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 : مقدمة

مل يقتصر فضل هذه اليومية وما استتبعها على شخصى أا
،"ِمّمن يهمه األمر"أحيت أملى ىف أن أتواصل مع عدد أآرب 

، وال على أا مسحت ىل بالتحرك ىف)أمر اإلنسان والتطور(
وإمنا امتد إىل أا عّرفتىن أين وآيف قضيت سننيمساحة أوسع، 
وهم" ناس اآلن"، وهأنذا أجد نفسى بني "أحاول"حياتى آلها 

 .أمجل ناس بإذن اهللا

 .احلمد هللا

حوار هذا األسبوع هادئ حمدود متواضع، وهو يرضيىن
وزيادة، وإن آانت فيه جرعة شخصية أآثر مما ينبغى، وأآثر

 . هذا ما وصلىنمما أحب، لكن ماذا أفعل

نبدأ مع االبن أسامة عرفة، وهو الذى جيرجرىن عادة إىل
 .مثل ذلك عادة

 2008-1-10ساقية عبد املنعم الصاوى : أوال: أسامة عرفة. د
ن زعل،، ومافيناش م...شكرًا على نشر احلوار مع حممد

 .الرائع أنه آان حممد، ومل يكن حممد حييى

 :حييى. د
يا أسامة حرام عليك، فيم الزعل يا أخى؟ أمل يصلك ما

، وهو بعد ىف السابعة عشر من عمره؟1980آتبته حملمد سنة 
أحرمه بكارة سعيه، أن استنكارىأمل يصلك قدر ما فيه من 

 يصلك موقفىأملأن يكون جوىف قربه، أن أرجو صحبته لنفسى، 
يا أسامة معك آإبن ليس من ظهرى، ما فعلته مع أوالدى من
ظهرى وأوالدى مجيعا وأنا أعّرى اعتماديىت عليكم خماطبا حممد

، حتميىن من هبر الرؤية، ترعاىن ولدى" حتمل عىن عبء الكلمة"
، وأخريا، أمل يصلك أنىن قلبت اآلية فسمحت للولد أنطفال

إذحبىن ِفدية، أنت(مل هو املسرية، يذبح أباه قربانا ليك
  وليس العكس،!)األوىل

مافيناش من زعل" أسامة، عد آل ذلك، وتقول يامث تأتى 
 .أن آان حممد هو حممد وليس حممد حييى الرخاوى
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 :دعنا ننتقل من اخلاص إىل العام

أنت تعلم آم شغلتىن هذه املسألة جدا جدا طول عمرى،
الغت ىفمسألة أن أقرأ األب من مآل ابنه وآنت آلما ب

ذلك االجتاه، أحاول أن أثىن نفسى بأن أتذآر ابن سيدنا
نوح عليه السالم، لكنىن أمتادى ىف نفس االجتاه، لقد شغلتىن
هذه القضية وأنا أمارس احلياة آلها وترآزت أآثر فأآثر

 .وأنا أمارس التطبيب

 ىف1974هل تذآر آيف صورُت هذه الصورة ىف سر اللعبة سنة 
 .يكوباثولوجىسياق شرحى للس

 يا أبىت إن زاد القهر

 فسألتهمك إذ يسحقىن اخلوف، 

 لن تؤملىن بعد اليوم، 

 فأنا القاتل واملقتول وسر وجودى أنك ِمّت، 

 ختتلط ضمائرنا تتبادل،  

.......... 

 ....،..حنو سراب وجوٍد عابْث... فسأمضى، متضى، منضى

 ، ...ما أغىب هذا السري وقوفا 

 .عةلكن ما أحلى اخلد

أنا مهتم من قدمي هبذه النقلة بني اآلباء واألبناء، يا
أسامة، وليس جمرد احلوار املزيف، حاولت أن أمنع نفسى من

 من-أن أحكم على الوالدين، خصوصا األصدقاء اليساريني
، واهللا يا أسامة)وبناهتم طبعا(خالل معرفىت بأبنائهم 

 تتجلى-  مثال-آانت ومازالت خربة مؤملة، قيمة العدل 
أآثر ما تتجلى ىف هذه العالقات، وال أجد جماال لتفصيل ما
آان، أن تعدل بني أبنائك وبناتك، وبني أبناء وبنات
الناس يكاد يكون مستحيال، ومع ذلك فنحن حناول هنا وهم

 أبنائى يشارآون من آل األحناء

 أسامة عرفة. د
هللا،بلقاء خالد وطلعت وأمحد عبد ا )فعال( لقد سعدت معك

/بس آنت حمتاج أعرف أمحد املقطم أم أمحد جامعة بنها
  الزقازيق

 :حييى. د
هو أمحد املقطم يا أخى، ال أحد ترك املقطم إال وظل مقطميا
واحلمد هللا، آيف مل تستنتج ذلك، وهو الذى استشهد بقوىل

 .اِملْثِلى ال يسلك إال دربه حيفره بأنني الوحدة"

شعراىن فعال أن أبنائى أآثرأما خالد وطلعت فقد أ 
 ! ياه. عددا، وأوسع انتشارا من رأس اخليمة إىل نيويورك
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ىف إهدائى للجزء الثالث من ثالثية املشى على الصراط ،
"ملحمة الرحيل والعْود" باسم  الذى سيظهر هذا األسبوع

اتصلت ىب املسئولة عن صدوره هذا األسبوع من مكتبة األسرة
األنصارى عن. دليلحق مبعرض الكتاب، وأبلغتىن تساؤل 

 وقد تصور الدآتور"وأحفادى" أحفادى"إىل "إهدائى وآان 
األنصارى أنه خطأ مطبعى، فاتىن تصحيحه، قلت هلا، بل إىن

ماذا تعىن ؟ من هم هؤالء ومن هم: أعىن التكرار، قالت
أمل تالحظى أن هناك عالمىت تنصيص على:  قلت هلا أولئك؟

:يعىن ماذا؟ قلت: إحدى الكلمتني دون األخرى، فقالت
أحفادى بني التنصيص هم أوالد وبنات أوالدى وبناتى، من

 ظهرى أما أحفادى الثانية فهم أوالدك أْنِت 

 .َضِحكْت وَفِهمْت

حنن ىف حاجة إىل عقول متفتحة من آل األعمار، أريد أن أوّصل
ما وصلىن من مرضاى إىل أصحابه ىف آل مكان، وأنت خري من

 ) وليس فاض ىب(ذا الذى وصلىن حىت فاض مىن، تعرف آم أغرقىن ه

 أسامة عرفة. د
من اإلضافات النادرة و"  غري وجداىن-وجداىن "تقسيم 
الىت حواها آتاب البورتريه و ىف انتظار آتابكم املبدعة

 عن الوجدان

 حييى. د
)صورة املريض من أعراضه(لقد أصبح اسم آتاب البورتريه 

 Descriptiveيا وصف: هو علم اإلمراض النفسى
Psychopathologyدراسة ىف:  وهو يكمل آتاىب األول

 الذىlink Study in Psychopathologyاإلمراضية النفسية
ماهية"هو مفهوم ترآيىب تطورى غائى، أما آتاب 

 ، فتحت1974فهو مل يكتمل مع أنه بدأ سنة " الوجداّن
ملعلى نفسى يا أسامة ىف هذه اليومية عدة حماور مل أآ

ماهية"حىت " ماذا حدث للمصريني"أيا منها، من أول 
، وهأنت ذا"وتعدد الذوات"، "الفصام"، مث "الوجدان

تذآرىن بكتاب البورترية فهل يتحملنا قارئ هذه اليومية
 . حىت نصل معا إىل ما نريد وينتظر منا

ما رأيك لو خصصنا عددا متالحقا من: دعىن أسألك
 تابًا فكتابًا، وهكذا؟اليوميات لنكمل آتابا فك

 :قبل أن ترد

 أنا شخصيا ال أوافق

مع أنىن ىف أشد احلاجة أن أغطى موضوع الوعى ىف سلسلة 
 .متتابعة من اليوميات

 أسامة عرفة. د
آتاب الوعى لقد سبق ىل أن أنفقت ستة أشهر ىف قراءة

هلنرى إيه أيام حتضريى لرسالة اضطراب الوعى ىف االضطرابات
 بتوجيه من حضرتك انالنفسية و آ
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 :حييى. د
لقد تذآرت ذلك اآلن فرحا برسالتك، لكنىن مازلت أعرتف.. 

من الوعى بالدرجة) وال غري إى(أنىن مل أفهم موقف إى 
...الكافية، وحني نعود إليه ىف هذه اليومية أو غريها

 ...رمبا

أظن يا أسامة أن اإلبداع األصيل يعرفنا عن الوعى
 ّح،ومستوياته أآثر بكثري من التنظري الق

23أميمة حتاول معنا وقد أرسلت قراءة آاملة حللمى . د 
 . لكنىن حتفظت أن أنشرها فدعىن أبلغها رأىي24، 

 : حييى. د
يا دآتورة أميمة، واختلفت معك/ للحلمني/قرأت قراءتك 

 :آثريا، لكن دعيىن أبدأ من البداية

األسبوع" احملررون الضيوف"بعد نشر قراءتك األوىل ىف زاوية 
اضى وصلىن من أصدقاء عديدين أم خلطوا بني ما أآتبهامل

وبني ما تفضلِت أِنت به ، فخفت أن أنشر قراءتك اليوم
 . آاملة فيستمر اخللط، وحتدث بلبلة تفسد احملاولتني معًا

لعلك تسمحني ىل أن أؤجل نشر قراءاتك املوازية حاليا، حلني
لتعقيب با ينتهى دورى، مع قبول دعوتى لك أن تتفضلى

حتديدا على بعض ما أنشر حاليا، التعقيب باملوافقه أو
أو التصحيح أو الرفض، آما يفعل) نقد على نقد(النقد 

 . زآى سامل. االبن د- ببخل شديد –

مث دعيىن أخربك عن جتربىت ىف هذه احملاولة، فقد قرأت األحالم
آلها عدة مرات قبل أن أقدم على هذه القراءة النقدية

لما، مث أنىن لست واثقا إن آنت سأآمل أم ال،حلما ح
وصدقيىن أنىن أعاىن معاناة شديدة حىت أجنح ىف حترير تلك
السطور القالئل، مث أىن أآتب النقد عدة مرات، وىف آل مرة

 . أقرأ احللم آامال قبل أن أجرؤ على إقرار النقد ونشره

راءةاملسألة صعبة، وأنا ىف أشد احلاجة إىل حوار، ال إىل ق
 .  ىف هذه املرحلة موازية

واآلن دعيىن أرد على بعض ما جاء ىف قراءتك احرتاما
آم ىف هذا من الظلم علىلتفضلك وإن آنت أعلم مسبقا 

 : أحاول عرض جزء من فضلك هكذاإسهامك،

 : أميمة رفعت. د
هناك عنصر أساسى يربط احللمني ببعضها وهو القلق،... 

 ليكرب ويتعمق شيئا فشيئا23 احللم وهو خيط ميتد من أول
ما يرتجم إخل، آثريا... بأآمله24حىت يهيمن على احللم 

واملطارده حرآة، و احلرآة" مطارده" القلق ىف األحالم إىل
فحرآة الكاتب مستمرة: نظرى ىف احللمني هى أآثر ما لفت
مث" أسري"آلمة   وقد عرب عنها من أول23وحثيثة ىف احللم 

 إخل"... أهرب"، "أسرع"، "أوسعت اخلطى "،" أتقدم وراءه"
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 :حييى. د
إليك ما خطر ىل يا أميمة وأنا أقرأ هذه الفقرة، فأنا

 رغم– ال أعرف معىن حمددا للقلق - وأنا الطبيب النفسى –
شيوع استعمال الكلمة بشكل هائل ىف ثقافتنا األحدث، أنا
أعتقد أنه لفظ مستورد ىف اية النهاية، آم شاعر عرىب

خماطر الرتمجة"باهللا عليك؟ ىف أطروحىت " قالقل"استعمل آلمة 
نبهت أن حنذر أن نتنازل عن تلقائية "ىف تشكيل مشاعرنا

وصف مشاعرنا بلغتنا وحنن ننساق وراء ألفاظ دخيلة أو
لغة هجني، حنن نعرف الضجر واحلزن، أآثر مما نعرف القلق

الذى صرنا نتشدق به" الدبرشن"واالآتئاب، ناهيك عن 
)....والزهق واملضايقة(بدال من اهلم والغم والكرب 

   !!اخل

دع"ىف أآثر من مناسبة وآتابة آنت أسخر من مفهوم 
رمبا هلذا مل أرحب آثريا هبذا ("القلق وأبدأ احلياة

ليكون العنصر األساسى فيهما هوالتبسيط للحلمني معًا 
 القلق،

وال أنا رحبت أنه ميكن أن يرتجم ىف األحالم هكذا إىل 
مطاردة مباشرة، مع أنىن أقّر أن املطاردة ونقالت احلرآة

 ىف معظم ماهبذه السرعة هى من أهم ما مييز هذا اإلبداع
نشرت هنا، فما الداعى أن نسميه قلقا؟ فعال هذه األحالم

،..تتميز هبذه احلرآية وتلك النقالت والتكثيف والتداخل
نقد"وأتصور أن احلوار حول تفاصيل ذلك مبا أمسيته 

هو أآثر ما حنتاج إليه ىف هذه املرحلة مث إنىن" النقد
رؤية لك مع ماالحظت أنك ىف قراءتك اآلن مل تربطى أية 

جاء ىف القراءة املنشورة لنفس احللم حىت ميكن أن نتحاور
 : ىف فقرة أخرى– آمثال –صادقني، ولكن دعيىن أقول رأىي 

  24-23أحالم جنيب حمفوظ : أميمة رفعت. د
مل ينتج عنها) الشباك بفتح(اولة إجياد خمرج حىت حم".... 

شىء، فما رآه الكاتب آان غري منطقى و ال عالقة له
 )حارة سكنه بالقاهرة( احمليط به  بالواقع

 حييى. د
 إلجياد خمرجأنا مل يصلىن أن فتحه للشباك آان 

 ما هو منطقى ىف احللم، حىتوال على أن هناك اتفاق على
 " منطقىغري " تصفى غريه بأنه 

 :دعيىن اآلن أر نفسى وأنا أقول هلا

 عندك يكفى هذا، .. ال

ذلك أنىن أحست أآثر فأآثر أن ما أفعله هبذا االقتطاف
هكذا بعيدا عن السياق الكامل لقراءتك اجليدة، فيه ظلم

 شديد لك،

فدعيىن أقّر ىف النهاية أنىن برغم آل شىء فرحت بإسهامك 
 .بقدر ما اختلفت معه

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1073



 18I01I2008א – אא

زآى سامل،.  رأى االبن الصديق دتعاىل اآلن لو مسحت نسمع
 ). 23(وآيف أبدى رأيه ىف فكرة حمددة وردت ىف نقد احللم 

-12ومقال الدستور األخري ، )23(احللم األخري : زآى سامل. د
1-2008 

رفض أن يوظف اإلبداع أميل إىل "ىل أعرتاض صغري على عبارة
بكثري بالتأآيد اإلبداع أعظم وأآرب" ىف شجب الفساد اجلارى

من جمرد شجب الفساد، ولكن اإلبداع يشمله آما يشمل غريه
 .من أمور احلياة

 :حييى. د
أوافقك طبعا يا زآى أن من أهم وظائف اإلبداع هو... 

َنْت مياهه، إن ماتعرية الواقع، خاصة إذا َداَم وآَتَم وَأِس
أرفضه أن يوظف اإلبداع لذلك أساسا أو ابتداًء، أنت
تعرف آْم رفضُت مناقشة أعمال شيخنا حمفوظ باختزاهلا إىل
حمتواها السياسى احملتمل، وآيف أدى هذا عند البعض إىل

 الكرنك على احلرافيش، أو إمهال حضرة احملرتم، أو تفضيل
امار وأهل القمة، لقدحديث الصباح واملساء حلساب مري

رفضت دائما أن يقيم إبداع حمفوظ أيديولوجيا أو دينيا،
يساريا" منتميا"رفضت هذا التصنيف الذى جعله مرة 

مث ظهر ما يقابل ذلك الناحية األخرى ليعتربه) غاىل شكرى(
 –) حممد حسن عبد اهللا(روحانيا ربانيا 

بآخر، حنياإلبداع حيتد دوره ضد الفساد اجلارى بشكل أو  
يكون التعبري عن شجب هذا الفساد غري متاح بالشكل

 .  قبل ذلك وبعد ذلك إبداعا املباشر، لكن يظل اإلبداع

دعىن اآلن أنتقل إىل رأيك عن حوار األديان ألن عندى رد
 .عليه

 :زآى سامل. د
مقال الدستور األخري أتفق مع آل آلمة سيادتك آتبتها ،

 ظهرت أديان توفيقية أوحيث"العبارة  ما عدا هذه
 ".و.. و تلفيقية مثل البهائية، والكنيسة الذهبية،

فما تقوله هذه العبارة هو عكس ما يقوله املقال آله،
 !نصف عقائد اآلخرين بالتلفيقية وال أدرى آيف

 :حييى. د
ليس عندى فكرة إىل أى مدى انتشرت هذه العقائد.... 

، ولكن رمباخرينعقائد اآل حىت نسميها آأدياناجلديدة 
عندك من حيث املبدأ، ورمبا بالنسبة للبهائية خاصة،
فأنا أعرف أن اجلميل الرقيق الراحل بيكار آان
يعتنقها، وأنا ال أشك ىف صدقه ورقته وإبداعه وإنسانيته

 . أحكم عليها وأنا مل أدرسها دراسة آافية– فعال –فكيف 

وأن تكون سعةأنت تعرف أنىن أحاول أن أآون عند حسن ظنك 
2008-1-16يومية صدرى فعال بال حدود، حىت أنىن زعمت ىف 

 أن رمحة اهللا سوف تشمل  "نوعان من التواجد البشرى"
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، حىت لو أعلن إحلاده الذى فرضه عليه"املؤمن رغم أنفه"
 أنك قلت لنا شيئا مثل هذاظاهر وجوده، وأنا أتذآر

 املوقف عند ابن عرىب 

 ياليتك تكتب لنا مقاال فيه 

واآلن دعنا خنتم بصديقنا رامى ذلك الشاب الشجاع
 .الطليق

 2008-1-10والشخصية ) اهليئة(اهلويه: رامى عادل. أ
يا عم حييى، آن.... دعىن ابكى معك على دمعة حبستها... 

فاأليام منتهاها. |||||وياصديقى بال تردد، دعنا نلعب س
.فهلم صديقى إىل امللعب. رواحنا وغدونا مسالها. ملهانا

ولنشرب سويا آأس احلرية والفكاك من اسر ما ضى وذآرى
 هيا يا عمى حييى فال وقت نضيعه . حررناها سويا

 :حييى. د
األصل("يدى على يدك يا عم رامى، لعلك تشري إىل يومية 

  )2008-1-9يوم " والصورة

حني ختاطبىن يا رامى هكذا فجأة، وبال ربط واضح باليومية
دعىن أبكى معك على: "الىت تعلق عليها مثل قولك هنا

آن صديقى بال تردد دعنا: أو قولك"..... دمعة حبستها 
ئذ أشعر بائتناس رغما عىن وعنك، ما؟، حين"نلعب سويا

 زآى اآلن؟. رأيك ىف موقفى الذى ناقشت فيه د

  حلمى حمفوظ2008-1-13: رامى عادل. أ
ارجوك. باملره يا عمى دى أحالم ِصْرف وخيال خصب مش سياسه
 .تعقل وجرب تقرا لوحة حمفوظ آفنان يا فنان

 :حييى. د
ت آل قراءتىوهل أنا أفعل غري ذلك؟ أمل تالحظ أنىن آتب

من أوهلا حىت قبيل) 24حلم (هلذا احللم الذى تشري إليه 
آخرها على أا بعيدة عن السياسة، ومل أشر إىل التفسري
السياسى وشجب الفساد إال ىف استطراد ائى بعنوان

 أقررت فيه أن التفسري السياسى الرمزى فرض،"وبعد"
 أصررت أنىننفسه علّى ىف النهاية آاحتمال عابر، و لكنىن

مازلت متمسكا باستبعاده لصاحل تفسريى األول رغم ذلك،
زآى سامل إىل االحتمال الذى ترفضه أنت اآلن،. ورغم ميل د

 .والذى مل أغال أنا ىف رفضه

 2تخوين لعبة الثقة وال: رامى عادل. أ

 .أنا بثق فيك حىت لو انت آداب يا عم حييي

 . أنا بثق فيك حىت لو انا بكرهك ساعات يا عم حييي 

 . انا مبثقش فيك عشان انت جمنون خطر يا عم حييي

أنا مبثقش فيك عشان انت معرفتش ترىب ابنك حممد يا عم
 .حييي
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 !!! مش احنا بنلعب 

 :حييى. د
ك،نعم، حنن نلعب يا رامى، وأنا أحب جتريبك وشجاعت

وأستقبل حْدسك جبدية واحرتام، ونسميه لعبا من باب
التقية، أنا احرتم تلقائيتك فعًال مبا ىف ذلك حكاية

، األمر الذى ورد هكذا"مابثقشى فيك عشان أنت جمنون"
بالنص تقريبا ىف أغلب احملاورات ىف اجلزء الثاىن من ثالثية

وعلى فكرة "مدرسة العراة"املسمى " املشى على الصراط"
 .سوف تظهر طبعته الثانية خالل أيام

أنا أقبل معظم آالمك يا رامى حىت لو مل أفهه، لكن دعىن 
 إن آنتإال" معرفتشى ترىب ابنك حممد"أرفض، وبشدة حكاية 

تقصد أنه رّبى نفسه بنفسه حىت قبل اآلوان، وهذا ما جاء
.ىف القصيدة ىف حوار األسبوع املاضى، وأيضا ىف حوارى مع د

 .أسامة اليوم

 : رامى عادل. أ
مهما بلغت مسؤولية الشخص املبصر ودرجة وعيه بل.... 

وشكيمته، فانه ال يستطيع احلفاظ على رؤيه معبودته
 ....للمحات خاطفةإال  معشوقته،

تقلباته خصيمه الزمن بكلفما بالك اذا آان ... 
 .وعناده وشخوصه

 :حييى. د
خصيمه الزمن بكل تقلباته وعناده وشخوصهحلوه حكاية 

 الزمن حني يصبح هو اخلصيم تتجلى احلياة آما،!!هذه
 ينبغى، تذآرىن يا رامى جباهني وهو يستقبل النهار اجلديد 

  وشقشْقت لكمن بني شقوق الشيش

 مع شهقة العصافري وزقرْقت لك

 قوم نشوف نعمل ايه.. ار جديد أنا

 يا ح اقتلك.. أنا قلت يا ح تقتلىن

 : رامى عادل. أ
  .اصله بينقذىن آل ما اقراه. برضه أنا لبست احللم... 

 :حييى. د
يارامى أشعرىن أنه نوع من اإلبداع" لبست احللم"تعبريك 

أميمة الىت خشيُت. أمهية عن قراءة دشديد الداللة، اليقل 
 الىت وردت ىف قراءهتا،" جرعة الطب النفسى"عليها من 

أما تعبريك أن احللم هو ينقذك آلما قرأته، فهو ميكن أن
يرشدنا أآثر إىل وظيفة اإلبداع وآثاره الباقية ىف

 املتلقى الصادق

اآلن هيا معا إىل صديق جديد من اجلزائر، يثري موضوعًا
 !!سا فعًالحسا
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 2008-1-13: اإلله العرىبعبد . أ
 السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبرآاته 

14 منذ الشرعية ُمعاجل بالرقيةوبعد أنا شاب من اجلزائر 
 سنة 

وىف معاملىت مع املرضى احتاج إىل هذا العلم ألن أصعب شئ ىف
 العالج هو تشخيص حالة املريض

 يليا دآتور أريد ان تساعدىن وترشدىن ألتعلم ولو القل 
 .من علم النفس

 :حييى. د

يا أستاذ عبد اهللا، شكرا لصراحتك وثقتك أوال، مث إنك شاب
 سنة، يعىن منذ آان سنك14تعاجل بالرقى الشرعية منذ 

آم؟، وعموما أنا أشكرك يا سيدى، ولعلمك أنا ال أرفض
حكاية العالج بالرقية الشرعية من حيث املبدأ، وإن آنت

فيدا، وأعتقد أن األطباءأعتقد أن التعمييم ليس م
والعلماء ىف أشد احلاجة أن يتأنوا وهم يصفون آل ذلك
باخلرافة، التعميم ىف الناحيتني هو جهل وحتيز، أنا أعتقد
أن بعض النظريات الكيميائية امليكانيكية فيها من
اخلرافة ماسوف نضحك عليه بعد عقد أو عقدين من الزمان،

 ليس هلا أية عالقةآما أرى أن بعض الرقى الشرعية
بالشرعية، واليكفى أن تكون الكلمات موجودة ىف نص آرمي

ألن النص ال تدب فيه! معرتف به، لتصبح رقى، وشرعية
احلياة ليسهم ىف استعادة التوازن إال ىف سياق توظيفه
اإلجياىب حلرآية الوعى التناسقى مع الكون، األمر الذى ال

 .سان آادح آدحايصلح له أو به إال وعى نقّى إلن

مث إىن ال أوافقك يا سيدى أيضا على أن أصعب شئ ىف العالج
هو تشخيص حالة املريض وبالذات بالنسبة الستعمال نبض

أنظر يومية تشخيص(). وليس التوقف عند ألفاظها(الرقى 
 .2007-12-2 يومية )فصام دون حتديد ماهيتهال

آذلك أنا أعتقد أن قراءتك ىف علم النفس ليست هى
املطلوبة لك اآلن، بل أىن أرى أن أغلبها بوضعها احلاىل قد

 . األطباء واملرضى آما يتصور الناس ال تفيد حىت

أنا ال أوصى بالعزوف عن القراءة ىف علم النفس، خاصة
اقات األحدث الىت جتاوزت آال من علمفيما يتعلق باالخرت
 وعلم النفسBehavioural Psychologyالنفس السلوآى 

 إن موجة)Classical Psychoaralysisالتحليلى الكالسيكى 
علم النفس عرب:التحديث ىف علم نفس تشمل على سبيل املثال

 وعلم النفس التطورىTranspersonal Psychology  الشخصية
 Evolutionary Psychology وعلم النفس املعرىف  Cognitive 

psychologyوما يقال له ما بعد أو ما وارء علم النفس 
 Para Psychologyوالذى أفضل أن امسيه علم النفس املتجاوز 

 Transcendental Psychology ..آل ذلك فيه دعوة إىل 
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أن حنرتم مفهوم الطاقة، واهلارموىن، والتواصل بني مستويات
بعض إىل الوعى الكوىن، إىل ماالحدودوعى الناس وبعضهم ال

 .له

واآلن دعنا خنتم بالكلمة الىت أصّدر هبا موقعنا، فهى قد
 :تفيدك آما تفيدنا أآثر من الفتوى والتشخيص وعلم النفس

 ) أبو األطباء(يقول هيبواط  

 احلياة قصرية 

 واملعرفة ممتدة

 والفرصة هرابة 

 والتجربة حتمل الصواب واخلطأ 

 ى األمور من أصعب األشياءواحلكم عل
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