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 :مقدمة

القتل يضطرد بشعا قبيحا غائرا داخل داخلنا مثلما هو
 ىف اخلارج، 

 األمل ال يرتاجع، 

 ر حول نفسها، الكلمات تدو

 والصور ترعب وتتواىل حىت نكاد نعتادها، 

 ".الفعل"آن األوان لتحدى آل ذلك لننطلق إىل 

 ، "فاعل"إال إذا حرآت متلقيها إىل " معىن"الكلمة ال تصبح هلا 

 " لنفعل"آمل أن نتواصل أآثر، 

 هذا هو غاية املمكن ملن مل يستشهد بعد، 

 .ىف ساحة القتال" اآلن"وهو ليس 

**** 

 )2-1(املؤسسة الزواجية : التدريب عن بعد

 ناجى مجيل. د

تعجبت ىف هذه احلالة من قبول الزوج ورضاه عن قيامه بكل
أعمال املنزل ومسئوليات الزوجة أثناء شدة املرض، والعكس

بداية التحسن، لذا تساءلت عن احتمال افرتاض أنصحيح بعد 
الزوج آان على ما يبدو مستفيدًا بأداء هذا الدور الشامل
الالغى للمريضة، وبالتاىل فقد آان داعما للمرض والدور
السلىب للزوجة، وعند بداية التحسن، وتوقف االعتمادية فقد

 .دوره هذا، بدأ يفكر ىف االنفصال

 :حييى. د

ة، أتصور أا ميكن أن تفيد املعاجل الزميل،إضافة مهم
 .وآل متدرب
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 مدحت منصور.د

عندما نبدأ ىف تأسيس املؤسسة الزواجية يكون السن أصغر
وآذلك آل من اخلربة والثقافة وعمق النظرة، فحىت االختيار

مقاييس غري املقاييس الىت تتطور طول الوقت، والذى يتم على
ت طول الوقتالتغريا واألغلب أن الطرف اآلخر ال تصله رسالة

أو يرفض أن يصدق أو يرفض أن يتطور فتكون النتيجة هى
باردة قامعة غالبا أو على الناحية األخرى مؤسسة جامدة

وهذا جنده آثريا آما قلت حضرتك مبنية على الكذب والتلصيم
فإذا توقف الكذب أو سقط التلصيم غرقت معه املؤسسة ىف

ونعرف(و ) ة ممتدة ممتدةمسئولية ممتد(يعىن . االبتعاد والربود
املوت بصراحة، نبقى مش واخدين إن الصعوبات ممكن تستمر حىت

احلكاية جد، أنا مش عايز أبالغ، لكن اجلواز قصدى إن ما
آانشى فيه حرآة وشغل طول الوقت، طول العمر، حايبقى يا

يبقى فيه حرآة يعىن صراع، أله، تلصيم يا آذب، أنا مش قصدى
 يعىن معاناة) جاد، ومرة تصيب ومره ختيبأنا قصدى ختبيط 

ومكابدة طول الوقت ووقت آتري مر وحلظات حلوة تقضيها وأنت
ال تستطيع الرتاجع وتتذبذب بني التفكري ىف التخلى! تنتظر

وعدم فعله، يا ار أبيض وعلشان إيه ده آله، طيب أقوهلا
ىف صراحة علشان حاجات ثانية منها الونس والذى قد جتده

ظة، تقعد حتسبها يا ترى حلظة صدق أو آما قبله، احلقيقةحل
 .اتلخبطت أنا

 :حييى. د

 ليس متاما

 لكنك لقطت ما ينبغى التقاطه غالبا

 عمرو دنيا. د

ما قدرتش أفهم موقف الزوج والتغيري اللى حصل له وشفت
آده إنه ما صدق ورمى احلمل اللى آان شايله وميكن تكون هى

ط اللى حضرتك شاورت على ضرورتهدى احلرآة أو التخبي
وأمهيته ىف الزواج بدال من اجلمود والضحك على الدقون

 .والتمثيل

 :حييى. د

 .ال أعتقد أنىن آنت أقصد ذلك

 عبد ايد حممد. أ

فهمت ضرورة مراعاة عدم جعل حساباتى آمعاجل وصية على
خربتى، وأيضا آيف أن التفكك اخلفيف ضرورى ىف عملية إعادة

كيل لدفع عملية النمو الىت هى هدف العالج اللى حبقالتش
 .وحقيقى

 :حييى. د

 هو آذلك
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 عبد ايد حممد.أ

استفدتت آثريًا من تعليق حضرتك على دور األدوية
 .، ىف هذه احلالة)أنفرانيل -ستيالزين(

 :حييى. د

الدواء ال يريدون أن يصدقوا أى فرض غري ما" بتوع"لكن 
ية الفعليةيروجونه بأقل قدر من املمارسة االآلينيك

واإلبداع، مكتفني باألرقام، واملقارنات املستحيلة، والتقييم
 .الكمى السطحى

 حممد امساعيل. أ

املغلقة القامعة) "وصف املؤسسة الزواجية بـ(ما معىن 
 ؟"الباردة

 :حييى. د

 برجاء قراءة تعليق الصديق مدحت الذى ورد قبل قليل

 ال ختف، 

 فهى ليست آذلك آقاعدة

 امساعيلحممد . أ

حضرتك طول الوقت بتحذرنا من التعميم رغم آده عممت
 .على آل املؤسسة الزواجية اللى ىف مصر

 :حييى. د

 عندك حق، إال قليال

 زواج آما أعلم" وش"أنت على 

 ، "تزوج وعش سعيدا" 

 .أظن أن هذا آان عنوان آتاب تصفحته منذ أربعني سنة

 وأنا شخصيا ال أمانع

 ما أمكن ذلك

 املهدى حممد. أ

يعمل إيه لو حس! هو املعاجل من حقه إنه يزهق من عيان؟
بالزهق ده وإيه هىَّ املعايري اللى يقدر بيها ياخذ قرار عدم
إآمال العالج ألسباب قد ترجع إىل عدم التزام املريض دون إن
 .يكون موقف املعاجل هو ختلى من ناحيته عن املريض؟ أرجو اإلفادة

 :حييى. د

اباهتا، وقد سبق أن تناولنا مناقشة مشاعرلكل حالة حس
املعاجل ىف هذا الباب، أآثر من مرة وأظهرنا آيف أن احرتامها 
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واجب مهما بدت سلبية، وإال فإا سوف تصل إىل املريض
رغما عن املعاجل، وسوف تكون النتيجة ىف غري صاحل االثنني

 .غالبا

 حممد املهدى. أ

يبدو ىل أننا ىف حاجة إىل إعادة النظر ىف الوسواس
القهرى، والشغل فيه بدال من أن ينصب اهتمامنا على دفع

 .املريض ىف اجتاه عدم التحدث عن األعراض

ذآرت حضرتك عالقة الوسواس باجلنس، فما موقف الدين من
 هذه العالقة؟

 :حييى. د

أنا أشرت فقط إىل عالقته باجلنس جمرد إشارة، وأن هذا آان
 .شغل فرويد الشاغل

ن فقد أثبتت معظم األحباث الىت أجريتأما عالقته بالدي
هى حمتويات دينية، وأعتقد" حمتوى الوساوس"لدينا أن أغلب 

أن هذا قد يرجع جزئيا إىل مغاالة بعض رجال الدين ىف
التأآيد على طقوس الطهارة مثال، أو سوء تفسري اآليات

لست" وسواس"الكرمية أو األحاديث الشريفة املتعلقة بكلمة 
 .متأآدا

 على الشمرى. د

وجهة نظرى املتواضعة ىف غاية األمهية ألن هذا املوضوع ومن
بالنسبة للمريض الوسواس القهرى مرهق للمعاجل آما هو احلال

بطبيعة احلال وله افكار متسلطة وافعال قهرية آما يعلم
الراسخون ىف هذا العلم، وآما اشار استاذنا المهية االدوية

ا من حيث الكم والكيف والتوقيتالستخدامه والطرق األفضل
وغريه، قد يواجه بعض املعاجلني النفسيني مشكلة عدم
ترآيزاملريض آثريا على ما يقدمه املعاجل من تقنيات واساليب

والنقطة االآثر أمهية على ختفيف أعراض املرض، عالجية قد تعمل
 .، وشكرا"مآل املرض "بالنسبة للمعاجل واملريض هى بالطب

 :حييى. د

 العفو

 رامى عادل. أ

.استشارة، واسرتشادَا، وتلقيا :ان حيتمى آل منهما باالخر
 .االماني وتسبقهم. حيفزمها االهلام. فتنبعث احلرارة بأوصاهلم

 :حييى. د

 متام التمام

***** 

 عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام: حالة سامح
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 )4من4(نشرة-)4من3(نشرة 

 :أميمة رفعت. د

جبملتك األخرية ىف اليومية عن إحتمال الربط بني سعدت
فعندى حالة أعاجلها ،"التدريب عن بعد"وحالة " حالة سامح"

...اخل...،...منذ ما يقرب من شهر هى مزيج من احلالتني 
 ....اخل

للتأخر ىف التعليق فما زال عندى مشكلة  أرجو املعذرة(
 .  )ىف إستقبال النت

 :حييى. د

 محدا هللا على السالمة

واستسمحك ىف تأجيل مناقشة حالتك اآلن للظروف الىت
التني اللتنينعيشها اآلن، ورمبا رجعنا إليها مع مناقشة احل

مىت" استشارات مهنية"أشرِت إليهما، ورمبا نناقشها ىف باب 
 .سنحت الفرصة

 مروان اجلندى. د

هكذا. ماذا ميكن أن تثريه حالة هذا الصىب: ردًا على سؤال
 ىف نفسك؟

 "بعد آل ما حدث له؟" ماذا"احلرية، والفضول ملعرفة "

درى ماذاال أنكر أىن أشفقت عليه أو أنىن أحببته، ومل أ
 ؟"عندما حاولت أن أتقمص شخصيته"أفعل 

، ولعلى"االعرتاف"أن أحاول البحث عن بداية جديدة متنحه 
 .آنت أخشى من ثقل املسئولية

 :حييى. د

أرجو أن أآون قد جنحت ىف أن أفرق بني الشفقة وبني: أوال
 .احلب، وإن تداخال أحيانا، مثلما تقول غالبا

أن تتقمصه، وقد عجزت أنا بصراحة ليس مطلوبا: ثانيا
 .أيضا عن ذلك، على ما أعتقد

خوفك من ثقل املسئولية، خصوصا ىف مثل هذه احلاالت: ثالثا
 .مفهوم ومقبول وبداية طيبة

أرجو أن تنتظر حىت نكمل مناقشة احلالة، لعله: رابعا
 .يصلك ما يعني

 حممد عزت. د

ة وسيقومإن املقرتحات العالجية اخلمس األوىل واردة وشائع
من األطباء واملعاجلني ألا األسهل وألا املتاحة ىف ظل% 97هبا 

 .اجلهل والعجز والتعجيز

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3806
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أما االقرتاح األخري فهو األصعب واالآثر طلبُا للجهد من 
املعاجل واملريض على حد سواء ولكنه طريق الشفاء بل طريق

 .الوجود احلقيقى ملن يرى مث يريد تفعيل رؤيته تلك لو أمكن

س أمامى إال أن احاول ىف هذا الطريقبالنسبة ىل لي 
 .واألجر على اهللا

 :حييى. د

أنا متأآد أن اهللا يكافئ من حياول، بأن يشفى املريض،
 .وحيفز خطو منو املعاجل ىف نفس الوقت

 احلمد هللا

 حممد شحاته فرغلى. د

مثل هذا التأىن ىف عرض احلالة ودراستها ال يتسىن لنا مع
لكنها مع ذلك أآدت ىل ضرورة. قلة اخلربة وقصر املمارسة

 .بشكل إنساىن واع -أى مريض –احلوار مع املريض 

 :حييى. د

 هذا صحيح

إياك أن تتصور يا حممد أنىن أمارس هذه الطريقة هبذا
النص مع آل مريض، صحيح أنىن لطول اخلربة أستطيع أن أصل إىل
بعض العمق أآثر فأآثر، لكن هذه احلاالت تعرض هكذا للتدريس
والتعلم والبحث والعالج معا، فهى منوذج ال أآثر، وآل حالة
تصل أمهيتها أحيانا إىل درجة ميكن أن نعتربها حبثا علميا

 .مستقال

 حممد شحاته فرغلى. د

بكل حواسه ليتمكن منويقظة املعاجل : "صعب هذه اجلملة
 ".التقاط أدىن حرآة ىف وعى املريض وبصريته

على –ىف مثل هذه احلالة  – لذلك أتعجب لقدرة املريض
استقبال معىن االحرتام الذى حتدثت معه فيه بشكل أقرب

أحسست للحظة أن. للتجديد وهو بعد مل حيصل على الدبلوم
احلوار هبذا املستوى رمبا يكون أعلى بكثري من حدود استقبال

 .املريض املعرفية لكن املريض بدرجة ما خيب ظىن وأدهشىن

 :حييى. د

 .أوافقك

ولعلك الحظت أنه أدهشىن أنا أيضا، لذلك آنت أآرر آثريا
اعرتاضى على موافقته السهلة، وخوىف من استهوائه، وآذلك

الىت غلبت(خوىف من أن تكون سرعة تصديقه ملا أقرتحه وأراه 
 .هى من قبيل االستسهال) تصديق نفسى أحيانا

 .لذا أوافق على احلذر من التسرع ىف قبول موافقته
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 حممد شحاته فرغلى.د

ومبعث ذلك عدم استطاعىت. لكىن مع ذلك قلق: ظات أخرىمالح
الذى حترك بداخله" الشئ"التفكري ىف وسيلة للحفاظ على هذا 

خالل املقابلة، وعدم السماح له بالرتاجع عنه، وإقناعه بأن
 .ذلك هو األفضل له وحلرآيته

 :حييى. د

 ليست مسألة إقناع،  -آما تعرف -املسألة

ث ىف مقابلة واحدة على هذا املستوىأما االحتفاظ مبا حيد
 .فهو صعب جدا

لكن أى حتريك هو جيد ومقبول وميكن أن يتنامى ولو ببطء،
 .لو أتيحت الفرصة

 نرمني عبد العزيز. د

االسبوع املاضى قرأت ىف يومية املريض الذى شفى سريعًا عن
فكرة أنه آان حيتاج أن جيد من يتقبله ويساحمه وعندما وجد ذلك

يبه، شفى سريعًا، فتساءلت عند قراءة يومية سامحمع طب
وصعوباته ىف أن يشعر بذاته وبوجوده وبالتاىل ىف أن يشعر(

تساءلت هل سامح أصال يريد لنفسه االحرتام والتقبل،) باحرتامه
وهل سيكون ذلك آاٍف بالنسبة لعالجه؟ لقد أنكر على نفسه

 ...مرضوذاته حق الوجود وذهب خيتفى منها باختياره لل

،"أنت حمرتم وتستحق احلياة"هل سيكفيه أن نوصل له فكرة 
 .وهو ال يريدها

 :حييى. د

حنن ال نوصل فكرة ما، لكننا ناعيشها هنا واآلن، ما: أوال
 .أمكن ذلك ليخلق حميط ميكن أن نصل من خالله

ملاذا حسمت األمر أنه ال يريد لنفسه االحرتام،: ثانيا
االحرتام، وهو ما طرحناه عليناعلما بأن أصل حقنا ىف 

 أليس هو آذلك أيضا؟" ِخلقة ربنا"وعليه، أننا 

الربط بني احلالتني وارد، وسوف أعود إليه غالبا: ثالثا
 .ىف التعقيب اخلتامى

 أسامة فيكتور. د

 " ميكن لو والدى شد على مكنتش رحت"املريض بيقول 

ض وجودوصلىن من ذلك وآأن اجلنسية املثلية ممكن أن تعو
األب؟ وأن املريض استغىن عنها ىف الدبلوم الحتمال وجود مدرس

 . اهللا أعلم.. احتمال: .. يعوض وجود األب

 :حييى. د

 احتمال فعال
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 أسامة فيكتور.د

االحرتام الذى حتدثت عنه حضرتك هبذا املفهوم آنت أدرآه من
سنني وعندما أتعامل به مع الناس أجد أغلبهم ال يفهمونه وال

 إخل... بالسن واملرآز واملال والعائلة  يفهمون سوى االحرتام

 :حييى. د

 .أوافقك 

 حممد الشاذىل. د

السلطة هى قيمة تنمو/ األقوى / نكران احلق أمام الكبري
معنا منذ الطفوله ويسقط معها احلق ىف القبول واالحرتام لصاحل

 .ميزان األقوى واألقدر

 وهذا جيعلنا أسهل ىف التنازل عن حقوقنا

، حنن نصرخ وحنارب أحيانا لالستحواذ على ماوعلى العكس 
 ".ليس من حقنا"هو 

 :حييى. د

 نعم

 عالء عبد اهلادى. أ

:قرأت هذه احلالة أآثر من مرة وما أثارىن هبا أآثر هو
 .بساطة احلوار مع املريض رغم حمدودية الوقت

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 رامى عادل. أ

سامح، أل وجودأن يتحمل إنسانه سداد قيمة هذا النضج، مي
رمبا يكون غراما مستحيال، يستميل. فيمأل به، فيمتزجا سويا

 .قلب هذا الفىت الشجاع، يغيبا معا قليال، ويتخففا

 :حييى. د

 ياليت

***** 

 املى اجلديدوقود لتشكيل املخ الع" غزة: "تعتعة

 مدحت منصور. د

 "الدم، فالعمل، فاإلبداع"

 هذا ما وصلىن 

معا من ضمنها وأيضا أنه آن األوان آى حنمل املسئولية
مسئولية تغيري عقولنا و مسئولية تغيري عقول من حنن مسئولون 
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"من هناك إىل هنا"األوىل فاألوىل، عندما قرأت قصيدة  عنهم
لصمتفأحيانا يكون ا جيدا مل أشأ أن أعلق" بالعكس"و

بالد"تعليقا ولكن وجدت أن التعليق واجب ها هنا عن 
فاصطدم الطائر جبدار"، "ترآبها الفيله، بالد الواق الواق

"وأساليب الكسب" "وباللذة اللزجة"، "وبالتكفري" "الوهم
 ."وبالوعيد" "وبالتجميد" "وفض بكارات العقل"

وسيتغري أو حياول أن يتغري أ معجزة غزة هى ىف آل عقل
يتقدم ليغري أو يتقهقر ليعيد النظر، معجزة غزة ستكون ىف
آل عقل سيحاول أن يستنري بشمعة، بكل دمعة تنجب آلمة

غزة ىف إنسان يستفيق أو حىت حياول قادرة على التغيري، معجزة
وحدك هنا أو ويناضل ىف الكل، معجزة غزة أن تشعر أنك لست

 .اجلد هناك بل هناك شئ جيمعنا و قد جد

 :حييى. د

 آل هذا صحيح

، عن ما"معجزة غزة"ولكن ال ينبغى أن يلهينا الكالم عن 
ىف غزة، وقد نقدت نفسى ىف نشرة أمس حني شككت أن" حاال"جيرى 

 .هذا التعميم والتأجيل قد يكون نوعا من اهلرب

 إسراء فاروق. أ

احرتمت جدا حرية حضرتك فيما يتعلق بالكتابة عما حيدث ىف
ا الطوفان مما آتب ونشر وُعرض ىف وسائل اإلعالمغزة ىف ظل هذ

املختلفة ورغم آل هذه الضجة اإلعالمية واللى أعتقد إا حترك
اجلبال مش البشر، آتري جدا حبس اا حرآة آاذبة ذى فقاعات
اهلواء سرعان ما سوف تتالشى وسيبقى الوضع على ما هو عليه

سان بتاع اليومنيوحاسة إن اإلن.. جبد حاسة بتشاؤم وضيق .. 
 .دول فيه حاجة ناقصاه عشان يبقى إنسان جبد

 :حييى. د

 آل ذلك جائز

الكارثة مروعة، وتسمح بأن تغمرنا هذه املشاعر
 السوداء،

لكنىن أرجو أن يكون السواد جمرد بداية هلا ما بعدها لو
 آان احلديث عنها صادقا، 

 .ا مرحلياومن َثم فاالنطالق منها هو فقط الذى يربر قبوهل

 إسراء فاروق. أ

أليس األوىل أن يتواصل جهد آل: ..... "تقول حضرتك
ىف  الناس آل الوقت للسعى الستعادة عقل البشرية معا

 شبكى جديد ميثل أنواعا أرقى من التواصل البشرى  تشكيل
تصحح خلل التعصب، وجلطات احلروب، ونزيف استغالل البشر

 "للبشر؟
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زء ده غصب عىنساحمىن يا دآتور حييى، ّملا قرأت هذا اجل
 "أنا مت وال وصلت للفلسفة؟.. "لقيتىن باقول 

 :حييى. د
 رحم اهللا صالح جاهني

 وهل هناك فرق؟

 إسراء فاروق. أ

املخ البشرى يقبل التحدى ويقاوم وقد يستطيع أن يتجاوز
اجللطات واألنزفة ألن آل خلية تقوم بدورها على أآمل وجه حىت

خلية(املقابل هل يقوم آل فرد ولكن ىف .. يقضى اهللا ىف أمرها 
بدوره على أآمل وجه لكى يأتى اليوم الذى ميكن) إنسانية

 .للمخ البشرى العاملى أن يتجاوز اجللطات واألنزفة

 أعتقد إن أمكن ذلك لن ترى ما نراه اليوم ىف قطاع غزة؟

 :حييى. د

 دعينا نأمل يا إسراء

ننمو أولكن أذآرك أننا ال حنتاج لكل اخلاليا البشرية ل
 .نتطور

 %50أآثر من  ، "اخلاليا البشر"بل إننا ال حنتاج ألغلب 

أحيانا يصل تفاؤىل أن استلهم قوانيني الفيزياء ألقول إن
القانون الصحيحالىت تتوجه ىف اجتاه ) البشر( من اخلاليا%  10

 .قادرة على توجيه بقية حمتويات احلقل البشرى آله

 .ياليت

 حممد املهدى. أ

البشر على وشك أن يتجاوزوا اجللطات الىت سببتها آيف أن
؟ ال أعلم من أين أتى هذا)املفرتسة(القوى التدهورية 

التفاؤل حلضرتك ىف حني يدل على ما حيدث من استغالل البشر
لبعضهم وحتوصلهم داخل أفكار منغلقة وأساليب اغرتابية أنه

 !ىف إزدياد يناقض قيمة االحساس بإنسانية اآلخر

 :حييى. د

 هذا هو مرضى املزمن آما اعرتفت

 مبرر استمراره، –مبا يستتبعه من مسئولية  –وهو 

آما أذآرك أن بديل التفاؤل هو شىء سخيف ال فائدة  
 ).وآلمة أخرى لن أذآرها، أحسن عيب(منه إال النعيب 

 :حممد املهدى. أ

هل ترى حضرتك مؤشرات ودالئل على حتسن الوضع مبا يدعو
 التفاؤل؟ هلذا 
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يادتك إيضاح بعض هذه املؤشرات الىت قد تفيدىنأرجو من س
 .ىف تصحيح رؤيىت

 :حييى. د

يكفى أن ما تفعله أنت اآلن، وما أحاوله، وما جيرى من
بطوالت وتضحيات على أرض الشهادة والشرف، آل ذلك ال يفسره
إال قدر هائل من حب احلياة، واإلصرار على تنقيتها مما شاهبا

 .مهما بلغت غطرسته

 :ثم عبد الفتاحهي. أ

حاسس إن الناس اخلاليا أصبحوا خاليا ضعيفة غري قادرة على
ومش. فريوس، وما أآثر الفريوسات ىف هذا العامل  التصدى ألى

عارف إزاى نقوى مناعة اخلاليا دى علشان تقدر تواجه هذه
 .الفريوسات أو على األقل تقدر تتعامل معاها

 :حييى. د

تالية هذه األيام، لنعرفأرجو أن تتابع صيحاتى املت
 .سويا بعض ذلك

 عمرو دنيا. د

دائما ما أخاف من اعتماد تلك األجيال القادمة على
التكنولوجيا آما أنشى دمارًا آبريًا سيحدث ىف مصادر الطاقة
الالزمة إلدارة آل مناحى احلياة، فتتوقف احلياة وتصاب

وقدبالشلل لنعود على اخليل والوسائل البدائية للحياة 
يزاد هذا اخلوف بعطل شبكة اإلنرتنت والعجز الشديد الذى
بليت به عديد من املؤسسة اهلامة والىت تكبدت الكثري من

فما بالنا إذا آانت املشكلة أآرب. اخلسائر جراء ذلك العطل
 .وأطول زمنا

 :حييى. د

 أنا أخاف من التكنولوجيا آما أخاف على التكنولوجيا،

قدر اإلنسان املعاصر وعليه أن لكن يبدو أن هذا هو 
 .يقبل التحدى

 مىن أمحد. أ

الدور جاى علينا وساعتها ما حدش حا يهتم بينا زى ما
 .أحنا مش بنعمل حاجة دلوقىت لغرينا يا رب امحينا مجيعًا

 :حييى. د

حنن الناس ال –أوال حنن حناول أن نعمل لغرينا ما نستطيع 
 .ر فأآثروالدعوة عامة لنعمل أآث –احلكومات 

مث ينبغى أن نواصل ما نعمل حىت لو تصورنا أن أحدا لن
 .يعمل لنا شيئا حني يأتى علينا الدور
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 هالة محدى.أ

 . العنوان صعب فهمه جدًا

 :حييى. د

أنصحك أن تقرئى النشرة مرة أخرى فقد يتضح العنوان،
 .أو اقبلى ما وصلك وانسى العنوان آلية

 نادية حامد. أ

 أمل يأت اآلوان للفعلإىل مىت سوف نظل ىف انتظار التغيري
اجلاد ىف إجتاه هذا التغيري املنشود وهل يكفى اإلستعانة فقط

بعد آل اازر البشرية احلالية والصرب واألمل واإلبداع باحلرب
 .أطمع ىف فعل مسئول قريبًا

 :حييى. د

 "!!!والصرب واألمل واإلبداع احلرب"

 احلى،  طبعا يكفى ونصف على شرط أن تعىن آل آلمة معناها

 ال اخلطاىب 

 !!!يا خرب يا نادية

 !إن وجد ذلك فعال، فهم آفاية وزيادة
 أو اقرتحى ما تشائني وأنا حتت أمرك

 حممد الشاذىل. د

أظن أن إعادة تشكيل هذا املخ العاملى اجلديد ال ميكن أن
تتم ما دامت تلك اخلاليا السرطانية موجودة، فهى تتوحش

 .ام وهتدم أى حماولة للتواصلوتكرب دون أى قواعد أو نظ

 :حييى. د

 ، حىت السرطان له عالج، وسوف نبتدع له عالجات أجنع،...!!ال 

 .وإن مل حيدث ذلك، تكون أنت وأنا عملنا ما علينا

 حممد الشاذىل. د

حنن مجيعًا شرآاء فيما حيدث بالتخاذل والرتاجع والشجب حىت
 .لى ما مل نفعلالغثيان، نعم سيحاسبنا اهللا على ما فعلنا وع

 :حييى. د

 نعم

 أسامة فيكتور.د

غري ما أثارته ّىف التعتعة من أمل وفرح وحزن وصلىن: وصلىن
أن ما هو موت وما هو: املعىن الذى أشرت إليه من: معىن

،"مث رحل راضيا مرضيًا"انتقال من وعى لوّعى، من عبارة 
 .، مش عارف ليه"رحل"وخاصة فعل 
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 :حييى.د

 وال أنا

 لكنىن أوفقك

 رامى عادل. أ

الكلمة، وتغوص ابتسامة جاحمة، ينتزع القلم، تنكفىء
 .السرد، لتوقد شعرا ثنايا أحجية ختتفى بني

 :حييى. د

 شعر آخر

**** 

 )2009-1-2: (بريد اجلمعة/حوار

 أسامة عرفة. د

 :القومىوما نتيحة احلراك 

قرر اتمعون باجلامعة العربية وحتت الضغط الشعىب اهلائل
للقوات الربية االسرائيلية احملتشدة توجية ضربة جوية حمدودة

67احملتلة بعد  على غزة وضرب املستوطنات على أرض فلسطني
 وضرب اجلدار العازل(!!) 

  اللهم أجعله خري ... 

ألآثر لكىن تراجعتىف تعليقى األسبوع السابق آان لدى ا
لعلمى بقدر حبك لألمة وحراآها احلقيقى وآنت مستحضرا
لغضبتك على نزار قباىن يوم القصيدة اياها وتعليقك بأن من

  .. ألعلى تقع على وجهه يبصق بصقة

  .. عذرا

 العربية صفر عدونا بتبجحه بىن حساباته على االستجابة

  عظم اهللا أجرك ىف شهداء غزة

 اآم احلبيب وأسكنه فسيح جناتهورحم اهللا أخ

 :حييى. د

 شكرا

 برجاء املتابعة

***** 

 )2-2(رب ضارة نافعة 

 "ض االفرتاضات األساسية للفكر النفسى التطورىبع"

 طلعت مطر. د
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اىل آامل آفاءته فقد حتية طيبة وهتنئة برجوع املوقع
أفزعنا غيابة املؤقت حىت عرفنا بالبث ىف موقع الشبكة

 بعد اما. العربية

فلقد قرات مقالتكم عن الفكر النفسى التطورى وبعض
إن إعلق -إن مسحت ىل  -وقد أردت  االفرتاضات الىت جاءت هبا

  : على بعض ماجاء هبا

لقد علمتنا ياستاذى الفاضل أن األحدث حيتوى األقدم
 دليةبالضرورة وهذا هو جوهر الفكر التطورى علمتنا أيضا ج

التطور آما عند هيجل وأن الوالف األعلى هو نتاج تفاعل
املضادة ومن هنا الميكن أن يكون الفرض أوالفكرة مع الفكرة

األقدم هناك أحدث معلقا بال جذور بل هو نتاج حتمى لتفاعل
وإن ما أمسيته بالفكر املعقلن ماهو اال نتاج. وتطوره

الفكراملعقلن هووإن هذا . التطور الطبيعى للفكر البشرى
الفكر الذى علمنا تاريخ البشرية وتاريخ االديان وجذور

الديىن وهو الذى علمنا ترآيب املخ البشرى وعمل األجزاء
وإنه بدون. مااوردته من أمثلة ىف مقالكم املختلفة وآل

عمل النيورونات اللجوء اىل هذا الفكر ملا تسىن لنا معرفة
  .  ذآرهتاوبيولوجية اخلربة الدينية الىت

ىف سيكولوجية اإلبداع والوالف وحىت ما أوردته عن أريىت
ميكن أن السحرى بني املستويات املختلفة من النشاط الفكرى ال

ينتج عنه إبداعا اإل حتت وصاية النشاط األرقى أو ما ميكن أن
املعقلن وإال أصبح هذيانا وهذا ما تعلمناه نسميه الفكر

وحينما أورد فرويد .اإلبداع واجلنونأيضا منك ىف الفرق بني 
 ما أورده عن الكيانات املختلفة سواء وجد قبوال أو مل جيد من
معاصريه أو الحقية فإن أآثر ما أضعفها هو عدم خضوعها ىف

التجزيئى الذى خيضع الظاهرة للقياس حينها ملا يسمى بالعلم
املعقلن وإن واملشاهدة ورصد النتائج أو ما يسمى بالفكر

حدس فرويد وحده مل يكن آافيا لقبول آل فرضياته أو صمودها
فرويد آثري من تالميذه الذين ساروا على جه ولقد أتبع

النفس  جوانب آثرية من وبالرغم من إسهامهم مجيعا ىف معرفة
البشرية إال انه ال يستطيع أحد أن يدافع عن أى من نظرياهتم

لك على شفاء املرضىمبقدار ما تقدر هذه النظرية أو ت إال
  . بطريقة مقاسة ومقننه

والفكر املعقلن هو الذى علمنا الفرق بني عمل الدماغ
التنبوء اىل حد آبري بسلوك االنسان االيسر واالمين حبيث ميكن

مل يرفضها عند إصابة أيهما بعطب ما، وحىت التجربة الدينية
  , العلم اجلاد بل حاول فمهما آما أوردمت

تعلم آل ذلك متام العلم أعرف متاما أنك: فاضلأستاذى ال
بل واآرر أنك من علمتنا ذلك إال أىن أردت أن أسوق هذه
التعليقات من أجل زمالئى األصغر خمافة أن يكتفوا مبا عندهم

ملتطلبات العلم احلديث والتفكري العلمى من حدس وخمافة إمهاهلم
تشفاتهمك املنهجى فال يستطيعون بعد ذلك الصمود أمام

  املذهلة
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 ولكم جزيل الشكر

 :حييى. د

 ال تعليق

 حالىت ال تسمح،

 دعنا نواصل 

**** 

 )4(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 فاطمة. أ

 بأى لغةهو ينفع إننا حنن البشر نتحاور مع اهللا إزاى و
 أو أسلوب

 :حييى. د

 طبعا ينفع

 اإلميان نور

 واهللا نور السماوات واألرض

 وحنن بعض ذلك

 ينفع : إذن

**** 

 من هنا إىل هنا: يوم إبداعى الشخصى

 عمرو دنيا. د

 والقاتل متسلال فماذا حنن فاعلون؟ طيب شوفنا القاتل ختليًا

أنا فعال حاسس بالشلل بس باحاول أعمل اللى علىَّ فعال 
وأتقى ربنا فيما أسلك لعل اهللا يفك الغمة، ولكىن مازلت ال
أستطيع أن أستوعب ما حيدث وال أختيله وأعىن أن يكون آابوسًا،

 .قيقةنعم مازلت ال أستطيع ختيل أن ما حيدث واقع فعال ىف احل

 :حييى. د

 ...!!وال أنا 

 لكنىن أحاول أن أواصل آما ترى

 فهيا معا 

 حممد عزت. د

أفهم عنرتيات رؤسائنا وملوآنا ومالكينا ولكىن أشتعل
غضبًا وحنقًا من املوقف الغرىب ألىن ال أستطيع فهمه، آيف
وملاذا؟ هل اخللل فينا أم فيهم أم ىف التواصل مع اآلخر أم ىف

 .رف؟ماذا؟ ال أع
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 :حييى.د

 ىف االثنني معا يا سيدى

 حممد عزت. د

آتبت هذه القصيدة منذ أآثر من ربع قرن ومازلنا بالد
ترآبها الفيله، ومازال الشيخ يفض بكاره عقل األطفال

، اللهم إال)أحيانا(السذج، مازلت حىت اآلن أخاف أن أسأل 
 .إذا سألت نفسى، فأتردد أآثر وأؤجل أآثر

 :حييى. د

 حقمعك 

 أسامة فيكتور. د

 :عبارتان أعجبت هبما

 )ىف املقدمة(وآأن تعدد التجليات والعدم واحد ) 1(

 )للنص(ىف عصر التكفري عن التفكري بدس بقايا املعىن ىف أى آالم ) 2(

 :حييى. د

 شكرا

**** 

 !!!"متواطئــون"

 رامى عادل . أ

تسمح يل_ ولن_ وانت ايضا، مل, ال، ال، لن ادعك تتمادي
حممد صلي اهللا عليه وسلم، وآاين من نيب قاتل معه  انسي بان

 ..ضعفوا وما استكانوا ربيون آثري فما وهنوا وما

 :حييى. د

 احلمد هللا

 حممد أمحد الرخاوى . د

منها الخريين لظروف خاصةمل اتابع النشرة يف االسبوعني ا
-- آما وآيفًا اآثر منه حيا-وفاة والدي الذي احببته ميتا

به وعلمي برضاه عنه بعد ان رضي ابي بعد يقيين برمحة اهللا
 عنه فعجل اليه لريضي

فيشعر ان من اآرب مآسي   فغشيين ما يغشي أى انسان مث عدت التابع
 . يض و اخليط االسوداخليط االب هي ضياع احلدود بني 2009انسان 

من قتل نفسا"اخليط االبيض هو ان ما حيدث هو 
 "فكأمنا قتل الناس مجيعا(..…)   

 وجيادل الكثريون ان هناك وجهات نظر، مثال ان اسرائيل
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عيش"تدافع عن نفسها ومنها ان احنا مش قدهم ومنها ان 
 !!!!!!!!"مستور ندل متوت

 !!!!!! ا حيدث هو بْشري لهاذا قدر لالنسان ان يستمر آنوع فكل م

فليرتاآم القهر ولترتاآم قوي البطش والغباء والسحق
 .التحدي  ليقف االنسان امام هذا

 !!!!أهو يستطيع ان يوقف هذا الزحف ام ينجرف ومعه نوعه آله

 التواطؤ هذا هو: فإذا اجنرف معه

احلل هو احلرب الشاملة بقوي احلق تبدأ يف ميادين القتال
 ميادين احلياة هي يفوال تنت

  ال اري سبيال اال احلرب حيت لو تأجلت مئات السنني

  هناك حق وهناك باطل وهناك خيط ابيض وهناك خيط اسود

 ال حمالة وهناك فجر قادم

انا الذي ارسلت الرسالة القصرية وسورة الفتح تقول
املنافقني واملنافقات واملشرآني واملشرآات الظانني باهللا ويعذب"

 "السوء السوء عليهم دائرةظن 

ظن السوء باهللا هو ما يولد املنافقني ويولد املشرآني الذين
  العدم ويشرآوا مع اهللا يثقون بقوي

 "آله ليظهره علي الدين" وتقول سورة الفتح ايضا 

  اليقني باهللا واليقني باحلق هو الذي سيظهر علي الدين آله

 ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا

 :يىحي. د

 محد اهللا على السالمة يا حممد 

 اهللا يساحمك يا شيخ

الرمز الذى وصلىن من سورة الفتح على احملمول، وقد حسبت 
أا من املقاومة اإلسالمية، أساء إىل صورة هذه املقاومة يا
شيخ حرام عليك، ملاذا تذآر امسك، أساء إىل صورة املقاومة

 وليس إىل سورة الفتح

 !!فاذآر امسك يا رجل إذا عملتها ثانية

 حضر أآثر بغيابه فعال، –والدك –أمحد أخى 

أنا أدعوه أن يذآرنا عند ربه، أآثر مما أترحم عليه،
عند ربنا، رب األرض، رب السماوات، رب املشرقني، ورب

 .املغربني، ورب العاملني

 .... أرجو أن تتابع غضىب واقرتاحاتى ىف األيام القليلة املقبلة 

 .ردت، أو استطعت، أو غامرتإن أ.... 

 ! أو آل ذلك
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