
 24I11I2007א – אא
 

24I11I2007א
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 أآثر من ثالثني عاما، قررت أن أرفض أن أجيب على منذ
أسئلة الصحفيني الطيبني باهلاتف، ورحت أطلب أن يرسلوا ىل ما

 فيصر بعضهم على آس، وأرد عليهم آتابًة،يريدون بالفا
مقابلة شخصى وجها لوجه، فكنت أتساءل ملاذا هم حريصون على
مشاهدة مجال خلقىت هكذا، فأرفض، مث تعلمت أن أعدهم أنىن على
استعداد للقائهم إذا ما وجدوا نقصا ىف الرد، أو احتاجوا

 واحلمد،)ىف الرد(مناقشة أو تعديال أو توضيحا ملا ذآرت فيه 
هللا آان الرد آافيا دائما، فاستغنوا عن مقابلىت دون

 .استثناء

مل أآن أتابع ما ينشر، فبعض هذه الصحف واالت ال تأتيىن
)ىف البالد العربية مثال(بانتظام، والبعض أبعد من متناوىل 
 .والبعض خيتفى ىف ثنايا ازدحام وقىت

–غالبا فإذا تصادف أن قرأت ما آتبت من ردود، فإىن 
 ما أجده قد ُقّص منه ما تيسر مبا يشوهه عادة،–وليس دائما 

وإذا حدث وأن هاتفتىن صاحبته أو صاحبه ىف طلب حديث الحق،
وعاتبتهم على ما حدث، فإم يعتذرون ويتهمون سكرتري

 .أوغري ذلك... التحرير أو املساحة 

فقررت أن أطلب من طالب احلديث حتديد عدد الكلمات الىت
يريدها من عشرين آلمة إىل ألفني، شريطة أال حيذف منها حرفا،
فيحدد حتديدا أشعر معه أنه ال يعرف املساحة الىت حتتلها عدد

 .الكلمات الىت طلبها، ومع ذلك أستجيب ىف معظم األحوال

حني أتيحت ىل الفرصة ألراجع باب املقاالت ىف موقعى هذا
بني األحاديث الىت)  وآّمانوعا(انتبهت إىل الفروق غري القليلة 

 ).ليس شديدا جدا(نشرت ىل وبني أصل احلديث، وأسفت أسفا شديدا 

أنا مل" (الشباب"مث جاءتىن هذه الفتاة اجلميلة من جملة 
وطلبت ما طلبت،"!) رانيا"أرها لكنىن أستنتج ذلك من امسها 

فقصرت، فعادت تطلب فنسيت، فأصرت، وحني جلست إىل مكتىب هذا
بيع األوهام" (السر"ألآتب يومية الغد عن ) اجلمعة(ح الصبا
الذى وعدت بالكتابة عنه ىف حوار أمس، إذا ىب أجد) األحدث

  –أسألتها تنتظرىن على املكتب ىف حتد صاخب، قلت ابدأ هبا 
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 أليها بسرعة، مث أنتقل لكتابة–وأنا ال أعرف املوضوع 
يومية الغد، وإذا باملوضوع الذى تريد مىن الرد عليه هو عن

، وإذا ىب أتذآر)على غري العادة(، وإذا باألسئلة ذآية احلب
وميةي ،) 1(عن اخلوف من احلب  7/10يومية ما آتبته هنا ىف 

تعرية 26/9يومية  ، )2" (من حيب من" عن اخلوف من احلب 8/10
 فأشعر أنىن مدين لزوار،زيف واغرتاب التواصل بني البشر

املوقع بتوضيح أبسط، وإذا ىب أرد بشكل خمتلف دون اعتبار
وإذا به خيرج للموقع حبرية غري ما آنت) األهرام(لة الشباب 

 . سأآتبه لرانيا حماسبًا مرتددا

 ).10 حمل 9دون حتوير ىف األسئلة إال نقل سؤال (ا يلى ما آان وفيم

فهل هذا" قليل من البعد يزيد الود: " يقولون-1س
 حقيقى؟

البعد ضرورى: ىف السؤال، دعنا نقول" قليل"مل أفهم معىن 
 املسألة ليست مسافة ثابتة قليلة أو آثرية، املسألةللقرب،

احلية بني البشر هى الىت العالقات ،"البعد والقرب"حرآية هى 
الذى يبدأ منذ" الدخول، اخلروج"تسمح بتحريك برنامج 

الوالدة، فالطفل بعد والدته دائم النزوع إىل الرجوع إىل
ال= بيولوجيا (الرحم، واألم دائمة التهيؤ الستعادته 

الذى سيكتمل(، ومع آل مشوار للدخول واخلروج )شعوريا
يزيد الذراع اخلارج"  واليقظةالنوم"ويتواصل الحقا بدورات 

 .ىف آل جولة، وهكذا يضطرد النمو

سواء على قليل من البعد (العالقات البشرية الثابتة 
، خاصة إذا"احلب"وضد  ، "الود"ضد هى ) أو آثري من القرب

 أموت فيك(وصلت إىل احتواء طرف للطرف اآلخر بشكل دائم 
 ).ومتوت فيه

 يقة أم خداع نفسى للمشاعر؟حق:  حب النظرة األوىل-2س

مثل حب النظرة(هو حقيقة، لكنها حقيقية البداية 
 أنحبقيقة البداية، أعىن )العاشرة أو حىت حب السنة العاشرة

له بداية قابلة لالختبار من ناحية،" مشروع"أى حب هو 
وقابلة للتطوير والتعديل من ناحية أخرى، أى حب هو قابل

حيدث ذلك، أو املفروض أن حيدث، سواءأيضا للرتاجع واإللغاء، 
أو ىف شهور أو ىف) من أول نظرة(متت صياغة بدايته ىف ثانية 

 ). من طول العشرة(سنني 

 احلب حيرك املوهبة، واملوهبة بدورها حترك اإلبداع، فهل-3س
 معىن هذا أن احلب ممكن أن يصبح وسيلة لإلبداع؟

 قبل اإلجابةالبد من تعريف احلب، وآذلك تعريف اإلبداع
على مثل هذا السؤال، وايضا تعريف املوهبة، وهذا موضوع

 يطول شرحه،

بدون موهبة ظاهرة أو(ابتداء أنا أعترب الشخص العادى  
طاملا أن أى واحد منا،هو مبدع بالضرورة، )إبداع معلن

 ،ينام ويصحو، يتغري ويندهش، فهو مبدع بالضرورة
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ضامث نأتى إىل تعريف احلب الذى احرتت ىف تقدميه للناس، وأي
ىف اإللتزام احلقيقى أو املناسب بتحقيقه ما أتيحت الفرصة،

 هو الرعاية - بعد التعديل –أآرر دائما أن احلب 
واملسئولية وحتمل االختالف، ومكابدة االستمرار، وتذبذب اجلذب
املتبادل وآل هذا يسمح باحلرآة وإعادة التشكيل للذات

 ىف األداءأو إبداع الناتج اجلديد، أو) إبداع الذات(
 ،)هذه آلها هى حرآية اإلبداع(املختلف 

ومع حتريك اإلبداع ُتْصَقُل املوهبة، الىت ينبغى أن نتعامل 
يتمتع هبا البعض دون اآلخرين،" هبة"معها ليست على أا 

وإمنا هى فرصة متاحة ملن يبحث عنها فينميها ىف أى جانب من
 .جوانب أدائه، لعل وعسى

 العلمية أآدت أن احلب حيفز املخ بعض الدراسات- 4س
الىت تعطى اإلحساس باألمان" األآسيتوبني"إلفراز مادة 

 والراحة والطاقة النفسية؟

الشائع: (أو" العلمى"ال أعرف إىل مىت يتواصل هذا العبث 
 ؟!مبشاعر البشر تشويها واختزاال) باسم العلم

عرهذه املوجة الطاغية املتمادية لتفسري السلوك واملشا 
بزيادة) النفسية(البشرية واملواقف اإلنسانية، بل واألمراض 

هذه املادة هنا، أو نقص تلك املادة هناك، عموما، أو ىف
املرآز الفالىن ىف املخ هى علم زائف، خمتزل، ناقص، ناهيك عن

الطاقة"و" الراحة"و" باألمان"ما جاء بالسؤال عن االحساس 
 ،"النفسية

ل هو احلرآة املتوازنة اإليقاعيةما هو هذا األمان؟ ه 
 املضطردة ىف زخم سلس، أو هى السكينة احلاملة املعتمدة؟

وما هى الراحة، أهى التجمع لالنطالق، أم الال عمل 
 والالحرآة والال جهد؟

وما حكاية الطاقة النفسية؟ أهى الطاقة النفسية 
ءًااملتجددة املتوجهة إىل التناسق مع دوائر الوعى املمتدة بد

 من الفعل اليومى إىل احلوار مع الطبيعة؟

)أو الزفت األزرق" (مادة األآسيتوبني"آيف ميكن أن تعطى  
هذا اإلحساس باألمان والراحة والطاقة النفسية؟ آأننا

 .موتور عواطف حيتاج إىل زيت حمرك جيد اللزوجة

مث إىل مىت تظل صحفنا تنشر مثل هذه األخبار القشرية حتت
، تنشرها على الناس وعلى الشباب خاصة هكذا"ميةالعل"صفة 

 دون مسئولية،

، ال تتعجلوا، فسوف"العلمية جدا"بعد هذه الدراسات  
 تعبئة ، لتعلن"األحباث العلمية الالحقة جدا"خترج إلينا 
ىف أقراص، حتقق ملن يتناوهلا) أو ما مياثلها(هذه املادة 

وباملرة قدية، اإلحساس باألمان والراحة والطاقة النفس"
 .ترتد منعكسة إليه فيزداد حبا وهو ىف غاية األآسيتوبني
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  هل حقيقى أن احلب اليعرف حسابات الربح واخلسارة؟- 5س

 نعم: بصراحة

هو ال يعرف حسابات الربح واخلسارة إذا آنا نعىن املكسب
 بلغة السوق،واخلسارة 

لكنه يعرف حسابات املكسب واخلسارة بلغة أخرى رائعة 
تستعمل األرقام عادة، فهى لغة أخرى،وعميقة وخطرية، لغة ال 

 مبقاييس أخرى،

وبرغم أنىن ال أمانع ىف استعمال تعبري الصفقة الىت تتم 
غري ما أشرت إليه" إال أنىن أعىن هبا أمورًا أخرى"بني احملبني 

إن مل يكسب الطرفان من: أول األجابة، علينا أن نعرتف أنه
نا، فإن عمر احلبهذه العالقة الىت تسمى حبا مكسبا متواز

 .يتحدد مبدى الظلم الواقع على أحد الطرفني، أو على آليهما

املكسب الذى أعنيه هو أن تكون النتيجة املتجددة 
أآسب) أحد الطرفني(املتزايدة من خالل هذه العالقة هى أنىن 

أفضل وأنضج وأآثر عطاء وأصرب أملا واوسع وعيا، وأجهزنفسى 
 اآلخر بنفسه تقدمه من خالل وأن يكتشف الطرفإبداعا،

أفضل وأنضج وأآثريكسب نفسه : العالقة، مقاسا بنفس احملكات
، مث من خالل ذلكعطاء وأصرب أملا وأوسع وعيا وأجهز إبداعا

آل منهما أن ما يتحقق له هو نتيجة هذه املشارآةيكتشف 
 ، الىت أمسيها صفقة هبذا املعىن اخلاص،املتبادلة

 البادئة على السؤال بالنفى خاطئة،هكذا تصبح اإلجابة 

هذا النوع من احلب باالستعمال اجلديد لكلمة صفقة، يعرف
 حسابات املكسب واخلسارة، لكن هبذه احملكات احملددة،

وتفسد الصفقة حني متيل آفتها لصاحل أحد الطرفني على حساب
 الطرف اآلخر، ويتمادى ذلك بوعى أو بغري وعى،

خلسارة تفسخ الصفقة، أو يعادوبإعادة حساب املكسب وا
 )ليس بالكالم أو باألرقام(ترتيب شروطها 

املكسب هنا يقاس ميا حيققه آل فرد لنفسه من خالل فرصة وجود
 ،)متغرية بالضرورة(اآلخر ىف حياته ووعيه بدرجة متوازنة 

هبذه(وتستمر حرآية احملاولة والبعد والقرب والقياس  
 .حىت تنمو العالقة أو تنتهى) سارةاحملكات اجلديدة للمكسب واخل

 تربط القصص الرومانسية عادة احلب بالعزلة والبعد-6س
عن البشر الفرتاض وجود شعور نفسى خفى عند بعض الناس

 يسعى لقتل احلب؟ 

 !!ال يا شيخة

إن أآرب العوامل الىت تقضى على احلب هو البعد عن 
جلديدالبشر، أية قصص رومانسية تلك؟ وما هو تعريفك ا

 للرومانسية ىف هذا العصر؟

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   544



 24I11I2007א – אא

:منذ قرأت ُلَكثْير َعّزة متنياته لنفسه ولعزة، أن يكونا 
، ومها يبتعدان عن البشر، بلبعريين أجربني يرعيان ىف اخلالء

وينفِّران البشر منهما خوفا من العدوى باجلرب، وأنا معجُب
 .يقول آثري عّزة. بداللة هذه الصورة الكاريكاتريية الصادقة

  بعريْين نرعى ىف اخلالء وَنْعُزب      ا ِلِذى غًىنأال ليتنا ياَعزُّ آن
  على ُحْسِنها جرباَء تعدى وأجرُب       آالنا به ُعرُّ فمن يرنا َيُقْل

صورة صعبة، أليس آذلك؟ لكنها تعرى هذا الوضع الذى
يشري إليه السؤال، وملن ال يفهمها من الشباب أذآر قول شاعر

 "مليس"آخر حلبيبته امسها 

 "!!ىف بلٍدة ليس هبا أنيس   ..تىن وأنت يا مليُس يالي"

 هل هذا هو ما يريده احلب الرومانسى؟

إن احلب ال ينمو ويزدهر إال حتت الشمس، وسط الناس، رمبا
 ينبغى أيضا أن يصب ىف الناس

إذا حالت ظروف قاهرة خاصة دون ذلك فإّما أن احلب سيرتاجع،
 هبا إشكال هذه الوصلةأو سيضمر أو رمبا جيد لنفسه وسيلة حيل

مع الناس وعيا وإنتاجا وانتماء معًا ىف حماولة اخرتاق ظالم هذه
العزلة االضطرارية بالتوجه الضام ىف اجتاه الناس، وهذا

 . إال ىف حاالت بالغة الندرة– وقد يكون آذبا –مستحيل 

أما أن البعد عن البشر هو الفرتاض وجود شعور نفسى خفى
تل احلب، فهذا ما ال أرجحه إال عند بعضعند بعض الناس لق

النفوس الىت هلا ظروفها اخلاصة الىت تسمح بذلك، األرجح عندى
 !!أن الناس تفرح حني ترى الناس حتب الناس

 قال برناردشو أن أآثر ما قيل عن احلب هو آالم-7س
 فارغ، فما رأيك؟ 

 أوافق طبعًا

لبا ما سوفمبا ىف ذلك ما جاء ىف اإلجابات السابقة، وغا 
 .جيئ ىف اإلجابات الالحقة

 ملاذا حتمل أشهر قصص احلب إمضاء الرجل؟ هل ألنه-8س
 األقدر ىف التعبري عن مشاعره؟ 

األرجح عندى أن أشهر قصص احلب، ليست هى أعمق وال أصدق
قصص احلب، الشهرة تتطلب اإلعالن والشيوع معا، فإذا آنا قد

 الشمس وسط الناس حىتدافعنا عن ضرورة أن يكون احلب حتت
ينمو، فهذا يسمح بالتوقيع من الطرفني، أما أن الرجل هو
الذى يوقع على مثل هذه القصص أآثر من املرأة، فألنه أآثر
جباحة ونقصا وآذبا غالبا، ىف حني أن املرأة قد متلؤها
التجربة صادقة مثرية، حىت ال حتتاج إىل أن تتباهى هبا غرورا

 .مثل الرجل

 ميكن أن تتوقف أحيانا قدرة اإلنسان على احلب أم هل-9س
 أن إحساسه به خيتلف من مرحلة ألخرى؟
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ينبغى على أى واحد منا أن يتعرف على ما إذا: ابتداًء
 من حيث"قدرة على احلب"آان قد بلغه أن عنده ما يسمى 
ان هذه القدرة هى أساساملبدأ، أم أنه مل يبلغه أصال 

 .تصنيفه بشرا

جود، وهى الىت حفظت بقاءالقدرة على احلب هى أصل ىف الو 
أنواع بأآملها عرب تاريخ التطور، فهى خلقة ربنا، وهى مل
حتفظ نوعا بالذات نتيجة للحب بني أفراده، بل هى حافظت على
إمكانية تعايش أنواع معا، وهذا هو القانون الذى يفسر

البقاء لألآثر"فأصبح " البقاء لألقوى"التطور والذى حل حمل 
هو ىف النهاية" اإليثار" القانون الذى جعل وهو هو" تكافال

 لصاحل من ُيِحّب، مع أنه يبدو من تعريفه الظاهرى عكس ذلك،

إنىن حني أوثر الغري على نفسى، فإن ذلك يصب ىف النهاية ىف
 .صاحل بقائه مث بقائنا معًا

حنن نتصور اننا ميكن أن نكون بشرا وحنن ال حنّب، أظن أن
ع إىل عدم فهمنا ملا مييز البشر منهذا خطأ شائع، وهو يرج

ناحية، وإىل ما آلت إليه نوعية مشاعرنا نتيجة لتشويه
 .متماٍد، واغرتاب منظم من ناحية أخرى

أما اجلزء الثاىن من السؤال عما إذا آان تفسري الشعور
بتوقف القدرة على احلب هو نتيجة اختالف اإلحساس به من

ميكن ان يوضع ىف االعتبار،مرحلة إىل مرحلة، فهو تفسري جيد 
)أو حسب ظروف تطور اخلربة(ذلك أننا ىف مرحلة ما من العمر 

منر بتجربة معينة نسميها حبا، بل إننا قد نتصور أن هذا
 هو احلب وفقط، وأنه ال يوجد أى احتمال آخر،

مث ننمو فنتغري، وندخل جتربة أخرى ونكتشف مشاعر أخرى 
إذن ما هذا الذى: فنتساءلمبواصفات اخرى فنسميها حبا، 

 آان؟ الذى آنت أعتقد أنه املعىن الوحيد للحب؟

 فيها هذا أو ذاك، حني نفقد وقد منر بتجربة ثالثة ليس 
حنبه فنتصور اننا فقدنا القدرة على احلب،) شخصا(موضوعا 
 .مع فقده

هذا ما تصورته من وجاهة ىف سؤالك، وعلى ذلك فإن تعبري 
فقد"ب ينبغى أن يرتبط بالتمييز بني فقد القدرة على احل

أو" فقد القدرة على ما نسميه حبا"، و"القدرة على احلب
إذا ارتبط السؤال(حبا " فقد القدرة على ما آنا نسميه"

فقد القدرة على ما آنا نسميه موضوع: وأخريًا) مبرحلة بذاهتا
 ).احملبوب(احلب 

قديره أتصور أن اإلنسان حني يفقد احلب يفقد ت- 10س
  توافق على ذلك ؟  لذاته فهل

خاصة بعد ما تكلمنا عن(مل أفهم آيف يفقد اإلنسان احلب 
، اإلنسان ميكن ان يفقد احلبيب، أما أن)القدرة على احلب

 .فهذا ما صعب األْمر علّى) وليس القدرة عليه(يفقد احلب 
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 احلب ليس حمفظة أمحلها ىف جيىب ميكن أن أفقدها،

بأى مقاييس" تقديره لذاته"مث تأتى بعد ذلك حكاية  
ميكن أن نقيس هذا التقدير؟ إذا آان تقديره لذاته يأتيه
فقط من تقدير حمبوبه له، فهذه مصيبة، ىف هذه احلالة ميكن أن
يفقد تقديره لذاته مع فقد حمبوبه، أو إذا توقف حمبوبه عن

 تقديره له،

مث بيىن وبينك، حكاية تقديره لذاته هذه فيها آالم، 
، وبالتاىل"مضروبة " ذواتنا مبقاييس خائبةألننا عادة نقدر 

 يصعب التقييم أصال، فماذا نفقد وماذا يرتتب على ماذا؟

املسألة حتتاج إىل حتديد أآثر لعالقة ما يسمى حبا مبا يسمى
 تقدير الذات 

  هل هناك زمن أو عمر افرتاضى للحب ينتهى بعده؟- 11س

 طبعا

  فلماذا نستثىن احلب،لكل شئ اية، حىت العمر، وبالذات العمر

ومع ذلك فال يوجد حب مؤقت منذ البداية، إال باستعمال االسم
  ،"نصنع حبا"اخلاص الذى يسمح بتسمية ممارسات أخرى باسم 

فكيف السبيل إىل حل هذا اإلشكال الذى أعود فأوجزه
 وىف نفسTimerال يوجد حب موقوت بضابط الوقت : آالتاىل

 عمر افرتاضى؟الوقت ال يوجد حب ليس له 

 :فجأة قفز إىل ذهىن فرض يقول

إن أى عالقة حب هى عالقة أبدية حلظة والدهتا، وهذا هو ما
 يسمح هلا أن ترتعرع باطمئنان، وأن تغوص إىل عمق العمق،

وىف نفس اللحظة فإا عالقة حتمل حتم انتهائها حلظة والدهتا
هو يعيدطاملا اإلنسان آائن متغري ينمو باستمرار، وبالتاىل 

تشكيل عالقاته وباستمرار، مع إعادة تشكيل ذاته باستمرار
 منوه،

 .أعلم أنىن أصعب املسألة لكن ماذا أفعل

 احلل هو أن تكون العالقة جدلية حرآية باستمرار،

ففى حني أا أبدية مبا يسمح باالستغراق فيها، هى جاهزة
يف وهو اسم سخrecontracting" إعادة التعاقد"للتجديد 

، لكنه أدق اسم لوصف ما"الصفقة"مثل استعمالنا لكلمة 
أريد، فما دمت أنا أتغري، وشريكى يتغري، فإن نوعية العالقة

 البد أن تتغري،

أما إن آنا قد َآْلبْشَنا ىف بعضنا البعض سكونا ومهودًا، وهو
 فإنKey & Lock relation ،"القفل باملفتاح"ما يسمى عالقة 
 .الة ال يكون له عمر افرتاضى، ألنه اليوجد أصالاحلب ىف هذه احل

  إذن مىت يصبح الدرب بني الرجل واملرأة عسريا الميكن أن يكتمل؟- 12س
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 :هناك ألف سبب وسبب ملثل ذلك، ومنها مثال

أحد الطرفني مع ثبات) ينمو أو يرتاجع(حني يتغري  ·
 .اآلخر) مجود(
حني يتغري الطرفان ولكن بزواية منفرجة، فمع مضى ·

لزاوية انفراجا فيزداد التباعد حىتالوقت تزداد ا
 .خيتفى آل منهما وراء أفق اآلخر

حني ترتاآم الصعوبات الىت آانا يتغلبان عليها بزخم ·
 حرارة احلب ىف البداية، ترتاآم حىت تصبح أآرب إعاقة من
 .قوة دفع احلب، ويصبح مثن حتملها أآرب من عائد احلب فعال

تفاصيل أخرى عن) هماأو آلي(حني يكتشف أحد الطرفني  ·
 .شريكه مل تكن ىف دائرة وعيه حني عقد االتفاق املبدئى

 وغري ذلك آثري

 أآدت دراسة أمريكية أن احلب يضعف املرأة ويقوى-13س
 الرجل فما رأيك ىف هذا الكالم؟

 ) بعد إذنك(هو آالم فارغ 

دراسة"دعيىن أآرر حتذيرى من هذه الصياغة املكررة 
آل هذه" ، دراسة حديثة" علميةدراسة"، " أمريكية

 هالة– خاصة من الشباب –التعبريات توصل للقارئ العادى 
مسبقة لقبول ما يليها، اليوجد شئ امسه دراسة أمريكية هكذا

البشر موضوع( نوع العينة - ولو بإجياز شديد –دون ذآر 
 .واملنهج واحتماالت التعمييم وغري ذلك) الدراسة

 أن يسمعوا – وهذه هى جملة الشباب –باب ومع هذا فمن حق الش
 :، وىف ذلك أقول"آالم فارغ"ردا أوضح من جمرد أا دراسة 

احلب ال يضعف املرأة إال املرأة الضعيفة، أو الىت استعملته
ابتداء لتكون ضعيفة، وهو ال يقوى الرجل إال أن يكون غبيا

ه، وهى قوةمسِتغال، ال يشعر بقوته إال من خالل ضعف شريكت
زائفة، وأنا ال أستطيع أن أنقد هذه الدراسة نقدا موضوعيا

"ضعف"إال إذا جاءتىن التفاصيل، أنا فقط أتعامل مع آلمَتْى 
  مبفهومى اخلاص،"قوة"و

 هى- تارخيا بيولوجيا وإنسانيا وحاضرا -املرأة عندى  
األقوى، وهى األصل، وهى األقدر على احلب، فمن البديهى أن

 ها احلب قوة،يزيد

بيولوجيا، ورمبا(فهو آائن ) الذآر عموما(أما الرجل  
ميكن االستغناء عنه، ليس فقط باالستنساخ أو األنابيب) حاال

او حىت املثلية، ولكن ألنه بُغرروه الذى يغطى خواءه، أقل
 .التحاما جبذور احلياة ومسرية التطور

 قادرا علىآل هذه طبعا جمرد فروض حمتملة، ال أعرف منهجا
التحقق منها، لكن من حقى ىف خالل خربتى ومرضاى وقراءاتى أن

 ملن يريد ان يتحقق منها مقابل تلكجمرد فروضأضعها آفروض، 
 .الدراسة األمريكية بعد احلصول على تفاصيلها
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 وهل املرأة بصفة عامة متيل إىل التضحية أم- 14س
 االمتالك؟

)ولو أن املرأة بداخلى أقوى وأنضج(؟ !أنا إيش عرفىن
آقيمة مطلقة، وإن آنا نقبلها" التضحية"ا أنا ال أحب عموم

)مثل احلروب والكوارث(حىت التقديس ىف بعض الظروف الطارئة 
وعلى ذلك فإننا ينبغى أن نتحفظ جتاهها وحنن نناقش العالقات
واحلب، املرأة الىت تبدو أا تضحى جدا جدا، رمبا تكون هى هى

سواء آان إبنا أم(ا، الىت متتلك من تضحى من أجله جدا جد
وبالتاىل فإا تضحى بعد ما متتلك من تضحى) زوجا أم حبيبا

 من أجله، أو حىت تلتهمه، فأين التضحية؟

 يقولون أنه ال حب ىف السياسة وال سياسة ىف احلب فهل- 15س
ميكن لرجل السياسة ىف ظل ظروف عمله القائمة أن يتذوق

 طعم احلب؟

ز عن اإلجابة عن هذا السؤال،أرجو أن تسمحى ىل أن أعتد
وأن توصلى مّنى برقية هتنئة حقيقية للعروسني احلبيبني
شاهيناز النجار وأمحد عز، مجعهما اهللا باحلب والسياسة

أنا(والفلوس معًا، وأفاض علينا من فيض سعادهتما ما تيسر 
 ).أتكلم ِجدا، ملاذا ال تصدقيىن؟

  وأخريا مىت ميوت احلب؟- 16س 

ا نعىن القدرة على احلب فهى ال متوت أبدا إال مبوتإذا آن
 صاحبها،

وحىت بعد تصاحلى مع املوت مؤخرا وأنه ميكن أن يكون نقلة
الوعى اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه اهللا تعاىل، فإن القدرة
على احلب ال متوت، حىت باملوت، ألن الوعى اخلاص حيتاج للتناغم

هللا حىت بعد املوت، وهذا آله حب ىفمع الوعى الكوىن إىل وجه ا
 .حب

أما إذا آنا نتكلم على انتهاء العمر االفرتاضى حلب
 .11بذاته فقد سبقت اإلجابة عليه ىف سؤال 
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