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 :مقدمة

تراجع الربيد هذا األسبوع، حىت الربيد املُفْتعل ممن يعملون
 .معى

 !!وإليكم ما وصلنا، وفيه الربآة مبشيئة اهللا

* * * * 

 استشارات مهنية

 أميمة رفعت. د

احلقيقة أنىن مل أنظر للقضية :"\أربعة نساء مقهورات"\
ىف من هذه الزاوية أبدا وقد بدا ىل القهر حينئذ مضروبا

مقابلأربعة، بل وبدت ىل الصورة بتشكيل خمتلف، ليس الزوج 
وتدور حوله أربعة نساء معذبات) الرجل(املريضة، بل الزوج 
آان حال فماذا..إحداهن مريضىت...مقهورات مستسلمات
 األخريات يا ترى؟ 

 :حييى. د

هن لسن مستسلمات بالضرورة، فمريضتنا قامت باحلفاظ..
على ما أمسته حبا هلذا املسخ القبيح، ومحاهتا قامت بالواجب
بأن شارآت ىف القهر، ومل أجد ىف ذلك استسالما بقدر ما هو

حنن نرسم عادة صورة املرأة. تقمص باملعتدى، وقهر للذات
مستسلمة لتشارآنا مسئولية ما نفعل هبا، صحيح أا تصبح

 .مةهكذا مسئولة، لكنها ليست بالضرورة مستسل

 أميمة رفعت. د

تتحدث مل" \ش"\قد نبهَتىن أيضا لشىء مهم للغاية، وهوأن 
، صحيح أنه ليس قتال"قتل زوجها"ابدا عن شعورها جتاه مسألة 

مثال، بل آان قتال خطأ ىف مشاجرة حامية بينه مع سبق اإلصرار
مل تطرق املريضة هذا املوضوع وبني أخ الزوجة األخرية، ولكن ملاذا

أو وملاذا مل أسأل؟ يبدوأنىن سعدت بقتله استسهاالأبدا؟ 
 ).وىل(يبدو أيضا أنه ما زال على الكثري ألفعله هلا ....زهقا
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 :حييى.د

،"لِك"، "ىل"صحيح إن آل ما نفعله هلا أو هلم، إمنا هو 
 ".لنا"

 أميمة رفعت. د

لقد اطمأننت من التعقيب على حالتها بأا تواصل املسرية
وأا حتاول أال ختتار املرض، فليس كل تقلباهتاالعال جية ب
  ..هناك خطأ إذن

 :حييى. د

امسحى ىل أن أعرتض على نفيك للخطأ، ألنه حىت إن مل تكن
مريضتنا تواصل املسري، فليس مث خطأ، حنن نعمل ما علينا ىف
حدود إمكانياتنا وخربتنا، ال أحد ميكن أن يطلب منك أو مىن

 .أآثر من هذا

 ة رفعتأميم. د

...بالصوت والصورة فقد ضحكت للفكرة عن تسجيلى اجللسات
عليها أنا حييى أنا أعثر على الكراسى الىت جنلس. يا د

ومريضاتى بشق األنفس، وجنلس ىف حجرة صغرية ال يسعنا ترتيب
على شكل دائرة آاملة إذا وصل العدد إىل سبعة، جملسنا فيها

نتظرهم حىت ينتهوا منا واحلجرة خمصصة لألطباء املقيمني،
 .عملهم، مث أعيد ترتيب األثاث هبا وأضع الكراسى

 :حييى. د

أفهم آل ما تقولني، وأشكرك على صربك ومثابرتك، لكن من
الناحية العلمية حني أحكى عن مريض بنص آلماته من
الذاآرة، خصوصا بعد مضى وقت طويل فإننا نتعرض إىل احتمال

، ونص"ما قيل حرفيا"، وليس "ما وصلنا تقريبا"أن حنكى 
الكلمات تفرق ىف التفسري والتأويل، حىت أنىن أعاىن آثريا من

، برغم أن ما أقتطفه هو مسجل بالصوت"حرف جر"جمرد تغيري 
والصورة لكن أى خطأ أثناء التفريغ من الشرائط يغري املعىن،
أنا ال أدعوك للتسجيل أو لعدم اقتطاف ما تتذآرين من نص

،"على ما أذآر"أو " تقريبا"، لكنىن أنصح أن نضيف الكالم
للمقتطف إن مل يكن مكتوبا فورا أثناء املقابلة، أو مسجال،
وىف نفس الوقت أرى أنه ال ينبغى ىف أى حال أن يكون ضعف
اإلمكانات حائال دون مواصلة السعى حنو املعرفة مبا تيسر، وال

 .يكلف اهللا نفسا إال وسعها

آثريا ممن حيكون تاريخ الزعماء وأحيانا األوطانحنن أفضل (
ذاآرين نص احلوار دون تردد، آما أننا أفضل أيضا من بعض

 )خلها ىف سرك.. رواة الرتاث مهما بلغت دقتهم

 أميمة رفعت. د

مث أنك قد أصبت عندما إعرتضت على العالج اجلمعى للسيدات 
 يها بالعالج الرجال أيضا وعاجلت ف فقط، فقد عملت ىف أقسام
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آثرية، وآان اجلمعى أيضا، والحظت الفرق بني اجلنسني ىف نواحى
حلمى ان أآمل التجربة وأمجع اجلنسني ىف جمموعة واحدة، ولكن ال

أنه ميكنىن فعل هذا ىف املعمورة، فإختالطهم ببعض غري أظن
مضايقتهم فيكفيهم مشكورين مسموح به عندنا، وأنا ال أريد

 ولكنىن متأآدة من...عل ما أريد دون اعرتاضأم يرتآونىن أف
أنه يوما ما سأفعل ما أريد، ال أعلم آيف وال أين ولكن

 ).إن شاء اهللا(سيحدث 

 :حييى. د

أنا مل أعرتض، أنا عرضت خربتى ومربراهتا، والبد أن تعلمى
أنىن أقبل آل احملاوالت، وأعرف أبعاد واقعنا متاما، واحرتم من

 يواصل ويعاند ويثابر ىف هذه الظروف الصعبة

 أميمة رفعت. د

وأخريا يبدو أنىن أوجزت ىف اإلستشارة أحداثا ومشاعرا
واحدة أوإثنتني فكان إجيازى حدثت ىف أسابيع وأشهر ىف مجلة

إذا-القادمة  ك ىف املرةرديئا ومل خيدم املضمون، سأنتبه لذل
 .وشكرا -مسحت ىل أن أستشري ثانية

 :حييى. د

أمسح ماذا يا أميمة؟ أنت صاحبة فضل، ومل يكن إجيازك
رديئا، بل اضطرارا، لكنىن مازلت حريصا على أال نقفز على

 ).سنة 42إىل  22: من عمر املريضة(عشرين سنة بالتمام هكذا 

 .صعب أن أتابع حالة ىف حني تظل هذه الفجوة مظلمة هكذا

 مروان اجلندى. د

أميمة بأن املريضة مل تستفد من العالج. أعرتض على قول د
اجلمعى أى شىء، وأا وخبت نفسها على األخذ بيد املريضة

 .للعالج اجلمعى مرة ثانية بدال من جلسات تنظيم املخ

 :حييى. د

رتاض بقدر ما حترتم الوعى الفائقال أظن أنك تعىن االع
ألميمة وهى تقر ما حدث بأمانة، مث تكمل لتكتشف أنه مل يكن

 .هناك داع لتوبيخ الذات إال من فرط يقظة تعلمية ضرورية

 وإال آيف نتعلم؟

 مروان اجلندى. د

العملية العالجية عبارة عن عالقة فيها حرآة، وميكن وضع
ال يكون هناك فرض واحد هوفروض آثرية أثناء هذه احلرآة و
 .الصحيح، أو أن فرضا بعينه خطأ

 :حييى. د

هذا صحيح، فقط أذآرك أن حماولة السري على فروض متعددة
 على عدة حماور معا هى خربة شديدة الصعوبة برغم أا جترى 
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تلقائيا عند أى معاجل آفء، أمني، حىت لو مل يعرف أنه
كري الفرضى االستنتاجىيقوم مبا يسمى البحث العلمى، فالتف

هو فخر العقل اإلنساىن على مسار نضجه، وهو يبدأ عند الطفل
 .حول الثامنة تقريبا

 مروان اجلندى. د

أعتقد أن اإلستفادة قد ال تكون ىف الوقت احلاىل، ولكنها
 .قد حتدث بعد سنوات

 :حييى. د

 ...طبعا

*** 

 بريد اجلمعة

 رامى عادل. أ

هلم حلوه التناحه واالستبياع اللى بيشري, شكرا يا عم حييي
 .مدحت منصوررغم استحالة حتقيقهما احيانا بسبب اجلنب والتقصري.د

 :حييى. د

 .باِمساهللا

 حممد أمحد الرخاوى. د

انكفأ يبصق( الفقرة ىف بريد اجلمعة الىت تبدأ !!! تاىن
ملاضى و قدهى تعليقى ىف بريد اجلمعة ا )......يبتلع ما مل

 نسبت اىل رامى عادل ىف بريد اجلمعة احلايل

 :حييى. د

آسف مرة أخرى يا حممد، ولعل اخلطأ يرد من أن رامى
أحيانا يقتطف من آالمك لريد عليه، وإذا بالسكرتارية تعزو
إليه ما اقتطف، أنا لست متأآدا من سبب اخلطأ وسأحاول مرة

 .أخرى تصحيحه

 .عذرا

 نرمني عبد العزيز. د

حق(ردًا على سؤال حضرتك هل تعرتف األمم املتحدة هبذا احلق 
 !!..!! ، ضمن حقوق اإلنسان األساسية، آما ينبغى)الدعاء

ال أعتقد أن األمم املتحدة هى مرجعنا ىف قضية ما إذا آان
 .. هذا احلق حقى أم ال، فأجرؤ على أخذه أو احملاربة من أجله

جيب أن يثق آل إنسان أنه حقه، دونحق الدعاء هو حق 
إذن أحد، وهذا ال يتأتى إال بثقة اإلنسان ىف حقه على ربه
الذى أعطى هذا الوعد لكل عباده حىت العاصى والكافر منهم،

 ..وآفل هلم اإلجابة
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يكفينا اطمئنانا باعرتاف ربنا حبقنا ىف الدعاء لنتأآد
 . من نيل اإلجابة

 :حييى. د

هذا صحيح، لكنىن أردت اإلشارة إىل أن بدعة حقوق اإلنسان
ىف املواثيق، ال تعرتف إال بتلك احلقوق املنصوص" املكتوبة"

عليها ىف الورق، أما حقوق اإلنسان على اهللا مثال، وحقوق اهللا
على اإلنسان باملعىن التقليدى، أو باملعىن اإلبداعى، فهذا

إن لعبة الدميقراطية!! همخارج دائرة اهتمامهم، أو اختصاص
امللتبسة، وحقوق اإلنسان الورقية، تزداد غموضا آل يوم،
وعلينا أن نزداد حذرا، ال لنرفضها، أو ألن عندنا بديال
عنها، وإمنا لنضيف إليها ونوسع من دائرهتا وحنن نرفض

 الوصاية املطلقة من خارجنا،

 .هذه هى احلكاية 

 العوملةتسويق اإلميان ىف سوبر مارآت 

 رامى عادل. أ

,عرب التأوهات, مع الناس ىف رحابه تعاىل ىف وسط املخاض
ال, قل ال اشهد, ال يرتد, حرب ينزف, يشتد جرح, حريق ممتد

عرقى نذر تزفر وجبل, صيفى اجلمر النار, ال اعتد, ارفض
شاهق ىف غرفة احلنني يلون وجه الظل حبر االدمي والصفرة

والومضة الضوئية يا مذهب ناس مصر يا حلى الثرى النفطية
وبتغازل يا طينة معطرة يا من داخل الداخل يا ناس مقطرة

 .رناس بتقاتل عشان الغموس والعيال بتعافر بردك ىف االخ

 :حييى. د

ىف تداعياتك الطليقة هكذا" السجع"أنا أقلق حني يأتى 
 يا رامى، حىت لو مل يكن مقصودا

 اد مىن امحد فؤ. أ

 "آل من هو بوش"أعجبت جدا جبملة 

 . شعرت هبا جدا

عندك حق يا دآتور حييى فنحن أحوج إىل العدل الذى يفرخ
 .اإلبداع

 :حييى. د

 !!يا رب

 عماد فتحى. د

حضرتك آثريًا ما تنقد التفسري للقرآن وأيضًا من قاموا
بذلك، أحيانا قد أآون متفقا معك ىف ذلك، وأحيانا أخرى ال

 ولكن أال ميكن التماس العذر هلؤالء فقد  -وال أعرف السبب–
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يكون هذا أيضا نوعا من السعى، فقد تكون حماولة منهم
لتقدمي شئ حسب ما أتيح هلم، ومل يكن ىف ذلك شبهة تعمد منهم

 .العلم والدين لتشويه الفطرة والدين واإلميان أو حبقيقة

 :حييى. د

أنا مل، وال أرفض أى جهد آان، لكنىن أحذر من االعتماد
املطلق على تفسري بشرى سلطوى، حىت يصبح وصيا على النص
اإلهلى، ناهيك عن احتكار حق التفسري، آما أنىن أحاول أن

، وأن النصاللغة آائن حى متحركأفهمهم وأّذآر نفسى بأن 
 .متعدد اإلحياءات واإلهلام أيضا آائن حىاإلهلى 

أما أنك تقبل وترفض فهذا حقك، لكن النتيجة الىت أراها
بعيىن عقلى ووعيى واجتهادى هى أن الفطرة تتشوة فعال حني
نضع بينها وبني رمحة ربنا سدا من األوصياء املتوقفني عند

 .مرحلة لغوية معينة، ويفكرون بعقلية مغلقة معينة

م، بصدق آل جمتهد أو آادح،واهللا سبحانه هو أعل
 .وبأغراضه

 .وعلينا أن نقبل االختالف أيا آان مثن ذلك

 مروان اجلندى. د

 ؟"الوعى املشتمل"ما املقصود بــ 

 :حييى. د

أعتقد أن هناك امساء أخرى هلذه احلالة، الىت تسمى أحيانا
الوعى الفائق، أو الوعى اإلبداعى أو الوعى اجلدىل، وهى تعىن

مستويات الوعى نشطة معا ىف حالة جدل خالق، فال أن تكون
تسيطر إحدى مستويات الوعى فقط على سائر املستويات، وهذا

إذا آان ىف العمر(حيتاج تفصيل الحق سوف أعود إليه حتما 
 ).بقية

*** 

 )5(عن احلب والكره !!).. تابع امللف(

 !تتنامى، مث عينه ذاتية" آرة الثلج".. 

 أسامة فيكتور. د

–يبدو إن ملف احلب والكره سيظل خصبًا مدى احلياة وسيصري 
مفرخة ألشياء آثرية نتعلمها عن انفسنا وعن –أو هو آذلك 

 .اآلخرين

وصلىن أشياء ال أستطيع صياغتها ىف آلمات من مشارآتك ىف
 اللعبة السادسة والتاسعة

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بيبقى نفسى -1
 .أقوله هو أنت عارف األول انت بتكره مني
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ىن ما اقدرشى أآره حد أعرفهأنا بيتهيأىل ساعات إ -2
 .آويس وده ميكن عشان املعرفة بتخليىن احتويه آله

 :حييى. د

يا رب يا أسامة أتعرف على نفسى أآثر من خالل آل هذا،
 .مبا ىف ذلك تعقيبك

 نرمني عبد العزيز. د

ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر اطمئن لوضوحى وصدقى مع نفسى
ن أتعايش معاك إزاى بأقل قدرىف عالقىت بيك وبالتاىل أعرف ممك

ده أنا ميكن ساعتها أآتشف فيك حاجة تنفع... من التوتر
 .تتحب آمان

 :حييى. د

 .ربنا يسرت، وأنا آذلك

 مىن امحد فؤاد . أ

عند قراءتى لليومية حاولت أن أتذآر إجابىت للعبة
الكراهية فوجدت أن أصعب لعبة لن أستطع الرد عليها ورمبا

.اللعبة اخلامسة وعندما قرأت إجابة د ترآتها فارغة هى
حييى وجدت فعال ان أنا مش عارفه انا بكره ناس جبد وال أل
وفعال أنا مش عاوزه أمحل مسئولية مشاعرى عشان مش

 . هااستحمل، وده آثري عليا قوى

الذى أؤيده طوال حياتى هو التعرف على الشئ من خالل
مهية للتعرف علىعكسه حيث الكراهية متثل أرضية شديدة األ

 .احلب احلقيقى

 :حييى. د

 .موافق

*** 

 أسئلة معادة وأجوبة غري معتادة

 نرمني عبد العزيز. د

ولكنأعتقد أن نسبة املرضى النفسيني أآثر ىف احلضر واملدن 
رغم عدم وجود إحصائيات تؤآد صحة ما سأقوله إال أنىن أرى
أن نسبة املرضى النفسيني ىف القرى ىف تزايد مستمر بسبب وجود
وسائل اإلعالم الىت تربطهم بكل أحالم الرفاهية اإلنسانية وىف
نفس الوقت جيدون أنفسهم عاجزين ومكبلني بسبب إمكانيات

عادات(حمدوديتها ىف شكل  البيئة احملدودة حىت لو متثلت
 )...وتقاليد

 :حييى. د

 !جيوز
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 أسامة فيكتور.د

حبيث إا تضع خلفية تنويرية.. االسئلة واألجوبة مفيدة جدًا
لإلنسان العادى عن ماهية الطب النفسى، وتعلمنا حنن العاملني

 .ىف هذا اال آيف نرد على من يسألون هذه األسئلة

وردك" يعامل معاملة األطفال"رة وأعجبىن إعرتاضك على عبا
 ".نعرف آيف نعامل األطفال –بيىن وبينك  –وهل حنن "عليه 

 :حييى. د

 .شكرا

*** 

 اإلشراف على العالج النفسى: حممد الشاذىل . د

وصلتىن صعوبة موقفنا من املرض النفسى والعالج النفسى،
ورمبا يرجع ذلك إىل أننا فعال النفهم ملاذا نلجأ إىل الطبيب

ولعل ما يساهم ىف ذلك هو سهولة التعميم من.... النفسى
 .ناحية، واهلزل اإلعالمى من ناحية أخرى

 :حييى. د

 !رمبا

*** 

 قصيدة زاد األولياء: يوم إبداعى اخلاص: نرمني عبد العزيز . د

 لكنىن برىء، "

 إنىن برىءقسما برب الناس 

 جرميىت ُهويىت

 فقدت مقودى

 فقادىن ذاك الذى قد ألبسوه صورتى

 ..."فرحت عنه أنسلخ

 ".الال تعليق"أهبرتىن الكلمات واملشاعر إىل حد 

 :حييى. د

 !وأنا أيضا، ال تعليق

 )لشىء ما(رامى عادل . أ

لعله ما يطلقون عليه ضمري، أو, شيء ما يدعوىن للكتابه
أو احورار, لعله املشى فوق الثرى, الفضاء، أو امث اليقظة

احتباس داخل, واخلناق واسوار الوهم لعله العوزان, عني
ومع. شيء اخر وجود -لبعض -وعودة اليأس مهما تظاهر, اخلوف

 .ما يهمس لك فتح عينيك/ ذلك فهناك من
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 :حييى.د

 .هكذا تكون رامى من جديد حني خياصمك سجعك

*** 

 !الدواء باهظ الثمن يومية

 عصام اللباد . د

I read your daily letters or whatever you call it. 
They are so stimulating. 

I am just worried about the message given to young 
students and residents about the new psychotropics. I 
read the book of Marica Angel, and many doctors and 
residents here are aware of her work. There is also a 
big study called CATIE in two parts, CATIE I is a 
comparative study done in a huge number of pts, 
comparing the efficacy between typical and atypical 
antipsychotics, and showed no significant difference, 
that is true. The issue on the adverse effects. The 
adverse effects profile is different between the two 
groups. Nobody said that they are without side 
effects. The issue is how different is the adverse 
effects. As example, Zyprexa can cause Diabetes in pt 
with family history or diabetic tendency and also 
hypercholesterolemia, but does not cause tardive 
dyskinesia or EPS. So, can be used more safely in pt 
with early tardive or family history of tardive, and 
Geodon causes atrial fibrillation (in fact not more 
than haldol) but does not cause weight gain or 
hypercholesterolemia, and can be used in people with 
the tendency to gain weight, which is a serious 
problem too in pt with weight problem, asthma, sleep 
apnea and with noncompliance due to weight gain.  

What I want to say, that the efficacy of the new 
drugs are not less that the old ones, and the adverse 
effects profiles are different and this give the 
psychiatrist a wider range of selecting the meds. But 
finally the cost-benifit issue is importnat to put in 
account. In Egypt, I agree with the opinion that the 
cost benifit issue to be well-considered. 

Thanks again.  

 :حييى. د

 عصام .آتب إلينا الصديق القدمي، الزميل البعيد اآلن د
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هذا التعليق -وهو ىف الواليات املتحده حاال–اللباد
ت لنشره آما هو دون ترمجة لضيق الوقتباالجنليزية، فاضطرر

صباحا، بريد اجلمعة يدخل املوقع 10.30وصلىن اليوم الساعة (
 )بعد ساعات

عصام أيضا تعقيبا على قضية. وقد سبق أن آتب لنا د 
الكره أجلت الرد عليه ملرحلة مناقشات القضية وهى مرحلة مل

ليس عسريا ترد بعد، وأعتقد أن ما جاء ىف رسالته باالجنليزية
عصام أال تصلهم. أن يقرأه األطباء األصغر الذى يهتم د

 معلومات ناقصة أو ملتبسة،

أما تفاصيل احلسبة والتناسب بني اآلثار العالجية، 
واآلثار اجلانبية ىف العالجات القدمية، مقارنة بالعالجات
احلديثة، وأيضا ما يسمى دراسة اجلدوى خاصة عند الشعوب

 ذلك ميثل ىل مها حموريا حيتاج إىل تنظري مفصل، الفقرية، فكل
وهلذا. اخل...وعودة شارحة لفروضى عن طرق عمل الدواء

عصام حيتاج ردا مطوال وتفصيليا أمتىن أن أرجع. فتعقيب د
إليه قريبا، ذلك أن ىل تفسريا خاصا وعمليا أمارسه منذ ربع

ىف املوقع أثبت بعضه) خالل آل ممارسىت منذ نصف قرن  من(قرن 
، أشري إىل بعضها على سبيل املثالPower Pointىف صورة شرائح 

 .ال احلصر

 Drug in group therapy -   Mode of  -البقاء لألنفع 
drug action -  Integrative Therapy Biorhythmic 

Evolutionary Approach 

 حييي . عبارة لــ د: رامى عادل. أ

يستثرينا هذه التجربة ان  من خالل  تعلمنا  ياه لو
منتهى الكراهية للدواء من قبلنا حنن: الغموض اىل غموض منري

جسديا ومعنويا، يدامهنا، جيعلنا  الدواء يقتلنا اانني،
بنريل على روحنا، احيانا  اني/لدرجه اننا  لقمه سائغة

 ورغم ذلك. الغضب فني الكرامة فني االحالم، آل ده اتبعطر  فني
  )رغم االرهاق(العالقات والعمل يفيدنا املشي والتغذية و

 .اخرى نتعلم آيف يرانا الناس مره

 :حييى. د

ليس آذلك متاما يا رامى، وجهة نظر املرضى ومشاعرهم البد
ان توضع ىف االعتبار، لكن ليس لتأخدها قضية مسلمة، أنا ضد

وتنكر أمهية الدواء،" ضد الطب النفسى"املدرسة الىت تسمى 
رس الىت تدعى أن املرض النفسى هو جمردلكنىن أيضا ضد املدا

فساد آيمياء املخ، وبالتاىل البد هلا من تصحيح آيميائى،
.وياليتك تتطلع على الشرائح الىت أشرت إليها ىف ردى على د

 . عصام اللباد حىت لو مل تقرأ تعقيبه باالجنليزية

 ..مث أنتقل إىل قولك ىف تعقيب آخر، لكنه متعلق باملوضوع
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                               :رامى عادل.أ

لنتحقق، نتالشي  -بالدواء أيضا –قد تصدمنا رؤية املعىن 
يفور داخلنا لنلتئم، نغمض فنرى الداخل، نتخبط لنتزن،

- يعانقنا احللم يشلنا فنتطاير والشرود يعيدنا لصوابنا،
 لنلتحم ونكون، حياصرنا الوهم أيضا فتلفظه أنفاسنا -شذرا

 سالم يا عم! فتنهمر احلمم، آوىن بردا وسالما  احلره، نتيقظ
 حييي

 :حييى. د

قد تصدمنا رؤية(أرجو أن نقرأ معا مجلتك األوىل بالذات 
لنتحقق، يفور داخلنا نتالشي  -بالدواء أيضا –املعىن 
، وأيضا بقية ما قلت لنتعلم آيف ننصت لنوعية)لنلتئم

اها ىف الدم، والبول وهذهفاعلية األدوية وليست فقط مبستو
 اهلوامش الثانوية

*** 

نتعلم من إمرأة أمية، ونتأمل لقهرها(حييى جعفر . د
 2008-6-9)سحقا

آيف ميكن ختطيه أو.. إغراء الربط السبىب بني حدثني
 .ربنا يسرت.. جتاوزه

 :حييى. د

ميكن جدا، وأسأل الطبيعة الكموية، والرياضة الكموية،
واملعرفة الصوفية، واحلتمية الغائية، وأعتقد أنك تعرف ىف

 .هذه ااالت ما يدفعك أن تستزيد

*** 

 2008-6-30) قصة قصرية(حييى جعفر . د

أى.. هو وسيلة أو خمرج رائع، ولكنه يظل أدبا.. نعم
 .ليس معرتفا به ىف حول العلم وسلطان املنهج

 :حييى. د

"قصة قصرية"لتعقيب على مل أفهم جيدا، وآيف يكون هذا ا
، ومع أنىن مل أفهم، فإىن موافق، وأذآرك2008-6-30يوم 

 .تشمل األدب !!) العلمية(مبوقفى آيف أن مناهل املعرفة 

*** 

!!الكراهية وننكر..!! حنن خناف من احلب(حييى جعفر . د
 2008-7-1)إذن ماذا؟

وااللتزام به سجن) لكنه الزم(املنهج خطر ) آسر(اخرتاق 
 األزمة.. وصلتىن احلرية) لكن احرتامه ضرورة(
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 :حييى.د

جمرد أن تصل احلرية، وال تتوقف بسببها، هذا حل رائع، أعىن
 .هذه هى البداية الحتمال حل رائع، وهل منلك غري ذلك

*** 

- 7-2) عن األدوية اجلديدة باهظة الثمن(حييى جعفر . د
2008 

ومن قاهلا يكتسب ثقة بإنتمائه ملؤسسة.. الكلمة مبن قاهلا
 .العلم املنهجى الداعم واملدعوم من شرآات الدواء العمالقة

 :حييى. د

 .فماذا نعمل؟

 عصام اللباد لو مسحت.أدعوك لقراءة تعقيب د
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