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 :مقدمة

أغلب التعقيبات هذا األسبوع هى عن التعتعة
، ويبدو أن األمر هو هكذا باستمرار، هل هذا!!)جاآسون(

يعىن أن التعتعة هى األآثر جذبا لالنتباه، أم ألا قصرية فهى
 : االلتزام بالتعقيب" أداء واجب"األسهل ىف 

 .املهم ليكن األمر آما يكون، شىء أحسن من ال شىء

 .والشكر واجب ىف مجيع األحوال

**** 

  ) 3 من 2!! (اجلسد املبِدع، واألمل الراقص: جاآسون تعتعة

 ماجدة صاحل. د

املبدع اجلميلآنت من املعجبني هبذا الّشاب، الشيخ، املسخ، 
، مما اضطرىن حلضور)الذى انسحق من طفولته حتت وطأة األضواء(

، ولكنىن)ساعات 3الذى استغرق حواىل (حفل وداعه على اهلواء 
مل أجد خالل هذه الثالث ساعات ما هو أعمق، وال أقرب من

 .تأبينك الراقى له ىف هذه التعتعة

وعندى قناعة أن هذا التأبني قد يصل إىل روحه أسرع
وأقرب رغم بعدك عنه وحداثة معرفتك به حىت لو آان هدفك هو

 .حماولة حتقيق فرض علمى سابق

 :حييى. د

يا ماجدة، ربنا خيليِك، شعرت أن حالىت وأنا أآتب تلك
التعتعة قد وصلت إليك بدقة بالغة، فقد فرحت بكتابىت هلا

اآتشفت أنىن مازلت قادرا على أن أغري رأىي مىت ماهكذا ألنىن 
وصلىن ما جيعلىن أفعل ذلك، ال أغري رأىي فحسب، وإمنا أتغري

، فهو آرم"تأبني"أيضا، وهذا طيب، أما وصفك ما آتبت بأنه 
، فهذا بعض ما أوقفىن، ولعلك أدرآت أنىن"نبيل"منك، وبأنه 

ط النبل، وأخرياحتقيق أى فرض علمى وإال سق  مل أقصد واعيا
فمواساة هذا الراحل بعد أن رحل بالطريقة الىت وصلتك هى

 .ملسة ال حتتاج إىل تعليق
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 .شكرا مرة أخرى

 هاىن عبد املنعم. د

حييى هذه الشجاعة ىف النقد، خاصة وأن. أقدر حلضرتك يا د
جاآسون يلقى نقدًا سلبيا الذقًا طوال الوقت من معظم مدعى

 .دون النظر إىل فنهالثقافة ىف شرقيتنا 

 :حييى. د

 إذن، فقد وصلك ما أريد

 شكرا

 رباب محودة. أ

هل نقدر أن نفصل بني سرية الفنان، وأعماله، مل أقدر أن
أحب هذا املبدع بعيدًا عن مسعته الىت اشتهر هبا، لقد رأيت
أغنية األرض وأعجبتىن وتأثرت هبا ولكن آان هناك صراع بني ما

، وما أعرفه عن هذا املغىن، زى أى فردوصلىن من هذه األغنية
 .ىف الشعب املصرى ال أفصل آثري بني مشاعرى وبني حكمى

 .يعجبىن الغناء، وليس الشخص

 :حييى. د

رجائى أن تواصلى التحرك بني رأيك وما يصلك، مث بني ما
يصلك ورأيك اجلديد، وهكذا، هذه رياضة نقدية صعبة، لكنها

ه عادة حني أبدأ الكتابة فأجدىنجتربة رائعة، هذا ما أفرح ب
 ).جرىب يا رباب!! (الناحية الثانية

 أمين عبد العزيز. أ

 .أريد أن أفهم أآثر آيف أن اجلسد وعى متغري: مش فاهم

 :حييى. د

تعيني ارد هذه فكرة من أصعب ما ميكن، وقد وصلتىن ىف
"التعيني النشط"البداية من سلفانو أريىت حني استعمل تعبري 

active concretization لتفسري بعض اهلالوس مثال حني نقول إن
األسعار نار، قد يراها مريض ذهاىن ىف شكل نار تتصاعد من
الورقة املعلقة على فخده عجل أمام حمل جزار، وىف األحوال

أو متثال) ىف أمريكا(العادية واإلبداع، ميثل متثال احلرية 
هذا التعيني النشط على مستوى إبداعى) ىف مصر(ضة مصر 

ملفهوم جمرد، هذا ما تفيده آلمة تعيني، أما تعيني الوعى
 :ليصري جسدا، أو ليصري اجلسد وعيا، فله حكاية

لقد تعرفت على ما هو جسد بشرى حى، أو قل أعدت التعرف
 .أيضا معهم  –اجلسدى  –عليه من خالل مرضاى ونشاطى 

سألة أن اجلسد أداة تفكري وإبداع،مث آتبت آثريا ىف م
وعن الذات، حىت, ألشارك ىف نفى أنه منفصل عن الوعى األمشل
 .صار أشبه بالقفاز الذى نلبسه عند احلاجة
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وطبيعته، أصبحت أتعامل"الوعى"مث مع تطور عالقىت مبفهوم
مع اجلسد بأنه حالة وعى أخرى تشارك وتتكامل مع مستويات

لالشعور بطبقاته اهلريارآية، وأنه الوعى الشعور، ووعى، ا
دع الروح(يوجد شىء امسه جسد مستقطب ىف مقابل عقل أو نفس 

، بل إنه وعى له آل مواصفات،)جانبا فهى من أمر رىب
 .وحقوق، وقدرات مستويات الوعى األخرى

أآتفى هبذا القدر وأوصيك بالرجوع إىل بعض ما سبق
2007-11-6مثل نشرة   اآتابته ىف هذا الصدد، وهو ليس آافي

2007-12-24ونشرة  ،"عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ"
 .، وأعدك بالعودة مرة أخرى "على الناحيتني" اجلسد"هتميش "

 أمين عبد العزيز. أ

أن األمل من أآثر املناطق اإلنسانية صعوبة، وأنه ميكننا
أن نعرب جيدًا عن األمل باأللفاظ لكن أن نعيشه ونعىن به هذه

 .الصعوبة

 :حييى. د

حيمل ماوحىت التعبري عنه باأللفاظ هو أمر مستبعد أن 
نعىن، ال أعتقد أن هناك ألفاظا ميكن أن تستوعب األمل اإلنساىن

، تصور يا أمين"ميم" "الم" "ألف"الرفيع احلقيقى الرائع، 
أا أول مرة أملح التشابه بني األمل الذى نتحدث عنه، وبني
بداية سورة البقرة، بداية القرآن الكرمي بعد الفاحتة،

 ".لكتاب ال ريب فيه، ذلك ا"ميم" "الم" "ألف"

أرجوك هذا ليس تفسريا وال تأويال، وال إعجازا، فأنا ال
 .أمتحك ىف مثل ذلك لكنه خاطر خطر أردت أن أقوله لك

 أمين عبد العزيز. أ

ال أفهم هل ميكن الوعى باألمل، وهل عندما أقول أىن أشعر
 .باألمل، هل هذا هو األمل أم هناك مراحل لألمل

 .لوعى به هى حلظة إلغائهأعتقد أن حلظة ا

 :حييى. د

على اجلملة األخرية، لعظمة مسئولية –ولو نسبيا –أوافقك 
الوعى باألمل حبقه، أما ما ذآرت قبل ذلك، فطبعا هناك مراحل

 .اخل...لألمل وأنواع من األمل

 نادية حامد. أ

، وأرجو ىف تعتعة"اجلسد وعى متعني"أعجبىن جدًا مصطلح 
لتوضيح، لذلك، وآذلك حماولة مرة أخرىقادمة مزيدا من ا

شرح آيفية مشارآة اجلسد ىف اإلبداع والتفكري، مث إشاراتى إىل
اجلسد: جاآسون(دور اجلسد ىف اإلبداع والتفكري ىف نشرات مثل 

 . ")3من  2!! "راقصاملبِدع، واألمل ال
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 :حييى.د

  .أرجو أن تقرئى ردى على االبن أمين حاال

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك أن حجم األمل البشرى آبري جدًا، ومن
الطبيعى أيضًا أن تكون هناك صعوبة ىف إظهاره ووصوله للوعى

حتمل مسئوليته آبرية أيضًا، فيمكن يكون بديلالظاهر، وألن 
الفن، مبختلف أنواعه، للتعبري عنه/ لذلك هو اإلبداع

 .والتخفيف منه

 :حييى. د

اإلبداع ليس بديال عن األمل، وإن آانت عالقته وثيقة به،
قد يكون نتاجا لألمل، أو تواصال على متصل األمل، أو استيعابا

ذر عن االستمرار ىف استعمال آلمةدعيىن يا نادية أعت(لألمل، 
 ).أمل حىت ال تفرت حدهتا

 مروان اجلندى. د

أنا أيضا مل أآن أعرف مايكل جاآسون إال من وجهة نظر
 .شخصية واحدة

 :حييى. د

 !.أمجل" موضوعية"معا إىل 

 حممود حجازى. د

شاهدت جاآسون آثريًا ىف أوجه تألقه عندما آنت طالبا ىف
وانبهرت به رمبا تقليدا، ورمبا حماولةاملرحلة الثانوية، 

للتميز واالختالف عمن حوىل، ولكىن مل أجد فيه آل ما تذآره
 .حضرتك حىت ظننت إنك تتحدث عن شخص آخر

 :حييى. د

 .دعنا خنتلف

وصلتىن هىالىت تصادف أن  –جمرد أغنيتني  –مث إن العينة 
الىت أوحت ىل مبا وصلت إليه، لكن من يدرى لو تتبعت بقية
أعماله ناهيك عن بقية حياته آيف سيكون رأىي حينذاك،
عموما أرجو أن تقرأ تعتعة باآر السبت، رمبا جتد فيها

 .تكلمة لرؤيىت بشكل ما

 حممد املهدى. أ

،)يغري مالحمه، لون بشرته(آيف يستطيع إنسان رافض جلسده 
أليس ىف ذلك! أن يستخدم هذا اجلسد ليبدع به أمله اإلنساىن؟

 !تناقض غريب؟

 :حييى. د

 .أرجو أن تقرأ تعتعة الغد، وقد جتد اإلجابة
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 .وال تنس أن بداية املعرفة األمشل هى حتمل التناقض

 حممد املهدى. أ

مبدعًا، وقدأن اجلسد حني تتصاحل معه يصبح وعيًا : وصلىن
جيسد وجودا إنسانيًا بشكل تعجز عنه حىت اللغة اللفظية، وما

 .قد يشوهبا من إغرتاب

 :حييى. د

 .هذا صحيح

 ناجى مجيل. د

لقد اندهشت من تغري موقفك من جاآسون هبذه الصورة بعد
مشاهدة عملية، هو مبدع وأحدث ثورة ىف عامل الغناء بال شك،

 !؟...ولكن

 :حييى. د

 "..لكن"

 ماذا يا رجل؟ 

.برجاء قراءة ردى على د(أنا فرحت بقدرتى على التغير 
 .، أآثر من فرحىت برأىي هل هو صح أم جانبه الصواب)ماجدة

 هاىن مصطفى. د

مستوى وعى معني يقوم) جاآسون(أو لعله إذ حيرك ... 
 .بدوره بدفن مستوى وعى آخر، ولعل ىف ذلك بعض اخلطورة

 :حييى. د

 قك على هذه االحتماالتأواف: بصراحة

فقط أريد أن أحمل املتلقى نصيبه من املسئولية عن ماذا
 )!.فينا(يندفن، وماذا يتحرك فيه 

 هيثم عبد الفتاح. أ

مع بداية معرفىت ومشاهدتى جلاآسون رأيت ووصلىن منه جزء
، ومع قرائىت هلذه"إن اجلسد وعى متعني"آبري مما أمسيتوه 

اليومية رأيتىن استقبل جاآسون بشكل حمرتم، ووجدت فيه وليس
من خالل آلماته وأحلانه وحرآاته فقط، بل باإلضافة إىل ذلك ىف
إمنائية الصورة فوجدتىن أجد إمنائية واستقبلها آأفالم
تسجيلية أم حىت بقيمة األفالم السينمائية الىت تستحق الرتشيح

 .لألوسكار

 :حييى. د

 ياه يا هيثم

 .مل أآن أعرف حساسية تلقيك هكذا
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 .إىل اللقاء ىف تعتعة الغد، فهى ىف تفس املوضوع...!!ياه

 .احلمد هللا

 حممود سعد. أ

أنا اتفق معك على أن جاآسون ميثل ظاهرة أعتقد أا
، وهى ظاهرة)باستثناء جاآسون(نادرة، برغم ظاهر الوضوح 

 .اإلبداع باجلسد

 :حييى. د

 وغري ذلك

 .التكملة غدا ىف تعتعة السبت مرة أخرى،

 حممود سعد. أ

على الرغم من اإلبداع غري العادى مليكل جاآسون فأنا ال
أتقبله مطلقا، رمبا يرجع ذلك إىل تارخيه الشخصى امللىء
بالغموض، ورمبا هلوس الشباب العرىب به، والذى أراه رغم آل

 .ذلك غري مربر

 :حييى. د

 .لك آل احلق

 الغموض حوله ال يريح، وهو يعطلنا حىت عن إعطائه حقه

 .أما هوس الشباب العرىب، فلعل آثريا منه تقليد سطحى

 .أو رمبا غري ذلك، من يدرى؟

 أمحد سعيد. أ

أفهم من آدا إننا آلنا الزم ِنِغري من جاآسون، ألنه قدر
 .يلمس األمل واحلزن املدفون وحناول نشوفه عملها إزاى

 :حييى. د

 .هذه غيرة مشروعة، إن صح الفرض الذى قدمته

 حممد امحد الرخاوى. د

 امسع من. سنوات  7أعيش ىف الغرب آما تعلم منذ حواىل 
الكثريين عن هذه احلفالت الصاخبة امللسوعة بالدغدغة احلقيقية

وامللسوعة بالتفريغ حينا وبالذهول أحيانا والغري احلقيقية
ولكىن اقرتبت من آل ذلك ىف هذاأخرى مل أشارك طبعا ىف آل 

 .موقفني شديدى الداللة

عملت سائق تاآسى حواىل سبعة شهور متقطعة اثناء حتضريى
امل هؤالء المتحانات خمتلفة آى اصرف على عائلىت وآان على ان

  الشباب من املرقص تلو امللهى تلو املسرح

من هورين منوفية وعندى حدس آنت اراقبهم وانا فالح
 متوارث ومكتسبوذآاء 
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 . او االمتالء فيهم ومل استطع حاولت ان اشم رحية السعادة

يزيد الغيبوبة التفريغية ال تسمن وال تغن فشقاؤهم
وحلزونية الفراغ فاالنانية فاملادية تئد آل جنني قبل ان

 .يولد

طبيب عام لفرتة امارس الزيارات املنزلية فوجدت مث عملت
بيوت ادخلها ال 10 من 9آل  آتل الشقاء تصرخ ىف وجهى ىف

 خيطئها اى عاقل آيس فطن

ما تكتب عن رسالة تذآرت آل ذلك وان احاول ان اصدق
جاآسون ان آانت له رسالة وهل فعال حيدث ان يفعل آل  مايكل
الصخب والرقص االيقاعى مبن يتلقوه اى تغيري حقيقى ام هذا

يستوعبهاحلفالت اآرب من ان  ان التشويه الوجودى خارج هذه
ناحية هذا االيقاع حىت لو صدق مع استمرار شكى ىف صدقه من

 وىف ادواته من ناحية اخرى وىف آيفية عزله عن
 !!!!!!!!!!!حميطه

 :حييى. د

 !مل أآن أعرف عنك آل ذلك يا حممد

فيما عدا السطرين األخريين، فأنا احرتمت رسالتك احرتاما
 .شديدا

 وحىت السطرين األخريين فيهما شك وحتفظ ىف حملهما 

طمأنتىن هذه الرسالة نسبيا بعد أن انشغلت عليك من
آثره رسائلك األخرى على امليل اخلاص ىب ملا الحظت فيها من

 .أدعية مكررة منطية آادت تفرغ من نبضها من فرط إحلاحها

 رامى عادل. أ

احليوى التطورى،حسبت يا عمى ان اصل نظريتك ىف االيقاع 
رحلتك، دوما اذآر رقصاتنا/هى ىف االصل موسيقى آونك

ىف داخل عيادتك، وعلى فكره انا الاخجل من آوىن" التهذيبيه"
ال داعى لتسميته، ارقص وياك بداخل مكتبك، نرقص غصبا عنا،

 وان آان رقصا فرعونيا

 :حييى. د

مل أآن أعرف يا رامى أنك التقط تشكيالت فرق الرقص
 .خلفية ىف العيادة وىف غري العيادة هبذا احلدس الرائقا

  خلها ىف سرك خشية أن يعرفوا مفاتيح
وال يتحملوا.....احلب/ الصرب/ األمل/الكون/الفهم/الوعى/اجلسد

 .دفعة واحدة، اخل

اخل،.... هل الحظت هذه األحرف الثالث النشاز بعد النقط (
 ).ألف الم خاء؟

 السيدة. أ
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فاضل لك امزق الصورة جيب ان ادرك، ولكى ادركاستاذى ال
ولكى اعقل جيب ان اصحو من الغيبوبه  اعقل، جيب ان

أغنية منري على واالنسياق مثل قطيع الغنم، ممكن نسمع سوا
 .صوتك بالغنا لسه االماىن ممكنه

 :حييى. د

تصورى يا صديقتنا الفاضلة أنىن ال أحب هذه األغنية
عموما، جيوز أنىن خمطىء، وقد أتصاحل" قاحلز"بالذات، وال هذا 

 .. يوما، لكن) معه(معها 

 .ال أعرف

 مدحت منصور. د

الحظت فعال أن مايكل آان مغمض العينني أغلب الوقت يف
ملاذا تذآرت الزار رغم أنين مل أشاهده األغنيتني و ال أدري

آان يتحرك على الطبيعة آما ال حظت يف أغنية األرض أنه
جذعني يف جزء آبري من األغنية أعود فأقول أن اجلسدمصلوبا بني 

خماطبا وعيا معينا داخلنا و آنت قد الحظت ذلك من يتحدث
تفسر لغة اجلسد زمن بعيد و قد انتبهت أن حضرتك آنت

آان هذا قد, أحيانا من حرآات األيدي إىل حرآات الساقني 
 .فرتة إىل أن تذآرته يف هذه التعتعة غاب عن ذهين

 :حييى. د

 على الربآة

 زآريا عبد احلميد. أ

 مراجعة الذات)..املراجعات(حييى . ليس جديدا على د
أما األمل الذى يأتى الفن ليطلق...املواقف) األفكار(

ففى ما  ظاهرة مايكل جاآسون اخل فليس موقوفا على..سراحه
يطلق عليه بالتطهر الذى حتدثه األعمال املسرحية الرتاجيدية

مل يطلق سراحه أيضا، هذا ما تداعى اىل ذاآرتى بعدهناك أ
حييى.عن جاآسون الذى لست وحدك يا د قراءتى هلذه السطور

يتجاهلون الذى جتهله فكل املثقفني من العيار الثقيل
 .أمثاله

 :حييى. د

يا عم زآريا، أنت تعرف موقعى غالبا، وهو ليس بني من
 .أمسيتهم املثقفني من العيار الثقيل

مث إىن ال أصفق آثريا لدور الفن ىف التطهري، وال باطالق سراح
 .األمل

األمل الراقص الذى أشرت إىل فاعليته ىف مجوع الناس هو
آما –، وهذا بعيد "بإشعال نار األمل اجلمعى اخلالق"أشبه 

 .عن فكرة التطهري بالفن –أظن

**** 
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:عود على بدء )من العالج اجلمعى()55(:التدريب عن بعد
 )!!بعون اهللا(صعوبة اخلربة، وقبول التحدى،  لعبة جديدة 

 نعمات على. د

إن ما جرى وجيرى خالل هذا النوع من ؟؟ "..!!الوداع"
 ".العالج ال ينتهى بانتهاء اجللسات، فلماذا الوداع؟

هذا فعال حقيقى، وهو ما أشعر به أيضا خالل اجللسات
النفسية املنفردة، وأيضا خالل التعلم من اليوميات

 .واإلشراف، فهى حرية مستمرة وتنمو وتنضج مع الوقت

 :حييى. د

يا نعمات، آدت أصدق بعض نظريات تتكلم عن اجلسد املمتد،
 .اخل..ال نفرتق: وهو بعض ما يفسر أننا حني نفرتق

 عبده السيد. أ

)البصرية(ينفع تكون القوة املرآزية الضامة هى املقدار الثقاىف 
 أمل اموعة ىف استمرارها؟+ للجماعة أثناء فرتة العالج 

 :حييى. د

 ال أظن

أتصور أن ما تتحدث عنه ال يعدو أن يكون أفكارا منطقية
 ).أو معقلنة(عقلية 

 أما ما أعنيه فهو أآثر غموضا من ذلك

 ر واقعيةوأآث

 وأآثر موضوعية

 أعرف أنىن صعبتها فعذرا،

 لكن هذا هو ما عندى

 .وقد أعود إىل تفصيله يوما ما

 عبده السيد. أ

ربط اخللفية املرضية بالتعليقات جعلها أآثر موضوعية
وزودت إيضاح باثولوجية آل مريض، باحسدك على تواضعك،

 .وموضوعيتك ىف التعقيب النهائى

 :حييى. د

 شكرا يا عم عبده

 املسألة صعبه واهللا العظيم

 عبري حممد. أ

 لو ".. إعادة التعاقد"، مث "الدخول واخلروج"برنامج "
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استطعنا أن نضمن سالمة حتقيقهما، وحسن تفعيلهما، إذن ألمكن
التعامل مع العالقات البشرية، مبا ىف ذلك احلب والزواج،

البشرية الصعبة، والعالج، مبرونة آافية للحفاظ على العالقة
 ..."بل وجتديدها

نضمن إزاى؟ وهى حاجة صعبة قوى وختوف آده؟ وميكن آمان
، ميكن نفكر ىف"إعادة التعاقد"توقفنا وبدل ما نفكر ىف 

 "".الرتاجع والكف عن احملاولة"

 :حييى. د

 احرتمت تلقيك الصعوبة، 

 .؟"بشرا سويا"ماذا نفعل يا عبري وقضاؤنا أن نعيش 

دفع الثمن صعوبة وآدحا، وإما أن نتنازل عنإما أن ن
 .إنسانيتنا

 حممود حجازى. د

 .ربنا موجودياه دى طلعت صعبة بشكل لكن 

 :حييى. د

 حصل

 هاىن عبد املنعم. د

الزم تقفياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن : حييى. يا د
 .معانا

الزم نفتكر دهياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن : يا زمالئى
 .على طول

 .الزم أبدأ بنفسىياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن : يا هاىن

 .ربنا داميا موجودياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن : يا مرضى

 :حييى. د

وصلتىن دعوة ضمنية من استمرار االستجابة باملشارآة ىف
اللعبة هكذا، أنه على أن أرجع جلمع استجابات أصدقاء

 .داملوقع مستقلة، والتعليق عليها من جدي

 يا ترى هل أجد وقتا؟

 إسراء فاروق. أ

 .هستحمل، هعدىياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن ): س(يا 

 .ربنا هيعىنياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن ): ص(يا 

 .إنت جنىب ياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن): ع(يا 

 .لعله خري ياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن): و(يا 
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فيها ياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن): إسراء(يا 
 .مسئولية، وآربان فهستحمل

 :حييى. د

 نفس التعليق السابق

 رامى عادل. أ

 يا مىن ياااه دى طلعت صعبه بشكل لكن انىت قربىت البعيد

 .بشكل لكن ربنا خالنا نواظب  ياااه دى طلعت  يا آرمي

اثق آفايهمىن هى صديقىت املقربه الىت اظلمها حني ال 
آرمي فهو زميلى ىف ، اما)والشفاء(بقدرتنا على التجاوز 

العمل تعلمت من براآني غضبه ان امل الدور واقرتب واحده
  ومهما آره) او العكس(  مهما آنت بعبعا ىف نظره واحده

االن، فقد علمىن آرمي التعامل معى، حىت ان احساسنا يتالمس
ى للخوف من مىن او غريهاآيف اآون رابط اجلاش، وانه ال داع

 الرفقاء قهرت مع آرمي املستحيل فال يوجد طريق مسدود بني فقد

 :حييى. د

 ).أعىن قبل السابق(نفس التعليق السابق 

**** 

)10) (الكتاب الثاىن(دراسة ىف علم السيكوباثولوجى 
 هل مات فعال؟: التحليل النفسى 

 عمرو دنيا. د

النفسى بصفةأنا بالفعل ىف حرية شديدة بني ما هو العالج 
عامة أو ما يسمى تابعًا لثقافة معينة مثل العالج النفسى

وأعتقد أنه البد من أن... األمريكى، أو املصرى أو العرىب
يكون هناك عالج نفسى بشرى إنساىن ينفع رأى بشر أو إنسان
ويراعى فيه اخللفية الثقافية العامة فاخلاصة فاألآثر

 .خصوصية هكذا دون مسميات

 :ىحيي. د

هذا صحيح لدرجة أنىن أتصور أن العالج النفسى خيتلف ليس
فقط باختالف الثقافات الكربى، بل باختالف الثقافات الفرعية

 .أيضا

 حممود عصافرة. د

والتخصيص ىف العلوم بل ان التطور العلمى ىف مجيع ااالت
 ومنه نفسى اسالمىىف العلم نفسه جيعلنا ال نتواىن ىف عالج 
اخل الن هذا ما... ننطلق لعالج نفسى مصرى وسعودى وفلسطيىن 

ومن. تكون هناك ادبيات حتدد ذلك  هو حاصل اصال من غري ان
زلت املس ما 1996خربتى املتواضعة جدا ىف العالج النفسى منذ 

  . هذا التخصيص واحلاجة للتخصيص حسب املكان الذى اعمل به
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ن تبدا باشعال نواةحييى ا. سعادتكم د لذا امتىن على
خاصة ومعامل العالج النفسى االسالمى من ناحية عمل ادبيات

واضحة هلذا العالج وانا متاآد من ان االخرين سيدرسون ذلك
  ويتعلمون منه ااالآثر العلم

 .وتفضلوا بقبول دعواى لكم بالتوفيق والعطاء املستمر

 :حييى. د

أنا ضد ما يسمى العالج النفسى االسالمى، ألن ما بلغىن من
معظم ذلك هو اختزال وانفصال وخنق لرحابة ديىن ومساحه، رمبا
يوجد ما ميكن أن يسمى عالج نفسى إمياىن، وإن آنت أرفض هذه

أن: التسمية أيضا، آل ما أحاول توصيله وما أعنيه هو
أفرادا –البشرى  وجود احلق سبحانه وتعاىل ىف بؤرة الوعى

امتدادا إىل مطلق الغيب هو عامل موضوعى فاعل -ومجوعا
 .ومشارك طول الوقت، ال هو مغرتب وال مغيب وال مؤجل وال مفارق

وهذا يدخل ىف آل العالجات احلقيقية والعميقة مهما
 .اختلفت األديان أو حىت النظريات النفسية

***** 

)11( )الكتاب الثاىن(دراسة ىف علم السيكوباثولوجى 
 !!إحياء املعىن ميأل الكالم

 أسامة فيكتور. د

)حلقة(رغم منطقية املبالغة املرضية ىف أن تكون آل قصة 
مليئة ثقيلة مبا حتتوية من مضمون فإن التسلسل قد ينقطع،

فقد"بعض ما ينتهى إليه املريض مما تسميه وقد فسرت بذلك 
 ، Incoherence""الرتابط

 .رغم منطقيتها فأنا مستغرهبا أو مش قادر أستوعبها قوى

 :حييى. د

، أنا آنت أعىن!!يا أخى أنا مل أقل آل قصة أو آل حلقة
حني متتلىء منفصلة مبضموا جدا تعجز فإا عن أن آل آلمةأن 

تتواصل أو تتصل أو تتكامل مع الكلمات األخرى فتتفكك
 .السلسلة، وتتناثر الكلمات الىت هى حلقات السلسلة

أرجوك أن تتابع احللقات فهذا الفرض سوف تناقشه أآثر
 . من مرة بأآثر من اسلوب

 عمرو دنيا. د

أول مرة أخذ باىل من إمراضية اإلفراط ىف فرط حتميل اللفظ
اللفظ حياته ونبضه وتغرقه ىف اللفظنةمعناه، فهى حترم 

املغرتبة والتفسري القاصر، وفعال ختيلت نفس ألفاظ أغنية
تغنيها أم آلثوم، أو عبد احلليم، أو شخص آخر وشاهدت
واحسست الفرق بني اللفظ األجوف الفارغ وبني نبض اللفظ،

 .وليس اللفظ نفسه
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 :حييى.د

وإن آنت الأسامة فيكتور تعليقك، .أرجو أن يقرأ د
 .أوافق على االستشهاد

***** 

 )12) (الكتاب الثاىن(دراسة ىف علم السيكوباثولوجى 

 حممد الشاذىل. د

ذات املفردات األقل، رمبا هى) أيًا آان مستواها(اللغة 
على توصيل أآثر املعاىن، رمبا يكون إزدياد املفردات األقدر

يوازى زيادة اإلغرتاب بالغوص ىف تراآيب الكالم بعيدًا عن املعىن،
 .وهذا هو املأزق الذى يصنع الفجوة بني املتكلم واملتلقى

 :حييى. د

 هذا وغريه

 حممد الشاذىل. د

حني أراقب طفلىت الصغرية، وهى ىف شهرها الثالث وهى تصدر
بعض اهلمهمات احملدودة لغتها اخلاصة اآلن وأتعلم معنًا خمتلفًا
لكل صرخة، ولكل ضحكة، ولكل صوت، أراها ىف منتهى الثراء

 .، وأآثر بالغة من أى آالم)بالنسبة ىل(والوضوح، 

ال أستطيع افرتاض أن مفرداهتات أقل من اللغة(لغة اجلسد 
 .لتعبري، لكنها أآثر وضوحًا وأصالة ىف ا)املنطوقة

 :حييى. د

 صحيح

آتب أغلب علمه عن منو الطفل من" بياجيه"ال تنس أن 
 .مالحظته ألوالده

 .واصل لو مسحت، وسوف تتعلم أآثر من مجيلتك الصغرية

 رامى عادل. أ

وسلسلين، مقدرتش، ايوه أل، املوج آان عايل عليا فغطاني
اللي آان،ولسه بفتكر عجزي، وخيبيت، مديت يل ايدك، حلقت 

ويف الباطن آان سري املدفون، ليه واللي ملحقتوش غرق،
ما قربتلي البعيد املستحيل، عشان انسي القدمي، وعلي قد

ومش فاآر غري جرجرتي املسكينه، وانت  علينا وقعنا يا عم،
الذآري ماتت جوايا، قدرنا نرحل بتلهث، متفتكرش ان

احالمنا غري بلونومنسالش، ليه اللي فات عدي آانه مكانش،ون
وسعينا املكتوب، ونبحر ويا قارب اللي مالوش ماضي، مش

 .حييي العشره متهونش برضه ننسي، بس يا عم

 :حييى. د

 .ال على وال عليك" ماهتونشى"هى 
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***** 
 )13) (الكتاب الثاىن( علم السيكوباثولوجى دراسة ىف

 رامى عادل. أ

صحيح اتبعرتنا يا عم حييي،!ليه أل.. تانيه، لكن هي مره
دريوا بينا قاموا وسحلونا، لكن السكه مقفلتش، ولو

عذرونا، غمونا، وغلوشوا علي صوت جوانا، آان يف امل، ولسه
 روحك وروحي باقي، من

 :حييى. د

 ربنا يبارك

***** 

 2009-7-10 بريد اجلمعة/ حوار

 رامى عادل . أ

وادعو" املستمره"اسف لثورتك : حممد امحد الرخاوى. اىل د
اهللا ان يعبنك فتحتملها، فالبقاء صعب ىف رحلتك، البد من حل

، صدقك عمله نادره، قابلت ثوار قليلونحىت ال نظلم انفسنا
آادوا يهشمون وجهى وال اعلم حىت االن آيف عشقتهم، اما

مدحت، فكيف باهللا عليك عرفت اىن اخذ عليك انك واخد.حضرتك د
على خاطرك من الناس اما قرة عيىن د حييى، فكما تعلم انا
اساسا مدرس فلسفه واعمل آرجل امن اقابل عشرات من الناس

 .الناس مجيله يا وهذا ما يهون على، لك حق، يا خبتك،يوم

 :حييى. د

 )االمساء ىف املنت(إىل من يهمه األمر 

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

 رامى عادل . أ

حني تقرتب خمرتقا التيه اتاهب": االصعب اسهل"مقتطف 
مستحضراوجودك مسرتجعاخطابك منيبا تنطلق طيورك الناصعه ىف

وصحونك  وظلمته فاعتربها نداء لىب سكوتى وسط جالل املوت
ذلك مل ارتو بل احمللقه وصيحات توقظىن من رقادى تبعثىن ومع

يزداد ظمئى حىت تتفجر ينابيعك بداخلى تغمرىن بالعشق
وتناولىن يدا تستميلىن فال اعود غريبا مؤتنسا برساالتك

ىف عيون طفلىت او اخلفيه هتدهدىن فال حيلة ىل سوى ان القاك
 جبوار جدول عائم برفقىت حتملىن اىل املاال ايه متبخرتا رائحا

فما امجل ان اشتاق غري راسيا منتظرا,غاديا آنسمات حيواتك
اقبالك فما ايسر آل هذا جبوارك وان آانت رؤيتك هى االقرب

 لكلينا اىل املستحيل فال زلت عنوانا

 :حييى. د

 هذا شعر جديد

 يكسر وحدتى
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