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 :مقدمة

 ... تصوروا

مازلنا ىف مرحلة التجريب، واحملاولة، واخلطأ، واالنتقاء
مارسة، واحملاولة املتجددة، والصرب، والضغط ، والشكربامل

والرتحيب، و التفويت، والتأجيل، والوعد، واالعتذار،
واحلرية، والرتاجع، والرتاجع عن الرتاجع، واالستمرار

 . فاالستمرار

 . وهل احلياة إال هذا

 : هيا بنا

**** 

 )1 -3: (ما زال عم عبد الغفار يعلمنا 

 قة باآلخر، واإلرهاق اجلسدىالذاآرة والسن، والعال 

 هاىن عبد املنعم. د

وآأن حتريك املشاعر يفتح أبوابًا للذاآرة والقدرات... 
الذهنية، وأتذآر أفضل نتائجى الدراسية وأنا عالق ىف حالة

 .حب مع اآلخر

أعتقد ىف املقابلة الثانية آان يريد عم عبد الغفار
–االقتصادية تطبيق عملى للعالقة بعشم، فعملت الذاآرة 

ولكن يبدو أنه وجدها غري مفيدة، –نشكرآم على هذا املصطلح 
فلغاها ىف املقابلة الثالثة ليتذآر تعبه اجلسدى بتسطيح

 صح؟. للعالقة

 :حييى. د

ليس هذا ما قصدته، وتأثري حالة احلب!! ال، ليس صحيحا 
.على القدرات الذهنية ميكن أن يكون سلبيا أو إجيابيًا

أن الذى حافظ على قدرات عم عبد الغفار هو اضطرارهأتصور 
لليقظة الدائمة ىف الشارع الغابة، شوارع القاهرة وهو على

 .عربته متماهيا مع حصانه، طول الوقت
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 نعمات على.د

بصراحة اعجبتىن جدًا هذه اليومية الىن اتعلمت منها حاجات
ماآنتش عارفة أمهيتها قوى آده ىف املقابلة مع املريض، وىف

ت إىن خائفة وبرضه ماآنتش باخد باىل منها،نفس الوقت حسي
هل اى آلمة ىف مقابلة مع املريض هلا معىن ومغزى: وسألت نفسى

آده وممكن ختليىن أضع فروضًا؟ فشعرت اىن حمتاجة لوقت طويل قوى
 !!!علشان يكون عندى خربة

 :حييى. د

 )غالبا(، أية آلمة هلا معىن ومغزى ..نعم

 ينتهى أبدا ابدا، أما اآتساب اخلربة فهو ال 

الوقت ال يهم، واخلربة تزداد مع زيادة االلتزام، ومالحظة 
النتائج، وحتديد اهلدف، وضبط حمكات القياس واحلوار مع

 .واإلشراف األعلى، مىت أتيح ذلك) اشراف األقران(الزمالء 

 نادية حامد. أ

وآم هو مفيد أن" إقتصاديات الذاآرة"اعجبىن جدًا مصطلح 
ط الذاآرة ملا يهم صاحبها ىف حلظة بذاهتا، طاملا هىخيصص نشا

 .ترتاجع بتقدم السن

 :حييى. د

اقتصاديات الذاآرة تعمل تلقائيا ىف األحوال العادية،
وحنن ال خنصص الذاآرة ملا يهم، ولكنها هى الىت تنتقى ما له

 .داللة خاصة، حىت لو مل يكن يهمنا ىف ظاهر الوعى

 أميمة رفعت. د

املقيمني لطاملا دخلت ىف مناقشات وجدل مع األطباء .........
.على تعريفهم بأنفسهم ملرضاهم –وأحيانا إلجبارهم  –إلقناعهم 
أوصل هلم أنه من الضرورى بناء عالقة مع املريض خطوة أحاول أن

خطوة، وأوىل هذه اخلطوات بداهة هى التعارف باإلسم، وأن بعض
املسافة، واجز وتقربالتبسط والسؤال عن أحواله تزيل احل
 ولألسف فشلت ىف إقناع...وبالتاىل تسهل اخلطوات العالجية الالحقة

الكثريين هبذا، ال أعلم ملاذا؟ رمبا يكون الطبيب نفسه هو الذى
  خيشى إزالة العقبات وإقرتاب املسافات؟

 منذ عامني تقريبا الحظت القصور الشديد ىف املقابلة
interview طباء الصغريين واملرضى، والىت تبدأالىت تتم بني األ

بتسمع أصوات؟ بتشوف..(للمريض، بـ عادة، دون سابق إنذار
عدم الرد، ويكون رد فعل املريض بطبيعة احلال إما) خياالت؟

أو اإلجابة بالنفى، أو ترك املكان والطبيب واخلروج من
 مريض غري متعاون: الطبيب ىف ملفه ويكتب. املكتب

incooperative patientالغريب  ، واأللعن هذا التعبري:
وآأنه يسمعها هو denies hallucinations ينكر اهلالوس 

وقتها اتفقت مع . أن املريض يكذب وينكر اآلخر ويعرف عن يقني
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زميلني ىل على حل هلذه املشكلة، ووضعت برناجما لتدريب األطباء
 ، بعيدا عن جلنة التدريب باملستشفى، أى تطوعا)ملن يريد(

 ى، لتدريبهم على فن املقابلة، ومناقشةوبال مقابل ماد
العالقة بني املريض والطبيب وما يعرتى اإلثنني من مشاعر أثناء

إخل والدفاعات الىت....توتر، خوف، غضب، إحباط: املقابلة
توقعت هلذا....يستخدمها آل منهما للتغلب على توتره

ولكن لألسف تدخل آخرون هلدمه بعد شهر. الربنامج ستة أشهر
احد، وألنىن من هؤالء اللذين ينتقون معارآهم، فقد وجدتو

أشكرك إذا، ألن. ىف هدوء وقتها أا معرآة خاسرة وانسحبت
 "شفت غليلى"هذه اليومية 

 :حييى. د

برغم تقديرى للصعوبات الىت أعرفها، فأنا ال أوافق على
 .االنسحاب عادة، إال إن آان هناك بديل أآثر واقعية

 أميمة رفعت. د

املوضوع الذى أثاره جاك الآان عن الرتجيح بني لفظ هل..مل أفهم *
خاص بالفرنسيني فقط؟ إذ ان هذا هو فرض non ولفظ النفى nom اإلسم

  أعتقد؟ التشابه ال يوجد إال ىف اللغة الفرنسية فقط على ما

 :حييى. د

هذا صحيح، املعىن ال خيص الفرنسيني طبعا، لكن تصادف أن
رنسيا فسهل استخدام لفظ له نفس النطق ألداءآان ف" الآان"

معنيني متكاملني، ويظل على اللغات األخرى أن ترتجم املعىن ولو
داللة حضور األب امسا مفروضا"استعملت لفظني، املقصود هو 
هذا على قدر –منوا ) تقمصه(وضرورة نفى االختناق بقميصه 

ن أنفسهم جيدونما وصلىن ألنىن أهتته بالفرنسيه، والفرنسيو
 .، لغًة، وعلمًا"الآان"صعوبة بالغة ىف فهم 

 أميمة رفعت. د

آنت أنتظر تعقيبا على العالج اجلمعى بفارغ: سؤال 
غريت رأيك؟ صدقىن أنا ال أخشى أمل النقد ألنىن أعرف الصرب، فهل

  عن يقني أنه خملص وبَناء

 :حييى. د

وع، شعرتبعد أن بدأت ىف آتابة رد مفصل عن هذا املوض
أنه قد يعوق حماولتك ىف ظروفك، خاصة وأنا أعرف مساحة
احلرآة ىف هذه املستشفيات، مث إن خربتى خمتلفة متاما ألن املرضى
الذين يشارآون ىف العالج اجلمعى الذى أمارسه غري متجانسني

وهم على مستوى) يشملون آل التشخيصات بال استثناء(
والعقد" ىف اية النهاية،العيادة اخلارجية، وهم خمتارون 

 شديد التحديد بالغ االلتزام "العالجى

فضلت أال أآتب جتنبا ملقارنة غري موضوعية ليس عليك إال أن
تكملى ما هو متاح وتالحظى النتائج، وتسأىل فيما تريدين

 .أوال بأول، مث نرى
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 :حييى جعفر.د

هل مازالت العالقة بني املواقف النمائية التطورية
املربجمة تطوريًا والعامل االآتئاىب-نوىالبار-الشيذيدى: الثالثة

 .صعبة ومتعددة اجلوانب؟) املتفق على تسميته واقعى(اخلارجى 

 :حييى. د

 نعم هى آذلك

 :حييى جعفر. د

معرتض ىف هل جيوز استعمال جانب واحد ىف العالقة بني 
- بارنوى-شيزيدى: مبا حيمل من برامج سلسلة النمو الداخل
 واخلارج لتفسري رحلة بشرية؟) S-P-Dا والىت امسيَته( اآتئاىب

 :حييى. د

انت تعلم يا حييى أنه ال جيوز استعمال جانب واحد ىف أى
 .شئ أيا آان، وخاصة فيما يتعلق بسؤالك هذا الذى مل أفهمه

عذرا، رمبا آتبته –أما بقية السؤال فلم أفهمه أيضا 
 :السكرتارية خطأ هكذا

 ...."S-P  وتوافر وإتاحةالرحم ىف مقابل الشارع
أم املسافة والفجوة –اجلانبني ىف احلالة عوامل إمراضية 

أم إن األب رحم –أم اختيار أب أم اختيار الطفل  –بينهم 
 "Pآخر خارج املنزل أدى اختفائه إىل توىف

 :حييى جعفر. د

تذآرت عاشور الناجى اللقيط العرجبى النامى املغامر
مع مشس الدينالوالدة بتصديق احللم ورؤية املوت وإعادة 

 )استمرار رحم األم والعالقة بالعجوز الثرية(

 :حييى. د

هناك ملمح بعيد يغرى بأن مث تشاهبا، لكنىن استبعد متاما
أية مقابلة من أية درجة آانت، فعاشور الناجى العرجبى،
ليس له أدىن عالقة بعم عبد الغفار العرجبى إال ىف اسم املهنة،

يكن أبا للجميع، وال هو فتوة، وال هوعم عبد الغفار مل 
 وال هو.. قائد، وال هو مثل أعلى ، وال هو والهو 

نقدى –أو إعادة قراءة  –مث إىن أرجو أن تقبل اقرتاحى بقراءة 
 مللحمة احلرافيش وبالذات لدور وماهية عاشور الناجى، ىف املوقع

**** 
 )2 -3: (ما زال عم عبد الغفار يعلمنا 
 !ابة والبيت الرحمبني الشارع الغ 
 هاىن عبد املنعم. د

 الشيزيدية، (بلغىن وجوب توازن املواقف الثالث 
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وآأا عناصر حرآية اساسية، اختالل) البارنوية، االآتئابية
احدها يؤدى إىل اضطراب عضوى، ومن هنا يلزم االنتقاء

 .التلقائى املستمر واحملافظة على التوازن ما أمكن

 :حييى. د

، وإن آان التوازن الذىأشكرك على هذا اإلجياز املفيد
فهو حرآية compromiseأريد التأآيد عليه هو ضد التسوية 
على آل اإليقاع احليوىدائبة لربامج متكاملة، لعل أمهها هو 

املستويات، ذلك اإليقاع الذى يعيد هذه املواقف باستمرار،
امتالًء فبسطًا، امتالء فبسطًا، امتالء: باستمرار، باستمرار

دون أن تكون اإلعادة جمرد تكرار حرىف، وأيضا. ..فبسطًا، 
مع عدم تساوى الضلعني، هذه "الدخول واخلروج"برنامج 

عناوين حتتاج تفصيال يستغرق عمرا بأآمله، أشكرك مرة أخرى،
 دعنا نبدأ، دعنا نواصل،

 من يدرى

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن موقف اللوم والرفض لبعض احلاالت مثل حالة عم عبد
الغفار الذى يلزمنا طول الوقت ملثل هذا النوع من احلاالت
 .وأعتقد أنه ىف األساس هو بداية لفهمنا وتفاعلنا مع احلالة

 :حييى. د

ال أحد يطلب من املعاجل أن يقبل على طول اخلط آما البد
أنك الحظت هذا غالبا ىف باب اإلشراف عن بعد، وآل من اللوم

 . عالج باملعىن التقوميى أو األخالقى والرفض ال يستعمالن ىف ال

 أسامة فيكتور. د

آيف أن مراحل العالقة باملوضوع ال تعترب مراحل منو ولكنها
 آليات حياة ميكن أن نلجأ إليها دائما ما ظهرت احلاجة إليها؟

 :حييى. د

 .. عندك حق، املسألة حتتاج إىل توضيح

أن املسألةآنت أحسب أول ما قرأت نظرية العالقة باملوضوع 
هبا الطفل ابتداء، لكنىن تبينت   هى مراحل منو أساسا، مير

وأضفت أا آليات موجودة طول حياتنا، وهى تتكرر بإيقاع
حيوى، وتتوقف آفاءهتا وصحتها على تناسبها مع املوقف الذى
حيتاجها، فإذا غلب موقف منها ىف وقت ال حيتاجه، أو إذا تضاربت

أو   Oneness ست على حساب الواحديةاملواقف وتداخلت وتناف
 .فهو املرضعلى حساب األداء الالزم والنمو، 

 
 أسامة فيكتور. د

ال يوجد موقف أفضل من موقف إال مبا يتعلق مبدى التناسب
 مع املرحلة الىت تنشط فيها آليات أحد هذه الربامج لتالئم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   3660
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احتياجات املوقف اخلاص الذى أثارها والذى طلب تنشيطها أعتقد
تجعلىن أعيد النظر إىل نفسى أو أىن أراهاإن هذه اجلزئية س

 .مبنظور خمتلف وبالتاىل أيضا نظرتى للمرضى وملرضهم خمتلف

 :حييى. د

هذا طيب جدا، وهو أحسن من الرد الصعب الغامض الذى
 . رددت به عليِك حاال

 ة فيكتورأسام. د

هذه الربامج مجيعا، وبنفس الرتتيب، موروثة مبعىن أن.... 
اإلنسان يولد هبا آنت أرى ذلك جيدا ولكىن مل أستطع البوح
به، عشان ما حدش يرتيق حىت قرأت إضافتك ىف آخر هذه الفقرة

هذه –أساسا  –، لتوضيح أن العالقة باألم ليست هى الىت حتدد 
 .راملواقف الواحد بعد اآلخ

 :حييى. د

 شكرًا 

 أسامة فيكتور. د

إن العالقة باألم أو بأى آخر تساهم ىف تشكيل: ... إذن
ىف –آما أشرَت ىف أخر فقرة  –هذه املواقف املوروثة أو تساهم 

سرعة منو أو بطء منو هذه املراحل وتلعب العالقة باألم دور
اأساسى ىف توليف هذه املواقف بعضها مع بعض وىف تنشيط أحده
على حساب أحدها على حساب اآلخر أى إن العالقة باألم هى
املسئولة عن إعطاء الفرصة للتناول اإليقاعى وللجدل

 .التكاملى أو إجهاض ذلك

 :حييى. د

هذا بعض ما أعنيه، مع إضافة أا ليست األم فقط، وإمنا
 .األم ومن حيل حملها أو معها حسب مراحل النمو

**** 

 بداية بال اية: جنيب حمفوظ: تعتعة

 أنس زاهد. أ

 - لن أقول ايات -أتفق معك دآتور حييى ىف أن خواتيم 
أعمال جنيب حمفوظ آانت حتتوى على بدايات مفتوحة على

ذلك بيدى ىف آل آدت أملس. نفسها احتماالت أآرب من البداية
 .إخل ..من أوالد حارتنا، احلرافيش، لياىل ألف ليلة

 :حييى. د

ىل حتفظ ناقد آررته شخصيا على خواتيم جنيب حمفوظ، إذ
وصلىن غالبا أنه برغم أا مفتوحة، إال أا أآثر فتورا من
 زخم املنت الكلى ىف أعماله، وقد نبهت إىل ذلك ىف بعض أعماله 
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، آما ورفضت"التوت والنبوت"رافيش فصلخاصة ىف ملحمة احل
قادر على) عرفه/السحر(داللة اية أوالد حارتنا وأن العلم 

 .أن حييى اجلبالوى، أو هو يعد بذلك، أو حىت يأمل ىف ذلك

 أنس زاهد. أ

لكن هناك عمل واحد لنجيب حمفوظ أعتقد أنه آان حيتوى
تعىن.. شيءتعىن الال. هنا تعىن مأساة والنهاية. على اية

الرؤية الىت حتملها إا رواية الطريق الىت أميل إىل. العدم
 أآثر مما أميل إىل غريها من رؤى حمفوظ وخامتاته الىت تؤسس

..الطريق سينتهى بنا إىل العشماوي. لبدايات جديدة دوما
 أن أآفر به يوما هذا ما أرجو. إىل العدم

 :حييى. د

ستحدث، فهل اإلنسان أقل منإذا آانت املادة ال تفىن وال ت
 . ذلك

 "أن تكفر بالعدم يوما"أمتىن فعال 

أو حني نصبح قادرين على ختليق الوجود من العدم، آما
 .يتخلق الشىء من الالشىء

 رباب محوده. أ

اعجبت جدًا بوصف الكتابة باملخاض وإا عملية والدة
بدا ىل هذا الوصف شديد. وجتسيد الكلمات بنوع املولود

غراء ملواصلة القراءة، هذا يسرى أيضا على وصف جمموعةاإل
 الكتب بالذرية اجلميلة وحفلة السبوع هى النشر

احسست اىن انتظر املوت منذ والدتى ولكن دون معرفة، آيف
 ان املوت يكون بدايه 

ينتقل الوعى الفردى اىل الوعى الكوىن اىل وجهه اهللا"
 "تعاىل

 فاين النهاية البداية

 .له مشوار انتهى له اآلخرونهى تكم 

 :حييى. د

قبلت آل تعقيبك برتحيب، مع حتفظ شديد على اجلملة األخرية،
ألنىن ال أتصور أننا نكمل مشوار اآلخرين أو أن اآلخرين
يكملون مشوارنا فقط، وإمنا أتصور أن مث امتدادًا من الوعى
اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه احلق تعاىل مبا ال أستطيع

 .تفصيله

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك متامًا ىف أن مجيع إبداعات جنيب حمفوظ تلوح
دائمًا لنا بأن مثة اية وتكتشف دائمًا أنه ال ينتهى إال

 .ليبدأ
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أعجبتىن رؤية حضرتك ىف النهاية املفتوحة وذلك: مالحظات
عند انتقال الوعى الفردى إىل الوعى الكوىن إىل وجهه اهللا

 !!فنعم إذن أين النهاية؟ تعاىل،

 :حييى. د

 . يبدو يا نادية أنك فهمت ما أعنيه أآثر مىن 

 .شكرًا

 إسالم ابراهيم. د

 هل هذا نوع من االعرتاف باجلميل أم الوفاء أم املدح؟

 .احسست إن ما قرأته حاله من تقارب وحتاب وتناغم بني املبدعني

 :حييى. د

 رمبا آل ذلك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 تجب الغيب ليكشفاح
 اطيافه فيومض

 فيغشى السدرة
 

 مث حيتجب
 لنكدح اليه

 فال يوجد
 اليقني اال اذا صدق 

 !!!بالال سوي
 والال اية

 
 املعرفة يقني الوقفة

 !!!باملعرفة تنتهى بالظن
 

 تدور االفالك ىف مداراهتا
 اذا ثبتت الوقفة

 
 ثباهتا وما أصعب

 اىل ان نالقيه

 :حييى. د

 أهال

 د أمحد الرخاوىحمم. د

 ىف راىي ان اهم ما مييز جنيب حمفوظ وعبقريته ىف نفس الوقت
هو اميانه املطلق بفلفسة احلياة وحتمية انتصار الوجود آما

  خلقه اهللا

 خلقتىن يا رب آما خلقتىن  ارب آماي
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املبنية على ظل جنيب حمفوظ اآثر املتفائلني حبتمية احلياة
 جسدها جنيب حمفوظ ىف ملحمة تطول الوق!! قيم املطلق املرن 

 .احلرافيش ومل ييأس أبدا

بالالاية وعندما اعطاه اهللا العمر النه آان من املؤمنني
حان االنتقال من وجود اىل وجود اختاره اهللا ليكمل الكدح
اليه ىف رحابه معه به واليه طول الوقت

 اذن ماذا؟

اال يقنيشيئا فهو انه ال يقني  اذا آان جنيب حمفوظ يعلمنا
 احلياة نفسها بكل مرتادفاهتا طول الوقت

  من يياس فهو خيسر نفسه قبل اى شئ وانه 

الناس اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع"\وانه 
 "\فيمكث ىف االرض

اجلالل آل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو"\"\وانه 
 "\واالآرام

 !!!!!!!هوان املوت ال جيهز على احلياة واال اجهز على نفس

 :حييى. د

 .وسهال... 

**** 

 12-12بريد اجلمعة /حوار

 رامى عادل. أ

مبعثه إحاطة ماذا تعىن بتلبية نداء املرأة، وآيف يكون
هوضد ما  -االن–تغلبىن آراهيه : الطبيب وصدق احتياجه

 احلريه ان اصبح ماؤنا غورا؟ حريه، آيف تعيش

 :حييى. د

إذا آان لديك الوقت والصرب يا رامى، أرجو أن ترجع إىل
حرآية"، ىف عملى "عن احلرية واجلنون واإلبداع"الفصل الثالث 

 "الوجود وجتليات اإلبداع

 مدحت منصور. د

 بالنسبة لرد حضرتك على الفقرة األوىل من تعليقى على
اإلشراف على العالج النفسى فأعتذر إذ فاتتىن العبارة الىت

ومل أحلظها إال ىف القراءة، "عالقة إا تبحث عن"تقول 
اإلنسان الثانية ورمبا هذا ما قصدته عندما آنت أوضح أن

أحيانا يلف ويدور حول قرار ما، وينشد االستشارات النفسية
 .أو خائف من أن يقرر رد أنه عاجز

 :حييى. د

 ملحوقة
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 مدحت منصور.د

أنا لدى شئ من شجاعة، ولكنه ال يسعفىن أمام حضرتك ألنىن
..ما أخشى أن أجتاوز حدودى الىت ال أستطيع حتديدها جيدادائ
مشروعا بعد إذن حضرتك نسميه مشروع التالمذة نقوم أقرتح

اإليقاع احليوى دون تغيري فيه جبمع آل ما قيل وآتب ىف نظرية
حرف أو فاصلة ونتبادل املعلومات بالربيد اإللكرتوىن وما أن

لى حضرتك وتقرر حضرتكيكتمل املشروع نقوم بطباعته وعرضه ع
 .الرفع على املوقع أو تنقيحه أو أى شئ آخر إذا آان يستحق

جيد آما من بذلك يستطيع الزائر العادى مثلى أن
املعلومات عن النظرية وقد حادثت أحد األطباء النفسيني
الشبان والذى يعمل مبؤسسة دار املقطم وحتمس للفكرة وأوآلت

حضرتك وبذلك نكون اثنني وافقتله اإلشراف على املشروع إذا 
 وآمل أن ينضم آخرون، مرة أخرى أطمع ىف سعة صدر حضرتك إن

 .آنت جتاوزت حدودي

 :حييى. د

أنا يا مدحت مل أآتب النظرية بعد، اللهم إال موجزا ال
يفيد، وحملات متفرقة وردت ىف النقد أو التفسري، سواء للنص

 . البشرى أو نقدًا للنص األدىب

اسك، ومن املؤآد أنىن أحتاج لكل عون من آلشكرا حلم
 .واحد

 )2008-12-5 بريد اجلمعة/حوار(مدحت منصور . د

بالنسبة للتعتعة أن اهلدية وصلتىن ثالثية ابتداء: أوال
تاذى إىل تقسيمتني على اللحنألنه من أس من شكر أنا فخور به

مواقع القصة باسم جارى نشر أحدمها ىف إحدى) القصة(األساسى 
أوافق حضرتك أيضا أن اإلبداع ال جيوز نقده مسودة،. املثلث

إعطاء اربني اجلدد فرصة آى تتبلور احملاوالت وعدم آما جيب
احلكم املبكر على حماولتهم وآما فعلت سيادتك معى وأذآر

تك أىن أرسلت ىف إحدى املرات حماولة تافهة وسطحية وقدحضر
 .قومتىن تقوميا لن أنساه ىف احملاوالت املقبلة

األحالم ظهر ىل جليا مستوى ىف التعليقات على: ثانيا
األخرى التحريك احلادث فينا مجيعا من النشرة ومواد املوقع

دموالىت نلجأ إليها إما استطالعا أو اضطرارا، حنن اآلن نق
ونرتاجع ونفكر ونتساءل وننطلق ونتوقف لنعيد الكرة

 .والكرة

أمجعني وجيعلنا مؤهلني آى شكرا وربنا ينفعنا بك والناس
 .ننفع غرينا

أمجعني وجيعلنا مؤهلني آى شكرا وربنا ينفعنا بك والناس
 .ننفع غرينا
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 :حييى.د

أعتقد أن نشرك أعمالك حيث ذآرت، بعد حتفظى السالف
الذآر، هو نتيجة طيبة هلذا التحفظ، أما دور هذه النشرة

هى) تقريبا(ما يأتيىن من تعليقات فهو مازال حمدودا، وآل 
 . تعليقات قسرية، وليست تطوعية 

 . دعنا نصرب ونأمل

**** 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد 

 األخالقى/الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى

 حممد الشاذىل. د

أذآر دومًا سؤالك يا سيدى عندما نعرض عليك حالة أثناء
 ..االشراف

 !"هل ترضى هلذه املريضة ما ترضاه الختك أو أمك؟"

 !"بابنتك؟ هل أنت مشغول هبذه املريضة آانشغالك"

هذه آانت البداية ىل، حني آنت أعجز وأتوتر حني أرى
موقفى الشخصى يطرح نفسه بقوه أثناء العالج، حينها أسأل

يا ترى ماذا يكون موقفى لو آانت هذه"نفسى ذلك السؤال 
أو ماذا سأقدم ألخى أو أىب لو آان ىف هذا! هى أخىت أو ابنىت؟

 !"املوقف؟

على -مله، زادت الرؤيه وضوحًا، حني بدأت أرى ذلك واستع
"..أنا"فهذا هو أنا، أعاجل مبا هو  –عكس ما آنت أتوقع 

 ..هذا البىن آدم ىف مقابل هذا البىن آدم

املعاجل الناضج مثل األب الناضج الذى يسمح ألبنائه
املعاجل الذى يشارك/ بالنمو وباالختالف عنه ويظل هو األب 

 ..الرؤيه ويدفع أو مينع

مبا حيمله من ثقل إنساىن وآدمى ليس –أظن أن هذا املوقف 
يصل للمريض بشكل مباشر أو غري مباشر، وأظنه –بالقليل 

 .حيتاج النسان له لون وطعم بقدر احتياجه إىل معاجل جبانبه

 :حييى. د

 هذه رسالة طيبة جدا، تطمئنىن على بعض ما أريد توصيله 

ة صعبة، إذا أردنالكنىن أذآرك يا حممد أا صعبة صعب
 .األمانة مع أنفسنا

***** 

 )26(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 البيت الرعد من اخلارج إىل الداخل، وبالعكس: الذات
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 مروان اجلندى.د

، هل له عالقة"فرض أن الشقة أو العربية امتداد للذات"
باإلحساس باألمان مثال عند العودة للمنزل من سفر أو بعد

 فرتة غياب طويلة؟

 :حييى. د

 رمبا

 عالء عبد اهلادى. أ

عشر شهور، حيث اا متزوجهمل أفهم سبب ظهور الرهابات منذ 
 .سنة ومقيمة بذلك املنزل الذى حيدث هلا رهابات منه 13منذ 

 :حييى. د

 لكل شىء أوانه 

 رمبا امتأل الكوب، ففاض

 هالة محدى. أ

مش فامهة امشعنا ىف بيت جوزها بس على الرغم أن بيت أمها برضه
عشانمكانش فيه احتواء طول الوقت األم مشغولة عنها برضه، ميكن 

 مش عارفة؟. آانت حاطه أمل آبري أن األحوال ملا تتجوز وماحصلش آده

 :حييى. د

وجهة نظرى ىف الرد مبا يرد -على ما أذآر–أظن قد شرحت 
 .على أغلب تساؤلك

 هالة محدى. أ

وصلىن استغراب أا حتس باخلوف الشديد من الرعد تقوم جترى
ا خياف جيرى علىمن جوه لربه رغم أن الواحد بيعمل العكس مل

احلتة امللمومة اللى حتميه، باستغراب أا بتجرى على املكان
 .اللى بيسبب هلا الرعد واخلوف

 :حييى. د

 أظن أن هذا هو ما هداىن إىل الرد املنشور 

 حممود حجازى. د

وعالقة"أرجو توضيح ساعات الشقة وساعات العربية تبقى امتداد للذات 
 .الذات اجللد آما ورد ىف الندوة العلميةده بشفافية حدود الذات و

 :حييى. د

 رفيق حامت، .لعلك تقصد الندوة العلمية الىت قدمها د

أنا أذآر إن العالقة الىت أردت توضيحها ال ختتص بشفافية حدود
ىف مواقف" امتداد الذات"الذات، وإمنا جيوز أا توضع مع فرض 

 . تفصيل قد أعود إليهبذاهتا ىف األحوال العادية، وهذا حيتاج إىل
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 هاىن عبد املنعم.د

رأيت ىف رفض زوجها للذهاب للطبيب النفسى على أنه عدم
رؤية واهتمام، وحىت ضغطه عليها للذهاب إىل الطبيب

ال أدرى. وانتظاره بالسيارة باألسفل أيضا أنه عدم اهتمام
 ).مش إنه الحظ التحسن. (آيف؟ باين ده اللى أنا حسيته

 :حييى. د

 .ذا رأى يستأهل النظر، فعاله

 أسامة فيكتور. د

اجلسد ساعات بيقول"تعليق على أول عبارة ىف آخر فقرة 
 "اللى ما نعرفشى نسمعه من غريه يا شيخ،

ملسة بشر.. ملسة يد ليد.. أؤيد ذلك وأعتقد ان اللمسة
وال العالقة آلها حىت) بوسة(يعىن مش حاقول القبلة  –لبشر 

ن تقول ما ال تستطيعه لغة الكلمات فلغةتستطيع أ –التمام 
اجلسد أقوى وأعمق من لغة الكلمات وأعتقد إن من حياول
تفاديها يصبح مريضا، ومن ميارسها دون إحساس مثله مثل

isolation of affect) مش عارف ترمجته بالعرىب(دفاع الـ 
 .الذى يستخدمه املصابني مبرض الوسواس القهرى

 :حييى. د

، أرجو أال تستسهل إطالق صفة املرض هكذا منربنا خيليك
 مظهر واحد أو سلوك واحد، إعمل معروفا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا حاسة أن فيه أمل آبري أوى ىف احلالة، دى وأا... 
 .سوف تتحسن بشكل آبري

 :حييى. د

 على اهللا

 مىن أمحد فؤاد. أ

بس حاسه إن فيه حاجة آبرية مستخبيه هيه: مالحظات اخرى
 .اللى خملية الدنيا واقفة آده

 :حييى. د

 طبعا

 رامى عادل. أ

 فيطوقها، يعربد مبالحمها، تبلغ زورقها يتسلل الصوت
 متخفيه، حيملها

 :حييى. د

 لعله آذلك
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 على الشمرى.د

اإلشراف على العالج: التدريب عن بعد مادام املوضوع
النفسى وفيما خيص مريضة الدآتور الشافعى اليس من األجدى
يادآتورحيى ان يشار اىل التشخيص املبديء على األقل ىف اية

ومالمح العالج من اجل ان تكون الفائدة أعم خاصة التدريب
يتم اإلشارة اىل اهم للمبتدئني ىف العالج النفسى وان

التقنيات واالسرتاتيجية ىف التشخيص والعالج مادام اننا ىف
سى اوان لسيادتك رأىالتدريب واإلشراف على العالج النف صدد
اخلوف هو جزء من القلق وان اخلوف وآما هو معلوم ان. أخر

حاالت اهللع او انواع خمتلفة قد تبتدى من القلق اخلفيف اىل
الذعر مرورا بطائفة قد تطول من الفوبيات املختلف وبصفتك

بذاهتا ىف جمال العالج النفسى فاننا نطمع آثريا مدرسة قائمه
والتحليل الدقيق ملثل هذه بسيط والتفسريبالتوضيح والت

 خبري احلاالت متمنني لكم دوام الصحة والسعادة وآل عام وانتم

 :حييى. د

 وأنتم بالصحة والسالمة والنقد البناء واليقظة، وبعد 

بالنسبة للتشخيص ترددت آثريا ىف أن أذآره ولو بالتقريب،
م، وجهة نظرىوناقشت ىف ذلك بعض زمالئى وزميالتى، وعرضت عليه

من أنىن أخشى إن أنا ذآرت جمرد احتمال التشخيص فإن ترآيز
القارئ النفسى خاصة سوف ينصب على قياس صحته مع طرح

ليس: "مثال: احتماالت تشخيصية أخرى، وسوف يدور النقاش حول
 هكذا حيث أن العرض آذا ميكن أن يظهر ىف التشخيص آيت،

رقها املرض هى آافيةوهل املدة الفالنية الىت استغ
 للتشخيص الفالىن

 ..وهكذا

"الفتة"هبذه الطريقة، قد يتحول االنتباه إىل احلوار حول 
ليست هلا أولوية ىف التخطيط للعالج أو مساره، وإن آانت ذات

 ).االحصاء أو النشر مثال. (أمهية ىف ذاهتا ألغراض أخرى

"ت وأحوالحاال"، وآذلك "اإلشراف عن بعد"مث مرة أخرى إن باب 
حيدد نقطة معينة ىف حدود أسئلة حمددة بقدر املعلومات املتاحة،
ويتناول هذه النقطة بالتحديد باملناقشة، وآمل مع مضى املدة

 . والتتبع والربط أن حنقق اهلدف الذى ورد ىف تعليقكم اجليد 

وأخريًا، فإنه توجد دائما ىف باب اإلشراف عن بعد ما خيص العالج
دوية أو بتطور نوع العالقة أو باختاذ قرار ىف موقفسواء باأل

بذاته، آما توجد دائما إشارة تتناسب مع السؤال اخلاص بالعالج، 

وأعتقد أن تفصيال أآثر من هذا قد يكون مفيدا ىف موقف
 آخر، وليس ىف حدود هدف هذه النشرة احملدود 

أما املعلومات الىت تفضلت هبا مثل طيف اخلوف والقلق
املخاوف فهى مفيدة والزمة ومهمة نشكرك عليها وعلىو

 .مشارآتك التكميلية هبا
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**** 

 قصة ىف مقال مقال ىف قصة، : يوم إبداعى الشخصى

 "حبث علمى"تقرير عن 

 :أنس زاهد. أ

 .. ىف اهلاوية نقع.. أن نوقع يعىن أن نقع 

لكن ذلك ال يعىن أننا  وأال نوقع يعىن أال نشارك ىف اجلرمية 
 . لكرامتنا آبشر أخلصنا

رمبا هو تواطؤ نبيل ،.. عدم التوقيع نوع من التواطؤ 
:آنت أردد بفخر أن شعارى ىف احلياة هو. اتواطؤ لكنه يظل

اآلن أنا أآتشف بسبب. نعم إن مل تستطع أن تقل ال ، فال تقل
نصك يا دآتور حييى، أن أضعف اإلميان يتساوى أحيانا مع

فعندما تكون الكارثة عظيمة، يصبح عدم.. الكفر البواح 
وحجم األزمة أو الكارثة أو التوقيع خيارا ال يتناسب

  .)مسها آما شئت(اة املأس

معرفتنا مسبقا بأن ذلك لن هل مننتنع عن التوقيع مع
باملاء يغري شيئا؟ هل نقلد بيالطس ونكتفى بأن نغسل أآفنا

ونعلن براءتنا من سفك الدم الطاهر؟ ملاذا ال يتطور املوقف
لكن هل. بالقلم من الشبك، أو حىت وطأه باألحذية إىل القذف

 العواقب الىت سيجرها علينا؟ ثري آهذا،يستحق عمل حمدود التأ

  ما احلل إذن؟

؟..يرضى ضمري تواقيعنا  هل احلل أن نعيد آتابة النص مبا
 وحىت لو فعلنا ذلك، فإم سيؤولون النص ويستخدمونه

  . ليسرقوا منا حق التوقيع

ألنه اجلنس البشرى يا دآتور ال يقدر التوقيع حق قدره،
العقل ىف قراءة النص ما إال يعترب من األصل، أن إعمال

 . احتياجاته األساس رفاهية خارجة عن

 ومع ذلك فإنىن سوف أفكر ألف مرة، ىف آل مرة، قبل أن
 أوقع

 :حييى. د

نادرا يا أنس ما يأتيىن نقد جاد هبذه املسئولية ،
وبالتاىل فأنا ال أشكرك ألنك فعلت ما هو جدير بك، فأنا

 .عن زوربا وزارادشت احرتمك ناقدا منذ قرأت آتابك 

هل تتصور يا أنس أن هذه القصة املقال، أو املقال القصة
، وأن آل أعماىل اإلبداعية مل يتناوهلا أبدا 1980آتبت سنة 

– الواقعة(ناقد جاد هكذا، حىت ثالثية املشى على الصراط، 
مع أن اجلزء األول) ملحمة الرحيل والعود – مدرسة العراة

 والثاىن أخذا جائزة الدولة التشجيعية ألسباب
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أتبني اآلن أا مل تكن موضوعية متاما، رمبا، مع شكرى لكل من
تبادل": مسح هبذه الفرصة، حىت أعماىل النقدية اجلوهرية مثل

املنشورة) نقدا(والتنظريية  ،"أصداء األصداء"و "األقنعة
، مل حتظ بأى نقد أو نقد على"حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"

وغريه البد أن يبلغك أمهية احرتامى  اخل، آل هذا... النقد 
 . جديتك وفرحىت بوعى التلقى هكذا

 مروان اجلندى. د

كِّم أن يعرى ضمريه، أن يتعرىنعم هى حمنة أن يضطر احمل
 .أمامه ولكن هل آل احملكمني يفعلون ذلك؟ ال أعتقد

إن األحباث حاليا ليست أحباث أصال، أعتقد أن هذا حال البلد - 
 .ىف جماالت آثرية، فقد فقدت األشياء مضموا وأهدافها احلقيقية

أن أفعل اآلن ما أنا ال أوافق عليه، وحني أمتلك"فكرة  -
، ال أحبها وال أعتقد أا تفيد،"قدرة على التغري أفعلال

حىت بعد أن أمتلك"وأعتقد أا سلبية وال تؤدى إىل تغيري 
ماذا أفعل ىف هذه الفكرة إذا آانت هى غالبا ما" القدرة

تكون احلل ىف الكثري من األمور وأعتقد أن بالدنا العربية ومبا
يع اآلن، حني منلك القدرةحنن ال نستط"آانت تسري هبذا املنطلق 
برآة"وأرى أن ما وصلنا إليه هو " على املواجهه سوف نفعل

أدت إىل" دماء جتمعت من أشالء أطفال بني الثالثة والسادسة
 . حتولنا إىل آتل هالميه ليس هلا مالمح وغري قادرة على فعل شئ

 :حييى. د

 وصلىن أملك ورفضك 

لناقد أنس زاهد، السابق لك حاال، لكنىن أرجوك أن تقرأ تعقيب الصديق ا

وتالحظ حتوله الواقعى املؤمل حني بلغته الرسالة، وآذا
 .تقرأ ردى عليه

 شكرا لكما 

)ميكانزم(علما بأىن حذر جدا من أن نستدرج إىل حيلة 
 التربير بالفصل احلاسم بني االسرتاتيجية والتطبيق، 

 خماوفك هلا ما يربها 

صف األحباث هكذا، فهناكوأخريا أحذرك من تعميم و
 استثناءات آثرية

 حممود حجازى. د

هل هى مشكلة هذا الباحث أم أا مشكلة: مش فاهم
 .املنظومة آكل الىت يعمل هبا الباحث

مل أفهم عالقة توقيع حضرتك وإحكام قفل السجن املعلق
 املدىل من اهلليوآوبرت؟

 "وافق إال من وافقهشخص ال ي"خمضوض فعال يا دآتور حييى هل حضرتك فعال 
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 :حييى.د

يؤسفىن هذا االجتاه الذى يسارع باستنتاج موقف املبدع من
نص من نصوص إبداعه، أو حىت من جممل نصوص إبداعه، االبداع
يا حممود إبداع ال أآثر وال أقل وهو حيوى آل ما ميكن أن حيويه 

أما عن النقطة األوىل فأى سلبية يقوم هبا فرد منا هى
 سلبيات اموع مهما اختلفت النوعيات، وعليه أنإسهام ىف

 .يتحمل مسئوليتها وهو يدمغها

 عالء عبد اهلادى. أ

وصلىن إن وصف االحساس هبذا الشكل هو من أروع ما ىف هذه
 .اليومية

وصلىن أيضا أنىن ال استطيع أن اصف االحساس الذى سيطر على
ا ذآرته ملابعد أن قرأت هذه اليومية؟ األمل والسخط ليس مل

حيدث ىف لبنان وفلسطني وغريها، وليس ملا آل اليه البحث
العلمى، وإمنا لعدم مساح الرأى العام واحلكومات حىت بالتعبري
عن هذه االحساس، إنك قد فجرت قضيه من املفرتض أنىن قد سلمت
بصحتها، فعندما تقدمت ألستاذى باجلامعة بفرض قد اقرتحته

نوان للرسالة آان رد فعله انه قالحييى يصلح آع.انت يا د
انك لن تضيف هبذا أى جديد للعلم، وان هذه الرسالة هى
حتصيل حاصل وغري ذلك، مث اختار موضوعا آخر ارى انه لن يفيد

 .آثريًا رغم انه اآثر سهولة

 :حييى. د

أعرف أن املسألة ليست سهلة، وإذا آانت األحباث عندنا
ف، أو منهج متفق عليه، فقدمشر  تتأثر آثريا مبوقف استاذ

أصبحت عرب العامل خاضعة لعوامل أآثر خبثا وخطورة، ترتبط
بالتمويل، والنشر اللذان وقعا حتت تأثري مباشر وغري مباشر

 .أللعاب االستغالل والتجارة واالغرتاب

الىت تصلك مىن أثناء عرض حالة أو   أما بالنسبة للفروض
، فأنا أعذر أستاذك ىف التحفظاالشراف أو املمارسة اإلآلينيكية

،"العمومية"عليها، ألنىن أعرف أن فروضى عادة تكون شديدة 
والبحث العلمى، خصوصا حمدود املدة مثل اجناز رسالة ماجستري أو
دآتوراه جيرى عادة ىف سنتيمرت واحد معني، وهو يفحص فرضا له

 .معامل يصلح قياسها باملنهج املتاح، ال أآثر وال أقل

 مد الشاذىلحم. د

ال ميكننا أن ننفى مالنا من مسئوليه عما حيدث فنحن.... 
نشارك بتقصرينا ىف تفاصيل احلياه البسيطة ىف قتل وتشويه أى

 .معىن أو قيمة

لكن الظروف الساحقه الىت نعيشها تعلن باستمرار فشل
احللول اجلماعية وتدفعنا للحلول الفردية أو املغرقة ىف

به من أنانية وعمى وختلى وإلغاء مبا تلوح"الفرديه 
 .املسئولية حنو آخر نعيش به ومعه
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 اسالم ابراهيم.د

جدعان ىف حاجتني بس يا إما يعملوا حييى العرب.يا د
 .تقارير يا إما يشجبوا ويستنكروا لكن فعل مفيش

 :حييى. د

 أرجوك ، دعنا حنذر التعميم لو مسحت

 اسالم ابراهيم. د

رغم ان اليومية آلها سياسية إال ان بيت القصيدة آان
، وقد"حمنة ان يضطر املعلم ان يعرى ضمريه ان يتعرى امامه"

شاعر ناحيه العمل ىف هذا اال، جمال الطبحرك داخلى م
 .النفسى

 :حييى. د

 هل ميكن الفصل بني ما هو سياسة وما هو تعرية؟ 

أما حتريكك حنو الطب النفسى فال تنس أن الطب النفسى هو
ليست بعيدة عن السياسة أو البحث. جمال له جتليات آثرية

 . العلمى

 حممد عزت. د

إن أراد(توقيعه امام نفسه آلنا موقعون وآل مسئول عن 
وأمام اهللا، آلنا موقعون ولو باليأس الناعم) أن يرى

 .املخدر، ولو بالصمت العاجز

 :حييى. د

 .وصلىن هذا املختصر املفيد

 رباب محوده. أ

 هل االستقاله هى احلل؟

تعلمنا منك ان الفعل هو احلرب اى فعل، فهذه هى
 .املشارآه، ولكن االستسالم ال جيىن شئ

 :حييى. د

أى انسحاب هو مشارآة ىف اجلرمية، واالستقالة انسحاب، إال
 . أن تكون استقالة إىل جمال أآثر واقعية وأرحب مساحا 

 .فعال الفعل هو احلرب، وهذا هو شرف الوجود

 أميمة رفعت . د

الثمانينات؟ آم مرة هل آتبت هذا النص ىف! يا اهللا
..قبله وحىت اآلنإضطررت ملثل هذا منذ ذلك الوقت ورمبا 

ومستقبال؟ أنا ال أحسدك على موقفك، وال أمتىن أن أآون مكانك،
!يا اهللا .. مكانك أتأمل، وأتأمل، وأتأمل وآلما ختيلت نفسى

 ...آان اهللا ىف عونك .هذا صعب
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 :حييى.د

هو ىف عوىن فعال، وهو سبحانه يشرفىن هبذا األمل، فاحلمد له،
البقاء على أرض واقع شائك،لكل من شارك ويشارك بوعى ىف 

 .وهو يعلم ما ينتظره، فيختاره ويواصل

 وليد طلعت. د

ايه) قلبت علينا املواجع ( آملتنا وأوجعتنا يا أستاذ 
اللى فكرك، وال مانسيتشي، ما املنظومة خربانة آلها على بس

 )نفسى ماتكونش آده، ما انا متفائل مزمن برضه(بعضها 

 :حييى. د

 ال أوافق 

آانت خربانة هكذا فنحن مسامهون ىف خراهبا، ومسئولونإذا 
 .عنه ضمنًا

 وليد طلعت. د

أزعجك تاىن بالسؤاالت واإلحلاح القدمي، صحيح أنا سرحت 
ايه امكانية شوية مع الكتابة والشعر الفرتة اللى فاتت بس

وهل مؤسسة آبرية زى.حبوث بصحيح خارج إطار اجلامعات عمل
خاضت جتارب البحث املستقل عن الربطة مؤسستكم الطبية اخلاصة

 باجلامعة والكلية واملوافقات وملو الورق والشهادات
وجتميع املعلومات املتجمعة" عالنت"والرتقيات والنقل من 

أنا نفسى أحاول وأخوض التجربة، مسبقا أم ال، ولو آان ممكن
  فكيف؟

 :حييى. د

يلأظن أنه قد وصلك ضرورة حماولة االستقالل عن متو
الشرآات من ناحية، وعن وضع عقولنا حىت االختناق ىف أحذية
الصلب األآادميية من ناحية أخرى، لكن تظل مشكلة النشر
 عائقا هائال، فما قيمة البحث العلمى إن مل يصل إىل أصحابه؟

خربتى ىف هذه النشرة شديدة اإلحباط، ولو تابعت الذين
شبكة العلوم"الل أو رفض ما نشر فيها من خ   شارآوا ىف نقد

باستثناءات ال تتعدى أصابع اليدين الآتشفت "النفسية العربية
ان الرقم صغري جدا، مع أنىن أعتقد أن آثريًا مما ينشر هبا هو من

أو "تقرير حالة"صميم البحث العلمى سواء بالنسبة ملنهج 
 " حتليل بعِدى ناقد"أو " طرح فروض"أو " مراضىتفسري إ"

 مل تصلنا أية مشارآة علمية جادة من خارج دائرتنا

 ومع ذلك مل تتوقف النشرة 

 !!مل تتوقف  تصور؟

 ال أعرف ملاذا؟ 

 وال حىت آيف؟
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 )3-1(ودعمه بني اإلرادة واملعلومات " القرار"عن : عةتعت

 حممد شحاتة. د

 بداية، آل عام وأنت خبري وصحة وآما حتب وحنب

مث ال أحب أن أعلق على سلسلة بدأهتا قبل أن تكمتل لكن
ما دفعىن لذلك اآلن هو مشاهدتى لتلك احللقة وإحساسى بقدر

 .آبري من احلرية لديك

 :حييى. د

املشار" التقرير الرمسى"سوف اآمل مناقشة  أعتقد أنىن
إليه ىف النشرة، وهو الذى ناقشناه ىف حلقة العاشرة مساء

، إْذ"استطالع نتائج مرآز املعلومات ودعم اختاذ القرار"
 .حيتاج إىل عشرة نشرات على األقل

 حممد شحاتة. د

أنا معرتض ىف التعبري عن قلقك من اإلعجاب املبالغ فيه
بالتقرير من قبل املقدمة امللتزمة املهذبة وإيصال ذلك

حتاول –بقصد أو بدون اهللا أعلم  - للمشاهد بينما آانت 
 .على هذا وهكذا آثري من األمور لدينا" الغلوشة"

 :حييى. د

تك للتسجيل ىفتعقيبك هذا يعىن أنك تعقب على مشاهد
الربنامج التليفزيوىن املعاد، وهو نزل فعال باملوقع صوتا
وصورة، وعندك حق نسىب، ورمبا هذا هو ما دعاىن إىل العودة
للكتابة ىف هذا املوضوع، الذى قد يستغرق عدة نشرات آما

 .قلت حاال

**** 

 )2من  1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 املشاهدة، واحلوار املبدئى مع مقدمة احلالة: أوال

 رامى عادل. أ

 اسود مصباح وردى ىف ار

 :حييى. د

 امى حتتاج إىل املزيد احلالة يا ر

 ) 2من  2(برجاء قراءة ما نشر عنها اليوم 

 .مث أظن أنه سيلى ذلك جزء ثالث
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 "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )118  حلم(و) 117  حلم( 

 مدحت منصور. د

هنا يتضح معىن آلمة التقاسيم ومدى الصعوبة ىف أدائها
التقاسيمفقد الحظت انه عندما هبط إيقاع اللحن علت 

التوتر واحلرية اللتان تصنعان الطرب لتدخلنا ىف نفس اجلو من
قليال فقد آان وهو ما استعصى على مثال عندما حاولت إال

يأسرىن اللفظ ألخرج بلحن آخر يكون مطلعه وروحه هو اللحن
األساسى ولكن يفتقر هذا النغم وأحيانا يكون منفصال، رمبا

رغم أن املعلم مل. اآلخرين يم مناآلن أفهم معىن إيقاف التقاس
 وهل البد أن يتزوج لتكون له(يتزوج إال أنه له إبنة 

 .)إبنة؟

احرتمت هذا الذى تردد آلماته األلوف :118التقاسيم حلم 
فهو فاهم دين ودنيا وهنا يعلو إيقاع التقاسيم ليقلقل
اللحن األساسى ىف توازن ونغم بني اللحن والتقاسيم واهللا أنا

 .تسلم إيد حضرتك. نغريا

 :حييى. د

 هذا نقد طيب 

 .شيئا يستحق" يقول"آمل حني يكتمل العمل أن 
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