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  :مقدمة
أتىن سوى تعقيبآسف، ولن أفعلها ثانية، حىت لو مل ي

واحد، بصراحة أنا ما أجلت احلوار األسبوع املاضى إال
لضيق الوقت، فجاء حوار املقاالت ثقيال، معادا بعضه على

آسف مرة أخرى، وهيا إىل ضيف. حساب ضيوفنا الكرام
 .جديد

 ): املدينة املنورة(حسن سرى . أ
ماتوعلى املعلو.. أشكرك على هذا املوقع: أوال .........

سؤاىل أنك ذآرت. لالستمرار القيمة املوجودة به وأدعوك
 بكتابك شرح سر اللعبة أن بعض الشخصيات يكون فيها األب
الداخلى أقوى من الطفل الداخلى فيسحقه، وانه لذلك ال

بالشيخوخة املبكرة فما هو عالج يستمتع باالجازات ويصاب
 .  عاجال لألمهيةهذه االعراض ارجو منك الرد

 : حييى.د
أصارحك يا أخى حسن أنىن نادرا ما أجد من قرأ آتاىب هذا

 علما-دراسة ىف علم السيكوباثولوجى" (شرح سر اللعبة"
حد أن يدخل إليه ويطبعه متاح ىف هذا املوقع، وألى أ أنه

، هل ألنه يناهز األلف صفحة؟ هل ألنه مل)له دون مقابل
حيدد املخاَطب ختصيصا؟ هل ألن متنه آتب شعرا وهو أبعد ما
يكون عن رجز األلفية؟ ال أعرف، املهم أنىن بني احلني واحلني
أجد ىف طريقى من التقط منه شيئا، وعادة ال يكون

 . آما فرحت اآلنطبيبا،أو نفسيا، فأفرح 

أما عن سؤالك، فأنا ال أعتقد أنىن أذآر حتديدا أنىن 
 ،"واإلبن الداخلى" الداخلى" استعملت تعبري األب

فرتآيبات الذات ليست داخلية وخارجية، هى ترآيبات
وتنظيمات هريارآية، هلا جتلياهتا الداخلية واخلارجية حسب

الذات"املوقف واجملال والتوّجه وغري ذلك، فلنقل 
املنظومة"، أو"الكيان الوالدى"، أو"الوالدية
الوالد) الذى أمسيته(أما أن هذا التنظيم "" الوالدية

الداخلى، هو قاهر، فهو آذلك أحيانا، وهذا من طبيعة
هذا التنظيم، أما أن يستمر القهر طول الوقت، فهذا هو
 ما ال جيوز، مع أنه بعض واقعنا بصفة عامة، دون أن يصل 
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 ما يستحق أن نسميه مرضا أوعرضا إىل- إال نادرا–األمر 
ولعل ذلك مرتبط بقسوة). مثال شيخوخة مبكرة(آما تقول 

السلطة اجلاهزة، عندنا عرب التاريخ، وهى جتثم على أى
وسّنى(احتمال آخر خيرج عن أوامرها، أنا أقابل يا حسن 

،)يسمح ىل بأن أخاطب معظم الضيوف املتحاورين بامسهم
واهللا)  سنة75( هم آهول أآثر مىنأقابل، شبابا وأطفاال

 .العظيم

أما حكاية االستمتاع باألجازات فمن منا يعرف معىن 
 يا رجل أصال، ناهيك عن آلمة االستمتاع؟" آلمة أجازة"

، حنن نعلم أوالدنا)وأنت ىف بيته ىف املدينة(صّل على النىب 
الكهولة، ومننع الرقص، واالنطالق، واحلرآة، حىت الذآر ىف

والد تتواىل الفتاوى الرمسية بنفيه من التصوف ومنامل
حنن جنلس إىل مكاتبنا أو فوق أسّرتنا طول الوقت،. اإلسالم

طول العام، آساىل وحنن نعمل، آسلى وحنن ىف أجازة، ال
 . أظن أننا نكسل عن التفكري ىف األجازات وغريها .فرق

أرجو منك"مث مالك يا أخى مستعجل هكذا على اإلجابة  
املسألة حتتاج إىل. من أين ىل أن أرد عاجال، "الرد عاجال

دورات لعب، وجد، وحرية، ومراجعة، وفرحة، ونظر،
، املفروض أن نتعلم هذابالتبادل والتداخل طول الوقت

آله منذ الطفولة، من ناس ميارسونه، ال يكتبونه آما
ليس عندى رد قابل للتطبيق حاال، أو بعد. أآتب لك اآلن

معنا،: ، هأنذا أرد عاجال، فما ذا تفعل بذلك، خّلكحني
 مهما طالت الرحلة، ربنا خيليك

إبدأ بنفسك، ودع جانبا حكاية أعراض وأمراض هذه،
 :ولنستمع لصالح جاهني الذى مات حزينا مع أنه القائل

 وارقص يا قلىب من اليمني للشمال،"...  

 ماهوش بعيد تفضل لبكرة سعيد، 

 "ألف ألف احتمالدا آل يوم فيه  

 . وصفة للطوارئ فقط يبدو أن مثل ذلك هو

فعلها صالح، برغم ذلك، ومل ينتظر معنا وال عشرات
 االحتماالت،

 .فعلها دون أن يستأذننا، اهللا يساحمك يا صالح 

 .يا ليتك يا حسن تتابع معنا احلوار حىت تعرف طبيعته

 أرسل ها هو إبننا إسالم املسئول عن هذا املوقع، آان قد
 ومل أجبه إال بأىن رددت عليه سؤاله، ىف حوار سابق يسأل،

 :فجاء اليوم يقول

 الكيانات وحرآية اإلبداع  تعدد2007-12-9:إسالم أبو بكر. أ
أنت جتاوبىنىف حوار بريد اجلمعة منذ وقت مضى عجبت و

وآان هلذا معىنسأترك سؤالك هكذا، فهذا آفيل باالجابة، "
 عميييييق جدا فهمته متاما
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 :حييى. د
 .شكرا أن بلغك ما أردت، السؤال الذآى حيمل جوابه عادة

 :إسالم أبو بكر. أ
ولكن ذلك احليوان النهم للمعرفة بداخلى مل يرض، وأخذ 

عن ما اجتمعنا أنا   )شهوة املعرفة(يبحث بشكل شهواىن 
وهو على معرفته، بدأ ماهو آامن بداخلى ان يحدث بعض

)عن تعدد الكيانات(اجللجلة إثر قراءتى هلذه اليومية 
ألا ملست معاىن آل يوم أتساءل عن آنهها؟ وهى من أين

 يأتى اإلبداع؟ 

 :حييى. د
 مث ماذا؟

 :إسالم أبو بكر. أ
إننا أمام معضلة حرآية اإلبداع الىت هى بدورها شكل من

زاد(التفكري، منطى وغري منطى، وإرادى وغري إرادى  أشكال
واحلل يغلب... وهكذا مت تصعيد املسألة صعوبة ) وغطى

 عليه هنا دائما حتليل نتاج إبداع املبدعني، وليس آيف
أبدع، عن ذاتى أعرف حلظات ابداعى ىف مهنىت أو حىت

الىت أآتبها أشعارا أو قصصا أو غري ذلك من الكتابات
مات وأشكال حىت هذه اللحظات تكون ما بني النومآل

 .والصحيان

يداعبىن النوم وأفقد وشيء اخر عجيب وغريب حيدث حني 
تنساب من قبضىتترآيزى على متابعه شيء ما حينها 

مقاليد حكمى لعقلى وأستطيع أن أحس أن آياناتى تتحرك
ا، فالتزموتبدأ ناشرة أفكارها بشكل عشوائى جدا جد

عند حافة رشدى وأتيقن مما أنا فيه فأنا علىالوقوف 
، وأنام ويأتيىن نتاج ما حدث فورعتبه سرد إبداع جديد

عقلى آالربق ما صنعته هتب علىصحوتى، ىف اليوم التاىل 
الالوعى أى هى حرآهة آياناتى ليال آى أتذآره ىف الوعى

اىل" الكيانات"، رمبا تساوى أيضا إذا قلت إىل الوعى
 ..."انا"

 :حييى. د
آل ما قلته يا إسالم يكاد يكون ضمن فرضى حول األحالم

 ولكن بصفة- ليست ما حنكيه فقط آأحالم نتذآرها–وأا 
وهو )2007-9-29 يومية إبداع الشخص العادى(عامة، 

حه، ميكن أن تتطلع على تفاصيله حيث أشرتموضوع يطول شر
 .حاال، مث يكون نقاش بيننا آما تشاء

 :إسالم. أ
 اخلاصاجلزءعن حديث املبدعني ومل اقرأ  قرأت املقتطفات

خوفا على ذهىن بتعقيب سيادتكم على ما ورد من مقتطفاهتم
 .وحدها من أن ينمطها غري استقباهلا

 :حييى. د
 .أحسن
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 :إسالم. أ
 :طف جنيب حمفوظ حني قالاقرتبت جدا جدا من مقت ... 

إىل   لتوصيلها   الكاتب   فينشط  "\ ما "\  نوع   من   حرآة   تدب 
 ؟  احلرآة   هذه   ما ،  معني   شكل ىف    له   تتجسد   أن   بعد   القارىء 
  ... بالذات "\  شيء   ال "\  أو ، "\ شيء أى  "\  تكون   قد 

 الكيانات الداخلية أوهى فعال اى شيء او ال شيء هذه هى 
 اخلارجية من قوى الكون

أقرب أما املقتطف الثاىن الذى قد أستطيع اجلزم بأنه هو
تفسري أو رصد حمكم حلرآية الكيانات أو اإلبداع لنزار

- ما تأتى   أول  -  القصيدة تأتيىن  "\  :قالقباىن فهو حني 
وختتفى   آالربق   بتضر ،  مفسرة   وغري ،  مكتملة   غري   مجل   بشكل 
  . آالربق 

 :حييى. د
حني يستقبل الشخص العادى الطيب املبدع ما أريد توصيله
للناس أفرح جدا، أرجو أن يقرأ حممد ابىن رّدك هذا يا
. إسالم، لعله يساعدنا ىف توضيح املوقف بيىن وبينه وبيننا

 .سناء وهى مقلة هذه املرة.  إىل د واآلن هيا معنا يا إسالم 

    الكيانات وحرآية اإلبداع  تعدد2007-12-9: :سناء. د
الذوات وأستشعر ذواتى املتعددة أنا أؤمن جدا بتعدد

 يتآلفون يوميا أحيانا وهم يتصارعون، وأحيانا وهم
 وأحتفل بطفلى..ىل.. ثراءأفرح بالتعدد جدا ألنه !

 !ىف شقاوة عجيبة الداخلى حني يطل على

 :حييى. د
واحدة واحدة يا سناء، احلكاية ليست هبذه السهولة من
ناحية، وليس آل من حيضر إىل وعينا على أنه تعدد، هو ما
أعنيه بالتعدد، ولكن حالل عليك ما أنت فيه، حىت تقابلني

بليه واحدة واحدة، ربناما هو أصعب، أرجو أيضا أن تقا
 .يسرت

وقد(، 15أما عن تعقيبك على نقدى حللم جنيب حمفوظ رقم 
 فإنك رفضت )ضاع مىن نص تعقيبك، فأرجو أالختونىن ذاآرتى

 هى األم، وأآدت أنهيوقع على وجودكأن يكون أول من 
اهللا، وأنا ال أجد تعارضا بني هذا وذاك، إن اهللا خلقنا

 حق الوجود مثل سائر احلقوق الىتوبالتاىل فقد أعطانا
أعطانا إياها وحنن حنرم أنفسنا منها، أو ملها، أو ال

إن. نصدق أا من حقنا، أو تضمر نتيجة عدم االستعمال
األم حني تعرتف بك، ىب، بابنتها، تعرتف بأنه أصبحت آيانا

ليس بالكلمات طبعا، ولكن باحلضور(منفصال عنها، 
 نه حني يصل هذا االعرتاف للطفلأقول إ) والسماح معا

، إمنا حيدث"يكون"، فـ"ليس هو"عما هو " أناه"فيتميز 
آل هذا بفضل اهللا من حيث املبدأ لكنه يتم على أرض

إن. يبدأ باألم، وال ينتهى هبا" آخر"الواقع من خالل 
دراسة ىف"ميكن الرجوع إليها ىف آتاب (، "للشوفان"احلاجة 

  ومن مث The need to   be seen) علم السيكوباثولوجى
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االعرتاف بنا أن مث آخر رآنا، ووافق، هو ما يقابل ما
، اهللا ال "Recognition hungerيسمونه اجلوع إىل االعرتاف 

نا الفرصة أن نعرتف بوجوديوجدنا، خيلقنا، وهو يعطي
 .بعضنا البعض، لنعرف آيف حنمده ونعبده

 أرجو أال تكون ذاآرتى قد خانىت عما قلته ىف تعقيبك 

   أسامة عرفة. واآلن هيا نستمع للمثابر الزميل د

 الكيانات وحرآية اإلبداع  تعدد2007-12-9: :أسامة عرفة. د
 حممد حييى حول ما جاء. آنت أمتىن التواصل مع األخ العزيز د

 الورقتني حول تعدد الذوات و حتفظه حول سحبىف األمني طرحه ىف
 .... أو ما شابه ذلك ما خيص الفصامى على السوى

 :حييى. د
يال الأعتقد أن موضوع التعدد هذا سوف يستغرف وقتا طو

 تطبيق ما هو أنكر أىن أرحب به، أما عن حتفظ حممد من
على الشخص السوى، فأذآرك أنه) أو مرضى عامة(فصامى 

نفس التحفظ الذى أثري ىف مواجهة سيجموند فرويد حني
سيكوباثولوجية"انطلق من املادة اإلآلينكية ليتكلم عن 

نداحلياة اليومية، وتفسريات زالت اللسان، واألحالم ع
 برغم اختالىف مع هذا .إخل..األسوياء أآثر من املرضى

العظيم ىف آثري من التفاصيل، وغريتى منه واحتجاجى على
ما ترتب على سوء استعمال نظرياته، إال أنىن ىف هذه

 أآثر النقطة أوافقه متاما، مما سوف نفتح النقاش حوله
ما آ–إنىن يا أسامة أنتمى . وأآثر مع حممد واملعارضني

حتت زعم أنه ال) ورمبا حياتى( وأنا امارس مهنىت -تعلم
، وليس ىفىف املآل إال  فرق بني مريض وسوى ىف اية النهاية

الرتآيب، إن طريقنا إىل فهم أنفسنا صعب، والفصامى حني
 ما هو حنن، ولعلك يعلن تعريته االضطرارية، يعّلمنا

فسية هى إماإن آل األمراض الن: تعرف الكثري عن مقولىت
، وأضيف)ضد الفصام (فصام أو دفاع ضد التفسخ الكامل

هى) خصوصا العادية جدا( إن احلياة العادية  :إىل ذلك
احلياة الزاخرة النامية، أما أيضا دفاع ضد الفصام

 .احتواء للفصامفهى ) اإلبداع(

 . إىل تفصيل وتفصيل- آما تعلم–وهذا حيتاج 

، منما هو حنن، وآيف حنن فكيف ال ننتهز الفرصة لنعرف
 هؤالء الرواد العرايا املهزومني لألسف؟

 : أسامة عرفة. د
الفكرة ببساطة الىت أريد االشارة اليها أنه إذا عاينا

أداء أحد الذوات الىت تظهر لنا عارية جلية خالل فعل أو
التفكك الفصامى فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو آيف

 نفسها خالل انتظامها ضمنتتحرك و تتفاعل هذه الذات
 الرتآيب السوى إن صح التعبري ؟؟ هارمونية

 :حييى. د
 آما " عارية جلية"الذوات ال تظهر عادة ىف الفصام : أوال
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ولعلك تذآر أن.  وإن آانت تفعل ذلك أحيانا تقول،
ىف) حالة الذات الطفلية(وصف الطفل " إريك برين"

، أما آيف تتحركConfused child مشوشالفصامى أنه طفل 
اخل فهذه.. ل انتظامها ىف هارمونية الرتآيب السوىخال

 . قضيتنا حىت منوت

   :أسامة عرفة. د
 آثريا ما آانت تشغلىن أمور ثالثة

  الروائى و هو يبدع شخوصه  ·
 واملمثل و هو يشخص أدواره  ·
 النفسى و هو يتمثل مرضاه واملعاجل  ·

 as-if "آأّن "  ظاهرة آنت أحيانا أحلها بِسمْة
phenamenon ..، ال مفر من.. دى هاتيجى منني "آأن" لكن

 هبا، تعدد الذوات وحرآيتها ومتثلها وقبوهلا والتصاحل

انتشار نبضةأما ىف النمو فال أستطيع تصوره بدون  
االنتقال بعالقاهتا ملستوى أعلى من النمو عرب آل الذوات و

ختتص حبرآة ال أستطيع ختيل نبضة منو.. اجلدل والتكامل، 
  هس.. ذات واحدة منفصلة و باقى الذوات هس 

"ذات وارمة.. "ده هايبقى ورم  مش ها يبقى منو وال حاجة
 !!! آده على جنب

 :حييى. د
اهذه إضافة واضحة ىف اجتاه ما أريد توصيله عن هذ.. 

ذات".." تعبريك  املوضوع بشكل أو بآخر، شكرا، أعجبىن
 ، آده على جنب، اهللا نور، "وارمة

 الىت مل أآملها؟" السر"فما رأيك ىف حكاية  

-11 لسريةاملخدرات العصرية و املفاتيح ا: أسامة عرفة. د
12-2007 

 حال املؤمن آله خري
 ابتاله ربه صرب إذا

 و إذا أنعم عليه شكر
 الصرب اإلجيابي
 و ليس الصرب املتململ الصرب اجلميل

 ج/للفرح هو املفتاح السرى
 :حييى. د

أنت تفعل بذلك مثل املرتجم الذى أثبت ترمجته على الفيلم
 ىف الفيلمنفسه، ولكنه مل يرتدد أن يضع ما يقابل ما جاء

، رفضت"إسالمية"من استشهادات وتعليقات من نصوص 
الفكرة من حيث املبدأ، فهذا تدخل ال يليق، على املرتجم
أن يكون مرتمجا ال أآثر، خاصة إذا آانت مهمته أن تكتب
الرتمجة أسفل الفيلم ذاته، آان عليه أن يكتب رأيه

قاتهمنفصال، وال يعفيه من هذا التجاوز أنه وضع تعلي
لكنه أثبتها على" واستشهاداته ومقارناته بني جنمتني

 الفيلم نفسه، أنا أعرتف له بفضل تنبيهى إىل بعض ما 
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عندنا ىف اإلسالم مثلما ذآرت أنت حاال يا أسامة، ورمبا
هذا ما دفعىن للبحث عن ما أمسيته جواهر آرمية، ورمبا
أرجع إليها تفصيال، ماذا عندك أيضا يا أسامة، مثال عن

 حكاية احلضارة؟

 2007-12-15احلضارة واملدنية : أسامة عرفة. د
تنمية= احلضارة  ال ميكن فصل احلضارة عن املضمون األخالقى،

البناء األخالقى يشري القرآن الكرمي هلذه x القدرات
ما يبدو ىف تناولة لقصص قوم عادإشارة دقيقة آ القضية

إارت بنيتهم ...وصفها فربغم قوهتم البالغة آما جاء
وتقدم مدىن آانت قوة أخذهم اهللا بذنوهبم  )أخذهم اهللا(

أآرب قوة ىف األرض ىف حينها ولكنها قوة جترب وبطش.. هائل 
فاستحقت االيار أو الزوال وهى مضمون أخالقى  فقدت آل

 ... ىف أوج قوهتا

 : حييى. د
ال أميل إىل موافقتك دون حتفظ، ألن مسألة األخالق هذه فيها

ىف آخر عدد" ملف األخالق("آالم آثري، وميكنك الرجوع إىل 
-69( يوليو–صدر من اإلنسان والتطور عدد أبريل 

 البد من حتديد نوع األخالق الىت نتحدث،)2001 -2000)74
عنها قبل أن نضيف هذا البعد إىل احلضارة، من حيث املبدأ
أوافق على الفكرة، إال أنىن أذآرك أن استعمال آلمات

صبحت من االلتباس حبيث ينبغىمثل األخالق، واخلري والشر، أ
أن نرفض استسهال إطالقها على احلضارة أو املدنية أو حىت
القيم الدينية واأللعاب السياسة، ال تنس يا أسامة لغة
السيد بوش، وهو يصنف العامل إىل حماور للخري وأخرى للشر،
بل إن آثريا من جرائم التطهري العرقى، وقمع اإلبداع

تتم حتت الفتة الدين واألخالق،) ضارةالذى هو لب أية ح(
إن موجة سوء استعمال الدين على ناحية، أو هتميش الدين
على الناحية األخرى، ميكن أن تؤدى أى منهما إىل نفس

 . النتيجة

 2007-12-18املى احلديد الدين الع: أسامة عرفة. د
الدين، بديهى أن يزيد حماولتهم نزع شكرا هلؤالء األغبياء

ىف مواجهة(تشبسنا به واقرتابنا منه وإعادة اآتشافه 
ما .. قليلة الوزن تارخييا برغم بعض اخلسائر.. ، )ذلك

 احلديث إم أبرهة العصر.. أشبه الليلة بالبارحة 
 الكعبة وانتهى األمرأبرهة العصر القدمي أتى يهدم

يظن أبارهة العصر احلديث أم سيهدمون هل بظهور اإلسالم
 .اآلتية الدين؟ عجبا لبالهتهم ما هى إال إرهاصة للصحوة

 : حييى. د
خل بالك يا أسامة أنك تتكلم عن الدين اإلسالمى، وأنا
عادة أشري إىل دور الدين اإلجياىب عامة، وقد بح صوتى ىف

ة بني الدين واإلميان والسلطة الدينية، هذهحماولة التفرق
مستويات خمتلفة، مث تذّآر أم ليسوا أغبياء متاما، قال
إيش رماك على املر قال أمر منه، وإيش رماهم على إنكار
 الدين قال اغرتاب من استولوا عليه، مث إم برغم إنكار 
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دور الدين، أو ادعاء إنكاره، راحوا بذآائهم اخلبيث،
لقتل واإلبادة، من األبوابيستعملونه ىف السياسة وا

اخللفية، ينصحوننا أن نضعه جانبا، ويطلقون مسومهم
النابعة من سوء استعماله بأمساء مستعارة لتلويث
البيئة وقتل من خيالفهم، هذه هى احلكاية، لعلك يا
أسامة تتبعت ما سوف أحاوله من تناول رواية العطر

ىت نشرهتا ىفلزوسكند، أو على األقل اطلعت على التعتة ال
، لقد تناول2007-6-27" العطر والكفر" الدستور بعنوان

زوسكند هذه املسألة من الناحية األخرى فأضاف ما مل
اتتستطعه أغلب النظريات الفلسفية، ورمبا الدراس

 آرمي شوقى. الالهوتية، وهذا بعض ما وصل إىل صديقنا د

 "العطر"اخلطوط العريضة للفرض األساسى لنقد  2007-12-8: آرمي شوقى. د
رغم العطر بعد ومل اشاهد الفيلم مل أقرأ رواية.... 

ضجة لىت اثارهتا الرواية ىف االوساط االدبية ولكن يبدوال
هل اقرتنت هنا"\حرآىن تساؤلك . أنىن ساقرأها ىف أول فرصة

مث استطرادك, "\نبوغ بالوغدنة آنقيضني أم آمرتادفني آلمة
انا مثلك....مشروع وغد أن آل نابغة قد يكونبعد ذلك 

 اربط النتيجةمتاما ال أحب الربط السبىب املباشر وأفضل ان 
بالعديد من العوامل واألسباب ولكن هذه املالحظة بالذات
حتتاج التأمل والتفكري، وقد آنت ومازلت أعتقد شخصيا أن

 .الفنان لكى يكون فنانا ناجحا جيب أن يكون أنانيا

 :حييى. د
ليس متاما يا آرمي، هذا ما يبدو غالبا، لكن علينا أن

يات بال حصر، وهى آما تعلمنّعرف األنانية أوال، فلها جتل
 !!غري حب النفس 

 :آرمي شوقى. د
بيىن و بينك يبدوا أن اجلمهور من العامة يعشق ويقدس 

فطرى لكل مجاعة ان يكون النوابغ األوغاد، آأنه احتياج
 أحد اعضاؤها من النوابغ االوغاد؟

 :حييى. د
لكن يبدو أن آثريا مناحنن هنا اآتفو... ولكن ... حصل 
فة الثانية دون األوىل، فتجلى الوغد فينا وتراجعتبالص

ىف الظل أو الظالم آل نوابغنا داخلنا، أو على هامش
 .وسالمتك وتعيش. حياتنا، فأصيبوا بضمور عدم االستعمال

أنا حمتار يا آرمي ىف منهج نقد العطر، ويبدو أن املنهج 
،الذى اتبعته ىف قراءة األصداء، واألحالم ، لشيخنا حمفوظ
قد زحف على أسلوىب النقدى بشكل سلىب، هذا ما وصلىن من

فهيا نسمعه قبل أن) الوحيد الذى اعتىن بالرد(حممد إبىن 
 ندخل ىف رأيه أيضا حول تعدد الذوات

اخلطوط العريضة للفرض 2007-12-8: حممد حييى الرخاوى.د
 "العطر"األساسى لنقد 

تفعل أرجوك ال تفعل، ال متارس نقد العطر فقرة فقرة آما
 مع األحالم وآما فعلت مع األصداء
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ألعماق ضامة أروع نقدآم يأتى من فروضكم الىت تصل
لزوايا العمل وثناياه، وليس ما يأتى تعليقًا على هذه

 تنتهىالتعليقات ُتشتِّت وَتَتشتَّت وال .الزوايا والثنايا
بكل ما ميكن أن واحلق أن اإلحاطة. وال حتيط وال تغلق أبدًا

  .يقال مستحيلة، عمليًا ومنهجيًا

تصورت أن ما وراء اختيارآم أخريًا، أرجو أن تساحمىن إن
املفتوحة، هلذا املنهج اآلن يتعلق بإاآكم وفرط املسارات

 .وأن التعليق على فقرة فقرة ال حيل املشكلة

 .أخرى ةأرجوك مر

 :حييى. د
قبلت رجاءك يا حممد، وأقتنعت به متاما، وهو وعى مسئول،

 .وربنا يقدرىن أآون عند حسن ظنك

 إبن آخر هو أرجو اآلن أن حتضر حوارى وأنا أآمل مع
 يدور حول مداخلتك ىف آرمي شوقى، ألن أغلب حوارنا.د

 .موضوع تعدد الذوات

 الكيانات وحرآية اإلبداع  تعدد2007-12-9  :آرمي شوقى. د
استمتعت جدا مبا آتبه عن تعدد الذوات أقول أىن قد

الدآتور حممد حييى الرخاوى عن صعوبة فهمه هلذه املسالة
فالرجل واحلق يقال يتمتع بأسلوب رشيق و لبق ىف.... 

وار آما انه يبدى مراجعته ونقده وال أقول اختالفهاحل
 بأدب جم، وقد ذآرتىن هذه املراجعة مبا آان يقوله اإلمام

االمام"الشافعى حني آان خيتلف مع استاذه اإلمام مالك 
 "احق ان يتبع  مالك استاذنا و لكن احلق

 :حييى. د
 لعلك تتبعت حوار املقاالت بيىن وبينه يوم اجلمعة املاضى

 آرمي شوقى. د
على الدآتور حممد بأن آالم الدآتور حييى أرد) دعىن(

باملعىن" (علمى" وما هو" مفهوم"ويالالسف ال يقاس مبا هو 
و قد بّح صوت الرجل و جف) الدارج حاليا ىف هذا العصر

يصرخ بوجود قنوات معرفية اخرى غري العقل حرب قلمه وهو
انسان هذا ندوهذه القنوات لألسف قد جفت منابعها ع

وآون هذه العصر بسبب اإلمهال والتعاىل وقلة االستخدام، 
ملموس او مثبت علميا مثل العقل البشرى القنوات شئ غري

الذى قتلناه فحصا ومتحيصا ال ينفى وجودها، وقد تكلم عن
هذه القنوات املعرفية علماء آخرون غري أن هلذا حديث

قنوات األخرى منهنا ال أدعى فهمى هلذه ال  وأنا.آخر
خربت وجودها يقيناوحق فهما، إال أنىن قد خربهتا  املعرفة

 . أثناء حضورى جلسات العالج اجلمعى

 :حييى. د
املفروض أىن أفرح بتأييدك هذا يا آرمي، لكن الواقع أىن

او مع (إنك حني تفتح الباب ملا هو بعد العقل ُأرعب منه، 
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، وقد إال ما هو قبل العقل– عادة –ال يدخل منه ) العقل
خنصص هلذه املسألة مساحة آبرية ىف هذه اليوميات وما تثريه
من قضايا، ولوال أىن أعرضها وأعيشها ىف العالج اجلمعى

 بأسلوب ملتزم أمامك رأى العني آل أسبوع، آل أسبوع،
حمكم، ومنهج منضبط، ملا فتحت ملفها أصال، ولكن آم واحد

 عنده مثل هذه الفرصة يا آرمي؟

 آرمي شوقى.د
مع فكرة تعدد )أثناء مشاهدتى للعالج اجلمعى(يشت تعا

الذوات و الكيانات الداخلية تعايشا حقيقيا شبه ملموس
خلية ىف جسمى بصحة هذه الفرضية وفائدهتا فاقتنعت آل...

وهذا رد على استفهام(لفهمى لنفسى أآثر فأآثر 
الدآتور حممد عن مدى فائدة الفرض أو ما أمسيه انا

، مث إىن لست أفهم إنكار الدآتور حممد)بثمرة اخلالف
استخدام السياق الفصامى آقياس لصحة فرضية

طب نعمل ايه اذا آانت دى خلقة ربنا؟... الذوات تعدد
الفرضية هو ىف االصل وإذا آان دا اللى موجود وأن صاحب

 طبيب نفسى وقد بىن هذه الفرضيه على مالحظاته و جتاربه و
م الطبيب النفسى فروضه من فطبيعى ان يستله نتائجه

يعمل مهندسا للسيارات واقع عمله ولو آان صاحب الفرض
لكان آلمنا عن تعدد الذوات ىف السيارة الىب أم دبليو

السابعة ولكـُنا ساعتها اعرتضنا على اختياره الفئة
ملاذا مل خيرت للسيارة الىب ام دبليو بالذات وقلنا

 .السيارة البيجو أو السيرتوين

 حييى. د
، مل أقبل قياسك)مش قوى آده( ليس هكذا متاما يا آرمي 

حتديدا، وإن آنت قد قبلت مبدأ الفكرة، لكىن أرجو أن
أسامة ىف هذه النقطة اليوم ىف بداية. تقرأ ردى على د

 .احلوار، ولكن أآمل مع حممد لو مسحت

 آرمي شوقى. د
تكون صعوباتك نتيجة حاشا هللا ان: عزيزى الدآتور حممد

آما. تواضع ىف الرؤية، أو ىف مرحلة النضج، أو احلرية
 فأسلوبك وعلمك يدالن عليك، وإمنا ظىن ،...ىف مقالك قلت

الكثري من فروض االستاذ ان صعوباتك وصعوباتى أنا ىف هضم
يرجع ىف األساس اىل الربجمة املسبقة لعقولنا عن طريق ما

زه األستاذيسمى باملنهج العلمى التقليدى، وهو ما جتاو
 .على ما يبدو منذ مدة

 حييى. د
ال يا عم آرمي أنا مل أجتاوزه، وال أستطيع أن أجتاوزه، وال

 فقط أنا أريد أال حيتكرهذا املنهجأريد أن أجتاوزه،
واملعارف، أنا" املعرفة"السبل إىل آل : الرائع احملدود

 أريده أن يوضع ىف مكانه ال أآثر وال أقل،

حممد آخر، هو ابن عم حممد ابىن ، صديقك ىف. واآلن تعال إىل د
 .اسرتاليا، تعاىل نستمع إليه وهو يدىل برأيه ىف نفس املوضوع
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الكيانات وحرآية   تعدد2007-12-9: حممد امحد الرخاوى. د
 اإلبداع

حدث عنها وحتليلها ليستأرى أن فلسفة التعدد والت"... 
أرى أن احلياة هى احلرآة واتساع جماالت احلدس، هى اهلدف،

واالمانة، وتوقع آل والرؤية، والصرب، والتحمل،
،اإلصرار على األحكام اجلاهزة املسبقة االحتماالت وعدم

واحرتام ضعف االخر ورفضه ىف آن واحد، آل ذلك هو السبيل
 ،"وخارجنا ااىل التعامل مع ذواتنا داخلن

 .أرفض آل هذا التحليل هلذا التعدد

 حييى.د
 !!مل أعرف ماذا ترفض حتديدا من آل هذا معًا هكذا ؟

 :حممد امحد الرخاوى. د
أن حجم الرؤية هو ما يرعب من جتربىت املتواضعة اآتشفت

 للدفع األبدىاألمانمعظم الناس وهى ىف نفس الوقت صمام 
معرتك الكدح ىف مدارات الرمحنللوصول إىل حماور الدوران ىف 

احلرآة هى الدفع طول الوقت لكشف الوقت، منه وإليه طول
 .- أبدية –الغموض ليتولد غموض غريه ىف رحلة 

 :حييى.د
 إذن ماذا ترفض باهللا عليك؟

 حممد أمحد الرخاوى. د
وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون، والعبادة هى... 

وإليه طول الوقت حىت بعدواحلرآة منه  املعرفة بالكدح
من ميكانزمات الوالف بني الذوات هو أقل القليل .املوت

 املستحيل هل املستحيل هو الشئ الدفاع ىف طريق املطلق
املمكن؟؟ يعيش أغلب الناس بالنسبية والنسبية الوحيد

  !!هى الشرك

 :حييى. د
يا ابن أخى، ملاذا آل هذا التعميم طول الوقت، وهل حنن

ة حرآية وتعدد الذوات، أم ىف قضية املمكنىف قضي
، مث أيه نسبية تتكلم)أعرتف أن مث رباط ما(واملستحيل؟ 

عنها وتصفها بالشرك، نسبية أينشتاين أم الطبيعة
احلديثة أم علم الشواش، أم علم الرتآيبية، يا ابن أخى

 .واحدة واحدة، ربنا خيليك

 حممد أمحد الرخاوى. د
ىف إطفاء جذوة الوجود، فالعزم هوالنسبية هى الرتاخى 

 أن تكون ضعيفا!!!أهل النسبية الدفع إىل املستحيل بلغة
ضعفك هو ميكن أن يكون ذلك مرحليا، ولكن أال تقاوم

النسبية، أن تقاوم ضعفك هو املستحيل فالسعى إىل املطلق
 فالشمس تشرق ليل!!!اىل املستحيل هو هو الوصول إليه

البعض أا املستحيل ولكننا نراها آلختبو قد يظن  ار ال
اىل اهللا  املوت هى بداية النسبية فالرحلة  بداية!!!يوم

هنا واآلن فنعرف اهللا فنعرف أنفسنا   هى احلياة ىف املستحيل
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فنقدس الوجود، والوحدة هى من أقسى أمثان املستحيل ألن
يستطيع أن يتحمل اختالطه بأى شرك من يعيش املستحيل ال

لكدح والدفع إىل املستحيلا لصفالنسبية هى الشرك ومن خي
 !!مسالكه  بالعزم واليقني تتفتح له

 :حييى. د
بصراحة آالمك ىف هذه الفقرة به آثري مما أريد الدفاع
عنه، لكنىن أحذر من موافقتك وأنت تتكلم هبذا الصوت

 رمبا آان ما تقصده. العاىل، وهذه الوثقانية اجلاهزة
ع املواقف باحللولبالشرك، وعالقته بالنسبية هو متيي

 تقاوم ضعفك هو أال:" الوسطى، رمبا، فرحت بتعبريك
النسبية، وأن تقاوم ضعفك هو املستحيل الذى يكون السعى

 ، هذا طيب، فيه هو الوصول إليه

 شكرا على أية حال، ولعلك قرأت بعد رسالتك هذه"
التطور احليوى يتحدى( ، )12-16املمكن واملستحيل (يوميىت 

 يا حممد آيف أن  لكن أرجو أن تراجع)12-17املستحيل 
 بتعميمينتهى) وال أريد أن أقول دائما(محاسك غالبا 

 .ووثقاية مها ما آخذه عليك

 واآلن هل عندك رأى آخر ىف موضوع آخر؟ 

 17-12-2007التعتعة : حممد أمحد الرخاوى. د
 من أآرب آفات الدنيا النهاردة هو هذا االستقطاب املصنوع
خببث شديد من طرىف االستقطاب

احملتكرين جلنان الطرف االول هم أدعياء األديان من آل دين
 حلساهبم الومهى وهم ىف غيبوبتهم يعمهون، وقوهلمالسماء

والطرف الثاىن األخبث ىف األغلب وهو من ظن أنه فعلهم ليس
عشان هو حر فهم--قال اسم اهللا-  قلب املائدة على آل دين

 العاملى-الالنظام –يرتحنون بشقاء العدمية ىف ظل النظام 
 ؟ اذن ماذا القبيح،

وحفر احلدود بني  حتم االميانالدين احلقيقى لكل البشر هو
اخليط االبيض واخليط االسود من الفجر فيذهب جفاء آل ما

 اليبقى اال ما ينفع هو زبد،

 : حييى. د
أظن أنه ليس ىل تعليق إال ما ذآرته ىف آخر الفقرة... 

 نستمع- إن آان لديك وقت–تعاىل يا حممد . السابقة
رجعنا إىل حتدياتلزائرة جديدة، آرمية صوهتا أهدأ، وهى ت

عملية فيما آل إليه بعض ختصصنا، لعلنا نتفاءل معها من
خالل إصرارها، لنواصل إصرارنا آل على حدة، فال حييد أى

أميمة. امسها د. منا عما رآه احلق مهما آانت الصعوبات
 ..، أهال

 : أميمة رفعت. د
هذه أول مرة أآتب لسيادتكم، و ميلؤىن األمل أن أحصل على

 متنيت منذ "...."من أستاذ   حىت ولو آان موجزا،رد،
 .معه زمن بعيد أن أتواصل
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 :حييى. د
وساحميىن.  دآتورة أميمة، وساحميىن إن تأخرت عليك أهال

أيضا أن أضع الصفات الطيبة الىت تلصقينها بشخصى ىف نقط
 .هكذا ، جتنبا للحرج واملبالغة، آسف"...." بني تنصيص 

 :أميمة. د
راض نفسية مبستشفى املعمورةأميمة رفعت أخصائية أم.أنا د

 عاما أمتمتهم األسبوع45العمر  أبلغ من. باإلسكندرية
الولع ، وقد أصابىن1987أعمل باملعمورة منذ عام. املاضى

والشغف بعلم النفس واألمراض النفسية منذ اليوم األول
أجتهد أثناء دراسىت لدبلوم النفسية ىف بدأت. لعملى هناك

أدواتى. الذهانيني  اجلمعى لبعض املرضىممارسه العالج النفسى
 هى بعض القراءات للكتب القليلة الىت آانت: ىف هذه احملاوله

متاحه ىل ىف هذا الوقت، التجربه واخلطأ، وأخريا ما أدعيه
املرضى يقبلون التواصل معي؛ آما من موهبة فطرية جتعل

أشعر جتعلىن أستطيع الغوص ىف أعماقهم فأرى خياالهتم و
ُ مث أخرج من هذه الرحله مدرآة أآثر ملابعذ اباهتم

 .ال هى بالكثرية وال بالقوية آما ترى أدواتى   .يعانونه

 :حييى. د
ال أخفى عليك فرحىت يا ابنىت هبذه احملاوالت الفردية، فمن
عّلم فرويد؟ ومن علمىن؟ لكنىن أحتفظ من تعميم هذا السبيل

شاهدة مبدئية من م- على املستوى العام–متاما، البد 
وإشراف وتدريب ومناقشة، دعيىن أعرتف لك أن مرضاى
ونتائجى آانوا دائما هم املشرفون على، أرجو أن تأخذى
ذلك ىف االعتبار، ما وصلىن هو أنك جادة جدا ىف احملاولة،
حنن جنرى ىف قصر العيىن عالجا مجعيا مفتوحا لكل املشاهدين

منذ( آل يوم أربعاء  ،واملتدربني وحىت اهلواة املستكشفني
 صباحا حىت العاشرة،7.30الساعة ) أآثر من ثالثني عاما

 النقاش بعدها مفتوحا بني ساعة ونصف اجللسة، مث جيرى
 والفرصة– بإذن املرضى –املعاجلني واملشاهدين، احلضور 

متاحة للمشارآة من آل من يريد أن يتعلم ويناقش وينقد
رية، لكن هناك من حيضر منويراجع، أعلم أنك ىف االسكند
 .املنصورة، وأحيانا من املنيا

أنا ال أنصحك بذلك، لكن ميكنك أن حتضرى ثالث مرات
آما أنىن أنشر حملات من) آضرورة وهو احلد األدىن(متتالية 

الىت زاد(هذه اجللسات، وبعض األلعاب ىف هذه النشرة 
 ).عددها عن مائة وعشرة حىت اآلن

ار يوم اجلمعة هذا، مبثابة تدريب مستمربل إنىن اعتربت حو
 بشكل أوencounter groupمواز ملا ميسى مجاعات املواجهة، 

بآخر، ولعلك تتستنتجني أنىن أحول الرسائل إىل حوار بشكل
فيه ظلم للضيف، وأنبه على من ال يريد أن نقطع رسائله
أو خنتصرها أن خيطرنا برفضه هذا األسلوب، ولك اخليار على

 حال ما دمت، آما فهمت من رسالتك، قادرة علىأية
املبادأة والتجريب، ومل حيل زواجك دون مواصلة سعيك

 .للمعرفة واالستزادة ، بل العكس على ما بدا ىل
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 :أميمة. د
 فقد اضطررت لرتك عملى ألنىن متزوجه وربة أسرة،) فعال(

، خالل1995أسرتى آان ذلك عام ملدة مثان سنوات لرعايه
ت اللغة الفرنسية الىتهذه السنوات الثمانية درس

آما درست الشعر واألدب الفرنسى، وحصلت على أعشقها
للطلبة األجانب  باريس -دبلوم متنحه جامعه السوربون

لقد دخلت هذه الدراسة وأنا. الدارسني لألدب الفرنسى
ولكن ما حصلت عليه آان أآثر من هذا أنشد املتعة،

وتفتحت ىف عقلىفقد زادت شخصيىت نضجا وإتزانا، ....بكثري
 . أصال  ووجداىن سراديب مل أآن على علم بوجودها و ذهىن

 :حييى. د
إن هذا هو التكوين احلقيقى الذى! يا خرب يا أميمة

أطالب به آل من يريد ممارسة الطب النفسى احلقيقى، ميكنك
تتبع ما أشرت إليه ىف يوميات سابقة آيف أنىن أقرأ النص

، بدالأقرأمها ناقدا) نا شخصيانص املريض ونصى أ(البشرى 
إن اخللفية. من أن أصنف مريضى الصقا عليه الفتة تشخيصية

األدبية الىت آونِت نَفسك هبا، هى ثروة ألى طبيب نفسى مبا ال
يقاس، هذه اخللفية اإلبداعية الناقدة من خارج الطب

 :آما تقولني.. النفسى هى الىت تساعد على االستمرار

 :أميمة. د
 ألجد آل شىء وقد تغري من حوىل،2003 رجعت عملى ىف ....

العالج الكيميائى تغري...العمل تغري نظام...الوجوه تغريت
ما علينا ميكنىن اجلديدة، يا إهلى ما آل هذه األدوية(

 التكيف؛ ولكن ما صدمىن حقا هى العقول الىت تغريت فدراسىت
ج النفسىالعال"...ليس هلا ىف العلم "لألدب أصبح معناها 

ويتعجبون من املريض".. السلفيه العالج بالطريقه"أصبح 
يشفى، الذى يستجيب للعالج النفسى وآأم رأوا دجاال

   .آذب املنجمون ولو صدقوا"ولكنه آذاب ففى النهاية 

 :حييى. د
 آذب املعاجلون ولو شفى مرضاهم: تقصدين

 :أميمة. د
 مشكلىت..هبذا السوء اآلن على أية حال ليس الوضع

احلقيقية هى ىف االنتماء، ىف الرغبة ىف التعلم، ىف قراءة
ىف حضور فصول تعليمية، ىف تلقى تدريب علمى أفضل،

أجد ما أريده مل.....وعملى؛ ىف أن أجد من يصوب أخطائى
–باألسكندرية ومل أعرف ملن أجلأ حىت وصلىن عن طريق اخلطأ 

وآأنىن... قعكم  يوميات ومداخالت مو-خطأ مجيل ويا له من
رقم (....."آذا"فتحت بريدى اإللكرتوىن فوجدتىن وقد رحبت 

          جنيه ) ..آبري جدا

 :حييى. د
،!!!!شكرا ورفضا للمبالغة، فإن أصررت، فابعثى ىل نسبىت

يا شيخة آما يقول هبيوقراط أبونا ىف الكلمة الىت تتصدر
 هرابة احلياة قصرية، والطريق طويل، الفرصة : موقعى
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حتتمل الصواب واخلطأ، نعم الطريق طويل) جربةالت(واخلربة 
يا أميمة، واحلياة قصرية، ويبدو أنىن حني أدرآت ذلك
سارعت بكتابة هذه النشرة يوميا، لكن يا ترى هل

 أستطيع أن أواصل؟

 :أميمة. د
حييى؛ لست عضوة ىف رابطة األطباء النفسيني العرب، وال.د

ترب هذه الصدفهولكنىن أع... موقعكم أستطيع التطفل على
يا سيدى فامسح ىل....إشارة من الكون ألن أجد درىب أخريا

هبذا التفاؤل املشروع؛ ساحمىن جلرأتى ىف الكتابه إليك، وآن
   الطريق وأنر ىل" \أنتمى"\ إجعلىن ،دليلى ومرشدى

 : حييى. د
ما حكاية أتطفل على موقعكم هذه؟ هو مكان متاح لكل طالب

هو صاحب الفضل عليه، فمن أينمعرفة، بل إن زائره 
التطفل؟ أما حكاية رابطة األطباء النفسيني العرب فأنا ال

مجال. أعرف تفاصيلها إال من خالل نشاط االبن صاحب الفضل د
منتدى"ترك ىف تونس، وقد تفضل مشكورا بإعداد ما أمساه 

ولعلك تكونني من أوائل" لفكر أعماىل مبا فيها هذه اليومية
  شيئا ذا بال  فيه، رمبا فعلنا معااملشارآني

 نص خطاب اإلبن األستاذ )ىف اية حوار اليوم(وسوف أثبت 
الدآتور مجال ترك، رئيس بوابة الشبكة العربية للعلوم

 آما ، برجاء االتصال به إن شئت، أو بالشبكة،النفسية
 . أى ممن يهمه األمر أرجوك أن تبلغى هذا إىل

مث إنىن أدعوك لالستماع. لى السالمةأهال أميمة، محدا هللا ع
لشاب يعمل معى بسكرتاريتنا، يريد ان يبدى رأيه ىف

 ، أهال يا رفيق"السر"موضوع 

 2007-12-11 املخدرات العصرية و املفاتيح السرية: رفيق حممد. أ
ألول وهلة بعد مشاهدته بل  انكر أىن انبهرت بالفيلمال

 وبدأت أروج له وسط أصدقائى، إال أنىن وبعد أن أحضرت ملف
الرتمجة وبدأت العمل عليه آما طلبت مىن شعرت آمن ضبط نفسه

بالذنب الشديد لرتوجيى هلذا متلبسا بالغباء، وأحسست
 هم ىف هذهاملخدر، لعل قراءة الكالم منفصال عن الصورة سا

وتساءلت آيف أآون هبذه السذاجة لدرجة أن أنبهر. الصحوة
ذلك أن هذه ليست جمرد خزعبالت هبذه اخلزعبالت، وتنبهت بعد

يا أو معتقدات ساذجة، إم يدسون لنا السم ىف العسل
حييى، إم حياولون إلغاء أى تفكري ىف مقاومة أو رفض.د

ا واسرائيل لنسيئة، فأمريك مايفرض علينا من أحوال
خيرجوا من العراق وفلسطني إذا فكرنا ىف مقاومتهم، بل

أن نكون الرج ونفكر بإجيابية وأن نذهب إىل أنابوليس علينا
الائية، ويبقى احلال على ما هو عليه، للدخول ىف مفاوضات

ألم غاويني وفقراء هذا العامل هم السبب ىف حالتهم الكرب
ء األذآياء الذين فكروا بإجيابيةنكد وولولة بعكس األثريا

 !!!!قانون اجلذب باملاليني فكافأهم

 .مكانش حد غلب.. يا سالم لو األمور هبذه البساطة
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 : حييى. د
شكرا يا رفيق، لكن ال تذهب هكذا من أقصاها إىل أقصاها،
ال بد أن نتدبر سويا ملاذا انتشر، وينتشر هذا الفكر،

كن أنبرغم آل هذه السطحية العبثية، هبذه السرعة، أال مي
يكون ىف ترآيبنا حنن ما يربر هذا االنتشار أيضا، جنبا إىل
جنب مع لعب الثالث ورقات آما تقول، أال ميكن أن جند فعال

وسط) الىت أمسيتها األحجار الكرمية(بعض احلقيقة الثمينة و
هذا الكوم من القش الالمع؟ وأرجو أن تتاح ىل الفرصة أن

 ..أعرض بعض ذلك، لو صح ذلك

 : يقرف.أ
احلجر الكرمي الذى ميكن أن نقول أنه موجود ىف لعل... 

النجاح وحتقيق آومة القش هذه هو فكرة السعى إىل
 .األمنيات بدال من انتظارها وهى فكرة ليست جبديدة علينا

 : حييى. د
 ال، ، ليس هو الذى أعنيه،.. ال 

مسألة السعى إىل النجاح مسألة آخرى، أنا لست ضدها، 
 ونوع النجاح الذى يروجونه ليست هى األحجارلكن قيمة

 الكرمية لىت الحت ىل مدفونة رمبا عليك، وعلى أن ننتظر،
فاملساحة ال تكفى واإلبن رامى ينتظر أسبوعني متتالني
ألحاوره، تصور يا رفيق أنه برغم فرط طالقته وتفرده

رامى( أنه  تصور بعض األصدقاء والصديقاتوصدق إبداعه، 
وأنىن اخرتعته ألفوت على لسانه، خصية ومهيةش ) عادل

هل تصدق يا!! ما ال أستطيع أن أقوله مباشرة) قلمه(
 رامى؟

نبدأ مباذا، وأنا غارق لشوشىت ىف آلماتك املتدفقة؟ أهال
 ...رامى اخْرت أنت 

 اخلطوط العريضة للفرض األساسى2007-12-8: رامى عادل.أ
 "العطر"لنقد 
,وفكرة الكفر, الرائحة/الروح  وصلىت فكرة بسم اهللا،...

اإلنسان ال يكون بشرا اال جبدل متصل مع بشر مثله: وفكرة
 وإمنا مثله مبعىن  ليس مبعىن ان يشبهه أو يساويه،-متام–

ه بنفس صعوباهتا وجدهلاان ميارس نفس جتربة التواصل مثل
 ، .....وحتدياهتا ومفاجاهتا

 ولكن من أنا ال اريد أن أبدا من العنوان اآلن، 
قد يرتبط. ال اعلم, العالقه بني الكفر والقتل او العكس

بعض من ذلك حبقيقة اجلدل املتصل بيننا آبشر، اآلن على أن
- آيف–أتساءل مستغربا ما هو الكفر أساسا؟ وملاذا 

تبط باحلياة ، أنا ال اجتاهل هذا االرتباط والرتابطير
ولكن على أن افنده، ألن الكفر قد يكون ضد. بينهما

 باحلياةالشعور املفعم 

الكفر آما عايشتـُه قريب من الكسل، التماوت، اجلندله، 
 .االنقالب الال حمدود، الشناعة
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 : حييى. د
ال أخفى عليك أنىن آنت أريد ان أبدأ بوصفك آيف تصلك

ىن خجلت ألا وصف لشخصى ولكتابىت بدت ىل فيهآلماتى، لكن
 لكنىن أعرفك، بعض املبالغة، فقررت أن أحذف هذا اجلزء،

وأعرف أنك ال تستطيع أن تبالغ، ال تعرف آيف تبالغ،
وأنا أحتار وأنا أحذف من آالمك أية مجلة، لكن ماذا
أفعل؟ املهم وصلىن من وصفك لكيفية استقبالك للكلمات،

دفة آلماتى، ما جعلىن أتساءل آيف استطعت أنولتكن بالص
تصيغ ما قلت هكذا؟ ولكن دع هذا جانبا اآلن، فقد أتشجع

 .وأنشر وصفك الستقبالك الكلمات بعد قليل

 إن هذه املسألة الىت أثارهتا رواية أقول لك بصراحة
فال يعرف الكفر إال من مر به مبا شديدة احلساسية،  العطر

إنه ال يعرف اإلميان إالبل أآاد أقول  ينبغى آما يبغى،
 ، من مر به

 مثلما هو احلال–اإلشكال عندى حني أناقش هذه املسألة
آيف يستقبل:  هو– أحتدث عن اهللا سبحانه وتعاىل عندما

،"الكفر" هل حني أقول ىف آتاباتى آلمة الناس الكلمات،
،راإلنكا، أم النشاز، أم اإلحلاد أعىن هبا  هل يصلهم أنىن

، آل واحد سوف يأخذ الكلمة حبسبالشرك، أم االنفصالام 
مرجعيته اللغوية، واأليديولوجية، والدينية التقليدية،

احرتام ماوغري التقليدية، هذا يستدرجىن يا رامى إىل 
 أجتاوز احلرج، وأقول ، سوفآتبت عن آيف تتلقى آلماتى

أن أصفأنىن ال أستطيع ملن اهتمىن أنىن اخرتعت شخصيتك، 
 .آلماتى أو آلمات غريى مثلما فعلت حني تقول

 12-14احلوار املمتد بني ابن وابيه : رامى عادل. أ
باحس انه ىف بعض. آالمك يا عم حييى مرتاآب او مرآب... 

ده اذا آنت ( وبيستفز ذآائى. لكعومك االحيان آالم معقد
حباول اتعرف على آالمك باالقيه آالم آبري). ذآى من اصله

وآالمك يضبط رمانة اليوم. آالم يوزن الدماغ. ومهم وحمرتم
يا عم حييى على. آالمك موزون وحمسوس منك اوي). يومي(

).انت بتحسس على آالمك(. رأى امى وهى بتضرب املثل
هى بتحرك مشاعرى.  عليها اإليدآلماتك حاجه تتحط

وبتطلعلى عضالت ىف تفكريىوبتدغدغه، وبتحفزىن وبتقويىن 
. آلماتك يا عم حييى بتطورىن .وبتنقلىن نقالت مش متوقعه

مش أوى بس...وانت بكالمك بتجّنـدىن لغايه احلق والفضيلة
انت يا عم حييى بتشبكىن بكالمك. تقدر جتندىن جبد وحقيقي

.آلماتك مؤثره بالفعل. وانا مش ببالغ. هوباتعـقُّب
أنا متاآد إن..وعلمية جدا ومستوحاه من القران برضه، 

منهجك ىف الكالم هو خربات مرتاآمه وهائلة، بل وخماض صعب
ربنا يهديك للقول. آالرتياق... ومرهق، آالم آالبلسم

انا ماشى دلوقىت بعد ما شرحت لك شخصية آالمك. الثابت
ربنا. نقودى واملتسلسل البالغ الداللةوالع املرآب
انا رايح اآمل نص اليوميه. انت ضعيف جبد جبد. يقويك
 .التاىن
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 : حييى. د
بالذمة يا رامى هل أنا أقدر أوصف آالمى أو آالم أى
واحد هبذه الطريقة، أنا أخاف أنفخ فيك تفرقع وانت لست
ناقصا، ال أعرف ماذا أقول لك بصراحة، لو رددت على آل

  تساوى آل ما آتبنا اليوم قبلك،رسائلك ألخذت مساحة

 ! ؟ هذا صحيح، أشكركمث آيف عرفت أنىن ضعيف إىل هذا احلد 

  ىف حكاية التعدد؟ ولكن قل ىل يا رامى ما رأيك

 : رامى عادل. أ
,حممد الرخاوى عن الوحدة والتعدد قد أسر لىب. مقال د

-) تعدد الذوات(رغم ما به من وصاية وأنا اؤيده ىف أن 
 ومعقوله برضك-) وهذا مطلوب ايضا(صطلحى ثقيل مفهوم م

حممد بيديك وبيديىن، بديل إنه هوه جواه منر شكاك. أن د
أما حكاية االذوات. الراجل بينور وسلحفاه وثعبان،

 .فأنا متاآد ان هناك حكمه ما ىف هذه التسميه

 : حييى. د
 أنا غري متأآد، والبحث جار، 

ة أن نأخذ ترآيب املرضىطيب، ما رأيك ىف حتفظه على حكاي
 ونفيس به األسوياء؟

 : رامى عادل. أ
لقد فاته أن املريض ىف توجهه حنو الصحة خيلقها... 

اللى(ويتفاعل، مع الوضع ىف االعتبار أن النقص 
 هو إجياىب إذا شحـََذَنا لالستزاده) حممد صراحة. ماذآرهوش د

تستعنيومن حقك يا عم حييى إنك .  واشكره على أدبه اجلم.
 وسالمو عليكم. به

 :حييى. د
 أعرتف لك أنىن مل وعليكم السالم، ولكن قبل أن متضى دعىن

جارتكم وبني التعدد" أمل"استطع أن أربط بني آالمك عن 
،"مرات خالك"وحرآية اإلبداع، الحظ أنىن أجتنب احلديث عن 

وعن أشياء أخرى آثرية، أعمل ماذا يا رامى؟ أنت تأخذ
هذه املرة آان" أمل"سىن أنا، املهم آالمك عن راحتك، وتدب

جامدا جدا، وسوف أثبته آما هو، حىت يعرف الذين شكوا ىف
 أنىن ال أستطيع أن أنسج مثله، ولكن أىن اخرتعت شخصيتك،

 يا رامى أىن أخذ آل آالمك مأخذ قل ىل جبد، هل أنت تعرف
 .اجلد مهما آان أم ال ؟

 : رامى عادل. أ
فاجأهتا وهى طالعه على.  عملَتهـا قرينهانا" امل... "

وفجأه. فسالتىن عن ماما. اختضت . فتحت الباب.السلم 
الوضع إا عنيها اسودت وبقت. واجهتىن و خدت وضع ىف حلظة

والتمعت سنتها آألف مشس من وراء. حادة آالرصاص
.وفجأة عادت األمور ملسارها الطبيعي ).خيمتها(نقاهبا

مث.  ثانيتني ال اذآر ما حدث فيهمافقدتهذا بعد ان 
 سالتىن أمل يا عم حييى هى مامنا بضظلي؟ هى تقصد هى 
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ىف(ماما بتصلي، انا متهيأ ىل إا من اللحظة دى بالذات 
،. ....اتكاشفنا انا وهى يا عم حييي )املواجهه وضع

بوصفك يا عم حييى فالل احلديد اللى لـون القلوب الكافره
آفر انت بتحبهوانت عارف إن جوايا ). صورة ومهية(

ميكن من خرباتى.  بس واهللا انا مش عايز وبتحس إىن متأله،
 اللىإنت.  وانا عايز أنسى اآرت إىن جمنون. مع اجلان

 .شكرا مع السالمة. انا واثق. هتنسيىن يا عم حييي

 .انا مش عايز اتعقلن، عايز اهتم ببدني: ملحوظة أخرية 

 :حييى. د
س عندى تعليق، أو دعىن لي طيب، ما رأيك يا رامى أنه

أعرتف، عندى تعليق لكنىن لن أآتبه غيظا فيمن اهتمىن أنىن
اخرتع شخصيتك ألنك ومهى، أنا ال أنكر أنىن أتعلم منك يا
رامى، طاملا أنت متارس آل ذلك وأنت على أرض الواقع
جدا، ياه ما أصعب ذلك، هل تسمح ىل أن نكمل احلديث عن

 .خى، ولو بعيدا عن أملموضوع الوحدة والتعدد يا أ

 الكيانات وحرآية اإلبداع  تعدد2007-12-9: رامى عادل. أ
بس... انا مش فاهم اوى هو اللى باآتبه مفيد وال أل، 

نفسىانا مش عايز اتكلم عن : انا واثق فيك يا عم حييي
ان شاء اهللا انا هتكلم عن .بس انت اللى عايزىن اتكلم

 ).انا آتري(تعددى أنا أو 

وساعات باآون مش نافع).جمنون(أوال انا مريض عقلى  
.ومش شايف الدآتور نفسه, ومبهوء, ودايخ, عاجز, باملرة

.بوجوده وماباقدرش إال نادرا جدا/وبامتىن ارحب بيه
بعد مشادات وخناقات ورفستقبـُّلى للدآتور وصلت له 

يكلمىن عن السحر مثال اقوله بشتيمه. ومقالب وشقلباظات
بس انا رافض, )انا آده باسحره(السحر ده ىف دماغك

 .انا بامسيه فكر, ) السحر(التسميه 

 :حييى. د
على ذآرك اجلان والسحر، ما رأيك ىف املوضوع الذى امسه

 "الظل"الىت امسها وليس السحر، وال على قصة أندرسن " السر"

 رامى عادل. أ
بس بصراحة هى مش .النهارده قرأت قصة طالب العلم وظله

 . ايهام/ناقصه احياء

 :حييى. د
أا ال حتتاج) ورمبا ىف غريها(أنا أيضا رأىي ىف هذه القصة 

ولكن قل ىل باهللا عليك، أمل. فعال إىل شرح، أو حىت نقد
طفال ومنذ ما يقربتتعجب مثلى أن هذه القصة مكتوبة لأل

من مائىت عام؟ هل تعرف يا رامى أنىن وأنا آتب عن املمكن
واملستحيل آنت ىف ذهىن، أو على األقل ىف خلفية ذهىن، بشكل

 أو بآخر هل تصدق؟

 )12-16ستحيل املمكن وامل(: رامى عادل. أ
 املستحيل   الفناء/املوت: املمكن املستحيل. بسم اهللا
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 والعالقه.واالن املمتد املتجدد. اهللا سبحانه احلقيقه
 )هذا آالمك.(بينهما

 :حييى. د
إمسع يا رامى، أنا سوف أغامر بأن أختم حوارنا هبذه
القصيدة الفظيعة، الىت عليك أن تتحدى هبا العلم والشعر

 وسريتى الذاتية معا

 :ادلرامى ع. أ
اعتربه قصة ىف. االن اعتربه حلم وراح/اللى حا قوله دلوقيت

لكىن ماقدرش.اعتربه حياتى نفسها، اعتربه زى ما تعتربه.حياتي
واخريا هذا الذى. اختلى عن احللم اال بكوىن مقتوال مقتوال

 :اقوله والذى سوف اقوله ان شاء اهللا ليس بشعر واهللا العظيم

صفحه من.... ا مات اقصد بعد م/مرمي/مسجي/حييى ميت
شاف حييى) من البحر(أرواح حبرية / الذهب تتموج بروح

، جاله|البحر آان جاله ىف قوضته، وهو نامي على سريره
ايوه. يا حييى انت ماخفتش. البحر بكل موجه وغضبه، حييي

لكن مت مت ىف جلدك يا. ىف حلظتها ماخفتش.خمفتش ىف ساعتها 
صرخ ىف وشك، إصحى أنا.ندهك ،والبحر ما خافش، . حييي

البحر، انا جايلك من أقاصى األقاصي، عارف ليه يا حييي،
 . البحر ما نطقش

البحر. حييى ماخافش. جاله ىف صورة انسان منسى ومرفوض
حييى. غامض وغاضب من حييى وحييى مايعرفش ومايعرفوش

 .لكنه مرعوب. ماخافش

 واملره بتبصالدنيا مقلوبة والغسيل على األحبال هيطري
البحر جاله ىف صورة. ليحيى بشماطه واستنطاع وحبلقه

 . عينه مسمومة وشعره طويل. إنسان أعور وخطري

 .البحر غدار. حييى رد عليه ماترحش مع البحر

حييى ناويها يروح. حييى غاضب ثاير وحزين مهموم مغموم
 .للبحر يروح البحر

 .البحر إنسان هو حمارب وحييى آمان

والبحر حزين. سان خاض حروب فتاآه وفتك جبيوشالبحرإن
 غاضب جاى من أقاصى االقاصي 

ايوه. البحر االنسان شاف حييي.  أل مشافوش حييى شافه،
حييى افتكر. وبعدين. البحر االنسان هو اللى شاف حييي

 .حييى قال البحر ليس اهللا. صورة البحر االنسان

 :حييى. د
 أنىن أحسن االستماع لكآفى يا رامى، آفى، لن يصدق أحد

بكل جد دون أن أحاول تفسري أية مقولة وحدها، وال حىت مع
غريها، مع أن بني آل آلمة وآلمة أجد امسى، لكنىن مل أعترب

 أنه امسى شخصا، لكنه امسى، 
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ماذا أفعل؟ آفى يا رامى آفى، وامسح ىل أن أشكرك وأوصيك
 أنك مل ولن ترتك عملك أبدا إال إىل عمل معا، أنا واثق

ا شئت من قبل، ومن بعد، لكن ال ترتك عملك، والآخر، قل م
 ).2(تنس أنك آنت معى، وما زلت، وأنا أآتب املستحيل 

 )12-17التطور احليوى يتحدى املستحيل ( 2املستحيل : رامى عادل. أ
أغري صوتى.superman. اىن ابقى نوع تانياملستحيل االخري

أغري مالحمى أغري بطاريىت واشحن، أقصد ابقى أقوى مبراحل
مشيىت تتغري وحرآىت وابقى راجل ِمعّدى زيك يا. آترية آبرية

اخرم. بس ابقى وهم شنيور. مش زيك بالضبط. عم حييي
اقصد اخف وانت سيد العارفني اىن مش باخرف. أعدي. احليط
 متقوليش ونا ايش عرفن،. فوحاخ

 ..  ياهللا نقول.قول وأنا اقول.. وال اقولك قول 

 .ال اله اال اهللا

    :حييى. د
 أقول ماذا بعد آل هذا يا شيخ

 يا ترى هل تتبعك أحد معى، هل صّدقك أحد مثلى،

 أظن نعم مهما تصوروا غري ذلك 

19واآلن خنتم احلوار يا رامى بأسئلة لضيفة جديدة عمرها 
نة، وال أعرف إن آان امسها شيبة هادية أم هادية شيبةس

 . فهذه من أالعيب الكمبيوتر أحيانا 

 14-12-2007)  سنة19: (هادية شيبة. أ
 وضح أمهية النظرية ىف البحث العلمى خاصة ىف علم النفس؟-
الىت تصنف على أساسها البحوث ما هى أهم احملكات -

 العلمية و أنواعها؟
 وات البحث العلمى ؟اشرح أهم خط -
 ؟ما هى أهم أنواع املناهج البحثية  -

 : حييى. د
 أنىن قرأت ،)أو يا شيبة(ال أخفى عليك يا هادية 

 السنة الثالثة أسئلتك وآأنىن ىف امتحان اية العام
 آداب علم نفس،

 وأنىن خفت نفس خوىف من االمتحانات سابقا،  

، حىت)  األسبوعأعىن هذا(فهل تقبلى اعتذارى هذا العام 
 أجد ردا آافيا

 األغلب سوف أآرر االعتذار تلو االعتذار، إذا ولو أنىن ىف
تكرر نفس اخلوف، تلو اخلوف، حىت لو مل أحصل على الشهادة

 .من اصله

 . يكفيىن هذا املوقع 
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 "منتدى اإلنسان والتطور"احلوار/ملحق الربيد
 )أميمة.ملن يهمه أمر املتابعة واالشرتاك مثل د(

 ال تركمج.د.خطاب اإلبن أ
 رئيس بوابة شبكة العلوم العربية النفسية

 )طبق األصل(
 [Arabpsynet-Mail] Man & Evolution Forum: 
 Discussion Groups of Pr. Rakhawy Thought 
 Arabpsynet-mail@yahoogoupes.fr 

on behalf of Arabpsynet (APN Info@arabbpsynet.com) 
Monday, December 17 2007  

 حضرة الزميل واألستاذ احملرتم
منتدى اإلنسان"يشرفىن إعالمكم أننا بصدد تأسيس 

الربوفيسور حييى"ملناقشة وحماورة فكر وأطروحات " والتطور
ة للنص البشرى ىف سوائهىف قراءاته اليومي" الرخاوى

 .واضطرابه من منظور تطورى

نأمل من الزمالء الراغبني االشرتاك ىف املنتدى ومتابعة هذا
السجال الفكرى الراقى ألحد أبرز الوجوه العربية والعاملية
على مستوى االختصاص، تكرم التسجيل ىف قائمة مراسالت هذه

 : التاىلاموعة بإرسال بريد إلكرتوىن إىل العنوان

fr.yahoogroupes@subscribe-RakhawyPsyGroup 

ينطلق املنتدى واملراسالت املتعلقة به بداية شهر يناير  
  بإذن اهللا تعاىل وذلك من خالل االرتباط التاىل2008جانفيى 

/RakhawypsyGroup/group/com.yahoo.groups.fr://http 
الفضل والشكر للربوفيسور حييى الرخاوى أن أتاح لنا 

هذه الفرصة الثمينة من خالل شبكة العلوم النفسية العربية
وبالتزامن مع موقعه حملاورته ىف نظرياته وقراءاته التطورية

 .ارت جدال واسعا بني أهل االختصاصالىت أث

ىف انتظار جهوزية املنتدى، ندعوآم ملتابعة الكتابات
اليومية للربوفيسور الرخاوى والىت انطلقت ابتداء من

  من موقعه على العنوان التاىل1/9/2007

/site_a/org.rakhawy://http 

 تودعكم اهللا ودمتم سندا للعلم واملعرفةإىل ذلك احلني أس

 مجال ترك. د
رئيس بوابة شبكة العلوم العربية النفسية

تلميذة فرويد القريبة جدا منه" هيلني دويتش"صفت  و-1 
وهى غري شخصية as if personality " آأن"شخصية أمستها شخصية 

تصف شخصا يتقمص" شخصية آأن"اإلمعة أى التابع طول الوقت، 
من حوله أيا آان، فهو مع املتدين أآثر منه تدينا، ومع
املهرج أآثر منه هترجيا، وهو يلبس هذه الوجوه دون تبعية ودون

ولهنفاق، لكنه يلبسها بدون وعى آأنه إناء فارغ يمأل مبا ح
سلبيا، ال أآثر، فإذا ما آانت هذه مسة غالبة وليس منطا

 ، وليس شخصية آأن"ظاهرة آأن"متكامال للشخصية، مسية 
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