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 :ةـــــمقدم

 .ضيوف جدد شرفونا هذا األسبوع، أهال هبم

مجال الرتآي من تونس الشقيق زارىن،. د.اإلبن والصديق أ
ىف موقع الشبكة) وآل شىء(وهو صاحب الفضل ودينامو ورئيس 

زارىن أول "www.arabpsynet.com" النفسيةلعلومالعربية ل
ا ىف القاهرة، فرحت به فرحا شديدا،أمس، آان حيضر مؤمترا م

مث(أنا أحبه، سألته هل فرخت مساعدين يتولون الشبكة معك 
 تقوم بكل العمل ال، قلت هل أنت مازلت وحدك،: ، قال)بعدك

نعم، قلت لنفسى هذا شاب عرىب شديد الذآاء: وحىت اآلن، قال
ىوالنشاط واألمانة خيطئ نفس اخلطأ الذى يتمادى فيه آهل مثل

ال يريد أن يهمد، العمل القائم على فرد واحد اليطمئن، وال
 أحد يضمن استمراره، أين العمل اجلماعى؟

 مل أقل له آل ذلك صراحة،  

 .آان ضيفى، لكن الرسالة وصلت

آنت قد أرسلت له أنبئه عن حكاية ورطىت اليومية هذه
، فتفضل مشكورا بوضعها"النشرة اليومية: اإلنسان والتطور"
 ىف موقعنا على موقع- الذى آان موضوعا قبال–وار امسى جب

_  www.arabpsynet.com النفسيةلعلومالشبكة العربية ل
وبناء عليه، تعرف ضيفا هذا احلوار األول والثاىن على

 .النشرة ومها َمْن سنبدأ هبما حاال

 أنه- أو استأذنىن ال أذآر–مجال أيضا . أخربىن اإلبن د
ة اليومية ىف املوقع مباشرة، فال حيتاج زائرسينزل هذه النشر

 !املوقع أن ينتقل إىل موقعى ليطلع عليها

شكرا، أهكذا تتيح ىل أن أتواصل مع زمالء!! ياه يا مجال 
 .آدت أيأس من أى سبيل للتواصل معهم

أنا أحب هذا الشاب، وأحب زوجته، وأحب ابنه، وأحب
 ىفس لزيارة صفاق ابنتيه، رأيتهم مرة واحدة حني دعاىن وحدى

 ىف الطب)منظورى التطورى(تونس ألحتدث عن منظور آخر 
النفسى، عشت هناك خربة غري مسبوقة، رمبا آانت ىف خلفية وعيى 
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وأنا أقرر أن أتورط هذه الورطة اليومية، أعود حلىب ألسرته،
وجدت نفسى أى خطاىب الربيدى اإللكرتوىن إليه منذ أيام قائال

يداتى اجلميالت دون أنحف/ أخشى أن تتزوج إحدى بناتى" 
 مع أنىن ال أحضر أفراحا أصال هنا ىف"!أى واهللا ! أحضر فرحها

 بني–مثلها مثل املؤمترات إياها ، آلها قبالت (بلدى، 
 بال فرحة، هكذا، أصبحت  زيطة أفراح -الرجال أساسا 

بالنسبة ىل مثل املؤمترات العلمية املليئة أيضا بالقبالت
 بال علم ، أعىن بال فرصة– الرجال أساسا  أيضا بني–واألحضان 

 .للدهشة العلمية فاحلوار احلقيقى

الحظ أنىن مل أشر إىل رقم الذين(ما علينا، شكرا يا مجال، 
،)حضروا حماضرتك ىف مؤمتر القاهرة ألنىن مل أستسمحك ىف ذلك

شكرا يا مجال جبد، ورافقتك السالمة، تعجبت أن بناتك وإبنك
 وصل بعضهم إىل اجلامعة، ياه ، بارك اهللا فيهمآربوا هكذا حىت

 .وفيك

واآلن إىل ضيفينا اجلدد الذين شرفونا بفضل موقعك،
 علومالشبكة العربية للموقعنا موقع 

    www.arabpsynet.comالنفسية

 حييى . د
دآتور رمضان ، أرجو أن تكون قد اطلعت ىف أى يوم. أهال

را، مبا ىف ذلك احتمالمجعة سابق على آيف نقلب الربيد حوا
وهذا أبسط( فرصة للرد  ظلم الضيف حيث ليست أمامه

إال ىف األسبوع التاىل إن أراد، اعرتفت) شروط احلواراحلقيقى
أنا منذ البداية، مرة ومرة، أن هذا ظلم يقع على
الضيف، وأننا سنعتربه قد قبله حرصا منه على نٍفع عام،

. د هذه الطريقة، أهالإىل أن يرسل لنا حمتجا أو رافضا 
 رمضان، آيف عثرت علينا هكذا؟ فتفضلت بزيارتنا؟

 رمضان زعطوط . د
الشبكةآشف موقعكم نفسه اىل اإلدراآى بواسطة موقع 

اليوم  www.arabpsynet.com النفسيةعلومللالعربية 
 ...(....) وآم حلمت بلقاء   2007-11-15بتاريخ 

 حييى . د
 عادة أحذف بعض الفقرات الىت فيهاآسف قطعت آالمك، فأنا

مديح حيرجىن، فسمحت لنفسى أن أنتقل مباشرة إىل حديثك عن
 زميل آرمي 

 رمضان . د
بعض دموعى الىت سفحتها وأنا أقرأ خرب احلياة اليومية...

ىف دار العجزة ىف" فاخر عاقل"اجليل ىف علم النفس  ألستاذ
تدىل من أشجارالىت ت حبات من عناقيد الدموع...سوريا؟؟؟

 ...النفوس ىف هذا الوطن من احمليط اىل احمليط

 حييى. د
؟ آم هو مؤمل ما"املوت اختيارا"أليس هو مؤلف !! يا خرب 

 .....تقول، آسف، ولكن 

 
 اويـــخـــــــ الرـــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   526



 23I11I2007א – אא

 رمضان.د
إن :آيف يتفق الوصف مع(لوال هذه الشبكة العنكبوتية 
لوالها ملا قرأناك أو) أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟

 اجلامع قرأنا بعضك على هذا املوقع

  حييى. د
آما(الفضل آل الفضل لإلبن األستاذ الدآتور مجال ترك 

 أآثر بك ، ولكن هال عرفتنا )ذآرت ىف املقدمة

 رمضان. د
ليسانس، ماجستري( أنا طبيب جزائرى ودارس لعلم النفس

متزوج) الدآتوراه ىف علم النفس االجتماعى للصحة وأحضر
وضياء، متوسط انوأب ألربعة أبناء سوسنة وعصام ورضو

الدخل آأستاذ مساعد ىف جامعة ورقلة باجلنوب اجلزائرى
 الساحر

 د حييى
 أهال مرة أخرى

 رمضان. د
عن ماهية "2007-11-14يوميةالتعليق على الصور 

ف والوجدانات مثل املعاىن أحسب العواط"الوجدان وتطوره
 :)من الذرة(مرآبة مهما حاولنا تذريرها  التكون إال

 توجس+ خوف   :2الصورة 
 ذهول+  انكسار:3الصورة 
 أسى+  أمل:12الصورة 

 حييى. د
رمضان، االستجابات الىت وصلت ىل عن الصور الثالثة. يا د

أنىن آنت أنوى أن حمدودة، جعلتىن ال أعلق عليها، مع 
دى ىف عرض أآثر من عشر تعبريات عاطفية لنفس املمثلة،أمتا

وحني أرسلت أنت تعليقك من اجلزائر فرحت أنىن ترآت حتت آل
صورة فرصة لتسمية التعبري ىف الصورة باللهجة احمللية،

أليست اللغة: وحني جاءتىن رسالتك هكذا ، تساءلت 
أقدر على التعبريعن عواطفنا) اللهجة احمللية(العامية 

من الفصحى، وهل يا ترى وجدان املرأة اجلزائرية األمية ىف
هو مثل وجدان املرأة) وصلىن سحره(جنوبكم الساحر 

الصعيدية ىف جنع محادى، وآيف نسمى نفس العاطفة عند آل
بالنسبة لك؟" الوجدان"منها، ولكن قل ىل ماذا عن آلمة 

يومية احلزنفقد ثار حوهلا جدل آثري ناقشت بعضه ىف 
 2007-11-18والوجدان بتاريخ 

 رمضان. د
عن الوجدان أذآر أنىن ناقشت مع بعض املرضى املزمنني 

التشفريعلى التعبري االنفعاىل فراودتىن فكرة  القدرة
ونسبة ذلك اىل  املختلفة،  عرب مراحل العمراالنفعاىل

خرباتنا البدنية مغلفة أو حمنطة ىف سرابيل الكلمات
 أو الصور واألصوات
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 حييى. د
 ما شغلىن بالضبط، ولعه وراء وهذا هو من أهم.... 

حماولىت هذا التنظري ىف مسألة العواطف، وأنا أشك ىف أنىن
سوف أجنح ألنه يبدو أن األداة املتاحة ليست هى األداة

الفطرة واجلسدعن 2007-11-6املناسبة، لعلك قرأت يومية 
 ، ولكن هل أمامنا سبيل آخر؟وتصنيم األلفاظ

 رمضان. د
املوسيقى، األلوان أو قل مدرآات احلواس اخلمسة أو الستة

 أو أآثر؟

 حييى . د
ل ميكن أن نعطى لتلكواهللا يبدو أم أآثر من ستة، ه

العواطف اجلياشة الىت ميكن أن حترآها فينا سيمفونية
مع أىن ال أفهم ىف املوسيقى الكالسيكية(بيتهوفن إمسًا؟ 

مث إن اجلسم آما تعلم قد دخل لعبة التفكري).. أصال
واإلبداع من أوسع أبواب العلم املعرىف، والوجدان أيضا

واإلبداع معا، واحلكايةيقوم بدوره اجلوهرى ىف التفكري 
 .تتسع بروعة مذهلة مجيلة

 رمضان . د
ىف alexithymia ماعالقة ذلك آله بفقر التعبري االنفعايل

واجلسد؟ آل ذلك مغطوسا ىف حميط الصحة واملرض بني النفس
 ! الثقافة

 حييى .د
رمضان، وضعت يدك على جذور ما أدى إىل. يا خرب يا د 

ن الزمالء هم الذين يستعملوناغرتابنا املعاصر، قليل م
، أنا أفضل تعريبها"األلكسيثيما"ما هى ) أو يعرفون(

هو ال يفيد ما تفيده" فقر التعبري االنفعاىل"ألن تعبري 
الكلمة األصلية، وإىل أن حنصل على آلمة واحدة مفيدة،

ميكن أن تراجع(دعنا نتوسع ىف التعريب مبسئولية مباشرة 
يومية) الىت تدخل اللغة اإلجنليزيةعدد الكلمات اجلديدة 

، فهل تقبل الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظعن6-11-2007
دعوتى لك لكتابة مقال ىف الشبكة العربية، أو ىف موقعنا

، حني خنتزل تعبريناعن هذا املوضوع" باب احملررون الضيوف"
االنفعاىل وحنن نصفه بألفاظ خاوية من أى نبض حقيقى، وهو
مايشعرىن أحيانا أا خترج من ثقب صفارة ذات تردد واحد

 !!!موضوعة خارج أعلى رأس املتكلم 

 :رمضان. د
ملرحلة االنشطار، أرجو أحسبك آينونة تتشظى بعد أن وصلت

جنمى ولو على حسابأن يكون لك سلف آوآىب يسمح بتوالد 
 )ابنكم عن بعد رمضان( األم  الكوآب

 :حييى. د
برغم حتفظى ضد ذآر مثل هذا الفضل، إال أنىن فضلت أن
أثبته ألفرح بنجاح التعريب ىف اجلزائر بعد ما عانت من

  واآلن أدعوك لتسمع  الَفْرَنَسْه الكاملة عقودا وعقودا،
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 بفضل الشبكة العربية أيضا،–معى صوت عزيز قدم إلينا 
.هذا يا د!!) رحىت أصبح ىل إبن آخر ىف اجلزائر يا ف(

رمضان هو صوت ابن مل أجرؤ أن أتذآره ملدة عشرين عاما،
 صفاء.، أهال يا د!!وهو قادم من العراق

 صفاء جواد زوين . د
  شكرا على هذا املوقع ...أستاذي 

منذ عشرين سنة آنت طالبا للماجستري ىف) قلت لنفسى... (
ية ىف القصر العيىن، مث هأنذا أعثر علىالنفس قسم األمراض

موقع أستاذى الذى استفدت من حماضراته وخربته السريرية
 ...!!العالج اجلمعى وخاصة جلسات

 حييى . د
صفاء احلمد هللا أنىن مسعت صوتك اآلن هكذا،. أهال وسهال، يا د

يأتينا من العراق الشقيق الدامى، ال تتصور يا صفاء
ت عدنان، نعم ، آان ذلك من عشرينأنىن نسيتك، أو نسي

سنة أو أآثر، لكنىن آنت آلما خطرمت على باىل أفزع خشية
 أن أآون قد فقدت أحدآم ىف وسط حبور الدماء اجلارية اآلن

، صحيح أنىن مل آآن أطمع!!!أو الرؤوس املتساقطة قبل اآلن
أن أرى أيا منكم قبل موتى وال حلظة واحدة، لكن هذا آان

، أخشى أن أسألك عن عدنان، وعن زميلكم)ا زالوم(حاىل 
الثالث الذى ال أذآر امسه، آان بعض ذلك خيطر بباىل وأنا

)من العراق(مع الزميل األستاذ الدآتور عبد املناف 
ىف) البوردالعرىب( ىف جلنة امتحان الشهادة العربية  ....

 من أين :دمشق العام، تلو العام، لكنىن مل أفعل، أوال
أن يعرف وأنتم ىف اجليش وهو ىف اجلامعة، مث إنىن مل أآنله 

أريد أن أعرف أخبارآم حتديدا خوفا من ما أتوقع، ولكن
ما الفرق بني أن أفقدك يا صفاء وأن أفقد آل هذه املئات
من األبرياء آل يوم، آل يوم، آل يوم، ال أحد يعرف
.تالثروة البشرية الىت متثلها عقول أبناء العراق بالذا

ىف الشهادة العربية، وبرغم آل الظروف، آانوا أوائل آل
التخصصات من إخواننا العراقيني، أنت تعرف أننا نعرف
أم أحسن وأآثر من يقرا ما يكتبه املصريون، وينشره
لبنان، آل الناس تتكلم عن اخلسارة ىف البرتول وىف
رالفوسفات العراقى، وال ينتبهون إىل حجم اخلسارة ىف البش
العراقيني، آسف، أقّلب عليك مواجع يا صفاء، وأنت لست

مرة أخرى أرجع الفضل إلبىن مجال ترك، ياه، آيف. ناقصا
إبن ىف تونس، وإبن: حالك يا صفاء لقد امتألت بكل هذا 

ىف اجلزائر، مث تعود أنت يا صفاء تسمعىن صوتك من العراق
ذا تبقىآيف حالك؟ وما!! هكذا قبل أن أموت ، احلمد هللا 

مما قلناه سويا،هل تعرف أن العالج اجلمعى ما زال هو هو
آما ترآته ، واملشاهدة مفتوحة للجميع ىف قصر العيىن آل

؟ واألمور مازلت تسري وتتجدد وهى تتحدى1971أسبوع ومنذ 
 .التدهور واالنقراض؟ أى واهللا

 صفاء. د
 االن أتساءل بعد ان اتيحت يل الفرصة لالتصال بأستاذى 
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ملبادئ والنظريات الليت تعلمناها منهمازالت ا اجلليل هل
سر "الشهري باقية حلد االن؟ وخاصة ماضمها آتابه

 املفاهيم؟ تغيري دال لبعض أم حدث هنالك؟ "اللعبة

 :حييى. د
إذن فأنت ما زلت تذآر ما بدأناه، احلمد هللا، تقصد شرح

 تصور،"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"ديوان سر اللعبة 
د مرور ربع قرن مل يوزع منه إال بضعيا صفاء أنه بع

طبيب" على بعضه"عشرات ، والباقى هدايا، مل يقرأه 
 مل أقرره طبعا على أى مستوى ِدراِسى، نفسى مصرى واحد،

، وخاصة أنىنما به يزار اختيارا، وال يقرر دراسةألن 
امتنعت عن االمتحانات واإلشراف على الرسائل منذ سنوات

 الشهادة العربية الىت آنت مقررا للجنةطويلة، وحىت
االمتحانات هبا لسنوات، اعتذرت عن االستمرار فيها ألسباب

 .ال بد أنك تستطيع أن تستنتجها

أقول لك ردا على تساؤالتك إنىن بصدد حتديث هذا العمل من
خالل هذه النشرة اليومية، وقد بدأت فعال بفصل

ناسبا أم ال، لكنىن، ولست أعرف إن آان ذلك م"الفصام"
حني ورطت نفسى ىف هذه النشرة ، آان ذلك هبدف ضمىن ، هو

 ومن–أن الزم نفسى مبثل ذلك، أرجوا أن تتابع أنت 
 هذه احملاواالت خاصة ىف ما يتعلق بالفصام، مث-يهمه األمر

 : اإلدمان ، مث التنظري األساسى مثل تناوىل ملسألة الوجدان

 ، )2007-11-14) 1(عن ماهية الوجدان وتطوره(

آيف ال حنبس الظاهرة ىف) 2(عن ماهية الوجدان وتطوره(
 ، )2007-11-17لفظها 

-18عن الوجدان واحلزن ) 3(عن ماهية الوجدان وتطوره(
11-2007(،  

 ليت يا صفاء، شكرا، يا 

يا ترى عندك وقت للمشارآة ىف تتبع حوارنا مع األصدقاء
 القدامى؟

 أيضا ولكنهماولكن دعنا أوال نستجيب لضيفن جديدين
ماذا(مصريان ، أحدمها ىف السويد، يكتب باإلجنليزية ، 

عطية.  د ، دعنا نرحب به أوال)أفعل باهللا عليك يا صفاء
 .من ستوآهومل

Atia Daud:  
My very dear Prof Yehya Rakhawy. I'm very happy to read 
you site.  Also I'm very proud for being one of your 
students 1976 at psychology lecture Ain Shams University. 
I\'m working in Stockholm since1978. I get some of your 
books from Dr Yosri Khamis.I would like to visit you and 
Dar elmukatam next time I visit Egypt. Your article about 
what happened to the Egyptian values is very wonderful.  
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For us the Egyptian abroad ....we have a frozen picture 
about Egypt. Our children ask us why Egypt in TV does not 

 حييى. د
عطية آما هى، لضيق. ترآت رسالتك باإلجنليزية يا د 

الوقت، ومن فرط الغيظ أيضا، أنا أحب العربية آما
، ولعلك الحظت خطاىب معلعلك تعلم، وال أرضى عنها بديال

.سناء ىف أحد حوارات اجلمعة ىف هذه النشرة، أهال د. د
عطية، برغم حماولة جتنىب ذآر تقريظ شخصى إال أنىن أثبته
هنا ألذّآر نفسى بتلك السنوات الىت قمت فيها بالتدريس
لطلبة علم النفس ىف آلية اآلداب، واحرتمت املبدأ الذى

و الذى ألزمىن أن أستجيب ألىأتاح ىل هذه الفرصة، وه
دعوة ميكن أن يتبقى منها ما يبلغ رسالىت، وأظل آذلك حىت
يستغنوا عن خدماتى، وها أنت ذا ىف ستوآهومل مازلت تذآر

خذ الفرصة، وقل: "ما آان، والفضل يرجع هلذا املبدأ
 !"ماعندك، حىت يوقفونك

عطية على أبنائك وهم يتساءلون عن الفرق بني.أشفق يا د
الىت ("إللى حبق وحقيق" ومصر ،"مصر التليفزيون"

عطية أن نفس هذا التساؤل يطرحه.، تصور يا د)يزوروا
عن أطفال مصر التليفزيون،) وبعض آبارهم(أطفال مصر 

وأطفال مصر عزبة القصريين، وحارة السكر واللمون،
 .اخل..........وأطفال آفر عليم، 

ابعتك ونقدك، وخاصة أنعطية، وىف انتظار مت.شكرا يا د
 هو أقرب- مثال ىف موضوع العواطف والوجدان–ما ننشره 

إىل ختصصك ىف علم النفس، يا ترى ماذا عندآم من جديد ىف
ستوآهومل، وخاصة بالنسبة هلذه املوجات التسطيحية الىت
غمرت شبكات التواصل وهى توهم الناس باحللول السهلة

 على السطحيىب امللفظنبرامج التغيري التدروهى تسوق 
وآأنه السبيل األمثل لتطور اإلنسان، ورمبا هذا هو ما
يسأل عنه ضيف جديد هو األستاذ حممد غنيمى، لو عندك

 .إجابة أآثر تفصيال، أرجو أن توافينا هبا مشكورا

 حممد غنيمى . أ
، فيما يتم استرياده من"..."ماذا يرى أستاذنا  .... 

أو" علم التنمية البشرية"اسم  أمناط حياة ومناهج حتت
هذه ، وادعاء مستوردى"علم الربجمة اللغوية العصبية"

 املناهج بأا سبيلنا للنجاح والسعادة؟

   يىحي.د
عطية أن يكتب. أظنك يا أخ غنيمى مسعت دعوتى لإلبن د

لنا ىف هذا املوضوع، وأرجو أن تسمح ىل أن أؤجل ردى مفصال
م اآلن بدراسة مسألة موازيةىف يومية الحقة، فأنا أقو

لعلك مسعت عنها ، وهى ما يتعلق بالكتاب الذى اشتهر
، لقد شاهدتThe Secret  "السر"مؤخرا وعنوانه 

الفيلم، واقتنيت الكتاب، وأنزلت الرتمجة حتت الفيلم
  وقد فزعت فزعا شديدة من لعبة بيعألراجعها مكتوبة، 
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، تلك اللعبة الىت وصلت إىل درجة تكاد توازىاألوهام هذه
 .ترويج املخدرات، أى واهللا

  اخلام ال أنكر يا سيدى أنىن عثرت على بعض احلجارة
امللقاة هنا وهناك بني أآوام القش اهلش هذه، تلك األآوام
الىت يسوقوا حتت هذه األمساء، وأنا أآاد أآون متأآدا
أم ال يعلمون شيئا عن أن بعض هذه احلجارة قد تكون من

و أحسن الكشف عنها بطريقة أخرى هلدفاألحجار الكرمية، ل
أعتقد أن هذا هو نفس. آخر غري التجارة وبيع األوهام

والربجمة، "التنمية البشرية"موقفى جتاه ما ذآرت عن 
أآوام من القش، أصحاهبا من شطار: ، "اللغوية العصبية

التجار، ال يعرفون ما ميكن أن ختتبئ حتتها من أحجار
آوما من هذه األآوام فال تنس البحثآرمية، فإذا اشرتيت 

عن هذه األحجار، لعلنا نصقلها معا، وهذا ما سأحاوله ىف
،"السر" وأنا أناقش آتاب - أو يوميات قادمة–يومية 

مث أدعوك معى للرتحيب. أرجو أن تساحمىن ىف التأجيل
 بأصدقائنا القدامى ، أهال يا أسامة

 أسامة عرفة. د
 املبدعون معا؟هل يتحاور : خطر ىل سؤال

هم عادة ال يتحاورون بل: .... خطأ خطر ىل جواب، رمبا
 يبدعون و تتجادل إبداعاهتم عرب املستهلكني

 حييى. د
 أستشهد– وما زلت –اهللا نور يا أسامة، آنت دائما 

 وهو ينبهنا إىل عدم- متعه اهللا بالصحة–بالبابا شنودة 
، ويقول"دياناحلوار بني األ"الرتآيز على، أو الفرحة بـ 

إن احلوار الذى جيرى هو بني املتدينني وليس بني األديان،
إن احلوار بني. وحني فكرت ىف هذا تأآدت ىل صحة هذا الرأى

األديان، لو آان صادقا، وجدليا وعميقا، فال بد أن يفرز
دينا جديدا، وإال فما فائدة احلوار احلقيقيقى، أذآر أن

قد فسر حكمة وأمهية ومعىن أنفيلسوف اإلسالم حممد إقبال 
يكون اإلسالم هو خامت الرساالت، بأا إشارة إىل أن يتحمل

 مسئولية وجوده وآدحهبعد ذلكآل واحد من البشر 
وإميانه دون أن ينتظر آل عدة عقود أو قرون وحيا جديدا
من السماء، رمبا هذه هى األمانة الىت علينا أن حنملها،

 إليه يا أسامة هو رأى رائعفإن ما وصلت: وبالقياس
فعال، دعنا نتصور أنه مت حوار بني إبداع جنيب حمفوظ

أقول بني إبداعهما، وليس بني(وإبداع توفيق احلكيم 
ال بد أنه سوف ينتج من هذا مسخ شائه ال يطيقه) شخصيهما

 . أحد

 أسامة عرفة. د
هذه الفرضية فمن هم نوع حماوريك ىف هذه اليومية لو صحت

 ..ني قراءها؟من ب

 القليل منهم قد يدخل على خط احلوار: القراء املبدعون من 
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 ..واملستهلك هايشيل وميشي  

 حييى . د
حلوة حكاية القارئ املبدع، والقارئ املستهلك، مرة

اهللا ينور يا أسامة، مث خذ عندك القارئ املنتـِقى: أخرى
،)الذى ال يصله إال ما يريد أن يصله بعيدا عن السياق(

الذى يغلق آل أبواب وعيه وفكره إال (مث القارئ اخلائف
مث) عن ما سبق له معرفته، فلماذا يقرأ باهللا عليك؟

القارئ املشوه، الذى يضع من عنده ما مل أقله، ياه هذا
 حبث يا أسامة يستأهل جهدك، يا الالاااه

 أسامة. د
 منمكسبهم اخلفىالبحث يف أجندة احملاوريني عن  بقى... 

أشبه مبن يذهب غلب مكسب شريف هماحلوار، وهو يف األ
للمباراة يف االستاد وعدم االآتفاء مبشاهدهتا على

نكتفي بتشجيع اللعبة احللوة/ال يكتفوا التلفاز، أمتىن أن
 امللعب و ندب الفرصة الضائعة، بل حناورك يف أرض

 حييى. د
أنا أوافقك َفِرحا فعال، وإن آان مل يصلىن وجه!! ياليت

ع حكاية آرة القدم هذه، لكنىن فرحتالشبه حتديدا م
  "املكسب الشريف"و " املكسب اخلفى"حبكاية 

 هل عندك شىء آخر؟

 أسامة. د
مجودًا أو توقفا، بل السكينة عندي ليست سكونا أو) نعم(

 هى احلرآة يف أعلى درجات الصفاء والثقة واألمل،

حضرتك يف جل ما ذهبت إليه يف رؤيتك للفطرة أتفق مع 
التعبري أن ط أردت أن أشري عفوا وعذرا عنأنا فق

 الفقهاء بيوصفوا الزرافة و حضرتك بتوصف الفيل

 حييى. د
أيضا لست آخذا باىل، ساحمىن ، ما معىن أم يصفون الزرافة
وأنا أصف الفيل؟، يا أخى أنا أحرتم الفقهاء حني يدعمون
ما أراه لصاحل احلياة والناس، آنت أغامر أحيانا ىف أن

ح بعض املرضى الوسواسيني أال جيعلوا وسوستهم ىف الوضوءأنص
حائال دون صالهتم مبا يرتتب عن ذلك من شعور بالذنب، وتقصري

أنصحهم أن يواظبوا على الصالة حىت.. و...ىف العبادة و
 ىف أمرهم خريا،- بالطب أو غريه–بدون وضوء، حىت يأذن اهللا 

ذلك، هذا ناهيكوآنت أتردد بيىن وبني نفسى وأنا أنصح ب
عن اعرتاض املريض وأهله، أو سخريتهم مما أقول أو مىن،
إذا بوالد أحد املرضى هبذا املرض يوافقىن على رأىي

طاهر من حيل بينه وبني"ويستشهد مبعىن حديث يقول 
فاستزدته، فشرح ىل أن) الأذآر نص اللفظ" (الطهورين

 مرض حيول، فإذا آان َثم"التيمم"و" املاء"الطهورين مها 
.دون هذا وذاك، فال حاجة للمصلى هبما وهو طاهر بدوما
 مل أجد نفسى ىف حاجة أن أتساءل عن صحة رواية احلديث أو 
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مصداقية راويه، وجدتىن أشكر هؤالء الفقهاء الذين
ينتقون من الرتاث أنفعه، ويدعمونه مبا عندهم من دعامات

هل هذا آل ما هنالك يا. ليست أبدا جامدة وال ضارة حبال
 .امةأس

 أسامة. د
بأن رؤيتك للوجدان تستأهل الرصد وقد مازلت على يقيين

وصلىن منها ما يربر ذلك خالل إشرافك على رسالة دآتوراة
 )افتقده بالذات وبشدة ىف حوارات اليومية(جمدى عرفة . د

 حييى.د
وأنا آذلك أفتقده، لكنىن سئمت من آثرة انتظارى..

 أن الربيد قد امتأللألقرب فاألقرب، وهأنت ترى اليوم
باألبعد فاألبعد ، ال أحد من قصر العيىن، وال من أطباء

وقد قاربت اليومية أن تصل إىل(مصر النفسيني ، حىت اآلن 
باسم اهللا، أعام اهللا: ال أحد من آل هؤالء قال) ثالثة أشهر

على وقتهم، عموما ميكنك أن تسأله أو ختربه مبا تشاء،
 الة"اإلنسان والتطور"م آتاب خاصة وأنه آان من أه

األم من أول عدد، وما زلت أذآر أن شيخنا جنيب حمفوظ ْخيَتْر
إال على موضوع) 1980يناير (من مواضيع العدد األول 

جمدى ىف هذا العدد. الذى خلصه د" علم النفس اإلنساىن"
إن أردت أن. com.yahoo@gdiarafama  وإليك بريد جمدى

 تدعوه بنفسك يا أسامة، قل له أنت مباشرة ما تشاء،

ولكنك مل تقل ىل رأيك عن احتمال نشر آتاب الفصام هنا 
 .مسلسال مثال

 أسامة. د
آتابك بورتريه للمريض النفسي مبا) أذآر هبذه املناسبة(

للمكتبة العربية خصوصا أن آان به من احتمال إضافة
النفسي املتداولة شوهت أو جتاهلت عمق هذه طبآتب ال
 آما فعلْت بالوعى اختزاال وجهال )عن الوجدان(املنطقة 

 وجتاهال 

 حييى . د
أعراضذّآرتىن يا شيخ، تصور أن هذا الكتاب عن !! ياه 

مل يصدر أبدا، مع أنىن أعددت مسودتهاألمراض النفسية 
Bi-lingualآاملة تقريبا ىف صورة آتاب ثنائى اللغة 

باإلجنليزية والعربية معا؟ واهللا ال أعرف يا أسامة هذه
 . اليومية ستسع ماذا أم ماذا؟ دعها تتطور وحدها

ولكن ، قل ىل ما رأيك ىف موضوع املوت الذى أقحم نفسه
 علينا ىف هذه اليوميات هكذا مؤخرا بال استئذان

 أسامة . د
فاة وأتساءل آيف لنا أن نتحدث عما يلى الو أحيانا

  املسمى باملوت دون أن خنربه، فنحن مل حنياه بعد

  ومل يأتنا من عايش خربته ليحدثنا، إمنا هى تصوراتنا أو!!
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أا وعى يقيىن يصل لدرجة اإلميان بذلك ، أو.. آمالنا
هذا االمتداد بعد الوفاة، ولكن من أين أتانا آل

 ؟..اليقني

  ولنتأمل مايقوله عالم الغيوب و رسوله احملبوب
 فاذا ماتوا انتبهواالناس نيام  
 .. وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما آنت منه حتيد 

  وعى أمشل رؤية أوضح
  :مث ىف االنتقال الثالث

 حديد رفع عنك غطاءك فبصرك اليوم
وآأن املوت درجة من درجات هريارآية الوجود اإلنساىن و

 مسار آدحه

   حييى. د
جة مناملوت در"رائع تعبريك !! ليس عندى تعليق.... 

، أظن أن"درجات هريارآية الوجود اإلنساىن ومسار آدحه
هذه هى املنطقة الىت أشتغل فيها، أو قل هى الىت وصلتىن

مث امسح ىل أن أنتقل إىل. لتطمئنىن على توجه مسار آدحى
 البشرى بني التفكيك، والغسيل،املخآخر تعليق لك عن 

 )واإلبداع(وإعادة التشكيل 

 أسامة. د
ما منر به األن هو أآثر بتأمل حرآة التاريخ و دوراته فان

مراحل اإلنسانية تدهورا، أى أعلى نقط تصاعد منحىن الظلم،
وأدىن نقط نزول منحىن االنسانية، وعند هذه النقطة، عادة عرب

 .اجلديدة تى الرساالت والنبواتالتاريخ آانت تأ

أنبياء فالتحدى  العامل أصبح قرية واحدة و مل يعد هناك: حاليا
 .. أصبح أآرب، وال مفر من منهج عاملى جديد أو الفناء 

التارخيية الىت ال مفر فيها من تكاتف شرفاء هذه اللحظة
عندما أشرت إىل العامل، وتقريبا مل أآن أمزح سابقا

و لكن.. ويا شرفاء العامل احتدوا .. صر سفينة نوح الع
بدايًة على رفض ما آلت اليه.. ماذا  بقى أن نتحد على

 االصالح البشرية وحتم التغيري و

    حييى. د
لكن دعنا نتفق أال نكتفى بالنوايا احلسنة، أو" ماشى"

الوصف والشجب والتشخيص، ماذا يفيد التشخيص إن مل
 لتشخيص والتوصيف؟ يلحقه عالج نابع من فائدة ا

شكرا يا أسامة، وتعاىل اآلن نرحب باإلبنة إميان، وحنن
نعتذر هلا ألننا انتقينا من فيض ما أرسلت بعض ما جادت
به، وهو األقل، لقد أرسلت تطمئنىن أال أنتظر من آل من

 يقرأ اليومية أن يشارك بالرأى أو التعقيب

  إميان. أ
ون املشارآه برأىيتابع وبشغف ولكن د هناك من..... 

تؤثر فيهم معني ومتاآده أم آثريون وأن هذه املقاالت
 إجيابا وليس سلبا، أدعو من اهللا ان يثبت خطاك ىف 
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عندما أقرأ هذه اليوميات فأنا. خري االستمرار ملا هو
أحيانا، أميل للموافقه على بعضها، ورفض البعض اآلخر

ولكىن ال أستطيع تكوين رأى خاص ىب ىف آثري منها، ميكن هذا
 ...املعرفة ولكنىن أحاول  ألنىن قليلة

 حييى. د
أشكرك يا إميان، وال أظن أنك قليلة املعرفة مبا جاءىن بعد
ذلك منك من تعقيبات ناضجة ناقدة، مثال عن ماهية

 الوجود وتطوره

  إميان. أ
العاطفية هبذه ال أعتقد انىن ميكنىن تسمية التعبريات
أو جديدة وأحياناالسهولة بالرغم من أا ليست غريبة 

اللغة أو الكالم مهما بلغ لن يعرب عن آنت أعتقد أن
فائقة العاطفة احلقيقية، ولكن بعض الشعراء عندهم قدره

عندما هجرته(أذآر ىف قصيدة املساء للمتنىب . على ذلك 
 :يقول) حبيبته

 .والنهار مودع والقلب بني مهابة ورجاء لقد ذآرتك
 السحاب إزائى آلمى آداميةوخواطرى تبدو جتاه نواظرى 

 والدمع من جفىن يسيل مشعشعا بسنا الشعاع الغارب املرتائى
 .والشمس ىف شفٍق يسيل نضارة فوق العقيق على ذرا سوداء

 . وتقطرت آالدمعة احلمراء مرت خالل غمامتني حتدرا
 .لرثائى فكأن أخر دمعة للكون قد مزجت باخر أدمعى

 .ىف املرآة آيف مسائىوآانىن آنست يومى زائال فرأيت 

ىف عظمة القرآن وبالغته حىت) واألوىل ذآره( هذا حيدث أيضا 
 .القراءة املتأنية فقط بدون تفسري له، فمعناه يصل بقوة من خالل

 حييى . د
بذمتك يا إميان هل هذا يدل على أنك قليلة املعرفة، إنىن
ال أحب املتنىب آثريا، رمبا آشخص، وليس آشاعر، وما زلت

حفظ آثريا من أبيات آانت علينا ىف الثقافة العامةأ
 من ميميته الىت تبدأ بـ) سنة ثانية ثانوى اآلن(

  ومن جبسمى وحاىل عنده سقم واحر قلباه ممن قلبه شبم

  وتدعى حب سيف الدولة األمم  ماىل أآتم حبا قد برى جسدى

بصراحة يا إميان آرهت نفاقه لسيف الدولة، وحكايته مع
، وحىت أنىن آرهت موته ومل أصدق روايته، وبرغمآافور

دفاع أستاذى املرحوم حممود شاآر عنه، إال أنىن مل أتصاحل
معه أبدا، حىت ذآرت ذلك لشيخى جنيب حمفوظ، وإذا به
يفهمىن أنىن أقيس ما أمسيه نفاقه مبقياس خاطئ، ألن
الشعراء أيامها آانوا يقومون بدور وزير اإلعالم هذه

ماذا تنتظر من وزير إعالم معاصر" مث أردف شيخى األيام،
، وبرغم"؟أن يقول ىف الرئيس الذى عينه ىف هذا املنصب

 هذا املنطق الواقعى اجلميل، مل أستطع أن أصاحل املتنىب، مث 
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تأتني أنت اآلن تصاحليىن عليه من خالل آل هذه الرقة الىت مل
أآن أعرفها أبدا عن مثل هذا املشاعر، وال آنت أتصور

 .دانه بكل هذا احلبآيف جييش وج

مث بالنسبة لتعليقك على الصور، ولكن دعيىن اثبته أوال
 :هكذا

  الصور بالتواىل: إميان
  حزن ويأس وانكسار:1الصورة 
 راحة اليأس :2الصورة 
 .شديد وندم على فشل ما أو فقدان إنسان عزيز امل:3الصورة 

 حييى. د
 رمضان.أرجو أن تقرئى تعليقى على الصور ىف حوارى مع د

ىف أول احلوار، ذلك أنه مل يصلىن ما يكفى من ردود حىت
 " السعادة"أعّقب ، مث دعيىن أثبت تعقيبك على موضوع 

  إميان. أ
 أنا أيضا ال أميل الآتشاف أو حتديد السعادة بالبحث ...

عنها فأنا أآون سعيدة عندما أفاجأ هبا، أو حىت عندما ال
 عنها أصال؟ فهى لن تتشكلنبحث أنتبه إىل حلظاهتا، وملاذا

 .ذلك ىف موقف أو آلمة أو أى شىء معني، هى أآرب من

 حييى. د
غيظى من نفسىعندك حق، لكنىن ال أوافقك على اعرتاضك على 

لغسيلاملخ البشرى بني التفكيك واوأنا أى موضوع 
 والتشكيل

   إميان. أ
تأنا عن نفسى شعر. امتآلت غيظا ملاذا) فعال، لقد تعجبت(

 باألمل والتفاؤل ولكنىن أعتقد أننا سنحتاج من الوقت
ما جيعلنا) الذى أسأل اهللا أن يعيننا عليه(واجلهد 

بوعى وحذر حىت تدى إىل ما نستخدم جماالت املعرفة املختلفة
 اإلنسان هو أصلح لتطور

  حييى.د
حني أستعمل آلمات آبرية نابضة، مهما آنت أعنيها، أشعر

 القارئ، وأنىن ألوح له مبا ال يليق وهوأنىن ابتعدت عن
فيما هو فيه، فأحاول أن أحول دون ذلك، لكنىن ال أستطيع

دعيىن. أن أختلى، فأثبتها، وأعتذر، هذا هو ما مألىن غيظا
 "أعيد ما قلته من خالل هذا التوضيح 

يعيد للشخصإن هذا التواصل الواعد اجلديد قادر على أن 
 الىت شوهتها وتشوهها عملياتالعادى بعض معامل فطرته

غسيل املخ اجلماعى املهددة للنوع البشرى برمته ،
 :فنستعيد بذلك 

 حالوة املعرفة،  ·
 وفرحة التساؤل  ·
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 ومسئولية احلزن املوِقْظ   ·
  ودهشة احلكمة الفطرية، ·
 وفخر التاريخ احليوى،  ·
  وتواصل البشر احلقيقى،  ·
  واإلبداع،وإمكانيات الشخص العادى ىف املشارآة ىف النقد  ·

فيعود اإلنسان قادرا على أن يسري أموره من حسٍن إىل
 .أحسن، برغم بطء اخلطى ووعورة الطريق

 )انتهت اإلعادة(

!!!فرحة التساؤل / بالذمة يا إميان هل هذا جيوز
 !!!!ومسئولية احلزن اليقظ

يا شيخة حنن يف ماذا أم ماذا؟ ولكن يبدو أنه وصلك أنت 
 ما أشعرك باألمل والتفاؤل، هذا طيب ،-لسن وأنت ىف هذه ا–

ولعلمك أنا ال أستطيع أن أعيش بدون تفاؤل، على شرط أن
 أبدأ فورا ىف حماولة اإلسهام ىف حتقيقه، هل تقبلني هذا الشرط؟

واآلن هل تنتقلني معى إىل اإلبن آرمي ، بعد االعتذار أيضا
 عن اختصاره هذه املرة ألن املسألة اتسعت منا

 عن الوجدان، واحلزن:  حممد حمسن شوقىآرمي

 املقال صعب جدا وطويل جدا ومهم جدا 

  احلديث باملعىن   -  علم   هو   ملا   تقديسنا   إن: "أنت تقول 
 املعرىف   النشاط   يصري   ال حىت    متاما   يراجع   أن ينبغى   -  الضيق 
  وجودنا على    الوصاية   لهخال   من   متارس ،  بذاهتا   فئة على    حكرا 
، حنن   هو   مما   القليل   بأقل   اإلحاطة   عن   عجزها   مع ،  ومشاعرنا 
) أغلبها   مستورد  ( جامدة   مصطلحات ىف    الساآن   انغالقها   بسبب 
 . "األصل   الظاهرة   عن    يفصلها   مبا 

الضيق ديثموضوع مراجعة تقديسنا ملا هو علم باملعين احل" 
طب من...دي صعبة شوية يا دآتور حييى ألنه ماعنديش بديل 

اتبعوا منهجا حبثيا ونظاما معينا قاموا بكتابة هذا العلم
ال أنا عندي أنا بقى...للوصول إىل النتائج مبا حيقق مصلحتهم

منهج، وال حبث، وال نظام، وال حىت ناس بتقرأ أدب
 ؟....ى وليهوال إيه و ازا أراجع إيه ...وشعر

 :حييى. د
بصراحة يا آرمي عندك حق، وأنت لست أول من حذرىن من مثل

 تتصورون أن حتفظى من استسهال– وهم –ذلك، أنت 
االسترياد هكذا هو هتوين جلهود هؤالء السابقني املتقدمني عنا
فعال، مع أن هذا مل خيطر على باىل أبدا، فأنا أعرف مدى

، بل إنىن حني أنبه إىل ضرورةختلفنا، وآسلنا ، وتقاعسنا
عليك"عدم تبعيتنا هلم، أجد أآثر االستجابات ىف اجتاه 

ال يا:  فأرعب، وأقول "نور، إذن نتبع أجدادنا األولني
عم رجعت ىف آالمى، ومهما ذّآرت هؤالء الذين يفهمونىن خطأ،

 ، وإمنا أعىن أن عندنا "هكذا وجدنا آباءنا"بأنىن ال أعىن 
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ا ميكننا من إضافة، لكنهم ال، مبا خلقنا اهللا م"هنا واآلن"
يصدقونىن، ويتمادون ىف تصنيفى حيث هم، سلفى ابن سلفى

 فماذا أفعل باهللا عليك؟ 

 أستأذنك اآلن يا آرمي،
ولنقتطف من رامى هذه املرة أقل القليل فاحلوار طال، وال

 .بد أن أسلم اليومية اآلن

 حوار اجلمعة: رامى عادل. أ
يبة آشجرة طيبة، ومن أصدقمثل آلمة ط: بسم احلق العدل

 . من اهللا حديثا

ومع ذلك توآل.  مش عارف ابدأ من فني. عم دهب العزيز 
ورىب، إحياءاتك. تقوم حني يراك على احلي القيوم الذي

تدرجييا العظيمة املنتظمة تدفعىن حنو الصحة
أنين خطرية حىت للكدح، ولكنها موحيه بدرجة بتدفعين أقصد

ومع. تكلمين شخصيا فانتفض وأفضها سريهأشك يف حلظات انك 
أميكن ان تفيد جدا لقياس أمور) آلماتك(نفاذيتها 

 . وهذا ال يستقيم إال للمتابع اادل. شائكه

عن استمرارك يف الكتابه مش عارف ليه ملا بتتكلم أنا
 ماتغري جو أخرج.بتكون منكسر مكتئب) أى آتابه(

هوا نضيف املهم شم. أسرق تلت ساعه على حبر. البلكونه
إرآب. روِشْن غنِّى وأرقص واتثورج. إمترد أيوه إمترد. جدْد

أعمل أقف على ناصية،. روح لصحابك, طرقع لبان. مراجيح
 سالم. منظر

 حييى. د
أآثر اهللا خريك يا رامى، أشعر جبد أنك حتبىن، ويكفى أن
تقوم هذه اليومية هبذا الدور الطيب لك ولصحتك وىل،

 لكنىن لن أقتطف منك هذه املرة إال هذا املقطع، رمباشكرا،
 :ثقة ىف مساحك، وأرد عليه هكذا

 صحيح أنىن أحب ،"عم دهب" أنا أرفض مناداتك ىل بـ :أوال
عم دهب آشخص خفيف الظل، لكن خبله مزعج ىل، ومع أن
تكالبه على املال يتعرى بتحايل بطوط وأوالد أخيه البط

, زال رفضى أن تسميىن بامسه شديداالصغري أوال بأول، فما
وحىت عبقرينو، قد أتعاطف معه، لكنىن ال أحب أن أستعري

مث يا أخى إيش. امسه، فإياك أن تناديىن بعم دهب ثانية
عرفك أنىن ال أفعل آل ما تقول؟ أنا اشرتيت مرآبا صغريا
للتجديف هذا األسبوع، وليس عندى أمجل من شم اهلواء سواء

ىف البحر، مث إىن أتروشن يا أخى بطريقىت،ىف النيل أو 
لكنىن ال أحب طرقعة اللبان، ال ِمّنى، وال من أى أحد خصوصا
إن آان يتحدث معى وهو يفعلها، مث إنه صحيح أنا ليس ىل
أصحاب باملعىن الذى تريده وأمتناه، مع أنىن أزعم أن آل

أما حكياة أقف. الناس أصحاىب، وهذا زعم خائب ال ينفع
 ناصية وأعمل منظر، فإىن أخشى أن حيسبىن أحدهم غري ماعلى

تريد، فيمد يده ويعطيىن ما فيه القسمة، شكرا يا رامى،
 واعذرىن لالختصار هذه املرة
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آما أعتذر أيضا البن أخى حممد أمحد، مع أنه أهدأ وعنده
هذه املرة بعض اجلديد، برغم دورانه حول نفس البؤرة،

 !وحول نفسه وآرائه

زآى سامل الذى انتطرت. باإلبن د  مث دعىن يا رامى أختم
 رسالته هذه من زمان، فجاءت بكل هذا االختصار

 أحالم فرتة النقاهة: زآى سامل. د
 أعرب لسيادتكم عن سعادتى واهتمامى بكتابتكم الكاشفة

  جلوانب مهمة ىف أحالم فرتة النقاهة

  فلكم آل الشكر والتقدير واحلب 

   حييى . د
 شكرًا يا زآى 

 .اءة آخر آلمىت مع رامىبرجاء قر
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