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 مقدمة
وغالبًا سوفيظهر هذا احلوار اليوم، وأنا خارج البالد، 

أعود هذا املساء، إال أىن قدرت أنه البد أن يدخل املوقع قبل
عودتى، لذلك ترآته قبل أن أسافر منذ يومني حىت التتوقف

بصراحة أشعر أا إذا توقفت يوما فهى سوف تتوقف(النشرة، 
إىل األبد، ال أعرف ملاذا، رمبا هذه واحدة من بديهيات نظرية

 ، ")القصور الذاتى"

أنا أعد مسودة هذا احلوار، وصلىن فجأة تبادل آراء بنيو
إبن أخى، وإبىن، وهو حوار نابع من: دآتورين حممدين رخاويني

خالل ما بدأته مع آلٍّ منهما على حدة ىف هذا احلوار الربيدى
املفتعل منذ صدور هذه النشرة، وأيضا هو متعلق بقضية أساسية

آما) 2007أول سبتمرب (تناقشها هذه النشرة منذ صدورها 
يناير(أيضا منذ صدورها " اإلنسان والتطور"ناقشتها الة األم 

، وهى قضية نعيشها جيال بعد جيل، واليبدو أن هلا حل)1980
 !!قريب، لكن املؤآد أن هلا حل عظيم آٍت ال ريب فيه، أو ننقرض

ال أريد التعريف باملتحاورين، فاملتتبع هلذه النشرة، أو
ربيد اجلمعة فقط، البد وأنه تعرف عليهما املرة تلوحىت ل

املرة، مبا يكفى، فقط سوف أذآر بعض مالمح رمستها لكل منهما
وذلك ملن مل يتابع) وليست مالمح أى منهما بالضرورة(

 :حوار اجلمعة بانتظام/بريد

الدآتور حممد أمحد الرخاوى هو ابن شقيقى، وأنا أحبه
ع حممد ابنه هذا، ابىن، أنا أيضا، وىل موقف م)أحب شقيقى(

أحبه حبًا من نوع آخر، هو حب حِذر، متحفظ، قاس، ومتحمل،
ومرحب، ورافض، هو قد هاجر إىل اسرتاليا بعد السعودية
وحلقته أسرته، وهو طبيب استشارى أشعة حصل على الزمالة،

 !واستقر هناك جسديا وسكنيا ومهنة، ومل يستقر

يى الرخاوى، فهو إبىن من ظهرى، وهوأما الدآتور حممد حي
مدرس ىف آلية اآلداب قسم علم النفس جامعة القاهرة، وقد سافر

لكنه) ال أذآر عددها(أيضا مهاجرًا إىل نيوزيلندا منذ سنوات 
)أمس" (ويتعشى"عاد بسرعة، وهو يعمل، ويتحاور، ويتشاجر، 

 ، منذ ولد، وحىت تارخيه)أى ضدى(معى ىف آل هذا 
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ىف بريد اجلمعة –آما الحظ من تابعنا  –حممد ابن أخى 
ساخط بالطول وبالعرض، على الشرق وعلى الغرب، علينا
وعليهم، على اجلميع، إال على نفسه، وهو يستشهد بآيات
قرآنية آرمية آثرية، ال تصلىن آما أعرفها، حيث أشم رائحتها

العيب ىفىف ما يصلىن منه عرب البحار، لعل  -الىت ألفُتها –
 .أنفى

حممد إبىن مفرط ىف التفكري واحملاولة واملراجعة والتنظري
والتحدى، أختلف معه بشدة ظاهرا، لكنىن أملح باستمرار نقطة
لقاء وراء اختالفاتنا آلها تقريبا، أحاول أن أحبث عن

 ) العيب مىن –مرة أخرى  –رمبا (مثلها عند ابن أخى، فأفشل 

لتقاء عند نفس اجلد، بنفس االسمبرغم تشابه األمساء، واال
فإنه ال توجد شبهة توريث، ألن األفكار واملعاناة) الرخاوى(

ال تورث، لكن الشبهة قائمة ىف –أخطأت أم أصابت  –واحملاوالت 
إتاحة هذه املساحة آلها هلؤالء الثالثة األقارب من الدرجة

 األوىل والثانية، 

هبذا احلجم ومل ُنجْزولكن عندك، هل أرسل لنا أحد شيئا 
 نشره هكذا؟ 

ومع ذلك ال أنكر خجلى من االستيالء على هذه املساحة
 : هكذا، وأبرر هذا الذى أفعله مبا يلى

 إن القضية الىت يتحاوران حوهلا ليست خاصة،  :أوال

سنة، 46سنة ابن أخى،  50(إما ميثالن جيال مهما  :ثانيا
ن جيلى، واجليل الذى سبقىن،وهو غري جيلى طبعا، مع أ) إبىن

بل ومن سبقه أيضا عاشوا مجيعا نفس األزمة، موضوع احلوار،
 ألسباب أخرى ىف ظروف أخرى، 

إن مثة خربة مشرتآة بني املتحاورين فكالمها هاجرا، :ثالثا
واحد رجع،) نيوزيلندا-اسرتاليا(إىل نفس املنطقة تقريبا، 

ن االتفاق واالختالفوواحد بقى، ولعل رسالة تصل األصدقاء م
 . معا

إنىن على سفر ومل استطع أن أآتب احلوار :رابعا
املعتاد،على راحىت، فانتهزهتا فرصة ألمأل، املساحة املعتادة

(!!) 

............. 

 أآتب آل ذلك ومل أطلع على حوارمها بعد، 

 !! آل ما ّمهىن هو أن حجمه مناسب، آذا صفحة

قبل أن أترك هلما احلوار، الذى لن أعلق عليه طويال
اختيارا أو(اليوم، أقدم اعتذارا جديدا لألصدقاء املعقبني 

مكتفيا بعينة حمدودة أرد فيها على. ولنا عودة) اضطرارا
، والباقى"الذوق"بعضهم من باب إثبات حسن النية وادعاء 

 .يساحمونىن
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 العام/قبل احلوار العائلى

عماد الشمرى. مجال الرتآى وأ. حييى إىل د. ن دم
 ]: العراق[

مجال الرتآى، بريد يقرتح. وصلىن على املوقع مث حموال من د
 :الشمرى. فيه أ

حمطة فضائية عربية"اجلهود إلنشاء  أن تتضافر.... 
الواقع النفسي تكون أآثر قربا يف قراءة " للعلوم النفسية

ملشاآله حىت يتعرف املواطن على العربي و حتليله و التصدي
 اخل.... علمائه، فالسفة، مفكرين

 حييى.د
آان قد وصلىن اقرتاحك قبل. عماد الشمرى. األخ الكرمي د

أن أطلع على بريد املوقع، مث وصلىن عرب املوقع، وهانذا أآتب
لك اآلن نص اخلطاب الذى أرسلته إىل مجال، هبذا الشأن، ويهمىن

 .نه وفيها رأىي بالذات حول االقرتاحأن أرسل لك صورة م

  عزيزى مجال

عمار الشمرى وقرأت. االقرتاح املتحمس للزميل أ قرأت
 ومصائبه  ونظرا خلربتى باإلعالم الواقعى عليه، ردآم الكرمي

جدا جدا قبل وأفضاله معا، فإنىن أرجو أن ترتووا آثريا
وإال وجدنا اإلغراء، اإلقدام على هذه اخلطوة مهما بلغ

وأنت أدرى مبا شرآات الدواء دون اختيار، أنفسنا حتت رمحة
 طويل حىت بعد عمر ذلك يرتتب على

على األقل جزئيا -نابعا هذا الرأى  آسف، ولكن رمبا آان
واختبار مدى) اإلنسان والتطور(من خربتنا ىف املنتدى  -

 التواصل اجلدية ىف

بالعام، ولكنىن مل أستطع إال أن أبوح ذرا أن أربط اخلاص 
االقرتاح وشكرا لك، وللزميل صاحب مبا عندى آله احرتاما لك
 مع تقديرى واعتذارى) الشمرى. أ(

 )2008-3-5(اإلدمان ظاهرة : أسامة عرفة. د
 لسوق واختزال اآلخر اىل سلعة استهالآية أومع عوملة ا
هذا االختزال والتهميش لكل ما له قيمة أرقى آائن مستهلك

يف االنسان، يضيع اهلدف وتتوارى أمهية منظومة القيم وتتحول
إىل طاقة حرآة طاقة احلرآة اإلنسانية من طاقة حرآة بنائية

ميددائرية مغلقة، حملك سر هنا يأتى املخدر املهدئ لته
يف املسار الدائرى املغلق وتأتى اإلدمانات الطاقة احملتقنة

املنشطة حملاولة إطالق هذه الطاقة وحتريرها من احلرآة
 الدائرية

 حييى.د
أنت أدرى يا أسامة، فتخصصك الدقيق هو ىف اإلدمان، أرجو

 أن تكون قد تابعت بقية النشرات، وأن تواصل اإلضافة 
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، ألنىن سأرجع إىل اإلدمان آثرياوالنقد من خالل خربتك فعال
وطويال، فهو مدخل إىل مشكلة هامة، نتعرف من خالهلا على

 .أنفسنا معا، آما ذآرت سابقا

 )2008-3-1" (ختثر الوعى والثقافة": ناجى مجيل.د

ال أوافق امربيقيا على فكرة أنه ال يوجد ما جيمعنا هبذا
أآيد فيه حاجة. الشمول ىف ظل القبول والسكون الظاهرين

 .رمبا ثقافة االستسالم والسلبيةعامة مؤدية إىل هذا، 

 حييى.د
إذا آان ذلك آذلك، يعىن إذا آان الذى!! يا خرب يا ناجى

أم. ة، فيستحسن أال جنتمعجيمعنا هو ثقافة االستسالم والسلبي
 ماذا رأيك؟

 )2008- 2- 28" (قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة": أمين عبد العزيز.أ
األصل والوصل ىف ناحية واإلنكار اجلمود"برجاء توضيح مجلة 

 ".ىف ناحية أخرى

 حييى.د
األصل الوصل هى حرآية الوجود آله، وأظن أا ترتبط

-inبربنامج الدخول واخلروج ) مدرسة العالقة باملوضوع(علميا 
and-out program  النزوع"سواء املقصود من ذلك حرآية

، الىت ميكن أن تتمثل أبسط ىف"للعودة إىل الرحم مث بعيدا عنه
 .إيقاعية النوم واليقظة

من ذلك أيضا ما ميكن قراءته ىف حرآية التواصلومما يقصد 
أو حىت ىف املمارسة اجلنسية الصحيحة،" املوضوع"باآلخر 

 التكامل البعث، وآل من هذا ال ينجح إال بالوصل الفصل،

 .الوصل الدائم سكون ميت، والفصل الدائم عزلة هامدة

الوصل/أما من الناحية الصوفية فرمبا نفهم حرآية الفصل
آل من انفصل عن أصله يطلب أيام"كس، من قول أحدهم وبالع
ضمن حرآة آدح جهادى توجها إىل املطلق فوجه اهللا، مث ،"وصله

نعود إىل الذات احملدودة نسكن إليها لتتوجه من جديد إليه،
 وهكذا باستمرار، 

ىف(هو عكسه أما أن يكون ذلك ىف ناحية واإلنكار واجلمود 
 . فأظن أنه أمر ال حيتاج إىل توضيح) ناحية أخرى

)2(الفروق الثقافية والعالج النفسى": أمحد صالح عامر.أ
  )2008-2-25(احلاجة لكل أنواع احلوار 

قة بني املعاجل واملريض أم أاهل املواآبة هى شكل العال
،"سيصبحه"مواآبة داخل املريض نفسه بني ما عليه وما هو 

 اختلط األمر علّى ؟

 حييى.د
بني(املواآبة هى أساسا شكل العالقة بني املعاجل واملريض، 

 !).ىف حماولة عالقة . أى منا وأى آخر
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 بداأما أا مواآبة داخل املريض نفسه، فأنا مل أقصد ذلك أ

إن ترآيبات املريض املتعددة، أو ذواته، تتبادل وتتجادل
باستمرار لو آان منوه مازال نشطا، وهى تنشط بالعالج

، إْذ"احلرآة ىف احملل"الصحيح إْذ يستعيد حيويتها بعيدا عن 
تكسر الدوائر املغلقه الواحدة تلو األخرى وهذا ال يسمى

 مواآبة، 

 وأرجو أن أمتكن من إيضاح أآثر فيما بعد

**** 

 )2(الفروق الثقافية والعالج النفسى : عبري حممد رجب. أ
ال أستطيع فهم آيف ينجح الفرد الذى ميارس حوار الكر

وعلى هذا األساس فهل الشخصية!! والفر ىف العالج النفسى
أجنح األشخاص ىف القيام بالعالج النفسى؟ وإنالسيكوبائية هى 

آان آذلك فكيف يؤمتن أى منهم على تغيري أو تعديل مسار
 النمو لدى املريض؟

 حييى.د
حوار الكر والفر يفرض على املعاجل فرضا،: يا بنت احلالل

صفات املعاجل، املريض هو الذى يبدأه،  وهو ليس أبدا من
ىل فهو البد أن جيد من حيذقه أمامهوأحيانا يصر عليه، وبالتا

آأا مبارزة، لكن بدال من أن تكون املبارزة للقضاء على
أحد اخلصمني، فهى جترى هنا ىف هذه احلالة للحفاظ على اخلصم،
بل بصراحة على اخلصمني، بل إا ليست للحفاظ عليهما فقط،

 .بل هى إلطالق سراحهما من سجن نفسيهما

 )تعتعة(ختثر الوعى الوطىن : عبري حممد رجب. أ
 إذن ماذا؟ 

ما الذى جيمعنا وقد ختثر الوعى إىل آل هذه القطع
 املتباعدة؟

أال توجد حلول واقعية ملا وقعنا فيه، ال أدرى آيف
 أستفيد من هذه اليومية؟

 حييى.د
وهل اتمع العالجى الذى تعملني فيه إال جزيرة يتخلق

 فيها وعى جديد ضام مفيد؟

وبعيدا عن العالج توجد جمتمعات جيدة وجديدة تتخلق ىف 
 آل مكان ىف العامل

يتخلق –جزيرة بشرية واعدة  –ومع ختلق آل جمتمع جديد  
وعى جديد، فتتعدد اجلزر الصاحلة للحياة بسرعة وقوة مث تأتى
التكنولوجيا األحدث فيتخلق التواصل رغما عنا، ونعيش معا

 ديدة،بقوانني جديدة وعالقات ج

 ما املانع؟ 

 "!انشاهللا: "قوىل
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**** 

 )"1(الفروق الثقافية والعالج النفسى: "حممد عبد الفتاح خليل.د

هى نشاط يشمل: "لفت نظرى التعليق على املعرفة بأا
 " اجلسد والوجدان واحلرآة

وان مل استطع فهم املقصود جيدًا ولكن أعتقد أن جزءًا من
 .الفكرة قد وصل ىل

 حييى.د
أهم من أى - جبد -نا يكفيىن يا حممد هذا اجلزء، وأعتربه أ

 .محاس يا شيخ

   !"خلفية وتساؤالت: ظاهرة اإلدمان": هيثم عبد الفتاح.أ
واإلعالم من املمكنال أعتقد أن األحباث العلمية املوضوعية 

وأعتقد أن. أن ميثال سببًا ضمنيًا لزيادة ظاهرة اإلدمان
دورهم ليس سلبيا متامًا ومع ذلك هذا ال يلغى إمكانية وصول

 .رسائل سلبية قد تغذى هذه الظاهرة املرضية

 :حييى.د
 أنا مل أقل أما سبب ىف ظهور الظاهرة، ولكنىن نبهت 

 أن زيادهتا ال تقلل الظاهرة: أوال

 أما يتزايدان والظاهرة تتزايد ىف نفس الوقت: وثانيا

 .وال ميكن أن نعزو هذا إىل ذاك أو العكس هبذه البساطة

**** 

 " حوار بريد اجلمعة: "أمحد صالح عامر.أ
وصلىن إىن آنت قاعد آل ده حباول أفهم وماآنتش عارف إن

ىل دون مراجعة، حبيت التلقائيةينفع أقول أى حاجة على با
 .أآثر ما آنت، ولكن فاشل ىف تطبيقها

 حييى.د
يا بومحيد، الفهم ليس ضد التلقائية، والتلقائية هى

أعىن بفهم(عدم إعاقة الفهم السلس، وهى ممكنة حىت بدون فهم 
وأنا واثق أنك على الطريق السليم مادمت متارس) آامن

 .آل ذلك باستمرار وتقرأ، وتقرأ ومتارس، وتراجع

 2008-2-26) 1املواجهة (: حممد امساعيل.أ
آيف نولد بدون امليكانزمات مع أن الوراثة تلعب دورًا

 .ما ىف ضعف بعضها على حساب اآلخر

 حييى.د
نزمات ليست إال برامج نيورونيةبرغم اعتقادى أن امليكا

ميكن أن تورث، إال أننا نولد قبل تشغيلها، وبالتاىل فنحن
إخل، فهى..نرث برامج قابلة للشحن، فالتشيعل فالتحور 

ليست ثابتة، وال جامدة، وهى أيضا قابلة للتبادل والتخفيف
 .اخل مما سنعود إليه حتما يوما ما..واجلدل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1525



 14I03I2008א – אא

**** 

 "!!قطاع خاص"حوار 

بني أوالد العم) قطاع خاص(واآلن ننتقل إىل هذا احلوار 
 !!على شرف املعقِّب) الرخاوى(

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
 "رخاوى"الظاهر ان احنا حنخش ىف جدل  

 )الرخاوى(حممد حييى . د
شكرًا يا عم حممد على التفاتك، ومن قبل على التفات 

ور بالذنب ىفالشع"حييى الرخاوى لردى على آل من يومية 
، رمبا آانت أهم وظيفة لكل هذا"الذل"، ويوميات "السياسة

الذى يفعله حييى الرخاوى هبذه اليوميات هى إثارة حوارات
 .يبدو أننا نفتقدها دون حىت أن ندرى؛ فشكرًا له جبد اجلد

أما بعد، فأنا شخصيًا رافض ىف احلقيقة إىن أدخل ىف حكاية
صعب يا عم، صعب قوى، لذا دعنا دى عيلة. اجلدل الرخاوى دى

نأتنس بالناس ونتكلم دون هذه الصفة الرخاوية الىت أرى أن
مث إنك حممد الرخاوى، وأنا حممد. ىف بعض التواضع عنها ثوابًا

واللى حصل حصل، بل إن هناك آثريين، غرينا، ممن(الرخاوى 
، هل ينقص الناس خلبطة وارتباك)امسهم أيضًا حممد الرخاوى

ب آل هؤالء الرخاوية الذين يتمسكون بالقول ىف مجيعبسب
االجتاهات بعنفوان خيض؟ أليس من حقهم أن يكتفوا منا بيحيى
الرخاوى وحده؟ ال يا عم، هذه الصفة العائلية حتتاج ملقاومة

شوية، إن آان هلا) من النعومة(حىت تتسع الدائرة وتتنعم 
 .أن تتسع أو تتنعم

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
حييى مسألة الشرق والغرب دى من قضايا أوال يا حممد 

عمرى، زى مانت عارف فضلت رايح جاى حلد ما قررت مؤقتا اىن
ابقى هنا جبسد عليل ووجدان ملئ بأمل ال يداويه رؤية، ووعى

 .مما أحتمل طول الوقت يرهقىن أآثر

 )الرخاوى(حممد حييى . د
قيقة أنا متصور إنكبس احل. آان اهللا ىف عونك يا أبا محيد

مينا. هنا أو هناك ىف نفس احلالة، زينا آلنا آده يعىن
لو): مهاجرًا(غرباوى آان قال ىل يوم ما وصلت نيوزيالندا 

انت آنت مبسوط ىف مصر حتنبسط هنا، لو ما آنتش مبسوط ىف
 ؟؟!!)قصده: قصدى(فاهم قصدى . مصر موش حتنبسط هنا

أنا. وية آبرية شويةوبعدين بصراحة هذه الصيغ اللغ 
زيك مسألة الشرق والغرب هبدلتىن وسفرتىن ورجعتىن، واحلقيقة
60إىن فخور إىن أخذت قرار الرجوع النهائى قبل أقل من 

ضمان: ليلة من حصوىل على ما يتمناه آل من يهاجرون من
قانوىن ورمسى لإلقامة واالنتماء واالستمتاع الدائم مبا أنت

إن جتربتك اِملْتروحَنة، الىت آنت آسف أن أقول لك(فيه 
 أتابعها جيدًا، آانت أآثر ما دعاىن الختاذ القرار هبذا احلسم 
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هبدلتىن مسألة الشرق والغرب دى لغاية ما قررت ىف). العنيف
بلعبة الرتآيز على نظرية(احلقيقة إىن أتعاىل عليها شوية 

،املعرفة وخاصة اللغة بوصفها التشكيل الرئيس للمعرفة
 ).ودول هم اللى باعتربهم قضية عمرى أنا بقى، دلوقىت

إيه حكاية الشرق والغرب دى بقى بإذن اهللا؟؟ وحلد إمىت 
حنفضل نشعر مبهانة االنتماء ملا ال ننتمى إليه فعال؟ ومهانة
عدم االنتماء ملا ميكن أن ننتمى إليه جدًا، وفورًا، وغصبًا عن

و يبخل علينا رد إنهحبة عني أى خائب ممكن خياف مننا أ
 افتقر من جوة؟

 ):الرخاوى(حممد أمحد . د

 زى ما ابوك قال وعاد املسألة فعال خرجت من اطار شرق 
وغرب، املسألة بقت حتدى وجودى صارخ ال ينتصر ىف اية
النهايات اال بتوجيه مستويات الوعى وآل الكدح وآل العمل

 .تكون جمهولة ولكنها حاضرة طول الوقتاىل غائية قد 

 ):الرخاوى(حممد حييى . د

موش باهزر وبس. آالم جامد قوى، حمتاج له مقاالت لوحده
سأعود لقولك األخري. واهللا، أنا موافقك جامد ىف حاجات أساسية

ىف مقال سأستغلك) إخل.....املسألة بقت حتدى صارخ(هذا 
.ية الشرق والغرب دى بقىلكن تعاىل حلكا. لكتابته بإذن اهللا

من زاوية معينة، أظن هى اللى هتمنا حبق وحقيق ىف احلوار ده،
وما دمنا ال نتكلم بقصد عملى سياسى أو اقتصادى، ولكن

ال مؤاخذة بقى -ليصب ىف احلياة، إن قدرنا-بقصد معرىف أساسًا 
يعىن إيه حكاية إن املسألة خرجت من إطار الشرق والغرب؟ هى

 بالذمة؟ يعىن قصدى هية إمىت آانت دخلت أصالخرجت إمىت
بالنسبة لك وبالنسبة ىل وبالنسبة جليلنا عمومًا وبالنسبة
لألجيال اللى بعدنا؟ معلهش خللى حييى الرخاوى على جنب

احنا عايشني ىف عامل غرىب من زمان أصال، املشكلة. دلوقىت بس
نه شرقى، موشموش ىف إنه آان شرقى ىف يوم من األيام وازم إل

ىف إنه شرقى وال غرىب، املشكلة هو فاشل وال ناجح، وانت عارف
زى(بصراحة ملا ابويا . طبعًا اإلجابة، إنت واللى يتشدد لك

يقولك إن املسألة خرجت من إطار الشرق) ما بتسميه هنا
 .والغرب يبقى متأخر قوى

شرق إيه يا عم حممد؟؟ يا عم حممد أنا اتولدت ىف شارع
موش(ل الروضة وانت اتولدت ىف مصراجلديدة، آانت شقق مني
فيها آهربا وبتطل على أسفلت وخرسانة ومرتو) بيوت

وأوتوبيس وتروللى وآل ما هو غرىب النشأة والتصميم،
على الراديو) وحنن حول اخلمسني اآلن(ووعينا أنت وأنا 

والتليفزيون والتليفون) الرتانزستور آمان(
وآل ما يسابق ىف سرعته سرعة حياةالسيارة /والعربية

"االضطرار"الغربيني بدون الزمة، وآل ما حيرمنا من روعة 
إخل، بل إن أبوينا الشقيقني آانا...للبطء والتمهل والصرب

يرآبان العربية واملرتو والرتوللى والفسبا وحىت قطار الدلتا
 ىف اجلامعة وىف املدرس وما قبلها، آما أننا تعلمنا األجبدية
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أى شرق وأى غرب بالذمة؟؟. الغربية جنبًا إىل جنب العربية
 !!!هو آل ده شرقى؟ وال آل ده موش مهم ىف نظرك؟؟

ما ياخدش باله) زى ما انت بتسميه هنا(ملا ييجى أبويا 
من ده آله، ويقول إن املسألة خرجت من إطار الشرق والغرب

يبقىعندما بدأ يتعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت بالذات؛ 
بصراحة هو اللى متأخر قوى، أل ويبقى ظاملنا قوى، قوى قوى

مث إن ابويا ده حالة خاصة جدًا أساسًا، وخصوصًا ىف حكاية. آمان
مهَّا اللى بيقولوا عليه" (خماوى"أبويا ده . الشرق والغرب

آده، يعىن تالميذه اللى بيحبوه وبيشوفوه وهو بيعامل العيانني
وبعدين ده رامى عادل هو[بالذات،  والناس اللى أصغر منه

وموش خماوى بس، أل ده]). قول متخافش: اللى زقىن وقال ىل
ساعات يتهيأىل إنه حكاية تعدد الذوات دى. بالقصد وبالِعْنية

هو اللى عملها مع نفسه بالقصد، ىف األول آان عاوز يفهم
العيانني، واسرتشد له بكام نظرية آده، وبعدين آربت معاه،

بالكثري، لكن) يعىن أضافت إليه(بدو لألمانة إا زودته وي
طبعًا ملا). هواللى بيقول آده واهللا(آمان بقى صعب عليه يلمها 

يقوم يعايرىن إن. يبقى خماوى يبقى الشرق أنسب له ميت مرة
أنا ماليش ذوات آثري؟؟ يا أخى ربنا خلقىن عندى فقر ىف

خلقىن ىف عامل مفيهوش بىنالذوات، أنا ذنىب إيه؟ ذنىب إيه إنه 
؟؟ بصراحة بقى)حىت لو آان عامل غرىب(آدمني آثري ليهم ذوات آثري 

موش ميكن. ثرائى موش مرتبط بتعدد الذوات قوى، وال بالضرورة
:موش ميكن فيه اتساع ثاىن؟؟ أقولك مثال!! فيه ثراء ثاىن؟؟

ظاملااز، ده بقى أنا بافهم فيه، واحلقيقة إن حييى الرخاوى 
وال(ىف صياغة ما يعيش ىف اللغة " غري اازية"نفسه جدًا برغبته 

، بدليل املوقع ده، أل، قصدى اليوميات)حىت ىف الفيديو حينفع
معلهش االستطراد طال مىن، آان قصدى أقولك إن حكاية. دى

الشرق دى خلصانة من زمان، وبواقيها استثنائية، وموش حينفع
زًا عن الغرب إال إنه يستوعب الغربلكل من يرى نفسه متماي

 .وهو حياوهلا

يا عزيزى يابن عمى أغلب الظن أننا عندما نقول الشرق ال
، خاصة ذلك الزمان الذى مل تكن"زمان"نعىن شرقًا، بل نعىن 

قد أظهرت فيه) أصل الفكر الغرىب(عبقرية الفلسفة اليونانية 
لصياغة العاملآل هذه القدرة على مراآمة املعلومات اجلزئية 

املصنوع وفرضه وفرض قوانينه وقوانني أسواقه على حساب عبقرية
أخرى هى عبقرية قوانني التاريخ احليوى األآثر أصالة ومشوال
وجتذرًا ىف قلب الوجود نفسه، أو على حساب عبقرية ثالثة هى

الصياغة اازية(عبقرية الصياغة اازية للعامل أو للوجود 
من الصياغة احلرفية، أو - على اإلطالق وائيًا–ة ليست أقل دق

الىت تسعى للحرفية، وهذا آالم علمى، آسف ال أحب استخدام سلطة
 ).العلم، ولكن لزم التنويه بعجالة

هذا" قبل"هذا الذى نعنيه عدا ما هو  -إذن-أى شرق 
التطور التكنولوجى التجارى القاهر؟؟ من الطبيعى أن جتد ىف

طور، آما هو األمر ىف أى إطار آخر، من هوإطار هذا الت
 وحنن . شاطر ومن هو خائب، من هو سابق ومن هو متأخر
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بعيدًا) نبقى شطار(اخلائبون املتأخرون، وعلينا أن نتشطَّر 
لو اتشطرنا قوى، سنجد أننا حنيى. عن حجج الشرقية اياها

مني ده ان. حىت لو مل نتعمد) الذى نسميه شرقًا مؤقتًا(احلق 
برضه بنسميه(شاء اهللا اللى ممكن يغري جيناتى اللى فيها حق 

 ؟)شرق، أو حىت إسالم، مثال

.ىف الغالب التأخري مثنه غاىل قوى: على فكرة يا حممد يا أمحد
أظن جزء من الثمن اللى بندفعه، أنا وانت، وحييى الرخاوى

أخى يا. آمان، هو مثن التأخري ىف االعرتاف بكل ده، يعىن باهلزمية
اللى واخداه العزة باإلمث بيدفع. ما يعرتفش باهلزمية إال اجلدع

أال تظن معى أن تأخرنا عن. الثمن أغلى بكثري، أصله بيتعطل
إدراك هزميتنا هو مسؤولية آبرية تقع أساسًا على عاتق إصرار
جيل آبائنا على التمسك مبا متتعوا به مما مل يستطيعوا أن

ة هوية وجدناها فارغة ومنهزمةينقلوه إلينا إال آإشاع
وملزمة بسبب أبوهتم الطاغية؟؟ يا عزيزى هذا التأخري تأجيل
أآثر قسوة مما أدعونا إليه؛ فعلى األقل دعنا نكتشف وال نقول
إا ثورة االتصاالت والكمبيوتر واإلنرتنت؛ فما هذه إال الساللة

ليفونالشرعية جدًا ملا بدأت به املسألة من أسفلت وسيارة وت
لقد متتعت أجيال من قبلنا بزيادة السرعة ىف. وسينما وخالفه

آل شىء، وبالتكنولوجيا، وأجنبونا وهم متمسكون هبا متام
التمسك، متنافسني فيها آل التنافس، فكان عليهم أن يعيدوا
صياغة حكاية الشرق والغرب، ولكنهم اختاروا أن يتأخروا

هذا التأخري إال حلساب تعميقومل يكن . ليتمتعوا بتعدد غري متسق
هزميتنا آشرقيني مجيعًا، أى حلساب تعميق لن ميكننا إنكاره

هو ما أزال) أول امبارح(وادعاء أن جمىء الكمبيوتر واإلنرتنت 
ولو مل نستوعب عمق اهلزمية املتمثلة. احلواجز بني الشرق والغرب

زمية ملىف أن حياتنا ىف معظمها غربية؛ وأن التلفيق ملداراة اهل
يفعل إال أنه عمقها، لو مل نستوعب ذلك سنظل نعمقها أآثر

 .فأآثر وحنن ال ندرى

ال أنا وال أنت نعرف شرقًا مبعىن الثقافة املعيشة الىت
تتمتع بدرجة من التناغم والتكامل متكننا من احلديث عنها

حنن منتهكون من. بوصفها مقابال حقيقيًا ملا ميثلونه ىف الغرب
أنت(وى، وخسرناها من زمان قوى، وقد اآتسب جيلنا زمان ق

الوعى آله ىف ظل هذا االنتهاك وهذه اخلسارة وهذا) وأنا
ال أظن أن من حقنا أن نصور. االستهالك لكل ما هو غرىب

رمبا ما لدينا حمض حنني. أنفسنا ونتكلم بوصفنا ممثلني ألى شرق
ني الذى جتده ىفملاض أآثر طبيعية وأقل اغرتابًا، متامًا آاحلن

)خاصة السينمائى(الفىن ) الغربيني(من عملهم ) جدًا(آثري 
والعملى) خاصة ىف تناوهلم للحداثة والعقل الغرىب(واملعرىف 

، أى آذلك الذى جتده ىف)خاصة عند املهتمني منهم بالبيئة(
رمبا نتمتع بقرابة مشوشة مع مصطلحات". نقدهم ألنفسهم"

لذلك املاضى الشرقى، رمبا لديناومفاهيم وثقافة تنتمى 
فرصة متميزة ىف عجزنا عن االنتماء الكامل هلذا النجاح

باختيار أو باضطرار. املغرتب واالنتصار به، ولكننا غربيون
وحكاية الشرق والغرب حتتاج إلعادة صياغة. حنن غربيون

  املتمثلة ىف(متمهلة وأمينة، إعادة صياغة جتعل من فرصتنا 
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املتمثلة ىف(ووطأتنا ) واآبة واالنتماء الفخورعجزنا عن امل
اضطرارنا للعبور عربهم، بكل ما حنمله من اغرتاب وهزائم

، إعادة صياغة جتعل من هذه الفرصة وهذه الوطأة جدال)وذل
 .ينقلنا ملا بعدمها، وهو ممكن

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
ماانت عارف اآلية اللى بتقول أما الزبد فيذهب جفاء وأ

ىف األرض، اللى ينفع الناس دلوقىت ما ينفع الناس فيمكث
هوتشكيل نوعية جديدة متاما من الوعى واحلياة آى ال ينقرض

 النوع فعال يا حممد

 )الرخاوى(حممد حييى . د
ملا نتكلم علىيا عم حممد !!. اهللا!! ما ينقرض يا عم حممد

.مستوى مسؤولية االنقراض دى؛ يبقى الزم لغتنا ختتلف متامًا
اللعب على مستويات اللغة موش بالسهولة دى ربنا يكرم

هو أنا وال انت حنمنع انقراضه؟؟ بإيه؟؟ بالدربكة. أصلك
!!دى آلها؟؟ ده انت جايب عاليها واطيها ومضلمها ف وشنا

لىت تنظر من أعلى لدرجة؟؟ اللغة ا!!وموش عاوزها تنقرض
تتوقع االنقراض الزم تفضل متعالية عشان ما تناقضشى نفسها

يعىن قصدى إن اللى بيتكلم عن االنقراض الزم. باان آده
يبقى عارف إنه بيتكلم عن شىء أآرب منه بكثري، عن دائرة أو

هو أحد مستويات(مستوى أآرب من وعى اللغة العادى بكثري 
والزم لغته تبقى منتمية هلذا الشىء أو هذا، )metaامليتا 

أنا مثال لو حاتكلم: أقولك ازاى. املستوى أوال، وطول الوقت
عن االنقراض الزم حاآون واخد باىل طول الوقت إن قوانينه
وقوانني البقاء أآرب مىن بكثري، وإن أنا حتة فرد تافه، يا

زيه زىحينفع يلتحم بيها بصيغة تفضل وتعمر؛ يا هريحل 
ِفْكرك ربنا ناقصنا إن آنت. غريه، واهو العـدد ىف الليمون

إنت وال أنا؟ وال احنا بنخىب أنانية شديدة واستعجال موش من
حقنا؟؟ يعىن بنستعجل اية على مزاجنا، بس بنسمى ده آله

مث انت لو مصدق يوم القيامة حبق  ؟؟"خوف من انقراض النوع"
ء ملا هو أآرب مما ميكن أن ينقرض،وحقيق حتعرف إنه فيه انتما

أنا موش. هو االنتماء الوحيد اللى ممكن حيميك من انقراضنا
خبوَفك من يوم القيامة، دى موش مسؤوليىت وموش ده مستوى

أنا بس شايف ىف لغتك ما ينبغى. احلوار اللى ينفع فيه آده
أن يتسق مع آوا ممكن تنقرض ويبقى ده خري برضه، خري على

لو انتميت للمستوى ده يا. توى احنا موش شايفينه بسمس
حممد، موش حتخاف تنقرض، موش حتنقرض، وملا تنقرض موش حتبقى
انقرضت، أو يبقى آان الزم وضرورى وحتمًا والبد تنقرض عشان

 .األآرب منك واألحسن منك ما ينقرضش

إن ده ختلى عن مسؤولية) انت وال عمك(إوعى تقوللى 
ستمرار، عن مسؤولية نقل اجلينات الىت أمحلهاالبقاء واال

ده برضه مستوى من اللغة. وأمحل مسؤولية إبقائها وتطورها
يعىن قصدى إن أنا مبوقفى ده ىف. الزم يبقى متسق مع نفسه

احلقيقة باوافق على قوانينها، باوافق على اللى حاصل مبا
هو العامل احلقيقى: هيجل العظيم بيقولك(إنه من قوانينها 

 ، املطلوب مىن هو إىن أستوعب)آما ينبغى أن يكون عليه
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وبعدين. قوانينها، وهبذا فقط ميكنىن أن أبقى على ما أمثله
مبا ىف ذلك: أنا ملا أقول أحاول أستوعب قوانينها، قصدى

أهو(النقلة اللى عملوها اللى انت مسميهم اصحاىب ىف الغرب 
يش ىف وسطيهم موشوانت اللى عا! اصحابك انت ياخويا! انت
، فلما أستوعب قوانينها وأالقى ىل صيغة أستوعب بيها)أنا

 .ميكن أتطور، وتبقى هى دى مسؤوليىت

موش من حقى أتصور إن هو ده احلل؟؟ أظن إنه حل!!! إيه
مناسبىن على األقل، خصوصًا وانا باحاول طول الوقت مابـقاش

،)حاسبىن؟؟بطريقىت، وىف حدودى يا سيدى، انت حت(مقصر 
وخصوصًا إنه هى دى الصيغة اللى بتخرجىن من تعددية حييى
الرخاوى ىف اجتاه واحدية واتساق مستويات اللغة، حىت ولو

 .تناقضت جدليًا

اللى ينفع الناس دلوقىت هو تشكيل نوعية"وبعدين بتقوللى 
مني ان شاء!! ، يا ار احوس"جديدة متامًا من الوعى واحلياة

ده اللى حيشكل نوعية جديدة من الوعى؟؟ وعايزىناهللا؟؟ مني 
اآسبها؟؟ أنا بصراحة عاوز اآسبها وشايفك ممشيىن ىف سكة
بتخسرىن مهما تعملقت األلفاظ، وساعات باحس آده مع حييى

نوعية. ، لألسف)من غري حكاية تعملق األلفاظ دى(الرخاوى نفسه 
غري آالمنا دهالوعى اجلديدة ونوعية احلياة اجلديدة بتتشكل من 

يا عم حممد، ولعلمك ساعتها ال أنا وال انت حنقبلها أصال، وده
الطبيعى على فكرة، لكنها حتكون أهم مىن ومنك ومن حييى

وعلى فكرة برضه؛ هو اللـى علمنـى آده ملا طلب. الرخاوى
آتاب رائع. إليوت عن الثقافة. إس. منـنا قراءة آتاب تى

ملا الثقافة تتغري هو نفسه موش وإليوت مشاور فيه على إنه
حيقبلها بسهولة وحريفض، إلن ال نوعية الوعى وال نوعية احلياة

نوعية احلياة أو الوعى الصح،" عارف"بتتغري بسبب إن أى حد 
أو األصح، هى بتتغري ملا تكتمل مقومات تغيرها ومقومات عمل

اقرا. منظومة جديدة، يصعب على القدام أن ينتموا إليها
طقوس السبوع وجدلية": مها) رائعتني باملناسبة(معايا يوميتني 

، وبعدها22/1/2008، بتاريخ 144العدد " االتصال/االنفصال
"حضور ىف الوعى؟ أم ديكور للحكى؟: الرتاث الشعىب"يومية 
، مث قل ىل بذمتك، من منا13/2/2008، بتاريخ 166العدد 

أن يعيش ثقافته الشعبية وأن يأتنس بوعى مجعى حاضر" يستطيع"
هبذا الشكل؟ حييى الرخاوى عبقرى ال شك ىف ذلك، وقدميه حاضر،
ولكن هل تستطيع أنت يابن امبارح؟ دى حسبة على بعضها، نسق
أو منظومة ىف تناغم فعال، هو ده اللى ما خيليهاش ديكور

يا أخى ده وال هو نفسه قادر، إلن ال احلسبة وال املنظومة. للحكى
ختثر(اقرا برضه آده طيب يومية التعتعة . متوفرين النهاردة

دى ،)1/3/2008، بتاريخ 183، العدد )والثقافة(الوعى الوطىن 
يا ما نستحملهاش،" بقوانينها"مرحلة انتقالية يا نستحملها 
حنن ال نعرف إال أن نصغى. صعب:: إمنا نتصور إننا عارفني احلل؟

ال حتمل حلوال تفصيلية، ولذلكلفطرة خلقنا اهللا عليها، وهذه 
علينا أن نسامح، ال حمبة متعالية ىف السماح آما يدعى
الغربيون، ولكن تواضعًا واعرتافًا خبيبتنا، ال بشرقيتنا، فلم

أى(يعد هناك ما ميكنه أن خيفى حقيقة آون هذه األخرية 
 "عزة باإلمث) "شرقيتنا
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 )الرخاوى(حممد أمحد. د
قادرين عليها ودخلوا الغرب ظانني أمتعملق أصحابك ىف 

ىف الذنوب عشان يتعلموا زى ما انت قلت، بس الدافع مكانش
العالم فالتطور؛ ولكن العند بالعمى احليسى آى يقننوا

 املأزق عدمية وجودهم، إال من أدرك حقيقة آل

 )الرخاوى(حممد حييى . د
ب دهأوال الذن. بالراحة يا عم حممد، اهللا يكرم والديك

دخوله موش باملزاج، الذنب ده دخوله هو األصل، هو اللى
مبا حنن من والد–عمله آدم وخرج بيه من اجلنة، واحنا آلنا 

املشكلة موش ىف اللى بيتحمل. داخلينه داخلينه -آدم
مسؤولية فعل آدم، دى مافيهاش اختيار، املشكلة ىف اللى

ت إن أردتيا عم الباشا آلنا اتدبسنا، أن. بيحاول يزوغ
أو مل ترد محلتها وآنت ظلومًا جهوال، حرتوح منها فني؟ أنا بس
آنت بشاور على إن مدعى الرقة، حتاشيًا للذنب، بيستهبلوا،

 أصل حريوحوا منها فني؟؟

دخلوها بدون دافع العالم"  حكاية إن مهَّا: ثانيًا
يا أخى الواحد بيخش احلاجة عشان دافع ما، حىت". فالتطور
ن تافه، لكن النتيجة اللى بتتحقق بتتحسب له أولو آا

بتتحسب عليه بغض النظر عن الدافع، حىت لو آان الدافع
إنك ختش احلاجة هو ده املوضوع، الباقى، يعىن الفعل. التافه

ونتاجيه؛ ليه قوانني هى قوانني احلياة موش قوانني النية، وال
مية وجودهم؛أما حكاية إم بيقننوا عد. حىت قوانني الرؤية

 فاحنا إيش عرفنا يا عم حممد؟؟

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
آمية االنتحار واألمراض النفسية والشقاء والالمعىن أآرب

 .تتخيله هنا يا حممد وليس من رأى آمن مسع من آل ما

 )الرخاوى(حممد حييى . د
)فكرة أنا باعترب نفسى من الرائني ال من السامعنيعلى (

عندك حق، شقاء طبعًا وال معىن، لكن هذه اللغة ال تطمئنىن
قائلها يبدو وآأن لديه املعىن والصحة والالشقاء،. ائيًا

وآأن للشقاء واألمراض النفسية والالمعىن دالالت واحدة هو
"آل منا"ب آون إذا وافقتىن أا أمانة محلناها بسب. يعرفها

ظلومًا جهوال، أفليس هذا مثنًا مقبوال ملن مل يتجاوز عتبة
االزام ىف التحدى؟؟ أفليس من الواجب علينا أن نواجه هذه
االختيارات بدال من اخلنوع دوا بادعاء الرقة والدعة

 !!والسكينة والعبادة الىت متنعنا من االنتحار؟؟ موش عارف

 ):وىالرخا(حممد أمحد . د

بشكل تاىن وهنا ياتى طبعا احنا عندنا بالوى سودا ولكن 
املأزق الوجودى الرهيب حيث متخض أغلب نوع احلياة هنا وهناك
على إما ادعاء حريات وجتارب دون وجود أى غائية، أو
عندنا، فيما يسمى الشرق، مجود واستمناءات ومهية ال متت

 للحياة وال للوجود بأى صلة
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 )الرخاوى(حممد حييى. د
طيب أديك قلتها أهه، بالذمة ده بقى وصف للحياة؟ وال 

هو حمض آالم واحد شايف آل ما هو أسود وعارف يرآز عليه؟ أو
موش عارف يرآز غري عليه؟، موش فيه احتمال احلياة تبقى أآرب
وأشد من آل رؤيتك دى؟ بل وتقدر تستوعب آل املظاهر دى

ى ما عملت طول تارخيها احليوى؟ز) يعىن لصاحل تطورها(لصاحلها 
بأى حق والنىب، وحبق من نبى النىب نىب؛ حنكم عليها آل األحكام
دى؟؟ يعىن أنا وانت جينا منني أصال عشان نقول إننا عايشني ىف
حياة ال متت للحياة وال للوجود بأى صلة؟؟ وال انا وانت لينا

 !!!!قوانني خاصة يعىن؟؟

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
على رأى) اى من جن(أبوك  العاقل مثلى ومثلك ومثل 

 شئ أبوك هو من يرى آل ذلك ويرفضه وحياول برغم آل

 )الرخاوى(حممد حييى . د
أنا شخصيًا يا عم موش حابب إىن! ال والنىب اهللا خيليك ارحم 

.أبقى فئة خاصة تدعى عقال متفوقًا يراه اآلخرون جنونًا
ه زى امساعيل ياسني ملا خرج من مستشفىبالنسبة ىل دى حاجة آد

اانني ىف أول الفيلم ليعود إليها خمتارًا ىف آخره رافضًا عامل
أنا حىت). باآره الفيلم ده جدًا(أولئك الذين يدعون العقل 

طبعًا ىل غرورى الفظيع، وباحبه آمان،(ولو آان ىل غرورى 
 . غري دى خالص ، إال إىن ىف احلقيقة أفضل إىن أتكلم بلغة!)هه

ثانيًا يا أخى مني قال إن الناس، وبالذات الغرب اللى انت
؟ آل واحد يشوف!بتهامجهم موش شايفني وبيحاولوا رغم آل شىء

احلياة ليها وسائل عجيبة جدًا لفرض. بطريقته وحياول بطريقته
أما. قانوا وحقوقها، مبا إننا معرتفني إن ليها قانون وحقوق

يها قانون وحقوق بقى، يبقى خنرس آلنا أحسن،إذا ما آانش ل
إلننا ما بنتكلمش إال بلسان من يتصور عن نفسه صلة وثيقة
.ودرجة من املعرفة مبا تريده احلياة وما هو جوهرها وغايتها

 .واحلقيقة إن موش احنا بس اللى من حقنا منثل احلياة

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
تكاثر األمل الذى يتكلم أنا مش متأآد قوى من األمل ىف 

زال أقل القليل حتت زحف قوى االنقراض ىف عنه عمى ألنه ما
 واجلنوب الشرق والغرب والشمال

 )الرخاوى(حممد حييى . د
؟ يا أخى!!!شرق وغرب، ومشال وجنوب آمان!! يا ار ِاحوس

أنا بيتهيأىل إن األمل ده آان طول عمره أقل القليل، لكن بعد
سنني وصل حلد عندنا برضه، واديىن أنا وانت بنتكلمماليني ال

وبعدين انت حاتطلع عني أهلى ليه يا. أهه، ولسه مانقرضناش
؟ يا أخى أنا اللى مصربىن على لغة حييى الرخاوى إنه لسة!!أخى

ما اتنازلشى عن األمل ده، يعىن معناها إنه لسة مراهن على
ن اخواتى، أو انت،حاجة ما يعرفهاش، ميكن تكون أنا، أو حد م

أو الغرب، أو التاريخ، ، وال عاوزنا ننتحر بينما انت بتاخد
 !!!على الغرب إم بينتحروا؟؟؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1533



 14I03I2008א – אא

 )الرخاوى(حممد أمحد. د
النقطة التانية يا حممد هى أن تذل هللا فتتعلم فتنمو، هو

اللى مايعرفهوش أغلب الغرب إلن أغلبهم يرفض هو بالضبط
يعرف جوهر ما ترمى اليه من أن ذلك هللالذل بكرب واضح وال 

هو هو أول وآخر وجودك آله وعشان آدة يا حممد البيعة
وطبعا أنا موافق إا عندك آمان خسرانة هنا، أغلبها

وهللا األمر من قبل ومن !!!!!! أصال خسرانة ألا مفيش لعبة
 بعد

 )الرخاوى(حممد حييى . د
ه بالضبط اللى خملليىنطبعًا هللا األمر من قبل ومن بعد، ود

لكن احلقيقة. -زى ما بتسميه هنا-معرتض عليك، وعلى ابويا 
أعتقد، من. أنا موش شايف أبدًا إن حكمك على الغرب سليم

قراءة التاريخ، إم بيعرفوا ينهزموا أآثر مننا بكثري،
وإم استفادوا من احلكاية دى أآثر بكثري مننا، لدرجة إم

خدانا العزة باإلمث لدرجة عمالني نعمق ىفإحنا وا. انتصروا
يا أخى أنا. هزائمنا دون أن نستطيع االعرتاف بأننا ذللنا

أعرف من بعض مناهجهم احلياتية آمان إم عارفني ده آويس
واملدمنني(برنامج عالج اإلدمان مثال ). بعضهم على األقل(قوى 

ئية لوأآثر املغرورين باحللول العملية اخلارجية الكيميا
ال يقوم وال ينجح إال على أساس الذل هللا والفرح) تعرف

والربنامج ده غرىب جدًا على. وااللتزام به ىف نفس الوقت
طبعًا فيه ىف الغرب ناس معرتضة عليه عشان معرتضني على. فكرة

لكن آمان هو ده نفس الغرب اللى ساب. املعىن ده بالضبط
أنا موش عاوز. ناس الربنامج يشتغل وينمو وينجح ويساعد

، أنا آل احلكاية)ما أنا برضه باحس بالغرية(أدافع عنهم 
خايف حلسن نكون بندافع عن نفسنا وعن اللى احنا فيه واحنا

اللغة. معاهم" نا"موش واخدين بالنا، حىت واحنا بنشتم
اللى بنستخدمها ىف هذا املوضوع حمتاجة تغيري آامل، زى ما

لغة ثانية ومفاهيم ثانية) دع فعالنب(نكون حمتاجني خنرتع 
وموقف ثاىن من احلياة عشان نكمل معاهم، وإذا آان عندنا
حاجة نسبقهم بيها نعملها، وإذا آان عندنا حاجة نعلِّمها

موش. لبعض ونعلِّمها لعيالنا يبقى نعملِّها صياغة عشان تفضل
مسرتيح أنا خالص للغتك احلكامة والتقييمية دى يا حممد، ال

حلكم له الزمة وال التقييم، وال بينفعوا ىف حاجة والنعمة،ا
ومن قبلها موش باسرتيح للغة حييى الرخاوى ملا بتشبه لغتك

عشان. حىت لو عنده حق ىف حاجات: دى ىف حاجات، وبصراحة بقى
مقال حارآز) يعىن وليه تقريبًا برضه(آده أنا ناوى أآتبلك 

قصدى، ميكن يكون لينا فيه على موضوع اللغة، ميكن أوضح لك
خمرج بعد ما نزهق من األحكام والتقييمات، ميكن نقدر فعال
نعمل حاجة ختللى ربنا ينصرنا على أنفسنا وعلى مأزقنا،

 ".ىف نفس الوقت"وينصرهم على أنفسهم وعلى مأزقهم 

 )الرخاوى(حممد أمحد. د

 اهللا ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر

 )الرخاوى( حممد حييى. د
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 آمني يا رب العاملني

**** 
 تعيقيب اضطرارى

 : مل أستطع أن أمنع نفسى من التعقيب

 حييى. د
 "اهللا خييبك منك له"

**** 
 ملحق التعقيب

حىت لو آنت قد نشرت ذلك من قبل، فإىن أرسله إليكما ألنىن
 ).سنة41(آتبته وأىن مقارب لسنكما 

وق قلبى،لو حىت الليل طال ست شهور، والتلج اجتمع ف
والطفل اجتمد ما السقعه، والدم اتوقف ىف عروقى، والنهر
بقى صخر بيلمع، والوادى بقى صحرا بتلسع، والبىن آدمني

 :بقوا مش ّمها

 ، ...أنا حاعملها

 وْف وسط الناس، .. ، وحدى ..وحدى؟

واحلب حايرجع من تاىن يزرع ىف قلوب احملرومينذ بذرة
اىن، تطرح شجره هلا ضْل آبري، والبقرة حاحتلب منحاترعرع من ت

تاىن، والشمس حاتطلع يوم تاىن، واملطره حتنزْل تروينا،
 حِتْتِملى حب ونور،  والدنيا

 ، !!إبقى قابلىن -

 ، ...وطلعت أدب، قابلت الدب، سرقت الرد، قتلت الغول

 يا حالوة الناس، 

 .يا حالوتى

 ملحق امللحق
 ، ..... ا يا والد الـ عاجبكم آد

واهللا امسع يا عيل انت وهوه غنيوه آتبتها للعيال السنة دى 

 سوف أعيدها عليكما مادامت حضرْتىن 

 وأنتم مش حمصلني العيال اللى آتبتها هلم

إىن عايش، وسط: احلياه هى احلياه، أغلى حاجه فيها هيا"
:أحلى ناس  النص نص، مها برضه،ناسنا الطيبني، حىت ناسـنا 

طيبني، ما انا منهم، يبقى الزم زيـهم، حلو خالص، بس انا
 :نص نـص، قلت أتعلم ، وابص  برضه بالقيِنى ساعات آدا

احلياة احللوة حلوة، حىت لو مرة وِتتَأمل شويه، راح تشوف
منعكشه، احلياة حرآة  مرارهتا حلوة، احلياة مش هيصه سايبه

 ، .مجيلْة مدهـِشـَه، بس بتخوف ساعات، ملا بنعِرى احلاجات
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باترعب من خطوتى اجلاية ، ولكن، باترعب أآرت لو انى فضلت
 ،.سـاآن

 ما بـناتـْـكم، أنبسط،: آل ما بالقاِنى ماشى

 ينفرط،  إيدى ماسكه ىف إيديكم، بابقى خايف إن واحد

ِهيـَّـا: لو تكون الدنيا ديه، زى ما رىب خلقنا  ا حالواي
 هيه، تيجى رايح، حنوها، تلقاها جايه، 

 حلياة احللوة ِتحلى بكلنا، إنت وانا، ا

آل واحد فينا هوا بعضنا، بس مش داخلني ىف بعض وهربانني،
 ، .زى آتلْة قّش ضايعْة ف حبر طني

 ،آل واحد هوا نفسه

 بس نفسه ِهـيأّ  برضه آلنا، 

 .بربنا  ماىل وعيه

................ 

 . آفاية نفخ سم هارى: يا حممد يا بن أخى

 .آفاية خوف من آلكم: يا حممد يا إبىن

 .ولنا عودة
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