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 مقدمة

آدت أؤجل احلوار هذا األسبوع حىت أآمل لعبة أول أمس عن
،"أنا واحد وال آتري"الوجود والتعدد ىف الكيان البشرى 

ألننا مل نعرض إال لنصف االستجابات، والفكرة شديدة اجلدة
واحلساسية، وأيضا ألن أصدقاء هذه اليومية تناقصوا بشكل

اما لكرمهم، وتقديرا آلرائهمواضح، ولكنىن عدلت احرت
ولينتظرنا من يريد أن يتابع حلقة أول أمس عن الوحدة

 ).السبت(والتعدد إىل الغد 

  .:........عدىل الشيخ. د
About love \"for the teens\" and often others 

MAN is closer to his emotions and so worthy to earn the 
originality in love and following your concept of 
movement that you end up talking about all the time I 
believe that man is the one going "in and out" all 
through the length of the relation…. 

  !):قمت بالرتمجة رغمًا عىن(ترمجة 
،")املرأة"من (أقرب ملشاعره " الرجل"أعتقد أن ...

اىل فهو األحق ان يوصف باألصالة ىف احلب، مث حسبوبالت
الذى طاملا تردده لنا، أعتقد أن" احلرآة"مفهومك عن 

الرجل أقدر على ممارسة برنامج الدخول واخلروج طول مدة
 ......العالقة

 : حييى. د
 هوIn-and- out- program"  اخلروج- و–برنامج الدخول "

خيتص به ذآر أو أنثى، حننأحد قوانني النمو األساسية، وال 
 ندخل ىف النوم وخنرج إىل اليقظة، ندخل ىف احللم- بشرا –

وخنرج إىل) الرحم(وخنرج إىل النوم، ندخل إىل البيات 
 أما حرآة الرجل آما وصلتىن من–) الواقع(الشمس 

تصورك، فهى أآثر اتساقا مع فكرة متاهيه مع احليوان
صل إىل هدفه الراسخاملنوى اخلائب القلق الذى لكى ي

، يصطحب معه آالف من احلاشية ورمبا)البويضة(الواثق 
 .مث إنه يدخل وال خيرج!!! .. الرعية، ويا ُترى
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الرجل الذى ميكن أن يساهم ىف ترسيخ احلياة اإلنسانية
بعالقاهتا األصيلة املتشابكة هو الذى تصاحل مع أنثاه

حالة آوا ىف جدل متجدد مع رجولته، ولكنه"بداخله، 
 إال–مث إنىن مل أتناول بعد  ".ر القلق املغرورليس الذآ

مراحل وآليات النمو من وجهة نظرى، اللهم إال ما–عرضا 
أشرت إليه فيما يتعلق مبفهومى عن الفطرة آحرآية ضامة

"التعدد ىف واحد"جدلية، الذى يشغلىن اآلن هو تقدمي فكرة 
مدخال إىل الفصام، ولو أا أيضا مل تتضح بدرجة مناسبة

 يوسف عزب،  آما يبدو من حتفظ اإلبن

 )محالة عصا: عن الفصام) (الفصام(يوسف عزب . أ
بالتعدد بعيدة شوية،) عصام(عالقة احلالة ........... 

 .للتعدد أو ليست هى احلالة النموذجبة

 حييى . د
يا عم يوسف، وهل أنا قلت أو أشرت أا احلالة

 الفكرة املبدئيةالنموذجية؟ لقد عرضت هذه احلالة ألوضح
عن تعدد الذوات، ألوضح أننا، حىت نفهم الفصام، علينا
أن ُنلم مبدى عالقته بفكرة التعدد الىت أوضحت بعضها بعد

يومية( ـ ")عن الفصام "10-30يومية (: ذلك ىف يوميات
بعض أحوال عصام" الفطرة، والقشرة واالنشقاق "4-11

!اإن مل ننجح فلننجح مع أنفسن "11-5يومية ( ـ )2اجلزء 
 )3بعض أحوال عصام اجلزء 

حىت ىف حلم حمفوظ أمس استعملت فكرة التعدد ألقرأ احللم
، وأنت تعلم أنىن سوف أواصل شرح هذه الفكرة)12(رقم 

 .رمبا طول الوقت، أو طول العمر

وما دام تعليقك هبذا اإلجياز، ورمبا البخل، فسأسطحبك معى
 .تإىل طالقة آرمي املتعددة املداخل والتوجها

 )غريهم غالبا(و" للشباب"آرمي شوقى عن احلب . د
يف السؤال الرابع هو اهلرمون الذي تقصده السائلة...

، فعلى قدر علمي ال  oxytocin األآسيتوسني على ما أعتقد
 هرمون يدعي اآستوبني و رمبا هى غلطة مطبعية؟ يوجد

 حييى . د
ال فرقأنا أعرف يا آرمي، لكنىن ترآت اخلطأ آما وصلىن، و

عندى بني األآسيتوسني واألآسيتوبني، آلها أمساء ينبهر هبا
الناس ألا التينية توحى حبقائق علمية وراءها، لقد قصدت
ىف الرد على احملررة الشابة دون تصحيح حىت أنبه إىل خطورة
اختزال أرقى ما وصل إليه البشر وجدانًا نابضًا، إىل

أردت أن أعرى هذامفعول هذه املواد أيا آان أمسها، 
االختزال شبه العلمى، أنا أحيانا يا آرمي أداعب مرضاى
حني يسألوىن عن سبب ما عندهم  بعد أن يكون قد وصلهم من
زميل أو من اإلعالم مثل هذا الكالم عن تغري آيمياء املخ،

 Rozzeblabineأحيانا أقول هلم إن عندهم زيادة ىف الـ 
hydrochloric نتخلص من هذه الزيادة، أقول فيسألوىن وآيف

 ، مث أشرح املداعبة آيف أن Mehallabimaمبعادلتها مبادة 
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،)األرز باللنب(الكلمة األوىل مشتقة من الرز بلنب 
التخطيطوالثانية من املهلبية، فنضحك، مث نبدأ معا ىف 

 دون إمهال دورالعالجى للعودة إىل املسئولية واحلياة
يتوسني، أوالدواء، ولكن دون حاجة إىل هذا اللعب باألآس

 .األآسيتوبني وما شابه

هل تتصور يا آرمي أنه يوجد من يدافع عن هذه النظريات
املختزلة ويتحمس هلا، ليس من شرآات األدوية فحسب، وال من
الزمالء الطيبني، ولكن من املرضى واألسوياء أيضا، رمبا
استسهاال واختصارا، بديال عن الوعى حبرآية الوعى وزخم

 حبرآية الوجدان بالماالت مسرة وشرف الوعىالعواطف واحت
حتديد أو تسمية، وآذلك بديال عن آالم التواصل البشرى

وآل هذه هى الوسائل األهم واألرقى حىتاملتعدد املستويات، 
آما خلقنا اهللا بفطرتنا" بشرا"نستمر حنيا ونشعر 
 وآيميائنا وتوجهنا؟

– للعواطف وهم يصفون من ينقد التفسري امليكىن الكميائى
  بأنه جاهل، بل وضد العلم؟–مثلى 

 )غريهم غالبا(و" للشباب"عن احلب : آرمي شوقى. د
األقوى بيولوجيا  لفت نظري فرضك عن املرأة باا

وإنسانيا وحاضرا، و أن الرجل أقل التحاما باملسرية
 . ناتج عن خربتك العملية آما ذآرت التطورية و ذلك

 آالم قدمي وحمسوم بعوامل آثرية أشهرها تفوق املرأة بيولوجيا هو
ماليني  اقتصاديات اجلنس حيث تساوي بويضة شهرية واحدة من املرأة

 .....احليوانات املنوية اليت ينتجها الرجل يوميا

 حييى. د
.اآتفيت هبذا اجلزء من محاسك، ألضيفه للرد على اإلبن د

 )قبالأنظر (عدىل الشيخ الذى غاظىن وهو يكتب باالجنليزية 

 آرمي شوقى . د
 (The Secret)واخريا أتشوق لسماع حديثك عن السر... 

the law of attractionفانا يل قصة تتجاوز السبع 
سنوات مع هذه الكتب الىت آنت أمجعها بالكيلو، و قد

بانتظار رأيك ألنه لدى...قرأت معظمها على ما اعتقد 
 .أقوله يف هذا املوضوع ما

 حييى. د
 )حاحيصل(سيحدث 

جنون صىب تنـاَثر،: من أرشيف ما مل ينشر(آرمي شوقى . د
 )فتجمع فتجمد،

مشروع جمنون و هو و حظه إذن فكل واحد منا هو.... 
 ).هذا ما وصلىن من قولك... (وابوه وأمه و بيئته...

الكثري ىف"\اجلنون الصريح، هى احرتام  أول خطوات الوقاية من"
من خالل األحالم الفرصة للتناوب والتعبري، وإعطائهم "\داخلنا

 "بل آل ذلك معا  أو اللعب أو اإلبداع،
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 حييى. د
شكرا القتطافك رأىي هذا، فأنا أريده ان يصل إىل الناس

 ".بل آل ذلك معا"مكررا، نعم 
 آيف نوصل آل ذلك معا، إىل أصحابه معا؟

 آرمي شوقى. د
 )"وهذا املقتطف ايضا من آالمك( 

لفاعلة بقدر ما يوقفاجلمود هنا يوقف احلياة ا..."
دفاع ضد مزيد من التناثر عكس حرآية التناثر، وآأنه

 ".ما يعتقده آثري من األطباء ويعتربونه هوة التدهور

ا تعليق عندي غري إنه تفسري مجيل للتصلب الكاتاتوني مل"
 ".أآن ألصل إليه يف حياتى

 حييى. د
وأنا أخاطب املرضى. لقد وصلت أنا إليه بالصدفة...
تصلبني مجودًا آأم مجاد، إال ملعة متأللئة ىف العيون، وحنيامل

ُغصت ىف هذه العيون جاوبتىن، قالت ىل ما يكفى، فرددت مبا
التخاطب بالعيون يا آرمي من أرقى مستويات. تيسر

عينا) ستة عشر (16التخاطب، وقد آان سبيلى لوصف لغة 
 وحني آان هؤالء املرضى يفيقون"أغوار النفس"ىف ديواىن 

آانوا حيكون ىل عن الذى آان بينا، وقد يتطرق احلكى إىل
التصريح بأن هذا السكون التجمدى الذى آانوا فيه مل
يكن إال احتماًء فعال من التناثر، ولعله هو ما يقابل

ياء ورمبا هو ما ترمز له قصصالبيات الشتوى لبعض األح
 .أهل الكهف

عن القشرة والفطرة والتعدد) 3(عن الفصام ( آرمي شوقى. د
 )والواحدية

ىف شرح مفهوم تعدد الذوات ساعدىن بال شك ىف االستفاضة....
ظل يؤرقىن ملدة ليست حماوالتى لفهم نفسى و قد حل ىل إشكاال

 .بالقصرية

أمام  بالدهشة قبل أى شئإن ما يعرتيىن االن هو االحساس
هذه الفروض املتالحقة و ال ادرى هل ما تكتبه عن الفصام

علم النفس ام الفلسفة ام الدين حتديدا يندرج حتت مفهوم
 ..... هو علم مستقل بذاته؟؟؟ ام

 حييى. د
 .وملاذا التحديد؟

 هى خربتى مع مرضاى ونفسى- آما تعلم –مصادرى األوىل 
 ىف توصيل خربتى، فهى أى لغةوقراءاتى، أما وسيلىت

يتصادف أن أتصور أا قادرة على محل اخلربة، فأحاول أن
أجرب استعمال معظم اللغات املتاحة، ودائما يا آرمي

، ولعل هذا ما يفسر"التعبري فالتوصيل أعجز من اخلربة"
من الشعر بالفصحى: تعدد اللغات الىت حاولت استعماهلا

، إىل اللغة العلمية، إىل الطلقات والعامية، إىل الرواية
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 أما تِسميُة أى من ذلك فهى أمر،)حكمة اانني(اللفظية 
 .ثانوى بالنسبة ىل، وأرجو أن يكون آذلك بالنسبة لك

 آرمي شوقى. د
لعمـل أشـعة.... غدا ألحد مراآز األشـعة   وجهتوددت لو ت

قـشرتى، ولكـىن مقطعية بالصبغة على نفسى للتأآد من سالمة
ــة ــدى حرآي ــاس م ــاص بقي ــار اخل ــو االختب ــا ه ــرف م ال اع

 املتعددة، فأرجو االفادة و شكرا لك وتناغم الذوات النمو

 حييى . د
 :حلوة هذه، دعىن أقرتح عليك أن يكون املقياس هو

لدهشة، ومعاودة النقد، والكدح إىل وجه املعرفة، دوام ا 
 .مع آخر وأخرى وآخرين إىل وجه احلق تعاىل

ملحوظة إذا حصلت على املقياس الذى يقيس ذلك فـأخطرىن (
 ).ألنىن مل أعثر عليه بعد

واآلن هيا إىل الصديقة إميان الىت أخـشى أن تكـن متفرغـة
 .للقراءة واحلوار الطيب واملراجعة األمينة

  )حوار بريد اجلمعة( إميان. أ
 أود أن اعتذر عن قوىل بأن األبيات الرقيقه من.... 

هى للشاعر خليل,قصيدة املساء الىت ذآرهتا باا للمتنىب 
فتحت األوراق الىت أحتفظ فيها مطران، اآتشفت هذا عندما

 بكلمات متس مشاعرى مما اقرأه، فوجدت أن الشعر خلليل
اعتذر عن املعلومة اخلاطئة ويبدو).شعرت باخلزى(مطران 

آيف جييش وجدان املتنىب ان اندهاشك آان صحيحا عن انه
 بكل هذا احلب، وأنك لن تتصاحل مع املتنىب إىل أن تظهر لك

 .وجهة نظر أخرى، أعلم أنك متفائل وشديد التواضع

حييى. د
رفضت شعورك باخلزى، الشئ ىف الدنيا يستحق هذا... 

راد ورائع، مث إىن أشكرك ألنك عرفتىن علىالشعور، اخلطأ و
هذا الشعر اجلميل، ومن ناحية أخرى ألنك عرفتىن على مدى
جهلى وتقصريى  ىف أن أرجع إىل التيقن من أن ما ذآرِت هو

ميكن أن أحصل" سيدنا جوجل"شعر املتنىب، وخاصة أنه بفضل 
آاتبه وتارخيه،: على معلومات عن أى شطر بيت شعر

 واالستشهاد به مبجرد أن أآتبه للبحث، آان علىوتواتره
 .أن أصر أن هذا ليس هو املتنىب

  إميان. أ
"البشرية"بالنسبة لتعليق حضرتك على علم التنمية 

نبيلة جبانب التجارة، اعتقد أنه إذا آانت هناك أهداف
 فِلم ال؟

  حييى. د
 The" السر"رمبا من األفضل أن تنتظرى حىت أآتب عن 

Secret هذه املواضيع حقها- ضمنًا – وآمل أن أوىف . 
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أما حكاية األهداف النبيلة جبانب التجارة، فليس عندى
مانع، شريطة أن تكون نبيلة، وليست استسهالية أو

 بديلة،

وضع السم ىف الدسم هو عكس العثور على اللؤلؤ ىف داخل(
 ).حجارة مهملة ىف آوم قش

  إميان. أ
ام القش آمانستغل االحجار الكرمية الىت ىف اآو) دعنا(

ذآرت، وأعتقد أن جزءًا آبريا من حتقيق هذا اهلدف يعتمد
 .هذا العلم على املتلقى، وليس على الذى يقوم بنقل

 حييى. د
وجدُتها" السر"صحيح، ولكن األحجار الكرمية ىف أآوام قش 

جمرد حجارة"ملقاة على أا أجسام غريبة وباملصادفة، 
حىت أمجعها، وهى"  التلقىىف" وقد بذلت جهدًا ،"هنا وهناك

ال تزيد عن مخسة أو عشرة، وقد اضطررت أن أآسر احلجر تلو
اآلخر حىت أصل إىل اجلوهرة بداخله، وال أظن أن أصحاب
أآوام القش آانوا يعرفون أن بداخل أى من هذه األحجار

الرتآيز) وخماطر(جوهرة، وأآتفى باإلشارة اآلن إىل جدوى 
، وهذا ماسوف أتطرق إليه"آلنهنا وا"على مبدأ الـ 

 .الحقا

 )عن احلب للشباب وغريهم غالبا(إميان . أ
 : دعىن أقتطف قولك

املكسب الذى أعنيه هو أن تكون النتيجة املتجددة.…"
)أحد الطرفني(هى أنىن العالقة  املتزايدة من خالل هذه

 أآسب نفسى أفضل وأنضج وأآثر عطاء وأصرب أملا وأوسع
داعا، وأن يكتشف الطرف اآلخر بنفسهوعيا، وأجهز إب

يكسب نفسه: بنفس احملكات تقدمه من خالل العالقة، مقاسا
 أفضل وأنضج وأآثر عطاء وأصرب أملا وأوسع وعيا وأجهز

إبداعا، مث من خالل ذلك يكتشف آل منهما أن ما يتحقق له
 هو نتيجة هذه املشارآة املتبادلًة،

آلمات هبا من النور ما  أمحد اهللا انه قدر ىل أن أقرأ "
 .إليه يهدى

  حييى. د
ومع ذلك، هل تتصورين أن هذا املقطع الذى وصلك هكذا،.…

حىت أعدِته هكذا، مل يلق انتباها من آثريين وآثريات، بل
من حيث املبدأ،" الصفقة"إن آخرين وأخريات رفضوا فكرة 

حىت لو آسب منها الطرفان آل هذه املكاسب الىت جاءت ىف
  الفقرة هذه

لعلهم يفضلون أنواعا أطيب وأسهل من الوجبات السريعة
للتواصل الساخن، أو حىت املخدرات الغرامية اللذية، هم

 .رمبا...!! يرون أم عندهم حق

 )الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى(إميان . أ
 صعوبة ىف أن أآون آتري، ىف بداية اللعبة وجدت: ملحوظة
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 ).واحدة؟(وآنت أفضل أن أآون 

 حييى . د
 .أرجو أن أعرفك أآثر يا إميان حىت أتبني مْن أحاِور

 إميان . أ
بيطرى ودرست دبلومة ىف صـحة األغذيـة أنا بكالوريوس طب
 .القراءة  وحاليا ال أعمل، وهوايىت والرقابة الغذائية

 حييى . د
ال أريد أن أتدخل ىف حياتك، لكن من حقـى أن أبـدى رأىي،

واملرأة على حد سواء، بلفأنا أعترب العمل عبادة للرجل      
للمرأة بشكل خاص، والقراءة وحـدها ال تكفـى، القـراءة
تصبح حياة فقط حني نتحمل مسئولية الكلمات الىت نقرأهـا

 .على أرض الواقع

واآلن هيا معًا إىل االبن رامى لعله خيفـف عنـا بعـض هـذه
 !اجلدية النصائحية اهلادئة

 )حب للشباب(رامى عادل . أ
هجـصى، مسعـت  وبـامسعهن   ت من اللى أعرفهم   لو أى س  .....
هتقـع يف حـب احلـب، ،"احلب" يتسمى    ىف اللى ما    ده  َغزلك

 مرضى النفسى  أخر ست بنحب أنا وهى على بعض، اتعدت من        
 .إللى بافخر بيه

 حييى . د
- الذى تتحدث عنـه    –يا رامى، أنا معك أن املرض النفسى        

ذا حيتـاج تفـصيالقد يكون معديا بشكل إجياىب أو سلىب، وهـ        
، هوالحقا، ولكن إياك أن تتمادى ىف الفخر باملرض النفسى        

جمرد فرصة، ىف مرحلة، وحنن ال نفخر بـه إال حـني خنـرج منـه
 أآثر إجيابية،

الكسرة، والعجز، والرتاجع،:  أما املرض نفسه، فهو املرض    
 واالعتماد والنكوص،

لناحية فإذا خرجنا من آل ذلك بغري آل ذلك، أى خرجنا ا          
 .األخرى، وجب الشكر والفخر معا

 )حكاية صىب تناثر فتجمد فتجمع(رامى عادل . أ
.وتبقـى جـدع   . عايزك جتـدف وتتجمـع    . عايزك تعيش ..... 

 .تفضل جتدف آلخر العمر

  حييى. د
تعىن طبعا التجديف ىف مرآىب الصغرية، خشيت أن يفهم أحدهم

 .بنا يسهلالتجديف مبعناه اآلخر، ربنا يسهل يا رامى، ر

 )الفصام عصام وعالء(رامى عادل . أ
وعـايز اجتـنن،  املوتى، وعايز أعـيش،  وعايز أقابل... 

وعـايز أبقـى لوحـدى،  بالناس،   بالواقع  وعايز ارتبط 
  جتيبلى شيبسى،  وعايزك  متسول، تقول على عايز ومش
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معاها، واختانق ماما وعايز أحب .وعايز أبقى معاك
 .اتغري وعايز  أستقر وعايز  أجتوز، عايز ومش   أجتوز وعايز

 حييى . د
وال تكون" إما أو"أوافق، على شرط أال تكون املسألة 

من آل شئ دون" شوية"، وال تكون !تناقضا  فاِشال مِشال
 .استثناء أو شبع

، لكنىن ىف نفس الوقت"العوزان"أنا أدافع عن احلق ىف 
أنبه إىل ضرورة أن نتعلم آيف نتوقف عند اجلرعة املناسبة

 .ىف الوقت املناسب

 )مقتطف وموقف(رامى عادل . أ
  أروع بدمعة ) حييى عم يا( تعزف   آيف ليعّلمك... 
 حلن،

  دمعًا أنت)  حييى  عم يا( تنساب   آيف ليعّلمك
   . تبكى  وأين آيف   ليعّلمك
  وإىل  مىت؟    ترآض  آيف ليعّلمك

 .ليعلمك وهو يلّقنك دروس من اخلوف 
 ..  الدرس  آخرعكازه ىف ويديك

 . حييى تنسى العجز ياعم

 حييى . د
 "عم دهب"شكرا يا رامى أنك توقفت عن نعىت بـ 

هذا الذى سيعلمىن" من هو"واعذرىن أىن حذفت من آالمك ذآر 
 !آل ذلك

 )أنا واحد وال آتري(رامى عادل . أ
 اني مفيش خالص هو أنا واحد وال آتري دانا بيتهياىل -1

عايز يتخانق معايالى جوايا يبقى  ساعات الشخص ال-2
 ومش عارف 

 ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد ذآريات  طفوله-3
 الظاهر انه عفريت

ميكن مش طب لو أنا آتري آده إمال أنا بارفض ليه -4
  عايز

 الزم تسرتجل الست اللى جوايا بتقوللى -5

 أنا شايف املسأله مش مسألة صراع وال خناقه، املسألة-6
  لو آتري، احتمال ماعرفش أّمل نفسى أبدا أبدا إىن

 يكونش الكتري اللى جوانا مها اجلن اللى بيقولوا-7
آده بقى إىن عندى جيوش من اجلن، دانابيلبس الناس، معىن 

 جامد أوى حاسب يا عم حييى أوعى اجلنربى يعضك

 أنا آده اتلخبطت يا عم حييى لكن بيتهياىل اىن ممكن •
ضْنى وأعيش ويايا بالذوق بالراحهاستفيد بإىن أرو

 .هبدوء

 أنا نفسى الكتري اللى جوايا يتصاحلوا مع بعض بس مش
 على حساب هبه وجنالء وشيماء ودآتورة اجلامعة، 
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ووفاء، وأمل، وأنت ياعم حييى آمان هتستفيد، شد •
 . حيلك

 حييى . د

ترآت إجاباتك على اللعبة يا عم رامى آما هى دون أى
من آخر فقرتني) 9، 8(تصحيح أو ترتيب إال حذف رقمى 

 .ألما مل يكونا ألعابا ووضعت بدال منهما دائرة سوداء

أما تعليقى على إجاباتك فدعىن أؤجله أمال ىف أن تصلىن
استجابات أآثر فأستطيع أن أصنف إجابتك مع ما يصلىن

 .رمبا خنرج منها بشئ أآثر فائدة عامة
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