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 :مقدمة

بريد اليوم هو خال أيضا من مناقشة التعقيبات
، وهذا تأجيل آخر بعد أن"الكراهية"واإلسهامات اخلاصة مبلف 

–أجلنا فتح امللف يوم األحد املاضى، ويبدو أنه تأجيل إجياىب 
ألنه قد يسمح بأن تتجمع -حلرج من عدم الوفاء بالوعدبرغم ا

األراء، والتجارب واإلسهامات، ليصري امللف أطروحة تليق
 .باملوضوع وإعادة النظر فيه جذريًا

**** 

  الزمن القدمي": آنظام"مدرس شاب 

 : هالة منر. أ

الشىء الـ"ىف احلقيقة وصلىن دورى الذى ساهم ىف ضياع هذا 
.ىف وعى أوالدى.. وىف مسئوليىت عن إضاعته ىف وعى األصغر, "ما

فاستشعرت احلرج من شّدة, واجهتىن بذلك التعتعة األوىل
احملبطة, اٌملعاِيرة, املتباهية, االستسهال واألحاديث املبتورة

نتحمل أنا ومن. عن ما اعتربناه خملفات متحفية غري املسئولة
ىف وعينا اآلىن" الشىء الـ ما"شارآىن ذلك وزر إنكارنا هلذا 

مل حنسن(وامتداده ىف وعى األصغر رغم بعض حماولتنا الشريفة 
 ).َلضم العقد

 :حييى. د

 ملاذا يا هالة آل هذه االهتامات لنفسك يا شيخة؟

 ..!!آفى ! حرام عليك

 د حجازىحممو. د

، ورمبا هو ما"ما..الشئ الـ"أقر ثانية بوجود هذا 
جيعلنا نتحمل العيش ىف بالد مل تعد بالدنا، وحنمل أمانة العمل

 .ىف هذه املهنة املؤملة

 :حييى. د
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لكنها رائعة يا أخى، احلمد هللا، مث إا بالدنا غصبا عنهم،
 دعهم هم يبحثون عن

 !!!)اهللا(بلٍد هلم، 

 حممود حجازى. د

عتعة مبقال مزعج قرأته ىف أحد أعداد جملةذآرتىن هذه الت
َقدم ىف الواقع"العرىب الكويتية حتت عنوان احلياة الثانية، 

 إخل"...وأخرى ىف اخليال

 :حييى. د

قرأت ملخص املقال وعدلت عن نشره، ورفضت التشبيه بينه
 .وبني التعتعة املذآورة

 عبد ايد حممد. أ

أن فيه مناذج موجودة موجود بدليل" ما..الشئ الـ "هذا 
أصيلة ومجيلة تعيش بيننا ىف نفس الوقت، رغم قلتها، والنىب

ّىف وىف أمىت حىت تقوم  اخلري: "عليه الصالة والسالم قال
 ".الساعة

 :حييى. د

تعرف يا عبد ايد أنىن حذفت ما يتعلق بشخصى، مث إن اخلري
مجيعا هم ىف أمة حممد عليه الصالة والسالم، باعتبار أن الناس

 ، أليس آذلك؟"ال نفرق بني أحد من رسله"أمته، 

**** 

 The Secretالسر 

Lamia : 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبرآاته

قرأت تعليقك على فيلم السر، مع أن هذا القانون قد
الكثري وأستخدمه منذ زمن قبل ذلك حياتى الكثري أحدث ىف

 ترايسي الفيلم ومن حتدث عنه بداية برايان

سنة يئست فيه مما 16املهم، ذات يوم نكد جدا قبل 
اعتقدته قصة حب، حدثتىن صديقىت عن داعية طيبة تبشر البنات
ىف اجلامعة بال حمدودية خزائن اهللا وأا متاحة للجميع فلنطلب

، وثقت بذلك وفعال آتبت قائمة طلبات ىف زوجىما نشاء
املنتظر بأن يكون وسيما غنيا مثقفا من عائلة متدينا حيبىن

ذلك الكثري من التضحيات وأحبه وآل ما أريد، وقدمت مقابل
الدنيوية بتوقفى عن آل ما قد يفسد استجابة الدعاء
ىفوباآثارى من الصالة، جاءت النتيجة أقوى بكثري مما توقعت، 

حمفوفة باملخاطر آنت أرآز على ما والدة ابنىت األوىل الىت آانت
أريد وأقوم بالدعاء وال أستحضر أى شيء سلىب، ىف استثماراتى
املالية، ىف افتتاحى ملكتىب اخلاص، دوما أرآز منطلقة من

 أضخ دعاءا صادقا وصورة " جاء احلق وزهق الباطل"مقولة 
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، أهتم بأنذهنية إجيابية وأآرر ذلك فيجذب اهللا ىل آل اخلري
يستفيد اجلميع من قوة ذلك القانون، وذلك العامل البائس ىف
قصتك ملاذا ال يكف عن التفكري بطريقة الضحية ويتوجه بصدق
إىل ربه ويعوذ به من العجز والكسل ويفكر ىف أى وسيلة يزيد

ىف بؤسه ولن هبا من دخله أويطور من مهاراته، ليس األول
وائر احلل، لنضخ املزيد من احلق ىفيكون، ملاذا ال نرآز على د

بالدعاء وزيادة التعلم والتفكري اإلجياىب والشحذ حياتنا
احلق يزهق الباطل ألن صفة الباطل الروحى وتغيري البارادمي،

تبحث ىف آيفية األساسية أنه آان زهوقا، حنتاج ألدوات إجيابية
دقعملية نتحرك هبا بتفاؤل حنو غد أمجل، أتكلم من واقع صا

 .حرصى للجميع حبياة طيبة إجياىب ومن

 :حييى. د

12-11يومية (أرجو أن تكوىن قد قرأت احللقتني معا 
12-12يومية (&  )املخدرات العصرية واملفاتيح السرية

ولعله وصلك ")أحجار آرمية وأشياء أخرى وسط آومة القش"
آيف أن مثل هذه التجارب وصدق هذا الدعاء هو ما اعتربته
نوعا من اللؤلؤ داخل آومة قش، املسألة ليست رفضا مطلقا

لية التفاؤل، وحننللفكرة، لكنها حتذير من التخلى عن مسئو
 .لسنا ناقصني سلبية أو اعتمادية

فهى) حسب ما تصورت(يا الميا   أما طلباتك ىف زوجك
مثالية ال أرتاح هلا، لكنىن أمحد اهللا أنه قد حققها لك
بالطريقة الىت أرضتك، لكىن أوصيك أن تقبلى االختالف إذا
توجدت لقريناتك أزواجا أو أصحابا ال يتصفون هبذه الصفا
ألن مل حيسن الدعاء، آما أرجو أن تراجعى معنا الوجه اآلخر
للمسألة، ال لنيأس من رمحه اهللا أو من استجابة الدعاء، لكن

 .لنعرف مسئوليتنا ىف اإلسهام ىف حتقيق االستجابة

مث تأملى ما يلى، وأغلبه من أحاديث شريفة، مع أنىن
لك فإليكومع ذ. أحذر من االستشهاد باألحاديث استسهاال

 :بعضها حىت نتحمل مسئوليتها

 "ال يرد القدر إال الدعاء) "1

 !)طبعا تعرفني أى نوع من القدر، وأى فعل هو الدعاء(

 ال تعجزوا مع الدعاء فإنه ال يهلك مع الدعاء أحد) 2

 !)طبعا تعرفني معىن العجز(

 "إن اهللا حيب امللحني ىف الدعاء) "3

 )واإلصرار املسئولني طول الوقت طبعا تعرفني شكل اإلحلاح(

 "يستجاب ألحدآم ما مل يستعجل) "4

 "فيدع الدعاء.. يقول دعوت رىب فلم يستجب ىل"..

طبعا أنت تعرفني ما حنن فيه من آسل حىت عن مواصلة(
 )الدعاء ومحل مسئوليته
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 "فقد ُأهلم االستجابة"من ألهم الدعاء) "5

 !!)طبعا تعرفني آيف(

ت أغرب لو أقسم على اهللاإن من عبادى من هو أشع) "6
 "ألبره

طبعا تعرفني هذا القسم بال حدود الذى حيفز العقل ويشحذ(
 )املسئولية

 أستقبله أنا بال أى ميتافيزيقا أو ذهول سحرى –آل ذلك 

 تقولني آيف؟ 

 !!!) طبعا أنت تعرفني آيف(

 نكمل فيما بعد، حىت لو آنت ال تعرفني،

 !!.مثلى 

 أماىن سالمة. د

..انا اماىن دآتوره خترجت حديثا من قصر العيىن  حييى.د
بيتهيأىل ان دى بداية آافية حبيت جدا آتاب حكمة اانني

 شكرا.. للتواصل

 :حييى. د 

وأنا أيضا أحب هذا الكتاب، وال أعرف آيف آتبته، وآدت
أن أخصص له يوما ىف هذه النشرة، لكن بعض أصدقائى حذروىن

جياز الىت متيزه، بأى شرح أو إيضاح،من تشويه روعة جرعة اإل
 .فاقتنعت

 .أما أا بداية للتواصل بيننا فأهال أماىن

 أميمة رفعت. د

:هل يسمح لك وقتك بإآمال موضوع العالج النفسى
لقد طال إنتظارى.). م.م.م( املواآبة، املواجهة، املسئولية 

ختمد األفكار الىت أثرهتا ىف وأخشى أن تكون قد نسيت، أو أن
 أآرر نفس الرجاء ملوضوع العدوان واإلبداع، فقد. عقلى

 ... ترآتنا هكذا دون إشباع أو إرتواء

 :حييى. د

يا أميمة، انت تطلبني إآمال تسجيل خربتى ىف العالج
النظرية"، وصديقنا مجال الرتآى يطلب أن أآمل )م.م.م(

، وأنا أطلب إآمال آل شئ، وهل شىٌء"التطورية اإليقاعية
 ىف حياتنا؟  يكتمل

 اهللا يضعنا حيث نتصور أننا نستطيع، وحنن وشطارتنا، 

ىف آتاىب) الفصل الثاىن عشر(أحيلك مؤقتا إىل فصل العالج 
 وإىل آتيب  "ىدراسة ىف علم السيكوباثولوج"
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وآالمها آتبا ىف السبعينات، قبل أن"مقدمة ىف العالج اجلمعى"
 لكنها البدايات،) م.م.م(أحنت هذا االسم 

 .ستطيعنيفاطمئىن ألنك ال ت. أما خوفك أن ختمد أفكارك

**** 

 تعليق على اجلنسوية: حوار اجلمعة

   :أنس زاهد. أ

هذا بالضبط ما وصلت إليه متاما من :نعم يا دآتور حييى
 .رسالىت وال أدرى ملاذا مل اصرح به أنا

هذا ما. وىف أو ىف شكله البوذىىف مفهومه الص التأمل
اإلنسان حسب جتربىت الشخصية، ىف اجلنس يتطلع. أردت أن أقوله

أعيد خلق الطرف. أحس نفسى إهلا وأنا أمارس اجلنس. لإلآتمال
ومبا أنىن ال أشارآك ىف مسألة. فأصبح إهلا وعبدا أيضا. الثاىن

االعتقاد بوجود تناغم آوىن ما، فإنىن أرى أن اجلنس هو
وما هى. وسيلتنا الوحيدة لتحقيق األلوهية على األرض

األلوهية إن مل تكن الشعور باألبدية وانعدام الشعور بالزمن
بالنسبة. والتماهى مع اآلخر الذى هو خملوق آما هو خالق

ىف مرحلة التجريب على ما ملصطلح اجلنسوية، فهو مصطلح ال زال
على اجلانب اجلماىلوإن آان قد أعجبىن جدا الرتآيز . أعتقد

لكن الذائقة مبعناها الذى يتداخل فيه احلسى. واخلربة احليوية
املرأة مثال هلا رائحة. ..... يا دآتور باجلنسوى، مهمة جدا

مميزة قبل اآتمال اللقاء، وهلا رائحة أخرى مميزة أثناءه،
رمبا يدخل ذلك. وهلا رائحة مميزة جدا بعد الوصول إىل النشوة

طلقت عليه أنت اخلربة احليوية ىف تعريفك ملفهومضمن ما أ
اجلانب الروحى من اجلنسوية، لكن أال تعتقد أن يدخل ضمن

اجلنس، حيث يستمتع املخلوق بالتذلل للخالق عرب مجيع
آما أن مسألة ماء الطرفني فهى. والطقوس الدينية املمارسات

رىال أد. الدينية مرتبطة ارتباطا آبريا بكثري من الطقوس
ماذا أقول لك أآثر، آل ما أريد أن أبلغك به أنىن بصدد
عمل أدىب يتناول ما أمسيته أنت باجلنسوية وارتباطها باملقدس

 .ال باملدنس شكرا أستاذى وطبيىب

 :حييى. د

أوال، أرجوك يا أنس أن تعذرىن حلذف حمدود جدا لبعض
الكلمات، وأيضا الستبدال أقل لبضعة أخرى، فقد خاف

ء، أآثر حذرا منا، على وعليك من فرط الصراحةأصدقا
والتعرى، مع أنىن اعترب أن أى حذف أو التفاف، هو ينقص من
صدق اخلطاب، إال أنىن حريص على مواصلة الطريق بأقل قدر من

 . املضاعفات دون تشويه األصل

طبعا، لكنىن متمسك بإيضاح" اجلنسوية"لست متمسكا بلفظ 
 . ما يشري إليه

ت من تصورك ألوهيتك أثناء اجلنس، لكنىن تراجعت حنيلقد خف
 رأيت ألوهية الشريك وعبوديتك ىف نفس اللحظة، أما ارتباط 
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،Sensualityاجلنس بالدين بالطقوس بالتاريخ باخللق باحلسية 
باملوت بالبعث، فهذه أمور شديد األمهية، وأنا أؤجل احلديث

ريبولنقبل التع" (اإلروتيك"فيها حلني انتهاء قراءتى لكتاب 
 )مؤقتا حلني االتفاق على لفظ أقرب

وبالنسبة لكتابك فسوف يكون مهما، مع التذآرة بأن
اجلنس، حىت احليواىن منه مل يرتبط باملدنس أصال إال ىف مراحل آان

 هلذا االرتباط دالالته السلطوية والقهرية واالغرتابية، 

أما مسألة اجلانب الروحى فأنا أجتنب بإصرار استعمال
من حيث املبدأ متعلال بأا من أمر رىب، وآأنه" الروح"آلمة 

انا أن نستسهل االغرتاب ىف لفظ جتريدى بعيدا عن اخلربة
 . املعاشة

إن آل املزايا الىت نلصقها ىف مفهوم الروح جتريدا أو
استقطابا، ميكن رؤيتها ىف الوعى الفائق املتصل بالبيولوجى

َثم ميكننا أن نعيش آليةآله، باجلسد وعيا متعينا، ومن 
 . تواجدنا دون انشقاق، ونرتك الروح ألمر ربنا آما أمرنا

**** 

  حوار بريد اجلمعة 

 : رامى عادل. أ

":املهيج"اقصد بالرخاوى ) ردا على التساؤل عما أقصد(
 املروض، واملطبب، واملؤلف، 

 آده؟ حلو

 :حييى. د

 ربنا يسرت

 هالة منر. أ

 :نرمني عبد العزيز. تعقيبًا على تعقيبات د 

نرمني على ذلك القليل الذى قد يكفى. أتفق مع د -1
فعدم التفاتنا أو إنكارنا, احيانًا لالستمرار واملواصلة

اعتدنا على قد يكون من أسبابه أننا" الشىء الـ ما"هلذا 
،)اللى تسد عني الشمس(ثقافة أال حنتفى سوى باألشياء الكبرية 

ىف حني تسقط آالف األشياء الصغرية اجلميلة النابضة بكل اخلري
 .والعنفوان

 :حييى. د

 بصراحة، نعم، 

 جدا، 

 .شكرا
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 هالة منر.أ

نرمني فيما خيص عالقتكم وعالقتها. أوقفىن تعقيب د-2
أئتنس: "د أن أوجهه هلاوامتلكىن نداُء أري, بالقدر والغيب

 , "بك حني تقرتبني

    وما عالقىت أنا بالقدر والغيب؟: ويظل يراودىن السؤال

 :حييى. د

 هى عالقة أقوى مما تتصورين، 

 حىت لو مل تصل إىل وعيك الظاهر بقدر آاف، 

 .وهى الىت تعطى حلياتنا اتساعا، ولوجودنا نبضا

 حممود حجازى. د

مجال الرتآى ملؤمتر لعرض/ن قبل دمبناسبة دعوة سيادتكم م
قراءته لتجربة يوميات اإلنسان والتطور فإنىن اضم صوتى له

ملشاهدة تسجيل) إذا مسح وقتكم(آما أآرر دعوتى لسيادتكم 
ندوة املقطم عن اليوميات، فقد افتقدتك سيدى أثناء هذه
الندوة لتقييم ما وصلىن من قراءتى هلذه اليوميات وملا وصلىن

عاما من خالل 20ريد سيادتك توصيله منذ ما يزيد عن مما ت
 .اإلنسان والتطور ولكن بأداة جديدة هى هذه اليوميات

 :حييى. د

يا عم حممود ربنا خيليك انت ومجال وأمثالكما، هى مل تكن
دعوة ملؤمتر هبذا الشأن، ولكنها آانت آرما من مجال الستثارة

، وماذا تفعل جلسة)القادم(احلوار ىف جلسة ىف مؤمتر دمشق 
ساعة أو عدة ساعات، ىف مؤمتر مهما بلغت جديته وحنن ننبح
أصواتنا منذ تسعة أشهر بالتمام، والكسل هو آما ترى يا

 شيخ، 

 احلمد هللا، 

 دعنا نرضى ونواصل

**** 

 قطرة سم: لثالثةاملقامة ا

 : حممد أمحد الرخاوى. د

عدم، انكفأ يبصق ما مل يبتلع غاص ىف غيبوبة ظنها... 
أفاق خيرج يداه من ظلمات مل تنقشع، مضى يهذى وآأنه فقد ما

يفتقد، وأمسى موقنا بصبح رغم آل ما وجد، والسم اجهز مل
على نفسه وانسلخ من رحم الغيب، سهام تؤذن اال يكن اال ما

 .د قدر ىف لوح حمفوظ عند مليك مقتدرق

 :حييى. د

    يا حممد يا ابن أخى، يبدو أنك أصبحت أقرب وأهدأ قليال،
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 .شكرا لك

 : مدحت منصور. د

ىف البدأ آانت الكلمة، أصل احلياة آلمة، ومع... 
أمل، وشوهنا الكلمة بكلمات الكلمة ولدت الرؤية والرؤية

ديدآثرية آى نعيش ونتوالد ونتحارب مث حبثنا عنها من ج
وأثناء ذلك رأى بعضنا ما مل يره اآلخرون، رأى حقيقة اإلميان

 . احلياة ورمبا رأى حقيقة

 :حييى. د

على أن يواصل آل منا ما رأى حىت يرى ان ما رآه ليس
آذلك متاما، فرياه من جديد باستمرار، ذلك أن الرؤية هى

 عملية متصلة وليست إدراآا تقريريا ثابتا،

ى أن ينكر على اآلخر رؤيته حىت لو مل يرآما ال يصح للرائ
، ألنه ال أحد يرى"حقيقة احلياة"شيئا، وبالذات لو مل ير 

 .حقيقتها، وإمنا غاية ما منلك هو أن نسعى إىل ذلك

**** 

 !؟"انقراضى بغباٍء"هل تنتحر البشريُة 

 هالة منر.أ

وصلىن أن طاقة احلياة والبقاء والتطور لسة بتنبض
 . وبتعافر رغم آل شىء

 . وصلىن آمان ان اضطرار محل األمانة أصبح قضية استمرار أو انتحار

 :حييى. د

 فردا فردا: لك ما وصلك، وهو مسئوليتنا مجيعا، وىف نفس الوقت

 هالة منر.أ

معده ومقدمه(فيلمًا أمرآيًا وثائقيًا أراىن عمر ابىن ...
واختضيت جدًا جدًا, عن االحتباس احلرارى) إدوارد آل جور

وفهمت شوية ليه الواحد ما بيعرفش يصدق الكالم اللى من
لدرجة إّنى شّكيت ىف آل جور وقلت بيعمل(النوع ده بسهولة 

دعاية لنفسه بعد ما خسر جولة الرياسة اللى فاتت قدام
إترعبت من التهديد احلقيقى جدًا باإلنقراض واخلوف ده, )بوش

تقل على أآرت وأنا باقرا التعتعة وباستحضر جتلياهتا
)املتقدم/ القائد(استغربت جدًا إزاى العامل , حوالينا

مطرح(وشفت إزاى إحنا , بينتحر فعال بغباوة وأنانية وآفر
وغريهوتساءلت حينها هل الكالم ده , )ما ترسى ِندق هلا

إنذارات ائية باالنقراض الوشيك؟ هل ميكن مقاومة هذا
التدهور االنقراضى وتغيري ما يتوقع أن يؤول إليه العامل؟

وقال ىل ميكن أه وميكن أل حسب إحنا ح"رد على عمر يومها 
 هو رد باللى ربنا خلقه بيه؟ وال لسة مش " (نستجيب إزاى
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الشىء"هو ليه الواحد ّملا يقول آالم عن هذا , )واخد باله؟
 !، نشك فيه أو نعتربه مش واخد باله"ما.. الـ

 :حييى. د

لعلك تعرفني يا هالة، طبعا أنىن مل أتصور أن جمرد
سوف تستقبل بكل هذا" ما.. الشئ الـ"الكتابة عن هذا 

الصدق والتصديق، من أغلب املشارآني، صحيح أن االنقراض هو
لعجيب الذىاالحتمال األآرب، وآفى غرورا من هذا املخلوق ا

من األحياء الىت) وال أشطر(، فهو ليس أحسن "اإلنسان"امسه 
، لكن يبدو)من آل ألف 999مرة أخرى (انقرضت عرب التاريخ 

أن وعى اإلنسان قد وضعنا أمام التحدى الذى يسمح بأن
نتصور أن حياتنا أصبحت هلا معىن وطعم وحنن نقاوم، هذا وحده

 .أحياءيكفى أن نتميز عن ما نعرف من 

أعىن جهود السلطات الىت تصورت –لكن أن تنقلب جهودنا 
- أا امتلكت ناصية مصرينا باملال واالغرتاب والكذب والقهر
تنقلب إىل اإلسهام ىف اإلسراع باالنقراض بأقسى وأغىب الوسائل،

أن يكونوا هم ىف مقدمة املنقرضني، -وأتوقعه- فكل ما أرجوه 
دورى أو دور عمر أو دور أحدألتفرج عليهم قبل أن يأتى 

 أحفادنا ولو بعد مائة ألف جيل،

، املهم أال نسارع"واخد باله ونصف"أما عمر، فهو  
 ، إىل أن جيد هو لنفسه ولنا خمرجا، "باله هذا"بسرقة 

 .ربنا يسهل

 إسالم أبو بكر. أ

 اخلري وصباح السالم عليكم

كبرواية سوف اجلب ل") ما...ال شئ الـ("يذآرىن هذا 
سوف تنال اعجابك من نسخه منها واىن على يقني باذن اهللا اا

حيث مضمون الفكره والنهم االدىب هبا باإلضافة اىل اا لكاتىب
الذى احبه اقصد الرجل الذى له فضل آبري على اخنراطى ىف

وآل ما ال اليه من آتاباته القراءة والتعلم وحب االدب
الدآتور موما هذا الرجل هوالىت اثرت ىف جيلنا حنن حتديدا ع

الكتاب امحد خالد توفيق، هى من اعلى املبيعات ىف معرض
االخري، وهى اول رواية للكاتب وال تتعجب عن اا اول رواية

 .وان هذا الرجل هو من عّلم جيال فلهذه قصة اخرى

 تعجبك اخريا يا رب

 :حييى. د

 النىب قبل اهلدية، يا إسالم، 

 ،وربنا يعطيىن الوقت

 نرمني عبد العزيز حمرم. د

الطاقة احلقيقية على حفظ النوع هى طاقة حب احلياة، وهى 
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 تتأتى إال حبب اهلدف الذى يبقينا على قيد احلياة،ال
 والبقاء لألذآى واألطول باال وأآثر احتماال ودهاء

 :حييى. د

 :أوافق من حيث املبدأ، شرط أن تكتمل قائمة ما يبقينا

اء، ألن احلياة هىالبقاء لألقدر تكافال مع األحي ·
 األحياء، 

 والبقاء لألنغم حرآية مع دوائر احلرآة،  ·

 اخل.. والبقاء لألقدر إبداعا من واقع التناقض  ·

 والبقاء ملن ذآرت أيضا، مرة أخرى يا نرمني،

 ! وال تزعلى 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 الذى وصلىن أنىن فعال أشعر خبطورة ما حيدث، 

قضاء على اجلنس البشرى ىف عقلهنعم أشعر بأا حماولة لل
 .وعمله وليس حماولة لإلنقراض

 :حييى. د

 وماذا يتبقى بعد القضاء على عقله وعمله، 

 أليس هذا هو التمهيد لالنقراض؟

 مىن أمحد فؤاد. أ

متفقة جدًا أن الطاقة احلقيقية القادرة على حفظ النوع
هى طاقة احلياة والبقاء والتطور املوجود بداخلنا منذ
 .والدتنا، واحلمد هللا على أا موجودة ومازالت موجودة حىت اآلن

 :حييى. د

أصبح ميثل" طاقة"احلمد هللا فعال، مع أن ما أعنية بكلمة 
"اإلميان"، بل و"الوعى"إشكاال لغويا وتواصليا، آذلك آلمة 

الذى ليس" اهللا" –استغفر اهللا العظيم  –يا شيخة، ورمبا 
 .آمثله شئ

 باهللا عليك؟أعمل ماذا 

دعيىن أعدك باستمرار احملاولة، وهيا معا نشهد صعوبة
 .مع الصديق أنس زاهد" الطاقة"التواصل حول هذه 

 أنس زاهد. أ

ما هذه الطاقة الىت تتحدث عنها يا دآتور حييى؟ حنن متاما
 تصور أن الشيء أصبح يستخدم. آما قلت ىف زمن االستهالك

آل أنواع. حتكم مالكهااإلنسان، أى أن السلعة هى الىت 
 الرفاهية من قصور فارهة  السلع، ابتداءا من وسائل
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 وسيارات آخر موديل وطائرات خاصة وآافيار إيراىن غري خاضع
للتخصيب النووى، إىل اختزال الكائن اإلنساىن ىف مواصفات

لكن تسويقها وتسطيح اإلنسان جسدية هى ىف منتهى القبح،
 قد اصبحتل. أديا إىل تروجيها بشكل أستغربه أنا شخصيا

صناعة تكبري الصدور ونفخ األرداف ومط الشفايف صناعات
اجلسد األنثوى الذى حيتوى على بعض تصدق يا دآتور إن. رائجة

العيوب آبعض النتؤات أو قليل من الرتهالت ىف أمكنة معينة،
أو حىت آرش صغري، أو ما يسمى بالسيلوليت، تثرييىن أآثر من

ونا يا دآتور، وأصبحنالقد سطح. اهلوليودية األجساد
وامتهنوه ووصلوا به استهالآيني إىل درجة أم أهانوا اجلنس

حىت معىن الرجولة واألنوثة شوهومها. إىل أن يكون نشاطا جسديا
ولست متفائال.. حنتضر.. نعم حنن ننتحر . لصاحل االستهالك

فاملعرآة أآرب منا.. على املواجهة بوجود الصابرين القادرين
.ال أعتقد أن هناك سبيل إىل إصالح اإلنسان. يا دآتوربكثري 

تأمل فقط البالد الىت أجنبت نىب املوسيقى بيتهوفن وحوارييها
.موتزارت، أنظر ماهو نوع املوسيقى الىت تنتجها اآلن األول

أنظر إىل عدم قدرة حواس. بالطبيعة أنظر إىل عالقة اإلنسان
االحتاد بالطبيعة ها مناإلنسان على العمل بطاقة مناسبة متكن

 شكرا يا دآتور ألنك آنت صرحيا ىف حكاية. والتماهى مع اجلمال
 .اإلنقراض اللى قلتها دي

 :حييى. د

- أو أغلب –الطاقة الىت أعنيها يا أنس هى بعيدة عن آل 
ما قلت، لست متأآدا إن آانت أقرب إىل طاقة بريجسون

حرآية"ا هى احليوية، أم إىل ليبيدو فرويد، أنا أرى أ
، هذه الطاقة إن استقرت أو آتمت،"احلياة ذاهتا مبا هى

فإننا نصبح بذلك غري موجودين إال آوحدات لتخزينها إىل جيل
 الحق

هو أقرب إىل" طاقة"الذى أدافع عنه وأنا استعمل آلمة  
حرآية التطور بزخم اجلدل والتشكيل ىف نوبات إيقاعية ال"

 !)لك شئ؟ آسفهل وص(، "هتدأ إال لتبدأ

آل ما جيرى حولنا من إجرام وتدمري، الميكن أن يستمر لو
بقوة آافية، وشكل فاعل، وهو أمر ممكن من" ال"أننا قلنا 

آل فرد، واحدا واحدا، مث آل الناس، فتهلك هذه الفئة
الباغية الىت تصورت أا اجلنس األعلى، مع أا اجلزء الغىب

دمريى ليثبت أنه ال حيب احلياة،الذى استعمل أعلى الذآاء الت
 بل إنىن أتصور أيضا أنه ال حيب املوت وال يعرفه، وال يستأهله 

حىت املوت هو خسارة فيه، ألنه الميوت إىل احلى، وهم ليسوا
 ! أحياء أصال

 )9(العالج النفسى اإلشراف على 

 اسالم أبو بكر. أ

حايبقى سؤال غىب وال سؤال انا عايز اسأل سؤال مش عارف بقى
 عادى، لو فرضا الشخص ده ماراحش لدآتور نفسى وانه موجود
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يتعايش مع اتمع بالشكل اللى هو عليه، عايز اعرف ايه
 اتمع مث على نفسه او العكس ؟ خطورة مثل هذه الشخصيه على

ىف ل هذه الشخصيه يوجد منها نسخ آتريةمع اىن اعتقد ان مث
 .اتمع قابلت آذا واحد منهم تقريبا

 شكرا

 :حييى. د

عندك حق ىف السؤال، وليس عندى إجابة، فقط أذآرك إىل ما
أشرت إليه ىف تلك اليومية من ضرورة التميز بني ما هو مرض،

اخل آما..وما هو مسة للشخصية، وما هو أخالق، وما هو جرمية
 ىف الردجاء 

 اوسم وصفى. د

رياض وعرضكما هذا .أود أن أشكرك على إشرافك على د
 . علينا

األول هو أنه أغراىن. لقد أثر ذلك ّىف آثريًا على مستويني
بأن أفعل الشيء نفسه أى أطلب اإلشراف وأحب أن أعرف آيف

  أم آيف؟chatting خالل  هل يتم هذا من. ميكن عمل ذلك

.  شعرت بتحد أن أساعد من هم أصغر مينالشيء الثاىن هو أنىن

 !فيك بارك اهللا. دائمًا ُتعلمنا وتتحدانا يا دآتور حييي

 :حييى. د

لقد أحلت تعقيبك ومشارآتك ىف مسألة لعبة: ابتداء(
 :مث )الكراهية إىل ملف الكراهية فأنتظرنا واعذرىن

هناك ثالث مستويات ىف النشرة يا أوسم حمملة هبذه اجلرعة
 آلينيكية العمليةاإل

حنن نسجل بعض ما دار ويدور فعال ىف جلسات اإلشراف: أوال
صباحا 8إىل  7.30باملقطم، والىت جترى أسبوعيا آل ثالثاء من 

وننشر هذه الفقرة ىف اليوميات حتت(وأنت صاحب الدار فأهال 
 ") . اإلشراف عن بعد"عنوان 

واألبناءحنن نرد على من يرسل لنا من الزمالء : ثانيا
والزميالت ما يستثريوننا فيه أو يسألونا عنه، بعد عرض
موجز للحالة، أو جلزء منها، حىت نتمكن من إجابة حمتملة

)استشارات مهنية: وننشر هذه الفقرة حتت عنوان(الفائدة 
 .ولك أن ترسل ما تريد طبعا، يا رب قدرنا

حنن ننشر أحيانا حالة بأآملها وفيها من: ثالثا
وعنوان هذه(ومات وبعض خطوات العالج ما قد يفيد املعل

 ") حاالت وأحوال"الفقرة األقل حظا هو 

أما قيامك مبثل هذا مع من هو أصغر منك أو مع أقرانك،
أنك قادر على  -آما تعلم –فهذا يفرحىن جدا، وأنا أتصور 

 ذلك بال حدود 
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 سعاد موسى.د

للوعى دى مهمة جدا وبتسهل فهم حكاية تيارين .....
 . ومع الوقت بتسهل الشغل معاهم العيانني،

العيان يقدر يغزل التيارات املختلفة الشغل بيبتدى ملا
العالج وساعات ىف نسيج واحد أعتقد البداية ممكن تكون أثناء
 لوحده بيبقى العالج حتضري لذلك والعيان يكمل املسرية

 :حييى. د

 !! يا خرب يا سعاد

 أين أنت؟ إزيك؟ 

 شكرا لك،

 : لرامى عاد. أ

هبدلة احملكمة، هى دى أصول, هى ناقصة مسخرة! ايقاف جمزرة
  .من غري فلفصه، يا هبوات جمعلصة, نقلبها بصبصه, اجلندلة

 :حييى. د

 مل أحب هذا الذى يشبه السجع يا رامى 

 أمجل من ذلك بكثري  –عادة  –أنت 

 نرمني عبد العزيز حمرم. د

عش ميشى منأستاذنا، فهمت ليه ساعات ختلى مريض ما ينف
غري دوا، تقوم توقف أنت الدوا عنه ومتشيه على العالج

بس حلني إشعار آخر، وذلك ىف  Psychotherapyالنفسى فقط
لو بينام آويس وله شغل منتظم حىت: "الفقرة الىت ذآرت فيها

لو نصب، ممكن تأجل دور الدوا شوية، لكن مع تقدم العالج،
أعراض جديدة ىف احلاالت دى،تالقى األمور بتتقلب معاك، وظهور 

بيبقى دليل آويس على نشاط عملية إعادة التشكيل أو شئ من
هذا القبيل، وساعتها بندى الدوا املناسب سوا سوا حسب
مستوى الوعى اللى عايزين نضبطه أو مده، حلساب مستوى وعى

 ".أنضج، وأقرب للواقع والقيم اإلجيابية

 :حييى. د

ها، ألىن شعرت أنك أحببتها، وألىنترآت تكرارك للفقرة آل
 .أردت من خاللك أن أعيد توصيلها

 رامى عادل. أ

...... 

 اما شعورى باهلوان فهو يندرج حتت بند الكدح مهما 
 .سِحْقت

 :حييى. د
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أنت تعرف يا رامى أنىن أثق ىف قدرتك على ابتالع ما
 نسميه انسحاقا لتبدأ من جديد، 

 ).على األقل(فأنت بسبعة أرواح 

**** 

 )3(استشارات مهنية 

 حممود حجازى. د

بعد آل هذا الزخم والعلم والصنعة الىت نتعلمها من هذه
احلالة وهذا الباب إضافة إىل آل ما نتعلمه من وجودنا

سة شاملة عنبإننا نتشوق لدرا: جبوارك سيدى، استحلفك باهللا
 .الفصام من وجهة نظر مدرسة حضرتك

 :حييى. د

أماىن الرشيدى ىف فرنسا بطلبك. حاضر، ستفرح ابنىت د
هذا، وآل وقت وله أدان، من يدرى إىل أين جترجرنا هذه
النشرة، فقط أذآرك أنه ليس ىل مدرسة، ورمبا آان ىل عندآم

 .وعند اهللا ما هو أهم من املدرسة

**** 

 )رق احلبيب(قصة 

 : رامى عادل.أ

الشفق االمحر ومنتهى اخلضرة, دفنت راسى وآل املى حبجرها
هل, ها قد خرجت مل تعد, وقد امسرت جبهيت, وعنزتى يتبخرتون

ازال فانوسهاالوشاه املختالون سكىن؟ آال م ضمن األبالسة
 املعفر الباهت النارى هنا ىف االدمي

 :حييى. د

 هكذا عدت إىل رامى يا رامى

 .محدا هللا على السالمة

 : مدحت منصور. د

حتية طيبة وبعد ما أمجل حلظة صدق ولو آانت ضمن املرض
 .واملعاناة

 :حييى. د

 .الصدق املؤمل مجيل برغم آل شئ 

**** 

 )العجوز واخليط(

 : مدحت منصور.د

 رن جرس اهلاتف وما أن رفعت السماعة حىت اال على بسيل
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:أين أنت من ثالثة أشهر وأجبت: من السباب مث أردف
البيت على بعد ثالثة خطوات: مشغول واهللا يا حاج فأجاب

ولكىن: ا سآتيك باآر قالعندى ساعتني من الفراغ صباح: أجبت
ولكنك تذهب للنادى منذ واحد: قلت أذهب للنادى صباحا

اللى ملعون أبوك ألبو: وعشرون عاما فال تذهب غدا أجاب
 .جابوك ورزع السماعة

أطرقت وأنا أتذآر صفعته على وجهى عندما آنت ىف
الثامنة عندما تأخرت عن موعد عودتى ثالث ساعات ولكىن مل

ظر هلعه على وتذآرت عندما آان ينظر إىل بقسوةأنس أبدا من
عندما أخطئ ولكىن مل أر فيها أبدا غري حب عميق وتذآرت
حينما عارض دخوىل آلية الطب ألىن لن أآون سعيدا بالدراسة

هنا رن اهلاتف, املستمرة واهتمته والدتى حينها باجلنون
بسرعة نسيت آل شئ وتوجهت إىل, يستدعيىن الستقبال مولود

عملى وعندما عدت توجهت للنوم مباشرة ورأيت نفسى ىف غرفة
مولودا هو ألىب آانت امرأة مجيلة وفتية الوالدة أستقبل

مسعى بعض الكلمات مثل واملمرضات يضحكن ويتغامزن وترامى إىل
آنت سعيدا حقيقة بل ومبتهجا_ إنه ىف الواحدة والثمانون_ 

منزله فقابلىنأيضا وعندما خرجت مل أجده وتوجهت إىل 
بامتعاض وأسرعت أخرج احلبوب من جيىب فسألىن ما هذا؟ أجبته

امش يا ابن الكلب: حبوب زرقاء لزوم العروس اجلديدة فصاح
استيقظت ومازالت االبتسامة على. أنا أفضل من عشرة مثلك

ارتديت مالبسى وسألتىن زوجىت ملاذا آل هذا التأنق ىف, وجهي
 .النادى فأجبتها إىل الصباح الباآر إىل أين؟

 :حييى. د

 ال تعليق

**** 

 )حبثا عن منهج جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر(

 : عبد ايد حممد.أ

رغم أن فكرة وجود منهج آخر لفحص ما نتصوره عن
ألمل اللى سوف نواجهه، لكن ده صعب ومؤملعواطفنا مهم رغم ا

 ىف نفس الوقت هو مهم، حنعمل إيه؟

 :حييى. د

نستمر، ال نستسلم للمناهج اجلاهزة، وال نرفضها من
البداية آلها على بعضها، فقط، حنذر االحتكار، ونبحث عن
الوصالت الضرورية بني املناهج وبعضها، فيتكشف لنا الطريق

 .أرحب باستمرار

 .رىمن يد
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