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 א/א−161

 :مقدمة

 .تراَآم الربيد، وَلم يرتاَآم

 مازال– دون ضغط –عدد الذين أرسلوا تعليقات تلقائية 
أآثر من نصفهم) أحيانا اليدين(ليد ال يتجاوز عدد أصابع ا

أسامة. د:  من األصدقاء القدامى، أصحاب الفضل- عادة–
....آرمي . حممد أمحد الرخاوى، د.رامى عادل، د. عرفة، أ

أمساء.. ، ُافتقد االبنة الىت افتتحت احلوار )بعد انقطاع(
نبيل، ربنا ينجحها، والصديق حممد آامل، وفقه اهللا، وصلىن من

ل غياهبما أن َثم حذر من أن يصلهما أآثر من املسموح،خال
 ).لعلى خمطئ(دينيا بالذات، 

سقف املسموح يوضع لنا الحقا بعد أن نولد، ال حنن نعرف 
 أن نرتفع به- عادة–من الذى وضعه حتديدا، وال حنن نستطيع 

ولو قليال، وال حنن نقدر أن خنرتقه بسهولة، وال حنن نريد ذلك
آلٌّ يتلقى ماتيسر من ثقب الرؤية، وهو يتحرك حتتدائما، 

 سقف اخلوف، حيتمى به، ويرفضه، ويثبّته طول الوقت،

أرضى بأية حرآة مىن أو منهم مهما ضؤلت، وأحاول أن
أضبط اجلرعة، وأن أعدد أطباق املعرفة وأدوات التحريك على
مائدة النشرة، حىت يلتقط وعى الزائرين ما يستطيع هضمه

ن أو فيما بعد، أو فيما بعد جدا، أو ىف األجيالاآل
 القادمة، 

 .إىل آل حسب حتمله، ومن آل حسب حرآته

 :التعقيبات التلقائيةوفيما يلى ما مل يرتاآم، فهو 

أما ما تراآم فهو التعقيبات القهرية الىت فرضتها على(
املتدربني، والىت شغلت بريد األسبوع املاضى من استجابات

ني ىف قصر العيىن وقد جّنبتَّها مرحليا حىت أرى فيمااملتدرب
 ).رأيا

 )األحياء واألموات (2008-1-24: أميمة رفعت. د
"\اقول مرضى الفصام، و ال" \ىف" \وماذا عن املوت) 1(

  أى عندما يشعر املريض باملوت ىف مرضى الفصام؟؟" \عند
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مريضة تشعر ان: بطرق عدة ، مثال داخله ،ويرتجم عنده
بس أيوة" \ذراعها ميت، وعند سؤاهلا و لكنك حترآينه؟ 

هو إتشل و" \و أحيانا جتيب برتتيب عجيب " \هو ميت
 "\عفن بعدين مات وبعدين

مريضة أخرى فقدت احلدود بني ذاهتا و بني) .... 2( 
املكتب، و احلكيمة،" \جوفها"\ففى وهلااألشياء و األشخاص ح

 جثث أقارهبا، وجثث...إخل و...و زميلتها ىف الغرفة
املشاهري القدامى من ممثلني وغريهم ،بل أن بعض هذه اجلثث
تفرض نفسها عليها آل ليلة لتتمدد جبانبها بالفراش و

 ....أحيانا ختاطبها

يضدائما عند مر املوت  themeملاذا يتكرر موضوع ) 3(
الفصام؟ وملاذا اليشعر ناحيته بشىء ،ال حزن وال خوف وال

املريضة ىف املثال األخري آانت ىف إستسالم تام. شىء ال...مترد
ملضايقات املوتى، و مل تبد أية مشاعر إال قرب

 ....خوف أوال مث إمتعاض مث ثورة عليهم"...\شفائها"\

 آثريون ممنالفصام جبموده ىف حني ال يشعر هل يشعر مريض) 4(
 احلياة؟ آيف؟ جبمودهم و توقف تطورهم ىف" \ليسوا مرضى"\

، ال أفهم متاما symptomatologyبعيدا عن تسمية األعراض
 .األحياء املوت ىف أين يكمن

 :حييى. د
بعد أن رّقمت مالحظاِتك وتساؤالتك هكذا، ألرد عليها واحدة

ور فكرىتطواحدة فضلت أن أؤجلها إىل يوم األحد، ذلك أن 
، وقد تغري بشكل نوعىىف مسألة املوت مل يتوقف أبدا

، ومن خالل)آما ذآرِت(وتصنيفى من خالل الفصاميني خاصة 
حماوالتى النقدية أيضا، ولذلك فقد رأيت أن أفرد للرد
عليك نشرة يوم األحد بأآملها بعيدا عن احلوار، أسوة مبا

 مجال ترآى، .فعلنا مع تعقيبات االبن د

و تكرر مثل ذلك فيما يصلىن من بريد فرمبا خصصنا يومول
 . األحد ملثل ذلك، فإىل اللقاء بعد غد

احب املؤرخني وال اثق ىف( 2008-26: إسالم ابو بكر. أ
 )التاريخ

احسست" ..  وال أثق يف التاريخاملؤرخني احب"ادهشين معىن 
بتناقض تام ىف نصفى اجلملة، املعىن االول، والثاىن، وتضاد

فاحببت أن اسأل عن وجهة النظر اليت ال جتعل حضرتك تام،
 التاريخ  ال تثق يف

 :حييى. د
ورد ىل يا إسالم من آثريين غريك مثلما قلت، حيتجون على

ا عليه، وال أرىموقفى من التاريخ، وأنا مازلت مصمم
فيه أى تقليل من دور املؤرخني أو عدم احرتام جهدهم
الرائع، أما حىب هلم فهو يصبح منطقيا جدا هلذا السبب

 : أآثر من غريه، وإليك تفسري ذلك
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حني تعرف يا إسالم جحم اجلهد اهلائل الذى يبذله املؤرخون
األمناء ليجعلوا من تناثر املعلومات شيئا موضوعيا بأى

مهم وحتبهم فعال، إم يتسلمون العهدةدرجة البد وأن حترت
متناثرة مشوشة يفرزوا بوعى فائق، حياولون التمييز بني
أغطية الصفائح، واللؤلؤ املكنون، بني ما يدجبه آل من
املغرضني، واألمناء، بني ادعاءات ارمني وصرخات الضحايا،
بني خبث املزيفني وجهاد الشرفاء، يفكون شفرات مادبج على

حات الورق أو املعابد، مث ينصتون بوعى فائق إىل ماصف
وصلنا شفاهة من شائعات، بعد مئات السنني، وصل حبسن
 نية، أو بتقديس، أو بتفكري آمل، باإلضافة إىل جهدهم

 ألعاب الرؤساء وامللوك واحلكام لتشويه تواريخ لتنقية
حني يتناول املؤرخون هذه األآوام من اآلثار. من سبقوهم

لنفايات واجلواهر واإلشارات مث حياولون باألمانةوا
، يصبحون أقرب إىلحقائق حمتملةاملمكنة، أن يصنعوا منها 

 األنبياء، فكيف باهللا عليك ال حنبهم يا أخى،

لكن من حقى بعد آل ذلك أن أنظر فيما مجعوه ناقدا أو 
رافضا، وأظل متمسكا حبقى ىف الشك ىف هذه احلقائق الناقصة

لىت نصر أن نبىن عليها هى هى أحالمنا أو أوهامناحتما ا
 !!أو خماوفنا أو معارفنا أو مستقبلنا

 2008-1-24 )3الشعور بالذنب (  أسامة عرفة. د
 :يف املأثور االسالمي ما معناه

ب اهللا بكم و أتى بقوم خيطئون فيستغفرونلذه ان مل ختطئوا
احملاولة و اخلطأ و التصحيح وآأن احلرآة بني فيغفر اهللا هلم

 هي من رواسخ أصول الفطرة البشرية يف جدليتها الكونية
 والىت بدوا ال معىن الستمرار حياة البشر الرائعة

 :حييى. د
أظن يا أسامة أن موالنا النفرى علمنا عدم التوقف عند
مسألة التوبة، مع آل احرتامنا لضرورهتا وجدواها، ورمبا
هذا بعض ما تناولُته ىف استلهامى له ىف النشرة اخلاصة

  ).، والشعور بالذنب..النفرى "2008-1-28يومية (بذلك 

 2008-1-28 )2الشعور بالذنب ( : دعاء رياض
I didnt really understand the article..so much 
poetry in i t. 

 :حييى. د
آسف يا دعاء، ليس عندى وقت، ولن أعمل مرتمجا لديك، وال

ت اعرتاضك على نسبة حجم الشعرأحد يساعدىن ىف ذلك، قبل
 الذى أشعر أحيانا أىن أقحمه فعال على أى املوضوع،

سوف أثبت بعد ذلك ما آتبِت باالجنليزية، مع اعتذارى عن 
 .الرد احرتاما للغىت، ولقرائى، ولك

 2008-1-27 )1الشعور بالذنب (  :دعاء رياض
I think guilt sensation is a killing sensation 
..for me to feel i am guilty towards someone makes  
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me feel so bad..i might do anthing for this person 
just to make him forgive me ..my friends always 
think of me as oversensetive... but i think if 
everyone just took a moment before doing something 
to hurt someone he wouldnt do it , regrets are 
much worse than the sense of glory of the 
revenge... 

 :حييى. د 
 نشرت آل هذا ألغيظك، 

 ولن أرد عليك مع أن به ما يستأهل الرد

 واعتذر للقراء عن عدم الرد 

 )اللعبة ( : رياضدعاء
(The game is) 

My favourite part 

قدامى فرصة رغم باحاول أراجع حياتى بصحيح ميكن لسه 
  سىن علشان أعمل حاجة تاني

Very nice article and very nice game..it goes 
deeeeep into the soul...it really made me 
reconsider my mistakes.. 

 :حييى. د
 فما احلكاية إذن؟ نت تكتبني بالعربية،طيب، ها أ

 "! لسه قدامى فرصة"، ) سنة75( رغم سىن –أنا أيضا 

 ).أنا ال أمزح(

 2008-1-30) الشعور بالذنب(يامسني . أ
 ...إيه ِغِلطنا لو ضمرينا شلـنا قال :عندى اقرتاحات و هى

؟؟؟ أو شلنا إيه" \ليه"\و حطينا " \إيه"\لو ِشْلَنا  
 خالص

 :حييى. د
بأى حق تلعبني ىف الشعر هكذا يا يامسني هبذه البساطة؟ أنا
ال أوافق طبعا، ليس فقط العتبارات آسر الوزن، ولكنىن ال

، بل أنطلق من"ليه" عند - آما تعلمني–أتوقف آثريا 
 ، "إيه"

عدىل لنفسك ما تشائني، أو اآتىب ما تريدين، لكنىن أنصحك
ذل اجلهد لتستقبلى ما آتبأن هذه الطريقة قد حترمك من ب

 .مبا هو، وليس مبا تفضلني

وهكذا تفهمني ملاذا لن أثبت بقية اقرتاحاتك الىت تفسد ما
 .أردت من آتابىت هذه األراجيز للصغار

 
 اويـــخـــــــ الرـــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1221



 08I02I2008א – אא

الغلط وارد ما دمنا موجودين، بدال: مبا ىف ذلك اقرتاحات
من مادمنا صغريين ألن الغلط وارد للكبار، فكيف مل تالحظى

ما الكبار": يوجد شطر يقولأا أصال للصغار، وأنه 
 " برضو بيغلطو زينا

شكرا يا يامسني، آنت قاسيا عليك، لكنىن ىف حقيقة األمر،
 .آنت خائفا عليك

 بريد اجلمعة : مى حلمى 
حضرتك تعلم يا دآتور حييى التزامى بقراءة هذة اليومية

وأن اعرتاضى مل يكن عن آسل ولكن) دون فرض( منذ البداية
 ...امعن فكرة اإللز

مازال ىل تعليق على الكلمة الىت صدرت هبا حكمة اانني
سوف تشرق ىف"...حىت .." مثل الربق بني الغيوم السوداء "

فهى حسب فهمى هلا تصلح لألدب وللعلم" وعيك بعد حني
 .أيضا

  :حييى. د
لن: "تقول) 750(ىف نفس آتاب حكمة اانني حكمة رقم 

" يكمل الطريق إال باختيارهيتطور إنسان باختياره، ولن
وهذا ما أردت توصيله لكم هبذا الذى امسيتـِه فرضا،
ولعلك اطمأئنت حني تراجعت عن ما بدا إلزاما بعد أسبوع

 "فرضا"واحد، تراجعت عن ما تصورته يا مى 

املهم أتصور أن آلمة الكتاب هذه تصلح للعلم أيضا،
 ولكن أى علم؟ وأى طريقة تعليم؟

 :عوذ بكاللهم إىن أ
 من شرآات الدواء  

 ومن شراء العلماء
 ومن غسيل مخ األطباء،

 ومن قتل األبرياء 
 .أحيانا" عنوان العلم"حتت  
  

 2008-1-27) الشعور بالذنب(حممد أمحد الرخاوى . د
للوجود فالك أو من مدارات الرمحن ال يكونإذا خرجت من اإل

أى معين فهو موات، و هو عدم، وهو وجود أضل من
 اخل..... االنعام

الشعور بالذنب هو مرادف للحزن الشريف وهو إذن ماذا؟؟
احلافز للوعى حبتمية عدم اخلروج من التواجد األبدى من

مئناهللا واليه طول الوقت، حىت ترضى عنه برضاه عنك، مث تط
 وهو ما يرمز اليه باجلنة فالوجودىف عباده،  وانت تدخل

 .االبدى

 :حييى. د
يا حممد يا إبىن، عرفت من تعليق سابق لك، مل أنشره ىف
هذا احلوار اآلن، أنك آنت ىف زيارة مصر منذ أيام أو أسابيع
، وأنك وصلت إىل املقطم حيث بيت عمك وعمله، وأنك مل تزرىن ، 
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عند( واجلميلتان بنتاك وآنت قد قابلت ابنىت، زوجتك، هى
أنا أذآر هنا هذه األحداث الشخصية قاصدا) والدك ، أخى

ألنىن تصورت أنك خشيت أن تلقاىن ىف املقطم حىت ال أضربك آما
:أفعل هنا، ولكن هذه املرة باليد مث هاك علقىت اجلديدة

إن ما جاء ىف تعقيبك الذى مل أنشره من هجاء وقبح
 مث مديح للجونة الىت هىUpside Downلشوارعنا املقلوبة 

 قبيح، للخواجات، واألغنياء منا، وصلىن آالعادة أنه شئ
أنت تعلم أنىن أرفضه فيك ومنك طول الوقت، رفضته منك
وأنت هنا، ورفضته أآثر حني سافرت، ورحت تسب بلدى

، يا أخى، يا ابن أخى، مادمت) مث بلدهم وناسهم(وبلدك 
 ْن هربت إليهم، فما معىن آل هذا؟ قد هربت مّنا مث رفضت م

ال تتمحك ىف القرآن وربنا، هذا االستشهاد على العمال
على البطال نوع من القهر الضمىن لو الحظت، ليس ىل طبعا،
ولكن ملن يريد أن يتلقى بطريقة أخرى، وادع معى أن
نتحمل مسئولية وجودنا هنا وهناك، املسألة أصعب من آل

   !هذه الكلمات يا شيخ

مث يا ابن أخى أنت رايح على الرمحن مباشرة بالكلمات،
وتزعم أنك تدخل ىف عباده، عباده يا حممد هم اخلواجات

 ) وأيضا املرفهني أمثاىل(أيضا عندك، وهم الغالبة عندنا، 

وهو ما"...  تتحمل مسئولية قولك  مث هل أنت مستعد أن
 ، "يرمز إليه باجلنة فالوجود األبدى

 يا حممد، واحدة واحدة، وهيا نتحملإعمل معروف
 مسئوليتها معًا هنا وهناك 

 2008-1-28) الشعور بالذنب، و..النفرى(حممد الرخاوى . د 
 و فتح و نوع الوعي يا عمي هو نوع الوجود يا عمي... 

وحب اهللا املسام للتناغم مع الكون حىت وانت أشعث أغرب، 
  .شئ والناس وآل

آشفنا ...ُتعلم الناس آيف يوجدوا قبل ان يوجدوا أوال
 .غطاءك فبصرك اليوم حديد عنك

 :حييى. د
 .اهللا يساحمك

 2008-2-3 )مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار(: وقىآرمي ش. د
اعود من جديد بعد فرتة من البيات الشتوي, آيف حالك
in and out programming ما أمسيته انت بالـ فرضها على

األيام رمبا بلورهتا يوما ما ينة يف هذهو قد خربت خربة مع
 philosophy of يف شكل ما، وأمسيتها فلسفة النقالت أو

transitions  إذ يبدوا أن التطور املأمول يف حياتنا ال
نقالت معينة و خميفة، تستلزم اختاذ بعض يتحقق إال من خالل
اليت جتنبك  وهناك أيضا النقالت الصغرية القرارات الصعبة

يا...حساس بغول امللل أثناء تنفيذك للنقالت الكربىاإل
 حاجة ترى حد فاهم
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 :حييى. د
 أنا افتقدتك فعال يا !!أنت وحدك الفاهم!! ال يا شيخ؟

 آرمي،

ى صربى. أرجو أن ترجع إىل رسالة الدآتوراة البنىت د 
نقالت األعراض: فقد آانت عن النقالت بكل أنواعها

عى، وأيضا ميكنوالزمالت ومنط الشخصية أثناء العالج اجلم
آلية(جناة النحراوى،. أن ترجع إىل رسالة املرحومة د

وقد أشرفت عليها أيضا، وفيها حالة استغرق منا) اآلداب
رصد نقالهتا أآثر من مائىت صفحة ، مث تطلق بعد ذلك

 ماتشاء من تسميات على نقالتك 

 :آرمي شوقى. د
اصدقكإىن اآلن !! هذا االستمرار يوميا!!! هذه اليوميات
أآثر من أى وقت، وأعلم متاما انك تعين ىف آل ما تقول

ىف روعته  disciplineال شئ يضاهى الـ...أية آلمة تقوهلا
 !!!اللهم ال حسد...ومفعولة وأنت ابو االلتزام

 :حييى. د
طيب، فكيف باهللا عليك ترآتىن ثالث أسابيع لتتم فلسفتك

ير وحننالنقلية، هل تعرف يا آرمي أننا ننتقل ونتغ
أآثر مائة مرة من انتقالنا وحنن نتأمل، أما" نؤدى"

الكتابة فهى قد تفجرَك من ورائك دون أن تدرى، لكنها
 .هى هى قد تغرتب هبا عن نفسك، وأنت وشطارتك

 :آرمي شوقى. د
 وجيدر بي التوقف عنعليك و أعانك على اعانين اهللا...

والسالم عليكم  ألن آالمي يأآل فعلي أحيانا، الكالم االن
 و رمحة اهللا و برآاته

  
 :حييى. د

 هذه، أما مسألة أعانىن"آالمى يأآل ِفعلى"حلوة حكاية 
اهللا عليك وأعانك على، فهى قولة رامى عادة، هل تتابع

 يا آرمي، وهى الىت يتحفظ ضدها مشاجراتنا احلميمة
 الكثريون ، ما رأيك؟ ها هو قد جاء مسرعا

 2008-1-24 )28 – 27 احللم -احالم فرتة النقاهة (رامى عادل . أ
يا عم حييى أرجوك شارآىن بقلمك حىت نثمل ونشرب خنب الكدح

  ال اله اال اهللا.الشريف

 :حييى. د
 حممد رسول اهللا

ه، وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانكال نفرق بني أحٍد من رسل" 
 "ربنا وإليك املصري

 2008-1-24) بريد اجلمعة(رامى عادل . أ
ميكن عشان..اليوميه اللي بيقولوا إم مافهموهاش..... 

بأنك بتخاطبنا بصيغه جديدة وميكن ده فّكرني /انت بتتكلم
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 وآمان فرحان إنكبتتعاد صياغة معرفتك يف سنك هذه،
بعد ما افتقدت طول، جمموعة املواجهةتنتمي لينا حنن 

 .  التواصل/عمرك حقك من هذا الدفء

 :حييى. د
،"تقايس وتعريىن"بصراحة، يا رامى أنت الوحيد الذى .. 

جمموعة"، لكن !"تتعاد صياغة معرفتك ىف سنك"حلوة حكاية 
 . هذه، أنا ال دخل ىل هبا، إعمل معروف"املواجهة

 رامى عادل . أ
هل بتعترب نفسك زىي.. !.هو انت واحد مننا؟ دعين اسالك

الفار وغرينا من العيانني والدآاترة،.أمحد سلطان ود. وزى د
 !!!وال انت لسه يف برجك

 :حييى. د
 بالذمة يا رامى هل هذا سؤال تسأله أنت بالذات؟

 2008-1-28) ، والشعور بالذنب..النفرى(: رامى عادل. أ
يعين النفرى وحضرتك حمسسين إن الدنيا وردى وإن الشعور

بس ده إحساس عايل ومش سهل... انا معاك . بالذنب ده وهم
آه...).  اننا ِمعدينيمع(إن حد يوصله وال حىت انت وانا 

الواحد من آرت ما بيقرب لربنا بيحس ان من حقه يقتل ويشرب
 .ويزني وان ربنا هيغفرله

 :حييى. د
ال النفرى وال أنا !) مش قوى آده(ياعم رامى بّطل، ليس هكذا 

قلنا إن الشعور بالذنب وهم، آل ما ىف األمر، ولن أمّل من 
الآتفاء برتديده، أو عدم التغري التكرار، هو إن التوقف عنده، أو ا

 من خالله، هو ذنب أآرب، وإعاقة ألعن، وهو آذب على انفسنا،

فهى واسعة حبتني،) أنا وأنت" (معديني"أما حكاية  
 !معدين ماذا يا عم ، خّلها ىف سرك

 2008-1-29 )4(الشعور بالذنب : رامى عادل. أ
  هم  صحابي / صحابك  اسال إبقي  حييي  عم  يا والنيب

 مصدقىن،   مش  بس  مش  هم  اآيد  مين،  مزعلهم  اللي ايه
 . فاهم  وعامل  باخرف  عليا  بيقولو  يكونوا  ممكن مها
، واهللا  ناحيتهم  مقصر  وأنا مايزعلوش،   قوهلم  حييي عم

 . مقصر  اجلمعة، أنا  يوم  حوارهم  باشارآهم  مش وآمان
 .العزيز  حييي  يا عم ساحمين

 :حييى. د
 .على اهللا يوصل هلم صدقك واعتذارك من غري شعورك بالذنب

 2008-2-2عن التواصل واحلب : رامى عادل. أ
  شفت  بينهم امبارح  غريبه عالقه.  والقتل التواصل

  انت . وحملتك  ووجدتين ".انكشتنيفر "  قاتل  عن فيلم
  ربنا . االنسانيه  بقية  عن  ختتلف  ال النك  قاتل ايضا
 نسفك...  نقتل. نغضب  حقنا  من  اآيد . آده خلقنا

 . يتقتل  الزم  حد  يف  اآيد . وننتقم الدم، وندبح
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 :حييى. د
آدت ختيفىن يارامى، مع أنىن أتصور أنك أبعد ما تكون عن

 :لكن دعنا نوصل هذه الرسالةقتل ذبابة، أى واهللا، و

إن االعرتاف بالقتل نزوعا عاديا فطريا حيويا هو الذى 
مينعنا أن نكون قتله، أما الذين يتكلمون عن السالم ،
واحملبة، وحماور اخلري، وحقوق الذى منه، فهم السفاحون

 .القتلة واقعا وتفعيال، أنا ال أحب فرانكشتني 

 :رامى عادل. أ
 ) شرير  مش إنه( الطيبة   عن  آالم ال ق فرانكشتني

 . معاه وتتواصل. حتبه  واحدة  حمتاج  آان صدقته، وانا
 . آذلك  وحب أحد  يصدقه  ال  غضب  جواه  ان وقال
  لالخر، هو  العنان  فسيطلق  يرضى احدمها  مل واذا
  انه  ويستاهل  قاتل  انه  رغم هو  آده قال
 .إنسانيته   واصلهم  مش  اللي  الناس برأى ميوت

 :حييى. د
 ال تعليق 

 2008-2-3مجال ترآى . تعليقات د: رامى عادل. أ
هو ايضا وخز للضمري وشعور)الندم(الشعور بالذنب 

  .إراقه للكرامه وسفك للحب. باهلوان

 :حييى. د
 ليس هكذا متاما، 

حني ننتهى من هذه احللقات قد يصلك أن الشعور بالذنب هو
 رائع، لكن اخلوف آل اخلوف هو أن تتوقفحافز طبيعى

عنده، ال أن ننطلق منه، متاما مثل القتل داخلنا فهو
طبيعة حيوية جاهزة، لكن االنطالق منها إىل ما حيتويها ،
وال ينكرها، والميسخها، هو الذى جيعلها إبداعا، هذا ما

 "العدوان واإلبداع"ذآرته بالتفصيل ىف أطروحىت عن 

**** 
 ملحق بريد اجلمعة

 :قراءة ىف االستجابة للعبة الشعور بالذنب

 جتربة جديدة خنوضها اليوم فضلت أن أجعلها ملحقا للحوار،

 من املشارآني الستةسوف أقدم ىف هذا امللحق نص ما وصلىن
 الذين استجابوا فلعبوا لعبة الشعور بالذنب، 

آدت أعدل متاما عن أى تعليق على استجاباهتم، لكنىن
/ ىف باب بريد –بزعم أنه ملحق –تراجعت، فنحن مازلنا 

 حوار اجلمعة، 

وحني آتبت بعض التعليقات احملتملة خفت أن ُتعترب نوعا من
ملستجيب، وهذا هو أبعد االحتماالتالتحليل النفسى لشخصية ا

 !!عن حماولىت، أرفض ذلك متاما ىف أى موقع ألى أحد، هذا عيب
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مثل أى نص أقوم بنقده" ناقدة"جمرد اجتهاد لقراءة هى 
 ال أآثر وال أقل، 

أو" الظاهر " ق بـلذلك حرصت على أن أبدأ آل تعلي
، ألؤآد أا حماولة للتعرف وليست حكما ائيا"اخل...يبدو ىل"

وال حتليال أصال، هى حماولة اقرتاب متواضعة حتتمل اخلطأ أآثر من
 .الصواب

 فيما يلى استجابات الستة املشارآني واملشارآات،

ولألسف فإن مخسة منهم هم من أبنائى وبناتى، وهم من
ىف قصر العيىن، وال أظن أن شبهة) نواب(املقيمني أصغر األطباء 

تأثرهم مبا يصلهم من تدريسى ميكن أن تشوه االستجابات، وإن
 حدث ذلك فالبد أن يؤخذ هذا ىف االعتبار، 

اآتشفت من خالل هذه االستجابات أن االستجابة آتابًة،
قد تغطى جانبا خمتلفا عن) بني الواحد ونفسه(وانفرادًا 
 ىف جمموعة، سواء من األسوياء، آما آان احلال ىفاالستجابة
2007-10-3يومية (ىف القناة الثقافية " سر اللعبة"برنامج 
أو من املرضى  ...)دانا لو سبت نفسى، ميكن !! .. يا خرب

 ...")يا خرب أسود، دانا لو اجتننت ميكن  "2007-10-2يومية (
 

*** 
 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(يامسني . د

 :)1( اللعبة االوىل
...لكل اللى أذيتهم مع إم  انا نفسى أروح اعتذر

 يستاهلوا
 :)2(اللعبة الثانية
 أسامح نفسى...مش آفاية، انا الزم االعرتاف بالذنب
 ):3(اللعبة الثالثة

آان الزم أعمل...دى، احلكاية إىن أنا مش مذنب للدرجة
 آده

 ):4(اللعبة الرابعة 
الم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن خيليىنالك يتهيأىل إن آرت

 ...أموت ضمريى... 
 ):5(اخلامسة  اللعبة

 أقبله...إىن الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، واألصول
 ):6(اللعبة السادسة 

 ده آان....ميكن حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش
 الزم حيصل

 ):7(اللعبة السابعة  
 مش عارف على إيه بالظبط، سأنا باستغفر ربنا آتري ب

 حبب ربنا....أصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة 

 ضمريى حريحيىن؟.... يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى قال
 ):9(التاسعة  اللعبة

ما.....ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن 
 تاىن حسيتوش
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 ):10(اللعبة العاشرة 
يعمل اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم

 ...تاىن آان الزم أغلط....حاجة تانية، أنا مثال

 التعليق
 

 ،2(الظاهر يا يامسني أنك ىف عملية تصاحل قوية مع نفسك، 
ويبدو أن حكاية الذنب هذه التشغلك آثريا، وأنك) 9، 7، 5

قادرة على أن تساحمى نفسك، بوعى مناسب، وقبول طيب، وأن
 آما وصلىن-ا املوقفومن قوة هذ) 5 ، 2(تساحميهما أوال بأول 

 يبدو أنه ليس عندك مانع أن ختطئى ثانية، احلساب مل يغلق،–
، وال)2(ويبدو أنك قادرة على أال خيدعك جمرد االعرتاف بالذنب

)4(مامل تلحقى هذا أو ذاك مبوقف ناقد ) 8(صدق الشعور به 
أو متعشم ىف ربنا) 6(أو مقر للواقع ) 5(أو قابل لالنطالق 

  .)7(حبا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عدىل الشيخ. د

 ):1(اللعبة االوىل 
والد آلب امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 

  مايستهلوش
 ):2(اللعبة الثانية

 زيادة أعمل حاجةذنب مش آفاية ، انا الزم االعرتاف بال
 ):3(اللعبة الثالثة

احلكاية إىن مش مفهوم أغلبأنا مش مذنب للدرجة دى ،  
 الوقت

 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن

 بايخخيليىن 
 ):5(اللعبة اخلامسة

 إىن أحترك صولالظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واأل
 ):6(اللعبة السادسة

 ذمش ميكن أنا مضطرحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط، 
 داميا مذنب أصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
اللى.. بقى خالص قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى  

 انكسر اتصلح
 ):9(للعبة التاسعةا

 إرحتت آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 
 ):10(اللعبة العاشرة

إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل
 .هربت.. أنا مثال ماعملتش حاجة  حاجة تانية،

 التعليق

 ، أو داخل مشال، واضح)زيادة" (جدع"الظاهر يا عدىل إنك 
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نبا أصال، خاصة إذاأنك التعترب جمرد إيذاء اآلخرين ذ
آما وصلتىن حرآتك النشطة) 1" (والد آلب مايستاهلوش"آانوا 

، حىت اهلرب وصلىن على أنه)5 ("أحترك") 2"( زيادةحاجة أعمل"
الكر والفر ضلعَا(له غايُة ُتْكمل االقدام، ) 10(حرآة 
 )احلرآة

لكن هذا آله مل مينع أن حتافظ على حقك ىف الشعور بالذنب 
 ) 7(ىيا أخ

تصور يا عدىل أن بعض ما وصلىن من خطابات وتعليقات 
تصورت أنىن أرفض الشعور بالذنب أصال، مع أن آل املسألة أنىن
اعتربه بداية، أنا أدافع عن حق آل منا أن يكون هذا

والدوران) الزّن(الشعور حمرآا، آل ما أرفضه هو النعابَة 
 ر أو الندم السمج حول الذات، وآأن احلكاية انتهت باالعتذا

اىن مش مفهوم أغلب(وصلىن أيضا ما متارسه من تربير، 
   )6) (ميكن أنا مضطر(، وتربئة نفسك جاهزة )3)(الوقت

 آانت حادة بدرجة- مبا ىف ذلك نقد الذات–بصريتك أيضا 
 ). 10 ، 9 ، 7، 4(مناسبة 

 آان جاهزا أيضا Putting the blame" وضع اللوم"أخريًا 
 ).1"(هم والد آلب) 6(مش مفهوم أنا مضطر) "أنا(

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : مى حلمى.د

 
 ):1(اللعبة األوىل

 امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 
  مايستهلوش
 ):2(ثانيةاللعبة ال

 زيادة أعمل حاجةاالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 
 ):3(اللعبة الثالثة

 زيادة احلكاية إىن بأرآزأنا مش مذنب للدرجة دى ،  
 ):4(اللعبة الرابعة

 يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن 
 ألف حوالني نفسىخيليىن 

 ):5(اللعبة اخلامسة
 إىن اختطاه عور بالذنب ده بيعّطلىن واألصولالظاهر الش

 ):6(اللعبة السادسة
 ىل مش ميكن الناس تغفرحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 

 ):7(اللعبة السابعة
أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط،

 عندى احساس شديد بالذنبأصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة

 احتلت بقى الدنيامذنب يبقى قال يعىن ملا أقول أنا  
 ):9(اللعبة التاسعة

 مبسوطة آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 
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 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل

 أنا مثال حايفضل عندى أمل حاجة تانية،

 :التعليق

الظاهر يا مى أن مأزقك احلاىل صعب، ففى حني أم ما
وآانت البصرية) 1(عتذار إال أنك جئت على نفسكيستهلوش اال

واحلفز) 10 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2(حادة طول الوقت تقريبا 
أو لعله) 2( جاهز، لكن يبدو أنه ليس آافيا للعمل موجود

 ) 3(معاٌق بعقلٍنة ما 

ميثلون عندك قيمة ، أآثر من" الناس"آم بدا ىل أن 
 إليه، فطلبك غفراناألفراد، وهم أقرب إىل ربنا، هم الطريق

آل) 7(بدا ىل أسهل من ثقتك بنتيجة استغفارك ) 6(الناس 
 ،2(ذلك مل مينع احتفاظك باألمل جاهزًا للحرآة طول الوقت 

10 ( 

وأخريا، فمقياسك الذى وضعتيه لتجاوز هذا املأزق، وهو
 هو مقياس جيد ) 9) (آان زماىن مبسوطة(الفرحة 

*** 

 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(نرمني عبد العزيز . د
 :)1(اللعبة االوىل

ممكنلكل اللى أذيتهم مع إم  انا نفسى أروح اعتذر 
 يكونوا يستاهلوا االعتذار ده

 :)2(اللعبة الثانية
 أعمل للى غلطت ىفا الزممش آفاية، ان االعرتاف بالذنب

 حقهم حاجة ترضيهم
 ):3(اللعبة الثالثة

  موش بأحب أجرح حددى، احلكاية إىن أنا مش مذنب للدرجة 
 ):4(اللعبة الرابعة

الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن يتهيأىل إن آرت 
 أرتاح فأذنب أآثر وأآثرخيليىن 
 ):5(اخلامسة اللعبة

أىن أطبطب ه بيعطلىن، واألصولالظاهر الشعور بالذنب د
 على نفسى شوية واساحمها

 ):6(اللعبة السادسة
إحساسى  ميكن حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش

 باملسئولية جتاه اآلخرين هو السبب
 ):7(اللعبة السابعة 

مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتري بس
 بارتاح ملا أعمل آدهأصل أنا 
 ):8(الثامنةاللعبة 

 آده أنا آويسيعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى قال
 وأمور
 ):9(التاسعة اللعبة

 وىل من ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن 
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 أولياء أو نىب
 ):10(اللعبة العاشرة

يعمل اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم
 بأحاول أعمل حاجة تنفع وتسعد آلحاجة تانية، أنا مثال

 .لى باحس ناحيته بالذنبال
 :التعليق

يبدو يا نرمني أنك عاملة حساب لآلخرين زيادة عن
إىل" ميكن يكونوا"وجدت أنك قلبت ) 1(اللزوم، فمن البداية

، لو تقرئينها ستستغربني، بدال من أم)آما وصلتىن(عشان 
عشان هم وصلتىن ممكن يكونوا يستاهلوا االعتذار ده،

 ده،يستاهلوا االعتذار 

وهكذا بدا ىل أن هذا هو شعورك احلقيقى، بدا ىل أنك
حلساب الناس عموما،) 3، 2، 1(على نفسك حبتني ، " جتيئني"

 وخصوصا حلساب من تصورت أنك أذنبت ىف حقهم، 

احلفاظ على صورتك بدا ىل أيضا مهما جدا، وأنت حتاولني
)10، 8 ، 3 ، 2 ، 1) (حىت الرشوة للقبول(مواصلة اإلرضاء 

"عملتك"أو ما تتصورين أا " عملتك"، أما التكفري عن 
 )10، 2(آذلك فهو جاهز أيضا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عادلرامى 

 ):1(اللعبة األوىل
 والد آلب اللى أذيتهم مع إم انا نفسى أروح اعتذر لكل

 ):2(اللعبة الثانية
 اآررهاالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 احلكاية إىن متهمأنا مش مذنب للدرجة دى ، 

 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن 

 .."ِمـ"، وابن .."خـ "خيليىن 
 ):5(اللعبة اخلامسة

 إىن مافهموش الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول
 ):6(اللعبة السادسة

 مش ميكن ربنا يتوب علياحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط،
 متخلفأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 بقى أنا واد فتك أوىملا أقول أنا مذنب يبقى قال يعىن 

 )9(اللعبة التاسعة
 تبت آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 

 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل

 .أنا مثال بكرره وآان اهللا عفوا غفورا حاجة تانية،
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 :التعليق

ا تقوله، وآخذهامسع يا رامى، أنت تعرف أنىن احرتم آل م
مأخذ اجلد، وأتعلم منه، وأحذف من آالمك أآثر من غريك طبعا،
لكن ما يتبقى منه يظل يزعجىن أيضا وأنا أحتمل بسببه وسببك

 ما تعرف، 

املهم أنت أآثر واحد لعبت اللعبة بسرعة وتلقائية،
حتملىن مسئولية شطبها" األلفاظ إياها"وواضح أنك حني تستعمل 

 هذه األلفاظ يا رامى التزعجىن شخصيا، والأو اختصارها،
أعتربها خدشا للحياء العام، وال احلياء اخلاص، ومع ذلك فقد
أثبّتها هنا باحلروف األوىل حىت ال نفتح على أنفسنا فتحة ال
نعرف آيف نسدها، أما استجاباتك التلقائية، فلم أستطع أن

 احمىنأوصل ما يصلىن عربها طوال أآثر من مخسة أشهر فس

عن هذه االستجابة احملددة الىت أطلَقْتها اللعبة، فلتعذرىن 
 :وليعذرىن القراء، فقد اجتهدت هكذا

هو مفتاح) 10 ، 2(الظاهر أن إصرارك على تكرار الذنب 
ومع ذلك فقد وصلىن أن هذا اإلعالن ال يدفعك إىل: موقفك هنا

 التكراره فعال، فالذى يكرر الذنب بنفس الغباء والقسوة
يعلن ذلك هكذا هبذه البساطة والوضوح ، جمرد أنك منتبه إىل
حتم التغيري بعد الذنب، جعلك تلتزم بالعدل وأنت تسب من

)4(لكنك عدت تسب نفسك بألفاظ ألعن ) 1(أذنبت ىف حقهم 
 .واحدة بواحدة

هو من أعمق) 7 ، 3(شعورك الغامض بأنك متهم بغري هتمة 
عقلية الوجودية، بداية واعيةما يشري إىل طبيعة هذه ال

وقصيدة" باحملاآمة"تذآرىن ) التأثيم(ملصدر الشعور بالذنب 
وبعض ما أوردت ىف آتاىب السيكوباثولوجى. [2]صالح جاهني 

 ه ىف يوميات الحقه، مما سيأتى ذآر" سر اللعبة"وديواىن 

)7 ، 5(رغبتك ىف عدم الفهم واعرتافك هبذا االحتمال 
وصلتىن اعالنا بفهم مسئول بشكل ما، لكنها أيضا ليست آافية

 لتدفعك إىل نقلة آبرية ) لك على األقل(

أما ثقتك باهللا وغفرانه وقبوله لك فهى جاهزة هنا وهناك
 ) 10، 9، 6(باستمرار 

*** 

-1-29)" 3(الشعور بالذنب "ومية ي:  السميعمى حممد عبد. د
2008 

 ):1(اللعبة األوىل
  أم أذوىنانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 

 ):2(اللعبة الثانية
 ل حاجةأعماالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 

 ):3(اللعبة الثالثة
احلكاية إىن مش عارفة ده حصلأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 إزاى

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1232



 08I02I2008א – אא

 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن

 مافهمشخيليىن 
 ):5(اللعبة اخلامسة

إىن أفوت الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول 
 شوية

 ):6(اللعبة السادسة
 مش ميكن مش لوحدىأنا مذنب زى ما أنا فاآر، حىت لو 

 ):7(اللعبة السابعة
أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط،

 أآيد غلطت آتريأصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة

 بقى آل ذنوىب اتغفرتقال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى 
 ):9(اللعبة التاسعة

 إتعلمت ان زماىنآماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 
 ):10(اللعبة العاشرة

إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل
  ..أنا مثال حاجة تانية،

 )مش عارفة أآملها(

 :التعليق

الظاهر إنك أسهل يا مى، عدم الفهم الذى اعرتفِت به بدا
هذه البداية). مش عارفه أآملها ( )10، 4، 3(ىل إجيابيا، 

ة مل تصلىن على أا حرية الرتدد، وإمنا باعتبارهااملتواضع
 . نوعا من السماح باحتماالت ما يتولد هبدوء من هذا الغموض

 ) 6، 2، 1( أن هناك نوعا من التوازن العادل  أيضا بدا إىل

أما البصرية فوصلتىن مرتبطة مبا سبق أن مسحت لنفسك به 
العادل من جهةمن عدم الفهم من جهة، وأن اختذت هذا املوقف 

 . آخرى

أخريا فقد وصلىن أن من السهل عليك أن تتصاحلى مع نفسك
يشارآونك الطبيعة البشرية) 6(ائتناسا بآخرين ) 5(

 فيذنبون أو رمبا يشارآونك اخلروج من سلبية الشعور بالذنب

 ) 9، 8 ، 7(أما البصرية فكانت هادئة فاعلة  

،"الزن"توقف عند وأخريا فاحلفز إىل عمٍل ما بديال عن ال
 ) .9، 2(آان حاضرا ومناسبًا 

*** 
 

 جملة-1980عدد يوليو " العدوان واإلبداع" حييى الرخاوى -
 . اإلنسان والتطور

 " قصيدة احملاآمة -ديوان القمر والطني "صالح جاهني  -
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