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 عن التواصل والطفولة والرباءة
 مقدمة 

مازال احلوار جيرى بني نفس األصدقاء تقريبا، وهو شئ طيب
ألنه جيعل احلوار حوارًا، لكنه يقلقىن ىف نفس الوقت ألنه ال

ف على بقية الذين أآتب هلم، سواء بصفةيساعدىن على التعر
 .عامة أم ىف هذا احلوار األسبوعى

 يكتب ىل االبن آرمي شوقى
 أنا بقيت استىن بريد اجلمعة من اجلمعة للجمعة، ألنه-

 ".خد وهات"مجيل إن حد آبري يسمع ويرد، يبقى فيه 

 حييى. د

أن املسألة) أو آثري(شكرا آرمي، ولو أىن آمل بعد قليل 
حد آبري يسمع"أآثر فأآثر، ألن حكاية " خد وهات"ح تصب
 .ال تطمئنىن آثريا، مع أننا حنتاج االثنني معًا طبعا" ويرد

 وبعـد

 )بني البشر: عن التواصل(اخلوف من احلب : أوال
بعنوان" التواصل البشرى"حني آتبت هنا عن صعوبة 

)2007-9-26بتاريخ " تعرية زيف واغرتاب التواصل البشرى("
آنت فعال مرتددا وخائفا من أن أفتح ملفا ال أستطيع أن

لوح بعالقةأغلقه، وأن أطرح أسئلة ليس عندى هلا إجابة، وأ
أرقى وأبقى تكاد تكون مستحيلة اآلن، وقد حاولت أن أهرب
فعًال بعد هذا املقال األول، لكنىن فوجئت أن آل عملى ىف مهنىت،
وال أقول أغلب عملى، هو يدور ىف هذه املنطقة، وأن معظم
آتاباتى شعرا وقصا وعلما هى ىف هذه املنطقة أيضا، فأى مربر

ربر ىل اهلرب؟ هل ألىن عجزت عن أن أحقق ماأخالقى أو موضوعى ي
أراه، َأْفضَل وأبَقى حيق ىل أن أعزف عن قول ما أتصور أنه
يومًا ما سيكون؟ ومع ذلك فقد آان امليل األرجح هو أن أقفل

ومع ذلك! هذا امللف حىت ال تنقلب املسألة آالما على الورق
 .عدلت عن تراجعى آما تشهدون

 تعرت)10-8 ـ 10-7(اخلوف من احلب  حني نشرت مَقالَتى
 املسألة أآثر وأصعب، ولقد آنت صرحيا منذ البداية حني أيت 
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 بالرد على سؤال وجهته إىل نفسى على لسان 9-26املقال األول 
 :القراء

 :هل حللت أنت شخصيا هذا اإلشكال

 " طبعا ال: "ورددت
 :مث أردفت على لسام

  إذًا ماذا-
 :ورددت

 ! إذن هذا -

 أيته بإعالن10-7" اخلوف من احلب" عن وىف املقال التاىل
خماوىف وحماذيرى بشكٍل واضح، ويبدو أا وصلت إىل آثري من

أما. أسامة عرفة والصديق حممد آامل. األصدقاء وخاصة د
 : فقد ايته أيضا بسؤال يقول8/10املقال الثالث 

 ُترى هل أصبحت املسألة أسهل أم أصعب؟
 .سامة أا أصبحت أصعبأ. ويبدو من تعقيباتك يا د

  أسامة عرفة. د

 صعبتها علينا يا موالنا، ربنا أمر بالسرت. . . . 

 :حييى. د

بصراحة، نعم، وال أعتذر، وال اريد أن أمتادى أيضا، أال
تذآر يا أسامة أنىن قلت ىف املقال األول ىف سلسلة اخلوف من

،قد يرتتب على فهٍم طيٍب أمني: " ، أنه7/10احلب بتاريخ 
تقليب غري طيب لعالقة سلسلة متواضعة، آان يتمىن صاحبها

آنت، ومازلت أخشى يا أسامة. أن تستمر مستورة والسالم
أال يصل آالمى إال إىل عدد قليل على املستوى العقلى، أما

 .على املستوى الواقعى فها أنت حتدد الندرة بوضوٍح شجاع

  أسامة. د

قدر على ده، أعضاء السمني وآل آام واحد حاي) فعال... (
املوقر؟ وال الراجل وال الست الغلبانة بياعة الفجل على

 وبعدين الطرفني راضيني............. رأس شارعنا 

 حييى. د

لكن! يا سيدى ربنا ميألها هلم برآة، وهل حنن قلنا حاجة
 ماذا أفعل ىف حتم الرؤية وضغط الرسالة، ماذا أعمل؟

  أسامة. د

ة عمى، على شوية ِعشرة، على شوية مودة،شوي. . . . 
، مش هوه ده اإليقاع إللى ممشى الدنيا حلدعلى شوية مناآفة

 دلوقىت؟

 حييى. د

، ربنا يسرت، لكن احلكاية يا ونصف  نعمبصراحة مرة أخرى،
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أسامة، وأنه مع مرور الزمن، وإذا مل تكن هذه الشويات متجددة 
فويت، على شوية شوية ت: أوال بأول، تنقلب املسألة إىل" وصاحبة"

 تطنيش على شوية برود، على شوية انطفاء، على شوية انسحاب،
، ال تضطرىن أن أقول إن والذى نبات فيه نصبح فيه وسالمتك وتعيش

مثل دورة حياة دودة (، "التواصليةدورة حياة الدودة "هذه هى 
ونتمىن للجيل القادم ما هو . مث حنمد اهللا على السرت) البلهارسيا

يب، ما املانع أن نقدم للجيل القادم بعض معامل بعض أفضل، ط
حماوالتنا الفاشلة، ليبدأ من حيث انتهينا، نلقى الكرة ملتهبة 

 أال جيوز؟. نارًا، وهم حيولوا إىل طاقة

  أسامة. د
..مانستأذنشى بعض : اقرتح عقد ميثاق شرف ابتدائى للحب

 احلبوبعدين.. حنرتم بعض شوية، التزام شوية مسئولية، 
 بقى حسب التساهيل

 حييى. د
، وأيضا حكاية"حنرتم بعض"أيضا موافق خصوصا حكاية 

، أنت تعرف طبعا يا أسامة أن تعريف احلب"املسئولية
، وقد أضفت أنا توضيحًا له"رعاية ومسئولية"العلمى هو 

القدرة على"و" حتمل االختالف"و" متبادلة"أنه رعاية 
جتديد العالقة وإعادة: " يشملومل أضف على أن ،"االستمرار
 فزاد األمر صعوبة، وآان على أن أتراجع، لكن،"التعاقد

برغم آل ذلك مل أستطع أن أهرب من أن أقدم ما أعرف، حىت
 .لو مل أآن قد جنحت أنا شخصيا ىف حتقيقه

  أسامة. د
 إىل آل)أنا(ال أدرى يقينا ملاذا جلأت .. ) أنا أيضا(

اولة التملص مما ألقيُته ىف وعيى،هذه املراوغة، أو حم
 عذرا سيدى على مشاآستك ىف حمرابك

 :حييى. د
ياعم حمراب من؟ ومشاآسة من؟ احلب ال يعرف احملراب، احلب أو
حماولة السري ىف طريقه حيتاج إىل آل ما حناوله، وهو يلقى ىف
وعينا ما يقلِّبنا، وقد يلهمنا إىل حلٍّ ما، يوما ما، خاصة

حبكاية احرتام حقيقة تعدد مستويات الوعى،لو بدأنا 
 .مما حيتاج إلفاضة الحقة". االتفاق املتعدد املستويات"وبالتاىل 

 : أسامة. د
أتفق متاما مع رؤية مستويات الوعى، وهريارآيتها... 

:وسؤاىل هو) عن اخلوف من احلب" 2"الىت جاءت ىف املقال (
 بتلقائيتهاأليست مستويات الوعى املختلفة فاعلة نشطة

 .حىت بدون وعى مستوى الشعور الظاهر

 :حييى. د
طبعا، وهل يقدر أحد أن مينع تلقائيتها، سواء وصلت إىل

 الشعور أم ال، عليك نور يا شيخ

  :أسامة. د
وأن ما يصل لشعورنا الظاهر أو ما يظهر على شاشة .... 
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الوعى هذا ليس جمرد تسطيح، وبقية املستويات خارج
لتفاعل مستويات النهائية احملصلة هواحلسبة، وإمنا فقط 

الوعى املختلفة فيما بيننا ومع مستويات وعى اآلخر سواء
 .وعينا بذلك أم ال

 حييى. د
يا"!! (ياليت: "ولكنىن أضيف! اهللا يفتح عليك، بالضبط

 )من بقك لباب السما: ريت

  أسامة. د
هل حنن نعى بكل العمليات التحتية ملستويات الرتاآيب.. 

 الوظائف احليوية حىت يكون من الضرورىاملخية ىف بقية
 الوعى هبا أثناء التواصل مع اآلخر؟

 حييى. د
طبعا ال، آالمك آله صحيح، حىت العمليات احلرآية الظاهرة،
جترى متناسقة دون تدخل شعورى، بل إن التدخل الشعورى

بس انت لو بصيت"..يا أخى، أال تذآر صالح جاهني . يفسدها
 ".لرجليك تقع

  امةأس. د
ىف عملية النمو والرتبية تغذية هذه) إذن(علينا .. 

املستويات املختلفة، وفتح املسام هلا بطريقة غري مباشرة
 وغري معقلنة، وبلغة أقرب للعادية

 حييى. د
بائعة الفجل"أوافقك مائة ىف املائة، بل إنك حني قلت ... 

تصورت أا أقدر على حتقيق ذلك" على ناصية شارعنا
ىف.  واحد متفذلك منّظٍر من أى. صل املتعدد املستوياتالتوا

من: اجلزء الثالث( "ملحمة الرحيل والعود"روايىت اجلديدة 
"وردة" توجد شخصية أمية امسها )ثالثية املشى على الصراط

تعد شايا وقهوة ومشاريب ىف رآن جبوار مزلقان أبو النمرس،
وأظن أنىن تعمدت برسم هذه الشخصية أن أقدم منوذجا لتواصل

 شخصيات الرواية مبا ىف ذلكمتعدد املستويات، يفوق آل
اخل، ورمبا ُأضطر يا....املثقفة، واألجنبية، والربجوازية 

 أن أعود لنقد هذه الثالثية جمتمعة– وآلى أسف –أسامة 
بعد اآتماهلا ألا تدور حول إشكالة التواصل البشرى من
ناحية، مث أظن أا ترسم سهمًا ما ملا أود توصيله وأؤجل

 .ناحية أخرىاحلديث عنه من 

من أصعب ما يؤملىن أحيانا يا أسامة أن أضطر لنقد أعماىل
، لكن ماذا أفعل باهللا"شرح على املنت"اإلبداعية مبا أمسيه 

عليك والنقد احلقيقى بالنسبة إلبداعى هس هس، دعنا
، وقد بلغه ما نتحدث"حممد آامل"نستمع لصديقنا الطيب 

مينة، وهو مل ينف دهشته،عنه بطريقته الطيبة اهلادئة األ
 .الىت واحلمد هللا، مل تصل إىل حد االنزعاج

  :حممد آامل
 يا خرب ابيض، ده الواحد ِمْن جوه مكشوف !! .... ياه 
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قوى، أنا آنت حاسس بغري آده، حسيت بكل ده وأنا بقرأ
  )1من احلب اخلوف (اليوم 

 حييى. د
...، ليس متاما، طيب .. ..، يعىن...واهللا أنا آسف يا حممد

 "أنا شاآر يا حممد: "خّلها

  حممد آامل
ومع ذلك يبدو أا ليست هى ما متيز الفطرة البشرية.. 

 السليمة، غاية تواصل اإلنسان آما أآرمه اهللا

 حييى. د
؟ ال"ماذاتقصد .. "هى" ليست"مل أفهم ماذا تعىن بـ 

القصيدة وال املقال قدمتا منوذجا ملا هى الفطرة البشرية
السليمة على ما أذآر، وإمنا اليومية آلها آانت تريد
أن تعرى املوجود، أما الفطرة السليمة، الىت جاءت
األديان لتنميتها، فقد انقضت عليها السلطات الدينية

 .وغري الدينية تفسدها مع سبق اإلصرار

  املحممد آ
نواميس الدين تنسق صراعاتنا الداخلية، وصراعاتنا... 

 الداخلية األخرى هى ما تساعد على تنفيذ نواميس الدين

 حييى. د
امسح ىل أن نؤجل احلوار ىف هذه املسألة حىت تظهر جوانب...

أخرى هلا، خصوصا ىف هذه املنطقة الصعبة، لكن دعىن أعرتف
 الدين تنسقأن نواميس"لك أنىن فرحت بتعبريك 

، تصور أن النظريات األحدث للرتآيب البشرى"صراعاتنا
حىت أصبحت فكرة أن تتجنبتقبل وتعمق صراعاتنا هذه، 
أصبح هذا" حل الصراع "الصراع وأن يكون آل مهنا هو

إن املطلوب هو إعادة فهم طبيعةوذاك تسطيحا خائبا، 
الصراع وضرورته من منطلق النمو، وأنه ضرورى للحفاظ
على احلرآة والدفع إىل جدل خالق، وآل هذا هو ألف باء
قوانني الفطرة الىت خلقها اهللا ليكرمنا هبا إذا حنن

، يارب يا حممد"نحاوله إليه"استوعبناها وآرمناها مبا 
تنتظر معنا، وحتاول معنا، وحنن نكمل، من يدرى لعلنا

 حنصل على شعاع يهدينا للوجهة الصحيحة؟ 

  حممد آامل
 ىف انتظار التكملة حىت تتشكل صورة تعليقى جيدا) أنا.. (.

 حييى. د
، إن أمانتك"تتشكل جيدا"والنىب يا حممد دعك من 

وتلقائيتك تكفيان، أمل تالحظ أىن أحاول من آل جانب، ومع
ذلك مل تتشكل الصورة عندى بعد مبا يكفى أن أقول إا

 جيدة أو غري ذلك؟

يا أخى،" إليه"رار هى زادنا احملاولة واجلدية واالستم 
 تعاىل يا حممد خنفف اجلرعة قليال باستدعاء االبن آرمي شوقى 
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،)1اخلوف من احلب (لريد على السؤال الذى أيت به مقاىل 
 وآنت أطلبسألت القراء الزوار مارأيكم دام فضلكم،حني 

الرأى فيما إذا آنت أآمل التعرية، أم أخاف على الناس
 .وأتراجع، نسمع آرمي

 آرمي . د
أنا مش عارف رأينا ىف.. حضرتك طلبت رأينا ىف أخر املقال

بس من غري قلة(أنا عن نفسى باحب ألعب حب: إيه بالظبط
أحسن.. عشان باخاف من اتمع وعندى حبة ضمري ) أدب

حاجة ىف لعبة احلب إنك وقت ماتعوز ختلع حتخلع ومش حتتعب
عب حبمرة آنت بال.. آتري أو خليىن أقول مش حتتعب خالص 

ولقيتها قلبت جد وتعرضت لتجربة الرتك وبادفع الثمن حىت
..عشان آده باخاف من احلب احلقيقى طبعا .. هذه اللحظة 

 !!!إمال حخاف من إيه يعىن 

 حييى. د
عليها تلك الىت قلبتها جد،" برافو"بصراحة اهللا ّنور، مث 

مث دفَّعتك مثن لعبة يظن الرجال أم هم الذين يتقنوا
إدفع يا بوآرم، ولو إنه يظهر عليك مازلت.. حدهم و

 .آخذا املسألة بروح رياضية، لكن أملك ظاهر، ميكن تكرب

 آرمي
أنا مصدقك متاما وباحرتم اجتهادك أن احلب الذى خلقه اهللا
و احلب املتعدد املستويات بس أنا أخاطر ليه ومني يستاهل

مش آدا. .إللى حيضر العفريت الزم يكون أده ... أساسا 
مافيش احسن مالضحِكة العرية، واحلب": وال إيه عاوز رأىي؟
 ".اللى مالوش تسعرية

 حييى. د
لكن" واللى عايز اجلميلة يدفع مهرها"هذا هو الكالم، 

 .أظرف" اللى حيضر العفريت الزم يكون قده"حكاية 

أما أن ينتهى رأيك آما انتهت األغنية، فرمبا يكون عندك
إبق: ، لكن"البضاعة احلاضرة" طاملا أن هذه هى حق اآلن،

 من يدرى؟.. معنا حناول،

  عن األطفال والرباءة والفطرة: ثانيا
بعد أن آتبت أمساء ُشرًطا حتت بعضها على عدة أسطر سجلت

 :قائلة" هجاء الرباءة"اية قصيدة ىف 

 أمساء
 تغوص ىف اشتياق 
 ىف الطني والعفن

 حييى. د
جحافل"ذا مل تذآرى النهاية على بعضها  ملا يا أمساء

آالدود اجلذور، تغوص ىف اشتياق، ىف الطني، "البشر
ياشيخه لقد أزعجتْنى هذه النهاية أآثر من آل"والعفن؟ 

 صدمة القصيدة، ولكنىن مازلت متمسكا هبا،
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صغريًا، آنت اصطاد السمك ىف مصرف بلدنا، وآنا نفحت ىف
ارة،لنخرج دودة األرض جنعلها طعما للسن) الننت(الطني 

ومازالت الرائحة تزآم أنفى ، وحني آنا نفعل آانت جذور
الشجر واألعشاب تقابلنا ، ومن يومها وأنا أصاحب هذه
الرائحة وأحرتم اجلذور ، وأرى مجال ما هو فوق األرض من

اخل نابعا من هذه الرائحة.. زهور وأوراق ومشوخ أشجار 
وآيف يغوصوتلك اجلذور، وأهلمىن ذلك أصل اإلنسان الرائع 

ىف اشتياق هكذا، إن اإلنسان حني ينفصل عن هذا األصل يصبح
 . ماسخا بال طعم يا شيخه 

 أمساء
 .الحول وال قوة إال باهللا العلى العظيم 

لعلى أجد أحلى ما ىف الكون براءة األطفال، ولكن هذه
آلمة براءة ىف حد ذاهتا ختربنا.. ليست براءة، هذه جرمية 

 .ري، الرباءة للكبري قبل الصغريأن الدنيا لسه خب

 حييى. د
بصراحة يا أمساء عندك حق، وآل الذين اعرتضوا على

لكن الشعر. عندهم حق" هجاء الرباءة ىف"قصيدتى هذه 
وليس(وأعريها " الرباءة"شعر، رمبا قصدت أن أمسك بكلمة 

، ألن هذه الكلمة قد أسئ)أن أهاجم الرباءة نفسها
احلب، وآلمة الرباءة حني تفرغ مناستعماهلا مثل آلمة 

 ذات بعد الفطرة الىت حتتويها، تصبح شظية شائكة خبيثه
،)قاتلة سلبا أيضًا(واحد، وتصبح ماسخة، وسلبية، ورمبا 

"العمال على البّطال"على " آلمة الرباءة"واستعمال 
يْكُثر عند الضعفاء واملدعني الذين هبذا االستعمال امللتبس

 اءة الفطرية الىت خلقها اهللا، ويشوهوا،يقتلون الرب

 حنن البد أن نقبلها آلها بزمخها،الفطرة شئ آخر، 
ووعودها، وفجورها، وتقواها، وهنا تتاح الفرصة

 آما ذآرت حاال–للصراعات الىت ال ُتحل بإلغاء أحد شقيها 
 وإمنا بدفع بعضها ببعض إىل ما بعدها،-للصديق حممد آامل
مساء أفتقده وحنن نتحدث عن الرباءةوآل ذلك يا أ

الساذجة، فينتهى بنا احلال إىل ذلك االستعمال السلىب
للرباءة ، وهو ما هجوته ىف القصيدة، إننا خننق الرباءة

، برباءة االبتسام اامالتى، أو حني)الفطرة(احلقيقية 
نفرض على األطفال السجن ىف منظومات جاهزة وصلبة

 .هم أو تقوميهموجامدة، بقصد محايت

 )"العقلة واإلصبع"قصيدة إشارة إىل صداقىت لطفَلى : (أمساء

هو حضرتك عاوزنا نفهم إيه من آلمة أحدمها اآلن... 
 ..مهندس وزوجته منقبة

 حييى. د
راحة عظام ىفواآلخر استشارى ج"يا أمساء ، ملاذا مل تكملى 

أنا ال أقصد إال ما وصلك، أو رمبا ال أقصد شيئا،" اجنلرتا؟
آانا أصدقائى، مثل أحفادى) أمحد وعلى(هذين الطفلني 

 اآلن، وآنت قد اعتدت منذ حواىل ثالثني عاما أن نذهب 
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وقد اصطحبتهما ىف جولىت) ال أفسحهم" (نتفسح معًا"
، ىف تلك1980مبيكروباس مع بقية أسرتى الصغرية سنة 

ة الىت سجلتها مع سريتى الذاتية ىف ترحاالتى الثالثةالرحل
الرتحال الثاىن(ـ ) "الناس والطريق"الرتحال األول (
،)"ذآر ما ال ينقال"الرتحال الثالث  (– )"املوت واحلنني"

 عاما ىفوآان آخر لقاءلنا حنن الثالثة منذ حواىل مخس عشرة
"بعزومة"ىف مصر اجلديدة، حني وعداىن ) األمفرتيون(قهوة 

على حساهبما حني يتخرجان، مث تفرقت السبل، واحد إىل
اخلليج فإجنلرتا فأآرب الشهادات فاستشارى هناك، واآلخر ىف
مصر إىل عمرو خالد، إىل إطالق اللحية وتنقيب زوجته،

ن ظلت املودةوانقطعت صلىت الظاهرة بني هذا وذاك، وإ
ترى هل هذا. باقية، ومها مل يوفيا بوعدمها أبدًا حىت اآلن

 يرد على تساؤلك ؟

 ال أظن، أنا أغيظك آما أغظتىن 

 مازلت طفال أحبث عن أطفال- غصبًا عنك–أنا يا أمساء 
أصاحبهم وأتعلم منهم ومعهم، أطفال يكربون دون أن

قائىأصد) أو معظم(يتنازلوا عن طفولتهم، إّن آل 
األطفال يتجاوزونىن ويتجاوزون طفولتهم ويشيخون، فأنتقل

 .للجيل التاىل، وهكذا

أصدقائى األطفال جدا، مل يعودوا أطفاال أصًال، ترآوىن طفال
 غريبا معك، هل هذا يرضيك؟

  أمساء
هل رأيتم طفال يقضم رقبة: "آملتىن جدا هذه الكلمات

 "عصفور وهو يضحك؟

 حييى. د
 حقيقة تريدين إنكارها؟ أم ألنك تأملتهل آملتك ألا

للعصفور الربئ براءة الطفل، وال ذنب له إال أن هذا
الطفل ليس بريئًا متاما آما حنب أن نتصوره أو نصوره؟ ال
نريد أن خنلط بني الرباءة، والفطرة، والبدائية، تعاْىل

 ..نسمع اإلبن أسامة وهو يتساءل

  أسامة عرفة. د
الفطرة؟ فطرة امليالد قبل أن نطمسهاهل هو الطفل؟ أهى 

 ؟....؟ آل مولود يولد على الفطرة مث يأتى أبواه فـ ...

 حييى. د
ملاذا مل ُتْكِمل يا أسامة؟ هل خشيت على إخواننا أهل... 

، فأهله يهودانه أو ينصرانه..الكتاب؟ ماذا لو أآملت
 أنأمل يكن هذا أشجع؟ مث إىن أعتقد) من اوس(أو ميجسناه 

 وإمنا املقصود هو– دينا بذاته -احلديث الشريف اليقصد 
أى جيعلونه تابعا ملؤسسة دينية) من املؤسسة" (ميؤِسساِنه"

وليس ساعيا إىل اهللا، وحني انقلب اإلسالم أيضا إىل مؤسسة،
:فيمكن أن نضيف دون أن حنشر ما نضيفه ىف احلديث الشريف

آثر مع قراءة أمينة لآلية، هذا يتفق أ"يمسِلماِنه"أو 
 قل مل تؤمنوا ولكن قولوا ...الكرمية الىت ختاطب األعراب 
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 أن األديان جاءت ترعى- يا أسامة–  املفروض".. أسلمنا 
 إبداعا لذاهتا– وجه اهللا –الفطرة لتنطلق إىل غايتها 

وتعمريًا لألرض وترامحا بني خلقه، إن من حيمل مسئولية
 ...الفطرة، هو القادر على تنميتها

  امةأس. د
هل ما حنتاجه فعال هو تنميتها أم فقط عدم تلويثها... 

 وهى قادرة على إدارة صاحبها

 حييى. د
بصراحة سؤالك صعب وجيد يا أسامة، ولكن دعىن أعلن لك

، البد ألى آيان مهما"اإلدارة الذاتية"خماوىف من حكاية 
من مساحٍة، ومساٍح،: بلغ نقاؤه وسالمة أصوله ال بد له

حىت ميكن أن يدير أمره بنفسه،، وحدوٍد، وقوانني ومعاٍمل
علينا أن نبحث عن ما يسمح بكل. ناهيك عن إدارة صاحبه

هذه الظروف استلهاما من األصول ىف ظروف الواقع اجلارى،
وليس تطبيقا للحروف املعجمية اجلامدة، وعلينا أن يكون
ىاملقياس هو ما ينفع الناس وميكث ىف األرض ال ما يرِض

 .املعاجم ويكبل الفكر

نبحث عن معناها ىف القاموس، حىت ىف" طفل"حني نأخذ آلمة 
قاموس العلوم النفسية، جند أن هلا معىن حمددا ىف سن حمددة،
أما حني نقرأها ىف سياق تنزيل متكامل واضح األهداف، جلى
التوجه، فقد تلهمنا معان ومعان، سواء ما ذهبت إليه ىف

لذى قتله موالنا اخلضر، واختالفه عنقراءتى للطفل ا
الصغار الذى بىن هلم اجلدار، أو ما جاء عن أى طفل ىف
التنزيل أو غريه، إن إشكالة قتل هذا الطفل ظلت تؤرقىن
آما قلت ىف املقال، حىت اهتديت إىل ما ذآرت هناك، لكن

 .تعاىل نسمع أوال رأى حممد ابن أخى ىف هذه املسألة

  حممد
لقتل اخلضر الطفل أنه َقْتٌل للطفل(ويلك مل أقبل تأ

 )الناشز داخلنا

 حييى. د
 عندك حق

  حممد
لكنىن أقبل طالقة العلم الّلدّنى الذى أباح للخضر قتل

 الطفل الذى سريهق أهله طغيانا وآفرا

 حييى. د
لعلك الحظت يا حممد دفاعى عن آل مناهج العلوم واملعرفة

اللدىن، وهو مفهوم حيتاجدون استثناء، مبا ىف ذلك العلم 
 ليست تقليدية–التأىن ىف األخذ به آما حيتاج إىل حمكات 

أما وقد جاءت هذه األقصوصة بذلك.  يقاس هبا–بالضرورة 
ىف القرآن الكرمي فليس من حقنا أن ننكر ألفاظ احلدث،
ولكن من حقنا أن خناف من سوء تلقى العامة ملغزى رواية

 . استعمال هذه اخلصوصيةاحلدث، دون توخى احلذر ىف
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إن فتح الباب للتسليم الغامض الذى يصل إىل قتل طفل
رد آشف عبٍد صاحل من خالل عالقته اخلاصة بربه أنه سريهق
أبواه آفرا، أقول أن نلقى بذلك ىف وعى الناس مث نقول
هلم إياآم أن تعملوا هكذا مثله ألنكم لستم مثل هذا

األطفال،العبد الصاحل قد ال يكفى، ومن أدرانا أن قاتلى 
والكهول، والنساء ىف قرى اجلزائر، مل خيدعهم من أومهوهم
أن عندهم مثل هذا العلم اللدىن، وأن هذا العلم أوحى
هلم أم بقتلهم آل هؤالء األبرياء إمنا يفعلون ذلك حىت
يحوُلوا دون هؤالء املساآني العزّّل أن يبلغوا عن ااهدين

 .ر للعامةجتسسا وفتنة، من هنا يأتى اخلط

فإذا وصلىن أنا معىن آخر للحدث فقرأُته قراءة أخرى من
خالل خربة اجلنون الذى أواجه فيه هياج املخ البدائى

على آل ما هو إنساىن ناضج، وأرى" الطفل املتوحش"
انفصال هذا املخ عن هارمونية الذات، والكون، ومن مث

ذا أنا رأيتإعاقته ألية مسرية تكامل حنو الكون إىل اهللا، إ
أن هذا املخ الطفلى البدائى، أصبح شديد القوة واخلطر

-طبيا–حىت يستحيل معه أن تتم عملية التكامل، فمن حقى 
باملهدئات العظيمة) أقتله(أن اثبطه حىت أشله 

مث أعود ألروضه، وأنا أحييه حىت ال يعود) النيورولبتات(
لق، ال أخفى عليكطفال منفصًال وإمنا جزءًا من آياٍن ناٍم يتخ

 ممن ليسوا بالضرورة من-رمبا آما تعلم-أن بعض األطباء
عباد اهللا الصاحلني، يستعملون هذه النيورولبتات طول
الوقت طول العمر، فهو قتل آخر مع سبق األصرار، دون

احتمال أن: أمل ىف إحياء، لقد رأيت من خالل آل ذلك
 هددتإذا" قتل البدائية فينا"يكون املقصود هو 

، وشئ قريب من)ننميها(باالنفصال، ورفضت أن ُنَزّآيها 
هذا، قرأت به طاعة امساعيل البراهيم عليهما السالم وهو
ينفذ ما أوحى به إليه ربه ىف رواية األضحية، مث ِفديته

 .باألضحية مما ال جمال لتفصيله اآلن

أنا ضد،  هذا ليس تفسريا علميا للنصمرة أخرى ليست أخرية،
 خلط األوراق آما تعلم، وبالذات ضد التفسري العلمى للقرآن،

هذه جمرد وجهة نظر من حقك أن تأخذ هبا أو ال تأخذ، ويا
 .حبذا لو لديك وجهة نظر أخرى

  حممد أمحد
هم الذين سيطغون) الوالدين(أم ) عندى(األرجح 

ويكفرون بسبب ابنهما هذا، وليس العكس، مل يصمد الناس
 .د إال عباد اهللا املخلصنيلفتنة األوال

 حييى. د
يا حممد يا إبىن أنت ذهبت الناحية األخرى جدا، األوالد
فتنة فعال حىت الكفر إذا عبدناهم من دون اهللا بشكل مباشر
أو غري مباشر، لكن ليس معىن أن يْفَتن الوالدان عن
التوحيد شرآًا بأبنائهم أن نقتل هؤالء األوالد لكى ال

 موضوع "إن تفسريك جيعل أن ! ا هذا يا أخى؟يفتنوم، م
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هو املسئول عن شرآنا، فإذا آان املوضوع هو" الشرك
األوالد، فلتتخلص منهم، ما هذا؟ إنك هكذا تتجاوز حىت

 .مربر القتل العادى للشخص العادى
مث دعىن ىف النهاية أبلغك تعاطف صديق للحوار معك وهو

آرمي. يطلب مىن أن أخفف غلوائى عليك وهو الصديق د
 .شوقى

 :آرمي. د
حممد أمحد الرخاوى ونفسى،. أنا مبسوط أوى بكالم د

أستاذنا حييى خيفف عنه شوية ىف الردود ألن السبب اللى
خاله يسيب مصر السرتاليا هو غالبا السبب اللى حاميشيىن من
مصر، وأنا باتفق مع الدآتور حممد إن مصر بلد بنت

"..............." 

  حدش يزعل مىنوده رأىي بصراحة وأرجو ما

 :حييى. د
يا آرمي ، لن أقبل شرطك هذا ، أنا من حقى! يا آرمي... 

 ال أنت والحممد وال اجلن أن أزعل ونصف أنت ال تستطيع
األزرق أن حيجر على مشاعرى ، وأنا ال أزعل من أجل مصر ،
ألا لن تستفيد من زعلى شيئا، وميكنك أن ترجع إىل يومية

 آلخرها  وآلها من أوهلا"ما يثور يِفن بدال" 7-9-2007
    ".ما هو الزم إىن أزعل"تقول 

مد فيما يراه من اغرتاب العلمأنا ال أختلف يا آرمي مع حم
 الوقت رؤيته للتخلف  وىف نفس الغرىب واملنهج الغرىب

واجلمود والوثنيه فيمن جيمدون االسالم عندنا ىف أصنام
فكرهم، ولكن دعنا نؤجل هذا املوضوع إىل األسبوع القادم
وأآتفى اآلن باإلشارة لك إىل أن ترجع إىل موضوع آتبته

  ألهرام وجتده ىف املوقع ونشر ىف ا1999سنة 

 هوامش ضرورية: ثالثا
نبدأ بالدآتور زآى سامل بعد شكره عن رأيه الذى ميدح

 .."طريقة عرضك للحوار بيننا حول التصوف: "فيه

ولعلنا نتمكن من استمرار هذا احلوار"... مث إنه أردف 
 ".املثمر

 حييى. د
أنتطيب يا زآى ربنا خيليك، آيف نتمكن من االستمرار، و

مل تفتح ملف أية قضية جديدة بذاهتا، أو تكتب تعليقًا
على ما بدا أنه االختالف بيننا، أو تعّلمنا بعض ما
عندآم مما مل يَثر أصًال، أو تشارك بعض احملاورين الذين
سامهوا ىف فتح ملف التصوف عامة؟ أنا ىف انتظارك، أنا
ريوآل مريدى شيخنا غالبا، وذلك ىف مسألة التصوف وغ
التصوف، أنت الذى آنت تعترب أن شيخنا هو املتصوف األآرب،
دون أن يعرتف هو بذلك، وأيضا ضد إصراره على أن التصوف
ليس حال، باعتبار أن احلل الذى ال يصلح ألغلب الناس، أعىن

 .لكل الناس، ليس حال
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 حنن ىف انتظارك

أما عن إشارتك ملا نشر ىف أخبار األدب هذا األسبوع
 واألوراق، فشكرا لتنبيهى،فيما خيص االستاذ) املاضى(

ولكنىن اعتدت أال أصحح مثل ذلك، والكراسات الىت أشار
جابر عصفور رمبا هى الكراسات الىت آان يدرب. إليها د

هبا األستاذ يده الستعادة الكتابة، وقد سلمتها آأصل
لألستاذ الدآتور جابر عصفور بصفته رئيس جلنة احلفاظ على

لعمل دراسة(تفاظ بصورٍة منها تراثه، وأستأذنته ىف االح
، وقد أذن ىل بذلك ونشر هذا بدقة ىف صحيفة)حمتملة الحقا

عماد. د.احلياة اللندنية منذ شهور، مث إنه قد آلف أ
منها ملن شاء أن" ميكروفيلم"أبو غازى أمامى بعمل 

يطلع عليها الحقًا، أما أن هذه األوراق حتوى آراء األستاذ
 عرفها، فهذا ليس له أى أساس، الىف بعض الشخصيات الىت

أنا قلته، وال هذا طابع األستاذ أصًال، وال أظن أن هذا ما
جابر عصفور مقارنة مبا نشره سابقا ىف احلياة،. قاله د

 فأنا مل أعتد ذلك وهذا وعن نفسى أنا لن أرسل تكذبيا،
، هو متاح ملن"املوقع اخلاص ىب"الكالم الذى أنشره ىف 

ن شئت أنت أن ترسل ما تراه منه ضروريا ملنيشاء، أو إ
 .ترى، فلك آل احلرية أن تفعل ما بدالك

مث أنتقل إىل اإلشارة إىل ما وصلنا عن مقاالتى عن األستاذ،
وتعليق. فأفيدك يا زآى أنه مل يأتىن غري تعليقك األول

الذى أتردد آثريًا ىف نقل آرائه حرفيا" رامى عادل"االبن 
ته، لكن دعىن أثبت جانبا مما قال، فلهرمبا لفيض طالق

 : داللته

  رامى عادل
وصلىن(حمفوظ رحل عنا من غري أن يستأذننا، وعتابك .... 
)معا(هل عشتما ) ولكن(اية عالقتكم املتينة، ) معلنًا

آل هذا احلزن واألسى، وهل أعمل مشرطه بداخلك آما تفعل
ث أين هوالبع.. ، وآأنك ختاطب املوتى ....أنت معنا 

 .وأين حنن منه

 حييى. د
دون" عتاىب ألستاذنا إذ رحل"لعلك يا رامى تقصد بقولك 
ِلم قلتها شيخى(" ىف رثائه  أن يستأذننا تقصد قصيدتى

 أحسب انىن قلت فيها ما يؤيد)6/9/2006الدستور " آفى"
رؤيتك، أما مسألة أنه أعمل مشرطة ّىف يعاجلىن، فهذا

احللقة الثالثة" حتت سفح اهلرم"صحيح، وجتدها ىف مقال أمس 
لقصيدة بأآملها جتدها ىف ا،)ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ

 عشنا احلزن- األستاذ وأنا–املوقع، وأنا ال أعتقد أننا 
معًا إال على أحوال البلد، فقد آانت حكمته ترياقا له

عفوا ومن ذا يشفى نفسى حني"ولنا، أما قوىل ىف القصيدة 
فهذا" ختتلط الرؤى أو حيتويىن ذلك احلزن الصديق فال أطيق

نه أعمل مشرطه بداخلى فعال بكلصحيح، وهو يدل على أ
مهارة ومسئولية وحذق، لكنىن ال أدعى أننا عشنا معًا

 . األسى الذى تقصده واحلمد هللا
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مث إن عالقتنا املتينة مل تنته حىت بعد رحيله يا أخى، وإال
فما هذا الذى تقرأه اآلن وأمس، أليست هى هى عالقتنا

 ؟ من قال هذا؟..املتينة؟ قال رحل قال

مى، فأعذرىن أنىن ال أستطيعأما بقية خطاباتك يا را
نشرها آلها ألسباب أنت البد تعلمها وهى الىت جتعلىن أضع
نقطا آثرية مكان ما أحذفه من رسائلك، وأضيف آلمات بني
أقواس آثرية هى الىت أضعها حىت أستطيع أن أالحق آالمك

 ..وأوصله للناس

 . خبري، ما أمكن ذلك- والناس–وآل عام وآل املتحاورين 

وهى) املشى على الصراط( وهى اجلزء الثالث من ثالثية -
موجودة باملوقع وستصدر هذا الشهر من اهليئة العامة

 !للكتاب؟

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  وميــــــــا يــــ"   248


