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 :مقدمة

 :فعال

 ...!!ضاقت دائرة احلوار فإتسعت

 احلمد هللا

 وهذا هو

**** 

 )2(أن متأل الوقت مبا هو أحق به 

 عمرو دنيا. د

اإليقاعية(األولية  مش فاهم آيف أن هذه الغريزة
ليست خاصة باجلنس البشرى، وآيف يتعدى حضورها) التوازنية

 العامل احليواىن إىل عامل النبات وغريه؟

 :حييى. د

امسح ىل يا عمرو أوال أن أعلمك آم أنا حذر ىف تسمية هذه
احلرآية االيقاعية التوازنية الطبيعية بالغريزة، حيث أنك مبجرد

تقفز إىل األذهان مباشرة ما شاع حول" ةغريز"أن تنطق آلمة 
الكلمة، فدعنا نتكلم عن برجمة حيوية، أو حرآية برنامج أساسى

 )."عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ"أنظر نشرة (جوهرى أعمق، 

أحذر متاما من االستشهاد بنصوص مقدسة، -ا ثاني –مث إنىن 
خوفا من مظنة إدراجى حتت ما امسيه اجلهل املتعامل الشهري
بالتفسري العلمى هلذه النصوص، لكن ماذا أفعل والتسبيح هو
أقرب ما وصلىن إىل هذه اهلارمونية؟ فإذا رجعت بنفسك إىل

 أين، وإىل"ملن"الذى يسبح " من"القرآن الكرمي مثال والحظت 
يتوجه تسبيح الطري واجلبال والسماء واألرض وما بينهما،

 .فرمبا عرفت اإلجابة على سؤالك وحدك

 عمرو دنيا. د

  بعض وعى    دراية   بأن... "رغم خوىف من طرح ذلك الفرض جدًا
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الغريزى   الدفع   هبذا   البشرية   املسرية تعاىل    احلق   هبم   رحم   من
أتاحت هلم استقبال.... مبدعة،   واعية   دراية احليوى 

 ....!!" الوحى

إال أنه فرض ظل يراودىن ىف أغلب األحيان حني أبدا التفكري
 .ىف هذه املنطقة

 :حييى. د

أنا أفرح حني تلتقى الفروض هكذا حىت قبل أن تثبت، إن
ذلك ىف حد ذاته نوع من اإلثبات الذى أحب أن امسية

 " باالتفاق املصداقية"

أما خوفك من طرح هذا الفرض، فهذا يؤآد ىل أنك جاد،
وأنه قد وصل بعض ما أقصد على األقل، علما بأنه خييفىن

 .ربنا يسرت.. أيضا، فأوِغل فيه برفق

 عبده السيد. أ

 مش فاهم ليه دائما بتقول أنك بتكره االعتذار؟

 :حييى. د

ىف فاعليته رمبا يا عبده ألنه نوع من التصرف املشكوك
، أنا أشعر فيه بنوع من الرتاجع وليس الرجوع إىل احلق،)غالبا(

أشعر من خالله بأنه حماولة حملو اخلطأ بال جهد آاٍف، الذى يتعلم من
 )حيتوى اخلطأ(خطئه ال يرتاجع، وإمنا ميضى إىل صواب حيتويه 

 .فما فائدة االعتذار، إال ااملة املطلوبة أحيانا 

 يدعبده الس. أ

بس مش عارف" البيولوجيا"مصدق متاما وجهه نظرك ىف ماهية لفظ 
 ازاى ادافع عنه ىف الدارسة مع املشرفني، ومش قادر أضيفه ىف فرض،

 على إيه؟ أخليه سر،

 وال أعمل بيه بره الشغل؟

 :حييى. د

مع آل احرتامى للمشرفني النفسيني، دعنا ندعهم يشرفون
 على ما يشرفون عليه،

مث إنه يوجد على الناحية األخرى من خيتزل البيولوجيا إىل  
تعىن حياة، فالبيولوجى هو علم Bioالكيمياء والطبيعة، مع أن 

احلياة، لكن استعماىل ميتد إىل ما بعد ما هو علم، ولعله يعىن
 .وهبذا أزيدها صعوبة" جسد احلياة النابض وعيا وحرآة"عندى 

 عبده السيد. أ

رة حرآية مجاع برجمة بيولوجية ناجتة عنوصلىن أن الفط
تاريخ طويل منذ خلق احلق سبحانه تعاىل احلياة وهى ممتدة

 ".ال إله اال اهللا حممد رسول اهللا"وأهنا صفحة بيضاء مكتوب فيها 
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 :حييى.د

رمبا آان ذلك بعض ذلك، مع التذآره بأا ليست صفحة
األلوان، وأيضابيضاء إال إن آنت تعىن أن البياض هو مجاع آل 

هو رسول قد خلت من قبله) صلى اهللا عليه وسلم(أن حممد 
ال نفرق بني أحد"الرسل، وأنه هو الذى أوصل لنا قوله تعاىل 

 "من رسله

ال"آذلك لعله من املفيد أن أبلغك رأىي ىف ما وصلىن من  
وأا فكرة حمورية ترفض الشرك مجلة وتفصيال فال" إله إال اهللا
-سبحانه  –اها على جمرد التوحيد مبعىن أن اهللا تقتصر معن

 ،"واحد"

 "!ال إله إال اهللا"وأن تقول " اهللا واحد"فرق بني أن تقول  

 .هل وصلك الفرق؟ 

نيمعن الفطرة واجلسد وتص"أيضا أنظر نشرة الفطرة (
 )."األلفاظ

 نعمات على. د

 ختوفت آثريًا من السؤال وفكرت ىف نفسى

 أى األمور أحق أن أمأل هبا وقىت؟

 ولكن آيف أمأل وقىت لآلخرين، وأين وقىت لنفسى؟

 :حييى. د

إن من ينسى نفسه فال خيصها مبا تستحق، يضع عطاءه موضع
 الشك،

 آل ما هو صادق حقيقى البد أن مير بنا أوال، 

ال حيب غريه، أو إن حبه) ليست األنانية(من ال حيب نفسه  
 لغريه مردود عليه، مشكوك فيه،

آذلك من ال يعطى أولوية لنفسه ىف حقها ىف وقته، فإن ما 
 .خيص به بقية الوقت يصبح مهزوزا مقوال بالتشكيك أيضا

 إسالم أمحد. د

شعرت وأنا أقرأ هذه اليومية أىن اقرأ ما ذآرىن
الوجودية الىت تظهر للقارئ العابر أهنا ال جيببالفلسفة 

االقرتاب منها، إال أن القراءة بعمق فيها هو معىن احلياة
 وأصل األديان؟

 :حييى. د

هذا هى بعض مضاعفات ما تناولت به العامة الوجودية
 بكل العجلة والتسطيح،

 أشكرك أنك انتبهت لضرورة مراجعة ما يصلك، 
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ج حتت فلسفة بذاهتا، ولو آانتوإن آنت ال أحب أن أندر
 .الوجودية العظيمة

 إسالم أمحد. د

أعجبىن قول أينشتاين أن الغموض هو مصدر آل الفنون،
فالغموض هو مصدر آل املشاعر وآل حترآات البشرية، ومصدر

 .اإلبداع واالخرتاع وهو ما يعطى للحياة االستمرارية

 :حييى. د

الناس ختلط بني الغموض وحتمله، وبني البلبلة واحلرية
السلبية، الغموض ليس حرية وإمنا هو حتمل الشىء، ونقيضه،

 .دون اللجوء إىل تسوية مائعة، وإمنا بصرب خالق

 إسالم أمحد. د

أعتقد أن التأمل هو احتياح لكل إنسان وحق له أحيانا
 .يضيع مع سرعة وترية احلياة

 :حييى. د

الناس يتصورون أن التأمل هو حالة السكونمعظم 
 . الرائق، مع أنه حرآية الغموض اهلادئ

 ما رأيك؟

 هل يكفى هذا؟

 هيثم عبد الفتاح. أ 

غيظ فظيع من نفسى عندما رصدت وقىت وآيف أقضيه: وصلىن
وطرحت على نفسى السؤال هل فعال أنا أمأل الوقت مبا هو أحق

 به؟

معها استياء ورفضاوجاءت اإلجابة بالنفى ومحلت 
لإلستمرار ىف هذا االجتاه، وطلبت من اهللا أن يغفر ىل ويساعدىن ىف
آل وقت قادم على أن أحرتم هذا الوقت وأحاول أن أقضيه

 .فيما هو أحق به

 :حييى. د

تصور يا هيثم أن املصيبة تبدأ حني ال أعرف آيف أميز ما
قيس هبا هذههو أحق من غريه، وما هى املعايري الىت ميكن أن أ

اهلريارآية، وما هى الوحدة الزمنية الىت تطمئنىن أن قياساتى
 .صحيحة

 .فلنجتهد، ولنخطئ، ونصحح باستمرار

 .هذا هو غاية ما ميكن ألى آائن بشرى 

**** 

 "أوباما"تعتعة الزمن والتاريخ، ومعىن ما هو 
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 حممد الشاذىل.د

هل حنن حنتاج أيضا إىل ثالمثائة.. أتأمل حالنا، وأتساءل
 !...سنة لكى يصحح تارخينا أخطاءه ىف الوقت املناسب؟

 :حييى. د

 آيف حتسبها هكذا يا حممد؟

ثالمثائه أو ثالثة آالف، ما الفرق، االطمئنان إىل قدرة الزمن
 أن يصحح األخطاء هو الذى حيافظ على األمل،) وليس التاريخ(

وآل ما على الفرد منا هو أن يسهم ىف اإلجتاه الصحيح وال 
 !ييأس أبدا مهما طال الزمن

 حممد الشاذىل. د

لفة تصارعأنواع خمت –داخل هذا الوطن  –إننا اآلن فعال 
بعضها بعضًا ىف اجتاه السحق واإلبادة ىف ألعن من احلروب،
واازر، ال أريد أن أرى الصورة هبذه القتامة لكنىن ال
أستطيع أن أغمض عيىن عن تفاصيل احلياة اليومية الىت تثري ّىف
التساؤل عن هذا احلال الذى وصلنا إليه، أزمىت احلقيقية أنىن

 ..ال عودة.. أفقد أى أمل... عندما أفتش ىف ذاآرتى

 :حييى. د

 ..ال.. ال.. ال.. ال

 !ارجع، ليس من حقك مثل ذلك، ليست منك أنت

 ".رفاهية اليأس"أشرت مرارا إىل بشاعة ما أمسيه 

مث إن األنواع املختلفة املتصارعة هى عرب العامل وليست
 .داخل وطننا فقط يا شيخ

ل الصراع بأدواتصحيح حنن متخلفون أآثر، ورمبا هذا جيع 
أقل فتكا، أما صراع العمالقة فهو بأسلحة االنقراض الشامل

 .والعياذ باهللا

 إنك إْذ تفقد األمل هكذا تضيف إىل رصيدهم ما قد جيعلك منهم

 فاحذر

 ناجى مجيل. د

هتديد البشرية وحدهاال أوافق على حتميل أمريكا مسئولية 
فقد تعلمنا أن آل األطراف مسئولة مشارآة، ورمبا نكون أآثر
مسئولية حيث أننا ال حناول أيه حرآة جتاه التقدم، وال نفعل

...شيئا اللهم سوى النقد واالنغماس ىف التخلف واجلهل
 ".اللهم قونا على ختلفنا وعلى نفسنا"

 :حييى. د

مسئولية ) ال أى وطن غري أمريكاو(ال أظن أنىن محلت أمريكا 
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هتديد البشرية، البشرية مهددة بغبائها االغرتاىب الرتاآمى
ىف الشرآات العمالقة –للمرة األلف  –اجلشعى األعمى ممثال 

 والتكاثر األعمى، وغياب العدل،

وحنن مشارآون ىف آل ذلك إما بالعمى، أو االستسالم، أو
 .آما تقول" بوضع اللوم"االآتفاء 

 نرمني عبد العزيز. د

الرجل" الظواهرى"وإيه رأى حضرتك إىن ميالة أآثر لرأى 
الثاىن ىف تنظيم القاعدة، بأن أوباما هو عبد أسود خلدمة
البيض ىف البيت األبيض، وسبب تأييدى لذلك هو أن الشعب
األمريكى مل ولن يتحول فجأة لشعب مالئكى ينبذ العنصرية

ألرقى املناصب، لكن هو شعب بتاع ويدافع عن السود، ويرفعهم
 .مصلحته، بيفكر بعقله فقط معظم الوقت

 :حييى. د

هذا صحيح، وفيها ماذا؟ لكن" هذا شعب بتاع مصلحته"
وصف الظواهرى هذا هو من أقبح ما قيل، فبالل رضى اهللا عنه

اخل، هذا سباب وليس نقدا،.. آان عبدا أسودا ىف خدمة احلق
آز على مصلحته أوال؟ أما أن يكونماذا يعيب شعبا أن ير

هذا الرتآيز على حساب املستضعفني وأصحاب احلق، فهذا ما
 .ينبغى أن يذود عنه املستضعفون وأصحاب احلق

%48مث إن الشعب األمريكى مل يتحول إىل شعب مالئكى، فـ  
من األصوات آانت ضد أوباما، الشعب األمريكى حتول إىل مصلحته

مل أن ينتبه يوما ما، أن مصلحتههو مؤقتا، وحنن نأ
هى هى مصلحة البشر آافة، بالعدل) ومصلحة أى شعب مفرد(

 .والوعى واملعرفة

 إسالم إبراهيم أمحد. د

فكرة األجناس موجودة على مدار التاريخ وهى أحد أهم
أسباب احلروب وهدم احلضارات فهل ما حدث ىف أمريكا يكون آخر

 بعد فرتة؟؟ذلك أم أن التاريخ يعيد نفسه 

 :حييى. د

االختالف"األجناس ليست أهم اسباب احلروب، بل هى حفز 
"لتعارفواشعوبا وقبائل "ودفع التعارف بالبناء " اخلالق

 ناجى.أما اسباب احلروب فانظر ردى سابقا على د

والتاريخ ليس غبيا حىت يعيد نفسه حرفيا آما حنب أن
احلى، واحلياة حرآية ال هتمد إالتصوره احلياة هى التاريخ 

 .لتنهض

 إسالم إبراهيم أمحد. د

أمريكا شعب صحح أخطاءه وحنن العرب بدأنا نتكلم على
 األجناس فيما بيننا
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 البعض ىف مصر بدأ يتكلم آطوائف،

 إىل أين حنن ذاهبون؟ 

 :حييى. د

مل يصحح شعب أمريكا خطأه باملعىن املطلق، وإمنا هى خطوة
 .صحيحة على الطريق قد تتبعها خطوات أصح أو تراجع آارثى

أما خيبتنا اجلديدة فهى ليست ىف احلديث عن األجناس، وإمنا
 .عن األعراق والِفرق

وإذا استمرت احلال على هذا املنوال فنحن ذاهبون إىل ما
 !!هنستحق أن نذهب إلي

 حممد إمساعيل. أ

 ملاذا أمسى أوباما بظاهرة وملاذا تتمىن أن تكون ذلك؟

 :حييى. د

فرصة تصحيح اخلطأ التطورى بواسطة"ظاهرة أوباما هى 
 "التاريخ نفسه إذا ما سار ىف ظروف حسنة

بعد، إال إذا تكررت، وتأآدت، فهى" ظاهرة"وهى ليست  
 جمرد بداية،

ىن أنىن أمتىن أن يواصل التاريخأما أنىن أمتىن ذلك، فهذا يع
 .تصحيح أخطائه) والزمن(

 حممد إمساعيل. أ

معرتض على فكرة انقراض اإلنسان، وإن آنت أوافق على
 .فكرة تغيري االنتخاب والتجديد

 :حييى. د

مصطفى. ال مانع أن أقبل اعرتاضك؟ لكن ماذا أفعل ىف د
من آل ألف من 999ليصلنا أن  ضفهمى حني ترجم آتاب االنقرا

 األحياء عرب تاريخ احلياة قد انقرضت،

 هل هو جاء هبذا الرقم من عنده؟ 

 وهل حنن أفضل من آل األحياء الىت انقرضت؟ 

 .لألسف العالمات تشري إىل أننا أغىب 

 .حنن وشطارتناو 

 عبده السيد. أ

وبتحذر، وتكشف سذاجة الناس ىف  ليه حضرتك بتشكك
فرحتك بعمر أمريكا فرحتهم بفوز أوباما، وىف اآلخر أعلنت

 عام 300الــ 
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 :حييى.د

 .التحذير واجب، أما التشكيك فأنا ال أميل إليه

عام، بل أنىن 300مث إىن مل أعلن فرحىت بعمر أمريكا الـ 
أن يصحح شعب خطأه ىف هذا الزمن –وفرحت مؤقتا   -تعجبت 

سنواصل تصحيح –أو أننا  –القصري، مع أنىن غري واثق من أنه 
 .األخطاء

 عبده السيد. أ

إزاى بتعرف تصدق ىف الشىء ويكون جواك إميان أن عكسه
 .صعب صعب ميكن أن يصح، ده صعب

 :حييى. د

هو صعب، لكن األصعب منه أن تتمسك جبانب واحد من احلقيقة
 حىت ترتاح، وخالص،

 .مث ختفى اجلانب اآلخر ىف األعماق داخلنا فنعيش أنقص وأغىب 

 حممد شحاته. د

مل أستطع أن أتفهم حالة التفاؤل والبهجة الىت عمت
األسود إىلالكثري من شعوب العامل الثالث بوصول هذا الرجل 

ذلك أننا نعلم أن أمريكا بلد شهادات. البيت األبيض
بصحيح، فال هو سيحرر العراق وال هو سيعيد األمور إىل نصاهبا
ىف فلسطني، وال أتصوره هبذه املثالية الىت يتحدثون عنها بوصفه

 .داعية العدل والسالم

 :حييى. د

دلهم الذين زعموا أنه داعية الع) أو الندرة(األقلية 
والسالم، وإذا آان ليس هو الذى سيحرر العراق، وال سيعيد

فعلينا أن نفعلها) وهذا صحيح(األمور إىل نصاهبا ىف فلسطني 
 حنن،

 .التفاؤل والبهجة للفكرة، وليس لفروسية فرد مل يخترب 

 حممد شحاته. د

جمرد رجل أمريكى يسعى لتحقيق –غريه   أو –أوباما 
 .أى اعتبارات أخرى ليس إال رغبات شعبه ومصاحله دون

 :حييى. د

وهو ال يعيبه أن يسعى لتحقيق رغبات شعبه ومصاحله، وإال
 فلماذا انتخبه شعبه؟

ىف أى وطن أن ينتخب رئيسا يراعى مصلحة  على آل فرد
مرة أخرى، يا حبذا ليس على حساب). ما أمكن ذلك(شعبه 

آل شعب الشعوب األخرى، وهذا غري وارد مرحليا ما مل يدافع
 .عن حقوقه بضراوة آافية
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 مدحت منصور.د

 "بني النوع شعور بالتهديد احلقيقى لبقائه أصال يسرى"

هذا ما أحسسته يا أستاذنا والقوات األمريكية تدخل 
 رمبا ليس على املستوى الواعي وليس بذلك الوضوح آان, بغداد

بداخلي رغم أنعندي أمل أن العراق سوف يقاوم وينتصر 
فهذه بطولة يف حد ذاهتا حساباتي آانت أنه لو صمد شهرا

 آأنه بداخلي آنت أريد أن ينتصر اخلري على الشر واحلق على
 العدوان وقد آانت األمور خمتلطة بداخلي ألن العراق بلد

 .عربي فكنت أظن أهنا النعرة القبلية واليت ال أنكرها

أرى جنود أمريكا عندما آنت أذآر نفس الشعور صغريا
آنت أراهم يذهبون آلخر الدنيا, ينسحقون يف فيتنام

وال أنسى منظر الفتاة الفيتنامية اليت  بشعب آخر ليتحكموا
مدفعها الرشاش مضاد آانت جتلس يف الغابات خمتبئة خلف

للطائرات تصيد به طائرات أمريكا وعندما انسحبوا آنت
ولكن يبدو أنه آانبنفسي وآأن شعيب هو من انتصر  فخورا

 .بداخلي انتصارا صحح األوضاع وقتها

 :حييى. د

أظن أن العراق مازال صامدا، حىت اآلن، هو صامد حىت وهو
ما تيسر –باملرة  –يقتل بعضه بعضا، ليكن، لكنه يأخذ معه 

 .من هؤالء الغزاة األجالف

 أما ما بعد ذلك وما قبل ذلك، فأنا أوافقك

ء بالفرجة، واجرتار الذآريات أومع التحذير من االآتفا
 .إصدار األحكام

 !.آسف، أنت مل تفعل ذلك

 حممد أمحد الرخاوى. د

تاني يف أنا يل رأى !!!)انا الوحيد( برضة عمال تشتمين 
حكاية معين انتخاب اوباما وهو أنه آفايانا من االهبل ابن

 ).بوش (االهبل واتباعه

 :حييى. د

 أنا الأشتمك يا حممد، مع أنك تستأهل، بالعكس

إقرأ حوار األسبوع املاضى جتد أغلبه موافقة وتصفيق، مع
 أنك ال تستأهل،

 ماذا أفعل باهللا عليك؟

أنت الذى ال تكف عن سباب الغرب والشرق واملتخلف
 .واملتقدم وآل من له موقف غري موقفك

 حممد أمحد الرخاوى. د
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 عايزين حد بس يصلح اخلراب يري نوعيأنا ال اعتقد انه تغ
 .دبليو بوش اللي بوظه

 :حييى. د

 !ومن قال أنه تغيري نوعى؟

مث أننا علينا حنن أن نصلح هذا اخلراب فنحن مشرتآون ىف 
 .إرسائه

 حممد أمحد الرخاوى. د

و شوف مها بيفكروا ازاي و بعدينعيش يف الغرب : حلكاية آلها
 .أحكم إذا آان انتخاب اوباما يعين آل اللي انت قلته دة وال ال

 :حييى. د

أنا مل أقل إال أن البشرية والتاريخ قادرين على
 .التصحيح الذى مت بعضه ولو مؤقتا

 حممد أمحد الرخاوى. د

أصال قدروا عليه قبل ما ينتخب و اليهود وقوي االنقراض 
الدميقراطية ن اخرجوا لنا التمثيلية الوسخة بتاعةبعدي

 سنة 50اين آانت الشعوب الدميقراطية بقاهلم  ( عشان نصدق
بيتفرجوا علي اسرائيل وهي عمالة تعربد وعمالني يسقفوا هلا

 )بوش قبل حكاية االهبل

 :حييى. د

التاريخ ال يقاس باخلمسينات من السنني، وإمنا حبسابات
 .ني السنني، وحنن مسئولون دائما أبداالبقاء عرب مالي

 حممد أمحد الرخاوى. د

لإلسالم مالوش عالقة باإلسالم، بس يعين انه  تنكُّر اوباما
وآأن اإلسالم حاجة الواحد يتربأ. ممكن تكون جبد بيتنكر حلاجة

 .اإلسالم غري املسلمني. منها

 :حييى. د

ال، هوأوباما مل يتنكر ألى إسالم، وال هو آان مسلما أص
 .قال حقيقة تارخيه فقط، وهذا ال يعيبه، بل هو حقه

 حممد أمحد الرخاوى. د

حاجة هى انه آل خطواته هي بالضبط نفس خطوات أخر
 .بصراحة سنة وانا مش شايف اي جديد 50الغرب من 

 :حييى. د

 !وبعدين؟ نشتم وخالص؟!! طيب

 حممد أمحد الرخاوى. د
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.آرمي شوقي وآخرين قالوا نفس الكالم بتاعي وما شتمتهمش
 .بس بالراحة على لو مسحت! يعين زي ابنك؟ ماشي عشان انا

 :حييى. د

 !!ماشى

ولكن برجاء إعادة قراءة بريد اجلمعة املاضى، وحاول أن
 .وآالم من هذا" أنا آذلك"، و"موافق"تعد آم مرة قلت لك 

 .ذايا شيخ هل فيه راحة أآرب من ه

 عمرو دنيا. د

مش فاهم هو املفروض إن فيه قوى االنقراض دائما موجودة
ومتحضرة وجاهزة لالنقضاض على اجلنس البشرى إلعادته وأن
أحنا داميا موجودين حتت هذا التهديد طول الوقت، وأحيانا

 بابقى مرعوب فعال، وأحيانا أطنش وأآرب دماغى،

 رعببال قوة انقراض وال بتاع إحنا ناقصني 

 :حييى. د

ال توجد قوى لالنقراض جاهزة لالنقضاض على أى جنس،
البشرى أو غري البشرى، آتاب االنقراض عندى إن آنت تريد
تصويره لقراءته، مث إن أسباب االنقراض مل تستقر اآلراء

سىء،" جني"العلمية عليها بعد، هل هى آوارث طبيعية، أم 
 .أم خطأ تطورى

بشرى هو أنه يبدو أنه يشارك ىفاجلديد ىف أمر اجلنس ال
:اإلسراع بانقراض نوعه بكل هذا الظلم واجلربوت والغباء

 .باإلبادة والدمار واالغرتاب

 عمرو دنيا. د

 أمتىن أن يكون أوباما تغيريا حقيقيا وهو آذلك بالفعل

لكىن أعتقد أنه سيكون أسوأ من سابقه وأنه جمرد واجهة 
اخطبوطية، ولن يكون له أى أو حايكون طريق ملصاحل وعالقات

دور أو ثقل ىف توجيهها وأعتقد أن األمور ستكون أسوأ عن ذى
 .رمبا أآون متشائما ولكنىن خائف  قبل

 :حييى. د

علما بأىن آما تعرف ال أفرح وال(ليكن ولنستعد لذلك 
أحاول أن أحتمل مسئوليته مثلما أحتمل) أفخر بالتشاؤم

 .مسئولية التفاؤل

 مىن فؤاد. أ

أنا مواقفة أن رئيس أمريكا جمرد منظر وأن خلفية ما
 .حيرآه من قوة سياسية وأحزاب حترآه إىل اجتاه حمدد
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 :حييى. د

 وأنا آذلك

 مىن فؤاد. أ

 أين دورنا ىف ذلك وهل لنا أى دور؟

 :حييى. د

دورنا هو دورنا فردا فردا، ومجاعة مجاعة، ووطنا وطنا،
 .طول الوقت

 هالة محدى. أ

 .هل تقصد بقوة االنقراض الشرآات العمالقة العابرة

 :حييى. د

 عمرو حاال. ليس متاما، برجاء قراءة ردى على د

 هالة محدى. أ

 ما معىن اغتالوه من داخله؟

 :حييى. د

إن لعب الشرآات داخل العلماء األفذاذ ىف جمال الدواء
 .وغري الدواء هو أخطر من آل تصور

أتصور أن فردا واحدا مهماوعلى هذا القياس فأنا ال 
بلغت صالبته، قادر على ان حيمى نفسه من برجمة خبيثة تقتمحه

 وتسخره ملصاحلها، وهو حيسب أنه حيسن صنعا،

 .هذا ما أعنيه 
 رامى عادل.أ

تسري    مدهشه مذدهرة االلوان طيفيه   ندعو الوباما جبرعات
لتحيل, هاالمريكي وخمتربات   السحاب   هبا نصوعا   يزدان, بدمائه

مكيفا لنربته واجواءه, ارآانه موطئا رحبا، ومسرحا مضيفا عطرا
,شعبا   ليكون اوباما سفريا لوميض, راعيا للسجال وااللف والسالم

 .ممتحنا باملبادره وباملسعي االخاذ, ومظلته االمنه

 :حييى. د

 أدع يا رامى آما تشاء،

-أن اهللا سبحانه لن يستجيب لدعائك  –ولكن األرجح عندى 
 .فقد وصلتىن سلبية هذا الدعاء بدرجة مل أقبلها

 إميان طلعت.أ

 آثريا وانا أقف أفكر ىف آل مرة حيدث فيها انتخابات
بأمريكا ألرى ماذا حيدث، فأرى خروج مجيع الناس لالنتخاب،

ى يا مصر وممكنواتلهف النتيجة، وطبعا آل هذا مل أعيشه فيك
 , أن أموت دون أن اجربه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـ"  يــــوميــــــــا "   3480
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 :حييى.د

 .ولن جنرب مثل ذلك ىف املدى القريب) حاحيصل(سوف حيدث 

* * * * 

 احلرمان من احلق ىف األمل، والرفاهية املساحمة 

 أنس زاهد. أ

جزيل الشكر ألنك نبهتين إىل وقوعي يف العديد منأشكرك 
أوال وقبل آل(والبدء باالستبعاد  األخطاء املنهجية آالتعميم

أظن أنين وهي أخطاء آنت. ، وإصدار األحكام اجلاهزة)شيء
جتاوزهتا لكن ها أنت تكشف أمامي أنين ما زلت متورطا يف

 .ممارستها

 :حييى. د

موضوعية وعيك، ومن ذاأنا الذى أشكرك لكرم تلقيك و
 !ما عليه أن يتجاوزه –طول العمر  –الذى يتجاوز 

 أنس زاهد. أ

أوافقك متاما يف أننا جيب أن ننتبه إىل خطورة حماولة
مسألة اإلدمان مسألة معقدة. السطح ترتيب أولويات ما على

التعامل بالفعل وناجتة حسب اعتقادي عن تداخل العديد من
العامل أعتقد بأن تراجع البعد أو آما أشرت أنت ، لكنين

املعاصرة آبشر ، له دور آبري يف انتشار يف ثقافتنا الروحي
 .هذا عن النقطة األوىل. هذه الظاهرة

 :حييى. د

بالرغم من أن معظم برامج اإلدمان تتبع ما يسمى برنامج
والىت تبدا بالتسليم بالعجز الذاتى،األثىن عشرة خطوة، 

واللجوء إىل قوى أعلى مليئة بالروحانيات، مث تسري اإلثىن
2008-5-12نشرة (عشرة خطوة خطوة بطقوس آأا دين بديل 

وبالرغم من الصراع القائم ىف ")ىف األثىن عشرة خطوة: اهللا"
، فإنىنوالروحانية العالجيةالغرب بني الكنسية التقليدية 

 .ىف أى طرح عالجى أو نظرى" الروح"إدخال آلمة أجتنب بإصرار 

ويسَألونك عن"أنا أحتجج ىف ذلك بأنه هذا منهى عنه  
من الِعلم إالالروح قل الروح ِمن َأمر ربي وما ُأوِتيتم 

"الوعى اخلاص"وأنا أستعمل بديال عن ذلك تعبريات مثل " قِليال
 ".الوعى الكوىن"و" الوعى العام"و

أما عالقىت باجلسد فهى تزداد توثقا يوما بعد يوم، وخربة 
بعد خربة، وقد ساعدىن ىف ذلك العلم املعرىف األحدث مث خرباتى

جلسد آكيان مفكر، حماور، يتجلىا: اخلاصة العالجية والشخصية
فيه آل ما هو حياة وحيوى من أو انبثاق اإلبداع حىت احلوار

 .اجلنسى اخلالق
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ىف افتقارك ملا أمسيته العامل الروحىوقد استقبلت
ثقافتنا املعاصرة آبشر استقباال طيبا، ألا حقيقة ىف العامل

ن أو الذىاملتدي(املتقدم مثلما هى آذلك ىف العامل املتخلف 
 ).يتصور أنه آذلك

 أنس زاهد. أ

بالنسبة للنقطة الثانية أوافقك أنه مل يعد لدينا
وإن آنت قد. وقعت أنا فيه هذا خطأ آبري. ثقافة واحدة

 تكلمت عن عدم احرتام قيمة الفرد يف جمتمعاتنا ، فقد آان
 .األوىل بي أيضا أن أشري إىل انسحاق الفرد يف الواقع الغربي

هذه القناعة وتعتقد أن قيمة الفرد يف نت ال تشارآينرمبا أ
هناك ، وأنا الغرب حتتل حيزا مهما من الثقافة االجتماعية

فالنظام الرأمسايل أفرز نوعا. أعتقد أن العكس هو الصحيح
االستهالآية ، وثقافة االستهالك حولت البشر إىل من الثقافة

إشباع نزعة: ببدون ترتي قطيع جيري وراء عدة غايات ، وهي
 النظام الرأمسايل يؤآد على. التملك، الرفاهية ، اللذة

يعين لزوم ترويج بضاعة الدميقراطية.. قيمة الفرد آشعار
أي أنه ليست هناك قيمة. االقتصادية املرتبطة بالليربالية

تتعامل مع الفرد حقيقية للفرد داخل منظومة رأس املال اليت
 .ذا رأييه. باعتباره ترسا يف ماآينة

 :حييى. د

وأنا أوافقك أيضا، وقد سبق أن أشرت إىل ذلك حتديدا ىف
إن التأآيد على قيمة الفرد ىف"ردى السابق وأنا أقول 

جمتمعات متقدمة جدا، وحرة جدا، مل مينع من انتشار ظاهرة
 ،"مثل اإلدمان آما هى منتشرة عندنا وألعن

آم والرفاهيةوميكنك الرجوع إىل موقفى من جمتمعات الرتا 
عن األزمة) 2000جملة سطور فرباير " أآون وأصري("ىف نشرة 

ية احلالية لتطمئن إىل أىن أوافق على ضرورة نقد هذهالعامل
 .اللعبة الغربية اآليلة للسقوط

 أنس زاهد. أ

فإنين وقعت يف خطأ التفلسف فيما خيص النقطة الثالثة
 والبحث عن أسباب خفية تصلح لتحليل شخصية درامية أو

قواعدها وقوانينهاوهذا خطأ آبري ، فالدراما هلا . روائية
 . خمتلفة والواقع لديه قوانني

 :حييى. د

مل أفهم متاما ضرورة التأآيد على هذه التفرقة ألنىن أعترب
هى واقع آخر، واقع إبداعى، واقع أوقع منأن الدراما 
 .الواقع أحيانا

 أنس زاهد. أ

بالنسبة ملسألة اجلنس أعتقد أنين فشلت يف إيصال فكرتي
 البشر لديهم احتياجات التأآيد فقط على أن تلقد أرد. األساس
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ال -لكن نسبة  .يف اجلنس تفوق مستوى اإلشباع الغرائزي فقط
من البشر تكتفي هبذا اجلنس املسطح الذي ال -أستطيع حتديدها 

حضورا على مستوى الوجدان والعقل والروح مما قد يلحق يشهد
أحد ضررا قد يكون الكبت – بالذات املرأة –باإلنسان 

 لقد قصدت أن أقول أن املمارسة اجلنسية العميقة،. نتائجه
أو غري التقليدية آما حاولت أن أعرب عنها ومل أوفق يف رساليت

)الذآر واألنثى(الوحيد للنوعني  السابقة ، هي السبيل
باالآتمال و  للوصول إىل حالة من التوحد ، وبالتايل اإلحساس

نس ميكن أن يوفر للبشر حتققاأعتقد أن اجل. رمبا الكمال أيضا
يرتفع هبم من خالل احلياة األرضية إىل مستوى احلياة وجوديا

أو رمبا ينحرف عن مساره األبدية ، حيث خيفت تأثري الوعي
التقليدي ، وينشط الوجدان بشكل هائل، حيث يساهم هذا

املصحوب بأعلى مستويات الشعور باللذة ، يف فقدان النشاط
حيدث يف حاالت التجلي لكونرتول متاما آماالسيطرة أو ا

 هنا يبدأ اإلنسان يف اإلنفصال اجلزئي عن الزمكان،. الصوفية
لكن يبقى اإلحساس باللذة. أو مبعىن آخر االنفصال عن الواقع

منقوصا طاملا مل يصل املرء ملرحلة النشوى أو مرحلة اللذة
مل النفسياأل الكاملة، مما يساهم يف خلق نوع من املعاناة أو

وهنا تنفجر الرغبات املكبوتة وتتدفق ، فيتصرف. اللذيذ
حىت يصل املرء. يكون غري مألوف خارج فراش احلب املرء بشكل قد

هناك حيدث اإلنفصال الكامل ).النشوى( إىل حالة آمال اللذة 
 عن الواقع بكل معطياته ، لكن هذا اإلحساس لألسف ال يدوم

قط اليت تلقي باإلنسان إىل ضفافأآثر من ثوان قليلة هي ف
إهلا ، و لكن للحظات  اخللود املنشود ، حيث يصبح من خالهلا

أطلق أرجو أن أآون قد وفقت يف طرح وجهة نظري عما. فقط
اجلنس التقليدي، وهو ذاك املرتبط بإشباع اجلانب: عليه

 .األول الغريزي يف املقام

 :حييى. د

ىل مثل ما تقول، مباأحسب أنىن ىف ردى السابق أشرت إ
 أوافقك عليه أيضا، وإن شئت تفصيل ذلك فيمكنك أن جتده ىف

الوظيفة اجلنسية من التكاثر إىل" أطروحىت املوجودة ىف املوقع
ته بإبداع فائق ىف آتابك عن، آما أذآر أنك تناول"التواصل

زوربا وزارادشت، وهذا ما طمأنىن إىل أنك مل تكن تقصد حتديدا
 .تلك اجلزئية الىت جاءت ىف تعقيبك السابق قبل هذا

 أنس زاهد. أ

أما بالنسبة للنقطة الرابعة واألخرية ، فإنين أوافقك
بكل اطمئنان أو بعبارة أآثرأحكاما  لقد أصدرت. متاما

معقدة ، قد تكون ظروف العالقة.. نعم. صراحة ، بكل غرور
لكن آل العالقات اإلنسانية معقدة آما أعتقد ، وهذا مربر

أحد لنفسه احلق يف تصنيف العالقات على هذا آاف لكي ال يعطي
مرضية ، إما سعيدة فإما صحية وإما.. النحو املعلب اجلاهز

  إخل إخل.. ، إما ناجحة وإما فاشلة وإما تعيسة

حييى جزيل الشكر ألنك جعلتين أعيد ترتيب أشكرك دآتور
 .أوراقي من جديد
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 :حييى.د

مرة أخرى، بل أنا الذى أشكرك لرحابة تلقيك، وأرجو أن
يكون عندك الوقت والرغبة لتتابع ملف اإلدمان، وبعض احلاالت

ملساحة األآرب من هذهاألخرى الىت يبدو أا أوىل أن تأخذ ا
النشرات وسوف جتد فيها حماوالت لإلملام ببعض هذه األبعاد

 .املتداخلة املتكاثفة بال اية

 حممد سيد. أ

 استاذنا دآتور حييى اال ترى معى أن هذه الرفاهية الىت
حتياها هذه االسرة قد نشأت منعزلة عن بيئتها أو أهنا قصد

تعيش ىف بلد ملىء باملشاآلمصرية  هلا ذلك مبعىن أن االسرة
السهلة فرصة للحياة) املتدين(وجد االب   واآلالم ومع ذلك

النموذجية الناجحة وسط االشواك الىت ال يراها وال حيس هبا وىف
والذى) الثرى(االسرة قد تأثرت مبوجة التدين  رأىي أن هذه

بأن الدين ال يتعارض مع يقنع الدعاة فيه األثرياء املتدينني
ستمتاع باحلياة الدنيا دون التأآيدعلى جماهدة النفسىاال

وحرماهنامن لذاهتا والشعور باالخوة الدينية والتأمل احلقيقى
 ،)..فلسطني والعراق و(للمظلومني واملعذبني 

البنت يظهر ذلك أيضا ىف تدين(هكذا بىن آل شىء على االنانية 
مرآز احلياه فالشاب هو ضحية هذه األنانية حيث صارت ذاته هى) 

 .اللذات ودفع األمل عنها بكل طريق ارضاء هلا بتحصيل

 :حييى. د

ال أوافق على هذا االختزال هبذا الشكل، أرجو أن تقرأ رد
الصديق أنس زاهد، ورمبا حتتاج للرجوع إىل النشرات الثالثة

- 12نشرة (، )ضد الرفاهية: احلق ىف األمل 2008-11-11نشرة ( 
نشرة(،)الوفرة والرفاهية من الظاهر 2احلق ىف األمل  11-2008
،)والرفاهية املساحمة: 3احلرمان من احلق ىف األمل  25-11-2008

دمان الحقا، فاملسألة أعقد من آل ذلك،وأيضا ملتابعة ملف اإل
 إخل... وأنا أرفض حكاية إن هذا الشاب ضحية هذه األنانية 

أعتقد أن اجلدية واإلحاطة والتأىن سوف تساعدك آما
 .ساعدتىن وساعدت الصديق أنس

 ....رمبا 

****  

 برآة دم: املقامة السادسة

 مروان اجلندى. د

عندما قرأت اليومية ألول مرة أحسست بشئ من احلزن،
تعىن املوت  وعندما أعدت قراءهتا للمرة الثانية فكرت أهنا

والبعث والسعى إىل اهللا وصوال للكمال، وعندما قرأهتا للمرة
الثالثة وصلىن منها شئ ما يدعو إىل اإلصرار على هذا الشئ

 الذى ال أعرفه حتديدا، 
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برآة"أعتقد أنىن مل أستطع أن أفهمها ومل أفهم عنواهنا 
 إال أنىن أشعر أنه وصلىن منها شئ ما، " دم

لنا وأعانك بنا علينا وبك وبنا على سيدى أبقاك اهللا
 .ثقل ِحملك

 :حييى. د

وصلتىن رسالتك، ما قالته وما مل تقله، وأدعو اهللا أن
 .يعينىن على ما وصلىت منها، ويعينك معى، معنا

* * * * 

 حلم( ، )109  حلم(: "نص على نص" النقاهةأحالم فرتة 
110( 

 ) 109حلم (وليد طلعت .د

 واإليقاع   اجلدل  على   التأآيد   هو   ذلك   آل   من   يهم   ما   إن
  بإبداع   الذات لتحقيق امتداد    وذلك الوقت،    طول احليوى  
 التناسق   مع   التكامل   حتقيق   اجتاه ىف    مستمر،   متناوب   مضطرد 
  . النهاية   املفتوح  الكوىن 

 هذا املقطع شديد اإلتساع وأعتقد أنه يتضمن جزئيا على
ماهي آانت(األقل خالصة ما تشبعت به من خالل تواصلي احملظوظ

آامل بينفتح عليا  ولقيت عامل ضربة على لوحة املفاتيح
تسلمت معكم خالل األشهر السابقة، النهارده) وبانفتح عليه

وانشاء اهللا" \مسكنات الروح "\النسخ اخلاصةبي من ديوان 
  قبل معرض الكتاب، وشغال دلوقت" \الفرجة  رد" \ينطبع 

شوية عشان بعد ما سبت الرواية" \أحزان املهنة " \ف 
لكام شهر دولختيل يا أستاذي آل ده فا... أشوفها من مسافة
لكم) اإليقاظ من الثبات املميت(اهلايلة دي  والفضل فاحلرآة

 .وملوقعكم

 :حييى. د

ساحمىن أن شطبت السطر األخري ملا تعرفه عن... أهال وليد 
 حتفظى ىف السماح بنشر ما يتفضل به األصدقاء على شخصى

 حممد الشاذىل. د

 :التقاسيم

/تعلن عن غضبهاوعادت السماء .. مث فجأة تالشى صوهتا
وبدأ الندم يتسلل.. سخريتها من جديد، أحسست خبيبه األمل

 ..إّىل وإىل اختيارى

 !!وهذى هى النهاية إذن؟.. اخرتت العشق

 ..أحسست أىن ُخدعت ىف هذا االختيار

..لكانت فرصة أخرى أن أراها.. رمبا لو اخرتت اخللود
 ...رمبا
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 :حييى.د

 رمبا

***** 

 2008-11-21 بريد اجلمعة/حوار

 مروان اجلندى. د

عبده السيد ىف حريته الشديدة وىف. أقتبس قول وآلمات أ
، فأنا أشعر أىن أعيش هذه احلرية"أل مش ده" "هو ده"قوله 
قراءة اليوميات، أفكر ىف حياتى املهنية والشخصية سواءعند 

مع أصدقائى أو مع زوجىت وطفلىت ذات السبعة أشهر مل أعد
أحيانا أشعر أىن أمسكه بيدى وآثريًا ال فأيأس" هو"أدرى أين 

مث أعود فأتذآر ضحكه صغريه من طفلىت ليس إال أهنا فعال مبسوطة
 .أصبح مثلهادون أن تدرى شئ فأتعجب وأمتىن أن 

 :حييى. د

ال أريد أن أحرمك من ابتسامة طفلتك الىت وصلتىن حىت من
بني سطورك، ال أريد أن أعرض عليك قراءة النشرة الىت هجوت

والطفولة بريد اجلمعة عن التواصل/حوار(فيها الرباءة،
حىت لو آانت براءة طفل، ال أريدك يا مروان أن )والرباءة

تسقط طفلك الداخلى على طفلتك، هذا لصاحلك ولصاحلها، الطفل
مشروع حنن مسئولون عنه، أآثر منه بديال مجيال يلهينا عن

 ).وىل عودة معك ومعنا(إخل ... شقائنا 

 مدحت منصور. د

مي هنائيا و مل أآتبه و ملأشري إىل أن النص أدناه ليس آال
أن متأل الوقت مبا هو(مل أعلق على النشرة  أرسله نظرا ألني

 من أساسه) 2أحق به 

 .شكرا وجب التنويه و

 عن قولك أو تساؤلك

الربع األخري أى األمور أحق أن أمأل هبا وقىت وقد بدأت"\
 "\من قرن من الزمان؟

سؤال صعب عارف اقولك إيه ألنه واهللا يا دآتور حييي ما ىن
  ,وغالبا مش حتالقي له إجابة

انسي السؤال ده، واعمل ايل بتعمله آل...حلضرتك أقول
 ...وقتك يوم، ويبقي هو دا األحق انك متال بيه

عارفة سكتها اوتوماتيكى، ولو بصيت لرجليك" \ذاتك
 .آمني...بك الناس ربنا ينفع...تقع

 :حييى. د

، وهى ليست غلطىت بشكل مباشر"إسراء"أعتذر لك، فهو نص 
 .والسكرتارية، وها حنن معا نقدم لك االعتذار
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 وليد طلعت استطراد.د

 ىسالم عل
  سالم عليكم

 سالم على القادمني
 الذاهبني على

 .اليقني على املاحنني لنور الصباح الوجود

 :حييى. د

 سالم

**** 

 )4" (جاذبية غري مفهومة "احلوار يتواصل حول حالة 

 عبري حممد رجب. أ

 يرتعرع   احلر،   اإلنسان " \يكون "\  آيف  " \آيف "\  لكم   سأقول
 .. احلب   رحم ىف    ينمو    /اخلري   أمن ىف  

خطِئى   يقبل   حب    مْن؟ حىت    أو  ...  آيف   أو ...  آم   يسأُل   ال   حب
    أتراجع   أن ىل      يسمح  / أمتادى   أن مينعىن  يقٌظ    حب  / جناحى   قبل 

 شيئًا يبىن    حب  الصنعه،    وبريق   واملكسب   املظهر   حب   ال األصل،    حب
 .هدى   غري ىف  متشى   يْة،بشر   هياآل   غري   آخر 

 .أعجبتىن هذه الكلمات بدون تعليق

 :حييى. د

 شكرا

 رامى عادل.أ

,بغري شعله تضيء طريق, فارسه جمنحه, زيزى مبارزة
,تنكوى حياء, مهزة وصل لضمري, نابع فيض) ز( تنشد

حني يطل اشعاع  براعتك د اميمه, تفرزعروقها رحيقا نقيا
غصب عن, بت برعما مائال وفيافين, حتتضنيه, زيزى اخلافت

 .املدببه الصخور

 :حييى. د

 ملاذا مل تر بقيتها يا رامى؟

 أنت بذلك ظلمتها

 .وظلمت نفسك

 :مدحت منصور. د

حتديدا بدال من) اجلسارة(تساءلت عن اختيار حضرتك للفظة 
مثال ووجدت يف األسطورة اقرتان اجلسارة بكثري من النبلاجلرأة 

ما يقشعر له شعر الرأس و تذآرت والصدق مع النفس واآلخرين
 .)إهنا ال تكذب أبدا(مقولة الزوج الثالث
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 :حييى.د

 رمبا اجلسارة النبيلة هى نوع من االقتحام الواعى،

  رمبا أيضا أن اجلسارة املختلطة باجلنس والطفولة بأقل 
قدر من املسئولية تتجلى أآثر جذبا، لكنها أيضا أخطر

 .وأصعب إحاطة

 :مدحت منصور. د

هل هناك فرق بني حالة وجود :األول السؤال
الوجود مشوها؟ ومرض من ميلك هذا" اجلسارة,اجلنس,الطفولة"

 فالطفل مدلال و اليافع ناقصا أو مضروبا و املسئولية ضائعة؟

 :حييى. د

ر موقفى من هذا الرتآيب الثالثى،لو آنت تتابع تطو
لوصلك أنىن مل أعد أتوقف عنده، وال أبالغ ىف تفسري احلاالت من

 .خالل هذا الثالوث

إن بداخلنا عشرات أو مئات من األطفال والوالدين، أما
فلعله الذات الوحيدة الىت تستحق أن) اليافع(الناضج 

 .املتعامل آواحد صحيح، ألا حاسوب واقعى حمدد املع

هى موجودة ىف" اجلسارة/اجلنس/الطفولة"حالة الوجود تلك 
األحوال العادية مع أا ينبغى أن تكون موجودة ضمن أحوال

 حتيطها وال تلغيها،

فالعواقب –" ز"آما هى حالة  –أما ىف حالة املرض  
السلبية تغلب ىف النهاية نتيجة النفصاهلا، وجتليها تكاد

 .نعدام مسئوليتهاتكون مستقلة، وضعف أو إ

 :مدحت منصور. د

هل غلبة الطفل الذى بداخلنا يهدد دائما :الثاني السؤال
ال أربط بعالقة مشوهة من اعتمادية وأخذ بال عطاء مع أني

شخصيا بني حب الطفل البسيط جدا و الواضح النقي جدا و بني
يعين ليس معه يافعا و   أنه حال آونه طفال اعتمادية سببها

 اجتماعيا و قانونا؟ حالة آونه معاىف من آثري من املسئوليات

 :حييى. د

أظن أنك ملست اجلوانب السلبية للطفولة إذا انفصلت،
ىف"أن ترجع لقصيدة  –بعد أسفى واعتذارى  -وميكن أيضا 
 ."هجاء الرباءة

 :مدحت منصور. د

أال تكون تلك احلالة من الوجود :السؤال الثالث
- آسرة مقتحمة بشكل مزعج لآلخر " اجلسارة, الطفولة، اجلنس"

أسرها آما أهنا تقتحم فأنت ختاف أن تقع يف -آذلك أراها
 فرتى الكنوز آما ترى األشالء اليت بداخلها و مستعدة خزائنك 
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قد جتذبك أوال و لكن إذا, جيعلك هترب منها  تتحمل بنبل أن
االبتعاد أسلم؟ آيف متسك هبا هؤالء واجهتها بوعيك فقد جتد أن

مريضة و مشوهة الرجال؟ أألهنم مل يروها آما ينبغي أم ألهنا
 بشكل أو بآخر؟

 :حييى. د

ى انك ملست عمق طبيعة ما آنت أعىن حني حنت هذااألرجح عند
 التعبري،

 .قريبا مما قصدت يكاد يكونفكثري مما قلت  

 .شكرا

 فاتن احلداد. أ

 االسطورة؟ الفلسفة اتت بالربهان ضد

 :حييى. د

 رجاء اإليضاح

 مل أفهم

-) مرتجم(مصطفى إبراهيم فهمى  -) مؤلف(دافيد م روب  -
 .1998املشروع القومى للرتمجة  -الس االعلى للثقافة 
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