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 )51(מ−244

 !!قراءة النص مبا يستثريه

 ؟؟!!هل هذا يصلح نقدًا آخر

 : أخرى، ليست أخرية أتوقف ألتساءل مرة

 هكذا؟) اإلبداع(هل أآمل قراءة هذه األحالم 

هل أصر أن أواصل وأنا أشعر أن مث شيئا غري مريح، يصل إىل
درجة الرفض، خاصة حني تفرض علّى القراءة النقدية التقليدية،

 أن أقوم برتمجة النص إىل رموز وبالذات إذا آانت واضحة؟

،6، وحلم 11حلم : وغريه مثال(،)51(ىف حلم هذا ما حدث ىل 
 )إخل...  12وحلم  1، وإىل درجة أقل حلم 31، وحلم 22وحلم 

 هل مث سبيل آخر؟

 طلب املشورة

مرة أخرى، ليست أخرية أيضا، أطلب من املشارآني احلوار
واملشارآة ىف منهج جديد َالح ىل من تعقيب صديقني وصالىن حول حلم

 .نقدا باملعىن املباشر بالذات، ليسا) 51(

هذا احللم، مثل قلة من األحالم، وصلىن فاترا آما قلت،
فاضطررت اضطرارا أن أقرأه رمزا يؤرخ لنقد حرآة يوليو

، وقلت إننا مل نعد ىف حاجة إىل)رمبا قبل أن َتَتُثور مؤقتا(
نقدها رمزا بعد أن تعّرت آل هذا التعرى، وأصبح نقدها، بل

 )وأحيانا مطلوبا(مرًا متاحا ورفضها، مباشرة أ

وصلىن هذا احللم فاترا واعرتفت بذلك، مث اضطررت إىل ما
 اضطررت إليه

 .جاءت قراءتى له فاترة آذلك، سجلتها واعرتفت بورطىت

 )النص املرموز، والنقد حتصيل احلاصل؟(ما جدوى هذا وذاك؟ 

ما أن وصلىن تعقيب آل من الصديقني رامى عادل ومدحت
 انتبهت الحتمال آخر، مث قررت أن أطرح األمر آلهمنصور، حىت

 :عليكم آما دار خبلدى، هكذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1954
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أعيد نشر احللم بدال من اإلشارة إليه بوصلة:ابتداء
قد يكّسل القارئ أن ")52، حلم 51حلم " 2008-4-24يومية (

 .يستعملها

**** 

 51  حلم

وقف القطار دون وجود حمطة فتساءلت صاحبىت عن السبب
 .ولكىن مل أدر آيف أجيبها

واذا بكتائب من اجليش تطوقه فتقتحمه شاهرة أسلحتها
وساقت اىل اخلارج آثريين من ضباط اجليش الذين آانوا بالقطار

وقبض علّى فيمن قبض عليهم فرتآت. وعددا حمدودا من املدنيني
أمرنا اجلنود. وجدنا أنفسنا ىف صحراء.  منزعجة خائفةصاحبىت

املسلحون خبلع بدلنا والبقاء مبالبسنا الداخلية، ولكنهم
وضعوا العسكريني ىف ناحية واملدنيني ىف ناحية، واخذنا نتهامس

 .أننا ضعنا وانتهى األمر

 وتساءل صوت منا. وجاء قائد اجلنود ونادى علينا آل واحد بامسه

 لوننا بال حماآمة؟هل تقت -

 :فأجاب القائد بصراحة -
 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -

 . وحترك القطار فتذآرت صاحبىت

 )انتهى احللم(
 :وإليكم تعقيب الصديقني

الذى مسح له تداعى أفكاره أن أصّنُفُه رامى عادلأما 
ناقدا رغم أنفه، نتيجة ما وصلىن من تعقيبه على شعر ىل،

حرّآُهبريد اجلمعة املاضى، فقد آتب لنا ما وهذا ما أثبته ىف 
 : مايلى )51(فيه هذا احللم 

  متخفى ىف  آان  اذا  ارتعب وخاصة  شرطة  ارى أمني  حني
 .مدني  زى

من املمكن أن  أنه  اشعر  ليال -او أرآض  -  أمشى  حني
 ,خيطفوىن خطفا

  وخلل امىن   جتول   وحظر   وفوضى   انقالب   حدوث   أنا مسئول عن

 ,تقربا هللا  القفا  على  الضرب  أصبح
 .اإلتاوات  غري
 .وسباب وقصف بعويل  االرض اختلط دم  فيلم  ىف

 .حييى  عم  اخلوف واالنكماش واملطاطيه َأْسلم يا
 .نزيف حيطان الزنازين متلطخه

 .باملدافع  متسلحه  صارت  الشرطة  عربات
 .الكلب  أغرابا حنذر السعار وداء  وصرنا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1955



 01I05<I2008א – אא

 التعقيب

تسلم رامى إلغراء ترمجة احللم إىل ما يرمزبدال من أن يس
استثاره احللم) آما اضطررت أنا آسفًا(إليه بشكل مباشر 

 .وجرجره فأثبت لنا ما أثبته هكذا من وحى احللم

 وصلىن أن هذا نوع آخر من النقد، 

وصلىن أنه تقرير تلقائى ملا ينبه إليه احللم وحيرآه ىف
ضطر أن يعرض رأيه مفّكراهذا القارئ الناقد، بدًال من أن ي

 .ُمَنظَِّرًا

أآرر أن ما وصلىن من تداعى رامى على الشعر الذى نشرته
هو الذى دفعىن إىل ،")آومة رعب"املقامة األوىل باسم (هنا 

 .هذه الوقفة، وأنا أحبث عن منهج آخر

 مدحت منصور. د

مدحت منصور فقد وقع حتت تأثري احللم بألفاظه وىف. أما د
أن يعرب عن ما وصله إضافة أو تبديال قدم أعتذارهحماولته 

لصعوبة ذلك، ومع هذا فاحملاولة ىف نفس االجتاه ونقدم إقرار
 .حماولة االبن مدحت بطبيعة حماولته

األوىل فرضت نفسها بوضوح فكرت ىف االعتذار ألن رؤية احللم
 و آأىن أنقل نقال

 .أعتذر مث قررت أال 

.............. 
.............. 

 يبدو أنه نفس, قد آنت ىف قطار آخر و صاحبىت معى أيضا
ووضح أن القطار لن  توقف ىف حمطته لكننا مل جندها, القطار

,العودة فقد نسفت القضبان  يستطيع التقدم و مل يستطع
بعد فصلوا املدنيني عن العسكريني و, الكتائب حاصرت القطار 

,لنريان حتصد الكل أن أصبحنا باملالبس الداخلية أطلقوا ا
تسللت إىل الصحراء تارآا اجلثث, طفال  متلكىن الرعب إذ آنت

,آانت تنزف  ورائى أتبع خطى صاحبىت و آان ذلك سهال إذ
 .واضح أن النريان أصابتها هى أيضا

 .الصحراء آانت تسري حافية القدمني ىف هليب

عدت إىل منزىل فوجدت احلاج أبو اليزيد ىف زيارتنا يتحدث
:وأمى تكابر ىف رعب  السامة الىت ُسَنبُاد ِبَها، عن الغازات

 .لن يستطيعوا ذلك

آنت, أن قابلتها بعد عدة سنوات  مل أر وجه صاحبىت إىل
تلبس نقابا أسود يغطى, صائما و آان العطش على أشده 

مث, أرضعتىن ثديها حىت ارتويت , فهمت أنه قد تشوه, وجهها 
احبىت و قد أكها التعب و جاءص رأيت نفسى شابا ورأيت

وأنا العسكريون القتلة مبالبس مدنية و تناوبوا اغتصاهبا
 .أقف ال أفعل شيئا و مل أرها بعد ذلك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1956
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 :التعقيب

 ما رأيكم ىف هذه الطريقة ىف قراءة النص؟

أليست أفضل من القراءات الىت أقدمها حىت اآلن، وأنا 
فسريأآاد أضيق هبا؟ خاصة حني اضطر املرة تلو املرة إىل الت

 والقيام برتمجة النص ملا يصلىن رمزا غصبًا عىن؟

 هل أحاول أن أتعلم من رامى ومدحت

 أنا مرعوب من هذه الفكرة ورافض هلا حىت اآلن، 

 فماذا؟ 

 :ملحق النشرة

آسف، وعلى من سبق قراءة ما يلى: مرة أخرى: ملحوظة(
 ، لكىن عدت أثبت النص-آخر سطرين  –أن يكتفى بالتعقيب 

ىف أول النشرة، مث أثبت ما اعتربته) 51(ثبتُّ نص حلم آما أ
مبثابة النقد التلقائى من رامى، للتأآيد على الفكرة الىت

 )أريد طرحها ىف هذه اليومية املنهج، وأنتظر الرأى فيها

 النص الشعرى، ونقد رامى، والتعقيب

 آْوَمـُة رعْْب

، الوصـل   شوِك ،  وِلالق   ِجذر   عند   املكوَّم   الرعب   أيها   يا 
 الصـدِّ،   غـوِر 

  ْ. ِقف 

  . ُمطـَْهَمْة   واخليول   السـنـابِك   حتت التـُلــِقىن    

  املـتـعـدِِّد    النـابـِت   الوفـاِء   خـلـَف   واختبْئ   قْف،   
  ، ... تـنـطفْئ   ال   أحـرفا   امللوَِّن   الوْجـِه 

  .تكتمْل   ال

 .   قْف

 ملَّـا   الصبٍح وعـِى    بربيِق   حرُفـَها   املزيَِّن األخـَرى    تـطـلِب   ال 
  . ينبلْج 

 ألنَّ ,  أبًدا    يـرتـسـم   َال الذى     بعد   ُيــقـَـْل   لـم ال .. .. ، ال
 ضد ،  احلقِّ   ضد :  العـيـِن   ضـد ،  احلـرِف   ضد , اإلسـَم    ضد الـرسـَم  
  . الزاحفة   الرمـال ىف    املفيدة   اُجلَمل   يغـــِمُد   سـْهـمـًا   وجـِدال 

 حــّولـَـْك؟   ماذا   حوُل   يا

 خلَف     خاليا   املكوَِّم الّربِع    املنـسـيـِة    القـارة   شـبـه أىِّ  ىف 
  الشبْك؟ 

  صوَّرك؟   شـكـٍل أىِّ   ىف 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   1957
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  رأَســه املـطـأطـِئ    نـوَم   أيقظْت اليمامـِة    عنقاِء شـكـلٍِ  ىف 
 أفـرزك؟   قـد الذى    العـمـَر   يـنـاهـُز   السـِّياج   خـلـَف 

 يـمـلُك   ال الـذى    عـاهـَدَك   البـكـر   احلياة   آالء فبأىِّ 
 لـْك؟   آـاَن   قـْد الـذى    العـهـَد 

 الَبعـِْد   ـعـْـَدَب ،  الُبــعِد   وهـِم خـلـفََ    ميينــَك   ُأمــدد
  .فيه اآلن، ليس اآلن إال من َسَلْك  أنـت   عـمَّـا 

  !  أحـلـَكـْك   ما

   احلياء   طياِت   عمِق ىف  ,  املختبئ   الفجور   العجـز   أيها   يا
  ،  املتهرِّب   الباسـم 

  ، أغفلْك   ما

  . أشعلْك   ظلٍّ   وجَه فى ُتــخ محقاَء     مجرة للرسالِة    املهـيُأ    لسَت   

 الغامِض   للكياِن   يُك   ولـــم ،    ُتولد   ْمل   احلق   وأيـم :  قالْت   
املهجور ُآْفوا أو أَحْد، فظللَت مشروعًا تدور آما الرََّحى ىف 

  .  الشََّبْك   خلف   خاليا    املكوَّم   بؤرة الكهف

 , بالطِّـِني :  وجُهُه ى املـغـطَّـ   القمُر    فتحرَّك   

 ،  اجلـلـيلـِة   بالسحِب  

 ،    بالنـعـومـة، باللزوجة  

 .   بالـبـله ،  بالشـراسـِة

 املـخاِض   رغـم   بعُد؟   يـأِت   لـم الذى    اليـوُم   ُأجهَض    هل
 املـنـتـظْم؟ 

  ، ماُولـْد    ليوم   تبَّا

 ـجـْد،ت   لـم   لعـَـــْيٍن   تبَّا   

 ، يـعـد   مل   لقلٍب   تبا 

   ، يداْه    تـبـْت  

 ، رؤاه   ُطِمَسـْت

  . آـَسـْب   مـا     عـنـه أغـَنـى    ما

..... 

 املـُـدوَّرْة؟      القوة

 القـُبَّرْة؟   ُعشِّ   وبـقـايـا   

    لقاْح؟   بال   تـفـوُح    رائـحـٍة    وريـاُح

 سـِْعُر   التوفيـِر، دفاتُر  ،   لسـعـيدا   احلـظِّ   ودوائـُر
 الـفائـدْه؟ 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1958
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 .  اُملحاْل إىل    املآُل    آل

 السؤاْل،   ضـلَّ   عـقـربًا ُيـطـارُد    َعـقـَرُبـَهـا   دام   ما 

 اخلطِو   املتمهِّـِل   املاثِل  السؤاِل   نـحـَو   طريَقـُه السؤالَُ    ضلَّ
حبتم   املوقنني   آـلِّ   آْدح   التساؤِل   َوحن    بدوِرِه   السؤاَل   ضلَّ الذى  

 شٌئ ،  أَتى   شٌئ ,  مَضى    شئ   آمـثـلـه ليَس    احلقِّ   نوِر      الكْدح   خطِو
  ، آياْن   بال   يكون 

  . شئ   آلُّ    هو   لكنٌَّه   

 ،  األَنا   ينـتـظُر   الشرِق   حنَو   الشـوِق   بعـمِق   وجٌه

  . هـُـَنا  ليسـْت

وجٌه توارى حتت ظل الطفل جيرى خلف طيف سحابٍة أمستها أم
اِخلضر باسم اجلدة العذراء ضاعت حتت صعق سنابك اخليل الذى قد

 .ظّل جيرى بعد خط اية السبق الذى ما آان قطُّ لُه اية

ذاك الذى قد أسرجوه لغري وجهة صاحبه،...فرُس النّىب، 
أس املطأطئ ذيله حنو الشياطني الىت تلهوفرس النىب املائل الر

 عميقا بعد غْور اهلاوية

فرس النىب فراشة الفردوس سحر امللتقى عند الذى ِمشكاته
من زيت زيتون يقّطر شافيا سم املخاوف واملهارب واحملارق

   .والرؤى

 ".اَملاُوِلْد"ضاع الصدى ىف رجع ترديد النُّواِح على الفقيد 

 "آومة رعب"لى يومية تعقيب ع: رامى عادل

 ذهب ومل يعد،

 ممتطيا الضباب الشائك،

 راقدا خلف سور التيه املفاجيء،

 العقا طينة االرض اخلليله، 

 حمتدا زاعما انه الرافض األوحد،

 فرموه بغصن الفل،

 رّوعوه، محلوه، تّوجوه بتاج من خشب،

 آٍه يا قلوبا من حطب،

 غزال شرد فمال الدود وقد ورد من آل حدب،

  مل يغب، ال

 ..ماله َوَجْم 

 فقط ارتطْم

 .الٍه َوَهْن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1959
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 .ال مل يأن أن يعدَل، فقد َعَزْم

 :حييى. د

هذا يا رامى أبلغ ما جاءىن من نقد ملثل هذا الشعر الذى
 عزفت عن نشره سنينا،

وردك هذا قد يشجعىن، أن أنشر بقية املقامات ولو 
 .متباعدة

 )انتهى ما جاء بربيد اجلمعة(

 ...!وبعد 

 نقدآم؟ ما رأيكم؟ دام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1960
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 :مقدمة

سبوع موجز نوعًا، ذلك ألنىن أجلت الردود علىحوار هذا األ
تعقيبات نقد أحالم فرتة النقاهة، بعد املفاجأة املنهجية الىت
نشرهتا أمس، وقلت رمبا أمجع آل التعقيبات حول األحالم إما
يوم اخلميس القادم وأنا أطرق باب هذا املنهج اجلديد، وإما

 .ىف بريد اجلمعة القادم، فعذرا

  2008-4-25حوار اجلمعة : فةأسامة عر. د

الوسطية، بل هو عني التطرف ىف احلق ليس تطرفا بل هو عني
الدين) بالدال(الفضيلة وعلى جانبيه تطرفان أحدمها يتدرع 

أما حتريك الديالكتيك ىف العالج اجلمعى .. ال دين له واآلخر
 .جزاك اهللا عنا آل اخلري خنتلف فيه لتعميق املوقف فهذا ال

 :ىحيي. د

مرة أخرى، أوافقك حبذر شديد يا أسامة، ولكن آيف تسمى
 تطرفا ىف نفس الوقت؟: آال من الوسط والطرفني

يا أسامة، هى شهادة على أنفسنا  الوسطية الشهادة
وعلى الناس، وهى ال تقع ىف وسط أى طرفني، لكنها حرآية

حرآية الديالكتيك يا أسامة ليست فقط ىف. فاعلة متوجهة
 .منذ آانت  -بفضل اهللا –جلمعى، بل هى صانعة احلياة العالج ا

 جممل املقاالت اخلاصة بفرويد: أسامة عرفة. د

برامج آل مراحل النمو أحيانا خييل يل أننا نولد حنمل آل
مث تبدأ تنشط من خالل تفاعلها مع احمليط وعرب معطيات النمو
غري أن هذه الرتاآيب قد تنشط خارج دورة النمو وحدودها
الزمنية فتأتي متجاورة آما نرى يف حاالت الذهان فنجد

اخلامسة املريض ذو العشرين عاما يصف لنا أنه ثالثة طفل يف
وشاب يف العشرين وعجوز يف السبعني وآخر أو أخرى يصف آون

....أنثى أو تصف نصفها أنثى ونصفها ذآر  نصفه ذآر ونصفه
- منو (واملراحل) تراآيب( اخل وآيف أن الذهان يأتى باملكونات

  معا منفصلة يف مستعرض آني يتجاوز حدود التفعيل يف) تطور

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1961
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الزمن ومتجاوزحىت لقواعدالنمو على املستوى النيوروني حىت
 النيورونية إذا جاز التعبري إىل ما قبل الفعلنة

 آما ميكن أن يأتي لنا الذهان مبختلف مستويات الوعي
 ..متجاورة أو متداخلة او متبادلة

د وصف ما و صف يف حني آان معظم عمله معآيف َتَأتَّى لفروي 
 العصابني يف حني أن املدرسة الكربى تأتي من مواآبة وتأمل

 الذهان؟

 :حييى. د

ال أريد أن أناقشك اآلن يا أسامة ىف التفاصيل، وآل ما
. ليس له عالقة مباشرة مبقاالتى عن فرويد -أو أغلبه–اقرتحته 

خل ذاته، ومناألرجح عندى أن حْدس فرويد جاء من دا
التاريخ ومن قراءاته املوسوعية وموقفه النقدى، فأصبح
أقرب إىل حدس املبدعني منه إىل رصد املشاهدين، وقد َفرْحُت حني

بقدر احرتامه -على اختالفه مع فرويد –قرأت موقف جاك الآان 
َفرحت حني تعامل معه باعتباره -له حىت التقديس أحيانا

لى أنه آذلك، األمر الذى أنكره فرويدشاعرًا، وقد َنَقده ع
على نفسه طول حياته خوفا من نفيه من حظرية العلماء أآثر

 .فأآثر

 قصة مبارزة  :أسامة عرفة. د

 عندما قرأهتا للوهلة األوىل دار خبلدي عدة خواطر مث
 : انصرفت ولكن أثناء نومي حلمت بالتعليق التايل

سقوط حواجز.. ن التكثيف يف املكا.. احلرآة يف الزمان 
 ... الزمان

 !!! خيرج احلي من امليت

 ؟؟ وهي حلقت حتمل إزاي

يعىن هو آان معاه مسدس ملا هايبقى معاه: لقيتين باقول
 .. موبايل

وبعدين شفتك يف احللم بتقول يل بس ده آان جدع بصحيح و
 ...يستاهل

 تعليقات أضغاث

 :حييى. د

املستوى من الوعى،ينجح العمل االبداعى حني يدخل إىل هذا 
فيحرك ما حيّرك أثناء النوم، فننسج مما حترك ما تيسر قبيل

 اليقظة، فتشكل نوعا من النقد اجلديد،

آل شئ جائز، بل لعله نقد أرسخ وأعمق من اختزال النص 
إىل مقاصد صاحبه، أو إىل ما ميكن أن  إىل حالة صاحبه، أو

 .يرمز إليه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"   يــــوميــــــــا"   1962
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، ومايا ترى هل قرأت يا أسامة تعقيبات رامى الطليقة 
فتحته علينا من احتمال منهج جديد ىف النقد، وهو ما أشرُت

 إليه ىف يومية أمس؟ 

"العملية"تدعم نفس االجتاه من حيث  -بالصدفة -وهأنت 
 .بغض النظر عن احملتوى

 )2008-4-27املبارزة : (حممد أمحد الرخاوى. د

 اذن هو اليقني حبتم الوالدة وبالوعي الفائق قبل وبعد
 ن فلنقتل آل االشباح املسوخ املعوقني العدمينياذ املوت

داخلنا وخارجنا يتولد آل بعث وآل نشور فهو وبالقتل وحده
ابدا ابدا يف رحم الغيب خلق اخللق آي يتفجر املعين واملطلق

 . معه ولنتحسس طريقنا اليه به

 :حييى. د

 . دون شجٍب ألى حماولة أخرى "!! عالربآة"

األشباح املسوخ املوقعني"ما هذا آله يا ابن أخى 
 "العدميني

 ما هذا القتل آله؟

 .شكرا: ومع ذلك

 : مدحت منصور. د

فارق العمق بيين وبني حضرتك جعل ما أآتبه أقرب إىل أن
ساعدني فك حضرتك لرموز احللم يكون بسيطا ومفهوما آما

االستثارة آثريا يف إعادة ترآيبه بل آان السبب الرئيسي يف
 .اولةوخروج تلك احمل

آتبت  آل ما أخشاه أن هذه الطريقة يف النقد إذا ما
مبستوى عمق حضرتك أن يصلين االحساس دون فهم واضح للمعاني

 هذا جيعلين مكبال و عاجزا, آثريون وأعتقد أن هناك مثلي
التعليق و آان هذا واضحا يف) ما أحطش منطق(أمام النص 

 اخل....الذي آتبته عن آومة الرعب

 :حييى. د

بصراحة، أنا آسف يا مدحت، لقد حترجت ىف نشر آل تعليقك
، ألا"مبارزة"وآذلك قصة " آومة رعب"على آل من قصيدة 

آانت تعليقات طويلة جدا، وهبا قدر غري يسري من املباشرة، ومل
 .أجد عندى ما أعلق به على تعليقك، آسف يا مدحت، ساحمىن

"فك رموز احللم"مث لعلك الحظت أمس أنىن ضجرت من حكاية 
أسامة. وهأنذا أحبث بفضل االبن رامى عادل وفضلك مث فضل د

 .عرفة عن منهج آخر

)3من1(حنن وفرويد اآلن   :نرمني عبد العزيز حمرم. د
 مراجعة حمدودة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1963
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أرى أننا بالفعل حنتاج إلعادة اآتشاف فرويد ونظرياته
الىت مازال الكثري منها يثبت صحته ىف التطبيق العملى إىل

 .اآلن

 :حييى. د

وهل حنن نعرف نظرياته حبقها؟ أم أننا نكتفى مبا يشاع
عنها؟ وهل حنن نطبقها أم نطبق ما يصلنا منها مرتمجا أو

 مشوها؟ 

املسألة حتتاج جهدًا متواصًال بالنسبة للتعرف على ما نلصق
 . هبم ما نفعل

العملية ىف املمارسة ىف واقع  ولنحرتم ىف آل آن نتائجنا
 . بنظرة معينة -بالضرورة - ثقافتنا، وال نلصقها

مراجعة) 3من1(حنن وفرويد اآلن   :حممود حممد سعد. د
 حمدودة

ما هو: انتظر املزيد من القراءات حول نظرية فرويد
 مقبول منها وما هو ليس مقبوال 

 :حييى. د

أظن أننا تراجعنا عن مثل ذلك، حنن نقرأ قليال جدا،
 ونتصور ما ال سند له، 

أن نذاآر 1960ا وحنن ندرس املاجستري سنة آان مقرر علين 
حماضرات متهيدية ىف التحليل"بعض آتابات فرويد ومنها 

:بعد ذلك خذ عندك  ، مث"حماضرات متهيدية جديدة"و" النفسى
ما فوق" صالح خميمر مث . مخس حاالت ىف التحليل النفسى ترمجة د

ألحالمحممد سليمان جناتى، مث حتليل ا. ترمجة د" مبدأ اللذة
، هيا بنا يا حممود نقرأ باحرتام،..مصطفى صفوان . ترمجة د

 . مث ننقد فيما بعد، حني نكون أهال للنقد، لو مسحت

أما التطبيق فلم يعد مطلوبا وال مقبوال تطبيق نظريات
 . فرويد حرفيا عرب العامل 

 مراجعة حمدودة) 3من1(حنن وفرويد اآلن    :حممود حممد سعد. د

ية تعدد الذوات إلريك برين هى أقرب النظرياتأجد أن نظر
 !للمدرسة الرخاوية؟ فهل هذا صحيح؟

 :حييى. د

ال أعتقد ذلك حتديدًا، مث إنه ال يوجد بعد شئ امسه املدرسة
 الرخاوية،

من أن حتتوى ما  إن نظرية إريك برين حبْدسه الطيب، أبسط
 ،"نظرية"وصلىن وأعدت تشكيله فيما قد يسمى 

فقمت بتشكيله له جذور بيولوجية عميقة، األمر ما وصلىن 
 الذى مل ينكره إريك برين وإن آان مل يستثمره بعمق آاٍف،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1964
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 Objects" العالقة باملوضوع "أنا بدأت من نظريات 
Relationىف البيولوجى آتاريخ حيوى  ، وقد غرستها غرسا

، األمر الذى يتكررRecapitulationحسب نظريات االستعادة 
اع احليوى املستمر حسب ما أشرت إليه ىفبإيقاع جدىل عرب االيق

مث هى متتزج مع بعض Link" دراسة ىف علم السيكوباثوجى"
تعددات يونج، لكن األهم أا تتعمق معه ىف فكرة النمو حنو

دون بلوغه، وأخريا فإن فكرة Individuation" التفرد"
"إريك إريكسون"النمو املستمر عرب األزمات الىت قال هبا 

هى أيضا من أساسيات ما فتح ىل أبواب جدلية النمو بالذات
 . احليوى بأزماته املتتالية، ومفرتقات طرقه املتعددة

يذآرىن الكثريون أنه آن اآلوان جلمع آل ذلك ىف عمل واحد،
وال أظن أن هذا ممكن، وال أن أحدا مجع نطريته ىف عمل واحد،

يد الشرحومع ذلك فأنا أحاول بني احلني أن أضيف هنا، وأع
 . هناك، وربنا يسهل

 2008-4-23التدريب عن بعد : حممود حممد سعد. د

هو عالج ىف حد ذاته حىت" الطرح"هل من املمكن أن يكون 
 دون أن ينتبه إليه املعاجل ليخفف من حدته؟

 :حييى. د

 طبعا ممكن

 2008-4-23التدريب عن بعد : حممود حممد سعد. د

ملعاجل على الزمن الذى سينهىوصلىن أنه البد أن تكون عني ا
 فيه اجللسات حىت يستعد للتعامل مع عملية الطرح

 :حييى. د

 .هذا صحيح من حيث املبدأ، مع درجة مناسبة من املرونة

 مراجعة حمدودة) 3من1(حنن وفرويد اآلن : حممد شحاته فرغلى. د

 .مل أآن أعرف مقامات احلريرى هبذا اجلمال والروعة

 :حييى. د

د عرفها، وقرأها باألملانية، واقتطف منها مالكن فروي
 أعانه بذآاء مطلق وخبث مجيل على ما يريد إبالغه،

أال يستأهل آل هذا أن نرفع له القبعة، مهما حتفظنا على
 .؟!بعض ما وصل إليه

  2008- 4- 26مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة : عمرو حممد دنيا. د

 "نس البشرى أنتمى؟يا ليتىن أعلم إىل أى نوع داخل اجل"

 :حييى. د

 ، انت تنتمى إلينا رغما عنك، أم !!يا رجل!! يا رجل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1965
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أنك تشعر أحيانا بأعراض ُبوَشوٍٍٍٍٍْيَّة، أو لعلك تشم رائحة برتول
 .ىف طبقات وعيك

حىت لو مل تعرف فالناس ينتمون إىل الناس دون قصد، اللهم
 إال هؤالء الذين انسلخوا عنا حيسبون أن هلم البقاء دوننا

- 26مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة : حممد دنيا عمرو. د
4-2008 

مازلت أرى أن البقاء ليس لألقوى وإمنا لألآثر قدرة على
 !!سحق والتهام اآلخرين

 :حييى. د

حىت الدراسات التطورية احليوية البحتة تتكلم اآلن عن
ىف البقاء، وعن دور التالؤم ىف ذلك ultruismدور اإليثار 

ذا االصرار على قوة السحق وهى قوة سلبيةإخل، فلماذا ه
 تسحق أوال من يستعملها يا أخى

 2008-4-22مقامات : أمحد سعيد حسني. أ

"آومة رعب"، " املقامة"هل من املمكن أن ُيَلخَّص مفهوم 
 وموضوعها؟ ولو حىت ىف ثالث سطور

 :حييى. د

 طبعا ال 

 2008-4-27  )1(مبارزة ) نقد: (رامى عادل

 , اخلطيئه الباآيهأجتاح حضن 

 ,اجلريح سعل حيت غشاه الدمع

 ,مال حنو أصفاده يقبلها

قام بزخرفة عنوانه القدمي يف صفحة حذائه استعدادا
 ,للرحيل

 ,أوى لفراش املتعه الرخيص

 ,وجدها تنتحب دفعا لغوايته أمال يف استثمار قربه

 شاآيا, . باصقا ما تبقي منها فيه, فشج وجهها باسنانه
مارا بالعمر, صما قدره والعنا آل امل وإميانخما, ضعفه

 .بالغا بزحفه صبح قريب, التافه حنو وعورة ووحل آخر 

 .......... 

 يا عم حييي باسم احلق،.... 

لو آان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك لكن بعدت 
 ..عليهم الشقه

 .)مبناسبة تاثرك مبن يدعونك للتوقف( 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـا يــــوميـــــــ"   1966
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 :حييى.د

د أخشى أن يدخل منهفتحَت علينا يا رامى منهجًا ىف النق
غري أصحابه فنجد أنفسنا ىف مأزق مثل املأزق الذى يقع فيه

 .حاليا ما يسمى قصيدة النثر

 )2(آومة رعب ) نقد: (رامى عادل. أ

 ,تنسلت العباءه الفاخره 

 ,مغمض العني خبيثها يف محاقه واعيه

 .وخبثه االزيل اوحي له بنسج وعي خائف

 .أفظع قاذورات الدنيا تنشر حلنا من وسرمدته الباآيه

  .وتنحين امامه هيبتها القارصه

وأضفي علي آوآبتها زيف آهلة. شجَّ قميصها وانتحب وامشأز
 ,القصر

 ,ولعنا سويا جميئهما

 ,قرصها يف خدها وعضها يف رآبتها 

,متهل حنوها بعّنيته اخلائبه، وادرآه الصياح األعلي 
 راقبهما النيل وقد اسبال جفوما

 :حييى. د

 .نفس التعقيب السابق

 )2(مبارزة ) نقد: (رامى عادل. أ

تراجع وتقهقر واندحر ناعتا اجلميع بامللعونني السفله
 ,سابا باصقا رغم انفه

 ,والضربات القاصمه تتوايل يف حريه وتصميم 

 ,يتهاوي حتت الكف الصاعده اهلابطه علي صدغه 

ه فتصرجيز علي اسنان, يتالفاها ويستمر يف تراجعه املخيف 
 .صريرا مزعجا

ينتحب, هل يصارع الشياطني حقا ام انه القدر املزعج 
ينتهز فرصه ليفقد دمعه حتايلت عليه لتسقط ويستمرا, ويفر

 . اال بدي هو ودمعته ومترده االعمي يف سقوطهما اخلرب

 :حييى. د

 !! يقرأك مرتني يا رامى  ياليت ابن أخى حممد ىف اسرتاليا

ألحتفظ لك حبق" نقد بني قوسني"فت آلمة مث اعذرىن أنىن أض
 .السبق ىف هذا املنهج

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1967
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246−، 

تعتعة

جوزيف آرتزل(حينما بلغتىن أنباء األب النمساوى 
حبس ابنته ىفمن قرية أمشتاينت ىف النمسا، والذى ) عاما72

سنة، وأجنب منها سبعة منهم طفل مات رضيعا فحرقه 24قبو 
ودفنه ىف القبو، فزعت وأصابىن غثيان مؤمل، لكنىن خشيت ىف نفس

بعض شباب اإلعالم يسألوىن عن الوقت من احتمال هجوم 
إخل، وتصورت تصرحيات الزمالء..هلذا السلوك " التفسري النفسى"

رض أو ذاك على هذه البشاعة، أويطلقون اسم هذا امل وهم 
 إخل.يفتون هبذا التفسري النفسى جدا هلذه اجلرمية 

هانذا أعلن مقدما أنىن عاجز عن التفسري، خصوصا النفسى،
املسألة أقبح وأآثر داللة من معظم معلومات العلوم النفسية

فعلمت أن األب: رحت أحبث عن مزيد من التفاصيل! عرب التاريخ
سنة ىف آهف 18سنة، مث خبأها منذ سن  11ىف سن  اغتصب ابنته

)روز مارى(سفلى، وأعلن اختفاءها، وراح يسلم أمها 
تطمئن أمها عليها ىف) قهرا غالبا(خطابات تكتبها ابنته 

غربتها، مث أخذ ثالثة من أبنائه من ابنته الواحد تلو
اآلخر، وسلمهم جلدهتم ىف الدور األعلى وهو يدعى أنه وجدهم

م الباب مع رسالة من ابنتهم تطلب رعايتهم ألا أعجزأما
 إخل....عن تربيتهم) ماديا(

آما ظهر ىف(املسكن ىف شارع ملىء باحملالت التجارية، والقبو 
يتكون من دهاليز وحجرات ومطبخ وغرفة نوم، وله) التليفزيون

سنة وال يبقى مع البنت األم سوى ثالثة من 24مدخل سرى، ومتر 
 ).سنوات 5عاما وفيلكس  18عاما وستيفن  19آريستني (الستة 

وتفقد الوعى، فيتم مترض البنت الكربى منذ أسابيع 
نقلها بواسطة والدها إىل إحدى مستشفيات البلدة ويقول
الوالد أنه عثر عليها أمام باب املنزل، وحبوزهتا ملحوظة

تريد  املستشفى. مكتوبة خبط يد والدهتا تطلب منه املساعدة
معلومات أآثرعن الفتاة املريضة لإلحاطة باحلالة وعالجها،
فتطلب من وسائل االعالم احمللية أن توجه نداء إىل والدة

اليزابيث اإلعالن ىف التليفزيون، فتطلب تشاهد األم . آريستني
 السماح هلا والبنيها بالتوجه !!) ووالد البنت(من والدها 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1968
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 .للمستشفى إلنقاذ آريستني، فيوافق والدها ، ويسمح

أا: برجاء أال يسرع الزمالء بالفتوى، قبل أن ينتبهوا
، وأن بالقبو مطبخ)ال يوما وال أسبوعا وال شهرا(عاما  24

به شوك وسكاآني، وأن الوالد هو الذى نقل آريستني إىل
ابنته أصبح عمرها(املستشفى، وأنه هو الذى مسح لألم 

مات الالزمة،ولألخوين بزيارة آريستني لإلدالء باملعلو) عاما42
 .وأنه اعرتف بكل ذلك

هذه ليست دعوة للشفقة هبذا األب الشاذ، ولكنا تذآرة
رمبا تساعد ىف عدم استسهال احلكم بتشخيص مرض نفسى جاهز، أو

 !!).لو مسحتم(إصدار مذآرة تفسريية حتليلية نفسية 

رمبا يكون إهانة للوحوش، ودمغه" الوحش البشرى"وصف األب بـ 
 .جتريح لنبل ورقة عمق مشاعر أصدقائى اجملانني باجلنون هو  

حني نعجز عن تفسري ظاهرة ما، علينا أن نتحلى بشجاعة التأجيل،
، مهما بلغت مشاعرنا معها أو ضدها،)ولو املؤقت(واالعرتاف باجلهل 

    .مث نبحث طول الوقت على مزيد من املعلومات فالعلم

رحت أتلفت حوىلحني فشلُت متاما ىف أن أفهم، ولو مؤقتا، 
بعيدا عن هذا احلادث الفردى الصعب، لعلى أجد فيما جيرى
حوىل ما يساعدىن، وإذا ىب أآتشف أنه أسهل علينا أن نفسر

ليس تفسريا(اجلرائم األعم واألخطر الىت جترى حولنا يوميا 
آل دقيقة على مدار الساعة) نفسيا، فما أسخف ذلك عادة
ى جرائم مجاعية أخطر وأعم ممافاأليام فالشهور فالسنني، وه

هذه اجلرائم الرمسية العلنية: فعله هذا الوالد املقزز
املوثقة باإلعالم ىف آل مكان، طول الوقت، أليست أبشع، وىف

 نفس الوقت أسهل تفسريا من جرمية هذا الرجل؟ 

ال ميثل -بالقياس املوضوعى –إن ما ارتكبه هذا الرجل 
بوش ىف العراق، أو ما تفعلهواحد على مليون مما يفعله 

شرآات الدواء ىف املرضى والعلم واألطباء، أو ما تفعله
شرآات البرتول ىف السياسة واحلرب واالستغالل، أو ما تدعى أا

حسب تصرحيات أمين الظواهرى(فعلته وهى مل تفعله القاعدة 
، أو ما تفعله إسرائيل ىف غزة وغري غزة، أو ما)..األخرية

 .ارة دعارة األطفال وأعضائهمتفعله جت

أسهل علينا أن نفسر هذه اجلرائم العالنية مع سبق
اإلصرار والتبجح، وأن نتخذ منها املوقف املناسب، وليس فقط
املشاعر املناسبة، من أن نسرع بدمغ جمرمني أو شواذ فرادى ال

 .نعرف بقية قصتهم 

داءأو على من يتحمس من الزمالء النفسيني أن يكتفى باقت
الذى راح جيرى األحباث على" ماآس فريدريك"الطبيب النمساوى 

من ظلوا ىف القبو من األطفال ليحدد املشاآل الىت حلقت بعيوم
 !!وبشرهتم من أثر نقص الضوء

- مثال ىف غزة  –أليس ما يفعله هذا الطبيب يشبه ما تفعله بنا 
 األمم املتحدة؟خريطة الطريق، أو حكومات العمالء أو تصرحيات هيئات 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1969
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 اضـمـحلَّ حـتـى   تضاءَل,القدمياألمانحرُفتـضـاءل
 من نـى تـعـا   فآبـت   تأّبـت   نبضٌة   جوِفِه ىف    ولكّن    الضياء 
 احلطاِم   سؤَر   تغازُل   فراحْت ,  فقامْت ,   ماتت ,  اإلماتة   حدَّ   السـُّكر 
  .يــُـقْل   لـْم الـذى    الكالِم   بليِل يسرى    ظلَّ الذى  

 خلف   متدََّد :  السراِب   مباِء  -   الضياع   بعد  - احلـرُف ارتـوى    وحني  
  ِمْسَحة يـرتـدى    صاحـٍب   بال ليمضى    الُبراَق طـَّى خت   أن إىل    املنال 
إىل   انتباه   فيصحو ,  النعاَس يغشى    ظل الذى    احلجاب   حتت   القتل 
  ,  اسـتـطاْل   حني الوعـِى    غـسـِق 

 الـذئاِب   قطيِع   رعـاء    العراة    احلـفـاة   إال   وماطـال  
  .   القــَرب   نعيق ىف    ُلهـاأمسا   املشـتـّت 

 جـيدَهـا   من   معابـُر   استبانـْت   متادى خبطو اليقني وملـّـا 
 . األفق   حد   جتاوز   ما إىل    املشرِئبَِ 

  صـالة   سـهـو   سـجـدة    وفـاتـْتـه   الظـالم   خيُط   تبني   وملا  
 حان , !!   وقَت   وال ,  ـداةاهل   دليل   يـديـِه   بـيـن   املـوّدع 
  .  األخـَــر املآقى    حديث    بإذن   الضياع 

  .توىل  .. توّلى إْن    وما  

 وملا   السنون   عليه   اشرأبت :  سواه   ربا   ليس الذى  برىب 
 .توىل.. ،ينْم   مل   آأْن ... متّطى ,  انتبه 

 ,توّلى  

 ,  دىنفت   دنا ,  تديل توىل    وملا

 الناس   أصبح   بال   الصباح حىت    املؤجـَِّل   الكالم   حول   وقوسني 
  . واألرب املىن    حلم   حيقـــق   وملا ,  ناسا 

 , املختفي   الشاطئ على    من   بدا

 , ااز   قبيل   من   بدا 

 , الطلّى   املساء   حديث ىف    بدا 

 , الرباق   سيف   متنطق   ملا   حتقق   املراد   وآأن   بدا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1970
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الـُمَنى   مثل   ليس  بدااملرادألن،املراَديبغىوماآان
  . ُرواَءا   فزاد التالشى  حىت    فتبدد   بدا   , واألَرْب 

, بغريجذوٍر   اجلذوع   جوِف   املنابِت   قبل   الوسادة   حتت   تسّحَب   وملا
  . متاَدى ..  واستطاَل نـَمى  

 حقَّ   الناَس   قــَدُروا   إذا   الكرام   عند   العفو :  له   فقلت   
  , العدْم   الوجوِد     وحق ,  املماِت   وحقَّ ,  احلياِة 

 , أصًال    التحية    بعد   وماردَّ   

   , أمٍس   قبل   قلتـَـَها الىت    آتلك "  سالما "  وليست 

  "  صباحا   ِعْمَت "  مثل   وال 

   " وسهال   أهال "  مثل   وال

  . شئ   مثل   وال 

   ,األفْق   حبد   تذوُب    وراحت

  .  آنُتـها   وما

  .  النغم    حلفيف   فاستسلمْت   فاشتقَت   ارتبَت   ولكنَّـَك

 , ُتــباهى ,  الرموز   ومهُس 

  ،الدروب   زوايا :  املثاىن   ثنايا ىف    أوائلـــه   فتاهت  
 ,جديْد     التواء   بغري   زيدت   واملزاُجل   َصِدئت   مقاِبضها 

 . شذبت   دونـما اللَحى،    فأرخوا   شاربني ارتدى    الظالم   وقبل

 , ناٌس   الناُس   لو    وآٍه 

  , آثري   خلق   اهللا   لو 

   , طيبون     آهلة   الناُس   لو 

الذى   اخلالِص    نبض   يولـّد   زماٍن   مثل    احلقيقة   عاش   الكلُّ   لو
  !!! اثنتني   منه   ليس   مثله 

 

 

9/11/1990املقطم 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1971
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 املشرقيةوالدياناتامليثولوجياىفدراسات

 دمشق  - الدين   الءع   دار   منشورات

  1997  األوىل   الطبعة  

 :مقدمة

اإلنسان"من أهم اخلربات الىت مررت هبا أثناء إصدار جملة 
الذى آنت أآتبه "مقتطف وموقف"حترير باب  ، خربة "والتطور

دون توقيع، وآانت الفكرة الىت حاولنا نشرها وتروجيها
ا يقرأ،آنذاك، هى دعوة ضمنية للقارئ أن يتخذ موقفا مم

حبيث يعرف آيف وأين هو منه، مث إنه ميكنه أن يعدله أو
 يرتاجع عنه أو يضيف إليه باستمرار فيما بعد، 

 .املقتطفات مل تتوقف مث توقفت اجمللة لكن هوايىت ىف رصد 

بني احلني واحلني، مثلما حدث معى اليوم، أجدىن أمارس نفس
أرجع إليها ألحددالنشاط ىف اقتطاف بعض املقتطفات آِمًال أن 

 موقفى منها،) أو أجدد(

تعلمت من هذه التجربة أثناء حترير هذا الباب آيف ال 
أسارع باختاذ موقف القبول أو الرفض مبجرد ان يصلىن آالما

 .مكتوبا، ناهيك عن املشافهة

اآتشفت: حني راجعت نفسى ناظرا فيما آنت أفعله قبل ذلك
فحسب آان حيرمىن من أن أن موقف اإلسراع بالقبول أو الرفض

جيعل النص يصلىن من خالل شبكيةأآون أنا القارئ، فهو 
الىت هى(معتقداتى املسبقة اجلاهزة اجلامدة غالبا،  ) مرشح(

والىت عادة ال تسمح بدخول ما يزيد) بالضرورة" أنا"ليست 
فتحاهتا، وإن آانت تقوم بتصغري بعض وحدات املعرفة" قطر"عن 

تزاهلا إىل ما جيوز وما ال جيوز، حبيث ال مير مناملطروحة أو اخ
"ُقْطر"شبكة الرتشيح إىل آياىن إال ما يصري ىف حجم " ثقوب"

 .فال أخرج من النص إال مبا آنت فيه قبل أن أقرأهالفتحات، 

مث تغري احلال واحلمد هللا مع آتابىت هذا الباب ملدة سبع عشرة
 .عاما تقريبا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   1972
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واختاذ املواقف، "االقتطاف"مث توقفت اجمللة ومل أتوقف عن 
 بيىن وبني نفسى،

عثرت اليوم على بعض هذه املقتطفات، اخرتت منها تلك
األسطورةالفقرات الىت أقدمها ىف نشرة اليوم من آتاب 

موقفى منها، آما مل -آتابة –ومل أجد أنىن قد أثبتُّ  واملعىن،
 .أحاول التعليق عليها

سئلةقلت أقدمها لقارئ هذه النشرة اليوم، مث أطرح أ
آل األسئلة، وللقارئ  -طبعا –متعلقة دارت خبلدى، ليست هى 

 حق ما يشاء قبل وبعد ذلك،) الزائر(

 . حوارا حقيقيا فيما بعد ورمبا نبدأ من خالل آل ذلك 

 :ملحوظة

تعمدت، أال أذآر اسم املؤلف أو املرتجم ، ألن ذآر االسم
!!!ورتص. أحيانا ميثل أرضية جاهزة للتحيز مع أو ضد النص

 )وعلى من يريد أن يعرف أن يسأل دار النشر املثبتة(

 :املقتطفات

 )22(  صفحة

 فلسفية   نظم   إلقامة   تصدوا   الذين   اإلغريق   فالسفة   إن 
 البيان   سحر   من   متاما   ينجوا   مل ,  األسطورة   أشالء على    عقالنية 
بالقْدسى   اخلربة   أن على    خاص   بشكل   أفالطون   رآز   لقد ,  األسطوري 
 خالل   من   وال ،  الطقس   خيلقها   صوفية   خالل   من   اآتساهبا   ميكن   ال 
  ...... األسطورة   تقدمها   ميثولوجية   رؤية 

  )23 (صفحة   

, معرفة وأمسى  أعلى    الآتساب السعى  إىل    يدعو ) أفالطون(  وهو
 مبعرفة   يبدأ الذى  الصاحى    العقل   طريق   عن ،  اخلري   معرفة وهى  
  . األوىل   وعللها   مبادئها   حنو   صعودا ,  وترابطاهتا   اجلزئيات 

 هو   ومبا  , لألسطورة   مرآبة   باعتباره   للشعر   حماربته   ورغم
 بآتا   خارج  , قد عمد   فإنه للغة    السحرية   للخواص   اآتشاف 
أسرى   أسطورة   مثل ,  صنعه   من   أساطري   تأليف إىل  ,  اجلمهورية 
 بعد   احلساب   وأسطورة ,  ملصريها   النفس   اختيار   وأسطورة ,  الكهف 
 مبا   ولعلمه ,  اجملردة   أفكاره   وتوصيل   شرح   لغاية   وذلك ,  املوت 
  .  النفوس على    سلطان   من   لألسطورة 

 للصغار   تلقينها جيرى    أساطري   صناعة على    وافق   أنه   آما
 اخلري   فكرة   تلمس على    هؤالء   تدريب   شأا   من ,  مدروسة   خطة   وفق 
  . وراء العامل   الكامنة 

 وفق ,  بعينه   شخص   يصنعها الىت    األساطري   هذه   مثل   أن على 
 متيز الىت  التلقائى    النمو   خصيصة إىل    تفتقد ,  مدروسة   خطة 
 . مشرتآة   مجعية   جتربة   من   )الىت تتخلق(  األسطورة 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1973
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 )24(صفحة

 وليكن (  مقدس   آتاب أى    من   آيات   بضع إىل    االستماع   إن ..  
 الزندافيستا   أو اهلندى    األوبانيشاد   أو ,  الصيين   التاو 
) القرآن الكرمي   أو   أواإلجنيل   التوراتية   زامريامل   أو الزردشىت  
 باملنطق   عقله   ختاطب اتى    الصفحات   مئات   قراءة   عن   املؤمن تغىن  
 خاضعة   غري   رمزية   صيغ هى    اآليات   هذه   مثل   أن   ذلك ,  والربهان 
  . لفلسفيا   والتحليل ,  العلمي بالتقصى    أواإلثبات   للنفى 

الىت   العلمية   النظريات   بعض ) موقف نفهم  (  هنا   من.... 
, اإلنسانية   العلوم   جمال ىف    وخصوصا ,  العلم   ستار   وراء   تتسرت 
 ولعلنا ,  زيفها   إثبات    ميكن   ال   بطريقة   تصميمها جيرى    عندما 
 , ذلك على    خري مثال النفسى    التحليل ىف    فرويد   نظريات واجدين  

, ذآر   إنسان   من آل   متمكنة   أا   فرويد يرى  الىت    أوديب   فعقدة
, باألم   االستئثار   أجل   من   األب   قتل ىف    الرغبة على  تنضوى    وأا 
على   أم املنطقى  املستوى  على    سواء ,  دحضه   ميكن   ال   شأن هى  
 .التجريىب االختبارى  ستوى امل 

 )24(صفحة 

 فريزر   جيمس   السري الربيطاىن  األنثروبولوجى    جاء   مث... 
 عند   بالسحر   وعالقته   الدين   أصل   حول   املعروفة   نظريته   ليصوغ 
 وجذابة   حمكمة   نظر   وجهة   لنا   وقدم ,  البشري   التحضر   جذور 
 يف حكم   جعلتها ,  اإلنساني   الفكر   لتطور   األربعة   حلاملرا   بشأن 
 للنقد   إخضاعها   دون   الكتاب   معظم   يسوقها الىت    البديهة 
 لإلنسان   الفكرية   احلياة   مسار على    فاحصة   نظرة   أن   غري ,  املسبق 
 بارقا سوى    تكن   مل   اإلغريقية   الفلسفة   أن   بوضوح   لنا   تظهر 
 مث ,  واألسطوري الفكرالديىن    مد   أمام   انطفأ   أن   لبث   ما   عارضا 
ىف   من جديد   يبعث   أن   قبل   عديدة   قرونا الفلسفى    الفكر   تراجع 
 من   قبس على    أبقت   عربية   عصا   متوآئا   احلديثة   لعصور ا
, سائدة   دينية   لثقافة   اخلارجية   ألطرافا على  ا  متقد   الفلسفة 
  !! الوسيطة األورىب    الثقافة ىف    أم   العربية   الثقافة ىف    سواء 

 له   الىت فرشتها   الصلبة   األرضية   فرغم ,  العلم   أما
 التصورات   أسري بقى    فقد ,  األوىل   مدها   فرتة   مع ,  الفلسفة 
 , أوربا ىف    النهضة   عصر   مثار   أينعت   أن إىل    واألسطورية   الدينية 

الىت الشمسى    النظام   عن   اجلديدة   بنظريته   آوبرنيكوس   وجاء
  . األسطورة   وعن   الدين   عن   العلم   ل  الستقال   فاحتة   آانت 

 )27(صفحة 

 للحياة   آمرآز   ميةالقد   مواقعها   عن   األسطورة   تراجعت   لقد  
 والعلوم   اإلنسانية   والعلوم   الفلسفة   وقامت ...  الفكرية 
 بقيت   ولكنها .. .. ميادينها   معظم على    باالستيالء   الطبيعية 
 العلم   دولة   تستطع   مل الذى  القوى    املوقع   ذلك ىف    متحصنة 
 . الدين   وهو ,  اآلن حىت    دآه   احلديثة   والعقل 

 )28(صفحة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1974
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 حتافظ   زالت   ما   العامل   ثقافات شىت  ىف    اليوم   القائمة   فاألديان
إىل   اإلحيائية   طاقاهتا على    حافظت الىت    التقليدية   أساطريها على  
 . حد ما 

 )28(صفحة 

    العامل   ظاهر ىف    البحث على    دوره   قصر   قد   العلم 

........... 

املعىن ىف    ويبحث   العامل   مظهر    وراء   ما إىل    الدين   عيتطل
  . العلم ينتهى    حيث   من   يبدأ    أنه أى    , النهائية   والغايات 

 )28(صفحة 

املعىن   حنو   الواقع   مظاهر   بتجاوز   يأخذ   عندما   العلم
 وينتقل ,  لغته   عن بالتخلى    يبدأ   فإنه   النهائية   والغايات 
 شيئا   ليس املعىن    أن   ذلك .  النبوية الرؤى    يشبه   مبا   التحدث إىل  
, اإلنساني الوعى  ب  متعلق   شىء   هو   بل ,  املظاهر   صميم ىف    آامنا 
 وحنن "  حتدث "   فقط   فالظواهر ،  خارجها   من   املظاهر على    ويضاف 
 فكامن   معناه   أما ،  حيدث   العامل .  معين   من   نشاء   ما   نعطيها 
  .املعىن   يتساءل عن الذى  الواعى    الوحيد احلى    اجلنس   حنن   , فينا 

 )29(صفحة  

 ختدم   دوغما إىل    حتويل األساطري هى    اليوم   ن  أديا املشكلة ىف 
 التغيري   تقبل   ال   جامدة   إيديولوجية 

 الزمن ىف    لألساطري والتلقائى    الدائم   اخللق   مقابل فى ف
 املعتقدات   من   مجلة   تعكس   ثابتة   حالة إىل  األساطري    صارت ,  املاضي 
 للتفسري   تعريضها   عدم على    وتعمل   الدينية   املؤسسة   حترسها الىت  
  .  التأويل   أو   املتفتح 

 عن   الداخلية   الروحية   اخلربة   بانقطاع   دديه   ما   وهذا
 الذهنية   القناعات    من   مجلة   إىل   وحتويلها,  اخلارجية   تعبرياهتا 
 ودورها   فحواها   فقدت الىت    الطقوس   من   مجلة وإىل  ،  السطحية 
 ويفتح   مفروض،   إميان إىل  الطوعى    اإلميان   يتحول   وهنا ,  ومعناها 
 جتربتهم    عن   األفراد   تقطع الىت    اهلرطقة م  أما   واسعا   الباب 
   . النفسي   اخلواء   من   صحراء ىف    وترميهم   الروحية 

 أسئلة وتساؤالت

 !)برجاء عدم اإلجابة عليها إذا رأيت ذلك أفضل(

آم مقتطف من هذه املقتطفات اتفق مع ما آنت تعتقده -1
 رفه من قبل؟أو تع

آيف تعاملت مع املقتطف الذى مل يتفق مع ما آنت -2
 تعتقده أو تعرفه؟

على مثل هذا املقتطف؟ أم رفضته  هل أّجلت احلكم -3
 ابتداء؟ أم رفضته ورفضت الكتاب برمته، أم ماذا؟

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتوني إصدار(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1975
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 إذا آنت من املشتغلني بالطب النفسى أو العالج النفسى

أم صدقْت(ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك هذه املعلومات  -4
 ىف ممارستك مهنتك؟) آذبْت

 هل واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت من مرضاك؟ -5

مهنتك من الناحية العملية تنتمى أآثر  هل شعرت أن -6
 العلم أم الدين أم األسطورة؟: إىل

هل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حول ما -7
 أثارت من موضوعات؟ 

ك، وأنت متارس مهنتك مع مرضى قدهل من واجبك وأمانت -8
ميرون مبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أآثر، قبل أن حتكم

 عليهم؟

هل أثارت هذه املقتطفات عندك أسئلة أخرى تريد أن -9
 تطرحها؟

 ما هى ؟ -10

 :شكرا ، مع التذآرة

 اختيارية آما ذآرنا مسبقا،  أن اإلجابات هى 

 سئولية آل جميبهى م -مثل التدخني –وأن اإلجابة 

  .إىل ما فيه خرينا وخريهم  وفقنا اهللا وإياك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1976
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 :جتربة جديدة

 : مقدمة

من الصفات حسنة السمعة، لكنها صفة ملتبسة" طيب"آلمة 
إال ىف سياقها، بل إا أحيانا، ىف نفس -هاحبق –الُتفهم 

السياق، قد تفهم بأآثر من معىن عند أآثر من مستمع أو
 . متلق ىف نفس الوقت

نبدأ بأمثلة لوُرودها ىف سياقات خمتلفة بالعامية
 .والعربية

 ". طيب"سيبه ما تدقش عليه أصله ) 1

دا طيبدا ما يعملش آده، أنا عارفه، .. ال .. ال ) 2
 . اجد
 ) ىف األعياد( طيبآل سنة وانت ) 3

 )أغنية صباح( طيب، يا راجل يا طيبآل سنة وأنت ) 4

 صدق اهللا العظيم "الطيبون للطيبات) "5

 شعب طيب الشعب املصرى ) 6

 تاىن  طيبأنا عمرى ما حابقى ) 7

َآِلَمًة َطيَبًة َآَشَجرٍة َطيَبٍة َأْصُلَها َثابت َوَفْرُعَها ِفي") 8
 صدق اهللا العظيم" لسََّماءا

  أصل طيبمن : البنت دى) 9

 : رحالت الشقاوة، زمان) وخنتم بأغنية من أغاىن) (10

والطالبات يصفقون مع  أتوبيس الرحالت يتمايل والطلبة
أغنية مرحة، مث يفسد املذياع ويتوقف، فيبدأون املداعبة،

 : الطيبة " ملقف"وتقع الفريسة تلو األخرى ىف 

 فالن ده طيب : حلادى يقول ا

دا ال هو طيب وال حاجة دا اهبل): تقريبا(يرد اجلميع 
  وعبيط

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1977
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 واهللا دا طيب : فيؤآد احلادى

  دا ال هو طيب وال حاجة دا اهبل وعبيط: فريد الكورس

 وريالته نازله على صدره أربع قراريط 

 واهللا العظيم باقولكم طيب : فيعود احلادى

 اخل : .... فريد الكورس

اء الوعى الشعىب وهو ينقد قيمةهل رأيتم مدى ذآ
ملتبسة، برغم حدة السخرية الىت ال خيففها إال أن تستعمل نفس
األغنية لزعيم الرحلة أو حىت املشرف، وليس فقط لصديق يبدو

 .عليه اهلدوء فيسلخه األشقياء بقدر ما حيبونه

 :جتربة جديدة

حني طرحنا هذه اللعبة على أصدقاء املوقع دون أن نطرح
ىف "لعبة الطيبة"ما دار عنها  -حىت اآلن –ناقش أو ن

مل أآن أتوقع ،)وصورة أيضا ىف املوقع  املسجل صوت(الربنامج 
أن تصلىن هذه املبادرات الصادقة والطيبة هبذا العدد، وقد

دون تعليق تقريبا، 2008-4-25بريد اجلمعة نشرت نصها ىف 
ووعدت آنذاك أن أرجع ملناقشة االستجابات ىف برنامج قناة

 . النيل الثقافية

لكنىن عدت الستجابات األصدقاء زوار املوقع وأعدت ترتيبها
يستأهل وقفة مستقلة، ذلكآنظام الربنامج، فوجدت فيها ما 

أنىن آنت قد خشيت أن أعقب على استجابة آل صديق أو صديقة
!!)أحلله(على حدة فأبدو وآأنىن أقرأه شخصيا، وأفسره، 

لكنىن وجدت) حىت ىف النقد األدىب(وهذا مرفوض من جانىب متاما 
أنىن لو تناولت املسألة لعبة لعبة وقد بلغ العدد سبعة

، فإنىن سأتعامل مع القيمة الىت نودأصدقاء، وصديقات
هدف هذه النشرة، وهذا املوقع، و مثل: تناوهلا وسرب أغوارها

 . هذه اللعبة 

وىف انتظار رأيكم ىف هذه احملاولة أرجو أن يكون ىف
 اجتهادى هكذا بعض ما يفيد ،

 حىت نستوعبها ببطء : وسوف ننشر االستجابات على حلقتني 

 . هذا أفضل 

 وىلاللعبه اال

دا انا شايفة انا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، 
 .......اني 

دا انا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر نفسه طيب،: أميمة. د
 . اني طيبة جداانا شايفة 

واحد بيفتكر نفسه طيب، دا انا انا يتهيأ يل آل :رمي. أ
 .اني مش طيبه خالصشايفه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   1978
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انفسه طيب، د انا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر :مشرية.د
 ان الطيبة دي وش أنا البساه على طولانا شايف 

واحد بيفتكر نفسه طيب، انا يتهيأ يل آل :ماجدة صاحل. د
 .ال طيبة وال حاجةدا انا شايفه اني 

دا, أنا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب: مدحت. د
 طيب قوى قوى قويانا شايف إىن 

فسه طيب،انا يتهيأىل آل واحد بيفتكر ن :أسامة عرفة. د
 .طيب برضه آده ممكن أآوندا انا شايف اىن 

 شايف نفسه  واحد  آل  بيتهياىل   انا: رامى عادل. أ
 جمرم  إىن  بيتهيأىل  دنا  طيب

 : املناقشة

ىف قبول ما يظنه آل واحد ىف مدحت .ود أميمة.مل ترتدد د
نفسه على أنه طيب، أآدا هذا بشكل مبالغ فيه االحتمال

أنا شايف إىن طيب قوى قوى" &"ىن طيبة جداأنا شايفه إ"
 "قوى

إىل الناحية األخرى ماجدة . د، مشرية . ود رمي ذهبت 
أنا شايفه إن" &"أنا شايفه إىن مش طيبة خالص"متاما 

أنا شايفه إىن ال" &" الطيبة دى وش أنا البساه على طول
 .على التواىل" طيبة وال حاجة

أنا"لناحية أيضا فأعلنها صرحية هذه ا رامىأما  
 ".بيتهيأىل اىن جمرم

ىف هذا - رمبا آعادته الرزينة –هو الذى مل يندفع  أسامة.د 
 ".برضه آده ممكن أآون طيب: "االجتاه أو ذاك فرتك األمر حمتمال

 بصفة عامة نالحظ أن هذه االستجابات

تعلن بكل وضوح أن صفة طيب حتمل معان خمتلفة حىت عكس ·
 .بعضها أحيانا

أن بصرية آل منا ختتلف عن اآلخر حسب رنني الكلمة حلظةو ·
 .نطقها، أو ىف سياق استعماهلا

آما أن هذه اإلستجابات املبدئية وحنن مازلنا ىف اللعبة ·
 .األوىل، ليست هى اية املطاف آما سيبدو ىف اللعبات التالية

إىل اثبات أو نفى )أو نبه نفسه(فيحتمل أن من ّماّل  ·
يتضح له، أو لنا، أنه ليس بالضرورة آذلك، فقدالصفة قد 

يثبت آيف أنه طيب أآثر، ورمبا آان ىف البداية يرفض ما شاع
عن الكلمة، وأنه مل يرفض الطيبة، وإمنا تنبه من بداية

، بالتاىل بدا أن"آل واحد فاآر نفسه طيب "اللعبة أن ذلك 
حىترمبا (هذا هو ماال يوافق عليه، وبالتاىل جاء النفى 

 ).يزداد طيبة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1979
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–" قوى"و" جدا" طيبآما أن الذى أقر أنه رأى نفسه   ·
فباعتبار إجاباته التالية رمبا يثبت أنه قد رجح أمله

، أن يكون طيبا آما يرى الطيبة احلقيقية وليس)تفكريا آمال(
 ".بيفتكر نفسه طيب"جمرد 

 .فحالل عليه حساباته اهلادئة الرزينة أسامة. دأما  ·

 أنه حيمى نفسه من اإلجرام بإعالنهفقد بدا ىل رامىأما  ·
هكذا صراحة ليظهر لنفسه مشروع اجرامه ىف الضوء، فيتحمل

 .مسئوليتة، فيكون أطيب

 اللعبة الثانية

من آده حالقي انا حاسة إني لو بقيت طيبة اآرت 
 .....نفسى

من آده انا حاسة إني لو بقيت طيبة اآرت: أميمة. د
. عبيطة  حالقي نفسي

انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي نفسي :رمي. أ
اآرت من آده بانداس باجلزم

انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي :مشرية. د
 ضعت نفسي

انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده :ماجدة صاحل. د
 .حقى متِّاآلحالقي نفسي 

ه حالقىأنا حاسس إىن لو أبقى طيب أآرت من آد: مدحت. د
 وبْتِشرى وأجيب ىل بردعة باتباعنفسى 

آده انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من :أسامة عرفة. د
 .....إما مالك أو مستباححالقى نفسى 

  اآرت  طيب  بقيت  لو  اىن  متهياىل  انا: رامى عادل. أ
 باجلزمه  هاخد  آده  مكن

 : املناقشة

سرقت هذه) اباهتمأتفق اجلميع دون استثناء ىف اجتاه إج(
 :اللعبة آل األصدقاء والصديقات

ْبل بأقصى ما!) بدرجة آافية(أقر اجلميع أنه طيب  ·
 عنده، رمبا أآثر مما ينبغى

رفض اجلميع أن تزداد جرعة طيبته عن ما هى عليه  ·
 )أآثر من آده(

لكنها) أآثر من آده(تفاوتت خماوف زيادة اجلرعة   ·
&حالقى نفسى عبيطه"ل بعضها بعضا آلها جاءت ذات داللة تكم

&نفسى ِضْعتحالقى  &حالقى نفسى بانداس باجلزم أآثر من آده
حالقى نفسى باتباع وبْتِشرى واجيب ىل &حالقى نفسى حقى متاآل

 ".حاخد باجلزمة &إما مالك مستباح  حالقى نفسى &بردعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   1980
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أن الرفض ىف اللعبة األوىل: االحتمال األول: هناك احتماالن
لطيبة أو إعالنه آالمًا، أو اإلصرار علىآان رفضا الدعاء ا

 متيزنا هبا دون حتمل مسئوليتها،

أنا يتهيأىل آل واحد بيفتكر نفسه"فاللعبة تبدأ  
 .. ...".أنا أعتقد إىن" :وليس مثال، "طيب

هو أن صفة الطيبة ىف اللعبة األوىل قد: االحتمال الثاىن
وقعها ىفىف موقف خمتلف متاما عن م) ىف هذا السياق(وقعت 

اللعبة الثانية، الىت بدأت بتحريك اجلانب الطيب إثباتا
 .وتدعيما، وبدرجة آافية، فأقرها اجلميع دون إدعاء

أال ميكن أن نفرتض من ذلك أن الطيبة هى األصل، وأن اخلوف
منها أو من إدعائها، هو خوف من تزايد جرعتها حىت يساء

 سلىب دون حتفظ؟فهمها من اآلخرين، أو حىت يظهر جانبها ال

***** 

 اللعبه الثالثة

 ....وهو مش عارفين،  انا ما باحبش حد يقول علّى طيبة

وهو مش انا ما باحبش حد يقول علّى طيبة :أميمة. د
 . مش ميكن يقصد إىن عبيطة... عارفين، 

عارفين، انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو مش :رمي. أ
 اصله مش ممكن يقويل آده هللا يف هللا

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو مش :مشرية. د
 مش ميكن بامثل ... عارفين،

 انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو مش :ماجدة صاحل. د
 .مش ميكن يكون بيشتمىنعارفين، 

عارفىن ، أنا حمبش حد يقول على طيب و هو مش: مدحت. أ
 مش ميكن مش شايفين

د يقول علّى طيب وهو مشباحبش ح انا ما :أسامة عرفة. د
 ........االثنني مش ميكن ننخدع احنا... عارفىن، 

  طيب  علّى  يقول  حد   ماباحبش انا  :رامى عادل. أ
 خلِّفوه  اللى  من  أخبث  انا  ميكن  مش  عارفىن  مش  وهو

 : املناقشة

بدأ هنا أن شرط العالقة الصادقة أو احلكم املوضوعى هو
تنا لبعضنا البعض، رمبا هلذا آنت ومازلتدرجة آافية من رؤي

، هو"أنا"مبا هو " آخر"، أن يراىن "حق الشوفان"أؤآد أن 
بداية االعرتاف بوجودى، وبالتاىل بداية السماح بقبول أن
حيكم أحدنا على اآلخر مبا هو، وليس مبا يتمناه أو يتخيله أو

 .يتوقعه أو حيتاجه 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   1981
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لقدرةهذا الشوفان هو من أصعب ما ميكن، وال يقدر على ا
 إال اهللا،

مهما آان" اآلخر"ألنك آلما رأيت طبقة واقرتبت أآثر من 
 قربه تعود ترى طبقة أخرى فتبتعد لتقرتب،

 أو تقرتب لتتأآد مث تبتعد لتقرتب،

 وهكذا 

فقط هو الذى يعطى معىن حرآيا حيويا للعالقةهذا 
 البشرية املتجددة،

ه وباطنهبطبقاته وظاهر "آله"ال أحد ميكن أن يرى اآلخر 
 طول الوقت،

والبديل ليس هو أن ترى ما تريد أو ما ترفض دون
تستعمل(الباقى، وإال سنستعمل بعضنا البعض آأدوية اجللد 

ال يتعاطى إال عند(االحتياج   ، أو آتصبرية)من الظاهر
 ).اللزوم

أساسا لقبول حكم آخر "الشوفان"هذه اللعبة وضعت شرط 
، وإال)من شر وعيوب ونقائصبكل ما فيك (عليك بأنك طيب 

فقد يكون وصفه لك هبذه الصفة هو بغرض أن يستعملك آما ظهر
، أو لعله يقوهلا ليهملك أو رمبا)فيما بعد(هنا أحيانا 

 اخل..ينفخ فيك

وبرغم صعوبة شرط الشوفان هذا الذى ال يظهر على السطح
ىف تعامالتنا العادية، فقد قبله مجيع األصدقاء برتحيب على

نه شرط ضرورى وأساسى لقبول رأى اآلخر فيه، بالنسبةأ
دون أن يرى" بالطيبة"إلمكان احرتام وصفه لنا عشوائيا 

 . اآلخر حقيقة وفعال أو دون أن يرى بقيته أو أن يراه آله 

على من: ومع ذلك فلم يتفق اجلميع على َمْن يقع اللوم
غرضبدرجة آافية، سواء ب" دون أن يرى"أطلق صفة الطيبة 

أو جبهل سطحى أو )رمي. أ" (مش ممكن يقوىل آده هللا ىف اهللا"أخبث 
مش ميكن) "أميمة.د( "مش ميكن يقصد إىن عبيطه": خبث عكسى

 ،)ماجدة. د" (يكون بيشتمىن

على الناحية األخرى الم بعضهم نفسه باعتبار أنه 
".مش ميكن بامثل"عن أن اآلخر مل يره  -ولو جزئيا –املسئول 

 )".رامى(مش ميكن أنا أخبث من اللى خلفوه ) "ةمشري.د(

، "مش شايفىن" &" مش عارفىن"جاء رّده ليساوى بني مدحت . د

فقد وضع احتمال اللوم على االثنني توازنا اسامة. أما د
 . "ممكن نتخدع احنا االثنني" حكيما آالعادة

 اللعبه الرابعة

 ..…ي آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ِودِّ !!! أل بقي

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1982
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آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود !!! أل بقي: ةأميم.د
  أفّهمهم معىن الطيبة إيهودي 

آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ودي !!! أل بقي :رمي. أ
 انزل ضرب يف آل الناس اللي يف الشارع

انا الود آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقي  :مشرية.د
 أطيح فيكوا آلكمودي 

آفايه طيبه وهبـَل، ده انا !!! أل بقي :ماجدة صاحل. د
 .أطيح ىف اللى قدامىالود ودي 

الود دا انا, آفايه طيبه وهبل!!! أل بقى : مدحت. د
 أطّلع أْميان آل واحد أذانيودى 

انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :أسامة عرفة. د
 ......أدى ناس آتريعلى دماغهاالود ودى 

 دنا  وهبل  طيبه  يهآفا  بقى  ال  :رامى عادل.أ
 نفسى  اقطع  ودى  الود

 : املناقشة

يبدو أن هذه اللعبة قد استدرجت املشارآني واملشارآات إىل
- تقريبا–االنتباه إىل ايقاف تدفق جرعة الطيبة الىت اتفق 

على احتمال وجودها تلقائيا عند اجلميع ىف اللعبة الثانية،
فى الطيبة املرادفةأو حىت إىل حماولة إنقاصها، أو رمبا ن

 . بالذات وليس آل الطيبة "للهَبْل"

ما إن ُسِمح لالرادة أن تتخذ موقفا لضبط اجلرعة، أو حتدد
نوع الطيبة، حىت انطلق األغلب ألخذ حقهم رفضا للسلبية، أو

 .اسرتدادا حلق، أو أخذا بثأر

انزل ضرب"بعضهم ترك العنان لنفسه ليهجم على اجلميع،  
)مشرية( أطيح فيكو آلكم) رمي" (اللى ىف الشارعىف آل الناس 

 ).ماجدة( أطيح ىف اللى قدامى

"أطّلع أْيمان".. البعض حدد انطالقة تلقائية ليأخذ حقه 
 )مدحت( من أذاه فحسب

فيبدو أا أخذت على عاقتها مهمهة فصلأميمة .دأما 
 ،"أفّهمهم معىن الطيبة إيه"عن الطيبة  "اَلَهبل"

انتقائيا مشفقا وآأنه اآتفى بقرصأسامة .ىف حني بدا د
ولكنادى ناس آتري على دماغها "آذان البعض مع أنه استعمل 

 .هذا ما وصلىن اآلن

، إذايقطع، رامى نفسهوأخريا فأنا ال أعرف ملاذا سوف  
 .آف عن الطيبة اهلبل

  اللعبه اخلامسة

 ...انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشان آده أنا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1983
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ا مش متصورة حد ضعيف ممكن يتوصف بأنهان: أميمة.د
 . طيبة أنا ما حببش حد يقول علّىطيب، عشان آده 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، :رمي. أ
 يقول عليا طيبه أنا مبحبش حدعشان آده 

ممكن يتوصف بأنه طيب، انا مش متصور حد ضعيف :مشرية. د
 طيبة ديأنا حاسه اني خبيب ضعفي بالعشان آده 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه :ماجدة صاحل. د
 .أنا طيبىت هى مصدر قوتى أحياناطيب، عشان آده 

يتوصف بأنه طيب، أنا مش متصور حد ضعيف ممكن: مدحت. د
 أنا اتوصف بأىن قليل احليلةأنا عشان آده 

متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه انا مش :أسامة عرفة. د
ميكن أنا الزم أراجع نفسى ىف التصور ده مشن آده طيب، عشا

 .......يكون برضه طيب

  يقولوا  ضعيف  حد  متصور  مش  انا: رامى عادل. أ
 ضعيف  آده  انا  طيب  عليه

 : املناقشة

يبدو أن هذه اللعبة حاولت أن تفصل الطيبة اإلجيابية عن
)ستعباطالذى قد يشري إليه اهلبل مبعىن سهولة اال(صفة الضعف، 

الذى ورد ىف اللعبة السابقة، لعلها تتيح لنا الفرصة
، بعيدا عن السلبية أو الضعف،السرتداد حق الطيبة مبعىن آخر

. بل سرعان ما سنرى آيف أن الضعف هو نقيض الطيبة احلقيقية 

 وبعد

،"حقيقى"هبا استدراج  -رمبا مثل أغلب األلعاب –اللعبة 
عد مما بدا أن اللعبة تستدرجولكن االستجابات أظهرت أب 

 : املشارآني إليه، مثال

أن توصف أى منهما بأا طيبةأميمة ورمي . حني رفضت د  ·
أن ختتلط الطيبة بالضعف، ورمبا استغنت آل  أصال، خشية

منهما عن أن توصف بالطيبة، مفضلة أن تتصف هى بنفسها
 . طيبة دون ضعف، فعًال، ال إعالنًالنفسها مبا تراه 

،مدحت ورامى بقلة احليلة وبالضعف. د حني اعرتف آل من ·
رمبا آمتالزمة أساسية مع الطيبة فرمبا أخذ آل منهما

 . باملخاطرة ورضيا هباتني الصفتني حىت ال يتنازال عما وراءمها

الطيبةعن تداخل من نوع آخر بني  مشرية. حني آشفت د ·
بح الضعف غطاء، وآأا إذ تبدو ضعيفة بإرادهتا، يصوالضعف

للطيبة وليس مرادفا هلا، ومن َثمَّ تكون الطيبة شيئا آخر،
 رمبا أقوى ورمبا أعمق،

من هذا املنطلق رمبا نفهم أآثر استجابتها ىف اللعبة  ·
فلعلها متثل الضعف الذى قد يطلقون" مش ميكن بامثل"الثالثة 

 . عليه طيبة، ىف حني حتتفظ لنفسها حبق ممارسة الطيبة القوية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1984
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دا متساحما آعادته، أآثر من الالزم ىف رأىيب أسامة. د ·
 ). رمبا(

فقد ألقت آره مضيئة، آٍه لو أمكنماجدة صاحل . أما د ·
"أنا طيبىت هى مصدر قوتى"االستثارة هبا ىف احلياة الواقعية 

 ". أحيانا"ياليت يا شيخه، مث أشكرك على انتباهك وإضافة 

 .وإىل الغد، نكمل اللعبات اخلمس األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1985
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)22(א"א"−250

 :توصية(

 برجاء قراءة يومية أمس، 

نشرت فكرة التجربة اجلديدة، باإلضافة إىل مناقشة األلعاب
 )اخلمس األوىل

 اللعبة السادسة

 دا أنا.... طيب، أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه
 . ...........أستاهل 

....أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة،: أميمة. د
  .ضرب اجلزمأستاهل  دا أنا

أنا أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة، دا :رمي. أ
آل اللي جيرى يلأستاهل 

دا.... أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة، :مشرية. د
 دماغي واتبهدل أآرت من آده خد علىآأنا أستاهل 

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة، :ماجدة صاحل. د
.الظلم اللى واقع علّىأنا أستاهل  إذن دا

ياخى ديه, أنا لو اسكت على الظلم قال إيه طيب :مدحت. د
 اجلزمة ضربدا انا استاهل , ده

قال إيه أنا لو أسكت على الظلم،: أسامة عرفة. د
 ....الذلدا أنا أستاهل .... ،طيب

انا لو اسكت عل ظلم قال ايه طيب دا :رامى عادل. أ
 اتداسانا استاهل 

 املناقشة

على الرغم من أنه يبدو أنه مل يكن هناك خيار آثري ىف
هذه اللعبة بني املشارآني ألن جييبوا بغري ما أجابوا به، إال

وجهة حنوأن التعبريات الىت استعملوها بدت آالقذائف امل
الذات، والىت تنفى أى تربير للسكوت على الظلم، وبالذات حتت
 زعم الطيبة، الىت قد تتخفى وراء ألفاظ أخرى مثل الصرب أو 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1986
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وبرغم هذه االجابات. اخل..السماح أو قبول االعتذار
الصرحية والىت بدت ىل سريعة وحامسة إال أنىن حني أتلفت حوىل أجد

نسكت على الظلمأننا نسكت على الظلم، ونسكت على الظلم، و
 .أآثر بكثري مما نتصور أو يتصور أحد

ما علينا، ليس أمامى إال أن أقبل صدق املشارآني بكل
احرتام، وأعرتف أنىن ال أشك فيه برغم آل هذه التحفظات، وأمتىن

 .أن خيرج إىل حيز التنفيذ حني خيترب

انتبهت إىل أن ألفاظ اللعبة حدَّدت اجتاه العقاب إىل
دون ذآر أى إشارة إىل ماذا يستأهل، "نا استاهلأ"املظلوم 

مثل اللعبة الثانية(الظامل، وإن آانت بعض األلعاب األخرى 
 .قد مسحت بكشف املوقف حنو الظامل أو سبب الظلم) والرابعة

مهما آان االستدراج، فقد بدت القسوة على النفس شديدة
امةاس. د "استاهل ضرب اجلزم"مدحت . أميمة ود. دوصارخة 
مشرية. ماجدة ود. د "استاهل الذل، استاهل اتداس"ورامى 

استاهل جيرى ىل أآثر من& استاهل الظلم اللى واقع علّى "
فلم تتوقف عند ما وقع عليها بل مدت مارمي أما  "آده

 "استأهل اللى جيرى ىل": تستاهله إىل

مرة أخرى، وبرغم وضع اللوم على الذات هبذه القسوة،
تدراج ألفاظ هذه اللعبة بوجه خاص، علينا أنوذلك حتت اس

هو –ىف الظروف العادية أو املتوسطة  –نقّر أن املظلوم 
مشارك فيما يلحقه من ظلم، ولعل أدق مثل مصرى يعلن هذا

اللى يقبل"االحتمال برغم قسوته يشرح لنا هذه اآللية يقول 
 ".يقدم قفاه للسك ينسك

من أن قبول السك على واضح هنا أن اللعبة أضافت حتذيرا
القفا ليس فقط ضعفًا أو استسالما، وإمنا هو قبول الظلم

رمبا من هنا استفزت ألفاظ اللعبة. وتربير ذلك بأنه طيبه
آل هذه االستجابات اإلجيابية، مع أن عقاب الضحية مهما

فاملسائل!! شارآت فيما حلقَّها ليس هو العدل على أية حال
د تصل إىل مستويات بشعة من القهرق –خصوصا عندنا  -عادة

على األقل، لكن ال داعى حاًالاملعلن واخلفى الذى يصعب صّده 
لتربيره بأنه طيبة على أية حال، وهذا ما انتبه إليه آل

 .املشارآني

 اللعبة السابعة

شايفة إن آلمة ؟؟ أنا!!هى الطيبه ضد القوه وال إيه
 " .........طيبة"

شايفة ؟؟ أنا!!د القوه وال إيههى الطيبة ض: أميمة. د
.دى آلمة مايعة وما هلاش معىنإن آلمة طيبة 

؟؟ أنا شايفه إن!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :رمي. أ
مرادف للضعفالطيبة 

؟؟ أنا شايف!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :مشرية. د
 قوةالطيبة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1987
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؟؟ أنا!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :ماجدة صاحل.د
 .دتني على اإلطالقأم غري متضاشايفه 

؟؟ أنا شايف!!هى الطيبة ضد القوة والال إيه: مدحت. أ
 حاجه واحده االتنني

؟؟ أنا!!ضد القوه وال إيه هى الطيبة :أسامة عرفة. د
 انك حترتم ضعفك وتعرف فني وامىت وازاىشايف أن الطيبة 

  ........تستخدم قوتك

شايفهى الطيبة ضد القوة وال ايه انا : رامى عادل. أ
     قوة سريةان الطيبة 

 املناقشة

انا مش متصور حد(هذه اللعبة تكمل اللعبة اخلامسة 
وهى........) ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشان آده أنا 

تكشف مزيدا من عالقة الطيبة بالقوة والضعف، لكنىن أتصور
اآلن أن مثل هذه املباشرة، الىت سُتعلن أآثر ىف اللعبة

آادت تعيب اللعبة الىت حنرص) طيبة احلقيقية هىال(العاشرة 
.فيها على االستدراج والتحايل أآثر من التصنيف والتعريف
ما علينا، االستجابات هنا خففت آثريا من هذه املباشرة، رمبا
بالرتآيز على صيغة التساؤل الذى بدأت به اللعبة بدال من

 .صيغة التقرير

رمي ضد. أ"العكس مثال فنرى أن االستجابات وصلت إىل حد 
أنا& أنا شايفة إن الطيبة مرادفة للضعف "" مشرية. د

"مشرية . رأى دمدحت . د، وقد أقر "شايفة إن الطيبة قوة
وبدرجة ما آانت ذلكشايف إن االثنني حاجة واحدة، "أنا 

ماجدة أنا شايفة ام غري متضادين. د أيضا هى استجابة
أنا" ما ىف اللعبة اخلامسة أمسوقد قالتها أآثر حس، "اطالقا

فقد أضاف بعدًا مجيالرامى أما  "طيبىت هى مصدر قوتى
وأحسب أن هذا قوة سريةأنا شايف إن الطيبة . وحقيقيا

باخبى: "أمس/ىف اللعبة اخلامسةمشرية .ديبدو عكس ما قالته 
 .، مما قد حيتاج إىل تفسري الحق"ضعفى بالطيبة دى

موقفه حبكمته املعتادة الىت سوف فقد أعلنأسامة . دأما 
 .تكمل مبا سيقوله ىف اللعبة العاشرة

آلمة"التباس هذه الكلمة فعال  - من جديد–أآدت أميمة . د
 .وبالتاىل، ضرورة إعادة النظر فيها" مايعة وماهلاش معىن

 اللعبة الثامنة

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن طيبة، حلسن أحسن ىل
............. 

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن طيبة، أحسن ىل: يمةأم. د
.أفقد تلقائيىتحلسن 

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن طيبة، حلسن أحسن ىل :رمي. أ
 .ازعل على نفسي اآرت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1988
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غري ما اعرف إىن طيبة، أحسن ىل أبقى طيبة من :مشرية.د
 اتوجع قويحلسن 

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن أحسن ىل :ماجدة صاحل. د
 .أدعى الطيبة ىف غري مكاان طيبة، حلس

أحسن ىل أبقى طيب من غري ما اعرف إىن طيب حلسن: مدحت. د
 أتشوه

ما اعرف إىن أحسن ىل أبقى طيب من غري :أسامة عرفة. د
 ...أصدقطيب، حلسن 

احسن ىل لىن ابقى طيب من غري ما اعرف حلسن: رامى عادل.أ
 تصدقوني

 املناقشة

صور أنىن أتصف به، أو حىتالوعى مبا هو أنا، أو مبا أت
إقرارا مبا يرونىن ىف أعينهم، ليس دائما مطلوبا وال هو مفيد

مع أنه قد يكون أحيانا آذلك، أى قد يكون مطلوبا(
هل األفضل لتنمية إجيابياتك أن: ، وبألفاظ أخرى)ومفيدا

حتسن رؤيتك لنفسك وما هبا من مزايا وصفات محيده، أم أن
تفعيل نفسها تلقائيا حىت تصل إىل تواصل هذه اإلجيابيات

الناس؟ إن التحذير من وعيك مبزاياك أو إجيابياتك رمبا
ينقذك من غرور معّطْل، وهو ما يعرب عنه بالعكس أحيانا ىف

 .صورة التواضع الكاذب

هذه اللعبة تناولت هذه املسألة فيما يتعلق بالطيبة،
عرف أنه طيب،مبعىن أا افرتضت أن االنسان الطيب حقيقة ال ي

 لعله من األفضل أال يعرف أنه طيب،: أودعنا نقول

مازالت حتذر الطيبة، وآأا تريد أن متارسها ىفرمي . أ
السر، ونتذآر أا ىف اللعبة اخلامسة قد انكرت بوضوح هذا
االحتمال، وآان ذلك منذ اللعبة األوىل، أنكرت اا طيبة من

انا ماحبش حد"لطبية أصله، آما رفضت أن توصف من آخر با
، واقرت أيضا أن الطيبة مرادفة للضعف"يقول علّى طيبة

إن آل هذا الرفض يربر خوفها من إعالن) اللعبة السابعة(
 ) غالبا(الطيبة، وليس خوفا من الطيبة الفعل 

مشرية. دالوعى حبقيقه أو مدى الطيبة بدا بالنسبة لـ 
 ، "حلسن أتوجع قوى"مؤملا 

غرورا أو خوفا من" (يتشوه"فهو خيشى ان مدحت، . دأما 
 ، )الكذب على نفسه، جيوز

ختلى عن حكمته ولو مؤقتًا، لعله خاف أن يعلنأسامة . د
 نفسه " فيصدق"طيبته 

مع أنىن اصدقه" نصدقه"خاف علينا حنن أن  رامىىف حني أن 
 .دون أن يقوهلا

أعلنتا موقفا ىف غاية العمق ماجدة . أميمة ود. دآل من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1989
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ممارسة الطيبة، دونأميمة.د، حيث ربطت والداللة والفائدة
، وهذا"بالتلقائيه"أن تسميها آذلك أو حىت تعى أا آذلك 

احتدتماجدة . دمن أهم صفات الطيبة احلقيقية ىف حني أن 
مراقبتها لذاهتا حىت بدا أا تفضل املمارسة الىت تؤآد
طيبتها من خالل نتائجها،فال تعتمد فقط على البصرية مهما

قت، وحددت تناسبا بني الفعل وموقعه خشية أن تتجلىصد
 ".ىف غري مكاا"الطيبة 

 اللعبة التاسعة

ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب ده أنا هو
 ..من الشعب ده لكن

ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، هو :أميمة. د
 .غضبانة وثائرةطب ده أنا من الشعب ده لكن 

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب :رمي. أ
 احلقيقة إننا شعب ذليل مهانلكن  ده أنا من الشعب ده

مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، هو ينفع شعب :مشرية. د
آارهة ضعفه واستسالمه وآارهةطب ده أنا من الشعب ده لكن 

 ضعفي واستسالمي

قال عليههو ينفع شعب مظلوم ومطحون يت :ماجدة صاحل. د
 صعب علّى التعميملكن  طيب، طب ده أنا من الشعب ده

,هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب: مدحت. أ
شايف إن الشعب ده آله واخدأنا من الشعب ده لكن  طب ده

 على قفاه مش مسألة طيب

مظلوم ومطحون يتقال عليه هو ينفع شعب :أسامة عرفة. د
 مضطر أآرهه وأآرهىن حلد..ده لكنطيب، طب ده أنا من الشعب 

  ....ملا بقى

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه: رامى عادل. أ 
  هطظب دناطيب 

 املناقشة 

-برغم داللتها العامة ورمبا السياسية  -لعل هذه اللعبة
هى على غري املعتاد حتاول الكشف عن املوقف العام وارتباطه

ة آل ذلك باملوقف الفردىبالضعف والظلم والطيبة، وعالق
خاصة إذا تذآرنا ما أشرنا إليه سالفا من أن الشعب املصرى
مشهور عنه أنه شعب طيب، ورمبا هدفت اللعبه إىل اختبار ربط
اخلاص بالعام، مبعىن أنه قد ال يكفى أن تقبل أو ترفض هذه
املقولة عن عموم الناس الذين أنت واحد منهم، وإمنا األهم

 .موقفك بعد أن تقبلها أو ترفضهاهو أن حتدد 

االستجابات آانت أغلبها ىف اجتاه احلكم على الشعب أآثر
كم يسرىمن االلتفات إىل أن اللعبة أآدت حتديد أن هذا احل

 على قائله ما مل يستدرك،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1990



 07I05I2008א – אא

&شعب ذليل ومهان "آان حكمهما قاسيا مدحت،.رمي، د.أ
 دون استدراك، " شعب آله واخد على قفاه

ذا موقف الكراهية هلذه السمةاختاسامة . مشرية، ود. د
العامة، لكن بأمانة شديدة مل يعفوا انفسهم من هذه

.د" "واستالمىآارهه ضعفه واستسالمه : مشرية. د"الكراهية 
 .."حلد ملا بقى واآرهىنمضطرا اآرهه : أسامة

ضد ذلك رمبا" غضبانة وثائرة"اختذت موقفا حمددا اميمة .د
 بدءًا بنفسها،  -أيضا–

 القاسى، " التعميم"فقد حتفظت ضد هذا ماجده  .دأما 

وقد راجعت".. هطظب بنا"مل استطع أن أفهم ما آتب رامى 
 .الذى أرسله فوجدهتا هكذا متاما، فال تعليق" امليل"

 اللعبة العاشرة

 ............الطيبة احلقيقية هى إىن 

بفتح( افهم مث أتفهمالطيبة احلقيقية هى إىن  :أميمة. د
 )الفاء واهلاءالتاء و

 امحي حقي قبل ما امحي حق غرييإىن  الطيبة احلقيقية هى :رمي. أ

      آخد حقي ومن غري ضعف أتعلمالطيبة احلقيقية هى إىن  :مشرية.د

 .أعمل اخلري وأرميه البحرإىن  الطيبة احلقيقية هى :ماجدة صاحل. د

 .... أبقى طيب الطيبة احلقيقية هى إىن : مدحت. د

أقول آده لكن هى خالص بس أنا ماآنتش عايزأنا قلت (
 )دى رائعه األخرانيه, طلعت مجيلة جدا, على أى حال حلوه

ال أظلم والالطيبة احلقيقية هى إىن  :أسامة عرفة. د
اتظلم وال أرضى للناس الظلم ظاملني أو مظلومني وأساعد الناس

 .........مساعدهتم وأطلب

 .مفيش حل تاىن  اختابث، ى اىنه  الطيبه احلقيقية :رامى عادل. أ

 املناقشة

يبدو أن املشوار عرب اللعبات التسع قد أغرائى أن أضع
اللعبة األخرية هبذه املباشرة الىت ال أحرتمها عادة آما قلت ىف
مناقشىت لالستجابات للعبة السابعة، ومع ذلك جاءت أغلب

 .االستجابات هلذه اللعبة األخرية مسئولة ومفيدة

ىت آانت ثائرة ساخطة طول الوقت ختاف من طيبتهاالرمي . أ
احلقيقية وترفض إعالا، وتقلل من شأا، عادت تصاحل الطيبة
وهى تقدم أخريا قالت ما تعنيه عندها الكلمة، وذلك

، وقد آشفت عن صفة"محاية حقها قبل حق غريها"بتأآيدها على 
 أن من التطمئنىن إىل مدى الواقعية ىف آالمها، حني انتبهت إىل

 يستطيع أن حيمى حقه قد يكون أعجز عن محاية حق غريه، 
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أتعلم آخد حقى" مشرية.دهذا أيضا ما أآدته استجابه 
 ) ،أتعّلمالحظ " (ومن غري ضعف

، أساسا ملا"الفهم والَتَفّهم"فقد جعلت أميمة . دأما 
اعتربته طيبة حقيقية، رمبا يرتبط هذا بشرط الشوفان أو

اللعبة(الطيبة من عدمه معرفة اآلخر قبل احلكم عليه ب
 ) الثالثه

عن ممارسة "عائد الطيبة"أآدت معىن فصل ماجدة . د
الطيبه لذاهتا، وهو موقف ليس مثاليا بالضرورة، وقد ال
.يسمى طيبة، لكنه يعطى ملعىن املمارسة التلقائية معىن أعمق

 "إعمل اخلري وارميه ىف البحر"

وآأنه يعىن" ةالطيبة بالطيب"اآتفى بأن يّعرف مدحت . د
 .أن آل تشويه هلذه القيمة اإلجيابية اساسا هو ليس طيبة أصال

"التخابث"فقد أّقر بنفس شجاعته املعتادة أن رامى أما 
قد يكون طيبة، رمبا ألنه يسمح له مبمارسة الطيبة دون

 .الوقوع ىف مظنه البله أو الضعف أو السذاجة

به هى آل القيممجع خالصة حكمته بشكل جيعل الطيأسامة . د
ال أظلم وال اتظلم وال أرضى للناس"األخالقية الىت حيبها، 

ملاذا" مساعدهتم الظلم ظاملني أو مظلومني وأساعد الناس وأطلب
 .آل هذا التعميم يا أسامة ربنا خيليك

 وبعد

ألن التجربة جديدة، وبالنسبة ىل وجدت أن هبا تواصال
حتاج لرأى املشارآنيمباشرا رمبا يقربنا من بعضا، فإنىن أ

 .ىف اتباع هذا النهج اجلديد) والزوار عامة(

 : مبعىن

هل األفضل أن نناقش ما جاء ىف برنامج قناة النيل ·
مع أنه موجود بالصوت والصورة ىف املوقع مع(الثقافية 

 ؟)املناقشة الىت متت عقب آل لعبة

أم باألفضل أن نتبع السبيل الذى اتبعناه ىف لعبة ·
ة، بأن ننشر نص اللعبه قبل اسبوع أو اثنني، ىفالطيب

انتظار املشارآة اجلديدة، فإذا جتمع ما يكفى من استجابات
 نناقشها آما فعلنا اليوم؟

أم يتناوب العرض واملناقشة بالصدفة بني هذا وذاك حسب ·
 مقتضى احلال؟

 شكرا
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אמ""א−251

 الفصل الثاىن

 األساسى" احللم"على " تنويعات"

 على أحالم فرتة النقاهة" أخرى"قراءة 

 تقاسيم على لوحات األحالم

وصلتىن أحالم فرتة النقاهة من البداية على أا لوحات
شعرية، ليست قصة قصرية، أو شديدة القصر، آما رحت أؤآد ىف

مناسبة أا إبداع إبداع، ال أآثر وال أقل، مبعىن أآثر من
أا ليست حلما حيكى، فنروح نفسره، وأن األحالم احلقيقية الىت
آان حيلمها شيخنا، مل تكن إال مصدرا من أهم مصادر أجبدية

 ).أثناء تلك الظروف اخلاصة(إبداعه 

حني غامرت بالتصدى لنقد هذا العمل الرائع آنت حتت تأثري
السابق ألصداء السرية الذاتية، رحُت أتناول األحالم نقدى

باعتبار آل حلم منفرٍد نصا آامال، لكن مع املضى قدما بدأت
 أدرك تزايد الصعوبة، مقارنة بنقدى لألصداء فقرة فقرة،

إىل أن -آما فعلت ىف األصداء –مث إنىن جلأت بني احلني واحلني  
،52سبق قراءهتا حىت حلم أربط بني ما تيسر ىل من األحالم الىت 

وبني احللم األحدث، مع وعٍد بأن أعود إىل ربط أوثق ىف الدراسة
الشاملة بعد انتهائى من هذه الدراسة التفصيلية

 . التجزيئية

اضطر بنيلكن الصعوبة أخذت تزداد باضطراد خاصة حني آنت 
احلني واحلني إىل فك شفرة احللم مبا حيضرىن من احتمال رموز

، األمر الذى أحاول أن أجتنبه ىف النقد عامة، معظمواضحة
الوقت، وهنا بوجه خاص، خشية أن يقلل ذلك من قيمة احللم
اُملبَدَع، آما الحظت آيف يستقبل قارئ النقد فك الشفرة هذا

مثل تفسري األحالم العادية، األمر الذى" (تفسريا"باعتباره 
التحليل أحذر منه أيضا طول الوقت، حىت من وجهة نظر

 ).النفسى

 تعقيبات

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1993
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- ىف بريد املوقع  –رحت أتصفح التعقيبات الىت جاءتىن 
طوال مثانية أشهر على هذه احملاولة حىت استطعت أن أوجزها

 : فيما يلى

 ) بعضه محاسى مشجِّع(ترحيب حمدود بالنقد عامة  -1

ترحيب أآثر بتفسري احللم برموز واضحة، خاصة لو آانت -2
وذلك. (أو ضد الظلم رموزا سياسية، أو ضد السلطة،
 )بالرغم من، وضد، حتذيرات الناقد

فعال" حلم"إصراٌر متواتر الستقبال احللم على أنه  -3
وليس إبداعا، مع أنىن نبهت مرارا إىل ضرورة نفى هذا

 . نفيا قاطعا

عن قراءته) النص(تفضيل قراءة احللم بذاته لذاته   -4
 . مع النقد 

النقد فسر غموضا بدت تقريظ حمدود حني يبدو أن  -5
 . استحالة تفسريه من احللم مباشرة

التفسري/ بأن النقد) حىت الرفض أحيانا(احتجاج صريح  -6
 . حيجب احللم، فيقلل من تأثري رسالته الكلية 

. احتجاج على غموض آل من احللم والنقد على حد سواء  -7

إىل فك -لألسف  –قراءة نقدية بديلة، أغلبها يتجه   -8
شفرة احللم مبا خطر للناقد على النقد أنه رمٌز أقرب

 . وأهم

إطالق تداع إبداعّى استثاره احللم وحده، أو احللم -9
والنقد معًا ، ال حيمل أى قدر من التفسري، أو فك شفرة

ولكنه يضئ باعتباره استلهاما إضافة إبداعية الرموز،
 .دالة

ل، وسبقه إىلوقد أشرت بوضوح إىل طالقة االبن رامى عاد
 . هذا النوع األخري من القراءة

 !!قلت لنفسى أحذو حذوه

 و َمل َال؟

 قلت أيضا إنىن أخاف هذه املغامرة،

 وال أريد أن أحتمس هلا، 

 . ومستعد أن أتراجع عنها 

 نصُّ على نص

 هذه هى املغامرة الىت تبدأ اليوم 

وقبل أن أعرض عينة من منهج القراءة اجلديد، الذى هو
،"نص على نص"نقدا على وجه التحديد، وإمنا هو مبثابة  ليس
 ، تذآرت التجربة الىت قمت هبا مع االبن استلهام نصأو 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1994
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، آمانصوص مواقف النفرىإيهاب اخلراط ىف قراءة بعض . د
ذر من تفسري القرآن الكرمي والنصوص املقدسةتذآرت موقفى احل

مع تأآيدى على أا نصوص لالستلهام واإلحياء وليست، عامة
 .للتفسري

 مراجعة

)حلما 53(مث أىن رحت أنظر ىف جتربىت طوال مثانية أشهر 
وقررت أن أعيد حتديد معامل ما وصلىن من طبيعة هذه النصوص

 : وجه التاىل قبل أن أبدأ التجربة اجلديدة على ال

لكنهاأحالما آما ذآرُت ألف مرة  ليست  هذه النصوص: أوًال
 . إبداع مكثف

لكنه صورةليس حكيا مسلسال متتابعا  هذا اإلبداع: ثانيًا
 . ماثلة

حرآةليست صورة ثابتة، لكنها  هذه الصورة: ثالثًا
 . متغّيرة مصورة

ةليست عشوائية شاردة، وال هى ضام هذه احلرآة: رابعًا
، آثري منها مفتوحلكنها أحلان ذات أصالة خاصةغائية، 
 .. النهاية

آل هذا جعلىن أعيد النظر ىف طبيعة هذه النصوص،
 . واستقباهلا نصا شعريا حيمل أغلب مقومات الشعر

 بني احللم والشعر

والذى أشرت إليه ىف(اإليقاع واإلبداع ىف مبحثى األساسى ىف 
، حرآية الوجود) وميكن الرجوع إليه آامال 2008-3-25يومية 

قارنت بني الشعر واحللم مقارنة تفصيلية، وحني حتفظت على
سري احللم برموزه آما هو شائع، آان من البديهى أن أرفضتف

 نقد الشعر بشرحه

 الشعر ال ينقد إال شعرا

أشرت إىل ذلك من قدمي وأنا استشهد بقصيدة استاذى حممود
، مث تأآد ىل بعض"القوس العذراء" شاآر، على قصيدة الشماخ

قذلك بعد حماولتني ىف نقد الشعر، األوىل آانت لشاعر شاب يطر
عدد أبريل جملة "النزهة بني شرائح اللهب" باب اإلبداع

، والثانية آانت قراءة لبعض شعر1981اإلنسان والتطور 
ر أمحد زرزور، أما دراسىتهو الشاع" هوامش وهواجس"صديق ىل 

رباعيات(املقارنة بني رباعيات جاهني وسرور واخليام 
فقد آانت أقرب إىل تقدمي نظريات نفسية متنوعة )رباعياتو

 .آشفت عنها هذه الرباعيات آل بطريقته

مث عدلت ائيا عن نقد الشعر وقد زاد اقتناعى أن 
 .الشعر ال ينقد إال شعرا

إن الشعر األصيل يستثري ىف: وهذا حيتاج إىل بعض التوضيح
، حىت لو مل يرتمجه إىل ألفاظ شعرية، األعمق متلقيه شعرا باملعىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1995
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ىف بريد الغد، وبريد األسبوع قبل املاضى تأآدت من ذلك من
خالل تعقيبات أصدقاء، أعتز برأيهم جدا، على املقامتني الىت

- 4-24يومية  "آومة رعب"املقامة األوىل : نشرهتما مرتددا
ميكنىن 2008-4-5يومية  "نبضة قلب"، املقامة الثانية 2008

وصلنا االحساس": اجياز أغلب التعقيبات عليهما آما يلى
 "م احملتوىوااليقاع واملعىن الكلى، حىت لو مل نفه

وصلتىن أيضا تعقيبات على نصوص أحالم حمفوظ ىف نفس االجتاه،
التفسري/فاآتشفت أن مثل هذه التعقيبات تشري آيف أن النقد

 . قد يقلل من شاعرية النص

الشعر ال ينقد إال شعرا، تصبح: إذا آان األمر آذلك
هى –خصوصا هبذه الكثافة  –القراءة األْوىل بالنص الشعرى 

 وليس دعوة لفك شفرة  مصدر استلهامباره باعت

أبدأ هذه التجربة اجلديدة فصال جديدا، مع األحالم: قلت
باعتبارها لوحات شعرية غري قابلة للنقد أو للتفسري بقدر

 .ما هى موحية مبا توحى به

على شيخى  صاحلتىن (سنوات لكنىن اآتشفت أنىن بدأهتا منذ 
 .2003-12-15 األهرام  )نفسى 

 :جتربة باآرة

عّلمتىن"مبراجعة أوراقى اآتشفت أنىن اختتمت قصيدتى 
باستلهام أحالم فرتة 92ىف عيد ميالد شيخى اجلليل الـ " شيخى

 .النقاهة 

هنا وقد سبق أن نشره" شعرا احللم"ولعل ىف تسجيل هذا 
تأآيد آخر على أن الشعر ال ينقد إال شعرا، وأناألهرام 

األجدر أن تكون استجابتنا ملثل هذا االبداع الشديد الرتآيز
، هو تسجيل ما يثريه عندنا مما يفيد مبثابة تنويعات على

 . احللم األساسى ، لعل وعسى 

 .املشار إليها حاال  وها هو احللم آما ورد ىف اية القصيدة

  : خَالياَى معًا   نشطْت  - سّيدى  - النقاهة   أحالم وحى    من

 ، حامُل أنَِّى       فحلمـت"  
 . اجلنْني   وْعُد   وآأَّنُه   حاِنيًا   دقــا   ومسعت  
 ،   عسريا     أبدا   يكْن   ومل   املخاُض   جاء   
 ، يبةط   أّما   صرُت أنِّي    وفرحُت  
 ، الوليْد   الطفل   ذلك   أيضا   آنت   قد لكنىن   
 ، أمومىت ثدى    فلقفت  
  .. ولكن    سخريًة   ليس .. ، ال .  خافتا     ضحكا     ومسعت  
 : يقول أعماقى    عمق ىف      واثقا   صوتا   ومسعت ....  

  ". بنـا   اآلن   املمكن   النبيُل   هو   املستحيُل" 
 ، وْعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتَك   سْتمل
  ".ُآـْنـتـَُه   أنـََّك   فـعلمـُت  

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1996
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* * * 

هو جمال(إبنا مبدعا ىف جمال آخر   مث إىن رحت أستشري
فيما يقابل ىف املوسيقى  ليفيدىن سيد الرفاعى. د) املوسيقى

)احللم(ويعات على اللحن ما أعتزمه بشأن تقاسيم وتن
 : األساسى، فكتب ىل ما يلى باحلرف الواحد 

على حلن واحد تنويعاتيوجد ىف املوسيقى ما يسمى       ·
 . 

من مقام أو سلم بالتقاسيميوجد ىف املوسيقى ما يسمى   ·
تقاسيم من مقام اوند أو بياتى: موسيقى آأن تقول مثال

 . هذا ىف املوسيقى العربية 

وهى عبارة" التحميلة"وهناك قالب موسيقى عرىب يسمى   ·
عن قطعة موسيقية تتخللها تقاسيم منفردة من اآلالت

هى عبارة عن حوار بني آلة منفردة. "املوسيقية املختلفة
 " وآالت األورآسرتا

التقاسيم هى عبارة عن تأليف موسيقى ُمرجتل يقوم به ·
ة أو مقيده بوزنالعازف منفردًا وقد تكون التقاسيم حر

 . ايقاعى، وخربة العازف تلعب دورًا هامًا ىف آفاءهتا 

يوجد ىف املوسيقى الغربية الكالسيكية قالب موسيقى ·
وهو عبارة عن حوار بني آلة Concerto يسمى آونشرتو 

منفردة وآالت االورآسرتا وذلك من خالل تأليف موسيقى مبدع
آونشريتو: ل مثالآالمه وهو من مقامات خمتلفة آأن تقو

 .اخل.... البيانو واألورآسرتا من مقام دو الكبري أو مى 

 )سيد رفاعى. انتهى آالم د(  ·

 وبعد 

 ماذا أمسى هذه احملاولة اجلديدة الىت أبدأها اليوم؟
 تنويعات على اللحن األساسى ؟  

 ! تقاسيم على نغم أصيل؟
 نص على نص؟

 حىت نتعرف على طبيعتهادعونا نسميها آل مرة امسا خمتلفا 
 .أو ال نسميها إطالقا 

 "اللحن األساسى" 53حلم : النص

   أمحد   زآريا   الشيخ   املوسيقار   أن ىل    فقيل صديقى    عن   سألت

 فقلت   الفجر   مطلع حىت    بأحلانه   شاديا   ليلة   آل   بيته ىف    يسهر 
 املزخرفة   الواسعة   احلجرة إىل    بتفذه   سهرة   حلضور   ودعيت   خبته   يا 
 أريكة على    جالسا   زآريا   الشيخ   ورأيت ..   باألرابيسك   جدراا 
 جلست   حلقة وىف  '  اهللا   من   خيلص   ده   هوه 'يغىن    وهو   عوده   حمتضنا 
 رأسه   وحتت   قدميه   من   معلق   رجل   وبينها   وأطفاال   نساء   األسرة 
  . النار   مبية   ملئ   طست   ذراع   مبعدة على  

 دون   الغناء   يتابعون   آانوا   اجلميع   أن ذهوىل    من   وضاعف   
  . املعذب   الرجل إىل    التفات أدىن  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) يإلكرتونإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1997
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*** 

 التنويعات

قالت املرأة املتنقبة للرجل األملس، إن هذا هو آخر ما
رجل بصوت عالآنت أتصوره من الشيخ زآريا بالذات، رّد ال

ما عليك، املهم هو ما سيكون بيننا بعد: مع أنه آان يتلفت
 .إخفض صوتك: السهرة، فقالت هامسة

وصاح طفل من املتحلقني حول الرجل املعّلق صياحا غامضا
آأنه يطلب ماء أو أمانًا، فزع اجلميع ألن صياحه تصاعد حىت

ميع دونبدا آعواء ذئب جائع، بل مسعور، وحترك العطش ىف اجل
 .استثناء

 ،"ما هكذا يكون الغناء"أنه   نبه الشيخ سيد درويش 

 إذن آيف يكون؟: سأله حممد عبد الوهاب 

يا مجاعة دعونا نستمع اهللا: قال الشيخ أمحد عبد اجلواد
 خيليكم، هل هذا وقته؟

ويالحظ اجلميع، أن الرجل املعلق مازالت تدب فيه احلياة
،"أمحد عاآف"يشبه وجهه وجه أال : جدا، ويسأل جار جاره

 .لست متأآدا، لكن صوت سعاله يشبهه: فريد

خطف األطفال طست ماء النار وجروا هبا وهو يرتجرجر بني
أيديهم إىل خارج الدار فرحني مهللني، فولولت النسوة وهرولت

وراء األطفال، فاصطدمت بالرجل املعلق الذى ابتسم  إحداهن
ه وأمله، فزغردت بقية النسوةوغمز بعينه اليسرى برغم رعب

مع ترديدهورحن يرتاقصن معه وهن يصنعن آورسا يتناوب 
 ". هوا دا خيلص من اهللا": احمليطني بالشيخ، مرددا

*** 

 "اللحن األساسى: "54النص حلم 

 احلديث   وآان   املذيعة   وبني بيىن    احلوار   دار   املغلقة   احلجرة ىف 
 أقوم   احلوار   مراحل   بعض   وعند ،  واألجنبية   يةاحملل املوسيقى    عن 
 الباب   فتح وقت   مر   وآلما .  األحلان   بعض   عليه   وأعزف   للبيانو 
 منزلتها ىف  أخرى    أو أمى    لعلها   البيت   أهل   من   سيدة   ودخلت 
 خلوتنا   تراقب   آانت   أا   لنا   وضح   ولكن   وتذهب،   مشروبا   تقدم 
  . بريبة 

 مسبوقة   غري   بصورة   حتديها على    فعزمت   برقابتها   ذرعا   وضقت
 املذيعة   حنو   اندفعت حىت    يفتح   وهو   الباب   صوت   مسعت   أن   فما 
  . صدرى إىل    وضممتها 

 من   انتهيت   اومل .  ما   غضاضة   أجد   مل   آما   شيئا أباىل    أعد   ومل
  . آله   البيت   ومن   بل   احلجرة   من   اختفت   قد   املرأة   آانت التحدى  

*** 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1998
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 :تقاسيم

:وصلىن صوهتا بعد أن اختفت، وهى تقول بلهجة حامسة.... 
ولكنها أختك، فتأآدت أن الصوت صوت أمى، مل أرد عليها ألنىن

من آنت على يقني من أا ليست أخىت، حىت لو آانت هى ابنتها
 بطنها، 

قالت. هذه املرأة تفسد آل شئ لصاحلها هى دون سواها
 " محيدة أختك"قلت لك إا : تؤآد من جديد

بني) أو رمبا ممنوع(داخلىن شك جديد ألن اسم محيدة غري شائع 
 .املذيعات واملمثالت

وانتقل انتباهى إىل صوت طقطقه أرجل ثقيلة تتمشى فوق
فس اخلطوات لكنها تصدر أنغاماالسقف اخلشىب ذهابا وجيئة، ن

متقطعة خمتلفة، آأا موسيقى سوداء ىف خلفية قصيدة نثر
 شاعر جمهول،

أقوم إىل البيانو ألعاود العزف لعله يطغى على هذه
الطقطقة، فال أجده ىف مكانه، وحني عدت إىل احلجرة، مل أجد

 .املذيعة أيضا

فأخافيتصاعد طْرٌق على الباب، فأبتعد، يزداد الطرق 
أآثر أن أفتح خشية أن أواجه أيا من الوجهني، املذيعة أو

 أمى،

أما أىب فكان مازال يتمشى على السطح يقرأ ورده
آالعادة، فتزيد طقطقه اخلشب، ويتسرب تراب قدمي من السقف ىف

 استحياء،

 .فأزداد رعبا وال أملك إال أن أواصل االنتظار

ردا على" اءالقوس العذر"حممود حممد شاآر قصيدة  -
 .الشّماخ بن ضراٍر الغطفاىنقصيدة 

)58العدد " (آتاب القاهرة"نشرت الدارسة ىف  -
15/4/1986 

آنت أنوى أن تتبادل قراءتى هلذه األحالم مع ما أمسيته -
مث طغت قراءة األحالم عليها دون" ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"

احللماستئذان، وحني قرأت اسم الشيخ زآريا أمحد ىف هذا 
تذآرت بعض ما حدثىن شيخى عنه، فعدت إىل أوراقى تلك، وقلت

وهو مقتطف ليس له(أقتطف هذه األسطر مما سجلته آنذاك، 
 )عالقة باحللم

  1995-1-19:  اخلميس

 الشيخ   ويذآر   مرض السكر   يهاجم   األستاذ   عاد   مث....  -1 
  بالسكر   مصابا   آان   وأنه ,  أمحد   زآريا 

 يف   ليعوده   يذهب   آان   وأنه ,  جسمه   آل   يف   دمامل   له   ظهرت   حيت
  عليه   تفضل   ما   ويريهم   نومه   حجرة   يف   الصوان   فيفتح ,  الفجالة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1999
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 حممد   زاره   وحني ,  لفنهتقديرااملناسبةباهلدايااملزاج أهل
 .اخل... وتراجع    ئفاخا   فزع   ذلك   علي   وأطلع ,  الوهاب عبد 

 ,  التونسي   بريم   بذآر   جاء   الذي   ما   أدرى   ولست...  -2
 وآان ,  أمحد   زآريا   الشيخ   عند   مرة ,  قابله   إنه   األستاذ   قال 
 .تقريبا   صامتا   مكفهرا   ساآتا 

 أن   أستطع   ومل   رائع   هاديء   بشكل   الذآريات   وتوالت...  -3
  . وخمرجني   وأغاني   امساء   من   قيل   ما   آل   أتابع 

 أسر   يف   واقعني   فيها   آنا   اليت   الفرتة   هي   هذه :  األستاذ   قال
 . عليه   الرتدد   من   نكثر و  أمحد   زآريا   الشيخ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"   يــــوميــــــــا"   2000
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 :مقدمة

إعتذار مبدئى ملن مل أمتكن من الرد عليهم، لعلهم جيدون
 .صدقاءبعض ذلك ىف الرد على بقية األ

آملحق مؤقت لربيد" نص على نص"مث فتح باب ما أمسيناه 
وهو ما بدأه الصديق رامى عادل مث استلهمناه ىف: األسبوع

املنهج اجلديد لقراءة أحالم حمفوظ، ونأمل إذا تواترت
 .استثارة النصوص بقدر آاف أن نفرد له يوما خاصا

 نقد جنيب حمفوظ: حممد حييى الرخاوى. د

 نك تكمل النقد وان ينشر اى نقد آخر موازيًاانا رأىي ا
  وليس بديال

ىل ملحوظة اخرى وهى ان الشعر منشور آله فعال ىف املوقع
وبالتاىل مازال رأىي ان تتفرغ إلاء مسوداتك الواحدة تلو

يريد ان يقرأك ومن مث االخرى واملوقع ملئ مبا هو انت ملن
 .يتحاور معك ىف بريد اجلمعة

ة ما تريد أن تقوله فلتفعل دون أن يكونوإذا آان مث
 هناك التزام يومى، أى تكون اليومية يومية امسا وغري يومية
 فعال اال اذا شئت ان تتواصل مثال من خالل فكرة جديدة أو غري

 .ذلك

 :حييى. د

 :ثالثة اقرتاحات يا حممد تستأهل النظر، شكرا

أعجز أنىن قد -فيما يتعلق بنقد حمفوظ –وصل ىل األمر * 
أن أآمل بنفس الطريقة بعد أن اضطررت للجوء لفك شفرة

وإن آنت مل!! فعال رغما عىن. احللم بالرموز املتاحة رغما عىن
 أفتعل أبدًا، لكنىن مل أفرح مبا فعلت آنذاك،

 .أرجو أن تكون قد اطلعت على التجربة اجلديدة ومربراهتا أمس

ل، إال أىنبرغم أن الشعر آله منشور باملوقع آما تقو* 
 –فجاَزْت التذآرة بشكل ما  –أشك أن أحدًا ينظر فيه حىت أنت 
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وأظن أن املسألة ليست أن املوقع ملئ مبا هو أنا، فاألهم
هل هو ملئ مبن يبذل اجلهد لريى بعض هذا اجلهد؟ االبن: هو

نبهىن أن النشرة آلها ميكن أن تعترب) مصمم املوقع(إسالم 
ة النشر أحيانا مامبثابة تعريف مبحتويات املوقع، مث إن إعاد

إذا أحرجىن الوقت، –بعد أو بدون حتديث  –أجلأ إليها مضطرا 
 .ومل يسعفىن لكتابة اجلديد

فهذا أمر) وليس يوميا(أما أن تصدر النشرة أحيانا * 
وراد من الناحية العملية، ولكن يبدو أنىن لن أفعلها إال

 .مضطرًا

 2008-5-3ل غموض جرمية وتفسري أسه: حممد حييى الرخاوى. د

نفسى بأن أخريًا عدت للقراءة واملتابعة بعد أن ألزمت
من تقدمي الندوة الىت تناولت هذه) أمس(أتوقف إىل أن أنتهى 

والىت آشفت بوضوح أا ىف حاجة لتناوالت متعددة اليوميات،
 .التعدد من مستويات شديدة

 :حييى. د

 !!رأيَت آيف

  غموض جرمية، وتفسري أسهل: حممد حييى الرخاوى. د

ىف الندوة الشهرية(ومبناسبة إىن آنت واخد راحىت امبارح 
، أحب)بذوق وتفهم(، لدرجة أن البعض حتفظ )عن هذه النشرة

اإن أقول أن هلذه التعتعة حتديدًا أسلوبًا وحسًا خمالفني مل
عربية ذات صياغة أسلوبية/تعتعة آتابية قلته أمس، فهى

 جدًا، سلسة، وموقف علمى متماسك وواضح ومهم

 :حييى. د

.، شكرًا"أسلوبية"و"/ آتابية"فقط مل أفهم ما تقصده حتديدًا بـ 

  2008- 5- 4املقامة الثانية نبضة قلب : حممد حييى الرخاوى. د

التعليق للمرة الثانية أحب تكثيف هذه املقامات، وأرفض
فمثل هذه الكتابة حتتاج ملا هو أآثر من. عليها حىت ال تتشوه

 .هذا إن أمكن أصًال أى تعليق سريع،

 :ىل تعليقان ال يتعلقان مبوضوعات املقامات

قامات تصوف ليحيى الرخاوى أآثرىف هذه امل يظهر ىل :األول
مع إيهاب اخلراط، أصالة مما ظهر ىل ىف تناوله للنفرى، خاصة

هذا العمل الذى أشرت أآثر من مرة أنىن أفضل عليه قراءة
 .شخصيًا النفرى

هّوا أنا فّيا حاجة غلط؟؟ أنا أتفاعل مع الصعب :الثاىن
مما أفعل معوإىل حتدياته ومتضمناته أآثر  وأفهمه وأجنذب إليه

هل ذلك ألنه). ىل أو هكذا يبدو(ما يبدو لغريى واضحًا سهًال 
ختتلط عندى السهولة بالالضرورة؟ وعندما أآلف نفسى بالبحث عن

 صعبة وراء النص السهل آثريًا ما يتلخبط فهمى؟ ضرورة
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وذآرتىن باملرضى الذين جمرد تساؤالت جاءت على خاطرى
 لسهلةجييبون على أسئلة اختبارات الذآاء الصعبة دون ا

 .أيضًا

 .ربنا يعاىف عننا مجيعًا

 :حييى. د

أنت أوال تعرف أنىن ال أحب أن أوصف هبذه الصفة  -
أو على األقل(، فالسعى إىل املعرفة حىت وجهه سبحانه "متصوف"

له أمساء أبسط وأصدق، وذلك ليس رفضا للتصوف) حنو وجهه
 .هماملعرىف بكل تارخيه الزاخر، ولكن رمبا حذرا من سوء الف

مررت بتجربة جديدة حني قرأُت قراءتى على النفرى دون  -
قراءة االبن إيهاب، وأحيانا دون قراءة نص النفرى نفسه،
فوصل ىل شىء آخر مل أآن أتوقعه، فهل حتاول أنت أيضا، وتقول

اجلزء الثاىن(ىل رأيك؟ أنا أحَب ما اجتهدُت فيه ىف هذا العمل 
 )حتديدًا

عالقىت هبذه املقامات، وال بالشعر أنا شخصيا ال أعرف  -
آله، اللهم إال ما خيص تنظريى فيما خيص مقابلة احللم بالشعر،

إىل بعض ذلك ىف معرض احلديث عن املنهج) اخلميس(وقد أشرت أمس 
 .اجلديد لقراءة إبداع أحالم حمفوظ

طبعك هذا ىف تفضيل الصعب، وأيضا ىف آتابة: وأخريا  -
، رمبا ألسباب وراثية، لكنه طبع مزعجالصعب، أحرتمه وأفهمه

 ).رمبا أيضا ألسباب وراثية(

 )العالج النفسى للذهانيني: (أميمة رفعت. د

جملة) النفسى للذهانينيالعالج (هذا الرابط  أشكرك على
، فقد أفادتىن قراءته 1981اإلنسان والتطور عدد يناير 

 :سيئة آثريا، وقد محل معه أخبارا جيدة و أخرى

 :أوال األخبار اجليدة

زال أنىن وجدتىن أسري على الطريق الصحيح وإن آان ما*
 .على الكثري ألتعلمه

 خصيا بلأن الفشل مع بعض احلاالت ال يعىن فشلى أنا ش •
واحلقيقة أنىن فشلت آثريا مما جعلىن... يزيد من خربتى وجتارىب 

 .أقلق أحيانا

أن املضاعفات الىت أراها مع حاالتى هى مضاعفات شائعة• 
 .مما طمأنىن فعال على ما يبدو اثناء العالج،

 :أما األخبار السيئة

ال وجود له ىف املكان الذى أعمل به، بل عالج الوسط هذا* 
وآثريا ما. آخر ىف وادى وهذه املؤسسة العالجية ىف واد أنا

شعرت باحتياجى الشديد للدعم من الزمالء أو اإلدارة أو
 !!النفسيني أو االجتماعيني ولكن ال حياة ملن تنادى اإلخصائيني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) يإلكرتونإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2003



 09I05I2008א – אא

ال أطمع(اجملتمع اخلارجى متمثال ىف أهل وأقارب املريض  أن*
عندى، فأغلب مرضاى ال أرى ال وجود له) ىف أآثر من هذا

غاية ذويهم بالسنوات، مما جيعل إعادة تأهيل املريض عملية ىف
 . الصعوبة وحمبطة للغاية

 :حييى. د

شكرا يا أميمة أعانك اهللا ووفقك، فقط أود اإلشارة إىل أن
ما يسمى عالج الوسط، أو اتمع العالجى، ال ميكن أن يقتصر

، وحىتعلى إدخال األهل ىف خطة العالج، وهو غري العالج األسرى
هذا األخري ليس جمرد إشراك األسرة ىف التأهيل، ودعيىن أحيلك

 .اتمع العالجىمؤقتا إىل بعض ذلك ىف املوقع 

فرصة لذلك فأنا أتفهم هذاأما أنه ال يوجد ىف مؤسستك 
متاما، وأعذرك ألن عالج الوسط يساهم ىف حتريكه وفاعليته آل
واحد وآل شئ مبا ىف ذلك املرضى والعاملني حىت الطباخ، بل

 .ولنا عودة. واألثاث واملكان أحيانا

هذا، وقد خصصت لسؤالك ردَّا على ما عرضت عن عالقتك
"عن احلالة"نشرة ) سنة 51(العالجية باحلالة الفصامية 

رمبا فتحت لنا هذه! يومية مستقلة لعلها األحد القادم
أو دعينا" التدريب عن بعد"الفكرة بابا آخر ملا أمسيناه 

 .حىت يكون للتدريب معامله اخلاصة" املشورة باملراسلة"نسميها 

 )العالج النفسى للذهانيني: (أميمة رفعت. د

 عرف طريقة أخرىعلى أية حال جيب أن أستمر فأنا ال أ
للعمل غري هذه الطريقة، آما أنىن أصل أحيانا إىل بعض

و إن آنت ال أدعوها النتائج اُملْرضية برغم آل شىء،
باإلضافة إىل ما يضيفه العالج النفسى ىل أنا". \شفاء"\

من نضج واآتفاء ذاتى، آما أنىن أستمتع فعال بعملى شخصيا
املعلومة من شفقتك علّى؟هذه  هل تقلل(هذا وبعالقىت مبرضاى 

 ).أرجو ذلك

 :حييى. د

املسألة ليست شفقة، أنا ال أحب الشفقة وال أمارسها،
الشفقة تقلل من االحرتام، االحرتام عندى هو أرقى درجات احلب،
وتزداد قيمته ملن حياول ىف ظروف صعبة، مث يستمر وهو يعرف أن

ة صاحل عنماجد. الظروف تزداد صعوبة، مبا يذآرىن بتعريف د
، النتائج اإلجيابية"أعمل اخلري وارميه ىف البحر"الطيبة إا 

 .قادمة ال حمالة، مهما اشتدت الصعوبات

 أحالم فرتة النقاهة: أميمة رفعت. د

 هى تشعرك بأنكتقول أنك ضقت بالنقد هبذ الطريقة، ف
وهل يسأل العصفور املشورة إذا ...مقيد ومضطر ملا ال تريده
ىف قفصه؟ آن حرا يا سيدى و حلق ىف ما عثر على باب مفتوح

 ..مساء إبداعك
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 :حييى.د

ىف انتظار رأيك بعد قراءة املنهج اجلديد للتقاسيم، أو
اإلبداع، الىت مل أعد أمسيها نقدًا، وهو/التنويعات على األحالم

 )أمس(ىف يومية اخلميس فصيال ما تناولته ت

 2008-4-23  )7(التدريب عن بعد : على الشمرى. د

ريا من هذا التدريب وأعتقد انكاستفدت آث حقيقة.... 
باملوضوعية فيما خيص يادآتور حييى احدثت نقلة نوعية تتسم

 موضوع شكوى بعض الذهانيني من آالم يف الرأس

 :حييى. د

 .على، أنت تكرمىن وتشجعىن دائمًا. شكرا يا د

  2008-5-2حوار بريد اجلمعة : مدحت منصور. د

فالتذاآى على النص وحماولة. أشكرك على مساعدتى ىف صقل جتربىت
 .آلها أخطاء ختنق النص خنقا ىف الذاتية تشرحيه، واإلغراق

 :حييى. د

 .ربنا يبارك فيك، ويسرتها معنا ومعك

 2008-5-5األسطورة واملعىن : عني تادلس. أ

اآتساهبا لقد رآز أفالطون على أن اخلربة بالقدسى ال ميكن
  .....من خالل صوفية خيلقها الطقس

الدائرة أو إعادة أسطرة املقصود هو ابداع من داخل 
 الذى }...{املعىن وتأآيد عليها، والسبب هو األمان الكاذب 

 .اجلزائر من. شكرا.أفسد التصور ىف حلظة ضعف

 :حييى. د

يومية(هذه مشارآة فرحت هبا ألسباب رمبا ذآرت بعضها ىف 
 )"عن ثالثية أحالم مستغامنى... قبل النقد" 7-4-2008

 .شكرا يا عني

 *** 

 )بدون تعليق(

 "غموض جرمية وتفسري أسهل"

 :حييى. د

غموض جرمية"وردتىن تعقيبات آثرية على تعتعة السبت 
سوف أمجعها، آما قد أرد عليها بإجياز شديد،" وتفسري أسهل

 .لعودة إىل املوضوع ىف نشرة قادمةوقد توحى ىل مجيعها با

 : حممد عزت. د

 أن االمثلة الىت أوردهتا هى بالطبع أخطر وأآثر تطرفًا
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وأدعى للتقزز، ولكنها لعبة هلا قوانينها املتمثلة ىف جملس
 والعوملة واتفاقية التجارة احلرة وحقوق االنسان ونشر األمن

اخلروج) تقريبا(األآرب هى استحالة واملشكلة. اخل..الدميقراطية
رمبا(القريب ن اللعبة على األقل اآلن بل ورمبا ىف املستقبلع

 ).بالغة تصلح احللول الفردية فقط وبصعوبة

 :حييى. د

احللول الفردية تصلح إلبراء الذمة الفردية أمام أنفسنا
فردا فردا، وأمام اهللا، أما عموم الناس فهم حيتاجون من آل

 .زاحففرد ما يعني آل فرد لنصد معًا هذا اخلطر ال

 : مدحت منصور. د

,املعلومات عن القصة مازالت ناقصة آما تفضلت حضرتك 
الفتاة يف الوالدات وآما تعلم أن األوىل و بعد مثال من ساعد

 .اخلامسة والدات صعبة

الحظت أن أغلب اجلرائم البشعة تتدرج يف االنزالق إىل مث أني
شكلة مامبراحل وآلما قام حبل م البشاعة و آأن اجملرم مير

السياسة هتدده انزلق إىل مستوى أآثر دناءة، حىت يف جمال
واالقتصاد آلما مر األمر دون صحوة من الضمري اإلنساىن أمعن

 .بشاعة خطوته اليت تليها اجلاني يف

 :حييى. د

 .صحيح ارم أآثر تبلدا من أى فصامى ىف العامل

 : أمحد صالح عامر. أ

ال افهم آيف يستطيع معاجل اوهو سؤال ىف املقام االول اىن 
طبيب نفسى تشخيص اى حاله مهما آانت من آل معلومات مل حيصل
عليها بنفسه مستوفاه آل التفاصيل ليكون انطباع عن هذه

 احلالة؟

 :حييى. د

 وال أنا

 : أمحد صالح عامر. أ

أعرتض على ربط هذا املوقف بالسياسة، ال ما حيدث ىف
صراع ايديولوجى حول معتقد وفكراسرائيل وفلسطني ما هو اإل 

 .قدمي موجود منذ االزل

 :حييى. د

 ال أوافقك وسأرد ىف تعتعة قادمة

 : جمدى حممد السيد. د

وصلىن تشبيه ما تفعله شرآات الدواء مبثل ما فعله هذا
 .الرجل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2006
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  :حييى.د

ما تفعله شرآات الدواء ومثيالهتا وأخواهتا أخطر، وهو ال
 .يقلل من بشاعة هذه اجلرمية

 : راهيم امحدإسالم اب. د

مش فاهم التداخل بني عواطف النفس البشرية ازاى واحد
يغتصب ابنته وحيجزها وىف نفس الوقت يرىب اطفاهلا وخيلى أمها

 تربيهم، وازاى ملا البنت تتعب يوديها املستشفى؟

 :حييى. د

 .وال أنا، حنتاج معلومات أآثر

 : إسالم ابراهيم امحد. د

البشرية، احيانًا تتحدى آلان احنرافات السياسة والنفس 
احنرافات املرض وان النفس البشرية متثل حبرًا تتالطم فيه
األمواج، فهى جمهولة مل نعلم عنها حىت اآلن إال أقل القليل

 .فلم تتحدى الشاطئ

 :حييى. د

 هذا صحيح

 : عمرو حممد دنيا. د

أصبت بالدهشة واحلرية حني حاولت فهم األمر ولكىن آالعاده
أجلته ملعرفىت عن جمرى احلال ىف فهم األمر فلم أر األبختطيت و

وحشا آاسرًا أو جمنونًا عاديًا آما أنىن مل أر الفتاة ضحية
سنة 24سنة فال أختيل مطلقًا دميومة آوىن ضحيه ملده  24طوال 

 ما هذا؟.. دون أى حماولة للنجاه، ولكىن احرتت

 :حييى. د

 .جلميعهلذا وجب تأجيل احلكم، مع رفض موقف ا

 : عمرو حممد دنيا. د

ىف خضم هذه احلرية وجدت شيئا ليس بالقليل من الفتاة* 
بالرضا والقبول بل والسعادة والرغبة ىف هذه احلياه لست

 !!متأآدًا

)روز مارى(آما رأيت شيئا من العلم لدى أم الفتاة * 
أيضا لست!! بل والرضا واملوافقة الضمنية) زوجة األب(

 )جاء اإلفادةبر!! (متأآدًا

 :حييى. د

 .أنا تشككت ىف هذا، ومل أمسح لنفسى بالتمادى ىف أى اجتاه

 :عمرو حممد دنيا. د

 مل استطع أن أرى الثالثة أطفال بالقبو ومل استطع حىت أن أصدق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2007
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 :حييى.د

 وال أنا

 : نادية حامد. أ

يكون" الوحش البشرى.. "أوافق على أن وصف األب بـ
 ى اجملاننيإهانة للوحوش وباجلنون هو جتريح ألصدقائ

أوافق ان ما ارتكبه هذا الرجل ال ميثل واحد على مليون
مما يفعله بوش أو شرآات الدواء أو شرآات البرتول ىف

 السياسة واحلرب

 :حييى. د

 شكرا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

جرمية(معرتضه على آيفيه ربط هذه اجلرمية البشعه * 
 .والفلسطنيجبرائم العنف الىت حتدث ىف العراق ) الشواذ

 بالنسبه ىل أرى أن هذه اجلرمية بشعه إىل أعلى احلدود* 

 :حييى. د

 ال جدال حول بشاعة اجلرمية لكن َثْم جرائم أبشع فعًال

 : نرمني عبد العزيز. د

فكرة السعى وراء حتليل ودراسة آل ما امسعه من.... 
األمور الىت حتدث بشكل عارض جيب أن يتم فقط بعد أخذ موقف

مث التوقف عن التعامل معها آأا حتدث آل عام أو آل منها،
شهر هناك مصائب أهم حتدث بشكل يومى وال نشغل بالنا هبا

 .لتكرارها وتعودنا على انتظار حدوثها بكل استسالم

 :حييى. د

 هذا هو

***** 

)مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة(: إسالم إبراهيم أمحد. د
26-4-2008 

إن االحتاد والتآمر هو السبيل إىل مواجهة التآمر وليس
 .حماولة تقليد اآلخر

 :حييى. د

 فعال

  2008-5-5رة واملعىن االسطو: مىن أمحد فؤاد. أ

معرتضة على فكره أن العلم قد قصر دوره على البحث ىف
 ظاهر العامل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2008
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 :حييى.د

اعرتضى يا مىن آما تشائني، أظن املقصود هنا هو العلم
املؤسسى، والعلم السلوآى، وليس آل العلم على أية حال

 ).وبالذات ليس العلم املعرىف مثال(

 2008-5-5االسطورة واملعىن : عماد شكرى. د

 فالعلم فاألسطورة، الدينإىل  بالرتتيبمهنىت تنتمى ) ىف نظرى(

 :حييى. د

أنا فرحان بإجابتك هذه يا عماد، بلغىن منها أا تدل
 .على مهارة اآلينيكية فائقة

هل هذا يصلح!! قراءه النص مبا يستثريه: حممد الشاذىل. د
  2008-5-1 !نقدًا آخر؟

هل ميكن اعتبار القراءه هبذا الشكل نوعُا من أنواع
 !!. النقد؟

احلقيقه أن ما حيرآه النص داخلنا يعطينا آمًا ال ائيًا
ءات بشكل جيعل املسافه حنو النص وحنو املبدعمن املعاىن والقرا

 .تتحرك قربًا أو بعدًا بشكل متواصل

 :حييى. د

أعتقد أنىن رددت ردا مفصال أمس عن هذا املوضوع، وخاصة
الشعر"حني اعتربت ما تثريه قصيدة جيدة فينا هو نوع من 

إذ نعيد تشكيله فنيا، حىت دون أن ننطق حرفا واحد" التلقى
 .ىف شأنه

أيضا جتد بداية استثارة مثل هذه االستجابات ىف ملحقو
 .بريد اليوم

  2008-5-4املقامة الثانية نبضة قلب : أسامة فيكتور. د

 وآه لو الناس ناس؟"

 لو اهللا خلق آتري؟

 لو الناس آهلة طيبون؟

الكل عاش احلقيقة مثل زمان يولّد نبض اخلالص الذىلو 
 !!!"مثله ليس منه اثنتني

مل أفهم شيئا على اإلطالق وخاصة لو اهللا خلق آتري، لو
 الناس آهلة طيبون؟؟

أعتقد إنك ترتآىن مش فاهم أحسن، وإن آان العكس أآثر
 مفيش مانع.. فائدة

 :حييى. د

 د حييى ىف البداية، أظن أنىن أشرت إىل ذلك ىف ردى على حمم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2009



 09I05I2008א – אא

عدم(وأيضا ىف يومية أمس عن حمفوظ، وأوافقك أن العكس 
رمبا يكون أآثر فائدة، ألنه قد يسمح لنوع آخر من) الفهم

 .الفهم أن يتوىل املهمة

****  

 "تعلم وشائعا) 3من  2" (اآلن"حنن وفرويد "

 : هاىن عبد املنعم. د

وتغاير) وليس وضعها(اعجبت بفكرة اآتشاف النظرية 
 .قوهتا حسب وضوح آشفها وأدائها اخلدمى ىف وقت آشفها

 :حييى. د

 هذا مهم فعال

 : عبد ايد حممد. أ

 :وصلىن جديدا

 إن الناس تعيش النظريات مث تكتشفها العباقرة* 

ليات التكيف لإلنسانمدى عمق املثل الشعىب وعالقته بآ* 
 .منذ زمن بعيد

 :حييى. د

 هذا ما قصدت توصيله

 إسراء فاروق غاىل. أ

هو العلم مش تراآمى؟ وآل نظرية تيجى تكمل! مش فامهة
على الصح اللى قبلها وتعدل اخلطأ اللى فيه، طب لو آده

 إيه السبب ىف اهلجمة الشرسه ده على النظرية الفرويدية؟

 :حييى. د

مًا على النظريات اهلامة، وخاصة بالطريقة الىتاهلجوم عمو
 .فعلها ماآجني هذا، هو تقوية للنظرية فال ختشى شيئا

 : عمرو حممد دنيا. د

مازلت أرى التعددية بوضوح اآرت يومًا عن يوم وليست آما
عرفناها من فرويد أو ايريك برين ولكن اآثر بكثري فأنا

مل مع بعضها ىف ذاتاراها ماليني ماليني الذوات الىت تتعا
 .اللحظة حنو حرآه ما ىف اجتاه ما

 :حييى. د

أخشى أن أعلن موافقىت على رأيك، مع أنىن أوافقك،
دعنا نتفق أن هذا ممكن وأن. فتزداد الربكة ويصعب التواصل

األمر حيتاج منهجًا آخر يستطيع اإلملام أآثر مبا نراه رأى
 .العني ونعجز عن تنظريه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـوميــــــــا يـــ"   2010
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 :مشرية حممد أنيس.د

فرويد هبذا ضل أحب أوال أن أشكرك على تناولأستاذى الفا
 الشرح الوايف

فرويد آنت أراه، آما ُصوِّر ىل وأنا ما زلت مراهقة يهودى
آله أن يغرق ىف مستنقع اجلنس و الرغبات شرير أراد للعامل

 ...املكبوته

و بصورة..رأيته أحسن  وعندما وقع ىف يدى آتاب عنه
 وال... طئ ويعرتف باخلطأ رايته عاملا خي....موضوعية أآثر 

اليوم.... خيجل من التنكر لشيء قاله مث ماعاد راضيا عنه
 ...بفضلك قاربت الفكرة على النضوج

 :حييى. د

 احلمد هللا

 : مشرية حممد أنيس. د

 الشعور والالشعور؟ اآلن بني" \حنن"\آيف نعيش 

 ... أشعر أحيانا آثرية أنه ال فائدة من الشوفان اال األمل

 أحيانا أقول الشوفان ده آخرته ايه أنا موجوعةيعىن
وحاجات آتري ما ينفعش...موجوع منه والعيان بتاعى آمان

 ميكن مستحيل تتغري...تتغري

 :حييى. د

هذا مثن رائع للحياة املسئولة، وهذا النوع من األمل هو
ديوان"شرف اإلنسانية دعيىن أدعوك لقراءة قصيدتى بالعامية 

  ."الدمعة احلريانة"أغوار النفس 

 2008-5-6لعبةالطيبة : مشرية حممد أنيس. د

عليق علىللعبة الطيبة والت حييى شكرا إليضاح حضرتك. د
 املشارآات

اني هأخرج أحسن أنا حاليا يف مرحلة دعكة تانية وآمل
فشكرا انك ساعدت....وأفضل رغم الوجع واألمل اللي مكتفيين

تشوف حاجات آانت عايزة تغمض وما تشوفهاش سواءا تلميذتك
 .بالتعليق باللعبة أو

 :حييى. د

 لِك نفس التعليق السابق

مواصلة عرض األلعاب وهذا قد يزيد ىف إصرارى على
 .بالطريقة األخرية

 : مشرية حممد أنيس. د

 أنا شفت و اتأملت و "\قالتلى  وزى ما واحدة مرة.... 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2011
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اتوجعت و بعدين معرفتش أهرب من احلاجات والناس اللى
وأمنو وأآرب ومش... لكن قررت أبطل أشوف شوية ...واجعيين

 "\"\هأقف ومش هأغرق ىف االآتئاب

ل لنفسى حىت على املستوىايه رأى حضرتك أنا دلوقت بأقو
اللخبطة واألمل والوجع ضرورى ألىن أآيد هطلع منهم الشخصى ان

احلكاية ملهاش الزمة ومش عارفاهلا أفضل وأنضج واوقات حبس ان
 ..حل

 :حييى. د

طيب، ما هو أنت عارفه آل حاجة أهه بشكل طيب جدا،
لعلك توافقيىن أن ما نعيشه هكذا بأمانة هو هو. ربنا معك

 .حللا

 : مىن أمحد فؤاد. أ

اعرتض على أن وظيفة احللم هى أنه مبثابة صمام أمن ضد
 .اجلنون

 :حييى. د

يا شيخة حرام عليكى، أرجو أن تقرئى ىف أى مكان عن
جتارب احلرمان من النوم أو احلرمان من احللم أو أن تعودى إىل

أو أن "اإليقاع احليوى ونبض االبداع"نظريىت عن األحالم ىف 
تتابعى أيا من املرضى الذين تعرفني وتالحظى مدى التدهور

..الذى حيدث هلم إذا مل نوفر هلم قدرا طيبا مفيدا من النوم
 إخل

 : مىن أمحد فؤاد. أ

النوم نفسه،وصلىن النشاط احلامل أثناء النوم أهم من 
 .وآأننا ننام لكى تسنح لنا الفرصة لنحلم

 :حييى. د

وهذا بالضبط هو ما مينع اجلنون، فلماذا االعرتاض على أنه
 .صمام أمن

 : نرمني عبد العزيز حمرم. د

ال أستطيع تشجيع نظرية بعينها ىف تفسري األحالم فاألمر ال
 .يزال رغم آل النظريات شديد الغموض

 :حييى. د

آما أوضحت دائما ليس مبحتوى –حيح، واالهتمام اآلن هذا ص
احللم، وال بتفسريه وإمنا االهتمام هو بوظيفة احللم وآلياته

 ).الوقاية(التوازنية للتعلم والنمو التكامل 

**** 

 ملحق بريد اجلمعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2012
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 "نص على نص"

هذا امللحق هو استجابة مغامرة لطالقة تداعى تعقيبات
اإلنسان(لة رامى عادل وآخرين، وقد تذآرت أننا ىف اجمل

حممد"األم، قد بدأنا مثل ذلك حبوارنا مع املرحوم ) والتطور
بشطحاته الرائعة، مث بدأ باب حوار الذى احتوى" جاد الرب

أآثر مما آنا نتوقع، آذلك نشرنا نصوصا تلقائية من مشارآني
فقط هذا "آتابة"تلقائيني مل نعرف آيف نصنفها فامسيناها 

رمبا يفتح بابا" نص على نص"ه اسم امللحق الذى أطلقنا علي
رائعا لنوع آخر من احلوار غري آل األنواع الىت ذآرناها ىف

احلاجة لكل) 2(يومية الفروق الثقافية والعالج النفسى(
ر يتجاوز احلكم على، هذا النوع من احلوا)أنواع احلوار

، وهو حوار"أثبت لك"و" أثبت ىل"النص، أو تفسريه أو 
 .متسامح رحب، جيوز فيه، وعليه آل شئ

لو جنح، أن يستثري إبداع األصدقاء القادرين!! ياه -
 !!حبق

لو جنحنا من خالله أن نبتدع منهجا يقربنا من!! ياه -
ري والتأويلبعضنا باحرتام، بدال من األحكام الفوقية والتفس

 .والوصاية

لو تعلمنا منه أن آل إنسان مبدع بالضرورة!! ياه -
حاله آونه إنسانا، ولو جاءت مجلة واحدة أصيلة ىف حماوالته

 .باالستجابة الستثارة نص آامل

لو تعلمنا من خالل هذه التجربة أن يستثرينا!! ياه -
غموضالغموض إىل غموض منري، يكون جمموع الغموض إىل الغموض 

 أقل، بدال من تعسف الوصاية واالحتجاج اجلاهز على الصعوبة،

 وآمال أخرى آثرية

 .هيا حناول دون تصنيف أو حكم

ألن رامى عادل هو صاحب السبق ىف آل من الشطح واإلبداع
معا، فسوف جنعله يتصدر احملاولة خاصة وقد مشلت تلقائية ثالثة

د هو قصةنصوص على أوقات متباعدة، استثارهم نص واح
فأوردناها مجيعها، وهذا أيضا يشري إىل أن أى نص" مبارزة"

على نص ليس بالضرورة هو اية التلقى املبدع، لكنه قد
 .يتطور، أو خيتلف أو يرتاجع بإعادة القراءة

مث نضيف نص الصديقة أمل زآى الىت بادرت باالستجابة إىل
وعسى والذىاملنهج املقرتح لقراءة أحالم فرتة النقاهة لعل 

نعتربه فتحا فيما نأمله نقد على نقد، وهى الىت سبق أن
رؤية هامة مل ختطر على بال الناقد) 39(  أضافت إىل نقد حلم

 .األول

 باهللا عليكم

 .أال تستحق املسألة التجربة جبدية مثابرة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2013
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 2008-4-27مبارزة)1: (رامى عادل . أ

,تراجع وتقهقر واندحر ناعتا اجلميع بامللعونني السفله
سابا باصقا رغم انفه، والضربات القاصمه تتوايل يف حريه

,يتهاوي حتت الكف الصاعده اهلابطه علي صدغه, وتصميم
جيز علي اسنانه فتصر, يتالفاها ويستمر يف تراجعه املخيف

,طني حقا ام انه القدر املزعجهل يصارع الشيا. صريرا مزعجا
ينتهز فرصه ليفقد دمعه حتايلت عليه لتسقط, ينتحب ويفر

 .ويستمرا يف سقوطهما اخلرب األبدى هو ودمعته ومترده االعمي

سبق نشرها ىف بريد اجلمعة السابق فارسل رامى: ملحوظة(
 )لنا هذا النص اجلديد

  2008-4-27مبارزة ) 2: (رامى عادل. أ

 املوت اذن هو اليقني حبتم الوالدة وبالوعى الفائق قبل وبعد

 اذن فلنقتل آل االشباح املسوخ املعوقني العدميني

يتولد آل بعث وآل نشور وبالقتل وحده داخلنا وخارجنا
 واملطلق ابدا ابدا ىف رحم فهو خلق اخللق آى يتفجر املعىن

 :الغيب ولنتحسس طريقنا اليه به معه

ففتك -وثب انقض ففتك باملسخ الضاحك فاملسفوح دم قلبه
رضيعا -ىف ملح البصر  -باملسخ الذى انبلج من قتله 

 .من روحه) ىف القاتل(نفخ فيه  اخررقيقا

اميال وهو جريح ىف حني انه قد 6واخريا فاجلندى قد يزحف 
 . وانت سيد العارفني يا عم حييى. فعلها وهو سليمال ي

  2008-4-27مبارزة ) 3: (رامى عادل. أ

,سعل حيت غشاه الدمع اجلريح, اجتاح حضن اخلطيئه الباآيه
انه القدمي ىف صفحةقام بزخرفة عنو, مال حنو اصفاده يقبلها
وجدها, اوى لفراش املتعه الرخيص, حذائه استعدادا للرحيل

تنتحب دفعا لغوايته امال ىف استثمار قربه، فشج وجهها
خماصما, شاآيا ضعفه, باصقا ما تبقى منها فيه, باسنانه

مارا بالعمر التافه حنو وعورة, قدره والعنا آل امل واميان
 . ح قريبصب بالغا بزحفه, ووحل اخر

  2008-4-1صمت : قصة: رامى عادل. أ

هباء حاول ان ينطق، ناثرا حوله شذرات الصمت االىن
ومبعثرا خملفات غرفته، نافخا حمتدا، مراعيا الحاسيس جريانه

نف، مبلال نسيج غرفته، مبتلعاالرافضه له، اصال، باآيا ىف ع
االمه، مناديا عمه اخلائف امليت ىف الغرفه اجملاوره، العنا آل
االساطري الىت تعلمها على يد الفالسفه الفجره العقارب،

متعديا على معناه، مباعدا بني يداه، نافخا آري الصمت،
شانقا جواربه اخلمس ىف سقف الغرفه االآول، منفره جدا آل

مات، متجوال ىف خلوته العقيم، ملتمسا جوهر عمههذه الصد
النائم املراقب االمحق الصامت ايضا، معلال آل هذه الشالالت من

 .احلكمه الغابره باآالن ىف دماغه هو

  
 اويــــــــــالرخ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2014
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 2008-5-511حلم:رامى عادل.أ

,متشمما آفها املبلل بالدم,راقدا فوقها ىف رعب ....
متقززا من النفر البهيج املشبع برائحة الرصاص االآحل

العنا يوم السبت واجلمعه ومجيع ايام, فوارغه املضيئهو
يبتهل اجلميع مبن فيهم العسكر.(واجلثه راقده اسفله, االسبوع

اعاننا اهللا عليهم قبل ان يعلقوننا) اجلاحمني اليائسني املرده
 . من ثقوب انوفنا ىف غمرة هذه الفوضى االجراميه

 .ال اضطرب لكم رقادا 

 .شكم الطريه نرياناوال أضرم اهللا ىف نعو

   2008-5-4املقامة الثانية نبضة قلب : رامى عادل. أ

  .عل الضياء الثمني استطابته افاقه..رباه

  .لعلها النجاة الىت أرعاها دون ان ادرى

  .وحل آالطني يغطى اذناىامتادى ىف جهلى الغائر ىف ال

 . يرتامى اليهما فحيح االفاعى

 . آال مل تربيىن جدا يف باطن االرض

 واخلصم امللىب, يف جوف الليل والراعى ومزامريه التسعه
 .بسحره يتهاوى وامتايل واستمر

 !آال اا الرغبه

- 5-4املقامة الثانية نبضة قلب : حممد أمحد الرخاوى . د
2008 

  يتنفس صبح مل ينفلق بعد،

  خفافيش الظالم تتالشي ختتنق

 !!!!املوجود تنفرط عرى أوهام الوجود غري

 يزلزل احلق األ حق ان يتبع آل يبصر من آان له قلب
  اخلالئق

 خيرج احلي من امليت

............. 
 هو اليقني يقني اليقني مع انيدرك اجل

 ولقد آتبنا يف الزبور من بعد الذآر أن األرض يرثها 
 عبادى الصاحلون

 ان يف هذا لبالغا لقوم عابدين

 وربنا الرمحن املستعان علي ما تصفون باحلق قال رب احكم

 .عابدين ان يف هذا لبالغا لقوم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور  اإل�ســـــــــــان"  يــــوميــــــــا "   2015
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 53تقاسيم على لوحات األحالم احللم :أوال:أمل زآى.أ

ما آان ميكن أن يفعلوا له شئ، فقد اختار مصريه،...... 
فظهر ىف احللم معلقًا من أقدامه وحتت رأسه .وقرر أن يغامر

ورغم رعب الرؤية ظل. على مبعدة ذراع طست ملئ مباء النار
وىف. وحوله النساء واألطفالالشيخ سيد يغىن حىت الصباح 

اليوم الثاىن، اجتمعت احللقة، وآانت أشبه خبلية حنل،
وضوح الرؤية، أستمر الشيخ سيد يغىن، وإذا باحللم ورغم

يتكرر ونرى مجيعًا امرأة معلقة من قدميها إىل جواره، تشبك
بينما أصابع. أصابعها بأصابعه، وعيناها هتدهده حبنان

نف على أوتار عوده املشدوده بقوه،الشيخ سيد، تتحرك بع
...أهو ده اللى صار وادى اللى آان"وصوته يعلو قائًال 

وىف اليوم الثالث حني".  مالكش حق تلوم على.. مالكش حق 
ذهبت ألجلس بينهم، مل أجد أحد، لكىن شعرت بروح الرجل

 . واملرأة حتوم باملكان ومتلئه هبجة وفرح

 54تقاسيم على لوحات األحالم احللم : ثانيا: أمل زآى. أ

ظهرت على الشاشة بشعر أصفر ذهىب وعدسات الصقة...... 
خضراء، صدر صوهتا ناعمًا، متأوهًا، داعيًا تسألىن عن الفرق

ول هل العيون اخلضراءبني اإلبداع احمللى واإلبداع العاملى، وتق
والشعر األصفر الذهىب ذوي تأثري أقوى على املبدع، مما جيعل
اإلبداع العاملى أعمق، واآثر انتشارًا، وأبعد تأثريًا، أم ان
العيون السوداء والشعر اجملعد أآثر إهلامًا، وحدسًا لكل ما

 . هو غامض

قبلكىن آنت مرا. شعرت باحلرج، فالفرق آبري، وآالمها ملهم
ومل أعرف آيف. فلم أعرف آيف أخرج من املأزق. من اجلميع

وملا قررت أن اآون نفسى، مل أجد فرقًا بني هذين. أرضى سؤاهلا
النوعني من اإلبداع، فما آان مىن إال أن حتديت املراقبيني
وأندفعت حنوها، أضمها بعنف ألثبت للمراقبيني أن اإلبداع

لى وشك األصفرار ميكن أن يلهماألسود املتماوج احملجوب خبضره ع
 .املبدع دومنا أدىن احساس بالذنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2016
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تعتعة

ال توجد جرمية مثل جرمية، وال شخص مثل شخص، وال مريض مثل
مريض، لكن املشاعر اإلنسانية النبيلة واحدة، واملسئولية
اإلنسانية عامة، ال توجد مشاعر إنسانية طبيعية ميكن أن تتعاطف
مع دهس آلب ىف الطريق، أو سلخ فروة ثعلب بعد صيده الستعماهلا
للزينة، أو غرق قطة ىف بئر، وىف نفس الوقت ال هتتم بسحق شعب

، أو جتويع املاليني حىت املوتبأآمله أو إبادة جنس برمته
 .لالستحواذ على الرفاهية اخلصوصية واحتكار التلذذ والسيطرة

ناتاشا آامبوش منساوية أيضا اختطفها فولفجانج بريكوبيل
سنة، وظلت حبيسة حىت هربت سنة 12سنة وعمرها  38وآان عمره 

ىف سن الثامنة عشر، ومل تصرح حىت اآلن بأن مثة اعتداء أو 2006
سبتمرب 9السبت ( BBCعالقة جنسية قد متت بينهما، وحسب الـ

حكت عن خاطفها بلهجة هادئة خالية من الغضب أو) 2006
االنتقام وآشفت أا احتفلت معه بعيد ميالدها وبعيد امليالد،

أن ضمريه آان يؤنبه، وهى مل جتب عن االسئلة"وصرحت بأا تعتقد 
وسائل اإلعالم هو أن مث احلساسة واحلميمة، وآل ما أشاعته

احتمال حلدوث احتكاك جنسى بينهما، أما هى فقد رفضت التعقيب
على ذلك ىف حني استبعدت الشرطة واألطباء تعرض الشابة إىل
استغالل جنسى، مث إا حني غافلته وهربت، انتحر الرجل فورًا،
ومل تذهب للمشارآة ىف جنازته، وإن آانت قد زارته ىف املشرحة

 قدت له مشعة، فأى رابط باهللا عليكم بني اجلرميتني؟وأو

ملاذا ربطت صحيفة احلياة اللندنية وغريها بينهما؟ هل
تكفى اجلنسية النمساوية، واملشارآة ىف آهف للحجز، أو أن
الطبيب النفسى الذى عاجل آثار االختطاف عند آامبوش هو هو

يزابيث منالذى يعاجل اآلن اآلثار النفسية ألطفال االبنة ال
أبيها، وهو يبحث ىف مشاآل تأثر عيوم وبشرهتم من نقص
الضوء، هل يكفى أيا من هذا للربط بني اجلرميتني؟ إن جمرد
اإلسراع هبذا الربط هلذه األسباب السطحية يؤآد ىل مرة أخرى

آما ذآرت  ضرورة التحذير الشديد من التسطيح والتسرع
نبهتىن إىل ضرورة  فعل آثريةاألسبوع املاضى، وقد وصلتىن ردود 

 :فتح امللف من جديد إلعادة التأآيد على ما يلى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2017
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أننا ال ينبغى أن نسارع مبثل هذا الربط العشوائى :أوال
 .هكذا

إنه مهما اتفق الظاهر واملعلن فإن التفاصيل :ثانيا
 .ضرورية قبل أى حكم أو حماولة تفسري

إن أغلب اإلعالم ليس مصدرا موضوعيا للبناء عليه :ثالثا
 .ا علمياحكم

علينا أن نتجنب التعميم بكل أشكاله، فندمغ :رابعا
حضارة بأآلمها أو بلدا بذاته بصفات عامة، جملرد أن نتلقط
حادثا شاذا هنا أو جرمية بشعة هناك ولو تشاهبت ىف الظاهر،

اخل، هذا موقف تعصىب غىب بل إنه قد"..حنن"و" هم"مث هات يا 
ف جرائم مشاهبة أو موازيةيلهينا عن النظر ىف أنفسنا لنكتش

 .أو ألعن هى أوىل بالتصحيح

إن مشاعرنا الرقيقة العذبة إْذ تستفزها مثل :خامسا
هذه اجلرائم، وال تستثار ملا هو أآثر قسوة، وأخطر أثرا على
آالف وماليني األبرياء من األطفال والشيوخ والعذارى واألمهات

مئن آثريا إىل رقتهاواملرضى واملعاقني، هى مشاعر ينبغى أال نط
وعذوبتها، فهى مشاعر غري ناضجة، أو لعلها مشاعر مشوهة
ُمَبْرَمَجة ُمَوجَّهة لغري صاحلنا وصاحل البشر، ليس معىن ذلك أال تم
باألحداث الفردية لنعرف أبعادها، ولكن ليس على حساب

 قياسًا على شعر أديب أسحق. العمى عن اجلارى مجاعيا

 التغتفر  جرمية قتل امرئ يف غابة

 وقتل شعب آامل مسألة فيها نظر

 ميكننا أن نقول

 سفُك ابنٍة ىف خمبإ جرمية ال تغتفر

 وسحق شعب ثائٍر مسألة فيها نظر

فإىن مل أقصد األسبوع املاضى التهوين من دور: وأخريا
الذى وقف جبانب الضحية" ماآس فريدريك."الزميل النمساوى د

عنها إيذاء اإلعالم وهى تعاوداألوىل ناتاشا آامبوش مينع 
حياهتا ىف عناد شريف رائع، مث ها هو يقف مع الثالثة أوالد

أقول إىن مل أقصد! لبحث تأثري احلرمان من الضوء عليهم
االستهانة بفنه أو طبه بقدر ما حاولت أن أنبه نفسى وإياه
أال تلهينا الفروع عن األصول، وأال تبعدنا األحداث الفردية

ئولية اجلماعية، فمازلت أذآر هتليل عامة اإلعالم مبا ىفعن املس
ذلك اإلعالم املتحيز ضدنا بعد مقتل الطفل حممد الدرة وآأنه
يشارآنا آالمنا وأحزاننا ىف حني أنه يلهينا عن آالف حممد
 .الدرة الذين يقتلون آل يوم وآل حلظة، وحىت اآلن ىف آل مكان

رد بغري جريرة فهومن هنا نفهم معىن أن أى أيذاء لف 
َمن َقَتَل َنْفسا"اقتداًء باآلية الكرمية إيذاء للناس مجيعا، 

 "ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي األْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2018
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 :مقدمة

أميمة رفعت الىت. حني وصلتىن استشارة الزميلة د
سنناقشها ىف نشرة اليوم، وصلتىن ىف بريد اجلمعة، فضلت أن
أفرد هلا نشرة اليوم مستقلة فقد، وجدت عالقة وثيقة بينها

، والذى لقى ترحيبا"التدريب عن بعد"وبني ما أمسيناه 
وخاصة األصغر، لكن يبدو أنوتشجيعا من معظم الزمالء، 

املسألة التقتصر على األصغر، قد سبق ىل أن أشرت إىل أنىن
استشري من هو أصغر، آما أستشري املريض فيما يصعب علينا،
وأيضا أستشري مريضا آخر بشأن مريض زميل يشارآانا جلسات
العالج اجلمعى، مث إىن قد آخذ رأى مريض ثالث حىت ىف جرعة

الج اجلمعى بعد أن نكون قد تعلمنا سويا حتديدالدواء ىف الع
النوم،(املطلوب من آل عقار مبحكات إآلينيكية عملية 

فنتعلم من بعضنا البعض، وحىت املرضى) والعمل، والعالقات
 .يقيسون بعضهم بعضا معنا، ونتحاور ونقرر ونتابع

احلمد هللا، صحيح أنه الخاب من استشار وال يوجد آبري على
 . ةاالستشار

لكنىن ترددت أن أدرج هذا النوع من التشاور حتت بند
يكون بني مدرب ومتدرب،) حىت َعْن ُبعد(، فالتدريب "التدريب"

فهى لالستشارة واالستزادة من) حىت َعْن ُبعد(أما االستشارة 
 . زمالء وقرناء، وهى متجددة ومتناوبة

مؤقتا، وأعىن بذلك" استشارات متبادلة"اخرتُت العنوان 
أا بني الزمالء أساسا، وإن آان الباب مفتوحا لكل من يريد
اإلسهام، فقط اعتذر مسبقا أن أرد على االستشارات اخلاصة

مير هبا بعض األصدقاء بشأن ما  مبعاناة أو اضطرابات فردية،
يعانون هم أو ذويهم، وأحاول ىف هذه احلاالت أن أرّد رًدا

 . م مباشرةخاصا، آلما أمكن، على عنوان بريده

أميمة معرتفني هلا بفضل السبق. نبدأ بالتجربة مع د
 . واملبادأة

 العالج النفسى للذهانيني: أميمة رفعت. د

 :جتيبىن على هذه األسئلة إذا توفر لديك الوقت، فهل ميكنك أن
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 سنة فصامية، أعاجلها منذ عام وقد آانت 51لدى مريضة *
ية الشديدةمتر مبرحلة من االعتماد. ىف جمموعة للعالج اجلمعى

و برغم. تعاملىن مثل معاملة طفلة ألمها على، أو الطرح، و
أصابىن نفور توقعى حدوث ذلك منذ بداية العالج، إال أنه

شديد من املريضة ال أعلم سببه، حىت أنه ىف يوم من األيام
هذا الشعور بالنفور آان يصاحبه. النظر إليها وجدتىن أجتنب

وعن عالجها فرتة حىت بتعاد عنهاأيضا شعوربالذنب، فقررت اال
وبعد أشهر قليلة قّل هذا النفور آثريا و. أسيطر على نفسى

حمله رؤية أوضح لعالجها، و أنا أعمل معها اآلن واحتوى حلت
أريد أن أفهم ما حدث.. ضيق اعتمادها برفق دون أدىن

 .....ىل

 :حييى. د

 . أآرر شكرى على ثقتك وأمانتك: أوًال

متأآدا إذا آانت هذه الطريقة الىت حددُتهالست : ثانيا 
ىف املقدمة سوف تكون مفيدة أم ال، فأنا مل أجرهبا من قبل،
وحني أشرف أو أناقش زمالئى وجها لوجه ال أآتفى مبا يقولون،

 .. وغري ذلك.. يقولونه " آيف"لكن أيضا 

متاما–أرجو أن تتحملى املسئولية معنا، وحنن جنرب : ثالثا
ىف أن نتوقف –ة الىت مل أستقر بعد على استمرارها مثل النشر

 .إذا مل حنقق ما نريد

أنا ال أحب آلمة: بالنسبة هلذه احلالة بالذات: رابعا
،Transferenceوال حىت ما يقابلها باالجنليزية " الطرح"

مبعىن تكرار" طرح"وأتساءل ملاذا العالقة بيىن وبني املريض هى 
 جية احلالية من عالقة سابقة؟ مطروح على العالقة العال

هلا مواصفاهتا" بادئة"أنا أفضل دائما أن أعتربها عالقة 
املستقلة الىت حتددها ظروف بدايتها ومنوها، صحيح أن أية
عالقة الحقة تتأثر مبا قبلها، لكن هذا ال يلزمنا أن نرى
العالقة احلالية من خالل العالقات السابقة طول الوقت مهما

الت، وقد الحظت أنك مل تلتزمى بأن هذا طرحاآانت الدال
 .وهى أفضل هلذه احلالة" اعتمادية"واستعملت أيضا آلمة 

، وال)سنة51(ىف الفصام بالذات، وىف هذه السن: خامسا
ال تكون املسألة طرحا بقدر) آم سنة استمر املرض(أعرف مدته 

تصل إىل infantile dependence ما تكون اعتمادية رضيعية
 )أنِت(د النكوص إىل الرحم ح

قبول هذه الدرجة من النكوص وهو –ىف حتمل ذلك : سادسا
مشقة هائلة، ألن الوالدة من جديد، وهى املأمولة على -وارد

مسار العالج املمتد واملكثف، تصبح أآثر عسرا من الفطام
 ")الطرح"وهو التعبري الذى يستعمل ىف التعامل مع (

رك هكذا هو أمر جيد جدا ىفأن تلتقطى مشاع: سابعًا
، من حقك أن -مثل أى ممارس أمني–العالج النفسى عموما أنِت 

   تضيقى وأن تكرهى، وأن تنفرى من أى مريض ىف أى وقت، مث
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إنك حني تطلقني ملثل هذه املشاعر العنان لتصل إىل وعيك، ال
، مث)أسابيع أو شهورا(تكون إال نقطة بداية مهما طالت، 

مع هذه البداية لصاحل املريض، وهذا إنك بعد ذلك تتعاملني
 .أآثر فائدة له على املدى الطويل

إن اعرتافك مبشاعرك لِك هو أفضل الف مرة من أن ختفيها عن
خاصة إذا آان –نفسك أوال مث عن املريض الذى باستطاعته 

أن يدخل داخل داخلنا دون استئذان، ويعرف آل شئ -فصاميا
فاق ما يعرف مع ما هو حنن منتقريبا، وتنبىن الثقة بقدر ات

 . وأنت سيدة العارفني) عادة دون ألفاظ(داخل داخلنا 

أنا أآره الشعور بالذنب وال أعتربه مفيدا بأية: ثامنًا
ية الشعوريوم"درجة، حتت أى ظرف، وقد آتبت ىف ذلك آثريا 

،والتعلم من اخلطأ، التأمل للخطأ، لكنىن أقبل )"1(بالذنب 
، وآل هذهواملبادرة باالستفادة من آل ذلك، واحرتام القصور

آليات ليس هلا عالقة بالشعور بالذنب الذى عادة ما نعرب عنه
.بالكلمات، والنعابة، بعيدا عن فعل األمل، وحرآّية التعلم

هو ليس من قبيل الشعور بالذنب، وأعتقد أن ما مررت به
وإال ملا تعلمِت، وّملا تغّيرت ، وملا تصاحلت معها ومع نفسك،

دون أى داع لالعتذار حىت(وملا عادت العالقة هكذا أفضل 
 ) لنفسك، ودون مربر للتكفري

االبتعاد عن املريضة ىف مثل هذه الظروف اضطرار: تاسعا
عاجل، فهو يصبح أمرامقبول، لكن باعتبار أا ىف رحم امل

حمفوفا باملخاطر، ورمبا آان يلزمك االستعانة بزميل أو زميلة
خاصة ىف سياق العالج اجلمعى، تستعينني به) معاجل أو مريض(

 للوقوف معكما أو معها، حىت تستعيدى تلقائيتك إليها

البد أن أتساءل معك؛ وأدعوك للتساؤل معى، وهذا: عاشرا
حتتوى اعتمادها الرمحّى الشديد هكذا؟ إىل مىت عليك أن: حقك

إىل مىت ستبقى ىف املستشفى؟ إىل أين ستذهب حني خترج من
املستشفى؟ إىل َمْن؟ البد من ادخال الزمن والواقع ىف التخطيط

مسئول ممتد، وأن نضبط اجلرعة حبيث يتناسب ما  العالجى، بشكل
 !.كننفعل مع ما ينتظر املريض على أرض الواقع، أى مع مامي

غري –إعادة النظر ىف بقية أبعاد التأهيل : حادى عشر
مهمة جدا ىف مثل -العالج النفسى املباشر اجلمعى أو الفردى

هذه احلاالت عرب آل املراحل، مبا ىف ذلك إعادة ضبط جرعة
برجاء(  العقاقري من منظور تطورى وعملى وإمربيقى معًا

  )االطالع على شرائح العالج اجلمعى والعقاقري

 وأآرر شكرى،

والدعوة عامة لكل من يهمه األمر، إن صلح ما حناوله 
.معًا

 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2021



 12I05I2008א – אא
 

I05I2008>12א

)؟؟؟1(אא−255

 ىف األثىن عشرة خطوة:اهللا

 ليس موضوعا ىف الدين واإلميان(

 )إال مبقدار عالقتة باإلدمان

 غدر الزمان يا قلىب ما هلوش أمان 

 وحاييجى يوم حتتاج حلبة إميان

 َأَأٍمْن بإيه؟.. قلىب ارجتف وسألىن 
 حمتار بقاىل زمان َأَأمن بإيه

 صالح جاهني 

* * * 
 : ملحوظة بادئة* 

لست متحمسا لربنامج االثىن عشر خطوة لعالج املدمنني وغريهم،
بل إنىن أغار منه، وأحقد عليه أحيانا حقدا مفيدا، ألىن

 . أعتربه أقل مما ىف ديىن أو أى دين، آما أنزله اهللا

 ارسا فعليا هلذه اخلطوات، آما أنىن لست مم

وعلى آل من يتابع هذه السلسلة أن يذآر هذه امللحوظة
 .البادئة طول الوقت قبل أن يرتجم ما سوف أقدمه إىل ما شاء

 استهالل

بطيبة شديدة، حىت لو بدا ىف ذلك بعض التجاوز، آنت أمسع بعض
أوالد البلد، وأحيانا بعض أصدقائى الفالحني يدعون اهللا أو

رهبم وحدهم، وذلك من خالل قوهلم مثال   –سبحانه  –طبونه بأنه خيا
يا رب يا بتاع املسلمني"، وأحيانا "يا رب يا بتاع املسلمني بس"

،"الكفرة"وأحيانا حيل اسم مجاعة أخرى بدال من " والكفرة أل
بتاع آل"وآنت أناقش بعضهم مداعبا أو مصححا أن اهللا سبحانه 

بل إن أغلبهم –حىت الكفرة ومل يكن يعرتض أحدهم عادة  "الناس
ما احنا عارفني، وقال ىل ظريف منهم ذات مرة حني سألته"يقول 

، وهو أيضا مل"عشان يرآّز معانا: "عن سبب هذا التخصيص فقال
يعرتض حني ناقشته أن اهللا سبحانه ال حيتاج أن يرآز مع هؤالء دون

 .لوقتأولئك، فهو مع آل واحد آل ا
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"وربنا"، "اهللا"نستعمل آلمة  –من آل ملة ودين  –حنن 
بسهولة وتواتر بغض النظر عن نوع ديننا، حىت أولئك الذين

دين هلم، أو أم استغنوا عن الدين بشكله تصوروا أم ال
السائد على األقل، هم يستعملون لفظ اجلاللة بطيبة وعشم

أو من(وصدق حقيقيني، حيدث ذلك مثال حني يقول أحد امللحدين 
،"اهللا آرمي"، آله على اهللا، "ربنا يسهل) "يتصور أنه آذلك

 .اخل" ... ربنا معاك"

مستلهم من هذه العادة آدت أعنون هذه السلسلة بعنوان
وذلك حني الحظت "اهللا، بتاع املدمنني"الشعبية، عنوان يقول 

تكرار تواتر ذآره سبحانه ىف اخلطوات االثىن عشر، آما سريد
ذآره، لكنىن عدلت، مع أن الفكرة األساسية هى أن فاعلية
استعمال هذا التناول العام الستعمال القدرة اإلهلية عونا ىف

 . ف بعض الفروض والتساؤالت حول اإلدمان وعالجهالعالج يكش

 :الفروض 

، لكنه مثل آثري مما أدى إليهدين زائف ثقافة االدمان -
 .سوء فهم واستعمال بعض األديان

له عمومية أرحب، دين بديلهى  العالجية ثقافة الروحانية -
وعليه حتفظات لو أنه حل حمل اإلميان آله، أو األديان

 .النقية

هى دين) خاصة االثىن عشر خطوة( والتعاىف لتأهيلثقافة ا -
تصحيحى له طقوسه ورجاله وإجيابياته وأيضا قصوره

 .ومآخذه

 فما العمل؟ 

 التساؤالت

هل نتجنب تناول آل ذلك بوضوح وصراحة خوفا من احلديث -
 بلغة دينية حيوطها احتمال سوء الفهم أو سوء التأويل؟

ية واآلنية للدينهل نرتجم بعض ذلك إىل أصوله التارخي -
واإلميان، مغامرين بتلقى هجوم الفهم الناقص والتعصب

 األعمى؟
هل نغمض أعيننا عن حقيقة العالقة بني ما جيرى وبني جذوره -

فنحرم أنفسنا من االستفادة من التجارب العملية ىف حقل
معرفة طبيعة اإلدمان وعالجه ىف تصحيح موقفنا من الدين

 واإلميان؟

 .فانتبهواالت هذه املداخلة املمتدة، هذه هى إشكا

 اخلطوات اإلثىن عشر

وقد) االثىن عشر خطوة(ىف برنامج عالج املدمنني األشهر 
مرات باللفظ 4انتشر عرب العامل مبا ىف ذلك مصر يأتى ذآر اهللا 

، آما يأتى ذآره بالضمري أو)11، 6، 5، 3اخلطوة " (اهللا"
هسألنا :) 7(، واخلطوة "قوة أعظم"): 2(باالحالة ىف اخلطوة 

   ........)أن خيلصنا من 
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لزمالة املدمنني) ال اخلطوات(ىف التقاليد االثىن عشر 
ال توجد سوى سلطة... "اجملهولني ورد ىف التقليد الثالث 

علينا أن نسعى ليكون ضمري إله عطوف،مطلقة واحدة، 
 "موافقا ملشيئته"جمموعتنا 

اعةهذا هو ما يقوله آل من ينتمى إىل نظام هذه اجلم
وميارس هذه اخلطوات مهما آان دينه الشخصى الرمسى، أو دين

 .أهله، أو حىت لو آان بغري دين

 ثقافة اإلدمان

أشرت مرارًا وتكرارا إىل أن هناك ما يسمى ثقافة
االدمان، وأا ثقافة هلا معاملها احملددة، وهى بكل سلبياهتا

ر فيهتكشف لنا عن مساحة أوسع من ثقافة اجملتمع الذى تظه
من  -بالعالج والتأهيل –من ناحية، مث إا ىف تطورها 

التعاىف(إىل جانبها االجياىب ) املرضى التدمريى(جانبها السلىب 
، قد هتدينا إىل ما ميكن أن نستلهمه منها، لصاحل)اإلبداعى

 .مسرية البشر

 تنويعات ثقافية

نعىن بثقافة االدمان منظومة الوعى اجلمعى الذى يشمل
دمنني فيصفهم، وهم يشكلونه، ىف آن، هذه املنظومة ختتلف منامل

مرحلة إىل مرحلة، ومن جمموعة إىل جمموعة، فثم ثقافة مهيئه
لالدمان، ومثة ثقافة الغوص ىف االدمان، ومثة ثقافة التعاىف من

 .اخل....االدمان 

من هنا علينا أن نتأىن ومنعن النظر ىف االلفاظ واملفاهيم
ذه الثقافة أو تلك حىت تتحدد آل من مضمواالشارحة هل

ونبضها وغائيتها وال تستعمل عشوائيا أو تعميما آما
نستعملها ىف سياق ثقافات أخرى، أو مؤسسات أخرى، ومن ذلك،

 .، هذا علم ودين ومسئوليةلفظ اجلاللة استعمال: دون أى حرج

 نظرة بادئة ىف اخلطوات االثىن عشر

قوة الفرد املدمن وحدها"بأن  ة األوىلاخلطوبعد االعرتاف ىف 
غري قادر على"، وأنه قد اصبح "أصبحت عاجزة عن إنقاذه

أننا"..تبدأ اخلطوة الثانية بأن تؤآد " إدارة حياته وحده
توصلنا إىل االميان بأن قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن

 ".تعيدنا إىل الصواب

 :نالحظ هنا أمرين

ئع من أن املدمن عالجه يشرتطاألول أنه بعكس الشا 
استعمال اإلرادة الذاتية بشكل حمدد، وهذا هو ما يتواتر
آثريا ىف وسائل االعالم والدراما وهو الشائع عادة بني األهل،
نالحظ أن ما جاء ىف اخلطوة األوىل من االثىن عشر خطوة يكسر آل
هذا الوهم، وهو يهز ضمنًا، الغرور اإلنساىن الفردى، وهو ما
ساد طويال مع غلبة النزعة االنسانية الىت ازدهرت ىف القرن

 . التاسع عشر والعشرين ىف مواجهه سلطة الكنيسه قبل ذلك
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أننا بال قوة وإن حياتنا"مبجرد أن تقول مثل هذه اجلمل 
، تقفز إليك قوتني رافضتني جاهزتني للعمل"غري قابلة لإلدارة
 :ىف اجتاهني متضادين

ما دمت غري قادر" :ولاألوىل السلطة الدينية اجلاهزة تق
 ،"على إدارة حياتك فسوف نديرها حنن لك بالنيابة

تقفز إليك تنكر عليك :الثانية السلطة املعقلنة احلديثة
تستسلم للخرافة،  قولك وتنبهك إىل أنك، هكذا،

 اخل،.. وللميتافيزيقا، إْذ تتخلى عن مسئولية إنسانيتك إخل

طوات اإلثىن عشر، وهىومع ذلك فهذه هى اخلطوة األوىل ىف اخل
 .ناجحة من واقع احلال

 .أرجوك ال تتعجل احلكم

إن مثة قوة أعظم باستطاعتها"لتقول  اخلطوة الثانيةتأتى 
تقوم عنا بكل"، يالحظ أا مل تقل "تعيدنا إىل الصواب أن

، ولكن ترآت الباب"ما هو الصواب"، ومل حتدد ابتداًء "العمل
 . وترآت الصواب حيمل آل االحتماالتمفتوحًا للعون واالستعانة، 

. مث تأتى اخلطوات بعد ذلك حيث تذآر اسم اهللا صراحة ىف بعضها

"االعرتاف"وبالرغم مما يبدو ىف هذه اخلطوات من شبه 
التوبةإىل درجة ما، إال أا ليست بعيدة عن  املسيحى
أية بصرية بالواقع الداخلى واخلارجى ىف أية، وال عن اإلسالمية

 .ظومة أخالقية ممتدةمن

 هذا االعرتاف ال ينهى احلكاية بل يبدأها،

هللاوهو ليس اعرتافا آلخر آوسيط إىل اهللا، ولكنه اعرتاف 
 ".بل اإلنسان على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيرة" وألنفسنا

وهو إعرتاف أقرب إىل البصرية منه إىل إعالن ذلك باأللفاظ،
 هذه األخطاء، بطبيعةوهو ليس اعرتافا باألخطاء، ولكن 

آل ذلك حيرك الوعى إىل مساحة من الرحابة والعمق تسمح
 .مبعاودة احلياة اإلنسانية مبا هى أهل له، ال أآثر وال أقل

لتعلن اإلستعداد ودرجة اخلطوة السادسة والسابعةمث تأتى 
 :التسليم هلذه القوة اُملعينة

لشخصيةهذه العيوب ا يزيل اهللا آلألن "فمن ناحية تدعو 
، ومن ناحية)اخلطوة السادسة: وليس فقط يغفر األخطاء(

:وليس من الذنب(ثانية أن يسهم ىف التخلص من النقائص 
 ).اخلطوة السابعة

وقد اخلطوة احلادية عشر،مث جند أنفسنا قرب النهاية ىف  
لتحسني صلتنا، )وغريمها.. بالدعاء والتأمل(شحذ الوعى 
ن حتسني الصلة، غري التسليم السلىب،، مع تذآر أالواعية باهللا

ولكن حتسني الصلة يشمل اليقني بأن األصل هو اخلري، وأن مشيئة
هذه القوة لنا هى الصحة، فإذا عرفنا ذلك يقينا، بفضل ما 
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نفعل لنتعرف على فضله، فإن األمر حيتاج إىل إستكمال الدعاء
 .، حنن الذين ننفذهابأن يعيننا على تنفيذ هذه املشيئة

 بط؟ما احلكاية بالض
هل حنن ىف مقام عالج؟ أم ىف آنيسة؟ أم مسجد؟ أم مستشفى؟

 .أم مرآز تأهيل؟، لكن هذا هو احلاصل

 :وقفة ضرورية

بعيدا عن حكاية األثىن عشر خطوة، وأيضا عن أوهام ما
يسمى امليتافيزيقا التقليدية آان البد من التوقف لنتحسس

قوةالطريق إىل التعرف على بعض معامل أو آثار هذه ال
مبعىن احلياة: البيولوجية(الواقعية، الضامة غري املغرتبة 

Bio (الىت جتمع بني البشر ىف وحدة أآرب من مفرداهتا لينطلقوا
 .أحادى ومجاعات إىل وحدة أآرب مما يعرفون 

الىت ينكرها معظم العلماء(آل احلقائق العلمية 
تدآائن مم) مثل الكون(تقول أن اإلنسان ) التقليديون عادة
على قمة اهلرم احليوى ىف حدود –، وأن متيزه ىف الزمان واملكان

هذا االمتداد، وأن واٍع نسبيا هبذا االمتدادجعله  –علمنا 
هو حقيقة، بقدر ما هو مشروع، وهو طبيعة تلقائية بقدر ما

 .هو قرار ومسئولية

وغدًا نتابع التعرف على هذا العامل اإلجياىب الذى يظهر ىف
االآلينيكية، ورمبا نرى من خالل ماذا آل إليه سوء املمارسة

 . فهم، أو سوء استعمال الدين الرمسى بعد تسكينه

 . الربنامج تطوعى تلقائى جماىن اليهدف للربح -

20(عدد املتعافني املتبعني لربنامج اإلثىن عشر خطوة  -
 . ىف العامل) مليون

 . اجتماع اسبوعيا) 60(و) جمموعة 19(ىف مصر  -

 . خطوة يطبق ىف آثري من بلدان العامل 12برنامج  -

اعرتفنا أننا بال قوة جتاه إدماننا، وأن )1(اخلطوة 
 .حياتنا أصبحت غري قابلة لإلدارة

توصلنا إىل اإلميان بأن قوة أعظم من أنفسنا )2(اخلطوة 
 باستطاعتها أن تعيدنا إىل الصواب

ياتناإختذنا قرارا بتوآيل إرادتنا وح )3(اخلطوة 
 لعناية اهللا على قدر فهمنا

اعرتفنا هللا وألنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة )5(اخلطوة 
 احلقيقية ألخطائنا

آنا مستعدين متاما ألن يزيل اهللا آل هذه )6(اخلطوة 
 العيوب الشخصية

سعينا من خالل الدعاء والتأمل إىل حتسني )11(اخلطوة 
 فقط ملعرفةصلتنا الواعية باهللا على قدر فهمنا، داعني

 .مشيئته لنا والقوة على تنفيذها
 سألناه بتواضع أن خيلصنا من نقائصنا الشخصية )7(اخلطوة 
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 )؟؟؟2(אא−256

 من العالج اجلمعى إىل ما آل إليه الدين

 :حظة من العالج اجلمعىمال

 .نبدأ مبالحظة عملية حمددة من خالل العالج اجلمعى عامة

الذى -ىف العالج اجلمعى  –بعيدا عن اإلدمان واإلميان 
سنة بانتظام حىت اآلن، الحظت أن الذى يربط 37أمارسه منذ 

داخل الدائرة،" آيان يتكون"أفراد اجملموعة بعضهم ببعض هو 
ني لوال خشيىت أن أهتم باهللوسة البصرية،أآاد أراه رأى الع

آما حتاط اجملموعة من خارجها بنفس الكيان وهو يضم األفراد
مبا ىف ذلك –وحيتويهم، تشارك معه آل األشياء واألناسى احمليطة 

الذى(وبقليل من اخليال  –" الزمن احملدد للقاء واالنتهاء"
مو مع منوأدرآُت أن هذا الكيان ين) امسيه هنا االمتداد

–ىف األحوال الطيبة  -اجملموعة آكل، وأيضا يتواآب هذا عادة
الحظت أيضا أنه بقدر قدرة هذا. مع منو أفرادها فردا فردا

على االمتداد إىل ما حوله وما) ليس جتريدا(الكيان احلقيقى 
بعده تكون قدرة األفراد على إطالق مسرية منوهم امتدادا طوال

 .وعرضا

الل هذه املالحظة فهم بعض أجزاء معىناستلهمت من خ
، وامتد ىب االمتداد إىل أن"وافتقرقا عليه" "اجتمعا عليه"

أرى أن هذا الرابط اجلماعى، الذى ال حيل حمل، وال يستغىن عن
وهو يوثِّق وُيَمْوِضُع. اخل.. الروابط الثنائية والثالثية 

لصعبةالعالقات بني البشر، مبا فيها العالقات الثنائية ا
، ميتد طوال وعرضا إىل ما)ومن أصعبها العالقة الزواجية(

 .جيمعنا معا إليه

طوال سبع وثالثني سنة وأنا أتابع هذا الواقع املاثل
أمامى مئات املرات ىف آالف األفراد، مبا فيهم شخصى، فنمى وعٌى
يقول إن هذا الذى يتكون، إذا آان من قوانني فاعليته

، فهو البد قادر على أن يكررن املمتدالتوازوحضوره قانون 
ما فعلناه أفرادا مع جمموعات أخرى أو مثله تكونت على

قانون –شاآلته، ولكن ىف ظروف خمتلفة، وأن هذا القانون 
سوف يظل يعمل تصعيدا واقعيا –االمتداد وتكوين وحدات أآرب 

 . إىل مدى ال نعرفه 
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من خالل هذه الرؤية آنت أشعر بالثقة واألمان، وأحيانا
عمل مضطرا ألفاظا دينية حمدوده ألوصل توضيحا ملا جيرى، الاست

يرتبط بدين بذاته، ومن أهم تلك األلفاظ لفظ اجلاللة سبحانه
وتعاىل، لكنىن آنت أالحظ أنه مبجرد استعمال هذا اللفظ
الكرمي، خاصة ىف بداية منو اجملموعة، مشريًا مثال إىل أنه هو

ظر حوىل أطالع ماذا وصلالذى جيمعنا عليه لنفرتق عليه، أن
للمجموعة، فأرجح أن معىن آخر غْري الذى أعنيه قد أبعدنا عن

، عكس ما"هنا واآلن"بعضنا بقدر ليس قليل من االغرتاب عن 
آنت أرمى إليه، ويظهر ذلك أآثر وضوحًا حني تضم اجملموعة
أفرادا من أديان خمتلفة، وهو أمر يتواتر نسبيا، فكنت

 .لفاظ اخلالية من الشحن املسبقأتراجع ألعود لأل

الحظت أن اخلطوات اإلثىن عشر ىف عالج وتأهيل االدمان مل تتحرج
ىف استعمال لفظ اجلاللة بشكل مباشر، أو شبه مباشر، ىف أآثر من

 . خطوة، من هنا جاء إقدامى على تناول املوضوع حبرج أقل 

زاإلشكال ىف تناول هذه املواضيع احلساسة هو اخللط اجلاه
واحملتمل بني معاىن األلفاظ الىت نستعملها، وبني استقباهلا عند
آل فريق، وآلما اختلطت معاىن الكلمات املتقاربة ببعضها

السلطةغري  فالدينالبعض، زادت احلرية وزاد سوء االستعمال، 
، وحىت األلفاظالروحانيةغري  الروحغري  اإلميانغري  الدينية

السياقات حلقها نفس اخللط، املستعملة الثانوية ىف هذه
،والتوبة االعرتافهلا معاٍن آثرية، وآذا  فالطمأنينة

 .اخل... ،والتسامح، والتوجه

لكل ذلك أرجو ممن يتابع هذه املداخالت أن يرتّوى قليال أو
آثريا قبل أن تقفز إىل ذهنه، إىل عقله، إىل وعيه، املعاىن

 .من هذه األلفاظواملضامني الىت أعتاد عليها عند مساع أى 

 :اإلدمان والشباب واحلاجة إىل ديٍن ما

استجابة لدعوة للمشارآة ىف ورشة عمل مع رجال الدين
املسلمني واملسيحيني ىف مصر للتوعية بدورهم ىف الوقاية والعالج

 :آلفىن املسئول بتقدمي مداخلتني متكاملتني. من اإلدمان

 واإلدمان عن الشباب والدين واإلميان والعصر: األوىل

آيف يساعد اهلدْى اإلمياىن واإلرشاد الديىن ىف: الثانية
 ).فالعالج(الوقاية 

وجدت ابتداًء أن هذا وذاك يتطلب إعادة طرح حاجتنا إىل
الدين من منظور رحب متجدد، وهذا يتطلب تعريفا باجلذور
البيولوجية والثقافية، والوجودية لكل من الدين واإلميان،

إلدمان يبدو آأنه دين بديل بشكل أو بآخروأن بعض اخاصة 
مث إن له آثاره السلبية ىف له طقوسه، وفاعليته ىف الوعى،

احتجاجا سلبيا –مرحلة التدهور، هو دين يعلن به الشباب 
أن املطروح عليه، من منظومات دينية رمسية جاهزة جامدة ال -

ومدمرهو سلىب ) اإلدمان(ميأل وعيهم، وألن هذا الدين البديل 
خاصة أثناء عمق الورطة، فعلينا أن نقدم هلم الدين واإلميان 
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بشكل ميأل وعيهم وقاية فعالجًا، وأن أية عملية سطحية، أو
شكلية ولو لبست ثوب الدين، ال ميكن أن متأل وعيهم مبا حيفز

 .منوهم واستغناءهم عن دين زائف، أو دين بديل

أو سوء(نبدأ أوًال بالنظر ىف ما آل إليه استعمال 
 :الدين حاليا) مالاستع

 أبعاد الزعم بالدعوة للعودة للدين 

-ىف آل األحوال  –إن الدعوة إىل العودة إىل الدين ليست 
دعوة خالصة وال خملصة متاما، وإمنا هى قد متثل نوعا أخر من
التهميش واالختزال، وفيما يلى بعض ما صار إليه استعمال

 اضرىف العصر احل) أو ما يقال عنه دينا(الدين 

يستعملون الدين بعض) واتمعات(آثري من الناس  -1
 الوقت، آنشاط اجتماعى أوترفيهى، ىف عطلة اية األسبوع، 

ويبدو هذا استعماال غربيا توفيقيا طيبًا، فهو يسمح
للمتدينني بقضاء فرتة حمدودة ميارسون فيها نشاطا اجتماعيا

لك ىف دورجاّدا، مع جرعة مناسبة من الود واحللم، يتم ذ
إن من. العبادة ىف اية األسبوع عادة، أو آلما َعنَّ هلم ذلك

ميارس أو يوصى باستعمال الدين هبذه الصورة يؤآد عادة أن
أقرب –من واقع املمارسة  –الدين أمر شخصى متاما حىت يصبح 

 .إىل اهلواية الفردية الدمثة

سطحهذا استعمال قد يؤدى دورا اجتماعيا مفيدا، لكنه أ 
من دور الدين واإلميان ىف حتقيق بشرية البشر من حيث عمق اجلذور

 .البيولوجية الىت يتجلى من خالهلا اإلميان عرب التاريخ 

َجْمٌع آخر راحوا يستعملون الدين آمسكن آلما لزم -2
 ).وحىت إذا مل يلزم األمر(األمر، 

هذا هو ما التصق بنوع من السكينة حيققها التدين
النفس"ارتبط هذا املفهوم مبقولة . مى أو التسليمىاالستسال
إنه مثلما حيدث ىف الطب. مبعىن السكون والتسليم" املطمئنة

:النفسى، فإن حتقيق الَسكينة ميكن أن يتم بنوعني من املعاجلة
إما بتهميد اجلزء املفرط النشاط من الدماغ أو من النفس

ا باحتواء هذاوإم. بتعاطى بعض العقاقري القادرة على ذلك
اجلزء الناشز لإلسهام ىف هارمونية التوازن الكلى تناغما مع

 .إىل وجه اهللا) الغيب(ما بعده 

الذى حدث ىف حالة استعمال الدين مسكنا مؤقتًا أو دائمًا
هو أنه قد بولغ ىف الرتآيز على مفهوم جزئى للنفس املطمئنة

بالغة ىف تصويرإن امل. آغاية ىف ذاهتا، تكاد ترادف فعل التدين
دور الدين ىف حتقيق السكينة باملعىن السلىب هو اختزال خيل باملعىن

حىت النفس. آدحا إىل وجه اهللا: الذى تقدمه حرآية الدين
املطمئنة الىت ذآرت ىف القرآن الكرمي، مل ينتبه من استعملوها
جزئيا إىل أن االطمئنان الذى توصى به اآلية إمنا يتحقق وهى

فادخلى ىف( رهبا راضية مرضية، مرورا ىف عباده راجعة إىل
 )وادخلى جنىت. (، ومن َثمَّ جنته تعاىل)عبادى
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هناك َمْن يستعمل الدين آوسيلة لغريه، مثال للوصول إىل-3
 .السلطة السياسية 

األمر ىف هذا الصدد ال حيتاج إىل دليل بعد ما جرى مؤخرا ىف
الدالواليات املتحدة، وبعد ما جيرى حاليا ىف آثري من الب

اإلسالمية الىت يستعمل فيها النظام احلاآم، أو النظام الذى
يريد أن حيكم سلطة الدين وهو يتصور أنه سوف يغري نوعية

وليس) آقائد سياسى(احلياة إىل آيف خلقها اهللا آما قرر هو 
وهذا أمر ال ميكن االطمئنان إليه. بالضرورة آما أرادها اهللا
 . مبقاييس السياسة املعاصرة

َثـمَّ فئة ليست قليلة تستعمل الدين آوسيلة للرتبح واالحتكار - 4
 وقفل دائرة التعامل على أهل دين بذاته، أوفئة منهم

وهو أمر وارد سواء بالنسبة لألقليات الدينية أو
تصبح أقلية(جلماعات من األغلبية ميزت نفسها بتجمعات خاصة 

 ).بالضرورة

حتاد السوفيىت تستعملظهرت موجة خبيثة بعد ايار اال -5
 . الدين تربيرا ملا يسمى صراع احلضارات

املفروض أن احلضارات تتعاون، وتتتابع، وٌتَتـوارث ال
 . تتصارع بالضرورة

األديان احلقيقية ال تتصارع ألا حضوٌر دائم متجدد، وليست
 . تارخيا جامدا قامعًا

إن الذى يتصارع هو أهل حضارات وأديان مل يعودوا
 .ها، وال أهًال هلاأهل

 يستعمل الدين لتفسري بعض العـلوم واملعلومات، وبالعكس - 6

التفسري"ما شاع أخريا حىت بدا أنه احلق هو ما يسمى 
، وهو نشاط حسن النية أغلبه،"العلمى للنصوص الدينية

ذلك ألنه يدل على جهل خطري. سطحى خفيف ضاٌر ىف اية األمر
الدين هو أقدم تارخيا. د سواءبكل من الدين والعلم على ح

وأرسخ قدما، و أآثر عمقا وإفادة لتأآيد ماهية
اإلنسان،أما العلم فهو إجناز عملى أحدث، وهو ىف حرآية
دائبة متجدده، ال يعنيه أن يستمد مصداقيته من الدين، وال
الدين احلقيقى حيتاج إىل مبارآة العلم أو موافقته ليفيد

 . البشر ويهديهم

 .عمل الدين آوسيلة لقهر أو وأد اإلبداعيست -7

إن قياس آل ما يصدر من جديد ىف أى جمال بتفسري حمدود لنص
أية حماولة إلعادة - ىف اية النهاية –ديىن معني ميكن أن جيِهض 

إن اإلبداع. وضع الدين واإلميان ىف موضعهما التطورى املناسب
و الذاتى، ومن مثاجلاد املثابر هو السبيل األساسى لتواصل النم

اطراد تطور النوع البشرى بعد أن اآتسب الوعى، فكيف يقف
الدين ىف وجه أى من ذلك؟ إن الدين الصحيح إمنا يشجع اإلبداع

 الذى يفتح الطريق للنمو الدائم من املهد إىل اللحد وبعده
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أخريا وليس آخرًا استعملوا الدين تربيرا لالستيالء على-8
 .طفالوقتل األ -أوطان الغري، وطرد أهلها

وهل حيتاج األمر لإلشارة إىل الدولة العربية أو إىل أمريكا
 ىف أفغانستان والعراق؟ أو إىل األندلس قدميا؟ 

ىف مراحل معينة من التاريخ اُستعمل الدين آمربر من أقوى
الدوافع إلفناء البشر من الديانات األخرى حتت زعم هدايتهم،

 .تهأعىن هداية من تبقى منهم، إىل دين بذا

 وبعد

يسمح -أى دين –آل هذه االستعماالت ليست بسبب أن الدين 
بأىٍّ من ذلك، وإمنا هى تعلن واقع احلال الذى آل إليه

السلطة(استعمال من تصدوا الحتكار الدين من ناحية 
 ).السلطة املدنية اهلروبية(أو لتهميشه من ناحية ) الدينية

لبشر الستعادةاملطروح إذن الستعمال الدين ىف مساعدة ا
توازم اخلالق حيتاج إىل مفهوم أرحب وحرآية أنشط، ولعل هذا
هو ما أجلأ أساليب عالجية خمتلفة إىل اللجوء إىل تسميات أخرى

 .أو غري ذلك" الروحانية"مثل 

 :قبل أن نستطرد دعونا نطرح هذه األسئلة حىت الغد

 هل هناك فروق جوهرية بني األديان؟ -1

 ني الدين واإلميان؟هل مث فرق ب -2

 ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ -3

 ما هى عالقة السلطة الدينية بالدين واإلميان؟ -4

 ؟) باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -5

 ىف" الوسط"وإىل درجة أقل الحظت ذلك أيضا ىف عالج  -
 . ج اجلمعى هنااتمع العالجى، لكنىن سأقصر إشارتى إىل العال
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 )؟؟؟3(אא−257

 توضيٌح الزم وإجابات موجزة

ىف نشرة اليوم سوف حناول أن نقوم بتقدمي إجابات موجزة
أن يكون بعضلألسئلة اخلمسة الىت طرحناها أمس، آملني 

الزائرين قد حاول االجابة عليها مسبقا أمس، فيقارن
 :إجاباته مبا سوف نعرضه حاال

 :السؤال األول

 بني األديان؟) تفضيلية(هل هناك فروق جوهرية 

اإلجابة الظاهرة التقليدية العلنية أنه ال توجد فروق
جوهرية، وهى إجابة ناعمة هروبية، ال نعنيها عادة ىف عمق

نا، ذلك ألن الواقع املعلن، والواقع اخلفى، يؤآدانضمائر
صحيح أن. وجود هذه الفروق بشكل صارخ ال ميكن إنكاره

إعالنات االجتماعات، وألفاظ احلوارات، تعلن غري ذلك، لكن
صحيح أيضا أن فتاوى املفتيني املعلنة واملغلقة تؤآد أن

لن علىالفروق احلالية ىف واقع املمارسة، أآرب من آل ما يع
 .الفرقاء

أبسط وأطيب اإلجابات هى االعتذار عن اإلجابة مث إن األمر
مرتوك هللا سبحانه وتعاىل، وأيضا يقول آل صاحب دين أنه لو
أتيحت الفرصة احلقيقية لآلخر أن يعرف طبيعة آل دين إذن

 !).دين الناصح األمني!! (العتنق دينه

ن إال ىف دوائرأما اإلجابات احلامسة والدامغة فهى ال ُتعْل
. ضيقة، أو حجرات مغلقه وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 :السؤال الثاىن

 هل مث فرق بني الدين واإلميان؟ 

فمن ناحية مها ليسا. الفرق موجود، ومعرتف به، وهام
قالت األعراب آمنا، قل مل تؤمنوا، ولكن قولوا"مرتادفني، 

ومن ناحية أخرى مها.  قلوبكمأسلمنا، وّملا يدخل اإلميان ىف
َفثَّم من يتصور أنه متدين وهو ليس ىف عمق: ليسا متالزمني
 ، وَثمَّ مؤمن ىف أعماقه )اآلية الكرمية السابقة(أعماقه مؤمن 
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حىت لو آان مير بفرتة شك يسحبه منُطقُه أثناءها إىل غري ذلك،
وبرغم هذه التفرقة الواضحة فإن العالقة وثيقة بني الدين

روض أن اإلميان هو العمق الفطرى وراء النزوعواإلميان، املف
 الديىن ىف معظم األديان،

آما ان الدين هو التجسيد السلوآى لإلميان، يدعمه
 .ويؤآده آما حيافظ على دفعه

إن االلتزام بالسلوك والعبادات هو طريق إىل ملء الوعى
باإلميان، شريطة أال يكون بديًال اغرتابيا أو تسطيحًا شكليًا،

 .اإلميان= جوهر الدين عن 

 :السؤال الثالث
 ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ -3

ليست) الىت هى من أمر رىب(لعل تناول مسألة الروح 
،"الروحانية"واردة ىف هذه املداخلة باملعىن الشائع عن آلمة

ومع ذلك يبدو أن املشتغلني مبحاولة التوفيق بني األديان قد
حانية، نسبة إىل الروح آما صوروها أوجعلوا ما أمسوه الرو

 .تصوروها، هى القاسم املشرتك الذى جيمع بني املتدينني

إن مفهوم الروحانية، هو مفهوم آامن ىف غور آل من
الدين واإلميان، لكن ال ينبغى أن يكون استعمال هذا املصطلح

بديًال عن الدين واإلميان، أو ضد احرتام اجلسد) الروحانية(
 .دوره ىف التعريف إىل احلق تعاىلولغته و

أجتنب استعمال آلمة الروح والروحانية احتجاجا بأا
الذى هو ىف(من ناحية، وانتماء مىن لدور اجلسد " من أمر رىب"

ىف املعرفة واإلبداع) الوعى وبالعكس/نظرى أحد جتليات الروح
 .والتواصل والدين واإلميان

سانت"نية عقد ىف ىف مؤمتر عن الصحة النفسية والروحا
،)األسس البيولوجية للدين واإلميان( "2003آاترين أآتوبر 

قدمت ىف ورقة عن األسس البيولوجية للغريزة التوازنية الىت
اقرتاحا ُقدَِّم ىف هذا هتدى للدين واالميان، وقد رفضت بشدة

املؤمتر أن يضاف إىل تعريف الصحة عامة الذى تتبناه منظمة
، وذلك ليقيىن"صحة الروح"الصحة العاملية، يضاف تعبري 

 .باالختالف اجلذرى احملتمل حول تعريف ذلك

 :السؤال الرابع

 ما هى عالقة السلطة الدينية بالدين واإلميان؟ -4
لناس والشباب خاصة عن الدين هومن أهم أسباب عزوف بعض ا

أم يتصورون أن ىف ذلك نوعًا من مقاومة ما يسمى السلطة
الدينية الىت استولت حىت احتكرت حق تفسري األديان باعتبارها

النتيجة أن معظم. من امللكية اخلاصة هلذه املؤسسة الفوقية
الشباب ابتعدوا بغري قصد غالبا، عن حقيقة وظيفة الدين

ال يرجع ذلك االبتعاد إىل رفض للدين أو. عطاء اإلميان وحقيقة
عدم تقدير عطائه وإمنا هو مبثابة تنبيه إىل أن بعض

 قد متادت عرب  -بقصد أو بدون قصد –الدينية   السلطات
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 .التاريخ ىف تصوير نفسها أا املصدر األوحد لكل التفاسري

ولكن يالحظ أيضا أنه ىف بعض األحيان يتقمص بعض الناس،
لشباب السلطة الدينية حىت تصبح قهرا من داخلهممبا ىف ذلك ا

حيرمهم من معايشة خربة اإلميان إال باملقاييس الىت توضع هلم،
آما قد يصل األمر إىل امتناعهم تلقائيا عن التفكري احلر
وآذا رعبهم من حماولة النقد أصال، وهذا وذاك له حدود

ا، أوسرعان ما تنهار تلقائيا، أو باستعمال خمدر يقّوضه
 .منبه يكسرها

 :السؤال اخلامس

 ؟)باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -5

الشائع ىف ظاهر األمر، مع التعجل ىف احلكم، أن التدين
والدين واإلميان يقف على طرف نقيض من الغرائز واجلسد، وذلك
باعتبار أن الغرائز بدائية حّسية فجة، وأن الدين التزام

بط، أو أن الغرائز دوافع دونية ىف حني أن اإلميان هومنض
 . روحانية راقية

الفطرة هىهنا نقدم األمر بطريقة أخرى، طريقة تؤآد أن 
البيولوجيا ىف أرقى جتلياهتا ىف العقل واجلسم معا، إن املؤمن
احلق إمنا خيلط اإلميان بلحمه ودمه وليس بروحه فقط، إن نشاط

لقا له آجزء من الفطرة السليمة، هو مناللحم والدم، ملَا ُخ
 .حنو اخلالق سبحانهأعظم جتليات الوجود اإلبداعى 

هذا النشاط النابض ىف حرآية جدلية خالقة هو الذى يسمح
باضطراد إبداع الذات للتناسق مع ذوات بشرية أخرى مث معًا

 .إىل تناسق أعلى فأعلى، آما أشرنا ىف بداية يومية أمس

 وبعـد

12 – 6مج للوقاية من اإلدمان للنشء من سن ىف برنا
طلبوا مىن أن أقرتح آيف يقدم أساسيات مفهوم الدين واإلميان

 .إىل هذه السن

 آيف باهللا عليكم؟

 .هذا ما قد نراه ىف حلقة قادمة

  

 نأسف فقد أضيفت هذه الكلمة على سؤال أمس -
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אמ−258

 !!"نص على نص"

 اللحن األساسى"  55حلم: "النص

 حق   حول   اخلمسة   وأبنائها   ورجل   امرأة   بني   املناقشة   حتتدم
 واراألس   املناقشة   وختطت  . واحلياة   احلب ىف    الستني   جتاوزت الىت    األم 
  . اجلريان   حديث   فصارت 

 أبنائها   سن ىف    وشاب   عجوز   من   زائف   حب   إنه   البعض   يقول   
 ليس   إنه   البعض   ويقول .  زوجها   عن   ورثته الذى    املال ىف    طمعا 
ىأد   ولو حىت    خاصة   واحلب   احلياة   من   له   يقدر   ما   إال   لإلنسان 
 اخلمسة   الشبان   نظر ىف    األمر   وبدا .  باهظا   الثمن   دفع إىل    ذلك 
ىف   اخلمسة   األبناء   ووقف   البائسة   األم   قتل   من   وآان ،  هلا   مصيبة 
 للمشارآة   التنفيذ   من   عليهم   التهمة   وتوزعت .  االهتام   قفص 
  . للتخطيط 

 مفرداهتا   آانت   إذ   حامية   واملرافعات   فيها   التحقيق   وآان
 أذآر   ومازلت   والتقاليد   والسمعة   والشرف   والرب   األمومة 
تتحدى   آانت   أيام   املرحومة   أذآر   الزلت   آما   وأقواهلم   وجوههم 
  . تتبخرت   متربجة   وتسري ،  واأللسنة   العمر 

 ساسىتقاسيم على اللحن األ

مث أجد نفسى خارجا من مسجد سيدى عبد الرحيم..... 
القناوى، ألآتشف أن احلذاء الذى التقطّته ليس حذائى،

حوىل فإذا حبذائى ميسك به آخر، ولدقة الشبه شككت ىف  أتلفُت
نفسى وخجلت أن ألفت نظره، لكن على الباب مل يدخل احلذاء ىف

 .ية واالعتذاراتفنبهته فابتسم، وتبادلنا األحذ  رجلى،

هذا الوجه أعرفه، لكن اجلّبة املخططة والقفطان الزاهى 
آادا خيفيانه عىن، مث ملاذا هو حاسر الرأس فاحم الشعر هكذا

اجلبة والقفطان اللذان لوال جّدهتما  مبا ال يتماشى مع
حلسبتهما ألبيه الذى يذآرىن به شبهه، هو شاب فاحم سواد

ه ولواه ىف حلقات مثل شبان هذهالشعر وقد جففه مبا ّملع
األيام، ال شك أنه هو إذ يكاد يكون صورة طبق األصل من أبيه

 .الذى مات منذ مخس عشرة سنة قبل احلادث 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2035
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وجهتنا واحدة وهى السوق القدمي، ِسْرنااآتشفنا أن
وتبادلنا احلديث حىت تشجعت  نتقارب ىف حذر،  إليه معا وحنن

شر سنوات،وسألته عن أبيه فقال تعيش انت منذ أآثر من ع
أجرؤ أن أسأله عن إخوته  فتأآدت أنه هو، وزاد حرجى فلم

 .فقد حضرتىن قضية أمهم وما آان بشأا وشأم

أما عن سبب جميئه هنا فقد حكى ىل دون أن أساله أنه مير 
بأزمة منذ زواجه، وأم أرشدوه على عنوان امرأة هنا تفك

فكارى أخربىناألعمال وأشياء أخرى، مث فجأة وآأنه يقرأ أ
وآأنه يطمئنىن أن حتليل املادة النووية للجنني الذى وجدوه ىف
جثة أمه عند التشريح أثبت أن اجلنني من ابيه شخصيا، لكن
احملكمة مل تأخذ هبذا الرأى لطول املدة بعد الوفاة، مما
أمكنها من ختفيف العقوبة، قال ذلك وآأنه يفخر بدقة العلم

مة القضاء معا، ولكنه بدا غري نادماحلديث، وشرف أمه، وحك
 . على قتلها

سألته عن إخوته بعد قضاء املدة، فقال إن اثنني سافرا
إىل العراق واختفت أخبارمها، والثالث يعمل مبيض حمارة ىف
إيطاليا، أما الرابع فقد فاز ىف قرعة اهلجرة إىل أمريكا،

 .مع أنه ال يعرف آلمة اجنليزية واحدة

 : أسأله عن نفسه لكنه أضافومل خيربىن ومل

 .أما أنا ، فكما ترى، هذا هو عملى األساسى 

 وافرتقنا وأنا أترحم على أبيه،

 .ومرحها اجلميل وحبها للحياة  املرحومة   أذآر   والزلت  

**** 

 اللحن األساسى" 56حلم : "النص

 فال   بذاته   رجل   آل   فيه   ينتظر الذى    الكبري   البيت   غادرت
  . القلق   بعد   األمان   من   بشئ   وشعرت .  اآلخرين   من   أحدا   يعرف 

 آخرين   أن إىل    فخيل ،  طويال   يدم   مل   األمان   شعور   أن   غري
 مجاعة   بعد   عن   فرأيت اجلرى،  ىف    أخذت خلفى    ونظرت يتبعونىن،  
 .  اهلواء ىف    بأيديها   ملوحة   قادمة 

 بيتا   الطريق ىف    ورأيت .  اجلرى ىف    أخذت حىت  اخلطى    فأوسعت 
 أهله   ووجدت   إليه فورى    من   فهرعت يدعونىن    من هناك    وآان 
 عنها   ويزيلون   األشياء   ينظمون   فهم   اخلارج   من   عائدون   وآأم 
 ودودين لوجهى    فنظروا   همأمام حلضورى    أحد   يدهش   ومل ،  الغبار 
 اللحظة   تلك ىف    ونسيت ..  وابتسامتهم   وأحاديثهم   وجوههم ىف  
  . ورائى   الزاحفني 

 تقاسيم على اللحن األساسى

رحت أساعدهم ىف ترتيب البيت وآأىن من أهله، وأنا..... 
 اسرتق النظر للجميلة الشابة الىت تتفجر أنوثة وعذوبة حىت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2036
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تغمز ىل بعينها اليسرى، وتشري إىلالَحَظْت، فخيل إّىل أا
حجرة ىف آخر الطرقة، مضت إليها وهى واثقة أنىن سوف
أتبعها، دخلُت وراءها وبدال من أن أجد ما تصورت وجدتىن ىف
البيت الكبري الذى أشعرىن يوما باألمان، لكن أهله تغريوا
وحّل حملهم أولئك الذين آانوا يتبعونىن، ويلوحون ىف اهلواء،

علهم يشبهوم متاما، مرقت اجلميلة فيما بينهم فأوسعواأو ل
هلا حىت خرجت من باب آخر ىف اية الصالة، مل أجد على وجوهم

 ما توقعت، ال شّك، وال اهتام، وال هتديد، وال شئ،

 ومع ذلك مل أطمئن،

 ...وىف نفس الوقت مل أنزعج 

 ما هذه األجراس الىت تدق من بعيد، 

 وأنا مل أتوضأ بعد، حنن لسنا يوم أحد، 

 ....فشعرت أن صالة اجلماعة ستفوتىن ال حمالة

هذه التجربة مل تتضح معاملها بعد، وقد تراجعُت :ملحوظة
عن الدعوة املفتوحة ملا تثريه هذه النصوص الفريدة، وسوف

التقاسيم على اللحن"نقّصر النشر ىف هذا الباب على هذه 
ألوراق، وتفاصيل مربرات ذلكدون غريها حىت ال ختتلط ا" األساسى

 .أميمة رفعت. مدحت منصور، د. ىف بريد الغد ىف الرد على د
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 :مقدمة

بريد اليوم له بعض ما مييزه خاصة فيما يتعلق بتطور
واستمرارية هذه اليومية، وأيضا باالعتذار عن فتح الباب
حاليًا مبا خيص التداعيات على أحالم فرتة النقاهة، وأخريا ىف

معاتاحة مساحة أآرب آلراء األصدقاء دون حذف آثري منها، 
 . مساحة أقل للتعليق والرد

 :مجال الرتآى. د

بعد مخس" شبكة العلوم النفسية العربية"مسرية ... 
أو مبسرية يوميات) وهذا ليس جماله اآلن(سنوات على انطالقتها 

الفريدة على/، هذه التجربة الرائدة"اإلنسان و التطور"
املناىف ع(العاملى والىت يبدوا ىل أا مل حتظ /مستوى الويب

مبا ينبغى أن حتظى به من االهتمام و اجلدية واملشارآة) العرىب
الفعالة، خاصة من طرف األطباء واألساتذة الّرواد ىف

 .ميادينهم، لقد افتقدت مداخالت هؤالء

 :حييى. د

يا مجال، يا مجال، أنا أنشغل بانشغالك على ما أحاوله،
ما عليك منأآثر من انشغاىل على ما أحاوله، يا شيخ يكفى 

أعباء، وما أضفت للحقل النفسى العرىب من فرصة تواصل
وتنشيط، يكفى يا مجال ما أرسيت من الشكل والطريقة يا
شيخ، ودع احملتوى يطور نفسه حسب اللحظة التارخيية،
ومستويات التواصل، وانت تعلم أننا ليسا أوصياء ال على

 .هذه وال على تلك

 :مجال الرتآى. د

من(ىف هذا امليدان   مداخالت أمساء بارزة. ..افتقدنا 
وإىن على يقني من أن) مصر و البالد العربية و أحناء العامل

 ؟.جزءا آبريا من هؤالء تصلهم آتاباتك أو صدى ما تكتبه

 :حييى. د

 الرد سابقا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2038
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 :مجال الرتآى.د 

وإىن أستغرب أال يشارك ىف املداخالت أحد من األساتذة
نت تطرح رؤى وأفكارالرواد ىف ميادين اختصاصهم، خاصة وأ

ونظريات تزلزل أحيانا قواعد هذه املدرسة أو تلك، إنك
 تقتحمهم ىف عقر دارهم و ال من جميب؟

 :حييى. د

يا مجال، ربنا خيليهم أم يسمحون ىل بالبقاء حيا أحاول
 .هنا وهناك، هذا يكفى، والباقى على اهللا، وعلينا

 :مجال الرتآى. د

نظرية  ن أية مدرسة أوثق أنك لو آتبت ما آتبته ع
علمنفسية ىف أوروبا أو أمريكا لتهاطلت عليك الردود من آل
حدب وصوب، نقدا ومتحيصا وتفكيكا لكل آلمة وحرف تكتبه

 .وألقّضوا مضجعك

 :حييى. د

صحيح هم أآثر نشاطا ىف االستجابة، واحرتاما للرأى اآلخر،
إما ىف طريقةلكنىن على يقني من أن التقصري هو من جانىب أساسا، 

 .العرض، أو ىف غمر وتشعب وفيضان األفكار حبيث يصعب مالحقتها

 :مجال الرتآى. د

فأنت حبق"... تواضعك العلمي"إىن ال أرى حقيقة داع لـ 
، أنت لست صاحب رؤيا"النظرية التطورية اإليقاعية"صاحب 

أو فكر أو بعد أخر فقط إنك صاحب مدرسة متكاملة ىف العلوم
وليس من حقك أن تكتفى بتبليغ ما وصلت إليهالنفسية، 

لقلة من أصدقائك أو معارفك أو أهلك، إن ما اهتدى إليه
إلق بذرة فكرك ىف حقل. فكرك هو ملك لإلنسان أينما وجد

فإن أثبت الزمن قدرهتا وصالحيتها ىف قراءة النص" اإلنسان"
البشرى ىف سوائه و اضطرابه ماضيا و حاضرا و مستقبال

 ض ذاهتا؟فستفر

 :حييى. د

واهللا أنا أحاول آما ترى يا مجال، لكن يبدو أنىن ألقى آل
البذور ىف آل فصول السنة ىف أى أرض، مرة واحدة، وأنت تعرف
أن لكل زرع آوانه، وطقسه، ونوع رعايته، وتناسب تربته
وفرص تكامله مع املزروعات األخرى احمليطة، وإال أآلته احلشائش

 .ْثمْروَضُمر قبل أن ُي

 :مجال الرتآى. د

، إمنا)اليومية(ال أدرك الدوافع احلقيقية لبدء هذه 
استطعت استكشاف البعض منها، ولعل أمهها لفت االنتباه حلدث

وحماولة توصيل فكر ما... و حتريك الوعى بأمر ما...ما
ويبدو ىل أن جزءا آبريا" اإلنسان"إىل املهتم بشأن )... بعض(

 .ققمن هذا الدافع قد حت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2039
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 :حييى.د

آذلك، وأآثر، بل لعل األهم أا آانت فرصة ىل أنهو 
أتعرف أنا على ما سبق أن أجنزته ووضعته ىف األدراج أو

 .ملفات احلاسوب الصامتة

 :مجال الرتآى. د

ىف الوصول إىل) إىل حد ما" (الرخاوي" وّفق الربوفسور  -
أى أن يصل ، " La Population cible" الفئة املستهدفة"

إىل املهتم بقراءة النص البشرى ىف) د تبليغهما يري(فكره 
و) ما يسعى إليه املتلقي(سوائه واضطرابه من منظور تطورى 
والحقا من خالل موقع شبكة(ذلك من خالل موقعه على الويب 

وهذه الوسيلة لتوصيل املعلومة  ،)العلوم النفسية العربية
مات،إىل املهتم هبا، تتفق وأحدث النظريات ىف حقل املعلو

فاملعلومة اهلامة تفقد قيمتها وتبتذل عندما تصل أشخاص ال
 هتمهم؟

 :حييى. د

أوافق على أغلب ذلك، لكنىن ال أوافقك أن املعلومة اهلامة
تفقد قيمتها وتبتذل عندما تصل أشخاصا ال هتمهم، ففى العالج
اجلمعى تعلمت من مرضاى أن آثريين ممن آنت أتصور أن هذه

مل تصلهم ألا مل تكن هتمهم، أآتشف بعد شهور املعلومة أو تلك
وأحيانا سنني أا وصلتهم بالرغم من سوء ظىن، بل وبالرغم

 .منهم حىت هم أنفسهم

يا مجال يبدو أن املعلومة الىت تالمس جانبا من احلقيقة 
هلا قوة اخرتاقها الذاتية، بل لعل هلا فرتة آمون تفرض نفسها

 .بعدها مهما طال الزمن

 :مجال الرتآى .د

.يفعل فعله فيها تأصيال أو هتميشا" اإلنسان/الزمن"لنرتك 
إنه آلما آان الفكر مصيبا ىف قراءة النص البشرى من منظوره

 .التطورى، آان أرسخ وأصلب متنا وآلما أخفق آان إىل زوال

 :حييى. د

نعم، على شرط أن تكون وحدتنا ىف قياس الزمن ليست فقط
 .بالسنني

 :الرتآىمجال . د

مدة فصل آامل" حمورا حمددا"أقرتح مستقبال أن تتناول 
ويتم إصدار حمتوى هذا احملور على الويب ىف شكل) ثالثة أشهر(

مقاالت أسبوعية مبعدل ثالثة ىف آل شهر وخيصص األسبوع الرابع
وىف اية الثالثة أشهر" بريد الشهر"ملداخالت ) آخر آل شهر(

، أوال الكرتونيا مث"النهائى" شكله يتم إصدار آامل احملور ىف
إصدارات راقية على مستوى الشكل واإلخراج(ورقيا الحقا 

 وإىن على استعداد أن أتكفل وطاقم الشبكة، ) والطباعة
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هذا وباإلمكان إن آان احملور يتعلق. باإلصدار االلكرتوىن
اجمللة"بالعلوم النفسية أن يتزامن إصداره مع أحد أعداد 

 ".النفسيةاإللكرتونية لشبكة العلوم 

أقرتح أن يتم االنتهاء من احملور األول، اية ديسمرب يتم 
الكتاب االلكرتوىن لإلنسان"من " العدد األول"فيه إصدار 

مث يتم تناول احملور الثاىن بداية" 2008خريف "والتطور 
وىف اية مارس يتم إصدار) مدة ثالثة أشهر( 2009جانفى 

 ... وهكذا )200شتاء (آتاب احملور الثاىن 

فيما خيص اختيار احملاور وترتيب صدورها فاألمر موآول
"النظرية التطورية اإليقاعية"لكم، وإن آنت أقرتح أن تكون 

أوىل هذه" التصنيف العرىب الثاىن لالضطرابات النفسية"و
 .احملاور

 :حييى. د

 !يا خرب يا مجال 

 !ما هذا؟ أنَت طلعت ِىل من أين؟

لى اقرتاحاتك احملددة، وسوف أردشكرا يا شيخ، شكرا ع
عليها مؤقتا ردا مقتضبا أنت أهل له مبا أعطيتىن فعال دون
أية مصلحة شخصية، فأنت فرانكو فونّي التنشئة، ولسَت من

ولسَت من أتباعى، وقد دعوتىن -إن آان ىل مدرسة -مدرسىت 
ألقول وجهة نظرى العلمية شخصيا ىف صفاقس، األمر الذى مل حيدث

تارخيى آله ، مل يسبق أن دعاىن أحد ملثل ذلك ال ىف بلدى وال ىف
ىف غري بلدى، إال إلبقاء شذرات هنا، وأوراق هنا، اللهم إال

أمحد عكاشة حني آنت أشارآه ىف. د.ما مسح ىل به الصديق أ
رئاسة حترير الة املصرية للطب النفسى من نشر افتتاحية

 .رب سنوات عديدةىف آل عدد دون استثناء ع" طليقة"

أنا ال أعرف يا مجال آيف عرفت عىن ذلك آنذاك، آيف عرفت أن ىل
وجهة نظر أصًال، وحني وعدتىن أنت مث االبن سليم عناىب بأن ترتمجاا

 إىل الفرنسية، وأعدَت وعدك مؤخرا صدقتكما وآنت أنا املقصر، 

املهم يا مجال إليك ما حدث ىل هذا االسبوع مع وصول رسالتك
 .هذه، مما آنت أريد أن أآتمه جدا على اجلميع، حىت عليك

على حد علمى إال إن(حدث ما حدث مما ال يعرفه إال أربع 
، وحني حيدث مثل ذلك، وأظل)آانوا قد قالوه لغريهم دون إذىن

وهو أمر متكرر ىف(آما أنا هكذا اآلن أآتب لك ما أآتب 
آبرية، فجأة ومنحيدث احلدث، فتتفجر مىن قوة آبرية ) حياتى
اخلارج بشكل شديد الوضوح، تكون األمور غري واضحة ىف/الداخل

البداية، لكنها مؤآدة متاما، مث تتضح رويدا رويدا حىت
 تتميز تفصيال،

حني جاءتىن رسالتك هذه األخرية بلغ الوضوح أقصاه وقد 
أنه سيحدث آذلك، أنه - حسب اخلربات السابقة-آنت أعرف 

 :تب عليه ما يرتتبسيتم، وأنه سيرت
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وإليك بعض نتائجه من خالل الرد على هذه اجلزئية األخرية
 :الىت ىف رسالتك، وهو يتعلق مبا جاءىن خالل تلك اخلربة اخلاصة جدا

ال) النظرية االيقاعية التطورية(هذه النظرية : أوال
ما هى ممارسة عملية عربمستقلة بقدر " نظرية"وجود هلا باسم 

، وقد سجلت ذلك بالصوترارنصف قرن ُتّولد تفاصيلها باستم
وهى) رمبا أآثر(األخرية ) تقريبا(والصورة ىف العشر سنوات 

حتتاج عشرات السنني اللتقاط املقتطفات املؤيدة هلا، آما أن
"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"معاملها موجودة ىف آتاىب األم 

الذى صدر "حرآية الوجود وجتليات اإلبداع" أساسا مث ىف 
مؤخرا عن الس األعلى للثقافة، مث آما تعلم ىف آل حرف

ملحمة املوت.. دورات احلياة وضالل اخللود "حىت نقدا أآتبه، 
، وأيضا ىف هذه الثانية وأنا"والتخلق ىف ملحمة احلرافيش

 . أآتب هذا الكالم

 DMPاىن لالضطرابات النفسية، بالنسبة للتصنيف العرىب الث
IIفهذا ليس عمًال فرديا أبدًا آما تعلم، صحيح أنىن آنت ،

صالح. ، مع دDMP I  مسئوال عن آل مسودات التصنيف األول
زينب سرحان، لكن األمر أخذ سنني عددًا ىف. د.ابراهيم وأ

املراجعات واملناقشات مع اساتذتنا ىف مصر وعلى رأسهم
مصطفى زيور، وآانت. د.عبد العزيز عسكر، أ. د.املرحومني أ

الذى ُأِقرَّ 1972خربة رائعة، صدر بعدها التقسيم املصرى سنة 
  1975عربيا، وترجم إىل العربية عام 1978تقسيما عربيا 

هذه خربة ال تتكرر ىف الظروف احلالية، بعد اختالف اآلراء
 وتنوع التوجهات وضعف االهتمام وتشرذم اموعات،

برغم أنىن مازلت أدّرس واّمسع التقسيم(إن رأىي الشخصى مث 
 :هو آما يلى) 15/5/2008اليوم (األول آل مخيس حىت هذا الصباح 

أنا ضد التقسيم والتصنيف ىف حد ذاته، وأرى أن فكرة
هى ضد النظرية الىت -إال ألغراض االحصاء السطحية –التصنيف 

،"دية ضد التفتيتالواح"أتعهدها، والىت يتفرع منها مفهوم 
آل ما استطعت أن أضيفه ىف هذا الصدد هو ما نشرته ىف أوائل
أعداد الة العربية للطب النفسى، مث مجعته ىف مسودة آتاب

   .جتده ىف املوقع غالبا Nosologyحتت اسم 

التشخيص الىت Dimensionsوقد بدأت تطبيق أبعاد  
ىف، axesالتشخيص اقرتحُتها ىف هذا الصدد، وهى ليست حماور 

مستشفى املقطم وجنحت جناحا مشكوآا فيه، لكنه رائع، ألن أغلب
املطبقني من تالمذتى، ومل أمجع أو اسجل أو أسّوق نتائج هذا

 .التطبيق بعد 

 . هذا بالنسبة القرتاحني حمددين مما اقرتحت

أما بالنسبة هلذه النشرة وحنن ىف الشهر التاسع من
ا تتجه إىل أن تكون عونا للطبيبحضورها فأنت آما تراه

النفسى الصغري أساسا عرب العامل العرىب، وما جاءىن من أبنائى
وأوالدى ىف هذه املرحلة هو أآرب بكثري جدا مما آنت أتوقع

 : وأوجزه هنا ىف ثالث نقاط آما يلى
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 .رغبة هائلة ىف التعلم احلقيقى:أوًال

 . مرونة آافية لتلقى اجلديد: ثانيا

بار هذا التلقى على أرض املمارسةموقف عملى الخت: ثالثًا
 العقلية، 

أليس هذا يكفى التماسا لرىب أن يعطيىن الفرصة أن أآون
 . عند حسن ظن هؤالء يا أخى

بعد احلدث الذى مل أحدثك عنه ولن أفعل، ّمحلىن رىب هذه
من جديد، وقد قررت بناء على ذلك أن أخصص –األمانة وغريها 

تأخذه ىف التسع شهور األخريةللنشرة ربع الوقت الذى آانت 
بعد أن تلتزم مبعامل جديدة حمددة، حاولتها ىف االسابيع األخرية

 . وجنحت نسبيا، وهى على الوجه التاىل 

آلمة 1500عن  -إال استثناء –أال تزيد آلماهتا : أوًال
أظن أن االستثناءات ستصل إىل ما هو أآثر من(يوميا 

 ).آالعادة هذا طبعى!! القاعدة 

 ما أمكن ذلك : أال تتناول تنظريا جديدًا أصًال: ثانيًا

–حاالت (أن ترآز على اجلانب العملى والتطبيقى : ثالثًا
 ) ألعاب نفسية –ممارسات 

أال تتحرج من أن تقتصر أحيانا على عينة من: رابعا
أعمال قدمية موجودة باملوقع آنوع من التعريف، أو دعوة

ثر من ذلك أن يذهب إىل األصللالنتقاء، وعلى من يشاء أآ
 .تفصيال، وسوف جيده ىف املوقع

 .أن يظل يوم حمفوظ هو يوم حمفوظ طول عمرى: خامسا

 .أن يتواصل بريد اجلمعة ولو برسالة واحدة منك: سادسا

أما بالنسبة ملسوداتى الىت ساعدتىن النشرة أن أمجعها أو
أحد ميكنأن أعيد اآتشافها لتظهر آتبا، فإنىن أعتقد أن ال 

غريى، ودعىن أطرح عليك –طاملا أنا قادر  –أن يتعهدها 
 .أولوياهتا رمبا أللتزم هبا أمامك

 :الكتب ذات األصالة اخلاصة

 :واحدية الغرائز وجتلياهتا ·

الغريزة التواصلية –غريزة العدوان  –غريزة اجلنس ( 
 )إخل... االميان /التوازنية

 ثقافة اإلدمان هبوطا وصعودًا ·

 نظرية ىف تطور الوجدان ·

عالج املواآبة املواجهة(تنويعات العالج والعالج النفسى  ·
 )املسئولية

 )وهو ما أشرت إليه سالفا(أبعاد التصنيف  ·
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 )التحدى الوجودى السالب(الفصام ·

 )ليس فقط االآتئاب(جتليات احلزن إبداعا وتواصال ومرضا  ·

 وبعد . . .    

خارجى بعد احلدث/هذه بعض نتائج اخلربة الىت تفجرت بداخلى
املشار إليه سالفا، وهى مل تكن ختُل من ملحق يتعلق بأمور

"نافعا"شخصية قد ال هتم أحدًا غريى، إال من يهمه أن استمر 
 ).أعىن على قيد احلياة بصحة تسمح(لوقت أطول 

قرأت ىف ملحق هذه الرسالة الغامضة، الىت تفجرت حىت
دعو اهللا أن يعينىن أناتضحت، بعض التفاصيل اخلاصة بذاتى، وأ

أرتب من خالهلا عددا من األولويات مبا يسمح ىل أن استمر شخصا
فاعال، ألا تتعلق مبسئوليىت عن البنية األساسية الىت هى

، حىت ميكنها أن خيرج منها أى شئ مما بلغىن من هذه"أنا"
 .الرسالة

وصلُت فجأة إىل بضعة قرارات شخصية ليست بعيدة عن 
العامة بقدر ما أن البنية األساسية ليست بعيده القرارات

 .عن البنية الفوقية

آتبت لك هذا اهلامش الشخصى يا مجال برغم غموضه، رمبا
ألذآرك بأىن أعلم متاما آم بلغُت من العمر، وبأىن على وعى
آامل بكلٍّ من ضيق الوقت، وحجم املهمة، وذلك حىت تعينىن أن

 .التزم أمامك مبا أعلنته

، ُتْلزُمِنى آما يقول املثل"آبريى"تقبل يا مجال أن أشرتيك هل 
 !!هبذا وذاك مجيعا؟" اللى مالوش آبري يشرتى له آبري: "عندنا

أرجو أن تدعو ىل أنت وأسرتك اجلميلة بناتى ليلى وسحر
وشروق وابىن ذاآر، فأنا أتصور أن دعواهتم أهم، رمبا ألىن

 أحبهم، يا ترى هل تغّيروا؟

أن أراهم حىت أستمر أراهم آما هم، فأواصل حبهم ال أريد
 .آما هم حني أحببتهم

 .طريق آخر يساهم ىف استجابة الدعاء - يامجال  –يبدو أن احلب 

 .ساحموىن

**** 

 بريد اجلمعة

 : مدحت منصور. د

مشرية حممد عن التوقف عن الشوفان. ى تعليق دتعليقا عل
من(أسامة عرفة نفس الفكرة /وآنت قد قرأت أحد تعليقات د

وانتهينا شاف, أرى أن من شاف) شاف وتوقف أو تراجع
.أعمق شاء أم أىب  فالرؤية ستظل تعمل ولو على مستويات

 )حتعرف تغمضها تاني لو فتحت عينيك مش(
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 :حييى.د

ُيطمس يا أخى، والبد أنكليس متاما، حىت اإلميان ميكن أن 
تالحظ أن الذين آمنوا مث آفروا مث آمنوا مث آفروا، انتْهوا

 .إىل أم ازدادوا آفرا

فما بالك يا أخى بالرؤية ملستويات أقل آثريا من مستوى
 اإلميان؟

 جرمية النمسا: حممد أمحد الرخاوى. د

منذ قرأت اجلرمية وانا يف َآَبٍد فظيع لدرجة اني آلما
ارجو أى خرب او تعليق جديد افكر آثريا قبل ان اقرأه صادفت

ونعترب هذه اجلرمية مما يوجد وال نريد ان اال نفتح هذه الصفحة
 .نعرفه اصال

بوشاليت يقوم هبا األوغاد من أول  أوافق ان آل اجلرائم 
أبشع واذياله ايل من هم امثاله قد تكون ابشع وهي فعال

ولكين مازلت يف آبد شديد من هذه اجلرمية وال أستطيع ان
 .ميكن يكون العيب ّىف بس مش قادر .اقرأها على أى مستوى

 :حييى. د

على اهللا تكون ىف َآَبٍد أشّد للجرائم اجلماعية األبشع، وأن تكون
 .ح النار علينا وعليهم من خلٍف ومن ُقدَّاِمىف َآَبٍد أقّل حني تفت

 : حممد أمحد الرخاوى. د

التعليق االول يف بريد اجلمعة املاضى هو حملمد أمحد الرخاوي
الظاهر واحد حممد حييي الرخاوي ، فقط لزم التنويه وليس

الرخاوي بشرطة مع االعتذار هليئة فينا الزم يسمي نفسه حممد
الظاهر اا فعال صعوبة دي يا حممدحكاية ال   .النقل العام

بتشديد(وراثية بس خللي بالك اا سالح ذو حدين أحدمها 
)نص علي نص(فرحت فرحا هائال بقراءة رامي عادل ) الدال

الظاهر احلكاية ح تبقي جبد حكاية لقراءتي لقصة مبارزة
قراءتك القراءة علي القراءة ولكن مازالت افتقد أحيانا

الظاهر أنه ميكن أن. قك اا قد تكون خمتلفةلالصداء وأواف
 .خري يكون يف آل

 :حييى. د

 لن أرجع إىل الربيد ألتاّآْد

 "شورة خري"أنت وابن عمك 

 .ولكن ال تْنَس أن الوراثة ال تقتصر على املرتبة األوىل

 !!.راجع أنت وأبن عمك ما تشاءان

 ،"ثالث"ثبت أن قراءتى لألصداء شئ 

ذى نشره الس األعلى للثقافة هوأعتقد أن الكتاب ال
 ".أصداء األصداء"موجود ىف املوقع 
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 اإلدمان واإلميان:حممد أمحد الرخاوى.د

َفإْن آَمُنوْا بِمْثل َمآ آَمنُتم بِه َفَقِد اْهَتَدوْا وَّإن َتَولَّْوْا"
 "َفِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم الّلُه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم

ا َأْعَماُلَناُقْل َأُتَحآجُّوَنَنا ِفي الّلِه َوُهَو َربَنا َوَربُكْم َوَلَن"
 "َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَنْحُن َلُه ُمْخِلُصوَن

خطوة ىف اا تكاد تفرغ مفهوم الكدح 12ىل حتفظ على الـ 
 ،آله، فهو حمور آل االميان

الكامل وطلب املدد ولكن فقط اتفهم االعرتاف بالضعف
آمرحلة البد ان تغري آل املاضي ايل سبيل آله جماهدة إلبداع

، حىت ال يزل ىف مستنقع.آله معه منه وإليه طول الوقت احلق
االستسهال أو الغيبوبة املعوقة املغلقة النهاية اإلدمان او

 .النهايات التعسة يف اية

 :حييى. د

بالنسبة لآلية الكرمية، أرجو أن تقرأها من وجهة نظر من
 ).رمبا(مل يهتدوا لو مسحت، وسوف تزداد إميانا آخر 

خطوة أنا أيضا ىل حتفظاتى 12حفظك على الـبالنسبة لت
الىت مل أذآرها بعد، لكنىن احرتم النتائج، وأا هى األْوىل

 .بالنظر مهما حتفظنا

 : حممد أمحد الرخاوى. د

عابدون صبغة اهللا ومن احسن من اهللا صبغة وحنن له
 شئ لتلخص آل مل اجد ىف القرآن آله اآرب من هذه اآلية

 :حييى. د

 خىيا ابن أ

 !"بطل بقى"

 حكاية آيه أآرب وآيه أصغر غري جائزة،

 وتلخيص آل شئ ليس بالضرورة مفيد على طول اخلط

مع التوصية أن حتسن اإلنصات آليات أخرى من مصادر أخرى
 .فيها الربآة والتلخيص أيضا والذى منه

 : حممد أمحد الرخاوى. د

اإلدمان هو االعالن عن االفالس وبدء البحث عن املعين
وجود اال من خالل هذه الصبغة مهما آان مل ولن يستقيم أى

هو اآلخر وهو الذي وهو االول و  فاهللا هو احلق أى طقوس شكل
عرض االمانة فحملها االنسان حىت لو انكر انه حيملها

 واجلهل هو اخلروج من هذا احلتم الظلم

 :حييى. د

 "!إال..لن! "؟"إال.. لن: "مرة أخرى يا بن أخى
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 يك عن التمادى ىف ُوْثَقِاّنيِتْكأنا آنت قد توقفت عن
املطلقة هذه، لكنىن ال أعرف ماذا جرى ىل هذه املرة، قلت أشري

 !إليها مرة أخرى دون تعليق لعل وعسى

 !!رمبا تراها

 !!يا شيخ

 مان واإلمياناإلد: على سليمان الشمرى. د

خالصة لوجه اهللا سبحانه حسب تصورى ان االميان عبادة
 وتعاىل مصدقة به ومؤمنة بكتابه ورسله وبنهاية العامل

واعتقد ان االميان من ارقى  وبالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل
فهو حيتاج اىل تفعيل الوعي  سهل املنال العبادات ولكنه ليس

املستوى الراقي من وصول اىل هذاواملشاعر بتناغم وتناسق لل
ومن يصل اىل ذلك قد حقق االمان  التفكري واملشاعر والسلوك

فتهون عليه مصائب وآوارث ونكبات الدهر مهما النفسي
والرضاء التام يف آل ويصل اىل مايشبه حتقيق الذات   آانت

فاا حسب  ماحيدث حوله اما العبادة امليكانيكية فقط
ضع الحتقق اهلدف فالعادة ليست آالعبادة وهياملتوا اعتقادي

.دون قناعات حقيقية اليت تتآت من التكرارواالستمرارية
ولالجابة التساؤالت يف هذاملقال بداية من السؤال االول هل

بني األديان؟ اعتقد انه اليوجد) تفضيلية(فروق جوهرية  هناك
القوةاالساسية ان اهللا سبحانه هو  فروقات جوهرية فالقضية

طريق وسائل املطلقة يف هذا الكون يتواصل مع خملوقاته عن
اهللا(الن املرسل واحد   خمتلفة ولكن مضمون الرسائل واحد

ومضمون) الكتب السماوية( والرسالة واحدة )سبحانه وتعاىل
املستهدفة واحدة وهي والفئة) عبادة اهللا(الرسالة واحدة 

 .املخلوقات يف االرض وخاصة البشر

من حيث مث فرق بني الدين واإلميان؟ هل :لسؤال الثانيوا
واملارسة يوجد اجلوهر اليوجد فروق ولكن من حيث التطبيق

بسبب التحيز والفروق الثقافية واعتقد ان  فروق آبرية جدا
اآثر يف املمارسة الظاهرية ولكن االميان يكمن يف الدين يتجلى

وحانية بالدين؟ما يسمى الر اما عالقة التفكري واملشاعر
 اىل اآثر  مصطلح معاصر ولكن يرمز  فاعتقد ان الروحانية

 شكرا لكم  من الدين

 :حييى. د

على الهتمامك وجديتك، وامسح ىل أال أعلق على. شكرًا يا د
تعليقك الذى قد أتفق مع آثري من اخلطوط العريضة الىت وردت

ميان حىتبه، وإن آان ىل حتفظ على إلغاء الفرق بني الدين واإل
من حيث اجلوهر، وذلك متسكا مبا وصلىن من اآلية الكرمية الىت

وأيضا أحتفظ على أن اإلميان.." قالت األعراب"استشهدت هبا، 
الذى" صهيب"يكمن ىف التفكري واملشاعر، فأظن أنه مثل خربة 

صهيٌب مؤمن َنِسى، إَذا ُذآِّر(البد أن خيتلط باللحم والدم نسى، 
 اخل)... ميان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيبذآر، خلط اإل

 أذآرك وأذآر نفسى أننا لسنا ىف جمال خماطبة الدين 
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واإلميان بقدر ما أننا نتدارس ملاذا حضر اسم اهللا هبذا
التواتر ىف االثنا عشر خطوة لنحاول أن نرى إجيابيات ذلك

 .بلغة أخرى ىف جمال آخر
**** 

 فكأمنا قتل الناس مجيعًا

 : هاىن عبد املنعم. د

نشكر لكم تذآرينا املستمر بضرورة جتنب التعميم بكل أشكاله،
 ...فهو انتزاع لفكر خاطئ قبل أن يكون إضافة معلومة صحيحه

 :حييى. د

 يا ليت نتعلم، ونصدق

 : إسالم ابراهيم أمحد. د

وع ده موجود من قدمي األزل لو قرأنا التاريخليه املوض
إن مأساة فرد تأخذ من ضمري: سنجد نفس الفكرة موجودة

 .التاريخ اآثر من مأساة الشعوب

 :حييى. د

 رمبا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

اىل) آامبوش(آيف استبعدت الشرطة واالطباء تعُّرض الشابة 
 .احلكم باالستبعاداستغالل جنسى؟ هل مت الكشف عليها حىت يتم 

 :حييى. د

 واألطباء ماهلم؟ ! الشرطة مل تستبعد

مث إنه ليس من حق أحد أن يكشف على أحد دون إذنه، مث
 يكشف على ماذا يا شيخة؟ حنن ىف النمسا وال مؤاخذة، 

مث إن الفتاة األمينة آامبوش هى الىت مل جترِّح خاطفها بعد
 .ىت لو مل تستبعد الشرطةرحيله، ومل تقر أى شئ من هذا القبيل، ح

 : هاله محدى البسيوىن. أ

 مل أفهم ملاذا زارته ىف املشرحة؟

 :حييى. د

 !هى ُحّرة

 ما رأيك؟

 :أمحد صالح عامر. أ

هناك قدر من اخللط بعد قراءة يومية باب جديد احرتمت رد
حضرتك على موضوع التشخيص داخل التعتعه ولكىن وجدتك تقوم

عن بعد ىف ظل نقص املعلومات مشبالتعليم وابداء الرأى 
 عارف إيه احلكاية؟
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 :حييى.د

من حقنا أن نقرتح رأيا ناقصا آاحتمال، اعتمادا على
معلومات ناقصة، على أن نغّيره حني تتزايد املعلومات أوال
بأول، ولكن ليس من حقنا أن نعلق الفتة تشخيص على شخص

 .بناء عن حملات من معلومات عابرة ىف صحيفٍة ما

 : أمحد سعيد حسني. أ

وصلتىن فكره املشاعر املشوهة املربجمة الغري ناضجة، فّكرتىن
بالفار إللى آل الناس بتحبه ىف الكرتون، وياعيىن ظاملني

 .القط

 :حييى. د

 إيش عرفك؟ أنا شخصيا أحب القط أآثر؟! مش قوى آده

 : نعمات على. د

تعجبت ومش فامهة موقفى انا من عدم التعجب والدهشة من
آامبوش من خاطفها، وآأىن ارى وجود عالقة ونسموقف ناتاشا 

وحب وحياة بينهما وأشعر أا موافقة على هذه العالقة ال
 اعرف ملاذا؟؟

 :حييى. د

 !!وال أنا

 ولكن ما املانع؟

**** 

 ىف األثنا عشر خطوة! اهللا

 : أسامة عرفة . د

ليس أفكارا مرتبة بل أقرب ما يكون ما سأعرض له هنا
املدمنني و لعصف ذهين ملا يرد على خاطري من واقع املمارسة مع

 : املتعافني و مرشدي التعايف

عن غري املدمن احلرآة الداخلية للمدمن أعلى بكثري -1
 وتتسم بالتمرد على العادية هبوطا وصعودا

آافة أشكال السلطة من أب داخلي من معصراع املد -2
الدينية حىت للسلطة اجملتمعية للسلطة  للسلطة الوالدية

 للسلطة الطبية

مدى السلوك الديين للمتعافني يف مراحل التعايف ميثل  -3
طيف من رفض لكل أشكال النصح الديين إىل حماآاة السلوك

للدين دوناجملتمع إىل االرتداء املتعسف  التديين الشائع يف
اهلادئة واملتأنية إختالطه باللحم و الدم إىل االستعاده

لنبض الفطرة والنمو واليت تفرز منط إمياني تديين صحي إن
 التعبري جاز
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خطوة ليس له عالقة بكل ما يثار 12أتصور أن جناح ال  -4
اخل إمنا ملا تسمح.. االميانيات والروحانيات  يف داخلها عن

ئولية عن االدماناملس به من درجة من النكوص و إخالء
وفتح باب االعتمادية على آيان أآرب حتل اجملموعة حمله

حيث يف ال وعي املتعايف و يف ضرب آل مناذج السلطة بالفعل
بالقبول و احلرية و التفردو ينعم املتعايف داخل اجملموعة
  يصبح قرار التعايف إختياره

اوزاملتعايف يف مرحلة متقدمة من منوه جت إذا مل يستطع -5
إغرتابية مغلقةعلى اجملموعة يتحول هو واجملموعة إىل حلقة

 و بالتايل ال حتقق غائية االميان احلقيقية  ذاهتا و متجمدة
و حتل مفاهيم التعايف حمل يف التواصل مع اهللا و البشر

 تصبح هي املنظومة املغلقة الدين آما أراده اهللا و

 :حييى. د

 !ن مدمنيكمشكرًا يا أسامة، أنتم أدرى بشئو

واضح أن خربتك هذه اخلربة مثل خربة ابنىت هالة ّمنر، الىت
ستأتى الحقا، هى خربة الذين يدهم ىف النار، أنا يدى ىف املاء

 . ىف هذه املنطقة، آل ما علّى هو أن أفتح باب احلوار

وخاصة آخر) 3(أآتفى هنا باملوافقة حبماس على بند 
 الدين وآذلك اسم اهللالفقرة، مث أحذر من استعمال آلمْىت

استعماال مسطحا أو) آما ورد ىف اإلثنا عشرة خطوة(سبحانه 
مغرتبا أو زائفًا، آل ما أردته هو أن انبه إىل آيف يعمل هذا

 . إخل.. الربنامج على تدعيم التوجه الضام حول فطرة تتخلق 

أوافقك أيضا بالنسبة لرؤيتك الحتمال االغرتاب ىف حلقات
 . ولنا عودة) 5(مغلقة بند 

 : حممد على الشاذىل. د

ىف الوعى بكونه اخلالق الذى) آمعىن وقيمة(إن حضور اهللا 
يستحق العباده أو القوة الىت تستحق اخلضوع هلا، هو احملرك
األساسى لكافة الديانات، وآذلك الثقافات اخلاصة مبا ىف ذلك

الفردإن عجز  –) اإلجيابية(هنا ثقافة االدمان   ما أمسيتها
ىف مقابل هذه القوة رمبا هو النوع الوحيد من العجز الذى

 .جيلب الراحه للنفس ويزرع الطمأنينة

 :حييى. د

إمسع يا حممد، بصراحة أنا ال أحب أن استعمل مثل هذه
الكلمات ىف هذه املسألة، حىت تلك الكلمات الىت ال تستطيع أن

دى هو حقيقةاهللا عن ، حضور"الوعى"حتتوى معناها، مثل آلمة 
واقعية آنية مستمرة، ال هو وعى، وال هو قيمة، وال هو َبْعد،

هو واقع مثلما أنا، )فقط(وال هو قْبل، وال هو ىف السماء 
وأنت واقع، وهو الواقع الذى جيمعنا يا أخى، أما هو فهو

 اخل..ليس آمثله شئ، ال هو معىن وال هو قيمة وال هو
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 :هالة ّمنر.أ

تكوش على ربنا لنفسهايبدو بالفعل أن آل مّلة عايزة  -
املدمنني. علشان متّيز نفسها او تعوض خماوفها وقلة أماا

طبعًا مستفزين جدًا ىف حرصهم على التأآيد عّمال على بّطال إن
.وإن سكتهم ما حدش غريهم يعرفها, اللى عندهم مش عند حد

,بس ىف نفس الوقت الفئات اللى متالحقة بالعار زى املدمنني
املّرة( ا عنيفة للتمّيز والتمايز عن اآلخرين بتكون حاجته

أما من سلبيات تصدير االختالف, )دى ىف خربة إجيابية بصحيح
 ):من وجهة نظرى(والتمّيز 

 )جيتو(االآتفاء واالنغالق على أنفسهم 

آما(الطبيعى   تصعيب التعامل والتواصل مع اجملتمع
دمننيأى حد غري امل(أو الناس الطبيعية ) يطلقون عليه

إىل درجة تصدير األحكام املتعالية ىف بعض األحيان) واجملانني
 وتربير االنغالق

الرتآيز بشكل قد يكون معطًال الختالفهم حلساب -
 إنكار املتشاهبات املشرتآة بالضرورة /جتاهل/جتنب

وقد يعترب(إذا آان توآيد الشعور باالختالف ميّيز وحيمى  -
اآلخر ىف حلظات الضعف واألزمات فإنه يكشف عن وجهه, )رد شرف

احلياتية الىت مير هبا املدمن املتعاىف بالضرورة ليؤآد على
وآأن هذا االنغالق الذى حيتمى به حيافظ, العجز/العلة/النقص

تأثري الربنامج  مما قد حيد من, )أّس املرض(ىف عمق ما على 
د ذاتهفالربناج ىف ح. حينها على هؤالء األآثر انغالقًا ومجودًا

منهج/دين/خترج به من اعتباره لغة  حيمل إمكانات فضفاضة
مثل أى(إّال أن ما حيدد اتساعه أو حمدوديته , خاص بفئة خاصة

والناس(هو موقف املتلقى ) منظومة عقائدية أو معرفية
 ).ألوان على رأيك

 :حييى. د 

دين(األرجح أنىن مل أقصد مناقشة الدين اإلدماىن السلىب 
، وإمنا آنت أقصد الرتآيز)دين التعاىف(، أو اإلجياىب )التعاطى

)دين التعاىف(على أن دين اإلدمان اإلجياىب  –قبل رّدك هذا  –
يبدو أرحب من األديان التشنجية املنغلقة على أصحاهبا، أنا
مل أقدم بعد رأىي ىف اإلدمان آدين وال آتحريك حنو اإلميان، بعد

 .اإلبداع التعاىف

 :رهالة ّمن. أ

تفعيل النص األساسى للخطوات االثىن عشرة هو العملية -2
,احملك الىت يقاس هبا مدى التقدم والتغيريالذى مير به املدمن
وهى الىت تكشف صعوبة تطبيق الربنامج العالجى التأهيلى

آل حسب(بصفته منهاج له أبعاده الدينية والروحانية 
)حية أو املتضمنةتعامله واستقباله وتطويره لالمكانية الصر

الربنامج شّغال إذا"يقولون   .وأبعاده املعرفية والسلوآية
 ويعّربون الكلمة , "خطوهتا أو خطوته شّغالة"و, "اشتغلناه

  
 ياوـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2051
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موّقعة"ويستخدموا آمرادف فيقولون  actionاالجنليزية 
عمل أآشن وقام", "عملت أآشن على العالقة" أو , "األآشن

ْمَوّقع"زى " عْمَوّق"آمان بيستخدموا آلمة , "آّلم مشرفه
طّلعت الفكرة؟ شارآت"ويقولون , "ْمَوّقع األآشن"و, "أمانة

واجلرد اليومى الذى يقومون به" بيها؟ أخدت أآشن عليها؟
ملا(تفعيل هذا الفهم /ليس ملا مت فهمه بل لكيف مت تشغيل

ومن أقواهلم  ).قاموا به وما مل يقوموا به بالفعل ىف يومهم
وىف ذلك اعرتاف, "لناس معقدة  سهل/سيطالربنامج ب"أيضًا أن 

ضمىن بأن مرجعيات الربنامج مستقاة من الدين والعلم
وأن االنتقال به إىل, واملعرفة االآثر مشوًال وعمومية وإنسانية

معايشة وممارسة وحتريك فاعل حيدده االستبصار واألمانة وشكل
يهالنّية ومدى التفتح الذهىن والقبول والتسليم املشار إل

واملتضمن ىف اخلطوة األوىل آلبنات أساسية ملا سوف ينبىن عليه ىف
مبستويات(باقى اخلطوات الىت يستمر تشغيلها منهاجًا للحياة 

 ).خمتلفة من القرار واملسؤولية

وأعتذر عن, على فكرة وحشىن الرد على اليوميات* 
 وشكرًا ) لنفسى اوًال(التوقف 

 :حييى. د

ستفيد ونتعلم، هذا هو املبدأشكرا يا هالة، منكم ن
 أسامة عرفة. الذى رددت به على د

حىت) باألآشن(ياليت املتدينني يبدأون بالتفعيل والفعل،  
يدخل اإلميان ىف قلوهبم وقلوبنا، بدال من البداية باللفظنة

 .والعقلنة واخلطابة والرتهيب والرتغيب

 : حممد شحاته فرغلى. د

وة من هذا اجلانب حتديدًا رغمملاذا تناولت االثىن عشر خط
علمك مبا سيثريه ذلك من أفكار مل تفلح إشارتك ىف بداية

 املوضوع من آبحها؟

 :حييى. د

 !".الذى حصل"آسف، هذا هو 

 هل أتوقف؟

 : حممد شحاته فرغلى. د

أحيى اجتاهًا متناميًا ىف اليوميات للرتآيز بصورة أآرب على
 .. اجلانب الطىب العالجى

 .أفضل أجلته لوقت أرحب وىل تعليق

 :حييى. د

بصراحة أنا اُستدرجت إىل هذه الناحية، ال أآثر وال أقل،
 إن آان علّى أنا، فأنا ال أحّيى هذا االجتاه آثريا

 : إسراء فاروق. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2052
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مل أستطع فهم الفروض برجاء مزيد من التوضيح، وهل هناك
 دين زائف وأخر حقيقى؟

 :حييى. د

 عندك حق

ذلك غالبا ىف يومياتبالنسبة لفروض اإلدمان سوف حيدث 
 . تالية، أو آتاب متكامل

أما بالنسبة للدين الزائف، فأى دين يفصلنا عن ربنا،
 .وال يؤدى وظيفته إليه، فهو دين زائف غالبًا

 :أمحد صالح عامر. أ

هل هم يأخذون اهللا آبداية خللق شئ جديد، أم هو شئ أخر
ل قيمةغري اهللا ال أعرفه ولكىن اتعجب من هذا االلتفاف حو

شائعة هكذا وآأن املدمن حيتاج اىل قيمه اى قيمة تعيده إىل
 .احلياة

 :حييى. د

 .ال أعرف تفصيًال

 لكنىن الحظت أم جادون ىف ذلك

وميكنك أن تقرأ تعليق هالة ّمنر وهو أهم من تعليقى على
 . تعليقها

حممد الشاذىل، ورفض حكاية. آذلك ميكن قراءة ردى على د
 "قيمة"سبحانه باعتباره  احلديث عن اهللا

 : أمحد سعيد حسني. أ

فكره اهللا ىف االثىن عشر خطوة بْتفّجر معانا داميًا إشكالية
حييى. وآتري بنحتاس فيها يا ريت يا د" اجلرب واالختيار"

 ..تشاور عليها

 :حييى. د

االثنا عشر خطوة؟  –مثلك  –يا عم أمحد، وهل أنا أمارس 
:يحها لنا أآثر، االثنا عشر خطوةأنت األوىل بالقيام بتوض

أعتقد أا ممارسة ناجحة تستلهم طبيعة بشرية ممتدة، وأنا
أتعلم منها ومنكم، ليس فقط ىف حقل اإلدمان، ولكن ىف حقل

 .األديان واإلميان واحلياة

**** 

 )2-1(الطيبة بني أصدقاء املوقع  لعبة

 حممد إمساعيل. أ

 آيف توجد الصفة بداخلنا بكل هذا التناقض؟

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2053
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 !!اللى حصل

 :نرمني عبد العزيز. د

أقرتح نشر نص اللعبة قبل أسبوع أو اثنني ىف انتظار
 .مشارآة جديدة، مث مناقشة اإلجابات

 :حييى. د

 .حاضر

 :مشرية أنيس. د

 أعتقد أن التناوب بني طريَقْىت العرض مناسبة أآثر،

بقراءة(فالطريقتني أثريتاىن على املستوى الشخصى 
استجاباتى مرة ثانية مع االستجابات األخرى وبتوضيحات

وفرصة لرؤية") سر اللعبة"وعرض استجابات الربنامج (حضرتك 
 .أوسع

 :حييى. د

 .شكرا، ربنا يسهل مرة أخرى

 الطيبةلعبة : رمي. أ

إلجابات املشارآني واملقارنة بينها عجبين أوي العرض
الطريقة بالنسبة واقرتح هذه, والتعليق عليها هبذه الطريقة

 .لأللعاب القادمة بإذن اهللا

 :حييى. د

 .ربنا يسهل

 توضيح الزم وإجابات خمتصرة: إسالم أبو بكر. أ

 ؟)لباملعىن األمش(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -1

...... 

للدآتور مصطفى حممود و هى بعنوان، ومن آل ىف حلقه... 
عن شئ مجيل جدا سوف تكلم الرجل العظيم. شئ خلقنا زوجني

 ، آلنا نعلم ان االزهار ما هى اال اسرده من بدايته باجياز
اعضاء تناسليه للنبات العجيب ىف االمر ان هذه االعضاء

اتذآر هذا(ة الروائح التناسليه زهيه االلوان وعطره طيب
جانبيه دائما حني اذهب اىل املستشفى امر بطريق مرصوص على

وقد علل دآتور) الزهور واشم روائحها الذآيه وابتسم 
اهللا اراد ان يشارك آل خملوق ىف احتفاليه مصطفى على هذا بان

والن النباتات ىف التلقيح ملاذا آى يتوفر الغذاء للمخلوقات
اهلرم الغذائى فكان البد ان يتم حكمها الدرج االسفل من

  إخل.... هذا بشيء من

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2054
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 :حييى.د

سأتوقف عند هذا احلّد من رسالتك الطويلة جدا، فأنا ال
أوافق على مثل هذا املنهج السطحى مجلة وتفصيال ال من

.مصطفى حممود وال من الشيخ الشعراوى رمحه اهللا وال من د.د
ة قلتذات مر. زغلول النجار غفر اهللا له وأنار بصريته
إدعى ىل يا شيخ: "للدآتور مصطفى حممود حني آان يداعبىن قائال

إطمئن، أنا واثق أن اهللا سبحانه وتعاىل: ، قلت له"حييى
سيدخلك جناته بالرغم مما تقوله، وليس بسببه، فضحك طويال

 .بطيبة ومساحة

آسف يا إسالم فلن أرد على بقية استطراداتك على موقفك 
املة ومل تتحدد ىف نقطة بذاهتا ميكن الردمن األديان ألا ش

عليها، وسوف أآتفى بإثبات ردودك على اسئلة امللحق، وأيضا
فقد 4،3،2سوف آما أآتفى بالتعليق على ردك على األسئلة 

 .اختصرت السؤال األول

 إسالم إبو بكر. أ

 ما عالقه ما يسمى الروحانيه بالدين ؟ -2

هو الروحانيه وحنن لدينليس هناك عالقه فمنبع ا: اإلجابة
ندين لدين على اختالف اشكالنا وادياننا الن السر الكامن

تعطشا هللا هي الروح او الروحانيه والروحانيه هنا هي بنا
الفعل اخلاص بالروح االخذ والعطاء اجلوع والشبع، املعراج

 . االعظم

 :حييى. د

الكالم صعب، ومتداخل، رجعت لألصل الذى أرسلته يا إسالم
 بال طائل، مل تتضح ىل األمور، عذرًا 

ال أوافق، وأرجو أن يكون قد وصلك ملاذا ال: عموما أنا
أستعمل آلمة الروح ىف آل تنظريى، يا أخى إذا آان ربنا قال

أليس هذا عذرا آافيا" قل الروح من أمر رىب"اا من أمره 
لنتجنب آل هذا االختزال، والتجريد، والبعد عن اجلسد وعن

 بيولوجيا وعن الواقع؟ال

 إسالم إبو بكر. أ

 و االميان؟ ما عالقة السلطة الدينية بالدين -3

 ..ال تعليق: اإلجابة

 :حييى. د

ال"أقصد على (وأنا أيضا ليس ىل تعليق على تعليقك 
 ").تعليقك

 إسالم إبو بكر. أ

 ؟)األمشل باملعىن(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -4

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــوميــــــــا يـ"   2055
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نصوص الدينيه باإلعجازهى آعالقة الدين او ال: اإلجابة
 هبا العلمي اخلاص

 :حييى. د

ال ال ال، ال أوافقك أبدا على تعليقك هذا، وقد رددت عليه
 سالفا

 إسالم أبو بكر. أ

مل آل هذا العذاب ىف"هل قرأت مقال مصطفى حممود : حييى. د
 "حياتنا؟

 :حييى. د

قلت لك أنا أحب هذا الرجل يا إسالم، وأعتقد أنه.. 
ع، وقاص مجيل، قبل أن يقوم هبذه املهمة الصعبة الىتفنان مبد

)الىت اعتربها مسطحة(تورط فيها، وأعرتف أن طريقته املبسطة 
 .قد ساعدت شبابا آثريا أال ينزلقوا إىل الناحية األخرى

أما فكره وتنظريه وما ميكن أن يسمى فلسفته فهذا شئ
 .آخر

 .شكرا يا إسالم

**** 

 األسطورة واملعىن

 : حممد شحاته. د

ال أدرى آيف وصلتىن حماولتك من خالل هذه املقتطفات أنك
أن تطرح، نقد الدين طقوسا، ونقد العلم: تلمح مبا قد أردت

 .أرقاما

  

 :حييى. د

لنقد، حىت أنناالنقد ليس رفضا، وآل شئ عندى هو قابل ل
نقد: النقد احلياتى"جملة " اإلنسان والتطور"أمسينا جملة 

العلم، نقد الدين، نقد احلياة، نقد السلوك، نقد الطب،
 "..نقد النقد

 .ما رأيك؟

  : مشرية أنيس. د

 (ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات -1س
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت

ون داخلة اجلامع وانا خايفة حد يعلق علىانا بك -1ج 
لبسى و اىن ما ينفعش أصلى بلبسى ده أو يعلق على طريقة

 ).انا حمجبة(صالتي 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2056
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 :حييى.د

 ما عالقة هذا بذاك؟

يتفق مع ما آنت آيف تعاملت مع املقتطف الذى مل -2س 
 تعتقده أو تعرفه؟

 )مل ترد مشرية أصًال!! (التعليق -2ج

 :حييى. د

 .رية الرد على هذا السؤال بالذاتيا ترى ملاذا جتنبت يا مش

رفضته على مثل هذا املقتطف؟ أم  هل أّجلت احلكم - 3س
 ابتداء؟ أم رفضته ورفضت الكتاب برمته، أم ماذا؟

حضرتك و طلبك حملاولة بداية حاولت تأثرا مبقدمة - 3ج 
 االستيعاب و الفهم أوال و تأجيل اصدار األحكام ان أفعل

 .انا و أحيانا أخرى رفضتقدرت على هذا أحي...ذلك

 :حييى. د

 . شكرًا على أمانتك وحماولتك

 (ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات - 4س
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت

 )مل ترد مشرية أصًال!! (التعليق -4ج

 من مرضاك؟ هل واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت - 5س

قدات و األساطري اليت متألوعيي أنانعم أواجهه يف املعت -5ج
 فمثال؟....مرضاي و

 :حييى. د

آسف على عدم ذآر احلالة الىت استشهدت هبا،ونفرد هلا
 .نقاشا خاصا ىف باب رأى على موقف يوم األحد القادم

الناحية العملية تنتمى مهنتك من  هل شعرت أن -6س
 العلم أم الدين أم األسطورة؟: أآثر إىل

 معا؟ هذااىل آل  -6ج

 :حييى. د

 هذا طيب. شكرا

هل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حول ما -7س
  أثارت من موضوعات؟

 خصوصا الكالم عن األساطري.....نعم:  7ج 

مع مرضى قد ميرون هل من واجبك وأمانتك، وأنت متارس مهنتك - 8س
 عليهم؟ مبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أآثر، قبل أن حتكم
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  أحاول هذا على صعوبته و تقصرييو .....طبعا: 8ج 

عندك أسئلة أخرى تريد أن هل أثارت هذه املقتطفات-9س
 تطرحها؟

 نعم : 9ج 

  ما هى؟ -10س

ميكن أن تساؤالت عن عالقة الدين باألسطورة و هل -10ج
 نظرى؟ يكون هناك مصاحلة بينهما من وجهة

 : مدحت منصور. د

 :رت عدة أيامبعد القراءة مل أشأ اإلجابة مباشرة وأنتظ

مل يتطرق التفكري ىب إىل أغلب هذه املقتطفات بذلك -1
 الوضوح

وجدت آافة املقتطفات منطقية وآانت القراءة الثانية -2
 .أآثر عمقا وأقرب ىل

أجلت احلكم على الكتاب آله بعد القراءة الثانية -3
 .الىت آانت بعد يومني أو ثالثة

 :حييى. د

أرجو أن تصرب على! اب األصل؟شكرا، هل يا ترى عندك الكت
الكتاب آله، فهو يستأهل أن يؤخذ جبدية، ألنه آتب جبدية بغض

 .النظر عما تتفق معه أو ختتلف

 : أميمة رفعت. د

قرأت املقتطفات ثالث مرات، وقد بدا ىل ىف القراءة األوىل
وآأن هناك آلمات بعينها ومجال. أنىن أوافق على اغلب ما هبا

هلا وحا لعيىن ولعقلى عن بقية اجلمل، وجتدأآثر ظهورا ووض
 .صدى مقبوال ىف نفسى

ىف القراءة الثانية تعجبت من وضوح املعىن اإلمجاىل وفهمى
واحلقيقة أنىن غري. اخلاطئ ملا تصورت أنىن أفهمه جيدا أول مرة

  !!!هذه املقتطفات مرتاحة ملعظم

وألنىن أعلم أن الغرض من هذه النشرة ليس مناقشة
حد ذاهتا، فسأآتفى بأمثلة قليلة ألوضح ما قتطفات ىفامل

 ...أعجبىن وما مل يعجبىن

ليس –املقتطفات عندى إنطباعا بأن هناك  فقد ترآت هذه
األسطورة والدين من بل ما يشبه الصراع بني –فقط حدا فاصال 

وصفحة 24مقتطف صفحة : ناحية والعلم من ناحية أخرى مثل
 .يعجبىن هذا ، مل27

ىف أن العلم قاصر 28أنىن ال أتفق مع املقتطف بصفحة  آما
األمور وأنه ينتظر لريى ما حيدث ليعطيه معىن،  على الظاهر من
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وأظن أنه لو مل يكن لدى أى عامل خمزون من األسطورة
والفلكلور ملا توفرت لديه املادة اخلام للخيال الذى هو
املثري األول للفضول العلمى، وملا تقدم العلم قيد أمنلة عن

مث ملاذا. هر الذى تراه العني وتدرآه احلواس، وهو قليلالظا
الظواهر؟ الظن بأن العلم يفقد لغته إذا ما حبث عما وراء
 ما هذا احلد الفاصل املخيف بني العلم ومعىن احلياة؟ 

 :حييى. د

لك حق ىف حتفظك، لكنك تتكلمني عن نوع من العلماء مثل
العلم املؤسسى،أينشتاين، ولعل الكاتب يقصد ما آل إليه 

حيث ميثل آثري من العلماء اآلن طبقة الربوليتاريا احلديثه
وتستغلهم الشرآات إياها لإلثراء، ال أآثر وال أقل وهلذا

 .حديث طويل

 : أميمة رفعت. د

 عن   اجلديدة   بنظريته   آوبرنيكوس   وجاء (24مقتطف صفحة 
 وعن   الدين   عن   العلم   ل  الستقال   فاحتة   آانت الىت  الشمسى    النظام 
بفكرة دوران الكون أعتقد أن متسك رجال الكنيسة)  األسطورة 

 حول األرض وبالتاىل بإرساء نظرية فوقية اإلنسان على آل
املخلوقات، مل تكن أصال متسكا بأسطورة بقدر ما آان هلا من

اليد العليا على اجملتمع بإعتبارهم غرض سياسى جيعل للكنيسة
للعلم بقدر ما ثلى املسيح اإلله اإلنسان، فهى مل تكن رفضامم

آانت خوفا من إيار ديكتاتورية دينية أرساها رجال الدين
وعلى أية حال هذه الفكرة مل تتغري. ىف هذا الوقت ىف اوروبا

عديدة، فهو مل ينشر نظريته إال بعد رحيل آوبرنيكوس بسنوات
 ... ىف حياته

 :حييى. د

م لكى يتمسكوا بأن تظل يدهم هى العليا،أنا أرى أ
 .رفضوا العلم، فالنتيجة واحدة

 : أميمة رفعت. د

ال أستطيع رفض آتاب مل أقرأ منه سوى بضع مقتطفات من
 . ولكنىن لست متحمسة له آثريا سبع صفحات فقط،

 :حييى. د

عليك بقراءته إن شئت، وآان لديك الوقت، مث نرى، فهو
 آتاب يستأهل، 

 :ن إىل إجاباتك عن األسئلةواآل

 : أميمة رفعت. د

 ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك من هذه املعلومات: السؤال
 ىف ممارستك مهنتك؟) صدقْت أم آذبْت(
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الحظت وجهليست املعلومات ىف حد ذاهتا، ولكنىن : اإلجابة
الشبه بني القراءة اإلنتقائية املضللة و اإلستماع اإلنتقائى

 . املضلل للمريض

 :حييى. د

 جيوز

 : أميمة رفعت. د

هل واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت من: السؤال
 مرضاك؟

مرضى الفصام يدخل الدين نعم آثريا، وخاصة مع: اإلجابة
 واألسطورة والعلم آثريا ىف هالوسهم وضالالهتم وخاصة

 .البارانويد

 :حييى. د

ما رأيك لو مل تسارعى بتسميه ما يقولون هالوس وضالالت
 .س عندى اسم آخروإن آان لي

 : أميمة رفعت. د

هل شعرت أن مهنتك من الناحية العملية تنتمى:السؤال
 الدين أم األسطورة؟ العلم أم: أآثر إىل

ال أستطيع الفصل هبذا الوضوح، بل أنىن أحتاج: اإلجابة
 .الثالثة لعدم الفصل بني

  

 :حييى. د

 عندك حق

 : أميمة رفعت. د

طفات شهيتك ملعرفة أآثر حولهل فتحْت هذه املقت: السؤال
  ما أثارت من موضوعات؟

نعم، أضافت إىل األوراق الىت ارتبها اوراقا: اإلجابة
 .أيضا إىل الرتتيب ىف حاجة هى -آنت قد نسيتها -اخرى

 :حييى. د

 على الربآة

 : أميمة رفعت. د

هل من واجبك وأمانتك، وأنت متارس مهنتك مع: السؤال
ه األفكار، أن تعرف عنها أآثر، قبلمبثل هذ مرضى قد ميرون
 أن حتكم عليهم؟
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جبانب الواجب" الفضول"إضافة  بالتأآيد، وأرجو: اإلجابة
 .واألمانة

 :حييى. د

 شكرا

 : أميمة رفعت. د

أخرى تريد هل أثارت هذه املقتطفات عندك أسئلة: السؤال
 أن تطرحها؟

أثارت أفكارا ليست بالضرورة أسئلة، مل تتضح ىف: اإلجابة
 التجربة أسعدتىن هذه.... حتتاج إىل بعض الوقتو  ذهىن متاما

 :حييى. د

 شكرا مرة أخرى

* * * 

 تقاسيم على لوحات األحالم

 : حممد املهدى. أ

أرى أن هذه احملاولة لنقد األحالم أفضل من تفسريها فهى
، آما أا تعطى للمتلقى مساحة أيضا أن"على إبداعإبداع "

 .يكون مشارآًا ىف هذا اإلبداع وال يقف عند حد التلقى السلىب

 .أفضل نقد األحالم هبذه الطريقة

 :حييى. د

 .شكرًا، والرد التفصيلى سريد حاًال

 : مدحت منصور. د

سعدت جدا برحلة أخذتىن بني احللم والتنويعات، وأقول
مر حيتاج شجاعة ومسئولية أن أضع تنويعات علىبصدق أن األ

إبداعات األستاذ، قد حيدث هذا قريبا ولكنه حيتاج إىل الكثري
 .على الربآة. من الصدق

 :حييى. د

أرجوك يا مدحت أال تفعل متعجال، ألنىن بعد أن فتحت الباب
على مصراعيه شعرت مبسئولية ثقيلة، وأنىن ممتلئ رعبا،

، فأعذرىن أنت ومن وصلته الختتلط األوراقحىتفأغلقته متاما، 
الرسالة األوىل، ألنىن سوف اقتصر ىف هذه املرحلة على نشر

حىت ال ختتلط األوراق،: تقاسيمى اخلاصة حبذر شديد مرة أخرى
وقد أشري إىل ما يصلىن ىف بريد اجلمعة وليس ىف يوم اخلميس، يوم

حد مسئولية ماحمفوظ، وذلك دون نشره آامال حىت يتحمل آل وا
حياول، آسف مرة أخرى، لكنىن شعرت أن هذه أمانة أنا مدين

 .هبا لصاحب النص هكذا
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 :أميمة رفعت.د

على آل هذا التحفظ على ال أوافق متاما، إذا مسحت ىل،...
)حتفظت على تفسري احللم برموزه: (النقد والتفسري والتحليل

من)... الشعر ال ينقد إال شعرا) ( أرفض نقد الشعر بشرحه(
القراءة والنقد، من حقك ايضا ك أال حتب هذه الطريقة ىفحق

حق أن تعرب ىف املنطقة الىت يزدهر فيها إبداعك، ولكن من
اآلخرين أيضا أن حيبوا التفسري والشرح البسيط، فهذا ال يقلل

من قدر النص، وهناك اناس ال يلهمهم -طبعا - من قدرهم وال
نقدا عاديا أو أوالنص الشعرى إال إذا قرأوا له تفسريا 

مرآبا، فالناس ختتلف واإلهلام يأتى بأآثر من طريقة ومن
طبعا هؤالء رمبا جيب أن. ختطر على بال أحد مصادر قد ال

أقرتح على اإلطالق يبحثوا عما يريدونه ىف مكان آخر فأنا ال
 .التعميم أنا فقط أحتفظ على.. أن تكتب ما ال تريده

 :حييى. د

 لرفض أو التعميم أنا آسف، مل أقصد ا

أنا فقط أرفض اإلصرار على اهتمام الناقد الزائد ىف
حماولة البحث هبدف العثور على رمز هنا أو حماولة ختليق رمز

 هناك يفسر النص، 

أنا ال أفضل هذه الطريقة ولكن ليس من حقى احلكم بالرفض
آنت دائما آلما اضطررت إىل مثل ذلك، خاصة على من يفضلها،

شر، ضقت هبا، ولعلك الحظِت أنىن مل أجلأ إليها ىف حوالبشكل مبا
حلما إال مضطرًا ىف بضعة أحالم، آان الرمز هبا أْصَرح من أن 53

أهرب منه، وحىت ىف هذه األحالم مل أجلأ إىل تفسريها مفتِعًال أبدًا، 

أنا أوافقك متاما أن آل شيخ وله طريقة، لكنىن أعترب
قراءة، ليس بالضرورة بطريقةالنقد إبداعا على مستوى ال

استاذى حممود شاآر على قصيده الشماخ أو طريقة تقاسيم على
األحالم الىت بدأت أحاوهلا منذ األسبوع املاضى، وإمنا إعادة
تشكيل النص من منظور الناقد مبدعا هو اإلبداع النقدى،

 وهذا ليس تفسريا وال تأويال وال فك رموز، 

 ما رأى أما من يرى غري ذلك فله 

 .وىف آلٍّ خري

 : أميمة رفعت. د

التقاسيم املوسيقية، وأعجبىن أآثر تعبري أعجبتىن فكرة
أختيلها لوحات مرسومة، تقاسيم على لوحات، و قد حال ىل أن

 ..مكتوب فتجمع املوسيقى بالرسم، و ليس تعبري جمازى لنصوص
غريب أن يثري الفنان مؤثر ما فينقله من خالل عمله، هو

ليعربوا عنه بطريقتهم دون أن يعرفوا متاما ، إىل آخريننفسه
حمفوظ، بعد أن إنتهت ملهمة -هنا ىف األحالم –وآأن . ماهيته

 منه، قد سبحت ىف مساء اإلبداع لتنثر من إهلامها على
 !يبدوا أنىن قد شطحت بعيدا..... آخرين
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 :حييى.د

ال، أبدًا، لعلك شطحت قريبا، وأرجو أن تتابعى حماوالتى
ىن قد اتوقف عنها آما توقفت عن حماوالت النقدأوال بأوال ألن

حلما، أنا أتوقف حني أفشل أو أبتعد عما 53التقليدى بعد 
آنت أرجو، أو أحسبه األوفق، لذلك فأنا ىف أشد احلاجة إىل من

 .، أو غري ذلك، ربنا يسرت"ال"أو " نعم"يقول ىل 

 : أميمة رفعت. د

عما اثاره النصإقرتاحكم بتغيري النقد إىل التعبري  قبل
أقرب إىل صورة، للوحات بنص آخر، قفز بذهىن خاطر، أو هو

مث فنان، تثريه فكرة ما، فريسم لوحة اخرى مستوحاه من األوىل
أخرى مث أخرى، حىت تكتمل ىف معرضه سلسلة آاملة لنتاج

مث تابعت يوميىت اخلميس واجلمعة .مشاعره ناحية مؤثر بعينه
ختيلت! ما آل هذا الثراء.. يا اهللا ....املاضيتني وسعدت جدا

آتابا جيمع أحالم حمفوظ، وآل حلم يتبعه على األقل مخسة نصوص
".من وحى جنيب حمفوظ"مستوحاه منه، وليكن اسم الكتاب مثال 

 ...فيكون به مائتا حلم وحواىل ألف من النصوص املستوحاه

 :حييى. د

ذاأرجو أن يكون قد وصِلك تراجعى وحتفظى على فتح ه
مدحت منصور حاًال،. الباب اآلن، وهذا آان ضمن ردى على د

وأن وتعذريىن ىف اختاذ هذا القرار حرصا على عدم خلط
 .األوراق

وسوف أآتفى مبثل بعض تداعيات االبن رامى عادل، احرتاما
ىف املرحلة –وترحيبا، أو آعينة، لكنىن سوف أقصر التجربة 

من هذه –وحني أنتهى على ما أحاوله اجتهادا،  -احلالية
 .املرحلة، قد نتناقش ىف آل ما آان، مث نرى املمكن

وهذه عينة خمتصرة ملا ميكن نشره ىف بريد اجلمعة وهى لغة
خاصة باالبن رامى أساسا آما تالحظني، وهى ليست بالضرورة

 ".نص على نص"

**** 

 حلم جنيب حمفوظ: رامى عادل. أ

 ,ثدى الطبيعه االم وتصلب جف
 .يتم سحبه إمهاال  من قبل ان ادغاهلا املقفره له تنبات 

 بداخل شرايينه لألبد وجتمدت الدماء
 ,..وحتالفت قلة البخت مع عمى االقدار

 .يتالعب بأساريره مازال الطرق اخلافت 
 .أطرافه فتقشعرباحلنو  يشعر مازال

 :حييى. د

مدحت منصور، سوف أثبت هنا ىف الربيد. آما وعدت د: يا رامى
 .بني احلني واحلني بعض طالقة مثل هذه التداعيات احملدودة، ال أآثر
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 نبضة قلب:رامى عادل.أ

 سهراية 

 مع دمع وخبايا

 مسك

 ظل عصايا

 ريشة بومه واقعه من غراب طاير بيقول آاك

 رحية شنطة املرحوم، والقرب مظلوم وعد بالسفر

 :حييى. د

 .وهذا أيضا هو من نفس القبيل، وليس مستثارا بنص حمفوظ

 ةدمعتان من خلف األقنع: رامى عادل. أ

 :يا عم حييى

 آنت بارمسلك صوره وانت تصارع املوج العاتى

 ,أحالمك الطائشه وتطارد 

 .ويداك تبطش. وزيف التجربه يعمي 

 .وأخرى تلطم 

 .ومتتطيه واملوج يسابقك 

 .بس يا الف خساره النت فصل 

 :حييى. د

 ياه يا رامى

؟ وأنا مل أنشرها!)دمعتان(أين عثرت على هذه القصيدة 
ىف اليوميات؟ هل هى يا ترى ىف املوقع؟ لست -أذآر على ما –

 .متأآدا

 نبضة قلب : مدحت منصور. د

 إذ أنه باق آجذوة هلب،, و مل ميت مات

 باق آضوء الفجر ُيقلب القلوب،

 .أن الرب يسمع نبض القلب أن حيدثه فأدرك أراد, نادى ربه

 .ليكون الكل ىف واحد أراد أن خيرب اإلله بأنه يعلم أنه خلقنا

 .احلياة و آه لو يعلم الناس أم هكذا خالدون ما دامت 

 :حييى. د

 )!طبعا(ال تعليق 
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!!؟א−260

 تعتعة

.العنوان ليس من عندى، آتبته ألنقده، أو حىت أرفضه
بل إنىن ال أرى مربرا أو فائدة حىت!! أآره شتم امتنا هكذا

هل سينصلح املسئول إذا قلنا له. من سب رئيس أو مسئول آبري
أنت لست رجال؟ هل سيكف اللص الكبري عن السرقة إذا آتبنا

إمسك حرامى إبن ستني"ول أنه فيه عشرات املقاالت تول
؟ علينا أن نوظف الكلمات آى تساهم ىف ختليق آلية..."آذا

عن) الذى نريد قذفه من آثرة الغيظ(تبعد املسئول السىء 
موقعه، إما بالقانون العادل، أو باالنتخاب إن شاء اهللا

 .وعليك خري

مث ما هذه النغمة الذآورية القدمية اخلائبة؟، من قال 
نوثة احلقيقية الواعية حبب احلياة واإلبداع واحلرية،إن األ

القادرة على تفعيل ذلك آله، ليست هى الىت تنقص أمتنا؟ مث
ما ذنب األمة حتت آل األحوال حىت نسبها هكذا إذا أصيب قادهتا

 بالعّنة السياسية وغري السياسية؟

العنوان هو شطر بيت شعر للوزير الدآتور غازى القصيىب
يا سيدى املخرتع العظيم، يا من".. ة يقول فيها من قصيد

صنعت بلسما قضى على مواجع الرجولة، وأيقظ الفحولة، أما
؟ جاء ذلك ىف صحيفة"لديك بلسما يعيد ىف أمتنا الرجولة

العرب: "ىف صفحتها األوىل مبناسبة إقامة احتفالية" احلياة"
ة، احتفاال باستعاد"حيتفلون بالعيد العاشر للفياجرا

الرجال أدواهتم االغرتابية، دون احلاجة إىل رجولة طبيعية
بفارق –مستثارة آما خلقها ربنا، وقد تواآب هذا املؤمتر 

الذآرى الستني لنكبة: "مع تظاهرات وبكائيات –نصف قرن 
، وهى الوجه اآلخر الحتفال اسرائيل بالذآرى الستني"فلسطني

سرائيل بلغتإ) ؟!!هل الحظت املصادفة(أيضا لقيامها 
ىف حالة مواجهتها(مليون نسمة  307تعدادها هبذه املناسبة 

لإلرهاب، وهى دائما ىف هذه احلال، وذلك حسب تصرحيات السيد
،)2008مايو  16األهرام : دبليو بوش من خطابه ىف الكنيست

فكيف باهللا عليكم نطالب العرب مبواجهة هذا العدد احلاشد
 والوغدنة القاتلة؟اجملهز بكل املال والسالح 
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يبدو أن حدسى األدىب سبق رأىي السياسى بأآثر من ثلث
قرن، فقد تداعى إىل ذاآرتى وأنا أقرأ هذه األخبار، حوارا

املشى"ثيىت من ثال) الواقعة(ن اجلزء األول م 234جاء ىف صفحة 
عبد السالم"آان هذا احلوار بني بطل الرواية  ،"على الصراط

، وبني شاب وشابة أثناء التظاهرات الطالبية الشبابية"املشد
 :قبيل احلرب، جاء فيه 1973ىف ميدان التحرير ىف ربيع 

 :قالت الفتاة

 حنن ميتون فعال وال انتحار مليت -

 )لعبد السالم(قال الشاب 

يا هذا؟ آيف تستطيع أن تواجه أوالدك آل صباح؟ أال حتس -
 آيف تستطيع أن تتمتع بزوجتك والبلد حمتلة منذ سنوات؟

أحسست بزهو": "..عبد السالم املشد"فتتوارد اخلواطر على 
)الشاب(وآدت أسأل ! خفى ألىن ال أمتتع بزوجىت ىف ظل االحتالل

 .إخل..ل؟ هل من الوطنية أن أآون عّنينًا حىت يزول االحتال"

 )انتهى املقتطف(

2002يونيو  6مث تذآرت ما آتبته ىف الوفد بتاريخ 
 : قلت آنذاك ،"فياجرا للتخدير السياسى"بعنوان 

ملسألةمث إننا لو راجعنا اللغة الىت ُتستعمل مع ا"...  
الفلسطينية لوجدنا ترآيز اإلدارة األمريكية هو على ضخ
املعونات، والقروض، والوعود باخلدمات دون النظر ىف إزالة

 ).متاما مثل ضخ الدم بالفياجرا" (األسباب

 وأخريا،

فقد حضرىن نفس القياس بالنسبة للعالوة الرئاسية 
ىف جيوب%) 30(األخرية، حيث خيل إىل أا مبثابة ضخ شوية نقود 

اجلوعى آإجراء إسعاىف، سرعان ما انتهى مفعوله بعد يومني
بالكشف عما وراءه من عجز اقتصادى آّبد اجليوب والبطون

 .أضعاف ما ُضخ من قروش

 رجعت إىل مقاىل ىف الوفد ألقرأ

العالقة اجلنسية هى لغة إنسانية رائعة، هى ليست....."
 ،..."ات الذات،أو إلثب. قهرا مفروضا لتزجية الوقت

حني ظهرت أقراص الفياجرا للمساعدة ىف هذا الشأن"...... 
فرحا شديدا باعتبارها احلل السهل) فالنساء(فِرح الرجال 

هذا. الذى ميكن أن حيفظ ماء وجوه الرجال بإرضاء النساء
أما أن تكون".......، "أمر وارد ىف حاالت طارئة مؤقتة
إلنساىن باستمرار، فهذا هوالفياجرا هى وسيلة التواصل ا

البشرية احلميمة إىل مْيكنة  اخلداع الذى يقلب العالقة
فإن احلل احلقيقى هو أن) وبالقياس" ".....(مغرتبة  قهرية

للضرورة) ىف االقتصاد مثلما ىف اجلنس(اإلسعاىف   نستعمل الضخ
 أنفاسنا لنتدارس   القصوى فقط، وذلك حىت نتمكن من التقاط

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2066
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مث. املتزايدة) أو اجلنسية(دية سبب ومعىن العّنة االقتصا
 ".نتحّمل مسئوليتنا

أختم التعتعة باقتطاف شعر قدمي أقرب إىل وصف منح
العالوة األخرية مث سحبها، وأنا ال أعرف قائله، لكنىن أعرف

 :راويه، وهو والدى رمحه اهللا، قال

 وأيأستىن من بعد ذلك بالغضْب    فإنك إذا أطَمعتىن منك بالرضا

 ودافقٍة من بعد ذلَك ما حلْب     من آفها ضرَّ حالٍب آُمْمِكنٍة
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)אא( −261

 رأٌى على موقف عالجّى

 :مقدمة

ثره ىف، أ"اإلشراف عن بعد"آان للرتحيب الذى لقيه باب 
غلبة اجلانب النفسى التطبيقى على اليوميات بشكل أو بآخر،

أميمة رفعت فاحتة طيبة هلذا الباب. مث جاءت استشارة د
الذى غرينا عنوانه "استشارات متبادلة 5-11يومية "اجلديد 
لعنوان احلاىل مكمال للباب األول، وال نعرف مسبقا مدىإىل ا

 .إفادته أو قدرته على األستمرار إال باملمارسة

 هيا حناول،

ونبدأ بالتعقيبات الىت وردتنا على ما جاء ىف أول 
 .أميمة. مبادرة من د

 :أميمة رفعت. د

أشكرك على إهتمامك، افدتىن فعال، وأمتىن أن جيد هذا 
 .معقولة فنتبادل اخلرباتالباب إستجابة 

 :حييى. د

شكرًا يا أميمة، فقد فتحت بابا هاما، وإن آنت قد احرتت
ىف اختيار عنوان له، وقد عّدلته آما ترين، صحيح أن تبادل
اآلراء وارد، ومهم آما نفعل ىف الربيد، برغم الظلم الواقع
على احملاور الصديق، لكن ىف املرحلة احلالية وجدت أن هذا

ب ليس إشرافا وال هو تدريبا، وال تبادال لآلراء، هو جمردالبا
رأى أبديه على موقف عالجى لزميل أو زميلة واثقًا ىف احتمال

أويفيد مرضامها، مث يظل الباب  أن يكون عندى ما يفيدمها
 .مفتوحا للتعقيب على الرأى مث على التعقيب، وهكذا 

 . شكرًا مرة آخرى، وعذرًا

ميمة أن أنشر أوال التعقيبات علىمث امسحي ىل يا أ
استشارتك األسبوع املاضى، وردى عليها مث ننتقل إىل استشارات

 .جديدة
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 :مدحت منصور.د

أرى رغم أني لست خبريا أن الصدق مع املريض ضرورة وهو
العالقة بني املريض و املعاجل و أبسطها و أقصر الطرق يف بناء

و نقطة. اوهكذ فإن آان تعاطفا ال داعي لقلبه حبا  أجنحها
 .االحرتاف من الصدق خري من حبر من

 :حييى. د

يبدو جممل الكالم صحيحا محاسيا، لكن املسألة ليست سهلة
يا عم مدحت، مث إىن مل أفهم ما تقصده عن الفرق بني التعاطف

نقطة من"واحلب، لكن دع ذلك جانبا وخلنا ىف قولك املهم أن 
 "الصدق خري من حبٍر من االحرتاف

100 أوافقك ببساطة، فكل منا يتصور نفسه صادقا دعىن ال 
مادام ال يكذب على نفسه شعوريا، أما حكم املريض علينا% 
 .فهو شئ آخر، وهو أصدق عادة) خصوصا الفصامى(

مث إىن أحرتم حرفىت يا أخى، وال أعتربها آذبا نقيضا 
من أن ألبس" صنايعى"للصدق، وأنا أفخر بأن امسى نفسى 

 لية للطبيب املفىت،القبعة العا

 .االحرتاف ليس ضد الصدق، لكنه خلدمة الصدق احلقيقى 

 :حممد شحاته فرغلى. د

هبذا الباب الذى أراه نافذة -مؤقتًا  –سعدت بشدة 
حقيقية مباشرة للتعلم ما دامت ابوابا أخرى مل تفتح مبا

 يكفى؟

 :حييى. د

 شكرا، وَأرِسْل لنا ما تشاء، ربنا يسهل

 : نعمات على. د

أعجبىن هذا النوع من اليوميات جدًا، وأضاف ىل أن مواجهة
 .املعاجل ملشاعره هو منو وتطور ومفيد لكل من املعاجل واملريض

 :حييى. د

 معًا، معًا

 : نعمات على. د

 مسعت آثريا أنه ال يوجد عالج إال بعالقة الطرح؟ هل هذا صحيح؟

 :حييى. د

إال إذا آان من" عالجا نفسيا"ال يوجد عالج يسمى نفسه 
خالل عالقة إنسانية فاعلة من الطرفني، أما أن نسمى تلك

فهذا إشكال آخر، أنا أحبث" الطرح أو غري ذلك"العالقة باسم 
عن اسم بديل أقرب إىل ثقافتنا وال يكون مرتبطا بنظرية

 .بذاهتا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   2069
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 :حممد الشاذىل.د

وصلىن أن مستويات العالقة بني املعاجل واملريض حتدد مسار
لعالجية ومنو املعاجل والىت تشمل املستوى اإلنساىنالعملية ا

احليوى مبا يشمل من آره وحب وبغض وضيق، ومستوى العالقة
 .عالجية/عملية/العالجية املباشرة مبا حتمله من مسئولية علمية

 :حييى. د

 هذا صحيح

 :حممد املهدى. أ

وصلىن أن مث ضرورة لفصل تقييم ورؤية عالقتنا احلالية ىف
مررنا به من عالقات سابقة وإن آنت أرى صعوبة فصلضوء ما 

اخلربات املاضية وتأثريها على خرباتنا وعالقتنا احلالية ألن هذا
 التأثري قد حيدث ال شعوريًا؟

 :حييى. د

طبعا، ال ميكن فصل اخلربات املاضية، لكننا البد أن نتذآر
أن علينا أن نبدأ من احلاضر، ألنه املمكن واملتاح، مث حنن
نتعامل مع اخلربات املاضية مبا تبّقى منها ىف احلاضر ال أآثر،
وحتوير هذا الذى تبقى واستيعابه ال يكون فقط بتذآره،

 وتفريغه وإمنا بتمثله ىف اجلديد النامى

 حممود حممد سعد. أ

 ما هو البديل لكلمة الطرح بكل معانيها؟

 :حييى. د

، هى عالقة"عماتن"ليس عندى بديل حمدد آما قلت حاال لالبنة 
إنسانية آنّية هادفة، فيها آل ما ىف العالقات اإلنسانية،

 .باملمارسة املسئولة) واملعاجل(تتنامى لصاحل املريض 

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أنه عندما يفشل املعاجل مع بعض احلاالت فإن هذا ال
 يعىن فشل املعاجل شخصيا ألنه قد يزيد من خربة املعاجل وجتاربه؟

 :حييى. د

طبعا، لكن الطريق يكون أآثر سالمة، للمعاجل واملريض
معا، حني يتم إشراف من أى نوع، سواء اإلشراف املباشر آما

، أو مبناقشة هذا"اإلشراف عن بعد"عرضنا عينات ىف باب 
اإلشراف آما جيرى هنا، أو بفتح باب جديد مثل هذا الباب

ألخرى الىت ذآرهتا ىفاحلاىل، أو بأى نوع من أنواع اإلشراف ا
 ".عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه" 2007-2-5يومية 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 هل للطرح أنواع؟!! مش فاهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   2070
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 وهل للمعاجل وأسلوبه وشخصيته دور ىف تنشئة هذه العالقة؟

 :حييى. د

"الطرح"لوال أىن مازلت متحفظا على آلمة ! بديهى يا شيخ
لشرحت أآثر، وقد ُأفرد هلذا املوضوع يومية مستقلة ألنىن أريد
أن اقتصر هنا على تنمية هذا الباب اجلديد ىف حدوٍد عملية

 .تطبيقية بعيدا عن التنظري

 إسالم إبراهيم أمحد. د

بة هتعمللو ُآره الطبيبة استمر للمريضة آانت الطبي
 إيه؟

 :حييى. د

تستمر تكرهها مبسئولية واعية، أفضل من أن تتصنع، أو
تفرض على نفسها عاطفة غري موجودة ىف أعماقها،وقد يصل األمر

ىف–إذا آان نضجها ونضج اموعة يسمحان  –إىل أن تعلن ذلك 
وقت مناسب ىف اموعة، ويتم التفاعل فيه وحوله مبا يفيد

   .اجلميع

ذآرتىن يا إسالم بلعبة من األلعاب النفسية ىف هذا لقد 
القناة –برنامج سر اللعبة : احلق ىف الكره(الشأن، 
- باإلضافة–، هى ىف املوقع بل رمبا آان من األفضل )الثقافية

أن أقتطف من جلسات العالج اجلمعى املسجلة عندى ما يشرح آيف
   .نتعامل مع مثل هذا املوقف

 أمحد إسالم إبراهيم. د

اعرتض على تسميته اعتماد، ففى بعض األحيان نتعدى مرحلة
 االعتماد ويصبح طرحًا مبعناه املتناول؟

 :حييى. د

 وملاذا ال يصبح اعتمادا متبادال مبعناه اإلجياىب؟

أحيلك مؤقتا إىل أطروحىت عن هذا املوضوع ىف املوقع 
Dependence 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 مع نفسه ومع املريض هو أهم منوصلىن أن صدق املعاجل
 مراحل العالج وطرقه فالعالقة هى أول طريق العالج؟

 :حييى. د

 ال يوجد تفضيل لألمهية هبذا الوضوح الذى تعرضه،

الوعى مبسرية املراحل شديد األمهية، ألنه مسئول عن ضبط 
 جرعة التفاعل واملسافة وغري ذلك،

 بداية هذهأما الصدق فأرجو أن تراجع ردى حاال ىف 
 .مدحت منصور.النشرة على د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2071
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 هالة محدى البسيوىن.أ

أميمة هذا النفور جتاه املريضة؟. مل أفهم ملاذا أصاب د
تعاملىن(هل بسبب االعتمادية؟ أم بسبب احساسها بالعالقة 

 ،)مثل معاملة الطفلة ألمها

 :حييى. د

هى تستطيع أن ترد، لكنىن ال أطلب منها ذلك، بل إنىن
بأال تفعل، حنن حنرتم ما يعرتينا من مشاعر، أستطيع أن أنصحها

 دون احلرص على املبادرة بالبحث عن أسباهبا،

 بل إن العثور على سبٍب قد يشوهها 

 .فكثريا ماال يكون هو السبب احلقيقى يا شيخة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

وهل لو شعرُت باعتمادية املريض علّى سوف أصاب بنفس هذا
 النفور؟

 :حييى. د

 )وترسلني لنا. (ف ترين بنفسكسو

 هالة محدى البسيوىن. أ

ىف البداية وصلىن أنه لكى أتعلم البد أن استشري وأسال
وحىت لو وصلت لدرجة عالية ىف العلم، فإن السؤال واستشارة

 من هو ذو خربة، يزود املعرفة ال ينقصها؟

 :حييى. د

 عليك نور

 هالة محدى البسيوىن. أ

 أفضل من أن خيفيها؟ اعرتاف الفرد مبشاعره

 :حييى. د

االعرتاف بداية صحيحة، لكنه ليس اية املطاف، ألنه قد
ما اعرتفنا به ال أآثر، فثم  اليدل إال على قدرتنا على إعالن

اعرتاف بعد اعرتاف، بعد اعرتاف، مث محل مسئولية آل مرحلة أوال
 .بأول، وربنا يسرت

 :وبعـد

 أميمة. آل هذا آان تعليقا على استشارة د 

 ألستم معى أن هلا الفضل، 

 وأن املسألة تستأهل، 

 واآلن ننتقل إىل استشارات اليوم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) كرتونيإلإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2072
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 :نعمات على.د:االستشارة األوىل

مريض ىف املستشفى قال ىل بصراحة أىن ديكتاتورة،"... 
بب توتره وضيقه ىف املستشفى هو أنا، وذلكمتسلطة، وأن س

خالل عالقىت به أثناء النوبتيجية واألنشطة، واملريض تشخيصه
 ،)Antisocialمضادة للمجتمع : اضطراب شخصية(

قال أنه ال يريد أن يتعامل معى، وأن هذا هو سبب 
مشكلته أن جيرب نفسه على التعامل معى ولو مخس دقائق ىف

 األسبوع، 

 خالل األنشطة أحسست خبطئى، وأن مرضه انتصر علّى،وبعدها 

 "واآلن أنا اللى باخاف من مواجهته؟ 

 :حييى. د

بصراحة يا نعمات أنا مل أستطع أن أتتبع احلكاية تفصيال،
وأنت معذورة، ألنىن أنا الذى أقتطعت هذا اجلزء قسرا من

من بريد اجلمعة دون أذنك ، ألواصل هذا الباب  رسالتك
حلني َسْلَسِلة عرض(آل ما أستطيع أن أقوله بصفة عامة اجليد، 

ما جرى هلذه احلالة وتتبعها، مع رجاء ذآر بعض التفاصيل
 :، هو ما يلى)ودقة التوقيت للنقالت

مضادا"  ال جتعلى التشخيص حىت لو آان اضطراب شخصية :أوال
حائال بينك وبني املريض فهو ليس بالضرورة مضاد" للمجتمع

العالجى مثال، وإن آان موقف الرفض وارد طبعا وقدللمجتمع 
ميتد إىل اتمع العالجى، لكن البد من اإلنتظار حىت يصل الفرق
بني جمتمع وجمتمع للمريض، وحينئذ سنعرف هو شخصية مضادة ألى

 اخل... جمتمع 

ما يقوله املريض ليس بالضرورة هو ما يشعر به :ثانيا
، فهذه بداية عالقة على أيةأو يعايشه فإذا أعلن آراهيته

 .حال

آيف أن مرضه) بني أشياء أخرى(مل أفهم جيدا  :ثالثا
قبل أن –مؤقتا  –انتصر عليك، عموما املرض انتصر عليه 

مؤقتا، ليس –لو حدثت  –ينتصر عليك، واعرتافك باهلزمية 
 عيبا،

 .هى دعوة لبداية جديدة

هذا جائز أما أنك ختافني من مواجهته، فربغم أن :رابعا
أيضا، إال أنه ليس اية املطاف، وميكن أن تستعيىن بالزمالء
واملرضى، ليس رد أن تتغلىب على خوفك، ولكن لتنمية القدرة

 .على االستمرار ىف املواجهة واحرتام اخلوف ىف نفس الوقت

**** 

 )مشرية أنيس. د(استشارتان 

 :االستشارة األوىل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   2073
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معه بتساؤالتلدي مريض متصوف و دائما أخرج من اجللسة 
مستصعبة أني ُأْرجُع التجارب الروحية اللي هو آثرية وأآون

و أنا" \اضطراب وجداني ثنائي القطببني"\بيمر بيها حلالة 
ال أعرف شيئا عن الصوفية فأحاول احرتام جتربته و يف نفس

 .أفقد حسي اإلآلينيكى الوقت ال

 :حييى. د

ري خصوصا ىف مثل هذاهذه أمانة طيبة، وسوف تتعلمني منها الكث
، وميكن أن ترجعى إىل قصيدة"هوسا"التشخيص الذى أفضل تسميته 

دراسة ىف علم"ىف ديواىن سر اللعبة أو  "رقصة الكون"
وستجدين ما) ومها باملوقع(لشرح هذه القصيدة  "السيكوباثولوجى

 .مهم ىف هذه احلالة" تعليق احلكم"يثبت لك أن موقفك صحيح وأن 

:تقولني(فقط، أرجوك ال تصفى مريضك ابتداء أنه متصوف 
 ).لدّى مريض متصوف

 يفيد، حىت لو استعمل املريضفهذا الوصف صعب، وهو ال
 )ليس معىن هذا أنىن أنكر عليه تصوفه(أجبدية التصوف 

 :االستشارة الثانية

املريضة آانت تعاني من أعراض هستريية، وآانت"...... 
سنة، وآانت شخصيتها 20متزوجة من رجل أآرب منها بأآثر من 

معها ما تراه من دماء وثعابني قوية لدرجة أنه يرى
اثناء ريت متأل البيت، وبصراحة آنت أشعر من آالمهوعفا

 .اجللسات خبوف شديد وآأني أتذآر حكاوي سيت عن أمنا الغولة

 :حييى. د

أنت يا مشرية طبيبة جيدة واعدة، رمبا مثل هذا املوقف هو
، ولعلكمقتطفات األسطورة واملعىنالذى جعلىن أقدم يومية 

إىل أن نعرف أن  السؤال الذى وضعته ليستدرجنا  تتذآرين
 احرتام األساطري هو جزء ال يتجزأ من ممارستنا اإلآلينيكية،

أما ما وصفت من عالقة هذا الزوج بزوجته فهو طريف 
 :ومفيد وعلم حبت، وهو حيتاج لشرح طويل، فهو يشري مثال

o إىل أن املريض اهلستريى ليس دائما هو القابل لالستهواء
 ) آما ُيَشاُع ونزُعم(أآثر، 

o  وإىل بعض الشبه مع ما يسمى اجلنون اُملْعدىFoliá 
contaminée أعدى أآثر من فرد ىف العائلة يسمى  الذى إذا

آما لعل حالتك هذه تكسر   Folie á Famileجنون العائلة
 ! لشئغرور الرجال بعض ا

 واِصلى يا مشرية بكل هذا الصدق، 

 وتذآرى ما شئت من حواديت، 

فهذا آله مما ننمو به ىف مهنتنا مبا يسمح بكفاءة 
 .استعمال املعلومات اجلاهزة ىف سياق أآثر فائدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2074
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 :مقدمة 

فوجئت ىف بريد اجلمعة املاضى باالبن رامى عادل وهو يطلق
"دمعتان من خلف األقنعة"سراح تداعياته على قصيدة ىل امسها 

فتصورت أنىن نشرهتا ىف إحدى نشرات اإلنسان والتطور هنا،
فراجعت ذلك، ومل أجدها، فلعله أطلع عليها ىف املوقع

حبدسه الفائق، علم أنىن أحبها، آتبتها ىفمباشرة، ولعله 
، وأظن أن الدمعتني تراجعتا آثريا، مع 1997/5/17  اإلسكندرية

أما مل جتفا، فقلت وجب نشرها لسائر األصدقاء، مث على من
يومية"شاء أن يعود إىل تداعيات رامى يوم اجلمعة 

 .أو ال يعود "بريد اجلمعة/حوار

مث إنىن اآتشفت أا مرتبطة بقصيدة سابقة آتبت قبلها
ورمبا آانت  )1996/  5/  23 اإلسكندرية(بعام ىف نفس املكان 

النورس"أشف أملا، رمبا ألا آتبت ىف ظرف أدق، وهى باسم 
ىف األهرام، وقد وجدت أن  ، وأعتقد أا سبق نشرها " العجوز

نشرها بعد هذه القصيدة قد يكون مناسبا أو مطلوبا، لعل
 .الصورة تتكامل

"يومى اخلاص" فقررت أن أنشرها ىف األسبوع القادم ىف نفس
 .األثنني

 :القصيدة

 ، املائْه أقنعِتى    خلف   من   إحدامها   وتسحّبت  .... 

 ظّنى     آّذبت  

  ..ال ،  فخجلُت ،  فتدّفقْت .  أخفيتها ،  ـهاآفكفُت ،  أنكرُتـها

  .سىن   مثل ىف    عابُر   يرانا أخشى  إنىن  التفضحيىن 

 -1-  

 يـُالحقىن، فكرى 

  ،  ميزِّقىن شـِـْعرى   

 يفّرقىن ،  جيمُعُهْم   الناس   لكل حّبى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2075
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........ 

 جوعى   خاليا   آلُّ   نادتـِْك   أن   بعد   َإال   البَاب     طرقت   ما   أنا 

 تراىن،   عٍني إىل  جوعى 

 هتدهدىن، أمَّى  إىل  جوعى 

  .تدثرىن ،  تزّملىن بنِتى  إىل  جوعى 

......... 

 عّنى؟   غبَت   ملاذا   يارىب؟   اللغو   هذا   قلُت     مل

  :آأّنى أهذى  فرتآَتـىن 

  ،    العقالء     سّيد   يوما     آنت   ما

  )تَسلـْىن   ال   سْلهم ( 

......... 

 ،   أحدا   أخْن   مل   أنا

 ،   معذرْه     ولكن   

 خْنـتـُِنى،   أنا  

 نفسى،   خنُت   أنا   

 حّسى   عمق ىف  الرؤى    سريان   خنُت   أنا

 حزِن   بغري   أعيش   أن حّقى    خنُت   أنا

......... 

 عاما   ستون سوى    منها مضى    ما   عاما   سّتون

 يزيْد   بل ،  عامًا   ستون

 الوريْد   حبَل   ممسكًا     أولُد     واليوم

 السنني     وْطـأ   نافـضا   يبزغ     والفْرخ

 سيدتى،     بُعد   فرُخِك   ماطار

 اجلديْد الزََّغـُب    شاله   ما  

 ، منقارها ىف    املسحوُر   والربغُل

 الفريد   العقَد   يّساقط  

 -2-  

 ْبعيد     مهٌس   بأا   حسبُت أخرى    فتسّحبْت

  : آّفى   فمددت  

 دافئْه   األنامِل   ْطرَف   قطراُتها   بلّلْت  

               مهجىت   ترّطب   هادئًة   اخلد   فوق   تنساب   فرتآُتها

 اللََّظى   بعد

  : رّبى   ومحدت

 يريد؟   ما   يفعُل   أفليس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــا يــــوميــــ"   2076
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خيتلف معى" امليل"وصلتىن رسالة من صديق من أصدقاء 
ظِاهر موقفى من العلم(اختالفا هائال ىف هذه املنطقة بالذات 

هو يرسل ىل أغلب ما يصله على النت مما يؤآد وجهة). والعقل
أو يعّدل وجهة نظرى، لكن يبدو أن حوارا آخر آاننظره، 

يدور أيضا مبا يسمح له أن يرشدىن إىل ما يؤيد ما خيالفىن
مؤخرا آانت  فيه، ذلك أن هذه الرسالة الىت وصلتىن منه

موقفا 17مقتطقات من موقع جمهول ىل وله، مقتطفات حتوى 
معرفيا، ورؤية ثاقبة، عثر عليها مصادفة أثناء حبثه عن

أنا مل أمسع عنه،، "موقع حممد أسليم"أمر آخر، املوقع هو 
مل يسمع عن موقعى أيضا، لكن) صاحب املوقع(وغالبا 

املالحظات، أو اإلشراقات، الىت وصلتىن آرما وإضافة من هذا
الصديق، فاجأتىن حىت اضطرتىن إىل العودة إىل ما سبق نشره هنا

، وىفمستويات الوعى وأساطري املتصوفة 2007-10-1نشرة ىف 
 .أنواع العقول 2008-1-2نشرة 

هل ياترى أآتفى بأن أوصى أن يرجع إليهما
 الزائر معا بعد أن مضت آل تلك الشهور؟/القارئ

هل اقتطف منهما املناسب لقراءة هذا املقتطف الذى وصلىن،
 مع االعتذار عن التكرار؟

قبل أن أجيب على هذه األسئلة قلت أدخل إىل هذا املوقع
، ألتعرف على صاحبه، وإذا17الذى وصلتىن عنه املقتطفات الـ 

به لعرىب ىف منتصف العمر، مغرىب مبدع، قاص، ناقد، مرتجم،
ممتلئ باحليوية واحلرآة واالتصال باحلرآة الفكرية األحدث ىف

 )رمبا اسبانيا بالذات(أوروبا 

قلت ال، َوَجَب التأجيل، املسألة حتتاج إىل هدوء وتعرف 
ل، قبل أن أناقش ما وصلىن عنه تفصيال، لكنىن فضلت أنأمش

 : أبدأ نشرة اليوم هبذه العينات من آالمه آما يلى

 :مأزق العقـل �

التاريخ أن ما آان بوسع األرآيولوجيا وآتب"...... 
أن يكون يف مستوى الطريق: تكون لو فعل اإلنسان شيئا واحدا

 اقي احليوانات، أال وهي والسمة اليت امناز هبا عن ب الىت جها
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بداخلنا، لكننا مل ُنجْد حىت إن تاريخ النوع موَدُع. العقل
 ....اليوم قراءته، بل مل نقم هبذه القراءة 

آائن عاقل، اخلالصة أن اإلنسان يعرِّف نفسه بأنه"...... 
يغادر بالكاد. واحلال أنه الزال واقفا يف عتبة الالعقل

 .ليدخل إىل طور العقل منطقة الالعقل

 معىن االتصاف بالعقل       �

:معىن مزدوج» العاقل«ِلَوْصِف اإلنسان لنفسه بـ "..... 
األول افتتان من اإلنسان، الذي الزال غارقا يف قرارة

زهيد من استخدام العقل، فظن أن هذا هو الالعقل، بقسط
أن اإلنسان سدَّ الثاني. »إمنا أنا آائن عاقل«: العقل، وقال

 ......لج دار العقل بعدباب العقل وهو مل ي

 ")حممد أسليم"من رؤى وآراء " العينة"انتهت (

 وبعد 

ما وصلىن، ليس فقط من هذه الشذرات، ولكن من جممل  خالصة
إالأن العقل ال يكون عقال بشريا جديرا هبذا االسم : املقتطفات

ومل يستبعد ماضى إجنازاته الناجحة الىت إذا احتوى آل عقوله
ليس هو ما.. ريته، فما شاع عن العقل اآلن أوصلته إىل بش

 .اخل... جيدر أن نسميه عقال 

 . ولنا عودة

 تذآرة

 قليل من التواضع يصحح املسار 

 آثري من احلرية، يشتت التماسك 

بقدر مناسب من الدهشة، مع قدر مناسب من النقد، تتكشف
 . املعرفة املفتوحة النهاية

ومهمت بأن" العقل"أو " العلم"آلما اقرتبُت من آلمة 
أفتح فمى، أعىن أطلق قلمى نقدا، انقضت علّى االحتجاجات
واالعرتاضات قبل أن اآمل مجلىت، أحاول التوضيح والتنبيه إىل

العقل، ومل أقل مفهوم" آلمة"العلم و" آلمة"أنىن قلت 
العلم وال منظومة العقل، لكن االنقضاض يتواصل إىل درجة

العلم واالهتام باهلرطقة ضد سيدنا الطرد من حظرية(التكفري 
 )العلم أو ربنا العقل

 ما العمل؟

 :أبدأ بالتأآيد على ما يلى

حىت اآلن، صحيُحُه وُمَتجاوُزه، ضعيُفُه مبا وصل إليه" العلم"
 وقويْه، هو أعظم إجنازات اإلنسان وأْجَهُزها خلدمته،

للكائن وهو يرتبع على قمة التطور الواعى" العقل"و 
 بشرى هو تاج تطوره،ال
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 ".أسليم"هذا آالمى أنا وليس مقتطفا من 

 إذن ماذا؟

o   لكن هذا العلم نفسه، إذا ما اغرت وَغُلظ واستكرب حىت
انفصل عن تاريخ املعرفة وحاضرها أصبح مثل السكني الذى ميسك
هبا صاحبها من حدها، فهو ال يعود علما باملعىن التطورى

 .األرقى

o    الوجدان، واجلسد،آذلك العقل إذا ما استقل عن
والوعى اآلىن والتارخيى، واالمتداد من جذور آل خاليا اجلسد
ومناهج املعرفة قبله، أصبح مثل القلنسوة الفوالذية الىت
متتد حىت تغطى البصر والبصرية، حتت زعم محاية مرتديها من

 .هجمة شظايا اخلرافة

إذن ال يعىن االستهانة به، وال التهوين من نقد العلم
نه، وال هتميش دوره، وإمنا يعىن الدعوة إىل ضرورة التحامهشأ

 .بالتاريخ الذى أنشأه، وإىل احلاضر الكلى الذى ينميه

أيضًا ال يعىن فتح الباب للخرافة، وال نقد العقل
للبدائية، وإمنا هو تنبيه إىل أنه ال يوجد عقل واحد يسّيرنا

ر اإلنسان،ويهدينا، وأن العقل الشامل، اجلدير مبرحلة تطو
هو الذى يستوعب آل العقول السابقة وأحيانا يتناوب معها

 .اإلبداعمث إنه يشتمل هبا إىل ) خاصة احللمىف (

إذا مل نفعل ذلك طول الوقت انقلب العلم دينا سلطويا
 مغلقا مهما أجنز،

مث هو يصبح عرضة لالستغالل واالستعمال، لغري ما هو، 
اثر ىف األموال، واألمالك، واهلالكوبالذات خلدمة االغرتاب والتك

 .الشامل

هذا هو ما حدث لإلميان حني استولت عليه السلطات الدينية
وخنقته داخل خزانتها الىت أمستها الدين، وليس الدين الذى

 .أنزله اهللا

إن هذا التقديس والتسليم ملا يسمى العلم دون نقد أو 
العلمية، أومتحيص قد أصبح مسَة التلقى ملعلوماٍت توصف ب

   .بالعقل أحيانا

يسرى هذا على الشخص العادى، وعلى طالب العلم، وممارس
 .اخل" ....الطب"املهنة الىت تستند إىل علم مثل 

 :تساؤل

العلم"أو أن  "العلم يقول آذا"ماذا يصلك حني تقرأ أن 
آيف نقرأ أخبار العلم. اخل.... "احلديث اآتشف آيت

أشكال نشرها على العامة وعلىومعلومات نتائجه مبختلف 
 اخلاصة ىف بلدنا هذا ىف عصرنا هذا؟
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 :مثال

 : حني تقرأ خربًا علميا جدا يقول

أن العقار الفالىن يقلل "األرجح"أثبت العلم احلديث أن 
نسبة املادة العالنية ىف موقع ما من اجلهاز "ىف معظم احلاالت"

لفاعلية "الفرض اجلديد" وهلذا فإن limbic system احلرىف 
"ميكن إرجاعه"ا العقار ىف املرض الفالىن هو أن هذا املرض هذ

 اخل...إىل زيادة ىف هذه املادة الىت يقللها هذا العقار

حاول أن تتذآر آيف تقرأ مثل هذه املعلومة ىف صحيفة: أقول
 .يومية إذا وردت، أو ىف جملة علمية، أو ىف مرجع معتمد

 :مجلة اعرتاضية

 مّنا تضاعف أزمة العلمإن طريقة التلقى للمستسلمني
املؤسسى، ذلك أنه ىف بالدنا العزيزة بوجه خاص يسارع
أغلبنا، مبا ىف ذلك طالىب العلم، بإلغاء الكلمات التالية

 : ، سوف يلغون آلمات)دون أى قصد طبعا(من هذه الفقرة 

 ، "ىف معظم احلاالت"، "األرجح"

 "ميكن إرجاعه"، "الفرض اجلديد"

 الوصلية البديلة مث تضاف الكلمات 

 هيا نقرا اجلملة بعد هذا احلذف االنتقائى

أثبت العلم احلديث أن العقار الفالىن يقلل نسبة املادة
وهلذاlimbic system العالنية ىف موقع ما من اجلهاز احلرىف 

فإن فاعلية هذا العقار ىف املرض الفالىن تثبت أن سبب هذا
 اخل...يقللها هذا العقاراملرض هو زيادة ىف هذه املادة الىت 

 خرب آخر

 .دع هذه اجلملة االعرتاضية جانبا وتعال نقرا خربا آخر

تأآد العلماء حديثا أن ثقب األزون يتسع وأن".... 
درجة حرارة الكرة األرضية ىف ازدياد وبالتاىل سرتتفع مياه
البحار ويغرق العامل سنة آذا وسوف يأآل البحر املتوسط

 .خل ا.... دلتا النيل

عندى شقة على آورنيش االسكندرية مباشرة، وآلما قرأت مثل
هذا اخلرب، نزلت بكل أِّّميىت، وآأىن فالح قدم ألول مرة إىل املدينة،

)1967أعمل ذلك منذ مايو (ورحت أقيس عرض الرمل على الشاطئ 
ومل تنقص املساحة سنتميرتًا واحدا حىت اآلن، منتهى السذاجة

ك؟ لكنىن أفرح جبهلى وأحيانا أفخر به، حىتأليس آذل! واجلهل
وصلىن من نفس صديقى هذا مؤخرا دراسات تنفى هذه اإلشاعة

 !!العلمية عن ثقب األوزون، ومل أصدقها هى األخرى إال قليال

آذلك آان حاىل وأنا أتابع أخبار أحباث رسم خريطة اجلينوم
 ...ولكن   ...البشرى الىت أسالت لعاب شرآات الدواء 
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 مارأيك؟ 

 يعىن ماذا؟" احلديث؟العلم "

العلمحني تقرأ أية معلومة توصف بأا من : مرة أخرى
، يقفز إىل ذهنك غالبا أنك عثرت أخريااحلديث جدًا، أو احلديث

على ما هو فصل اخلطاب، وأتصور أن أغلبنا أو آلنا يفِصل ما
–الىت مل تكن تسمى علمًا عادة  –يصله عن جذوره التارخيية 

القادمة الىت ال نعرف عنها إال إرهاصاتوأيضا عن حرآته 
 .حمدودة

 ": العقل"آذلك حني تسمع آلمة 

يوميةىف " عقل"لقد أفضنا ىف سطحية استعمال آلمة 
مدحتية حمل: على األقل –مما سوف أآرره هنا  ".أنواع العقول"

  –أسليم 

أوردنا ىف تلك اليومية التنبيه التاىل ىف صورة النفى
 :املبدئى هكذا

" عقل"ما يرد ىف تعريف آلمة  "فقط" العقل ليس هو-1
 ىف املعاجم

القطب اآلخر الذى يقع على  "فقط" العقل ليس هو -2
> === < ) العقل: (أقصى الطرف النقيض ملا يسمى عاطفة

 )العاطفة(

ما يستعمل ىف ما يصح وما ال   "فقط" يس هوالعقل ل -3
 )باملنطق األرسطى مثال(يصح 

ما نطمئن إليه بعد حل مترين  "فقط" العقل ليس هو -4
هندسة بتطبيق نظريات هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 

 "وهو املطلوب إثباته"

ما نستعمله جاهزا وحنن   "فقط" العقل ليس هو -5
لمية ثبتت صحتها املرة تلو نتحدث عن نتائج جتربة ع

 املرة

ما يقابل ما يقوم به حاسوٌب  "فقط" العقل ليس هو -6
 مهما بلغت دقته

 :املاضى احلاضر املستقبل

إذا انفصل العقل احلديث عن تارخيه وحل حمل آل العقول
السابقة، أصبح قشرة المعة قابلة للجفاف فالتشقق،

 . فالتشظى

واحلديث عن تاريخ املعرفة، آذلك إذا انفصل العلم األحدث
 ليس فقط اإلنسانية، وإمنا املعرفة احليوية، أصبح برناجما
المعا مغرتبا، آلما ازداد منوه لذاته ىف ذاته، ازداد اغرتاب

 . اإلنسان عن بقيته وتارخيه 
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ماذا أفعل لتوصيل هذا آله إىل املتلقى، خاصة هذا الذى
الفن ، هذا)املشهور باسم الطب" (فن الألم"يعمل ىف حرفتنا 

الذى يتعامل مع اإلنسان احلى أساسًا بكل تارخيه احليوى
 والشخصى ىف خالياه ومستويات وعيه ىف حالة الصحة واملرض؟

وبصفة عامة، ماذا يفعل اإلنسان البسيط الطيب الذى
يريد أن يواصل حواره مع الطبيعة فالكون نابعًا من جذوره

 ممتدا ىف تارخيه إىل ما بعده ؟

ن نكرم إنسانيتنا، وأن حنرتم عقولناإذا أردنا أ
بعد آل) حسب رؤية أسليم أيضا(احلقيقية الىت مل تكتمل بعد 

هذا التاريخ التطورى الرائع، علينا أال نستقبل أية
 إال ىف سياقها املمتد عرب التاريخ إىل ما يعد به، معلومة 

 :التجربة األخريةوإليكم هذه 

أن خيترب بنفسه منأدعو القارئ مرة أخرى ليست أخرية 
أية(جديد وهو يقرأ منبهرًا أية معلومة متعلقة باملسألة 

 .، يقرأها آما اعتاد، وهى منفصلة ىف ذاهتا)مسألة

ووراءها خلفيتها التارخيية  مث أدعوه أن يعيد قراءهتا
 :الىت سأوردها ىف اجلدول التاىل

 )بالتقريب طبعا(أرقام من التاريخ : اخللفية

 بليون سنة 20 -9حواىل  عمر الكون -1

 بليون سنة 6-4  عمر األرض حواىل -2

 بليون سنة 2-1  عمر احلياة على األرض حواىل -3

 ألف سنة 600عمر اإلنسان حواىل  -4

جذور السلوك التديىن أمكن إرجاعها فرضا إىل  -5
 سنة 300000

 100000نشأة اللغة  -6

 سنة 4000 +السماوية   األديان -7

 سنة  200  ديثةالعلوم احل -8

 العلم األحدث مخسون سنة -9

 :إقرأ هذه األرقام مرة أخرى هبدوء من فضلك مث تساءل معنا

o  هل جيوز أن يعتمد االنسان ىف قراءتة ملعلومة من العلم
 الغيا آل ما قبل ذلك؟ -سنة مثال80عمرها –احلديث 

o  هل ميكن إعادة النظر ىف هذه املعلومة بعد أن يتمعن
 ر ىف هذه األرقام؟النظ

o هل جيوز أن تتصور أن األديان السماوية نشأت بال جذور
هلا ىف الفطرة البشرية، وحني أآرمنا خالقنا سبحانه وتعاىل
 بإنزاهلا على بعض عباده من رسله عليهم السالم، أنزهلا املرة
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"سنة فقط 4000"تلو األخرى مبعاملها النقية مؤخرًا من حواىل 
طريقنا إليه قبل أن نشوههالتؤآد لنا تارخينا وطبيعتنا و

بالرتميز، وخننقها بالتفسري، هل جيوز أن نفرض ما فهمناه
على آل ما -استبعادا–بقصورنا عرب هذه األربعة آالف سنة 

 قبلها وما بعدها؟

o هل جيوز أن يكون العقل العلمى املنطقى احلساىب احلاسوىب
 ملسار؟هو السبيل األوحد الستيعاب آل ما حدث على طول هذا ا

o   ......اخل. 

 :اخلالصة

أآتفى هبذا القدر وأختم نشرة اليوم خبالصة عرضتها ىف
العلمشرحيتني من حماضرة ألقيتها ىف الس األعلى للثقافة عن 

PPاضرة آاملة ىف شكل شرائح، احملاملعرىف والثقافة العلمية
 .موجودة باملوقع 

 : الشرحية األوىل 

 التفكري العلمى واملعرفة

املعرفة بدأت من التمييز قبل ظهور اجلهاز العصىب �
 والدماغ

 بني ماهو صاحل للغذاء مما هو غري ذلك األميبا متيز �
هو تاريخ التالؤم, تاريخ اإلنسان ليس تاريخ التفكري �

  مع البيئة 
آذلك, ) الدماغ(املعرفة ليست قاصرة على عمل املخ  �

 .التفكري
 .املعرفة تـَُوسع الوعى وتعمُقُه  �
 .وبالعكس, املعرفة املوضوعية تغذى التفكري العلمى �
 .وال حيتكرهاري العلمى يضيف إىل املعرفة التفك �

 : الشرحية الثانية

 خماطر وحماذير

أننا نريد, أخرى  ال يعىن فتح باب املعرفة لروافد �
حتل حمل املعرفة العلمية أو  هلذه املصادر التكاملية أن

 .أا تفوقها
ال ينبغى اخللط بني لغات ومناهج آل منظومة مع األخرى �

خاصة اخللط بني منظومة(صدران للمعرفة رد أما م
 )الدين ومنظومة العلم

والنهاية املفتوحة، مها العامل, النقد: إن مبدأ   �
 .املشرتك ىف آل الروافد دون استثناء

الناس وتطورهم  جتربة التطبيق العملى لنفع  إن   �
 هو مقياس املصداقية لكل الروافد

 .!!!حوهلا خالف فظيع "تطورهم"و" نفع الناس"مع العلم أن مقاييس 

 هيا نستمر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2083
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 :مقدمة

ننشر نص اللعبة مبناسبة ما جاء بشان حق الطبيب أو
الوقت جتاه مريض ما ىف املعاجل أن تعرتيه مشاعر الكراهية بعض

مرحلة من مراحل العالج، وآيف ميكن أن يستثمر هذا الشعور
الطبيعى لصاحل املريض وصاحله معا، األمر الذى تناولنا بعضه

،2008-5-18"عالجّى رأٌى على موقف"ىف آل من نشرة األحد املاضى 
تعليقا، 2008-5-11"استشارات متباَدَلْة"وقبل املاضى 

ومناقشة، مث َوَعْدنا يوم األحد املاضى أن نعرض هلذا املوضوع من
 .خالل لعبة من األلعاب النفسية

رب أن نقدم اللعبة منفصلة قبل مناقشتهاوافق عدد أآ
مث نناقش ردود األصدقاء الذين) أسبوع أو أآثر(بأيام 

يستجيبون هلا مع أو بدون مناقشة ما جاء ىف برنامج القناة
 .الثقافية على نفس اللعبة، فيما بعد

ها حنن نعرض اللعبة بالعامية املصرية، والعربية الفصحى
 .مع دعوة عامة للمشارآة

، 2007-9-14واعد اللعبة موجودة ىف األلعاب السابقة ق
جلمل الناقصةوعلى من مل يطلع عليها أن يكمل ا، 2-10-2008

على باله، أو) أو ال خيطر(يا حبذا بصوت عال بأى آالم خيطر 
 .يكتبها فورا، ويرسلها إلينا

 :ملحوظة

لن نناقش الردود الىت تصلنا على اللعبة إال إذا جتمعت 
لدينا ستة استجابات على األقل، وإال فقد نكتفى بنشر

 .االستجابات ىف بريد اجلمعة دون مناقشة

 نص اللعبة

 بالعامية املصرية: أوًال

 مثال توضيحى

 ......الكره دا شىء قبيح جدا، أنا شخصيا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2084
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 :مثال لإلجابة

الكره دا شىء قبيح جدا، أنا شخصيا، ما باآرهشى حد
 .......خالص 

 ):وسّجله حاال(أآمل بعد أن تقرأ آل لعبة بصوت عال لو مسحت 

 ...أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده) 1(

 ...حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه ) 2(

 ...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره ) 3(

لو  ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا) 4(
 ...آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،) 5(
 ...أصل انا 

 ...غري ما يعرفىن بابقى ِنفسىملا باحس إن حد بيكرهىن من ) 6(

 ...حىت أنا   اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا) 7(

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا) 8(
 ...لو باآره الظلم بصحيح

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه) 9(
 ...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..ْه يتحمل مسئولية الكرهاللى عايز يكر) 10(
 ...آده أنا

***** 

 بالعربية الفصحى: ثانيًا

يعرتيىن اخلوف لو وعيت أنىن أآره شخصا أنا أعرف أنىن) 1(
 ...أحبه، وهلذا 

 ...أنا خييل إّىل !! هذه؟" الذى حيب ال يكره"ما حكاية أن ) 2(

بصراحة الكره ليس دائما آرها ُهَو ُهَو، أنا شخصيا) 3(
 ...حني أآره 

األرجح أن من يستطيع أن يكره هو الذى يستطيع أن) 4(
 ...  فأنا.. حيب، إذا آان األمر آذلك 

من اجلائز أنىن أآره ناسا آثريين، لكن من الصعب علّى) 5(
 ...  أن أعرتف بذلك لنفسى، ذلك ألىن

حني أشعر أن أحدًا يكرهىن، دون أن يعرفىن أصال، أشعر) 6(
 ...  نأنىن أريد أ

الذى يكره طول الوقت دون متييز البد أنه يكره  )7(
 ..  نفسه، فأنا إذن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2085
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ال جدوى من آره الظلم دون أن نغضب ونتخذ موقفا)8(
 ...منه، لو أنىن حقيقية وفعال أآره الظلم، آنت

أحيانا خييل إىل أنىن ال أستطيع أن أآره أحدًا أعرفه) 9(
 ...  جيدا، رمبا يرجع هذا إىل

ن يكره، أو يريد أن يكره، عليهمن يسمح لنفسه أ) 10(
 ...  ، وهلذا فإىن..أن يتحمل مسئولية الكره

 .والدعوة عامة

/ 8/  1قناة النيل الثقافية " برنامج سر اللعبة" -
2004   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2086
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 57  حلم

، آالثقوب   صغرية   نوافذه حجرى    حصن ..  مرتني   احلصن   حول   درت
 طال   والبعض ..  وأحبه   بل   أعرفه   وجه   يطل   نافذة   آل   ومن 
 بشوق   فنظرت ،  خمتلفة   أزمنة   من   دنيانا   عن   رحل   واآلخر   غيابه 
، أحرره   أن   أعماقه   من يسألىن    وجه   آل   أن إىل    وخيل وأسى  
 السلطة   دار إىل    ذهبت   مث ،  أمل   بال احلجرى    احلصن   باب إىل    ونظرت 
 من   عمود على    قابضا   اخلاطر   جمبور   وغادرهتا ،  العون   وطلبت 
 الوجوه   فتهللت   عامودبال   ولوحت ،  احلصن إىل    ورجعت ،  الصلب 
 واختفت وهتاوى،    فتحطم   هائلة   ضربة   وضربت   الباب على    واصطفت 
 خافق   ووقفت ،  وسرور   فرحة   هتاف وتعاىل    النوافذ   من   الوجوه 
  . وشوق   بلهفة   األحبة   لقاء   منتظرا   القلب 

 تقاسيم على اللحن األساسى

أحد من احلصن وآأنىن مل أر أى وجه منمل خيرج ...... 
  الوجوه الىت أعرفها وأحبها فلماذا استجابت دار السلطة
 لشفاعىت؟ وملاذا أعطتىن عمود الصلب؟ مث ملاذا مل خيرج أحد؟، 

هل آانت السلطة تريد إطالق سراح املعتقلني من املوتى 
ض؟واألحياء، أم أا آانت تريد التخلص منهم مجيعا حتت األنقا

وما سر هذه الضحكات الدالة عل السرور والفرح واحلصن
 يتهاوى؟ هل ارتاحوا أخريا منا ومنهم؟

التفت مرة أخرى إىل عمود الصلب فخيل ىل أنه أفعى
يتلوى، وأنه يقرأ افكارى، بل ويسجلها، مث راح يصدر شعاعا
سريا إىل السماء يوسع به ثقب األوزون الذى الح ىل بعد أن حل

 .آأنه طاقة القدرالظالم 

القيت بالعمود بعيدا فانفجر إنفجارا نوويا مل يرتك
 شيئا وال أحدا إال أباده، وأنا معهم،

 وما زلت أحكى، 

 ؟...هل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2087
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***

 58  حلم

حى ىف    املواصالت   درة   وأصبح   اجلديد   الرتام   جاء   أخريا
 ألوانه   إليه وجذبتىن    استقلوه   من   أول   من   وآنت   العباسية 
 أقعد   آنت .  مقاعده   وفخامة   جدرانه   وزخارف   والبيضاء   اخلضراء 
 ال   مجيل   متحف   هذا لنفسى    وأقول ،  مجاله   من   أتعجب   وأنا   وأقف 
مستوى   دون   رآابه   سلوك   أن   الزمن   مرور   مع   الحظت ولكىن  ،  ترام 
وذات ،  خجال   اجلبني   هلا يندى    فعاال   ترأي أىن    واحلق  . بكثري   مجاله 

 أن   يريد   طفلة على    ينقض   اخلواجات   من   شابا   رأيت   يوم
 طفلة   بأا   إياه   مذآرا   وبينها   بينه   حلت ولكىن    يلتهمها 
 فهرع   العمر   أواسط ىف    مجيلة   سيدة   صعدت معى    يشتبك   أن   وقبل 
 إا   السيدة   وقالت  ' Like you' يهتف    وهو   إليها   الشاب 
 سريهتا   بظهور   االحتفال ىف    شارآت   حيث   أوروبا   من   لتوها   راجعة 
 امرأة   صورة   الغالف على    فإذا   نسخة   علينا   وعرضت   الذاتية 
  !. متاما   عارية 

 تقاسيم على احللم األساسى

شارع حممد على، الرتام مازال خيرتقه مزهّوا : و هوه..
جملجال برغم أننا تعودنا عليه، لكن غلبىن حنني إىل عربة

 السوارس من باب الوفاء أو الوداع، قفزت إليها دونه،

البغل نشيط يدق حبوافره فترتاقص عضالته وهو ال يهتم ال 
بالكرباجبالرتام وال بالسيارات وال باملارة، العرجبى يطرقع 

لكنه ال يلمس البغل، املرأة البدينة حتكم لف املالءة حول
جسدها الذى يزداد مجاال ببدانته املتسقة مع روحها املرحة،
ضحكتها تلعلع بسبب وبغري سبب، وأحيانا تطلقها حىت قبل أن
يكمل العرجبى مجلته، رحت أتابع املواقف وأنا ىف مؤخر العربة

؟"إيش عّرف اخلواجات ىف النسوان"ى ومسعت املرأة تقول للعرجب
اخلواجات خواجات، سبقونا ىف آل شئ خصوصا"فريد العرجبى 

"..، تتقصع املرأة وتزداد ضحكتها ملعانا وهى تقول "احلرية
بعد أن" هس"ال يرد العرجبى يصيح بالبغل " شاهللا يا حرية 

لوح للعربة ثالثة أشخاص ينتظرون على الرصيف، تعجبت أن من
نهم ذلك الشاب اخلواجة الذى آاد يلتهم الطفلة مث راحبي

يغازل السيدة صاحبة الصورة العارية على الغالف، مل تكن
الطفلة وال السيدة من الواقفني، آيف يرتك هذا الشاب اخلواجة
الرتام بكل مجاله وحداثته ليقف ىف انتظار سوارس، ارتفعت

ءهتا اللف وارتجضحكة املرأة البدينة اجلميلة حىت مألت مال
ثدياها ىف إثارة واضحة وراحت تغىن وهى تشري إىل اخلواجة

 ،"ِنى..ّّ.جوىن يا جوىن، تعابوسىن ْوعـَ" 

الشاب اخلواجة أآثر والتفت الناحية األخرى، امحر وجه  
ومل يرآب، وأسرع اخلطى حنو حمطة الرتام الذى آان قد غادر

 .احملطة

 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   2088
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:مقدمة

فجأة، وبـرغم أن أغلـب هـذه التعقيبـات مازالـت ضـمن
ها جزئيا، وبالتاىل ماتدريىب ىف مؤسسة أنا مسئول عن" مقرر"

نالحظه من غلبة اجملاملة، وريح التلمذة ، وبالرغم مـن أسـى
اإلبن الصديق مجال الرتآى الفتقاده املشارآات الضارية، واجلدل
الصارخ، فقد بلغىن أن هذه احلـوارات أصـبحت متثـل ىل مصـدرًا
رائعا للمعرفة، ومربرًا طيبا للحفاظ على التفـاؤل، وسـبيًال

 زيد من محد اهللا،شريفا مل

 .؟"ضمن املقرر"يا ترى ماذا متثل لكم، حىت لو آانت  

منطقة الدين واإلميان هى من أصعب ما نتصدى لـه اليـوم،
 !!.وهذا طبيعى، ربنا يسرت

**** 

 رأى على موقف عالجى

 واستشارات متبادلة 

 : حممد حييى الرخاوى. د

ارمبـ  هذا أيضًا باب مجيل ومفيد وتواصـلى ومتـوازن، بـل   
  .فضلته على باب احلوار من حيث إفادته للقارئ خاصة

استشـارات"فلماذا ال نسـتخدم اسـم    أما خبصوص العنوان؛
رأى علـى"تعـبري   وهو اسم جيد ومعرب وأبسط آثريًا من" مهنية

  ".موقف عالجى

 :حييى. د

أشكرك يا حممد لتشجيعى، ويبدو أن النشـرة اليوميـة أو
اه إن آجال أو عاجال، لعلـه يسـدأغلبها سوف تتوجه هذا االجت

 .نقصا، أو يعمق تواصال، أو يعني مريضا، أو ينري طريقا

أما تفضيل هذا الباب عن باب احلـوار، فأنـا لسـت معـك
 آثريًا، برغم الصعوبة الىت ألقاها وأنا أحرر باب الربيد، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2089
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وأيضا برغم الظلم الذى يقع على احملاور اآلخر، لكن يبدو
أين أضع آالمك هذا اليوم؟: أنه أصبح يعىن عندى شيئا، فمثال

وآيف أرد عليه إن مل يكن هذا وذاك هنا ىف بريد اجلمعة
 هكذا؟

   :على سليمان الشمرى. د

أقول ان بعض املرضى حقيقة عندما يقولون اـم غـري.....
 .احلقيقة مقبولون من حميطهم االجتماعى، فام قد اصابوا عني

 :حييى. د

أىن حذفت مدحك البادئ على،. أعرف أنك تعذرىن  يا د... 
برغم صدقه املطلق يا شيخ، أما عن تعقيبك على هـذه احلالـة

مشـرية. بالذات، فامسح ىل أن أذّآرك أن احلالة الىت عرضـتها د 
،antisocialآانت تشري إىل أن املريض هـو الـذى ضـد اتمـع     

وليس أنه غري مقبول من حميطه االجتماعى، فهـو هنـا املهـاجم
 .ْم حقيقًة أو مرضاوليس املهاَج

 : على سليمان الشمرى. د

مث ماذا يفعل املعاجل النفسى؟ هل يقول صدقت ويعمـق...  
املشكلة؟ رمبا، أو يقول ان لديك بعض األفكار واملعتقدات عـن
نفسك والعامل من حولك قد حتتـاج إىل إعـادة نظـر واملراجعـة

 .والبحث عن امكانية اجياد حلول بالتعاون معًا؟

 :يىحي. د

يقول ما خيطر له، على شـرط أن يقولـه وهـو جبـوار.... 
،)نقاشـا وإقناعـا  (ولـيس ىف مواجهتـه   ) آتفا لكتف(املريض 

فرصة إعادة النظر ىف آل شئ مطروحـة علـى اجلـانبني، إعـادة
ىف آل شئ، وهذا هو مـا يعـّرض املعـاجل -فرض عني-النظر واجبة

هيك عن منظوماتأحيانا إىل إعادة النظر ىف منظوماته هو، نا
وبعض قيم اتمع األوسع، الذى رفضه املريض وعاداه، أو الذى

 .لفَظ املريَض وَطرَدُه

 : على سليمان الشمرى. د

ال: ىف منتهى األمهيـة، وعليـه   قناعات املعاجل ارى اا... 
جيب ان يتسلل اىل نفوسنا اليـأس، وعلينـا أن نقـول صـراحة

خالص، نبحث باصرار وعزمية عنللمريض حنن نبحث معك بأمانة وإ
 -....هحلٍّ ما، تكون أنت جزء من

 :حييى. د

هذا صحيح، وأنت تقصد غالبا أن األفضل أن نقوهلا دون أن
نقوهلا، ألن املريض يلتقط ما نريد قوله بطريقتـه، املهـم أن

 يكون آل ذلك بداخلنا،

ري مجيعا معًا ما ينبغـىأعاننا اهللا على أن نتغري معه، لنغ
 يتغري أن
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.شكرا

 : سامة فيكتورأ. د

 يبدو أن هذا الباب اجلديد مفيد، أو غالبا سيفيد،

لكنىن ما زلت أرى إن تقدمي حالة من اإلشراف علـى العـالج
 .النفسى فيه فائدة أآثر، ولو أمكن دمج اإلثنني سويا

 :حييى. د

هذا الباب اجلديد ال ينسخ الباب القدمي، وأنا أوافق على
االثـنني فقـد" دمـج "ثنني، أمـا  احلفاظ على االثنني، أو مجع اال

يبعدنا عن واقع احلاالت مستقلة آل حالة بـذاهتا، بـل، وعـن
 .موضوعية االستشارات احملددة ىف نقطة بذاهتا

 استشارات متبادلة 

 : هاىن عبد املنعم. د

 مش فاهم الفرق بني الشعور بالذنب والتأمل للخطأ؟؟

 :حييى. د

رأ عـن أطروحـةأظن أنه عليـك أن ترجـع إىل املوقـع تقـ    
فهذا أمـر يطـول شـرحه ىف الـرد علـى linkالشعور بالذنب 

 الربيد 

 : لكن آسف، دعىن أرد عليك بإجياز شديد

إن التعلم من اخلطأ هو مزيج من البصـرية والـتغّري الـذى
يدفع إىل الفعل الذى ال يعود معـه الـذنب إال ماضـيا أفـاد

لى اقرتاف ذنبصاحبه أنه مل يعد هو هو، وبالتاىل فلن يقدم ع
 مثله من موقعه اجلديد، األمل هنا صادق ومغير، 

أما الشعور بالذنب فهو خليط من االعتذار اخلائب، وعقاب
الذات مبا ال يفيد الذين أذنبنا ىف حقهم، وهو نَعابة لفظية،
وحرآة ىف احملل دون تغيري حقيقى أو فعل جديد، وآثريا ما يكرر

أنـه -ال شـعورى عـادة  –حتت وهم مثل هذا الشخص نفس الذنب، 
بـرغم ادعائـه.. يفعل ذلك ليثبت لنفسه أنه مل يكـن ذنبـا  

 .االعرتاف بالشعور بالذنب اخل

 : هاىن عبد املنعم. د

أعتقد أن نفور املعاجل من مريضه يأتى بسبب خلـو جرابـه
من جديد وعندما تأتى الفكرة أو حتل األزمة العالجيـة تولـد

 .العالقة مرة أخرى

 :حييى. د

 ال أوافقك ائيا، 

نفور املعاجل عملية إجيابية تدل على جديته وبصريته ولـيس
 على خلو جرابه، 
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والعالقة الىت تولد ال تنتظر حل األزمة حىت تولـد، بـل إن
العالقة تتوّلد مـن جديـد ىف عمـق آـل أزمـة لتعيـد تشـكيل

 .مفرداهتا

**** 

 دمعتان من خلف األقنعة

 دمعتان من خلف األقنعة: هالة منر. أ

رأ وأدعّى أنىن أعرفك قليًال ألىن أحبك، وقد هـامجىن شـعورأجت
ما وأنا أقرأ عن الدمعتني واملئة قناع باإلفتقـاد والوحشـة
لوجــودك هكــذا هبــذا القــدر مــن اجلمــال والقــرب والضــعف

 .والدربكة

 "أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزن) "لكن ما حكاية(

 :حييى. د

تقطـت هـذا؟ خاصـةآيـف ال !! يا خرب يا هالة يا ابـنىت  
 شكرًا!! اعرتاضك على هذا الشطر

تصورى أنىن مهمت بتغيريه لوال أنىن أحسست أن هـذا خيانـة 
ليس حلية وال أسلوبًا آمـا يقـول صـالح(للشعر؟ الشعر حالة 

، واحلالة مرتبطة بوقتها، فال ميكـن فصـلها عـن)عبد الصبور
الشـطرحلظة تسجيلها، وبالتاىل لو أنىن راجعت هـذا  " وقتها"
لوجدتىن ال أنتمى) ىف وقت غري الوقت وسياق غري السياق" (اآلن"

إىل ما قلت، إذن ليس من حقى أن أفرض مـا أعيشـه اآلن علـى
 . تلك اللحظة الىت آتبت فيها

موقفك هذا، الذى هو موقفى أيضا ورمبا موقف آخـرين مـن
هذا الشطر، وهو حيتاج تفسريا فعال، وهذا ضد ما قّدمت من رفض

قد الشعر تفسريًا، على أية حال أنا ىل جتربة غريبـة ىف هـذان
الصدد، فأنت تعلمني أنىن اضـطررت أن أآتـب شـرحا علـى مـنت

آما أنىن أحلقـت بـديواىن أغـوار الـنفس" سر اللعبة"ديوان 
شرحا ملحقا أيضا، وقد أقررت مع من اعرتض على هذا وذاك أن

كـنىن أصـر علـىهذا ليس هو السبيل األفضل لتقدمي الشـعر، ل 
موقفى الشارح هذا أحيانا ألنىن ال أفخر بأىن أآتب شعرا عصيا
أو طليقا جدا خيّلق ما خيّلق براحته، وىف نفـس الوقـت أنـا ال
أســتعمل الشــعر وســيلة لتوصــيل معلومــة يقــدر النثــر أن

 يوصلها،

يظل الشعر عندى شعرا يا هالـة حـىت لـو احتـوى وعيـا 
 عىن،علميا أو معرفيا ليس بعيدا 

 من هذا املنطلق  انتبهُت إىل ما اعرتضت عليه أنت هنا، 

اعرتاضك ىف حمله جدا يا هالـة خصوصـا وأنـت تتـابعني مـا
، ولـيس"احلـزن "أحاوله آل ثالثاء بال انقطاع ألبـني حقنـا ىف   

 ) أن أعيش بغري حزىن" (الالحزن"حقنا ىف 

 ما احلكاية إذن؟ 
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يبدو أن املسألة ليست نقلة جديدة إىل رؤية جديدة لروعة
احلزن وضرورته، وهذا ما أمارسه معكم إآلينيكيا آل ثالثاء،
ذلك أنىن عثرت على قصيدة ىل قدمية جدا تؤآد أنىن أعرف ذلك

، تصورى يا"دمعتان"من قبل، هى قصيدة آتبتها قبل قصيدة 
 :، آتبت ما يلى  8/12/82هالة أنىن آتبتها ىف 

  ، آلَمه ُحـزىن 

  . املوْت     َصمت   متحو

  .  البهجْه   مشس   من   أظهُر أَقوى،   حزىن

  . األشياء   أصل ُحزىن 

 عامًا  26وختمت القصيدة وآأىن أخاطبك اآلن بعد 

  متِضى،    ال" 

  ". تقرتِبى   ال

  وحدى  موتى    ألصارع

  - غيابْك   دون  - 

  . األشهْب حزىن    يصرُعُه   

)سنة 26قبل  أى( 82آيف باهللا عليك أن من يكتب هذا سنة 
 :يعود ويكتب من عشر سنوات

 ". أنا خنُت نفسى، خنُت حقى أن أعيش بغري حزِن" 

 ليست عندى إجابة ، 

ومع ذلك فهل توافقني أن أفرتض أن الدمعتني حـني انسـابتا
مش"من خلف األقنعة املائة نبهتنا الواحدة  تلو األخرى أنه 

حلـزىن األشـهب ، مبعىن أنه بالرغم من صـدق احرتامـى   "قوى آده
، إال أن من حقى أن أعـيش بغـري"أصل األشياء"املصارع القوى 

 . حزِن

 :ال عندك

 اآتشفت شيئا آخر اآلن

بيـاء املـتكلم ىف" حـزىن "رمبا مل تكـن مصـادفة أن أآتـب    
ىف) بكسرة حتـت النـون  (القصيدة األوىل ىف حني أنىن آتبتها حزِن 

 .القصيدة الثانية

 !!يا خرب

أنا، هو الذى أصارع به العدم واإلنسـحاب،يبدو أن حزىن 
وهو الذى يعلمنا سويا أنه إعالن لإلصرار على التواصـل مـع
آخر مع حتمل مشقة ذلك ومعايشة روعته، وهو غري احلزن املطلـق

 )بدون ياء املتكلم(املنسوب ىل  غري

ذلك احلزن اآلخر هو الذى يكـتم علـى نفسـى دون إذن مـىن    
 ح أصال فيحرمىن من حقى ىف الفر
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يا هالة أن احلق ىف احلـزن ال يكـون بكـل هـذهيبدو أيضا
 اإلجيابية إال إذا اقرتن باحلق ىف الفرح

 ما رأيك؟

 : أسامة فيكتور. د

 توقفت أمام هذه العبارات

 "ت إحدامها من خلف أقنعىت املائةوتسحب"

تظهر ىف صـورة أقنعـة Ego statesوآأن حاالت الذات الـ 
Ego statesوآـأن الــ   متحفزة للظهور ىف املواقف املختلفة، 

 هى إحدى الوسائل الدفاعية ضد ظهور احلزن 

 :حييى. د

ال طبعًا، حاالت الذات ليست هى األقنعـة وإن آانـت تبـدو
آذلك أحيانا، القناع قد يكون إحداها، وهو خيفيهـا وحيتكـر
الظهور بدال منها، فهو ىف حد ذاته حالـة واحـدة مـن حـاالت

تعدد بطبيعته، فإذا آان زخمالذات الدفاعية، وهو متغري وم
ما ُيخفى شديد النشاط دائم التهديـد لإلبـداع أو للجنـون،

 .احتاج األمر لعدد أآثر فأآثر من األقنعة

 : أسامة فيكتور. د

 " حىب لكل الناس جيمعهم، يفرقىن "

هذه العبارة أحياها ىف حياتى الشخصية وآم تكلفىن الكثري
 أن اآسب منها لنفسى وتكون مكسبا لآلخرين، لذا سأحاول

 :حييى. د

واهللا يا أسامة أنا مل أفهم هذا الكالم الـذى آتبُتـه مـن
عشر سنوات، مث إىن ال أريد شرحه إذ يبدو أنه حقيقة صـعبة ال
أستطيع االقرتاب منها إال شعرًا، بصراحة، أنا أعتقد أن معـىن
آخر قد وصلك فيه رائحة التضـحية أو اإليثـار، وهـذا مـامل

 .يه أبدًاأقصد إل

حىت لو آان ذلك هو مثن حـىب لكـل" أتفّرق"أنا ال أريد أن 
الناس، وسوف أحاول ىف نفس الوقت أن أحـافظ علـى حـىب لكـل

 !الناس، مهما آان الثمن يا شيخ

 : أسامة فيكتور. د

 :مل أفهم

 أنا خنتىن،"

 أنا خنت نفسى،

 أنا خنت سريان الرؤى ىف عمق حسى،

 حزِنأنا خنت حقى أن أعيش بغري 
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:حييى.د

حاال أىن توفقت طويال أمام هذه املنطقة، وأنـا أعيـد قلت
نشرها، مث ها أنت ذا تنبهىن إليها آما فعلت هالـة، توقفـت
ورفضت أن أغّيرها حتديثا، العتقادى أن هذا غري جائز ىف الشعر
آما قلت هلالة حاال، الشعر حالـة مرتبطـة بزماـا وال ميكـن

 . اسرتجاعها ألنه الميكن اسرتجاع زماا

، أظن أن األرجح أنـىن"بالنسبة لسريان الرؤى ىف عمق حسى
ساعتها شعرت بتقصريى ىف محل األمانة بشكل ما، وهذا مـا ميكـن

 اعتباره خيانة لنفسى،

أما بالنسبة ملسألة احلزن فأرجو أن تقرأ ردى على ابنىت 
 .هالة منر

 : مدحت منصور. د

خ يولـد وملـااحلمد هللا على الوجد الوليد، احلمد هللا على فر
يطري، بذر الزهور، فرخ تسربل بالآللئ بالدموع، من رآىن بعد

مل ير حـزىن الـدفني، واغـرتاىب وسـط مـوج األصـدقاء، يطلبـون
ينكـرون آأىن على آل شئ قـدير واملستحيل، األصابع علّى تشري، 

اآلخـرين، حقى أن أعيش، ينكـرون حقـى ىف اجلنـون، مثـل آـل     
 الشعور باحتياج الدفء على ،فأنا رجل رصني.. يرفضون فرحى

حقى ىف الدموع، أأمنـع نفسـى.. آثري، فأنا رجل آبري، وحقى 
 .أم مينعون، لكن رىب آان ىب أرحم الرامحني

 :حييى. د

رمبا آان من الصدق يا مدحت أن أبلغك حتفظى علـى صـراحة
التفسري وبعض املباشرة هكذا، أبلغك حتفظى الذى آاد يبلغ حد

 .ذرًاالرفض أحيانا، ع

 : مدحت منصور. د

 ىف العمق البعيد، صديقى هل تراىن؟ هل ترى ذلك الشئ

 أن...... أهم حقا مائة قناع أو يزيد، أم أنك ال تريد 
 .تراىن، هل تراىن؟

 ليس ىف آتب العلوم،  

 الفنون، أو درب..ليس ىف األوراق 

 ليس ىف آم اجلنون،  

آم محلـت نفسـىوحقى ىف احلياه، هل ترى  ّىف هل ترى اإلنسان
 اجلميلة آالغريب،  ما ال أطيقه، ومضيت ىف درب الرساالت

 يراني أن يرى نفسه أو... فتبا إلنسان ال يريد 

 :حييى. د

 !!هذا أخّف من سابقه قليال

  
 اويـــالرخـــــــ ىــــــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2095
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:عبري حممد رجب.أ

 . وصلىن شئ ما ّىف هذه الكلمات ال استطيع تفسريه

 وتسحبْت احدامها من خلف اقنعىت املائه، 

 آذّبت ظىن، أنكرهتا، 

 آفكفتها أخفيتها، 

 ...!فتدفقْت؟ فخجلُت، ال 

 .ال تفضحيىن إنىن أخشى يرانا عابر ىف مثل سىن

 :حييى. د

، وآنت ىف الرابعـة والسـتني"ىف مثل سىن"حني أقرأ يا عبري 
سـنة إال قلـيال، 75فماذا عـن سـىن اآلن   : آنذاك أقول لنفسى

نىنأتلفت حوىل فال أجدهم، ال أحزن طويال على مـن فارقنـا لكـ   
أفتقدهم، هل يوجد حوىل اآلن مـن هـو ىف مثـل سـىن؟ وآـم سـىن

 احلقيقى اآلن؟

 .ال أعرف

 : حممد شحاته. د

مل اإلصرار على االحتفاظ باألقنعة رغم آل ما سببته من أمل
 .طوال القصيدة بالرغم من الرضا الذى ظهر ىف أخرها

 :حييى. د

 وهل يستطيع أحد أن ميضى بال أقنعة؟

ذى أرضاه بأقنعة وبدون أقنعة، فهو حفـزأما الرضا ال 
 .إىل عدم الرضا، إىل رضا أحسن، وهكذا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

مل أقرأ شعرًا من قبل، ولكن هذا الشعر وصلىن بسرعة النـه
 . يلمس شيئا بداخلى، أال وهو احلزن الشديد

 :حييى. د

 ال تعليق

 : رامى عادل. أ

 . وحيى، احرتقت خالياى وانصهر قلىب

 ابتلعتىن النار وأذابتىن،

 زحزحت قلقى،  

 .اراحتىن

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2096
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 ازيك يا رامى؟

**** 

 فكأمنا قتل الناس مجيعًا : تعتعة

 : إسراء فاروق غاىل. أ

"االبنـة إليزابيـث  "مل أَر هذه اجلرمية بنفس بشاعة جرميـة  
لكن صاَحَب ذلك قدٌر اآرب من احلرية وعـدد آـثري مـن التسـاؤالت

ية؟ هل هناك من يرتضى لنفسههل هذه الفتاة فعال ضح: ومنها
 سنوات؟ 6أن يعيش دور الضحية ملدة 

هل ميكـن أن يصـاحب الشـعور بكـون الفـرد ضـحية شـعور
 بالقدرة على التمتع ببعض ملذات احلياة؟

 :حييى. د

لقد نشرت رأىي ىف هذه اجلرمية الىت حـدثت ىف النمسـا أيضـا
اخـرى، مثل جرمية األب وابنته، ألبني أنه ال توجد جرميـة مثـل  

برغم أن الصحافة االجنبية والعربية ربطت بينهما، رمبـا ألن
الطبيب النفسى الذى عاجل آثار احلبس آان هو نفس الطبيـب ىف

 . احلالتني

أما عن احتمال قبول الضـحيه شـعوريا أو الشـعوريا مـا
 يلحق هبا فهذا وارد دون اهتامها بأى شئ قبيح جدا

 .واحده، واحده يا إسراء 

**** 

 العالج اجلمعى إىل ما آل إليه الدين من

 :حممود حممد سعد. أ

ــة ــوص الديني ــى للنص ــري العلم ــام التفس ــى اهت ــرتض عل اع
بالتسطيح، بل إنـه يعـد نشـاطًا، بـل علمـا يـربط العلـم
بالدين، مع اعرتاىف من أنه قد حتـدث أخطـاء تضـر أآثـر ممـا

 .تنفع

 :حييى. د

مبـدأ ترمجـة املسألة ليست مسألة أخطاء، املسألة مسـألة 
منظومة معرفية هلا قوانينها وأجبديتها اخلاصـة، إىل منظومـة
أخرى هلا أيضا قوانينها وأجبديتها اخلاصة، أنا ال أنكر بعـض
حسن النية وراء هذه احملاولة الـىت أرى أـا تعلـن اهتـزاز

فتدعمه بشوية علـم ومعلومـات طافيـة توصـف بأـا(االميان 
فس الوقـت جهـل مـن يقـوم بـذلكآما أا تعلن ىف ن) علمية

حبقيقة حرآية العلم احلقيقى، ومدى تغري نتائجه، وجتدد رموزه
 .باستمرار، وأيضا تنوع مناهجه

وأخريا انت حر يا حممود، ضع نفسـك حيـث تريـد بعـد أن 
 .حملاسب، حيكم بيننا اآلن ودائماأبلغُتَك رأىي، واهللا ا
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:حممود حممد سعد.أ

،.....احلكـم  اعرتض بشدة على حماوالت إبعـاد الـدين عـن    
وإذا فلماذا نرضى بأن يكون القانون هو احلـاآم لكـل شـئ،

 أليس الدين هو األوىل؟

 :حييى. د

حكم ماذا؟ وقانون ماذا؟ ودين ماذا؟ عّم تتكلم يا رجل؟
املسألة صراع بني القوى، واخلوف آل اخلوف أن املصارع الذى
حكيدعى انه ميثل اهللا دوننا، حيرمنا من حق نقده، وهو يتم

بفهمه األحسن هللا سبحانه دوننا، يا رجل صلِّ على الذى يشفع
الدين ليس وسيلة إىل احلكم، وهو ليس منفصال ىف نفس. فيك

الوقت، ليس منفصال وال حىت عن احلكم، ألنه ال ينفصل عن أى شئ
حىت عن ما آتبته وأآتبه لك اآلن على شرط أن نتحمل مسئولية

ل الوقت، الدين منفصل عنما نقول ونفعل آل على حدة طو
احلكام وليس عن احلكم املسألة ليست ىف االنفصال واالتصال،

من له احلق أن يتكلم باسم اهللا دون غريه، فيعطى"املسألة ىف 
 "لنفسه حق التحكم ىف الناس حىت ىف أفكارهم

 !!ربنا يسرت يا شيخ

 :حممود حممد سعد. أ

تـربط جمموعـة وصلىن أن هناك قوة إن صح التعبري هى الـىت 
العالج اجلمعى ببعض، مث أن هذه القوة تتطـور وتـربط أفـراد

 اجملموعة بصورة أخرى،

 :حييى. د

ليس هذا فقط، لقد حاولت أن أدعوك آى تتحـرك مـع هـذه
إىل مـداها –وليست اازية أو التجريديـة   –القوة احلقيقة 

كغري املعلوم ألن وظيفتها قائمة طول الوقت، لكن يبدو أن ذل
 .ال يتم إال بالتجربة، ويا ترى

 :حممد الشاذىل. د

وصلىن أن هذه االسـتعماالت املختلفـة لقيمـة الـدين تـثري
العديد من التساؤالت حـول حقيقـة دور الـدين، أو مـا هـو
املفروض أن يؤديه الدين لنا؟ أحاول ربط هذا بنفس مـا ورد

ئـرة،آيان يتكون داخل دا"ىف ما ذآرت عن خربة العالج اجلمعى 
حييط اموعة من خارجها، يضم األفراد وحيتويهم، تشـارك معـه

 "آل األشياء احمليطة

 وإن آنت أجد صعوبة ىف اإلمساك مبعىن حمدد أو حمكات واضحة؟

 :حييى. د

وما هو الداعى ألن منسك مبعىن حمدد أو حمكات واضـحة، دعنـا
 .نرآز على النتيجة الواقعية أوال

*** 
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:أحالم حمفوظ

 جنيب حمفوظعن نقد : أميمة رفعت. د

فـتح بـاب النقـد ، مل أفهـم ملاذا تراجعت يا سيدى عـن 
 أنا أعتقد أنك تقسو علـى " . \لعدم خلط األوراق" \عبارة 

.نفسك آثربا عندما تتحمل مسئولية مـا سـيكتب علـى عاتقـك    
حييى. أن د –من يهمه األمر  أو على األقل –فسيذآر التاريخ 

مـن اهلـواة واحملرتفـني الرخاوى قد فتح بابا حملـىب جنيـب حمفـوظ   
أما جودة النص فهى. للتعبري بإبداعاهتم اخلاصة ، فقط ال غري 

درجة اجلودة من نص آلخـر متوقـع  واختالف. يكتب مسئولية من
أعرف أن لك سـقفا للجـودة و ألنىن. ومطلوب إلثراء املناقشات

 فيمكنك أن حتجز الشوائب الكبرية وترتك الباقى مير بشوائبه،
هـو الـذى سـيبقى، والسـيىء سـتذروه هايـة اجليـد  ففى الن
اجلميـع ليسـتعدوا و يفكـروا ولكن أن تلهب محاسـة . الرياح

 !!.. ليسوا بالكفائة املتوقعة  ويكتبوا مث ترتاجع ألم رمبا
"\ما أسـوأ السـيناريوهات الـىت ميكـن أن حتـدث؟ أن يكتـب       

لسـنا: جـدا؟ ىف هـذه احلالـة أقـول      آتابات سيئة" \اجلميع
الـرد طفاال ونستطيع أن منيـز اجليـد مـن الـردىء وميكننـا     أ

فالقارىء ايضا يتحمل مسـئولية القـراءة وعليـه أن يتخـذ
؟" \اجلميـع " \تعجبك ولكن تعجـب  أن تأتيك نصوصا ال..موقفا

رمبـا ..احملاولـة  فلنتناقش ونتحاور، أليس هذا هو ما يثـرى 
شـرح ىلأآون خمطئة ىف فهمى للتحفظ على هذا البـاب ، فهـل ت  

الذى آنت تتوقعه هلذه احملاولة مث آيف جاء على غري مـا الشكل
ميكن مناقشـته أو إزالـة اللـبس آنت تتوقع؟ وهل ما حدث ال

 جمددا؟ فيه أم أن هناك أمال ملن يريد أن يكتب أن حياول

 :حييى. د

أشكرك جبد يا أميمة، أشكرك على اعرتاضـك، وىف نفـس علـى
آم هو حجم املسـئولية -آما ذآرِت –التماس العذر ىل، تعلمني 

أمام عمل عمالق آهذا العمل، حىت أنىن شخصيا آدت أتراجع عـن
مثل بعض(هذه التجربة، ولوال تشجيعك هلا ىف الفقرة التالية 

 لضممت آتابىت أنا أيضا إىل املمنوعات،) األصدقاء الحقا

املسألة أنه فعًال جاءىن حشد من التـداعيات، بعضـها جيـد
كن بعضها ليس لـه أيـة صـفة، أو آمـا يقولـون حـنيجدا، ل

، رمبـا يبـدو الـنص األصـلى"ليس بشـئ "يتحفظون على القْدح 
مفككًا لكنه تفكيك ضام منسوج معـًا، وقـد خشـيت أال يلـتقط
بعضهم إال التفكيك، وهات يا دش، فيختلط احلابل بالنابل، مث

رب جتربىتإنىن أغلقت الباب بالنسبة للموقع فحسب، رمبا حىت أخت
وأنا مرتدد جدا، أنا لست وصيا على أحد طبعا، وأيضـا رمبـا
خشيت أن تتوه حماولىت، وأفشـل ىف اختبارهـا مـن خاللكـم أوال
بأول، أن تتوه وسط مـا لـيس آـذلك، وهـذه أنانيـة طبعـا

إىل التفرقة بني -إن آان لديك وقت-وأحيلك ) لعلها مشروعة(
جدليـة اجلنـون"أطـروحىت   اإلبداع الزائف واإلبداع الفائق ىف

ىف حـني أمـا هناك تشابه ظاهرى بينـهما حيث  Link"واإلبداع
 يض من حيث العمق وحقيقة اإلبداع،يقفان على طرَفْى نق

  
 وياـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2099
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هذا وأظن أنىن بعد انتهاء هذه املرحلة األوىل من تقاسيمى
شخصيا، لو جنحت أو استمرت، قد يكون من املمكن أن نـرى مـا

 .هو ممكن آنذاك، شكرًا مرة أخرى

 )56، حلم 55حلم: (ميمة رفعتأ. د

تـذآرت عـدة .هزىن حلم حمفوظ مث زلزلتىن تقاسيم الرخـاوى 
ثقافات ىف هذا العامل تنكر على املراة حقها ىف التنفس طاملـا

عامل ذآـورى ينظـر للرجـل. زوجها عن الدنيا إنقطعت انفاس
–مـا فرصـتها   و. بعينني مفتوحتني وللمرأة بنصف عـني مغمضـة  

بـني ذآـرى ذآـر راحـل، ومخسـة مـن -لتقاسيمبطلة احللم و ا
وقاض ذآر مل يستطع أن ينصـفها وياخـذ هلـا األبناء الذآور،

 .حقها من مغتاليها

من ناحية إمـرأة: الىت جتمع النقيضني أعجبتىن هذه الصورة
بـل و متتـد مقبلة على احلياة وما زالت ترجو منها الكثري ،

ىف أحشائها ، إمرأة وتستمر احلياة من خالهلا ، تنمو و تزدهر
من الداخل و اخلارج ، مقابل األبنـاء القتلـة تنبض باحلياة

وفـك سـحر مشـاآل زوجيـة،  ( الذين يعيشـون حيـاة عقيمـة    
حياة تافهة منافقة تبدوا هلم ناجحة وهى ىف احلقيقة) واعمال

 .بال حياة زائفة ، حياة

قفـز" \احلذاء"\أعجبىن أيضا مدخل التقاسيم، فعندما قرات 
 in"\ وباإلجنليزية" \ضع نفسك ىف مكاىن" \التعبري الشائع  ىف ذهىن

my shoes \" ألن الراوى ذآر فكان جيب أن تشـبه و". \ىف حذائى
ولكـن .وجهة نظره تلـك للشـاب، ولـذلك فاحلـذاءان متشـاهبان     
مكـان   الراوى يشعر بالفرق بينهما، وال يستطيع أن يضع نفسه

وهكـذا حـدد. ... املقاييس خمتلفة و) مناسب فاملقاس غري( اآلخر
عـامل" \التعمـيم   يبـدو أن  ...الكاتب موقفه منـذ البدايـة  

 ..تعميم مغلوط" \ذآورى

 :حييى. د

أميمة أنا آنـت ىف اشـد احلاجـة لتشـجيعك. بصراحة يا د
هذا، وأعرف أنك تصدقيىن حني أقول أنىن على استعداد للرتاجـع

 .نت األساسىلو مل أضف ما يستحق ان ُيرى جبوار امل

طمأنتىن أيضا برؤيتك ملوقفى من املـرأة، وإن آنـت أعـرتف
 .أنىن مل أقصدها

أنا متهم عموما بتحيزى للمرأة لدرجة االهتـام بالنفـاق
حتريـر(، "إمـرأة ورجـل  "أحيانا، مع أن املسألة عندى ليست 

بقدر ما هى إنسان وإنسـان دون) linkاملرأة وتطور اإلنسان 
فقط ًأرآز على حماولة توفري العدل من جهة،زعم مساواة، أنا 

واحرتام التاريخ والبيولوجى من جهة أخرى، املـرأة مل تأخـذ
فرصة الرجل أصًال، ومع ذلك ُحوآمت وأُدينـت علـى قصـورها أو
تقصريها،  مث ضحكوا عليها مبعرآة زائفة للمساواة مـع آـائن

لعنـانا ، فاخندع هو اآلخر وأطلق لغروره"الرجل: "ناقص أصال
 .أآثر فأآثر فخاب اجلميع
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عمـرو دنيـا. ميكنك يا أميمة أن تنظرى أيضا رّدى على د
 .الحقا

وضـع"مث بصراحة لقد أعجبت مبالحظتك الناقدة عـن حكايـة   
ألا مل ختطر ببـاىل، ودعـيىن أعـرتف أن هـذا هـو" نفسه مكانه

النقد، الذى يرى الكاتب من خالله ماذا آـان يقصـد دون أن
عتقاد باخلرافة فقط بقدر ما آنتيقصده، فقط أنا مل أقصد اال

 .أشري إىل العّنة بأنواعها الىت هى وراء القتل

 : حممد غنيمى. د

واملنهج اجلديد، نصوص  مالحظات حول األحالم، ونقدها،
 : األصدقاء

وسط هاتيك  -متلق عادى/آقارئ - مل أر ىل وجودا حقيقيا 
مرآة  مثلما رأيتىن فعال ىف" نص على نص"الكلمات املسماة بـ 

النص األصلى، فأدرآت جيدا أن اإلهلام احلقيقى والتأثري 
شعرا أو (عرب ما يبدعه الكاتب أدبا  الفعلى مها ما يصالىن

 .، وليس من إعادة صياغته نقدا)نثرا

 :حييى. د

من حيث املبدا، يبدو أن عندك حقا، لكن املسألة بالنسبة
ت إعـادةليسـ  -لو أمعنت النظـر  -ملا أحاوله أنا على األقل

، بل هى تقاسيم على اللحن األساسى، لكنىن مازلتصياغة النص
أقر أن عندك حق، وهذا هو ما دفعـىن إىل إغـالق هـذا البـاب
بسرعة إال على اجتهادى احملدود القابـل للرتاجـع باملمارسـة،
وذلك بعد أن ضبطت نفسى ناقـدا تقليـديا ُأَجْرَجـُر إىل تفسـري

 .رمزى أآثر مما حيتمله منهجى

 : حممد غنيمى. د

-خـالل النقـد التقليـدى الـذى يفـرض       وال حىت من..... 
العادى، املتلقى/نوعا من الوصاية على رؤية القارئ -غالبا

متلقـى عـادى/آقـارئ  -فضال عن الشرح والتفسري، ومهـا ىف رأىي 
إهانة النص أو اجلناية عليه أو تسطيحه علـى نوع من -أيضا

 األقل، 

 :حييى. د

وافقك لكنىن تراجعت، إذ معىن آالمك أنـه ممنـوعآدت أ....
النقد التقليدى، وممنوع النقد اإلبـداعى، وممنـوع اسـتلهام
ــده ىف ــة أن يبقــى الــنص األول وح الــنص األساســى، والنتيج
الساحة، يصل أوال يصـل وآأنـه نـص مقـدس ال يصـل إال خلاصـة
لاخلاصة، ورمبا هم ليسوا أْوىل الناس به، هذا إذا آان ما يص

 .هؤالء اخلاصة هو أفضل ما ىف النص أو أعمقه إبداعا

يا حممد هذا آثري، هذا نفى ملبدأ النقد أصال،  لكنىن.. ال 
 .أفهم وجهة نظرك

 : حممد غنيمى. د
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ربط مـدى عمـق الـنص بدرجـة بدأت أنزعج بشدة من فكرة
 غموضه، وأنه لو آان النص بسيطا مفهوما لدى اجلميع فإنـه 

د ذلـك واستحسـانه مـنسيبدو سطحيا بالضرورة، والحظت تأيي
 ِقَبل حضرتك،

 :حييى. د

حـىت(أظن أنىن مل أقل بذلك أبدا، إبداع األحالم بطبيعتها 
هى آـثرية الـنقالت، خمرتقـة الـزمن، فارطـة) األحالم احلقيقية

التكثيف، متعددة الدالالت فكيف ال تكون غامضة، أما أن يكون
إبـداعالغموض دائما مرتبط بالعمق فهذا آالم سخيف، ولعـل  

 حييى حقى خري دليل على نفى ذلك،

للغمــوض مجالــه الــالزم إذا مل ُيْفَتعــل، ولسالســة الســهل 
املمتنع مجاله الرائق أيضا، أما تزييـف الغمـوض بافتعـال،

ميكنـك أن ترجـَع. (وقصدية فهذا هو القبح بعينه إذا مسحت ىل
للتعرف علـى صـعوبة linkإىل أطروحىت جدلية اجلنون واإلبداع 

، وهـوواإلبداع الفائق، اإلبداع الزائفرورة التفرقة بني وض
 .أميمة حاال.ما أشرت إليه ىف رّدى على د

 : حممد غنيمى. د

وهل ! مهذبا يا أستاذنا ؟ هل يصلح أن يسمى هذا عتابا
إلعادة  ما أدعو -أحيانا-ىل أن أعاتب أصال رغم ارتكاىب 

 .اللى حضرتك تشوفه بقى! ... النظر ىف شأنه؟

 :حييى .د

 ياعم أهًال،
 أنا فرح بك هكذا وأآثر 

 .خذ راحتك
 وإال فكيف سأتعلم؟

 : عمرو دنيا. د

أعتقد أن الطرح احلـاىل وبـرغم الصـعوبة الـىت أجـدها ىف
قراءة النص واللحن األساسى، مث التقاسيم قد فتحت لنـا مـا

قراءة"هو جديد، احلرآة أآرب من الطرح السابق بشكله القدمي 
هال لألحلان ومرحبـا للتقاسـيم وعلينـا أن نبـذلفأ" على نص

 .مزيد من اجلهد لتتبعها وآٍل برؤيته

 :حييى. د

 احلمد هللا، مرحبا باالختالف فعًال

 : أسامة فيكتور. د

ىف البداية استقبلت احللم على إنـه مصـر ومـا) 55(حلم 
حيدث فيها من سـرقة وـب ودعـارة حتـت أمسـاء الـرب والشـرف

د، ولكن مع قراءتى للتقاسـيم واآتشـافهوالسمعة والتقالي
 .إن احلذاء ليس حذائه تصورت غري ذلك
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:حييى.د

مثل هذا الرتميز السريع هو ما جعلىن أرفض النقد التقليدى،
 .شكرا يا أسامة حلرآة املبادرة وحرآية وأمانة الرتاجع

  56&55حلم  :رامى عادل. أ

لــن اســتطيع ان اقطــع رقبتــها ولــن تطــاوعىن نفســى ان
ى بزفـارة ورائحـة دمهـا النتنـه، هـى ملاطعنها، رغم ولع

..ليحـرقىن، ال اعلـم   لكن اخاها وخاىل يلوح ىل مبشاعله. ختونىن
ال اعلـم.رمبـا .. قد تكون هى من اغتصبته وانتهكت إنسانيته

آيف، رمبا خوفا على جروها ولكنه يـذرف دمـا، واحلقيقـه ان
وانوال اعلم سرهذه النس. اخلطى آالبه سوف تلتهمىن ان مل اسرع

سـاعه علـى ماآينـه 12سالم يا عم حييى انا شغال . املتوشحه
 .استجابه ادعيلى وانت على يقني. بالستيك

 :حييى. د

 حاضر

طبعا تالحظ يا رامى أنىن أستثنيك، وىف نفس الوقـت أجعـل
تداعياتك جـزًءا مـن الربيـد، وليسـت تقاسـيم علـى اللحـن

ربط بـني هـذااألساسى، خذ راحتك، أنا ماىل، ما دام مل يعد ي
 .وذاك سوى العنوان، أهال

**** 
 أما لديك بلسما يعيد ىف أمتنا الرجولة؟

 : نعمات على. د

 ملاذا اشعر باحساس حضرتك باليأس ىف اول اليومية؟؟

 :حييى. د

ال أظن، مث أمل تالحظى ىف آخر اليومية آيف أنىن آررت مرارا
خيانـةأنىن ال أمسح لنفسى برفاهية اليأس، عنـدى أن اليـأس   

 للحياة وتربير لالنسحاب أو الفرجة

 : نعمات على. د

اشعر أن الفياجرا ممكن أن تؤدى الفعل املطلـوب ولكـن ال
 يشعر االنسان معها باملشاعر احلقيقية الطبيعية؟؟؟

 :حييى. د

.أنا أوافق عليها فقط من بعيد، ألنىن عادة ال أصفها ألحد
خربة عجز مؤملة أوأنا أوافق عليها لكسر حلقة مفرغة نتيجة 

عابرة، خربات أدت إىل عدم الثقة، ومن مث العجز مث عدم
 ...الثقة، وهكذا

أما أن تكون هى الوسيلة الدائمة والضرورية لتحقيق أى
تواصل، وآل تواصل، طول الوقت فهذا إلغاء لدور الطبيعـة،

 .اإلثارة املتبادلة، وقلتها أحسنو
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:عمرو حممد دنيا.د

د يكون األنوثـة ولـيسأول مرة أرى أن ما ينقص أمتنا ق
الرجولة، فلم ال؟ فقد تكون األنوثة احلقيقيـة الواعيـة حبـب
احلياة هى ما تنقصنا فعال، ولكنىن أعتقد أن ما ينقصنا أآـرب

 !!بكثري من الذآورة واألنوثة هو ايه مش عارف ؟

 فيا ترى من وجهة نظرك هو إيه؟؟

 :حييى. د

 :خطر ىل فتحًا للشهية أن أقول بعض آالم مثل

 هى مجال اخللق، الرجولة الرجولة 

 هى قوة اإلبداع، واألنوثة األنوثة

 فهى غباء القوة، الفحولة الذآورةأما 

 . هى خبث الضعف  واألنوثة امليوعة

 . رمبا آل هذا ينقصنا ىف آن واحد

 "الطبق الرئيسى"إذا آان هذا فتح شهية فماذا تطلب ىف 

 ؟...ما رأيك

 : حممود حممد سعد. أ

أن الكالم والشجب واالستنكار والنقد ومـا شـابه ال وصلىن
يؤدى الوظيفة املطلوبة، إال أنىن أرى أن الكالم أصـبح يـؤدى
وظيفة نفسية معنويـة عالجيـة أآثـر منـها وظيفـة دفاعيـة

 . هجومية مث أن الوضع احلاىل يغذى ذلك

 :حييى. د

 . رمبا

 أوافقك، رمبا شئ أحسن من ال شئ، وإال فلماذا أآتب؟

لكن إذا أصبح الكالم غاية ىف ذاته، والتفريـغ اللفظـى 
 . هو اية املطاف، فال 

 : حممد امساعيل. أ

 !مش فاهم العنوان ومش عارف أربطه باملقالة؟

 آيف تنقص أمتنا األنوثة احلقيقية الواعية؟ 

 :حييى. د

 . أرجو أن تقرأ ردى على االبن عمرو دنيا 

 : نرمني عبد العزيز حمرم. د

 هل من الوطنية أن أآون عنينا حىت يزول االحتالل؟: فعال
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:حييى.د

أظن أنه الميكن فهم هذه اجلزئية إال ىف سياق احلـوار آلـه،
أو املوقف آله أو الرواية آلها، وقد صدرت الطبعة الثانية
:من اجلـزء األول مـن ثالثـيىت املشـى علـى الصـراط وعنواـا       

وعلى ما أعتقـد، وهـ  ) مكتبة مرييت(هذا األسبوع " الواقعة"
 . اجلزء الذى فيه هذا املقتطف

 : مدحت منصور. د

ألنوثة حقيقيـة لفت نظرى جانب اجتماعى أال و هو حاجتنا
 واعية، وقد رأيت أننا حمتاجون إىل إعادة صياغة عالقة األنثى
بأنثوهتا وآذلك الذآر بذآورته و من مث إعادة عالقـة الـذآر

 . أساس الواقع العملي باألنثى صياغة أخرى على

 :حييى. د

 عمرو دنيا. أميمة وعلى د. برجاء الرجوع إىل ردى على د

**** 

 اهللا ىف االثىن عشرة خطوة

 : نرمني عبد العزيز. د

الزلت عند رأىي أن آثري من حاالت االدمان هى حالة انتمـاء
 لالدمان فالدافع هو االنتماء

 :حييى. د

وما املانع، باالضـافة إىل آـل مـا طـرح؟ برجـاء قـراءة
 .خلة هالة منر األسبوع املاضىمدا

 : حممد إمساعيل. أ

 !!مش فاهم آل الفروض

 :حييى. د

مزيـدًا مـن.. أحرتم شجاعتك فعال، ولكن رمبا احتاج األمر 
 .اجلهد

 .ومع ذلك فهذا أفضل من إدعاء فهم سطحى

 : حممد إمساعيل. أ

ما هو مكتوب، هو مـا أمارسـه وأفهمـه، رغـم أنـىن... 
 .مارسته قبل الفهم

 :حييى. د

إذن انت فاهم عمليا، ألنك متارس املكتوب قبل أن يكتـب، فمـا
 .الداعى باهللا عليك لفهم الفروض والتنظري، إن شاء اهللا ما اتفهمت

 لكن أيضا، دعنا حنرتم َمْن َفِهم
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****
 تعقيبات متأخرة عن لعبة الطيبة

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 أعرتض على ذآر الطيبة أو تعريفها على أا خبث

 :حييى. د

، ال أآثر، إذن ليس من حقنا أن نعرتض عما خيـرج"لعبة"هذه 
 .منا تلقائيا وحنن نلعبها، فاللعبة ال تلّقن أحدا ردا بذاته

 : هالة محدى البسيوىن. أ

وصلىن أن املظلوم هو له دور آبري ىف موقف الظلم ألنـه اذا
 .مل يرتك حقه ملا آان مظلوما

 :حييى. د

ة مـن فضـلك، فـالظروفأظن أن هـذا صـحيح، دون مبالغـ   
 القاهرة أآرب من آل تصور

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 :لو أنا لعبت هذه اللعبة وخاصة اللعبة الثامنة

أتغر ىف: حلسنأحسن ىل أبقى طيبة من غري ما اعرف اىن طيبة 
 نفسى وأمثل الطيبة

 :حييى. د

 ؟"لو"لقد لعبتها فعال، فلماذا 
لتسع، حنن ىف انتظـارك مـعوملاذا مل حتاوىل بقية اللعبات ا

أنـك حاولـت أيضـا: مثال مث إنك عـدت فقلـت  لعبة الكراهية 
اللعبة الثالثـة، وأيضـا انـت مل تنسـى أن تكـون مسـبوقة

 :ايضا هكذا" لو"بـ

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 :لو أنا لعبت هذه اللعبة الثالثة سوف يكون ردى عليها

ألنـه أآيـدفىن انا ماحببش حد يقول علّى طيبة وهو مش عار
 هيكون بيضحك عليا وبيستعبطىن

 :حييى. د

 ؟!!رأيت آيف

 : هالة محدى البسيوىن. أ

توصلت من مناقشة اللعبة أنه من املمكن أن يرفض الشـخص
 وجود صفة لديه حىت ال يتحمل مسئوليتها، 

آذلك وصلىن منها أن من املمكـن أن يـرفض شـخص أن يوصـف
 بأنه طيب حىت ال يساء فهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2106



 23I05I2008א – אא

:حييى.د

 ال تعليق

 : ىن أمحد فؤادم. أ

 .احلقيقة فعال أن الطيبة هى مصدر القوة ىف معظم االوقات

 :حييى. د

 !"مش قوى آده"

**** 

 العلم والعقل والتاريخ واملعرفة 

 : حممد أمحد الرخاوى. د

 فمالقيه يا ايها االنسان انك آادح ايل ربك آدحا

املعرفة هي فتح آل اآلفاق ملالقاة اهللا اذا صـدقنا، العلـم
اذا انسلخ عن املعرفة الكاملة الـيت ال تكتمـل ابـدا، يأعش

 .املخلوقات لثقل االمانة اليت محلها االنسان قد يكون اعجز

 :حييى. د

 (!)يعىن 

 ما رأيك لو تسمع رأى رامى ىف وثقانيتك يا حممد

 : رامى عادل. أ

 :الرخاوى بالنسبه للوثقانيه املطلقه للسيد حممد امحد

 حتطمت سفينىت  

 عد ىب طاقه لالحبار مطلقا،ومل ت

 وها انا اعود لليابسه، 

 ألرتطم بصخورها جبسدى اهلش، 

 جيرحىن، 

 يلتهمىن 

 .فقد أعياىن املوج 

 .باىن لن احبر مطلقا يهمس ىل النورس 

 .فقد زاغ بصرى 

 :حييى. د

 ما رأيك يا حممد؟... 

 هه؟
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!!ماذا تضيف يا رامى؟

 ماذا تقول؟ 

 : رامى عادل. أ

   بالقوطة ئيس اجلمهورية حيب اجلنبان ر   انا ايضا متاآد......

 :حييى. د

 خلِّ بالك يا رامى، سوف أقول له، أنا فّنان

**** 

 توضيح الزم وإجابات موجزة

 مىن أمحد فؤاد. أ

 متفقة جدا أن الدين هو التجسيد السلوآى لالميان -

فرأىي أن) 5(بالنسبة للعالقة بني الدين والبيولوجيا السؤال  - 
أن االميان هو بالروح فقط، ولذلك فأنـا متفقـةمعظم الناس يرون 

 جدا ان الصواب احلق امنا خيلط االميان بلحمه ودمه وليس روحه فقط

 :حييى. د

 شكرا

 عماد فتحى املغرىب. أ

آيــف أفــرق بــني أن االلتــزام بالســلوك: عنــدى تســاؤالت
والعبادات هو طريق إىل ملء الوعى باإلميان، شريطة آال يكـون

 تسطيحًا شكليًا يبعدنا عن جوهر الدين واإلميان؟ اغرتابيًا أو

 :حييى. د

جـواب حمـدد، –طبعـا   –سؤال شديد األمهية، ليس له عندى 
الذى أرجحه هو أن العبادات هى لغة اجلسد إذ يضبط ايقاعـه
مع بعض لغة الكون بانتظام والتزام، أما أا ُسـنَّْت لـذلك،

 يه، فهذا ليس من شأىن، وال يهمىن أن أجيب عل

الذى أعرفه هو أـا إذا ختلصـْت مـن الوصـاية املفسـرة،
وانتظمت مع االيقاع احليوى، فإا تقوم بـدور غـامض ىف ضـبط

 اإليقاع احليوى، الذى هو طريقنا إليه،

لكن هذا يتم بعيدا عن قهر التفسري وسوء التأويل، آما 
أنه يتم ىف الديانات املختلفة يإيقاع خمتلف، وأيضا هـو قـد

 يتم بوسائل أخرى ىف ثقافات أخرى  ليست بالضرورة دينية 

أنا أتصور أن االغرتاب يـأتى حـني يعـّين بعضـهم أنفسـهم
 أوصياء على آل ذلك ىف إطار فهمهم وألفاظهم 

 .لكنىن أذّآرك ىف النهاية إنه ليست عندى إجابة

 عماد فتحى املغرىب. أ
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أرى حاليًا أنه ليس ىف بعض األحيان بل آثري جدًا يوجد مـن
السلطة الدينيـة حـىت -مبا ىف ذلك الشباب –ن الناس يتقمص م

تصبح قهرًا من داخلهم حيـرمهم مـن معايشـة خـربة األميـان إال
 .باملقاييس الىت توضع هلم

هذا ما أشـعر معـه بصـعوبة شـديدة ىف التواصـل معهـم،
واإلحساس الشديد باالغرتاب بينهم، مما جيعلىن أشعر أيضـًا بـأىن

 .وربنا يسرت. انغريب عنهم ىف بعض األحي

 :حييى. د

 صحيح ربنا يسرت

 إسراء فاروق غاىل. أ

ما هى حقيقة وظيفة الدين وما هى حقيقة عطاء اإلميـان؟ 
وما هى أساسيات مفهوم الدين واإلميان من وجهـة نظـرك بغـض

 النظر عن املرحلة العمرية املقدم هلا؟

 

 :حييى. د

ريق إىلالدين ط: ياذى الصعوبة، ومع ذلك فإليك اجتهادى
االميان، واالميان هو من أهم جتليات الفطرة السليمة ىف الـوعى
البشرى متجها إىل الوعى الكـوىن، سـعيا إىل وجـه اهللا ىف آـدح

 مفتوح النهاية 

 .واهللا أعلم

 حممد الشاذىل. د

أو أى(إن العبء الذى أحس به اآلن وأنا أحتدث عن الدين 
مـا اعتـدت رؤيتـه، وحماولة أن أرى غري) منظومة قيمة أخرى

هذا العبء أظنه أحيانًا أآـرب... فأهز آل قناعاتى السالفة
بكثري من أى خسارة قد تلحقىن لو استمريت على ما أنا عليـه

 .مهما آان حيمل من مجود وتراجع وموت

"يـتغري "و" ينمـو "احملاولة املستمرة لـدفع الـتفكري آـى     
ر مـن طاقـةرمبا يكون أآثـ  –آما أدعى أحيانًا  -" ويتطور"

 ،..احتماىل

أفضل االحتفاظ جبزء من قناعاتى اخلاطئه بدًال من أن أقضـى
 .قابًال للتساؤل والرتاجع.. بقيه حياتى مهتزًا

 :حييى. د

 ال أحد يطلب منك أن هتتز، أو يريدك أن هتتز،

 إياك إياك، 

لكن اهللا سبحانه سوف حياسبنا على مبادرتنا إىل الكدح الذى 
، آما) هذه ترمجىت وهى ليست ملزمة لك" (عبئا"تسميه أنت هنا 

 سوف حياسبنا على االستسهال الذى تسميه أنت قناعة
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،"يعلم السر وأخفى"هو

 إياك أن تتعجل، أو تفرض على نفسك مرحلة غري الىت أنت فيها،

 !لكن ال تتوقف يا حممد، اياك أيضا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 .يةمتفقة أن االنسان طبيعة تلقائية بقد ما هو قرار ومسؤل

 :حييى. د

 .أوجزِت فأحسنِت يا مىن

 حممود حممد سعد. أ

هناك عالقة وثيقة بل ومتالمحه بني الدين والبيولوجيا وآل منـهما
أو"يثرى االخر، وبصراحة أنا مل أجد أن الدين مستقل عن اى موضـوع  

 .، بصورة أو بأخرى"أى ظاهرة حولنا نراها أو ال نراها

 :حييى. د

ميان وليس عـن الـدين املنفصـل عـنأظن أنك تتكلم عن اال
أصله، مث إن علينا أيضا وابتداء أن حندد تعريف ما تعىن بــ

حىت ال جنـد أنفسـنا داخـل معـادالت الكيميـاء" البيولوجيا"
 والتشريح وخاليا اهلستولوجيا، 

البيولوجيا الىت أعنيها عادة هى احلياة ذاهتا حلما ودمـا
"علما"وحني تكون احلياة  Bioوحرآة ومنوا وتناغما وآل شىء، 

logy  فهى تبدأ قبل الدناDNA وهى مستمرة. وال تتوقف أبدا
 .إىل ما ال نعرف

 .ولنا عودة 

 حممد إمساعيل. أ

 هل يسبق اإلميان الدين أم يسبق الدين اإلميان؟

 :حييى. د

 ال أعرف،

لكن مبا أن رؤيىت تقول إن اإلميان هو موجود مع نبض اخللية
، DNA" الدنا"تكوين اخللية احلية، موجود ىف  احلية، بل قبل

فإنىن أتصور أنه حني يتجلى هذا النبض ىف سلوك ونظام وعالقات
أنزهلا اهللا على بعض عباده عليهم السالم ليعّلموا بقية الناس

"دينًا"آيف حيافظون على هذا النبض ىف االجتاه الصحيح يصبح 
 له آتاب وسلوك،

أتيحت له الظـروف املناسـبة ىف مث يتواصل هذا الدين إذا
سرعان –لألسف  –االجتاه الصحيح ليكون وسيلة إىل اإلميان، لكن 

ما تدخل التشويهات والتوصيات، ويستلمه املفسرون احملتكرون،
فنبتعد عن أصله، وال يطلب سبيل وصله إال من أتى احلق بقلـب

 .سليم
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حممد إمساعيل.أ

 ما معىن الروحانية؟

 :حييى. د

نىن أجتنب استعمال آلمة الروح أصال؟ أملأمل تالحظ يا حممد أ
 " قل الروح من أمر رىب: "يرمحنا ربنا من  ذلك حني قال تعاىل

 مروان اجلندى. د

هل عزوف الشباب عن الدين أو الناس عموما له عالقة مبـا
ميكن ان يسمى غزوا فكريًا من الغـرب علـى العـامل العـرىب ىف

قـاهرة ملـا حـدث ىفحماولة منهم إلعالن أن الـدين هـو سـلطة    
 أوروبا ىف العصور الوسطى من سلطة الكنسية على احلكم؟

 :حييى. د

 ال أظن،

السلطة الدينية عندنا اآلن هـى السـبب، مثلمـا آانـت 
عندهم تقريبا، وهى ىف رأىي املسئولة عن ما آل حالنا إليـه،

مـع أـا –رمبا مسئوليتها عن إبعادنا عن الـدين احلقيقـى   
هـى أآـرب مـن مسـئولية السـلطة -يـة جـدا   سلطة صناعة حمل

 .اخلارجية الناآرة للدين هناك

شبابنا يبتعد عن الدين إما برتآْه، وإمـا باتبـاع شـىٍء
أشبه بالدين، بعد أن يفرغوه من نبضه، فال آدح وال سـعى وال

 .وعى وال حب وال إميان

 عمرو دنيا. د

نوصلتىن معاىن آثرية للدين وآلـها مفيـدة وأرى نفسـى اآل   
، أنـا أعتقـد أن لفـظ"ربنا بتـاعى "أتقبل وبسهولة فكرة 

اجلاللة حينما طرحَتُه ىف العالج اجلمعى ومل يوّصل ما آنـَت تقصـد
أن لكل فـرد منـا فكـرة عـن مضـمون هـذا: آان هلذا السبب

، وما"اهللا بتاعه"اللفظ، فكيف حنرم اآلخر احلق ىف أن يكون له 
احـد هـو مليـارات ىف قلـوبيرحيىن وحيل األزمة هـى أن اهللا الو 

 مليارات من البشر

 وآذلك الدين مبعىن ما  

"وهو غري ربنـا بتـاعى  "إن مساحى وقبوىل لربنا بتاع غريى 
بيحل إشكالية آبرية، والباقى عند ربنا، أو والبـاقى علـى

 . اهللا

 :حييى. د

 .إعمل معروفا يا عمرو، واحدة واحدة

الصـادقة هـذهامسح ىل أعيد صياغة ما وصـلىن مـن رؤيتـك    
 :هكذا
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اسـتقبالنا لأللفـاظ،قد يصح هذا الكالم بالنسبة لتنوع
هو طريقى إىل ربنا، فيصبح ما تقول" ربنا بتاعى"أعىن لفّظْى 

من اختالفات فردية إىل هذه الدرجة، هى نقط البداية من آـل
 ، انطالقا إليه تعاىل ىف توّجه ضام،واحد منا على حدة

البـداياته احلقيقة الىت تتوجه إليها آـل هـذ  /أما احلق 
اخلاصة، فهى حقيقة واقعة، وليست لفظـا جمـردا، هـى حقيقـة
ماثلة ال حتتاج أن حنبسها ىف لفـظ إال اضـطرارا، وحنـن نتوجـه
إليها بفطرتنا، آل من موقعه، لكننا ال نصـل إليهـا أبـدا
خالل أعمارنا احملدودة، لكنها واحـدة ىف ايـة النهايـة إذا

)بل والكونية(عزف البشرية تصورنا امتداد خطوط آل آالت ال
 إىل توجهها الضام،

 لكن هذا يقع بعد أفق الوعى الظاهر 

  .ومن ّثمَّ اإلميان بالغيب 

 عمرو دنيا. د

أعتقد أن احلديث عن الدين وعن اهللا مـن املنظـور الـذى مت
طرحه هو من أصعب املواضيع الـىت يـتم طرحهـا، لكنـه مفيـد

البدايـة مـن الفكـرةللغاية وإن آنـت أؤيـدك ىف ختوفـك ىف    
املسبقة عن اللفظ وما يعنيه مما قد يعيق الرسالة الىت هتـدف
إىل توصيلها ولكن ال مناص، البد من املواصلة بالرغم من شـده
الصعوبة واحتماليه الـرفض، بـل ومـا هـو اآثـر مـن ذلـك

أى دين؟..!! آله إال الدين.. الدنيا عندنا هنا ىف جمتمعنا"
 ".ربنا يعديها على خريواهللا ما أنا عارف، و

 :حييى. د

 آمني، يارب العاملني

**** 

 ):اقرتاح(إسالم إبو بكر . أ

اعلم متاما مدى ختصص املوقـع ىف الطـب النفسـى ولكـن حنـن
اقرتح ان تزيد مقاله اسـبوعيه نتطلع لفكرك ىف ما جيرى وهلذا

فـأظن ىف اى يوم حتدده تكتب لنا رأيك ىف األحداث على الساحه
ى املوقع سيحبون هذا جدا وسوف يكون مادة نقاشـيةان مرتاد

مثرية ومهمة جدا مبعىن ان ختصص يومـا يكـون منـرب لنقـاش شـئ
 تقرتحه 

 :حييى. د

شكرًا يا إسالم، لكنىن أرى أن تعتعة يوم السبت وهى الـىت
تظهــر الحقــا يــوم األربعــاء ىف الدســتور، تكفــى ىف املرحلــة

فهو مفتوح ىف بريـد يـوم احلالية، أما النقاش ىف أى شئ جاٍر
اجلمعة، رمبا نرى أن نفتح الباب ألسـئلة مباشـرة ، أو آراء

 حرة قصرية، حىت لو مل تكن متعلقة بنشرة بذاهتا،

 ما رأى بقية األصدقاء؟  
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****

 عودة إىل رامى

 )صالة/فقه احلب (رامى عادل. أ

 من وحى غرفتك وغمامه،

 ابتسامتك، جتلى صبحك وعلى وجهى اشرقت 

 ،فؤادى يرفرف جبوارك 

 .حتجبىن واجنحتك 

 :حييى. د

هكذا يا عم رامى صدق ظىن، أنت تلعب ىف املوقـع براحتـك،
 ؟"دمعتان"أال يكفيك ما جرجرتنا إليه من نشر 

أنت تتجول بني أشعارى غري املنشورة بالذات، وأنا ضـعيف 
أمام شطحاتك، مث هاأنـت تعـود فتعـرض تـداعياتك اآلن علـى

آر أن قصيدة فقه احلب، نشـرتقصيدتني مل تنشرا هنا بعد، أتذ
آلها ىف نصف الدنيا يوما ما، لكنىن ال أذآر مىت، وقـد أعيـد

،"صـالة "نشرها ىف هذه اليومية إآراما خلاطرك، أمـا قصـيدة   
 فهى أآثر إجيازاًَ وحتديا،

 ولست متأآدا إن آانت تصلح للنشر هنا أم ال، 

 .دعنا ننتظر 

**** 

 )النورس العجوز (رامى عادل. أ

 يعد التحليق مفيدا،مل 

 العلو الشاهق حيبسىن، 

 ضالالتى تشلىن، 

 ..... واهللا يسكن امل ضلوعى، 

 :حييى. د

 قف باهللا وانتظر نشر القصيدة يوم األثنني القادم،

 مث ننشر باقى تداعياتك 

**** 

 )حلظة صمت(رامى عادل . أ

 اجابت، متكنت،

 امعنت ىف النظر، 

 الم،جوف الظ صورة اللقاء اخلاطف ىف 
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 . ما صار ىب. لكى ترىفتحت عيناها 

 :حييى. د

 قدمية، أقصد النشرة وليس آالمك،

 الىت مل تنشر،" املقامة"آسف لعلك تقصد  

 ! الىت نشرت هنا" صمت"حسبت ألول وهلة أنك تعىن قصة  

 "!خلبطتىن"اهللا يساحمك 

 وإىل اللقاء
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All Interventions: The Man & Evolution FORUM Messages 
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حولنـا، وبنـا، وعلينـا، ضـد هـذا:ضد آل اجلارى حـاًال  
:الواقع املؤمل املزعج املنذر املخيف، أطلت علّى عيـون مصـرية  

آل تلـك العيـون. طفلة، وشاب، وفالح، وعامل نظافة، وجمنون
ال تروَنـه أيهـا "شـٌئ مـا  هناك " ...":لكن"و... ،"ال"قالت 

هـذا. فس الكلمات قيلت ىف نفـس اللحظـة  ن. العميان اجلبناء
حمجبة اختـارت أن" خواجاية"الشئ ليس جديدًا علّى، مسعته من 

تعيش ىف مصر جدًا، فهمته منها دون أن تقوله ردا على تعجـىب
،"هكـذا "من أا ترتك بالدها احلرة جدًا، لتعيش معنـا، وحنـن   

وتقشـفورأيته ىف شعر األبنودى، وتشكيالت وتاريخ أمحد نوار، 
وصوفية رمضـان بسطاويسـى، وابتسـامة وقبلـة هالـة عـزب،
وتعقيبات وحضن هالة منر، وطيبة غبـاء إبـراهيم السـهران،
ونبض شعر عبد الصبور، وآالم ابنته، وىف آل جنيب حمفـوظ،، وىف

، وىف أمانـة حـافظ"جـدى "وهى تناديىن ألول مـرة  " نور"صوت 
وصوت دّقات حذاء عزيز، وىف طفولة واندفاعات ابراهيم عيسى،

حممد الرخاوى، ورقـص وغنـاء أطفـال األوبـرا،" هَنَا"آالآيت 
ومثابرة وذآاء خالد صقر، وعناد وتدين مهـا عصـام، وعنـد

على الناصية، وىف ِحجر ثوب زوجة البواب، وىف" اخلضار"بائعة 
لؤم منادى السيارات، وخبث الولد الشقى يبحث عـن آرتـه ىف

حفيف احتكاك هذا الشىء على طول آلآما مسعت . شرفة جارتنا
الطوابري، وىف جوف أنني األطفال يتقلبون جوعا قبل أن يغلبهم

موجـودا" هـذا الشـىء  "هل مـازال  : النوم، سألت نفسى سرا
 حقيقة، أم أنىن أصّبر نفسى؟

شىُء ما ىف داخل داخل هذا الشعب يدعو للحمـد والتفـاؤل
نفس الشئ الذى أطـّل برغم آل اجلارى، والذى سيجرى، نعم هو

"علّى من تعقيبات وتساؤالت، وتـداعيات األصـغر علـى نشـرة     
اليومية ىف املوقـع اخلـاص ىب،  وهـو الـذى" اإلنسان والتطور

رأيته ىف عيون بعض املصريني ىف اخلارج حـني تطـول هبـم الغربـة
وهو الذى جيعـل مرضـاى يثقـون ىف أىن أصـدقهم،) اجليل األول(

 "!.ما.. هذا الشئ الـــ فيصدقوىن، هو نفس

 !!ال يا شيخ؟
أعرف ما ميكن أن يصّوب إّىل حاال من قذائف، تتـهمىن أنـىن ال

 أدرى ماذا جيرى ىف قاع اجملتمع، وأنىن أجلس ىف برجى العاجى 
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أآتب هذا الكالم، سوف ّمتر القذائف األرحم جبوارى دون أن
تصيبىن وهم يفّوتون ىل باعتبار أنىن أهذى أو أحلم، أو لعلها

بالطيبة أو بالغفلة أو باخليبة: شفقة حانيةتصفىن ب
، ألتفرغ"اَهلّم ألصحابه"... البليغة، وهى توصيىن أن أترك  

جملانيىن الذى يبدو أم أعدوىن، لكن آل هذا ال ينجح أن حيول
 ".هذا الشئ الـ مًا"بيىن وبني أن أظل أرصّد 

أعرف أننا شعب يتصف بالكسل، وأننا ال نعمل حىت وإن آان
غلبنا يـذهب للعمـل يوميـا، وأننـا ال حنـرتم األرصـفة، والأ

إشارات املرور، وأننا نعـيش بالتقريـب، ونـادرًا مـا حنـرتم
االختالف، وأننا حنكم على بعضنا البعض بسرعة وسهولة لدرجـة
ال تسمح بتبادل أية آراٍء حقيقية، وأننـا حنـب االعتماديـة،

صغري  بعلبة سـجائروحنذق آيف نالعب احلكومة من أول املوظف ال
مالربورو، حىت املسئول الكـبري الـذى بيـده خـرائط األراضـى

للتسقيع، وهو يفّوهتا  للحيتان من حتت املكتـب، أو"القابلة 
ىف لقاء خاص، بفندق مخسة جنـوم، وهـو حيمـل حتـت إبطـه أيضـا

أعرف آل ذلـك،. الدليل السرى حلرآية  البورصة هذا األسبوع
آيـف يسـتطيع أن. يالحقىن" ما... لـ الشئ ا"لكن  يظل هذا 

 !!يظل ىف موقعه هكذا خمرتقا آل ذلك؟ 

أعرف ما آل إليه التجهيل املتمادى املسمى التعليم، آما
أعرف أين موقعنا من البحـث العلمـى احلقيقـى، ومـن صـراع
التكنولوجيا، أعرف ما وصـل إليـه هتـريج اجلامعـات، وضـعف

عرف قانوننا اخلاص خبلـوداالنتاج، وتشويه الدين ولفظنته، أ
الفراعنة على الكراسى، واملساجني ىف الزنازين، أعرف ما وصل
إليــه تــوحش األثريــاء وجشــع االحتكــار، وتــرويج التبعيــة

الشـئ"ملاذا مل خيتف ذلـك   –لألسف  –واالستسالم، لكنىن ال أعرف 
 !!!وراء آل هذا". ما ...الــ 

 وبعد

 تسـمح ىل إال أن أآمـلاملساحة حمـدودة واحلمـد هللا، وهـى ال   
 .بقَسـم صادق وشهادة تربئة: التعتعة

أما الشـهادة فهـى أنـىن أعـرف إمسـى، وأنـىن أآتـب اآلن
األسبوع، وأننا ىف شـهر مـايو، ومل يبـق علـى مخسـة" تعتعة"

سوى أسـبوعان، وأن اجلنيـه هـو أقـل وحـدات" اجمليد"يونيو 
تغري، وأنىنالعملة املتداولة حاليا، وأن رئيسنا باق حىت لو 

 .أعترب اليأس رفاهية الكساىل، وخيانة املنسحبني

أما القَسـم الصادق، فهو أنىن أقسم بـاهللا العظـيم ثالثـا
أنىن رأيت وأرى هذا الشئ بعيْنـى رأسـى موجـودا غصـبا عـىن

ىف يـوم مـا، ليفـرض نفسـه" بنـا "وعنك، وأنه سوف يتجلـى  
 .علينا

 !!هل عندك مانع؟
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سنة آنسة الرابعة من 39هى عيانة  :منصور محدى.د
 أربعة، بتشتغل مدرسة ىف حضانة 

 وبعدين؟  :حييى.د

هى آانت هنا السنة اللى فاتت، قعدت ىف :منصور محدى.د
يا دلوقىت بقاهلا سنة وشهرين بالظبط املستشفى شهرين، هى معا

 هنا وّال ىف العيادة  :حييى.د

هى آانت هنا ىف املستشفى حتويل حضرتك، بعد :منصور محدى.د
 ما خرجت شفتها هنا شوية، بعدين ىف العيادة

 فاآر أعراضها  :حييى.د

طبعا، آان فيه شكوك ومراقبات، وأصوات :منصور محدى.د
ومنتظمة وبدأت شغل بعد ما خرجت وآله، هى بتيجى آل أسبوع

هو السؤال هى دلوقىت أخوها. من املستشفى والدنيا ماشية آويس
 .سنة متجوز من أملانية وعايش هناك 20ىف اخلليج بقاله 

 وهى عايشة مع مني هنا  :حييى.د

 هى عايشة مع والدهتا هنا ىف مصر  :منصور محدى.د

 ووالدها؟  :حييى.د

 متوىف والدها  :منصور محدى.د

 عايشة مع والدهتا لوحدهم: حييى.د

 أيوه  :منصور محدى.د

 السؤال؟ فني السؤال: حييى.د

هى دلوقىت بتسألىن أخوها عارض عليها إا: منصور محدى.د
تسافر معاه اإلمارات وتعيش معاه فرتة، وأنا مزنوق بصراحة،

 أنا خايف 

 هىَّ بتيجى بإنتظام؟  :حييى.د
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 جدا، آل إسبوع  :منصور محدى.د

 لوحدها  :يىحي.د

 لوحدها  :منصور محدى.د

 ما عرضتش عليها أى نشاط تأهيلى مع ده؟ : حييى.د

)العالج اجلمعى(هى آانت رافضة اجلروب،  :منصور محدى.د
 ورافضة أى أنشطة تانية خبالف العالج النفسى 

 طيب، السؤال بقى؟ : حييى.د

هى دلوقىت أخوها عارض عليها إا تسافر :منصور محدى.د
 مارات معاه وجييب هلا شغل اإل

 وتقعد فني؟ :حييى.د

 تقعد معاه  :منصور محدى.د

 مراته بتشتغل؟  :حييى.د

 أيوه مراته بتشتغل  :منصور محدى.د

 عنده عيال؟  :حييى.د

أل هى دى مراته التانية، وهى أملانية، :منصور محدى.د
 وحامل، واألوالنية هنا ىف مصر

 معندوش عيال هناك؟ :حييى.د

 له أوالد بس عايشني هنا ىف مصر مع أمهم  :نصور محدىم.د

 هو طلق األوالنية؟  :حييى.د

 أيوه  :منصور محدى.د

 عمره آام : حييى.د

 سنة 45حواىل  :منصور محدى.د

العيانة بتاعتنا هلا إخوات تانيني غريه؟ أنت قلت: حييى.د
 هى واحده من أربعة وهى األخرانية، واألخوات فني 

التانني عايشني هنا ىف مصر ومتجوزين :منصور محدى.د
 وعايشني لوحدهم 

 .طيب، أنا آسف، حندد السؤال تاىن :حييى.د

السؤال أخوها عارض عليها إا تسافر: منصور محدى.د
 معاه اإلمارات 

 تشتغل؟  :حييى.د

آه، يعىن، هو ماحددش أوى الشغل بس قال :منصور محدى.د
عشان بس هو عالقاته آتريهلا تعيشى هنا وندور لك على شغل، 

 سنة ىف اإلمارات يعىن  20هناك، هو بقاله 
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 يعىن عرض عليها تسافر تشتغل  :حييى.د

 آه : منصور محدى.د

 وتقعد معاهم ىف نفس البيت !! آه: حييى.د

 أيوه تقعد معاهم ىف نفس البيت  :منصور محدى.د

 البيت مكون من آام أوضه  :حييى.د

 هى فيال آبرية  :منصور محدى.د

تسافر وال متسافرش، مش آده؟: سؤالك بقى حتديدا :ىحيي.د
 إنت رأيك أيه؟

 هى عايزة رأىي ورأى حضرتك : منصور محدى.د

 أنا شفتها أخر مرة إمىت؟  :حييى.د

 ال، من فرتة طويلة  :منصور محدى.د

طيب وهى عايزة رأى حضرتى ليه؟ إيش عرفىن أنا :حييى.د
 نا رأيك أنت األول؟ ما قول ل! أيه اللى حصل ىف السنتني دول

 هو أنا خايف من النكسة ىف أى حلظة  :منصور محدى.د

 وبعدين؟  :حييى.د

 هى يعىن عندها بصرية آويسه باملرض  :منصور محدى.د

 وإيه يعىن، إنت قلت هلا حاجة؟ قلت هلا رأيك؟ :حييى.د

أنا قلت هلا أنا موافق على سفرية قصرية :منصور محدى.د
 تشتغل هناك أل لكن إا تعيش هناك و

 طيب خالص، عايز مىن إيه؟ :حييى.د

بالنسبة ىل أنا، هوا انا ّىل حق أقول آده: منصور محدى.د
 على طول؟ 

 !هو أنا حاعرف أآرت منك :حييى.د

 ماهى زنقتىن ىف ده، عايزة رأينا احنا االتنني :منصور محدى.د

 زى ما تكون ما أقتنعتش برأيك :حييى.د

 نا َنفْسى ما أقتنعتش برأىي ميكن أ :منصور محدى.د

 آرت خريك دا مهم جدا، انت رأيك متسافرش ليه بقى؟  :حييى.د

 ألن هى تقريبًا مش ملتزمة بالدواء  :منصور محدى.د

بس آده؟ ما فكرتش ىف الست اللى هناك األملانية :حييى.د
 حايكون موقفها إيه 

 فكرت : منصور محدى.د
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ال مستقلة؟طيب هى حاتقعد معاهم ىف نفس البيت، و :حييى.د
 واألملانية دى أسلمت وال أل 

 أل : منصور محدى.د

 إحتجبت وال أل : حييى.د

أل، مش ضرورى ىف املكان اللى هّم فيه إا :منصور محدى.د
 تتحجب 

طيب البنية دى حاتسافر تقعد مع واحده أملانية :حييى.د
سنة، وماجتوزتش، وآانت داخل 39ىف نفس البيت وهى عندها 

سى، بعدها عالج نفسى سنتني بانتظام يبقى إجابتكمستشفى نف
مرحليا صحيحة يا أخى، حسبتها على قد املعلومات اللى عندك

 صح، إيه اىل شاغلك؟

 أنا افرتضت إن أخوها جدع  :منصور محدى. د

مهما آان أخوها حسن النية احنا الزم نتقمص آل :حييى.د
قرارات األطراف، صحيح احنا ما بنديش أوامر، وال بنتخذ

بدال العيان، لكن احنا ىف جمتمع فيه الطبيب والد،
ماعندناش أوهام احلرية السايبة واحلياد املستحيل، إحنا
نقول اإلقرتاح املوضوعى، وده مش اية املطاف حىت لو ما مسعتش

 الكالم

يعىن صدقت وسافرت وفشلت، ترجع يا أخى، ونّكمل، أو
 .نبتدى من أول وجديد، إيه يعىن

الزم نتأىن شوية على ما" أملانية" ان إحنا ملا نقول مث 
60، مش ميكن األملانية أحسن من "إملانية"نعرف يعىن أيه 

مصرية، مث أنا سألتك سؤال شديد األمهية بالنسبة ىل اللى هو
حكاية حتسافر حتشتغل وال أل، إذا آانت حتسافر حتشتغل، ودا

يبقى خري وبرآة أناأخوها و وميكن هّوا أبقى هلا من أمها، 
أظن إنك ألزم حتط دا ىف اإلعتبار، تشكر أخوها بينك وبني نفسك
وبعدين ماحنكمش على خوجاية جملرد إا خوجاية باللى ىف خمك،

 .وبعدين نكمل حساباتنا واحدة واحدة

أنا آنت متخيل إن هى اللى حتشك إن هو :منصور محدى.د
 حاخيدها علشان ترىب البنت 

 ت؟ هو فيه بنت؟بن :حييى.د

 اللى ىف بطن مراته، هى حامل ىف بنت  :منصور محدى.د

لك حق ختاف من أى استعمال صريح أو غري صريح، :حييى.د
ميكن الست األملانية ما بتفكرشى آده، لكن مانضمانشى إيه
اللى جوه أخوها، وال حىت هْو، جيوز مايقدرش يعرف إيه اللى

أنا مش متأآد، مث الزم تفكر  جواه، هل حيصارح نفسه وال أله،
ّمها اخلواجات حيستحملوا وضع زى ده أزاى وحلد أمىت؟ أنا ما
اقصدش تعميم يعىن، ولكن الست دى ميكن تكون طيبة تروح القطة

 الصفقة بتاعة جوزها حىت لو آانت ال شعورية، وترفضها، 
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وتبقى قلقانه على بنتها وعلى أخت جوزها، خّلى بالك
يا ترى عارفة تاريخ أخت جوزهااجلماعة دول مش زينا، وهى 

املرضى، ويا ترى بتعرف حتب اللى خارج دايرهتا، ما نقدرش
 .حنكم

 .يعىن نعمل إيه؟ :منصور محدى. د

سنة، ودول ناس 39مث خّلى بالك سن املريضة  :حييى. د
متجوزين جديد وآالم من ده، والست خواجاية إديىن عقلك إيه

قى، آل ده بيوضح لنا إيهاىل حايتحرك ىف البنية بتاعتنا ب
 اىل خالك تقول ماتسافرش 

 يعىن أنبهها على احلاجات دى :منصور محدى. د

يعىن، بشكل أو بآخر تشاور من بعيد، وإذا أصّرت :حييى. د
 إا عايزة تقابلىن، تقابلىن، أنا موجود

 بس آده انا اختذت هلا القرار :منصور محدى. د

خيرتقوه  م القرار ومهااختذ هل مش قوى يا أخى: حييى. د 
أنت تقول، اللى يرضى ضمريك من واقع علمك، آأا بنتك أو
أختك، إنت أب، مش قلنا الطبيب والد مسئول وهى من حقها
ما تسمعشى آالمك وأدى أحنا حانشوف، لكن قل ىل هّوا مافيش

 .فرصة تقابل أخوها قبل ما نقرر ائى

 مش عارف :منصور محدى. د

 .، شوف لنا احلكاية دىيعىن :حييى. د

 شكرًا. حاضر :منصور محدى. د
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26I05I2008א

 )؟(אא−269

 :مقدمة

 !!هذا يوم إبداعى اخلاص

 اتفقنا؟ 

،)262عدد  2008/ 19/5" (دمعتان"بعد ما أثارته قصيدة 
بريدوما أتاىن عليها من تعقيبات وتداعيات نشر بعضها ىف 

انتبهت إىل وعدى أن ،)626، عدد 23/5/2008(اجلمعة املاضى 
)23/5/1996(أنشر القصيدة الىت سبقتها مبا يقرب من عام 

بعد أن اقتحمها االبن رامى أيضا، دون ،"النورس العجوز"
مث عقـّب عليها بطريقته قبل أن تنشر، فجّر! استئذان، أحسن
 رجلى إىل نشرها،

 .شكرا يا رامى وآفى مؤقتا 

 حينها يفيدىن ىف إنارةنشر قصائدى القدمية املؤرخة ىف
 بصريتى للنظر فيما حدث منذ آتابتها حىت اآلن بشكل أو بآخر،

أين هذه الكهولة الىت جاءت: مثال، أنا أتساءل اآلن  
سنة، وأين موقع 12وقد مرت عليها ) بعد املعاش(بالقصيدة 

 ؟"ما عاد يستطيع، ما عاد يستطيع": آخر القصيدة الذى يقول

العجز بصدق مسئول قد يكون إعالنًاأآتشف أن إعالن  
 .ضمنيا بقبول التحدى، ليس حتدى الزمن، رمبا حتدى العجز

 "وِهزة مفاجئْه" 

 وجنمةٌ  مباِغتْه،

 " وطفلُة مشاغبْه

 .......... 

َوإَذا اَألْرُض* َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت * ِإَذا السََّماُء انَشقَّْت " 
َيا* َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت * ا ِفيَها َوَتَخلَّْت َوَأْلَقْت َم* ُمدَّْت 

 ".َأيَها اإلنَساُن ِإنََّك َآاِدٌح ِإَلى َربَِّك َآْدحًا َفُمالِقيِه

 "فعاد يستطيْع"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــىـــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2122
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 "وَعَاد يستطيْع"

 .احلمد هللا 

**** 

 :القصيدة

 النورس العجوز

 اللعوْب   مساِئها ىف    التحلُيق أًكنـِى 

 بالدؤو جناِحَى  أكِنى 

  الصالبْه    توّدع وصخرِتى 

 تنكسر   ال   لكّنها  

.......... 

 والدى   أريُد

  وبيىن    بينها   حيول   أريده

  قيدى،    يفك   سجَّانا   أُريد

 حّرا   أضيُع   ال   األقَفال   يُِِـحكم   إذ  

  :تراىن   الىت   حضن ىف    أنام   أن   أريد

    أنا   آما 

 بُعشـَّـِه       الئذا     صغريا   فرًخا   

    حيَسُبون   حيث األعاىل  ىف    ال

      أصال   َيِطر   فلم   ريُشُه   بعُد   ينُم   مل

 القساْه   أيها   السماء ىف    عنه   تبحثون   فكيف

 أريد َمْن تراىن فاحتا منقارَى الطرّى

 الُقُط من منقارها احلناَن واألماَن احلياْه

 أنطوى حتت اجلناْحأريد 

 أعرب الفياىف دون أن أحّلْق

 خيزرانة   أريد

 حدودي   هبا أرى  : تفيقىن

 َقتلي   دون   حيول   جالدا   أريد

 ذاِتـى   وهم   وْسـَط   أضيُع يأىب   

 األآذوبْه   صّدق   غريٍر     طفل على    تضحكوا   ال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــ"  يــــوميــــــــا "   2123
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 ،مسائهاىفترتآوهختدعوه ال

  . اخلفّية   املشانُق   آأنه   أيديُكُمو ىف    واخليط

 "أراْد"  بأنه   تزعموا   ال   

  ، يسبقْه     والسراب ،  الصعوِد   لــُـعبة   أكْتـُه   قد

 خيُنـقْه   والفراُغ ،  الدُّوار   يغمُره

   - أرضكْم   فوق   ُحيطَّ   أن   آن   قد

  . آهال   ترمجوُه   ال 

  َزى،معـ   دون   تدفنوه إْن َحّط 

  . حّيا   بعُد   وهو   الديدان   تأآله

 يعوْد   لن   ال

 ُمشرعة   الرماح   أسنة

 والقلوب   األرض   وجه   متأل

 ضائعا   الفوق   فوق    يظّل   أن   إال   يبق   مل

 يذوْب   يُشّده   ما   وآلُّ  

 الضياْء ىف       السماء فتختفى 

 الغروْب ىف    الضيُاء وخيتفى 

 واملساْء   الصباح   دوائِر ىف    توهي

 معاِندا   صاعدا    التحليَق   يواصُل   

 : لكّنه

    يسـتطيع   عاد   ما 

 يستـطيع   عاد   ما  

  

 

 

 1996/ 23/5  :اإلسكندرية
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27I05I2008א

א−270 א ""א

 تعليقبدون
 : مقدمة

جاءت االستجابات على لعبة الكراهية سريعة دقيقة وختطى
 .عددها احلد األدىن الذى اشرتطناه فوجبت املناقشة

مازلنا ىف مرحلة التجريب هذه نأمل أن تتاح الفرصة لنا
من خالل أراء من شارك باإلجابة أو بالقراءة أو بالنقد أن

من–يما بيننا، والىت نفحص بعض القيم واملفاهيم الشائعة ف
أصبح لدينا إزاءها أربعة مصادر متكاملة - خالل هذا التجريب

 : نعددها على الوجه التاىل) بشكل أو بآخر(متجادلة 

إْذ نتذآر ما شاع ىف أذهاننا َقْبال عن القيمة: أوًال
إن الكراهية شىء: املتداولة، مثال بالنسبة للعبة اليوم

البد أن نكره األعداء البشعنيسىء على طول اخلط، أو أنه 
فقط، أو إنه إذا آره طبيب مريضا فإنه يعجز أن يساعده أو

أميمة. هذا التحدى هو ما بدأت طرحه بأمانة د(يعاجله، 
فتح باب االستشارات املهنية مث جعلنا نتطرق رفعت وهو الذى 

، أو أن املفروض أالنكره األقربني، أو)إىل فحص الكراهية هكذا
 . إخل)...وبالذات الوالدين(رب األقا

من خالل ما جاء ىف الربنامج املسجل واملوجود:  ثانيًا
باملوقع صوتًا وصورة، إْذ قد نعود ملناقشة نفس املفهوم الذى
نطرحه حاليا آما مت تناوله ىف الربنامج آتابة إذا لزم

  صوتا وصورة ىف املوقعاألمر، وقد نكتفى بوجوده 

من خالل نشر االستجابات التلقائية الىت تصلنا: ثالثًا
بعد نشر نص اللعبة بالعامية املصرية والعربية الفصحى قبل
أسبوع على األقل، وهى الىت ننشرها اليوم دون تعليق آملني

شاركأن حنقق بذلك هدف أن تظهر صورة، أو رأى، أو موقف امل
دون تقطيع، لعل القارئ يتعرف على) على بعضه(آامال 

القيمة املطروحة من خالل تفرد شخص واحد تربع أمينا مشكورًا
 أن يستجيب هلا دون أدىن تعليق من جانىب، 

ىف هذه املرحلة قد حيقق امتناعى عن التعليقوقد رأيت أن 
 :فائدتني على األقل
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أن أستبعد احتمال تصور أنىن أقوم: الفائدة األوىل
بالتعقيب على شخصية معينة من خالل هذه العينة احملدودة الىت

ناهيك عن تصور التفسري(تفضل صاحبها بالكشف عنها 
األمر الذى أجتنبه، وطبعا أعجز عنه، بل وأرفضه) والتحليل

 مىن أو من غريى،

فهى أال أفرض رؤيىت ابتداًء على:  الفائدة الثانيةأما 
ئ من انطباعات تلقائيةما ميكن أن يتكون عند القار

باعتباره قادرا على التعامل مع النص األصلى حيث أعتقد
 " . القارئ العادى هو ناقد بالضرورة"دائما أن 

بالنظر فيما سوف نطرحه وحنن نناقش نفس القيمة: رابعًا
بعد ذلك ىف يومية مستقلة من خالل مجع استجابات املشارآني على

رد رأى على آل لعبة واحدةآل لعبة معا فيصبح النقاش جم
تلو األخرى من خالل املشارآني فيها، وليس رأيا ىف شخصية

 املشارآني من خالل اللعبة، 

:وهذا ما سوف حناوله غدًا بالنسبة هلذا املوضوع
 . الكراهية

وإال، فنحن ىف. فإذا جنحت التجربة دعونا نتبعها ونطورها
 . انتظار أى اقرتاح معدِّل أو معرتض

 : أسامة عرفة. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 الزم أتعود على استحمال الشعور بالكره للمحبوب...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2(
 إن اللى حيب الزم يكره...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره) 3(
 اللى حببه أبقى حببه...

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن) 4(
 أبقى متام...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا) 5(
 وميكن خايف أتكره بأخاف أشوف آراهيىت للناس...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 أنه يشوفىن جايز حيبين...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه،) 7(
 ماأقدرش أحبه...أنا

أنا آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن،) 8(
 أبطل أظلم نفسي...لو باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9(
 أنانيىت...آويس، وده ميكن عشان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـوميــــــــا يـــ"   2126
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عشان، ..ولية الكرهيتحمل مسئ اللى عايز يكرْه )10(
 مسئولية آده أنا شايف إن احلب مسئولية والكره

 * * * * 

 أمحد عثمان. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 حباول افلفص واالقى ليها حل...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2(
 ان اللى قال آده عمره ماحب...

مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره بصراحة) 3(
 باخاف وابقى عايز اطمن على الشخص ده ...

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن) 4(
 ابقى ماشى احلال...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا) 5(
 مش ضامن...أصل انا 

 ما يعرفىن بابقى ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري) 6(
 أنه اختانق معاه...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه،) 7(
 ما اقدرش اعمل آده...أنا

أنا آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن،) 8(
اصرب واآمل ىف الصح والفت النظر ...لو باآره الظلم بصحيح

 للجارى

اقدرشى أآره حد اعرفه  ماأنا بيتهيأ ىل ساعات إىن) 9( 
 ان ده حته من الشخص بس مش الشخص...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه )10(
 بكره برده ..  آده أنا

 * * * * 

 مدحت منصور. د

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان) 1( 
 .حباول مااآرهش حد...آده

 اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2(
  .اللى حيب قوى هو اللى يكره قوي...

اآره بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا) 3(
 .حباول أشوف...

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 .أبقى أآرت واحد بيحب...أنا آدا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�سـ"  يــــوميــــــــا "   2127
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بده، أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى) 5(
 .حباول أخيب...صل انا أ

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 .أخنقه...ِنفسى

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىت) 7(
 .حباول أشوف قبل مااآره ...أنا

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا) 8(
 .آنت عملت حاجه...باآره الظلم بصحيح لو

حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره) 9(
 .شفته...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..الكره اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية) 10(
 .هبرب من الكره...آده أنا

 * * * * 

   مشرية أنيس. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 ةهأتلخبط أآرت ما انا متلخبط...آده

دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى) 2(
 ان الكره ده حاجة عادية وانسانية قوى...

آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره بصراحة مش) 3(
 اآره جبد قوى...

إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن إللى بيعرف يكره، هوه) 4(
 حبب قوى قوى وجبد...آدا أنا

آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا ميكن باآره ناس )5(
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...أصل انا 

باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ملا) 6(
 أخنقه...ِنفسى

عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىت اللى بيكره) 7(
 بيتهياىل ميكن صح...أنا

وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا آره الظلم) 8(
 هأقوم وأقول وأغري...لو باآره الظلم بصحيح

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه) 9(
 بقرب منه وبشوفه جبد...عشان آويس، وده ميكن

، عشان..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 عايزة أبطل أآره واتلهى ىف نفسى شوية...آده أنا

 * * * * 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   2128
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 مروان اجلندى.د

 ضبط نفسى باآره حد باحبه، عشانأنا باخاف ا) 1( 
 .ده بيخضىن قوى وبيلخبطىن...آده

 إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل) 2(
 عشان أحب الزم أآره...

ممكن...اآره  بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا) 3(
 .أبعد وأنا متضايق

لوميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا ) 4(
 الزم أراجع الكراهية جوايا...أنا آدا

بده، أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى) 5(
 .ميكن ما أستحملش الكره...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 .اعرفه بيا وهو حر ىف رأيه بعد آده...ِنفسى

فسه، دا حىتاللى بيكره عمال على بطال دا بيكره ن) 7(
 .لو عملت آده باحس إىن لوحدى ...أنا

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا) 8(
الزم أحاول أعمل حاجة لنفسى عشان...باآره الظلم بصحيح لو

 أقدر اتصرف

حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره) 9(
 .لكره بصحيحأنا مش فاهم معىن ا...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..الكره اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية) 10(
 .بأراجع نفسى األول...آده أنا

 * * * * 

 إسالم أبو بكر. أ

اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان أنا باخاف )1( 
 اخاف احس باالنانيه...آده

حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه) 2(
 جداانه شئ سخيف ... 

...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره ) 3(
 نوع من احلب شكل ضمىن يعىن

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 حاجة غلط عندي فيه... آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،) 5(
 مش بشوف ان ده بيحصل معايا... انا  أصل

يعرفىن بابقى ا باحس إن حد بيكرهىن من غري مامل) 6(
  اسئله ليه؟... ِنفسى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2129
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بيكره نفسه، دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا) 7(
 حمبش اعرفه... أنا

وفْعل، قلته أحسن، أنا آره الظلم وبس من غري غضب) 8(
 مكنتش ظلمت نفسي... لو باآره الظلم بصحيح

اعرفهبيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد  أنا) 9(
 مظلموش...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 اآره ابدا ابدا مبعرفش... آده أنا

هكذا اآون انتهيت ولكن ىل سؤال لو قلت لك ان نفس
اجاباتى ىف الفصحى ستكون مرادف اجاباتى للعاميه ماذا

 سيكون الفرق اذن؟

يوميه بالفصحى تعجبت جداوجدتك تعرض ال ايضا عندما
هى اقرب حيث اىن على اعتبار ان هذا تصورى ان العاميه

الطرق الستخالص ما بالعقل الباطن وهل انا على حق ولو آنت
الفصحى ولو مل اآون على حق فأريد ان افهم ىف اذن ملاذا

 ... احلالتني

 * * * * 

 :مجال الرتآى. د

ص أنا نعرف أنينشعر باخلوف لو حسيت أني نكره شخ) 1(
حناول باش نسرتجع صفاته الباهية باش نتغلب حنبه وعلى هذا

 .على هذا اإلحساس

وهلذا أسعى أن أستذآر صفاته احلسنة(  : الرد بالفصحى
 )ألسيطر على هذا اإلحساس 

أنا يظهريل هذه؟؟؟"اللي حيب ما يكرهش"شنية حكاية   )2(
 .اللي ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده

أنا خيّيل إّيل أن الذي ال يدرك الكره(    :الرد بالفصحى
 )ال يدرك احلب

آيف نكره مابصراحة موش آل آره، آره، أنا شخصيا   )3(
 . وما نكونش قاسي  نكرهش بشدة و حناول باش ما حنقدش

أنا شخصيا حني أآره ال أآره بشدة،(  : الرد بالفصح 
 )حماوال قدر جهدي جتنب احلقد والقسوة

ميكن إللي يعرف يكره، هو اللي يعرف حيب، لو آان  )4(
  أنا من الطبيعي باش مرة نكره و مرة حنب  احلال هكا

فأنا من الطبيعي ... إذا األمر آذلك(  : الرد بالفصحى
 )ان أحب مرة و أآره أخرى

أنا ممكن نكره برشة ناس، لكن صعيب علي باش نعرتف) 5(
 . بش هذه الصفة تكون فّيهأنا ماحن هبذا لروحي على خاطر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2130
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ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر(:الرد بالفصحى
 )الكره من صفاتي 

وقت اللي نشعر اللي مث شكون يكرهين من غري ما  )6(
 . راك غلطت يف حقي :يعرفين، نشعر آأني حنب نقول له

أنك: أشعر أني أريد أن أقول له(    :الرد بالفصحى
 )أخطأت يف حقي

لوقت من غري ما يفرق، الزم هواللي يكره طول ا  )7(
أنا دميا حناول نتحكم يف مشاعر الكره يكره روحوا، على هكا

 باش ما نظلمش غريي و ما نظلمش روحي 

فأنا إذن أعمل غالبا على التحكم يف(  : الرد بالفصحى
 )مشاعر الكره حىت ال أظلم غريي وال أظلم نفسي

ا نغضب و إالمامثاش فايدة باش تكره الظلم من غري م  )8(
نتخذ موقف منوا، لو أنا يف احلقيقة و الواقع نكره الظلم،

 آنت عّبرت عما يدل عن رفضي لبلو 

 )آنت عربت مبا يدل عن رفضي له (  : الرد بالفصحى

أنا يستخايلي ساعات أني ما جنبش نكره حد نعرفه  )9(
 . رمبا يعود هذا لتقديري واحرتامي ليلو بالباهي على خاطر

 .)رمبا يرجع هذا إىل تقديري و احرتامي له(   : بالفصحى الرد

اللي يسمح لنفسه باش يكره حد، و اللي حيب يكره،  )10(
أنا حناول باش ما يلزموا يتحمل مسؤولية الكره، و هكا عالش

 . نكرهش قد ما نستطيع و إذا آرهت حناول باش ما يظهرش علّي

قدر  رهو هلذا أجتنب مشاعر الك(   : الرد بالفصحى
 املستطاع و إذا آرهت أحاول أال يظهر علّي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2131
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 لعبة بلعبة

 )ليس حتليًال أو تفسريًا(

 : مقدمة

من" مفهوم الكراهية وطبيعتها"وعدنا أمس أن نناقش 
هو جمرد -آما ذآرنا-ارآني األفاضل، واألمر خالل استجابات املش

اجتهاد حمدد بشأن القيمة املْطروحة وليس بشأن شخصية املتطوع
املشارك، وإن آان البد من االعرتاف بصعوبة الفصل بني هذا
وذاك، لذلك نعود ونؤآد أن اهلدف األساسى هو تقليب املفهوم

 دة النظر، املطروح على وجوهه املختلفة، حتريكا للنقد وإعا

"جمرد رأى"إن الرأى الذى سوف جنتهد ىف تقدميه هو دائما 
حيتمل اخلطأ والصواب، آما البد أن يتصف بالقصور واالختزال، وهو

 .شكرًا. ليس تفسريا وال تأويًال وال حتليًال : أبدا - مرة أخرى –

**** 

 اللعبة األوىل

 ...أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده 

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: أسامة عرفة. د
الزم أتعود على استحمال الشعور بالكره...عشان آده

 للمحبوب

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، :أمحد عثمان. د
 حباول افلفص واالقى ليها حل...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: مدحت منصور. د
 .حباول مااآرهش حد...آده عشان

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: مشرية أنيس. د
 هأتلخبط أآرت ما انا متلخبطة...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد :مروان اجلندى. د
 .ده بيخضىن قوى وبيلخبطىن...آده باحبه، عشان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و الت"  يــــوميــــــــا "   2132
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اضبط نفسى باآره حد أنا باخاف:إسالم أبو بكر.أ
 باألنانيةاخاف احس ...باحبه، عشان آده

نشعر باخلوف لو حسيت أني نكره شخص أنا :مجال الرتآى. د
حناول باش نسرتجع صفاته الباهية نعرف أني حنبه وعلى هذا

وهلذا أسعى : الرد بالفصحى( .باش نتغلب على هذا اإلحساس
 )أن أستذآر صفاته احلسنة ألسيطر على هذا اإلحساس

 : املناقشة

صفة عامة أن هذا االحتمالاطمأننت من هذه االستجابات ب
الذى أقدمه لالختبار والذى يبدو غريبا ىف احلياة العادية

، قد ظهر هبذه السهولة أنه"أن أآره من أحب دون تناقض"
احتمال وارد فعال، ذلك أن األغلبية قد مسحوا ألنفسهم بالوعى
به، هبدوء واستغراب مع قدر من احلذر والرتدد، وىف نفس الوقت

 اختاذ موقف مسئول من ذلكسارعوا ب

–آما أنىن مل أالحظ أى رفض أخالقى هلذا الشعور املناقض 
 .للمألوف -عادة 

:املواقف الىت اختذت جتاه هذه البصرية األمينة اختلفت من
حباول ما" -)رمبا مستقبال(حماولة االلتزام برفض هذا الشعور 

 مدحت منصور.د "اآرهش حد

الزم اتعود على استحمال"ض، إىل قرار قبول حتمل التناق 
 أسامة عرفة. د "الشعور بالكره للمحبوب

باحاول أفلفص وأالقيلها"إىل احلرية واحملاولة والدهشة، 
"ده بيخضىن خالص وبيلخبطىن"مروان . د& أمحد عثمان . د "حل
 ،"حاتلخبط أآثر ما أنا متلخبطة" مشرية. د& 

الىت) احملبوبة( إىل بذل اجلهد للرتآيز على اجلوانب الطيبة
اسعى أن"مجال الرتآى .دختفف من هذا الشعور أو مايعادله، 

إىل لوم الذات واهتامها باألنانية& " أستذآر صفاته احلسنة
 ". باخاف أحس باألنانية" إسالم أبو بكر. أ

.................. 

هل ميكن أن نتعلم من ذلك أن مزاعم احلب اخلالص حىت
ضد الطبيعة البشرية، وأن الرؤية التنزيه والتقديس هو

املوضوعية للمحبوب هى الىت ميكن أن تُبقى على احلب، وأن
االعرتاف بكل املشاعر هو الذى ميكن أن يسمح هلا بالتفاعل معا

 ليتواصل النضج وتنمو العالقة؟

أود أن أنبه إىل أن تقسيم الشخص إىل صفات بعضها جدير
آما ظهر عند) (ولو أحيانا(باحلب والبعض األخر يربر الكره 

ليس هو املطلوب أو ليس هو األفضل، ألن هذا فضًال عما) مجال.د
، فإنىن أتصور أن العالقة)موضوع احلب" (املوضوع"به من جتزىء 

أستطيع أن أحافظ"األآثر صعوبة لكنها األعمق واألصدق هو أن 
دون جتزئة، ،"على قدرتى على حب من اآرهه آله على بعضه

 خوف، علما بأن هذا هو عكس ما يسمى َعَرض ثنائية  ودون
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الوجدان مع أنه يشبهه ظاهريا، ألن هذا التناقض اإلجياىب هو
 .الذى يستدعى جهدا خاص يرتقى مبستوى العالقة باستمرار

حباول ما" مدحت. دأما التعهد بالتخلص من الكراهية 
أخاف أحس"إسالم أو اهتام النفس باألنانية،  "اآرهشى حد
حسب أنه توجٌُّه إىل تدعيم الشائع استقطابافأ  "باألنانية

 .بأن الكره ينفى احلب وبالعكس، ال أآثر وال أقل

**** 

 اللعبة الثانية

 ...، دانا بيتهيأ ىل "اللى حيب ما يكرِهشى دى"إيه حكاية 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، إيه حكاية: أسامة عرفة. د
 إن اللى حيب الزم يكره...دانا بيتهيأ ىل 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا إيه حكاية :محد عثمانأ. د
 إن اللى قال آده عمره ماحب...بيتهيأ ىل 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى،: مدحت منصور. د
 .ىاللى حيب قوى هو اللى يكره قو.. دانا بيتهيأ ىل

دى، دانا  إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى: مشرية أنيس. د
 الكره ده حاجة عادية وانسانية قوىإن ...بيتهيأ ىل 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، :مروان اجلندى. د
 عشان أحب الزم أآره... دانا بيتهيأ ىل

حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، إيه: إسالم أبو بكر. أ
 انه شئ سخيف جدا... دانا بيتهيأ ىل 

ه؟؟؟هذ"اللي حيب ما يكرهش"شنية حكاية : مجال الرتآى. د
الرد. (اللى ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده أنا يظهرىل

 )أنا خيّيل إّيل أن الذي ال يدرك الكره ال يدرك احلب :بالفصحى

 : املناقشة

بدت ألفاظ هذه اللعبة تدعيما للفكرة املطروحة ىف
مناقشة اللعبة األوىل، فألفاظ هذه اللعبة تبدأ بالتعجب

قولة املطروحة ابتداًء والىت رمباوالتشكيك ىف مصداقية امل
، أو أال يسمح"على من حيب أال يكره"تدعو ضمنا إىل أنه 

أن يسامح حىت ال يرى ما ُيكره: "لنفسه بكره حمبوبه، أو
 . بشكل أو بآخر للعبة األوىل –، فهى مكملة "فيه

وأنا ال أعرف إن آانت اللعبة األوىل قد سهلت نقد هذه
الصرحية أم أن املشارآني هم مجيعا مناملقولة هبذه الصورة 

اللى"أسامة عرفة . د  النضج حبيث جاءت إجاباهتم هبذا احلسم
،"اللى قال آده عمره ماحب"أمحد عثمان .د، "حيب الزم يكره

الكره"مشرية .د ،"اللى حيب قوى هو اللى يكره قوى"مدحت . د
عشان أحب الزم"مروان . ، د"ده حاجة عادية وانسانية قوى

أنا يظهرىل"مجال .د، "انه شئ سخيف جدا"إسالم . ، أ"أآره
 "اللي ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده
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لكن باإلضافة ملا حّرآته اللعبة األوىل نالحظ هنا أن األمر
مل يكن متعلقا باحملبوب نفسه، وإمنا بفكرة احلب أو بالقدرة

اللى حيب شخص"ومل يكن املطروح هو )... اللى حيب(على احلب 
 ".يكرهه بذاته ال

رمبا هذا هو الذى سّهل اإلقرار املوضوعى بقبول التناقض
الذى ظهر ىف اللعبة األوىل موجها جتاه شخص بذاته، ىف حني سهلت

 .هذه اللعبة هذه املسألة هنا بقٍدر من التعميم

**** 

 اللعبة الثالثة

 ...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره 

آل آره آره، أنا شخصيا ملا بصراحة مش: أسامة عرفة. د
 اللى حببه أبقى حببه...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :أمحد عثمان. د
 باخاف وابقى عايز اطمن على الشخص ده ...اآره 

 بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا: مدحت منصور. د
 .حباول أشوف...اآره 

، أنا شخصيا ملا آل آره آره بصراحة مش: مشرية أنيس. د
 اآره جبد قوى...اآره 

 بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :مروان اجلندى. د
 .ممكن أبعد وأنا متضايق...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا: إسالم أبو بكر. أ
 نوع من احلب بشكل ضمىن يعىن... ملا اآره 

خصيابصراحة موش آل آره، آره، أنا ش: مجال الرتآى. د
وما نكونش ما نكرهش بشدة وحناول باش ما حنقدش آيف نكره

أنا شخصيا حني أآره ال أآره بشدة،: الرد بالفصحى. (قاسي
 .)حماوال قدر جهدي جتنب احلقد و القسوة

 : املناقشة

إذا آان هناك احتمال لقبول التناقض بديال عن االستقطاب
ىل أن أضع آما ظهر ىف اللعبة األوىل والثانية، فقد بدا

ملا أبعاد خمتلفةفروضا أخرى أآثر تفصيال تسمح لنا برؤية 
هو آره، إْذ يبدو أن نفس اللفظ قد يستعمل بشحنة معينة ىف

مع أنه نفس –موقف ما، أو ىف سياق ما، مث خيتلف معناه 
ىف سياق آخر، هل ميكن حتديد أنواع الكره من خالل –اللفظ 

التفرقة بني نوع الكره الذىالنظر ىف السياق؟ طبعا، ميكن 
أمارسه ضد بوش أو شارون عن نوع الكره الذى أشعر به ضد

 .رائحة آريهة أو موقف نذل

أغلب اإلجابات جتاوزت أيضا ذلك إىل ما هو أعمق، فطاملا
أن الكره ليس بالضرورة آرها واحدا، بل قد ال يكون آرها

 دحت منصورم. د" حباول أشوف" أصال، فإن ذلك قد يشحذ الرؤية
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ح عندى أن الشوفان هنا يشمل احلب والكره معا ورمباواألرج
ورمبا أيضا آان هذا الدفع إىل الشوفان هو الذى، غري ذلك

يشعر بشىء من اخلوف، بل باحلرص على أنأمحد عثمان . دجعل 
يطمئن على هذا املوضوع الذى أثار فيه هذا الشعور بالكره

يريد أن وال نعرف هل هو" ابقى عايز اطمن على الشخص ده"
يطمئن على أنه مازال حيبه برغم الكره الذى ليس مثل آل

 .ال تُبعده عنه) الطبيعية(آره، أم على أن هذه الكراهية 

حىت لو آان"اخلوف من أن يرتتب على إطالق مشاعر الكره 
عن "املوضوع"هو أن ُيبعد هذا الشعور " ليس مثل آل آره

ممكن"مروان . دا أعلنه ُمتناَوىل أو معّيىت، وهو خوف مشروع آم
وهذا أيضا هو "وانا متضايق" أحلق مروان.دولكن  ،"أبعد

جزء من التناقض الضرورى حليوية العواطف املوضوعية مهما
 أغرانا االستقطاب،

مازال يقتحم التناقض مبسئولية بدت صادقة حىتأسامة . د 
ملا"أنىن وددت لو أعرتض عليها خوفا من أن يكون قد بالغ 

!؟ خالصأسامةما هذا يا !! بابقى باحبه" ه اللى باحبهاآر
مادمَت قلَتها حالل عليك، ربنا يقّدرك والعقىب لنا، نفس

نوع من احلب") ده( ملا اآره :إسالماملوقف الح ىل من استجابة 
 "بشكل ضمىن يعىن

 ! ما هى احلكاية؟ 

آانت أقرب إىل الواقع وهى تعلن االجتاه الذىمشرية .د
نها، فيبدو أا مسحت للكره الباغض أن يأخذ حجمهانطلق م
 !)بال هّده( "اآره جبد قوى"ويتمادى 

مث ،"مانكرهشى بشده"فعل عكس ذلك فقد ْأَجلَم آرهه مجال .د
نّقاه من احلقد والقسوة، هل يا ترى ألنه التقط حجمه وخطره،

 ).واحدة واحدة(أم ألنه أشفق على املوضوع فهدَّأ اللعب 
**** 

 عبة الرابعةالل

لو آدا   ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا
 ...أنا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف ميكن: أسامة عرفة. د
 أبقى متام...حيب، دا لو آدا أنا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف  ميكن :أمحد عثمان. د
 يبقى ماشى احلال...حيب، دا لو آدا أنا

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف: رمدحت منصو. د
 .أبقى أآرت واحد بيحب...أنا حيب، دا لو آدا

إللى بيعرف  ميكن إللى بيعرف يكره، هوه: مشرية أنيس. د
 باحب قوى قوى وجبد...حيب، دا لو آدا أنا
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ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى :مروان اجلندى.د
 االزم أراجع الكراهية جواي...أنا بيعرف حيب، دا لو آدا

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى: إسالم أبو بكر. أ
 حاجة غلط عندى فيه... بيعرف حيب، دا لو آدا أنا

ميكن إللي يعرف يكره، هو اللي يعرف  :مجال الرتآى. د
حيب، لو آان احلال هكا أنا من الطبيعي باش مرة نكره و مرة

يعيفأنا من الطب ... إذا األمر آذلك : الرد بالفصحى( .حنب
 )ان أحب مرة و أآره أخرى

                  : املناقشة

 !!ياه

أعتقد أنىن زودهتا وأنا ُأعد اللعبة، إذ يبدو أن هذا
آان يشغلىن بشدة، َفُرحت) الفرض السابق ذآره(اإلحتمال 

أحاول أن أختربه بشكل مباشر وغري مباشر، وقد جاءت
اجتاه نفس ألفاظىف ) الثالثة(االستجابات ىف اللعبة السابقة 

 ).الىت أعدت طبعا من قبل(هذه اللعبة 

الفرق بني الرد على اللعبة آتابة وبني ما آنا :ملحوظة
برنامج سر" وهو موجود باملوقع –منارسه ىف القناة الثقافية 

ني ىف الربنامج مل يكونواهو أن املشارآ - "2004-8-11اللعبة 
يعرفون مسبقا اللعبة التالية، فهم ال يطلعون على العشر
لعبات جمتمعة، أما بالنسبة لالستجابة آتابة هنا، فال أحد
مينع اى مشرتك أن مير بالعشر لعبات قبل أن يبدأ، ليحيط

 .باألمر آله قبل أن يستجيب إن آان سيشارك

 :ملشارآني آما أشرنا سابقامعظم اإلستجابات أآدت تلقائية ا

أبقى"مازال يبدو أنه القادر على ذلك،  أسامة. د 
 ربنا يسهل له ويفتح عليه،" متام

 ،"أبقى ماشى احلال"بدا أآثر تواضعا أمحد عثمان . د 

 ،"أبقى أآرت واحد بيحب"أضاف تأآيدا  مدحت. د 

اللعبة(اآتشفت، فاآتشفنا معها، أن خلبطتها  مشرية. د 
رمبا آانت لعدم) اللعبة الثالثة(ومتاديها ىف الكره ) األوىل

، مث إا"الكره ال يلغى احلب"طمأنينتها لقبول احتمال أن 
أطلقت) الكره ال يلغى احلب(مبجرد أن اطمأنت أن هذا وارد 

 ".باحب قوى قوى وجبد"حبها 
هى دليل على مشرية. مدحت، ود.داخلوف أن تكون مبالغة 

قد أغرهتما باعتبار أن الكره ليس آرها،أن آلمات اللعبة 
ذلك أن األرجح أنه إذا ظل الكره هو الكره الشائع باملعىن
السلىب املتواتر فإن من حق أى واحد أن يشك ىف نفسه إذا ما
ضبطها ال تستطيع أن حتب إال إذا آان مبقدورها أن تكره، هذا

هورمبا هو ما رفض" فيه حاجة غلط عندى: "ما قاله إسالم
 الذى جعل التناوب حال، لكن مل يظهر من استجابته إن  مجال.د
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آان هذا التناوب هو جتاه نفس الشخص، أو نفس املوقف، أو
 .أنه تناوب مع تغري املوضوع

الزم أراجع"انتبه إىل ضرورة املراجعة  مروان. د
ومل يتوقف عند مراجعة املفهوم نظريا لكنه أضاف ،"الكراهية

اىب، ذلك أن املسألة ليستوقد وصلىن ذلك بشكل إجي، "جّوايا"
شكرا. مناقشة عقلية نظرية وإمنا هى دعوة للنظر فينا أعمق

 .يا مروان

**** 

 اللعبة اخلامسة

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل
 ...انا 

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا: أسامة عرفة. د
وميكن راهيىت للناسبأخاف أشوف آ...لنفسى بده، أصل انا 

 خايف أتكره

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا :أمحد عثمان. د
 مش ضامن...لنفسى بده، أصل انا 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف: مدحت منصور. د
 .حباول أخيب...بده، أصل انا  لنفسى

آتري بس صعب اعرتف  أنا ميكن باآره ناس: مشرية أنيس. د
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...بده، أصل انا لنفسى 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف :مروان اجلندى. د
 ميكن ما أستحملش الكره ...بده، أصل انا  لنفسى

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف: إسالم أبو بكر. أ
 مش باشوف ان ده بيحصل معايا... انا  لنفسى بده، أصل

أنا ممكن نكره برشة ناس، لكن صعيب علي: رتآىمجال ال. د
ماحنبش هذه الصفة تكون باش نعرتف هبذا لروحي على خاطر أنا

ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر : الرد بالفصحى. (فّيه
 )الكره من صفاتي

 : املناقشة

حق الكره أو القدرة على(رمبا آان طرح هذا االحتمال، 
 آثرة من الناس، قد جنح ىف حتريكمث السماح بتوجهه إىل) الكره

أو(الكراهية حبجمها األقرب إىل الواقع، إذ أن املفروض 
عدد هائل من - والعامل آما نعلم  –أنه يوجد حولنا ) املتوقع

الناس يستحقون أن نكرههم فعال، ومىت حترآت الكراهية حنو عدد
 .لةأآثر فأآثر من األحياء، فإن ىف ذلك ما فيه من هتديد بالعز

جاءت االستجابات شارحة أآثر، فاخلوف من االعرتاف هبذا 
)احتمال اآتشاف أىن أآره عددا آثريا من البشر(االحتمال 

  "ميكن خايف أتكره"أسامة .دبدا مشروعا حىت ال نعامل باملثل 
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،"ميكن ما أستحملش الكره" مروان.دأو ال حنتمل هذا االعرتاف 
ان االعرتافوأيضا آ ،"ماحنبش هذه الصفة تكون ّىف"مجال .أو د

مدحت.د "باحاول أخىب"دافعا لشحذ البصرية الكاشفة الناقدة 
 .مشرية.، د"عايزة أشوف نفسى ماباغلطش"منصور 

مش باشوف ان"إسالم اما اإلنكار األآرب فبدا ىف استجابة 
االحتماالت مفتوحةأمحد عثمان .ىف حني ترك د ،"ده بيحصل معايا

  ".مش ضامن"

**** 

 اللعبة السادسة

 ...ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ِنفسى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن: أسامة عرفة. د
 أنه يشوفىن جايز حيبين...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن :أمحد عثمان. د
 أىن اختانق معاه...ِنفسى بابقى

ن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىنملا باحس إ: مدحت منصور. د
 .أخنقه...ِنفسى بابقى

باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن ملا: مشرية أنيس. د
 أخنقه...بابقى ِنفسى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما :مروان اجلندى. د
 .اعرفه بيا وهو حر ىف رأيه بعد آده...ِنفسى يعرفىن بابقى

 س إن حد بيكرهىن من غري ماملا باح: إسالم أبو بكر. أ
  أسئله ليه؟... يعرفىن بابقى ِنفسى

وقت اللي نشعر اللي مث شكون يكرهين من غري: مجال الرتآى. د
الرد(. راك غلطت ىف حقى: نقول له ما يعرفين، نشعر آأني حنب

 )أنك أخطأت يف حقي: أشعر أني أريد أن أقول له :بالفصحى

 : املناقشة

للعبة موضوع الكراهية إذا آنُت أناألول مرة َختِترب ا
املكروه وليس الكاره، الشرط الذى أضيف هنا إىل احتمال

َمْن" أن من يكره يكون قد رأى: تقبل ما يصلنا من آره هو
  ".َمْن يكره"، "أنا

يبدو أن األسهل، ورمبا األآثر وعدا وموضوعية، هو أن
على" "آلى"أتقبل مشاعر الكره ممن بذل جهدا ىف حماولة رؤية 

، فال حيكم علّى ويرفضىن مما وصله من جزء حمدود مىن، قد"بعضى
يكون منفرا له بوجه خاص، أو مما افتقده ّىف من جزء آخر،

الرؤية الصحيحة هى منطلق العالقة. يكون قد طلبه ّىف ومل جيده
 . املمكنة سواء آانت آرها أو حبا

 :جاءت االستجابات طيبة قوية ىف آن
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رفض هذا املوقف الظامل األعمى أعلنا مشرية.د&مدحت.د 
مل يرىن، فليس من  مادام –آما وصلىن  –مبعىن  "نفسى أخنقه"

 حقه أن يكرهىن،

اختانق"آان ىف نفس االجتاه لكن أخف  أمحد عثمان.دموقف  
 ،"معاه

أراك غلطت ىف"جاء رقيقا بقوله مجال . دىف حني أن موقف  
 ،"حقى

ما وصلىن منه هوحبكمته الواثقة فكل أسامة . دأما  
 !!ثقته أن هذا الكاره سوف يغري رأيه وحيبه إذا ماعرفه

عتاب  أسامة،.دقد جاء ىف نفس اجتاه مروان .دموقف 
ودعوة، ولكن دون افرتاض أن النتيجة هى أن يغري رأيه وحيبه

 ،"وهو حر ىف رأيه بعد آده"

 .لعل وعسى "ليه: أسأله"اآتفى باستطالع السبب إسالم،  

**** 

 للعبة السابعةا

حىت   اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا
 ...أنا

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: أسامة عرفة. د
 ما أقدرش أحبه...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :أمحد عثمان. د
 ما اقدرش اعمل آده...دا حىت أنا نفسه،

بيكره عمال على بطال دا بيكره اللى: مدحت منصور. د
 .حباول أشوف قبل ما اآره ...نفسه، دا حىت أنا

عمال على بطال دا بيكره اللى بيكره: مشرية أنيس. د
 بيتهيأىل ميكن صح...نفسه، دا حىت أنا

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :مروان اجلندى. د
 .لو عملت آده باحس إىن لوحدى ...نفسه، دا حىت أنا

بيكره اللى بيكره عمال على بطال دا: إسالم أبو بكر. أ
 ماحبش أعرفه... نفسه، دا حىت أنا

اللي يكره طول الوقت من غري ما يفرق،: مجال الرتآى. د
دميا حناول نتحكم يف مشاعر الزم هو يكره روحوا، على هكا أنا

الرد(. الكره باش ما نظلمش غريي و ما نظلمش روحي
ا إذن أعمل غالبا على التحكم يف مشاعرفأن : بالفصحى

 )الكره حىت ال أظلم غريي و ال أظلم نفسي

 : املناقشة 
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إذا آنا حىت اآلن حاولنا أن نعرتف مبوضوعية وجود الكره
جنبا إىل جنب مع احلب، وحىت جتاه نفس الشخص، وأيضا إذا آنا
انتبهنا إىل أنه من حق اآلخر أن يكرهنا شريطة أن يعرفنا،

قنا أن نكرهه رمبا بنفس الشروط، مثآما اآتشفنا أن من ح
وضعنا احتمال أن مزيدًا من الرؤية قد يؤدى إىل مزيد من

ومن مث مزيد من حتمل الغموض ومن مث دفع حرآية. الوضوح
العالقة ىف اجتاه أآثر موضوعية وأطول عمرا، إذا آان آل ذلك
قد حدث هبدوء استدرجتنا األلعاب السابقة إليه، فقد آن

ن ننبه إىل التحذير من أنه ليس معىن التصفيقاألوان أ
ملمارسة الكراهية أآثر فأآثر أن تطغى لتصبح ممارسة، أو

، وإال فستمتد إىل أن"عمال على بطال"آما تقول رأس اللعبة 
 . يكره الواحد نفسه باملّرة

االستجابات تقول إنه حدث تقمص سريع من الغالبية هبذا
 .تقريبا املوقف آما حدث رفض شامل له

الذى أخذ الكالم على نفسه رفض أن يكون هو هذا الشخص 
لو عملت" مروان.، د"ما أقدرش أعمل آده" أمحد عثمان. د

 ،"آده باحس اىن لوحدى

الذى اآتفى أن يرى مثل هذا الشخص خارجه رفضه متاما، 
.د ،"ما احبش اعرفه" إسالم ،"ما أقدرش احبه" اسامة.د

قمص واشرتط أن يرى أبعاد املوقف قبلتردد ىف قبول الت مدحت
حباول أشوف قبل"أن يتصور أنه ميكن أن يكون هذا الشخص 

 ."مااآره

، فقد انتبهت إىل أن جزاء من يسمح لنفسهمشرية.دأما 
 . "بيتهيأىل ميكن صح"بذلك هو ان يكره نفسه 

قد عجز أن يسمح لنفسه بذلك، مجال.دمث إنه يبدو أن 
مال قدرته وحماوالته أال تكون املسألةفأعلن نيته على استع

حىت اليظلم اآلخرينليس فقط " عمال على بطال"هبذا الشكل 
ألن رأس اللعبة حتذر أن من يفعل حىت ال يظلم نفسهولكن أيضا 

 ".اللهم إىن أعوذ بك أن َأظِلم أو ُأظلم"ذلك سيكره نفسه 

**** 

 اللعبة الثامنة

قلته أحسن، أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، 
 ....باآره الظلم بصحيح

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته: أسامة عرفة. د
 أبطل أظلم نفسي...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته :أمحد عثمان. د
اصرب واآمل ىف الصح...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

 للجارىوالفت النظر 

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته: مدحت منصور. د
 .ةآنت عملت حاج...باآره الظلم بصحيح أحسن، أنا لو
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وبس من غري غضب وفْعل، قلته آره الظلم:مشرية أنيس.د
 هأقوم وأقول وأغّير...أحسن، أنا لو باآره الظلم بصحيح

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته :مروان اجلندى. د
الزم أحاول أعمل حاجة...باآره الظلم بصحيح ا لوأحسن، أن

 لنفسى عشان أقدر اتصرف

وفْعل، قلته آره الظلم وبس من غري غضب: إسالم أبو بكر. أ
 ماآنتش ظلمت نفسي... أحسن، أنا لو باآره الظلم بصحيح

مامثاش فايدة باش تكره الظلم من غري ما: مجال الرتآى. د
أنا يف احلقيقة والواقع نكره نغضب وإال نتخذ موقف منوا، لو

:الرد بالفصحى(  عّبرت عما يدل عن رفضي لبلو آنتالظلم، 
 )آنت عربت مبا يدل عن رفضي له

 : املناقشة

انتقلت املسألة إىل اختبار حمدد لتوظيف الكره ىف اجتاه
اجياىب، فمن ناحية وجهت هذه اللعبة مشاعر الكراهية إىل

، وليس إىل شخص بذاته،)مقيمة الظل(قيمة تستحق الكره 
حمبوبا آان أم يستأهل الكره، مث إن هذه اللعبة راحت ختترب

 وإال فما فائدة إطالقه؟.. وظيفة الكره الختاذ موقف جتاهه

جاءت االستجابات أقل من توقعى، رمبا آانت صياغة اللعبة
مل أمتكن حاال من مراجعة االستجابة ىف الربنامج(فاترة 
ألن االستجابات اختذت اجتاه الرتآيز على الذاتدهشت ) للمقارنة

 وليس على الظامل، رمبا هذا هو أضعف اإلميان ىف مرحلتنا احلالية

أحاول أعمل"، مروان.د ،"أبّطل اظلم نفسى"اسامة، .د 
، ترآهامدحت. د، "ماآنتش ظلمت نفسى"، اسالم ،"حاجة لنفسى

التعبري وقف عند مرحلةمجال . د ،"آنت عملت حاجة"مفتوحة 
أمحد عثمان. د  ،"آنت عربت مبا يدل عن رفضي له"عن الرفض 

 ".أصرب واآمل ىف الصح والفت النظر للجارى"

الوحيدة الىت اختذت املوقف الذى رمبا ُوِضَعْت من أجله هذه
فقد رفضت اجللوس، ومل نكتف مشرية.د  اللعبة آانت هى

 "هأقوم وأقول وأغّير "بالقول، وتعهدت بالتنظري 

****  

 اللعبة التاسعة

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه
 ...آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما: أسامة عرفة. د
 أنانيىت...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أآره أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :أمحد عثمان. د
أن ده حته من الشخص بس...وده ميكن عشانحد اعرفه آويس، 

 مش الشخص
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أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى:مدحت منصور.د
 .شفته...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان أآره

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره: مشرية أنيس. د
 بقرب منه وبشوفه جبد...عشان حد اعرفه آويس، وده ميكن

 ساعات إىن ما اقدرشىأنا بيتهيأ ىل :مروان اجلندى. د
أنا مش فاهم معىن...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

 الكره بصحيح

بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أنا: إسالم أبو بكر. أ
 مظلموش...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

أنا يستخايلي ساعات أني ما جنبش نكره: مجال الرتآى. د
هذا لتقديرياطر رمبا يعود حد نعرفه بالباهي على خ

رمبا يرجع هذا إىل تقديري و: الرد بالفصحى. (واحرتامي ليلو
 )احرتامي له

 : املناقشة

اإلجياىب إن(رجعنا إىل شرط ربط املعرفة بالسماح بالكره 
مثل اللعبة الثالثة، نالحظ أوال آيف وضح ىف) صح التعبري

مح لنا أنمعظم األلعاب السابقة أن الشوفان هو الذى يس
نطلق مشاعر الكراهية أو أن نتعامل معها باعتبارها طبيعة

، ومن َثّم حماولة الرؤية املتكاملة"خلقة ربنا"بشرية 
 .فإطالق مايناسبها من مشاعر) املوضوعية(

يبدو من رأس هذه اللعبة أنه إذا وصلت الرؤية إىل 
درجة موضوعية مناسبة، فإن ذلك رمبا يسمح للكراهية أن

وم بعملها، وقد يشمل ذلك ضمنا اآتشاف اا ليستتق
الكراهية البغيضة الىت تؤذى وُتبعد وتنفى وحتكم على اآلخر

 .من فوق

انتبه إىل أن الرؤية الكاملة قد تبني له أمحد عثمان.د
وقد ناقشنا حدوُد(أنه ال يكره الشخص آله، وإمنا جزًءا منه،

 ).ذلك ىف اللعبة األوىل

إىل الدعوة للمراجعة ىف هذه احلالةانتبه  مروان.د
أنا مش فاهم معىن الكره"بأن أعلنها صراحًة " أعرفه آويس"

 "بصحيح

انتبه إىل أن معرفة آل الشخص أيًا آان ما فيه مجال.د
"أعرفه آويس"يدعو للكره، فإن االحرتام والتقدير من خالل 

رمبا يعود هذا لتقديرى".. جدير أن ُيقلل حدة الكره اآلخر
 ،"واحرتامى

بدا ىل أما استجابا ىف نفس االجتاه، مشرية.مدحت، د.د
وبالتاىل أفرغا الرؤية الصحيحة للكره من مضمونه الشائع

 ،"باقرب منه وبشوفه جبد" مشرية.د "عشان شفته" مدحت.د

 وآذلك " عشان أنانيىت"مل أفهمها  أسامة.داستجابة 
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،"تعليق احلكم"إىل درجة أقل ألنه وصلىن منها  إسالماستجابة 
فهو ال يريد أن يكرهه "اعرفه آويس: "رمبا شكًّا ىف إمكانية
 .حىت يعرفه أآثر، رمبا

**** 

  اللعبة العاشرة

 ...، عشان آده أنا..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه: أسامة عرفة. د
 عشان آده أنا شايف إن احلب مسئولية والكره، ..الكره
 ليةمسئو

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه :أمحد عثمان. د
 باآره برُضه ..  ، عشان آده أنا..الكره

 اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية: مدحت منصور. د
 .هبرب من الكره...، عشان آده أنا..الكره

اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية : مشرية أنيس. د
واتلهى ىف نفسى عايزة أبطل أآره ...، عشان آده أنا..الكره
 شوية

 اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية :مروان اجلندى. د
 .باراجع نفسى األول...، عشان آده أنا..الكره

اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية: إسالم أبو بكر. أ
 اآره أبدا أبدا ما بعرفش... ، عشان آده أنا..الكره

لياللي يسمح لنفسه باش يكره حد، و ال: مجال الرتآى. د
حيب يكره، يلزموا يتحمل مسؤولية الكره، وهكاعالش أنا حناول

حناول باش ماباش ما نكرهش قد ما نستطيع و إذا آرهت 
قدر   وهلذا أجتنب مشاعر الكره: الرد بالفصحى. (يظهرش علّي

 )املستطاع و إذا آرهت أحاول أال يظهر علّي

    :املناقشة

يوجد شئ جمانا، احلب مسئولية مثلما الكره مسئولية، ال
 .رمبا آان هذا ما سعينا إليه من البداية

السماح بالكراهية آما قدمناها ىف هذه اللعبة آطبيعة 
بشرية ال يكون جديرا باالحرتام والفهم إال لو أطلقت املشاعر
آما خلقها اهللا، وىف حالة الرتآيب البشرى نضيف أنه إذا آانت

ة مسئولية احلب آذلك،على فكر(املسئولية مصاحبة له أساسا 
 )ورمبا أصعب

فكيف ميكن أن نتحمل مسئولية الكره؟ تعالوا نتعلم من 
 .االستجابات

مبا جاء ىف املقدمة واهللا ما آنت قرأتاسامة . دبدأ 
استجابته بعد، ومع أنه أقر ما تصورت أنىن صغت اللعبة من

 أجله إال أنىن ِخْفُت أن نكتفى أنا وهو باالعالن، أو وضع 
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مل تضف" مسئولية ب مسئولية والكرهإن احل: "العناوين
أسامة. دإّىل آثريا برغم أنىن صدقته، صدقت  أسامة. دعبارة 

 .وصدقت العنوان

استشعر الطمأنينة ومسح لنفسه بوضوح أآثر أمحد عثمان.د
 أن يكره

الذى بدا ىل ىف هروبه من الكره آأنهمدحت .دوهذا عكس 
ية حال أفضل منهروب من حتمل مسئولية أن يكره، وهذا على أ

 أن يطلق لكراهيته العنان دون مسئولية

ىف قرار التوقفمدحت . دفربغم أا شارآت مشرية . دأما 
إسالمفقد بدا ىل أن هذا أهون من  "أبطل اآره"عن الكره 

ما باعرفش أآره"الذى أعلن عجزه عن الكراهية من أصله 
تهمع أن ذلك يناقض بعض ما جاء ىف استجابا "أبدا أبدا

 السائده، ىف معظم األلعاب،

قررت ىف نفس الوقت أن ترآز على نفسها شوية مشرية. د
 .أن تتحمل مسئولية الكره -الحقا –رمبا حىت تستطيع 

شعر حبجم املسئولية فعال، فأخذ وقتهمروان .ديبدو أن 
هل هو قدر املسئولية، أم": باراجع نفسى"لرياجع نفسه 

 له ويرتاحاألفضل أن يكبت الكره من أص

فقد وصلىن أنه رأى حجم املسئولية، وأنه ليسمجال .دأما 
قليال، فقرر من ناحية أن يتحمل ما يطيقه ليس أآثر، ومن
ناحية أخرى أن خيفى الباقى، رمبا حىت يستطيع أن يطمئن إىل
أنه سوف حيمل قدرا من املسئولية بنفس نسبة ما يسمح به من

 . ال وأخرياإظهار هذه املشاعر الطبيعية أو

**** 

 وبعد

بعد انتهائى من هذه املناقشة الصعبة اآلن الثالثاء
ظهرًا وصلتىن مثان استجابات أخرى 12.30الساعة  27/5/2008

 لنفس اللعبة،

لست متأآدا إن آان صرب املتابعني سيسمح بالعودة إىل 
مناقشتها األسبوع القادم رمبا اآتملت هبا الرؤية، أم أن

 هذا يكفى؟

أن هتز ما حاولت –دون أن أقراها  –راحة خشيت بص
 .ُتوصيله، لكنىن رمبا أقبل التحدى

  

 
 
 
 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2145



 29I05I2008א – אא
 

29I05I2008א

"אמ−272

 )59حلم(اللحن األساسى

 قامته   عن   ماأ ،  سلوآه ىف    عجيب ..  قامته   لطول   عجيب   إنه
 سبيل   يعرتض   فإنه   سلوآه   عن   وأما ،  الزاوية   مئذنة   مثل فهى  
 وجهه يوازى  حىت    املديدة   قامته وحيىن  ،  حارتنا   أهل   من خيتار من 
، دفني   سر   عن   يبحث   آأمنا ،  بإمعان   أساريره ىف    ويتفرس ،  وجهه 
 وتلقاه .. املنحىن    عند خيتفى  حىت    املقصد   حنو   ذلك   بعد وميضى  
عن  تبعه   أحدهم   إن   بل ،  شديد   وامتعاض   وامجة   بدهشة   الناس 
 األهل   من   مجاعة   خرجت   غيبته   طالت   وملا ،  أمره   ليكشف   بعد 
  . جاءالر   خميبة   رجعت   ولكنها   واإلطمئنان   للبحث   واجلريان 

 ورجع ،  واجبه ليؤدى    فنهض   احلارة   شيخ   دور   جاء   ذاك   عند
 آل على    حكاية إىل    احلادث   وانقلب ،  الكربياء   جريح   الرجل 
 فطواه جدوى    بال   ولكن ،  والظنون   األفكار   حوله   ، آثرت لسان 
  . آاد   أو   النسيان 

 شعر   إذ   الزاوية   إمام   يسامر   احلارة   خشي   آان   يوم   وذات
 سره   من   قبسا   وملح   بل   العجيب   أمره ورأى  ،  وجوده ىف    حيل   بوجود 
 عرفه   ما   وأذاع ،  عليه   القبض   احلال ىف    وقرر ،  الناس   حري الذى  
  . املأل على    سره   من 

 أن   يستطع   فلم ،  مجيعا   قواه   هخانت   ولكن   بالقيام   وهم
  . ينطق   أن   يستطع   ومل   يتحرك 

 : التقاسيم

شاع بني الناس أن شيخ احلارة هو الذى أخفاه داخله... 
قصدا، ومن البداية، وبعضهم اهتمه أنه هو هو، وأنه اتفق
مع إمام الزاوية على آل شئ، وان متثيلية إذاعة السر ال

د، فقد آان الناس آلهم يعرفونه، فما معىنَتْخفى على أح
 إذاعته هكذا؟

وظل شيخ احلارة ىف موقعه ال يتحرك وال ينطق وال يدافع عن
 .نفسه وال ميوت

انقطعت عىن أخبار حارتنا آل هذه السنني بسبب النسيان…
 والسفر والدراسة، وبعد عودتى
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قابلته ىف ميدان التحرير تعرفت عليه من شعاع عينيه فقط،
عكس ما آانت، صار قزما أحدبا، لكنه فقد صارت قامته إىل

غري منّفر، بل بدا ىل أقرب إىل أقزام السريك املهرجني باإلضافة
إىل احلدبة أعلى ظهره، لكنه عاد يزاول مهمته وشعاع عينيه
مل يتغري آان مازال يعرتض بعض املارة وهو يشب على أطراف

يبحث أصابعه فينحنون له وآأنه جيذهبم بشعاع عينيه، ومل يكن
عن السر هذه املرة بل آان يقرأ الطالع، فكانوا يسلمونه

 عيوم دون حرج، 

ال أعرف آيف تذّآرىن بسهولة، واتفقنا أن نزور حارتنا
القدمية بعد أن تأآدنا من استحاله معرفة السر برغم أن آل
الناس عرفوه قبل إذاعته، طلب الرجل أن نعود شيخ احلارة

يه، ال يتحرك وال ينطق وال ميوت، فمضيناحني أخربته مبا صار إل
:إليه، وإذا باملفاجأة تنتظرنا لتذهلنا فور دخولنا عليه

، حدثت املعجزة،"اهللا أآرب اهللا أآرب"قفز شيخ احلارة وهو يصيح 
راح شيخ احلارة يفسر لنا آيف عرف الرجل بعد أن صار قزما

لعيننيأحدبا وهو الذى آان طول مئذنه الزاوية، إنه شعاع ا
الذى مل يتغري، وفحصه للناس واجنذاهبم إليه، سأله القزم عن

 لعنه اهللا ذهب إىل اجلحيم، : إمام الزاوية، فقال شيخ احلارة

حملت فجأة تغريا ىف هلجته وتعبريات وجهه وإشارات يديه،
اختفت الفرحة مبعجزة الشفاء، وتوجسُت شرا آأنه أرسل

واجب، فقررت أن ربإشارات سرية للمخربين للقيام بال
بأسرع ما ميكن، وحني التفت إىل جانىب ألغمز لصاحىب بالفكرة، مل

 .أجده

**** 

 )60  حلم(اللحن األساسى 

 ال أىن    يقينا   فتيات   ثالث   عن   ففتح   الباب   جرس   دققت
 عن   سألت .  مرة   ألول   أراهن   ال بأنىن    شعرت لكنىن    أعرفهن، 
 يعرفن   ومل   احلج ىف    مازالت   بأا   فأجنب   الشقة   صاحبة   دةالسي 
 آل   فتح   وعند .  الشقة   حجرات إىل  ىب    وسرن .  عودهتا   ميعاد   بعد 
 حادة   مناقشة ىف    غارقني   مستديرة   مائدة   حول   مجاعة أرى    باب 
 األصوات   اختالط   من   يناقشون   موضوع أى    أعرف   مل ولكىن  
 انتظار   مفضال   غرفة أى  ىف    الدخول ىف    أرغب   ومل .  وتداخلها 
 بأن   الفتيات إحدى  نظرى    ولفتت .  الشقة   صاحبة   السيدة 
 أن   بعد   أجبتها ومن يأسى    أيام   بضعة   تتأخر   سوف   السيدة 
 عودة   انتظار   أفضل أنىن  جدوى    دون   املناقشات ىف    أشرتآت 
  . السيدة 

 : التقاسيم

ال أعرف إن آنَّ قد مسحَن ىل باالنتظار أم خفَن من إصرار.. 
عيّىن، مددت يدى على رف ىف الصالة دون حاجة إىل استئذان،
فقد اختفت الفتيات الثالثة ال أعرف مىت، فوجدت بني يدى

األصفر والرائحةآتابا من الكتب القدمية ذات الورق 
 العتيقة، فتصورت أنه آتاب ىف الدين أو ىف اجلنس أو فيهما 
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معا، لكنىن حني فتحته وجدت أن به تسجيالت آل األحاديث
الىت آانت تدور ىف احلجرات، وتعرفت على صوتى من خالل
السطور، وتأآدت من أنىن اشرتآت ىف املناقشات، مع أنىن مل أدخل

 .أية حجرة اصال

ة، وآانت أمجلهن، وسألتىن إنعادت صغرِى الفتيات الثالث
آنت أشرب شيئا، فشكرهتا، فأردفْت إن آنت فعال سوف أنتظر
احلاّجة آل هذه األيام هنا ىف البيت، فأجبت باإلجياب، قالت

وحني. وهى غري متحجبة، وأين ستنام؟ قلت أنت وما ترين
أبديت عدم فهمى،. نبهتىن أنه ال يوجد مكان للنوم أصال

ت األحاديث تشغل احلجرات آلها أآثر مما آانتإن آلما: فقالت
أثناء املناقشات، حبيث ال تعود تتسع ملوضع قدم بعد انصراف

 املتناقشني، فسألتها وأين تنامني أنت؟

 !!أنت مالك؟: قالت
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 א/א −273

 :مقدمة

–آيف ميكن أن أتوقف عن مواصلة هذه النشرة باهللا عليكم 
وأنا أرى حرآية الربيد تتطور هبذا -وآنت على وشك ذلك

آني جدد، أو من بعيد،الشكل؟ أنا ال أزعم أن هناك مشار
يقومون بإثراء نوع ودرجة االختالف، إْذ مازال احلوار يتحرك
ىف دائرتنا الضيقة، دائرة من يعرفون توجهاتى، وحماوالتى،
واجتهاداتى املتتالية، وبرغم ذلك فالبد أن أقر وأعرتف أنىن
املستفيد أوًال وليس أخريًا، ليس بسبب االطمئنان إىل وجود من

هة نظرى، مع أن هذا وارد، ولكن أساسا مبا يتيحه ىلتصله وج
هذا احلوار من اآتشاف وإعادة اآتشاف موقفى وآرائى

 .وفروضى، ومن مثَّ تصحيحها أو الرتاجع عنها، أو تطويرها

موضوعان وردا ىف بريد هذا األسبوع رأيت أما ىف: املهم
:لحاجة إىل أن أفرد لكلٍّ منهما نشرة أو أآثر بشكل مستق

وقد فتح هذا.. بالروحانية والدين واإلدمانيتعلق : األول
، باإلضافة إىل)مبا أمساه رّد مساِهْم( عصام اللباد. دامللف 

التساؤالت واالعرتاضات الىت وردت ىف احلوارات السابقة، والىت
فهو موضوع: الثاىنحتتاج إىل عودة أآثر تفصيال، أما املوضوع 

من بريد يناقش استجابة املشارآني ، سواء ما وصلىنالكراهية
أو ما جاء من آراء حول املفهوم ذاته، وصلتىن أراء

عصام. د: وتعقيبات حول هذا املوضوع الثاىن من آل من
أميمة رفعت،. أوسم وصفى، ود. أمل حممود، ود. اللباد، وأ

 أنس زاهد.وأ

هلذا سيقتصر حوار هذا األسبوع على ما هو غري ذلك، وعلى
–الدين (د أن يسهم ىف املوضوعني السالفى الذآر من يري

أن يوافينا برأيه فيما يتعلق مبا نشر أساسا،) الكراهية
وأرجو أن يقبل األصدقاء الذين أضافوا وشارآوا ونقدوا
هذين املوضوعني اعتذارى وتأجيل احلوار، حلني العودة

 .ملناقشتهما بشكل مستقل وأرحب بعيدا عن بريد اجلمعة

**** 

 :حلوارا
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 "شىء ما:".. مازال فينا,برغم آل اجلارى:تعتعة

 مىن أمحد فؤاد. أ

ولكن أود أن اعرف له" ما... الـ"شعرت فعال هبذا الشىء 
 مسمى وشعرت بصدق ىف هذه التعتعة

 :حييى. د

حت، سوف يفلت منا إذا حنناألفضل يا مىن أال نسميه لو مس
فعلنا، دعينا نراه، حنيط به، نصدقه، نسمح له، نرعى

 شكرا. خطواته، فنكون إليه

 هاله محدى البسيوىن. أ

أنا فعال حاسه إن فيه حاجة غريبه ىف الشعب ده، داميا
باستغرب الرضا والتفاؤل وحتمل احلياة برغم الصعوبات الىت

 .يواجهها هذا الشعب

مل أعرف ما هذا الشىء ولكن حىب ازداد هلذا الشعبإىل االن 
 بعد قراءة هذه اليومية

 :حييى. د

 أنا أيضا، آدت أصدق نفسى جدا، لعله خري

 هاله محدى البسيوىن. أ

ليه طابع خاص، أنا حسيت بيه وبعد" هاله منر"فعال حضن 
 .أول لقاء معها، فعال دى إنسانه باملعىن الصح

 :حييى. د

ت أحسب أن أبوتى هلا هى الىت تسمح هلااحلمد هللا، آن
 .باالستكانة ىف صدرى، لكن ها أنت تثبتني أن املسألة أرحب وأمجل

 نعمات على. د

ال استطيع ان اعرب عما اشعر به بعد القراءة بالرغم من
إحساسى بالدفء والونس واحلنني وآأىن مسعت صوت العصافري وشعرت

بيب للقاء حبيبته،بدفء األم وهى تودع ابنها، وهلفه احل
متسكت بنبض الدنيا وروح احلياه واألمل اجملهول الذى جيعلىن

 !!!!أعيش من اجله

 :حييى. د

 احلمد هللا

 حممد شحاتة. د 

 ليس شيئًا واحدًا بل هى أشياء -

ألمحد عبد املعطى حجازى ال" الشىء"أرجو مراجعة قصيدة  -
 أدرى مل تذآرهتا بعد قراءتى هلذا املقال
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 :حييى.د

 ذه القصيدة، يا ليتك ترسلها إّىلأنا ال أعرف ه

 هيثم عبد الفتاح. أ

"ما... الشىء الــ"ليس عندى مانع، وصلىن أن هذا 
موجود فعًال، موجود عند األمة العربية بصفة عامة، وعند

ميثل بريق" ما... الشىء الـ"املصريني بعمق وأصالة، هذا 
 .األمل بعد ما وصل إليه حالنا ىف هذا الزمن

آثريًا" ما... الشىء الــ" أن ال يتأخر جتلى هذا وأسأل اهللا
 .حىت ينصلح احلال وحيصل آل منا على ما يستحقه من آرامة وخالفه

 :حييى. د

وماذا لو تأخر؟ جيلنا احلاىل، أو التاىل ليس هو اية
التاريخ، والزمن أقوى دائما لو مل ننقرض، مث دعىن أصارحك

رتىن بكالمك هبذا الصديقأىن آنت أعىن مصر أوال، لكنك ذّآ
الرائع مجال الرتآى، وبزوجة صديق ىف سوريا، وهى اجنليزية
أخربتىن أا ال ترجو شيئا إال أن تدفن ىف مدافن أسرة زوجها
السورى، وأا راحت تستأذم ىف ذلك، وحني تعجبت وسألتها

ال أدرى، ولكن يوجد ىف هذه األرض ما يناديىن أن: ملاذا؟ قالت
 .ىف حضنها أنتهى

 حممود حجازى. د

هو ما جيعلنا نستحمل العيش ىف بالد مل" الشىء ما"هل هذا 
 تعد بالدنا

 :حييى. د

 جيوز

 مروان اجلندى. د

أن يفرض نفسه علينا" ما... الشىء الــ"آيف ميكن هلذا 
 .واألغلبية من الناس ال حتاول إجيابيا الوصول إليه

 :حييى. د

 "َم اْلِقَياَمِة َفْرًداَوُآلُُّهْم آِتيِه َيْو"

 حممد الشاذىل. د

والزلت أحبث عنه ىف نفسى قبل" شىء ما"نعم رأيت هذا الـ 
لكن صدقىن يا سيدى املراره أآثر بكثري.. أن أحبث فيمن حوىل

من أن أراه أو اتصنع رؤيته، هذه القدره الغريبة على
مواصله احلياة والبقاء الزالت تدهشىن حني أراها وأحس هبا

 لكنىن أصدقها متامًا.. فيمن حوىل وال أجد هلا تفسريًا

 :حييى. د

مادمت تصدقها ىف غريك فهى عندك، ال ترتدد، وال يكلف اهللا
 نفسا إال وسعها
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 نرمني عبد العزيز.د

 ده موش تفاؤل، دى حالوة روح
 :حييى. د

املهم ما" مافيش"حىت لو آانت آذلك، فهى احسن من 
 يكونشى جنون

 عمرو دنيا. د

ده اللى" ما... الشىء الـ"بقى هو إيه أنا مش فاهم 
 حضرتك شايفه وياريت أعرفه علشان أقتله أو أدمره

 :حييى. د

 ، اهللا يساحمك!، تقتلنا!يا ار اسود، يعىن تقتلىن

 عمرو دنيا. د

وال حاجة هى ببساطة إيه البديل، هو ده" شىء ما"ال 
مما هو املوجود وعلّى أن أتعايش معه حلني أجد األفضل أو املخرج

 جارى وربنا يصربنا

 :حييى. د

 " َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى* َوَأْن َلْيَس ِلإلنَساِن ِإال َما َسَعى"

 إسراء فاروق غاىل. أ

أتفق مع حضرتك متامًا ىف آل حرف من حروف هذه اليومية
 وعن خربة عملية خاصة ىب

 :حييى. د

 !إذن أنا ال أخّرف!! يا خرب -

 عامر أمحد صالح. أ

على حد مالحظاتى وآم ما حضرتك رصدته من إحباطات،
وآذلك آم االشراقات ان صح التعبري، هى موجودة بنفس املقدار
منذ زمن بعيد وإن تالشت أو قلت ىف بعض األوقات، ولكن ما
حيدث هو أن شدة الضيق واحلزن الذى ترتآه تلك اإلحباطات ىف

ان االمل، وهو ما جيعلالنفس اآثر بكثري مما قد يؤدى إىل فقد
حىت االشراقات ال تأخذ حقها إال بالكاد، فالثقل اصبح اآثر

برغم آل اجلارى مازال فينا. لالحباطات على حساب االشراقات
 .شىء يبحث عن ومضة أمل ىف غد أفضل

 :حييى. د

 !تصور يا بومحيد أنىن مل أره أمال ننتظره، بل واقعًا ينمو

 حممدعزت. د

الشىء موجودا بل وعميقا فهل هناك ما ااذا مل يكن هذ
 نكمل يدعونا لكي
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 :حييى.د

 عندك حق، فهو موجود، بدليل أننا نكمل

 هالة منر. أ

وصلىن أن احلرآة برآة فعًال، ومن غريها ميكن يكون مستحيل
وأن التصديق, "هذا الشىء الـ ما"الواحد يقدر يصّدق ىف 

يلزمه آمان إن الواحد يصّدق ىف نفسه) برغم آل اجلارى(
)أو أستنكر(وهلذا مل أتعجب , رف يشوف احللو اللى فيهويع

شوفانك وقرارك بالتقاط وتصديق ذلك الذى ما زال فينا
 )ربنا يدّيك الصّحة ويعافينا من نذالتنا(

 :حييى. د

ليلى حلمى صديقتك قد آلمتىن. هل تصدقني يا هالة، أن د
منذ قليل وهى تبكى بعد أن قرأت التعتعة ىف الدستور،

تها وعجبت بشدة آيف ان حتريك التفاؤل فيها، هو الذىوصدق
أبكاها، هل اآتشاف ما يدعو للتفاؤل ُيحدث آل هذا األمل؟

 رمبا،

 .فهى املسئولية 

 حممد غنيمى. د

هب أنه موجود، أال توافقىن يا أستاذنا ىف أن.. ال مانع 
آانت جلية بعيدا عن أصداء التاريخ الىت" (شىء ما"هذا الـ
يبدو اآلن غريبا شاحب اهليئة، ومن مث فإن) ا الكلماتىف ثناي

عميان"إىل آوننا ) أو ال يرجع فقط(له ال يرجع  عدم رؤيتنا
؟ مث ماذا بعد أن رأيناه؟ هل تضمن لنا هذه"أو جبناء

 الرؤية بقاءه واستمراره، فضال عما ينبغى أن يتولد ويتجدد
علنا نفرحامتدادا له؟ هل وصل بنا اليأس والعجز لدرجة جت

، دون أن نتحرك حملاولة"شىء ما"الـ فقط جملرد توهم رؤية هذا
يئن... ما  ما زال فينا شىء.. "إنقاذ ما ميكن إنقاذه؟ 

واملستجري بعمر عند آربته، آاملستجري من الرمضاء" .. ويستجري
 .بالنار

 :حييى. د

أصداء"أنا ال أعرف من أين أتيت يا حممد حبكاية 
صحيح أنت قلت أا ىف ثنايا الكلمات، لكىنهذه " التاريخ

رجعت أقلب ىف الكلمات وىف ثناياها فلم أجد سرية للتاريخ،
وعلى أى حال أرجو أن تقرأ آل الردود السابقة مث تعيد

 .النظر ىف آالمك هذا إن أمكن

 ال ضمان لشىء يا أخى

 مث من قال أننا نفرح دون أن نتحرك؟ 

 التعتعة؟ من الذى منعك أن تتحرك؟ هذه

 أما توهم الرؤية، فهذا أمر وارد وخاصة بالنسبة ىل،
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 لكن مرة أخرى إقرأ آل الردود السابقة

 أخشى أن أقول لك، بل ُعْد إىل قراءة التعتعة

 شكرا

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 عبري حممد رجب. أ

اب عن الدين أو الناس عمومًا أرى أنه ناتجعزوف الشب
 .من آم التضارب ىف آراء ووجهات نظر املفسرين جتاه الدين

 :حييى. د

 هذا صحيح جزئيا، لكنه ليس السبب األول أو الوحيد،

يتفق" مقرر علينا"مث تصورى معى أن هناك تفسري واحد 
 عليه مجيع املفسرون، سيكون املوقف ألعن يا عبري علينا،

إن التفسري آما شاع يبلغىن أنه وصاية عقل بشرى على نص 
 .متعدد اإلهلامات، والنتيجة هى االختزال والتشويه غالبا

 حممد شحاته فرغلى. د

ِ أحيانًا إىل إعادة" ... املقتطف هذا هو ما يعرض املعاجل
النظر ىف منظوماته هو ناهيك عن منظومات وبعض قيم اجملتمع

 "إخل..... األوسع 

 ما أشد ما استفزتىن هذه اجلملة؟

 :حييى. د

 طيب وماذا أفعل أنا؟

 .طبعا أنا أآتب ألستفز

 :عموما

 .االستفزاز هو بداية املراجعة

 جمدى حممد السيد. د

االختالف وتعدد الرأى داخل املؤسسة التعليمية هذه
الىت ندين هلا باجلميل أصبح له شكل وبدا ىل، أثره) املقطم(

 .بدأنا رول لنجد أمساءنا ىف بريد اجلمعةملموسا بعد أن 

 :حييى. د

أعلم أنىن مقصر ىف عدم الرد على آل التعليقات من داخل
املؤسسة، أنا أخاف ان ينتهى األمر إىل حوار مغلق علينا
وآأننا نتحاور وخنتلف داخل دائرتنا بعيدا عن الدوائر
أناألخرى، وعن الدائرة األوسع، ولكن هل حنن منعنا أحد 

 يشارآنا من الدوائر األخرى،
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دعنا نرضى باالستكفاء الذاتى مع ترك آل األبواب 
 .مفتوحة، وسوف تتسع الدائرة وحدها

 حممد الشاذىل. د

نعم، سوف حياسبنا اهللا على الكدح واالستسهال لكن احملاولة
صعبة ومهددة طول الوقت، مهددة لدرجة الشلل والرتاجع

 .واملرارة آثريًا والتوقف، صدقىن احملاولة صعبة، وجتلب اليأس

 :حييى. د

آله إال اليأس، أمل تقرأ ىف التعتعة رأىي ىف اليأس وأنه
 "رفاهية الكساىل، وخيانة املنسحبني"

 تيأس إىل أين يا حممد؟ 

 .أما األمل واملرارة فهما مسات الكدح، وشرف الوجود 

 هالة منر.أ

عندما قرأت تعقيبكم على تعقيىب اخلاص: أسّر لك بشىء - 1
فوجئت بأّنى مل أحذف تساؤىل, "دمعتان من خلف األقنعة"مية بيو

والذى آنت قد" أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزن"عن ذلك الشطر 
,عزمت على حذفه قبل إرسال الرد فورًا إّال أنه ُأرسل سهوًا
وآان لذلك السهو فضل ىف ذلك احلديث احلميم الذى ائتنست به

خّضة حقيقية، وحب أخاف عدم آثريًا رغم ما أثاره ىف نفسى من
قلت مش(احتماله؛ ملاذا حذفته؟ لقد أوقفىن وأدهشىن ىف البداية 

فرجعت إىل القصيدة لعلى ألتقط احتماًال) ممكن يكون قصده آده
، استشعرت)مل يراودىن أا نقالت ىف الرؤى(مغايرًا يربر ما قيل 

حلالةبشكل غامض أن الرغبة ىف العيش بدون حزن تتماشى مع ا
للقصيدة وملا التقطته منها، وهنا قررت/ العامة للشاعر

 . التوقف عن السؤال وحذف التساؤل

نعم احرتام احلزن واحلق فيه ال يتعارض مع احلق أيضًا ىف-2
احلاجات شغالة مع بعضها، ليه انا, التخلص منه أحيانًا

نسيت خلقة بنا واستغربت قوى آده، ما هو ينفع حلظة تغالب
 .ا وحق يزاحم أخوه، وفرحىت تصاحب حزىنأخته

برضه يكتم على نفسى وأعوز أختلص" حزىن"متهيأ ىل ينفع إن  - 3
وبعدين أنا مش فامهة إزاى احلزن ممكن يكون بّراىن؟, منه ىف حلظة

   .التفرقة األخرية خلبطتىن شوية ومش عارفة أستقبل بيها احلزنيني

 :حييى

تشككىن ىف حقيقة -تعلمني آما -آثرة وتنوع تشكيالت احلزن 
معرفتنا به، يبدو أن األلفاظ الىت نطلقها على ما نسميه

بيىن وبينك، دعيىن استعمل –حتتاج إىل مراجعة، أو " عواطف"
ألفاظك، فأقول دعيىن ُأِسرُّ لك أنه يستحسن عدم تسميتها أصال،
فلندعها هى تسمى نفسها تفعيال بأجبديتها اخلاصة، بدال من أن

سوف(وحنن نتناقش حوهلا، مارأيك؟ " مث حنتاس"ها ىف رموزنا حنشر
 ).أعود إىل ذلك غالبا ىف مناقشىت موضوع الكراهية
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**** 

 عن العلم والعقل والتاريخ واملعرفة

 أسامة عرفة. د

نعلمه؟؟ أم أننا هو ما هل ما نعلمه هو العلم أم ·
 ..نعيد اآتشاف ما تيسر من العلم

 :حييى. د

 هذه، أوافقك " تيسر"نعيد اآتشاف ما .. حلوة 

 فهو ما نعلمه، ال أآثر وال أقل) أول السؤال(أما ما نعلمه 

 املصيبة أننا ال نعرف ماذا نعلم  

وأن القشرة الىت ىف متناولنا حتل أحيانا حمل بقية ما
 نعلم، 

 العمل؟ما 

 أسامة عرفة. د

بعقولنا أم بعواطفنا أم ىف العالج النفسى هل نعاجل  ·
 بعواطفنا العاقلة أم بعقولنا العطوفة؟؟؟

 :حييى. د

، فضلتها عن"عقولنا العطوفة"حلوة أيضا حكاية 
 "عواطفنا العاقلة"

أى) من آّل(بكلّنا  -إن صدق العالج –حنن نعاجل يا أسامة  
رنا أننا نطبق ما نعلم فقط، فاملريضواهللا، حىت لو تصو

 .يأخذنا آلنا ويتصرف

 أسامة عرفة. د

..فصل العقل عن منظومة وجود االنسان آيف يتسىن لنا  ·
 أو عن آلية العقل والالوعى اجلمعى؟؟

 :حييى. د

هذا هو ما حصل،هو الذى انفصل، لكن لعله انفصال إىل
التواصل بني اتصال، والبد أن لالتصال مزايا، رمبا لتسهيل

الناس بأسرع وسائل التعامل وهى الكلمات، العقل املنفصل
أو عن آلّية العقل والالوعى... عن منظومة وجود االنسان، 

اجلمعى، هو عقل جمتهد أيضا شريطة أن يكون هذا االنفصال ليس
 .استبعادا لغريه، وأيضا أال يكون طالقا بائنا ال رجعة فيه

 أسامة عرفة. د

العلم هو تاريخ ملستويات ومدى الرؤية وتطورأليس   ·
 بدوائر حمتوياهتا؟؟ منهج املعرفة مرتبطا
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 :حييى.د

نعم، هذا هو العلم احلقيقى، ولكنه ليس علم شرآات
الدواء، وال علم غسيل مخ البشر لصاحل السيطرة عليهم،

 .وتسهيل االستهالك االغرتاىب

 عمرو حممد دنيا. د

سه آما أنىن الأنا ال أرى املشكلة ىف العلم أو العقل نف
أريد قيدا حمددا ملزما بتعريف حمدد هلما، فليس هذا هو
املهم، أنا أرى املشكلة ىف البشر الذين يتعاملون مع العلم

 .والعقل وطريقة تعاملهم ووجه تقديسهم هلما

 :حييى. د

 يبدو أنه ال يوجد تعريف مغلق ألى مفهوم متحرك، 

:العلم والعقل املشكلة هى أن البشر الذين يتعاملون مع
هم ال ميلكون، ماداموا بشرا، إال أن يتعاملوا بالعلم

 والعقل وأشياء أخرى،

املشكالت األخبث هى ىف سطوة السلطات اخلانقة، ومجود املنهج
املغلق، وإحالل الكلمات واحلسابات حمل آل ماعدامها من أدوات

 .ومناهج املعرفة املشتملة

 .أظن ذلك

 حممد شحاتة فرغلى. د

 ؟"الروافد املتعددة"اذا تعىن حتديدًا بإشارتك إىل م

 ماذا تعىن باملعرفة؟
 :حييى. د

،"علم هذا أم ماذا" 2008- 2- 18يومية   ميكنك أن ترجع إىل 
، وأيضاالصوفية والفطرة والرتآيب البشرى 2007- 10- 1ويومية 

- 6ويومية ، "الثقافة العلمية والتكامل املعرىف"  إىل شرائح 
 . "عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ" 2007- 11

 حممود حجازى. د

مل أفهم بصورة آاملة معىن الالعقل وإن آنت أدرك غرور
اإلنسان الذى يدفعه إىل ما فيه هالآه، وهو يدعى أنه هو

 .الكائن العاقل الوحيد

 :حييى. د

متثل ىل) إخل...الالعقل، الال شعور (آل األلفاظ املنفية 
إشكاال سخيفا، لكنىن فرح بالتقاطك ما أعنيه بغرور اإلنسان،

، قبل أن أرد عليك"الالعقل"وسأرجع إىل استعماىل لكلمة 
أنواع" 2008-1-2يوميةتفصيال، فقط أوصيك أن تنظر إىل 

2007-12-25يومية  ، ")وإلغاء عقول اآلخرين(  العقول
 ."أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى"
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                                      حممد الشاذىل.د

وصلىن أنه ال ميكننا أن نستسلم متامًا ملا تصل إليه
عقولنا، لكن احلرية تكرب، آيف ميكننا أن نستمر ىف احلياة دون
ثوابت؟ دون أن تستند ظهورنا إىل شىء ما، نظنه احلقيقة ومن

أفهم أن نظرتنا بأن! للعامل من حولنا؟ىف خالله مث ننظر 
علم ال ينبغى أنهناك احتماال آخر غري ما وصل إليه ال

يدعونا لرتك العلم ىف مقابل اخلرافة، لكن من يدرينا اصال أن
 هذا هو العلم وهذه هى اخلرافة؟

 :حييى. د

بلغتىن حريتك، الىت هى حريتى طبعا، لكن من قال أن علينا
أن نستمر دون ثوابت، املطلوب أن نقف على قاعدة ثابتة، ال

بة يرتكز عليها قبل أنلنثبت عليها، املدفع حيتاج قاعدة صل
يطلق قذائفه، أما إذا أصبح هو والقاعدة سواء، فقد صار

 .أثرًا ثابتا مثل مدافع املتاحف الصدئة

أرى يا حممد أنه ال بديل عن االستمرار طول الوقت ىف آل 
 اجتاه ممكن

 ،"من آلٍّ حسب حرآية دهشته، وإىل آل قدر حتمل تغّيره" 

 وهكذا، 

اخلرافة، فلعلك الحظت ىف حوار اليومأما تعريف العلم و 
حذرى وحرجى من أى تعريف خشية أن خينق املعىن، ومع ذلك فالبد

 .من تعريف على أن يعترب نقطة انطالق وليس سجنا للمعىن

**** 

 النورس العجوز

 :صورمدحت من. د

عندما تكتشف لفظا خالبا مر عليك آالف املرات ومل تكتشفه
,على وجداىن قسرا دون تكلف فقد يفرض نفسه, من قبل
آل أقف أمام البحر، شعرى أسود أبيض أمحر أشقر، فاعذرىن

أمللمها، حتوى احلزن وحتوى األشجان،, األلوان، تتبعثر أوراقى
ز فوق املاء، أجرىأصل األشياء، أتقاف,وردية أقهرها بضحكة

ويغيب, اإلعياء، فجأه تغيب الشمس وألعب فوق الشط حىت
الكلمات وبقايا بقايا... وحيدا بني الكلماتق، العشا
بني الشك وبني الصدق، ويبقى الصمت, ووعود بلقاءق، األشوا

ت،لكن هيها, يبقى املوت، عنوان ملقى ببطاقه أعرفها
,يقهرىن الصمت, لعجزفاليأس رفيقى ىف الطرقات، يقهرىن ا

ال لن يستطيع، شئع، يقهرىن املوت، وآرهت أمال مىن يضي
لن, لن يستطيع، خيربىن بالداخل يدفعىن مينعىن، شئ من نور اهللا

 يستطيع

 :حييى. د

 "ماشى"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2158



 30I05I2008א – אא

 :طلعت مطر.د

هزتىن القصيدة هزا وأثارت ىف مشاعر آثرية، لعله الصدق
ب،ألن من حيل، يزو رهو خوارعابر، الذى يلفها أو لعله اخلوا

الىت وأسال السننير، ال يصيبه اخلواب، ويرتوى من حبة القلو
ل،ومازال نبعك األصيا، امتألت مجيعهر، وأسال اجلرات، تل

فهلا، يسأل الدروب عن أسرارهل، الوديان والسهو يفيض ىف
يافارس الكدح والعناد، ألا أسرار، تبوح؟ هيهات أن تبوح

 اسرار ألا

 :حييى. د

 ياه

 آل هذا يا طلعت؟ آيف وصلك

 ربنا خيليك

 جمدى السيد. د

 مىت يستطيع الكهل أن يصبح شابًا؟

 :حييى. د

حني يقرر ذلك، ويرتك مسألة الزمن واملوت لصاحبهما
 .سبحانه وتعاىل

 :حممد عزت. د

  سنة من هذه االبيات ما زلت تواصُل 12ولكنك بعد 
ول جاهدامعاِندا ما زلت تستطيع وانا احا   صاعدا   التحليَق 

  ...... واال ان اظل استطيع

 :حييى. د

 .لعلك قرأت املقدمة اجلديدة، قبل القصيدة القدمية

 آله على اهللا

 رامى عادل. أ

 ,وحق حبكىت خنقتىن دائرتى

 ,هلا اهال آسرت شوآىت فلم اعد

 ..دثروىن

 واحاطت ىب ذئاب, تسربت ىف العراء

 !حى انا

 :حييى. د

 ال تعليق

 رامى عادل. أ

 صدقنا، دح املعرفة هى فتح آل اآلفاق ملالقاة اهللا اذاالك
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العلم أعشى اذا انسلخ عن املعرفة الكاملة الىت ال تكتمل
يكون اعجز املخلوقات لثقل االمانة الىت ابدا، االنسان قد

 محلها

 :حييى. د

 ماشى

**** 

 )58 - 57(أحالم  تقاسيم

 رامى عادل. أ

,سيجاره مث يطلب مين اخر عقب, يقبلين ويبتل وجهي بلعابه
.ويسالين اخر عن ربنا, وجييء اخر مسرعا مستطلعا وجهي

وادعو اهللا ان اخرج. انا يف سجن اجملانني .فيكفهر اجلو ويتكهرب
 .حيا

 :حييى. د

الربيد استثناء لك يا رامى آالعادة نشرت هذا الكالم ىف
 وليس يوم اخلميس

 رامى عادل. أ

شعرت. اخيها الصغري مشريه اا تعتربني. قبلتين مث قرصتين
 فليس بي رغبة إال, ومل القي باال لكلماهتا, بوشايتها املاسخه
فتعللت بوجع يف, وعرضت عليها السهر , يف رؤيتها ترقص

 .رآبتها

 :حييى. د

 نفس الرد
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سألتىن مذيعة اإلذاعة الربيطانية عن مفهوم الغباء
مبناسبة إعداد برنامج عن حرآة مصرية جديدة مست نفسها

، فابتسمت ومل أرد على الفور، ومل"مواطنون ضد الغباء"
ابتسامىت ألن السؤال آان عرب اهلاتف، ذلك أاأعرف آيف رأت 

أآملت وهى تضحك هل ال يوجد تعريف للغباء، قلت هلا إن آثريا
من معاجم اللغة العربية األصيلة تعرف الشىء بضده، فيمكن
أن نقول إن الغباء هو ضد الذآاء، قالت فما هو تعريف

نقطةالذآاء، مث مضى احلديث خفيفا طريفا حىت وصلنا إىل ال
الىت تريدها وهى تسألىن عن رأىي ىف هذه احلرآة املسماة

، فشرحت هلا وجهة نظرى من أن موجة"مواطنون ضد الغباء"
ابتداع مثل هذه احلرآات ليست فاعلة سياسيا آما يتصور
الكثريون لكنها رمزية وقد تفيد أو تّنبه، وهى تبدو ىل

ما أضفتأحيانا آصورة آاريكاتريية، ناقدة، ال أآثر، آ
حتذيرا أن تكون غاية مرادنا هو أن ننضم إىل هذه احلرآة أو
نصفق لتلك، وأيضا ال حيق للمعتزلني أن يفرحوا مبوقفهم وهم
جلوس على مكاتبهم يشجبون ما ال يشارآون فيه، ال أذآر
ألفاظ حوار اإلذاعة الربيطانية حرفيا، هلذا سوف أآمل تعتعة

 .فقط من وحيه اليوم بعيدا عن نص احلديث، هى

حنتار ىف تعريف حمدد للذآاء، -النفسانيني –من قدمي وحنن  
حني بدأت تلك احملاولة وأنا اآتب آتابا مدرسيا بالعربية ىف
أوائل الستينات وجدت أن أغلب املراجع تشارآىن الصعوبة

:آما يلى -رمبا سخرية –واحلرية حىت أن أحدها عّرف الذآاء 
، وىف نفس الوقت"ختبارات الذآاءالذآاء هو ما تقيسه ا"

"إا ال تقيس إال نتائجها"وجدت نقدًا هلذه االختبارات يقول 
وليس الذآاء، ساعتها قلت بسخريتنا املصرية إذن الذآاء هو
الذآاء، رمبا قلت ذلك من وحى، ما جاء ىف قاموس املرحوم أمحد
ىأمني عن طرائف العادات الشعبية املصرية لشاعر ساخر يتحد

 !!إمكانية التعريف قائال

 األرض أرٌض والسماُء مساُء

 واملاء ماٌء واهلواُء هواُء

 واحللو حلٌو واملرارة مرٌة 

          ومجيع أشياء الورى أشياُء
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 آل الرجال على العموم مذآر

 أما النساء فكلهن نساء

 إذن من حقنا أن نضيف: قلت لنفسى وجدهتا

 والفهم فهم والغباُء غباوُة

 اءوالفكر فكٌر والذآاء ذآ

ىف تصنيف -مع قصوره هذا –ملاذا حيشرون الطب النفسى 
 !؟"واحلرآات"تصرفات احلكومة 

سألتىن املذيعة عن رأىي ىف غباء احلكومة، فقلت هلا رمبا
يكون ذلك نعمة من اهللا على هذا الشعب املسكني، ألن تباطؤ
املسئول الغىب ىف أدائه العقلى قد يقلل من اندفاعه، وهذا

ألمور أن حتل نفسها بنفسها، بدال من أن يندفعيسمح لبعض ا
بذآائه املتواضع أو املزعوم، فتخرب أسرع، قالت إن هذه

العالوة(تشري إىل أن تصرفات احلكومة األخرية  احلرآة اجلديدة 
 تتصف بالغباء، ما رأيك؟ ) تلحسها قرارات رفع األسعار

ربطالقدرة على ال: "قلت هلا إن من أهم حمكات الذآاء هى
بني العالقات األساسية واالستفادة من اخلربات السابقة مث

، وأظن أن احلكومة ال تتمتع بأى من هذه"التصرف ببعد نظر
 ".التصرف ببعد نظر"امليزات الثالثة، وخاصة 

فعادت املذيعة حتدد السؤال عن رأىي ىف التصرف األخري 
اءألنه يبدو أن هذا بالتحديد آان ور) العالوة فلحسها(

 .ظهور هذه احلرآة االحتجاجية الطريفة، فرددت مبا تيسر

بعد أن انتهى احلديث فكرت من جديد ىف هذا التصرف
ورحت أستبعد أن يتصرف مسئول سياسى عاقل) العالوة فلحسها(

مبثل هذا التصرف الذى يبعده عن الناس، ويفضح عشوائيته
د يعّجلوختبطه، ويقلل من شعبيته إن آانت له شعبية، بل وق

بنهايته إن آانت هناك آلية أصال الحتمال ذلك، مل أتصور أن
هذا التصرف يأتيه عاقل مهما بلغ تواضع ذآائه، فمن يا

 ترى دفع باحلكومة إىل فعل ذلك؟

خطر بباىل أنه رمبا يكون وراء هذا التصرف مراآز قوى ذآية
تتصرف هكذا،  وخبيثة أرادت أن توقع باحلكومة، فأوحت هلا أن 

ليس فيها رائحة السياسة، لتقع من  فاستجابت احلكومة بسذاجة 
 .وال أحد يسمِّى عليها!!) إذا آان ذلك وارد أصًال(طوهلا 

نصيحىت للحكومة أن تبحث ىف مطبخ قراراهتا عن هذا الدخيل
الذى استعبطها هكذا فأوقعها ىف شر تصرفها وهى ماضية ىف

منطق، نعم أنصحها أال تصرحيات خطابية وبيانات ُمفرَغة من أى
تكتفى باحلذر من تصرفات غبية لبعض القائمني على اختاذ
القرار، عليها أن تنتبه أصال إىل احتمال خبث املتغابني املندسني

 ىف مطبخ صنع القرار، رمبا يكونون وراء مثل هذه القرارات

 :أقول ذلك وأنا أتذآر قول الشاعر اآلخر 
 ليس الغىب بسيٍد ىف قومه 
 !!لكن سيد قومه املتغاىب 
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية عليهاو  ــ  مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي  مقدمة يف العالج   - ) مدرسة العراة ـة يف  - النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت  - التفسري واالستلهام مواقف النفري بني - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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