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 :مقدمة

ول مراجعة بعضبدأت التعقيبات والتعليقات تطول، وتتنا
النشرات معا بنقد جاد، ومتابعة مهتمة، وآذلك تقرتح
توصيات حمددة ومفيدة، ونظرا ألننا مازلنا نتحسس طريقنا،

إال أنىن) 287العدد ! (برغم أننا ىف اية الشهر التاسع
رأيت أن أفسح اال لنشر التعقيبات املفصلة، آما هى، ىف

 .اية هذا الباب

هذا الباب إىل ما ينشر باعتباره حوارا سوف يتم تقسيم
على أن نفصل التعليقات املطولة، ىف) مصطنعا آما اعتدنا(

دون أى تدخل أو اختصار،" الربيد"جزء منفصل حتت عنوان 
بريد وحوار"وبأقل قدر من التعقيب فيكون الباب من جزأين 

 ) بريد اجلمعة/حوار(وليس فقط " اجلمعة

تار أى جزء يفضل أن ينشر رأيه،وللراسل بعد ذلك أن خي
 الربيدأم مع  احلوارىف 

 .شكرا

 .ربنا يسهل

 : ىف آخر حلظة

فنكتفى بنشر! ضاق ىب الوقت، فلم يشأ ربنا أن يسهل
بعد) بعد غد(احلوار اليوم ونؤجل الربيد ليوم األحد 

علما بأنه مل تصلىن" (استشارات مهنية"استئذان باب 
 !)حظةاستشارة جديدة حىت هذه الل

**** 

 :اجلزء األول 

 جتارب حتريك الوجدان: حبثا عن منهج

 أمحد صالح عامر.أ
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أميمة هذه بأى مسمى علمى؟/ هل تستطيع أن تسمى جتربة د
 "الوعى بالعمليات املعرفية"اقرتح أن تكون التسمية 

 :حييى. د

حنن ال حنتاج لتسميات جديدة، هذا عالج مجاعى جيد ال أآثر،
يكاد يشري ىف" ملعرفيةالوعى بالعمليات ا"مث إن تعبري 

االستعمال العادى إىل درجة من العقلنة، مع أن هذا العالج
وهذه التجربة جترى بكل مستويات الوعى معا، وميكنك أن

أميمة حىت تعرف. د) جتارب(ومن، جتربة /تراجع ما نشر عن
لقد استقبل الصديق أنس زاهد. (الصعوبة والتكثيف ىف آن
الذى أخشى أن يغلب على التلقى آلمة الوعى بنفس املعىن

 )فيبعدىن عما أقصد، انظر بعض الرد على أنس الحقا

 أمحد صالح عامر. أ

أىن أوافق على عدم التسمية لطبيعة املشاعر، ألن هذا
يفقدها آثريًا من املعاىن الىت قد تكون موجودة والىت البد

 .تتخطى هذه املسميات

 :حييى. د

أميمة، مث بعد. وم به دإذا آنت تريد أن تسمى ما تق
ذلك توافق على عدم تسمية طبيعة املشاعر، فأنت قد التقطت

 الصعوبة من زواية أخرى، ومع ذلك ال مفر من التسمية،

هل ميكن يا بومحيد أن يكون لألمساء عمر افرتاضى؟، فيكون
لنا احلق ىف االستغناء عنها وإحالل اسم جديد حمل القدمي حسب

ورحابة اللغة، شريطة أن يكون هلذا االسمتطور اتساع الوعى 
 .اجلديد عمره االفرتاضى أيضا، وهكذا

**** 

 )3(استشارات مهنية  

 على سليمان. د

بالشفاء اال عن آنت اعتقد ان الفصامى العالج وال أمل له
االستشارات"الدواء الكيماوى ولكن بعد ما وصلىن من   طريق
 ستاذ الدآتور حييىأميمة وتوجيهات األ.مع د) 3" (مهنية

اشعر أن هناك ضوء ىف اية النفق وأنىن آمعاجل نفسى قد
 .مبساعدته استطيع مساعدة إنسان يعاىن وانا احلم

 :حييى. د

طبعا، بارك اهللا فيك، ال يوجد تعارض إطالقا بني اجلمع بني
العالج اجلمعى"هذا وذاك وميكن االطالع ىف املوقع على وثيقة 

العقاقري والعالج"وهى أطروحة باآرة، مث  "للذهانيني
مع اإليضاح احملدود، وأيضا أرجو أن PP، وهى شرائح "النفسى

ميكن ملا أعرف أآرهك"تراجع استجابة املرضى للعبة أمس 
وآان آل املرضى األربعة فصاميني، وستجد استجاباهتم..." أقدر

 ).آنيغالبا، وال أعىن األطباء املشار(أعمق من االسوياء 
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 :عتأميمة رف.د

أشكرك جدا على آم املعلومات الىت تدفقت منك بكرم واضح،
وعلى الفائدة الىت جنيتها من هذه اإلستشارة، فأى حماضرة
تلك أو شهادة من الىت حيصلون عليها هذه األيام ميكن أن تعطى

خاصا على هذه املعلومة اإلآلينيكية املرآزة، و أشكرك شكرا
فع من روحى املعنوية و أعطاىنتعليقك اإلجياىب على عملى فقد ر

 ...عمرى األمام تكفيىن العشر سنوات القادمة من دفعة إىل

 :حييى. د

 العفو

*** 

 62 – 61حلم : أحالم فرتة النقاهة

 هالة محدى البسيوىن.أ

مل أفهم حىت اآلن ملاذا يشرتط ملن يؤجر شالية أن يكون
 هل سوف يلحقه مكروه أم ماذا؟  ( A.B)فصيلة دمه 

 :حييى. د

 ماذا جرى؟/ األدب ال يفسر هكذا يا هالة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

وصلىن شئ من اخلوف والرعب والقلق عندما ظل املصعد يهبط
دون توقف مع آل احملاوالت إليقافه ميكن يكون سبب خوىف وقلقى
هو أىن اخاف املصاعد أم احساس بعدم قدرتك على إيقافه هو

 .الذى جعلىن أقلق وأخاف

 :حييى. د

أرجو أن تنتظرى مناقشة أآثر تفصيال، رمبا من خالل تعقيب
 .أميمة حاال. د

 جمدى حممد السيد. د

حييى. آفانا أحالم، آم أمتىن أال أرى هذه األحالم، ملاذا يا د
 مل تلتفت إىل تعقيباتنا املتالحقة عن عدم فهم هذه األحالم؟

 :حييى. د

ما حنتاج إىل الفهم، أظن أننا حنتاج إىل عدم الفهم، بقدر
هو أال تقرأ نشرة اخلميس -إذا ضقت بنا هكذا –وآل ما عليك 
 !يا أخى، بسيطة

   أحالم فرتة النقاهة: أميمة رفعت. د

أمجل ما ىف التقاسيم أا تلتقط اخليط من األحالم لتنسج
الوقت نسيجها اخلاص هبا، فتحتفظ بلون احللم وتأثريه وىف نفس

 .. اخلاصة يكون هلا نكهتها
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التكثيف ر أبدا مع التقاسيم أنىن بعيدة عنمل أشع
وأحيانا أشعر بأن  واحلرآة والرمزية الىت متيز احللم،

أجوائها عبق جنيب حمفوظ نفسه، مثلما آان ىف التقاسيم حتمل ىف
 ):58(تقاسيم احللم 

واملرأة البدينة املثرية سليطة اللسان، عربة السوارس،
العاملة وثالثية حمفوظ ىففقد أعادت هذه الصورة إحياء زبيدة 
 .ذاآرتى، رغم أن آاتبها هو الرخاوى

تكثيفا ملعىن  أن أرى) اخلاصة حسب رؤيىت(وآم آان مجيال 
 ىف آلمة أو مجلة آخر) 62(و) 61(وفكرة حلم وتقاسيم 

فالظاهر املبهر الذى ميىن القلب ويعمى العني عن. التقاسيم
رة برغم التنبيهجوهره من خداع وخماط إحتمال ما حيويه ىف

املصعد اهلابط ىف: والتحذير الواضح، قد خلص فكرته برباعة
، فهو ىف ظاهر الكلمة يصعد إىل ما حيلم به الراوى61تقاسيم 

من رفاهية وسعادة مرتقبة، واحلقيقة أنه يهبط بسرعة إىل
 .تذآره للتحذير اهلاوية حيث مل يعد جيدى معه

ث الراوى عن ماضيهعندما يبح ):62(أما احللم الرائع 
يدرك أن حاضره هو نفسه جزء من هذا املاضى وحيمله ىف وهو ال

يصبح شغله الشاغل وينسيه طياته، وجيره البحث بعيدا حىت
 أليس رائعا تكثيف هذا...نفسه احلقيقيه وفيها ما يبحث عنه

وأخذ جسمى يتبطط حىت(املعىن ىف هذه اجلملة األخرية ىف التقاسيم 
آارتون، ال أعرف هل لصق عليها صورتى أم ورقة صار ىف سمك

التقاسيم بتحول ؟ وآما بدأ احللم بصورة متهرأة إنتهت.) ال
  الراوى إىل نفس الصورة ولكن رمبا يكون قد فقد فيها

هذه اجلملة ما أثارت. حبثه احملموم ذاته أثناء
ىف rondo الكالسيك مقطوعة سوناتني روندو من املوسيقى تثريه
، فهى حرآة عزف ائية مبهرة وقوية حتمل بني أنغامهانفسى

 .آل املشاعر واملعاىن الىت تسبقها

إىل دراسة أعتقد أن آال من أحالم حمفوظ والتقاسيم حتتاج
عميقة ومن نوع خاص وال جيب على اإلطالق قصر نشر هذه

 .النشرة اليومية التقاسيم على

 :حييى. د

ا شيخة آدت أتوقفيا رب خيليكى يا أميمة، واهللا ي
 )دون توقف: آالعادة(

*** 

 الزمن القدمي": آنظام"تعتعة مدرس شاب 

 مروان اجلندى. د

الشئ"وصلىن ما وصل حضرتك من شعر هذا املدرس وأآد ىل أن 
 .موجود حىت ولو مل نشعر به" ما.. الـ

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   2250



 13I06I2008א – אא

 :حييى.د

 ؟"!ِخلقة ربنا"هو ذاك، احلمد هللا، ألسنا 

 مروان اجلندى. د

)ىف املقطم(ك ىف األنشطة العالجية برغم افتقادى حلضور حضرت
ىف" ما.. الشئ الـ"آسابق عهدك إال أنىن أجد بعض هذا 

تالميذك، وأعتقد أنه وصلىن بطريق غري مباشر أو غري صريح،
 .وأنه يفيدىن ىف مهنىت وىف عالقىت باملرضى

 :حييى. د

آسف على الظروف الىت حالت بيىن وبني ما أحب ومن أحب
شئ أفضل. يا مروان ما آل إليه حال وقىت بشكل مباشر، تعرف

 .من ال شئ

 لبىن الغالييىن. أ

لألستاذ سليمان، بكيت بكاءا مرحيا وأنا أقرأ شعرك.... 
:وحني وصلت للبيت األخري دفقت موجة بكاء شديدة لكنها مرحية

النبالء ومل يندروا آل ماىف األمر أننا يئسنا من أن لن يندر
العتقادنا بأم غري موجودين ، يقول حثجندهم وتكاسلنا ىف الب

أنا عند ظن عبدى ىب فليظن ىب"اهللا تعاىل ىف حديثه القدسى 
، آلما تذآرت هذا احلديث أتأمله وآأىن أمسعه ألول"مايشاء
الشيء موجود ليس ىف مصر فقط موجود ىف آل بالطبع هذا/ مرة 

رىبومن مدرس الع حدث مع ابىن نفس ماحدث مع حفيدتك/ مكان 
حتديدا لدرجة جعلتىن مبخى الوسخ أشك ىف األمر اىل أن قابلته

هذا الشيء موجود يؤآده  !!وأيضا بكيت تأثرا وعرفته
الىت استفادت من برنامج ماحدث معى مع الكوافرية املسيحية

 ...تدريىب ىل،

موجود" ما.. الشيء الـ"باختصار أجزم بأن هذا ......
جه فريق املشككني أن ينظرواحيتا وبكثرة ال بندرة آل ما

انسان باحرتام ومباشرة للمشكوك بأمره ومعاملته على أنه
....غري مشكوك به وأنه إنسان إنسان حمرتم يليق بالثقة 

 .فيثبت لك أنه يليق باحرتامك

 :حييى. د

شكرا يا لبىن، وأرجو أن تغفرى ىل ما اقتطعت من خطابك
ية آل حرف، وذلك ملامن آلمات، مث مقاطع بأآملها برغم أمه

تعرفينه عىن، وأيضا بسبب املساحة والوقت، مث ال تنسى أن هذا
 .، وليس شعرا"استاذها"لليلى و" رجز"

أن –مبناسبة هذا احلديث القدسى الكرمي  –مث أرجو يا لبىن 
تراجعى نشراتى الىت ناقشت فيها البدعة اجلديدة املسماة

ففيها إشارة إىل هذا احلديث القدسى، The secret" السر"
مقارنة مبا يقابله من هتريج ىف هذه البدعة الغربية

 !التجارية اجلديدة

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2251



 13I06I2008א – אא

 مدحت منصور.د

والذى أظن أنه خليط من" الشئ الـ ما"نا هبذا فخور أ
األشياء الىت ذآرهتا حضرتك من البسطاء الصابرين آل

املصممني األطفال املبدعني احلكماء العنيدين األقوياء املؤجلني
الطيبني وأضيف إن جاز ىل املرتبصني بالتتار والفرجنة وبرمسيس

من قني واملعتربينواإلخشيدى واألتراك وامللوك والسالطني والواث
 .طول تارخيهم

 :حييى. د

 .دعىن أوافقك حبذر! يعىن

 هاله محدى البسيوىن. أ

ىف بداية اليومية مل أفهم العنوان ولكن عند ايتها
 .وصلىن الكثري منها

 :حييى. د

 أحسن

 هاله محدى البسيوىن. أ 

هذه اليومية ذآرتىن بأيام اإلعدادية فكان لدى مثل هذا
مل يبلغ الثالثني وآان يتعامل معنا هبذه الرقةاملدرس الذى 

واحلنان هذا املدرس أهداىن هدية حني علم بعيد ميالدى ومل
 .استطع أن أوصف لك مدى فرحىت هبذه اهلدية

 :حييى. د

 )ما أمكن ذلك(آل ثانية وهو طيب 

 هاله محدى البسيوىن. أ

هذا الشعور الذى شعرت به حفيدتك هو شعور، ال يوصف أنا
 األن ال استطيع وصفه ولكن آلما نظرت إىل هدية مدرسىحىت

 .تذآرت هذا الشعور

 :حييى. د

 احلمد هللا

 حممد الشاذىل. د

هذا التشوه الذى حلق باملعلم هو نفسه الذى حلق بالطبيب
نفس قدر التشوه الذى حلق بكل ما.. واملهندس والفالح

وليسأمتىن أن يكون جمرد حماولة زائفه للتشوية .. حولنا
 .احلقيقة الواقعة

 :حييى. د

، من يَشوه"حماولة زائفة للتشوية"مل أفهم ماذا تعىن بـ 
 من؟
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ومع ذلك فدعنا نقبل الظاهر والباطن معا قبل أن نسارع
 .بالتفسري السبىب أو التعميم

 نرمني عبد العزيز. د

فكرتىن مبدرسة اللغة العربية اللى" شئ ما"نعم يوجد 
ما أفتكر، املدرسة دى آانت درست ىل ىف رابعة إبتدائى قد

قوى جدًا دفعىن لكل حاجة مجيلة حىت خارج" شئ ما"بالنسبة ىل 
أعتقد أنه أحيانا يكفينا... نطاق املدرسة واملذاآرة

لالستمرار ىف النضوج واإلحساس بنبض" شئ ما"القليل من 
 ...احلياة

 :حييى. د

، أعتقد أن" ...القليل"أود أن أؤآد على حكاية 
لة ليست بالكثرة أو الِقلة، نعم ليست مسألة آمية اخلرياملسأ

وليس(مقابل آمية الشر مثال، جمرد وجود هذا الشىء 
، هو آاف ملواصلة البحث عنه")اخلري"بالضرورة أن نسميه 

 .يقينا بوجوده، ومن َثم رعايته

 أمحد صالح عامر. أ

أل طبعا ما عنديش مانع، أنا آنت من ضمن الذين مل يروا
أن هناك شئ ما، ومازلت على نفس الرأى، ألن األستاذ سليمان
آما أشرت حضرتك يدرس لطبقة معينة وميكن يكون آمان مرتاح
شوية بس واهللا احتمال يكون صح هناك شئ ما بس أنا مستغرب

 .شدة إميانك بيه

 :حييى. د

لعلك الحظت أنىن شككت ىف انتماء األستاذ سليمان هلذه
صراحة، مث نفيته، مث عدت أؤآد أن هذا الطبقة وذآرت ذلك

 .ليس قاصرا على طبقٍة بعينها" ما.. الشىء الـ"

 فرحُت ملا أيت به تعقيبك، 

أحسن حاجة هى أن ننجح ىف توصيل ما ال يصل إىل من يقاوم 
 .بشجاعة وإصرار هكذا

 : أميمة رفعت. د

  الوعى حييى؟ هذه الرقة تستطيع تعتعة. ما هذا يا د
مائة مرة أآثر من الغضب و  مري السياسى على السواءوالض

أميكن للرقة و الرومانسية فعال أن تكون .التهكم والثورة
 األنياب؟ سالحا أآثر فتكا من تكشرية

فمن منا مل يتحرك ال شىء ما بداخله... أعتقد هذا فعال
باألمل وبالدوافع الطيبة بعد قراءة هذه وأوقظه و مأله

  باخلجل ة؟ ومن من الفاسدين ال يشعرالتعتعة الرقيق
وبالتقصري ىف حق نفسه قبل اآلخرين إذا ما قرأها؟ يا ليتىن

...أهديها إىل آل خمتال فخور ىف حكومتنا املبجلة  أستطيع أن
 !! لعل و عسى
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 :حييى.د

 "على ُقُلوب َأقفاُلها: "... احلمد هللا، أرفض أن أتصور أم ممن هم

 مىن أمحد فؤاد . أ

مبا أقرآه ألىن فعال شعرت بوجود دليل واضح أنا سعيدة جدا
 .الذى ال يعرتف به البعض" ما.. الشئ الـ"على وجود ذلك 

 :حييى. د

 وأنا آذلك

 هيثم عبد الفتاح. أ

خاصة ىف" وجود ذلك الشئ الـ ما"ىف االسبوع املاضى وصلىن 
ناسنا الصابرين، الطيبني، وبدأت أتتبع نفسى ىف حماولة

بداخلى وقد وجدته ظاهرًا ىل" شئ الـ ماال"البحث عن هذا 
لكن ىف حبثى هذا وجدت شيئًا آخر. بوضوح ىف العديد من املواضع

وقد اصابىن بشئ من. "ما.. عكس هذا الشئ الـ"هو مبثابة 
الربكة واللخبطة، ودفعىن إىل حماولة التخلص من هذا الشئ

 .دون جدوى وحىت آتابة هذه الكلمات" ما.. عكس الشئ الـ"

هل ميكن أن حيمل الفرد بداخله: وتبادر إىل ذهىن تساؤل
ىف آن واحد؟ وهل ميكن أن يكون" الشئ الـ ما وعكسه"هذا 

 .الفرد واعيًا بوجود هذين الشيئني معًا

 :حييى. د

املرضى يا هيثم أساتذة ىف هذه اللعبة وبرغم أم يلعبوا
جو أن تقرأبكفاءة إال أن مرضهم يسّيرهم إىل نتائج سلبية، أر

 .")2"تعلم آيف تكره " 2008- 6- 11يومية"استجاباهتم 

إن ما جيعلنا: لقد التقطت يا هيثم شيئا شديد األمهية
هو تبني وجود نقيضه ىف" ما"على يقني من وجود هذا الشئ الـ 

لوقت، ومبراجعة التعتعة األوىل سوف تكتشف أنىن عثرتنفس ا
بعد أن نبهت إىل آل السلبيات الىت" الشئ الـ ما"على هذا 

أعرفها عنا ىف آل جمال تقريبا، لكن تالل هذه السلبيات مل
تستطع أن تطمسه ولعل هذا هو الذى شجعىن على القسم بوجوده

 .ىف اية التعتعة

**** 

 حوار بريد اجلمعة

 : أنس زاهد. أ

تظل تشكل اشكرك يا دآتور على اإلجابة، لكن اللغة
بالنسبة ىل إشكالية، وهى بالتأآيد تشكل إشكالية لك أنت

عدت إىل قراءة الرد الذى أوصيتىن بقراءته، لكن أال. أيضا
الىت يتداخل تعتقد أن التأمل درجة من درجات التناغم

 الوعى فيها لكنه ال يشكلها بالكامل؟ 
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 :حييى.د

 .، آلك نظر يا أنس، وأنت تعرف وتتابعطبعا أعتقد

 : أنس زاهد. أ

.ىف حالة ممارسة اجلنس أو بدقة أآثر، اإلتصال اجلنسى.... 
هو ما وصلىن من خالل آلمة الوعى أثناء املمارسة اجلنسية

الرقابة الذاتية الىت يفرضها آثري من الناس على أنفسهم،
نس ميتلكمع إن اجل.. اخلارج فقط، فيكتفون بالتعرى من

إىل إمكانية تعريتنا من الداخل بشكل ال نستطيع الوصول
مستواه إال من خالل املمارسة اجلنسية الىت حتتوى على الرغبة ىف

والشعور باللذة مع الشعور باهليمنة ىف نفس االستكشاف
ىف املمارسة اجلنسية املنبثقة عن حالة من التأمل وال. الوقت

 خلروج على املألوف، فنقوم مبمارسةأقول الوعى، حناول دائما ا
سلوآيات تبدو لدى الوعى منفرة، لكنه ىف احلقيقة ممتعة،

ذا مثال بسيط. مثال وهو يلعقها آشرب مياه الرجل للمرأة
 على أن التناغم الذى بني الغريزة وما يسمى بالوجدان

 . واخليال ورمبا ما يسمى بالروح أيضا

 صدرك شكرا دآتور حييى على سعة

 :حييى .د

تصور يا أنس أنىن بدأت أتعامل مع حكاية التأمل هذه
حبذر أآثر، حىت الشكل البوذى منه، رمبا لسوء فهمه وسواء
استخدامه، وغلبة العقلنة ىف آثري منه، دون ترآيز آاف على
الدور املعرىف للجسد فيه؟ أما حكاية اجلنس وإعادة قراءته

 ".لشوشىت"فأنا غارق فيها 

اذا مل يصلك ما أردُت، وملاذا انزعجت، بصراحةاآلن فهمت مل
 :عندك حق، رمبا أسأت أنا توصيل نفسى

مبعىن عكس ما وصلك، إن" وعى"أنا استعمل يا أنس آلمة  
او intellectualizationما وصلك هو نوع من العقلنة 

، وعلى أحسن الفروض الدرايةintrospectionاالستبصار 
awarenessالذى وصلك فمعك آل احلق ، إن آان هذا هو. 

مستويات: وليس حني استعمل تعبري(الوعى الذى اعنيه هنا 
 ليس له تعريف، ) الوعى

احلضور املشتمل"ذلك ) وال يعرف بـ(رمبا هو يشري إىل 
، وهو ما يسعى اإلنسان أن يتميز به اآلن،"ملستوياتنا معا

 . أو مستقبال

آل ذلك إذا آان ىفإمسع يا أنس حتما سوف أعود إىل تفصيل 
 :العمر متسع، ولكن دعىن أحكى لك عن ورطىت احلالية

أبدأ بأن أآرر أنىن مازلت مدينا لك باالعرتاف جبهدك
هكذا تكلم"، "هكذا سكت نيتشه"البديع املبدع ىف آتابك 

وقد تناولت فيه اجلنس، مثل آازنتاآس، بشكل فائق" زوربا
 .الدقة، خطري العمق
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ن دعىن أحكى لك عنوسوف أعود إىل نقد آل ذلك يوما ولك
 :ورطىت احلالية

آنت قد آتبت مسودة لكتاب عن تطور الغريزة اجلنسية،
من: عن اجلنس(ألقيت فكرته األساسية ىف حماضرة بعنوان

–بىن حممد مؤخرا آتابا ، مث أعطاىن ا)التكاثر إىل التواصل
وهو بعنوان –أعتقد أنىن أشرت إليه سالفا ىف احدى النشرات 

Erotics  جورج باتاى بالفرنسية، ومرتجم إىل: تأليف
 Eroticismيستعمل آلمىت ) أو املرتجم(اإلجنليزية وراح املؤلف 

بالتبادل داخل الكتاب لتأدية نفس املعىن، وقد  Eroticsو 
أترجم الكلمة إىل العربية، فهى آلمة حنتها عجزت متاما أن

وقد) ال أعرف الكلمة األصلية بالفرنسية(املؤلف فاملرتجم 
آلمة جديدة آل 350الىت ترحب بـ (دخلت اللغة االجنليزية 

،)عام ىف حني أن اللغة العربية ال تقبل عشر معشار ذلك
رادفيةحّيرتىن هذه الكلمة اخلاصة جدا، والىت ليست هلا عالقة ت

وهى ما أمساها(أو حىت غري مباشرة باملمارسة اجلنسية الشبُقية 
"تساميا"وهى ىف نفس الوقت ليست ) اجلنس احليواىن: الكتاب
)وليس احليواىن(للجنس احليوى " ختطيا"وليس " جتاوزا"وليست 

 مبا هو آما هو،

هذا املدخل الذى بدأ به الكتاب، الذى مل أمت قراءته 
بفهم –ظلما (إىل الرجوع إىل أفالطون الذى اتُّهم  بعد، أجلأىن

وعذريا(بأنه جتاوز اجلنس إىل ما مسى حبا أفالطونيا ) قاصر
وأيضا راجعت فكرتى عن فرويد الذى اهتم هو آذلك) فيما بعد

من ناحية أخرى،  بعقلنة اجلنس من ناحية، مث بالتسامى عنه
أعيد  "وتكاإلر"أقول أنىن وجدت نفسى بعد فتح ملف هذا 

 .على هذه املنطقة هلذين الرائدين  التعرف

 امسح ىل يا أنس أن أتوقف عند هذه املرحلة ألعود إليها الحقا،

لكن دعىن أقول لك اآلن أنىن قد اهتديت فجأة إىل حنت آلمة 
،"اجلنسويةجديدة بدال من التعريب أو الرتمجة املشوهة وهى آلمة 

وهى!! (اىن، مهيج للشهوة اجلنسيةغرامى شهو"بدال من آلمات 
 )الرتمجة الواردة ىف آل من املورد، والقاموس العصرى

أستطيع اآلن يا أنس أن أضع هلا تعريفا بالعربية أقرب
إىل املعىن الذى أراد مؤلف الكتاب توصيله، أو إىل ما وصلىن

 .حىت اآلن

خربة اجلنس احليوية اجلمالية الداخلية،: "اجلنسوية هى
مللتحمة مبشاعر التحريك املتناغم، والتوقع واجلذب غريا

 ،"القهرى

وهى ال تعىن االنغماس ىف لذة احلواس بقدر ما أا الطاقة 
 "احلرآية الىت تدعم تلك اللذة احلسية غري الفجة

اآتفى هبذا القدر مرحليا وأذآرك بعالقة ذلك آله بتطور الغرائز
ريزة اإليقاعية اجلمالية، والالبشرية ىف عناق ضام ال يستبعد الغ

 )الذى ظهر بعض وجهه اآلخر ىف لعبة الكراهية(العدوان 
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 .أتوقف هنا مرغما فقد طال االستطراد

 .ولنا عودة

 : مشرية أنيس. أ

خبصوص لبىن الغالييىن. اطمنت جدا لكالم حضرتك ردا على أ
التناقض اللى جوانا و ان ده اللى الطبيعى و األصل ىف

 وجودنا

بداخلى آان بداية ألمل ال ينتهى ياالتناقض  وعيى هبذا
أغمض تاىن نفسى أرجع: و أوقات آترية أقول....حييى .د

 لكن باحس اىن عاملة زى اللى مفتح ربع عني يا دوب ...

اهللا أشوف اآرت وأقبل اآرت ان شاء: وبعد شوية أقول
 التناقض اللى جوايا و بعد آده ده ميتد وأقبل التناقض

 س آمانالنا  اللى بشوفه جوه

 :حييى. د

هيثم عبد الفتاح، أنا فرح. برجاء مراجعة ردى على أ
 !).واللى حيصل حيصل(حيدث،   بداللة هذا اإلقدام، وما حيدث

 جمدى حممد السيد. د

 ):احلالة(رامى عادل . تعقيب على رد أ

 ما املقصود بـ الرخاوى املهيج

 :حييى. د

 !إسأله يا أخى

 تعِتعاُمل" الرخاوى"ما وصلىن هو 

 !!!إياك أن يكون قد وصلتك آلمة عيب

 جمدى حممد السيد. د

إضافة األلعاب ملا هو آامن وغري متحرك بداخلى عندما
 .يطفو على سطح أوراق اللعبة ُتحِدُث مواجهة بيىن وبني نفسى

 :حييى. د

 ،"يطفو على سطح أوراق اللعبة"بصراحة حلوه حكاية 

ىل ما هو آامن وغريإضافة إ": وخاصة أن ما قبلها هو 
 "متحرك بداخلى

 .احلمد هللا

 نرمني عبد العزيز. د

مجال الرتآى وعالقتك بالقدر والغيب. أعجبىن ردك على د
 ولكنها ىف رأىي عالقة املتفاؤل احملب للحياة أو املصر عليها، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيدار إص(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2257
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فعالقىت بالقدر هى عالقة الضرير املستسلم غالبا، أما عالقىت
 .قدر ىببالغيب فهو ما يبقيىن آملة ىف عدم غدر ال

 :حييى. د

 أقدر االختالف واحرتمه،

إجيابية"مث إنه قد أعجبىن منك أيضا استعمالك تعبري  
 ،"الغيب ىف مواجهة القدر

 حلوة هذه  

 حممد الشاذىل. د

"القدر"ال أفهم ما أشرت إليه من مفهوم سيادتك عن 
 .والفرق بينهما" الغيب"و

 :حييى. د

مما قيل، وأيضا برجاءهذا قد ال حيتاج حاليا لشرح أآثر 
 .نرمني، الذى سبقك حاال، وردى عليها.مراجعة تعقيب د

* * * 

 قصة العجوز واخليط

 : على سليمان. د

النفس هذه القصة مؤثرة للغاية ونتيجة للغوص ىف أعماق
عاطفة(واملشاعر   البشرية وماحيدث داخلها من التفكري

االبرة( على سلوك شبه عبثى والتصميم  والقلق) االمومة
فاذا )آالتنبؤ(وربطه بالعبور اىل امليتافيزيقيا ) واخليط

تسهلت عملية ادخال اخليط ىف خرم االبرة فان بنتها العزيزة
 خبري

حياة االنسان بصفة عامه فهو يرىب ترمز القصة اىل 
حيث االنفصال وقلق  ويتعلق فيهم وبنهاية  األبناء ويتعب

 .االنفصال

 :حييى. د

 شكرا

.نت أحتفظ على التفسري، ولو أنك تابعت حوارى مع دوإن آ
أميمة رفعت، وأسباب توقفى عن النقد التقليدى ألحالم فرتة

لعرفت سبب حتفظى على) 52بعد احللم (النقاهة لنجيب حمفوظ 
 قراءتك اجليدة هذه،

لكنىن نشرت رأيك احرتاما الهتمامك وما وصلك وذآاء 
 تعليقك،

 شكرا . لكن دعنا حنتلف

 )االشراف(مشرية أنيس . د
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يبارك ربنا.... أميمة و اهود الذى تقوم به.أعجبتىن د
 ....واحد فما تقوم به أثار اعجاىب و غريتى ىف آن... هلا

 :حييى. د

"!!اجلميلة"أحسن، وخصوصا حني نعرتف مبشاعرنا احلقيقية 
 .هكذا

*** 

 "3"استشارات مهنية : رامى عادل. أ

احلرية، دعوىن انسج لعنة اهللا على, عمرى! األوقات تسرقىن
  .أنتم الشرفاء, من منكم ذاق مهانيت. ختنقىن فرجتكم  ,شبكيت
 سالم

 :حييى. د

يومية لعبة الذل(ال تبالغ يا رامى، وارجع من فضلك إىل 
وهو ال يدرى(منهم، ذاق مهانتك /لتعرف من منا )17-2-2008

، ال تفرح بتفردك بالشعور باملهانة مهما بلغت)رمبا. عادة
 .قسوهتا

 قطرة سم : رامى عادل. أ

لوثتىن. اجتنبتها, قضيىت يالعارى, لبؤه هددتىن بفضحي
  ..فلم يكد مير الليل حىت التقينا, احتلمت وحزنت, خمالبها

   .أمامها، أجوس خالهلا  يلتمع النجم تكاد تطولىن أنياهبا،

 :حييى. د

 يارب سرتك

* * * 

 آسف

نتوقف اآلن، ونلتقى بعد غد يوم األحد، فيما أمسيته 
 ، "الربيد"

 ؟!يا ترى هل خيتلف عن احلوار

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   2259


