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  :دمةمق

  !إن شاء اهللا خير
*****  

  التحرير تعتعة
  )2من  2(كيف نحوُل دون ذلك؟ 

  أسامة عرفة. د
  اليوم أسيرة فلول الثورة و فلول النظام أال ترى أن مصر والدي الحبيب

  :يحيى. د
  إذنِ ماذا؟

  فليتخلّق الثمر
  من أنفاس البشر

  ولتتطاير الفلول من الجانبين زبدا هشا قبيحاً
  .ع الناسوال يبقى إال ما ينف

*****  
  الوفد تعتعة

  دعوا الشعب يخطئ ويصحـح، وال تتمحكوا باألوراق
  دينا. أ

عدم الحجر على رأى  صباح الخير ايها االب الفاضل والعظيم يجب على اعضاء مجلس الشعب
  .الموفق وترك الحريه له ليختار من يريد واهللا الشعب

  :يحيى. د
  من الذى يوجب

  ،"ينبغى أن"، "يجب أن" "ينبغى أن"  :، أى"اتينبغّي"إياك يا دينا من الـ 
  .الخطو المضطرد الراسخ ال يحتاج إليها 

  عمر صديق. أ
المقال اخذتني في جولة مع امواج االمل مرة الى االسفل ومرة الى االعلى، شيء  استاذي العزيز، في هذا

تكملة المقال،  االمل موجود منعلى الرغم من تعدد الشعوب وهو ما ال يحمد عقباه لكن ! فعالً ومحفز غريب
يقرأ متفائل على الرغم من كل شيء؟  لكني حقيقة اتسائل هل هذه التكملة هي من موجبات ان تبقى و تبقي من

ان انقلها باالنكليزية كما هي بدون ترجمة قد تكون بعض  وانا اسف( اذكر قبل سنوات قليلة جداً قال لي شيخ
  )صاًاحفظها ن الكلمات مختلفة الني لم

The ship is sinking، the people who are on board are dancing، drinking and 
partying، and the ship is sinking، they are not listening to anyone، so you have 
to jump off the ship. 

ة االسالمية او دول او اي بلد عربي اخر ولكن المنطقة اواالم وما كان يقصد في وقتها مصر بالتحديد
  )الدول الغير كانيبالية(استعرت تعبيرك  العالم الثالث او اذا
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 اخر؟ هل من الممكن ان يكون هناك حل

  :يحيى. د
  دائما هناك حل آخر

  .فهو االنقراض.. وإال 
والمقتطف احترمته لكنه لم يعجبنى، ورفضت لى ولك ولنا أن نقفز من 

  ة واالحتفاليةالسفينة، ثم أين هذا الرقص والبهج
  شيرين. د

كلمته أيا كانت ما دمنا قد بدأنا الطريق، ولنتحمل مسئولية نتائج انتخابات  دعوا الشعب يقول: المقتطف
  .كما أننا مضطرون أن نتحمل نتائج انتخابات مجلس الشعب الرئاسة

إلرادة ويتوعدون هاهم اآلن يتناسون هذه ا) مجلس الشعب(جاءوا بارادة الشعب  لألسف حتى من: التعليق
األحداث تتكرر  أشعر بان!! أليس لمن جاء بهم،الحق في أن يأتي بغيرهم ؟!!!! فوز غيرهم بالرئاسة في حال

  .... لك اهللا يا مصر!!! ولكن بأشخاص مختلفة
  :يحيى. د

  الطريق طويل
ومع ذلك يبدو أنها أحسن األسوأ على " مضروبة"والديمقراطية المعروضة 

  .حتى نبتدع جديدا رأى شيخى محفوظ،
  رباب حموده. أ

هل ينفع أن نتعلم الديمقراطية بنظرية التجربة والخطأ أم من األصح أن نتعلم من السابق لنا ونجعل 
  .الفقهاء يعلموننا أمورنا

  :يحيى. د
يقتل بها الماليين، ويستعمل : السابق لنا حقق ديمقراطية ملتبسة لصالحه

  الفيتو للسماح بإبادة آالف أخرى،
  وأغلب الفقهاء ال يتفقهون الواقع بل صفحات الكتب 
  .وإلى أن نبتدع ما هو أفضل، علينا أن نصحح أخطاءنا أوال بأول 

  رباب حموده. أ
الشعب أخطأ ألنه انتخب بقلبه وجعل الدين والسياسة مرتبطين، هل يصح أن نربط بين الدنيا 

ليس له عالقة بالدنيا هناك لخطبة فى كل األحكام  والسياسة أم السياسة للدنيا والدين لآلخرة وهل الدين
  .واألوراق وفى كل األمور اختلطت ودخل الحابل فى النابل

  :يحيى. د
  الدين هو طريق لإليمان

  واإليمان موجود فى كل ذرة من ذرات الحياة فى الدنيا،
وإن صحت ممارسة الدين الصحيح، ال التجارة به، وال استعماله من  

  .وية الجلد، فهو يوصل لإليمان فى الدنيا قبل اآلخرةالظاهر مثل أد
  لؤى التاجى. د

المقال مس جانبا منى مقتنع تماما بما فيه وسعيد على أننا بدأنا طريق االنفتاح الذى حتما ستكون 
نهايته سعيدة غير أننى يحبطنى كثير من الناس ال يقدرون ما نحن فيه ويصرون على تحويلنا إلى ما 

ر مقدرين للحرية ومتبررين بحجة االستقرار أن هذا الحراك هو طريقنا الوحيد لالستقرار كما عليه غي
  ".الشعب المصرى الجديد"اعجبتنى التشبيهات كثيرا وبعد الكلمات الدافئة ذات المعنى الغزير مثل 

  :يحيى. د
وإن كنت ال أخفى أننى استعملتها " الكلمات الدافئة"أشكرك على تعبير 

، فأنا ال أتصور أن ثم شعب جديد "النظام العالمى الجديد"طلح سخرية من مص
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  وشعب قديم، بل هو إما شعب يتحرك ويتطور، وإما شعب جامد مستسلم،
  .وأرجو أن نتحرك لنكون حيث يليق بنا، وينعم ربنا علينا

  مينا جورجى. د
  "الفاتحة للعسكرى قلع الطربوش وعمل ولى"

كثر ما يعبر عن الفترة اللى نمر بها من تحالف العسكر مع اعجبتنى كثيرا هذه الجملة، وهى أ
  .األخوان، والتوجه الدينى لدى العسكر من أجل كسب ثقة وود الشعب

  :يحيى. د
هذه األغنية سمعتها من شيخى نجيب محفوظ، وكان الشعب المصرى يغنيها 

الرجوع أيام االحتالم، أظن أيام سعد زغلول، وقد كتبت مقاال بهذا العنوان يمكن 
-2  تعتعة الدستور بتاريخ  ،2011-11- 26بتاريخ : تعتعة التحرير(إليه 
9-2009(.  

ونشر أيضا فى   شيخى كما يمكن الرجوع إلى الحوار الذى دار حولها مع
  2010-6- 10نشرة 

*****  
  التحرير تعتعة

  )وبالعكس" (الوطنى اإلخوانى"الحزب 
  عمر صديق. أ

  االستاذ ما جابش سيرتنا بعد خمس سنين هو ليه :قال االخ لالب
  بك؟يمكن يئس منك ومن صحا !ال اعرف، ما اعتقدش انه نسي :قال االب

  :يحيى. د
  .أو مات

  عبير محمد. أ
األحداث هذه األيام جعلت الناس جميعا مهما اختلفت أعمارهم أو مستوى تعليمهم يسمعون كلمات 
غريبة عليهم ويكتسبون نسبة من الثقافة السياسة تجعل األبناء أنفسهم لديهم الرغبة فى معرفة وفهم كل 

  .شىء يرد إلى أسماعهم
  :يحيى. د

  يجوز
ن ما يصلنى من التعبيرات السياسية الجديدة أغلبه خاوٍ من معنى وإن كا

وحتى " الديمقراطية هى الحل"، و"الفلول"مسئول مفيد ، أقصد تعبيرات مثل 
  ،"اإلسالم هو الحل"

  .كل هذه اختزاالت مخلة 
  عبير محمد. أ

سنوات رغم أنها تنطبق على الواقع الفعلى الحالى، ولكن اتساءل هل  5هذه القصة كيف كتبت منذ 
  الزال اآلباء ال يجدون إجابات ألسئلة أبناءهم كما فى السابق، ال أظن؟

  :يحيى. د
  .أعتقد أنهم الزالوا كذلك

أما كيف كتبت من خمس سنوات، فهو الحدس الذى يسهم فى تشكيل الوعى 
  )آسف للتكلم عن نفسى(ل اإلبداع من خال

  إيهاب هندى. د
  .وربنا كبير" بمستوى االنفجار"أعتقد أن ترشيح الشاطرهو بداية لما تسمى 

  :يحيى. د
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  األلغام كثيرة، واالنفجارات محتملة من أى اتجاه،
  .وربنا يستر

  مينا جورجى. د
األقنعة وليس  وصلنى نفس االحساس، أحسست أنى أصبحت أشك فى كل شئ مضى حيث تسقط

بالضرورة أنظمة الدول ولكن ما أن يمر اإلنسان بأزمة أو انفجار يصبح ال يفرق بين ما هو حقيقى 
  .وما ليس حقيقى وهذا ما أمر به اآلن فى حياتى

  :يحيى. د
  .، أو على األقل نسير فى الطريق إليه"حقيقى"هيا نبنى سويا بعض ما هو 

  لؤى التاجى. د
ة وكناية جميلة جداً ويدل على بعد النظر بالرغم من أنه مكتوب قبل األحداث المقال فيه إستعار

بسنوات الحرية وبراءة األطفال ورضا األهالى باألمر الواقع وعدم معلومتهم ألى شىء هو من ضمن 
  .األشياء التى نعانيها فعال

  :يحيى. د
  .شكراً

*****  
  )67( االفتراضات األساسية :الكتاب األول: األساس

  )بعد إذن اإلدراك(  )28( اإلدراك 
  )تأخر كثيرا: (تنويه بادئ

  )2من 1(عن األعراض واألسباب واإلمراضية 
  أشرف. د

  .أراده باإلنجليزيه فله ذلك أرجو أن يكونا منفصلين، فمن أراده بالعربيه وجده، ومن
  :يحيى. د

  وهذا هو ما أفضله،
  .ربنا يسهل

*****  
  عمر صديق. أ

مثل مقالة رقصة المعلومات على مسرح ) استاذي العزيز، لقد انتهيت من بعض مقاالت انا واحد وال كثير
  4)د وال كثيرانا واح) (االحالم

بعض التعليقات والتوضيحات واالسئلة والني تقريباً تهت بين الكم المتداخل فحاولت  فخطر في بالي
وسأتفهم الموقف ان اشرت  اختصر وابتعد عن التعليق قدر المستطاع وعذراً لإلطالة مسبقا، ولن امانع ابداً ان

  .لي بالتوقف
اشكال فيه، ولكن شعرت انه هناك اختزال لموضوع الحلم ككل،  التقريباً كل ما قرأته يبدو كالماً جميالً و

فمن ناحية ما ذكرته عنتفاصيل وظيفة الحلم وترتيب المعلومات وصمام امان اعتقد انه كالم علمي ليس عليه 
  :فما رأيك في .شيء
  االحالم 
لة ايمانية، كيف مرحلة واخرى غالباً مرتبطة بحا اختالف نوعية االحالم ووضوحها ودالالتها بين-1

  تأليف؟ كيف؟ تبرر؟ هل ستأخذ طابع المبالغة او
  :يحيى. د

ال أظن أن ما هو مرتبط بحالة إيمانية يمكن أن يأخذ طابع المبالغة، اإليمان 
إلى (يساهم فى ترتيب المعلومات إليه ) فسيولوجيا على األقل(طريق، والحلم 

ى نظريتى ما نؤلفه نحن فى ، أما ما يصلنا منه، ونحكيه عنه، فهو ف)اإليمان
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ونحن بين   ثانية أو بعض ثانية قبيل اليقظة، نحن نؤلف أحالمنا التى نحكيها
النوم واليقظة أثناء االستيقاظ ويمكن الرجوع إلى تفاصيل بعض ذلك إما فى 

الفصل األول من كتابى عن أو فى "اإليقاع الحيوى ونبض اإلبداع" أطروحه
      "أحالم فترة النقاهة"

  عمر صديق. أ
سواء كانت من قبل انبياء او غيرهم  لدالالت الكثيرةكتابنا العزيز يذكرنا بمجموعة احالم لها من ا -2

  من الصحة، السؤال هل وضعت ذلك موضوع البحث؟ اضافة الى احاديث كثيرة اعتقد انها على قدر كبير ،
  :يحيى. د

الحلم حتى من األنبياء رضوان اهللا عليهم هو جزء ال يتجزأ من نبوتهم، 
  لكنه ليس ما أعنيهوأيضا هو كذلك عند اإلنسان المؤمن الطيب، و

أذكر حديثا شريفا معناه أن الحلم هو جزء من أربعين جزءا من النبوة،  
لست متأكدا، ومع ذلك فلست مع تأويل األحالم أو تفسيرها إال لظروف خاصة، 
وإنما أنا مع فهم آلياتها واحترامها واالنتفاع بدورية ظهورها كصمام أمن مع 

  .أقل قدر من اهتمامى بمحتواها 
  عمر صديق. أ

  االلعاب
بمعنى انني ممكن من خالل ! وااللتزام بمقطع اول يفرض بشكل او بأخر التكملة مجموعة االلعاب -3
كثيرة ولكن  االول ان اشكل الساحة التي سوف يلعب بها الالعب، قد يكون هذا مؤثر ونافع في حاالت المقطع

  )!؟!ان اعبر اكثر الني نفسي لم استطعارجو ان تفهمني (هل من الممكن ان يأتى بنتيجة سلبية 
  :يحيى. د

عندك حق فى ما جاء فى بداية تعقيبك، لكننى ال أعتبر أى كشف عن 
الموجود، بالعالج أو باإلبداع أو بالحلم أو باللعب العالجى يمكن أن نحكم عليه 
بأنه سلبى أو إيجابى، المهم هو كيف نستخدمه معا لنحقق هدف العالج، أو 

  .النمو
  عمر صديق .أ

  الجن وتعدد الذوات
بتعدد الذوات، سبق وان وضحت لي مشكوراً انها ال تتعارض مع  مسألة الجان بشكل عام وارتباطها -4

  هذا الموضوع ايضاً تحت البحث بشكل دقيق من قبلك استاذي العزيز؟ النصوص القرأنية، هل كان
  :يحيى. د

  )على قدر علمها(ال أظن 
، ومناهج البحث ) Stand By(ون جاهزون المسألة حساسة والجامد

  .المتاحة ال تسمح بأكثر من الفروض حاليا
  عمر صديق. أ
اماكن استوعب عدم المعارضة ولكن هناك تفاصيل كثيرة واسئلة تطرح نفسها بعد قبول  أراني في  -5
  .الفكرة هذه

  :يحيى. د
  .عندك كل الحق

  عمر صديق. أ
االشكال في ان يكون هذا  حاً، واستطيع ان استوعبه، ولكن اينقد أرى تعدد الذوات في ذاتي واض -6

وجاءت كل نفس ( مكلف معي مسؤول عنه  التعدد هوشيء والجن شيء ثاني، أو تعدد الذوات مع جن معين
  .وجن اخر) ما يلفظ من قول اال لديه رقيبعتيد) (معها سائق وشهيد



 6

حاالت اللبس كما يقولون وخصوصا  لدى كثير من ما أريد ان اقوله على الرغم من حاالت الدجل والتخلف
ولكن هناك عالم اخر معرفة االنسان فيه تبقى قاصرة  من بعض الحاالت التي اوردتها حضرتك في المعالجات

  .خصوصيتها لقلة المعلومات أو
  :يحيى. د

  .وبأى حق أعترض أنا عما تراه أنت إضافة لما وصلك
  عمر صديق. أ

لماذا اكتب واشغل نفسي بكل هذا؟  أسال نفسي: تذر استاذي، ولكن مالحظة مهمةهنا سأقف رغماً عني وأع
كتاباتك بشكل عام وأقرأ باستمرار، وهذا جيد من  ما تحضرني من اجابة، بصراحة أراني منجذبا إليك والى

ادخل ناحية فإنك تعيد تشكيلي وتعمق وعيى بشكل ال استطيع وصفه على كل المستويات، ولكن في نفس الوقت 
ولك الشكر الجزيل واحبك في اهللا يا .معك في مناطق يجب ان اكون حذرا فيها ليس منك ولكن من نفسي

  .العزيز والدي
  .االخيرة ارجوا عدم نشر الفقرة: مالحظة اخيرة

  :يحيى. د
لم أستطع أن أحدد أين تبدأ الفقرة األخيرة، لكننى حذفت ما تيسر مما ظننت 

  )فحوالى سطر ونص(أنك تعنيه 
  .أرجو أن أكون قد نفذت توصيتك

      

***    *** 

…ç{ŞjÖ]æ<á^{ŠÞý]<»<o{vfÖ]æ<í{‰]…‚Ö]<ì‚{uæ< <

��א����و� א����א���������������������א����א���������������������א����א���������������������א����א����������������������������א	�����א	�����א	�����א	��و��������و��������و��������و���������������א����و�א#�"������! ������א����و�א#�"������! ������א����و�א#�"������! ���������א#�"������! ��� �� �� �� �

…ç{{{{{{ŞjÖ]æ<á^{{{{{ŠÞý]<ì†{{{{�Þ   )<<…æ^{{{{{{{{{{{{�]<gŠu<ê×’ËÖ]<…]‚‘ýcD  

ð^{{{{{{{{{{{{j� 2012  

^{{{Ú‚{{{{{{{ßÂ<{{Ãjèï†{{{{{{{{{<á^{{{{{{{{{{{{{{ŠÞý]  

  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe 

 بروفيســور يحيـــى الرخــــاوي

rakhawy@rakhawy.org 

mokattampsych2002@hotmail.com 

***    ***  

ØérŠj×Ö  ]<ì‚{{uæ<»…ç{{{ŞjÖ]<æ<á^{{ŠÞý]<ê{{Ê<o{{{vfÖ]<æ<í{{{‰]…‚Ö< <

Ù^{{{{{‰…] íÓf�Ö]<‚è†e<±]<g×�< <

arabpsynet@gmail.com 

êÖ^jÖ]<tƒçÛßÖ]<Ùø}<àÚ<í{{{{{éÛ×ÃÖ]<ì�ŠÖ^e<^eçv’Ú< <
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http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm 

  علـى الويـب) اليوميـة" (اإلنسـان و التطـور " كامـــل نشــرات 

http://www.rakhawy.org 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

   

< <

íÓf�Ö^e<íÖˆß¹]<p^aù]<†}a 
www.arabpsynet.com/documents/DocIndexAr.htm 

 

íÓf�Ö]<lø‰]†Ú<>î×Â  Õçe<‹è^ËÖ] 

http://www.facebook.com/Arabpsynet 

****    ****   

…ç{{{{{{ŞjÖ]æ<á^{{{{{ŠÞý]<ì†{{{{�Þ   )<<…æ^{{{{{{{{{{{{�]<gŠu<ê×’ËÖ]<…]‚‘ýcD  

Ì{{{{{{{è†}   2011  

…ç{{{{{�]   <oÖ^nÖ]–<êÞ^nÖ]<ðˆ¢]  

tø{{{ÃÖ]<Ì{{{{{×Ú <ê{{{{{ŠËßÖ]  

  2ــــزء الجــــ

  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn11Part2.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn11Part2.exe 

 

 بروفيســور يحيـــى الرخــــاوي

 rakhawy@rakhawy.org -mokattampsych2002@hotmail.com  

 

FFFF  <FFFF 

A R A B P S Y N E T  P R I Z E  2 0 1 2  
 

ë…‚e<ÔÖ^Ú<…ç{{{{{{ŠéÊæ�Ö]<ìˆ{{{{ñ^{{q <í{{ée†ÃÖ]<í{{éŠËßÖ]<Ýç{{×ÃÖ]<í{{Óf�Ö2012  

  

www.arabpsynet.com/Prize201/2APNprize201.2pdf 

FFFF  <FFFF 

  ...مستقبـل الشبكةو   بعد الحوار الواسع حول واقـع

    االشتراك و الخدمات و خيـارات الدعم المتاحـة

www.arabpsynet.com/Documents/ApnSubscription.pdf 
www.arabpsynet.com/subs.asp 

FFFF  <FFFF 

í{{{{{{{{Óf�Ö]<lø{{{‰]†Ú<‚{{{{è†è  

http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 

Õ‚è†e<Ø‰…_ 
formulaire   / ذج�ـــ/ form  

.htmhttp://www.arabpsynet.com/mailinglist/MailingListForm 


