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 )،122(אא−122

    
  له     وَفّتح    األياْم       ِمِن    حاِسْب
 ْوهبا  وِبيَنا      بيْك   لعْب  َلَت     حاسْب

    ْتساو   برضه      بس    صعبْه،   اللعبة،
  حْبلها   ِتسيْب       ْمل ماِتكَسْب،     ِتْكسْب 

 ) استدراك(
    ِلْعبها     وِمْن   األياْم  ِمِن    حاِسْب 
 قّدها     ِمْش    َلوِِ اْنت    حّىت  إلعْبها
  زى اْمَباِرح  بكره   ما هو   تقول  إوعْك

  زّيه     ِمْش    واجلاّيه    سَنْه،   اِتْتم

 !!! ياه 
 "! نشرة 122 يوما بـ 122
  هذا ما حدث وحيدث -

 إىل مىت ؟ 
 !! إيش عّرفىن -
 ال شئ يدوم* 
 وال شئ يفىن* 
  إذن ماذا؟ -

 نتحمل مسئوليتنا 
 ومنضى جندد اللحظة 

 حلظة بلحظة 
 ر نالعب القد

 ونصرب عليه 
 مجيعا

 فنتجدد به 
 برغم آل شئ 

 )انظر امللحق: وغدا امللتقى(
* *  *  

 ):  يوميا، ونشرة122(هذا هو حصاد الشهور األربعة 
 ). مع الربط املناسب(توجد آلها ىف األرشيف مباشرة، 

 وآل عام وأنتم خبري، 
 !! يا ترى من يعيش

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـ"  يــــوميــــــــا "   910
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 )األرشيف(تقريىب ملا صدر ىف شهور أربعة  تصنيف
  وعلوم نفسية، وطب نفسىمعارف،: أوًال

 )األلعاب، والنقد: أنظر أيضا] (إخل... اإلدمان–الفصام [
التاريخ عنوان املقالة  م

-09-13 اُملَجمِّْد  
2007 

1(     
  

تعرية زيف واغرتاب التواصل بني
 )باإلبداع أو املرض( :البشر

26-09-
2007 

2(     
  

إبداع الشخص العادى، وإبداع املرأة
!! 

29-09-
2007 

3(     
  

الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
)1( 

30-09-
2007 

4(     
  

الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
)2( 

 مستويات الوعى وأساطري املتصوفة

01-10-
2007 

5(     
  

!!النقائض حيمل آل " مشروع: "الطفل
 !!فال ختتزلوه

06-10-
2007 

6(     
  

 )1(اخلوف من احلب 
 ؟"حنب"أم " نلعب حبا

07-10-
2007 

7(     
  

 )2(اخلوف من احلب 
 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

08-10-
2007 

8(     
  

-10- 21 ج عن اإلدمان & س 
2007 

9(     
  

املدمن" أدمغة" :  وأحوالحاالت
 )1 (ومستويات الوعى

23 -10-
2007 10(    

 )2(أدمغة املدمن ومستويات الوعى 
مع اختبار" ىف حرآية خياله"طارق 
 إسقاطى

24 -10-
2007 11(    

عن....    )طب نفسى: (حاالت وأحوال
 اجلزء األول :الفصام

 )عصام (:عرض حالة فصام

30-10-
2007 12(    

اجلزء ..)عن الفصام: (حاالت وأحوال
 لة عصامحا: بعض أحوال: الثاىن 

 الفطرة، والقشرة واالنشقاق...

04-11-
2007 13(    

 اجلزء)..عن الفصام: (حاالت وأحوال
 حالة عصام: بعض أحوال: الثالث

!إن مل ننجح مع عصام، فلننجح مع أنفسنا

05-11-
2007 14(    

-11-06 عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ 
2007 15(    

-11-11 وتشكيالهتا" املصداقية"عن .. 
2007 16(    

-11-12 باالتفاق" املصداقية"عن ..
2007 17(    

-11-14 )1 (!عن ماهية الوجدان وتطوره
2007 18(    

 
 

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   911
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 )2(عن ماهية الوجدان وتطوره 
 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

17-11-
2007 19(    

 )3( ماهية الوجدان وتطوره  عن
 عن الوجدان، واحلزن): 3/3(مقدمة  

18-11-
2007 20(    

املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل،
 )اإلبداع(وإعادة التشكيل 

20-11-
2007 21(    

)2(عن الفصام ... :حاالت وأحوال
جنون صىب: من أرشيف ما مل ينشر(

 )َتَنـاَثَر، فتجمَّد، فتّجمع

25-11- 
2007  22(    

عن: )3(عن الفصام ... :حاالت وأحوال
 !القشرة والفطرة والتعدد والواحدية

26-11-
2007 23(    

:)4(عن الفصام : حاالت وأحوال
 !!تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

02-12-
2007 24(    

رائحة للذات،: حاالت وأحوال 
 واحلياة، واجلسد، واألشياء

03-12-
2007 25(    

العني الداخلية: حاالت وأحوال 
 )واألنف الداخلية آذلك(

04-12-
2007 26(    

األنُف تدرك مثل العني: حاالت وأحوال 
 !!أحيانًا

05-12-
2007 27(    

-12-09 تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع
2007 28(    

 الطفل والتعدد والنمو واإلبداع
  

10-12-
2007 29(    

-12-16 ! واملمكن.. املستحيل 
2007 30(    

-12-17 ملستحيلالتطور احليوى يتحدى ا
2007 31(    

-12-24 على الناحيتني" اجلسد"هتميش 
2007  32(    

أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى 25-12-
2007  33(    

الوسواس القهرى ىف: مقتطف وموقف 
 )1(رحاب موالنا النفرى 

29 – 12 
– 2007 34(    

أهال بالوسواس: مقتطف وموقف 
 )2(القهرى، لَتَجاُوُزْه 

  توصية النفرى للرتحيب بالوسواس

30 – 12 
– 2007 35(    

 )النفسية( األلعاب :ثانيًا
التاريخ املقالةعنوان   م

 )1 ( " اخلوفلعبة"
أنا من حقى أخاف) ة(يا فالن : مثال
 )مل أى آالميك.... (حىت لو

14-09-
2007 

36( 
  

 )2" (لعبة اخلوف"
 خايف أخافأنا) ة(يا فالن : .. مثال
)َأْآِمْل أّى آالم( .................حلسن

15-09-
2007 37( 

 
 

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   912
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           لعبة اجلنون
 ميكن ود، دانا لو اجتننت،يا خرب اس 

 )أآمل......(
02-10-

2007 
38( 
  

احللقة األوىل من لعبة التحكم ىف النفس 
..دانا لو سبت نفسى، ميكن .. يا خرب : مثال

03-10-
2007 

39( 
  

احللقة الثانية من لعبة التحكُّْم، 
    واخلوف من فقدًه

لوعارف إن حد حيستحملىن، ميكن: مثال
 ...أقدر أسيب نفسى، وساعتها

10-10-
2007 

40( 
  

احللقة الثالثة من لعبة التحكُّْم،
 وف من فقدًهواخل
، أنا ممكن إىن..سيبان بسيبان " :مثال

 )"أآمل...... (

14-10-
2007 

41( 
  

من لعبة التحكم، واخلوف اجلزء الرابع
 من فقده
التحكُّْم، واخلوف من:  عن6،5: لعبتان
 فقدًه

حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش): "1(مثال 
 ..."حلسن.. سى على راحتها أسيب نف
سيب أنت األول، وأنا): "2(مثال 
 ...."ساعتها 

20 -10-
2007 

42( 
  

من لعبة التحكم،:  اخلامسةاحللقة
 واخلوف من فقده

التحكُّْم، واخلوف من: عن  8، 7: لعبتان
 فقدًه

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال): 1(مثال 
 ...............ملا أعرف إن

 اللى مانعىن أسيب نفسى ):2(مثال 
 ........هو .......... 

22 -10-
2007 

43( 
  

احللقة األخرية من لعبة التحكم، واخلوف
 من فقده 
التحكُّْم، واخلوف:  عن10  ،9: لعبتان

  فقدهمن
ال ياعم دا أنا المم نفسى): 1(مثال 

 .....بالعافية بس دا ما مينعش اىن 
الزم أعرف أنا فني وأنت مني): 2(مثال 

 ......قبل ما أسيب ماهو برضه

27-10-
2007 

44( 
  

)1 (الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "أنا واحد وال آتري"

احد وال آتري، داناهو أنا و :مثال
 ..........بيتهيأىل إىن

28-11-
2007 

45( 
  

 )2(الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "القرين واجلان داخلنا"

طب لو أنا أآرت من واحد؟ يبقى: مثال 
 ........مني فينا املسئول أنا شايف

01-12-
2007 

  

46( 
  

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   913
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 جنيب حمفوظ: ثالثًا
 م التاريخ عنوان املقالة

البداية مع جنيب حمفوظالدعوة عامة، و
 !!....  

17-09- 
2007 47( 

 فرتة أحالم "  ىف   قراءة: ) نقد(جنيب حمفوظ 
 )1(" النقاهة

20-09- 
2007 48( 

)احللقة األوىل(  ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ 
 مقدمة 

27-09- 
2007 49( 

احللقة (    "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف 
 )الثانية

–شيخنا يعود إىل بيته، وتعود إليه 
  ضحكته-إلينا

04-10- 
2007 

 
50( 

 )احللقة الثالثة (ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ
 حتت سفح اهلرم .... 

11-10- 
2007 51( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )2(احللم  

18 -10- 
2007 52( 

قراءة ىف أحالم فرتة: ظجنيب حمفو 
 ) 3 ( احللم   النقاهة

25-10- 
2007 53( 

أحالم فرتة النقاهةقراءة ىف : جنيب حمفوظ
   )4(احللم 

01-11- 
2007 54( 

اهةقراءة ىف أحالم فرتة النق: جنيب حمفوظ
 )6(، ) 5 (احللم 

08-11- 
2007 55( 

قراءة ىف أحالم فرتة: جنيب حمفوظ
 ) 8(، ) 7(احللم   النقاهة

15-11- 
2007 56( 

 قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )10(، )9(احللم 

22-11- 
2007 57( 

قراءة ىف أحالم فرتة: جنيب حمفوظ
 )12(، ) 11( احللم  النقاهة

29-11- 
2007 58( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )14(، )13(احللم 

06-12- 
2007 59( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )16(، )15(احللم 

13-12- 
2007 60( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: ب حمفوظجني
 )18(، )17(احللم 

20-12- 
2007 61( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )20(، )19(احللم 

27-12- 
2007 62( 

 النقد: رابعًا 
التاريخ قالةعنوان امل  م

) 1"(الشرق الفنان" و زآى جنيب حممود  09-09-
2007 

63(
   

 )2(تلفيق خطر : رق األوسط الش 
  زآى جنيب حممود: الشرق الفنان

10-09-
2007 

64(
   

 حنو املطلق" األسطورة الذاتية"حرآية 
ابن"ىف سيميائى آويلهو مع إشارة إىل (

 )جنيب حمفوظ": فطومة

16-09-
2007 

65( 
  

 
 

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   914
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 قبل أآثر من "عليها"يرد " طاغور" 
 نصف قرن
 "اخلاص  " الطفل

09-10-
2007 66(

 السرية الذاتية واإلبداع
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل

 )1..) (إليه(

28-10-
2007 67(

 هرمان ِهسـّْه: السرية الذاتية واإلبداع
..)إليه(جتليات التعدد إىل التكامل 

)2( 

29-10-
2007 68(

 : وموقف من آتابمقتطف
 األسطورة جوزيف آامبل سلطان

03-11-
2007 69(

عن املوت: .... مقتطفات بال موقف
 والوجود

07-11-
2007 70(

-11-10 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة.. 
2007 71(

حول آتاب!! استطرادات طريفة وسخيفة 
 جّيد 
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن 

13-11-
2007 72(

رى وسط آومةأحجار آرمية وأشياء أخ"
   The secret   " قش

12-12- 
2007 75(

 -12-23 "اآلخر"حزمة من مفاتيح السر 
2007 76(

 مقتطف وموقف 
 عن الشعر والنثر... 

19-11-
2007 77(

-11-21 املوت والشعر... 
2007 78(

 القيم والشباب، وبعض وصف بعض مصر: خامسًا
التاريخ عنوان املقالة  م

 ) 1 (2007!!! مصر" بعض"وصف " بعض"
  إىل أين؟ ماذا جيرى ىف بر مصر ؟

23-09- 
2007 79(

 )2 (2007!!! مصر" بعض"وصف " بعض"
هل هى جزء من العامل احلديث والذى:مصر 

 ؟"يتحدث"

24-09- 
2007 80(

 )3 (2007!!! مصر" بعض"وصف " بعض"
  إىل مىت ؟ أين هى اآلن؟ ماذا هى؟: مصر

25-09- 
2007 81(

   بعض وصف بعض مصر
 من ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن

15-10- 
2007 82(

 : من ملف القيم واألخالق ىف مصر

 )2!! (حبث علمى شعىب 
16-10- 
2007 83(

، والقيم"البيئة"لغة الطبقة 
 الالأخالقية ىف األمثال الشعبية

17 -10- 
2007 84(

 -11-24 !)وغريهم غالبا" (للشباب"عن احلب .... 
2007 85(

 
 

 اويـــ الرخــــــــىـــــــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   915
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 قضايا، وآراء، وآتابة، وفروض: سادسًا
 

 م التاريخ عنوان املقالة
-09-01 عوٌد على بدء، مث نرى

2007 86(

 من   اجلباَن ُتـْنِجى    ال   اخلوِف   جبال أعَلى ... 
 )شعر(   الغرْق 

02-09-
2007 87(

نستعمل الواقع، ال نستسلم له، ونظل.. 
 !!نرفضه حىت نغّيره،

03-09-
2007 88(

-09-04 !لعله خريًا!!! يا خرب 
2007 89(

ألستاذ بكلية) استبار(اختبار ذاتى 
 الطب

05-09-
2007 90(

-09-06 )أم أتوّقف؟.. ُأُآِمْل .. (الورطة 
2007 91(

-09-07 )شعر( بدال ما تثور تِفّن  
2007 92(

-09-08 )تاىن مرة( دستور يا الدستور .. 
2007 93(

  9/11 الشهري بـ 9 /11  
 "ارمون أْوىل باملواجهة"

11-09-
2007 94(

 - 09 - 12 ملاذا أآتب؟ ملن؟ وماذا بعد؟ 
2007 95(

   ىف رحابه تعاىل.. مع الناس
 .. خواطر قدمية 

18-09- 
2007 

96(

 -09-19  بعد لقاء عابر- عاما31رسالة عمرها 
2007 

97(

 -10-13 !وربنا .. واحلب.. والناس.. العيد 
2007 

98(

 -10-31 "وعد بلفور: "اليوم" ذلك"ىف مثل  
2007 

99(

 :مقتطف وموقف
سيمفونية املعرفة الكونية بآالت عزف

 )تسابيح(متكاملة 

27-11- 
2007 

 

100(

 -12-18 عن الدين العاملى اجلديد 
2007 

101(

 واحلاجة إىلتشكيالت من احلضارة واملدنية
 مراجعة

15-12- 
2007 

102(

 -12-19 !!عيدية لكبارنا من عيال األمريكان
2007 

103

 مفاتيح بسيطة واختيار احلياة 
 )!!هل مث مذاق للحياة ىف ذاهتا؟(

22-12- 
2007 

104

 -12-26 بني التفسري واالستلهام: قراءة النص
2007  

105(

 -12-31 حصاد شهور أربعة 
2007  

106(

 حوار بريد اجلمعة: سابعًا

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   916
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 م التاريخ عنوان املقالة
 بريد اجلمعة/ حـوار

طالبة بكلية)  سنة21(بداية مع شابة 
 ولكن... اهلندسة آِملة مرّحبة، 

21-09- 
2007 107(

 بقية ) يوم السبت(حوار اجلمعة /بريد
أسامة عرفة،. ة مشارآة دحتية، وبداي

حممد أمحد من اسرتاليا، وحتيات. ود
 وغري ذلك.. أخرى

22-09- 
2007 108(

 بريد اجلمعة/ حـوار
حملة عن اإلبداع، واألسطورة الذاتية،..

 ضد الغربونقد أحالم حمفوظ، وصراخ
"أنا"والشرق معا، باستثناء ما هو 

 وغري ذلك... جدا!!! 

28-9- 2007 109(

 بريد اجلمعة/ حـوار
سر"التصوف والفطرة البشرية، و

التواصل"، و"ألعاب نفسية" "اللعبة
ديث الدين، مث إبداع وحت "البشرى

 وغري ذلك... املرأة والشخص العادى

05-10- 
2007 110(

 حـوار بريد اجلمعة
وغري... عن التواصل والطفولة والرباءة

 ذلك

12-10- 
2007 111(

 حوار بريد اجلمعة
،)وحده(رفيق حامت ضيف آرمي . د

 واعتذار لألصدقاء األخرين الطيبني

19 -10- 
2007 112(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن العواطف، واحلالة اإلميانية،
والعيد، والطفولة، وفضيلة الدهشة،

 وغري ذلك..ومنظومة القيم

26-10- 
2007 113(

 بريد اجلمعة/ حـوار
االبن يوسف عزب يصل أخريًا، وآأنه يفتح

..ولكن!! ملفات جملة اإلنسان والتطور 

02-11- 
2007 114(

 ةبريد اجلمع/ حـوار
الفرض العلمى، والعمل اجلماعى،
..واملوت، وحتمية حرآية التفتح لآلخر

 وغري ذلك... والفطرة، وتصنيم األلفاظ

09-11- 
2007 115(

 بريد اجلمعة/ حـوار
بدايةعن السعادة، وبرتراند راسل ، و

)..إىل أين(تدفق وطالقة رامى عادل 
 وغري ذلك

16-11- 
2007 116(

 بريد اجلمعة/ حـوار
بداية التواصل مع زوار الشبكة
العربية للعلوم النفسية، وظهور فضل

... عن الشبكة االبن مجال ترك املسئول
 وغري ذلك

23-11- 
2007 117(
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 بريد اجلمعة/ حـوار

عن برنامج الدخول واخلروج، ومشاعر
املرأة، واحلب والشباب وتعقيب على عرض

 وغري ذلك.. حالة 

30-11- 
2007 118(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن تعدد الذوات، وحرآية اإلبداع

 "أنا واحد وال آتري"و
 وغري ذلك.. وتواصل تدفق رامى،

07-12- 
2007 119(

حـوار بال ترتيب: حوار بريد اجلمعة
 !بني ابن وأبيه!! لى مدى ربع قرنع
حييى الرخاوى. ث مقاالت حوارية بني دثال

 حممد حييى الرخاوى. وابنه د
 عن الوحدة والتعدد والرتآيب البشرى

14-12- 
2007 

 
120(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن الوحدة والتعدد، والنبوغ

"السر" والنقد، وبدعة والوغدنة
 وغري ذلك.. ونقدها 

21-12- 
2007 121(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن تفضل الشبكة العربية بإفتتاح

 منتدى اإلنسان والتطور، وأحالم حمفوظ
استلهامه وأحالم حمفوظوتفسري النص أو 

 مث تدفق رامى عادل أيضا

28-12- 
2007 122(

 )دعوة للمشارآة ىف املنتدى: (امللحق 

 )مجال ترك رئيس بوابة الشبكة العربية. د. من خطاب أ(

نأمل من الزمالء الراغبني االشرتاك ىف منتدى اإلنسان
ومتابعة هذا) حييى الرخاوى. د.مناقشة فكر أ(والتطور 

ال الفكرى الراقى ألحد أبرز الوجوه العربية والعامليةالسج
على مستوى االختصاص، تكرم التسجيل ىف قائمة مراسالت هذه

 :اجملموعة بإرسال بريد إلكرتوىن إىل العنوان التاىل 

fr.pesyahoogrou@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 
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