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 :مقدمة

تعطلت ست آابالت من آابالت االنرتنت، قيل ىف البحر املتوسط
قرب إيطاليا، وأنا ال أفهم شيئا ىف هذه التكنولوجيا

شرايني دماغ العاملختثرت ىف " جلطة"أن  الرائعة، لكنىن أحسست
 من حوىل، العامل القريب مىن على األقل

املخ األحدث للعاملفقد بدا ىل أن شبكة االنرتنت أصبحت هى  
املخ، وأن البشر عرب العامل أصبحوا مبثابة خاليا هذا البشرى

الذى يعاد تشكيله ىف مرحلة برجمة جديدة، استعدادا للنقلة
 .تطور البشرية القادمة ىف

مثلما حيدث ىف الدماغ البشرى الفردى متاما حني ينسد أحد
العطب على اخلاليا الىت آان –عادة  –الشرايني ال يتوقف 

يغذيها، وإمنا ختتل الشبكة بشكل عام، وختتلف آثار اخللل
الكابل(املوضعى واخللل العام حسب موقع اجللطة ىف الشريان 

-reىف مرحلة اإلفاقة ىف إعادة الرتبيط ، مث يبدأ املخ )املتعطل
association بعد الصدمة األوىل، ويتوقف جناح هذه العملية

 اخل .. على عوامل آثرية، مثل حجم العطب، وموقعه ومداه

آنت وأنا أتابع انقطاع التعقيبات الىت تصلىن على
، مث وأنا أعاىن من)وهى قليلة بطبيعتها(النشرة أوال بأول 

إدخال النشرات منذ السبت املاضى، مث حماوالتعجزنا عن 
.د.أ/ بفضل اإلبن الصديق –التفافنا حول العطب  لتنزل 

على الشبكة العربية للعلوم النفسية، آنت آأىن-مجال الرتآى
أشاهد ما حيدث ىف املخ البشرى للفرد خطوة خبطوة إثر إصابته

 .جبلطة ىف الدماغ

 وبعد

انظر اية(ة هذه السطور مازال العطب ساريا حىت آتاب
، ومازالت حماوالت اإلصالح مستمرة، ومازالت التعويضات)الربيد

اخل ما يهمىن.. الوظيفية من الشبكة النفسية العربية جارية
ىف آل هذا هو أن أقر وأعرتف أنىن استشعرت أمال جديدا مل خيطر
على باىل من قبل، ليس أمال فيما يتعلق باستمرار النشرة أو

 وقفها، وإمنا هى فرصة  جاءتىن آى أحافظ على أملى ىف قدرة ت
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أن -قياسا –البشرية على تصحيح أخطائها، ذلك أىن تصورت 
تكون هذه التكنولوجية العمالقة املتمادية ىف التحسن

ختليق املخ العاملىعلى  -تطوريا –واالنتشار هى القادرة 
بقة من حضاراتالذى ميكن أن يستوعب آل اإلجنازات السا اجلديد

 .وثقافات عرب تاريخ اإلنسان، بل عرب تاريخ احلياة

 :بريد قبل الربيد

رسالتان وصلتاىن إثر هذا الرتبيط التعويضى عرب الشبكة
النفسية، آان املفروض أن يتصدرا بريد اليوم، لكنىن سارعت

رب"بنشرمها مع الرد ىف نشرة األربعاء املاضى ألمهية داللتها 
، ومل أجد مربرا إلعادهتا ىف حوار بريد)"2من1(ضارة نافعة 

اجلمعة اليوم جتنبا للتكرار الرسالتان من الزميالن الكرميان
 ).عبد احلافظ الغامدى. صادق السامرائى، د.د(

أيضا سوف يقتصر احلوار اليومبسبب هذا العطب الكابالوى 
أو أطلع. على من وصلته النشرة بالربيد االلكرتوىن اخلاص

عليها بشكل مباشر أو على الشبكة العربية للعلوم
 ).أنظر االستدراك ىف اية الربيد. (النفسية

 ):أمر شخصى(آسف 

لست أدرى هل هذا مكانه؟ لكنىن اآتب احلوار اليوم، وقد
اعات مل أآن أعرف أنه بكل هذا القرب،فقدت عزيزا منذ س

واجلمال، تكلمت سابقا عن املوت، وعن الفرق بني لوعة الفقد،
ونقلة الوعى، لكن يبدو أن اخلربة اإلنسانية البسيطة تتجاوز
آل تنظري مهما بدا وجيها ومنطقيا ومعقوال، األسف هو بسبب

ماذاأنىن أقحمت هذا اخلرب وهذه املشاعر ىف بريد عام، لكن 
أفعل والنشرة تكاد تكون هى ذاتى شخصا حيا يشعر ويتعرى،

 .وليست فقط معلوماتى أرصدها لتناقش

 ...له ما أخذ، وله ما أبقى، نسأله الصرب، ونواصل: احلمد هللا

**** 

 )116  حلم(  ، )115  حلم(: "نص على نص" أحالم فرتة النقاهة

 سيد الرفاعى . د

هل جيوز التقاسيم بالعامية املصرية بدال من الفصحى
 ؟.وخاصة ىف بعض األحالم آهذا احللم مثال وأحالم أخرى

بأا ليست: خيطر على باىل فكرة أساسية خبصوص التقاسيم
 . قاسيم ولكنها أحالم حييى الرخاوىت

 :حييى. د

أى السؤال، فأنا احرتم الفكرة: بالنسبة للجزء األول
الىت اقرتحتها، ألنىن أحرتم اللغة العامية وأعتربها لغة آاملة
قائمة بذاهتا، مع أا لغة شفاهية متاما، تسمع وال تكتب،

ا، وانتقاهوحىت إذا قرأهتا آتابة فالبد أن تنغمها مبوسي
 .تقرأها حىت تكاد تسمعها
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ديوان أغوار(وأنت تعرف يا أبا السيد أنىن آتبت شعرا 
بالعامية مث آتبت أراجيز لألطفال بالعامية، مث إىن) النفس

)تقريبا(أنشر باب التدريب عن بعد آما يدور بيننا حرفيا 
بالعامية، آذلك األلعاب النفسية، ونص املقابلة مع املرضى ىف
باب حاالت واحوال، وبعض حوار بريد اجلمعة آل ذلك

أنىن قد ال أصل إىل اإلخوةبالعامية، لكن يعز على ىف آل ذلك 
آما نبهىن بالنسبة لأللعاب – واألخوات العرب بالقدر الكاىف

مجال الرتآى، وأنا ال أجد أمامى خيارا، مبجرد أن تقلب. د.أ
جتد مشاعرا أخرى،اللغة أو احلوار مع مريض إىل الفصحى، 

ومضامني أخرى تصل إليك رغما عنك، مشاعر ومضامني أخرى
 .تبعدك، آما تبعدىن، عن ما أريد توصيله

 ماذا أفعل؟

أما تعقيبك على أحالم جنيب حمفوظ فالتقاسيم، قد آتبها
حمفوظ بالعربية السهلة، فجاءت التقاسيم عليها بلغتها،

ك حوارات احلوارىوجنيب حمفوظ آتب رواياته، مبا ىف ذل
والبلطجية بالفصحى السهلة، الفصحى الىت تصلك على أا
عامية، وبرغم احرتامى لرأى يوسف إدريس ىف تفضيله أن يكون
احلوار بالعامية، إال أنىن مل أستطع أبدا أن أنفذ هذا الرأى

وال ىف قصصى) ثالثية املشى على الصراط(ال ىف آتابة الرواية 
وجدت–أقصد ذلك أبدا، بل إنىن حىت ىف احلوار  القصرية، وأنا مل

 . أن الفصحى تقفز إىل قلمى أسرع وأمجل

 ماذا أفعل؟

أما بالنسبة لتصورك ىف اجلزء األخري للتقاسيم على أا
أحالمى أنا، وليست تقاسيم على أحالم جنيب حمفوظ، فهو تصور

 :وارد، لكنىن أنتهزها فرصة وأضيف إىل ردى السابق

فاألحالم ال تتشكل بالفصحى والآان األمر آذلك  إنه إذا
، مث حننبالصورة واحلرآة، األحالم هلا لغتها اخلاصة بالعامية

نرتمجها بعد ذلك إىل ما تيسر لنا من لغة تحكى، سواء آانت
احلكاوى بالعامية آما حيدث ىف حكى احللم ىف احلياة العادية أو

ى ابتدع ما ميكن أنبالفصحى آما فعل حمفوظ ىف إبداعه الذ
يسمى االبداع احللم وليس احللم املبدع، وآما تصورت أنت أنىن

 .أفعل ذلك

 .شكرا إلضافتك وعمق إجيازك

**** 

 "حبث علمى"تقرير عن : صة ىف مقالق   

 سيد الرفاعى . د

العنوان حيتاج إىل مراجعة ضرورية على اعتبار أن الفكرة
الرئيسية هنا ليست البحث العلمى وإمنا شىء آخر أآثر عمقًا

 .وأشد إيالمًا وبالتاىل فالعنوان هنا أراه ضعيفًا للغاية
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:حييى.د

على قصدت بالعنواناشكرك أيضا، وهذا رأى جيد آذلك، ل
 .تأآيد املفارقة بني العنوان واملنت، لكن اعرتاضك وصلىن ىف حمله

أرجو أال حترمىن من تعقيباتك بعد سفرك، فالشبكة عاملية،
 .وهى ىف الكويت مثلما هى ىف مصر آما تعرف

 )."املخ البشرى اجلديد"برجاء قراءة املقدمة عن (

**** 

 )25(عالج النفسى اإلشراف على ال: التدريب عن بعد

 عبري حممد رجب. أ

الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى غري واضح
بالنسبة ىل، وال أستطيع فعل ذلك مع املريض إال إذا آنت ال
أحب هذا املريض ونافرة منه، وقتها البد ىل من هذا الفصل،

 .إىل حد ما، حىت استطيع استكمال العالج معه

 :حييى. د

 مسألة صعبة، وتكاد تكون مستحيلة مبعناها املطلق،صحيح أا 

لكن املقصود هو أال تصدر النصائح واآلراء واألحكام الىت
تتطلبها حالة املريض، من موقع املوقف األخالقى أو الديىن أو

 األيديولوجى اخلاص باملعاجل شعوريا أو الشعوريا،

 .وهذا من أصعب ما ميكن، أيضا

 حممد شحاته فرغل. د

رغم من وضوح التباين ىف هذه احلالة، إال أنىن بصورةبال
عامة ىف املمارسة، أجد صعوبة ىف اجلمع بني ضرورة الفصل بني
املوقف العالجى واملوقف الشخصى، وبني تأآيدك املستمر لنا على

من خالل جمتمعنا وبيئتنا، "مبا هو حنن"أن نعاجل املريض 
لو آانت هذه وتزداد الصعوبة أآثر مع سؤالك املتكرر

 .املريضة ابنتك أو اختك فما هو قرارك ىف هذه احلالة

 :حييى. د

عندك حق، برجاء الرجوع إىل ردى على عبري حاال، إىل أن أجد
 .الفرصة والوقت لشرح أآثر تفصيال، فأنت تعرف ظرىف احلاىل، عذرا

*** 

أزمة وجود فردى؟ أم حل مشكلة) 27(التدريب عن بعد 
 اديةاجتماعية اقتص

 ماجدة صاحل. د

حممد إبراهيم لصغت هذه املشكلة على شكل. لو آنت مكان د
 :املعادلة اآلتية
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عدم وجود تاريخ للمرض النفسى، آسر عند+ شاب ناضج
مث" يعىن هشاشة ىف الرتآيبة"> ---تلقيه درجة من اإلهانة
ال تعىن"مث فيزا سارية ). يعىن متلصم(يستعيد توازنه سريعا 

ىف بلد من أآثر البالد تأثرا باألزمة" فعلى وجود عملى
اإلقتصادية، مما يعىن إهانة مضاعفة تضاف لإلهانة السابقة قد

 .تؤدى إىل آسرة ال رجعة فيها

حممد ألشتغلت جبهد مضاعف ىف اجتاه عدم. أنا لو آنت مكان د
، وإعادة بناء حياته ىف مصر جبهد أآثر)وليس تأجيله(سفره 

 .وشرف يفخر به

 :حييى .د

 شكرا

ولعل ردى على الزميل املعاجل السائل آان حيوى مثل هذا
 "أن احلكاية بدرى قوى مهما أغرانا التحسن احلقيقى"الرأى 

 حممد املهدى. أ

تأآدت من أنه ال ينبغى عند إختاذ قرار خيص عالج مريض ما،
علينا أن نضع ىف أعتبارنا نوع الضغوط الىت ميكن أن

 .سبها مع شخصيتهيواجهها، ومدى تنا

 :حييى. د

هذه مسألة حساسة فعال، وبرغم التعبري والتسميات الىت
 .تبدو نظرية، إال أا قضية عملية وواقعية متاما

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 حييى إزاى حندد عمق عالقتنا باملريض؟. يا د

 :حييى. د

 باملمارسة، والنتائج، واإلشراف، والنضج احلقيقى، وربنا

 م إبراهيم أمحدإسال. د

مىت نتحرك ومىت نستطيع أن نغري، يبدو أن: مشكلة التوقيت
 احلكاية صعبة أوى؟

 :حييى. د

هذه مسئولية ال تعيننا عليها إال اخلربة الطويلة
 ).واإلشراف(

 إسالم إبراهيم أمحد. د

هى املشكلة إذالل ظاهر، ومن حتت لتحت ملن يغرتب منا
؟ وال تغيري ثقافة؟ وال بعد عنعندهم؟ وال مشكلة تغيري جمتمع

 األهل والرحم؟ وال إيه؟

 .املوضوع ده شاغلىن جدًا
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:حييى.د

 .وهو شاغلىن آذلك

 أعتقد أن املشكلة هى آل ذلك،

لكن ممارسة العالج النفسى هى لألسف ىف النهاية مسألة
ىف املقام األول وينبغى فيها تقدمي أولوية الرتآيز" فردية"

آما ذآرنا قبال، اهلدف تلو اهلدف، سطةاألهداف املتوعلى 
 .والقرار تلو القرار، لفرد بذاته ىف موقف بذاته

من اجلائز أن نكتشف أمراضا اجتماعية واقتصادية خطرية،
وحنن نتناول املسائل الفردية هكذا، فنوصل ما اآتشفناه إىل

وهم أقدر على تناوهلا –وحنن منهم  –من يهمه األمر العام 
 .للوقاية والتوعية والتصحيح، ولكن ىف جمال آخربشكل أفضل 

 حممد عزت. د

آثريًا ما يواجه املعاجل مثل هذا املأزق مع املريض حيث
يطلب املريض من املعاجل مساعدته ىف اختاذ القرار، وآما
تعلمنا فإن املعاجل جيب أن يكون حذرًا إزاء مثل هذه املواقف

ثرية حتكم مثل هذا املأزقحيث تتداخل عوامل آثرية واحتماالت آ
 .العالجى ىف هذا الواقع احلياتى

 :حييى. د

أليس هذا هو ما ذآرناه متاما ىف الرد على الزميل
 .لكن ال بأس من التكرار فهو مفيد فعال!!. السائل؟

 حممد إمساعيل. أ

استغربت نفسى جدا وأنا بقرا احلالة ألىن لقيت القرار
سافرش إال بعد سنة، ومافهمتشواضح جدًا جوايا، يعىن إنه ماي

ليه القرار واضح بالصورة دى رغم احلرية إللى إنت فيها إنت
 والدآتور حممد

 :حييى. د

يا شيخ حرام عليك، أدعو اهللا أال تتعرض ملثل موقف هذا
"شقة"املريض بعد ارتفاع االسعار اآثر فأآثر، والبحث عن 

ذا هذا احلسملتتزوج فيها وغري ذلك، أآل العيش صعب، مث ملا
، وملاذا ليس بعد أربعة عشر شهرا، أو"سنة"بأن يسافر بعد 

 wait and""إنتظر لنرى: "عشرة، يا أخى هناك قاعدة امسها
see"!!   أليس آذلك؟. 

 حممد إمساعيل. أ

استغربت آمان إنك ماجاوبتيش على السؤال ىف العنوان
 .الصح رغم أن اإلجابة وصلتىن، بس مش عارف ممكن ماتكونش هى

 :حييى. د

 !.ممكن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3707
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حممد إمساعيل. أ

 .بس مافهمتش املثل 12-20أنا قرأت التعتعة بتاريخ 

 :حييى. د

 .إقرأها ثانية إن آان لديك وقت

وعموما ىف ردود الحقه سوف أشرح املثل مبا هو أصعب(
 !!!).منه

حممد إمساعيل. أ  

أنا عايزك تكلمنا عن اجلزمة ورأيك فيها ىف التعتعة
 )وشجزمة ب(

 :حييى. د

، وقد نشر أمس)السبت(هذا هو موضوع نشرة الغد 
 ىف الدستور) األربعاء(

أسامة فيكتور. د  

 :حممد إبراهيم ىف تقدميه للحالة التاىل. ذآر د

فجأة الدنيا احتسنت خالص، وبقى عنده بصرية، بطل"...
اللى آان بيقوله، وفهم آل اللى حصل له، وبقى الزم ياخذ

 ".دواء مضبوطة، وآمان انتظم ىف الشغلبنفسه جرعة ال

بعد هذا اإلجناز اهلائل يقول إنه خائف أو مرتدد من قرار
وصلتىن صعوبة..!! سفر املريض للخارج مرة أخرى، ياه ياه

عملى وخطورته ومدى املأزق الذى نعيش فيه، فبعد آل هذا
التعب يظل املريض عرضة للمرض مرة أخرى، الظاهر أن عيب

فسى إنه ال يعطى مناعة بعد الشفاء منه، أو جتاوزاملرض الن
 .أزمته

 :حييى. د

بل إن جتربة املرض قد تعطى صالبة حقيقية إذا أخذ العالج
وقته، وآان املرض خربة، برغم خطورهتا استطاع املريض من خالهلا
مع املعاجل، أن يقلب النار املشتعلة عشوائيا إىل طاقة، دون

 .ى رمادا خامدااإلسراع بإطفائها لتنته

عمرو دنيا. د  

فعال، يا لضرورة مراعاة النظر ملا مسى مستوى الضرورة
، ومدى الصعوبة الشديدة للتنقل"احلرية"ومستوى اإلختيار 

 .بينهما الختاذ القرار الصحيح

 :حييى. د

 .أرجو أن تقلب ما وصلك إىل فائدة عملية
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نعمات على.د

قف األمر بنسب آبريةعند أخذ قرار معني أثناء العالج يتو
على العالقة ودرجتها بني املريض واملعاجل، وبالطبع البد من
النظر إىل الظروف احمليطة هبما، وشعور املريض بأن هناك آخر

 .ينتمى إليه ممكن أن ينقذه

 :حييى. د

 .هذا صحيح

**** 

 بريد اجلمعة

   حممد الشاذىل. د

اخل، حيث أنه... وليد طلعت إلصدار دورية. أؤيد اقرتاح د
من الضرورى أن يتم العمل على دعم فكر هذه املؤسسة

 :بالدراسات العلمية، لذا عندى اقرتاحان

إصدار جملة علمية تصدر ربع سنوية أو نصف سنوية، -1
وخيصص آل عدد لنشر موضوع واحد، حيتوى على خلفية نظرية

 :سة، مثلباإلضافة إىل الدرا

دراسة التغريات الدينامية ىف جمموعة من املرضى ىف) أ(
 .العالج اجلمعى خالل عام

 ..دراسة تأثري اتمع العالجى على برامج عالج اإلدمان) ب(

 .والعديد من املواضيع الىت تتعلق بفكر هذه املؤسسة

احلاالت الطويلة الىت تتم مناقشتها ىف املقطم والقصر -2
، حبيث يتم جتميع آل"حاالت وأحوال"ضها مثل العيىن، يتم عر

عشر حاالت ونشرها ىف آتاب ضمن سلسلة خمصصة هلذا الغرض، وميكن
أن يتم تصنيف احلاالت املنشورة معًا إىل حاالت اضطراب
الشخصية، حاالت إدمان، حاالت ذهانية، ويتم  التجهيز للعدد

 .عيًاأسابيع، بواقع حالة أسبو 10الواحد من السلسلة ىف 

 وبعد

ال أعلم إن آانت هذه اقرتاحات أم أحالم، لكىن أرى محاس
العديد ىف املؤسسة للعمل والتعلم، وأرى أنه ميكن استثمار

 .هذا احلماس واهود

 :حييى. د

 أوافقك متاما،

وقد عينتك فورا رئيس حترير هذه الة انت والدآتور
 ".االنسان والتطور"جملة : وليد، ولنسمها

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3709
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يس من املناسب يا حممد أن تقرأ بعض أعداد الةأل
القدمية الىت آانت تصدر بنفس االسم والىت توقفت، والىت آانت

:، مث تتساءل-تقريبا–آل املواضيع الىت أشرت إليها  -حتتوى
ملاذا توقفت؟ مث ترى بنفسك آيف أآرر تقريبا آل ثالثاء ىف

مشارآة ىف إعدادالدعوة لل -لقاءاتنا العلمية اإلآلينيكية 
هذه احلاالت الىت تستغرق آتابتها مىن أحيانا ما يقرب من

 ثالثني ساعة للحالة الواحده؟

وليد. لكنىن أصدقك واشكرك وال أفقد األمل ال فيك، وال ىف د
 .وال ىف الناس. وال فينا

**** 
 )4(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 حممد عزت. د

أشعر أنىن ىف صالة خاشعة، بارك يتملكىن شعور عميق، مبهم،
 .اهللا فيك وبك

 :حييى. د

 ..وفيك، وفينا

 ىف الفهم بالتفكري إياه –ال لزوم له  –احلمد هللا أنك مل تبذل جهدا 

**** 

 )3من  2(& )2من1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام

 مروان اجلندى. د

 :ىف اجلزء اخلاص بالتاريخ اجلنسى باملريض

ميكن لو آان والدى شد على ماآنتش رحت،"ض ذآر املري
 ".ألمى) الصور(وآان بيهددىن إنه حايوريهم .... 

مل أفهم قصد املريض من أن والده مل يشد عليه، ىف إيه -
حتديداًُ؟، هل ىف منعه من الذهاب للمذاآرة مع أصحابه، أم ىف

 .طريقة الرتبية عمومًا

 :حييى. د

 غالبا ىف آل ذلك،

مروان أنىن سوف أعود ملناقشة احلالة الحقا بعد وأذآرك يا
وإن آنت أخشى أن نكون قد نسينا) االنرتنت(إصالح الكابل 

احلالة، مث نكسل ىف الرجوع اليها مع أن ذلك سوف يكون
 .ضروريا لسالمة املتابعة

 مروان اجلندى. د

يبدو ىل أنه آان خائفا من رؤية أمه حتديدًا للصور اخلاصة
ن خوفه من علم بقية االهل بذلك، حىت والده، هلبه، أآثر م

 ىف ذلك تناقض مع موقفه من أبيه؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3710



 26I12I2008א – אא

:حييى.د

هذه نقطة مهمة مل أنتبه إليها، وقد يكون هلا داللة
 .أآتشفها عند املناقشة

 نرمني عبد العزيز. د

مل أفهم موقف املريض بشكل آامل باستثناء فهمى أن
 اس بعدم األمان واخلوف،النكوص دائمًا أجده رد فعل لإلحس

عمومًا أنا ىف انتظار يومية املناقشة وفروض اإلمراضية
Psychopathology هلذه احلالة. 

 :حييى. د

مبجرد أن يتم –اجتهادا  –وأنا أيضا ىف هلفة لعرض ذلك 
 .إصالح الكابل ويعود املوقع لكفاءته ىف متناول اجلميع

**** 

مقشورا بسمسم غري باعت املرأة مسسما" ألمر ما: "تعتعة
 !!مقشور

 اسالم ابراهيم امحد. د

هى دى قيمة الدميقراطية والشفافية ام يناقشوا القرار
ويستفتوا عليه وهو مقرر اصال من قبل االستفتاء فالنتيجة

ربنا يسرت من اهلدف وراء هذا القرار فمن الواضح. معروفه
شئ ميكن واللى احنا متعودين عليه اننا مقبلون على بيع اى

 .بيعه وأننا نزداد غربة ىف بلدنا، أآثر فأآثر

 :حييى. د

املسألة هنا يا إسالم ليست مثل بيع بنك القاهرة أو عمر
العبث االستفتائى وأخذ رأى الشعب" صورية"أفندى، وليست ىف 

 ).آده وآده(

بعد(املسألة تتعلق خبدعة أخرى، وهى آما يقولون ىف بلدنا  
هلبت" أنه ) اخل.. ألمر ما باعت املرأة: صعوبة فهم العنوان

)البد إنه: تعىن" (هلبت"، يا خرب، لقد صعبتها أآثر، "فيه إنه
وترمجة القول العامى) سببا غامضا مل يكشف عنه: تعىن" (إنه"مث 

 ".البد أن ىف األمر علٌة أخرى"الفالحى هذا هى أنه 

د الغموض مشبوه الغرض،هذا املشروع اجلارى احلديث عنه شدي
ناس(قد يستعملون لتمريره أو تربيره الزعم بأخذ رأى الناس 

 .لكن يبدو أنه أعمق وأخطر من خماوفك) احلزب الوطىن

 حممود حجازى. د

أملح رائحة السخرية ىف آالم حضرتك حول أداء احلكومة، رغم
 .التفائل الذى يغلف آالمك معظم الوقت

للقيم واشم ضرتك من هذا املسححىت األن مل أفهم موقف ح
 .رائحة اعرتاضى عليه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3711
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:حييى.د

 .لك أن تعرتض آما تشاء

أما أىن أسخر من أداء احلكومة فأنا أفعل ذلك وأنا ملىء
بالغيظ، وأحاول أال أقلب السخرية قذفا، وإن آانت تصل
أحيانا إىل ما يقرب من ذلك، وهذا يزيد تفاؤىل ال ينقصه،

منا حكومة رشيدة خنتارها بوعى ناضج، ختفففأنا أمتىن أن حتك
عىن عبء تفاؤىل الذى يرهقىن، لكن ما دام األمر آذلك، فعلى

مسئولية حتقيق ما -حىت وحدى، أو معك إن شئت –أن أمحل 
 .أتفاءل به، وحساىب على اهللا

امة فيكتورأس. د  

ربنا يدمي عليك نعمة الصرب واألمل والتفاؤل وهى: أوٌال
 .كر وأنا أثق أنك تشكر اهللا عليهاتدوم بالش

 :حييى. د

 احلمد هللا

 أسامة فيكتور. د

أخريا فهمت إنت عندك أمل ليه ىف مرضى تعتعة السبت
 .ألنك عندك امل ىف أى مريض) احلكومة وأفرادها(

 :حييى. د

 !!ياليت احلكومة آانت مريضة، إذن لكان الشفاء ممكنا

 عمرو دنيا. د

ر واجلرائد بيع األصول وامللكيةأنا فعال مسعت ىف األخبا
وأشياء أخرى مل أفهمها فأنا ىف هذا الصدد ال أفهم شيئا على
اإلطالق، ورمبا مل أحاول أن أتوقف ألفهم، ومش عارف هل اللى

 .عندى ده المبااله وال يأس وال إيه؟ بس أآيد حاجة مش آويسة

 :حييى. د

 "!! آويسة"بل 

أفك"أفهم، برغم أنىن أمل تالحظ يا عمرو أنىن أيضا مل 
، وال أظن أن أحدا فاهم إال)آما جاء ىف التعتعة(، "اخلط

أصحاب املصلحة احلقيقية وراء هذا امللعوب املسطح الكاذب،
وهذا ما يعنيه تعبري أن مثة أمرا ما، وراء آل ذلك ال يعرفه

 .إال من يعرفه

إسالم. برجاء مراجعة القول العامى الشائع ىف ردى على د
 "!!!هلبت فيه إنه" اال ح

 حممد عزت. د

املشكلة أننا، ومنذ الثوره املبارآة، نتفنن ىف وضع
 مع (الشعارات واألطر واألسس واهليئات واللجان وآل آذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   3712
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أشكال فارغة من املضمون، من اهلدف،) االعتذار عن التعميم
من املعىن، التنمية احلقيقية جيب أن تبدأ من تنمية االنسان
ذاته، وهذه احلقيقة هى الىت ال ينتبه  إليها حكامنا، سواءًا

 .آانوا عامدين أو غافلني
 :حييى. د

تنمية..." لـ "أخشى ما أخشاه أن يعرضوا مناقصة 
يتقدم إليها أصحاب شرآات الدواء" مقاولة"ىف " االنسان

بالتعاون مع شرآات البرتول والسالح،" نوعية حياة"لتسويق 
، وهم يلوحون لنا بـالسرك املادى املغرتب ألعابلتمويل 

مبعرفتهم،" املكتوبة عسلية حقوق اإلنسان"و" ملنب احلرية"
 وليست الىت خلقها اهللا،

 !.آه!!! ياه

 حممد املهدى. أ

مل أفهم بوضوح املغزى احلقيقى من وراء املثل رجاء
 !التوضيح اآرت؟

 :حييى. د

.لى آل من دأرجو قراءه التعتعة مرة ثانية، مث ردى ع
 .عمرو دنيا، حاال. د& إسالم 

 حممد املهدى. أ

ماذا سنخسر أنا أو هو  مادام"معرتض على مجلة حضرتك 
، أعتقد ان الكل خسران حىت من هم ىف غري"؟؟؟"آله باان"

حاجة هلذه احلصة، فهذه األسهم ىف الشرآات مملوآة للشعب وحنن
 .مما حنن فيهلسنا ىف حاجة إىل بيع وشراء فينا أآثر 

 :حييى. د

إسالم حاال. مل أفهم متاما ما تقصد، وأظن ىف ردى على د
 توضيح أآثر ملا آنت أعنيه ىف التعتعة،

أما التعبري الذى وضعته، أنت بني قوسني فكان تساؤال
 .ساخرا وليس سؤاال حيتاج إجابة

فاألرجح أن االسهم سوف تباع من الباطن ملن عنده:  وعموما
مثلما تباع بعض األدوية... ة، وملن يفهم ىف االسهم أسهم خاص

يعاجلون على نفقة"باهظة الثمن الىت تصرف ملن يزعمون أم 
 .اخل.. بوساطة أعضاء جملس الشعب للقومسيون الطىب" الدولة

 نادية حامد. أ

أعجبىن جدًا املثل العرىب املستشهد به ىف هذه التعتعة
السمسم املقشور بسمسم غري باعت املراة(والظاهر ده فعال 

وراء) هناك هدف ىف نفس بن يعقوب(أو ما يعادله ) مقشور
هذا االقرتاح أو القرار املزمع إختاذه من مشارآة املواطنني ىف

 .ول القطاع العام اململوك للدولةمتلك وإدارة أص

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3713
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:حييى.د

إسالم. برجاء قراءة مناقشة آل ذلك مع آل من د
 .يا، فهى تتفق مع تعقيبك، شكراإبراهيم، مث عمرو دن

**** 

 )آخر حلظة: (امللحق

وصلىن حاال أن اإلصالح وصل بالشبكة إىل آفاءة تسمح بإدخال
 :النشرة إىل موقعنا مباشرة فجرى ما يلى

مل أغري حرف مما آتبته قبل ذلك، على اعتبار أنىن: أوال
 .آتبته والعطل مازال قائما

التاىل آل التعقيبات الىتأآتب ىف ملحق الربيد : ثانيا
 وصلتىن بعد أن متكنا من فتح املوقع

مجال الرتآى حاال شاآرا. د.سوف اآتب للصديق أ: ثالثا
مقدرا معرتفا باجلميل، مث أعفيه من مهمة نشر اليومية ىف
شبكتنا الرحبة، اللهم إال إذا رأى أن يواصل نشرها مواآبة

 .ه هو أو مساعديهىف نفس الوقت، دون أى إرهاق من ناحيت

 احلمد هللا 

 حييى.   والشكر ألصحاب الفضل

 :ملحق الربيد بعد فتح املوقع

 بريد اجلمعة/حوار :رامى عادل. أ

نا اشري هبذه اجلمله ايل ضرورة -مصباح وردي يف ار اسودّّ
-ملاذا خيفي. يراك احد، وينظر اليك، فرتاه آما هو، مبا هو

هبذه الطريقه املزعجه املربكه احملريه؟ وجهه-احلاله/الصديق 
العالج  ان يكون امانتكم  اثق يف  وآيف حيرتم وحيتوي ويصان؟

 .عام بشكل  حتقيق هذا رمبا يف جمال الطب-صعوبة -جذري واقدر

 :حييى. د

لو مسحت تنتظر حىت أآتب اجتهادى ىف مرة أخرى يا رامى،
التفسري واقرتاح الفرض، أما أملك ىف شفاء االبن سامح فهو هو

 .أملنا وأنا أشكرك عليه

 لكن ماذا جرى لك لترتابط آلماتك هكذا؟

–وأنت معهم  –أخشى أال يعرفك الناس، أو لعلهم 
 .رمبا) حيتوى القدمي اجلميل طبعا(جديد " رامى"يتعرفون على 

 )2من 2(رب ضارة نافعة أسامة عرفة . د

يف تعدد األخماخ وتعدد مستويات الوعي وخربة العالج اجلمعي
 هنا واآلن

يف وجه شبه مع فكرة التحليل التفاعالتي فيما خيص تعدد
  ذوات أو آيانات املتفاعلني أالحظ بني احلني مستويات اخلطاب بني
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واآلخر تعدد مستويات التواصل بني املعاجل وأعضاء اموعة على
حمور آخر أقرب إىل أن يكون حشد هائل من خطوط التواصل بني
 هذه األخماخ املتعددة ومستويات الوعي املختلفة مما ينشط معظم

وما يقدر على(عاجل مستويات االستقبال وأيضا االرسال لدى امل
يف اطار خربة آلية مكثفة حتوى آل هذا ( القدرة غري القادر

حىت أن املعاجل بعد .. الزخم يف مقطع زمين حمدد ىف اهلنا واآلن
 انتهاء اموعة يدهش حني حياول قراءة أداءه هو نفسه داخل

اموعة فيعيد اآتشاف نفسه عرب حماور موروثه وتارخيه
 .حضوره مستوياتومكنوناته و

 آل عام وحضرتك بكل اخلري

 :حييى. د

 وأنت بالصحة والسالمة -

جاء تعقيبك اآلن بعد عودة الشبكة بالسالمة إىل ما -
يقرب من آفاءهتا الكاملة، وقد خطر بباىل آما جاء ىف مقدمة

الذى يتكون عرب هذه" املخ العاملى اجلديد"حوار اليوم أن 
العالج اجلمعى استوحيته اآلن منالشبكات، له منوذج آخر ىف 

وأن أفراد اموعة هم"تعقيبك، أعىن أن للمجموعة مخ واحد 
اخل وهذا موجود ىف نظريات نفسية آثرية مثل" ... خالياه

وهى أمور" اجلشتالت"و " اال"النظريات الىت تتكلم عن 
 حتتاج إىل عودة ومقارنة ولغة ومرونه 

 شكرا يا أسامة

 ى السالمةومحدا هللا عل

**** 

اإلشراف على العالج :التدريب عن بعدأنس زاهد . د
 )26(النفسى 

السيارة لفت نظري يا دآتور أن الزوج ينتظر زوجته يف
عندما يوصلها إىل العيادة؟ ملاذا ال ينتظرها يف العيادة

بني هذا السلوك وبني نظرة الزوج إىل الطب نفسها؟ لقد ربطت
الطبيب على سا لذهاب زوجته إىلالنفسي حيث مل يكن متحم

  .اعتبار أن اللي عندها شوية دلع

 :حييى. د

 هذا جائز 

 شكرا

حوار مع: يوم إبداعى الشخصى: حممد أمحد الرخاوى . د
 )4(اهللا 

 يغشاني

 القرتب تبتعد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3715



 26I12I2008א – אא

 ي برمحتك برغم غبائيتتغمدن

 توقظين حبرماني فأستفيق

 مداراتك اال ان اضل ال اخرج من

  جيلدني سياط السوي 

  افزع ايل نفسي

 الوريد فاجدك اقرب من حبل

 فيا حي يا قيوم ال حترمين خبروجي من نفسي

  فانا منك اليك بك

  يارب آما خلقتين

 يا رب آما خلقتين

  احب اخللق

  واحب االمانة

  هبا آي يغشاني نوركفاعين 

  ال احب الرتهيب

 له فلم ختلقين
 :حييى. د
 "!!ماشى"

 .هذا طيب
 !!فاحذره

 حممد نشأت. د

ما رأي حضرتك اآلن يف وصف.. املقابلة مع سامح من خالل
 ؟))العيان متفرآش((

 :حييى. د

بالذات" فرآشة"واضح ىل، ولعله واضح لك، أنه ال توجد 
الة، لكن ال تنسى يا حممد أنآما تصورت الزميلة مقدمة احل

 " متفرآشا"نوع املقابلة هكذا، تلملم املريض حىت لو آان 

 حممد نشأت. د

وأصر) خرج مث عاد إىل البيت(آتبها سامح  اجلملة اللي
 ؟ (Regression) هل ممكن تفسريها بالـ النكوص..عليها 

 :حييى. د

الذى أحاول" الدخول واخلروج"ليس متاما، فربنامج  
توضيحه آثريا ليس نكوصا وإمنا هو برنامج منائى ضرورى رائع،

 .إذا سار ىف االجتاه الصحيح

 ).وانتظر تفسري املقابلة، واحلالة، أو فروضها(
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