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 : مقدمة

وآل عام وحنن، (2008أول يناير : بعد ثالثة أيام
الشبكة"سوف تفتتح ) والعامل خبري، ما أمكن ذلك، وأآثر

"العربية للعلوم النفسية
/com.arabpsynet.www://http   اإلنسان"منتدى ما هو

آاتب هذه السطور،" العبد هللا" ملناقشة فكر ،"والتطور
مجال ترك، انطالقا من هذه النشرة. بفضل اإلبن د

اليومية الىت سوف تبلغ من العمر حينذاك أربعة أشهر
 نشرة مل تنقطع يومًا، وإن122 يوما بـ122بالتمام، 

َل أى موضوع تقريبًا  !.آانت قد تشعبت دون أن تكِم

 وهل شئ يكتمل؟

أن أعيد آيف بدأت هذه النشرة، وال تاريخ جملةال أريد 
مجعية الطب، وال أصل فكرة )2001-1980(اإلنسان والتطور

 والىت1979النفسى التطورى والعمل اجلماعى الىت أنشئت سنة 
ا منذ ذلك احلني وحىت اآلن، على إصدار جملةيكاد يقتصر نشاطه

، وعقد الندوة الثقافية الشهرية منذ"اإلنسان والتطور"
 مث الندوة العلمية الشهرية1973قبل إنشاء اجلمعية سنة 

مث صدور هذه النشرة من أول) تقريبا(، 1980منذ سنة 
سبتمرب، وأخريا وليس آخرا فضل هذه الشبكة العربية للعلوم

 .ية واإلبن مجال ترك على هذه اخلطوة األخريةالنفس

-هذه هى خلفية هذا املنتدى الذى يظهر ىف وقت آدت أزعم 
 . أنىن أسّلم األرقام–آاذبا 

 ولست متأآدًاForumأنا ال أعرف حتديدا ماذا يعىن منتدى 
 . إن آان سوف حيل حمل حوار بريد يوم اجلمعة أم ال

 بتقدمي فكر- مع بدئه–الذى أعرفه هو أنىن أصبحت ملزما 
 ومازال–متواضعا هنا الطب النفسى التطورى الذى ظهر 

 قبل أن يظهر ما يوازيه ىف أماآن أخرى ىف العامل، وآل-آذلك
ما استطعت أن أحصل عليه حاليا هو آتاب متواضع عن علم

 .  والطب النفسى التطورىالنفسى التطورى
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الفكر التطورى يثري حساسية خاصة ىف الفهم التقليدى
للتطور وعالقته بالفكر الديىن الرمسى، وأنا أتصور أن

وهذه) النفسى التطورى والعمل اجلماعىالطب (مجعيتنا هذه 
وهذه النشرة اليومية أخريا، مع) االنسان والتطور(الة 

انتمائها للتطور آمبدأ أساسى هلا خلفية ثقافية أساسية هى
وليستالشرقية عامة : وأآاد أقول (ثقافتنا العربية

اللغةوهى أيضا معجونة جبوهر عطر ) البدعة الشرقأوسطية
 . ديدا حت العربية

إنه بالرغم من أن التطور يوحدنا حنن البشر ليس فقط
شعوبا وأديانا من حيث اجلذور، إذ يرجعنا إىل أصل واحد، إال
أننا مل نستثمر منظوماته وعطائه ىف السعى ألن نتوحد مستقبال

، مع أن هذا وارد بشكلأجناسا وأديانا آبشر إىل مصري واحد
آلن، وإن آنت أستشعره ىف عمقأو بآخر مما ال جمال لتفصيله ا

دون إمكانية" االنسان والتطور"ما حياوله هذا الفكر، فكر 
 .حتديد أية تفاصيل حاال

إن هدف جتمع البشر وتضافر جهودهم ليكونوا ما خلقوا
 ال يعىن– مما ال نعرف له تفصيال –به، حىت حيققوا ما خلقوا له 

رقية أوإغفال الفروق الثقافية أو اإلثنية أو الع
بل إنه قد يعىن تعميق هذه الفروق لصاحل التضفرالفردية، 

 . بالضرورة- اآلن–الضام إىل غائية موحدة ليست حمددة املعامل 

مفهوم التطور إذ يبدأ من توحيد األصل إمنا يتأآد
 .ويتقدم حنو توحيد املصري

ال يتم ذلك إال بأن يبدأ آل منا من أصالة وعمق موقعه
 .إلينا: مساحه وحرآته، الضامة إليهوثقافته، مث 

 وبعد

ال أستطيع أن أجزم اآلن وال حىت أن أتصور إىل أين، وال إىل مىت
مجال ترك،. ستتواصل هذه اجلهود، ولكن ما حّذرت منه اإلبن د

ونفسى، هو أن تبدأ املسألة وتنتهى عند جهد فرد مثله هناك،
 .ملؤسِسى املمتدأو مثلى هنا، نتيجة عجزنا عن العمل اجلماعى ا

 إحلقونا يرمحكم اهللا، ويغفر لنا ولكم، وينفع بنا وبكم

 وآل عام وانتم خبري

أال حيل حمله،"حوار اجلمعة الذى آمل /واآلن، هيا إىل بريد
 .قريبا" حوار املنتدى

 أو ِليحل،

 إيش عرفىن ما األفضل؟

 باإلبن يقظ التلقى، بديع اإلضافة– رمبا آالعادة –نبدأ 
 : أسامة عرفة. د

، أنت أول من أبلغىن خرب هذا املنتدى قبل أنأهال أسامة
 أفتح بريدى ألجد اخلرب من اإلبن مجال،
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فما رأيك يا أسامة ىف هذه املقدمة، ولكن دعنا نسمع منك
 .أوال ما أرسلت قبل هذه املقدمة

 )2007-12-19(يومية ) 18(، )17(احللم : أسامة عرفة. د
قراءةفرتة النقاهة يبدو أن مْنحى  ىف منهج تناولكم ألحالم

..أمرا ما  ، لكىن استشعرتالداخل يأخذ املساحة األآرب
وهو إيقاع التكرار مما جعلىن أتساءل هل هذه التكرارية

اجزء من إيقاع عملية االبداع؟ أى أ إن صح حدسى هى
-folding) أشبه ما تكون بطور البسط قبل القبض؟

unfolding ) ا ىف هذه املرحلة آانت نوعًا منأم أ
 قد يأتى أو ال يأتى ما يليها؟؟ التوقف و احلرآة ىف احملل،

 : حييى. د
ال أظن ابتداء أن أى توقف أو حرآة ىف احملل هو مطروح بأى

 .صورة وبأية درجة

سامة إن آنت تعىن إيقاع األحالممث إىن لست متأآدا يا أ
سواء آان هذا أم: عموما؟ )نقدها(ذاهتا، أو ىف قراءهتا 

 من حيث املبدأ بالنسبة ذاك فأنا أرى أن عندك حقا،
لإليقاع، وليس للتكرار أو احلرآة ىف احملل، جبد يا أسامة

وقد آتبتهما) 20، 19(عندك حق، ولو قرأت ِحّلمى أمس، 
، لتأآد لك أن مالحظتك ىف حملها فعال،قبل وصول رسالتك

فقط أذّآرك أا ليست أحالما، لكنها إبداع صرف، إبداع
يستمد مادته من بعض حمتويات األحالم الىت حيلمها املبدع

 . حمفوظ، أو يتصور أنه حيلمها

 فهذا - أحد ذراعى اإليقاع –أما أا متثل طور البسط 
ظهر ذلك جليا ىف حلموارد ىف آل من احللم والنقد، وي

 .مثال، وقد نشر أمس) 20(

أذّآرك يا أسامة أن الذراع اآلخر لطور البسط حىت تكتمل
هو طور امللء أو االستيعاب وهى ترمجة: النبضة
إذا قارنا دورات القلب وامتالء  Filling phaseلكلمة

البطني بالدم، أما طور البسط، فهو ما يقابل طور دفع
وهلذا فأنا أختلف معك، Systole ejection phaseالدم 

، مث أذّآرك"امتالء فبسط"وإمنا هى " بسط وقبض"فهى ليست 
طور البسط وينجح بقدر ماأنه ىف احللم واإلبداع يتقدم 

، وإال، فماذا ميكن أن يبسط؟ ليتخلقيكون اإلمتالء قد جنح
 تشكيل بديع جديد؟

بني: قراءة النص (2007-12-26عن يومية : أسامة عرفة. د
  )التفسري واالستلهام

تعلمنا منك أن مسودات العمل االبداعى أحيانا تكون... 
أهم من العمل نفسه، فلماذا ال تكون قراءاتك للنفرى

وىل، بل قراءة أخرى اوإعادة قراءة حتل حمل األ ليست
 . تارخيها  حتمل آل قراءةوأنثانية أو ثالثة 

إن تعدد هذه القراءات سوف يثرى من يقرتب للبحث العلمى
تفكري أو ابداع الدآتور حييى أو النقدى لفكر أو

 ..ِلم ال ؟؟. الرخاوي

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    راإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   880



 28I12I2007א – אא

ليست ىف فهمه أو شرحه أو إن القيمة احلقيقية للنص
: احلى معهتفسريه وبدرجة أقل استلهامه، إمنا ىف التفاعل

وفعال ونبضًا حياتيًا، ورمبا ال يكون هذا بعيدا عن حرآًة
 ).اجلسد ىف املوقف املعرىف أقصد دور(املعرفة باجلسد أيضا 

 :حييى. د
 حني أقرأ ما– نفسى –يا عم أسامة، وهل أنا ناقص؟ أنا 

آتبُته استلهاما من مواقف النفرى، أتعجب آيف آتبته،
َك أن أضع اقرتاحاتك ىف االعتبار،ومع ذلك أِعد. وِلمْن

 من حيث املبدأ، أنت جتدد ىل ضرورة التزامى- جبد–أوافقك 
بتحمل مسئولية الكلمة باستمرار ىف مراحل منوى املختلفة،

 .حاِضر

 أسامة عرفة. د
للدواء مازلت مبناسبة التغذية الراجعة وحتسني االستجابة

 مع املريض قبلأن ما تفعلهمستقبال ومستلهمًا لقولكم 
 ... الدواء هو الذى يفتح الطريق لعمل الدواء 

 :حييى. د
يا ليت يا أسامة ياليت، بل إنه أيضا هو الذى يعد
املريض لالستفادة القصوى من جلسات تنظيم اإليقاع الىت
يسموا خطأ العالج الكهربائى أو الصدمة الكهربائية،

سألة ليستياليت يا أسامة يصدقنا أغلب الزمالء، امل
 إحياءًا مسطحا، إنه حوار البيولوجى مع البيولوجى فعال، 

لقد نسينا آيف آان يتعايش أجدادنا دون أطباء من
األسود واأليائل واحليتان والنوارس والدرافيل، ال يوجد

 !! الدآتور ليث، وال الدآتورة شيتا

 ؟"أنواع العقول"باملناسبة هل قرأت يومية 

أنواع العقول (2007-12-25عن يومية : أسامة عرفة. د
  )وتعدد مستويات الوعى

 أنا شايف إن ومبناسبة حكاية ربنا عرفوه بالعقل) نعم(
أحيانا أشعر أن بداخل آل منا .. ربنا عرفوه بالقلب

وعقل آخر على عمٍق ما بداخلنا، املعرفةعقل آبري حيوى آل 
وعقل ثالث نشط ىف احلرآة بني متلقى للمعرفة احمليطة،

العقلني يصنع ويعيد تشكيل مساحات املعرفة الفاعلة بقدر
هذه احلرآة، وآأننا نعيد صياغة أو إبداع معطيات ونتاج

 .الثراء والتنوع  شديد معرفتنا الكلية ىف فعل حى معاش

 :حييى. د
ال تعبري عرفوه: مبا أوافقك من حيث التوجه العام، لكنر
صحيح، وال عرفوه بالقلب صحيح، أو دعىن أقول" بالعقل"

يقع ىف وعى أى متلق" القلب"و" العقل"إن آال من لفظى 
حسب منظومته، وليس حسب ما تعىن أنت، أو أعىن أنا، فما

 .العمل؟

إىل .. ا عقل آبريإن بداخل آل من"... مث إىن فرحت مبقولتك 
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هذه احلرآة وآأننا نعيد صياغة أو إبداع:  قلتأن
 ".معرفتنا الكلية ىف فعل حى معاش شديد الثراء والتنوع

 الىت أشرت إليها هى الكدح الذى رمبا تكون هذه احلرآة
أآرر االستشهاد به، وليت هذا العقل األآرب احلرآى يستوعب

مكْنوحياور العقل الكوىن الكبري املفتوح النهاية، إذْن أل
 ...وعدًا وآدحًا أيضا... ما ال ميكن

19(واآلن تعاىل معى نرحب هبذا الزائر . شكرا يا أسامه
املطالع بن"يبدو أنه أخفى امسه احلقيقى ومسى نفسه ) سنة

   "الكتاب

 ) 2007-12-22: (الكتاب املطالع بن

 السالم عليكم االستاذ الكرمي

وجتليات.. حرآية الوجود"بدأت للتو قراءة آتاب ... 
 جذبتىن حماولة الربط بني اجلنون، واحللم،"االبداع

.بينهم واإلبداع، وهى من أفضل ما قرأت لتوضيح العالقة
-إال أىن أعرب لك عن استيائى الشديد من أسلوب آتابتك 

 بسبب ختصصه-العرب بشكل عام أسلوب آتابة املؤلفنيو
 انا طالب.الشديد من غري هوامش لتفسري الكلمات املوحشة

فما بالك.طب اسنان ومل افهم من آالمك إال الفحوى العام
 املتعلم؟  بغري

استئناس) من أهم اقرتاحاتى أن تقوم بــ..... (
  يكونالكلمات املوحشة بتفسريها على اهلامش بنية أن

 االف باحث ىف علم5الكتاب أليفا مألوفا ليس، لــ 
وهناك سلسلة. راغب معرفة النفس بل ليكون مألوفا لكل

و تشرح االمور" العلوم لألغبياء"علمية ىف املانيا باسم 
 ....مبسط بشكل

 : حييى. د
 عزيزى املطالع 

أهال بك أوال، مث هل تسمح ىل أن أبدى رأىي ىف اختيارك هذا
 ! سم املستعار، أو احلرآى؟اال

، ألنىن أعاىن من حفيدى) سنة19(لقد فرحت بك شابا 
وأصدقائه ىف نفس السن، آما أعاىن أيضا من شباب أآرب سنا
رمبا حىت اخلامسة والعشرين حني ال يصاحبون القراءة أصال،
فما بالك باإلطالع وهو غري القراءة، مث خذ عندك استيعاب

ما علينا، فعال يغمرىن الغيظ!! ة عنهما نقرأ مث املسئولي
حىت يلقى الكتاب" مش فاهم"حني أواجه بأن الواحد منهم 

أو املقال جانبا بعد صفحة أو اثنتني، وأنا ال أخفى عليك
إن "- ىف نفسى على األقل-    أنىن قد أقول ألى منهم

، مث أرجع ألقرأ ما مل يفهمه، فأبادر"شااهللا ما فهمت
  لكنىن ال أتراجع، - بيىن وبني نفسى أيضا–ه باالعتذار ل

 ، فإن آنت أفوت لك "ابن الكتاب"أما حكاية بقية امسك 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   882



 28I12I2007א – אא

،"ابن الكتاب هذه"اسم املطالع فأنا لن أفوت لك حكاية
أنت إبن الواقع، وإبن نفسك، وإبن زمانك، وإبن حرآتك،
ومع ذلك ُآْن إبن الكتاب، شريطة أن يكون هو الكتاب

ا حييى خذ الكتابي"الذى أعطاه ربنا ليحيى بقوة 
 .، وهو ليس آتابا مكتوبا على أية حال"بقوة

 شكرًا بّنى، 

"وجتليات االبداع.. حرآية الوجود"آتاىب الذى أشرت إليه 
أنىن آتبته لكلهو متاح ىف املوقع ملن يصرب عليه، وواضح 

من يبذل جهدًا يقابل اجلهد الذى آتبته به، أى أنىن
آتبته ألى قارئ جاّد وليس للمتخصص ىف العلوم النفسية، مث

 نشر ىف جملة للنقد– قبل التحديث –إن حمتواه األول 
، ىف الثمانينات، واألرجح عندى أن"فصول"األدىب، وهى جملة 

 ).على قدر علمى(اآلن أحدًا من النفسيني مل يقرأه حىت 

وعلى الرغم من نقدك الالذع، وحدة االعرتاض والرفض، فقد
فرحت جدا أن بعض ما أردُته قد وصلك بشأن حماولة ربط
احللم باجلنون باالبداع، أما تفّضلك مبحاولة التبسيط

فهذا فضل آبري منك،: والتشكيل مبهاراتك اخلاصة للموضوع
 ال ولكن نسمع اقرتاحك حتديدًا أو

 الكتاب  املطالع بن
 أنا شبه متأآد اىن سوف أعرض آتابك بشكل أقرب.... 

للقارئ العادى خالل االشهر القادمة بسبب أمهيته
واهتمامى بقضية اإلبداع والعوملة وأمناط التفكري، ولرمبا

 ".فالش"حولت أجزاءا من آتابك إىل 

 : حييى. د
 باالتفاقأآرر شكرى، ولكن أرجوك أال تفعل ذلك إال...

معى، ليس بسبب حق النشر أو هذا الكالم، وإمنا خوفا
 من مغامرة صعبة، قد ُتوصل ما مل أقصد- وعلى–عليك 

، أرجوك"الفالش الذى ال أعرف تفاصيل ما هو"إليه هبذا 
على األقل أن تعرضه على قبل نشره ىف موقعك، فإما أن

نت مسئولأوافق أو قد يكون األنسب أن تعتربه نقدًا، أ
عنه دون مشارآىت إال آصاحب النص األصلى، مثل أى منت ألى

 شخص حق نقده، ال عرضه مبا يرى 

 النقد نقد، واألصل أصل

 . هكذا أستطيع االحتفاظ حبقى، احلفاظ على رأىي ورؤيىت

 أما إشارتك إىل مطالبىت مبزيد من اهلوامش فلك حق

منطقةلكن مسألة أن أستعمل لغة أبسط فهذا تقع ىف  
 أو تبسيط العلوم، هى منطقة ليست من بنيتيسري العلوم

 .واجب مفيداهتماماتى حاليا، مع أا 

عزيزى املطالع، أشكرك من جديد وأرحب بضيف، امسه خالد،
 آتب ىل بضعة أسطر باالجنليزية اهلجني فرتمجتها هكذا
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ترمجة موجز الرسالة) (2007-12-22: (خالد صالح حسني
 )باإلجنليزية اهلجني

أم" شخصيا"إن آان ىف مقدورى أنا أخاطبك ال أعلم ... 
 .ال، على أية حال أرجو اعتبارى ابنا لك

 : حييى. د
أشكرك يا خالد، وأرجو أن تبذل جهدا للكتابة.... 

بالعربية، خصوصا وأنا ال أحب هذه اللغة اإلجنليزية اهلجني
الىت شاعت مؤخرا، وال حىت اللغة اإلجنليزية الصرف، مث إنه

).غتيت(ن أآون عند حسن ظنك مع أىن والد صعب يشرفنىن أ
فأنا ال أرد مباشرة على األسئلة عادة، بل إن بعض زوار
املوقع التقطوا ذلك وطلبوا مىن أن أسأهلم وليس العكس،

 ".سندس"مثل اإلبنة 

 ) 2007-12-22: (على سندس حممد
دلوقت احب تسألىن أسألة واستفيد منها علما اىن.... 

من االمور ىف دماغى وصعب أحيانا انفذها، بسفامهه آتري 
واقدر واحرتم ذاتى وآوىن اىن قطعت شوط آبري ىف إىن أعمل

إيه عايزه اعرف انا ماشيه صح وال...خملوقه ىف احلياه 
 اللى ناقص؟

 : حييى. د
سريه صح وال" يِرى أحدًا إن آان - يا سندس-ال أحد ... 

 ".إيه اللى ناقص

 ماشى صح وال آيه اللى- شخصيا – أنا: طيب بذمتك 
 .ناقص؟

 .يا شيخة حرام عليكى، املهم تكوىن ماشية

أنا أفتقر يا سندس رأيًا من أصدقاء قدامى، يقولون ىل
..ال.. ، ال "آنت ماشى صح وال إيه اللى ناقص"إن 

إنتظرى، هذا هو أحدهم جاء يعقب، وهو شاعر هادئ وقاص
ال آذلك، هو القاصرقيق آما آنت أعرفه، وهو ماز

 .الشاعر نعيم صربى

-12-23(يومية  ")اآلخر"حزمة من مفاتيح السر (: نعيم صربى
  ) الدآتور حييى مفاتيح ()2007

ملقالةالكبري، ولكىن الحظت أن ا أوال مربوك على هذا اهود
 طويلة جدا واملفاتيح آثرية خالص وأنا شخصيا هتت ومل

 .أستطع أن أمسك بكل هذه املفاتيح

أنىن"واحدا وهو  وٍاذا جاز ىل اٍالجياز فأنا أستعمل مفتاحا
، يعىن تقدر تقول أنىن"أحاول آل يوم أن أتصاحل مع نفسى

صاحلت(بسيطا على مقولة ستنا أم آلثوم  أجريت حتويرا
حىب آثريا اٍٍىل أىن أصاحل ىب أيامى، وأزداد) مىبيك أيا

 . لسيدنا النفرى

 : حييى. د
 ؟ ماهذا العنوان الذى ابتدعَته؟ "آيف حالك! "أهال نعيم
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، أنا ليس ىل مفاتيح، إا!مفاتيح حييى الرخاوى ماذا؟
آما" السر اآلخر"مفاتيح خطرت ىل أفتح هبا أبوابا إىل 

ن ولكأنت أصل الكو"سر " اهلنا واآلن"أمسيته، وهو سر 
 ".عنده حق

 أما طول املقال فأنا ال التزم حبجم معني، 

وأخريا فرحت مبفتاحك البسيط املهم الذى ُتصاحل به أيامك،
بعد أن تتصاحل مع نفسك، وقد وصلىن أن مث فرقا بني أن

هذا آله!! تصاحل تتصاحل مع نفسك وبني أن تصاحل أيامك بك
 .طيب، لكن والنىب تقول ىل آيف؟

ا النفرى فأنا أحبه وأحب من حيبه، وال أعرف إنأما موالن
ولقد أشرت إليه ىف.. أم ال .. آان لديك آتاىب عنه 

،)مواقف النـفـّرى بني التفسري واالستلهام(  يومية سابقة
 ا هو ىف املوقع ميكنك أن تتطلع عليه أو تنسخه لك، عموم

أمتىن ان تواصل متابعتك ملا أحاوله، وأن تشرتك ىف امللتقى
، ألنىن ال أريد)أنظر املقدمة وملحق بريد اجلمعة املاضى(

 ). يعىن.. (أن يكون آل املشارآني نفسيني

إسالم"مث أرجو اآلن أن تكمل معنا احلوار، هذا هو االبن 
 املسئول عن املوقع"  بكرأبو

 ) 2007-12-25(: بكر إسالم أبو
أثناء جتواىل على شبكه االنرتنت حبثا عن معلومات أو أجوبة
السئلة تقع على عقلى آالنيزك الفضائى، دخلت املوسوعة
احلرة على االنرتنت ووجدت معلومات عن مرض الفصام، فقرأت

 طريقها نفسكوقرأت اىل أن وجدت ارتباطات مبواقع ختترب عن
قلقا أو تشعر بالوحدة إىل آخر هذه األشياء وبعد أن آنت

إمتامى لإلختبارات وقراءتى للنتائج، وجدت نفسى انتقد
هذه النتائج وأحسبها ليست علمية، وقلت لنفسى ماذا لو

الصفحة على االنرتنت آى تعرف ماذا يدور ارسلت لك هذه
 نظر حضرتك أوهناك، سوف اآون شاآرا جدا ان عرفت وجهة

رأيك ىف هذا املوقع و االختبارات النفسية الىت حيتويها
 الرابط وهذا هو

http://www.najahteam.com/test/testyour.php 

 :حييى. د
لقد آلفت صديقك يا إسالم، وزميلنا ىف املسئولية عن

 وإجياز بالبحث عن هذا املوقع" أمحد السيد"املوقع، اإلبن 
 :ما يراه وهذا هو رأيه وتعليقه

 :أمحد السيد
ويتضمن" فريق النجاح"املوقع املشار إليه هو موقع باسم 

 جمموعات من االختبارات واالستبيانات مثل 

  تقرة؟هل حياتك الزوجية مس

  هل تعاىن من التوتر أو اإلجهاد النفسي؟
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  وهكذا    ......  هل تعاىن من الوسواس القهرى ؟ 

 عبد اهللا السبيعى. د. أ ويشرف عليه

 وهو يعتمد بشكل أساسى علىولكن املوقع ىف جممله بسيط
األسئلة والرسائل بني القراء ومشرفني على املوقع، آما
أنه يتميز باملقتطفات من االت الطبية وصفحات االنرتنت،

 .وهو ليس بقوة بعض املواقع األخرى اجلادة آموقعنا مثال

 : حييى. د
شكرا يا بومحيد، وإليك مع إسالم أآرر شكرى على عنايتكم

ا املتواضع هذا، وإن آنت أعرف أو أرجح أن زوارمبوقعن
شرحية"عن البحث عن " قزقزة الفشار"املواقع يفضلون 

، أنا ال أمدح موقعنا فهو صعب"مشوية من بيت الكالوى
وحيتاج ملزيد من اجلهد والتنظيم، وبه أخطاء بال حصر،

أنظر(حتتاج اإلسراع بالتصحيح خاصة بعد حكاية امللتقى 
...الىت سوف أعتمد على اهللا وعليكما ىف متابعتها) املقدمة

 ربنا يسهل، 

إنتظر يا إسالم، ها هو ابن قدمي، يبدو أنه دخل إىل
املوقع مؤخرا فصادفته النشرة، مث يبدو أنه حبث ىف األرشيف

وقد فرحت بذلك، ألنىن آنت قد فعلق على يوميات قدمية فعال
و أن تدفق وتالحقنسيت ما آتبت خالل أربعة أشهر، إذ يبد

الكتابة هكذا يقلل فرص التذآر قليال أو آثريا، ها هو
 :حممد عزت. الضيف اجلديد د

نستعمل الواقع، ال نستسلم له، ونظل نرفضه(: حممد عزت. د
  )!!2007-9-3ومية  ي )حىت نغيره
أرجو ان تكون ال.اخلري يا استاذى أنا حممد عزت  صباح

ىف هذه اليومية(االخرية  النقاط املرآزة.تزال تذآرني
، حمرضة صادقة،)نستعمل.." نستعمل الواقع ال نستسلم له"

ولكن يبدو ان الكثري من الشجاعة تنقصنا والكثري الكثري
 .يتملكنا من العمى

 : حييى. د
د ولكنك تعرف أن لدى أآثر من ابن بنفس االسمأهال يا حمم

وأنا ال أعرف ملاذا يسمى عزت ابنه باسم حممد؟) حممد عزت(
ومازال ابىن حممد يلومىن سرا وعالنية ألنه ال يّعرف إال

حممد حييى الرخاوى، فلو قالوا حممد الرخاوى،: بامسى
الختلط امسه باسم عشرات هبذا االسم، أنا فقط أداعبك،

حب بك، خصوصا أنك تعّلق على يومية قدمية جدا فهلأر
 .مررت بأخرى

  2007-9-10عن يومية : حممد عزت. د

 تلفيق خطر: يومية الشرق األوسط: نعم

 خريا جزاك اهللا عنا 

 : حييى. د
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خ، ذّآرتىن ببدايةأيضا يا حممد هذه يومية قدمية، يا شي
احلماس هلذه الورطة الىت تزداد آل يوم حضورا ومسئولية،

 يومية الىت119يا ترى يا حممد مىت تستطيع أن تغطى الـ
 ظهرت حىت اآلن، وتقول لنا رأيك؟ هل عندك تعليق آخر؟ 

   2007-9-20عن يومية : حممد عزت. د
رغم اعتقادى أن) ... نعم ىل تعليق على قراءتك لألحالم(
 وليست جمرد سرد أحالم إال إبداع هى   " فرتة النقاهة أحالم "

أن الشك ساورىن بعد أن شاهدت العديد من النقاد وهم
توضيح ولذلك اشكرك على. يؤآدون اا جمرد سرد لالحالم

 .قيقة اهلامةهذه احل

 :حييى. د
حممد أرجو أن ترجع إىل نقدى ىف جملة وجهات نظر عدد. يا د

 العمل ..  اجلليل   لشيخنا   نقدمه   ما   أعظم( 2003يناير 
العدد "وجملة إبداع ،)حمفوظ   جنيب "  آحالم "  ىف   اجلاد قراءة 

جنيب حمفوظ تعد من قبيل   أحالم( 2002 مارس –يناير " األول
، للتأآيد على هذه النقطة)أم هى أحالم يقظة.. املنامات

فيها بالتفصيل، وهو ما خلصُته أنت اآلن،ومعرفة رأىي 
واآلن تعاىل معنا إىل رامى، فهو حكاية مستقلة عموما،
حيتاج بريده إىل يوم خيصص له بأآمله، ولكن دعىن أستأذنك
يا رامى فهذا هو حممد ابن اخى ىف اسرتاليا يصيح بنا

 .بنفس الطريقة

 حممد أمحد الرخاوى. د
................ 

هذا هو السر الوحيد الذى يعرفه آل........ ) .....1(
آل آل اجلمال وصموا خلقنا من البشر حىت الذين عموا

أن تكون "\اىن جاعل ىف األرض خليفة"\ املطلق آل الكمال
ولكن وأنت على األرض هو أن تعيش ىف هذا املطلق اخلليفة
هبذا الذى حضورك قلبك عقلك وعيك نفسك أن تربط آيف؟؟؟
هو اخلروج فيه الذى مل ختري فاخلروج من هذا أجله، من خلقت
 فأن هو الالشئ هو عدمك هو غطاؤك، من اهلدف املسار ، من
 ال يقدر، ال ميلك أى شئ ألن غري اهللا هو الغباء بغري اهللا توقن

 ." يستطيع ال

................ 

................ 

ىل املدىعلى حافة الوجود يتتعتع الوجود إ)............ 2(
 "\ يتغطرس من يظنون أنفسهم !!!! ال يعرفه أصال الذى

وآأا هى ايتها بكل املعارف وآأا هى "\املتحررون
 وأم وأم ميلكون وأم يقولون أم قادرون "\املعارف"\

 والالشئ فيدورون ىف ساقية الفراغ والشقاء وتزداد أغطيتهم

 : حييى. د

 ، أنا خجالن منك ملا أغفله من يا حممد يا ابىن، بصراحة
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خطاباتك، لكنىن أحبث ىف آل ما ترسل عن جديد، عن مشارآة
لسائر املتحاورين، عن حقيقة أخرى جبوار ما تقول،

 .فأعجز

عذرا يا حممد، ودعىن، وانت معنا، نستمع إىل رامى، لعلك،
 أفضل من َخَطَابِتَنا- تتعلم من شطحه الرائع – مثلى -

 .الرنانة

عيدية لكبارنا من عيال( 2007-12-19عن يومية : رامى عادل
 !!)األمريكان
انا بقيت اآسر. آل سنه وانت طيب يا عم حييي. هيه... 

فيه. بالنسبه لتقلب مزاجى بنشاط طازج. وحدة ناس آتري
وقال احلشيش صحى.  التليفزيونطلع ىف) نفسى طبعا(دآتور 

أنا عارف يا عم حييى هى مش. بنسب معينه ىف فرتات حمددة
 . سايبه طبعا

 : حييى. د
 أال أنشر من– ضمنا –أهال يا رامى تذآر أننا اتفقنا 

رسائلك إال أقل القليل مما يصلح للنشر، وأنا حذفت ما
 تقولقبل آالمك ىف الفقرة السابقة مع أنك ال تعملها آما

 شهور مثال، مث إىن قررت أال أحاول التمييز فيما4إال آل 
ترسل إّىل بني ما هو واقع خارجى، وما هو واقع داخلى

بني ما هو واقع، وما"هذا التعبري أفضل عندى من تعبري (
 "). هو خيال

ما رأيك يا رامى ىف قراءتى ألحالم حمفوظ، لقد أصبحت متثل
 بة متزايدة، عندى حتديًا متجددًا وصعو

 أخاف أن أمتادى، وأخجل أن أتوقف، 

وال أحد من األصدقاء النقاد أو حىت املقربني إليه وإّىل،
زآى سامل أو الضيف اجلديد ىف هذا احلوار نعيم صربى،. د(

، يرسل تعليقه تفصيال مع أنىن ىف أشد احلاجة إليه،)مثال
 ما رأيك أنت؟

النقاهةأحالم فرتة   قراءة2007-12-20عن يومية : رامى عادل
 )18-17حلم (

انت واخدنا على. والنىب هيه مش ناقصه غموض وختريف.. 
داخل الذوات اآثر) تقلبها(فني؟ قراءتك معظم األحالم 

 تصر على رصدوأنت. فاملنزل هو الرحم. منها خارجها
انت رجعت بينا تاىن: تعدد الذوات بدل واقع الشخوص

.لتعدد الذوات ليه؟ مش عايز تبطل أنانيه يا بروفيسور
، بسمع اىن معاك فيها. انت بتفرضها فرض وجهة النظر دى

واقع الشخوص أوقع وطعمه أحلى وأنضج، وهو أوفر
تكومع ذلك سك.ويّعيشنا ىف واقع وحياة وجدل اآثر رخاء

انا مشتاق أعرف املزيد. خليىن وراك يا بروفيسور. جديده
هو ده باراسيكولوجى او هى السكه اللى انت بتتشقلب(

شوف نفسك وأنت). وياك ليها/وبتتدحلب وبتسحبنا ووراك
 بتقول
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تاقت نفسى للرجوع ملسكىن وآذلك احلنني للرجوع هو حنني"
 ". للبيت، وأسف على ترآه

 .الالوطن مث/البيت.وهذا حدث ىف اآثر من حلم
 ) هذا آالمك(

 هل آان يقصد حمفوظ ذلك؟
 . ال اظن وال أحبذ

   هل البيت هو املرأة؟ هو الرحم؟ وما الذى يدعم ذلك؟
 وهيا احلكاية ناقصه شفرات؟ 

ويكون حمفوظ عاش آل ده. ملاذا ال يكون البيت هو البيت
وعاصره واختتم خبتمه وتطبع به َفَتم أسر حمفوظ

 / الواقع/باحلياه

 : يىحي. د
ليس عندى مانع ضد ما تقول، لكنىن أآتب ما يصلىن أنا،
مبا أتصور أنه يرتفع هبذا احلدس اإلبداعى املكثف الذى آتب
ىف ظروف خاصة جدا، وبطريقة فريدة، يرتفع به إىل ما

 .يليق به

 :رامى
 . انا مش هستسلم. انا مش هستسلم وبقوهلا على املأل 

 .انا حجازف واصارع باذن اهللا

 : حييى. د
بصراحة لو أنك استسلمت، أنا سوف أتوقف، انت حر،

 .هاأنذا أهددك

  بريد اجلمعة/  حوار2007-12-21عن يومية : رامى عادل
اوعى تسيب إيدى من. اوعى تيسبين. ربنا يسرت. شكرا
أصل انا خايف تنساىن وتسيبىن بسبب السجال بتاع. إيدك

 . معك إىل االمل. انا مش هسيب ايدك. ترك. د

 : حييى. د
أنا أيضا خائف من حكاية املنتدى هذه، أنت أمسيتها

معك إىل"السجال، قد يكون األمر آذلك، ليكن، لكن قولك 
ظريف منك، حنن عادة نقول، معا باألمل إىل اهلدف،" األمل

 ، معك إىل األملكنىن فرحت أآثر بتعبريك ل

يبدو أننا يا رامى لكى حنافظ على األمل، علينا أن خنٌّلق
علينا أن نكون معا، وإال يسقط من آلاألمل باستمرار، 

واحد أمله على حده، هبرب منه، يراوغه، أو يضمر إذا هو
 .انتظر أآثر من عمره االفرتاضى

اءة لألحالم، الىت ال يعلقواألن هات بقية تعليقك عن قر
 ربنا- تقريبا –عليها غريك أنت والدآتور أسامة عرفة 

 .خيليكما

 بريد اجلمعة/  حوار2007-12-21عن يومية : رامى عادل
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وحتديدا. موضوع احللم األوالىن بتاع عمنا جنيب حمفوظ ...  
حضرتك/ اخر احللم ملا احلرامى سرق املعطف، واللى انت

مسيته او نسبته للقناع، وانه سرق قناع صاحبنا وانتحل
 . شخصيته تقريبا،

امحد عامل النضافه اجلديد ىف املطعم الذى أعمل فيه اصبح
 ، واهللا آما رايته وآمان مسعته"انا"

ةده اللى أنا متأآد منه وهو بريد على األوامر بتاع
.صوتى الواهن الطفلى زياده عن اللزوم/ الشيفات بصوت

 . واللى بيغرى ىف رأىي بالضرب بالشلوت

 : حييى. د
يا رجل، حسبتك ستعلق على احللم لكنك َلبسَته، وألبسَته

 !زميلك الذى سرق شخصيتك، فأراك داخلك، رمبا

 أوافقك أن الصوت الواهن يغرى بالضرب بالشلوت، 

ا واهن أمام حكومتنا السنية وهلذا هىهل يا ترى صوتن
 تقوم بالواجب حسب آالمك؟

 : رامى عادل
مش عارف اقولك إيه، بس نرباسك املنري ده حجه لنا إن... 

وهى خري خامتة للياىل قاسية شائكة ومع ذلك. شاء اهللا
 . متلونه

.  واملؤاخاةوشرف التجربةالنهارده أنت نقلتنا للتفاؤل 

 : حييى. د
 مل أستطع أن أحدد أية يوميه هى الىت نقلتك،بصراحة،

 نقلتنا، هكذا، وهل تفرق؟

يا ليت يا شيخ، يا ليت، مث دعىن أتوقف فرحا عند حكاية
 .هذه" شرف التجربة"

اتيح بسيطة واختيارمف (2007-12-22عن يومية : رامى عادل
 )احلياة

ازاى تستحمل انك تشوف حد عايز نصيحه وماتنطقهاش
 وتدوخه؟ آده برضه يا عم حييى؟ 

أنا مش متخيل انك تكون هبذه العقليه االحرتافيه 
.  سنني وحل مشكلته ىف نصيحتني تالته10والعيان يقعد جييلك 
 . ده اللى وصلىن من آالمك. أنا مش باخدع نفسي

احه انت مش هني مش بسيط لدرجة إنك ماتعرفش ختبطوبصر
 العيان نصيحه ترجعله بيها عقله

 : حييى. د
بذمتك يا رامى، بعد مشوارك هذا الذى ال أعرف تفاصيله،
والذى يبدو ىل شديد الثراء، آان ينفع أن أخبطك نصيحة
أرّجع لك هبا عقلك، طيب لو رجع عقلك أو رجع عقلى

 آيف سنكمل حوارنا هذا هبذابنصيحة واحدة أو ألف،
 .الصدق وبكل هذه املخاطرة
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 : رامى عادل
 وهل بتعمل غسيل انت يا عم حييى بتشتغل مع املخابرات؟

).مش ضرورى ديين(مخ لألصوليني واللى معتنقني فكر متطرف 
 انت هتساعدني؟. ما اريده" اجذب"أنا افتكرت أنا الزم 

عايز التقى.  أنا عايز احاورك  هشوفك؟ هتقعد معايا؟
ممكن طبعا اخد من وقتك. ممكن..  عايز اتعرف عليك.بيك

واآيد. وممكن نسهر سوا. نص ساعة ىف العيادة أو املستشفي
 . انت بتحب النيل

 : حييى. د
إيش عرفك؟ أنا فعال أحب النيل، واشرتيت مرآب للتجديف

غصبًا عن أى. من مدة قصرية، وأحب البحر واجلبل والناس
 ، معرتض، هذه ثروة بال حدود

أما حكاية إديىن من وقتك نص ساعة، فيبدو أنك أآثر
إديىن من"وهى تقول ) على ما أذآر(تواضعًا من شهرزاد 

ساعة مني يا رامى، نعمل فيها ماذا؟ خنسر" وقتك ساعة
.بعض؟ خّلينا هكذا على الورق عالنية جيوز ننفع غرينا

 . معنا

 )2007-12-23: (رامى عادل
ملود تاني،" مود" خّرجوىن من )بصراحة املقالتني....(

وبصراحه مها خفاف خالص مش عايزين استفسار، لدرجة أىن
اجلذب ملا نريدهحسيت أىن بقوم بيهم وبعملهم خاصة نقطة 

عمر"، وفكرتىن بكالم بدل الرتآيز على جتنب ما النريده
وأنا عالقىت مش. عن ازاى نكون اجيابيني" حفيد حضرتك

   إجيابية ىف األساس؟

أهتم جبسدى املتحاور،. ادعيلي. ادعيلى يا عم حييي
وحبوارك فنثبت وعشان منشى على األرض، وسط الناس، ويا

وياك ياعم حييى باشوف حاجات وحمتاجات،. الناس، بالناس
 باشوفك وانت برتقص 

 : حييى. د
وأنا أيضا أراك أآثر مما تتصور، وأطلب منك الدعاء،

 حديثى عن الفطرة–ك  أآثر من غري–وأفرح حني يصلك 
 .واجلسد

 : رامى عادل
حضرتك بتكلمىن عن الفطره واجلسد، وازاى أنا/وانت

أظن اآلن أن واجىب. احرجتك وتعبتك مث اثلجتك بعدها بصميت
أن اتابعك بشغف وصمت، فمهما بلغ بنا احلوار فلن يبلغ
املدى املرتقب ، ولن نتوجه اىل اهللا، اىل اهللا، اال مبنطق اخر

 . يدا عن آل املفاهيم التقليديه وغري ذلك،بع

 : حييى. د
ماشى، لكنك مل تشر بعد إىل يوميات أخرى آثرية، عن

أرجح أن ىف خربتك.. العقل، والشك، وأنواع العقول
 .العملية الصادقه ما يفيدنا مجيعا
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 )2007-12-25: (رامى عادل
انا من اشد املتيمني مبحفل العقل والشك وقصور آل... 

وتذوقته جدا آأحد اهم ود اهللامنهما، درست الشك ىف وج
الفلسفات، ولسوف اخوض مباشرة ىف خربتى الذاتيه ضد

وهم. البىن ادميني/ بدايه آان الشك ىف الناس: الشك
  بيفتوا ليه؟  بيتفلسفوا ليه؟ بيعملوا آده ليه؟

ليه؟ مش عاجبهم احلال ليه؟ وازاى بعض بيلسنوا على
عاديه  اسئله بعض؟ وهل آل الناس زى  مستحملني روحهم؟

وانا مصر اا اسئله عاديه على الرغم اىن مل اسال احدا
 . عن رايه فيها

 : حييى. د
 هى فعال أسئلة عادية، ىف رأىي أن غري العادى هو أال نسأهلا

 رامى عادل 
 وهل تعترب مصر بلدها ام ال؟).. سأآلمك اآلن عن هبة(

 هل لطالقتها ل؟وملاذا هى حماطه بكل هؤالء الرجال ىف العم
 وما  وملاذا قرأت ىف عيناها لفظ اجلالله؟ ام ألنوثتها؟
 ماهلا الدماء قد شغلت عيناها وآاا آل هذه الدماء؟

 هل تبغى قتلي؟ هل حتبين؟ ؟)هبه( هل هى قاتله الوجود؟
 هل هى من نسفت قضيب ابليس بنظره من عينيها فخصته؟

هى" هبه" هل واخريا هل هى البحر بشعرها ادول؟
 األسطورة ام  من هى هبه؟ االمل؟/احلياه/القدر/الطريق
 هبه احلنني، هبه حديقىت ومغناها، هبه مرساى الدموع؟

الذى ابتغيه وال احققه، هبه املاضى الذى رجوته ومل
والزلت امتسح هبه هى نيلى وجمراي، هبه قد اردتين،. انله

لك اهللا يا عم حييي،. بوشاحها، مازال بريق عيناها جيليين
لك اهللا من قبل. فهبه قد اردتين لك اهللا من قبل ومن بعد

 ومن بعد

 : حييى. د
 .وأنت أيضا يا رامى لك اهللا من قبل ومن بعد

يا رب يقتنع من اهتموىن باخرتاعك، وأنك شخصية ومهيه، ال ال
أن أقول) أو حىت أجرؤ(يا رامى بذمتك هل أنا أستطيع 

 .را لكهذا الكالم؟ شك

 رامى عادل 
بتوعطب إبقى عرفىن على أصدقائك وصديقاتك ...... 

دى عيال متشيطنة. على فكرة دول بيزاولوك. الومهية دول
وطبعا حضرتك بتقول الااا. وعايزين يتعرفوا مش أآرت

رامى مش سلعه، وأنك مش هتستغلىن وتعملىن صورة وفرجة،
دبس يا عمات. أنا اتفلت. وأىن ال زم أوصل مبجهودي

 .وخليك ىف الشغل. أنا مبسوط منك. الربوفيسور

 : حييى. د
- من فرط صدقك–أنا أظن أم ظنوا . ليس هكذا متامًا

حسبوا أنىن أستعملك ألوصل علمًا أعمق، وجتربة أصدق على
لسانك، أما أم عايزين يتعرَفوا، فأبدا، ألم رفضوا حىت 
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الحظةأن يرسلوا هذا االعرتاض بامسهم، ورفضوا نشر هذه امل
 .بامسهم، يا شيخ حرام عليك

 : رامى عادل
بني: قراءة النص"إليك إجابىت على أسئلتك ىف اية يومية 

 "التفسري واالستلهام

هل هذا االستلهام هو املنهج النقدى الذى: السؤال األول
 حمفوظ؟: اقرأ به أحالم فرتة النقاهة

تفرغهأنت ُتفرغ احللم من امواجه وجتعله خاويا، بل و.. 
الواقعى الفعلى آحلم له آيان ووجود حاضر من حمتواه

من واقع احللم حمفوظ وآانك خترج ىب عند نقدك الحالم. متمثل
وينبغى على ان اقرا. وتدخل ىب ىف متاهة النفس) العامل(

ولكن به من االستلهام ما ال. ال ادري. منفصال حلم حمفوظ
وال. بوجودك  ولكنك تطغى على احللم..استطيع انكاره

 .اريد ان اصرح انك تلغى وجود حمفوظ الذى اعرفه

األربعني" ملفاتيح السر"هل ميكن أن أرجع : السؤال الثاىن
 أفسرها مبا يقرهبا من اإلفادة العامة؟

 اذا ما دجمته وغمسته40اختيل ان تفسريك للمفاتيح ال
آل ما). الناس من واقع(داخل جتاربك الواقع ناسيه 

صادفته وهبرك، من اول بياع الفول اىل الفنانتعلمته و
.ما تسمعه ىف الشارع وليس اللى ىف التلفزيون. امحد زآي

اقرتب واعجن لغتك بلغة رجل الشارع العادى جبفافها
 . وآذلك بيئتها وغجريتها وعيوهبا

هل افعل مثل ذلك مع األلف حكمة وحكمة: السؤال الثالث
 كمة اانني؟الىت أطلقتها ىف ح) زائد واحد(

ان قربك من واقع الناس، ما يدور من احاديث داخل
ما نتناقله من اخبار واحلواديت والكالم. املنزل وىف املرتو

 ...اهلايف املكرر، هو طريقك إىل ما تقول 

 . اما آن االوان ان هتدى شويه وتبطل طيبه وتفكري

ماتتفرغش لالطفال؟ وليه وليه هو انت ينفع تبقى روائي؟
ماحتكيش حكايات؟ مش انت جدو اللى بيحب حيكى احلكايات؟

ارجوك انسجم اآثر من ذلك، فما! بطلت حكايات؟ وال
 ). حضرتك(اانني  اللى بيعّقل .لطبيىب النفسي..احوجىن لك

الىت) االستلهام(هل أعود للقراءة الثانية : السؤال الرابع
تزيدصدرت مىن على بعض نصوص النفرى أزيدها إيضاحا ل

 فائدة؟
وقربا بالضبط لتزيد فائده الزم تزيدها ايضاحا

 .. مصرى آادح لواقع

 : حييى. د
بصراحة يا رامى، لن أعلق على إجاباتك، وإن آانت إجابتك على 

 السؤال األول هّزتىن حىت فكرت أن أتوقف عن نقد األحالم، 

 آفانا هذا اليوم يا رامى، الناس تعبت
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 :رامى عادل
 آويس ىف الشغل والشيفانا ماشى: عندك ملحوظه أخرية.. ال

فيش وتشبيه عشان هو بيسعى ىف العمومى قاللى هات
.فوجدت ان عليه قضيه حمكوم فيها بامسي. ترقييت
انا لسه هعرف من املوظف نوع القضيه وايه. يسرت ربنا

 . اللى الزم اعمله

 :حييى. د
 ربنا يسرت

 :رامى عادل
ك عارف،معجب جدا بأداءك الكتاىب زى ما حضرت واخريا انا

تبقى جارفه وعايز شعبيتك. بس انا خباف عليك من الشطح
 . ربنا معاك.مجد قلبك. بصحيح

 :حييى. د
يكفيىن اعجابك!! ماذا سوف أعمل بشعبيىت اجلارفة؟

 " بأدائى الكتاىب"

ذات مرة وأنا أداعب شيخى حمفوظ أمدح له حلما موجزا
عليك أن تستمر، هذه آتابة آاتب: جدا، قلت له

ال"فقال ىل وهو يضحك ضحكتة الواسعة الجلة ..." دواِع
 واتسعت الضحكة هذه املّرة أآثر من آل مرة "!! يا شيخ

 رمحه اهللا،

 .ونلقاه على خري 

- Evolutionary Psychology – Dylan Evans and Oscar Zarate 
-  published 2000 "Totem Books U.S" 

- Evolutionary Psychiatry- Anthony Stevens and John Price 
– published 1996 "Taylor & Francis Group". 
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