
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   

 

 مفيد فوزى: يحيى الرخاوى مع األستاذ. د. حوار أ! التباعد البدنى أنقذنا من النفـاق”… 

 

 

  30/01/2021اإلنسان  "نشرة   
 4900: العدد  - عشرة  الرابعة   السنة 

 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

          yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 


ى .د .أ ح�ار��   ف�ز  مف
� /األس�اذ مع ال�خاو

 تق�ی�ك؟ في ال��رونا �ع� ما عال� مالمح أب�ز ما1- 


ى .د��: 

 س0اال، ول) + أجا:ة ع�"�هسأ 45+ إذا إال ،“س0ال ال�ن)ا” مل- وأن+ ال�ع()'، ه$ا ق"�ل � ��
ل
 م�H5 ع(G في ون�@ اآلن، العال' له$ا مالمح تع()' ال( ��
ل م@ أنه هي م4- وصل�4ى ال�ى واإلجا:ة
 اس�ق�أنا ل� ح�ى ق"ل م@ نع�فه ل' ج�ی�ا عال(ا ��Iن  س�ف أنه وال(��قع ال(ف�وض ألن هI$ا األزمة
 عال' في ال�سائل أن ذل- العال()ة، ال�Qارث �اجهةم في ق"ل م@ اإلن ان)ة :ه مّ�ت ال$ الQارثى ال�ارOخ

 45ا إن عل
4ا ما و5ل ج�ان"ها، ج()ع م@ : ه�لة مالحق�ها �(I@ وال وأخ�Y، وأق�ر أس�ع أصW�+ ال
�م
@Oاالس�(�ار ج�ی�: �ZW5 ن  أن ه� ی�تقى�Qواألق�ر األح�ث ال�سائل ه$ه 5ل الس�]�ام م �ع�ی@ ن 
  .ج()عا عل
4ا :اه_ا ال� اب فعن� ف �ف و[ال ج()عا ال�ZW ل\الح

 

 �الف�1وسات؟ ال�0'0ائ0ة �ع� ما ح�ب أم ,ائ�ات/د�ا�ات هي )'ا ال&�ب وسائل ت"ل هل2- 


ى .د��: 

 و5أنها ب�ت ال(�ة ه$ه أنها إال وأخفى، أخ"e ع(�ما الف
�وسات ح�ب أن و�dغ' جائH، شيء كل
 وال(�]لف، ال(���i والفق
�، 4ىالغ ال�ZW لQل ته�ی� ج�عة ت�(ل ص�O�ة، عال()ة ح�ب ب�وفة


l، ال4$ل والWkان، الkZاعYل ب�ا وق� والkنا :(ا ت$�5ة ه$ه أن لل(�عHk)قه ع@ عm�@ ت�ن(ارس ون 
 ت(اما، ذل- عpI تHع' وهى هللا، وع@ ال4اس وع@ ال�ارOخ ع@ م4ف\لة ق�  تق�دها ق$رة أخ�  ح�وdا
  .!!ل\ال�ه' ع�ل(ة أنها تHع'

 

 فه�:؟ ص�حا )ان ال;: العال� داق87ا ی7عافى ك340- 


ى .د��: 

 :ال�والر یلع"�ن  م�]\\�ن  فلالق�\اد :ال$ات، ال 0ال ه$ا على لإلجا:ة ال(0هل الs[Z ل +ُ 

l أن �(4Iه ف�GO و5ل ال\
4)ة، الع(لة وال
�ان وال
@ وال
�روk� وق� �]\ه :(ا ال 0ال ه$ا على 

 ذل- ومع غ
�ه، خ�اب ح اب على ول� ]\)اش مZاكله على قاص�ة مع_(ها أو اإلجا:ات :عu ت�Qن 
 وه(ا 5ان أم وه�؟ فعال ص�حا 2020 س4ة العال' اق�\اد 5ان هل :ب�ور  أت اءل جعل4ى س0ال- فإن

 به$ه  هَ�  ل(ا ص�حاً  5ان ل� فه� ال\(�د؟ � �Yع ول' خا}ئ أساس على ب4ى واس�غالال وت�
Hا
 فه� :ا}ل على ب4ى ما أن للعال' ت$�5ة ح(ل ل� ل("�أا ح
e م@ خ
�اً  ذل- في ولعل الع(�م، وه$ا ال �عة

  .:ا}ل
 

أنه سوف يكون عالما جديدا  
لم نعرفه من قبل حتى لو  
استقرأنا التاريخ الكارثى الذى  
مّرت به اإلنسانية من قبل في  
مواجهة الكوارث العالمية

أن الوسائل في عالم اليوم  
أصبحت أسرع وأقدر وأخطر، 
وال يمكن مالحقتها بسهولة من  

يع جوانبهاجم

كل ما علينا إن كنا جديرين  
باالستمرار كبشر يرتقى هو أن  
نكون مستعدين الستخدام كل  
هذه الوسائل األحدث واألقدر  
لصالح البشر جميعا وإال فسوف  
ندفع الحساب باهظا علينا  
.جميعا

أن حرب الفيروسات عموما  
أخبث وأخفى، إال أنها هذه  

ب  المرة بدت وكأنها بروفة حر 



 الAع�1؟ ال'�: على واالحDان الACالت وع�م ال�Bنى �الA7اع� الع�ا,ف ت87&� هل4- 


ى .د��: 

 الWعu :عiه' م@ ال4اس �ق�ب أن �(I@ واألحiان الWmالت وع�م ال"�نى ال�Wاع� أن ع�4 األرجح
 ال��ار حال وصل نأ :ع� وذل- ب
4ه'، یWاع� أن ال� kح الOتع� ل' ال4فاق م@ م�حلة العا}فى وال�ل� 

 ال$ ال"�نى ال�Wاع� ه$ا فلعل ال(Zار5ة، ح اب على م(ارس�ه في یWالغ�ن  5ان�ا م@ ع@ ح�ى ت]فى
 إب�اعا وأك�� وأ:قى أع(G لل�عى م ��Oات ب
@ ص�قا أك�� ات\ال :ق�4ات ی$�5نا �5رونا إل)ه اض�Yت4ا

  .ال��Yر م 
�ة الالس�Q( ودفعا
 

 فالسفة؟ أم عل'اء إلى حاجة في ال'عاص� عال'Hا5- 


ى .د��: 

 � � هل م(ا أك�� ال 0ال ب$5اء الفل فة �ق�ن  ال$ األص
ل الق��' :ال(ع4ى فالسفة، إلى :\�احة،
 اإلن ان ل
�اصل ال4_� تع
� وهى الع(� }�ل عل
ها وت�اف� األ}فال أس�لة ت���م الفل فة األجا:ة،

�kاف� ال�ي وهى }ف�ل�ه ی�ت�عة عالق�ه على ت("Yن  :ال�Qه، والdمادة على قاص�ة ل) + وهى ور 

� اح��امى مع – ال
�م عل(اء أما أكاد�(
�ن، بها ی�Wاهى أو الkامعة في ت�رس ال�ي الفل فة�Qم4ه' ل 


� أصWح فق� –�Qاث� م0س ات خ�مة فى أدوات م4ه' الQ)ة، ال�mWYه' والiعd+ و�ع"� 4(اص للعل' ن�ُ 
 ال(0س ى العل' ه$ا تق��p م@ بلغ وق� ال4اس، ج(�ع وخ�مة ونق�ه ت�O�Yه ح اب على وOُق�س
 أع(ال وهى Science of Delusion أو العل' ضالل ع@ ت�Qل' إذْ  ت4ق$ه  أع(ال �ه�ت أن ال�صى
�
Zادة إلى تW� اتO�_+ ال(�اجعة أو :ال4ق� م4ها االق��اب م(�4ع ثاب�ة عل()ة ن�ال(�ض��)ة زع' ت 

l
  .األح�ث الiا:Yة واألسال
 

 -6Mحام القائل انNد: الOة م'P�Qا؟ والع�و:  ..للDSأ 


ى .د��: 

 ال\�ة Winnicot و�Q4Oت ق�ل عل)ه وأفiل عل)ه أوافG 45+ و[ن ت��ی�ا الق�ل ه$ا أذ�5 ال
 م�اصلة على قادرا ف�دا ولQ@ م�(
Hا، ف�دا ب�ف�دك ت�( - أن أ� “مع وح
�ا” ت�Qن  أن هي ال4ف )ة

 وتقارdا و�)ا وأش(ل وأوسع ث�اء أك�� ل�\Wح وم4ها، الk(اعة إلى “وال]�وج ال�خ�ل” ب�نامج نZا�
  .ال��Yر م�اصلة إلى دفعا :معا �ق_ا ضاما

 

 -7 Uم V7'ع في األق�:  ال7أث�1 صاحQ'م :ال�QHأم ال UاتA( ال'[قف�ن؟ أم ال��ة 


ى .د��: 

 :اإلجا:ة ق"ل �Oتع�  إلى ت��اج ال�الث ال(فا�)' ه$ه

 ن�kما �ع�ف ال م@ ع@ أق�  ف�أث
�ه' “ال�ل)ف�OHن  أو ال 
4(ا ن�kم” :ال�k4م تع4ى 45+ فإذا
 .م�ال اإلب�اع ون�kم العل' ون�kم الف�Q ن�kم �ع�ف ال م@ أع4ى غ
�ه'،

 ع�i ه� ال(�mف �ع� فل' والQاب�@، الk4' تع��O م@ أصعl فه� حال)ا ال(�mف تع��O أما
pلk)وال لل�قافة، علىاأل ال Hائ�ة على الHأو 5$ا ال�ولة جائ ،+
 ال$ الs[Z ه� ال(�mف و[ن(ا 5


� �)(�له'، ب
4ه' ف�دا إل
ه' ی�4(ى ال$ی@ ال4اس مk(�عة وعى �(�ل"Qفال '(I�ال  ق��Oه وعى �(�ل ال$
 .زمالئه @ب
 ال(�mف ه� أ:�اثه م�H5 عل(اء مk(�عة وعى �(�ل ال$ الkه"$ والعال' ق��Oه، م�mف ه�

 أقل ال(�mف تأث
� أصWح اخ�)اره'، ع@ خارجة ل_�وف الk(اعات  وعى ت]�� وdع� اإل�iاح، وdه$ا
 .فأقل

 ن�kم
�ه' جاءت إذا خاصة، ال�k4م م@ �5
� م@ وأشه� أل(ع أصW��ا ق� فه' ال�Qة W5ات@ ع@ أما
 ال(�ل ذ�5 دون ( “خ�4اأ بZ: +4ع�” نW�4اهى أن �)ه أح�ج ن�@ وق+ في ت�Zف4ا، عال()ة إنkازات م@

 (األصلى

عالمية صريحة، تحمل جرعة  
تهديد لكل البشر الغنى  
والفقير، المتحضر والمتخلف،  
الشجاع والجبان، النذل  
والطيب، وقد بدا للمتعجل أن  
هذه تذكرة بما عجزنا عن  
تحقيقه ونحن نمارس حروبا  
أخرى قذرة تقودها قوى  
منفصلة عن التاريخ وعن الناس  
وعن هللا

نة  هل كان اقتصاد العالم س
صرحا فعال وهوى؟ أم   2020

كان وهما وتحيزا واستغالال بنى  
على أساس خاطئ ولم يستطع  
الصمود؟ فهو لو كان صرحاً  
لما هَوى  بهذه السرعة وهذا  
العموم

لعل في ذلك خيراً من حيث  
المبدأ لو حمل تذكرة للعالم  
أن ما بنى على باطل فهو  
.باطل

األرجح عندى أن التباعد  
نى وعدم القبالت  البد

واألحضان يمكن أن يقرب  
الناس من بعضهم البعض ال أن  
يباعد بينهم، وذلك بعد أن  
وصل حال الحوار الجسدى  
والتلويح العاطفى مرحلة من  
النفـاق لم تعد تخفى حتى عن  
من كانوا يبالغون في ممارسته  
على حساب المشاركة



�5
�اً  أن و5)� سابG س0ال على اإلجا:ة في إل)ه أش�ت ال$ الZ- إلى ون�جع العل(اء دور �أتي ث' 
 واث�اء لل�قائZ5 Gف أداة م4ه أك�� وسلO�Yة مال)ة ل(0س ات ت �GO أداة أصWح العال' ع"� م4ه'

  ال(ع�فة
 

 اآلن؟ “الAaHة م8`لح” ل�یHا هل8- 


ى .د��: 

 ه$ا أصWح فق� الW[4ة �(�ل�ن  أنه' على :ع
4ه' أف�اد ت��ی� ح
e م@ أما ال("�أ، ح
e م@ ی�ج� نع'
  .ال�ق+ نفp في وت(
Hها ت(�لها، ال�ي ن]"�ها ف�ة لQل لQ@ م �Wع�، أم�

  

 ؟ ول� .واألع�اف وال[�ابM ال&'�1ة العادات سل`ان ضعف هل9- 


ى .د��: 

  ض�ف أنه األم� �اه� في�kOه$ا و 'I�ار أل 4ة على الW5 @ عادة – م�لى – ال @
 ��I(�ن  ح

ل علىkا :أنه' فاألصغ� األصغ� ال��Wا وأك�� تأد:ا أقل أص�kW44ى الخ، ..تQتع()' ه$ا أن أع�ق� ل 


ل أن أنWه أن وأود جائ�،kداد األك"� :أن االتهامات ه$ه م�ل على ی�د األصغ� الHا ج(�دا، یWوت\ل 
G
  .ال @ ه: تق�م+ 5ل(ا أفG وض

 

 ؟ الjل0� الHفjى وال�7جه ال'7Q'ع في دوره� عU الHفh أ,Aاء ت�اجع هل 10- 


ى .د��: 

 أق�ل وال( اإلعالم م ��  على خاصة حG، وجه :غ
� زاد ق� دوره' أن األرجح بل أ�@، ال
 ةال4ف ) ال\�ة وت��)' العل' وت�O�Y االن�(اء وت4()ة وال�عل)' ال��d)ة م ��  على أما )اإلعالن
  .ت�اجع أنه فأ�@ وال�قا�ة

 

 راص�؟ )'ف�� مالح"اتk مU م7Q'عى تH'� حاالت11- 


ى .د��: 


ل وع�4 ال(�ارس في خ\�صا عامة ال�4(� حاالت ع@ أس(ع أناkال�4(� أما األصغ�، ال 
 فق� ال(]�لفة ال��اصل وسائل ع"� الQاذب وال�Zه
� ال(ق\�دة، للفiائح :الW 4ة وخاصة ال(�k(عى،

  .مقHز :Zع م� إلى لألسف م4ه' �نىوت زادت
 

ى الHفjى العال� أه'0ة ما12-   الق�ار؟ صاحV مائ�ة عل


ى .د��: 

 حm(m)ة أه()ة مازال+ ل4Qها حقها، م@ أك�� أخ$ت أه()ة هي

@Q4ا ول
 عل(اء م@ ال )اس)ة ال�أوOل)ة وال�ف 
�ات ال4ف )ة ال��ص)ات ت\�ر ال أنه ن�$�5 أن عل
pاء أو ال4فW{أ pال4ف ،l �4ها فQارك أو م"�ع أ� م@ ت\�ر ولZم G)في :ع l
 ال4فp وم ار ت�5

 .ودوافعها اإلن ان)ة

 العق�” ع@ ال �
4ات في ت\�ر 5ان+ ال�ي �)Iل ح 4
@ األس�اذ مقاالت سل لة  ن$�5 مازل4ا ون�@
 � (ى ف�عى ت]\s ه4اك أن على ،1967 نQ ة :ع� وح�ى “األوس¢ ال�Zق  ت�I' ال�ي ال4ف )ة

 أخYاءه له أن 5(ا ش- :ال إسهاماته وله ال )اس
ى ال4ف ى الlY وأح)انا ال )اسى 4فpال عل'
 على مع4ا عالق�ها في ح�ى ت �ع(له أن إس�ائ
ل حاول+ وق� :�$ر، ت�ص)اته ت0خ$ أن وW4Oغى وم�ال
�ه،

  .§ وال�(� ذل- في وفZل+ م��4عة ق�4ات
 

 ل�ح�1ة؟ا اإلنjان0ة ال&Dارة هي األورو0lة ال&Dارة هل13- 


ى .د��: 

الفـلسفة تحترم أسئلة األطفـال  
ول العمر وهى  وتحافظ عليها ط

تعيد النظر ليواصل اإلنسان  
تجديد طفولته وهى التي  
تحافظ على عالقته بالطبيعة  
والكون وربه

مع احترامى   –أما علماء اليوم  
فقد أصبح   –لكثير منهم  

الكثير منهم أدوات فى خدمة  
مؤسسات التكاثر والطبقية، 
وبعضهم نحت للعلم صنما ُيعبد  
وُيقدس على حساب تطويره  
ونقده وخدمة جموع الناس

أي أن  “ وحيدا مع”أن تكون  
تتمسك بتفردك فردا متميزا، 
ولكن فردا قـادرا على  

الدخول  ”مواصلة نشاط برنامج  
إلى الجماعة ومنها، “ والخروج

لتصبح أكثر ثراء وأوسع وأشمل  
: وعيا وتقـاربا ضاما يقظا معا
دفعا إلى مواصلة التطور

األصغر    أود أن أنبه أن الجيل
يرد على مثل هذه االتهامات  
بأن األكبر يزداد جمودا، 
وتصلبا وضيق أفق كلما  
تقدمت به السن



 لها ال�iارة أن ل4ا ��Iى فال�ارOخ ذل-، تق�ل ال�ال)ة الkغ�ا�)ا وال ذل-، �ق�ل ال�ارOخ ال }Wعا، أل
 ت�Qن  أن �(I@ ال وحال)ا ت4اس"ها، :آل)ات م�حلة 5ل تف 
� ��اول وه� وه"�}ها، ازدهارها حلقات
 )الQل(ة ه$ه ت ��G ح�ى م�kانp ق�ر إلى تف�ق� أنها مع( م�ال األم�IO)ة ال(���ة ال�ال�ات حiارة
 األد�ان ب�ارOخ ال�iارات م@ �5
� ارتWا� ع@ نا�)- ال)ا:ان، حiارة ح�ى أو ال\
@ :�iارة

 :عe إلى ت��اج فهى الع�d)ة ال�iارة أما األح)ان، م@ �5
� في واألی�ی�ل�ج)ة ال(ع��)ة واالخ�الفات

ها و4Oق
ها ��kدها)4Oن�  ح�ى أب4ائها 5ل م@ و�I�ها أهال ا[Oل�ار.  

 

 معاص�؟ ت�P�H مالمح ی�ج� أال ، ال'اضى الNمان ه� ال�P�H7 زمان هل 14- 


ى .د��: 


� ت�O�4 زم@ في أن4ا أع�ق�Yخ �
 وت�4Qل�ج)ا أمiى أسل�ة أج(ع العال' ام�ل- وق� م "�ق، غ
 ت�اصل ووسائل تق4)ات م@ األح�ث األدوات فQل ح�ی@، ذو سالح ه� ه$ا 5ل ولQ@ وق+، أ� م@ أس�ع

 �Zاران لQ@ ال]
�، �قYع واآلخ� ال�Z �قYع ال$ ه� ح� أ� ت�ج)ح إلى اال}(�4ان �(I@ ال وت�ص
ل،
 5ل م@ أك"� خ�Yا �(�ل 5(ا أك"� م ��ل)ة �(�ل الYف�لة وم4$ العال' ع"� ال4اس عامة ب
@ األدوات ه$ه


@ على ال�O�4ه فلHم ت\�ر،O�dال�� @

  .وال("�ع
@ وال )اس
 

 ال'7jقBلى؟ ال7ف��1 ملف الع�lى العقل دخل هل15- 


ى .د��: 

p(ل في إال الله' لألسف، :ع� لIZفة رائعة اس��4اءات ت�ج� 5ان+ و[ن ال]ارجي ال�Zوم  
 

 اإلی�ل�ج0ات؟ زمU �الفعل ان7هى هل16- 


ى .د��: 

 وأخ$ بل م$�Wه، على :الuWm ف�GO 5ل ت4Zج فى وتkلى �)ه ب�لغ بل الHم@ ه$ا ی�4ه ل' لألسف
 ال�ع\l أما معل4ة، غ
� ای�ل�ج)ة خلفه �]فى ال�الي ال�ی4ى ال�ع\l ف(ع_' وأخ"e، أخفى أشIاال
 وHdوغ العاجلة، ال(\الح ح l ب
4ه' �)(ا ال4اس ت�زع أن :ع� ای�ی�ل�ج)اته أص�ات خّف+ فق� اسىال )

 ال لO�Yة ال(0س ات أصاب ما ولعل الY")عى، واالن�قاء ال(Wادئ ح l ول)p ال�kی�ة، الWYقات
 mف� فه� األی�ی�ل�ج)ات، أن�اع م@ أخ�Y ورd(ا أح�ث ن�ع ه� 5$ل- نف ها ت (ى ال�ي أو العل()ة

  .ال(غ
�ة ال(اد�ة إمIان)اته �(ل- ال ثائ� نق� أو م4هkى إب�اع أل :ال(�صاد
 

 وال08اغة؟ ال�7ا�ة على q0rل حU1Hj دمحم فDل ما17- 


ى .د��: 

 ال4ف )ة العق� ع@ ال �
4ات في �5ا:اته سل لة )12( رق' ال 0ال على ال�د في م Wقا ذ�5ت لق�
 إسهام ه� وأسل�dه ف�Qه إلى ت�4(ى ال�ي ال(�رسة تO�Q@ يف إسهامه لQ@ األوس¢، ال�Zق  ت�I' ال�ي

 وال�ق�ی�، االح��ام في حقه أخ$ أنه وأع�ق� اآلن، ح�ى ال((�� وتأث
�ه شأنه م@ ال�ه�I)� @O@ ال تارO]ى
  .وال(0اخ$ة ال4ق� في ذل- م@ أقل ونال

 

 ؟)ن'`ا الMxa وال�)�7ر األزه� ش0خ( الف��Pة؟ ال&�ارات ن't على مالح"اتk ما18- 


ى .د��: 

 االح��ام أن وأع�ق� تف\)ال، أتا:عه ل' أن4ى مع األح�ث، ال��ارات أه' م@ :ال$ات ال��ار ه$ا
 م@ وخ\�صا األم� یه(ه م@ :عu أو لQل لل�ص�ل أك"� ف�صة تعY)ه ال(��ازنة واللهkة ال(�Wادل،
  .وال(�kدی@ والkادی@ الWZاب،

 

 ك؟م�ص� مU ال'�8:  العقل سل0Bات هي ما 19- 

أما التنمر المجتمعى، وخاصة  
بالنسبة للفضائح المقصودة، 
والتشهير الكاذب عبر وسائل  
التواصل المختلفة فقد زادت  
وتدنى منهم لألسف إلى مدى  
.بشع مقزز

يسمى علم  هناك تخصص فرعى  
النفس السياسى وأحيانا الطب  
النفسى السياسيى وله  
إسهاماته بال شك كما أن له  
أخطاءه ومثاليته، وينبغى أن  
تؤخذ توصياته بحذر

التاريخ يحكى لنا أن الحضارة  
لها حلقـات ازدهارها وهبوطها، 
وهو يحاول تفسير كل مرحلة  
بآليات تناسبها

حتاج  أما الحضارة العربية فهى ت
إلى بعث يجددها وينقيها  
وينميها من كل أبنائها حتى  
.يكونوا أهال لتاريخها

معظم التعصب الدينى الحالي  
يخفى خلفه ايدلوجية غير  
معلنة، أما التعصب السياسى  
فقد خّفت أصوات  
ايديولوجياته بعد أن توزع  
الناس فيما بينهم حسب  




ى .د��: 

 ذل- ومع م]ا}�ها، إلى ال�4")ه أو م4ها لإلقالل ال "
ل ه� ال ل")ات ذ�5 م�kد وهل رجل، �ا ع�4ك

@ رص� ق� م�ص� أن ل- أق�ل ف�ع4ى�
 :وحk(ها أث�ه(ا ت�Wع أب�أ أن حاول+ 5ل(ا أفHع سل"

 (وال(�اجعة ال4ق� ع@ عHوفه في أك�� وO_ه�( العقلى الQ ل :هى األولى

  و[ه�اره ال�ق+ خّ\ام هي :ال�ان)ة
 

 غابM؟ ل'اذا )انM، ال7ي ال[قا}0ة ال8ال�نات zاه�ة20- 


ى .د��: 

p(ل  :»)ابها تف\
لى عل' ع�4

 ال("�ع الkل
ل ش)]4ا ف
ها أك�م4ى ال�ى األخ
�ة ال �4ات في إال الله' روادها، م@ أك@ ل' أن4ى ك(ا
l
kف�¬ ن�فى أشارك :أن لى وس(ح م lتعل(+ وق� ب�ح(�ه، هللا اخ�اره ح�ى س"��)ةاأل لقاءاته أغل 
  .ش]\)ا ال4ف ى مkالى في ح�ى ی4ق\4ى 5ان ما وم4ها م4ه

 

 عل0ه؟ فاعل0ة ال7أث�1 أدوات أك[� هى وما الق�مى؟ ال�عى ی�ق{ ماذا(21)- 


ى .د��: 

 األصغ� الHم@ وح�ات مع ال�عامل فى والkّ��ة )م�ال ال�Qرونا جائ�ة ول�Q@( :ال]�Y الZع�ر
 وهى ن 
4اها و5)� مألناها :(اذا إ�اها م4�4ا ثان)ة 5ل على س)�اس"4ا ر4dا أن وال�عى  األصغ�،ف

  .أع4اق4ا في أمانة
 

 ال'P�8ة؟ ال'�رسة في الHف0jة ال~0ادة ض�ورة ما(22)- 


ى .د��: 

 (فO�Qة؟ م�رسة أم  اب��ائى/ثان� ( ال(\�Oة :ال(�رسة تق\�ه ما ج
�ا أفه' ل'

 ذل- تق\� 45+ إن ال4ف )ة؟ ال((ارسة بها ت�(
H نف )ة م\�رOة م�رسة ت�ج� هل أنه تق\� فهل
  ال4ف ى الlY” :اس' ج�ا ال]اصة ثقاف�4ا م@ خ�ج+ ن_�Oة إلى أن�(ى فأنا�
 ،“ال��Yر  اإل�قاع�

 للعالجات ال(\�Oة والk(�)ة الk(اعى والع(ل ال��Yر  ال4ف ى الlY ج(�)ة ت�"4اها ��Yل، وش�حها
  .الع
4ى ق\� الlY 5ل)ة في و}ل"�ى زمالئى uوdع الk(ا�)ة

 

 ت�اها؟ )40 .ال�jعة �Aادة ی7&�: عال'ى ح�اك ن"�Pة )الtAء م�Sح في (23)-  


ى .د��: 

 :(ا ال�ق+ ت(أل أن” هى ال�Wادة أع_' :أن القائل ال\�فى ت�ص)ة �عpI رd(ا :الفْعل ال((�لئ الW¢ء
 ن�(ل ودع4ا وسهال، بها فأهال الO�_4ة ه$ه مع ت�4اسl ال�ص)ة ه$ه 5ان+ فإذا “:ال�ق+ أحG ه�

  معها األمانة
 

 :ال�خاو:  S&1ى .د  ع�H الjعادة هي ما (24)- 

 ولآلخ�O@ ل- مف
� وج�دك ��Iن  أن

 الa7لف؟ ه� ما–  

 ال�ق+ }�ل “تا:عا” ت�Qن  أن 

 الQ'�د؟ ه� ما– 

 (ج�ا … ج�ا ج�ا( ال("�أ على ال�Wات

 االنغالق؟ ه� ما– 

 نف - إال ت (ع أال

 العP�8Hة؟ هي ما– 

المصالح العاجلة، وبزوغ  
وليس  الطبقـات الجديدة، 

حسب المبادئ واالنتقـاء  
الطبيعى

دعنى أقول لك أن مرصدى  
قد رصد سلبيتين أفزع كلما  
حاولت أن أبدأ تتبع أثرهما  
:وحجمها

الكسل العقـلى  : األولى هى
ويظهر أكثر في عزوفه عن  (

)النقد والمراجعة
هي خّصام الوقت  : الثانية

وإهداره

الجّدية فى التعامل مع وحدات  
صغر فـاألصغرالزمن األ

أنا أنتمى إلى نظرية خرجت  
من ثقـافتنا الخاصة جدا باسم  

الطب النفسى اإليقـاعحيوى  ”
، وشرحها يطول، “التطورى

تتبناها جمعية الطب النفسى  
التطورى والعمل الجماعى  
والجمعية المصرية للعالجات  
الجماعية وبعض زمالئى  
وطلبتى في كلية الطب قصر  
العينى

متلئ بالفْعل ربما  البطء الم
يعكس توصية الصوفى القـائل  



 أب�ا دائ(ا األفiل ُه'ْ  وأهل- نف - تع�"� أن 

 ال�HQن؟ ه� ما– 

 إب�اعا تفIQ- تقلl أن تفZل أن 

 ال�ش�؟ ه� ما– 

 :ال�ق+ أحG ه� :(ا ال�ق+ ت(أل أن 

 ال�قM؟ ه� ما– 

 إنkازO@ ب
@ ال( افة ه�

 ال�,0Hة؟ هي ما– 

 :ع�ها وما ال�ن)ا نها�ة إلى األرض :- عت�  ث' أرض- ب4اس ب�ءا ناس- إلى ت�4(ى أن 

  

 ال�D&7؟ ه� ما– 

 ال���i ت�اصل أن 

 عHه؟ أسألk ول� فاتHى ما(25)  

 هI$ا؟ وص�\��- ح
��O- على إب4ى �ا مف
� �ا ت�اف� 5)� )س)

 وحف_- �)- هللا :ارك

 . ال( ��ل)ة وح(ل الkار، وم�ا:عة :ال�
�Oة، االح�فا¬ على :ال��ص )جـ)

 – [1]�xة في ال&�ار ن�P2020-7-12 ال�1م ال'�8:  ج� 
  

أن تمأل  ”بأن أعظم العبادة هى  
“ الوقت بما هو أحق بالوقت

فـإذا كانت هذه الوصية  
تتناسب مع هذه النظرية فـأهال  
بها وسهال، ودعنا نحمل األمانة  
معها

يحيى  . ما هي السعادة عند  د
:الرخاوى

أن يكون وجودك مفيد لك  
ولآلخرين

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300121.pdf  
 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  اون عربي رقيا بعلوم وطب النفسنحو تع

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020نوي  الكتاب الس

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " بيالذه الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300121.pdf



