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"رسالتان"

فضل منذ أول أمس عطب الذى أصاب آابالت االنرتنتآان لل
رارية هلذه النشرة العنيدة الىتبالغ ىف وقفة مراجعة اضط

ارخيهوحىت ت 1/9/2007ف يوما منذ صدورها ىف بت أن تتوقأ
معا ا نراجععطب آنوبدون هذا المع أننا ، )480العدد (

بدفع شبه طوال هذه املدة هذه الورطة الىت استمرت باستمرار
 .مستقل تقريبا

بعد أن حدث اخللل ىف الكابالت مباشرة تصورت ألول وهله
وبني نفسى أنمتنيت بيىن  ،أنىن سوف آخذ أجازه بضعة أيام

قلق: األوللكنىن شعرت بقلق ألمرين  ،وعذرى معى ، ألتوقفتطول
أن يتابعوننا يوميا حىت تعودوا ذلك، خشيت على هؤالء الذى

ما"أن نفقدهم وحنن  خشيت أيضا يفتقدونا، ومن ناحية أخرى
قيمة نصيحة احملبني تاآتشف ىنأن: األمر الثاىن، "صدقنا

واملرهقني بإلزام املتابعة، املشغولني تواملشفقني، وآذلك توصيا
أفهمفسوف لو توقفت فعال اسبوعا أو أآثر،  أنىن تاآتشف

آانت نصيحة خملصه حمبة، فأقول لنفسى وأا، أوضح  نصيحتهم
  ".اللى جت مّنك ما جتش مىن آابلبرآة يا "

سارعت إىل استشارة "التربير"نفسى متلبسا هبذا  حني ضبطُّ
سائل، فأشار على أنممن يفهمون ىف هذه امل أحد األصدقاء

مبعرفته لينزل النشرةاخلارج بناتى ىف  أبنائى أو أخاطب أحد
الح، وهنا قفزتعلى موقعى أو على موقع بديل حىت يتم اإلص

ورمبا –مجال الرتآى الذى آان . د.بن  أفكرة االتصال باإل
هو الذى فإذا بهمن أصدق احملبني الناصحني بالتوقف،  -مازال
بالتربع آرما بإنزال النشرة يوميا على الشبكة يبادر
ية النفسية حىت يتم اإلصالح، إذن، فالربغم من رغبتهالعرب

- اآلن – هذه ىف إراحىت ىف هذه السن، هو الذى عرض هذا البديل
احرتاما لرغبىت وإصرارى، ورمبا أمال خفيا ىف أن أواصل ما

أشك أنه من أهم املتابعنيفأنا ال تصور أنه إرهاق يومى، 
واملرحبني ومن أدق الناقدين وأنبه احملاورين برغم آل

 .حتفظاته

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3686



 I12I2008>23א – אא

صدرت النشرة ومنذ يوم السبت على الشبكةوهكذا 
- آما وعدىن مجال-تصدر بانتظام سوف العربية النفسية، وهى

 .ابلحلني إصالح الك

التحولهذا أما املفاجأة الطيبة، فهى أنه من خالل 
، وآأىن أصدر هذهرسالتني من زميلني فاضلني وصلىن الكرمي
ما بقدر ما تعجبت،شرة اليومية ألول مرة، وقد فرحت هبالن

 :وقررت أن أخص نشرة اليوم هلما على الوجه التاىل

 ىالسامرائصادق . من الزميل د :الرسالة األوىل

 :نصها وهذا

 سعيدة، حتية طيبة وأعياد

 ؟هل ميكننا الكتابة ىف نشرتكم

 .تقديرى

 

تعجبت من هذا اإلجياز البليغ، والطلب املتواضع الكرمي،
 :فبادرت بالرد على الوجه التاىل

 األخ الفاضل الدآتور فاضل السامرائى

 بعد السالم عليكم

 "رب ضارة نافعة"

فقد تسبب العطل ىف آابالت اإلنرتنت أن يتفضل األخ الكرمي
اإلنسان والتطور ىفاألستاذ الدآتور مجال الرتآى بنشر يومية 

وجاءت رسالتكم هذه بشريا مبشارآة دعوتة، شبكتنا الرحب
وهى مل تتوقف حىت 2007إليها منذ صدور النشرة أول سبتمرب 

لة -بشكل ما  -النشرة هى امتداد  هذه. ااآلن يوما واحد
منذ -تقريبا -بانتظام  اإلنسان والتطور الىت آانت تصدر

باملوقع  وتوجد أعدادها مجيعا 2001و وحىت يولي 1980يناير 
غري متاح ىف أن املوقعوأظن   www.rakhawy.org اخلاص بشخصى
نذت مبسبب عطل آابالت اإلنرتن ،ىف مصر على األقل ،الوقت احلاىل

صدور هذه النشرة اليومية، وقد وصلنا اليوم اإلثنني إىل
 وحنن ندعو األصدقاء للمشارآة 479العدد 

استبشر اسب يا دآتور فاضل أن أخربك آيفلعله من املن
الصديق الكرمي الدآتور مجال الرتآى خريا من هذه احملاولة

، وتكررت دعوته للمشارآة بشكل مباشربإصدار هذه النشرة
مبا اقرتحه من منتدى وآذلكعن طريق املوقع الذى تنشر فيه، 

 ال أعرف تفاصيله التقنية،
على ما لتقتصر لكن بعد سنة وأربعة أشهر تقلصت املشارآة

، الذى مل يتوقف وال أى يوم مجعة"حوار بريد اجلمعة"أمسيناه 
ال أخفى عليك يا دآتور فاضل أنودعىن  منذ صدور النشرة

وهم ،الغالبية العظمى من املشارآني هم تالميذى وتلميذاتى
 تصل إىل اإللزام بتوصية تكاد يشارآون
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ا بالنسبة لسؤالكم، فحني يعود املوقع متاحا، سوف جتدأم
بعيدا عن ما "الزوار"سامهات مل اخاص ابالنشرة ملف ملحقا

 ينشر ىف النشرة يوميا

مشارآة سواء نقدا أو رفضا أو إضافة ملا بأيةوحنن نرحب 
 ينشر يوميا

مشارآة تلقائية تساهم ىف أهداف النشرة الىت يةبأ وآذلك
والتطور والىت ميكن مراجعتها ىف لة اإلنسانهى هى أهداف جم
 ىف املوقع 1980أول عدد يناير 

أهال بكم، وبإسهاماتكم، وبإسهامات أى من الزمالء
 االفاضل

ويا حبذا لو اطلعتم على أرشيف الـنشرة ىف الشبكة
،للعلوم النفسية أو ىف املوقع اخلاص السالف الذآر ةالعربي

فة تكاملية ألهداف الةضابأمل أن تكون مشارآتكم هى إ
عيد نشر اخلطوط العريضة لفكرها غدا ىفوالىت سنة، فالنشر

 .اجلزء الثاىن من هذه النشرة

 وعليكم السالم

*** 

عبداالستاذ الدآتور ن الزميل م :الرسالة الثانية
 احلافظ اخلامدى

أعتذر عن نشر نصها ملا فيهاابتداء، فليسمح ىل الزميل أن 
أآتفى باالعرتافتقريظ وما شابه، فق حقى من من إعطائى فو

أن النشره إىل ًاأنه انتبه مشكورأفرح باالمتنان ملا ذآر، و
يوم دررهم آلخيرجون ".. أم شكر أمثاىلحني  "يوميا"تصدر 

من أجيال العلوم "اجلديدة لألجيال"" ....،...."وآنوزهم 
 ".ةالعربية األصيلوبلغتنا "النفسية ىف وطننا العرىب 

يا آتور عبد احلافظ هو من أهم أغراضهذا وذاك إن 
"والكتابة والتفاهم" التوجه إىل األجيال اجلديدة: النشرة

 ".رصينةبلغتنا العربية ال

 :التاىل الردفكتبت له 

  األخ الكرمي

  الدآتور عبد احلافظ اخلامرى

  أشكرك شكرا جزيال على ثقتكم الىت أفخر هبا

عطب الذى أصاب آابالت اإلنرتنت ىفآما أمحد اهللا على ال
علك الحظت أنول، خالل شبكتنا الرحبة بلدنا فأمسعىن صوتك من
مل تتوقف يوما منذفالنشره  ،480 رقم عدد اليوم هو العدد

عطلتحىت  ،صدورها ىف انتظار مشارآتكم أنتم والزمالء
الكابل، وتفضل الدآتور مجال الرتآى باستضافة النشرة حلني

 منك ومن آخرين هذا التشجيع الكرمي فسمعت إصالحه
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نفع اهللا بكم، وأفاض علينا من فضله وفضلكم ما يعيننا
 على االستمرار

 وبعد

مبثل هذا نصابأليس من حقى أن أدعو اهللا بني احلني واحلني أن 
 .لعل رسالىت تصل أسرع هكذا، "الكابالتى"العطب 

 اعتذار

مع حالة االسبوعأعتذر ملن آان ينتظر متابعة احلوار 
من 1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام " سامح"املاضى 

ألنىن فضلت أن أؤجله، )3من  2(  املقابلة مع سامح،مث ، )2
فعال على قراءة احلالة بدأملن آان حق املتابعة حىت نعطى 

يريد أن يقرأومل يفعل ملن  لكى تتاح الفرصة املوقع، وأيضا
، قبل الشرح"حالة سامح"عن نفس احلالة  النشرتني السابقتني

املتابعة، وآلل واصي أن جيد احللقتني ىف املتناول، مثالتاىل 
 .اإىل جماريه عودة الكابالت هذا ال يتوفر إال بعد

* * * 

اإلنسان"وسوف ننشر غدًا اخلطوط العريضة لفكر  ...هذا
 .، ترحيبا بالضيوف اجلددنشرًة، وجملًة" والتطور

 .مع االعتذار لبعض التكرار احملتمل
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