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 :مقدمة

يتقلص عدد املشارآني ىف الربيد، ونفتقد مشارآني جادين
آرمي. أسامة عرفة، ود. مجال الرتآى، د. آانوا منتظمني مثل د

.ود) تعود بالسالمة بعد زواجها املوفق(مى حلمى . شوقى، ود
على الشمرى، ويغمرنا األصدقاء اجلدد بطالقة ال نستطيع أن

 نالحقها، وىف آل ذلك خري وتنويع،

 لعل وعسى،

 ورمضان آرمي

**** 

 !"لوددت أن أآون مصريا"...

 هيثم شبايك. د

ولكن... وهذا هو األصل ..أتفق معك على أا مصر واحدة 
فقط من باب سهولة اهلضم للموضوع. .يل بالتقسيم هل تسمح

ألآثر من جزء هبدف سهولة ؟؟؟ آالطالب يقسم املوضوع الواحد
 معلش يا(؟؟؟ ...احلفظ والفهم والثبات يف الذهن ألطول فرتة 

 )باشا إحنا جيل الدروس اخلصوصية واملذآرات والنوتس

ولكن.. ودائما واحدة أنا معك هي مصر واحدة.. أقصد 
ن أرى موقعي منها وبالتايل أن أآون أآثرحىت أستطيع أ

 .. فأطلب التقسيم!!! للقضية عندما حيني يوم اإلفادة إفادة

.......... 

فأظل دائما حمافظا على .الواقع حني أصطدم بأرض... 
 :اتزاني مابني مفهومني

 "أآره واقعها وأريد إصالحه ولكن...أحبها: "األول

 ا أمي وأصلي الذيأآرهها ولكن ال أنسى أ" : والثاني
 " باله ال أآون
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فال يتعارض هذا مع آوا مصر واحدة، وآذلك ال يعترب
بل هو إعادة تنظيم الصفوف إستعدادا..هروبا  التقسيم هنا

 .للهجوم

 :حييى. د

أشعر بصدقك وأوافقك من حيث املبدأ، لكنىن ال أوافق على
ىن، بنيأى فصل مريح بني الواقع واحللم، بني ارد والعيا

البيولوجى والنفسى، ليس ألنه ال يوجد فصل ولكنىن أخاف بشكل
 ،"التربير"و" العقلنة"و" التأجيل"مؤمل من 

"اآلن"نتجرع جرعة الواقع املر، لنصنع منه : باختصار
الواقع احللم الشعر الواقع اآلخر، أنت وأنا، نصنعه مبا منأل

ن، يتكرر،، وليس لدينا سوى اآل"اآلن"به، وحدات زمننا 
 .منلؤه باملمكن وباملستحيل معا

 هل فهمت قصدى؟

 فأنا مل أفهمه متاما !! إياك

 .أهال هيثم، وسلم على ابنتيك

 هيثم شبايك. د

إيه رأيك... نسيت أسأل سيادتك... ال مؤاخذة يا باشا 
 يف أداء بعثتنا األوليمبية؟

 :حييى. د

عمالاست"أرجو أن تقرأ التعتعة غدا السبت بعنوان 
 .، وستجد رأىي"ىف سعار التنافس وقطع الغيار: اجلسد

**** 

 بريد اجلمعة/ حوار

 وليد طلعت. د

 حقك، بس آنت: فيه رسايل آتري ما اتردش عليها  :أوال
 أمتىن لو تشري ملوقفك منها

 :ىحيي. د

أنت تتدفق يا وليد بأمانة مثرية، لكن من اآلن، أرجو
أن تقبل احرتامى وشكرى وعذرى مع تصديقى ملا تكتبه آله،
لكن من الصعب أن يشغل حوارى معك ثالثة أرباع املساحة، آما
–أرجو أن تفكر معى ىف طريقة نعرض من خالهلا إسهاماتك 

االضافة إىل ماومثلها ىف مكان الئق بالنشرة، أو باملوقع، ب
 .تيسر ىف الربيد

 وليد طلعت. د

 شوف الفرق بني حوار النهارده وحوار األسبوع : ثانيا
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).لو مل أآن مصريا(فات، خصوصا فيما يتعلق مبوضوع  اللى
سحرانا وال عماللنا عمل، !!البلد دى عامله فينا ايه معرفش

 .ايه احلب ده رغم آل شيئ

 :حييى. د

برغم آل اجلارى، مازال(مية أرجو أن تراجع أيضا يو
واحلوار الذى دار حوهلا ألا تفيد نفس ما ")شئ ما: "..فينا

 .وصلك اآلن

 وليد طلعت. د

فيه شغل عن العالج حابب أسأل حضرتك اذا آان: ثالثا
.تبته بعد املقدمة وهل فيه فرصة تنزل حبث داجلمعي حضرتك آ

عماد محدى على املوقع واذا آان حلضرتك آتابة الحقة أو حلد من
 .تالمذتك أساتذتنا، أالقيه فني

 :حييى. د

ى صربى،. توجد رسائل عديدة الحقة، ومن أمهها رسالة د
عزة البكرى. د.عن النقالت واملآزق ىف العالج اجلمعى ورسالة أ

ىف العالج النفسى اجلمعى ورسالة" العدوان واالآتئاب"عن 
ديناميات التغري ىف احلاالت"جناة النحراوى .املرحومة د

وغريهم وأمتىن أن ينزل ما" البارانوية خالل العالج النفسى
تيسر من تفاعالت دالة ىف العالج اجلمعى املسجل بانتظام ىف قصر

 ما ما، من يدرى؟العيىن أيام األربعاء حىت تنزل آلها يو

 وليد طلعت. د

فني يا عمنا ندوة الشهر ده دا الشهر قرب خيلص: رابعا
أميمة محسنا. منري ود. للغة اآلى آي وبعدين آالم د  ونقدك

 .ىف أقرب فرصة أمتىن تنزل على املوقع.نتابع الندوة 

 :حييى. د

أجلت نقدى للغة اآلى آى لظروف خاصة، أما الندوة فسوف
 .غ املسئول وأطلب منه سرعة ادخاهلا املوقعأسأل وأبل

 وليد طلعت. د

ما تردش برضه اال على اللى تشوفه يستاهل يرتد: خامسا
حضرتك بتقرا شخصيا آل الرسايل هوا: بس، حابب اعرف عليه

 عليك اللي بتوصل الربيد، وال حد بيفلرتها قبل ما تتعرض

 :حييى. د

ال أرد إال على طبعا، أنا أقرأ آل الرسائل، لكنىن
 .مقتطفات منها لألسباب الىت ذآرهتا حاال

 وليد طلعت. د

الآون مسخ مش عايز برضه امتنظر واتكلم بكالمك ومفرداتك
......   )زي ما يوسف شاهني بيعمل آتري مع تالمذته وممثلينه(
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 لغاية ما املفردات دي تسكين واتوالف معاها وتبقى
األصيل، وده احساس قالقينمفرداتي حىت لو آنت انت مصدرها 

 .اخل... وملح عليا 

 :حييى. د

ال يسعدىن يا وليد، وال يثريىن، وال يكسر وحدتى، أن تتبعىن
 .أو حتفظ أجبديىت، أو تتكلم مبفرداتى، هذا ما أزعمه

"ال تسمع آالمى"أنت تعرف املغالطة املنطقية، حني أقول لك 
ف معى، فأنت ىفوختتل" تسمع آالمى"فتصدقها، وتنفذها، فال 

 تسمع آالمى،  –ضمنا  –: هذه احلالة

 :ومع ذلك فإليك هذا املقطع من شعر قدمي
  ،  العارى   القدم   دماء   تسيل   حصاه   فوق   بكر درىب " 

  ،  الـِمثـْـِلى   الناس يتبعىن 
 .  ِمثــِلى   ليسوا

 ،  دربـَه   إال   يسلك   ال ِمثــلى    من 

 ،  الوحده   بأنني   حيفره

  ،  األبقي   الراسخة   اخلطوات   فيه   يزرع 
 ". الرؤية   رعـد   من   يرويه

 وليد طلعت. د

 :دعىن اآلن أتبع منهجكم يف طرح األسئلة والفرضيات

هو تواصل انساني) عرب النت هكذا(ما حيدث  له....... 
 ودم حقيقى؟ بني ناس من حلم ودم ووجدان، ووعى وناس من حلم

 ؟...ووجدان ووعى

 :حييى. د

 .ال

 وليد طلعت. د

اد ايه ممكن تتأثر محيمية احلوار؟ وإنسانيته بالبعد
  ؟)اجلسدى الفيزيقي(املكاىن

 :حييى. د

 .جدا

 وليد طلعت. د

املتواصلني عرب هذه التقنية(هل مشاعرنا جتاه بعض 
ممكن تتأثر سلبا أو اجيابا بشكل) رغم آل شيئ الرائعة
 .تواصل مباشرة الطبيعى عن أى حماولة أو خربةيغاير 

 :حييى. د

 .طبعا

 وليد طلعت. د
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وقدرته شاء أم) صاحب املوقع(وجود مرجعية للحوار  هل
هو قابل للطرح من خالل أىب، وشئنا أم أبينا يف التحكم فيما

 رغم االعرتاف املتكرر واالعتذار احملرتم الذي تقدمه(بوابته 
رين معك، تؤثر على فاعلية احلوار،حضرتك آنموذج للمتحاو

 واتساع الرؤية؟  محيمية التواصل، وتعدد األفكار

مشاعر املتحاورين جتاه املرجع وجتاه أنفسهم وجتاه غريهم من
 يف احلوار من طرف واحد؟ الشرآاء

 :حييى. د

 .فعال

 وليد طلعت. د

منوذج امسح ىل بدمج العام مع اخلاص،(هل تشعر أنت آمرجع -
بدفء التواصل وهل خيفف ذلك من) أبيت آما اتفقنا شئت أم

الذى آثريا ما عربت) أقول االغرتاب مش عايز(إحساسك بالوحدة 
 .عنه

                             :حييى. د

 .أحيانا

 )أبدًا: وأحيانا أخرى(

**** 

 84، حلم 83حلم   :األحالم

 83أميمة رفعت حلم . د

بأسطورة أثار هذا احللم خياىل ، فهو قريب الشبه جدا
من" \بيجاسوس"\ختلق اجلواد انح : اإلغريقية " \امليدوزا"\

مث" \بيلريوفون " \بعد قتلها، و جال به البطل  دم امليدوزا
فيمتطيه" \زيوس"\ وقع من على ظهره ليستوىل عليه اإلله

 أحببت الصورة الىت ..."\الزودياك"\وحيوله إىل آوآب مضىء ىف 
أحببت احلرآة اإلنسيابية.. تشبه لوحة مرسومة بريشة فنان 

وللكواآب الدوارة ، ولصعود احلاملة للحصان و صاحبته ،
 ..الفاتنة وهبوط الظالم

لمقاب) الفتاة(النوراىن  املخلوق: أسرتىن املتناقضات 
 ، السماء وآواآبها وقوانينها،) الرجل(املخلوق األرضى 

مقابل األرض ورسوخها بأحجار اهلرم ،احلرآة ىف السماء مقابل
الثقافة اإلغريقية ممثلة ىف األسطورة السكون على األرض ،

اهلرم الواقع اخليال مقابل الثقافة الفرعونية ممثلة ىف
 ...احلقيقة

 ابة حلقة اإلتصال بني األرضاحلوار ىف التقاسيم آان مبث
والسماء، آان األمل ىف البحث عن مكان لإلنسان ىف الكون

 ...من خالل آواآب الزودياك و رمبا عن مصري له... الفسيح
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 أو رمبا فضوله و  –عكس احلوار رعونة اإلنسان و محقه 
رغم) السماء(بتطلعه الدائم إىل ما هو بعيد املنال  -طموحه

حتمله و رغم ذلك تبدو له غري ثابتة رض الىتإنتمائه إىل األ
 ..بدرجة آافية إلستقراره

احللم عن التقاسيم ، فخيوط اإلثنني مل أستطع فصل صورة
ميكن متعانقة ىف ذهىن آخيوط الدانتيل ال  متشابكة
 ....فصلهما

 :حييى. د

أحتفظ على –برغم أنىن أقدر حماولتك  –مازالت يا أميمة 
حالة إىل تفسري النص رموزا، برغم أمهيةهذا النوع من اإل

 .ذلك، ودالالته، ورمبا ضرورته

 .شكرا 

 84رامى عادل حلم . أ

آمسجد حممد_ ذهلت عندما حتولت اخلرابه ايل مسجد للجان
.وآاني اراه من وراء عدسه, ولكن حجارته صفراء  علي

وما داري خيبيت ان, املؤمن وعلمت باحدي حيلي انه جليش اجلن
آل .املنافقني آان والزال جبواره علي هيئة حصن اوسور مسجد

 االيام سنه وانت حضرتك طيب ياعم حييي وبعودة

 :حييى. د

 وأنت بالصحة والسالمة

 استثناء جديد لك يا رامى،

 )يارب يساحمىن الباقون(

**** 

 قصري املدة هلدف حمدود) 15(اإلشراف على العالج النفسى 

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن إزاى ننجح ىف عمل عالج نفسى دينامى قصري املدى
short term dynamic psychotherapy  خصوصا إذا آانت

طول الوقت، آلما مت إيقاف ذلك  nagging  املريضة نعابة
ذ آراء آل احمليطني ىف حالتها، وهتدمتعاود الرجوع إليه، ونأخ

 به آل خطوة ناجحة قد نصل إليها ونتفق عليها؟

يعىن هى أشبه باملتمسكة مبرضها وخايفة متشى ىف سكة ممكن
 يكون آخرها حل للمشكلة؟

 :حييى. د

ال أظن أن املريضة الىت عرضناها ىف اإلشراف ىف هذه احللقة
صيا، هكذا اإلشراف،آانت آما تصفينها، أنا مل أقابلها شخ

 أنا علقت فقط على النقطة الىت أثارهتا الزميلة ىف اإلشراف،
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آما وصلك، مث إن هذاnaggingأنا مل يصلىن أا نعابة
العالج القصري ليس رد توفري الوقت أو وقف الثرثرة، وإمنا
هو طريقة لتناول مشكلة حمددة، مشكلة أدت إىل ظهور أعراض

 تاج إىل حسم عاجل،بذاهتا، فهى حت

هذا األسلوب العالجى ليس جمرد اختزال للعملية العالجية، 
وإمنا هو ترآيز على اهلدف ىف حدود املتاح، واملثال الذى
ضربته قياسا هو وضع َلْبَخه على االلتهاب العام ليتجمع

 .القيح فيفتح اجلراح لتصفيته ىف الوقت املناسب

 نرمني عبد العزيز. د

يى بصراحة إحنا مش داميا بنقرأ آل حاجة،شوف يا د حي
ومش داميا بنقرأ برتآيز، لكن بصراحة دائما آل ما أقرأ
وبرتآيز ولو عدة سطور أسبوعيا من هذه اليوميات بأستفيد

لو بتكتب لتعليمنا فأآيد حا حيصل، ولكن.. للغاية 
 بالراحة واستمر،

تمع،ولكن لو بتكتب ىف انتظار تغيري جوهرى وفورى ىف ا
أو حىت ىف الشرحية الىت تتمىن أن تصل إليها هذه اليوميات،

 فده صعب ومستحيل حيصل بالسرعة الىت بتنتظرها

 :حييى. د

 واهللا عارف،

 وال أنا مستعجل وال شىء

لكن رمبا آانت هلفىت أن أطمئن إىل وصول آلمىت أو خربتى
 إىل وعيى بعِمرى الذى تعرفينه، –ولو جزئيا  –ترجع 

 عذرا، 

 .وشكرا

 رامى عادل . أ

شرك ويلتهم قدمه اشتبكنا  نتوغل داخل االحراش، حياصره
فينتهي تسمرى, محلته ليسقط . يف حديث دامى أن اآمل دونه

والتشبث بالقدر، ال ادري آيف جنونا،  بإفاقته، اللهاث
 .رمبا لرياىن مرة أخرى اصراره العجيب، ويقينه يف العودة،

 :حييى. د

 ربآةعلى ال

*** 

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع

 حممد امحد الرخاوى. د

تتكثف الرؤية لدي املبدع وانون لدرجة ترغم آل منهما
جتاوز آل ما هو موجود أو أغلبه يف اجتاه تغيري، ما أو علي
 إخل......جديدة رض شكل جديد، أو حياةف
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 :حييى.د

 شكرا يا حممد

حذفت حواىل صفحة بأآملها آِمال ىف أن ترجع أوال إىل هذه
وجودحرآية ال"القضية الىت تناولتها تفصيال وبالذات ىف 

مهما أخذت منك من "تبادل األقنعة"وآذلك  ،"وجتليات اإلبداع
 .وقت

املسألة حتتاج باإلضافة إىل االجتهادات الشخصية إبداع
 مثابر، وحوار متصل، وإعادة نظر،

 .صربا، وشكرا

 وليد طلعت. د

بعد، حني افرتضنا ضرورة أليس ما جاء أمس ىف اإلشراف عن
 االعرتاف بوجود تلك الزوايا املظلمة الىت تفجر نور اإلبداع

إذا ما غامر املبدع خبوضها، وخرج منها مضيئا مبا تيسر،
يقدم احتمال تشكيل صورة آيف أليس هذا فرض علمى إبداعى،
ورائنا ف يضىء الظالم الوعى منيتفجر النور من الظالم، وآي

 لنبدع؟

 هل املسألة هي نور وظالم؟

 إخل... .بالنور والظالم األمر يتوقف على ماذا نعين

 :حييى. د

مع أحرتامى لكل ما جاءىن منك بعد ذلك، وغري ذلك وفيه ما
فيه من إضاءات باهرة، لشاعر حقيقى، أوافقك أننا حنتاج أن

 ظالم،نوضح ماذا نعىن بالنور، وبال

فأنا مل أقصد تفجر النور من الظالم، وال حىت أن الظالم 
يضىء الوعى من ورائنا لنبدع، وإن آان هذا املعىن األخري هو
األقرب ملا أردت إيضاحه، آل ما أردت توصيله، ومل أجنح

ىف" حرآية املبدع"غالبا، هو التنبيه على ضرورة قبول 
أو من بعضه، أو من ، دون وصاية منه،"مناطقه اهولة له"

،مغامر بال خريطة حمكمةغريه، على مسار رحلته، فهو هبذا 
 برغم وضوح التوجه واملسئولية، وليس بالضرورة وضوح اهلدف،

أثناء هذه الرحلة املغامرة سوف جيد نفسه يتخبط ىف 
فعليه حينئذ أن يتحملها  ظلمات، تبدو أحيانا معيقة،
تعال إضاءهتا، وال ينتظر خروجآجزء من رحلته، ال حيرص على اف

الضياء منها، وإمنا هو يعيش الظالم بنفس شجاعة املغامرة
،)وآالم من هذا(الىت يقابل هبا َبْهَر الضوء الذى يغمره، 

 .ولنا عودة

**** 

 درويش، ذلك الشعر اآلخر: العودة من املنفى
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 حممد أمحد الرخاوى.د 

هنا حياتنا هي حماولة إحضار املطلق طول الوقت حاضرا
حيضر يف ال ندري عنه إال أنه حاضر غائب طول الوقت واآلن،
تكثف الرؤي وتضفر الوعي الذي حتما ال يستمر إال أن حلظات

ملوتفكأن روعة احلياة وروعة ا !!!!!!املوت نصبح هناك بعد
  الوعي باالبداع اآلني  هي هذه احللقة املتصلة من حماولة
 .فيكشف ما يكشف ويتواري ما يتوارى

 :حييى. د

 يعىن،

 أحسن قليال، خاصة اجلزء األول

 شكرا

**** 

 :حاالت وأحوال

 : أميمة رفعت. د

 )تعليق على احلالة(

 إخل........ةأشكرك على عرض هذه احلال

 :حييى. د

شارة إىل إسهامك ىف التشجيع ورأيك ىفشكرا، وقد مت اإل
 2008-6-27نشرة االربعاء 

**** 

 املوقع أسئلة وأجوبة : حوار شخصى

 وليد طلعت . د

أن أفرغ إن أحالمى احلقيقية هى أن أستطيع"... :مقتطف
شرائط املقابالت مع مرضاى، وىف العالج اجلمعى وىف خربتنا الىت

م أو يومني اسبوعيا، حىتمرضاى بإنتظام ثالثة أيا أسجلها مع
 عليها،  لو مل استطع أن أناقشها وأعلق

أنا أتصور أن هذه احملادثة هى ثروة بشرية ليس فقط فيما
 أثناءها، ولكن فيما قاله مرضاى قلته أو درسته

 الكنز؟ هل من جديد يا أستاذى، وهل من سبيل هلذا 

 :حييى. د

واألربعاءأظن أننا بدأنا هذه احملاولة يومى الثالثاء 
املاضيني، ورمبا خنصص هذين اليومني طول السنة القادمة لذلك،

 .إن آان ىف العمر بقية

 .ربنا يسهل
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*** 

 الدفء البشرى معا: احلب والكراهية 

 نرمني عبد العزيز. د

جعل الرتك أمرًا طبيعيا والعودة"ة جزء مل أفهم أمهي
 "دائما متوقعة

ألىن أعتقد من جتربىت الشخصية إن جزء االحتمالية ده جزء 
مهدد جدًا لإلحساس باألمان والثقة اللى املفروض إن عالقة احلب

 .بتعطيه للمحبني

 :حييى. د

 !واهللا عندك حق

 ،املتحركاألمان هى الىت حتقق  احلرآة الواثقةلكن أظن أن 

 ،يضمن استمرارهأما األمان الساآن، فحالل على من  

 لكنىن موافقلست متأآدا، 

 على ماذا؟

 .على آل شئ 

 وربنا يسهل ويسرت

 نرمني عبد العزيز. د

هو أقوى جزء ىف أى "القاسم املشرتك األبقى"وصلىن أن جزء 
عالقة حب ألنه حيميها من آثري من األزمات ويوفر األمان أآثر ىف

 .العالقة

 :حييى. د

  "القاسم املشرتك األبقى": أنا الذى حنت هذا التعبري

 ومتنيت أال يسألىن أحد أن أقدم تعريفا له،

فشكرا نرمني أنك استشعرت فاعليته دون أن تطلىب تعريفا 
 جامعا مانعا،

 .فيظل املفهوم مفتوح األبعاد، مفتوح النهاية 

 !!وآل واحد وشطارته
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