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 :مقدمة

مازلنا نستبعد أغلب التعليقات، واآلراء، اخلاصة مبلف
والذى خصصنا "احلب والكره"الكراهية الذى أصبح امسه ملف 

له يوم الثالثاء من آل أسبوع، وأيضا ننشر التعقيبات على
أحالم فرتة النقاهة والتقاسيم ىف حدود حتريك ومراجعة هذه
التجربة اجلديدة الىت أآرر أا مل تعد نقدا باملعىن

 التقليدى، فماذا هى إذن؟

* * * * 

 !؟"بغباٍء انقراضى"هل تنتحر البشريُة 

 هل تنتحر البشرية: أسامة عرفة. د

القرون سبق أن انتحرت البشرية عرب ال جديد حتت الشمس
مرات عديدة ويربز مع آل انتحار بداية لفرصة جديدة

زماننا هذا أن أسلحةالفرق ىف  للبشرية على أيدى األخيار
عليهم  فدمدم عديدة الدمار الشامل ستلوث البيئة لقرون
:املشهد األخري ما أقسى  رهبم بذنبهم فسواها، والخياف عقباها،

لن جند هواء بل مسوما نتنفسها، ومطرًا مشعا، وأوبئة ال
..للموتى فاجلحيم لن يبقى عليها، ستتبخر تنتهى دون رائحة

 ....ملوثة إىل جزيئات

 :حييى. د

 أو لعل العكس حيدث 

 حنن وشطارتنا، 

أمل تبلغك رسالىت يا أسامة أنىن أرجح أن عمرهم أقصر،
وأم سيكونون ىف مقدمة طابور اإلنقراض، وقد نلحقنا بعد أن
خيتفوا، بل ميكن أن نلحق بعض شراذمهم إذا أفاقوا؟ صدقىن يا

:يبك أمل تقلأسامة، وأنت الذى أشرت إىل ذلك ىف بداية تعق
 .؟"مع آل انتحار بداية لفرصة جديدة للبشرية"

* * * * 
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 :تعتعة

 أين األزمة؟ صعوبة األسئلة؟ أم نفاق اجلميع؟

 ناجى مجيل. د

حييى ىف نقدآم ملا حيدث ىف هذه. أعتقد أنك آنت حنونا يا د
 .التعتعة إال ىف العنوان

أعتقد أن الفساد العام آقيمة معالة وموافقة اجلميع على
ذلك وتبدل القيم الرتبوية، وبالتاىل اخنفاض األمل ىف التغيري

 .هو ما يكاد يفكك رأسى

 :حييى. د

رمبا، وقد أواصل الكتابة ىف هذا املوضوع ألن ما بلغىن من
هو أآثر سلبية من) غري خيبة احلكومة وختبطها(اإلعالم والناس 

 .آل ما آنت أتصور

 مىن أمحد فؤاد. أ

إجراء اختبارت نفسية لواضعى: "معرتضه على صاحب مقولة
من قبل جلنة تضم علماء نفس وتربية للتأآد من" االمتحانات

 .وهم من العقد النفسيةخل

 :حييى. د

ما هذا؟ ولو! طبعا، تعرتضني ونصف، وأنا معك ألف مرة
ىف اليوم التاىل، والحظت) معارضة ومستقلة(قرأِت عناوين صحف 

حتتاج لعالج نفسى،" آالآيع"وصف واضعى االمتحانات بأن عندهم 
لكرهت مهنتنا الىت يستعملوا هذا االستعمال الغىب يا شيخه

 . كرهت غوغائية اإلعالم غري املسئول أيضاول

 مىن أمحد فؤاد. أ

أشعر بأن آل شىء إتغري، حىت الغش اختلف، آان أيامنا ىف
 .اللجان ولكن دلوقىت بيتوزع قبلها

 :حييى. د

يدخل آلية) مثلى% (70أما أيامنا، فكان من حيصل على 
الـ الطب، وال هو ينصب حمزنة وال اإلعالم ينصب السرادقات على

الىت مل يستطع الطالب أن جييب عليها، وسوف أآتب ىف ذلك% 30
 .املزيد غالبا

 مدحت منصور. د

ابن يف الثانوية يعطيه املدرسون مذآرات هي املنـهج عندي
الثمني وجتـد علـى غـالف أحـد مهضوما ومصفى آي ال يضيع وقته

 ).جديد األستاذ فالن عاد من(املذآرات رمسة حصان جبناحني و

قل طوال العام من مـدرس آلخـر يف نفـس املـادة فهـذانتن
 ليصنع صيتا أنه شديد وذاك صيت  يتفنن يف تعذيب الطلبة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــ"  يــــوميــــــــا "   2334
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على يذاآر الطالب مستلقيا على بطنه آأنه, عالفاضي إخل
يتخلل املذاآرة امليسد آولز, الثانوية البالج فهي نزهة

أمام الدش وجدناه أمام فإذا أخذناه من قفاه من
 فاألجهزة دخلت حياتنا حديثا نسبيا ومل يسعفنا الكمبيوتر

أنا مربوط يف ساقية آي أوفر, تفكرينا لنساير رمت احلياة 
أنام ظهرا انتظارا للحظة االهتام اإلمكانيات وأقصى أملي أن

 .فأنا أحضر مربرات الرباءة بإذن اهللا

ليست نزهة وأن املذآراتالولد أثناء االمتحان أا  يفاجأ
يستطيع التفكري أصال ومل يتدرب بالقدر املهضومة ال تسعفه وأنه ال

قدراته ومهاراته الكايف بل وليس لديه أي وعي عن آيفية تنمية
 ذاتيا فيبدأ النحيب والعويل وصور يا زمان ومستنيني الفرج يا

 .إما ربنا حيلها يا إما الريس يتدخل

 .إطالة أترك حلضرتك اختصار ما تراه: ملحوظة

 :حييى. د

لن أختصر شيئا، فالصورة الىت أرسلتها جيدة وآافية،
لكنىن فقط أآرر احتجاجى على مهرجان الشكاوى من صعوبة
االمتحان، واألوىل أن يكون الرتآيز على تفاهة، وسخف، وفراغ،

 .واغرتاب سبل التعليم آلها دون استثناء

* * * * 

 )9(لى العالج النفسى االشراف ع

 )10(مدحت منصور . د

يف ورغم أني غري متخصص ومع عدم التعميم ولكن الدارج
الزوجة تصبح/ حالة إخفاء معلومة العالج النفسي عن اخلطيبة

اآتشافها نقطة ضعف تنطلق منها الضغوط تلك املعلومة حال
املستمرة وأحيانا الصفقات املعلن منها واخلفي، ويصبح اخلروج
من املوقف بالنسبة للمريض شبه معجزة إذ أنه حيتاج إىل قوة

 .نيوثقة وتناحة واستبياع غري عادي

 :حييى. د

 .أوافقك تقريبا

 أسامه فيكتور. د

هو شخصيا شايف": تعقيب عام على عبارة : 12سطر  3ص 
 "مرواحه للعالج النفسى نقص وال إيه؟  إن

ك ىف العيادة،من خالل خربتى للمرضى الذين حولتهم حضرت
ّملا يكون العيان جاى لوحده وحاسس إنه عنده مشكلة ما
بتوقف حياته ومصدق ىف إن الطب النفسى والطبيب النفسى

مع خربة حرفية مهنية) أو ذاتية(اللى عنده خربة حياتية 
حيساعده على جتاوز هذه الوقفة، فهو بيعدى ويكون شخصا

بالطبيعيني اللى مش أحسن من األول بل رمبا أحسن باملقارنة
 حاسني حباجة، أو حاسني إن آله متام؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2335
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..أما اللى جاى عن طريق أهله فبيعتمد على موقف األهل
هل هم مصدقني إن الطب النفسى حيساعدهم وال جايني تسلية

 .وغالبًا موقف األهل هوه اللى بيتحكم ىف مدة العالج ومساره

  

 :حييى. د

آالمك صحيح بصفة عامة، لكن حىت من يحضره األهل إذا
–وصلته رسالة صادقة، وشعر بتحسن نوعى، فإنه سوف يكون 

 !!)واللى عاجبه(أفضل من العاديني  -بفضل اهللا والعلم

 أسامه فيكتور. د

أعتقد أن هذا املريض بينمو: تعقيب خاص على هذه احلالة
على ذلك هو جناحه وترقيهىف العالج النفسى الفردى والدليل 

حممود فواز فإنه/ ىف العمل؟ وأعتقد أنه لو استمر مع د
سيستطيع إبالغ خطيبته بذهابه لطبيب نفسى بشكل ال يؤثر على

إن: بل أذهب ملا هو أبعد من ذلك فأقول. العالقة  استمرار
حممود أن حيدد هلا/ خطيبته قد يعجبها األمر وتطلب من د

ج نفسى حىت تالحق مسرعة قطار منو خطيبهامواعيد جللسات عال
يعىن إيه منو نفسى) بالبلدى(وده يعتمد على حاجتني هى فامهة 

 وال أل؟ وهى شاريه وال أل؟

 :حييى. د

أظن يا أسامة أنت تعرضت لنقطة ىف غاية األمهية من حيث
)أو من آان مريضا(اإلشارة إىل احتمال أن يواصل املريض 

"مرتاح آده"التطور خبطى أسرع من اجلالس  مسرية منوه على سلم
، فماذا يكون احلال إذا آان هذا اجلالس"العادية"على َبَسطة 

 شريكه؟

لكنىن ال أنصح أن يتم هذا بأن يعاجل الشريك جبلسات 
منتظمة عند معاجل نفسى أو طبيب نفسى، خصوصا وأنت تعلم

الج، ربناحمدودية، وتواضع آفاءة القائمني هبذا النوع من الع
 . يسرت

 مىن أمحد فؤاد. أ

فعال شعرت بربكة عند قراءتى للحالة، ولكنىن احتاج
ملعرفة بعض املعلومات عن املشاآل بينه وبني اخواته وعن

 .طبيعة العالقة بينهما وموقفه حول الورث من والده

 :حييى. د

 عندك حق

 هالة محدى البسيوىن. أ

قتهم به وسبباحتاج معلومات عن أخوات املريض وعال
 خسارته ملرياثه، وآيف؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2336
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 :حييى.د

 . أيضا عندك حق 

 هالة محدى البسيوىن. أ

شخصية هبذه الرتآيبة الصعبة دى حمتاجه وقت أطول، على األقل - 
 .ملعرفة املزيد من األعراض أو رمبا يظهر شىء جديد يفيد ىف العالج

أو أحسست خبوف من احتمال استخدام العالج آمربر ألفعاله، - 
 .أن يزيد فيها بعلة أنه مريض وأنه غري مسئول عن أفعاله

استوقفىن التناقض الذى حدث ومل أستطع تفسريه وبالتاىل -
 .مل أفهمهه حىت اآلن

 :حييى. د

تعليقاتك الدالة، ال حتتاج إىل تعليق، حىت وقوفك عند
 . هو موقف جيد" اآلن"التناقض واحرتامك للعجز عن التفسري 

 ح عامرأمحد صال. أ

 : هو مش أعرتاض قد ما هو استفسار 

 هل جيوز أصال أن يتزوج املريض النفسى؟ وهل إذا تزوج جيوز أن ينجب؟

 :حييى. د

جيوز ونصف، وينجب نصف دستة بعد إذن!!! يا خرب يا بومحيد
 سيادة الرئيس ووزير اإلجناب، أعىن وزير السكان،

عالجا، ولكن علينا أن نتذآر أن الزواج ىف ذاته ليس 
لكنه حدث حياتى يقدم عليه أى واحد مريضا أو غري مريض

 . شريطة أن يتحمل املسئولية ىف الوقت املناسب

* * * * 

 : إصالح. أ

 ) شكرا(بداية ارجوا الرد على خاصة دون نشرها 

هزتىن يومية اليوم جدا النك وضعت يدك مكـان اجلـرح أنـا
املريض جتاه اتمع، وهو انه يأتيىن اآثر مـن أمر بنفس ظروف

هذا اـال خيـاف ويهـرب عريس خلطبىت، وملا يعرف اىن باشتغل ىف
انا لست اّمحل مسئولية هذا اجلهل على شخص واحد، بل إىن اغضب

نعيش فيه يريد أن يقتلنا ويطردنـا وحيكـم علينـا من جمتمع
ه لنـا ونريـدتعلم أشكرك على الكثري الذى, باالعدام أحياء
 املزيد واملزيد

 :حييى. د

أنا معك، وأتصور أن) بعد أن غريت امسك(بصراحة يا إصالح 
احلذر من االرتباط مبن يعمل ىف هذه املهنة هلو دليل على سوء

 فهم الناس لنا ولطبيعة مهنتنا، وهو ظلم غىب،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   2337
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لكن البد أن حنرتم ما شاع عنا أيضا، وأن نتدارس بعض 
حني نتجاوز ونستعمل: لة جزئيا عن ذلك، مثالأخطائنا املسئو

 ).على العمال على البطال(لغة التخصص ىف احلياة العامة 

* * * * 

 حوار بريد اجلمعة

 : حممد أمحد الرخاوى . أ

اختضيت شوية وبعدين اآتشفتمتيت مخسني سنة اول امبارح 
فالزمن فعال !!! عمر ما عشت اي زمن اال يف حلظات الشقاء اني

احنا حبور من مجاع ساللة بعضها من بعض عسي ال وجود له اصال
عن اخلوف او احلذر من االنقراض فانا ومبا ان الكالم  ان نكون

ملنال تصلح اال  الا  مش شايف اي خوف الن هي دي روعة احلياة
 احنا يا هالة لالسف بننقرض من جوانا قبل حكاية يصلح هلا

بننقرض ملا نتعايل علي احلياة االحتباس احلراري او ما شابه
مسؤلني آلنا مسؤلني غصنب عن حبة عينينا او نعمل نفسنا مش

هنا اريد ان آعينة من نوع امسه االنسان فشل آكائن حيوي
 آدة وهي الوعي اجلمعي اؤآد علي فكرة مهمة جدا ذآرهتا قبل

من ازاحة الزبد والغث والكذب(واملشارآة اجلماعية االزاحية 
 )الوقت والزيف طول

ما ينفعشي يا عمي يبقي يف شئ ما من غري سياسة ومن غري
مثال مصر مش بلد فقرية وفيها صاحلة طول الوقت سلطة قادرة

آثريخري آتري جدا لكن فيا غباء وفساد واستسهال وسلبية مثل 
سياسة وسلطة تبرت ازاي يتغري دة باهللا عليك من غري من البالد

 الفاسد وتفسح اال لالقدر واالصلح واالعدل واالحكم واالصدق
مصر انا جدا علي العمل اجلمعي االني الواقعي اليومي وهكذا

سلطة سياسية قادرة حتكم طول الوقت لصاحل البسيط يف رحاب
اي حد خايف من حكاية س يف اذناخريا امه االنفع فاالنفع

االنقراض دي انه يسال نفسه يا تري هو شخصيا بيساهم يف
يعين مثال هل هو فعال عنده هم عام هل هو دي وال ال احلكاية

اقل هل هو شخصيا عايش املعين فعال بيشارك ان الفساد يبقي
آثرية او االمانة اللي ربنا خلقه بيها واسئلة اخري

 محل االمانة دي علي فكرة برغم ان احنا اخرتناهااخريا مسالة 
فاالنقراض هو ان احنا طلعنا مش قدها وال حاجة مع ان احنا

 فرصة آان عندنا اآرب

 :حييى. د

 يا حممد يا ابن أخى، آل مخسني سنة وأنت طيب

هلجتك أهدأ، ودعوتك للعمل العام هى حتذير ضمىن من احللول
الفردية، وأنا معك من حيث املبدأ، لكن لألسف، ىف بلدنا ىف هذه
املرحلة آل حماوالت العمل العام، بعيدا عن رضا السلطة، أو عن
استعمال الدين هى حماوالت جمهضة، برغم أن أغلب الذين حياولوا

حرآات"جادون حسنوا النية فعال، سواء آانت جتمعاهتم ىف شكل 
 ".أحزاب جديدة"، أم "قع إلكرتونيةموا"أو " احتجاجية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   2338
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احذرك من أن نتخلى عن مسئوليتنا الفردية إىل أن:فقط
 .نشرتك ىف عمل عام

ذلك أنه ال ينبغى أن ننسى أن اهللا سيحاسبنا فردا فردا 
، ومن ضمن حسابه لنا فردا"َوآلهم آِتيِه َيوَم الِقَياَمِة فردا"

 . منا ىف العمل العامفردا أنه سيسألنا عن مدى إسها

هل رأيت آيف أن املسألة شديدة الصعوبة، مث أحيلك إىل
 . هالة لرتد هى عليك فيما خيصها

 أسامة فيكتور. د

أنس زاهد ولقد أوحشىن آثريًا، عندما. لقد أعجبىن آالم أ
آنت أجلس معه عدة مرات، وال أنسى صعودى به إليك وحديثه

منه بعض فكره وآان اعرتاضىعن اهللا وجرأته عليه، وقد مسعت 
الشديد على أفكاره عن وجود اهللا، وقلت له لو ولدت ىف عصر ال

 .يعرف اهللا لبحثت عن إله آما الفراعنة

 :حييى. د
أظن يا أسامة أن االبن أنس يستأهل منا االحرتام والتقبل،... 

لكننا إذا أحببناه رغما عنه، يعىن، إذا آرهناه له، فقد يصله ما
من غلوائه، ويوسع من رحابة احتمال تقبله لالختالف، سواء فيماخيفف 

 . يتعلق باهللا أم باجلنس أم باليأس أم بالسخرية

لو  أما بالنسبة لرأيك واستشهادك بالفراعنة، وأنك
اخل فإنىن أحتفظ على هذا..... ولدت ىف عصر ليس فيه إله

، حنن الالنوع من التفكري، حنن ال خنلق لنا إله حلاجتنا إليه
 .ألننا ناقصون" آماال جمردا"نبتدع 

ىف رأىي أن آل ما علينا هو أن حنسن استكشاف طبيعتنا، فإذا
صدق السعى واحتدت الرؤية، وصلنا دون إثبات أو اخرتاع، إىل ما
ينري طريقا ما، إىل نوع من الوجود ليس بعيدا عن آياننا،

 "إليه" - "هو"- " ما هو حنن"نتحقق من خالله إىل بعض 

 . وهلذا حديث آخر

 أسامة فيكتور. د

 : جاء ىف تعقيب أنس أيضا مامل أفهمه جيدا مثل 

ىف اجلنس يتطلع اإلنسان حسب جتربىت الشخصية لإلآتمال؟ -
 فسر هذه العبارة؟

حيث يستمتع املخلوق بالتذلل للخالق عرب مجيع"وأيضا  -
 !؟!املمارسات اجلنسية والدينية

 :حييى. د

تك هذه يا أسامة إىل أنس إن آان عنده تعقيبأحيل تساؤال
على تعقيبك، لكنىن أنتهز هذه الفرصة ألقرر أن بعض األصدقاء

ىف الربيد السابق) تعقيباته(قد وجد ىف نشر نص رسالته 
جتاوزا للحدود املسموح هبا أو املألوف حتملها، مع أنىن حذفت

 . منها الكثري
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در ما احرتمت رأى أنسوقد احرتمت هذا الرأى نسبيا، بق
 )تقريبا(حىت أثبت نصه حرفيا 

مث إىن أعتقد أن رأى أنس ىف هذا املوضوع هو شخصى أآثر من
الالزم، فهو يعمم خربته بسهولة مفرطة، مع أنه رأى حيتاج إىل

 .مراجعة مهما بلغت محاسته له

وقد حاولت أن أشري إليه وأبلغه بعض حتفظاتى، وعندى أمل
أن Eroticsحني أنتهى من الكتاب الذى أشرت إليه سابقا 

، وأن"اجلنس من التواصل إىل التكاثر"أحدث أطروحىت عن 
 أستطيع أن أقدم بعض ما وصلىن حول هذه املوضوع الشائك اهلام

وانتهزها فرصة هنا أيضا ألنبه أنس من خالهلا أن حيسن
ا مل أمتكن مناالنصات آما حيسن اإلفتاء، وأن يعذرىن إذا أن

نشر آل ما قد يرسل حرفيا، ولعه يتفهم آيف أن مثل هذا
 .النشر على أجزاء قد يضر الحقا بفكرته الكلية

 لست متأآدا مما سوف يكون، 

 .شكرا يا أسامة

 نرمني عبد العزيز. د

أحسست بالطمأنينة عند قراءة األحاديث عن الدعاء،
مبدى احتياجنا" ليستجاب ألحدآم ما مل يستعج"وذآرىن حديث 

لكم رهيب من اليقني ىف عالقتنا باهللا لكى نصل إىل ثقة هكذا ىف
اللهم إىن أسألك: [عالقتنا به، وتذآرت دعاء أحبه وأدعو به

يقينا يباشر قلىب، حىت أعلم أنه لن يصيبىن إال ما آتبت ىل،
 ..]وما أصابىن مل يكن ليخطأىن، وما أخطأىن مل يكن ليصيبىن

 :حييى. د

  "حق الدعاء" أذآر اسم املؤلف اتهد الذى اعترب ال
 !!!األساسية " حقوق اإلنسان"ضمن ) وآل الناس(للمؤمن 

 !تصورى يا نرمني

 ما رأيك؟ 

 !!....!! هل تعرتف األمم املتحدة هبذا احلق آما ينبغى

 حممد املهدى. أ

 ".طاقة بريجسون احليوية"أريد توضيح املقصود بـ 

 :حييى. د

عندك حق، وأرجو أن تقبل عذرى فليس هذا وقت أوبصراحة 
جمال الدخول ىف تفاصيل، فقط أذآرك أنىن ال أنتمى إىل فكر
برجسون وإن آنت احرتمه احرتاما شديدا، وأن آل ما قلته هو
احتمال أن تكون الطاقة الىت أعنيها هى قريبة من مفهوم

 .طاقة برجسون
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نتكلم عنها الطاقة الىت أعنيها أنا، والىت أفضل أن
مباشرة دون اإلحالة إىل برجسون، هى زخم بيولوجى ميثل حيوية
الكائن املتدفقة لتحقيق نوعية وجوده على آل املستويات ىف
خمتلف املراحل بقوانني مربجمة متحرآة، سوف نعود إىل تفصيلها ىف

 . حينها غالبا

 حممد املهدى. أ

هالة منر على أن من أسباب إنكارنا لوجود. أتفق مع أ
هو أن ثقافتنا ال حتتفى أو تنظر سوى" الشىء الـ ما"

لألشياء الكبرية والىت أعتقد أن هذا هو السبب اجلوهرى ىف عدم
شعور الكثريين بالسعادة لعدم قدرهتم على االستمتاع حقًا

 .والفرحة بأبسط األشياء

 :حييى. د

أيضا" حبدس اللحظة"افق هالة، وأذآرآما أوافقك، وأو
الشديدة القصرية من الزمن، الىت هى آل شئ،" النبضة"تلك 

ورمبا هذا" يكون الوجود آما هو"والىت بََتواصلها وتعميقَها 
 هو ما يقابل األشياء الصغرية الشديدة األمهية أيضا، وجدا

 .ضاالبد أن تشمل حلظات الزمن الصغرية أي. ولنا عودة 

 قطرة سم

 رامى عادل . أ

 انكفأ يبصق ما مل يبتلع غاص ىف غيبوبة ظنها عدم، ...
أفاق خيرج يداه من ظلمات مل تنقشع، مضى يهذى وآأنه فقد ما

بصبح رغم آل ما وجد، والسم اجهز مل يفتقد، وأمسى موقنا
اال ما على نفسه وانسلخ من رحم الغيب، سهام تؤذن اال يكن

.فوظ عند مليك مقتدرقد قدر ىف لوح حم
من آرت,طفل بيتشوه, ما اشوف  احسن, انا نفسي اطلع غلطان"

   ".وسط العميان, اخلوف

 :حييى. د

:ديوان(، "البيت املسحور"اجلزء األخري هو آخر قصيدة 
 )أغوار النفس

ومازلت يارامى تتجول ىف املوقع بأمانة وحرية معا،
ا قلت من خالل مافأتعرف على نفسى من جديد، وعلى بعض م

تنتقى، ولست متأآدا إن آنت سأواصل نشر بعض ما تقتطف أم
 .ال

 : نسرين ابراهيم.أ

وهل ما هى اعراض مرض الفصام وآيفية التعرف على املريض
اذا آان املريض ال يريد الذهاب اىل الطبيب آيف له عالج؟

 شكرا ؟ اقنعه بالذهاب
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 :حييى.د

- 11-5، 2007-11-4، 2007-10-3برجاء الرجوع إىل يومية 
2007 ،25-11-2007 ،26-11-2007 ،2-12-2007  

* * * * 

 رق احلبيب

 نرمني عبد العزيز. د

هذا شئ مل حيدث ىل ىف حياهتا، ال أذآر أىن قبلتها هكذا
وملا قرب"أبدًا، فجأة عادت بقية األغنية ترتدد ىف عقلى 

هنيت فؤادى على نصيىب بالقرب.. أقابلهميعاد حبيىب ورحت 
 ".منه

أخشى أن أعيش هذه اللحظات، آملتىن هذه املشاعر، فطوال
حياتى أختيلىن سأحياها، هناك نقاط ضعف خطرية ىف عالقاتى مع

أعجز عن خلق طاقة تواصل وإن وجدهتا، أعجز.. أقرب الناس ىل
لق مناحلواجز ىف العالقات ال خت... عن تطعيمها باحلميمية

فراغ، وال ننجح ىف اجتيازها بسهولة مهما امتلكنا من طاقات
 ....حب قوية

  

 :حييى. د

هل تسمحى ىل يا نرمني أن أدعوك إىل قراءة رواية
دار(الواقعة، خاصة وقد صدرت الطبعة الثانية هذا األسبوع 

أن تطبعيها بال مقابل،، مث إا ىف املوقع تستطعني )مرييت
آما" مدرسة العراة"أيضا يصدر هذا األسبوع اجلزء الثاىن (

،"ملحمة الرحيل والعودة"صدر من شهرين اجلزء الثالث باسم 
الناشر اهليئة العامة للكتاب، أما الثالثية آلها فهى باسم

 ).، وآلها ىف املوقع"املشى على الصراط"

 مث نرى

* * * * 

 "جوهر الكراهية: "االفرتاضات األساسية حول

 2الكراهية : أسامة عرفة . د

 مل تسعفين الظروف للمشارآة يف اللعبة األخرية لكن جال
 : خباطري بعض التساؤالت

  مىت يتكون لدى الطفل عاطفة الكراهية؟

أآثر نضجاعاطفة احلب أم القدرة على الكراهية أيهما
القدرة على آالمها لكن وإن آنت أظن أن النضج احلقيقي هو

 يبقى هاجس السؤال
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 :حييى.د

استسمحكم: شكرا يا أسامة، ومثلما قلت لكافة األصدقاء
أن أؤجل الرد حلني مجع آل التعليقات ىف ملف الكراهية، وهو

  .ما سنواصل نشره آل ثالثاء

 الكراهية: لبىن الغالييىن . أ

إجاباتي حيي آنت قد أرسلت من أسبوعني تقريبا. عزيزي د
وصلتك أم ال معآانت قد عن لعبة الكراهية ال أدري إن 

وتشوش هذا القاموس لدينا وضيق تعقيب على مفهوم الكراهية
القاموس اللغوي اخلاص باملعىن العميق لكل مفردة مشاعر، ولك

 وتنفع رك اهللا جهودك وقواك لتستمر تعطيآل الود وبا

 :حييى. د

نعم يا لبىن، وصلتىن مشارآتك وسوف أخصص يوم الثالثاء من
آل أسبوع هلذا امللف، حىت ننتهى منه وسوف أنشر استجاباتك
على اللعبة مع األصدقاء الذين مل أنشر مشارآتهم قبال، مث

 نعود للمناقشة

 نرمني عبد العزيز حمرم. د

أن منتهى النضج ىف عالقة بني شخصني هى فهم آال أعتقد
 Packageأو " الصفقة على بعضها"الطرفني لنقطة الــ

Bargair ألنه ال توجد عالقة هى حب فقط، بل جيب التسامح
"بشر"هذه ألف باء ما هو ... والتقبل للجوانب املكروهة

   ".نضج"وألف باء ما هو 

 :حييى. د

على ما وصلىن حول هذا املوضوع برغم أنىن أجلت آل الردود
مللف يوم الثالثاء من آل أسبوع، إال أنىن وجدت ىف اختصار
تعقيبك يا نرمني، وأمهيته، ما جعلىن أثبته هنا حىت أعود

 .إليه ثانية

 حممد املهدى. أ

آيف ميكن توظيف الكراهية ىف استيعاب العدوان وتوظيفه
 .وصوال لإلبداع

 :حييى. د
 .، انتظرنا آل ثالثاءاهللا ينور عليك

 حممد املهدى. أ

إذا ما) احلب –للكراهية (امليكانيزم االستقطاىب "ما معىن 
آان دوريًا دون تناقض مشل هو ضرورى حلرآية اإليقاع احليوى،

 ".وبالتاىل أتاحة الفرصة للنمو احلقيقى

 :حييى. د

 .أيضا انتظرنا آل ثالثاء
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 )5عن احلب والكره(على سليمان.د

لعمله واحدة فالشخص يتميز بالتفرد احلب والكره وجهني
متشاهبني وانا أعتقد انه اليوجد شخصني على سطح الكرة االرضية

 .متاما

 :حييى. د

على، وأرجو أن تقبل عذرى. أآرر شكرى لك دائما يا د
لتأجيل الرد أو التعليق على بقية مالحظاتك حىت نعود

 .آل ثالثاء) واحلب(كره ملناقشة آل ما جاءىن عن موضوع ال

* * * * 

 إستجابات أصدقاء املوقع: نصوص جديدة

 نعمات على. د

ال أعرف ملاذا نشرت اللعبة دون التعليق عليها بالرغم
 !!!من آوىن خائفة من التعرية واألمل

 :حييى. د

سوف أرجع إىل آل ذلك يا نعمات، وأنا أثق ىف قدرتنا معا
على مغامرة التعرية وحتمل األمل واإلفادة منه، تابعينا آل

 . ثالثاء

 : هالة منر. أ

مش مستحملة, فسى املرة دهأنا موجوعة جدًا جدًا من ن -1
أراها ىف هذه(جرعة القسوة واالنتقاء احلاد ملشاعر متطرفة 

تتقاذفىن بعض التساؤالت فأختنق أآثر وجيرحىن, )اللحظة شاذة
بعنف موازى آثري من مشاعر احلرج والندم والعار والرغبة ىف

 :عملت فينا آده ليه؟ , االختباء

و التشّفى ينفع يفّط آدههو ده فعال جوايا؟ ه         -
 !ببساطة والواحد يسمح له؟

هو انا قده لو! هو يعىن إيه تشفى اصال؟         -
 !عرفته؟

هو أنا بافرد عضالتى وال واخداها حتدى وال إيه         -
 !احلكاية؟

الكالم ده بعد ماهو أنا مفروض أتعامل إزاى مع    -
أنا مش ح, خالص انتهينا! طلع بصرف النظر طلع من فني وليه؟

اقدر ألغيه وال اعتربه جاى من برة علشان أرتاح مع إّنى أمتىن
 .لو ما طلعش

بيها ّملا حد يكرهىنبس فيه حاالت وأحوال تانية حبس    -
طب ليه أنا نّشنت على الشعور اللى طفح, من غري ما يعرفىن

جامد من خربتني وجعوىن جدًا؟ علشان ما جتليش فرصة أفش غّلى
 لغاية النهاردة؟
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ميكن وجودى ىف راس احلكمة وأنا باقرأ اليومية ده   -
,الوخالىن أفرك جامد قوى من قّلة االستحم, زود الشعور باألمل

,ميكن علشان هنا ربنا بيبقى موجود ىف آل خّلية تقريبًا
ومع إن, والواحد بيدوب ىف الوسعة والرباح واحلالوة والطيبة

الدنيا هنا حّتة واحدة وينفع تبقى آل احلاجات موجودة بس
أنا أول مرة من ساعة ما لعبت اللعبة ده أحس إّنى مش

إيه, حلب من جتلياهتابس ا(عايزة حدوتة الكره بكل جتلياهتا 
 .آفاية آده, !)اللخبطة ده؟

 :حييى. د

 . وال خلبطة، وال حاجة

أرجوك يا هالة، أنت صادقة أآثر مما تتصورين، والناس،
والبنات واألوالد، اللذين والالتى ىف رعايتك، فضال عن أسرتك
اجلميلة، آل هؤالء ىف حاجة إىل اجلانب املشرق منك، املتأمل

ضر أآثر، ومعطاء ىف رحاب اهللا ىف حضن الطبيعةأيضا، وهو حا
 . آما ذآرِت

* * * * 

 )66(، )65 (حلم  "نص على نص" أحالم فرتة النقاهة

 65احللم   :أميمة رفعت. د 

يكون للحلم والتقاسيم عالقة فعال بالمعقولية هل ميكن أن
حىت أذىن مع حييى إبىن نظام التعليم ىف بلدنا، أم أنىن غارقة

  وية العامة وعبثيتها حىت أنىن ال أستطيعىف إمتحانات الثان
أن أرى أى زاوية اخرى؟ أرجوك يا سيدى قل ىل أن هناك

الثانوية العامة سيطرت على عالقة، فال أستطيع أن أتصور أن
 !مصيبة دى تبقى....فكرى أنا أيضا إىل هذه الدرجة

 :حييى. د

أميمة من حيث املبدأ، أما من حيث حوارنا.لك حق يا د
النقد وما تطور إليه، فإن تعليقك هذا ذآرىن ببعضحول 

ماآنت أخشاه، وهو ما جعلىن أعدل بسرعة عن النقد
أن جمتهدا طيبا -بعيدا عن تعليقك–التقليدى، فقد تصورت 

ميكن أن يصفق هلذا احللم وهو يزعم أن حمفوظ تنبأ  حمبا متعجال
 .ىل ذلكمبا جيرى هذا األيام من عبث وغش وتسريب إجابات وما إ

أنا أعرف يا أميمة أنك لست من هؤالء، آما أعرف آيف
يسيطر َهم الثانوية العامة على آل األسر املصرية، وقد عشت
هذه التجربة مع ولدين وبنتني، لكن اختزال اإلبداع والنقد

هو ما أحاول -برغم مشروعيته –إىل ما نعايشه هنا واآلن 
، الىت"التقاسيم": جتنبه باتباع هذه الطريقة اجلديدة

 .إخل... أنقذتىن من التفسري، وحماولة فك الرموز، وتعيني ارد

 . ساحميىن

 65احللم : يوسف عزب. أ
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احللم االويل آانت بالفعل ختض جامد ومل اتوقع ان اية
 النهاية ستكون آذلك

وليس البعض مل يقم-العبث اوال من ان اجلميع  فقد وصلين
القادم فلم حتفظ مجلة رغم االمتحان-ويمبا فيهم الرا -بواجبه
 واحدة

 ويبدو ان البعض آان علي علم باستشرْاء العبث يف الكـل 
فلم يهمه االمر النه فقس اللعبة فحضـر االمتحـان رغـم عـدم

الـراوي الـذي اصـر علـي حضـور قرْاءته جلملة واحدة ومنهم
آان فاق آل وارتدي اجلميع مظهر اجلد اال ان العبث  االمتحان

احلدود حيت وصل ايل ماوصل اليه انا احلقيقي وصلتين صدمة خميفة
ولكـن وصـلين مـن جرعة الزيف والعبـث يف النهايـة االويل   من

فضـال منطقية النهاية ولكين رفضـته  التقاسيم مدي احتمالية
 .السرد عن رفضي بعض املنطق التسلسلي يف

 وشكرا

 :حييى. د

 ا وصلك، هذا حقك، لك ما وصلك يايوسف، بقدر م

 أشكرك داعيا اهللا أن يصلك ما أرى أنك أحق به ىف حينه،

 . وفقك اهللا وإيانا 

 65احللم : يوسف عزب. أ

آنت افتكرت ان التقاسيم نقد للعمل وليست اعتذر الني
 نسيت نصا موازيا رغم اني قرأت ذلك يف العنوان اال اني

 فاعتذر مرة اخرى عند الكتابة

 :حييى. د

إن املسألة مل تقتصر على وضوح داللة العنوان، وآما: أوال
)التجربة(أن املسألة  -أميمة. آما قالت د–أنىن أحسب 

برمتها قد حتتاج إىل دراسة الحقة، فأنا مل أتبني طبيعتها
والقيمتها حىت اآلن، لكنىن مستمر، أما أا نص مواز، فال أظن

ا الذى استعملتهلو آنت أن"أن هذا هو التعبري الصحيح حىت 
سابقا، ألن املتوازيان ال يلتقيان، لعل نص متضفر أو

 !. استلهام من اللحن األساسى

 66احللم : يوسف عزب. أ

يصلين حبال ان املوعود به أو حمل الصفقة آان ال أدري مل
اقرب ايل املكافأة وهي وآاا اعتقد اآثر اا حياة شقة،

االخري قد تكون هي احلياة صفقة بالفعل مقابل مامت يف حياته
قد يكون استعجاله  مقابل الشقاء واداء فريضة احلياة أو

لالنتحار قربا منه أو مرادف لرتك احلياة اعتقادا هنا مرادف
 .منه باالقرتاب
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 :حييى.د

مرة أخرى، مل أعد أطيق هذه اإلحاالت إىل الرموز هكذا،
ولة، آما أعرتفوأنا ال أوافق على القفز إىل ااز هبذه السه

أن مايصلىن من مثل ذلك يبدو ىل نوعا من برت احملاولة استسهاال
 أو اختزاال،

 .ولعل العيب عيىب، لكنىن مستمر

 )65احللم (نعمات على . د

أحسست عند قراءة هذا احللم بالونس رمبا ألىن دائما قبل
االمتحانات أحلم حبلم شبيه له ولكىن ىف اية احللم اخلاص ىب

 .قط وافشل ىف االمتحان؟؟باس

أعجبتىن فكرة احللم فعال وآنت امتىن ان تكون حقيقة وليس
 !!حلم

 :حييى. د

مل يبلغىن أنه قد وصلك يا نعمات احللم األصلى الذى ما
حفزىن أن أدندن عليه التقاسيم هكذا، وصلتك حماولىت الالحقة

 . بالتقاسيم، وطبعا هذا حقك

 )65لم احل(هالة محدى البسيوىن . أ

أعرتض على سياسة االمتحانات املوجودة حاليًا فهى*
امتحانات تعجيزية وليست حتديد ملستوى الطلبة أولتأهلهم

 .لكليات معينة

ذآرىن هذا املوقف مبا حيدث اآلن ىف امتحانات الثانوية*
فهم طوال السنة. العامة فهم يتعاملون مع الالمعقول
ويوم االمتحان يأتون يدربون الطالب على شئ ما ومنهج ما

 بأشياء ومل يدرب عليها الطالب بعد

ختيلت نفسى ىف مكان هؤالء الطلبة فوصلىن شعور باخلوف*
 )دماغى وقفت(واليأس وعدم القدرة على التفكري

 :حييى. د

أوافق على نقد عبثية وخواء واغرتاب التعليم، وال أوافق
على االحتجاج على صعوبة االمتحانات هبذه الطريقة الراشية

 .السطحية اخلائبة

 65احللم : رامى عادل . أ

.حلبسه العمشه, امي, ناآر ونكري, اهلفلطه, الالمعقول
آراسة االجابه بكل امشئزازى وانا مصمم على نيل وفاضت

على الكراسه وفاق ورحت اتبول,الدرجه الكربى ىف التهييس
للوزير ىف اوضاع  دهائى آل منطق فرمست مناظر آاريكوتاريه

من_وقلعنا مالط انا وزمالئى وجرجرنا انفسنا ملتهبه
 خوفا من التجريس صاخبا  اىل رئيس اللجان الذى فر_ الضحك

 حييي يا عم  شكرا  .واخللل والعياذ باهللا
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 :حييى.د

 أخى أخرياأيوه، هكذا يا رامى، خفف عنا يا 

 اهللا يفتح عليك 

 تبول وال ختف

 .لعله خريا
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