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 : مقدمة
بريد حوار اليوم سوف أقدمه من خالل املوضوعات ال األشخاص
املشارآني آما اعتدنا، وقد سبق أن حاولنا ذلك حني اتيحت

عن"حوار اجلمعة / ريد ب2007-10-12يومية (الفرصة لذلك 
وهو يشمل أساسا تناول  ").التواصل والطفولة والرباءة

املأزق الواجب مواجهته من حيث تقبلنا احلقيقى لبعضنا
  .على اختالف أديانناالبعض 

آما يتناول إىل درجة أقل إشكالة حتديد معامل الصحة
 النفسية، 

 .مث هوامش خاصة وعامة

 .ات قبول بعضنا البعضاألديان وحتدينبدأ مبسألة 

 )دين (2008-1-18األديان التلفيقية : حممد أمحد الرخاوى. د
أحب ان امسى هذه االديان قص ولزق، أنا مثلك مل اقرأ...

عن البهائية ولكىن رأيت طقوسهم فهى فعال قص ولزق، شوية
على فكرة(مسيحية على شوية يهودية  إسالم على شوية

بيكار ال يعفى ىت ضربك ملثلح) معبدهم ىف حيفا اسرائيل
 .قالبهائية من القص واللز

 :حييى. د
بصراحة يا حممد ال ميكن الدخول معك ىف نقاش أمني إال إذا
رجعت إىل أصول األصول، وألىن أحب املرحوم بيكار، فأنا
أتصور أنه عرفها أآثر مىن ومنك، وأنه مل يعتنقها هربا

تكون قص ولصق،أو آفرا أو تزجية وقت، أما احتمال أن 
فهو احتمال وارد، لكىن أحذرك من أن البعض يقول مثل
ذلك على اإلسالم، وأنه قص ولصق من اليهودية واملسيحية،

 .......فأرجوك ال تسارع باحلكم هكذا

 : حممد عزت. د
ال غىن عنهاالرؤية الواضحة والىت  حييى هذه. تدهشىن يا د

نا يعيش ىف قلعة فكل واحد م.واملستحيلة ىف الوقت ذاته
 .حمصنة ضد االخر

 :حييى. د 
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أنا أرى مثلك نفس الصعوبة، ورؤيىت ليست هبذا... 
رؤية الالوضوح الذى تتصوره، أنا أحرتم أنك مجعت بني أا 

، أليس هذا هو هو مامستحيلة، وىف نفس الوقت غىن عنها
 !!يلزمنا بأن نثق ىف عدل اهللا بال حدود

 : إسالم أبو بكر. أ
نفسى بالنسبة ديان حىت أنىن قد ثقفتشغلىن آثريا موضوع اال

هلذه املسألة جيدا حىت أىن قرأت عن آل األديان الوثنية
والوجودية والسماوية واملذهبية والالدين واملشتق من آل

مل يشغلىن هذا.. سبيل املثال هذا وذاك آالبهائية على
 فقط بل آان شغلى الشاغل اخر الكتب الىت فرغت من

 .أديان اخرى ألنيس منصورقراءهتا، وهو آتاب 

 :حييى. د
أنا أرى يا إسالم أن القراءة هى بعض املطلوب، وليست آل
املطلوب، وأعتقد أن القراءة هكذا وبصدق، هى شديدة
األمهية والفائدة، لكنىن أتصور أن البداية قد ال تكون

أعتقد أننا لو. النهاية أيضا) القراءة(منها، وال هى 
 سليم ألمكن أن نتفق أن البداية هىولدنا ىف جمتمع نابض

احرتام ما ولدنا به فعال، ال أريد أن أستعمل آلمة
الفطرة هنا حىت ال تسيح منا األمور، لكنىن ال أجد آلمة

أو(بديلة خاصة بعد ما عرفتها، لقد حاولت تعريف 
الفطرة بأن أميزها باحلرآة واألصل) التعرف على

 عن الثقة والتخوين وحرآية2008-1-13يومية "والطبيعة 
اخل، مث تأتى بعد ذلك احتماالت التالقى بني...)"1(النمو 

لو أتقن آل واحد احرتامه لبداياته وبداياتاملختلفني 
األخرين، وحبثنا معا على ما جيمعنا ال تفويتا أو َتْعمَيْة،
لوجدنا أنفسنا نسعى ىف اجتاه حمورى ضاّم، برغم اختالف
تباعد البدايات، دون عجلة، آما أنه علينا أن ننبه
األقوى واألآثر عددا أال يعترب هذا أو ذاك ىف ذاهتما مربرا

 .أن يكون هو الذى على حق

 :إسالم أبو بكر. أ
حىت إن آنت قد ولدت معتنقًا مذهب الزن الياباىن فقد آنت

صحيح غريه وهو ما انا عليه، ولكىن افكر ىف أن هناك لن
هى نفسها وجدت نفسى قادرة على احلكم العادل، وقد جتردت

ولكىن أحس بسالم).... احلمد هللا(من تعنت فكره أىن مسلم 
 . طلق ألىن مسلمم

 :حييى. د
يا عم إسالم، آيف تثق بأن نفسك هلا هذه القدرة على

، حالل عليك ياعم، فقط أنا أدعوك أال"احلكم العادل"
تتوقف عند هذه الثقة طويال وأذّآرك أن املتدين مبذهب
الزن حيس بسالم أيضا، ألنه ِزّنّى، إن علينا يا إسالم، آما

لتحديد اجتاه السهم الضامأنه عليه أن نواصل السعى 
معا، آلَّ من بداية موقفه بصراحة وشجاعة، وسيحاسبنا
احلق تعاىل بعدله املطلق على مدى اجتهادنا، وهو أعلم به 
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ظاهرا وباطنا، أما أن يعتمد آل فريق على فرحته
 إىل– ىف سالم –بالسالم الذى وصله ألنه وصله وهو مطمئن 

 .دينه، فاملسألة تتطلب مراجعة أمينة

 :بو بكرإسالم أ. أ
آل هذا أيقنته وعلمته، وال استطيع ان أشرحه لغريى ابدا
اال مبفردات انتقيها ان استطعت، ولن اقدم له ما توصلت
اليه بل عليه هو ان يتوصل اىل قضيته بنفسه والىت آانت
قضيىت وستظل قضيه البشرية، ولن دأ اىل أن نعرف آل

  ... بالفعل شيء، وأعىن بكل شيء انه آل شيء

 :حييى. د
 دعنا نرجو من اهللا أنآل شئ ماذا؟ربنا خيليك، ! ال يا عم

يهدينا الصراط املستقيم، غاية ما أرجو هو أن نعرف
الطريق السليم، أن نتعرف على املنهج الذى يوجهنا إىل

 احلقيقة، مثل هذا البحث هو الذى ينبغى أن نواصل وجه
ا فتحتالسعى إليه أآثر فأآثر، وفاحتة الكتاب عندن

، ومل حتددللذين أنعم اهللا عليهمالباب على مصراعيْه 
 آما فعلها آلالضالني وال املغضوب عليهمختصيصا من هم 

 .املفسرين، ساحمهم اهللا) أو أغلب(

 :إسالم أبو بكر. أ
تأثرت جدا جدا عند قراءتى لآلية الكرمية الىت أوردهتا ىف حديثك 

 ".يوم عليك حسيباإقرأ آتابك آفى بنفسك ال"اليوم وهى 

 :حييى. د
 "َوُآلُّهم آِتيِه َيوَم اْلِقَياَمِة َفْردا".. 
 "َوَأن لَّيَس ِلْلِإنَساِن إال َما َسعى، َوَأنَّ َسْعَيه َسوَف يرى".. 
َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َخيرا َيره، َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل".. 

 "َذرٍة َشرا َيره
َقاَلِت اْلَأْعراب آَمنَّا ُقل لَّم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا".. 

 .." َأسَلمَنا َوَلما َيْدُخِل اْلِإمياُن ِفى ُقُلوِبُكم

 :إسالم أبو بكر. أ
شيئا اخريًا، انا دعىن أسأل آطفل صغري يريد ان يعرف 

 . نفسى أىن احرتم الدين االخر الحظت ىف عالقىت مع

 :ىحيي. د
على فكرة يا إسالم آل األطفال دون استثناء حيرتمون الدين
اآلخر، أى واهللا العظيم، وعلينا أن نتعلم منهم ونتذآر
أم أقرب إىل ما خلقنا اهللا به، أحيانا أتعجب على فكر
املتعصبني املتشنجني، ملاذا ال يتأملون فكر األطفال

 ويتعلمون منهم؟

ى مجيل يشارك ىف هذهولكن دعنا نستمع إىل ابن مسيح
املسألة وخاصة أنه يبدو أنه قرأ عن البهائية أآثر مىن

 .ومنك ومن حممد ابن أخى

 )دين (2008-1-19حوار اجلمعة : طلعت مطر. د
 قراءة آتابني عن البهائبة، أحدمها  آنت فد انتهيت من

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1122



 25I01I2008א – אא

سبريز وهو  لوليامThief In the Nightباالجنليزية وهو 
ىف جميئة الثاىن، والىتحياول اثبات ان هباء اهللا هو املسيح 

االديان وستشهد بنبوؤات العهد القدمي عن قالت به آل
الدين"\باسم  واآلخر آتاب مرتجم للعربية. ائ الثاني

ملؤلفيه دوجالس مارتن ووليام هاتشر وترمجة" \البهائى
وفيه يستعرض املؤلفان نشأة الدين عبد احلسني فكرى

بأنه احلاىل ويزعمانالبهائى وأفكاره األساسية ووضعه 
دين املستقبل وهم يدعمون آل نشاطات االمم املتحدة

 . حتقق أغراضهم  ويعتربوا املؤسسة الىت سوف

 :حييى. د
بصراحة يا طلعت أنا أحسدك على سعة اطالعك هكذا، وآنت

ال تؤاخذىن: مث دعىن أقول لك. أحسب أنىن أستطيع أن أجاريك
 ِعّبى حني وصلت إىل قولك أنوأنا أعرتف أن الفأر قد لعب ىف

األمم املتحدة هى الىت ستحقق للبهائيني أغراضهم، خاصة
وقد ربطت بني ذلك وبني ما أبلغىن حممد ابن أخى حاال من أن
معبدهم ىف حيفا، ولكن عندك يا ابن اخى، أليس من
البديهى أن يكون هلم معبد ىف أى مكان يسمح هلم بأن

 ا طقوسهم، يعتنقوا دينهم وأن ميارسو

أنا ال أعرف يا طلعت إن آنت قد اطلعت على الفرض
األساسى الذى وضعته لألسس البيولوجية لإلميان أم ال، أذآر
أنىن قلت فيه أن هذا النزوع للتواصل مع الكون هو
مزروع ىف البيولوجى منذ بدء اخلليقة، ورمبا منذ بدء

أحاول أناحلياة، بل رمبا ىف اجلماد أيضا، ما علينا، سوف 
أجعل هذا الفرض متاحًا ىف املوقع ألنه حىت اآلن هو شرائح

 دعنا من ذلكPower Pointعلى برنامج النقطة القوية 
اآلن، وننظر ىف توقفك عند مسألة احتواء الكون، وأنت

 .تعيدنا من جديد إىل رواية العطر

 : طلعت مطر. د
ةآنتيجة للوحد إدعاء النبوة) توقفت عند مسألة... (

والرغبة ىف احتواء الكون واألشياء واملأل األعلى، وسؤاىل
احلديث عن جان ملاذا ذآرمت فكرة إدعاء النبوة عند: هو

 باتيستا غرينوى؟

 :حييى. د
)العطر(أنا ال أذآر أنىن ذآرت أن جان باتيستا غرينوى 

آان يدعى النبوة، ألنىن سوف أتناول نقد العطر من باب أن
نفسه بنفسه إله ليس آمثله أحد، وهذا غريغرينوى آان خيلق 

املتنىب الذى يستمد وجوده من قوة حمددة أعلى، غرينوى حاول
أن يستمد وجوده من نفسه ونبوغه وقتله العذارى مث سحب

 منها عطره املقدس- آما تصّور –أرواحهم الطازجة ليضه 
املهدى"الفريد، ليتخلق به إله ساحرًا معبودًا، أما ضالالت 

، وما يوازيها من ضالالت ادعاء النبوة، أو محل"املنتظر
رسالة إصالح العامل، أو تقمص اإلنسان األعلى، فهى آلها
ترتجح ما بني اجلنون والعبقرية والتصوف، وما أبعد الفروق

 .بينها برغم تصورى نشأهتا من أصل واحد
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وقد تتاح ىل الفرصة للرجوع إىل ذلك، خاصة بالنسبة خلربات
عرف آيف جترأ النفرى فكتبالتصوف، وأنت سيد من ي

خماطباته ومواقفه على لسان احلق سبحانه وتعاىل وهو يكرر
، األمر الذى فسره أمحد هبجت....."وقاىل ىل...." "وقال ىل"

 ".أيقظ قابليىت لتلقى التجلى"بأنه اهللا 

 :طلعت مطر. د
ال أريد اإلطالة حىت الأستاثر باحلوار لكىن أود االشاره اىل

، فقد قرأتالنفرىصديق إيهاب اخلراط عن آتابكم وال
تتح ىل الكتاب عند صدوره، وآنت أمتىن التعليق ولكن مل

الفرصة حينذاك والكتاب ليس لدى االن، وال أستطيع
بعد هذه املدة الزمنية إال ان التعليق عليه بالطبع

متحفظا ولكىن أذآر أنىن آنت. أعيد قراءته مرات ومرات
هجني خمتلفني متاما، أو ينبغى أنبعض الشى إذ ان املن

احلب وهو غري منهج احلب الصاعدفالنفرى ميثل . يكونا آذلك
النفرى والرخاوى سعيا سعيا جهيدا للوقوف ىف. النازل

جاء إليك" اما املوقف املقابل فهو موقف نازل ،"حضرته"
 ".بنفسه

 :حييى. د
طبعا الحظت يا طلعت آيف عملت بتوصيتك وحورت..... 

ماتك حىت تصبح أآثر عمومية حىت أستطيع أن أرد عليها،آل
السعىولقد أفادتىن مالحظتك أن أتعرف على الفرق بني 

، ومع أن الفرق بدا ىل منالتلقى تسليما، وبني آدحا
آالمك واضحًا، إال أنىن تصورت أن املوقفني يكمل بعضهما
بعضا، وهذا يقربنا من استيعاب حرآية النمو الىت ميكن

 جتمع التطور واالميان واإلبداع معا، وهذا ىف اجتاه ماأن
ن الثقة ع2008-1-13يومية " أشرت إليها سابقا 

وأنا أعدد حرآات النمو، .)"1(والتخوين وحرآية النمو 
وأنبه آيف أا حرآات متكاملة وليست بديلة أو

 ".متصاعدة

يا طلعت أظن أننا متفقون فعال على االجتهاد معا
بأمانة، ما أمكن ذلك، وأعتقد أن عالقتنا هنا هكذا،

لتتاىل بعضمثل حماولىت مع االبن إيهاب اخلراط وحنن نقرأ با
مواقف النفرى، أظن أن هذا وذاك قد نضرب به مثال آيف
يكون االحرتام املتبادل، بل والتكامل احملتمل، وها هو

 .أسامة عرفة معنا على ما يبدو

 : أسامة عرفة. د
 !!!حق اآلخر؟ هل يوجد دين مساوى واحد يبيح انتهاك

 :حييى. د
اك االبن رامىوال غري مساوى يا أسامة أظن، وه!! طبعا ال
 يشارك

 : رامى عادل. أ
 .املسلم احلق ينبغى عليه ان يقرأ اجنيل اهللا

 :حييى. د
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تعبري إجنيل اهللا أثلجىن، مع أنىن أعرتف بتقصريى ىف قراءته
 أنا حاال لالبن إسالم ىف منهجيا، لكن يا رامى آما ذآرت

بداية هذا احلوار أن املسألة ليست مسألة قراءة، دعىن
هى أيضا ليست جمرد إحاطة باألصلأآرر لك اآلن أن املسألة 

مكتوبا، القراءة تفيد فعال، لكنها ليست أجنح وسيلة، آل
ما أمتناه أن حناول إرساء عالقة مباشرة مع النصوص
نستلهمها ال نفسرها حىت ال نصبح أوصياء عليها ونقرأ
التفسري الصامت اجلامد الذى يكاد خيفيها وال ينري هبا

ن األوان لننتقل إىل موضوع آخرأعتقد يا رامى أنه قد آ
 .ونبدأ بأسامة آالعادة

الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر : أسامة عرفة. د
 ) صحة(2008-1-23املعلومات 

 الثقيل  هذه املقالة من العيار

 :)فهاك تساؤالتى(عن الزمن واحلرآة ) أما(

 هل هناك زمن بدون حرآة؟

 زمن؟ هل هناك حرآة بدون

  هو هواحلرآة؟أم أن الزمن

 السكون؟ أم أن احلرآة هى الىت تولد الزمن فال زمن مع

 :حييى. د
اهللا ينور عليك يا أسامة، ولكن، أرجوك أن تسمح ىل أن

 اآلن، وىف األغلب سوف نعود إليهملف الزمنأؤجل فتح 
 وقد ناقشناهحدس اللحظة لبشالرمعًا، ولعلك تذآر آتاب 

 هو املنطلق إىل تناولىف إحدى ندوات املقطم وقد آان
إشكالة الزمن بصفة عامة وىف املرض النفسى بصفة خاصة،
خلينا اآلن يا أسامة ىف الصحة النفسية وأنت تعلم أن
حتديدها أصعب من حتديد املرض النفسى، ومع ذلك صديقنا
 .رامى عادل فرح باليومية وصفق مبا خيالف صعوبىت وصعوبتك

 )صحة( 2008-1-21ات الصحة واملعلوم: رامى عادل. أ
 . اهللا ينور

 . اخريا بنتعرف على الصحة
 احلمد هللا

 :حييى. د
تصور يا رامى أن معظم العاملني!! يا رجل حرام عليك

قالوا تقريبا عكس ذلك،) املعاجلني أطباء وغري أطباء(معى 
قالوا إم مل يفهموا هذه اليومية بالذات بالقدر

 الكاىف،

نقرتب من اية احلوار وبقيت عندىبعد إذنك يا رامى حنن  
 حيمل بعض اهلوامش فدعنا نشري إليها بإجياز، ألن أغلبها

 .جرعة شخصية، فعذرا ودعىن أعتذر خلصوصيتها نسبيا

 )خاص (2008-1-22حوار اجلمعة : أميمة رفعت. د
 أشكر لكم اهتمامكم بالتعليق على قراءتى وأعتذر ملا سببته

 .ىن أال تتوقف قراءتكم لتلك األحالمأمت. من خلط لضيوف النشرة
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 :حييى. د
شكرا يا أميمة، أنت صاحبة فضل، وشكرا لسماحك بتأجيل
قراءاتك النقدية املطولة وأرجو أال حترمينا من نقد
 النقد، وأيضا من تعليقك على سائر اليوميات يا شيخة 

 )خاص(2008-1-22حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د
ان استقالالحممد حييى عنك آ. ما أسعدىن أن استقالل د

  ...حقيقيا

 :حييى. د
 وهل يوجد استقالل حقيقى يا أسامة؟ ربنا يسرت، 

وهل أنا شخصيا استقليت عن أىب استقالال حقيقيا وقد رحل
 منذ أربعني عاما بالتمام؟ وعندى اآلن مخس وسبعون عاما،

 .يا عم، خلها ىف سرك

 )خاص (2008-1-18الربيد : رامى عادل. أ
  فعل ربا نفسه بنفسه؟هو حممد حييى بال
ىف النار قبل لشجاعتك وانت ترميه وصلىن استقباله

 .ينور عليه اهللا .اآلوان

    :حييى.د
 وأنت أيضا يا رامى خدعك الشعر؟.... 

وهل هناك يا رامى من يرىب نفسه بنفسه مثلما...... 
 . تقعل أنت طول الوقت بشجاعة نادرة

مد، من مصري غرينوىلكن دعىن أحذرك آما أحذر نفسى، وحم
 .الذى حاول أن خيلق نفسه بنفسه) العطر(

 )طب نفسى (2008-1-21: 26حلم : رامى عادل. أ
ورغم ذلك أنا فاشل ومتعايش مع فشلى وإفالسى وغربىت،

 .وأحب آل ذلك

 :حييى. د
يا ليتهم يصدقونك يا رامى، يقولون أنك تصفق ىل آثريا،

مون أنىن أحذف أآثرولذلك أعطيك فرصة أآرب، وهم ال يعل
، املهم دعهم يتأملون"خصوصا التصفيق"مما ترسل  % 90من 

 .معى قراءتى لكلماتك عن الفشل والغربة واإلفالس

أما أنك حتب آل ذلك فحالل عليك يا رجل، أنت الكسبان يا
 . رجل

 : رامى عادل. أ
وهكذا. إن مجودى ىف بعض األحيان هو حرآه ىف حد ذاهتا

 .... ان الفطره هى احلرآةأتاآد من قولك

 :حييى. د
أعرتف لك يا رامى أن ما أعيشه هذه األيام من نقلة ىف
تفكريى ألنتمى أآثر فأآثر إىل ما هو حرآة يدهشىن ويزعجىن،
مل يبق إال أن اآتب هذه الردود حالة آوىن ساحبا أو مهروال

 . أو مسافرا، واهللا أآلمك جدا يا رامى
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 جسديا أواحلرآة يا رامى ميكن أن تعيشها وأنت تتحرك
 مكانيا 

لكن يبدو أا ميكن أن تصلك وأنت جالس مثلما أنا اآلن
أتلقى من اخلليج والواليات املتحدة واسرتاليا معا فأحترك

 جالسا،

طلعت أيضا، مع. دعىن أستاذنك اآلن يا رامى نعود إىل د
أا أيضا مسألة شخصية، لكنها مشجعة ومطمئنة، ودافعة

 .لالستمرار

 : رطلعت مط. أ
راس اخليمة حىت بالنسبة إلشارتكم بأن لك أوالد من 

أود ان أفيدك بأنىن اعمل آرئيس قسم لالمراض. نيويورك 
النفسية ىف مستشفى عبيد اهللا برأس اخليمة وإنىن أقوم مع

النفسيني بعمل اجتماع يومى زمالئى من األطباء واالخصائيني
 وأجدىن مضطراآل صباح الستعراض احلاالت املوجودة بالقسم 

آل يوم اىل االشارة اىل نظريتكم ىف الطب النفسى وأقول
 الأجد ىف بعض احلاالت ما– إحقاقا للحق –مضطرا ألنه 

يسعفىن إال ما تعلمناه من سيادتكم حىت ولو حاوت البحث
.تفسريات اخرى ملسار املرض أو فهم عرض او سلوك ما  عن

ب هباءا النه ليسقد ذه فال تظن ياسيدى ان ما علمته لنا
 .زبدا أبدا

 :حييى. د
اضطررت إىل نشر تعقيبك هذا آامال يا طلعت، مع أنك الحظت
أنىن أجتنب مثله عادة، إال أنىن استثناًء قدرت أن ذلك قد
يطمئن بعض الزمالء إال أننا هنا معا حناول حماولة
عملية،وال نتوقف عند وضع الفروض تنظريا، معظم فروضنا

هتا العملية اإلآلينيكية هنا وهناك، وحني آنتهلا تطبيقا
-1-15يومية (هل عندنا بديل؟ أتساءل ىف يومية سابقة 

 . آنت آمل ىف مثل ذلك)2008
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