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 )اجلزء األول( :أمحد منصور
 ):هذا تعليق عام ليس على مقال حمدد(

ف يعيش االنسان حالة من العواطف واملشاعر وينفعل فيهاآي
 .ما تنقضى مبجرد انقضاء احلدث او البعد عن املكان بشده وسرعان

  حييى. د
ناهيك عن املشاعر(هناك فرق بني العواطف واالنفعاالت 

وما تصفه أنت هكذا، هو أقرب إىل االنفعال، وهو) والوجدان
.عينا من حرآة الوجداناملظهر السلوآى الذى يصل إىل و

العلم األحدث فاألحدث، واخلربة األعمق فاألعمق تتناول
بشكل أعمق، وقد تتاح ىل الفرصة لعرض) األصل" (الوجدان"

املهم اآلن. بعض وجهة نظرى، ىف نظرية متكاملة عن العواطف
االنفعال، وأن حنمد اهللا على/ أن حناول أن حنرتم هذا التفاعل

 آان، بيىن وبينك، هو اليزول حىت لو ابتعدأنه اليدوم، وإن
الشئ يزول يا بومحيد، العواطف يا سيدىعن الوعى مؤقتا، 

التواصل، وتسهم" تربمج"قناة نشطة من قنوات املعرفة، هى 
 ، وهلذا حديث آخر،ىف الكشف

 .ولكنىن أظنك تتحدث عن أشياء أبسط من آل ذلك 

  أمحد منصور
تنتابه حالة إميانية يود) مثال(  اإلنسان ىف صالة اجلمعة... 

 لو يفعل أى شىء و سرعان ما تنقضى هذه املشاعر مبجرد أن
 يقول اإلمام السالم عليكم و رمحه اهللا ناحيه اليسار

  حييى. د
جماعالىت تشري إليها هذه ميكن أن تكون " احلالة اإلميانية"

"صالة اجلماعة"، وهذا مرتبط باحتمال أن حرآية الوجدان
إىل هذا التوحد الوجداىن" معا"وسط الناس تقوم بتحريكنا 

، وىف تصورى أن ما يتبقى"إليه"-"فينا"-"فيهم"–" أنا"
 اجلمعة التالية أو صالة  حىت- ولو دون ترآيز–من ذلك 

وجداٌن معرٌىف مشتمل، ال يندرج حتت"التالية، هو " اجلماعة"
 هو األقرب"حالة"ما يسمى عواطف بالضرورة، ولعل تعبريك 

 .إىل الوصف املوضوعى، وإن شئت قلت الوصف املعرىف املوضوعى
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  أمحد منصور
مبا حتمل من آالم يود حىت عند مشاهدة االخبار.... 

لو أنه حيمل سالحه ويذهب حلرب الطغاة،) الواحد منا(
 .شىء وسرعان ما ينتهى آل

  حييى. د
لكن االحتفاظ هبذه املشاعر ىف بؤرة: قلت لك ال شئ ينتهى

لوقت طويل، قد جيعلها َتْفُتُر لتصبح" اآلن"ل الوعى دون فع
أقل فاعلية وأقرب إىل االنفصال عن وظيفتها الدافعية

أحيانا أتصور أم يكررون مثل هذهواملعرفية معًا، 
املناظر حىت نتبلد فال نثور، ونشارك، ولكن لنتعود

 .أى واهللا. ونتجمد

 )اجلزء الثاىن: (أمحد منصور
 سنة15ا وصلىن منكم اآلن وبني مقالكم من اهللا، بني م سبحان

 مل أالحظ أى اختالف " بأى حال عدت يا رمضان"بعنوان 

  :حييى. د
 بومحيد، اعذرىن إن آان قد وصلىن قولك هذا مبا نبهىن إىليا

 ال أفعل إال أن أآرر- إذن –احتمال سخفى باعتبار أنىن 
 !  ما تعنيه ال أعتقد أن هذا هو!! نفسى، يا خربا

  :أمحد منصور
آأفالم السينما، ما إن آتابات األدباء واملفكرين.... 

 هى إال تسجيل للعصر وملخص للحالة الىت يعيشها الناس 

  حييى. د
إن(وال أوافق، وال أرضى أن أآون من هؤالء .. ال أظن، 

 ).وجدوا هكذا

  أمحد منصور
أنا أعىن) آل شئ آما هو(إننا ال خنطو لألمام، .....
األسى رنا داخليا آبشر، آل عام جديد حيمل املزيد منتطو

والكراهية والبعد عن اهللا و آلما زاد قولنا سبحان اهللا
 .تعجبنا ملا حيدث

  حييى. د
أعتقد يا عم أمحد أن تطور البشر يتم عادة دون وعى
معلن، وقد متر فرتات يتوقف فيها التطور فعال أو حىت

 ولألسف أنا أشعر أن هذاينعكس، فهو التهديد باالنقراض،
بعض ما يتعرض له اإلنسان عامليا حاليا، ال بدليل املقاالت
املعادة، والبالدة التطورية، وإمنا بسبب عماء وغباء من

 القادرة على تزيبف اإلعالم وسرقة وإجهاض بيده القوة
األحالم، وهو هو من ميلك حتريك غول سلطان املال، واللعب

 .شامل القادرة على اإلبادة اجلماعيةبأسلحة االنقراض ال

 عن قصيدة لألطفال داخلنا) اجلزء الثالث(: أمحد منصور
إن االطفال داخلنا ليسوا: صدق الشاب حني قال ألخته..... 
 أستطيع أن أرى أحدًا الزال بداخله الطفل  وأنا ال أطفاالً،
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  حييى. د
أنا ال أوافقك، األطفال بداخلنا الميوتون، حنن خناف... 

 ونأخذهم- إْن آنا منوت–لغيهم، مث منوت منهم وحنبسهم، ون
أنا ال أدافع عن. معنا، واهللا سيحاسبنا على آل ذلك

الطفل(منفصال، لكنه ) أو خارجنا(الطفل داخلنا 
أحد رآائز مكونات حرآية وجودنا الىت نكتمل) داخلنا

واألفضل أن يكون(هبا، سواء بطريق مباشر أو غري مباشر 
 )غري مباشر

  أمحد منصور
رغبة شديدة ىف انتابتىن) الفتقادى الطفل الداخلى(رمبا 

 وخرجت الدموع حربا ىف آالمى املاسخ البكاء، وامتلكت نفسى

 حييى . د
يا شيخ حرام عليك، وصلىن صدقك وإصرارك وحيويتك، ربنا

 ".لنا معا"يبارك فيك 

 العيد، والناس، واحلب، وربنا) اجلزء الرابع(  :أمحد منصور
بت اىل صالة العيد ورأيت األطفال مل أبتسم، ولوأن ذه بعد

  رغبٍة مىن ىف العودة إىل الطفولة

  حييى. د
أعمل هبا! (أنا عمرى ما متنيت أن أرجع للطفولة

 أعجز عن الفعل املسئول- برغم مجاهلا–هى فرتة !). ماذا؟
القادر على أن حيافظ على استمرارنا أحياًءا، ناهيك عن

الشطارة أنز من أن حتمى نفسها، تطورنا، بل هى أعج
 ".هبا لنا"لنكتمل " اآلن فينا"نفجر طفولتنا 

  أمحد منصور
ال أعرف ملاذا أعتقد أن هذا الطفل الذى بداخلى قد.... 

حبثى عن عمل، أو مات خمنوقا من زمحه مات مىن أثناء. مات
لقد املواصالت، مات من الضغط النفسى، مات من البكاء،

 ت ألنه آان الدافع الوحيد حلنيىن لطفولىتتأآدت أنه ما

  حييى. د
إنه ال ميوت، وليس دليل حياته هو أن: قلت لك، وأآرر

بل الدليل هو دوام قدرتنانظل نرغب أن نرجع أطفاال، 
وميكن أن ترجع إىل يوميةأن نتفجر أطفاال مسئولني، 

-10-6!! فال ختتزلوه!! النقائض حيمل آل" مشروع: "الطفل(
 حىت تتعرف على موقفى الصعب من نقد الطفولة)2007

"تكامل"املنفصلة من ناحية، و أيضا بالنسبة ألملى ىف 
 .  نضجًا من ناحية أخرى حيوى الطفولة

  أمحد منصور
داخلنا، الىت تضىنب أعتقد يا دآتور حييى أن الطفولة...

نفسك حبثا عنها، مل تعد موجودة قد نتذآرها، ولكننا فقدنا
 وإن اشتقنا، فهو فقط هروب من الواقع  الشوق هلا، 

  حييى. د
 ليست أن – آما ذآرُت حاال –عندك حق نسبيا، لكن املسألة 
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نشتاق لطفولتنا أو ال نشتاق، أنا أآره أن يفهم موقفى
ة لرباءة ساذجةمن الطفولة، وحماولىت إحياءها على أنه دعو

  .بلهاء، األمر الذى ارجح أنه هرب من واقع مؤمل، ال أآثر

أظن يا بومحيد، أن هذه املسرية الطبيعية الىت أعنيها قد
بناء"فهى قد أوجْزهتا فيما أمسته " مى حلمى"وصلت إىلَّ ِمْن 

حنن ال نرجع إىل الطفولة، حنن نبىن أنفسنا هبا، "نفسها
، تعاىل نستمع إىل مى وهى تعّلق علىمومهما آان أمل الن

 :نفس املقال

  مى حلمى
 ..أفرح أنا أيضا تأملت بدال من أن...

 ..بناء نفسيو لكنىن ما زلت أأمل يف 
 ..أبعادي بعضأشكرك على مساعدتي لفهم 

  :حييى. د
 ! ياه، يا مى

لو مل أآتب هذه اليومية إال هلذا، ألمسعك تأملني وأنت
"..البحث عنها"وال " معرفتها"ال  ("ء نفسىبنا": تقولني

 )آما اعتدنا أن نردد

 " أبعادىبعضفهم : "مث قولك 
 ومن ذا يستطيع يا مى أن يفهم آل أبعاده،  

 إن بناء النفس هى جتميع نبضها املتصاعد دون توقف،

 شكرًا، 

مث امسحى ىل يا مى أن ننتقل إىل الصديق رامى الذى يبعثرىن
تالحقة، وهو ينتقل من موضوع إىل موضوع بتدفقخبطاباته امل

يضطرىن إىل انتقاء واختزال بعض ما يرسل مبا يشككىن ىف
 .فائدة احلوار هكذا، لكنىن أشعر أنىن مدين له بشئ ما

 حييى . د

أهال يا رامى، ترى مىت تكف عن إطالق طلقاتك املتالحقة
ك أنىناملتزامحة هكذا، أشكرك يا رامى وامسح ىل أن أقول ل

أطمأننت أآثر حني حملت ىف بعض آتاباتك أنك تعمل عمال
منتظمًا غري الرد على هذه اليومية هبذا التداخل السريع
حىت انك ال ترتك مسافة بني الكلمة والكلمة ىف آثري من

 .موضوع األخالقاألحيان، هات حديثك أوال عن 

  رامى عادل
 ....ارأنا بالذات الزم يا غش يا ْغشش، يا ابقى مح

  :حييى. د
األرجح عندى أن إعالنك ذلك ليس تقريرا، وإمنا!! حلوة هذه

هو تنبيه ملا تشعر أنك مضطر إليه، هدئ من محاسك يا رجل،
إعادة النظر ىف"وقل ىل بربك، ما دمت تتحدث عن مقال 

؟"الدهشة فضيلة" هل وصلْتَك آيف تكون ":منظومة القيم
 .لقيم، وأغمضها ىف آنأشعر أن هذه القيمة من أعمق ا
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  رامى عادل
 الدهشة ممكن بس، ماُروحشِى ىف أبو بالش، 

  حييى. د
 معظم–هتدد بأن نرى األشياء .. الدهشة فعال يا رامى 

 وآأا جديدة على وعينا، وبالتاىل لو متادت-الوقت
أنا معك ىف اخلوف من"!! نروح ىف ابو بالش"ميكن أن .. هكذا

حىت يرى الواحدفرط الدهشة األمر الذى قد جيعلنا نتمادى 
، حىت تنكر الفتاة أباها فعال ىف حالة"نفسه أنه ليس هو"

إن هذا يعداملرض، أو ينسلخ أى منا من نفسه، وهكذا، 
أعراضا مرضية صرحية، وآل هذا خيرج بالدهشة عن آوا

ضبط اجلرعة و حتمل مسئولية مايبدو أن املهم هو فضيلة، 
 .يرتتب على الدهشة من تغيري خالق

 ولكن دعىن أداعبك، وُأْشِهُد األصدقاء على بعض شطحك

  رامى عادل
أخريًا وصلتك يا مرسى، إن شاء اهللا جايلك بكره،... 

 ....وباحب احللم اليومى 

  :حييى. د
"..مل أفهم جيدا ما تقصد، لكنىن توقفت هادئا آمال أمام 

وصلىن أنه غري حلم النوم، وغري أحالم" وباحب احللم اليومى
اليقظة، لو أن اليوم العادى أصبح حلمًا واقعيا، إذن
لتغير وجه الكون، هل هذا ما تقصده؟ ال أظن، ألنك

 تتمادى بعدها ىف الشطح جدا 

  رامى عادل
حييى، ما اقصدش، أناعايز أخرج من الشرنقة، أنا. يا د

 عايز اشوفك من غري ما أقلدك من غري ما أآون أنت

  حييى. د
 املائة، يرعبىن من يتصور أىن أفرح حني يصبح هوأوافق مائة ىف

اخلاص،" درىب" عن -شعرًا-مثلى وهو يتبع جى، ذات مرة تكلمت
ورفضت أن يسلكه من يتصور أنه مثلى، قلت ىف ذلك على ما

 .، حيفره بأنني الوحدة"ال يسلك إال دربه: اِملثلى"أذآر 

ا، وأرجوك أنلكن دعنا يا رامى نواصل عمال يوميا روتيني
حترص أن تفك الكلمات وتبعدها عن بعضها البعض حىت أستطيع
أن أتابعك، أنت أحيانا ترسل السطر آّله آلمة واحدة يا
رامى بال أى مسافات، أنا ال أعرف آيف أنتقى من رسائلك
املتدفقة املتداخلة ما أصنع به حوارًا، ال جدوى من آل ما

 "واقع يومى"إذا خرج من نقول، وال أمل ىف حلم يومى إال 

ابن" دون آيشوت أسرتاليا"هيا بنا يا رامى نستمع إىل  
 .أخى حممد

 حممد الرخاوى . د
الربجوازية املعششة ىف النفوس العيانني، تكرب وتضرب.... 

 .ىف مقتل، حتول البىن آدميني إىل دود
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  حييى. د
 ؟"بعدين"طيب و

  حممد الرخاوى. د
 فيال،فتالقى آل واحد عايز ياآل ىف بري سلم أو ىف... 

ومايفكرش ال ىف اللى َخَلُفه، وال ىف مصريه والميكن حىت ىف بىن جنسه 

  حييى. د
؟ ماذا نفعل مبجرد التفكري هكذا؟،)وأنا(وأنت يا حممد 

 وهذا الكالم؟ وحىت هذا احلوار؟

  حممد الرخاوى. د
احلكاية آلها دود بياآل، ويقولك نعمل مرتو أنفاق،.... 

 ت عشان الدود يعيش وآبارى وضريبة مبيعا

  حييى. د
ال ال ال آفاية يا حممد، أنت تكرر أآثر من احتماىل يا
شيخ، ومع ذلك سأترآك تكمل بعض بعض ما أرسلت حىت ًنشهد
األصدقاء على إصرارك على نفس النغمة، وعلى مربر

 .اعتذارى منسحبًا

  حممد الرخاوى. د
 آبري؟ هىهى احلياة زمحة عربيات واقفة بالساعات ىف وهم

 جهلة تعملهم قشور3/4احلياة عدد جامعات؟ مفرمة بتدخّل 
العلم وخترجهم من الناحية التانية مفرومني، أفندية،
عايزين جييبوا السيارات الربجوازية؟، وال شقة ىف احلى

عايز" دود"العاشر؟ أما املهمة مش مهمة، ألا آلها 
 خريك ىف التعريصياآل ىف فضلة خريك، طب بس هو فني خريك؟ هو

واهلوان وقلة النخوة والتسقيف لكل حاآم بيخوزق ىف
 احملكومني

  حييى. د
يكفى هذا يا ابن أخى، حرام عليك يا شيخ، هيا.... 

نفكر معا ىف بداية اخلالص، آلُّ من موقعه هيا نتوقف عن آل
 ..هيا، نفكر رمبا معا، "ىف احملل"السباب هذا 

  حممد الرخاوى. د
ى فاهم أو يفكر يبقى جمنون، أو بالكتري خمصىالل... 

 .فاخلصى ىف الزمن ده نص اجلدعنة

  حييى. د
:هذا" الدون آيشوتى"سوف أنتقى آخر مْقَتَطَفين من تدفقك 

واحد عن العرب، والثاىن عن الغرب، والفرق نقطة على
آرمي املتعاطف معك، وحىت ال يتهمىن. العني حىت يعذرىن االبن د

 "العرب"ل عليك، هات ما عندك عن بالتحام

  حممد الرخاوى. د
العرب جرب وحياتك، وانت فاهم واللى خلقك،.... 

 ...معظمهم زى املعيز بس املعيز بتجيب لنب أو حىت ترعى ىف 

  حييى. د
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 والَغرب؟طيب شكر اهللا سعيك، 

  حممد الرخاوى. د
بدال من الكلمة األخرى الىت" (املهتوآني"نيجى بقى للغرب 

، فالدود هناك شياآة،!)ا غري صاحلة للنشراستعملها أل
وآل دودة اشرتت هلا عربة تقعد تلف حوالني نفسها بس برضه
بتموت وهى دودة، يا خلق هووه فوقوا بقى وال انشاهللا
عنكم ما فقتم دى احلياة راح تفوقكم، والدنيا الزم تكون

 !زى ما ربنا خلقها، بس يعيش فيها اللى يستاهلها

  حييى. د
 لى هوا مني؟ اهللا يساحمكإل

  حممد الرخاوى. د
دعىن أؤآد لكل من يتعاطف معى أن أبلغه أنىن هاجرت... 

 جبسدى فقط ألن مهى هو الوعى الوجودى آله

  حييى. د
 آيف؟!! اهللا نور!! ال ياشيخ

  حممد الرخاوى. د
هل. أى قادم جديد إىل هنا أسأل نفسى هل سريى ما أرى

  دراهم معدودة؟سيبيع نفسه بثمن خبس

  :حييى. د
 آرمي املتعاطف معك؟. فبماذا تنصح االبن د

  حممد الرخاوى. د
هل أنت هارب: قبل أن هتاجر فلتسأل نفسك أوال: أقول له

 من نفسك أم أن هجرتك موضوعية ومهك مهاجر معك؟؟؟

  حييى. د
 طيب وأنت؟

أنت تتصور أن ّمهك هاجر معك، فهل مهك هذا هو الذى عّلمك
مث ختتم آالمك آل" بالشتيمة" تنطلق هكذا تصلح الكون أن

طيب ازاى؟" ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالآرام"مرة أنه 
ليبقى وجه"آل واحد مّنا آل ثانية، يعمل ماذا؟ : حتديدا

، ماثال دافعًا ىف وجهه؟ نقوهلا ألف"ربك ذو اجلالل واالآرام
 .هل عندك شئ حمدد. مرة وال نعرف آيف

  د الرخاوىحمم. د
 ُنّشركجيعلنافلنقتل ىف داخلنا وخارجنا معنويا آل ما ... 

بأمر مباشر من(باهللا، وميكن أن يكون معىن قتل اخلضر للطفل 
 .هو أمر من اهللا لنا بقتل أى شئ جيعلنا نشرك) اهللا

         حييى. د
 رفضت ما وصلىن من أن قتل الطفل البدائى املنفصلفلماذا

ن يكون هو املقصود بأمر مباشر من ربنا،داخلنا ميكن أ
مثل هذا األمر املباشر من اهللا النقاش حوله، لكن من حقنا

 .أن نفهمه بطرق متعددة 
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  حممد الرخاوى. د
 أن اهللا يريد أن يرحم الوالدين وليس الطفل.... لنتذآر .... 

  حييى. د
 وهو اليرحم الوالدين على حساب- يرحم اجلميع-اهللا سبحانه 

 سراحه مستقال على حساب حرآية نضجالطفل، وال يطلق للطفل
اهللا خلقنا لنتكامل بكل ماالوالدين إليه، إىل اهللا، إلينا، 

 فإذا أصر طفلنا داخلنا أن ينفصل ليقودفينا، ومن فينا
املسرية، فاهللا الغىن عنه، نشّله، نقتله مؤقتا، نستغىن عنه

هذا! سبحانه وتعاىل" إليه"مرحليا حىت نروضه لنكون معه 
من النمو، ّمناها" ّمناها"يا حممد، يعىن " زّآاها"ما وصلىن من 

ىف الداخل" حنن"معا، لنكون معا " بفجورها وتقواها"
 .سبحانه" إليه": "واخلارج

وهى أول صديقة هلذه" ألمساء"هل عندك وقت نستمع معًا : يا حممد
 .اليومية، وهى صغرية طيبة صادقة، مث إا تبدو عكسك متاما

  أمساء
إعادة النظر ىف منظومة القيم(ما فائدة هذا البحث 

 اذا آنت شْخصًا عاديًا، أليس ممكنا أن أآون خمطئة)واألخالق
 ما أقرره ىف هذا البحث؟ ىف

                                            حييى. د
يا أمساء، من حقك أن ختطئى، والِعامل الذى ال خيطئ ليس

 يكون ِعْلما إال إذا َقِبَل اخلطأ والتفنيد،عاِلما، العُلم ال
أما الفائدة فهى أن نتعلم أن البحث العلمى هو حق
الشخص العادى، وليس حكرا على العلماء، وأن التفكري

 .النقدى هو البنية األساسية للبحث العلمى

 أمساء 
)منظومة القيم(هل آل فرد سيعمل على تلك املوضوعات 

 أخد جزءًا منها؟فرد ي آلها ام ان آل

  حييى. د
آل واحد واحتماله، وآل واحدة وشطارهتا، واهللا احملاسب ما

ِمن آل حبسب اجتهاده، ولكل": رأيك نبتدع شعارًا يقول
 "!حبسب آدحه

 أمساء 
 ما املدة احملددة إلاء هذا البحث؟

  حييى. د
 ).وليس عمرك أو عمرى وحدنا(املدة هى اية أعمارنا 

 أمساء 
 امام الكل؟ أم أمام البحاث فقط؟ هل النتيجة ستكون

  حييى. د
 البحاث هم مجيعنا معا،: أوال

  ومجيعًا النتيجة هى ُجماع ما حناوله آلٌّ على حدة:وثانيا
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معًا أيضا، أما مسألة أمام الكل فهذه ليست القضية،
، وإمنا حنن"لقيم جديدة" "جدوال جديدا"ألننا لن نضع 

ا آالت إليه القيمحناول أن نعرى الزيف، ونراجع م
املزيفة، وجنتهد لتنمية ما نرجح أنه أبقى، ليمكث ىف

 .األرض، لعل وعسى

 أمساء 
 أخريا هى فكرة رائعة اعجبتىن جدا

  حييى. د
 ، هل عندك شئ آخر؟"عالربآة.. "شكرا

 أمساء 
ممكن توضح ىل أآثر معىن الدهشة، وهل هى مثل): نعم(

 التأمل؟

  حييى. د
 التأمل تأمل، مث إىن احتفظ ىف مواجهةهى ليست ال.. ال 

، وحىت استغراق الصوىف"اليوجا"عامة، مبا ىف ذلك تأمل 
 أساسًا، أحذر منه إذا انقلب تأمالإىل داخلهإذا اجته 

ذاتيا ِصرفًا ، الدهشة اخلالقة يا أمساء تبدو ىل أحيانا
 .املغلق" الدائرى"عكس ما يسمى التأمل 

 أمساء 
واخدةاستغرب من حاجة ماآنتش " يعىن"" أندهش"هل ... 
 باىل وارفع حواجىب وابرق عيىن واقول يااااااااااه  منها

  حييى. د
..اإلبداع/ليس متاما، الدهشة هى بداية َطرق باب الغيب

هى احرتام السؤال، هى أن ترى نفس الشئ بشكل جديد، هى
، وآل هذا يستطيع..الرتدد ىف التسليم لإلجابات اجلاهزة

ن جيربه وخيتربه أى فرد منا دون أن حيصل على شهادةأ
 ".عامل"أآادميية أو يلصق على جبهته الفتة أنه 

 أمساء 
الذى سوف يقوم به اإلنسان العادى طيب وهل البحث الشعىب

الىت جاءت ىف(هو جمرد اإلجابة على االسئلة التسع 
 .توضيحا أآثر ؟ أم ماذا؟ أرجو)النهاية

  حييى. د
 ولشرح آيف يقوم اإلنسان العادى ببحث علمىطبعا ال،

سبع جتارب"أحيلك إىل آتاب أفادىن ىف هذا آثريا هو آتاب 
 لست متأآدا إن آنت ستعثرين على"قد ُتحول وجه العامل

 استسمحك يا أمساء ننتقل إىل-اآلن-م ال، دعيىننسخة منه أ
،)عن اإلدمان" (حاالت وأحوال"أصدقاء عقبوا على يومية 

 .أسامة عرفه. ودعينا نبدأ باالبن الصديق املنتظم د

 أسامة عرفة. د
آنت ال أفهم آثريا ولسنوات طويلة مقولتك املتكررة أن

 فصاميني إىل أن مسعتها من أحد مرضانا ال" اختيار لذهان"
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شديدة لوعيى اختار اجلنون، آانت صدمةالطيبني أنه 
 .جعلتىن أعيد تقليب آل األوراق

  حييى. د
شكرا، هذا جيعلىن ال أمّل من االستمرار!! أخريا يا أسامة 

 أو التكرار، ولكن ما عالقة ذلك باإلدمان؟

 أسامة. د
مصاحبة االنتكاسة خالل معايشة املتعافني من اإلدمان و... 

ى لكل التأثري العضوى الطاغىمث العودة ومع احرتام
 على املخ العضوى إال أنىن الحظت عدة أمور لكيمياء املخدر

االنتكاسة أيضا و أن..  ان اإلدمان إختيار :أوال:
:ثالثا.  ان اإلدمان لغة حياة- أو أوال :ثانيا. إختيار

اإلدمان آما هو عرض ألسرة مريضة ممكن أن يكون أيضا ان
 ىف قضية العالج وجدت أن البصرية:عاراب .عرض تمع مريض

 باملرض رغم أمهيتها ال قيمة هلا ىف العالج مامل تتحول لفعل
 إن اإلرادة احلقيقية قادرة على جتاوز:خامسا. حقيقى

قادرة على إعادة تنظيم عمل األثر الكيميائى للمخدر بل
 املخ وموصالته ومستوياته، شريطة ضبط االجتاه والوقت

 .سبالفعال املنا

 حييى. د
أماأوافقك يا أسامة متاما على ما قلت حىت رابعا، 

"اإلرادة" فدعىن أصرح لك أنىن خشيت أن ُتفهم الناس خامسا
.مبا يشاع عنها من إعالن شعورى وتعميم آالمى وما شابه

ال تشد إرادتك هكذا وأنت: أحيانا أداعب املدمن قائال
الىت تعيد- أسامة يا–حىت ال تنقطع منك، اإلرادة "حتزق 

برجمة مستويات املخ معًا، هى القادرة على إعادة تنظيم
، وهذه ليست اإلرادة آما يعرفها)برجمته(عمل املخ 

الناس، دعنا نبحث عن اسم آخر ال حيضرىن اآلن، لكنه أقرب
 .، آسف، إْنس هذا"إختاذ القرار متعدد املستويات معًا"إىل 

 عن الوعى وتعليقك هبذاهيا اآلن ننتقل إىل نقطة أصعب
 .الشأن

 أسامة. د
آل نفس"الوعى حالة هلا طعم ومذاق، حىت حالة وعى املوت 

 ".ذائقة املوت

 حييى. د
أشكرك يا شيخ، لست متأآدا إن آنت!! يا خرب يا أسامة

، ليس.. الالوعى واملوت،تعلم مدى انشغاىل حاليًا مبسألَتى 
لك تعلم آيف اختزلفقط هذه األيام، ولكن طول عمرى، ولع

موضوع الوعى حىت) أطباء النفس، وعلماء نفس(النفسيون 
معرفة"استبعدوه من الفحص، والدراسة أصال، اللهم إال 

، حاجة!!!، واالنتباه، واليقظة"الزمان واملكان واألشخاص
، املهم أن الفالسفة والشعراء!!تدعو إىل اخلجل يا أسامه

والتطوريني حلقوا املسألة وهموالطبيعة احلديثة واملتصوفة 
 . يقومون بالواجب حنو الوعى والوجود والفطرة معًا
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لربطة بني الوعى الشخصى، والوعى الكوىن إىلوصلُت مؤخرا 
وجه اهللا ىف عالقة آل ذلك بالسعى والكدح إليه حىت أنىن

 مما ال جمال لتفصيله هنافهمت املوت من خالل بعض النقالت،
 إن آان ىف–وما واآلن، وإن آنت أعرف أنىن سأعود إليه ي

 .العمر بقية

املهم أن يكون قد وصلك من آالم طارق ما ّنورنا ىف هذه
 .املنطقة، عن تعدد مستويات الوعى

 أسامة. د
آل حالة حسب مستوى الوعى ضمن هريارآية متسعة... 

 .الدوائر أو احللزون أيًا آان

 حييى. د
"الدماغ"الذى أتضح ىل أآثر من نص آالم طارق هو أن 

من وعى دراية بالنقلةست وعيًا جديدا، بقدر ما هى لي
وأن َتجدد ذلك باستمرار هو الذى حيقق للمدمنإىل وعى، 

املطلوب، وهذا ما دعى طارق ذو السبعة عشر عاما أن
يقوم بكل هذا التجريب طول الوقت، فيعلمنا ما تعلمنا،

 .شفاه اهللا

 أسامة. د
يات اللذةهل املطروح هنا مستويات الوعى أم مستو

والنشوة وإن آان من الصعب الفصل، وأيهما السبب،
 وإيهما النتيجة؟

 حييى. د
، هو منظومة أمشل جدا،"مستوى الوعى"ال أظن، عندى أن 

وإن آنت أوافقك على صعوبة الفصل، والبد أن نعود إىل
ذلك معًا خصوصا لو خصصنا يوما أسبوعيا ثابتا ىف هذه

 .دمان باستمراراليومية ملناقشة مسألة اإل

تعاىل يا أسامة نستمع معا لواحد من أصغر أبنائى
يشارآنا الرأى فيما وصله حول اإلدمان من نفس املوضوع

 آرمي شوقى. دوهو 

 آرمي.د
مصداقا للعرض الذى عرضَته عن الدماغ الذى يعمله(

 قال ىل أحد)املدمن، وأن ذلك يعىن هو الوعى بالنقلة
 :املدمنني

دآتور آرمي أحلى ضربة بتبقي هى اللى بعدعارف يا ... 
 .بتعمل أحلى دماغ العالج عشان

 حييى. د
هذا هو ما أردت توصيله من!! بالضبط ! ياه، يا آرمي

)الدراية(هو الوعى " الدماغ"هذه احلالة، بالضبط، إن 
هبذه النقلة، هو ليس حالة الوعى اجلديد، وهذا ما قلته

 لقطّتها يا رجل، شكرا لكلقد. للدآتور أسامة عرفه حاال
 ).ولطارق شفاه اهللا(
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