من ينقدها من
 !النقاد فدعيىن أمتحك ىف شيخنا حمفوظ بابا إليكم

**** 

 )132  حلم(، )131  حلم( "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )132حلم (أميمة رفعت . د

فيكون الراوى) أنا( ميكن لألديب ان يروى بصيغة املتكلم
 ) هو(كنه أن يستخدم ضمري الغائب هو البطل ىف الرواية، ومي
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فيكون البطل شخصا آخرا، بل وأحيانا يستخدم الضمري
ولكنه ال يشرتك ىف األحداث وال ويكون البطل ىف الرواية) أنا(

الىت تنقل يغريها، ويظل ينتقل بني األحداث آعدسة الكامريا
 .للقارىء األحداث من قلب احلدث فقط ال غري

يتغري هو مث) أنا(بضمري املتكلم  ولكن أن يبدأ الكاتب
وآأنه إنسلخ خارج) هو(نفسه ىف نفس اجلملة إىل ضمري الغائب 

نفسه وأخذ يشاهدها ويرصدها من اخلارج فتتحول إىل شخص ثالث
:132هذا ما حدث ىف احللم . فهذا جديد... ويروى عنه يتكلم

ريثما يشرتى.... إستأذن(مث ...) آالعادة هى وأنا ماضيان(
أليس هذا مما حيدث آثريا ىف) إخل.. هاسجائره، وحني رجع مل جيد

األحالم؟ أن يرى احلامل شخصا آخرا يتحرك ويتحدث ىف احللم
ولكنه يكون على يقني اثناء احللم أن هذا اآلخر هو نفسه

هو ببساطة إحدى ذوات الشخصية الىت شخصيا؟ أيكون هذا
أنىن قرات هذا تتفكك اثناء احللم وتظهر مستقلة؟ أعتقد

ضمري املتكلم إىل الغائب ىف حلم سابق، ولكنىن التحول من
على أى حال آان !عندما حبثت عنه مل استطع العثور عليه

هناك متهيدا هلذا اإلنسالخ إلحدى الذوات عن الذات األصلية ىف
مث حيث إجتمع اجلميع على التحديق: 122حلم آخر هو احللم 

لكمات خترتقهمث يشعر الراوى بال) مألوف اهليئة(الضرب ىف شخص 
 .يوحى ضمنيا أن الشخصني رمبا آانا شخصا واحدا هو شخصيا مما

فقد ترك: الفكرة وتأتى التقاسيم هلذا احللم لتؤآد
 مث اجتهوا إّىل مجيعا(اجلميع الرجل وجروا ناحية الراوى 

ولكنهم آانوا مرتبكني) آاملسحورين سيرًا، فهرولًة، فرآضًا،
)آان يشبهىن متاما: (والسبب) رجلإىل ال مث استداروا وعادوا(

حىت أن الراوى مل يشعر بشماتة ىف اآلخر عندما ضرب فقد آانا
 ...على األرجح واحدا

 :حييى. د

 .ىف انتظار نقدك املتكامل، حني يكتمل العمل

 .وهو قيد النشر ورقيا آما ذآرت آنفا

 .أظن أنه سوف يكون مفاجأة طيبة

        "تعتعة"فتح ملف جديد ملا هو : تعتعة

 رامى عادل. أ

الراى هو مني احلاآم ومني احملكوم؟ وال فني اصال احلكومه دى؟
، يا رب النسوان هى اللى تقوم)مش عيب(اى اجلنيه ىف االخر ر

بالواجب، ويديروا االمور، ويشغلوا الرجال ىف العتاله،
الدنيا تبقى يستاهلوا، او ميكن ملا املوتى يبقوا على وش

دميوقراطية، او ملا تطهق القطط مننا، وميشونا عل عجني
آنتوان super puppeteers امسع ضحكات الـ  منلخبطوش، اآاد

 .مكانه ال اعلم
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 :حييى.د

برغم آل ما حلقها –تصور يا رامى أنىن أعتقد أن املرأة 
هى األقل تشوها عرب التطور، –من ظلم وقهر وإزاحة وإهانة 

 !!عرب التاريخ، من الرجل بغروره وغبائه وصلفه وأحكامه

 عمرو حممد دنيا. د

فعال يا دآتور حييى فيه حاجات آتري بابقى مش فامهها ىف
ري ملا أوصل تقريبًا بس جبد بيكون وراهالغتك وبتاخد وقت آب

 .معىن آبري وتستاهل اجلهد ده

 :حييى. د

أن تصل إليك رسالة ما مل"، مث "أال نفهم"الربط بني 
 .هو من أروع مسالك املعرفة": تفهمه

 هذه املسألة حتتاج شرحا طويال 

 .مع أن أى شرح يفسدها

 .غالبا

 "برزويه"برجاء مراجعة آلمة 

 د دنياعمرو حمم. د

تعلمت هنا فعال أن آل حاجة مهما آانت، هى قابلة للنقد
وما فيش حاجة امسها التسليم وأى حاجة قابلة للتعتعة حىت

فاللهم أدم علينا احلرآةقدس األقداس قابل للجدل واحلرآة 
 .وجنبنا السكون

 :حييى. د

من أهم الدعوات الىت مسعتها يا عمرو هذه الدعوة الىت
 .اآلن اخرتعتها أنت

 يا رب نكون حبجم مسئوليتها 

 آمني: قل

 مىن أمحد فؤاد. أ

على أن من حقى أن: أنا موافقة بالرغم من عدم فهمى
أفكر وأعيد النظر وأن حنذر ونرفض وحنلم حىت لو مل يكن

 .البديل جاهزا

 :حييى. د

 !!!ما آل هذا

سنة أشياء هلا هذه القيمة 41يبدو أنىن آنت أآتب من 
 .احملرآة

 مىن أمحد فؤاد. أ
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حياتى وأنا امسع آلمة دميقراطية ولكن عمرى مامعظم 
)املدرسة، البيت، اجلامعة، الشغل(شعرت بيها جبد ىف أى حاجة 

هى شعار مش أآثر وآل مكان لديه دميقراطية خاصة بيه
 .ومفهومها عند الكل خمتلف

 :حييى. د

 هى ليست شعار متاما

مبعاىن" الدميقراطية"وعالقة ما يطبق اآلن مما يسمى 
 . هى عالقة ضعيفة جدا" العدل"و" االرداة"و" الختيارا"

 وبدائل الدميقراطية احلاضرة حىت اآلن ألعن منها 

ما هو أفضل، إن آان" هبا" "منها"لكن سوف يتفجر 
 ".بشرا سويا: "لالنسان أن يواصل ويطور مسريته

 هاىن عبد املنعم. د

اتفق معك ىف أن رفض الوارد بكل أآاذيبه، والنظر إىل
موروثاتنا، والتعلم منها هو بداية اآتشاف لنظام ناجح

 .قادر على اإلدارة

 :حييى. د

موروثاتنا ليست فقط، أو ليست اساسا، موجودة ىف أوراق
القادر DNAما ورثنا، وإمنا هى ىف خاليانا الرائعة ىف الدنا 

على حفظ تارخينا حنن البشر مع آل التنوع للتكامل حىت نبدع
تليق برحلتنا الطويلة) ورمبا يصبح هلا امسا آخر(دميقراطية 

 .عرب تاريخ احلياة آما خلقنا احلق سبحانه وتعاىل

 .ما رأيك

 هاىن عبد املنعم. د

ال أعتقد أن أى حكم ناجح يقتصر ىف إدارته على نظام 
أوحد، ويقاس مدى جناح اإلدارات مبدى مرونتها، وال ننسى ىف 

 ".شعرة معاوية"ذلك 

 :حييى. د

 .نا أحرتم شعرة معاوية، وال أحبهاأ

 قد تصلح حلل موقف عابر، 

 .لكن أن تكون مبدأ ىف احلياة، فكال وألف آال

 هاىن عبد املنعم. د

وإن آانت مل تذآر ىف خطوات سيادتك للوصول  –أرى بداية 
أن تقليل نسبة األمية بني أفراد الشعب ىف  -إىل احللم البديل

دة حرية الرأى والدميقراطية ىف اعتقادى أا حجر أساس لسيا
 .أى جمتمع
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 :حييى.د

 !ال أوافقك إال بشروط صعبة

لقد بلغ ىب احلذر من سطوة الكلمات املطبوعة، ومن
استسالمنا لسواد األحرف والرموز أن أعترب األمية ثروة ىف
ذاهتا، صحيح أا حترمنا من مساحة هائلة للمعرفة، ولكن قل

راتىل يا هاىن بعد أن غمرتنا وتغمرنا آل هذه اإلغا
االعالمية، واإلهلائية، وفيضان االغرتاب الكالمى مكتوبا
ومقروءا، قل ىل آم نسبة من يستفيد ممن أتيحت هلم فرص حمو
األمية، حىت أصبح قادرا على فك اخلط، من من هؤالء مستعد لفك

 شفرة حياته، وحياتنا؟ 

ومع ذلك فمحوا األمية هو الذى مسح لك أن تكتب ىل هذه الكلمات،

 .وأن أرد عليك هكذا

 أوافقك

 .وال أتوقف عند موافقتك

 2009-2-6 بريد اجلمعة/حوار

 حممد املهدى. أ

أرجو) نقلة وعى حرآية االستيقاظ(عبارة : مش فاهم
 .التوضيح أآثر

 :حييى. د

يك قبل أن أرد على استفسارك يا حممد آماال أريد أن أوص
أميمة االسبوع املاضى بقراءة نظريىت متكاملة عن األحالم.أوصيت د

فأنا أآاد أجزم أنه ال "االيقاع احليوى ونبض اإلبداع"ىف أطروحىت 
املهم النقطة املتعلقة بتساؤلك هى أنىن وضعت فرضا .وقت لديك

أثناء) وليس احللم احلقيقة(إننا نؤلف أغلب احللم احملكى : يقول
وهى" حرآية"ما بني النوم واليقظة، إذن فهى " نقلة نوعية"
وىف) وعى اليقظة(آخر " وعى"و) وعى النوم" (وعى"بني " نقلة"

 ..رأىي أا تستغرق ثوان على األآثر

 .أما الباقى فهو ىف األطروحة املذآورة آلها

 حممد املهدى. أ

املبادأة(معىن التلقائية مبا أوضحته حضرتك : وصلىن
ىف حد ذاته فهل) املبادأة(ولكن ىل اعرتاض على لفظ ) الطليقة

، خطر ىل خاطر أن)مبادئًا(تفرتض التلقائية أن يكون الشخص 
فهل يقرتب هذا) الفطرةطالقة (أقرب معىن هلا بالنسبة ىل هو 

 املصطلح من معناها؟

 :حييى. د

هو يقرتب، على شرط أن نكون قد اتفقنا على مضمون
 ، وهذا مل حيد"الفطرة"ومفهوم 
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عن الفطرة واجلسد"2007-11-6برجاء مراجعة نشرة
 "وتصنيم األلفاظ

**** 
  )34(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد 

تفاصيل وتوضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالج
 النفسى

 زآريا عبد احلميد. أ

 .............لقد انرت البصرية وشحذت الوعى  ........

 :حييى. د

تعرف يا زآريا يا ابىن ماذا آتبت مكان النقط احملذوفة
 قبل وبعد هذه الكلمات اخلمس، 

 أصدق آلماتك وأعرف متاما أا ال حتمل ذرة نفاق  أنا

 لكنه احلياء واخلوف من سوء الفهم

 شكرا

 رامى عادل. أ

الزم جنارى اانني، ومانعملش عقلنا بعقلهم، ومانقفش على
الواحده لبعض، ونسيبهم يعلمونا، ونستفيد من خرباهتم،

،روشني اوى، وداميا فوق العاده ونبقى شكلهم، اقصد ام
وليهم مميزاهتم، مع ام ساعات بياخدوا على قفاهم، لكن
واجبنا اننا حنرتم ارائهم، ونوجههم اذا اقتضى االمر، مها مش

 وال ايه؟.ناس مستنريه اقفال، هم

 :حييى. د

 "روشني يا رامى"ليسوا دائما 

 "أقفاال"أحيانا يكونون 

)لمْةض(وأيضا هم ليسو أبدا مستنريين حني يقلبوا ظالما 
 . عليهم وعلى من حوهلم

–ملن يريد ويتحمل املسئولية معهم له وهلم  –لكنهم 
 .أسيادنا وتاج راسنا

 حممد امساعيل. أ

هل فيه توقيت معني الستخدام آل نوع من أنواع اإلشراف، 
وإزاى أحكم إىن أنا حمتاج النوع ده خاصة أنه مافيش حاجة 

 .بتحصل صدفة

 :حييى. د

 أن نصاحب ونقبل آل األنواع دون استثناء،  أظن أننا حنتاج
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 أما التوقيت فهو يأتى وحده حسب الفرص املتاحة، 

 وحسب مرحلة نشاط رحلىت مىن إليهم وبالعكس، 

 .وليس ضروريا أن حيدث آل ذلك بوعى آامل

 حممد امساعيل. أ

ميكن على االسم، وعايز" إشراف النتائج"أنا معرتض على 
 .أفهم يعىن هو إيه اإلشراف ىف النتائج

 :ىحيي. د

أنا قلق ايضا من االسم، لكنىن متمسك بالفكرة، ألا هى
)الىت هى جوهر مهنتنا إآلينيكيا(أصل املمارسة اإلمربيقية 

،"نوعيا"املقصود هو أننا إذا أحسنا النظر ىف النتائج 
 .فإا سوف هتدينا إىل اخلطوة التالية فالتالية وهكذا

 حممد امساعيل. أ

 .شكرًا. على تساؤالتى السابقةآل ما ىف اليومية، أجابت 

 :حييى. د

 أنا الذى أشكرك 

 أنت تتحرك من ورائى يا حممد رغما عنك وعىن

 حممد املهدى. أ

مبوقفه"و" مبا هو"لقد علمتنا حضرتك أن املعاجل إمنا يعاجل 
أنه مع زيادة سنني"، ولكن أوردت حضرتك مجلة "ىف احلياة

معتقداته ومواقفه: يةاملمارسة يتبني للمعاجل أن قيمه الشخص
 " ليست هى احلكم الفيصل ىف حرآية ممارسته مهنته

 .أرجو التوضيح

 :حييى. د

قيمنا الشخصية هى جزء منأ، وبالتاىل عندك حق أن
 تستغرب ما وصلك من أنىن أوصى باستبعادها من املمارسة،

أنا مل أوص يا حممد باستبعادها، أنا فقط أشرت إىل أا 
، لكنها جزء من حرآية املمارسة شريطة"الفيصلاحلكم "ليست 

أن نواصل التقدم حنو الوعى بتأثريها أوال بأول، وقبول
 .تغيريها أول بأول

 حممد املهدى. أ

أن عملية اإلشراف ال تتحق بوعى منتبه فقط، وإمنا : وصلىن
 .قد جترى ىف أى مستوى من مستويات الوعى

 :حييى. د

 هذا صحيح 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   4087
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 عبري حممد رجب.أ

اللى بتكون بداخل املعاجل" سوداءالنقطة ال"عجبىن تعبري 
بكثرة، وخاصة ىف بداية التعلم والىت تقل تدرجييًا مع التدريب،

 .واملمارسة وتبادل اخلربات وبالتاىل يقود إىل تغيري إجياىب

 :حييى. د

 آنت أخشى أال تصل الفكرة، مع أا قدمية وشائعة 

 شكرا

 هالة محدى . أ

اف التخصص العادىمش عارف آان أقرب إشراف ىل هو إشر
ألا فرصة تفتح ىل فرص االستفاده من خربة) عامة الناس(

الناس اللى عاشوها واستفادوا منها، سواء علمتهم حاجة
 .تنفعهم أو خلتهم ياخدوا باهلم من حاجات ممكن تضرهم

 :حييى. د

إا احرتام حقيقى لتجارب الشخص العادى، دون وصاية
 "من فوق"التنظري 

 دىهالة مح. أ

بس اللى الزم أحافظ عليه وأخذ باىل منه ىف اإلشراف... 
 .ده إىن أحافظ على خصوصية العيان وأسراره

 :حييى. د

 جدا

**** 
 !وأربعني عاما واحدحدث من ...  :يوم إبداعى الشخصى

 رامى عادل. أ

 واتبعوا ما تتلوا: عن الكلمه وما هلا من تاثري
، اذا اصبح الوسواس جزءا ال يتجزء من تكوين..الشياطني

صداه اىل احمليطني، ولرمبا يشعرون املريض، فمن اجلائز ان يصل
هنا يصبح هذا ، ومن)بفتح الواو(املوسوس مبا يشعر به الشخص

االنسان عاريا إال من احلقيقه، وقد تستغل او تستعمل ضده،
االخر قد يتحول الوسواس مع املثابره اىل آالم حلو على اجلانب

واخريا. ال يسب وال يلعن، امنا يزن دماغ املريض ويرويقه
 شهيد فالكلمه قد تصري دواء ملن له قلب او القى السمع وهو

 :حييى. د

مل أستطع أن أقرأ(أدخلت األمور ىف بعضها حبذق مناسب 
ىف االثنني يا رامى، أمل" واو"، أى "الواو"بفتح " املوسوس"

 !!)ىف آلمة املوسوس" واوين"تالحظ أن هناك 

 عالربآة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) رتونيإلكإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4088
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 نعمات على.د

ال أعرف ملاذا عندما قرأت هذه اليومية تذآرت بعض
لت مقتنعه هبااألشياء الىت آنت مقتنعة هبا واآتشفت أىن ما زا

 .ولكن ال أعرف ما عالقتها هبذه اليومية

ميكن قراءة شىء آذا مرة ىف آل مرة اتعلم واآتشف شىء  �
 .جديد آأىن أقراه ألول مره

 .اخلربة هى امتزاج بني العلم والعمل  �

–صرب  –تغري  –اعرتاف  –احلقيقة بدايتها مواجهة   �
 .استمرار

 :حييى. د

 !!يا خرب يا نعمات

 ل هذه االشياء آنِت مقتنعة هبا، مث أعدت اآتشافها؟آ

يبدو أنك متلكني ثروة ال تعرفني حقيقة قيمتها رمبا من
 إعادة اآتشاف ما تعرفنيالقدرة على : أمهها

 نرمني عبد العزيز. د

ىف آثري من األحيان عندما أقرأ شىء معني ال أفهم مغزاه
عضا منه وأعيشولكن مع مرور الوقت أآتشف أىن أدرك وأفهم ب

 .خربتى معه

 :حييى. د

دعينا نسمى ذلك املعرفة املستمرة، أو املتجددة، أو
 .الكامنة القادرة

**** 

ردود مبدئية: استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية
 وحوار حمدود

 رامى عادل.أ

سببا، وال ائتنس آثريا بدآتورة اميمه، ال اعلم لذلك
!توجهها اريد ان اعلم، اعتربها قريبه جاده، واحب

 

 :حييى. د

 وهى آذلك

 ....غالبا
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