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 :مقدمة

تزداد جرعة الطب النفسى –أو لألسف  –تدرجييا واحلمد هللا 
والتحاور املهىن، وإن آانت ال تبتعد أبدا عن احتمال آوا
طريق إىل املعرفة عامة باملعىن الذى التقطه الصديق مجال

 .عامة" نقد النص البشرى"الرتآى 

وهو غري باب(ىف احلوارات " استشارات مهنية"باب  حيتل
مساحة أآرب") حاالت وأحوال"وأيضا غري باب " اإلشراف عن بعد"

 .فأآرب

هيا نأمل ىف قدر من التوازن، حسب ما يردنا من آراء،
 .فهى الىت ستحدد التناسب املمكن، أو املطلوب

 :أوال مبا ليس آذلكولكن دعونا نبدأ 

 مجال الرتآى. د

أتواصل معك من جديد ألحيطك مبا مت التوصل إليه فيما خيص
انعقاد مؤمتر احتاد األطباء النفسانيني العرب، استقر الرأي

ال يفصل الواحد عن  PanArab""لـ الـ   أن يعقد مؤمترين
2008جوان ( األخر سوى شهرين، حيث يعقد املؤمتر العاشر مبصر 

سأشارك إن شاء اهللا) 2008أوت (واملؤمتر احلادى عشر بسوريا ) 
حنو تواصل وتأصيل: " بورشة عمل حتت عنوان" مؤمتر دمشق"ىف 

أعرض فيه ما حققته" عربي للعلوم النفسية العربية
بعد مخس سنوات من" الشبكة العربية للعلوم النفسية"

انطالقتها وإنه ليشرفين دعوتك مشارآيت هذه الورشة بعرض
على الويب" ت اإلنسان والتطوريوميا"لتجربة   قراءتك

والديناميكية اليت أدخلتها بني أهل االختصاص، إن مسحت ظروفك
 .وأجندتك

 :حييى. د

على: شكرا يامجال، مرة ليست أخرية أبدا، على آل شئ
مث. صدقك وتضحيتك وعواطفك وانشغالك مبا يهمنا معا وأآثر

 كرمية أرجو ان تقبل اعتذارى عن عدم االستجابة لدعوتك ال
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بالنسبة للمشارآة ىف مؤمتر دمشق، وأال تتصور أن ىف ذلك عزوف
ىف مؤمتر  أو انسحاب، هذا وسوف ألقى حماضرة افتتاحية

القاهرة أعتقد أا أقل فائدة من أية نشرة آتبتها ىف
يوميات اإلنسان والتطور املتواضعة، من يريد ان يعرف رأىي

إن آان–يفتح بريده أو بعض رأىي العلمى ليس عليه إال أن 
أو يفتح املوقع، ويسمح لنفسه أن مير ببعض ما أقول -عندى

يوميا، وليس مرة آل بضع سنوات، فضال عن فتح فرصة النقاش
 املستمر طول الوقت، طول العام، يوميا ما أمكن ذلك،

مازلت يا مجال، رغم آل ذلك أآرر أنىن مع عقد املؤمترات
جتماعى واإلنساىن جدا، مث اىن احرتممتاما، ألنىن احرتم دورها اال

السيما –بوجه خاص جهدك وأقدره متاما، وأشعر أحيانا 
وعن(أنك تقوم به باألصالة عن نفسك والنيابة عىن  -مؤخرا
وبالتاىل ليس عندى أية اعرتاضات على حضور هذا  )أمثاىل

 املؤمتر أو ذاك، لكن اعذرىن يا مجال

 آل وقت وله آذان 

 ؟"أليس آذلك"

 أنا أحبك

 ربنا خيليك وينفع بك يا شيخ، 

 .واآلن هات ما عندك عن الربيد وغريه

 مجال الرتآى. د

حدث مما ال يعرفه أحد إال" تساءلت عن هذا الذي.... 
تساءلت إن آان... عليهم/علينا/ خفت منه عليك"... أربعة 

قد يكون هذا... يبدد خويف أم يرفعه" حدث"معرفة هذا الذي 
احرتمت فيك أنك أعلمتنا و مل تعلمنا، وأن..ّ. ن ذاكوقد يكو

أليس من صميم ديننا أال نسأل عن... آّل على ما وصله  يبقى
ومهما آان هذا الذي... أليس ذلك رمحة بالعباد... أشياء

لك هي من قبل الذي/ دعواهتم/دعواتنا/فدعواتي" حدث"
لينا،دعواتنا ملن حنب حق ع"...حدث"ومن بعد الذي   "حدث"

لإلنسان/لنا/هلا/هلم/لنفسك/إْن هم تغريوا أو مل يتغريوا، دمت 
 .ودام عزك و عطاؤك

 :حييى. د

هذا من أحسن مافعلت يا مجال، وآنت أتوقعه منك... 
مقارنة مبن آانوا سيسألوىن عن ما ال أملك له جوابا شافيا،
وآنت سأهرب من اإلجابة آما أفعل معك اآلن، عالقىت مع

  "الغيب"عالقة خاصة جدا، ال تقل عن عالقىت مع " القدر"

القدر جيدد لك التعاقد بني احلني واحلني لتستمر، فأشعر أن
مادام اهللا قدر لك: اهللا سبحانه يرسل إىل رسائل من خالله تقول

ان تعيش حىت هذا العمر، وأنه مازالت لك الفرصة أن حتمل
اإلضاىف وأرنا ماذاأمانة االختيار والفعل، فخذ هذا الوقت 

 !تفعل
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أنه مهما وصلت إىل رؤى:أما عالقىت مع الغيب فهى تقول ىل
ومفاهيم ونظريات فمازال ىف الغيب ما ينتظرك حىت تؤآده أو

 تعدله أو أى شئ 

هذا ما آان من أمر ما حدث وماترتب عليه من قرارات
 خاصة وعامة،

 .صادقنيوادع ىل يا رجل أآثر، فأنا أحتاج دعوات آل ال

 مجال الرتآى. د

 )من بريد اجلمعة(املقتطف 

، تلزمِنى آما يقول"آبريى"أشرتيك "هل تقبل يا مجال أن " 
هبذا وذاك" اللى مالوش آبري يشرتى له آبري: "املثل عندنا

 !!"مجيعا؟

، فما حاجتك إىل"آبرينا"و أنت " آبري"إىل " آبرينا"هل حيتاج 
إمنا حيصل الشرف يل لو قبلتين خادما يف رحاب علمك أل... آبري 

عّلين أهتدي   منه ما يفتح به بصريتي و ينري عقلي و يعّمق وعيي،
  والنص) النص الكوني/النص البشري(إىل قراءة النص املنظور 

، عّله يصلين قبس من نور)نص الشهادة / الغيب نص ( الالمنظور 
احلق، يف زمن"آبرينا"أنت ...علمك أو بعض مما فتح اهللا به عليك

 . و ما أآثرهم حولنا" الكبري املضروب"زمن    الزيف،

 :حييى. د

 حاسب على يا مجال اهللا خيليك،

أن يكون لك آبري ختتاره هو مفتاح احلرية احلقيقية ، 
الكبري هو الكبري، وهو ليس وىل األمر القاهر، الكبري هو الذى
يشعرىن بذاتى احلقيقية وهو جبوارى، هو الذى ال يرتآىن لذاتى

"حتقيق الذات"الومهية املغرورة املهتزة املتنافسة ىف سعار 
لغرب مع أنه مل يعد لهذلك املفهوم الذى استوردناه من ا

لقد –أو عند بعضهم على األقل  –نفس القيمة حىت عندهم 
وحل حمله) أعىن بعضهم أو أغلبهم.. ال،(استبدلوه يا مجال 

ومع ذلك فنحن مازلنا(املتواصل " امتداد الذات"مفهوم 
ال يدل) حتقيق الذات(، هذا الوهم القدمي )نقدس املفهوم األول
هتزاز وليس على الكدح، والسعى وهو هوإال على النقص واال

 .ما يكمن وراء هذا الصراع حول املؤمترات وغري املؤمترات

 حممد حسن منصور. أ

رزقىن اهللا برباء  واحلمد هللا متزوج سنة 28أنا سىن .... 
االملانيةعام متخرج ىف آلية اللغات والرتمجة قسم اللغة )ولد(

وانا اآلن )واجلماعة دولمن عند حبايبك هيجل وفرويد (2002
مناقشة رسالىت للماجستري عن املصطلحات االسالمية ىف بصدد

 .املعاجم االملانية

 :حييى. د

 انتزعت هذا اجلزء من رسالتك يا حممد ألعرفك وأعرف 
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األصدقاء بك، وألنه وما يليه وصلىن ىف وقت مناسب جدا، إذ
رأى فيه، مبوضوع عام ىل -بشكل غري مباشر –وجدت أنه يتعلق 

 وموضوع خاص ىب شخصيا ىل تعليق عليه،

أما اجلزء األول من رسالتك وهو اخلاص باستشارتك الشخصية
فسوف أرد عليك ردا مباشرا على بريدك اإللكرتوىن ألنىن تعهدت

بالنسبة لالستشارت الىت خترج عن جمال –ما أمكنىن  –بذلك 
ات املعرفية حولاالستشارات املهنية بني الزمالء، وعن احلوار

 .القضايا املطروحة

 وبعد

لقد فرحت أن هناك ختصص ىف آلية اللغات والرتمجة هبذا
الشكل، مث إىن فرحت أنك عرفت بنفسك من خالل حدسك النقى

"حبايىب"واجلماعة دول، فهم " هيجل، وفرويد"بعالقىت بكل من 
 . حقيقة وأنا أعرتف لك هبذا احلب لدرجة الضعف

فيمكن أن ترجع إىل بعض موقفى منه ىف" ويدفر"أما عن 
أما   "علم وشائعات"حنن وفرويد اآلن " 2008-4-29"نشرة 

فقد أحببته أوال من خالل حب حممد ابىن له، مث من خالل" هيجل"
قدس اهللا روحه، مث من خالل صعوبتهزآريا ابراهيم، . د.أ

البالغة الىت أعادتىن إليه مرارا، ولعلك ال تعلم حىب ألملان
آارل"آخرين آانوا أقرب إىل مما تتصور، مثل حىب لكل من 

 Generalصاحب آتاب اإلمراضية العامة ىف املرض النفسى" ياسربز
Psychopathology  وظل هو املرجع 1923الذى ألفه سنة

اسى ىف اإلمراضية الوصفية ومل يرتجم لإلجنليزية إال سنةاألس
1962، 

دراسة ىف علم"ورمبا آان دافعا خفيا لكتابة آتاىب األم 
آان 1969 - 1968رنسا وحني آنت ىف ف "السيكوباثولوجى

الربوفسور بيري بيشو يتغىن به، ويزمع ترمجته للمرة الثانية
إىل الفرنسية ألن الرتمجة األوىل مل تعجبه، ناهيك عن عالقة هنرى

مرجعى الفحل ىف طب النفس وعلم نفس الشعور Henrey Eyإى 
وعالقته باألملانية، وبالذات بالفلسفة األملانية، مث خذ عندك

 .وريادته للتحليل النفسى الوجودى Bins Vagnerاجنر بنزف

اخلاص بك فهو موضوع رائع وهو  أما عن موضوع املاجستري 
الذى جرجرىن إىل آل هذا االستطراد، ولكنىن أحذرك من أن يكون
مدخال إىل تصور أسبقية أو تفضيل حضارة على أخرى آما

سالم، وهميستسهل املؤلفُة قلوهبم وآأم يدعمون بذلك اإل
ينسون تداخل احلضارات وخدمة بعضها البعض طول التاريخ

 .بديال عن مزاعم الصراع واحملو الذين شاعا مؤخرا

آنت دائما يا حممد أمتىن أن أقرأ فرويد باألملانية حىت ال
من االجنليزية ورمبا من( IDأظلمه، وآم رفضت ترمجة الـ 

، آذلك آان احلال معىاخل" ... اهلو"أو " اهلى"إىل ) األملانية
وأنا أحاول أن أتعرف على املدخل الوجودى للطب النفسى من
خالل بنز فاجنر، بصراحة حنن نظلم هؤالء الناس وحنن نقرأهم مث

 لثانية أو الثالثة مث حنكم عليهمنقتطفهم من ترمجة من اللغة ا
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هناك آلمات باألملانية دخلت الطب النفسى آما هى للعجز
 . على ترمجة دقيقة هلاعن العثور 

 هذا حيدث أيضا بالنسبة للرتمجة من لغات أخرى،

Erotics تصور يا حممد أنىن أقرأ اآلن آتابا بعنوان 
 Eroticism وبداخله يستعمل املؤلف جورج باتاى آلمة 

هذا الكتاب آتبه مؤلفه سنة) آأما مرتادفان(بالتبادل 
،1962جنليزية سنة بالفرنسية وترجم ألول مرة إىل اال 1957

وال أجد رد عنوانه آلمة 2008وأنا أقرأه اآلن سنة 
& Eroticisبالعربية تصلح للرتمجة، آشفت على الكلمتني 

Erotics ووجدت ألفاظا شديدة البعد عن املعىن املراد، بل
ومل) اجنليزى –اجنليزى (إنىن آشفت عن الكلمتني باالجنليزية 

 .أعثر على ضالىت، ومل أرجع للفرنسية بعد

الوعى باجلنس آخربة"يعىن بالكلمة حتديدا ) املؤلف(الرجل 
مبناسبة اآتساب اإلنسان  Inner Sexual Experience" داخلية

الذى   Animal sex للوعى، وهو هبذا مييزها عن اجلنس احليواىن 
ميارسه أغلبنا دون أن يعرف مستواه ، فهل هناك آلمة

ال أخفى عليك(بالعربية تقابل هذا العنوان وهذه الظاهرة؟ 
حىت اآلن مل) أنا مل أقرأ حىت اآلن إال ستني صفحة من الكتاب

أنتهى من قراءته قد أعثر على الكلمة املناسبة، ورمبا حني
 . أجدها، أو لعلك تساعدىن

 حممد حسن منصور. أ

أتكسب ىف الوقت احلاىل(عمال ىف جمال التخصص حىت االن مل اجد
أنا حببك"آخر أود ان اقوله  هناك شىء) من الدروس اخلصوصية

 وبرآاته والسالم عليكم ورمحة اهللا" ىف اهللا

 :حييى. د

نة أن أبلغك أن هذاأشكرك، وأصدقك، وأرى من األما
عادة ما يهزىن هزا، خصوصا إذا أضيف" احلب ىف اهللا"التعبري 

ما يصلىن منه ليس" افرتقا عليه"و" اجتمعا عليه"إليه تعبري 
"افرتقا عليه"له أبدا عالقة بالتفسريات التقليدية خصوصا 

هذا االستلهام الذى أفهمىن هذا التعبري حضرىن أثناء ممارسىت
 ."2007-11-26يومية "معى العالج اجل

لكن دعنا منارس تفسريا عمليا من واقع وصول خطابك هذا ىف
إن شئت يا حممد أن تعمل معنا، ولو مؤقتا،: وقت مناسب له

إجابىت حاال فأهال بك، وهو جمالىف اال الذى أحملت إليه ىف 
يتعلق حببك هذا ىل، آما تقول، واستلهامى السالف الذآر، من

 .هذا التعبري

وهو ليس جمال ترمجة حتديدا، لكنه جمال توثيق وتفريغ 
ملئات احلاالت واجللسات العالجية الىت قمت هبا ىف العشر سنوات

الث ىف نسخ ثالثاألخرية مث احتمال وضع ترمجة حتتها باللغات الث
 االجنليزية والفرنسية واألملانية ىف مرحلة الحقة
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 أرجو اإلتصال ىب إن آان لديك وقت،

 . وشكرا ىف مجيع األحوال

*** 

   :نشرة ليست للقراءة

 :أسامة عرفة. د

ستطع تأجيلهما وال أدرى هل مها أيضا ليسوامالحظتان مل أ
 للقراءة ؟؟

إن أنقى حاالت العواطف خربهتا لدى الفصامى النشط -1
وأقصد !!!وليس لدى الشخص العادى وليس الفاتر املستتب

العاطفة منفصلة عن الفكر ومتحررة من الدفاعات بأنقى
مثاللدرجة آنت ال أرى العاطفة بل أرى املصدر مبعىن ال ارى 

 وال أرى إن جاز.. عاطفة الكراهية بل أرى الكراهية نفسها
 .... بل أرى األمل نفسه و هكذا) عاطفة األمل(التعبري 

 :حييى. د

ماذا تعىن يا أسامة؟ الناس ال تقرأ إال ما هو ليس  .…
 مطروحا للقراءة، أال تعرف ذلك؟

بعض ما آنت أنوى الرجوع إليه، لعل ذلك يكون مدخلنا
عادة اآتشاف العواطف مبا هى بدًءا بالنظر األمني ىف هذاإىل إ

التعرى الذى يواجهنا به الفصامى وحنن نتهمه بالتبلد،
 إخل،... واالبتسام الفاتر بال معىن

لعلك قرأت دعوتى حاال لالبن حممد حسن منصور لأللتحاق 
بنا لتأسيس مؤسسة ترصد مثل هذه احلاالت لعلها تفيدنا

ملا نقدمه من تنظري، ولعلك) االآلينيكى(لى لالستشهاد العم
تتابعنا حني نعود ملناقشة الكراهية من واقع جلسة اليوم

مع ثالثة فصاميني، مما 4/6/2008ىف العالج اجلمعى ) األربعاء(
 .سيأتى بعض التلميح إليه ىف بريد اليوم

مث لعلك تتذآر آيف آان مدخلنا إىل هذه القضية ىف هذه
 .من باب الفصام أيضاالنشرة 

 .ربنا يسهل ونستطيع أن نربط األمور بعضها ببعض

 :أسامة عرفة. د

أليس االيقاع احليوى هو أيضا جدلية بالطول عرب الزمن
  ؟؟ وآأنه هو هو جدلية الزمن

 :حييى. د

ماذا جرى يا أسامة؟ هل -تقريبا-  نعم نعم، هو ذاك
وصلك آل شئ حبدسك مرة واحدة، هل انت تسبق األحداث أم تصل

2007-11-4يومية (فصام؟   ما انقطع حني عرضنا نشرة حالة
 ")لفصامعن ا"حاالت وأحوال 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   6
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 :أنس زاهد.أ

املقال دعىن أعرتف ىف البداية أنىن حباجة إىل إعادة قراءة
لكىن وجدت أن قراءتى). نشرة ليست للقراءة(مرة أخرى 

للمقال قد تتسبب ىف إعاقة ما ترسخ ىف وجداىن من انطباعات،
 الكلمة األآثر إيالما هى آلمة. آان هلا وقعا مستفزا ىف نفسى

العبارة الىت أشعرتىن بالغيظ فهى تلك الىتأما ). التناغم(
)ال أدرى شيء من هذا القبيل(احليوى أو  تصف اإلميان بالنشاط

 املقال جعلىن أشعر بالكره آفضيلة،. 

أزعجىن جدا جدا رغبة الدآتور. إىل لعبة الُكره بالعودة
رمبا. على أا نقيصة حييى ىف التطور ، وتصويره للبدائية

أعجبىن بصراحة شديدة. ت ، لكن هذا ما وصلىنأآون قد أخطأ
أقرأ لغة علمية حرآت مشاعرى بصورة سلبية أحيانا أن

بالفخر ولن أعيد شعرت. وبصورة إجيابية أحيانا أخرى 
 املصطلح الذى استخدمته ألنه بالتأآيد حيتوى على دالالت ما،

مل خيطر بباىل عندها سوى. حديث الدآتور عن الغريزة  عند
الوعى أثناء النشاط اجلنسى نس ، لكىن أحسست أن تداخلاجل

ال أقصد هنا التأمل ، أقصد. يؤثر عليه بصورة سيئة للغاية
 . شكرا لسعة صدرآم  الوعى

 :حييى. د

يا أنس، أهال بك، فرحت حني أرسلت ىل تعليقك على
الكراهية وأنا مازلت أذآر آتابك عن زرادشت ونيتشه وهو

العام املاضى وأنوى تقدميه ىف ندوةمن أهم ما قرأت ىف 
 عندنا،

استفزازك،: أما ما وصلك من املقال هكذا فهو رائع آله
وانزعاجِك، وفخرك ورفضك وقبولك وتعجبك  وآراهيتك

وأما عن بقية ما طرحت من قضايا فلعلك. إخل... ونقدك
تتواصل معنا حني نعود إىل مناقشة مداخالت الكراهية،

 لذى نعريها به،وبالذات املنهج ا

وأخريا وليس آخرا أدعوك أن تفكر ىف أن األمر حيتاج إىل
مدخل آخر، وأجبدية أخرى حىت نتفاهم أو نتخاصم حول الباقى

 شكرا

أرجو أن تقرا ردى على حممد حسن منصور بشان آتاب
Erotics  عند البشر، واخلربة" اجلنس"وفيه إشارة إىل

 .ولنا عودة الداخلية به، وعالقة ذلك بالوعى،

**** 

 :استشارات مهنية

ننصح الضيف الذى مل يقرأ االستشارة يوم: ملحوظة(
أن يقرأها حىت يستطيع متابعة  "2008-5-11 يومية"صدورها 

  )احلوار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   7
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            هالة محدى البسيوىن.أ

أدخلت على شعور" مع بعض"مشرية أنيس تعبري . استخدام د
طيب، ورمبا هو نفس الشعور الذى قد يصل إىل املريضة إا
ليست لوحدها وأمنا هناك من يقف جبانبها ويساعدها ىف التغلب

 .ل من القلقأو التقلي

 :حييى. د

عالجغالبا هل تذآرين االشارة إىل " املواآبة"هذا هو معىن 
 ؟"2007-2-26يومية "املواجهة، املواآبة املسئولية . م.م.م

 مروان اجلندى. د

املريض على مستوى شخصى هلا دورعالقىت مبا يشكو منه : إذن
 .آبري ىف العملية العالجية

 :حييى. د

لعلك ال تعىن مبا هو" على مستوى شخصى"مل أفهم حكاية 
 ،"اخلصوصية غري املهنية"شخصى ذلك املعىن الذى يشري إىل 

هنا مبعىن إنساىن مهىن ألنه املستوى" شخصى"فهمت آلمة 
هى عالقة آل إنسان بكل: األعمق واألصدق ىف العالقة العالجية

الطبيب واملعاجل حنو الصحة: إنسان، معا، وىف حالتنا
ذلك احلب والكره والرفض والقبول حىت حنقق  والفاعلية مبا ىف

 .معا ما هو أحسن فأحسن لكلينا، فالناس

 مروان اجلندى. د

أحيانا آثرية أثناء جلسات العالج الفردى أواجه داخل
وبني ما) آإنسان وشخص وطبيب(أنا نفسى صراع، بني ما هو 

أم مبا) أخ –آأب (يعرضه املريض وال أدرى هل أتصرف بنفسى 
أعتقد أنه سوف يريح املريض آمعاجل مبعىن إىن باحس إن جوايا
أآرت من شخص ىف خناقة مع بعض وده ساعات بيخليىن أسكت قدام

 .املريض لفرتة

 :حييى. د

مفيد، حىت لو آان السكوت السكوت أمام املريض هو فرصة إلنصات
حيرتم ذلك، أما تصرفك آأخ –عادة  –هو حرية مؤقتة، فاملريض 

ووالد فهذا جزء ال يتجزأ من ثقافتنا اخلاصة الطبية والعالجية،
على شرط احلذر من فرض الرأى بال مشارآة، وجتنب النظر من أعلى

 .للحكم حىت لو بدا حكما علميا أو الفتة تشخيصية

 ملهدىحممد ا. أ

آيف أن ذواتنا الداخلية قد تكون نابعة(أرجو توضيح 
وهل هذا األنطباع راجع لقوة) من ذوات خارجية منطقية

العالقة أو القرب أم أنه قد يكون راجعًا أيضًا لُلْكره
 .والتسلط أو اإلعتمادية

 .أرجو شرح هذه الفكرة تفصليًا لو مسحت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   8
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 :حييى.د

وجتربىت، وال أستطيع أنهذا موضوع هام جدا ىف آل فكرى 
أشرحه ىف آلمات، وسوف نرجع إليه ىف مناقشات التداخالت
والتعقيبات حول موضوع الكراهية، وأيضا األلعاب الالحقة

ىف العالج اجلمعى،) األربعاء(ومنها لعبة أجريتها أول أمس 
 .آل ذلك ىف نشرات قادمة، لعلها تكون قريبة

 حممد الشاذىل. د

عراض منذ البداية هبذا الشكل أظن أا قدحماولة تفسري األ
 .تعطل أو تغلق طرقًا بديلة وال أظنها تساعد ىف البداية هكذا

 :حييى. د

 .أوافقك، وقد جاء بعض ذلك ىف ردى

 حممد الشاذىل. د

النقاب واللحية رمبا يشريان إىل وجود إشكالية ما ىف
اجلنسيةالعالقة بني الزوجني، مبا ذلك العالقة العاطفية أو 

 .والىت رمبا يكون هلا دور آبري ىف العملية اإلمراضية

 :حييى. د

 ال أوافقك،

على اتفاق ما بني –غالبا  –هذا أمر خاص، وهو يدل 
 الطرفني، على مستوى معني من شكل ارتضاه االثنان،

 .أما أن يثبت أنه فرض فرضا من أحدمها على اآلخر، فهذا أمر آخر

 أسامة فيكتور. د

احلالة شيقة وثرية وتثري الكثري من التساؤالت لكن طبعًا
ألنه يشغلىن حىت قبل عملى بالطب –ما أريد أن أسأل عنه 

التأثري السئ من بعض الناس: النفسى هو ما قلت عنه حضرتك
على بعضهم، ليس فقط باإلحياء، فأنا سابقًا وحاليًا اختيل أن

اإلحياء بشئ ما بعض الناس هلم نفوس قوية قادرة ليس فقط على
لشخص ما ولكن أيضا أرى أن نفوسهم قادرة على تعتعة
مكونات أو آيانات نفوس بعض البشر الضعاف أو القابلني

 .لألمراض النفسية لدرجة حدوث املرض النفسى

 :حييى. د

 ليس األمر هكذا متاما،

أنا مل أعد أبالغ ىف تقييم أثر إحياء شخص على آخر باملعىن
 نتداوله سابقا،الذى آنا 

هو اإلقحام القسرى إلمراضية –فيما أعتقد  –اخلطورة اآلن 
شخص طاغ على شخص تابع أو سلىب وهو ما أمسيته اإلمراض املقحم

Folie Imposé ،)األصل بالفرنسية ألنه وصف أوال هبا( 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   9
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اخلطورة ىف هذه احلالة أن الشيخ هو الذى جسد للمريضة
، وأنه سيأتى هلا ىف صورة زوجها وهوالصوت باعتباره أنه جىن

ما ترتب عليه تعميق فصل الزوج آجسم غريب، مغرتب، بكل ما
 .ميكن أن تنشأ عن ذلك من مضاعفات

وسنعود إىل شرح بعض ذلك ىف حاالت مباشرة، فنحن هنا
 .ملزمون مبا جاء ىف نص االستشارة ال أآثر

 مىن أمحد فؤاد. أ

قة بينها وبني الزوج قبلحنتاج ملعرفة معلومات عن العال
 .وبعد الزواج وآل االمور املتعلقة به

 :حييى. د

 طبعا، وقد ذآرت ذلك ىف ردى

 مىن أمحد فؤاد. أ

مشرية وتعيش. اشعر أن املريضة سوف تشفى جيدا مع د
 .حياهتا الطبيعية

 :حييى. د

 أنا أيضا أثق ىف ذلك، ربنا يسمع منك

 جاآلني عادل. أ

ك على تأجيل التفسريات حيث أنىن الأطمئنيت من آالم حضرت
أميل إىل وضع تفسري فرضى واضح من أول، مرة وأحيانًا افاجأ
خبطأ فرضى وأجد أنه أحيانًا ال يؤثر، وأوافقك على ان األهم

 .هو ما تتمحور حوله اخلربة العالجية لصاحل املريض

 :حييى. د

 العالج األمني هو سلسلة من الفروض املتغرية، شكرا

 اآلني عادلج. أ

مبدئيًا أود أن اشكرك جدًا على هذا الباب والذى يؤآد
على استحمالك ومثابرتك هذا الذى يفوق آل توقع أو حتمل،
فلقد تعلمت الكثري من هذا مبقدار ال يقل بل يكثر عن العلم
واملمارسة، فأنا ممتنة لك ىف حماولة بذل جمهود هذا االشراف

 .رستناالذى يصعب ىف أى مدرسة غري مد

 :حييى. د

ربنا خيليك وينفع بك، حنن لسنا إال جتربة حتاول أن تنجح
وسط جتارب أخرى آثرية نعرفها أو ال نعرفها، حتاول أيضا ىف

 .نفس الطريق

 هاىن عبد املنعم. د

 ذاته (وصلىن إن آل بىن آدم متعايش مع اجلن اخلاص به 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   10
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مواجهةىف حالة تبادل معايشة جتعله أآثر مرونة ىف ) األخرى
االحداث وعند غلبة األحداث وعدم القدرة على املواجهة تظهر

فيهرب) اجلن أو القرين أو الشيطان أو شيطانه(ذاته األخرى 
 صح؟... به بعيدا

 :حييى. د

 يعىن،

 تقريبا، 

على شرط أال يكون اجلن اخلاص لكل منا جنا يفرض نفسه 
ا، ىف احللمآما هو شائع، بل هو يبقينا ىف حوار متصل معن

 .وال مؤاخذة، اجلنون.. واإلبداع، و 

 حممود حممد سعد. د

هل التأثري السيئ من بعض الناس على بعضهم بطريقة غري
االحياء ييسر لنا تفسري علمى للسحر واحلسد الذى أومن هبما؟

 أرجو التوضيح؟

 :حييى. د

مل أفهم جيدا مغزى استبعادك لإلحياء، خاصة وأن... 
دى هو على مستويات عديدة، من أول االستهواءاإلحياء عن

العاطفى السطحى، حىت غرس برامج بيولوجية جاهزة، مرورا
بغسيل املخ وغريه، وهذا غالبا ما سوف نرجع إليه مىت جاءت

 املناسبة

أرجو أن يكون إميانك بالسحر واحلسد مشروط بشروط قدرتك
ى منهما،على مواجهة أى أثر تتصوره هلما وليس االستسالم أل

 وهذا وراد،

واإلميان هبذا أو ذاك له أشكال خمتلفة، حسب الثقافة 
العامة، والدين احلقيقى، والدين املشوه، والثقافات

 .اخل... الفرعية

**** 

  لكن سيد قومه املتغاىب: تعتعة

 :مدحت منصور .د

وآان لنا رئيس  آنا جمموعة من النواب العبط  تصادف أن
أومهنا أنه أعلم أطباء األرض صدقناه وإذا رزع قسم إذا

إذا ادعى أنه يستطيعوواحدا منا على قفاه مل يعارضه أحد، 
أن يبطش بأى طبيب ارتعبنا ومل نقاومه أو نقّومه حقيقة إىل

طلبا للمديرية يطلب فيه ق نفسه، فأتى يوما وقدمصّد ان
املستشفى واستبداهلم بنواب نقل آافة نواب املسالك خارج

ىف جراحة عامه وساق مربرات آوميديه منها التخريب املتعمد
,آانت وقتها نكتة آبرية ىف الوسط الطيب). إرهاب يعين(القسم 

 .عليه مسكني جنينا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   11
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 :حييى.د

هذه التعتعةشكرا، وإن آنت مل أفهم العالقة جيدا بني 
وما جاء هبذه اخلربة املؤملة الىت حتكى عنها، ومع ذلك تلقيتها

 !!باحرتام وأمل وحذر معا، لعله خري 

 :على سليمان. د

تذآرت قصة خرافية عن واحدة توىف موضوع ىف غاية األمهية
.جانب زوجها من الضماء الن مياه السيول حاصرته من آل

ث بعد املائه دوال زراعية ميكنوادرآت ان ىف دول العامل الثال
  حاجة ثلث سكان العامل وعدد سكاا ان يغطى انتاجها

وميوت آالف اليتجاوز عشرات املاليني ومع ذلك جتد فيها جماعة
من اجلوع والفاقه مع ان املياه متوفره والحتتاج اىل  االشخاص
والرتبة خصبة ولكن من شدة ذآاء مسئوليها طلبهم تقنيات
شوف الذآاء آيف  الغذاء العاجلة من دول التنتج االغاثة
 !!!ياسالم

العامل العرىب حباجة اىل االدارة قبل التقنية اعتقد أن 
واال ما فائدة احدث املعدات واالجهزة اذا اليوجد من يديرها

 .آما جيب

 :حييى. د

 .نبدأ بأنفسنا حيثما حنن، أنت وأنا -يا عم على -هيا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

ا ال أستبعد أن يتصرف مسئول سياسى عاقل مبثل هذاأن
ذلك. التصرف الذى يبعده عن الناس ويفضح عشوائيته وختبطه

 .حيدث دائما ىف آل البالد

 :حييى. د

 ! ال ياشيخة؟

 آل البالد؟ 

 هل ميكنك حتديد هذه البالد

 آل البالد؟! هكذا مرة واحدة؟

 مىن أمحد فؤاد. أ

احلكومة نعمة من اهللا على هذاأنا متفقة جدا أن غباء 
 .الشعب املسكني حىت يسمح لألمور أن حتل نفسها بنفسها

 :حييى. د

برغم أا حقيقة، إال أا حقيقة جزئية، مث البد أن تكون
مؤقتة، وإال فنحن مسئولون عن استمرارها وعلينا أن نستعد

 .لتحمل نتائجها أآثر فأآثر

 نرمني عبد العزيز حمرم. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   12
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قد يكون الغباء تعريفه األمثل حسب آراء برنامج عالج
 .هو تكرار نفس اخلطأ وتوقع نتائج خمتلفةاإلدمان 

 :حييى. د

بصراحة تعريف جيد جدا ومفيد، وهو يزيدىن حرصا على أن
أتعلم من برامج اإلدمان هذه، وياليت الساسة العظام

 .يستفيدون أيضا من هذا التعريف

 حممد الشاذىل. د

قراراهتا لتسمح" فرملة"ستفيد من غباء حكومتنا ىف قد ن
لنا جزئيا بالتدخل، ولكن احلاصل فعال أن الذآاء البادئ ىف

 .استغباء هنا الشعب هو حقًا الذى يهدد بقاءنا أو بقاءه

 :حييى. د

 ! تدخل من يا عم؟

إن أى تدخل، ولو بالرأى، هو حماولة لقلب نظام احلكم،
 !!)من احلكومة؟ احنا حانعرف أحسن(

الشعب هذه جيدة جدا، وأظن أن بعض" استغباء"مجلة 
من"يستعبط بدوره ويتصنع الغباء، ) ورمبا أغلبه(الشعب 

 ".خدعك فخِدعت له فهو خمدوع

 عمرو دنيا. د

لو مسحت بالش سرية العالوة وحلسها والنىب، آفاية اللى احنا
 .ومة وعلى آل حاجةفيه وربنا يصربنا على دى بلد، ودى حك

 :حييى. د

 آمني

 حممد امساعيل. أ

وغري قادر على تصنيف تصرفات احلكومة! أنت طبيب نفسى
 !!!وحرآاهتا

 :حييى. د

 ! يا برآة العجز: قل

 !وهل الطبيب النفسى أآثر ذآاء من احلكومة؟ ما هذا يا رجل؟

 حممد امساعيل. أ

 .التعتعة سياسة سهل نفهمها شكرًا

 :حييى. د

 هو أنت الذى قلتها، فيم آان اعرتاضك السابق إذن؟ها 

 هالة محدى البسيوىن. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   13
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اعرتض على سياسة هذه احلكومة فكيف يفعل أبناء هذا
 !؟....الشعب؟ وآيف يعيش؟ هل بالسرقة أم بالنهب أم

 :حييى. د

باألثنني معا، شريطة أن يكون من الذآاء حبيث يعملها وهو
 !!!ال خيالف القانون 

 !على اهللا وحسابه

 حممد املهدى. أ

أعجبتىن فكرة املندسني املتغابيني وسط دائرة اختاذ
القرارات احلكومية، فهذا التفسري جعلىن أجد مربرا رحيىن من

أو لو صح التعبري شديدة(تفسري بعض القرارات الغبية 
 .حلكومتنا العزيزة) الغباء

 :حييى. د

 يارب سرتك

*** 

 العجوز واخليط: قصة

 :نعمات على. د

بصراحة ال أفهم فائدة هذه اليومية إىل املعاجل ولكنها ىف
يذهب ويأتى  نفس الوقت أعجبتىن ولكىن أحسست فيها بأن األمل

 !!وإن اإلبرة هى احلياة والثقب هو منفذ األمل لدى العجوز

 :حييى. د

 يعىن

 إسالم إبراهيم. د

مش فاهم ازدواجية شخصية االبنة فكيف نظرة احلب وأا
جمبرة على عدم زيارهتا وىف نفس الوقت دخلت نامت دون اجللوس

 مع األم؟

 :حييى. د

األدب ال يستعمل مثل هذا املنطق، بل هو يقتحم ويكتشف،
الشخصية هى تعبريلنتعلم حنن النفسايني منه، وحكاية ازدواج 

مسطح استهِلك وأسئ استعماله بشكل أصبح يشوه األدب والنقد
 .والعلم معا

 :لبىن الغالييىن. أ

العجوز على قرأت القصة وضحكت وحزنت من إصرار..... 
 إدخال اخليط، انتابىن الشعوران معا، ألما رمبا ذآروىن مبواقف

دون أن يكونمشاهبة أصر فيها على ربط أمرين ببعضهما 
 العبثية، وأعتربها نوعا من بينهما رابط وأصر على هذه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   14
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االشارات الىت يتحدث عنها باولو آويللو دائما ، ومع أىن
أمسيها عبثية ومع أا متعبة هذه التبعية لإلشارات إال أىن
أقوم هبا وال أفكر بالتخلى عن هذه املمارسة الىت مل أتبناها

 .ابوعى ومل أقرر أو أخطط هل

 :حييى. د

عبثية ماذا يا لبىن، يبدو أن األصل ىف وجودنا هو
التناقض، لكن من فرط استسهالنا وخوفنا جلأنا إىل
االستقطاب، أو اإلنكار، أو االغرتاب أو آل ذلك حىت ال نتحمل
مسئولية الوعى به، آل األحياء عاشت هذا التناقض جدال

أنه بدأ الوعىفتطورت، ولكن دون الوعى به، مصيبة اإلنسان 
به، وبدال من أن يتحمل مسئوليته راح يتعامل معه مبا سبق

 أن أشرنا إليه، 

إحياء التناقض والوعى به دون محل مسئوليته هو باب خطري
قد ينتهى إىل ايات شديدة السوء، أما الوعى به، فيا روعة

 .املسرية

 :لبىن الغالييىن. أ

حىت قرأت ضيقك منعلى النشرة اليومية،   مل أفكر بالرد
 عدم الرد ، 

 وهل أنت ترتك لنا جماال للرد أثناء القراءة؟ 

نلهث وراءك، ال نكاد نصل فنحن ىف وليمة معرفية ضخمة
آخرها حىت ينتهى بنا احلال متكورين على أنفسنا مهدودين من

ألنفسنا نطبق التأمل والتحليل، ناخد آلمة منك ونرجع
 .إخل.... نيونتأآد هل آنا راحيني أم جاي

 :حييى. د

تعرفني يا لبىن ما حذفت من رسالتك، وملاذا؟ وعلى واجب
 شكرك لصدقك ودقة وصفك، 

أطمئن أن -مبا نشرت من رسالتك وما مل أنشر –أنا هكذا 
 .بعض ما رجوته من هذه اليومية يتحقق

 : رامى عادل. أ

تلتقط بنجاح حبوب الفرح، تنشد, تاىب اال ان تتم نورها
ا نعري الصباح فتتميز ىف احلي، تشرتى البيض فتخفقهبقرهت

 فيمضغه،  –للدجاج 

تنوى قيام الليل وحده، ال أحسدها فهى حيه مازالت،
 ! ينتظرها الكثريون

 :حييى. د

 .ماشى يا سيدى ماشى

 أن يتهموىن مرة بالتحيز -من آثرة ما أستثنيك -هلم حق 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   15
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خالهلا شطحات اللك، ومرة بأنىن اخرتعت شخصيتك ألهرب من 
 .أستطيع أن أنسبها لنفسى مباشرة

 هل يعجبك هذا يا رامى؟
*** 

 االستجابات على لعبة الكراهية

 :أسامة فيكتور. د

سابقة فحرآت فيا أشياء آانت غامضةشارآت ىف ألعاب 
ليا، وقررت أال أشارك ىف هذه اللعبة وأرى عندما أقرأ

 استجابات اآلخرين هل ستحرك فيّا أشياء أم ال؟

ده آان جوايا وتأآدت من(وصلىن إن اللى حيب الزم يكره 
، وأيضا وصلىن أن آره الظلم وبس من غري غضب وفعل، قلته)صدقه

الظلم بصحيح وأصرب، وأآمل ىف الصح والفتأحسن أنا لو باآره 
 ).إضافة ىل(أبطل أظلم نفسى    ،)إضافة ىل(النظر للجارى 

 :حييى. د

 بصراحة مل أآن أتصور أن املوضوع سيتشعب هكذا،

ستة نشرت(انت تعرف يا أسامة أن العينة الىت استجابت 
هى عينة متحيزة، فأغلبهم) استجاباهتم ومثانية قيد املناقشة

 ء ودارسون، زمال

بتجربة أثناء العالج) يونيو/4األربعاء (قمت اليوم 
وهى جتربة) الكراهية(اجلمعى ىف قصر العيىن حول هذا املوضوع 

مع عينة خمتلفة قمنا هبا من خالل لعبة واحدة عن الكراهية
وأعتقد أا حني ننشرها قريبا ستوضح أبعادا أخرى، أآثر

 .إثارة وعمقا، ربنا يسهل

**** 

  قراءة ىف قيمة الكراهية

 حممد إمساعيل. أ

هل الكراهية واحلب متضادان أم مها على خط واحد يبدأ
 بأحدمها وينتهى باآلخر؟

 :حييى. د

 .هذا ما سنرجع إليه حني نتناول املوضوع بالتفصيل

 حممد إمساعيل. أ

 وصلىن أن مسئولية الكراهية هى آمسئولية احلب، 

 .وصلىن أنه مش آل آراهية آره، ومش حل الكره البعد

أنا اتصاحلت مع الكراهية وحبيتها وبدأت اعرتف بيها زى ما حصل
 .ىف لعبة الذل واخلوف ومعظم القيم الىت نطلق عليها قيم سلبية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   16
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 :حييى.د

ننا سنعود إىل هذا املوضوعأرجو متابعتنا يا حممد أل
جتارب حتريك" 6-3يومية الثالثاء بالتفصيل، وميكنك قراءة 

نشرة ليست" 6-4ويومية اإلربعاء ، "الوجدان إلعادة النظر
 .آمقدمة عن املنهج ىف هذا املوضوع وغريه "للقراءة

 جاآلني عادل. أ

تذآرت وأنا اقدم تاىن حالة طويلة أثناء تدريىب من
،"ال"سنوات ملا حضرتك سألتىن هل احببىت املريضة، أجبتك 

حاولت، فرفضت حضرتك هذا، ف"ال"وسألتىن هل آرهتيها اجبتك 
التفكري ىف هذا، ومن خوىف من إعالن آراهيىت هلا برغم ما

احبوا اعدائكم، بارآوا إلميانكم، صلوا(تعلمته طوال عمرى 
ووجدت صعوبة حلل هذا املوقف، إىل) ألجل الذين يسيئون إليكم

أن توصلت إىل املثابرة ىف احتمال التناقض ّىف، حىت وصلت بعدها
متىن أذية من أآره دون الفعل حنوإىل أنه من حقى أيضا أن ا

 .أذيته، ولكنها ال تزال مسألة صعبة علّى قبوهلا طبعا

 :حييى. د

 وال حىت متنى أذيته هو التعبري عن الكراهية 

برجاء متابعتنا، خصوصا مبا عملناه ىف جلسة العالج اجلمعى
أسامة.هذا الصباح الذى أشرت إليها حاال ىف ردى على د

 ).اءاألربع(فيكتور 

 جاآلني عادل. أ

إذن، لنا احلق ىف قبول التناقض والتغري ىف العالقة
الواحدة مبا يسمح باحلب والكره معا، ويبدو أن هذا حيل آثريا
من الصراع ىف العالقات احلميمة، إىل العالقة باملرضى، ربنا

"العملية"يّسهل وهذا القبول ال يعىن حلها، ولكنها بداية 
 .جتاه ذلك

 احتمالية الفشلمع 

 .ولكنها بذلك معرآة شريفة

 :حييى. د

 !!يا سالم 

 شكرا

**** 

 إسراء فاروق. أ

هل إذا أحب الشخص ميكن أن يكون هناك جمال -1
للموضوعية؟ وهل ميكن أن خيضع أى من املشاعر اإلنسانية

 للموضوعية؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   17
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 :حييى.د

البد أن نعرف املوضوعية أوال، ال يوجد شئ امسه موضوعية
ما(بعيدا عن ما هو شخصى، إن حب اآلخر يتطلب معرفته آله 

الطريق إىل ذلك، وهذه هى: أمكن ذلك، أو على األقل
املوضوعية، املشاعر اإلنسانية نفسها، ىف صورهتا األصلية هى
وسيلة معرفية وليست آلية دفاعية، أو برجمة لإلغماء

 .واإلنكار

 إسراء فاروق. أ

أسامة عرفة،. اب من استجابات دملاذا آل هذا االستغر -2
إسالم أبو بكر على اللعبة الثالثة مش ميكن تكون احلكاية. أ

أنه فعال قد يكون الكره آره زائف وآأنه ستار لعدم القدرة
 على اإلفصاح عن مشاعر حب قوية حقيقية؟

 :حييى. د

 جيوز

 إسراء فاروق. أ

أنرد على تعليق حضرتك على اللعبة السادسة أعتقد  -3
من يستطيع أن يرى اآلخر رؤية آلية ال يستطيع أن يكره ألن
الكره هو نتاج عجز عن رؤية شيء مجيل ىف اآلخر وأعتقد أنه ال
يوجد شخص خيلو من مجال وإمنا ميكن أن يكون هناك شخص غري قادر
على إدراك اجلمال ىف اآلخر، وال أيه رأى حضرتك؟ طب لو الكالم

ب أو بعيد هيكون أيه موقع الكرهفيه شئ من الصحة من قري
 من اإلعراب آواقع؟

 :حييى. د

 .عندك حق

ولنا عودة عند مناقشة املوضوع(أظن سيصبح الكره فضيلة 
 )معا

 إسراء فاروق. أ

هو ينفع إن اإلنسان يستقبل مشاعر الكره -4
 !!مبوضوعية؟؟

 :حييى. د

 .أظن، مع أا مسألة صعبة جدا

 إسراء فاروق. أ

الكره إذا وجه إىل شخص بذاته وليس لسلوك ما أوهل  -5
 فعل ما من الشخص يكون آره أم شئ أخر؟

 :حييى. د

 .ميكن هذا، وميكن ذاك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   18
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 إسراء فاروق.أ

يا دآتور حييى أقبل التحدى وأعرض االستجابات -6
الثمانية األخرى لنفس اللعبة، ألنه من املتوقع ما دام

ستجابات وطريقة تناولاختالف املشارآني يبقى أختلفت اال
املفهوم وبالتاىل هتختلف مناقشتكم هلم وده ممكن جدًا يوجهلنا

 .حاجة جديدة

 :حييى. د

 .حاضر

)6/  4(سوف أفعل باإلضافة إىل العينة الىت أخذهتا أمس 
 .من العالج اجلمعى

 :رامى عادل. أ

متاآل, املدحور املنبوذ. مدفون اجلسد ىف قعر اجلحيم
  روحه حيييىن يشعرىن. سكرته وطلوعه يف -ذنىب هذا  -متورم
عم حممد يا رخاوى،  يا ازيك(تدوراعينه ىف حمجرها , بقوتي

الذئب تتكاثر الشياطني حول راس. تصعده ىف السماء و متلمله 
اآهربه اآرجبه اعلقه ىف سقف,تزيد من اشواآه لتاآل من راسه

دعوىن. نيعلى سريره اشقه نصف, غرفته اقتحم عليه. الغرفه
اسلخ دعوىن اآهربه اصعقه اصرعه اشقه نصفني. ااخذ حقي

  يغريىن. اآرهه . ارى ابتسامته املقتولة االخريه, وجهه
اهوى هبا غلى صدغه, والبلطه بيدى اتسحب خلفه, بقتله

احلس  يعيد اىل نظرى. افرفره ينسال دمه يغرق احناء الغرفه
ته املسدسهانيابه وشوآ. دمه ابلل به شفتاى ارتوي

 .حييى يا فناىن  سالم يا عم  !ونزيفى

 :حييى. د

 ما هذا آله؟!! يا جدع أنت

 )مقولتك رفاهية اليأس: (لبىن الغالييىن. أ

لالنسحاب من الكدح ألىن أعرف اخلدع الىت أخدع هبا نفسى
 أحيانا بدعوى التعب واخللوة، قررت أن أجتول عندك إىل أن

اهية الكساىل ومع أا صادمةقرأت ما أعتربه إشارات عن رف
للعمل والتطور، لكن سؤاىل امللح هو ألا متعبة توقظك غصبا

املنشار، وبني اخلدع الىت آيف نفرق بني حاجتنا أحيانا لشحذ
 .خندع هبا أنفسنا لالنسحاب

 :حييى. د

طبعا صعب، لكن األداء املالِحق ونتائجه على مدى أطول
 .قليال هو الذى حيسم الرد

*** 

 بريد اجلمعة/حوار
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 إسراء فاروق غاىل.أ

هل حنن منعنا أحد أن يشارآنا من الدوائر.. املقتطف
األخرى، وعنا نرضى باالستكفاء الذاتى مع ترك آل األبواب

ملاذا نرتك آل األبوابمفتوحة وسوف تتسع الدائرة وحدها، 
مفتوحة وبرغم ذلك نظل داخل دائرتنا ال خمرج منها إىل
الدائرة األوسع منتظرين أن تتسع دائرتنا وآأنه املفرتض أن
تكون دائرتنا هى العوض عن الدائرة األوسع احملور االساسى

 اللى تتجمع حوله الدوائر األخرى وليس العكس؟؟؟

 :حييى. د

لى سبيل املثال فأنا أرحب أن تتنقلىأنا مل أقل ذلك، وع
يا إسراء آيفما تشائني حيثما تشائني متثلينا تثرينا ذهابا

 .وعودة

 إسراء فاروق غاىل. أ

جمدى حممد السيد وصلىن خوف.ردًا على رد حضرتك على د
سيادتكم من أن ينتهى األمر إىل حوار مغلق علينا، وآأنك

ندما يصبح لنا ماعربت عما يدور بداخلى من خوف وخاصة ع
 .يشبه اللغة اخلاصة

 :حييى. د

أنا مصر على الدعوة إىل حوار من خارجنا، لكن املسألة ال
 .تعتمد علينا وإمنا على ما يردنا

 أعمل ماذا؟

 حممد أمحد الرخاوى . د

ىف الفقرة قبل االخري هو) املعرفة الكدح(تعليق رامى 
انا اللى بيحصلتعليقى ىف بريد اجلمعة املاضى مش عارف ايه 

االسبوع دة مش موجود وساواصل التعليق باثر رجعى آنت طول
ماشى هو موجود ولكن آيف يتحول "املا عن الشئ"اما  تباعا

شوية دآتاتورية الزم سياسة والزم. اىل واقع يزيح آل الزبد
فاآر ملا جنيب حمفوظ قال ان اى حل فردى )دآتاتورية املصلحني(

 النهاياتهو مضروب ىف اية 

 .فردا مع موافقىت طبعا ان آلنا آتيه يوم القيامة

 :حييى. د

 آسف وسوف أنبه السكرتارية على هذا اخلطأ

 .أما باقى تعليقك فهو تعليقك

 .شكرا يا حممد

**** 

 )احلالة(رامى عادل . أ
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  املره اللعوب واخلانكه واملرعش  بداخلى  :تعدد الذوات
آلثوم واىب وامحد نظيفوالضحوآه والغزيه اهلنديه وام 

والسادات ومىن الشاذىل وحممود)  ..اشطبها لو(والبارمان 
شؤما، وبوب مارىل ليث اجلحيم، والشعراوى) املبلم(سعد 

ذات والرخاوى املهيج والفارسه  امللهم، ودينا املظلومه
 .سالم. آذلك  ومكه الكرابيج الثمانية

 :حييى. د

 !حاسب يا رامى، الساحة ازدمحت جدا

 مجيل يوسف. أ

رسالة آرمية باإلجنليزية تتمىن لشخصى اخلري، وتقدم الشكر
وليس فقط(بطيبة حقيقية، وتقرتح األهتمام بتوعية الناس 

مبا يعينهم على احلياة الصحية، وأن أقدم النصائح) املختصني
 .اخل... لألسرة

 :حييى. د

 :وأرد عليها بأبوة عاتبة

أستاذ مجيل باالجنليزية والرسالةترى ملاذا آتبت ىل يا 
أخطاء) أو أغلبها(آلها ) حواىل ثالثة أرباع صفحة(طويلة 

 !!.إمالئية ولغوية وحنوية فظيعة؟

أما بالنسبة للمحتوى، فأىن أشكرك على آرمي ثقتك وأعتقد
أن ما هو باملوقع أو بالنشرة ليست أمورا خاصة باملختصني،

يصلح به ىف املستوى الذى وآل واحد يستطيع أن يأخذ منه ما
 .خيتاره ويتحمله، ويرتك الباقى ملن يتناسب معه

 فأنا ال أنصح أحدا،  !! advicesأما عن النصائح

وال أوصى أحدا أن ينصح أحدا هبذه الطريقة الىت شاعت
بيننا بسطحية وفوقية ال تفيد، فهى إما مثل النصائح الىت

ثل نصائح األمرآانت على ظهر غالف الكراريس زمان، أو م
 والنهى بطريقة الرشوة والتخويف،

 .وهى طرق حمدودة الفاعلية ال أحذقها

  .شكرا مرة أخرى

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   20


