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 : مقدمة

ترتاجع املداخالت والتعقيبات دون أن يثنيىن ذلك عن
 فيما عدا–مواصلة احملاولة، الضيوف الدائمون يتوقفون 

 . ال جديد تقريبا–حممد أمحد . أسامة عرفة، ود.رامى ود

 على الشبكة العربية للعلوم النفسية ال أعرف"املنتدى"
بعد آيف أتعامل معه، ويبدو أنه حيتاج اشرتاك مدفوع

 .وتفاصيل أخرى

مازلت أتساءل آيف يدعونىن زمالئى وتالميذى باملئات 
اطرهم بقراءة بضعألشارك ىف ندوة أو مؤمتر مث ال يكلفون خ

ورقات أآتبها يوميا ألقول ما عندى، وال يعتنون بالتعقيب
 ، !!عليها، وآأن املؤمترات هبا فرص أوسع

أو لعلهم ال جيدون فيها ما يستحق حىت السؤال عن بعض ما
 .غمض فيها 

 .ما علينا أد الواجب ودع مايكون 

 البد أن خطًأ ما أقوم به أنا شخصيا،  

 أحاول تصحيحه إن آان قابال للتصحيح، حني أآتشفه س

أميمة هدأت من بعض مشاعرى هذه حني قامت.املهم أن د
 تعقيبها، من أحالم فرتة النقاهة ىف) 20(بقراءة آاملة حللم 

وبعد أن أثبت قراءهتا ىف احلوار اليوم لتغطية النقص،
اآتشفت أن قراءهتا هى، نقد متكامل، اليصح أن يدرج آحوار،

 فاستأذا بأنقراءة على قراءة، أو نقد للنقدو بل ه
"احملررون الضيوف"ىف زاوية ) يوم حمفوظ(ننشره اخلميس القادم 

 .هكذا

 )20، 19  احللم (2007-12-27يومية : أميمة رفعت. د
 ) 20(للحلم رقم قراءة آاملة 

 : حييى. د
 أميمة،. شكرا يا د
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إنىن بعد أن وضعت قراءتك للحلم: آما قلت ىف املقدمة
اخلميس" يوم حمفوظ"هنا، وجدت أن األنسب أن أنقله إىل 

األسبوع القادم لعل ىف ذلك ما حيفز نشر قراءات آاملة أخرى
 .وأخرى على نفس املنت بعد أن انتظرت طويال

ية للنقد األدىب مث نشرعندى حبث ألقيته ىف اجلمعية املصر
، وأعىندور القارئ العادى ناقدامؤخرا من سنوات أبني فيه 

 القارئ الناقد غري املتخصص أو احملرتف،" بالعادى"

 .ولعل نقدك للنقد هكذا هو ما آنت أعنيه بذلك 

ختتص" دورية نقدية"أميمة إىل .  دعوتى يا دمازالت
 وآنت أحسب أن هذه الزاوية احملدودة،قائمة" بأعمال حمفوظ

آل مخيس ىف موقعنا هذا سوف تبدأ بذلك مهما تواضعت
 .االجتهادات، ولكن آما ترين

أتساءل أين النقاد؟ وأين اَحلواريون مما أحاوله،وإىن 
 وحتاولينه هكذا؟

 ليس مهًما، 

 لكل شئ وقتة 

 وسوف يأتى ىف حينه،

، آما"أن منأل الوقت مبا ينبغى حىت يتحقق ما نأمل"املهم 
 :أسامة عرفة.يقول د

 )2008 - 2007احلصاد  (2007- 12 – 31يومية : أسامة عرفة. د
 أن حنيى اللحظة.. أن حنيا اللحظة 

 ال تأتي خري من انتظار حلظة

 احلرآة مفتاح الفرج

 : حييى. د
 يا عم) فينا، فيهم، ىف آل الناس، ىف ربنا(الربآة فيك 

 أسامة

 )بريد حوار اجلمعة (2007-12 – 28يومية : أسامة عرفة. د

  سيصبح أشبه بالربنامج الثاىن باالذاعة املصرية"املنتدى"
 .مقارنة بالربنامج العام

  عرىب وهذه مساحة مهمة املنتدى ملتقى

 أمر صعب) رة اليوميةبني املنتدى واحلوار والنش(الفصل 

 .نفسها لندع التجربة تطور 

 : حييى. د

مل أعرف يا أسامة بعد ما هو دورى ىف ذلك الذى امسه
 مجال ترك أستفسر، وسوف.، وقد أرسلت إىل االبن د"املنتدى"
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 مبوقفى من - بفضل من يستمر معنا–أواصل التزامى 
النشرة واملنتدى مجيعا، وأحسب أنىن أزداد اقتناعا آل

كن أن يكون أآثر فائدة ووعدا منيوم أن هذا وذاك مي
 .املؤمترات إياها 

حممد بن أخى، وهو. واآلن قل ىل يا أسامة ماذا أعمل ىف د
ال يريد أن يشارآنا إال بنفس الكلمات، الساخنة مهما

أنا ال أشك ىف صدقه وإخالصه. أحلحت عليه لتعديل بعض ذلك
 :ولكن ما جدوى ما يقول هكذا

 )املنتدى والنص البشرى (2008-1 – 1يومية  :حممد أمحد الرخاوى. د
التحدى احلقيقى هو ىف مجاع وعى احلق، املتمثل ىف الصادقني
اومن حياولون ان يصدقوا ىف دفع طوفان اساطني العدم

يسرقوا حتم احلياة من هذامن أن ) وبالتاىل االنقراض(
 ....الذى متثل ىف سورة إنسان على قمة اهلرم احليوى

 ) أو( 

التحدى مرعب والواقع ىف منتهى القسوة ويبدأ من..... 
أصال بني رحى حتم احلياة غيبوبة الوعى أن هناك مصيبة

حنفر وبني اإلصرار على العدم، بغيبوبة الوعى حناول ان
 إذا آنا- على أضعف االميان-املنتدى باألمل واألمل ىف هذا 

 .واهللا شهيد على ذلك نعى ونفهم وحناول

 : حييى. د
 !طيب يا حممد طيب

 ىف- رمبا–لقد شكوتك ألسامة حاال وأنا ىف انتظار إسهامك  
حكاية املنتدى مثال، بشكل آخر، لعلك معنا نأنس بآخرين

 حيكمون بيننا

مى ىف احلوار بعدكرمبا بالصدفة يا حممد يأتى اإلبن را 
 .آالعادة، فآمُل أن ترى الفرق

 : رامى عادل. أ
أنا قريت مقال الوسواس األول وماوعدتكش اتطرق إليه،
فأنا شايفه موضوع نفسى أوى، أما موالنا النفرى فربنا

 .واالرتواء من نصوصه يعينه ويعيننا على االستلهام

 : حييى. د
ا ال أعاملهاهذه النصوص يا رامى، ثروة تتحدى، وأن
مع" الكلمات"آنصوص تصوف، بل آمنهج معرىف أساسًا، 

مستويات متعددة من"موالنا النفرى هلا حضور على 
، أشعر معها"من مستويات الوعى املتعددة"، أو "الوعى
تستعيد آرامتها بعد أن امتهنَّاها إىل) الكلمات(أا 

ىفدرجة جعلتىن أصورها ذات مرة وهى تدور حول نفسها 
 :أفواهنا، أا

 ".متوء آِقطط جوعى ىف آهٍف مظلم" 

 )2الوسواس القهرى  (2007-12-30يومية : رامى عادل. أ
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ساسرتد آرامىت ىف يوم ما، آرامىت الىت مل) أنا أيضا(
هانه وعدم الشرفأفقدها أبدا رغم شعورى العام بامل

 . وقلة احليلة

 : حييى. د
ال أحد يفقد آرامته يارامى مهما فعلوا فيه، ال أحد

 .إال إذا تنازل هو عنهايفقد آرامته 

 : رامى عادل. أ
... أن هناك ما وراء النص املكتوب،  ..أنا متأآد.. 

من حقك أن تقرأ اللى بني السطور طول ما هو مفيد،
توقف عن حماولة التجاوز، وربناوبناء، وقيم، بس ال ت

يساحمىن طاملا أنا مش مسئول عن تأثري آالمى عليك، أدع
 ....ىل

 : حييى. د
ال يا عم، أنت مسئول وأنا مسئول، طول الوقت، عن آل

، حىت أقتنع بكالمك،"حاجة أصفرا"شئ، طاملا أنت مل تسقىن 
وأنا مل أشرتط عليك أن حتاسب ىف آالمك، فنحن مسئوالن،

ملرسل واملتلقى، وبالعكس، طول الوقت، وأنت أيضا أدعا
 ....ىل

 )املنتدى والنص البشرى (2008-1 – 1يومية : : رامى عادل. أ
أقصد مش مبسوط) أنا متاآد(أنت مش مبسوط أىن باآلمك 

المى عليك، ودعم ىل الفرض ده إن مرضاكمن تأثري آ
/بيغمروك برؤى تغري مفاهيمك وتعيد تكوين معرفتك وانت
حضرتك ال تعلم مىت ستتكون معرفه جديده، ده إذا اتكونت

عن طريق مرضاك اللى ىف النشره هو ىف مريض غريى؟ ربنا(
 ). يساحمك

 : حييى. د
من بعضأبدا واهللا، أنا مبسوط ونصف، صحيح أنه بلغىن 

ورمبا(القراء أنىن أعطيك يارامى مساحة أآرب مما ينبغى 
، لكن هؤالء الذين احتجوا)هلذا اختصرت آالمك جدًا اليوم

هكذا، مل يبذلوا جهدًا ليكتبوا ىل حرفا واحدا حيمل
تعليقا جادا، أو ساخرا، أو طليقا آما تفعل، هم ال

 الىتىف املساحة املتاحة" "ندش"يكتبون وال يرتآوننا 
 ولكن!! تتضاءل مجعة بعد مجعة، ماذا أفعل معهم؟

 دعنا ننتقل إىل تعليقك على أحالم حمفوظ، 

 )20، 19  احللم (2007-12-27يومية  عن 2008-1-3: رامى عادل. أ
ت حمفوظ شيخنا بأن يقرأ احالمهحضرتك اللى غشش/هو انت
 .ده جمرد ختمني مش اهتام ال مسح اهللا........ علينا

 : حييى. د
– للمرة األلف –مث إا " ... خييـّ"يا رامى أغشش مْن اهللا 

ليست أحالمه يقرأها علينا ، هو يبدع يبدع يبدع أحالمه،
 ، فماذا 20، 19إذا آان هذا ما تقوله يا رامى عن حلم 
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تنتجت ىف قراءتى له أن به بعض، وقد اس22تقول ىف حلم 
معامل ماآنا نتناقش فيه بشأن شرآات الدواء ودورها

ال ىف الصحة(القبيح ىف السياسة والتجارة واحلرب 
حوله" ما"و" من"حمفوظ يستلهم إبداعه من آل ) والشفاء

 .وما بداخله طول الوقت

  عندك أيضا؟ املهم، مث ماذا

 رامى عادل. أ
وماشدنيش.  العقول بتاع النهاردهأنا قرأت موضوع.... 

أو غري إن حد يتعامل معايا إىن ناقص عقل أو فاقد عقلى
 . ما عنديش أصال عقل

 : حييى. د
الظاهر آلنا نعامل بعضنا البعض على هذا االحتمال دون
أن ندرى، آل واحد يعترب اآلخر أنه بال عقل، خصوصا

 ا ىف سرك أنت أدرى، وخله األطباء النفسيني مع املرضى،

 رامى عادل. أ
أنا حسيت انك بتقويل يف احللم ده يا عم حييى إىن الزم امتسك

أدور واالقي بنت احلالل وأنك شايفه واقع حبقى ىف إىن
 آميني. واتابط ذراعها. ربنا يطمنك. متحقق

 : حييى. د
واهللا العظيم يا شيخ ما جئت هبذه السرية، لكن أنت

لم، املهم مربوك، بس خّل بالك،ومايصلك من احللم أو غري احل
ىف آتاب "آتبتهذه املسألة حتتاج عمل طول الوقت، مرة 

 الزواج مزرعة للكراهية، ما مل يكن،)445" (حكمة اانني
البعض توقف عند حكاية: ومل يفهمها أحد"هللا طريقا إىل ا

وآأىن أهاجم الزواج على طول اخلط،" مزرعة للكراهية"
أما اآلخرون فلم يفهموا آيف أن العالقات البشرية

 ميكن أن تكون طريقا إىل اهللا،– مبا ىف ذلك اجلنس –احلقيقية 
 .ويبدو أىن سأرجع إىل ذلك تفصيال فيما بعد

 :رامى عادل. أ
 !!! صيىن؟  ثقافتك أنتهو 

  حييى؟  عم  يا  ده  الصيىن  الكالم ايه  امال 

 :حييى. د
 !يا ليت يا شيخ، يا ليت

 !!لكن ال يا عم
 أنا خائف منهم مهما أجنزوا أو أحببت طعامهم، 

 . أحيانا أشعر أم الوجه اآلخر ألمريكا
 !أى واهللا

ع ليسأنا أحيانا تأتيىن رسائل على املوق: املهم يا رامى
هلا أية عالقة مبا اآتبه، فأرد عليهم ردا خاصا على
عنوان بريدهم، ولكنىن قد أجد بعض الفائدة ىف أن أرد

 لعموم الزوار مثلما سأفعل اآلن مع نانيس
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 2007-12-29: نانيس ادم. أ
 انتهيت من دراسيت منذ ثالث أعوام، .... 

على ولكين حىت اآلن مل أحقق ذاتى أو حىت أضع قدمي.... 
 وار، بداية املش

 ولكين رغبت يف الكالم وأملى أن ال يردني اهللا خمزيه،.... 

هذا أمر رغبت أن أحتدث فيه مع إنسان واٍع بأمور احلياة
 إخل... واإلنسان معا

 : حييى. د
عذرا يا نانيس أنىن اقتطفت من رسالتك هذه املقاطع فقط،

 ..رجاء أن تعم الفائدة

ن آما تتصوريني، المث من إدراك أنىن واع باحلياة واإلنسا
أحد له حق مطلق أن جيلس على آرسى إفتاء هذه املسائل
هبذه البساطة، أنا مثلك أضع قدمى على الطريق، وإن آنت

سابقة"قد قطعت فيه شوطًا ما، فال تنتظر مىن نصائح 
 ".التجهيز

مث هل الحظِت أن رسالتك ليس هبا أى تعليق على موضوع
 :بذاته مما أآتب

حتقيق هذه تزعجىن، وأيضا مسألة "ر على ذاتىأعث"مسألة 
 ، وقد أشرت إىل ذلك مرارًا،الذات

 الذات أى ذات ألى منا هى نتاج حقيقى حلياة مليئة، 

الذات ليست قطعة نقود فقدناها وعلينا أن نبحث عنها
 حىت نعثر عليها، 

وال هى بناء حتت التشطيب وعلينا أن نسارع بامتام املهمة؟ 

 ،"تتكون"نعيش وهى حنن 

فإن عشنا آما خلقنا اهللا ببساطة، وامتالء باملعىن مع آخر
نفس احملاولة آل بطريقته، تكونت) أو حتاول(، حياول )وأخرى(

ذواتنا تلقائيا من خالل اإلبداع والثقة والكرامة وأشياء
أخرى، وإال فإننا سنظل ندور حول أنفسنا نبحث عن جمهول ال

/دون أن نرآز على/ بحث، وإمنا بالُفعليتحقق أبدا بال
 .حكاية حتقيقه أوال وأخريا

  "رغبت ىف الكالم"أما حكاية 

إحلاح داخلنا أن نتحدَث مع من يسمعنَا"وأيضا حكاية 
 ،"ويفهم

فهذا وذاك حق مشروع جدا، لكنىن أريد أن أنبهك أيضا إىل
أن هذا بعض ما يشيعه األطباء النفسيون مثلى، وهم يبالغون

 إخل" ... طّلع اللى جواك" "فضفض"فيه من ِقبل 

 نعم، ولكن الينبغى أن يكون هذا هو غاية املطاف،
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 .بل إنه آثريا ما يكون تربيرا أو إعاقة وهلذا حديث آخر 

 .مث أدعوك للرتحيب بصديق جديد

 ):بعد الرتمجة من اإلجنليزية(2007-12-30: جوزيف ناصف. أ
تطيعآسف أنىن أرسل رسالىت باإلجنليزية حيث أنىن ال أس

الكتابة على احلاسوب باحلروف العربية، إنىن أتابع املوقع
يوميا وأرجو أن تقبل دهشىت وإعجاىب، آما أرجو أن تبسط

 .لغتك العربية ما أمكن

 : حييى. د
شكرا يا جوزيف ملتابعتك، وآسف للصعوبة وأنت ىف الغربة،
وأتصور أن جزءا من حوار املنتدى ميكن أن يكون

  باللغتني، وماذا عن الفرنسية؟، باالجنليزية، أو

 ال ياعم،

 دعنا نبذل جهدًا آل من ناحيته،

  . شكرا مرة أخرى
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