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 :مقدمة

آلما ضاقت ساحة احلوار وترآزت التعليقات، أِملت أن
يبارآنا اهللا، وأن مينحىن القدرة أن أرد على من يبذلون

  .الوقت واجلهد لدفع املسرية بأى قدر من أى موقع

هو نقل بعض أجزاء إىللعل من أسباب تراجع املساحة 
منري شكر اهللا الىت بعث يستشريىن.حالة د: األبواب الثابته مثل

  )استشارات مهنية(فيها، والىت رحلتها إىل بعد غد 

أسامة فيكتور عن الكراهية الىت أجلت.ومثل لعبة د
 .التعقيب عليها حلني العودة ملناقشة إشكالية احلب والكراهية

**** 

 ةتعتع

 "العدل"االمتحانات وقيمة امسها 

 رأسامة فيكتو. د

ىال أحب أن أرد على التعتعة ألىن ال أملك ىف أى تعتعة سو
أن أحتسر على عدم وصوهلا إىل من ينبغى، ولكن هذه التعتعة

العدل،: جيب أن أقول فيها، حيث إنك أشرت إىل عدة قيم
االستسهال، التعليم، املسئولية، مبا فيها من مواجهة الصعب

هل هدف التعليم(والبناء والتقدم لألمام، الرؤية والتفكري 
أحد وسائل تقييم مسارأن أجتاز االمتحان؟ وما االمتحان إال 

آل هذه القيم وغريها مما خفى عىن) التعليم لتحقيق هدفه؟
أو أآثر من املصريني،% 99يبدو إا غائبة عن عقول ووجدان 

 .يا رب.. ربنا ينور بصريتنا

 :حييى. د

 .ليس هكذا متاما

ما% 99هؤالء الــ    عندى يقني يقول إن بداخل
  يتلقى ما نظن أنه مل يصل إليهم،") َمْن..."أو(
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لو جنحت التعتعة أن تتعِتَع قدرا آافيا من اجلمود احمليط
بنا، فال مفر من أن يتحرك آل ذلك معا، ليتجمع ويرتاآم،

 .لننبض سويا برغم ظاهر ما جيرى ضد ذلك

 منري شكر اهللا. د

الكثريمن آتاباتك آان.... هذه أول مرة أآتب حلضرتك 
على سبيل -ا تأثري آبري على طريقة تفكريى وعملى ومازال هل

.املثال آتاب حرية طبيب نفسى ونقدك البديع ألحالم جنيب حمفوظ
وآنت أحبث دائما عن جملة اإلنسان والتطور عند بائعى

آما إىن حضرت عدة مرات ىف أواخر الثمانينات  .اجلرائد
الندوات العلمية والثقافية بدار  وأوائل التسعينات

 .املقطم واستفدت منها آثريا

 :حييى. د

 !ربنا يسهل!! يعىن    ·

الوصلة بني الندوة الشهرية الثقافية مث العلمية وجملة ·
أصبحت) بنفس االسم(االنسان والتطور وهذه النشرة اليومية 

 ىأقرب إىل اآلن من أى وقت مض

أما بالنسبة الستشارتك للحالة الىت أرسلتها فسوف أرد
"االستشارات املهنية"يوم (عد غد ان شاء اهللا عليها ب

 )"اإلشراف عن بعد"و

 ىعماد فتح. أ

هل هذا جيل مل يتعلم أصال، أليست هذه: عندى تساؤل
حقيقة اآلن؟ أرى أن هذا اجليل وقبله بأجيال وبعده بأجيال
سيظل على هذه احلال إىل أن تعود قيمة العدل، تعود ليس فقط

 . آل ااالت آما أشرتىف هذا اال ولكن ىف

 :حييى. د

من أصعب ما عانيت يا عماد هو تصور قيمة العْدل سائدة،
نفسه سبحانه وتعاىل،" العْدل"لكن مبا أن الذى خلقنا هو 

 .فكيف نشك ىف احتمال حتقيقها

 هالة محدى البسيوىن. أ

بالنسبة ىل االمتحان هو أن أبذل ما طلب مىن، أى املفروض
على بأمانة وإخالص، وانتظر النتيجة دون توتر أو خوف، ىف
البداية آنت متعاطفة مع طلبة الثانوى، ولكن فكرى تغري،

 .فكل طالب ذاَآر وعمل ما عليه، خالص يسيبها على ربنا

 :حييى. د

أن نعرف: "باملعىن اإلجياىب، وهو عندى" يسيبها على ربنا"
 .معا" آيف نتقبل موضوعية السهل والصعب

 املسألة يا هالة هى أن نتعلم ونعلم أبناءنا وبناتنا 
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آيف نواجه الصعوبات من حيث املبدأ، وليس أن ننكرها أو
نتنكر هلا وآأا أمر شاذ، املصيبة أن قيمة املوضوعية متاما
هى مثل قيمة العدل، وقد اختفتا من قاموس الرتبية

 والسياسة واالقتصاد مجيعا على آل املستويات،

 .ربنا يسرت

 هالة محدى البسيوىن. أ

حىت االمتحان لو آان صعبا، فهى مشكلة التصحيح وتوزيع
 .الدرجات

 :حييى. د

 .طبعا ال، ال أوافق

هى ليست مشكلة التصحيح وال توزيع الدرجات، هى مشكلة
أننا ال نعرف معىن االمتحان أصال وال وظيفته، فضال عن أن

  ،"الناس اىل حتت"ما يثري  ، وهذا"ناس ناس"الصعوبة هى على 

فتنتهزها املعارضة فرصة للتمادى ىف التهييج وآأا قضية
سياسية، ىف حني ترتاجع احلكومة خبيبة بليغة، فتضيع آل القيم

 .ىف برآة عواطف رخوة، وعمى حيسى

 رهالة من. أ

 ؟فيم آان االستغراب

رغم اخلوف والتوقعات واحلسابات املنطقية ملا حدث وحيدث
كل متواتر، إال أن املتورط ىف ذلك وىف غريه يظل يأمل ىف شيءبش

رغم آل ذلك آى يتحمل حتم املغامرة واالستمرار، ويبدو أن
 .إدراآنا للكوارث واملهازل له سقف يرعبنا ختطيه

 :حييى. د

 ؟!!تطلبني مىن يا هالة أال أستغرب

 ؟إذن ماذا أفعل

أقول هذا هو الطبيعى، مبا أننا قد وصلنا إىل درجة ال
  خيرج منها إال هذا؟

مث حنمد اهللا على حسن حساباتنا وأن املسألة هى آما توقعنا
 "!!.باملللى"قد حدثت، 

 ؟هل هذا يرضيك

 دإسالم إبراهيم أمح.د

دموع اآلباء تعطى األبناء مربرًا للفشل؟ بدل أن حيملوهم
 .حتمل املسئوليةأآثر شرف التحدى و

 :حييى. د

  طيب ودموع األبناء والبنات؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2429
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مل يبق إال أن يصوروا دموع الوزراء والسيد الرئيس
يأخذهم ىف حضنه الواحد تلو اآلخر يواسيهم ويشكر هلم تأثرهم

 .بآالم الشعب املسكني ونواِحه

 رأمحد صالح عام. أ

أتعجب من استغراب حضرتك من هذه القيم الىت تدعو إىل
الراحة وعدم اإلرهاق واالستسهال، لقد أصبح التعليم بال
تعليم حىت الدروس الىت هدفها زيادة استيعاب الطالب أصبح
يرآز على اهلدف األخري وهو االمتحان بعيدا عن فهم ما حيدث،

 .وعن معرفة مغزى ما يدرس

 :حييى. د

  ى على ابنىت هالة منر،أحيلك لرد

 ؟تريدان انت وهى مىن أال أستغرب

 )!!يعىن ال!! (حاضر

أنا أستغرب على إمجاع املعارضة واحلكومة واملستقليني على
دغدغة مشاعر العامة ومواساهتم، دون الغوص إىل أصل املصيبة،
ودون تعمق مسئولية اجلميع عن الذى حيدث للجميع، وىف

 .مقدمتنا احلكومة طبعا

 رأمحد صالح عام. أ

أشكرك على قربك منا وأشكرك جدًا على رؤيتك الواضحة،
أرجو منك البحث عن واقع احلال حاال ألن مصر أصبحت خبري

الىت تدخل آلية الطب، عهد له% (70وانتهى عهد الــ 
 .ىف االمتحانات وغري االمتحانات) معامله

 :حييى. د

، واحلوار الكاذب، والشفقة%99قيم االمجاع، والــ 
الرخوة، واالستسهال غري املسئول، والغش، والتمييز السلطوى،
وإلغاء اآلخر، وألعاب الشطارة اخلائبة، آل ذلك حيتاج إىل

  غسيل وعى شامل،

  فهى الثورة املمتدة،

 ؟وما قد ال يكون

 لرامى عاد. أ

والتعجب وعدم الدهشه، ءزدراسالتين زميلىت فيما يشبه اال
ملاذا احتدى نفسى يوميا ىف العمل، وغريه على ما يبدو، وجدت

دون ان ندرى،  املواجهه/أنكم زرعتم بداخلنا هذا السلوك
ورائه سوى الرفض، رمبا من داخلي، قد ال اجين من  رغم اني

وصويل تكون أيضا مثره تراآميه، أنا ال ادعي الشطاره، ومع
مل اعد اتلفت حويل حبثا, يوما ما ورسوىب ودهشىت لكلية قمه

 .حصل عنها، فما حصل قد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونير إصدا(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2430
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 :حييى.د

 ؟مالك تتكلم هكذا مبنتهى العقل يا رامى، آأنك لست أنت يا شيخ

 .أهال

 ىهاىن احلناو. د

"قيمة املعرفة لذاهتا"مجلة ىف مقالك وهى  وقفت عند
كون هناكواعتقد أنه مبفوم االرتباط الشرطى للتعلم جيب أن ي
الصىب أو"تطبيق هلذا املعىن أى أن يشعر املتعلم خاصة الصغري 

يشعر بعالقة ما تعلمه مبا -آما مسعنا منك دائما " مع االسطى
احلياة، أو على األقل أن يشعر بقيمة املعرفة ميارسه ىف واقع

ولكىن أجد أن معنويا آحافز ملزيد من التعلم واملعرفة،
الصغار هى ما جتد صدى من التصفيق مناملعرفة السطحية بني 

الكبار والصغار واملعرفة احلقيقية القيمة رمبا جيد من
فما احلل؟ وهل نبدأ ... يستخدمها عدم فهم من قبل اآلخرين

 بغض النظر عن" الصغار"على مستوى األفراد " هنا واآلن"من 
 ؟فكرة التصحيح العام؟

 :حييى. د

، وحنن نعيش ىف جو يعلنمسئولية   –آما تعلم  –املعرفة 
  ،"!!املسئولية مش علينا السنادى، وال أى سنة: "باستمرار أن

احلل الفردى، يا هاىن، هو الذى سوف حياسبنا اهللا عليه،
 )وآلهم آتيه يوم القيامة فردا(

لكن لنتذآر أنه من ضمن احلل الفردى هو أن يتحمل آل
ر األقرب فالىتمنا محل مسئولية سائر البشر، بدًءا بالدوائ

يليها حىت اية الكون الذى ليس له اية، ال مهرب منه إال
  إليه،

إن ما جرى عندنا خالل ستني عاما، قد قلب األوضاع حىت
اختفت املعامل، حىت معامل السوء والشر، مل يعد يا هاىن، هلا

  معامل أيضا،

 .لكننا سننتصر

**** 

 )70حلم  69حلم : (أحالم فرتة النقاهة

 لرامى عاد. أ

........ 
....... 
  وعاودىن الصمت وعاودني الشوق فرحت امجع مشل نفسى..... 

ومقتطف اشدو حلنا حملمد منري وشعر لصالح جاهني وحلنا للطيفهفرحت 
للربامج   ليوسف شاهني واخرجت ورقه وقلم ورحت اآتب نقدا جافا

وإذا بأىب ياخذني بني ذراعيه من بني آل, هلا   واملروجني الدينيه
   .امى املتداعيه آذلك على وعلى   ليهون   املصطفني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــوميــــــــا يــ"   2431
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 :حييى.د

 .أوافق

 ىهالة محد. أ

أفهم حىت األن وضع صاحبته وهل هو مستمر ىف حبها بعد مل
 .آل ما رآه

 :حييى. د

ليس ضروريا أن نفهم اإلبداع، بل أحيانا يستحسن أال
 .نفهمه، وأحيانا أخرى أشعر أن فهمه يفسده

النقاهةرمبا هلذا توقفت عن مواصلة النقد التقليدى ألحالم 
 .حىت ال أحاول أن أفهم وأفهم ما ينبغى أن يرتك بغري فهم

**** 

 !!!)قصة قصرية: (يوم إبداعى اخلاص

 ىهاىن احلناو. د

 "هذه ليست البداية فحياته آلها بدايات"

هبذه اجلملة ويعلم الدآتور حييى الرخاوى انه قاهلا تأثرت
ىل ليس من باب النصيحة فحسب ولكىن وجدت خربات حياته جتمعت ىف

أعطاها ىل بكل حب، آما عهدته فأنا اشكر اهللا، بؤرة مرآزة
 واشكر تلك احملنة الىت وقف جبانىب فيها آاب ىل واستاذ وطبيب

 ...نفسى

 :حييى. د

ألصحابه، وأنت صاحبه أبدا، لكن ىل ال شكر على أداء حق
 .معك آالما حني نلتقى

**** 

 )عن األدوية اجلديدة باهظة الثمن: (مقتطف وموقف

 ىعماد فتح. أ

هناك تساؤل دائما حيضر إىل ذهىن عندما تتحدث عن ذلك
ما هو مصري..املوضوع، وهو نفس السؤال الذى حضرىن اآلن

مرضانا الغالبة؟ وباتغاظ من نفسى أوى ملا أضبط جوايا
 .صعبانية فقط جتاههم

 :حييى. د

الصعبانية واجبة حني تكون مثارة بالظروف االقتصادية
لألغلبية الىت تعجز عن شراء األدوية اجلديدة خصوصا بعد

دام األدوية القدمية الرخيصة، أمااختفاء أو إخفاء أو اع
الصعبانية مبعىن الشفقة الفوقية فهذا ما أخاف منه طول

 .الوقت، حىت الرفض

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2432
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 دمىن أمحد فؤا.أ

أن العقار الذى ليس لهمن اجلديد بالنسبة ىل أن أعرف 
، آنت دائما أسأل نفسىأثار جانبية ليس له اثار عالجية

م من معرفته باآلثارملاذا يعطى الطبيب الدواء على الرغ
اجلانبية الىت أراها صعبة جدا من وجهة نظرى، ولكن مع رؤية
ما تفعله هذه األدوية من حتسن مع الوقت، اقتنعت إىل حد ما

  .مبا يفعله الطبيب

 :حييى. د

تصورى يا مىن أن هذه القاعدة الىت تربط بني اآلثار
منذ(1954اجلانبية واآلثار العالجية والىت آانت بديهية سنة 

أصبحت أبعد ما تكون عن وعى األطباء بفضل) آنت طالبا
 .أالعيب شرآات الدواء

 هالة محدى البسيوىن. أ

حكاية أننا ننظر إىل العقار من جانب أعراضه اجلانبية
أثاره العالجية فقط، خطأ وهذا ال يعىن أال ننظر إىلقبل 

 لاألعراض اجلانبية ولكن ال يكون ذلك هو هدفنا األو

 :حييى. د

 اهذا ما أعنيه حتديد

 دإسالم ابراهيم أمح. د

مش فاهم ازاى األدوية دى بتختفى خاصة أن األدوية
 ةاجلديدة ليست من نفس الشرآة صاحبة األدوية القدمي

 :حييى. د

لربآة ىف الرشاوى املباشرة الىت تصل إىل ماليني الدوالرات،ا
تدعمها الرشاوى غري املباشرة بتمويل املؤمترات، واالت

 .والسفريات واالنتخابات

 دإسالم ابراهيم أمح. د

الزم يتم تكوين هيئات عاملية بتمويل بعيد عن شرآات
 ةاألدوية للبحث ىف فعالية األدوية وتكون حيادي

 :حييى. د

يا عم إسالم، ال تنَس أن آل، أو معظم، اهليئات العاملية،
حىت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس األمن، هم موظفون

عند أصحاب املال ىف آل ااالت،  –طوعا أو آرها  –سريون 
 .وخاصة جتارة األدوية

 ىحممد أمحد الرخاو. د

جات آترية، ويفضلاحلوار بني اي اتنني ممكن أن يشمل حا
 اجتاه فهو بيفرض  الصدق هو الفيصل يف تطور اي عالقة يف اي
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والعالقات الصادقة هي مفتوحة نفسه يف اية النهايات
مطب الزيف مش عيب ان يبقي فيه احتياج ولكن النهاية ابدا

او الكذب او خداع النفس هو اللي بيشوه معظم العالقات،
  الصدق ليس اال،عالقة هي حدود  احلدود يف اي

  املسألة مش بالبساطة دي

االنساني اقوي من ادعاء اي وحدة علي شرط ولكن االحتياج
  التاني اال ينتهي اي حد عند

 :حييى. د

 ةعلى الربآ

 "قليل من الزيف حيلى القعدة"ولكن ال تنس أنه 

**** 

 )11(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 ىعلى الشمر. د

هذا املوضوع الزم يقول اللي يقرأ  حقيقة وبدون جماملة
الزم يعرف آل حاجة علشان يقدر يساعد  هو املعاجل النفسي

العيان؟ مع ان هناك سؤال مشروع وهو اليس ذلك على حساب
حضرتك عن مشارآة املعااجل معجب بكالمالتخصص؟ مع اني 

  االختصاص  للمريض يف حتمل املسئولية يف أمور ليست ضمن
احلاجة  الذي يعاني من ضمن مايعانيه  فاملريض النفسي

احلال جيب عليه توجيهه اىل عمل ففي هذه  للمال ووقت الفراغ
  الشخصية يتناسب مع قدراته واستعداداته وميوله ومساته

على تنمية مهاراته االجتماعية وتنمية قدراتهوالعمل 
ان موضوع اليوم مجيل جدا ومفيد وخالص الكالم.الذاتية 

 ءاجلزا وجزاآم اهللا خري

 :حييى. د

على على تشجيعك، والبد أنك تعرف أنىن ال.شكرا يا د
بأن يعرف آل شئ، فقط أنا أشري إىل -وال نفسى –أطالب أحدا 

ا، ليس فقط ما يتعلق باملرض، وإمناأمهية أن نتعلم من مرضان
أيضا باحلياة، واملهارات واملعلومات مث دعنا نأمل أن نعمق
الفروق الثقافية دون حتيز أو حكم فوقى على ثقافات

 .اآلخرين

**** 

 )إذن ماذا؟!! وننكر الكراهية..!!خناف من احلبحنن (ملف احلب والكره 

 زنرمني عبد العزي. د

أرى، بل وأنصح آل من يعجز عن إجابة هذا السؤال بداخله،
"بوقفه"من احمليطني به، للسماح لنفسه " الالموقف"اإلسراع ألخذ 

 .فاصلة ىف عالقته بنفسه أوال، مث عالقته باحمليطني به
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 :حييى.د

من احمليطني" الالموقف"مني أن نصيحتك بأخذ أمل تالحظى يا نر
وقفة"مث إىن مل أفهم بوضوح ما تقصدين بـ . هى ىف ذاهتا موقف

  "ىف عالقته باحمليطني"وال حىت " فاصلة ىف عالقته بنفسه أوال

 اخل" ....فاصلة"ماذا تقصيدين يا ترى بـ 

 دمىن أمح. أ

وأنا من املشارآني ىف لعبة الكراهية. لقد حضرت الندوة
وقد شعرت بأمهية هذه التجربة ومدى قدرهتا على توصيل شئ ما

 .بداخلى ال أستطيع التعبري عنه

 :حييى. د

النشرة"من ضمن آماىل يا مىن أن تكون هناك وصلة ما بني 
  هذه والندوة الشهرية بشكل ما،" اليومية

  أما آيف؟ فهذا ما مل يتضح ىل جيدا

  وها أنت تبدئني

 .فهيا نأمل

 لرامى عاد. أ

نقوم برصد عاطفة مشبوهة، فنحوطها ونتمثلها،... 
-ناشرين أشواآنا آالقنافد النادره، أو تقوم العاطفه 

دفاع يصد ميكروب ضار، منفذه مبا يقوم به حائط -نفسها
 .الغضه لداعمهلعمليه تشكيل وتقومي لسائر فصائلها ا

 :حييى. د

 .شكرا يا رامى

 ىحممد أمحد الرخاو. د

عن مل اشرتك يف االجابات أو اللعبة ولكن عندي اضافة وهي
الندية وصراع تفتيح مسام الوجود مث جتربة شخصية جدا

االصطدام باالختالف، مث اآتشاف احلب برغم آل ذلك مبعين احلاجة
علي هذا اجلوهر حيت لوالفإىل جوهر اجلوهر أو عمق العمق مث ا

 دون فهمه ولكن احلياة به مث االنفصال لالتصال لتبدأ احللقة
أما عن األبدية من جديد هي جتربيت اخلاصة جدا، حد فهم حاجة

اإلميان فهو معين أى معين سعيا إىل آشف هذا املعين صبغة تعريف
 ودون اختيار إال هذا االختيار أزلية فعال آدحا طول الوقت

 .!!حييي فينك يا حممد يا ضة حد فهم حاجةبر

 :حييى. د

 !!أحيلك إىل ابن عمك ألتفرج عليكما

**** 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   2435



 I07I2008>11א – אא

ملف احلب والكره والعواطف إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات
 )2من  1( 

 لرامى عاد. أ

يف اجدني مشدوها,احتضر .تغتصبين,حني تلطمين الكلمه.... 
 .حضرهتا

 :حييى. د

 !!يبدو يا رامى أن صراعى مع الكلمات لن ينتهى

يا ليت"هل مازلت تذآر حوارى مع الكلمة ىف قصيدة  
  :حني قلت" شعرى لست شاعرا

 . أنتفْض  ، القدمي الوعى    تغافل  .أصدها الكلمة باىب    تدق 
   أغافل أمضى   .   فأنسلخ     ، أآونها     .تلحقنى  ، اهلرب   أحاول

 الضياع   بني  :أطرحىن  . والنحيب   املخاض   بني  ،    اجلحافل   املعاجَم 
أقولىن    . أبتعث   احلياة   أخلق  . والعدم النىب    بني  .َوالرؤى 
  . قصيدْةال   فتولد     ، جديدا 

 لأم. أ

عواطفى هبذا العمق اجد اشكرك فعال، ولكىن حني افكر ىف
نفسى ىف حرية فان آل عاطفة ختتلف عن أختها، وقد تكون

 قعكسها، وهذا جيعلىن افضل عدم التفكري بعم

 :حييى. د

 :لعلك الحظت يا أمل

 .")ال إجابات"أو (أن آل هذه اإلجابات هى جمرد فروض  :أوال

:أن هناك تداخل شديد بني األلفاظ األم مثل :ثانيا
 ."االنفعاالت –الوجدان  –األحاسيس  –العواطف   –املشاعر "

جامع"أن حماولة إزالة هذا التداخل بتعريف  :ثالثا
لكل لفظ من هذه األلفاظ بالرجوع إىل املعاجم هى" مانع

 .حماولة فاشلة وفاسدة

أن ترك األمر دون حتديد ليستقبله آل واحد وواحدة :رابعا
 .حسب ما تعود، سوف يزيد األمر غموضا، ويباعد فيما بيننا

–حىت ىف عمق جتلياهتا قبل وبعد الكالم  –أن اللغة  :خامسا
)الىت أفضل تسميتها الوجدان(تكاد تلتحم مع هذه الظاهرة  

 .وتناول هذا العمق للغة هو إشكالة أخرى

أن املسألة لن حتل بالتنظري وبالتجريد، وإْن آانت :سادسا
 .باملعايشة واإلبداع -ولو جزئيا–قد حتل 

أن احلرية الىت وقفِت أنِت فيها هى حرية مشروعة، :سابعا
وأن آل حماوالتى آانت لتحريك احلرية، مبا ىف ذلك حريتى، وليست

 .القرتاح إجابة حمددة
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 .)أحيانا(كري أعمق أن عدم التفكري بعمق، هو تف:ثامنا

أن صعوبة أية إشكالة ال تربر اختزاهلا إىل ما :تاسعا
 .ليست هى

ان املمارسة الواعية جزئيا قد تضيف إلينا، من :عاشرا
 .حيث ال ندرى

 ).آفى هذا مؤقتا(

**** 

    فقـّاعة حيـاة    دورة قصيدة: عى اخلاصيوم إبدا

 سمشرية أني. د

انا وحسيت احساس غريب جدا إن...توحدت مع الفقاعة 
حىت حلظة اختيارها ..هى، وإن القصيدة دي حضرك آتبتها ىل

و وصلتين اا سكون وطمأنينة بعيدا عن للموت رحيتين قوي
 آتري حاجات

 :حييى. د

تصورى يا مشرية، أن بعضهم وصله أن هذه الفقاعة ليست
، وقد فزعت ألن اية القصيدة فيها مظنة"أنا"إال آاتبها 

انتحار أو انسحاب على األقل، وال أعتقد أنىن أرضى هبذه
 .النهاية لِك أو ىل

 ؟فمن أين يأتى السكون يا شيخة ىف اختيار املوت

 القصيدة فأعلنْت مايا ترى هل سبقتىن!!! ولكن، عندك
وصلت إليه مؤخرا من رؤية احتمال أن املوت هو مبثابة

، وبالتاىل"انتقال الوعى اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه اهللا"
موهتا رضيعة حبكمة: "هى -أنِت أو أنا –تكون اية الفقاعة 

، تكون هذه النهاية"اإلباء، من قبل أن تقتلها الشراهة
وال انسحابا، أمل متزج اية القصيدة ضياًء ىفليست انتحارا 

  ضياء وهواء ىف هواء

ما وصلت إليه  –دون أن أدرى  –فهل يا ترى آنت أعىن 
 .)!الشعر اآلخر(أخريا بشأن هذا املوت 

لو آان األمر آذلك، فأنا أوافق على شعورك بالسكينة
 ،وتاوأرجوه لنفسى، سكينة فاعلة متناغمة قلقة، حىت لو مسيت م

 !؟؟!أليس آذلك

**** 

 !!!العوملة" سوبرمارآت"ىف " اإلميان"تسويق 

 رهالة من. أ

ورغبة" للتفييش"مل أفهم نفيكم لصفة التصوف؟ هل رفضًا 
 ؟لالنتماء ملا أبعد من التصنيفات ؟ أم ماذا
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 :حييى.د

  :ىف الغالب الرد هو

 ؟"أم ماذا"

تصوف ماذا يا هالة وحنن ال نعرف منه إال قشوره، أو ما
 .يسوقونه عنه، مما ليس هو

وملاذا نصر أن نصف اخلربات االنسانية األعمق واألبسط بنفس
الصفة الشائعة وامللتبسة عن مفهوم اختلفت حوله اآلراء حىت

مث بدال من أن) عن اخلربات(عد عنها مل َيعْد هو، حنن بذلك نبت
جند أنفسنا قد استدرجنا إىل –نقرأ وننقد اخلربة لذاهتا 

منطقة فيها تفاصيل وتاريخ قد ال تكون ىف بؤره اهتمامنا،
مع أن حقيقة اخلربة املعيشة هى أقرب وأوضح، وهى ماثلة

 .متغيرة مغرية ىف آن

 .دعينا نعيش، ونصف ما نستطيع دون تصنيف

 .دعينا نواصل ونتعلم

 .أنا لست متصوفا

 لكنىن أحاول أن أآون عارفا باهللا، باحلق سبحانه وتعاىل

 .)واللى فيه اخلري ربنا يقدمه ربنا، عشان ماتزعليش(
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