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 :مقدمة
آدت أعدل عن احلوار هذا األسبوع، رمبا لثبات األصدقاء هم هم، 

 !!عيب على هذا. آسف
 اآتشفت أم هم األوىل، واألنبل، واألطيب، عْذرًا ساحموىن، 
 . أهال يا آرمي  

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة: آرمي حممد شوقى. د
بصراحة أنا خدعت ىف العنوان، وآنت أنتظر ان تكلمنا عن

  .السعادة، أو عن راسل

يعرف بتأثري الفراشة ىف ذآرىن آالمك عن البدايات مبا
الىت تعرف خطأ باسم نظرية(نظرية املادة األولية 

تغري بسيط ىف املادة االولية إن أى. والىت تقول) ىالفوض
 قد ينتج عنه تغري رهيب ىف الناتج النهائى ال يتناسب

إطالقا مع التغيري األول البسيط، فلو خفقت أجنحة فراشة
آفيال حبدوث األعاصري ىف ما بالصني الشعبية آان ذلك

 .الواليات املتحدة االمريكية

 حييى. د
احدة، مث إىن علمت مؤخرا من مصدريا عم آرمي واحدة و

علمى موثوق به أن حكاية هزة جناح الفراشة هذه ليست
 بأسس ، مرتبطة"نكتة علمية " حقيقة علمية بقدر ما هى

وليس علم الفوضى، ال(،  chaos  science الشواش  علم
، وهى نكتة شارحة مجيلة، لكن اجلهلة أمثاىل صدقوا)ختف

ذلك العامل" ما، وحني صحِحىن أا حقيقة علمية لفرتة
اجلليل، خجلت من نفسى وقررت أن أبلغ آل من يستشهد هبا

 !!.أن هذه املعلومة نكتة علمية، ال أآثر

 آرمي. د
هل تكون آتاباتك هى خفقان أجنحة الفراشة؟ ، و هل... 

 تصل تعتعتك اىل ما وصلت اليه تعتعة جان جاك روسو و
الرائع النتظام هذه اليوميةفولتري؟ أحييك على التزامك 

ووددت لو اطلقت على سيادتك لقب الذى ال ينام و ال يرتك
 !احدا ينام
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 حييى . د
ليس هكذا متاما، ولو أنك بذلك ذّآرتىن بإهداء الصديق

"حممد القدوسى"عبد الرمحن األبنودى ىل آتاب حوارات 
الشاعر) "أنا(آاتبا ىف إهدائه هذا الكتاب إىل فالن 

 هذا تكرمي عزيز من شخص عزيز،"رجل ال ينام"... "الواعر
 حني قرأت عبارتك هل هى مصداقية- متمحكا–فتساءلت 

أنا اعترب النوم مبا حيوى من نشاط: باالتفاق، لكن عندك
حامل، وليس جمرد األحالم، هو ثروة إبداعية رائعة، لست

 !!مستعدا للتنازل عنها بأى مقابل قال ال ينام قال

لتري من؟ وروسو من؟ هل تابعتيا عم صّل على النىب، فومث 
يا آرمي انغالق دائرة احلوار علينا؟ لقد مهمت أن أعتذر

أين الزمالء النفسيون الذين ال يكفون) املقدمة(اليوم، 
عن تقبيل بعضهم البعض ىف أروقة املؤمترات إياها؟، لقد

ىف موقع الشبكةنزل اسم موقعنا هذا منذ أآثر من أسبوع 
فأتيح ملن  www.arabpsynet.comنفسيةالعربية لألمراض ال

يدخل هذه الشبكة أن يعرف املوقع وميكنه أن يتابع هذه
ال ِحس، وال خرب،: اليومية وغريها إن شاء، لكن ياعم آرمي 

فإما أا ال تستأهل، وإما أن جناح فراشىت مكسور، ومع
 .ذلك فالربآة فيك، وفينا

 عن املصداقية باالتفاق الطويل  :آرمي. د
ألكسندر" تاخرأتذآر اىن قرأت ىف موضع ما أنه لو  

عن تسجيل اخرتاعه للتليفون بامسه ساعات،" جراهام ِبل
اخر توصل إىل نفس االخرتاع ىف نفس لسجل االخرتاع باسم عامل

 .الوقت تقريبا

                                           حييى . د
، ُترى هل صدقت افرتاضى بشأن!!إذن فقد وصلتك الرسالة

حكاية العقل البشرى اجلمعى، الذى يشكل نظرياته
وإبداعاته مث يعلنها من خالل بعض األفراد الصاحلني لذلك،

 .وهل وصلك ما وصلىن من تداعى هذه الفروض يا ترى

 ميآر. د
 راسل، آالمك عن داروين، و) ىف انتظار(

 .شكر اهللا سعيك 

          حييى . د
هى" أن شكر اهللا سعيك"هل تعرف يا آرمي ! عّظم اهللا أجرك

الدعوة الىت تقال ملن يذهب للمواساة ىف عزاء، وأن الرد
 أعرف أنك ال تقصد ذلك لكن؟"عظم اهللا أجرك"عليها هو 

يى اآلية الكرمية الىت أآررهاأحضرت ىف وع" سعيك"آلمة 
: "...ليل ار، والىت نبهىن إليها حممد إبىن، والىت تقول

..،"وأْن ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى
 .احلمد هللا

   :آرمي حممد شوقى. د
حول آتاب جيد عن السعادة،!! رادات طريفة وسخيفة استط(

 )برغم آل شئ
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فقط إمسح اتفق معك متاما ان البحث عن السعادة هو ضدها،
من وجهة-أفضل ما قرأت عن السعادة ىل أن أضيف هلوامشك

"إميرسون رالف والدو" وهو قول الفيلسوف االمريكى -نظري
يسعه ان جيلب لك السعادة احلقة إال فال شئ..... "...

جورج برنارد واملقولة األخرى لأليرلندى الساخرنفسك، 
أتعس الناس على وجه األرض هو من جيد وقتا آافيا: شو

 ؟!أنا سعيد أم ال ترى هل: ليسأل نفسه

 :حييى. د
وجدت" السعادة"حني دخلت يا آرمي إىل الّنت أحبث عن آلمة 

عظماء،عشرات التعريفات والتنبيهات والتحذيرات من 
وهى مثلما أوردت أنت اآلن،،"سفة، وحكماءومبدعني، وفال

وقد انبهرت بأغلبها فعًال، ولعل العشرة حمكات الىت
آتبتها ىف اية تلك اليومية هى مستوحاة ولو بعضها على

 لكنىن عدلت-األقل بشكل غري مباشر من بعض هذه التعريفات
ىف آخر حلظة عن إثبات آلمات هؤالء العظماء ومناقشتهم،

 .دت أن املسألة حتتاج حبثا مستقالألنىن وج

 آرمي. د
أخريا مبناسبة آالمك عن راسل حيكى أن هذا الفيلسوف
الربيطاىن قد طلب إىل تالمذته ىف أحد االمتحانات أن يكتبوا

،"الال أدرى" واملتشكك، وامللحد، الكافرعن الفرق بني 
 وآان االمتحان صبيحة راس السنة اجلديدة فكتب أحد

 اهللا وحده هو الذى يستطيع اإلجابة على مثلإن: الطلبة
 .طيب و آل سنة و انت... هذا السؤال

عشرة على عشرة هللا،: ضحك برتراند راسل وآتب على الورقة
 !!!.وأنت طيب....،لكوصفر على عشرة 

                                                      حييى . د
قد خبست هذا الرجلأخشى ما أخشاه يا آرمي أن أآون 

العظيم حقه، فقد بلغىن شفاهة من البعض أنىن بنقدى
ملفهوم السعادة هكذا، آنت أنقد ما جاء ىف آتابه هذا

 على فكرة جاءىن من صديقة، أنه آان".انتصار السعادة"
conquestعندى حق ىف رفض آلمة انتصار ترمجة لكلمة 

 آلماتفخطرت ىل" (السعادة" "انتزاع"واقرتحت آلمة 
–) أفضل" انتزاع"السعادة، لكن " اقتناص"مكملة مثل 

،)انتصار السعادة(فرٌق يا آرمي بني أن السعادة تنتصر 
، ولعل هذا ما أراده راسل الذى"ننتزعها انتزاعًا"وأن 

 .يبدو أنىن ظلمُته دون قصد

 مع أنىن–أرجع إىل هذا العظيم العظيم راسل، وأعتذر له 
يومية، ونفيت متاما أنىن أناقش آتابهأشدت به طول ال

"علم السعادة"بالذات، وآان اعرتاضى آله على آتاب 
، وما"وجهات نظر"أمحد مستجري ىف . د.الذى خلصه املرحوم أ

من سعادة لفظية، أو سعادة خامدة، أو سعادةيقابل ذلك 
وأشعر وآل ذلك مل يرد أصال ىف آتاب راسل،، مطمئنة ساآنة
 نعطيهلعلنالعودة إىل بعض حمتوى آتاب راسل أنىن ملزم با

 .بعض حقه
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 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: آرمي حممد شوقى . د
العاطفى املوجود على أعتذر عن وضع االسم املناسب للتعبري

آتشفت حاالوجه السيدة الفاضلة لسبب بسيط جدا هو انىن ا
أتوقف يوما ألفكر و مل اعرف يوما ما هو الفرق بني انىن مل
احلزن، واألسى، اآتئاب، أسى، رعب ، أمل، خزى، ما هو

و بالتاىل اجد صعوبة ىف االستجابة انكسار، هــم ، َغـم
 .فاإلجابة

 آان على وجه3آل ما أتذآره ان التعبري ىف الصورة رقم 
  و ترك هلا مخسة أوالد ىف سن الشبابجارتنا حني توىف زوجها

رمبا أغري رأىي و أحاول،" ذهول"وميكنىن أن أطلق عليه 
 .واضحة هنا واآلن ولكنىن أجد صعوبة

أما عن تقدمي الكتاب ىف اليومية فأنا اسجل موافقىت
لن تكون هذه اليومية هبذه املتعة ما مل تكن...الشخصية

 لك على حريتك و تفعل ما حيلو

   ى حيي. د
جمرد إعالنك هذه الصعوبة، هو ما سعيت إليه من تقدمي
هذه الصور آعينات، حىت نراجع أنفسنا، وحنن نستعمل
ألفاظ العواطف هبذه السهولة، وآأا تعىن عند آل واحد

)عواطفنا(منا نفس املعىن، بل إننا أصبحنا نصف مشاعرنا 
د، يقول الواح"أنا حزين"بألفاظ مستورده، وبدال من 

، وسوف أرجع ىل ذلك تفصيال ىف يومية غد"أنا دبرسد"منا 
، مث إنىن لن أآف عن شكرك على تشجيعك أن آخذ)السبت(

 ،)وبالش حريىت هذه(راحىت 

 .مث تعاىل معى اآلن إىل صديقك ىف اسرتاليا ابن أخى 

 حممد أمحد الرخاوى. د
من أآرب آفاتنا وعالمات إفالسنا الصارخ أننا نتكلم عن

صور اإلسالم األوىل لكى نثبت أن اإلسالم مية مية بدل أنع
نعيش اإلميان آقوة دفع حيوية ألى وجود صادق باعث على

 .بالفعل هنا واآلن... إثبات

     حييى . د
 هلجتك أصبحت أهدأ يا حممد، لكن صوتك مازال عاليا، 

من اخللط الذى يصل الناس مبجرد" أنا ُغُلب غلىب"بصراحة 
سبحانه" اهللا"أو حىت آلمة " إميان"مل آلمة أن أستع

وتعاىل، حىت أنىن آثريا ما أجلأ إىل اسم آخر من أمسائه احلسىن
 .حىت ال يصل للمتلقى ما مل أقصده

 املصداقية  :حممد أمحد الرخاوى. د
تستقيم إال باميان مقرون بفعل طوىل وعرضي، ا الإن الدني

وغباء وسلبية فردى ومجعى، طول الوقت واال فهو استمناء
 وموات

     حييى . د
 ، يا أخى، لو بلَغَك........رجعنا للسباب وقلة الـــ
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،"إميان مقرون بفعل طوىل وعرضى: "أنت آالمك مثال ىف قولك
لو بلغك أنت ما قلته، لكان لك شأن آخر، فمن ناحية هو

ومن ناحية أخرى قولك له وأنت تعنيه!! آرب من أن يقالأ
 . البد أن يغنيك عن مثل هذا السباب هكذا

 حممد أمحد الرخاوى. د
 هو- دون وصول طول الوقت-الرضا بالكدح فالوصول.... 

سعادة، وأوافق على عدم استعمال حمور آل وجود، وحمور آل
  .من األصل) السعادة(الكلمة 

.. )رحم ربك ولذلك خلقهم تلفني، إال منوال يزالون خم(
 سورة هود!!!!!!!!!! 

     حييى . د
على الربآة، لكىن ما زلت قلقا من هذه اخلطابة، يا ليتك

، فهو سر االستمرار،"الوصول دون الوصول"قولك تقف عند 
سناء.  دوحفز اإلبداع، يكفى هذا، وهيا بنا يا حممد إىل

 .بالعربية) حلاسوبا(الىت ال تعرف الكتابة على 

 )عن ماهية الوجدان وتطوره( :سناء. أ
 تعيش و تعلمنا تعيش و تبدع، أستاذنا،  يا

   حييى . د
 ربنا خيليِك

 )لقد توقفت طويالت أمام تعبريك: (سناء . أ
جامع مانع، آثري من ال حبسه ىف تعريفال خينق املعىن إ"

 This made me soar high ".... التعريفات هى سجن للمعىن

   حييى . د
تصورى يا سناء أنا آشفت على هذه الكلمة اجلديدة على

soar،ىف القاموس فوجدت معناها شديد الداللة، أى واهللا 
لكن يا رب تنزلني واحدة واحدة من حتليقك بالسالمة، يا

....سناء هيا نستقبل معا اإلبن يوسف عزب، ها هو قادم
 ُترى ماذا عنده اليوم؟

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :يوسف عزب. أ
 يومية مؤملة 

   حييى. د
"العشر حمكات"لك من وصمازلت أحبث يا يوسف ىف ردك عن ما 

الىت انتهت هبا هذه اليومية، هل وصلك ما أعنيه؟ رجحت
 علىأنه لو آان وصلك آنت سوف تعلق، يكفيىن أنك علقت

 .قراءة أحد أحالم حمفوظ

 )حلمان(: يوسف عزب. أ
أنه فرح مبجيئه الدنيا وفرح... اخلامس هكذا قرأت احللم

من هذه الفوضى حىت ومثل) السريك(بالفوضى الىت حيدثها فيها،
 شبع وفرت ومهد وضج من هذه الفوضى وهذه احلياة حىت متىن املوت

الرجوع للمسكن، وحينما الحت الدنيا حبسنها له وتعدل
 .احلال، اآتشف أن الفوضى داخله والبلياتشو داخله
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   حييى . د
لف يا يوسف، فهذا ما قصدته من الدعوة إىلدعنا خنت

 ودعىن ال أوافقك على،"نقد النقد"، و"النقد اآلخر"
 قراءتك، هذا حقى أيضا، أليس آذلك؟

 عن املصداقية: يوسف عزب. أ
أمتىن أن تكون دى  طولينور، عاوزين من ده على اهللا

 .اليومية على طول

    حييى. د
أل طبعًا، ال أعدك، وال أوافق، دع ما يفرض نفسه يفرض

 .نفسه

 اليوم هكذا يا يوسف، فدعنا نستمع ومبا أنك أوجزت 
 .معا إىل بعض طالقة رامى

 احلوار :رامى عادل . أ
بإذن اهللا مرحبا، أهال وسهال، وربنا يديك الصحة، و

 باى، شكرا. حانضبط األداء، وّمجد قلبك 

   حييى. د
، وّمجد قلبك أنت أيضًا يا"نضبط األداء"حلوة حكاية 

 .رامى

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :رامى عادل. أ
أرجوك امسعىن آويس جدا املره دى، أنا قصدى أفوقك،... 

وأنا بالومك على عدم وجود احلب ىف مقال النهاردة، وعلى
النظره املتشائمة، وحباول أفكرك ، إن بسم اهللا الرمحن

 من، ومن أصدق" وما أوتيتم من العلم إال قليال"الرحيم 
يا حييى خذ الكتاب"اهللا حديثا، بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 ."بقوة

          : حييى. د
نظرة متشائمة مْن ياجدع أنت، أنا ال أجرؤ أن أتشاءم، ال

 :أمسح لنفسى أن أتشاءم، لكنك ذآرتىن بالصدفة حبادث مهم

يا حييى خذ(حني مسعت هذه اآلية األخرية من والدى رمحه اهللا، 
وآان ىف بيتنا الباآر ىف القاهرة، ىف شارع) ب بقوةالكتا

ألننا( سنوات 4 ىف العباسية، وآان عمرى أقل من 10
، فقلت ألىب وهو)انتقلنا إىل طنطا وأنا ىف هذه السن

مش هوا إللى قال خذ الكتاب(، "طب هات".. يتلوها 
 "!)بقوة

هذه احلكاية حكاها ىل أىب بعد أن أستقر بنا املقام ىف 
، واصطحبىن أىب إىل ما جبوار قسم1946مصر اجلديدة سنة 

  الذى ولدت فيه، 10الوايلى لرييىن شارع 

أما حكاية لومى على عدم ذآر احلب، ىف مقال السعادة
فعندك حق، لكن ما وصلىن من خرباتى هو أن سوء استعمال

هو أآثر تواترا من سوء استعمال آلمة" حب"آلمة 
 آما قلنا ىف :  النهاية سنقولسعادة، ويبدو أننا ىف
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إن من يريد أن حيب، فليفعل دون أن يردد: السعادة
 .الكلمة، وسوف جيد ثراًء مل خيطر على باله إن آان صادقا

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :رامى عادل . أ
 ه ده يا شيخ؟ ايه ده يا شيخ ؟اي

أنا اآتشفت ان الضرب على القفا واقع أآرت واقعيه من
أوعى تكون واخد.. السعادة بتاعت عمنا راسل، اهللا يرمحه

ربنا يفرح قلبك ويطيب خباطرك، روح.. موضوع السعادة جد
 .يا شيخ ربنا يهديك

 حييى. د
يا رب يا شيخ، من فمك لباب السماء، لكن يا رامى خّل

يا" بتاعت عمنا راسل" أتكلم عن السعادة بالك أنا مل
حىت أنت يا رامى مل!! يبدو أنىن ظلمت الرجل فعًال!! خرب

تلتقط ماذا آنت أعىن وأنا أتناول موضوع السعادة
أمل تنتبه آيف أىن نبهت) باملعىن الذى رفضُته ىف اليومية(

إما أن تدخل من باهبا الذى ال نعرفه،) السعادة ( أا
طيع أن حندده، وأن تدخل باسم آخر أو بدون اسم،وال نست

 .وإما فاهللا الغىن عن استعمال الكلمة أصًال

 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: رامى عادل . أ
،أنا أعزب، وباشتغل عامل نظافه، وساآن ىف املعادى 

  .ودخلى يكفيىن بالكاد

 عاطفة اجلزع، التباآي، صعبان عليها،:والصورة األوىل
املمثله بتقول خبلجاهتا حرام علييك قبل حادثة االغتصاب

، وهى بروب احلمام وارم اللى ناوى)التمثيليه املتخيلة(
يعتدى عليها بينظرهلا بتشفي، وهى أيقنت اا وقعت ىف فخ ال

 معاها، هى مش عايزه تبكي، هى عارفه انربنا فكاك منه ،
. ميكن يكون عندها أمل ىف ربنا..  بس  مفيش مهرب إال ىف الصرب

 اآتئاب أو استجداء، وده بعد ما ارم:الصورة التانية
على.. ساهبا نص ساعه لوحدها، وهى بتتمرن وهى يائسه

ت وهى بتمو.آل ده ىف احلمام الفخم.اا ختلى ارم يرمحها 
 ربنا مش بينسى عبده. من الياس، بتموت من طول االنتظار

وهى ىف..حىت لو هى نسيت ربنا ىف اللحظه دى بالذات 
 .هى منتظره املوت. املصيبه دي

 األمل وتانيب النفس، وبتلوم نفسها،: الصورة التالتة
وبتندب، وبتنوح وبتندم، لسه مامتش اغتصاهبا، وهى

 مسئوله 

.لم يومى اال من خالل واقع يومى  ال أمل ىف ح:ملحوظة
 شكرا يا عم دهب

 حييى. د 
 بصراحة يا رامى ال تعليق

شوية شوية سوف تكتب قصصًا مجيلة، وصلىن وصفك للتعبريات
 الثالثة على أنه إسقاط قصصى جيد، ورمبا هذا اإلطناب هو 
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ما آنت أحتاج أن أمسعه حىت نرفض معا اختزال آل ما وصلك
حيتوى عاطفة امسهامن هذه الصور ىف لفظ واحد ندعى أنه 

 .آذا، أو آيت

 أحالم فرتة النقاهة: رامى عادل. أ
ال ياتي؟ ام نتبع املوجود بغري هل نكف عن انتظار ما

 طائل واعد؟

آلهل أآف عن مال حقة البنت احلوريه اللى هعيش ىف عنيها 
 يا ترى أعيش ضعيف وفاشل األحالم؟ وال أعيش الواقع املر؟

بارادتى احسن؟ يا ترى افضل مكسور؟ وهل أحسن أىن أعيش
احلياه مع النسوان وأنا مليان عيوب و ٌثقوب؟ يا ترى هى

سالم ياعم دهب، ومتهياىل أنت عارف اجابات. مش هتكشفىن؟
 شافية مهما آانت مره 

 وأشوف وشك خبري  

 توآل على اهللا.. تاب الفصام فكرة هايلةآ

 حييى . د
حىت بعد أن حذفت ما حذفت(أنت يا رامى بصراحتك هذه 

 )..رمبا عنا(، أنت ختفف عىن )خوفا عليك

لكن واهللا العظيم ما أنا عارف اإلجابات آلها، وال حىت بعض
 بعضها

.ربنا يسهل وأقدر، أآمل الكتاب، بتشجيعك وتشجيع د
 .ابرأسامة املث

 9/11/2007حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د
تناقض بني ما ال يوجد.. آلمة أخرى ىف ٍمسألة الفطرة 

-الفجور (نذهب إليه من فطرة الرتآيب األرضى الثنائى 
اء من نقاء الفطرةما يذهب إليه الفقه وبني) التقوى 

يوم حيث أن الفطرة الىت يتناوهلا الفقهاء هى فطرة
، يوم أخذ اهللا ذرية بىن آدم من ظهورهم وأشهدهم"الذر"

أما آدح االنسان ىف.. بوحدانية اهللا  على أنفسهم و شهدوا
القرب من أو األرض بثنائية الرتآيب فهو آدح ىف اجتاه

ه جيب حتديد املصطلح هلالبعد عن هذه الفطرة األوىل، وعلي
الفطرة نعىن الفطرة األوىل أم فطرة عندما نتناول

جماله التكوين األرضى و هلذا األمر مبحث طويل ليس هنا
 .. مرحليا

    حييى. د
آل واحد مسئول عما(!!) يا أسامة، أنت وما ترى...... 

وِإْذ َأَخَذ ربَك"يصله ويراه، وإن آنت شخصيا أقرأ اآلية 
ن بِني آدم ِمن ُظهوِرِهم ُذريَتهم وَأْشهدهم عَلى َأنُفِسِهمِم

َأَلست ِبربُكم َقاُلوْا بَلى َشِهدَنا َأن َتُقوُلوْا يوم اْلِقيامِة
 " إخل...ِإنَّا ُآنَّا عْن هَذا َغاِفِلَني

 .أقرأها بطريقة أخرى متاما
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 العلمىولوال أىن أجتنب دائما وبإصرار ما يسمونه التفسري
للقرآن، لقلت لك رأىي بالتفصيل، لكنىن أآتفى اآلن

 رمباKinds of Mindsبإحالتك إىل آتاب تطور العقول 
يصلك ما وصلىن آيف أن للكائنات حىت أحادية اخللية عقوال

منظما، وآيف ميكن ربط أصل احلياة من أول الدنا) وعيًا(
DNAوهى تشهد بالربوبية والتوحيد ساحبة متصاعدة ىف ،

القوانني األعظم فاألعظم، أن هذا األصل هو ممتد من اجلماد
إىل أنواع متعاقبة، ذرية بعضها) اجلبال مثال(يسبح ربه 

امل توحيدا،من بعض، ال بقاء ألى نوع إال بالتكامل والتك
، قبل ظهور"الوعى بالوعى"آل هذا يتم بعيدا عن 

اإلنسان، ومبجرد أن أآتسب اإلنسان هذا الوعى بالوعى
، فتحمل مسئولية أن حيافظ"ما آان عنه غافًال"انتبه إىل 

على هذه العالقة التناغمية التصعيدية اجلدلية
آسف يا أسامة. املتوازنة، أو أن يشوهها آفرا واغرتابا

فهذا إجياز مِخّل، ولكنىن لن أآف عن احملاولة لتوصيل ما
رىب آما"وصلىن، لعلنا نعرف معىن تسبيحة الصوىف البسيط 

آما نعرف آيف ُتسبح له اجلبال" رىب آما خلقتىن"، "خلقتىن
 .والطري وآل شئ

 يا أسامة سوف تظل تشغلىن من منظور مسألة الفطرة 
رية ومحل األمانة، ليكونبيولوجى منائى تطورى مرورا باحل

اإلنسان أهًال ملا وصل به االرتقاء إىل هذه املرتبة العليا بني
األحياء، بفضل اهللا، على شرط أال خنتزهلا إىل البدائية من

مل تذآرها) أو لغات(ناحية، وال نستلهم معناها من لغة 
اصًال، تذآر يا أسامة أنىن رفضت متاما ترمجة الفطرة إىل

Instinct الفطرة ليست هى"غريزة" الىت هى مقابل ،
الغرائز، مع أا حتتوى الغرائز، لعل الكلمة األقرب

 . رمبا، حىت جند لفظا أفضلDispositionباإلجنليزية هى 

 . حنن البشر نتدهور يا أسامة إىل أدىن مما تتصور، وربنا يسرت 

 .مبحثك الطويل الواعد هو مسئوليتك، ولكلٍّ وجهة هو موليها

 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: أسامة عرفة. د
أنا على يقني أن آتابك هذا سيكون أروع ما آتبت بل

 ..أعالهم ابداعا أطوهلم عمرا و
 حزن : 2الصورة 
  آظيم–أسى : 12الصورة 

درجة من احلزن اخنلع معها القلب.. أصعبهم  :3الصورة  
 !!خواء؟؟) : أصبح فؤاد أم موسى فارغا (

   حييى . د
شكرا لتعقيبك على صور العواطف، وإن آان ما جاءىن
عموما قليل جدا، ويبدو أن هذه الطريقة ىف طلب الرأى

 سيكون أهم "عن الوجدان"لن تنفع، أما أن هذا الكتاب 
 .آتىب فال أظن

حماوالت ىف آل اجتاه، ال أدرى أى موضوع من خمزوىنإْن هى إال 
 الذى عثرت عليه مصادفة بفضل هذه اليومية هو أوىل 
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بالرعاية، أو بالتقدمي، وال أعرف ، ما الذى من بينها
 !.سوف يكون أطول عمرًا أو أآثر نفعا، آله بأمره

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة: أسامة عرفة. د
..الرضا دفاع ضد االحباط  الدوام.. السكينة .. الرضا 

حالة حقيقية من التناغم مع.. مع احلزن  دفاع ضد أو
..هدأة داخلية  ليست استسالما السكينة.. أشياء الكون 
 عدم الدوام آفة.. متضافرة مع الصرب.. سالم مع النفس

مبا أن السعادة ال تدوم و مبا أن آل شيئ .. السعادة
ربك فمالقيه فالسعادة هالك إال وجهه و مبا أنك آادح إىل

..احلقيقية أن تكون جاهزا ىف أيه حلظة للقائه مبا يرضيه
السعادة ىف احلرآة ىف اجتاه اهللا اهللا عنهم و رضوا عنه رضى

 والناس حرآة ىف االتصال باهللا حرآة ىف النفس حرآة مع
 الكون مجيعها ىف اجتاه اهللا

   حييى. د
مزجك احلرآة بالسكينة هو الذى يطمئنىن قليال، لكنىن أخشى
البعد عن عمق اجلدل، برص مثل هذه الكلمات جبوار بعضها

، واآلن هيا خنتم)ورمبا من ابن أخى آذلك(منك، ومىن أيضا 
ة بنياحلوار مبالحظات الصديقة أمل حممود، الىت تشارآنا جبدي

 .احلني واحلني

 أمل حممود. أ
 حزن : الصورة األوىل

 غم : الصورة الثانية

 أمل : الثالثة

 اجلدول املوجود حتت الصورة اليعمل،: باملناسبة

توجد طريقة بيعملوها بتوع إنشاء املواقع اإللكرتونية
 . لتفعيل الردود على جداول مثل هذه 

   حييى. د
دك هذا مبا يسمح باإلحصاءمتنيت أن يصلىن مائة رد مثل ر

احلمد هللا، هذا وسوف أراعى مالحظتك.. أو املقارنة، لكن 
مستقبًال ىف تصميم جداول االستطالع القادمة، ولكن أين

   !املشارآون؟

 .ربنا يسهل 

 أمل حممود. أ
وليس هلا. أعتقد أن آلمة الوجدان هلا عالقة بالتصوف

النفعال، الىتعالقة باملشاعر والعواطف واألحاسيس وا
وأعتقد أنه يوجد(تتعامل معها مراآز خمتلفة بالدماغ، 

 ) . خلط شديد

   حييى . د
الوجدان آلمة شاملة رائعة، الميكن ختصيصها لفئة من
البشر متارس نشاطا إنسانيا معينا، ولو آان هو التصوف، 
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أما عالقتها باملشاعر والعواطف واألحاسيس واالنفعال،
ة الىت سوف أقدمها،فهذا هو ما تسعى إىل تناوله النظري

أما حكاية مراآز املخ املختلفة، وربط بعضها باملشاعر
، فإا من أخطر ما"انفعاالت"اإلنسانية حىت لو آانت 

وهذا أيضا. اَخَتَزل العواطف والوجدان إىل ما هى ليست هى
 . ىف حينه من صلب اهتمام النظرية، وسوف نناقشه تفصيال

ولية رائعة، واحملاولةاعرتف أن اخللط وارد، واملسئ
وليس هناك سبيل لإلبداع والتجاوز إالمستمرة، 
 ال املعاجم وصية على لغتنا، وال علوم الدماغباملخاطرة،

 .احلالية قادرة على استيعاب نبض الوجود مبا هو

 أمل حممود . أ
هناك مسألة مهمة عن العواطف طرحها طبيب أملاىن امسه أرنست 

لتشارك العاطفى والىت ترمجها املرتجم إىل هياآون حول التعاطف وا
، املوقع بتاعه مكتوب فيه قصة لطيفة عن "التشارك الوجداىن"

أحد حاخامات اليهود دعا ربنا أن يشوف السماء، ربنا أرسل له 
أحد مالئكته ليقوده إىل هناك، فوجد نفسه ىف البداية ىف فناء 

هى أنواع واسع وجمموعة من الناس جيلسون حول مائدة هبا أش
الطعام وميسكون بأيديهم مالعق طويلة جدا جدًا وىف حالة من 

. فسأل املالك ما هذا املكان فقال له أنه النار. اهلزال الشديد
ودخل فناء آخر آبريًا وبه جمموعة أخرى من الناس جيلسون حول 
أشهى أنواع الطعام الىت تشتعل حتتها النار ووجدهم مصحني 

لكن آل واحد منهم يطعم . عق طويلة للغاية وأقوياء وميسكون مبال
 . فقال له هذه هى اجلنة . فسأل املالك . اآلخر مبلعقته 

"التشارك العاطفى"وليس " التعاطف"ويبدو أن هذا هو 
 . حسب رأى الكاتب األملاىن 

   حييى. د
 الىت هى(ايهاب اخلراط اقرتح هلذه الظاهرة . االبن الزميل د

"املواجدة"لفظ  Sympathy)  وليست Empathyباالجنليزية 
وأتذآر أننا نشرنا له هذا املبحث ىف جملة االنسان والتطور

،)1998 يوليو62عدد الدهشة،    استخدامات :  املواجدة   حنو(
هذه املواجدة هى تقريبا ما جاءت ىف املقال الذى أوصيِت به 

لكاتبه هايكون" التعاطف"وتفضلت بإرساله وهو مقال 
 . سامر مجيل رضوان . د.إرنست ترمجة أ

 أمل حممود 
حبثت عن آلمة وجدان ألىن مش عارفة معناها وهل تعىن) مث إىن(

سيس، ال أعرف، ووجدت معانأيضا عواطف أو مشاعر أو أحا
 .، حتتاج منكم إىل نظرة ومراجعة"لسان العرب"متشعبة ىف معجم 

   حييى . د
عندك حق، ولقد انشغلت طويال هبذه املسألة وخاصة ىف حماولىت ... 

التحذير من مسخ مشاعرنا باستعمال أجبدية تصف العواطف 
 .نامستعارة من لغة أخرى غري لغتنا، ونبٍض آخر غري ثقافت

خصوصا وأنىن) السبت(وهذا ما سوف أفصله ىف يومية الغد 
 .وجدت أن هذا البحث مل ينزل ىف املوقع بعد
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