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 : مقدمة

األمور طيبة، وأصحاب الفضل اجلادون موجودون يف آل مكان،
 اإليقاع هادئ، والوعد واضح،

لكن املخاوف تظل حتفز الوعي مبسئولية العمل على ضمان 
االستمرار، ومرونة احلوار، وجتاوز ترآيز املسئولية على فرد

 الشبكة، أم العبد هللاواحد سواء آان االبن املسئول عن
املسئول عن النشرة فاملنتدى، وعن ما أآرمه اهللا مبا تورط فيه

 .هنا وهناك

ولنبدأ اليوم مبقتطفات حمدودة من مراسالت االبن الكرمي
"ملن يهمه األمر"مجال الرتآي، فهى حتتوى املعلومات الالزمة 

لأرجو أال تتوه منا وأنا أقلبها إىل حوار، لكن هذا هو شك
 .الربيد منذ ظهرت النشرة، عذرا يا مجال

  :يف آخر حلظة

، وصلتىن مداخالت تفصيلية من االبن2008-1-10صباح اخلميس 
مجال الرتآي أيضا، سوف أحلقها آاملة بعد اية احلوار ألنىن
آنت قد انتهيت منه، أحلقها فرحا فرحا شديدا هبذا االهتمام

دك وقت ىل هكذا مع آلوهذه اجلدية، يا خرب يا مجال هل عن
 . مشغولياتك 

 أآثر بعد وسوف تسمح ىل يا مجال أن أرد ببضع آلمات ال
 .آل مداخلة

 : مجال الرتآي. د
عزيزي حييى، امسح يل برد موجز وسريع أملته على مطالعيت

 .2008-1-4اليوم " حوار اجلمعة"

 :حييى. د
ة،يف املقدم" مجال"تصور يا مجال أنىن ترددت وأنا أآتب 

اليت اعتدنا هنا أن " د"دون تلك الدال الزائدة 
نلصقها قبل أى اسم زميل خوفًا من اللوم، واألهم األستاذ

سنة(لكنين أذآر آيف تعلمت يف باريس "....." الدآتور 
 وأنت سيد . (أن العكس أمجل وأقرب) 69 / 68واحدة 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1004
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، تعلمت أنك حني تشطب األلقاب، وختاطب اآلخر)العارفني
، فهذا إعالن بالقرب واالحرتام"أنتم"وليس " أنت.. "بـ
ذات مرة حضرت شجارا بني صديق آنت أحبث. واحلميمية معًا 

معه يف باريس يف مبىن آلية الطب يف مستشفي سانت آن، وبني
وآان(، وحني احتد الشجار صاح هبا - باحثة–زميلة له 

"وسط"نصفه طليانيا شرقأوسطيا والنصف الثاني من 
ال ختاطبيين بعد ذلك بـ: هبا قائالفرنسا يف اجلنوب صاح 

 Ne me tutoyez، وأظنها على ما أذآر بالفرنسية "أنت"
plus …..،مع أنين أخشى أن أآون أخطأت اهلجاء أو الرتآيب 

 ".حييى"النحوي، شكرا يا مجال أنك ختاطبين  بـ

 قولك2008-1-4اليوم " جاء يف حوار اجلمعة : مجال الرتآي. د
 :فةللدآتور أسامة عر

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

مل أعرف يا أسامة بعد ما". "... مدفوع وتفاصيل أخرى
، وقد أرسلت إىل االبن"املنتدى"هو دوري يف ذلك الذي امسه 

 ".مجال الرتآي استفسر

 :حييى. د
ك يا مجال وافيا مفصال، فهل تسمح ىل أنحصل، وقد جاء رّد

أعيد نشره هنا، وأسامة معنا، فيكون توضيحا لكل قارئ
 .للموقع، وليس فقط ألسامة) زائر(

 : مجال الرتآي. د
 : على العنوان التاىلمفتوح للعموم موقع املنتدى -1

http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/   
 وال خيضع تصفحه لدفع أى اشرتاك وال إىل اية تفاصيل

 التسجيل يف املنتدى، حر وبدون رسوم، يتم بإرسال-2
 :بريد اإللكرتوني العنوان التايل

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
يعرب فيها املرسل عن رغبته يف االشرتاك يف املنتدى والدوافع

 )يقبل االشرتاك حىت ولو آانت الرسالة فارغة دون حمتوى(

، ترسلمبنتدى اإلنسان والتطور" احلوار "  للمشارآة يف-3
بالربيد... وجهة النظر/ الرأي/ التعقيب/ املداخلة

 :اإللكرتوني على العنوان التايل

TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 :حييى. د
شكرا يا مجال مرة أخرى، ولن أشغل بقية املساحة يف حتديد

 ،دوري الذي حددَته بوضوح يف بقية خطابك

عن "7/1/2008يومية ولكن امسح مبالحظة نوهت هبا يف 
 ولكن سوف أدعك" بتقدمي خربات من ثقافة خمتلفةااللتزام

 .تقوهلا أنت بلسانك وقلمك
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 : مجال الرتآي. د
وال يشرتط فيهاميع دعوة املشارآة يف املنتدى مفتوحة للج

 ".إنسـانا"إال أن يكون اإلنسان 

 :حييى. د
7/1/2008يومية دعين ال اآتفي باإلحالة إىل تلك اليومية 

 وأعيد،"عن االلتزام بتقدمي خربات من ثقافة خمتلفة"
تعليقي على هذا الشرط السهل الصعب يف تلك اليومية حيث

 :قلت باحلرف

لكن بعد أن.... ل األمر، استقبلت هذا الشرط فرحا يف أو
توقفت طويال" أن يكون اإلنسان إنسانا: "أعدت قراءته

أمامه خشية أن أعجز شخصيا أن أحدد احلد األدىن الذي
 ".نًاأن أآون إنسا" يسمح ىل أن أشرف هبذه الصفة

 يا مجال دعنا نستمع ألسامة، خاصة وأنه آان صاحبواآلن
الفضل يف التساؤل حول توضيح املوقف من املنتدى، فأحضرك

 :معنا حماورا آرميا اليوم، نستمع له، وقد عاد يقول

 :أسامة عرفة. د
أفهم على اإلطالق مسألة املنتدى رغم احملاولة، وهل هو مل

ومن خالت القراء و احملاورينمدا وآيل بريد وسيط لتجميع
الباب ما الدنيا سهلة هنا و.. مث نشر الرد عليها

 .سأحاول الفهم مرة أخرى.. مفتوح يف اية آل مقالة

 :حييى. د
أرجو يا أسامة أن يكون فيما سبق من حوار مع مجال رد
آاف، واملمارسة يا أسامة سوف توضح األمور أآثر فأآثر

 .بال أدىن شك

 :عرفةأسامة . د
 ساقية الصاوي مبوقعكم مع حتياتي أمتىن أن ينشر حوار

 .للدآتور حممد حييى

 :حييى. د
واهللا يا أسامة آانت جتربة مثرية فعال يوم األحد املاضي،
فهذه هى املرة األوىل الىت يكون شريكي يف الندوة هو أبىن

والندوة موجودة حاليا يف املوقع،) بعدآم طبعا(األآرب 
شاهدها بعد، ألا أآثر من ساعتني، ويسعدنيوأنا مل أ

وأظن يسعد حممد أن أعرف رأيكم، هل تذآر يا أسامة
عن التزام بتقدمي"املقطع الذي اقتطفته يف افتتاحية 

ان ذلك جزًءا من قصيدة قصريةآ  "خربات من ثقافة خمتلفة
آتبتها خماطبا حممد بعد أن تفوق يف سنة أوىل آداب

، وآان قد فشل يف دخول آلية الطب1980القاهرة، سنة 
آما يتمىن آل طبيب يريد من أبنائه أن يكملوا نقصه،
وهو يزعم أنه يريدهم أن يواصلوا طريقه، آان حممد

 سنة،28لندوة بعد عنيدا صرحيا ليس آما أخفي عناده يف ا
رسالة إىل االبن: "دتي هوي، آان عنوان قصوحني َفَشل جنح

 "العنيد ينجح وحيدًا

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1006



 11I01I2008א – אא

 خاصة ملن هو–أنا اعترب أن مسئولية تنشئة أوالدنا  
 هي من أوىل التحديات اليت تلقى يف وجوهنا، وهى–مثلى 
 . اختبار لصدقنا– برغم آل شيء –أيضا 

ندوة، آماتذآرت هذه القصيدة وحممد يناطحين متأدبا يف ال
 سنة بأقل قدر14وحريته بدَا منذ سن  تذآرت أن عناده 

من املضاعفات، أو رمبا منذ سن سنة آما أحملت يف الندوة،
وإليك يا أسامة القصيدة آلها مع ما يف ذلك من احتمال
أخذ مساحة شخصية يف احلوار، ليست من حقي، لكن لعلها

جنب أوالدًايأخذ مسألة أنه أتفيد غرينا ممن يريد أن 
 : ، هذه هيوبناتا، مأخذ اجلد

 رسالة إىل االبن العنيد ينجح وحيدًا 

 )احلاجة والقربان(

 األشواق   و ُمّر   الوِجِل   الشكر   َبْعِد   من
 املكنوْن   لك   أقول   قلت

  )   ظنون   والقوُل  (          
 َجَشعى َخويف    ِمْن  -ولدى   -  وحيَك   يا

   آبدى   نيُنَكأ   َتَاه
    ُمْنَكبَّْه   حوافَر   وسط
      مقتوله   ضاحكٍة    آهاٍت

   ـ   1 ـ 
    جاْء دورى 
  :  أبوْح   أعرتُف
    أعزل   إنسان
  :  وْحدْه   َصاَرَع

      واألعالم   العاَلم   آل
 َشْيئَا   ِمْنها َربى    املاأَنَزل   األدياِن    آل

 املفهومْه،   شياِءاأل   آَل
 واملضغومْه

 الثَّمنَا   اسَطْعُت   ما
 - 2 -  

 ؟الُكْبرى صرَخِتى     أصرُخ   هل
 ؟ولِدى تسَمَعِنى    هل

  : السَّْبعة     األقنعة   ُخْلف   من تعرُفىن    هل
 السادْة؟   ِمْثل   أَتكلم   وأنا
 آالعادْه؟   بينهمو أمشى    وأنا
 أعلْم؟   ال ّنى وآأ   أدهش   وأنا

 أعلْم؟ وآأّنى  أفىت    وأنا
 أفرح؟ وآأّنى    أضحك   وأنا
 أمجع؟ وآأىن    أحسب   وأنا
 أمسع؟ وآأىن    أرنو   وأنا

      الواقع   األمِل   القِرب   األرِض   فوق     مغلوال   أخطو
 أشواُآْه بقلىب    تنغرس

 ىأُدم
 برتابْه   أمترغ

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــــا يــــوميـ"   1007
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 نزيف   يسُكُت   ال
 أهرْب   ال
 - 3 -  

 األغرب؟   القدَر فرتى  بعيوىن    تنظر
 سعيك؟   بكارة   أحرمك

 ؟مكنوىن   أآشف
 !الطري   زغب   يا

 ؟عجزى  -ولدى   -عىن    حتمل
 األقوى؟   وأنا
  ،َسْعيى   تواصُل   أدفعَك

 أقصْر؟   وسالُحَك
 َنْزيف،   َيْسُكُت   ال

 أتراجْع   ال
 - 4 -  

 احلكمْة   لدغتَك
 َيْنُمو؟   ُحر   عن   تتحدث
 يصدْق؟   رب   عن
 يقدْر؟   ِطْفٍل   عن
 يعُبْر؟ َوْعى    عن

 - 5 -  
  .. ىوَلِد   ال
 فتمهْل   َسْبت   الدنيا

 اُجلمعْه   اإلْثَنِيِن   األحُد   يأتيَك
 والدمعْه   واحلريُة    البسمة   ُتْنِضُجك

 . . .  
 الشَّْمس   َقْبل   ُصْبًحا   ُظْهَرَك   تتعجل   ال

- 6 -  
 وَحَدك؟؟

 !!!وحدك
 اللُّعبْه   فنوُن   بعُد   حيذْق   مل ولدى 

 اإلمياُن   الِعْنُد   والُكْفُر
 بعروقْه يغلى 

 - 7 -  
 ىوِحد   أقدْر   مل . . ولدى    عذرا

 جويف    قربك
 ىِلَنِفس   ُصْحبتك   أرجو

 اَهلْم   الَوهم   ِثَقل يف  خطواِتى    غاصْت
 أْوَهْم   لواقُعوا

 . . .  
 آفي   أبسط
 آفك   تبسُط

 ْهمصقول   شرائُح   اخلوُف
 ْهاحلرآ   وْهج   تطفئ

 يتكوْر   لساٍن   وِظْفر   الرُّسُغ   وُعنَق   الزنُد   نصَف     تقصم
- 8 -  

 الِعده   قبل   سيَفك   سلْمُتك

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1008
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 هالِوْحَد   قهر   من ِسّرى    أشهدُتَك
 ىضيز   القسمة

 الكلمة؟   عبء عىن    حتمل
 الظلُّمْة؟   جبال   أمام   النور   هبر   من حتميىن 

 !!طفال؟  -ولدى   -ترعاىن 
 - 9 -  

 أوالدى عيىن    ةأحب   املر   وَأَمرُّ
 تكُتُمُه   تقدُر   ال   ما   تعرَف   أن

 !تكتمه   لكن
 بالْك يف    خيطْر   مل   قوال   ُخترَج   أن

 أنت،   حتَسُبه
 تدافْع   قتنطل

 لسانك،   غري     بلسان   تتقرب
 أَجَوْف   صْخر   َمْيت   واآلخُر

 آتفا   َآِتًفا   بينهمو متشى 
 أَبَدا   وحَدَك

 بالِبْطنه   ُمتُّهًما   جوًعا   أتضور ولدى  فأعذرىن 
 - 10 -  
 املْبكى     بأستار   تلتحف

 املسعى   آالَم   تتجرع
 . . . .  

 ديةف ِإذحبِىن 
 األْوىل   أنت

سلمتك سيفك قبل العده، أشهدتك سرى"هل الحظت يا أسامة 
حتمل عىن عبء الكلمة؟ حتميىن من هبر النور.. من قهر الوحدة 

  طفال ؟ - ولدى–أمام جبال الظلمة، ترعاىن 

وهو يف السابعة(هل الحظت آيف يطلب األب من االبن 
 . إخل! أن يصبح أباه ؟ ) العشرة

يدة الىت انتهت بتوصية أن يكون األب هو فداءهذه القص
 عاما إال وهو28االبن، مل أتأآد أنىن آنت أعنيها فعال منذ 

 . يشارآىن يف هذه الندوة منذ أربعة أيام

آسف مرة أخرى، لكنين آما قلت يف البداية، لعل هبا فائدة
 "ملن يهمه األمر"

طرادلكن دعنا نعود إىل حوارنا العلمي بعد هذا االست
 . اُملقحم

 :أسامة عرفة. د
بالندوة منذ عدة سنوات أتاحت ىل الظروف تقدمي حماضرة.. 

 اهلوس واالآتئاب هل هى:العلمية بدار املقطم عنواا
 اضطرابات وجدانية؟؟

 :حييى. د
بصراحة يا أسامة أنا معك من حيث املبدأ، وقد تناولت

ه أبعادبعض هذا املوضوع من قبل، وأنا أضع ما امسيت
 Axes إضافة إىل احملاور التشخيصية Dimensionsتشخيصية 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1009
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املوجودة يف الدليل األمريكي والفكرة آما جتدها يف املوقع
Link  لة العربية للطبقد نشرت آافتتاحية يف ا

 Wijdanic" البعد الوجداني"النفسي، الفكرة تقول إن 
Dimensionميكن أن يضاف إىل أى تشخيص معروف، باعتباره 
غري: تقال، والزمالء يتعجبون آيف نشخص اآتئابتوصيفًا مس
يف مقابل،) مثال (Non Wijdanic Depressionوجداني 

 Wijdanic Depressionاآتئاب آخر وجداني 

، إن شئت، ألنىن اآلنأرجو أن ترجع إليها يف املوقع مؤقتا
 الحقة يف هذهأنوى أن أعرض األبعاد بالتفصيل يف فرصة

 .النشرة، يا حبذا مع عرض حاالت تثبت أحقية هذه اإلضافة

 :أسامة عرفة. د
 يفاضطراباألقرب عندي أن هذه االضطرابات هى باألساس 

الطاقة و الرغبة و املزاج منظومة اإليقاع يشمل إيقاع
  وبقية ما يسمى الوظائفوالنوم والتفكري واحلرآة

 ..االبيولوجية ارتفاعا أو هبوط

 :حييى. د
بصراحة، هذا فتح جيد جدا، يشغلين آما تعلم من قدمي، هل

 يوما يف تقسيم أو صياغة للحاالت املضطربة، حبيث نضعنأمل
"الطاقة" اإليقاع: "آل ما ذآرت هكذا يف االعتبار

إخل، وبالتايل تكون وظيفة العالج هى ضبط" ...الرغبة"
تّلت العالقة فيماوتنظيم هذه الوحدات املتناغمة اليت اخ

 بينها وهى تعزف حلن احلياة، فينتظم النغم من جديد؟

هذا ليس شعرا وال حلما يا أسامة هذا ما دف إليه يوما
يف التداوي حني يعود الطب فّنا تشكيليا، وبيين وبينك أظن
أنه آان آذلك جزئيا قبل اإلغارة الكيميائية االختزالية

ألغت آل التشكيالتالتجزيئية، تلك اإلغارة اليت 
والتنظيمات الداخلية من أصله، حىت أا ألغت التفكري يف

 ".مستويات الوعي"شيء امسه 

 :أسامة عرفة. د
 "هنري إيه"أرجو أن تسعفين الذاآرة يف تصنيف ... 

=التمبو(ملستويات الوعي إذ جعل يف أعالها ما أمساه 
  باهلوس واالآتئاب وربط اضطرابه) اإليقاع الزمين

 :حييى. د
، لقد"هنري إيه"من أين لك معرفة ! ما هذا يا أسامة

 وآنت قد حضرت له بانتظام69 – 68هبرىن هذا الرجل سنة 
أو حىت(يف سانت آن عاما بأآمله، مع أىن مل أآن أتقن 

الفرنسية، سألت اإلبن رفيق حامت) أعرف بدرجة آافية
 أنهعند الفرنسيني اآلن فقال يل" إى"مؤخرًا عن موقع 

تراجع جدًا، مع أنه بلغين أنه آان بدأ يأخذ بعض حقه
آل العظماء تراجع دورهم يا. عند االجنليز يف الثمانينات

ياسربز، ليوارت، بنزفاجنر، أدولف ماير، ما: أسامة
، وصاحبه)مثل عامي مصري (مصري احلق يتصل صاحبة"علينا، 
 ".املريض واحلقيقة"هنا هو 
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جلزأين عي صورة عدت من فرنسا وم": هنرى إى"نرجع إىل 
)أو هذا معًا(مكتوبني على اآللة الكاتبة عن ما هو ضالل 

Declire)  يرادف فيها" إى"حيث آان ) رمباآانا، مسودة
بني اهللوسة والضالل يف مستوى السيكوباثولوجي على األقل،

مرتمجا إىل" الوعي"مث حصلت بعد عودتى على آتابه عن 
مفهوما: آان أمر الوعياالجنليزية، ففرحت به جدا، فقد 

يشغلين، وقد عرفت أنه آان يشغله أيضا،) ومازال(ومعىن، 
جدا، جنبا إىل جنب مع انشغاله مبوضوع عالقة الصْرع

تلك النظرة الىت تالقت مع فروضي(باألمراض النفسية 
باالجنليزية" الوعى"، املهم أمسكت بكتاب )تقريبا متاما

فت بعد بضع وثالثنيوإذا به شديد الصعوبة أيضا، توق
 . صفحة وحىت اآلن 

أمتىن اآلن يا أسامة بعد انفتحنا على إخواننا يف املغرب
فشكراأن يتصدى أحدهم لرتمجته إىل العربية، أما أنت 

وإن آنت غري متأآد" التمبو"شكرا على تذآرتك ىل مبسألة 
 . آما أشرت"اإليقاع الزمىن"أنه يعىن 

 آيف ميكن أن نتناقش يف أمورقل ىل باهللا عليك يا أسامة
 العجالةهبذهجترى " علمية"هبذا العمق يف مؤمترات يقال هلا 

الىت تعرفها، هل عذرتين يف إحلاحي يف البحث عن بديل، وآيف
 بدت يل عقولنا يف بعض هذه املؤمترات أطالال مبعثرة؟ 

 :أسامة عرفة. د
 جتاهتعبري صادم يتحدى، أثار شجوىن" .. أطالل العقول..."

جمموعة مميزة من أساتذة الطب النفسي، شديدي الدماثة
على الطريق حسب النظام، واالجتهاد والربيق، ساروا

 ولكن حسب النظام، هؤالء املتلقني والتفصيل، تفوقوا متاما
..الناقلني العظام نسوا أمرا هاما نسوا أن يفكروا 

لك،يسمحوا ألنفسهم بذ عذرا رمبا مل.. نسوا أن يبدعوا 
 دور عقوهلم يبدأ بعد التلقي ورمبا مل يفطنوا إىل أن

 ..ويتجاوز حدود النقل

 :حييى. د
إمسح ىل أن أعذر هؤالء الزمالء، وأن أحرتم وصفك هلم بـ

املسألة صعبة، ومغامرة اإلبداع" اخل.. جمموعة متميزة "
هى مغامرة اَخلْلق، وقراءة النص البشرى حتتاج إىل التخلص

وحنن ننقد أنفسنا(ت اخلانقة حىت حنسن نقده من الالفتا
لنتشكل معًا، هل الحظت مثل ذلك يف احلوار مع املريض) معه
 linkاألصل والصورة؟ " حممود يف يومية"

 :أسامة عرفة. د
الفرد اللي عمره ما آان هذه الرتآيبة للشخص أو ....

نراها بني احلني واألخر مثال يف) األصل والصورة(نفسه 
وآذلك يف بعض" شخصية آأن"أو يف  غري الكفؤ: يةالشخص

 .. .الفصاميني

ملاذا نفس الرتآيبة تؤدى ملآالت تشخيصية: سؤايل حلضرتك
 ؟؟ ملاذا يف هذه احلالة بالذات آان املآل ذهاىن خمتلفة ؟
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 :حييى. د
مفهوم الواحدية يف"أنت تعرف يا أسامة أطروحيت عن .. 

 " مقابل التفتيت التصنيفي

Unitary concept versus multiple nosological 
categories   

وجتدها يف املوقع تفصيال ولو أا يف صورة شرائح غري حمكية
، إن هذا الفرض يرجع آل األمراض النفسية"بعد"بصوتي 

 وهو مواجهةواحدإىل أصل ) اإلبداع والسواء: وأيضا(
،)الفصام باملعىن الرتآيىب النشط(النزوع إىل التفسخ 

 املظاهر املتنوعة لكل ما سبق ذآره منوبالتايل تكون
أمراض واضطرابات هى حماوالت منع ذلك التفسخ بآليات
وأعراض خمتلفة، ينتج عنها اضطرابات الشخصية اليت ذآرت،

 .وغريها من اضطرابات

يتوقف نوع املرض على حّدة هذا النزوع إىل التفسخ 
والرتبويةمث على الظروف البيئية ) العامل الوراثي(

التالية الىت حتدد التوجه والتفاصيل واملآل، ويتشكل
املرض احملدد حسب غلبة آليات بذاهتا، أو فشل بعضها، أو

 .آلها

ويف حالة اضطراب الشخصية يعامل هذا النزوع بإيقاف 
-1-6يومية النمو قهرا بآليات متنوعة، ذآرت بعضها يف 

 )"أخواهتا(الشخصية الفرحانقباضية و "2008

حلمد هللا يا شيخ أنك تتذآر ندوات املقطما: املهم 
، واحلمد هللا أن هذه النشرة، واملنتدى قدفيهاومشارآتك 

أعاد لنا صوت رفيق حامت من سان سباستيان قرب باريس،
ا من نيويورك هو صوتوهذا صوت آخر، أنت تعرفه، يأتين

 خالد العلى، هل تذآره؟. د

 : خالد عبد العلى. د
هلذا انتهزت هذه. أرغب بالكتابة إليك منذ زمن بعيد وأنا

، وآل منإليكالفرصة عندما مررت هبذا املنتدى ألبعث سالمي 
لقد ذهلت عندما اآتشفت أىن رأيتك آخر مره منذ. جالست
 . متر مرور الكرام أن السنني علمت. عاما 17 حوايل

 :حييى. د
آنت أحسبها أآثر، أين أنت اآلن؟!!  سنة؟17أهال خالد، 

 وماذا تعمل؟ 

 : خالد عبد العلى. د
منذ ترآي للمقطم جسمانيا وأنا أسعى بأطراف املعمورة

، حىت انتهى ىب املقام بنيويورك بعد)مش بتاعت أسكندرية(
 األبالشياخربة إنسانية ومهنية ثريه يف جبال سنني من

     مث أمتمت زماله يف السيكوفارماآولوجى. بكينتاآى

psychopharmacology  وحاليا يف. وحصلت على البورد
 . الصحة العامة ماجستري يف MPH طريقي للحصول على
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 مريضا14أنا أعمل حاليا آرئيس وحده مكونه من 
املستشفيات األخرى حملاوله تأهيلهم وإعادهتم نستقبلهم من

 .State Hospital . إىل اتمع بدال من

 : حييى. د
امسح يل يا خالد أقول لك أنىن مستغرب، إيش جاب
السيكوفارماآولوجي ملاجستري الصحة العامة للتأهيل بديال
عن املستشفي احلكومى، أنا أعرف العالقة بني هذا وذاك
وتلك من بعيد، وأثق فيك، ويف قدرتك على التوليف،

طوري بعيد عن األدويةآثريون يتصورن أنين بتفكريي الت
والصحة العامة، مع أنه بدوما مل يكن مبقدوري أن أغوص

 . يف دنيا اجلنون وال يف دنيا الناس وال أن أعرف ما عرفت 

أرجو أال حترمنا من مداخالتك سواء فيما ينشر يف النشرة
اليومية، أو فيما هو متاح باملوقع، وال من إسهامك يف

ل تفصيلة علمية حمددة، وخاصةاملنتدى، وياليتك تتناو
مريضا الذين تتوىل"!! 14"وأنىن فرحت بقلة هذا العدد 

رعايتهم، أرجو أن يكون النقاش العلمي والعملي مفيدا
لتناقل اخلربات، مما قد يغنينا أن نتحدث يف أمور خاصة قد

 .الهتم بقية املتحاورين أو املشارآني

 : خالد عبد العلى. د
هللا قريبا ولتعلم أن لك بيتا هنا مفتوحجيمعنا ا أرجو أن

 .دائما

 :حييى. د
الظاهر يا خالد أن هذا املنتدى سوف يفتح ىل بيوتا آثرية
عرب العامل، وقلوبا إن شاء اهللا ، لصاحل خلقه يف آل مكان،

 .أمحد عبد اهللا يا خالد، أخريا بدأت مسامهته. هل تذآر د

 2008-1-4بريد اجلمعة  : أمحد عبداهللا. د
،)مرحليت(أنا ممتنع عن التعليق والتعقيب يف هذه املرحلة 

.أستقبله، آل صباح فتعمل ىب ماتعمل– لكنىن أستقبلك
أخجل أقلق وأئتنس, يزداد يقيىن بأشياء ويرتد عن أشياء

من"\:يقول اإلمام الشافعي  أدعو لك،,...من نفسي وُأشحن
ومن,ًاومن أصغى بقلبه صار داعي, حاآيًا مسع بأذنه صار

وليمتنع من فلريسل من يرسل ."\وعظ بفعله صار هاديًا
ُأذّآرك وايًة .ميتنع وليظل استمرارك فيما أنت فيه معنا

 أنك القائل

 ،يتبعين الناس اِملْثلِى" 
 ليسوا ِمْثلى،

 إال دربه، من مثلى ال يسُلَك 
 ."حيُفرْه بأنني الوحدة 

 : حييى. د
لكنين مصر على طلب مشارآتك، و!!أنت آما أنت يا بومحيد

 البشرى من مفكرا وممارسًا وشاعرا، تقرأ معنا النص
 أرحب بقلقك وائتناسك، وأرفض خجلك، وال أوافق . موقعك
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إال" من مسع بأذنه آان حاآيا" أن"اإلمام الشافعي على 
)فقط(بأذنه "، أي من مسع "أذنه"بعد " فقط"إذا أضفنا 
 .آان حاآيا

ين فعال ال أحتاجتصور يا أمحد أن الناس ال يصدقون أن
يف اجتاه ضام يف" حتريكا معا"أتباعًا بقدر ما احتاج 

النهاية بال اية، ألن املطلوب هو توحد اجتاه السهم، ال
 . توحد اآلراء

هل نستمع معا إىل صوت قادم من رأس اخليمة، هو ابن آخر،
طلعت مطر، أظنك. يبدو أنه مل يصدقين وأنا أقول أن هو د

 .تعرفه

 2008-1-4مقالة العطر : عت مطرطل
 مازلت تعتربني أحد تالمذتك ؟ أظنك مازلت تذآرني وهل

 : حييى. د
 وهل من حقي أن أنتقى تالميذي؟ !! ال ياشيخ 

لو آان األمر آذلك لكان من حقي أن أنتقى أوالدي أيضا،
 ؟ !) ساِبِقي التجهيز(

 . يا عم طلعت، ربنا خيليك! يا عم طلعت 

 :طلعت مطر
 ورمبا عن قصد أن أبعد عن- رمبا بدون قصد -ولت حا 

حني أحسست يف وقت ما أنين ال أستطيع التفكري بدونك، ،فلكك
أى بدون منهجك يف رؤية األشياء، غري أنىن وللحق، مل أفلح
 متاما يف ذلك، رمبا لتشابه ما ال أفهمه، واآتفيت مبتابعة

 .فةما تكتبه أو ما تقوله يف وسائل اإلعالم املختل

 : حييى. د
، تذآرني يا طلعت"رمبا لتشابه ماال أفهمه"حلوة هذه 

آيف يعلمنا موالنا النفري أن نتعلم مما ال نفهمه ، من
جهلنا املعريف، هل قرأت يا ترى آتابي املشرتك يف رحاب

إيهاب اخلراط،. النفري مع ابن مثلك من غري مليت د
 أظنك وأنت)مواقف النّفرى بني التفسري واالستلهام(

القارئ النهم، سوف جتد فيه شيئا يستحق وقتك هذا، إذا
 .آنت مازلت تتابع أعمايل

 :طلعت مطر
 مرة باإلعجاب الطويل، ومرة) أتابع ما ذآرت آنفا... (

رتاض سليب اآتسبته من وجودي هذه السنواتبنقد واع
الطويلة يف منطقة اخلليج حىت أىن أشعر أنىن مل أعد مشارآا
 يف مسرية احلياة، واآتفيت مبوقف املتفرج عليها فقط،

 وأما- ليس لدى شيء غريها-فقراءاتي آثرية جدا 
 . مشارآاتي فتكاد تكون معدومة 

 :حييى. د
 ة هبذه اجلدية تثبت أنك لست  القراء امسع يا طلعت ، جمرد
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وعى الناس اإلجيابي يتجمع فيما بينهم رغمامتفرجا يا أخى، 
 . فسنضيع-ولو آان ختريفا– إن مل تتنبَّ هذا الفرض معى عنهم،

 :طلعت مطر. د
 ، أو ورمباأنا اناترددت آثريا يف ان أآتب لكم حىت أظل 

حىت ال أرجع مرة أخرى اىل الفلك القدمي، مسه الفكر املمتع،
التحليق يف الشمس الذي لن جيلب  رد الفكر اوأو الفكر،

  رغم آثرة-إال العمى لكن احلنني والوحدة الشديدة هنا
 دفعاني إىل الكتابة إليكم، وما أمحد العود-األصدقاء

 .آجرينوى قاتال وحيدا إذا آان العود حيميين من أن أآون

 : حييى. د
ال أن؟ ولكن ما الذي ذآرك بغرينوى اآلن؟ لو!!هل رأيت

وعى الناس يف آل مكان يلتقط اإلبداع الذى يغوص يف
أعماقنا معا، ما لقيت رواية العطر هذا االنتشار آله،

 من قرأها ) أو معظم(وما ترآت هذه اآلثار يف آل 

 :طلعت مطر. د
لقد قرأت الرواية منذ سنوات وانتشيت حىت اىن آنت..... 

ولت رؤيتهاوحا. بالقلق آلما اقرتبت من النهاية اشعر
–يفسد مجال األدب   وإن آان ذلك–من منظور الطب النفسي 

وشاءت الظروف أن أعلق عليها يف برنامج إذاعي وآانت
بعض الشئ لرؤية سيادتكم فلقد قرأهتا من رؤيىت مغايرة

 ، أآثر من منظور فرويدي"أْدلري"منظور 

 :حييى. د
 الروايةأنا ال أذآر أنين أعلنت عن رؤييت املتكاملة هلذه

حىت اآلن، وال أظن أن مدرسة أدلر ميكن أن تستوعبها، وقد
سبق ىل أن أشرت إىل قصور عطاء هذه املدرسة للنقد األدىب

سامي الدروبي تطبيق بعض مقوالهتا على رواية. حني حاول د
ديستويفسكي نيتوتشكا ترفانوفنا، وميكن أن تّطلع على

–) تبادل(، "تبادل األقنعة "آتابيرأيي يف ذلك تفصيال يف 
مث أذآرك أنك ال حتتاج إىل أن تسمى نقدك باسم مدرسة
معينة، إال الستشهاد جزئي إيضاحي أحيانا ، قل ىل آيف

 قرأهتا 

 :طلعت مطر. د
 آان باحثا عن احلب الذى حرمأن جرينوى آنت أرى...  

منه منذ والدته، وملا آانت حاسة الشم هى الغريزة األقدم
 بني الروائح من منظور تطوري وملا آان جرينوى ولد

تام، ظل حياته آلها يبحث عن اآلخر هبذه القذرة يف إمهال
 الغريزه، وآان حبثه مبالغا فيه حىت أنه أراد ان حيتوى

 خالصته أو ماهيته وهى ذ علىذلك اآلخر باالستحوا
ذاته أراد ان يندمج مع هذا اآلخر ويف الوقت. رائحتة

 ويبحث عن حبه عن طريق رائحته هو، حىت ابتلعه األخر
 . بلغة مدرسة العالقة باملوضوع اليت أشرمت إليها

 : حييى. د
 أظن أنىن أتفق معك جزئيا، وسوف أعود إىل ذلك حتما حني 
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ة، من أولأقدم نقدى مكتمال من أآثر من بعد وزاوي
البعد البيولوجي التطوري حىت حماولة التأله بزيف

 .التكامل املستقل العبثي القاتل

 :طلعت مطر. د
من األعمال الروائية القليلة اليت أعجبت بالرواية ألا

 تتناول حاسة الشم وآنت أجدها فقط يف أعمال جارسيا
أمجل غريق يف العامل" \مثال أو" \ساعة الشؤم" \مارآيز يف

عن هذه احلاسة األقدم رمبا وقليال ما حتدث الشعراء" \
 .لصعوبة التعبري عنها أو الوصول إليها ال أدرى

 : حييى. د
أظن أنين أوافقك أيضا على هذه البداية، وأنت حتفزني
لقراءة هذين العملني ملارآيز اللذين أشرت إليهما، برغم

رمبا أعزوأنىن مل أآتب بعد نقدي ملائة عام من العزلة، و
تأخري يف ذلك إىل طموحي أن أقارن بينها وبني حرافيش

لكنين عدلت مؤخرا) باعتبارمها من روايات األجيال(حمفوظ 
 .عن هذه املقارنة، نظر لالختالف الصارخ

 :طلعت مطر. د
عديدة آما مرات) العطر(ملاذا قرأت هذه الرواية ... 

ا ما ؟ هلذآرمت يف موضع أخر ؟ هل مست يف جوهرآم شيئ
هناك رغبة يف االمتزاج بالكون والكائنات واملأل األعلى؟

 .رمبا

 : حييى. د
طبعا مست ونصف، ومن ذا الذي ليست عنده رغبه ونزوع.. 

متواصل لالمتزاج بالكون والكائنات وامللك األعلى، أنت
إما أن حناول ذلك باإلبداع اخلالقي، أو: تعلم أنه

وصل حول الذات زيفا واستغناءبادعاء النبوة، أو بالتح
أو أنه يتم باملكابدة) مثل غرينوى(وتعاليا فقتال 

الصوفية، أو بالكدح إميانا، فهذا آله يتوقف على مسار
 . آل منا وفرصه يف سعيه لالمتزاج بالكون األعلى

 مطمئنا،- يا طلعت–وللحديث بقية إذا ما واصلت احلوار 
 جي على أحد يا شيخ أنين ال أفرض ال إرادتي وال منه

أميمة، وأنا ال أعرفها شخصيا، ومل أرها يف. حىت اسأل د
حياتي، ولكن ما بلغىن منها وعنها يقول إا جمتهدة بنفسها
لنفسها وملرضاها وللناس، وهى مبسريهتا املستقلة تثبت

 ".املثلى اليسلك إال درَبْه: "امحد عبد اهللا بقويل. استشهاد د

-8 )املمارسة االآلينيكية حبث علمى مستمر(: أميمة رفعت. د
1-2008  

هذه املواصفات ولكن"\بذرة"\بعض الناس لديهم ... 
يشعرهم أحيانا  بأم خارج القطيع رمبا إحساسهم

 ط، ورمبا بالدونيه ويف باإلحبا بالتحدى، ويف أغلب األحيان
مقالتكم تعيد الثقة يف النفس هلؤالء....النهاية باإلغرتاب

 ....منوهم وتطورهم وجتعلهم يفهمون طبيعة
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منذ عدة سنوات عندما أردت تعلم الفرنسية، وأنا أعرف
هو طه حسني.. عيىن شخص واحد منها أقل القليل، آان أمام

 مثاألزهر صغري ضرير يف قرية صغرية يتعلم يف الكتاب مث.... 
قصته أهلمتين، لست...يتعلم الفرنسية رمبا أفضل من أهلها

أهل املدن وتعلمت يف املدارس و خترجت من ضريره وأنا من
وقد....مثله فألآن....آلية الطب فماذا ينقصين إذن

تعلمت ليس فقط اللغة الفرنسية، بل درست أدهبم وشعرهم
نية منذأحدهم آان يظنين فرانكوفو وتاريخ حضارهتم حىت أن

 ....رحم اهللا طه حسني......نعومة أظافري

 : حييى. د
أميمة وهى طبيبة نفسية يف.هل صدقت يا طلعت أن د

اإلسكندرية حضرت معنا حوارات مجعة سابقة، مل تسلك إال
درهبا، مازلت أذآر آيف أمضيت شهرين متفرغا لتعلم
الفرنسية فور وصويل فرنسا يف معهد لتعليمها صوتيا

يف شارع متفرع من ميدان اإلتوال، لكنين أبدا مل مسعيا،
 أضاف ىل ما "هنري إى"أحذقها، ولو آنت حذقتها لكان 

أنا يف أشد احلاجة إليه آما قلت لإلبن أسامة عرفة حاال،
 حمرومون من عطاء الفرنسية،- يف الشرق العربي-فنحن 

وأرجو أن يكون يف التعاون الذي ميثله االبن مجال الرتآي
 .زمالؤه ما يعوض بعض هذا احلرمان آما فعلِت يا أميمةو

 :أميمة رفعت. د
أهلمىن فيكتور هوجو بشيء آخر آان له أآرب األثر يف.... 

دخويل يف الثالثينات من العمر شعرت بأن تطور شخصييت، فمع
وجزءا من أفكاري تتغري وأن ما آنت أظنها مبادئا ثابتة

فقد...لكنين خشيت التغيريهويىت ليست يف احلقيقة آذلك، و
جمتمعنا أن اإلنسان املثايل ثابت على املبدأ، ال تعلمنا يف

يندم وال يكرر آلمته مرتني، يغريه الزمن، وهو ال يأسف وال
 ولكن أثناء....فهو آالسيف قاطع حازم دائما وأبدا

وجدته يدافع عن معتقداته السياسية"\هوجو"\قراءتي لسرية 
اإلقناع وبكل طالقته اللغوية رة علىبكل ما أوتى من قد

 وبكل إمكاناته الفنية، تارة بكتابة املقال وأخرى
بالشعر، مث متر السنون فإذا به ينضج ويتغريمن أقصى اليمني

حججه بنفس الطالقة فيكون معبود إىل أقصى اليسار، فيفند
أهلمين ذلك وقد.... الفرنسيني األول على اإلطالق يف ذلك الوقت

 جيب أن أتغري ألتطور وأن عدم التغيري ال يعىن إطالقابأنىن
فرتآت لنفسي... الثبات واجلسارة، بل هو اجلمود مث التضاؤل 

 .آلها حياتي العنان وآانت انطالقة آربى يف

 : حييى. د
 من ملف2007- 10-16يومية أرجو أن ترجعي يا أميمة إىل 

 وسوف جتدين أنىن أقررت ما تقولني سواء عن نفسك)2(األخالق
حييا" أو نقال عن فيكتور هوجو عندما اعتربت أن قيمة 

أو ينبغي(هى من القيم الىت انتهى " الثبات على املبدأ
عمرها االفرتاضي، مث إىن أنوى الرجوع إىل) أن ينتهي

 النمو املستمر عند إريك أريكسون هنا معكممناقشة
 .لتوضيح أآثر وتدعيم ملا تقولني وغريه
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 :أميمة رفعت. د
ال يرسل تعليقا وتبحث عن حييى، تتعجب أن أحدا.د..... 

 ولكنكم مصدر إهلام، بطريقة أو...ليس هناك خطأ... اخلطأ
مقالتكم، سريتكم الذاتية، أسلوب احلديث، منط...بأخرى

حيتاج األمر إىل وقت للتفكري مث....سويا التفكري، أوآل ذلك
بالفعل ليحدث أخريا التعقل مث اهلضم مث شحذ الطاقة مث القيام

نعم أنت....... النهاية؟ أليس هذا هو اهلدف يف...التطور
 ......مصدر إهلام لكثري منا، فاصرب علينا و ال تيأس منا

 : حييى. د
ةوهل أنا أجرؤ أن أيأس ، آم متنيت أن أمتتع برفاهي
اليأس، أو أن أتباهى بفوقية التشاؤم، يبدو يا أميمة
أن املهتمني مبا حناوله يتزايدون فعال وهم ينضمون إلينا

 .من هنا وهناك

 هذا ضيف جيد 
 منذر حممود البدري . د

 : منذر. د
 وقد قرأت بعضأتابع آتاباتكم على الشبكة العاملية

العربيةآتبكم نظرا ألمهيتها، خاصة أا تكتب باللغة 
 ... أن ترسلها ىل على عنوان بريدي أرجو

 : حييى. د
منذر، وأعتقد أن آل آتيب اليت نزلت حىت اآلن. شكرًا د

باملوقع هي بالعربية، وآذا املقاالت، هى موجودة يف نفس
املوقع الذى أرسلت عليه رسالتك، وميكن أن تنزهلا آاملة

 .قية حاليادون مقابل، وهى ليست آلها متاحة يف صورة ور

مث إىن أرجو أن يكون لديك الوقت ملتابعة النشرة اليومية
أو االشرتاك يف منتدى اإلنسان والتطور، أوعلى األقل
تشارآنا فيما تبقى يف هذا احلوار اآلن، صديقنا املتدفق
دائما رامى عادل، وإن آنا سوف نستأذنه أن خنتصر طالقته

 .اليوم فقد طال احلوار

 4/1/2008اخلميس  /حمفوظ ابداعات  :رامى عادل. أ
 دسم،  مرآز،  مكثف،  واقع،  اإلبداع  هذا .....
 على  وآأني   اشعر  فأنا. واهللا  أى   وحلوب، راىب،
 أشعر   وال  أرتوي  وال  السحاب،  من  وأل ربوة

   إبداع صاف، إنه  ،  ينضب  ال  معني  إنه بالظمأ،
  اشبع  ولن  ومل  مره، ه وآتبت  مرات، 4 قرأته  فأنا
  احلديثة  إبداعاته يف     حمفوظ  إنه  حقا . منه أبدا
   حتديدا،  آتبها  مىت  اعرف  ال  اليت  إبداعاته .جدا

  الزبادى  زى  وعامله  ومواآبه  معاصره لكنها
  يف  ندخل النحل   العسل  مع  اخلالط  يف املضروب
 .مناسب    لنقد  اوصل  حييى  عم  يا  ساعدني  املوضوع

 : حييى. د
 بصراحة يا رامى هذه مقدمة نقد طريف، أهم شئ أا 
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 مرات قراءة،4(نابعة من جهد التلقى، ومثابرة اإلعادة 
مث إنه قد وصلىن صدقك وحبك) ومرة آتابة بالعسل النحل

 .معًا ملن أحب وأرجو أن أويف ديىن جتاهه

 5/1/2008) ... اندرسون مع(املوت والوجود  : رامى عادل. أ
 . احلاني والنهارده الدهب واملوج   والبحر أنت وأنا

   النداء  هلذا  حييى    وعم  انا   نستمع  دعونا
  لننهل معك وادعوىن   حييى   عم يا  تعاىل   .اهلامس

  احلب  نبع  من سويا  لنرتشف,  املبارك  العطاء من
  املاجن  فالليل , حييي  عم  يا  هيا   هيا .الدايفء
 , تتنتظرىن  لن  انك  اعلم  انا .للرحيل   يدعوك
 ...... طويل  مشوار فأمامك

 : حييى. د
ماذا جرى لك يا رامى، أنت تكتب شعرا، آفي هذا، ليس
فقط ألنين أخجل من حضوري معك هكذا، ولكن ألن آثرة

 قد ال تضيف إلينا، إىل الناس،- حىت مع صدقها–الكلمات 
م، يبدو يا رامي أن احلاجة إىلشيئا مما نرجوه لنا وهل

الناس، هى الىت تلزمنا أن نقبل وحدتنا، إليهم، مث
 ...ُتفرج، هل قرأت اية قراءتي للحلم

 2008-1-7 : رامي عادل. أ
 زمن؟ شايله مع مني من_ لوحدك_  شايله  ده  آل .يا اهللا

 انا. أنك مرفوض... اهلم ده؟ هم الوحده والنبذ
 عن  ايه املولد ده؟ انا باتكلمطبعا، إمال. بابالغ
اجلميل الطيب اللى  احلقيقى البسيط الثورى فكرك

انا عارف. بيخاطبىن انا وجيلى مش بتاع الرطن الصعب
 شعىب،  بطل وباختيلك ومتصور إنك. انك ابسط من البساطه

.... شامخ   ذلك عمالق وأصغر من آده بكتري يف مالحمك ورغم
.بتبينه حضرتك /  من اللى انت سيبك. بتهيج مشاعر شعب

 .اخلفي من آالمك أهم,اخلفي أهم

 : حييى. د
اضطررت يا رامى هذه املرة أن أثبت ما أحذفه عادة من
وصفك لشخصى وما أحاول أن أقوم به، فمن ناحية هو حمرج،
ومن ناحية أخرى أجد فيه مبالغة ال أستحقها، وخاصة ممن ال

 لكنين أثبت ما قلت أنتيعرف قصوري وأخطائي أو خطاياي،
هذه املرة ضد حتفظاتي، احرتاما حلْدسك آالعادة، ويف نفس

هذا يطمئىن،! ياه" اخلفي أهم"الوقت ألتوقف عند آخر عبارة 
 .خصوصا أنه يبدو خفيا حىت على، لعله هو األهم فعال

زآى سامل الذى أنتظر مشارآته.واآلن هيا خنتم بـ د
)حمفوظ، والتصوف(ور أنه خيصه دائما، وخاصة فيما أتص

فانظر معي يا رامي عذره، فإذا قبلَته أنت، فسوف أقبله
 !!أنا 

 2008-1- 3)22(قراءة آاملة للحلم رقم  : زآـى سـامل. د
الوحيد، أعتربها عملىأنا برغم حىب للكتابة، والىت ... 

 إال أنىن أجد صعوبة شديدة يف عملية الكتابة 
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 : حييى. د
آيف تكون الكتابة. بالذمة يا زآى، وُأشهد عليك رامي

هي عملك الوحيد، ومهما آانت صعبة، مث ال تشارآنا رغم
آل هذا اإلحلاح مىن، مث إن تعليقك على احللم آان صادقا

 :وطيبا، لكن هل يكفي ما قلت

  : زآـى سـامل. د
حتويل املادة اخلام البد أن نتأمل يف طريقة األستاذ يف.. ..
 إىل شكل فىن بديع يعرب من) آالمك عن فساد شرآات األدوية(

 خالله عن مأساة اإلنسان يف عصرنا 

 : حييى. د
24عندك حق، واهللا يا شيخ عندك، وقد أيت حلم ...... 

 أمس مبثل ذلك، 

  ".رآنا إىل ما ينبغىفرُق بني مقال صارخ، وإبداع خمرتق حي"

 .ويف انتظارك أبدًا

 . شكرا يا زآى

 مجال الرتآي. مـداخـــالت د: امللحق

   ):حييى يف بعض حوارات اجلمعة. من آالم د(املقتطف 
مازلت أتساءل آيف يدعونىن زمالئي وتالميذي باملئات" 

ألشارك يف ندوة أو مؤمتر مث ال يكلفون خاطرهم بقراءة بضع
ها يوميا ألقول ما عندي، وال يعتنونورقات أآتب

 " ، !!بالتعقيب عليها، وآأن املؤمترات هبا فرص أوسع

 ):مجال الرتآي. د(املداخلة 
"العلمية" تدىن األمهية  أتفق الرأي معك فيما خيص

للمؤمترات، آنت حدثتك عن هذا عند لقائي األخري بك، ولكىن
 يف بعض مثلأختلف معك يف أنه على صاحب الفكر أن يتواجد

هذه امللتقيات، ليس حتما لالستفادة العلمية ألنه مشكوك
الفرق آبري يف فيها، إمنا للتواصل مع املشارآني، مثال إن 

من خالل" فكر"بني معرفيت للرخاوي آـ. تفاعلي مع فكرك
موقع أو جملة أو وسيلة أخرى، ومعرفيت به آإنسان، إن

 أوسع املداخل لفكرهاملعرفة اإلنسانية لصاحب أي فكر تعد
و حسب اعتقادي لو آان يكفي عرض أى فكر. وأطروحاته

)وسيلة إعالم ( على من يهمهم األمر من خالل أى منرب 
الآتفى رسل اهللا توزيع ما وصلهم على أقوامهم باستعمال

إن. وسائل ذلك العصر دون حاجة لالتصال و التواصل
خر املتلقي،االتصال الشخصي والتواصل اإلنساني مع اآل

يساهم بشكل آبري يف التعريف بفكر وأطروحات صاحب
 .الرسالة ويف جتاوز حواجز عقد معيقة عديدة

 ): تعقيب على املداخلة(حييى . د
أو حىت ندوة(أوافقك متاما يا مجال، وأنا مل أحضر مؤمترا 

وهلم يف(إال رجعت نادما معتذرا لنفسي ) أو اجتماعا
 ، حدودهملؤمتر، لكن لكل شيء عن أفكاري قبل ا) نفسي
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والربآة) وآل وقت وله أذان(و. وللسن أيضا اعتباره
فيكم تبلغوىن إجيابيات ما جيرى يف املؤمترات، مع احلذر من

 !التمويل ما أمكن ذلك

   :املقتطف
مازلت أتساءل آيف يدعونين زمالئي وتالميذي باملئات"

ألشارك يف ندوة أو مؤمتر مث ال يكلفون خاطرهم بقراءة بضع
 أآتبها يوميا ألقول ما عندي، وال يعتنونورقات

 !!" بالتعقيب عليها، وآأن املؤمترات هبا فرص أوسع

 :املداخلة
ومن هنا فإني أعتقد أن املشارآة يف بعض املؤمترات، خاصة
الىت حتظى مبشارآة موسعة على املستوى العرىب أو العاملى

هامة لكل صاحب فكر حىت وإن غاب املردود) وهى قليلة(
العلمي، ذلك ملا توفره هذه املؤمترات من فرص التعرف على

والذي مل أآن) على املدى القريب والبعيد(اآلخر وحماورته 
ومن واقع جترييب فإني. ألصل إليه لوال مثل هذه املناسبات

أالحظ أنه بعد مشارآيت أى مؤمتر، ارتفاع هام يف عدد
شارآنيمتصفحي الشبكة يف مرحلة أوىل، مث ارتفاع امل

أتفق معك يف التقليل إىل حد. إثراءها يف مرحلة ثانية
آبري، من املشارآة يف املؤمترات و لكىن ال أتفق على
مقاطعتها ألا تقدم دفعا ال يستهان به ملا أعرضه من فكر

 .و أطروحات خاصة إن أحسنا اختيارها

 : حييى. د
، وال حىتأنا ال أدعو للمقاطعة إطالقًا، ال مقاطعة املؤمترات

مقاطعة الوسواس القهرى حسب توصية موالنا النفرى
 .)مواقف النّفرى بني التفسري واالستلهام(

   :املقتطف
 أحدال أحد يفقد آرامته يا رامي مهما فعلوا فيه، ال"

 ."يفقد آرامته إال إذا تنازل هو عنها

 :املداخلة
إن آرامة الفرد من آرامة اموعة الىت ينتمي إليها

أآيد ال يقبل أحد أن يتنازل عن). أسرة، شعبا، ووطنا(
أى آرامة. آرامته ولكنها قد تسلب منه رغما عن إرادته

أى آرامة ملن مسخت! ملن أذلته أنظمة االستبداد؟
أى آرامة ملن عبثت به قوى! ه أجهزة استخبارات؟انسانيت

شعبه يف) مبىن للمجهول( استعمارية، أى آرامة ملن مّرغ 
الوحل ، ملن سرق تارخيه على مرأى العامل، أى آرامة لفرد

فعبثت) داخلية وخارجية(ينتمي ألمة تداعت عليه القوى 
 به آفريوس يف جسد فاقد املناعة

 : حييى. د
والعظيم، لكن من ذا يستطيع أن ينتزع مىنمعك حق واهللا 

آرامىت الداخلية إال بعد موتى؟، من جيرؤ على املساس حبريىت
وأنا أمتسك مبوقفي أمام رىب حىت وأنا مسجون بأوامر أقبح
 القوى وراء القضبان ، قد يستولون على حرية جسدى أو 
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يقطعون لساني، أو يفقئون عيين، لكىن أظل أمام رىب آما
م آل شيء، إال إذا تنازلت أناخلقين إنسانا مكرما برغ

 .عن أي من ذلك

   :املقتطف
أو(باسم العدل احلق العليم، باسم اإلنسان املصرى " ... 
 01/01/2008حوار بريد اجلمعة  - ... "  الفريد) العرىب

 :املداخلة
 "باسم اإلنسان املصري العنيد " .. 1980قرأهتا سنة 

 " ي الواعدباسم اإلنسان العرب " 2008وأقرأها سنة 

 "باسم اإلنسان الكادح املكابد .. "2036وسأقرأها سنة 

هكذا قرأهتا وأقرأها وسأقرأها بإذن اهللا، أما وقد توفرت
"باسم اإلنسان العربي"أدوات التواصل لنقرأها اليوم 

وقد وفر علينا املخزون الثقايف املشرتك، استعداد العربي
 آنا الزلنا ىفوإن(لتقبلها والتفاعل معها " اإلنسان"

، علينا من اآلن العمل و االستعداد للغد)بداية املسرية
 قراءهتا حىت نستطيع...) علما ولغة وحضارة ومعرفة و (
 .وما ذلك على اهللا بعزيز.." باسم إنسان العصر" 

 : حييى. د
 . ربنا خيليك وينفع بك أآثر فأآثر 

   :املقتطف
نا أننا عجزنا عن ما تصور2008فهل حيقق هذا املنتدى " 

 !"حتقيقه برغم آل ما حاولنا؟

 :املداخلة
 جمرد تصور وليس يقني، إن ما ، إنه إذن"أننا عجزنا" 

قد ال يؤآد هذا التصور" فكر اإلنسان والتطور"وصل إليه 
قد خنتلف حول( إنه أخذ حظه على مستوى القطر املصري  بل

ل هذاهل أخذ حظه آامال أم منقوصا مث) النسبة يف هذا
اجلدل ليس موضوعنا، قد يكون أخذ حظه مبا تسمح به أدوات

، أما عن تساؤلكم هل حيقق)الثمانينات(تلك الفرتة 
املنتدى ومن ورائه موقعكم وموقعنا ما تصورمت أنكم عجزمت

هل حنقق ما توصلنا إليه" فإني أقرأها " عن حتقيقه
 ذلك، األمل آبري ىف أن يتجاوز"وحققناه على مستوى مصر

حبكم اتساع الشرحية املستهدفة ويسر التواصل وسرعته،
واألمل أآرب عندما يتجاوز هذا اخلطاب اإلنسان العربي إىل

 .إنسان العصر

 : حييى. د
ربنا يطمنك يا مجال، من فمك إىل باب السماء، عندنا مثل

إيش": ، يقول)أعتقد أن له ما يقابله عندآم(مصري 
 "يونقفة ع: خاطر األعمى، قال

   :املقتطف
 آل إنسان منا يعتقد أن عقله هو فريد نوعه، أو أن " 
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،... عقله هو العقل احلقيقى، والباقى أشباه عقول
 02/01/2008أنواع العقول، وإلغاء إىل عقول اآلخرين 

     :املداخلة
أصبت، هذا موطئ الداء فينا، إن هذا التصور مصدر

 وتعاستنا، إنه األرضية الىت ترعرع ىف ظلهاشقائنا
رف واألصولية، إنه املولد لتضخم الشخصية املرضىالتط

الذي نعاىن منه، إنه بلسم اجنراحاتنا النرجسية و حنن
غارقون ىف الوحل، إنه الوسيلة الدفاعية اليت تقينا

إنه األنا املتضخمة اليت جتعل منا األرقى...تبخيس الذات
...عقال، فكرا، عقيدة، ثقافة، واآلخرون ىف درجة دنيا

"أآرمك اهللا"املختلف عنا بفكره ومعتقده أهل ذمة أليس 
إنك حظيت بكرم اهللا وعنايته أن اصطفاك و مل تكن من(

 )هؤالء

 : حييى. د
 شكرًا ، ال تعليق

   :املقتطف
هذه الشرآات واحلكومات، حتكمها أنظمة قهرية قوية".. 

ثابتة تبدو أهنا ال ينفذ منها ماء احلياء أو العدل أو
و العلم باملعىن األخالقى واحلقيقى، لكنها تبدواملسئولية أ

-"ىف أحالم فرتة النقاهة: "جنيب حمفوظ" متماسكة وضرورية 
 "22-21احللم "قراءة من أحالم فرتة النقاهة 

 :املداخلة
وليس من مسع آمن شاهد... نعم هذه آذلك، وأآثر من ذلك 
لكن اإلشكالية الكربى يف عجزنا وىف)... ال أعىن رأى(

فال خمابر:  عجزنا عن املنافسة ىف مجيع املستويات :حاجتنا
تكتشف وال شرآات وطنية أو لنقل عربية أو حىت إسالمية

إا التبعية الفجة وإنه االستغالل يف أقبح... للمنافسة
و رغم... مجيعا نعلم هذا والبعض يعلم أآثر.. وجوهه

وسنبقى... ذلك فنحن نتعامل معهم ونستعمل أدويتهم
آذلك إىل حني تأسيس صناعة دوائية وطنية قادرة على
البحث واالآتشاف ىف مرحلة أوىل و على املنافسة بندية،

و إن آنت ال... سوق تتحكم فيها مافيا خفية الحقا ىف 
أدرى ىف األفق حال قريبا للتخلص من التبعية الدوائية،
وىف االنتظار نعمل جاهدين للتخلص من سطوة يدهم الطويل

اليت أسرونا فيها مبا ميلكون" الربجمة الفكرية"و من شراك 
"رشاوى و عالوات مسترتة" من إمكانيات ضخمة، من خالل 

وحضرتكم أدرى مبثل هذه) أهل املهنة يعرفون البعض منها(
 .الوسائل

 : حييى. د
َتْعَلم يا مجال أىن لست ضد الدواء، أنا من أآثر من

ص واألجنح، وال أصدق اإلشاعاتيستعمل العقاقري، خاصة األرخ
حول أعراضها اجلانبية، مهما لبست ثوب العلم) املغرضة(

الزائف، مث إىن استعملها من منطلق، تطوري، وجناحى وشفاء 
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مرضاي يطمئناني ، أما ما نتحدث عنه وتوافقين عليه من
شرآات عمالقة أآثر جشعا، وبشاعة، فهو سياسة، وجتارة ،

 وحروب، ومافيا على مستوى العامل

 .ذلك سوف ننتصرومع 

   :املقتطف
يف أن العالقات البشريةأما اآلخرون فلم يفهموا آ"

 " ميكن أن تكون طريقا إىل اهللا – مبا يف ذلك اجلنس –احلقيقية

 :املداخلة
"اجلنسية منها"و ) العالقات البشرية"(احلقيقية"رائعة هذه 

هىفقط، ألا " احلقيقية"... "ميكن أن تكون طريقا إىل اهللا"و 
الىت تسمح ىل أن أتعرى آنص بشرى شفاف يف عالقيت باآلخر ذلك
.النص املفتوح الذي أقرأه دون حاجيت إىل مفاتيح فك الشفرة
عندما يكون نص آل واحد عار من الرتوش والتجميل املصطنع

يف وعيك وتكون أنت" أنا"واملساحيق، عندما أآون أنا 
 وأقرأ فيك "اهللابديع صنع "ّيف  تقرأ ... يف وعيي" أنت"
"حقيقية"عندها تكون عالقتنا "... الذي سواك فعدلك"

)ليس متأآدا( أن تكون طريقا إىل اهللا " ميكن"عندها فقط 
وإذا مل يتحقق ذلك فمازلنا يف حاجة إىل مزيد صقل النص و

 )نصي ونصك( تنقيته مما شابه 

 : حييى. د 
 الة فرحان أنا أْن َوَصلك اجلزء اإلجيابي من الرس

شكرًا يا مجال على هذه املداخلة الواعية، وأنا مشفق على
 وقتك،

 وشكرًا على آل شئ،

 وحني أآف عن شكرك خجال من التكرار،

 .فاعلم أىن أشكرك 

 ألنىن مل أعثر علىWijdan   أدخلت آلمة وجدان حبروف التينية،-
أو emotion أو   affect، فهى التعىن ما يقابلها يف االجنليزية

moodأو   Sentiment ذلك يف البحث   وبينت أسباب . 
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