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 :مقدمة

بريد اليوم له بعض ما مييزه خاصة فيما يتعلق بتطور
واستمرارية هذه اليومية، وأيضا باالعتذار عن فتح الباب
حاليًا مبا خيص التداعيات على أحالم فرتة النقاهة، وأخريا ىف
اتاحة مساحة أآرب آلراء األصدقاء دون حذف آثري منها، مع

 . مساحة أقل للتعليق والرد

 :مجال الرتآى. د

بعد مخس" شبكة العلوم النفسية العربية"مسرية ... 
أو مبسرية يوميات) وهذا ليس جماله اآلن(سنوات على انطالقتها 

الفريدة على/، هذه التجربة الرائدة"اإلنسان و التطور"
ىف عاملنا(العاملى والىت يبدوا ىل أا مل حتظ /مستوى الويب

ام و اجلدية واملشارآةمبا ينبغى أن حتظى به من االهتم) العرىب
الفعالة، خاصة من طرف األطباء واألساتذة الرواد ىف

 .ميادينهم، لقد افتقدت مداخالت هؤالء

 :حييى. د

يا مجال، يا مجال، أنا أنشغل بانشغالك على ما أحاوله،
أآثر من انشغاىل على ما أحاوله، يا شيخ يكفى ما عليك من

ىب من فرصة تواصلأعباء، وما أضفت للحقل النفسى العر
وتنشيط، يكفى يا مجال ما أرسيت من الشكل والطريقة يا
شيخ، ودع احملتوى يطور نفسه حسب اللحظة التارخيية،
ومستويات التواصل، وانت تعلم أننا ليسا أوصياء ال على

 .هذه وال على تلك

 :مجال الرتآى. د

من(ىف هذا امليدان   مداخالت أمساء بارزة... افتقدنا 
وإىن على يقني من أن) مصر و البالد العربية و أحناء العامل

 ؟.جزءا آبريا من هؤالء تصلهم آتاباتك أو صدى ما تكتبه

 :حييى. د

 الرد سابقا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1
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 :مجال الرتآى.د 

وإىن أستغرب أال يشارك ىف املداخالت أحد من األساتذة
الرواد ىف ميادين اختصاصهم، خاصة وأنت تطرح رؤى وأفكار

قواعد هذه املدرسة أو تلك، إنكونظريات تزلزل أحيانا 
 تقتحمهم ىف عقر دارهم و ال من جميب؟

 :حييى. د

يا مجال، ربنا خيليهم أم يسمحون ىل بالبقاء حيا أحاول
 .هنا وهناك، هذا يكفى، والباقى على اهللا، وعلينا

 :مجال الرتآى. د

نظرية  ثق أنك لو آتبت ما آتبته عن أية مدرسة أو
أو أمريكا لتهاطلت عليك الردود من آل علمنفسية ىف أوروبا

حدب وصوب، نقدا ومتحيصا وتفكيكا لكل آلمة وحرف تكتبه
 .وألقضوا مضجعك

 :حييى. د

صحيح هم أآثر نشاطا ىف االستجابة، واحرتاما للرأى اآلخر،
لكنىن على يقني من أن التقصري هو من جانىب أساسا، إما ىف طريقة

 .ان األفكار حبيث يصعب مالحقتهاالعرض، أو ىف غمر وتشعب وفيض

 :مجال الرتآى. د

فأنت حبق"... تواضعك العلمي"إىن ال أرى حقيقة داع لـ 
، أنت لست صاحب رؤيا"النظرية التطورية اإليقاعية"صاحب 

أو فكر أو بعد أخر فقط إنك صاحب مدرسة متكاملة ىف العلوم
النفسية، وليس من حقك أن تكتفى بتبليغ ما وصلت إليه
لقلة من أصدقائك أو معارفك أو أهلك، إن ما اهتدى إليه

إلق بذرة فكرك ىف حقل. فكرك هو ملك لإلنسان أينما وجد
فإن أثبت الزمن قدرهتا وصالحيتها ىف قراءة النص" اإلنسان"

البشرى ىف سوائه و اضطرابه ماضيا و حاضرا و مستقبال
 فستفرض ذاهتا؟

 :حييى. د

ى يا مجال، لكن يبدو أنىن ألقى آلواهللا أنا أحاول آما تر
البذور ىف آل فصول السنة ىف أى أرض، مرة واحدة، وأنت تعرف
أن لكل زرع آوانه، وطقسه، ونوع رعايته، وتناسب تربته
وفرص تكامله مع املزروعات األخرى احمليطة، وإال أآلته احلشائش

 .وضمر قبل أن يْثمْر

 :مجال الرتآى. د

، إمنا)اليومية(حلقيقية لبدء هذه ال أدرك الدوافع ا
استطعت استكشاف البعض منها، ولعل أمهها لفت االنتباه حلدث

وحماولة توصيل فكر ما... و حتريك الوعى بأمر ما...ما
ويبدو ىل أن جزءا آبريا" اإلنسان"إىل املهتم بشأن )... بعض(

 .من هذا الدافع قد حتقق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2
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 :حييى.د

فرصة ىل أنهو آذلك، وأآثر، بل لعل األهم أا آانت 
أتعرف أنا على ما سبق أن أجنزته ووضعته ىف األدراج أو

 .ملفات احلاسوب الصامتة

 :مجال الرتآى. د

ىف الوصول إىل) إىل حد ما" (الرخاوي" وّفق الربوفسور  -
أى أن يصل ، " La Population cible" الفئة املستهدفة"

البشرى ىفإىل املهتم بقراءة النص ) ما يريد تبليغه(فكره 
و) ما يسعى إليه املتلقي(سوائه واضطرابه من منظور تطورى 
والحقا من خالل موقع شبكة(ذلك من خالل موقعه على الويب 

وهذه الوسيلة لتوصيل املعلومة  ،)العلوم النفسية العربية
إىل املهتم هبا، تتفق وأحدث النظريات ىف حقل املعلومات،

وتبتذل عندما تصل أشخاص ال فاملعلومة اهلامة تفقد قيمتها
 هتمهم؟

 :حييى. د

أوافق على أغلب ذلك، لكنىن ال أوافقك أن املعلومة اهلامة
تفقد قيمتها وتبتذل عندما تصل أشخاصا ال هتمهم، ففى العالج
اجلمعى تعلمت من مرضاى أن آثريين ممن آنت أتصور أن هذه

شف بعد شهوراملعلومة أو تلك مل تصلهم ألا مل تكن هتمهم، أآت
وأحيانا سنني أا وصلتهم بالرغم من سوء ظىن، بل وبالرغم

 .منهم حىت هم أنفسهم

يا مجال يبدو أن املعلومة الىت تالمس جانبا من احلقيقة 
هلا قوة اخرتاقها الذاتية، بل لعل هلا فرتة آمون تفرض نفسها

 .بعدها مهما طال الزمن

 :مجال الرتآى. د

.يفعل فعله فيها تأصيال أو هتميشا" ناإلنسا/الزمن"لنرتك 
إنه آلما آان الفكر مصيبا ىف قراءة النص البشرى من منظوره

 .التطورى، آان أرسخ وأصلب متنا وآلما أخفق آان إىل زوال

 :حييى. د

نعم، على شرط أن تكون وحدتنا ىف قياس الزمن ليست فقط
 .بالسنني

 :مجال الرتآى. د

مدة فصل آامل" حمورا حمددا"أقرتح مستقبال أن تتناول 
ويتم إصدار حمتوى هذا احملور على الويب ىف شكل) ثالثة أشهر(

مقاالت أسبوعية مبعدل ثالثة ىف آل شهر وخيصص األسبوع الرابع
وىف اية الثالثة أشهر" بريد الشهر"ملداخالت ) آخر آل شهر(

مث، أوال الكرتونيا "النهائى"يتم إصدار آامل احملور ىف شكله 
إصدارات راقية على مستوى الشكل واإلخراج(ورقيا الحقا 

 وإىن على استعداد أن أتكفل وطاقم الشبكة، ) والطباعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3
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هذا وباإلمكان إن آان احملور يتعلق. باإلصدار االلكرتوىن
الة"بالعلوم النفسية أن يتزامن إصداره مع أحد أعداد 

 ".اإللكرتونية لشبكة العلوم النفسية

أقرتح أن يتم االنتهاء من احملور األول، اية ديسمرب يتم 
الكتاب االلكرتوىن لإلنسان"من " العدد األول"فيه إصدار 

مث يتم تناول احملور الثاىن بداية" 2008خريف "والتطور 
وىف اية مارس يتم إصدار) مدة ثالثة أشهر( 2009جانفى 

 ... وهكذا) 200شتاء (آتاب احملور الثاىن 

فيما خيص اختيار احملاور وترتيب صدورها فاألمر موآول
"النظرية التطورية اإليقاعية"لكم، وإن آنت أقرتح أن تكون 

أوىل هذه" التصنيف العرىب الثاىن لالضطرابات النفسية"و
 .احملاور

 :حييى. د

 !يا خرب يا مجال 

 !ما هذا؟ أنت طلعت ىل من أين؟

تك احملددة، وسوف أردشكرا يا شيخ، شكرا على اقرتاحا
عليها مؤقتا ردا مقتضبا أنت أهل له مبا أعطيتىن فعال دون
أية مصلحة شخصية، فأنت فرانكو فوني التنشئة، ولست من

ولست من أتباعى، وقد دعوتىن -إن آان ىل مدرسة -مدرسىت 
ألقول وجهة نظرى العلمية شخصيا ىف صفاقس، األمر الذى مل حيدث

ه ، مل يسبق أن دعاىن أحد ملثل ذلك ال ىف بلدى والىف تارخيى آل
ىف غري بلدى، إال إلبقاء شذرات هنا، وأوراق هنا، اللهم إال

أمحد عكاشة حني آنت أشارآه ىف. د.ما مسح ىل به الصديق أ
رئاسة حترير الة املصرية للطب النفسى من نشر افتتاحية

 .ديدةىف آل عدد دون استثناء عرب سنوات ع" طليقة"

أنا ال أعرف يا مجال آيف عرفت عىن ذلك آنذاك، آيف عرفت أن ىل
وجهة نظر أصال، وحني وعدتىن أنت مث االبن سليم عناىب بأن ترتمجاا

 إىل الفرنسية، وأعدت وعدك مؤخرا صدقتكما وآنت أنا املقصر، 

املهم يا مجال إليك ما حدث ىل هذا االسبوع مع وصول رسالتك
 .آنت أريد أن أآتمه جدا على اجلميع، حىت عليكهذه، مما 

على حد علمى إال إن(حدث ما حدث مما ال يعرفه إال أربع 
، وحني حيدث مثل ذلك، وأظل)آانوا قد قالوه لغريهم دون إذىن

وهو أمر متكرر ىف(آما أنا هكذا اآلن أآتب لك ما أآتب 
ة ومنحيدث احلدث، فتتفجر مىن قوة آبرية آبرية، فجأ) حياتى
اخلارج بشكل شديد الوضوح، تكون األمور غري واضحة ىف/الداخل

البداية، لكنها مؤآدة متاما، مث تتضح رويدا رويدا حىت
 تتميز تفصيال،

حني جاءتىن رسالتك هذه األخرية بلغ الوضوح أقصاه وقد 
أنه سيحدث آذلك، أنه - حسب اخلربات السابقة-آنت أعرف 

 :ا يرتتبسيتم، وأنه سيرتتب عليه م

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4
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بعض نتائجه من خالل الرد على هذه اجلزئية األخريةوإليك
 :الىت ىف رسالتك، وهو يتعلق مبا جاءىن خالل تلك اخلربة اخلاصة جدا

ال) النظرية االيقاعية التطورية(هذه النظرية : أوال
ما هى ممارسة عملية عربمستقلة بقدر " نظرية"وجود هلا باسم 

، وقد سجلت ذلك بالصوتنصف قرن تولد تفاصيلها باستمرار
وهى) رمبا أآثر(األخرية ) تقريبا(والصورة ىف العشر سنوات 

حتتاج عشرات السنني اللتقاط املقتطفات املؤيدة هلا، آما أن
"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"معاملها موجودة ىف آتاىب األم 

الذى صدر "حرآية الوجود وجتليات اإلبداع" أساسا مث ىف 
مؤخرا عن الس األعلى للثقافة، مث آما تعلم ىف آل حرف

ملحمة املوت.. دورات احلياة وضالل اخللود "نقدا  أآتبه، حىت
، وأيضا ىف هذه الثانية وأنا"والتخلق ىف ملحمة احلرافيش

 . أآتب هذا الكالم

 DMPلالضطرابات النفسية،  بالنسبة للتصنيف العرىب الثاىن
IIفهذا ليس عمال فرديا أبدا آما تعلم، صحيح أنىن آنت ،

صالح. ، مع دDMP I  مسئوال عن آل مسودات التصنيف األول
زينب سرحان، لكن األمر أخذ سنني عددا ىف. د.ابراهيم وأ

املراجعات واملناقشات مع اساتذتنا ىف مصر وعلى رأسهم
مصطفى زيور، وآانت. د.العزيز عسكر، أ عبد. د.املرحومني أ

الذى ُأِقر 1972خربة رائعة، صدر بعدها التقسيم املصرى سنة 
  1975عربيا، وترجم إىل العربية عام 1978تقسيما عربيا 

هذه خربة ال تتكرر ىف الظروف احلالية، بعد اختالف اآلراء
 وتنوع التوجهات وضعف االهتمام وتشرذم اموعات،

برغم أنىن مازلت أدرس وامسع التقسيم(رأىي الشخصى مث إن 
 :هو آما يلى) 15/5/2008اليوم (األول آل مخيس حىت هذا الصباح 

أنا ضد التقسيم والتصنيف ىف حد ذاته، وأرى أن فكرة
هى ضد النظرية الىت -إال ألغراض االحصاء السطحية –التصنيف 

،"ضد التفتيت الواحدية"أتعهدها، والىت يتفرع منها مفهوم 
آل ما استطعت أن أضيفه ىف هذا الصدد هو ما نشرته ىف أوائل
أعداد الة العربية للطب النفسى، مث مجعته ىف مسودة آتاب

   .جتده ىف املوقع غالبا Nosologyحتت اسم 

التشخيص الىت Dimensionsوقد بدأت تطبيق أبعاد  
ىف، axesشخيص اقرتحتها ىف هذا الصدد، وهى ليست حماور الت

مستشفى املقطم وجنحت جناحا مشكوآا فيه، لكنه رائع، ألن أغلب
املطبقني من تالمذتى، ومل أمجع أو اسجل أو أسوق نتائج هذا

 .التطبيق بعد 

 . هذا بالنسبة القرتاحني حمددين مما اقرتحت

أما بالنسبة هلذه النشرة وحنن ىف الشهر التاسع من
حضورها فأنت آما تراها تتجه إىل أن تكون عونا للطبيب
النفسى الصغري أساسا عرب العامل العرىب، وما جاءىن من أبنائى
وأوالدى ىف هذه املرحلة هو أآرب بكثري جدا مما آنت أتوقع

 : وأوجزه هنا ىف ثالث نقاط آما يلى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا   " 5
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 .رغبة هائلة ىف التعلم احلقيقى:أوال

 . مرونة آافية لتلقى اجلديد: ثانيا

موقف عملى الختبار هذا التلقى على أرض املمارسة: ثالثا
 العقلية، 

أليس هذا يكفى التماسا لرىب أن يعطيىن الفرصة أن أآون
 . عند حسن ظن هؤالء يا أخى

بعد احلدث الذى مل أحدثك عنه ولن أفعل، محلىن رىب هذه
من جديد، وقد قررت بناء على ذلك أن أخصص –األمانة وغريها 

للنشرة ربع الوقت الذى آانت تأخذه ىف التسع شهور األخرية
بعد أن تلتزم مبعامل جديدة حمددة، حاولتها ىف االسابيع األخرية

 . ىل وجنحت نسبيا، وهى على الوجه التا

آلمة 1500عن  -إال استثناء –أال تزيد آلماهتا : أوال
أظن أن االستثناءات ستصل إىل ما هو أآثر من(يوميا 

 ).آالعادة هذا طبعى!! القاعدة 

 ما أمكن ذلك : أال تتناول تنظريا جديدا أصال: ثانيا

–حاالت (أن ترآز على اجلانب العملى والتطبيقى : ثالثا
 ) اب نفسيةألع –ممارسات 

أال تتحرج من أن تقتصر أحيانا على عينة من: رابعا
أعمال قدمية موجودة باملوقع آنوع من التعريف، أو دعوة
لالنتقاء، وعلى من يشاء أآثر من ذلك أن يذهب إىل األصل

 .تفصيال، وسوف جيده ىف املوقع

 .أن يظل يوم حمفوظ هو يوم حمفوظ طول عمرى: خامسا

 .بريد اجلمعة ولو برسالة واحدة منك أن يتواصل: سادسا

أما بالنسبة ملسوداتى الىت ساعدتىن النشرة أن أمجعها أو
أن أعيد اآتشافها لتظهر آتبا، فإنىن أعتقد أن ال أحد ميكن

غريى، ودعىن أطرح عليك –طاملا أنا قادر  –أن يتعهدها 
 .أولوياهتا رمبا أللتزم هبا أمامك

 :الكتب ذات األصالة اخلاصة

 :واحدية الغرائز وجتلياهتا ·

الغريزة التواصلية –غريزة العدوان  –غريزة اجلنس ( 
 )إخل... االميان /التوازنية

 ثقافة اإلدمان هبوطا وصعودا ·

 نظرية ىف تطور الوجدان ·

عالج املواآبة املواجهة(تنويعات العالج والعالج النفسى  ·
 )املسئولية

 )إليه سالفاوهو ما أشرت (أبعاد التصنيف  ·

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   6
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 )التحدى الوجودى السالب(الفصام ·

 )ليس فقط االآتئاب(جتليات احلزن إبداعا وتواصال ومرضا  ·

 وبعد . . .    

خارجى بعد احلدث/هذه بعض نتائج اخلربة الىت تفجرت بداخلى
املشار إليه سالفا، وهى مل تكن ختل من ملحق يتعلق بأمور

"نافعا"استمر شخصية قد ال هتم أحدا غريى، إال من يهمه أن 
 ).أعىن على قيد احلياة بصحة تسمح(لوقت أطول 

قرأت ىف ملحق هذه الرسالة الغامضة، الىت تفجرت حىت
اتضحت، بعض التفاصيل اخلاصة بذاتى، وأدعو اهللا أن يعينىن أن
أرتب من خالهلا عددا من األولويات مبا يسمح ىل أن استمر شخصا

لبنية األساسية الىت هىفاعال، ألا تتعلق مبسئوليىت عن ا
، حىت ميكنها أن خيرج منها أى شئ مما بلغىن من هذه"أنا"

 .الرسالة

وصلت فجأة إىل بضعة قرارات شخصية ليست بعيدة عن 
القرارات العامة بقدر ما أن البنية األساسية ليست بعيده

 .عن البنية الفوقية

اآتبت لك هذا اهلامش الشخصى يا مجال برغم غموضه، رمب
ألذآرك بأىن أعلم متاما آم بلغت من العمر، وبأىن على وعى
آامل بكل من ضيق الوقت، وحجم املهمة، وذلك حىت تعينىن أن

 .التزم أمامك مبا أعلنته

، تْلزمِنى آما يقول املثل"آبريى"هل تقبل يا مجال أن أشرتيك 
 !!هبذا وذاك مجيعا؟" اللى مالوش آبري يشرتى له آبري: "عندنا

أرجو أن تدعو ىل أنت وأسرتك اجلميلة بناتى ليلى وسحر
وشروق وابىن ذاآر، فأنا أتصور أن دعواهتم أهم، رمبا ألىن

 أحبهم، يا ترى هل تغيروا؟

ال أريد أن أراهم حىت أستمر أراهم آما هم، فأواصل حبهم
 .آما هم حني أحببتهم

 .ة الدعاءطريق آخر يساهم ىف استجاب - يامجال  –يبدو أن احلب 

 .ساحموىن

**** 

 بريد اجلمعة

 : مدحت منصور. د

مشرية حممد عن التوقف عن الشوفان. تعليقا على تعليق د
من(أسامة عرفة نفس الفكرة /وآنت قد قرأت أحد تعليقات د

وانتهينا شاف, أرى أن من شاف) تراجعشاف وتوقف أو 
.أعمق شاء أم أىب  فالرؤية ستظل تعمل ولو على مستويات

 )حتعرف تغمضها تاني لو فتحت عينيك مش(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   7
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 :حييى.د

ليس متاما، حىت اإلميان ميكن أن يطمس يا أخى، والبد أنك
تالحظ أن الذين آمنوا مث آفروا مث آمنوا مث آفروا، انتهوا

 .إىل أم ازدادوا آفرا

بالك يا أخى بالرؤية ملستويات أقل آثريا من مستوىفما 
 اإلميان؟

 جرمية النمسا: حممد أمحد الرخاوى. د

منذ قرأت اجلرمية وانا يف َآبٍد فظيع لدرجة اني آلما
ارجو افكر آثريا قبل ان اقرأهأى خرب او تعليق جديد  صادفت

ونعترب هذه اجلرمية مما يوجد وال نريد ان اال نفتح هذه الصفحة
 .نعرفه اصال

اليت يقوم هبا األوغاد من أول بوش أوافق ان آل اجلرائم 
أبشع واذياله ايل من هم امثاله قد تكون ابشع وهي فعال

ان ولكين مازلت يف آبد شديد من هذه اجلرمية وال أستطيع
 .ميكن يكون العيب ّىف بس مش قادر .اقرأها على أى مستوى

 :حييى. د

على اهللا تكون ىف آبٍد أشد للجرائم اجلماعية األبشع، وأن تكون
 .ىف آبٍد أقل حني تفتح النار علينا وعليهم من خلٍف ومن قدام

 : حممد أمحد الرخاوى. د

حملمد أمحد الرخاويالتعليق االول يف بريد اجلمعة املاضى هو 
الظاهر واحد حممد حييي الرخاوي ، فقط لزم التنويه وليس

الرخاوي بشرطة مع االعتذار هليئة فينا الزم يسمي نفسه حممد
الظاهر اا فعال حكاية الصعوبة دي يا حممد   .النقل العام

بتشديد(وراثية بس خللي بالك اا سالح ذو حدين أحدمها 
)نص علي نص(ائال بقراءة رامي عادل فرحت فرحا ه) الدال

الظاهر احلكاية ح تبقي جبد حكاية لقراءتي لقصة مبارزة
قراءتك القراءة علي القراءة ولكن مازالت افتقد أحيانا

الظاهر أنه ميكن أن. لالصداء وأوافقك اا قد تكون خمتلفة
 .خري يكون يف آل

 :حييى. د

 لن أرجع إىل الربيد ألتاآْد

 "شورة خري"عمك أنت وابن 

 .ولكن ال تْنس أن الوراثة ال تقتصر على املرتبة األوىل

 !!.راجع أنت وأبن عمك ما تشاءان

 ،"ثالث"ثبت أن قراءتى لألصداء شئ 

أعتقد أن الكتاب الذى نشره الس األعلى للثقافة هو
 ".أصداء األصداء"موجود ىف املوقع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   8
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 اإلدمان واإلميان:حممد أمحد الرخاوى.د

مآ آمنُتم بِه َفَقِد اهَتدوْا وإن َتولَّوْا َفإْن آمُنوْا بِمْثل"
 "َفإنَّما هم ِفي ِشَقاق َفسيْكِفيَكهم الّله وهو السِميع اْلعِليم

ُقْل َأُتحآجوَنَنا ِفي الّلِه وهو ربَنا وربُكم وَلَنا َأعماُلَنا"
 "مْخِلصوَن وَلُكم َأعماُلُكم وَنحُن َله

خطوة ىف اا تكاد تفرغ مفهوم الكدح 12ىل حتفظ على الـ 
 ،آله، فهو حمور آل االميان

الكامل وطلب املدد ولكن فقط اتفهم االعرتاف بالضعف
آمرحلة البد ان تغري آل املاضي ايل سبيل آله جماهدة إلبداع

، حىت ال يزل ىف مستنقع.احلق آله معه منه وإليه طول الوقت
االستسهال أو الغيبوبة املعوقة املغلقة النهاية اإلدمان او

 .النهايات التعسة يف اية

 :حييى. د

بالنسبة لآلية الكرمية، أرجو أن تقرأها من وجهة نظر من
 ).رمبا(مل يهتدوا لو مسحت، وسوف تزداد إميانا آخر 

خطوة أنا أيضا ىل حتفظاتى 12بالنسبة لتحفظك على الـ
رها بعد، لكنىن احرتم النتائج، وأا هى األوىلالىت مل أذآ

 .بالنظر مهما حتفظنا

 : حممد أمحد الرخاوى. د

عابدون صبغة اهللا ومن احسن من اهللا صبغة وحنن له
 شئ لتلخص آل مل اجد ىف القرآن آله اآرب من هذه اآلية

 :حييى. د

 يا ابن أخى

 !"بطل بقى"

 حكاية آيه أآرب وآيه أصغر غري جائزة،

 وتلخيص آل شئ ليس بالضرورة مفيد على طول اخلط

مع التوصية أن حتسن اإلنصات آليات أخرى من مصادر أخرى
 .فيها الربآة والتلخيص أيضا والذى منه

 : حممد أمحد الرخاوى. د

اإلدمان هو االعالن عن االفالس وبدء البحث عن املعين
آان وجود اال من خالل هذه الصبغة مهما مل ولن يستقيم أى

هو اآلخر وهو الذي وهو االول و  فاهللا هو احلق أى طقوس شكل
عرض االمانة فحملها االنسان حىت لو انكر انه حيملها

 واجلهل هو اخلروج من هذا احلتم الظلم

 :حييى. د

 "!إال..لن! "؟"إال.. لن: "مرة أخرى يا بن أخى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   9
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أنا آنت قد توقفت عن يك عن التمادى ىف وْثقِانيِتْك
لكنىن ال أعرف ماذا جرى ىل هذه املرة، قلت أشرياملطلقة هذه، 

 !إليها مرة أخرى دون تعليق لعل وعسى

 !!رمبا تراها

 !!يا شيخ

 اإلدمان واإلميان: على سليمان الشمرى. د

لوجه اهللا سبحانه خالصة حسب تصورى ان االميان عبادة
 وتعاىل مصدقة به ومؤمنة بكتابه ورسله وبنهاية العامل

واعتقد ان االميان من ارقى  وبالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل
فهو حيتاج اىل تفعيل الوعي  سهل املنال العبادات ولكنه ليس

املستوى الراقي من واملشاعر بتناغم وتناسق للوصول اىل هذا
ومن يصل اىل ذلك قد حقق االمان  ر والسلوكالتفكري واملشاع

فتهون عليه مصائب وآوارث ونكبات الدهر مهما النفسي
والرضاء التام يف آل ويصل اىل مايشبه حتقيق الذات   آانت

فاا حسب  ماحيدث حوله اما العبادة امليكانيكية فقط
املتواضع الحتقق اهلدف فالعادة ليست آالعبادة وهي اعتقادي

.دون قناعات حقيقية تتآت من التكرارواالستمرارية اليت
ولالجابة التساؤالت يف هذاملقال بداية من السؤال االول هل

بني األديان؟ اعتقد انه اليوجد) تفضيلية(فروق جوهرية  هناك
االساسية ان اهللا سبحانه هو القوة فروقات جوهرية فالقضية

طريق وسائل عناملطلقة يف هذا الكون يتواصل مع خملوقاته 
اهللا(الن املرسل واحد   خمتلفة ولكن مضمون الرسائل واحد

ومضمون) الكتب السماوية( والرسالة واحدة )سبحانه وتعاىل
املستهدفة واحدة وهي والفئة) عبادة اهللا(الرسالة واحدة 

 .املخلوقات يف االرض وخاصة البشر

حيث من مث فرق بني الدين واإلميان؟ هل :والسؤال الثاني
واملارسة يوجد اجلوهر اليوجد فروق ولكن من حيث التطبيق

بسبب التحيز والفروق الثقافية واعتقد ان  فروق آبرية جدا
اآثر يف املمارسة الظاهرية ولكن االميان يكمن يف الدين يتجلى

ما يسمى الروحانية بالدين؟ اما عالقة التفكري واملشاعر
 اىل اآثر  ر ولكن يرمزمصطلح معاص  فاعتقد ان الروحانية

 شكرا لكم  من الدين

 :حييى. د

على الهتمامك وجديتك، وامسح ىل أال أعلق على. شكرا يا د
تعليقك الذى قد أتفق مع آثري من اخلطوط العريضة الىت وردت
به، وإن آان ىل حتفظ على إلغاء الفرق بني الدين واإلميان حىت

من اآلية الكرمية الىتمن حيث اجلوهر، وذلك متسكا مبا وصلىن 
وأيضا أحتفظ على أن اإلميان.." قالت األعراب"استشهدت هبا، 

الذى" صهيب"يكمن ىف التفكري واملشاعر، فأظن أنه مثل خربة 
صهيب مؤمن نِسى، إَذا ُذآر(البد أن خيتلط باللحم والدم نسى، 

 اخل)... ذآر، خلط اإلميان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيب

 أذآرك وأذآر نفسى أننا لسنا ىف جمال خماطبة الدين 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   10
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واإلميان بقدر ما أننا نتدارس ملاذا حضر اسم اهللا هبذا
التواتر ىف االثنا عشر خطوة لنحاول أن نرى إجيابيات ذلك

 .بلغة أخرى ىف جمال آخر
**** 

 فكأمنا قتل الناس مجيعا

 : هاىن عبد املنعم. د

نشكر لكم تذآرينا املستمر بضرورة جتنب التعميم بكل أشكاله،
 ...فهو انتزاع لفكر خاطئ قبل أن يكون إضافة معلومة صحيحه

 :حييى. د

 يا ليت نتعلم، ونصدق

 : إسالم ابراهيم أمحد. د

تاريخليه املوضوع ده موجود من قدمي األزل لو قرأنا ال
إن مأساة فرد تأخذ من ضمري: سنجد نفس الفكرة موجودة

 .التاريخ اآثر من مأساة الشعوب

 :حييى. د

 رمبا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

اىل) آامبوش(آيف استبعدت الشرطة واالطباء تعرض الشابة 
 .استغالل جنسى؟ هل مت الكشف عليها حىت يتم احلكم باالستبعاد

 :حييى. د

 واألطباء ماهلم؟ ! تستبعدالشرطة مل 

مث إنه ليس من حق أحد أن يكشف على أحد دون إذنه، مث
 يكشف على ماذا يا شيخة؟ حنن ىف النمسا وال مؤاخذة، 

مث إن الفتاة األمينة آامبوش هى الىت مل جترح خاطفها بعد
 .رحيله، ومل تقر أى شئ من هذا القبيل، حىت لو مل تستبعد الشرطة

 : هاله محدى البسيوىن. أ

 مل أفهم ملاذا زارته ىف املشرحة؟

 :حييى. د

 !هى حرة

 ما رأيك؟

 :أمحد صالح عامر. أ

هناك قدر من اخللط بعد قراءة يومية باب جديد احرتمت رد
حضرتك على موضوع التشخيص داخل التعتعه ولكىن وجدتك تقوم

املعلومات مشبالتعليم وابداء الرأى عن بعد ىف ظل نقص 
 عارف إيه احلكاية؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   11
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 :حييى.د

من حقنا أن نقرتح رأيا ناقصا آاحتمال، اعتمادا على
معلومات ناقصة، على أن نغيره حني تتزايد املعلومات أوال
بأول، ولكن ليس من حقنا أن نعلق الفتة تشخيص على شخص

 .بناء عن حملات من معلومات عابرة ىف صحيفٍة ما

 : أمحد سعيد حسني. أ

املشاعر املشوهة املربجمة الغري ناضجة، فّكرتىنوصلتىن فكره 
بالفار إللى آل الناس بتحبه ىف الكرتون، وياعيىن ظاملني

 .القط

 :حييى. د

 إيش عرفك؟ أنا شخصيا أحب القط أآثر؟! مش قوى آده

 : نعمات على. د

تعجبت ومش فامهة موقفى انا من عدم التعجب والدهشة من
، وآأىن ارى وجود عالقة ونسموقف ناتاشا آامبوش من خاطفها

وحب وحياة بينهما وأشعر أا موافقة على هذه العالقة ال
 اعرف ملاذا؟؟

 :حييى. د

 !!وال أنا

 ولكن ما املانع؟

**** 

 ىف األثنا عشر خطوة! اهللا

  :أسامة عرفة . د

ليس أفكارا مرتبة بل أقرب ما يكون ما سأعرض له هنا
املدمنني و لعصف ذهين ملا يرد على خاطري من واقع املمارسة مع

 : املتعافني و مرشدي التعايف

عن غري املدمن احلرآة الداخلية للمدمن أعلى بكثري -1
 وتتسم بالتمرد على العادية هبوطا وصعودا

السلطة من أب داخلي آافة أشكال صراع املدمن مع -2
الدينية حىت للسلطة اتمعية للسلطة  للسلطة الوالدية

 للسلطة الطبية

مدى السلوك الديين للمتعافني يف مراحل التعايف ميثل  -3
طيف من رفض لكل أشكال النصح الديين إىل حماآاة السلوك

اتمع إىل االرتداء املتعسف للدين دون التديين الشائع يف
اهلادئة واملتأنية ه باللحم و الدم إىل االستعادهإختالط

لنبض الفطرة والنمو واليت تفرز منط إمياني تديين صحي إن
 التعبري جاز

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   12
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خطوة ليس له عالقة بكل ما يثار 12أتصور أن جناح ال  -4
اخل إمنا ملا تسمح.. االميانيات والروحانيات  يف داخلها عن

االدماناملسئولية عن  به من درجة من النكوص و إخالء
وفتح باب االعتمادية على آيان أآرب حتل اموعة حمله

حيث يف ال وعي املتعايف و يف ضرب آل مناذج السلطة بالفعل
بالقبول و احلرية و التفردو ينعم املتعايف داخل اموعة
  يصبح قرار التعايف إختياره

املتعايف يف مرحلة متقدمة من منوه جتاوز إذا مل يستطع -5
موعة إىل حلقةاإغرتابية مغلقةعلى موعة يتحول هو وا

 و بالتايل ال حتقق غائية االميان احلقيقية  ذاهتا و متجمدة
و حتل مفاهيم التعايف حمل يف التواصل مع اهللا و البشر

 تصبح هي املنظومة املغلقة الدين آما أراده اهللا و

 :حييى. د

 !شكرا يا أسامة، أنتم أدرى بشئون مدمنيكم

واضح أن خربتك هذه اخلربة مثل خربة ابنىت هالة منر، الىت
ستأتى الحقا، هى خربة الذين يدهم ىف النار، أنا يدى ىف املاء

 . ىف هذه املنطقة، آل ما على هو أن أفتح باب احلوار

وخاصة آخر) 3(أآتفى هنا باملوافقة حبماس على بند 
الفقرة، مث أحذر من استعمال آلمْىت الدين وآذلك اسم اهللا

استعماال مسطحا أو) آما ورد ىف اإلثنا عشرة خطوة(سبحانه 
مغرتبا أو زائفا، آل ما أردته هو أن انبه إىل آيف يعمل هذا

 . إخل.. تتخلق  الربنامج على تدعيم التوجه الضام حول فطرة

أوافقك أيضا بالنسبة لرؤيتك الحتمال االغرتاب ىف حلقات
 . ولنا عودة) 5(مغلقة بند 

 : حممد على الشاذىل. د

ىف الوعى بكونه اخلالق الذى) آمعىن وقيمة(إن حضور اهللا 
يستحق العباده أو القوة الىت تستحق اخلضوع هلا، هو احملرك

الثقافات اخلاصة مبا ىف ذلك األساسى لكافة الديانات، وآذلك
إن عجز الفرد –) اإلجيابية(هنا ثقافة االدمان   ما أمسيتها

ىف مقابل هذه القوة رمبا هو النوع الوحيد من العجز الذى
 .جيلب الراحه للنفس ويزرع الطمأنينة

 :حييى. د

إمسع يا حممد، بصراحة أنا ال أحب أن استعمل مثل هذه
حىت تلك الكلمات الىت ال تستطيع أن الكلمات ىف هذه املسألة،

اهللا عندى هو حقيقة ، حضور"الوعى"حتتوى معناها، مثل آلمة 
واقعية آنية مستمرة، ال هو وعى، وال هو قيمة، وال هو بعد،

هو واقع مثلما أنا، )فقط(وال هو قبل، وال هو ىف السماء 
وأنت واقع، وهو الواقع الذى جيمعنا يا أخى، أما هو فهو

 اخل..ليس آمثله شئ، ال هو معىن وال هو قيمة وال هو
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 :هالة منر.أ

يبدو بالفعل أن آل مّلة عايزة تكوش على ربنا لنفسها -
املدمنني. علشان متيز نفسها او تعوض خماوفها وقلة أماا

طبعًا مستفزين جدًا ىف حرصهم على التأآيد عمال على بّطال إن
.حدش غريهم يعرفهاوإن سكتهم ما , اللى عندهم مش عند حد

,بس ىف نفس الوقت الفئات اللى متالحقة بالعار زى املدمنني
املرة( بتكون حاجتها عنيفة للتميز والتمايز عن اآلخرين 

أما من سلبيات تصدير االختالف, )دى ىف خربة إجيابية بصحيح
 ):من وجهة نظرى(والتميز 

 )جيتو(االآتفاء واالنغالق على أنفسهم 

آما(الطبيعى   تعامل والتواصل مع اتمعتصعيب ال
أى حد غري املدمنني(أو الناس الطبيعية ) يطلقون عليه

إىل درجة تصدير األحكام املتعالية ىف بعض األحيان) واانني
 وتربير االنغالق

الرتآيز بشكل قد يكون معطال الختالفهم حلساب -
 ة إنكار املتشاهبات املشرتآة بالضرور/جتاهل/جتنب

وقد يعترب(إذا آان توآيد الشعور باالختالف مييز وحيمى  -
فإنه يكشف عن وجهه اآلخر ىف حلظات الضعف واألزمات, )رد شرف

احلياتية الىت مير هبا املدمن املتعاىف بالضرورة ليؤآد على
وآأن هذا االنغالق الذى حيتمى به حيافظ, العجز/العلة/النقص

تأثري الربنامج  مما قد حيد من ,)أس املرض(ىف عمق ما على 
فالربناج ىف حد ذاته. حينها على هؤالء األآثر انغالقًا ومجودًا

منهج/دين/خترج به من اعتباره لغة  حيمل إمكانات فضفاضة
مثل أى(إال أن ما حيدد اتساعه أو حمدوديته , خاص بفئة خاصة

والناس(هو موقف املتلقى ) منظومة عقائدية أو معرفية
 ).ان على رأيكألو

 :حييى. د 

دين(األرجح أنىن مل أقصد مناقشة الدين اإلدماىن السلىب 
، وإمنا آنت أقصد الرتآيز)دين التعاىف(، أو اإلجياىب )التعاطى

)دين التعاىف(على أن دين اإلدمان اإلجياىب  –قبل ردك هذا  –
يبدو أرحب من األديان التشنجية املنغلقة على أصحاهبا، أنا

أقدم بعد رأىي ىف اإلدمان آدين وال آتحريك حنو اإلميان، بعدمل 
 .اإلبداع التعاىف

 :هالة منر. أ

تفعيل النص األساسى للخطوات االثىن عشرة هو العملية -2
,احملك الىت يقاس هبا مدى التقدم والتغيريالذى مير به املدمن
وهى الىت تكشف صعوبة تطبيق الربنامج العالجى التأهيلى

آل حسب(ته منهاج له أبعاده الدينية والروحانية بصف
)تعامله واستقباله وتطويره لالمكانية الصرحية أو املتضمنة

الربنامج شّغال إذا"يقولون   .وأبعاده املعرفية والسلوآية
 ويعربون الكلمة , "خطوهتا أو خطوته شّغالة"و, "اشتغلناه
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موّقعة"ويستخدموا آمرادف فيقولون  actionاالجنليزية 
عمل أآشن وقام", "عملت أآشن على العالقة" أو , "األآشن

موّقع"زى " موّقع"آمان بيستخدموا آلمة , "آّلم مشرفه
طّلعت الفكرة؟ شارآت"ويقولون , "موّقع األآشن"و, "أمانة

واجلرد اليومى الذى يقومون به" بيها؟ أخدت أآشن عليها؟
ملا(تفعيل هذا الفهم /ملا مت فهمه بل لكيف مت تشغيل ليس

ومن أقواهلم  ).قاموا به وما مل يقوموا به بالفعل ىف يومهم
وىف ذلك اعرتاف, "لناس معقدة  سهل/الربنامج بسيط"أيضًا أن 

ضمىن بأن مرجعيات الربنامج مستقاة من الدين والعلم
أن االنتقال به إىلو, واملعرفة االآثر مشوال وعمومية وإنسانية

معايشة وممارسة وحتريك فاعل حيدده االستبصار واألمانة وشكل
النية ومدى التفتح الذهىن والقبول والتسليم املشار إليه
واملتضمن ىف اخلطوة األوىل آلبنات أساسية ملا سوف ينبىن عليه ىف

مبستويات(باقى اخلطوات الىت يستمر تشغيلها منهاجًا للحياة 
 ).من القرار واملسؤولية خمتلفة

وأعتذر عن, على فكرة وحشىن الرد على اليوميات* 
 وشكرًا ) لنفسى اوال(التوقف 

 :حييى. د

شكرا يا هالة، منكم نستفيد ونتعلم، هذا هو املبدأ
 أسامة عرفة. الذى رددت به على د

حىت) باألآشن(ياليت املتدينني يبدأون بالتفعيل والفعل،  
 قلوهبم وقلوبنا، بدال من البداية باللفظنةيدخل اإلميان ىف

 .والعقلنة واخلطابة والرتهيب والرتغيب

 : حممد شحاته فرغلى. د

ملاذا تناولت االثىن عشر خطوة من هذا اجلانب حتديدًا رغم
علمك مبا سيثريه ذلك من أفكار مل تفلح إشارتك ىف بداية

 املوضوع من آبحها؟

 :حييى. د

 !".صلالذى ح"آسف، هذا هو 

 هل أتوقف؟

 : حممد شحاته فرغلى. د

أحيى اجتاهًا متناميًا ىف اليوميات للرتآيز بصورة أآرب على
 .. اجلانب الطىب العالجى

 .وىل تعليق أفضل أجلته لوقت أرحب

 :حييى. د

بصراحة أنا استدرجت إىل هذه الناحية، ال أآثر وال أقل،
 آثريا إن آان على أنا، فأنا ال أحيى هذا االجتاه

 : إسراء فاروق. أ
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مل أستطع فهم الفروض برجاء مزيد من التوضيح، وهل هناك
 دين زائف وأخر حقيقى؟

 :حييى. د

 عندك حق

بالنسبة لفروض اإلدمان سوف حيدث ذلك غالبا ىف يوميات
 . تالية، أو آتاب متكامل

أما بالنسبة للدين الزائف، فأى دين يفصلنا عن ربنا،
 .زائف غالباوال يؤدى وظيفته إليه، فهو دين 

 :أمحد صالح عامر. أ

هل هم يأخذون اهللا آبداية خللق شئ جديد، أم هو شئ أخر
غري اهللا ال أعرفه ولكىن اتعجب من هذا االلتفاف حول قيمة
شائعة هكذا وآأن املدمن حيتاج اىل قيمه اى قيمة تعيده إىل

 .احلياة

 :حييى. د

 .ال أعرف تفصيال

 لكلكنىن الحظت أم جادون ىف ذ

وميكنك أن تقرأ تعليق هالة منر وهو أهم من تعليقى على
 . تعليقها

حممد الشاذىل، ورفض حكاية. آذلك ميكن قراءة ردى على د
 "قيمة"احلديث عن اهللا سبحانه باعتباره 

 : أمحد سعيد حسني. أ

فكره اهللا ىف االثىن عشر خطوة بْتفجر معانا داميًا إشكالية
حييى. ري بنحتاس فيها يا ريت يا دوآت" اجلرب واالختيار"

 ..تشاور عليها

 :حييى. د

االثنا عشر خطوة؟  –مثلك  –يا عم أمحد، وهل أنا أمارس 
:أنت األوىل بالقيام بتوضيحها لنا أآثر، االثنا عشر خطوة
أعتقد أا ممارسة ناجحة تستلهم طبيعة بشرية ممتدة، وأنا

مان، ولكن ىف حقلأتعلم منها ومنكم، ليس فقط ىف حقل اإلد
 .األديان واإلميان واحلياة

**** 

 )2-1(لعبة الطيبة بني أصدقاء املوقع 

 حممد إمساعيل. أ

 آيف توجد الصفة بداخلنا بكل هذا التناقض؟

 :حييى. د
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 !!اللى حصل

 :العزيزنرمني عبد . د

أقرتح نشر نص اللعبة قبل أسبوع أو اثنني ىف انتظار
 .مشارآة جديدة، مث مناقشة اإلجابات

 :حييى. د

 .حاضر

 :مشرية أنيس. د

 أعتقد أن التناوب بني طريَقىت العرض مناسبة أآثر،

بقراءة(فالطريقتني أثريتاىن على املستوى الشخصى 
األخرى وبتوضيحاتاستجاباتى مرة ثانية مع االستجابات 

وفرصة لرؤية") سر اللعبة"وعرض استجابات الربنامج (حضرتك 
 .أوسع

 :حييى. د

 .شكرا، ربنا يسهل مرة أخرى

 لعبة الطيبة: رمي. أ

إلجابات املشارآني واملقارنة بينها عجبين أوي العرض
الطريقة بالنسبة واقرتح هذه, والتعليق عليها هبذه الطريقة

 .إذن اهللالأللعاب القادمة ب

 :حييى. د

 .ربنا يسهل

 توضيح الزم وإجابات خمتصرة: إسالم أبو بكر. أ

 ؟)باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -1

...... 

للدآتور مصطفى حممود و هى بعنوان، ومن آل ىف حلقه... 
عن شئ مجيل جدا سوف تكلم الرجل العظيم. شئ خلقنا زوجني
 ، آلنا نعلم ان االزهار ما هى اال ه باجيازاسرده من بدايت

اعضاء تناسليه للنبات العجيب ىف االمر ان هذه االعضاء
اتذآر هذا(التناسليه زهيه االلوان وعطره طيبة الروائح 

جانبيه دائما حني اذهب اىل املستشفى امر بطريق مرصوص على
وقد علل دآتور) الزهور واشم روائحها الذآيه وابتسم 

اهللا اراد ان يشارك آل خملوق ىف احتفاليه مصطفى على هذا بان
والن النباتات ىف التلقيح ملاذا آى يتوفر الغذاء للمخلوقات

الدرج االسفل من اهلرم الغذائى فكان البد ان يتم حكمها
  إخل.... هذا بشيء من
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 :حييى.د

سأتوقف عند هذا احلد من رسالتك الطويلة جدا، فأنا ال
مثل هذا املنهج السطحى مجلة وتفصيال ال منأوافق على 

.مصطفى حممود وال من الشيخ الشعراوى رمحه اهللا وال من د.د
ذات مرة قلت. زغلول النجار غفر اهللا له وأنار بصريته
إدعى ىل يا شيخ: "للدآتور مصطفى حممود حني آان يداعبىن قائال

اىلإطمئن، أنا واثق أن اهللا سبحانه وتع: ، قلت له"حييى
سيدخلك جناته بالرغم مما تقوله، وليس بسببه، فضحك طويال

 .بطيبة ومساحة

آسف يا إسالم فلن أرد على بقية استطراداتك على موقفك 
من األديان ألا شاملة ومل تتحدد ىف نقطة بذاهتا ميكن الرد
عليها، وسوف أآتفى بإثبات ردودك على اسئلة امللحق، وأيضا

فقد 4،3،2بالتعليق على ردك على األسئلة سوف آما أآتفى 
 .اختصرت السؤال األول

 إسالم إبو بكر. أ

 ما عالقه ما يسمى الروحانيه بالدين ؟ -2

هو الروحانيه وحنن ليس هناك عالقه فمنبع الدين: اإلجابة
ندين لدين على اختالف اشكالنا وادياننا الن السر الكامن

نيه والروحانيه هنا هيتعطشا هللا هي الروح او الروحا بنا
الفعل اخلاص بالروح االخذ والعطاء اجلوع والشبع، املعراج

 . االعظم

 :حييى. د

الكالم صعب، ومتداخل، رجعت لألصل الذى أرسلته يا إسالم
 بال طائل، مل تتضح ىل األمور، عذرا 

ال أوافق، وأرجو أن يكون قد وصلك ملاذا ال: عموما أنا
آل تنظريى، يا أخى إذا آان ربنا قال أستعمل آلمة الروح ىف

أليس هذا عذرا آافيا" قل الروح من أمر رىب"اا من أمره 
لنتجنب آل هذا االختزال، والتجريد، والبعد عن اجلسد وعن

 البيولوجيا وعن الواقع؟

 إسالم إبو بكر. أ

 و االميان؟ ما عالقة السلطة الدينية بالدين -3

 ..ال تعليق: اإلجابة

 :ىحيي. د

ال"أقصد على (وأنا أيضا ليس ىل تعليق على تعليقك 
 ").تعليقك

 إسالم إبو بكر. أ

 ؟)األمشل باملعىن(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -4

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   18
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هى آعالقة الدين او النصوص الدينيه باإلعجاز: اإلجابة
 هبا العلمي اخلاص

 :حييى. د

عليهال ال ال، ال أوافقك أبدا على تعليقك هذا، وقد رددت 
 سالفا

 إسالم أبو بكر. أ

مل آل هذا العذاب ىف"هل قرأت مقال مصطفى حممود : حييى. د
 "حياتنا؟

 :حييى. د

قلت لك أنا أحب هذا الرجل يا إسالم، وأعتقد أنه.. 
فنان مبدع، وقاص مجيل، قبل أن يقوم هبذه املهمة الصعبة الىت

)ا مسطحةالىت اعتربه(تورط فيها، وأعرتف أن طريقته املبسطة 
 .قد ساعدت شبابا آثريا أال ينزلقوا إىل الناحية األخرى

أما فكره وتنظريه وما ميكن أن يسمى فلسفته فهذا شئ
 .آخر

 .شكرا يا إسالم

**** 

 األسطورة واملعىن

 : حممد شحاته. د

ى آيف وصلتىن حماولتك من خالل هذه املقتطفات أنكال أدر
أن تطرح، نقد الدين طقوسا، ونقد العلم: تلمح مبا قد أردت

 .أرقاما

  

 :حييى. د

النقد ليس رفضا، وآل شئ عندى هو قابل للنقد، حىت أننا
نقد: النقد احلياتى"جملة " اإلنسان والتطور"أمسينا جملة 

، نقد السلوك، نقد الطب،العلم، نقد الدين، نقد احلياة
 "..نقد النقد

 .ما رأيك؟

  : مشرية أنيس. د

 (ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات -1س
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت

انا بكون داخلة اجلامع وانا خايفة حد يعلق على -1ج 
لبسى و اىن ما ينفعش أصلى بلبسى ده أو يعلق على طريقة

 ).انا حمجبة(صالتي 
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 :حييى.د

 ما عالقة هذا بذاك؟

يتفق مع ما آنت آيف تعاملت مع املقتطف الذى مل -2س 
 تعتقده أو تعرفه؟

 )مل ترد مشرية أصال!! (التعليق -2ج

 :حييى. د

 .يا ترى ملاذا جتنبت يا مشرية الرد على هذا السؤال بالذات

رفضته على مثل هذا املقتطف؟ أم  هل أجلت احلكم - 3س
 رفضته ورفضت الكتاب برمته، أم ماذا؟ابتداء؟ أم 

حضرتك و طلبك حملاولة بداية حاولت تأثرا مبقدمة - 3ج 
 االستيعاب و الفهم أوال و تأجيل اصدار األحكام ان أفعل

 .قدرت على هذا أحيانا و أحيانا أخرى رفضت...ذلك

 :حييى. د

 . شكرا على أمانتك وحماولتك

 (ن هذه املعلوماتماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك م - 4س
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت

 )مل ترد مشرية أصال!! (التعليق -4ج

 من مرضاك؟ هل واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت - 5س

نعم أواجهه يف املعتقدات و األساطري اليت متألوعيي أنا -5ج
 فمثال؟....مرضاي و

 :حييى. د

استشهدت هبا،ونفرد هلاآسف على عدم ذآر احلالة الىت 
 .نقاشا خاصا ىف باب رأى على موقف يوم األحد القادم

الناحية العملية تنتمى مهنتك من  هل شعرت أن -6س
 العلم أم الدين أم األسطورة؟: أآثر إىل

 معا؟ اىل آل هذا -6ج

 :حييى. د

 هذا طيب. شكرا

هل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حول ما -7س
  من موضوعات؟ أثارت

 خصوصا الكالم عن األساطري.....نعم:  7ج 

مع مرضى قد ميرون هل من واجبك وأمانتك، وأنت متارس مهنتك - 8س
 عليهم؟ مبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أآثر، قبل أن حتكم
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  و أحاول هذا على صعوبته و تقصريي.....طبعا: 8ج 

عندك أسئلة أخرى تريد أن هل أثارت هذه املقتطفات-9س
 تطرحها؟

 نعم : 9ج 

  ما هى؟ -10س

ميكن أن تساؤالت عن عالقة الدين باألسطورة و هل -10ج
 نظرى؟ يكون هناك مصاحلة بينهما من وجهة

 : مدحت منصور. د

 :بعد القراءة مل أشأ اإلجابة مباشرة وأنتظرت عدة أيام

مل يتطرق التفكري ىب إىل أغلب هذه املقتطفات بذلك -1
 الوضوح

فة املقتطفات منطقية وآانت القراءة الثانيةوجدت آا -2
 .أآثر عمقا وأقرب ىل

أجلت احلكم على الكتاب آله بعد القراءة الثانية -3
 .الىت آانت بعد يومني أو ثالثة

 :حييى. د

أرجو أن تصرب على! شكرا، هل يا ترى عندك الكتاب األصل؟
بغضالكتاب آله، فهو يستأهل أن يؤخذ جبدية، ألنه آتب جبدية 

 .النظر عما تتفق معه أو ختتلف

 : أميمة رفعت. د

قرأت املقتطفات ثالث مرات، وقد بدا ىل ىف القراءة األوىل
وآأن هناك آلمات بعينها ومجال. أنىن أوافق على اغلب ما هبا

هلا أآثر ظهورا ووضوحا لعيىن ولعقلى عن بقية اجلمل، وجتد
 .صدى مقبوال ىف نفسى

عجبت من وضوح املعىن اإلمجاىل وفهمىىف القراءة الثانية ت
واحلقيقة أنىن غري. اخلاطئ ملا تصورت أنىن أفهمه جيدا أول مرة

  !!!هذه املقتطفات مرتاحة ملعظم

وألنىن أعلم أن الغرض من هذه النشرة ليس مناقشة
حد ذاهتا، فسأآتفى بأمثلة قليلة ألوضح ما املقتطفات ىف

 ...أعجبىن وما مل يعجبىن

ليس –املقتطفات عندى إنطباعا بأن هناك  ترآت هذهفقد 
األسطورة والدين من بل ما يشبه الصراع بني –فقط حدا فاصال 

وصفحة 24مقتطف صفحة : ناحية والعلم من ناحية أخرى مثل
 .يعجبىن هذا ، مل27

ىف أن العلم قاصر 28آما أنىن ال أتفق مع املقتطف بصفحة 
األمور وأنه ينتظر لريى ما حيدث ليعطيه معىن،  على الظاهر من
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وأظن أنه لو مل يكن لدى أى عامل خمزون من األسطورة
والفلكلور ملا توفرت لديه املادة اخلام للخيال الذى هو
املثري األول للفضول العلمى، وملا تقدم العلم قيد أمنلة عن

مث ملاذا. الظاهر الذى تراه العني وتدرآه احلواس، وهو قليل
الظواهر؟ الظن بأن العلم يفقد لغته إذا ما حبث عما وراء
 ما هذا احلد الفاصل املخيف بني العلم ومعىن احلياة؟ 

 :حييى. د

لك حق ىف حتفظك، لكنك تتكلمني عن نوع من العلماء مثل
أينشتاين، ولعل الكاتب يقصد ما آل إليه العلم املؤسسى،

وليتاريا احلديثهحيث ميثل آثري من العلماء اآلن طبقة الرب
وتستغلهم الشرآات إياها لإلثراء، ال أآثر وال أقل وهلذا

 .حديث طويل

 : أميمة رفعت. د

 عن   اجلديدة   بنظريته   آوبرنيكوس   وجاء (24مقتطف صفحة 
 وعن   الدين   عن   العلم   ل  الستقال   فاحتة   آانت الىت  الشمسى    النظام 
بفكرة دوران الكون متسك رجال الكنيسةأعتقد أن )  األسطورة 

 حول األرض وبالتاىل بإرساء نظرية فوقية اإلنسان على آل
املخلوقات، مل تكن أصال متسكا بأسطورة بقدر ما آان هلا من

اليد العليا على اتمع بإعتبارهم غرض سياسى جيعل للكنيسة
ما للعلم بقدر ممثلى املسيح اإلله اإلنسان، فهى مل تكن رفضا

آانت خوفا من إيار ديكتاتورية دينية أرساها رجال الدين
وعلى أية حال هذه الفكرة مل تتغري. ىف هذا الوقت ىف اوروبا

عديدة، فهو مل ينشر نظريته إال بعد رحيل آوبرنيكوس بسنوات
 ... ىف حياته

 :حييى. د

أنا أرى أم لكى يتمسكوا بأن تظل يدهم هى العليا،
 .فالنتيجة واحدةرفضوا العلم، 

 : أميمة رفعت. د

ال أستطيع رفض آتاب مل أقرأ منه سوى بضع مقتطفات من
 . ولكنىن لست متحمسة له آثريا سبع صفحات فقط،

 :حييى. د

عليك بقراءته إن شئت، وآان لديك الوقت، مث نرى، فهو
 آتاب يستأهل، 

 :واآلن إىل إجاباتك عن األسئلة

 : أميمة رفعت. د

 ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات: السؤال
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت(
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الحظت وجهليست املعلومات ىف حد ذاهتا، ولكنىن : اإلجابة
الشبه بني القراءة اإلنتقائية املضللة و اإلستماع اإلنتقائى

 . املضلل للمريض

 :حييى. د

 جيوز

 : أميمة رفعت. د

األفكار أو التساؤالت منهل واجهت مثل هذه : السؤال
 مرضاك؟

مرضى الفصام يدخل الدين نعم آثريا، وخاصة مع: اإلجابة
 واألسطورة والعلم آثريا ىف هالوسهم وضالالهتم وخاصة

 .البارانويد

 :حييى. د

ما رأيك لو مل تسارعى بتسميه ما يقولون هالوس وضالالت
 .وإن آان ليس عندى اسم آخر

 : أميمة رفعت. د

هل شعرت أن مهنتك من الناحية العملية تنتمى:السؤال
 الدين أم األسطورة؟ العلم أم: أآثر إىل

ال أستطيع الفصل هبذا الوضوح، بل أنىن أحتاج: اإلجابة
 .الثالثة لعدم الفصل بني

  

 :حييى. د

 عندك حق

 : أميمة رفعت. د

هل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حول: السؤال
  ارت من موضوعات؟ما أث

نعم، أضافت إىل األوراق الىت ارتبها اوراقا: اإلجابة
 .أيضا إىل الرتتيب ىف حاجة هى -آنت قد نسيتها -اخرى

 :حييى. د

 على الربآة

 : أميمة رفعت. د

هل من واجبك وأمانتك، وأنت متارس مهنتك مع: السؤال
قبلمبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أآثر،  مرضى قد ميرون
 أن حتكم عليهم؟
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جبانب الواجب" الفضول"إضافة  بالتأآيد، وأرجو: اإلجابة
 .واألمانة

 :حييى. د

 شكرا

 : أميمة رفعت. د

أخرى تريد هل أثارت هذه املقتطفات عندك أسئلة: السؤال
 أن تطرحها؟

أثارت أفكارا ليست بالضرورة أسئلة، مل تتضح ىف: اإلجابة
 التجربة أسعدتىن هذه.... و حتتاج إىل بعض الوقت ذهىن متاما

 :حييى. د

 شكرا مرة أخرى

* * * 

 تقاسيم على لوحات األحالم

 : حممد املهدى. أ

أرى أن هذه احملاولة لنقد األحالم أفضل من تفسريها فهى
تعطى للمتلقى مساحة أيضا أن، آما أا "إبداع على إبداع"

 .يكون مشارآًا ىف هذا اإلبداع وال يقف عند حد التلقى السلىب

 .أفضل نقد األحالم هبذه الطريقة

 :حييى. د

 .شكرا، والرد التفصيلى سريد حاال

 : مدحت منصور. د

سعدت جدا برحلة أخذتىن بني احللم والتنويعات، وأقول
لية أن أضع تنويعات علىبصدق أن األمر حيتاج شجاعة ومسئو

إبداعات األستاذ، قد حيدث هذا قريبا ولكنه حيتاج إىل الكثري
 .على الربآة. من الصدق

 :حييى. د

أرجوك يا مدحت أال تفعل متعجال، ألنىن بعد أن فتحت الباب
على مصراعيه شعرت مبسئولية ثقيلة، وأنىن ممتلئ رعبا،

فأعذرىن أنت ومن وصلته، حىت الختتلط األوراقفأغلقته متاما، 
الرسالة األوىل، ألنىن سوف اقتصر ىف هذه املرحلة على نشر

حىت ال ختتلط األوراق،: تقاسيمى اخلاصة حبذر شديد مرة أخرى
وقد أشري إىل ما يصلىن ىف بريد اجلمعة وليس ىف يوم اخلميس، يوم
حمفوظ، وذلك دون نشره آامال حىت يتحمل آل واحد مسئولية ما

، آسف مرة أخرى، لكنىن شعرت أن هذه أمانة أنا مدينحياول
 .هبا لصاحب النص هكذا
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 :أميمة رفعت.د

على آل هذا التحفظ على ال أوافق متاما، إذا مسحت ىل،...
)حتفظت على تفسري احللم برموزه: (النقد والتفسري والتحليل

من)... الشعر ال ينقد إال شعرا) ( أرفض نقد الشعر بشرحه(
القراءة والنقد، من حقك ايضا أال حتب هذه الطريقة ىفحقك 

حق أن تعرب ىف املنطقة الىت يزدهر فيها إبداعك، ولكن من
اآلخرين أيضا أن حيبوا التفسري والشرح البسيط، فهذا ال يقلل

من قدر النص، وهناك اناس ال يلهمهم -طبعا - من قدرهم وال
نقدا عاديا أو النص الشعرى إال إذا قرأوا له تفسريا أو

مرآبا، فالناس ختتلف واإلهلام يأتى بأآثر من طريقة ومن
طبعا هؤالء رمبا جيب أن. ختطر على بال أحد مصادر قد ال

أقرتح على اإلطالق يبحثوا عما يريدونه ىف مكان آخر فأنا ال
 .التعميم أنا فقط أحتفظ على.. أن تكتب ما ال تريده

 :حييى. د

 فض أو التعميم أنا آسف، مل أقصد الر

أنا فقط أرفض اإلصرار على اهتمام الناقد الزائد ىف
حماولة البحث هبدف العثور على رمز هنا أو حماولة ختليق رمز

 هناك يفسر النص، 

أنا ال أفضل هذه الطريقة ولكن ليس من حقى احلكم بالرفض
آنت دائما آلما اضطررت إىل مثل ذلك، خاصة على من يفضلها،

، ضقت هبا، ولعلك الحظِت أنىن مل أجلأ إليها ىف حوالبشكل مباشر
حلما إال مضطرا ىف بضعة أحالم، آان الرمز هبا أصرح من أن 53

أهرب منه، وحىت ىف هذه األحالم مل أجلأ إىل تفسريها مفتِعال أبدا، 

أنا أوافقك متاما أن آل شيخ وله طريقة، لكنىن أعترب
اءة، ليس بالضرورة بطريقةالنقد إبداعا على مستوى القر

استاذى حممود شاآر على قصيده الشماخ أو طريقة تقاسيم على
األحالم الىت بدأت أحاوهلا منذ األسبوع املاضى، وإمنا إعادة
تشكيل النص من منظور الناقد مبدعا هو اإلبداع النقدى،

 وهذا ليس تفسريا وال تأويال وال فك رموز، 

 رأى  أما من يرى غري ذلك فله ما

 .وىف آل خري

 : أميمة رفعت. د

التقاسيم املوسيقية، وأعجبىن أآثر تعبري أعجبتىن فكرة
أختيلها لوحات مرسومة، تقاسيم على لوحات، و قد حال ىل أن

 ..مكتوب فتجمع املوسيقى بالرسم، و ليس تعبري جمازى لنصوص
غريب أن يثري الفنان مؤثر ما فينقله من خالل عمله، هو

ليعربوا عنه بطريقتهم دون أن يعرفوا متاما إىل آخريننفسه، 
حمفوظ، بعد أن إنتهت ملهمة -هنا ىف األحالم –وآأن . ماهيته

 منه، قد سبحت ىف مساء اإلبداع لتنثر من إهلامها على
 !يبدوا أنىن قد شطحت بعيدا..... آخرين
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 :حييى.د

ال، أبدا، لعلك شطحت قريبا، وأرجو أن تتابعى حماوالتى
بأوال ألنىن قد اتوقف عنها آما توقفت عن حماوالت النقدأوال 

حلما، أنا أتوقف حني أفشل أو أبتعد عما 53التقليدى بعد 
آنت أرجو، أو أحسبه األوفق، لذلك فأنا ىف أشد احلاجة إىل من

 .، أو غري ذلك، ربنا يسرت"ال"أو " نعم"يقول ىل 

 : أميمة رفعت. د

التعبري عما اثاره النص إقرتاحكم بتغيري النقد إىل قبل
أقرب إىل صورة، للوحات بنص آخر، قفز بذهىن خاطر، أو هو

مث فنان، تثريه فكرة ما، فريسم لوحة اخرى مستوحاه من األوىل
أخرى مث أخرى، حىت تكتمل ىف معرضه سلسلة آاملة لنتاج

مث تابعت يوميىت اخلميس واجلمعة .مشاعره ناحية مؤثر بعينه
ختيلت! ما آل هذا الثراء.. يا اهللا ....ت جدااملاضيتني وسعد

آتابا جيمع أحالم حمفوظ، وآل حلم يتبعه على األقل مخسة نصوص
".من وحى جنيب حمفوظ"مستوحاه منه، وليكن اسم الكتاب مثال 

 ...فيكون به مائتا حلم وحواىل ألف من النصوص املستوحاه

 :حييى. د

على فتح هذاأرجو أن يكون قد وصِلك تراجعى وحتفظى 
مدحت منصور حاال،. الباب اآلن، وهذا آان ضمن ردى على د

وأن وتعذريىن ىف اختاذ هذا القرار حرصا على عدم خلط
 .األوراق

وسوف أآتفى مبثل بعض تداعيات االبن رامى عادل، احرتاما
ىف املرحلة –وترحيبا، أو آعينة، لكنىن سوف أقصر التجربة 

من هذه –اجتهادا، وحني أنتهى على ما أحاوله  -احلالية
 .املرحلة، قد نتناقش ىف آل ما آان، مث نرى املمكن

وهذه عينة خمتصرة ملا ميكن نشره ىف بريد اجلمعة وهى لغة
خاصة باالبن رامى أساسا آما تالحظني، وهى ليست بالضرورة

 ".نص على نص"

**** 

 حلم جنيب حمفوظ: رامى عادل. أ

 ,ثدى الطبيعه االم وتصلب جف
 .يتم سحبه إمهاال  من قبل ان ادغاهلا املقفره له تنبات 

 بداخل شرايينه لألبد وجتمدت الدماء
 ,..وحتالفت قلة البخت مع عمى االقدار

 .يتالعب بأساريره مازال الطرق اخلافت 
 .أطرافه باحلنو فتقشعر يشعر مازال

 :حييى. د

مدحت منصور، سوف أثبت هنا ىف الربيد. آما وعدت د: يا رامى
 .بني احلني واحلني بعض طالقة مثل هذه التداعيات احملدودة، ال أآثر
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 نبضة قلب:رامى عادل.أ

 سهراية 

 دمع وخبايامع 

 مسك

 ظل عصايا

 ريشة بومه واقعه من غراب طاير بيقول آاك

 رحية شنطة املرحوم، والقرب مظلوم وعد بالسفر

 :حييى. د

 .وهذا أيضا هو من نفس القبيل، وليس مستثارا بنص حمفوظ

 ن من خلف األقنعةدمعتا: رامى عادل. أ

 :يا عم حييى

 آنت بارمسلك صوره وانت تصارع املوج العاتى

 ,أحالمك الطائشه وتطارد 

 .ويداك تبطش. وزيف التجربه يعمي 

 .وأخرى تلطم 

 .ومتتطيه واملوج يسابقك 

 .بس يا الف خساره النت فصل 

 :حييى. د

 ياه يا رامى

أنشرها؟ وأنا مل !)دمعتان(أين عثرت على هذه القصيدة 
ىف اليوميات؟ هل هى يا ترى ىف املوقع؟ لست -على ما أذآر –

 .متأآدا

 نبضة قلب : مدحت منصور. د

 إذ أنه باق آجذوة هلب،, و مل ميت مات

 باق آضوء الفجر يقلب القلوب،

 .أن حيدثه فأدرك أن الرب يسمع نبض القلب أراد, نادى ربه

 .ليكون الكل ىف واحد أراد أن خيرب اإلله بأنه يعلم أنه خلقنا

 .احلياة و آه لو يعلم الناس أم هكذا خالدون ما دامت 

 :حييى. د

 )!طبعا(ال تعليق 
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