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:مقدمة

ر اعتذارى عن بريد اجلمعة املاضية وختصيصه للعبةأآر
الذنب دون سائر الربيد، أيضا اضطررت ىف بريد اليوم أن
أخصص جانبا منه لنفس املوضوع، يبدو أنه موضوع مهم

 .يستأهل، ملا أثار من آالم وجدل

الشعور بالذنب ىف السياسة(: حممد حييى الرخاوى. د
 )واحلرب

حييى، مرة أخرى أحتفظ على موقفكم السياسى. عفوًا د
وأمتىن هذه املرة أن أآشف عن تناقضكم. واحلضارى من الغرب

 .أنتم مع نفسكم

دعىن أؤآد أوال أنىن ال أحب أمريكا وال االمريكان وال بوش
،)ة الغربية وال أساوى بينها وبني هؤالءولكنىن أحب احلضار(

ليس هو) ومرات أخرى عديدة(ولكن هجومكم عليهم هذه املرة 
 . ليس ىف حمله: ما ينبغى، أو قل

بني األمم والشعوب واحلضارات له" العدوان"أعتقد أن 
قوانني أخرى يقاس هبا، ومع ذلك، وما دمتم قد أتيتم

وراء نتائج هذه باملوضوع إىل الشعور بالذنب، أفليس
العداوات، ونتائجها القاهرة لنا حتديدًا أمم ختلت عن األخذ

 ؟"التطور"مبقاليد البقاء حية، أى عن األخذ مبقاليد 

هذا ليس دفاعًا عن جمرمني، بقدر ما هو إصرار على الرتآيز
وهذا من(على ما ميكن البدء منه، بل ال ميكن البدء إال منه 

 . اآلن/هنا/ء إال من أنا، ال ميكن البد)آالمكم

ال ميكن أن يكون نقدهم بداية لنا، وال طريقًا، حىت ولو
 ) هذا إن آان حقًا آله(آان حقًا 

الىت ختلينا عن حق وضرورة) عدواننا(مث ماذا عن ذنوبنا 
 ارتكاهبا فتخلينا عن احلياة؟ 

للسكون ىف اجتاه التطور" املذنبة"أى عن املفارقة 
 أين هذا ىف مقالكم هذا؟؟الستيعاب الذنب؟؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1401
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:حييى.د

آنت أحسب أنك أآثر من تعرف أنه ليس ىل موقف سياسى أو
حضارى من الغرب آما تزعم، ألنه بالنسبة ىل، وبعد ثورة
التوصيل والتواصل، وغري ذلك مما تعلم، مل يعد هناك شرق

ىف مرحلة الحقة هلذا االستقطاب! باملعىن القدمي ىف مقابل غرب
ل وجنوب ألنىن ضممت االحتادتصورت أن املسألة أصبحت مشا

لكنها فكرة مل تنفع) حىت قبل اياره(السوفيىت إىل الغرب 
منظومةأيضا، مث بعد ذلك حتورت املسألة إىل املقابلة بني 

منظومة واعدة، ليس هلا معامل"ىف مقابل ) ىف أى مكان( تعملقت
 ".بعد

ال أجد حرجا أن أقول لك أنىن مل أقرأ تعقيبك هذا  إال
، إذن فكأىن آتبت رد هذا االهتام يوم2008فرباير  28يوم  ال
، أى قبل أن أقرأ تعقيبك وأجدىن قبال مضطر أن15-1-2008

 :ما يلى 2008-2-24أقتطف من يوم 

 ينتقد نفسه )  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم  )8

:يطور نفسه)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )9
 )مثال ACTوااللتزام . عالج القبولراجع املقدمة عن 

ينتبه ملخاطر)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )10
 )العلم املعرىف(احتكار العقل املنطقى للتفكري 

يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )11
 موقعه اجلوهرى ىف التفكري واإلبداع

حم تعدديقت)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )12
من أول(مستويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا 

آارل يونج حىت علم النفس املتجاوز الشخصية
transpersonal psychology مرورا بالتحليل التفاعالتى
Transactional analysis  مع اإلشارة إىل العلم املعرىف

 )العصىب

علومايبتدع )  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )13
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(جديدة مستغال آليات 

 ).مثل علوم الشواش والرتآيبية: (مناهج جديدة

حنن: واألمناء منهم يعزون آثريا من ذلك إىل أصحابه )14
 وغرينا

انتهى املتقطف األول، وإليك املقتطف اآلخر من يومية أسبق
أن أقتطفوأجدىن مضطر أيضا " هل عندنا بديل" 15-1-2-2008

 :منها مقتطفا حمددًا

 من حنن؟"

 حني أقول عندنا؟ وعندهم؟) ونعىن(وماذا أعىن 

إذا هامجنا دميقراطيتهم وجدنا أنفسنا ىف أحضان احلكم *
 .الشموىل وليس على طريق السعى إىل دميقراطية حقيقية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    راإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   1402
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وإذا هامجنا مؤمتراهتم وجدنا أنفسنا ىف عزلة متباعدة ال*
أو(زميله األبعد ماذا يصنع ) أو مجاعتنا(يعرف أحدنا 

وال آيف يفكر، وما هى نتائج) مجاعة أخرى ىف أقصى الدنيا
 .أحباثه، أو فروض افكاره

وإذا هامجنا حقوق اإلنسان املكتوبة لتسطحها وبعض سوء* 
االستعماالت من خالهلا، وجدنا أنفسنا ال نتمتع حبقوق

ال املكتوبه وال الشفهية، وال حىت حقوق: االنسان أصال
 .يواناحل

ىف الطب النفسى(وإذا هامجنا املنهج العلمى التقليدى * 
وجدنا أنفسها ىف حضن اخلرافة) مثال الستحالة املقارنة فعال

 .بكل ظلماهتا وعشوائيتها

الكل ىف"وإذا هامجنا العقل املنطقى الظاهر بأنه ليس * 
وجدنا أنفسنا ىف غيابة) آما يفعل العلم املعرىف" (الكل

أو سخف رمحة االنفعاالت العشوائية، أو حسن الالعقل،
 .النية، اخلائب والال ختطيط

 هل نكف عن النقد واحملاولة؟

هل نكف عن اهلجوم على آل هذا، ونقول أن: طيب، إذن
وحنسن التقليد حذوك البحث بالبحث،" قضا أخف من قضا"

وحذوك الدميقراطية بالدميقراطية، وحذوك حقوق االنسان حبقوق
 ان اياها؟ االنس

 : حنن فعال حناول آل ذلك، وإذا بنا نفاجأ

 أننا ال حنسن التقليد، : أوال

ليسوا صادقني ىف االلتزام )املنفذين منهم( أم: وثانيا
 من الناحية العملية [1]1)املبدعون منهم(مبا أجنز 

آما أننا نكتشف تدرجييا أن الىت حتكم العامل هى قوى
فيا السرية، والرتبيطات اإلعالمية،الثروات العمالقة، واملا

 .وغسيل املخ العوملى اجلديد واحلروب االستباقية، وما ال ندرى

 انتهى املقتطف الثاىن

قبل ذلك مباشرة آنت قد عددت بعض سلبياتنا الىت خيل إّىل
أنك تتصور أنىن ال أعرفها، أو أنىن أقلل من خطورهتا وقد

 بلغت أربعني واحدة قابلة للزيادة 

الفروق الثقافية" 2008-1-15يومية (أيت اليومية و
باإلشارة إىل تسع مقاالت سابقة ىل مل أرجع )1"والعالج النفسى 

عندك ياإليها حاال، وال أذآر ماذا آتبت فيها، فإذا آان 
 .كن أن ترجع إليها ومجيعها باملوقعحممد وقت مي

مث أنىن رجحت أن نقطة أساسية رمبا غابت عنك، هى ما
التداخل العنيف بني اخلاص والعام، وأيضاأعانيه من إحلاح 

،التزامى بأن أقول ما أفعل وأن أحاول أن أفعل ما أقول
 وهذا أمر يربكىن جدا رمبا أآثر من األول، فال أنا قادر على

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1403
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نا قادر على التخلى عنه طاملاالوفاء به آما ينبغى، وال أ
الذى مل أعد امسيه(أنا مضطر ملمارسة قيم الغرب من الظاهر 

 ).غربا آما أسلفت

،"عام"قيم هؤالء الناس هلا آل التفوق ىف تنظيم ما هو 
 لكنها ال تنظم اخلاص إال إذا اختارها هذا اخلاص،

أنت تعرف أنىن أمارس مهنىت ضد آل قيم العام، وأن 
أعىن بعضهم أو حىت( يشفون فقط وامنا يواصلون منوهم مرضاى ال
من خالل القيم اخلاصة، وأنه لو فرضت علّى وعليهم) قلة منهم

املستورد، فسوف أذهب أفلح أرضى فورا ألنىن" العام"قيم 
استطيع هناك أن أصاحب النبات وأحاوره آما خلقنا اهللا أنا

أآثر من معرفىتوهو، أتصور أنىن أعرف حقوق النبات وحقوقى 
 .املكتوبة ىف املواثيق" حقوق اإلنسان"

أنا ال أبدأ مع النبات بقطف مثاره، وليس اهتمامى األول
أن أقوم بتغليفها مبا جيعلها صاحلة للتصدير، حريىت مع
النبات وحرية النبات معى، رسائله إىل ومسئوليىت عنه، ال

أنىن أعامل، و"آثريًا"يعرفها إال اهللا، أنت تعرف آيف أىن 
أيضا، وقد تعلمت آيف أخاطب" آثري"مريضى باعتباره مثلى 

هذه الكثرة وأحاورها، أما أن أعيش ىف نظام يفرض علّى أن
أخاطب األلفاظ الذى تصدر من أعاله فحسب، وبالذات األلفاظ
على األوراق، فهذا ما ال احتمله، وقد أعلنتها أمامك

 كومة،أنىن ليست منفذ تعليمات احل: مرارا

 إما أن أعاجل أو أن انسحب،

إما أن أمارس مهنىت لصاحل مرضاى، أو علّى أن أترآها
 فورا

ومبا أنىن مل أترآها بعد، فقد اضطررت أن أنتمى لقيم أدىن
من الشائع للتنظيم العام، لكنها هى أرقى من املمكن
بالنسبة ىل وملريضى، ومبا أنىن أفعل ذلك معظم وقىت، فقد

مل أستطع أن أدعى أن: ما أال أآذب على نفسى مبعىنوجدتىن ملتز
قيم الغرب تصلح ىل، ىف حني أا حتول دون أداء واجىب آما

 أعرفه طوال مخسني عاما، وآما رأيت أنت معى بعض نتائجه،

وجدتىن يا حممد ال أستطيع حىت خارج مهنىت أن أنتمى إال ملا
أن أفرضه أفادىن وأفاد مرضاى، وحررىن، فتحرروا معى دون

 .على غريهم أو أن أعتقد بصالحية تعميمه على آل الناس

هذا املأزق الفظيع هو هو الذى ميكن أن تتخّلق منه قيما 
 .جديدة، وحلوال جديده، ودميقراطية جديدة وحضاره جديدة

 هذا آل ما هنالك

 غالبا

أشعر أنىن مل أمتكن من شرح موقفى بدرجة: بعد آل ذلك
 .آافية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا  "  1404
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 2008-2-15)حوار اجلمعة(:أسامة عرفة.د

 ىف حني أن احلياة ال املوت حيمل ضمنا و حتما ضرورة احلياة
 حتمية املوت فاهللا حى ال ميوت  حتمل بالضرورة

الكمون بني الريقة والفراشة ففى املوت بطور ما أشبه
 بالرحم، تتولد احلياة وما أشبهها لشرنقة،داخل هذه ا

 التالية

 :حييى.د

 .إضافة آالعادة، تفتح آفاقا، وتعد حبوار

 2008-2-14) 34-33(احللم : أسامة عرفة. د

الغرقى الشبابحني متابعة يومية اليوم امتألت خميلىت ب
على سواحل ايطاليا واليونان فيما أمسوه اهلجرة غري الشرعية

عندما يضيق واقعنا بأحالمنا حاجة آدة زى اجلماعة احملظورة
الواقع اجلدب أمر منطقى أو قل بضروريات حياتنا تصبح هجرة

هجرة أم هجرة عرب املكان... ويبقى السؤال اهلجرة إىل ماذا 
وماذا عن املهاجرون إىل هجرة الواقعأم .. عرب الزمان 

قد يكون آل ذلك خارج عن املهاجرون إىل األحالم وماذا  املاضى
 .معه قراءة النص لكنه تفاعل

 :حييى. د

 آل هذا وارد

لكن هناك هجرة أخرى يا أسامة انت تعرفها، رمبا هى
 "طول الوقت"أهم، هجرة بني الداخل واخلارج 

 35 - 34احللم : أسامة عرفة. د

استكمال حول أولوية أميمة رفعت الرأى متاما. أوافق د
مع خري الطولية التفصيلية قبل االنتقال للقراءة القراءة
 .الدعاء

 :حييى. د

 ربنا خيليك، وخيليها، ويرحم شيخنا، ويعيينىن 

  ] 36 – 35احللم [أحالم فرتة النقاهة : يوسف عزب. أ

اعتقد ان الفيال ليست احلياة، الفيال شئ مفتخر جدا
اإلنسان، ولذلك هى ليست مرادفة للحياة الىت يدخلها اليتوقعه

الفيال هى الفرصة او آل انسان بالصدفة ولذلك اعتقد ان
 .ئاالدور الذى مل حيسن صاحبه استغالله ومل يضف إليه شي

 :حييى. د

 لك رأيك يا يوسف، وامسح أن أؤآد اختالىف معه

"فيال"لقد قرأهتا أا احلياة انطالقا من أا هى ليست 
 مثل احلياة، الىت "مشروع فيال"مفتخرة، بقدر ما هى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1405
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 ،مشروع أى مناهى 

احلياة  تتخلق فينا وبنا من خالل الدور الذى نلعبه
 فيما يتاح لنا من وقت،

ار هى احللقات الىت تتشابكالفرصة أو الدور أو األدو
 لتتشكل منها احلياة،

إذا راجعت" احلياة"رمبا تدرك يا يوسف ملاذا قرأهتا أنا  
اية احللم مرة أخرى فالفرصة ليست ايتها القرب، أما احلياة

ضم".. الىت مل تبدأ أصال، فهذه هى ايتها آما وصلتىن ناقدا 
أخريا وجدت الطمأنينة ىفاملدة الباقية، وإحالىت إىل املعاش، و

هل هذا املوضع اية ضياع.." موضع ال يتطلع إليه طماع
 الفرصة املفتخرة أو الدور املتميز، أم أنه القرب؟

 2008-2-16) مستويات احلضارة(: يوسف عزب. أ

 من هو ذو النفس الطويل املنظم: ذهىن سؤال عنثار ىف 
 بإصرار، املتجنب املعارك اجلانبية، الدائم البناء؟

  هل هو الذى ليس آمثله شيء آما ىف احلكمة السابعة

 :حييى.د

 ال طبعا،

 اخل هو أنت يا عم يوسف،...هذا الذى هو ذو النفس الطويل 

 ِلم ال؟

 2008-2-16) مستويات احلضارة(يوسف عزب . أ

التفكري االستنمائى عكس مالحظة"ما معىن ان يكون ... 
 "اليومى وممارسة نبض االنتظام

 :حييى.د

 .واهللا ما أنا عارف

 املهم التأآيد على أن التفكري االستنمائى سئ جدا،

 أو ماذا ترى؟ 

نبض االنتظام اليومى، فأنا ال أذآر اما مالحظة وممارسة
أنىن آتبت ذلك بالنص، وقد رجعت لليومية ومل أجد هذه

 .العبارة هكذا هبذا النص

 2الفروق الثقافية والعالج النفسى : دعاء رياض. أ

 وإنسان   إنسان   بني   البشرية   العالقة   إن"ول حييى حضرتك بتق.د
املرجتعة، هى   التغذية   أو   العائد:  هلا الطبيعى    الشكل   أخذت   إذا 
 ، )"اإلنساىن  النمو   الستمرار عملية   والضمان   احلقيقية   الدعامة 

 يعىن ايه العائد والتغذية املرجتعة؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1406
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 ؟؟" الصم   حوار"ى مش فامهه بيبقى ازا  آمان

مع العيانني عشان حاسة حاسة ان موضوع املواآبة صعب ىف تطبيقه
 ده؟ إنه صعب عليا استيعابه، ماعرفش ايه خربة حضرتك ىف املوضوع

 :حييى. د

لقد دهشت أنا شخصيا وأنا أدافع عن معظم أنواع
احلوارات حىت حوار الصم، الذى يكون فيه السؤال ىف واٍد،

موضوع آخر، أو قد جيرى مثل ذلك دون سؤال وجواب واإلجابة ىف
 .أصال، حىت مثل هذا احلوار، رأيت أن له وظيفة بعضها مفيد

أما شرح تفاصيل عالج املواآبة فقد يستغرق أآثر من عشر
 نشرات يومية أرجو أن تتابعينا حىت يتضح األمر رويدا رويدا،

-Messageوأخريا فإن الرسالة والعائد هى ترمجة لـ  
Feedbackفكل خطاب له مردود حىت لو مل نعلنه، واخلطاب ليس ،

بالضرورة ألفاظًا، وإمنا هناك قنوات عديدة للحوار يتم هبا
 ).التغذية الراجعة(تواصل الرسائل واملرجتع 

 غادة. أ

ترحيب صادق للموقع والنشرة قالته غادة، عن املوقع(
 ، )لكن باالجنليزية

قريظ أو التصفيق، لكن احرتاماوأنا عادة ال أنشر الت
 .لصدق ما وصلىن ىف هذه الرسالة اضطررت أن أملح إليه

 :حييى. د

أشكرك يا غادة، وأرجو أن يوفقىن اهللا أن أبدأ ىف إدخال
إضافاتى باالجنليزية، فهى ليست أقل أمهية، وقد وعدىن املسئول

 .عن املوقع أن يتم ذلك ىف خالل شهر مثال، قوىل يارب

 2008-2-17) مستويات احلضارة( شوقى آرمي. د

ببالش انا زعالن منك يا دآتور حييى انك نشرت الكالم دا
آدا الن قوة الفعل البسيط القادر املستمر دى انا اآتشفتها
متأخر اوى و لو آنت عرفته من بدرى ميكن آانت حياتى اتغريت

آدا و لو ان احلكمة دى اغلى من اا تتاخد على اجلاهز...
يىن و بينك انه استيعاهبا صعب النه استيعاهبا ىف االخر فعلب
يبدوا ان احلياة حتتاج فعال اىل قليل من الكالم و...آالم مش

 ... آثري من الشجاعة و الفعل

أن يتجنب املعارك اجلانبية،) .. مث توصيتك للواحد منا( 
حول نفسها، وأن الذى حيسن وضع والنشاطات الدائرية

 ، إخل.. الطوبة

للنفس الطويل و أنا نفسى اعرف ازاى ممكن االنسان يوصل
انا عارف إن حلها بسيط بس مش قادر...املنظم باإلصرار دا؟ 
مش فاهم السر رغم اىن حاسس انه...أحط ايدى عليه ؟ 

 لك شكرا...حواليا
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 :حييى.د

 ، "ببالش ماذا"يا عم آرمي، 

.أنا آخذ مقابل ما أقول وأفعل فوق ما تتصور يا شيخ
 احلمد هللا

مث إنه ليس بالضرورة أن نعاىن واحدًا واحدًا ليصل آل منا
 .بنفسه إىل نفس الرؤية، دعنا نتبادل اإلنارة، اهللا خيليك

صعب) جيرى إيه؟(أما أن استيعاهبا صعب، فماذا جيرى؟ 
 !!صعب

الم وآثري من الشجاعةنعم، احلياة حتتاج قليال من الك 
 .والفعل

 ما رأيك هل أآف عن هذه النشرة؟

 وهل هذه النشرة آالم؟ أم فعل أم ماذا؟

 2008-2-23!دى سياسة دى يا حييى؟: حممد أمحد الرخاوى. د

أم سنظل م سياسى صحيح نفسيا،هل هناك حتمية لوجود نظا
واقعنا النفسى ىف انتظار (نشرح أما احلياة ما قرأ النهاية

وقوة لتصحيح اخللل أو الفرج دون ادوات عملية ذات قدرة
آيف تفصل بني طغيان ضالل النظام السياسى، وأد الفاسد

وتاثريه املباشر حاال على االفراد واجلماعات اوافق متاما على
امراض وازمات واوافق على مسؤلية آل واحد ىف منما عندنا 

وجود حدود دنيا لنظام موقعه وجماله ولكن احسب ان ال بد من
يسمح للدفع االبدى اىل التغيري والتطور واالبداع واالصالح
وهذا هو النظام السياسى الصحيح نفسيا بس مني اللى يعلق

 !!!!!!!!!!!!اجلرس ىف رقبة القطة

 :حييى. د

، وأنا"واقعنا النفسى"أخى اليوجد عندى شئ امسه  يا بن
أآره اإلحلاح على التفسري النفسى لألحداث، وأحيانا أفضل

للنفس" التفسري األدىب"آما فضلت " األحداثى للنفس"التفسري 
، فما بالك بتعبريك الذى أيت "لتفسري النفسى لألدبا"وليس 

 " حتديد النظام السياسى الصحيح نفسيًا"به تعليقك 

العلوم النفسية حتديدا مل تستطع أن حتدد من هو اإلنسان
 الصحيح نفسيا، فما بالك بالنظام السياسى الصحيح نفسيًا؟ 

 يا عم صل على النىب

 يك من منطلق آخرومع ذلك أنا أوافق على جممل رأ

 2008-2-9الشعور بالذنب : تعتعة: رامى عادل. أ

اىن ابني ماقصدش ابويا، انا يا عيش مش ناآل...... 
.َعليَّه  بتصعبوا  بتوع االقالم  يا  انتم  منسحب، بس جبان
 .خالص   مابتفهموش ىف السياسه اياها  عشان
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 :حييى.د

أنتم يا: "بالذمة يا رامى بعد هذا آله تعّدىن من بني
؟ ومع ذلك مادام بنصعب عليك أآثر اهللا خريك،"بتوع األقالم

 )الشفقة(ولو أىن ال أحب الصعبانية 

 الفروق الثقافية والعالج النفسى: رامى عادل. أ

بيختاروا ام يكربوا ماديا أو )او اآرت(آل اثنني بىن آدمني 
حىت إنسانيا بيواجهوا ويستحملوا، ىف جدعنه وشرف ىف آثري من

 .األحيان، بال ضرب مثل يا عم حييى فهو واقع يومى لكل منا

 :حييى. د

 !!ياليت

 !سياسة دى يا حييى؟/تعتعة: هالة ّمنر. أ

أوقفتىن الفقرة األوىل آثريًا، وآانت بالنسبة ىل هى
:ية، أتأملها وأتأمل نفسى منها فيزيد امتناىن لكاليوم

أنا ال ،"أفخر بعجزى عن فهم ما ال أفهم: "الفقرة الىت تقول
أفخر بعجزى عن فهم ما ال أفهم، قد أعلن عجزى ىف بعض

أن/، ولكن أن أفخر يعىن أن أقبل)وىف اخلباثة آتري(األحيان 
 . أن أستمر ىف حرآة دؤوب هذا ما ال أفعله/ أتواضع

يبدو أن إعالن العجز ساعات آتري يبقى جمرد استسهال
 .ومنظرة وفرد عضالت، مش حكاية أمانة وجدعنة

 :حييى.د

واحدة واحدة يا هالة اعملى معروف، أنا أوافقك، وأخشى
أن أضبط نفسى وأنا أمتنظر بالتواضع أحيانا، ورمبا آثريا،

 .هاآيف أدرى؟ الربآة فيك يا شيخة، تكشفيىن آلما فعلت

 :هالة ّمنر. أ

 ، "افهم بعقلك أو جبسدك أو بكّلك: تقول

حمبطة جدًا، وىف األغلب ده" أفهم بكّللى"أنا خربتى أن 
 اللى بيعطلىن آتري وخيّشبىن ويتعسىن، 

أو مش/ أو مش ساحمة(والظاهر إىن مش قادرة أفهم بكّللى 
علشان مش قابلة إللى موجود عندى، مش واثقة فيه،) سايبة
كتفية بيه، مش حاّطة عيىن عليه، خايفة مّنه، خايفةمش م

 .عليه، ميكن

 :حييى.د

أعتقد أا نقلة جيدة، وأا ىف متناولك جدا، حىت لو آان
فنحن حنصل على ما نريد، مبجرد أنالطريق شائكا وطويال، 
 نبدأ، وليس حني نصل إليه

 :هالة ّمنر. أ
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آثر ما يضراختزال العامل إىل أجوبة هو أ:) مث قولك( 
 ،"حرآية املعرفة

صحيح أنا زانقة نفسى جامد ىف قصة األجوبة، واللى
انتبهت ليه هنا إن األجوبة مش هى املعرفة، لكن املعرفة هى

أفهم بكّللى وأخففاخلربة املعاشة، ده ميكن يساعدىن ىف حكاية 
 .من جرعة الفرجة

 :حييى.د

 مل والصدق،ماذا أفعل لك اآلن وأنت حتاولني هكذا بكل األ

ماذا نفعل فيمن يعرضون علينا إجاباهتم الىت تكاد تكون 
 أضعاف األسئلة 

 ويضيفون إليها إجابات ألسئلة مل نسأهلا، 

 مث إجابات ألسئلة ال تسأل، 

أنا متأآد أن ربنا سوف يدفعهم الثمن غاليا مهما تبلد
 .إحساسهم يا شيخة

 الم فرتة النقاهةقراءة ىف أح: جنيب حمفوظ: أسامة فيكتور. د

 "ال أحد يعيش ليحقق ما يريد قبل أن يعيش أصال"أرجو توضيح 

 :حييى.د

أوصيك بقراءة الشعر ىف اية النقد مرة أخرى، وهو الذى
 ينتهى قائال 

  : دموع   بال   عليه   آتبوا

 . يولِد   لم   من   عاَش   ما

رد حاملآثريًا مما نتصورهم أحياء، الواحد منهم، هو جم 
جينات بشرية إىل جيل الحق، أآثر اهللا خري من يفعل ذلك، على

وهو ينقلها إذا مل يستطع إن) اجلينات(شرط أال يلعب فيها 
 حيمل أمانتها، فليسلمها ملن بعده آما استلمها على األقل، 

 .أنت عارف آل ذلك غالبا يا أسامة

 مستويات احلضارة احملكات الساذجة: عمرو دنيا. د

عرتض على ان البقاء اآلن هو لذى النفس الطويل، املنظمأ
بإصرار، والذى ينجح ىف أن يتجنب املعارك اجلانبية، والذى

 حيسن وضع الطوبة فوق أختها 

فمازلت أرى أن آل هذا جيد ولكن البقاء لألشد افرتاسا
 .وأقسى قتال وسحقًا لآلخرين

 :حييى.د

 ليس متاما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1410
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 مع أن عندك حق جزئى،

 حىت نتمكن من االستمرار، " ال"ّأو " ال"نقول  دعنا

 وهذا ىف ذاته جدير بأن جيعلنا ننتصر،

 .أى واهللا 

الفوقى هو لألآثر افرتاسًا، لكن" االستمرار"مهما يكون 
تذآر معى يا عمرو أن هذا على حساب بقاء النوع وليس

 لصاحله،

 حنن النوع، البقاء لنا، وسننتصر 

 ما رأيك؟

 سياسة دى يا حييى/تعتعة :ناجى مجيل. د

ال أوافق على خلط مفاهيم السياسة لدى العامة مبفهوم
السياسة آما أوردته ىف آخر فقرة من حتريك الوعى وتأثريه
على اآلخرين وامتداده فتأثريه ىف اتمع هذا صعب على

 .العامة

 :حييى.د

 ! صعب صعب

 ماذا نفعل؟ 

 مث إيش عرفنا؟

أفرض حساباتى على مستوى فهم لقد توقفت يا ناجى عن أن
 القارئ،

 ايش عرفنا؟ 

  صعوبة احلياد وضرورته: حافظ عزيز. أ

الرعاية واملسئولية: هذه املواصفات منها مثال: اعرتاض
فاظ على املسافةوأن يكون ىف املتناول والقدرة على احل

–والتحرك املرن املتاح طول الوقت وآذا احلضور ولو ىف الوعى 
 . لالستشارة دون فرضها 

مواصفات الوالدية ىف الوعى العام ال تنتبه: مالحظة أخرى
إىل مسألة القدرة على احلفاظ على املسافة وآذا التحرك املرن

ىف عالقة املتاح طول الوقت، ناهيك عن أن املعاجل حالة آونه
مع املريض سواء آان يلعب دور الوالد أو ال، جيب أن حيافظ
على املسافة وأن يتصف بالقدرة على التحرك املرن املتاح طول

 الوقت وهذا من شأنه أن خيلق نوع من االلتباس 

 :حييى.د

 مل أفهم ما تعىن حتديدا
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أقّدر اعرتاضك على صعوبة حتقيق آل ذلك، أو حىت بعض ذلك،
 ،"ماال يدرك آله ال يرتك آله"ان والدى يردد لكن آ

أنا أآره املثالية آما تعرف، لكن أن ترسم صورة 
حقيقية وجيدة للمفروض، ال يعىن أن تلتزم بتطبيقه فورًا،

حنن حنصل على ما نريد مبجرد أن"راجع رّدى على هالة حاال 
 "نبدأ، وليس حني نصل إليه

 . لكن معك حق

 مستويات احلضارة : تعةتع: حييى جعفر. د

الثورة الىت تعطل ما هو قائم قد تؤدى إىل ما هو: وصلىن
 .أسوأ ولكن هذا يؤآد ضرورة الثورة بشكل آخر 

 :حييى.د

 أوافق

 فقط أذآرك بأن احلسابات صعبة 

وتبادل أطوار نبضات التاريخ بني الثورة والشرعية
ت، وعالقىت، ولوال الوق"اإليقاع احليوى"تذآرنا مبنظوماتى عن 

:السيئة بالتاريخ، لوضعت فرضا عن اإليقاع احليوى بطوريه
 . عرب التاريخ" امللء فالبسط"

 2008-2-7) 31احللم (حممد نشأت . د

 :تساؤل

  ب حمفوظ ؟ملاذا املرأة غالبا هى حمور أحالم جني -1

 هل للكالب مدلول معني هنا؟ -2

 :حييى.د

وهو عندى مازال حيا على فكرة –حىت لو آان شيخى حيا  -
 .وسألته ملا أجابىن على سؤالك األول –

هى آالب مفرتسة: أما الكالب فهم الكالب يا حممد، وهنا -
مستعدة للنهش قتال وظلما مبجرد إشارة من صاحبها ىف البيت

األسود، هذه الكالب املفرتسة هى ىف آل مكان، لكن األبيض أو
 .أبدًا، حنن األقوى مهما آانت مفرتسة

 2008-2-17) 32احللم (حممد نشأت . د

ىف اليمن" بالعمل"اجلنة  ملاذا عرب جنيب حمفوظ عن: تساؤل
 ؟)نعيم(السعيد ، مع أن اجلنة دار

 :حييى.د

، أنا الذىإن الرجل مل يعرب عن اجلنة باليمن السعيد... 
 .ما وصلىن مما ال أمتسك به طبعا  –ناقدا–وصلىن 
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 صعوبة احلياد وضرورته:حممد نشأت.د

ضفة والوقوف على  وصلتىن صعوبة احلياد وأن عدم التحيز
 .احلياد حتتاج اىل التدريب واملماسة واملراقبة

 :حييى.د

 طبعا... 

 صعوبة احلياد وضرورته   :حممد نشأت. د

بالنسبة للمريض تؤثر على عالجه؟ ) املمارس دين( هل معرفة - 1

 ؟ وهل يوجد حاالت يفضل فيها اخفاؤه

 :حييى.د

 طبعا تؤثر، 

أنا أرى أنه من األفضل أن تكون لدينا الشجاعة لنبدأ
منها أو رمبا نضطر أن ننظر بعض الوقت مث ننتقى إلعالا

 الوقت املناسب، إن آانت امساؤنا ال تدل عليها، 

عالن املسئول يا حممد يفتح باب أن نتحاور مبا منلك مناإل
شرف ومسئولية، فنحل الصعوبات فعال، وحنن على يقني من أن

الطيب املسئول" العالجى"اهللا سبحانه الذى مجعنا ىف هذا املوقف 
هو أرحم وأعدل من أن يفرقنا هناك، رد أن أهلنا أثبتوا

 ديننا حبسن نية جدا،

تنشيط حرآية: االشراف على العالج النفسى: حممد نشأت. أ
 إىل أين؟: النمو أثناء العالج

ماذا إذا طلب املمارس من: املثال املعروض ىف اليومية
  !!من غري وضوء مثال ؟ أو أوصى بالصالة..املريضة خلع احلجاب

 :حييى.د

ال يطلب من املريضة خلع احلجاب) الطبيب أو املعاجل(املمارس 
ا هو يناقش رغبتها أيا آانت، وحياول أن يصل إىلأو لبسه، وإمن

 .داللة ذلك، ومعىن ظهورها ىف وقت معني من تطور العالج

أما الصالة بدون وضوء فهى جائزة ىف الضرورة آما تعلم،
فال ضرر وال ضرار، آما أن املسألة ليست فتوى شرعية، ولكن

دولالبديل عن ذلك عند بعض املرضى الوسواسيني خاصة هو الع
عن الصالة ائيا، فأيهما أفضل أن يكسر املريض هذا احلاجز
تدرجييا ؟ أم نرتك املريض خيتىب وراءه؟ حىت لو مل تكن الصالة
مقبولة بدون وضوء، أو حىت لو ميكن للمريض التيمم، فرتك

 .ال حيل اإلشكال) وهو البديل األسوأ(الصالة متاما 

صالة، الذى قلته هووأخريا فإن املسألة ليست صالة أم ال 
جزء من ختطيط عالجى سلوآى، وحني يسرتد املريض صحته، وما يكفى

 .من إرادته خيتار ما يشاء وحسابه على اهللا
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 )2008-2-19(بريد اجلمعة /حوار:حممد غنيمى.أ

اتسع مع أنىن تصاحلت مع أفكار مسيحية رائعة أخرى ..."\
 "نيمهبا أفقى مثل أن اهللا واحد ىف ثالثة أقا

 !آيف؟ ولكن! وما املانع... 

 :حييى.د

 ما املانع ماذا؟ ما املانع أن أتصاحل؟  ·

 .ال مانع 

 أّما آيف؟  ·

عقل طفل مل يلعب فيه الكبار بغبائهمفبمجرد أن تستعمل 
سوف تعرف أن اهللا سبحانه يهدى للىت هى أقوم، وضيق أفقهم،

 .الرحيم والىت هى أقوم هو أنه العدل الرمحن

 أال يكفى هذا حىت تعرف آيف ؟

 )2008-2-19( مستويات احلضارةحممد غنيمى . أ

الذى بإصرار، املنظم البقاء اآلن لذى النفس الطويل،"
 ينجح أن يتجنب املعارك اجلانبية، والنشاطات الدائرية حول

الذى حيسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار نفسها،
 " .ارتفاع البناء مدى باستمرار دون أن ينظر إىل

 احس أىن آنت أعمى وبدأت افتح؟ آلما قريت آالم حضرتك   يا سالم

 :حييى.د

وددت لو أنىن مل أنشر السطر األخري ىف تعليقك، لعلك تعرف
أنىن حذفت منه مجلة أخرى خجلت من نشرها، لكىن جتاوزت مقاومىت

 ه، ألطمئن علنا أن آلماتى تصل ألصحاهبا وتفعل هبم ما أمتنا

مث إن تكرارك هلذا املقتطف ذآرىن ببناء اهلرم، برغم ما
 .عندى جتاه ذلك من حتفظات

الشعىب حضور ىف الوعى؟ أم ديكور الرتاث: حممد غنيمى. أ
 )2008-2-13(للحكى؟

التخلى عن إلشارة إىل أننا حباجة ماسة أيضا إىلالبد من ا
بعض السلبيات املوروثة ، وهذا ـ أظن ـ لن يقلل من صدق

 .اإلطالق متسكنا برتاثنا على

 :حييى.د

 وملاذا بعض السلبيات وليس آلها؟

* * * * 

 )تكملة حلوار اجلمعة املاضى عن الذل(ملحق احلوار 

 2008-2-17 املرضى) 1(لعبة الذل : حممد حييى الرخاوى. د
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افتقدت معىن هامًا للذل، أو هو احدى دالالت مصطلح: مالحظة
عندى على األقل، وهو الذى يشري إىل تلك اهلزائم الىت" الذل"

ن مغرية إذا ماتكاد أن تكون قامسة، تلك الىت ميكن أن تكو
أن يرتك هللا وحده مسألة  ،"هللا"استطاع اإلنسان أن يقبلها 

االنتصار واإلذالل، حىت ولو بدا ىف الطريق منتصرون من األسافل
 . القاهرين

ال أعتقد أن أحدًا ينمو دون خربات زلزلة مثل هذه ، وقد
افتقدت الرتآيز على هذا املستوى ، لصاحل مستوى أآثر نفعية

 . متت اإلشارة إليه أآثر ىف هذه اليومية  هو ما

اليذل أحد نفسه ألحد إال وآان وصوليًا أو اعتماديا، فمن
اختار أن يوجه هزميته هللا ووجه ذله هللا ليس إال أحدًا أدرك
ضعفه، وحاجته، وهامشية املعارك اجلانبية الىت جيره إليها

دراآه،واقعا فنما بإ) أى ضعفه وحاجته(اآلخرون، فاختارمها 
 ورمبا حترر بالقبول أو بالتسليم 

 أو ليس ذال أال يتغري أحد باختياره؟، مث

أو ليس اختيارًا أال يكمل الطريق إال باختياره 
 ) تسليمه هبذا الذل/ مبوافقته (

أعلم أن التسليم ليس من شيمكم وال مما تقبلون، ولكنىن
أصر عليه متجاوزًا ما قد يلصق به من دالالت هروبية

 وحسب  –ليس آذلك  –استسهالية، فهو على الرغم من ذلك 

 :حييى.د

 أحرجتىن يا شيخ ! ياه يا حممد 

تصور يا حممد أنىن أجتنب احلديث هبذه اللغة منذ مّدة
طويلة، جتنبت احلديث عن اهللا عز وجل، بنفس املعىن الذى أتصور

 أنك تقصده ملا أعرفه عنك، عرب حواراتنا القليلة، وبدوا

لعلك تعرف أنك مبجرد أن تذآر لفظ اجلاللة، يصل إىل املتلقى  
موقع مفارق متعني، دون أن ميّرىف موقع غري ماقصدت إليه، 

 . ، هو ينفصل عن نفسه، مبجرد أن يسمعه، إىل ماال يعرفبوعية

ال أريد أن أرد عليك أآثر من هذا اآلن، لكىن أوصيك، خاصة
اإلشكال، سواء وأنت تعرب عنبعد رحيلى، أن حتاول أن حتل هذا 

نفسك وختاطب الناس، أو وأنت تراجع بعض ما ترآت مما مل يسمح ىل
 العمر بنشره، أو مراجعته، أو توضيحه، أو تصحيحه 

أمحلك مرة أخرى أعباء جديدة، لعلها  آسف يا حممد، عدت
هى هى الىت قلت فيها، وآسف للتكرار، فقد نشرت القصيدة

  )حوار بريد اجلمعة( 2008 -1-11يومية آلها ىف 

 العده   قبل   سيفك    سلمتك"

 الوحده   قهر   من سرى    أشهدتك

 ضيزى   القسمة
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 !!الكلمة؟عبءعىنحتمل

 !!الظلمة؟   لجبا   أمام   النور   هبر   من حتميىن 

 !!"طفال؟  -ولدى   -ترعاىن 

 عاما؟ 39هذا قبل   –اآلن  –هل آنت أرد على تعقيبك 

 !!رمبا  

 2008-2-20) 3(لعبة الذل : ماجدة صاحل. د

إنه رمبا آان من: وهى" طاملا فكرت فيها"وصلتىن اضافة 
يذل نفسه، أو يقبل الذل على نفسه هو يذل شخصا آخر داخله 

هذه النظرية قد تفسر ىل اشتياق إحدى مريضاتى لذل
وبعد أن) يعايرها مبرضها النفسى  آان دائمًا(زوجها هلا 

 .اآتشف سلوآه جتاهها أمكن أن يكون أآثر احرتاما هلا 

 :حييى.د

 وإن آنت أوافقك من حيث املبدأمل أفهم جيدا ماذا حدث؟ 

 2008-2-18) لعبة الذل(أسامة عرفة . د

 عليه، بقدر رفضى للذل بقدر ما وجدتىن متلبسا بالصرب
لكن الرفض مل فلم أجد إال رفضى لنفسى و للذل و للصرب عليه،
و قلت ىف عقل يغري ىف الواقع شيئا سوى مزيد من املرارة،

 "حلد تاني نتذلما ِنتذل لبعض أحسن ما ": بايل

و لقيت لكن هذا قّلب جوايا فيض غريب من عدم الثقة 
جايز يكون أشرف أو أريح من االضطرار للذل: نفسى باقول

 .بقى طب، وبعدين إختياره،

 :حييى.د

نتذل) "ما مل أنشره ىف نص آالمه(تذآرىن برامى وهو يقول 
حييى،  ، حاسب يا اسامة، وحاسب يا رامى، وحاسب يا"خباطرنا أحسن

 وقاك اهللا يا أسامة وإيانا من آل هذا فعال،

ال أتصور أن الذل هو حتم طبيعّى حىت نرضى به، ونتحمل 
مسئوليته هبذه الصورة الىت أثارهتا هذه اللعبة الىت آملت

 .معظم من جترأ وآان شجاعا ولعبها أو فّكر فيها، أو ختيلها

اإلقرار بأن يبدو أن املسألة حتتاج إىل عودة فعودة مع 
الرؤية مهما آانت صعبة ميكن أن تساعدنا أن نتغري، فتكون

 .هى أشرف من الذل اخلفى على األقل

 اجلزء األول –األسوياء ) 2(لعبة الذل : الشاذىلحممد . د

الذل، نغطيه أحيانًا باعتبارنا لهالزلت أرى أن قبول 
 أنه نوع من التنازل املؤقت والتدرحيى آخطوة مبدئية

واستعدادا للنهوض، أظن أن هذا ليس خداعًا، إنه باألحرى خط
 دفاع ميكننا من التحمل وليس آقبول؟
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 :حييى.د

اخلطورة ليست ىف التنازل املؤقت أو الدائم اخلطورة ىف فتح
ى هذا ىف اخلفاء، أما حكاية خط الدفاعهذا الباب، أو أن جير

 .فهو أيضا من حقك وحقى، لكن من يضمن

 اجلزء الثاىن –األسوياء ) 3(لعبة الذل : حممد الشاذىل. د

من يذل نفسه أو يقبل الذل على نفسه، هو يذل آخر" 
  "داخله

يوميات(أحاول ربط هذا الفرض بالشعور بالذنب والندم 
 س االجتاه، ، رمبا يدفع ىف نف)سابقة

إما حرآة بناءة أساسها الرفض وعدم الوقوف، وإما موت
 أو مجود؟

 :حييى.د

 أوافق على الربط 

ولكىن أضيف إىل الرفض وعدم التوقف أننا إذا قبلنا الذل
مضطرين ولو لفرتة، ليكن أمل القبول الواعى هو صمام األمان،
أما القبول السرى، أو القبول دون أمل، فهذا هو اخلطر

 .بعينه

 اجلزء األول –األسوياء ) 2(لعبة الذل : هالة ّمنر. أ

إحنا ليه ما بنتحملش التناقض للدرجة ده وبنفضل
، رغم إن الوعى بالتناقض وجدليته قد يثري"أو/إما"

الطمأنينة ويهدئ من النزاع والتنازع جتاه النفس وجتاه
لوحش،اآلخرين، خصوصًا إّن الناس مش داميًا بّتطر مخ على ا

ده فيه ناس ما بتشوفش ىف نفسها وىف غريها تقريبًا إال
النصف الفارغ، طب ىف احلالة ده رؤية املالن بيخض قوى آده
ليه؟ خطرت ىف باىل إجابة عامة قد جتب إجابات أخرى وهى

الفعل والتحريك الداخلى وحىت اخلارجى ثقيل/إن احلرآة
نفضل نرآن ىف احلتةوجمهد ومتحدى وقد يكون حمبطًا، وإننا ب

اللى بنرتآن فيها أيا آانت وبالش رؤية ووجع دماغ والذى
 .منه

 :حييى.د

أوافقك على ما خطر ببالك، خاصة ىف آخر تعليقك، شكرًا
قبول التناقض، أنا موافق عليه من حيث املبدأ، بل أدعو
إليه طول الوقت، وأدافع عنه، لكنىن دائما وأبدا أؤآد

قبول التناقض آحرآة مؤملة حافزة: ضرورة التفرقة بني
مسئولة، وبني ادعاء قبول التناقض الذى اليكون إال تسوية
مائعة، وتلفيق خامد، حىت حكاية النّصف امللئ والنصف

ىل حتفظات عليها، وميكن مراجعة ذلك ىف أراجيزى الفارغ
النص الفاضى والنص: "أغنية هبذا االسم( لألطفال
 )اخل"..املليان
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 هالة ّمنر.أ

تلعب اللعبة) األسوياء(برجاء توضيح برضه طب ّملا الناس 
ىف الّلى، لوحدهميعملوا إيه ) بالصدفة مش باالضطرار(وتشوف 

 وبالّلى، شافوه؟

 :حييى.د

 ؟"ناس"ل أن أحداًَ ميكن أن يعملها لوحده، بغري ومن قا

قلت مرة، الناس دواء الناس، وال يوجد حل آخر واهللا
ىف –إذا آنا نستأهل  –سيدخلنا ) وأآرر(العظيم، ربنا 

وادخِلى* فادخِلى ِفى ِعباِدي(أن يدخلنا جنته،   عباده، قبل
 ) جنِتي

 :هالة ّمنر. أ

ار إىل الذل ومشارآتنا فيه وإحداثهحقيقة االضطر: عمومًا
جتاه غرينا فعال ما آانتش جلية وصارخة آده قبل قراءة يوميات
الذل، يعىن أنا مثال ما آانش الذّل ىف مفردات وحدود ما أتصوره

 وأقبله على نفسى، وأتاريه شّغال وأنا مش دارية،

الطرخمة وإّنى أآون فرجة أوحش عندى من الوعى بيه
 . الذات إننا آلنا ىف اهلوا سواوخصوصا ب

 :حييى.د

 .يا هالة واحدة واحدة، ال تؤمليىن معك أآثر

 )2008-2-19(مى حلمى لعبة الذل . أ

 متدح عمله بأن  ال ختدع العامل البسيط"\

 "\ّمشر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا 

   ..!!اه لوحترآهم هذه احلكمة، النضبطت

 .وسأآتفى باإلشارة دون حتديد

 :يىحي.د

 مل أفهم متاما، االشارة إىل ماذا؟ إىل مىت؟

 ّحترك من؟

 لكنىن موافق

 اجلزء األول: األسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

يا ترى هذه األلعاب بتحصل بتلقائية فتحرك الوعى أم
 يشوهبا القليل أو الكثري من العقلنة فتفسد اللعبة؟

ع الذى ال يشاركالقارئ أو املستم  وما تأثريها على 
 ويقوم بتكملة العبارة، هل حترك وعيه أم ماذا؟
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 :حييى.د

 آله جائز، 

 األسرع أصدق،: حسب جتربىت أعتقد أنه

آلما استجبت للعبة دون تفكري، آنت أقدر على اآتشاف 
 ما ال تعرف

 اجلزء األول: األسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

فردى ولكن وجدت أنه ليس هلاجربت أن ألعب هذه األلعاب مب
نفس إحساس ِلعبها وسط جمموعة، وال حسيت فيها بزنقة ألىن مش

 .مفضوح قدام حد

 :حييى.د

 عندك حق يا أسامة، لكن آله ينفع، 

 .فقط جرب من جديد وقل لنا

 اجلزء األول  األسوياء) 2(لعبة الذل : عمرو دنيا. د

تذل لقيت نفسىبعد ما آنت فاآر نفسى مابتذلش ومش ممكن ا
 باتذل وباتذل آتري قوى وربنا يرمحنا برمحته بقى وناخد بالنا؟

 :حييى.د

 ياه ملاذا هذا؟ 

يارب هل أخطات ىف حق الناس حني نشرت هذه احللقات الثالثة
 عن الذل؟

طيب يا عمرو، ادع ىل أن آخذ باىل معك، وندفع الثمن،
 لنخفف اجلرعة باستمرار

 مع األسوياء اجلزء الثاىن) 3(الذل  لعبة: مروان اجلندى. د

حضرتك،) أثناء الربنامج آانت استجابة(اللعبة العشرة 
 :حتتاج توضيحا، حضرتك قلت

يسرت  نفسى إن أحنا ننسى اللى حصل ىف احللقة دى، وربنا"
 ليه؟. وخنليها متغطية آده أحسن

 :حييى.د

  بالذمة، بيىن، وبينك أليس هذا هو ما تتمناه أنت اآلن؟

 أنا أشفقت يا مروان على نفسى وعلى الناس، وحنن نلعبها

وجاءت االستجابات، والتعقيبات األسبوع املاضى، وجزء من
 !!.هذا االسبوع، تؤآد صدق إحساسى، وتوقعاتى

 )الذل(  :رامى عادل. أ

 وانا واحد( ال ىل وال لكم اانني .الذل ليس اختيارا متاما
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تهم، وليس جمرد جيعل آالمنا خفيفاحرتم بعض اجتاه) منهم لالسف
والذل بيدى ارحم من ان. هللا حاشا). منهم(وربنا حيفظنا 
مش ميكن عمرو يكون غشيم ويقصف عمرى بقصد. يكون بيد عمرو

فنتجاوز الذل -سوا  –أو من غري، ولكل ذل مير وفرتة، نطاطى 
دنا) !!!!!!انت مكشملي؟(على اهللا ينفع يا عم حييى . معا

 فّكها بقى سالم. اصلك مكشملي. غصب عينباضحك 

 :حييى. د

يا رامى مازلت أتابعك بشغف ضد آل االعرتاضات، وإن آنت
 :ال أرد إال على أقل من عْشر تعليقاتك، وإليك هذا الرد

لكن ماذا نفعل لو تعودنا على!! واهللا فكرة         ·
 .إذالل أنفسنا، مث أمسيناه شيئا آخر

ليس عندى أى ضمان. نطاطى سوا"اية دعك من حك        ·
 إلمكانية أن نتجاوز الذل معا

، إذا"مكمجنى"بالعافية، لعلك تعىن " مكشملى"فهمت    ·
آان ذلك آذلك، فلك مثلما قلت، حىت نرى من الذى يستطيع أن

 !أآثر) ِمن جدلغْة(  يجدِلغ

 ما بني قوسني أضفته اآلن -
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