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 :مقدمة

من البديهى أن يكون الرتآيز ىف بريد هذا األسبوع هو على
، إال أن موضوع املؤسسة الزواجية وصعوبات إجناحها"غزة"

ه أيضا، وأنا أتصور أن جهادوتطويرها قد أخذ حجما يستأهل
البشر ليكونوا بشرا أسوياء، ال قتلة، وال مسوخا، حيتمل

 . اجلهاد ىف آل اجلوانب طول الوقت

**** 
 االمتناع عن التوقيع: تعتعة

 ماجدة صاحل . د

يا دآتور حييى لقد أشتدت تعتعتك هذه املرة حىت آادت أن
)الوتر(تصل إىل حد امللخ، فأشتد األمل العاجز من فرط العصب 

 . املشدود، دون تناثر قد يعفيىن ولو جزئيا من مسئولية عجزى 

 عليك وأنا من أآثر املعنيني هبذه الكارثة؟؟فإىل أين باهللا 

 :حييى. د

دون تنازل عن األمل، ودون انسحاق به، ودون تفريغه ىف
عويل، أو تصور أداء واجبنا آله بالتربعات والشفقة
واملصمصة، أجيبك أننا ذاهبوان إىل ما نستحق، وحنن نستحق
وفخريا آثريا رغم الكذب، واحلماقة، والنفاق، والغباء، وس

تعرفني، وتسامهني، واليوجد سبيل –يا ماجدة  –ترين، وأنت 
فردى آخر، أما احلل اجلماعى العادل فهو قادم أيضا من جمموع

 .اصرار األفراد، نأمل أال يتأخر إال مبقدار أن نكون أهال له

 هيثم عبد الفتاح. أ

أنا ال أوافق على التوقيع، وحاسس بالذنب والتقصري جتاه
غزة، وىف نفس الوقت جوايا سخط وغضب آبري جدًاإخواننا ىف 

جتاه حكامنا العرب الذين وقفوا وال يزالوا واقفني مكتوىف
إىل مىت.. األيدى ومنذ زمن بعيد جتاه ما حيدث باألراضى احملتلة

ىف هذه اللحظة الىت اآتب فيها هذه الكلمات... سنبقى هكذا
واالستبسال،ال أملك سوى الدعاء لألخوة ىف غزة بالصمود 

 .وأيضًا الدعاء حلاآمينا بأن يتخذوا موقفا، أى موقف

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3864
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 :حييى.د

الدعاء لإلخوة ىف غزة وارد، وواجب، ومستجاب، على ان
 .نكون أدوات حتقيقه

أما الدعاء حلاآمينا بأن يتخذوا موقفا أى موقف، فسوف
يستجاب أيضا ألم فعال يتخذون موقفا، ال أحب أن أصفه ألنه

 .ليس املوقف الذى ىف بالك

 مروان اجلندى. د

أتفق مع حضرتك ىف االمتناع عن التوقيع، وأحيانا آثرية ال
أحب أن أخوض ىف مناقشات خاصة باحلرب والسالم، وحال األمة
العربية وأهترب منها حني تثار أمامى، ولكن يتولد داخلى

 .احساس بالقهر والعجز ال أعرف ماذا أفعل به

 :حييى. د

القهر واالعرتاف بالعجز مهاآسف، ذلك ألىن أعترب قبول 
 ىف اجلارى -غالبا–مشارآة من جانبنا 

الصدق واملواجهة، بقبول اهلزمية، وإعالن االستسالم وتسريح
اجليوش الرمسية، مث جتييش الشعوب املهزومة استعدادا لنصر
حقيقى هو حل شديد اإليالم، لكنه أفضل من الكذب والتأجيل

 .واخلداع والنفاق

ب إىل أن ننتصر، أو قبول اهلزمية السالفةاستمرار احلر
املواصفات هو احلل، ودفع مثنها، مع البداية اجلديدة

 .الفورية، هو اخليار الواقعى املؤمل

 حممود حجازى. د

استفدت آثري من قراءة حضرتك للتاريخ هبذه الطريقة ذآرىن
مبا يفعله األستاذ هيكل على قناة اجلزيرة، ولكن إذا ماذا؟

ن يكون جمرد آالم ىف آالم آعادتنا، مث ماذا سيفعل هذاأخشى أ
الفهم هل سيطعم أهل غزة؟ هل سيوصل السالح للمقاومني؟ هل

 .سريوع إسرائيل؟ أشك ىف ذلك

اإلسرائيليون ومن ورائهم اإلمريكان ال يفهمون سوى لغة 
القوة، هم يعرفون آخرنا، سيخرج حكامنا ليشجبوا وينددوا،

 .ظاهر مث نعتاد على آل ذلك ويستمر الوضعوخترج الشعوب للت

 :حييى. د

أنا ال أوافق األستاذ احلرىف احلاذق هيكل ىف موقفه أو: أوال
حتليالته، وأمسى أحيانا ما يتحفنا به من ذآريات ووثائق، امسيه

وهو مشارك مائة ىف املائة ىف الكذب ىف قراءته" الكذب املوثق"
مث تربيرها، 1967ارآة ىف هزمية ، وأيضا ىف املش1956ملا حدث سنة 

 إخل... ، "نكسة"وإطالق اسم التدليل عليها وتسميتها 

وهو إن مل يعرتف بكل ذلك بشجاعة فلن أقبل منه أى تفسري 
 من مقعد املعلم احلاذق املغرض، بوعى أو بغري وعى،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   3865
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مث إنىن ال أصدق التاريخ عموما فهو على أحسن الفروض 
 ،"وجهة نظر"

ثالثة أرباع  يش عمره أآثر منموقف معا"وما قدمته هو 
 ".قرن خيطئ ويصيب، ويأمل أن يتعلم باستمرار

الرد على اجلزء الثاىن من تعقيبك تقرأه ىف تعتعة: ثانيا
 .إن شاء اهللا) السبت(الغد 

 نادية حامد حممد. أ

اخلاصة" التعتعة"ال أوافق على توقف حضرتك عن آتابة 
لكتابة فيها ألابأحداث غزة، وأطلب من حضرتك استمرار ا

–األمل  –اإلبداع  –احلرب : إبداع وحضرتك سبق وذآرت إن 
 .الصرب، تكفى أن تكون حال مؤقتا لألحداث اجلارية

 :حييى. د

األمل الذى يتفجر داخلى وأنا أآتب ىف هذا املوضوع أآرب من
آل تصور، وأخشى أن يشلىن، وأنا ال أتصور أن الكتابة هلا

الذى البد أن" للفعل"ن فيه، إال للتخطيط دور إجياىب فيما حن
يستمر طول الوقت طول العمر، وأتصور أن ما نفعله سويا ىف

ألننا نبحث سويا ىف إحياء الفطرة"هذه النشرات هو فعل 
البشرية الىت شوهوها بكل هذا القبح، ونأمل أن نواصل

 .السعى إلعادهتا إىل أصلها آل دقيقة، بكل وسيلة

 عمرو دنيا. د

وافقك الرأى متاما يا سيدى ىف امتناعك عن التوقيع،أ
آما أنىن أوافقك ىف حتفظك وختوفك من املصدر الذى يرعى ذلك
املوقع وأولئك املتطوعني، فهناك آثري من عالمات االستفهام

 .بداخلى جتاههم

 :حييى. د

األساسى" امليل"أرجوك أال تنسى فضل الصديق الذى أرسل ىل 
انت إىل هذا املوقف، فهو صاحب السبق ىفالذى نبهىن أنا و

 .االمتناع عن التوقيع وله الشكر أوال

 مدحت منصور. د

وصلتىن حرية حضرتك واحرتت معك بدرجة من احلماس وعدم
 .1948الرتآيز واآلن أضفت ىل خربة جعلتىن أفهم آارثة 

نعتم إحساسكم وأنتم تقرأون الفاحتة، حنن) أظن(وصلىن 
نا حكوماتنا وإعالمنا على أن نعترب آامبعلى أنفسنا تساعد

استسالما(شجاعا و رغم أن هذا ما أشعر به  ديفيد استسالما
جدا أن أقرؤه، إال أىن أول مرة أقرؤه، آنت حمتاجا) غبيا

اآلن والغالبية من الناس. آنت حمتاجا أن أشعر أىن لست خمطئا
عيشونوقلة حيلة وعتامة عقل هلم وأنر طريق أحياء ي ىف حرية

نتناسى احلادث اآلن ولكن ال ىف الظل، ال أقول أن ننسى أو
 على  حىت غري قادرين) الناس(نريده أن حيدث مرة أخرى وحنن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3866
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الرؤية على التفكري، نريد أن نتعلم أوال آيف نفكر وآيف
نشعر بذواتنا ونشعر اآلخرين بذواهتم حىت تنشأ أجياال قادرة

أن حنارب نستطيع أوال على استخدام العقل واإلبداع، عندها
 .جيال بعد جيل

 :حييى. د

ال أخفى عليك أنىن آنت، ومازلت من مؤيدى آامب ديفيد، ومن
، على شرط1973مؤيدى زيارة السادات للقدس، ومن الفرحني حبرب 

أن نعلن أن حمصلة آل ذلك آانت استسالما ال سالما، وأال نزعم أن
احلروب هى آخر احلروب، أقول أنه مادام جممل حصيلة 1973حرب 

اخلمس هو اهلزمية، فلتكن آامب ديفيد هى اإلستسالم الشجاع، على
فورا، بدال من أن نكتفى بإعالن" أول احلروب احلقيقية"أن نبدأ 
مث نسرح اجليوش الرمسية، وخنلع آل احلكام املسئولني!! اية احلرب

عن اهلزمية، خنلعهم من آراسيهم ومن نفوسنا معا، مث نبدأ ىف
 .الشعب جيشا آامال ىف آل ااالتإعداد 

 .موجز ذلك آله، سوف أنشره غدا أيضا 

 رامى عادل. أ

عرفناها، إىل اآلن، انت حتارب حىت احلياة هى احلرب، منذ
اصدقاءك، رمبا آى تكسبهم، ال داعى للسالم، فهو آفة العقالء، وال

طواريء،/ سبيل اليه، مهما غرتنا االماني، مصر تعيش حالة حرب
احناء االرض، منذ نصحو باآرا، وحىت ىف احالمنا اهلرمة، آذلك آلو

البعض، ىف عيادتك، وعلى هذه الشاشة، وىف انا وانت حنارب بعضنا
ندوتك، واىل ان يرحل احدنا، آى يلحقه اآلخر، ال داعى النكار
اننا متورطون اىل النخاع ىف احلرب، واعداؤنا منتشرون ىف آل

هم متاما، وآلنا لسنا أنبياء، حنن خلقنابقاع االرض، وحنن مثل
نقتل بعد، متاما، ولكننا على استعداد، وانت ال للحرب، نعم، مل

يردى أخاه قتيال، رائحة تدرى من خيتيبء ملن، وال من منا قد
اعيتنا، موجوده ىف آل مكان، وجثث االحياء قد) احلقيقيه( الدم

، ومع ذلك فاحلربويدا قاسية تنغز آال منا ىف مرقده، تستبيحه
 تبدأ بعد، على االقل هنا احلقيقية مل

 :حييى. د

ماذا جرى لك يا رامى؟ آيف عقلت هكذا؟، لكنه عقل أرسخ
 .من أى جنون يارجل

 حممود حممد سعد. أ

تربية –األسرة  –ىف العمل (أين اإلشارة إىل جهاد النفس 
 .وقيمتهاينبغى أن تكون هلا داللتها ..) إشارات املرور –األوالد 

 :حييى. د

جهاد النفس آما يعرفه الفقهاء على العني والرأس، ولكن
اجلهاد األآرب هو أن تعمل عمال حقيقيا جادا فرحا مسئوال
متأملا طول الوقت، طول العمر، وهو الذى يبدأ مع استمرار

 .بعد إعالن اهلزمية للبدء من جديد: احلرب، مرة أخرى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   3867
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 حممود حممد سعد.أ

ابة ىف مثل هذه املواضيع أليسمعرتض على قرارك بعدم الكت
 .هذا انسحابا حىت ىف أقل ما نستطيع فعله

   :حييى. د

 برجاء قراءة ردى على نادية حاال

 حممد أمحد الرخاوى. د

العالة حلساب قوى هل يستسلم الذاهلني املغيبني السلبيني
 ام يستسلم املبدعني اىل قوى وأد العدم والطاغوت شخصيا

احلالة اآلن آما ذآرت موت االمل شخصيااالبداع اوال باول في
من قوى العدم على اجلانبني اىل تذويب احلدود هى حماولة خبيثة

احلالة اآلن هى ارادة تغييب .بني اخليط االبيض واخليط االسود
قبل وجود اهللا آمحور آدحا اليه طول الوقت بعد الكفر وجودا

من أموات اذا آان ألى امل ان يتولد خبروج احياء .اعتقادا
تكتل قوى احلياة آما خلقها اهللا ضد قوى العدم فال مناص من

قوى العدم تشمل العاطلني السلبيني .على اجلانبني طول الوقت
الطغاة العالة املتحجرين املتجمدين وعلى اجلانب اآلخر تشمل

 املزيفيني املصرين على جر العامل معهم اىل الفناء شخصيا

 :حييى. د

 !!ليكن

ك فمازلت أفتقد حجم وعطاء فعلك، مقارنة بصياحكومع ذل
وسبابك وجتريدك املعقلن الذى آان يغلب على تعقيباتك وهو

 يقل تدرجييا يا شيخ،

أخى أآثر بعد رحيله/آنت أتصور أن اآتشافك حبك ألبيك
ميكن أن يلهمك حبا فاعال، واحرتاما خمتلفا، وبصرية قادرة

 ........... لتفعيل ما تقول، بدال من ترديد ما

يا ترى هل أنت على قدر مسئولية قولك ربنا وجودا قبل
 .يارب تكون اإلجابة باإلجياب   أن يكون اعتقادا؟

 .أشكرك

)طريان اخلليج(تذآرت يا حممد سخطك على املضيفة : ملحوظة
أثناء عودتك من اسرتاليا حلضور معزى والدك، وآيف أا تنطق

 اللغة العربية وهى تلحن،

 !! قرأت أول مخس آلمات مث قمت بإعراهبا لو مسحت؟هال 

 !!يا أخى!! يا أخى 

 إسراء فاروق. أ

هى آخر احلروب اللى بالسالح، لكن منذ 73قد تكون حرب 
متتالية من احلروب واهلزائم  ذلك احلني وأحنا عايشني سلسلة

 واملصيبة إن أحنا مش عايزين ) احلرب اللى من غري سالح(
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أل وبندلع فيها.. كذبة الكبريةنشوفها هزمية ومستغربني من ال
ونسميها أيشى معاهدة سالم وحقيقة األمر أا آانت معاهدة

..وأيشى تبادل جتارى .. استسالم، وأيشى نسميها تبادل ثقاىف
 .إخل ونتيجته ده هو اللى شايفنوه النهاردة ىف قطاع غزة

 :حييى. د

 .ليس عندى إضافة أآثر مما ذآرت سابقا

**** 

 !!"املخ العاملى اجلديد"، وقوُد لتشكيل "غزة" تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 نفسك وان ترآز يف حاالتلست ادرى آيف حتملت ان تلملم 
انا مل استطع ان اقرأ اصال حيت اآلن، لكين حاولته، سامح وغري

بباىل آيف ميكن ان يغوص آل هذا التحليل والتشريح يف مث خطر
ووضع الفروض الىت هى بداهة النفس تصورا انه علم بالنفس

 قابلة للتطوير والتعديل او حيت الرفض، لكن هذا ليس
هو هل ميكن هلذا الغوص الشديد ان يتحول ايلالسؤال، السؤال 

نفسية منائية بدءا من الطفولة شخصيا مناذج بديلة ايل صحة
مرورا بالرتبية على مراحلها املختلفة، اذا آان هناك ما

مرورا بازمات املراهقة فازمة منتصف العمر يسمي بالرتبية،
 ...اخل

والعميقة انهذه اخلربة العريضة  مبعين آخر هل حتلم بعد آل
تكتب آيف تكتب لنا وملن سيأتي بعدك خرباتك فيما مر بك وان

 التعامل مع حمنة البشر يف سوائهم واضطراهبم آما قال مجال
الرتآي مبعين اخري امل يأن االوان ان تشرح لنا آيف يتولد

مع احرتام ازمات وجودهم مبواآباهتا مث البشر يف صحة نفسية
 ان امكن الضطراد النمو فالتطورجتاوزها بعد استيعاهبا 

 :حييى. د

أنا ال أآف عن احللم غائصا ىف! من جهة أحلم، فأنا أحلم
 الواقع

 حاضر من عبثى

 ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها  -بداهة–علما بأنه 

 هو أقل آثريا من آمالك" وسعى"وأعتقد أن 

 لكننا حناول

**** 

 )30(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 )2من  2(عن املؤسسة الزواجية والعالقة باملوضوع 
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 أميمة رفعت.د

الوقت احلاضر وميكن أن قفزت يف ذهين فكرة غريبة شوية على
 أهتم بالدناءة أو الرجعية على ضوء الثقافة احلاضرة واليت

ار على تأصيلها يف جمتمعاتنا الشرقية، أال ميكنآان هناك إصر
حال هلذه املؤسسة الباردة اجلامدة أن يكون تعدد الزوجات

والذي قد يبدو أال ميكن أن حيرك هذا احلل  القامعة يف جمملها؟
مضحكا املشاعر األنثوية البدائية واملختبئة داخل تعقيدات

ى فتؤدي إىللتظهر داخل املؤسسة الشرعية مرة أخر التقدم
مشكلة اجلمود والربود حيل  حراك ما، ذآري أنثوي و بالعكس

 والقمع معا؟ أحاول أن أوضح مبثال عن الغرية ، اآلن أصبحت
مصحوبة عادة إن مل يكن دائما بتجرمي  غرية املرأة على زوجها
االحتياط وإن مل يكن الرجل على خطأ الرجل وحىت على سبيل

عنصر الغرية أن تنكر بعض النساء وإن أعجبت به أخرى، وصل
 .من أصله مقابل عقلنة ما وآأن الغرية هي ضد العقلنة

إىل الزوج و الذي يعين عندي التقرب مثل آخر التودد
التودد قد قل حبنان وميكن برشوة ترضي الزوج أظن أن هذا

أحتدث طبعا. آثريا يف امل دون التعميم ولو بكوب من الشاي
ملذاهب اليت تسمح بذلك حمرتما آل ما خيالفها،الديانات وا عن

 .أستاذنا ملثل ذلك ولكم جزيل الشكر أرجو أن يتسع صدرك يا

 :حييى. د

مهمت أن أعتذر عن التعقيب على هذا الرأى الشجاع الطيب،
 ،"وآأن الغرية هى ضد العقلنة" .. آما أىن مل أفهم قولك

يخوعموما، فإىن أوصيك وأوصى نفسى بقراءة التار
مبسئولية، للتأآد من ضرورة العدل بني أطراف القضية، وأن
يكون املقياس هو مقدار النضج لكل من الطرفني، وليس جمرد
التمييز بني رجل وامرأة، وأن ننتبه إىل أن املرأة نالت من
الظلم مايكفيها وزياده، وهى ليست ملزمة بالتودد أو

رة من جانبهاالتقرب للزوج سواء آرشوة وأيضا ليس بالضرو
 ابتداء، بقدر ما أن الرجل أيضا ملزم بذلك،

على–القضية أصعب من أى اختزال، وآل احللول البديلة 
فشلت بشكل أآرب من فشل املؤسسة الزواجية، وحنن -قدر علمى

مازلنا ىف حاجة إىل ابداعات تطورية يبدو أا ليست ىف
 متناول مدى وعينا اآلن،

فردية هنا وهناك تلوح ىف األفقآما يبدو أن مثة حلوال 
 .أحيانا، إال أن تعميمها على حساب املرأة، هو ظلم فادح

 يامن نوح. أ

الوقت خيص مسألة أن املؤسسة عندى تعليق وسؤال ىف نفس
 .."\منها حىت االن مل حتقق الغرض"\الزواجية الىت على حد تعليقكم 

الىت" \ىه"\هوه ليه االفرتاض من املؤسسة اا..طيب السؤال
حتفيز شخصني خمتلفني فعال لالستفادة من"\تؤدى ذلك الدور ىف 

 ؟"..\اللغاؤه االختالف ال
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او..رمبا حيوى ذلك الطموح ىف املؤسسة شطحا ىف حد ذاته
وآأن التعديل على قوانني..ذلك من انفسنا هروبا من طلب

 ..ما املؤسسة آفيل بتوفري ذلك يوما

ةلوضربنا مثل مبؤسسات العمل مثال والي..ثانيا
"\جامدة"\قوانني " \بعض االشخاص"\ ىف البداية يضع..نشوءها

وىف البداية..بالضرورة لضبط عالقات االشخاص داخل املؤسسة
تكتسب هذه القوانني شرعيتها من قوة االشخاص الذى يقومون

تنفصل القوانني لتكتسب قوة ىف حد ذاهتا مث بعد ذلك..بفرضها
ولكن برغم.. ذاته ية ىف حدوآاا حتولت اىل شخص ومهى له شرع

شرطا الطالة عمر التزام االفراد" \الرقباء"\ذلك يظل وجود 
املؤسسة وبدون الرقباء على النظام املؤسسى تنهار بقوانني

الشخص"\االفراد فيها خدعة  املؤسسة بعد فرتة آافية ليكتشف
اقصد من ذلك ان قوة الشرعية ىف الدائرة..للمؤسسة" \الومهى
تكون لالشخاص وىف دائرة اوسع تنتقل اىل املؤسسة ىف حد الصغرية

 ..ىف الدائرة االوسع تعود لالشخاص من جديد ذاهتا ولكنها

اخرتاع قوانني فإن مرحلةوبتطبيق ذلك على مؤسسة الزواج 
ىف اطارها العام(املؤسسة هى مرحلة ختطتها االنسانية 

شخص ومهى علىومرحلة حتول تلك القوانني اىل ) وشكليا اجرائيا
املشكلة اآلن أن ذلك الشخص ولكن..ما اظن هى املرحلة احلالية

مل يصل بعد ىف مراحل-وهو ىف مثالنا هذا ميثله اتمع -الومهى
منوه اىل املرحلة الىت متكنه من ضبط تلك العالقة او حىت

والىت تتطابق(حييلنا اىل املرحلة االوىل  وهذا..االنفتاح عليها
األفراد أى مرحلة نضج) مع املرحلة الثالثةىف جوهرها 

 ..للرقابة على املؤسسة وليس العكس

 :حييى. د

 . ضيفا جديدا آرميا هادفا متسقا" يامن"أهال بك يا 

لقد تناولت تطور املسألة بشكل يتجاوز جمرد حتديات
املؤسسة الزواجية، وقد وصلىن باعتباره تعميما جيدا يصلح

. ية مؤسسة مبا ىف ذلك املؤسسة الدينيةللنظر ىف تاريخ تطور أ

الرد عليك حيتاج تفصيال طويال ال أجد فسحة من الوقت له
 اآلن، وأعتقد أن تعقيبك فيه الكفاية،

 .وأآتفى به.. وأنا أقبله ترحيبا وتفهما 

 مدحت منصور. د

حيدث أن يتوقع طرف: اجلنس  بالنسبة للعالقة باملوضوع يف
جيده على املستوى احليوي ال اآليل فال من اآلخر شيئا ما أقصد

أن  فيعرب عن ذلك بأنه ال يشعر بشئ، حيدث ذلك أحيانا وأظن
شيئا و لكن غري املنتظر هلذا ال ميكن احلكم الطرف اآلخر يوصل

زوجني مستمرين يف بسرعة أنه ال يصل شيئا متاما يف حالة
ييسما ملسته حضرتك من أن مقا. العالقة داخل تلك املؤسسة

 اجلنسية من القرب بعد اللقاء أو التفويت األخبث أو العالقة
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اآلخر و هي مقاييس حيوية و ملست االهتمام بتفاصيل صغرية هتم
احليوانات حضرتك ما قبل اللقاء ما يذآرني برقص الطيور أو

قبل التزاوج فيحدث أيضا نفس الشئ من قرب أو إحساس
 .االهتمام آدعوة للقاء بالقرب أو التفويت أو

 خرى آثريا ما يفشل الزوجني يف التعبري عن نوعمسألة أ
االحتياج على املستوى احليوي إما لعدم إدراك نوع االحتياج

عنه، آما أن االلتزام بأداء أو صياغته يف آلمات تعرب
 احتياج ما يستتبع الكثري من اجلهد نظرا لعدم التأآد من

ب يفيعين هل أنا ماشي صح هل ما أقدمه يص. االحتياج املطلوب
 .اآلخر منطقة احتياج

 :حييى. د

أشعر عموما أنه قد وصلك اإلشكال، لكنىن أحذرك من إعطاء
األلفاظ، ىف وصف أو حتريك عمق هذه العالقات، قدرا أآرب مما

 تستحق وتستطيع

بقدر ما هى إبداع" غلط"، و"صح"آما أن املسألة ليست  
 . وتواصل، أم عمى واستعمال

 حسن سرى. أ

تسبب يف حالة طالق وأرى ان ذلك اسوأ عاجلالطبيب امل
وتبارك ماميكن فكيف يا استاذنا الكبري مل تعلق على هذا

 يرام للطبيب املعاجل وانه قام بواجبة على احسن ما

 :حييى. د

 أسوأ ما ميكن ؟ ) الطالق(ملاذا هو 

ملاذا أحله اهللا إذن؟ أنا ال أوافق عموما على الطالق ألىن ال
و ابىن أن يطلق أحدمها؟ ومرضاى هم أوالدى وبناتىأحب البنىت أ

فال أحب هلم ذلك أيضا، لكن هذا اليعىن أنىن ضد الطالق على طول
 عادة، -ىف جولة قادمة–اخلط، خاصة وأن البديل هو طالق آخر 

مث ىف هذه احلالة مل حيدث طالق فعلى، وإمنا هو ما يسمى 
 ال أآثر،" غضبت ىف بيت أهلها"

 هذا االنزعاج؟فلماذا  

 حممد امساعيل. أ

آيف يكون التغيري عن طريق احلرآة، رغم أن احلرآة خطر
 .باستمرار

 :حييى. د

وهل هناك حرآة حقيقية دون خطر، من يرفض املغامرة باحلرآة
حىت إىل جمهول، عليه أن يستسلم لعدم التغيري، ال يوجد شىء امسه

ع قدر احلسابات، تتناسب املغامرة م%100" التغيري اآلِمن"
 .الناقصة، وهذا وارد ىف أى حماولة إبداع حنو التغيري
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 حممد امساعيل.أ

هناك بعض املؤسسات الزواجية حتقق النمو لكن من املمكن
أن يكون منو الزوجة أآرب من منو الزوج وتكون واعية أآثر

 فتفشل املؤسسة أيضا، فمىت تنجح هذه املؤسسة؟

 :حييى. د

 ما هذا؟

 .ن منو الزوج أسرعالعكس أيضا صحيح فقد يكو 

مث إن هذه املؤسسة تنجح حني تستمر عملية النمو طول
الوقت، بوعى مشارك، ليس فقط من الطرفني، ولكن مببارآة

 جمتمع حميط طيب مسئول

 عبد ايد حممد. أ

حضرتك شاورت ىف اليومية أن الزم نسلم أن احلرآة هى خطر
ا مهمة ألا بتساعدناباستمرار، وىف نفس الوقت شاورت إ

على املراجعة مع احتماالت التصحيح على شرط تكون احلرآة مش
 ...ىف احملل، ماذا تقصد حتديدا

 :حييى. د

آما قلت حاال آل شىء حقيقى جاد هو خطر حمتمل، لكنه
يستحق املخاطرة إليه وبه، وهذا فقط هو ما ميكن أن يثمر ما

 أهل له،  –البشر –حنن 

 . هو خطر بقدر ما هو رائع 

. فهى حرآة زائفة حيث تؤدى إىل تغيري" احلرآة ىف احملل"أما 

 حممد املهدى. أ

"املضحى"هل ميكن فهم دور الزوج هنا أنه آان يقوم بدور 
 !ىف حالة وجود األعراض، ومع اختفائها تضاءل هذا الدور؟

 :حييى. د

ال أظن أن املسألة هى تضحية أوال تضحية، أنا عموما ال
ة الىت تسمى تضحية، العطاء احلقيقى هو أخذأحب هذه القيم

 رائع، فأين التضحية؟

 حممد املهدى. أ

املؤسسة الزواجية ضرورية رغم عدم حتقيق اهلدف منها، البد
وأن تكون متغرية ومتحرآة طول الوقت والبد من قبول خطر

 .احلرآة بداخلها

ولكن سؤاىل هو ماذا يفعل أحد الطرفني، إذا ما آانت
تغريه تسبق اآلخر مبراحل هل يستحمل، وهل يقبل هذاحرآيته و

املقدار من االختالف ىف درجة التغري، وهل يكون قبوله هلذا الفرق
 ؟)قبول اآلخر(ىف التغري واحلرآة هو من شروط استمرار املؤسسة 
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 :حييى.د

القبول شديد األمهية، لكن القبول غري التسليم، القبول
ة صعبة، وسوف تظلاإلجياىب هو بداية وليس اية، هلذا فاملسأل

 .صعبة إىل مدة ليست قصرية

 مىن أمحد فؤاد. أ

القواعد(   Grammar of the familyأنا معجبة جدا بـ
أول مرة أقرأها بس الزم حاأحاول أتعرف) النحوية لألسرة

 .عليها أآثر

 :حييى. د

 وأنا أيضا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

مرحلة أنا شايفة إن اللى وصل له املعاجل مع هذه املريض
جيدة جدًا، اللى وصلىن إىن أفكر ىف احلل البعيد األفضل

 .للمريض، وليس احلل الوقىت

 :حييى. د

 هذا تفكري ىف االجتاه السليم طبعا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا شايفة إن ما وصل إليه الزوج حاليا هو أفضل بكثري
من العالقة األوىل الىت هى من وجهة نظرى تعىن التمثيل، أنا

يفة إن املعاجل حمتاج يشد على الزوج حىت ال يتحول لألسوأشا
 .وإن مايزودهاش أآثر من آده

 :حييى. د

 ال أشارآك الرأى ىف اجلزء األول 

على هذا أو ذاك، فهو" شد"آما أىن ال أرى أن املسألة هى 
 . عالج، وليس هتذيبا وإصالحا

 حممود حممد سعد. أ

ىف العالقة الزوجية إىلهل حيق للمعاجل النفسى أن يتدخل 
هذه الدرجة؟ أقصد أن املعاجل يطلب من الزوج أن يبقى
الزوجة ىف بيت أبوها ملدة أسبوعني مثال، وىف هذه احلالة ومن

 يتحمل عواقب الفشل؟

 :حييى. د

 طبعا حيق 

والد مسئول، فقط عليه أن  –خصوصا ىف ثقافتنا –املعاجل 
ملهنية مبا ىف ذلك مواصلةيلتزم باإلضافة إىل ذلك بالقواعد ا

 .ممارسة اإلشراف وقبول النقد فالتعديل
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 حممود حممد سعد.ا

حدوث الشفاء للمريض قد يؤدى أحيانا إىل إشكاالت أسرية
 .أو زواجية وعلى املعاجل أن ينتبه إليها

 :حييى. د

 .هذا هو

 هالة فؤاد. أ

أمحد الشافعى بذل جمهودا مع احلالة وميكن لو آنت. د
مكانه آنت هاَحتّط ىف املوقف احملري ده بس اللى انا مستغرباه هو

ى تتحسن آان املفروض حيمد ربناموقف جوزها يعىن ملا تيج
 .ويفرح وحيميها ويساعدها

 :حييى. د

 هو موقف يبعث على االستغراب 

 لكنه ليس غريبا 

 هكذا علمتىن خربتى 

 هالة فؤاد. أ

مضايقىن ىف الزوجة للدرجة دى زى ما يكون إحساس بالقهر،
 .بس رغم اإلحساس ده جه معاه حتسن ىف احلالة واختفاء أعراض

 :حييى. د

 أنا معك 

 برغم أىن ال أشارآك الطمأنينة إىل اختفاء األعراض

 رامى عادل. أ

متهيأيل، ان ربنا مصربنا على بعض، على البالوى
املستخبية، اللى بنحاول نداريها، وآل ما مصيبة تطلع تنط

هات يا تفويت، مش عارف ايه احلكاية، خايف نكون لنا، نقوم
يطب، يتمسك، التاىن ابنلعب استغماية، حلد ما واحد فين

يقفشه ىف الضلمة، احنا االتنني بنكشف بعض لبعض، بس ساعات
ده،.. اجلرح مر وصعب، مبستحملش اشوفه، اشوف الوجع بيكون

فينا الضعيف ومني وهى مابتستحملنيش ضعيف، مسكني، مني
 .عارف املسكني؟ يا ترى ربنا هيساحمنا؟ بيساحمنا؟ مش

 :حييى. د

 انت   يا جدع

 "ماتعقلشى قوى آده"

**** 

 2009-1-9: بريد اجلمعة/حوار
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حممد أمحد الرخاوى.د

الرسالة القصرية جاءتىن على حمموىل آما هى وطلب مىن ان
امسىارسلها لكل من اعرف فارسلتها لكل من اعرف دون ذآر 

اما عن اوضح لك اىن انا الذى ارسلتها اليك فقط اردت ان
له حيبنا وحنبه حبب اهللا لنا و اىب فهو يذآرنا عند ربه النه

 واالرض منه وإليه طول الوقت فاحلمد هللا فاطر السموات

 :حييى. د

 !اهللا يساحمك يا شيخ

املهم أخذت ثواب قراءة الفاحتة اجلميلة الىت يقرأها آل
املسلمني ماليني املرات دون أن تصلهم منها إال ما زعمه أغلب

 .الفقهاء قهرا وتعصبا

**** 

 زآريا عبد احلميد. أ

وآان -هذا املرآز  العبد هللا تعامل أآثر من ربع قرن مع
 التواطؤ اعىن.....عن هذا  -يصهني

 :حييى. د

 أنار اهللا بصريتك وبصريتنا أآثر فأآثر

 للخداع ألف مدخل ومدخل

 أما احلقيقة فهى األفعى األصل الىت تلتهم احلبال املتالعبة باألنظار

 هاىن عبد املنعم. د

آنت أظن أن الوجدان غري املتالئم هو من أعراض مرض نفسى،
إىل أن رأيته ىف أناس يقودون مصائر شعوب يفرتض سالمتهم من

 !.األمراض، أمعقول هذا؟

 :حييى. د

 .دىن وأقبح من أن نشبههم بأى عرض أو مرض نفسى أيا آانبل هم أ

 نعمات على. د

 ال أعرف عندما قرأت هذه اليومية

 احسست باخلوف والرعب

 احسست بصدق مشاعرك واحلرية

 احسست ملدة اقل من ثانية باملسئولية

 احسست إىن حمتاجه لربنا

 :حييى. د

 حنن حنتاج إليه، إلينا معا، طول الوقت
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 "أعطال فنية ألجهزة ذآية"

 عبري حممد رجب. أ

 !وماذا بعد؟

إذا آان هذا حال آل الناس يتحمسون وينفعلون ولكن
سرعان ما تتعطل أجهزهتم الداخلية وينسون ما حدث دون أى

 .حرآة حيث جتمدت مشاعرهم

 !ماذا بعد؟.. جبد

 :حييى. د

ليست املسألة عطل األجهزة الذآية أو األجهزة الداخلية،
بل هو جنب املسئولني حىت عن االقرتاب من املشكلة، جمرد االقرتاب

 .ولو من باب الفن

 حممد املهدى. أ

االبداع اجليد هو إرهاصات لثورة يشارك فيها: (مش فاهم
 )قبل أواا

هل تقصد حضرتك أن االبداع مبا هو انتاج لغري املعتاد أو
مبا هى مترد إعادة تشكيل ملا هو موجود بالفعل يكافئ الثورة

 .على ما هو قائم بالفعل

 .أرجو اإلفادة والتصحيح إن أخطأت

 :حييى. د

ىف نشرة سابقة حني أشرتأظن أنىن آتبت ىف ذلك بشكل أوضح 
اضورجى أعلىوهو يقول إن املبدع مثل الن إىل يوسف إدريس

صارى السفينة الشراعية يرى القرصان أو العدو قبل باقى
 .من على السفينة

اإلبداع احلقيقى هو ثورة الوعى ليشكل لنا منوذجا مصغرا
 .لثورة قادمة على أرض الواقع) ماآيت(

**** 

 ميتة موت :يوم إبداعى الشخصى

 رامى عادل. أ

 رجتين اال ارفض املستحيل، تابعتها، باعدت بيننا الظنون
جتاوزهتا، تزاوجنا، امهلتين، اقحمتها يف خباياي، رتين،

من املتشاهبات  وتي اال بذلك، رمحتينمل فاجبتها انه ال معين
التقاط احلب مل اللئام،مث سامهنا يف بناء العش سويا، حيت

نلطم باجنحتنا الفضاء،  ندعه، وطرنا مودعني االرض،
شقية، تعبث بنا النسمات، وتشكرنا الصبايا،  تراودنا احالم
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االمس،  آانت تسافر بنا، تسبقنا للجنة، جندها مورده آما
تبادلنا رقه برقه، زدناها زهوا، تسحرنا بالواا البهية،

 .حنونا، يسيل لعابنا ونتمخرت آجوادين فهي فجرا مشرقا

 :حييى. د

 ...حىت آأننا 

**** 

  )5(واالحرتام عن اخلزى، والقهر، والذنب، 

 )قبل األخرية!!! آخر حلظة(احللقة اخلامسة 

 رامى عادل. أ

واحد مستعد يقتل حنن ىف االصل قتله، مهما راوغنا، وآل
جمرب، بطريقة شكل، ميكن مش برضاه اوي، ميكن) ىف االول(نفسه 
وميكن، سهل اوي اعري نفسى، ملا جتيلى فرصة، وميكن،

متلتله، وجتيلي بالوى) مش انا( وماستحملش واتلخبط، واشوف
محي، آل ده وارد وطبيعي يف حاله زي دي، طيب وبعدين الدنيا

ازاي، بتفرق، بيتهيأيل بيوصل معين هو السبب يف بتتلم
خلقه، انا بتكلم عن امىت بيحبب ربنا يف  التهزيء ده، ومعين

الواحد بيكشف نفسه لنفسه ويعرض روحه للبشاعة دي ، مث
الدنيا مش واقفة، وان القاتل هو هو اللي بياخد يالقي

شكة دبوس، طلوع بايده للناحية التانية، وساعات بتبقي
الروح واالحتضار صدقوني ممكن حيصل الى بين ادم مهما آان،

وساعات تبقي فل الفل، يبدو انآتري متعرية،  وبنشوف ناس
ومطني، بس نعمل ايه،  ظهور احد هبذا املستوي املتدني، حمرج

 ماهي امنا حوا، وباملره ابونا ادم، هم اللي بداوا، واحنا
 .النحس نفك العمل، نفك  ومعانا سامح ادينا بنحاول

 :حييى. د

 .وآأىن اآتشف معك يا رامى تارخينا األسطورى من جديد

**** 

 )6(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 !!)إن شاء اهللا(احللقة األخرية 

 رامى عادل. أ

ولكننا نتعري، وتنكشف وجوهنا وآذلك ظهورنا، ال ادري،
يقتصر علي املرضي مهما بدونا اقوياء وحمتملني، وهذا ال

مجيل، ولكن بعد ان نتعلم منه آيف نغطيبطبيعة احلال، وهو 
ومن حولنا، حنن ال نتعري بارادتنا متاما، ولكن هذا انفسنا،

وجيتازونه، هي خربة معرفية، ان الشعور يقاومه العقالء،
حيبونك ينكشف جرحك، مهما تظاهرت بغري ذلك، ومع وجود اناس

يقوموا معك بالالزم، وهو يتحقق يف جمتمعات  وترتاح هلم،
 يتعرض احدهم هلذه النكسه، مث يتعايف  شديدة اخلصوصية، ان
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اظن ان هذا بشكل او باخر ومبساعدة اجلميع، ويف مده وجيزة،
يتطلب تكاتف وشعور وليس مكاشفه بطبيعة املرض، ولكن نظرة
واحدة تكفي، آلمة رقيقة، مع جمتمع رشيد، حنن ال خنلو من

 .عليك اخلري، ويوم ليك ويوم

 :حييى. د

 .افقأو

 أميمة رفعت. د

أنا مل أتوقع أن. أشكرك حقيقى على إهتمامك و إرشادك ىل
هكذا ىف حالة أشرت إليها جمرد إشارة دون معلومات آافية ىف تساعدىن

األخري حلالة سامح وعبد الرمحن واملقارنة والفرض. بريد اجلمعة
  . أفادىن آثريا ) مريضىت(بينهما مث عرض احلالة الثالثة 

   آانت منذ أسبوعني تقريبا وقد أخذت املريضة فعالرسالىت
وحتسنت آثريا،) تنظيماية 2(آتابة الرسالة جلستني  بعد

–وقد وجدت فعال وقتها  . وبدأت تتناول أدويتها من جديد
 "\ أنه ال وجود للشعور بالذنب لديها و أنىن –بعد ان هدأت 

رسالتك اليوم تؤآد ىل ذلكاحلالة غلط ، و جاءت " \قرأت 
مل أبذل ما يكفى من جهد معها ، وها أنه وصلىن أنىن  مث. فعال

 . أنا ذا أحاول أآثر، وأنا سعيدة بذلك

أعتذر عن عدم إرسال أى معلومات عن احلالة فلم أتصور أن
ومل أحب أن أفرض حاالتى على القراء ومع حيتمل بريد اجلمعة هذا

 .جدا ىف النهاية فقد وصلىن الكثري" \رب ضارة نافعة " \ذلك 

 :حييى. د

الربيد تصلىن بشكل  مسألة الشكر سواء مىن أو من أصدقاء
طيب، صادق، لكنىن تعودت ىف جلسات العالج أن أنبه أن أمنع
منعا جزئيا، أو أحذر على األقل من اإلفراط ىف الشكر،

ىف العالج اجلمعى على -وأحيانا االعتذار، حيث أنىن أشعر
أن آال من الشكر واالعتذار يزيد ىف املسافة بيننا وحنن -األقل

 نتحلى بأدب لسنا ىف حاجة إليه 

وقد حاولت أن أمنع نفسى عن شكر من يصلىن فضله ىف الربيد
 أميمة،. خاصة، فوجدت صعوبة شديدة، هلذا أنا أقبل شكرك يا د

لكن دعينا نتفق على نوع آخر من الشكر، وهو توصيل 
ما حناوله معا على أآرب عدد من الزمالء، وتفعيل مافائدة 

 .يصلنا على أآرب عدد من املرضى، مرورا بأنفسنا

أننا نأمل من خالل اجلانب الطب نفسى، وقد غلب على 
النشرات بشكل واضح، نأمل تعميم الفائدة ما أمكن ذلك،
أنا أحاول فقط أن أتواجد مع آل سائل وجمتهد لتعم

أن فرص احلوار وتبادل اخلربات بطريقةالفائدة، خاصة و
منتظمة ىف مؤسسات مفروض أن تقوم بذلك، هذه الفرص ضئيلة

دعينا نأمل أن تكون أآثر عونا جدا، وهى تزداد ضآلة،
 .ملرضانا وألنفسنا ىف حدود هذا االجتهاد
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