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 :مقدمة

مفتعَل، فمازالت"بصراحة، الربيد اليوم أغلبه بريد 
التعقيبات التلقائية حمدودة، وإن آانت شديدة األمهية، آنت

ت آسل، أو عزوف أغلبقد أشرت سالفا إىل أنىن حني اآتشف
الزوار عن التعقيب، بدأ أشك ىف جدوى آتابة اليومية هكذا،

طب"، و"نفسى"مع أن نسبة آبرية منها آادت تتوجه إىل ما هو 
، خاصة بعد أن تفضل االبن مجال الرتآى"عالج نفسى"، و"نفسى

 بإنشاء املنتدى اخلاص هبذه النشرة أو هذا الفكر ىف الشبكة
وم النفسية، أحسست أن على أن اخاطب هذهالعربية للعل

الفئة املتخصصة أآثر ولو على حساب غري املتخصص، لكنىن
فوجئت، آما فوجئ مجال مؤخرًا بأم غري مهتمني، أو أنىن أآتب

وقال(، "!ولو"آالما فارغا أو آالما مفروغ منه، قلت لنفسى 
، مث خطر") أآثر اهللا خريه"ىل مثل ذلك مجال ونصحىن باالستمرار، 

بباىل جتربة أن يصبح جزء من هذا الربيد مبثابة ما أمسيته
ووضعت أربعة أسئلة أو عناصر، "تدريب عن بعد"اليوم 

ما وصل) أ(لزمالئى املتدربني ىف قصر العيىن ودار املقطم، عن 
ما استدعى موقفا ناقدا) ج(ما حيتاج إىل إيضاح ) ب(جديدا 

ة نشرة اليوم مبمارسة املهنةمث عالق) د) (رافضا بالذات(
اقرتاحات فجاءىن عدد) هـ(عموما والعالج بالذات، وأخريا 

آان مبثابة –هائل من الردود الىت أغلبها ىف تقديرى 
-2-1اجلمعة  بريد(، ونشرت عددا منها ىف "الواجب املنزىل"

 . مث متفرقا بعد ذلك )2008-2-15بريد اجلمعة (، )2008

مث انتهت التجربة وأعفيت اجلميع من هذا الواجب الذى
آان ثقيال على نفسى بدرجة أآرب مما آان ثقيال على أغلبهم،

نتهت التجربة يوم الثالثاء هذا األسبوع ىف املقطم وانتهتا
 . يوم األربعاء ىف قصر العيىن

أتصور أن العدد سيتناقص من جديد، ومع ذلك فلن أتوقف
 . غالبا ألسباب مل تعد بنفس الوضوح مثلما آانت ىف البداية

هو من هذه التجربة الىت امتدت ستة –أغلبه  –بريد اليوم 
تاىل فهو متعلق بنشرات قدمية نسبيا، عملناأسابيع، وبال

 . الرابط أوال بأول، وهى موجودة بأرشيف النشرة آما هو مبني
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ونبدأ باالبن مجال الرتآى الذى يشارآىن أفكار هذه املقدمة
 : غالبًا، هكذا

  مجال الرتآى. د
 .....الظروف أجدد التواصل معك بعد فرتة انقطاع أملتها

 حييى.د
قرأت ما آتبت عن هذهأهال مجال، أوحشتنا يا رجل، 

الظروف تفصيال، وتعاطفت معك تعاطفا شديدا، واحرتمت جهدك
الذى أعجز عن جماراته فعال، ودعوت لك ولنا مبا ينبغى آما

 .ينبغى ، ووثقت من االستجابة

أرجو أن تكون مثل هذه الظروف الىت قطعتك عنا، قد
الىت شغلتكجعلتك تعذرىن أنىن بقدر احرتامى ملثل هذه املؤمترات 

هكذا حىت قبل انعقادها، وبرغم إقرارى بضرورهتا وفوائدها،
فإنىن أعرتف أنىن أعجز عن جماراة مثل هذه االختالفات بل

وأرصد -اخلالفات، وخاصة حني ينتهى املؤمتر، أى مؤمتر
 !.اجيابياته، وأتعجب

هو ىف قبول التحدى  أعتقد أن احلل على املدى الطويل
التكنولوجيا األحدث، وشبكية التواصل الذى أتاحته لنا

املمتدة حىت غطت العامل تقريبا، أرى أنه ىف املستقبل البعيد
أو القريب سوف يكون هذا هو االختبار األمثل جلدية وموضوعية
ما نسعى إليه من تواصل وتكافل وتكامل، ليس فقط ىف الطب
ةالنفسى وإمنا بني آل البشر ليحافظوا على استمرار احليا

 آما خلقها اهللا 

هذا ما بدأته أنت يا مجال على مستوى العلوم النفسية،
 .جزاك اهللا خريا، وأبقى ما تفعله أنت وصحبك لصاحل الناس

أعتقد أن ما أفعله اآلن هو نوع من شكرك أنت ومن معك
بشكل أو بآخر، لست متأآدا، مل يكن هذا ىف ذهىن عند

أرجو أال يكون ىف رعايتك له،البداية، لكنىن أتبينه اآلن، و
واهتمامك به اضافة ألعبائك الىت أشعر آم هى مرهقة،

 ).غالبا على حساب عائلتك اجلميلة الىت أحبها(ومتزايدة 

أرجو أن تصدقىن، وأنت تصدقىن، أىن أعرف ما أنت فيه دون
أن تشرح أو تعتذر، أحيانا أشعر أنىن أنا الذى على أن

 .من مشاغل) وليس فوق ما حتتمل(ا حتمل أعتذر إْذ محلتك فوق م

  مجال الرتآى. د
هذه املشاغل إضافة إىل التزاماتي اليومية، حالت.. 

ومواآبة النشرة اليومية على مستوى الكتابة وإبداء دوني
املتابعة فإىن متابع هلا يوميا، الرأى، أما على مستوى

 وأقرأها ليلة صدورها 

 حييى.د
 وأآثر هذا يكفيىن، ويرضيىن، 
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 لرتآىمجال ا. د
التواصل يف إرسال إن شاء اهللا بداية من الغد أجدد

سريع واملستوى راق، فالنسق" قراءاتي األخرى"مداخالتي و
 قراءات متعددة  يتطلب حضورا ذهنيا وترآيزا آبريا وأحيانا

 حييى.د
يا مجال، واهللا العظيم إن مداخالتك تصلىن دون تواصل مكتوب

ن أى تعليق، أرجوك يايا شيخ، حضورك معى آاٍف واصل دو
مجال، يكفى ما تقوم به، وأنا أأتنس بك بال حرف واحد

 . زيادة، ربنا خيليك

  مجال الرتآى. د
إىل عدم تفعيل حالت مشاغلي يف الفرتة األخرية أيضا...

وال أخفيك خيبة أملي يف عزوف الزمالء عن مشارآتنا املنتدى،
 لوحات اإلعالمية الرسائل املوجهة وال إبداء الرأى رغم عديد

 حييى.د
تعلم أنىن قد أصابتىن خيبة أمل مثلك ىف البداية، وهذا
ما أثبته ىف مقدمة حوار بريد اليوم، لكن تّذآر أنك أنت
الذى شجعتىن على االستمرار، وقد دخلنا ىف الشهر السابع

ال خيبة أمل: الدور اآلن على ألقول لك). 189هذا هو العدد (
، فاطمئن أن"آلمة طيبة"انت هذه النشرة وال حيزنون، إن آ

أصلها ثابت وفرعها ىف السماء، تؤتى أآلها آل حني، أما هذا
احلني فاحلق تعاىل وحده هو الذى حيدده، أو قد نلقاه قبل ذلك

الناس،: وحنن نفخر أننا مل نكتمها، مل حنجبها عن أصحاهبا
 أليس آذلك؟

  مجال الرتآى. د
ا خالف هذا فأمر يتجاوزنيأم هذا ما أستطيع فعله،

تقاليد جديدة يف التواصل االلكرتوىن مل ويتجاوزك، إننا نرسى
 بالعلوم النفسية والصحة النفسية يتمرس عليها بعد املهتمني

 .العرب

 حييى
يصبح ما ندعوه شعرا، هو عني"وال يهمك، سوف نواصل، حىت 

سر اللعبة سنة"، هذا ما ختمت به ديواىن "األمر الواقع
، ومل أتراجع منذ ذلك احلني حىت اآلن، أليس)"1978نشر " (1972

أسامة عرفة. هذا أمر مشجع، واآلن دعنا معا نستمع إىل د
 الذى مل يتوقف أبدا عن املشارآة بالرأى والنقد واحلوار

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: أسامة عرفة. د
ال بد من  أرى أن نسكب اللنب املتخثر وحنلب لبنًا طازجًا،

جديد لتجديد الوعى، خطاب قادر على استيعاب آل خطاب
تفاصيل عناصرها، التناقضات وقادر على حتديد موقٍف من آل

 هذا ،ومِصر على الوصول للكافة حماورا حملال رافضا قابال معدال
ليس مستحيال اذا ما آان أصحابه ميلكون الفكرة الواضحة،
 ومتسقني يف مواقفهم مع ما يعتقدونه، واثقني يف أنفسهم، حىت 
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 يصبحوا النواة اليت تنتظم يف مدارها وأفالآها حرآة
اجلسيمات، بدال من تناثرها، ال أظن أن هذا آالم إنشائي

وتبقى تصل لدرجة اليقني مرسل بقدر ما هو قناعة تكاد
 .الواقع ربة بالنتائج على أرضالع

 حييى.د
 يا أسامة، أهال بك،

، هل نسيت"نسكب اللنب هذه"باهللا عليك دعك من حكاية  
أنه وعينا هو الذى يتخثر، فكيف نسكبه، دعنا جنعل مثل هذا
التواصل الذى حتاوله اآلن هو الذى جيمع قطع اللنب املتفارقة

آله. تواصل، ومل ال؟حىت تتالحم هبذا التواصل االلكرتوىن امل
 !!بالتكنولوجيا

وتبقى العربة بالنتائج"مث دعىن أرآز على مجلتك األخرية 
أآرر يا أسامة تعجىب، من املفارقة الىت ،"على أرض الواقع

حدثتك عنها ىف بداية النشرة، تعلم أنىن سألقاك بعد بضعة
فأيام، حيث أنت، ىف ذلك املؤمتر احملدود الطيب، هل تذآر آي
دعوتك أن تبلغ الزميالت والزمالء، منذ ستة أشهر وأسبوع،
أن يتفضل من شاء منهم بإجراء ما يعن له من حوار عرب هذه
النشرة حىت ألقاهم، ومل يرسل وال واحد منهم تعقيبا واحدا
حىت شككت أنىن نفس الشخص الذى يصرون على دعوته ليقول

كتب هلم يوميا؟ لستآلمتني ىف هذا املؤمتر، أليس هو هو من ي
فضال عن أن الفرصة ىف!! أدرى إىل مىت يظل األمر آذلك؟

اليومية متاحة للمناقشة أآثر ألف مرة من املنظرة حول
 ! املنصة، أو فوقها، ومع ذلك فأنا فرحان أنىن سألقاآم

 ماذا أفعل؟

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: راىن رمضان. أ
 انا موافق علي هذه املتالزمه املزمنه اليت سيطرت علي

عقول أمتنا العربيه؟؟ بس ياهل تري فيه حل؟ وحضرتك ما
 .بتحبش أنصاف احللول

 :حييى.د
حىت لو مل نعرفه اآلن بوضوح آاٍف، وإال. طبعا فيه حل

 !. فلماذا نعيش؟

بوجودنا -ال يوجد مربر لالستمرار إال اليقني بأننا 
 !نساهم ىف حل ما، آٍت ال ريب فيه -اإلجياىب

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: حممد نشأت. د
 :تساؤل

ال يعود عي القومي قد ختثر وبالتايلذآرت حضرتك أن الو- 
أليس هناك أمل يف العودة وجمتمعنا جمتمع..قادرا على أى شىء

 ؟ شاب
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 حييى.د
األمل موجود غصبا عىن وعنك، برجاء قراءة ردى حاال على

،"جمتمعنا مازال شابا"االبن راىن رمضان، لكنىن أحتفظ على أن 
جمتمعنا شاخ من زمن، واملصيبة أن شبابه شاخ أآثر من

وأن يساره شاخ أآثر من ميينه، وأن علماءه شاخوا آهوله،
أآثر من شيوخه، ومع ذلك، فأبدا ال أحد يتوقف عن جتديد
شبابه، وال أحد ميوت، لكن جمتمعنا ليس شابا اآلن، هو مشروع

 . شباب واعد، علينا أن حنققه

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: يوسف عزب. أ
هل هناك ارتباط بني الثقافات املتعددة داخل اتمع... 

 وبني ختثر الوعى؟

 :حييى.د
الثقافات املتعددة ليست عيبا من حيث املبدأ، بل إا قد
.تكون مزية حقيقية، األمر يتوقف على نوع العالقات بينها

وصة جبوار بعضها دون رابط؟ هل هى متنافرة؟ هلهل هى مرص
 هى متضفرة؟ هل هى جدلية؟

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: يوسف عزب. أ

اتعتقد سيادتكم داخل اتمع الغرىب، هل توجد عدة
 أم ثقافة واحدة؟ثقافات آثرية؟ 

 :حييى.د
طبعا توجد ثقافات بال حصر، وىل رأى ىف هذا، لست متأآدا
إن آان سيعجب حممد إبىن أم ال، فأنا أرى أن الرابط بني هذه
الثقافات هو عقد اجتماعى حمكم وجيد، وليس تفاعال بني
مستويات الوعى، واملتتبع حلملة االنتخابات األمريكية، مهما

وراءها، ومهما آانت نتائجها الىت أرجح أاآان وراءها ما 
ستنتهى لصاحل أقصى اليمني اجلمهورى األصوىل االستهالآى املتعصب
القاتل، أقول إن املتتبع حلملة احلزب الدميقراطى البد أن
يرفع القبعة لرتشيح هذا األسود الشاب النطاط، وملا يلقاه

الصورة، هذه من احرتام وإنصات أثناء حضوره اجلماهريى هبذه
نقطة حتسب هلذا اتمع وهذه الثقافة دون تردد، مع أن هذا

 .األسود ىف النهاية سوف خيسر

لكن يا يوسف أخشى ما أخشاه أن يظل هذا الربط بني هذه
الثقافات هو جمرد مزيد من إحكام هذا الرباط اخلارجى املتني

احلقيقيةواجليد واملنظم باملواثيق املكتوبة دون حرآية الوعى 
 .على آل املستويات

أنا ال أتوقع انضمام هذه الثقافات ىف ثقافة واحدة مهما
أنا أتصور أنه حىت لو حدث. آان تقدمها ومهما برقت وعودها

ذلك فاألرجح أن يصبح هذا بداية استقطاب جديد مل يعد
العامل، وال اجلنس البشرى، يتحمله، حنن على أبواب نقلة

 فينا أخريا من أن نتكلم عن غرب وشرق،نوعية عاملية قد تع
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وذلك سوف يتم فقط لو أحسنا استغالل آل من الالمرآزية ىف
ىف لقاءات) ال احلوار النقاشاتى(التواصل ، واجلدلية 

 .مستويات الوعى داخلنا وخارجنا

 . وهذا أمر يطول شرحه آما تعلم

**** 

  حسن سرى. د
أرجو عرض مقتطفات بشكل آتابة من حوارات العالج اجلمعى

 اصة مبعاجلة اضطرابات الشخصية، وخاصة البارنويديةاخل

 حييى.د
العالج اجلمعى الذى منارسه هنا ىف املدرسة الىت أنتمى

، فهو جيمع آل التشخصياتبالالجتانسإليها أو أقودها يتميز 
 . تقريبا، ورمبا يغلب فيه الذهان، خاصة جمموعات قصر العيىن

والصورة، إالوقد فكرنا ىف عرض مقتطفات حية بالصوت 
أننا عدلنا عنها احرتاما حلقوق املرضى وحفاظا على أسرارهم،
مع أننا أخذنا موافقتهم وقد اآتفينا بعرض جانب من بعض

، آتابة، ىف هذه النشرة بعد تغيري األمساء،"ألعاب عالجية"
وذلك دون ذآر تشخيص أو تصنيف، وميكن الرجوع إىل ذلك ىف ما

 .وقع عامةنشر من نشرات، وىف امل

  حسن سرى. د
دراسة ىف علم"أرجو منكم اعادة آتابكم 

دون االلتزام مبنت شعرى، خاصة خاصة وأنه" السيكوباثولوجى
قد مضى وقت طويل جدا على نشر الكتاب، وأآيد أنه خالل هذه

 . املدة تغريت لديك أفكار آثرية، وظهرت نظريات جديدة

 حييى.د
ا، وإن آنت ال أوافقهذه فكرة جيدة، أشكرك عليه... 

عليها عاطفيا، وقد أفكر عمليا ىف حل توفيقى، وإن آانت
املسألة حتتاج إىل إعادة تنظيم جذرى، لست متأآدا إن آان ىف

 . العمر بقية إلمتامه أم ال

 حسن سرى. د
أرجو أن أجد الرد عاجال ىف بريد اجلمعة، وأعتب عليك أنك

على الدآتور مجالأمهلت بقية متابعىت موقعك ورآزت فقط 
الرتآى ومداخالته وأطباء القصر العيىن أمتىن أن يكون لنا

 .نصيب من اهتمامك، ولك آل الشكر

 حييى.د
حسن هذا أول. أنا آسف، ولكن صدقىن أو ال تصدقىن يا د

 . بريد يصل منك وسوف أراجع سكرتاريىت لعل اخلطأ من جانبهم

**** 

 ):2008-3-4..) (ن..م..ل(طبيبة 
 !)بعد آالم طيب طويل( ....
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و امسح ىل. ربنا يشفي بك مرضاه، و يساعد بك الناس.... 
 .املوقع بالتواصل معك عن طريق

 .النشر ارجو ان تكون رسالىت خارج: ملحوظة

 :حييى.د
وددت يا ابنىت أن أنشر رسالتك آاملة، بامسك آامال،....

فقد وصلىن منها قدر من الصدق والفرحة، آنت ىف أشد احلاجة
طمأنتىن على بقاء ما وصل إليك، َبِقَى معك منإليهما، ألنك 
 .تدريبنا معا

 شكرا لك، 

مل أثبت هنا إال نص دعوتك الكرمية دون امسك أو أية إشارة
ربنا جيعل"تدل عليك، ولقد أثبتها ألا ذآرتىن بدعوة أمى 

فامسحى ىل يا" ربنا ينفع بك"ودعوة أىب " الشفا على يديك
حيتاجوننا -وناسنا-ا دعوت، فمرضاناابنىت أن أدعو لك مبثل م

 . مجيعا، آما خلقنا اهللا، وخلقهم

**** 

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: عمرو أمحد حسني. د
الكربياءألن اخلوف و" سنة اوىل ضرب بدون عالم"أعرتض على 

قد مينعان الطالب من التعلم، والسؤال، وقد حدث هذا معى ىف
البداية، فقد آنت أخاف أن اسأل، آما أن ما يناسب شخص قد

 .ال يناسب آخر

 :حييى.د
أرجو أال تكون قد فهمتىن خطأ، ومع ذلك عندك حق بشكل
ما، وسوف أحاول أن يكون الضرب رقيقا، وأن أتأآد من أن

 .بطرق أخرى" الصنعةبلية غاوى "

**** 

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
عالقة) وليس بواسطة(العالج النفسى هو عالج املريض من خالل "

مه ومسرية نضجه، وبنيإنسانية بناءة، بني حمرتف ماهر خبربته وعل
)مسار نضجه أساسا(إنسان يعاىن، أو توقف، أو احنرف به املسار 

 .هو عالج بكل الوسائل املتاحة، من خالل هذه العالقة

 ".هو ليس عالجا بديال، ولكنه خلفية وأرضية آل عالج

هذا بعض ما جاء ىف اليومية، إذًا فأنا أوهب نفسى لكل
أعطيه من نضجى وإدراآى ومعرفىت، مريض يأتى إّىل ىف العيادة،

أعطيه من روحى ومن استلهامى ومن رؤيىت، وأقل ما أعطية هو
 ...معرفىت باملرض والدواء

 .أضف إّىل أو صححىن لو أنا خمطئة يا أستاذ

 :حييى.د

 ليس هكذا متاما،
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 )،"مش قوى آده("

وإمنا هو قريب مما قلته من حيث املبدأ لكن ليس هبذه
ما يعطى للحياة مربر الصورة، وعموما، فأى قدر منه هو

أخاف من –آما تعلمني  –استمرارها يا شيخه، لكنىن 
 .املبالغة، ومن املثالية، ومن الكلمات حىت ختترب

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
 لىن أيضا آيف أنلقد وص

العالج النفسى آما منارسه، هو آل عالج يعطى من خالل هذه.."
العالقة احلميمة الىت تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، مث تتدرج

).أنظر بعد(إىل االعتمادية املتبادلة، إىل االنفصال دون انفصال 
أدوية أو(من خالل هذه العالقة تعطى آل الوسائل األخرى للمريض 

 ".ملية أو تعليمات غذائية أو جلسات تنظيم االيقاعع

 .وصلىن ما مل أآن أعرف عن هذا التدرج ىف العالقة

 حييى.د
 يا رب نقدر

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
 .لفهم نور للطريق بال شكالتعلم وا

أنا عندى حالة مشاهبة جدًا هلذه احلالة، هى مريضة طاملا
سألت نفسى عن معىن تعذيبها لنفسها، هل هو فقط رفضها

 لذاهتا؟ أم ماذا أيضا؟

هى رفض املريضةآانت اإلضافة ىل بعد قراءة هذه اليومية 
انت هىوأيضا قد فهمت اآلن أن عالقىت هبا بعد فرتة آ. ألنوثتها

 .احلافز هلا للتوقف عن تعذيب نفسها

 .هذا يعطيىن شعور بقيمة ما أعمل وأقدم من أجل مرضاى

 حييى.د
هذا هو املطلوب تقريبا من نشر مثل هذه املقتطفات عن حاالت
حية من واقعنا، وانت تعرفني يا ثناء آم هو مهم هذا ىف

ميكن أنالتدريب، وعندى أمل أن أحقق جبانب من هذه النشرة ما 
هل هذا ممكن؟ ال أعرف، "..التدريب عن بعد"أمسيه اإلسهام ىف 

لكن آل شئ ممكن، مع أن خربتى تقول أنه البد أن يشرب الصىب
الصنعة من يد األسطى مباشرة، والتدريب عن بعد يفصل الصىب عن

 .األسطى، ولكن ماذا نفعل؟ ما ال يدرك آله ال يرتك آله

**** 

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: يعمى حممد عبد السم. د
بس وصلىن منها حاجة، وزى مافيه حاجات ما فهمتهاش، ... 

 يكون مش عايزة أسأل عن معناها علشان ما شوفش اللى وصلىن

 :حييى.د

 ، أنا أفرح مبثل ذلك أآثر من بصراحة، هذا يطمنىن جدا
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 .التصفيق، وأآثر من ترديد آلماتى طبعا

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات: (مى حممد عبد السميع. د
 القصائد بتفرق معايا أآثر من الكالم العادى

 حييى.د
أصارحك يا مى أنه قد وصلىن من آخرين عكس ذلك متاما،
وصلىن منهم رفض الشعر، وال أخفى عليك أنىن وافقت على

 !رأيني، تصورى؟ال

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
       القدرة     درع   رقََّته حيمى  .. قلىب   فألفتح

    فهضع   ليظهر   احملروم   الطفُل باىب    وليطرْق

 الطيب   العمالق   يصري   مث

    القوْة   ضماد   حتت   الغائر     اجلرح   وليلتئم

  '  اآله '  حق   حرموا   من آنفى  ىف    وليتأمل

       تنبض   مشاعرهم   لتعود

  ..  يضَطر   أن       القادم   اجليَل وألِحم 

  . الصعب طريقى    لسلوك

رآت فيا مشاعر آثرية، أعمقها القوةح) هذه األبيات(
 .والصرب

 :حييى.د
 احلمد هللا

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
هل ميكن أن تغنيىن تلك القوة عن حقى أن أحيا ضعف"

 "الناس؟

 !؟"ن من يعطى جبل الرمحات الرمحةلك
 )مث(وجعتىن قوى 

 "شئ يتكور ىف جوىف ال ىف عقلى أو ىف قلىب"
 حسيت بيها قوى

 إذ يفرز أملك طاقة "

 " والرعشة تصبح نبضه
 أشاعت فيا األمل بعد ما آان إهتز

 :حييى.د
 شكرا يا مى

 ...هيا نكمل

 ِلَم ال؟

**** 
عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د

 2008-2-5) عليه
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)وليس بواسطة(عالج املريض من خالل "مل افهم املقصود بـ 
، فهى ىفأو رمبا فهمته قليال ولكىن ال أرى فارقا، "عالقة

 .النهاية عالقة تكونت من أجل عالج املريض

 حييى.د
"أو رمبا فهمته قليال"أظن أن ما وصلك من خالل قولك 

يكفيىن، أما استدراآك بعد ذلك فلم أتوقف عنده طويال، وأنت
 ، "اخل.. فهى ىف النهاية"تقول 

 .دعنا نستثمر القليل الذى وصلك ىف البداية

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

أريد أن استوضح اسباب توقفك عن العالج الفردى.... 
أننا آنا ىف خدعه لفظيه"بشكل مفصل وأعتقد ان تعبري 

 حيتاج ملزيد من االستبيان..." اغرتابيه

 حييى.د
وما "أغوار النفس"عندك حق، ورمبا لو رجعت إىل آتاىب 

لوجدت  "العالج النفسى مقدمة ىف"حلقه من شرح، أو إىل آتاىب 
ضالتك، ولكنىن أعد أن أعود إىل ذلك بشكل مباشر ىف أول

 .حاضر. فرصة

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

ع عن اعتبار عدم االستمرار ىف العالجاوافقك على الرتاج
اجلمعى نوع من اهلرب بسبب عمق هذا العالج وعدم القدرة على
حتمله، سواء من املرضى أو املعاجلني، اعتقد أن هذه النقطة
مستْنى بشكل شخصى، وأرى أن االمر ليس قاطعا وفاعلية هذا

 .العالج حتتاج ملزيد من التقييم واملراجعة

 :حييى.د
ف عنك أمانتك وتواضعك وغرورك، وخوفك، وأوافقك علىأعر
 .وأشكرك. آل هذا

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

نت حمددًا ىفىف التعليق على العالج الفردى آ اعتقد أنك
، دون اإلشارة إىل أنواع"العالج التحليلى"الكالم اآثر عن 

"العالج السلوآى"و" العالج املعرىف"أو طرق عالجية اخرى مثل 
techniquesسواء اسُتعملوا آعالجات منفصلة أو آتكنيكات 

خمتلفة داخل العالج الفردى جنبا إىل جنبا مع اجلانب 
 .التحليلى

 حييى.د
 .ذا صحيح، وأعتقد أنىن سأرجع إىل ذلك آثرياشكرا، ه

**** 

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: عدىل أشرف الشيخ. د
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..ساعات باحس وأنا باتعامل مع املرضى:... السؤال
سميهاإىن مش باعمل ده فعال، خلينا ن.. بعاجلهم يعىن

 يتهيأىل أقرب ليا من النكوص " التعرية"

 :حييى
بكلىف اية النهاية، ىف العالج النفسى، حنن نعاجل املرضى 

وليس فقط مبا نعرف وحنفظ، وهذه ليست بالضرورة "حنن"ما هو 
 . ، وإمنا هو حوار على مستويات متعددة"تعرية"

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: عدىل أشرف الشيخ . د

لو حد فتح عليا الباب وأنا.... ساعات باحس إىن بامّثل
هو مني اللى: أثناء العالج النفسى مثال باختض وأسأل نفسى 

 آان بيتكلم ده ؟ 

 ! آثر ؟مش عارف هو أنا آده بافيد املريض وال بابعده أ

 :حييى
أنت تفيده ونصف، أنت تفيده غصبا عنك، بصدقك... 

واستمرارك ، لكن ال تبالغ ىف النظر ىف نفسك أثناء قيامك
بالعالج، أجل هذا لالشراف على آل املستويات، وهى املستويات
الىت سوف أعود إليها وأعددها، وهى ليست أقل من مخس

األخري ألطباء نفسيني منمستويات ذآرهتا ىف مؤمتر قصر العيىن 
 .الشباب والشابات

**** 

 )2008-1-30) (4(الشعور بالذنب : حممد نشأت . د
أال ترى حضرتك أن العلماء هم األآثر تلقائية وشعورًا

علمهم، وإملامهم بأنواعبالذنب ىف رؤيتهم هلذا الكون، ل
املعرفة مبا جيعلهم أآثر نضجًا وقربًا ومعرفة للحقيقة

إمنا"الغائية الىت قد اليدرآها من هو أقل منهم ىف العلم 
 ".خيشى اهللا من عباده العلماء

 حييى
يا حممد يا ابىن، لقدأصبح للعلم أآثر من تعريف، وآذلك

 .للعلماء

أن"معناه ىل ما أظن أن اينشتاين هو الذى نبهنا إ
هذا ليس تقليال من" العلم أصعب وأخطر من أن نرتآه للعلماء

 شأن العلماء، ولكنه توسيع ملفهوم العلم والعلماء 

مث إىن أنبهك أن استعمال آلمة العلم والعلماء ىف
القرآن الكرمي هلا معان أخرى غري استعماالهتا احلديثة ىف

االستسهال واخللط بنيالعصور احلديثة، وبالتاىل أحذرك من 
املنظومتني ألن تفسري أيها باألخرى يضر االثنتني، إياك
والتفسري العلمى للقرآن أو العكس، هذا جهل بكليهما،

 . أستغفر اهللا العظيم

**** 
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 2008-1-27) 1(الشعور بالذنب:دينا يسرى عفيفى. د

وصلىن جديدا أن الشعور بالذنب نابع من االنفصال ومن مث
 اإلحساس باملسئولية عن االفعال والوجود 

 حييى

لقد آنت أحسب أن هذا هو أصعب ما ميكن أن يصل، أما
 هكذا فأنا أشكرك، واحلمد هللا

**** 

 ملك شريف دوس. د

 ما وصلىن من إضافة أوجزه فيما يلى

سى هو عالج املريض من خالل عالقةمعامل العالج النف) 1
 إنسانية بناءه

ضبط جرعة اإلنصات وحسن  أهم مالمح العالج النفسى هو) 2
 مىت نقول، مىت نصمت، مىت نضغط، مىت نعطى عقارا؟: التوقيت

بل قد يسهم ىف منع.. هو ال يتوقف عند زوال األعراض) 3
 .النكسة

منا هو ىف آلالعالج النفسى ليس فقط ىف الطب النفسى وإ) 4
 التخصصات

 للكبري واخلبري  املريض ىف حاجة) 5

االعتمادية املتبادلة الىت متيز ثقافتنا اخلاصة الىت) 6
تصبغ العالج عندنا صبغة خاصة ختتلف عن الغرب الذى يشبه

 .العالج النفسى بأنه صداقة للبيع

العالج النفسى ليس إال صراع أو جدل بيولوجى بناء بني) 7
اعجبتىن" مخ إنسان ىف حمنة"سان ذى خربة ونشاط نشاط إن

 .هذه املقولة جدًا

 .رفض شديد أن يعرف العالج النفسى أنه فضفضة أو عالج آالم) 8

 حييى. د

بصراحة يا ملك، أنا أثبت ما أوجزِت، برغم ما يبدو... 
فيه من تكرار، إال أنىن وجدت أن تلخيصك ملا قلت يستأهل أن

 .أشكرك شكرا يا ملك

فقط، أرجو أال تعممى موقف الغرب بأنه حيكم على العالج
، هم عندهم آل األصناف بال"صداقة للبيع"النفسى أنه 

استثناء تقريبا، وهم يعرفون ما يفعلون غالبا على
 .مستوياته املتعددة

**** 
 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : حممد املهدى. أ

ما معىن القلق الناجم عن فرط الوعى، هل هو القلق
 الناجم عن أمل املواجهة؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1465
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 حييى.د
 نعم

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : حممد املهدى. أ

"بسرطان الوعى"تك على تسمية اإلدمان، اتفق مع حضر
النار ىف اهلشيم،  فالسرطان ينتشر ىف بدن املريض آانتشار

آذلك ينتشر مرض اإلدمان ىف اإلنسان مبا هو روح، وجسد، ونفس،
فيحكم قبضته عليه متامًا ويشل ويتحكم ىف وعيه أو لنقل هذه

 . األجزاء الثالث الىت يتشكل هبا وعيه

 :حييى.د
أن أنبهك يا حممد أن الوعى ال يتشكل هكذا منأريد 

أجزاء ثالثة، الوعى هو أصل آل هذا، ليس جتميعة أجزاء، أما
باقى تساؤالتك فسوف أرد عليك يا حممد ىف هذه النقطة مع ردى

 على االبنة نادية حامد

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: حممد املهدى. أ
 ! ألن جيد هذا الشعب ما جيمعه؟! إذن ماذا؟

أنا ىف عملى معاجلًا أحتك بكل أو معظم هذه: ىل سؤال آخر
الثقافات الفرعية الىت أشرت إليها سيادتكم، أجدىن ال
أستطيع فهم بعضها، وال اإلملام بأيدلوجيتها، فماذا أفعل؟

أمحى نفسى من تأثري هذه الثقافات الفرعية على وعيى فكيف
 . وثقافىت الشخصية ىف ظل احتكاآى الدائم هبا

 :حييى.د
وملاذا حتِمى نفسك من تأثريها؟ أنت تلتحم معها مرغما،
وعليك أن تكون جمتهدا ىف فهمها، صادقا ىف حتملها، لتخرج

ق ثقافةمنها، مع من تعاجله مبا يصلح لكما، مث لنا، من ختلي
 أو ثقافات جديدة، وِلَم ال 

- 2-27تشكيالت شعرية على أنواع العالج (: حممد املهدى. أ
2008( 
 " لو أبطل وصف ىف اإلحساس حاحس"

سيس تؤدىوصلىن آيف أن الكالم واإلسهاب ىف وصف األحا!! ياه
إىل عقلنتها وضعف اإلحساس خوفًا من املواجهة واألمل، وبالتاىل

 .عدم التغيري

 :حييى.د
 من يدرك ذلك،) ومن الناس(شكرا، هذا صحيح، وقليل منا 

 )2008-3-3لفية وتساؤالت خ: ظاهرة اإلدمان(: حممد املهدى. أ

آيف يكون اإلدماْن ثورة جمهضة، أريد توضيح هذه النقطة،
آذلك فقد أشرت حضرت ىف سياق سابق إىل أن املدمن يقف ىف
منطقة وسط بني املبدع والشخص العادى بل إنه اآثر إبداعا
وحتررًا من الشخص العادى، هل تعىن حضرتك أن هذه الثورة هى

 .لعاديةفرط اثورة لكسر 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1466
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 حييى.د
 عىن أبدأ من اآلخر، د

هذه املنطقة املشرتآة تصلىن فعال باعتبارها بداية حتريٍك
)مثل احلمل(مشروع ثورة، ) واملرض الشديد(ما، اإلدمان 

واحلمل إذا مل يتم، وحدث اإلجهاض، فاجلنني يلفظ وهو مل يتخلق
لكن هذا البعد، فهو ينزل ناقصا أوميتا قبل أن يوجد، 

التفاق هو ىف بدايات التحريك وآسر العاديةا ينفى أنه محل،
آما وصلك، أما املسار بعد ذلك فيكاد يكون عكسيا، املرضى

 .واالدمان ىف ناحية، واإلبداع ىف الناحية العكسية

 2008-2-29عة حوار بريد اجلم: حممد املهدى. أ
حنن حنصل على ما نريد مبجرد أن نبدأ"أريد توضيح قولك 

 ،"وليس حني نصل إليه

أعمل"وهل هذه اجلملة معناها أو ىف جزء من تفسريها أن  
 "اللى عليا دلوقىت وأسيب الباقى على ربنا

 حييى. د
 .تقريبا

أشكرك يا حممد على هذا التساؤل، أنت تتيح ىل فرصة
 :ىلالتوضيح آالتا

إن احلقيقة ال أحد يعرفها، والسعى إليها هو عندى 
 مبثابة معرفتها، 

آذلك اهللا سبحانه الذى ليس آمثله شئ، مبجرد أن تبدأ
 الكدح جادا جماهدا إليه، ميأل وعيك،

وقد وصلىن مثل ذلك وأنا أمارس ترحاالتى، فأنا أبدأ الرحلة
  السيارة بقرار أنىن وصلت إىل غايتها منذ أن أضع أشيائى ىف

 أول الطريق هو غايىت ىف ذاته، وهو مثله مثل آخر الطريق،

، ليس فقط ألا أصل"الوصول"مث إىن أآره آلمة 
، آما تعرف معناها، ولكن ألنه ال أحد يصل إال"الوصولية"

 ليبدأ، إذا آان يريد أن حييا آما ينبغى، 

وهذا ال يعىن أنىن أرفض السكون أو الراحة، بل إن تعميق
 . السكون لالستيعاب هو حرآة من نوع آخر

 هل أوضحت األمر لك أم زدتك غموضا؟

**** 

 )2008- 3- 3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: هاىن عبد املنعم. د
اإلعالم ىف العالقةاعرتض على الربط بني األحباث وحرآة 

بينهما وبني انتشار الظاهرة فالعالقة واردة مع اإلعالم أما
األحباث فهى موجودة دائما وتظهر مع النشاط اإلعالمى آمادة

 . للتناول
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 حييى. د
 جيوز 

 )2008- 3- 3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: هاىن عبد املنعم. د
وصلىن من سيادتكم أن املدمنني واانني مرايا لشخصياتنا

 وهى عارية

 :حييى. د
 شكرا ، هذا ما قصدت إليه 

 8200-2-29حوار بريد اجلمعة : هاىن عبد املنعم. د
ملاذا 2008- 2-7) 31احللم(حممد نشأت . ردًا على تساؤل د

أستأذنك سيدى بالرد. املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ
بشكل عام فلست متخصص ىف آتابات الُنوبلى جنيب حمفوظ، ولكن

جانب مظلم -املرأة عالمة استفهام –بشكل عام بالنسبة لرجل 
تضيئة فتظهر زاوية فتنطفئبداخله يبحث له دائما عن مشعة 

باإلضافة إىل... ويشعل مشعة أخرى لتظهر زاوية أخرى وهكذا
 .هذا واهللا أعلم. أا وقود حمرك الفكر الذآورى وحمور إهلامه

 :حييى. د
 اهللا أعلم، فعال

 مث دعىن ال أوافقك، ال بصفة عامة، وال بالنسبة لنجيب حمفوظ

، ال تؤاخذىن، بدونآما أن جنيب حمفوظ ال يوصف بالنوبلى
 . حتيز، لقد شرف اجلائزة أآثر مما ُشرف هبا، وىف آل خري ومعىن

**** 

م.م.عالج املواجهة املواآبة املسئولية م: أسامة فيكتور. د
)3 (26-2-2008  

 " تعرية مناسبة"

 مناسبة ملاذا؟ 

للسن وال الوقت وال املرحلة وال تعرية مناسبة للمتلقى
هل مثة إدراك(الذى يغامر خبوض جتربة اإلدراك اإلبداعى 

آيف حيافظ عليها وما(، واحلفاظ على الدهشة )إبداعى
 ؟ )فائدهتا

 :حييى. د
املناسبة هو أمر من أصعب" جماالت وحدود التعريةحتديد 
الىت أعجز عن توصيلها بشكل جيد يا أسامة، مع أنىناملفاهيم 

أمارس ذلك ليل ار مع مرضاى، خصوصا ىف العالج اجلمعى،
التعرية ينبغى أن تتناسب بدقة مع آل ما ذآرت، نعم مع آل

 .ما ذآرت

-أساسا –، فهو أن تستقبل حواسك اإلدراك اإلبداعىأما 
مهما ضؤلت نسبة بشكل جممل، نفس املؤثر بصورة خمتلفة نوعيا،

ترى خضرة نفس الشجرة أمام بيتك ىف صباح: هذا االختالف، مثال
 اليوم التاىل، أا خضرة خمتلفة مع أا مازالت خضراء 

  
 ياوـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1468
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وهذا ما ،"الدهشة متجددة"رمبا هذا هو هو ما جيعل
 " احلفاظ على الدهشة"أعنية من قوىل 

أما عن فائدة آل ذلك، فهى على قدر تصورى أن نصبح
 حق احلياة، فتستحقناأحياء، وأن نست

م.م.عالج املواجهة املواآبة املسئولية م: أسامة فيكتور. د
)3 (26-2-2008 

الكالم صعب وعميق ومؤمل ومتحدى، ال أدرى آيف حتتمل آل
 عانك اهللا هذه الرؤية وتستطيع أن تواصل، أ

مش الكالم بتاع اليومية دى بس، ال اللى قبله واللى
 .جاى

 :حييى. د
واهللا يا أسامة ساعات أشعر أن ما تستصعبه هكذا، هو
الطريق األسهل، وسوف ترى، لو أآملت مشوارك، سوف ترى أن

 !األصعب أسهل فعال

**** 

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : نادية حامد حممد. أ
آانت أقرب) املخدرات(مل تعجبىن طريقة احلديث عن إباده العدو 

 إىل الشعار واخلطابة وحضرتك فعال ترفض هذه النوعية من الكالم

 :حييى.د
 عندك حق، وهأنذا أتراجع

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : نادية حامد حممد. أ
وآيف أن هذه" سرطان الوعى"أعجبىن تسمية اإلدمان 
 الظاهرة تغري الوعى وتشوهه

 :حييى.د
أود أن تعرتضى على ذلك أيضا، سرطان ماذا؟، أنا  آنت

 ية آذلكغري مرتاح هلذه التسم

**** 

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : أمين عبد العزيز. أ
مل أفهم آيف أن جمتمعات غري جمتمعنا هلا قيم خمتلفة هى
تعاىن من نفس الظاهرة على الرغم من السرد لبعض قيمهم

 .بلة لقيامنا وحماولة الربط بينهما وبني هذه الظاهرةاملقا

 :حييى.د
يا أمين يا ابىن، أنت تعلم أن اإلدمان حاليا هو ىف
أمريكا أو فرنسا مثلما هو ىف بنجاالدش أو السعودية، هناك
فرط حرية، وهنا انعدام وندرة حرية، واملصيبة واحدة، الذى

ل مع الوعىيربط بني آل ذلك هو عملية افتعال التعام
مبؤثرات آيميائية نتيجة جلمود الوعى ىف ناحية، وتناثره أو
فورانه ىف ناحية أخرى، وهو ما يقابل ما شبهناه باملعلقة

 .الكيماوية ىف ناحية والطاسة الكيماوية ىف الناحية األخرى
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 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(:أمين عبد العزيز. أ
وصلىن من هذه اليومية بعد أن قرأهتا مشاعر إحباط بعد
السرد الذى قمتم به للوضع القائم وأختالف وتنوع

 . الثقافات، وزاد احباطى االسئلة الىت ليس هلا إجابة

 :حييى.د
أعتقد أن علينا أن جنيب عليها حنن مبا نفعل ونصر

 لفاظ جاهزةونتحدى، وليس بأ

**** 

  )2008-2-6اإلشراف على العالج النفسى (: عمرو أمحد حسني. د
إن هذه املهنة قد تضطرىن إىل تغيري ما جئت به من منظومات

استطيعثابته ومعتقدات راسخة فاألوقع واألصح أن أقبل و
التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى وجيب أن احافظ على

 .هويىت حىت ال أآون مزيفا

 :حييى.د
عمرو، وإن آنت. هكذا ميكنك أن تتأآد من اختيارك يا د

هى مسألة" احلفاظ على اهلوية"أريد أن أذآرك أن مسألة 
)اهلوية(فيها نظر من وجهة نظر النمو الدائم حيث الشخصية 

 always in "أا تتكون وتتجدد باستمرار"ا ىف حالة هى دائم
the making  الحظ هذه الـing الىت اضطرتىن أن ُأدخل ألف الم
، فأمسيتها أا ىف حالة"يتكون"على .." الـ"التعريف 

 هل استطعت أن تنطقها؟" اليتكون"

التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى شديدة األمهية هو
ية، فإن آنت صادقا ىف هذا التعامل، فكيف حتمىأمر شديد األمه

نفسك من التغير إال إن آان تعامال من الظاهر، وهذا وارد
وأيضا، وهو مفيد لبعض املرضى، وهو أآثر أمانا ملعظم

وهلذا..... األطباء، على شرط أال يستسلموا لشرآات األدوية
 حديث آخر اخل

**** 

 )2008-3-3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: رامى عادل. أ
  يشق  جدا غضب وآره ممكن  يف ضموره وسفره املضين: املدمن

 .الصخر

 . وأوقات فاقد الشيء يعطيه 

 :حييى.د
 حلوه هذه 

 " فاقد الشئ يعطيه"

 . ثر من استعمال هذا املثليا رامى، نبهتىن، أال أآ

صحيح، فاقد الشئ قد يعطيه، فقد يكون أدرى بقيمة هذا
 الشئ الذى مل يستطع أن حيصل عليه، لكنه عرف الطريق إليه 

 وِلَم ال 

  
 اويـــخـــــــالر ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1470
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 . أما إىل أى مدى ينطبق ذلك على املدمن، فهذا أمر آخر

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: رامى عادل. أ
ليه هو احنا آنا هنحارب؟ خري ان! ىف احلرب قبل ان جتهض

 شاء اهللا

 :حييى.د
سوف أحكى لك يا رامى عن رأى قدمي ىل مل أستطع أن أوصله

 ):وهم ال يصدقوىن: (ألصحابه، وأنا منهم، هذا الرأى يقول

رى إىل ثالثني مليونهى إما حرب حىت ينقص الشعب املص"
وآذلك الشعوب العربية جمتمعة تنقص إىل) وأنا أول الناقصني(

ستني مليونا أو أقل، وإما حل اجليوش مجيعا، وآفى مصاريف
وخطب، وختزين خردة ىف خمازن السالح، مث يتواصل تدريب آل ناس
الشعوب، آل الناس، آل الوقت، على حرب أخرى من نوع آخر

 .لو مسى هذا البديل األخري سالمالعدة قرون، حىت 

 "خنرس خالص"وإما 

 ما رأيك؟

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: رامى عادل. أ
هذا الشتات بالذات قد يكون مغذيا فطاملا يعتمد هذا

فنصبح حنن. ه االنسانية اخلالصهالنسيج ويتآزر ىف وحدات
 .الشخصية املصرية

 :حييى.د
 ؟!!نسيج ماذا يا عم رامى -

ومع ذلك، وألنىن ال أآف عن حتديث األمل مهما آان، هيا
 بنا، يدى على يدك

على فكرة، أشكرك على قصر التعليقات هذه األيام مما(
 )يعفيىن من اقتطاف ما ال يزيد عن عشرة باملائة من تعقيباتك
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