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 :مقدمة

، أنىن على وشك التوقف عن إصدار هذهاألرجح، واهللا أعلم
النشرة اليومية، رمبا حني تكمل عامها األول، وهذا ما حدسه

الصديق واالبن مجال الرتآى منذ البداية، لست -آِمال –
متأآدا، ومازلت ىف حاجة إىل آراء آل من يهمه األمر، جبد واهللا

تفرغالعظيم، اإلشكال هو أنىن لو ترآت هذه املهمة اليومية أل
ملا هو أهم حسب ما يقوله الذين حيرتمون جهدى فعال، هل سأآون
عند حسن ظنهم وأتفرغ فعال ملا هو أهم؟ أم سأظل أتنقل من
شجرة إىل شجرة، بل من غصن إىل غصن، دون أن أبىن عشًا أضع
فيه بيضى لرتعوه حىت يفقس، وقتما يشاء سبحانه والقدر

 والزمن والناس؟

قد يكون سبيال لتصحيحه، وقد يكون دافعا االعرتاف باخلطأ
لو آنت قادرًا على الرتآيز. لتطويره للحفاظ على إجيابياته

على -والفضل للنشرة  –ىف عمل أساسى حىت يتم، فلماذا عثرت 
آل هذه األعمال الناقصة هكذا، عشرات األعمال فعال شبه

 . آاملة، وهى مل جتد طريقها إىل أصحاهبا أصال

ى أستطيع أن أستغل النشرة وأحتايل إلصدار بعضهل يا تر
 ذلك مسلسال مثال؟ 

 وهل سيحتمل ذلك الزائر أو القارئ؟ 

ليست عندى إجابة، ومن َثم فهو استمرار االستمرار، ىف
 .ىف وقٍت ما –حالة انتظار لقرار ما، يفرض نفسه 

 . بعض بريد اليوم يقرتح اقرتاحات حمددة ىف هذا االجتاه

 . نثبتها مث نرىدعونا 

**** 
 2008-4-10) 222العدد : (أسامة عرفة. د

 :أقرتح ما يلى
 النقاهة يوم ألحالم فرتة  ·
 مرضا وعالجا: يوم للطب النفسى  ·
 يوم الستكمال آتاب الوجدان  ·

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1845
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 للنقد األدىب وأعمالكم األدبية يوم  ·
 يوم ألحوال الدنيا والبالد والعباد  ·
 مفتوح يوم  ·
 حوار اجلمعة  ·

 اخل هذه األيام املتخصصةومن املمكن د

أولويات الستكمال موضوعات ترون استكماهلا أن تكون هناك
ملقالة يوم السبت أما عن مقالة التعتعة فتكون ملحق فقط

 وليست بديال عنها

 :حييى. د

"تنهيده"شكرا يا أسامة، ولكن أليست مقالة التعتعة هى 
ولت من خالهلاأسبوعية تنظر ىف أحوال البالد والعباد، مث أنىن حا

أن أوفر يوما ألا هى هى الىت تصدر ىف نفس األسبوع ىف
 . ، وإن آانت نشرة اإلنسان والتطور هلا األولوية"الدستور"

 : أسامة عرفة. د

آما أقرتح أن يصدر آتاب سنوى بكامل أعمال النشرة يكون
 .يصاحبوا أو ميلكوا التكنولوجيا بعد بني أيدى من مل

 :حييى. د

مجال الرتآى منذ أنشأ. أن هذا آان هو حدس الصديق دأتذآر 
–الذى ظل خاويا على عروشه  Forumاملنتدى اخلاص هبذه النشرة 

حىت اآلن، وأنا شخصيا لست آسفا على ذلك، ومازلت - تقريبا
شاآرا جلمال محاسه واحرتامه ملا أفعل، بل لعل اهللا أراد ىب خريا إذ

ى بعض من يدخل املنتدى مشارآامن أين آنت سأجد الوقت ألرد عل
جبد مثلك أو مثل مجال، ولو بإجياز آما أفعل يوم اجلمعة ىف حماولة

 للحوار احملدود مع املشارآني األفاضل؟ 

ىفوبعد التفريغ بعد أن مضى ما يقرب من مثان أشهر، 
أظن أن الكتاب هبذا املنظر سوف يكون معيبا، 222يومية 

اللهم إال إذا تعهده من جيمع املعلومات ىف آل موضوع على
 ! بعضها على مر السنني، يا ترى من يعش

**** 

  2008-4-9) 222العدد : (أسامة فيكتور. د

مجال الرتآى املنشور ىف بريد اجلمعة. أوال أنا أوافق رأى د
إال وهو آثافة سيل املعلومات واخلربات الغزيرة 11-4-2008

املوجودة ىف هذه النشرات اليومية، لذا اقرتح إعادة بعض
ايام من االسبوع، 4النشرات اخلاصة بالفصام واإلدمان خالل 

أما الثالثة الباقية فإىن أرى أن تستدمي آما هى، خاصة حوار
 ما سبقه منبريد اجلمعة الذى يعطى فرصة هلضم ما جاء ىف

 .نشرات خالل األسبوع

 :حييى. د

 اقرتاح متكامل يا أسامة، سوف أضعه حتما ىف االعتبار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1846
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 .وأنا أحاول إعادة تنظيم حياتى مبا ىف ذلك النشرة اليومية

**** 

 2008-4-11) 222العدد : (يوسف عزب. أ

انىن متأآد من ان هذا علم، وعلم متقن إال أنه...... 
د التكامل، فقد بداهو شدي -واألهم من ذلك- شديد االتقان

 فينا  شديد السهولة، شديد االقرتاب من نفس الواحد

 :حييى.د

أنا أخاف من حكاية -آما تعلم  -بصراحة يا يوسف 
هذه، ألن هذه الصفة بالذات ليست مما يفخر" شديد التكامل"

 !!؟"الاليقني"هبا العلم دائما، أين روعة ومصداقية 

 : يوسف عزب. أ

على والتصنيفات الىت أجريتموها") 222العدد ("مبناسبة 
 :أعمالكم ىف النشره دعىن أقرتح ما يلى

امتىن ان يكتمل ماجاء حتت حرآية االبداع وجتلياته: أوال
 وامتىن منه املزيد 

"ىف النقد" استطع االنسجام مع ما وضعتموه حتت بند مل: ثانيا
 مالحيتاج إليكم او جمهودآ ىف رأىي انه - فقد أظهرت نتيجته

 :حييى.د

لست فامها، مع أن النقد هو أحب إجنازاتى إىل، حىت أنىن
فرحت مؤخرا حني اآتشفت أنىن أمارس مهنىت من خالل ما أمسيه

 "نقد النص البشرى"

 : يوسف عزب. أ

ماجاء حتت بند احالم فرتة النقاهة هو ابداع امتىن: ثالثا
 .له التكملة

ب حمفوظ هوماجاء بالنسبة لبند ىف صحبة جني: رابعا
بالنسبة ىل عامل خراىف امتىن معايشة آل حلظة فيه وىف آل مرة

  اقرأها آنت اشعر بضيق النتهائها آنت

 :حييى.د

"ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"يا يوسف، لقد ترآت هذا املوضوع 
بعد حلقتني أو ثالثة، ولن أرجع له إال بعد انتهاء نقدى

نقدا ألعماله أيضا، هذا لألحالم، بل رمبا إاء، مسودات أخرى
برغم أنىن آسف هلذا التأجيل، ألن املادة الىت حتت يدى شديدة

 .الثراء فعال، ربنا يسهل وأرجع هلا يوما ما

 : يوسف عزب. أ

املسائل ماجاء حتت بند الفصام واحلاالت هو من اشد: خامسا
 غرابة على وبعدًا عىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـ"  يــــوميــــــــا "   1847
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 :حييى.د

حاضر، سوف أراجع طريقة العرض، ولكن أذآرك أن هذا
 وع يهم األطباء واملعاجلني، واملرضى وأسرهم، بشكل فائقموض

 : يوسف عزب. أ

أرجو أن تكمله فهو يعرض بطريقة: اإلدمان: سادسا
 . خمتلفة

هذه ترمجة ما قال يوسف وليست ألفاظه الىت خجلت من(
 )إثباهتا ملا فيها من مبالغة ىف الرتحيب بل واملديح

ذلكد وصلىن بعض العالج النفسى والتدريب عن بع: سابعا
 تكتمل ولكن مقتطف وموقف من االعمال الرائعة الىت امتىن ان

 :حييى.د

أظن رأى األطباء واملعاجلني هو غري ذلك، ألن هذا املوضوع
ىف العالج –آممارسني  –بالذات هو موضوع عملى يفيدنا مجيعا 

 .بشكل مباشر

 : يوسف عزب. أ

مت حذف املديح(االلعاب، هى شديدة األمهية أيضا  :ثامنا
 )هنا أيضا

العواطف والغرائز أعتقد، انه علم حمض وهو علم: تاسعا
 يصلىن بشكل خيتلف عن الذى ذآرته لسيادتكم ىف بند أوال، وال

 استطيع تقييم موقفى منه، أو الدعوة لتكملته من عدمه

 :حييى.د

 .مع أن هذا يا يوسف من أهم ما يشغلىن، أى واهللا

 : يوسف عزب. أ

"أوال"هى من نوع البند  رؤى وأراء وفروض وتنظري: اعاشر
 فال تتوقف

، ال استطيع ان اطلب من"إبداع خاص"و" أخرى: "حادى عشر
 سيادتكم االآمال فيه

 :حييى.د

 ملاذا يا ترى؟ هل هى سيئة إىل هذا احلد؟

 عموما شكرا، وسوف أضع آل ذلك ىف االعتبار، 

 .شكرا 

 : يوسف عزب. أ

 اجلمعة امتىن من آل قلىب توقفه حوار: أثنا عشر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1848
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 :حييى.د

 !!من آل قلبك يا رجل؟

 !! من آل قلبك –مل أفهم هذه الرغبة 

فكيف ميكنىن أن أوصل -من آل قلبك-لو أنا أوقفته ! طيب
 !لك رأىي الذى آتبته اآلن يا أخى؟ سبحان اهللا

**** 

 )2008- 4- 9(االموات االحياء ذلك املوت االخر : طلعت مطر. د

   رمبا ألا مسألة ختصىن شخصيا مقالة األموات االحياءأود التعليق على 

 :حييى. د

يا خرب يا طلعت، أنا أذآر أن هذه املقالة قدمية جدا
ما الذى أعادك إليها اآلن والدنيا )2008-1-23بتاريخ (

 تضرب تقلب ىف مواضيع أخرى ال أآاد أالحقها آما ترى، 

 . عموما أهال بك أو حشتنا 

 : طلعت مطر. د

هل أشكرك أو أعاتبك على تذآرينا أو تذآريى أنا ال أدرى
وآأىن بك من خارج القرب شخصيا باملوت، فلماذا تنادى علينا

  أليعاذر هلم خارجا: املسيح وهو ينادى 

 :حييى. د

 !لست متأآدا

 . أنادى من خارج القرب أم من داخل القرب 

   :مطر طلعت. د

وأوجعىن وصفكم حلاالت املوت اجلمود، واإلحبار من شطى أعجبىن
تلميذ الستاذه وليس للنقاش لشطى، وعندى بعض التساؤالت من

  او التحاور

 :حييى. د

إذا آانت تساؤالتك! هل هناك خطأ مطبعى؟!! لست متأآدا 
ليست للنقاش أو للتحاور، فلماذا تطرحها عالنية هنا اآلن؟
أنا أحب ذآاء السؤال آما تعرف، خاصة إن مل تكن له إجابة،
وأسئلتك أغلبها يا طلعت هكذا، أما أن حتظر على أو على

م ما تعىنغريى النقاش، ولو بطرح سؤال آخر، فلم أفه
بصراحة، هلذا سوف أُُِقل قدر إمكاىن من التعليق ما أمكنىن، حىت

 . يتضح األمر

 : طلعت مطر. د

  هل املوت بالضرورة هو التكرار؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1849
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أليست الشمس تدور ىف مدارها آل يوم منذ بدء اخلليقة
الفصول تتواىل بنفس الوترية مند لتحافظ على احلياة؟ أليست

نافع كرار ماهواالزل حىت تستمر احلياة؟ وان آان ىف الت
ومفيد، فلماذا املخاطرة وطلب التغيري؟ ونبض القلب إليس هو

  تكرار منتظم، إذا اختل آان املوت

 :حييى. د

"االيقاع احليوى"أرجوك يا طلعت أن ترجع إىل ما آتبت عن 
ى يبدو تكرارا بالضرورة، مثل دورات القلب آما ذآرت،الذ

ومثل دورات األفالك ىف مدارها، لكن بالنسبة إليقاع الدماغ
احليوى، وإيقاع الكون احليوى، والعالقة بينهما وبني) املخ(

دوائر أخرى ممتدة إىل املطلق، فإن التكرار يأخذ شكال آخر،
امضة حلتمية التغري،ويقوم بوظيفة أخرى تعطى فرصا واضحة وغ

مث إن التغيري ليس مطلبا ىف حد ذاته بقدر ما هو قانون لو
 .خالفناه أو عارضناه تتوقف احلياة 

 : طلعت مطر. د

  هل االحساس باملوت يعىن املوت؟ 

إىن أعرفه متام املعرفة ومنذ عرفته مل يفارقىن أبدا هذا
وينشر ضرإنه يقرأ ويشارك ىف الندوات ويتعلم وحيا, االحساس

أحباثا ويقرأ الشعر ويذوب مع النغم وحيب ويكره ويتأمل بل
يوم وال يستطيع النوم إن تعثر أحدهم ، وحيمل مهوم الناس آل

وبرغم آل. وحيمل مهوم الكون آله وآأنه قد شارك اهللا ىف خلقه
 ذلك اليفارقه اإلحساس باملوت وآأن لسان حاله يقول مع حممود

 درويش

 حياتى  ألىن اعيش بقرب

  فال شئ يثبت أىن ميت

  والشئ يثبت أىن حى

 :حييى. د

ىف رأىي أن االحساس باملوت ال يعىن املوت، بل إنه الباعث
، لكنىنش جنيب حمفوظمللحمة احلرافيللحياة آما بينت ىف نقدى 

تراجعت عن ذلك جزئيا حني صاحلت املوت من خالل رؤيىت للعالقة
بني الوعى الشخصى والوعى الكوىن، وللنقلة بينهما، وعليك
الرجوع إىل بعض ذلك حىت فيما نشرت هنا ىف نشرات اإلنسان

 )األرشيف( 2008-1-5،  2008-1-23 ،  2008-2-10والتطور 

**** 

 2008-4-15) الزواج(حممد أمحد الرخاوى . د

 بس بيعيشوا 3زوج وزوجة  100آل   يا عمنا مازال ىف
 .العالقة املواآبة املكملة املتطورة

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيصدار إ(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1850
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أرجوك يا حممد ال تثق آثريا ىف هذه األرقام املصمته، مث إن
تعميم، هلعلينا أن نتفق على تعريفات إجرائية قبل ال

العالقة املواآبة"أبعاد : اتفقنا مثال عن ما تعىن حني تقول
 .مث لعلك تقصد التكاملية وليس املكملة ،"املكملة املتطورة

 حممد أمحد الرخاوى . د

يكتمل مع نفسه، ومع اعتقد أن الفرد ال بد ان حياول ان
 آثري من الناس الكون قبل وبعد الدخول ىف عالقة مع اخرى،

 بل ان يبدأ يقف ق

 :حييى. د

يا ابن أخى باهللا عليك، آيف يبدأ الفرد مع نفسه دون
فرضا - ؟ مث "إليه"آخر، آيف جيد نفسه إال وهو ىف رحاب آخر 

، آيف يبدأ ىف التحرك حنو آخر بعد ما"ماهو"بعد أن حيقق  -
 يكون قد حتقق والذى آان قد آان؟ 

البداية للنهاية،يا حممد، لقد خِلقنا لبعضنا البعض من 
لنتخلق من خالل ذلك، لنكون ىف حرآية دائبة بأخطائها

مستوياتوحسناهتا بال توقف، هل الحظت احتماالت التنقل بني 
 .التعايش طول الوقت

 حممد أمحد الرخاوى . د

أة أصال اآثر احتياجا للتكامل، فعندما يقفاملر ....
حتتويه فتلتهمه وإما ترفضه فتحتقره وتستعمله الرجل أما

اعتقد ان اللولبية، من الظاهر، وتتكون آتل من التعاسة
 آل ذلك مرتبط بالتنشئة والبيئة ودرجة االستقالل النفسى من

منالعملية املعقدة، ومن عبر هو  السنني االوىل ىف احلياة
 .القالئل جدا على مدى التاريخ آله لالسف

 :حييى. د

واحدة واحدة، ملاذا آل هذا التعميم؟ من قال!! يا شيخ،
لك حكاية أن املرأة أآثر احتياجا، وأا تلتهم، وترفض
وحتتقر، يا رجل صلى على النىب وخلها ىف سرك وامسع معى آالم

 .رامى وقد حضره إهلام آخر

**** 

 رامى عادل. أ

هو منتهى –إن جرؤنا  –أن نصغى جيدا للمرأة لنواآبها 
 احللم الواعى النابض،

 تثرى آدميتنا،
 حتمينا من التفكك،

 تروضنا 
 تغمرنا،  

 تؤنسنا،
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 تسندنا، 
 !هى البحر اهلادئ 
 أم أن جهلى أغراىن بفهمها يا عم حييى؟ 

 :حييى. د

جهل ماذا يا عم رامى، ياليت آل جهل يكون مثل هذا
تصل رسالتك البن أخى، أو حىت لك يا أخى، اجلهل، أدعو اهللا أن

 لكن هل أنت بقدر ما تقول؟ 

 !وال أنا يا شيخ

لكن إيالك أن حيمل آالمك معىن االعتمادية أو الرضيعية،
 هذا ظلم آخر يلحق هبا؟

مث إىن أحذرك من البحر اهلادئ حني يثور، أو حىت دون أن
دعىن أمهس يثور، ولنحذق العوم جيدا، حىت وموجاته حتضنا، مث

، فقد رجحت"حوار مع موجة حانية ىف حبر هائج"لك بقصيدتى 
 أا موازية لقصيدتك

 تغمرىن

  ،  ببحرها قطرتى    تذوب

 مدارها ىف    أغوص

....... 

  تدفعنى، 

 فتنحنى،  ،  صدها   رحاب ىف    أتوه

  . لها فانحىن   

........ 

  تلطمىن، 

  ِنى،ترد

 احلنون؟ أمى  تراىن  مىت 

...... 

 الوساده   حتت   من     أطل

 تبتسم

 والزبد   الرَذاَذ   فألثم

 23/9 /1985  

**** 

              2008-4-11) 48حلم : (مدحت.د

بدأت املشارآة على استحياء وقد آنت أفضل الصمت فرتة 
 أطول من ذلك 
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 :حييى.د 

تيسر من رسالتكأبدا، أهال بك، ولتعذرىن أنىن أقتطف ما 
 . حىت أوىف األصدقاء اآلخرين بعض حقهم بشكل متوازن

 2008-4-9) 47حلم : (مدحت. د

 لكىن ال أطيق أن أصمت معذرة أنا رجل مبتدئ ىف املوقع
:قال ىل 47احللم  .وأفضل تعلم القواعد باملمارسة, طويال 

أحتفظ بطفولىت وأرى طفولة اآلخرين وقد أنا طفل طيب ومازلت
البقالوة فيها, حت مشوهة، فأحن إىل طفولة قدميةأصب

آان والكنافة ورمبا نبوت الغفري تأصيال لطفولة قد افتقدهتا،
يكورون قبضاهتم زمان، وآانوا يكتفون بأن يطرحوك األطفال

بذلك بفروسية مل تعد موجودة أرضا فإذا سقطت اآتفى غرميك
 .اآلن

 :حييى. د 

، أو عالمة آسب"فرش حصري"لعل هذا هو بعض ما يعىن .... 
–اجلولة ىف املصارعة، أن تلمس آتفا اخلصم األرض معا، لكننا 

الىت ميارسها أفراد" عالمات اإلذعان"ال حنرتم ما يسمى  –آبشر 
نفس النوع حىت ال يقتل بعضهم بعضا، ميكن أن تراجع يومية

 .لتعرف رأى إريك فروم ورأىي ىف مثل ذلك  والعدوان اإلبداع

**** 

 على سليمان الشمرى. د

استمتعت واستفدت آثريا من ألعاب التغري، او لعبات
اختلف آثريا مع التعقيب الذى َشن محلة علىالتغري ، لكنىن 

 املوجه التغري

 :حييى.د

 ربنا ينفع بك وال حيرمنا من مثل استمتاعك

 مث مرحبا باالختالف؟

 على سليمان الشمرى. د

أنا ال اختلف ىف ان التغري سنة آونية، فأنا أرى ان
تفاعل بأجيابيةاالنسان عليه ان يتوافق مع التغري الكوىن، وي

االختيارى، االنسان قد يتطفل على هذه السنن لكن مع التغري
 .يظل لدى االنسان القدرة على إحداث التغيري

 :حييى.د

 هو آذلك 

 على سليمان الشمرى. د

ىف الغالب تكون خاضعة أو ليست اتمعات األقل تطورًا
تمعاتمتاما لسنن التغيري املوجودة ىف الطبيعة، أما إنسان ا 
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هو قادر على إحداث التغري ىف البيئة، وىف نفسهاملتقدمة ف
اإلنسان ان يعتز بذاته وأن لديه وانا اعتقد انه من حق

العزم القدرة على التغيري حنو األصل مىت ما اراد ذلك وعقد
 .بعد التوآل على اهللا

 :حييى.د

وإليك يا أخى. يبدو أن األمر غري واضح، ولعلها غلطىت
 :بعض التوضيح

غري بطبيعة آونه آائنا حيا على سلم التطور،االنسان يت
وله احلق، بل وعليه واجب أن يساهم ىف هذا التغيري حبسن
استعمال أدواته الىت له الفضل ىف ابتداعها، وبتسخري

لكن املسألة ال تتوقف عند. معلوماته الىت له الفضل ىف مجعها
حهذا احلد، خاصة بعد أن تعملقت التكنولوجيا حىت آادت تصب

 .عقلنا األحدث خارجنا، فتسرينا وال نسيرها

ىف رأىي يا سيدى أننا نعيش مرحلة طغيان املخ األيسر الذى
آاد حيتكر حسابات التغيري دون سائر عقولنا األخرى، وهذا
ليس من حقه بل إن هذا نفسه هو الذى يعرض اإلنسان

 .لالنقراض

وإلغاء مل يتغري آائن حى بأن جعل التمكني لغلبة اجلديد
 .القدمي، وإمنا حيتوى اجلديد القدمي ليكونا أآثر جدة

ومن ناحية أخرى علينا أن نعمل حساب أن هذا املخ 
املافيا، والسلطة(الطاغى يعمل اآلن حتت رمحة قوى عمياء 
 ).األحادية، وغول االستهالك والتمييز العرقى

لحنن لسنا مطالبون أن نتوجه إىل حلقة التطور وحنن نقو
 فنتغري،" نويت التغيري"

حنن مطالبون أن نتعرف أآثر فأآثر على قوانني احلياة،
واال ننسى تارخينا احليوى واإلنساىن، وأن نستعمل آل عقولنا
متضفرة، لتشارك ىف حرآية التطور، وىف هذه احلالة يصبح
التغري أضمن حيث يتواصل ىف االجتاه الصحيح، ويصبح أقرب إىل

يعة السلسة، منه إىل رسم ختطيط مسبق شديددعم حرآية الطب
 .اإلحكام

 2008- 4- 14)اإلشراف والعالج النفسى(على سليمان الشمرى . د

وفقىن اهللا وساعدهتم ىف قابلت العديد من احلاالت بعضهم... 
تستمر جتاوز مشكالهتم النفسية والسلوآية وبعضهم مل اوفق او مل

ىن وبني نفسى ومع زمالئىوآنت اردد بي. احلالة مبواصلة العالج
لن ينجح العالج النفسى لدينا مامل: املقربني وأقول ما معناه 

نظرى املتواضعة ليس يكن هناك إشراف عليه، واالشراف من وجهة
 مفيدا للمعاجل فقط، وبل وحىت للمشرف، آما هو احلال بني املعاجل

تاثريواملريض واملعلم والطالب فاذا غاب أحد طرىف املعادلة ترك 
واحلمد هللا تطبيق ذلك - معى وزمالئى  -   قويا على النتيجة، ومت 

وهو مرآز أعمل فيه متطوعًا ليس هبدف مادى،(مبرآز إيالف 
 ).جدة - باإلضافة إىل عملى اخصائيا نفسيا ىف مستشفى األمل
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 :حييى.د

ربنا خيليك، وينفع بك، أنا ىف مرحلة اآلن يا دآتور مشرى
مر، آيف استمر؟ وأىأحتاج فيها لرأيك ورأى آل من يهمه األ

 اخل،... األبواب له األولوية

الربيد اليوم، وإىل/ برجاء الرجوع إىل أول هذا احلوار  
 .222يومية 

 2008-4-14) لعبة املثالية(على سليمان الشمرى . د

إعادة بناء الوعى لعبة مجيلة جدا وتساعد بشكل آبري على
 بشكل اآثر واقعية

 :حييى. د

 أشكرك

صدقائى ىف هذا الربيد وغريه الذين حاولواوأدعوك مثل أ
لعبها آتابة، أن تلعبها بدورك، وحنن ننشر استجابات

انظر اية. (أصدقاء احلوار، دون تعليق عادة أو غالبا
 )بريد اليوم/ حوار

**** 

 )2008-4-14: (عدىل الشيخ. د

سؤال آان يلح على آثريا وأعتقد أنه لدى اآلن الفرصة
 :ةلكى أجد له إجاب

 حماولة اغتيال جنيب حمفوظ عليه ىف آتاباته؟ آيف أثرت

األخرية هلا عالقة بتلك هل تكرار تيمة املطاردة ىف مؤلفاته
 احلادثة الفظيعة؟

 :حييى.د

بريد حوار اجلمعةأميمة رفعت . أرجو أن تقرأ ردى على د
18-1-2008 

موجودة ىف أعماله آلها قبل" املطاردة"ىف رأىي أن فكره 
احلادث، بل وىف أعمال آثري من املبدعني، وهى مرتبطة باملوقف

وهو موقف غائى Paranoid positionالبارنوى ىف الوجود 
مرحلى عادى برغم سوء مسعة صفة البارانويا، وهو موقف

، دعىن أذآرك أنه قد جتلت املطاردات ىف"ر والتوجسالكر والف"
أعمال حمفوظ من قبل خاصة ىف رأيت فيما يرى النائم، ولياىل
ألف ليلة وليلة، واللص والكالب، والطريق، وغريها وهذا آله

 .حدث قبل احلادث آما تعلم

–أما أثر االصابة ىف إبداعه فأعتقد أن هلا فضل اضطراره 
أقول فضل –يده املصابتان من سنوات بعد تدريب ذراعه و

اضطراره إىل آتابة هذا االبداع شديد اإلجياز والتكثيف والذى 
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أصداء السرية"ولو أن )أحالم فرتة النقاهة(نواصل نقده هنا
قد سبقت االصابة، واتصفت بنفس الصفات مع اختالف" الذاتية

 .واضح سوف نتناوله ىف الدراسة املقارنة

**** 

 2008-4-13)2-1(ثاليةلعبة امل: حممد أمساعيل. أ

آيف ميكن أن تتعرى املثالية وهى شئ آويس املفروض الواحد
يظهره، فكيف ذآرت أا تتعرى شيئا بعد شئ ىف اللعبة، البد

 .من تعريف املثالية أوال

 :حييى. د

- 13هل واصلت اللعبة آلها يا حممد ىف النشرتني املتاليتني 
 ؟ وهل لعبتها أنت شخصيا؟ 14-4-2008&  4-2008

اآتشفت أن هذه األلعاب توصلنا إىل تعريف جديد هلذه 
حقيقة أبعادها ومستويات الكلمات الىت نتداوهلا دون أن خنترب

 .استعماهلا

 : حممد أمساعيل. أ

اآتشفت أن املثالية هى عكس ادعاء املثالية، وأنه ال
–للجنس  -اجلوع لألآل[توجد مثالية مع اجلوع ىف أى شئ 

 ].ألى شئ.. للنمو

 :حييى. د

 )!إنت اللى قلت(عليك نور أنت الذى قلت 

 )2-1(لعبة املثالية : نادية حامد حممد. أ

أوافق على أن قيمة املثالية قيمة خيتلط فيها املوقف
األخالقى مع الفلسفى مع الرومانسى مع النفسى، ولذلك

 .فتحقيقها صعب

 :حييى. د

لكن لعله قد وصلك يا نادية ىف اية احللقتني آيف أا
ميكن أن تكون دافعا رائعا آخر، رمبا ال يسمى هبذا االسم، هل

 . شعر قدمي، فحديث، عرب ثالثني عاما؟قرأت آيف وصلتىن ىف

السياسة ولغة الشارع ىف(تعتعة : نادية حامد. أ
 2008-4-12)3من  3اهلردبيز 

، ورغم ذلك"ما تفرشهاش سرياميك"أول مرة أمسع تعبري 
 .اهلردبيزأوافقك على أن املوقف السياسى واحلكومة بقت ىف 

 :حييى. د

، فهل مسعت"سرياميك ما تفرشهاش"يعىن يا نادية مل تسمعى 
 ىف "وهى أآثر ندرة، أنا أعتقد أنك استعملت " ىف اهلردبيز"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1856



 18I04I2008א – אא

، بتلقائية أآثر، ألننا فعال ىف اهلردبيز، أما"اهلردبيز
، وهى ليست إال معجنة طني لزج،"سرياميك"الذين يقلبوا 

 .فمنهم هللا، ولنا

**** 

 )2-1(سر اللعبة املثالية : أمحد صالح عامر. أ

م عن مفاهيم زى املثالية ألقىمش عارف أنا آل ملا نتكل
نفسى ماآنتش عارف أو فاهم هو ميكن الكالم عن حاجة حاسس

 .بيها يفقدها معناها

 :حييى. د

 ".نعم"بصراحة : حييى

 3من 3تعتعة السياسة ولغة الشارع : أمحد صالح عامر. أ

الكالم عن السياسة دائما وحال البلد يشعراىن باهلم
ال، مش عارف، ميكن آل الكالم دهواحلزن، ألن احلال أصبح حم

جوايا لكن ملا بامسعه احس أىن خمنوق جدًا ومش عارف أفكر وأحس
 .حبزن وتعاسه وأقعد أبكى حلاىل

 .ال حل، ال مفر من احلديث دون أمل ىف التغيري أو صالح احلال

 :حييى. د

،"رفاهية اليأس"مل أجنح أبدا أن أعيش يا أمحد ما أمسيه 
، ومن اهللا)اإلنسان على نفسه بصريه(نفسنا سيكون حسابنا أل

أصعب ألف مرة لو مل نساهم، ولو آل عل حدة، ىف رفض اليأس،
 بالعمل اآلن، واحدا واحدا دقيقة بدقيقة،

 .هذا فرض عني إذا اقام به البعض مل يسقط عن الكل 

**** 

 2008-4-11حوار اجلمعة : حممود حممد سعد. أ

ات حرية أحيانًا تعكس اخلوف منأجد بالفعل ىف هذه اليومي
االهتمام مبوضوع على حساب املواضيع األخرى، وأحيانا اخلوف من

 .التطرق ملوضوع دون إآماله مما يثري خلطا لدى القارئ

 :حييى. د

 شكرا

 .وأنا أيضا أجد ذلك، وأسعى هذه األيام إىل حسم املوقف

**** 

ارع ىفالسياسة ولغة الش(تعتعة : نرمني عبد العزيز. د
 2008-4-12)3من  3اهلردبيز 

 أرى أن اللغة هى حرآية تنشأ لالنتماء لفكر معني، وحيث 
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التهييس"أنه ىف الفرتة احلالية الفكرة السائدة هى 
 .فطبيعى أن تظهر هذه اللغة" واملزاوالت

 :حييى. د

ليس بالضرورة االنتماء لفكر معني، ولكنها االنبثاق من
 ".اتشنكلب"واقع معني، فالظاهر أن املوضوع آله 

 2008 - 4 – 9) 222العدد : (نرمني عبد العزيز. د

حتتاج للمزيد من" العدوان واإلبداع"وصلىن أن يومية 
 التوضيح

 :حييى. د

 حاضر 

**** 

وحلم – 47حلم (أحالم فرتة النقاهة : أسامة فيكتور. د
48 (10-4-2008 

قبل أن أقرأ القراءة حسيت بغم وحزن، وملا) 47(ىف حلم 
ءة خطر بباىل ماذا نفعل؟ هل نفتح مدارس نعملقرأت القرا

فيها اللى آنا بنعمله واحنا صغريين زى اللعب على الرمال
بالطات وغريه 7واللعب بالطني والصلصال ولعب استغماية و

 وغريه من اللى اتربينا عليه وعايشني بيه، حىت اآلن؟

شعرت من هذا احللم أننا مقبلون على أيام ستكون فيها 
لة بال خيال، وبال مساحات للحرآة أو التنفس أوالطفو

 اإلبداع، وسوف تنمحى براءة الطفولة؟

 :حييى. د

لقد حسبت أن جيلكم قد حرم أيضا آل! ياه يا أسامة 
هذا، أوافقك متاما وإن آنت ال أعرف السبيل إىل تطبيق ذلك
عمليا، أشعر بالغم واالنغالق واحلسرة آلما رأيتهم يقتلون

حلساب) ىف االت والربامج املصرية(واحلرآة عند األطفال اخليال 
 .الوعظ املسطح والنصائح البلهاء

األيديولوجيا"الصحة النفسية و: أسامة فيكتور. د
 2008-4-8" املفتوحة

آلما أبدا أفهم وأستوعب نظريًة ما أظن للحظات أا
أو األمثل، وال مير الوقت إال وأآتشف انىن حمتاج لنظرية أخرى

نظريات إلدراك إنسان ما أو مريض ما أو طبيعة أعراض مرض
املريض، واضطر ىف آثري من األحيان أن أقيس اإلنسان بشخصى
ومنوى وتطورى وإذا فشل ذلك أجلا ملا هو مكتوب ىف الروايات

وأخرى آثرية" العطر، وذاآرة اجلسد"والقصص العاملية أمثال 
ا له ىف أعراضه أو ىف سببأو أقيسه مبريض آخر قد يكون مشاهب

 .توقفه واحتجاجه
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 :حييى.د

وصلتىن مرونتك وأمانتك ضرورتان، ومها مستان ملمارسة
 مهنتنا الصعبة،

 فرحت هبما

**** 
 تعريفات

هذه ليست ألعابا ولكنها استجابات أمينة للدعوة
الصحة النفسية –اإلنسان : الضمنية لتعريف املفاهيم األربعة

 العالج –املرض  –

الصحة النفسية واأليديولوجيا" آما وردت ىف نشرة 
 )2008-4-10" (املفتوحة

 بدون تعليق

 : يامسني عاشور. د

  :االنسان هو

آائن حى معقد التكوين، يتكون من عدة مستويات دائمة
  ...على املستوى األفقى والرأسى ...احلرآة والنمو

 :الصحة النفسية هى

من أخرمع الذات واحمليط وما يشمله  توافق احلرآة والنمو
 ...إخل, ، أحداث

 :هو املرض النفسى

حبيث... عدم التوافق بني النمو واحلرآة ، والنفس واحمليط
 أو حيدث شلل حتول دون التوافق حيدث فجوة بينهم

 :العالج هو

حماولة للسماح بالتحريك والنمو مع املالحظة عن بعد
 .والتدخل عند اللزوم

ت لنفسى أن أعربولكىن مسح أعتذر إذا آنت بعدت عن الطب
 )!!عامة الدعوة. (بكلى

 بريد األلعاب

فضلت أن أى بريد اليوم، مثل األسبوع املاضى بفقرة
االستجابة لأللعاب أثبتها ىف آخر الربيد دون تعليق، خشية أن
يساء الفهم إن أنا عقبت على آل استجابة، وآأىن أقوم

 بتأويل أو حتليل نفسى وهذا غري مطروح ائيا،

 نفس الوقت خطر ىل أن أعرض استعدادى للتعليق الذىوىف 
البد أن نعتربه جمرد بداية حلوار قد يثرينا، وذلك بالنسبة

 ملن يطلب مثل ذلك حتديدا
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 .وأخريا فأى اقرتاح آخر هو مطروح للمناقشة 

 .شكرا 

- 10(األيديولوجيا املفتوحة "لعبة الصحة النفسية و: أوال
4-2008( 

 : أسامة عرفة. د) 1(

باختصار هو) يعىن اإلنسان(إن البىن آدم  أنا رأىي هو -1
 آيان قابل ملختلف االحتماالتيعىن 

حبق) يعىن إنسان يعىن(بىن آدم  عشان الواحد يبقى -2
 وحقيق األصول يعرف اللى له واللى عليه

ينتج ويستمتعاإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى عارف  -3
 .ويتأمل ويشارك ويصلي

أناجة نسبية برضه، بس يعىن ما هو الصحة النفسية حا -4
 مدى شايف أا هلا طيف أو

ملا أعجز عن الفعلأنا أعترب نفسى مريض َنفسى بصحيح  -5
 الصرب أو

ممكن ىف وقتما هو آل الناس مرضى نفسيني ، أنا قصدى  -6
 ما يعانوا ويتشوشوا ويتلخبطوا

 عيب ومتعدديبقى بقى العالج الزم يكون وقائى ومش  -7
 وأحيانا طيب املستويات

توصيف حمتاجةبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن  -8
 دقيق وثقافة جمتمعية وبالش ننفسن آل حاجة

البد منطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن  -9
لكن مني اللى الكشف عليهم قبل التخصص وما يضرش آل فرتة

 !!!....هايكشف عليهم وهو يعىن اللى 

النفسى حاجة تانية خالص، قصدى إنه ال يا عم املرض -10
وما نفرق بني ما هو مرض وما هو معاناة وما هو إجرام

 .هو نطاعة

 : أسامة فيكتور. د) 2(

باختصار هو) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 وقبول وحماولة فيها فشل وجناحيعىن حب 

حبق) إنسان يعىنيعىن (عشان الواحد يبقى بىن آدم  -2
 وحقيق األصول يشوف نفسه وغريه زى نفسه وحياول

متوازن أو يبحثاإلنسان الصحيح نفسيا هو اللى يبقى  -3
 عن التوازن واالعتدال ىف الصفات والعالقات وغريه

أناما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه، حبس يعىن  -4
 سىصحيح نفسيا وإحتمال ابقى فيا شئ من املرض النف
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أشتغلسى مريض نفسى بصحيح ملا أبطل أنا أعترب نف -5
 وأحب الناس باللى فيهم حلو ووحش وأبطل أحب وأآره

معرضني للمرضما هو آل الناس مرضى نفسيني، أنا قصدى  -6
 النفسى مبختلف تعريفاته واتمعية واملرجعية

 جمتمع عالجى مش بس دواءيبقى بقى العالج الزم يكون  -7

لعبة حمدشسى دى بقت يعىن بصراحة حكاية املرض النف -8
 وهى مسئولية.. فامهها إال قليل 

بىنطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن  -9
 آدمني قبل وبعد الطب النفسى ومن حقهم أى حاجة حىت املرض

إنهال ياعم املرض النفسى حاجة ثانية خالص، قصدى  -10
 .اعرتاض أحيانا ىف حمله وأحيانا مش ىف حمله

 حممود حممد سعد . أ

هوباختصار ) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 يعىن آيان يتحرك ويتفاعل

حبق) يعىن أنسان يعىن(عشان الواحد يبقى بىن آدم  -2
 وحقيق األصول يكون له هدف

 مايكونش عبء على حداإلنسان الصحيح نفسيا هو اللى  -3

حبس يعىن أناة برضه، ما هو الصحة النفسية حاجة نسبي -4
 سليم أوى

ملا أفقد سيطرتىأنا أعترب نفسى مريض نفسى بصحيح  -5
 على نفسى

 أنا قصدى فيهم حاجاتما هو آل الناس مرضى نفسيني،  -6

 يكون مش عارفيبقى بقى العالج الزم  -7

يعىن ستارة ملهبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت  -8
 حاجات آتري

مها يعىن نفسياة النفسيني جباللة قدرهم طب مها الدآاتر -9
 آويسني

قصدى إنهال ياعم املرض النفسى حاجة ثانية خالص،  -10
 تدهور ىف الشخصية

هذه االستجابات متت دون تفكري عميق وغري متأثرة :مالحظة
 .بالغة العلمية

 )2008-4-13( 2-1لعبة املثالية : ثانيا

 : مشرية أنيس. د

نفسى أوقات لدرجة اىن خبنق% 100انا احب امشى صح  -1
 ومش بساحمها على الغلطآتري 
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اقدر أعك وأغلطبرضه  ما انا!! ... قال مثاىل قال  -2
 وأبقى بشر

دا انا لو .. هوا ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو جعان -3
 جعانة مش بشوف قدامى واآيد هأغلط

عشان آده انا.. مافيش أسهل منه  الكالم عن املثالية -4
  م عنهاأآرب بق ممكن يتكل

 انا اعترب نفسى أى آالم.. غري آده  .. طبعا مثاىل ونص -5

اللى تغلب به يا عم.. بيضحكوا علينا باملثالية،  -6
 انا شخصيا مليانة عيوب.. العب به 

بس يا خساره انا.. حصلش  الود ودى ابقى مثاىل ما -7
 بشر

 اختنق جبد انا ممكن.. لو الناس آلهم بقوا مثاليني  -8

امنا انا برضه ها.. ممكن تسخر مىن لو شوفتىن مثاىل  -9
 نفسي حاول أقبل

وآمان، الشطاره اىن أبقى مثاىل !!مش قوى آده  -10
 قابلة عيوىب وشايفاها آويس

 : رامى عادل. أ

انا احب اتصرف التصرف الصحيح ميه امليه لدرجة اىن -1
 .ببحث داميا ىف املستقبل الغامض املبهم

 .ايضا يوتوىب، آه واهللاقال انا  قال مثاىل -2

هل ميكن ان يكون احدنا مثاليا وهو جائع انا لو -3
 .اى سلطه انا آنت خنقتها -حيكموىن على سلطه 

من اجل ذلك اناما اسهل ان تتكلم عن املثالية  -4
 .فضتها سريه

طبعا انا مثاىل ونص لو االمر ليس آذلك انا اعترب -5
 .عربيد ومقضيهانفسى 

م خيدعوننا هبذه املثالية من أجل ذلك انا قررت اختلىه -6
 .أحالمى،ـ عن أسطورتى الذاتيةعن 

يالو آان االمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له لكن  -7
 .خساره املولد انفض

ىف هذه احلال انا ميكنىنلو ان اناس صاروا مثاليني فعال  -8
 .ان اجتوز واخلف

ايت آم انا مثاىل لكىنمن اجلائز ان تسخر مىن اذا ر -9
 .ايضا هايف وممكن ابيع القضية

 .مثاليا وواقعىليس اىل هذا احلد، الشطاره اىن اآون  -10
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