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:مقدمة

فجأة، وبـرغم أن أغلـب هـذه التعقيبـات مازالـت ضـمن
تدريىب ىف مؤسسة أنا مسئول عنها جزئيا، وبالتاىل ما" مقرر"

نالحظه من غلبة ااملة، وريح التلمذة ، وبالرغم مـن أسـى
اإلبن الصديق مجال الرتآى الفتقاده املشارآات الضارية، واجلدل

غىن أن هذه احلـوارات أصـبحت متثـل ىل مصـدرًاالصارخ، فقد بل
رائعا للمعرفة، ومربرًا طيبا للحفاظ على التفـاؤل، وسـبيال

 شريفا ملزيد من محد اهللا،

 .؟"ضمن املقرر"يا ترى ماذا متثل لكم، حىت لو آانت  

منطقة الدين واإلميان هى من أصعب ما نتصدى لـه اليـوم،
 !!.وهذا طبيعى، ربنا يسرت

**** 

 على موقف عالجى رأى

 واستشارات متبادلة 

 : حممد حييى الرخاوى. د

رمبـا هذا أيضًا باب مجيل ومفيد وتواصـلى ومتـوازن، بـل   
  .فضلته على باب احلوار من حيث إفادته للقارئ خاصة

استشـارات"فلماذا ال نسـتخدم اسـم    أما خبصوص العنوان؛
أى علـىر"تعـبري   وهو اسم جيد ومعرب وأبسط آثريًا من" مهنية

  ".موقف عالجى

 :حييى. د

أشكرك يا حممد لتشجيعى، ويبدو أن النشـرة اليوميـة أو
أغلبها سوف تتوجه هذا االجتاه إن آجال أو عاجال، لعلـه يسـد

 .نقصا، أو يعمق تواصال، أو يعني مريضا، أو ينري طريقا

أما تفضيل هذا الباب عن باب احلـوار، فأنـا لسـت معـك
 الىت ألقاها وأنا أحرر باب الربيد،  آثريًا، برغم الصعوبة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2089
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وأيضا برغم الظلم الذى يقع على احملاور اآلخر، لكن يبدو
أين أضع آالمك هذا اليوم؟: أنه أصبح يعىن عندى شيئا، فمثال

وآيف أرد عليه إن مل يكن هذا وذاك هنا ىف بريد اجلمعة
 هكذا؟

   :على سليمان الشمرى. د

غـريأقول ان بعض املرضى حقيقة عندما يقولون اـم  .....
 .احلقيقة مقبولون من حميطهم االجتماعى، فام قد اصابوا عني

 :حييى. د

على، أىن حذفت مدحك البادئ. أعرف أنك تعذرىن  يا د... 
برغم صدقه املطلق يا شيخ، أما عن تعقيبك على هـذه احلالـة

مشـرية. بالذات، فامسح ىل أن أذّآرك أن احلالة الىت عرضـتها د 
،antisocialريض هـو الـذى ضـد اتمـع     آانت تشري إىل أن امل

وليس أنه غري مقبول من حميطه االجتماعى، فهـو هنـا املهـاجم
 .وليس املهاجم حقيقًة أو مرضا

 : على سليمان الشمرى. د

مث ماذا يفعل املعاجل النفسى؟ هل يقول صدقت ويعمـق...  
املشكلة؟ رمبا، أو يقول ان لديك بعض األفكار واملعتقدات عـن

فسك والعامل من حولك قد حتتـاج إىل إعـادة نظـر واملراجعـةن
 .والبحث عن امكانية اجياد حلول بالتعاون معًا؟

 :حييى. د

يقول ما خيطر له، على شـرط أن يقولـه وهـو جبـوار.... 
،)نقاشـا وإقناعـا  (ولـيس ىف مواجهتـه   ) آتفا لكتف(املريض 

عـادةفرصة إعادة النظر ىف آل شئ مطروحـة علـى اجلـانبني، إ   
ىف آل شئ، وهذا هو مـا يعـّرض املعـاجل -فرض عني-النظر واجبة

أحيانا إىل إعادة النظر ىف منظوماته هو، ناهيك عن منظومات
وبعض قيم اتمع األوسع، الذى رفضه املريض وعاداه، أو الذى

 .لفظ املريض وطرده

 : على سليمان الشمرى. د

ال: ى األمهيـة، وعليـه  ىف منته قناعات املعاجل ارى اا... 
جيب ان يتسلل اىل نفوسنا اليـأس، وعلينـا أن نقـول صـراحة
للمريض حنن نبحث معك بأمانة وإخالص، نبحث باصرار وعزمية عن

 -....هحلٍّ ما، تكون أنت جزء من

 :حييى. د

هذا صحيح، وأنت تقصد غالبا أن األفضل أن نقوهلا دون أن
قوله بطريقتـه، املهـم أننقوهلا، ألن املريض يلتقط ما نريد 

 يكون آل ذلك بداخلنا،

ري مجيعا معًا ما ينبغـىأعاننا اهللا على أن نتغري معه، لنغ
 أن يتغري

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2090
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.شكرا

 : أسامة فيكتور. د

 يبدو أن هذا الباب اجلديد مفيد، أو غالبا سيفيد،

لكنىن ما زلت أرى إن تقدمي حالة من اإلشراف علـى العـالج
 .سويا النفسى فيه فائدة أآثر، ولو أمكن دمج اإلثنني

 :حييى. د

هذا الباب اجلديد ال ينسخ الباب القدمي، وأنا أوافق على
االثـنني فقـد" دمـج "احلفاظ على االثنني، أو مجع االثنني، أمـا  

يبعدنا عن واقع احلاالت مستقلة آل حالة بـذاهتا، بـل، وعـن
 .موضوعية االستشارات احملددة ىف نقطة بذاهتا

 استشارات متبادلة 

 : ملنعمهاىن عبد ا. د

 مش فاهم الفرق بني الشعور بالذنب والتأمل للخطأ؟؟

 :حييى. د

أظن أنه عليـك أن ترجـع إىل املوقـع تقـرأ عـن أطروحـة
فهذا أمـر يطـول شـرحه ىف الـرد علـى linkالشعور بالذنب 

 الربيد 

 : لكن آسف، دعىن أرد عليك بإجياز شديد

ذىإن التعلم من اخلطأ هو مزيج من البصـرية والـتغّري الـ   
يدفع إىل الفعل الذى ال يعود معـه الـذنب إال ماضـيا أفـاد
صاحبه أنه مل يعد هو هو، وبالتاىل فلن يقدم على اقرتاف ذنب

 مثله من موقعه اجلديد، األمل هنا صادق ومغير، 

أما الشعور بالذنب فهو خليط من االعتذار اخلائب، وعقاب
نعابة لفظية، الذات مبا ال يفيد الذين أذنبنا ىف حقهم، وهو

وحرآة ىف احملل دون تغيري حقيقى أو فعل جديد، وآثريا ما يكرر
أنـه -ال شـعورى عـادة  –مثل هذا الشخص نفس الذنب، حتت وهم 

بـرغم ادعائـه.. يفعل ذلك ليثبت لنفسه أنه مل يكـن ذنبـا  
 .االعرتاف بالشعور بالذنب اخل

 : هاىن عبد املنعم. د

ضه يأتى بسبب خلـو جرابـهأعتقد أن نفور املعاجل من مري
من جديد وعندما تأتى الفكرة أو حتل األزمة العالجيـة تولـد

 .العالقة مرة أخرى

 :حييى. د

 ال أوافقك ائيا، 

نفور املعاجل عملية إجيابية تدل على جديته وبصريته ولـيس
 على خلو جرابه، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2091
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والعالقة الىت تولد ال تنتظر حل األزمة حىت تولـد، بـل إن
ق آـل أزمـة لتعيـد تشـكيلالعالقة تتوّلد مـن جديـد ىف عمـ   

 .مفرداهتا

**** 

 دمعتان من خلف األقنعة

 دمعتان من خلف األقنعة: هالة منر. أ

أجترأ وأدعى أنىن أعرفك قليال ألىن أحبك، وقد هـامجىن شـعور
ما وأنا أقرأ عن الدمعتني واملئة قناع باإلفتقـاد والوحشـة
لوجــودك هكــذا هبــذا القــدر مــن اجلمــال والقــرب والضــعف

 .لدربكةوا

 "أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزن) "لكن ما حكاية(

 :حييى. د

آيـف التقطـت هـذا؟ خاصـة!! يا خرب يا هالة يا ابـنىت  
 شكرًا!! اعرتاضك على هذا الشطر

تصورى أنىن مهمت بتغيريه لوال أنىن أحسست أن هـذا خيانـة 
ليس حلية وال أسلوبًا آمـا يقـول صـالح(للشعر؟ الشعر حالة 

، واحلالة مرتبطة بوقتها، فال ميكـن فصـلها عـن)بورعبد الص
حلظة تسجيلها، وبالتاىل لو أنىن راجعت هـذا الشـطر" وقتها"
لوجدتىن ال أنتمى) ىف وقت غري الوقت وسياق غري السياق" (اآلن"

إىل ما قلت، إذن ليس من حقى أن أفرض مـا أعيشـه اآلن علـى
 . تلك اللحظة الىت آتبت فيها

ذى هو موقفى أيضا ورمبا موقف آخـرين مـنموقفك هذا، ال
هذا الشطر، وهو حيتاج تفسريا فعال، وهذا ضد ما قّدمت من رفض
نقد الشعر تفسريًا، على أية حال أنا ىل جتربة غريبـة ىف هـذا
الصدد، فأنت تعلمني أنىن اضـطررت أن أآتـب شـرحا علـى مـنت

آما أنىن أحلقـت بـديواىن أغـوار الـنفس    " سر اللعبة"ديوان 
شرحا ملحقا أيضا، وقد أقررت مع من اعرتض على هذا وذاك أن
هذا ليس هو السبيل األفضل لتقدمي الشـعر، لكـنىن أصـر علـى
موقفى الشارح هذا أحيانا ألنىن ال أفخر بأىن أآتب شعرا عصيا
أو طليقا جدا خيّلق ما خيّلق براحته، وىف نفـس الوقـت أنـا ال

يقــدر النثــر أن أســتعمل الشــعر وســيلة لتوصــيل معلومــة
 يوصلها،

يظل الشعر عندى شعرا يا هالـة حـىت لـو احتـوى وعيـا 
 علميا أو معرفيا ليس بعيدا عىن،

 من هذا املنطلق  انتبهت إىل ما اعرتضت عليه أنت هنا، 

اعرتاضك ىف حمله جدا يا هالـة خصوصـا وأنـت تتـابعني مـا
لـيس، و"احلـزن "أحاوله آل ثالثاء بال انقطاع ألبـني حقنـا ىف   

 ) أن أعيش بغري حزىن" (الالحزن"حقنا ىف 

 ما احلكاية إذن؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2092
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يبدو أن املسألة ليست نقلة جديدة إىل رؤية جديدة لروعة
احلزن وضرورته، وهذا ما أمارسه معكم إآلينيكيا آل ثالثاء،
ذلك أنىن عثرت على قصيدة ىل قدمية جدا تؤآد أنىن أعرف ذلك

ا، تصورى ي"دمعتان"من قبل، هى قصيدة آتبتها قبل قصيدة 
 :، آتبت ما يلى  8/12/82هالة أنىن آتبتها ىف 

  ، آلمه حـزىن 

  . املوت     صمت   متحو

  .  البهجه   مشس   من   أظهر أقوى،  حزىن 

  . األشياء   أصل حزىن 

 عامًا  26وختمت القصيدة وآأىن أخاطبك اآلن بعد 

  متِضى،    ال" 

  ". تقرتِبى   ال

   وحدى موتى    ألصارع

  - غيابك   دون  - 

  . األشهب حزىن    يصرعه   

)سنة 26أى قبل ( 82آيف باهللا عليك أن من يكتب هذا سنة 
 :يعود ويكتب من عشر سنوات

 ". أنا خنت نفسى، خنت حقى أن أعيش بغري حزِن" 

 ليست عندى إجابة ، 

ومع ذلك فهل توافقني أن أفرتض أن الدمعتني حـني انسـابتا
مش"األقنعة املائة نبهتنا الواحدة  تلو األخرى أنه  من خلف
، مبعىن أنه بالرغم من صـدق احرتامـى حلـزىن األشـهب "قوى آده

، إال أن من حقى أن أعـيش بغـري"أصل األشياء"املصارع القوى 
 . حزِن

 :ال عندك

 اآتشفت شيئا آخر اآلن

بيـاء املـتكلم ىف" حـزىن "رمبا مل تكـن مصـادفة أن أآتـب    
ىف) بكسرة حتـت النـون  (ة األوىل ىف حني أنىن آتبتها حزِن القصيد

 .القصيدة الثانية

 !!يا خرب

يبدو أن حزىن أنا، هو الذى أصارع به العدم واإلنسـحاب،
وهو الذى يعلمنا سويا أنه إعالن لإلصرار على التواصـل مـع
آخر مع حتمل مشقة ذلك ومعايشة روعته، وهو غري احلزن املطلـق

 )بدون ياء املتكلم( املنسوب ىل غري

ذلك احلزن اآلخر هو الذى يكـتم علـى نفسـى دون إذن مـىن    
 فيحرمىن من حقى ىف الفرح أصال 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2093
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يبدو أيضا يا هالة أن احلق ىف احلـزن ال يكـون بكـل هـذه
 اإلجيابية إال إذا اقرتن باحلق ىف الفرح

 ما رأيك؟

 : أسامة فيكتور. د

 توقفت أمام هذه العبارات

 "ئةت إحدامها من خلف أقنعىت املاوتسحب"

تظهر ىف صـورة أقنعـة Ego statesوآأن حاالت الذات الـ 
Ego statesمتحفزة للظهور ىف املواقف املختلفة، وآـأن الــ   

 هى إحدى الوسائل الدفاعية ضد ظهور احلزن 

 :حييى. د

ال طبعًا، حاالت الذات ليست هى األقنعـة وإن آانـت تبـدو
ا وحيتكـرآذلك أحيانا، القناع قد يكون إحداها، وهو خيفيهـ 

الظهور بدال منها، فهو ىف حد ذاته حالـة واحـدة مـن حـاالت
الذات الدفاعية، وهو متغري ومتعدد بطبيعته، فإذا آان زخم
ما يخفى شديد النشاط دائم التهديـد لإلبـداع أو للجنـون،

 .احتاج األمر لعدد أآثر فأآثر من األقنعة

 : أسامة فيكتور. د

 "  حىب لكل الناس جيمعهم، يفرقىن"

هذه العبارة أحياها ىف حياتى الشخصية وآم تكلفىن الكثري
 وتكون مكسبا لآلخرين، لذا سأحاول أن اآسب منها لنفسى

 :حييى. د

واهللا يا أسامة أنا مل أفهم هذا الكالم الـذى آتبتـه مـن
عشر سنوات، مث إىن ال أريد شرحه إذ يبدو أنه حقيقة صـعبة ال

رًا، بصراحة، أنا أعتقد أن معـىنأستطيع االقرتاب منها إال شع
آخر قد وصلك فيه رائحة التضـحية أو اإليثـار، وهـذا مـامل

 .أقصد إليه أبدًا

حىت لو آان ذلك هو مثن حـىب لكـل" أتفّرق"أنا ال أريد أن 
الناس، وسوف أحاول ىف نفس الوقت أن أحـافظ علـى حـىب لكـل

 !الناس، مهما آان الثمن يا شيخ

 : أسامة فيكتور. د

 :أفهم مل

 أنا خنتىن،"

 أنا خنت نفسى،

 أنا خنت سريان الرؤى ىف عمق حسى،

 أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزِن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2094
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:حييى.د

قلت حاال أىن توفقت طويال أمام هذه املنطقة، وأنـا أعيـد
نشرها، مث ها أنت ذا تنبهىن إليها آما فعلت هالـة، توقفـت
ورفضت أن أغيرها حتديثا، العتقادى أن هذا غري جائز ىف الشعر

ت هلالة حاال، الشعر حالـة مرتبطـة بزماـا وال ميكـنآما قل
 . اسرتجاعها ألنه الميكن اسرتجاع زماا

، أظن أن األرجح أنـىن"بالنسبة لسريان الرؤى ىف عمق حسى
ساعتها شعرت بتقصريى ىف محل األمانة بشكل ما، وهذا مـا ميكـن

 اعتباره خيانة لنفسى،

رأ ردى على ابنىتأما بالنسبة ملسألة احلزن فأرجو أن تق 
 .هالة منر

 : مدحت منصور. د

احلمد هللا على الوجد الوليد، احلمد هللا على فرخ يولـد وملـا
يطري، بذر الزهور، فرخ تسربل بالآللئ بالدموع، من رآىن بعد

مل ير حـزىن الـدفني، واغـرتاىب وسـط مـوج األصـدقاء، يطلبـون
ينكـرون يرآأىن على آل شئ قـد واملستحيل، األصابع على تشري، 

اآلخـرين، حقى أن أعيش، ينكـرون حقـى ىف اجلنـون، مثـل آـل     
 الشعور باحتياج الدفء على فأنا رجل رصني،.. يرفضون فرحى

حقى ىف الدموع، أأمنـع نفسـى.. آثري، فأنا رجل آبري، وحقى 
 .أم مينعون، لكن رىب آان ىب أرحم الرامحني

 :حييى. د

فظى علـى صـراحةرمبا آان من الصدق يا مدحت أن أبلغك حت
التفسري وبعض املباشرة هكذا، أبلغك حتفظى الذى آاد يبلغ حد

 .الرفض أحيانا، عذرًا

 : مدحت منصور. د

 ىف العمق البعيد، صديقى هل تراىن؟ هل ترى ذلك الشئ

 أن...... أهم حقا مائة قناع أو يزيد، أم أنك ال تريد 
 .تراىن، هل تراىن؟

 ليس ىف آتب العلوم،  

 الفنون، أو درب..األوراق ليس ىف 

 ليس ىف آم اجلنون،  

وحقى ىف احلياه، هل ترى آم محلـت نفسـى ّىف هل ترى اإلنسان
 اجلميلة آالغريب،  ما ال أطيقه، ومضيت ىف درب الرساالت

 يراني أن يرى نفسه أو... فتبا إلنسان ال يريد 

 :حييى. د

 !!هذا أخّف من سابقه قليال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـا يــــوميـــــــ"   2095
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:عبري حممد رجب.أ

 . مات ال استطيع تفسريهوصلىن شئ ما ّىف هذه الكل

 وتسحبت احدامها من خلف اقنعىت املائه، 

 آذبت ظىن، أنكرهتا، 

 آفكفتها أخفيتها، 

 ...!فتدفقت؟ فخجلت، ال 

 .ال تفضحيىن إنىن أخشى يرانا عابر ىف مثل سىن

 :حييى. د

، وآنت ىف الرابعـة والسـتني"ىف مثل سىن"حني أقرأ يا عبري 
سـنة إال قلـيال، 75ا عـن سـىن اآلن   فماذ: آنذاك أقول لنفسى

أتلفت حوىل فال أجدهم، ال أحزن طويال على مـن فارقنـا لكـنىن
أفتقدهم، هل يوجد حوىل اآلن مـن هـو ىف مثـل سـىن؟ وآـم سـىن

 احلقيقى اآلن؟

 .ال أعرف

 : حممد شحاته. د

مل اإلصرار على االحتفاظ باألقنعة رغم آل ما سببته من أمل
 .من الرضا الذى ظهر ىف أخرهاطوال القصيدة بالرغم 

 :حييى. د

 وهل يستطيع أحد أن ميضى بال أقنعة؟

أما الرضا الذى أرضاه بأقنعة وبدون أقنعة، فهو حفـز 
 .إىل عدم الرضا، إىل رضا أحسن، وهكذا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

مل أقرأ شعرًا من قبل، ولكن هذا الشعر وصلىن بسرعة النـه
 . وهو احلزن الشديد يلمس شيئا بداخلى، أال

 :حييى. د

 ال تعليق

 : رامى عادل. أ

 . وحيى، احرتقت خالياى وانصهر قلىب

 ابتلعتىن النار وأذابتىن،

 زحزحت قلقى،  

 .اراحتىن

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   2096
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 ازيك يا رامى؟

**** 

 فكأمنا قتل الناس مجيعًا : تعتعة

 : إسراء فاروق غاىل. أ

"بنـة إليزابيـث  اال"مل أر هذه اجلرمية بنفس بشاعة جرميـة  
لكن صاحب ذلك قدر اآرب من احلرية وعـدد آـثري مـن التسـاؤالت

هل هذه الفتاة فعال ضحية؟ هل هناك من يرتضى لنفسه: ومنها
 سنوات؟ 6أن يعيش دور الضحية ملدة 

هل ميكـن أن يصـاحب الشـعور بكـون الفـرد ضـحية شـعور
 بالقدرة على التمتع ببعض ملذات احلياة؟

 :حييى. د

نشرت رأىي ىف هذه اجلرمية الىت حـدثت ىف النمسـا أيضـا لقد
مثل جرمية األب وابنته، ألبني أنه ال توجد جرميـة مثـل اخـرى،
برغم أن الصحافة االجنبية والعربية ربطت بينهما، رمبـا ألن
الطبيب النفسى الذى عاجل آثار احلبس آان هو نفس الطبيـب ىف

 . احلالتني

أما عن احتمال قبول الضـحيه شـعوريا أو الشـعوريا مـا
 جدايلحق هبا فهذا وارد دون اهتامها بأى شئ قبيح 

 .واحده، واحده يا إسراء 

**** 

 من العالج اجلمعى إىل ما آل إليه الدين

 :حممود حممد سعد. أ

ــة ــوص الديني ــى للنص ــري العلم ــام التفس ــى اهت ــرتض عل اع
بالتسطيح، بل إنـه يعـد نشـاطًا، بـل علمـا يـربط العلـم
بالدين، مع اعرتاىف من أنه قد حتـدث أخطـاء تضـر أآثـر ممـا

 .تنفع

 :حييى. د

ليست مسألة أخطاء، املسألة مسـألة مبـدأ ترمجـةاملسألة 
منظومة معرفية هلا قوانينها وأجبديتها اخلاصـة، إىل منظومـة
أخرى هلا أيضا قوانينها وأجبديتها اخلاصة، أنا ال أنكر بعـض
حسن النية وراء هذه احملاولة الـىت أرى أـا تعلـن اهتـزاز

بأـافتدعمه بشوية علـم ومعلومـات طافيـة توصـف     (االميان 
آما أا تعلن ىف نفس الوقـت جهـل مـن يقـوم بـذلك) علمية

حبقيقة حرآية العلم احلقيقى، ومدى تغري نتائجه، وجتدد رموزه
 .باستمرار، وأيضا تنوع مناهجه

وأخريا انت حر يا حممود، ضع نفسـك حيـث تريـد بعـد أن 
 .حملاسب، حيكم بيننا اآلن ودائماأبلغتك رأىي، واهللا ا
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:حممود حممد سعد.أ

،.....اعرتض بشدة على حماوالت إبعـاد الـدين عـن احلكـم     
وإذا فلماذا نرضى بأن يكون القانون هو احلـاآم لكـل شـئ،

 أليس الدين هو األوىل؟

 :حييى. د

حكم ماذا؟ وقانون ماذا؟ ودين ماذا؟ عم تتكلم يا رجل؟
الذىاملسألة صراع بني القوى، واخلوف آل اخلوف أن املصارع 

يدعى انه ميثل اهللا دوننا، حيرمنا من حق نقده، وهو يتمحك
بفهمه األحسن هللا سبحانه دوننا، يا رجل صل على الذى يشفع

الدين ليس وسيلة إىل احلكم، وهو ليس منفصال ىف نفس. فيك
الوقت، ليس منفصال وال حىت عن احلكم، ألنه ال ينفصل عن أى شئ

اآلن على شرط أن نتحمل مسئوليةحىت عن ما آتبته وأآتبه لك 
ما نقول ونفعل آل على حدة طول الوقت، الدين منفصل عن
احلكام وليس عن احلكم املسألة ليست ىف االنفصال واالتصال،

من له احلق أن يتكلم باسم اهللا دون غريه، فيعطى"املسألة ىف 
 "لنفسه حق التحكم ىف الناس حىت ىف أفكارهم

 !!ربنا يسرت يا شيخ

 :حممود حممد سعد .أ

وصلىن أن هناك قوة إن صح التعبري هى الـىت تـربط جمموعـة
العالج اجلمعى ببعض، مث أن هذه القوة تتطـور وتـربط أفـراد

 اموعة بصورة أخرى،

 :حييى. د

ليس هذا فقط، لقد حاولت أن أدعوك آى تتحـرك مـع هـذه
إىل مـداها  –وليست اازية أو التجريديـة   –القوة احلقيقة 

غري املعلوم ألن وظيفتها قائمة طول الوقت، لكن يبدو أن ذلك
 .ال يتم إال بالتجربة، ويا ترى

 :حممد الشاذىل. د

وصلىن أن هذه االسـتعماالت املختلفـة لقيمـة الـدين تـثري
العديد من التساؤالت حـول حقيقـة دور الـدين، أو مـا هـو

ورداملفروض أن يؤديه الدين لنا؟ أحاول ربط هذا بنفس مـا  
آيان يتكون داخل دائـرة،"ىف ما ذآرت عن خربة العالج اجلمعى 

حييط اموعة من خارجها، يضم األفراد وحيتويهم، تشـارك معـه
 "آل األشياء احمليطة

 وإن آنت أجد صعوبة ىف اإلمساك مبعىن حمدد أو حمكات واضحة؟

 :حييى. د

اوما هو الداعى ألن منسك مبعىن حمدد أو حمكات واضـحة، دعنـ  
 .نرآز على النتيجة الواقعية أوال

*** 
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:أحالم حمفوظ

 عن نقد جنيب حمفوظ: أميمة رفعت. د

فـتح بـاب النقـد ، مل أفهـم ملاذا تراجعت يا سيدى عـن 
 أنا أعتقد أنك تقسو علـى " . \لعدم خلط األوراق" \عبارة 

.نفسك آثربا عندما تتحمل مسئولية مـا سـيكتب علـى عاتقـك    
حييى. أن د –من يهمه األمر  األقلأو على  –فسيذآر التاريخ 

الرخاوى قد فتح بابا حملـىب جنيـب حمفـوظ مـن اهلـواة واحملرتفـني
أما جودة النص فهى. للتعبري بإبداعاهتم اخلاصة ، فقط ال غري 

درجة اجلودة من نص آلخـر متوقـع  واختالف. يكتب مسئولية من
جـودةأعرف أن لك سـقفا لل  و ألنىن. ومطلوب إلثراء املناقشات

 فيمكنك أن حتجز الشوائب الكبرية وترتك الباقى مير بشوائبه،
هـو الـذى سـيبقى، والسـيىء سـتذروه ففى النهايـة اجليـد  

اجلميـع ليسـتعدوا و يفكـروا ولكن أن تلهب محاسـة . الرياح
 !!.. ليسوا بالكفائة املتوقعة  ويكتبوا مث ترتاجع ألم رمبا

"\دث؟ أن يكتـب  ما أسـوأ السـيناريوهات الـىت ميكـن أن حتـ     
لسـنا: جـدا؟ ىف هـذه احلالـة أقـول      آتابات سيئة" \اجلميع

الـرد أطفاال ونستطيع أن منيـز اجليـد مـن الـردىء وميكننـا     
فالقارىء ايضا يتحمل مسـئولية القـراءة وعليـه أن يتخـذ

؟" \اجلميـع " \تعجبك ولكن تعجـب  أن تأتيك نصوصا ال..موقفا
رمبـا ..احملاولـة  يثـرى  فلنتناقش ونتحاور، أليس هذا هو ما

أآون خمطئة ىف فهمى للتحفظ على هذا البـاب ، فهـل تشـرح ىل
الذى آنت تتوقعه هلذه احملاولة مث آيف جاء على غري مـا الشكل

ميكن مناقشـته أو إزالـة اللـبس آنت تتوقع؟ وهل ما حدث ال
 جمددا؟ فيه أم أن هناك أمال ملن يريد أن يكتب أن حياول

 :حييى. د

أشكرك جبد يا أميمة، أشكرك على اعرتاضـك، وىف نفـس علـى
آم هو حجم املسـئولية -آما ذآرِت –التماس العذر ىل، تعلمني 

أمام عمل عمالق آهذا العمل، حىت أنىن شخصيا آدت أتراجع عـن
مثل بعض(هذه التجربة، ولوال تشجيعك هلا ىف الفقرة التالية 

 يضا إىل املمنوعات،لضممت آتابىت أنا أ) األصدقاء الحقا

املسألة أنه فعال جاءىن حشد من التـداعيات، بعضـها جيـد
جدا، لكن بعضها ليس لـه أيـة صـفة، أو آمـا يقولـون حـني

، رمبـا يبـدو الـنص األصـلى"ليس بشـئ "يتحفظون على القدح 
مفككًا لكنه تفكيك ضام منسوج معـًا، وقـد خشـيت أال يلـتقط

ابل، مثبعضهم إال التفكيك، وهات يا دش، فيختلط احلابل بالن
إنىن أغلقت الباب بالنسبة للموقع فحسب، رمبا حىت أخترب جتربىت
وأنا مرتدد جدا، أنا لست وصيا على أحد طبعا، وأيضـا رمبـا
خشيت أن تتوه حماولىت، وأفشـل ىف اختبارهـا مـن خاللكـم أوال
بأول، أن تتوه وسط مـا لـيس آـذلك، وهـذه أنانيـة طبعـا

إىل التفرقة بني -ديك وقتإن آان ل-وأحيلك ) لعلها مشروعة(
جدليـة اجلنـون"اإلبداع الزائف واإلبداع الفائق ىف أطـروحىت  

ىف حـني أمـا هناك تشابه ظاهرى بينـهما حيث  Link"واإلبداع
 يض من حيث العمق وحقيقة اإلبداع،يقفان على طرفى نق
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هذا وأظن أنىن بعد انتهاء هذه املرحلة األوىل من تقاسيمى
نـرى مـا شخصيا، لو جنحت أو استمرت، قد يكون من املمكن أن

 .هو ممكن آنذاك، شكرًا مرة أخرى

 )56، حلم 55حلم: (أميمة رفعت. د

تـذآرت عـدة .هزىن حلم حمفوظ مث زلزلتىن تقاسيم الرخـاوى 
ثقافات ىف هذا العامل تنكر على املراة حقها ىف التنفس طاملـا

عامل ذآـورى ينظـر للرجـل. زوجها عن الدنيا إنقطعت انفاس
–مـا فرصـتها   و. بنصف عـني مغمضـة  بعينني مفتوحتني وللمرأة 

بـني ذآـرى ذآـر راحـل، ومخسـة مـن -بطلة احللم و التقاسيم
وقاض ذآر مل يستطع أن ينصـفها وياخـذ هلـا األبناء الذآور،

 .حقها من مغتاليها

من ناحية إمـرأة: الىت جتمع النقيضني أعجبتىن هذه الصورة
بـل و متتـد مقبلة على احلياة وما زالت ترجو منها الكثري ،

وتستمر احلياة من خالهلا ، تنمو و تزدهر ىف أحشائها ، إمرأة
من الداخل و اخلارج ، مقابل األبنـاء القتلـة تنبض باحلياة

وفـك سـحر وجيـة، مشـاآل ز ( الذين يعيشـون حيـاة عقيمـة    
حياة تافهة منافقة تبدوا هلم ناجحة وهى ىف احلقيقة) واعمال

 .بال حياة زائفة ، حياة

قفـز" \احلذاء"\أعجبىن أيضا مدخل التقاسيم، فعندما قرات 
 in"\ وباإلجنليزية" \ضع نفسك ىف مكاىن" \التعبري الشائع  ىف ذهىن

my shoes \" جيب أن تشـبه ألن الراوى ذآر فكان و". \ىف حذائى
ولكـن .وجهة نظره تلـك للشـاب، ولـذلك فاحلـذاءان متشـاهبان     
مكـان   الراوى يشعر بالفرق بينهما، وال يستطيع أن يضع نفسه

وهكـذا حـدد. ... و املقاييس خمتلفة) مناسب فاملقاس غري( اآلخر
عـامل" \التعمـيم   يبـدو أن  ...الكاتب موقفه منـذ البدايـة  

 ..تعميم مغلوط" \ذآورى

 :حييى .د

أميمة أنا آنـت ىف اشـد احلاجـة لتشـجيعك. بصراحة يا د
هذا، وأعرف أنك تصدقيىن حني أقول أنىن على استعداد للرتاجـع

 .لو مل أضف ما يستحق ان يرى جبوار املنت األساسى

طمأنتىن أيضا برؤيتك ملوقفى من املـرأة، وإن آنـت أعـرتف
 .أنىن مل أقصدها

ة لدرجة االهتـام بالنفـاقأنا متهم عموما بتحيزى للمرأ
حتريـر(، "إمـرأة ورجـل  "أحيانا، مع أن املسألة عندى ليست 

بقدر ما هى إنسان وإنسـان دون) linkاملرأة وتطور اإلنسان 
زعم مساواة، أنا فقط ًأرآز على حماولة توفري العدل من جهة،
واحرتام التاريخ والبيولوجى من جهة أخرى، املـرأة مل تأخـذ

صال، ومع ذلك حوآمت وأدينـت علـى قصـورها أوفرصة الرجل أ
تقصريها،  مث ضحكوا عليها مبعرآة زائفة للمساواة مـع آـائن

العنـان ، فاخندع هو اآلخر وأطلق لغروره"الرجل: "ناقص أصال
 .أآثر فأآثر فخاب اجلميع
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عمـرو دنيـا. ميكنك يا أميمة أن تنظرى أيضا رّدى على د
 .الحقا

وضـع"مث بصراحة لقد أعجبت مبالحظتك الناقدة عـن حكايـة   
ألا مل ختطر ببـاىل، ودعـيىن أعـرتف أن هـذا هـو" فسه مكانهن

النقد، الذى يرى الكاتب من خالله ماذا آـان يقصـد دون أن
يقصده، فقط أنا مل أقصد االعتقاد باخلرافة فقط بقدر ما آنت

 .أشري إىل العّنة بأنواعها الىت هى وراء القتل

 : حممد غنيمى. د

واملنهج اجلديد، نصوص  مالحظات حول األحالم، ونقدها،
 : األصدقاء

وسط هاتيك  -متلق عادى/آقارئ - مل أر ىل وجودا حقيقيا 
مرآة  مثلما رأيتىن فعال ىف" نص على نص"الكلمات املسماة بـ 

النص األصلى، فأدرآت جيدا أن اإلهلام احلقيقى والتأثري 
شعرا أو (الكاتب أدبا  عرب ما يبدعه الفعلى مها ما يصالىن

 .، وليس من إعادة صياغته نقدا)نثرا

 :حييى. د

من حيث املبدا، يبدو أن عندك حقا، لكن املسألة بالنسبة
ليسـت إعـادة -لو أمعنت النظـر  -ملا أحاوله أنا على األقل

، بل هى تقاسيم على اللحن األساسى، لكنىن مازلتصياغة النص
عـىن إىل إغـالق هـذا البـابأقر أن عندك حق، وهذا هو ما دف

بسرعة إال على اجتهادى احملدود القابـل للرتاجـع باملمارسـة،
وذلك بعد أن ضبطت نفسى ناقـدا تقليـديا ُأجرجـر إىل تفسـري

 .رمزى أآثر مما حيتمله منهجى

 : حممد غنيمى. د

-خـالل النقـد التقليـدى الـذى يفـرض       وال حىت من..... 
العادى، املتلقى/رؤية القارئنوعا من الوصاية على  -غالبا

متلقـى عـادى/آقـارئ  -فضال عن الشرح والتفسري، ومهـا ىف رأىي 
إهانة النص أو اجلناية عليه أو تسطيحه علـى نوع من -أيضا

 األقل، 

 :حييى. د

آدت أوافقك لكنىن تراجعت، إذ معىن آالمك أنـه ممنـوع....
لهامالنقد التقليدى، وممنوع النقد اإلبـداعى، وممنـوع اسـت   

ــده ىف ــة أن يبقــى الــنص األول وح الــنص األساســى، والنتيج
الساحة، يصل أوال يصـل وآأنـه نـص مقـدس ال يصـل إال خلاصـة
اخلاصة، ورمبا هم ليسوا أوىل الناس به، هذا إذا آان ما يصل

 .هؤالء اخلاصة هو أفضل ما ىف النص أو أعمقه إبداعا

د أصال،  لكنىنيا حممد هذا آثري، هذا نفى ملبدأ النق.. ال 
 .أفهم وجهة نظرك

 : حممد غنيمى. د
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ربط مـدى عمـق الـنص بدرجـة بدأت أنزعج بشدة من فكرة
 غموضه، وأنه لو آان النص بسيطا مفهوما لدى اجلميع فإنـه 

سيبدو سطحيا بالضرورة، والحظت تأييد ذلـك واستحسـانه مـن
 ِقبل حضرتك،

 :حييى. د

حـىت(أظن أنىن مل أقل بذلك أبدا، إبداع األحالم بطبيعتها 
هى آـثرية الـنقالت، خمرتقـة الـزمن، فارطـة) األحالم احلقيقية

التكثيف، متعددة الدالالت فكيف ال تكون غامضة، أما أن يكون
الغموض دائما مرتبط بالعمق فهذا آالم سخيف، ولعـل إبـداع

 حييى حقى خري دليل على نفى ذلك،

مــوض مجالــه الــالزم إذا مل يفتعــل، ولسالســة الســهلللغ 
املمتنع مجاله الرائق أيضا، أما تزييـف الغمـوض بافتعـال،

ميكنـك أن ترجـع. (وقصدية فهذا هو القبح بعينه إذا مسحت ىل
للتعرف علـى صـعوبة linkإىل أطروحىت جدلية اجلنون واإلبداع 

، وهـوالفائق واإلبداع، اإلبداع الزائفوضرورة التفرقة بني 
 .أميمة حاال.ما أشرت إليه ىف رّدى على د

 : حممد غنيمى. د

وهل ! مهذبا يا أستاذنا ؟ هل يصلح أن يسمى هذا عتابا
إلعادة  ما أدعو -أحيانا-ىل أن أعاتب أصال رغم ارتكاىب 

 .اللى حضرتك تشوفه بقى! ... النظر ىف شأنه؟

 :حييى. د

 ياعم أهال،
 أنا فرح بك هكذا وأآثر 

 .خذ راحتك
 وإال فكيف سأتعلم؟

 : عمرو دنيا. د

أعتقد أن الطرح احلـاىل وبـرغم الصـعوبة الـىت أجـدها ىف
قراءة النص واللحن األساسى، مث التقاسيم قد فتحت لنـا مـا

قراءة"هو جديد، احلرآة أآرب من الطرح السابق بشكله القدمي 
لفأهال لألحلان ومرحبـا للتقاسـيم وعلينـا أن نبـذ    " على نص

 .مزيد من اجلهد لتتبعها وآل برؤيته

 :حييى. د

 احلمد هللا، مرحبا باالختالف فعال

 : أسامة فيكتور. د

ىف البداية استقبلت احللم على إنـه مصـر ومـا) 55(حلم 
حيدث فيها من سـرقة وـب ودعـارة حتـت أمسـاء الـرب والشـرف
والسمعة والتقاليد، ولكن مع قراءتى للتقاسـيم واآتشـافه

 .إن احلذاء ليس حذائه تصورت غري ذلك
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:حييى.د

مثل هذا الرتميز السريع هو ما جعلىن أرفض النقد التقليدى،
 .ا يا أسامة حلرآة املبادرة وحرآية وأمانة الرتاجعشكر

  56&55حلم  :رامى عادل. أ

لــن اســتطيع ان اقطــع رقبتــها ولــن تطــاوعىن نفســى ان
اطعنها، رغم ولعى بزفـارة ورائحـة دمهـا النتنـه، هـى مل

..ليحـرقىن، ال اعلـم   لكن اخاها وخاىل يلوح ىل مبشاعله. ختونىن
ال اعلـم.رمبـا .. قد تكون هى من اغتصبته وانتهكت إنسانيته

قـه انآيف، رمبا خوفا على جروها ولكنه يـذرف دمـا، واحلقي  
وال اعلم سرهذه النسوان. اخلطى آالبه سوف تلتهمىن ان مل اسرع

سـاعه علـى ماآينـه 12سالم يا عم حييى انا شغال . املتوشحه
 .استجابه ادعيلى وانت على يقني. بالستيك

 :حييى. د

 حاضر

طبعا تالحظ يا رامى أنىن أستثنيك، وىف نفس الوقـت أجعـل
تقاسـيم علـى اللحـنتداعياتك جـزًءا مـن الربيـد، وليسـت     

األساسى، خذ راحتك، أنا ماىل، ما دام مل يعد يربط بـني هـذا
 .وذاك سوى العنوان، أهال

**** 
 أما لديك بلسما يعيد ىف أمتنا الرجولة؟

 : نعمات على. د

 ملاذا اشعر باحساس حضرتك باليأس ىف اول اليومية؟؟

 :حييى. د

 آررت مراراال أظن، مث أمل تالحظى ىف آخر اليومية آيف أنىن
أنىن ال أمسح لنفسى برفاهية اليأس، عنـدى أن اليـأس خيانـة

 للحياة وتربير لالنسحاب أو الفرجة

 : نعمات على. د

اشعر أن الفياجرا ممكن أن تؤدى الفعل املطلـوب ولكـن ال
 يشعر االنسان معها باملشاعر احلقيقية الطبيعية؟؟؟

 :حييى. د

.أنا أوافق عليها فقط من بعيد، ألنىن عادة ال أصفها ألحد
أنا أوافق عليها لكسر حلقة مفرغة نتيجة خربة عجز مؤملة أو
عابرة، خربات أدت إىل عدم الثقة، ومن مث العجز مث عدم

 ...الثقة، وهكذا

أما أن تكون هى الوسيلة الدائمة والضرورية لتحقيق أى
فهذا إلغاء لدور الطبيعـة، تواصل، وآل تواصل، طول الوقت

 .اإلثارة املتبادلة، وقلتها أحسنو
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:عمرو حممد دنيا.د

أول مرة أرى أن ما ينقص أمتنا قد يكون األنوثـة ولـيس
الرجولة، فلم ال؟ فقد تكون األنوثة احلقيقيـة الواعيـة حبـب
احلياة هى ما تنقصنا فعال، ولكنىن أعتقد أن ما ينقصنا أآـرب

 !!بكثري من الذآورة واألنوثة هو ايه مش عارف ؟

 فيا ترى من وجهة نظرك هو إيه؟؟

 :حييى. د

 :حًا للشهية أن أقول بعض آالم مثلخطر ىل فت

 هى مجال اخللق، الرجولة الرجولة 

 هى قوة اإلبداع، واألنوثة األنوثة

 فهى غباء القوة، الفحولة الذآورةأما 

 . هى خبث الضعف  واألنوثة امليوعة

 . رمبا آل هذا ينقصنا ىف آن واحد

 "الطبق الرئيسى"إذا آان هذا فتح شهية فماذا تطلب ىف 

 ؟...كما رأي

 : حممود حممد سعد. أ

وصلىن أن الكالم والشجب واالستنكار والنقد ومـا شـابه ال
يؤدى الوظيفة املطلوبة، إال أنىن أرى أن الكالم أصـبح يـؤدى
وظيفة نفسية معنويـة عالجيـة أآثـر منـها وظيفـة دفاعيـة

 . هجومية مث أن الوضع احلاىل يغذى ذلك

 :حييى. د

 . رمبا

 ن من ال شئ، وإال فلماذا أآتب؟أوافقك، رمبا شئ أحس

لكن إذا أصبح الكالم غاية ىف ذاته، والتفريـغ اللفظـى 
 . هو اية املطاف، فال 

 : حممد امساعيل. أ

 !مش فاهم العنوان ومش عارف أربطه باملقالة؟

 آيف تنقص أمتنا األنوثة احلقيقية الواعية؟ 

 :حييى. د

 . أرجو أن تقرأ ردى على االبن عمرو دنيا 

 : نرمني عبد العزيز حمرم. د

 هل من الوطنية أن أآون عنينا حىت يزول االحتالل؟: فعال
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:حييى.د

أظن أنه الميكن فهم هذه اجلزئية إال ىف سياق احلـوار آلـه،
أو املوقف آله أو الرواية آلها، وقد صدرت الطبعة الثانية
:من اجلـزء األول مـن ثالثـيىت املشـى علـى الصـراط وعنواـا       

على ما أعتقـد، وهـو) مكتبة مرييت(هذا األسبوع " الواقعة"
 . اجلزء الذى فيه هذا املقتطف

 : نصورمدحت م. د

ألنوثة حقيقيـة لفت نظرى جانب اجتماعى أال و هو حاجتنا
 واعية، وقد رأيت أننا حمتاجون إىل إعادة صياغة عالقة األنثى
بأنثوهتا وآذلك الذآر بذآورته و من مث إعادة عالقـة الـذآر

 . أساس الواقع العملي باألنثى صياغة أخرى على

 :حييى. د

 عمرو دنيا. مة وعلى دأمي. برجاء الرجوع إىل ردى على د

**** 

 اهللا ىف االثىن عشرة خطوة

 : نرمني عبد العزيز. د

الزلت عند رأىي أن آثري من حاالت االدمان هى حالة انتمـاء
 لالدمان فالدافع هو االنتماء

 :حييى. د

وما املانع، باالضـافة إىل آـل مـا طـرح؟ برجـاء قـراءة
 .مداخلة هالة منر األسبوع املاضى

 : اعيلحممد إمس. أ

 !!مش فاهم آل الفروض

 :حييى. د

مزيـدًا مـن.. أحرتم شجاعتك فعال، ولكن رمبا احتاج األمر 
 .اجلهد

 .ومع ذلك فهذا أفضل من إدعاء فهم سطحى

 : حممد إمساعيل. أ

ما هو مكتوب، هو مـا أمارسـه وأفهمـه، رغـم أنـىن... 
 .مارسته قبل الفهم

 :حييى. د

إذن انت فاهم عمليا، ألنك متارس املكتوب قبل أن يكتـب، فمـا
 .الداعى باهللا عليك لفهم الفروض والتنظري، إن شاء اهللا ما اتفهمت

 لكن أيضا، دعنا حنرتم من فِهم
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****
 تعقيبات متأخرة عن لعبة الطيبة

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 أعرتض على ذآر الطيبة أو تعريفها على أا خبث

 :حييى. د

، ال أآثر، إذن ليس من حقنا أن نعرتض عما خيـرج"لعبة"هذه 
 .منا تلقائيا وحنن نلعبها، فاللعبة ال تلّقن أحدا ردا بذاته

 : هالة محدى البسيوىن. أ

ظلوم هو له دور آبري ىف موقف الظلم ألنـه اذاوصلىن أن امل
 .مل يرتك حقه ملا آان مظلوما

 :حييى. د

أظن أن هـذا صـحيح، دون مبالغـة مـن فضـلك، فـالظروف
 القاهرة أآرب من آل تصور

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 :لو أنا لعبت هذه اللعبة وخاصة اللعبة الثامنة

أتغر ىف: حلسنطيبة أحسن ىل أبقى طيبة من غري ما اعرف اىن 
 نفسى وأمثل الطيبة

 :حييى. د

 ؟"لو"لقد لعبتها فعال، فلماذا 
وملاذا مل حتاوىل بقية اللعبات التسع، حنن ىف انتظـارك مـع

أنـك حاولـت أيضـا: مثال مث إنك عـدت فقلـت  لعبة الكراهية 
اللعبة الثالثـة، وأيضـا انـت مل تنسـى أن تكـون مسـبوقة

 :ايضا هكذا" لو"بـ

 : محدى البسيوىن هالة. أ

 :لو أنا لعبت هذه اللعبة الثالثة سوف يكون ردى عليها

ألنـه أآيـدانا ماحببش حد يقول على طيبة وهو مش عارفىن 
 هيكون بيضحك عليا وبيستعبطىن

 :حييى. د

 ؟!!رأيت آيف

 : هالة محدى البسيوىن. أ

توصلت من مناقشة اللعبة أنه من املمكن أن يرفض الشـخص
 وجود صفة لديه حىت ال يتحمل مسئوليتها، 

آذلك وصلىن منها أن من املمكـن أن يـرفض شـخص أن يوصـف
 بأنه طيب حىت ال يساء فهم
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:حييى.د

 ال تعليق

 : مىن أمحد فؤاد. أ

 .يبة هى مصدر القوة ىف معظم االوقاتاحلقيقة فعال أن الط

 :حييى. د

 !"مش قوى آده"

**** 

 العلم والعقل والتاريخ واملعرفة 

 : حممد أمحد الرخاوى. د

 فمالقيه يا ايها االنسان انك آادح ايل ربك آدحا

املعرفة هي فتح آل اآلفاق ملالقاة اهللا اذا صـدقنا، العلـم
 ال تكتمـل ابـدا،اذا انسلخ عن املعرفة الكاملة الـيت  أعشي

 .املخلوقات لثقل االمانة اليت محلها االنسان قد يكون اعجز

 :حييى. د

 (!)يعىن 

 ما رأيك لو تسمع رأى رامى ىف وثقانيتك يا حممد

 : رامى عادل. أ

 :الرخاوى بالنسبه للوثقانيه املطلقه للسيد حممد امحد

 حتطمت سفينىت  

 ومل تعد ىب طاقه لالحبار مطلقا،

 اعود لليابسه، وها انا 

 ألرتطم بصخورها جبسدى اهلش، 

 جيرحىن، 

 يلتهمىن 

 .فقد أعياىن املوج 

 .باىن لن احبر مطلقا يهمس ىل النورس 

 .فقد زاغ بصرى 

 :حييى. د

 ما رأيك يا حممد؟... 

 هه؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2107
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!!ماذا تضيف يا رامى؟

 ماذا تقول؟ 

 : رامى عادل. أ

   بالقوطة ان رئيس اجلمهورية حيب اجلنب   انا ايضا متاآد......

 :حييى. د

 خل بالك يا رامى، سوف أقول له، أنا فّنان

**** 

 توضيح الزم وإجابات موجزة

 مىن أمحد فؤاد. أ

 متفقة جدا أن الدين هو التجسيد السلوآى لالميان -

فرأىي أن) 5(بالنسبة للعالقة بني الدين والبيولوجيا السؤال  - 
معظم الناس يرون أن االميان هو بالروح فقط، ولذلك فأنـا متفقـة

 جدا ان الصواب احلق امنا خيلط االميان بلحمه ودمه وليس روحه فقط

 :حييى. د

 شكرا

 عماد فتحى املغرىب. أ

آيــف أفــرق بــني أن االلتــزام بالســلوك: عنــدى تســاؤالت
والعبادات هو طريق إىل ملء الوعى باإلميان، شريطة آال يكـون
 اغرتابيًا أو تسطيحًا شكليًا يبعدنا عن جوهر الدين واإلميان؟

 :حييى. د

،جـواب حمـدد   –طبعـا   –سؤال شديد األمهية، ليس له عندى 
الذى أرجحه هو أن العبادات هى لغة اجلسد إذ يضبط ايقاعـه
مع بعض لغة الكون بانتظام والتزام، أما أا سـنت لـذلك،

 فهذا ليس من شأىن، وال يهمىن أن أجيب عليه، 

الذى أعرفه هو أـا إذا ختلصـت مـن الوصـاية املفسـرة،
ىف ضـبطوانتظمت مع االيقاع احليوى، فإا تقوم بـدور غـامض   

 اإليقاع احليوى، الذى هو طريقنا إليه،

لكن هذا يتم بعيدا عن قهر التفسري وسوء التأويل، آما 
أنه يتم ىف الديانات املختلفة يإيقاع خمتلف، وأيضا هـو قـد

 يتم بوسائل أخرى ىف ثقافات أخرى  ليست بالضرورة دينية 

أنا أتصور أن االغرتاب يـأتى حـني يعـين بعضـهم أنفسـهم
 صياء على آل ذلك ىف إطار فهمهم وألفاظهم أو

 .لكنىن أذّآرك ىف النهاية إنه ليست عندى إجابة

 عماد فتحى املغرىب. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2108
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أرى حاليًا أنه ليس ىف بعض األحيان بل آثري جدًا يوجد مـن
السلطة الدينيـة حـىت -مبا ىف ذلك الشباب –يتقمص من الناس 

ة األميـان إالتصبح قهرًا من داخلهم حيـرمهم مـن معايشـة خـرب    
 .باملقاييس الىت توضع هلم

هذا ما أشـعر معـه بصـعوبة شـديدة ىف التواصـل معهـم،
واإلحساس الشديد باالغرتاب بينهم، مما جيعلىن أشعر أيضـًا بـأىن

 .وربنا يسرت. غريب عنهم ىف بعض األحيان

 :حييى. د

 صحيح ربنا يسرت

 إسراء فاروق غاىل. أ

هى حقيقة عطاء اإلميـان؟ما هى حقيقة وظيفة الدين وما  
وما هى أساسيات مفهوم الدين واإلميان من وجهـة نظـرك بغـض

 النظر عن املرحلة العمرية املقدم هلا؟

 

 :حييى. د

الدين طريق إىل: ياذى الصعوبة، ومع ذلك فإليك اجتهادى
االميان، واالميان هو من أهم جتليات الفطرة السليمة ىف الـوعى

ى الكـوىن، سـعيا إىل وجـه اهللا ىف آـدحالبشرى متجها إىل الوع
 مفتوح النهاية 

 .واهللا أعلم

 حممد الشاذىل. د

أو أى(إن العبء الذى أحس به اآلن وأنا أحتدث عن الدين 
وحماولة أن أرى غري مـا اعتـدت رؤيتـه،) منظومة قيمة أخرى

هذا العبء أظنه أحيانًا أآـرب... فأهز آل قناعاتى السالفة
قد تلحقىن لو استمريت على ما أنا عليـه بكثري من أى خسارة

 .مهما آان حيمل من مجود وتراجع وموت

"يـتغري "و" ينمـو "احملاولة املستمرة لـدفع الـتفكري آـى     
رمبا يكون أآثـر مـن طاقـة –آما أدعى أحيانًا  -" ويتطور"

 ،..احتماىل

أفضل االحتفاظ جبزء من قناعاتى اخلاطئه بدال من أن أقضـى
 .قابال للتساؤل والرتاجع.. تزًابقيه حياتى مه

 :حييى. د

 ال أحد يطلب منك أن هتتز، أو يريدك أن هتتز،

 إياك إياك، 

لكن اهللا سبحانه سوف حياسبنا على مبادرتنا إىل الكدح الذى 
، آما) هذه ترمجىت وهى ليست ملزمة لك" (عبئا"تسميه أنت هنا 

 سوف حياسبنا على االستسهال الذى تسميه أنت قناعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــــــا يــــوم"   2109
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،"يعلم السر وأخفى"هو

 إياك أن تتعجل، أو تفرض على نفسك مرحلة غري الىت أنت فيها،

 !لكن ال تتوقف يا حممد، اياك أيضا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 .متفقة أن االنسان طبيعة تلقائية بقد ما هو قرار ومسؤلية

 :حييى. د

 .أوجزِت فأحسنِت يا مىن

 حممود حممد سعد. أ

هناك عالقة وثيقة بل ومتالمحه بني الدين والبيولوجيا وآل منـهما
أو"يثرى االخر، وبصراحة أنا مل أجد أن الدين مستقل عن اى موضـوع  

 .، بصورة أو بأخرى"أى ظاهرة حولنا نراها أو ال نراها

 :حييى. د

أظن أنك تتكلم عن االميان وليس عـن الـدين املنفصـل عـن
وابتداء أن حندد تعريف ما تعىن بــأصله، مث إن علينا أيضا 

حىت ال جنـد أنفسـنا داخـل معـادالت الكيميـاء" البيولوجيا"
 والتشريح وخاليا اهلستولوجيا، 

البيولوجيا الىت أعنيها عادة هى احلياة ذاهتا حلما ودمـا
"علما"وحني تكون احلياة  Bioوحرآة ومنوا وتناغما وآل شىء، 

logy  فهى تبدأ قبل الدناDNA وهى مستمرة. ال تتوقف أبداو
 .إىل ما ال نعرف

 .ولنا عودة 

 حممد إمساعيل. أ

 هل يسبق اإلميان الدين أم يسبق الدين اإلميان؟

 :حييى. د

 ال أعرف،

لكن مبا أن رؤيىت تقول إن اإلميان هو موجود مع نبض اخللية
، DNA" الدنا"احلية، بل قبل تكوين اخللية احلية، موجود ىف 

فإنىن أتصور أنه حني يتجلى هذا النبض ىف سلوك ونظام وعالقات
أنزهلا اهللا على بعض عباده عليهم السالم ليعّلموا بقية الناس

"دينًا"ىف االجتاه الصحيح يصبح آيف حيافظون على هذا النبض 
 له آتاب وسلوك،

مث يتواصل هذا الدين إذا أتيحت له الظـروف املناسـبة ىف
سرعان –لألسف  –االجتاه الصحيح ليكون وسيلة إىل اإلميان، لكن 

ما تدخل التشويهات والتوصيات، ويستلمه املفسرون احملتكرون،
أتى احلق بقلـب فنبتعد عن أصله، وال يطلب سبيل وصله إال من

 .سليم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�س"  يــــوميــــــــا "   2110
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حممد إمساعيل.أ

 ما معىن الروحانية؟

 :حييى. د

أمل تالحظ يا حممد أنىن أجتنب استعمال آلمة الروح أصال؟ أمل
 " قل الروح من أمر رىب: "يرمحنا ربنا من  ذلك حني قال تعاىل

 مروان اجلندى. د

هل عزوف الشباب عن الدين أو الناس عموما له عالقة مبـا
يسمى غزوا فكريًا من الغـرب علـى العـامل العـرىب ىف ميكن ان

حماولة منهم إلعالن أن الـدين هـو سـلطة قـاهرة ملـا حـدث ىف
 أوروبا ىف العصور الوسطى من سلطة الكنسية على احلكم؟

 :حييى. د

 ال أظن،

السلطة الدينية عندنا اآلن هـى السـبب، مثلمـا آانـت 
ا آل حالنا إليـه،عندهم تقريبا، وهى ىف رأىي املسئولة عن م

مـع أـا –رمبا مسئوليتها عن إبعادنا عن الـدين احلقيقـى   
هـى أآـرب مـن مسـئولية السـلطة -سلطة صناعة حمليـة جـدا   

 .اخلارجية الناآرة للدين هناك

شبابنا يبتعد عن الدين إما برتآه، وإمـا باتبـاع شـىٍء
أشبه بالدين، بعد أن يفرغوه من نبضه، فال آدح وال سـعى وال

 .عى وال حب وال إميانو

 عمرو دنيا. د

وصلتىن معاىن آثرية للدين وآلـها مفيـدة وأرى نفسـى اآلن
، أنـا أعتقـد أن لفـظ"ربنا بتـاعى "أتقبل وبسهولة فكرة 

اجلاللة حينما طرحَته ىف العالج اجلمعى ومل يوصل ما آنـت تقصـد
أن لكل فـرد منـا فكـرة عـن مضـمون هـذا: آان هلذا السبب

، وما"اهللا بتاعه"يف حنرم اآلخر احلق ىف أن يكون له اللفظ، فك
يرحيىن وحيل األزمة هـى أن اهللا الواحـد هـو مليـارات ىف قلـوب

 مليارات من البشر

 وآذلك الدين مبعىن ما  

"وهو غري ربنـا بتـاعى  "إن مساحى وقبوىل لربنا بتاع غريى 
بيحل إشكالية آبرية، والباقى عند ربنا، أو والبـاقى علـى

 . اهللا

 :حييى. د

 .إعمل معروفا يا عمرو، واحدة واحدة

امسح ىل أعيد صياغة ما وصـلىن مـن رؤيتـك الصـادقة هـذه
 :هكذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    تـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ال"  يــــوميــــــــا "   2111
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اسـتقبالنا لأللفـاظ،قد يصح هذا الكالم بالنسبة لتنوع
هو طريقى إىل ربنا، فيصبح ما تقول" ربنا بتاعى"أعىن لفّظى 

من اختالفات فردية إىل هذه الدرجة، هى نقط البداية من آـل
 ، انطالقا إليه تعاىل ىف توجه ضام،واحد منا على حدة

البـدايات احلقيقة الىت تتوجه إليها آـل هـذه  /أما احلق 
اخلاصة، فهى حقيقة واقعة، وليست لفظـا جمـردا، هـى حقيقـة
ماثلة ال حتتاج أن حنبسها ىف لفـظ إال اضـطرارا، وحنـن نتوجـه
إليها بفطرتنا، آل من موقعه، لكننا ال نصـل إليهـا أبـدا
خالل أعمارنا احملدودة، لكنها واحـدة ىف ايـة النهايـة إذا

)بل والكونية(زف البشرية تصورنا امتداد خطوط آل آالت الع
 إىل توجهها الضام،

 لكن هذا يقع بعد أفق الوعى الظاهر 

  .ومن ّثم اإلميان بالغيب 

 عمرو دنيا. د

أعتقد أن احلديث عن الدين وعن اهللا مـن املنظـور الـذى مت
طرحه هو من أصعب املواضيع الـىت يـتم طرحهـا، لكنـه مفيـد

لبدايـة مـن الفكـرةللغاية وإن آنـت أؤيـدك ىف ختوفـك ىف ا   
املسبقة عن اللفظ وما يعنيه مما قد يعيق الرسالة الىت هتـدف
إىل توصيلها ولكن ال مناص، البد من املواصلة بالرغم من شـده
الصعوبة واحتماليه الـرفض، بـل ومـا هـو اآثـر مـن ذلـك

أى دين؟..!! آله إال الدين.. الدنيا عندنا هنا ىف جمتمعنا"
 ".بنا يعديها على خريواهللا ما أنا عارف، ور

 :حييى. د

 آمني، يارب العاملني

**** 

 ):اقرتاح(إسالم إبو بكر . أ

اعلم متاما مدى ختصص املوقـع ىف الطـب النفسـى ولكـن حنـن
اقرتح ان تزيد مقاله اسـبوعيه نتطلع لفكرك ىف ما جيرى وهلذا

فـأظن ىف اى يوم حتدده تكتب لنا رأيك ىف األحداث على الساحه
املوقع سيحبون هذا جدا وسوف يكون مادة نقاشـية ان مرتادى

مثرية ومهمة جدا مبعىن ان ختصص يومـا يكـون منـرب لنقـاش شـئ
 تقرتحه 

 :حييى. د

شكرًا يا إسالم، لكنىن أرى أن تعتعة يوم السبت وهى الـىت
تظهــر الحقــا يــوم األربعــاء ىف الدســتور، تكفــى ىف املرحلــة

فهو مفتوح ىف بريـد يـوماحلالية، أما النقاش ىف أى شئ جار 
اجلمعة، رمبا نرى أن نفتح الباب ألسـئلة مباشـرة ، أو آراء

 حرة قصرية، حىت لو مل تكن متعلقة بنشرة بذاهتا،

 ما رأى بقية األصدقاء؟  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2112



 23I05<I2008א – אא

****

 عودة إىل رامى

 )صالة/فقه احلب (رامى عادل. أ

 من وحى غرفتك وغمامه،

 ابتسامتك، جتلى صبحك وعلى وجهى اشرقت 

 فؤادى يرفرف جبوارك، 

 .حتجبىن واجنحتك 

 :حييى. د

هكذا يا عم رامى صدق ظىن، أنت تلعب ىف املوقـع براحتـك،
 ؟"دمعتان"أال يكفيك ما جرجرتنا إليه من نشر 

ني أشعارى غري املنشورة بالذات، وأنا ضـعيفأنت تتجول ب 
أمام شطحاتك، مث هاأنـت تعـود فتعـرض تـداعياتك اآلن علـى
قصيدتني مل تنشرا هنا بعد، أتذآر أن قصيدة فقه احلب، نشـرت
آلها ىف نصف الدنيا يوما ما، لكنىن ال أذآر مىت، وقـد أعيـد

،"صـالة "نشرها ىف هذه اليومية إآراما خلاطرك، أمـا قصـيدة   
 فهى أآثر إجيازاًَ وحتديا،

 ولست متأآدا إن آانت تصلح للنشر هنا أم ال، 

 .دعنا ننتظر 

**** 

 )النورس العجوز (رامى عادل. أ

 مل يعد التحليق مفيدا،

 العلو الشاهق حيبسىن، 

 ضالالتى تشلىن، 

 ..... واهللا يسكن امل ضلوعى، 

 :حييى. د

 القادم،قف باهللا وانتظر نشر القصيدة يوم األثنني 

 مث ننشر باقى تداعياتك 

**** 

 )حلظة صمت(رامى عادل . أ

 اجابت، متكنت،

 امعنت ىف النظر، 

 جوف الظالم، صورة اللقاء اخلاطف ىف 
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 . ما صار ىب. فتحت عيناها لكى ترى

 :حييى. د

 قدمية، أقصد النشرة وليس آالمك،

 الىت مل تنشر،" املقامة"آسف لعلك تقصد  

 ! الىت نشرت هنا" صمت"حسبت ألول وهلة أنك تعىن قصة  

 "!خلبطتىن"اهللا يساحمك 

 وإىل اللقاء
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