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 :مقدمة

،)العشرين لعبة(وردت إلينا ردود مشارآة ىف لعبة احلب 
وقد فضلنا أن ننقلها مجيعا إىل يوم الثالثاء، ورمبا
األربعاء، لتنشر ضمن ملف احلب والكراهية، وذلك بالنسبة
للنصوص املشارآة ىف االستجابة دون التعقيبات بالرأى، أما

 .خرى فقد تضمنها بريد اليومالتعليقات األ

**** 

 ملف احلب والكراهية 

 :مشرية أنيس. د

ودارت اجللسة عن....األسبوع  آنت ىف العالج اجلمعي هذا
 ولورأيت املشارَآات تدور ح....القوة والضعف اللى جوانا

وجود القوة ونقيضها متاما بداخل آل من احلاضرين وممن
ىل وقتها ملف احلب والكراهية وخطر...تكلموا وشارآوا

 التناقض اللى جوايا وجوا  ففكرة تقبل ورؤية هذا....
بقية البىن آدمني أراها طريقا للنضج ىل وللمريض اللى

فصيلتستمر هذه املناقشات وهبذا الت فأترجاك أن ...بأساعده
 .الذى مينح الفرصة هلضم الفكرة واستيعاهبا

 :حييى. د

أظن أننا نواصل، وربنا يسهل والربآة ىف تشجيعيك
 .ومتابعتك

 رامى عادل. أ

نصلى.حلظيت/وموتي تشارآيين املي/ ان تشارآين  مثرة املعاشره
توآيدا لوجهتنا. من اجل اوقاتنا واآثرها محيميه

 .امبدعا وضروري اتساقا.ومبتغانا

 :حييى. د

 أنا الذى أشكرك
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 .وأشكر هذه الفرصة هلذا الفحص األمشل بطرق أخرى

**** 

  ة باهظة الثمنعن األدوية اجلديد: مقتطف وموقف

 :حممد شحاتة. د

ال أفهم سر هجومك الدائم على األدوية اجلديدة رد أا
جديدة، رغم أن البديهى أن املعرفة الحد هلا وبالتاىل تصبح
تلك األدوية جمرد خطوة على طريق البحث عن األفضل لصاحل

 . العلم واملرضى 

دواءوإن آنت أوافقك ىف اهلجوم على سياسات شرآات ال
االستعمارية االقصائية وأجد فيها خيانة سيحاسبهم التاريخ

 . عليها 

 . ولكن أين أجد تلك النتائج األمينة الىت أشرمت إليها 

أوقعتىن تلك الكلمة ىف" ليس بالدواء وحده يشفى املريض"
مناقشة مع أهل أحد املرضى حني حاولت ايصاهلا إىل وعيهم

 . ىف شرآات األدوية وحدها وأدرآت وقتها أن املشكلة ليست

 :حييى. د

باهللا عليك يا أخى هل وصلك أنىن أهاجم اجلديد رد أنه
ما هذا؟، أمل تقرأ حىت العنوان؟ لتعرف سّر مهومى، هل! جديد؟

مئات(أم ألهنا باهظة الثمن " حديثة"أنا أهامجها ألهنا 
؟ مع احتمال نفس الفاعلية أو فاعلية أقل، أنا)األضعاف
الزعم بأنه ليس هلا أعراض جانبية، قد تكون أعراضا أنقد

اختبار"أخطر أو أخف، ال أحد يستطيع أن جيزم إال بعد 
ورفع اليد عن تزوير العلم واملعلومات بوعى أو بغري" الزمن
 وعى،

فصامى وتعاجل بعقار مثنه –بعيد الَشر  –تصور أنك  
ه ونصف،جينهان ومثن العقار املضاد ألعراضه اجلانبية جني

فتكون جمموع التكلفة ثالثة جنيهات ونصف آل شهر أو آل
ومل جتد أمامك  –بفعل فاعل –أسبوعني، مث اختفى هذا العقار 

إال عقارا جديدا جدا مثنه أربعمائه إىل سبعمائة جنيه وال
يكفى إال عدة أيام، وأنت موظف تقبض ثالمثائة جنيها شهريا،

 .أو معاش أقل

وية الباهظة الثمن املتواضعة الفاعلية،أنا أهاجم األد
 ليس رد أهنا جديدة؟

حىت إذا آان هناك تأمني صحى فسوف خترب هذه األسعار بيت  
 .احلكومة، الىت ستخرب بيتنا بدورها أآثر ما هو خمروب

 ما رأيك؟ 

 هل عرفت ملاذا؟
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القاعدة هى أن نقدم اآلثار العالجية قبل اآلثار:وأخريا 
مث أخريا، علينا أال نصدق آل!) املثرية للجدل(اجلانبية 

الكلمات املطبوعة بشكل شبه علمى أو تعلمى، مهما آانت
مطبوعة ىف جمالت حمرتمة تزدان أغلفتها بإعالنات غري حمرتمة، البد
أن تكون البداية هى احرتام اخلربة املعيشة ىف واقع العالج

وليس فقط اعتمادا على األحباث املقارنة(ونتائجه ىف آل مكان 
 ).احملكمة ظاهريا

 هل عرفت ملاذا؟ 

 ما رأيك؟

 هل نؤجل املعرآة واالنتباه والتحذير؟، إىل مىت؟

هل ننتظر حكم التاريخ حىت نتفسخ جنونا، أو ننتظر أن
 منوت فقرا ومرضا، مث حناسبهم؟

 .شكرا

**** 

) 72(، )71(، )70(حلم  "نص على نص: "أحالم فرتة النقاهة

 أميمة رفعت. د

 بالتفاؤل، وعندما عندما قرأت هذا احللم شعرت لسبب ما
 ومل أدر ملاذا؟ فأعدت.. انتهيت من التقاسيم انقبض صدرى

 .القراءة مرة ثانية

"\اجلهد اجلهيد"\و" \اإلرهاق" \بالرغم من : ىف احللم 
إال أن هناك إصرار" \اهلوة العميقة"\و" \ت والسكونوالصم

ورمبا شعرت باألمل ىف النجاح إلجتياز غريب على اإلستمرار،
أت املوضوع ثالثة أسطر قصرية: أما ىف التقاسيم...العقبة

سريعا ، وبرغم األجنحة و الطريان والفرح، إال أنىن شعرت
رمبا هذا ما قبض ملاذا؟ للموت؟...باإلستسالم وعدم املقاومة 

وإختفى األمل ىف الرجوع فقد إختفت السالمل فجأة ،. صدرى
 ...وشعرت باخلديعة وعدم األمان

أن يستأذن قبل جميئه أو ميهد ولكن من قال أن على املوت
 حلضوره حىت ال يشعر أحد باملفاجأة ؟

من يأتيه املوت أال يستسلم ويقاوم من ومن قال أن على
 أعماق قلبه؟

 يفعل ذلك؟  آيف 

األوقع آما حدث ىف التقاسيم أن يرحب بقدومه رمبا أنه من
 .ما زال صدرى منقبضا...األحباء مالقاة: ويفرح مبا هو آت

و مل خيفف عىن سوى فقاعتك برباءهتا وطفولتها ،خبوفها
)هى ايضا(أماا، حبكمتها الفطرية وقرارها باإلستسالم 

ألآرب فتصبح به أقوىمع الكون ا لقرار القدر وإندماجها
 ...وتولد من جديد عشرات املرات
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 :حييى.د

 شكرا يا أميمة،

تلزميىن دائما بأن أواصل آلما مهمت بالتوقف، برغم 
اختالفنا حول أمهية الرمز ىف النقد، إال أنىن أجد ىف جدية

 اهتمامك ونقدك لنقدى ما يشجعىن فعال،

:ال أعلم أمر ماذا؟(تصورى أنه مل يصلىن ممن يهمه األمر  
أى تعليق على) ر اإلبداع أم أمر النقد أم أمر اإلنسانأم

 .ما أحاوله ىف هذه التقاسيم وأنا أتصور أنه جديد آل اجلّدة

عموما مازلت أفضل التقاسيم عن النقد الذى آنت أشعر
أنه يسحبىن، بوعى أو بغري وعى، إىل البحث عن تفسري أو رمز،

 .وآالمها نقد ضعيف ىف رأىي

 م الحق أو مواز،النقد هو استلها

 .بذلك أآثر  والتقاسيم تسمح ىل 

 أميمة رفعت. د

وحلت 72 – 71ىف احللم " التقاسيم"اختفت آلمة  ملاذا
 ؟"القراءة"حملها 

 :حييى. د

عندك حق هى خطأ حتريرى، قد أّنوه إليه يوم اخلميس
 القادم،

 "!! قراءة"طبعا وليست " تقاسيم"هى  

 شكرا جزيال 

 .ارية على هذا اخلطأوقد آخذت السكرت

**** 

 71احللم : إسالم إبراهيم. د

يا باشا الكرسى بيغير واللِّى بيسيب نفسه للكرسى"
 ؟"مستعد يعمل قرد علشان حيافظ عليه مش يرآب محار بس

 واحلمار؟ يرمز ملني بالضبط هل للتنازالت أم للبلد؟

 :حييى. د

 آما تريد، وآما وصلك،

سبب هذا االستنتاج ومثله،لكنىن أعود فأذّآرك أنىن ب 
عن النقدوبسبب إغراء البحث عن الرمز طول الوقت، توقفت 

، هأنذا أتأآد آل)طريقة الرتمجة أو التفسري( هبذه الطريقة
مخيس مع استمرار احملاولة أنىن آنت على حق حني انتقلت إىل

 التقاسيم على اللحن األساسى، هكذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    إل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطورا"  يــــوميــــــــا "   2471
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 .شكرا 

 72احللم : إسالم إبراهيم. د

 اجة وحاسس أىن بشاهد فيلم هندى؟أنا مش فاهم أى ح

 :حييى. د

على حد علمى األفالم اهلندية يستشهد هبا لفرط ما هبا من
 رومانسية ومجال جمرد، وليس عندى خربا أهنا غامضة، 

ليس املهم فهم اإلبداع، املهم فاعليته ىف التغيري، وأن
يصلك منه حىت لو مل تستطيع أن تصيغه ىف ألفاظ، إال أنه يصلك

 .تتوقف أمامه، وقد تتغريف

 .ربنا يسرت

**** 

 بريد اجلمعة / حـوار

 رامى عادل . أ

".حد فهم حاجة"حممد امحد الرخاوى . تعليقا على آالم د
او طريقهالتقى مع االخ حممد الرخاوى ىف ضرورة وجود منهج 

قال ىل صديق انه قد ينمو. استبسل انا ألجدها. نعى هبا
 سم 10سم ويكون راسخا ىف حني انه قد ينمو  2النبات 

 شكرا. وتقتلعه الريح

 :حييى. د

غري املباشر، وأحيلك إىل حممد ابن أخى  ال أتابع حوارآما
 .إن استطاع أن يتابع هو املسئولية، وبدون حكم فوقّى جاهز

 يكماحالل عل

 :هالة منر. أ

وقيمة امسها, تصحيح لتعليقى على يومية االمتحانات
 "! :العدل"

أنا استغربت من إائك! أل طبعًا ما طلبتش منك أال تستغرب
فيم آان االستغراب؟ وآان تعليقى: التعتعة بذلك التساؤل

 آيف ال نستغرب رغم آل ماجاء ىف التعتعة؟, عليه اعرتاضًا

 :حييى. د

 ، أنا الذى فهمت خطأأنا آسف

 شكرا للتصحيح

 نرمني عبد العزيز. د

هى" وقفة فاصلة مع نفسه وىف عالقته باحمليطني به"وصلىن أن 
 وضوح شكل عالقته بنفسه وعالقته باحمليطني به من حيث املشاعر 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) رتونيإلكإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2472



 I07I2008>18א – אא

واألفكار وما يرتتب عليها من الفعل ورد الفعل مبعىن النزوع
 من الالموقف، واملوقف الواضح؟

 :حييى. د

 ور أوضح يا هالة، شكرااآلن األم

**** 

 عبد الوهاب املسريى: قصيدة امسها: تعتعة

 أسامة عرفة . د

  مل يدفعوا فاتورة عالجهاحلمد هللا

 حيضروا جنازته  احلمد هللا مل

 احلمد هللا مل يشوهوا قصيدة حياته

هكذا حددوا موقعهم ووالءهم وانتماءهم بكل الدقة والغباء معا

 رحم اهللا فارسا مل ميت 

 :حييى. د

 اللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، واغفر لنا وله

ومنه ومنهم، وارزقنااللهم أرنا ما آان خريا فيه 
 االقتداء به

اللهم أرنا ما آان ضعفا فيه ومنه ومنهم، وارزقنا
 القوة على جتاوزه دون إنكاره

 !!حىت الدعاء يا أسامة علينا مسئولية حتقيق استجابة ربنا له

 ما رأيك؟ 

 على الشمرى . د

اخللود او الفناء والنسيان املوت هو احلد الفاصل بني
قبل ماء مبوهتم تبدأ مرحلة اخللود ىف الدنياوالتالشى فالعظ

اآلخرة ومنهم املرحوم الدآتور العظيم عبد الوهاب املسريى
واالمة العربية واالسالمية اخلالدين ام لينضم اىل عظماء مصر

والتافهني آالذى القدوة واالمنوذج والنرباس اما العمالء
ة فبمجرد موتهيتآمر على بلده مع احملتلني ليمحوها من اخلارط

رحم. اىل غياهب النسيان النه اليستحق حىت جمرد ذآر امسه يذهب
اما القصيدة فهى غاية. فسيح جنانه اهللا فقيدنا واسكنه اهللا

ولكنها ىف الروعة وفيها من املعاىن الكامنة الشئ الكثري
 وشكرا حتتاج اىل من يقرأ ما بني السطور

 :حييى. د

على دعائى الذى عقبت به على. أدعوك أن تّكرر معى يا د
 .أسامة حاال. تعقيب د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2473
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حممد أمحد الرخاوى.د

إن الذين سبقت هلم منا احلسىن اولئك عنها مبعدون، ال
يسمعون حسيسها وهم ىف ما اشتهت انفسهم خالدون ال حيزم

املالئكة هذا يومكم الذى آنتم الفزع االآرب وتتلقاهم
 .توعدون

 اآثري اليأس هو الرتف وهو الكفر أحيانا أو 

 احلياة هى السر االوحد 

تعاسة البشر هى ىف فقدهم لسر االوحد واملوت هو اليقني 
 احلياة وآفرهم بيقني املوت

ربك حىت يأتيك اليقني يرمحه ويرمحنا مبدعنا ومبدع واعبد 
 املوت احلياة ومبدع

 :حييى. د

 وهل أملك إال أن أوافق 

لنصعلى شرط أال يتربع أحدهم بالتفسري الوصّى على ا
 .املِلهم، املتجدد اإلحياء

 شكرا 

 هالة منر. أ

حىت(وهل هناك تعارض بني مصاحلة املوت واالنزعاج منه  -
موقفى من املوت مل! ؟)آلمة انزعاج هنا أقل من الواجب

يتشكل إال بذلك التحدى الذى يفجره املوت ىف حلظة شديدة
انفرطت !وملاذا إلغاء االنزعاج باالستغفار هكذا؟. التكثييف

,عامت األرض حتت قدمى وفقدت اليقني, نفسى عندما فقدت أىب
,هامجىن رعبًا ال يوصف وآنت أختىبء ىف حضنك صامتة لعلك تذآر
وآان ذلك حقًا وموقفًا جتادل مع شرف وحتم القبول والتسليم

وآثريًا ما يعاودىن ذلك الذى آان شوقًا وحسرة, والتجاوز
وحني أخرج من اللحظة, الئتناسوبقدر الوجع يكون ا, فأمسح

 .أمحد اهللا

وهل نعرف آيف تكون احلياة نفسها شعرا؟ وآيف يكون"
الشعر هو حلم التغيري على أرض الواقع؟ وآيف يكون احللم هو

,احلرآة, االمتداد, الوصل: وصلىن الكثري, "؟الواقع اآلخر
 ....األمل, الالحمدودية, البدايات

 :حييى. د

، وليس"ملاذا اجلزع؟"تها ىف البداية بصراحة آنت آتب
عندك حق، لكن هذا هو.. ، مث خففتها، ومع ذلك "االنزعاج"

 .ما حصل

أحيانا خيطر بباىل يا هالة أن االمتحان احلقيقى سوف يكون
 بالتجربة املباشرة للموت، وليس باحلديث عنه قبلها،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   2474
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سعيد الرازقى بعد أن.د.آنت أناقش صديقى املرحوم أ
الل أيام، وقد آنا قد اعتدنا أنتيقن وتيقنت أنه راحل خ

غري ما(نتناقش آثريا قبل ذلك ىف هذه املسائل على مستوى آخر 
، وأذآر أنىن قلت له قبل أيام من)وصلت إليه هذه األيام

 :رحيله

يا سعيد، ما تبقاش بايخ، وابقى ابعت لنا أول ما" 
 "توصل قل لنا إيه احلكاية

وقاوم –أهنا النهاية  رمحه اهللا وهو يعرف يقينا –فابتسم 
 :األمل البشع الذى آان يأآل عظامه وقال

 "بعيد عن شنبك"

 رمبا ملثل هذا ال أعدك يا هالة إال مبا وصلىن حىت اآلن،

 .هذا هو غاية اجتهادى حاال

 أمحد صالح عامر. أ

وصلىن أن احلياة واملوت دائما أمامى ولكن املوت آان
آنت ال أعرف جيدا معىندائما مؤثرًا، وهو األآثر شيوعا و

الفقد وعندما آربت شعرت مبرارة الفقد وأنه األآثر تأثريا من
 .غريه حىت من املوت نفسه

 :حييى. د

أعتقد أن التفرقة بني أسى الفقد، وفعل املوت، ضرورية
 للتنظري واملواجهة معا

 إسالم إبراهيم. د

ميكن أن أوجز ما أريد أن أقوله ىف بيت شعر قالته
 ء ىف رثاء أخيهااخلنسا

 أال تبكيان لصخر ندا      أعيَنى جودا وال جتمدا

 أال تبكيان الفىت السيدا       أال تبكيان اجلرئ اجلميل

 :حييى. د

أحب شعر اخلنساء، وأحرتم أساها، لكنىن أحتفظ على آل شعر
 الرثاء تقريبا، بل وحىت على دموع الفراق،

 .اوحني أقول أحتفظ ال أعىن أرفض طبع 

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن ملاذا ال نتصاحل مع املوت، أمل تفهم بعد حقيقة احلياة حىت
 .مناسبة تتصاحل هبا مع املوت deal): (تستطيع أن تصل لصفقه

 :حييى. د

 صفقة ماذا يا ابنىت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) رتونيإلكإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2475
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 املواجهة مستمرة، والكدح متصل،

 وربنا يسرت

 مىن أمحد فؤاد. أ

عوصلىن أن فعل الشعر هو حلم التغري على أرض الواق
 واحللم هو الواقع اآلخر،

إن البيت األول ىف قصيدته األخرية،: "ومعجبة بتعبريك
 "اخل... قصيدتنا اجلديدة 

 :حييى. د

 هيا بنا يا مىن

 مىن أمحد فؤاد. أ

مع أىن مل أتعرف على عبد الوهاب املسريى، من قبل إال من
خالل هذه اليومية، ندمت على عدم معرفىت له من خالل

 .فعال أحبيته من خالل هذه اليوميةآتاباته، و

 :حييى. د

عرفه آما ينبغى أو –حىت من حمبيه  –وال أظن أن أحدا 
 آما يستحق،

 .هكذا القصائد البشرية احلية عادة 

**** 

زخم الطاقة، واإليقاع احليوى،: )5(استشارات مهنية 
 واختيار اجلنون

 أمحد صالح عامر. أ

–سؤاىل عن تضارب املعلومات وعدم صدق احد والدى املريض 
 خصوصا إذا آان املريض شابا صغري؟  -أحيانا

ية ىف ظل هذا التضارب؟ هلآيف استطيع أن اضع خطه عالج
أترك هذا التضارب للحس اإلآلينيكى وزيادة الفحص؟ ام

 ماذا؟

 :حييى. د

املطلوب من املمارس املعاجل أن يضع آثريا مما يصله بني
حىت يستزيد من املعلومات الضرورية) يعلق احلكم(أقواس 

ويتأآد من مصداقيتها، وقد يستمر هذا الوضع مدة طويلة،
ال يعىن أن يؤجل العالج حىت تستبني األمور بشكل هنائى ولكن هذا 

 هى مشقة ومسئولية

 لكنها تستأهل 

 من أنفسنا ومن اهللا : وسوف نسأل عنها
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 ]ولو َألقى معاِذيره*بل اإلنسان على نفِسِه بِصرية[

 مشرية أنيس. د

 :)جاء ىف تعقيبك ما يلى(

ىف جنوا هذا ما جيعله  وجد يس من اجلائز أنهأل"
 يستقبلها امرأة حاضرة، إنسانة، أآثر صدقا وقربا من

 . "العاديات البعيدات

 اآثر؟ ممكن حضرتك توضح هذه الفكرة

 :حييى. د

مرحليا، لعّلى أشري إىل ان حيوية اجلنون النشط، برغم
سلبية هنايته، قد تطلق طاقة فطرية طازجة نفتقدها ىف

، وهذا"فرط العادية"األحوال العادية، أو دعينا نسميها 
قد جيعل بعض الرجال يستقبلون من بعض النساء الالتى انطلقت
منهن هذه احليوية جانبا فطريا برغم أنه جزء من حالة

 .اجلنون، جانبا قد حيرك فيهم ما يقابله من فطرة دون جنون

البا هلذه احليوية،إال أن هذا ال يعىن الرتحيب باجلنون استج 
وإمنا هو جمرد إشارة إىل أن العالقات ىف مثل هذه األحوال قد ال

الشريك السليم على املريضة أو رمبا  تكون جمرد شفقة من
 رفضا هلا، : العكس أى

إهنا عالقات أآثر تعقيدا وأغور تشابكا مما حيتاج إىل هدوء
عادة الفهمىف القراءة والنقد والعالج، واجتهاد ىف الفهم وإ

 .طول الوقت

 أسامة فيكتور. د

اجلنون فعل وليس جمرد رد فعل، وقد احرتمت موقف املريضة
من رفضها لزوجها ورؤيتها له من حيث ضعف الشخصية وعدم
الرجولة، وموقفها أيضا من اختيار اجلنون ولكىن استشعر أن

 .املريضة مبالغة ىف بعض حديثها ووصفها

 :حييى. د

عرت ليس فقط املبالغة، ولكن احتمالأنا أيضا استش
التأليف املرضى، ولكن هذا ال يربر اهتامها بالكذب، إال على

 نفسها ابتداء،

وليس-جبوار " حقيقة أيضا"املريض هى " حقيقة"مرة أخرى  
 .احلقيقة املوضوعية آما نزعم أننا نعرفها -بديال عن

 رامى عادل. أ

-إدمانه  اال ان قد يعجب شخص باجلنون آفكر وفعل خارج،
طريق شائك بالغ اخلطر، ومن عمق اثارته -بعد التخطيط له

فيختار واقعا. يستحلى الشخص اللعبه الطائشه الالائيه
 رافضا  .متأرجحا بينه وبني اهلزميه. مغايرا ال يكتمل ابدا
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لكن شيئا من. التخلى او التنازل عن يوتوبيا يسكنها اخللل
 شكرا. ال مستعيضني به عن لوازم الواقعفعا اجلنون قد يكون مسكنا

 :حييى. د

 شكرا يا رامى

 شكرا جبد
**** 

 )11(إلشراف على العالج النفسى ا :التدريب عن بعد

   Chat  ؟"شات"هل العالج النفسى نوع آخر من الـ 

 مىن أمحد فؤاد. أ

ىف البداية شعرت أن احلالة سهلة وال حتتاج لالستشارة ولكن
بعد ذلك ختيلت نفسى مكان املعاجل وفعال شعرت اا أزمة حمرية

 جدا جدا

 :حييى. د

 املشارآة مهمة

 آافيهواملعلومات غري 

 ولكن البد أن تستمر احملاولة

 مىن أمحد فؤاد. أ

نفسى اعرف تفاصيل عن األحوال اللى تعرضت هلا هذه -
 املريضة من االضطهاد واخلطف

 ما هى عالقتها مع خطيبها؟ -

حييى ىف ان يقوم املعاجل. ىف النهاية أنا مؤيدة رأى د -
 مبقابلة هذا الرجل

 :حييى. د

تشري الضطراره لإلجياز، الذى هواملس  أنا أعذر الزميل
 .طبيعة هذا احلوار

 .اإلنسان حميط يا منى ليس له حدود، فما بالك إذا مرض

دعينا حندد النقاش ىف نقطة صغرية مضيئة، قد تفيدنا هذه
 احلالة، واألهم ىف حاالت أخرى، وهكذا

**** 

 فردوس الطبالوى: قصة

 يامسني فؤاد. د

ال أعرف ملاذا خيل إّىل أنه حوار داخلى ىف نفس الشخص وليس
 !!بني اثنني؟؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2478
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 !!!حق؟؟؟ وال أعرف ملاذا خيل إّىل أن عندها

 :حييى. د

 .ىف طبعتها الثانية، مث نرى" الواقعة"سأهديك الرواية 

 .ا على أية حالوهى ىف املوقع حاليا جمان

 رامى عادل. أ

 ال حول وال قوة اال باهللا، البيت خرب: الزوج

 عوضنا على اهللا ىف عقلك واملصاريف : الزوجة

 تظنيىن خمبوال؟  :الزوج

تسكعك ومنفضة السجائر ورائحتك وسط وهل :الزوجة
 قاذوراتك اال خبال 

 ضقت بك وبكل ما حوىل وبالباذجنان  :الزوج

 عود لعملك احملبوب وىل ارى ان ت :الزوجة

 ومن يستمع ىل؟  :الزوج

 . انا، أو أصدقائك، أو أوالدك :الزوجة

 . اريد ان احتمى بك :الزوج

   .انت امحق :الزوجة

 :حييى. د

إذا آان لديك وقت يا رامى، فارجع إىل هذا الفصل أوال
مدرسة العراة، والرواية آلها متاحة ىف: الفصل األول(

 )املوقع حاليا

     **** 

 دورة حياة فقاعة: قصيدة

 إسالم إبراهيم. د

مش فاهم هذا النوع من الشعر الذى حيرك داخلى هذه
 األحاسيس املتضاربة

 ففى بيت يسعدىن مثل حلظة العيد 

 ولكن النهاية تكون قاتلة؟ 

 :حييى. د

 !!ليس بالضرورة

 أميمة رفعت . أرجو أن تقرأ تعقيب د

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2479
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 إسالم إبراهيم.د

ىف بعض االحيان أحس أن هذه الفقاعة هى ىف تضارب وتالطم
 أحداث احلياة

أحيانا أحس بأىن ىف ضعفها وأحيانا أحس أىن مثلها مظلوم 
 وهذا االحساس يرحيىن

 لكنىن أرجع واحس أىن باحث عن أعذار؟ 

 :حييى. د

 "ىف آل خري"

حىت لو مل -أيا آان أن يتحرك-املهم أن تسمح لالحساس 
 تستطع تثبيته أو متييزه أو تسميته

 التحريك، ال الفهم

 أو التحريك أوال

 هذه هى وظيفة النقد

 إسالم إبراهيم. د

وصلىن أن القدر رغم أنه دينيا مكان تدق له أجراس
 فكري فيهاخلطر، إال أىن ال استطيع منع نفسى ىف الت

القدر هو: أحيانا احس أنه غري منطقى لكنىن أرجع وأقول 
 القدر ال ميكن احلكم عليه؟

  

 :حييى. د

 اإلميان بالقدر شئ رائع

 وهو غري التسليم له

**** 

 )2من 2(، )2من1( إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات

 حممد املهدى. أ

آيف أن اجلسد يفكر وآذلك آيف للعواطف أن تفكر، حني
قرأت أن اجلسد يفكر تواردت ىف ذهىن فكرة مهامجة اجلسد لبعض
خالياه بأعتبارها خاليا سرطانية فهل اجلسد أحيانًا ما يفكر

أريد توضيح هذه! (وأحيانًا ما يكون هبذا القدر من الغباء؟
 )طةالنق

)قلق(يبدأ منو العواطف من حرآية (وأريد توضيح 
 )الالمتيز اخلام(الواحدية العقل 
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 :حييى.د

 شكرا يا حممد

اجلسد(لكن امسح ىل أن أؤجل الرد حاليا ألن املوضوع األول 
حيتاج إىل تنظري ومتهيد وتفصيل، وال أعىن بالضرورة) يفكر

 حكاية جشع اخلاليا السرطانية 

فهو البداية املزعجة) منو العواطف(لثاىن أما املوضوع ا
أن جتد بعضا من هذا -مؤقتا –لنظريىت ىف العواطف وتستطيع 

إما ىف صورة مقاالت وآراء، أو شرائح   "ىف املوقع"وذاك 
 وندوات،

-         The Nature and How of Emotions 

-         Nature of Emotion 

-         Emotions & Body    

 أو حىت ىف ماسبق من نشرات: 2007-11-14 ، 2007-11-17، 
 -7-15 ، 2008-7-9 ،2008-7-8 ، 2008-6-3 ، 2007-11-18
 2008-7-16 ، 2008 

 .وذلك حىت أعود إىل املوضوع بطريقة أآثر فائدة

 حممد املهدى. أ

–العقل "إننا إذا استبعدنا استقطاب : "مل أفهم قولك
 ".خرميكن النظر للعواطف على أا عقل آ" العاطفة

 :حييى. د

أظن أن ردى السابق فيه إشارة إىل وعد حمدد، لو أمهلىن
 ).بعض ذلك: أعىن(رىب حىت أىف به فقد يوضح آل ذلك 

 حممد املهدى. أ

هل(آيف لعاطفة أن حتقق عكس اجتاه وظيفتها التكيفية 
 !)هذا ما تقصده حضرتك بالعواطف السلبية؟

 ؟)د توضيح ذلكأري(آيف يشارك اجلسد ىف تشكيل العواطف 

 :حييى. د

 ال توجد عواطف سلبية وعواطف إجيابية،

هذا ما سبق ىل تأآيده مرارا، العواطف برامج بقائية 
 ، وحتمية الطبيعة،"خلقه ربنا"

 فكيف تكون سلبية؟ 

إن سوء استخدامها وتشويه مسارها، وقمع انطالقها ىف 
اهو الذى جيعله.... و....و....مسارها، وّىل ذراعها و

 سلبية،
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 وعكس ذلك هو عكس ذلك

 وإىل تفصيل الحق آما ذآرت لك حاال

 حممد املهدى. أ

ضدها، ذلك أن" التنظري عن العواطف"أوافق حضرتك ىف أن 
العواطف تكون معاشة ومهما وصلت حصافة الفرد ىف الوصف لن
يقدر على وصفها بألفاظ دامغة ال جتردها من معناها ولن

 .ن آانت شعرًاتعطيها حقها حىت وإ

 :حييى. د

 أنا مل أقل ذلك مباشرة، 

لقد آنت فقط أتساءل عن إمكانية وجدوى التنظري معا، مع
ذلك فأنا معك من حيث املبدأ، وأذآرك أيضا أنه البد من
 .حماولة التنظري ىف النهاية، دون االختناق داخل سجن ألفاظها

قد) ظاأللفاظ وغري األلفا: برموزها(وإذا آانت اللغة  
ختنق املعىن أو تقّزمه فليس هذا مربرا لالستغناء عنها، أو

 .املبالغة ىف ادعاء عجزها خشية أن تسيح منا األمور
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