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 مقدمة
برغم ما وصلىن من حتفظات على مستوى احلوار هكذا، إال أن
أغلب اآلراء آانت ىف اجتاه اإلبقاء عليه، وقد آان رأىي مع

 .، وشبكية أثرى اختالفاأغلب اآلراء، أمال ىف تواصل أوسع
أغلب اآلراء أيضا رفضت ختصيص يوم بذاته من أيام األسبوع

فيما عدا(ملوضوٍع بذاته، وقد تراجعنا لذلك عن ذلك، 
 ).احلوار– واجلمعة - حمفوظ–اخلميس 

 آرمي حممد شوقى.مث نبدأ اليوم بالصديق االبن د

 2007-11-3) سلطان األسطورة(آرمي حممد شوقى . د
واجلهل نعمة،... دا بقا زلزال بقوة عشرة رخيرت!! تعتعة

وفيه آرامه زيه زى اجلنون، وحضرتك مصمم تفوقنا من اجلهل
للربط استخدام االسطورة .والكسل اللذيذ والعته البليد

تداوى باألدوية احلديثة وصل ىلبني التداوى الشعىب وال
تساعدىن على مساعدة مريض أحتمل أنا معلومات جديدة قد

 .مسئوليته اآلن؟

      حييى. د
 يارب سهل

شكرًا، يا آرمي، بصراحة أنا أعترب قيمة الكتابة بقدر ما
تسمح مبثل هذا التغيري ىف املوقف أو ىف السلوك خصوصا حني

ولعلك تعرف. مثلما تقوليصل النفع إىل مريض حيتاجه 
وأن اسم اجلمعية الىت تصدر. موقفى من التطور بصفة عامة

عنها هذه النشرة، وهى ما تبقى من جملة اإلنسان
والتطور، هو مجعية الطب النفسى التطورى والعمل

إىل" العمل اجلماعى"هل وصلتك داللة إضافة (، !!اجلماعى
لناس هبذه الةأنا لست أدرى آيف رحب ا) اسم اجلمعية؟

طوال عشرين سنة دون التطرق بشكل مباشر إىل قضية
التطور مبا ينبغى آما ينبغى، مع أنىن مل أآف عن اإلشارة
إليها سواء بالنسبة ملوقفى الشخصى من الوجود واملوت
واهللا سبحانه وتعاىل، أو ملوقفى العلمى واملهىن من املرض

 ".الفصام"النفسى، وخصوصًا 

 حممد شوقىآرمي . د
 علي نفسه ويقعد يقرأ عشر  يبدوا أن الواحد الزم يقفل
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 سنني متواصلة عشان يعرف جياريك أستاذى الفاضل

     حييى. د
أنا لو قرأت مليون)! مش قوى آده(ليس هكذا متاما، 

صفحة الميكن أن أصل إىل ماوصلت إليه من خالل قراءة النص
البشرى ملريض واحد، متجادال مع نصى البشرى الذاتى، آنت

ائما أنصح طلبىت حتت التدريب أقول هلم إن رحلة سنواتد
مع مريض فصامى واحد سوف تعلمك آل األمراض، ورمبا آل

 .البشر وآل احلياة

 آرمي حممد شوقى. د
بشأن مرض عصام مثري للجدل وصعب اهلضم نوعا ما، فرضك

الفطرة و ما أعتقد أن حضرتك علمتنا أن, رغم بساطته
ول هلا بالكالم يشوهها ويفسد، أن أى تنا...شاهبها

آان اهللا يف عونك وأنت تكتب هذا الفرض معناها وبالتايل
 أعتقد أنك ترددت آثريا قبل أن تتناول الفطرة(

 ).بالكتابة

     حييى . د
فعال ترددت لكنىن غالبت ترددى حني أحلت على هذه الورطة
بااللتزام اليومى الىت بدأت أعتقد أا قادرة أن تزيل

قراءة(بعض هذا الرتدد، وخاصة وأن جرعة الطب النفسى 
 تتزايد باستمرار، وهى تثري من الفروض )النص البشرى

 .اجلديدة، ما يستحق النظر وإعادة النظر

 آرمي حممد شوقى. د
حضرتك علمتنا أنه مفيش فرض صح وأخر خطأ، ولكن هناك فرض

أفادأمتىن أن يكون هذا الفرض الصعب السهل قد ... مفيد
 للمسار الصحيح عصام وآانت النتيجة هي إجتاه السهم

     حييى. د
بصراحة ال أخفى عليك أن عصام هو صديق حاىل، وأن
استجابته اإلجيابية التبدو ىف األفق، وأا ليست شرطا لصحة
الفرض، وذلك أن عوامل آثرية حتدد ذلك آما تعلم، رمبا

ستطع عصام أنهلذا جاء حتفظى ىف النهاية أنه إن مل ي
 .يستفيد منها، فلنفعلها حنن

 آرمي حممد شوقى. د
ناس آتري بيعيشوا حياة زى حياة...بس فيه شئ مش فامهه

يا ترى ليه...بيحصل تباعد بني القشرة والفطرة عصام،
 الرهيب مش بيتفسخوا هذا التفسخ

     حييى. د
عندك حق، جبد عندك حق، وأرجو أن أستطيع اإلجابة عليك من

الل االستمرار مع عشرات احلاالت ومع أنفسنا ومع عطاءخ
املعرفة من آل مصدر آّىن وسابق، وىف هذه النشرة إن شاء اهللا
وطال العمر مع أنىن أرى أن اللغة تزداد صعوبة على من
يسميهم االبن يوسف عزب الشخص العادى، لكن أرجو أن تصل إىل

 رمي هال مسعتهتعقيدات ابن أخى الذى تتعاطف أنت معه يا آ
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 2007-11-5) أحوال وحاالت( مد أمحد الرخاوىحم. د
ىف تعاملى اليومى مع عامة الناس يشق على جدا التعامل مع
هىآتل اجلمود ىف احمللك سر، ولذلك أوافق متاما على أن الفطرة 

 . وإىل املطلق– الفطرة –ئية إليها احلرآة املرآزية الغا

      حييى. د
يا حممد، يا حممد، شكرا القتطافك أهم ما جاء ىف حديثى عن
الفطرة، وشكرا ملشارآتك، أنا حني آتبت أن الفطرة هى

آنت مرتددا خشية أن ُأفهم خطأ أو" مفهوما "وليستحرآة 
 فقد،"هى احلرآة إليها"أال أفهم أصال، أما حني آتبت أا 

فزعت أآثر، وأنا مازلت حىت اآلن ال أفهم جيدا ما آتبته
أنا شخصيا، وأشعر أنىن سأعود إليه آثريا، فإذا آان قد
وصلك ما خطر ىل بالرغم من ذلك، وهبذا الوضوح، حىت أضفت

إىل ":آما أضفت توجهًا حمددا" املرآزية الغائية"إليها 
حىن أنك حتاول،فهذا شئ يفرحىن وال يطمئنىن، يفر، "املطلق

 ألن املسائل شديدة الصعوبة، وينبغى أن حنذر وال يطمئنىن
 .اإلسراع هكذا بالفهم أو بالشرح

 حممد أمحد الرخاوى. د
 أى–حاال من احلرآة العكسية أضيف أن خطر االنقراض يأتى 

  ىف صورة َتَعْمُلق هذا التوقف املميت؟–ضد الفطرة 

    حييى. د
لعلك تتبعت ما نشرُته الحقا عنليكن يا حممد، ليكن، 

توضيح ما عنيُته بالفطرة ردا على ما وصلىن من هجوم، وىف
نفس الوقت من سوء فهم الستعماىل آلمة الفطرة، حىت أنىن
تعهدت أن أواصل العودة إىل شرحها وبدأت باحلديث عن

 ، آما أنىن مازلت ال أجد11-6الفطرة واجلسد يومية 
لكلمة الفطرة ترمجة إىل االجنليزية، وأرفض رفضا قاطعًا أن

، مث تأتى أنت لتعقد األمور أآثر،Instinctتكون الرتمجة 
 ؟"تعملق هذا التوقف املميت"ماذا تعىن بقولك 

 حممد أمحد الرخاوى. د
  بتفاعالهتا اجلدلية اآلنية احليوية؟أعىن انسالخ الغائية... 

     حييى. د
هل تعرف أن! اهللا يساحمك، برغم أنىن ال أنكر جديتك واجتهادك

من أهم ما ساعدىن أن اجتنب مثل هذه العبارات هو ما قرأته
، ومع ذلك فليس"إن احلديث عن اجلدل هو ضد اجلدل"يوما من 

اآلنية"لمىت عندنا بديل على ما يبدو، أما عن إضافتك آ
فقدد وصلىن أنك أصبت بعض اهلدف لو آنت حقا تشري بـ" احليوية

، أما استعمالك"هنا واآلن"إىل روعة االلتزام مببدأ " اآلنية"
فقد طمأنىن إىل أن َثم من يشارآىن عالقىت" احليوية"لكلمة 

 الىت اختزلوها إىل آيمياء وتشريح،"بالبيولوجيا احلقيقية"
طب النفسى األحدث، لست أفهم آيف يتجنب هذا الطبىف معظم ال

الذى يتعامل مع آل هذا اللحم احلى وحرآية الوجود واملوت،
آيف يتجنب مواجهة هذه املسائل عن املوت والوجود الىت

 .يعريها املرضى ليل ار
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 حممد أمحد الرخاوى. د
احلياة .الكثري األصل هو املوت واحلياة احتمال يفشل فيه

قال !!!!!! اليقني بك حيت يأتيكواعبد ر هي اليقني باملوت
 نفسه املوت ال جيهز علي احلياة وإال أجهز علي"جنيب حمفوظ 

 لوال املوت ملا آانت هناك حياة ولوال احلياة ملا آان هناك"
 موت، دورات متالحقة من حماولة التشبث بأم احلقائق وروعة

 !!!!الوجود وهواملوت، لكي يتم االبداع آله

     حييى . د
دورات(ر أن هذه التوجهات آانت أطروحىت بعنوان أذآ

،")ملحمة املوت والتخلق ىف احلرافيش"احلياة وضالل اخللود 
 .وميكن أن ترجع إليها من جديد إن شئت فهى ىف املوقع 

واآلن أدعوك معى إىل الصديق يوسف عزب الذى أرسل
تعليقاته بأثر رجعى مثل األسبوع املاضى، وأنا مضطر إىل

.ارخيًاجتاوز أغلبها إما ألن مواضيعها أصبحت بعيدة ت
وإما ألن التعليقات غامضة وقصرية، وقد ال تسمح باملشارآة

 .مع أغلب األصدقاء

من ملف القيم واألخالق & )1(بعض وصف بعض مصر(يوسف عزب . أ
16-10 

مش عارف) يوسف يعىن الكاتب، أنا( هو :تعليقى الرابع
 ).؟( الناس الغالبة عايشة إزاى 

؟ هو مش عارف الناس.. إزاى يقول آده:وتعليقى اخلامس
 سقفها قد أيه؟ 

     حييى. د
ىامسع يا عمنا، أنا أقول ما عندى، ورزق... أهال يوسف

على اهللا، أنا لو عملت حساب الناس الغالبة الذين تعنيهم
فلن أفتح فمى، أو أنطق حرفا، أحسب أنك تعىن أولئك
الذين يستعملون دفاعات ثقيلة وجاهزة متنعهم من إعادة
النظر، أنا يا يوسف لو عملت حساب سقف الناس الذى تشري
إليه، والذى يبدو أنك تراه منخفضا جدا، فلن أفعل

 .ئا هكذا هنا، وال ىف أى مكان آخرشي

الىت" اإلنسان والتطور) "الورقية(حني أرجع إىل جملتنا 
مازال الكثريون يذآروا باخلري، أجد فيها ما هو أصعب
شكال، وأخطر شطحًا، ومع ذلك فقد بقى منها عند من أعرف

عامة "-" ىف الناس"ومن ال أعرف ما يطمئنىن أن اثق 
هلم سقفًا من عندى مينعىن شخصيا أن وأال اضع ،"الناس

 .أواصل سعيى إليهم

رفيق حامت وهو حيث هو،. يكفيىن يا يوسف ما وصل لالبن د
وقد ربط بني ممارسته الطبية ىف بالد الفرجنة، وبني ما
تطرقنا إليه هنا عن مفهوم الغيب، صحيح أن رفيق سقفه
ىنعاٍل، وهو متخصص، وال ميثل عامة الناس، لكن إيش عرف

 .أين يقع سقف الباقني
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 10-19حوار اجلمعة يوسف عزب . أ
اهللا(احلديث بتاع الدآتور رفيق مذهل وعظيم الفائدة 

 خاصة حديثة عن الغيب،) رفيق/ ينور يا د

:أستاذنكم فيما ورد بذهىن عن اإلميان بالغيب) مث دعىن(
فقد أصبح لدى اعتقاد أساسى بأن العبادات ُشِرعت لصاحل

..آفاءة وعمق واتزان حياة البشر للحفاظ على طريق ما 
 .طريٍق غري معلوم

إن اهللا باآتماله الحيتاج عبادات من البشر، وىف هذا اإلطار
أن"أن اإلميان بالغيب هو ترمجة مباشرة ملفهوم أخريا، رأيت 

 "نه أن هناك احتمال أخر اليعرفهيضع اإلنسان ىف ذه

      حييى. د
أنا ال أميل يا يوسف إىل البحث فيما ُشِرعت له العبادات،
ألن هذا ليس من اهتماماتى وال من مهمىت، العبادات شرعت

 تعداد فوائد- مثال–ألا عبادات، وقد رفضت طول عمرى 
بدو ىلالصيام الىت يبالغ ىف سردها األطباء آل رمضان، حىت ت

أا رشوة خائبة للمؤلفة قلوهبم تربر مشروعية الصيام،
وآأن الصيام شرع هلم ليحققوا رجيما ربانيا، أو ليعاجلون
به ضغط الدم، أوالسكرى، أنت مل تقل ذلك، لكن الشئ

العبادات يا يوسف تؤدى عندى وظيفة. بالشئ يذآر
معىن االلتزام الغامض باإليقاع احليوى"ضرورية، وهى 

وسائل، سواء هى ُشِرعت لذلك أم ال، مث إا تشحذ "املتجدد
التواصل األخرى مع العوامل اآلخرى، مع اهول، مع الغيب،
مع املفتوح النهاية، التواصل باجلسد خاصة، آما أا حتضر

،"اهول/املعلوم/اهول"ىف الوعى باملمارسة ال بالكالم حتضر 
، أنا أستطيع أن أجزم أنلنسبة ىلحتضره بانتظام راتب، با

حمورًا ما يتكون حوله وجودى اخلاص من خالل تكرارها، آل
 وعدم الدخول ىفهذا دون الدخول ىف التفاصيل عمدًا،

 .التفاصيل هو أيضا جانب من اإلميان بالغيب

أنا لست مع الذين يناقشون العبادات باأللفاظ، أو بالشرح،
ئدة العاجلة، وال أعرف بديال عنأو بالتفسري أو مببدأ الفا

العبادات حيقق لنا هذه العالقة املنتظمة مع الكون إىل مْن
وسع آرسيه السماوات واألرض سبحانه وتعاىل، ال أعرف آيف، وال

 ...أريد أن أعرف جدا، وال أستطيع 

آسف يا يوسف، يبدو أنىن أحدث نفسى، فلتسمح ىل أن أعرج إىل
 .إخل..  تبدو أا حسنة الظن بنا جدا رسالة من صديقة جديدة

من رسالة خاصة طويلة جدا، ليست تعليقا على( سندس حممد. أ
 )موضوع بذاته

الناس، وباعرف ما ىف نفسيتهم وعمقهم، بافهم) ... أنا(
 ؟ طبيعى أحيانا باحس بيهم، وباعرف بيفكروا ىف إيه وده شئ

   حييى. د
دة صفحات، وعذرايا سيدتى، شكرا لرسالتك الىت بلغت ع

 لالآتفاء بالرد هبذه السطور الىت تفيدك أن رسالتك األوىل 
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قد وصلت، حنن نقدر تقديرك ملا حناوله، هو تشجيع رائع، مث
أعود إىل حتذيرك من االطمئنان الشديد ملثل هذا احلدس

، فهذا أمر يعتقده آثري منا، وعلينا)إخل..بافهم الناس(
 ترتتب عليهحمتمل صحته، وذلك حىت ال" فرض"أن نعتربه جمرد 

مشاآل أآرب من حسن نيتنا، وأنا أرى أن املبالغة ىف
تقدير احتمال صدق مثل هذا الفرض قد يفسد العالقات بني

 .الناس، عكس ما ذآرت ىف رسالتك

 سندس حممد. أ
املساعدة، فكرت ىف مرحلة إىن الزم اتكلم مع حد أرجوا... 

عب، هيابقى ص  دهاالآتئاب القومىفاهم، حد يساعد، ألن 
 .دى احلياة؟ آده حرااااااااام

 حييى. د
يا شيخة حرام عليك أنت هذه املبالغة، مث إىن ال أحب هذا

 هذا التعبري الذى شاع مثلما،"االآتئاب القومى"التعبري 
!!شاعت تصرحيات شبه علمية حول تواتر نسب األمراض ىف مصر

من الشباب عندهم % 20بطريقة غري مفيدة مثل أن 
 ؟"مث ماذا"لنفرض أن هذا صحيح !! اباآتئ

فهى مهمة فعال،" الزم اتكلم مع حد فاهم"أما حكاية  
لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا احلد طبيب نفسى،

"الفضفضة"وبصراحة ليس ضروريا طول الوقت أن نصدق أن 
هى احلل، أحيانا تكون مبثابة تفريغ صندوق به قمامة جفت

نها نوعًا من إحياء عفونتها، بالوتآآلت، ويكون الكالم ع
نطلع إللى"داع، آل هذه اإلشاعات الىت تدعونا أن 

 علينا أن نراجعها، وىف نفس الوقت علينا أن"جوانا
،"لكن ملن يرانا من أهل الثقة"! البوح"نتمسك حبقنا ىف 

وليس باستمرار، مث أين هم؟ دعينا نقتدى برسول اهللا صلى
اللهم إىن"فض لربنا أآثر من الناس اهللا عليه وسلم، ونفض

 ..."أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلىت وهواىن على الناس
اخل شريطة أن نتذآر أنه سبحانه قريب قريب، ال حيتاج إىل
تأشرية من أى سفارة ملخاطبته أو سؤاله دعاًء ورمحة، وأن

 ...لكن.. هذا ال يغىن عن البوح للناس

 سندس حممد. أ
بعض بقى وحتس ببعض، وتقدر تعني بعض،  تفهميارب الناس...

بعض) لكن(وأقدر أبقى أقوى وأآون أفضل، احلياة حلوه 
بيجعلوها مش آده، بيفهموها غلط، ومش بيدرآوا وال البشر

 إم صح ؟ بيقدروا، والغريب إم عايشني، وفاآرين

     حييى . د
، وأنا ايضا أظن أنىن"الصح"وأنت أيضا تظنني أنك ... 

الصح، آل واحد ىف نفسه مِلْك، البد أن نتحمل بعضنا
البعض خمتلفني، وحنن نتمىن أن نعني بعضنا البعض، وأن
نفهم بعضنا البعض آما تقولني، شكرا يا سيدتى وتعاىل
معنا نرى ماذا يقول الصديق النشط املثابر الظريف،

 .االبن رامى عادل
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 2007-11-5) فصام عصام(  رامى عادل. أ
أقصد إنك تعيش... الفطرة هيه أنك تبقى على طبيعتك، 
 ....حياتك على قد ما تقدر، وتلون األيام

      حييى. د
إحذر عملية خلط(، هذه يارامى "تلون األيام"حلوة 

آثريالكنىن توقفت ) األلوان يارامى مع أا ضرورة رائعة
، وهل أنت أو أنا، أو أى"تبقى على طبيعتك"عند قولك 

؟"يبقى على طبيعته"واحد يعرف طبيعته، حىت ميكنه أن 
مازلت أآرر ما آان يتقرب به بعض الصوفية وهو يذآر اهللا

ألنه ال يعرف" رىب آما خلقتىن.. رىب آما خلقتىن "قائال 
ه دونطبيعته، ويدعو اهللا أن يعينه أن يكون آما خلق

حتديد، حبيث يستجيب ربنا لدعوته، واهللا سبحانه أدرى آيف
 .َخَلَقه، َخَلَقَنَا

 2007-11 -6  )الفطرة واجلسد(رامى عادل . أ
جسدى بنتشّكل، وساعات وضع  عيىن ىف عينك وواخدين

ايدينا، بنتشكل،  إحنا بني بنقابل ربنا، ..اعاتس أيوه
 آل وضع، وبنتحرر وبنتغري، على جوانا، وبنتمرد ومن

 متام زى وساعات بنطري، ومعانا ربنا جوانا،
 .طراطري    مزامري نلبس وحنب، ونغىن، منسك العصافري،

      حييى. د
أوافقك يا رامى وأنت تعقِّب بكل هذا الشطح اجلميل على

 الفطرة واجلسد، أوافقك ألن الكالم املنظم أحرجىنمقال
وأتعبىن ومل أعرف آيف أرد، أوافقك حىت أنىن أتوقف عن

، من أهم ما استفدته منك يارامى..الرد عليك باأللفاظ
أن مزاجك يتقلب بنشاط طازج حسب اليومية، فالذى يسمعك
تغىن هكذا، ال يصدق أنك توقفت هبذا الصمت اجلميل عند

واآتفيت بتكرار مجلة واحدة" املوت والوجود"ة يومية اي
 .وردت ىف آخرها

 2007-11-7) املوت والوجود أو املوت واجلسد (رامى عادل. أ
أننا حنمل املوت إىل تارخينا الشخصى وذلك بنقل معىن"... 

 ؟"حياتنا لآلخرين

 حييى. د
جمرد اقتطافك هذه النهاية أثلجتىن، وأعتقد أن عودتنا

سناء قد يفتح لنا.ذا املوضوع الصعب آما طلبت دإىل ه
 .آفاقا جديدة وصعبة للحوار فيما بعد، ربنا يسرت

 2007-11-7) عن املوت والوجود(  سناء. د
We need such books, ) املوت والوجود"آتاب"(  in my opinion, 

because we learn from them even a little............ Not 
grasping the whole is not a good excuse to let all go.... 
But doctor, in your opinion....how you define death? and 
existence?            

     حييى . د
ة إال هذايا سناء، مل أعرف أنك أنت تلميذتى اهلاوي

 الصباح، ياسناء ربنا خيليك، مازلت أذآر تشجعيك
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وأنت تكتبني إلينا" وبدال ما يثور يفن"مبناسبة أغنية 
باالجنليزية حىت عنوان اليومية، وقد تعمدت هذه املرة أال
أترجم ما آتبِت، وأنا أمتلئ غيظا من أحفادى وأصحاهبم
الذين ال يعرفون الكتابة على حاسوهبم إال باالجنليزية،

أترجم ما آتبت أنت هذه املرة ألغيظك، وليعرفهلذا لن 
 :.سؤالك من اليعرف االجنليزية من ردى عليك هكذا

ملاذا" عن املوت والوجود"أنا مل أتساءل ىف اية يومية ..
نرتجم وننشر هذه الكتب ألنىن أعرتض على نشرها أو ترمجتها،
 ردبل آان تساؤىل نوعا من االحتجاج على أن تكون الرتمجة

الرتمجة، ما الفائدة إذا حنن مل نتحمل يا سناء مسئولية
 .ما ننشر ونرتجم بأى قدر حقيقى

إذا مل يصلنا بعض ما أراده املؤلف أو املرتجم أو الناشر،
فنحن ال نستحق هذا اجلهد، لقد تصورت أن آل من يقرأ مثل

 صفحة من احلجم الكبري610هذا الكتاب الرائع الذى بلغ 
 خيرج منه بنفس اإلجابات الىت آانت عنده قبلآما قلت، مث

أن يقرأ عن املوت بالذات، عن الوجود، أتصور أن األفضل
ملثل هذا الشخص أن أنصحه أال يقرأه أصال، أنت ال تتصورين
آم أفادىن هذا الكتاب وطور فروضى حول املوضوع، آما صحح

 .بعض فكرى، وحفزىن للمزيد من البحث حوله

يعك يا سناء مرة ثانية، أما طلبكم أن أقولشكرا لتشج
فامسح ىل أن" ملا هو الوجود،"و، "املوت"لك تعريفى ملا هو 

،أذآرك أنه ال خينق املعىن إال حبسه ىف تعريف جامع مانع
آثري من التعريفات هى سجن للمعىن، ولكن دعينا نستمع

 أسامة عرفة ىف هذا املوضوع الشائك .لرأى الصديق االبن د

 أسامة عرفة. د
يعين هو إحنا.. تشكيل احلياة؟؟ هل سنتناول املوت ألجل

 ؟؟..هنعرف منوت ) إزاى(ملا نشوف  عرفنا نعيش
املوتى يف احلياة أو بعضهم قادرين على احلياة يف املوت هل

 األقدر على ذلك؟ أم األحياء يف احلياة هم

 ؟؟  واآلني العالج اجلمعي هل ميكن الشغل يف املوت املوت يف هناف

    حييى. د
بصراحة يا أسامة آنت أحسب أنك ستدىل بدلوك ىف هذه
املسألة، وإذ بك تغمرنا بأسئلتك الذآية، ومبا أا

 إجاباهتا غالبا، فامسح ىل أن أآتفىحتملأسئلة ذآية، فهى 
 .بأن أضع لبعضها هوامش مثرية، وليست إجابات بالضرورة

ر، جيعله حياةأتصور أن الوعى باملوت، آوعى آخ -
 .آامنة ومن اآلن

 . األحياء، ىف احلياة هم القادرون على املوت واحلياة معا -
 . املوتى ىف احلياة الهم قادرين على املوت وال على احلياة-
 ىف العالج اجلمعى ميكن الشغل ىف املوت ىف اهلنا واآلن-

وإذا أتيحت الفرصة يا أسامة سوفآأروع ما يكون، 
 .أفصل لك ذلك

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   442



 09I11I2007א – אא

 الدخول ىف هذه األمور هكذا قد حيريوبعد يا أسامة، إن
القارئ الزائر أآثر فأآثر، وأنا ال أعرف حال هلذه
املسألة، وقد واجهتها آما الحظت وأنا أتناول مسألة
الفطرة، وعلى فكرة قضية الوجود واملوت عندى ال تنفصل
عن قضية الفطرة آحرآية متنامية، ولكن قبل ذلك دعىن

-11-8يومية ) 6(، )5(حللمْى حمفوظ (قراءتى أمسع رأيك ىف 
2007 .( 

 أسامة عرفة. د
 واحد افرتاضًا مث نعيد ماذا لو مجعنا احللمني معا ىف حلم
)البلياتشو واألستاذ(قراءهتما من منظور ظهور 

..آية وتفاعل الكيانات الداخلية باعتبارمها رموز حلر
 .معا أو مع الواقع اخلارجى

 وال بالش شقاوة؟؟

      حييى. د
طبعًا بالش شقاوة، أنا خجالن من اجلملة الىت أضفتها للحلم

وغالبا لن أآرر مثل ذلك أبدا مع أن شيخى حمفوظ مسح) 6(
ىل هبا بعد نقاشه مع الشيخ حمرم مبكاملة هاتفية موثقة،

ا أسامة أجد صعوبة متزايدة ىف نقدى ألحالم فرتةأنا ي
النقاهة هكذا واحدا واحدا، ويبدو أنىن ورطت نفسى إذ
ألزمتها مبنهج قراءتى النقدية لألصداء، وهأنذا أتبني
أآثر فأآثر أن هذا شئ وذاك شئ أخر، وال أعرف إن آنت

 . سوف أستمر هكذا أم سأجد منهجا آخر

 .عندك عن الفطرةربنا يسهل، واآلن هات ما 

  اجلسد و تصنيم األلفاظ الفطرة: أسامة عرفة. د
 الفطرة حرآة يف مقابل السكون املكثف أن جاء يف مقالكم

 ..حرآة واجتاهالفطرة 

     حييى . د
حرآة ىف"أظن أنىن آنت أريد التأآيد أآثر على أا 

 ".اجتاهها

 :أسامة عرفة. د
بل قال ذلك نصا لكأود أن أشري أن االسالم مل يقل غري ذ

وما سواها فأهلمها ونفس  ":لنتأمل قوله تعاىل ..وروحا
  فطرة ترآيب جدلية ثنائية القطبية على،"فجورها وتقواها

وعليه فاختزال مدى طيف شديد االمتداد بني الفجور والتقوى،
الفجاجة من ناحية أو النقاء من ناحية أخرى الفطرة إىل

 .اجلديل يسقط هذا الرتآيبيؤدي إىل احملصلة صفر، إذ 

قد أفلح من زآاها و قد خاب من : مث نتأمل قوله تعاىل 
لفعل حرآي جدىل ممتد من قطب يف اجتاه وهو يعرض  :دساها

 ،" دساها–زآاها " تقواها وهو– فجورها القطب اآلخر
ودساها ىف التقوى حرآة التزآية يف االجتاه من الفجور إىل

 لفجوراالجتاه من التقوى اىل ا
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     حييى. د
ن أعلق على تعليقك حىت ال أفتح الباب للمناقشاتل

اللفظية الىت ال تنتهى حىت قبل آخره، لقد وصلىن توجهك،
وأنا أوافق عليه من حيث املبدأ، فقط أريد أن أذآرك مبا
جاء أغلبه ىف مقاىل عن الفطرة واجلسد، من حيث أن أغلب
الفقهاء، إن مل يكونوا آلهم، قد اختزلوا الفطرة إىل

س ما تقول وأتصور، مث دعىن أعلن لك أن هذه اآلياتعك
الكرمية مل يصلىن منها أى استقطاب إال ىف نقطة البداية حني

وصلتىن حرآيةأهلمها رهبا ما أهلمها، أما بعد ذلك فقد 
الىت ليس هلا" زآاها" من خالل الفطرة، والفطرة احلرآية

 أننا حنن، فعرفت منها، ومن آل ما أعرف،"ّمناها"معىن إال 
الذين ننميها هبذا اجلدل الذى حيتوى فجورها ال ينفيه، وىف
نفس الوقت يتصاعد بتقواها وال يكتفى به، فتكون احلرآة

 ".ّمناها"آدحا إليه هى هى طريق 

إياك يا أسامة أن تتصور أنىن أفسر النص الكرمي بالعلم
العاجز، هذا ما وصلىن استلهاما ال أآثر، وهى مسئوليىت

 .دا، حتما ودائمًافر

دعنا أنت وأنا نعتذر للقارئ الزائر إن آان مل يستطع
متابعتنا، وخنتم بصوت هادئ وحنن نستمع إىل االبن صاحب

وقد آتب ىل هذا. الفضل اسالم أبو بكر على هذا املوقع
األسبوع آثريا شاآرا حوارى معه، األسبوع املاضى، وأنىن

بعض حقه، ماذا عندك ياذآرت فضله، مع أنىن مل أوفيه إال 
 إسالم اليوم؟

 2007-11-2) حوار بريد اجلمعة(  إسالم. أ
عن مستويات الوعى، أعتقد أنىن أريد أن اجتهد أآثر...

حتريك مستويات"آى اتالحم فكريا وآليا مع مصطلح  فأآثر
 فأآثر؟ ، حىت أفهم أآثر"الوعى معا

    حييى. د
حتريك مستويات الوعى"تصور يا إسالم أن التقاطك لتعبري 

آان من أروع ما طمأنىن أن وضع هذه الكلمات" معا
األربعة جبوار بعضها هكذا، قد أوصل شيئا ما إىل من
أريد، شيئا هاما ورائعا، أرجو أن نقدر على اإلحاطة به

،"حىت أفهم أآثر: "تقول يا إسالم". حدة واحدةوا: "هبدوء
وأنا أيضا أريد أن أفهم أآثر وأآثر، ولكن لنتذآر

–يارب -أن املسألة ال تتوقف عند الفهم ولكنها " معا"
 "املعرفة"و" الوعى"و" اخلربة"و" املعايشة"متتد إىل 

دعنا ال نتوقف، وسوف نفهم ونعرف ونعمل معا مادمنا... 
 .عيشقررنا أن ن
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