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− 1980  

 باسم ،  العليم   احلق   العدل   باسم ،  الرحيم   الرمحن   اهللا   باسم
 قمة   علي   يقف   احلتمي   التطور   باسم ،  العنيد   املصري   اإلنسان 
 تفرض   ليتا   احلقيقة   باسم ،  اهللا   لوجه   الساعي   اإلنسان   هرمه 
، الزيف   قيم   وطغت   الزمن   طال   مهما   حتمية   دورات   يف   نفسها 
 ذلك   آل   باسم ،  األآيد   الغائر   النابض   التطور   بريق   واختفي 
، التاريخ   صفحات   من   الصفحة   هذه   نفتح ،  بعده   وما   دونه   وما 
 أن   آملني  ..  بفتحها   املتواضعة   مكانياتناإ   لنا   مسحت   أن   مبجرد 
 معامل   بعض   يعلن ،  بعدنا   يبقي   أثرا   الزمن   جدار   علي   ختط 
 أرض   من   املبارآة   البقعة   هذه   علي   املقيم   العصر   إنسان   حماوالت 
  . خالقه   آرمه   آما   إنسانا   يكون   أن  -" مصر  "-  اهللا 

 إنشاء   يف   فكرنا   منذ   أعيننا   نصب   اخلطوة   هذه   آانت   وقد
 ذلك   وقبل   بل ، "اجلماعى   والعمل   التطوري   النفسي   الطب   مجعية "
، ابتداء   النشاط   هذا   استمرار   يدعم   ما   إنشاء   يف   فكرنا   منذ 
، العادي   الرجل   إيل   صوتنا   نوصل   أن   البد   أننا   حنس   آنا   إذ 
 نبلغه ،  سواء   حد   علي   املتخصص   والزميل ،  املتخصص   غري   واملثقف 
 خالل   من   احتدت   اليت   احلضارية   معاناتنا   خالل   من   نعيشه   ما   بعض 
 وتناثر   انهآي   متزق   أزمة   يف   يتعري   إذ   اإلنسان   جلوهر   مواجهتنا 
 ال   وهي   أوعقليا   نفسيا   مرضا   تسمي   اليت   األزمة   تلك ،  ترآيبه 
  . احلتمية   التطور   مسرية   مضاعفات   مظاهر   من   تكون   أن   تعدو 

 من   هذ   عصرنا   يف " الكلمة  " إليه   وصلت   ما   أحد   علي   خيفي   وال
 أهلها   ترآها   ما   ولكثرة ،  أهلها   غري   تداوهلاما   لكثرة   امتهان 
 وقت   ملء   هي   األويل   وظيفتها   أصبحت   حيت ،  قدسية   أو   رعاية   بال 
 الورق   بياض   تسويد   أو ،  الهية   أو   مسلية   بأصوات   الفراغ 
 أآثر   ال   عاصرامل   العقل " ديكورات  " احلال   واقع   يف   هي   بأشكال 
 هل :  يقول   املتحدي   التساؤل   قفز   حني   علني   هذا خيف    ومل ،  أقل   وال 
من   ومزيد ،  الورق   علي   الكلمات   من   مزيد   إيل   حاجة   يف   حنن 
 حنن   هل   اخل؟   اخل   والندوات   واألحاديث   واحملررين   التحرير   ؤساء ر
، واملباهاة ،  العقلية   املساجالت   من   مزيد   إيل    حاجة   يف 
 وتسويد   القلم   إمساك   مبجرد ،  املشل   والتفريغ ،  واملهارب 
 . وإنتاج   ومثابرة   وقدوة   عمل   إيل   حاجة   يف   اننا   أم   األوراق؟ 
 ؟سلسا؟   شريفا   جانبيا   نتاجا " الكلمة  " تأتي   مث 

    وتؤآد   الواقع   تصنع   اليت   هي   الكلمة   هل :  آخر   وبتعبري
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 للفعل؟؟   وتابع   للواقع   تسجيل   إال   ليست   أهنا   أم ،  الفعل

 الثاني   الرأي   إيل   منيل  -  ومازلنا  -  آنا   أننا   احلق   واحلق
 ومع  ، أوال   العمل   بأن   القائل   الرأي   ذلك ،  وصعوبته   خطورته   رغم 
 قد   الفعال   اإلنتاج   وعن   الكايف   الفعل   عن   العجز   فإن ،  هذا 
 حيمل   الذي   الطريق   ذلك ،  جزئيا   األول   الطريق   باتباع   ألزمنا 
 دعوي   حتت   االغرتاب   من   مزيد   تسهيل   أو ،  جدوي   بال   احلروف   رص   خطورة 
 هذه   إصدار   علي   إلقدامنا   املرحلي   املربر   آان   وقد ،  .. احلق   قول 
 نور   هي   الشريفة   القادرة   الكلمة   أن   القائل   األمل   هو   الة 
 أمانة   هو   الورق   علي   وضعها   وأن ،  حمالة   ال   البشرية   املسرية 
 مل   إذا   فكرا   حتمل   ألهنا   ذلك ،  هلا   التصدي   من   مهرب   ال   تارخيية 
 من ألجيال    معامله   تارآني   البد   فإننا ،  حتقيقه   إيل   نصل   أن   نستطع 
  . عنه   عجزنا   قد   ما   وتكمل ،  علينا   حتكم   بعدنا 

  * * *  

  والطريق   اهلدف
 الة   هذه   ظهور   من   اهلدف   نسيب   بتفصيل   حندد   أن   البد

 ذاتيته   له   هدفا   يكون   أن   علي   حرصنا   أننا   وحنسب ،  ابتداء 
 الت   تكرار   جمرد   باعتبارها   تؤخذ   ال   حبيث ،  اخلطوة   هذه   تربر   اليت 
 بإمكانيات   رمبا   الوظيفة   نفس   تؤدي   ثقافية   أو   علمية   أخري 
 يف   إننا : " يقول   مباشر   واقع   من   هدفنا   حددنا   وقد ،  أفضل 
 وجود   أزمة   مواجهة   يف   العصر   إنسان   نشارك   احلضارية   مسريتنا 
، آثرية   حواجز   حطم   قد   فعصرنا ،  أجداده   عن   هبا   يتفرد   يكاد 
 مسريته   يف   العادي   الفرد   آيان  اختل  حيت ،  راسخة   أصناما   وهز 
 إيل   الذهنيني   صوامع   من   الوجود   مشكلة   وانتقلت ،  اليومية 
 يف   فاعال   طرفا   فأآثر   أآثر   العادي   الفرد   أصبح   وهبذا ،  الشارع 
 الوعي   زيادة   فرص   من   التقدم   له   أتاح   مبا ،  الكافة   مصري   حتديد 
  ".القرار   إصدار   يف   واملسامهة 

 ومتحفزة   صرحية   واضحة   فهي   البشرية   املسرية   عالمات   أما
 حتطم   ذلك   ومن ،  معطل   مناور   أو   متقاعس   أي   تتحدي   أيضا 
  : جمال   من   أآثر   يف   احلواجز 

 والرجل   املثقفة   الصفوة   بني  -  أحملنا   آما  -  احلواجز   حتطمت
  . اليومية   الصحيفة   قاريء   العادي 

 مث   الرتانسيستور   ثورة   بفضل   األوطان   بني   حتطمت   مث
  . التليستار 

 من   العنصري   التمييز   فشل   بفضل   األجناس   بني   حتطمت   مث
  . مسيت   أيان   بيجني   السيد   إيل   الفوهرر   املرحوم 

 عند   املذهبيني   فشل   بفضل   العقائد   بني   احلواجز   حتطمت   وآذلك
  . ملذاهبهم   املتشنج   احلرف   التطبيق 

 األنظمة   تنافس   بفضل   الطبقات   بني   احلواجز   تتحطم   وآادت
 املنتجة   الغالبية   برشوة   اإلسراع   يف  -  اقتصاديا  -  املختلفة 

 اإلنسان   بتطوير   االهتمام   يف   النية   الراشون   يصدق   مل   لو   حيت .. 
  . وعيه   تعميق   أو 
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 صدر   سعة   بفضل   األديان   بني   احلواجز   تتحطم   آادت   وأخريا
 الدين   لرحابة   األعمق   لفهمهم   نتيجة ،  جانب   آل   علي   املتدينني 
 دخول   تأشريات   مبنح   يةالتوص   يف   يتسابقون   أصبحوا   حبيث   ووظيفته 
 العلي   هللا   تارآني ،  البشر   لكافة   الصاحل   بالعمل   آافة   اجلنان 
 ملتزمني ،  الصدور   ختفي   وما   السرائر   علي   االطالع   حق   وحده   القدير 
  . اهللا   إيل   والتقرب   السليمة   للعبادة   الضروري   املنهجي   بالشكل 

 برآه   يف   به   تلقي   تكاد   أزمة   املعاصر   اإلنسان   يواجه   وهكذا
 يفقد   إذ ،  شيء   بكل   شيء   آل   خيتلط   حيث ،  واحللوسط   امليوعة 
 يهتز   ويكاد   بل ،  أنصاره   املنهج   يفقد   ويكاد ،  مربراته   التعصب 
 لوخدعنا   يعين ،  خطر   أي   خطر   ذلك   وآل ،  موقفه   تقدير   يف   املؤمن 
 دعوي   حتت ،  األوان   قبل   بقائنا   أسلحة   عن   نتخلي   أننا   فيه 
 فال مفر   ذلك   ومع ،  العذاب   قبله   من   وباطنها   الرمحة   ظاهرها 
 والتخطيط ،  اجلديدة   املعطيات   باحرتام   باملخاطرة   األخذ   من 
 مفر   وال ،  جتاهلها   أحالم   من   ال ،  واقعها   من   البشر   ملسرية   سئولامل 
 بي   أويل   بلدي  " أنه   بلد   أي   يف   شريف   مواطن   أي   ينادي   أن   من 

 صاحب   آل   يصر   وأن ، "اجلميع   اخلري   يعم   مث  ..  أبدأ   منها ... 
 وجه   إيل   ساعني ،  البشر   لصاحل   دينه   بتعاليم   االلتزام   علي   دين 
 علي   مذهب   صاحب   آل   يصر   وأن ،  لغة   وبكل   حدب   آل   من   اهللا 
 اإلسراع   ال   تطبيقها   فشل   من   والتعلم ،  نظره   وجهة   عن   الدفاع 
 العصر   هذا   يصف   اليت   احلواجز   زوال   أن   إال ،  عنها   بالتخلي 
 وبالتايل ،  مهده   يف   التعصب   قتل   يف   فائدة   أميا   يفيد   خاص   بوجه 
  . ذاته   اخلصم   من   حيت   بالتعلم   اإلسراع   يف 

-  يبدو   ما   علي   منه   بالرغم  -  مدعو   العصر   فإنسان ،  إذا
 من   قدر   بأقل ،  مكان   آل   يف   اإلنسان   أخيه   مع   التعاون   إيل 
 من   قدر   وبأآرب ،  اخلاصة   للعقيدة   واحتكار   محاس   وأقل ،  التعصب 
  . اهلدف   توحد   رغم   الطرق   اختالف   واحرتام   العمل 

 املرحلي   الفشل   فرصة   تنتهز   أن   حتاول   انتكاسية   دعوي   وأي
 باملوت   عليها   حمكوم   دعوي   هي ،  العصر   إنسان   نهم   يعاني   الذي 
 الدعوات   لبست   وقد ، ) البشري   اجلنس   ينقرض   مل   إذا  ( تارخيا 
 وهو ،  السلفي   الثوب :  بني ثو   أحد   هذه   أيامنا   يف   االنتكاسية 
 واجلمود   باحلرفية   خامل   خاليا   خيتفي   التف   إذا ،  معوق   ضيقي   ثوب 
 يف   ويسهم   باملنزال   يسمح   درعا   آان   إذا   حامي   ثوب   أنه   إال (
 العقائد   تلك   هو   الثاني   والثوب )  الوثابة   التطورية   احلرآة 
 أن   دون ،  األرض   جنان   واحتكرت   األديان   مجود   أخذت   اليت   اجلديدة 
 التاريخ   عرف   ما   أقوي   باعتبارها   األديان   حبقيقة   تتحلي 
 العقائد   أغلب   أن   حيث ،  وتواصال   وعمال   هدفا   للبشر   توحيدا 
 مقام   منها   قاموا   وأتباع   حبواريني   بليت   قد   الرائعة   اجلديدة 
 ومازالوا ،  برياءاأل   القرابني   وذاحبي   القماقم   وحاملي   الكهنة 
 سواد   يف   الفكر   نبض   حبسوا   حيت ،  ويرعدون   ويربقون   ينتشرون 
 مذاهبهم   ضربوا   ما   أول   بذلك   ضاربني   والتحيز   التعصب 
  . آخر   شيء   أي   قبل   الثورية 

   خطورةبه   أدرك   ما   الرؤية   عمق   من   وهب   ثالث   فريق   حاول   وقد
  إنقاذ   يف   وصدقها   رؤيته   عمق   خالل   من   يسهم   أن   من   وبدال ،  اخلدعتني 
 . وانسحب  ..  الالجدوي   وخدر العدم   ألوهام   استسلم ،  الغرق   من   السفينة 
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 وإال ،  موقف   من   لعلماء   البد   آان   العنيف   التحدي   هذا   وسط
 جمال   هنا   وليس ،  حيبون   ال   حيث   يضعهم   وأن   دالب   التاريخ   فإن 
 خالل   من   رأي   عامل   علي   يقع   أن   ميكن   الذي   الظلم   مدي   تعداد 
 باملآسي   مليء   فالتاريخ ،  احلكام   أو   السائد   خيالف   ما   علمه 
  . إعادهتا   علي   جنرؤ   أننا   يبدو   وال ،  روايتها   حياولنا   اليت 

 أم   للعلم   العلم   قضية   وهي   ميتة   ولدت   قضية   ثارت   مث
 أن   دون   حبق   علما   العلم   يكون   أن   ميكن   وآأنه ،  للمجتمع   العلم 
 وجه   هو   العلم   آان   إذا   ألنه ،  واتمع   للناس  -  بداهة  -  يكون 
 وبأي ،  أصحاهبا   عن   تفصل   أن   ميكن   حقيقة   فأي ،  احلقيقة   أوجه   من 
 مدي؟؟   أي   وإيل ،  قهر 

ومع هذه الضجة ذهب بعض املتعاملني إىل االعالء مما ظنوه علم
اليقني، حىت قدسوا بدورهم قشورا آادت أن تسهم ىف إعاقة

 .املسرية بدال من أن حتل هذه املشكلة بالغة التعقيد

 بعدو

 اإلنسان   تطور   من   الدقيقة   املرحلة   هذه   وصف   يف   أطلت   فلعلي
 مل   أني   إال ،  فيها   جاء   ما   معظم   يعرفون   الناس   وأغلب ،  املعاصر 
 بالصراط   حييط   مبا   وعينا   إلعالن   وتأآيد   آتمهيد   لذلك   بديال   أجد 
 الوعي   مع   أننا   إذ ،  عليه   منشي   أن   اختيارنا   علينا   آتب   الذي 
 ال   اليت   املخاطرة   نأخذ   أن   قررنا   التحديات   هذه   بكل   العميق 
 ما   نكرم   أن   بني   خنتار   أن   لنا   آان   إن   بأخذها   إال   سبيل 
 وشرف   العقل   أمانة   وهو ،  ومنتهنه   حنقره   أن   أو   به   اهللا   أآرمنا 
 به   حتيط   صراط   علي   نسري   أننا   ابتداء   نعلن   وحنن ،  الكلمة 
 ونصب ،  اآلسنة   امليوعة   برآة   فوق   مد   وقد ،  جانب   آل   من   املخاطر 
 من   احلديثة   لألديان   التعصب   وضالالت   االنتكاس   سجن   بني   ما 
، أخري   ناحية   من   الالجدوي   وخدر   العدم   فراغ   وبني ،  يةناح 
 منجي   ال   هتلكة   إيل   بأنفسنا   ألقينا   أننا   ونعرف ،  ذلك   آل   نعرف 
 وباللغة   املمكن   بالقدر   لالسهام   مثابرة   جادة   حماولة   إال   منها 
  * املتحدي   املعاصر   أزقامل   هذه   من   للخروج ،  املسموعة 

 إذ ،  إمكانياهتا   به   تسمح   مما   أآثر   ترجو   الة   فهذه ،  إذا
 تريد   اليت   احملاولة   هبذه   التخصصات   لسائر   املثل   نضرب   أن   نأمل 
 املسرية   يف   موقعه   من   علم   آل   يسهم   أن   ميكن   آيف   تؤآد   أن 
  . العامة 

 علمنا   تغلغل   خطورة   البداية   ومنذ ،  متاما   نعي   أننا   علي
 حياتنا   يف   ظاهرة   آل   تسمي   تكاد   حبيث   اليومية   احلياة   يف 
 ال   اليت   الظاهرة   تلك ،  األغلب   يف   التينيا   طبيا   إمسا   اليومية 
  . املسرية   وإعاقة   الفشل   تربير   إال   ختدم 

 نضيف؟؟   أن   ميكن   فماذا ميكن أن نقول، ماذا:  إذا

 ما   وبقدر ،  املتواضع   العمل   هبذا   أننا   لنشعر   إننا
، املنهكة   العريقة   أمتنا   موقع   ومن ،  ونتعلم   ونواصل سنثابر 
 بإطالق   اإلنسان   لتكرمي   العاملية   الدعوة   يف   نساهم   أن   نستطيع 
 بكثري   أرحب   تبدو   واليت ،  هلا   خلق   اليت   اآلفاق   إيل   تطوره   قدرات 
  . احملدود   اخلائف   واقعه من 
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 الطب   فروع   من   فرعا   التعطي   للناس   خترج   ال   الة   فهذه   إذا
 لتحمله   وال ،  الناس   مسرية   توجيه   يف   طاقته   من   أآرب   حقا 
 امتدت   مهما   النفسي   الطب   فإن ،  قدرته   مدي   من   أوسع   مسئولية 
"مداواة   حرفة  " يكون   أن   يعدو   ال   املهنة   حدود   خارج   إيل   رؤيته 
 من   أآثر )  اإلختبارية  ( األمربيقية   النفعية   علي   تعتمد 
 اآلمال   فإن   ذلك   ومع ،  ثابتة   علمية   حقائق   علي   اعتمادها 
  . حدود   هلا   ليس   خالله   من   املتفتحة   واآلفاق ،  عليه   املعقودة 

 أن  -  اآلمال   وتلك   احملدودية   هذه   واقع   من  -  حناول   وهكذا
 والناطقني   مبصرنا   بادئني  -  الناس   إيل   الة   هذه   بصدور ،  ننقل 
 .. باإلنسان   معرفة   من   يصلهم   أن   ينبغي   ما   بعض  -  بلغتنا 
 ... املعاصرة   مشاآله   زوايا   بعض   إنارة   يف   تسهم   معرفة قد 
 املعتمرة   التطورية   الغاية   إيل   فاتمع   الفرد   تغيري   يف   مث   ومن 
  . أبدا   دائما   اإلشراق   يف   املتزايدة 

  : أمكن   ما ،  بأمرين   نلتزم   أن   حناول   سوف   املنطلق   هذا   ومن

 ألهنا   ذلك ،  تزمت   دون   متخصصة   الة   هذه   تكون   أن  : أوهلما
 عجز   قيود   يف   تسجن   أن   دون   ولكن ،  حمدود   طيب   منطلق   من   تنطلق 
 هو   باإلنسان   املعرفة   مايضيء   آل   ألن   ذلك ،  خاصة   النفسي   الطب 
 ممارسة   خالل   من   يظهر   ما   آل   أن   آما ،  النفسي   للطب   إسهام 
 والفكر   النفس   علوم   من   به   يتعلق   وما  ( النفسي   الطب 
 آل   يف   البشر   مسرية   ويف   املعرفة   حصيلة   يف   إسهام   هو )  واتمع 
  . مكان 

 هذه   بتوظيف   ملتزمة   الة   هذه   تكون   أن  : وثانيهما
 البد   إذ ،  أحد   أي   وقبل   أوال   ناسنا   تطور   يف   العلمية   املعرفة 
  . الفاخر   بالسجاد   العامل   نفرش   أن   قبل   حصريه   بيتنا   يستويف   أن 

 يف   شاملة   إنسانية ،  أساسا   مصرية   علمية   آلمة   فهي ،  إذا
  . حتما   النهاية 

 نواآب   أن   حماولتنا   ظهورها   يف   بالتعجيل   أسهم   وقد
 يف   امللقي   التحدي   قبول   يف   مسئوليتنا   نتحمل   وأن ،  األحداث 
 بداية   آمجرد   ةالشجاع   السالم   خماطرة   أخذنا   لقد .  وجوهنا 
، ومسئوليتنا   عملنا   قدر   علي   هبجته   تتوقف   ملستقبل   حزينة 
 عند   مبقابلها   تقاس   وأن   البد   آلمة   وآل   فعل   آل   أصبح   وهكذا 
 ورغم ،  هذا   ختصصنا   جمال   يف   نشعر   وحنن ،  اجلدد   األلداء   أصدقائنا 
 الرأي   من   عندنا   أن ،  العامل   احناء   آل   يف   يادتهلق   احتكارهم 
 يف   يقال   أن   وينبغي   بل ،  يقال   أن   يستحق   ما   واألصالة   والفكر 

 قدرنا   هو   هذا ،  مجيعا   األصالة   وفضل   السبق   بفضل   حنظي   حيت   حينه
، فعلنا   وقد ،  موضعه   يف   آل   وليأخذها ،  فرصتنا   هي   وهذه 
  . بيننا   حيكم   والتاريخ 

 الفرصة   إتاحة   يف   أيضا   نأمل   الة   هذه   بإصدار   وحنن
، اجتاهنا   جوهر   توافق   مل   لو   حيت ،  آلمته   يقول   أن   رأي   صاحبلكل 
 مدخله   يكون   أن   نشرتط   فقد   لذلك ،  إمكانياتنا   بعجز   نعلم   وحنن 
 ليتجه   مث ،  األمشل   باملعين   علمية   ولغته ،  به   التزمنا   ما   باب   من 
     الرأي  " هو   رأيه   يكون   أن   يقبل   أن   علي   شاء   آيف   شاء   حيث 
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 تعادلية   دعوي   حتت   العمل   هذا   طبيعة   تتميع   ال   حيت "  اآلخر 
 يقول   أن   متواضع   جبهد   نسهم   أن   ذلك   خالل   من   نأمل   وحنن ،  مستحيلة 
 قبل   السائد   باللون   يتلون   أن   اشرتاط   دون   آلمته   االجتهاد   صاحب 
 أآثر   رشاوي   لكلمات   التصبح   حيت ،  النور   تري   أن   لكلمته   يسمح   أن 
، القوة   لصاحب   رشاوي ،  اخلطأ   دالجتها   أو   احلق   لقدس   حاملة   منها 
 أن   واضحا   يكون   أن   ينبغي   علمي   منطلق   فمن ،  احلاجة   لصاحب   أو 
 سامعني   عن   نبحث   ال   حنن   إذ ،  العادية   الصحافة   عن   ختتلف   مهمتنا 
 وبذل   والتصحيح   للتفكري   ندعو   حنن   بل ،  حمتاجني   مصفقني   أو   سلبيني 
، وأبقي   أنفع   هو   ما   إيل   قدما   نسري   حيت   ونقيضه   الرأي   تبين   جهد 
 صرحية   رشاو   دون   ألصحابه   نعرف   ما " نقل  " ملسئولية   تصدينا   وقد 
 نعرف   ال   لفرتة   االنتشار   وحمدودية   بالرفض   مغامرين ،  مقنعة   أو 
 وعلي ،  ذلك   إيل   وما   والتهوين   واالزدراء   اإلمهال   عن   فضال ،  امداه 
 وصدق   نقاء   علي   إصرارنا   قدر   وعلي ،  قدرنا   بشرف   إمياننا   قدر 
 الظروف   أحلك   يف   مصرنا   إنسان   بقدرة   ثقتنا   قدر   وعلي ،  آلمتنا 
  . استمرارنا   سيكون 

 ستواجه   اليت   للصعوبة   مسبقا   اعتذارا   نقدم   أن   والبد
 اليت   الصعوبة   نفس   وهي ،  الة   هذه   مادة   تصنيف   يف   القاريء 
 مستوي   علي   احملتوي   ثبات   عدم   أن   والشك ،  إعدادها   يف   واجهتنا 
 عن   فضال   احلرية   بعض   رييث   قد   خاصة   مهنية   لغة   أو ،  بذاته   علمي 
 أفكاره   يثري   ما   نفسه   ذلك   يف   لعل   ولكن ،  احملتمل   الرفض 
 أو   املميزة   غري   البدائية   املرحلة   هذه   يف   وليحتملنا ،  فيثرينا 
 املستقبل   يف   الة   هذ   تصبح   أن   نأمل   ألننا ،  األم   املرحلة 
 يف   تناسقا   وأقرب   ختصصا   أآثر   جمالت   عدة )  البعيد   أو  ( قريبال 
 من   القدرة   مقاليد   علي   حنصل   وحيت ،  واللغة   واملستوي   املادة 
 أو   املرجع   العلمي   املقال   القاريء   سيجد .  املمارسة   واقع 
 وامللخص   املرتجم   والكتاب   العام   واملقال   احملدد   العلمي   البحث 
 أم   مريض   أم   طبيب   من   صدرت   سواء   الذاتية   الشخصية   واخلربة 
 قسم   يف   مادة   آل   جنمع   أن  -  ما   بدرجة  -  حاولنا   وقد ،  غريمها 
 لصعوبة ،  تعسفية   حماولة   أهنا   ابتداء   نعرتف   آنا   وإن   خاص 
 بني   الفصل   صعوبة   أو ،  مثال   والرؤية   الرأي   بني   مييزالت 
  . اخل  ..  واخلربة   املعلومات 

 ونلزم   جتريبية   املرحلة   هذه   نعترب   أننا   القول   خالصة
   .. معا   والتحرير   والنقد   الرأي   يف   باملشارآة   القاريء 

  . حدود   بال   ونأمل ،  تردد   بال   نبدأ   دعونا

  * * *  
 فقد   الشكل   ناحية   من   أما ،  واهلدف   املوضوع   ناحية   من   هذا

، مباشرة   وأآثرها   الصور   أبسط   يف   الة   هذه   تظهر   أن   تعمدنا 
 الزعم   ولنتحدي ،  جهة   من   املتواضعة   إمكانياتنا   لنحرتم 
 جيذهبم   وال ،  بالشكل   إال   اليهتمون   أصبحوا   قد   الناس   أن   القائل 
 فلنا   واستمرارنا   جديتنا   واقع   من   جنحنا   لو   إذ ،  اإلخراج   إال 
 نقول   ما   واقع   من   قبلونا   الذين   بالناس   نفخر   أن   ذاك   إذ 
 .تزعم   أو   نظهر   ما   بريق   من   وليس  ..  حنن   هو   وما 

 احملرر
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−   1980 

ىف هذا العدد نتمىن أن جيد القارئ تعميقا الجتاه العد
، وبالتاىل فقد"ظهر"األول الذى آان فضله األآرب ىف أنه 

 ال مفر من االستمرار ىف احملافظةأصبحت الة آيانا واقعيا
عليه والعمل على تطويره، ولعل هذا وحده يغفر للعدد األول
ما جاء به من هنات، وما أشعر به القارئ من طموحات وآمال

أزعجته حبق، ونبهتنا إىل ما آنا منتبهني إليه،" متفرعند"
 .بشكل ما

وها حنن نقدم هذا العدد الثاىن وفيه نفس االجتاه مع
حماولة حتديد املعامل أآثر فأآثر، ومازال االلتزام بتحديد

 رغم ما جاءنا من اعرتاضات عليه–قسميه هو األنسب مرحليا 
 وقد حاولنا ىف هذا العدد أن ختفف من جرعة الرتمجة والنقل–

حلساب مراجعة الرتاث واألصالة، وتضمن هذا العدد آتابات
 على أول درجاتلشباب متفتحني مازالوا" املنهج"بشأن 

التخصص، وهذا أمر يسعدنا ويشرفنا حىت ال يكون معىن
والدهشة، البحث، "، وإمنا معناه هو "الرفض"هو " الشباب"

ىف" مرضى"، ومازلنا ملتزمني بإشراك من يسموهنم "والتفتح
التحرير، ولكن بالتزام مشروط نأمل أن ختف شروطه تدرجييا

ابية، ومازلنا ىف انتظارحىت يؤدى هذا الباب وظيفته االجي
العائد من آراء القراء، وإن آان احلوار قد بدأ آما آنا
نأمل، وافتتاحية هذا العدد خمصصة بأآملها هلذا احلوار

 .املثمر بإذن اهللا

ولقد آنا نزمع أن نبدأ من هذا العدد ىف إصدار قسم
باللغة االجنليزية، إال أن أغلب االستجابات الىت وصلتنا رفضت

ذا االقرتاح بوضوح تام، فرتاجعنا، وأنزلنا البحث املكتوبه
أصال باالجنليزية ىف صورة خمتصرة باللغة العربية، وحنن نعتز
هبذا االعرتاض، ونعتز باالستجابة إليه، إذ أن هذا وذاك يقرب
األمل من تعريب أحباثنا متهيدا لتعريب عقولنا باملعىن املتحدى

 .املسئول

العدد األول آثرة املواضيع املسلسلة،وقد لوحظ ىف هذا 
ورغم أن آل حلقة ميكن أن تكون مستقلة ىف ذاهتا، فقد عدلنا
عن ذلك بالقدر املستطاع، فاعتذر الدآتور حممد هويدى

 حقيقة أم متاهة، : مرحليا عن سلسلة العالج النفسى
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واآتفينا باحللقة الثانية من ضرورة الفلسفة مؤقتا،
 .مستقلة متاماوظل آتاب أخناتون ىف حلقات تكاد تكون 

وجيد القارئ ىف اجلزء الثاىن مادة جديدة موجزة ومرآزة
بأقالم الشباب أساساًَ، ما بني شعر وخواطر وقصة، ومقتطف،
وآل منها تشري برأس سهمها إىل هدفنا األبعد، وهذا ما يؤآد

 ال يعىن بالضرورة– الذى أزعج البعض –أن اختالف املادة 
 .اختالف اهلدف أو الوظيفة

 افتتاحية

 حـوار

 االعرتاف   من   والبد ،  آان   قد   آان والذى    األول   العدد   صدر
 فإن  -  سنوات   عرب  -  للفكرة   الطويل   اإلعداد   من   بالرغم   أنه 
 فال   يصدر   أن  " نعم ،  يصدر   أن   هو :  آان   األول   العدد   صدور   هدف 
 من   األوسع   املساحة على    ظهوره صدى    بعد   نعلم   ال   وحنن ، " نرتاجع 
 منهم   خمتلفة   عينات إىل    نرسل   أن   تعمدنا   أننا   رغم ،  القراء 
،  حنن   ومن ،  حنن   أين   نعرف   أن   خالله   من   حناول   االستبار   من   نوعا 
 مل   السطور   هذه   آتابة وحىت  ،  يستمر   أن   فعلنا   ما   يستأهل   وهل 
 الشفهية   االنطباعات   عن   فضال ،  حمدودة   إجابات   بضعة   إال   تصلنا 
  . وهناك   هنا   من   مجعها   حاولنا الىت  

 تكون   أن   حناول   سوف ،  حوار   مثة   يكون   أن   إلصرارنا   وتأآيد
 منها   ثالثة   آراء   أربعة   مع   حوارا  -  أساسا  -  االفتتاحية   هذه 
، اخلري   صباح   الزميلة ىف    نشر   والرابع   شخصية   آتابات   وصلتنا 
 نأمل   من   أهم   من هى    فئات   ألربع   ممثلة   اجتاهات   أربع   متثل وهى  
 لتحليلا :  متثل   الفئات   وهذه ،  النظر   تبادل   معها   يستمر   أن 
على ،  والنقد التقليدى،  النفسى    والطب ،  واألدب النفسى،  
  .التواىل 

 زيور مصطفى    الدآتور   االستاذ

 االستبار على    أمني علمى    بالتزام   سيادته   أجاب   أن   بعد
 يستأهل   جديدا   الة ىف    أن :  مقررا ،  أسئلة   مخسة   من   املكون 
 وال   فقط   علمية   ال  ( ثقافية   علمية   وأهنا ،  صدورها   راراستم 
 فيما  " هلا   يكتب   بأن   متفضال   وعد   مث )  عامة   وال   فقط   ثقافية 
  : متكرما   أضاف )  أبدا   وليس  ..  اآلن   ليس (، " بعد 

 هذا   راستمرا ىف  وأملى  وثنائى  هتنئىت    أسجل   أن يسعدىن  " 
 يسد الذى  ،  الة   صدور هذه   استمرار ىف    املعطاء   املخلص   اجلهد 
 مصر ىف  النفسى    الطب   ميدان ىف    العلمية   الثقافة ىف    فراغا 
 هذه   فإن الرأى  ىف    اخلالف   من   هناك   يكن   ومهما العرىب،    والشرق 
 الدومجاطيقية   نبذ على    وحتمله ،  الذهن   تشحذ "  اخللفة "
 توسيع على    وحتث   السكون   حترك   النظر   من   وجهات على    واالنفتاح 
 )1" ( النظر   أفق 

 20 / 1 / 1980 

 زيور مصطفى 
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 من   الكرمية   اللفتة   هذه ىف    نطمع   نكن   مل   أننا   نقول   واحلق
 منذ   مصر ىف  النفسى    التحليل   مدرسة   قاد الذى    اجليل   أستاذ 
 يبخل   سوف   سيادته   ألن   ال   ذلك ىف    نطمع   نكن   مل ،  السنني   عشرات 
 رثناجت   عواقب   من   خوفا   ولكن ،  التشجيع   هبذا   له   أبناء على  
 معطيات  -  آل   أو  -  بعض على    األحيان   بعض ىف    حق   وجه   بغري 
 قصور   األحيان   بعض ىف    يعكس   قد الذى    األمر النفسى،    التحليل 
ىف   وأثره النفسى    التحليل   جبوهر  -  مثلنا   ومن  -  منا   إملا 
 هذا   أوائل   منذ   مجيعا   واآلداب   والفنون   النفسية   العلوم 
 عن   باملعلومات   منا   الكثري   لنزود   وآذلك ،  منتصفه وحىت    القرن 
 أستاذنا   ولكن ،  رواده   من   ال   ناقديه   من النفسى    التحليل 
 .. اخللفة  " وروعة   أمهية   يعلمنا   مازال   زيور مصطفى    الدآتور 
ىف   يعلن   مث "  الدومجاطيقية  " نبذ   وضرورة "  لذهنا   تشحذ الىت  
 أن   هذا   آل   يعدو   ال   وقد ،  الكسون   حتريك ىف    أمله   العلماء   شباب 
 حيب   أستاذ   من   شاآرين   نقبلها   وحنن   لبنيه   أستاذ   جماملة   يكون 
 استمرار ىف    ويأمل رىب، الع   اللسان   وحيب ،  مصر   وحيب ،  اإلنسان 
 أستاذيته   مث   أوال   اإلبداعية   بوحدته   أضاءها الىت    الشعلة 
 استمرار على    إصراره   أن   املوقف ىف    ما   وأروع ،  ثانيا   املعطاء 
 طب   أو نفسى    حتليل   وقودها   يكون   بأن   مشروط   غري   الشعلة   توقد 
 واحلرص   املعرفة   وقودها   يكون   أن   ولكن فرويدى،    فكر   أو نفسى  
  . لغة   بكل   إليها السعى  على  

 وعقال ،  رائدا   أستاذا   اهللا   حفظك :  له   نقول   أن   إال   منلك   وال
 ما   معك   خنتلف   وأن  ،  نستمر   أن   لك   وعهدنا ،  حمبا   وقلبا ،  مضيئا 
 لنا   أنا   ما   رأيك   ونقر   بفضلك   نعرتف   وأن ،  االختالف   اوسعن 
 آان   ما   بعضا   بعضنا   ويوافق   بعض   مع   بعضنا   خنتلف   أن   مث ،  الطريق 
  . معا   وبسببه   ذلك   من   بالرغم   نفرتق   أال   آملني ،  سبيل   ذلك إىل  

  : قال ،  حمفوظ   بجني :  الرائد   أستاذنا   من

 ..............  / االستاذ   السيد

 وبعد   طيبة   حتية

 تصور إىل   -  مشكورة  -سبيلى    فكانت   جملتكم على    اطلعت   فقد
إىل   املعاصر   املنهك   اإلنسان   تطلع مياشى    النفس   لعلم   جديد 
 االستمرار   هلا  أمتىن أنىن   من   وثق ،  واإلميان   والقيم   التوازن 
 اقتناء ىف    االسراع   عليها الطالعى    نتيجة   أول   وآانت ،  والنجاح 
 االنساني   النفس   علم :  وهى   مراجعها املتاحه   أحد 

 جديدا حتوى    أهنا ىف    أشك   وال

 ثقافية   علمية   جملة   أعتربها   آما

 اخلانق   الرآود ىف    طيبة   حياة   نفحة   أعتربها   آما

 للمخلص   ودمتم   اهللا   وفقكم

 حمفوظ    جنيب 

 24 / 1 / 1980  

 حمفوظ   جنيب   يا سيدى    ويا
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 وآم ،  جمامل   أنت   آم   نعلم   فنحن ،  بعد   ومن   قبل   من   اهللا   حفظك
 عدوا   لك   جيدوا   أن   الناس   احتار حىت    ااملة   هذه   عليك   أخذت 
 وأنه "  عصرنا   عالمة   أنت   آم   نعلم   آما ، ) األقل على    جانبك   من (
-  منلك   ال   ولكنا ،  دراسة   آم   بقايا   أو   مديح   من   مزيد   ينقصك   ال 
 ولو حىت  هى،    آما   آلماتك   نصدق   أن   إال  -  وأماللنا   فيك   حبا 
 تصورا   لك   فتحنا   قد   نكون   أن   فنزهو ،  لةاام   قبيل   من   آانت 
 أآثر   شخصيا   لنا   النفس   فتحت الذى    وأنت   النفس   لعلم   جديدا 
 أن   الة   هذه   أهداف   من  -  ومازال  -  آان   وقد ،  تصور أى    من 
 خالل   ومن  ، فأآثر   أآثر   الفنية الرؤى    خالل   من   النفس   تدرس 
 أم   علمت سيدى،    يا   سافرت   فقد ،  فأعمق   أعمق   بالذات   آتاباتك 
 علمنا   آل   من   أبعد "  اهللا   خللق   اهللا   عباد  " نفوس   داخل ،  تعلم   مل 
 أهل   غري   نكون   أن   خفنا   ولكنا ، ... وصفنا   آل   من   أعمق   واخرتقت 
يا وخاصة بعد أن تراجع أحدنا عما آتبه عن روايةلذلك حال 

 قصورا )  التقليدي النفسى    الطب   من منظور(الشحاذ 
 استعمال   من   غرينا   فيه   وقع   خطأ ىف    نقع   أن   وخفنا ،  واعتذارا 
 رائد   ولكنك ناقدا،   امسه   لذيوع   مطية  ..  مبدعا   امسك   ذيوع 
حىت "  السراب  " أول   من ،  الجدال   اإلنسانية   النفس   رواد   من 
،" احلب   عصر "حىت  "  روبابكيا  " و "  العشاق   حارة  " مث "  الشحاذ "
 وما االنساىن،    النفس   علم   عن   باقتنائه   تفضلت الذى    وهذا 
) التعبري   صح   إن (الفوقى    النفس   علم   من   ذلك   بعد   إليه يؤدى  
 عن   مرماه   يبعد   ال ،  األعظم   الكون إىل    الفردية   الذات   عرب 
" هناية   وال   بداية   بال   حكاية "ىف    أو "  حارتنا   أوالد "ىف    رحلتك 
 الفن   إن سيدى    يا " ..  احلرافيش   ملحمة "ىف    أو "  الطريق "ىف    أو 
 آان   وإذا ،  الكشف   هذا   دراسة   هو   النفس   وعلم ،  فسالن   آشف   هو 
 تنبع   مل   وأشعاره   وأساطريه   أشباحه   ألن   خلد   قد   العظيم   شكسبري 
 النفس   ارتدت   ألنك   يرجع   أنت   خلودك   فإن ،  داخلنا   داخل   من   إال 
 من هى    وتصعيدك   امتدادكو   حبثك   ورحلة ،  أغوارها   أعمق إىل  
  . عاملنا   ومنارات   حياتنا   معامل أغلى  

، القادرين   طيبة ،  طيب   إنسان   أنت   حمفوظ   جنيب   يا   سيدنا   يا
  . وعهدا   فشكرا ،  املعاصر   املنهك   اإلنسان   وطيبة ،  مصر   طيبة 

 وهذا ،  الة   هذه   مثل   أظهر الذى    فهو   اخلانق   الرآود   أما
 يطمئننا   وأن   البد  -  الدال   تعقيبك   مثل   من   أثار   وما   وحده 
 أعمق ىف    احلياة   خينق   لن   فهو   سطحه   سكن   مهما   الرآود   أن 
 أنت   وها ،  رآود   آل   من   بالرغم   ونعيش   نكتب   حنن   وها  -  طبقاهتا 
  . اختناق   آل   من   بالرغم   وتشجع   ركتبا 

 فإن ،  خانقا   يكون   فلن   آان   فإن ،  رآود   يكون   أال   عهدنا
، زوال إىل    نعم  ..  زوال إىل    إال   يدوم   فلن   خانق   رآود   مثة   آان 
    وشكرا؟   عهدا   هذا؟   غري   منلك   وهل 

  * * *  

  : قال ،  عكاشة   أمحد   الدآتور   االستاذ   من

   .. .. العزيز أخى 

 .. .. .. .. .. .. .. .. ) *( 
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 لن   ولكنها   موضوعية ،  ممتازة ) *(واالنسان  ..  التطور   جملة
 اهتمامه   له   آان   إن   إال العادى    للمثقف   الطريقة   هبذه   تصل 
 .. حاليا   أو   سابقا   مريضا   يكون أى   ..  الفرع   هبذا   اخلاص 
 أو   باساقت   أو   ترمجة   معظمها   أن   حيث   حمدود   فيها   واإلبداع 
 .. غامض  ..  الدين   عن   الشديد   للزسف   مقالك وحىت  ،  تلخيص 
 الوقت   عن   متخلفة   تطورية   مرحلة ىف    آتبته   رمبا  ..  حريص   خائف 
  .احلاىل 

  . االستمرار على    وإصرار   قوة   بكل   أهنئك

  : املخلص

 عكاشة   أمحد

ىف   خاصة   أمهية   ذات   الصديق   زميلال   تعليقات   جاءت   وقد
 وليسمح ،  الوقت   نفس ىف    وصدقها   وغيظها   وحدهتا   وعمقها   جديتها 
  .  واحدة   واحدة   تتناوهلا   أن   لنا 

 إال العادى    للمثقف   الطريقة   هبذه   تصل   لن  " أهنا   أما  - 1 
ىف   نأمله   ما   فهذا  .."  الفرع   جذا   اخلاص   اهتمامه   له   آان   إن 
العادى   املثقف   أن   يعلم   سيادته   لعل   ولكن األوىل،    املرحلة   هذه 
 هذا ىف    أآثر   يعرف   أن على    احلرص   أشد   حريص   هذا   عصرنا ىف  
 له   من   يكون   أما ، ) حمفوظ   جنيب   أستاذنا   خطاب   راجع  ( الفرع 
 بأن   عكاشة   الدآتور   الصديق   عند   مشرتط   الفرع   هبذا   اهتمام 
، عليه   معه   نتفق   ماال   فهذا "  حاليا   أو   سابقا   مريضا   يكون "
 أو   املرض   فيه   اليشرتط   وعلومها   االنسانية   بالنفس   االهتمام   ألن 
 هذا   ملثل   حيفز   ذاك   أو   هذا   آان   وإذا  ، املرض   خبربة   املرور 
 يدعو ،  حمفوظ   آتاب   عامة   بصفة   اإلنسان   نفس   أن   إال ،  االهتمام 
الذى   بالقدر   يتصفحه   أن   التفكري   شرف   وحامل وعى    صاحب   آل 
  . يتحمله الذى  املدى  وإىل    ميكنه 

 آان   وإن ،  حملها ىف    مالحظة   وهذه "  حمدود   افيه   واإلبداع  "– 2 
 أو   الرتمجة   وفرة   من   فيها   جاء   مبا   باالستدالل   ليس   ذلك   إثبات 
 األرضية   هذه   ملثل   نكون   ما   أحوج   فنحن ،  التلخيص   أو   االقتباس 
 فينا   عكاشه   الدآتور   الزميل   أمل   ولكن ،  خاصة   العام   للمثقف 
 وليس " ( اإلبداع   اإلبداع  " لزيادة   لنا   حافزا   يكون   وأن   البد 
ىف   إليه   أشرنا   ما   يفته   مل   ولعله ، ) اإلبداع "  آنظام  " اإلبداع 
 عن   اخلالفة   للفكرية   املعاناة   ونفضل  "..  قائلني   النشر   شروط 
  ". املوسوعي   االستعراض 

 استاذية   ولكن ،  ذلك   بعض   حقق   قد الثاىن    القسم   ولعل
 هو   وما "  علم  " هو   ملا   حمدد   بتعريف   والتزامه   عكاشة   الدآتور 
 نبض   رؤية   من   حرمانه   عن   مسئولني   يكونان   رمبا "  ابداع "
 سواء   حد على  واملرضى    املتخصصني   غريو   الناشئني   أقالم ىف    األصالة 
إىل   االفتقار   أن   سيادته على  خيفى    وال ، ) الثاني   القسم ىف  (
النفسى   اال ىف   ( أحباثا يسمى    ما   حتت   ينشر   فيما   األصالة 
 ما   رغم ،  لغة   وبكل   العامل   أحناء   آل ىف    عام   داء   هو )  خاصة 
 من   األوراق   به   تكتظ   وما ،  واملنهج   الشكل   بريق   من   يبدو 
    هو   ما   بني   الفرق   حتديد على    واالتفاق ،  واحلسابات   األرقام 
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 بشكل   عليه   يتفق   مل   أمر ،  مجيل   منسق   هو   ما   وبني   أصيل إبداعى 
 البحث   يكون   أن   املهم   أن   سخرية   قيل حىت  ،  للكافة   مقنع 
 يعلم   من   خري   وهو " (!!)  مبتكرا  " بالضرورة   وليس "  مفتخرا "
  ). آذلك؟؟   أليس  ( ذلك   آل 

 بأنه   الزميل   وصفه ،  التحرير   رئيس   ملقال   وبالنسبة  - 3 
 لعل   إذ ،  نقاشا   حيتاج   نقد   وهو ،  .. حريص  ..  خائف  ..  غامض 
 واضح   هو   ما   مع   اتفاقه   عدم   من   نابع  -  تصور   آما  -  غموضه 
 فهذه   واحلرص   اخلوف   أما ،  اجلانبني   من أى  على    الزميل لدى  
 نتأرجح   آيف   الزميل   يرنا   أمل ،  الصراط على  املشى    متطلبات 
 املذهبية   املسبعة   أو ،  املوقدة   النار   هوة ىف    نقع   أن   نوشك   وحنن 
 إذا   خمتلف؟ أى    عقل   خاليا   اللتهام   اجلائعة   بالسباع   املليئة 
 أن   هلا يتصدى    من وعلى  ،  مستمرة   بل   سابقة   ليست   فاملرحلة 
 العذر   له   يلتمس   أن "  يتفرج   ممن  " راجيا ،  مسئوليتها   يتحمل 
  . مضاعفا   الفرجة   تذآرة   مثن   دفع   قد   آان   لو  حىت 

 جيال   ميثل   ألنه   الفاضل   الزميل   نشكر   أن   إال   منلك   ال   وأخريا
 األقل على    أو   احرتامه   نكسب   أن   ف   نطمع   املتخصصني   من 
 وننتظر ،  واراحل   مبواصلة   علينا   يبخل   أال   ونرجوه ،  عنايته 
على  -  ينجح   لن   ألنه   احملاولة ىف    باإلسهام   يغامر   أن   منه 
 خمبأ ىف    نفسه   من   االختباء   يواصل   أن ىف   -  به   علمنا   قدر 
 برآة ىف    والنهايات   الشجريات   بني   ما   العصبية   املشتبكات 
 عن  -  ظهره   وراء   من  -  فصلوها  الىت   الكيميائية   التفاعالت 
 الطيبة   أمنياته إىل    نستمع   وحنن ،  الشامل التنظيمى    الكل 
 وعدا   ونعتربها ،  ونصدقها ،  هبا   ونفرح   باالستمرار   لنا 
 .. وإال ،  ميثله   ومن   هو   انتظاره ىف    أبدا   وسنظل   باملشارآه 
  . حمالة   ال   سرونخا   مجيعا   فنحن 

  : الديب   عالء   الناقد   االديب

 جملة ىف  "  الكتب   عصري  " باب ىف    الديب   عالء   الناقد   األديب   آتب
 نقدا  1980 / 1 / 24ىف    الصادر  1255  رقم   العدد   اخلري   صباح 
 النقد   هذا   أهبرنا   وقد ،  املتواضعة   لتنا   آاملة   صفحة على  
 غري  ( أمني   ناقد يعىن    أن   نتصور   نكن   مل   أننا   يبدو   إذ ،  حبق 
 آل   قرأ   أنه   منها   ظهر الىت    الدرجة   هذه إىل    الة   هبذه )  متخصص 
 استنتج   لقد   بل ،  منها   صدرت   إشارة   آل   واستوعب ،  فيها   حرف 
 ابتداء   نفخر   أن   إال   لنا   وليس ،  غرور   وقفزة   أمل   شطحة   آل 
 حتمله   مما   آثر   بقدرا   نفوسنا ىف    ما   التقط الذى    بوعيه 
 انتبهنا   قد   آنا   لنا   وجهه   ونقد   وحتذير   خوف   فكل ،  آلماتنا 
 واضحة   وبألفاظ   ولاأل   العدد   صلب ىف    منه   موقفنا   وأعلنا   إليه 
  : مثل 

 به   تسمح   مما   أآثر   ترجو   الة   فهذه   إذا  ".... 9  ص
  " إمكانياهتا 

 تغلغل   خطورة   البداية   ومنذ ،  متاما نعى    أننا على   " مث
   .." اليومية   احلياة ىف    علمنا 

 " املسرية   وإعاقة   الفشل   تربير   إال   ختدم   ال الىت    الظاهرة   تلك
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 أآرب   حقا   الطب   فروع   من   فرعا لتعطى    خترج   ال   الة   فهذه  " مث
  ". الناس   توجيه ىف    طاقته   من 

   .. ذلك   مثل   من   ذلك   وغري

 ما   وأعلن   الكلمات   فوق   قفز   األمني   بوعيه   الناقد   أن   إال
 نقع   أن   جينبنا   ضمانا   ليست   للمحظور   رؤيتنا   أن   من   نعرفه 
 احملظور   عن   املسبق   اإلعالن   هذا   مثل   يكون ،  أحيانا   إنه   بل ،  فيه 
  .ندرى   أن   دون   فيه   بالوقوع   لإلسراع   مربر   هو   هو 

 لبالفض   له   وندين ،  الشكر   آل   له   ونقدم ،  بذلك   نعرتف   حنن
الذى   لتحذير   لنا   يكرر   وذهب   آلماتنا   منطوق   يصدق   مل   أنه 
  . أنفسنا   منه   حذرنا 

 باملقتطفات   مكتفني  -  عندنا   من   والرتتيب  -  سيادته   نبهنا
 : للتكرار   جتنبا   النص   إيراد   دون 

 حديث النفسى    والعالج النفسى    التحليل ىف    احلديث   أن  - 1
 وخماطبة   واقعنا   عن   بالتكلم   يقرتن   عندما   خصوصا   خميف 
  . عندنا واالجتماعى  السياسى  الوعى  

 أنه   اإلطار   هذا   حدد   وقد  ( فارغ   إطار ىف    التحديث   أن  - 2 
 حييط   قد )  هذا   وقتنا ىف    الفكر   ومأساة  ..  العصر   مأساة 
 منا   الواحد   يرتك   إمنا   حيلها   مامل   ولكنه   العصر   مشاآل   وجيمع 
  . السريعة   الدوامة   دائرة   تتلقفه   احلرية   به   زادت   وقد 

 اجلسد ىف    يبعث   ألن   آاف   التحديق   وليس   النظر  " جمرد   أن  - 3 
 املوضوعات   هذه   آل   عن   احلديث   جمرد   احلديث   وأن  ..  رعدة 

  ". يرأي   فيه   نقطع   أن   دون   دهرا   اإلنسان   من   يستغرق "

نقتدى   أن )  عندنا   من   استنتاج   وهذا  ( بنا األوىل    أن  - 4 
ىف   الرائع العلمى    بالعطاء   مثال   ضاريا (،  بسلفنا 
 استطعنا   وإذا ،  ختصصنا ىف    أنفسنا   نلم   وأن ، ) األربعينات 
 فإن ،  وصمت   تواضع ىف    أحباثنا   نتائج   املتخصص   غري   نبلغ   أن 
 أنفع   ولعله ،  اآلن   جمتمعنا   به   يطالبنا   ما   غاية   هو   ذلك 
 غري   فيه   بأنفسنا   ألقينا الذى  "  اجلمعي  " الشمول   هذا   من 
 عظم   وال   أطرافه ترامى   -  آالما   ال   قعاوا  -  حاسبني 
 االجتماعية   ملشاآلنا   النفس   علم   اقتحام   ألن .  مسئوليته 
 النفس   علم   ملصلحة   وذلك   أآرب   حبذر   يتم   أن   جيب   والفكرية 
  . مجيعا   اتمع   وملصلحة 

 حسن على    الشكر   تأهلنس   آله   ذلك   من   بالرغم   إننا  - 5 
  . الشجاعة   ومقدار   احلماس   ووفرة ،  املقاصد   ونبل   النية 

 إليه   وما   التقريظ   ذلك   آل ىف  املوضوعى    بصدقه   شعرنا   وقد
 وقد ،  األول   العدد ىف    وردت الىت    احملاوالت   لبعض   آرمي   تقومي   من 
 لكل   وأآثر   أآثر   وتقديرنا   احرتامنا   من   الشعور   هذا   زاد 
 اإليضاح   ببعض   ذلك   بعد   لنا   وليسمح ،  األمني   نقده ىف    جاءت   آلمة 
 احرتام   ولكنه ،  التحفظ   أو   الرفض   هو   الرد معىن    يكون   أن   دون 
 ما إىل    بنا   أدت الىت    التفاصيل   لبعض   وشرح   النظر   لوجهة 
  منجى    ال   هتلكة إىل    بأنفسنا   ألقينا   أننا  .. " بالنص   أمسيناه 
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 وباللغة   املمكن   بالقدر   لإلسهام   مثابرة   جادة   حماولة   إال   منها
  ". املتحدي   املعاصر   املأزق   هذا   من   للخروج   املسموعة 

  : ارهتكر   من   خنجل   ال   الزما   إيضاحا   نقول

 جملة هى    وال   متخصصة   علمية   جملة   ليست   الة   هذه   إن  - 1 
 حماولة   ولكنها ،  العريضة   القاعدة   بتثقيف   ملتزمة   عامة 
) طموح   من   يبدو   ما   آل   رغم   حقيقة   ذلك نعىن   ( املتواضع   لإلسهام 
النفسى   الطب  ( حديثة   بعلوم   لقةاملتع   األوهام   بعض   إزالة ىف  
  . قدرهتا   من   أآثر   منها   ينتظر   ال حىت  )  النفس   وعلم 

 أن   تستطيع   وال  ( متخصصة   جملة أى    عن   بديلة   ليست   بذلك وهى 
،) ذلك على    تقدر   وال  ( ختصصها   لغري   مقتحمة هى    وال )  آذلك   تكون 
 من   ومعاملها   شخصيتها   عن   تبحث فهى    وذاك   هذا   من   غموبالر 
 التباين   أشد   متباينة   جمموعة   جبهود   بدأت الىت    املمارسة   خالل 
 العامل :  من   تتكون   إذ ،  ميثلها   واحد   عمل ىف    تشرتك   أن   يندر 
والذى ،  شخصيا   واملريض ،  التخصص   طريق على    والناشيء ،  املتخصص 
وأى ،  اخلربة   سفينة ىف    األمواج   عرآته   ممارسا   أو   مبتدئا   يعاجله 
ىف   يسهم   أن   يستطيع  -  ذآرنا   آما  -"  جمتهد بشرى    عقل "
  . التزامها   مدخل   من   رسالتها 

 االنطالق   وهو   ددحم   فكر   ذات فهى    التباين   ذلك   آل   رغم  - 2 
 من النفسى    املرض   واعتبار   البيولوجية   االنسان   تطور   مسرية   من 
، منه   التخلص ينبغى    غريبا   جسما   وليس ،  املسرية   هذه   مضاعفات 
 خالل   ومن ،  مكوناته   تنظيم   إعادة ينبغى    معطال   نشازا   ولكنه 
 عن   احلالية   النفسية   العلوم   قصور   تعلن   دداحمل   الفكر   هذا 
 غري   حمدودة   آعينة  -  وتعلن ،  العصر   إنسان   مبتطلبات   الوفاء 
 النفس   علم   وأن ،  احتكاريا   ختصصا   ليس   التخصص   هذا   أن  -  ممثلة 
 مبا   يوف   مل ،  نالقر   هذا   من الثاىن    النصف ىف    ثبت   آما ،  مثال 
 الطب   وأن ،  القرن   نفس   من   األول   النصف ىف    بشائره   وعدت 
البشرى   للوجود جتزيئى  آيميائى    مفهوم ىف    باستغراقه النفسى  
 بال   نصيح   وآأننا ،  االنسان   آلية   جتاه   مسئوليته   عن يتخلى  
 حنن   ما   آمتخصصني   منا   ال تنتظروا   هوه   خلق   يا   أن  " انقطاع 
إىل   نرجع   أن   إذا  -  وعلينا  -  وعليكم ،  تقدميه   عن   فعال   عاجزون 
 نعيد )  النفسي   املرض هى    ختصصنا ىف    وصورهتا  ( التطور   مضاعفات 
 اجزالع   علمنا   حيتكرها   أن   دون   أمشل   منطلقات   من   دراستها 
 آسر   بفضل   املقبلة   بانطالقاته   القادر احلاىل،    بأسلوبه 
  . املصلحة   أصحاب   يا   بفضلكم أى    أساسا التخصصى    االحتكار 

 زمحة   من   خاف الذى    الفالح   هذا   حرية إىل    حاجتنا   نعلن   وهكذا
على   دليال   ليس   يراه الذى    االزدحام   إن :  له   لنقول   املدينة 
 ولكنه ،  منشآهتا   وجسامة   املدينة رقى  على    وال ،  ختلفه   أو   جهله 
 تغريت   أن   بعد   االجتاهات   وتعارض ،  املرور   ارتباك   فرط   من   ناتج 
 االنسانية   واملشاآل   الطبيعية   اإلنسانية   املشاعر   الفتات 
 يتوه حىت  ،  مربر   بال   الشوارع   أمساء ىف    تغيري   أهناوآ ،  األصيلة 
 امسه ،  الشريف   احلزن   ميدان  " فأصبح ،  فأآثر   أآثر   املدينة   نازل 
 امسه "  احلذر ومنحىن    اللهفة   مطلع  " وأصبح ، " االآتئاب   صيدلية "
" الوليدة   اجلديدة   االفكار   حارة  "  واصبحت "  القلق   عيادة "
    ربكة   املدينة   فازدمحت "  الفلسفي   شبه   الغموض   زقاق  " امسها 
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  . وثراء   المدنية ،  وخيبة

 واملريض   من الفنان   آل   إسهام إىل    نكون   ما   أحوج   وحنن
 لعلنا احلقيقى،    عجزنا   واقع   من العادى    والشخص   والناقد 
 علمية   لغة ىف    املشوهة   غري   االنطباعات   هذه   نصيغ   أن   نستطيع 
  . خاص   بوجه   التخصص   وهلذا ،  عامة   للمسرية   نافعة 

، التخصص   إمكانيات   ضعف :  احملددة   الرؤية   هذه   إن  - 3
 علينا   فرضت   التطور   مسرية   مضاعفات   باعتباره النفسى    واملرض 
 هو   املريض   أن   ذلك ،  ختصصنا   نطاق   خارج   بدت   اأبواب   نطرق   أن 
 دون   مجيعا   األبواب   هذه  ( ابتداء   األبواب   هذه   يطرق الذى  
اللفظى،   والرتف ،  اآلخر والرأى  ،  احلرية   قضايا :  استثناء 
 درةومبا   وااللتزام   والدين   واإلميان   الكلمة   وشرف   واالغرتاب 
 العلم   هذا على    اليهود   وسيطرة .. النفسى    الطب   وحمنة   السالم 

، النابه   ناقدنا   أورده الذى    العظيم   بالرتتيب   ملتزمني .. 
 األمني   ناقدنا   ولعل ، ) هذا   آل   ذآرنا   أننا   حنسب   آنا   وما (
 صديقنا   آتاب   مشروع   من  الثاىن   اجلزء   العدد   هذا ىف    يقرأ 
) مؤقتا   مريضا   بتسميته ارقضى  الذى  (،  الرب   جاد   حممد   الشجاع 
 برستيد هنرى  إىل    العميلة   آارلو   مونت   إذاعة   من   ينطلق   وهو 
 القطار ىف  للصىب    ليعود   زآريا   فؤاد   الدآتور   استاذنا إىل  
نرى الذى    الصديق   هذا   وجوهنا ىف    يلقيه   حتد بأى  ،  دما   يشلب 
 ويعلنون   معرفة   آل   باب   يطرقون   وهم   عشرات   يوم   آل   مثله 
ىف   مسئولية أى  ،  بديهية   وآل   فكر   آل   حول املتحدى    التساؤل 
 مل   لو   أننا   معنا   ألست ،  بإعانتهم   والقول   لتصنيفهم التصدى  
 ال   مثله   ومن   ظاملينه   أننا   فالبد   خلوضه   اضطررنا   ما   بعض   خنض 
 الفلسفة   ميارس   أن العادى    الشخص   حق   من   أن   معنا   ألست ،  حمالة 
 ومن ،  ؟ ) التفلسف   ال   الفلسفة   حقيقة   هذه  ( احلظ   يفك   مل   بعد   وهو 
 يعطيه   بل ،  ابتداء   يدمغه   أال   لعونه   تعرض الذى    املتخصص   واجب 
 أردنا   ما   هذا   مثل   من   وصلك   هل ،  ؟  .. األقل على    الفهم   فرصة 
" االنسان  " هو   ختصصنا   مادام   أنه   من   فيه   تورطنا   ضرورة   إعالن 
 من   لنا   فالبد "  لتطوره   مضاعفات  " باعتباره   املرض   هو   ومدخلنا 
على   أننا   ذلك ،  حلها   أبدا   وليس   العصر   مشاآل   آل   معايشة 
، الفكر   وتوقف   العامل النتهى    نظريا   ولو   مجيعا   لوحلت   أهنا   يقني 
، اختزاهلا   أما البشرى،    الوجود   احرتام هى    املشاآل   معايشة   إن 
 أن   حناول   معاصرة   مهارب فهى  ،  فيها   التخصص   إلزام   فرط   أو 
 حلوال   نقدم   أن ىف    ليس  -  ذآرنا   آما  -  أملنا   وآل ،  منها   حتذر 
 مبعرفة   لنا   قبل   ال   وسياسية   واقتصادية   اجتماعية   ملشاآل 
، آمتخصصني   ألنفسنا   الفرصة نعطى    أن   ولكن ،  أبعادها ترامى  
 إسهاما   منا   ينتظر   وملن ،  باهلزمية   هتدد حتدى    آعالمة   وملرضانا 
 الوجود   ضربية   يدفعوا   أن   مجيعا   هلؤالء   الفرصة نعطى  ،  ما 
 حظريته   من   ينفوا   وال ،  التفكري   ويعيدوا ،  يفكروا   بأن البشرى  
، القدرة   عدم   قهر   أو ،  التخصص   عدم   وصم   حتت   خاصة   ناجمال ىف  
 عقله   استعمال   من   االنسان   حيرم   فلن ،  هؤالء   مثل   عدد   زاد   فإذا 
 فكره على    التخصص   رموز   بفرض   اإلسراع   دون   جديدة   بطريقة 
 عقله على  "  ما   مرض  " اسم   الفتة   بتعليق   املبادرة   أو ،  مسبقا 
، التهلكة   حافة هى  وهى  ، .. احلكاية هى    هذه ،  .. وخوفا   تسرعا 
    باليد   هل   ولكن  ..  قبلك   من   وأرعدتنا   أرعدتك   ما هى  وهى  
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 عدم ىف    قدرنا   ونتحمل   ونواجهها   الصعوبة   نعلن   أن   إال   حيلة
 قريب؟   حل إىل    الوصول 

 ذلك   نعلن   مل   لو   ألننا ،  أآرب   خطرا   هناك   أن على    ناهيك
، أخطر   دورا   تأخذ   مناقد   علو   فإن ،  عليه   يرتتب   ما   ونتحمل 
 العلوم   استعمال   سوء   مقال   راجع (أخفى،    جماالت ىف    وتستعمل 
 هذه   ولنختم ،  جلميعا   ظهور   وراء   من )  العدد   هذا ىف    النفسية 
 األبواب   هذه   آل   فتح إىل    دفعنا الذى    باعرتافنا   الفقرة 
 علم   بأن  -:  يقول   تعميمه   حقنا   من   أليس   حمدود   اجتهادا 
 ولد   ألنه   النمو   متعثر   مبتسر   طفل   هو :  احلالية   بصورته   النفس 
 أهنكتها   أن   بعد "  الفلسفة  " العلوم   أم   من   أوانه   قبل 
 إشاعة   ذلك   وصاحب عملى،    تطبيق   دون   والتنظري   العقلنة 
 بعد "  املادي   العلم  " هو الشرعى    غري   والده   بأن   تقول   هامشية 
، والتكنولوجية   الصناعية   إسهاماته   بفضل   وتكرب طغى    أن 
 معمل "يسمى  صناعى    حاضن ىف    يعيش   املبتسر   الطفل   ذاه   ومازال 
 الظروف ىف    طبيعيا   منوا   أو   سريعا   شفاء   له يرجى    وال "  أحباث 
 املغذية   األساسية   املواد   ونسبة   احلاضن   حرارة   درجة   ألن   نفسها 
 ومناخ ،  هائلة   معجزة   هتنقذ   وما مل ،  الحتياجاته   مناسبة   ليست 
 يعوضها   وأن   بالصرب )  الفلسفة  ( ألمه   فلندع   آخر   وغذاء ،  آخر 
  . خريا   عنه   اهللا 

 إحياء   ضرورة   مبحاولة   الزعم   من   فيه   نأمل   ما   بعض   وهذا
 ما   رغم  -  تقدر   لعلها )  التفلسف   جمرد   ال  ( الفلسفة   ممارسة 
 عن   بديال   الطبيعية   الرضاعة   وليدها   ترضع   أن  -  آرب   من   بلغت 

  . املناخ   معتل الصناعى    احلاضن   هذا  -إىل    باإلضافة   أو  -

 أصل   ألنه   خمجل الباطىن    الطب ىف    فاختباؤه النفسى    الطب   أما
 املعارف   مصادر   بقية   من   النهل   عن   وختليه ،  مشوال   األآثر   الطب 
 .. لدوره   وحتديد   له   إعاقة اليومى    واجبه   ممارسة ىف    لتساعده 
 ينتبه   لعله   اجتاه   آل ىف    نصرخ   بأن   يبدأ   الة   هذه   عرب   ودورنا 
 املعجزة   حتدث   مل   وإذا ،  الكارثة   وقوع   قبل  ..  ومصريه   مساره إىل  
، مساره   املنحرف   الطب   هذا   أو ،  املبتسر   الطفل   هذا   تنقذ الىت  
 حلل "  املنتظر   العلم  " باعتبارمها   إليهما   ننظر   أال   من   أقل   فال 
  . اخلاصة   مشاآلهما   حيال   أن   يستطيعان   ال   ومها   العامل   مشاآل 

 هلذا   املناهضة   احلرآة   نناصر   أننا   إطالقا   هذا   لآ يعىن    وال
 نكسة   تعترب   سلبية   حرآة   فهذه ،  لفضله   الناآرة   أو   العلم 
 االبواب   آل   نفتح   أن   نرجوه   ما   آل   ولكن ،  مسئولة   غري   شخصية 
  .دفعه ىف    ليساهم ،   األمر يهمه   من   لكل 

  . احلكاية هى    هذه 
، األنسب   اال على    نتعرف   أن   سنحاول   املمارسة   واقع   ومن

 بفضل ،  والشمول   التخصص   بني   املتوازنة   واجلرعة ،  األنفع   واللغة 
 من   لنتعلم   الباب   لنا   يفتح الذى    األمني   النقد   هذا   مثل 
  . أبدا   أخطائنا 

 من   ابتداء   خاص   بوجه   العلوم   هذه ىف    حدث   ما   نإ  - 4
 عن   فضال   متخصصينا إىل    يصل   مل   القرن   هذا   من الثاىن    النصف 
 ىف    تسهم   أن   هو  -  أملها   قل   أو  -  الة   هذه   وواجب ،  مثقفينا 
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 األحباث   اختربت )  ا  ( فقل ،  األمر   يهمه   ملن   منه   بعضا   توصيل
 هذا   من   األول   النصف ىف    السوق   غمرت الىت    العظيمة   املتخصصة 
 وتراجعت   الزمن   اختبار   وهو   قاسيا   اختبارا   اختربت ،  القرن 
 املتخصصة   األفكار   احنسرت   وقد )  ب  ( إليه   مادعت   أغلب   عن 
 وأوائل   عشر   التاسع   القرن   أواخر ىف    سادت الىت    العظيمة 
 الفراغ   ملء على    قادرة   أفكار   حملها   حتل   ومل   العشرين   القرن 
 النفس   علم   من   آل ىف    جزئية   حلول   قفزت   وقد )  جـ  ( ترآته الذى  
 الطني   فزادت   املهارب   وسهلت   الغموض إىل    أضافت النفسى    والطب 
 وقد  -  أآثر   يعذرنا   ال   ذلك   آل   أفبعد  ..  يقولون   آما   بلة 
 أآثر   بيدنا   ويأخذ ،  الديب   عالء   األديب   الناقد  -  فعال   عذرنا 
 نقوم   أن   نستطيع   لعلنا ،  واهتمامه   نقده   من   مبزيد   فأآثر 
 به؟   القيام   ملسئولية   تعرضنا   ما   ببعض 

 العلم   إسهام   وآيفية مبدى    تتعلق وهى  ،  خطرية   مسألة   بقيت
: العامة   املشاآل ىف   -  اإلنسان   بعلوم يسمى    ما   وخاصة  -
 ثوب   وخلع   تورط   دون  -  شابه   وما   واالجتماعية   الفكرية 
 ألغراض   يستعمله   أن   ألحد   السماح   دون   الوقت   نفس وىف  ،  التخصص 
  .أخرى 

ىف   آخر   موضع ىف    منه   بعض   ورد   آخر   حديثا   يتطلب   هذا   ولكن
  . العدد   هذا 

  * * *  

  : مباشرة   الطبع   قبل

 شفهيا   تعليقا   مسعت االفتتاحى،    احلوار   هذا   آتابة   بعد  - 1 
، مرهف   عقل   هو   ومنري ،  الة   ههذ على    عامر   منري   الصديق   من 
 هو   هذا :  يقول ،  التوثب   شديد "  احلضور "  مثري   الذآاء   شديد 
 فالكاتب ،  والكتاب   النفسيني   األطباء   معشر  -  عيبنا  -  عيبكم 
 يكون   أن   يريد النفسى    والطبيب ،  نقسيا   طبيبا   يكون   أن   يريد 
  . التعليق انتهى   ..  و  ..  باآات 

  . تعليق   دون ،  شاآرا   أوردته   فقد ،  وحاد ذآى    تعليق   وألنه

 جدير   هو   ما   اإلضاءة    من فيه   خطاب   حلظة   أخر ىف    جاءنا   مث  - 2 
" لقوشة   رفعت  " املفكر   العامل   الشاب   األديب   من   وهو   بالتسجيل 
 صفحاته   فوق   التميز   مالمح   فإن   حماباة   وبال ،  " ... فيه   اءج 
 قال   مث  .."  ااملة   لفتات   التفتعلها   حق   شواهد )  األول   العدد (

 الوحدة  -  خاصة   نظر   وجهة   حمض   وتلك  -  العدد   هذا   انتقد ".. 
 ولكنها   مشرتآة   اهتمامات   حتمل الىت    املعاجلات   تعددت   إذ   العضوية 
 وهكذا  "...  قال   أن إىل  "  املعامل   حمددة   فكرية   أنسلق   عن   التعرب 
 طرق إىل    مرور   بوابات   جمرد   وآأهنا   املطروقة   مداخلنا   آل   باتت 
 تلو   األشواط   نقطع   أن   علينا   قدرا   ويصبح ... ،  ... مسدودة 
    هذا "  الوصفة  " حائط إىل  ننتهى  حىت    األشواط 

  :مث 
 ملسار   أولية   مقدمة العلمى    املدخل   يصبح   أن   ميكن   آيف " 

 أن   أرجو   أمر   إنه   املصري؟   اتمع ىف    اليقظة   لصحوات تطويرى  
 .". ... مصر ىف    االستنارة   حلقات   آل   تتعهده 
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 وأقرتح ، ) بعد   فيما   وليس " ( اآلن  " لنا   كتابةبال   وعد   وقد
 انتظار وىف  ،  التاريخ   لعظماء   سيكولوجية   دراسات   عن   بابا 
 وصدق   حق   من   قال   ما   إزاء   منلك   وال ،  اقرتاحه   ندرس   سوف ،  وعده 
 متوالية  : أمساه   ما   يكون   وأن ،  اليقظة ،  االستمرار   إال 
 به   نتعرف الذى    املنهج   هو "  التصويب  ..  احلوار  ..  احملاولة "
 أن ينبغى    املسألة   آانت   وإن ،  مسارنا   به   ونعدل ،  أنفسنا على  
 اتمع ىف    احلضارية   األزمة   ألن ، " والعفو " " الشكر  " جمرد تتخطى  
  . أبعادا   وأعقد   إحلاحا   أآثر املصرى  

 .. الوقت  طول  موقع   آل ىف    شخص   آل   إسهام   يستلزم   مما  
  . معا  ..  وأملنا  ..  عهدنا   وهذا 

  * * *  

الة بالذات، نستأذنه مث أضاف تعليقا آرميا غري خاص ب-1
 .ىف حذفه، ونشكره عليه

 آان هذا هو اجلزء األخري من خطاب شخصى قصري بشأن-  *
عكاشة. د. جملتنا العلمية األخرى الىت يتفضل الصديق أ

 .برئاسة حتريرها

 . الحظ اخلطأ املقصود أو غري املقصود ىف اسم الة- **
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هذا هو العدد الثالث من هذه احملاولة الىت مازالت تلقى
من االهتمام أآثر من توقعاتنا وحساباتنا، وقد قررنا أن
نعفى القارئ هذه املرة من احلديث عن الة باعتبارها أصبحت

البد وأن ينمو باملمارسة) وحضاريا بإذن اهللا( واقعا ثقافيا
حنن مازلنا نصر على دعوة القارئ إىلوليس باحلديث عنه و

املشارآة بالفكرواالجتهاد ، فضال عن النقد والتوجيه والبد
-من االعرتاف بقلة ما يصلنا مما يناسب هدفنا، وقد تناقشنا 

 ىف هذا املوضوع بإفاضة، واضطررنا إىل -هيئة حترير الة
 أن تقوم- اضطرار -االنتهاء إىل قرارت مبدئية تلزمنا 

هئية التحرير وأعضاء اجلميعة بالنصيب األآرب ىف التحرير إىل
أن نتلقى املادة املناسبة الىت ال نشك إطالقا أهنا ستصلنا ىف
يوم قريب وافرة مثرية بال أدىن ريب، ذلك أننا اتفقنا على
ما ال ننشره، مثلما أعلنا قبال ماننشره، وجيدر بنا أن حندد

لك ىف حماولتنا حنو مزيد مناملادة غري القابلة للنشر وذ
 :الوضوح والسعى لألتفاق؛ فنحن الننشر

 أى مادة رد أهنا حتمل إمسا شائعا، مع آامل تقديرنا-1
للرواد األآرب وإمنا حنن ننشر ما خيدم القضية الىت ظهرت الة

 . إىل االسم الذى يتصدرها - فعال -من أجلها دون النظر 

، وهنا)مكان آخر( القارئ ىف  أى مادة ميكن أن جيدها-2
البد أن ننوه شاآرين أننا نتلقى مواد آرمية، فيها العديد
من النصائح واالرشادات، أو من املعلومات اجلزئية املعادة
واملثبتة ىف آثري من املراجع، وهذا وذاك مفيد بال أدىن شك،
ولكنا نؤآد أن هذه الة، مبحدودية توزيعها، ووضوح هدفها

 .هى املكان األنسب لذلك ال أآثر وال أقل ليست 

 أى مادة نشعر أن هدفها هو أن تنشر رد النشر، أو-3
لتستعمل ألى غرض أخر غري وحاولة التوصيل والتواصل املعرىف،
علما بأننا لسنا ضد النشر للرتقى أو التوقى أو تأآيد
الذات أو غري ذلك من أهداف إنسانية وسيطة وهامة، ولكنا

 .ز من أن نوىف هبذه األغراض مع إمكانياتنا احملدودةأعج

ومن أجل ذلك، فنحن نصرخ ىف وعى آل مفكر وشاب استطاع
 أن يلتقط معىن حماولتنا وغايتها أن يساهم معنا ىف هذه 
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الرسالة والىت نتمىن أن تعود على مصر والعرب والناس ىف
 .آل مكان مبا هم أهل له بإذن اهللا 

**** 
د السابق بالنسبة لثالثوهذا العدد حيوى امتدادا للعد

،)الفينومينولوجيا والبحث ىف االنسان(مواضع على األقل، وهى
، وأخريا آتاب العدد عن الصوىف األول)اهلبوط احلاد للمخ( مث

عبد الرمحن أختانون، ونذآر القارئ بإمكان قراءة أى منها
باعتبارها حلقة مستقله قائمة بذاهتا، إال أن هذا ال يعفينا

املكون من أربع أعداد(تعهد أن يكون الد السنوىمن أن ن
هلذه الة ىف متناول القارئ ىف هناية آل عام، حىت) مرحليا

يستطيع أن يلحق ما فاته إن شاء، آما أننا نتصور أن
قد يضمن تسلسل وصول األعداد متتابعة بالصورة) االشرتاك(

حتديدا حىتاملناسبة، مع التزامنا بصدور الة ىف مواعيدها 
 .اليفوت من يتتبعها أى عدد منها

آما يشمل هذا العدد آذلك رؤية جديدة لغريزة
 وغريزة-تضع الغرائز عامة) واجلنس إىل درجة أقل(العدوان

العدوان خاصة، ىف مكاهنا املناسب من تطور االنسان املعاصر،
وتتحداه لتسثريه أن يقوم مبسئولية وعيه األمشل، آذلك نعود لنعرض
مشكلة العالج النفسى ىف العامل آملني أن تستثري املتجاورين

 ) .هذا(ىف وقتنا) هنا(واملمارسني لتقومي هذه الظاهرة ىف مصرنا

ومازلنا حريصني على االبقاء على اجلزء الثاىن من الة
باعتباره اجلانب االنطباعى التلقائى املكمل للنظرة

زء األول، وسوف نواصلاألآادميية امللتزمة الغالبة على اجل
نشره حىت ولو مل يشمل سوى انطباع شخصى واحد، تأآيدا على

 صص، واحرتامنا للتلقائية الواعيةحاجتنا إىل إسهام غري املتخ

وسوف نفتح الباب اعتبارا من العدد القادم لنشر
 )  Case Reportتقرير حالة(حاالت

ا،وذلك من واقع املمارسة الكلينيكية والعالجية أساس
ألننا نشعر بضعف فرصة النشر أمام مثل هذه أالعمال اهلامة،
ومن العار أن تظل معلوماتنا الطولية والرتآيبية

مبا ذلك النفس املصرية(والدماينامية عن النفس البشرية
)مستوردة(مستمدة من تراجم بضعة حاالت) والعربية

 آأن اإلنسان قد آف عن املعاناة احمللية[1])تارخيية(و
وحنن نشعر أنه قد آن) (!!) قدر املقام(واملعاصرة ليست على 

- مهما حتملنا من مغبة العشوائية واخلطأ -األوان أن نسجل 
آيف منرض وآيف نشفى، متخطني بشجاعة: ما هو حنن، وآيف حنن

تلك القوالب املفروضة على فكرنا سواء من املنظور
التحليلى، أو من التربير القصصى الفىن، أو من التعصب

حىت ولو: الطبقى االجتماعى، ال حيكمنا إال رصد وتسجيل ما حيدث
مع التأآيد على آيف حيدث،.. مل ندرك للوهلة األوىل ملاذا حيدث

-دات التفسري مرحليافإذا جنحنا ىف ذلك، حىت لو خانتنا اجتها
فسوف نكون قد ختطينا بعض النقص الذى يعوقنا وحيبس خرباتنا

 .ىف ذاآرياتنا اخلاصة بال فائدة
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وحنن إذا ندعو آل من سجل حالة من زمالئنا املمارسني يرى
أهنا تضيف إىل رؤيته ورؤيتنا؛ أن يسهم ىف هذا الباب مبا
يراه سواء أضاف إىل تقرير احلالة الذى يقدمه تفسريه أو طلب

نا رأينا ىف ذلك ، ونفتح ىف نفس الوقت الباب ألى اجتهادم
ورد من خمتلف وجهات النظر ومدارس الفكر، آذلك سوف حناول
آلما أمكن أن نعرض مقاال منشورا على معلقني خمتلفى اهلوية،
يعقبون عليه ناقدين مبا شاؤوا آيف شاؤوا، آل ذلك ىف إطار

 .اإلصرار على فتح حوار هادف بإذن اهللا 

**** 
وأخريا، فقد اقرتح البعض أن نبدأ من العام القادم
باصدار عدد خاص آل عام يتناول موضوعا بذاته، وقد طرحت
رؤوس مواضيع مثرية نورد هنا بعضها، ونطلب املزيد من آراء
القراء، ومن ذلك مشكلة علم تكوين املرض

مشكلة املوت والنفس(، )السيكوباثولوجى(النفسى
كلة تعدد الذوات وصورها الشعبية والفنيةمش(،)والتطور
مشكلة(،)مشكلة العالج النفسى اجلمعى(،)واملرضية
 )اهلسترييا اآلن(،)آالن(الفصام

الفلسفة والعلوم( ،)الدين واإلميان والتطور(
 )املنهج والبحث ىف اإلنسان(،)النفسية

وآل هذه جمرد أفكار مطروحة تنتظر ترجيح وإضافات
 .سبة القارئ بلهفة منا

 أن تصدر الة1981آما اقرتح اعتبار من يناير
باعتبارها املمثل)جملة الطب النفسى التطورى(الشقيقة

العلمى املتخصص، وهى ستصدر باللغة االجنليزية أساسا، وسوف
تكوين(تكون اآثر ختصصا وتزآريا وقد اخرتنا أن نبدأ مبوضوع 

قاد املؤمترمبناسبة انع) السيكوباثولوجى) (املرض النفسى
العاملى اخلاص بسيكوباثولوجية القلق النفسى بالقاهرة،
وذلك بإسهام اجلمعية العاملية للطب النفسى باالشرتاك مع

د أمحد.اجلمعية املصرية للطب للنفسى، حتت رئاسة الزميل ا
 .عكاشة

ماهية(وحنن هنيب بشكل الزمالء املهتمني هبذا املوضوع 
ا لنا آراءهم وأفكارهم وأحباثهمأن يكتبو) السيكوباثولوجى

وخاصة وأن هذا العلم قد اختصر بشكل خطري حىت مل يعد ميثل
تارخيه العظيم، وإمنا أصبح جمرد مرادف لوصف األعراض بشكلها
السلوآى الظاهرى ، وتصحيح هذا الوضع من واقع خربة حية

 . هذه الة، واجلميعة الىت تصدرها  معاصرة هو من أهداف

حنا ىف خطاب دورى للزمالء بعض رؤوس املواضيع الىتوقد طر
   ننتظر تغطيتها ىف هذا العدد اخلاص وهى

طبيعة وماهية علم تكوين املرض -1 
           )السيكوباثولوجى(النفسى

  العرض النفسى آسلوك،ولغة ونتاج-2

 ترآيبيا وديناميا وغائيا:  مفهوم أعراض املرض النفسى-3
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التجزيئ الكيميائى البيولوجيا آنظرة آلية ىف مقابل -4
 آأساس ىف تكوين املرض النفسى

 العالقة بني تكوين األعراض وظهور مكافئاهتا ىف العادات-5
 واملعتقدات الشعبية و آذلك ىف العمل اإلبداعى

 سيكوباثولوجية أية زملة مرضية نفسية آما تظهر ىف-6
البيئة املصرية من واقع اخلربة االآلينيكية والعالجية أو

  حبث أخرىوسيلة

وهبذا اإلسهام املتواضع نتمىن للمؤمتر.  موضوعات أخرى-7
التوفيق ىف أن نقدم العقل املصرى مبا يستحق، من واقع ما

 أحباث تفصيلية خاصة مبوضوع القلق سيلقى ىف املؤمتر من
مضافا إليها هذا اجلهد املتواضع، فيسهم آل من هذا وذاك

ت تتخطى اإلشادة بكرمىف أن يرجع الضيوف حاملني انطباعا
 .الضيافة ومشس يناير

 :وبعـد
فمازلنا أحوج ما نكون إىل احلوار الفعل، ال إىل اجلدال اهلرب

 .وثقتنا ىف االستجابه اليشكك فيها تأخر الرد 
 .شكرا: عزيزنا القارئ 

                                                    
  احملرر                    

 هى حاالت فرويد أساسا الىت نالت من الرعاية ما يستحقه[1]
 صاحبها وماال تستحقه هى بنفس القدر
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−<1980

بدأت الصعوبات تتضح، والتوقعات هتدد وحنن مل نكمل
 األوىل بعد، وقد جاءت أهم هذه الصعوبات آما بينا ىف السنة

األعداد السابقة من خالل التزامنا مبا بدأنا به، ورفضنا
الدوران حول النفس، والرشوة بالنشر رد النشر وجتنبنا

أو قل ما(للحديث املعاد، آما أنه مل حيدث ما توقعناه 
من إسهام الشباب بالقدر الكاىف الذى يعوض) أملنا فيه

عزوف أصحاب الرأى الثابت واملوقف اجلامد عن احملاولة، ولعل
 االحتماء بفكر ثابت ذلك يرجع إىل حاجة الشباب هو أيضًا إىل

 خاصة لو أخذ شكل 

 ) . الثبات رض ىف جوهرها حتما معالىت تتعا( ” الثورية“

**** 
وبعد تفكري ومواجهة، قررنا أن نستمر بشكل حمور مرحليا
وهو أن يكون عبء حترير الة ىف أغلب األحيان ملقى على هيئة
حتريرها أساسًا، وأن نرآز على املوضوع دون اإلسم وأن نتجه

 بأنإىل املشاآل املتكاملة والقضايا املتحدية دون االلتزام
نفردها إىل هذا الكاتب أو ذاك دون غريه فما األسم وما

 تارخيية بذاهتا، أما الكاتب إال الفته حتدد الشكل ىف مرحلة
القضايا فهى ال حتتاج أن ترتبط باسم، وأحيانًا ال ترتبط

مثال هى قضية" وعى اإلنسان بوعيه"بتاريخ أصال، فقضية 
وده بدرجة أو مهتهمتحدية وهى قائمة منذ وعى اإلنسان وج

بقدرته على االختيار، وسواء آان هيجل هو الذى علمنا تطور
الوعى أو آان سارتر هو الذى أغرانا بأمل احلرية إال أن

 هو من صلب– آمثال –القضية قائمة ومتحدية، وتناوهلا 
قضية هذه الة ىف عاملنا احمللى وبلغتنا اخلاصة مث، لينتشر

 .عالفكر حيث شاء واستطا

 هذا العدد واألعداد القادمة وسيجد القارئ ابتداء من
آل ماوعدنا به بني يديه، فإن افتقر إىل إسم مسئول فليعتربه

 من مسئولية رئيس التحرير على وجه التحديد ،- أمانة -
أى أن املواد الىت ليس عليها إسم أو توقيع هى مسئوليته

ا أو رأيا شخصيااملباشرة بغض النظر عن املادة علما أو أدب
أو غري ذلك، ولن تتكرر هذه االشارة إال إذا لزم األمر ألسباب
 حمددة تبني ىف حينها، وسنكتفى ىف هناية سنتنا األوىل أن نلعن 
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 .هذه املعلومة ألسباب األمانة التارخيية ال أآثر وال أقل 

 سنبدأ بتقدمي باب- آما وعدنا -وابتداء ممن هذا العدد 
دها، وآذلك سنعرض فيماعرض حالة مصرية مع مناقشة أبعا

بعد سلسلتني ثقافيتني ترتبطان مبوضوع الساعة والة ،األوىل
هى الطب النفسى وأزماته املعاصرة نعرض من خالهلا احملنة الىت
مير هبا الطب النفسى حاليا حىت تشوه بالكيمياء تلقى ىف

 اإلعالء من مفاهيمه آماء النار على احلسن، أو باإلنكار مع
حق اإلزعاج ( -نون خيرج لسانه آبديل فىن مزعج رائع شأن اجل

عن طريق مناهضى الطب النفسى، وقد) هو فن لو تناسق وحتدى
أحملنا إىل هذا املوضوع ىف العدد األول حني قمنا برتمجة مقال جون
ليو عن الطب النفسى ىف حمنه، مث عرجنا إىل نفس احلديث ىف مقال

ة، وسوف تتضمن هذه السلسلةعن سوء استعمال العلوم النفسي
األزمات املعاصرة والىت مير هبا الطب النفسى وهو يبحث عن حل
حملنته مبا يشمل أزمة االختزال العضوى والكيميائى، واالنتشار

والوهم االنساىن،) آما ذآرنا( االجتماعى، وسوء االستعمال 
 .والنموذج الطىب، واألزمة التحليلية، وعلمانيته ، وفلسفته

ذلك سيبدأ من العدد القادم تعريف بالفكر التطورى ىفآ
جمال العلوم النفسية واحلياة بتقدمي بعض الرواد من جوانب
شخصيتهم وفكرهم معًا حىت يلم القارئ العرىب باألبعاد األخرى
الىت هتتم مباهية اإلنسان ومصريه غري مرتبط ارتباطا ضيقا

رويدى أو من جانببالشائع والقدمي سواء من جانب الفكر الف
احلل العضوى السهل املغرى، وقد يكون ذلك ىف شكل عرض آتاب
أصلى لصاحب الفكر إن آان مثة عمل جوهرى يلم فكر هذا
املفكر بشكل شامل ومفيد وحنن آل املهتمني مبوضوع التطور إن

 .رفضا أو قبوال أن يسهم ىف احلوار

ير الةوقد تطول هذه املرحلة الىت تقوم فيها هيئة حتر
بالعبء األآرب إىل فرتة ال نعلم مداها، وسوف تنفرج عن بابني
نرآز عليهما األنظار واألمساع، ومها باب املشارآة وباب

 حيتاج أال- إذا آنا نريد أن نضع اجلديد -احلوار، واألمر 
يضطرنا االفتقار إىل مشارآني وحماورين جاهزين حاليا أن نقبل

 . على االستمرار   احلرصالبضاعة السائدة رد

ولعل احلوار الذى ورد إلينا ىف آخر حلظة حول مقال
وقد(  أساسًا وحول الة عامة أو موضوعات أخرى،  العدوان

يطمئننا بعض الشئ إال أن) ورد بعد آتابة هذه االفتتاحية
”احلقيقة تقول إنه مازال يدور أساسًا بني أفراد التحرير و

، ولن ننجح إال إذا انفتحنا على الوعىأعضاء اجلمعية” ثلة
األوسع والقارئ األبعد واحملرر املشارك الغريب عن النفع

 .والثللية متاما

وقد يتأخر ظهور الشقيقة باللغة االجنليزية عن أول
 القادم ألسباب قهرية ولكنا عند وعدنا إذ حناول أن العام

ناء، على أننرسى هذا األساس الثاىن الالزم الستكمال صرح الب
 العملني الثقافيني ما نأمل يكون ىف هذا التعاون بني هذين

 .معه أن تتحدد شخصية آل منهما دون تداخل شديد
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وال أستطيع رغم آل هذه الصعوبات إال أن أعلن أن أرقام
التوزيع حىت اآلن هى أرقام مطمئنة ومعلنة أصالة هذا
االنسان املصرى والعرىب الذى يتلهف للمشارآة ىف آل ما هو

 . وآل ما هو أصيل مهما بدت مغريات االستسهالجديد
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 …مث هذه هى السنة الثانية تبدأ

آادتانية؛ وحتددت أو ثوهكذا أصبح لنا سنة أوىل وسنة 
أن تتحدد معامل احملاولة ، وزاد االلتزام مع وضوح تباشري

بفضل الّله،… األمل؛ إذ يصدر العدد األول من الد الثاىن
. وصدق العزم،من أجل عيون مصر، ومستقبل اإلنسان ىف آل مكان

**** 
ونود أن نعلن للقارئ الذى يتعرف علينا مؤخراًََ حرصنا

ية، فنعلنه أننا قد مجعناعلى مواآبته لنا منذ البدا
ىف جماميع متكاملة، وأهنا) الد األول(األعداد األربعة، أى 

حتت أمره مىت شاء حىت يستطيع أن يتعرف علينا منذ بدء
احملاولة إن أراد، آما ننتهز هذه الفرصة لنوضح حرصنا على
التسلسل املفيد برتقيم الصفحات ترقيما مضطرداًًَ حىت هناية

االربعة اعتبار من الد الثاىن هذا،هادفني إىل تكاملاألعداد 
 .الد إذ تتسلسل أعداده تباعا

وما زلنا عند وعدنا بإصدار األعداد اخلاصة والة
الشقيقة، واليعىن تأخرينا عن الوفاء هبذه الوعود أننا

 .نسيناها أو أننا ميكننا أن ننساها

نا علىأما شكرنا لقرائنا فلن يكون إال بإصرار
 .االستمرار على الوفاء وعلى النمو

ومازالت املالحظات تتواتر حول ضروة تطوير الشكل من حيث
اإلخراج والفن الصحفى ،وحنن نتلكأ ىف هذا عن عمد العن تقصري،
فقد أخذت الة طابعها ورضينا هبذا الشكل الوقور املتواضع،

امليلويبدو أن قارئنا قد رضى بنا آذلك، ويزداد عندنا 
يومًا بعد يوم إىل الثبات على هذا الشكل ليكون التغري

 والنمو والتجديد ىف املضمون أبدًا

**** 
 هذا العـدد 

هذا العدد ما تعود من أبواب آادت وسيجد القارئ ىف
تثبت وتتضح،إال أنه سيجد بوجه خاص املقال اخلاص بالعصاب

 ه احلديث جمدى عرفه بداي.والتطور ليعلن بانتقائه الزميل د
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خصص، داخل التخصص ويعلن من خالل التساؤالت امللحقة أهماملت
أسباب ظهور هذه الة وحمور إهتمامه،وبعودة الدآتورة
يسرية أمني من فرنسا تبدأ ىف اإلسهام مع رآب احملاولة ىف تقدمي
رائد من رواد الفكر التطورى هو العامل الطبيب أخصائى

ه من حماولةاألعصاب هو جلج جاآسون، لنفى مبا وعدنا ب
التعريف برواد التطور ىف آل الفروع بادئني بفرعنا، مث يأتى

فيفاجئنا بأن اإلخوة الثالث) حاالت و أحوال(بعد ذلك باب 
ولعلها صدفة حبتة، أو هى حظ موفق للقارئ.. أصبحوا أربعة 

وحنن نقدم هذه األسرة مبضمون جديد،لعله حيقق التناول الذى
نظرتنا ملأساة املرض ومعىنقصدنا إليه حىت تتغري 

حممدالسماحى ىف. املعاناة،ويلتقى القارئ باملفكر العنيد د
ني ىف هذا العدد يثره ويستثريه،إذ يلقى ىف برآة عقولناعموض

برفق ماآر أومبكر رفيق عدة أحجار البد وأن تتسع هبما دوائر
 .الدوائر ىف جلة املاء اآلسن، لعل وعسى

 بابا نقديا، معرفيا ىف نفسآما بدأنا ىف هذا العدد
الوقت من مدخل أعمال أدبية، حيث يعلمنا األدب وماهى
النفس، وقد تناولنا قصة غري متداولة للكاتب األديب الصديق

آملني أن نستمر لنتعلم) حقيبة خاوية(حممود حنفى ىف روايته 
ونشارك،وأن نواصل من خالل هذا الباب اجلديد الثابت حتسسنا

 .عب إىل معرفة النفسطريقنا الص

وما زال القسم الثاىن يتحدى األول وجيذب إليه القارئ
الذى يشعر معه باأللفة والدعة، ومازلنا نعتز هبذه األمساء

الىت ترتجم بالضرورة حرصنا على تأآيد أمهية توصيل) اهولة(
املراد وإثارة القضايا،دون ارتباطها بأشخاص معروفني

 .أومميزين

لفضل جاد الرب، فقد أىب إال أن يالحقنا بفضلهأما صاحب ا
فنواصل معه احلوار آيفما أراد،وآيفما اتفق ىف آن واحد،

رغم أمهية(فنلقط الهثني آخر ما أرسل إلينا دون ماسبقه 
لنقول معه ومن خالله ما نأمل أن يكون أهال ألن) ماسبقه
 .يقال

مالل ـوأخريًا، فنحن هنيب بالزمالء ـ دون آلل أو خشية إ
أن يتفضلوا فيقولوا لنا من حنن، وإىل أين، بأى لغة، ومن
خالل أى حوار يفيدنا ويفيد القارئ مبزيد من التعرف مبا
جيرى، إذ يتحدد هدفنا املشرتك مما ال يصح أن يقتصر على رؤية

 .من زواية واحدة

ولن نتوقف عن املطالبة حبق الناس... ولن منل االنتظار 
 .على الناس
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 : املمارسة واهلوية-1
ىف االجتماع السنوى للجمعية العمومية جلمعية الطب

10/2/1981النفسى التطورى والعمل اجلماعى الذى عقد ىف 
نكن حنسب هلا حسابا هبذه السرعةظهرت بادرات جديدة مل 

املبشرة املخيفة معًا؛ منها أن األعضاء اجلدد لس اإلدارة مل
على أن يكون %)100( ينجحوا بالتزآية وأنه حدث إمجاع فعلى

ىف جملس اإلدارة عضو غري طبيب وغري خمتص، مث تفرقت األصوات بعد
حت آفة املرأةذلك بني املرشحني اآلخرين من األطباء املختصني ورج

، ومبا أن هذه الة هى لسان حال تلك)رمبا ألهنا آذلك(
اجلمعية، آان واجبا علينا أن نقف وقفة أمام معىن هذه
البادرة نستفيد منها ىف ذاهتا، وىف انعكاساهتا على هذه

 .الة

 وماتاله من مناقشات سأعرج إليها-وقد رأينا من ذلك 
تا ىف جمال وعينا منذ البداية تأآيدا لظاهرتني آان-حاال 

 :ولكنهما ظهرتا أوضح باملمارسة ومها

مازالت املعادلة صعبة بني ضرورة ممارسة الدميقراطية: أوال
واشرتاط درجة وعى خاص ملن ميارسها، إال أنه يبدو أن الوعى

الذى هو ليس جمرد اموع اجلربى لوعى األفراد آل على(اجلماعى 
لفاعلية ما يسمح بأمان نسىب ىف ظروفله من القوة وا) حدة

لكن املخاطرة بغري... صحية عن أى منهج آخر، الثمن غال
 .بدائل

 أحرص- ىف جمتمعنا الصغري هذا - ظهر أن املختصني :ثانيا
رمبا باعتبارهم املنتفعني احلقيقني(على احلوار مع غري املختصني 

 ويستتبعمن التصورات املهنية والفئوية املسبقة،) بتخصصهم
ذلك أن تراجع ىف رضا آمالنا الىت عقدناها على إنشاء هذه

والىت أخذت علينا بادئ ذى بدء اجلمعية وإصدار هذه الة،
 رمبا- أننا نريد -حني تصور بعض النقاد املخلصني أننا نريد 

الكون وحنل مشاآله القائمة  أن نعدل مسرية-بضربة واحدة 
ونصحونا إذ انيات ختصص متواضع،منذ األزل بتصور مفرط إلمك

 أن نلملم أنفسنا ىف ختصصنا، نفيد به ومنه ما ميكن ىفذاك
حدود إمكاناته املتواضعة، لكن يبدو أن املمارسة تؤآد يوما

 املتخصصني هى حاجة إىل احلوار بعد يوم أن حاجة الناس إىل 
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معهم باحرتام مسئول وليس إىل جمرد تلقى التوصيات واملعلومات
الفوقية باستسالم مدرسى، وآما قلنا ىف العدد

انتقلت مشكلة الوجود من صوامع الذهانيني"........ األول
إىل الشارع، وهبذا أصبح الفرد العادى اآثر فأآثر طرفا

اح له التقدم من فرصفاعال ىف حتديد مصري الكافة، مبا أت
،)6العدد األول ص(” زياده الوعى واملسامهة ىف إصدار القرار

إذا فهذه الة ترجو أآثر مما تسمح به إمكانياهتا،إذ نأمل”
أن نضرب املثل لسائر التخصصات هبذه احملاولة الىت تريد أن

من موقعه ىف املسرية) متخصص(تؤآد آيف ميكن أن يسهم آل علم
 .”العامة

 أننا مل نشط آثريا ىف-وها هى ذى املسرية حتدد بإجيابية ما 
ما أملنا فيه، وان املمارسة الفعلية آخذة ىف حتديد هويتنا
أآثر فأآثر إذ نستطيع أن نعلن بعد أآثرمن عامني من إنشاء

أننا نتعرف على: هذه اجلمعية وعام ونصف من إصدار هذه الة
ضرورة قد أملنا أآثر منأنفسنا أعمق وأرحب وإن آنا بال

 .قدراتنا، وواجبنا أن ننمى قدراتنا ال أن نرتاجع عن آمالنا

الداللة:  احلرآات األدبية والثقافية الصغرية-2
 ):الفرحة واحلذر(واخلطر

سألت إحدى العضوات ىف اإلجتماع املذآور عن قراء هذه الة
 ومن ذاكلن نتحدث؟:حىت نستطيع أن حندد اجتاه خطوتنا التالية 

الذى جيتهد ليسمعنا؟ وحنن مل نقم بإحصاءات مغنية،إال أن
االنطباع املبدئى آان داال على أن الزمالء األطباء وعلماء
النفس هم قلة بالنسبة لغريهم من القراء، وأن هؤالء املختصني

 اليقرؤوهنا إال انتقائيا- ىف األغلب -قد يقتنون الة ولكنهم 
 أن- إن صحت حمتوياته -لى ذلك النقاش وىف حدود، وترتب ع

يزيد االهتمام باجلزء الثاىن على حساب الدراسات شديدة
التخصص، ومتاشى ذلك مع بعض املراسالت والتعليقات الىت وصلتنا
تشكو من صعوبة املادة املتخصصة وتقرظ اجلزء الثاىن مبحتوياته

 آرام ىفالتلقائية واإلبداعية معًا وىف نفس الوقت ساهم ضيوف
ترشيدنا إىل حماوالت مماثلة جارية ىف آل موقعمن مواقع بلدنا
األصيل ىف العاصمة واالسكندرية واألقاليم على حد سواء ومنها
على سبيل املثال ذلك الكتاب غري الدورى املتواضع املشرق

وبقدر ما” حنو ثقافة وطنية دميقراطية”الذى يهدف ” مصرية”
املواآبة، وبقدر ما طمأننا ذلك إىلأنسنا بالصحبة وشرفنا ب

موضوعية األمل وزاد من يقني التطور، فقد فرض علينا مراجعة
   متأنية حملاوالتنا حني تعهدنا من أول عدد أالتؤخذ هذه الة

باعتبارها جمرد تكرار الت أخرى علمية أو ثقافية تؤدى.. “
 ”نفس الوظيفة

 حندد موقعنا بني هذه، وعلينا إذًا أن)5العدد األول ص( 
احملاوالت ورمبا يساعد ىف ذلك أن نتعلم من داللة هذه الظاهرة من

    .حولنا 

وعطاء احلرآةالتلقائية املعرفية احلالية هى نشرات وآتب
 غري دورية، وندوات متصلة، ومعارض تشكيلية، وآتب ينشرها 
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 من أصحاهبا على حساهبم، وآل ذلك ىف حماوالت جاهدة للخروج
 و للتخلص من الوصاية من جانب آخر، وداللةالرآود من جانب

 أن مصر المتوت، ليس فقط ألهنا مصر، ولكن1 ذلك ىف تصورنا آل
ألهنا مصر اإلنسان احلضارة فهى جمرد مثل تارخيى و جغراىف يعلن
عطاء اجلذور األصلية للفروع اجلافة مهما طال الزمن مىت ما

املسئولة أن املعرفة والثقافة 2صدقت حماولة اإلحياء
واملوضوعية والناقدة هى األساس احلضارى الذى ميكن أن خيرج
منه أى تغري ثورى إجتماعى أو إقتصادى أو سياسى، ولعل هذا

 عماعز الدين إمساعيل. يرد على مثل التساؤل الذى طرحه د
ينبع إبتداء من.... ” إذا آان البعد اإلجتماعى الثورى

تلقائية فطرية طبيعية أم يتطلب بصفة عامة أساسا معرفيا
جيدا يدعم هذه الثورية ويكون هو املعيار األدىن من الضمان

)البعد االجتماعى الثورى( مث يأمل أن يقوم آل هذا  ؟”هلا
 نرى أن هذا البعدعلى أساس معرىف مطرد ومتنام، وحنن 

املتنامى قد بدأ يظهر على أرضنا هادئا صعبا متثاقال متأملا
 مؤملا معًا، وهو مرهق على املستوى الرمسى باملخاوف واحلذر
وعلى املستوى الشعىب بفقر اإلمكانيات وصعوبة االستمرار، ومع
ذلك فليس أمامنا إال الفرحة مبا جيرى، فرحة مشوبة باحلذر

حقنا ىف الفرحة، وواجبنا ىف احلذر، وقد حتدثنا عنفعال، لكنه 
مربرات الفرحة أما احملاذير الىت البد أن ينتبه إليها أصحاب

:فمن بينها) واحلديث موجه لنا أساسًا(هذه احملاوالت مجيعا 
خطورة عدم احتمال القلة والوحدة مما يستتبعه جتمع: أوال

ه االجتاهاتمبكر قبل النضوج، األمر الذى قد تتميع مع
استسهال: ثانيا  .وتستسهل معه تسويات وسيطة معطلة

االستقطاب على املدىالطويل سعيا إىل تقريره وتنميته، آما
قد يأتى هذا االستقطاب من حماوالت خارجية رمسية وغري رمسية

االستغراق : ثالثا  .الستيعاب هذه احلرآات خفية أو تكتيكا
 وردية يستحيل اختبارهاىف دميقراطية مثالية أو أحالم

واالطمئنان إىل فاعليتها ىف هذه ااالت احملدودة، مبا حيمل معه
 أخطر من خماطر التحطيم على صخرة الواقع األوسع ىف مراحل

التخطيط قصري املدى اهلادف: رابعا. وأآرب حاليا أو مستقبال
للتنفيث والتفريغ أساسًا دون السعى والبناء ىف وحدة زمنية

 .ارة ممتدة عرب أجيال متعاقبةحض

ولسنا نعرف أى ضمانات ضد هذه احملاذير إال املمارسة
الواعية، ولعل أآرب ضمان وصلنا ىف مرحلتنا هذه هو جمرد

...وجود من ينظر ىف نفس االجتاه دون أن يتكلم نفس اللغة 
 .” معًا” “ بعيدًا” فدعونا نأمل أن نستمر

 : املأزق اخلاص-3

اخلاص بعد ذلك هو أن ندعم مثل هذه احلرآاتأصبح مأزقنا 
وباالستمرار مع علمنا) 2(بتجنب التكرار ) 1(االجيابية 
وبالتخصص مع فتح) 4(وباحلوار وحتملنا االختالف ) 3(باحملاذير

ىف) اخلاص(النوافذ على القضية األمشل ومعرفة أبعاد الدور
 .املسرية العامة

 و مأزقنا منذ البدايةوهذا آله هو مأزقنا احلاىل، وهو ه
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نعرف أننا ألقينا بأنفسنا إىل هتلكة ال منجى منها إال" 
حماولة جادة مثابرة لإلسهام بالقدر املمكن وباللغة

 ".املسموعة

هافمرحبا بالسباحة معا ىف جبال الرآود الثلجية نذيب
ورفضًا لقوارب اإلنقاذ غري معروفة. حبرارة أنفاس احملاولة

 ) .أو غري معلنة اهلوية (اهلوية 

  هذا العدد-4

 اجلزء الثاىن ىف هذا العدد- رمبا تبعا لذلك -وقد زحف 
على اجلزء األول، وفتحنا الباب أآثر فأآثر للمحاوالت

وآذلك) مهما تواضعت(اإلبداعية ذات القيمة الفنية األصيلة 
على اخلربات التلقائية من وحى املعاناة الشخصية، وسيجد
القارئ ىف هذا العدد تعريفا بتجربة مصرية للعالج النفسى
اجلمعى، نأمل معها أن يستطيع أن يتخلص من هذا االحتكار
ملفهوم التحليل النفسى التربيرى آمرادف للعالج النفسى، وأن

ابرا ىف وطنه، مث نستمر ىفيتعرف على بعض ما جيرى عمليا ومث
تقدمي أعالم التطور ىف اال النفسى خاصة حيث نعرض دراسة عن

 "هنرى اى"

األورىب(وهو رائد له وضعه اخلاص املعاصر ىف الطب النفسى 
، وإن آانت آثاره مل تعم بالقدر الكاىف)الفرنسى خاصة

بعةواملناسب إلبداعاته وأصالته، آما نواصل تقدمي اإلخوة األر
فيتعرف القارئ على جانب من حالة أوهلم وهو أحد التوأمني
املتشاهبني، وأخريا جيد ىف اجلزء الثاىن ما ميكن أن يسميه شعرا
-أو قصة قصرية أو معاناة خاصة أو رأى اجتهادى، ونعلن 

 ترحيبنا وحاجتنا لتجارب إبداعية وزفرات-بإحلاح مكرر 
 بطريقة-كن أن يثرى تلقائية نتعلم منها عن النفس ما مي

موازية ما نعرفه عنها من املصادر العلمية ويضيف إليه،
األدب نافذة على: "األمر الذى حناول ىف الباب الثابت اجلديد

أن نقدم من خالله هذه املرة شاعرا متواضعا ينبض" النفس
،)وهو مازال غري مشهور بالقدر املناسب(باحلياة األعمق 

 .نفس الوقت به، ولعله يفعلنتعلم منه ونأتنس ىف 

وأخريا فإن احلوار قد احتد وتعددت أطرافه باإلضافة إىل
املشرتآني الدائمني فيه مما نأمل معه أن تعم فائدته اإليقاظية

 .مساحة أآرب من املسامهني فيه تلقيا حيا ىف صمت متحفز

 ابريل– االنسان والتطور، العدد الثاىن، السنة األوىل  -
  ) 13 – 12ص (، 1980

:، ندوة العدد 1981العدد الثاىن، يناير : فصول   -
 ).210ص ( األدىب اجتاهات النقد

 اإلنسان والتطور، العدد األول، السنة األوىل، -
 ). 9، 8ص (االفتتاحية 
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آلما اجتمعنا لنعد العدد اجلديد من هذه الة القيت ىف
وجهنا التحديات الىت مل تغب عنا أبدا، وىف آل مرة نعاىن
منها وآأننا نكتشفها ألول مرة، ويثور سؤال وسؤال حىت

هل نستطيع ان”:تتجمع التساؤالت ىف عالمة االستفهام الكبرية
”ن نرتاجع عجزا أو نتنازل يأسا أو ااآا؟نستمر دون ا

ويبدو املوقف أصعب فأصعب وحنن نقلب املادة الىت أيدينا
فنستبعد منها األفكار املعادة والصرخات املستعدية والنبض

 أن جيد الثوب التعبريى- رغم صدقه -الفج الذى عجز 
املناسب، آما نستبعد التحيزات املتعصبة والدفاعية حني ختلو

ن احملاولة الذاتية املتجددة اددة، وحني نستبعد آل هذا أوم
اغلبه فال يبقى بني أيدينا اال القليل اجلديد الصعب نعود
نتساءل عن مدى ومدة حتمل قارئنا هلذا اجلديد، وخناف أن
يرفضنا القارئ الذى من حقه ان يطلب األمان واالجابات

 ة أو االثارة املعرفية واجلمل االخبارية، دون احلرية أو األسئل

ولكن األمر ينتهى بنا ىف آل مرة اىل أن هذا هو قدرنا
أما أن حنملهما مهما بلغت الصعاب أو: وهذه هى مسئوليتنا

 .نرتآهما ألهلهما مهما تأخر امليعاد 

 اىل القراء من خاللنا- مثل آل عدد -مث ينفذ هذا العدد 
 .ىف موعده

ملقاالت واألحباث العلميةوحيتوى القسم األول آالعادة ا
واآلراء بشكلها املميز، اال أننا جند صعوبة متزايدة ىف الفصل

 ميثل اخلواطر بني حمتويات هذا القسم وبني القسم الثاىن اذ
واالنطباعات واالجتاهات الشخصية املعانية، واذ ينطمس احلد
الفاصل بني اجلزئني نكاد نقرتب من هدف أبعد مل نلحظه بنفس

 .ضوح ىف البدايةالو

 وهو ”عن العلم والفن واملعرفة“جمدى عرفه . ويكتب د 
يؤآد ضمنا موقع هذه الة ىف قافلة الثقافة وحماوالهتا
احتواء أى نور معرىف علما آان أم فنا، وهو يذهب ىف مقاله

بني العلم والفن) رغم تصوره أا والفية(اىل حماولة توفيقيه 
س آزوجني نقيضني قادرين على االجنابآشقيقني متنافسني، ولي

 على الفنانني وشكرهم على ” بالطبطبة“الوالىف فيقوم قلمه 
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اجتهادهم وجدهم وحسن نيتهم، ولكنه ال يستطيع أن خيفى خطا
ثابتا يقلل من قيمة عطائهم املعرىف على األقل، فهو يكرر

سرعان ما.. ” وصف اضاءاهتم املعرفية بتعبريات مثل
اخل، ويصفها بالشمول” ...فى سرعان ما ختت... “،أو ”تنطفئ

والكلية واالهبام معا، ويتفضل آاتب املقال بتفسري ظاهرة
الفنان العامل فيكاد يقول انه بانتاجه الفىن امنا خيرج من

 بعد تطييب-مأزقه الشخصى عن طريق احلل االسهل، وينتهى 
 يعىن مايبقى راسخا وينفع- اىل أن العمل احلقيقى -خاطره 

 امنا يقع ىف منطقة العلم، وهو هبذا يفتح-ة بقيمة فعال
ملفا البد أن يعاد فتحه، وحنن ندعو الفنانني خاصة للدفاع
عن اسهامهم املعرىف، آما نرجو من العلماء األمناء الذين
جترؤوا على مراجعة وعيهم ونتائجهم أن يدلوا بدلوهم عن

 أندورهم ودور العلم ىف رسالة اجلمال، وبذلك وحده حيق لنا
نأمل ىف والف أعمق بني العلم والفن يتناسب مع احتياجات
االنسان املعاصر الذى مل يعد قادرا على

الفنون العظيمة، والهو يستطيع أن يواصل”خرافات”احتواء
تقديس أرقام العلماء رغم طغيان عائد نتاجهم آما يظهر ىف
االغارة التكولوجية املعاصرة إذ هو يأمل ان يسخر العلم

عميق اهلارموىن الوجودى واملعرىف فاالمياىن آما أنه مل يعدلت
يكتفى بارهاصات الفنانني راجيا منهم وهلم قدرا أوفر ىف

 .اسهامهم املعرىف مبا هو أبقى وأنفع 

حول“حممد السماحى هذه املرة .ويدور الزميل املغامر د
”من أمر رىب“، واليرعبه أو حيجز على فكره أا ”فكرة الروح

وماذا أفعل اذا جالت خواطرى حول:  أآاد أمسعه بقول اذ
امر من أمور رىب، اال أننا آما تعودنا على صفحات هذه الة
ال نكتفى بالتصفيق لشجاعته الظاهرة ىف حماولته اقتحام
احملظورات، وننتظر شجاعة أآرب حني يستطيع النظر ىف شجاعته

فقد.... و فعل ،إذ ل”محاسه الدفاعى“احلالية لو أنه راجع 
يستطيع أن خياطر مرة أشد بالنظر ىف آهلته البديلة وآبريها

:ولكنا ال منلك اال أن نواصل قولنا له ) آما يتصوره(العلم 
أنه مادام احلوار مستمرا، فالبد أن يتضاءل ظالم اخلوف من آل

 .جانب أمام نور املعرفة الزاحف 

نا رد مطولويتحقق املنا ىف استمرار احلوار حني يأتي
 ورمبا-عما سبق ان آتبه الدآتور السماحى ىف هذه الة 

 يأتينا من صديق قدمي جديد هو وفاء-ما حوى هذا العدد 
وهو” ومهارب املواجهة...”خماطر املعرفة“خليل، ونصاحبه ىف 

السماحى من يده، أو من مقود عقله غائصا طافيا.يسحب د
التناقض الثرى ويقولآارها حمبا راآال منطرحا، فيكشف 

فيه ما يتصور أنه هو، ونسعد ان يأتى الرد من حماور
، أو حكم فوقى يصفع”متنع وتدمغ“ال من سلطة ” حياول“

ويهرب، وحنمد للمجلة أن حتفظت ىف التجعل بالرد حىت اليكون
، ونأمل أآثر فأآثر أن تكون”مصادرة على املطلوب“مبثابة 

أو” تباهى الدفاع”، وليس”ةجهاد املعرف”معارآنا من نوع 
، فهل يا ترى يستطيع ان يدرك السماحى”مفاخر التعصب“

 ما أرده وفاء؟
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وهل يدرك ىف نفس الوقت ما ينبغى أن خييفه هو من نفسه
اذا مل حيرتم خماوف زميله الىت ال شك هلا ما يربرها غري ما قال؟
ومن واقع ما قال؟ فاذا مل يفعل اى منهما اال مايطيق وآان

فهل........ ن فرصة التغري واملراجعةما يطيق هو أقل م
يقدر القارئ على ما عجزنا عنه؟ اال يكفى هذا األمل دافعا

 لالستمرار؟ 

آما حيوى نفس القسم األول تذآرة بتحذير سبق أن أعلنته
هذه الة ىف حينه عن سوء استعمال العلوم النفسية، ذلك أن

 والعنصرىلعبة السياسة حتت ثوب العلم خدمة للتعصب الديىن
قد متادت وتعددت اشواطها وتوزعت أدوراها حىت وجب أعادة

بني”التحذير واستثارة اليقظة فيما خيص هذا التداخل اخلطر
 )السياسة والعلم والدين

 .” البقاء لألنفع “ ويؤآد مهما طال الزمن أن

رؤى”لترتجم لنا مقدمة ” هناء سليمان”.وتعود الزميلة د
 حماولته حتديد العالقة بني علم النفسلبياجيه ىف” الفلسفة

والفلسفة، وهكذا حتتل قضية املعرفة مساحة أوسع وأوسع من
صفحات هذه الة ال باعتبارها قضية نظرية حبتة وامنا من
منطلق تأثريها على الرتآيب املفهومى والفعل اليومى لالنسان

، وتعد املرتمجة مبواصلة”موجودا واجدا ىف أن“حالة آونه 
 .تلخيص الكتاب برمته 

”وحيتوى القسم األول أيضا حتديا جديدا
)املهندس(يلقيه ىف وجوهنا وىف وعيه معا ” والتحدى....املأزق

 ،...ابراهيم عادل حسن فيهددنا بالفناء النووى اذا حنن مل 

ولكنه ىف نفس الوقت يفتح لنا بابا لألمل ىف اميان ذآى
 مسئول مينعنا أن ننتحر 

را، وتسعد هذه الة اذ يتحقق أملها اآثرغباء وآف
فيعود من حق االنسان غري املتخصص أن: فأآثر ىف اتاحة الفرصة

يفكر بشجاعة ىف آل ما يقلق وعيه، وأن يرتمجه بصدق مسئول اىل
آلمات، وأن جيد الفرصة أن يسمع له، دون أن يعتربه العقالء

رد أن” اخاليا مضيعا لوقته متحذلق”الواقعيون العمليون
اللغة الىت يتحدث هبا ال تتوقف عند مشاآل األسعار وقبح
املوضة وسب الساسة أو حىت ما يشغل ديكورات عقل املثقفني

 .املتفرجني 

”أحواله“والنظر ىف ” حالة زهران”وعند حماولة تكملة 
تواجهنا صعوبات أدبية متزايدة بشأن مساحنا ألنفسنا باآمال

 .الذى حاولناه ىف األعداد السابقةسلوب عرض هذه النفوس باأل

ويكاد ينتصر االجتاه القائل بعرض الظاهرة دون احلالة،
وال نستطيع أن جنزم مسبقا إىل أى ناحية سرتجح آفة امليزان
ونأمل من القارئ أن يدىل برأيه ىف هذا الصدد حىت نوازن بني

قدفائدة النشر وبني خماطر الكشف عن خربات شديدة اخلصوصية 
 .اليكفى الحرتامها وتعميمها استعمالنا أمساء مستعارة
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وخناطر ىف هذا العدد فنتخذ موقفا من مقتطف من أخر
صالح خميمر املنشورة، وحناول هبذا أن نفتح جبهة. د.أعمال أ

نعلم ما ورائها وحنسب حساهبا آملني مع املثابرة واالصرار أن
 .تعرف خمتلف االجتاهات أين حنن وآيف ميكن أن نتعاون 

”األدب نافذة على النفس” ىف هذا العدد باب ونفتقد
 .واعدين مبواصلة فتح النوافذ ىف العدد القادم 

مث نواآب نبضات الناس وتلقائيتهم ىف القسم الثاىن آما
يعيشوا فيصيغوا فننقلها لرفاق الطريق، فنجد فيه ما هو
شعر، وما هو نبض أشعر من الشعر، آما جند التأمل والفكرة

والطلقة الكلمة احلكمة والقصة القصرية، ويتقدمامللحة 
زميالن ىف شجاعة أصحاب اخلربة والوعى ليتحدثا عن بعض
الرسائل اخلرباتية الىت تلقوها أثناء ممارستهم العالج اجلمعى

 .مما يوقظ ويرغب و ينمى ىف آن

ونغامر مع الفنان عصمت داوستاشى فننشر لألول مرة صورة
وظهورها وتسلسلها من خالل نقشصامتة تتحدد أبعادها 

 خمرج بالكلمات، وحناول ان نغرى القارئ بذلك أن يكون هو
 .هذا السيناريو خبياله االبداعى دون وسيط 

 جنلس حول مائدة الفكر لنعيش حوارنا- آالعادة -وأخريا 
الذى الينقطع، داعني اىل حلبة العقول والوعى اصدقاء جددا

ت الذين تعلموا أن يتقربوا اذجبنا اىل جنب مع أهل البي
يبتعدوا وبالعكس، والدعوة عامة بشروط صدق احملاولة وجدية

 .املقاومة، ومسئولية االختالف وااللزام بالنظر ىف البدائل

وتستمر املسرية بكل األمل ومنتهى االصرار رغم خوف االاك
 .وحسابات الوحدة
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 من   قدر   أآرب   حتتاج   فال   صعبة   ظروف ىف    العدد   هذا   يصدر
 العدد   هذا   يصدر   أن   فالبد   ذلك   أجل   من ،  وااللتزام   اليقظة 
 الناس   تصور   مهما تسعى    سئولةامل   الكلمة   تستمر   وأن ،  ومثله 
ىف   ومواقع   التاريخ   من   فرتات   اال هى    فما ،  ذلك   عن   عجزها 
 تعاود   مث   بالضرورة   مرحليا   األحوال   فيها   تضطرب   اجلغرافيا 
  . تراجع   وال   تردد   بال   تقدمها   املسرية 

 جملة   من   الرابع   العدد   قراءة   من   بالكاد   انتهيت   آنت   وقد
 درجة إىل    حتتاج   جملة فهى  ،  ذلك ىل    اتاحت   فرصة   منتهزا " فصول '
 أن   طيبة   عالمة أى  ،  لنفسي   أقول   وجعلت ،  شك   بال   التفرغ   من 
 ميكن   ماذاو ،  امكانياهتا   من   جملتنا   تقع   وأين ،  الة   هذه   تصدر 
، األدبي   للنقد   جملة   أهنا   حقيقة ،  ومعها   جبوارها   نضيف   أن 
 املهم   لكن ،  التداخل   من   ضئيلة   مساحة   رغم   آخر   موضوع   وجمالنا 
 اجلدية   عودة   هو   وإمنا  -  جملة أى   -  الة   موضوع   ليس   اآلن 
، باالجتهاد   والقبول ،  للقلم   سئوليةامل   وعودة ،  للكلمة 
 جملتنا   تستطيع مدى  أى  إىل  : نفسى   وسألت  ، العمق إىل    والذهاب 
مىت إىل    و   املتواضع؟   موقعها   من   هذا   مثل ىف    تسهم   أن   هذه 
 داخليا   الصعبة   الظروف   هذه ىف    الصدور   نواصل   أن   نستطيع 
  . ارجياوخ 

 املسرح على  اجلارى    ظاهر   من   آثريآ   أجزع   فال حوىل    وأتلفت
، اجلاري   وراء   عما   وأخطر   أعمق   تساؤل ميلكىن    وإمنا ،  السياسي 
 أمام   املتاحة   احلرية   فرص   حقيقة   تقومي ىف  هى    اآلن   فاملسألة 
 أحناء   آل ىف   -  السياسية   فالنظم ،  وهناك   هنا البشرى    العقل 
ىف   وأالعيبها   مشاآلها   اقحام ىف    الفكر   مع   تتسابق  -  العامل 
 ويكاد   التطبيق   فيفشل   السياسة   اختبار   الفكر   فيدخل ،  طريقه 
 مسار ىف      السياسة   وتدخل ،  ذاته   الفكر على    الفشل   ينعكس 
 الوسيلة   هو   بذاهتا   شائعة   بأفكار   التلويح   يصبح   حني   الفكر 
الفكرى   والقهر ،  بالعكس   أو ،  السلطان   وهتديد   الكثرة   الجتذاب 
  السلطة على    يقتصر   ال   فهو ،  هذا   عصرنا ىف    مصادره   تتعدد 
 بال   قهر   مصادر   آلها ،  الشائع وإىل    الكثرة إىل    ميتد   ولكنه 
  . حدود 

      يشغلها   العقل   مساحة   أن   به وأعىن   ، باالزاحة   قهر   وهناك
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 مثل   وجاهزة   سطحية   مصادر   من   الداخلة   املعلومات   من   آم   اآلن
 تالحق   املعلومات   وهذه ،  املرئية   والصورة   املسموعة   الكلمة 
 بديل   النتقاء   مساحة أى    له   يرتك   ال   بشكل البشرى    العقل 

 أو   بسط   أو   توليف   إلعادة   فرتصة أى    له   ترتك   ال   آما ،  مناسب
 منتجة   قلة   تظل   وقد ،  معلومات   من   إستوعب   ملا أمامى    حتريك 
 هتوجي   إليها   فيصري   السطحية   اإلغارة   هذه   عن مبنأى    عقليا 
 تصبح   أن   ذلك   من   فينشأ ،  الوسائل   تلك   خالل   من   البشر   سائر 
 تراه   مبا   العامل   تسيري   عن  -  اخلفاء ىف   -  مسئولة   القلة   هذه 
  . واحد   اجتاه ىف    تسري   القنوات   ألن   عائد   وال ،  حوار   دون ،  مناسبا 

أى   اخلطر   حقيقة   يظهر   باملسلمات   القهر يسمى    فيما   والنظر
 الدين   أن   مثل ،  أصال   مسلمات   هناك   بأن   سلمنا   لو فحىت  ،  خطر 
 العدالة   أن   أو ،  احلاآم   هو   الشعب   أن   أو ،  وضرورة   حقيقة 
 العقل   ودوق   االسنان   شرف هى    احلرية   أن   أو ،  الزمة   االجتماعية 
، ينتهي   ال   فاألمر   ابتداء   املقوالت   هذه   مبثل   سلمنا   لو ،  البشري 
 وآهنة   حواريني   املسلمات   هذه   من   مسلمة   لكل   ألن ،  يبدأ   هو   بل 
 العجزة   سائر   مثل   احلقيقة   أمام   عجزة   بشر   وهم ،  ومفسرين 
 مقاليد   فيها   سلطة   هؤالء   بعض   أمسك   إذا   لكبا   فما ،  البشر 
 القدرة   شراء   أو ،  والقهر   الفرض   سالح   أو ،  والنشر   االعالم 
 وساحقا   وخطريا   مرعبا   باملسلمات   القهر   يصبح   هنا   والفرصة؟ 

 سلطة   مع   سهلة   حرب   وراء   يقاد   أال   الكلمة   صاحب   وواجب ، ..
  . وأمشل   أعمق   جماالت إىل    متتد   قضيته   ولكن ،  وتصيب   ختطيء 

 وأن   البد   نفسه   مع   األمانة   أراد   ملن جيرى    ما إىل    وعودة
 عن   اآلن   املعاقني   من   ففريقان ،  اجلوانب   متعدد   مأزقا   يواجه 
 التزامهم   وبنص  -  السلطة   ولوا   ما   اإذ   هم   واملناقشة   التعبري 

 أآرب   وحمظوراهتم   واملناقشة   التعبري   أعداء أعدى    من   يصريون  -
 بدت   مهما جيرى  فالذى    الوقت   نفس وىف  ،  عليهم   احملظور   من   بكثري 
 فقط   ليس ،  خطر أى    خطر   هو   بعد   أبعادها   تعرف   مل الىت    مربراته 
 العقلية   للحرآة   املتاحة   والفرص   والتفكري   العقول على    خطرا 
 فلكل ،  ذاته   النظام على    خطر   إنه   بل ،  حاليا   والثقافية 
حىت  -  والصفقة ،  وحسناته   عيوبه   نظام   ولكل ،  مييزه   ما   نظام 
 الدين   باسم   يقهر والذى  ، "بعضها  على  ' تؤخذ   أن   البد  -  تربح 
 يكرم   مل   ألنه ،  براء   ذلك   من   واهللا   اهللا   آلمة يعلى    أنه   يتصور 
 يقهر والذى  ،  خارجه   من   وصيا   عليه   يعني حىت    بعقله   االنسان 
 أن   جترؤ   ال   بذاهتا   فئة   لصاحل  -ينسى    االجتماعية   العدالة   باسم 
 االجتماعية   العدالة   أن  -  مسلماهتا ىف    أيضا   التفكري   تعيد 
 قدراهتم   واطالق   البشر   لتأنيس   وسيلة هى    عامة   والعدالة 
 جيد   عموما   ولكنه ،  نطاق   أوسع وعلى    دائرة   أوسع ىف    االبداعية 
على   موقفه   تربر )  بالضرورة   فيها   املشكوك  ( املسلمات   من   مسلمة 
 يوقع   فهو   احلرية   باسم   يقهر أما الذى  ،  نفسه   أمام   األقل 
 وحسن   املرحلية   املربرات   وجدت   لو وحىت  ،  مؤمل   تناقض ىف    نفسه 
 الو   يقفل مىت    أحد   يعرف   وال   يفتح   باب   فانه ،  والضرورة   النية 
على   صعب   التزام   بكل   إعانته   وجب   لذلك ،  يؤدي   أين إىل  
، خصومه   ميلكها   ال   شجاعة   ميلك   دام   ما   والتفوق والتأىن    الرتاجع 
 هذه   مثل ىف    الناس   عامة   أن   وأظن ،  آذلك   يكون   أن ينبغى    أو 
  من   بالرغم   املسرية على    للحفاظ   يةأساس   واجبات   عليهم   األوقات 
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 االنتاج ىف    االستمرار   هو األساسى    والواجب ،  املتصارعني   منطق
 ينبت الذى    الشامل باملعىن    استعملها   آلمة   هنا   واالنتاج 
 ويؤآد   الفكر   ينظم   وبعده   ذلك   وقبل   الطبيعة   ويصنع   الزرع 
  . الوعي   ويعمق   العقل   شرف 

، باالستمرار  -  وبسببه جيرى    ما   وسط  -  إذا   نلتزم   ولعلنا
 وال منها،    ينتظرنا   ما   حقيقة   نعلم   ال   فئة إىل    ننحرف   ال 
 خطره ومدى    مربراته   متاما   واضحا   ليس   إجراء   عن     ندافع 
 االجتاه ىف    احلرآة   نواصل ،  أجله   من   قام الذى    للخطر   بالنسبة 
 نضع   ال ،  املتاحة   املساحة   آل ىف    املناسب   وبالقدر   املناسب 
السعى   عن   يوقفنا   وال ،  املوجود   حقيقة   من   أآرب   خماوف   ألنفسنا 
 سولي   فعال   مانع   قائم   فعل   أال   العامة   املسرية ىف    االسهام إىل  
  . مشاعا   ومها 

"املنتجة  ' العقول   من   فئة   تتكون   أن   األمر   واقع ىف  وأملى 
 موازية   وتسري ،  الوعي   ومن   الثروة   ومن   الكلمة   من   اجليد   تصنع 
 أفضل   النهاية ىف    يفرز الذى  الوعى    حجم   فيزيد ،  للمتصارعني 
 آانت   جهة أى    من   وصاية   دون   وعمقه   قدمهت على    حيافظ   نظام 
على   والصياح ،  مغرية   املسلمات   بدت   مهما ،  طليت   لون وبأى  
  . براقا   اجلانبني 

 مهما   آاذب   حبث   آل   ميزق   وأن ،  غث   عمل   آل   يوقف   أن   البد
 مهما   شائع   قول   آل   جعيرا   وأن ،  أدواته   تلميع    صاحبه   أتقن 
 أو   هذا   يتم   وال ،  املطبلني   أو   املخدرين   من   الكثرة   حوله   التف 
 بالقول   يصارع   وإمنا ،  شامل   استفتاء   أو   قانون   مبرسوم   ذاك 
، أمانة   األلزم   والبحث ،  نفعا   األثبت   والعمل ،  اتقانا   األآثر 
 هذا   من هى  )  مصادفة   عينة   جمرد " (فصول  ' مثل   جملة   أن رى وتصو 
، اجلاري   للصراع املوازى  الوعى    تنمية ىف    يسهم الذى    النوع 
-  االمكانيات ىف    الشاسع   الفارق   رغم  -  جملتنا   تكون   أن وأملى  
  . السبيل   هذا ىف    التواضع   شديد   إسهام هى  

  * * * *   

 األديب   السيد   إلينا   أرسل   فقد ،  االمكانيات   ذآر وعلى 
 مقاله ىف    وردت   تصحيحا   وعشرين    ثالثة حواىل    خليل   وفاء   املفكر 
 من   طائال   معها   جند   ال   لدرجة باملعىن    خيل   بعضها   السابق   العدد ىف  
"مكرك '" فكرك  ' أو " ففي '" خنفي  ' تكتب   أن   مثل ،  االعتذار 
 أن   حيث   خيتل   مل الذى  املعىن    مراجعة ىف    نستأذنه   أن   ميكن وأخرى  
،"تتعرف   أن   أدعوك  ' من   بدال " تتعرف   أدعوك  ' مثل   تسمح   اللغة 
 يذآرنا   سوف   لنا   أرسله الذى    املفيد   التأنيب   هذا   آان   وأن 
 شروط   من   عدد   آل   غالف   ظهر ىف    جاء   مبا   التمسك على    باالصرار 
 مبسافتني   الكاتبة   اآللة على    مكتوبا   املقال   يكون   وأن   النشر 
 الكاتب   األخ   نذآر   لعلنا   آما اخل،   ...  وصورتني   أصل   من 
 اهللا   حنمد   عربية   مجل إىل    العامية   االعرتاضية   لةمج   ترمجة   حماولتنا 
 قد   التحرير   أن على    يدل   قد   مما   بالرفض   عليها   يعقب   مل   أنه 
 آان   وإن ،  مجلة   الكاتب   إليه رمى  الذى    اهلدف   استيعاب   حاول 
 األول   خطأنا   ولعل ،  خطاءاأل   هذه   لكل   مربرا   ليس   ذاته ىف    هذا 
الىت   اجليدة   للمادة   احرتاما   مزدمحة   مسودة   قبلنا   أننا   هو 
  أننا   يبدو   ولكن ،  عطائها   حبجم   هبا   االفادة ىف    منا   ورغبة   حوهتا 
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 سوف   بذلك   امكانياتنا   تسمح   أن وإىل  ،  هذه   بعجلتنا   أخطأنا
 بروفة على    يطلع   أن   يشاء   ممن   ونطلب   لنشرا   شروط على    نصر 
 من   نضاعف   أن   حناول   الوقت   نفس وىف  ،  نشرها   قبل   مقالته 
 نشكر   أن   إال   منلك   وال ،  املتواضعة   بامكانياتنا   اجتهادنا 
 قانباالت   لنا   والزامه   التنبيه ىف    حقه على    الصراره   الكاتب 
 عمال   اعتذارنا   يكون   فسوف   عذرنا   يقبل   أن ىف    آثريآ   نأمل   وال 
  . أخطائنا   من   تعلمنا   بفضل   اهللا   بعون   دائما   اتقانا   أآثر 

 بكاتب   تعريفا   نقدم   أن   فايز   مرقص .  د   الزميل   طلب   وقد
 يتم والىت    عدد   بكل   ترد  الىت   للمصلحات   وفهرسا   مقال أى  
 اال ،  باالعتبار   جديران   اقرتاحان   ومها ،  تعريبها   أو   ترمجتها 
 دون   املوضوع على    الرتآيز   حناول   احلالية   مرحلتنا ىف    أننا 
 صاحب " أنه   األساسية   بصفته   نفسه   الكاتب   يفرض حىت    الكاتب 
 ولعل   بذاته   ختصص   أو   خاص   تاريخ أى    دون " رأي   احبص " و " قلم 
 منربا   تكون   أن ىف    الة   أهداف   حيقق   ما   عمدا   التعريف   جتنب ىف  
 بصدق   انسان   هو   ملا   املعايشني   من   املختصني   غري   لكل   متواضعا 
 الفئة   هذه   بني   التمييز   وعدم ،  الورق على    للرتمحة   قابل 
حىت   تأمل   ممن   القلم   صاحب   آان   ما   اذا   وخاصة  ( املثرية   الغالية 
ىف   ومفيد   مرحليا   الزم   هو   واأللقاب   الصفات   أصحاب   وبني )  شكي 
 أنب   عليه   التغلب   حناول   مؤجل   أمر   فهذا   املعجم   أما ،  تصورنا 
  . اهلامش ىف    أو   املقال   منت ىف    األجنبية   الكلمة   نورد 

  * * *  
 العدد   هذا

 حملاولتنا   العام   اخلط   حتديد إىل    يشري   ما   العدد   هذا وحيوى 
 أو   املخالفة   اآلراء   بتقدمي   فخورين   زلنا   ما   آنا   وان ،  اخلاصة 
 الوحيد   السبيل   هو   ذلك   ألن ،  التطوري   الة   هلدف   املعارضة 
 يهاجم   وهو السماحى    الدآتور   فنجد ،  أمشل   حقيقة   لظهور 
 آما   التطور   فكرة   معها   يسحق   فيكاد  -  آعادته  -  الغائية 
 دون   مثاله   وننشر ،  اجلمعية   أجله   من   وتقوم   الة   تقدمه 
 الذين   اآلخر الرأى    أصحاب   من   التعليق   جند   أن   آملني   تعليق 
 آما ، ) الغائية  ( املوضوع   نفس   عن   األخرية   اجلمعية   ندوة   شارآوه 
 تفوق   فتؤآد   شتني   جولد   لنا   تقدم   أمني   يسرية   الدآتورة   جند 
ىف   يرينا   من   وننتظر ،  العياني   الفكر   عن التجريدى    الفكر 
 انطالق   آنقطة العياىن    الفكر إىل    العودة   ضرورة   قادمة   أعداد 
، املطلق الرمزى    التجريد   من األرقى    التفكري ىف    عنها غىن    ال 
 هاالجتا   إعالم   آأحد   شتاين   جولد   موقف إىل    نشري   أن   نأمل   وآنا 
 ابتداء   آانت   انطالقه   نقطة   أن   فرغم ،  النفس   علم ىف  االنساىن  
 آان واحلياتى  العلمى    موقفه   أن   اال   العضوية   االضطرابات   من 
 إجياز ىف    الكاتبة   أحملت    آما   شامال " انسانيا  ' موقفا   دائما 
 أزاح   قد   ألفكاره التطبيقى    التفصيل   يكون   أن   معه   خشينا 
  . امليزان   تقلب   بدرجة   الظل إىل  األساسى  االنساىن    موقفه 

 من   هاما   علما   قدم   فقد   عوض   مرقص .  د   العائد   صديقنا   أما
 منطقة   حتديد ىف    الة   هذه   بدور   يذآرنا ،  النفسي   الفكر   أعالم 
، املؤقت   التناثر   تشمل الىت    العنيفة   التجارب   بني   االلتقاء 
    الشخصية   هذه   متثل   حيث ،  والصعبة   املؤملة   االبداع   جتارب   وبني 
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 احلوار   وقلة   الوحدة   صنعت   آيف " رايخ   فلهلم  ' قدمها الىت 
 واصلت   مث ،  املطاف   هناية ىف    األفكار   وبصاحب   صاحبها   بأفكار 
 من   حيذرنا   وهو " بياجيه  ' تقدمي   سليمان   هناء   الدآتورة 
 موقف   اختاذ إىل    خطوة   وختطو ،  واحد   آن ىف    هبا   ويغرينا   الفلسفة 
 آراء   من   مزيد إىل    انتظارنا   ونعلن   فنشكرها   املعلق   الناقد 
 القاريء   يتخذ حىت    تعليقها   عن   منفصل   حمدد   بشكل   بياجيه 
الذى   الكتاب   فان   عامة   وبصفة ،  معا   منهما الذاتى    موقفه 
 أجله   من   ظهرت الذى    األمل   لبعض   خمالف   هو   لبياجيه   تقدمه 
: املعرفة   وسائل   بني التعسفى    الفصل على    القضاء   وهو   الة 
 ال   ذلك   ولكن ،  مجيعا   الذاتية   واخلربة   والفلسفة   والفن   العلم 
 طغيان   رغم   املستمر   احلوار   خالل   من   إال  -  أسلفنا   آما  -  يتم 
  . تارخيه حىت    الشائع   باملفهوم   علم   هو   ما   تقديس 

 الرتآيب   طبيعة   لفتح   حماولة   العدد   هذا ىف    القاريء   وجيد" 
 السمات   عن   تتحدث   أمناط   من   تعود   ما   خالل   من   ال ،  البشري 
 طبيعة   إحتمال ىف    النظر   إعادة إىل    دعوة   خالل   من   بل "  والسلوك 
 وعن ،  البشرية   الوحدة   مجاع   عن   املسئولة   املتداخلة   الكيانات 
  ."آن ىف  النموى    دفعها 

 ليجد   خمتارا   القاريء   إليه   فيتقدم الثاىن    اجلزء   أما
 إال   اللهم ،  خاص   تقدمي أى  إىل    حيتاج   ال   مما   املختلفة   املنوعات 
 ليس   هو " متفرقا   مقطعا   املنشور  ' الكالم   بأن   إعالننا 
 من   هدية هى    لطويلةا   الشعرية   اليومية   وأن ،  شعرا   بالضرورة 
 آنا   أننا   آما   الحق   حوار إىل    حتتاج   رمبا   عزب   زينب   الشاعرة 
"الصمت  ' حلاالت   عنوانا   يهدينا   أن داوستاشى    الفنان   من   نرجو 
 غري   القاريء   تفيد   ال   قد   بأرقام   مرة   آل   تنزل   أن   من   بدال 
  . آافيا معىن    ماملنتظ 

 ألنه   توضيح إىل    دائما   حيتاج   أمر   فهذا   وطريقته   احلوار   أما
 آما ،  آتابة   أو )  شفاهة  ( مباشرة   والرد   األخذ مبعىن    حوارا   ليس 
 بعدم   احملاوزين   بعض   وأحتج ،  ندوة   أنه   القراء   بعض   تصور 
 مبا   متكامال الشخصى    ملوقفهم   املناسب   إليضاحل   الفرصة   اتاحة 
، االيضاح   وجب   وهنا ،  وفعال   حقا   رأيهم   باعتباره   رأيهم   يظهر 
 الوسيلة هى    هذه   وآانت   الرب   جاد   األخ   بفضل   نشأ   الباب   فهذا 
 ختصيص إىل    رنااضطر   لكنا   وإال ،  معه   احلوار   ملواصلة   الوحيدة 
 األمر   تطور   مث ،  املنقطع   غري )  فيضانه   أو  ( لفيضه   بأآملها   الة 
 خالل   من   الة   اجتاه   إبراز   هو دائمًا    واهلدف   املشارآني   سائر   مع 
 بني   متوسط   مرآز ىف    هو   إذا   احلوار   فهذا ،  أفكارهم على    الرد 
وعلى " وموقف   مقتطف  ' أو " القراء   رسائل 'يسمى    أن   ميكن   ما 
، متكامل   مقال ىف    يصيغه   أن الشخصى    موقفه   إيضاح   يريد   من 
-  النشر   شروط ىف    ضمنا   مبني   هو   آما  -  حقها   تعلن   الة   ولكن 
 مناسبة   تراها الىت    بالصورة   تصلها   مادة أى    من   االستفادة ىف  
 احملرر   احملاور   أن   شك   وال ،  ذلك   غري على    وآتابة   صراحة   ينص   مل   ما 
 هو   اهلدف   آان   اذا   ولكن ،  اجلزئي الرأى    صاحب   من   أآرب   فرصة   له 
 فليسهم   اتهبذ   شخص   مبوقف   التعريف   منه   أآثر " قضية  ' إبراز 
 هو   ما   جند حىت    حاليا   املمكنة   بالطريقة  -  شاؤوا   اذا  -  اجلميع 
   أن   ذلك   بعد   مادة   أو   رسالة أى    إلينا   يرسل   من وعلى  ،  أفضل 
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ىف   جزءا   املادة   هذه   تكون   أن ىف    عدمها   أو   رغبته   آتابة   حيدد
 مع   ضمنية   موافقه   ذلك   يعترب   فسوف   يفعل   مل   فاذا ،  ال   أم   احلوار

 اجتزاء   من الرأى    صاحب   يلحق   قد    حتوير ألى احلقيقى    اعتذارنا 
، املعنية   القضية   إيضاح ىف    املباشر   غري   دوره   له   شاآرين ،  رأيه 
 . وأخريا   أوال   املهم   هو   فهذا 
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 حييى الرخاوى. د.أ

 !! تصور-وهذه هى السنة الثالثة 

زلنا نصدر، ولعلنا مل نتقدم آثريا، ولكننا ايضا وما
 هى أننا نتعرفمل نتأخر أصال، وإن آانت الفائدة األآرب

على أنفسنا وامكانيات عطائنا من خالل املمارسة، فهل
 أوغالبا-ياترى تعرف القارئ علينا؟ حنن نأمل أحيانا 

 ىف أن نعرف أنفسنا من خالل معرفة القارئ لنــا،-
ولكننا نفتقر بشدة اىل بريد يعرفنا ماذا نفعل، ومن

،ال باملديحخناطب، حقيقة أن النادر الذى يصلنا يطمئننا 
وال بالتصفيق فهذه أمور ال تقدم وقد تؤخر، ولكن باحلديث
على نفس املوجة الىت نظن اهنا حتتاج لضبط املؤشر ضبطا
معاينا دقيقا، ومن أهم األمثلة هلذا احلوار املطمئن خطاب
ضيف جديد على باب احلوار، أرسل لنا مسودة خطاب آتبه

ة أحسسنا من خاللهمن الدقهلية بتلقائية مثرية ومتحدي
من أجل هذا...... أن املسالة آما نتصور وأآرم

 .سوف نستمر .....أساسا

 لندرة املادة- آالعادة -وقد هتدد صدور هذا العدد 
الصاحلة لذا مسحنا باالطالة ىف الباب اخلاص بالتفسري األدىب
للنفس مفضلني اال جنزئ املوضوع على أعداد متتالية، آملني ان

 .ه الدراسة ما نتميز به بوجه خاص تغطى هذ

وما زالت القضايا املطروحة تدور بأمانة شديدة حول
قضية املعرفة وصعوبة املنهج، ويبدو أن هاتني القضيتني
سوف حتددان رسالة الة جزئيا، آما يبدو أن ما
تتناوالنه من دالالت وما تؤثران فيه من مظاهر يتخطى

 نظريتني مل حتال، ألنه من خاللبالضرورة جمرد آوهنما قضيتني
-التناول الشجاع واعادة التناول، ميكن للقارئ األمني 

 أن يشارآنا احلرية اجلادة، وأن خيف تعصبه-دون ختصص 
املسبق، فتستيقظ العقول، ويتحرك الوعى من جديد، وآأن
هذه الة تسري ىف طريقني متوازيني متكاملني ىف آن، فهى اذ

تدعو اىل) وشبه العلمية(علومات العلميةتقدم ببعض امل
 .اجلهل السقراطى حفاظا على دفع املسرية
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السماحى هذه املرة يفتح ملفا جديدا يكاد.وها هو د
األوىل وهو مطمئن اىل قدرته: يزعج طمانينة احلس السليم مرتني

والثانية وهو راض بالتعميم الذى يوفر عليه تناول مفردات
زعاج سواء آانتالظواهر واحدة واحدة، ومع مرارة اال

:النتيجة رفضا أو قبوال فان الرسالة تصل اىل وعى شريف أنه
 .......ولنتحرك واال  .... ىف األمور أمور

وتصلنا حماولة بكر من عقل مغامر سبق أن حل ضيفا على
، وهو حياول هذه)الطوفان(صفحات هذه الة بقصته القصرية

ليس(اخل نفسه رمبا ديتأمل ىف طبيعة املعرفةاملرة أن 
فاذا به يرعب من خماطر النقلة ما بني) استبطانا بالضرورة

وتلك الىت نسعى اليها أو تسعى..... املنظومة الىت نولد هبا
باجلنون والواعدة بالنبوة معا، الينا، تلك النقلة املهددة

فيحاول بتلقائية شابة أن يرى من خالل رعبه وأمله معا حال
 أن حنكم على مثل- وال نريد وال نطلب -ع ممكنا، وحنن ال نستطي

هذه احملاوالت، ولكننا نطمئن اىل حرآة العقول الشابة أخطات
أم أصابت، ألن االستمرار هو الضمان الوحيد ملزيد من الصواب

 .على احلساب اخلطأ 

وتستجيب وفاء خليل للدعوة الىت طرحناها ىف العدد
صة بالغائية أن يدىلالسابق ملن أسهم ىف ندوة اجلمعية اخلا

السماحى حول هذا املوضوع، ولكنه ال. بدلوه ردا على مقال د
يرد بل يقتحم الدار من باب آخر، وبايقاعه السريع املثري
متعدد املستويات، يقلب ىف وثبات واثقة صفحات الفن والدين
والوعى والتواصل واالغرتاب واملرض النفسى والتواصل مع

ع أن نتبني اخلط الواصل بني آل هذهاآلخر، ولكننا نستطي
النقالت ىف وضوح يطمئننا اىل صدق احملاولة، ويدعونا اىل احلذر
من جتزئ عقلنا حتت دعوى التخصص أو النزعة العملية أو

 .االنغالق الطقوسى أو دعة الغيبوبة

ورغم التأآيد الذى يصلنا بعد آل عدد على أمهية القسم
ءل هذه املرة بال تقصري من جانبنا،الثاىن ىف جملة فانه قد تضا

فاذا آنا نستطيع أن حندد مواضيع وصفحات القسم األول امللتزم
حسن( بالفكرة والعلم والتنظري، فاننا ال منلك ىف اجلزء الثاىن اال

؟ وقد حاولنا ان يأخذ، فماذا حنسن اذا مل نتلق أصال)التلقى
- وهو من أآثر األبواب تقبال لدى القارئ آما يبلغنا -احلوار 

 .حقه وأآثر آملني دائما ىف اتساع الدائرة 

خطوة أخرى حىت..... يا قارئنا العزيز الذى ال نعرفك 
 .نستمر 

**** 
 مااذ يضطر لرفع سعر جملة) التحرير(  اعتاد:ملحوظة 
أن يقدم مربراته واعتذاره للقارئ، ولكنا ال جند........ 

مكانا لذلك، اذ نتصور أن قارئنا بالذات يعرف ماحنن فيه
 .......دون أن نقوله

–ناء إعداد التصحيح  وأث– بعد آتابة هذه االفتتاحية -
 . تلقينا ما غطى هذا النقص، فشكرًا، وعذرًا 
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 نكمل   أن   وبه   معه   نأمل   الة   هذه   حترير ىف    جديد   دم جيرى 
اىل   منها   لننطلق   بعد   تتبلور   مل الىت    التجريبية   املرحلة   هذه 
  . وينبغي   ميكن   حيث 

 عن   الة   ببحث   تنذر   مؤشرات   من   هاديء   انذار   ويصلنا
  . ماهيتها   جتديد   به   حتاول الذى    القدر   بنفس   قارئا 

 يكن   مل   انه   آما   اجنازا   ليس   ذاته ىف    االستمرار   أن   ونشعر
, ذاتيا   قصورا حىت    أو   اصرار   أو   عنادا   يكون   رمبا   بل ,  مطلبا 
 أن   ذلك ,  االجيابي   معناه   االستمرار على    بقدرتنا   فرحتنا   وان 
 احلماس اىل    أو   لفاعليةا   دون   االمكانيات اىل    يرجع   قد   األمر 
  . االحتماالت   هذه   آخر اىل  ,  األصيل   العطاء   دون 

 أن   عهدنا   نتذآر ,  واملمكن   لألمل   الالزمة   مراجعتنا وىف 
  . فعلت؟ ترى    يا   فهل "  آذلك   ليس   ما  " الة   هذه   حتاول 

 األمني   النقد اىل    نرجع   التساؤل   هذا على    جنيب   أن   وقبل
, صدورنا   حلظة   منذ   الديب   عالء   الناقد   األديب   به   قال الذى  
ىف  -  برفق   هدهدنا   أن   بعد  -  جممله   نوجز   أن   نستطيع والذى  
 وال  ..  واحدة  ..  واحدة  : " معناه   ما   تقول   حذرة   ناصحة   قولة 
 هذه   مثل   أن   والواقع , " وتستفيدوا   تفيدوا   االختصاص   تتعدو 
 شديد   بشكل   الثالثة   السنة ىف    بيننا   من   علينا   أطلت   النصيحة 
الفتوى   حق   حيمل   حيث ,  مأمون   سهل   التخصص ىف    فاحلديث ,  االغراء 
 ملس   عن   النظر   بغض   املعرفية   االضافة   وبريق   االحتكار   وسلطة 
 حندد   وأن   ختصصنا   عجز   نعلن   أن   تعهدنا   ولكنا ,  احلقيقة   جوهر 
 مل حىت    ذلك   حاولنا   وقد ,  لغته   استعمال  -  ومع  -  قبل   حجمه 
 فمازال   ذلك   ومع ,  االحتكار   ارهاب   وال الفتوى    حق   منلك   نعد 
 من  ( خارج   من   أنفسهم   ملعرفة   شوق ىف   -  الناس   أغلب  -  الناس 
 تعهدنا   عن   وأبعدها   اللعبة   أخطر   فما , ) أنفسهم   خارج 
  . صدورنا   منذ املبدئى  

  . واع   باختيار   الثمن   قارئنا   ويدفع   ولندفع  ..  فال  ...  اذن
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 أمسيها   أن   وأحب ,  عصرنا ىف    مصرنا ىف  "  خاصة  " فرتة   ونعيش
 فرتة   آأهنا   تبدو   أهنا   آما ,  الغامض   باألمل   املخلوط   التوقع   فرتة 
 الرائع   الوعر   الطريق ىف  اجلرى    هلاث   بعد   األنفاس   التقاط 
 تعود املتحدى    والوضوح   املغرية   البساطة   ظل وىف  ,  معا   الشائك 
, واقعية   اقرتاحات   وتطرح ,  اآلملة   للمشارآة   جادة   تأصوا 
  . متشوق   تطلع ىف    اجلموع   وتتحرك 

العلمى   لوننا دعوى    حتت   هذا   آل   عن   ننسلخ   أن   نستطيع   وال
 جرعة   زيادة   مع   آلمتنا   انتشار   فرص   تزيد   فقد ,  الثقايف 
 هتتز   حني   معنا   مطلبه   بعض "  معين   عن  " الباحث   دجي   وقد ,  اجلدية 
 من  ..  نعم ,  اجلبان   االمتالك   سعار   وقيم ,  للمظاهر   املظاهر   قيم 
  . ال؟   ومل  ..  اآلملني   مع   نأمل   أن   حقنا 

 نتذآر   وأن ,  احلذرين   من   أآثر   حنذر   أن   واجببنا   من   ولكن
 من   فليس ,  النسيان ىف    واالفراط   األمل ىف    االفراط   مبخاطر   ونذآر 
.." تكونوا   عليكم   يول   آيفما "اىل    اآلية   تنقلب   أن   املطمئن 
 أن   املطمئن   من   وليس , " عليكم   يول   تكونوا   آيفما  " من   بدال 
 شخصية   مسات   من   نبعت   آانت   لو  حىت   الرائعة   املكاسب   نتجاهل 
 قد   بينما   اهلادئة   احلسابات اىل    متاما   نرتاح   أن   وال ,  خطرية 
 يكون   أن   شريطة   أحيانا   أخطأت   لو حىت    متالحقة   ضربات اىل    حنتاج 
  . باالجياب   هو النهائى    النتاج 

 بني   جنمع   آيف   نعرف   أن   هو   مجيعا   علينا امللقى  التحدى    ان
, املزايا   من   واالستفادة  -  الرؤساء ىف    وخاصة  -  العيوب ,  رؤية 
 مع   باجلميل   املعرتف   احلب   بني ,  العطاء   واستيعاب   األخطاء   حتمل   بني 
 بأثر فى التش ىف    االفراط   أما ,  الواعي   النقد على    القدرة 
 الناس   تظلم   ما   فهذا واقعى    غري   بأمل   والتقديس ,  رجعي 
 مفرطة   احلرج   شديدة   مواقع ىف    وهم   الرؤساء   وخاصة   بالناس 
  . التأثري   خطرية   احلساسية 

 املباشرة   عن   االسهامات   أبعد   هو   ذلك   آل ىف    اسهامنا   ولعل
 الصحيح   االجتاه ىف    يكون   أن   نأمل   ولكنا ,  تواضعا   وأآثرها 
  . قالئل   وسامعونا   خافتا   صوتنا   بدا   مهما 

 -3-  
 والتحرير   البلد ىف   ( اجلديد   بالدم   نرحب   وحنن   بنا   وجيدر

 اتملف   فتح على  مصطفى    عادل .  د   الزميل   جبرأة   نفرح   أن , ) معا 
 للوضعية  " نقده   حول   حياجيه   وهو   شخصيا   العقاد "  العمالق "
 مل   بدرجة   الوضعية   هلذه   متحيزا   ذلك ىف    يبدو   وهو "  املنطقية 
, ذلك   مثل   تبنوا   وقد   حمرريها   جيد   أن   الة   هذه   قاريء   يعتد 
  الة هذه   ان :  يف   تكمن   الشاب   ميلبالز   فرحتنا   فان   هذا   ومع 
 يبدو   العقاد   وأستاذنا ,  واملسلمات   املقدسات   لتناقش   صدرت   قد 
, العرب   القراء   من   آبري   قطاع   عند   واملسلمات   املقدسات   من 
 أن  -  وتواضع   باحرتام  -  يعلن   يكاد   الشاب   صديقنا   ولكن 
 ومن ,  العملقة   تكرار   عدم   اشاعة   من   للتخلص   آن   قد   ألوانا 
 أستادنا   أن يعىن    ال   وهذا ,  املوسوعية   جمرد   احرتام ىف    املبالغة 
    أنه يعىن    قد   وامنا ,  فحسب   موسوعيا   عمالقا   اال   يكن   مل   العقاد 
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" آم  " وأن ,  قال   فيما   ليقا   ما   هناك   فان ,  آان   ما   آائنا
 رأيه   جمتهد شاب   يقول   أن   متنع   ال   النشر "  اغارة  " و ,  الفكر 
 العقاد   أستاذنا   أن   نعرتف   وحنن ,  قامعة   قيود   دون   قرأ   فيما 
 أمعائه   بتالفيف   أو )  الرمحة   مع  ( عنقه   مبقود   ألمسك   حيا   آان   لو 
 أن   واللسان   القول   له   شاء   ما   فيه   وقال , ) األرجحة   مع (
 ذلك   لفعل   مريديه   انرباء   قدرة   من   واثقا   ولست ,  به   يسعفاه 
 الدوائر   فلتتسع   حال أى  وعلى  ,  مناسب   وسحق   آافية   بأمانة 
 هذا   أصاب   وسواء ,  ونتحمل   نستمع   أن   ولنأمل امللقى    احلجر   حول 
 ليشعرنا   الباب   هذا   مثل   فتح   جمرد   فان   أخطأ   أم   الشاب 
 بسالسل   خمطوطة   آانت   مهما   قدمية   ملفات   لفحص   جديدة   ببداية 
 وواجب   اخلطأ   حق   ولنا ,  احلديدية   الفكر   مبوانع   ومغلفة   الذهب 
  . املراجعة   وحث   االثارة   وفضل   التعلم 
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 آلية   أو  -  أساسا   هتتم   ال   قسميها ىف    الة   مواضيع   ومازالت

 زاوية   باضاءة   هتتم   ما   بقدر   لذاهتا   اجلودة   أو   بالتفوق  -
 هذا   نقول ,  متناثرا   آان   لو حىت    بكر   فكر   عرض   أو   خافتة 
 ننشر   ما   تقيس الىت    التعليقات   بعض   من   وصلنا   ما   مبناسبة 
 ونقصد   قصدنا   أننا   حني ىف  ,  الصنعة   يد   مصقول   هو   ما   مبقدار 
 ميكن   وما ,  به   تضيف   أن   ميكن   فيما "  اخلام  " املادة   هذه   توظيف 
  . صاحبها   غري   من   وخاصة   منها   يتخلف   أن 
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 اجلهد   ببذل   تفضلوا   ممن   القالئل   قرائنا اىل    ننتقل   مث

 ويهجوننا   وحييوننا   حياوروننا   أرسلوا   أن   لدرجة   والعناية 
 احلوار   نوع على    نصر   أن   حناول   مليا   ونقف , ) أمكن   أن  ( فيوقظونا 
 حوار ىف    ويشرتك ,  والتربير   الدفاع ىف    انزالق   ندو   ارتضيناه الذى  
 األستاذ   وهو  -  بالضرورة   بيت   صاحب   هو  -  عزيز   ضيف   العدد   هذا 
 بدأنا   قد   وآنا ,  بدأناه   ما   بدء   ليعيد   شعالن   حممد   الدآتور 
 انتقلنا   مث ,  سنة   عشرة   سمخ   من   أآثر   منذ   احمليطات   عرب   باملراسلة 
 لشهور   باملكاتبة   وختافتنا ,  طويلة   سنوات   بضع   منذ   ااسدة اىل  
 أعوام   طوال   احلوار   مبواصلة   ذلك   بعد   الصمت   ليقوم ,  تالية 
 ال   ومل   ال؟   ومل  ..  البداية   من   لنبدأ   يعود   ذا   هو   وها .  مشحونة 
 والصرب   باهلدوء   نتجرأ   ال   ومل   أعمق؟   لنتعلم   أوسع   مشارآة ىف    نأمل 
 مل   حوار   واقع   من   يستفيد   أن   ميكن   من   يفيد   أن   ميكن   ما   لنعرض 
 لصق   مبجرد   مشاآلهم   أهنوا   قد   الناس   يتصورهم   ممن   اثنني   بني   ينقطع 
  . اآلخرين؟   مشاآل   حل   احرتاف   أو   لقبال 

 باملخاطر   حمفوفة   قضية هى    ابتداءآم   نعرف   نكاد   وحنن
هى   هذه   أليست   ولكن ,  والفر   الكر   وحوار   التسطيح   واحتماالت 
 حيث   من   ولنبدأ  ..  فليكن   الة؟   هذه ىف    حماوالتنا   آل   طبيعة 
  . الناس   وليشهدنا  ..  دأناب 

. م (املاضى    العدد   ضيف   العدد   هذا ىف    االرسال   يواصل   آذلك
 وثورته   قسوته   عنف   من   نعرف   وال , ) هو   ولعله  ..  السالم   عبد 
الذى   االشتباك   فض   أن   أم   معه   باالستمرار   لنا   سيسمح   آان   ان 
 آان يأسا هنائيا مما حناوله، أو مما هو حنن، أو ما أعلنه 

  .تصوره آذلك
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  . مسح   آرم ىف  القدامى    ويستمر ,  آخرون   ضيوف   وحيل
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 املرة   هذه   نتعمد   ولكنا ,  جيد   أن   اعتاد   ما   القاريء   جيد   مث

 النفسية   الطبية   املعرفة   بعض   األساسية   معلوماته اىل    نضيف   أن 
 الصدمة   هو   شائع   عالج   وتقدمي   مراجعة   خالل   من   املباشرة 
 آما   االنسان   مباهية   بالتعريف   يتعلق   منظور   من   الكهربائية 
  . يعنيه   أن   ميكن   وما   العالج   هذا   خالل   من   تعلمناها 

ىف   لألدب النقدى    الباب   تقدمي   عن  -  آثرية   ألسباب  -  ونعتذر
  . حمالة   ال   القريبة   بالعودة   واعدين   العدد   هذا 
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 قيل  ( الصعب   أملنا   أقل   غموض ىف    نتبني   بنا   واذا ...  
  ). املستحيل 

 من   بكثري   قام   وقد ،  املاضي   العدد   صدور   مبجرد   أنه   ذلك
 أن   علينا   اعتاد الذى    لقارئنا   تبني ،  جديد   شاب   دم   مسئوليته 
 عنه   ربيع   أن   استطاع   بعضهم ،  االنتباه يستدعى    فرقا   مثة 
 أآثر ىف  املعىن    غريت حىت    زادت الىت    املطبعية   األخطاء اىل    باالشارة 
 األآادميية   صبغة   أن   يلتقط   أن   استطاع   اآلخر   والبعض ،  موضع   من 
 تستدرج   أن   خافوا   وآخرون ، " احلياتي   الفيض "على    طغت   قد 
 آما   حقيقية   ابداع   معاناة   بال   عقلية   رشاقة اىل    الة 
  . أملوا   آما   أو   اعتادوا 

-  تعلمنا   أننا   اال   واضحة   وال   آبرية   تكن   مل   النقلة   أن   ورغم
 والعناية   باليقظة   اجلديرة   اللحظات هى    هذه   أن  -  تأآدنا   أو 
 بني   يربطوا   أن   الناس   اعتاد   فقد "  تالتحوال   بدايات  " املرآزة 
 فاالهنيار ،  شائع   خطأ   وهذا ،  الكامل   واالهنيار   املرآزة   العناية 
بأى   شكل بأى    االفاقة   اال   عالجهما   من   يهدف   ال   والغيبوبة 
 اسةوالسي   الرتبية ىف   -فهى  "  التحوالت   بدايات "  أما ،  طريقة 
والوعى   الرتآيز   بكل   اخلليقة  -  الرسالة   ومواصلة   املبدع   وتطور 
 ما   وهو ،  قريب   مواز   أحدمها   مثلني   لذلك   ولنضرب ،  القرار   وشحذ 
 من   بدءا "  فصول  " العزيزة   للزميلة  -  حيدث   أن   ميكن   أو  -  حدث 
" مذحبة  " آان   بأنه   النقاد   احد   صفهو الذى   1982  يناير   عدد 
، احلذر ىف    له   مشارآتنا   رغم   التعبري على    متاما   النوافق   آنا   وان 
 من السياسى  املستوى  على    بلدنا ىف    حيدث   ما   هو :  الثاني   واملثل 
 تذبذب   اآلن حىت    عليها   الغالب   آان   وان "  التحوالت   بدايات "
 أن   رغم "  معا   أهداف   اصابة "على  العشوائى    بالتدريب   أشبه 
 أن نعى    أننا   املهم ،  األخري   الناحية ىف    حتما   يقع   بعضها 
 طول   نعيه   أن هى    املسئولية   ولكن ،  ومطلوب ضرورى    التحول 
  . االختيار   واعادة   االختيار   وحنسن   الوقت 

  . نسبيا   فشلت   اذ   التجربة   وجنحت

 خطوة   نتقدم   أن   لنا   أتاح   قد النسىب    االختالف   جمرد   أن   ذلك
 وهذه ،  أصعب   وبأمل   أوضح   بشكل   أنفسنا على    للتعرف أخرى  
 خط   جتربة   أو   جديد   بدم   االستعانة   عن   تراجعا تعىن    ال   البصرية 
  ،  اجتهاد   بكل   الرتحيب   من   املزيد اىل    تدفعنا هى    بل ،  جديد 
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 الطموح الرىب    اجلاد الثورى  االنقالىب    التغيري   ذلك   اال   اللهم
 بتحريرها   يقوم "  اجلنوب   قرد "اىل    الة   اسم   بتغيري   يبدأ الذى  
) .. جاد   متييز   دون   حيدث   ما   بعض   وهو  ( واانني   النفس   أطباء 
 آامل "  ماآيت  " شكل ىف    مرة   وصلتنا الىت    احملاوالت   هذه   آخر اىل  
  ). احلوار   انظر  ( آاملة   شبه   جملة   شكل ىف  وأخرى  

 الرشاقة   ونرفض ،  لذاته   املطلق   الصقل   خناف   فنحن ،  اذا
 جرعة   فرط   من   الوقت   نفس ىف    ونرعب ،  اردة   ظيةواللف   العقلة 
 مكبلة   بتلقائية   خنطو ،  الدوامة   اهلواء   فوق   والسري   التناثر 
  . متواضع   باستئذان   اال   حنلم   وال ،  املر   الصعب   الواقع   حبتم 

 القراءة   صفة   أن  -  اآتشاف   نعيد   أو  -  ذلك   خالل   من   ونكتشف
 هو   األول :  فريقني   أحد   لتصف   هذا   بلدنا ىف    هذا   عصرنا ىف    تقلصت   قد 
 ارضاؤه   غلب الذى  "  الزبون  " وهو   املغرتب   باملثقف يسمى    أن   ميكن   من 
 وناقد   جاد   قاريء   وهو ،  املاضي   العدد ىف    والرشاقة   القل حمىب  على  
 املؤمل   احلوار اىل    املنشق   التجريد   دائرة يتخطى    ال   لكنه ،  ومفيد 
 املختصر   عن   الباحث   التسلية   قاريء   هو والثاىن  ،  الواقع   أرض على  
 فائدة على    ليحصل   الكلمات   يقسقس   أن   يريد الذى    وهو ،  املفيد 
 تروج الذى    وهو ،  الوقت   تزجية   جمرد   تكون   ولو   مباشرة "  عملية "
 السعادة   وارشادات   والنفسية   الطبية   النصائح   بضاعة   عنده 
 نقدم   وحنن ،  اخل  ..  بنفسك   شخصيتك على    تتعرف   آيف  ..  مثل   وألعاب 
 .. املوقف   أصعب   ما "!!  ياه "،  ذلك   تنفع   وال   هذا ترضى    ال   بضاعة 
 وهو  -  املستحيل   قيل  -  الصعب   األمل   هو   هذا   نقدم؟   ما   نقدم   فلمن 
 أحياء   الورق على    الكلمات فريى  ، "{ القراء   يعيش "الذى    القاريء 
، وتقلق ،  وتصر ،  وتعري ،  وتغيظ ،  وتتحدي ،  وتتسابق ،  تنادي 
وبالتاىل  ..  و .. وتتتلقى  ،  وتدمي ،  وتدفع ،  ئنوتطم   وتصاحب 
، هو   حيث   صاحبها   تدع   ال   خالقة   وطاقة   ابداعية   خطوة   املعرفة   تصبح 
 بطريقة   ولكن   قبلها   يعرف   أنه   يظن   آان   ما   له   قالت   ولو حىت  
 قيل  -  الصعب   أملنا   هو   اهذ   آان   فاذا ،  أخري   زوايا   تضيء أخرى  
 والبحث   اليه بالسعى    يسمح   مبا ،  وننشر ،  نكتب   حنن   فهل  -  املستحيل 
 ان   يقول املاضى    للعدد   وجه الذى    النقد   ان   وتنميته؟   عنه 
 ونواآبه؟   نلحقه   أن   نستطيع   فهل ،  قبلنا   وجد   قد   هذا   قارئنا 
  !!). نسابقه   أو   نصنعه   آنا   أننا   واملفروض (

، املمارسة   خالل   من   اال   ممكن   أو   سهل   اجلواب   أن   أحسب   ال
  ". التحوالت   بدايات  " فرتات ىف    وخاصة   املرآزة   والعناية 
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   .. سيناء   وتتحرر

 حترير  " القبيح   بريالتع   هذا   االعالم   وسائل ىف    ويتكرر
 وراء   االنزالق ىف  ونتمادى  ،  مصر   ليست   سيناء   وآأن ، " سيناء 
 الصراع   حقائق   الخفاء   اهلادفة   املستوردة   اللفظية   البضائع 
 قدميا   استعمار   هناك   أن   فكما ،  املضللة   األلفاظ   انتقاء   خببث 
 ثبت   وقد  ( سيثبت   فأنه )  االقتصاد  ( جديدا   واستعمارا )  األرض (
،) والتفكري   اللفظ  ( أحدث   استعمار   هناك   أن )  يري   أن   يريد   ملن 
ىف   بعد   فيما   تثورت   أا   رغم  ( ثورة   احلرآة   مسيت   أن   فمنذ 
 ألرض   املباشر   االحتالل   ومشكلة ،  نكسة   واهلزمية )  حدود 
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 أزمة  " بأآملها   أمة   تشريد   واعادة   العرب   جريااو   مصر
 احتفاال )  اليوم  ( يونيو  5  هبزمية   واالحتفال ، " األوسط   الشرق 
 اخلبيث اللفظى    االستبدال   لعبة   بدأت   منذ ،  القناة   بافتاح 
ىف   زرعت الىت    باللغة   نتكلم   وحنن   عقولنا ىف    دورها   تلعب 
 األوسط   والشرق   واحلضارة   والسالم   احلب   ألفاظ   مرددين   عقولنا 
التضميىن احملتوى    بنفس "  السريع "  والتدخل  " واالسالم   وسيناء 
اىل   الوقت   طول   ننتبه   مل   وما ،  به   نرددها   أن   لنا   أريد الذى  
 وليست   هزمية   بعد   سيناء   وليست   تلةحم   آانت الىت  هى    مصر   أن 
يغرى   آما   ليست   فاحلكاية  ..  اخل " ..  األوسط   الشرق   مشكلة "
 العار   ازالة   فرحة   من   أنفسنا   حنرم   ال   ولعلنا ،  ظاهرها 
 عار   آل   الزالة   االستمرار   حتم على    ننبه   وحنن "  العياني "
املستشرى والثقاىف  اللفظى    االستعمار   مبواجهة   دفني  حقيقى 
  . واملرتبص 

  . الة   هذه   فيه   االسهام ىف    تأمل   ما   بعض   هذا   ولعل
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العلمى   سفره   بعد  -  لقوشة   رفعت  -  قدمي   صديق   لنا   ويرسل

) الكبري   االنسان(   عن   احملدود    مقاله حتية   برقية   فرنسا اىل  
 يبخل   أال   ونأمل   ومفيدا   هاديا   عدد   ألول   نقده   آان   آيف   ونذآر 
  . باملزيد   علينا 

 ليسهم   طويلة   دراسية   غيبة   بعد   عرفة .  م   الدآتور   ويعود
 جلذبوا   االثارة    شديد موضوع   جوانب   اضاءة ىف    املنمنم   بقلمه 
 وال ،  يورد   ال   ولكنه ،  النفسي   الطب ىف  الوجودى  االجتاه   عن   معا 
 تطورها   قمة   بلغت الىت    احلرآة   هلذه   األحدث   النقد   بتقدمي   يعد 
 يواصل   بأن   ونطالبه ،  السبعينيات   منتصف اىل    اخلمسينيات   حول 
 أو  ....) - 1982" ( اآلن  " احلرآة   ذهه   تقف   أين   لنا   فيقول 
  . واحلوار   للرد   قرائنا   من   أيا   ندعو 

ويستوىل ويطغى    يتميز   احلوار   باب   فان ،  احلوار   ذآر وعلى 
 ذا   مقاالت   من   آثريا   ان   بل  ،  عدد   آل   وأآرب   أآرب   مساحة على  
 يكتب   عادل   ابراهيم   فزميلنا ،  الطابع   هذا   أخذت   قد   العدد 
 الصامت   الفعل   مقابل ىف    املكتوبة   الكلمة   لوظيفة   رؤيته 
، أمساه   هكذا "  واآلخر  ..  الكاتب  " بني   حوار   شكل ىف    املثابر 
 فروم   أريك  " الفكر   مائدة على  "  يضع   الدش   خالد .  د   والشاب 
 مع   نشرناه ،  أيضا   حوار   شكل ىف  "  النفسي   والتحليل   الدين "
 نتصور   نكاد   وهكذا ،  ذآرناها   ألسباب الثاىن    اجلزء ىف    االعرتاضات 

" حوار "سوى    ليست   الة   هذه   تصبح   أن  -  الوقت   نفس ىف  وخنشى   -
 بعض   نشر اىل    واضطرارنا الثاىن    ءاجلز   مادة   قلة   ان   بل ،  متصل 
 األول   اجلزء   يكون   أن    جديا ىف نفكر   جعلنا   قد   الفجة   األعمال 
 ولكن ،  فحسب   باحلوار الثاىن    اجلزء   خيتص   وأن   واألحباث   للمقاالت 

 ديعو   آما .  تراجع   أو  ..  تنازل ألى    تضطرنا   ال   اللهم .. 
 العدد   هذا   صفحات على    جديد   من   نفسه   يطرح "  األخالق  " موضوع 
 رغم   متميزة   عقلية   برشاقة مصطفى    عادل .  د   الزميل   ليعرضه 
 أننا   اال  ..  واألمل   االبداع على    والنقل   الصقل   غلبة   مظنة 
اىل   نكون   ما   أحوج   ألننا :  األويل ،  فرحتني   وباملوضوع   به   نفرح 
    الدينية   بالقيم   الصلة   الشديد   املوضوع   هذا   ملف   فتح 
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 اخالق  " شكل ىف    الواردة   االجتماعية   والقيم   التقليدية
 الفلسفية   التناول  طريقة   ألن :  والثانية ،  جديدة "  خارجية 
 معها   نأمل   عقلية   لتدريبات   حفزا   تثري   اتبعها الىت    واملنطقية 
 فكرنا   تنظيم ىف    تسهم وهى    الفلسفة   لغة   احرتاما   احياء 
  . جديد   من   الواقعية   فحياتنا 

، داللة ذى  سينمائى    عمل   نقد ىف    شعالن   حممد   الدآتور   يساهم
 مع  -  خنطو   أن   أيضا   آملني   به   فنرحب ،  األدبي   النقد   باب   ليمأل 
 نقدم   وبذا   معا   متداخلة   أبعاد   ضمن   األعمق   البعد اىل   -  ذلك 
  . خالله   من   ونضيف   به   نتميز   أن   ميكن   ما 

   .. للطبع   اإلعداد   بعد

) لبنان (  األحداث   قبل   الطبع   مت ،  االمكانيات   لظروف
  : السطور   هلذه   ما   ةمساح   فاقتنصنا

 مىت؟؟ اىل   ..  مىت؟* 

 داعرة   الكلمات ،  لألحياء اخلزى     والتشريد   ازرة* 
  . الرؤية   من   مفر   وال ،  خائن   والصمت 

 ظهور على    األبيض   والصليب ،  الطائرة   األقفاص ىف  األسرى * 
  . مجيعا   األحياء 
  ". خافيا   آان   وما   وجهها   عن   تكشف   الصليبية   احلرب فهى  * " 

 وليس ، " البشر   مقابل "ىف  "  اليهود " " هم  " مث* 
  ". العرب  ; ضد ; اسرائيل "

 ونفعنا اخلميىن    موالنا   عمر   وأطال ،  الغيب   هتلر   اهللا   يرحم* 
  ). به 

 مصر   هبا   قامت   اذا "  آفاية   فرض  " احلرب   هذه   أن   يثبت* 
  . العرب   سقط   الفلسطينيون   هبا   قام   واذا ،  العرب   عن   سقطت 

 األمور   جعلت   قد   العظيمة   السالم   مغامرة   آانت   واذا* 
 جهضة   جديدة   حرب   جرمية   من   مصر   وانقذت ،  تعريا   أآثر 
  . الكالم   وجرمية   اخلصاء   جرمية   من   داأح   تنقذ   مل فهى  ،  ابتداء 

 عني   فرض   احلياة   فلتفجر ،  حنارب   وال ،  ننسي   ال   آنا   فاذا* 
 داخلنا   واملوت   اليهود   ننقرض   أو ،  بشر   صنف   آل على  
  . وخارجنا 

 معين؟   الة   هذه   ملثل   فهل
  . وتعلما   أمانة  : هو   آما "  احلوار  " ونرتك
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 املقدمة

 :القارئ الكرمي

 ..شكرا ومودة وبعد

بصدور هذا العدد نكون قد أمتمنا العام الثالث، نصدر
 رغم قلة–آلننا ال نعرفك، وبفضلك بانتظام ونتعلم منك رغم 

 بقيت جذوة األمل مشتعلة تربر وجودنا، وحتافظ–عددنا جمتمعني 
 .على خطونا

 :وسيعيننا حتما أن ترد على هذا االستبار

 مىت علمت بصدور هذه الة؟  -1

 آم عددا قرأت من الة؟  -2

– النقدية – األدبية –العلمية : أى األبواب تفضل؟  -3
 ).تذآر(أخرى ..  الرسائل–وار احل

 :هل لك مالحظات على  -4

 طريقة– ثبات شكل الغالف –) عدد الصفحات(حجم الة 
 .االخراج

هل جتد ىف هذه الة تكرارا الت ثقافية أو علمية   -5
 أخرى، وما هى؟ فان مل جتد، فما هى ميزاهتا اخلاصة؟

 هل لديك اقرتاحات أخرى؟  -6

 شكرا
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 .السنة الرابعة؟
   !!. نعــــم
 آن نتمىن    وآنا ،  حناول   زلنا   وما ،  عشر   الثالث   العدد

 اال ،  نعرفهم   ال   الذين   قرائنا   من   حماولتنا   أبعاد على    نتعرف 
، الشئ   بعض   موعدمها   عن    متأخرين   األخريين   العددين   صدور   أن 
 طريقنا   نتحسس   جعالنا ،  باختياره   رضينا الذى    املأزق   وصعوبة 

 باملعلومات   وليس ،  والرتجيح   باالنطباع  -  الرابع   العام   رغم  -
  .  األوسع   القاعدة   مع الكاىف    واحلوار 

، للمسار   توضيحًا ،  وتنري تكفى    آادت   فردية   مبادرات   لكن
 حممد  -  متفتح علمى    حمرر   لنا   تقدم   فقد ،  باالستمرار   والزاما 
 قبل   قد   آان   والرتبية   العبقرية   عن   مبقال  -  الفتاح   عبد فتحى  
) قوله   حد على  ( مهرا    به   تقدم العرىب    الزميلة ىف    فعال   للنشر 
 هذه   حول   ناقشته   وحني ،  احملدودة   ومجعيتنا   املتواضعة   لتنا 
 مبا   باملقارنة   حمرر ألى    مليما   ندفع   ال   حنن ( يةاملاد   التضحية 
 الزميلة ىف    الصعبة   بالعملة   األقل على    جنيه   املائة   عن   يزيد 
-  قارئ   مليون   ربع   عن   يزيد   ما ( األدبية   والتضحية ، ) العربية 
 يعرف   آنه   قال )  هولنيجم   قراء   من   مئات   بضع   مقابل ىف   - العربي 
 وآان ،  يستطيع   ومبا   يستطيع   حيث   من   يسهم   آن   ويريد ،  يفعل   ما 
 وجدنا   أنه   فيه   يوضح   رقيقا   خطابا   لنا   آتب   قد   ذلك   قبل 
 أحد ىف    بلدياته   مغرتبا   مصريا   املغرتب املصرى    جيد   مثلما )  الة (
 حدث ، !!" بلديات ، وسهال   أهال  " آلخر   الواحد   فيصيح   أوربا   شوراع 
   . آاف   أنه   اال فردى،  

*** 
دواستاشى،   عصمت   الصديق   من   فكانت   الثانية   املبادرة   أما

 شرف   الة   هلذه   آان الذى  )  السكندرى ( التشكيلى   الفنان 
والذى ، ' الصمت  ' لوحات   سلسلة ىف    البداية   منذ   استقباله 
ىف   أخريا   جمموعته   صدرت   حني  -  مشكورا   شاآرا  -  ذلك   بذآر   تفضل 
، أبدا   قبال   نتلق   مل   أننا   رغم   أهلنا   من   فهو ،  رائع   خمرتق   آتيب 
 مث ،  واألمانة   دقةال مبنتهى    املطروحة   األسئلة على    أجاب   وقد 
 مبا   الشكل   تطوير ىف    االسهام ىف   -  تربعا  -  خدماته    فقدم   تفضل 
  .واحملتوى   الرسالة   يناسب 
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  . ذلك؟   من   أآثر   نريد   فماذا ،  أهله   من يأتى    فضل

*** 
 يكمل الذى    لقوشة   رفعت   النابه   الشاب   هاتفيا يكلمىن    مث

 ويقول ،  أجازة   آل ىف  ىب    ويتصل   فرنسا ىف  )  زراعةال (  دراسته 
 من   اثنتني   أو   صفحة   لنا   ويكتب ،  طيبة   آلمة   أحيانا   لنا 
 مل   ملا (  توقفنا   قد   نكون   أن   علينا   مشفق   وهو يكلمىن  ،  غربته 
  ). بعد  ( نتوقف   مل   اأنن   له   وأقول )  املنتظمة   األعداد   اليه   تصل 

  . أبدا   نتوقف   ال   قد :  وهكذا

 - 2 -  
 من   املوسع   االجتماع ىف    ملشارآتنا   الثالثة   األصدقاء   وأدعو

 عشر   السادس   اخلميس   مساء   ذلك   ويتم ،  الة   وجلنة   االدارة   جملس 
  . حوار   ويدور  1982  سنة   ديسمرب   من 

 التطور    ملفهوم اجرائى  معىن    حتديد   لقوشة   رفعت   ويطلب
 استعمال   شاع   قد   بأنه   ايانا   مذآرا ،  الة   تتبناه الذى  
 املضامني   فيها   اختلطت   بدرجة )  أخرى   آلمات   مثل (  الكلمة 
 آلمة   حتت   تندرج   نآ   ميكن الىت    القضية   معامل   ضاعت حىت    وتداخلت 
 جملة   هى   وأمنا   التطور   عن   جملة   ليست   الة   هذه   بأن   نرد ،.  ما 
، خاصة   أمهية   له )  الواو ( هنا   العطف   حرف   وأن ،  للتطور 
 ال   بدونه الذى    التطور   حفز هى    وغايتنا ،  االنسان هى    فقضيتنا 
 عنينا   أننا   اال ،  الكلمة    ووسيلتنا ،  آنسانا   نساناال   يصبح 
 ميكن   ما نتبىن    أن وهى    حمتمل   افرتاض   من   تقرتب   أن   البداية   منذ 
 ىف نغرتب    مثقفني   جمرد   نصبح   ال حىت  ،  الفعل  -  الكلمة يسمى    أن 
 آمسائنا   برؤية   توترنا   عن   ننفس   أو ،  واقعنا   عن   ألفاظنا 
 الصمت   أن   اال ،  جناحنا مدى    نعرف   وال   ذلك   حاولنا ،  مطبوعة 
 يؤآد   قد   املعروف   املثقفني   جمتمع   من   صدورنا   به   يقابل الذى  
 حيمل   مثلما   الرفض   حيمل   قد   فالصمت ،  العكس   وليس   جنحنا   أننا 
ىف   جناحنا اىل    يشري   قد   هذا   وآل التحدى،    أو   االنتظار   أو   الرتدد 
 ال   وقد ،  الكافية   بالدرجة   يتضح   مل   ما   شئ ،  خمتلف   شئ   حتقيق 
 لو حىت    الكلمة ىف    االغرتاب   يرفض الذى    الشئ   هذا   أبدا   يتضح 
 آان   ولو   التجريب ىف    التناثر   رفضي   آما   مصقولة   رائعة   آانت 
 قبل  -  الصعب   أملنا    أوضحنا   أن   سبق   وقد ،  مثريا   فجا 
فريى   القراءة   يعيش الذى    القارئ   عن   نبحث   اذ  -  املستحيل 
، وتغيظ وتتحدى،    وتتسابق تنادى،    أحياء   الورق على    الكلمات 
وتدمى، ،  وتدفع ،  وتطمئن ،  وتصاحب ،  وتقلق ، ، وتصر وتعرى،  
 ابداعية   خطورة   املعرفة   تصبح وبالتاىل  ....  و .....وتتلقى 
 آان   ما   له   قالت   لو حىت  ،  هو   حيث   صاحبها   تدع   ال   خالقة   وطاقة 
 ولعل ) 4 ص : 1982  يوليو   عدد   افتتاحية  ( قبلها   يعرف   أنه   يظن 
 ما   هو   وهو ،  عنا التقليدى    املثقف   يصرف   ما   هو   بالذات   هذا 
 القوالب   بني   من   جاهز   قالب   حيتوينا   ال   اذ   غامض   بشكل   يصورنا 
 الرد   هو   معا   والالزم   املقصود   الغموض   هذا   آان   وقد ،  املعروفة 
 عليه   نتفق   للتطور   مفهوم   حتديد   فكرة   ضد   قوشةل   الصديق على  
 وظيفة   أن   أآدنا   حيث ،  عليه   ونرد   نقده ونتلقى    عنه   وندافع 
، املسرية   اجتاه   يؤآد   " سهما"مثة  :  أن على    التأآيد هى    الة 
  الوعى    وتعميق   الرؤية   اتساع   من   املزيد   يهيئ   تصعيدا   ومثة 
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الذى   فالتطور   واذا ،  املستمر اجلدىل    التكامل   فعل   وتأآيد
 عدم   لزم   فقد   ابداعا   نقول   آن   ومبجرد   االبداع   مسرية   هو   نعنيه 
 الغموض   وحتمل   األصالة   حتديد   مت   قد   آان   وأن   النتاج   حتديد 
 اليه   تدعو الذى    فالتطور ،  لحظةال   نفس ىف    احلرآة   واستمرار 
 هو   الة   هذه ىف    الكلمة   متارسه الذى    أدق   بتعبري   أو ،  الة 
 بني   الرتادف   عدم  -  ثانية  -  نؤآد   أن   والبد ،  االبداع   فعل 
 املسرية   هو التطورى    فاالبداع الفىن،    واالنتاج   االبداع 
 باستمرار   يتجدد   فرد   لكل ) االحصائى باملعىن    ليس (  يةالعاد 
 بعد   بل   يقولون   آما   اللحد اىل    املهد   من (  باستمرار   ألنه 
  ). سنرى   آما   اللحد 

 ألول   بنا يلتقى    وهو  -دواستاشى    عصمت   الفنان   ويبادر
 مطروحا   ليس   الة   استمرار   موضوع   أن اىل    فيطمئننا  -  مرة 
 ولسوف ،  بالتمام   سنوات   ثالث   واستمرت   صدرت   فقد ،  أصال   للنقاش 
 ويضيف ،  أصدروها   من  -  وتعقل  -  آرادة   ضد حىت    حتما   تستمر 
، به   حنن   نعلم   مل   لو حىت  الثقاىف    اتمع ىف    حضورا    للمجلة   بأن 
 ناسنا   من   العديد   وبني   بينها   توثق   قد   ارتباطا   مثة   وأن 
 باالتصال  -  حاليا  -  يسمح   ال   تواز ىف    مثلنا   حيالوون   الذين 
 عمرها   خالل   تبلورت   قة   الة   شخصية   أن   آيف   يشرح   مث ،  املباشر 
 املعامل   هذه   داللة   آانت   وأن   ما   معامل   ذات    أصبحت   حبيث   القصري 
ىف   املفروض   وأن ،  شائعا   تصنيفا   أو   معروفا   امسا   تكسب   مل 
 حبيث   حمتواها   مع االخراجى    شكلها   يتواءم   أن   التالية   املرحلة 
 تفرض وهى  )  تعبريه   حد على  (  القارئ على    تضغط   أن   تستطيع 
 أو   دفاعا   يغفلها   قد الذى  املتلقى،    املثقف وعى  على    نفسها 
 النوع   هذا   مثل اىل    احلاجة   مسيس ىف    أنه   رغم   حتديا   أو   هتاونا 
  . اآلخر    النشر   من 

  . نستمر   أن   اال   منلك   فال   يطمئننا

 الفتاح   عبد فتحى    حممد   لثالثا   ضيفنا على    الدور يأتى    مث
: سنوات   عشر   خالل   هبا   مترس الىت    جتربته   له علمى    آمحرر   وخربته 
: ملحوظة ( ، يتوقف   أن ينبغى    ال   شيئا   تقول   الة   هذه   أن 
: هقصت   اقرأ ،  يتفرغ   مل أدىب    مبدع   أصال   أنه   قليل   بعد   نكتشف 
 املشارآة اىل    دفعه الذى    هو   الشئ   هذا    أن   ونفهم !!)  أيضا 
 شرط ىف    نظره   وجهة   بشرح   لقوشة   رفعت   ويعود ،  املهر    هبذا 
 مث   ومن   التطور   آلمة   متثله   ملا واالجرائى  املبدئى    التحديد 
 حول   يلتف   أن   ميكن الذى    جيةاأليديولو   سور   من   فنخاف ،  الة 
 لكل  -  يقول   آما  -  رفضه   ورغم ندرى،    أن   دون   عقولنا   حرآة 
 التحديد   هذا   أن على    مصرا بدى    فقد   املسبقة   األيديولوجيات 
-  الرد يأتى    وحني ،  مذهبيا   التزاما   وليس منهجى    آجراء   هو 
 جمهول   أعلى اىل    حتريك   هو   االبداع  -  التطور    نبأ  -ثاىن  
 مثة   يوجد   أن   يقرتح   أن   لدرجة   متاما   رفعت   يقتنع   ال ،  بالضرورة 
 عن   الفكرة   هذه اىل  حىت    تشري   عدد   آل   تتصدر   قليلة   آلمات 
  . ونعتذز ،  عودوالت ،  الشعارات   وخناف   االبداع  /  التحريك 

 من   لنا   يكون   أن   رفعت   ويقرتح ،  االنتشار   نقطة تأتى    مث
  مع   اتصال   قناة   مبثابة   هو   يصبح وبالتاىل    جامعة   آل ىف    ميثلنا 
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ىف   ونشك ،  املتميز   والفكر   الشابة   العقول   من   آامل   جمتمع
 خالله   من   الة   رسالة ىف    االسهام   وامكان   الدور   هذا   واقعية 
، واملثقف اجلامعى    بني   الرتادف   بعدم   يذآرنا   نقاش   ويدور 
على   طاغيا   يصبح   أن   آاد الذى  التقليدى    الفكر   من   وحيذرنا 
 بديل   ويثار األعلى،    للكوادر   بالنسبة   وخاصة اجلامعى،    الفكر 
 املثقفني   جماميع اىل    وأآثر   أآثر ننتمى    أننا   كتشفن   حني   طيب 
ىف   املختصني   غري   ابداعات اىل    أو ،  خاصة   األقاليم ىف    التجريبيني 
 تواضعا   األآثر   األبواب   هذه   طرق   حماولة على    ونتفق ،  مكان أى  
  . عطاء   واألآرم 

*** 
على   بناء  -  نتفق   فنكاد   الشكل   حول   النقاش   يتطور   مث

 األول   القسم   بني   احلواجز   ازالة على   -دواستاشى    اقرتاحات 
 تزداد   وأن ،  خائف   حتديد   بال   املادة   ترتب   وآن الثاىن    والقسم 
 افةباالض   املطولة   الدمسة   املواد   بني   واملرآزة   املختصرة   املادة 
 نودع   وحنن   وافقنا ،  الرتتيب   وتفاصيل   الغالف   شكل ىف    تغيري اىل  
  . مناسب   طيب   أمل ىف    ألفنا   ما 

*** 
 - 3 -   

 العدد   هذا   صدور   يتواآب   أن ،  معا   ومفرحا   حمزنا   يكون   وقد
 جملة   ووالدة )  الثقافة ،  اجلديد ( ثقافيتني   جملتني   احتجاب   مع 
 توزيع   اليه   وصل   ما   حول   بلعنا   ما   صح   وأن ،  ابداع    جديدة 
 اختفاء ىف    األمل   آان   وآن ،  وقفه   حيتاج   األمر   فان   الشقيقتني   هاتني 
، التجربة   من   أمني   تعلم   يصاحبه   آن   البد   هادفة   آلمة أى  
 له   آان   أنه   نعتقد   فكر على    باالفالس   حكم   قد   احلساس   فالقارئ 
 آان   ورمبا ،  حوله   اختلفنا   مهما   الثقافية   حياتنا ىف    ما   دور 
 عدم ىف    دور احلقيقى    احلوار اىل    واالفتقار   املواقف   الختالط 
 اجلديدة   الوليدة   أما ،  النتيجة   هلذه أدى  الذى    التجاوب 
، السابقة   املرحلة   من   تعلمناه   ما   تتجنب   أن   نأمل   أن   فعلينا 
 جد   واالسم ،  تطويرها ىف    وتسهم   املرحلة   هذه   باحتياجات   لتنبض 
  . وأمال   أهال   الشجاعة؟   بنفس احملتوى    يكون   فهل   " ابداع"خطري 

 ***  
 عــددال   هـذا

 أن   بعد   حنن   آما   العدد   هذا   ىف   القارئ   جيدنا   فسوف   ذلك على 
 االقرتاحات   بعض   تنفيـذ   وحاولنا الضرورى    النقد   استوعبنا 
  . اهلدف   يتشتت   أو   الرسالة   تتغري   أن   دون 

، السابقة   األعداد   به تنتهى    أن   اعتاد   مبا   العدد   فيبدأ
 آل   رغم   مبهر   بنشاط   نفسه   يفرض   عاد الذى    باحلوار   يبدأ 
 هذه   أن على  ،  األخرية   الكلمة   هلم   تكون   أن ىف    احملررين   احملاورين 
 هذا   من   املقصود   أن   نتذآر   حني   دورها   يتضاءل   الظاملة   املزية 
 جوانب   لتوضيح   طريقة   ولكنها ،  فالن على    فالن   نصر   ليس   الباب 
، احلقيقة اىل    سعينا ىف    االضاءة   من   مزيد اىل    سعيا   املسألة 
 فكل ،  حلظته   عند   جتمد   لو   منهزم   هو   منتصر رأى  أى    أن وبديهى  
 الصواب   وما  ، التاريخ   عرب   فاهنزمت   عادت   املنتصرة   اآلراء 
  . حمالة   ال   خطأه   تثبت   جديدة   احتماالت   حسابات   بداية   اال   املؤقت 
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 شعالن   حممد .  د . أ   املثابر   الضيف   بني   يدور   األول   واحلوار
 وهو ،  اإلسرائيلية   املسألة    رؤية   إعادة   حول   التحرير   ورئيس 
النفسى   الطب ( املشبوهة   الالفتة   تلك   املرة   هذه   يرفع   ال 
 يكاد   واحلوار ،  احلوار لطرىف    املهنية   الصفة   رغم ) السياسى 
 وقد والتحدى،    التجاوز   بني ،  والتحفز   التسامح   بني   اخلالف   يعمق 
 باملسألة   متعلق   وملحق   احلوار   موضوع   املقالني   أصل   نشر   تعمدنا 
 هذا ىف    ولعل ،  وتفريعاهتا   احلكاية   أصل   القارئ   يتابع حىت  
 حيوية   استمرار   يؤآد   ما   مكتوبة   حبروف   احلوار على    االصرار 
 الصمت   من   أفضل   فهو   مرحليا اخلطى    ختبطت   لو وحىت  ،  احلرآة 
  . احلكمة املدعى    االنتظار   أو   املتفرج 

 حول   ليدور املاضى    العدد   من   املؤجل الثاىن    احلوار يأتى و
، االجهاض حىت    املتناثر   االبداع   ألزمة التقليدى  الصوىف    احلل 
 الوجه   قصة   بطل   وهو عيسى    املدثر   أمحد   الضيف   احملاور   وميثل 
املاضى،   قبل   العدد ىف    الكاشف   احلميد   لعبد   نشرت الىت    املاسح 
 األهم   مث ،  القاص   خبيال   الواقع   عالقة   قضية   لينري   حيا   بعث   وقد 
 اليقني   نور   أو "  االعتماد   دعة   مقابل ىف    االبداع   أمل " قضية  
  . العزيز   قارئنا   يا  ترى   أيهما 

 اضطراد   موضوع   حول   ثالثية   مصارعة   فهو   الثالث   احلوار   أما
. د   بني   العراك   وحيتد ،  حوله   مقالني   نشر   سبق الذى    الطبيعة 
 خليل   وفاء   مث   الراد   عادل   ابراهيم   والزميل   البادئ السماحى  
 يليق   ما   فينا   تثري   أن   نرجو   ضاربة   معمعة   ونشهد ،  املشارك 
  . مجيعا   ونورها   رهابنا 

 عزلة   حول   حديث   من   مبقتطف دواستاشى    عصمت   الفنان   ويتقدم
الفردى   العناد   هو   ما   روعة   لنا   جيسد   جارثيا   جابرييل 
 عليه   يكون   أن   ميكن   ملا   صورة نرى    وحنن   باألمل   فنحس   املتواضع 
 ال   ملن   اال   اليأس   استحالة   لنا   فيؤآد   املبدعة   باحلقيقة   االميان 
  . املوقف   هذا   مثل   شرف   يستحق 

 له   فنجد   الفتاح   عبد فتحى    حممد   الصديق   مقال يأتى    مث
 نأمل   أننا   اال ،  الة   هذه   آلمات   ذواق   يعتده   مل   خاصا   طعما 
 جسر   فيتسع   ذلك   غري   أو   أرق   أذواقا   نكتشف   قد   بذلك   أننا 
 تصدرت الىت    التحرير   حتفظات   ورغم ،  قارئنا   وبني   بيننا   العبور 
 مبا   تذآرنا   أهنا يكفى    جديدة   فرصة   وجدناها   أننا   اال   املقال 
 تقتل الىت    التقليدية   ةالرتبي   جمزرة  "  الكاتب   أمساه   ما ىف  جيرى  
 االلتزام   بينها   من   آاذبة   عناوين   حتت   منظم   بتشكل   االبداع 
  ".الشكلى   والنظام   الزائف 

 والنور   مرزوق ( قصرية    بقصة   يتحفنا   الكاتب   نفس   ولكن
  . الفرق   مع   مرتني   فيؤنسنا   تعودنا   ما   مذاق   نفس   هلا )  واملرآة 

 لتقدم   املتأنية   دقتها   ىف   سليمان   هناء   الدآتورة   وتعود
 ملف   فتفتح ،  للمخ   الكرويني   النصفني   بني   الوظيفية   الفروق   لنا 
 املعرفة   منافذ ىف    النظر   واعادة ،  الثنائيات   آل   الغاء 
 املعلومات   بني   اجلديد   ضافرالت   واقع   من ،  االبداع   وتكامل 
  .االبداعى   النتاج   وبني   ناحية   من   والسلوآية   الفسيولوجية 
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 عبد   حممد (  القصرية   القصة   يكتبون   جدد   بضيوف   نرحب   مث
 نأمل الذى    االجتاه ىف  ) القوى   عبد سامى  ( اخلالق   والشعر )  املطلب 
  . ويضيف   يقول   أن 

 لنا   يعيش   ونقدا   حضورا الفىن    النشاط   مواآبة   ولتناحما وىف 
 يوسف  ( مصرية   حدوتة    فيلم   خليل   وفاء   الصديق  -  بنا  -
 مبواصلة   وعده   من )  العدد   هذا  ( التحرير   رئيس فيعفى  )  شاهني 
 العدد  ىف   نفسه على    قطعه الذى    للنفس األدىب    التفسري   باب 
 من   منطلقا   متالحقة   مكثفة   دورات ىف    وفاء   بنا   ويلف املاضى،  
 الساعية   احليوات   صور   أشكال   إىل آل الكلى    الوجود   بؤرة 
نفسى تارخيى  صوىف    جو ىف    جبواره   ونلهث ،  الوجود   صياغة   إلعادة 
 أن   رغم  !!  نعم ،  أبدا   نيأس   اال   ميكن   أننا   يؤآد    متداخل فىن  
  !!. احلال   هو   آما   احلال 

   .... وبعــد
 العزيز   قارئنا   يا   آلمتك اىل    احلاجة   مسيس ىف    مازلنا   فنحن

 صعوبة   املسرية   تزيد ...  فبغريها ،  التعديل   هذا   بعد   وخاصة 
  . حاولنا   مهما 

 مل يصلنا سوى يضع رسائل ترد على االستبار الذى ظهر ىف-
،)يطلب من القارئ رأيه فيما نفعل ونقول( العدد األخري

فأجلنا التعليق الشامل لوقت الحق أن أتيحت الفرصة بقدر
 .آاف
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 من يقرؤنا؟

- 1 - 
..اذن، فنحن مل نكن وحدنا يوما، وىف أصرار آرمي ... 

:حتملنا قراؤنا واآرمونا بالصحبة والتلقى، واىل درجة أقل
 .لنلتزم اآثر: احلوار، فحق لنا أن نأمل اآثرباهلمس و

 من هو قارؤنا؟: ولكن

 ترتآنا مع– وهى جد قليلة –ان اخلطابات الىت تصلنا 
حقيقة أن اجلزء األآرب من قرائنا ما زال جمهوال، أما اجلزء
األقل فيمكن أن نلتقى فيه مع شاب يعيش ىف طرف الدنيا

"بيىن أمحد عبد اهلادىالشر"العامرة بغري ما يعرف، فالصديق 
 يذآرنا بالكدح الذاتى املتواضععزبة شقرف مرآز بلقاسمن 

ولو شرحت لكم"... قبل اغارة االعالم على األحالم وهو يقول 
ولكن باختصار شديد أنا ال أنام من.. شخصيىت فسيطول الكالم 

الليل اال قليال من آثرة تفكريى ىف العلم وما حوى،والكون
:ا يندرج حتت ذلك من موضوعات علمية وفلسفيةوما طوى، وم

عزبة"فمازال ىف : و اذن.."تتوه فيها العقول واألفكار
 دون أن– تفكريا وتساؤال –من جيرؤ أن يتوه عقله " شقرف

يتوه هو ىف غيبوبة التشنج األيديولوجى، أو ىف مغارة احلشر
اأنه مأل فراغ"التحصيلى اهض؛ هذا الشاب يقول عما نفعل 

 ".. شاسعا ىف حياته

 .شكرا: يا ليتنا نفعل: فنقول له

آما نلتقى هبذا املفكر أو املبدع الذى عنده ما يقوله،
والذى عثر علينا اثناء تقليبه ىف أآوام األوراق املطبوعة،

 أننا قادرون على تلقيه– لعله صدقا –واذا به يتصور 
ارئ يقظق: وتسهيل عبوره اىل من يتصور أننا على اتصال به

الذى يقول عن حماولتنا" حممد عبد املطلب"مبدع؛ انه 
آسرت القاعدة وبقيت، وهلا العناد على: "... واستمرارنا

 ". عناد ويا له من.. البقاء

وهل منلك اال العناد؟ ومن هؤالء أيضا املوجه: فنقول له
حملة "الفاضل أميل توفيق، عضو احتاد الكتاب، الذى أرسل لنا 
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، حسن ظن بنا، ووجدنا لدينا القدرة"عن الفينومينولوجيا
على االعتذار له طالبني منه مراجعة أعدادنا السابقة حىت

 .تكون اضافة، ويكون استمرارا

تلك الفئةاذن فنحن نكتشف أنفسنا اذ يكتشفنا قراؤنا، 
الىت مل تيأس ومل تنس، مل تتمذهب ومل مترض، مل تقتل ومل تنسحب،

 نتيجة–ا ىف العامل آله  رمب–وهى فئة تتضاءل حتما ... 
لالغارة األيديولوجية والدينية التقليدية على التفكري
املبدع، ودورنا األساسى يظهر أآثر ىف املرحلة املفرتقية الىت

بني االبداع واجلنون،: جيد االنسان املواصل النمو نفسه فيها
 . و بني اجلرمية والتسليمأ

 ...ليكن 

 أطول من آل تصور،–علم  آما يعلمون ون–ولكن الطريق 
 وأصعب من آل حساب

  أى بديل؟– هم وحنن –وهل منلك 

- 2 - 
 اهلدف والوسيلة 

فاذا آان هؤالء هم قرؤانا، وآان دورنا ما ذآرنا
لنواصل السعى اىل هدف الدفع التطورى ضد اى استسهال

 تسليمى مغر، فما هى وسيلتنا اىل ذلك؟

أو ىف(، والكلمة عندنا ىف جمالنا هذا، ال منلك اال الكلمة
هى فعل قائم بذاته وليست ديكورا رمزيا أو هدفا ىف) أملنا

ذاهتا، وبيننا من يفرح باملقال الرصني أآثر من فرحته
فيصف عددا من) بتشديد الراء وآسرها(بالنبض احملرك 
، وتثور"رائع"، ويصف مقاال بأنه "دسم"أعدادنا بأنه 

، وأن"فاعال"ن يكون العدد مناقشات لتؤآد أن الغاية هى أ
، أما جمرد الصقل واحلذق الرتميزى،"خمرتقة"تكون الكلمة 

والتكرار املوسوعى، فكل هذا هو أبعد ما يكون عن حقيقة
العمى باللمعان عندنا: دورنا؛ فنحن ضد العمى بكل أنواعه

اما. يساوى العمى بالظالم؛ آالمها ختريب لفعل االبداع
 . بالشلل املواتبالدوران احمللى أو

 املادة اخلام واللغة الصورة 
وقد واجهنا وحنن نعد هذا العدد حتديا مثريا ظهر من خالل
دعوانا بأننا قادرون على تلقى اخلربة املباشرة واستيعاهبا،
وهذه الدعوى قد تفتح الباب أمام سيل هائل من املادة

سواء من حيث فجاجة الفكرة أم تداعى: اخلامالبشرية 
سلوب أم اختيار اللغة، وقد أقبلنا على مثل هذا ىفاال

بداية صدورنا فصنعنا منها حوارا تطور حىت صار اىل ما صار
اليه، ومازلنا جند أن هذا فتح طيب ىف الكتابة املعاصرة رغم

أما حتدى هذا العدد فقد. الظلم الواقع على احملاور الضيف
ن صديق سبق أن مبالعاميةمتثل ىف هذا املقال الذى أتانا 

شرفنا بطلقات مضيئة نابعة من نبض وحدته وامله، فنرفضه
ابتداء ونقرر من خالل ذلك أن نقبل بالعامية ما هو شعر

  تكون صورة فجة دوما هو خربة فنية مباشرة تكا) وليس زجال(
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..متكاملة تصلح أن تدخل ىف اطار حوار تفسريى أو تكاملى 
ها؛ حيث جيدوهذا ما حاولناه ىف هذه املادة املشار الي

 .ىف هذا العدد" حوار الشجرة"القارئ بعضا مما اقتطعناه ىف 

وحنن ننظر" العربية والعامية"وحنن اذ نعود اىل فتح ملف 
، ونكاد نقبلنتذآر التفرقة بني اللغة والكالم" وسيلتنا"ىف 

)ىف املقام األول (وليست" صورة آالمية"العامية حني تكون 
 .  آانت شعرا باملعىن الشامل للشعر أى اذا–رموزا تواصلية 

وقد يكون مناسبا ىف هذا االستطراد أن نشري اىل تعقيب
وهو آاتب وقصصى(جاءنا من الصديق عبد احلميد الكاشف 
، وفيه) من مرةرتكررت استضافته على صفحات جملتنا أآث

يتكلم عبد احلميد عن قضية العامية وآيف انه اسئ استغالهلا
مل( موعته القصصية األوىل الىت قبلت ىف سلسلة "ادارى"ىف رفض 

، قبلت فنيا رأى فيها رواد افاضل"الكتاب األول) "تظهر
 .يا رائعا مشرفاأر) مثل جاذبية صدقى(

وحنن اذ نشكر له ثقته مبجلتنا املتواضعه، نعتذر عن فتح
 عن الكالم– حاال –هذا امللف اخلاص، ولعل ىف رأينا السابق 

قع العامية من ذلك ما حيفزه لنقاش يصلح حواراواللغة ومو
 . مما اعتدنا الرتحيب به

- 3 - 
 :االبداع والشباب واألصالة واملعاصرة

ونؤجل مالحظاتنا حىت, "ابداع"وتظهر الشقيقة اجلديدة 
نتعرف عليها أآثر، ولكننا جنده مناسبا أن نذآر أنفسنا

بتجنب) 3(ع بضخامة التوق) 2(مبسئولية االسم ) 1: (واياها
فال يوجد ابداع االالتمييز بني أدب الشباب وأدب الشيوخ، 

، وسن املبدع، أو حىت بكارة انتاجه، ال يصنفانهوهو شاب
شابا من عدمه؛ فاالبداع جتديد دائم ومغامرة مسئولة،

وىف العددين الثاىن والثالث اطمأننا.. واصالة متجددة
 .أآثر، فمرحبا وامال

ة فانه جيدر بنا أن نراجع هذه التفرقةوعلى ذآر االصال
الشائعة بني لفظ االصالة باعتبارها مرادفة للقدمي الرتاثى،
ولفظ املعاصرة باعتبارها دالة على مسايرة العصر، واخللط
ةيأتى من تصور أن االصالة من االصل مبعىن االساس، لكن االصال

 هو االبداع، واالبتكار)الوسيط(تشري اىل اجلودة واالبتكار معا 
 هى–العصر " مسايرة" مبعىن –وهو اجلديد، وقد تكون املعاصرة 

املعاصرة"قمة ما يشري اىل اجلمود احلاىل والتسليم بالقيم 
، وحتديد ادب للشباب آنوع منفرد، وآذلك مراجعة هذا"السائدة

:الشائع حول االصالة واملعاصرة يرتآنا أمام االختيار املبدئى
ومن هنا فان. ر، واما تكرار مصقول أو سخيفأما ابداع مغام

ال يأخذ ىف االعتبار مقاييس" مادة للنشر"تقييم ما يأتينا من 
نقدية حمددة بقدر ما يلتزم بتقدير جرعة املعاناة الشخصية

وبديهى أنواملغامرة، فليعذرنا من جيدنا قد اعتذرنا له، 
لل من شأنرفضنا النشر بامكانياتنا النقدية املتواضعة ال يق

من أن تنشر لدينا،" أحسن"املادة الىت وصلتنا، بل لعلها 
 ..ولعل هلا فرصة أفضل ىف مكان افضل 
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- 4 - 
 .. ذا العددـه

ونأمل أن جيد القارئ ىف هذا العدد حماولة مستمرة ألن
يتناسب الشكل مع األمل واحملتوى، وأن يقبل عذرنا عن بعض

 .شوائب احملاولة السابقة مما سنحاول تالفيه

عاطف طنطاوى عن أزمة. د نقرأ معا آتابني يقدم أوهلما مث
، ويقدم الثاىن)أو التجريدى (االنسان احلديث واتمع ارد

واذ، "والوعى.. واملعرفة .. احلضارة "جمدى عرفة عن . د
اىل خماطر اختفاء" زيدرفيلد"ينبهنا مؤلف الكتاب األول 

جريدية البديلة عنمن الفعل، وهتديدات العقلية الت" املعىن"
 جند أن–احلقيقة اجلوهرية والكلية الوجودية ملا هو انسان 

يتحدانا بتقدمي جتربة) مؤلف الكتاب الثاىن" (فوجل"
اليابان، حيث سخرت اجلزئيات مجيعا خلدمة الدفع البشرى

املعلومات ىف ابداع منتج" تعى"الكلى عندما استطاعت أن 
 هو االسلوب الذى فضلناه عما"نقرأ معا"متصل، وما امسيناه 

وهو اسلوب يتجاوز الرتمجة. هو ترمجة مباشرة أو تلخيص مباشر
وال يدعى االصالة، وحنن جندنا أحوج اليه حيث املعارف تكاد
تكون أزلية متكررة، أما اعادة صياغتها من املادة اجلديدة

 لعل"القراءة معا"واملعلومات اجلديدة فهو ما حيدونا اىل 
 .وعسى

ويعود الصديق الشاب حممد حييى يذآرنا بقضيتنا املستمرة
عن التطور والغائية، فيكتب هوامشه احلوارية ىف تكثيف شديد

ىف اطار االصرار على جدية التلقى من جانب،" آما هو"نقبله 
من جانب أخر خوفا عليها من التشويه" اجلرعة األوىل"وتقبل 

ت ضربات الوصايةأو الرتاجع عند اعادة الصياغة او حت
 .املرجعية الكاسحة

من نظرة افرتاضية طموحة" اهلوامش"وىف مقابل ما حتوى هذه 
يكاد جيزم نبضها باحتماالت شديدة الثراء يرجعنا الدآتور

 اىل أرض احلواس–" هتافت الفيزياء" ىف مقاله عن –السماحى 
املضبوطة، وان آان يستعمل نفس قضبان السجن احلسى ىف حتقيق

رية نقدية ثائرة، وهو اذ حيذق هذه اللعبة التناقضيةح
وما زلنا. نآيواصل رفضه للتناقض املنطقى والتعبريى ىف آل 

جند ىف هذا التباين املثري ىف املواقف ما مييز هذه الة بوجه
عالناخاص من قبول ملختلف وجهات النظر مع االلتزام ب

مال ىفأللحوار و تقدمه قبل املقال حفزا "موقفها املنحاز"
 . املواجهة باالستمرار

ابراهيم ابو. وىف جمال النقد يهل علينا ضيف عزيز هو د
هارآعوف اذ يقدم لنا بعض وجوه االنتحار آما 

، دون أن يغفل"آرييليوف"من خالل املهندس " ديستويفسكى"
"عامل"االشارة اىل النشاطات شبه الصرعية الىت متيز هبا 

 . ديستويفسكى؟

ا املادة األدبية املباشرة فنرتآها بني يدى القارئ دونأم
 تقدمي؛ حىت ال نصادر على تلقيه املبدع ابتداء، وان آان 
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عادل مصطفى قد قام جبهد جاد آرمي ىف تقومي مادة. الزميل د
افتتاحية "– باسلوبه املتميز –العدد آله وهو يعد 

، ويبدو أنه قد قرأ املادة بكرم وأمانة فقال ىف"بديلة
ا قوال حسنا، وآان من رأيه أن ىف هذا رسالة احرتاماغلبه

للكاتب وترحيب به، وقبلت الفكرة ألول وهلة، اال أن النقاش
مع اآلخرين رجح أن يكون مثل هذا املوقف النقدى قراءة ىف
مادة العدد متثل رأيا شخصيا مسئوال، فيأتى موقعها ىف هناية

 عدد تال حىتالعدد، بل رمبا يكون من االفضل أن يأتى ىف
نتجنب احلكم الصادر متاما، وهذا ما انتهينا اليه، وهو ما
ندعو اليه من يشاء من قرائنا أن ينقد عددا بأآلمه اذا

 .وجد فيه ما يستحق ذلك

واخريا، جندنا ملزمني بكلمة شكر للفنانني التشكيليني
الذين استضافهم الزميل عصمت داوستاشى فقبلوا ىف آرم أن

لمة بفيض ابداعهم، أما الشكر احلقيقى فهو أنيدعموا الك
 .نكون أهال للثقة حبق
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 .... خطاب مفتوح -1

 لتنا هذهعلمية ثقافية، أم ثقافية علمية؟ جم

جمدى عرفة وهو يتصفح العدد. أثار هذا السؤال زميلنا د
السابق، وقد آاد خيلو من املادة النفسية املتخصصة، وثار
نقاش آاملعتاد عجزنا معه عن حتديد اهلوية بشكل قاطع، وغلبت

، حىت يتأآد لنا غري"علمية ثقافية"اآلراء أن نظل آما حنن 
 .ذلك، اذ نتميز مبا مييزنا

الجتهاد املبدئى الذى صدرنا به، وأملنا فيه، آانوا
العلوم النفسية ىف" (العام"ىف خدمة " اخلاص"يريد أن يوظف 

، إال أن املمارسة أرشدتنا إىل أن)خدمة التحريك الثقاىف
اخلاص يثريه العام، ويقومه آذلك، ومن هنا غلبت اجلرعة

مناالثقافية على املعلومات املتخصصة، حىت أصبح اهتما
باخلربات املباشرة لكل عقل بشرى قادر على املعايشة فالتعبري"

 .هو األصل، وآل ما عدا ذلك يصب فيه" فالصياغة

 منذ صدور العدد"عالء الديب"وقد حذرنا الناقد األمني 
 أن نأمل أآثر مما نستطيع، أو أن نعد مبا ال ميكناألول من

–الوفاء به، واحرتمنا صدق ما قال دون أن نرتاجع، ورجوناه 
لكنا( أن يواصل احلوار معنا، يوجهنا ويتحملنا، –ومثله 

 ).مازلنا ننتظر دون إشارة أخرى

،"من يقرؤنا"وىف افتتاحية العدد املاضى، أشرنا إىل 
فرحتنا بأعظم" عزبة شقرف"من " بيىنالشر"وفرحنا بالشاب 

ناقد وأصدق عقل، لكنها فرحة مل تنسنا حاجتنا امللحة إىل من
 ".حضورنا"يقول رأيا مسئوال يهدينا، أو يتحدانا، فيؤآد 

ويبدو أنه قد جاءنا هذا الرأى ىف الوقت املناسب،
وبالقدر املناسب، ولعله من الشخص املناسب، ىف هذا اخلطاب

 :ذى ننشره بنصهاملفتوح ال

 :االستاذ الدآتور حييى الرخاوى

أآتب اليك هذا اخلطاب وقد اعيتىن احلرية ىف حماولة فهم ما
 .ينشر ىف جملتكم، وعلى رأسه آتاباتك
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لن أرقق من حواشى القول، ولن أجاملكم، ولكىن سأقول
اىن أظنكم تدورون ىف متاهة لن تنتهى مبخرج،: بكل اخالص

 .وءا ىف آخرهوتتحرآون ىف نفق ال يبدو ان مثة ض

اىن أتابع جملتكم منذ صدورها، ال حبا هلا وال استمتاعا مبا
فيها، ولكن بتلك اجلاذبية الغريبة الىت تشد املرء إىل ما يكره،

 .وذلك االفتتان الذى جيده الناظر إىل السخرى والشائه والغريب

ولو اىن حاولت ان أخلص اعرتاضاتى على جملتكم ىف آلمات
–األول هو أسلوب التعبري الغريب :  ىف أمرينقليلة ألمجلتها
 الذى يسود الكثري من موادها والوضوح عندى–بل الغائم 

شرط قاطع ألى حماولة علمية، ولكنكم فيما يبدو تريدون أن
جتمعوا بني شخصية العامل وشخصية الفنان فىاهاب واحد، وال
يكون لذلك من نتيجة سوى أن تفقدوا صرامة العلم ورهافة
الفن بضربة واحدة ختطئ هدفها ان غنائيتكم التعبريية

 حقيقى وأصيل ملاذا هتدرون– فيما اثق –زائقة، ولكن علمكم 
طاقاتكم الفكرية ساعني وراء شبخ الفن، وهو شبح لن تدرآوه

 قط، ألنكم قد جبلتم من طينة مغايرة؟

وثاىن دواعى اعرتاضى هو أن شخصيتكم الفكرية شديدة
– آل ما ىف الة بطابعها اال تستطيع أناآم الطغيان تلون

 أن تتوارى–! هأنذا قد أصبت بعدوى غرائبكم التعبريية
 وهم قوم تبني–قليال؟ قد آنت أظن أن حماوراتكم مع زمالئكم 

 سوف تكفكف من غلوأئكم قليال،–أهنم ال يقلون عنكم غرابة 
نفس ىف – أو تضلون الطريق –ولكىن وجدتكم مجيعا تسبحون 

املدار ان النقلة من حييى الرخاوى إىل املدثر أو غريه أشبه
–باالستجارة من الرمضاء بالنار، وخري للرجل العاقل احلازم 

 أن ينجو–اذا حاآينا بعض تعبريات طه حسني حماآاة ساخرة 
 .بنفسه من هذه الة القلقة املقلقة

:ينلكىن اذ أقول هذا أرى من الالزم أن احييكم على امر
 شجاعة االقتحام وجسارة– بال جدال –األول هو أنكم متلكون 

فكرية غابت عن وسطنا الثقاىف طويال والثاىن أن لتكم مذاقا
 من هذه–متميزا خيتلف عما الفناه ىف أى جملة اخرى، وهى 

 اضافة اجيابية هلذا سأظل من قرائكم، ولكىن ساظل–الزاوية 
 .ايضا ارفض منهجكم

 .فائق االحرتام واطيب التمنياتولكم مىن 

 دآتور ماهر شفيق فريد

 مدرس بقسم اللغة االجنليزية

  جامعة القاهرة–آلية اآلداب 

28 / 4 / 1983 
 وهذا هو.. فها حنن أوالء ... اذن 

....... 

وقد خطر ىل ألول وهلة أن ننشر اخلطاب دون رد أو تعليق،
 ىف الرد حىت يكاد ألننا تعودنا ىف احلوار أن نبالغ: وذلك أوال
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ألن اخلطاب: يضيع الرأى الناقد وسط محاس الدفاع، وثانيا
بلغ من املوضوعية واألمانة ما جعله حيمل الرد ىف ثنيات

 .سطوره

اال أن الزمالء رأوا غري ذلك، ففى الرد احرتام مهما
 .اختلفت اآلراء، وفيه دعوة للمواصلة، وفيه شكر عملى 

 ليكن يا سيدى

 :واليكم بعض فضلكم

اخل" .... ىف حماولة فهم.... احلرية أعيتكم "ما أن  أ– 1
فهذا دليل تواضع وأمانة معا، ولكننا لن نستسلم إىل
تصور أن حماولة الفهم انتهت بعدم الفهم رغم آل ما جاء
باخلطاب، فخطابكم يعلن آيف اخذمتونا وأخذ اجلد، وآم
بذلتم معنا ما رأيتم اننا نستأهله من جهد، وهل يطمع

  ولو آبداية واعدة؟–ىف أآثر من ذلك آاتب 
ىف متاهة لن تنتهى مبخرج، واننا" أما أننا ندور – 2

فهذا ما.... " نتحرك ىف نفق ال يبدو أن مثة ضوءا ىف آخره
خنافه أبدا، وهذا ما أدرآنا احتمال وقوعنا فيه منذ

، وهو هو ما نبهنا إىل مثله الناقد األمني عالءالبداية
 والسري ىف متاهة ليس اختيارا، وال ينبغى أن– الديب

وجدنا ولكننا – اللهم اال لعابث ملغز –يكون آذلك 
أنفسنا ىف متاهة فحاولنا أن خنرج منها ال أن نسكن فيها
أو اليها، واملتاهة الىت فرضت علينا أوجزناها ىف العدد

ملواجهة حتديات العصر منوتبدأ نتيجة ) 8 ، 5ص (االول 
حتطيم األصنام السلفية، ورفض احتكارات التخصص، واحلذر

احلقيقية منمن تشنجات االيديولوجية، وضرورة املشارآة 
 وقد أغرانا–وقد آان األسهل علينا آل من يهمه األمر، 

 هو أن خنتبئ حتت الفتة علمية ختصصية نصدر–به الكثريون 
من حتتها الفتاوى، وحنن أعلم بضعف موقفنا وخماطرنا على

على أآفنا ومضينا) األمانة(متلقينا، ومن هنا محلناها 
،...مبا أشفقت مناور... حيث القيتا فأشفقت علينا، و 

وخطابكم هو خري داللة على استمرار األمل رغم صدق
 .التحذير

 هو موضوع– بل الغائم – موضوع األسلوب الغريب – 3
يؤرقنا بال شك، ولكم آل احلق فيما ذهبتم اليه من ضرورة
الوضوح آشرط قاطع ألى حماولة علمية، اال أنكم أدرآتم أن

 علمية، باملعىن املعروف،–اما  أو مت–احملاولة ليست أساسا 
ورغم ذلك فالوضوح مطلوب ىف الفكر عامة، لكنك البد

املنطقة" حني نضطر إىل احلديث ىف – ولو قليال –عاذرنا 
بني اليمني واليسار، بني التدين والتصوف، بني" احلرام

 هذه املنطقة الىت اضريت أشد الضرر من–العلم والفن 
حسب آخر" قسيم أراضى الفكرت"جراء فرط نشاط مجعيات 

ليست آهلة" املنطقة احلرام"، أن هذه "قوانني التنظيم"
بالسكان وال هى مغرية باالقدام، وخوضها قد يظهر السائر
فيها وآأنه بال معامل، أو آأنه يهتز بال مربر، مع أن
هناك احتماال أن تكون اجلدة وعدم األلفة وخوف املشاهد هى 
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ما ومع ذلك فنحنمن أسباب ما يستقبل على أنه غموض 
 مؤقتا– على هذه الصورة –نأمل أن يكون وجودنا فيها 

بفضل مشارآتكم الصعبة والواقع انىن تأملت أن أتلقى هذه
املالحظة من مثلكم، فحني آنت أتلقاها ممن أظن أهنم ال
ميلكون صرب عنادآم، أو حساسية قلمكم، آنت أعذرهم دون

ذر اال تراىن مقلةفعا"..... أن أشتط مثل قول املتنىب 
فالوقوف:  أما أنتم فالشهادة من أهلها، اذن–" عمياء

للمراجعة واجب ملح سوف حناوله من جديد، ولكن دعنا
نأمل أال تلفظنا ان مل ننجح قريبا، أو أن اآتشفنا أن
الغموض اضطرار مرحلى وحنن ننتقل من لغات استقرت حىت

 ندرة املتحدثنيعجزت، إىل لغة حناول امتالك مقوماهتا رغم
 .وليس أشرف من هذا وذاك معا.. هبا، حناول وحتاولون 

 الذى– الراقص على السلم – شغلىن آثريا هذا الوضع – 4
فسرمت به غموضى خاصة، وأخذتىن رعدة أن تتحقق نبوءتكم

 ورغم–" صرامة العلم ورفاهة الفن بضربة واحدة"فافقد 
ت خوىف من هذا املصرياستعمالكم ألسلوب االستثناء فأىن واجه

فصرامةبكل ما أوتيت من عناد وما آمل من مثابرة، 
– خصوصا علومنا االنسانية واشكاليتها بال حدود –العلم 

هى مقولة هروبية خطرية، وهى الىت آادت حتجر على فكرى
ما"النابع من واقع ممارسىت احلرفية حىت أآاد أعمى عن 

 أن أعلن راىي من موقع)ومل أقبل( ومل أستطع –" ليس آذلك
علمى وأنا شاك ىف هذا املوقع، وىف علميته، فاستنقذت
بلغة أخرى، بدت لغة فنية أو ما شابه، فحسب الناس اىن

ولك أن تتصور مااستبدلت فنا بعلم، ورفضىن الفريقان، 
غنائيىت"أخوض من مراجعات مؤملة وأنا أقرأ ملثلكم أن 

 وال–" اء شبح الفنأسعى ور"، واىن "التعبريية زائقة
–أطيل ىف احلديث عن نفسى دون مربر، ولكىن التمس منكم 

 مرحليا– العذر فيما اضطررت اليه –ومن غريآم 
امكانية:  آمال أن أعلن من هذا املوقع اخلاص–بالضرورة 

ال تلفيقى، بني منهلني متضافرين منوالىف لقاء حقيقى، 
بدا ذلك اهداراالعلم والفن، حىت ولو : مناهل املعرفة

للطاقة الفكرية، أو سعيا وراء أشباح، فالبديل هو
وصاية علمية قامعة، أو انشقاق فىن مغرتب، وهذا وذاك
ليس ىف مقدورى حاليا، وحىت اذا فشلت شخصيا، فلن أيأس

 احوج ما نكون إىل هذه– فيما أرى –من جناح غريى، فنحن 
ا، فأنا الاحملاولة ومثلها أما الطينة الىت جبلت منه

أعرفها مثلما يبدو أنكم تعرفوهنا، حيث أتصور أىن مستمر
، واذا بىن..ىف تصنيعها رغم تقدم العمر وفرط االهناك

أصابتىن رعدة ال تقل عن خوىف من: للمجهول" جبل"الفعل 
 .املصري الذى حذرمتوىن منه

 شدة الطغيان الفردى على مادة الة مأخذ شديد– 5
دى دفاع أو اعتذار عنه، آل ما استطيعهالصدق، وليس عن

 وهو أمر ال تبدو–هو أن يكون آل ذلك مرحلة ال أآثر 
هنايته قريبة وقد يبدو هلذا الطغيان مربر حني تستقبلنا

، مث هى ليست جملة"ثقافة متنوعة"ال جمرد " موقف"آمجلة 
 املدخل الذاتى للفكر "متخصصة ولكنها جملة تدافع عن 
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ىف آل املخاطر احمليطة مبثل هذه، وهى بالتاىل تقع "املوضوعى
– أآثر من غريه –املغامرة، وليس خافيا عليكم أن شخصى 

 وذلك لظروف تتعلق– مرحليا بالضرورة –ميثل هذا املوقف 
بفكرة التطور اخلاصة الىت يتبناها، والىت حياول أن يقوم

 إىل اصحاهبا،– ومنها هذه الة –بتوصيلها بكل الوسائل 
ذلك جزئيا خفت حدة الطغيان قليال، ورمبافاذا قبلنا 

 ...ظهرت فكرة االلتزام تفسريا له، ولو بقدر متواضع

الىت تفضلتم بالتنبيه" الوصاية"ولكن ما أثقل هذه 
 .اليها، مع رفضها بطيبة الشجعان

فهذا من أدق ما" قلقة مقلقة"أما أن هذه الة – 6
حيح، علما بأنوصلنا ليؤآد لنا أننا نسري ىف االجتاه الص

القلق هو قدرنا وشرفنا ىف آن ما دمنا ال نستسلم أو
نتوقف حلرية عدمية ال نشرف برفاهيتها، أما االقالق فهو

الذى" للتحريك"ليس هدفا ىف ذاته، رغم أنه بداية الزمة 
ما ننشر" قيمة"نرجوه ىف قارئنا، وحني جعلنا نتناقش ىف 

اف بأن اختيارنا المن ابداع متواضع، انتهينا إىل االعرت
جرعة"يرتبط مبقاييس نقدية حمددة بقدر ما يلتزم بتقدير 

، وهذا هو أحد وسائلنا"املعاناة الشخصية واملغامرة
للتحريك الصعب الذى رمبا اتفق مع استقبالكم لنا آعامل

 رغم– ال حنسب انكم ناجون بأنفسكم منه –اقالق مزعج 
 أن نفعل ذلك قبلكم، ، ألننا مل نستطع-توصية طه حسني 

وأنتم على درجة من الصرب والصدق جتعلنا نأمل ىف مزيد من
احلوار والنقد، وياحبذا لو ارتبط مبقال بذاته أو رأى

 قد نستطيع أن نعرف حتديدا،– ومثله –حمدد، فمن هذا 
ماذا ميكن أن نفعل لنتجنب بعض ما اعرتفنا به، أو خنفف

 .من غلواء بعض ما عبتموه علينا

وهناية خطابكم الكرمي أغىن من أى تعليق ولكم منا خالص
 الشكر والعرفان

 أ. ى

* * * 

 .. هذا العـدد -2 
علمية"وحياول هذا العدد أن يوازن اجلرعة بني الصفتني 

االبداع وذاتية جمدى عرفة عن . فيكتب لنا د" ثقافية
ومن مدخل شخصية اينشتني وابداعه نستطيع أن العلم، 
لثقة بالكيان البشرى باعتباره حقل االبداع األولنستعيد ا

واألخري بعد آل منهج ومع آل منهج، وتذآرنا الدآتورة هناء
سليمان مبوضوع مل يكف عن االحلاح على صفحات هذه الة وهو

اغرتاب الذات(، وهى اذ توجز مقاال مرتمجا االغرتاب موضوع 
ن تنبه إىلهبذا الشأ) الدينامية والعالج، فردريك وايس

تغلغل الظاهرة ىف الفعل البشرى والوجود البشرى املعاصر مبا
 ىف صورته–هو مرضى، وما هو آاملرض، ويبدو العالج النفسى 

 ضرورة حتمية توازن–األمشل دون احتكار أو حرفية فائقة 
 .انشقاق املسرية على هذه الصورة املروعة
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وىف جمال النقد نؤجل سلسلة شخصيات شياطني ديستويفسكى
تور ابراهيم أبو عوف ألسباب حتريرية مرحلية ونقدمللدآ

دراستني عن رواية االفيال لفتحى غامن سبق تقدميهما ىف ندوة
اجلمعية لشهر ابريل هذا العام، وحنن هبذا نأمل أن تتعدد

 دون ملل–وجهات النظر حول العمل الواحد، ومازلنا ننتظر 
 "..من يهمه األمر" آراء –

ذا العدد لقلة املادة، وآثرةونفتقد احلوار ىف ه
التحفظات، ومظنة ظلمنا للمحاور الضيف، ولعل اخلطاب

 بشكل ما–املفتوح الوارد ىف هذه االفتتاحية والرد عليه حيل 
 حمل حوار هذا العدد، وان آنا ىف الواقع قد حاولنا أن–

جندد ىف احلوار فندعو املتحاورين للقاء مباشر بالقلم
 بذاته، لكن يبدو أن التجربة حتتاج إىلوالورقة حول موضوع

درجة أآرب من التحمل والنضج، فآثرنا أن نؤجل نشرها إىل
 .العدد القادم

تراثناىف مقتطف من قراءة جديدة وتظهر بضعة صفحات عن 
 حييى فينا األمل أن نعاود االنتظام ىف هذا الباب–الزاخر 

– أيضا –الذى مل ينتظم " مقتطف وموقف"جنبا إىل جنب مع 
 .بالقدر الكاىف

مث تأتى املادة األدبية من أدباء اصبحوا من أصحاب الدار
والبد أن نعتذر ابتداء لألديب حممد عبد املطلب لتغيري) الة(

عنوان قصته القصرية ىف العدد املاضى وحذف آلمة، ورغم أن
 اال أنه ما آان– من حيث املبدأ –هذا من صلب شروط النشر 

ن يسرى ذلك على ادىب دون استئذان صاحبه، ولعله أ ينبغى
يقبل هذا االعتذار مع يقيننا أننا مل نفعل إال حبا ىف غنائه

فاما.. ومع ذلك فاحلق آل احلق معه .. وابداعا ىف التلقى 
 وأما استئذان صاحب العمل ىف إى تعديل– آما هو –النشر 

 ..مهما ضؤل، واما عدم النشر اصال 

خابور"د احلميد الكاشف أديبا ال حماورا ىف وحني يعود عب
تلوث نسيج" على  )م. ع(نفرح به رغم حتفظات أحدنا " اجلسر

، ومازالت مسألة العامية"اخل.. فنه بالعامية دون مقابل 
 حتتاج منه إىل نظر،– داخل قصة قصرية – فيما عدا احلوار –

تقبالعلى أن هذا مل مينع النشر، ونأمل إال مينه النشر مس
العدد) م. ع(فقد قرأ نفس الزميل " التحفظ"وعلى ذآر هذا 

املاضى قراءة نقدية ومتنينا ان ننشرها اال ان حدة اللهجة
قراءة ىف"من جانب وعدم ضمان االنتظام ىف هذا الباب املقرتح 

حاال دون النشر، ومازلنا نأمل أن تأتينا" العدد املاضى
لتحرير وجلنة الة وليكنالقراءة النقدية من خارج هيئة ا

يكمل": اخلطاب املفتوح"املدعو حتديدا هو من تفضل علينا هبذا 
 .مجيله، ويستمر احلوار

*** 

تب، املقتطف  عصري الك–) 24/1/1980 (1255 جملة صباح اخلري، العدد - 
 ).1980ابريل (والرد ىف جملة االنسان والتطور، العدد الثاىن 
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اذا فهذه الة ترجو أآثر مما تسمح به "... -
 .9العدد األول ص " امكانياهتا

ان جمرد النظر وليس التحديق آاف ألن يبعث ىف اجلسد" -
وأن احلديث جمرد احلديث عن آل هذه املوضوعات يستغرق.. رعدة 

عالء الديب، مقتطف" من االنسان دهرا دون أن نقطع فيه رائ
  .12ىف العدد الثاىن ص 
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- 1 -  
ىف عصرنا هذا؟ ىف بلدنا هذا؟،" فاعلة"هل للكلمة قيمة 

 بل ىف أى عصر، وأى بلد؟

 مرة اخرى رغم آل االجابات–أحل على هذا السؤال 
 وأنا غارق ىف حميط من الكلمات، ال ينقذىن–لسابقة بال جدوى ا

 .منه أال آلمات أخرى، فأزيد غوصا

 :واسئلة أخرى تزيد األمر تفصيال، تعقيدا

وما حاولته) الشعر( ففيما عدا ما حياوله الشعر -
؟وخاصة"املسرية" "الكلمة"الكتب املقدسة، هل ميكن أن تغري 

 أن أغارت على احلواس البشريةبعد طغيان آل شئ آخر، بعد
 آل هذه احملسوسات واشباه احملسوسات من آل باب ونافذة؟

 وأين دور االنتقاء وسط هذه االغارة غري املتمهلة وغري-
 املستأذنة؟

من" تلح على وأنا أنظر – وغريها –أخذت هذه االسئلة 
شهر" مما اصطحبت معى ىف رحلة ) وآثارها(على نفسى " بعيد
خارج املكان الذى الفته، وخارج إيقاع الزمن الذى" ويوم

اعتادت أن تستسلم له، وال اريد أن أطيل فيما هو شخصى
ىف هذه االفتتاحية إال أن هذا األمر يتعلق مباشرة هبذه" جدا"

 . ودورها، أن آان هلا دور– مثال –الة 

، حناول أن جنهز هبا، فتبحث عن"آلمة" ما هذه الة إال
،مهما تأخرت النتائج.. ا، لتكون فاعلة بشكلة مااصحاهب

وقد جاء انزعاجى من خفوت دور الكلمة ىف عصرنا هذا مرتبطا
أشد االرتباط بقضية دور هذه الة، ومثلها، ومعىن
استمرارها، اىل آخر ما يدرآه ويواآبه آل من حيبنا، ومن
ديرفضنا، ومن يشفق علينا، ومن خياف منا على حد سواء، وق

"الشهر واليوم" وضح عندى هذا الربط حني عدت بعد رحلة
وأنا ممتلئ غيظا وشعورا بالضآلة والتحدى ىف آن واحد، عدت
أمحل ىف هامش وعيى مشاريع قرارات تتأهب للظهور، لتعلن أن
تغيريا ما سوف حيدث، أو ينبغى أن حيدث، هذا من أصعب ما

 ، جهة باالختالفاملواأواجهه آلما ألقيت بنفسى وسط الرياح 
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 تغيري يبدأ بالتوقف واملراجعة، أو هو يتضمن التوقفوآل
، وآان أول ما تذآرته"العملية"واملراجعة ىف مرحلة ما من 

إبراهيم عادل على صفحات. ىف هذا الصدد هو تساؤل الصديق م
؟ فضطبت نفسى"الصمت أآثر أمانة"هذه الة عما اذا آان 

هى تدور حول" مبار" متلبسا بالتفكري ىف توقف هذه الة الىت
/اخل.. يرضى عنها من ينشر فيها، ويسخط عليها من/ نفسها

ومل ال؟ ما دام آل شئ قابال للمراجعة، أليس من العقل وبعد
الفعل"النظر أن نعرف حقيقة قدرنا، فنصرف جهدنا إىل جمال 

مثلنا مثل غرينا ممن يدرى أو ال يدرى، وىف هذا ما" احملدود
باء فيما يشبه االلتزام العلمى احملايدفيه من حسنات االخت

املتخصص، فضال عن ايقاف نزيف اخلسارة املادية وغري ذلك من
ممن(مزايا الصمت، وحجتنا هى أننا أمنا نرتك الكلمة ألصحاهبا 

حيملون مشعلها ويكتوون بنارها،) ال أعرف على وجه التحديد
 )أو غري ذلك.... أو(

*** 

عندما أنتقل منت تثور عادة هذا بعض ما آان من تساؤال
حالة وعى اىل أخرى بفعل تغري املكان والطقس والوجوه

 أو قل تنبهت اىل–، وقد شعرت فيما شعرت والنظام اليومى
أن أوهام تغيري آوننا هذا، أو قل ناس أرضنا –ما مل أنسه 
"بفعل نظرية ما، أو رؤية ما، أو فكرة ما : احملدودة هذه

 هى أوهام أقل ما يقال فيها أا"ناهيك عن آلمة ما
- دورنا- ومهما قللت لنفسى أىن أعرف ضآلة دورى"أوهام"

منذ البداية، وأىن أدرك ضياع صوتنا امام هدير غيالن القوة
بكل أنواعها، فأىن آنت أعلم أن هذا الوعى بالعجز مل ينجح
أن حيول بيىن وبني التمادى ىف عكس ما يوحى به، وآان البد أن

 هلذا اليأس الرائع اذ حيمل آل– ولو بعض الوقت –سلم است
مربرات واقعيته، فقفز إىل املقدمة قرار ال أحسب إال أنه صدر

، وهو قرار توقفها،)وهذا أمر طبيعى(مع صدور هذه الة 
 .وذلك آبداية لالنسحاب حنو برج القنوط املتعاىل

 مث عـدت

أثرى وأرق،ليواجهىن العدد املاضى وقد صدر أمجل و.. 
واذا هبيئة التحرير قد أمتت اعداد هذا العدد أو آادت،
واذا ىب خجل من آل تلك اخلواطر البائسة املنسحبة، رغم أىن
اشعر بفضلها حني جتعلىن أفهم أآثر ما نقابل به من مهسات
السخرية، وإمهال التعليق، وتشكيك النوايا من آل من يفعل

 هى الىت جتعلىن أفهم وأقدرذلك دون شجاعة اجلهر به، وآذلك
–مثل ذلك القلم الصديق الذى قبل مغامرة مشارآتنا 

، مماينعينا ليمد ىف أجلناواستمرار احلوار معنا، وذهب 
 .سيجد القارئ ىف صفحات تالية

- 2-  

ويكاد يربر هذا اليأس الفاتح ملسارب اهلرب املمنطق،
ستمرار ىفأخبار النشاط السياسى السلطوى الذى يصر على اال

 ، دميقراطية داخل ملعب الطوارئممارسة نوع من الدميقراطية 
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البد أن تضمن نتائجها ابتداء، وال يدرك النظام أنه بذلك
يكاد يقضى على آل ما يلوح من إجيابية أذ ميهد الطريق
النقضاض جيشى أو ختريب سرى، فحني يستحيل التغيري بالكلمة

يقفز) مهما آانت خادعة ومدفوعة بقوى خفية(والرأى 
احتمال التغيري بالقوة بكل األنواع ومن أى مصدر، وليس هذا

آلمة تسعى اىل" املوضوع منفصال عن دور هذه الة اذ هى
)أليس آذلك؟(، فنحن نصدر ىف املساحة املتاحة .."تغيري

وبالتاىل فنحن دائما نأمل ىف زيادة هذه املساحة ىف املمارسة
ل منهما مرتبط باآلخرالسياسية وبالتاىل ىف مساحة الفكر، وآ

 .أشد االرتباط وأوثقه

- 3-  
لكننا نصدر، وخنتم هبذا العدد عامنا الرابع، ويلتقى
القارئ ىف هذا العدد بالصديق صاحب اخلطاب املفتوح ىف العدد

ذلك الصديق الذى رآنا ومل يرنا،) ماهر شفيق. د(املاضى 
عوتناوالذى يصر على أن يرمحنا من آمالنا، وها هو يقبل د

للقراءة، حبروف مكتوبة، فيبعث فينا اثارة حفزت غريى من
زمالئى للرد عليه، فأآتفى أنا هبذه االشارة املوجزة ىف هذه
االفتتاحية، وقبل أن أتناول بعض قراءته البد أت أعتذر
للقارئ اذ يأخذ هذا النقد والرد عليه آل هذه املساحة من

 ننتهز الفرصة ملواصلةصفحات هذا العدد، إال أننا حناول أن
بأى مثن، لعلنا حنرك الصمت الثقيل الذى ال" غرينا"احلديث مع 

 .نريد أن نتمادى ىف تفسريه حىت ال حنقق له ما أراد

 :واليك ياصديقنا ما مسح ىل زمالء التحرير به

رئيس(شخصى " أن تكرار التداخل الشديد بني ماهو: أوال
اب من حيث املبدأ، لكنههو صو" هذه الة"وماهو) التحرير

ليس صوابا مطلقا، فتقييمى آشاعر أو آقاص مثال اليدخل فيما
 أن اجتنب أن ينشر– حىت اآلن -ينشر ىف هذه الة ألنىن تعمدت

فيها أى انتاج ىل مبهورا بامسى من شعرى أو قصصى، فضال عن
أىن اشك ان سيادتكم قد أتيحت لكم الفرصة لقراءة هذا

 وأنت خري–، وحىت هذا املقتطف الشعرى املنشور االنتاج أصال
 يستحيل تقييمه وحده، فهو جزء من قصيدة،–العارفني 

وللقصيدة وحدة، وللديوان خط عام، ووراء هذه القصيدة
رثاء من نوع خاص، وآل ذلك البالذات حادث مؤمل جعلها 

 ورمبا-يلتقطه الناقد اال بالقراءة املتأنية الشاملة
حىت ال ينطق احلرف اال ىف آلمته وال تنطق الكلمة اال –املعادة 
، ولسوف أتعلم من نقده وغريه، وخاصة حني اتاآد أنىف مجلتها

 له حدود معلنة ملزمة،عمل آاملعلى : احلكم هو حكم مبدع
 .كما صادرا من انطباع تعميمى من عينة مبتسرةوليس ح

هو أغفال" عاملا ليس اال"أن االصرار على تصنيفى : ثانيا
ان استحالة: "ملا جاء ىف الرد السابق حيث قلت بالنص

األمر" ادععائى االنتماء اىل علم ليس بعلم هى الىت رمتىن على
وى منفما اسهل املبالغة ىف زعم التخصص، والفت:  واضيف"منه

آرسى اللقب العلمى أو منرب املؤمتر العاملى، هذا آله يا
 سيدى غري مطروح وغري ممكن بالنسبة ىل، واملسألة اشد تعقيدا 
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من دعوتكم، حىت لو مل اجنح ىف اتقان لغة الفن الىت تصرون على
أهنا ليست لغىت، فسأظل أفخر أىن مل أدع ماال أملكه، ومل أخدع

 .أحدا مبا ال يعرف مما ال أعرف

 أىن مل أنصب نفسى ناقدا باملعىن التقليدى، ولكىنمث: ثالثا
حاولت النظر إىل النفس االنسانية من نافذة األدب، ألراها
أفضل وأدق مما ندعى حنن املسمني بالعلماء، ولست ملزما مبقتطف

تعليقا مكتوبا من خالل أداتى: اليوت عن النقد باعتباره
اءة مبدعة من قر– ايضا -التحليل واملقارنة، وامنا النقد

خالل ما عايشه شخص قادر عليها، له مدخل حتدده أرضيته
الثقافية وحدسه املتلقى، وله صياغة حتددها قدرته األدبية
وطبقات وعيه، وهذا ما حاولته ومن أسف أىن افتقدت قراءتك
ملا حاولت، حيث أن ما ذآرته من حملات رائعة ىف نقدى لفتحى

 ما جاء ىف هذا النقد اضطرارا، من أسطح– ىف رأىي –غامن هى 
مث أىن ال أؤآد على ذات الكاتب وامنا على ما متثله وتستوعبه

مبعىن املعامل(هذه الذات اذ ال تعود متثل الشخص املبدع 
، وآل أملى أن تعيد)السلوآية الفردية احملدودة لشخص بعينه

 ألىن ىف أشد احلاجة اىل قارء– أن شئنت –يا صديقنا القراءة 
 .مثلك أن استطاع وانت مبستطيع حتما، وأآثر

 وال أآرر دفاعى عن قضية الغموض الىت تصر على:رابعا
اهتامنا هبا، فقد أوفيت هذا املوضوع حقه ىف العدد املاضى

رغم أن الوضوح نعمة سابغة،:  أنه– ثانية –ولكىن أذآرك 
وقدرة رائعة يتصف هبا من استشهدت بكتاباهتم ومثلهم إال أن

لصعوبة والال الفة هى صفات آتابات أصيلة وجديدة ومبدعةا
والبد أنك تعرف قيمة أىب متام وجويس)  أو أساسا–أيضا (

وولف وأدونيس وغريهم ممن ال ندعى أننا مثلهم، ولكننا نذآرك
هبم أمال ىف مزيد من الصرب علينا دون أن تفرض علينا اسلوبا

غريك، ولعل من أسبابقد ال يستوعب ما نريد نقله اليك واىل 
الغموض الظاهر هو أننا نكتشف بالكتابة ما ال نعرف حنن
أيضا، فهى ليست جمرد عملية اعالن لشئ مت، وامنا هى مواآبة

 .لفكر يتخلق مع حفيف القلم

فهى آذلك مهما تكرر اللفظ" مرحلة"أما اهنا : خامسا
فلسنا اال: حتما، واال.. فكلنا مرحلةللتأآيد أو التحدى، 

 .بقايا أحياء جتمدت

فأن الشجاعة اىل وصفتىن هبا والىت جعلتك تطلب مىن: وأخريا
تعريفا للفظ السلف، هى هى الىت متنعىن من أن" أعلن" أن

هذا البلد بعد" مرحلة"أندفع ىف معارك جانبية ال حتتملها 
آل ما آان وما يكون، فاذا أصررت على طلبك، فأىن أستجيب

(مبعىن آل ما أآتمل وسكن" ما قد سلف" آلأن السلف هو: بقوىل
وبالتاىل فأن أى) مث ضغط واعاق من فرط السكون والشيوع معا

ظهر فتجمد: منظومة فكرية أو عقائدية أو منهج أو تعريف
وال مفر" قد سلف" فقهر، فشل التفكري اال به ومن داخله، هو

من حماربته، وآل ماهو عكس ذلك من فكر رحب، وقيم متحرآة،
هو منطقة: وتعلم مستمر، ومراجعة مسئولة، وطريق بال آخر

 ...حرآتنا ومعبد فكرنا
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)آالعادة(فاذا وجدت ىف التعريف السابق هروبا بالغموض 
فاليك أمثلة توضيحية بقدر االستطاعة، فأىن أرى مثال ان

سلف، وأن فرض تعريف واحد: التمسك بالوضعية املنطقية
و بناءحتليل النص من حيث ه: "للنقد على أنه بالضرورة

دون أعادة تعريف(سلف وأن التفسري املادى جدا ": لفظى
للتاريخ سلف، وان القرآن الكرمي من تفاسري حمدودة مت) املادة

 ....ايداعها برقم قدمي ىف دار آتب غري مطروقة سلف، وهكذا

 . وأقبل شكرى دائما

 :هذا العـدد

وباالضافة اىل هذه القراءة الناقدة ورد إبراهيم عادل مث
جمدى عرفة عليها مما شغل حيزا آبريا نسبيا، جيد القارئ. د

الذى عرض" شهرة" هذه املرة دراستني لعملني فنني، األوىل لفيلم
أحد نوافذ املعرفة واحلرية والتذوق ىف" ىف نادى السينما

فرتتنا الصعبة هذه، وهو ليس نقدًا للفيلم فحسب، لكنه أيضا
العدد رقم( ىف نشرة النادى  نقد للنقد الذى صدر- أو قبال–
وآان من رأى آاتب)  النصف الثاىن– السنة السادسة عشرة 4

حممد عبد الفتاح أن نعيد نشر ما ورد ىف النشرة. الدراسة م
حرفيا وبأآمله، اال أننا وجدنا أن األمر ال حيتمل ذلك
وأوردنا رقم النشرة ملن يريد أن يرجع إليها، ولعل

الدراسة ىف ضرورة الغوص إىل طبقات يشارك صاحب  القارئ
العمل الفنية ورسالته املباشرة وخاصة إذا آانت تتناول

تنمية االبداع"موضوعا من أهم وأخطر حتديات العصر وهو
واالغرتاب املعاصرين،  بشكل منظم ىف مواجهة اللزمان"الضرورى

أما الدراسة الثانية فهى تفتح ملف جنيب حمفوظ وهى بذلك
 وإن آنا قد أملنا ىف حنقق وعدا أخذناه على أنفسنا من قدمي

أن نبدا باحلرافيش أال أن ندوة اجلمعية الثقافية لشهر
رأيت"يونيو تناولت عمال حديثا له وهو جمموعة قصص قصرية 

فغامرنا بالبدء هبا دون أن ننسى ضرورة" ئمفيما يرى النا
 .عودتنا للحرافيش

ىف هذا" املباشرة"وقد ينفقد القارئ املادة النفسية  
العدد، األمر الذى متنينا أن ننتبه اىل ضرورة موازنة جانىب

باالهتمام به بقدر أآرب، اال أنه"  ثقافيةxعلمية(الة 
سب املادة الىت جتهز بنييبدو أننا سنستسلم للتلقائية احلرة ح

 الفاصل أيدينا، باألضافة اىل أنه قد آن األوان الذابة احلد
بني ما هو علمى وماهو ثقاىف باملعىن األمشل فيجد القارئ ىف
احلوار الدائر بني ناقدنا الضيف والرد عليه وىف النقد الفىن

من الدرجة األوىل ولكنها ال) نفسية(ما هو قضايا علمية 
بذالقة األآادميية املتخصصة، هذا آل ما ىف األمر، وعلىتتكلم 

ذآر احلوار، فقد عاد للظهور ىف شكله القدمي الذى اعتاده
قارئ هذه الة، وقد مت هذا العدد بني جيل جديد أتيحت له
فرصة احلوار الفعلى، وإن مل يكن بشكل شفهى مباشرة والبد أن

حيث أن الرد األخريعادل مصطفى . نعلن أن الكرة اآلن مع د
آان من جانب حممد حييى، ونأمل أن يستمر هذا اجلديد مبا فيه

 من حدة الشباب وجرعة الشخصنة، فنحن أحوج ما نكون إىل 
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آانت هذه املرة قضية الغائية(االختالف الشخصى حول قضية ما 
وذلك ما) وقد جرت معها قضايا مثل القضبان الفكرية.. 

 ولعل ىف هذا مادامت املوضوعية النظرية املطلقة مستحيلة،
هو بديل عن اخلالف الشخصى الذاتوى املختبئ وراء التحيز

 .املخجل وراء أوهام الوصايا الفكرية املعاصرة على اجلانبني

وقد تعودنا إال نشري إىل اجلزء اإلبداعى التلقائى ىف
االفتتاحية ليتلقاه القارئ مباشرة دون وصاية، وإن آنا ما

عىن هذا اجلزء وقيمته وآيفيةزلنا نبحث مع قارئنا عن م
تطويره، لنقول به ومن خالله شيئا جديدًا يتفق مع ما نتمىن

 .أن نؤديه من رسالة

وحنن ال نطمع ىف أن تنشر لدينا أقالم معروفة، وإمنا نأمل
ىف أن نقرى بعض هذه األقالم ضيوفًا مكرمني، جنبا إىل جنب مع

قارئ هذه املرة بعضاحملاوالت املغامرة الطليقة، ورمبا جيد ال
 .ما أردنا، وله أن حيكم بنفسه إىل أين متيل الكفة

 فكثري منه غري منشور، وما نشر منه ال ميثلىن اآلن متاما، -
ولكنه... عذر ىل فيهوهذا ذنىب ال ... فضال عن أنه غري متداول

 وسوف أواىف الصديق شخصيا-ايضا حقيقة ال سبيل اىل جتاهلها 
 . ان شاء، مث أتعلم بكل اجتهاد... مبا يشاء من انتاجى

-  Stereotypy 
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 1984אא

− 1984   

 وبعد اخلامسة،    السنة

 -1-  
 علينا   لنا ويلح   امتحان   وهو ،  االستمرار   علينا   آتب

" علم " هو   فيما   ختصصنا   يناسب   ما   جرعة   من   نزيد   أن ىف    القراء 
 فيه للمفىت    سواء ،  االغراء   شديد   الدور   وهذا ، "نفس " هو   فيما 
 ال  -  مرارا   آررنا   آما  -  أننا   اال ،  منه الفتوى    لطالب   أو 
 اللهم ،  أصال   له   وجود   ال   حيث للفتوى    مقعدا   نتبوا   أن   نستطيع 
 قد   الناس   أن   يبدو   ولكن ،  السلوك   جزئيات   بعض   صفو   بشأن   اال 
-  حدة على    آل  -  النفس   حبار   خيوضوا   أن   من   يئسوا   أو   أهنكوا 
ىف   يقول "  علم " عن   مسعوا   فلما ،  معا   واملعاناة   املعرفة   بأدوات 
 التأمني   أقساط   فعونيد   ذهبوا ،  يداويها "  طب " وعن "  النفس"
 ال ، ) علمية   شبه  ( ومهية   شرآات اىل  )  الذاتية   املعرفة   خماطر   ضد (
 نكون   أال   حاولنا   وقد ، " الوعود " و  " االعالن"ىف    تفرط   تفتأ 
 بل ،  النفس   علوم   فروع ىف    التخصص   ضد   أننا   هذا يعىن    وال ،  آذلك 
 اساءات   موضوعها واىل    العلوم   هذه اىل    أساءوا   قد   اهلواة   ان 
 باالفراط "  احملرتفون " يقرتفها الىت    املغاالة   من   أآثر   ضررا   أضرت 
 للتحليل   العقاد   أستاذنا   هواية   نذآر   نزال   وال ،  الفتوي ىف  
 ونرفض   موسوعيته   فنحرتم ، ) باملرة  .  الصماء   والغدد ( النفسى 
 هذا   آان   فاذا ،  املنطقية   شبه   وتعميماته   وشططه   مغاالته 
 أن ىف  املوسوعى    ذآاؤه   أو املعرىف    هنمه   يسعفه   مل   الراحل   العمالق 
 أن   من   مفر   فال ،  اال   هذا  ىف   مقبولة   مصداقية   هلا   آلمة   يقول 
  عن يعرف   أن   يريد   من   حنو   مبسئوليتهم "  الشأن   أصحاب " يقوم 
 أو   املنهجية   الدراسة اىل    يضطر   أن   دون   الغري   نفوس   وعن ،  نفسه 
 دون  -  لنحاول   نعود   أننا   جند   وهكذا ، ) املرضية  ( االستشارة اىل  
  . فأآثر   أآثر   املسئولية   هذه   ببعض   نقوم   أن  -  الستمرار   ضمان 

 -2-  
الىت   املوضوعات   من   جرعة   العدد   هذا ىف    القاريء   فيجد

 يفتح   األسطورة   عن   فاحلديث ،  بآخر   أو   بشكل   التخصص   تتناول 
والوعى اجلماعى    احلس   خالل   من "  النفس " ملعرفة   جديدة   صفحة 
 النفس   علم   رواد   من   برائد   التعريف   مث ،  التارخيي لشعىب ا 
 املوجز االنساىن    النفس   علم   مبوضوع   يذآرنا )  ماسلو (االنساىن  
  مشكلة   تناول يأتى    مث ،  ةال   هذه   من   عدد   أول ىف    الكاتب   لنفس 
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ونشاط ،  فيه   االفراط   يصحب   وما   بالعقاقري النفسى  التداوى 
 ال   تشويها   انسان   هو   ما   مفهوم   تشويه ىف    املشبوهة   شرآاته

 يكاد   بل ،  فحسب النفسى    والطب   النفس   علوم   جمال على    يقتصر 
 االنتباه ينبغى  ،  عامة   تدهورية   جرمية ىف    االسهام اىل    يتعداه 
  . املدمرة   آثارها اىل  

 -3-  
 ضيفة   فنستقبل   متالحقة   الشباب   نسمات   جديد   من   علينا   وهتب

 وتغامر   التسليم   ترفض   شابة وهى  ، ) فقط " ( هالة " باسم   حيية 
) صرختها  ( فتخرتق   فينا   هبا   تصرخ   قصرية   قصة   تنسج حىت  :  باملعرفة 
  . ويأمل   حيس   يزال   ال   من   آل 

 فضل   له   آان الذى  )  حفظي   سيد  ( الشاب   طبيبنا   يعود   آما
ىف " االنتشار " عن   ليحدثنا األوىل    األعداد ىف  ،  الشجاع التعرى  
 والـ "  األشياء " عن حييى    حممد   ، ويتحدث" التشتت " مقابل 
اىل   يضطره   مما   متالحق   الهث معرىف    توق   من   فيه   نعهده   مبا "  هناك"
  . معا   واالثارة   الغموض 

-4- 

 هبدوء   تتسع   دائرتنا   أن   يؤآد   خطاب   من   أآثر   ويصلنا
 خربته   عن )  الطالب  ( احلمايل   أبو   حسني   لنا   فيكتب ،  مطلوب 
دىوالتح   القراءة   خالل   من   عنيفة   أزمة ختطى  ىف    الذاتية 
 أن   قبل   عليه   فرض الذى  السلىب    حياته   منط   تغيري على    واملثابرة 
 ميكن   الة ىف    ينشر   ما   أن يرى    وهو ،  ذاته   قيادة   بنفسه يتوىل  
 املخدرات اىل    حاجة   دون   مثله   ملن   وهداية   وقاية   ن يكو    أن 
 عباس   حممود   الصديق   ويعود ،  العالجية   ديةاالعتما   أو   الدوائية 
 ما   بفضل   جادة   ثقافة   قاريء اىل    آشكول   قاريء   من   حتوله   ليؤآد 
 سعد   أمحد   لنا   ويكتب ،  أخري   مرة   فنشكره ،  حماولته ىف    نثابر 
) جانبنا   من   عليه   متحفظ  ( آثري   مدح   فيه   آثريا   آالما   سعد   حممد 
 أرسلها الىت  )  الشعرية  ( املادة   نشر   عن   نعتذر   ذلك   ومع 
، أجلها   من   مدحنا   أنه  -  خطأ   رمبا  -  تصورنا والىت  ،  الينا 
 وأن ،  آثريا   يقرأ   وأن ،  .. آثريا   يراجعها   أن   منه   نرجو والىت  
، مديح   دون   حبذا   ويا ،  نلتقي   ال   أو .. نلتقى    مث ،  مرارا   يكتب 
، املعاني   اجلاد   باالسهام   ننشر   مبا   يرتفع   من اىل    حنتاج   فنحن 
  . قصور   من   فيه   ما على    ننشر   ملا   يصفق   ملن   حنتاج   مما   أآثر 

 من   عطية   رضا .  د   من   جاءنا الذى    املطول   اخلطاب   أما
 رأينا   ما   اآلراء   وتعدد   اجلدية   من   حيمل   آان   فقد ،  املنصورة 
 فكان ،  العدد   هذا   حوار   ملادة   يصلح   قد   لرد   حيتاج   أنه   معه 
  . اجلديدة   بصورته   ذلك 

. د   احلكيم   األديب   من   هاما   خطابا   تلقينا   فقد ،  وأخريا
 وبالذات ،  املتواضعة   جملتنا على    بكرم   فيه   يعلق ،  عطية   نعيم 
 األعمال   بعض ىف    النفسية   املادة   قراءة :  أمساه   ما   خيص   فيما 
 تضعوهنا الىت    األدبية   النصوص يثرى    مما  "...  الكبرية   األدبية 
 مواطن اىل    بذلك   تتغلغلون   اذ ،  والدراسة   التحليل   موضع 
 يفرز الذى    األديب على  حىت    خافية   تكون   قد ،  وانسانية   مجالية 
   ). آخر   ليل  ( املنشورة   أعماله   آخر   مشكورا   يهدينا   مث "  النص 
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 العمل   هذا   بعمق   ونفاجأ ،  الطريقة   بذات "  لنقرأها"
 بني   ما   الوقت   ضيق   رغم   للدعوة   جيبنست   الوقت   نفس وىف  ،  وحتديه 
 فرصة   لكنها )  أيام   بضعة  ( للطباعة   العدد   ومثول   اخلطاب   وصول 
 القصور   هو   العجالة   مثن   بعض   آان   لو حىت    منا   تفلت   أن   نرد   مل 
  . وأهال   فعذرا ،  معا   والتقصري 

 -5-  
الدامى   والصدام   باملفرقعات   حولنا   من   الدنيا   وتضطرب

ىف   ناسنا العرب   اليها ينتمى  الىت    احملورية   الفكرة   وضياع 
-  ونعجز ،  املشارآة   عدم   من   وخنجل ،  جانب   آل   من   احمليطة   حمنتنا 
 واالصرار   الكلمات   هبذه   أال   اللهم ،  املشارآة   عن  -  العذر   بنفس 
  . األمل على  

 تعد ، " ونقد   أدب " جملة   الفكر   أفق ىف    تشرق   املقابل وىف 
، ويثري   يبشر   مما   آثريا   األول   عددها ىف    وتقول ،  نأمل   ما   ببعض 
ىف   التخبط   أن   من   افتتاحيتها   مع   آثريا   نتفق   ال   آنا   وان 
 أسباب هى    الضمائر ىف    واخلراب   اتمع ىف    الفسادو   السياسة 
التحدى   اثارة   أسباب   تزال   وال   آانت   فلعلها ،  العقلي   الرآود 
 فأآثر   أآثر   عليه   حنرص الذى    فان ،  الة   هذه   ظهور   يثبت   آما 
، تزايد ىف    لكلمةا   فيها   تتحرك الىت    املساحة   تظل   أن   هو 
، وختبط   وفساد   خراب   آل   رغم ،  االمكان ىف    نشرها على    والقدرة 
 هبا   رحونف   وحنييها ،  آن ىف    القدمية   اجلديدة   الة   هبذه   نسعد   وحنن 
 للحزب   هاما   ثقافيا   دورا   تعلن   أوال فهى  ،  سبب   من   ألآثر 
 الشعبية   التنمية   نشاط   عن   بعيدا ،  ينبغي   آما السياسى  
 احلكومية   الوصاية   بني   توازن   ثانيا وهى  ،  الشبهات   حول   احلائم 
 ثالثا وهى  ،  الضرورية   الشعبية   التلقائية   وبني   احملتملة 
 التطور   اجتاه   ىف   تتقدم   الفكر   حرآة   أن   أمثالنا   تطمئن 
  العناية آفة   ترجيح اىل   -  ضمنا  -  تدفعنا   وقد ،  واالبداع 
 اذا   وخاصة ،  هذه   املتواضعة   جملتنا ىف    فأآثر   أآثر   بتخصصنا 
 بـ   ترحب   أن ىف    اجلديدة   الشقيقة   به   دتوع الذى    األمل   حتقق 
حييى"الذى    األمر "  والرؤي   املناهج   وتصارع ،  األفكار   احتكاك"
الطفيلى   ومييت ،  أرجيا وأقوى    تألقا   أآثر   وجيعله   األصيل 
  ". واملتسلق 

اىل   وتطلعا  ، التحمل ىف    وأمال ،  باالستمرار   ودعاء   وسهال   أهال
  . واحلوار   اخللق 
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  . ثانية ،  وبعد

 السنة   بدأت حىت  "  هكذا " نستمر   أن   استطعنا   قد   آنا   فاذا
 و "  هنا"اىل    متسحبا   وصل   قد   صوتنا   آان   واذا ،  اخلامسة 
 معنا   ملويتح ،  يشارآنا   من اىل    نكون   ما   أحوج   فاننا ، " هناك"
 اليقظة   العقول   من   مزيدا   أن   نشك   وال ،  به   التزمنا   ما 
  . حنتاجها   ما   بقدر   حتتاجنا   الواعية   والضمائر 

  . اللهفة   من جدوى    وال .. التالقى  ىف    لألمل   هناية   فال

    . ما   بشكل   الكاتب   مبجلة   تذآرنا فهى   
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، لغاهتا   اختالف ى وعل ،  أبواهبا   أوسع   من   املعرفة   فهى ...  
 وظيفة   ذات   املعرفية   اإلضافة   هذه   تكون   ألن   احلثيث السعى    وهو 
 ومتتزج ،  أبعاده   حتدد   أن   حتاول ،  الواقع   عامل ىف    حاضرة 
 فاعادة ،  فتطويره   فتحويره ،  معه   احلوار على    وتقدر ،  بألوانه 
  . أمكن   ما   صياغته 

 املعرفة   لغات   من   املختلط   املزيج   هذا   من   املستهدفة   واحلرآة
 وأن ،  مرتدد   حياء   دون ،  اآلخر   معني   من   فريق   آل   ينهل   أن هى  
 رواية   وعن ،  استعالء   أو   احتكار   دون   اآلخر   أرض ىف    ختصص   آل   يصب 
 غرفة ىف    زمالئه   أحد   يد ىف    الة   هذه رأى    أن   صادف   صديق   من 
 وذاك   املكان   هذا اىل    تصل   أن   فدهش   احملاآم باحدى    احملامني 
 بأنه   فأجاب ،  وملاذا؟   آيف؟   فسأله ،  منه   توقع   غري على    الزميل 
 مادهتا   يتناول   جعلته   موضوعية   ورؤية ،  عدال   رأيا   فيها   وجد 
 منها يشرتى    ما   عادة   وأنه ،  مائل   حتيز   أو   سابق   حتفظ   دون 
، ذلك   مثل ىف    رغبته   عنه   يعرف   لصديق   وواحد   له   واحدا :  عددين 
 اشادة   أو   متحمس   تقريظ بأى  فرحىت    من   أآثر   احلديث   هبذا   وفرحت 
 ألآتب   العدد   هذا   مادة   أقلب   وأنا   وتذآرته ،  مندفعة 
 زيادة   من   به   وعدنا   ما اىل    تفتقر   تكاد   وأجدها ،  االفتتاحية 
والنقدى األدىب    اجلانب   عليها   فيغلب ، " التخصص  " جرعة 
 انه   وقلت ،  صدق   حماولة ىف    الشخصية   واآلراء   الطليقة   والكتابة 
 باجلدية   اال   وأال نلتزم ،  وعدنا   عن نرجع    أن   علينا   وجب 
 نلتمس   وأن ،  فيه   أنفسنا   وجدنا   فيما   واالضافة   واالستمرار 
 يتصور   مما   فأآثر   أآثر   منا   يرجو   ممن   املرة   تلو   املرة   العذر 
ىف   اضطررنا ،  بالذات   القراء   الءوهلؤ ،  فأآثر   أآثر   نعرف   أننا 
 الوجدان   ماهية  " عن   متكامل رأى    نشر ىف    البدء اىل    حلظة   آخر 
 العادة   الباب   ويفتح ،  جانب   من   التخصص   بصمات   حيمل "  وتطوره 
 عن   السابقة   خربتنا   ورغم ،  آخر   جانب   من   التخصص   نفس ىف    النظر 
 غري   قارئنا   أن   حيث ،  عدد   من   أآثر ىف    مسلسل   موضوع   نشر   خطورة 
 أن   آملني أخرى    مرة   غامرنا   فاننا ،  آذلك   حنن   آما ،  منتظم 
 الدراسات   هذه   ملثل   مربر   هو   سنوات   خلمس   صدورنا   استمرار   يكون 
-  خاص   بوجه   واالنفعاالت   والعواطف   لوجدانا   وموضوع ،  حلقات ىف  
 املنهج   حتما   يتجاوز  -  الطويلة   الدراسة   هذه   موضوع   وهو 
ىف   معه   يتناقض   يكاد   بل ،  النفسية   الظواهر   لتناول التقليدى  
  طرق   قمفرت ىف    موقعنا   الوقت   نفس ىف    يؤآد   وهو ،  الوجوه   من   آثري 
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 شفيق   ماهر. د   هو   وها ،  املعرفة   وسائل   خمتلف )  طرق ملتقى    أو (
 فرويد   لنا   ليقدم   حممودة   تلقائية ىف    الصف   يتقدم   فريد 
 فيؤآد ،  أودن  .  هــ  .  و   للشاعر   رثاء   قصيدة   خالل   من   العظيم 
، عملية   بطريقة   يؤآدها   من اىل    احتجنا   طاملا   أمور   عدة   لنا 
 فكرية   انساقا   احلديث االجنليزى    الشعر   استيحاء اىل    يشري   فهو 
 التحليل  -  القصيدة   هذه   مثل  -  ومنها ،  بالضرورة   أدبية   غري 
 وجادة   جديدة   صورة   راق أدىب    بأسلوب   لنا   يرسم   وهو النفسى،  
 اال   عنه   يعرف العرىب    القاريء   يكاد   ال الذى    فرويد   لسيجموند 
 سرية   أية   أن   أحسب   وال ،  حقيقته   هو   مما   أآثر   حوله   يشاع   ما 
 هذه   مثل   رسم على    بقادرة ،  ناقدة   علمية   دراسة   أو   مباشرة 
 من   صفوة   آراء   اخريا   ضيفي   هو   مث ،  اجلميلة   األمينة   الصورة 
 آنا   وان ،  فكره وىف    فيه   قيلت   ومن   القصيدة   هذه   حول   النقاد 
 انتقائه ىف    متضمن   أنه   رغم ،  شخصيا   رأيه اىل    افتقرنا   قد 
 مشارآا   بالكاتب   لنرحب   املناسبة   هذه   وننتهز ،  املتميز 
 النظر   يعيد   لعله  -)  صادق   حبب  ( يكره   فيما   هميسا ، " غامضا "
 أآثر   فيدفعنا ،  جانب   آل   من   بنا   حتيط الىت    الصعوبة   طبيعة ىف  
  .فأرقى أرقى    به نلتقى    ملا   فأآثر 

 أن   سبق   وقد التوحيدى،    حيان أىب    عن   دراسة   تطالعنا   مث
 من   دراستها   اعادة   وضرورة   الشخصية   هذه   راءث اىل    أشرنا 
على   الباب   حمفوظ   رفعت .  د   بذلك   ويفتح ،  أعمق جدىل    منظور 
 بدوره   يقوم   أن   يستطيع   أنه   حنسب   ال الذى  ،  الزاخر   تراثنا 
 هذا   ومثل ،  بنقله   االآتفاء   دون   معايشته   باعادة   اال االجياىب  
  . العدد   هذا ىف    القيس   أمرؤ   ملقتطف   قراءتنا  ىف    أيضا   ورد   قد 

ىف   قراءته   عادل   ابراهيم .  م   لنا   يقدم   النقد   جمال وىف 
 سبق الذى    لرأيه   جديدة   صياغة وهى  ،  لسارتر   الذباب   مسرحية 
 الفرصة   ينتهز   وهو   السابقة   اجلمعية   ندوات احدى  ىف    قدمه   أن 
 عامة   من   تنل   مل الىت    الوجودية   سارتر   فلسفة   ونقد   لتقدمي 
 التصفيق   واما ،  والشجب   اهلجوم   اما :  اال   عندنا   الناس 
 مثل   من   نأمل   وحنن ،  وذاك   هذا   غري   تستأهل   أهنا   رغم ،  والتحيز 

 النقدية   الطبيعة   نعلن   أن ،  املكتوبة   القراءات   هذه
 وهذه ،  لغة   فرض   أو   منهج   سجن   دون   قراءة   لكل   الضرورية 
لتلقى املعرىف    حتريكنا ىف    متضمن   دائم   أمل هى    الضمنية   الدعوة 
 عبد فتحى    حممد .  م   الينا   ويعود ،  عامة   االبداع   معطيات   الناس 
 خالل   من   فيعلق ، " الربت   تقتلون   ملاذا  " لفيلم   ناقدا   الفتاح 
 وحياول "  العام   القبول   من   جو   وسط   القتل  " يتم   آيف   معايشته 
 للشباب الفردى    الوجود   ملشكلة "  النفسي   املدخل "لنا    يفسر   أن 
ىف   اآلخرين   ومن   فطرته   من   وطردا   بل  ..  وامهاال   راهج   املنعزل 
 هو   األساسية   القضية   هذه   مظاهر   بعض   تكون   أن   ميكن   وآيف ،  آن 
  .أخالقى   مربر   دون   ورمبا النفسى،    باملرض   أحيانا يسمى    ما 

 مدآور   فاطمة   ةالفنان   ختتتم ،  الطليقة   الكتابة   جمال وىف 
 احملاولة   هذه   من اجلدوى    بعمق   يشعرنا   مبا ،  الالجمدية   رحلتها 
العمى ىف  هى    احلقيقية الالجدوى    حيث ،  للرؤية   األمينة 
ىف "  غريقا  " سباحته اىل  حفظى    سيد .  د   يعود   وآذلك ،  والتبلد 
     . ظاأللفا   ونبض   املشاعر   صدق 
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ىف   ولعل ،  امللتزم   اجليد   الشعر   مادة اىل    نفتقر   ناومازل
 عما يغىن   ما   ودقتها   تكثيفها ىف    زرزور   أمحد   الشاعر   قصيدة 
  . سواها 

 مما ،  جدا   والقصرية ،  القصرية   القصص   من   حفال   القاريء   جيد   مث
 الفرصة   ننتهز   آنا   وان ،  يهعل   نعلق   أو   نقدمه   أال   اعتدنا 
  . آلمات   من   منلك   مبا   متواضعا   ترحيبا شلىب  خريى    بالصديق   لنرحب 

 جاد   الصديق   عن   الكرام   القراء   أحد سألىن    فقد ،  وأخريا
، تعبريه   حسب "  اخلاص   مذاقه   لوجوده   آان "... الذى    الرب 
اىل   يفتقر   العدد   هذا   أن   اآتشفت   حني   السؤال   هذا   وتذآرت 
 رضا ىل    قدم   حني   أآثر   تذآرته   مث ،  القاريء   الفه   آما   احلوار 
 واعتربته ،  قصرية   قصة   أعتربه   الرب   جلاد   موجها   شيئا   الكاشف 
 يقول   لعله   الباب   اهذ ىف  "  هكذا  " ينشر   أن   واستأذنته ،  حوارا 
  .ذآرى حييى    أو ،  دعوة   ميثل   أو ،  شيئا 

  . وبعد

 مبنطق   أو ،  منطق   دون   حولنا   تقلب   تضرب   الدنيا   فمازالت
 من   آل ىف    أحشائنا   من   تتدفق الىت    الدماء   وهذه ،  مقلوب   شائه 
 ولكنها ،  تسويف   أو   اغرتاب أى  تتحدى    والعراق   وايران   لبنان 
على   القدرة   هذه   آل   لدينا   آانت   اذا :  تغيظ   أسئلة   تثري 
 انتظار   دون   اسرائيل اىل   -  آلها  -  نوجهها   ال   فلماذا   القتال 
 والعرقية   الفرقية   العقائد   ظلت   واذا   استئذان؟   أو 
 وتسييل   الصراع   حتريك على    وحدها   قادرةال هى    والقبلية 
 من   مث   البناء؟ ىف   -  حقا  -  نساهم   انسانيني   تصبح فهى  ،  الدماء 
 يقف   وأين   االشالء؟   ووسط   االهناك   بعد احلقيقى    املستفيد   هو 
  ، اجاباهتا   الوقت   نفس ىف  هى    أسئلة  -  الوسطاء؟ 

 اثبات   خري   هذا   آل   جوف ىف    يكون   أال   يدري؟   فمن ،  لكذ   ومع
 يدري؟   من التحدى،    وقدرات   اليقظة   امكانية 

، به   هتدد   وما تعىن    ما   بكل   املصرية   االنتخابات   تقرتب   مث
 النظام   ويؤآد ،  مريرة   نكسة   واما ،  معقولة   افاقة   فاما 
 عصبيات   من   جتذب   ما   بقدر   للفوز   مرشحة   األحزاب   أن وائمى الق 
 الناخب   فينفصل ،  واعدة   سلطة   أو جتميعى،    تاريخ   ذات   وأمساء 
 العصبيات   حول   املزايدات   لتصبح   والربامج   القائمة   عن احلقيقى  
 اعتبار   وال ،  نتيجة أى  ىف    ريخ   فال   آله   هذا   صح   وان ،  واألقارب 
ىف   قائم   فاألمل  -  يكذب   ولعله  -  الظن   آذب   وان ،  فوز ألى  
 ارضاء   ومن ،  الوطن   خدمة اىل    الناخب   رشوة   من   االنتقال 
 تصديه   مسئولية   حتميله اىل  ،  والتشهيالت   بالتسهيالت   الفائز 
  . ةالعام   للخدمة 

 نعم؟   نعم؟

  . األمل؟ على    االصرار   إال  -  باملمكن   نشارك   وحنن  -  منلك   وهل
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، ظهورنا   خلف   من   تتم   وعينا   صياغة   اعادة   أن  : املسألة

، آله   للجنس   مهدد   بشكل   يتضاءل "  الفعل  /  الكلمة  " دور   وأن 
 جانب   آل   من تأتى    احلر   الفكر   حرآة على    املسبقة   الوصاية   وأن 
 الدميقراطية   مغامرة   تكون   أن   أملن   آنا   وقد ،  استثناء   دون 
هى  1984  مايو   انتخابات ىف  السياسى    وجهها   أطل الىت    الوليدة 
 احلر   االسهام ىف    أملنا   اضاءة على    حيافظ الذى    اخلافت   الشعاع 
-  التجربة   لكن ،  املسئول   الفعال   التفاؤل   استمرار ىف    اجلاد 
 نرجو   آنا   مما   بأقل   خرجت  -  حمدود مبعىن    اجيابياهتا   من   بالرغم 
، الكراسي   عدد   أو   األصوات   نسبة   عندنا   مهما   وليس ،  منها 
 األساسية   القواعد   من   تغري   مل   التجربة   هذه   أن   هو   املهم   ولكن 
 هو   دائما   املسبق   فالشرط ،  شيئا   اجلارية   السياسة   لعبة ىف  
 الدميقراطية   غري   والبدائل ،  بل ،  اتهبذ   نظام   استمرار 
 احلالية   الدميقراطية   أن   لو ،  النظام   هذا   نفس   العادة   املستعدة 
على   قادر   آامن   تأهب   حالة ىف    أيضا هى  ،  .. فرضه   عن   عجزت 
 عبةالل ىف    تدخل   املعارضة القوى  وحىت  ،  حلظة أى  ىف    االنطالق 
 أن   دون  ( قائم   هو   ما   قواد   الرساء   مرسوما   دورا   تلعب   وآأهنا 
 لالآتفاء )  املعارضة  ( بستدرجوهنا   أهنم   الينا   خييل   اذ ، ) تدري 
" اجلماهري   مشاآل  " و ، " التفاصيل  " و ، " األشخاص  " حول   بالدوران 
 القيم   صراع   عن   بعيدا   أنظارنا   ليصرفوا ،  واآلنية   امللحة 
  ". متغري  " و "  ساآن  " بني ،  ووعي وعى    بني  ونظام  نظام   بني احلقيقى  

 اذ ،  حمالة   ال "  سياسي   عمل  " لكنه ،  سياسة   حديث   هذا   ليس
 خشبة على    السياسة   لعبة   بني   لنفرق   األوان   آن   قد   أنه   يبدو 
اليومى السياسى    العمل   وبني ،  املعارضة آرسى    وفوق   احلكم 
 لكل يومى    عمل   فكل ،  الظاهر   آواليس   خلف   حتما اجلارى    الدؤوب 
 من   ومعارضني   حكام   من   الساسة   يفرزه   ما   حتما   حيدد   مواطن 
: البشرية   للعقول   املبدعني   ورد   أن   نعترب   وحنن ،  وأشكال   مظاهر 
 للطفرة احلقيقى    االعداد   صميم   من   هو   والبحث   والفن   بالتعليم 
 بني   يدعونا   ما   وهذا ،  حتما سياسى    عمل   فهو   وهبذا ،  املأمولة 
 األحداث   مسرح على    نظرة   القاء اىل    نعرج   أن اىل    واحلني   احلني 
 أن ينبغى    ال   أبدا   لكنه   واجب   تعليق اىل    مث   ومن ،  السياسية 
، حرا   التفكري   يكون   أن ىف    األخري   وليس  ..  األول   مهنا   عن   يصرفنا 
  . فعال   الكلمة   تكون   وأن 
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 من   أآرب   جرعة ىف   -  شيء   آل   رغم  -  نأمل   آنا :  نعم
، التفكري   حلرية   فأآرب   أآرب   حبرآة   تسمح   سياسيةال   الدميقراطية 
 .. غاياتنا وأغلى   ..  وسائلنا   أهم   من   ومها   االبداع   وانطالقة 
  .. .. !!! الثالث   العامل   دول   من   دولة   ولكننا ،  .. ولكن 

 اختيار  ىف   الناس   دور   يؤآد فعلى    اعالن ىف    نأمل   آنا :  نعم
: خيتار   أن   ميكن الذى    ذا   من :  ولكن  ..  أفضل   هو   ملا .. نسىب  
 نفسه   فرعون   بطش   من   خوفه   من   أآثر   حريته   آالم   من   خياف   وهو 

 أآثر   املتواضع   الة   هذه   مثل   دور   بذلك   يتأآد   أال ، ..
-  سياسة   هو   فيما   املباشر   االسهام   عن   ابعدن   ورغم  -  فأآثر؟ 
 وتعميق ،  التفاؤل على    لالصرار   رمز   جمرد   نكون   قد   أننا   اال 
 أغلبنا   بأن   الوقت   طول   عارفني :  دائما   متجددة   لبدايات   دعوة 
 وغسيل ،  احيةن   من   التخلف   ثقل   حتت   نرزح   واننا ،  احلرية   خياف 
 انتشارنا   حمدودية   ونعلم ،  ذلك   نعلم ،  أخري   ناحية   من   املخ 
 صفحة   خندش   أن   وحناول ،  ونواصل ،  نصدر   لكننا ،  صوتنا   وخفوت 
 يدري؟   من ،  يبقي   قد :  بأثر   التاريخ 
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 العمومية   اجلمعية   اجتماع ىف    الة   هذه   دور   ويناقش

 والعمل التطورى  النفسى    الطب   جلمعية   العادية   السنوية 
 تنفيث   جمرد   استمرارها   يكون   أن   من   البعض   وخياف ،  اجلماعي 
الىت   الشجاعة   جيد   مل   توريط   أنه   أو ،  وحمرريها   آتاهبا   عن فردى  
 الضمري   الرضاء تفكريى    اغرتاب   أنه   أو ،  حساباته   ليعيد   توقفه 
-  اتمع   حرآة ىف    الفعال   باالسهام   األخطر   االلتزام   عن   بعيدا 
، بداهة   الصحة   حمتملة   ألهنا :  اآلراء   هذه   من أى    ترفض   وال 
 منلك   ال   واقعية   آمحاذير   أعيننا   ونصب   رؤسنا على    فنضعها 
 اسم ىف    الغريب   الشق   ونتذآر ،  لفظيا   دفاعيا   ردا   عليها 
اجلماعى   العمل   هو   أين   اذ ، " اجلماعي   والعمل  "...  اجلمعية 
، حمدودة   ثقافية   جملة   اصدار اىل    اجلمعية   نشاط   يتقلص   آاد   وقد 
على  -  أشجع   خطوة  ىف   تكون   تكاد ،  شهرية   ندوات   واقامة 
ىف األوىل    الفقرة ىف    ذآرنا   مما  ( أرحب   حرية   حنو  -  العام املستوى  
 أو   توقف اىل    اجلامث   الكابوس   هذا   يسلمنا   وال ، ) االفتتاحية   هذه 
 الذين   قاريء   باأللف   االستغاثة اىل    حيفزنا   وامنا ،  تلكؤ 
 باحرتام   نكتب   ما   فقرؤا   متصلة   سنوات   مخس   ملدة   أآرمونا 
 هذه   أصحاب   هم   قاريء   ألف :  نعم ،  الجتهادنا   وتقدير ،  لكلمتنا 
 أآثر   يسهموا   أن على    قادرون   البد   وهم ،  اجلمعية   وهذه ،  الة 
  . توجيهنا   أو   دفعنا ىف    فأآثر 

  ! ونستمر ،  أمل   ويتجدد ،  خطط   وتوضع ،  انجل   وتنظم
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 يؤآد   ما   العدد   هذا   وصلتنا الىت    احملدودة   اخلطابات ىف    وجند

 أصحاب   هم   أهنم   آما ،  الفكرة   أصحاب   هم   قراءنا   أن   لنا 
 الباب   فتح   من   قلق   املطلب   عبد   حممد   املبدع   فالقاص ،  الفضل 
 فنحن ;  جترييب  " هو   ما على    النشر   يقتصر   القصص   من   الفيض   هلذا 
الذى   واألصيل   اجلديد   خالهلا   من   لنبلغ   الفنية   اللغة اىل    نلجأ 
 القصة   يعيب   وال ،  مباشر   غري للوعى    باب   من   الينا   يدخل 
    أن   يعيبها   وامنا ،  التقليدي   شكلها   أو   اوضوحه   أو   بساطتها 
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 عن   والكشف الوعى    حتريك على    قدرة   من   حتتويه   أن   جيب   مما   ختلو
 التحرير   هيئة   ان   مث ،  بعد   فيما   أو   اآلن :  اآلخري   مستوياته 
 واحلمد  ( ةمتخصص   غري   جمتهدة   هيئة هى    االنتقاء   مبهمة   تقوم الىت  
 رأت   أهنا   أخطائها   من   ولعل ، -  طبعا  -  وتصيب   ختطيء )  هللا 
 أرسلها الىت    املطلب   عبد   حممد   الصديق   قصة   نشر   عن   االعتذار 
 . فعذرا ،  بنشره   أآرمنا   أن   سبق   ما   دون   وجدهتا   اذ   املرة   هذه 

 ما اىل    اخلاص   باحنيازه   زرزور   أمحد   تميزامل   الشاعر   ويذآرنا
 العدد   هذا ىف    مضيئا   ضيفا   وحيل ، " الطليقة   الكتابات  " أمسيناه 
،" احلزن   عن   يسألونك  " األحدث   قصيدته ىف    املتجدد   بنبضه   أيضا 
 فاننا ،  اخالصو   أمانة   من حيوى    ما   بكل   برأيه   نعتز   آنا   وان 
 أن   ذلك ،  مرة   آل ىف    الكتابات   هذه   مثل   جيد   أال   له   نعتذر 
 ادعاء   أو ،  تناثر   جمرد   يكون   أن   دون :  منها   املناسب   انتقاء 
، علينا   األمور   أصعب    من هو :  مسئول   غري   تنفيثا   أو ،  شاعرية 
 لو حىت  ،  مصدر أى    من   وصلتنا   ما مىت    ننشرها   أن   نعد   ولكنا 
  .، مريضا   عنه   يقال   ممن   آان 

 وثقا   صديقني   من   اجلودة شديدتى    مادتني   أمام   طويال   ونقف
 أرسلها الىت    النقدية   فاملراجعة ،  نستطيع   مما   أآثر   بدورنا 
 آانت االجنليزى    األدب ىف    األحدث   عن   فريد   شفيق   ماهر .  د   الينا 

 جند   أن   عن   عجزنا   لكننا ،  واالحاطة   االتقان   فائقة  -  آعادته  -
، وطبيعتها   الة   بأهداف   يتعلق   فيما   مناسبا   مكانا   هلا 
 انارة  أى اىل    وهندف ،  املعرفة   أدوات   بكل   ننشر   حنن   حقيقة 
 واحلد ،  مباشرة   أآثر   هدف   لنا   يكون   أن   جنتهد   أننا   اال ،  للوعي 
  . املمكن   هو   فاالجتهاد   ذلك   ومع  ..  واضح   غري   الفاصل 

 عبد :  الصديق   آتبه نقدى    عرض فهى    الثانية   املادة   أما
 أآرب   أنه   اال   اجلودة   شديد   وهو ،  تل   وليم   أوبرا   عن   عمر   املنعم 
 سوف   املميزين   العملني   هذين   أن   شك   وال  ..  نستطيع   مما   وأبعد 
  . انتشارا   وأوسع   ختصصا   أآثر   مكان ىف    للنشر   مكاهنما   جيدا 

 رالنش   عدم   عن   االعتذار   مهمة   أن   املرحلة   هذه ىف    ونشعر
 مع   احلوار   يتواصل   أن   الرجاء ىف    ونلح ،  القبول   مهمة   من   أصعب 
حىت ،  أعماهلم   نشر   من   نتمكن   ومل   ثقتهم   أولونا   الذين   هؤالء 
  .. الة   صفحات   عن   بعيدا   شخصية   بصفة 

  . وشكرا   عذرا

 -4-  
اىل  -  أيضا  -  افتقر   وقد   جدهلن   العدد   هذا اىل  نأتى    مث

 ولكن ، " نفسي  " هو   فيما   املتخصصة   العلمية   املادة   من   آاف   قدر 
 اعادة اىل    هندف   ال   فنحن   الكايف؟   القدر   نعرف   أن   لنا   أين   من 
 ما   بقدر   القاريء   أمام   والتخصصية   الشائعة   املعلومات   رص 
 موضوع   تتناول   أمني   يسرية . د هى    وهذه ،  فيها   للنظر   ندعوه 
 من   آكل البشرى  "  بالوجود  " يربطه ،  جديد   بشكل "  التفكري "

االبداعى   نتاجه   وحتم   وديناميته   غائيته   يؤآد   آما ،  ناحية
ىف   هذه   التفكري   عن   بدراستها   تنجح   أن   ونأمل ،  أخري   جهة   من 
 نثريه   أن املاضى    العدد ىف    أردنا   ما   مثل   القاريء ىف    تثري   أن 
 -  املتخصص  ( فالقارئ  -والوجدان   العواطف   ماهية   حول 
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 حول   يشاع   ملا   التسليم   لعدم   دائما   مدعو )  املتخصص   وغري
 فاذا ،  دائما   معنا   للتفكري   بل ،  النفسية   والظواهر   الوظائف 
 يكون   الة ىف    املتخصصة   املادة   قلة   فان ،  آذلك   األمر   آان 
  . الصعب   الغرض   هذا   حنقق حىت    ومرات   مرة   فيها   للتعمق   حافزا 

 قدرا حتوى    متخصصة   غري   تبدو الىت    املواضيع   فان   ذلك   ومع
فتحى   حممد   فالزميل ،  املفيدة   العلمية   من االجتهادات   طيبا 
" ك . حنا  " جافراس   آوستا   لفيلم   نقدا   يكتب   حني   الفتاح   عبد 
 أعمق   عن   ينفصل   ال :  ئيليةاالسرا   الدعاية   بفلسفة   وعالقته 
 الطبقات   ذات   الدعاية   لسيكولوجية   العلمية   األساليب 
 عمل أى  ىف    النظر   ضرورة   عن   شديد   باخالص   يكشف   وهو ،  املتكثفة 
 اختالف   تقدير   ضرورة   عن   مث   ومن ،  خياطبه   من   نظر   وجهات   من 
 قارئا   هلوية   تبعا "  الرسالة   قراءة  " ختتلف   حيث "  ليها   املرسل "
 لكل   املتحمسني   بعض   نية   وحسن   سذاجة على    الزميل   يرد   وهبذا 
 دون حىت   ( متحيز "  حكم  " أو ،  خبيث   عدو   من   تصدر "  انصاف  " آلمة 
  )". يدري   ن أ

 حممد .  د   هو   آن ىف    واعد   راسخ   شاب   آاتب   آرميا   ضيفا   وحيل
 اذ   وحنن ، " املخالسة  " عنوان   حتت   قصرية   قصة   لنا   فيكتب ،  املخزجني 
 أال  -  فيه   نأمل   قل   أو  -  معه   نتذآر ،  ينبغي   آما   به   نرحب 
 العكس   لعل   بل  -"  النفسية   القصص  " تفضل   الة   هذه   أن   يتصور 
 ختصصا   ليس :  املخرتقة   الفن   بأداة   النفس   عن   فالكشف ،  الصحيح   هو 
، العدول   النقاد   بشهادة ،  آذلك واملخزجنى  ،  منطلق   ملبدع   اال ،  الحد 
 االبداع   لتعميق   استعمل   قد   ختصصه   أن   له   نشهد   فنحن   هذا   ومع 
 لالنسان  " هذا   يكتب   أنه ينسى    أن   آملني   به   فأهال ،  احلرآة   يسول 
  . فحسب . ونلتقى  ،  ويكشف ،  فليكتب ،  لغريه   وذاك "  والتطور 

 بنصيب   العدد   هذا   القصرية   واللقطة ،  القصرية   القصة وحتظى 
 منه   ننتظر الذى  (،  باملطل   عبد .  م   صديقنا   حتذير   رغم ،  أوفر 
 وجدنا   ما   القاريء   فيها   جيد   أن   ونرجو ، ) به   وعد   مفصال   نقدا 

 عطية   نعيم .  د   مشارآة وتأتى  ،  يديه   بني   جعلها   مما  -  وغريه  -
  . خاصة   داللة   ذات "  الليل   قارب  " بقصته 

، العدد؟   هذا ىف  "  الطليقة   كتابةال  " أين :  حتديد ىف    وحنتار
 مواضيع على    من "  قصرية   قصة "آلمىت    رفعنا   لو   نود   وآنا 
 و ،  داوستاشي   لعصمت "  النقطة  " و ،  سليمان   هلناء "  احلصان "
 ما اىل    أقرب   لكانت   اذا ، " فاء . ،  " للكاتبة "  احلصار "
 قصرية   قصة   هو   ما   ان   يبدو   اذ ،  الطليقة   ةبالكتاب   أردناه 
 أو "  مفيقة   صيحة  " أو ، " خمرتقة   طلقة  " هو   ما اىل    بسرعة   يتطور 
 السريعة   احلرآة   هذه   به   نصف   أن   ميكن   ما   آخر اىل  "  خاطف   برق "
 أن   قبل حىت  ..  الم   كثيفت ىف    الرسالة   وتبعث ،  الوعي   هتز الىت  
  . املعلن   اطارها   داخل   نسجن   أو ،  رموزها   حدود اىل    نفيق 

 حشد   غيبة   طول   بعد نتلقى    الطليقة   الكتابة   ومبناسبة
، الرب   جاد   صديقنا   وثورة   واحتجاجات   ومشاريع   آمال   من   جديد 
 أبلغنا   فقد   ذلك   ومع   جديد   غري فاحملتوى  ،  دجدي   احلشد   أن   ورغم 
 وردودنا ،  مشاآساته اىل    اشتاقوا   أهنم اىل    القراء   من   آثري 
  . قدميا   جديدا   حوارا   فليكن ،  عليها 
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 الواقع   حول   عطية   رضا .  د الواعى    املتحمس   الشاب   ويكتب
 من   هناك   دام   ما ،  األمل على    نصر   جيعلنا   ما ،  مصر ىف  الثقاىف  
  . تفاصيل   من   حوله   خنتلف   قد   ما   رغم ،  هذا   آل يرى  

 ال الذى    البحر   ذلك "  حمفوظ   جنيب "ىف    جديد   من   لنقرأ   ونعود
 هو   متميز   حديث   عمل ىف  هى    املرة   هذه ىف    وقراءتنا ،  ينفد 
 بني   القتل  " وهو   نسبيا   حمدد   بعد   ومن ، " ليلة   ألف  لياىل "
  ". الدم   العبادة مقامى  

 وعدنا ىف العدد املاضى أن نواصل تكملة موضوع ماهية-
 زم بتحديد التتابع املنتظم، ونأملالوجدان، لكننا مل نلت

 .أن يتم اجلزء الثاىن ىف العدد القادم
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أتوىل ،  العدد   هذا   اعداد   وقت   الة   حترير   رئيس   تغيب   لظروف
 وتتجسد ،  اعداده   مسئولية  -  الة   جلنة   أعضاء زمالئى    مع  -
تنتمى   الة   هذه   أن وهى  ،  صعوبة   وتتشكل   هامة   حقيقة أمامى  
 هذه   شكلت ،  شخصيا   التحرير   لرئيس   رئيسيا   يكون   يكاد   بشكل 
 اخلاصة   العالقة ىل    أآدهتا   حني : واقلقتتىن ،  أمامى   ةصعوب   احلقيقة 
 وأآدها ، ) سواه   دون  ( التحرير   برئيس   الة   جلنة   تربط الىت  
 املاضية   األعداد   اصدار   أعباء   من العظمى    للغالبية   حتمله 
 األآرب   اجلزء   حيمل الذى    القراء   بريد   أآدها   آما ،  مجيعا   للمجلة 
 هذه   ان ، ) بذاته  ( التحرير   لرئيس   املوجه الشخصى    الطابع   منه 
 به   أمل   لو   التحرير   رئيس   أن  -  أآثر   بصراحة  -  معناها   احلقيقة 
ألى  -  اقتنع   لو   أو ،  اجلهد   هذا   بذل ىف    االستمرار   من   مينعه   ما 
 هذا ،  الصدور   عن   لتوقفت   الة   هذه   اصدار جدوى    بعدم  -  بسب 
ميكنىن   ال   الواقع؟   هذا على    اللوم   أوجه   ملن   ولكن ..  الواقع    هو 
حىت   الظلم   من   آنت   اذا   اال   التحرير   لرئيس   اللوم   هذا   أوجه   أن 
 أنه   آما ،  جبدواه   مقتنع   هو   اجتاه ىف    آبريا   جهدا   يبذل   من   أؤخذ 
 بل ،  مماثل   جهد   بذل ىف    املشارآة   من   أحدا   مينع   مل  -  للحقيقة 
 اعضاء لزمالئى    اللوم   أوجه   أن ميكنىن    ال   آما ،  الصحيح   هو   العكس 
 غري   جهد   من   يبذلون   ما لى ع   مشكورون   متطوعون   فهم ،  الة   جلنة 
  . يبذلوه   مل   ما على    ملومني 

 عامل   فالتحرير ،  لذلك   مياال   لست بأىن    أعرتف   نفسى؟   ألوم هل 
لغىت " ليست   أهنا   وأحس   الكتابة   أتقن   ال   وأنا ،  متاما على    غريب 
 حد اىل   -  والزلت ،  قريب   عهد اىل    آنت أىن    الواقع   بل ، " األصلية 
متيقن جبدوى الكتابة أصًال، وآثريُا ما اعتربها من   غري  -  آبري 

 جمدية   غري   تكن   وان   للمؤذن   عزاء   فيها : قبيل االذان ىف مالطة
-  ممكن   واخللق   االبداع   أن أقنعتىن  عملى    وطبيعة ،  له   للمؤذن 
أقنعتىن   ما   وآثريا ، )اهلندسى (عملى    جمال ىف   -أجدى    ونيك   وقد 
 العمل هى    أمنا   األفكار   أو   املثل   لنشر   الوحيدة   الطريقة   أن 
وزمالئى أبنائى    ابالغ   أستطيع   قد أنىن  مبعىن  ،  ذلك   أمكن   ما   هبا 
 استطعت  اىن  رؤية   من   كنوامت   اذا   بذاهتا   ومثل   بأفكار   رسالة 
 متكنوا   اذا   بذاهتا   ومثل   بأفكار   رسالة وزمالئى  أبنائى    ابالغ 
    تكلمت   مهما يصدقوىن    لن   وهم ،  اتباعها   استطعت أىن    رؤية   من 
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 استطعت   لو   فأنت ،  العملية   الرسالة   تلك   وصلتهم   اذا   اال
 من   وقدر   الشرف   من   بقدر  -  وظروفنا   منناز ىف   -  تعمل   أن   مثال 
 فقد  -  الصراط على  املشى    يشبه   ما   وهو  -  الوقت   نفس ىف    النجاح 
 فأنا   ذلك   من   وبالرغم .  ممكن   ذلك   أن :  فحواها   رسالة   أبلغت 
 ابالغه   أستطع   مل   ملا الداخلى    الضغط   يزداد   ، حني أحيانا   أآتب 
 األفكار   جتسيد   يستحيل   أو   الصعوبة   تزداد   حني   وذلك ،  عمليا 
 هذه   وجود   من   وبالرغم  -  األحيان   معظم ىف  أنىن  على  ،  واملثل 
 مسئولية   من   خوفا   الكتابة   أهتيب   االستحالة   وتلك   الصعوبة 
  . فكر   من   جتسيده   يستطاع   ال   ما   عبث   نم   اشفاقا   أو   الكلمة 

أنىن ،  العدد   هذا   اصدار   جتربة   وسط ىف    اآلن   أآتشف ولكنىن 
، التحرير   لرئيس  الشخصى   الة   انتماء   حلقيقة   تفهما   أآثر 
 ولكن ،  شخصى   ودافع   جهد   وراءه   يكون   وأن   البد   ناجح   اجناز فأى  
 مرحلة اىل    واالنتقال   الثبات   له   يراد   آان   اذا   االجناز   هذا 
حىت   ولكن ،  مجاعيا   شكال   يتخذ   أن   له   فالبد   الشخص   حدود تتخطى  
 يكون   أن :  لوجدناه  ( معناها   فحصنا   أننا   لو   اجلماعية   هذه 
 الة   وهذه ، ) اجلماعة   أفراد   من   لكل   اشخصي   مها   االجناز   هذا 
 حرصا   أآثر   اآلن وأجدىن  ،  نفسى   من   هامة   قطعة   متثل   ميالدها   منذ 
، االستمرار   هذا ىف    املشارآة ىف    رغبة   وأآثر   استمرارها على  
 الة   هذه   كونت   أن  -  الصعوبات   من   بالرغم  -  نستطيع   أن أمتىن  
  :  منا   لكل   شخصية 

  . وقراء   حمررين

 -2-  

 لسنة   الطوارئ   بقوانني   العمل   مد على    الشعب   جملس   وافق
 فيه   املعارضة   تشكل   ال   لس   طبيعية   نتيجة وهى  ،  أخرى   ونصف 
 بدورها   نتيجةال   وهذه ،  مؤثرا   وزنا )  األقل على    عدديا (
 بعملية   مباالة   وعدم ،  عجيبة   انتخابات   لقوانني   ضرورية   نتيجة 
 لالحباطات   نتيجة األخرى  وهى  ،  الناس   معظم   بني   االنتخاب 
 بررت   وقد ،  يتغري   لن   شيئا   بأن الضمىن    واالقتناع   املتتالية 
 ولن   مل   بأهنا  -أخرى    تربيرات   ضمن  -  االمتداد   هذا   احلكومة 
 اعتذار   وهو  ،) اللزوم   عند   اال (  القوانني   هذه   تستعمل 
: يقول   من   منطق   انه  ،) اللزوم (  ذلك   حيدد الذى    فمن ،  الغرابة 
 أن   لك   حيق   ال   ولكن ،  دائما   هبا   ضربك   استطيع   غليظة   عصا   هذه"
 ولن ،  قليلة   مرات   اال   ذلك   قبل   هبا   أضربك   مل   فأنا ،  تغضب 
 اللزوم   وعند  -أخرى    قليلة   مرات   اال   ذلك   بعد   هبا   أضربك 
 ولكن   االستخدام   مرات   بعدد   ليست   العربة   أن   والواقع ، " فقط 
 والنفاذية   السيولة   شديد   سائل   فاحلرية ،  ممكن   ذلك   أن   مببدأ 
  . صغري   ثقب أى    من   التسرب   له   ميكن 

 تعليق   ودون   باقتضاب )  القومية  ( الصحف ىف    اخلرب   نشر   وقد
 جترؤ   مل   آما ،  التأييد على    جترؤ   مل   األآثرية   ان   ويبدو ،  تقريبا 
 تعليقات   مع   اخلرب   نشر   فقد   املعارضة   صحف  ىف   أما ،  االعرتاض على  
 اهتماما   يثر   مل   األمر   أن األدهى    ولكن ،  تشنجية   محاسية   معظمها 
 الرغيف   بأسعار   االهتمام   دوامة   وسط )  الناس  ( بني   حقيقيا 
    معظم ىف    يتغلب   احلرية   من   اخلوف   أن   ويبدو ،  والسجائر   والزيت 
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 تعودنا   أن خيشى    ما   وأآثر ،  فيها   الرغبة على   -  األحيان
 رفعها   مت   ما   اذا حىت  ،  اليها   نسرتيح   جيعلنا   قد   القيود على  
  . موجودة   آأهنا   التصرف ىف    استمررنا )  ما   يوما (
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. د   مقالة   فهناك ،  العدد   هذا   من   آبريا   حيزا   الدين   يأخذ

) احلزين   املسلم   دليل  ( آتاب   حول   ومالحظات   خواطر " حمفوظ   رفعت 
الحدى   موضوعا   الكتاب   هذا   آان   وقد "  أمني   أمحد   حسني   للكاتب 
 ويتميز ،  الكتاب   مؤلف   حضرها   الثقافية   اجلمعية   ندوات 
 أحد   وهو ،  املسئول   اجلاد   واالجتهاد   اجلرأة   بني   باجلمع   الكتاب 
 حتاول الىت   -  الدينية   الكتب   طوفان   زمحة ىف   -  القليلة   الكتب 
 بالتحليل   رفعت .  د   ويتناول ،  الدين ىف  الفكرى    التجمد   زحزحة 
 ضرورةب وينادى    املعاصرة   الدينية   أزمتنا اىل    الكتاب   نظرة 
 عن   وصحية   صحيحة   مفاهيم   بتقبل   انفسنا   داخل   املغامرة"
 للتصوف   الكتاب   نظرة   بالتحليل   يتناول   آما ، " الدين 
 يراه   اذ   خمتلفة   زاوية   من   اليه   ينظر   ولكنه ،  االسالمى 
 وامكانات   طاقات   يطلق آلى    آيان ىف    الدين   مع   متكامال"
 بالتحليل   يتناول   آما "  املتعددة البشرى    الوجود   وآيانات 
 حاجة   ومشكلة " الكتاب   أظهرها   آما   الصاحلني   اهللا   أولياء   ظاهرة 
 ويطالب "  اهللا   وبني   بينه   الوساطة   لوجود   النفسية   االنسان 
  . ظاهرةال   هذه ىف    التعمق   من   باملزيد 

 وعود " آتاب   من   مقتطفا   فيتناول )  واملوقف   املقتطف  ( أما
، االسالم   اعتنق الذى  "  جارودى   روجيه   املفكر   للفيلسوف   االسالم 
 بني   التباين   شديدة   فعل   ردود   من   لالسالم   اعتناقه   أثاره   وما 
 السالم   املختلفة   للنظرات   املوقف   ، ويعرض املسلمني   طوائف   خمتلف 
 احلل   مرحلة"جارودى    اسالم يتخطى    أن   ميكن   حد أى  واىل  : جارودى 
 من   وحيذر "  اجلمعى احلضارى    البديل   مرحلة"اىل  "  الفردى الفىن  
 أزمة ىل ا   االشارة اىل    يتطرق   مث ،  االسالم   هلذا السطحى  املعىن    أخذ 
، البدائل   فشل   بعد "  االسالمى   احلل"ىف    واألمل   املعاصر   االنسان 
  . عليها   جييب   مما   أآثر   التساؤالت   من   ويفتح 

 وراء   عما   التساؤل   فتثري "  والتقدم . .  الدين " مقالة   أما
اىل   وتشري ،  قصىاأل   الشرق   وشعوب   لليابانيني   السريع   التقدم 
 مث ،  الشعوب   هلذه   الروحية   األصول   وبني   التقدم   هذا   بني   الرابطة 
 لنا   حدث الذى    وما ،  حالنا   عن   التساؤل   اثارة اىل    تستطرد 
 بظاهرة   عالقة   لذلك   وهل ، " للناس   أخرجت   أمة   خري " آنا   أن   بعد 
 هل . .  تساؤال   تطرح   مث ، " جمتمعنا ىف    احلياة   عن   ينالد   فصل"
  . ؟ ... فرصة   أمامنا 

 يشري ،  الة   من   الكبري   احليز   هلذا ) الديىن   الفكر  ( شغل   ان
 من   ينشر   ما   ندرة   من   بالرغم   املتعاظمة   الدين   أمهية اىل  
، حمزن   وضع الديىن    الفكر   فوضع ،  املتجدد   األصيل الديىن    الفكر 
 املوضوعات   عن   خيرج   ال   حاليا   الدين ىف    يكتب   ما   وأغلب 
 السلف   سرية   أو   العبادات   عن ،  سلفا   املعروفة   التقليدية 
 ما   أما ،  احملفوظة   الروتينية   املواعظ   أو   ومآثرهم   الصاحل 
ىف   قسرا   الدين   ادخال   حماولة   عن   خيرج   ال   فهو   األمر   من   ستجدا 
    والعلم   الدين   بني "  العالقات   لتطبيع " حماولة   أو ،  املنطق   ثوب 
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 اثبات   من  -  سائد   هو   ملا   طبقا  -  جيد   ما   غري   هذا ،  احلديث
 هذه   خارج   اخلوض   أما ،  العكس   أو   الدين   من   االشرتاآية   أن 
 الدين ىف    نكتب   اذ   وحنن ،  الشوك على  املشى    يشبه   فهو   احلدود 
 اخلوف   طرح   مع ،  املسئول   املتجدد   األصيل الديىن    الفكر اىل    وندعو 
 املثل نعطى    أن   العدد   هذا ىف    حاولنا   فقد ، ) متجدد  ( آلمة   من 
، هبا   لنفكر   عقوال   لنا   اهللا   خلق   فقد ،  نعنيه الذى    الفكر   لكلذ 
 ما   لنجتهد   فطرته على    وفطرنا   االختيار   حرية   ووهبنا 
 قدر   حاولنا   أننا   فعذرنا   أخطأنا   أو   نسينا   ان   أما ،  أمكننا 
  . رحيم   غفور   سبحانه   وأنه ،  جهدنا 

 خليل   وفاء   هو   فها ،  احليوية   طابع   األساطري   موضوع   ذيتخ
 حملة  ( حمفوظ   رفعت .  د   لــ   سابق   عدد ىف    مقال على    لتعليق   ينشط 
 خليل   ووفاء ،  وفاء   تعليق على    رفعت .  ويرد ، ) األسطورة   عن 
 من   فبالرغم .  اهلجوم   عند   املميز   طابعه   له   للمجلة   قدمي   صديق 
 أن   اال ، "بشئ   منهما   ليس " بأنه   رفعت .  د   لــ   وفاء   تأآيد 
 يبدو أشبه ما يكون باحملاآمة التفصيلية وفاء   تعليق 

 خط على    حيتو   مل   أنه   من القاسية، ومع حتفظى على تعليق وفاء 
 نقاط على    اهلجوم   أسلوب   الوقت   معظم ىف    اختذ   بل ،  واضح فكرى  
 أن   اال ، ) آيت  ...  آيت   تذآر   مل   ملاذا : ( طريقة على    منفصلة 
-  واجليدة   اجلديدة   من األفكار   العديد على    احتوت   املقالة 
على   اضواء   وتتسلط رؤى    ذلك   خالل   من   فتتضح  -  أيضا   والغريبة 
 ربط   ذلك   ومن ،  االنسانية   النفس   نشاط   من   اهلام   اجلانب   ذلك 
 باألدب   اجلنون  -  امسها   ذآر   بأدبية   مستشهدا  -  وفاء 
 تفسري   ان   ويتضح ،  بالفيلسوف   انون   ومقارنة ،  وبالفلسفة 
 تعجب   أن   اال   متلك   ال   أنك   اال ، ) آخر  ( تفسري   هو   للجنون   وفاء 
) التعريف  ( هذا   فرض   مث ،  باجلنون   واع فكرى    نشاط أى    لتسمية 
 يرد ،  النظر   اعادة اىل    دائما   حمتاج   األمر   لكن ،  احملاورة على  
األسطورى   التفكري   أمهية على    مؤآدا   النربة هادئ    ردا   رفعت .  د 
 النفسية   الكيانات   من "  نفسى   آيان " أو "  خمى   آتنظيم"
 الزال   املوضوع   هذا ىف    احلوار   أن   وأظن ،  االنسان   داخل   املتعددة 
  .. حماور؟   من   فهل  -  مفتوحا 

 يرتبط   ال   أدبيا   ملحقا   حنذف   بأن   ألنفسنا   مسحنا   وقد
 لنا   يسمح   أن   ونأمل ،  أعمق   أبعاد   من   اال األصلى    باملوضوع 
  . الحق   عدد ىف    مستقبال   بنشره   الكاتب 

 جديدة   جتربة ىف  الرخاوى  حييى  .  د على    العدد   هذا ىف    نتعرف
 خبفة   يتميز   واملوضوع ، ) والطريق . .  الناس (هى    وللمجلة   له 
 الوقت   نفس ىف    آان   وان ،  الرحالت   ألدب   يزاملم   والتشويق   الروح 
 ذات   املوضوعات اىل    السلس   واالستطراد   العميق   بالتحليل   غنيا 
 شديد   يكون   أن الرخاوى  حييى    استطاع   فقد ،  اجلادة   األمهية 
 واعية   بتلقائية   اليه   نقل   حني القارئ    نفس اىل    القرب 
 ال   والقارئ ،  ذآى   ملسافر   بسيطة   أحداث   عن   الدقيقة   االنطباعات 
 املسئول   لذلك   واملشارآة   احلميمة   بالصداقة   الشعور   اال   يستطيع 
 يكتم   اال أن   يستطيع   وال ،  الغربة   بالد ىف    مغامرة   أسرة   عن 
، اجلبلية   عرب املنطقة   حلافلته   دتهدقيا   عن   عليه   قلقا   أنفاسه 
    يستحق والذى  العربية   بالقومية   فرحا   معه   يصفق   أن   واال 
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على )  الناس  ( تقدمي   هو )  والطريق . .  الناس (ىف    املالحظة
، باألماآن   من االهتمام   أآثر   باالنسان   االهتمام أى  )  الطريق (
 علم ىف  االنساىن    اجتاهه   يربز   أن   اال وى الرخا حييى  .  د   يستطع   ومل 
 أن حىت    للنفس   الدقيقة   اخللجات   وعرض النفسى    والعالج   النفس 
من   الكبرية   الطائفة   تلك   مع   والصداقة   بالتآلف   ليحس القارئ  

)phobia (...  مبقطع   منها   آل ينتهى  الىت    النفسية   األمراض
، والضيقة ،  املرتفعة   األماآن   من   اخلوف   عصاب   ضمنها   يدخل والىت  
 والداخلة ). .  يبدو   ما على   ( األشياء   مجيع   ومن . .  واملتسعة 
  . آبشر   مجيعا   نفوسنا   ترآيب ىف  بأخرى    أو   بدرجة   بالضرورة 

 العلمية   املادة   من "  الكاىف   القدر"ىف    النقص   والزال
 يفرضها الىت    والتحفظات   الشروط   أن   ويبدو ،  مستمرا   للمجلة 
هى   فيها   للنشر   القابلة   العلمية   املادة على    الة "  خط"
 أهنا   اال "  ثقافية   علمية " تكن   وان   الة   فهذه ،  ذلك ىف    السبب 
 تكتب   يسرية .  د هى    ها   ولكن ،  األوىل   بالدرجة "  انسانية"
 االنسان   اآتشاف   عن   تارخيية   رحلة وهى  ، " املخ   استكشاف   رحلة"
 شديد   عضو   واملخ ،  االنساىن   للمخ   املختلفة   املناطق   لوظائف 
 يةالتشرحي   الرحالت   هذه   فمثل   لذا ،  للخيال   واالثارة   اجلاذبية 
، للقارئ   الكبري   اجلذب   ذات   العلمية   االت ىف    مفضلة   مادة   تعترب 
 أو  ( احللم   روعة :  عن   جديدة   أبعادا   تضيف   يسرية .  د   أن   اال 
 حتت   النفسية   األمراض   أسباب   اآتشاف   يتم   بأن )  الوهم 
 اجلزئيات   اآتشاف على  العلمى    حثالب   قدرة   وعن ،  امليكروسكوب 
 يعمل الىت    الطريقة   الدراك   اجلزئيات   هذه   جتميع   ازاء   والصعوبة 
-  املباشر )  احلدس  ( قيمة   عن   وتتساءل ،  متكامل   آنظام   املخ   هبا 
 أهنا   شك   وال ،  العلمية   املسائل ىف    والتجريب   املالحظة   دون 
  . والتحليل   املناقشة   من   املزيد اىل    حتتاج   هامة   تساؤالت 

 األمل على    لنصحو "  التفاصيل   غيبوبة ىف  " وفاء ،  وتغرقنا
 الضحكات   رغم ،  البطئ   املوت على    فينا   احلياة   رغبة   تتغلب   أن 
  . الساخرة 

 والكتابة   الشعر   من   العدد   هذا ىف    ما على    أعلق   لن
" رشوان فتحى  " و "  عزيز   حافظ " و "  زرزور   أمحد " لــ   الطليقة 
 حممود   حممد " و "  العرب   عز   ناهد " لــ   القصرية   القصة   أو 
 هلذه   يرد الذى    املتميز   األدب   بأن   اال "  زرد   السيد " و "  عثمان 
 الشعر   بني   الفاصلة   احلواجز   وبأن ،  بالفخر   نشعر   ناجيعل   الة 
 تسميته   ميكن   وما   القصرية   القصة   وبني ،  الطليقة   والكتابة 
 تكاد   أصبحت   قد "  القصرية   الرقصة " أو "  القصرية   بالصرخة"
 وأطر   قوالب  ىف   بالوضع "  اجلودة " مقياس   وبأن ،  تبني   ال   أحيانا 
  . عادل   غري   مقياس   هو   حمددة 
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 من   حيذر   الينا   يرسل "  عثمان   حممود   حممد) " الكاتب (القارئ 
على تطغى    أن وخيشى    للمجلة   حدثت الىت    األدبية "  االنفراجة"
 هذه   أعضاء   أحد   بأنه   علما ،  للمجلة " التطورى " الطابع 
 أسأله   وأنا ،  العدد   هبذا   املنشورة   اجلميلة   بقصته   االنفراجة 

    ال   آوهنما   مع   االجتاه   نفس اىل    متجهان   اخلطان   يكون   أن   ميكن   هل 
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 عن   الفتاح   عبد   حممد .  م   مقالة على    منه   وتعليقا ،  يلتقيان
 اهلزمية   من   آخر   نوع   من "  الطيبة   النوايا"حاملى    حيذر   ك .  حنا 
  ". املعايري   فقدان " يسميه 

 العدد   هبذا   املنشور   شعره   مع   فريسل   زرزور   أمحد   الشاعر   أما
 وبعض ،  للمجلة   واملؤازرة   والصداقة   التأييد   مشاعر   من   فيضا 
 جنيب   مثل  ( بالكبار   الكبري   االهتمام   استبدال   منها   االقرتاحات 
 دراسة   عدد   آل ىف    هناك   تكون   وأن   بالشباب   باالهتمام )  حمفوظ 
حييى .  د   االقرتاح   هذا   لتنفيذ   ويرشح ،  السابق   العدد ىف    نشر   ملا 
 املصرية   الثقافية   االت   وتقييم   نقد   منا   يطلب   آما ،  الرخاوى 
تارخيى   آحدث   االيرانية   الثورة   أمهية اىل    يشري   آما ،  جلتنامب 
ثقاىف " حوار   عقد   ويقرتح ،  اهتمام   من   يستحقه   ما   ينل   مل   ضخم 
 وسوف   مجيعها   مفيدة   اقرتاحات وهى  . .  املوضوع   هذا   حول "  فكرى 
 الندوات   مجاعة على  "  رانيةاالي   الثورة " موضوع   اقرتاح   يطرح 
 حمرروها   الة   هذه   بأن   زرزور   الصديق   أذآر ولكنىن  ،  الثقافية 
 هذه   بعض   بتنفيذ   يبادر   ال   فلماذا ،  قرائها   بعض   هم 
 هو   أرسلها الىت    اجنيدة   املادة   تنشر   مل   ملن   عذرنا   االقرتاحات؟ 
ىف   أحيانا   واحلرية ،  اجليد   متييز   عن  -  أحيانا  -  القصور 
  . املساحة   ضيق   مع )  اجليد  ( و )  اجليد  ( بني   االختيار 

 عادل   إبراهيم
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مل تكن مثة خطة مخسية، لكننا أآملنا مخس سنوات،وهذا هو
 :العدد األول للسنة السادسة، حقيقة وفعال

 .؟ وآيف؟.........فاىل مىت

وىف مناقشة ساخنة حول ذلك ومثله، ومن هو قارئنا؟
  واىل أين؟ وملاذا نستمر؟،

نا نتحسس، فأخذ"جمرد االستمرار" تبينا خطورة أن حنرص على
آالعادة حجم دورنا احملدود، لنتبني أننا مدينون لقرائنا األلف

 فهم الذين أعطوا لكلمتنا معىن، وهم الذين صربوا بكل شئ،
ويصربون علينا اذا تأخرنا أو شططنا، وهم الذين يستقبلوننا
بتسامح وتفهم، وهم الذين ينتظرون صدورنا بلهفة وأمل،

 .و التوقف أو اليأسوخيافون علينا من الرتدد أ

 .ولكن، من هم على وجه التحديد؟

آان من الصعب أن نرد على هذا السؤال بالدقة املناسبة،
"ال قارئ" ففضلنا أن نبدأ بالعكس، فنحاول حتديد من هو 

هذه الة؟ وذلك حىت ال نستدرج بالقصور الذاتى ىف االستمرار،
 .ناجمرد االستمرار، فنجد أنفسنا نكتب لغري قارئ

 :فنحن نتصور أن قارئنا

 ليس هو الطبيب النفسى التقليدى الذى جياهد ان يؤآد-1
صفته الطبية بالتشبه بزمالئه األطباء ىف الفروع األخرى،
الفروع األآثر حتديدا واألسرع نتيجة، ذلك الطبيب الذى
يكتفى بأن يشخص ويعطى الدواء، ذلك أننا نتصور أن مثل

"ال : يشغل حيزا من وعيه اآلىنهذا الطبيب الفاضل ال 
، وهو ميارس عمله اليومى ىف اتقان"التطور" وال " االنسان

مناسب ولكنه اليربطه بالضرورة مبأزق النمو الراهن
للبشرية، وهتديد االنقراض، األمر الذى نتصور أنه مهنا

والذى نتصور أيضا أنه ان شغل مثل. األول ورمبا األخري
 فانه يشغله آنوع من الرتويج"العملى"هذا الزميل 

العقلى ارد ىف أوقات فراغه، مبا ال يرتبط بامتحانات
 .وجوده اليومى ىف مهنته وحوهلا
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 وليس هو األآادميى الذى حيجب بكلتا يديه على عينيه-2
جزئيات" متانة"ليظل مطمئنا اىل" ما عدا ذلك"آل

 ".األآيدة" معلوماته 

حني يفك شفرة وليس هو احمللل النفسى الذى يطمئن أآثر -3
التفسريات الفرويدية الثابتة، وحىت الذى" آود" النفس ب

حيلل األدب بالبحث عن عقد مشهورة ىف الفكر التحليلى
 .الراسخ

 وليس هو املثقف ذو القبعة املرتفعة، الذى يعامل-4
الكلمة بعطف متعال، يرصها جبوار رصيده املتزايد من

واملعلومات املوسوعية،الكلمات اجلميلة، واألفكار اجليدة، 
 .دمتم........... مث

 وليس هو املتحمس السياسى، اليسارى خاصة، واليميىن-5
أحيانا، الذى ينتظر منا أن ندعم موقفه السياسى

 أو أدب ملتزم يطمئنه على صالبة ،"علمية"بشهادة 
 ".ىف خدمته "عقيدته، وأننا 

م الليس هؤالء قراءنا، ولكن هذا ال يعىن أهن... ال
يقرؤوننا، أو أننا النشكر آال منهم اذا تفضل بقراءتنا
شكرا جزيال وزيادة، بل أننا أحوج ما نكون اىل رأيهم

بعضهم.... ونقدهم وحىت رفضهم ليكون حوارا آما نأمل دائما
يقرؤنا من باب حب االستطالع، والبعض من باب زآاة العقل

بناءأ" الثقافة، أو بعض " مساآني" علينا بصفتنا
 والبعض من باب التعلق مبا يكره، والبعض من باب ،"سبيلها

 قوة مؤثرة- القدر اهللا -الوقاية خوفا من أن تكون لنا 
مغرية، وآل هؤالء أصحاب فضل ىف استمرارنا بشكل أو بآخر،
لكننا أبدا ال ننسى أهنم ليسوا هم من خناطب ابتداء وأساسا،

تنا مبا يرضيهم وجيذهبمحبيث ال يصح أن نتعمد أن نلون ماد
لنحصل على تأييدهم أو تصفيقهم او ترحيبهم او حىت

 . فاذا آان األمر آذلك، فلمن نكتب؟ ومن يقرؤنا ؟ توقيعهم

من يقرؤنا، فال ميكن أن نرد عليه بغري: أما عن سؤال
استطالع آاف، وبريد وافر، وقد اقتطفنا من بعض اخلطابات ىف

عامل قرائنا، اال أن هذا يستحيلأعداد سابقة بعض ما حيدد م
ان يكفى، ومع ذلك فنقتطف هذه املرة من ثالثة خطابات
وصلتنا من قراء سبق أن تفضلوا باالسهام ىف الكتابة والنقد

 :ىف بعض أعدادنا السالفة

 :ثالث رسائل، وقراءة سريعة ىف عمل واعد
 :الرسالة األوىل من الدآتور نعيم عطية يقول فيها) أ(

ا طويال هذه املرة صدور العدد األخري من جملتكمانتظرن
 )االنسان والتطور(الغراء

وأمتىن أن يكون املانع خريا آما يقولون، وسوف يكون من
احملزن حقا أن تتعثر أو تتوقف جملتكم بعد أن شقت طريقها
وأثبتت وجودها، ومتيزت بشخصيتها على النحو الذى ألفه

ورا ال ميكن أن تؤديه جملةان جملتكم تؤدى د. فيها القراء
 ".ثقافية أدبية أخرى
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وسيادته يؤآد بوجه خاص على دور بعض صفحات جملتنا ىف
تعزز وتقوى تيار األدب النفسى، وترد اليه اعتباره" أهنا 

اال أننا نعتز" وخباصة ىف وجه تيار األدب االجتماعى واجلمعى 
 وهذا احلس النقدى بشهادة هذا العقل الدقيق الرفيع،

 حىت لو مل نكن نؤدىمتميزا،" ما" ن لنا دورا بأالرائق، 
 . هذا الذى يؤآده لنا أو يدعونا اليه

 اما الرسالة الثانية فهى من الدآتور رضا عطية،) ب(
 وآان جمملها تعقيبا على مقاله الذى سبق ان نشرناه له،
وأسعد ما أسعدنا ىف هذا اخلطاب هو أنه ــ بعد شكرنا على نشر

ــ ذهب ينقد ما آتبه هو نفسه بشجاعة وآأنه" هكذا " مقاله 
قارئ غريب عن الكاتب، يقرأ نفسه أشد ما تكون األمانة، وهو
يتعرف على نفسه من خالل ما نشر له، فيذهب يعيد ترتيب ما

فالبد من الرتيب الذى ساعدىن النشر على".... آتب الحقا 
وردودولذا فالنشر اآتشافه، او اآتشاف اضطرابه بالنسبة ىل، 

الفعل مها أآرب مؤدب لتالميذ الثقافة مبا يعنيه من مسئولية ال
 ".واألدارج  تتاآد ضرورهتا والكالم خزين الورق

وهذا هو بعض ما يشرفنا فيما ننشر، ومايؤآد وظيفتنا
املتميزة ىف أننا تالميذ الثقافة على أرض الواقع، الأآثر

د، آما ال يفيدناوالأقل، وأنه ال يفيدنا آثريا أن حنفظ ونرد
أن نفكر وخنتزن وننغلق ونتصور، ولكننا نعيش ونستفيد

فنتعلم) بضم النون( وتزداد مسئوليتنا بأن ننشر فنمتحن
ونرتاجع أو نعيد النظر، فننمو سويا، وهذه الروح ختتلف مجلة

بكل ما آتب..... وتفصيال عن الشائع من متسك آل آاتب
 :ول يق- مثال -ويكتب، فكاتبنا هنا 

انىن أعرتف بأنىن أعطيت امهية بالغة ملسألة األفكار"
 رمبا تفوق حجمها ىف التأثري ىف الواقع، رمبا ألن-والوعى 

 ".شيئا من ذلك يتعلق بتكويىن وعالقىت اخلاصة باألفكار 

 :مث يقول أيضا
 أنه الميكن، ومل- عن جهل مىن بذلك -انىن أغفلت ".... 

ا معينا أنه آاتب واقعى أوميكن حىت اآلن أن نصف آاتب
 "اخل، اال فيما ندر........ اشرتاآى أو وجودى

ان لنا احلق أن نفخر بأن احلاحنا على احلوار قد وصل
بأمانه اىل أن حياور آاتبنا نفسه، فيجد الشجاعة ألن يتأىن

  نواآبه باحرتام- قراءه -ويتعلم مث ينطلق ليعود وحنن 
ىف املوافقة على نشر أفكارهمتزايد، ومع أن الكاتب تردد 

 اخلاصة هذه الىت عهد هبا ألينا ىف خطابه حني قال

 خجال بالطبع-وآمل يا سيدى أال ينشر ذلك الذى قلته "...
مع ذلك يعود ثانية بكل"  ورمبا ألن أيا منها ال يفيد القارئ-

ليكن لك التقدير ىف... أو" شجاعة ليفوضنا ىف النشر قائال
- مع اعتذارنا الودود -، وقد راينا " عدمهمسألة النشر أو

- خاصة مع اخلجل الشريف الواعى -أن تقديرنا هو أن النشر 
وإال فكيف نكون. هو األقرب اىل طبيعتنا واألنسب لرسالتنا

 ".اهلجاء والفخر "متميزين بعيدين عن حوار
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وىف آخر حلظة يصلنا مقال قصري حول نفس املوضوع يعد حبوار
ب حممد حممود عثمان وهو يكشف عنطيب، فنفرح بالصديق األدي

مساهم واع متواضع ىف تناوله موضوع أزمة الثقافة
 ".بارهاصات غري متفائلة "

أما الرسالة الثالثة، فهى تقدمي موعة قصص قصرية،) ج(
 صدرت مؤخرا ىف سلسلة

. تأليف د "خريف األزهار احلجرية"باسم " آتاب املواهب"
ط من آاتب شديد الصدق مرهفماهر شفيق فريد، وبتواضع مفر

 أن وجدهتا-يسعدىن ان تكتب عنها " احلس جاء ىف الرسالة
ولو تعليقا قصريا ىف" االنسان والتطور"  ىف -جديرة بذلك 

 "اخل...مقدمة عدد يناير

من قارئ" ثقة أخرى" ونشعر أن هذا الطلب الكرمي هو
صريح أمني، مل يتوان ىف نقدنا بكل الكراهية البناءة،
ونشرنا له صدقه هذا، واجتهدنا ىف أال نسرتضيه وال نرفضه، بل

 اآثر من احرتامنا ملصفق- مع االختالف -احرتمنا آل ما قال 
:تابع، أو رافض صامت تعاليا وامهاال، واستجابة ملطلبه نقول

هى جهد ابداعى متميز حيتاج اىل دراسة مطولة ىف مقالة:نعم
ىف تقدميها قد يقلل من شأهناآاملة، وبالتاىل فان أى اجياز 

أآثر مما يعرف هبا، ومع ذلك فقد أثارت هذه اموعة عدة
قضايا جيدر االشارة اليها حىت تكون حتت مسع وبصر من يتفضل من
النقاد أو القراء بدراستها او التعليق عليها ىف جملتنا أو

حتت مسع وبصر آاتبها وقارئها العادى. غريها، وأهم من ذلك
 .أوال وأخريا

 :هذا العدد

ويأتى هذا العدد خليقا باملناسبة، فيضم من تنويعات
املواضيع ما يكاد يغطى أغلب املساحة الىت ىف تغطيتها فيتقدم

االنسان"ام هو لنا الدآتور رفعت حمفوظ بعرض سريع لكتاب ه
ملؤلفه الطبيب النفسى ارى بنديكت، ولكنه ال يوجز" واجلنون

ويقتطف بقدر ما يقارن ويستلهم، فنجد اتفاقا هاما وذا
داللة بني هذا املنطلق العالجى االنساىن ىف خربة مصرية موازية
هلذه اخلربة األجنبية رغم اختالف الظروف، وعلى الرغم مما

بنديكت حيث بلغىن أنه اعتزل جمال الطب. د انتهت اليه خربة
النفسى أصال ليعمل ىف جمال الثقافة واالعالم، وعلى الرغم مما
يكتنف اخلربة املصرية املقابلة من صعوبات، فان املقال يفتح
باب أمل ال ميكن أغالقه متاما وأبدا، ويشري اىل اجتاه خليق

ى حقه بقدربالرعاية والنماء، يعيد للمريض النفسى والعقل
 .ما يلقى عليه مسئوليته ىف مسريتى العالج واملرض مجيعا

ويواصل وفاء خليل حديثه، وان آان بلغة شعرية طليقة،
-ختتلف عن مقاله السابق ىف حواره األسطورة، وجدير بالذآر 

 أن هذا املقال آان جزءًا ال يتجزأ-رغم هذا االختالف الواضح 
لربط بينهما غري واضح أومن املقال السابق، ورغم أن ا

 البد وأن يلتقطه القارئ األديب-مباشر، إال أن عمقا بذاته 
  ولعلنا - هو الذى جعل الكاتب يقدم اجلزئني ىف مقال واحد -
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ال نكون قد حرمناه وحرمنا القارئ من حتسس هذه الوصلة
 .اخلفية هبذا التجزئ على عددين

مقتطف وموقف،: ويظهر باب جديد ليلحق ببابنا الثابت
 ،"وموال ....مثل"نسميه و

نرجو أن حنقق هبذا"وآما ورد ىف تقدمي هذا الباب من أننا 
وما هو" علم نفس" الباب اجلديد أملنا ىف نفرق بني ماهو

 حيث ميكن أن هنتدى من اعادة النظر ىف ،"علم بالنفس"
اىل أن نتعرف أآثر فأآثر على" مواويلنا"و" امثالنا"

معنا والبشر عامة، وذلك من خاللماهيتنا، بل على بعض ما جي
احرتام احلدس الشعىب واحلكمة السائرة وحماولة تفسريها
ومعايشتهما بقدر املستطاع، ويفتح هذا الباب هذه املرة

 ".وآيف؟ .... من؟:واحلاجة اىل الكبري.... االعتمادية" مسألة

سيد حفظى والفنان عصمت. ويدور حوار هذا العدد بني د
اخال مع رئيس التحرير، فنأمل ىف لغة جادةداوستاشى متد

جديدة، بني متذوق و مبدع، تضيف اىل أجبديتنا الفنية احملدودة
 .ما نستطيع به التذوق األعمق والدفع االبداعى املتواصل

ويغلب" الناس والطريق" ويواصل آاتب الرحلة تأمالته ىف
رجحعلى احلديث رحلة الداخل من خالل االسرتسال احلر الذى ي

 .....وعلى الطريق" الناس" جرعة السرية الذاتية على 

 .وننتظر ماذا ستتفتق عنه التجربة

**** 
ويتواصل عطاء املبدعني، أآرم الضيوف، من قصص واشعار،
المنلك هلا تقدميا، وامنا نأمل من خالهلا ما ميكن أن تعطيه، مع

نااالعتذار الضرورى ملن يرسل الينا فال ننشر له، رمبا ألن
أقل من أن نقدره آما سبق أن نبهنا، أو ألننا حنتاج اليه
بشكل آخر، ولكن املؤآد أننا لن نستطيع أن نستغىن عنه
أبدا، ولعله يصرب علينا حىت نلتقى بالنشر أو بدونه وال

 .حيرمنا من االحتجاج والتوجيه

للزميل حممد فتحى عبد الفتاح قد حتتاج" اخلفري" وقصة
وترمجتها الدقيقة) 1973(يث تاريخ آتابتهالوقفة خاصة من ح

لواقع حى متاما، مث فتحها مللفات غاية ىف األمهية حول السد
 .العاىل واالنسان املصرى احلقيقى ببساطته وعناده مجيعا

 :عودة اىل البحث عن قارئنا

أنىن" اخلاصة" مث انتبهت وأنا أآاد أختتم هذه االفتتاحية
م، رغم أهنم بعض قرائنا فيماحتدثت عن الذين ال نكتب هل

ومل أحتدث عن قارئنا، آما نأمل، وهذا يعىن" ال قارئ" أمسيته
 ".ملن نكتب ؟" اىن مل أحب على سؤال 

 حنن ال نعرف قارئنا- وآما سبق أن نوهت -ابتداء 
حتديدا، ولعله يتفضل بتعريفنا بنفسه اآثر فأآثر، لكننا

 :نرجح أنه أحد هؤالء
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ط هلا شكال مسبقا، فيجد فينا واحد حيب املعرفة، وال يشرت-1
 .بعض ذلك مما حناوله

 وواحد يكتشف عمق حماولة الصدق ىف اجلرأة على التفكري-2
 على أن- هبذه الطريقة -دون احنياز، فتشجعه آتاباتنا 

يفكر لنفسه بنفسه، دون خوف من جنون أو مسارعة اىل
 .االنضواء حتت فكر جاهز، حىت لو بدا ثوريا

أال ننحاز، فيطمئن: قط حماولتنا املوضوعية وواحد يلت-3
 .اىل امكانية التفكري معنا دون تشنج أو هوى جامح

 وواحد يلتقط قد ضاق من األمساء الكبرية وأألرقام-4
الكثرية الىت مل تزده معرفة عن نفسه بل جعلته حتت رمحتها

 بال وجه حق فوجد فينا بابا ملا يريد غري هذا 

صدفة ويصرب علينا قليال أو آثريا وواحد يقرؤنا بال-5
 ليصحبنا أو يرفضنا بعد قليل أوآثري

 وواحد يأمل فينا عالجا أو وقاية، فال جيد اال حتريكا-6
-وحتريضا، فريفضنا، ولكنه يعود ليجد أن احلرآة ىف اجتاه 

 . هى خري من سكون ىف غري اجتاه مهما طمأن-مهما قلقلت 

 . ال نعرفهم لبية، وهم األغ  مرة أخرى،-والباقى 

 :وبعـد

فها حنن نبدأ سنة جديدة قدمية، اذ ال جند فيها من جدة اال
االستمرار وهو ىف ذاته ليس شيئا، آما جند آل القوى القدمية
مرتبصة، بل متزايدة القوة واالحاطة والوصاية، وهبذه

 املناسبة،

النفس" فالبد أن نرحب مبجلة جديدة صدرت حتت اسم
كننا أمانة وصدقا جند أنفسنا حمرجني من تطورول" املطمئنة

خشية أن يصبح الدين االسالمى خاصة وسيلة اىل" هذا األمر"
 وخناف أن يصبح الدين اآلسالمى خاصة وسيلة اىل ماهو دونه،

هى الفتة تلصق على" اسالمى" ما هو دونه، وخناف أن تظل صفة
مي ابداعالبنوك والطب وبعض العلوم دون التزام جوهرى بتقد

من فوائد ىف( فطرى امياىن خالق، فتمارس آل املمارسات القدمية
حتت اسم اسالمى ال يقدم وال يؤخر اال) البنوك وعقاقري ىف الطب

أنه حيرج االسالم بقدر فشل أو جناح من اختذه عنوانا ملمارسته،
 حممد حممود عثمان اىل احتمال أن ننزلق حنن- أيضا –وينبهنا 

ىل مثل ذلك بعد أن خاف من جرعة احلديث عن الدين ا- أيضا -
ونشري" جماراة ملا هو مستحدث" ىف العدد السابق أن تكون 

اليه أن يرجع اىل العدد األول منذ مخس سنوات، وسيجدنا أآثر
ال أنفسنا وال غرينا ولسوف. حذرا منه، وها حنن أوالء ال ننسى

دة، وآل حماولةومع ذلك فكل آلمة جدييعيننا بيقظته حتما، 
مهما بلغت جديدة تتطلب منا الرتحيب واألمل ىف حوار، 

 ولكن واجبا علينا ميلى أن حندز من الفرحة هبذا خماوفنا،
 حىت ال نواجه بعد قليل ،"الطب النفسى االسالمى" االجتاه 

بالطب النفسى املسيحى، والطب النفسى اليهودى والطب
ة، وتأمال، وجتاوزا، وسكينةالنفسى البوذى، لتكن مثة طمأنين

 تتغمد آل قلب مؤمن، وتقيه شر نفسه، وشر الوسواس اخلناس، 
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وشر املرض، ولكن ما لزوم أن تلحق صفة آل دين بفرع من
 Cosmicفروع الطب، ان هارمونية اإلميان، وأيض الكون 

metabolism والتجاوز عرب الذات الفردية، آلها من مؤشرات
القيم االميانية العامةالنمو البشرى، اال أن اختزال هذه 

اىل ممارسات طبية حمدودة هو اخلطر الذى نبهنا اليه منذ
 .العدد األول لصدور هذه الة

بل اإلنسان على نفسه" و.... ومرة اخرى، مرحبا وأهال
  "ألقى معاذيرهبصرية، ولو 

 صدق ربنا العظيم

 فضلنا ان نفصل هذا التنويه هبذا العمل ىف ملحق-1 
مستقل هبذه االفتتاحية، وآان جزءا منها ىف املسودة، وامللحق

 تفصيال من هذه االشارة العابرةأقل من املقال النقدى وأآثر
ما يعرب عن تقديرنا" هكذا"  لكننا وجدنا ىف اثباته -

 .وشكرنا معا

 : العدد األول الد األول1980يناير  -
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א  1985א

−1985   

 من   ودرجة .  تتحرك   عقول .  حتما   يتزايد   أمل   هناك .  نعم
  . هللا   فاحلمد .  والرد   باألخذ   تعد   السماح 

- 1 - 
 من   أآثر  50  العدد   تضمن :  عثمان   مودحم   حممد   الصديق   يقول

 يفهم   أال آمتىن    عامة   الة   بأهداف وملعرفىت  ،  الدين   عن   موضوع 
 ملا   جماراة   أو ديىن  "  بوظ "  أنه على    املوضوعات   لتلك   الطرح   هذا 
اىل   أشارة  1985  يناير   عدد ىف    قرأ   قد   ولعله .  مستحدث   هو 
 الة   هذه   من   عدد   أول ىف    صدر   مقال ىف    املأزق   هذا   من   موقفنا 
 ندهش   أن   الصديق   لنا   ليسمح   ولكن ،  نكرر   ولن ) 1980  يناير (
 ولكنه ، " مستحدث "  أمر   هو   الدين   موضوع ىف    احلديث   أن   يعترب   حني 

 بدعة   أهنا مبعىن  "  حديثة "  مبعىن   آذلك   هو  -  لدهشةا   بعد  -
 مسموح   النقاش   آل ،  مبتكرة   أو   جديدة   أهنا مبعىن    وليس ،  استشرت 
 املسائل   هذه ىف    الشجاع   احلر   النقاش   اال ،  بآخر   أو   بشكل   به 
 و ،  الكلمة مبعىن    احلر   الفكر   يتأصل   مل   ما ،.  اخلطرية   الداللة   ذات 
، والقانوينة   واالقتصادية   السياسية   األوضاع   تستقر   مل   ما 
" الفتات   ترفع الىت    تلك حىت  ( التشنجات   ترفض   حضارية   بطريقة 
 من   لصاحل ،  جامثة   والوصاية  ؤ حمدودة   احلرآة   فستظل ، " ما   ثورة 
، التفكري   شرف   ميلك   من   حساب وعلى  )  سلطة أى  (  السلطة   ميلك 
 هذا   حوار   بعض اىل    عثمان   الصديق   وحنيل .  املراجعة   وجسارة 
 باب   لنا   ليفتح   اهللا   بسالمة   عاد الذى  السماحى  .  د   مع   العدد 
 إبراهيم   الزميل   مع   الدين   عن   والدفاع   االجتهاد   حول   احلوار 
ىف   نشر   ما   أصعب   من   نعتربه   حوار   وهو ،  التحرير   ورئيس   عادل 
 من   وجرعته   النقاش   نوع   يكاد الىت    املسألة   هذه   حول   الة   هذه 
 أن   فأرجو   ذلك   مع ،.  املتواضعة   تطورنا   مرحلة   يعلن   حوهلا 
  . بآخر   أو    بشكل   املأزق ىف    معنا   يسهم 

 اليه   نرمز   امسه   قبل   حرفني   وضع   جديد   الصديق   لنا   ويكتب  - 
 خطابه   يستهل   وهو .  ذلك   يشرتط   مل   أنه   رغم   امسه   دون )  ض .  م ( هبما 
 مستعدون   أننا :( يثح   من ،  ال   هذه ىف    النشر   شروط   من   مبقتطف 
 الذاتية   واخلربات ..  االنسان   مباهية   املتعلقة   األمور   آل   لنشر 
ألى ..  حوار   بآثارة   عدت   أو   ابداعية   أضافة    حوت   ما   اخلاصة 
هلمى   تاريخ   أو   بذاته   مؤهل   اشرتاط   دون   جمتهد   مرتب بشرى    عقل 
 ميكن   ال   بالفعل   ألنه   هبذا   جدا   فرحت   ولقد :"  يعقب   مث ، .." خاص 
    مبثل   اال العاملى    اتمع   تطوير وبالتاىل  ،  احمللي   اتمع   تطور 
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  . وأآثر   بنا   فرحته   نفس   به   فنفرح ، " األسلوب   هذا

 مبا   محاسه   فيذآرنا ،  رسالتنا   يلتقط   من   جند   آوالء   حنن   وها
 من   املكون   خطابه   أن   واحلقيقة .  فينا   ثقته   وتطمءتنا ،  وعدنا 
 ألول  -  لنا   بدا   قد ،  والتماسك   بالتسلسل   ملئية   صفحات   مخس 
  : يقول   حني   خاصة ،  فعال   واعدا  -  وهلة 

:( قال   أن اىل  !!)  أبدع   أن هى    األساسية   املشكلة   آانت ( 
 حتدث   ال   نادرة   جتربة   خالل   من   االبداع اىل    وفقت   جهيد   جهد   وبعد 
 يدنا   فنضع ، ) القرون   من   عدد   آل   نادرة   بصورة   اال   البشرية ىف  
، يومي   ابداع ىف    نأمل   فنحن ;  بالسرت   وندعو   ووعينا   عقلنا على  
 وبعد .  قرون   عدة   وآل ،  الندرة   هبذه   أبدا   وليس ،  الناس   ولكل 
 ما   أخطر اىل    يدعو   متاسكه   رغم   جنده ،  الرسل   مع   وهبوط   صعود 
). السرمدية   العقيدة (  يسيمها   عقيدة اىل    يدعو .  منه   خفنا 
  ..! كذل   ومع   ابتداء   نسخر   أن   نرفض   ولكننا 

-الواعى    فوق   العقل   عن   اتساقا   أآثر   دراسة   وتصلنا
 ما   املسألة   أن  -  التحفظات   آل   رغم  -  تطمئننا  -  حامد مصطفى  
  . التناول   حدود ىف    لتاز 

) آتيب ( متواضعة   نشرة   تصلنا   آذلك   و
 حمسن   الدين   صالح :  لكاتبها ، " شرقية   سوسيوبيولوجيا " بعنوان 
مصراعى   أن   يؤآد   ما   التفكري   واجتهادات   املالحظات   من   هبا ;  حممد 

و.الباب ال ينفذان العواصف فحسب، بل اهلواء الطلق أصال
ىف   الثالث   احملاوالت   هلذه   األساسية   األفكار   بعض   نقدم   أن  نأمل

  . اهللا   بأذن   القادم   العدد   حوار 

" بعنوان   قصيدته   نشر   لعدم   عطية   رضا   الصديق   ويعرتض
 احتمال   لدرجة   السلطة   بطش   خفنا   أننا   متصورا "  دامع   اعرتاض 
 اللمز   من   هبا   أن   باعتبار ; !) قصيدته؟   بسبب ( الة   غلق 
 أنت حىت  :  عاتبا   فيقول ،  هذا   املفرتض   خوفنا   يربر   ما السياسى  
 يضع   أن ىف    نأمل   ولكننا ،  أنفسنا   عن   ندافع   وال   بروتس؟   يا 
 مع  -  زمنيا  -  متناسبة   غري   تكون   رمبا   أهنا   وهو ،  آخر   احتماال 
أمسى   شعر ىف    نعدل   أن   جنرؤ   ال   وحنن .  به   التزمنا   أننا   نتصور   ما 
 نقول   أن   لنا   صاحبه   أمساه   ما   ندرج   أن   منلك   وال ،  آذلك   نفسه 
 مشرتآة   لغة   حنو السعى    من   آنوع ،  آتب    فيما   متواضعا   قوال 
  : نفعل   أوالء   حنن   فها ،  موضوعي   وتفهم 

  : ةالقصيد   تلك ىف   -  مثال  -  سيادته   يقول

 للرؤوس   املشانق   شبق   صرمتا

 جلثيت ،  احلصار   أسالك   ورعش

  ، منه   جنا   فمن ،  املرار   نقع   صرمتا

 جين ............  

  ...... منـك   آه

 والوطن   

  : قال   لو   أنه  -!  حق   وجه   بال  -  أحدنا   ويتصور
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  ، املسانق   شبق   صرمتا   قد  

 راحلصا   أسالك   رعش

  ، املرار   نقع   صرمتا   قد

 منه   جنا   فمن

 جين .....  

  . أعلم   وهو ،  املراد   وتعمق ،  الوزن   ستقام   ال ،  توقف   مث

 حقك   من   اليس   ولكن ،  ذلك   نقول   آن   حقنا   من    ليس   نعم
حمتوى   مسألة   ليست   املسألة   آن   تعرف   أن  -سيدى   0-  علينا 
  . اخل  ....  جنب   أو سياسى  

 فنحن ;  ومحاسك ،  ومثابرتك ،  ومساحك ،  شجاعتك على    وشكرا
، تتصور   أن   من   أآرب   واملأزق .  مثلك   صاحب اىل    نكون   ما   أحوج 
  .... مثابرا   شجاعا   صديقا   ونفقدك   فتتباعد ،  وتتوقف ،  وتتسرع 

 ***  
 ـددهـذا الع

 عن   أمني   سريةي   الدآتورة   بدراسة   العدد   هذا   أويبد
 حول   السابق   مبقاهلا   ذلك   ويذآرنا .  والسوي   املريض   بني   التفكري 
 تكشف   أهنا   اال  " خالق   هادف دينامى    وجود "  التفكري   وعضمو   نفس 
 ما   بأن   منها   خرجت ،  مصرية   لدراسة   العامة   اخلطوط   عن   الستار 
 بدرجة   موجود ،  أشكاله   من   شكل   هو "  التفكري   اضطراب "  يسمي 
 مميزة   فةص   ليست   االضطراب   هذا   شدة   وأن ،  األسوياء   عند   أقل 
 أمراض ىف    موجودة هى    وأمنا ، ) بالذات   الفصام ( واحد نفسى    ملرض 
" هو   فيما   األعمق   لنظرل   الطريق   بذلك   لنا   فتفتح ;  أخري 
 وليس   الشخصية   متاسك ىف    التفكري   بوظيفة األوىل    ولالهتمام "  سواء 
ىف   بالنظر   ما   بشكل   الدراسة   هذه   وتعد .  املشاآل   حل ىف    فقط 
  . املرضي   تفكري   به   نقيس الذى    املقياس   بنفس   األسوياء   تفكري   بعض 

 " دراسته ىف  ،  الفتاح   عبد فتحى    حممد   الزميل   الينا   ويعود
 Shining  شراقأ   فيلم  -فىن    نقد   مدخل   نوم "  االنسان   جمرة ىف    رحلة 

 ال الىت    االبداع   فرص اىل    هرافتقا ىف    االنسان   مشكلة   عرض اىل   -
 بني   ما ،  والتدفق   النكوص   بني   ما ،  متاما   مرنة   حبرآة   اال   تتولد 
. الفائق والوعى    الطفولة   بني   ما   أخريا   وليس ;  وااللتزام   السماح 
 " منذ   آوبريك   للمخرج   مواآبته ىف    يصحبنا فتحى    وحممد 
 والبكارة   الدفء   شجون   أيام "  الستينات ىف    شاهده   حني "  سبارتاآوس 
" هذا وحىت  "  والثورة   للعامل   النظرة ىف    الرومانتيكية   واحلماسة 
 بوهيمية   يستوعب   أن   عيستطي   فعال   ينضج   اذ   وهو .  اجلديد "  االشراق 
 اجلديد   الفن   أن   فنجد ،  االبداع   بإحاطة   تكامال   أآثر عىن م ىف  ;  الفن 
 ورموزها   النفس   خبايا   من  -  يقظ   مشاهد  معىن  خالل   من  -  يعلمنا 
  . حبق   نتعلم   أن ينبغى    ما   تواجدها   وتباديل 

 العودة   بعدم   فرحني   املرة   هذه   الثابتة   األبواب   وتتواصل
 مقتطفا   الرصني   الرتاث ىف    يقرأ   فاملقتطف .  الوعد   اخالف اىل  
 واملثل ".  االنقباض "  يف   حقه   عن   دفاعه ىف  اجلرجاىن  للقاضى  
 قعىالوا   التناول   صعوبة   حول   حرجا   موضوعا   لنا   يعرض   واملوال 
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 حلقات   وتستمر ).  والنذالة   ةساخل ىف    فصل ( األخالقية   لةللمشك
 حيث ;  اخلارج   من   أآثر   الداخل   رحلة   لتصف   والطريق   الناس 
 القراء   آراء اىل    معه   حنتاج   مبا   الذاتية   السرية   جرعة   زادت 
ىف   لالستمرار   مربرا   جند   ال   الة   من   حجما   تأخذ   أهنا   حيث ،  حتما 
 هذه   لنشر   تقبلهم مدى    القراء   يقول   ما   بقدر   اال   احتالله 
  . اخلربة 

 وآن ،  اجليد   الشعر   من الكاىف    القدر اىل    نفتقر   زلنا   وما
 اال  ، بعطائه   علينا   يبخل   ال   زال   ما   زرزوز   أمحد   صديقنا   آان 
 بعض   أثارت   قد   غنائه   ووظيفة ،  غموضه   ازاء   التحفظات   أن 
 املرة   هذه   زرزوز   الشاعر   لكن ،  رأيه   بكتابة   وعد   ممن   القراء 
 مقابلة ىف   -  ويرفض   الظاهر   االيقاع   متجاوزا   أعمق اىل    يقفز 
 تسميتها   من   حنن   رجحونت ، " لنثرا   قصيدة  " نسميها   أن  -  شخصية 
 فما ،  وأعمقه   االلتزام   أبلغ   ملتزمة   ألهنا   طليقة   آتابة 
  ..... القارئ   لنا   ويقول ...  ننشر   العمل؟ 

 مهس ىف    يتحرك   غيبة   بعد الصهىب    عباس   الشاعر   الينا   ويعود   
  ...2 توازن ىف    ملونأ ،  اجلرعة   فيخفف ،  ساحر 

، أديبات   آاتبات   أربع   ضيافة ىف    أنفسنا   جند   أن   ويتصادف
 ننشر   بأن   فنغامر ،  القصرية   والقصة   الطليقة   الكتابة   بني   ما 
-  تعلن   متواضعة   نقدية   بدراسة   ملحقة   اخلاصة   الوجبة   هذه 
;" نسائي   أدب  " عن   أصال   للحديث   مربر   وجدي   ال   أنه  -  ما   بشكل 
-  اللغوية   جسارهتا   رغم  -  مدآور   فاطمة   عند   اإلبداع   فجرعة 
 بال ،  احلس   فائق   إنسان وعى    طبقات   عرب   خمرتقة   إغارة   إال هى    ما 
 بداية   يبدو   هأن   رغم  -النحراوى    جناة   وحلم .  نسائي   متييز أى  
 أشكال   آأحد   األنوثة   مشكلة   يتناول  -  واعدة   حملاولة   متواضعة 
" اوفة   األم )  سكريبت  ( نص  " تكرار   أما .  أآثر   ال   القهر   ضحايا 
 قتل   ضد   صرخة   لنا   بدا   فقد ،  جرب   وهالة ،  وفاء .  رؤية ىف  
 هذه   جنحت   ولو  -  خاص   بوجه   نسائية   قضية   منه   أآثر   اإلبداع 
 ولكن ،  سيتضاعف   أملنا   فإن ، ) النشر   يواآب   النقد  ( التجربة 
 الكافية؟   املادة   أين 

 الفذة   بطريقتها   للكتابة   مدآور   فاطمة   الفنانة   وبعودة
 وحس   واع   عقل   أمام   لتمثل   قدمناها   أننا   نفرح   أن   بنا   جيدر 
 أن   ما  ".. صدقا   قوال   فيها   فيقول )  آاظم   صافيناز  ( مرهف 
ىف   ثوبك   طرف   من   تسحبك   أهنا   تشعر حىت    سطر   أول   قراءة ىف    تبدأ 
 عنيفا   رجاء   وترجك   وتلطمك   تعصرك   احلرآة   سريعة   حلزونية   آلة 
 هادئة   برهة ىف    ظهرها   لك   تدير   مث ،  تتهمك   آأهنا   وجهك ىف    وتصرخ 
 وهذا "  اخل ...  قدمك   من   تشدك   مث   شعرك   من   بغتة   ترفعك   لتعود 
 النقد   مع  -  بالصدفة  -  يتفق   يكاد   صافيناز   مقال   من   املقتطف 
  . العدد   هذا ىف    لفاطمة   ننشره   ملا   املواآب 

 أمام   حلظة   نتوقف   بأن   لنا   يسمح   االتفاق   هذا   أن على 
 هلذا   ممثلة )  صافيناز (هى    إذ   اليقظة   الناقدة   قارئتنا   أمانة 
 أنه   إذ ،  منها   نتعلم   أن   نرجو ،  متحدية "  توليفة "ىف    لاجلي 
 فإذا ،  ما   يوما   معها   نتحاور   أن   نستطيع   ال   قد   أننا   يبدو 

    آما   رؤيتها   مبحاولة   نشكرها   فنحن ،  الشكر   حق   علينا   هلا   آان
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القلم   ناصية   كوأمتال ،  احلس   نقاء   بني   جتمع :  وهي   رأتنا
-  فوعينا  -  صفحاهتا   به   وتنري   نار   من   مداد ىف    تغمسه الذى 

حرىف ديىن    بالتزام   تتلفح   الوقت   نفس وىف  ،  هلب   من   بالسنة 
  . نبضها   حرآة   يعوق   ال ،  مطلق 

 -3-   
 إفاقة   عالمات   السياسية   االقتصادية   األرضية ىف    ويلوح

 فعالية مدى  ىف    خنوض   أن   آثريا   يهمنا   ال   وحنن ،  معا   واستقرار 
 نظام ىف    حتما   نأمل   ولكننا ،  األخرية   االقتصادية   القرارات 
 أن   وذلك ، " الشطار   تنافس  " و "  التعامل   سرية  " من   حتما   يقلل 
ىف   يصب   مل   ما   حضارية   قيمة   أية   له   ليس االقتصادى    االنتعاش 
ىف   متصاعد   منو   يواآبه   مل   وما ،  الناس   ألغلب   التطور   عجلة   دفع 
، هبا حتلى    إذا   إال   غنيا الغىن    يكون   ال   وأخالقية   ثقافية   قيم 
 وظيفة  " ترتسخ   مل   وما ،  ما   آبداية التباهى    باب   من حىت    ولو 
، اقتنائه   من جدوى    فال ،  ميلكونه   من   نفوس ىف  "  للناس :  املال 
 الصعب   التحول   وهذا ،  لغريه   وال ،  ميلكه   ملن   ال ،  منه   واالستزادة 
،" القيم  " هلريارآية   ترتيب   وإعادة   صرب إىل    حيتاج   ما   أآثر   حيتاج 
  .  باخلطابة   وليس ،  مارسبامل 

  . به   نساهم   أن   نأمل   ما   بعض   وهذا

 -4-  
ىف   الصوت   خافتة   األسبوعية "  القاهرة  " جملة   وتصدر

، حوارا   فتبدأ ،  وأمانة   رشاقة ىف    أعدادها   تتالحق   مث ،  البداية 
، أهال   فأهال ،  باألصيل   وتذآر ،  بالتجريب   وترحب ،  مبوضوعية   وتعد 
، فأآثر   أآثر   شكلنا   حتدد   بأمانة   نواآبها   أن   نستطيع   ولعلنا 
  . فانطالقة   حبرآة   املبشر   النشاط   هذا   وسط 
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وها حنن أوالء جند أنفسنا موضع ثقة مجهرة من األصدقاء... 

ترسل الينا ما يشجعنا ويدفعنا، لكن لألمر وجها آخر، فقد
أصبح لزاما علينا أن ننتقى ما نتميز به، وتشتد هذه

األسبوعية" القاهرة"أن صدرت الزميلة احلاجة بعد 
 وآيف؟. الشهرية، فبم نتميز" ابداع"وانتظمت،وزيدت

- 2 - 
)1( هو أمور ثالثة – حبسب اجتهادنا –أن ما مييزنا اآلن 

طلب احلوار) 2(حماولة تضفري وسائل املعرفة من علم وأدب، مث 
)3(الثراء جتاوب العقول وليس لتبادل الفخر واهلجاء، وآذلك 

هذا فضال عن.. ىف اصرار وحذر معا " ما ليس آذلك"طرق باب 
رفض احتكار التخصص ملسار وأدوات املعرفة، وهو متضمن فيما

 .سبق

- 3 - 
أما عن أسهامنا ىف اثراء القارئ مبا هو علم خمتص ىف جمال

 أنا مقصرين قصدا، فقد اعتاد القارئالنفس، فما زلنا حنسب
سليم خطر، ةحنن أحرص على مشارآتهأن يقرأ ما يسمى علما بت

قبوال ورفضا ومراجعة واضفاة، واذا آنا نرفض أن نقول له
توجد"، وأنه "دع القلق وابدا احلياة" هكذا ببساطة أن 

"...ثالث طرق لتنمية الذآاء واربعة أسئلة ملعرفة الشخصية
اخل، فان علينا أن نقول له ماذا جيرى فيما هو علم حبق،

اهم ىف مسريته، ليساهم هو معنا ىف استيعابهحياول أن يس
 .ودفعه وتعديله

وقد غامرنا ىف هذا العدد مغامرة جديدة، آنا نتحني
الفرصة خلوضها منذ حني، وحنن نعرتف ابتداء أن اجلرعة قد جاءت
أآرب من تصورنا فقد قمنا برتمجة مقال عن الفصام، ترمجة

هبا شديدة اجلدة،آاملة متاما، مل نتصرف فيهخا اصال، واذا 
وآان ينبغى أن نعرف القارئ مباهية الفصام أوال، مث ماهية
املخ مثال، قبل أن نبدأ ىف عرض هذا املستوى من التخصص، وقد
حاولنا ىف اجياز، ولكننا نشعر ان ذلك ال يكفى، مث من أدرانا

 أى مدى يقبل القراء اجلادون هذا املستوى من اجلدية، مث اىل
 مقتوح للحوار، وهو بداية، نأمل أن نتعلم ان املوضوع 
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–منها، وعلى استعداد أن تراجع عنها متاما أو جزيئا 
ولكن افرتاض مستوى معني لفهم الناس، مث احلديث فيما هو

 .دونه، ليس اال فرض وصاية ابيناها على أنفسنا، فغامرنا

- 4 - 
وبعد جتنب املديح والشكر، نشري اىل خطاب األديب مجال جنيب

الذى نبهنا فيه اىل أن بعض ما ننشره من قصص، قدالتالوى 
":حلن الرندو احلزين: "مثل(سبق نشره، أو حلق ىف مكان آخر،

 وحنن نعتذر له،–) حممد عبد املطلب": اجليل"السيد زرد، 
وللقراء، وال نلوم اال أنفسنا، ألن من حق األديب أن يرسل

هة أن ينشرعل وعسى، وحنن نشرتط بدا" هناك" و" هنا" انتاجه
عندنا العمل الذى مل يسبق نشره، ولكنيكون ذلك عمليا
يقتضى أن نرسل خطابا بوصول العمل وحيولنا لنشره ىف نشرة

 نلزم األديب بعدم النشر ىف مكان– ال قبله –آذا، وبعد ذلك 
آخر ما مل خيطرنا، أما النشر بعد صدروه ىف جملتنا املتواضعة،

 به جهة النشر التالية، وسوففهذا مسموح وطيب، اذا مسحت
ونرحب باألديب. حناول تطبيق هذا النظام بداية من اآلن

التالوى ىف حدود امكانياتنا ومسئوليتنا دون وعد مسبق
 .بالنشر، ونشكره لصدقه، وانتباهه، وحرصه علينا

أما اخلطاب الذى هزنا مجيعا، والذى اشار بعض الزمالء
هكذا مسى(خطاب من االبن بضرورة نشره آله، آما هو، فهو 

ناجى حنفى متوىل، وامهيته أنه أعلن بتلقائية شديدة) نفسه
آل ما أملنا فيه وحنن نفكر منذ مخس سنوات ىف اصدار هذه

 :الة، وسنحاول أن نرد على أغلبه فقرة فقرة

أخشى أن أآون أصغر من أن أراسل مثل هذه الة" 
هد لالنسان مثلى الطريق ىفالفكرية ىف املرتبة األوىل، الىت مت

احلياة الوعرة بشئ من الثقافة الذهنية واألدبية والروحية،
وأظنىن أنا" االنسان والتطور"ولكن عندى أن الة تدعى 

 ".االنسان الذى تبحث الة ىف ماهيته وهويته وابداعه

 وآان ترددنا ىف اسم الة الغامض منذ–بالضبط : ونقول
ش حاد، لكنك يابىن قلتها، وبالضبط، وسنكصدورها حمل نقا

مهما آرت" السن" بالذات هو أملنا، شريطة أن حتتفظ هبذا 
 .شكرا.......... األيام، وتلمظ اليأس، وتدهنن االحساس

جذبىن عنوان جملتنا، فظننته آتابا قد خيدمىن ىف املذاآرة،
وعندما علمت أنه جملة مل يدم نومى آثريا بعدما تصفحتها،

آأن ذلك ىف العدد العشرين من الد اخلامس وىف هذا فأىنو
اعتب على القائمني على اصدار الة لعدم الدعاية ىف وسائل
االعالم املختلفة، ولكىن اقبل العذر الذى سيتبادر اىل ذهن

 ".العني بصرية، واليد قصرية"سيادتكم بأن 

 هللا، الواحلمد" نعلن" أبدا يا بىن، حنن نستطيع أن : ونقول
ألن الة تكسب ما ميكنها من االعالن، بل هى ختسر ماديا بشرف
وعناد، حىت لوبيعت آل نسخها، ولكننا مل نقبل مبدأ االعالن
فيها منذ صدورها، وال حىت املعونة املادية من جهة رمسية،
 وهذا ىف ذاته حتد صعب، ألننا بذلك ال نتكلم لغة العصر، ومع 
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،"طلب شيئا وجده"  أن من هذا فقد غامرنا لنقول، واثقني
–وقد وجدتنا، وستحرص علينا، وستقول ملن يهمه األمر، وهذا 
–مبا حتمل صفحاتنا من صعوبة، وما حتمل نفوسنا من عناد وصرب 
سيكفى باذن اهللا، حنن ال نريد أن ننتشر، ولكن نريد أن نقول،

 فعال مسئوال، ال وهجا براقا"أصحابه"فيصل ما نقوله اىل 
أما مالحظتك على الغالف، فقد أبداها من.  ما ينطفئسرعان

قبلك الصديق أمحد زرزور، األمر مرتوك للزميل الفنان عصمت
 .داوستاشى

وأعجبىن: يقول" الناس والطريق"بعد تعقيب طيب عن (
احلوار الذى تقيمونه، وياليته ال يكون افتعاال مصطنعا،

 .فأآثروا من احملاورة

)جسدية(ارا مبعىن مواجهة فعلية أنه ليس حو: ونقول له
لشخصني أو أآثر، أمنا هو مفتعل بدرجة حمدودة، من حيث أنه
رد جمزأ، على رأى متكامل، فاحملاور الضيف يرسل رأيه، وحنن
نرد عليه ىف فقرات مثل ما نفعل معك اآلن، ولكن بطريقة
أآثر تواصال، وحنن نعلم أن ىف هذا ظلما للضيف وقد اشرنا

من أنتصر:" ر من مرة، ولكن ما دامت املسألة ليستلذلك أآث
فهو حتريك للعقول أآثر منه متييز لألفراد،" على من؟

 .وللضيف، وغريه، حق الرد ىف األعداد التالية ىف آل األحوال

وحوار هذا العدد بالذات حيمل هذه املعامل بصفة خاصة، اذ
لة،يتناول ثالث حماوالت ابداعية، وثقت ىف رحابة صدر ا

فقلبناها مجيعا، ورفضنا أغلبها ىف نفس الوقت،حيث أن حرصنا
اهلائل على آل االبداع ال يعىن ختلينا عن اجلهد واملنهج
واملسئولية، املهم أن يتواصل احلوار أبدا، فتتفجر األفكار

 حىت تصيب احداها أو بعضها اهلدف، من يدرى؟

"ة الليللندخل حديق"عندما قرأت الصفحات الىت بعنوان 
 خيل اىل ان الكاتب مجع مجيع املفردات–للكاتب وفاء خليل 

الىت بقاموس اللغة العربية ومزجها باجلو النفسى واالحياءات،
نرجو التقليل من"حىت آدت أخنق، فلتقل له على لساىن ارجوك 

 ".االبداع، فامللح الزائد يفسد الطعام

اناةوالكرة ىف ملعب وفاء خليل، مع تقديرنا ملع(
 ).اجتهاده ومغامرات أبداعه

 ):مث يسأل(

ملاذا ال يكون أحد االبواب الدائمة ىف الة جتيب عن
استفسارات االنسان الذى جيد ىف نفسه شيئا حائرا يريد أن

 .يبوح به لشخص أمني؟ هل الة ال ختاطب اال األصحاء؟

وصفة"، ورفضنا "بريد القلوب" أننا رفضنا فكرة: ونقول
املباشرة، ورفضنا التبسيط املخل ملا هو نفس او ملا" ئحالنصا

هو عقل، وهذا آله قد ينفع ىف غري هذا اال، لغري غرض الة،
أما أننا ال خناطب اال األصحاء، فعلك أدرآت أننا حناول ان هز

 من يتومهون ىف أنفسهم الصحة دون غريهم، وىف نفس الوقت ال 
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"...املعاناة"ه مبعىن نصفق للمرض مبعىن اهلزمية، وأمنا نواآب
وليس سلة مهمالت، آما سرتى ىف.. وىف انتظارك دائما. وشكرا

 .الفقرة التالية

- 5 - 
وننتقل من هذا الشاب اىل ردرد سريعة متعلقة بكرم
األصدقاء، وحرج التحرير حبيث ال يصبح موقفنا حكميا، وال

 نقبل آل شئ، وال نعد اال مبا أملهم ىف غري حمله، فنحن
 .تطيعنس

رضا عطية، وآرمه ىف ارسال ما يراه. فبالرغم من احلاح د
مناسبا هلذه الة، فأننا ما زلنا ال جند أغلبه مناسبا رغم

بالنشر، وهو شديد الطيبه" لتحيته"آل حماوالت بعضننا 
، عن"تبع البشكار"، ومع ذلك فاملقامة بعنوان واالصرار

املال حلل آل غري: مل تقل شيئا سوى أن" صحبة النفط واآلبار
حملل، حىت زواج الشيب باألبكار، وقد جيد آيف تناول هذه
الفكرة ومثلها زمالء ادباء مبستويات خمتلفة من االبداع

هذا العدد" النقد يواآب النشر"جعلتنا نفرد هلم باب 
واملقامة، حىت بغض النظر عن فكرهتا املبسطة، افتعلت السجع،

ومل تصل حىت اىل ما هو) لزوم السجع(وأعتدت على النحو 
صياغة وبالغة، أما شعره، فال شك أنه حيوى نبضات" مقامة"

غائرة وصادقة وسط هوامش فضفاضة وعابرة، وقد حاول الصديق
لقراءة ملا هو شعر أو ماالذى تفضل بتوىل ا(أمحد زرزور 

 أن يقوم بعضه، ويعلق على–) شابه بدءا من هذا العدد
بعضه، ويوافق على بعضه، ولكنه مل ينجح رغم حملات الشعر

فعن قصيدة.. وصدق احملاولة، وتفوقها ىف آثري من املقاطع
حنن لسنا ضد االلتزام ىف الفن،:"..  يكتب زرزوراعرتاض دامع

هل جنح الشاعر ىف أن جيعل لرتابة: ىفولكن املشكلة تكمن 
لنداءات" حاملة"األشياء، أم أنه اآتفى بأن جيعلها 

 عقب بالتوصية حواديت لبريوت الصغرية، مث عن قصيدة"شعارية
أن حياول الدآتور رضا عطية جتنب املباشرة: برد ملخصه

التقريرية، وأن حياول تكثيف التجربة واختزاهلا، والبعد عن
 لنفساقراص ومساحيقالشعرية، مث فصيدة ثالثة الثرثرة 

)وهو شاعر يرتبص به الشعراء(الشاعر، وحنن ال ننصب زرزور 
رضا بنقد.حكما هنائيا، ولكننا جنتهد وخنطئ، وقد وعدنا د

عند" اللعبة اللفظية، لست أذآر" أو" األصوات الكثرية"
زرزور ومن على شاآلته، ومازلنا نتنظر، قد شجب زرزور

 قصيدة رقيقة بسيطة للشاعر أمحد مبارك– أو مثال –ضا اي
قصيدة استهاللية آتبها"، وبدعوى أهنا ما آان احلرفبعنوان 

ألننا نتوخى املعاناة.. فهى ال تصلح للنشر" الشاعر سريعا
وقد)" بكسر العني( عندنا وعند شعرائنا ىف جملتنا املتعبة 

ه القصيدة معادايكون حمقا، وقد يكون املعىن الذى تناولت
ولكن من قال أن االعادة غري مطلوبة؟ أننا أحيانا نتصور
أننا ال نقول اال ما سبق قوله، ولكن بتناول جديد، وهذا

"ما آان احلرف"وحده وظيفة جديدة، ففضلنا أن ننشر قصيدة 
آما تصورها زميلنا، ورمبا" قلة املعاناة" على الرغم من 

 قليل من "حنفى متوىل، بأنه استجابة البننا الشاب ناجى 
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يصلح اجلرعة، متذآرين قول ميخائيل نعيمه ما" االبداع
آرمى على درب، فيه العنب وفيه احلصرم، فما أعجبك"معناه 

 ".منه فخذ، وما مل يعجبك فقد يعجب غريك

حسن" و" بدايات" أهنا  لكن مثة حماوالت ميكن أن نقول عنها
حاهبا، وحنن خنشى أن، ال أآثر، برغم صدق واخالص ومحاس أص" نبة

نقول فيها أآثر من هذا فنعوق اصحاهبا، لكن البد من
االعتذار عن النشر، وقد جيد أصحاهبا جماال أفضل، أو ذوقا
خمتلفا، ولكننا نعتقد أن رفضنا الصادق هو دفع هلم، وليس

أمحد حرىب املتالحقة مثل. حكما عليهم، مثال ذلك أعمال د
، فمن ناحية، هو مازال يتحرك"الدخان األزرق"و " رحلة"

، ومن ناحية أخرى هو يدخل)الطب عامة(داخل قيود مهنته 
ىف سرده القصصى ليربر به حرآة اخليال أو الغوص" اثر املخدر"

"املادى"اىل الداخل، أو النقالت غري املمنطقة، وهذا االعتذار 
 اللفعل اخليال مل يعد مثة مربر العالنه، ذلك ألن هذا الالترابط

يتم بالضرورة هبذه األداة الكيميائية، بل هو جزء ال يتجزأ
من طبيعة عقلنا، وحنن ال منلك اال أن نشكره، ونعتذر، ونصر

 .على استمراره أآثر حرية وابداعا

آذلك الصديق هباء املرى يكتب لنا خطاب تقدمي فرحا اشد
منتقدا نوادى األدب" النقد يواآب النشر"الفرح مبحاولتنا 

غريبة آل"القصة والنقاد فيهما بتعبرياهتم الشائعة الـ و
الغرابة، ويبدأ الناقد ىف قوهلا، وينتهى دون أن يقول رأيه

، ةحنن نعذره،و ال نقبل التمادى ىف تعميم شجب"ىف العمل
النقاد هكذا، وأخشى ما خنشاه هو أن املستوى الشديد

طيف "، و"أحيانا ال نعى" التواضع الذى آتب به قصتيه 
هو مستوى من النوع الذى ال يتطلب نقدا أصال، ملا " احلبيب

به من اسلوب انشائى مباشر، وآثري من اخلطابة، واطناب ىف
 مستقبطة جتاه الرباءة والنقاء وما  السرد، ىف خدمة أغراض

شابه، مما نشعر معه باالفتقار اىل اجلدل والتكثيف ومغامرة
ملسبقة، فالكتابة لدىالكتابة بأقل قدر من الفكرة ا

الصديق هباء ال تقوده اىل ما اليعرف، بل هو يقرر هبا ما
 .يعرف

آذلك احلال مع الفارق للصديق زآريا عبد احلميد ىف قصته
تداعيات الشاطئ " ثك األطوال فعال"انطباعات"القصرية
، فاألوىل تتغلف بأرضية احباط االنسان البسيط ىف"الرمادى

ل على وظيفة وما يصاحب ذلك من تداعياتسعيه الوئيد للحصو
ومفاجآت، تكاد ال تصل اصال اىل حماالوت جنيب الرحياىن ىف باآر

فهى حماتولة أآثر" تداعيات الشاطئ الرمادى" أفالمه، أما 
اجتهادا، وأن آانت قد غلبت عليها املباشرة والذآريات

فلم تعطنا... املستعادة دون اضافات آنية متضفرة معها
يدا، ولعلنا قد أخطأنا، وعليه أن حياول، وأن يرد، وأنجد

 . أن أمكن ذلك–نظل أصدقاء مهما قصرنا 

األمسر من دمياط عن: على نفس املقياس نعتذر للصديقني
" وآذلك مسري عبد ربه عن قصته ،" ثانية86400اليوم "قصته 

 ".أهزوجة العشق واألزهار
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عتذار،ونقع ىف ورطة حتريرية سخيفة، ال منلك معها حىت اال
حتوالت:" أذ جند بني أيدينا عملني مميزين نتمى نشرمها، مها

فالقائمون على اخراج هذه الة" مشط آربيت" و" األزمنة
بضعة أفراد أو أقل أحيانا، وحني يصلنا خطاب مرفق بالعمل،
قد ينفصل اخلطاب عن العمل ىف التبويب التحضريى، وحماولة

 بعد–ن، وهكذا، فاذا بنا الرد، والنقل من مكان اىل مكا
 أمام عمل بال اسم، مثل هذين العملني اللذين مل يضع–فرتة 

آاتبامها عليهنا امسيهما مكتفني باخلطاب املرفق، وحنن نطلب
منهما أن يكتبا الينا، وأن يقبال عذرنا مع االعرتاف
بالتقصري، ونطلب من آل من يكتب لنا أال ينسى أن يكتب امسه

مل أو هنايته وليس فقط ىف اخلطاب املرفق حىت الىف بداية الع
 .نقع ىف مثل هذا احلرج ثانية

السيد زرد، فهى مقبولة:  لألديب ترحالأما قصة
للنشرشريطة أن يرسل لنا ما يفيد أنه لن ينشرها ىف مكان

 ".2"آخر حىت نفعل حنن أوال أنظر فقرة 

ى،وأخريا فنحن نقف من جديد أمام قضية العامية والفصح
اذ تتحدانا الشاعرة آوثر مصطفى بشعر هو الشعر، ىف قصيدتى

 : فاى اشعر من أن تقول،"نيجاتيف، والغربة"

 اقرأ قانون العطش

 اللى قال أعرف: ص

 اقـرأ قانون اجلوع

 اللى قال بالمهس: ص

 القلب الصفحة

 أو بصوت مسموع

 اللى قال ما أعرفش: ص

 ...اقـرأ الـ 

 مجيع رواياتك

 نوعمشى ىف املم

 )عزة(  ف عيون  حىت
*** 

 بالعاميةاخناتونآذلك يكتب الشاعر على شاهني قصيدة 
أيضا، فنواجه املأزق الذى مل ننسه أبدا، ذلك أنه اذا آان
الشعر هو اقتحام للغة التقليدية، واعادة ختليقها، أو احالل
ما يتجاوزها حملها، اال تكون العامية ذلك التحدى املبدع؟

 هذا هو الصدق آله، فأننا ىف مرحلة ال حنسب أنولكن اذا آان
أى مظنة استسهال ميكن أن يسمح هبا حاليا، والعامية ليست

 "مظنة"من العربية، ومع ذلك فنحن نتكلم عن " أسهل"دائما 
استسهال، وليس عن أن العامية استسهال، حنن نعيش ىف فرتات

–ة،و ال حنب ، وفرتة حبث عن اهلوية معتمة متداخل"رخوة"انتقال 
 أن تساهم ىف السري ىف مظان األسهل أو األعجل–اآلن على األقل 

 .ولنا عودة اىل نفس املشكلة، لعل، وعسى... 
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 ....هذا العــدد 

أطلنا فيما حتفظنا جتاه نشره، فماذا بقى لدينا لننشره؟
حنن نعترب انفسنا حمظوظني هذا العدد هبؤالء املتفضلني باالسهام ىف

اضع فبعد أن اآتفينا بتلك اجلرعة الدمسة منجهدنا املتو
العلم القح ىف البحث املنشور ىف بداية العدد عن املخ والعزل
والربجمة، حاولنا أن عوضها جبرعة منوعة من النشاط األدىب

 فها هو زرزور يتحدى، ىف سريته–) ما أمكن(املتوازن 
موافقةالذاتية، وال من مالق حىت اآلن، وحنن ننشر مرحني دون 

)ما آان احلرف" (رفضها"مطلقة، مث تلك هى القصيدة الىت 
الشاعر اسامة عفيفى"حضور "جنبا اىل جنب مع قصيدته، ولعل 

، الىت حتمس هلا امحد خباصة، مث قصيدة"اشراق"بقصيدته الرهيفة 
")التوازن" الىت قبلها لنفس اهلدف " اجلوزاء"امحد شبلول 

–) هذا ما قاله زرزور!! تطورهارغم أهنا تدغدغ احلواس ال (
حيققان معا توازنا تكامليا" اجلوزاء" و" اشراق"لعل : أقول

 التفيقأسخففما " احلل الوسط " )ليس مبعىن( صادحا، 
 ).واصطناع الالحتيز

مث يفاجئنا الزميل عصمت دواستاشى بعمل مل نألف نشر
،"مث اليه يرجعون" .. مثله من قبل، ملخص سيناريو لفيلم 

، صحيح أننا نشرنا له)يعيش يعيش رمسيس الثاىن( 
السيناريو الصمت، لكنه آان صمتا متكلما متميزا مبا حنن،
وىف اطار السماح بالتنوع، نرتك هذا العمل بني يدى القارئ

 .آما هو، أمال ىف استجابة حمددة

السياسى ىف أعمال ثالثة/ ةتصادفنا األدب االجتماعى 
فنتجاوز أن تكون اجابتنا على آل ما يصلخمتلفة املستويات، 

، اىل أن يكون تواجدنا مع"نشر أم ال نشر" الينا أنه 
، وهذا ما سيجده"النقد يواآب النشر"العمل مبا امسيناه 

"، و"الفراغ" ، و"القمر وجهان"القارئ بالنسبة لقصص 
لكل من حممد" الليلة الثانية بعد األلف من لياىل ألف ليلة

 .لب، ومشس الدين موسى، وعبد الوهاب االسواىنعبد املط

معلن، حىت ال نفرض الوصاية هكذا على طول اخلط، ومن حنن 
 حىت نفعل؟

ويستضيف عصمت دواستاشى رائدا عظيما من رواد الفن 
التشكيلى هو شيخ التشكيل حممد ناجى ليحضر معنا طوال
نالعدد، مع نبذة عنه بقلم رائد ناقد متميز هو بدر الدي

وذلك( أبو غازى، فيما نأمل معه أن يفيد شبابنا خاصة،
 ).بعد االذن والسماح، والشكر طبعا

- 7 - 
ويتغري وجع السودان، دون أن يتغري، ويتحسس األمل طريقه

، ولكن السرتة الصفراء، والنجوم الالمعة،"غري ذلك" اىل 
معوالفرتة االنتقالية احملدودة،و الشارع املشتاق اىل احلرية، 

 آل ذلك–) نتيجة بديهية(احتمال اساءة استعماهلا حتما 
 لنظل حنن العامل الثالث أو " لكن... نعم "جيعلنا نقول 
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ىف( اخلامس أو السابع عشر، ما دام اجليش يقول ويفعل 
، والشارع يقول ويتعجل، والكلمة تقال وتنسى،)الداخل

، وال حل سهل ، فكل حل له...واخلطة توضع وال توضع، وهكذا 
رتة انتقالية، ولك ممارسة هلا مثنها، والذى يدفع الثمن ىفف

العادة ليس هم املتشنجون على الناحيتني، أو الرؤساء على
القمة أيا آان لوهنم، ولكن الذى يدفع الثمن هم جماميع

 .الناس، وحرآة التطور

وال سبيل اال املغامرة باحلرية، ومزيد من املغامرة، مث
قرار يسمح بالنضج التحىت، الذى يثرىمزيد من املزيد، واست

أى نقلة حمتملة، حىت ال تعود اللعبة تغيري وجوه، ووعود،
وشعارات، دون انتاج، وآلمة، وابداع على املستوى األمشل
واألعمق، ويتأآد اخلطر حني تدخل مناورات األلعاب الدينية

، مث أن....والعواطف االشرتاآية ىف جوهر التخدير فالتأجيل
 ...أس مرفوض اصال، ومرفوض أآثر، ومرفوض حال ومستقبال الي

 .من قبل ومن بعد... فهو العمل 

بعد آتابة هذه االفتتاحية وصلنا منه خطاب جاد وطيب -
أو(حية السابقة تقييده يعرتض فيه على حماولتنا ىف االفتتا

مبوقف عروضى ضيق، وذآر فيه السماح الرحب ىف) تقييم شعره
أوزان الشعر احلديث، وحنن نشكره جدا، ونؤآد أن املسألة
ليست اصال الوزن، فنحن ننشر ما يسمى قصيدة النثر، وحنيله

ىف عدد يناير من" االيقاع احليوى ونبض االبداع"اىل دراسة 
 .ع ىف صربه علينا حىت لو أخطأناجملة فصول، ونطم
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املوجة تشتد، املوجة تنحسر، املوجة تعود، املوجة هتدأ،

ماحلة، أو: رب أصالولكن املسألة أن املياه غري صاحلة للش
آسنة، أو ملوثة، أو مسمومة، فنحن نعيش هذه األيام ىف ما

فقد" باليقظة للتحدى"، وما يعد"النهضة للمواجهة"يشبه 
آدنا ندرك بوعى حذر أننا سرقنا ىف ما مل ندرآه، وأهنم

 باحلضارة- خطأ -استعملونا ملا ال نعرف آنهه، وأن ما يسمى 
الوقفة والتأىن والتأمل: الغربية فيها ما يستدعى

ولكن آيف؟...واالنتقاد واملراجعة والرفض واحلساب والتجاوز
بدأت مهارب...... فتحرآت املياه، وتتابعت املوجات، ولكن

االستسهال، وحماربة االبداع، وحماوالت التوفيق أو التلفيق،
فجرى وجيرى حوار طاملا حلمنا مبثله،من حيث املبدأ، حول ما

بل فورا جدا،: ، قيل"فورا" بيق الشريعة االسالميةأمسوه تط
، وحبسن نية أو فرط غفلة اختزل املوقف....حتما: وزيد عليه
 وهو املمثل التطورى األعلى لنضج احلضارة االميانية-االسالمى 

لباس املرأة، وتطبيق احلدود،:  اختزل اىل مسألتني، حمددتني-
عى اليه فانتقاه ببعضوآأن اهللا سبحانه حني أوحى اىل من س

معامل فطرة البشر، وبالسبيل األوثق لتنميتها وصال مبا قبلها
:ممثال ىف صورته السلوآية:وهذا هو االميان( اىل ما بعدها

: من خالل هاتني القضيتني- سبحانه -قد فعل ذلك ) الدين
 !!حجاب املرأة، وتطبيق احلدود

صبحت سلوآاقد حسمت فأ" ال اله اال اهللا"وآأن مسألة* 
يوميا يظهر ىف البحث العلمى آما يظهر ىف عالقتنا
بالواليات املتحدة واالحتاد السوفييىت واسرائيل واململكة

 .العربية السعودية
امتداد االنسان ىف اهللا، ومد اهللا لالنسان مباوآأن مسألة * 
، قد هتيأ هلا الفرصة تلو الفرصة ىف شكل الرتبيةهو

التعامل االجتماعى واملعرفة الفكريةوالعالقة األسرية و
 .مبا يؤآدها ويساعدها

وآأن قضية التوازن اخللقى باالنتماء اىل الوجود املشرتك* 
األعظم، باالميان بالغيب املبدع، قبل العلم املغرور، قد
اتضحت من خالل ابداعاتنا املتحدية للقشور املادية

 .املغرتبة واملستوردة
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مما أمرنا بأن" ما أنزل اهللا"وآأن الناس قد علموا أن * 
حنكم به ليس هو فقط نص الكلمات أوال وأخريا، وأمنا هو
قبل ذلك وبعد ذلك حقيقة الفطرة الىت تشوهت بغرور
العلماء اتث اجلذور، واستسهال املتدينني الشكليني

- الدينية -باللجوء اىل الضمانات السريعة، والتجارة 
 على العظيماحملسوبة، وال حول وال قوة اال باهللا ال

 .مبا هو حنن. حمنة لن ينقذنا منها اال هو

ولن يصلنا به اال الكدح املخرتق لكل الطبقات، مبا ىف ذلك
 .اختزال آلماته، وتسفيه وعينا بقوالب جاهزة مفروضة

فليكن االبداع بال حدود، وال قيود، ولتتفجر فطرة الناس اىل
ل تلك الصخوربارئها، حتت هذه املوجات اهلادرة اهلائمة، وحو

 . أبدا أحق أن يتبع- تعاىل -املعيقة املرتعدة، واحلق 
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 عبادة-وبعد، فمن يقرأ ومن يسمع، من يقرأ معنا 

 ىف هذا العدد، تلك اآلراء الىت دعونا اىل االستماع-وآدحا 
اليها بعد نشر املقال الرئيسى مرتمجا ىف العدد املاضى حول

الصراع الوظيفى االنتقائى،من خالل " تشذيب املخ" فرض 
 )وعقب الوالدة(وخاصة ىف فرتة املراهقة

غري"و"األصغر" وأن آنا ىف هذه املرحلة قد بدأنا بآراء
فاننا ما زلنا حريصني آل احلرص على االستماع اىل" املختص
ونأمل أن يظل الباب مفتوحا واحلوار" املختص"و" األآرب" آراء

داد قادمة، وأن يكون ىف هذهمضطردا حول نفس املوضوع ىف أع
"الفطرة" احملاولة نفسها اجتهاد طيب للتعرف على ماهية

 ) انظر بداية االفتتاحية(

وىف جمال النقد يعود الينا الزميل حممد فتحى عبد الفتاح
بعد غيبة افتقدناه فيها بأمل صابر، يعود ناقدا الفيلم

العمل ظاهر حدود - آما عودنا -فيتعدى " احلدود"السورى
الفىن اذ يتجاوز احلدود اجلغرافية اىل حدود اهلوية اىل اغرتاب
الكيان والتهديد بانعدامه اذا استمرت الفجوة بني صياح

 .االدعاء وحقيقة التشرذم

ولكنه يتناول ىف هذا) النقد يواآب النشر( ويستمر باب
للشاعرة آوثر مصطفى، ونغامر) الغربة( العدد قصيدة 

مع التحفظ الالزم بضرورة التعليق،" يةبالعام" بالنشر
فيتصدى أمحد زرزور بقراءة أمينة متحيزة معا حىت يقول ان

 ....."مل تكن لتكتب اال بالعامية"... هذه القصيدة

"عاديا جدا" بوصفه قارئا" حممد حييى"فيلتقط القفاز 
ىف اعادة آتابة نفس القصيدة بالعربية بعد) وليس بشاعر(

- لقراءة زرزور، فنحصل - ضمنا -ية واحملاورة قراءهتا املواز
 على حماولة جادة للقراءة اجلادة-رمبا ... ومعنا القارئ

نأمل هبا ومعها أن تتفتح آفاق وعينا ملزيد من احلوار
 .واحملاولة
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. على باب مثل وموال الزميل د- قدميا -آما حيل ضيفا 
" ليقول رأيه ىف مثل -أمحد حرىب بعد طول غياب ــ حنن سببه 

فيثر حوارا، ويذآرنا بأخالق" اخل....رقت اسرق مجلان س
 .ونفرح باملشارآة... وأخالق

وما زال االبداع القصصى يكرمنا بتوارده أحسن فأحسن
 .فنضعه بني يدى القارئ فخورين ىف صمت متأدب

 بعد قراءة-وهو التحدى الدائم، فقد نال :أما الشعر
ل تغطية أآرب نصيبه ىف تنويعة حتاو-شعر آوثر مصطفى قبل 

مساحة من طيف ما هو شعر،ومازلنا نتلقى آلمات متململة من
تكرار أمحد زرزور لنفسه، وحنن ال حنسبه آذلك، فليقل،

 وململتنا،لتتواصل- ومن مثله -وليململ، ولنحرتم قوله 
 .احلرآة أبدا

وعلى ذآر الشعر خيتص جزء من حوار هذا العدد مبناقشة
ردا على" عات ىف مسألة عروض الشعراملسموحات واملمنو" قضية

رضا.  د- معنا -رأى آان قد وصلنا من الصديق سئ احلظ 
 .عطيه

أما اجلزء الثاىن من احلوار فهو جيرى على احلدود املشتبهة
ٍألسباب(للعبة االبداع اخلطر، وهو جزء مؤجل من العدد السابق

العقل"ملا هو ) هكذا"(جديدة"تناولنا فيه نظرية) قاهرة
 "فوق الواعى

لعبد) العقيدة السرمدية( مصطفى حامد، وعقيدة جديدة
مث سوسيولوجيا شرقية لصالح الدين) وربك يسرت(0س0الوهاب ا

 .حمسن حممد، مع الشكر

تتواىل بالقصور" الناس والطريق"وأخريا فما زالت فصول
فتأآل مساحة) القارئ أعلم(الذاتى، أو التوليد الذاتى 

ى مدى أحقيتها هبا، وان آانت استجاباتمن الة ال ندر
 .القراءة هى املسئولة أساسا عن االستمرار

- 3 - 
فأحوج ما حنتاجه هذه األيام بوجه خاص، يا شبابنا
العنيد ايد، هو جرعات أآرب من املواجهة املبدعة، ألن
املسألة آادت ختتزل والعياذ باهللا اىل صراع بني مؤسسة فوقية

لذاتى رغم األردية املدنية، ومؤسسة دينيةتسري بالقصور ا
 .تعد باالنقضاض املثاىل اهض، خوفا من االبداع اهول اهلوية

صرخة مكررة، ال جدوى من آتماهنا مهما بدت معادة،
 .فأسباهبا متجددة

 ....... !!!وفجأة

، فنتذآر أيام املفاجات، طيبهاالوزارى "التقليب"حيدث 
يا جنى األلطاف جننا مما خناف، وندعو بالسرت: ورديئها، ونصيح

 .والتوفيق

  وىف مشارآة آملة حنذر من أن احللول الفوقية ليس هلا عمر،
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وما مل يشارك الناس حىت يتقبلوا التضحية، ويرفضذوا
طواعية واستجابة،الرشوة، وخيتاروا األمل البناء 

  .اىل ما ال هناية، وال قوة اال باهللا" النص"فسيتكرر

"االنقالب"، و "التعديل"جتنبنا استعمال آلمىت  -
 .الوزارى
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−1986

  ــ1ــ 

 .1986 ــ يناير1980يناير 

لتكن السنة السابعة، وليستمر الصدور بالقصور الذاتى
والعجز املرحلى عن الرتاجع، وليكن االعرتاف بأننا نرتدد أآثر

أمل أآثر مما نستطيع، وننتظر أآثر مما يصلنا،مما ينبغى، ون
ولكن يبدو أن آل هذا مل يزد ومل ينقص من دفعنا، آما مل يبلور

 .لنا ــ بعد ــ شكال خاصا متاما قادرا على النمو للتميز 

واذا آان مثل هذا االعرتاف يعلن القصور، فإن اعرتافنا
ل آلمواآبا بالشكر البد أن يوجه للقارئ الذى له الفض
 .الفضل ىف آل االجيابيات الىت بررت استمرارنا حىت تارخيه 

لكن املسألة ــ على الصعيد األوسع ــ ليست هكذا متاما،
 تتجه اىل أعلى، وحىت احلرآة العشوائية، فثمة حرآة حقيقية

أو احلرآات السفلى، هى دفع مبدئى، مثري أو منذر، البد وأن
 . باملقابل يتحرك" آل من يهمه األمر " جتعل

ليكن أداؤنا خاصا ومرحليا، اال أن ما حولنا يوحى
بأننا لسنا نشازا متاما، وان ما هو جاد، وما هو ابداعى،
وما هو مغامر، وما هو مثابر، موجود ويزداد ىف وطننا

هذا) وال أقول العرب". (... العربية " وأهل، مصراألصغر، 
شاآر املستبشر خاللما بلغىن فجاة وانا أمر مرور التلميذ ال

"العددين اخلامس والسادس من فصلية ثقافية يقال هلا 
، تصدر عن أسرة األدباء والكتاب ىف البحرين، ولوال"آلمات

التعثر" استغاثة ىف داخل صفحاهتا تطلب العون املادى لتجنب
، ولوال اعالنات غري مناسبة ختللت صفحاهتا ــ لكان"والوأد

"اجلاد من ضمن مربرات االسراع بايقافعثورى على هذا العمل 
، ما مثة من هو أفضل وأقدر يقوم بالواجب"االنسان والتطور

لكىن، ورغم البرتول واخلليج واالعالن والورق املصقول ــ الــ 
أطمئن ملصادر التمويل املرتبطة بنظم اجتماعية واقتصادية

هاــ مهما بلغ صدق) الكلمات(تسمح بالقدر الذى تظهر فيه 
ــ آديكور للنظام، او صمام أمن ملنع التغري احلقيقى، ال

حني تتهدد ) قرشها( اطمئن هلذه املصادر ألهنا حتما سرتفع يدها 
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(آياناهتا حقيقة وفعال بتغيري جاد وجوهرى، ولكن هل حنن 
نعم،: بعيدون عن مثل هذا اخلطر؟ نقول ) االنسان والتطور

اعالنات، والبالنسبة ملصادر التمويل اخلارجية، فليس لدينا 
حنن حتت رمحة متويل خارجى، أما بالنسبة العتمادنا على فرد أو

 !! .فما العمل؟ لست أدرى. أفراد فاملصيبة أقرب واخلطر اشد

  ــ2ــ 
ثقة،: ويواصل أصحاب الفضل ــ القراء ــ حوارهم 

" :صديق قدمي جدا " ونقدا، وأمال، وتوجيها، فيكتب لنا 
فتحى ابراهيم: هو ) بت قبل توقيعههكذا أث(يعرف واليعرف 

صديقى الذى مل اره، حمرر االنسان" الدخاخىن مستهال خطابه بـ
"وال نتصور اهنا خطأ مطبعى، فيهزنا لفظه...." اىل التطور

الذى) ناجى حنفى متوىل(آما هزنا من قبل خطاب الشاب " اىل
ناجى، وقد عاد )يتطور(وألنه ) انسان(اعترب الة جملته ألنه 

فكتب لنا ناقدا مرة ثانية، وقد أخذنا ىف االعتبار آل ما
 ..قال

دون تراجع، وال باس أن نذآر اعرتاضه الطريف على نشر ما
)باب حوار العدد املاضى" (بالعقبيدة السرمدية"يتعلق 

فارجو االيضاح عن هذه العقيدة اجلديدة: "... قائال
 نقول انه مع"السرمدية، وآم يكون رسم االشرتاك فيها 

احرتامنا لكل ذلك، وبالرغم من ردنا على صاحب العقيدة
السرمدية مبنتهى الوضوح والصرب، فنحن خنتلف مع الصديق

، فال خوف من النشر، ولكن اخلوف آل اخلوف من"ناجى"الشاب
القهر الضمىن، ولعله ــ رويدا رويدا ـ يطرح نفس التساؤل

د األخرى، التقليديةعلى العقائ) آم هو رسم االشرتاك؟(
ال السماوية، والمهبط الوحى، وال مثريات االهلام( التجارية 
، والعقائد األرضية العسكرية ــ وال حول وال قوة)أو االبداع

فقد" االنسان اىل التطور" اال باهللا، وعلى ذآر حتوير االسم 
نبهىن اىل طرافة النظر ىف االسم من جديد، اىن ذهبت اشرتى

ليومية من بائع صحف صديق قدمي مل أره منذ سنوات،الصحف ا
فلم اجده ووجدت فتاة لطيفة ىف حواىل اخلامسة عشر تقف مكانه

"باىب؟"فقالت " عم حممود" أمام الصحف، فسألتها عن 
ــ فقلت لنفسى سبحان اهللا، وحني أخربهتا أىن) بتثقيل الباء(

أنت: معناهفالن، وأىن سأخذ الصحف ولن أدفع شيئا، قالت ما 
هو فلماذا ال تبعث لنا آمية آافية من آتابك وملاذا ال

،"االنسان والطور"أى آتاب، قالت : ترسله آل شهر، فسألتها
فابتسمت وختابثت مستعيدا، حىت آررت نفس الكلمتني،

االنسان ىف مقابل الثور،: أليس هذا امسا أنسب :وتساءلت
،"مصارعة الثريان" مىأليس هذا هو املعىن احلقيقى وراء ما يس

اما أن نواصل تفجري وابداع أنفسنا اىل: اليست قضيتنا هى
واما... ما ميكن أن نتميز به عن أجدادنا الثريان واألفاعى 

أن نرتد نريانا أو أفاعى؟ أو لعلنا نوهب الشجاعة لننقرض
 .منسحبني ان مل نستطيع ان نتحمل أمانة انسانيتنا

ى ــ بالذات ــ عن عدممث نعود نعتذر للشاب ناج
 او مشروع" جماهدة " نشر شعره الالشعر والالنثر بعنوان

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   122



א  25I 1986 –א

مسرحيته النصائحية،و نقول له ان يقرأ ويقرأ ويقرأ
،"األخدود " ،ويصرب، ويعاود الكرة حىت يكتب شيئا مثل 

أآثر" االبداع املفاجئ"و" القلق االنساىن"وليحرتم ما أمساه 
 .يح من استسالمه للموقف اخلطاىب والسجع القب

وغري ذلك نفاجأ خبطابات هذا العدد آثرية أغلبها ترحب
مثل خطاب األديب خريى(باجلانب األدىب للمجلة أآثر فأآثر

ولكن خشيتنا أن يكون هذا....) السيد ابراهيم من سوهاج 
الرتحيب هو رد اتاحة فرص أآثر فأآثر للنشر ــ وليس فهما

 :لوظيفة الكلمة وحتمال ملسئوليتها

ا أم أدبا أم حوارا، لدفع التطور وحفز ابداععلم
 .احلياة ال ابداع الرمز بديل احلياة 

وهنا جيدر بنا أن حنذر ــ آما فعلنا دائما ــ من أن
ــ بداهة ــ هتدف اىل ما وراءها، ال اىل" الكلمة" هذة الة

استمرار صدورها أو اختيار ما ينشر فيها، فما النشر
 والفن ،اال وسائل ودالئل واشاراتوالكالم، بل والتفكري

"منذرة وواعدة ملا ميكن ان يكون، فان مل يصب آل هذا فيما
فال فائدة، لذلك حنن مازلنا نصر على عبور" ميكن أن يكون

بكل لغات العلم والفن: هذا الربزخ بني آل وجوه املعرفة
 اخل مث على جتاوزه لتصبح قضيتنا ببساطة هى..والرأى

ــ ونكرر أن املعرفة" فعال يوميا : عرفةممارسة امل" 
ليست هى جمموع املعلومات أو نشوة األنغام أو تناسق األلوان،
.لكنها استعمال آل ذلك ىف الكشف والتوليد املستمرين

تبدأ مبا هو علم، وتتصعد ملا هو ادب..... ومغامرة املعرفة 
ىالتحقيق الفعل" وفن، ولكنها تصب فيما هو فلسفة مبعىن 

 " .جلدل التطور حنو اهول األرقى 

 .ما استطعنا .......... هلذا نستمر

  ـــ3ـــ 
   هــــــــذا العــــــــــدد

وعالقة" الفصام" فرض "ونواصل ىف هذا العدد احلوار حول 
ذلك مبدى تشذيب املشتبكات العصبية ىف فرتة املراهقة خاصة،

 ردود تلقائية حولورغم نشر بداية احلوار، فلم تأتنا أية
هذا املوضوع مما يضطرنا أن نطلب من بعض الزمالء مبا يشبه
التكليف أن يعلقوا، فيعلقوا، فنعلق وحنس أننا نفرض على
آل من اتمع العلمى والشخص العادى هذا املوضوع هبذا الشكل
وال خنجل من هذا الفرض، والنرتاجع، فما دامت املسألة عندنا

، آما اننا"زيادة " ن لسنا جمرد أدبية حن: هبذا الوضوح
 لسنا متطفلني على ما يسمى باحلرآة الثقافية 

وامنا حنن نضع امام الناس ــ قراءنا ــ ما نراه الزم
 .الوجود ىف جمال الرؤية، ملن شاء أن يلتفت اليه 

 .، فليكن آذلك .....نعم، ما دام األمر آذلك 

   بالذات ؟"ملاذا الفصام " ولكن 
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ابة عن هذا السؤال نقدم قبل املوجزوىف حماولة لالج
واحلوار العلمى نبذة حمدودة عن موقع الفصام بالذات آمفصل
حمورى يفتح بابا للمعرفة يعيد تنظيم املعطيات البشرية من
آل نوع، ومهما آان هذا الباب الذى انفتح على العقل واملخ

نقول انه مهما..... والكينونة والكلية والذات والتطور
وهذا( ذا الباب قد انفتح عنوة نتيجة لتفسخ مفاصله آان ه

فجدير بنا ان ننتهز الفرصة لننظر) ما يقابل الفصام
(ونعيد النظر، ال ان نسارع بغلق الفجوة ومكان البوابة 

 . العامى ودمتم  باألمسنت املسلح واملالط) باملرة

فلتكن فرصة، وليكن حوارا، والدعوة ــ ما زالت ــ
 .عامة 

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

مث جند أنفسنا مضيفني ىف هذا العدد لنفر زاخر من الضيوف
ذوى احليثية االبداعية والرؤية املخرتقة، ما بني شعر وقصة،
فنفرح حقا باعتبار أن هذا هو التقدير الضمىن الذى آنا

 ،" هكذا"ى الصدوردائما نرجوه نتيجة لالصرار املستمر عل

وخاصة أن هذا التقدير لنا ال يقابله أى جزاء مادى، مما
ميكن أن جيده من هو مثل آتابنا وشعرائنا املتميزين عند
غرينا من الدوريات األوفر عطاء واألوسع انتشار، فكيف
نشكرهم اال باالستمرار وااللتزام، فننشر الكثري مما ورد

على الباقى، ونعرتف بتقصريالينا ونؤجل البعض وال نوافق 
متجدد جتاه من مل ننشر له، مث مل نعتذر له، ونعرتف بتقصري
متجدد جتاه من مل ننشر له، مث مل نعتذر له، فنعود فنعلن ــ

له منا ردا بالقبول، أو مل انه من مل يص ــ) (لعطل إدرى
ينشر انتاجه املرسل الينا خالل ستة أشهر، فله آامل احلرية

 ىف حماولة نشره ىف مكان آخر، على أن خيطرنا ــ متفضال 

  .فور نشره ىف ذاك املكان األخر حىت ال نكرر ذلك

 .وهذا هو أضعف االلتزام 

وىل ميكنوىف باب النقد جند حماولتني هامتني ىف هذا العدد، األ
أن يوضع أغلبها ىف عداد ما يسمى النقد الذاتى، مث أقلها
هو بدايات لنقد قادم لبعض حماوالت رئيس التحرير اآلدبية
هنا وهناك، مما استلزم تعليقا موجزا، والثانية هى دارسة
عن االيقاع ىف القصيدة احلديثة، وىف شعر أمحد زرزور خاصة،

ــ) رفضا أو قبوال ( لةالذى أصبح عالمة مميزة هلذه ا
ونتوقع أن يهامجنا املستعجلون من القراء آالعادة حمتجني أهنم

، فها حنن نفرض عليهم"بالعافية" آانوا يبتلعون شعر زرزور
نقدا لنفس الشاعر، نقدا يبدو متخصصا أآثر فأآثر، و
آأننا حاولنا دفع اللقمة املتوقفة ىف حلق القارئ املستعجل

فنحن نرجو.... ولذلك.. ائغة له، ومع ذلك، أو بشربة غري س
ان يبذل معنا القارئ جهدا يوازى هذا النوع من االبداع
امللتزم املغامر، والذى يستدعى ذاك النوع من النقد

 املوضوعى املنظم، آما لعل القارئ يتفق
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" .... (اجلدية " معنا على أن الشرط األساسى للحوار هو 
الطرفني ــ فنحن لسنامن ... وعمق اجلهد ) ضد االستسهال 

متاما مع أستاذنا جنيب حمفوظ حني يقول ان الثقافة من
اللهم اال اذا آان ال يعىن بالرتويج) (وظيفتها الرتويج

 السعى اىلاستسهال احلصول على املتعة، وامنا ما يتضمنه
التكامل والرؤية األعمق ىف هناية النهاية نتيجة حتقيق
هارمونية توازن اىل أعلى دون توقف، وأحسب أن ذلك يتطلب

اجلمال فنحنأال نستسلم للسهولة، وال نفرح لظاهر ما يشبه 
أحوج ما نكون، وحنن خنرتق جبال الوصاية ومصدات التقدم، اىل

 ...نا اننا ىف تيه مرعب أن نقتحم ما ألفنا حىت لو روع

ومن ال يستطع األن فليتدرب دون أن حيكم علينا حىت
 .االعاقة، او حنكم عليه حىت الرفض الفوقى 

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

ويقدم لنا عصمت داوستاشى صرخة صادرة من حتت أثقال
ا،اهلمود أو اهلموم، مدافعا بفطرية شرسة رغم ظاهر دماثته

عن الفن الفطرى، داعيا اىل الفعل قبل التنظري، واالبداع بال
وصاية، آمال ىف حوار تلقائى موقظ، فهل من مستجيب بالريشة

 واللون مثل من يستجيب بالكلمة والقلم ؟

وال تزال األبواب الثابتة تظهر دون انتظام آامل، وأن
 آانت الكتابات حتت ما أمسيناه

 ىف هذا العدد ىف أآثر منقد عادت للظهور" رؤية" 
 ) .سيد حفظى ــ يسرية أمني ــ وفاء خليل (موقع

ما زالت متثل ىل ورطة ال" الناس والطريق " آما أن سلسلة 
أعرف آيف اختلص منها اال بكتابتها ــ وىف انتظار من يشري على

 .بغري ذلك أواصل مضطرا بعناد أتعجب له هذه املرة بالذات 

العدد ذا طابع خاص، وان آنا حرمنامث يأتى حوار هذا 
بعض املتحاورين األقدم حقهم ىف الرد آما ينبغى، فليعذرونا

 .أو يلعنونا، فهذه ضريبة احملاولة احملدودة 

  ـــ4ـــ 
ومع ظهور هذا العدد يالحظ القارئ تغريا طبيعيا ىف هيئة

.حممد هويدى، ود. حتريرها، وال يسعنا اال أن نشكر الزميلني د
دى عرفة منتظرين هلما عودا محيدا من اخلارج ومشارآةجم

سيد حفظى آملني أن حيمل عنا بعض. مثرية، ونرحب بالزميل د
اعبائنا، فنقلل من قصورنا وخاصة بالنسبة للمراسلني

 بامسه الكامل ىف هيئة واآلملني فينا، وحيل حممد حييى الرخاوى
جتنبا ملظنة" يى حممد حي" التحرير بعد أن ظل متخفيا حتت اسم 

تاثري العالقة األبوية باملوقف اخلاص املستقل، ولكننا نغامر
بتقدمه مبا ميثله من شباب مواجه، وختصص قلق فيما يقال له
علم النفس ــ وليكن اخرتاق للحاجز الوالدى هو أثراء له
وملن اخرتاق ــ آما يتفضل الشاعر أمحد زرزور باالنضمام اىل

د اهللا على هذا املعرب الطيب اجلاد اىل دنياجلنة الة فنحم
 .املثقفني الزاخرة بالشرفاء واملرتبصني مجيعا 

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   125



א  1986 −25 –א

  ــ5ـــ 
وعلى الصعيد األوسع يلوح ىف أرضية حياتنا ما يضعنا ىف
حالة غيظ غري موجه ميكن أن نرجعه اىل تالحق احداث بدت

 :مصادفة، وقد تكون غري ذلك، اذ يتسلسل السيناريو هكذا 

 ).انقاذ رهائن السفينة أآيلو الورو(امة عصريةحماولة شه :أوال

مشكوك ىف نواياه وذمته" صديق " اهانة من : ثانيا 
 .وصدقه وصداقته مجيعا 

حكاية ارغام الطائرة املصرية املدنية بسالح الطريان( 
األمريكى آله رمبا مع التهديد ــ الضمىن ــ حبرب

الرقص ــ ياوانتصار اليانكى األمريكى حىت !!!!!! الكواآب
 ) .ذا العيب ــ ىف الشوارع 

ثورة تلقائية على االهانة، وغضب حقيقى، وجرح: ثالثا 
مث ضبط للنفس جدا جدا حىت خمافة النسيان أو... مؤمل مكشوف 

 . اىل العكس حلسا للجرح  الذهاب

اعالن يقظة آربى دون اعالن نومة سابقة، آربى أو: رابعا 
م لرتديد اللفظ اجلديد، دون حساب انصغرى مث فتح أبواق االعال

 .هذا أسلوب قدمي قد جيهض آل يقظة تلقائية حمتملة 

خطف الطائرة املصرية، مث اقتحامها بابداع: خامسا 
مغامر لدرجة التضحية باستشهاد مقاتلني مدنيني شرفاء، لكن

 املسئولني عن حماربة االرهاب اخلوف آل اخلوف أن نصبح وحدنا
، بالتفاوض)األقوى واألندل: (، ليختصوا هم هبذه الطريقة

 .وادعاء االنسانية 

قضية ومغزى ومصرع ومأمت سليمان خاطر قبل وبعد: سادسا 
 عليه قبل وبعد رحيله، قبل وبعد استعماله، قبل احلكم

 وبعد تشويهه، قبل وبعد ما يعينه آل هذا من حتم
 .د املواجهة، وحتم املراجعة وحتم املسئولية بال حدو

*** 
ومع ذلك، فكل هذا ــ رغم آل هذا ــ يدل على حيوية
حمتملة، وابداع مؤجل، واقتحامات ممكنة، وأمل رابض، ومل ال يا
خلق هوه، أليس املصرى هو املصرى ميكن أن يتفجر من واقع تارخيه

 ...ومسئوليته احلضارية مىت اخترب ىف ظروف ساحنة متحدية؟ 

 .ضاعفات والسكون والوصايةوالغيبويةاجلواب عندى أن نعم رغم امل

  .نعم ميكن 
. . مازالت هذه الة تصدر حتريرا واخراجا ومراسلة  -
. .اخل جبهد بضعة أفراد، أو فرد واحد من بينهم غالبا . 

 .ومع ذلك فنحن نعذر من ال يقبل عذرنافما العمل؟ 

 ىف حديث اذاعى باهلاتف ىف برنامج سطحى التفاؤل لعل-
 آيف بال مشاآل، أصال؟ هل–" !! بال مشاآل"امسه هو مصر الغد 

 مشاآل، أم تنمية القدرة علىاملسألة هى عدم وجود
 مواجهتها حللها، فتتخلق مشاآل أرقى وهكذا؟
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 اليبدو أننا ىف حالة خاصة، حتتاج إىل تعبريات خاصة، مما

، ومثة" استسالم ثقاىف"تستوعبها األوصاف الشائعة، فثمة 
هذا فضال عن تعبريات سبق ابتداعها حديثا،" خذل ال حضارى"

وما" والتطبيع" "االسرتخاء العسكرى"السع وأغرب، مثل 
الشحمشابه، وآل هذا البد وأن يسمح لتلك الطبقة من 

حرآة رغم صوتفال وعينا املتخثر، أن تتجمع فوق سطح الفكرى 
الكرآرة، وال زرع رغم لون اخلضرة، وال شئ رغم آل شئ، لكن

 ..لك ليس هو واقع احلال متاما واال

 ..غري أنه رمبا يكون هو وجه الصورة على األقل 

وبني احلني واحلني، يظهر على وجه هذا السطح فقاعة، أو
نافورة مندفعة موقوتة، أو فوهة دوامة، وال يستطيع الناظر

 بعيد أن يتبني ان آان ذلك يدل على اختمار الننت، أممن
على االيذان بغيض املياه، أم على احتمال تفجر الطاقة من

 .املخلفات املرتاآمة

 وقد حدث ذلك فعال، حني حدث ما حدث

وىف حماولة النظر من زاوية ما حدث ىف دور آلمتنا هذه
البا،باعتبارها مهسة ملحة، منذرة غ) جملتنا املتواضعة(

ىف اجتاه ما هو أبقى، أقول) ما(واعده احيانا، مشرية بسهم 
ىف حماولة النظر على األرضية اجلديدة البد وأن ندرك استحالة
ارسال أى رسالة هبذا الصوت اخلافت وسط هدير صفارات االنذار
 املتصاعدة وصالبة هذا الصمم املتزايد مبا يعلو فوق آل انذار

 .. (!!)ولو 
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عدم االستجابة" االستسالم الثقاىف"د يكون من باب وق

للدعوة الىت طرحناها ىف حماولة اثارة النقاش حول مقال
عن دور املخ وطبيعته ىف تشذيب املشتبكات العصبية،فاينريج 

وبالتاىل تنظيم للسلوك والرتآيب البشرى ىف أزمات النمو
وقد آنا، )وبالذات ىف املراهقة وعالقة ذلك بالفصام(خاصة 

نأمل أن نتلقى من املختص ما هو أآثر اثارة، ومن غري املختص 
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ما هو أآثر تساؤال أو رفضا أو أضافة، لكننا افتقرنا
إىل هذا وذاك بالقدر الذى ينفى هذا الزعم باالستسالم
الثقاىف، وان آان عذر القارئ العام هو دسامة اجلرعة

ف غريوغرابة اللغة، فأن عزوف املختص عن املشارآة هو موق
مشجع، خاصة وأن آثريا من النشاط الفكرى هلؤالء يكاد يهدر

علمية(بوعى أو بغري وعى ىف تسويد الورق الفائض ىف دوريات 
ىف املؤمترات!!) العلمية أيضا (مغرتبة، وىف اخلطب !!!) 

السياحية االجتماعية االعالنية، مث حتريك عضالت العقل أمام
 ة، ال تسمح اال بتحصيل احلاصل،مرآة مناهج حمكمة حابسة وقامع

، ورب)أيضا(وهذا االستسالم الثقاىف سادتى هو مسئول 
 !!الكلمة، عن حوادث الشغب

- 3 -  
)آتاب غري دورى(ويصلنا العدد الثالث عشر من اضاءة 

ونفرح لالصرار وللجدية وللمصرية وللحوار، ولكننا نضع
؟ وآيف؟يدنا على عقلنا ووجداننا ونتساءل آم؟ واىل مىت

ومن؟ وال جنيب وال نريد اجابة، لكننا نأتنس رغم آل شئ اذ
 .تنكسر حدة الزعم باالستسالم الثقاىف

آما يظهر أول عدد من جملة الشموع، وتبدو جملة مجيلة،
قليلة االتقان،, حسنة املظهر، حسنة النية، خفيفة املادة

نيسريعة االيقاع واعدة، متواضعة، شخصية، عابرة، فنضعها ب
 :قوسني ونتذآر مثال عاميا طيبا يقول 

 ".ال تذم وال تشكر اال بعد سنة وست أشهر"

لتظهر(األسبوعية ختتفى قبل هذه املدة " القاهرة"ولكن 
وقد آانت قد بدأت تعطى الفرصة اذ تتميز) مث؟.. شهريا 

معاملها وتربط القارئ بانتظامها، فالرسائل الثقافية
ا من الرسائل املتباعدة غرياملتالحقة أآثر عطاء حتم

يا رب ال!!) تاىن(.... املنتظمة، ويقولون اهنا تكلف الدولة 
ان اختفاء جملة ثقافية أيا آان لوهنا هو حدث.. قوة اال بك 

قبيح وخطري له داللته ويزيدنا هذا االختفاء التزاما
 ".يا برآة العجز: "باالستمرار قائلني ىف وجل 

قد نشر ىف عدد) سامى خشبة(ز لكن ناقدا له اسم بار
هذه االت الكثرية"الغراء حتت عنوان " ابداع" من 86مارس 

ما مجع فيه الشامى على املغرىب آما يقولون.." ما وظيفتها 
فاختلط احلابل بالنابل أيضا آما يقولون، فما الذى جيمع
فصول مع منرب االسالم ىف فقرة واحدة حىت لو آانت فهرست مرتب

يا؟ وقد أدى هذا التعميم اىل انتفاء توجيه النقدأجبد
اتهد اىل آل جملة على حدة، والتعميم أمر سهل، لكن أثره
خطري، وحنن ننتظر من رائد مثله أن ميسك باحدى هذه االت
ويقول لنا بعد حوار موضوعى ناقد ماذا هى، وماذا أضافت،

مقاله مت أآدهابل وجييب على االسئلة الىت طرحها هو ىف بداية 
ىف هنايته، وخاصة أن السؤال األول يتعلق بالقارئ املثقف

، وحنن ال ندافع عن أنفسنا،!!الذى قد ميثله هو آرما وتفضال
أذ مازلنا باستمرارنا حناول االجابة ونصرخ للحوار، ولرياجع 
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 .افتتاحية هذا العدد على األقل، وشكرا) مثال(هو 
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آثر، ولكن اغلبها من نفسوتتوافد الينا رسائل أآثر فأ

املصادر، ونعتذر عن عدم مواصلة احلوار معها ما مل حتوت
وآأننا نبدأجديدا، ولكن بضعة رسائل تطمئننا من جديد، 

 اليوم،

رسالة األديب والناقد حممد حممود عثمان حتتاج اىل وقفة
رغم(شكر، فهو صديق، وهو جاد وموضوعى، وال يبخل علينا 

 واالصرار، ويبدو أنه هتيب من احتمال تغيريبالثقة) تقصرينا
مسارنا بعد الوقفة ىف العددين األخريين، وهذا جائز،
ومطلوب، لكنه مشارك ىف توجيهنا اىل أين حتما، أذ اننا
سنظل حناول بفضله ما استطعنا، أما عن مقاله املرفق

مالحظات حول واقع احلرآة األدبية بسوهاج الذين نفخر(
مع االعتذار عن نشر قصة حممد عبد(البداية بصحبتهم منذ 

لكنه حني وصل اىل) املطلب األخرية ملستواها العادى جدا
االستشهاد بنماذج قبيحة قبيحة ال تصلح ىف آناشة طالب

بقدومك زدنا عيدا على األعياد،: مثل (ابتدائى ىف آخر صفه 
أقول حني وصل اىل) أو حيوا الوزير حتية التقدير والتبجيل

ما آل نطق له جواب جواب ما نكره: يا سيدى : ذلك قلنا
السكوت، وخوفا من أن يصبح الصخر مثقاال بدينار، ال نلقم
مثل هذه االفواه حجارة وال نلتفت اليها أصال، فموهتا ىف

 .ثناياها قبل أن تولد، وشكرا

رسالة) *(صالح الدين حمسن حممد / ويرسل لنا السيد 
مكتوبة على نصف صفحة صغرية ىف مثان سطور، يرسل لنا هبا عشرة

أعرف".. ويقول !!) ليست حوالة/ سليمة حقيقية (جنيهات 
 جنيه لن مينع بالطبع جملة10أن املبلغ البسيط املرفق طيه 

 ولكنه جمرد تعبري رمزى عن تضامنناعن التوقف بسبب العجز،
مث يعرض" مع جملة أحلم من سنوات أن أصدر جملة من طرازها

سيادته باالضافة أن يتطوع يوم االحد لالسهام ىف بعض ما
حيتاجه اصدار الة، وىف هذا نقول، احلمد هللا، ونعد الصديق
ةبأن نرسل له أعدادا من الة مبا تفضل ودفع، وهبذه املناسب
نفكر أن نعد جملدات من آل األعداد الىت صدرت من الة سنة
بعد سنة لو توفر عندنا عدد القراء الذين يهمهم مثل هذا

 .واشرتآوا مسبقا

ويستدرجنا ذلك اىل العودة للحديث عن موضوع املكافآت
املقرتحة لبعض من يتفضل بنشر ابداعه عندنا فنحن خنسر ىف آل

نيه نقدا وعدا، وال نقبل اعالنات أوعدد ما هو حول األلف ج
، ال تكربا أو استعالء، وامنا ىف حماولة)آما نكرر(معونات 

ارساء قواعد جديدة الحرتام الكلمة وحقها ىف الظهور دون
مساومات أو صفقات أو ىل ذراع، ولن يعضلنا أن تزيد
خسارتنا بضع عشرات من اجلنيهات يأخذها املبدع الضيف وهو ىف

يقية هلا، لكننا مازلنا نصر أن يكون النشر بدونحاجة حق
مقابل، ألننا نستشعر منه رغم الظروف الواقعية أن هذا

 هو صاحب هذه الة الذى جيدد ) رغم أنفه(الناشر املتقشف 
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اختياره لنا باستمرار، وحنن حنرص على هذا الرمز آدافع
ملواصلة مسريتنا دون انكار حق املبدع ىف مقابل، ولكن أال

فهذه.. هو املقابل، ومع ذلك " استمرارنا"أن يكون يكفى 
 .ليست آخر آلمة ىف هذا املوضوع على ما يبدو

 هذا العدد 
يبدأ هذا العدد باملقال املتخصص موجزا نظرية نفسية
حديثة وذلك ىف حماولة لتخفيف اجلرعة بعد مقال فاينربج، وبذا

وعنفتح بابا آخر للمناقشة دون أن نقفل األول حول موض
آخر، وهو عرض نظرية التحليل التفاعالتى، وهى نظرية خرجت
من عباءة التحليل النفسى، وشاعت ىف العقود الثالث األخرية،
وأصبح هلا تطبيقات متعددة ىف جماالت آثرية، وقد حفزنا اىل ذلك
تلك األمية اخلطرية الىت ظهرت ىف باب احلوار، والىت ال نلوم

نفسنا الغفالنا واجبنا ىف نشرأحدا فيها بقدر ما نلوم أ
 .مثل هذه املعلومات األساسية

مث يشرف العدد باملادة األدبية املتميزة الىت ختفف عنا زحف
اليأس الذى أطل وحنن نتكلم عن االستسالم الثقاىف، ألن هذه

 .االقتحام الثقاىفاملادة متثل ما ميكن أن نسميه باملقابل 

ولئك الذى يأملون ىف قفزةويبدو أن هذه الة قد راقت أل
ناهضة، ال تكتفى باجلدية واتقان اجلارى ولكنها جترب،
وتتجاوز، وتتحمل آالم الوحدة وخماطر الوثبة، يظهر هذا
جليا ىف بعض نوع الشعر خاصة الذى ينشر ىف هذه الة، ورمبا

، أو آتابة"رؤية"ىف ما ينشر دون أن ينضج حتت عنوان 
رى فأن هذه املغامرة املتجاوزة قدومن زاوية أخ" طليقة"

تكون مدخال جيدا لفهم اجلانب اآلخر ملا هو تناثر سلىب يقال
، وآأننا رضينا أن نسري على صراط شديد الدقة"اجلنون"عنه 

 .بني اجلنون والتجاوز االبداعى هذا

ولكننا نفتقر متاما اىل هذا الناقد الذى مييز هذا من
 فصال تعسفيا، وامنا للبحث عنذاك، ال ليفصلهما عن بعضهما

املنطقة املشرتآة بني هذا وذاك، مث لرسم الطريق املمكن رمبا
لالنتقال من هذا اىل ذاك، فاذا صح ذلك فاننا نعلن أننا

وهو أننا الة الىت تصدر ىف،نكتشف أخريا ما مييزنا حقيقة، 
وقد يفسر هذا بعض) *) (املفرتق(" املنطقة املشرتآة"ومن، وعن 

الشئ أننا قد نعتذر عن نشر بعض األعمال املباشرة، أو
التقليدية، رغم مجاهلا حقيقة وفعال، لكنها قد جتد مكاهنا ىف
مكاهنا، ومثال ذلك القصيدة الرقيقة الىت أرسلها الينا

"وجرح لن يندمل.. قبلة "عر رمضان أبو غالية بعنوان الشا
وأخاف من فجرى آأىن داخل ىف"والىت يقول فيها مبنتهى الرقة، 

لسنا آأى الناس حاشا أن نكون، حنن"أو يقول " جوف ويل
العيون، والفكر واحلس الشفيف وحنن مظنون الظنون، وضمائر

 مسح أن ننشروآنا نود لو" األشياء واملكنون ىف عمق السكون
،)رغم وزنه السليم(بعضها وحنذف منها املباشر، الال شعر، 

لكننا حترجنا من مبدأ احلذف آما سريى ىف موقع اخر من هذا
العدد فشكرا، وليس معىن هذا أننا سنقتصر على نشر ما هو

 ثقاىف دون غريه، لكننا نتمىن أن تتكون شخصية " اقتحام"
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 رويدا بشكل أو بآخرجملتنا ىف هذه املنطقة املشرتآة رويدا
أو اجزاء(ومبساعدة اجلميع وخاصة لو مسحوا لنا أن نأخذ بعض 

انتاجهم دون الباقى بال حرج من جانبهم وال تشويه من) من
 ).ما أمكن ذلك(جانبنا 

ويرسل لنا الباحث أو الناقد حازم شحاتة ما أمساه
للمعية" يواآب"النقد يواآب النقد، وملا آنا حنتفظ بكلمة 

بال مواآبة، أو" نقد النقد"آلنية، فقد اعتربناه من قبيل ا
وهو متحمس أشد!!) مثل رد القاضى) (*" (رد النقد"هو 

"الغربة"احلماس، مل يقبل ولو نقطة واحدة مما قيل ىف قصيدة 
راح يدافع عنها ويهاجم من تصور أنه هامجها، وحننالىت 

نشكره آثريا، ولكننا خنشى أن يستمر حوارنا مع بعضنا البعض
بال حوار، ألننا نأمل أن يقبل أى منا ولو نقطة واحدة من
وجهة نظر حماوره، ينمو بواحدة مث يرتك عشرة، وهكذا احلوار،

الينا واىل ماآما نأمل أن يتجاوز الرد جمرد الدفاع ليضيف 
ينقد ما يغمى معارفنا ويشحذ وعينا، وقد فعل حازم بعض

ليس مما آنا حنرص عليه منه، ومع ذلك" طعم الرد"ذلك ولكن 
 .فعلينا االستمرار، وعليه ما يشاء، وعلى النمو أن يضطرد

"عن حنني آخر"ىف قصيدة " باللعب"آما نغامر هذه املرة 
 فننشرها ىف صور ثالث)للشاعر عادل السيد عبد احلميد(

 .مواآبة لبعضها لعل وعسى أن يواآب النقد النشر، مث نرى

ويظهر باب مثل وموال مكتمال هذه املرة، مث نعرج اىل
املقتطف عامدين أن يكون ىف اجلانب األول ليخفف جرعة اجلانب
اآلخر، وتظهر رؤيتان لقطبني باسلوب متواضع لكننا نشعر

 .ر، فال حرجبشكل أو بآخ" منا"أهنما 

يقول عن" الناس والطريق"الفصل السابع من  ويأتى 
األخري، أآثر مما يقول عن الرحلة األصل، لكن الناس" الرحيل"

مرة: ونلتمس من القارئ العذر مرتني.. حضور ىف آل حرف 
 .لاليقاع الصعب، ومرة لالستطراد املرتامى

فىكل جمال، فيكتب الزميل عصمت" احلوار"ويستمر 
وستاشى مميزا بني الفن الفطرى والبدائية حماورا تشكيلينيدا

متميزين، وتتعدد جماالت احلوار رغم رأى الناقد خشبة الذى
 .أنكر ذلك علينا وعلى غرينا

التقليدى، فقد ختلى عنا احملاورون" حوار"أما عن باب 
، وهلم آل العذر، فالفرص غري متكافئة،)*( الضيوف فجأة 

لكننا ننتظر دائما أبدا، نعذر وتعتذر وننتظر، واملهم
مشارآة القارئ، فقررنا أن نصطنع حوارا داخليا، لكننا مل
ننجح، فقررنا أن يكون ما شغلنا ىف هذا احلوار اهض هو

رات، ودعوة اىل حوار الحق، حولمبثابة رءوس مواضيع، وشذ
 .مغزى األحداث االنفجارية األخرية

وهكذا نقلت الفقرة الىت خنتتم هبا افتتاحية آل عدد ىف
"مشروع حوار"ا العزيز اىل مواآبة األحداث اجلارية ىف بلدن

 .واعد
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:صالح جاهني والة ىف املطبعة، فنقول له " يعملها"و 
، ويكف القول عنولكن: ملاذا؟ مث نقول شكرا، مث نقول 

 .القول

 .، جدا...آه !! .. بالسالمة 

اآتشفت بعد آتابة االفتتاحية أنه الصديق الذى-  * 
حاورناه رغم أنفه ىف العدد قبل املاضى حول مالحظاته عن ما

، وقد آتب الينا ردا آرميا على هذا"ولوجيا شرقيةسوسي"هو 
احلوار مل جند فيه، بعد الشكر واالستفاده جديدا، فنحيله على
احلوار السابق بصفة عامة، بعد العذر آما وصلنا منه آتيب

يشري اىل فرط أمله، وشرف وعيه،" الزمان واملكان"شجاع أمسه 
 .ر الحقوخماطر اندفاعته، مما قد نعود اليه ىف حوا

 خطر بباىل لو استقر الرأى على أننا فعال نتميز-  * 
باحتاللنا هذه املنطقة الىت امسيتها ىف آتابات أخرى

وزنعلى " (املفرتق"، فهل نسمى جملتنا امسا جديدا "املفرتقية"
 حمتفظني باسم االنسان والتطور آاسم اصغر أقدم؟) املقتطف

 ).69انظر ص ( وليس الرد على النقد - *

 اللهم اال آالم عائد معاد، سبق الرد عليه، من-  *
الصديق مصطفى حامد، وتعليق طيب متواضع من الصديق صالح

 .الدين حمسن حممد سبقت االشارة اليه
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 قبل االفتتاحية

أن أخطو خطوتني للخلف، أو اىل جانب،: ليس فجأة متاما
أنظر من بعد هادئ، وأعطى الفرصة ملن هو أآثر محاسا، وأقل
رؤية، وأنا ال أنسى وأنا أفعل ذلك، حتذيرات األديب الناقد

 وال هتديدات ومصارحةعالء الديب منذ أول عدد هلذه الة،
الدآتور ماهر شفيق فريد، وىف نفس الوقت ال أخشامها أيضا،

 .مازلت

لكنىن ال أستطيع أن أحدد تفصيال ما هى مسئوليىت آرئيس
اتفقنا على أن تكون(حترير أثناء هذه األجازة الطويلة 

أىن سأفعل ما يطلب: ، وآل ما أعد به)أربعة أعداد: عاما
قرتح اقرتاحا غري ملزم، آما أىن سأآون قارئامىن متاما، وقد أ

جيدا ملا يصدر، فهل يكفى هذا ألظل أحتل موقعى؟ رغم
 األجازة؟

ال حمالة، ورغم عدم" راجع"ورغم يقني الذين يعرفونىن بأىن 
 أن خييب تقديرهم– بشكل ما –رفضى هلذا اليقني، فأىن آمل 

 ال أستبعدوتقديرى، ففرحىت هبذا االنسحاب واعية، وان آنت
اختالطها خبدر يأس زاحف، ودغدغة وحدة خبيثة، فأقول ليس

 . التجربة إالأمامى

 ،وبعد

فالبلد يغلى أآثر فأآثر، واالبداع يتحرك أبطأ، واألدهى
أن ابداع الشباب ال خيترب، ألن عمره شديد القصر رغم الصياح
املنذر عقب خفوت طلق الوالدة، ودمتم، والسيوف اخلشبية

 تلهينا معارآها اجلوفاء عن السيارات امللغومة علىترتفع
 واالغارة املادية تنتشر، وادعاء التخصص يربر–جانىب الطريق 

 .اجلهل، والشهادات تغيب الوعى

 .مع دعواتى لنا ولكم بالتوفيق

 " من يدرى؟"

 حييى الرخاوى
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يصدر هذا العدد من الة، وحنن ىف حرية، إذ جند أنفسنا
نعمل بدون رئيس التحرير بعد ابتعاده املؤقت، االختيارى

انظر ما قبل االفتتاحية،(التطوعى؛ /الطوعى/ االختبارى/
، آم، فندرك خائفني، ومعاندين)واالفتتاحية ىف العدد املاضى

 .املسئولية الالزمة لالستمرار والتحدى

. . . . . 

"علمية"نراجع أنفسنا ىف هذا العدد، فنتذآر أننا جملة 
ثقافية، فيعود اجلزء العلمى ليأخذ مكانا جديرا به على
صفحات العدد، فيقدم لنا الدآتور رفعت حمفوظ بلغته

، ملقيا الضوء على"علم نفس األنا"الدقيقة دراسة عن 
انب غري معروفة ىف نظرية التحليل النفسى؛ تلك اجلوانبجو

الىت اتسعت بعد رحيل املؤسس فرويد؛ لتقدم رؤية شاملة
للنفس االنسانية استحقت أن تسمى بعلم نفس جديد؛ وتقدم
الدآتورة هناء سليمان مدخال ملوضوع طاملا اهتمت به الة،

 اجلزءوهو اضطرابات اللغة ىف الفصام، ونأمل أن يستمر
العلمى ىف التوسع لنقل األمانة إىل القارئ، وما زلنا آملني

 .ىف مشارآته

وال يعىن هذا احنسار املد األدىب على صفحات الة، فما زالت
األديبة اعتدال عثمان ختص الة بانتاجها، ويتحاور معها
الشاعر وليد منري، فالكتابة النقدية عن مثل هذه األعمال ال

 إال أن نتوقف عندها ونتحاور معها؛– رأينا  ىف–متلك 
سيد حفظى اخليط هذا ويقدم قراءة بعد القراءة. ويلتقط د

 .وما زال الباب مفتوحا. لنفس العمل

 . . . . . 
"الناس والطريق"آما حيتوى هذا العدد احللقة األخرية من 

للدآتور حييى الرخاوى، وبذلك ينتهى العمل الذى تتبعه
أعداد سابقة، هذا العمل الذى ينتمى إىل نوعالقارئ عرب 

خاص من األدب، اليقف عند أدب الرحالت ووصف األماآن واألحداث،
بل يغوص إىل أعماق اخلربة الشخصية ليستخرج منها القلق
العام، ىف حماولة التواصل مع الذات واآلخر، داخل وخارج

 در ونعد أن نصدر هذا العمل آأول آتاب يص. الوطن واملكان
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لسال ىف هذه الة العنيدة، بعد أن استمرتبعد أن نشر مس
فصوله ألآثر من عامني، وليس عنادها هنا فقط ولكنها جملة

 إذ تصر دائما أن تكون الفرصة على– أيضا وقبال  -عنيدة 
صفحاهتا للناس، آل الناس، وأن تكون الفرصة حقيقية،

 دون خجل أو–للكتابة والنقد واحلوار الدائم، وأن تتساءل 
. والبديهيات العقليةوالقوالب عن آل الشوائب –عاء اد

العنيدة إذ هى ىف جدل دائم مع نفسها ومع اآلخرين، وهى
حىت(عنيدة أيضا إذ تصر دائما على مشارآة القراء، القراء 

املشارآة ىف آل هذا، وىف) ولو آان االصرار انتظارا، ليس فقط
وار هذاانظر ح(عنادها، آتابة، ونقدا، فعال وحوارا، 

 ).العدد

. . . . . 

وىف هذا العدد جيرى أيضا بعض التغيري ىف شكل الة، نود
أن نعتذر عن جزء منه وهو صعوبة قراءة اخلطوط وعناوين
املقاالت خلطأ فىن مل ميكن تدارآه، وحنيل اجلزء وهو تغيري شكل
 .الغالف والرسوم الداخلية إىل القارئ للحكم، وابداء الرأى

ا أن نشري ىف هذا الصدد إىل أن بعضنا قد اقرتحونود أيض
واقرتح األغلب منا) األوفست(القيام بتجربة الطباعة احلديثة 
، الىت البد هلا ىف)الطيبة(أن نبقى حيث حنن بتلك الطباعة 

ظروفنا اخلاصة احلاضرة أن تستمر فال يأآلها حتديث الطباعة
كلفتها وسهولةوالدعاية، خاصة أن وجودها اآلن بكفاءهتا وت

التعامل معها، يدحض ويفند بعض أسباب املتقاعسني عن نشر
فرمبا. ابداعهم، وعن املسامهة ىف حتريك السطح الثقاىف البطئ

آان وجودنا هبذا الشكل واستمرارنا جتربة ما، مثاال ما
المكانية الصدور والتواصل والتحرك دون امكانات الطباعة

 .احلديثة

دقة والتلوين وأحكام الظاهر مما قدودون هبرجة فرط ال
غري"يبتلع أو يؤجل احلرآة الداخلية وموجات االبداع البسيط 

 ".احملكم

واليعىن هذا، أننا نرفض الشكل اآلخر متاما وأبدا، ولكننا
هكذا اآلن، فرمبا ىف وقت آخر وموقف آخر نتوقف ثانية

ريولكننا اآلن نرى أن التغي. . ونتساءل، ونقرر التجربة 
الشكلى الظاهرى، بال خطة أو مربر معقول اليكون أسلوبا أمثل

 . لبدء حرآة أو تغيري مسار، أو حىت لتصليح أو استكمال

 . . . . 
ويأتينا ىف هذا الصدد التغيري الوزارى األخري الذى جاءنا
بال مقدمات وال مربرات، على األقل معروفة لدينا، او حىت معلن

. .طييب اخلاطر، فال نسأل ملاذا؟ ؟ بعضها، ولو على سبيل ت
إىل مىت ؟: ولكن نتساءل !! ونتسول أن يكون لنا خاطر عندهم

 ؟؟. .؟ دون حوار . .؟ هكذا 

وتطلع علينا أمريكا، مبا هو أمريكا، وايران، مبا هو
  ايران، ويطلع علينا آل، مبا هو حقيقية، فنتصور ألول وهلة
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يدأننا نعرف، أو آنا نعرف، ونكاد نلوم من صدق، ومن ير
أن يصدق، مث متتد احلكاية، والنعرف إىل أين، حىت نكاد نفقد
ثقتنا ىف أى تصور وأى اعتقاد ىف أى امكانية ألى شئ، ولكننا
نستمر، ونطلب االستمرار واحلوار، وهل أمامنا إال االستمرار

؟؟ ومن يعيش، سوف يرى ويسمع، ومن يعيش أآثر، يرى. . .
رق عديدة للحياة والرؤيةأآثر، ولكن، باهللا عليكم هناك ط

فهل. . ذات هنايات تبلغ حد التناقض ىف تباينها وخماطرها 
 ؟. .من منتبه 

 أسرة التحرير
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  !! الثامنة   لسنةا

  . اهللا   واحلمد .  ليكن  -!!! األوىل   السنة ىف    األول   العدد   وآأنه

 وآانت   ، تال   عدد   ميعاد حىت    الصدور ىف    تأخرنا   وآنا
 ذلك   يتكرر   أال   ووعدنا   ، اخافة وختديرًا   أآثر   الدالئل 
 ماذا   يعرف   من   يعذرنا   ، حناول   زلنا   ما   فنحن   ، أبدا 
 علينا   التزامات   من يعفى    ال   هذا   ولكن   ، احملاولة تعىن  
 ينتظر   بل   ، حماوالتنا   وتفصيالت   دقائق   يواآب   ال   من   جتاه 
 متطورا   ، هو   هو   ملا   حماورا   ، فيه   هو   ملا   مواآبا   نتاجا 
احلقيقى )  امليم   بضم ( املخرج هى    التزامات   ، مجيعا   بنا 
الذى   لالعتذار   جمال   فال   أذن ،  الدؤوب   الدورية   هلذه   واألول 
 مفتوح   اال   أمنا  ،  ، حتما   يقبل   أن   له ينبغى    ال 
(!!) التطور  ...  ، والتعلم   والتحرك   واملسئولية   لالنتباه 
 فليحاسبنا   شاء   ومن   ، يصحبنا   وهو   فيتحملنا   اءش   ومن 
  . له   هو   ما   حبسب   ولكل   ، يرضي حىت  العتىب    وله 

 عما   ، أيضا   هنا   ذآره   من   البد   واجبا   اعتذارا   أن   اال
 األخطاء   عدد   زيادة   جانب فاىل    ، الصدور   دقة   بعدم   يتعلق 
 فقد   ، التنفيذ   عند   خاصة   االخراج   عيوب   وبعض   ، طبعيةامل 
 حقه )  التحرير   أسرة   من  ( اللباد   عصام   املتميز   الفنان   غمطنا 
 خطوطه   فشوه )  األآلشيهات  ( التنفيذ   ظلمه   عندما األوىل    ، مرتني 
 العدد   منفذ   غفلأ   عندما   والثانية   ، أصوهلا ىف    اجلميلة 
 الغالف   اخراج ىف    البارعة   مبادأته اىل    االشارة   املسئول 
  . متأخرة   جاءت   وأن   ، االشارة   وجبت   فقد   ولذلك   ، وتنفيذه 

 بفضل   ونشيد   نشكر   أن   ، أيضا   اال   هذا ىف    يفوتنا   وال
 الريادة   فضل   له   آان الذى    ، يدواستاش   عصمت   الطيب   الفنان 
 نعتقد   ، آاملة   ومبسئولية   ، االخراج   شكل   مسألة ىف    واملثابرة 
 هنا   له   نشكر   وحنن   ، اآلن حىت    بدفعها   نستمر   أننا   متاما 
 بدأه   فيما   يسهم   أن   منا   حياول   ملن   ورعايته   مساحته   ، واآلن 
  . وتتلمذ   بعرفان   ولكن   ، بتغيري   أن   ، دواستاشي 

 ****  
    القدرة   معامل   فأآثر   أآثر   نتبني   وحنن   ، العدد   هذا   ويصدر
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 بالصعوبات   وتفرح   ، االستمرار   مقومات   ، املواصلة على 
 وتعارض   القرارات   واختاذ   احلوار   صعوبات    ، الشريفة 
 القرار   وصعوبة   التجوبة   صدق   هذا   آل نرى و   ، االرادات 
 بكل  -- والتطور   أن االنسان   اال   ،... لو حىت    فنصدر   وأمانته 
 فما   ، وترتسخ   أبواب   تستمر   حني   ، منوها   علينا   تفرض  - هذا 
 اهذ   ، وموال   مثل   ، وموقف   مقتطف  ،  ، باحلوار   نتمتع   زلنا 
 وعن   الباب   هذا ىف    املوقف   تبلور   اطراد   نالحظ الذى    الباب 
اىل   رأينا ىف    حيتاج   قد   خاصة   الباب   هذا   أن   رغم   ، طريقه 
 ، فوقها   وهو   يتكلم الىت    األرضية   توضح   صاحبة   من   مقدمة 
 اتهدين   من   غريه   مع   ذلك ىف    ويتباين   ، املثل   عليها   من   فيسمع 
 احملاذير   أن   اال   ، ضمنا   يتضح   قد   هذا   أن   ورغم   ، أيضا   األمناء 
 مل   اذا   عليه   مآخذ   تصبح   ورمبا   ، نشطة   زالت   ما   به   حتيط الىت  
  . الكافية   بالدرجة   وحدوده   طريقته   تتضح 

 عن   أساسية   قضايا   فينا   ليثري   وموقف   فمقتط   ويعود
 تفاصيل ىف    غارق   غري   بشكل   ، وآممارسة   آفكرة   ، الفكر 
 من   والكل   الرئيس   للموقف   حماور   ولكنه  ،  اجلزئية   املعلومات 
  . املوقف   صاحب   ينبه   آما   آثريا   أفتقدناه    مما   ، املعرفة 

 هلذه   املتميزة   األبواب   أحد   مازال   احلوار   باب   أن   آما
 مكافئة   عن   فيه   نبحث الذى    الوقت   نفس ىف    ، به   فتفرح   ، الة 
 نبعد   أن   وحناول   ، فننزعج   ، اليومية   األحاديث مستوى  على  
  ...... قريب   املوت   أن   فكرة 

 شبه   الة   أبواب   فيه   استمرت الذى    تالوق   نفس وىف 
 آتاب   من )  نفسه   فرغ   أو (  صاحبه   فرغ   أن   وبعد   ، الثابتة 
 ليكمل   نفسيا   طبيبا   التحرير   رئيس   يعود   ، والطريق   الناس 
 ومناد   ، بالقصرية   ليست   فرتة   معلقا   ظل الذى    وأحوال   حاالت   ملف 
 ، ذاآرته   له   فنشكر   ، حتما اجلماعى  املستوى  على    مقبول   مربر 
 بالوعود   والوفاء   ، املكتملة   امللفات   من   املزيد ىف    ونأمل 
  . املؤجلة 

 العلمية   اللغة   توفر ىف    أآرب   ثقة   نكسب   ، الوقت   نفس وىف 
 ومتناسب   مناسب نسىب    حبجم   االلنزام ىف    نقصد   ، الة   صفحات على  
 جانب   من   أآثر   الدور   هلذا ونرى    ، الطبنفسية   الالفتات   مع 
 عن   ، العزيز   الكاتب   ، حمفوظ   رفعت .  د   فيكلمنا   ، أجيابي 
. د   ويواصل   ، الشخصية   خربته   خالل   من النفسى    املعاجل   تربية 
 دسامة   من   منه   اعتدناه   مبا   األحالم   عن   حديثه حفظى    سيد 
 عن   دائما   متسائلني   ،- القراءة  -  االستماع   فنواصل   ، احملتوي 
 زوايا   اختالف   أن   من   واثقني   ، آهذا   ليس   هو   من   عند   هذا   دور 
 موقف   آل   من   أآرب   هو   فيما   النهاية ىف    يصب   وأن   البد   ، الرؤية 
  ). ؟ ..(!! آنهوت   من   وال   ، نتحاور ...  فقط   ، فردي 

 اجلمال   ذات .  األدبية   الكتابات   تلك   النهاية ىف    وتأتينا
 أسرة ( تواصلنا على    حتافظ   اذ   الرائعة   والوظيفة   ، اخلاص 
 شعر   هو   ما   هذا ىف    ولنا   ، ما نتمىن اىل    أقرب   بشكل )  التحرير 
 تتكامل   أن   نأمل الىت    ومستوياته   ولغاته   حضوره   مبختلف 
 ، الصهيب   وعباس   القصائد   جلمال   قصائد   فنقدم  ،  باختالفها 
  وصفية   ، جنم   للسيد   ، قصة   هو   وما   ، الكرمي   عبد   املقصوة   وعبد 
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 والصديق   ، الباز   املنعم   وعبد   ، الغين   عبد يسرى    ، انيفرج
 هو   مما   ، أخري   طريقة   أو   ، آخر   وبشكل   ، الشيطي   زغلول   أمحد 
 فنسميه   ، آتابة   هو   ما   يأتينا ،  آذلك   وأدب   ، أيضا   آتابة 
 الكرمي   عبد   تنسويأ  -  االسم  -  به   فيفرح   ، آتابة   آذلك 
 بدورنا   به   لنآتنس  -  آهاته  -  آتابته   لنا   ويرسل   ، حيدر 
 مل الىت    منر   هالة   آتابات أحدى    آذلك   نقرأ   آما   ، وبأنفسنا 
  ...! ولكن   ، أهال   تقول   آما   حرية   فتنفرط   ، بعد   مالحمها   تستنب 

 ونصحو   ، اخلليج   حرب   عار على   - هذا   آل   وسط  -  ننام   وحنن
أدىن   بال  -  مجيعا   وندرك   ، املخيمات   حرب   وسفاهة   نزيف على  
ىف   جنح   قد   شئ   آل   الجهاض   احملكم   املخطط   أن  -  حترك   أو   تعلم 
 ، الدين   صبالتع   صيحات   أصداء   من   اال   اللهم   ، متاما   اشاللنا 
 لو حىت    ، نيأس   أن  -  هذا   آل   مع  -  جنرؤ   وال   ، السياسي   واخللط 
 ، يدري   من   اذ   ، لبنان   تقسمت   أو )  اهللا   قدر   ال  ( البصرة   وقعت 
 من   لنقوم   هذا   آل   نستاهل   أو   ، هذا   لكل   حنتاج   ولعلنا 
 من   بدال   اختيارنا   هذا فرمبا آان    ، نقم   مل   ول وحىت    ، جديد 
  . سر   احمللك ىف    التقدم   وهم 

ىف )  متآمرون   ال ( مؤمترون :  جدا   جدا   جيتمع   سر   احمللك   باب   ومن
 ، جدا   جدا   آثرية   قرارات   ليصدروا   ، جدا   جدا اسالمى    مؤمتر 
 وتوجه   ، الشهداء ىف    عزاء   وال   ، فقط   جدا   طويلة   خطب   بعد 
 جدا :  وحنن   مؤمتر   وآل   ، اخلريية املوتى    دفن   جلمعيات   التربعات 
  ). العليم   باحلق   اال   قوة   حول وال   وال . ( جدا 

 ****  

 هبا   فنفرح   ، الكتاب   هيئة   عن   تصدر   النفس   علم   جملة   لكن
 ما   أحوج   فنحن   ، خريا   اجعله   اللهم :  ونقول   ، مناسبا   فرحا 
 الزمن   هذا ىف    ، خاصة   اال   هذا ىف    العلم   آلمة اىل    نكون 
 ترتواح   مستويات   بعدة   لنا   لوح   قد   األول   العدد   أن   اال   ، خاصة 
 واالنشائية   ، املناسبة   والتطبيقية   ، حالق   األآادميية   بني   ما 
 وعدت   قد   آانت   وأن   ، مالحمها   نتبني   أن   نستطع   فلم   ، العامة 
 قد   آنا   وأن   ، األول   العدد   صفة هى   -  عادة  -  وهذه   ، شئ   بكل 
 سطور   عدة   ولو  -  تارخيية   نبذة   العدد   هذا   مقدمة ىف    افتقدنا 

 ، القريب   املعاصر   تارخينا ىف    االسم   نفس   حتت   سابقة   حملاوالت  -
 ذلك   بعد   ولنا  -  االنكار   ال   السهو   باب   من   ذلك   أن   ونرجح 
 الشكر   لكن   ، آلينا يثرى    أن   نأمل   ، موادها   حول   حوار 
 اللمحة   هذه ىف    حاال   نستطيعه   ما   هو   والتحية   والرتحيب 
  . العاجلة 

 التحرير   أسرة
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−1987   

 مقا الىت    التحرير   رئيس   أجازة تنتهى    العدد   هذا   بصدور
 حناول   لن ،  السياق   هذا وىف  . )) هادئ   بعد   من  ((  لينظر   هبا 
وىف   السابقة   الثالثة   األعداد ىف    نتج   قصور ألى    التربيرات   تقدمي 
 من   نتعلم   أن   وحناول   خنطئ   أننا   فصحيح .  أيضا   العدد   هذا 
 ال   واالبداع   التغيري   أن ،  أيضا   صحيح   ولكنه ...  أخطائنا 
، وزر    وحتمل   النفس   مراجعة   مع   التحرك   مبواصلة   اال   يتأتيان 
 التحرير   رئيس   من   نطلب   فنحن   وهلذا .  آان   أيا   التقصري 
 / القريب  ( اجلديد   موقعه ىف  ،  أخري   لفرتة   ولو ،  االستمرار 
 حتقيق   أن   ندرك   فنحن .  اخلائفة   االعتمادية   فضينيرا ، ) البعيد 
 جمال   حيدد الذى    هو ،  ساآن   غري ،  متجددا ،  عليه   واحملافظة   االبداع 
 استبدال ىف    تنحصر   ال   فالقضية ..  الة   هذه   صفحات على    احلرآة 
 واقع اىل    نظرة   أن   من   وبالرغم ..  قدمي   آخر   حمل   جديد   ثوب 
ىف   الدوران   تكرار   أن   اال ،  هذا   بعكس   جتزم   تكاد   الراهن   اتمع 
  .... التحرك   مساحة   ضيق   عن   يعلن   املكان   نفس 

 *****  
، وموال   مثل   باب ىف  ،  جديدة   خطوة الرخاوى  حييى    بنا   وخيطو

 العدد   هذا ىف    يطرق   وهو .  الشعيب   الرتاث   من أخرى    أشكاال   ليسع 
 جذورنا اىل    احلياة   نبض   العادة   حماولة ىف  ،  الشعبية   احلدوتة   باب 
) والشخصي /  العام ( البعدين    ذات   القراءة   هذه وىف  .  العميقة 
 مشاعرنا اىل    وأقرب   أآثر   نعيش   أننا   معه   نشعر ،  حودايت   ألربع 
 التوضيحية   العلمية   التفاصيل   بعض   وجود   من   بالرغم ،  األعمق 
  . أحيانا   مقحمة   أو   أحيانا   غامضة   تبدو الىت  

، هبا   فنفرح   توقف سنني   بعد   الشعبية   الفنون   جملة   وتصدر
 تقوم   أن   نأمل   مث ،  املنطقة   هذه  ىف   االهتمام   تشارآنا   أن   ونأمل 
  . القريب   املستقبل ىف    لغريها   يفرغنا   مبا   عنا 

 الشعر   ابداع   عن   مستفيضة   دراسة   سامل حلمى    لنا   ويقدم
 من   اللون   هذا   لتطور   تارخييا   مفهوما   فيها   يقدم   بالعامية 
ىف   الشعرية   اخلربة   أغوار   سرب   الوقت   ذات ىف    حماوال ،  األدب 
 عن   خالهلا   من   يعرب الىت    اللغوية   الشاعر   ببنية   امتزاجها 
 قصيدة   الصدد   هذا ىف    ونقدم .  األعمق الشعىب    بالرتاث   عالقته 
 بعناد   زرزور   أمحد   يتقدم   آما .  الصاوي   رجب   للشاعر   بالعامية 
  . قصورنا   ومتحديا   شغفنا   امثري   اجلديدة   بقصيدته 
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 حيث  1985  أآتوبر   عدد اىل    القراء   التحرير   أسرة   وحتيل
 التجربة   وأهنيت ،  هلا   بقراءتني   وتليت ،  بالعامية   قصيدة   قدمت 
 آتابة   أعادة   حماولة وهى    - حينها ىف  ) [1]( رفضت  -  مبحاولة 
 حوار   تنشيط ىف    ونأمل ،  بالفصحي   شعرا )  معايشتها (  القصيدة 
 نفسها   تفرض   وال ،  متاما   هتدأ   ال الىت    القضية   هذه   حول   متجدد 
 ميأل   مما ،  فيعودون ،  يعودون   من   مع   ناقشهان   فنعود   اقحاما 
،1987  يناير  / 28  عدد   ونقد   أدب   أنظر .  الثقافية   الساحة 
  ... العامية   شعر   عن :  العدد   ندوة 

ىف ،  املرة   هذه   سليمان   هناء ،  د   بفضل ،  ما   آتابة    وتستمر
 املتميزة   الشعرية   حماولتها   منر   الةه   وتقدم .  النظر   أعادة 
  ... الرقيقة   الكاشفة 

 استعمال   خطورة   عن   عطية   رضا .  د   يكشف   العدد   حوار وىف 
 غري ىف  ،  وجمالته   ومنشوراته   ومجعياته الطىب  العلمى    البحث   جمتمع 
 الطبيب  ( والقارئ   اينبهن   حيث   ازاءه   ويلتزم ،  به   يشرف   ما 
 وترويج   املنظم   املخ   وغسيل   الرعاية   ألعاب اىل  )  خاصة   الصغري 
 هذا   حول   حوارا   فيبدأ ،  الستار   هذا   حتت   الرفاهية   وسائل 
 أبعاده   ويوضح   رضا   الدآتور   اليه   ذهب   ما   يؤآد   االحتمال 
  .... املتعددة األخرى  

 له   فنشكر ،  احلميد   عبد   السيد   عادل   الصديق   وخياطبنا
 أم   املباشرة   بالرسالة   سواء   معنا   احلوار   مواصلة   حماولته 
 أمساه   ملا   رفضه   رسالته ىف    أآد   وقد ،  الشعري   باالنتاج 
 فهذا ،  متاما   هذا   رأيه   نقبل   وحنن .  التحرير   رئيس   ميليشيات 
 قصائده   نشر   ازاء   حتفظنا   يربط   أال   نأمل   آنا   وأن ،  حقه 
 قصائده   نشر ىف    النظر   نعيد   وسوف ،  اجليد   االعرتاض   هبذا   اجلديدة 
  . لذلك   الفرصة   أتيحت   ما   اذا   نقدها   مع   جنب اىل    جنبا 

 ***  

 العام   الواقع   نواآب ،  وفينا   حولنا   ننظر  -  آالعادة  -  مث
هى   تكون   تكاد   األلعاب   ألن  -  آالعادة  -  فنجزع ،  ننسي   ال حىت  
، األخطر   والناتج ،  األخبث احملتوى    اختالف   مع .  الشكل   حيث   من هى  
حىت ،  آاف   مربر   بال   السياسية   املفاجأت   لعبة   نألف   نبدأ ،  فهما 
 جملس   أمساء   أو   الوزراء   رئيس   اسم   يتوقع العادى    الشخص   يكاد 
 يقرأ   مثلما   اليومية   للصحف   الصباحية   قراءته ىف    الشعب 
 واآلمال ،  تتغري   فالوجوه ،  اليوم   حظك حىت    أو   الطقس   أحوال 
 اال   قوة   وال   حول   وال   جيثم   والتكرار ،  يتأآد   واجلمود ،  تتحرك 
  ). واملتكلم. ( األخرس   للشيطان   اال   قنوط   وال   يأس   وال ،  باهللا 

 جمرد  -  حياتنا   أن   نتأآد  -العاملى    الصعيد على    مث
أيدى ىف  هى  ،  الذرية   القيامة   تقوم   أن   دون   حياتنا   استمرار 
 الرئيس   آذب   فمن :  مسئولياهتم   يواجهوا   أن   من   أضعف   أناس 
 لألمن   األسبق   مساعدة   انتحار   حماولة اىل  ،  املخرف األمريكى  
 حماوالت   ضد   السوفييتية   القيادات   متلمل اىل  .  القومي 
 من ،  التحررية   وثبتها   ضد   املنظم   الصني   تراجع اىل  ،  جورباتشوف 
وألوهى .  حلظة أى  ىف    تقوم   سوف   القيامة   أن   نشعر   ذاك اىل    هذا 
  . األشخاص   أتفه   ومن ،  األسباب 
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 أثداء اىل    تشرينوبيل   اشعاعات   بفعل اخللقى    التدهور   ويصل
 لننتحر ،  لنا   ويصدروه ،  فنستورده ،  والدامنارآي األملاىن    البقر 
 بعد   فماذا   مطنشة    احلكومة   آون   حالة   مستورد يثرى    اذ   مجاعيا 
  . تغري ألى  معىن  يعطى    أو ،  شئ أى    يربر   ذلك 

 يشعر )  خاصة   املسلم والعرىب  (العادى    االنسان   ويكاد
، القومي ،  احليوي   النوع   هذا اىل  ينتمى    وهو ،  العار   بالعار 
 يقرأ   وال ،  البشر   حلوم   أآل   أباحة فتوى    يقرأ   وهو ،  املسلم 
  . الضرورة   هذه اىل    اجلائع   اضطر   من   تكفري فتوى  

، االنتخابات جترى    مث ،  الشعب يستفىت    مث ،  الشعب   جملس   وحيل
، نتبني   أن   نستطيع   وال ،  يفوز   ال   من   يفوز   وال ،  يفوز   من   ويفوز 
  . احلوار   ومساحة   السماح   حقيقة اىل    تطمئن   معامل ،  بعد 

 . أبدا   األمل   نفقد   وال

 . بضم الراء- [1]
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1987אא

−1987   

 االفتتاحية األوىل

 عود على بدء
االجبارية، قد عدت فرحا/ انتهت اجازتى االختيارية 

عدت ألجدىن أمام حتد جديد قدمي، هو، بعودتى، فرحا بغيبىت
أنه يكفى هذا، فقد آن األوان: لح مل يهدأ أبداهاتف م

للتوقف النهائى عن الصدور بعد أن بلغ عمر هذه الة
 مثان سنوات اال قليال : العنيدة

وعلى) 1987ابريل (وحني صدر العدد السابق ىف ميعاده 
غالفه تلك الصورة املفزعة الىت تصورت أن الصديق داوستاشى

 فيما وصلنا اليه، حني صدر ذلكقد أبلغنا من خالهلا رأيه
العدد مبكرا هكذا، أتيحت ىل فرصة حقيقية أن أعيش التوقف

،)1987اليوم يونيو (عن الصدور اىل أبعد مداه، وحىت تارخيه 
شهران بالتمام وأنا مصر بيىن وبني نفسى أنه من الشجاعة

يكفى هذا، مع"واألمانة أن أعلنها هكذا بسيطة وواضحة 
ان بالتمام وأنا ال أجرؤ أن أمسك القلم بعد، شهر"الشكر

 .أن انقطع خيط األمل، أو آاد

وقبل أن أستطرد، البد أن أعرتف أن هذا موقف قدمي قدمي،
ليس له عالقة مباشرة بأى احتمال لتقصري أو تردد أو آسل
قام به أى من الزمالء الكرام الذين تولوا مسئولية اصدار

، بل أهنم)أثناء األجازة(فة الة لألربعة أعداد السال
أصحاب فضل تعلمت منه ما مل أآن أتصور أىن سوف أعرفه

 :بدوهنم، اذن، البد أن أعلن ابتداء

، ومل يكونوا أقل)جدا( أهنم آانوا أآثر محاسا جدا - 1
رؤية آما تصورت وأنا أنسحب، ولعل وفرة احلماس بدرجة

 .ياهائلة هى املسئولة عن بعض التعتيم، ولو مرحل

 أن االضافات الىت أضافوها، والضيوف الذين جنحوا ىف- 2
:مثل(دعوهتم للكتابة، فشرفنا هبم على صفحات جملتنا 

، آل هذا)اعتدال عثمان، وحلمى سامل، ووليد منري، وغريهم
قد أضاف هلذه الة بعدا، ووعد بدور، مل أآن أحلم به،

 .وال آنت قادرا على حتقيقه
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احياء أبواب قدمية آانت قد أنه آان هلم الفضل ىف - 3
 ".حاالت وأحوال"اختفت مثل 

 أهنم ىف نفس الوقت حافظوا على بقاء وحيوية األبواب- 4
 .اجلارية

 أهنم حرصوا على زيادة جرعة التخصص، ولكن ليس على- 5
 .حساب جرعات االبداع واجلسارة

 أن احملاوالت الفنية تنوعت، وأضافت، وأنقصت، حىت بدت- 6
متقلبة املزاج، لكنها احتفظت برغم ذلك، وبسببه،الة 

 !!بتوقد الشباب
 :ولكن بدا ىل

 ):أيضا، وحتما(

الشكلى ورمبا( أن االفراط ىف االهتمام باالخراج - 1
وىف) وال أقول وقارها(الة " استقرار"، قد خلخل )اجلميل

 !)هذا رأىي(نفس الوقت مل يضف شيئا جديدا يستأهل 

رعة ما أمسيناه الكتابة الطليقة وراء أن توارى ج- 2
قد جعل األمور تتداخل أمام" أدب احلداثة"ما يسمونه 

بشكل قلل أو آاد من قيمة االثنني) بصفىت قارئا(القارئ 
 .معا

وهى الزم ما تكون( أن جرعة النقد املواآب للنشر - 3
قد توارت بعد العدد األول من) مع ما يسمى أدب احلداثة

 .د األربعةهذه األعدا

 أنه مل حيدث اخرتاق مسئول، آنت احلم به، وآمل فيه،- 4
 .رغم حتديد االجتاه، وشحن األداة

 )1(وبعد 

نعم، توقفت شهرين وأنا أعيش موت هذه الة آحقيقة
جائمة ومنتهية، فعلمت فيما تعلمت، أن التوقف قد يكون

 .أشجع من االستمرار بالقصور الذاتى

وآان مثة جملة: ذا الذى أآتب اآلن؟فلماذا عدت؟ وما ه
ارئا ينتظر، وآان مثة ناقدا حياور، وآأن مثةقتصدر وآأن مثة 
 استمرارا ممكنا؟

ولكن دعوىن أعلن السبب احلقيقى خليبة األمل هذه بعد أن
أن!!!) أقول تصادف (برأت ساحة زمالء التحرير، فقد تصادف 

من املطبوع % 50(التوزيع قد هبط فجأة من حواىل األلف عدد 
اىل ما حول الثالمثائة بالتمام والكمال، هبط، مث ثبت!!) 

 .عندما وصل اليه

، ومل"غصة"بلعت ريقى، وعرفت معىن جمسدا جدا ملا يقال له 
ما هو معجون" الغصة"أآن أعرف من قبل ذلك أن مما يسبب من 

من منقوع املرارة، فتسرى من احللق اىل آل خلية من الوجود ىف
ى، زادت أسبابقوآلما حاولت أن أبلع ري: صاعد متزايدت

وظل) املرارة استحالبا اىل سائر وعيى(الغصة احنشارا، فزادت 
 من الة ماثال ىف مدخل بيىت أمام ناظرى آالقتيل " املرجتع"
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الذى ال جيد من يواريه، أى واهللا، ورويدا رويدا، استطعت أن
 :أميز بني اهلمهمات تفسريات املعزين

بسبب ارتفاع السعر) هذا اهلبوط(أنه : ن قائلفم) أ(
 .فأرفض ذلك متاما

فقارئنا يعلم اننا خنسر ىف آل عدد أآثر من ألف جنيه،* 
بكثري، وأننا ال نقبل اعالنا أو معونة، وأننا جيب أن نستمر

 ".ال..... "و ...... 

 ).ورقا أبيض(حبجم جملتنا، بثمنها " آشكوال"وابىن يشرتى *

 .يقرتب من مثن الة) ملدة ثالثة أشهر( يوميا وقرش صاغ* 

 .وفرق السعر هو قرش تعريفة يوميا* 

"أآتوبر"هو مثن ثالثة أعداد من " الفصلية"ومثن جملتنا * 
 اخل" .... املصور"أو 

عادية، أو" شويبس"ومثن جملتنا هو مثن مخس زجاجات * 
 .زجاجة ونصف من العبوة األحدث

الثقافة الكويتية أو العراقيةمث أننا لسنا وزارة * 
 أو حىت هيئة الكتاب

ال، وألف ال، علما بأن زيادة السعر قللت االيراد،: فـ
فأصر على موقفنا، فنحن أغلى عند قرائنا من هذا االحتمال،

 .والبد أن مثة سببا آخر

 ومع ذلك، فقد عملنا نظاما لبيع الة بالسعر:ملحوظة(
لكل عشرة أعداد معا، أنظر الصفحةالقدمي باالتصال املباشر، 

 )األخرية

ان اهلبوط هو بسبب غيبا برئيس التحرير، : ومن قائل) ب(

وهذا غري صحيح، ألن حجم ما آتبت ىف االعداد السابقة أآرب
"الناس والطريق"من أى عدد سابق بعد ما انتهت حلقات 

فالغياب آان على مستوى مسئولية رئاسة التحرير وليس على
 .أمام وعى قارئى" واحلضور"ى الكتابة مستو

 ىف حجة مردودة أيضا

ان تقلب شكل الغالف، مع تقلب طريقةومن قائل ) ج(
ل قارئنا يشعر بالغربة،جع"روح احلضور"التنسيق، مع تقلب 

 .فيرتاجع

 .وقد يكون هذا صحيح جزئيا

 على صفحات الة،" احلداثة"ان اغارة :ومن قائل) د(
يح النقد الرافض وزادتنا غموضا، وحنن واحلمدوضعتنا ىف مهب ر

هللا ال ينقصنا الغموض، ومع ذلك، فلو صح هذا الفرض، فأنه ال
ويقرأ الباقى، أم" حداثة"مينع قارئنا أن يغفل بضعة صفحات 

 اىل املواد األخرى؟؟" سد النفس"يا ترى هل ينتقل 

ىف" اهلبوط املفاجئ"ومع آل ذلك، فأنا مل أجد تفسريا هلذا 
 "احلرنة"هى نوع من ) موت الة(التوزيع، وآانت وقفىت 
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أنكر أىن آنتالطفلية وآأن أهلى ختلوا عىن بال جريرة، فال 
أآثر!!) قارئ بالتمام/ ألف شخص (أعيش مؤتنسا هبؤالء األهل 

من ائتناسى بأوالدى من ظهرى أو مرضاى يطلبون مشورتى، أو
، أو مفروضةرتضةفكل هؤالء عالقىت هبم مفطلبىت يسمعون علمى، 

قرائى فهم الذين ميدون يدهم، يلتقطوننىمن بني غريى،أما 
ويشارآوىن مهى، ويصربون على، ويتحملون غموضى، ويعاودون

ولعل مثل ذلك هو نفس الشعور لكل من(تقبلى آل ثالثة أشهر 
ترآونا هكذا فجأة؟(فلماذا ترآوىن ) يكتب ىف مثل هذه الة

 .اال ثالمثائة) عنا(نعم، ختلوا عىن 

 ؟"فجأة"ولكن عندك، هل آان هذا الرتك 

فرحت أراجع مسريتنا طوال سنوات مثان، فاذا ىب اآتشف أن
ليس اال تراآما حقيقيا ليس له اال هذه" فجأة"هذا الــ 

، فهم مل خييبوا أملنا أخريا اال ألننا"فجأة"النهاية الــ 
آل من أملخيبنا أملهم من قبل، فلقد أحبطنا شبه عامدين 

 ).أو غري ما حناول أن نكتشفه فينا(فينا غري ما هو حنن، 

 تكرر مع آل من تلقانا مبا مل نعددق) النص(وأحسب أن 
 .كونهنبه، أو مبا مل نستطع أن 

حني مل نستدرج اىل تباه) املعقلنون(مل يرض عنا املثقفون * 
تسويد بياض الورق بأشكال هى ىفمبوسوعية، أو ما أمسيناه 

العقل املعاصر ال أآثر وال أقل" ديكورات"واقع احلال 
 )4العدد األول ص (

ورفضنا اليسار حني مل نرفع ما يرفعون، رغم اتفاقنا* 
مع األآثر وعيا منهم ىف حتمية احلرآة ومسئولية ابداع

"آالما"التاريخ اليومى، لكن أغلب يسارنا ىف مصر يفضل 
اآى، وحنن ال حنذق هذهعن الشعب، واجلوع، والعامل، واالشرت

 .اللغة، وآثريا ما نرفضها

وتشكك فينا اليمني، حني حتفظنا أمام االعالنات* 
واالعانات، وحني آشفنا آلما سنحت لنا الفرصة أشكال
خمدرات الوعى بأى استسالم لسلطة ساآنة، دينية أو مادية

 .أو غري ذلك

ونومل يقبلنا املتدينون املصفقون لرشاوى الظاهر د* 
 .مسئولية الكدح وابداع الوعى الكوىن

واحبطنا األطباء النفسيني حني آسرنا حكر التخصص* 
واحرتمنا مأساة املرضى" االغماء بالكيمياء"وضربنا 

ووجهة نظرهم بدرجة أآرب قليال أو آثريا من احتمال
 .اطبائهم

حني مل ختتبئ) والنفسيني عامة(وأحبطنا علماء النفس * 
اته، ومل ندافع عن معطيات علمهم وآأهناوراء منهج بذ

حقائق مقدسة، بل مسحنا باحلوار واعادة النظر، وأحيانا
 .حتطيم األصنام

وأحبطنا آتاب األقاليم رغم فرحتهم بنا حني مل نلتزم* 
 .أمامهم بالنشر املنتظم هلم خاصة
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أو" عمال"وأحبطنا الكتاب الشبان حني قبلنا منهم * 
 .اثنني، ورفضنا عدة أعمال

فتسطح دون) بالضرورة(وأحبطنا من عد نفسه مبدعا * 
 .حدود

وأخريا فها حنن نكاد حنبط ثوار املوجة اجلديدة مما يسمى* 
 احلداثة حني نتصور أن اجلرعة زادت

ومل يأت هذا األحباط آله مرة واحدة، آما مل يعلن أوال* 
فمضى آل) رغم التأآيدات األولية باحتمال حدوثه(بأول 

 )تقريبا(نفس النص فريق يكرر 

 الذى يقول

هى جملىت الىت آنت انتظرها) 2" (الة"نعم هذه هى ) 1(
أرسل هلم) 4(قوم يقولون جديدا شجاعا ) حنن(هؤالء ) 3(

)6(ما أآرمهم نشروا ىل ) 5) (انتظر ماذا بعد: أو(أساهم 
خيبوا) 7) (ما هلم ليسوا هم، ليسوا أنا: أو(ال مل ينشروا 

أناس يسلون أنفسهم وال يعجبهم العجب) 9( هبم ماىل) 8(ظىن 
يكفى هذا ودعهم ىف رجعيتهم، أو غبائهم، أو غفلتهم) 10(

انظر خطاب ناصر حسىن ىف!! (يصلحون الكون وحدهم، ما أغرهبم
 ) رسائل: الباب الرابع

 ")فجأة"فيهبط التوزيع (

 :فاذا آان األمر آذلك

 فلماذا ال نتوقف؟

ابريل(والثاىن ) 1980يناير سنة (ل فأرجع اىل العدد األو
فأجد أن هذا الذى حدث آان متوقعا باحلرف الواحد،) 1980

ولوال خشية التكرار مع التأآد من نفس النتيجة ألعدت نشر
افتتاحية العدد األول آاملة، مث حوارنا مع عالء الديب وجنيب
حمفوظ وغريهم وحتذيرهم ايانا من هذا املصري وردنا عليهم ىف

 :العدد التاىل مباشرة، وأآتفى ىف هذا الصدد ببعض مقتطفات

 )1980يناير (من آلمة التحرير العدد األول ) 1(

هى جملة تتجنب أى معرآة معطلة، أو ادعاء تعادىل مائع،
يرفع شعارات غري قابلة للتطبيق، مدرآة أن ختلفنا املرحلى

 .يضيق مبثل هذا الرتف اللفظى

ن أآرم عقله بشجاعة التفكري،هى تفتح أبواهبا لكل م
 .وحتمل خماطره

 )1980يناير (من افتتاحية العدد األول ) 2(

وقد آان املربر املرحلى القدامنا على اصدار هذه الة* 
على الورق هو) الكلمة(أن وضعها .. هواألمل القائل 

امانة تارخيية ال مهرب من التصدى هلا، ذلك ألهنا حتمل فكرا
 تارآني أن نصل اىل حتقيقه فاننا البداذا مل نستطع

 اخل... معامله ) حمددين(
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ولقد لبست الدعوات االنتكاسية ىف أيامنا هذه احد* 
خينق خاليا املخ باحلرفية واجلمود،.. الثوب السلفى : ثوبني
العقائد اجلديدة الىت أخذت مجود األديان) ... وثوب.. (

 .نواحتكرت جنان األرض دون أن تتحلى حبقيقة االميا

وقد صدرت هذه الة لتجد طريقها بني هؤالء وأولئك* (
ألوهام"دون أن تستسهل االنسحاب مع صدق الرؤية استسالما 

 "العدم وحدر الالجدوى

وحنن نأمل من خالل ذلك أن نسهم جبهد متواضع أن يقول* 
صاحب االجتهاد آلمته دون اشرتاط أن يتلون باللون

ن ترى النور، حىت ال تصبحالسائد قبل أن يسمح لكلمته أ
 لصاحب القوة أو لصاحب احلاجة.. الكلمات رشاوى 

ما نعرف ألصحابه دون رشاو" نقل"وقد تصدينا ملسئولية * 
صرحية، أو مقنعة، مغامرين بالرفض وحمدودية االنتشار
لفرتة ال نعرف مداها، فضال عن االمهال واالزدراء والتهوين

 .وما اىل ذلك
 !!يا خرب

 ان األمر آذلك ومن أول عدد فما هو اجلديد حىت نتوقف؟اذا آ
 )11ص : (امل نقل ىف نفس العدد

وعلى قدر امياننا بشرف قدرنا، وعلى قدر اصرارنا على
نقاء وصدق آلمتنا، وعلى قدر ثقتنا بقدرة انسان مصرنا ىف

 .احلك الظروف سيكون استمرارنا

 :قلناها منذ مثان سنوات
 ؟ ملاذا اآلن؟..... فلماذا ....... فـــ 

 ملاذا نتوقف؟

والبد هنا أن أعرتف أنه بالرغم من هذا اهلبوط املفاجئ ىف
التوزيع، فأىن ما عرضت فكرة التوقف على أحد ممن يعرف الة

اال جزع هلذه الفكرة بشكل أو بآخر،ممن حيبها أو يكرهها 
سنفس الصعوبة، ونف: وحياول بعضهم أن يذآرىن أنه مل جيد جديد

 )..جتمعت ليس اال(أسباب الصدور، ونفس أسباب الرفض 

وال مستحلب مرارهتا، وأحاول " الغصة"فأرجع دون أن تذهب عىن ال 
 أن أحبث عن ترياق خيفف قليال أو آثريا وأنا أستجيب لتساؤهلم 

 وملاذا التوقف؟

 نعم ملاذا؟
أمل تتناول هذه الة طوال هذه السنوات قضايا فكرية* 

،"آخر"وسياسية وعلمية وأدبية وفنية من منطلق ودينية 
 ؟"أخرى"، ومبغامرة "آخر"وعمق 

أمل ختدش حروفنا وجوه معتقدات جامثة، وأفكار راسخة،* 
 وسلطات مشلة؟

 أمل جتدع آلماتنا أنوف أصنام من املعدن املصقول تسمت بأمساء *
الكمى، والعالج الدوائى، " العلمى"املنهج : حديثة من أمثال

 الستسالم اليسارى، والتنومي الديىن، واملكسب السلطوى؟وا
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:أمل ختدش الوجوه امللساء، واألصنام املصقولة بكل لغات
 ؟)نفسه(الرؤى واالبداع، والطالقة احلرة، واجلنون 

امل تفتح ملفات الفلسفة، فعال يوميا ووعيا متجددا، بعد
أن حسب أغلب الناس أهنا علم يدرس، أو غموض مبهم، أو

 ية؟حذلقة خاو

فنرفض وصاية أى حمتكر لعلمأمل هنز قداسة التخصص، 
أن تضيف ما) الناس( الناس ملشاعرونسمح ) وأوهلم النفسيون(
 ".تعرف"

 مباشرة؟
 أمل نستمر هكذا حىت اآلن؟

 فلماذا نتوقف؟
 )2(وبعد 

مث ان فضل هذه الة على آاتبها هو أول فضل يعود عليه
رتف هنا أىن آلما عدت اىلبصفته القارئ األول هلا، واىن أع

أعداد سابقة تعجبت مىت آتبت هذا؟ وآيف؟ وحني مجعت مادة ما
هل آان من: آتبت فبلغت ما يسطر حواىل عشر آتب، سألت نفسى

 .لوال هذه الة" هذا"أن أآتب آل " ذلك"املمكن وسط زمحة آل 

وأحسب أن غريى قد يكون مثلى وخاصة من الشباب األصغر
 .ين يكتبون عندنافاألصغر الذ

ينبغى أن حتتل موقعها" الكلمة للتاريخ"مث أن حكاية 
حىت لو تناقص العدد عن(الذى يساهم ىف تربير االستمرار 

وقد منى اىل علمى) الثالمثائة الذين ما زالوا يتحملوننا
مناذج الت آانت تنسخ باليد وتتداول بني بضع عشرة نفر

 . تتعد عدة نسخوخمطوطات أثرت البشرية، وهى مل

أبدا، لن): خمرج الة، وطابعها(قال ىل احلاج سيد عطوه 
بالذمة تقدر؟ مش(يكون، نتوقف حنن أوال مث تتوقف الة، 

وذآرىن بأنه آان يعمل مع رشيد رضا الذى) حاتصعب عليك؟
، وأن جملتنا هذه ليست"اجللدة للجلدة"آان يكتب جملته من 

فتذآرت خجلى(ام احلق والتاريخ جملة، وامنا هى شهادة أم
 ).أمام ما يسمى حبث علمى، وفخرى أمام آل حرف هنا

 شكرا يا حاج

 !!)فانتبهت (

ويطاطئ الغافلون والصامتون) التاريخ(فحني يأتى اليوم 
الرؤوس، سوف تشهد علينا أقالمنا وأحرفنا وآلماتنا قائلة

لعلمىاننا اقتحمنا امللفات السرية للبحث ا: مبلء اليقظة
املغرتب، والكلمة املومس، واالنتخابات املزيفة، واليسار
املتجمد، واليمني املتبخرت، والفلسفة الديكور، والدين
املنوم، والثقافة املعقلنة، فتحناها آلها نعرى زيفها،

 .لنعيد نبض احلقيقة مبا نستطيع

 فليكن التاريخ هو القارئ الواحد بعد الثالمثائة
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 الثالث بعد أمحد عبدأو ليكن التاريخ هو القارئ
من(وأمني ريان ) األقصر / املنشيهمن (النعيم حممود الزيىن، 

، فمن رمحة ربنا أن وصلىن خطابان منهما)القاهرة/ الزيتون 
)آالعادة(ىف الوقت املناسب، وآان احملتوى بسيطا وصادقا 

ولكنه آان آافيا قسما باهللا العلى العظيم آان آافيا حىت
 لنا غري هذين القارئني لكنا ملزمنيلو مل يبققلت 

 .باالستمرار

جاء ىف خطاب الزيىن خبطه املميز، واملشكل بعضه، جاء بعد
 :التهنئة بالعيد ورمضان وأشياء أخرى

ذلك أىن: أستميحكم العذر ىف عتاب متواضع.... سيدى "
أترقب صدور حبيبتنا الغراء آل ثالثة أشهر ولكىن دوما خييب

عليها، ويقيىن أن ذلك راجع اىل قلة املعروضظىن ىف احلصول 
منها ىف السوق وقت الصدور، أو أنكم قررمت توزيعها خفية
على خواص اخلاص أو هو سوء طالعى املبني، وأغلب ظىن هو

 ... األخري

مث يضع جنيها ىف خطابه خمالفا تعليمات الربيد للحصول(
 ل ويشكرنا على عدد أرسلناه من قب72على عدد ابريل 

وأمحد عبد النعيم يراسلنا من قدمي، وهو ال يكتب قصة، وال
،صامتايطلب نشرا، وال حياورنا ناقدا، لكنه يتابعنا حمبا 

ويدعو لنا آرميا شاآرا، ويبدو ىل من خطاباته املعدودة أنه
ملتزم دينيا التزاما تقليديا، وأنه طيب، وانه متسامح،

هذه آلها استنتاجات(وأنه قد ال يصل اىل عمق بعض غموضنا، 
وها هو ينتظرنا) شخصية من خطه وايقاع آرمه، ومثابرته

أبدا وحيرتم جهدنا دائما، ويقدر استمرارنا فهو ميثل عندى
الذى قد يأخذ من هذه" القارئ العادى"ما ميكن أن أمسيه 

الة روحها الكلية أآثر مما يقف عند جزئيات ما تطرح، أما
ن أعظم ما أعيش له، فكيف أشكره االداللة وجوده ىل، فهى م

 .بفضله مبا ميثل أبدا! أن نستمر؟

اآلخر، أمني ريان، فقد جاء خطابه" الكرمي"أما هذا 
يذآرنا مبا آدنا نفسى وحنن هنم بالتوقف، فقد استهله حبديث

وآنت قد آدت أنسى أن" القيام بواجب الوعى املشارك"عن 
ن أجله، وحيافظ عليناهذا هو نوع احلوار الذى نعيش به وم

 :فنسعى اليه يقول ىف بعض خطابه

فال" الوعى املشارك"بواجب معذرة لتأخرى ىف القيام "
أعرف من هو أجدر منك بتصور آيف تعرتض توافه اهلموم أعظم

بضم!! (األمور أمهية وأوالها بعناية االنسان ىف عصرنا اجلفاء
 )"اجليم

 عن توظيف العدوانمث يقول تعقيبا على بعض فخرى بدراسىت
 :واآتشاف طبقات الذات

مث انك فخور هبذه الدراسة غاية الفخر، وحنن أيضا يا سيدى"
)الزائف( الوجود الطفيلى الدآتور، وملاذا ال تفخر؟ ألن

 ىف زمن البلع؟، يهيب بك أن يهيب بك أن تتواضع 
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اننا اذا مل جناهد لنجعل الوعى) اىل أن قال. (تغض الطرف
ىف أحسن تقومي وان مل نفاخر بأن جنعل الوجود حقيقيا، فبماذا
نفاخر؟ بل ماذا بقى لنفاخر به ىف عصرنا؟ السقوط؟
الطفيلية؟ التآمر؟ التوحد مع اجلالدين؟ أم بتصويح النبت

 لريعى اهلشيم؟

 :مث يقول
 ك يا سيدى أن تأمل ىف هذه الدراسة ول

 اال أن جمتمعنا مل يكتمل ) 1... .. (عظيم األمل، 
 ما جيعلوهذا .. .. .. وعيه، بل اجهض وعيه 

 ...الكتابة ىف بلدنا تعمل عكس ما خلقت له 
أما نفسية األديب فلم تتخط الوظيفة الشكلية ومل تتخط

 "آلية الشعارات

 . تفصيال يدعو ىل بالصرب والعطاءمث بعد وعد بالكتابة األآثر

فاذا آنت!! ؟ لك اهللا !اذن، فهذا هو أنت يا أمني ريان
، وعندى آل هذه االمكانيات والقدرة املادية مث"أنا أنت"

وح ىل بالتوقف، فماذا تفعللامسح لنفسى برفاهية عابثة ت
؟، بكل هذه املسئولية عن الكلمة وعن الوعى وعن"أنت أنت"

وصلت رسالتك ىف حينها وسأستمر حىت ولو مل .. الواجب؟ نعم
يبق من يقرؤىن اال أنت وعبد النعيم، وال أذيع سرا لعلك
استنتجته بصدق رؤيتك، أن آل ما آتبته من دراسات عن
ايقاع االبداع، واجيابية العدوان، وتعدد الذوات، آل ذلك مل

ال عنيقرأه خمتص من بلدى أصال، وال حىت تالميذى الرمسيون، فض
وعيا(أن ينقده أو حىت يشجبه أحد لكنك أنت قرأت، وشارآت 

فأين، وأمسكت القلم، وأحسست بالواجب، وقلت، !!)مشارآا
أجد مثلك يبقى على وجودى حىت ال يسحقوىن باألمهال والغفلة،
اذ ال يقبلون اال ما هو ليس أنا من تدريس تقليدى وفتاوى

ستمرار انتمائى اىلمعادة وآراء هادئة أحافظ هبا على ا
الذى يضع شروطا لاللتحاق به، ليس) العلمى وغريه" (اتمع"

وحىت دراسىت املتخصصة شعرا) هكذا(من بينها دراسة العدوان 
كوباثولوجى والىت متثل وجهة نظريوشرحا على املنت ىف علم الس

فريدة مل يقل ىل منهم احد اين تقع وسط آل ما استورد من
 وشارآت, عارف لكنك ومثلك قرأت، وقلتامل" مستهلكات"

 :فعال... لذلك 

 نتوقف: لن) / رمبا(و .. مل 

 من يدرى؟

 االفتتاحية الثانية

 اعتذار واخرتاق

بصدور هذا العدد حناول االعتذار لكل القراء الذين
 احبطناهم دون أن نتنازل عن أى مستوى، ناهيك عن أى موقف

 لى أبواب مخسة حىت نسهل االختيار على القارئفقد رحنا نقسم العدد ع
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وحنن ندعو زمالء التحريربتعدد االفتتاحيات، وقد بدأنا 
والقراء اىل االسهام ىف ذلك ولو بصفحة واحدة لتمثل

 .االفتتاحيات بابا مستقال
دراسات وقراءات ورؤى، حىت يبدوالباب الثاىن مث نقدم ىف 

الفكرة الىتوهى " قراءة مكتوبة"أغلب هذا الباب مبثابة 
فصل من: بدأت مبا أمسيناه مقتطف وموقف، فنقدم ىف هذا العدد

عصام اللباد، آذلك قراءة) وايضاح(آتيب ليفى شرتاوس ترمجة 
حيث" هدية االنسان املعاصر"يسرية أمني ىف آتاب آن مورو . د

ترآز على ضياع املرأة املعاصرة وسط زمحة املؤثرات املشتتة،
االبداع" عزت قرىن من مقاله األخري آذلك نشرف باقتطاف

حيث أحيا فينا أمال ىف مصر أن جنرؤ فنعيش" الفلسفى وشروطه
رفعت حمفوظ عن. فكرنا حنن دون غرينا، وقبل ذلك يكتب لنا د

والعالج" والتناسق"فيقرتب من قضايا القيمة " املعىن واحلياة"
 النفسى ىف آن

,ا، وقصة، ونقداوخنصص الباب الثالث لالبداع األدىب شعر
وال يعىن حمدودية هذا القسم النسبية أننا نرتاجع، بل أن

بني حرير االنفراد وشوك"أمحد زرزور ) أو مالحظة(دراسة 
نعيم عطية فيحل. حتتاج اىل عودة، آما يعود د" املشارآة

ضيفا قاصا متميزا، ونعود للشعر السهل نسبيا دون أن نغفل
أحيا يوسف عزب ما آان مييزناالشعر املتحدى، وأخريا فقد 

 .لتكاملهما" معا"فاخرتنا نشر آتابتني " آتابة طليقة"

أما ىف الباب الرابع، فقد حافظنا ما أمكن على طريقة
احلوار القدمية، وان آنا نتمىن أن نتخلص منها آلية لتكرار
الشكوى حبق من الظلم الذى يلحق باحلاور الضيف، فنحاول أن

ر الرسائل آاملة مث الرد آامال، ونغامرنبحث عن بديل بنش
بالكالم: بتلقى اآلالم البسيطة، واحلرية الطازجة ، فنرد عليها

 .العادى مع حذرنا املطلق من أى تسطيح فما أصعب املغامرة

وىف نفس الوقت نوجه خطابني تقفيل حسابات لكل من صالح
حنسبالدين حمسن وأمحد زرزور، ىف حماولة ايضاح واعتذار، وال 

 .أننا جنحنا

حناول من خالله) ليس آل اجلدة(وأخريا نقدم بابا جديدا 
أن نقدم أساسيات الطب النفسى من معلومةاىل حبث، مع قراءة
مواآبة، ونتمىن أن نكون بذلك قد اقرتبنا من مسئوليتنا
املباشرة أآثر فأآثر، آما نأمل أن نواجه نقدا صرحيا هذا

الرخوة، واملسطحة، واخلاطئة الىتالكم اهلائل من املعلومات 
ىف الصحف) والطبيب املشغول( العادى  تغمر وعى القارئ

 .السيارة والكتب التجارة

باعتبارها من" حاالت وأحوال"ونضمن هذا الباب ما هو 
 .صميم الطب النفسى

فهل نطمع أن يعترب القارئ هذا العدد مبثابة العدد
ا نفسنا ىف االجتاههل عدلن: األول، فيجيب على تساؤلنا

 الصحيح أم أننا نرتاجع؟

 .شكرا
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 االفتتاحية الثالثة

 ؟...؟ وإىل مىت ...مىت 

ما نعيشه قسرا منذ مدة نعيشه هذه األيام أآثر عسرا، و
 "بسرعة غامرة، وبال معامل مطمئنة"

، وبني البحث عن هوية، ويظهر خط هادئ"فثمة التسكني
الرصاص واحلماس الطائشة،رصني، جنبا اىل جنب مع طلقات 

بني" بتقسيمة"ويرتاءى ىف األفق مشروع حوار، لكنه أشبه 
أفراد آل فريق وبعضهم، وال نأمل ىف مباراة حقيقية،

معلنة حممية الظهر!) ما أغرب االسم(فتقسيمة االسالميني 
مرة يسموهنم(بالشرعية واألرضية، أما تقسيمة الفريق اآلخر 

وهم خيفون(ني، أواملاديني، أو الوطنيني العلميني، أو العاملي
أما تقسيمة الفريق!!) املأرقني املالحدة: االسم احلقيقى

وظاهر) ممنوع منعا باتا(الثالث، فجوهر حمتواها سرى 
لكن) دون وعى آاف بالتبعية والتقليد(حرآتها وطىن عصرى 

احلوار احلقيقى مازال بعيدا عن املتناول احلوار بني املالحدة
بعد(وبني املؤمنني املبدعني ) بعد ايقاف حد الردة(لشجعان ا

وال أحسب أننا سنصل اىل ما يريده) ايقاف فكر الوصاة
املؤمنون املستقلون احلضاريون خاصة اال باملغامرة خبوض هذا

 ، فمىت؟ واىل مىت؟[2]املستوى من احلوار دون قيد أو شرط 

ويرشح من ال صفة له، من ال جدال حول انتخابه، حتصيل* 
 .حاصل، أحسن من ال شئ

واألسعار تشتعل، واالنتاج ال يتحرك بالقدر امللموس،* 
)آله سواء": تتنيل بنيلة"أو جتدول أو (والديون تؤجل 

25بح متوسط ساعات العمل واملتخرجون يوعدون بالتعيني ليص
واحلياة) قال يعىن( دقيقة، واألجور ترتفع 27دقيقة بدال من 
 . مستحيلة فعالتصبحللشريف العادى 

 فهل يا ترى هو مأزق التحول اىل واقع األمر مث ننطلق؟

 أم أهنا ارهاصات الفلس والعجز العام؟

وحكاية الغش اجلماعى تظهر وتكاد ختتفى، رغم أن الغش* 
م من قبل ومن بعد فرديا ومجاعيا، ومساء اخلري يا مدرسةقائ

 .األجساد املرصوصة، وجامعة األعداد الكبرية

"جملة الفنون الشعبية"، وتعود "علم النفس"وتصدر جملة 
عن اهليئة العامة للكتاب فنحيى الزميلتني، ونشكر اهليئة،

"حشرنا"وحنتفظ بتعليق، ونأمل ىف أن تقوما عنا ببعض ما 
 ).أو آما قال(نفسنا فيه اضطرارا أ

   مكان النقط آالم حمذوف بعد االذن-1 

 عزت قرىن هذا العدد.  انظر مقتطف وموقف حول مقال د-2 
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א 1987−1988א

 1987−1988א−

 افتتاحيات

 .فشل حماولة هرب: االفتتاحية األوىل
 ردود ووعود: االفتتاحية الثانية

 : االفتتاحية الثالثة

 .حممد فتحى عبد الفتاح ُيذّآر) أ(               
 .خريى شلىب يثابر، ويّنبه) ب(               

 هذا العدد: االفتتاحية الرابعة

 .جفاف وحجارة ونريان: االفتتاحية اخلامسة

  االفتتاحية األوىل 
 فشل حماولة هرب

على) 31(وملا آّنا قد قمنا بتوزيع العدد األخري ...... 
باعة الصحف بأنفسنا، وملا آنا مل نذهب بعد ملعرفة عدد

 أن ىف ذلك ما جينبنا أمل– بنصف وعى –املرجتع، فقد تصورنا 
 وآأن...االحباط فنستطيع أن نستمر وآأن هناك من قرأ، 

؟ ظلت املقاومة تثقل"على من: "هناك من استجاب، لكن 
احلرآة وآأننا نسبح ىف رصاص بارد منصهر، ومل يدب النشاط

، ولكن ويا للعجب(.. / .. / ...)املمكن إال اليوم فقط 
 !!صدر العدد عددين

 .يبدو أنه ال مفر

 االفتتاحية الثانية

 ردود ووعود

ورغم أنه مل يصلنا ما أملنا فيه من ردود على االستفتاء
الذى طرح مع العدد املاضى، إال أن بضعة اخلطابات الىت وصلت

 : آانت أآثر من آافية، فعال 

وستاش حضوره الطيب آما هو دائمًا، فقد حضر عصمت دا– 1
أطالبكم بعدم التوقف، وطرح قضايا: ".... وآتب مساحمًا 
) مرضًا(، يرسل هذا وغريه وهو ىف حالة من الربد "أآثر شجاعة

 
 ــــــاوي  حيـيـــــــى الرخــ- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   154



א  1987−1988א32I33–א

وعيًا مبا يراد هبذا البلد من(واخلوف ) مزاجًا(والقرف 
قبل اهنيار) وزارة الثقافة(: ، مشريا إىل آخر نكتة )ختريب

ال تتخّل،: ول له  فنق–الثقافة املصرية بعمقها احلضارى 
فنجد الرد جاهزا ىف مقال له يقوم فيه بتعريف رقيق بألبوم

 .الفنان حميى اللباد، فنشكر مها بأن نستمر هبما ولنا

:ىن برفق ، فهو يكاد يشد أذ أما حلمى شعراوى– 2
وامسح ىل أال نشارك التشاؤم الذى ّعربت عنه ىف"...... 

افتتاحيات الة، فإن روح الشباب الىت حتاورها على هذا
، مث يدعو"النحو هى الروح املبدعة الىت ننتظر نتائجها

فنرسلها، فنحمل(!!) إىل حوار، ويطلب األعداد السابقة 
فهو" ... التفاؤل"ه له مجيال ليس له رد إال آلن نتعلم من

 .موقف أآرم وإن آان آمل

وهو مشارك قدمي( مث يرسل لنا الدآتور نعيم عطية – 3
يرسل لنا مروعا من صرخة اخلوف والقلق،) ومصارع دائم

، مث هو راح يرفض"إهدأ ومتاسك: "... ليصرخ فينا بدوره 
، ويدعونا إىل)العدد األخري(الغالف، واآلخراج، والتبويب 

)دون ذآر امسه(دة جهود الزميل عصمت داوستاشى استعا
وآأننا استغنينا عنه وهذا مل حيدث ألنه غري ممكن، فعصمت
هو صاحب هذا العمل قبلنا، لكن بعد الشقة ومحاس شباب
التحرير مع غلبة االحباط ولعبة املقاومة، آل ذلك

، وها هو قد عاد..اضطرنا أال نثقل عليه بتلك املالحقة 
حما دافعا متأملا، ال حرمنا اهللا منه ومن صديقهطيبا مسا

قلة املشارآة من"نعيم الذى مل ينس أن ينبهنا إىل . د
 خارج الة حىت ال تتكرر األمساء فتعطى انطباعا باإلفالس

فنستمع ونراجع أنفسنا، ونطلب منه مثل ذلك" واخلواء
 .وأآثر، وال نعد إال مبا نستطيع حاال

فقد نبهنا إىل أمر هام حني آتب" د أمحدهشام أمح" أما – 4
: "...يفسر عدم مشارآته بآرائه ىف املقاالت املختلفة 

لكنىن فضلت االنسحاب عندما رأيتك مع مفكرين آبارا
تسلخهم وجتردهم من ثياهبم الفكرية الىت يتحلون هبا، فهل
هذا سيحدث ىل أنا الذى مل أقم من غيبوبة اجلهل إال

عند بداية قراءتى الة اإلنسانقريبا، وتقريبا 
من(؟ وقد سبق أن بلغىن إعالن مثل هذا التخوف "والتطور
من أآثر من قارئ، بل من بعض املتميزين من) السلخ

فالبد أهنم على حق، وال أتصور أن احلل... األدباء، إذن 
–هو أن نعد بلهجة أخف، فقوة احلوار ىف قوته، وال مكان 

ة طلبا للرضا واملؤانسة، وتعبري هشامىف مثل هذه اامل
الفكرية هو تعبري جيد، ذلك ألن) ثيابنا(عن ثياهبم 

هو أن يكون حوارنا ليس إال) ورمبا األخري(هدفنا األول 
، وعى يفرز فكرا بوعى حيسن فهما،)مواجهة وعى بوعى(

هو – ولن يكون – ومل يكن هدفنا أبدا –ذهابا وجيئة 
فكر خيفى آالمها حتته وعيا مزيفا أومباهاة ثوب فكر بثوب 
فلماذا ال خنلع ثيابنا الفكرية،معتما أو خامدا، 

والعقائدية لنفرز ما يثرى اللحظة من حتدى املواجهة، مث
إن هذه الة مهمة جدا عندى، ال ) " سنة25(يستطرد هشام 
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أعرف ملاذا، رغم أن اهتماماتى السابقة آانت ىف جماالت
ر يسحبمث اجتهت وانغمرت ىف حب) فرتة اعدادى(االخرتاعات 

التفكري آلية وهو الشطرنج، لقد آان أفيونىت الىت ال أفيق
–) ثانوى+ اعدادى (منها أبدا، وملدة مخسة أعوام 

 مما–ويستمر ىف خطابه يتحدث عن خربته ىف تلك الفرتة 
إىل أن قال بعد أن )  انظر ص(سنحيله إىل الباب الرابع 

 سابقاواآلن هل ما آتبته" ... ثار وتعرى وآشف وحتدى
ألستدر عطفا، أو ألشرح حالىت النفسية بطريقة خبيثة، ال

...أعتقد ذلك، ولكن ألوضح لكم أمهية هذه الة عندى 
فهذه الة هى آتاب الشطرنج الذى أدرسه آى أتفاعل

ترحيىن) الة(فهى جيدا مع مباراة احلياة الىت أعيشها، 
شاآل أفظع منعلى قدر ما تتعبىن وأتعبها، وقد تبصرىن مب

فأصمد وتتواىل األعداد،مشاآلى، ومشاآل أمسى من مشاآلى، 
ويستمر صمودى، وقد تعميىن عن جهلى بإحساسى أىن ال أزال

هذه الة على أا والدىأقرأ وأفهم، وقد أآون أخذت 
ولكنها ىفالذى ال أعيش بدون تعبه وقرفه وحنانه وعطفه، 

أريد: "... به بقوله النهاية ترحيىن مث ينهى هشام خطا
أن أعرف ما سبب انقطاع الة، وأخريا قد يكون انقطاع

وما االنقطاع إال: الة هو احلافزلكتابة هذا احملتوى 
 "!!مؤثر آاملؤثرات اجلسمية عند فرويد آمصدر جسمى للحلم

أننا مل: "فهل بقى لنا رد عليك يا هشام؟ وها أنت ترى 
 "!!لكننا نتلكا.. ننقطع 

بعد أن" (السيد جنم" ويكتب لنا األديب املشارك واملؤسس – 5
الذى" أمني ريان"يزيدنا تعريفا مبوقع وخلق وموقف املبدع 

يكتب لنا عن العدد) أهدانا طواحينه ىف الوقت املناسب
أن: "... ، وعن الة "غري عادى"األخري حتديدًا، فيصفه أنه 

ذى نسأله أنفسنا بال، مث يعيد التساؤل ال"هلا نكهة خاصة
، وهو ينفى أن يكون"اإلنسان والتطور"توقف، ملن نوجه 

لن يطيق أآثر من فرع"توجهها للمثقف املتخصص الذى 
، مث يشك السيد حنم ىف أن يكون توجه هذه الة"اهتمامه

واإلفراط ىف احلداثة" البغيض"للقارئ العادى بغالفها 
مث) ذلك وإمنا رحبنا بهمل نشرتط (واشرتاطها جتربة ذاتية 

مبلغ املائة قرش، ومن مث التعاىل على املتخصص وغري املتخصص،
وهو يستشهد بتعداد من ذآرنا أننا أحبطناهم فيما آانوا

يستشهد مبا)  العدد املاضى10ص (ينتظرونه من أمثالنا 
ذآرنا ناسيا أن ذلك آان من واقع تقمصنا ملوقفهم، إذ من

، مث هو راح يثىن!!!! نتعمد االحباط البديهى أننا مل وال
وخاصة دعوة القراء للمشارآة) 31(على العدد األخري 

والرتحيب بتلقى اآلالم الفردية البسيطة، مث يهمس لنا أن
يكون تناوهلا للفرد دون أن ننسى الفرد ىف مجاعته، فيعلن ىف

 .اخل..." بعدد يتناول مثال حرب أآتوبر "هذا الصدد حلمه 

 هو أن نصدر، ونتعلم،– بعد الشكر – ردنا عليه وخالصة
ولكننا أبدا لن نتعجل الرضا أو نسعى أساسا للقبول،
وبالنسبة للثمن فقد هنجنا هنجا جديدا هو أن نبيع الة فور 
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مخسون قرشا(بنصف الثمن صدورها من مقر متوسط باملدينة 
دون مرجتع(ولكن ليس أقل من عشرين عددا معا ) صاغا

 من–فما رأيك؟ أليس ىف هذا حافز لعمل دوائر صغرية (
 لنشر آلمتها ناهيك عن احتمال أن تدر–أفراد متحمسني 

 ).عذرا!!! عليهم مثن العدد القادم

 مث آثريون آخرون مثل الشاب عمرو حممد عبد احلميد– 6
،)مواآبا مشارآا(، وأمحد مبارك )نامشجعا مطمئ(

ذلك االقدام: عاذرا مقرظا (والصديق صالح الدين حمسن 
 ).اجلسور

 أما الطبيب الشاب عاطف عبد السالم بسيوىن، فقد آتب– 7
لكثري من أفكارك: "... لنا بشجاعة حمسوبة، تقديرا 

، وقد شعرت أهنا بداية طيبة، ألن املصائب ترتى"وليس آلها
،"آل املعتقد"، و "لكل األفكار"حني يكون التقدير (!!) 

اخل لكن املهم ىف خطاب الزميل الشاب" ... آل السياسة"و 
فيما يتعلق باستمرار هذه الة هو هذا الكشف الواعى

أقول لك أنك ال تستطيع التوقف عن هذا: "... حني يردف 
،الذى تقوله على صفحات الة، حىت ولو مل يقرأ لك أحد
إنك يا عزيزى سوف تستمر من أجلك أنت، وألنك حتب ذلك بال

 املشارآة بالوعى–شهادة التاريخ (تربير هلذا االستمرار 
، دعك من آل هذا وآن جادا، وجادا) القراء الطيبون–

أنت تستمر ألنك تريد ذلك، وأنت تريد ذلك ألنك (مع نفسك
)حتب ذلك وتكره عكسه، فلماذا إذن تقدمي التربيرات؟؟
وأشعر فورا أىن تعريت رغما عن زعمى بأىن عار، مث إىن
تعريت ىف مكان غري مناسب على صفحات هذه الة، فأحاول
أن أقصف على من أوراق الشجرة الىت أوشكت على اجلفاف،

، فأحاول"تربيرات جديدة"ير األوراق باعتبارها فتتطا
االلتفات الناحية األخرى أدارى سوأتى، فتظهر الناحية
األوىل أآثر عريا فاستسلم، أو أدعى ذلك شاآرا له

، وأبدأ ىف"إذن ماذا؟؟: "مفاجآته، لكنىن أعود صارخا 
، ألىن البد متخيل ىل"حىت لو مل يقرأ أحد"الشك من حكاية 

وهذا ما أعنيه بشهادة(ما، اآلن أو يوما قارئًا 
 مث أشك ىف مدى طول نفس هذا الزميل الشاب–) التاريخ

العفى، فقد علمىن الزمن أن مثل هذه الشجاعة الشابة
املقتحمة، ال حتتمل اختبارات الواقع، وال مالحقات
املراجعة، مث أتصور أن األفضل أن نكمل اخلطاب حوارًا ىف

 .فأحيل القارئ إىل هناك) 146ص (الباب الرابع 

 ويكتب لنا الزميل رضا البهات خطابا، وشعرا، فنثىن– 8
عليه، لكننا، وليعذرنا، نالحظ أنه ال يتقدم، وال يتأخر،
لكنه يدور، فما العمل؟؟ لعلنا خمطئون، بل إننا لكذلك،
فنرجو أال يكّف عما حياول، فإما أن نصحح أنفسنا، أو

 جيد من هو أفضل منا، وإما أنينتفع هو من خطئنا حىت
مل تصلنا مقالتك تعليقا: ملحوظة (من يدرى : نلتقى 

 ).على تفسري الرتاث الشعىب، فلتصل
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 :وبعد 

قهرا ذايتًا، أوفيبدو أنه ليس أمامنا إال االستمرار، 
–أو ورطة معلنة، أو حرآة متوجسة، لكنه رسالة مأمولة، 

 .هو هو االستمرار: على أى حال 

عة املخلصة هتدينامث هذه الردود الشجا) 31(ولعل العدد 
 :أآثر فأآثر إىل ما هو حنن مما آاد يتحدد ىف اخلطوط التالية 

تسهيل تدفق األحدث، واالعمق من معلومات تتعلق: أوال 
وخاصة املعلومات الىت حتاول اخفاءها) ىف النفس(هبذا التخصص 

 . وخماوف األطباء التقليدية–شرآات االحتكار الدوائية 

إىل ما يقال" علم بالنفس"مسيناه إضافة ما أ: ثانيا 
وذلك من خالل) اخل.. الطب النفسى (و " علم النفس"عنه 

مداخل ومنطلقات آانت هى األصل مث أزحيت بفعل املناهج
واملخاوف، مثل أبواب مثل وموال، وبعض النقد األدىب من

بدءا من العدد القادم(زاوية نفسية، مث مدخل إىل التصوف 
 .اخل) ا ىف آخر حلظةالذى أدمج هن.. 

حماولة اقتحام بعض احملظورات ىف جماالت مت تشميعها: ثالثا 
نسر، وصقر، وجنوم، وأهلة، ومطارق،(وختمها خبامت وخامت وخامت 

بربآة العجز وسر: اقتحامها) وسندان على آل شكل ولون
 !!!إعادة النظر

متخلق نشط هنا وهناك،" وحيد"مشارآة وعى : رابعا 
ياس مهدد، وأمال ىف أن خندع التأجيل لتصبح املشارآةتأجيال ل

مسارا ومصريا، وبينما نزعم أهنا للتهدئة والتأجيل ليس إال
فإذا بنا نثب الوثبة احلضارية الواجبة واملأمولة، من: 

يدرى؟؟ فإذا صح هذا، واستطعنا معا أن نستمر فيه وبه،
 .يا آل من أخذمتونا مأخذ اجلد: فنحن جديرون بكم 

 .ومل ال

 االفتتاحية الثالثة

ويقفز إىل وسط احللقة صديق قدمي، قوى، فيكتب هذه: أوال 
االفتتاحية الثالثة، فنلحق هبا ىف آخر حلظة رأى األديب خريى

فقد استشعر فينا نغمة تراجع عن ما جذبه" فتحى"شلىب، أما 
احلث"إلينا منذ البداية، وهو ما أمساه بذآاء بالغ 

 واحلق معه من حيث املبدأ، فما صدرت هذه الة،" اإلبداعى
إال هلذا، وحنن مل نرتاجع عنه، فلعلنا مل نقدر على مواصلة

 :التبشري به بطريقة صرحية، ولكن دعونا نستمع إليه أوًال 

 احلاجة االجتماعية إىل احلث اإلبداعى

 )ملاذا وآيف جيب أن تستمر هذه الة؟(
 حممد فتحى عبد الفتاح

سؤاالن مل يسقطا من أجندة الة منذ عددها األول، قد
يتواريان بعض الوقت، لكنهما ال يلبثا أن يعودا إىل الظهور

 ..بصورة أو بأخرى 
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 ...سؤالني واستأذن القارئ ىف هنج ذاتى لإلجابة عن ال

تأثرًا باسم" اإلنسان والتطور"لقد جاء لقائى األول مع 
رئيس حتريرها، واهتمامًا خاصًا مبسألة احلث والتحريك

/وآان هذا اللقاء بعد رحلة عمل . اإلبداعيني بصورة عامة
استمرت ما يقرب من عشر سنوات ىف أالحتاد) 1(دراسة حرة 
، وقد أتاحت ىل هذه)تلفةختللها سفر إىل أماآن خم(السوفييىت 

الرحلة معايشة السوفييت بأقصى تالحم ممكن ألجنىب، وخالهلا خربت
شرف املعاناة الىت يعيشوهنا، بعيدًا عن وهم احللول اجلاهزة
ولن أفصل ىف هذه النقطة ألن القارئ سيجد ىف مكان آخر من

إيقاظ النيام قبل اشتعال(هذا العدد حديثا مسهبًا عنها 
 ).125ص (احلريق 

املهم أنىن حني أطلعت على خبايا هذه املعاناة تفتحت شهيىت
عن قرب، فشددت الرحال إىل" اجلانب اآلخر من الدنيا"لرؤية 

وأنا أمحل فروضا عاملة تساعدىن ىف البحث) بالذات(بريطانيا 
عن إجابات األسئلة الىت تؤرقىن وسأآتفى من معايشىت للواقع

 :الربيطاىن مبشهد مفصل 

 :وفحوى الدميقراطية : مقعد بوىي ساندز الربملاىن 

، الذى آان عضوا ىف اجليش"بوىي سساندز"لعل القارئ يذآر 
 سنة، ألن البوليس14اجلمهورى اإليرلندى، وحكم عليه بالسجن 

عثر ىف بيته وسط الظروف الربيطانية االيرلندية العاصفة،
ة آان الرجلعلى مسدس بدون ترخيص، وابان رحلىت الربيطاني

يناضل من أجل هوية السجني السياسى، ال ارم ارد، وآانت
احلكومة الربيطانية ترفض ذلك رفضًا قطعيًا، وترد على اهليئات

منظمة األمم املتحدة، ومنظمة(العاملية الىت اهتمت باألمر 
بأن ساندز..) حقوق اإلنسان، وهيئات اجلماعة األوربية 

 .رمني نكرات ورفاقه ليسوا سوى جم

إذا تقدم منخطوة فاضحة، آنئذ أقدم بوىي ساندز على 
سجنه مرشحًا ىف االنتخابات الربملانية، وطالب مجهور الدائرة
الىت رشح نفسه فيها تأييده، ال من أجل أفكاره السياسية

 ..وإمنا من أجل املطلب اخلاص هبوية السجني السياسى 

آان بوىي.. حلرج وجرى األمر آله وسط موقف غاية ىف ا
حىت(ساندز قد أعلن هو ورفاقه ىف السجن اضرابًا عن الطعام 

من أجل احلصول على هوية السجني السياسى، وآان واضحًا) املوت
أنه يسعى إىل استعارة اهلوية الربملانية بعض الوقت، فإذا جنح
عن هذا الطريق ىف إجراج احلكومة ومنحته هوية السجني

 املقعد الربملاىن للتو، وإن رآبت احلكومةالسياسى تنازل عن
رأسها وأصرت على رفضها سيكون بوىي ساندز قد قدم عالمة
استفهام هائلة، حول فحوى الدميقراطية، وأمهية صندوق
االقرتاع، بل وطبيعة الشرعية الىت تستند إليها احلكومة

 .ذاهتا

وقادت احلكومة الربيطانية وأنصارها محلة دعائية شرسة
 كثفة ضد انتخاب ساندز، خموفة الناس من أن انتخابه يعىن وم
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 ىف ، لكن الناس اختاروه..اعطاء تفويض برملاىن لقاتل
النهاية، وفاز باملقعد الربملاىن للدائرة الىت رشح نفسه

"..أن املوت أفضل من العبودية"فيها، وأصر بوىي ساندز على 
 ..وآانت النهاية املؤسية الىت نعرفها مجيعًا

 ىل اللمسة السريعة منلقد أآد ىل هذا املوقف، آما بينت
قبله، شرف معاناة الربيطانيني على اجلانب اآلخر من الدنيا،

 ...أمام ما يعتقد أنه حلول جاهزة وهنائية

 :بني حرية اإلعالم والرأى وحرية رأس املال

وال يظن القارئ أن األمر قاصر على بريطانيا أو أن األمر
راطيةيقف به عند أوائل الثمانينات، فمتاهة الدميق

فقد شهد... الغربية متاهة قائمة ىف آل زمان ومكان 
التليفزيون الفرنسى مثال خالل الشهور الفائتة حدثا بالغ

 :الداللة 

لقد آان املذيع الفرنسى ميشيل بوالك اإلعالمى الوحيد
هناك الذى حصل على أرفع جائزتني لقاء خدماته

 مقدم جائزة بصفته أفضل1986التليفزيونية خالل عام 
..برامج، والثانية بصفته أفضل مؤلف لربنامج تليفزيوىن 

وآان الربنامج الذى يقدمه بوالك، ملا يزيد عن مخس سنوات،
أشهر الربامج، وآان عدد من يتابعونه، وهو" احلق ىف الرد"

يبث على األثري مباشرة يرتاوح بني مخسة وعشرة مالين فرنسى،
لسياسية العاملية ومشاآلوآان الربنامج مكرسًا لألحداث ا

اتمع الفرنسى امللحة، ويعتمد على املواجهة العاملية بني
أصحاب اآلراء املتعارضة ىف املوضوع الواحد، الذى يكون

قد استعد هو نفسه إلذآائها بالوثائق به، ولشعبية" بوالك"
 .الربنامج آان يعد من أآثر الربامج إدرارًا للربح

ة األوىل ىف التليفزيون الفرنسى قداملهم أن تأميم القنا
وهو صاحب واحدة من أضخم" بويح"ألغى، واشرتاها رجل يدعى 

الشرآات اإلنشائية ىف العامل، حىت إنه يلقب ىف فرنسا مبلك
اخلرسانة، وآان املعتقد أن برنامج بوالك ورقة راحبة ىف
التنافس بني قنوات التليفزيون الفرنسية الست لكن بويح

ان هذا: ".. ديث للصحافة جاء فيه بثدد بوالك أدىل حب
العجوز يتمتع مبواهب خارقة ولكن ال جيوز له أن يتعدى

ومل يكد اإلعالمى الداهية يقدم حلقتني من برناجمه" .. احلواجز
ىف عهد املالك اجلديد، دارت ثانيتهما حول مشروع بناء جسر

، وهو مشروعالواقعة ىف احمليط االطلنطى" رية"يصل إىل جزيرة 
تضاربت حوله األقوال آثريًا، ويرجح إصابته للبيئة بأضرار

مل يكد بوالك.. بالغة، وتقوم بانشائه شرآة بويح نفسها
وقيل أنه يعد برناجمًا آخر عن إلغاء(يقدم برنامج اجلسر 

حىت وجد نفسه، مع طاقم اإلعالميني) تأميم الشرآات الكبرية
ريق، إذ استغىن بويح عنه جبرةالعاملني معه، على قارعة الط

قلم، وبدًال من الربنامج الالذع فوجئ مجهور القناة األوىل
وهو املسلسل األمريكى القدمي حول اند" الذع"مبسلسل 

 ".آولومبو"
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 :االحتفاء باإلنسان ومسئوليته عن إبداع حياته 

وال بأس عند هذا احلد من تضفري ما يبدو حديثًا ذاتيًا
 قلبت الةفحني" اإلنسان والتطور"حبديث أآثر مباشرة عن 

 فوجئت بأن االتفاق مع ما1981عند لقائى األول معها عام 
غري(ختتطه هنجًا هلا يتجاوز رفض وصاية اصحابة احللول اجلاهزة 

فقد آان بني اهتماماتى األساسية ىف) املوجودة أصال آما فصلت
املطبوعة" اإلنسان والتطور"علم النفس، وآانت ) (الغربة 

األوىل، الىت) خارج أسوار اجلامعة مثال(العربية العامة 
أراها تتجاوز علم النفس السلوآى إىل اآلفاق الرحبة الىت
يرتادها العامل اليوم ىف هذا اال، وتبشر بأن يكون العلم

 . القادم حبقهو علم القرن

وال بأس هنا من وقفة قصرية مع علم النفس اإلنساىن الذى
آان بني املعامل األوىل للقائى مع الة، ذلك أن املعارف اخلاصة
باإلنسان وثيقة الصلة مبوضوع الة مثًال مثلها معارف علم

 ..النفس

إن مدرسة التحليل النفسى الىت دشنها فرويد إمنا تتحوصل
 حول الذات واللذة اجلنسية، مبا ال جيعلها قادرةأو تتمرآز

على تغيري سعى اإلنسان املتوافق توافقًا سليمًا مع ما حييط به
 على اجنازاهتا، ترآز على بعض–هذا آما أن السلوآية .. 

مظاهر النشاط املشروطة باالتصال اللفظى، وجتاهل غريها على
 ..ة دقيقة اعتبار أهنا أنشطة غري قابلة للمعرفة بصور

، وانطالقًا..متثل االشارة لغزًا ملن هو خارج هذه الدائرة 
مما أراه من حجب املطبخ أآتفى بالتأآيد على ضرورة دور أآرب
وصريح للدآتور حييى الرخاوى بصفته رئيسًا لتحرير جملة

"والعمل اجلماعى".... اختطت لنفسها هدفًا، ورئيسًا جلمعية 
 ).الىت مازالت إمكانية(

نأتى إىل مسألة عدد القراء وقيمة أى نشاط إنساىن إن مل
يصل إىل املقصود منه، وال بأس من أذآر هنا ما قاله ىل صديق

300هل تدرى ماذا يعىن أن يكون التوزيع قد وصل إىل : 
400هات ورقة وقلمًا وافرتض أهنا جيرى توزيعها على "نسخة؟ 

ربعة بائعني يفقدونبائعًا، وافرتض لسبب من األسباب أن آل أ
عددًا واحدًا، وأن واحدًا من آل عشرة آالف يروهنا يشرتوهنا رد

وأ،ا ال أتفق مع هذا الصديق متامًا"... الفضول وحب االستطالع
ألىن أعرف عشرة من األصدقاء املقربني يشرتوهنا عن قصد، وعشرين
.آخرين آانوا سيشرتوهنا بالقطع إذا وقعت عيوهنم عليها

هم من ذلك آله أىن أعرف على وجه اليقني أن هناك بني ألفواأل
ىف نسق راآمى(وألفى متطلع ميكن أن يشرتوها إذا وصلهم 

 .اهلدف من اصدارها) وجمسد

ولعل هذه هى النقطة املناسبة إلمساك اخليط من الطرف
ستظل" لإلنسان والتطور"إن القيمة احلقيقية .. الصحيح 

)احلث والتحريك اإلبداعى العام(طها اساسًا ىف التعبري عن خ
الذى حتيطه الغيوم من هنا وهناك، والذى حيتاج إىل جهد
وجتويد حىت خيرج جليا ويصل إىل مجهوره احلقيقى، وحىت إن ظل عدد 
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فإن هذه ىف حد ذاهتا قضية) ال قراء(القراء ىف هذا اإلطار 
تستوجب مراجعة النفس واستمرار الصدور، قبل أن تستوجب

 اخلطورة، إذا نظرنا هلاالتوقف ذلك أهنا ظاهرة مرضية بالغة
وإن آنا مازلنا قادرين علىاحلاجة االجتماعية، من باب 

التلفت حولنا، وان ظللنا أوفياء ملقولتنا حول شرف
 .االجتهاد واحملاولة

 خريى شلىب: ثانيًا
  يثابر، ويصرب، ويوجه، فيقول

فهو يقرؤنا من أول عدد حىت ذاك العدد الواحد والثالثني
 حىت من بني جمموعة–طوال مثان سنوات، وأنا ال عرف قارئًا لنا 

 استطاع أن يتحملنا هبذه األمانة–التحرير أو الة 
شطحاتنا، ومراجعتنا، وجتريبناوالدقة، يتحمل ذبذباتنا، و

اخل، فإذا آان هذا القارئ حبجم وعى خريى شلىب، وبسعة.... 
قلبه الفالح املصرى احلقيقى، وبتعرى وجدانه القاص املبدع،
فعلينا أن حنسن االستماع إليه، وهو مل يقرؤنا من باب العلم

إبداع الزمالء "...)جملة اإلذاعة: (بالشئ لكنه يقول بالنص 
آنت أعكفالذين تعاونوا مع هذه الة آان حيظى باهتمامى، و

اذن فثمة قارئ يعكف ويدرس دون أن" على دراسته باستمرار
يشجب أو يصفق، مث راح يرصد املسافة بني طموحات رئيس

لتحرير، وبني جهد مساعديه، وان مل حيرمهم حسن ظنه هبما
إىل أن املسألة) ىف النهاية(آأطباء جيدين، مث ينبهنا 

 .، له أصوله وأساليبه وأسراره اخلفية"شئ آخر"الثقافية 

ونرى أنه من حسن إنصاتنا إليه أن نتفق وخنتلف، فنعرتف
ية، وأصوهلا،بالقصور والتقصري، ونعرتف خبصوصية املسألة الثقاف

لكننا ال نوافق متامًا على أن املشارآني األصغرهم بعيدون عن
طموحات الة بالقدر الذى رآه، آما نتحفظ ازاء األسرار اخلفية
لدرجة احتمال االحتكارية التخصصية، فقد آان من أهم أهداف

بدءًا بوصاية املتخصصنياالنغالق التخصصى وأمل هذه الة هو ضرب 
سمى العلوم النفسية على الوعى البشرى، واملعرفةفيما ي

بالنفس، لدرجة احتمال تدخلهم ىف حدس املبدعني، ورمبا يكون من
أصحاب األسرار اخلفية أن يسمحوا لنا" املثقفني"حقنا أن نأمل ىف 

حتريك"بالتتلمذ اجلاد، واملشارآة البكر، فهدفنا الواضح هو 
تخصص، وارتياد اهول، بغضبكسر ال" وإثارة اإلبداع"، "الوعى

النظر عن موقع انطالق القذيفة من طبيب أو مريض أو طالب
معرفة أو رحالة إبداع، وليس معىن ذلك أن نعفى أنفسنا من
الغربلة، واالنتقاء، والتوليف لنعزف حلنا متسقًا، ولكننا نعىن

، ولعل هذا هو)إن صح التعبري(" مبا ليس آذلك"أساسًا اهتمامنًا 
ا جعلنا، وبعد مثان سنوات، مازلنا نفتقد حتديد هويتنا إىلم

ان آان لنا أن(هذا احلد الذى جعله يطالبنا أن حندد شخصيتنا 
هل هى جملة ادبية صرفة، أم هى علمية ثقافية آما) "... نستمر

تصف نفسها، أم أهنا جمرد صفحات مفتوحة على البحرى لكل من
راح ينبه رئيس التحرير إىل أنهمث " أراد أن يزعق صوتًا أهوج؟

يضيع وقته وجهده من مناذج غري مستعدة أصًال للتحاور، بل"....
 ".هى ال متسك مقومات التحاور على النحو الصحيح
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 أن نذآرك مبا جعلك تصرب– ياعم خريى –ولعلك تسمح لنا 
درجة السماح: علينا طوال هذه املدة، وحنسب أن من بعض ذلك 

ط لؤلؤةالىت متسكنا هبا طول الوقت، حىت ال حنرم من النقا
 وقليل ما–نادرة حىت لو أحاطها آوم من الرطان أو النشاز 

 وليس معىن هذا أن نفتحها على البحرى آما تقول،–هو آذلك 
بالنص الفج آماولكن طبيعة عملى األصلى علمتىن أن أعتىن 

هو، حىت نص انون ىف قمة تناثره، مث أعود ألرتاده املرة تلو
ياته املختبئة بني ثنايا فجاجته،املرة، لعله يفصح عن مستو

 فتحتها على البحرى، لكنىن عدت فتبينت،– رمبا –ومن هنا 
وإن آان متأخرًا بعض الشئ، أن البحرى أراد أن يغلق
الشرقى والغرىب والقبلى مرة واحدة حلساب ريح حمملة بكل
خماطر املفاجآت اخلماسينية والدوامات اخلادعة، فتلفعت بك

حبدود علمى واجتهاد أدىب، وقلت آفى إىل هنا،، و)مبا متثل(
يابن بلدى، هو) البحرى(دون إصرار على اغالق البحرى، ألنه 

دائمًا أبدًا فيما عدا) الرتاوة(مصدر النسمة العليلة 
عواصف السموم ودوامات الغبار فدعنا نرتك نافذة البحرى

 .مفتوحة مع التأآد من متانة املزالج مىت لزم استعماله

على الغالف" امللطوعة"أخريًا فأن مالحظتك على الصورة و
األخري، ومدى تنفريها، هى مالحظة تلقيناها أيضا من أآثر من

، ولست متأآدًا من ضرورة)نعيم عطية مثًال. د(صديق 
تراجعنا، وأفيدك أننا أردنا بنشرها هكذا ىف هذا املوضع أن

م متخلفنيننبه على مسألة جوهرية، وهى آيف أن من يسموهن
عقليًا قادرون على اإلبداع بشكل أو بآخر، فهذا الرسم لطفل

، وحىت قدرته على)آذلك الرسم على ظهر الغالف(متخلف، 
 .التنفري قد حتسب له فنيا

 لست من قراء اإلذاعة، وآنت دائمًا– يا خريى –وأخريًا 
أسأل نفسى حني أقرأ لك قصصك القصرية ىف أماآن أخرى، أسأهلا

اذا اإلذاعة؟، ما علينا، فعذرًا ألىن آتبت الرد عليك ىفمل: 
موقع غري متصدر، وبعد أن قررنا إدماج عددين ىف بعضهما،

 .فجاء حوارنا وآأنه حمشور ىف غري موضعه

ولعل هذا التأخري قد مسح لك بتتبع االفتتاحيات السابقة
لرتى التذبذب بني ما انتهينا إىل حتديده ىف االفتتاحية

نية، وبني ما ينبهنا إليه حممد فتحى عبد الفتاح من أ،الثا
 أن يقتصر على ما أمساه– أو ينبغى –دورنا األساسى بستحسن 

، وقد آنا نتصور ذلك ىف بداية األمر إال أنه"احلث اإلبداعى"
يبدو أن هذا احلث اإلبداعى ينبغى أن يأتى بطريق غري مباشر،

 .ن صيح التعبريوىف ثنايا آوم من السرد اإلبداعى إ

 .وشكرًا جمددًا

 االفتتاحية الرابعة
 هذا العدد

وحناول مع قليل من الرتاجع أن نلتزم ىف هذا العدد
بعد باب االفتتاحيات نقدم قلمابأبواب العدد السابق، ف

.مثلما قدمنا ىف العدد الثاىن د (–جديدا بسيطا ومتواضعا 
) : رؤيته(حيكى عن مأزق الرؤية )  حفظى مث تراجع أو آاددسي
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مستعريين قياسا على" ىف جلة الطب يلقى فيه باملرض".. 
، وآأن"ىف جلة املاء يلقى فيه باحلجر: ".. قول ابن الرومى 

ب النفسى ال ينبغىاملرض النفسى واملريض إذ يعرض على الطبي
بقدر) طبيب(آلة حرفية " تقيسه"أن يؤخذ باعتباره شيئا 

ما هو ثورة حترك دوائر وعى إنسان يقال له الطبيب، ىف
موجات متالحقة متصلة، فأين املدى وآيف السكون؟، مث يقدم

حمليى اللباد،) نظر(" ألبوم"لنا عصمت داوستاشى آتبا 
خه انتظارا ملائة خطابىف صرا) مع اللباد(فنتعاطف معه 

وحنن نكمل بأقل من عشرة، ولكننا حنملها" أآمل: "تقول له 
 ؟؟)القفة(معا آل من أذن، أليست هلا أذنان 

ومن هنا جاء االجتاه االنساىن ىف علم النفس آمحاولة
للمدرستني(للتغلب على املثالب الىت نتجت عن النظرة اجلزئية 

ذاآرة وانتباه(عامة والتجزيئية لإلنسان ) السابقتني
وصوًال به إىل صورة أآثر ارتباطًا بإدراآاتنا) اخل.. وغرائز 

اليومية عنه، بصفته آائنًا حيلم وحيب ويبدع وينمو ويسعى إىل
ويتفاوت حظ... حتقيق ذاته وإشباع حاجاته اإلنسانية 

أفراده بقدر تفاوهتم ىف حتديد غاياهتم وقدراهتم االرادية
إن شئنا تدقيقًا(ون من جهد أو بصفته ناهيك عما يبذل

وليس جمرد(آليا ) وليس منطًا(آائنًا منفردًا ) 2) (أآثر
يتحرك دومًا حرآة حتتمل التدهور) أجزاء أو جمموع أجزاء

يسرتشد بعامل الطموحات والقيم) ليس صيغة هنائية(والرقى 
 ..العليا ىف السعى إىل غاياته 

علم النفس بكل ما ميثله منوآان هذا االجتاه اإلنساىن ىف 
جتاوز وما يرهص به وما يعنيه من احتفاء باإلنسان، وباخلربة
االنسانية وباملنهج الذى جيعل من هذه اخلربة علمًا، منطلق

 ...لقاء جديد بيىن وبني الة

 يتحدث مع شخص الاجنىبهكذا وجدت نفسى مثل غريب ىف بلد 
مع الكلمات يكتشف أنهدون مباالة، وفجأة و) الة(يعرفه 

من نفس القرية الىت ولد وعاش فيها، وباتت الغرام الذى ال
وهكذا أمسكت بالقلم وآتبت رسالة.. يستطيع التخلى عنه 

ومن يومها".. أهًال أهال بلديات"خمتصرة لرئيس التحرير 
ارتبطت باإلنسان والتطور وقد رسخ هدفها ىف وجداىن على أنه

 .اعى بأوسع املعاىن وىف أوسع ااالت احلث والتحريك اإلبد

قد تبدو القضية ذاتية مرة أخرى، لكنها ليست آذلك،
ففى حماولة لإلجابة عن سؤاىل ملاذا وآيف جيب أن تستمر الة
أسهبت ىف احلديث عن بعض ما ارتبط بتجربىت الشخصية من اخلط

، ذلك أن اهلدف هنا هو..الذى أرى أن الة ختتطه لنفسها
من خالل الكتابة، وهو جتسيد(التزام شئ أدعو الة إليه 

أهدافها ىف تعبري واضح، ميكن أن يصل إىل دائرة معقولة من
وليس استقصاء اهتماماتى أو ما ألتقى فيه مع) القراء

الة بقضه وقضيضة، وإن وجب التأآيد على أن أرضية هذا
 األشياء مفتوحة،اللقاء هو املنهج اجلدىل الذى جتعل هنايات آل

 ومن هنا ضرورة احلث إلبداعى، ومعىن االحتفاء بإبداع اإلنسان 
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وأى قادر على أن يتلفت حوله ىف جمتمعنا، وإىل ما. حلياته
 ..جيرى حولنا ىف العامل، ميكن أن يدرك عمق احلاجة إىل ذلك 

ظن القارئ أنىن أعىن أن الة حققت ما فصلت، ناهيكيوال 
فيما تقررهعن وعودها املفتوحة اآلفاق، لكىن أرى أهنا تشكل 

ومن فضل القول بعدما... عن هنجها إمكانية لتحقيق الكثري 
 :سبق التأآيد على أىن لست أرى جماًال 

ورغم احرتامى هلدف( للحديث عن ترويج املعارف النفسية -
من هذا النوع فإن له متخصصيه، واإلنسان والتطور ال جتيده،

 ).ناهيك عن أهنا ال تتبناه

..هتمام احلرىف بالشعر واألدب والفن  أو للحديث عن اال-
فكل ذلك له جماالت عدة، قد ال تكون آافية لكن صفحات

 ..لن تقدم مسامهة حتسم ما يوجد من خلل " اإلنسان والتطور"

إال بقدر ما يرتبط باهلدف) وغريه(لست أرى جماًال لذلك 
)احلث والتحريك اإلبداعى العام(الذى أعتقد أنه هدف الة 

ر ما يوضح هذا اهلدف، ألنه مل يتضح على النحو الكاىفوبقد
فيما خيص) احتكامًا إىل عدم رؤية املتحاورين معها له(

القارئ قد تكون الة أسهبت ىف احلديث عن توجهها، لكن
الباحث ميكن أن يرى أهنا أسهبت أيضًا ىف احلديث عن غريه، ذلك

رمجته وإقرار أوباإلضافة إىل أهنا مل تكن موفقة دومًا ىف ت
تكرار اهلدف نثرًا ال يعىن شيئًا إن مل يتخلل هذا اهلدف روح

 ..املادة املنشورة

إن الة ىف حاجة إىل إزالة ما حييط هدفها من غموض ولبس،
وال بأس هنا من التأآيد على أن الة ىف حاجة إىل حجب ما

رح،جيرى ىف مطبخها الداخلى ال ألنه سر وال ألنه عيب أن يط
وإمنا ألن أقصى اجتهاد ىف إيضاحه ال ميكن أن ينقذه من اخلروج
ملن ليس ىف دائرهتا، ال مبتسرًا وغامضًا، فال حيقق ما قصد به،

الذى" السيم"جديد إىل " سيم"وألنه ميثل ىف النهاية إضافة 
قد متثله الة حني تنغلق على جمموعة بعينها، ميكن أن يفهم

باالشارة، بينما ونطالع ىف باب مثلالواحد منها اآلخر، 
وموال صفحة جديدة عن هم الناس من واقع حدسهم الشعىب قبل
وصاية األلفاظ النفسية احلديثة، ويواصل عصام اللباد ترمجته
لكتيب ليفى شرتاوس، فيقدم لنا الفصل الثاىن والثالث عن
التفكري البدائى والعقل املتحضر ىف سالسة وإجياز نأمل معهما
إعادة النظر، مث نقلب ىف دفاترنا القدمية فنخرج قصيدة

اآلخذ على خاطره ىف األغلب من(لشاعرنا الصديق أمحد زرزور
مث ننشر شعرا من الذى قد يراه هو) حتفظنا على احلداثة

، ألننا نراه وجها طيبا لوعى نشط يعلن"ليس بشئ"وزمالؤه 
 حريصني– بعد –عن نفسه بأبسط أشكال التعبري وأطيبها، وحنن 

آل احلرص على األختالف مع زرزور وصحبه، ومن خالل ذلك
نستأذنه أن خيفف من غلوائه ىف رفض نشر هذا الذى ننشره، مث
تأتى القصة القصرية واألقصر حىت ال ننسى اسهام األدب ىف
التعريف بالنفس، وأخريا فإننا مازلنا نرحب مبا نسميه

 د خربة ذاتية متميزة مل مؤقتا الكتابة الطليقة، مبا يفي

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   165



א  1987−1988א32I33–א

 حمددا، مث خنتتم الفصل بقراءة نقدية موعة حممدتأخذ شكال
، فنعود بذلك إىل نشاط قدمي"بيع نفس بشرية"املنسى قنديل 

آان قد توارى عن صفحات هذه الة، ولعلنا نكتشف من خالل
هذه القراءة عن اجلنس خاصة، أن األدب باب مستقل ملعرفة

ن ختتزلالنفس دون وصاية علمية مسبقة، آما يعز علينا أ
هذه الرؤية العميقة الغور ملا هو جنس بشرى آياىن متنوع
احلضور واللغات، أن ختتزل إىل حكم نقدى متعجل نشر ىف مكان
آخر وأشرنا إليه ىف الدراسة آذلك يعود إلينا حممد فتحى
عبد الفتاح ناقدا متميزا، ليقدم لنا الفيلم السوفيىت

–نأمل فيه، ليذآرنا من مدخل يتفق متاما مع ما " املوضوع"
 . مبا نصدر ألجله–باملناسبة 

حماولة تغليب" ذهابا وجيئة"ونواصل ىف الباب الرابع 
الرد على الرسائل أآثر من افتعال حوار مل حيدث، وإن آانت
رسالة الزميل الشاب عاطف بسيوىن قد أغرتنا أن تكون حوارا

 .لكننا تراجعنا ىف آخر حلظة

مس حيوى هذه املرة جزءا منتقى منوأخريا فإن الباب اخلا
ىف مؤمتر) مجعية هذه الة(اسهامات أعضاء هذه اجلمعية 

باعتبار أهنا: القاهرة الدوىل للصحة النفسية دون غريهم 
أعمال متكاملة ميكن أن يشرح بعضها بعضا ىف نفس العدد،
آملني أن نعود إىل املتميز من األحباث الىت عرضت ىف املؤمتر ىف

 قادم، وال ننسى أن نعلن رأينا ىف هذا املؤمتر ومثله، مثعدد
نعرج إىل موقفنا من دعوة إسرائيل إليه، وحماولة التسلل
املثابر من األبواب اخللفية، وحيتوى الباب على حالة تشري إىل
عدم متيز نوع املرض النفسى منذ البداية حيث نعرض حلالة

ى هذا الباب جبزء جديدمريضة مازالت ىف مفرتق األمراض، وينته
ىف املوسوعة النفسية عن االنتحار وإن آان مل يتم، آما أن مثة
مقتطفا موجزا آان الزما لإلشارة إىل صورة الغالف فيما يتعلق

 .بقضية الفن والعالج، ورسم احللم

 االفتتاحية اخلامسة

 جفاف وحجارة ونريان 

 .مث أحاطت بنا أفواه الرعب من اجلفاف، وألسنة النريان ىف آن

أما أفواه الرعب فهو ما يشغل الناس هذه األيام من
 إذ يبدو أن النيل العظيم– جفافا –اخلوف من العطش واجلوع 

 على من مل يرع، ومن ال يرعى، هبته ونعمةيفكر ىف الغضب
 .حضارته

أما ألسنة النريان فهى ما أشعلته حجارة صبيان وفتيات
غزة والضفة من حريق، ىف مقابل ما أحاطها من نباح املفرتسني

 .وسعار اجلبناء إذ يفيقون على ما مل حيسبوا له حسابا

 أنوحنن ال منلك إزاء فتح ملف مياه النيل إال أن نتذآر
ذلك قد حيمل خريا ما، إذ قد يكون امتحانا تطوريا حمددا

 لقدرتنا على البقاء أصال، جمرد البقاء وليس آيف نبقى، 
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والبد لنا أن نأمل أن نفيق بتهديد العطش واجلوع، إىل ما مل
ننتبه إليه بتهديد التخلف وعتامة الوعى، وأحسب أن
–االفاقة إذا الحت، فالبد أن تطرح جانبا هذا اجلدل املضحك 

الشريعة أم تشريع املطبق، أو ذلك العبث حول تطبيق –مثال 
الدائر حول انتقاء الطريقة األمثل ملنع التفكري وحظر

هل يتم ذلك باالنتماء ألقرب فكر مستورد جاهز،: املراجعة 
 ال–أم باالختباء ىف أرسخ فكر قدمي ساآن، ألننا حني ننقرض 

 سوف ننقرض ألننا استغنينا عن عقولنا وحقنا ىف–قدر اهللا 
عينا لسماسرةوالتدبر بال مقابل، سوف ننقرض ألننا بعنا 

فهل آن األوان أن نعدل) ال التفكري(العقائد وجتار األفكار 
الوجهة ونرتب األولويات قبل فوات األوان؟؟ إن القضايا
األوىل باالهتمام هى القضايا احلضارية املرتمجة إىل فعل يومى

غري ذلك مبقدار قياسهامسئول، وإمنا تكون القضية حضارية أو 
بوحدة الزمن الىت تتحرك فيه، فهل يا ترى وحدة الزمن الذى

:هى ) اخل.... ىف السياسة والرأى واإلبداع (نتحرك به وفيه 
أين تذهب هذا املساء؟ أو هذا األسبوع؟ أو هذا العام؟ يا

ماذا لألجيال"سيادة وزير الرى، أو وزير الرأى؟ أم أهنا 
 وبدأ من هذه اللحظة يا معاىل وزيرالقادمة؟ وآيف؟

 ؟"الزراعة أو وزير الوعى

 .هذا ما رأينا بشأن مياه النيل

أما هذا احلريق الذى اندلع ىف الضفة وغزة ففى رأينا
:، وسيظل من أمجل وأروع عالمات تاريخ شعبنا "خري آله"أنه 

ولد ىف) أو فتاة عربية(ذلك احلجر الذى ألقاه صىب فلسطيىن 
: ومل يسمع غري آذهبم، لكنه بكل حب احلرية احلياة عهدهم،

ترآهم ىف غيهم دون أن يستسلم أو ينسى ما مل يذآره به أحد،
ومبجرد أن استطاع أن يرى حجرا، فيعرف أنه احلجر، اندفع
إليه ليمسك به فيلقيه ىف غيابة ظالمهم لتشتعل به النريان،

ة، فهل يا ترىتشتعل ىف تارخيهم املزيف قبل عرباهتم املصفح
متتد حرارهتا ولسعها إىل وعى األمة العربية قاطبة فال ختمد

هذا هو األمل األوحد، حىت لو مل يلح لنا قريبا... أبدا 
اآلن، فأى ريح سوف هتب بعد ذلك سوف ننتظر منها أن تذرو
الرماد الذى على اجلمر املشتعل بالغيظ واحلجارة، وحنسب أن

 زمن احلجارة–ن تؤرخ هبذا الزمن من حق األجيال اآلملة أ
املشتعلة، ومع آل األمل على الشهداء واحملجوزين فال يوجد أخري
من هذا اخلري ىف هذا الوقت بالذات، احلريق خري، والشهادة خري،

 خري، ألهنا مجيعا هى إعالن لبعث احلق من متلمل– نفسه –والقمع 
 ما خالف احلقوآل) ال من قرارات األمم املتحدة(أصحاب احلق 

باطل ونستضيف ناجى العلى على غالف جملتنا هذا العدد
 .عهدًا وتذآرة: باملناسبة 

تعقيبان : 1988 / 3 /3أثناء قراءة الربوفة األخرية ىف 
 :الزمان 

غباء أمريكى، وخيبة حكومة: حكاية ثورة مصر  – 1
مرجتفة، ومغامرات تقلصية، وغيظ شريف، وقضاء حمرج، وهرج

 . وبطوالت موروثة سهلة، واهللا ومسرت شولتز أعلمسخيف،
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، ومل ينتفع به آما2 / 2صالح خميمر ىف . د.  ذهب أ– 2
جيدر بنا وبه فلعلنا جند ىف ما ترك ما نفيق به، ونبدأ

 .رمحه اهللا. منه

آه لو تعلمنا آيف نقرؤهم بلغة:  وميخائيل نعيمة – 3
1988. 

 مدير مرآز البحوث العربية للدراسات والتوثيق-
  .والنشر

  . القاهرة– باب اللوق – شارع الفلكى 47 - 

 العمل مراجعًا مرتمجًا للمواد العلمية ىف وآالة نوفسىت- 3
  )1982 – 1974(الصحفية مبوسكو 

 نشر عمودين آاملني عن الة ىف أحد األعداد احلديثة من-
 جملة اإلذاعة
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  1981−א −

أما ما آان من أمر هذه الة، بعد أن توقفت، أى آادت،
قالل، فبعد أن حاولنا االستقالل ىففإهنا متادت ىف االست

فشلنا واحلمد هللا، مث هاحنن حناول أن نعلن استقاللنا. التوزيع
 عن احلاج سيد عطوة، فنحرم أنفسنا من حكمته– بكل آسف –

وروعة بطء إيقاعه، فرحنا تغامر باقتناء ما يؤآد هذا
االستقالل، فقلبناها مطعبة، بالكمبيوتر ومتعلقاته من

وإذا باملسألة ليست جمرد. ابعه، وما إىل ذلكبرامج، ط
اقتناء آلة تسهل العمل، وتضمن اإلتقان، ولكننا عايشنا

إن اخرتاع آلة، فاستعماهلا، إمنا يغري: خربة قدمية جديدة
التفكري ذاته، وهذا ما آان من خربتنا من واقع جدلنا

 .املتواضع من هذه التقنيات األأحدث ىف إخراج هذا العدد

 :املعىن واجلائزة: جنيب حمفوظ -1

 بال–وفجأة، وقبل صدور هذا العدد مباشرة، نفاجأ 
 حبصول جنيب حمفوظ على جائزة نوبل، فنشعر أن هذا–مفأجاة 

 :أوىل األمور بالنظر والتقدمي

ومع حرصنا الشديد أال تكون زفة، وأال تعطى للجائزة
ا نشعر أن فإنن– وهى أصال موضع شبهة –قيمة أآثر مما حتتمل 

من حقنا، وحق عمنا جنيب الرائع املصرى الطيب، أن نشارك
 .ونقول

 :فنقول

باجلائزة، هو قدرال طيب، رغم أنه   إن فوز جنيب حمفوظ-1
ليس أمرا موضوعيا صرفا، فنجيبنا من ناحية أآرب من اجلائزة

– لنا –، ومن ناحية أخرى هو قد فرض نفسه )هذه بالذات(
 .آفاقا ما آان ميكن أن تفتح بغري هذاحىت فتحها علينا، 

 إن األسباب الىت قيلت ىف تربير حصوله على اجلائزة،-2
ليست هى هى األسباب الىت نفرح هلا، ونفرح هبا، ليس ألن قيمة

 مل تصل إليهم، ولكن لشكنا ىف– قمة نضجه –احلرافيش مثال 
فرمبا آان. قصورهم عن الوصول إىل عمق حقيقة ما هو فعال

 .نا جنيب أهل للجائزة، بالرغم مما ذآروه وليس بسببهعم
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 إبداعيا وإنسانيا– إن القيمة الىت ميثلها جنيب حمفوظ -3
 هى الىت تؤآد لنا طبيعة هذا السعب،–ومصريا وعربيا 
مل ننتبه له بالقدر الكاىف، فلعل هذه" معىن"فنجيب حمفوظ هو 

 .اجلائزة توقظ فينا ما يدل عليه هذا التاريخ وهذا العطاء

– أن موقف جنيب حمفوظ األمني مع نفسه  إننا نرجح-4
بعد أن ترمجوه إىل ما( آان له –سياسيا وحضاريا ومصريا 

بعض اسباب نيله اجلائزة، والبد أن ننتبه لذلك حىت) أرادوا
ال نفرط ىف حسن الظن مبن أعطى اجلائزة، لكننا نسعد هبذه
اخلدعة، إن آانوا قد وقعوا فيها، ألن معىن ذلك أن تكون هذه
اجلائزة حق، أريد به باطل، أى أهنم أرادوا ويريدون، أن
يلمزونا بأهنم راضون عن مواقفة األخرى، وأن من يريد أن

 حمفوظ  مع ما آان– سياسيا –حيظى بالقبول فعليه أن يكون 
معه، وهذا آله باطل ال يقلل من احلق الذى حصلنا عليه،

د ىف السياسةفعمنا قال ما يعتق. بالرغم من احتمال آل هذا
واألدب، ألنه يعتقده، ولو خطر بباهلم ان يشوهوا ذلك مبا

 .منحوه إياه، فهم ابله من أن يعرفوه، او يعرفونا

 إن ما تعنيه اإلشارة إىل رواية أوالد حارتنا هو أمر-5
خطري وجيد ىف نفس الوقت، ىف زمحة اهليجة االرتدادية احلالية،

ما زالت مصادرة ىف) لمناعلى حد ع(علما بأن هذه الروايد 
 ).فهل نفهم لنفيق؟(مصر حىت تارخيه 

السماح، وطول النفس،:  إن ما ميثله جنيب حمفوظ من قيم-6
والوحدة مع رحابة االستجابة غري املشروطة، وجتنب املعارك
اجلانبية، والشجاعة الذاتية، واملشارآة اليومية، آلها

اإلشارة إليها حني نقومحتتاج إىل جملدات نأمل أن نسهم ىف بعض 
ببعض ما ينبغى، ذلك أنه استطاع أن حيتفظ بقدرته على
املواآبة، حىت ظنواه توفيقيا مساملا، مع أنه وجه عدوانه ىف
غبداعه مثل املفاعل الذرى احملسوب، مث إنه استطاع أن يرتك
أعماله تشوه أحيانا، ومتسخ أحيانا، واثقا أهنا قيمة قبل

غري أهلها، وآذا آانت ومازالت لديه القدرةوبعد استغالهلا ب
على ان جيالس من ليس هم، وأن يرد على من ال رد لكالمه، وأن
يستجيب لكل صحفى، وينصت لكل عابر، ويشارك ىف آل برنامج،

 ...دون ابتذال أو تعال، واستطاع، واستطاع واستطاع

 فما معىن آل هذا وآيف؟

 من فيضك يا عمناسوف نعود لإلجابة ردا جلميلك، وهنال
 .الكرمي

 وأخريا فإن لنجيب فضال ىف استمرار هذه الة بالذات،-7
فحني صدر أول عدد أرسلنا لعد من املفكرين والثقات نسأله،

؟ ومل..هل نكمل؟ وهل احلقل الثقاىف حيتاجنا فعال؟ وهل، وهل
على برآة اهللا، فقلنا نعم، وحنن نفخر: يرد علينا سواه، قال

لياىل ألف ليلة، ورأيت فيما يرى: منا له قراءتنيأننا قد
والف(النائم، مث وحنن نعيش معه احلرافيش حلظة حلظة، جيال جيال 

لكننا توقفنا حني قررنا أن) أوالد حارتنا والثالثية
 ،......نقابلها مبائة عام من العزلة، فتأخرنا
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 .ووعدا ستعود

فعال، شكرا يا عمنا، وهتنئتنا لك، هى ان نتعلم منك آيف
جديرين بك، وأن نعرف آيف ننتزعها، الفعلتها، حىت نكون 

اجلائزة، وإمنا ما هو قبلها، وما هو بعدها، ننتزع حق
احلياة الذى أحد مظاهره أن نفرض أنفسنا عليهم، صدقوا أم
خبثوا، مث مننحهم جوائز أننا قبلنا جوائزهم، وشكرا ألنك

 ،...انتزعتها، وشكرا ألنك قبلتها

 .احلمد هللا

 يف األموال إىل توظيف األفكارمن توظ:  الكارثة-2

 !!.ليس إىل هذا احلد

ذلك أننا وجدنا أنفسنا وقد بقى على سنة ألفني أحد عشر
أى واهللا العظيم ثالثا أحد عشر عاما(عاما وبضعة شهور 

وجدنا أنفستا نعيش قضايا هزلية، ونتصور) وبضعة شهور
 .أننا نتناقش، ونتحاور، وحنن ال نفعل إال أن نكرر ونربر

املسألة الدينية آما تبدو اآلن هى من دوافع استمرار هذه
الة بشكل أو بآخر، فاحملنة شاملة، وشرف الوجود حيتم شرف
املشارآة، ذلك أن الفتنة إذا حلت، فلن تستثىن أحدا، وىف هذه
االفتتاحية ال نستطيع أن نلم بأبعاد هذا االمتحان الصعب الذى

 منه إال يقظة تطزرية على آلينذرنا مجيعا بتدهور ال عاصم
املستويات، تنقذ أول ما تنقذ اختزال األديان العظيمة إىل
خمابئ للوعى، ومدافن للفكر، وسوف نكتفى ىف هذه االفتتاحية
بالتنبيه إىل املواضيع الواجب فتحها، واملزالق الواجب
االنتباه إليها، داعني القراء وأهل الرأى من األحياء الشرفاء

م إىل أبعد مدى، فتكتفى بأن نعلن من هذا املوقعلإلسها
 :املتواضع شكوآنا وحماذيرنا على الوجه التاىل

 إن القضية يتم تناوهلا من مدخل خاطئ أصال، هو مدخل-1
احلالل واحلرام، باملفهوم احلرىف املغلق، فاملسألة قبل ذلك بكثري

بنيواحلالل (حرآة أم سكون، تقدم أو تدهور : ،إذ هى مسألة
 !!)واحلرام بني

 إننا حني نقول تدهور أم تقدم، فإنه يتبادر للذهن-2
ألول وهلة أننا نقابل بني منوذج غرىب ومنوذج قبلى، ىف حني أن
آال منهما قد تدهور حقيقة وفعال، حىت لو أخذ األول اسم

بالكدح: وإمنا نعىن بالتقدم. املدنية، وأخذ األخري اسم الدين
اهللا على طريق النمو املستمر واإلبداع املتصل،املتجدد إىل وجه 

حنو األعمق وعيا، واألرحب وجودا، وذلك بكل سبيل وآل لغة
السكون، والتكرار،: وآل دين، آما نعىن باتأخر أو التدهور

 .والتأجيل،و الغيبوبة

 إن املصيبة متكن ىف تنمية التبعية بكل صورها، فكما-3
خاطر باألصول شكا ىف قدرتى،ا،ى أعطى امواىل ملن يوظفها فأ

واعتمادا على األطول ذقنا واألعلى صوتا، واالوسع مساحة
 إعالن،و الربآة ىف سيادته، آذلك فإىن أسلم فكرى ملن يفكر 
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 عىن، سواء فكر عىن بالنيابة منذ ألف سنة، أو بالنيابة
فكر بالنيابة حاال ىف فتوى جاهزة، أو جنزير جالد، يستوى

وظيف الوعى، أواألمر، وهكذا أصبح الدين أشبه بشرآات ت
:اخل... توظيف األفكار مقابل وعود، وتأجيل وترهيب وترغيب،

 .نفس احلكاية

)وال أقول الديىن( إن الذين يتصدون هلذا الفكر امد -4
يتصدون له من موقع فردى متاما، وهذا هو اخلطر بعينه،

اإلمهال، أو النسيان،(فسرعان ما ستذهب هبم طلقات القناصة 
لطبيعى، أو املوت بفعل فاعل، وآلها هناياتأو املوت ا

اما أين توجد احلرآة احلرآة) متساوية وإن اختلفت املدد
اجلماعية الفكرية الواعية الىت ال تبدأ مبا هو حالل وإمنا مبا
هو حق، حيث ال فرق بني احلق واحلالل، وال تتمحك فيما هو حرام،

على الساحةوإمنا تدفع إىل ما هو حرآة، فهذا ما مل يبد 
 .بعد

 إن اإلسالميني اليساريني، والإسالميني العصريني ينتهجون-5
هنجا غريبا حني ميضون ىف نفس يساريتهم وعصريتهم، برموز

فيشوهون اجلانيني معا، ال. وألفاظ إسالمية ال أآثر وال أقل
 .أآثر وال أقل

 إن استنهاض الفنانني ضد الوصاية والتحرمي اجلديدين-6
ال طائل وراءه إن مل يأت بعكس املراد منه، فنقطةهو أمر 

 .البدياة ينبغى أن تكون خمتلفة وقوية وحامسة وشاملة

 إن حماور احلوار ال تدل على جديته أو جدواه، وأآاد-7
لكل مستوى طبقاته. أتصور احلوار اجلارى على مستويني

 :وتفريعاته، فأجد ىف املستوى املعلن ما يلى

  إسالمىxعلماىن 

  إسالمى تقليدىxإسالمى متطرف 

  إسالمى منغلقx) عصرى(إسالمى متنور 

  إسالمى معارضxإسالمى حكومى 

  مسلم سياسىxمسلم عادى 

وبتتبعى لكل هذه احلوارات، وجدهتا ال تعىن شيئا ذا بال،
وتصورت أن األهم هى احلوارات السرية الىت ختتفى وراء هذه

ية، فجاءىن أن بعض احملاوراملظاهر املضحكة ذات احلجج الطفل
 :السرية البد ان تكون

  امللحدونxاملتدينون 

 )املتصوفون( املؤمنون x  )املمارسون(املتدينون 
 )ىف الناحية األخرى( املتعصبون x  )ىف ناحية(املتعصبون 
  املبشرونx) من الغرب(املتوجسون 

 )املودعون( الغافلون x  )التوظيفيون(املنتفعون 

  أنه ال حل ملا حنن فيه، إال إذا آشف احلوار وأنا أتصور
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عن وجهه فأصبح علينا، وإال) جمموعة احملاور األخرية(السرى 
أن تدىل) أآرر آل األصوات(أذا اتيحت الفرصة لكل األصوات 

بدلوها، ال آالما ومناقشات وإقناعا، وإمنا فعال وإنتاجا
 .وإبداعا ومواجهة

 وهذه هى قضية وجودنا الىت ال حتتمل التأجيل،

 مةوالدعوة عا

 ولعلنا نستطيع أن نعود إىل التفصيل ىف إعداد قادمة،

 قبل الطوفان
 : هذا العدد-3

رغم هذه القفزة التحريرية وما واآبها، فإننا راعينا
االلتزام باخلطوط العريضة للمجلة، فخرجت هى هى، بأبواهبا

 :األربعة

ورغم تضاؤل الباب الثاىن نسبيا، إال أننا ال خنشى على
ه اإلغارة، فالقارئ ال بد وأن يالحظ، آما الحظنا،األدب من هذ

أننا حناول أن يكون الفصل بني األبواب ومهيا فعال، حيث تصب
مجيعها ىف هدف متداخل إذ تدور حول حمور واحد، فالفصل األخري

 قد حوى عددا مناسبا للصفحات آان ميكن أن تنشر حتت– مثال –
وأحوال آيف ميكن أنحيث ظهر ىف فصل حاالت " مثل موال" فصل

نستعمل األمثال العامية آقياس طيب لبعض أبعاد املرض
النفسى، آما لعله يالحظ آيف اعتمدت املوسوعة النفسية ىف

، آيف)الشعور بالذنب(والشعور به " ذنب"تناوهلا ملا هو 
اعتمدت على مقتطفات أدبية متنةعة إلظهار أبعاد ما أرادت

املستوى الوجودى،: شعور بالذنبتقدميه بالنسبة ملستويات ال
مث املستوى األخالقى، ورمبا آان ىف ذلك فائدة خاصة، فنحن
حريصون أشد احلرص منذ بدء ظهور هذه الة على أن نعلن
املرة تلو املرة أننا إمنا نستعمل مداخل األدب، وحتريك الفكر
عامة حملاولة فهم الظاهرة النفسية، مما نسميه مرة علم

 ومرة رؤية نفسية إىل آخر حماوالتنا الىت مل تنقطعبالنفس،
أبدا، فإذا جاء هذا العدد فطرح هذا املدخل من واقع اختالط
املادة املقدمة هكذا، فظهر النقد األدىب ضمن املوسوعة
النفسية، وظهر املثل العامى ضمن عرض حالة مرضية، فلعلنا

 النفسبذلك نكون أوضح فأوضح بالنسبة لتكامل مداخل فهم
 .الىت حناول التأآيد عليها باستمرار

وجيرنا هذا إىل التنبيه على أننا ال ننشر ىف باب األدب
والشعر ما يصلنا من أعمال أدبية حبسب جودهتا املطلقة، لكن
يبدو أننا ننشر ما نتكامل به، ىف نفس االجتاه، العلم
بالنفس، وهذا ال يعىن أننا ننشر قصصا نفسية، أو شعرا

يا، بل لعل العكس هو الصحيح، فنحن نرفض عادة، ونتحفظنفس
غالبا على األعمال األدبية املباشرة الىت يذآر فيها املرض

 .النفسى أو الطب النفسى

 :مث منر سريعا على أبواب الة
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ففى الباب األول يواصل الزميل الدآنور عصام اللباد 
ترمجته لليفى شرتواس حول األسطورة، ونضيف تعليقات دالة

 .نأمل أن تتطور وتضطرد

 أو هو–مث نلتقى بقلم شاب ىف الباب األول وهو يقدم لنا 
 مبا يسمى الطب النفسى الوجودى من مدخل نعريفنا–يذآرنا 

إيهاب اخلراط،. أآثر فأآثر بفكر آريآجارد، وهو الزميل د
فنرحب به، ونأمل فيه، ونتساءل بعد مقالته أسئلة ونقدم

 اعداد قادمةإثارات، فيعدنا باستمرار اإليضاح واحلوار ىف
 .به وسهال، ولنطمئن أن الشباب مازالوا شبابا رغم آل شئ

مث نقدم موقفنا من حديث مع شيلدراك ظهر ىف عدد مايو
العربية، تناول فيه بعض جوانب" الصفر " ىف جملة 1988

البيولوجيا والذاآرة من مدخل واسع ورائع مبا يتناسب
مشل، آما جتاوزو فيهباملعىن األ" حياة"حقيقة وفعال مع ما هو 

مفهوم البيولوجيا قاصرة على حدود اجلسد احليوى إىل تناول
فيزيائية وليست(األشكال املورفولوجية آحقيقة آونية 

فنأمل من هذا املقتطف فاملوقف أن تتسع) ميتافزيائية
آفافنا ومتتد معارفنا حىت نستطيع أن خنرج بأى درجة من سجن

بحت، ومن وصاية األآادميينياملنهج التجزيئى الكمى ال
 .املنغلقني على حد سواء

 ما سبق أن– بعد طول تلكؤ –وىف هذا الباب ايضا نقدم 
وعدنا به من تقدمي موجز للندوات الشهرية الىت تقووم هبا

فيوجز لنا مقدموا الندوة ما) الىت تصدر هذه الة(اجلمعية 
، حيث"ظةحدس اللح"دار ىف ندوة شهر مارس عن آتاب بشالر

شارك ىف تقدمي الندوة الدآتور رفعت حمفوظ والدآتور أسامة
عرفة اللذين، وحممد حييى الرخاوى، ونعرتف أن التقدمي آان
موجزا أآثر من الالزم، لكن لعل القارئ جيده مرآزًا وشامال
النقط الرئيسية من وجهات نظر متعددة، مث يأتى التعقيب

عض مالمح نقاش دار فيها،على الندوة بعد إشارة عابرة لب
فيقدم لنا مفهوما حياول التوفيق بني برجسون وروبنال من
وحى اجتهاد بشالر ومتجاوزا إياه مما حيتاج من القارئ

 .اجتهادا طيبًا لعله حيثه على بدء حوار ننتظره منه دائما

ويلحقنا الدآتور سيد حفظى مبقال من وحى نفس آتاب
ا بعد الزمن ىف نشاط احللمالندوة ومناقشاهتا ليقدم لن

 .خاصة

وىف نفس الباب األول نواصل احلضور على مائدة موالنا
 ....النفرى تكملة لقراءتنا ىف موقف ماالينقال، لعل وعسى

وال نزيد ىف اإلشارة إىل طبيعة الباب الثاىن إال بإعالن
تراجعنا الواضح عن حتفظنا على نشر الشعر بالعامية، والشك

جع ىف ذلك إىل قوة حضور هذه احلرآة الرائعة ىفأن الفضل ير
الوعى الثائر الشاب املسئول، والبد أن نعرتف بالفضل حتديدا
إىل موقف ومنطق حلمى سامل بوجه خاص، جنبا إىل جنب مع إصرار

 أمحد زرزور ومثابرته، وحنن إذ نفخر هبذا احلوار، ونفرح 
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 على األقل ىف–هبزميتنا أمام احلق والتقدم، نعلن ترحيبنا 
 بعد طول–هبذه املادة الىت هى ) آبداية(عر باب ما هو ش

 .عناد، لغة آأى لغة، هى لسان األم حقيقة

أما بقية هذا الباب فهى بني يدى القارئ مبا ال نسمح
بتقدمي هلا أآثر من ذلك، لكننا مازلنا ننتظر اسهاما أآثر

"آتابة طليقة"من القراء، مبا ىف ذلك الدعوة إىل ما أمسيناه 
والىت هى بالضرورة ليست) وسف عزب يواصلهاحيث مازال ي(

 .شعرا

ويأتى الباب الثالث متعدد التوجه لنطمئن أن احلوار
 .مازال مستمرا

وبعد عزوفنا عن عمليات القطع واللصق مبا آنا نسميه
حوارا، وذلك ملا حلق احملاور الضيف من ظلم وتشويه، نواصل

ا ىف هذانشر الرسائل، وإن آان بشرا ناقصا حتما، وجندن
الربيد نواجه زمالء شبان يثريون قضايا علمية وختصصيصة ىف حني
أننا نطمع أآثر فأآثر ىف حوار حول املسائل العامة، الىت

 .يكون التخصص مدخال إليها، لكن أهال دون شروط

 عينة من– مبناسبة االستفتاء اخلاص مبسرية الة –مث نظرح 
ا متثل االجتاه الغالب، فجأةاالعرتاضات والنقد مما وصلنا لعله

 يعود إلينا بعض أصدقاء املرحلة– ىف هذا الباب أيضا –
بشرى خري مل ينسوا بقدر: الباآرة لصدور الة، فنفرح قائلني

 .ما أننا مل ننس

أما الباب الرابع، فنحن مازلنا نأمل أن يكون هو ما
سجنمييز هذه الة ىف ثوهبا اجلدي، شريطة أال ننزلق إىل 

التخصص املغلقو أال نسهو فنكرر أخبار األآادمييني احملدودة،
هذه) باب حاالت وأحوال(وحنن إذ نعتذر عن صعوبة احلالة 

املرة، نرجو من القارئ أن جيتهد ىف إعادة القراءة وخاصة ىف
اجلزء اخلاص مبا أثاره اختيار الكلمات واختبار األمثال معا،

يف ملحقا هلذا الباب ما امسيناهوقد رأينا ىف آخر حلظة أن ض
وهو خمتصر موجز لنص شكاوى بعض املرضى مبا" نصوص من شكاواهم"

مل يألفه الطبيب مما قد حيتاج إىل تنبيه أو وقفة أو ترمجة
 .فلعله آذلك

 ىف– األصغر خاصة –آما نأمل أن جيد الزميل الطبيب 
فائدة نشر املقتطفات العلمية باللغة االنجليزية، ما
يصاحلنا عليه، بقدر ما نأمل أن يتصاحل هو مع لغته،
ويشارآنا ويشارك القارئ العادى ىف مواآبة األحداث فاألحدث
بقراءة ناقدة مسئولة، وليس بتسليم سلىب آما اعتدنا أن

 .نتلقى املكتوب باحلروف الالتينية املطبوعة املغرية
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  بني  -أخرى    مرة  -  يقظني   بوعينا   نسقط   أوالء   هاحنن   مث ...  
) االفتتاحية   اية   أنظر  ( نشط   آمون   فرتة   بعد   الناس أيدى  
 باعة   مع "  والتطور   نساناإل "ىف  أخرى    مرة    القارئ   فيجدنا 
  نعود   إذ   يقلبنا   أو   فيشرتينا  - التوزيع   صلح   إن  -  الصحف 
  . االستمرار ىف  عادى    غري   بأمل ،  الصدور ىف  العادى    للنمط 

 عدم؟   أم   آمون  -1 

 الكمون   هذا   من   أفدنا   ماذا :  نتساءل   أن   ولكم   ولنا
 االختيارى؟ /  ضطرارىاال 

 هى؟   آما   والتطور   اإلنسان   تصدر   أن   ميكن   بعده   وهل

 األوراق؟   ترتيب   وإعادة   الكمون   آان   ففيم   نعم؟   فلو   

 وأن   بد   ال   احملدود   اخلاص   اإلصدار   هذا   أثناء   حدث   ما   أن   أم
 األسلوب   يتغري   قد   ؟  آخر   سلوبوأ    آخر   توجه إىل    يضطرنا 
 ؟ اهلدف   يتغري   أن   ميكن   هل   ولكن ،  والشكل 

 ؟ اهلدف   ما   ولكن   

   1980  يناير ىف    الصادر   األول   العدد ىف    ذلك   حددنا   لقد

 ؟ للمراجعة   يدعو   ما   عاما   عشر   أربعة   بعد   حدث   فهل
 ف؟اهلد   مراجعة 

 بالتوجه   يتعلق   فيما   يتغري   مل   شيئا   أن    القول   ميكن
 فكر إىل    نرآن   وأال ،  األمل   نفقد   أال :  اهلدف   هو   فاهلدف ،  العام 
على   نؤآد   وأن ،  آذلك   ليس   ملا    ما   مساحة   نتيح   وأن ،  جاهز 
على   نؤآد  ، واملستورد املاضى     من   آل   عن   مستقلة   هوية ىف    حقنا 
 املوازية   احملاوالت   مع   جنب إىل    جنبا   تنطلق   متكاملة   هوية 
  .التحىت   العامل   آل ىف    جذريا 

.. فـ    باالنقراض   التهديد نعى    أن :  اهلدف   هو   فاهلدف   إذن
 وتصدر .  ونكون ،  نفعل   مبا   نقوهلا ،  والضمدر   لألنقراض "  ال  " نقول 
  . ذلك ىف    وتساهم    تعلن "  والتطور   اإلنسان "

    حتددت   وهل    قبال؟   الوسيلة   آانت   فماذا ،  الوسيلة   عن   أما
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 سنوات   أربع   خالل   مث   ؟ املنتظم   العام   الصدور   من   سنني   تسع   طوال
 ؟ متحد   بشكل   حاال   مث   املتاح؟   والواعد   الكامن   اخلاص   الصدور   من 
    هكذا؟   مستكشف 

. تتحدد   مل   وسيلتنا   أن مبعىن  .  باإلجياب   اإلجابة   أن   أظن   ال
 هو   جديد   من   العادى   العام   الظهور   فمجرد    ذلك وعلى  
  . العالنية   مع ،  وسيلة   عن   البحث   عملية ىف    استمرار 

 عالء الذآى    الناقد    األديب   ورفض   وحتذير   حب   نذآر   ومازلنا
 هذا   ما : " موجزه   ما   لنا   قال   حني   األول   العدد   بعد   الديب 
  " آذلك   ليس .  واحدة   واحدة   آله؟ 

  ....". ولكن ... نعم :  شكرا : "التاىل   العدد ىف    له   فقلنا
  .  هذه "  لكن  " منطقة ىف   - قبال   آنا   آما  -  اآلن   فنحن

، حولنا   ننظر   دعونا   والتكرار   اإلحلاح   ودنعا   أن   وقبل
 وأمل وعى    من   أوتوا   مبا   يشارآوا   أن   يتمنون   عاديني   مواطنني 
 أو منضى    مث ،  ونعرتف ،  ونقر   ونرصد لنرى    ننظر ،  وإبداع   وفعل 
  . ننطلق 

    اآلن؟ جيرى  الذى    ماهذا
 آل   من   احلال   إليه   آل   ما   شرح   ميكن   ال   أنه البديهى    ومن

 عامة    توصيفية   أمثلة    بعرض فنكتفى  ،  موقع   آل ىف    جانب 
 تطبيقية   أمثلة ىف   ( أخص   حتديد إىل    بعدها   ننتقل )  ثالثة (
 هنستلهم   ما   بعض   بتحديد   لنا   يسمحان    وذاك   هذا   لعل )  نسبيا 
  . التالية   املرحلة ىف  

  :  أمثلة -2 

، خيتفي   أن   بد   ال   وآان ،  القدمي العاملى    النظام اختفى  :  أوال
 هذه   من   األول   العدد ىف    االحتمال   هذا    توقعنا   أن   سبق   وقد 
  ).1980  يناير  (  الة 

 بالنظام مسى    ما  - أصال   وجدي   ال   ويكاد  -  يتحدد   مل :  ثانيا
 ال   ولكن ،  العامل   حتكم   أمريكا   أن   فظاهراألمر ،  اجلديد العاملى  
 حيكم   من   حيكم   ومن ،  أمريكا   حيكم   من  - حتديدا  -  يعرف   أحد 
 هو   أمريكا   حيكم الذى    أن   القائل   االفرتاض   صح   ولو ،  أمريكا 
 املهجر   إسرائيل   أو :  واخلارج   الداخل   إسرائيل  -  رائيلإس 
 الناس   موقف   لتحديد   أيضا يكفى    ال   فهذا ، -  إخل ... واملأوي 
 واملخيف   الغامض   التعبري   هذا معىن    من  - أمثالنا -  العاديني 
نعى   لكننا ، " داجلدي العاملى    النظام  "  تعبري ،  آن ىف    واملضلل 
 يقظ   إنسان   يقف   أن "  املنظرة  " أو   البطولة   من   ليس   أنه   متاما 
 نتيجة   ضده   يقف  -  جديد   أنه   عنه   يقال   نظام أى   -  نظام   ضد 
ىف   ولكن ،  الزمن   يقاوم   أن   يستطع   مل   بقدمي   ومتسك   وشكوك   هلواجس 
 رد   معامل   بال   إشاعة   وراء   ننقاد   أن ينبغى    ال   نفسه   الوقت 
  . مشبوهة   ظروف ىف    سفاحا   ولد   شيء   حول   غامض   إمجاع 

وهى ،  اخلاصة   بطريقتنا   النتيجة   نعلن   أن إىل    منيل    حنن   
 مل النفعى    لعاملوا ،  مات املثاىل    فالعامل :  أحد   ينجح   مل  :  أنه 
  . اهول   الفارس   ينتظر   واجلميع ،  جتمد الديىن    والعامل ،  ينجح 
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 أآثر   فهو ،  العاملي املستوى  على    حدث   قد   هذا   آان   وإذا
 عن    احلديث   من   نكثر   حيث ، هذا   وقتنا ىف    هذا   بلدنا ىف    وضوحا 
، حدود   بال   خناف  - ندري   أن   دون  -  رحنا   وحيث :  معامل   بال   نظام 
 الطافية   الغالبية   رجحت   وذاك   هذا   خالل   ومن ،  وعود   بال   ونأمل 
 عنفوان   بكل   جتمدا :  وعبادة   دينا   تصورته   ما إىل    ترتد   أن 
  . والعمي   القسوة 

 فأآثر   أآثر   تبلورت   واملنهج   الفكر   صعيد على  :  ثالثا
ىف   نشارك   مل الىت    النقلة وهى  ،  آخر   ملسار   الضرورية   النقلة 
 األفكار   آل    استنفدت   أن   بعد   أنه   ذلك ،  أصال اإلجياىب    جانبها 
 تؤآد وهى  ،  أغراضها   املسطحة   واملادية   واالنفرادية   األحادية 
- شيئا   أن   التاريخ   بأمانة   تبني ،  به   لوحت   ما    لتحقيق السعى  
 تلك   راحت   واضطرار    أمانة   وبكل ،  يتحقق   مل   ذلك   من  - بال   ذا 
 بعيدا   تتحرك :  شيوعها   رغم   ةاملسطح   الفاشلة   واملناهج   األفكار 
، فالعدم   الضمور إىل    وآثريا ،  الظل إىل    أحيانا ،  البؤرة   عن 
  :  سبيلني   أحد إىل    اال     بذلك   فأفسحت 

 التكنولوجيا   لواء حاملى    العم   أوالد   عند   حتدد :  األول
 يصوغون   واحلرية   النعمة   أهل    راح   حيث ،  احلضارة   ورموز 
 أنفسهم   ويعدلون   مضايق   ويتجاوزون ،  أفكارا   ويولدون ،  مناهج 
  .  ميكن   ال   وما   ميكن   ما   بأسرع 

 وقد ،  أغلبنا   عند   قل   أو ،  عندنا   غلب   ما   وهو : والثاىن
 الفشل   هبذا   فرحني   راآلخ   االجتاه إىل    نندفع   أن   اجتاه ىف    آان 
 اهللا -  االحتاد   هذا   وآأن ،  السوفييت   االحتاد يسمى    آان   ملا   الظاهر 
 هذا   فشل   أن   صحيح ،  به   يلوح   أو   يدعيه   ما   هو   هو   آان  - يرمحه 
 أصول ىف    النظر   إلعادة   الباب   فتح   هكذا   بتارخيه   احملدود   الصرح 
  التقدم   هذا   فشل    أن   نتصور   فرحنا ،  أفكار   من   عليه بىن    ما 
 رحنا   وآأننا ،  حرآة وأى  ،  أمام أى    رفض   لتربير يكفى     القزم 
  . فيها الذى    بالطفل   السلة نرمى  

ىف    إنسان   آمال   حتقيق   عدم   أن    بدا   لقد :  أخري   وبألفاظ   
 عادال   ناجحا   يبدو   آان   نظام   ولوح   هبا   وعد   آما   التقدم 
 نكسة   من   إليه هنوى    ملا    مربرا   أصبح   قد   ذلك   أن   يبدو ، عمالقا 
، آخر   طريق   عن   التقدم    مغامرة   شر    هبا نتقى     انتحارية 
 جمهول أعلى  إىل    القفز   من   خري   مغمضة   واألعني   األآيد   املوت   وآأن 
 حببل   باإلمساك   واعد أعلى    أنه   من   يقني على    أننا   رغم ،  أيضا 
 سقوط   ورغم ،  قبلنا   به   أمسكوا   من   بشهادة   فعال   املتناول ىف    هو 
  . أيضا   حاولوا   ممن   آخرين 

 وقد ،  اإلبداع   مغامرة القومى    نتحارباال نتقى    رحنا    نعم
 بال   الدين   إىل    االندفاعة   هذه   صورة ىف     انتحارنا   تشكل 
  وغطرسة ،  عمل   بال   واستعالء ،  إبداع   بال   تسليما    لنعلن   ، دين 
 داخلنا   من   اجتياحنا   النتيجة   وآانت ،  ريادة   أو   إضافة   بدون 
  فالقتل ..  فاجلماعات   ... الصحوة   خطأ مسى    فيما   باهلرب 
  شيء   وال ،  هم   وال ،  حنن   لسنا   حنن   بنا   وإذا ،  العشوائي 

  . إخل .....
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 ؟ واآلن   هنا   ماذا؟   إذن  -3 

 والتوقيت   حملية   األآثر   اجلو إىل    نرجع   التعميم   هذا   بعد
 بعد   مصر ىف    هنا   إليه   وصلنا   ما  -على  -  عرفلنت   آنية   األآثر 
 نتلفت ،  واحملاوالت   األخطاء   من   واتهدة   املتصلة    السلسلة   هذه 
  آيف   حتديدا   عليه   سيرتتب   حيث  ( للرصد   حيتاج   مما   الكثري فنرى  
  ::  فمثال )  وملن   وملاذا ،  الصدور   سنواصل 

 أن ينبغى    ما   عقود   أربعة   طوال   مصر ىف     يتكون   مل  -1 
- وبسبب  -  رغم ،  بعد سياسى    شارع    يوجد   ال   إذ ، .... يتكون 
  هو   املوجود   وإمنا .  اآلن حىت    بعدها   وما   يوليو    ثورة 
 ملؤديةا   بالشوارع   حتيط ،  حكومة يسمى  إدارى    سوبرمارآت 
 تسمني ،  خضراء   متوينية   بطاقات   هلن ،  شاطرات   دالالت   إليه 
 ذاهلة   طوابري ىف     الناس   بقية   يليهن ،  وطنيا   حزبا   أنفسهن 
 وتسمع ،  املنح   آسور   وتعد   ، املناسبات ىف    اخلطب   تتسوق 
 احلوادث   وتقرأ ،  احلرارة   ودرجات   الطقس   وحالة ،  األخبار 
 من   السياسة   فتات    يتسوقون   فهم ،  املبوبة    واإلعالنات 
 من   بعضها   وخيطفون ،  احلكومة    مارآت   سوبر   قمامة   صفائح 
 حزب يسمى    ما   دالالت   متلكها الىت    نقل   النصف   عربات على  
  . احلكومة 

إىل   الصغرية   الصالة   زوايا   ولتحت   نفسه   الوقت وىف   -2 
 أوقات   بني   تعمل  (  السياسة   سلم   بئر ىف    سياسية   بوتيكات 
 حمتويات   عن   اإلعالنات   وختتلط ، ) املكربات   نفس   وتستعمل   الصالة 
) احلنك   سد   وحالوة   البمب   فيها   مبا  ( السياسة   بوتيكات 
 ال   أنه   والنتيجة ،  النذور   صندوق   بشخشخة   آلذانا   بأصوات 
 توزيع   رغم   خاويا السياسى     الشارع   ويظل ،  سياسة   وال   دين 
 زلزال   من   للمتضررين   الفرج   بقرب   احلكومة   من   ومهية   عقود 
 عالضيا   توظيف   مجعيات   وتنتشر ،  األسعار   وحرائق   الفراغ 
  . حلم   أو   دور   أو   هوية   عن   الباحثني   تستغل 

 رص    تواصل ،  الكالمية   السياسية   الغرز    انتشرت   آذلك  -3 
، بالكهرباء   تعمل   حديثة   جوزة   حجارة ىف    القدمية   الكلمات 
 ةأطلنطي   أمريكية   أو    تايوانية حىت    أو   يابانية   واملارآة 

 متعددة   حرآية   بأمساء   نفسها وتسمى  )  التخفي ىف    زيادة (
، اإلغاثة   وجلان ،  العفو   ومنظمة ،  اإلنسان   حقوق :  مثل 
 تراث على    حتافظ   هبذا وهى  .  إخل .. والتنوير    والعلمانية 
، اريالتج   والسجل   االسم   وتغيري   الديكور   رغم ،  أيضا   قدمي 
السياسى   الشارع   فيظل ،  الغرزة   أو املقهى  بكراسى    وتتمسك 
إىل   باالضافة  ( املفرقعات   و    اجلوزة   دخان   من   إال   شاغرا 
  ). واملكربات   السلم   بئر   زوايا   نشاطات 

 قهوة "إىل    أقرب األخرى  هى    تصبح   أن   اجلامعة    آادت   وقد  -4 
  بدل   آاذب   حبماس    الغالبية تتقاضى    حيث ،  إياهم "  املوظفني 
 املربجمة   العقول   من   عدد   إنتاج   مقابل )  مرتبا يسمى   ( بطالة 
 الذاتية   اجلهود   وباستثناء  -  والنكسات   الضياع   وقود 
 أوالقبول   الشهادة   قيد   عن بالتخلى    سواء    اخلرجيني   لبعض 
 أن حىت    وال   يفعله   ما الباقى    جيد   ال ، " إياها  " الغربة   بذل 
  ،  املنرب    اجلامعة   وآأن .  العاملة القوى    قرارات   ينتظر 
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إىل   مآهلا   آل   قد ..  القدوة   واجلامعة ،  البحث   واجلامعة
 بالد ىف    مرتزقة   فعلة   ختريج    تعلن ،  ومهية   صكوك   توزيع   مؤسسة 
 هم  - األغلبية  -والباقى  ،  الكفيل   رضا   حسب   ، اهللا   خلق   عند   اهللا 
 من   أو   ماذا   حتديدا   يعرفون   يعودوا   مل    الذين "  املنتظرين  " من 
 يقينهم   رغم الوزارى    التغيري   ينتظرون   رمبا . ( انتظاره ىف    هم 
  .) العنق   وربطة   اجلسم   ووزن   االسم   إال   يتغري   نل   أنه 

 والشارع   السطح على    املوجودة   للخطوط   أمثلة   جمرد   هذه
  . اخلايل 

 العودة؟   فلماذا  -4 
 فلماذا   الصعوبة   وتلك   الوضوح   هبذا   آذلك   واألمر   أما

 بضعة   اليقرأنا   أو   قرأناي   أن   يهم   أعاد   الصدور؟   نعاود 
 تواصل؟   بال    مئات 

 ماسحة   حبجارة   الزمن   جدار   خندش   نظل   أن   بنا األوىل    أليس
 طوال   قواعده   أرسينا الذى  ،  الطلب   حتت   الكامن   الصدور   هبذا 
 الفائتة؟   االحتجاب   سنني 

 طبعا   ال

  : احلتمي   البعث  -5 
  . ذلك   آل   رغم -   آذلك   ليس   األمر   ألن  ...   ال

 نبضات   ومثة ،  تزحف   بطيئة   حرآة   ومثة ،  يتكون   آخر وعى    فثمة
، وباحلق ،  باحلياة   يثق   من   ذلك   بكل   حيس ،  تتجمع   متفرقة 
 حريصة   عني   ئهاختط   أن   ميكن   ال   حقيقية   انتفاضة ،  وباهللا ،  وباحلرآة 
  ، . يكرب حىت    صغر   مهما   شيء أى  ىف    اإلسهام على  

 والفراغ   الضياع   هذا   آل   قبل   املثابرة   البطيئة   احلرآة هى 
، ذلك   آل   خالل   من   لتقفز   وتتحفز   حتيط   حرآة ،  بعده   و ،  والكذب 
  : ذلك   ودليل ،  منه   بالرغم   اآلن    ثناياه   من   تطل    هى   بل 

، مداها إىل    تصل   آادت   وراء إىل    الدينية   االندفاعة   إن  -1 
 ( مسلم   هو   ما   وأهانت ،  مصري   هو   ما   شوهت    حني   فانكشفت 
 يطعن   وال ،  آنيسة   أمام   خفريا   يقتل   ال القبطى    أو   املسلم املصرى  
 وتارخيه   نفسه   خيون   وال ،  هدف   بال   ينتحر   وال ،  يعرفه   ال   شرطة   أمني 

.(!!!  

، وعسي   لعل   أوراقها   تقلب   بدأت   القومية   والذاآرة  -2
 إال ،  ذاته ىف    هدفا ،  يكون   أن ينبغى    وال ،  ليس   هذا   أن   ورغم 
 آانوا   مثلما   قادرون   أننا :  ذآر ،  ذآره   شاء   فمن ،  أهناتذآرة 
  . قادرين 

 حتوير إىل    احملاوالت   فاجتهت ،  جامدا   يسارا   يعد   مل   واليسار  -3 
 إعالن   عدم   رغم  ( فعال "  واآلن   هنا  " الفاعلة   باحلرآة   املوقف 
على   اجلمود   آان   لو  حىت ، " هكذا   هناك  " اجلمود   مقابل ىف  )  ذلك 
 ومراجعة .  واليقني   التسليم    قيم   أو   واحلرية   العدل   قيم 
تكاملى   توجه ىف    احلرآات   بلقاء   واعد   أمر   هو   ليساره   اليسار 
  . فعال 
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، االقتصاد   جماالت ىف   ( مستمرة   زيادة ىف    الذاتية   واحللول  -4 
، فردية   تبدو   حلول وهى  )  التفكري   رمبا   مث ،  والتعليم ،  واهلجرة 
 املمتدة   القومية   الذات   حميط ىف    تصب ،  تقصد   مل   ولو حىت  ،  لكنها 
 قاصرة   زالت   ما   املسألة   أن   صحيح ،  والعرض   بالطول   اتمع ىف  
 رغم   ااعة   جتنب   ةشطار ىف    املمثل   احملدود   مبعناه   االقتصاد على  
 االقتصاد   بني احليوى    الرتابط   ندرك   أن   هو   األمل   لكن ،  شيء   آل 
  . واإلبداع   والفكر 

حىت   غايتها   وصلت   قد   الفردية   احلرية   فإن   الوقت   نفس وىف   -5 
 بد   ال ،  الزائفة   اتاالنتماء   فشل   ومع ،  عليها   الصرب   ميكن   يعد   مل 
 وإال ،،  وصغرت   تباعدت   مهما ،  حقيقية   جتمـعات   والدة   نتوقع   أن 
 بكل الوعى    مبحنة   أصيب   لو  - هذا   آل   وسط  - الفرد   يعمل   فماذا 
  . ؟ هذا   بعض   أو ،  هذا 

  . اهللا   نزلهي   مل   دين ىف    بالتأجيل   أو   بالثراء   يطفأ   أو

  !!!!!! وتطور   إنسان   هو   ما   آل   والتطور   اإلنسان   يصدر   أو  

 من   جديد   إبداع   هو   املطلوب   أن   دائما   نتذآر   ولعلنا   
  منطق   من   االسترياد   من   الوقت   طول   حذرين ،  جديد   واقع 
، احملدثني   األمريكيني   ودميقراطية  ، األقدم   الشراح   ونصوص   اليونان 
 نقط   جمرد   هم   هؤالء   آل   ألن ، طبعاهتا   نفدت الىت    الكتب   وحلول 
  . األعلي   مثلنا   وال ،  مصبنا   وليسوا ،  انطالق 

 تسمحني؟   هل   تسمعني؟   فهل   معك   حنن  !!  احلكومة   حضرة    يا-6 

، آلنا   وصلنا   هتديد : هكذا   بالتهديد   لشعورا   بعد   إنه   مث
 منتجني ،  وآسايل   مفكرين   ، ودين   ملة   آل وعلى    ومسيحيني   مسلمني 
 راح   إذ   معناه ىف    جدال   ال   هتديد ،  وأهايل   حكومة ،،  وطفيليني 
 ليس   فهو   كريف   إنسانا   يكون    أن   جيرؤ    من   أن   اجلميع   ينذر 
  هذا   وصل   أن   وبعد )  أين؟ إىل    ؟ من إىل    مـن؟   من   ليس  ( منـا 
-  وجدنا ،  منهم   وحنن   الناس   آل إىل    العام   بالتهديد   الشعور 
، آفاية   فرض   ال   عني   فرض   هو   هذا   آل   ضد   اجلهاد   أن  - غرينا    مع 
 يوم   اآلن   نأتيه   إذ   آلنا   حياسبنا   سوف   سبحانه   اهللا   وأن 
 إلعالء   اجلهاد   عن التخلى  على    حياسبنا   سوف ،  فردا   القيامة 
 ميأل   مل   بنص   أمامه   احتججنا   أننا   ولو ،  خلقه   وتكرمي ،  آلمته 
، آافيني   وجهد   علم   بعد   منطقنا   يرتضـه   مل   بتفسري   أو ،  وعينا 
، بصرية   نفسه على    ملن   حجة   فال ،  وجهنا ىف    عملنا يلقى    سوف   فإنه 
 يفجر   ال   نص   شرح   بألفاظ   واحتجاجنا ،  معاذيره ألقى    ولو 
 قد ،  هناك   ألحد   تصلح   ال الىت    املعاذير   هذه   قبيل   من   هو   وعينا 
  أو ،  الناخبني   من   مجع   أمام   أو ،  العقاري   الشهر   أمام   تنفع 
 قد ،  معين   وال   تالميذ   له   ليس   أستاذ   درجة إىل  ترقى    جلنة   أمام 
 أمام   تصلح   ال    أبدا   لكنها ،  واألعذار   احلجج   ذلك   لكل   تصلح 
 ومكرم ،  لتحضر   األديان   هذه   ومرسل ،  ليفكر   العقل   هذا   خالق 
، وعينا   متأل   مل   نصوص   من   معنا   أخذنا   ومهما ،  لريقي   اإلنسان   هذا 
  معتدين ،  فيها   خمتبئني   أخذناها ،  وجودنا   شرف   تقنع   مل   وحروف 
 مع ،  قائليها   عمامة   حجم   أو   قميص   قصر   أو   حلية   بطول   معها 
    ودفرت   االنتخابية   البطاقة   ورقم   والعنوان   االسم    ذآر 
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 خالف   تفسري   آل   ومن ،  منا   هؤالء   آل   يتربأ   فسوف ،  الشيكات
 األلفاظ   شكل   وأطماعه   خياالته   له   صورت   مهما   الفطرة 
  . وااتبع   الذين   من   اتبعوا   الذين   يتربأ   سوف   ، ورموزها 

 اهللا   يرمحكم   فانتبهوا   

 الكامن   الظهور   ذاك   بعد   الظاهر   الظهور   نعاود   حنن   ها   مث
 آل على    اهللا   لنحمد    التهديد   هبذا   متاما   نشعر   وحنن   نعود !!!! 

  . حال 

    النية   وحسن   الشمس   طلوع على    اهللا   حنمد   وحنن

  :  فمثال

 وأخبار   - حدوثها   عن   ناهيك -  احلوادث   أخبار   صدور   رغم
 !!) والعاملون    والعامالت   والتائبون    التائبات  (  النجوم 
 أمال   فتوجه ،  للحرآة   حقيقية    مبساحة   لتسمح   األدب   أخبار   صدرت 
 من   صدورها   رنافيحر ،  وعسي   لعل   طازجا   وعيا   وحتاور ،  واعدا 
 هذا   من بأى    نقوم   آنا   أننا   تصورنا 

 دعونا   ، ليكن .  اخليال   من   قدر   بأقل   الدين   عالء   وصدرت
 مثل   إبداعيا   شطحا   أآثر   وأقالم ،  وصاية   أخف   تربية ىف    نأمل 
 احلقيقي   الطفل   شطح 

 وأمثان ،  مصقولة   طباعة ،  لناسا   وآل   الدنيا   نصف   وصدرت
 خري   آل وىف  ،  وإتقان رقى    عالمة   لكنها ،  باهللا   والعياذ 

الذى   احلق   الصدور   لكن ،  أمثلة   جمرد   من   أآثر   نورد   وال
، مصري   إال   يصدرها   ال الىت    الة   تلك هى  ،  وحتية   وقفة   يستحق 
 حسها   ذلك ىف    مبا ،  مصرية   مصرية ، " آاريكاتري "  جملة وهى  
 شجاعة   تنبض   مازالت   مصر   أن   أسبوع   آل   تطمئنك   ، العربي 
هى   بل ،  زغزغة   وال   بعكوآة   ليست ،  ظل   وخفة   وإبداعا   ونقدا 
 وهو   نفسه   لكره   شاب   رآه   لو   واحد   برسم   اإلرهاب   تصارع   مصر 
 دون   مائدهتا على    فنتطفل   جملتنا   أهنا   نشعر   وحنن ،  وعيه   يطمس 
  . آذلك   بنا   ستفرح   أهنا   واثقني ،  استئذان 

، مجاعات   عجزنا   رغم   أفرادا   نتحرك   مازلنا   أننا   اهللا   فنحمد
 أفضل   شيء ،  فراسخ   دهابع   رغم   ـ    حكومة   لنا   زالت   ما   وأنه 
حىت   دولة   آنظام   أو   دولة   هو   حكومة   له   بلد  (-  شيء   ال   من 
  ) بالفرج   اهللا   يأذن 

 بعد   هاوس   مينا   مؤمتر   انعقاد على    اهللا   حنمد   أن ننسى    وال
  بسيطة (،  حالسما   مع   إسألوهم   ؟ ماذا؟   من ..  من    ونصف   عقد 
  !!!) نفدت   قد   الكوارتز   الساعة   بطارية   آانت 

 ومبجرد   ، إخل   ربع   الربع اجلزئى    السالم يسمى    ما   عقد   ومبجرد
 أصوات   هتدأ   أن   ومبجرد ،  حماسبات   وديوان   دولة   معامل   تظهر   أن 
حىت  ( ألزم   الة   هذه   صدور   صبحوي   األآرب   اجلهاد   يبدأ ،  املكربات 
  ) أآثر   ال   أعداد   عشرة   وزعت   لو 

    أآثر   وحنن ،  ثانية   هكذا   صدورنا على    آخرا   اهللا   فنحمد   
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 وفراغ ،  أصال   يوجد   مل الذى  السياسى    الشارع   بفراغ    وعيا
 أآرب   الوقت   نفس  وىف ،  احلكومة   جيب   واسرتخاء ،  اإلبداعي   العقل 
  . منوت   أو   نعيش   أن   إما ،  خيار   األمر ىف    يعد   مل   أنه   يقينا 

 جبوارك   نقف   بأننا   نقنعك   أن   ميكن   آيف   احلكومة   حضرة   يا
 البسيطة   الكلمات   هذه   إليك   تصل   أن   ميكن   آيف   ذلك؟   آل   رغم 
 مل   فيما   يستمر   أن   يصر   رجالك   من   األمر   يهمه   من   لوآ   املهمة 
بأى   يستهني   وأن ،  فشل   أن   سبق   ما   حياول   وأن   ، ينفع   يعد 
 والفعل بالرأى    بالتفرد   الناس وعى    ميتهن    وأن ،  أخري   حماولة 
  . واهلبل 

 نريد   ثالثة   العظيم   واهللا   وحنن   ؟ ةاحلكوم   أيتها   معك   نقف   آيف  
، حنن   أجلنا   من   ولكن ،  بدورك   إميانا   أو   بقائك   أجل   من   ال ،  ذلك 
 أن   توشك الىت    املرآب   نفس ىف    مجيعا    أننا   إنكار   من   مفر   ال   إذ 
  . تغرق 

 صدورها   من "  والتطور   ساناإلن  " فتخرج ،  طبعا   رد   يصلنا   وال
 أمام   ذمتنا   لتربيء ،  وعسي   لعل ،  العادي   صدورها إىل    الكامن 
  . العاملني   ورب   التاريخ 

 اآلن؟   هذا   قيمة   ما  -7 

 وحنن   شيئا   نضيف   أو   شيئا   منثل   إننا   نقول   أن   نريد   هل
    تقدير؟   أحسن على    مئات   بضع ،  وعي   حميط ىف    نتحرك 

 ليس   ما   ؟ آذلك   ليس   ما   منثل   أننا   إلينا   خييل   أن   نريد   هل
 جامعة   ليس   ما  - ميينا   وليس   يسارا   ليس   ما  - أهايل   وليس   حكومة 
 أمية؟   وليس   أمية   حمو   ماليس ،  أحباث   مرآز   وليس 

 إبداعية   قيمة    يكون   أن   البد " هو   ليس   مبا  " ريفالتع   إن
 أفليس   ، أوتسليم   خرافة   بال   بالغيب   اإلميان   من   تقرتب ،  رائعة 
 آل   بعد   مازلنا   حنن   وهل   ؟هو   ما إىل    يتشكل    هو   ليس   ما   آل 
 ؟ املمتد   التشكل   مرحلة ىف    إال :  ظهورا   السنوات   هذه 

 دائمة   بداية :  البداية ىف    دائما   حنن   نعم  :  التاريخ   حبساب
 وهذا ،  بدايات البشرى  الوعى  مدى  على    آلها   احلياة ،  متجددة 
 وداللة معىن   - صغر   مهما - فعل   لكل يعطى    إنه   بل ،  يعيبها   ال 

 ال فردى    تنفيث   جمرد   ذلك   آل   يكون   أن   احتمال   نعرف   وحنن
  : ذلك   بعد   آخر   شيئا   يكون   أن   أيضا   حيتمل   ولكن   ، له   فاعلية 

  . التاريخ على    عالمة   فعال   يكون   أن   حيتمل

  . يبقي   ما   شيئا   أن   إعالنا   يكون   أن   وحيتمل

 معامله   جمهولة   جيد   بشيء   تلوحيا   يكون   أن   وحيتمل
  . موجود   لكنه ،  التفصيلية 

 والفاعلية   املساحة -8  

البشرى للوعى    تعريف إىل    يوما   انتهيت   قد   آنت
    اإلميان إىل    التشكيل   من   شيء   آل   منها   يتفجر الىت    وهوالثروة (
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 هو الوعى    إن   يقول   تعريف ، )  آخره إىل    النوع   تغيري إىل 
 رموز ىف    ذلك   آل   يتشكل   مث ،  مثابر   توجه ىف    وحرآة   ومساحة   ساحة 
  ... و ... و ... و   والتجدد   للتوصيل   قابلة 

 التعريف؟   هذا   من    الصدور   نعاود   وحنن   موقفنا   عن   فماذا
 منغلقة؟   ثلة وعى    منثل   هل
 منظور؟   غري   مستقبل   رمز   حنن   هل

 نتحرك الذى    والتوجه ،  فيها   نتحرك الىت    املساحة   عن   وماذا
  . نفسها   حول   تدور   مغلقة   غري   حرآة   أهنا   افرتضنا   لو  ( إليه 

 ليس   هذا   ولكن ،  الضيق   شديدة   املساحة   أن   االعرتاف   من   بد   ال
  . ناوحد   مسئوليتنا 

 هذا   ولكن  - أصال   وجدت   إن  -  الضعف   شديدة   الفاعلية   وأن   
  . للتوقف   مربرا   ليس 

  . نتوقف   مل   أننا   فلنصر

  . جديد   من   لنجرب   العام العلىن    اإلصدار نواىل    حنن   وها

 قولن   سوف ،  هكذا   العام املستوى  على    التجربة   خالل   ومن
 ماذا؟ :  لنا   تقولون   ما   بقدر   لكم 

 ماذا؟   إذن :  مث   

 آان   ما   ذآر  -9 

 وأن ،  نضيف   وأن ،  حنرك   وأن ،  بانتظام   نصدر   أن   حلما   آان
 تصدر الذى   التطورى   الفكر   هذا   حمور   آان   آما   ، وننصت   نقول 
 يتناوب   آما   النوم   مع   اليقظة   تتناوب   أن   هو   عنه   لتعرب   الة 
 لغري   العام   الصدور   عن   الة   احتجبت   فلما ،  الالحلم   مع   احللم 
 وتواضع ،  هي هى    املادية   فالصعوبات ،  ظاهر    جديد   سبب   ما 
 لكن ،  وهوه   املخاطب   متيز   وعدم ،  هو   هو   أوانعدامه   التوزيع 
 فحاولنا .  حمتجني   فاستجبنا ،  حتتجب   أن   قررت ذاتى    بقرار   الة 
 بل ،  قليال   أبعدتنا ،  جدا   قدمية ،  جدا   حديثة   متواضعة   حماولة 
  : قصرية   ليست   لفرتة   القراء   من   غفري   عدد   عن   آثريا 

الىت   املعلومات   من   اهلائل   الكم   بنرت   أن   قررنا   أننا   ذلك  
 الصدور   نواصل   وأن ،  سنوات   مثان   طوال   نعلنها   أن   استطعنا 
  . العام   املتناول ىف    نكون   أن   دون    آامن   بانتظام 

 معامل   له   حملنا   آما .  التاريخ ىف    قياسا   لذلك   ووجدنا
  . مستقبلية 

 بشكلها    املطبعة   ظهور   قبل   التاريخ ىف    نظرنا   أننا   ذلك
 وتنسخ   تكتب   آانت والرؤى    واآلراء   األفكار   أن   فوجدنا ،  احلايل 
 القليل   من   أآثر   أو   قليل   عدد   بني   فيما   تتداول   مث ،  باليد 
 هلا   شاء   ما   تعيش   مث ، - عادة    الطلب   حسب  -  فنسخ   بنسخ   قليال 
 مسئولية   واقع   من   ذلك   استحقت   وما ،  تعيش   أن   الناس وعى  
 أو   اإلعالنات   وفرة   واقع   من   ال ،  والالحق   احمليط   التاريخ   وتناسب 
  .  الرمسية   اهليئات   رضا 
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 إلنتاجا   أشكال   أشرف   أن   فوجدنا   املستقبل ىف    نظرنا   مث  
) والسالم   منتج   هو   ما   تسويق   وليس  ( الطلب   حسب   اإلنتاج   سيكون 
 فال ،  فعال   املستهلك   يطلبه   أن   بعد   إال   املنتج   يـصدر   أال مبعىن  
إىل   املنتج   يضطر   ال وبالتاىل  ،  له   لزوم   مباال   السوق   يغمر 
 إخل .. آاذبة   بإعالنات   املستهلك   عقل على    اإلغارة 

 املكمرت   هذا    أيدينا   بني   فوجدنا   احلاضر ىف    نظرنا   مث   
  . احلديثة   والطبع   اجلمع   إجنازات    من   يقدم   مبا )  احلاسوب (

 الصدور على    قادرون   بنا   فإذا ،  الثالث الرؤى    هذه   فجمعنا
  . آان   وقد ،  بانتظام   نصدر   نظل   أن   طةشري ،  آمونا 

 ترتيبا   إال   اللهم ،  جديدا    نضف   ومل ،  واحدا   عددا   نتوقف   مل
 فكأننا ،  ما   بشكل   معلنا    يطلبه   ملن   متاحا ،  دوريا ،  رصينا 
دورى   بشكل   للمعلومات   ترتيب   من   احللم   به   يقوم   مبا   نقوم   آنا 
 رغبة   حتقيق   جمرد   ليس   احلديثة   األحباث   تقول   آما  -  فاحللم ،  منظم 
 تصبح   حبيث   للمعلومات دورى    ترتيب   لكنه ،  موقف   حتويل   أو 
  . اليقظة   أثناء   أآرب   بشكل   وفاعلة   متاحة 

  . بالضبط   آان   ما   وهذا

) بعد   أنظر  ( والصدور   الرتتيب   إعادة   واصلنا   فقد   إذن
 و ،  الدوري   التنظيم   هذا   ويشارآنا   يطلبنا   قارئ إىل    مطمئنني 
 حقيقة   نصدر   أننا   له   فنجزم ،  عنا   ويسأل   ينتظرنا   قارئ إىل  
  . يري   ولسوف ،  الطلب   حتت   أننا   و ،  وفعال 

 التنظيم   ونعيد ،  الداخل   من   البيت   رتبن   رحنا   وهكذا
ىف ":  أمسيناه الذى    الصدور   هذا   أن    تصورنا حىت    ، والصقل 
 االنتشار   بدرجة   يقيم الذى     الصدور   من أقوى    هو " املتناول 
  . العام   اإلصدار   وقدرة 

، بعينه   النفاذ   هو   قرارا   قررنا :  التفاصيل   بعض   وهاآم
  : آاآلتي   األمر   فسار 

 تنظيم   إعادة هى   -  خاصة   أعداد   صورة ىف    نصدر   ظللنا  -1 
  . والتلقائية   التجريب   ملرحلة    وترتيب   وصقل 

 هذه   بصدور   للتعريف  - املبدأ   حيث   من   الفرصة   أحتنا  -2 
 يطلبها   ملن   األعداد 

 مباشر   بأمر ،  نسخة   آل   بإصدار   نقوم -3 
 آلما   يطلبه   ملن   العدد   نرسل   أن على  ، ) احلاسوب ( للمكمتـر 
 مضافا   ، اخلاصة   طباعته   تكلفة    مقابل ،  بذلك   طلب   وصلنا 
  . الربيد   أجرة   إليها 

 شيئا   نتكلف   الو ،  الصدور ىف    االنتظام على    بذلك   حنافظ -4 
 وبعض  - للتاريخ  ( ونسجل   ، النهاية ىف    ويعجزنا   بيوتنا   خيرب 
ىف   تواجدنا   أثناء   يسطر   أن ينبغى    ما )  اآلن   أمانته حاملى  
 تلك )  احملدودة   أعمارنا   مبساحة :  الدنيا   هذه  ( الفرصة   هذه 
  . املدة   هلذه    هكذا   بالتواجد   لنا   أتيحت الىت    املساحة 

  ، وبالعكس   آاخليال   حقيقة   آان   ما   هذا
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حىت    ضعيفا   آان   األمر   واقع ىف    التواصل    أن   يبدو   لكن  
 وملحا   وأآيدا   ثابتا   آان :  احللم   واقع ىف    لكنه ،  العدم 
 ). آذلك   زال   وما  ( املتناول وىف  ،  ومرصودا 

 والقاريء ،  آان   ما   يبلغه   مل    عنا   األبعد   القاريء   لكن  
 الناس   وعامة ،  أوان   دون   الطلب ىف    يلح   أن   حيتج   مل   منا   األقرب 
 يبدو الذى  "  الطلب   حتت  "  اإلصدار   من   النوع   هذا   تتعود    مل 
  . خياليا حىت    أو   سريا 

 وال ،  وتتعجب ،  تسأل   املكاتبات   وبعض    املشافهات   وتكاثرت
 مث .  نصدق   وال   واستمرارنا   وانتظامنا   وفاءنا   نؤآد   وحنن ،  تصدق 
 وال ،  والتأآيد   الدفاع   هذا   آل   يستحق   ال   الطور   هذا   أن   قررنا 
العلىن   العام   الصدور   ودةمعا   طور   حلقه   إذا   إال   شرعيته   يكتسب 
  . ثانية   مرة 

  . أمحد   والعود  - فعدنا
 خمطوطات   متمثلني ،  املستقبل   لغة إىل    رحلنا   أن   بعد   عدنا

  .  التاريخ 

 السابق   احملدودة   بالطريقة   صدرت الىت    املتاحة   األعداد   أما
الذى   القارئ   وإذن   أمر   حتت   تكون   وأن   البد والىت  ،  شرحها 
ىف   قصرنا الذى    للقارئ   نقدمها   أن   الواجب   من   فنجد ،  يطلبها 
 مجيعا وهى    ، به   عرفنا   أن   سبق   ما  - شاء   إن  -  هبا   ليجمع   حقه 
  . لعددا   هذا   هناية ىف    خاص   ملحق ىف    أثبتناها   وقد ،  خاصة   أعداد 

  : العدد   هذا
 مادته   نصف   أن   نعرتف   أن   من   البد   العدد   هذا   نقدم   أن   قبل

 هذه   الكامن   الصدور   فرتة ىف    هبا   احتفظنا   وقد ،  قدمية   األقل على  
، نتغري   أال   ضرورة إىل    هدتنا   فقد وبالتاىل  ،  املدة   هذه   طوال 
ىف   التخصص   مادة   من   آثري   عن   عجالة ىف    تراجعنا   قد   آنا   وإن 
 أن   تذآر   مع ،  مؤقتة   ضرورة   لنا   يبدو   ذلك   فإن ،  النفسي   الطب 
 التخصص   جرعة   أن   األخرية   األعداد ىف    قارئنا   عن   أبعدنا   ما   بعض 
  . األويل   ملنامعا   تطمس   آادت حىت    أحلت 

    القدمية   الروح   مالمح   العدد   هذا ىف    القارئ   وجيد
 اجلنسية   اهلوية   تطور   عن   جديدة   بفكرة   تردد   بال   فنرحب

 وال   اإلآلينيكية   املمارسة   واقع   من   عرفة   أسامة .  د   يكتبها 
، نشرها ىف    نرتدد   فال ،  رويدف   هبا   ويتجاوز   يعارض   أن   يرتدد 
 باجلامعة   طالبا   آان   مذ حييى    حممد   بفكر   برتحيبنا   ذلك   فيذآرنا 
 غري   بنشرها   فنسارع   املعرفة   نظرية إىل    متواضعة   مهسة   يضيف   وهو 
 أصال   هيابني 

الكاىف   لقدربا   معنا   انتظم الذى    القارئ   أن   حنسب   لكنا  
 آنا   مما   العشوائية   التجارب   وباب ،  احلوار   باب   يفتقد   سوف 
 احلقيقة   نلتقط   حيث ،  الطليقة   الكتابة :  أحيانا   عليه   نطلق 
 مازالت   قلتها على    األدبية   املادة   أن   نأمل   لكننا   أصوهلا   من 
الىت   اللوحة   فتلك ،  الة   هذه   متيز لىت ا   رائحتها   بنفس   حتتفظ 
آذلك ،  جدال   بال الشعرى    حضورها   تفرض   النقاش   سها   قدمتها 

    وىف   ( احملاوالت   مبختلف   الة   برتحيب   يذآرنا   املنشور   الشعر
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 قد   األمور   لعل ،  وزمرتك   أنت ،  زرزور   يا   عودتك   انتظار 
  )  نضجا متادى    قد الوعى و ،  اتضحت 

 فإننا   العدد   هذا   الظروف   به   مسحت   ما مستوى    آان   ومهما
 رغم   الفصحى   حبكاية   التمسك   عن الواعى    تراجعنا   نعلن 
  . املهددة   املخاطر 

 ليكون "  املخزجني   حممد  "  التواضع   اجلم   األديب   الزميل   حيل   مث
 مث ،  املتميز    القص   من   مزيدا ويستدعى    فيحدد ،  نعود   وحنن   معنا 
 عما   اخلراط   إيهاب   للزميل   قدمي   مبوجز   أنقذ   قد   النقد   باب   إن 
  .1934  مورافيا   ألربتو    رائعة   من   وعيه ىف  تبقى  

والذى ،  حمظور   آل   هخالل   من   تناولنا الذى    احلوار   باب   أما
 ومن ،  املوضوعي الوعى    حضور   مظاهر   أشرف   من    أنه نرى    آنا 
 نتيجة   طبعا   العدد   هذا   غائب   فهو ،  اهللا إىل    التقرب   عالمات   أهم 
 أن   ببالنا   فخطر   ، وبينكم   بيننا   حال الذى    الكمون    هذا 
 هيئة   حنن  ( حوهلا   ندور   ظللنا   لقضايا   موجز   هو   حوارا   نفتعل 
ىف   أمال   وذلك ،  املاضية    السنة   طوال   أسبوعيا )  الة   هذه   حترير 
 ننشره   وأن ،  جري   مما   حوارا   نؤلف   أن   فقررنا ،  اخليط   ينقطع   أال 
 تضعها الىت  "  الرؤوبة  "  ضةالبي   مثل   يصبح   لعله ،  هو   وآأنه 
 صاحب   مثل   أو ، " الـمحــمة "ىف    تبيض   ال حىت    لفراخها   الفالحة 
، برجه إىل    احلمام   جيلب حىت    ويطريه   محاما يشرتى  الذى    احلمام   برج 
  . وأآثر   القارئ   للحوارمثل   حنتاج   حنن :  نعم 

 الطب ىف    املتخصصة   املادة   أوغياب   لفقر   رالعذ   نلتمس   وآذلك
 جديدا   رأيناه   ما   ببعض   فاآتفينا ،  العدد   هذا النفسى  
، السببية   قضية   المــست الىت    النفسية   املوسوعة إىل    باإلضافة 
على   للتعرف   ال   ، األيام   هذه   إليها    نكون   ما   أحوج   وحنن 
على   للتعرف   بل ،  فحسب   النفسية   األمراض    سببية   طبيعة 
 التفكري وعلى  ،  وعينا على     الراسخ للماضى  التسليمى    الضياع 
  . والفطرة   البديهيات   عن والعمى    املشل   التربيرى 

 الناس   متتابعة   تعود   أن   الصدف   غرائب   من   لعله   مث
 آاتب   أن   ذلك ،  العدد   هذا   ظهور   مع الثاىن    جزئها ىف    والطريق 
إىل   يعود   أن   له   مسحت   جديدة   خربة ىف    نفسه   وجد   قد   العمل   هذا 
، الطريق   ازدحم حىت    بالناس   اآتظ   وقد   وعيه   ليجد   ذاته 
 النوع   هذا   يتذآر   ملن   خاصة -  فجأة   هكذا   الباب   هذا   وبعودة 
 جانب   من   يثبت  - الرحالت   أدب ىف    املتخفية    الذاتية   السرية   من 
  . فالبسط   الكمون   حتمية   آخر 

  . أمحد   ، والعود هللا   احلمد   
 بدال ' املستورد  »املاضى   ' املقابلة   هذه على    نرآز   يارب  - 

  . واملعاصرة   األصالة   يسمى   ما   بني   اخلاطئ    االستقطاب   من 

 مثل    جمالت ىف    ينشرون   أو   يكتبون   ال   الذين   الناس   عامل    وخاصة-
 والبحث   اجلديد العاملى    النظام   رفض   يشارآوننا   لكنهم ،  الة   هذه 
 األآيد   الكوىن / اإلنساني   النظام   ىف   إجيابيا   تشارك   هوية   عن 

    عرب   امللتهب   التواصل   من العاملى    املشوار   هذا    ومع- 
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عاملى  (  فرد   آل   حق   من   أن   نكتشف ،  والسفر   االتصال   قنوات
 به   شطح   فإذا ،  املنتظر   اهول   الفارس   نفسه   يعترب   أن )  جديد 
 الة   هذه   ولعل ،  عليه   حالل :  املنتظر املهدى    فليكن :  اخليال 
 ربنا  ،  ذلك   هوغري   وما   املنتظر   الفارس   هو   ما   بني   ترتاوح 
  ). يسرت 
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    ؟؟ ..هى  هى    هل

 استقباال   الزمن   هذا   بعد   العدد   هذا   استقبال   آان   مث ... 
 مث ،  واحدا   يوما العادى    الصدور   عن   نتوقف   مل   وآأننا  ،  عاديا 
 وصلتنا الىت    القليلة   خلطاباتا   أن   حيث   من   رائعا   آان   إنه 
 لنشرناها ،  وشكر   مديح   أغلبها   أن   ولوال ،  دالة   آلمات   قالت 
  . بأآملها 

 أعمق   واألمل   أطول   النفس   يكون   " رائعا " " العادى  "  يكون   وحني

  السابقة    االفتتاحية   مألت الىت    اللهجة   فهذه   ذلك   ومع
ىف    مثال   خذ ،  سنة   عشرة   ثالث   طوال   تكررت الىت  هى  هى    آانت 
 نقول )  الثامنة   السنة  (1987  سنة   يناير 

     ، هللا   احلمد ،  ليكن !!!األوىل    السنة ىف    األول   العدد   وآأنه " 

على   القدرة   معامل   فأآثر   أآثر   نتبني   وحنن  "   : مث
، الشريفة   بالصعوبات   ونفرح ،  االستمرار   ومقومات ،  املواصلة 
 آل ىف  ونرى    اإلرادات   وتعارض   القرار   واختاذ   احلوار   صعوبات 
،... لو حىت    فنصدر   وأمانته   القرار   وصعوبة   التجربة   صدق   هذا 
  

  : مثال  1987  وليوي   31  العدد   الثامنة   السنة :  مثال     أو

 جامثة   آحقيقة   الة   هذه   موت   أعيش   وأنا   شهرين   توقفت   نعم
 من   أشجع   يكون   قد   التوقف   أن   تعلمت   فيما   فعلمت ،  ومنتهية 
  . الذاتي   بالقصور   االستمرار 

  1980  يناير    لاألو   الد األوىل    السنة   األول   العدد :  أصال   أو

  هذه   إصدار على    إلقدامنا املرحلى    املربر   آان   وقد "...... 
 هو   الورق على  )  الكلمة ( وضعها   إن :" القائل   األمل   هو   الة 
 هلا التصدى    من   مهرب   ال   تارخية   أمانة 

  1987  يوليو   31  العدد   الثامنة   السنة    : مث
على   إصرارنا   قدر وعلى  ،  قدرنا   بشرف   إمياننا   قدر وعلى  " 

ىف   مصرنا   إنسان   بقدرة   ثقتنا   قدر وعلى  ،  آلمتنا   وصدق   نقاء 
  " استمرارنا   سيكون   الظروف   أحلك 
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 الغافلون   ويطأطئ )  التاريخ  ( اليوم يأتى    فحني ...  
 وأحرفنا   أقالمنا   علينا   دتشه   سوف ،  الرؤوس   والصامتون 
 السرية   امللفات   اقتحمنا   أننا :  اليقظة   مبلء   قائلة   وآلماتنا 
 االنتخابات ، و ،  املومس   والكلمة ، املغرتب العلمى    للبحث 
 والفلسفة ،  املتبخرت   واليمني ،  املتجمد   واليسار ، املزيفة 
 فتحناها ،  املعقلنة   والثقافة   ، ماملنو   والدين ،  الديكور 
  . نستطيع   مبا   احلقيقة   نبض   لنعيد  ،  زيفها نعرى    آلها 

 ؟   الصدور   نعاود   وحنن   - عليكم   باهللا  -  جد   فماذا

 عشر   الرابعة   السنة  56  العدد   افتتاحية    آانت   لقد
 أن نتمىن    آنا   أننا   مع   ذلك   لكل   تكرار   إال   ليست   1993 أآتوبر 
  ، آثرية   أمور   تغريت   ما   بعد   آخر   شيئآ   تكون 

 مل   يأس   من   ظل   هو   سبق   ما إىل    أضيف   ما   آل    أن   شعرنا   لقد
  ، قبل   من   نعهده 

، جتمد   وفاخل   أن   أو   ، تقدم   السن   أن إىل    ذلك   يرجع   هل   
 النظام   أن   أو   ، خفـت   أو   شطح   اإلبداع   أن   أو   ، تلكأ   واحلوار 
 ؟  "  عامة   أو   فردية   حماولة   لكل   لسانه   خيرج   اجلديد العاملى  

   . حتما   ذلك   لكل   يرجع   هو

  : الراهن   العام   الوضع

، دائما اآلىن    الوضع   نستوعب   أن   البداية   منذ   طموحنا   آان
 وصلنا   ملا   رؤيتنا   أوجزنا    وقد ،  منه   ونبدأ    به   نلتزم   وأن 
 أو   تشاؤمية    تكون   تكاد   رؤية   وآانت ،  املاضي   العدد ىف    إليه 
  . يفتض   أو   تفسر   العدد   هذا ىف    إضافة   من   البد   فكان ،  يائسة حىت  

اجلنوىب   والعامل اإلسالمى    والعامل العرىب    العامل   أن   املسألة
 : األول   والعامل   بل  ،  عشر   السابع   والعامل ،  الثالث   والعامل 
 لكن ،  طبعا   جديدا   ليس   ، متأزم   وجود   موقف   يقف   ذلك   من   آل 
 أو   التقريب   يقبل   ال ،  ملحا   جعلته   واإليقاع   التوصيل   سرعة 
 أربع   طوال   عليه   التأآيد   سبق   لتكرار داعى    وال ،  التأجيل 
 آما ،  حدة   زادت الىت    باألسئلة   نذآر    بأن فنكتفى  ،  سنة   عشرة 
 " فروضا  " تكون   أن   تعدو   ال الىت    أجوبتها   بعض   صياغة   نعيد 
  : معا   ملهمة   عاملة   تكون   أن   نرجو 

 أآثر؟   أو   حضارة هى    هل   : السؤال

 جماميع   تتناوهبا   الشعلة   لكن  ،  واحدة   حضارة هى  :  الفرض
 حيملها   مل   ومن   محلها   من ،  للجميع   تضيء    أهنا   واملفروض  ،  خمتلفة 

 هذا؟   من   حنن   أين :  السؤال

 مث   فجرناها   وحنن ،  واحدة هى    إذ  ،  أصحاهبا   حنن :  رضالف
 بدا   مهما ،  اآلن   هلا   أهل   وحنن ،  ما   بشكل   أنسينا   أو   نسينا 
 ثقيلة   تابعة   خطواتنا   وتالحقت   اهلزال   علينا 

 ؟   هذه "  حنن  "  تعود   من على  :  السؤال
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 األرض ىف    املستضعفني   من   نةاألما   محل   من   آل على  :  الفرض
 منهج   عن   الباحثون   املؤمنون   اآلن   وهم   ، بالوعي   املشرفني 
 الكافر   فيؤمن   اإلميان   هبا ليثرى    الكفر   أهل   إجنازات   يستوعب 
 املسرية   وتستمر ،  شاآرا 

 تدين؟   مقابل ىف    تكفري   مسألة   إذن هى    هل :  السؤال

 حمل   اجلزء   ليحل   يزحف   آاد   ناقص   منهج   مسألة هى    بل :  الفرض
 إبداله   وليس ،  نقيضه   يبدو   مبا   ولو   آماله   هو   والبديل ،  الكل 
 يساويه الذى    عكسه ىف    يشتبه   مبا 

 متاحة؟   الفرصة   وهل :  السؤال

، اإلنسان   ينقرض   مل   طاملا   ةمتاح   دائما   الفرصة   : الفرض
، األمشل   وللمعرفة ،  اليومي   للفعل   منهج    عن   هو   األلزم   والبحث 
 والتوليف   البسط على    قدرة   األآثر   وللحرآية 

 واإلجهاض؟   السحق   عن   وماذا ،  ذلك   بعض إىل    سبيل   من   وهل :  السؤال

 غري إىل    سبيل   فال ،  مستحيل   الزيف   استمرار   أن   طاملا :  الفرض
 النهاية   هناية ىف    ذلك 

هى  - وضعف   فردية   من تعىن    ما   بكل  -  والتطور   واإلنسان
  ،  ذلك على    الدليل 

 العدد ىف    بدونا   آما   علينا   ردا  ( املنطلق   هذا   ومن   
  : حتديدا   نقرتح   حنن   ) املاضي 

 أن   ميكن    نظام  ،  فيه   ونسهم تربوى    نظام   عن   نبحث   أن  -1 
 ال   وإنتاج ،  ينضب   ال   إميان   حنو   األطفال وعى    تفجري   به   نبدأ 
على   الرتبية   عملية ىف    نؤآد   وأن .  يقلد   ال   وإبداع ،  يرتاجع 
    اخلالف   وحتمل   االستماع   حسن   تدريب 

، املبدعة   بالفرحة   وعالقته ،  املنهج معىن  إىل    ننتبه   أن  -2 
 فالشاب   فاملراهق   الطفل   يذوق   أن   بغري   وأنه ،  اخلالق   واألمل 

 آيان   فهو  ،  البداية   ومنذ اليومى    الفعل ىف    وذاك   هذا   إخل ...
 الوجود   بفرحة   يستبدل   وهو   ، دونه   ههامش   ينمو   خمتزل 
 واإلميان   الفرحة :  أنظر (،  الوجود   فوق   والقفز   الدغدغة 
 اخلالق   باألمل   يستبدل   أنه   آما    )30  ص   الطروب   الراهبة 
 فقط   ليس   هو   إليه   ندعو   ما   بأن   علما   هذا ،  والنعابة   الكآبة 
) منهج  ( معرفية   لطريقة   شحذ   أيضا   إنه   بل   حياة   لنوع   تصفا 
 ينبغي   آما   لالستمرار   صاحلة 

 فالتفكري   النظر    إعادة ىف    الناس   حق على    نؤآد   أن  -3 
 ، استثناء   بال :  نقول   ، استثناء   بال   جاهز معطى    آل    فمعايشة 
 هذا على    التأآيد   وهذا   ، استثناء   بال   : لثةثا   مرة   نقول 
 ترديد   جمرد   هو   وال  ،  الدميقراطية   لبدعة   مرادفا   ليس   احلق 
 حرية   عمق إىل    يشري   إنه   بل ،  أشبه   وما   التفكري   حرية   ملزاعم 
 إجياد على    راألقد   قوانينه   سالسة   رحابة ىف    املتفجر   الوجود 
  . مستمرا   قادرا   يوميا   فعال   به   تتجدد   ملا   املالئمة   الصيغة 
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 والرصد ،  املالحظة   قيمة   من يعلى    منهج   عن   نبحث   أن  -4 
 خيترب   وأن !!!! الواقعى   واخليال   باملالحظ   يلتحم الذى  املوضوعى  
  . اليومية   حلرآةا ىف    بالتواجد   وذاك   هذا    من   آل 

 الفعل ىف   :  اإلتقان   من   ونكثر   الوعود   من   نقل   أن  -5 
 أساسا اليومى  

 شعارات   باعتباره   ليس   الرتآيز   هذا   يستقبل   أن   ونرجو
  . للتحقيق   فروض هى    ما   بقدر   للرتديد 

  : الزائفة   والقضايا   اجلديد   االستقطاب
 أن إىل    والتنبيه    االنتباه   ضرورة إىل    هذا   اوجيرن

 اجلماعاتيني   وبني ،  قدميا   واليمني   اليسار    بني اجلارى    االستقطاب 
إىل   املنتمني   من  (  حديثا   والتنويريني )  اإلسالمية   اجلماعات ( 

 استقطاب   هو   ) الغالب الكمى    بتعريفهما   والدميقراطية   العلم 
 هناية   ذات   جممدة    لعبة   طياهتا ىف    حتمل    زائفة   قضية إىل    جيرنا 
  : يقول   الرؤية   هذه   إزاء   والفرض ،  خطرة 

- مغامر نقدى    موقف    من -ماجيرى   حقيقة إىل    نظرنا   إذا   إننا
 يتصوره الذى   ( سائدال العلمى    املنهج   عبادة   أن   نتبني   قد 
  وصاية   عن   بعيدا   األمور   تسيري على    قادرا   العلمانيون 
 ما   بقدر اإلنساىن    الوجود   يقزم   سقف   هو   ) الدينية   السلطة 
 . يتجمد   أو   جيمد   أن   يوما   به   يقصد   مل   جامد ديىن    نص   يقزمه 
 وجه   يالحظ   وأن   بد   ال   اجلانبني   وثقانيةو   لتعصب    واملتأمل 
املدىن العلماىن    وبني ، )  يرمحه   اهللا (املادى  الشيوعى    بني   الشبه 
  ، )  يبصره   اهللا (اجلماعاتى    املتدين   وبني )  يهديه   اهللا (

 مولقاءاهت   ندواهتم ىف  - الة   هذه على    القائمون   ناقش   وقد
 من   أآثر   وحتت   أسلوب   من   بأآثر   هذا   الشبه   وجه   - األخري 
 جمال   ال   مما   القضية   زيف إىل    التنبيه   ضرورة   هلم   تبني حىت    عنوان 
 اخليال   بنا   يصل   وال   ، لعجول   ا   االفتتاحية   هذه ىف    لتفصيله 
 آان   وإن  ،  البديل   نقدم   أننا   نتصور   أن   درجة إىل    والغباء 
 ظاهر   رغم  (   الثالث   الفرق   هذه   تشابه ىف    رأينا يرى    من على  
 أن   يعرف   أن   عليه )  املضاد   والقهر   والقهر   والقنابل   املعارك 
 مربر   وه   وهذا   ، آذلك   ليس   ما إىل    احلاجة   أمس ىف    الدنيا 
    وعذرا ..........، وجودنا   مربر   هو   هو   بل   صدورنا 

  : واإلعالن   والتمويل   حنن
 ومع ،  حنب   ال   ما إىل    الة   مثن   وارتفع ،  األسعار   وارتفعت

 ثالمثائة   من   أآثر   لكن ،  طبعا   التوزيع   قل   الة   مثن   ارتفاع 
 من   جم  200  مثن   العدد ىف    فدفعوا   تقدموا    مغامر    قارئ 
ىف   منا   ورغبة   ، باالستمرار    يلزمنا    عظيم   أمر   وهذا    اللحم 
على   التحفظ   من   موقفنا    نراجع   رحنا  -  أمكن   إن  -   التخفيف 
 صدرت   ما   مع   ارضتتع   شبهة أى    فيه   مصدر أى    من   الة   متويل 
ىف   الوسيلة   تربر   الغاية   أن   مبدأ   نرفض   ال   وحنن ،  به   وصدرت ،  له 
 الغاية هى  هى    الوسيلة   تكون   حني   لكن ،  والقهر   احلرب   ظروف 
هى   وسيلتنا   آانت   فإذا ،  خطر   بعده   ما   خطرا   املسألة   تصبح 
 دائرة   يضيق ،  إعالنا   ولو ،  آالم   نشر   نقبل   فكيف ،  وعيال   حتريك 
    آانت   وإذا    نتوقف؟   أن األوىل    أليس ،  فيه   دفع   مهما الوعى  
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 أو   جتهضه   ملعلومات   نروج   فكيف   احللم على    احلفاظ هى    الغاية
النفسى   شفالتق   محاية هى    الغاية   آانت   وإذا ،  مهده ىف    تئده 
 استهالك ىف    استهالك   هو   ما   نزين   فكيف   احلضارة   صنع على    القادر 

 وهكذا   ؟   مصداقيته   من   نتيقن   ال   مبا    والتلويح    باإلعالن ...

 هذا   حنل    مل   لو   حتما   سنتوقف   هذا   واصلنا   إذا   لكننا
على   سيستمر   احلاىل   املمول   أن   نضمن   حنن   فال ،  التمويلي   اإلشكال 
 عدد   آل   ختسر   والة  ( نصدر   حنن   طاملا   قدرته على    أو   موقفه 
على   حنصل   أن على    بقادرين   حنن   وال ،  )  جنيه   آالف   أربعة حواىل  
  . للتمويل   آخر   مصدر 

  ليس ،  ما   حل إىل    انتهينا   ةآثري   وأشياء   نقاش   وبعد
 املصلحة   وأصحاب   القارئ لرأى    حيتاج   حل   وهو ،  صحيحا   بالضرورة 
 نعتقد   ما   عن   اإلعالم   نقبل   أن :  أوال   احلل   هذا   ويشمل  ،  معا 
: ثانيا    ) اإلعالن   ال   اإلعالم  ( الة   موقف   مع   ويتفق   مفيد   أنه 
 املقطم   دار (مستشفى    الوحيد   املمول   هذا   بإغراء   نبدأ   أن 
 الفرصة   هذه   عليه   نعرض   بأن   باالستمرار )  النفسية   للصحة 
 نفتح   أن :  ثالثا   ، يدفع   وملاذا ،  يفعل   مبا   الناس   ليعرف 
 مث ،  النشر   بدور   دئنيبا   شروطنا   يقبل   من   لكل   أبوابنا 
 رافضني   غري   احلاىل   اإلعالن   حذو   حتذو   أن   نأمل الىت    املستشفيات 
 أآثر   تعريف   هو   اإلعالن   يكون   أن :  هي   وشروطنا ،  الدواء   شرآات 
 املختلفة   اآلثار   تذآر   أن   للدواء   وبالنسبة   ، تزويق   منه 
 وأن ،  اجلانبية   اآلثار   ذلك   مبا   دواء   آل   حول   املتنوعة    ءواآلرا 
 يفيدها   مبا   الدواء   حقيقة   لتوصيل   نصيحتنا   الشرآة   تقبل 
 وليس   ومميزا   جمتمعا   هذا   آل   يتم   أن :  رابعا   الناس   ويفيد 
 الة   أول ىف    إما   هذا   قعي   وأن ،  التحريرية   املادة   مع   متداخال 
 آخر ىف    أو 

 املمول   يرزق   وبنا ،  ذلك   نفعل   أن حىت    نستطع   مل :  حلظة   آخر  
   !!!! حال   جند   أن إىل  ،  برزقنا 

  : العدد   هذا
 فاعرتفت ،  أصدق   صدق   من   تقرتب   أن   التحرير   هيئة   قررت  -1 

 مهما ،  الواحد   والرجل ،  الواحد   الصوت   جملة هى    الة   هذه   أن 
، األمساء   جتاورت   ومهما ،  طبقاته   أواختلفت   الصوت   نغمات   تعددت 
 بني   من   تطل   األمساء   وآل ،  التحرير   رئيس   مبصفاة   متر   األصوات   فكل 
 اجلميع   آان   وإن   الصراحة   هبذه   يوما   ذلك   ننكر   مل ،  مساحه   ثنايا 
 مثة   آان   وإذا ،  الة   هذه   يهدد   ما   أخطر   هو   هذا   أن   يدرك 
 مواربة   دون   بإعالنه   نبدأ   أن   بد   فال   املوقف   هذا ختطى  إىل    سبيل 
 نائب   أو   حترير   تريسكر   بال   العدد   هذا   يصدر   وهكذا :  ادعاء   أو 
 من   أمساء   بكتابة ونكتفى  ،  للتحرير   جملس   أو   حترير   رئيس 
 وذلك .  عدد   آل   يتغري   أن   ميكن الذى    األمر ،  إخراجه ىف    شارآوا 
 ، اخلطرة   األحادية   هذه نتخطى    أن   املغامرة   بشجاعة   نستطيع حىت  
 ااملة   باب   من   ال   املمارسة   مواقع   من   اجلدد   سئولونامل   فيتحدد 

 مصر   من   احلداثيني   إبداعات    ومحاس   حبب   علينا   وهتجم  -2 
 أننا   ونتذآر ،  وخناف   فنفرح   الشعر ىف    وخاصة العرىب    والعامل 
  من   القدر   هبذا   مسحنا   أننا   التوزيع   نقص   أسباب   بعض   أن   حسبنا 
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 لكن .  غريه   من   أآرب   مساحة   حيتل   أن    اجلديد   الغريب   اإلنتاج
، سهال   فنقول ،  أهال   لنا   يقولون   من   هم   اجلدد   وهؤالء   نفعل   ماذا 
 العجاب   العجب   ولكن ،  بيتكم   البيت   فنقول   عليكم   سالم   يقولون 
إحدى ىف    مدح   حني   الة   إعداد   جلسات إحدى  ىف    لتحريرا   رئيس   أن 
 فاروق   شعر  - صادقا - مدح ،  احملررين   أغلب   حيضرها الىت    اجللسات 
 أآد   وحني ،  !!! يقول   ما يعىن    أنه    منهم   بعض   يصدق   مل ،  جويدة 
 رئيس   ومن  ( جويدة   فاروق   من   سخرية   حواجبهم   ارتفعت ،  ذلك   هلم 
 االستهزاء   هذا معىن    أفهم   ولن   أفهم   ومل ، )  طبعا  - التحرير 
 إال   تضيف   أن   للحداثة   ميكن   أنه   أتصور   وال ،  احلكمي   املوقف   وهذا 
 وقد ،  ذلك   غري   هو   ما   استيعاب على    قادر موضوعى    موقف   خالل   من 
 أو   أرفض   أن  - خطأ   رمبا ،  التعايل   هذا   آل وصلىن    ما   بعد  -  آدت 
، نقع   ال   حيث   نصنف   ال حىت    العدد   هذا ىف    ينشر   ما   حجم   من   أقلل 
، آذلك   ليس   هو   مما   ذلك   غري   من   آثري   يصلنا   مل :  أوال   أنه   لوال 

 وصلنا   ما   أن   العدد   هذا    عن   املسئولون   الزمالء رأى  :  نياوثا
إىل   أقرب   لعله   حتفظا   فاختذنا ،  النشر   يستحق   اجلديد   هذا   من 
 نقدية   حرآة   دون   املوجة   هلذه   حياة   ال   إنه :  يقول   األمل 
  دراسة   أو   رأيا   قصيدة   آل   مع   ينشر   أن   ومتنينا ،  موازية 
 هذه   ينقذوا   أن   النقاد   ندعو   فنحن  ،  ميكن   مل   فإذا ،  نقدية 
 ومواآبة   مسئولة   نقدية   حبرآة   العزلة   أو   اخلفوت   من   املوجة 

 لنا   ليكتب    وداللته   ثقله   بكل   اخلراط   إدوارد   فيتفضل  -3 
 نتعلم   أن   به   نأمل   ما   النثر   قصيدة   عن  - تواضعام   متفضال  -
هى   العامة   البداية   هذه   تكون   وأن ،  أعمق   فنتحاور   أآثر 
 أن   ميكن   وهبذا ،  منشور   لنص   مناسب موضوعى    لنقد   ضمنية   دعوة 
 نقدية   دراسة   تقدمي   عن  - العدد   هذا  - اعتذارنا   القارئ   يقبل 
  . تعودنا   آما   مباشرة 

 أآثر   بشكل   الظهور إىل  نفسى    طب   هو   ما   مساحة   وتعود  -4  
 الشاملة   واملعرفة   التخصص   بني   االرتباط   نوثق   أن   آملني   رحابة 
 حالة   ورظه   فإن   وبالذات ،  صدورها   منذ   الة   هذه   به   متيزت   مبا 
 مواصلة   هو "  وماذا؟   ماذا؟   بني  :  بينية   حالة " العدد   هذا 
 وراء   آاد   أو اختفى  الذى    احلالة   وصف   منهج   إحياء   مسرية 
 نعتذر   آنا   وإن النفسى،    املريض   لتفرد   املضيعة   األعداد   أآوام 
 ويشمل   األول   اجلزء  :  لطوهلا   عددين على    ستصدر   احلالة   هذه   أن 
 تفسريات   من   حتمل   مبا   الوصفية    والقراءة املبدئى    التقدمي 
 ما إىل    إشارات   وبعض   التتبع   وهو الثاىن    يظهراجلزء   مث ،  ورؤي 
 ،" ةدال   نفسية   متثيلية " من   ملقتطف   وخاصة اجلمعى    العالج ىف  جرى  

 حيث   متعددة   علمية   مقتطفات   باب   املطول   العرض   هذا   ويكمل
 نرجو   تعليق   مع   والعربية   األجنبية   األحباث   لبعض   موجزا   أوردنا 
  ". نقدية   قراءة  " هو :  نقول   حني   نعنيه   ما إىل    ويرشد   يثري   أن 

 من   أآثر احتوى    قد   وموقف   مقتطف   باب   أن   جند   آذلك  -4   
، القراء    من   باملشارآة   نرحب   وحنن  ،  موقف   من   وأآثر   مقتطف 
 وليكن ،  موقفنا   من   موقفا   يتخذوا   أن   أرادوا   إذا   وخاصة 
 الرائع   الربنامج   مثل "  موقف على    موقف  "  هو   اجلديد   الباب 
على   واأسفا  ( قول على    قول !!!:  لندن   من   آان  الذى 
  آنا   مثلما   التاريخ   من   مقتطف   للظهور   عاد   آذلك   ،) اختفائه 
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 املرة   هذه    ضيفا املتنىب    فحل   القيس   وامرؤ   الرمة ذى    مع   نفعل
 يكون   أن   نرجو   موقفا   إزاءه   نقف الذى    املقتطف   صاحب   ليكون 
  . مناسبا 

 الطليقة   الكتابة :  يوما   أمسيناه   ما   علينا   تطل   وتعود  -7
 خليط هى    الكتابة   فهذه   ، اآلن حىت    آخر   تصنيفا   له   نعرف   مل   مما 
 ال   ورمبا ،  نستطيع   ولن   ، والشطح  ،  والشعر   ، احلر   التداعى   من 
 " و  ،  يعاودها   احللم  :  آتابة   ذلك   ومن ،  بينها   يزمن   أن   نريد 
مى هى    األخرية   هذه   آاتبة   آانت   وإن ، " أفهمها   ال   حكاية ىف    مشاهد 
 وإمنا ،  طبعا   الصفة   هبذه   هلا   ننشر   مل   فنحن   الصبور   عبد   صالح 
 أبوابه   أوسع   من   النوع   هذا   حتت   ليدخ   آتبت   ما   ألن   هلا   نشرنا 

على   بالرد فيكتفى    يرتاجع   فهو   احلوار   باب   أما  -8 
 احلوار   باب   فتح   انتظار ىف    وصلتنا الىت    الرسائل   من   مقتطفات 
يغطى   اجلمعية   ندوات   عن   اجلديد   الباب   ولعل   ذلك   من   بأوسع 
  . الواحد   املوضوع   حول   صوت   من   أآثر   من   يقدم   ملا   النقص   هذا 

 مستقال   يكون   يكاد   جديد   باب   نشر   العدد   هذا ىف    فنبدأ  -9 
 نوجز   أن   حاولنا   وقد ،  التطور   ندوات وحى    من  :  ونسميه 
ىف    دراسة :  مصر   أهل   آتاب  ( نوفمربوديسمرب ندوتى  ىف    مادار 
  حيث )  sister act : وفيلم  - االستمرار   البقاء   عبقرية 
 الكتابات   هذه   مثل تلقى    نوع   تغري   احتمال   قضية األوىل    أثارت 
  النهج   على   التحفظات   من   آثري إىل    نبهت   وآذلك   ) أحسن إىل  (
 أما ،  بالتوثيق   االستشهاد   و   األرقام   ءةقرا على    متاما   املعتمد 
 ففتحت "  واإلميان   الفرحة  "  حول   دارت    فقد   الثانية   الندوة 
حىت   قصريا   ليس   زمن إىل    حتتاج   قد   والتساؤالت   القضايا   من   عددا 
  . ينبغي   آما   بعضه   حنيط   أن   ميكن 

 متعددة   وظيفة ليؤدى    الباب   هذا   يتسع   نأ   نأمل   وحنن   
 التعريف   مثل  :  ذلك   إزاء   تصورنا   من   بعضا   نذآر ،  اجلوانب 
الذى   احلوار   من يتبقى    ذا   وما ،  اجلمعية   نشاط   من   آخر   جبانب 
 ، مشارآيها ىف    الندوة   أثارت   ماذا   هو   األهم   آان   ورمبا ،  يدور 
، احلقيقي   بشكلها   الندوة   نقدم   أن   املفيد   من   أنه   نتصور   وآنا 
 فال ،  متطلباته   له   ووقته   احلوار   وسيلة   اختالف   أن   يبدو   لكن 
 االحتفاظ   مع   الورق على    بألفاظ   لوجه   وجها   املواجهة   نقل   ميكن 

 أو   تلخيصا   اإلشارة   تكون   أن   رضينا   لذلك ،  الروح   بنفس 
إىل   بالنسبة   حدث   ما   ولعل   ، إضافة   أو   رؤية   أو   استلهاما 
  آتاب هى    هليجل   باآرة   آتابة   عن   دارت الىت    أآتوبر   ندوة 
، لهاتسجي   دون   الندوة   الستلهام   منوذج   هو ، ،، " يسوع   حياة "

 ما   لنا   يقدم   أن  " بسطاويسي   رمضان .  د "    املناقشات   أهلمت    فقد 

 متميز   بتواضع   يربط   وهو   " الوجود   وإيقاع الوعى    مسرية  " أمساه 
ىف يتبدى    ما   وبني   هيجل    فكر ىف   الوعى  ونبض   الفكر   حرآة   بني 
 من   هو   ذلك   ولعل ،  الكتابة   أو   املمارسة ىف    حمليني   مفكرين   بعض 
 أن   وهو ،  أجله   من )  الندوات   وتعقد  ( الة   هذه   تصدر   ما   أهم 
 وأن ،  اليومي   الفعل ىف    ومعلومات   ووعيا   ثقافة   الوجود   منارس 
 األقل على    أو ،  آذلك   أيضا   وحنن  -  الشكر   بعد  -  نقول   أن   جنرؤ 
 اخل " ....  هكذا "اليومى    الفعل   الفكر على    قادرون   أيضا   وحنن 
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 قد   الة   هذه   آانت   مغامر   لقلم   جديدة   إضافة   وتظهر  -10
 نظرية   عن   فكتب ،  سنوات   عشر   منذ   بادئة   فرصة   له   أتاحت 
 تقليب   يواصل   هو   ها   مث  ،  اجلامعة ىف    طالبا   بعد   وهو   املعرفة 
 تعقيدا   وأآثر   عمقا   وأآثر   ختصصا   أآثر   مدخل   من   وفكرنا   فكره 
 جوهر هى    إذ   اللغة   حتديث ىف    جادة   حماولة    حبثه ىف    يتناول   فهو ،
 الوجود   يربط    ما   آخر إىل    حيويا   إميانا   آونه   حالة   الوجود 
 للنظر   حيتاج   مبا ،  مغامرا    ربطا   األعظم   بالكون    باللغة 
  . األمر   يهمه   وممن   منه   والتطوير   والتعقيب 

 قد   آان   حبث   من   فيقتطف   للظهور   وموال   مثل   باب   ويعود  -11 
 العامية   األمثال   بني   مقارنة   دراسة   عن   البحرين ىف  ألقى  
 بالعالقة   يتعلق   فيما   البحرينينة   العامية   واألمثال   املصرية 
 الدراسة   ببقية   القادم   العدد ىف    يلحقه   أن   بعد   مث  ( باملوضوع 
ىف   نشرها   سبق   الدراسة   وهذه )  بالواقع   العالقة   حول   املقارنة 
،. العادي   القارئ   متناول ىف    تكون   أن   فرأينا   صاختص   أآثر   جملة 
 من   مزيد إىل    فقط   ليس ،  العينة   هذه   خالل   من   ندعو   وحني 
 الباب   هذا ىف    تباعا   تظهر   بأن   نعد الىت    املقارنة   الدراسات 
 وفكرية   يةثقاف أخرى،    عربية    وحدة   نستلهم   أن إىل    ولكن 
 بعد   عن   يتناغم   آان الذى    اإليقاع   هذا   واقع   من ،  ووجدانية 
 وصاية   دون الشعىب  الوعى    يؤلفها الىت    األمثال    هذه   خالل   من 
  . بالنشر   إلزام    أو   مكافأة   أو 
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 مثل   مثله   فادح   خطأ   هذا  !!!  نفعل   حنن   إذن  =  نصدر   حنن
  ' موجود   فأنا   أفكر   أنا  '  خطأ 

 أن   بد   فال   نعيش   زلنا   ما   دمنا   فما ،  األصل   هو   الوجود
الثاىن   العدد   وبعد ،  فعال / فكرا   عنا   يصـدر   ما نعى    وأن ،  نصدر 
 ولن ،  فات   ملا   تكرارا   لسنا   أننا   تبينا )  الثاني   الصدور   من (
 الفائت   الكمون   أن   ودليل   بل حقيقى،    وجود   دليل   وهذا ،  نكون 
  . ذلك على    يشهد   وقارئنا ،  يفت   مل 

 املئآت   بضع   أن   هو ،  منه   يقني على    مازلنا الذى    األمر
 تغيري أى  على    القدرة )  طبعا  ( ميلكون   ال   يقرؤوننا   الذين 
 بعد   الثالث   العدد   فهاآم   ، ولذلك ،  ذلك   ومع حقيقى،  
  . الة   هذه   رعم   من   واخلمسني   الثامن   العدد ،  الكمون 

 حررناه   الذين   لسنا   وآأننا املاضى    العدد   نقرأ   عدنا   حني
 :التحدى   بؤرة ىف    أنفسنا   وجدنا 

 النظام  -  املنهج  -  اإلشكالة  

 وال   سياسة   متاما   ليس   اآلن    الساحة على  جيرى  الذى    إن
 تشنجات   هو   ما   بقدر ،  إرهاب   قابلم ىف    تنويرا   ليس ،  اقتصادا 
نفسى   فائض   مسألة   ليس   هوية   عن   والبحث ،  هوية   عن   حبثا   يائسة 
، حوارات   إدارة   أو    تعريفات   إصدار ىف    اتمع   أو   الفرد   ميضيه 
 حضورها   حتقق   بأن   هويتها   جتد   احليوانات .  الوجود   أساس   إنه 
 احلياة   قوانني   ذلك ىف    تتبع ،  احمليط   مع   املتناسق البيولوجى  
 أما ،  بديل   رمز   أو   مصنوع لوعى    مباشر   تدخل   دون   األزلية 
 غري ىف    أصبحت الىت    الضرورية   التدخالت   تلك فهى    ورطتنا 
  . وإنذار   حتكم   من   املتناول 

 وإعادة ،  تربية   من   بد   ال   إنه املاضى    العدد ىف    قلنا
 املغرتب   وال   املستورد   ال   املمارسة   من   النابع   املنهج   وإن ،  تربية 
 وإن ،  مطلق   حق   هو   فاحلوار   التفكري ىف    الناس   حق   وإن ،  احلل   هو 
 إجيابية   عالمات   أهم   من   مها   اإلتقان   وفرة   مع   الوعود   من   اإلقالل 
  . يريد   من   موقف 

    مبا   أو ،  يشغلنا   مبا   الناس   سائر   مع   العدد   هذا ىف    ونشغل
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 نـشغل   مل   إن   أننا أرى  إنىن    بل ،  مجيعا   ناسـنا   يشغل   أن ينبغى 
 فالناس ،  منه   خنجل   أن بغى ين   وتقصريا   نقصا   ذلك   آان :  هكذا   به 
  : ذلك   بعض   وإليكم ،  وبنا   به   مشغولة   اخلارج ىف  

 تطلب   بطاقة   بوست   الواشنطن   مراسلة   العيادة ىف  ىل    ترآت
اإلجنليزى   األهرام ىف  مقاىل    مبناسبة   حديث   ألخذ   موعد   حتديد 
ذاآرتى، خانتىن  !! ، ياه   وقلت  ،Al Ahram Weekly)  (األسبوعى  
 ، فلم املكمبت   هذا ىف    ذلك   مثل   عن   وحبثت   أنا؟   ويكلي؟   األهرام 
 عدد   يزداد   وملاذا ،  التدخني   عن   الكف   عن   حديثا   إال   أجد 
ىف   نعدمي   آاد حىت    تدرجييا   يقل   حني ىف    النامية   البالد ىف    املدخنني 
 مثل   من   بوست   الواشنطون   يهم   ماذا   وتعجبت ،  املتقدمة   البالد 
يسعى   ممن   ليس   أنا :  ملحوظة (،  املعاد   أو العادى    الكالم   هذا 
، ذلك   مثل معى    حيدث   مرة   أول   وهذه ،  احملررة   هذه   مثل   من   إليه 
 لوس 'هى    خواجاتية   جملة إىل    به   أدليت   قد   آنت   واحد   حديث 
ىف   الزواج   عن   تافها   وآان ،  مصادفة   آان '  تاميز   أجنيلوس 
 حضرت :  املهم !!!)  شـوهوه   أهنم   أعتقد ،  صغريات   بنات   من   الصعيد 
الذى    راماأله   مقال   عن   وسألتها ،  امليعاد ىف    املراسلة   السيدة 
 آنت   وإن   عنه   أمسع   مل   مقاال ىل    فقدمت ،  بطاقتها ىف    إليه   أشارت 
 دون آرائى    حملت   وآذا )  أنا   هو الذى   ( آاتبه   أعرف   بالكاد 
 ال إنىن    هلا   فقلت ،  مناسب   موضع ىف    مناسبا   حيزا   تشغل   تشويه 
 إذا   وإنه ،  الصورة   هبذه   النشر إىل    األمر   وصل   آيف   وال مىت    أذآر 
ىل   ترتك   أن   بد   فال   بالذات   املقال   هذا   حول معى    حديثها   آان 
 عام   فاحلديث ،  سريعة   نظرة تكفى  :  فقالت ،  أوال   قراءته   فرصة 
على أخرى    سريعة   نظرة   فألقيت ،  متاما   جديدا   تعتربه   أن   وميكن 
 من   واملوقف اخلوىل،    وأمني ،  احلرية   عن   مهما   آالما   فوجدت   املكتوب 
إىل،   هبا   وجاء   احملررة   نظر   لفت   ما   هذا   أن   وظننت ،  اجلماعات 
، عنـا ،  بنا   يشغلهم   ما   هو   باملقال   جاء   ما   بعض   أن   وعرفت 
 ووسطا   وآخرا   أوال   يشغلنا   أن ينبغى    أنه إىل    أشرت   ما   هو   وهو 
 أليس   بنا؟ '  حنن  ' نشغل   مما   أآثر   بنا   يشغلوا   أن   جيوز   ال   إذ 
 ما   هو   املقال   من   استنتجت   آما ،  بالذات   يشغلهم   ما   إن   آذلك؟ 
  . منثله 

 أن   مثل إسالمى    من   أبعد   هو   ملا   عينة   تكون   قد   هنا  ' حنن ' و
  :يلى   ما   بعض ) ' اإلسالمي  ' العامل   حنن : (  نكون 

الذى   للعامل  - ممثلة   بالضرورة   وليست  -  منسلخة   مقدمة ) 1( 
  ' ثالثا 'يسمى    آان 

 أو حقيقى    عدو   حنو   الالزم   العدوان   لتوجيه   حمتمال   بديال ) 2( 
 مغرور   لسيد احلياتى    الدفع   يستمر حىت  ومهى  

 أهنم   ظنوا    حضارة   قيادة   يرث   أن   ميكن   حقيقيا   بديال ) 3( 
 دورات   يوقفون   فراحوا ،  الساعة   قيام حىت  ،  قادهتا   وحدهم 
 ،  التاريخ 

 وما اإلسالمى    العامل   حنن   يشغلنا   أن ى ينبغ   ما   ولكن :  ليكن
 مفروض   هو   ما   بقدر حقيقى    هو   مأزقا   نعيش   أننا   هو   يشبهه 
 بعض   هو   فهذا   فيه؟ رأى    لنا   يكون   أن   بنا   جيدر   أفال ،  علينا 
   :. اجتهادنا 

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (و التــــــــــطور    اإل�ســـــــان  "  فصليــــــــــا "   198



א >1994א −58 –א

 ذلك   ذآرنا (  إرهابيني   ضد   تنويريني   قضية   القضية   ليست  -1 
 ولو   للتفصيل   نعود   وقد   وغريه ،  مباشرة املاضى    العدد ىف  
  ). آررنا 

 وإن ،  وبطالة   إسكان   ومشاآل   فقر   قضية   القضية   ليست  -2 
 حوادث   الحيدث   وحده   الوقود   لكن ،  وقودها   بعض   هذا   آان 
 وتوجه ،  سيارة   وقائد ،  سيارة إىل    أوال   حيتاج   إنه ،  التصادم 
 تقع   أن   الطريق على    اخلطرية   للحوادث   ميكن حىت  ،  خاطئ 

  .' هكذا '
 ولو ،  مساآن   عندهم   اإلرهابيني   يسمون   من   معظم :  ملحوظة ( 

 وال   هذا   ال   عنده   ليس   عمن   فماذا طفيلى،    ولو ،  ودخل ،  عشوائية 
  ). بعد؟   إرهابيا حىت    وليس ،  ذاك 

 أن أرى    زلت   فما ، ) مثال  ( األمية   حمو   قضية   القضية   ليست  -3 
 املنظم   التجهيل   ضد   مناسبا   دفاعا   تصبح   تكاد   اآلن    األمية 
  . املنحشرة   واملعلومات ،  السالبة   بالكتابة 

   .. إسرائيل   مع   صلحا   وال   الكفاءات ىف    نقصا   ةاملسأل   ليست -4 

إىل   فورا   بنا تنتهى    سوف الىت  '  ليسات  ' الــ   آخر إىل  ... 
 القضية؟ هى    ما   إذن :  السؤآل   مواجهة 

ويكلى   األهرام ىف    ذآرت   عما   بوست   الواشنطون   حمررة سألتىن 
 التعبري   جمال ىف    لدينا   موجودة   ليست   أهنا   فوآي ،  احلرية   عن 
  . الكايف   بالقدر 

   ........ اإلرهاب   لظاهرة تفسريى    عن وسألتىن 

  .... الراهنة   لألزمة   نتيجة   مصر   ومصري   ملسار توقعى    عن وسألتىن 

   ........ اخلروج   وآيفية   األزمة   حقيقة   عن وسألتىن 

 عن :  شخصيا   سؤاال هى    اعتربتـه   سؤاال   النهاية ىف    أضافت   مث
  !!!). بالك   خذ  ( إسرائيل؟؟؟؟؟   مع وجيرى  جرى    مما موقفى  

 آانت   بل   احلديث   تسجل   تكن   مل وهى   ،  أجبتها   مب   أذآر   وال
  . أخطر   وهذا ،  مكتوبة   مالحظات   تأخذ 

 املتواضعة   الة   هذه   قارئ   إن   انصرافها   بعد لنفسى    وقلت
  . وزيادة   به   أجبتها   ما   بعض يشارآىن    أن أوىل  

 الظاهر   من   تستعمل   مقولة   أهنا   نبهتها   فقد   احلرية   عن   أما
ىف   هنموأ ،  للدميقراطية   مرادفة   ليست   وأهنا ،  األحيان   أغلب ىف  
  الشارع ىف    وال ،  أنفسهم   وبني   بينهم   ال   أحرارا   ليسوا   أمريكا 
برأىي   ألعلنها   أواصل   ومل   ، طريق   وقاطع   سكران   آل   من   املستهدف 
 خيجل   أن ينبغى  الىت  '  اإلنسان   حقوق  ' املسماة   اجلديدة   البدعة ىف  
 سنة   ينقرضون   البوسنيني   ترك غرىب    إنسان أى    ذآرها   من 

 مذحبة   بعد   مث ،  ذلك   بعد   آالم   هلم   عندنا   يعد   مل  (1994/1993
  ) . الالحقة   االفتتاحية   أنظر :  اخلليل 

تفسريى   مسألة   فهو   االفتتاحية   هذه ىف    اآلن يهمىن    عما   أما
  ،  الكتاب   معرض ىف    ندوة ىف    متحدثا   حضرت   قد   وآنت .  لإلرهاب 
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 أمحد : ( قوسني   بني   اختنقوا   أو   احنشروا   قد   وأنا وزمالئى 
 تلك ىف    ونبهت )  ومريديه   وجوقته   هيكل   حسنني   مث ،  وبطانته   محروش 
، رينيالتنوي   أنفسهم   يسمون   من   بني   إرهابيني   مثة   أن   الندوة 
 تاريخ   سواء ،  جبموده   التاريخ   استعادة   خلطورة   نبهت   آما 
 بسبب -  الفرصة   تسنح   ومل ،  الصاحل   السلف   تاريخ   أو   التنوير 
- غالبا   يعرفون   ما إىل    يستمعون   جاؤوا   ممن   هيكل مريدى    ضغوط 
التنويرى   يكون   آيف :  يقول   سؤال على    للرد   الفرصة   تسنح   مل 
 أشرح   بأن   القضية   هذه   إلثارة   مشوقا   آنت أنىن    مع   إرهابيا؟ 
 مقدسا    يصبح   أن   آاد العلمى    واملنهج   العلم يسمى    ما   أن   آيف 
 السائل   أيها   فعذرا ،  خمالف   منهج   أو   فكر أى    به   يرهب 
 تكلم الذى    الالمع الوثائقى    للمتحدث   أحيلك   وال ،  الفاضل 
 بداية ىف    أعلنته   ما   إن :  تقول   ورقة جاءتىن    آما ،  لريد   بعدنا 
 خيرج   أو   خمتلفا   أخرج    مامل معىن    للقاء   يكون   لن   أنه   من   احلديث 
غريىن   ما وصلىن    لقد   فعال :  تقول   ورقة جاءتىن  ،  آذلك مسعىن    من   بعض 
 هذه ىف    أتواجد   وهأنذا   تفصيال؟   عنيت   ما   بعض   لك   أقرأ   فأين 
  :. هكذا ،  ومثله   الكرمي   السائل   هذا على    ألرد   الة 

  طبعا   أمريكا   وال  ( روسيا   وال   فرنسا   لسنا : أخرى   أمة   حنن
 مل    أمة   تكوين   حالة ىف    دولة   هى ،  بعد   أمة   ليست   األهن 
  ). تكتمل 

  . متيزا   وال   فخرا   ليس :  آخر   تاريخ   لنا

 قرنا   وعشرين   نيف   عرب   تغريت   وال    عاجزة   ليست : أخرى   ولغة
  . الزمان   من 

 دين   لكنه ،  مسيحية   أو   إسالما   بالضرورة   ليس :  آخر   ودين
 الفرصة ويعطى  ،  الفرد   اإلنسان   بعد   ما ىف    باالمتداد   يسمح 
  . إيقاعا   وأطيب   وأعمق   أرحب   حلياة 

 شيئا   الشمال ىف    الرائقني   السابقني   هؤالء   عند   يوجد   وال
 مناهج   أو   كنولوجيات   أو   ترمجة  ( هو   آما   استرياده   ميكن   جاهزا 
 سحريا   حال   مشاآلنا   حيل   أن   ميكن   مما )  إنتاج   وسائل   أو   حبث 
-أخرى   - آخر  -أخرى :  السطورالسابقة ىف    تكرر   ما   راجع (
  ). آخر 

 أو   بعضه ،  بذلك   يشعرون ،  خاصة   وشبابنا ،  عامة   وناسنا
  . مضمر   أو   معلن   بفكر ،  ناقص   وأ   آامل بوعى  ،  آله 

مستوى أى  على    درجة بأى    بذلك   يشعرون   إذ   والشباب
ىف   جيدون   فال خيفى،    وما جيرى،    ما   أبعاد   من   التأآد   حياولون 
 الظاهر   وعيهم   ولكن ،  فيقلدون ،  التقليد إىل    دعوة   إال   السوق 
 الديسكو   يقلد الذى    فال ،  يشبع   وال ،  يقتنع   ال   والغائر 
 هو العلمى    البحث   يقلد الذى    وال ،  مناسب   بإبداع    يـديـسـك 
 الرفاهية   يقلد الذى    وال ،  باملعرفة   عالقته   حقيقة   عن   راض   عامل 
 احلسية   اللذة   غاية إىل  التمادى  على    بقادر   التكنولوجية 
 الدلع   باب   من  -  أحيانا يسمى    آهدف   نفسها   تطرح   بأن   اخلليقة 
 الواحد   يبحث   التقليد   يفشل   وحني ، ' الرفاهية  '-  التعمية أو 
    شريك   عن ،  وموجه   واع   عن ،  وحوار   مـحاور   عن  - منا  -  منهم 
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بىن   من   حوله   هؤالء   آل   عن   يبحث ،  ومغامر   وحيد   عن ،  ومـخاطر 
 عليكم   باهللا   يفعل؟   ماذا   يفعل؟   فماذا ، ) عادة  ( جيد   فال   جلدته 
 ييأس   ، يتحرك   حيا   مازال   لكنه ،  ويصمت   ينسحب  ،  يفعل؟   ماذا 
 مث   يندفع   مث   يتجمد ،  ويتكلم   يلح   مازال   وعيه   لكن ،  ويصمت 
 وآالمها  !!!  االنتقام   أو   الشهادة ىف    األمل   يفقد   أن   دون  ( يقتل 
  ). والتقليد ،  والوحدة ،  االنتظار   من   أفضل 

 من   احملررة سيدتى    ويا  -سادتى    يا   األزمة   فتشخيص
  :  هكذا   تصورته   آما   هو  - !!  بوست   الواشنطن 

 للعبور  - الرؤية مدى  على  -  قابلة   غري   شاسعة   مسافة :  أوال
  :اإلجياىب 

 وتعمق   تؤآد ،  وبعضها   األطراف   آل   بني   تقع   الشاسعة   املسافة
 مع   الشائعة   العبارات   أستعمل   وسوف : ( مباعـدة   استقطابات 
  ): األلفاظ   هذه ماتعىن  على    االتفاق ىف  شكى  

  ، واملتطرفني   التنويريني   بني
  ، والسلطة   الشارع   بني
  ، والفعل   القول    بني
  ، والتطبيق   النظرية   بني
  ، واإلميان   الدين   بني
  ، واإلنتاج   العمل   بني
  ). اجلمعي والوعى   ..  املدرسة   بني  (=  والثقافة   التعليم   بني

  : مائعة   وسط   حلول إىل  ؤدى ت :  جاهزة   تسويات :  ثانيا
  ). واإلميان   العلم   دولة  ( علم   شوية على    دين  *  شوية  -1

، العربية   الوحدة   حتيا  ( إسالم   شوية على    عروبة   شوية  -2 
  !!). املعتدي   آيد   فوق   أآرب   اهللا 

الوطىن،   حلزبا  ( إشرتاآية   شوية على     رأمسالية    شوية  -3 
  ). االشرتاآي املدعى  

 اخلبيثة   االستعماالت  ( حداقة   شوية على    تكنولوجيا   شوية  -4 
 هذه   مع   اآلن   حنن   نفعل   مثلما   رمبا :  احلديثة   للتكنولوجيا 
  ). هكذا :  اجلديدة   اإلصدار   بطريقة   الة 

 الدميقراطية   أنياب  (  دميقراطية   شوية على    جيش   شوية  -5 
  ). أسوان   وخطب 

 ( للدين   سطحية   تفاسري   شوية على    علمية   نتائج   شوية -6 
  ). للقرآن العلمى    التفسري 

 شوية على    إحصاء   شوية على    مرتاصة   معلومات   شوية  -7 
 وال   هدف   وال معىن    بال   للنشر   القابل العلمى    البحث (،  توثيق 
  ). فائدة 

 والالحوار ،  الصم   وحوار ،  احلوار   حتجيم :  ثالثا
 وقليل ،  واحللقات ،  واملؤمترات ،  واللجان ،  الندوات هى    آثرية

، فعال   آخر   اآلخر   من   يـخرج حقيقى    حوار   من   يصاحبها   ما   متاما 
 أو ،  اجلامد   املنهج   أو   بالتكفري   حمجمة   تحوارا   إما   ولكنها 
 فيها   يسمع   ال   حوارات   وإما ،  احلكم   نظام   بقلب   باالهتام 
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ىف   حيدث   مثلما   إطالقا   الحوار   وإما ،  نفسه   إال   مقرتفها
 مخس   جلسة   آل   آخر ىف    يرتآون   حيث   العلمية   املسماة   املؤمترات 
  ونتائج   أحباث   مناقشة ،  للمناقشة )  قال   ماذا؟   قال (،  ئقدقا 
  !!!. مثال   دقيقة   تسعني   طوال   علماء   سبعة   قدمها )  علمية :  قال (

 حوارا يسمى    ما ملقرتىف    حيلو   مما لالجدوى    حمدودة   أمثلة   وألضرب
  : ميارسوه   أن 

: املزعوم   املرتد   بتكفري   املرتبط   ملزعوما الديىن    احلوار  -1 
  . أصال   حوارا   ليس   هو 
 دون   ثابت   واحد   مبنهج   املقاس   املزعوم العلمى    احلوار  -2 
  . أصال   حوارا   ليس   هو :  سواه 
 تغيري   استحالة إىل  املنتهى    املزعوم السياسى    احلوار  -3 
  . أصال   حوارا   ليس   هو :  احلكم 

 اإلبداع   إجهاض :  رابعا
 الة   هذه   تناولته   وقد ،  سبق   ملا   حتمية   نتيجة   وهو

 من   أتوقعه   عما ' اخلوجاية  ' احملررة   تلك سألتىن  .  دائما   وتتناوله 
 مصر   الح   إصالح   آان   وإن ،  صنفتها الىت    األزمة   هذه   بعد   مسار 
 املسألة   حيل   سوف ،  منه والذى  ،  السالم   قواعد   وإرساء ،  اقتصاديا 
 التقدم   هذا   أن إىل    مشرية ،  مثال   واجلزائر   السودان   عن   خمتلفا   حال 
 دولة   نكون   أن إىل    بنا يؤدى    أن   خليق -  برأيها  -التنويرى  
 علينا؟ '  برافو  ' مث   ومن ،  اإلنسان   حقوق   حترتم   دميقراطية 

عسكرى   قهر   بني   يقع   األقرب   مصرينا   وأن ،  ال   أن   فأجبتها
 صريح ديىن    قهر   وبني ،  املائدة   حتت   من   التلويح   عن   بديال   صريح 
  . الظالم   جوف   من   االنقضاضات   عن   بديال 

على قدرتى  إىل    طمأنتها ،  السوداء نظرتى  إىل   نبهتىن   وحني
 ملا   وإال ،  الواضحة   الرؤية   هذه   برغم   احملدود   غري   التفاؤل 
 عمر   هلما   إليهما   أشرت   الذين   املصريين   آال   ألن ،  أصال   قابلتها 
 عقدا   احلكم   يتسلم   قد   منهما فأى  ،  حتما ينقضى    آاحد افرتاضى  
 ال   فشله   بقية   ليعلن   يتسلمه   سوف   لكنه ،  الزمان   من   أآثر   أو 
 قادر   هو   مصر   وغري   مصر ىف    اإلنسان   أن   هلا   وأآدت ،  أقل   وال   أآثر 
، وعطائه   حيويته   واستمرار ،  جذوره   ومد ،  نفسه   استعادة على  
، والدواء   السالح   وشرآات ،  اجلديد العاملى    النعام   نم   بالرغم 
 االسالميني   وإرهاب ،  اإلنسان   وحقوق   الدميقراطية   وحكاية 
 فإن   ذلك   آل   من   بالرغم ، !! املتحدين   الناشرين   واملنهجيني 
 الزمن   طال   مهما   وعيه   يغلف   زيف   آل   اخرتاق على    قادر   اإلنسان 
  ، ) ينقرض   أن   له   آن   قد   آان   إن   إال   اللهم (

 أقول   أن تضطرىن    مل   ألهنا   اهللا   فحمدت ،  آيف :  احملررة تسألىن    مل
 بأن :  أمزح وآأىن    هلا   أقول ،  الظنون   بنا   تظن   جيعلها   ما   هلا 
   (!!!) يتطور   آونه   ةحال   اإلنسان )  يصدر  ( يعيش 

  : العدد   هذا
 حني   تبيناها   قد   نكن   مل '  ما   نقلة  ' يؤآد   العدد   هذا   ولعل

 إليها   أشارت الىت    املسائل   من   ففيه ،  الكمون   بعد   عودتنا 
 : آتابة   ال '  فعل  ' أنه   إلعالن يكفى    ما   االفتتاحية 
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، واجلسد   احلداثة   عن بسطويسى    رمضان   بأطروحة   يبدأ   وهو
 عند   احلداثة   بعد   وما   احلداثة   عن   احلديث   أن إىل    فينبهنا 
 استحدثوا   من   عند   عنه   متاما   خمتلف   حديث   هو   واملصريني   العرب 
 حمددة   قطيعة   من   نابعا   حتديثا   نعيش   ال   فنحن ،  وذاك   االجتاه   هذا 
معىن   بنفس '  نتحدث  ' مل   أننا   ذلك ،  أوربا ىف    احلال   حدث   مثلما 
 الكاتب   ويربهن ،  وهكذا   احلداثة   بعد   ما إىل    ننتقل حىت    حتديثهم 
 النظر   بضرورة   التقدم   وحرآية   الوجود   بربط   نظره   وجهة على  
 حاضرة   متكاملة   جسدية   معايشة   واقع   من  اليومى   الفعل ىف  
 مل   قضايا إىل    قفزنا   لو   منه   حنرم   أن   ميكن الذى    األمر ،  ومبدعة 
  . املناسب   للظرف   املناسب   الوقت ىف    منا   تنبع 

 فنفرح النفرى ،    نبوات   وهج ىف    اخلراط   إيهاب   يستدفئ   مث
 نشري   أن   وحناول الرؤى،    وتتنوع   املصدر   يتوحد   حني   شديدا   فرحا 
على   قادر ،  جتلياته   أحد   املنت   يعترب الذى  ،  النص   أصل   أن إىل  
اإلهلى   بالنص   بالك   فما (،  قيود   وال   حدود   بال الرؤى    توليد 

.(!!  

ىف   ورد   ملا )  تالية  ( نيةثا   بأجزاء   العدد   هذا   وميتلئ
 دقة ىف    وثق   قد   قارئنا   يكون   أن   فنأمل املاضى،    العدد 
وبالتاىل  - الصعوبات   آل   برغم -  املواعيد ىف    بالصدور   التزامنا 
 البينية   احلالة   متابعة :  من   آل   قراءة   معنا   يواصل   أن   ميكن 
 بني   املوازية   الدراسة   وبقية   املاضى،   العدد ىف    ابدأناه الىت  
 الناس   من   الثالث   الفصل   مث ،  مصر   وأمثال   البحرين   أمثال 
  . والطريق 

 فباب   ، املبدأ   حيث   من   القدمية   الثابتة   األبواب   وتستمر
 بني داخلى    حوار على    فيه   اقتصرنا   وإن ،  معاندا   ظهر   احلوار 
 مع   آخر   حوار   مث )  الرخاوى  *==*  زرزور  ( وبعضه   التحرير 
 آوم   من   هتزج   شريين : املاضى   العدد ىف    خطاهبا   فقدنا الىت    االبنة 
  . أمبو 

 باب   به   منأل   ما   الرب   جاد   حممد   من   جاءنا   خطاب   من   ونفتعل   
  .' وموقف   مقتطف '

 املرة   هذه   تنقصه   آانت   وإن   علمية   مقتطفات   باب   ويستمر   
  . القادم   العدد ىف    هبا   نعد   حملية   مقتطفات 

 للقراء   دعوتنا   نكرر   احلوارية   األبواب   هذه   آل   ومع   
  . موقعه   من   آل   لإلسهام 

 والتجارب   األقالم   أصحاب ،  علينا   حيل   آما ،  إلينا   ويعود
 نقصنا   وقد ،  الصقل   قبل   اجلدة ،  به   نتميز   أن   نرجو   مبا   األدبية 
 رمضان   دراسة   رغم ،  مباشر أدىب    نقد   هو   ما   العدد   هذا 
 هذا   يةحمور   لنؤآد   نتورط   أن   وأردنا ،  احلداثة   عن بسطاويسى  
 وهو ،  مسبوقة   غري   ببداية   فخاطرنا ،  الة   هذه   ترآيب ىف    الباب 
، يكتمل   أن   قبل   مسلسال   نشره   أثناء   أدبيا   عمال   نواآب   أن 
املصرى   اهلرم   هذا   بتحية   مسحت   قد فهى    التجربة   جدة   عن   وفضال 
 جمد  ( لةا   هلذه   األول   العدد على    رد   من   أول   وظحمف   جنيب   املعاصر 
  ) 1980 2  عدد  1
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 أيضا فهى  ،  واملوسوعة   الندوات   حول   اجلديدة   األبواب   أما
 وليس  (  الواحدة   الندوة   أن   اآتشفنا   أننا   برغم   ممتدة 
، نقصان   دون   بأآمله   باب إىل    حتتاج   قد )  جمتمعة   الثالث   الندوات 
 مقاال '  املعرفة   إسالمية  ' ندوة   حول   التساؤالت   تعترب   أن   وميكن 
 صح   إن ،  تقريريا   ال   تساؤليا   مقاال   آان   وإن   مثال   مستقال 
  . التعبري 

 املادة   صعوبة   من   وتأآدنا   للموسوعة   مراجعتنا   ومع
 ومكمل   عكسها   جديدا   بابا   ننشيء   قلنا ،  ختصصها   فائقو   املقدمة 
 النفسية   ووضعنا ، ) النفسية  ( األمية   حمو  '  فأمسيناه ،  آن ىف    هلا 
نرى أخرى    أميات   مبحو   مستقبال   الباب   هذا   يسمح   فرمبا   قوسني   بني 
 وخنص ،  عامة   املوضوعية   عرفةامل   ضد   عائقا   متثل   أصبحت   أهنا 
 أن   ونأمل  ،  إخل  ..  املنهجية   واألمية   الفلسفية   األمية   بالذآر 
 وقد ،  الوسائل   بأبسط   املسائل   أخطر   الباب   هذا   يتناول 
 أن   علينا الىت    التحديات   أوجه   بعض   هو   هذا   أن   تصورنا 
 ننجح؟   فهل   . خنوضها 

   : أخرية   آلمة 
 علمية  :  الة   هذه   صفة   عند   توقفنا   الغالف   إعداد   أثناء

 هباتني   نندرج   أن   ميكن   أين   نتبني   أن   نستطع   ومل  ،  ثقافية 
 دفعتنا الىت    الدرجة إىل    مضموهنما   أوتغري   تشوه   أن   بعد   الصفتني 
 املرة   تلو   املرة   عتهمامراج إىل  

 الصفتني  -  املعهودة   باندفاعته  -  التحرير   رئيس   فاستبدل
 بأن   أحد   يقتنع   ومل ،  وتناقشنا  ،  حياتية   فعلية   جملة :  هكذا 
 املراد   الرسالة   للقاريء   حيمل   سوف  - هكذا -  آلمتني   تغيري   جمرد 
على   بكلمتني   ال   مييزنا   مبا   نتميز   أن   إال   األغلب   ورفض ،  توصيلها 
 صاحبنا    يقتنع   ومل ،  الغالف 

إىل   تغريت   قد   الكلمات   جند   تصدر   أن   هتم   والة   بنا   إذا   مث
 النقدى   موقفها على    يرآز   ما 

 لكن أدىب،    نقد   هو   ما   عن   يسمعوا   أن   الناس   اعتاد   وقد   
 يكون   ال   العلم   أن   مع  علمى،   نقد   هو   ما   عن   يسمع   مل   أحدا 
، الحق   بعلم   للنقد   فقط   ليس ،  للنقد   قابال   آان   إذا   إال   علما 
ىف   يصب   الذين   األحياء   من   نقد   موضع   يكون   أن   بد   ال   ولكن 
: الثقافة   جمال إىل  النقدى    نشاطنا   ميتد ،  مباشر   بشكل   اهتمحي 
 الثقافة   مث ،  خاصة   باألدب   يتعلق   فيما   الضيق   مبعناها   الثقافة 
 يكون   أال   وخشية الوعى،    مجاع إىل    يشري الذى  الواقعى    مبعناها 
 صفة   لتشمل  (  احلياة   آلمة   أيضا   أضفنا   واضحا   األخري املعىن  
النقدى   املوقف   هو   ما   يسأل   السائل   ولعل ، )  احلياة :النقدى 
إىل   نشره   أجلنا   علمى   مقتطف   من   تعلمناه   ما   ونرد  ،  للحياة 
 من   أو   والديه   يسأل   حني   الطفل   إشكالة   يتناول   القادم   العدد 
 أن   بنا   جيدر   أال   ? Why am I me  أنا   هو   أنا   ملاذا  :  حوله 
 ما   أليس   مث   ؟   للحياة النقدى    املوقف   الطفل   هذا   من   نتعلم 
   . متاما   هذا   هو    هنا   نفعله 

  :  والزمة   الحقة أخرى    افتتاحية
 االهتام   وقائمة   النذير
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 احلرم ىف    جريح    ومخسمائة   قتيال  90 ( ازرة   هذه   بعد  
 النظر   إلعادة   بل ،  لالنتظار   جمال   هناك   يعد   مل ، ) اإلبراهيمي 

 يقول   أن أخشى  !!  سجود   والناس   النذالة   هذه   آل  ..  
 أن أخشى    ؟ !! له   سجدوا   من حيمى    اهللا   أين   اإلميان   ضعيفوا   الناس 
الذى   هذا ،  مجيعا   ينتظرنا   مصري   عن   بعيد   املوضوع   أن   نتصور 
سيدى   يا   تشجبه   مث  ،  أمريكا   يا   الدميقراطية   واحة ىف    حيدث   حدث 
 شكرا ،  األنباء    وآاالت   قالت   هكذا  ،  هلجة   بأشد   آلينتون 
 عذرا -  احملتمل   أو   القدمي   حتيزك   أن   نتصور   آنا   ألننا   ذلك ،  جزيال 
 أو   متوسطة   بلهجة   ازرة   هذه   تشجب   جيعلك   سوف  -  الظن   لسوء 
 بأشد   تشجبه   جعلتك   وموضوعيتك   وعدلك   مصداقيتك   لكن ،  هادئة 
اعتدى   حني   العراق   تعامل   أمل ،  فعال ينبغى    ما   هو   هذا  ،  هلجة 
 رحت   مث ،  هجمة   بأشد   فسحقته   األسلوب   بنفس   صغري   جماور   بلد على  
-  له   تسمح   مقومات   آل   من   حكامه   مع السلىب    بالتعاون   جترده 
  . اإلبراهيمي   احلرم على  اعتدى    من على    بالرد  - الشر   بعيد 

اإلسرائيلى    الطبيب   الرجل   هذا  ،  ختصصنا إىل    لنرجع   ولكن
املسمى   البلد   هذا   أنشأ   من   آل   ألن ،  جمنونا   ليس   النذل 
 ) القدمي /  اجلديد العاملى    للنظام   املصغر   الرمز  ( إسرائيل 
 نفس   تصرفت   وأمريكا ،  العامل   وبصر   مسع   حتت   التصرف   نفس   تصرف 
 وليس  ( وروسيا  ،  العامل   وبصر   مسع   حتت   العراق ىف    فالتصر 
 هذا على    حكمنا   فلو ،  البوسنة ىف    التصرف   نفس   تصرفت )  الصرب 
 تقول   وعيب   فضلك   من   أنت   إستنتج  ...( إذن   باجلنون   السفاح 
   !!!) جمنون   أنه عاملى    نظام على  

 إال فردى    حدث   اجلنون   أن   من   فبالرغم ،  جمنونا   انآ   لو وحىت 
 . بذاهتا   مرحلة   يسود مجاعى  وعى    عن   عادة   يعرب   إمنا    انون    أن 

ىف   مصر ىف    هنا   حدث   قد   احلادث   هذا   أن   لو   نتصور   أن   ولنا
 باالستنكار سيكتفى    آلينتون   السيد   آان   هل ،  آنيس   أو   آنيسة 
 أن   أم   التأثر؟   غاية ىف    تأثر   هو الذى    والتأثر   جدا   الشديد 
 سوف   واملعونات ،  ستوجه   آانت   والعلنية   السرية   اإلنذارات 
 أن   يستطيع   ال   بلدا   ألن   احلضور   من   مينعون   سوف   والسياح ،  تقطع 
 ال   واحد   فرد   إغارة   من   قتيل   مائة   منهم   ضحية   ستمائة  حيمى 
 متمسلم   يسأل   أمل ،  آخره إىل    آخره إىل    زائريه حيمى    أن   يستطيع 
 يتدفق    ملاذا   بلدنا ىف    السياحة   حياربون   الذين   هؤالء   من 
 هذا   آل   وجود   مع   وأآرب   أآرب   مبعدالت   إسرائيل إىل    السائحون 
 وملن   خيدم؟   من   نفسه   يسأل   أمل   ؟   هناك    الالأمان   وهذا   اجلنون 
    بيوتنا؟   خلراب   املربر   يقدم 

  فانون  :  دالة   علمية   معلومة   للقارئ   أقدم أخرى    ومرة
اجلمعى، الوعى    من   هبا   مسموح   مساحة ىف    إال   يتحرآان   ال   وارم 
 لكن  ،  القانون   يكسر   وارم ،  املألوف يتخطى    انون   أن   صحيح 
 يتحرآون الىت    املساحة   مع   سرية   معاهدة   يعقدون   وذاك   هذا 
 وارم   وانون   ، اجلرمية   ترتكب   أو   اجلنون   ينطلق   حني   فيها 
 من   األحيان   أغلب ىف    مينع   ما   اخلاصة   الروادع   من   عندهم 
 نادرة   حاالت   مثة   أن   صحيح ،  بعدها   ما إىل    املطلق التمادى  
    من سرى    مساح ىف    يتم   أيضا   ذلك   لكن ،  اخليال   جمرد حىت  تتخطى  
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  فيلسوف /  نفسى   طبيب   أعظم (إى  هنرى    آتب ،  العام الوعى 
 آان ،  احلديث   والعصر   اجلنون   عن   رأيا  )  القرن   هذا ىف  فرنسى  
 تكون   حني   إال   يتم   ال   اجلنون   أن   عن   فيه   وتكلم   اخلمسينات ىف    ذلك 
 اجلنون حمتوى    أما  ،  جين   أن   لإلنسان   تسمح   احلرية   من   درجة   هناك 
 املتاح   الفكر حمتوى    عن   إعالن   فهو 

 فضحت الىت    acting out   الفعلنة هى    اجلرمية   هذه   إذن
 معلنة   مباشر   وبشكل   عيانيا   جتسد فهى  ،  اجلديد العاملى    النظام 
 اجلديد العاملى    النظام   هو   هذا  :  أن 

 اجليش   رحيل   بعد   احلال   يكون   ماذا   نتصور   أن   لنا   مث
 احلادث   هذا   مثل   يدفع   أال الذاتى،    احلكم   وهم   حتت اإلسرائيلى  
 املتواضعة   الفلسطينية   السلطة   عجز   إعالن إىل     حينذاك   حدث   لو 
 املستوطنني   حبماية   بالك   فما ،  والفلسطينيني   املسلمني   محاية   عن 

 إخل ..

، للطبع   للمثول   مضطرة   والة ، 1993-3-1ىف    الكالم   هذا   أآتب
 ومهما  ،  السريع   الطبع   رفاهة   منلك   ال   ألننا   ميعادها ىف    لتخرج 
 ما   يغري   لن  ،  شيئا   األمر   من   يغري   فلن   لألحداث   تسلسل   من   حدث 
على   اتفاق   وال ،  مستحيل   سالم   إرساء   ال  :  لهمث   مينع   ولن ،  حدث 
 وال   وال   وال   وال   تعويض   وال   اعتذار   وال ،  مشلول ذاتى    حكم 

   : االهتام   قائمة   
 جمنونا   آان   ولو   وحده   فرد   هبذاالعمل   يقوم   أن   مستحيل

ىف   اإلسرائيلى   اجليش   بسمبال   فرد   املسجد   يدخل   أن   مستحيل
    األمن   رجال   مدبرمن   مساح   دون   سجود   واملصلون   الفجر 

 ميكن   ذويه   أو   أنه   يتصور   من   العمل   هذا   يرتكب   أن   مستحيل
    سنتظره حقيقى    عقاب   مثة   أن   أو   ضحاياه   أصاب   ما   يصيبهم   أن 

 املستوطنات   أقام   من   أول   من  ،  منهم   شرآاء   فثمة ،  إذن
 آاسر   الوزراء   رئيس حىت  ،  األرض   أصحاب   ترحيل   أو   إبادة ىف    أمال 
 املباحثات   ومراوغ   العظام 

 أن   يستحق   من   مع   إال   العمل   هذا   يتم   أن   أيضا   مستحيل   لكن
 حنن ،  وهوانه   ملذلته   إعالنا   ولكن ،  اقرتف   ملا   جزاء   ال   ، يناله 
 ، هكذا   وآسلنا  ،  هكذا   وضعفنا ،  هكذا   هنـــا   الذين 
 وسيكون ،  آان الذى    هذا   فكان  ،  هكذا   واستسلمنا 

 ، اخلط   طول على    املزعوم   املسلح   الكفاح   مع أنىن    هذا معىن    وليس

 احلارس اجلندى    بوظيفة  - آالعادة  - مصر   تقوم   أن   مع   ولست
 الدفع   مسئولية   من   تعفيه   زعيمة   فيها   ينفخ   ملن   املأجور   غري 
  . والكرامة   واحلرب 

 ، النرويج   سالم   وال ،  ديفيد   آامب   سالم   ال ،  السالم   ضد   ولست
 الواق   الواق   والسالم 

 قدمي   من   الواجب   هو   هذا   وآان  ،  السالم   بإعالن   اهلزمية   إعالن   مع   أنا

 الشعوب   تفيق الىت  هى   - النكسة   ال  -  واهلزمية
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    اإلفاقة   فرصة هى    فاهلزمية  ،  احلياة   أصل   هو   املوت   أن   فكما

 حجم لنرى    األساسية   فرصتنا   هو   القبيح   املؤمل   السالم
 هذا   مثل   من   ندرك   أن   ميكن  ،  ومعه ،  وبعده ،  املتالحقة   هزائمنا 
 وماهية   الصهيونية   ماهية    ندرك ،  وأآثر   سيحدث   مما   وغريه 
 اجلديد العاملى    النظام   وماهية   روسيا   وماهية   أمريكا 

 سيضعنا الذى    هو   لكريهةا   الرائحة   ذو الغىب    السالم   هذا
نسعى   حنن   هل   أصال؟   احلياة   نستحق   هل  :  الكبري   السؤال   أمام 
 أم ،  واإلنتاج   باإلبداع   الكرامة   مؤهالت على    للحصول 
    حياتنا   بقية   واالغرتاب   والكذب   أهناالتبعية 

 مجاعة   هو   وإمنا ،  فردا   ليس   جانبهم   من   املتهم   آان   وإذا
  .، اآلخر   اجلانب على    اجلرمية ىف    مشارآني   مثة   فإن ،  ودولة 

  ،  آذلك   متهمون   حنن
 اتفاق   وقع   من إىل     االهتام   بأصابع   أشري   ال   شخصيا   وأنا   

 قائمة   ولكن  ، نيلة   آامب   وثيقة   وقع   من إىل    وال  ،  وزفت   غزة 
  :هى  '  هكذا  ' وأنا وعيى  إىل     قفزت الىت    االهتام 

 سواء ،  وإبداعيا   وإنتاجيا   اقتصاديا   أضعفنا   من   آل  -1 
 بالسلطة   متسك   بأن   أو نظامى،    خفري   أو   سائح على    بطلقة 
 سنني   وعينا على    وجثم ،  مشارآة   دون   حيكمنا   فراح    األبدية 
 والضياع   الفراغ   حبقيقة مستقبلى  وعى    دون   عددا 

 بال   وشهادة معىن،    بال   تعليم على    حصل   أو أعطى    من   آل  -2 
  حمتوى،  

 النشر   بربآة حيظى    أن   رد   ببحث   قام   من   آل  -3 

 عمالقة   آلة   الدوالرات   ياراتمل   أو   مباليني اشرتى    من   آل  -4 
 وهو ،  للمعاصرة   املطلوب   هو   هذا   أن   رد   رصينا   جهازا   أو 
 وآرامة   االحتياج   حقيقة ىف    النظر   إعادة   عن   متغافل 
 .العادى   الشارع ىف  العادى    للشخص   الالزمني   الوجود 

 لنواهلا   اضطراره   بعد   جبائزة   فخر   أو   جائزة   نال   من   آل  -5 
 ميلك   ال   من   أن  '  القدمية   القاعدة   تعلن )  جائزة   أجاز   أو ( 

 من    يكافئ   يبدع   ال   من   أن  ' وتعديلها '  يستحق   ال   من يعطى  
  ' مثله   هو   ممن   عجزه أخفى  
 وأخرياوحنن   أوال   هدفا   الرفاهية   ةقيم إىل    انتمى   من   آل  -6 
 الكفاف   قيمة    بعد   حنقق   مل 

 فيها   يعلن   آاذبة   بالفتات    الناس   خدع   من   آل  -7 
العالىن، العاملى    والس الفالىن    الكوجنرس إىل    انتماءوه 
 إجنازا   حقق   وأ   علما   أضاف   بذلك   وآأنه الرتتاىن ،     واملؤمتر 

 إذ  ،  يولدها   مل   أفكارا   جيرت   آسله إىل    استكان   من   آل  - 8 
 وفضالت   التاريخ   بقايا   من   رأسه   قحف ىف  يلقى    ما   يكرر 

  ' برة   بالد '
 نعم    ؟   منفعل   أنا

 نعم   ؟   النذل   ارم   ذلك   مسئولية   تضيع   قد حىت    أعمم
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 السفاح   هذا   أحاآم   أن   أستطيع   ال   آنت   إذا ألنىن    ذلك
 وآل   بل ،  مستوطنته   أهل   وآل   هو   يعدم   أن يكفيىن    وال ،  الوغد 
 ومجيعا   أوال وأهلى  نفسى    فألحاآم ،   بلده   أهل 

 ذاه   مستوطنة   أهل   آل على    باإلعدام   حكم   لو حىت    إنه   مث
 لو حىت  ،  احملتلة   األرض   من   املستوطنات   آل   أزيلت   لو حىت  ،  النذل 
 فسوف ،  متاما   هكذا   هكذا   حنن   وظللنا   نفسها   إسرائيل   أزيلت 
، جديدة   إسرائيال   وجمرميهم   نفاياهتم   ومن ،  بيننا   من   خنلق 
    .جديدة   مذحبةو ،  جديدا   جولدشتيانا   وطبيبا 

 فانتبهوا
    عليه   اهلوان   يسهل   يهن   من

   : نتساءل   وبعددعونا

ىف   شرطة   مساعد   يقتل   أن   حدث   ما   بعد   منا   أحد   جيرؤ   هل
 ؟ )  الفتوي   وضحت   أو   السبب   آان   مهما  ( أجازة 

 حالل   بقضايا   وقته   يشغل   أن   حدث   ما   بعد   منا   أحد   جيرؤ   هل
 عن   بديال )  احلياة   دون   الكتب ىف    لفظية   مصادر   من  ( حرام   أو 
 وإبداع   عمل 

 ووقته   عقله   بإضاعة يتباهى    أن   ذلك   بعد   منا   أحد   جيرؤ   هل
 قبلوا   قد   الفرجنة    سادته   أن   رد   ببحث   القيام ىف    ووعيه 
 هدف   وال معىن    بال   منسقا   نشره 

 ، باملظالت   اهلابطة   بالقوانني   خيرهبا   أن   سلطة   رجل   جيرؤ   هل
 واالنتخابات ،  بالكذب   املليئة   الرمسية   واملكاتب   واملباىن 
 ؟   املصاحل   التوصيات   التمثيليات 

 معكم   إنا   فانتظروا  ،  آذلك   ذلك   آل   ذلك   بعد   استمر   إذا
 منتظرون 

  :  الدعوات   هبذه   حينئذ رىب    أدعو   وسوف
 تذر   وال تبقى    ال   بنازلة   ربنا   خذنا
 ينبغى   آما ينبغى    مبا   أنفسنا حنمى    أن   نستأهل   ال   دمنا   ما   خذنا

 ولرمبا ،  اجلديد العاملى    بنظامهم   هم   ليتمتعوا   خذنا  
    اختفائنا   بعد   البعض   بعضهم على    ثانية   يستديروا 

 أيديهم   بني   هكذا   تدعنا   بأن   تعاقبنا   أن   بدل   خذنا
 دورهم ىف    هنا   أبناءنا   ويغتالون ،  سجود   وحنن   هناك   حيصدوننا 
 ذويهم إىل    طريقهم ىف    وهم   أو 

 ؟   علينا   باهللا    عليكم؟   باهللا   هذا   ما
  واإلآرام؟   اجلالل   ذا   العزيز   ربنا   يا   ماهذا

 مبارآة؟   أهنا   املفروض   األيام   هذه ىف    هذا   ما 
 القيوم احلى    هو   هو   إال   إله   ال الذى    العظيم   اهللا   أستغفر

  .  إليه   وأتوب 
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א 1997א

−1997<   

 مل ،  مازالوا   متحمسني   طيبني ،  جدا   مصريني   ناسا   إن   مث ... 
 يسألون   جاؤوا ، ) شئ   آل  ( شئ   آل   من   الرغم على    األمل   يفقدوا 
 واالعتذار   الرد   حماوالت وىف    توقفتم؟   وملاذا   أنتم؟   أين 
، للظهور  "  والتطور   اإلنسان  "  عادت ،  والتربير   والتفسري 
 العام   الضمري   نداء   وفضل ،  بفضلهم 

 فلم ،  نزيد   وال ،  هكذا   العودة   هذه   أمر   من   آان   ما   هذا
- االعتذار   ، الوعد - األمل  - االعتذار  " نص   لتكرار    جمال   مثة   يعد 
  .."  الوعد  - األمل 

 بعد   العدد   افتتاحية   فوجدت ،  أوراقي ىف    أقلب   فرحت . . .  
 روايته   حمفوظ   جنيب   ختم  " تقول   أبدا   يظهر   مل الذى  ،  األخري 
: يتساءل   وهو   رضوان   شيخال   بصحبة "  املدق   زقاق   الباآرة 
 شئ   لكل بلى  : " نفسه على    يرد   مث .  هناية؟   شيء   لكل   أليس "
 بابنا   الطارقني   هؤالء على    السنوات   هذه   بعد   أفيق   مث ، " هناية 
 شيء   لكل ،  بلي :  األخرية   مجلته   بعد   رضوان    الشيخ على    فأرد 
  . نري   سوف   حقا؟  !!  ياه ،  بداية   هناية   آل   وبعد ،  هناية 

 )1(  

 اجلدية   حجم  ،  جدا   جيد   وبعضه ،  جيد   بعضه ،  آتري   آتري   آالم   
 ذلك   من   وبالرغم  ،  تعلم   آما   هو   الكالم   أغلب   لكن ،  يزداد 
 يتحمالن ،  هناك   وناشر ،  هنا   مبدع   يبزغ :  يتسحب   األمل   فإن 
 فيطل ،  أخري   بطريقة   وحيسباهنا "  األخري  " الكلمات   مسئولية 
 ومع ،  غدا سيجرى    مبا   ال ،  فعال جيرى    مبا   واعدا   حاضرا   املستقبل 
 فيزيد ،  الوعي   ميتد )  شيء   آل   من   الرغم على   ( هكذا   األمل   ظهور 
  . نعرفه   ال الذى    اجلديد   نواآب   أن   حناول ،  جديد   من   لنظهر ،  األمل 

 )2 (  

 أن   ميكن   مباذا   و   ، الكالم ،  الكالم   ، الكالم يكفى    هل   ولكن
 من   مئات   بضع  -  قرأها   إن  -  يقرؤها ،  ومثلها ،  الة   هذه   تسهم 
 تؤآد   والواعدة؟   اجلادة   الكلمات   عدد   ادةزي ىف    تسهم   القراء؟ 
  . طيب؟   اجتاه ىف    خافتا   صوتا   تضيف   متاما؟   يكتمل   مل العمى    أن 

    احلديث   فيتوقف ،  أخري   وتولد ،  ألفاظ   متوت ،  اللغة   وختتلف
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 وأآاد ،  والتحت   الفوق   عن حىت    بل ،  واليسار   اليمني   عن
 مع   تتفق   حماور   ذلك   حمل   حتل   وال ،  والتحرير   الوطنية   عن   أقول 
 مل   رطانا   تستعمل   تلوحيات   نسمع   ولكننا ،  احلتمية   الزمن   دورات 
، المعة   أجبدية   له   رطانا ،  يوميا   فعال   وجودنا ىف    بعد   يتغلغل 
 تتجمع   أن   بعد   تستطع   مل ،  هذا   ناوقت ىف  ،  هذا   وطننا ىف    لكنها 
  " مفيدة   مجل  "  عن   ناهيك ،  دالة   آلمات ىف  

الىت   األجبدية   هذه   من   عينات   نورد ،  أآثر   نغمض   ال وحىت 
-  املستقبل  " عندك    خذ ،  آلمات ىف    تتآلف   أن   تنتظر 
-  العلمية   الثقافة  -  علوماتيةامل  - املعلومات  -  املستقبليات 
 عربية   حبروف   يكتب ،  مستورد   رطان إىل    باإلضافة   هذا   العوملة 
،، ناصيته   ميتلكون   العربية   أهل   من   قلة   أن   من   الرغم على  
، الكولونيالية   بعد   وما "  احلداثه   بعد   ما  "  مثل   وذلك 
، السهمتية   امسه   شيء   يوجد   ال   طبعا  ( والسهمتية ،  والتفكيكية 
 لعله   أو ،  سهام إىل    أو ،  سهم إىل    نسبة :  يوجد   أن   ميكن   ولكن 
  ). ؟ يدرى    من ،  اجلودية   للخلوتية حرآى    اسم 

 )3(  

 لةمج   عن   جاريا   مازال   البحث   لكن   ذلك   آل   من   بأس   وال
، بذلك   يهم   أو ،  ذلك ىف    يأمل   واالنتظار ،  قادر   وفعل ،  مفيدة 
 شيئا   حيقق   مل   وإن   صفوفه   تشكيل   يعيد   وبعضهم ،  ذلك   يبني   أو 
  . يبدو   ما على    اآلن حىت    آامال 

 اهاالجت ىف    جارية   أهنا   صحيح   هل  !!  املراجعة   !! املراجعة
   . ؟   السليم 

  ): فضلك   من   تعميم   دون ( اجلارى    مالمح   بعض   نورد   مث

 وحتت   خلف   جتمعوا  !! )  السبعينيون  ( الطالبية   احلرآة )  أ ( 
 حنن   ومن   ؟   ماذا   إذن   أهكذا؟ ،  ياه :  يتساءلون   صاحل أروى    نعش 
   . ؟   ميكن   وماذا 

على   حتافظ   ومحاسة   وحزب   صحيفة ىف    جتمعوا   والناصريون  ) ب ( 
 احلماسة   فظلت  ،  أبدا    معامله   تتبني   مل   بل ،  أبدا   يتحقق   مل   أمل 
 جدران   صالبة   ويؤآد ،  الوجه   ماء   حيفظان   األطالل على    والبكاء 
  . املتاهات 

 دون  ( الدميقراطية   راية   يرفعون   موناملسل   واإلخوان )  جـ ( 
 دون  ( حمتمل    مبدع   حوار إىل    يدعون )  اإلفرتاضي   عمرها إىل    إشارة 
  ). بالنص   مساس 

ىف   املثبت "  السكن   حمل  " تغيري   حياولون   والشيوعيون )  د ( 
 يفعلون   وهم ،  الصني إىل  السوفيىت    االحتاد   من   القدمية   البطاقات 
، ما   نظام   من ،  ما   نصيب ىف    آملني ،  فحسب   البطاقات على    ذلك 
ىف   يضربون   مازالوا   أهنم وبالتاىل   ،  ميت   مل   احللم   أن   هلم   يؤآد 
  . األرض 

 وتقل ،  عددا   شللهم   تزداد   اخلصوصيون   واملثقفون )  هـ ( 
  مائىت    من   أآثر  -  مسعت   ما على   -  القاهرة ىف    فينتشر ،  ترابطا 
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 آيفما   أو ،  شهريا   أو ،  أسبوعيا   مرة   يعقد ،  ثقايف   صالون
، اهلامة   واآلراء ،  اجليدة   الكلمات   يتبادلون   وآلهم ،  اتفق 
  ). جدا (،  جدا   هذه   من   وأشياء 

  . ذلك   مثل   هو   مما   ذلك   غري إىل    أستطرد   أن   وميكن

 )4(  

   : حمورين على    جيرى الذى    هو واحلقيقى  العملى     احلوار   أن   إال

 والبلطجة ،  واجليش   البوليس :  السالح   محلة   بني :  احملوراألول
 اأيض   املسلحني   األصوليني   املغلقني   واملتدينني ،  ناحية على    الرمسية 
  . اآلخر   اجلانب ىف  

، السلبيني   والعدوانيني ،  اجلدد   األثرياء   بني :  واحملورالثاىن
-"  األعمال   رجال   جمموعات  " هو   اجلدد   لألثرياء الرمسى    واإلسم 
 عن  ( املمتنعون :  فهو   السلبيني   للعدوانيني   احلرآى   االسم   أما 
 وعن ،  بالقانون   االلتزام   وعن ،  املنتج   العمل   وعن   االنتخابات 
 هو الذى    الوشيك   االهنيار ىف    ومسامهني   منتظرين   آوهنم   حالة   األمل 
  !!.)يعىن   ،  اآلخر   احلل   بداية 

 يرتكز   أساسية   بنية   أية   احملورين   هذين   وراء   توجد   وال
 توجد   ال ،  القادم   املنتصر   عن   النظر   بغض ،  اسالن   عامة   إليها 
 الناس وعى  ىف    الوقت   طول   وضابطة   متماسكة   إدارية   حكومة 
 آل   من   الرغم على   ( السلطة   لتداول   آلية   توجد   ال   آما ،  خاصة 
 وال   عام ،  أساسي   تعليم   يوجد   وال )  الدميقراطية   هوامش   مزاعم 
، مشرتآة   لغة   توجد   وال ،  عليه   متفق   أساسى   غري    تعليم   يوجد 
ىف   السينما   فعلت   مثلما ( نفسه   ليفرض    مبدع   فن   يوجد   وال 
  ) . شئ   آل   من   الرغم على    اإلسالمية   إيران 

 )5(  

 قد   ألمل   جتنبا   االجياز   أشد   أوجز   وسوف ،  اخلارجي   الصعيد وعلى 
  :  شئ   آل   يوقف 

 أو   آرامة أى    مع   تتفق   ال   إهانات   ثانية   آل   نـهان   حنن
 مصاريف   فنوفر ،  جديد   من   لنبدأ   نستسلم   حنن   فال ،  استمرار 
، الوقت   طول   اربحن   حنن   وال  ،  الكذب    حلبك   املبذول   واجلهد   التسليح 
- عنا   نيابة - هم   وال  ( حنن   وال ،  آان   مهما ،  آان   مهما   العمر   طول 
 بعد   لنا يبقى    فال ،  عندهم   من   نقودنا   نسحب  )  ذلك   ميلكون   ممن 
 أرضنا ىف    املستوطنات   هلم نبىن    عندهم   ندخل   أن   استجداء   إال   هذا 
، ذلك على    املتحدة   األمم   وأروقة   االجتماعات ىف    ساستنا   ليحتج 
 وأساسا   أوال   أمنهم على    احلفاظ ىف    نساهم   أن   علينا يبقى    وأيضا 
 للعودة   قوية   حجج   من   منلك   ما   بكل   جنتهد   أن   حبذا   ويا ،  ومتاما 
 ).مسحتم   لو  ( املفاوضات   مائدة إىل  

 )6(  

 حرآة   فثمة ،  بالبحث   يلزم   ما   بقدر   اليأس   يربر   ال   هذا   وآل
على   قادرون   أننا   والبد ،  وترقب ،  وقلق ،  وحماوالت ،  السطح   حتت 
  . جديد   من "  نكون  " أن 
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 ينقرض   مل   اإلنسان   أن   وهو   بسيط   لسبب واقعى    أمل   هناك
ىف  ( واعد   وجديد ،  رائع   قدمي   إنسان   هو املصرى    واإلنسان ،  عدب 
  ). األغلب 

 اسم  ( حسن حسىن    رواية   تظهر   وبسببه ،  ذلك   آل   من   وبالرغم
 طقوس  ( ونوس   اهللا   سعد   مسرحية   اهلناجر على    ومتثل ، ) للظل   آخر 
 جهود وتتنامى  ، " فكرية   قضايا  " هروتظ )  والتحوالت   اإلشارات 
  ،  والتعريب   التوثيق 

 أسبوعية   أدبية   جملة   وتظهر ،  شرقيات  "  نشر   دار   وتنجح
 والكلمات   والكتابة   الكالم   منطقة ىف    فمازلنا   ذلك   ومع !!". 

  ، ودمتم   والنشر 

  . ماذا؟   إذن   

 البؤر   إجيابيات   يلتقط   الشارع إىل    ينزل   حزبا   ننشيء
  . األمل؟   تفقد   ال حىت    تلقائيا   تتجمع الىت    اخلفية 

 إنتظار ىف    موقعه ىف    آل   صغرية   مجاعات   أو ،  فرادي   نستمر
  . منقذة؟   نبضة ىف    املرتعشة   البؤر   لتتجمع   الكامل   اإلهنيار 

 مبزيد   أنه   نتصور   ال حىت   -  أنفسنا   مع   أمانة  -  متاما   نتوقف
 أو !!)  الثقافية  ( الصالونات ىف    املتبادلة   الكلمات   من 
 إال   ليست وهى  ،  احلل   أهنا   نتصور   ، الة   هذه   مثل ىف    املنشورة 
  . األغلب؟ ىف    منظما   هربا 

  يدبره   قدر   للكون   ألنه   اللحظة  ىف   ونتعمق   شيء   آل ننسى 
  . ؟ " يرجحه   رب   لإلميان " و "  حيميها   نبض   وللحياة "

  . إجابة عندى    ليست

 )7(  

 حقيقة   نتصوره   ما   هذا ،  آلمات   جمرد   ليست   الة   هذه   لكن
  ). ليت   يا (

  .  ننتظرها   آنا  الىت   النقلة   ميثل   رمبا   العدد   وهذا

 بداية ىف    إليه   أشرت الذى  ،  اجلديد   الدم   ضخ   فبعد
 بكل . اإلنعاش   حجرة ىف  جترى  الىت    العملية   تلك ،  االفتتاحية 
على   ليحافظ   العدد   هذا   يظهر "  املرآزة   الرعاية  " إمكانيات 
 يقلل   أن   حياول   ذاته   الوقت وىف  ،  الة   لتاريخ   العامة   اخلطوط 
 ويشارآنا ،  األقسام   معامل   فتتحدد ،  قليال   قليال   سلبياهتا   من 
 انتقاء ىف    يشارآونا ،  مانعة   جامثة   وصاية   دون  -  االختصاص   أهل 
 اجلرعات   مستويات   وتتحدد ،  العامة   واإلبداعية   األدبية   املواد 
، العادي   القارىء   احتياجات إىل    فننزل   واملعلوماتية   العلمية 
: باب  ( الواجبة   التصحيحات   بعض   بسيطة   جديدة   أبواب ىف    لنعرض 
، العادى   القارئ :  خمتلفة   مستويات على  ،  والتصحيح   للتذآرة 
 جديدا   بابا   ونفتح ، ) إخل ...  العلمي   الباحث ،  املمارس   الطبيب 
 برسائل   العدد   هذا   بادئني  ( واملشاآل   التساؤالت على    للرد 
  ). استفسارات   من   شاؤوا   ما   إلرسال   القراء   داعني ،  قدمية 
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 املسائل   بعض   حول ،  متخيلة   أو ،  فعلية   حوارات   نعرض   آما
 القدمي   الباب   حتت   تندرج   أهنا   نعتقد   فيما   العامة   النفسية 
 . النفسية   األمية   حمو   باب ،  اإلستمرار   له   يكتب   مل الذى  

 مقتطف  " مثل أخرى     قدمية   أبواب على    حنافظ   أن   نعد   آذلك
 وأيضا ،  والرتاثية   املعاصرة   املعلومات   قراءة   بإعادة "  وموقف 
  ." وموال   مثل  " مثل   علينا   عزيزة   أبواب ىف    يسهم   من   بكل   نرحب 

 تكون   أن   رجحنا   فقد "  وأحوال   حاالت  " باب إىل    وبالنسبة
املرضى   آالم   من   دالة   عينات   عرض   مع ،  اختصارا   أآثر    احلاالت 
 حالة   ذآر    مع   أحيانا   تتبادل ،  املناسب   التعليق   مع   أساسا 
  . الفرصة   أتيحت   آلما   متوسطة   واحدة 

 الندوات   عن   مبسط   واف   موجز   بنشر   نلتزم   سوف   آذلك
، التطوري النفسى    الطب   مجعية  ( اجلمعية   تعقدها الىت    العلمية 
  . الثقافية   الندوات   وآذلك ، ) اجلماعي   والعمل 

 من   أآثر على    مفتوحا   يكون   فسوف "  النقد  " لباب   وبالنسبة
 وإعادة النقدى    التفكري هى    احلقيقية   ثروتنا   أن   فبما ،  حمور 
، العلمية   للنظريات   نقدا   ذلك   يشمل   أن   نأمل   فنحن ،  النظر 
 موقف   نم   نستلهم   وأن ،  العالجية   ولالجتاهات ،  األدبية   وللنصوص 
 ما ،  فشله   من   الرغم على  ، " الناقد  "  وآالمهم   النفسيني املرضى  
 حياتنا ىف    ينقرض   آاد الذى    التفكري   هذا   تنمية على    يعيننا 
الفكرى   النقد   جملة "هى    الة   أليست ،  املستويات   آل على  
  . ؟ " والثقايف والعلمى  واألدىب  

 :حلظة   آخر

، اجلزائر ىف  أخرى    مذحبة ، 1997 / 8 / 30  : السبت   مساء
 بطون   تعرت ،  ذحبوا ]  ونساء   وشيوخ   أطفال   منهم  [ مائتان 
 أنه   إال   حتم   دال    أمر   أنه   مع ،  شيئا   يفهم   أحد   وال ،  بعضهم 
 مصرع  1997 / 8 / 31:  األحد   صباح .  للفهم   قابل   غري   زال   ما 
 للموت .  اثنني   املصروعني   عدد   زاد   قد   ليكن ،  ودودي   ديانا 
 من   الغامر   الطوفان   هلذا    الداللة   أفهم   مل   ذلك   ومع ،  حرمة 
العرىب   العامل   ذلك ىف    مبا ،  أمجع   والعامل الربيطاىن    الشعب   مشاعر 

 ولكن ،  للحب   اخلاص   التقدير   أهو   الشباب؟ على    احلزن   أهو !!. 
، وأآثر )  شبابه على   ( نفسها   احلسرة   يستأهل   العامل ىف    شابا   آم 
، حبيبة   أو   خطيبة   له   تكن   مل   القدس ىف    نفسه   فجـر الذى    وهل 
  . عليه   حزنا   بعده   ماتت   ورمبا ،  وأرق   أمجل   رمبا 

 مذلة   لكل   فهل ،  آتاب   أجل   لكل ،  راجعون   إليه   وإنا   هللا   إنا
 ؟   هناية 

 تقول   األهرام ىف    إحصائية   نشرت  25/9/1997  يوم    ملحوظة ( 
 موت   عقب   إجنلرتا ىف   - رمسيا  -  االآتئاب   معدالت   زادت   قد   إنه 
 ما على    أم ،  ديانا على    حزن   هو    االآتئآب   هذا   فهل ،  ديانا 
 للجنازة   ما :" أنه   أم ،  قيم   اهتزاز   من   العامل   إليه   وصل 
  " ؟   حاله على  يبكى    هو   من   آل :  قال ،  حارة 

  :1997 / 9 / 29  الثالثاء   صباح
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 تفجري   حادث إىل    إشارة   دون   العدد   هذا   خيرج   أن   ميكن   ال
 مرعب   سخيف   حادث   وهو ،  التحرير   ميدان ىف    السياحية   احلافلة 
 علمية  ،  متاما   خطرية   قضايا   يثري   هو   الوقت   نفس وىف  ،  قذر 
  . قادم   عدد ىف    تفصيال   هلا   نعود   أن   نأمل ،  وقانونية 

 العدد   هذا

 إليها   اإلشارة   السابق   األبواب إىل    إضافة   العدد   اهذ   يشمل
 الشيخ   مع   منه   حملة حيكى    وهو    حمفوظ   جنيب   اجلليل   شيخنا   من   تفضال 
 ما ،  آخرين   عن   يكرره   أن   وعدنا الذى    األمر  ( أمحد   زآريا 
 الدينية   الدولة   عن   حبثا   مث  ،) عمره   اهللا   أطال  ،  الفرصة   أتيحت 
، منصور .  د   التحرير ىف    زميلنا أصوىل،    ثائر   يقدمه   واإلسالمية 
 الدين   عالقة   عن ،  برين   إريك   مع   متخيال   حوارا   يشمل   آما 
هى   نقدية   قراءة   من   األول   الفصل   وآذلك ،  والوجود   بالنفس 
 شاب   شاعر   يهدينا   آما ،  حمفوظ   جنيب    أصداء على    تتشكيال 
" املاسة  " قصيدة    جبوار   نضعها  ، جديدة   قصيدة )  اخلراط   إدوار (
 حماوالت   وتستمر ،  حقيقي   تكامل ىف    آملني   تيمور   أمحد   للدآتور 
  . قراءهتا   واجتهادات   طرق تنتهى    ال الىت  النفرى     مواقف   قراءة 

 :وختاما

 مقاومة   بعد -  بد   منه   ليس والذى  ،  بد   منه   ليس   مما   بد   ال
 مثل   مثلنا   باإلعالنات   نرحب   أن   هو  - عاما   عشرة   سبع   دامت 
 الفصل   وحنسن ،  االنتقاء   وحنسن  ،  الرتحيب   حنسن   أن   آملني ،  غرينا 
  . اإلعالن وحمتوى  ،  التحرير   مسئولية   نيب 

 هذه    بدأت الذى    الشعر    لبيت الثاىن    الشطر :  ملحوظة
 معناه   و ،  عرض   وتر   له   والقوس   : يقول   األول   بشطره    الفقرة 
 احلياة   بديهات   من   هذا   أن   ورغم ،  !!! الشيء   لزوم   الشيئ :  أن 
 إال   االستمرار   لزوم   اإلعالن   أن    نتبني   مل   أننا   إال    التاريخ   عرب 
   !!! ياه  ،  أخريا 

  . أ . ى
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    تستأهل   سألةفامل   إذن
 بظهور    العودة   وتواضع ،  الغيبة   طول   رغم   وصلنا   ما   هذا

     . املاضى   العدد 

 الة   لعودة   الكرمي التلقى    هذا على    التعليق   بدأت   قد   وآنت
 فاألمل   إذن  "  قائال   : االفتتاحية    هلذه األوىل    املسودة ىف    آاتبا 
   " اخلطر؟   أم   األمل   : أآرب   أيهما ،  موجود   اخلطر   لكن ،  موجود 

  من   اجلواب جاءىن  ،  امللغاة   االفتتاحية   أآمل   أن   وقبل
    . األقصر   آارثة 

  رمضان، واقرتاب   وحلول ،  األقصر   آارثة   بني   أنفسنا    وجدنا   وهكذا
 العدد؟   هذا ىف    نقول    االستمرار، فماذا   ميةوحت ،  الكتاب   معرض 

 :1967 نذير   من   أقل   ليس   نذير   األقصر   آارثة
  نشارك   أن   دورنا   من   وليس ،  هذه   الصعبة   ظروفنا ىف     رمضان   حل   وقد

على    تعود الىت    بفوائده   الصوم   تربر الىت    العلمية   غري الرشاوى    زفة ىف  
  وظيفته   عنه   ختلغ   أن  - نية   حبسن   ولو  -  فتكاد ،  األمراض   آل وتشفى    اجلسد 
إىل    حيتاج   ال فطرى    لدين جوهرى    ورآن   أساسية   عبادة   أنه   حيث   من األعلى  
  وهلذا ،  هعبادات   وأداء   باتباعه   الناس نغرى  حىت    وزائفة   حديثة   مربرات 
  مها   اللباد   عصام    . ود   منصور صبحى    أمحد    . د مقاىل    نعترب   فإننا 
  أن ينبغى    أو  -  تقوم الىت    العبادة   هذه   مبمارسة   املناسب   االحتفال 
  العام   طول   ألفناها الىت    الرتابة   آسر   بضرورة   التذآرة   بدور  -  تقوم 
ىف     البسيط   التغيري   هذا   أن   ونتصور ،  ممكنة   تغيريات على    باإلقدام   لكوذ 
الوعى    لتحريك   اخلاصة   داللته   له   اليومية   والشرب   األآل   عادات 
يأتى    رمضان   لكن ،  اعتدنا   ما   آل   من   التخلص على    بالقدرة   والتذآرة 
  ألخطائنا   التربير   سخف   و ،  الكسل   حالوة   إال   سمنار   فال   ويذهب 
  تربر   ال   باخللق ترتقى     أهنا   املفروض   بعبادة   نلصقها   إذ   واندفاعاتنا 
  آعبادة   بالعمل   االلتزام   أآثرفأآثرعن   رمضان ىف    نرتاجع   إننا   مث ،  اخلطأ 
  العمل   عن   توقف حىت    رمضان   غري ىف    نعمل   ناآ   وآأننا ،  وأساسية    دائمة 
  أنه إىل    ذلك   يشري   رمبا   بل ،  نـتغري   أن   دون   وسيذهب   رمضان يأتى  ،  فيه 
     . اهللا يرضى    مبا (!!)  أصال   نصوم   أن   دون   وصمناه   وذهب أتى  

  منه   يتبق   مل   إن   معناه   يفقد   اديك   هبيج   حفل   الكتاب   معرض   واقرتاب
  ندرى،    أن   دون   العادى ، ولو   لإلنسان اليومى،    الفعل   يغري   ما 
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 من   مفر   فال   ذلك   ومع األمل،    من   أآرب   اخلطر   أن   يبدو   : نعم
 من   الفائدة    . ذلك   غري   منلك   ال   ألننا   ، االستمرار   حتمية 
- وعجزا   اعرتافا  -  أهنا   إال ،  األغلب ىف    موجودة   صدورنا   مراراست 

     . اآلن   رؤيتنا   جمال   من   أبعد ، 

 الفعل   نواصل   أن   وإمنا ،  احلرآة   عن   نتوقف   أن   ليس   واحلل
 وطننا ىف  أخرى    لغة بأى    آخر   موقع أى  ىف    جهد بأى    مؤتنسني 
    . هذا   عصرنا هذا، ىف    عاملنا ىف  ،  ذاه 

 مفرداهتا   نعرف   بسيطة   حسابية   مسألة   ليس   التغيري   إن
،" احلسبة  " نتائج   صحة   من   تأآدنا   بعد   نطبقها   نذهب   مث ،  مسبقا 
 اإلحتاد ىف    الشيوعية   ودامت    لنجحت   آذلك   األمر   آان   لو   إذ 
 صاحب وعلى  ،  نظمها   وأعدل   مقوالهتا   أمجل   فما ،  وغريه السوفيىت،  
على   وعائدها   والتاريخ   اهللا على    ورزقه ،  يقوهلا   أن   الكلمة 
 آلمة  " تكون   أن   شريطة ، ،  األغلب ىف    يعرفهم   ال   الذين   الناس 
     . مشتعلة   وال ،  مضيئة   فقط   ليست "  فاعلة 

    . ذلك؟   يكون   فكيف
 يدري   شيء، من   آل   شيء، رغم   آل   نواصل

 بقدر   البلد   أصحاب   أننا   نصر   وحنن   العدد   هذا   نعد   فرحنا
 قد   آنا   أن   وبعد     . حتديدا   مسئوليتنا هى    املسئولية   أن   ما 
عمدا،   تراجعنا  -1997  األقصر  -  احلدث   هبذا   خاصا   ملفا   أفردنا 

 إلحداث    ال يكـفى،     حوله   نشر   ما   إن   : تقول   لنصيحة   استجابة
 الكتابة    حتل   ال عنه، حىت    احلديث   عن   نكف   أن يكفى    تغيري، وإمنا 
 ذاهل    . والتغيري   الفعل   حمل   والتحليل   والتفسري    والنشر 
 اخلراط   إدوارد   مع   أجريناه الذى    احلوار    بتقدمي   اآتفينا 
األقصر، ىف    حدث   ما   حول   جنمعه   آنآ   ملا   وطيبة   دالة    آعينة 

 العسكرية   واألنظمة   اخلوف   عن    مرتجم   مقال   مع   جنب إىل    جنبا
 اآلخرين   تاريخ   قراءة   أن   ذآرنالي   واخرتناه   زهران   سعد   ترمجه 
    . متاما   مساعد   أمر   أيضا   هو )  مثال   اجلنوبية   أمريكا (

 احلال   آان   مثلما  -  حدث   فيما   ليست  - تقديرنا ىف  - املصيبة   إن
 وقد .  إليه يؤدى    قد   وما ،  إليه أدى    فيما   وإمنا   -1967   سنة 
 وجهة   عرض   بقصد   القادم   العدد ىف    آله   اإلرهاب   ملف إىل    نعود 
 الناس   بني ،  واآلن   فعال، هنا   فعله   ميكن   ما   حيث   من   متكاملة   نظرنا 
 فـلتتحمل   أو ،  شاءت   إن   ومعها   احلكومة   مواجهة ىف  ،  وللناس 
 آخر   أنظر (    . الثمن   سندفع   الذين   حنن   أننا   مع   اهنيارها   مسئولية 
  ) االنتماء   وإشكالة   الدولة   هيبة   عن   حوار إىل    دعوة :  صفحة 

 ومن    الكتابة   ومن   الكلمات   من   أآرب   فعال   املسألة
 االحرتاف مبعىن    السياسة   ومن   : أقول   أآاد   بل   التربيرات 
 يرثها الىت   -  ثورة أى   -  الثورة   من   أآرب   ورمبا  السياسى، 
     . أهلها   دائما، غري   بل ،  غالبا   بل ،  عادة 

 احلد   نعرف   ال    أننا   أصال، مع   سياسية   ليست   الة   هذه   إن   مث
 الفعل   الناس، وبني   هم   املشارك، حامل   املواطن   فعل   بني   الفاصل 
 أن   حناول   ولن ،  احملرتف السياسى    العمل   املغري، وبني السياسى  
 نتصورها   آما   حياتنا   مسئولية   أنه   إال   نفعل   ما   نصنف 
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 . د  - لكم  -  لنا   مسريتنا، فيكتب   العدد   هذا ىف    ونواصل
، باآلخر   قةالعال   عن   إسالمية   نظر   وجهة   عن   منصور صبحى    أمحد 
  التاريخ   خارج   ليربالية   عن   .البدرى    حممد    لنا   ويكتب 
 صرخة   لكنها   نقيضية   تكون   تكاد   بلغة   للحرية   بدوره    فيصرخ 
 املتخيل   حواره   اللباد   عصام   يواصل   آما ،  حال أى  على    إفاقة 
  بدران   شبل    . د   ويبدأ ،  والنفس   اإلميان   عن   فروم   إريك   مع 
" رهاب  " حول   املزمنة   اإلشكالية   هلذه   يعرض   إذ    معنا   حضوره 
 جانبا   زهران   مجال    . د   يضيء   آما ،  املعطل الثقاىف    الغزو 
 أدوار   توجيه   واحتماالت   الدميقراطية   أوهام   لعبة   من   هاما 
    . الالمعارضة   لصاحل   اخلــفية   عارضةامل 

  واضحا   مفهوما    . . إبراهيم   احلميد   عبد حييى     . د    ويقدم
 فهو ،  سطحيا   نصحا   أو   حتليال   وليس نفسى،    عالج   هو   مما   نوع   عن 
 هو   ما   عن   الشائعة   التنويعات   من   مباشرة   وأآثر   أوضح    نوع 
  مصر، وفيه ىف    بعد    مألوف   غري   يقدمه الذى    والعالج نفسى،    عالج 
 حفز   مع   جنب إىل    جنبا   السليم   املنطق    وتنشيط   إحياء   يتضفر 
 الدرجة   وذاك   هذا   خالل   من   ليتحقق   املنطق   هلذا   ااملناسب   الدفع 
    النفسى   للتوازن    املناسبة 

 اعتدال  ( معنا   والنبض   للمشارآة القدامى    ضيوفنا   ويعود
    ). زرزور   أمحد  - زرد   سيد -  عثمان 

أصيلة،   إبداعية   إسهامات إىل    آثريا    نفتقر   زلنا   وما
    ". آذلك   ليس   ما  " مرة   ذات    أمسيناه   مما   وخاصة

 فحديث   : مدخل   آل   من   الناقدة   النفسية   التوعية   ونواصل
 نبض   عن   يتكلم   النفسية   األمية   وحمو ،  النكسة   منع   يتناول   اإلدمان 
 الرد   ومشاآل   استفسارات  "  باب   ويواصل ،  املعلومات   وآم   العقل 
 شكل ىف    عديدة   عمواضي   رؤوس   املرة   هذه   يقدم   وهو ، " القراء على  
، الدينية   الشباب   وتنشئة  , األجيال   بني   الصراع   عن بـرقى    حوار 
ىف   قراءة   إعادة   باب   غياب   عن   نعتذر    لكننا ،  املشاعر   وتقلب 
  . القادمة   األعداد ىف    تقدميه   نواصل   أن قدمي، على    مصطلح 

 عن    حالة   قراءة إىل    فباإلضافة   وأحوال   حاالت   باب   أما
 جتربة   خالله   من   نقدم   فإننا النـفسى    للمرض   اخلطري   البطئ   السري 
 عرض   وهى   التالية، أال   األعداد ىف     تتواصل   أن   نأمل ،  جديدة 
  خربة وهى  اجلمعى    العالج   ىف جيرى    مما   مباشرة   آعينة   عالجية   خربة 
  "  امليكرودراما  " هنا    أمسيناه   ما   أو ،  العالجية   األلعاب 

 هو   وهل ،  القلق   عن   مسائل   والتذآرة   التصحيح    باب   ويتناول  
 تطوع   وميزة   النفسى   الطبيب   مرض   عن   يتحدث   آما العصر،    مرض 
    . عليه   العالج   فرض   من   دائما   أفضل   ذلك   وهل    للعالج   املدمن 

 معنا   يدردش الذى    حمفوظ   جنيب   أصداء على    التقاسيم   ونواصل  
    ). أساسا   نويرة   فؤاد  ( نويرة   بأوالد   عالقته   عن   أيضا 

 إلينا   تصل   الكرمية   الرسائل   بدأت   للظهور   عودتنا    ومع
 نأمل ،  وردود   رسائل   هو   جديدا   بابا   هلا   فخصصنا ،  وتقومنا   تشجعنا 
  . الة   ظهور   منذ   القدمية   حبواراتنا   تذآرنا   جادة   آفاقا   يفتح   أن 
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،) أبريل  ( العدد   وهذا   يناير   عدد   مابني   حدثت   آثرية   أحداث
، عصره   يعيش   أن   يريد   ملن   ميكن   وال ،  خاصة / عامة   أحداث وهى  
 بني   يفصل   أن )  الة   هذه   مثل   يصدر   وهو :  مثال (،  حماوال   مشارآا 
 أن  - أمكن   ما -  حناول   فإننا   ولذلك ،  بسهولة   والعام   اصاخل 
  : ذلك   بعض   القارئ   يشارآنا 

 القاهرة   ملعرض   مواآبا ،  قليال   متأخرا   يناير   عدد   صدر ) 1 
 العدد   فنزل ، ) 1998  لسنة   الـثالثني   املعرض  (  للكتاب الدوىل  
 مث آامال،    شهرا   القراء   عن   واحتجب  - !! هكذا -  أوال   املعرض 
 فـلم آخر،    شهرا   القراء   عن   احتجب ذآره،    سريد ،  آخر   لظرف 
  . أسابيع   ثالثة   منذ   إال   الصحف   باعة   مع   ينزل 

: القارئ   سؤال على    نرد   أن   فعلينا األسباب،    آانت   ومهما
    ؟ '  جملة   ال  ' أو  - الظروف   آل   حتت  -  جملة هى    هل 

ىف   ينتظرها ،  بانتظام القراء،    متناول ىف    جملة   أهنا   إما
دورى   غري   آتاب   أهنا   وإما ،  فيجدها   عنها   ويبحث ،  معني   ميعاد 
   . والسالم 

  .  لةجم   جملتنا   وتستمر ،  يسهل   ربنا ،  جدا   عذرا

 سكرتري   الزميل   صحة   هبا   مرت   مبحنة تعاىل    اهللا   امتحننا ) 2 
 التجربة   هذه   خالل   ومن ،  وبه   بنا   اهللا   لطف   مث ،  التحرير 
 وبعض   البحتة   والصدفة   اهللا   بفضل   النهاية   السليمة ،  القاسية 
 نفس ىف    الفعل   عن   العاجز ،  املستكشف   املتابع الطىب    العلم 
 غموض إىل    انتبهنا أثناءه،    به   مررنا   ما   خالل   من ،  الوقت 
  . والتطبيب   والطب   الصحة   من   آثرية   مناطق 

 جمال ىف    حدثت   قد ،  ودالة   خطرية آثرية،    آثرية   أمورا   إن   مث ) 3 
  : الصحافة 

 منذ الصحافة،    إمسه   شيء   هناك   آان   منذ   ظاهرا   آان   ما   ظهر
 من   يعلم )  أمني   زيد أى    أو  ( أمني مصطفى    أو   أمني على    آان   أن 
 أن )  اخلريات   دالئل   نشرات   يصدر   أن   ال  (  الصحافة   ميارس   أن   يريد 
 باعتبار ،  رجال   عض   آلبا   أن   وليس ،  آلبا   عض   رجال   أن   خرب   يكتب 
 والصحافة   احلني   ذلك   منذ  !!!  تستأهل الىت    الصحافة هى    هذه   أن 
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 وال ،  اإلخراج   ورشاقة ،  الدهشة   وإثارة ،  النظر   جذب إىل    هتدف  
 أو ،  األداء   مصداقية   أو ،  الفكرة   جهامة على    بالضرورة   حترص 
 فما ، ) الكتابة   أو   األدب   وليس   الصحافة   نقول  ( القلم   ةرصان 
 السلطوية   اهلجمة   هذه   يربر الذى    اجلديد   ما   ؟   املوضوع ىف    اجلديد 
 وهات   واملاضوية؟   التقليدية   التيارات   آل   زفتها ىف    سارت الىت  
 هكذا   وتغيري ،  وإغالق ،  سجن   يا   هات   مث هتديد،    يا   وهات وعظ،    يا 
   . لصق   خبط 

 بل ،  صفراء   تكن   مل   أغلقت الىت    الصحيفة   أن   واملصيبة
-  لكنها ،  سوء   غري   من   بيضاء   تكن   مل   أهنا   صحيح ،  بيضاء 
 سةمدر   تصبح   آادت ،  مستعفية ،  بيضاء   شابة   آانت  - الدستور 
 حرا   منربا   آانت   لكنها ،  شباهبا   وتسرع   وأخطائها   عاميتها   رغم 
 يقرأون   آيف   خاصة   والشباب ،  الناس   تعلم   آادت ،  الكلمة مبعىن  
 يقرأون   آيف ،  الصحيفة   نفس ىف    مخيس   وسيد ،  القدوس   عبد   حممد 
 بل ،  وهكذا ،  الصحيفة   نفس ىف    أمني   أمحد   وحسني   آاظم   صافيناز 
، نفسها   الصحيفة   موقف   ضد رأى    نشر معىن    تعلمهم   آادت   إهنا 
 آانا   اللذين   املسيحيني   للمواطنـني   نشرته الذى  الرأى    مثل 
 مصر على   - وخيبها   اهللا   خيبهما  - شخصيا  - أمريكا   يستعديان 
 لتحميهما :  قال   ؟   ملاذا   قال :  أمريكا   يستعديان ،  شعباو   دولة 
، آيف؟   رأيت  !!!  احلكومة   ومن   املصريني   املسلمني   من   مصر   وأقباط 
 يكن   ومل ،  آتباه   ما   شريفا   يكن   ومل ،  قااله   ما   صحيحا   يكن   ومل 
 مسح   لـلحرية   الشباب   محاس   روعة   لكن ،  الدستور   صحيفة رأى    هذا 
 ليقوال ،  النشاز   الصوتني   هلذين   املساحة   هذه تعطى    أن   للدستور 

 بالفاآس   به   يرسال   أن   من   بدال ،  سخيف   لغط   هو   ما  - بلدمها ىف  -
 السلطة   أن   ولو ،  مصر   دون   ولبنان   وآندا   أمريكا ىف    لينشر 
- مؤاخذة   وال -  النشر   حلرية   الدور   هذا   حقيقة   من   باهلا   أخذت 
، احمللية   صحفنا ىف    الكالم   هذا   مثل   بنشر   شديدا   فرحا   لفرحت 
 السماح   مساحة   يثبت   رأسها على    تاجا   ذلك   والعتربت ،  هكذا 
هى   فها ،  األقليات   متارسها الىت  )  اهامشه   ال  ( احلرية   وحقيقة 
 فقط   ليس حتظى  الىت    األقلية   فيها   تعيش   آيف   تعلن   مصر 
، املنشور   بالكذب   هلا   يسمح   أيضا   ولكن ،  العادلة   باملعاملة 
هى   إسرائيل   دميقراطية   وشهادة   ؟ سيدى    يا   ماذا   تعمل   ولكن 
 عندهم   الرمسية   السلطة   حتاول   وأن   رابني   إسحق   فيها   يـقتل   أن 
، !!!)  صديق   بلد  ( آخر   بلد ىف    مشعل   خالد  - شخصيا -  تقتل   أن 
 مثل دميقراطيتنا،    هبا   يقيسون أخرى    مقاييس   فلنا   حنن   أما 
 ينصحوننا   وهم ،  معوناهتم   نصرف   آيف   هبا   يقيسون الىت    املقاييس 
، منا   خريا   هم   يعرفونه الذى    قدرنا على    الدميقراطية   منارس   أن 
بديع،   واجلو   ربيع   الدنيا   أن   صحفنا   آل   تنشر   أن :  ذلك   ومن 
،' قفل .. قفل .. قفل .. قفل  ' املواضيع   آل على    تقفل   أن وبالتاىل  
املواضيع،   آل على    تقفل   مل   ولكنها الدولة،    وقفلت   آان   وقد 
  .  غرياملواضيع على    قفلت   بل 

 أخبار ىف    الفتاح   عبد   مها   نشرته   قد   آانت   مقال   هناك
 األمم   قرارات   ينفذ   مل الذى    من   يتساءل   قارئ   من   وصلها   اليوم 
 بالقوة   الغري أراضى  على  استوىل  الذى    من ، ) إسرائيل :  جـ  ( املتحدة 
 عشرين حواىل    عدد   أن   بعد   املقال وانتهى  إخل،  )  إسرائيل :  جـ (
 هو   إسرائيل   عقاب   أن إىل  انتهى  إلسرائيل،    دولية   قانونية   خمالفة 
  . العرب   آرامة   ومتسح ،  ليبيا   ومن   ويعاق ،  العراق   أطفال   جيوع   أن 
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 تثري الىت    الصحف هى    ما :  مثل   أسئلة   تطرح   أن   ميكن :  وقياسا
والىت ،  بالدين   تتاجر والىت  ،  العورات تعرى  والىت  الغرائز،  
 زالت   ما وهى   ( وآيت   آذا   صحف   أهنا   اإلجابة وتأتى  األهل،    تسب 
   !!! الدستور   صحيفة   تغلق   أن :  بوالعقا )  تصدر 

 ؟   هذه على    جاءت هى    هل  !  ياهللا

 فيها   اعرتاض   ال   جديدة   ظاهرة فهى    الصحفيني   سجن   حكاية   أما
 ما   متهم   مبعاقبة   حكما   فأصدرت   احملاآم   رأته قانوىن    إجراء على  
 اقتنعت   قد   احملكمة   دامت   ما   ألحد   عصمة   فال ،  اقرتفه   خطأ   مقابل 
 قد ،  بشر   إال   القضاة   فما ،  آذلك   األمر   يكن   لو حىت  ،  آذلك   أنه 
 من   بقطعة   اآلخر على    ألحدهم  - القصد   سالمة مبنتهى   -  حيكمون 
 عقيدة   هو   فاملهم  ، والسالم   الصالة   عليه   اهللا   رسول   وصدق ،  النار 
 ميلك   ال الذى    القانون   تطبيق ىف    يقينه إىل    واطمئنانه القاضى،  
القاضى،   دون   اجلانبني على    هنا   والعيب ،  ألفاظه   عن   حييد   أن 
 أن   يستطع   ومل ،  القانون   يقرأ   مل الذى  الصحفى    هو   األول   اجلانب 
أىب   دون -  مالك   قاله   ما   املسبوب ىف    فيقول   قلمه   مجاح   يكبح 
 حاذق صحفى  وأى  ،  القانون   يطاله   أن   دون ،  اخلمر ىف   -  حنيفة 
 ودون والده،    سب   وال ،  إمسه   ذآر   دون   األرض   خبصمه   ميسح   أن   ميكن 
 مل   صحفيا   أن   حدث   فإذا ،  عليه   مدسوسة   بوثيقة   يستشهد   أن 
 سوف   أحد   فال ،  فاندب ،  النصاحة   هذه   مبثل   يكن   ومل   باله   يأخذ 
 ليس والقاضى  بالك،  باىل  الذى  حيمى    ال   والقانون ،  عليه يسمى  
  . يديه   بني الذى    القانون   إال   يطبق   ال   وهو ،  مشرعا 

 يسمح الذى    القانون   نص ىف    هو األصلى    فالعيب   إذن
 جرائم ىف  حىت    أو الرأى،    جرائم ىف    للحرية   املانعة   بالعقوبة 
 لكن ،  يعدل   أن ينبغى  الذى    هو   القانون   وهذا الصحفى،    السب 
 أقول   وال ،  الشعب   جملس   مهمة هى    وإمنا القاضى،    مهمة   ليست   هذه 
ىل   سلم  ' آمبورة   لسان على    حسني ومصطفى    رجب   أمحد   مثل 
 ومشاغله ،  طويله   حباله   الشعب   جملس   إن   أقول   وإمنا ، ' عاحملمول 
 إطالق   مت   قد   يكون   سوف ،  القانون   هذا   مثل   يعدل وحىت  ،  آثرية 
 املرة   هذه '  نكلة   أبو 'ىف    ذهبوا   الذين   الصحفيني   املتهمني   سراح 
- القانون   حدود ىف   -فجائى    مبرض   أصيبوا   قد   بأهنم   علما   هذا (
ىف   وليس املستشفى  ىف    العقوبة   مدة   بقضاء  - غريهم   دون -  هلم   مسح 
 لكن ،  للحق   جئت   إن   رمسية   أوراق ىف    تزوير   هذا   أن   مع ،  السجن 
   !!). بالقانون   آله 

  . بالقانون   إال   قوة   وال   حول   وال

 ال الىت    األمور فهى  ،  هللا   إال   فيه   قوة   وال   حول   ال الذى    أما
 السلطات وعلى  والظاملني،    الظلم على    الدعوات   إال   إزاءها   منلك 
العاملى   النظام وعلى  ،  طبعا   فاسو   رآينابو ىف  ،  الغامشة 
، نتانياهو   البيه وعلى  ،  آلينتون   احلليوة وعلى  ،  اجلديد 
 لكل   ويستجيب   بنا وتعاىل    سبحانه   اهللا   يرأف   أن احلقيقى    واخلوف 
 يلتسني   مسرت   ؟   ذلك   بعد   العامل   يسري   سوف   من   إذ ،  الدعوات   هذه 
   !! ؟   الرمحن   عبد   عمر   الشيخ   الدآتور   أم   ؟ 

 يرصدنا   جهازا   التكنولوجيون   خيرتع   أن   اخلوف   آل   اخلوف   إن   مث  
 ضمرينا ىف    آنا   لو حىت  ،  سبحانه   اهللا إىل    دعواتنا   نوجه   وحنن 
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 هبا   تنطق   مل   ول حىت  ،  حرفيا   الدعوة   تستجاب   أن نتمىن    ال
 بنا   وإذا ،  حقا   املظلومني   دعوات ىف    احلال   هو   مثلما   غريقلوبنا 
 التكنولوجيا   علينا   سجلت   وقد احملاآم،    ساحة ىف    أنفسنا   جند 
 باإلضافة ،  نيتنا   سوء ،  اجلديد العاملى    النظام   صنع احلديثة،  
 املعلومات   عصر ىف    نعيش   ألسنا ،  الدعاء ىف    صاإلخال   عدم إىل  
  ! بالقانون   وآله   ؟   الدميقراطية   وأنياب   وخمالب   والشفافية 

 ما على  -'  قمر   يا   ليل   يا   آه  ' مسرحية ىف    سرور   جنيب   يقول
  : ست   واحدة   خياطل شرطى    لسان على  - أذآر 

  ) الشرطي   فيضيف ،  الست   فـتسكت (           ست   يا   وعممن   الكالم

  ) بيدها   مشيحة   الست   له   فتقول (         ست   يا   ممنوع   والسكات

  ) نعم   أن   فورا الشرطى    فريد (           ؟ ؟   آمان   ممنوع   السكات

  !! آالم   مشروع   السكات                   آمان،   ممنوع   السكات

ىف   املثبتة   النوايا على    الناس   حياآم   قانون   يصدر   أن وإىل 
 وال ،  الرضا   سكات   ليس   أنه   ثبت   إن   السكات وعلى  ،  الضمري   شاشة 
 دعونا   ذلك   حيدث   أن إىل  ،  ما   لكالم   حتضري   سكات   وإمنا ،  املوت   سكات 
  ) جدا األدب،    بكل :  نكرر  ( األدب   بكل   العدد   هذا   نصدر 

 العرض   دور إىل    خرج الثالثة،    الشهور   هذه   وخالل ) 3 
 وإسرائيل   أمريكا   لعبت )  آارتون (آاريكاتريى    فيلم   السياسية 
 موقفا   العرب   ووقف ، )1998  موديل  (  والفأر   القط   لعبة   فيه 
 وقال يعىن،    قال ،  املنبهرة   الفرجة   مع   ذلك   حيسنون   وهم حمتجا،  
 ليس :  آخرون   وقال ، ) آده   عيب (،  آذا   عيب :  شجاعة   بكل   بعضهم 
الرتجى،   غري والتمىن  (ومتىن  ثالث،    فريق   وزام ، )  آده   مش  ( آذلك 
 النصح   أن   مع  ( ناصحا   رابع   فريق   صاحو ،  آذلك   األمر   يكون   أال 
 فريق وانربى  ، ' أحسن   الطيب ':  أنه )  بالضرورة   صياح   فيه   ليس 
 أمريكا   الكل   وست   حسني   صدام   بني حىت  :  خري   الصلح   أن   يؤآد   رابع 
 فقد العرب،    من تبقى    من   أما ،  لبعضها   الناس   ؟   ال   ومل شخصيا،  
 نص   يوجد   ال  ( حاجبيه   ورفع ، ) زائم على    لوم   ال   ألنه  (  زام 
 بصوت  - زام   أن   بعد -  وقال ، ) ذلك   ضد أمىن    جملس   قرار   أو قانوىن  
 مبا   مستمع   آل   يسمعه   صوت ،  باخلفيض   هو   وال بالعاىل،    هو   ال رصني،  
 يــــا  '  حاسدوه   وهلك ،  فوه   فض   ال   قال ،  يشاء   ملا   شاءي 
العاملى   النظام   من   موقفك   حبسب   تفهمها   أن   وعليك ، !!!!!' خرب 
ومدى   املعونة   من   نصيبك   حسب :  أآثر   علمية   بطريقة   أو ،  اجلديد 
  !!'  السوق   ياسةس ': املسمى   اجلديد   بالدين   إميانك 

 واآلراء   األحكام   توزيع ىف    نتانياهو   السيد ويتمادى  ) 4 
 آلما   شعبيته   وتزداد ،  منه   يقرتب   من   آل على    والتقديرات 
 آلينتون   شعبية   فيها   تزداد الىت    النسبة   بنفس   وقاحة   ازداد 
 حارسه النىب    إسم (،  هن الالتى    للفتيات   بصبصة   ازداد   آلما 
 نتانياهو   األخ   فيقول ، ) لشبابه   حيميه   ربنا !!!  جينن وضامنه،  
 هو   الشريف فتحى    قاتل   أن   اآتشفت   أنك   برافو   عرفات   للرئيس 
 ما   أنه   يضيف   بل ، ' برافو ' الـ   هبذه يكتفى    وال ،  أهله   بني   من 
، هكذا   العملة   هذه   تعمل   أن   استطعت   قد - عرفات   سيد   يا  - دمت 
    اإلسرائيليني   آل حتمى    أن   وتستطيع )  أروبة  ( متام   رئيس   فأنت 
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على   إسرائيل   حكومة   قدرة   من   أآرب   بدرجة   حتميهم ،  قادر   بقدرة
 إن   بل ،  االغتيال   نم   رابني   إسحاق   الراحل   رئيسها   محاية 
 ضد انتقامى    حادث أى    أن   عرفات   الرئيس   يهدد   آلينتون 
 تكلم   طبعا شيء،    لكل   املطاف   خامتة   مبثابة   يكون   سوف   إسرائيل 
 ليس ،  ذاته ىف    هدفا   تسيريها   أصبح الىت  ،  السالم   مسرية   تقفيل   عن 
 وال   الكرامة   وال ،  األرض   املهم   وليس ،  أين إىل    هاتسيري   املهم 
 وال ، ... ال ، ... وال ،  الدولة   إقامة   وال ،  احلرية   وال التحدى،  

   !! وخالص   تسيريها   املهم ...

 يصدر   أن   ميكن   املنطق   بنفس ،  أنه   تصورت   وبالقياس
 بأنه   مبارك   رئيسنا على    حكما ،  األمن   سجمل حىت    أو ،  نتانياهو 
، األقصر   حادث   مينع   أن   يستطع   مل   ألنه   إسرائيل   محاية ىف    هتاون 
 ضد   آخر   قرارا  - باملرة   األمن   وجملس  -  نتانياهو   يصدر   قد   آما 
 عن   غريهم   أو   أنفسهم   آف ىف    هتاونوا   أهنم   باعتبار   اجلزائر   حكام 
 أمن   يهددان   اجلزائر   وجمازر ،  األقصر   حادث   مثل   ألن ،  اازر   وقف 
 ما   ألنه :  نتانياهو   لسان على    لكم   أقول   ؟   آيف   قيل ،  إسرائيل 
 نيوب   بينهم   بل األجانب،    السائحني   ضد   الوحشية   هبذه   العرب   دام 
، ... إسرائيل   من   اقرتبوا   لو   حال   فإيش ،  البعض   بعضهم 
 فاألمن باإلسرائيليني،    الوحوش   هؤالء   سيفعل   ماذا   تصوروا 
   . إخل ..... الذرة   والذرة ،  الذل   والذل ،  األمن 

 نتانياهو   من   التصرف   هذا   يعجبها   ال الكربى    وأمريكا
 ال   وأهنا ،  الكيل   هبا   فاض   قد   أنه   شجاعة   بكل   تعلن فهى  ،  اطبع 
 آل   من   الفلسطنيني   جردت   أن   بعد   وأهنا ،  موقفا   تتخذ   أن   بد 
 استقالل   وإمكانيات   التسلح   مصادر   آل   من   العرب   وجردت ،  شيء 
 بالكرامة   التمتع   حق   عن   ضالف (الذاتى،    أوالتسيري ،  القرار 
 دولة   إسرائيل   تظل   أن   تعهدت   أن   وبعد ، ) اهلوية حىت    أو 
 آل   وتدريب   تسليح   يفوق   مبا ،  النخاع حىت    ومسلحة ،  نووية 
-  إسرائيل   دامت   وما ،  هذا   آل   بعد ،  جمتمعني   العرب 
ضرورى يعىن  ،  إذن   البد   فأمريكا  - العناد   هبذا   والفلسطينيني 
، واحدة   مرة   هكذا ،  اقرتاحاهتا   تفاصيل   عن   تكشف   سوف ،  جدا 
 عنها   ترتاجع   أن   تطيق   تعد   مل   ألهنا ،  عنها   ترتاجع   أن   قبل   وذلك 
   !! هذا   من   وآالم وقوية،  آبرية،    دولة   أهنا   باعتبار   السر ىف  

، ، الصحفيني   ويسجنون عندنا،    الصحف   يغلقون   ذلك   وبعد
   !! شابه   وما ،  الشعب   جملس   ويفوض ،  املعونات   وتستمر 

   !!! ياهللا

إىل   أقرب   أخبار   وتأتينا ،  عاملية أخرى    أحداث   وحتدث ) 5 
 االهنيار   من   اليابان   آلينتون   حيذر   أن   مثل   النوادر 
) اليابان على  ( عليها   أن )  واهللا أى   ( ينبهها   وهو االقتصادى،  
 النمور   باهنيارات   تلحق   ال حىت  االقتصادى    أداءها   حتسن   أن 
: األغلب ىف    الة   هذه   قارئ   ومثل مثلى،    واحد   ويقول األسيوية،  
  !!!  خريا   لعله 

، تشرينومردين   وزارة  -  الروح ىف    يطالع   وهو -  يلتسن   ويقيل
، الوزارة   بتشكيل )  عاما  35( آرنيكو سريجى    الشاب   ويكلف 
  ). السطور   هذه   آتابة حىت   ( مرتني الروسى    الربملان   ويرفضه 
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آرباستشى   حسني   غالم   إيران ىف    القضائية   السلطة   وتعتقل
  .  عنه   تفرج   مث نفسه،  خامتى    حممد   تعتقل   وآأهنا طهران،    عمدة 

إىل   وتنبه   تنتبه   أن   آمجلتنا   جملة   من   األخبار   هذه   وحتتاج
 فيه   نعيش الذى    العامل   نوع 

 ؟   ذلك   غري   منلك   وهل ،  أآثر   ال

 يستمر ،  الفائتة   أشهر   ثالثةال   نفس الوقت،    نفس ىف    لكن ) 6 
، اإلنتاج ىف    سوريا   وتستمر ،  ذاته   بناء   إعادة ىف    لبنان 
، وبالعكس   مصر   من   السودان   وتقرتب ،  اليمن ىف    البرتول   ويتفجر 
اإليراىن السينمائى    اإلنتاج   ويواصل ،  اجلنادرية   مؤمتر   وينعقد 
 اإلخراج ىف    متميزة   مدرسةإيرانية   وتتأآد ،  تفوقهو   إبداعاته 
 من   حممد   ويعود ،  الكلمة معىن    بكل   مدرسة السينمائى،  
) تدق   ال طارق،  وأى  ،  حممد أى  (،  أمريكا   من   وطارق ،  نيوزيالندا 
 مها  - مثال -  والسودان   مصر   وأن ،  خمتلفون   أننا   تبينا   وقد 
 عبد   أنور   ويكتب ،  فعال ،  تكامال   لو   وآه ،  مييزمها   ما   هلما   قطران 
، اجلديد العاملى    النظام يسمى    ما   بتهافت   إيانا   مذآرا   امللك 
 اهنيار   هو السوفيىت    االحتاد   اهنيار   من   املستفاد   الدرس   وأن 
 الدآتور   الرفيق   أفكار يعرض،    مث أآثر،    ال السوفيىت،    االحتاد 
السوفيىت، الشيوعى    للحزب   املرآزية   اللجنة   رئيس   زيوجانوف 
 تضم   جديدة   بتوليفة حيلم،    أو امللك،    عبد   الدآتور ويأمل،  
على   أو ،  مناسبا   بديال   لتصبح  - مثال - وإيران   والصني   روسيا 
 له   ونقول العامل،  ىف    األحداث   مسرح على    معقوال   حماورا   لاألق 
، يكره   أحد   ال أنور،    عم   يا   السماء   لباب   قلمك   من :  فرحني 
 ؟   آيف   لنا   قل   ولكن 

 املزمنة   اهللا   حزب   مزمزة   مثرة   قطف   من   نقرتب   هذا   آل   من   وأهم
 إسرائيل   تضطر   إذ اإلسرائيليني،    والضباط   اجلنود   اتحضر ىف  
 عشرين   الرف على    رآنته الذى   425  القرار   تطبيق   ضرورة   إلعالن 
 تطبيق على    العزم   عقدت   مرة   ألول   أهنا   تعلن الىت  وهى  عاما،  
 يكون   أن   بد   ال   نولك قدره،    لة   جبال   األمن   لس   ما   قرار 
 تريد   وأهنا ،  بطل   ال   أخاك   مكره   أنه   تقل   ومل ،  بشروط   التطبيق 
 ثياب   لسواد   ولكن ،  األمن   جملس   عيون   لسواد   ليس   القرار   تطبيق 
 وتتمحك ، . لبنان   جنوب ىف  القتلى    واجلنود   الضباط على    احلداد 
 يريدون   آانوا   إن   أهنم   اهللا   حزب   ممثل   عليهم   يرد   و ،  يلإسرائ 
) تعبريه   نص   هو   هذا ('  السطر   أول   نقطة '،  فلينسحبوا   االنسحاب 

 ما ' : قائال العرىب  / املصري   الشارع   عنه   عرب الذى    املوقف   وهو ، 
  '  !! حايشهم   حد   ينسحبوا 

 السابعة   للمرة   فنقول ،  داللة   آل   من   أآرب   هنا عىن وامل
  :  أنه   الثانية   واملائة األوىل    األلف   بعد   والعشرين 

حىت   نتوقف   وال اهللا،    حزب   مثل   احلرب   نعلن   أن   األوان   آن   أما
 ؟   هم   ينتهون   أو حنن،  ننتهى  

  : نقول   فدعونا ،  هكذا   هذا   يعجبكم   مل   فإذا

 العامل   الحتالل   وندعوهم   االستسالم   نعلن   أن   األوان   آن   أما   
    مزمز   آما   فيهم   منزمز   أن   ميكن حىت   - استثناء   دون -  آله العرىب  
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 أفضل   أن   يبدو   إذ   هناية؟   ال   ما إىل  ،  واحدا   واحدا   اهللا   حزب
 صريح   الحتالل   نستدرجه   أن   هو   االستعمار على    للقضاء   قةطري 
 وها ،  استثناء   دون   التاريخ   علمنا   هكذا ، ) األجر   مدفوع   غري (
 ال الذى  ،  الغابة   قانون معىن    آلينتون   يعلم   مانديال   نلسون   هو 
 يعلمه   وأيضا ،  البيض   ادةالس   وإمنا   السود   األفارقة   يستعمله 
، وإيران   ليبيا   مع : أفريقى   أسود   من   الوفاء   قانون معىن  
 .  مثال 

 اإلنسان   جملة   ليست   وآأهنا االفتتاحية،    انتهت   املهم
 اإلنسان   يكون   أن   ميكن   ال   أنه   نتذآر   دعونا   ولكن ،  والتطور 
أى   ومع ،  يعيش   عصر أى  ىف  يعى    أن   دون   يتطور   أن   أو ،  إنسانا 
 ولكنها سياسية،    جملة   ليست   هذه   أن   صحيح   ؟   يتعامل   ناس 
 فنـتذآر  -  مجاعتنا - اجلماعة ىف    تصب   إذ   الفردية   املسئولية 
 الصحة   قواعد   طأبس   إن ،  هكذا   فنرمسه هو،    آما   هو   مبا   الواقع 
 من   فإن   ولذا ،  الواقع   مع املوضوعى    التعامل   حذق هى    النفسية 
 العدد   بني يعىن  ،  واحلني   احلني   بني   نعرض   أن   إذن   واجباتنا   أهم 
 ؟   آذلك   أليس اجلارى،    الواقع ىف    نظرنا   وجهة والعدد،  

 العدد   هذا

 ميثل   مما   أآثر   القدمي   ميثل  - أيضا -  العدد   هذا   زال   ما
 لكن ،  استقرت   اجلديدة   األبواب   أن   صحيح ،  املأمول   التطور 
على   اإلصرار   من   نيأس   وال ،  غالبا   زال   ما   الواحد   الصوت 
 عجلة ىف    لسنا   ولكننا ،  والتنوع   والتوسع   النقلة   ضرورة 
  . حال   آل على    مهرولة 

 منذ   اجلديد   بالتنظيم   نلتزم   أن   العدد   هذا ىف    حاولنا   وقد
 أن   آيف   نرصد   أن   لنا   حيق   أنه   إال ،  الظهور ىف    لالنتظام   عودتنا 
 اإلبداع   وهذا   الشجاعة   هبذه   منصور صبحى    أمحد   الدآتور   حضور 
 هذه   أن   من   الرغم فعلى  ،  فعال   جديدا   بعدا   الة أعطى    قد 
 إال ،  والسياسية   الدينية   شكاالت   لإل   مباشرة   تتعرض   ال   الة 
 صميم   من   هو   والسياسة   للدين   تناول   آل   أن   جند   أننا 
 ألنه   ولكن ،  ذاك   أو   هذا ىف    صلالف   القول إىل    لنصل   ال ،  رسالتنا 
 القضيتني   هاتني   تناول   فإن ،  التطور هى    رسالتنا   آانت   إذا 
 منصور   الدآتور   وحيضر املبدئى،    موقفنا   أصول   من   مها   احملوريتني 
إىل ،  وبإسالمنا ،  بنا أدى  الذى    بالتاريخ   ليذآرنا   املرة   هذه 
  . وخيزي حيزن،    مما   تعرفون   آما   نكون   أن ،  حنن   لسنا   نكون   أن 

 وهو ، '  التطرف  ' مصطلح   قراءة   ونعيد فرصة،    وننتهزها
، والكرة ،  والسياسة ،  الدين ىف  ،  جمال   من   أآثر ىف    حاضر   مصطلح 
إىل   االنسياق   عدم   ضرورة إىل    ننبه   أن   وحناول ،  ذلك   وغري   واجلنون 
 والتشنج   للتعصب   مرادفا   أصبح الذى    املصطلح   هذا   عن   يشاع   ما 
  . حق   وجه   بغري 

ىف  - والتصحيح   التذآرة   باب ىف  -  النظر   نعيد   أن   حناول   مث
 آما   ةالنفسي   العالجات   لكل   آأساس النفسى    التفريغ   مفهوم 
 آشف ىف    نساهم   أن  - بقدراإلمكان -  حناول   آما ،  العامة   يتصور 
 تقول ،  الطب   ممارسة   سوء   بسبب الناس،    بني   شاعت   خبيثة   خدعة 
    يتم ،  عام   ختدير   حتت جترى    طبية   إجراءات   أو   عملية   هناك   إن 
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 (!!) استبداله   أو ،  املدمن   دم   غسيل   هبا   أو   معها   أو   فيها
، عرفة   وقفة   من   التائب   رجعة   مثل   أمه   ولدته   آما   فريجع 
 ؟   يصح   هذا   وهل   ؟   صحيح   هذا   فهل ،،  العظيم   اهللا   ونستغفر 
 ؟   ذلك ىف    واألهل املرضى    ومامسئولية 

 حاالت  ' باب ىف   -  آثرية   لظروف  - العدد   هذا ىف  ونكتفى 
 من   خناف مدى  أى  إىل    تظهر   جديدة   عالجية   لعبة   بعرض '  وأحوال 
 ولعل ،  ' اخليبة   حق  ' اللعبة   هذه ىف  مسى  الذى  الطبيعى    ضعفنا 
 له   حيق مدى  أى  إىل  :  يتساءل   منا   واحد   آل   جيعل   هنا   عرضناه   ما 
 وآذب مغرورة،    قوة   ادعاء   من   بدال   احلق   هبذا   يتمتع   نأ 
  . متواصل 

 القصرية   قصائده بإحدى   - آرم   بكل -  اخلراط   إدوار   وخيتصنا
 إبداعه ىف    حتل الىت    الذاتية   سريته   فتحضر ،  الثائر   املقال 
 حفظه ،  باستمرار   نفسه   تأليف   يعيد   به وآأىن  ،  أبدا   متجددة 
  . وشبابا   وأآثرعافية   هكذا   اهللا 

 املوسوعية   أحلانه   بأحد   تيمور   أمحد .  د   علينا   يبخل   وال
 مساحتنا   من   يوسعون   الناس   هؤالء   أن   فنشعر ،  اجلديدة 
  . اجلميل   التنوع   هبذا   املتواضعة 

 ما   أو ،  الشعر   قصائد   ملفـت   ازدحام  ىف   علينا   وتتوافد
 أو   القصرية   القصة   من   بكثري   أآثر ،  آذلك   أهنا   أصحاهبا   يعتقد 
 غري   اإلفراط   هذا   داللة   عن   ونتساءل   فنتعجب النقدى،  الرأى  
  . محاس   دون   رتيس   ما   خنتار   أن   ونعد هكذا،    الشعر   قول ىف    املفهوم 

 فنعيد ،  تقصرينا   لنا   يغفر   لعله   مسبوق   غري   عمال   نعمل   مث
الباقى   عبد   مسري   و زرزور،    أمحد   الشاعرين   من   لكل   قصيدتني   نشر 
 أخطاء   من   هبما   ورد   ما   آان   فقد ،  يساحمونا حىت  العتىب    وهلما 
 عتاب   لننشر   فرصة   وننتهزها ،  يغتفر   أن   من   ربأآ ،  مطبعية 
 ديوان   عن   نقدية   حملات   نذآر   الوقت   نفس وىف  زرزور،    الصديق 
  .  ' الفزلكة   سبيل على    شكشكة  ' هو الباقى    عبد   لسمري   جديد 

 أهنا   ويبدو ،  حمفوظ   جنيب   أصداء على    التشكيالت   وتستمر
 جنيب   أستاذنا   حديث   ويستمر ،  األقل على    آخر   عددا   ستحتاج 
 بريم   عن   املرة   هذه   فيحدثنا   جيله   و   صحبته   عن حمفوط،  
  . التونسي 

 يرسلوا   أن   القراء   من   فيها   طلبنا الىت    لدعوتنا   ويستجيب
 الدولة   هيبة   تأآيد ىف    تساعد   أن   ميكن   عملية   باقرتاحات   إلينا 
 أغلب   أن   نعرتف   أن   بد   ال   آان   وإن ،  ملصر   االنتماء   وتدعيم 
 بنشر   العدد   هذا ىف  ونكتفى  شخصى،    التصال   نتيجة   آانت   الردود 
 من   دعا الذى  الرخاوى    حملمد ، ) حاملة   رمبا   بل  ( آملة   مسامهة 
 واقرتاحات   جادة   مبناقشة   نلحقه   مث ،  املسئولية   ليشارآنا   غربته 
ىف   وردت   لتساؤالت الشاىف    عبد   حامد   أمين   أرسلها   حلما   أآثر 
 حريتنا على    يردان   والرأيان املاضى،    قبل   العدد   افتتاحية 
 ما   بقية   جنمع   أن  - وعد   دون -  دمقا   عدد ىف    ونأمل ،  اإلجيابية 
 إشكالة ' و '  الدولة   هيبة  ' مسألة   عن   ردود   من   جاءنا 
 .  ذلك   يستأهل   وتنوعا   عددا   بلغت   ما   إذا '  االنتماء 
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 ؟ األمر   وماهو   األمر؟   يهمه الذى    هذا    ومن ... 

 )1(  
 مل   آنا   وإن ،  الصدور   نواصل   أوالء   ها حنن   مث )........ أ ( 

 وال ،  منتظم   بشكل " األمر   يهمه   من " متناول ىف    بعد   نعد 
 أنفسنا   بتصحيح   واعدين ،  االعتذار   فوجب ،  زنمتوا   بانتشار 
  .  فأآثر   أآثر   تدرجييا 

   . احملاولة   نواصل
"األمر   يهمه" الذى    هذا   فمن ،  واإليضاح   االستيضاح   ونعاود

 يئن   أمل   ونتساءل   ؟ به   يهتم   عمن   نبحث الذى    هذا   أمر وأى  ،  ؟ 
 ما   نرتك   وأن ،  هيتنا   ما   تفاصيل ىف    التفحري   عن   نكف   أن   األوان 
 هذا   آل   وملاذا ،  هويتنا   حتديد ىف    عنا   ينوب   حناول   وما   نكتب 
    ؟   اللـحوح   التكرار 

  : تردد   دون   اإلجابة   وتأتينا
 أن   خناف ،  نصدر   نناأل   نصدر   أن   خناف ،  نسرق   أن   خناف   حنن ،  نعم

 للصحافة األعلى    الس   من   تصريح   عندنا   أن   رد   الصدور   نواصل 
  . نصدر   أال   خسارة   ألنه ،  نصدر   أن 

ىف ،  التكرار   منل   وال ،  نكرر ،  احلذر   اخلوف   هذا   آل   واقع   ومن
  :  نتبني   أن   حماولة 

 ؟   يهمه   من   به   يهتم   أن   نرجو الذى    األمر   هذا   هو   ما  

 الرابعة   املائة   بعد   والثمانني   السابعة   للمرة -  األمر
 حماولة   هو ،  نعيشها الىت    احلضارية   الورطة   هو  - !!! مثال   دائرة 
إىل   ليطمئن   الفرد   دور ىف    النفخ   هو ،  شئ   آل   رغم   األمل   جتديد 
 وهم على    االقتصار على    التغلب   حماولة   هو ،  إليه   مجاعته   حاجة 
 جذب   حماولة   هو ،  يربره   ما   له   أن   بدا   مهما الفردى،    احلل 
على ،  مشرتك   توجه   هلا   مجاعات   لتكوين   موقع   آل   من   األفراد 
 بعينه   حزب إىل  تنتمى  والهى  ،  ثابت   لون   هلا   ليس   هأن   من   الرغم 
  . واحدة   أيديوجيا   وال ، ) أصال؟   أحزاب   مثة   هل (

 و ،  معناها   للكلمات   يعود   أن على    عنيد   إصرار   هو" األمر" 
 أن ى عل   التنبيه   هو ،  وتكونه ،  تقوله   أن   تريد   فيما   توظف   أن 
  . ذاته ىف    هدفا   ليس   بالرموز   الصفحات   ملء 
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 يقوم ،  للحشرات   مبيد   عن   سخيف   إعالن   التليفزيون ىف    يوجد
 أن   دالة   إشارات   بيديه   يشري ،  وأبيض   مسني ،  آاخلواجة   إنسان   به 
، ويتسرب ،  يتسرب  :  إذ   الصراصري   يقتل   إمنا   املبيد   هذا 
،.... و ،  ويغوص ،  ويغوص ،  وينتشر ،  وينتشر ،  وينتشر ،  ويتسرب 
 أو ،  أرضا   مطروحة وهى  )  أخري   حشرات   ورمبا  ( تظهرالصرارير   مث 
 قد   عندنا   الكلمات   أن   أحيانا   فأتصور ،  خمدرة   أو ،  مقتولة 
 وتتسرب ،  وتنتشر ،  شروتنت ،  تنتشر  :  املبيد   هذا   مثل   أصبحت 
 وتدفع ،  ونتفاوض ،  ونتفاوض ،  ونتفاوض ،  وتتسرب ،  وتتسرب 
، ونستمر ،  ونستمر ،  وندفع ،  وتدفع ،  السالم   مبسرية   وندفع 
 تكتمل   أن   من   بدل   فجأة   مث ،  وتتسرب   وتتسرب ،  وننتشر ،  وننتشر 
 احلشرات   أبادت   قد   هذه   آلماتنا   نأ   فأتصور خياىل  ىف    الصورة 
 أننا  - خيايل ىف  -إنىن    أجد   إذا ،  دماءنا   املاصة ،  بوعينا   احمليطة 
  . املخدرة   أو ،  املقتولة   أو ،  املطروحة   احلشرات   حنن 

 اإلعالن   هذا   أثر   طرد   أحاول   وأنا   عنف   بكل رأسى    وأهز
 اخليال   هذا   مواجهة ىف    نصدر   مازلنا   أننا   ألآتشف ،  القبيح 
  . البشع 

 قد  - هكذا   والتطور   اإلنسان   بصدور -  حنن   هل :  وأتساءل
على   قادرة   أهنا   نتصور حىت    الكلمات   دور   تقييم ىف    متادينا 
 التغيري؟ 

  ) ب ( 
ىف   ورد   ما على    النقاش   رجاء   تعليق ىف    جاء   ما   وأتذآر

 النقاش   أورد   حيث ،  آامل   عادل   أمر ىف  ) [1](حمفوظ   جنيب   ذآريات 
 عادل   حلم   بني   هفي   يقارن   قدميا   آتبه   ملقال   موجزا حيوى    هامشا 
 عادل   لتوقف   وتفسريه   رأيه   شارحا ،  حمفوظ   جنيب   وواقعية ،  آامل 
 آتابته   وبعد " شعاع   من   ملك" و ،  األآرب   مليم " نشره   بعد   آامل 
 مقاله ىف    النقاش   زعم   فقد ، "عنرت   ويك " الوحيدة   مسرحيته 
 من   آان   آامل   عادل   أن " والكابوس   احللم   نيب " بعنوان النقدى  
.... بكتاباته   اتمع   يغري   أن   يستطيع   أنه   يتصور   وآان   احلاملني 
 أما ...  ' فانسحب األدىب،  الصدى    من   أآثر   هلا صدى    جيد   مل   لكنه 
 الواقع   أن   يشعر   ووه   البداية   منذ   يكتب   فكان   حمفوظ   جنيب 
 ال   الكابوس   هذا   وأن ،  حلما   وليس   آبري   آابوس   هو االجتماعى  
 ووقت   شديد   صرب إىل    حباجة   وأنه ،  وليلة   يوم   بني   يزول   أن   ميكن 
   .... الكتابة ىف    حمفوظ   جنيب   استمر   ولذلك ،  طويل 

 عند   يتكرر الذى    احللم   هذا   من   حيذر   شالنقا   آان   وإذا" 
 آمال   املرحوم   مع   شخصيا   عايشته   آما  ( املبدعني   من   آثرة 
 وآأهنم ،  الكون   ستغري " آتابة " أو " آلمة " أن   وهو )  خليفة 
، التغيري على    ذاهتا ىف    قادرة ،  ساحرة   مقدسة   رسالة   حيملون 
 معه   خنتلف   أننا   ذلك   من   احلذر على    النقاش   وافقنا   إذا   قولأ 
 أو ،  لالستمرار   دافع   هو   بالكابوس   اليقظ الوعى    أن   زعم ىف  
 أن   ذلك ..  الصرب على    وحيافظ   الوقت   ميوضع الذى    هو   أنه 
، التفاؤل   ئوليةمس   نتاج هى  ،  معقدة   عملية   االستمرار 
 حتمل   وجتديد الفردى،    الوجود   وتواضع ،  الرؤية   وموضوعية 
 نتائج   انتظار   وأ ،  العاجل   اإلحباط   عند   توقف   دون ،  املسئولية 
  .  هنائية 
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 ذلك؟ على    قادرون   حنن   فهل

  ) جـ ( 
، مقاال  قلمى ىف    تثق   صديقة استكتبتىن    أن   حدث   قد   إنه   مث

 هذه   بصدور جهلى    فاآتشفت ، )[2]"(سطور " هلا   يقال   لة ،  فآخر 
إىل معى    ومحلتها ،  اجلميلة   املصقولة   اجلادة   الشابة   الة 
 وأنا أحتدى    ورحت ،  هذه   املتواضعة   جملتنا   حترير   هيئة   اجتماع 
، آخر   لقارئ ،  آخر   بدور   نقم   مل   إن   أننا   والزمالء نفسى    أذآر 
 جهدنا   نوجه   أن فاألوىل  )  أفضل   بالضرورة   ليس (،  آخر   بأسلوب 
 وإذا ،  ودمتم ،  تيسر   مبا   اجلارية   اجلهود   هذه   مع   لإلسهام 
 أن   شارحا   متحمسا ينربى    زهران   فريد   الزميل   التحرير   بسكرتري 
 الثقافة " جمالت هى  )  سطور   مثل  ( واجليدة   اجلادة   االت   هذه 
 الثقافة " متثل " والتطور   اإلنسان " أن   حني ىف  ،  اخلفيفة 
 بالفكرة   املبدئية فرحىت    من   الرغم وعلى  ، )[3]"(الثقيلة 
 أتساءل   عدت أنىن    إال ،  فريد يعىن    ما   فهمت وآأنىن  ،  الطريفة 
  ،  فعال يعىن    عما 

   : املراجعة   هذه إىل    ذلك   آل   فجرنا ،  ونتناقش ،  نعرتض   رحنا   مث

  ) د ( 
 ظهر على    املكتوبة   جدا   اخلاصة   العبارة   تلك  - معا -  تذآرنا

) والتطور   اإلنسان  ( إننا   تقول والىت    أعداد   ستة   منذ   غالف   آل 
  ،"واحلياتى والثقاىف  واألدىب  العلمى    النقد " جملة 

 إجرائيا   تعريفا   للقارئ   نقدم   أن   ألوانا   آن :  قلنا
نسعى وبالتاىل  ،  لنا   يتبني " األمر " لعل   الالفتة   هلذه   مراجعا 
  ".األمر   هذا   يهمه   من"على    للتعرف   أآثر 

 لتواتر   اجلوانب   أسهل   هو   فهذا  األدىب   النقد   جملة   أهنا   أما
، املعروفة   جماالته ىف  " األدبي   النقد " املصطلح   هذا   استعمال 
 النقد يسمى    قد   مما   ننشر   ما   آل ىف    ظاهر   هو   آما  -  لكننا 
 إذ ،  قصدا   رمبا ،  متخصص   غري   واقع   من   النصوص   نتناول  -األدىب  
، النص   ختليق   عادةإ ىف    املشارك للمتلقى    ممثلني   نكون   أن   حناول 
 مكتوبة   حبروف   ذلك   يفعل   إمنا املتلقى    هذا   أن   األمر ىف    ما   وآل 
ىف األساسى    دورنا   هو   هذا ، ) مسموع   بصوت   التفكري على    قياسا (
  . تعريفه   أسهل   وما األدىب،    النقد 

 إيضاح إىل    حيتاج   ما   فهذا  العلمى   النقد   جملة   أهنا   أما
 دون   العلمية   املعلومات نتعاطى    أن   اعتدنا   ألننا   ذلك ،  أوضح 
 وجب   قد   أنه   شاع وبالتاىل    ؟   علمية   أليست ،  يذآر   نقد 
 هذا   أن إىل    ننبه   أن   هو   دورنا   أن   نتبني   لكننا ،  هلا   التسليم 
 فنحن ،  بأنفسنا   بدأنا   وقد ،  إطالقه على    صحيحا   ليس   شاع الذى  
 ال   وأحيانا ، ) علمية   هلا   يقال الىت    للمعلومات  ( هلا   نسلم   ال 
 نتدارس   أن إىل    املرة   تلو   املرة   الدعوة نتبىن    فرحنا ،  هبا   نسلم 
 منعن   وأن ، "علمية" الـ   املعلومات   تلك   نقرأ   آيف   ونتعلم 
 وأن ،  هلا ننحىن    أن   قبل ،"علمية" الـ   األرقام معىن  ىف    النظر 
 رحنا   مث ،  نتائجه   مناقشة )  ومع  ( قبل " علمي" الـ   املنهج   نناقش 
الىت   املتحدية   املآزق   هذه   من   خمرج   عن   البحث ىف    اإلسهام   حناول 
      ليست ،  مصقولة   مناههج   وصاية   نتيجة   فيها   أنفسنا   دجن 
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 ممثال   بالضرورة   ليس   جاهز   فكر   غلبة   ونتيجة ،  حميطة   بالضرورة
، فائقة   وتكنولوجيا   مادية   قدرات   وصاية   ونتيجة ،  للحقيقة 
 ، آافية   أو   أمينة   بالضرورة   ليست 

 املناطق   أصعب   من   هلو   النقد   من   اجلانب   هذا   أن   وجدنا   وقد
  . ختفي   ال   ألسباب   قاطبة 

 مصطلح   قراءة   وإعادة ،  والتصحيح   للتذآرة  : أبواب   ولعل [  
 مقتطفات   هو   ملا   حقة   الال   والقراءة ،  وموقف   مقتطف   وبعض ،  قدمي 
 املنطقة   هذه ىف    املستمرة   حماوالتنا   يعلن   ذلك   آل   لعل ،  علمية 
  ] الصعبة 

 الثقافة " مع   نتعامل   فنحن ، الثقاىف   النقد   جملة   أهنا   أما
 أهنا   من   ثقافة   آلمة   تعنيه   ما   هو   األول ،  بعدين   من ' 
، زمانال   من   حقبة ىف    الناس وعى    يشكل الذى  احلياتى    الوساد :
الشعىب   والرتاث ،  السائد   الدين يستثىن    ال   مبا ،  وهناك   هنا 
، ذلك إىل    وما   الشائعة   والقيم   والعادات ،  واملتجدد   القدمي 
 يسمون   ممن   بالصفوة   ارتبط   ما   فهو  الثاىن   البعد   أما 
، مبدعة   وإجنازات ،  ناهبة   عقول   من   ميثلونه   مبا " املثقفون"
بالتاىل -  هو   وذاك   هذا   من النقدى    وموقفنا   ، رائدة   وريادة 

  .  البعدين   هذين   من   آال   يقابل   ما  -

مبعىن   السائدة   الثقافة ىف    النظر   نعيد   حنن   ناحية   فمن
 أهم   ومن ،  الناس وعى    ومعه   به   يتشكل الذى    الوساد ىف    النظر 
 أمحد .  د   انضمام   أن   وجند الشعىب،    والرتاث الديىن    البعد   ذلك 
 جمال ىف    امللتزمة   الناقدة   باجتهاداته   إلينا   منصور صبحى  
 األمثال   قراءة ىف    حماوالتنا   واستمرار الديىن،    النص   قراءة 
الىت   املقتطفات ىف    النظر   إعادة   وبعض ،  واملواويل ،  العامية 
 البعد ىف    يتضمن   أن   يصلح   قد   ذلك   آل ،  وهناك   هنا   من   نقتطفها 
  الثقاىف،    للنقد   األول 

 االحرتام   موقف   فهو ،  املثقفة   الصفوة   نقد   من   موقفنا   أما
 قوال   ليقولوا ، "آذلك   ليسوا '   هم   ملن   األبواب   وفتح ،  احلذر 
 املوسوعية   تقديس   لتجاوز   واخلفية   الصرحية   والدعوة ،  مكمال 
  . الرباق الفردى    والتحذلق   الذهننة   من   ولإلقالل ،  لذاهتا 

 جملة  -  أيضا  - بأهنا   ذلك   آل   بعد   الغريبة   اإلضافة   أما
 ما   فلعل ،  وأصعب   أآثر   استوقفنا   ما   هو   ذافه  احلياتى   النقد 
 مما  ( ذلك   لكل   شامال النقدى    املوقف   يكون   أن   هو   هبذا   قصدناه 
 مما أى    حتت )  بسهولة  ( يندرج   ال   قد   مما   آذلك   ليس   ومما )  سبق 
  . سبق 

 توصف   أن   حتتمل   ال   قد العادى    الشخص   حياة   أن   ذلك
 ملا   الغالبية   يرفضه   تعريفا   تعسفنا   لو حىت   ( فقط   بالثقافة 
 حمدد   بشئ   وال ،  فحسب   باألدب   وال ،  بالعلم   وال ،، ) ثقافة   هو 
 هكذا"العادى    الفرد   حياة هى  ،  ذآرنا   آما   سبق   مما   منفصل 
 ناقدة   بعني " فقط   هكذا" الـ   هذا ىف    النظر   أن   فوجدنا ، "فقط 
 . فعال   مهمتنا   صلب   من   هو 

  نعىن  - الة   هذه   رحابه ىف    نشأت الذى    التخصص   جانب   لعل   بل
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: هذا احلياتى    النقد إىل    األقرب   هو   يكون  - النفسي   اجلانب
، العادية   للحياة نقدى    موقف   إال   هو   ما النفسى،    املرض   فأغلب 
، عالجه   فإن وبالتاىل  ،  آذلك   لكنه اهنزامى،    نقد   أنه   صحيح 
 هلذا  االزامى   اجلانب   نقد   إال   هو   ما النفسى    العالج   وخاصة 
  . املرضي النقدى    املوقف 

   !! !! ياه

 أن على    نصر   حني   األمانة   ذهه   محل ىف    نتورط   الدرجة   هذه إىل 
، هذا   لكل   أهل   حنن   فهل ،  ممكن   هو   ما   بكل النقدى    موقفنا   حييط 
    ؟   هذا   بعض   أو 

  . وعناد ،  وحماولة ،  وائتناس ،  ودعوة ،  تذآرة هى    فقط ،  ال   طبعا

  ) هـ ( 
 نضع   فأين ،  نقد ىف    نقد ،  آذلك   ذلك   آل   آان   إذا :  نتساءل   مث

 املوقف   متدرج على   - املباشرة األوىل    الدرجة   من  -  اإلبداع 
 ؟   اخلط   طول على    تبنيه   الة   هذه تتدعى  الذى  النقدى  

 أن   اقرتاحات   الحت حىت    السؤال   هذا   أمام   آثريا   توقفنا
 والشعر   القصص   من   املتواضع   اجلزء   هذا   نشر   عن نستغىن  
  .، متاما   والكتابة 

  : املنطقة   هذه ىف    ما   دورا تؤدى    عاما   عشرين   طوال   ظلت   الة   ولكن

 وآيف؟   فماذا؟   
  : قلنا
 هو   ما   والقصة   الشعر   من ،  واضح   قصد   دون ننتقى،    لعلنا

  . آذلك   أصيل   إبداع   وآل ،  املاثل   قعللوا   نقد 

 جمال ىف    نقد ىف    نسهم ، "آذلك   ليس   ما " ننشر   إذ   ولعلنا
  . والغالب   الشائع   األدب 

 تعريف   بتحديد   ملزمني   لسنا   أننا   اآتشافنا   هو :  واألهم
  . االبداع   من   النوع   هذا   من   تنشر   ما   لكل - ابتداء - صريح 

ىف   جديدا   حرجا   نواجه   احملاولة   هذه   جعلتنا   فقد ،  ذلك   ومع
 إبداعات   من   يصلنا   مما   الة   روح إىل    أقرب   هو   ما   انتقاء 
  . متميزة 

 هذا   وال ،  الغامض   املقياس   هبذا   االلتزام على    قادرون   حنن   فال
  . جائز 

 والثقة ،  إلينا   الكتابة ىف    واملسامهون ،  القراء   فليعذرنا
  . يرون   مبا   وليساعدونا ،  بنا 

 )2(  

 فباآستان   اهلند   فجرت   الشهورالثالث   هذه   وخالل   هذا
  ) تعليق   ال ....( الذرية   قنابلهما 

 )3(  

  ) ليكن ..(،  النهاية   متعجال   الوقاحة ىف    نتانياهو ومتادى 
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 )4(  

 بالفيتو   لوحت   مث " آذا   عيب"-  آالعادة - أمريكا   له   وقالت  
  !!!) ياه ..(،  العيب   هذا لتحمى  

 )5(  

...(، زويل   أمحد .  د   البار   بابنها  - جدا - مصر   واحتفلت
  ). وخالص 

 )6(  

، التسلية   باب   من :  آلينتون :  مونيكا " مسلسل   عرض   واستمر
العاملى   والنظام   والبله ،  السياسة   و   والدعابة ،  واإلهلاء 
  ). جدا  (  اجلديد 

 )7(  
  :  العدد   هذا   عن   نقول   مث

 خالل   من   فندعو  -  افتتاحية   من   أآثر   العدد   هذا ىف    توجد
ىف   ست   أو   مخس   وصلت   ولو ،  االفتتاحيات   تعدد   احتمال إىل    ذلك 
، ناحية   من   اآلراء   تنوع على    للتأآيد   وذلك ،  الواحد   العدد 
  .  أخري   ناحية   من   احلوار   مواصلة إىل    وللدعوة 

 منصور صبحى    أمحد   الدآتور   دراسة   آالعادة   العدد   يتصدر   مث
 الرائع   التميز   هذا   تؤآد  -  به   يتحفنا   ما   آل   مثل  - لعلها 
-  تدرجييا  -  املوثق   املستنري   الفهم   هذا   ليحل   املتني   الدين   هلذا 
، التعصب   والدين ،  التسطيح   والدين ،  احملاآاة   الدين   حمل 
  . عونا   يارب .  السمسرة   والدين ،  التجارة   والدين 

، حوهلا   اختلفنا الىت    واآلراء   املقاالت   ذلك   بعد تأتى    مث
 البداية ىف  تأتى  ،  االفتتاحيات ىف    لذلك   إشارات   ظهرت والىت  
على   فنحرص ،  املشروطة   الصدر   رحابة   نؤآد   أن   نريد   وآأننا 
 تدعو   الوقت   نفس وىف  ،  االختالف   تعلن ،  نقدية   بقراءة   تقدميها 
 طبيعة   يعرف   ال   ملن   مرحليا   الباب   نفتح   وهكذا ،  ما   حوار إىل  
 حتت ،  مييزنا   عما   الرتاجع   من   أنفسنا   حنذر   الوقت   نفس وىف  ،  الة 
: احلرآي   باإلسم   يسمونه   ما   وممارسة   التنوع على    حنرص   أننا   زعم 
 أن   متاما   نرفض احلقيقى    الرتحيب   وبعد   قبل   فنحن  الرأى،   حرية 
 أن   من   خري   تصمت   فألن ،  الصدور   عن   توقفنا   لو حىت    موقفنا   منيع 
 آملني   اجلديدة   البداية   هبذه   ونفرح ،  تساهم   أنك   وتتصور   تكرر 
التقدميى   النقد   ل   خال   من ،  ببعض   بعضنا   تعرفا   نزداد   أن 
 نقد   من   ننتظره   ما   خالل   من   وأيضا ،  مجيعا   واملقالني 
 فشل   عن   بدران   شبل   الدآتور   األستاذ   مقاال   مها :  إخل ... النقد 
 عبد   إهلام .  د   ومقال ،  الرأمسالية   اتمعات ىف    الرتبية   برامج 
  . الناقد   الفكر   وتنمية   احلوار   نع   احلميد 

"آتابة " أمسيناه الذى    جدا   اخلاص   اجلزء   ذلك   للظهور   ويعود
 تناول ىف    ساهم   من   نبض   اللتقاء   ونفرح ،  بالتصنيف   خنتزله   ال حىت  
 ضنب   مع ،  حديثا   وصلتانا   آتابتني على    غلبت الىت " الفقد " خربة 
ىف   نشرمها   سبق   و   املوضوع   نفس   حول   حاما   سابقتني   آتابتني 
 يساعدنا   أن   آملني   باجلديد   القدمي   فنربط  ;  الة   ظهور   بدايات 
  ). حنن؟   حنن   ملاذا   وال   حنن؟   من ننسى    أال . (  ننسي   أال   ذلك 
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 احلب :  العدد   هذا ىف    ولتتنا   وقد   الثابتة   األبواب   جند   مث
 بعد ،  الفصام   مصطلح   قراءة   وإعادة الشعىب،    املثل ىف    والكره 
 عند   التوقف   خطورة إىل    والتصحيح   التذآرة   باب ىف    تبنا   أن 
 والعالج النفسى    الطب   ممارسة ىف    والتصنيف   التشخيص   مسألة 
    املريض   اإلنسان   مباهية   واإلحاطة   املعرفة   سابح على  النفسى،  

 القارئ   هلمسات   باالستجابة   التزامنا   عن   نتخل   مل   آذلك
 القراء   من   يصلنا   مل   أنه   مع ،  تساءل   أو   استشار   إذا العادى  
، ستمراراال على    حيفزنا   ما   واالستفسارات   التساؤالت   اجلددمن 
 فضيلة   منارس   أن   آملني   الباب   هذا على    أقدمنا   قد   وآنا 
 أننا   التحرير   سكرتري   زعم   من   الرغم على  احلقيقى،    التواضع 
 ال   حقيقيا   عمقا   مارس   أن   فواجبنا ،  ' الثقيلة   الثقافة " منثل 
، أساسا   إليه   نتوجه   أننا   يثثق   أن   جدا العادى    الشخص   مينع 
 النصائح   نتجاوز   أن   ا   عليه   ردودنا ىف    حناول   وأننا 
على   استطعنا   ما   وحنرص ،  املعادة   والوصفات ،  التقليدية 
وىف ،  الشطح وىف  ،  اخلوف وىف  ،  التلقائية ىف    الناس   حق   التأآيد 
 بل  !!!)  العبقرية   وال  ( املرض   صفات   عليه   يطلق   أن   دون ،  احلزن 
 أنه   يعرتف   أن   له   حيق   قد   اإلنسان   أن   تبيان ىف    متادينا   إننا 
 ذلك يأىب    يتصورأنه   آان   مهما ،  نفسه   يذل   أن   يقرر   ما   أحيانا 
مىت  : عالجية   ألعاب   حوالوأ   حاالت :  باب  (  وعمقا   أصال   متاما 
  )  نفسه   يذل   أن   اإلنسان يأىب  مىت  ، يقرر ومىت  ،  يقبل 

 الثابتة   األبواب   حترير ىف    جديد   مساهم   يتناول   إذ   ونفرح
 واآلخر"أدىب    أحدمها   مقتطفني  '  من ومنهجى  علمى   '  موقف   اختاذ 
الىت " مصرية   أحوال " فعال   الواعدة   جلديدةا   االة   مع   حوار 
 عدم   من   الرغم على  ،  نتصورها   نكن   مل   بدرجة   ظهورها   آنسنا 
  . االفتتاحية   طموح   مع احملتوى  مستوى  

 جنيب   اجليل   شيخنا   ذآريات ىف    ينبش   آان الذى    الباب وخيتفى 
 رجاء   مجعه الذى    للجدل   املثري   الكتاب   ظهور   مبناسبة   رمبا ،  حمفوظ 
 ال   جديدة   صيغة   جند   أن   نأمل   لكننا ،  التكرار   فخشينا ،  النقاش 
 بيننا   وبرآاته   العطرة   شيخنا   رائحة   تواجد   من   حترمـنا 
  . اهللا   شاء   إن   عدد   آل ىف    وحولنا 

 الثابتة   األبواب إىل    فباإلضافة لعلمى، ا   اجلانب   أما
 وعرض   والتصحيح   الرتشيد ىف    اإلسهام   حتاول الىت    الذآر   السالفة 
 الداللة   شديدة   ترمجة على    يشتمل   العدد   هذا   فإن   الفروض 
 ( طاخلرا   إيهاب .  د   هلا   حنت الىت  وهى  ،  رائعة   إنسانية   لظاهرة 
 نفرح   إذ   وحنن ،  ' املواجدة  '  هو   مجيال   جديدا   لفظا  )  املرتجم 
 احلرص   أشد   حنرص ،  اآلخر   اجلانب على    غرينا   مع   فكرنا   بالتقاء 
 مما   ننساه   حدنا حىت    أمهلناه على    حنافظ   أن على    التنبيه على  
 عن   املقال   هذا   قدمه   ما   ذلك   بني   ومن  ، وفعال   حقيقة " حنن " هو 
 قناة   من   أآثر على    املعرفية   واملواآبة الوجداىن،    التعاطف 
  . اتصال 

 حيث ،  حمدودة   مساحات ىف    املرة   هذه   العلمية   املقتطفات   نقدم   
 مشلت   متنوعة   وضوعاتم ىف    والتعليق   بالرتمجة   حسني   أمحد .  د   قام 
 وعالقة اجلمعى،    والعالج ،  النوعية   األحباث إىل    اإلشارة   من   آال 
   . بالفصام   للمخ األمامى    الفص 
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 الوصفية   القراءة ىف    واألخري   الرابع   الفصل   القارئ   جيد   مث
 وهبذا  ، حمفوظ   لنجيب   الذاتية   السرية   جنيب   ألصداء   التشرحيية 
 مما   الرغم على    أهنا   نتصور الىت    املبدئية   التقاسيم تنتهى  
 اجلامعة   التوليفية   للدراسة   متهيدا   الزمة   آانت ،  طول   من   بلغت 
 ألسباب ،  القادم   العدد ىف    بالضرورة   ليس ،  الحقا   ستظهر الىت  
  . عملية 

 القصة   مساحات ىف    فأآثر   أآثر   إسهامات إىل    ونفتقر
 هلا   أن على    نصر الىت    املنطقة   هذه   أن   آيف   ونكرر ،  والشعر 
 متثل ،  ستظل   ورمبا ،  مازالت ،  الة   هذه ىف    جدا   اخلاص   موضعها 
 متناغما   نتصوره   ما   انتقاء   حناول   وحنن   جسيمة   مسئولية   لنا 
 إبداعه   يظهر   بأن   حظنا   يسعدنا   مل   من   فلعل احملورى،    خطنا   مع 
 شرفنا   ما   قيمة   من   إقالال   ذلك ىف  يرى    ال ،  صفحاتنا على  
 نبض   يكون   أن على    حرصنا   يقدر   ما   بقدر ،  إلينا   بإرساله 
 أمكن   ما علمى،    أو أدىب  معرىف    كلش أى  ىف    حاضرا ،  هو   هو   الة 
  . ذلك 

الذى   هو   أنه   يبدو ،  غامض   حلدس   الصدد   هذا ىف    نستسلم   وحنن
 ومساحة ،  الدهشة   بقدر   مرتبط   لعله ،  اختياراتنا   حيكم 
    بذاته   إبداع   من   تصلنا الىت    املغامرة 

 عدم   عن   االعتذار   أو   إرجاؤه   وأ   للنشر   فالقبول   إذن
 مبقياس   وإمنا ،  املطلقة   اجلودة   مبقياس   ذلك   من أى    يتم   ال ،  النشر 
 نكشف   أن   حاولنا   مما   أجله   من   نصدر   وما   منثله   ما   مع   التناغم 
  . العدد   هذا   افتتاحيات ىف    مالحمه   بعض   ونكتشف 

صفحات من مذآراته وأضواء جديدة على:  جنيب حمفوظ- [1]
مرآز األهرام للرتمجة) 101رجاء النقاش ص (أدبه وحياته 

  .1998والنشر 

 بعد آتابة هذه السطور، صدر العدد األول من جملة- [2]
-أحوال مصرية عن مرآز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية 
األهرام، وجاء ىف افتتاحيتها ما ذآرنا بافتتاحية أول عدد

 )1980يناير (من هذه الة 

حممد حييى الرخاوى، وعلى قدر) 3( أنظر أيضا افتتاحية -
 .االئتناس باملواآبة زادت املسئولية 

 .فريد زهران) 2( أنظر افتتاحية - [3]
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א 1998א

−1998   

 )1(  

  طبعا،    آذلك   ليس
    ذلك   غري   هذا   يكون   آيف   نعرف   حنن   وال
 آذلك   هو   بل التحرير،    رئيس ىف    اخلطأ   يكون   أن   بد   وال
 اإلمكانيات؟   من   أآرب   الطموح   هل
 ؟   فعال   زدناه   عما " النفسية " جرعة   من   يدنز   هل
 هكذا؟   حنن   آما   أآثر   ننتظر   هل
 ، املراسل :  للمتلقي   اإلنصات   حسن   جرعة   من   نزيد   هل

 سواء؟   حد على    والصامت 

على   قادرة   أهنا   نزعم الىت    الكلمات نلقى    نظل   هل
 املثل على    وننوع خريا،    نأمل   مث الوعى ،  ىف    نلقيها التحريك،  
"منقول  "البحر ىف    وارميه الطيب،    إعمل " القائل العامى  
  ، "كوني   ما   ودع الوعي،    هبا   واخرتق   الكلمات   أشعـل 

 ما على    أم نفعل،    ما على    احلكم   هو   "يكون " ما   وهل
    ميكن؟   ما على    أم نستحق،  

  "واآلن   هنا " فاعال   تكون   أن   شريطة ، "يكون   ما   دع"فكرة،    واهللا أى 

  :أخرى    مرة   هكذا،   إال   الصحيحة   احلياة   وهل
  . الكلمات   أشعل

 يكون   ما   ودع الوعى    هبا   اخرتقو 

 عبد   أنور " مثل   واحدا   جيعل الذى    هو   هذا   مثل   أن   أظن
 ليقول   يكتب .  األهرام ىف    الثالثاء   يوم   أسبوعني   آل   يكتب " امللك 
 يقابل   سوف   آونفوشيوس   أن   اإليالم   شديد   وتفاؤل   عناد   بكل   لنا 
 أحوال " الة   هذه   ويعملون   إجنلز   ويدعوان الغفاري،    ذر أىب  
 عن   فبديل )  اقتصادي سياسى   ( فـفعل فكر،   "غديوة" "مصرية 
 اجلديد العاملى    النظام 

 والشجاعة   اجلدية   هذه   بكل"  سطور    جملة "  ظهرت   وحني
    خريا   استبشرنا 

 هذا   بكل " مصرية   أحوال " جملة   بصدور   فرحني   رحبنا   آذلك
  ندوة،  )  الة   هذه   تصدر الىت   ( مجعيتنا   وعقدت واألمل،    اهلم 

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي ( و التــــــــــطور    اإل�ســـــــان "  فصليــــــــــا "   234



א >1998א −63 –א

"أحوال   لةا   هذه   به   لوحت الذى    األمل   هذا   فيها   ناقشت
قادم،   عدد ىف    الندوة   هذه   موجز   ننشر   أن   نأمل   و ، "مصرية 
 يكون   أن   ومقبول طبعا،  :  تقول   بادئة   مالحظة   لنا   آانت   وإن 
الدرجة،   هذه إىل    ليس   ولكن الثاني،    العدد   غري   األول   العدد 
  . االستمرار   املهم 

وخيتفي،   يلوح   واألمل ازدياد،  ىف    الكلمات   تظل مىت  إىل    ولكن
 وفقط؟ ..  و   ويتحدي،   يؤمل   والتفاؤل 

رأى   وال تقلب،    تضرب   واألحزاب حتاول،    واالت تصدر،    الصحف
 ، شئ أى    أو " باي   يا " أو " آي"للواى    تقول   مظاهرة   وال عام،  
 عنا   يقومان   الباز   أسامة   واملخلص موسي،    عمرو   السيد   امه   وها 
 نقر "و  ، تصرحياهتم   نقرأ   أن   هو   علينا   ما   وآل العمل،    بكل 
 حنن عينا،    نقر   وحنن   أننا   اخلوف   آل   اخلوف   ولكن ، "عينا 
 تشغل الىت    املشكلة  االستعمال،   عدم   ضمور   نتيجة   منوت ، "الشعب"
 والتعيينات   املقابالت هى    الشعب   جملس ىف    الشعب ممثلى  
 آانت الذى    الوقت   نفس ىف  والتوصيات،  )  الكروت  ( والبطاقات 
والتهويد، )  املستوطنات ىف   ( والتوسعات التنازالت،    فيه   تتم 
  . وساق   قدم على  جترى  )  البلهاء   تصنيع  ( والتبليه 

 احلزب   وأوهلا  -  األحزاب   جلنة   أجازهتا الىت    األحزاب   آل
 أحزابا   ليست  - الوطين 

 الناس   بعض   هو   املوجود أصال،    موجودة   غري   احلقيقية   األحزاب
 بعضهم   مع   وجيتمعون صحيفة،    هلم   الذين )  األشرار   أو ( الطيبني 
 للحزب   االجتماع   ويكون الشعب،    جملس ىف    إال   مكان أى  ىف  لبعض، ا 
 تقسيم على    لالتفاق )  الفعلية   الناحية   من   األوحد  ( األآرب 
 النية   حسنة   النقية   لألحزاب   االجتماع   ويكون الغنائم،  
 ويكون ، ) ؟   ميكن   مش  ( واألمل   الصرب   مواصلة على    لالتفاق 
 والصحيفة   الرئاسة    حول   لالختالف   الباقية   لألحزاب   االجتماع 
 لتفسري   وأحيانا  ،  واخلارج   الداخل   من   واملعلوم   واملعونة 
  ). واهللا أى   ( األحالم 

 أن   ميكن   البلد   هذا ىف    احلقيقية   األحزاب    أن ىل    خطر   وقد
  : مخسة ىف    تصنف 

 ) دينية   أو   إميانية   بالضرورة   وليست  ( تدينية   أحزاب ) 1( 
        صحفية   أحزاب ) 2(
 ) وسرية   علنية  ( اقتصادية   مؤسسات   أحزاب ) 3( 

   رياضية   أحزاب ) 4(
  .  صوفية   طرق   أحزاب ) 5(

هى   بل األول،    املقام  ىف   سياسية   ليست   الة   هذه   أن   ومبا   
 نعيد   أن   هو   التقسيم   هبذا   املقصود   فإن أصال،    سياسية   ليست 
 فاجلماعة   الفرد   سلوك على    ذلك   يؤثر   وآيف حزب،    هو   ما   تعريف 
 السياسة   عن   يبعدنا   بشكل   احلزب   نعرف   أن   بد   وال  ،  فالدولة 
 الشغل هى    وإمنا الناس،    ختصص   من   تعد   مل   السياسة   تمادام 
   !!!! فقط   للحكام   الشاغل 

    من   عدد   جتمع   هو  - والتطور   اإلنسان   حنن   تصونا ىف   -  احلزب
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 التجمع   هذا   وأن ،  جغرافية   بقعة ىف  مشرتآة،    مصاحل   هلم   البشر
 تتابعت   إذا ميكن،     واقعيا   ختطيطا   سمير   إذ عملى     فكر   له 
أساسا،   الفئة   هلذه املشرتآة،    املصاحل   هذه   حيقق   أن خطواته،  
  . ضمنا   الناس   وجلموع 

 هو   أحزاب   اسم   حتت   السياسية   الساحة على    املوجود   ولكن
 اخلاصة املصرى    الشعب   إبداعات على    يدل   رمبا .  آخر   شيء 
  . سري   بطريق   مؤخرا   عليه   هبطت الىت    والفريدة 

 أحزاب   سائر   دون  - أيضا   تتميز   احلالية   األحزاب   إن نعم، 
احلقيقى السياسى    احلزب   مييز   ما   أهم   عن   تنازلت   أهنا  -  العامل 
،) حسرة   يا   أين   من (األغلبية،  على    احلصول   حماولة   وهو 
 هذه   مثل   ألن احلكم،  لتوىل    حماولة أى     عن   العزوف وبالتاىل  
 لذلك " . احلكم   نظام   قلب"تسمى   -  احملروسة   مصر ىف   -  احملاولة 
أوىل هى     سالفا   اقرتحتها الىت    اخلمسة   األحزاب   أن   أتصور فإىن  
  . احلالية   السياسية   األحزاب   من " حزب " باسم 

 األهرام   مؤسسة   أليست :  مثال    الصحفية   األحزاب    عندك   خذ
 عالج حىت    الطباعة   وسائل   أول   من   شيء   آل ىف    سيادة   ذا   حزبا 
    العاملني؟ 

فحسب،   حزبا   ليس   إنه  ،  العرب   املقاولون   حزب   عندك   خذ   مث
  .  وهكذا   بالرعاية، األوىل    الدولة   أصبح   لعله   بل 

 البلد   هذ ىف  العظمى    األغلبية فهى    التدينية   األحزاب   أما
 واهللا   آذلك   أننا   مع متدين،    شعب   ألننا   ليس نرض،    مل   أم   رضينا 
 أن   أسهل   فما ألسهل، ، ا   اللغة هى    هذه   ألن   ولكن العظيم،  
مصطفى .  د   يتكلم   مثلما السياسية،    آأنه   الدين ىف    تتكلم 
  . شخصيا   عليه   اخلاص الوحى    تنزيل   آأهنا   الطبيعة ىف    حممود 

 اجتهادات   أول   من شىت    صور ىف    الدينية   األحزاب وتتجلى 
 هوية   جيدوا   مل حىت    غالهبم   غلب   الذين   ديناته   املفكرين   املخلصني 
 املنتفعني حىت   ،  ذلك   بعض   السياسة   ولتكن دينهم،  ىف    إال 
  . جدا   اخلاصة   املنافع   وتبادل   بالثللية   النفعيني 

 جلنة    فثمة :  حدود   بال   فرعية   جلان   العمالق التديىن    احلزب   وهلذا
 التزام   دون   يستتبعهما   وما   واللحية   باحلجاب  (الشكلى   التدين 
 بالقرآن   التربك   وجلنة )  رحيم   غفور   سبحانه   فاهللا   بالصالة   أحيانا 
 ثقيال   ربنا   قول   وإبداع   تنفيذ   مسئولية   أمانة   محل   دون  ( الكرمي 
  للجنة   تابعة   أصغر   فرعية   جلان   ةومث )  ملزما   واعدا   رائعا 
 التحرمي    وجلان  ،  باجلان   اخلاصة   العالقات    جلان   مثل   هذه   التربك 
 حتية   لتغيري   وجلنة املسيار،    زواج   وجلنة األحجبة،    وجلنة والتفريق،  
   . وهكذا " رياخل   صباح " قول   عن املصرى    الشعب   يكف حىت    الصباح 

الذى   احلقيقية   األحزاب   أآرب   عن   عابر   تفصيل   جمرد   هذا
 إسم   فيعلن   الدميقراطية   تسود حىت    اجلمر   من   أحر على    ينتظر 
 إمنا    إياه   بانتخاهبم   أهنم   البسطاء   يوهم   وهو األوحد،    مرشحه 
   . انالشيط   ضد   اهللا   ينتخبون 

   عن   أتكلم أنىن  إىل  تنبهىن    أن   ميكن الىت    االعرتاضات   أعلم
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 عن   وليس " مجعيات " عن   أو " نقابات " عن   أو ، "جمموعات"
 أننا   يثبت   ألنه يطمئنىن    وهذا املعروف،  السياسى  باملعىن    أحزاب 

 نعرف   وال أصال،    السياسة ىف    نفهم   ال   والتصور   االنسان   حنن  -
 ال   آما املكفوفني،    رعاية   ومجعية األهرام،    صحيفة   حزب   بني   الفرق 
 وال التشكيليني،    ونقابة   العرب   املقاولون   حزب   بني   الفرق   نعرف 
 إذن وبرآة،    خري البستان،    قهوة   وحزب   ساويرس   جنيب   حزب   بني 
 ال   فنحن وبالتاىل    السياسة، ىف    نفهم   ال   أننا   بذلك   نثبت   فنحن 
 عن   احلديث   ميكن   ال   أنه إىل    فقط   ننبه   حنن السياسة،  ىف    نتكلم 
ىف    تلقائية   بطريقة   امسه   مسعت   إذا   إال   األحزاب   من    حزب   وجود 
 ليس   امسه   مسعت اجلامعة،    حرم ىف    أو حافلة،  ىف    أو بلدي،  مقهى  
 لفكر   آممثل   ولكن شابه،    ما   أو   التوسط   أو   للتوظف   آوسيلة 
جيرى   مما   هذا   فأين العامة،    املشاآل   حل ىف    يساهم   أن   ميكن   بديل 
  ! حولنا؟ 

 أن   نتصور   أن   قبل   طويال   وقتا   حنتاج   أننا   االعرتاف   من   البد
 بل هامشا،    يعد   مل وجوده،  ىف    شك   ال الذى    الدميقراطية   هامش 
 ولكن حقيقية،    أحزاب   ظهور إىل  يؤدى    أن   ميكن   رئيسا   طريقا 
الىت   األحزاب   أشباه   بني   الناس   تشرذم   وزيادة احلال،    واقع 
 اجلماعات   وبني أصحاهبا،  على    املغلقة   اجلديدة   ناملد   وبني ذآرنا،  
 إن :  األيام   هذه   إن   يقول    الواقع   هذا أعضائها،  على    املغلقة 
 اجلان   مع   التصاحل   هو  ،  وفعال   حقيقة   النساء   أغلب   يشغل   ما 
  . املسيار   جزوا   فهو   الرجال   يشغل   ما    أما رآبهم،  الذى  

السياسى   الشارع   أن   نعلن   أن   يهمنا   الة   هذه   مثل ىف 
السياراتى   الشارع   أن    من   الرغم على  وصامت،     خال 
 أن   نشهد   آما يقلب،    يضرب   الشطاراتى التجارى  العشوائى  
 هكذا  ( آثريا   تصيب الوقت،    طول   تكنوقراطيا    جتتهد    احلكومة 
هى   من   ولكن أحيانا،    وختطئ )  االقتصادي   اال ىف    وخاصة   يقولون 
 للتموين   وزيرا    أن   تصادف   إذا   خبيت،   بو   يا   خبتك   احلكومة؟ 
حكومة،   أجدع فهى  ومهموما،    ونشيطا   أمينا   آان   للكهرباء   أو 
 ، مؤاخذة   وال آذ،    أو   آذا   وزير   و   ووزير   وزير   جاء   وإذا 
 الرؤساء   يقدر   ما على  وحلىن  النور،    إال ترى    ال   فعينك 
 متاما   منفصلون    فهم   الناس   أما احلال،    يصلحوا   أن    الطيبون 
وعلى   السرت على    وحيمدونه اهللا،    فرج   ينتظرون جيرى    عما   متاما 
 الوزراء   رئيس   أمانة وعلى  املعجزة،  الفائقة،    الرئيس   ميزات 
  عن   البحث   أما ذاآرة،    آمثلها   ليس الىت    وذاآرته   وجهده 
 وأخطر   اخلطأ    أخطأ   هو   فهذا آبديل،    مؤسسة   أو للتغيري،    آلية 
  . اخلطر 

 هبذا   أحيانا   وتعايرنا حينا،    تصربنا    القومية   والصحف
 التعبري   هذا   أحب   بصراحة   وأنا الديقراطية،    هامش   املسمى 
 األحزاب   هذه   إفراز    أن   يبدو   أنه   إذ  '  الدميقراطية   هامش"
 للسري الطبيعى    النتاج هى    والديكوراتية الكاريكاتريية،  
    الوقت؟   طول   اهلامش على  الدميقراطى  

 مدعاة   منها   أآثر   مؤملة   أمور   هذه   آل   أن   األمر   واقع
 الكالم   هذا   أآتب   وأنا   أتأمل   فأنا   القارئ وليصدقىن  للسخرية،  

 
 ــــــى الرخــــــــاوي  حيـيـ- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   237



א >1998א −63 –א

 أخطه   وأنا يفاجئىن     حجمه   ألن يقرأه،    وهو   منه   أآثر   رمبا
 إصرار    من الوقت،    نفس ىف    وأعجب آثريا،    ألتعجب وإىن  اآلن،  
 أو حزبا،    يؤلف   أن على    زهران   فريد   التحرير   سكرتري   زميلنا 
 مجاعة نشأهتا،    عن   تكون   ما   أبعد   مقوماهتا   أصبحت   مجاعة حييى  
 مث السبعينيات،  ىف    أسهموا   مبا   أسهموا   الذين   هؤالء   السبعينيني 
 ما   ينشئون   هبم   وإذا حقهم،    وهذا ببعض،    بعضهم   يأنس   دواعا 
  ".اإلنسان   حقوق " أحزاب   غرار على  السلفي،    احلزب   يشبه 

 أن معىن    ما السياسة،    عن   البعيد   ختصصنا   واقع   ومن واآلن، 
 ؟   هكذا   الة   هذه ىف    آله   هذا   يذآر 

 االنتماء تدعى    الة   هذه   أن   مبا :  نقول   ذلك لى ع   وردا
 هذا ىف  أآتفى    سوف   منذرات   أفرز   قد   ماسبق   آل   فإن   للتطور 
 سوف   فيها   احلديث   ألن أآثر،    ال   عناوينها   بعض   بتعداد   العدد 
 واقع   من  -  املنذرات   هذه   بعض   وأسرد الة،    عمر   آل   يستغرق 
  :يلى    آما حويل،    أتلفت   وأنا  - أساسا   شخصى 

 اإلبداع   حساب على  االستهالآى  الكمى    املوقف   تزايد )1( 
    احلياة   ونوعية   والنقد 

 هيبة   وضياع الرتبوية،    وظيفته   من   التعليم   إفراغ )2( 
 الدولة   وهيبة     البوليس   رجل   هيبة   ضاعت   مثلما  ،  املعلم 

على )  سياسيا   ال  ( نفسيا   يدل   ذلك   وآل )  الرئيس   عدا   فيما (
 دناوسي   بكونفوشيوس   لنا   أين   فمن ، "دوراألب " اختفاء 
    امللك؟   عبد   أنور   الدآتور عمى    يا   إبراهيم 

 أن   وحتديد   إعالن   من   الرغم على    األسلحة   شراء ىف  التمادى  ) 3( 
العربية،   البالد وىف   !!!!!!( ودمتم بالسالمة،    متت   قد   حرب   آخر 
 جتميل   وهبدف   الوجاهة   قبيل   من   األسلحة تشرتى   ،  الشقيقة   الغنية 
  ) إخل  .. التخزين   آفاءة   إثبات   و   الصحف،   مانشتات 

اليومى   الفعل   حساب على    الكالم   الكالم   الكالم   زيادة ) 4( 
  ) ذلك؟   حتت   يندرج   الة   هذه   صدور   هل ترى   ( املستمر 

 مهارة على    تدريب   دون   املعلومات   ثورة   هجمة ) 5( 
 الوقت   واقتصاد   االنتقاء، 

 أو الغيب،    باجلمود   إما :  الدين   تشويه ىف    االستمرار ) 6( 
 املسئول   غري   بالشطح 

 اآلن   فعندنا غامضة،    مسميات   حتت   جديدة   أديان   ظهور ) 7( 
 وثالث   "اناإلنس   حقوق"يسمى    وآخر ،" العلم"يسمى    دين 
  ".الدميقراطية"يسمى  

 الزوجية   العالقات   ذلك ىف    مبا   البشرية   العالقات   ختثر ) 8( 
    اجلنسية   والعالقات 

 ألعلن )  العديد   من  ( آاملعددة   أبدو   ال حىت    قسرا نفسى    وأوقف
 بعض   ألتمس   أن   وأحاول التفاؤل،    مسئولية   حقيقة   أمل   بكل 
    أيضا شخصى    موقع   من   عالماهتا 

 ليس األخري،    تلو   الواحدة   اجلادة   االت   هذه   ظهور  -1
 موقف   حلفز   وإمنا جديد،    فكر حىت    أو   جديدة   آلمات   إلضافة 
 جديد   عمل ىف    أمال   جديد 
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 ألسيادهم   الهلموإذ وندرهتم،    املنازل   من   اخلدم   اختفاء -2 
أجانب،   خدم   استرياد   وهو جانىب    مظهر   ذلك   ويشمل  ( أحيانا 
 حتما -  يشري   مبا )  األوالد   نشأة على    خماطرهم   من   الرغم على  
 لتشغيل   األهل   تضطر   تعد   مل الىت    االقتصادية   احلالة   حتسن إىل  
  ).  لقمتهمب  ( وأوالدهم   بناهتم 

 ، واألساتذة املثقفني،    اغرتاب إىل    الشباب   انتباه -3 
  . بأخري   أو   بدرجة   واملهنيني 

 مثل سلبية،    آلها   ليست جديدة،    قيمية   منظومات   ظهور -4 
 يريد   أنه   أو لقبا،    حيمل   أن   ال   يعيش   أن   يريد   الشاب   أن 
 أن   ال   بنفسه يرى    أن   يريد   أنه   أو يستجدي،    أن   ال   يكسب   أن 
  . واألصول   واحلادث    باملفروض   خيطر 

 أو تعصىب    تشنج   دون الديين،    االلتزام   من   طيب   نوع   ظهور  -5 
  . سلوآي   احنراف 

إىل   وينالعنا   هذه ىف    نتطرق   ولن جديدة،    لغة    ختليق  -6 
 نشري   ولكننا   عدمه   من ' : بيئة " أهنا   أو    اللغة   هذه   صالحية 
 األلفاظ   جلمود   رائع   جتاوز   هو   لغة   ختليق   جمرد   أن إىل  
 اللغة على    متاما اعرتاضى    مع  ( القدمية   العاجزة   الثابتة 
  ) آخر   تفصيل   وهلذا الفرنكوعربية،  

 زحف   والتماس املرهق،    التفاؤل   من   القدر   هبذا وأآتفى 
 عابرة   آلمات إىل    ألنتقل   الظالم   أشباح   غلبة   وسط   النور   أطفال 
  : الثالث   األشهر   أحداث   عن 

 ولكن شكرا،  الوزراء،    رئيس   أعباء   وتزيد   زادت،  -1
 ميت؟ وإىل    آيف؟ 

 قد   االقتصادية   أحوالنا    أن  - مصدر   من   أآثر  -  ولونيق  -2 
    خري   لعله حتسنت،  

 شعور فملكىن    "الواي " املسماة   االتفاقية   هذه   عقدت  -3 
 نفس ىف    عقدت   قد أخرى    اتفاقية   أن )  اهللا   شاء   إن  ( خاطئ 
  )  اتفاقيات   لعلها   أو  ( الوقت 

 ألن   القدس   سيارة   انفجار ىف    عربيان   شابان   استشهد  -4 
 أليس بسيط،    خطأ .  آافية   وغري   فاسدة   آانت   الناسفة   العبوة 
أى ىف    مثله   حدث   ولوآان اجلهاد،  ىف    املسئول   به   يعرتف   آذلك؟ 
 تاتشر   مس   أو    نآلينتو   عرش   هلز   قيمة   فيه   لإلنسان   مكان 
 الشهداء   هؤالء   زمالء   حيجم   أن   اخلوف   آل   خفت   وقد شخصيا،  
 عن   حيجموا   أن )  آرامتنا   حلفظ املتبقى    الوحيد   األمل  ( الصغار 
  "فشنك " مبتفجرات   يزودون   داموا   ما   فاالستشهاد   التضحية 

 إالحني   اجلماعة   أو   الدولة إىل  نتمى ن   ال   أننا   نسينا   هل
أى   من   آلينتون   رعب   إن   قيمة؟   حلياتنا   وتعمل   علينا   حتافظ 
مدىن   ألف   مائة على  يقضى    قد   ألنه   ليس    العراق على    هجمة 
 جنديا   يفقد   قد   ألنه   ولكن اخلطأ،    سبيل على    ولو عربي،  
 واحدا   يكياأمر 

 طيار   جثة   لتسلم   السنني   من   عددا   تتفاوض   تظل   إسرائيل   إن
 حي   رأس   مائة   مقابل 

  . جثثهم؟ تساوى    وآم   إنساننا، يساوى    آم   علمتم   هل
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 ننـتمي؟   ال   وملاذا حنارب،    ال   ملاذا   علمتم   هل

  :  العدد   هذا   عن   نقول   مث
 عادل .  د   ترمجة   من   األول   الفصل   املرة   هذه   لعددا   يتصدر

 لكتاب   الة،   هذه   حترير ىف    األوائل   املسامهني   من   وهو مصطفي،  
،"الوجودي النفسى    العالج إىل    مدخل :  بعنوان ، "ماي   رولو"
 أن   إال لقاتي، احل   التسلسل   هذا   مثل   نتجنب   دائما   آنا   وقد 
 الرتحيب على    أرغمانا   املرتجم   لغة   ودقة   ومجال الكتاب،    أمهية 
 أشاعه الذى    اللبس   يزول   أن   آملني   مقدرين   شاآرين   به 
  ".وجودي " آلمة   من   اخلائفون   املسطحون 

  سامح - جديد   ضيف    بدراسة   خاص   بوجه   نرحب   أن   بد   ال   مث
 هذه   مييز   ما   لنا   يؤآد الذى    الوتر على    يعزف   وهو  - عبود 
 وحنن املنهج،     هو   مهها   وأن فعال،    النقد   جملة   باعتبارها   الة 
 آراؤه   هذه   بأن   التقليدية   باجلمـلة   الة ىف    آاتب ألى    نقدم   ال 
إىل ..  الة رأى   -  بالضرورة  -  متثل   ال    وأهنا   عنها   مسئول   وهو 
 بصفة   شيئا   النهاية ىف  يعىن    ال الذى    اخلائف   التحذير   هذا   آخر 
 مثال   فنحن خاصة،    بصفة   الة   هذه   مبوقف   خيل   قد والذى  عامة،  
يسمى   آان   مما   بهرع ىف    عبود   سامح   مع   نتفق    ال 
 حق   للخرافة   سامح أعطى  الذى    الوقت ففى  ، "امليتافيزيقا"
 توقف   فإنه طبعا،    العلم   وآذلك التارخيي،    سياقها ىف    التطور 
 مع خالصا،    مبدئيا   رفضا   إياها   رافضا   امليتافيزيقا   أمام 
 تعريف   إعادة ىف    للنظر   األوان   آن   قد  - نظرنا   وجهة   من  -  أنه 
االستمرار، ىف    بأحقيته   اللفظ   احتفظ   إذا   هذا امليتافيزيقا،  
 أصبح إدراآه،    ميكن   ال   ما إىل    الفيزيقا   امتدت   أن   فبعد 
 بالنسبة )  بعد " (ميتا " اللفظ   يعنيه   عما   واجبا   التساؤل 
 ضرورة   ذلك على    وقس فيزيقا،    هو   ملا   اهلائل   طورالت   هلذا 
  . وغريها   والتاريخ   والالهوت   الفلسفة   جماالت ىف    ذلك   مراجعة 

  موقع   عن   منصور صبحى    أمحد   الدآتور    مقال   ويتأخر
 اعةالشج   الدراسة لتلقى    يستعد   أن   للقارئ   ميكن حىت  الصدارة،  
 حول   اختلفنا   ومهما وأحين،    أخف   هو   مما   تيسر   مبا   تسخينه   بعد 
 من   اهلائل   القدر   ذلك   مجيعا   نالحظ   فإننا   الدراسة   هذه   تفاصيل 
 بنقائه   حمتفظا   املتني   الدين   هذا   يظل   أن ىف    والرغبة   اإلسالم   حب 
 هذه ىف    جاء   ما   بعض   بعض   صح   ولو لتطور، ا على    وقدرته 
 بل ينبغي،    ملا ينبغى    آما   دينهم على    الناس   ألقبل    الدراسة 
 اإلسالم   دين على    أسلم   إمنا فجارودى  أفواجا،    فيه   آخرون   لدخل 
 يفهم   ال   من   فيه   يسجننا الذى    ال   منصور   أمحد   به   يعرفنا الذى  
-  االختالفات   من   الرغم على   -  ميكن   نعم املنهج،    قواعد   أبسط 
 بعلم   موثقا   ليحل املستنري،    املشرق   وجهه   لإلسالم   يعود   أن 
احملاآاة،   الدين    حمل -  تدرجييا  -  وغريمها وجارودى    منصور 
 والدين التجارة،    والدين التعصب،    والدين التسطيح،    والدين 
  . عونا   يارب .  السمسرة 

النفري،   موالنا   رعود   ترجيع   اخلراط   إيهاب .  د   وخيتتم
 قراءات   نستلهم   أن    حتفزنا الىت    املوازية   املسيحية   بقراءته 
  اإلميانية   ايتهاغ ىف    مجيعها   لتصب ذلك،    وغري   مسلمة أخرى    موازية 
  . اخلالق البشرى    التكامل   طريق على    الكون   رحاب ىف    النابضة 

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   240



א >1998א −63 –א

 هذه   ينشر   فال   مؤقتا   أصله إىل    وأحوال   حاالت   باب   ويرجع
 دقة   فيها   يبني   خاصة   حالة   يقرأ   وإمنا عالجية،    لعبة   املرة 
ىف   اإلسهام ىف    ودورهم   احمليطني   عتقداتمب   باملقارنة   وبصريته   املريض 
  . بآخر   أو   بشكل   املرض   استمرار ىف    واألهم املرض،    إحداث 

 جند   ال   آنا   وإن فرحني،    فنهلل الرب،    جاد   الصديق   وحيضرنا
 يعيده   ما   آل   جيعل الذى    العنيد   إصراره   إال   حمددا   جديدا 
 عدد   أول   معه   حوارنا   نستعيد   أن يكفى    إنه   مث حتما،    جديدا 
. جاد   أهال هو،    وال   ننطفئ   مل   أننا   نشعر حىت    الة   هذه   من 
 مل الىت    القراء   مشاآل على    الرد   عن   بديال   احلوار   هبذا ونكتفى  
  . دائما   انتظارها ىف    وحنن العدد،    هذا   تصلنا 

 حترير   إشكالة   خدعة   املرة   هذه " وموقف   مقتطف " باب   ويقدم
  ). واحلرمان   باهلرب  ( املرأة 

 االحنراف   قضية    قدمي   مصطلح   قراءة   إعادة   باب   ويناقش
اللة،الد   وما يقول،    وماذا :  أصال   موجودا   آان   إذا   وما اجلنسى  
 أالعيب   بعض   والتصحيح   للتذآرة   باب   يناقش   آما   بعد؟   وماذا 
 . ذلك   وغري   اجتماعيا   املوظفة   العلمية   شبه   الدعائية   املؤمترات 

"والدير   صفية خالىت "ىف    دراسة   النقد   باب   يقدم   وأخريا 
 املسرح   مهرجان   ىف   ومسرحتها    استلهامها   مبناسبة   رمبا 
ىف   األخري   الفصل   آتابة    عن   هبا   يعتذر   آاتبها   ولعل التجرييب،  
 أآثر   يتأخر   قد الذى    األمر  '  الذاتية   السرية   أصداء " دراسة 
  . آثرية   ألسباب   القارئ   يتوقع   مما 

العدد،   هذا   قليلة فهى  املتواضعة،    اإلبداعية   األصول   أما
 ياسر   مثال يعرفوننا،    أصدقاء   هؤالء جدا،    هبا   فرحون   لكننا 
 يقرأ   وآأنه    الصادق   النبض   من   بفيض   علينا   يبخل   ال   نصار 
 أمستها   آتابة الفصحى    بالعامية   تكتب صربى    وسهري داخلنا،  
 آذلك وهى  ، "ومضات"

  . شكرا . .  بيت    أصحاب   ضيوفنا   وآل
 . وما بعدها48:  انظر مثل وموال هذا العدد ص - [1]

 الغديوة ىف بلدنا هى أن حيضر آل عيل ىف سيالته ما- [2]
تيسر من طعام أعدته أمه، وأن خيرج آل واحد ما أحضر ويضعه
وسط اموعة ويأآلون مجيعًا، وآان الغىن حيضر بيضا مسلوقا
وأحيانا فطريا مشلتتا، والفقري حيضر بصلة وعيش بتاو مث

 .ن أحضر ماذا مجيعا دون أن نعرف م نأآل

 . ومابعدها63 انظر مقتطف وموقف ص - [3]
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 ألطفالنا؟   نقول   ماذا   ولكن :  السياسة ىف    آالما   ليس

- 1 - 

   ... سياسية   جملة   لسنا
  ....!!! طبعا   

 أو السياسة،  ىف    آثري   بكالم   افتتاحياتنا   حتفل   ملاذ :  إذن
 السياسة؟   يشبه   فيما 

 فصل   ميكن   وهل سياسة،    هو   ملا   واحد   تعريف   يوجد   هل   ولكن   
يـشفى   أن   ميكن   وهل   سياسة؟   هو   ما   عن   العادى   الشخص   هم 
 املؤثرة   املتغريات   من   نستبعد   وحنن  - ينبغي   آما -نفسى    مريض 
 السياسة؟   عامل عليه،  

 له   ليس الذى  جدا،  العادى    اإلنسان   يستقبل   آيف  : مثال   خذ
وطقوس، ومغزي،  ومراسم،  خرب،    يستقبل   آيف بالسياسة،  '  دعوة '
 امللك   جاللة   املرحوم  - اهللا   شاء   إن   جدا -  له   املغفور   موت ودالالت،  
  . وهلم   لنا   وغفر   مجيعا   اهللا   رمحهم    اهللا؟   عبد   بن   طالل   بن   حسني 

 تدخل   وآثار   وصبغة معىن    له   موت   أم   هذا عادى    موت   هو   هل   
 اليومية؟   احلياة ىف    بيت   آل 

 الشخص   هذا على    ستؤثر   اآلثار   وتلك املعىن    هذا   وهل   
) خالص  ( دعوة   له   ليس   له الذى   ( حاالتنا   مثل ( جدا العادى  
 ال؟   أم   بالسياسة 

 املفروض  ( تنشئتهم على    نعمل   الذين - أطفالنا   همف   وماذا
 ماذا   السليم؟   املنطق   من   وآثري   االغرتاب   من   بقليل !!)  يعين 
 جاللة   له   املغفور   جنازة   تشييع   قبيل    اهلتاف   ذلك   من   فهموا 
 : تردد )  األطفال   هؤالء   وإخوة   وأمهات   آباء ( واجلماهري    امللك 
  .  آان   قد   آان الذى    أن   مع   ؟ ' حسني   يا   نفديك   بالدم   بالروح '

 هذه   آل   حتدث   مث حيكم،    وال   ميلك   امللك   إن   ألطفالنا   نقول   وآيف
 الدنيا   مأل الذى    امللك   ذلك املرحوم،    ملكنا   موت   عند   اهلزة 
 به   تـمأل   أن   ميكن   ما   بكل   الدنيا   احلياة   مأل :  الناس   وشغل 
 ونقيضه؟   شيء   بكل   الناس   وشغل الدنيا،    احلياة 
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 هذه   نظر   وجهة   من واألرجح،  سياسية،    ليست   التساؤالت   هذه
  . نفسية   وقائية   تربوية   أهنا الة،  

 وقلتها؟   السياسة   بني   الفاصل   احلد   هو   ما ترى    فيا

واألسي،   االنفعاالت،   من   النوع   هذا   أن   أحسب   آنت   وقد
 مثلنا هى  الىت    الدول ىف    بثقافتنا    خاص واهلتاف،  واحلزن،  
 وما   أنت نامية،    أو بدائية،    أو عاطفية،    أو عربية،  :  قل (
 وداع   مبظاهر  - ما   بشكل -آرتىن ذ   املظاهر   هذه   أن   إال )  تري 
 غفر ديانا،    األمرية  - أيضا -  املرحومة   ودالهلا   مجاهلا على    املأسوف 
 االحتفالية   هذه ذآرتىن    وأيضا ذلك،    أمكن   ما   وهلا   لنا   اهللا 
,- جدا  -  الناصر   عبد   مجال   جبنازة ثالث،    منطلق   من اجلنائزية،  
 شيئا   -  اختالفها على  - تقول   : مهولة   جنازات   ثالث يرمحه،    اهللا 
 ال   آان   وإن سياسيا،    بالضرورة   ليس   شيء   وهو داللته،    له   هاما 
   . السياسة   عن   ينفصل   أن   ميكن 

 من   موقعنا إىل    ينبهنا الرائع،    القدر   ذلك املوت،    إن
  .  احلياة وىف  احلياة،  

    امليت   من أبقى  واحلى 
    حق   اهللا   أن   آما   حق   واملوت
 العباد   رقاب على    واملوت

 مباشرة   املوت   عقب   موتانا   حماسن   نذآر   أن   والمانع   

سنة،   أربعني   أو   يوما   أربعني  ( األربعني   بعد   نذآرمساوئهم   مث
  )  حصلسي 

 نذآر   مث   السلطة ىف    وهم   حماسنهم   فنذآر   أحياؤنا   أما
 عن   بعيدا   وآله تليهم،  الىت    السلطة   من   موقعهم   حسب   مساوئهم 
   . طبعا   السياسة 

 2-  
 وضربت أمريكا،    متطت  - أيضا  -  السياسة   عن   وبعيدا

معىن   إليه   آل   ما   نعرف   وال عربي، ال   العامل   واهتز ، العراق 
الىت   اهلزة   موقع   نعرف   ال   آما هذه،    أيامنا ىف  '  هزة  ' آلمة 
 مفروض -الذى  العرىب    العامل   جسد   من العرىب    الشارع   اهتزها 
 بالسهر   اجلسد   سائر   له تداعى    عضو   فيه اشتكى    إذا  - أنه 
 األيام   هذه يتداعى  العرىب    العامل   أن   يبدو   لكن مي، واحل 
 احلديث   يقصدها الىت    غري أخري،    أماآن ىف  آخر،    بشكل   بالسهر 
 ال   هلا   عالقة   ال   أيضا هى    هبا يتداعى  الىت  احلمى    وأن الشريف،  
  Mediterranean  توسطيةامل احلمى    لعلها باحلياة،    وال   باحلمية 

fever  اهلوية   جمهولة .  

 عاد ثالثة،  - ململتني العرىب    الشارع   متلمل   أن   بعد   إنه   مث   
 الشارع   فرتاجع السطور،    هذه   آتابة حىت    تقريبا   يوميا   الضرب 
على   وتدال   تعود   آما   تعودنا   ألننا   رمبا التململ،    عن العرىب  
: األذالن   إال  به،   يراد   ذل على    يقيم   وال  ( بالقادوم   فوقه   الدق 
 لعري   الظامل   الشعر   هذا   مراجعة   من   والبد , ) والوتد احلى    عري 
  الذل على    تقيم   ال   بغلة   أو   محارا   أن    ذلك احلي،  
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 لنا   محار   من   طفل   وأنا   قدميا   عانيت   وقد حنن،    نفعل   آما
 عانيت  - آذلك   يكن   مل   لونه   أن   مع  -  األزرق   احلمار   له   يقال 
 غري ىف    أستعمله   أن حىت    أو أذى    به   أحلق   أن يأىب    وهو   منه 
 تشبيهنا   أما )  السماد   حبمل   خمتص   وهو   رآوبة   أستعمله ( اختصاصه 
يرثى   فال   يدق   وذا .. ' قائال   وصفه   الشاعر   يكمل   لذىا   بالوتد 
- نفخربذلك   أن   مانع   وال اآلن،    حالنا إىل    أقرب   فهو '  أحد   له 
 ال   ما   فهذا بذلك،    نفخر   ملاذا   أما , -  ميامني   أوتاد   بأننا 
 آل   أن   أعلمه   ما   آل سة، السيا ىف    حديث   ألنه   به   التصريح   ميكن 
  . العربي   عاملنا ىف    جائز   شيء 

 السياسة؟ ىف    آالما   هذا   أليس عندك،    ولكن
 وإمنا السياسة،    هو   املقصود   ليس   الشريف   واملصحف أبدا، 

 النفسية   الرتبية   باب   من  - مثال -  يكون   أن   البد   هو املقصود،  
  : ذلك على    الدليل   وإليكم  !!)  هذه   حلوة (

 يتطلعون   و التليفزيون،    يشاهدون   ممن   أطفالنا   أحد   أن   هب
 العراق   ضرب   شاهد   قد    أحدهم   أن   هب أحيانا،    الصحف   صور ىف  
 وشك على    وهم   العراق   أطفال   منظر   أو األمريكان،    بقنابل 
 عن   بعيدا  ( والده   سأل   الطفل   هذا   وأن وهزاال،    جوعا   املوت 
) السياسة؟ ىف     هو   فهمه   إيش  - مثلنا -  فهو طبعا،    السياسة 
 تضرب   ملاذا   أو   هكذا؟   الطفل   هذا   ميوت   ملاذا   والده   سأل 
 اإلجابة   الوالد   فضسري ترى    يا   فهل   هكذا؟   العراق   أمريكا 
 سيكون   وهل   ؟ ' العيب ' الكالم   هذا ىف    األطفال لتمادى    منعا 
 للكبار ' هي   السياسة   أن   باعتبار تأجيال،    أم   هنائيا   الرفض 
 التأجيل؟   هذا   أو   الرفض   هذا   الطفل   سيقبل   وهل   ؟ ' فقط 

 اآلباء   ترشد   أن   الة   هذه   مثل   واجب   من   آان   فإذا
ىف   عليكم   باهللا   ننصحهم   فبم أطفاهلم،    تربية   طريقة إىل    واألمهات 
 السياسة؟ ىف    التدخل   دون   آهذا،   موقف 

   : حمتمل   حوار   شكل ىف    االحتماالت   بعض   إليكم

 1/2  
  ) : والتأجيل   الرفض   تعذر   أن   بعد   طفله   جييب : ( األب

  . العراق على    عقوبات   هناك   ألن   ميوتون   األطفال   هؤالء   إن
 واجب   يكتبوا   أمل   األطفال؟   يعاقــب   وملاذا :  الطفل

 واملوت؟   التجويع   غري   لعقاهبم   وسيلة   توجد   أال    املدرسة؟ 
 حسني   صدام   الرئيس   ألن   العقوبات   إن آذلك،    ليس ال،  :  األب

  . الكويت   غزا 
 حسني؟   صدام   الرئيس   هو   ومن :  الطفل

  . رئيسهم   هو :  األب

 ؟ '  غزا 'تعىن    وماذا :  الطفل

  . حق   بغري   عليه يستوىل    أن   وأراد شقيقا،    بلدا   حارب تعىن  :  األب

 له   قالوا   الذين   هم   هل   ؟ !!) األطفال  ( ماهلم   وهم :  الطفل
 ذلك؟   يفعل   أن 

  العراق،   رئيس   وهو   عراقيون   هم :  األب
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 هلم   هل   ماهلم؟   هم   األطفال؟ :  هم   ولكن نعم،    نعم :  الطفل
 يفعلوا؟   ومل   عراقيني   غري   يكونوا   أن   احلق 
  . يفعلوا   مل   أهلهم :  األب   

 ماذا؟   يفعلوا   مل :  الطفل

 أن   وميكن يشاء،    آما   احلوار   بقية   يتصور   أن   للقارئ   وميكن
 مساء   جتوب الىت    الطائرات   هذه   عن   تسأل أخرى    حوارات   يؤلف 
 وإليكم يوم،    آل   مدنية   أهدافا   وتضرب   يوم   آل   العراق 
  الرتبوية   الة   هذه   ئوليةمس   واقع   من   االستطراد   هذا 
  . أسئلته   الطفل   يواصل :  النفسية 

 حسني؟   صدام   إمسه   رئيسا   هلم   أن   األطفال   هؤالء   ذنب يعىن  :  الطفل

 أدري   ال ذنبهم،    أو   قضاؤهم :  الوالد

 إذا   املدرسة ىف  وزمالئى  وإخوتى    أنا   أفعل   وماذا :  الطفل
 ربنا   مبارك؟ حسىن    وليس   حسني   صدام   هو   رئيسنا   أن   فوجئنا 
  . خيليه 

  . مستحيل ....  ال :  األب

 مستحيل؟   ملاذا :  الطفل

  . شعب   وجملس   وانتخابات   دميقراطية   عندنا   ألن :  األب

الذى   مثل   جملسا   هلم   إن   يقول   األآرب أخى    مسعت ولكىن  :  الطفل
 يتابع   وهو   يوما   يضحك أخى    شاهدت   فقد عنه،    حضرتك   تقول 
 ىل    فقال   يضحكه الذى    املسلسل   عن   وسألته التليفزيون،  
 الغياب   أن   أضاف   إنه   مث حاال،    حضرتك   قلته الذى    مثل   آالما 
 أفهم،   ومل عندنا،    الغياب   من   أقل   الس   مدرسة ىف    عندهم 
 الس ىف     املتكلم   أن   فوجدت أخي،    يضحك   ما إىل    نظرت لكنىن  
 العرىب   مدرس   مثل   ويتكلم   يصيح   آان   إمسه   نسيت الذى  
 الكلمة   هذه   يقول   مسعته   وقد املدرسة،  ىف    لدينا   والدين 
  . حضرتك   ذآرتـها الىت  

 ؟   آلمة   أية :  األب

والىت حيكمنا،    أن   حسني   صدام   ستمنع الىت    الكلمة :  الطفل
  . جوعا   أموت   فال هناك،    األطفال   مثل   أآون   أن   من ستحميىن  

    ستحمينا؟   آلملة   هناك   أن   قلت   أنا   هل :  األب

  . الدينماطية أيوه،  :  الطفل

  . دميقراطــــية عينك،  ىف    دنيماطية :  األب

 ؟   ماذا يعىن  :  الطفل

  . انتخابات يعىن    دميقراطية   بين؟   يا   لك جرى    ماذا :  األب

 سوريا؟   مثل آه،  :  الطفل

  . يعين :  األب

 ماذا؟ يعىن  :  الطفل

  . حسني   صدام   الرئيس   غري   األسد   حافظ   الرئيس :  األب

 آذلك؟   وذلك هكذا،    هذا   طلع   آيف :  الطفل

  . فأعر   ال :  األب
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 ؟   يعرف الذى    فمن :  الطفل

  . أعرف   ال :  األب

  . خائف   أنا :  الطفل

  . آذلك   وأنا :  األب

ىف   تساهم آى   -  السياسة   عن   بعيدا  -  الة   هذه   واجب   فما
 ما   إذا   وهل   الوالد؟   هذا   خوف   بل الطفل،    هذا   خوف   إزالة 
 وتكلمنا   احلواجز   ختطينا   أننا   نـعترب   خوفهما   إزالة    حاولنا 
 ؟   ماذا   أم السياسة،  ىف  

 2/2  
 ردا   فريد حسما،    وأآثر   ضجرا   أآثر   آخر   والد   يوجد   أن   ميكن   مث

 يستحق   ال   وما يستحق،    مبا   ويصفه   حسني   صدام   يسب   وهو   غاضبا 
الىت هى    وأهنا   أمريكا   ىف   رأيه   فيعلن يتمادى    ولكنه وأآثر،  
باملرة،   وبيتنا   جريانه   وبيت   بيته   خراب على     صدام '  توز '
 أن  ينبغى    - اآلخر   األب   هذا   نظر   وجهة   من -  اللوم   فإن وبالتاىل  
 هذا   احلماس    يغلب   مث صدام،  على    آله   وليس   أوال   أمريكا على    يقع 
 فيصرح   األسئلة   نفس   سأله الذى    ابنه    جييب   وهو الثاىن    األب 
أمريكا،   هو    العراق   أطفال   موت   سبب   إن : ' وجدها  ' وآأنه 
 : التايل   الوجه على  األخرى    الناحية ىف    احلوار   فيستمر وآلينتون،  

   . الكلب   إبن )  منخفض   بصوت   مث  ( آلينتون   إنه :  األب  

 مونيكا؟ '  بتاع  ' آلينتون  : الطفل

 ؟   ولد   يا   إيه ' بتاع ':  األب

  . مونيكا '  بتاع ':  الطفل

 ولد؟   يا   من   مونيكا :  األب

  . بيلي ',  آلينتون   بتاعة ':  الطفل

 من  التدليل،   باسم   أيضا   تسميه   وهل النيب،    صالة   يا :  األب
 االسم؟   هذا   لك   قال 

  . حتبه   أهنا   يظهر   أصل املدرسة،  ىف    أبلة :  الطفل

 من؟   حتب الىت    من :  األب

  . بيلي آلينتون،    حتب   أبلة :  الطفل

  . خالص   طيب اهللا،    اهللا   بيلي؟   اوأيض :  األب

 مع آلب،    إبن   هو   ملاذا ىل    تقل   مل   أنت   ماذا؟   خالص :  الطفل
 وجوع العراق،    ضرب   فلماذا حتبه،  '  أبله ' و حلو،    شكله   إن 
 جيوع   وهو   أبلة   حتبه   وملاذا هكذا،    حلو   شكله   إن   مع   األطفال 
 األطفال؟ 

  . آلب   إبن   ألنه :  األب

  . تزعل   سوف '  أبلة  ' مسعتك   لو :  الطفل

  . داهية   ستني ىف    تذهب   أو   تزعل :  األب

  . آسف   أنا هلا،    أقول   لن آسف،    أنا :  الطفل

  . لك   أعتذر   أن ينبغى  الذى    أنا  : األب
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 ؟ والدى    يا مثلى    خائفا   مازلت   هل :  الطفل

 ؟  .. بصراحة :  األب

  . بصراحة  ...  نعم :  الطفل

  . تري   آما :  األب

 وليست ثقافية،    جملة   افتتاحية   هذه   أن نفسى    وأذآر
الرتبية،   جرعة   من السياسة،    جرعة    أفصل   أن   فأحاول مسرحية،  
  . حاسم   بشكل    أستطيع   فال النفسية،    جرعة   من 

 3/2  
 اإلسرائليني   اجلنود   مبقتل   الذآر   السالفا   الطفالن   فرح   فقد   

التليفزيون، ىف    املناظر   شاهدوا   آما   تبعهم   واجلنرال   والضابط 
 آالما حده،  على    منهما   آل   لوالد   حدة على    منهما   آل   وقال 
  أحدمها   يثحد ىف    هنا   منه   بعضا   نقتطف 

 والدي؟   يا   آذلك   أليس الرجال،    مثل   حنارب   حنن   ها :  الطفل  

   .. نعم   نعم :  األب

 ميوتون   داموا   ما   زمان   من   هكذا   حنارب   مل   فلماذا :  الطفل
 هكذا؟   أيضا   هم 

 أدري   ال :  األب

  . اهللا   حزب   آلية   أدخل   أن   أآرب   حني   أريد :  الطفل

 إمسها   تعنيها الىت    الكلية آلية،    ليس   اهللا   حزب :  األب
  . احلربية   الكلية 

حياربون،   اهللا   حزب   وخرجيو أحارب،    أن   أريد ولكنىن  :  الطفل
  . يقتلوننا   الذين   اإلسرائيليني   ويقتلون 

    اهللا   شاء   إن اهللا،    شاء   إن :  األب

 شباب   اسرتد   حني   الطفلني   حلم   لصاحل '  احلذر   التفاؤل 'متادى    مث
' زحفا  ' اللبنانية   أرنون   قرية   اجلامعات   وغري   اجلامعات 
 حول   والديهما   مع   وحتاورا الطفالن،    ففرح األقدام،  على  
  : أبيه   مع   مهاأحد   من   اللقطة   هذه   فاجتزأنا ذاك،  

 وال   اهللا   حزب   آلية   أدخل   أن   ضروريا   ليس   أنه   يبدو :  الطفل
 خملصا   ' أزحف  ' أن يكفى  هكذا،    أنتصر لكى    احلربية   الكلية 
 الشيطان   أحارب   وهكذا احللوين،    الشباب   هؤالء   جدامع 
  . عليه   فأنتصر 

بالتقوى   حتاربه )  سامها (الشيطان،    اربحت   طبعا :  األب
 واإلميان 

 ؟   واإلميان التقوى    إمسه   القرية   هذه على    الزحف   هذا  :  الطفل

   !! ؟   ؟   هه :  األب

التقوى   إمسه   القرية   هذه على    الزحف   هذا  :  أقول :  الطفل
 ؟   واإلميان 

 طبعا   طبعا  :  األب

 وإميان؟ تقوى    عندك   أليس   وحضرتك  :  الطفل
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 فإذا  ,  السياسة   نتجنب   آيف   الوالد   هذا   من   نتعلم   وهكذا
 عليه   نرد   أن   ميكن اجلاري،    من   الة   هذه   موقف   عن   سائل   سألنا 
ختصصنا،   ليس   هذا   ؟  '  خييبك   اهللا  ...  إمش 'األب،    هذا   مثل 
 صحيفة   عليها   املأسوف ىف  '  تعتعة  ' عمود   أآتب   آنت   حني   وأتذآر 
 أن   احلج   مواسم   أحد ىف    اقرتحت أنىن  مؤاخذة،    وال   ', الدستور '
 غري   فلسطني إىل    مشاال   مباشرة   احلج   بعد   ونصف   حاج   املليون   يتجه 
 حوار ىف    وردا الذى    مثل  ( انواإلمي التقوى    إال   شيء بأى    مسلحني 
 احلجيج   من  -  ونصف   املليون   هذا   من   ميوت   وأن )  أبيه   مع   الطفل 

فيتبقى , ) طبعا   شهداء  ( والكمال   بالتمام   مسلم   مليون   ميوت  -
 مليون   النصف   يكون   لكن مليون،    إال   مسلم   مليار   العامل ىف  
قريتهم،   لبنان   شباب   اسرتد   مثلما   فلسطني   اسرتد   قد ملتبقى ا 
 واخلبز   املاء   توفري   إال   واإلسالمية   العربية   احلكومات على    وليس 
 القصف   من   احلجيج   هذا   حلماية   بالتدخل   إلتزام   دون   اجلنب   وبعض 
 آل   الدوالرات   مبليارات يشرتى  الذى    من   سالح بأى    احملتمل اجلوى  
 فهموا سياسية،    جملة ىف    السياسة ىف    آالما   ذلك   آان يوم،  ثاىن  
 غري أنىن    فرحت   الدستور   أغلقوا   وحني بايل،    آخذا   لست أنىن    منه 
 فنحن   لةا   هذه ىف    واختبأت السياسي،    الشطح   هذا   ملثل   مضطر 
 أن   باعتبار   و الرتبوي،    النفس   علم   منطلق   من   هنا   نتكلم 
 فهمنا   يساء   أن   حرص   بكل   متجنبني العالج،    من   خري   الوقاية 
 الزحف   علم ىف    هنا   نتكلم   أننا   آذا   أو   آذا   قارئ   وحيسب 
 عنا   يقومون   الذين   احلكام   شئون  ىف   نتدخل   أننا   أو السياسى  
  . الوقت   طول   السياسة   بكل 

 الطفلني   من - أخري   أسئلة   تصور ىف  التمادى    من نفسى    وأمنع
 وعن آوسوفو،     وعن ترآيا،    وعن أوجالن،    اهللا   عبد   عن   - مها   مها 
 إعدامه طفال،    اغتصب   إنه   قيل الذى  الفلسطيىن    الضابط   إعدام 
 للعدل    وحتقيقا   للمظاهرات   استجابة ساعة،    وعشرين   أربع   خالل 
 املشنقة   حبل إىل    املتهم   بتوصيل   يقوم الذى  املفتخر،    السريع 
 توصل الىت    السريعة   الوجبات   مثل   املظاهرة تنتهى    أن   قبل 
 أنىن   أآتشف   أن   من   خوفا   هذا   آل   عن نفسى    أمنع للمنازل،  
دعوة،   هبا   لنا   ليس الىت  السياسة،   مستنقع إىل    القارئ   أستدرج 
 أن على    جاهدة   تعمل   أن   هو   االت    هذه   مثل   من   املطلوب   أن   إذ 
 تقوم   أمر   فهذا   آيف؟   أما احلياة،    ويبدأون   القلق   الناس   يدع 
 هلذه تبقى    فماذا التليفزيون،    وحمطات   الدواء،   شرآات   به 
  ).  ماذا؟   آل   عن (هذا،    آل   عن   بعيدا   عليكم   باهللا   الة 

  : العدد   هذا   عن   فنقول
 بنفس   يوزع   سوف   األغلب وىف  متأخرا،    العدد   هذا   خيرج

  الذين   القراء   يشكو   وسوف العشوائية،    إىل   األقرب   الطريقة 
 آخرون   قراء   يلومنا   سوف   آما الصدور،    عاودنا   أننا   عرفوا 
 إذ خنطرهم،    ومل   سرية   بطريقة   للصدور   عدنا   أننا   يعرفون   حني 
الىت   القارئة   أنظرخطاب (، أصال   تصلهم   ال   والة   خنطرهم   آيف 
 أن   نأمل املهم،  ) 1986  سنة   أعداد   من   قدمي   عدد   على   عثرت 
 أن   ونطمع األخطاء،    من   والتعلم جدا،    باملثابرة   أنفسنا   نصلح 
  : آثريا   أو   قليال   القراء   يتحملنا 

 أن  - املقاومة   مع   اسبيتن   إحلاح   بعد  -  العدد   هذا   يشرف
  .  د . أ )  سابقا   ولو (   األديب   الطبيب    الصديق   الزميل   يبدأ 
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 أن   وعد   الىت   الكتابة ىف    اإلسهام العقباوى  شوقى    أمحد
 رائع   نسجل   أن   أخريا   جنحنا   ألننا   فنفرح منتظمة،    تكون 
إىل   أفكاره   توصيل  ىف   نساهم   وأننا يبقي،    ورق على    مشافهاته 
 الفكر   هذا إىل    االستماع   فرصة   هلم   تتاح   ال   ممن   األمر   يهمه   من 
-  والبداية إليه،    نكون   ما   أحوج   وحنن   واملفيد   واألصيل   املنظم 
 الثقافات،   عرب النفسى    الطب  :  دالة  - الغيث   أول 

 اجلزء   فيقدم    عطاءه مصطفى    عادل   الدآتور    يواصل   مث
 النفس   علم   عن   يالوم   وإرفني ماى    رولو   آتاب   ترمجة   من الثاىن  
 إذ فحسب،  ختصصى    بشكل   الفكر   هلذا   نتحمس   ال   وحنن , الوجودى  
 نهع   يشاع   ما   ليصحح   آافة   الناس إىل    يصل   أن   نأمل   أننا 
 هيتنا   ما على    ليس   خالله   من   نتعرف   أن   ميكن   فكر   فهو  ,  وحوله 

. د   يضيف   مث وفعال،    حقيقة   عاملنا   ختليق ىف    مسئوليتنا على    بل , 
   . يلزم   ما   لزوم :  العربية   اللغة   عن   مشرقة   حملة   عادل 

ىف  ( التأويل   عن   منصور صبحى    أمحد  . د   مقال   العدد   ويتوسط
 والفرحة   والدعاء   بالشكر نكتفى    فال )  الدينية   النصوص 
 الفكر   هذا   يصل   أن   ميكن   آيف   نتساءل   ولكننا والرتحيب،  
 والرتبية الفتوي،    سلطات إىل  :  وخاصة   أصحابه؟ إىل    املستنري 
 توزع   و  ,  بالصدفة   تصدر   هذه   مثل   جملة   طريق   عن   والتعليم؟ 
 هذا    نشر إىل    نكون   ما   أحوج    إننا   آثريا؟ وختتفى   ,  أحيانا 
 للنصوص   ويعيد  ,  احرتامها   العربية   للغة   يعيد الذى    الفكر 
اإلهلى   اباخلط   لغة   ويعرفنا قدسيتها،  )  خاصة   القرآن  ( اإلهلية 
 هذا   أن   ونكرر عليه،    األوصياء   من   وليس   نفسه اإلهلى    اخلطاب   من 
 آان   لو حىت  عليه،    حنرص   مشرق   باب   هو   املسئول   الناقد   الفكر 
 موقف   ضد   حتفظات - السطور   هذه   آاتب   مثل بعضنا، لدى    أو -  لدينا 
العدد،   هذا   مقال ىف    ظهر   آما اإلسالمى    التصوف   من   منصور . د 
 ذاته   االختالف    هذا   لكن للمعتزلة،    الواضح   حتيزه   ضد   وأيضا 
 به   يفرح   الدآتورمنصور   أن   ونظن  - أآثر   به   نفرح   ما   هو 
 حنن؟   نتحمله   ال   اآن   إذا   لالختالف   اآلخرين   ندعو   فكيف   وإال - آذلك 

: أخرينت   ومضتني   هلا   فننشر ومضاهتا،    برق صربى    سهري   وتواصل
 عن   والثانية أمستها،    آما ''  الفندية  ' املنح   هذه   عن   واحدة 
 متثله   وما   حاجاهتم   حسب   حوهلا   يتلونون   والرجال   املرأة   موقف 
 وتأتينا   ومسئولية،   حرية   من   متارسه   وما ماهى    حسب   وليس   هلم 
 سبق الذى    عرفة   أسامة . د   الزميل   من بعيد،    من   ثالثة   ومضة 
 وهو  ,  اجلنسية   اهلوية   عن   الة   هذه ىف    مبدعا   فرضا   نشر   أن 
 يكون   وآيف   الطيبة   الكلمة   عن   هذه   السريعة   ومضته ىف    حيدثنا 
البيولوجى   النبض   منطلق   من   السماء ىف    وفرعها   ثابت   أصلها 
هى   املبدعة   احملاوالت   هذه   مثل   أن   مناسبة   آل ىف    ونؤآد احليوي،  
 أن   وحنب للقرآن،  العلمى    التفسري يسمى    ما   عن   يكون   ما   أبعد 
 احليوية   دائمة   إهلية   نصوص   من شخصى    استلهام   أهنا   نكرر 
   . املضامني   مرنة الزمن،    حرآية   حمرتمة العطاء،    متجددة 

 هذه   وضوح ىف    تتناول   حالة   وأحوال   حاالت   باب ىف    نقدم  
ال،واألجي   واألديان   الثقافات   حوار   مسألة ىف    اهلامة   اإلشكالة 
 االدعاء   أو العقلي،    التنظري   مدخل   من   ذلك   تتناول   ال   لكنها 
 اخلطابية   الوطنية   للوحدة   الفجة   الدعاية   أو   التساحمي، 
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 تعصب   مثن   تدفع   إنسانية   حالة   مدخل   من   وإمنا ممارسة،    دون
 إذ املمزقة،    واحديتها   من    تدفعه الطرفني،  على    لألهل خفى  
ىف   وتنهار   وتتناثر   تتفسخ حىت   - فاعل   بفعل -  النفس   هذه   تنشق 
 نرسل   أن   خالهلا   من    فنحاول ',  بارنوي   فصام  ' عنه   يقال   ما 
 عند   الواجب   الناضج   للتسامح   العميق املعىن    تتضمن   رسالة 
  . الناس   آافةو النفسي،    واملعاجل النفسى    الطبيب 

 قراءة   إعادة   العدد   هذا   من   نبدأ   التسامح   هذا   ذآر وعلى 
النفري،   موالنا   مواقف ىف  )  غربته   اهللا   رد  ( اخلراط   إيهاب .  د 
 يعتربها   أن   آملني الرخاوي،  . د  - آتابة -  جديد   من   فيقرأها 
 أن   وأيضا والديانات،    األجيال خمتلفى    بني   متصال   حوارا   القارئ 
 سائر   حيرمنا   أال   نأمل الذى  األدىب    النقد   حمل   أعداد   لبضعة   حتل 
 تليق   الة   هذه   أن   رأوا   إن   فيه   اإلسهام   من   والقراء   النقاد 
  . بعطائهم 

 تظهر   وآيف   الزواجية   سسةاملؤ '  وموال   مثل  ' باب   يتناول   مث
ىف يتجلى    الزواج   وألن , ) خاصة   األمثال ىف  (الشعىب  الوعى  ىف  
 بداية   جمرد   هذه   أن   نتصور   الشعبية   األمثال ىف    متعددة   أشكال 
  . أعداد   لعدة   املوضوع   نفس ىف    متتد   أن   ميكن 

 فننشر لألطفال،    تصدر   جملة   من   فهو   ددالع   هذا   املقتطف   أما
 يقرتب   يكاد   وهو الة،    هذه   تنشره الذى    هذا   بعض   من   موقفنا 
 عند   الدولة   وهيبة   النظام   لقيمة   املتعمد   التشويه   من 
 ةتربوي   لقيم   الة   تشويه   عن   ناهيك   نشأهتم   منذ   أطفالنا 
  . الفاتر   الضحك على  حىت    حتملك   ال   بطريقة   علمية 

 حباجتنا   لنفاجأ '  اإلدراك  '  ومصطلح   لفظ   قراءة   ونعيد
 األلفاظ ىف    الوقت   طول   نظر   وإعادة لغوية،    ثورة إىل  القصوى  
  . العلم   وغري   العـلم ىف    نستعملها الىت  

 والشعراء   األدباء  - اهللا   شاء   إن   البيت   أصحاب -  ضيوفنا   أما
 ونرحب املاضي،    العدد   من   علينا   آرما   أآثر   فهم املبدعون،  
 من   وبكل عزت،    عادل معا،    العميق   الرقيق   الشاعر   هبذا   فرحني 
نصار،   احلق   عبد   وياسر صاحل،    عيد .  د :  بعطائه   العدد   هذا   شرف 
    نصر   وعبري 

 ال   آما العلمية،    املقتطفات   باب   قصور   عن   نعتذر   وأخريا
 أوسع   إسهامات ىف    ونأمل حسني،    أمحد . د   الزميل   نشكر   وحنن نوعا،  
 املقتطفات   لتشمل األمر،    يهمه   من   آل   من   القادمة   األعداد ىف  
  . ذلك   أمكن   ما   تطبيقية   فائدة   هلا   متنوعة   اضيعمو 
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 الديىن   واإلميان   االجتماعية   الضرورة   بني   األخالق

    زهران   فريد
 من   احلالة   هذه إىل    بالوطن انتهى  الذى    ءىالرد   املناخ ىف 

إىل   تكون   ما   أقرب هى    ضيقة   مجاعات   حتاول   والفردية التشظى  
 مجر على    تقبض   أن ،  موهوبني   دأفرا   حول   تتحلق   منعزلة   جزر 
 تقليدية   غري   إجابات   تقدمي   حياول الذى    الفاعل احلى    الوجود 
 أن   نستطيع   اإلطار   هذا وىف  ،  التقليدية   غري   املستقبل   ألسئلة 
 شهريا   تعقد الىت  التطورى  النفسى    الطب   مجعية   ندوة   نضع 
 ما   منذ   وانتظام   بدأب   النفسية   للصحة   املقطم   دار مبستشفى  
 دعوة أتلقى    أن   احلظ أسعدىن    وقد ،  عاما   عشرين   على   يزيد 
 الصادر   العوملة   فخ   لكتاب   عرض   لتقدمي الرخاوى  .  د   من   آرمية 
 وقبل    أوال   تتميز ىت ال   الندوة   هذه ىف    املعرفة   عامل   سلسلة   عن 
نقدى   وحس   خالقة   روح   من الرخاوى  . د   عليها   يضفيه   مبا   شيء   آل 
 ال   صدر   برحابة   تتسع   موسوعية   ثقافة   ظل ىف    إبداعية   وعقلية 
إىل   أيضا    تتسع   لكنها ،  فحسب   متنوعة   فكرية   ومدارس   الجتاهات 
 بني   وأخاذة   عميقة   بساطة ىف    وجتمع   بل ،  خمتلفة   معرفية   ختصصات 
  . واإلنسانية   التطبيقية   العلوم 

 احلديث إىل    العوملة   فخ   آتاب   عن   يومها   احلديث قادىن    بالطبع
 وأن   بالذات    املوضوع   عن   خروجا   هذا   يكن   ومل ، ' عوملة 'أى    عن 
-  اختار الذى    هو   االهرام   لعل   أو  -  اختار   قد الرخاوى  .  د 
 تضمن   حيث   الندوة   يوم   نفس ىف    العوملة   عن   هاما   مقاال   ينشر   أن 
 تصف   آمسلمة   منه   انطلق   لعله   أو   الكتاب إىل    إشارة   املقال 
  . احلال   وتشخص   الظاهرة 

 نظرة يلقى  الذى    للكتاب   أتعرض   أن   هنا   أود   ال   وأنا
وهى ،  اآلن   الغرب   واقع على    عمق   من   ختلو   ال   نقدية   بانورامية 
، األمرآة   بنقد   االحتكارية   الرأمسالية   نقد   فيها   اختلط   نظرة 
 وإمنا   أصال   لكتابا   هلا   يتعرض   مل  -  العوملة أى   -  فالظاهرة 
 الرأمسالية إىل    وموضوعية   حادة   نقدية   وبلهجة   فقط   تعرض 
على   املنفتحة   احملافظة   أجنحتها   انتصار   ذروة ىف    االحكتارية 
  األمرآة   انتقاد إىل    معقول   وبقدر   أيضا   تعرض   آما ،  الفاشية 
-السياسى    باملفهوم   األمريكية   منةاهلي   انتقاد   من   بدءا 
    بوصفها   األمرآة   بانتقاد   وانتهاء العسكرى،   -االقتصادى  
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 والنموذج   األمريكية   الثقافة   وفرض   تعميم إىل  ترمى    عملية
 العوملة   خلط  -تقديرى  ىف   -  الكتاب   فإن املعىن    وهبذا األمريكى،  
 هو   الشائع   اخللط   وهذا ،  انتقادها إىل  فانتهى  أخرى    بأشياء 
إىل  -  نفسه الرخاوى  .  د   بينهم   ومن  -  الكثريين   يدفع   ما 
ىف   االحتكارية   الرأمسالية   انتقاد   من   بدال   العوملة   انتقاد 
أخرى   مرة  -  ، وحنن األمرآة   انتقاد   من   وبدال ،  احملافظة   طبيعتها 

ىف   تفصيال  -  العوملة  -  موضوعه   أو   للكتاب   نتعرض   أن   نود   ال  -
 إليه   تطرق   ما   باألساس   نتناول   أن   نود   وإمنا ،  املقال   هذا 
 املقال   وهو ،  الندوة ىف    حوله   األفعال   وردود الرخاوى  .  د   مقال 
 الرأمسالية   أو : أخرى   مرة  -  ةالعومل   اعتبار   من   انطلق الذى  
-  الشائع   للخلط   وفقا   الطراز   أمريكية   احملافظة   االحتكارية 
 نقطة   أن الرخاوى  .  اعتربد   وقد ،  املواجهة   يتطلب   رديئا   واقعا 
 خماطر   درء على    والقادرة   املمكنة   املواجهة   هذه ىف    البدء 
-  اإلميان   ذلك   ألن ،  باهللا   اإلميان   هو   املتفاقم   واالحنطاط   التدهور 
-  حاجته باألحرى    أو  -  اإلنسان   بوجود   الصلة   وثيق   يراه الذى  
 يعصم   أن على    القادر   هو  -والبيولوجى  النفسى    املستويني على  
 املليارديرات   آبار   أن ىل إ   ذهب   انه حىت    الزلل   من   اإلنسان 
 أن   هلم   آان   ما   بأآملها   بلدان   اقتصاديات   يدمرون   اللذين 
الرخاوى .  د   واقرتح ،  فحسب   باهللا   مؤمنني   آانوا   لو   ذلك   يفعلوا 
 له   يرجع اآلىل    احلاسب على    معد   ما   برنامج   هناك   يكون   أن 
 هذا   مازورة على    يقيس لكى    ينام   أن   وقبل   ليال   اإلنسان 
 من   ويتأآد   تصرفاته  -  اهللا   بوجود   اإلميان على  املبىن   -  الربنامج 
 وجداننا ىف    اهللا   وجود   وعمق   اإلميان   هذا   لعمق   مطابقتها 
  . ونفوسنا 

 وصل   ما على    التعليق   رإطا وىف    الندوة ىف    احلوار   أثناء
على   عليها   يطلقون الىت    األمرآة   ظل ىف  تردى    من   اإلنسان   إليه 
. د   من   استدعاء   اعتربه   مبا   البعض   رحب   العوملة   اخلطأ   سبيل 
 استدعاء   وهو ،  اخلري قوى    جانب إىل    وجل   عز للموىل  الرخاوى  
 واألخالق    اخلرية   القيم   الستدعاء   مرادفا   احلضور   معظم   اعتربه 
  . النبيلة 

 بصفة   ووجوده   باهللا   اإلميان   عن   يتحدث الرخاوى  .  د   آان   طبعا
 لإلميان   حمددة   طريقة   أو   معينا   نوعا   بذلك يعىن    يكن   ومل   عامة 
 أشبه   اهللا   بوجود   عنده   فاإلميان املسيحى،    أو اإلسالمى    اإلميان :  مثل 
 فهمهم   آان   أيا   باخلالق   يؤمنون   الذين   آل   هبا   ينعم   واسعة   مبظلة 
 التقرب إىل    الرامية   الدينية   طقوسهم   آانت   وأيا   اخلالق   هلذا 
 وطقوس   حمرمات   مستنقع  إىل   بالنقاش   الوصول   فإن   مث   ومن ،  إليه 
الرخاوى   للدآتور   حيلو   آما   التعصب   أو  -  السائد   التطرف   مجاعات 
  . يقصده   ما   عن   البعد   آل   بعيد   أمر   هو  -  يسميهم   أن 

 جوار إىل    لتشمل   مظلته   تتسع   أن   رفض الرخاوى  .  د   أن   الغريب
 االقرتاح   وهو   األخالقيني   بـ   نصفهم   أن   ميكننا   ما   لآ   املؤمنني 
 آراه   آنت   ما  -على    وتأآيدا  -  لــ   تثبيتا   قدمته الذى  
 قبول على    املقابل ىف    أصر   حيث الرخاوى  .  د   فكرة ىف    جوهريا 
رؤى   عن   وبعيدا  ، غريهم   دون   املظلة   هذه   حتت   فحسب   املؤمنني 
 لكى الرخاوى  .  د   بأفكار   االحنراف   حاولت الىت    املبتذلة   التعصب 
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 البنكية   املعامالت   حرمانية   عن   احلديث جمرى  ىف    تصب
إىل   أحدهم   وصول   عن   احلديث   سذاجة   عن   أيضا   وبعيدا ،  الربوية 
 أن   نود   فإننا   اهللا   جودو على    بيولوجية   علمية   يقينية   أدلة 
 وأمهية مغزى    توضح   عقالنية   بطريقة   برمته   املوضوع   نناقش 
 الدينية   اإلمياية   املظلة   من   بدال   األخالقية   املظلة إىل    االستناد 
  . اإلنساني   للخالص   آطريق 

 عشرات   بني العبثى    النقاش   أن إىل    هنا   نشري   أن   نود   وبداية
 حول   امللحدة   الفرق   ومئات   عشرات   وبني   الدينية   الفرق   ومئات 
 حيث ،  منهم   فريق أى    لصاحل   حامسة   نتيجة   عن   يسفر   مل   اهللا   وجود 
على   وتستند ،  واحلدس   بالنشأة   االعتقادية   األمور   هذه   تتعلق 
 فيها   ميتزج   بصورة   يرجحه   أن   ميكن   وما   وهواه   شخصال   ميل 
 األمور   هذه   فإن   مث   ومن ،  الوجدانية   بامليول العقلى    التفكري 
 لو حىت    البشر   آل   إمجاع   موضع   تكون   أن   ميكن   ال   االعتقادية 
 هذه   مثل ىف    علمية   هنيبرا   تقدمي   يستطيع   انه   ساذج أى    اعتقد 
 من   الطب   ونظريات   اهلندسة   قوانني   فإن   العكس وعلى  ،  األمور 
 توحد   أن   املمكن   ومن   جمردة   عقلية   بصورة   عليها   الربهنة   املمكن 
 جمال   ال   حيث   وميوهلم الثقاىف     موروثهم   عن   النظر   بصرف   البشر 
 بصفة الوجداىن    أو الشخصى    للميل   العلمية   األمور   هذه  ىف 
  . عامة 

 من :  نتساءل   رأسا   املوضوع   جوهر   استكشاف   لنا يتسىن  وحىت 
 بعض   يتصور   ! واالستمرار؟   القوة الديىن    اإلميان   يستمد   أين 
 أو   التفكري ىف    سطحية   عن   نامللحدي   بعض   وآذا   املاديني   املارآسيني 
: الحظ -  آل   يستمد   الدين   أن   والواقع ،  التاريخ   حبقائق   جهل 
أيدى ىف    أداة   آونه   من   واستمراره   وجوده   مقومات  - آل 
 وإجبارهم   وإخضاعها   الشعوب   قهر ىف    تسخدمها   املالكة   الطبقات 
 األحيان   من   آثري ىف    أنفسهم على    يضفون   الذين   كاماحل   طاعة على  
 هذه   أن على    للتأآيد   هنا   حاجة ىف    لسنا   وحنن ،  دينية   قداسة 
 فقط   التاريخ   ال  -  نفسه   والواقع ،  صحيحة   عامة   بصفة   الفكرة 
 للبيت   نفسه   ينسب  -  مثال  -  حسني   صدام :  األملثة   بعشرات   ميدنا 
 مواز   خط وىف  ،  أآرب   اهللا   العراق   علم على    ويكتب   الشريف النبوى  
النمريى   اإلمام   مثل   متاما العراقى،    الشعب   ذبح   صدام   يواصل 
 القائمة   هذه   آخر إىل   ...  الرتابيني   السودان   وجنراالت 
 ولكن ،  والقهر   التجويع   لتربير   الدين   تستخدم الىت    السوداء 
 ال   وأهنا   جزئية   فكرة   أهنا   اإلطالق على  ينفى    ال   الفكرة   هذه   صحة 
 اآلن حىت    واستمراره   الدين   وجود   مقومات   آل   اإلطالق على    تفسر 
 األقلية   ميثلون   طغاة   يخالتار   طوال   نرصد   أن   علينا   لكان   وإال 
 وقهر   الستغالل   األمن   قوات   يستخدمون   آما   الدين    يستخدمون 
 قوات   من   بدءا   الطغاة   أدوات   تكره   شعوب   املقابل وىف   ،  شعوهبم 
على   بل ،  اإلطالق على    حيدث   مل   أمر   وهو ،  بالدين   وانتهاء    األمن 
 حاول   مثلما   أنه   لنا   تؤآد   التاريخ   حقائق   فإن ،  العكس 
ىف   الشعوب   فإن ،  الشعوب   لقهر   الدين   يستخدموا   أن   الطغاة 
 مقاومة ىف    الدين على    تعتمد   أن   الدوام على    حاولت   املقابل 
 ووصف   معني   حاآم على    اجلحود   أو   الكفر   صفة   وخلع ،  الطغاة 
على   املشروعية   إضفاء   معناه   آان '  حرام  ' بأهنا   سياساته 
  الدين   فإن املعىن    وهبذا ،  معه   املواجهة   لنريان   وإزآاء   مقاومته 
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 آل   من   استخدام   موضع   آان   التحليل   من   معني ملستوى    وفقا
 أن وبديهى  ،  التاريخ   لطوا   السياسية   اللعبة ىف    األطراف 
 من   أآثر   استخدامه ىف    ينجح   آان  -  عامة   بصفة  -األقوى    الطرف 
  . األحوال   معظم ىف    األطراف   بقية 

 أمال   يزال   وال   الدين   آان   التحليل   من   أخر مستوى    عند
 جزئيا يغذى    قد   أمل   وهو ،  واملوت   العجز   مواجهة ىف    لإلنسان 
 الفعل   روافد يغذى    وقد   واالستسالم   واخلنوع   الكسل   روافد 
- اإلنساني املستوى  على    أما السياسى  املستوى  على    واملواجهة 
 وسيلة   يكون   قد   وحده الديىن    اإلميان   فإن -واألبقى    األعمق 
 ومن   والعزاء   السلوى   من   نوع على    للحصول   الوحيدة   اإلنسان 
-  مواجهة ىف    حدة   أآثر   بصياغة   أو  -  إزاء   متجدد   أمل على    مث 
 قلنا   آما  -  أشدها   لعل ومآسى    مصاعب   من   احلياة   به   حتفل   ما 
  . واملوت   العجز   هو  -  قبل   من 

 ختلو   ال   طقوسية   إجابة   يكون   قد   إذن عىن امل   هبذا الديىن    اإلميان
 من   والكثري   بالكثري   حتفل الىت    احلياة   مواجهة ىف    وغرابة   غموض   من 
 تراجيديا   يكون   وقد   بل ،  دراما   نفسه   الوجود ،  والغرابة   الغموض 
 وسلوي؟   عزاء  الديىن   اإلميان   يكون   ال   فلماذا ،  سيزيفية 

 بإضفاء   تتعلق الديىن    لإلميان   هامة أخرى    ضرورة   هناك
 نسبية   نعتقد   آما   واألخالق   والقيم ،  القيم على    القداسة 
 طبقة   ومن   آخر إىل    جمتمع   ومن   عصر إىل    عصر   من   تتغري ،  ومتغرية 
 من   الكثري   تظل   ذلك   ومع أخرى،    اجتماعية   طبقة إىل    اجتماعية 
 هذه   وتستمد ،  العصور   أقدم   منذ   ثابته   شبه   مالمح   هلا   القيم 
 وجود   ببداية   الوثيق   ارتباطها   من   هذا   املمتد   ثباهتا   القيم 
 آما  -  لإلنسان االجتماعى    الوجود   وهذا ،  مجاعة ىف    عضوا   اإلنسان 
، اآلن حىت    مستمر   وهو   سحيقة   عصور   منذ   بدأ  -  نعرف   مجيعا   لعلنا 
 نفسها اإلنساىن    للوجود   االجتماعية   الضرورة   هذه   فرضت   وقد 
: مثال   منها   القيم   من   جمموعة   بالتدريج   يكتشف   اإلنسان   فجعلت 
 هذه   حافظت   لقد ،  إخل . . .  واإلخالص   والوفاء ،  والعفة ،  الصدق 
 رمبا   ومعايريها   مالحمها   بعض   تغري   رغم النسىب    ثباهتا على    القيم 
 لعله   مصر   فراعنة   برديات   به   تنصحنا   أن   ميكن   وما   السنني   آلالف 
 قديس أى    به   صحناين   أن   ميكن   مبا   بعيد   حد إىل    الشبه   قريب 
 القيم   هذه   يثبت   أن   اإلنسان   حاول   ولقد ،  جيفارا   مثل   معاصر 
 بالقوانني   عليها   اخلروج   جترمي   خالل   من   احتدامها   من   ويرسخ 
 خالل   من   أيضا   حاول   آما ،  الصارمة   والعقوبات   الرادعة 
على   اإلنسان أضفى  :  وأخريا ،  وضرورهتا   أمهيتها   يشرح   أن   الثقافة 
 نسق   من   يتجزاء   ال   جزءا   األخالق   جعل   عندما   دينية   قداسة   القيم 
 ووجود   الثقافة   من   متواضعة   مستويات   ظل وىف  الديىن،    اإلميان 
 الضرورة   فهم   فإن   والتخلف   اجلهل مهاوى  ىف  ترتدى    أغلبية 
على   قاصر   يصبح ،  الفهم   هذا   متثل   واحتمال ،  لألخالق   اإلجتماعية 
 االجتماعية   الضرورة   مثال  -  تعرف   السكان   من   قليلة   جمموعة 
 حرمانية   فإن   البسطاء   من   األعظم   السواد   أما ،  السرقة   لعدم 
 السرقة   جترمي   أو   اآلخرة ىف    والعقاب   لثواببا   املرتبطة   السرقة 
 يشكالن ،  الدنيا   احلياة ىف    والعقاب   بالثوات   املرتبط   قانونا 
  . السرقة   يتجنبون   جتعلهم الىت    األسباب   جمموعة   معا 
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 اإلنتاج ىف    نسبية   وفرة   من   أعقبها   وما   الصناعية   الثورة   مع
 البيئية   الفئات   واتساع   التمدين   من لى أع   ومستويات 
 ضرورهتا إىل    استنادا   القيم   رسوخ   ازداد )  الوسطي   الطبقات (
 الردع ىف    دوره   ميارس   القانون   وظل ،  االجتماعية   وأمهيتها 
 من   أقل   مرتبة   لتحتل   القيم   قدسية   احنسرت   فيما   واجلزاء 
 آل   يعرفها   شواهد   عليها   تدل   الساطعة   احلقيقة   وهذه ،  مهيةاأل 
  حترتم   آيف   لنا ليحكى    وعاد   أوربا  -  زار   أو  -  عاش   من 
 يعمل   آيف   وعن ،  والعساآر   الضابط   غيبة ىف    املرور   إشارات 
 والحظ ،  رؤوسهم   فوق   املدير   يكن   مل   لو حىت    وانضباط   جبدية   الناس 
 األقلية   عن    ال   الناس   من   األعظم   السواد   عن   نتحدث   هنا   أننا 
  .  واملنحرفني   ارمني   من 

 لقيم   والتجربة   الفهم على  املبىن    العميق   االقتناع
 بإميان   يرتبط   أن   السهل   من   ليس   املرورية   والنظام   االنضباط 
 الردع وحىت  ،  األمر   له   تيسر الىت    النصوص   عن   يبحث ديىن  
 الواحدة ىف    املرور   إشارة   حيرتم   أن   ما   شخصا   يضطر   لن القانوىن  
  . موجود   غري والعسكرى    صباحا 

 ومتثلها   األخالق   وجود   فإن   إذن   البعض   يتصور   ما   عكس على 
 األمر   استند   طاملا سطحى    أو   حمدود ديىن    إميان   ظل ىف    رسوخا   أآثر 
 هلذه   العقالنية   االجتماعية   الضرورة   فهم   من   صلبة   قاعدة على  
 دينيا   إميانا   تعرف   جمتمعات   هناك   فإن   املقابل وىف  ،  األخالق 
 فيها   تنحط  -  اآلن   مصر   حال   هو   مثلما  -  ئدسا   وشبه   عميقا 
 جلملة   يرجع   ذلك   فإن   وبالطبع ،  مفزعة   بصورة   واألخالق   القيم 
 ، املعيشية   األوضاع تردى    بينها   من   يكون   قد   األسباب   من 
مدى على   السياسى   االستبداد   ظل ىف  النفطى  الفردى    احلل   وشيوع 
 ضرورة   فهم   عدم   أن ينفى    ال   آله   ذلك   لكن ،  السنني   عشرات 
   . هام   سبب   اآلخر   هو االجتماعى    للوجود   وأمهيتها   األخالق 

 النقيض إىل    النقيض   من   ما   بقيمة   يقفز   قد الديىن     اإلميان
ىف   الفقهاء   آان   آيف   يعرف    وآلنا ،  تربيرية فتوى  مبقتضى  
بفتاوى   أفعاهلم   آل   والسالطني   للخلفاء   يربرون   خلت   أزمنة 
تروى   فمثال ،  الوحيدة   املرجعية   هو   الدين   آان   عندما   دينية 
فرأى   قصره ىف    يتجول   آان   الرشيد   هارون   أن   الرتاث   آتب   لنا 
 قد   أباه   ألن   عليه   حمرمة   أهنا   أخربته   هبا   هم   وملا   أعجبته   جارية 
 األخالق   ونسبية   هشاشة   يعلم   آان   الرشيد   وألن ،  قبل   من   عاشرها 
 قناعة   من   سند   دون   فحسب   الدينية   املرجعية على    تستند الىت  
 الرشيد   فإن ،  االجتماعية   الضرورة   ضأر ىف    جبذورها   تضرب   عقلية 
 أفتوه   الذين   املشايخ إىل    فورا   وأرسل   اجلارية   لكالم   يأبه   مل 
   !! جارية   آالم   يصدق   أن   له   جيوز   ال   بأنه 

 من   املرء   يهرب   أن   تستسيغ   ال   احلميدة   األخالق   آانت   وباملثل
على   يسبغ السياسى    اإلسالم   ببعض   فإذا   الوطنية   اخلدمة   واجب 
 عن   ابتعادا   يعتربها   عندما   أخالقية   قيمة   اجلندية   من   اهلروب 
   !! الكفار   خدمة 

 يفسره   ملن   ملك   وهو  ،  أوجه   محال  -  دين أى   -  الدين  :  حقا
 دون   فحسب   الدينية   املرجعية على    ندتست   القيم   آانت   وإذا ، 

    تصبح '  اليهود  ' ضد   احلرب   فإن   منطق   أو   ضرورة إىل    النظر 

 
   حيـيـــــــى الرخــــــــاوي- ) 2007إصدار إلكرتو�ي (اإل�ســـــــان  و التــــــــــطور    "  فصليــــــــــا "   255



65−66−1999 –אא

-  وضحاها   عشية   بني   أو  -  سنوات مضى    وبعد ،  مقدسا   جهادا
، اإلسالم   صحيح   علينا   يفرضه   ملا   حتقيقا   اليهود   مع   السالم   يكون 
 واألمة   اجلماعة   مصاحل   عن   والزود   الوطنية   قيم   نتكم   أين 
 املسلمني   عالقة ىف    تبحث الىت    النصوص   حرب ىف    هل    بالضبط؟ 
 علينا   متليه   فيما   تكمن   أم ،  واخلزرج   األوس   ويهود بالنصارى  
  ! ؟   أيضا   ساميةال   وقيمنا   أخالقنا   مث   ومن   العادلة   مصاحلنا 

-  لألخالق   الدينية   القداسة   أن   آيف   يفسر   تقدم   ما   آل   لعل
أخالقى   ترد   دون   حتل   مل -  اآلن   مصر ىف    السائد الديىن    املناخ   ظل ىف  
 العقل باألحرى    أو  - اآلن   الغرب   فإن   اآلخر   اجلانب وعلى  ،  عام 
 التناقض   هذا   نتيجة اآلخرى    تلو   أزمة إىل    يتعرض  - الغرىب 
 عجزه   وبني   هائلة   إنتاجية   قدرات   من   إليه   وصل   ما   بني   احلاد 
 األزمات   وهذه ،  العامل ىف    اجلوعى   األطفال   ماليني   إنقاذ   عن 
االشرتاآى   احللم   صابأ الذى    للتصدع   أضفناها   إذا   املتتالية 
 الغرب ىف    هائلة   بأعداد   تدفع السوفيىت ،    االحتاد   اهنيار   نتيجة 
 والضرورة   العقل على    املستند األخالقى    البنيان ىف    الشك إىل  
 موجة   مواجهة ىف    تطالب   أصوات   ترتفع   مث   ومن  ،  االجتماعية 
إىل   األخالق   تتعرض   وهكذا ،  الدين إىل    بالعودة   فسخوالت    االحنالل 
 ابتداء   احنطاطا   املوبقات   أآثر   يربر ديىن    إميان   بني   مروعة   حمنة 
 األقصر جزارى   ' بـ   وانتهاء '  أفعانستان ىف    طالبان  ' من 
 حتت  -يرتدى    عقل   وبني '  اإلسالمية   الثورة   خمابرات  '  بـ   مرورا '
 أمام   الطريق   بذلك   فاحتا   العبث مهاوى  ىف   -  العجز   وطأة 
  . والتحلل   االحنالل 

 . االجتماعية   ضرورهتا على    تستند   ما   أول   األخالق   تستند
 نأ   ذلك   بعد   بأس   وال   املصاحل   وعدالة   املقاصد   بنبل   وتعزز وتقوى  
 أن   ذلك ،  دينية   قداسة  -العقالىن    املنطق   هذا   بفضل  -  تكتسب 
 ميكن   ما   وهو  ،  واخلطأ   الصواب  :  هو   الرفض   أو   القبول ىف    األصل 
 باحلرام   الفكر   يبدأ   أن   وإما ،  واحلرام   احلالل   عليه   يستند   أن 
 فإن ،  عدالة أى    أو   منطق أى    أو   ضرورة أى    من   سند   دون   واحلالل 
 بني   حالال   يكون   أن   املمكن   من   حرام   هو   ما   أن   ببساطة   معناه   ذلك 
  . الكاهن   ذاك   أو   الشيخ   هلذا   ذلك   راق   ما   إذا   وضحاها   عشية 

 لكننا ،  إذن   وضرورية   اسةم   األخالق   دعائم   تثبيت إىل    احلاجة
 تواجه   فحسب   قداسة إىل    حاجة ىف    ليس األخالقى    البنيان   أن نرى  
مضى   وقت أى    من   أآثر   حاجة ىف    إنه   بل ،  اآلن   باإلنسان   يعصف   ما 
ىف ى األخالق   البنيان اإلنساىن،    العقل وىف    ، اإلنسان ىف    الثقة إىل  
   . أفضل   مستقبل ىف    والثقة   واآلمال   األحالم إىل    أيضا   حاجة 

 عدالة   أآثر   حللم   مستقبل   ال   : يصرخون   إهنم   أنظروا
 الرأمسالية   الطبقة   هذه   ، الرأمسالية   وأن ،  وانسانية 
 هناية   هى  (!)  بالذات   ظلها ىف    نعيش الىت    احملافظة   االحتكارية 
 البعض   يندهش   مث !! آخر    مستقبل   لإلنسان   يوجد   ولن  ،  املطاف 
ىف   تنحط الذى  الديىن    اإلميان   من   النوع   هذا   سيادة   من   ذلك   بعد 
 نعترب   أن   منا   يطلبون  !!  وتتعزز تقوى    أن   من   بدال   األخالق   ظله 
 وااعات    احلروب   هذه   آل   مجيعا نرى    فيما   يرام   ما على    العامل 
حل ىف    النظرية   الناحية   من   جنحوا   قد   البشر   بينما والفوضى  

    الشعوب    فإن    ويقينا ،  الوفرة   حد ىل إ   االنتاج   مشكالت   آل
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 مدراء   وإمنا  ،  األوضاع   هذه   عن   مسئولة   ليست   ' الغلبانة '
 لن   وحنن ،  بالطبع   املسئولون   هم الرأمساىل    النظام   قلب ىف    العامل 
، الشر على    جبل  -  يزعمون   آما  -  اإلنسان   أن على    أبدا   نوافق 
، اإلنسان   لطبيعة   مناقض   رهان   هو '  يوتوبيا 'على    الرهان   وأن 
على  -  الشر على    جيبل   مل   اإلنسان   أن نرى    فنحن    العكس وعلى  
  !'  األمرآة  ' به   تعده   مما   بكثري   أآثر   ويستحق    ! األقل 

 ألن   أخالقية   مةأز   يواجه   العقل   أن   يرون   اهنم  :  أنظروا
ىف   يشككون   هبم   فإذا   خمتلفة   أصعدة على    العامل   جيتاح الرتدى  
 وهنا  -  وآأنه الديىن    اإلميان   لواء   ويرفعون   العقل   قدرات 
وىف   ، مواجهته وىف    بالعقل   لإلميان   نقيض  - اخلطرية   املفارقة 
 إال   حتل   لن   العقل   تواجه الىت    األزمة   أن نرى    فنحن   املقابل 
 لن الديىن    اإلميان   إن   أيضا نرى    وحنن  ،  العقل إىل    بالرجوع 
 العقل على    استناده ىف    إال   وإجيابيا   اإلطالق على    أخالقيا   يكون 
 استناد   أن   آيف   بيانا   عيانا نرى    وحنن ،  االجتماعية   والضرورة 
 قد   االجتماعية   الضرورة   ومنطق   العقل   احتقار على    اإلميان   هذا 
 أعداء   والفاشيست   للمحافظني   ونشيط   فاعل   رصيد إىل    حوله 
، أمريكا ىف    آما   مصر ىف    هذا   حدث   وقد  ،  االحنطاط   وسبب    التقدم 
 أو   هنا   اجلهادية   للجماعات اإلسالمى    ناإلميا   من   وانطالقا 
   . هناك   األصولية   للجماعات املسيحى    اإلميان   من   انطالقا 

 عقل ىف    ووجوده   اهللا   حضور    إن   أقول الرخاوى    للدآتور
 لكل   جدا   ضروريا   وسيظل   يزال   وال   آان   ووجدانه   اإلنسان 
 بقداسة حيمى    ال الديىن    اإلميان   أن   ذلك ،  ذآرناها لىت ا   األسباب 
 األهم   الروحية   سلواه   لإلنسان   يقدم   وإمنا  ،  فحسب   األخالق   صرح 
 ما    مواجهة ىف    اإلميان   هذا   واستدعاء   واملوت   العجز   مواجهة ىف  
على   االنسان   قدرات   من   يعزز   وأخطار    ترد   من   باإلنسان   حييق 
 هذا    يكون   أن   بشرط   التقدم   معرآة ىف    ويساعده    املواجهة   هذه 
، االجتماعية   والضرورة   العقل   احرتام   من   منطلقا   نفسه   اإلميان 
 ضرورهتا   حيث   من   األخالق   مظلة   أن   نرى   فإننا   وعليه 
 آل   وتشمل   ، ورحابة    اتساعا   أآثر   مظلة هى    يةاالجتماع 
 الصواب   مبدأ على    هنا   األخالق   وتستند ،  للخري   املنحازين   البشر 
 البشر   من   األعظم   السواد   ملصاحل   تنحاز   ملعايري   وفقا    واخلطأ 
 ويثبت ويقوى    حلراموا   احلالل   منطق   ويستوعب   يتضمن   منطق   وهو 
  . العكس   وليس الديىن    باإلميان 

 أن   أفهم ألنىن    وعميقا   آبريا   إذن الرخاوى  .  د   مع   اخلالف   ليس
باألحرى   أو  -  اإلنسان   ومينع الرتدى    دون   سيحول    عنده   اهللا   وجود 
 لنا   يريد بالرخاوى  .  د   أن   أى القيمى،    االحنطاط   من  -  حيميه 
 من   البشر   ننقذ لكى    ووجداننا   عقولنا   داخل   باهللا   نتسلح   أن 
 هو    باهللا   اإلميان   وهذا ،  بنا   حيدق الذى    الشر   وهذا الفوضى    هذه 
 داخل   ويثبته واألخالقى  القيمى    البنيان   من يقوى  الذى  
 حيتاج  -  املوضوع   وجوهر   الفرس   مربط   بالضبط   ناوه  -  نفوسنا 
 باعتبار   لألخالق   االجتماعية   بالضرورة   عميقة   قناعة إىل    أصال 
، واألخالق   للقيم العقالىن    املنبع هى   -  باألساس  -  الضرورة   هذه 
 آما -  اإلميان   هذا   فإن   باهللا   لإلميان   العقلية   النظرة   هذه   وبدون 
 وحييل   التعصب جمرى  ىف    اآلن   يصب  - مجيعا نرى    وآما   اآلن   سائد   هو 
  . هلا   نتعرض الىت    املخاطر   من   ويزيد   جحيم إىل    حياتنا 
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 )2 ( االفتتاحية

 عددين   أصبح حىت  ،  العدد   هذا   صدور   تأخر   عن   ابتداء   نعتذر
 نشرة   بصدور   تتعلق   لصعوبات   وذلك ، )66 أغسطس   ،65 إبريل (
 الصدور   تواصل   أن   نأمل الىت    النشرة وهى  ،  به   ملحقة   اإلدمان 
 ونشرة ،  والعاملية ،  الوطنية   الكارثة   هذه   ملواجهة   عدد   آل   مع 
حىت   ةالبداي   من   تقمصناه   مدمن   حكاية   متثل   العدد   هذا 
  الة   تعاود   أن   ونأمل ،  والعامية الفصحى    باللغتني ،  اإلفاقة 
 مع  1999 ديسمرب  - أآتوبر   عدد   من   اعتبارا   بانتظام   الصدور 
 اإلدمان   نشرة 

    جتنبها   ميكن   ال    وخماطر   مطلوب   حوار ] 1[ 
 أن  - فاشلني  -  حناول   حننو   للظهور   الة   هذه   عادت   منذ

 الصوت   هذا   إن   بل ،  الواحد   الصوت   جملة   أهنا   مسألة   نتجاوز 
 سكرتري   أن   ولوال ، " جدا   خاص   قطاع  " جملة   قلبها   وآأنه   بدا 
 بإحلاح  -  انتظم   قد ،  للظهور   عودتنا ىف    الفضل   صاحب ،  التحرير 
 الة    لظلت ،  الثانية   االفتتاحية   آتابة   مواصلة على   - منا 
 املهم ،  حلقات على    التحرير   رئيس   يكتبه   مسلسل   بكتاب   أشبه 
 إن ،  اهللا   بقضاء   ولو ،  الزمن   طال   مهما   حتما   هناية إىل    أمر   هذا 
  !! بلي   آتاب؟   أجل   لكل   أليس ،  اهللا   شاء 

" أويل  " أصبحت الىت  - العدد   هذا   افتتاحية ىف    زهران   فريد   إن   مث
 اإلشكال   هذا   جتاوز   باحتمال   التعجيل إىل    يشري   وآأنه   بدا   لألمهية 
 صدور   قبل   افتتاحيته   وصول   ولوال ،  بآخر   أو   بشكل )  ىاالنفراد (
 حناول   وسوف ،  بأآمله   عددا   ملناقشتها   ألفردنا   قائقد   خبمس   الة 
 ندرك   وحنن ،  االفتتاحية   هذه   من   األول   اجلزء ىف    عليه   نرد   أن 
 بقية ، ) خاص   بوجه   احلديث   هذا  ( للحديث   أن  -  ودائما ،  متاما 
 إضافة   منها   نتوقع   القراء   من   مشارآة ىف    نأمل   حنن   وأيضا ،  ممتدة 
  :يلى   ما يلى    وفيما ،  احملاولة   ويواصل ،  االستماع   حيسن   من 

 التحرير   لرئيس   مقال على    ردا   زهران   افتتاحية   جاءت ) 1( 
 دار   حوار وعلى  ،  احلياة   ونوعية   العوملة   عن ،  األهرام ىف    نشر 
ىف   بالصدفة   املقال   نشرت  (1999  يونيو  4  بتاريخ    معيةاجل   بندوة 
وبالتاىل، )  العوملة   فخ   آتاب   ملناقشة   الندوة   انعقاد   يوم   نفس 
 أو   قليال   غامضة   الة   قارئ على    طرحت الىت    القضايا   بعض   بدت 
 يلم   ومل  - بالضرورة  -  املقال   يقرأ   مل   الة   قاريء   أن   حيث ،  آثريا 
إىل   تدخل   وآأنك   األمر   بدا حىت  ،  حتما   الندوة   نقاش ىف    دار   مبا 
  . تقدير   أحسن على  الثاىن    الفصل   منتصف ىف    مسرحية 

الذى   األول   املقال   هذا   بعد   التحرير   رئيس   آتب ) 2( 
 لشرح   الحقني   مقالني   -  هذه  - افتتاحيته ىف    نزهرا   يناقشه 
")2 ( احلياة   ونوعية   العوملة  " عن   طرحها   أراد الىت    الفكرة 
اإلمياىن   البعد  "  بعنوان   اآلخر   آان ، 1/6/1999:  بتاريخ   صدر 
 وفيهما ، 2/7/1999 بتاريخ   صدر ") مستقبلنا  ( البشرية   ومستقبل 
 أنه   نعتقد ،  زهران   فريد   بافتتاحية   جاء   ما على    آثرية   ردود 
 شاء   من   إليها   يعود   أن   ونأمل ،  ناحية   من   لتكرارها   جمال   ال 
 وصلنا   إذا   نشرها   إعادة إىل    نضطر   قد   أو ،  الحقا   القراء   من 
 . ذلك إىل    اجةاحل   يفيد   ما   القراء   من 
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 أنه   القضية   هذه   إثارة إىل    العودة   خالل   من   تبـيـنا   )3( 
 عشرين   من  ( األول   العدد   منذ   الشاغل   الة   هذه   شغل   من   آان 
 بشكل   متواضعا   إسهاما   اإلميانية   املسألة ىف    تسهم   أن ، ) عاما 
 .  ذلك   يؤآد   ما   األول   العدد   تاحيةافت ىف    جاء   فقد ،  بآخر   أو 

.. اهللا  " بعنوان   األول   العدد   نفس ىف    بأآمله   مقال   آماصدر
 التدين   مجود   بني   التمييز   حياول ، " اهللا  ..  التطور ...  اإلنسان 
  اإلمياىن   التطور   وحتمية البشرى  

 رئيس   فيه   يعتذر   ناقدا    خطابا   املقال   هذا   وتضمن
 علم يسمى    ملا   ويجالرت   حياول   مؤمتر ىف    املشارآة   عن   التحرير 
 آال   تشوه الىت    املسطحة   احملاوالت   هذه   من   فيه   حذر اإلسالمى    النفس 
      معا   والدين   العلم   من 

األوىل هى    مواضيع   رؤوس   عرض  إىل   املقال   نفس انتهى    آما
، اإلميان   مسرية ىف    تسهم   أن   األحدث   العلوم   هلذه   آان   إذا   بالبحث 
 عاما   عشرين   طوال )  طبعا  ( الة   تتمكن   مل   موضوعات   حددت   وقد 
 زهران   افتتاحية   جاءت حىت  (   فيها   يسري   جزء   ولو   تغطية   من 
  ). عاما   عشرين   بعد   هبا   تذآرنا 

اجلدىل   التوفيق   حتاول   خالصة إىل    املقال انتهى    وأخريا
 والدين    التطور   بني   املتصاعد 

 عدة مدى  على    نشرنا ،  ظهورها   الة   عاودت   حني   إنه   مث
 مع   مبدع   حبوار   القضية   هذه ىف    اللباد   عصام .  د   إسهام   أعداد 
 وعدد ، 1997  لسنة ، 59:  أعداد   والتطور   اإلنسان (،  فروم   إريك 

  )1998  لسنة  60

 عن مصطفى    عادل .  د   حاليا   يقدمه   ما ىف    ءىالقار   جيد   آذلك
 يؤآد   ما ،  السابق   والعدد   العدد   هذا ىف  الوجودى    النفس   علم 
  . بآخر   أو   بشكل   التوجه   هذا 

إنىن   بل ،  املطول   االستطراد   هذا   عن   لالعتذار   مربرا   أجد   وال
األساسى   اجلانب   هذا   أيقظت الىت    زهران   فريد   بافتتاحية   فرحت 
  . أساسا   تصدرها الىت    واجلمعية   بل ،  الة   هذه   ورسالة   ماهية ىف  

 بضرورة   لتذآرنا   جاءت   زهران   فريد   افتتاحية   فإن ،  إذن
، عاما   عشرين   بعد هى  هى  ،  القضية   هذه   من   موقعنا   يدحتد 
 طبيعتها هى    فهذه ،  قرنا   عشرين   بعد   أيضا هى  هى    تظل   ولعلها 
  . معا   واملثرية ،  واملتحدية ،  أبدا   احلية 

 قدمية   أسئلة   بطرح   زهران   افتتاحية   تناول   نقصر   وسوف
 دون   بإلقائها   واالآتفاء   بل ،  مواجهتها   من   مفرا   جند   ال   جديدة 
 التساؤالت   احرتام   من   الة   هذه ىف    ألفناه   ما   باعتبار ،  إجابة 
  :يلى   آما   معا   نتساءل   فهيا ،  الرد   تعجل   من   وأهم   قبل 

   : التساؤالت   جمموعة

 ؟   واإلميان   والتدين   الدين   بني   رقف   هناك   هل  -1 

  ) عدد   وآل   ، العدد   هذا ، منصور صبحى  .  د .  أ   مقال   أنظر ( 
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 اإلنسان   حاجة   لسد   ) ومفيد   رائع (بشرى    اخرتاع   اإلميان   هل  -2
 هلا   ليس   مآس على    لتصبريه   أو ،  فيه   ذنب   له   ليس   قصور   عن   وتعويضه 
 حقيقة ، " ىأخر   طبيعة  " هلا "  ىأخر   حقيقة  " أنه   أم   ؟ ) عقالني ( مربر 
 وتنميتها؟   عليها   آخرللتعرف   منهج   هلا   أن   بد   ال ،  موضوعية 

 القيم   الستدعاء " " مرادف  " هو   حضوراهللا   استدعاء   هل  -3 
 استدعاء   جمرد   هو   هل :  آخر   وبتعبري " ( النبيلة   واألخالق   اخلرية 
 وصل   ما   هو  " ذلك   أن   زهران   من   فهمنا   آما - )  القيم   هلذه 
 ما   هو   هذا   أن  - نظرنا   وجهة   من  -  ذلك   وصحة (، " احلضور   ملعظم 
 من   خوفا   وأآثرهم   أذآاهم   ورمبا ،  وأطيبهم   احلضور   ألهم   وصل 
 ؟ ) املعامل   غامض احلقيقى    اإلميان على    خوفا   أو ،  اخلرافة   الدين 

، اإلميان   مسألة   تناول   استحالة على    اتفقنا   إذا  -4 
 تعسفا   إال  ( ذلك   ملثل   تصلح   ال   ولغة   مبنهج   اهللا   وجود   وإثبات 
 علم   وعلماء ،  لالهوتينيوا    املناطقة   مناقشات   مثل   واختزاال 
 اإلعجاز    وأيضا العلمى،    التفسري يسمى    ما :  مؤخرا   مث ،  الكالم 
على   اتفقنا   إذا ، )  للقرآن   وبالذات (0  للدين   العلمى 
 للحدس "  املسألة   نرتك   فهل ،  وخماطرها   بل ،  حماوالهتم   استحالة 
  يكشف   ال   قد   منهج   عن   نبحث   أم  " لنشأةا   وظروف   والوجدانية 
 معرفية   جوانب إىل  حىت    يضيف   قد   بل ،  فحسب   اإلميانية   احلقيقة 
 ؟ العلوم   بعض   تستبعد   ال أخرى  

 بعض   فكرة   على  -  املبدأ   حيث   من -  فريد   يوافق  -5 
 يستمد   الدين   أن  " حول   امللحدين   بعض   وآذا   املاديني   املارآسيني 
ىف   أداة   آونه   من   واستمراره   وجوده   مقومات  - آل   الحظ -  آل 
 لكنه "  إخل  .. الشعوب   قهر ىف    تستخدمها   املالكة   الطبقات أيدى  
 اإلطالق على    تفسر   ال   جزئية   فكرة  " باعتبارها   ذلك على    يتحفظ 
  ، إخل .. واستمراره   الدين   مقومات   آل 

 استمراره؟   وأسباب   الدين   مقومات   بقية هى    ما : تـرى   فيا
 أو عقالىن   ( حل  " أنه   زهران   افتتاحية ىف    جاء   ما   ذلك ىف    مبا 
ىف  بشرى   اخرتاع  - أيضا -  أنه  ،  واملوت   العجز   مواجهة ىف  )  حدسي 
 يكفي؟   هذا   وهل   آذلك؟   هو   هل   ؟   النهاية 

 عودة   تفسر الىت  ) 5:  سؤال  ( املربرات   نفس هى  هى    وهل  -6 
 مع   مواجهة   من "  اآلن  " الصني ىف  جيرى    ما   أو ،  روسيا إىل    املسيحية 
 عن   نبحث   أن يقتضى    واجبنا   أن   أم ، " جونج   فالون "  مجاعة 
 أسباب   لنا   يضيء   أن   ميكن والذى  ،  أمهلناه الذى  اخلفى    املنهج 
 حـقا   إن   وجتدده ،  وعودته ،  نافعا   فاعال   هكذا   الدين   استمرار 
  !!. باطال   وإن 

 أنه   هو   استمراره   وتفسري   الدين   مقومات   تكون   هل   -7 
الىت   احلياة   مواجهة ىف    وغرابة   غموض   من   الختلو   طقوسية   إجابة "
-أخرى    مرة   أيضا -  أنه أى    ، والغرابة   الغموض   من   بكثري   حتفل 
 ؟   النهاية ىف  بشرى    اخرتاع 

على   وتفصيلها الفتاوى    وزيف ،  الدين   استعمال   سوء   هل  -8 
 حقيقته   عن   البحث   عن التخلى    يربر ،  أهوائهمو   احلكام   مقاس 
   - نفيه   أو -  إثباته   مبحاوالت   االآتفاء   دون ،  يناسبه   مبنهج 
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 ؟   أصال   له   تصلح   ال   مبناهج

 جمرد هى  "  موجود   اهللا  " أن )  فرض حىت    أو  (  حقيقة   هل  -9 
،"  ووجدانه   اإلنسان   لعق ىف    ووجوده   اهللا   حضور    استدعاء "..

 األديان   لتقدم   وأيضا ،  الدين   بقداسة   األخالق   صرح   محاية   هبدف 
 باالنسان   حييق   ما    مواجهة ىف   ... " " الروحية   سلوته  " لإلنسان 
) موجود   اهللا   أن   حقيقة  ( أهنا   أم ،  إخل " .. وأخطار    ترد   من 
الذى   األمر ،  العقل ىف    أوليا   املنطبع   الكون ىف    أولية    حقيقة 
 إثباته   جمرد   وليس -  ذلك   اآتشاف ىف    يساعد   آخر   منهج إىل    حيتاج 
 امتدادا   ، بالكون   عالقته   اإلنسان   اآتشاف  - تفسريه؟   أو 
  . وموضوعيا   بيولوجيا   ، وتكامال 

ىف  ".. واإلميان   الدين   استعمال   حسن  " شرط   نآا   إذا  -10
 معرآة ىف   ..... وأخطار   ترد   من   باإلنسان   حييق   ما   مواجهة 
 من   منطلقا   نفسه   اإلميان   هذا   يكون   أن   بشرط  ".. هو  "  التقدم 
 العلمية   اإلجنازات   بعد - األمر   حيتاج   أفال  .." العقل   احرتام 
إىل   حاجتنا   عن   نتساءل   أن  -   واملضطردة   العمالقة ،  احلديثة 
 أمهلناه   ما   اآتشاف إىل    وأيضا ، " عقل  " هو   ما   تعريف   إعادة 
 به   يعد   ما   بكل   يف   مل الذى    العقل   هذا   حلساب   أخرى   عقول    من 
 ؟   إنسان   هو   ما 

 عليها   حتافظ )  حيوية   بل  ( بشرية   طبيعة   األخالق   هل  -11 
 وممارسات   ديانات ىف  تتجلى    فطرية   إميانية   تنمية   وتنميها 
 قوانني   ضبطها ىف    وتساعد   تنظمها   أن   ميكن   وأيضا ،  تلقائية 
 أو  - اإلنسان   هااآتشف   اجتماعية   ضرورة   أهنا   أم ،  مفيدة   وضعية 
 هبا يقوى    جيد نفعى    منطلق   من   - الدين   اخرتع   آما   اخرتعها 
 أن   ذلك   بعد )  بأس   ال  :  الحظ  ( والبأس ،  املقاصد   نبل   ويعزز 
 ؟   دينية   قداسة   تكتسب 

 دينال   استعمال   حسن  "  هو   ملا   اآلخر   الشرط   آان   إذا  -12 
 فهل ، " االحتماعية   الضرورة  "  هو   ملا   االستجابة   هو ".  واإلميان 
الىت   البشرية   الطبيعة   مع   دائما "  االجتماعية   الضرورة  " تتفق 
 االطمئنان   ميكن   بشكل   واإلجناز   والدين   واإلميان   اإلبداع ىف  تتجلى  
  . إليه 

 ***  

 دـوبع
 القضية   هذه   حول   ونلف   ندور   عاما   عشرين   طوال   فنحن

 النقد  " أمسيناه   ما   يكون   وأن ،  آذلك   نظل   أن   ونأمل ،  املتحدية 
 من   هو ،  منصور صبحى    أمحد .  د   مراآبه إحدى    يقود والذى  " الديين 
  . أبدا   واجباتنا   وألزم   مهومنا   أهم 

  والسياسة   احملظور ] 2[ 

 تنظيمية   قومية   ألسباب   األهلية   اجلمعيات   تنظيم   قانون   صدر
  . ماشي ،  معا   وسرية   علنية   أمنية   سلطوية 

 املتضرر وعلى  ،  تشاء   آيف   تشاء   ما   تنظم   أن   الدولة   حق   من
  هم وبالتاىل  ،  املشرعون   هم   الذين   ممثليه   ليغري   للشعب   يلجأ   أن 
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 الدول ىف    ذلك   بغري   سبيل   وال ،  القانون   يغريوا   أن   ميكن   الذين
 واملظاهرات   العام الرأى    ضغط   حيث  ( نصف   نصف   الدميقراطية 
 عيب ،  طبعا   الدول   هذه   ذات ىف    العيب   من   نوع هى    واالضطرابات 
  ). اخلاصة   بطرقه   نونالقا   عليه   حياسب 

: مثال  ( اجلمعيات   بعض   لنشاط   أمني   متتبع أى    فإن   حال أى  وعلى 
 أن إىل    انتبه   قد   أنه   البد ، ) اإلنسان   حقوق   منظمات   تنويعات 
 منها   ينفد   أن   ميكن   التطبيق ىف    أو   القانون ىف    ثغرة أى  
 حماولة على    اعرتاض   ال ،  لذلك ")  بابا على   " دون  ( يعامج   األربعون 
  . حمـكم   بتشريع   وتطبيقا   نصا   الثغرات   هذه   مثل   سد 

 مثل   مجعية   موقف   من   وفعال   حقيقة   للحرية الداعى    لكن
، ونالقان ىف    جاء   ما   لبعض إجرائى    تعريف   وضع   هو :  مجعيتنا 
 آتابة السياسى    العمل   حترمي   وهو   واحدا   مثال   لذلك   ولنضرب 
  . اجلمعيات   هدف   خالل   من   وممارسة 

 يشاهد   والد   موقف املاضى    العدد ىف    أوردنا   وقد
 معروضا   يراه   عما   أسئلة   إبنه   فيسأله ،  إبنه   مع   التليفزيون 
 وعن ،  جوعا   ميوتون   وهم   والعراق   الصومال   أطفال   عن   أمامه 
 وعن ،  ديارهم   من   يطردون   وهم   آوسوفو   وعائالت   ونساء   آهول 
 أن   ميكن   الطفل   وأسئلة   الوالد   إجابات   أن   آيف   وذآرنا ،  وعن 
 والتفكري   الرتبية   صميم ىف    أهنا   مع ،  السياسة   صميم ىف    تعترب 
  . القرب حىت    الطفولة   من   بدءا ،  السليم اإلنساىن  

 نيتنا   حسن   بقدر   تؤخذ   لعلها أخرى    أسئلة   هنا   ونورد
 هو   ملا   مانع   جامع   بتعريف   جهلنا   بقدر   وأيضا ،  بالنظام 
 خالل   من   نتعرف   أن   حناول   أآثر   ال   أمثلة   جمرد وهى  ،  سياسة 
  . والمؤاخذة   نفسية   أهنا   أم ،  سياسة   هو   ما   ضمن   آانت   إن   طرحها 

 ظهور   لدرجة (العادى  املصرى    املواطن   حرية   موضوع   تناول  -1 
 ما   وبني   الصحف ىف    يـكتب   ما   بني !!)  يعين ،  القلق   مرض   أعراض 
  . الواقع   أرض على    يراه 

 يتابع   وهو أجنىب    سائح )  نفسي   عرض "  ذهول  (" ذهول   وصف  -2 
  . ودميقراطيتنا   دميقراطيتهم   بني   الفرق 

 الشباب   من   فريقا   تدعو الىت    النفسية   األسباب   عرض  -3 
 عن   بديال اىل االنعز اإلرهاىب    التدين ىف    خيتيبء   أن   املتحمس 
 ملمارسة   الفرصة   النتفاء   أو ،  صراحة   السياسة   ممارسة 
  . األصلي   عنواهنا   حتت   السياسة 

 ترتسب الىت    الرتبوية   واملضاعفات   النفسية   لآلثار   التعرض  -4 
 صدقا  -  يبلغهم   ملا   نتيجة   خاصة   والشباب   عامة   الناس   عند 
 أو ،  أوآاذبة   خاطئة   سياسية   ممارسات   من  -  ادعاء   أو 
  . سطحية   أو   متناقضة 

الىت   األدوية   مثن ىف    اجلات   واتفاقات   العوملة   سياسة   تدخل  -5 
  . النفسيني املرضى    متناول ىف    تعد   مل 

ىف   باحلديث   نتهم   أن   دون   له   نتعرض   آيف ،  وغريه   هذا   آل
  . السياسة 
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 شبه   أو ،  سياسية   آلمة   آل   قبل   نضيف   أن   علينا   وهل
 أو ،  وآذا   آذا   لظاهرة .. النفسية   اآلثار   يقول   متهيدا ،  سياسية 
 احلالة على    يؤثر   مما   وهذا  " تقول   إضافة سياسى    نقد بأى    نلحق 
  . ؟ ".. للمواطنني   النفسية 

 أو السياسى    النفس   علم :  أمثال   من   العلوم   تقع   وأين
 القائمني   السادة   سيكوباثولوجية   أو السياسى  النفسى    الطب 
 حتفظاتنا   لنا   أن   من   الرغم على    ذلك (السياسى    العمل على  
  ). استثناء   دون   العلوم   هذه   آل   ضد   اخلاصة 

 يكتب   الستينيات   أوائل ىف    هيكل   حسنني   حممد   بدأ   نذم
 احملللون   برر وحىت  "  األوسط   الشرق   حتكم الىت  "  النفسية   العقد "
 أو  ( النفسية   حبالته   مؤخرا   للعراق   آلينتون   ضرب   السياسيون 
-  السادات   أنور   الراحل   زعيمنا   مبقولة   مارين )  النفسجنسية 
 أآثر  ( نفسية   حواجز   هو   إسرائبل   وبني   بيننا   ما   أن  - يرمحه   اهللا 
 هو   مبا   السياسة   عالقة   ومسألة   هذا   آل   منذ )  آخر   شيء أى    من 
 اهلواة   من   آل   من   واملراجعة   للجدل   قابلة   مسألة   نفسية   علوم 
  . ختصنيوامل 

  . اآلخر   دون   جانب ىف    وتصنيفها   تنقيتها   يصعب   عالقة فهى    إذن

 وضع   جلمعيتنا   أن نرى   -  احلكومة ىف    منا   وثقة  -  ذلك   لكل
 ومن ،  البداية   منذ   االعتبار ىف    يوضع   أن   معه   تستحق   رمبا   خاص 
  . األبيض   تارخيها   واقع 

 بضع   يتعدون   ال   يقرؤوننا   الذين   أن   ذلك إلـى    أضفنا   فإذا
 وال ،  السياسة على    وال   احلكومة على    خوف   فال ،  هللا   واحلمد   مئات 
 مع   ندعو   أننا   مع ،  أمثالنا   من   اجلديد العاملى    النظام على  
 اجلملة   تقع " ( العجز   برآة   يا "  أنه   األرض ىف    املستضعفني   آل 
 ليست فهى  النفسى،    التطور   أساس   الضعف   قوة :  باب ىف    األخرية 
 حكاية   مع   عالقة أدىن    هلا   ليس   أهنا   آما   فضلك   من   سياسية   دعوة 
  "). احتدوا   العامل   عـمال   يا "

 دعونا   وجملتنا   جلمعيتنا   اخلاص   الوضع   إيضاح   من   وملزيد
  ،  نفسية   أو   سياسية   آانت   إن   التالية   املسائل   حول   نتساءل 

 اإلجابات   ذات   األسئلة   صورة ىف    تكون   أن   فضلنا   وقد
  :التاىل   الوجه على    املتعددة 

/ صدام "  ى عل   املزعوم   الناتو   انتصار   تأثري   ما  -1 
 ؟ " ميلوسفيتش 

  : مصر ىف  العادى    الشخص   هل
 ألمريكا   تقديسا   سيزداد   - 
 الدويل   للقانون   احرتاما   سيزداد   - 
 دميقراطية   سيزداد   - 
 لألقوي   وتبعية   خضوعا   سيزداد   - 
 الالجئيني على    القاعدة   نفس   تطبيق إىل    سيطمئن   - 
 الفلسطينيني )  روديناملط (

 صدمى   بعد   آرب   عقب النفسى    القلق   مبرض   سيصاب  - 
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 املسلمني؟   إسالم على    آوسوفا  /  يوغسالفيا ىف    حدث   ما   تأثري   ما  -2 
 الغرب   قيم   عن   خمتلفا   حضاريا   ماإسال   سيزدادون   هل  - 
 املعوملة؟   االستهالآية 

 الغرب   رعاية إىل    مطمئنا ،  تعصبا   أقل   اإلسالم   سيصبح   هل  - 
 هكذا؟ ،  للمسلمني    املسلم   غري 

 وليس  (  الناتو   محاية إىل    املسلمني   شباب   سيطمئن   هل  - 
 أقل   يصبحون وبالتاىل  ، ) اإلهلي   القانون   أو الدوىل    القانون 
 إرهابا؟ 

ىف   مبا األخرى    األديان   من   اقرتابا   املسلمون    سيزداد   هل  - 
 والتاوية؟   واهلندوآية   البوذية   ذلك 

 حدة  existential anxiety " الوجودي   القلق  " سيزداد   هل  - 
 ؟ nihilistic intensity  عدمية 
 طيار   أو   واحد جندى    فقد   دون   الناتو   انتصار يعىن    ماذا  -3 
 احلرب؟ ىف    واحد 

 أمانا   أآثر   أصبحت "  أعلي   من  " احلرب   إن  - 

 ومن   احملاربني   مئات   من أغلى    واحد "  ناتوي "جندى    إن  - 
  . هجرينامل   آالف   ومن   املدنيني    عشرات 

  . وحده   الطريان   بسالح   حسمها   ميكن   احلرب   إن  - 

  . الناتو   إال   القدرة على    يقدر   ال   إنه  - 

 الناتو؟   إرضاء   من   البد النفسى    املرض   من   للوقاية   إنه  - 
 لبلط   التقدم   قبل األغىن    الدول   اتفاق   ضرورة يعىن    ماذا  -4 
 وآيت؟   بكذا   األمن   جملس   قرار 

 لألغين   البقاء   إن  - 

  ) طريانا (لألعلى    البقاء   إن  - 

  ) شرآات  ( لألآثر   البقاء   إن  - 

  ) صواريخ  ( لألسرع   البقاء   إن  - 

 )  apathy ىنفس   عرض  ( الشعور ىف    تبلدا   لألآثر   البقاء   إن  - 

 ميكن   ال   األسئلة   أن   حيث   من ،  للقاريء   اإلجابات   كنرت   وسوف
 سياسية   تكون   فقد   اإلجابات   أما ،  السياسة ىف    آالما   اعتبارها 
 املغامرة؟   فلماذا ،  تكون   ال   وقد 

 العدد   هذا ] 3[ 
مرة،   آل   من   أآثر   مساحة لتغطى    العدد   هذا   افتاحيات   متتد

 هذه   من   األول   واجلزء االفتتاحيةاألوىل،  ىف    ورد   ما إىل    فباإلضافة
 ما   العدد   هذا حيتوى    اهللا   ووجود اإلمياىن    البعد   عن   االفتتاحية 
صبحى   أمحد .  د   فيواصل   فعال   هلويتنا   تأآيدا   -  هللا   واحلمد  - نعتربه 
 إسالمنا على    هبا   يطمئننا   املسئولة   املضيئة   املالحقة   تلك   منصور 
 قاريء   يصيب   قد الذى    اخللط   من   آثريا   لنا   ويفسر ،  ناحية   من 
 يدرك   حني   يصححه   فهو أخرى،    ناحية   من   املسامل   املسلم   التاريخ 
 بل ،  رضا   رشيد   مع   مثال   هعبد   حممد   يـجمع   أن   يصح   ال   أنه 
 الدينية   املؤسسة   مجود   أن   إىل   وأآثر   أآثر    منصور . د    وينبهنا 
 من   الدين   إنكار :  هو   ما   إفراز ىف    السبب   هو   يكون   قد   السلطوية 
  . أخري   ناحية   من )  اإلرهاب حىت   ( فيه   الغلو   أو ،  ناحية 
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النفسى   العالج   مباهية   تعريفنا   مصطفى   عادل .  د   ويواصل
  . األخري   باملدارس   وعالقته الوجودى  

 ورئيس   الكيميائية   اهلندسة   أستاذ   ابراهيم   مجال .  د . أ   أما
 فيحل   املنوفية   جامعة   هبندسة   اهلندسية   األساسية   العلوم   قسم 
ىف    مبرجع    نأتنس   أن إىل    نكون   ما   أحوج   آنا   فقد   ، فعال   أهال 
 أهنا   يبدو الىت    والرتآيبية   الشواش   علوم   األحدث   العلوم   هذه 
 جدلية   وبالذات ،  البشرية   الظاهرة   لفهم   األصح   املدخل   ستكون 
 أن ،  ملقارنوا احلتمى،    املنهج   آاد   أن   بعد ،  والنمو الوعى  
  . هو   ليس   ما إىل    اإلنسان   خيتزل 

ىف   أمال النفرى،    مواقف ىف    القراءة على    القراءة   وتتواصل
ىف   أمال :  األقل على    أو ،  مشرتآة   أرضية على    احملتمل   التقارب 
 ما ،  اهللا   جهو إىل    املتوجهني   بني   الرتمجة   إمكانية إىل    االطمئنان 
    عميق   حدب   آل   من   التوجه صادقى     داموا 

 غيبة   طول   بعد   ليكمل   األدىب   النقد   باب ىف  الرخاوى    ويعود
 لنجيب "  الذاتية   السرية   أصداء "ىف    دراسته ىف    به   وعدنا   ما 
 سائر   من ينتهى  حىت    تظمسين   آان   إن   لنا   يؤآد   أن   دون   حمفوظ 
 عودة   مث ،  تفسري   دون   آخر   بانقطاع   سنفاجأ   أننا   أم   الفصول 
 جتليات   بعرض   العدد   هذا ىف    األصداء   نقد ويكتفى  ،  توقع   دون 
ىف   ظهرت   آما البشرى    النمو   مسار على    نبضها   ودوام   الطفولة 
  . التائه   ربه   عبد   الشيخ   ظهور   وبعد   قبل ،  األصداء 

، التكرار فنخشى  ،  مثابر    بإصرار   الثابتة   األبواب   وتظهر
، باب ففى  ،  السياسة   من   االقرتاب   خنشى   أصبحنا   ما   بقدر 
) املدرسة  ( لألستاذ   مقال   من   اقتطفنا :  مثال "  وموقف   مقتطف "
 اتمع   قمة على    اجلالسني   مالمح إىل    مايشري   هيكل   حسنني   دحمم 
 عن   البعد   نصطنع   وحنن  -  لنتساءل ،  األمريكية  )  السلطة (
 أزيلت   أن   بعد   اليوم   العامل   لشباب األعلى    املثل   عن  - السياسة 
 عن   حنا   ميالد .  د . أ  " لمقا   من   نقتطف   مث ،  املعلومات   حواجز 
 املسائل   هذه ىف    اخلطاب   هلجة على    به   نتحفظ   ما   الدولة   جوائز 
 إطارها ىف    اجلوائز   مسألة   نضع   الوقت   نفس وىف  ،  احلساسة 
 احملدود   اهلام   ودورها التارخيى  

 للفعل   الوجود   صتقم   مسألة   نتناول   وموال   مثل   باب وىف 
  . غريذلك   أو   آان   حسنا القهرى،  

 أن   ونأمل )  األغلب ىف    تصنيف   دون  ( األدىب   اإلبداع   ويتواصل
، غيبة   طول   بعد   زرزور   أمحد   الشاعر   وحيضر ،  أفضل   دائما   يكون 
 أصابته  - ارالف   أمحد  -)  امتياز   طبيب  ( شابا   نستضيف   آما 
 حبرفة   يغامر   أن   يريد   الوقت   نفس وىف  ،  مبكرا   األدب   حرفة 
 آاتب   أن   الشاب   ضيفنا   وليعلم ،  معه   فاهللا النفسى،    التطبيب 
 يهرب   آاد   الباز   املنعم   عبد .  د   العدد   هذا ىف    اآلخر   القصة 
  .  متاما   يفعل   وملا الشرعى    الطب إىل  سى النف   الطب   من   جبلده 

 ويضيف   عليه   يعلق   مقتطفا   نقدم   علمية   مقتطفات   باب وىف 
 بني   العميقة   البيولوجية   العالقة   عن   ضبيع   أمحد .  د   إليه 
    دباالستعدا   تبدأ الىت    العالقة   تلك ،  حوله   من   واحمليط   اإلنسان 
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 احمليط   بني   متبادلة   تستمر   لكنها )  واجليين (البيولوجى 
، فحسب   املرض   وعودة   تسهيل ىف    يؤثر   ال   عميق   بشكل والبيلوجى  
 العميقة   العالجية   العالقة ىف  األبقى    املتغري   يكون   قد   بل 
  ". النفسي   العالج  " بـ   املسماة   الفاعلة 

 مكتوبتني   لورقتني   قراءة   نقدم   وأحوال   التحا   باب وىف 
 النفسية   أحواله   ويصف   شكواه   فيهما   حيدد   مريض    بواسطة 
 فيها   نتدخل   مل   عفوية   مباشرة   بطريقة   واجلسدية )  والتصورية (
 . واحد   حبرف   نقصا   أو   زيادة 

الىت  ، زهران   فريد   افتتاحية   قدمنا ،  العادة   غري على  -
 ألمهية    وذلك   ، التحرير   رئيس   افتتاحية على    حلظة   آخر ىف    وصلت 
 افتتاحية   تتضمن   أن   ميكن وحىت  ،  االفتتاحية   هذه ىف    جاء   ما 
 تتبلور   أن   نأمل   ردود   عناوين إىل    اإلشارة   التحرير   رئيس 
  . مستقبال 

  ). فوآوياما :  التاريخ   هناية (  -

 اإلميان اىل    حاجة ىف    املعاصر   اإلنسان  ' اإلميان   ضرورة )  أ  (   -
 احلديثة   املدارس   إليه   انتهت   ما   حقيقة   هذه ،  وجوده   ليكتمل 
 إعادة   ولكن ،  قدمية    حقيقة وهى  ،  النفسية   العلوم ىف    الثائرة 
 بأن   خليق النفسى    واملرض النفسى    الطب   جمال ىف    اآتشافها 
  .' ينبغي   ملا   ويوجهنا ،  نسينا   مبا   يذآرنا 

 عن   أميزه   وأن ،  خاص   بشكل   اإلميان   أذآر   أن   تعمدت   وقد )  ب ( 
 ملا   أهنم   حني ىف  ،  آمنا   األعراب   بقول   أربطه   وأن '  االعتقاد  ' جمرد 
أسعى   ذلك ىف    وآنت ،  بإسالمهم   جهرهم   رغم   قلوهبم ىف    اإلميان   يدخل 
 معاشة   خربة   هو   إذ   اإلميان   بني   التمييز   ضرورة إىل    التنبيه إىل  
 أجوف   رديدت   هو   إذ   التلقني   صور   بعض   وبني ،  متصل وسعى  
  . باهللا   والعياذ 

، حقيقية   حضارية   هنضة   أبواب على    اعتقادى ىف   -  حنن ') جـ ( 
 حاجاهتم على    األصالة   ذوو   الناس   حيصل   أن   بعد   تنشأ   واحلضارة 
 عمق ىف    البحث   عن   هنار   ليل   إليها السعى    يلهيهم الىت    األساسية 
 فيما   يفكر   سوف احلضارى    االنسان   فإن   ذلك   مت   فإذا ،  جودهمو 
 خيرج   وهنا   ) اخللود  ( وزمانا   ) الناس  ( مكانا   ذاته   بعد 
 وحياته ،  الضيق الفردى    آيانه   حدود   متعديا   أصيال   إنتاجه 
  .' الكلمة   تعنيه   ما   بكل   حضاريا   فيصبح  ..  احملدودة 

 إنسان   وال   إميان   بال   حضارة   ال :  النهاية ىف    أقول ولكىن  )  د ( 
 بني   التلفيق   ال   التوليف   إال   أمامنا   وليس ،  تكامل   بال 
  . ذلك على    قادرون   وحنن  ..  املتناقضات 

 اخلربة   مدخل   من   وجودنا ليثرى    الدين   يعود   آيف )  هـ ( 
 والرتغيب   الرتهيب   مدخل   من   ال الداخلى،    االلتزام   و   املعاشة 
  ' التنوميي؟   واالغرتاب 

 اآلخرة مجادى   11  املوافق   1978  مايو  18ىف    القاهرة    -
 السالم   وعليكم ،  الرشيد   أمحد   حممد   الدآتور   االستاذ ، 1398

 وبرآاته   اهللا   ورمحة 
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.. اإلنسان ... اهللا ':  املقال   من   املقتطفات   هذه   آل [ 
،80  سنة   ، األول   العدد ،  والتطور   اإلنسان ، ' اهللا .. التطور 
  ].80-71 ص 

 اإلميان   جوهر   من   إليه   تدعو   مبا   األديان   إن )  أ (-
 واالتساق   والتآلف   العمق   من   فيها   األعظم   الكون   مع   والتواصل 
 والتوازن ،  لالشام   مبعناه   التوازن   إمكانيات   بفحص يغرى    ما 
وموضوعى إجياىب    مفهوم   حنو   آمنطلق ،  احملدود   مبعناه النفسى  
  ....... النفسية   للصحة 

 مل  ...  األديان   مسرية   مجاع   باعتباره   احلنيف   ديننا   إن
 اإلنسانية   القيم   تعميق ىف    اإلسهام ىف    حقه   يأخذ )  يعـد (
 جوهره ىف    احملدود   غري   ثرائه   رغم املوضوعى،    وازنالت   وإرساء 
  .....، وتفاصيله 

 وعلمائنا   ألساتذتنا   الواجب   احرتامنا   يسري   أن   البد   إذ )  ب ( 
 العنان   إطالق   مع   جنب إىل    جنبا   والشريعة   والفقه   التفسري ىف  
 إمياهنم   إال   حيدهم   ال   العلماء   نم   للمخلصني العلمى    للتفكري 
 أساسا   والتقومي   القياس   فيكون ، )* األعمق   فقهمهم  ( وضمائرهم 
 مع   التناسق   ودرجة   املوضوعية ومدى    العلمية   القيم   واقع   من 
 نتكو   أن   أما ،  اهللا   خللق   البشرية   املسرية   وأهداف   الدين   جوهر 
ىف   املؤمنون   العلماء   يتحرك   مسبقة   تفصيلية   مسلمات   هناك 
اإلبداعى   التفكري   حرية   من   سيحد   هذا   أن أرى    فإىن   حدودها 
 . معا احلضارى    واإلنسان   واملؤمن   للعامل   يكون   ما   ألزم   هو الذى  

 برؤوس )  الرشيدي   أمحد   حممد .  د  (  لسيادتكم   أتقدم    -
  : التالية   املواضيع 

 عامة   بصفة بالبيولوجى    عالقتها ىف  '  الفطرة 'معىن    حبث  ـ  1 
 من   وذلك ،  دةمتصاع   غايات   هلا   حية   آمادة   تطورها وىف  
ىف   اإلحلاد معىن    حبث وبالتاىل  ،  جديد موضوعى  علمى    منطلق 
 جمرد   وليس . ( البيولوجي   للتآلف   املخالف النشازى    مفهومة 
  ). فعال   مغرتبا   يكون   قد   معتقد   لظاهر   اإلنكار 

، اإلنسان   حترير   منطلق   نم )  اهللا   إال   إله   ال  ( التوحيد   حبث   ـ  2 
 التوافق ىف    وداللتها   وأمهيتها   الداخلية   احلرية ومعىن  
  . البشري اإلبداعى    والعطاء النفسى  

 من '  اهللا   وجه إىل  السعى   ' مثل   الصوفية املعاىن    بعض   حبث   ـ   3 
 حماولة ىف  '  ريارآيةاهل  ' وتصاعداته   النمو   النفس   علم   منطلق 
الوعى   درجات ىف    املستمر   التزايد   مع   والتكامل   التوافق 
  . ومداه البشرى  

 سواء   خاص   بوجه   اإلسالم   به   يتميز الذى    الوالف معىن    حبث  ـ  -4 
االنشقاقى   الفصل ختطى  ىف    أم ،  األديان   بني   تطوريا   موقفه ىف  
 والروح   اجلسد   بني   وأيضا (،  النفس   داخل   والشر   اخلري   بني 
 حنو   التوحيدية   مسريته ىف    أم )  مباشر   غري   بشكل 
  .....، التكامل 

وينبغى ،  دين أى    مع   يتعارض   ال احلتمى    رالتطو   إن  ـ  1   -
 والتفسريات   املؤيدة   السطحية   التفسريات ىف    النظر   يعاد   أن 
 ) للتطور .( املعارضة   اخلائفة 
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 والتعميق   تعريفه ىف  التأىن    ـبعد احلقيقى    العلم   خط   إن  ـ  2
الواعى اإلمياىن    ورالتط   مع   متآلف   مواز   خط   هو  -  فلسفته ىف  
  .  العميق 

،' اهللا ،  التطور ،  اإلنسان ،  اهللا ' :  املقال   من   املقتطفات   هذه   آل
  ).80-71  ص ، 1980  سنة   ، األول   العدد ،  والتطور   اإلنسان 

) بالدين سـمى    لو حىت  (الفوقى    بالدين   التمسك   إن  ـ  -3  
اىل   للوصول   ومفيدة   الزمة   خطوة   أنه ىف    جدال   ال االغرتاىب  
 اإلنسان   بكيان الواعى    اليقني حىت    اإلميانية   املعايشة 
 الناس   حنو يومى  واقعى    بالتزام   األعظم   الكون   مع   وتناسقه 
 يساير املرحلى    التقبل   وهذا ،  اهللا   وجه إىل    سعيا   واحلياة 
 األقل   فاالنشقاق اللولىب    فااللتحام   اإلنشقاق   ضرورة   متاما 
  . النمو   مسرية ىف  األعلى    فالتوليف 

 واستحالة التكاملى،  باملعىن    اإلميان   بضرورة   االعرتاف   إن  -4
، احلياة   استمرار   مع البيولوجى    النشاز   الستحالة   اإلحلاد 
 اإلنسانية   اخلربة   واحرتام   الفكر   أبواب   فتح   يتطلب   هذا   آل 
إىل   ترمجتها   مراحل   بعض ىف    وغموضها   حمتوياهتا   بكل   املباشرة 
  . ألفاظ   أو   أفكار 

العلمى   العقل   غرور ىف    النظر   إعادة   يتضمن   ذلك   إن  -5 
  ......املتوارى، ىن الف   العقل   حساب على    املتضخم 

 بأن   يلزمنا ،  وأمال   وتكوينا   تارخيا ،  اخلاص   موقفنا   إن  -6 
الشخصى الديىن    وااللتزام ،  املعاشة   اإلميانية   اخلربة   تكون 
 عالمات   أهم   ومن ،  احلضارية   مسريتنا   وقود   أهم   من الواعى،  
  . األصيل   فكرنا 

 ؟   آيف    أتساءل    ثانية    مرة    مث

 املستمرة   احملاوالت   هذه ىف    إال   اجلواب   أجد   ال أخرى    ومرة
ىف   حثيثا   والسري ،  سهل   استسالم   آل   ورفض ،  حماولة   آل   لتقبل 
، ثقيل   قول   من   علينا ألقى    ملا   أهال   جيعلنا   مواز علمى،    خط 
 الوعي   أمانة   من   محلنا   وما 

 - Post Traumatic Stress Disorder. 
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 آذلك   ليس   ما  " حتديد   إعادة ] 1[ 

 أشبه   أصبحنا حىت   ( الصدور ىف    التذبذب   هذا   آل   من   الرغم على 
، الة   هذه   بسببه   صدرت   ما   أن   نتصور   زلنا   ما )  دوري   غري   بكتاب 
   . ورةضر   ويزداد   قائما   زال   ما ،  أجله   من   صدرت   وما 

 جديدة   دوريات   بصدور   املشروطة   الطمأنينة حىت    آنسنا   آم   
 وأيضا ،  وجدية   إتقان   بكل   حتاول "  سطور  " جملة   مثل )  نسبيا (
 شيئا ،  فعال   جديدا   شيئا   تقول   أن ،  وتكاليف   وأناقة   مجال   بكل 
 نراجع   وحنن ،  تصورنا   أننا حىت  ،  هدف   وله معىن    له   شيئا ،  خمتلفا 
 ما   آل   أو   ببعض   عنا   تقوم   أن   ميكن   أهنا ،  إمكانياتنا   تواضع 
 حاجة   تأآيد على    سطور   جملة   صدور   داللة   تقتصر   ومل ،  فيه   أملنا 
أخرى   داللة إىل    ختطتها   وإمنا ،  متميز   مبدع   موقف إىل    ناسنا 
 وال  ( هلا   واتهدين   املهتمني   استقبال وهى    أال :  وتـعد   تطمئن 
 النشر   جمتمع   استقبال   وأيضا ).  املثقفني على    القول   أقصر 
  ).2000  الكتاب   معرض ىف    ممثال  ( هلا   والكتابة 

 نستقبلها   أن   بد   ال   حقيقية   إجيابية   عالمات   آلها   هذه
 جملة   ومتيز   إجنازات   ذلك إىل    أضفنا   فإذا .  ومسئوليتها   حبجمها 
 من   التقدير   نفس   نالت والىت  ، " نظر   وجهات :  الكتب  " مثل أخرى  
والذى ،  وصلنا الذى    االطمئنان ىف    حقنا   من   تأآدنا   اجلهة   نفس 
 أننا   من   ونزعمه   زعـمـنـا   ما على    حنافظ   أن   اسبب   يكون   قد 
 مما   هو   التني   هاتني   تنشره   مما   فكثري ".  آذلك   ليس   ما  " جملة 
  . احلاجة   أشد   حنتاجه   مما   أيضا "  آذلك   ليس "

 خمتلف؟   دور   لنا   زال   ما   أنه   أم   فنتوقف   التعويض   هبذا نكتفى    فهل

 هو "  آذلك   ليس  " هو   مبا )  جدا  ( نتميز   أن على    إصرارنا   لعل
 تساهم   أن   حاولت الىت    الفاضلة   العقول   بعض   عزوف ىف    السبب 
 مما   آثريا   أن   ذلك ،  عـدلنا   أو   عدلت   مث   األخرية   النقلة ىف    معنا 
 هو   ما إىل    أقرب   آان   لكنه ،  ومفيدا ،  رائعا   عطاء   آان   وصلنا 
  ،" آذلك   ليس   ما "إىل    منه "  آذلك "

، شطحا   يكون   فقد ،  ذاته ىف    متيزا   آذلك   ليس   ما   نعترب   ال   وحنن
  وقد ،  غريبا   يكون   وقد ،  تعجال   يكون   وقد ،  جنونا   يكون   وقد 
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، طفليا   يكون   وقد ،  فجا   يكون   وقد ،  اخلصوصية   شديد   يكون
 حني   وخاصة ،  هذا   لكل   اإلنصات   حنسن   أن   حنتاج   فنحن   هذا   آل   ومع 
 تارخيية   فرتة ىف    باحتياجاتنا يفى    أن "  آذلك   هو   ما  " يعجز 
  . بذاهتا 

 آل  ( بطأأ خبطى    املرحلة   هذه ىف    الصدور   عاودنا   ذلك   لكل
 ما  " هو   فيما   القدمي  / اجلديد   دورنا   نتبني حىت  )  معا   عدددين 
  " فعال   آذلك   ليس 

 ممال   أصبح   أنه   ننكر   ال الذى    التكرار   جتنب ىف    منا   ورغبة
ىف   معنا   يسهم   أن   حرص   بكل   القارئ على    نعرض   واضحة   بدرجة 
 ميكن الىت    لـلفجوة   تصورنا   يؤيد   فيما   القادمة   املعامل   دحتدي 
، فردية   زالت   ما   أهنا   تعرتف الىت    املتواضعة   الة   هذه   متألها   أن 
  : ذلك   ومن .  ضرورية   زالت   ما   أهنا   نشعر   الوقت   نفس وىف  

 مبا   مدعمة   ليست ،  بعد   تكتمل   مل   ألفكار   ما   مساحة   إفساح  -1 
، الفجة املرضى    أفكار   ذلك   يشمل  ( توثيق   أو   موضوعية   من يكفى  
 آثريا   يشمل   آما )  خاصة   الشباب   من  ( البادئة   احملاوالت   وأفكار 
  . والتحقق   االختبار   من   مزيدا   حتتاج الىت    الفروض   من 

 نكرر   ولن ، ) املستويات   آل على   ( النقد   جرعة   زيادة  -2 
صبحى   أمحد   آتابات :  مثل (الديىن    بالنقد   نعنيه   ما   تفاصيل 
: مثل (األدىب    والنقد )  النفري   ألصداء   املوازية   والقراءة ،  منصور 
) وموقف   قتطفم  ( النقدية   والقراءات )  السرية   أصداء   قراءة 
احلياتى   والنقد )  قدمي   مصطح ىف    قراءة   إعادة (العلمى    والنقد 
، وغائيته النفسى    املريض   لغة   مظاهره   أحد   يكون   قد والذى  (
  ). فشله   من   الرغم على  ،  حنن   هو   وما ،  نفسه   هو   ملا ، ناقدا 

 أو   السياسة على    نرآز   أن   لنا ينبغى    ال   أنه   وباعتبار
 الة   هذه ىف    ينشر   ما   نعترب   فإننا )  القانون   بنص  ( هبا   نتصف 
 النقد "  أمسيناه   ما إىل    أقرب   نعتربه ،  السياسة   يشبه   مما 
 وممه   أهم   من هى  ،  النهاية ىف  ،  السياسة   أن   باعتبار ، " احلياتي 
 املتغريات   أآثر   من   أهنا   آما اليومى،    الفعل ىف  العادى    الشخص 
 سواء ،  وجوده   ونوعية ،  وتوازنه ،  وصحته ،  حياته ىف    تأثريا 
  ). بعد   أنظر  ( ال   أم ، ) السياسة  ( االسم   هبذا   أمساها 

 جماالت ىف    متخصصة   وأحباث   مقاالت   نشر   من   مزيد إىل    الدعوة  ـ  3 
 من   وخاصة ،  عامة   النفسية   والعلوم ،  خاصة النفسى    الطب 
 العلمية   االت ىف    عادة   للنشر   يقبل   ال الذى    النوع 
 عرض   قراءة )  ب (، حالة   وصف )  ا  ( ذلك   أمثلة   ومن ،  التقليدية 
، ما   ملريض )  جمهض  ( إبداع على    تعقيب )  ج  (، بذاته   ملريض   منفرد 
، اخلاصة   ثقافتنا   هبا   تتميز للتداوى    خمتلفة   نتائج )  ء (
 العالج   ونتائج   وجتارب   حماوالت   نشر )  هـ . ( بالذات   ومرضانا 
  .  خاص   بوجه   جمتمعنا ىف  اجلارى  النفسى  

  .  نصدر   مازلنا   فنحن ،  عامة   والدعوة
 املصرى؟ النفسى    الطب   مييز   ماذا ] 2[ 

 تطوره   يتم   أن   ميكن   ال   خاصة النفسى    والطب ،  عامة   الطب   إن
 آل وعلى  ،  العامل   أحناء   آل ىف  جيرى    ما   عن   بعيدا   تدهوره   أو 
  . املعاصرة   احلياة   بلغة   املستويات 
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 يتبع   ملن   الويل :  الوقت   نفس وىف  ، يستقل   أن   يستطيع   أحد   ال
  . العينني   مغمض 

 التميز   حماولة   عن   بديل   وال ،  املباشر   االحتكاك   من   مفر   ال
  . ينفع   مبا 

 من   الوقت   طول   منه   حذرنا   ما   الصدد   هذا ىف    نكرر   ولن
،" اآلخر   قبول  " زعم   حتت   مائعة   ةتسوي   هو   ما   بني   اخللط   احتمال 
 قبول ، " اخلالق   التنوع  " اسم   حتت   عنه   ندافع   أن   لنا   حيق   وما 
 آل   يرتك   أن مبعىن  التسوياتى،    السكون   من   نوعا   يكون   قد   اآلخر 
 أن   ابلمق !)  عماه على   ( فيها   يتحرك   ما   مساحة   لآلخر   واحد 
، قبوال   ليس   هذا ، ) عنه   بعيدا  ( املساحة   نفس   اآلخر   هذا   له   يرتك 
 أن إىل    حيتاج ،  الفرد   آما ،  العامل   أن   املسألة   إن .  آخرا   وليس 
 لسبب   أساسية   حاجة هى    اآلخر إىل    فاحلاجة ،  بعضا   بعضه   يكمل 
 أن   ميكن   ال   املطلقة   احلقيقة   أو   الوحيدة   احلقيقة   أن   هو   بسيط 
 سبحانه   اهللا  ( األعظم الكوىن    العقل   إال ،  واحد   عقل   هبا   يلم 
 البعض   بعضنا إىل    حنتاج   فنحن   بشر   حنن   وطاملا ، ) وتعايل 
 عند تنتهى  حريىت    حدود   أن   حكاية   إن ،  لنتكاذب   ال ،  لنتكامل 
 أن   ذلك ،  الشائع   الكذب   أميع هى    اآلخر   حرية   بداية   حدود 
 مع   بدوره   حيتك الذى  "  اآلخر  " حرية   مع   باالحتكاك   تبدأ حريىت  
،" اسيب   وانا   سيب  " ليست   املسألة .  حدودها   عند   يقف   ال حريىت  
 أصعبها   فما ،  " وحنرتم   خنتلف "، " أستمع   وأنا   قل "هى    وإمنا 
  . مسألة 

 مير الىت    األزمة   بنفس   مير  ـ    آمثال -  مصر ىف  النفسى    الطب   إن
 ااالت   آل ىف    العامل   هبا   مير والىت    بل ،  فروعه   بكل   الطب   هبا 
 أزمة وهى  )  إخل ..  الثقافةو   والسياسية   االقتصاد (، تقريبا 
 هذا وىف  .  العامل   منجزات   عن   االنفصال   دون   هوية   عن   البحث 
، العاملية   املنجزات   هذه   حبرآة   بوضوح   نلم   أن   علينا ،  املأزق 
 ؟   وإجيابيتها   موضوعيتها مدى    ما   وراءها؟   من 

 ظاهرتني   متابعة تكفى    السؤالني   هذين على    اإلجابة   حماولة ىف 
  . نسري   أين إىل    لنعلم ،  خاصة النفسى    والطب ،  عامة   بالطب   ترتبطان 

 الشرآات إحدى   ( العمالقة   األدوية   شرآات   اندماج :  أوهلما   
) يونمل   ألف ( مليار )  وتسعني   واحد  (91  مببلغ   مؤخرا أخرى    اشرتت 
=مصرى    ج   مليون   ألف   ثالمثائة   من   أآثر يوازى    ما أى   [ دوالر 

  هذه  300.000.000.000L.E =مصرى   جنيه 300،000، 000،000
 من   وجزء   وثالثون   واحد :  الواحد   العام ىف    تكسب   نفسها   الشرآة 
يعىن   وماذا ،  االندماج   هذا   من   ننتظر   ماذا ،  دوالر   مليار   عشرة 
 املكسب؟   هذا 

 نقبل   آنا   إذا   لكن ،  استكثار   أو   حقد   مسألة   ليست   املسألة 
، والسيارات ،  واألسهم ،  املال   سوق ىف    السوق   سياسة   نفهم   أن 
، املكسب  ىف   التعملق   هذا   نفهم   ال   فنحن ،  املساآن وحىت  ،  واملالبس 
 صحة  " سوق ىف    ال ،  املكاسب   من   مزيد   حلساب   التنافس   واختفاء 
 هاتني   بأن   علما ، ) السالح   شرآات  ( حياهتم   سوق ىف    وال ، " الناس 
ىف   بالرتتيب   والثالث الثاىن  اللوىب    متثالن   الشرآات   من   اموعتني 
  ، األمريكية   ةاملتحد   الواليات 
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 أن "  عدل  " هو   وما ، " إنسان  " هو   مبا   مهتم أى    حق   من   أليس
 االندماج   هذا ومعىن  ،  األرقام   هذه معىن    أمام   طويال   يقف 
 عن   يتساءل   أن   حقه   من   أليس   ؟   املكاسب   هذه ومعىن  )  االحتكار (
 عقول   بغسيل   بدءا   ةالطبي   املمارسة على    وذاك   هذا   تأثري مدى  
 العلمية؟   األحباث   بتحيز   مارين املرضى    مداواة   طريقة إىل    األطباء 

 املؤمترات   فيضان معىن    ذلك   خالل   من   نفهم   أن   ضروريا   أليس   
 دون حىت    أو ،  الدرس   قاعات   دون   جنوم   اخلمس   ذات   الفنادق ىف  
    اجلامعات؟ ىف  "  االحتفاالت  " قاعات 

 حيتاج   وهو ،  مرة   من   أآثر   الة   هذه ىف    طرقناه   موضوع   هذا
 أو ،  وحدها   باملومترات   فليس ،  حتذير وإىل  ،  وقفة وإىل  ،  عودة إىل  
 أن   ونود .  الطب   يتقدم   أو   املريض يشفى    أصال   باملؤمترات   ليس 
 خالل ىف    متت الىت    اإلعالناتية   والندوات   املؤمترات   عدد   أن إىل    نشري 
 اخلمس   خالل   مت   ما   أضعاف   عدة   يبلغ   يكاد   وحده املاضى    العام 
 من   حتقق   ذا   وما ،  من   حلساب :  نتسائل   أن   ولنا   املنصرمة   سنوات 
 ؟   ذلك   وراء 

 أن   أمكن ،  املؤمترات ىف    يقال الذى    الرباق   الكالم   من   مآ
وللمرضى، ،  للمعرفة   مفيد   مبدع   متطور   متحضر   فعل إىل    يرتجم 
 وفعال؟   حقيقة   وللمستقبل 

 وغري   املسئولني   حتفز   أن على    قادرة   املؤمترات   هذه   مثل   وهل
 ميثله؟   وما نفسى    طب   هو   ملا   الزمة   ةلنهض   املسئولني 

 وإصدار ،  املؤمترات   من   االنتهاء   بعد   حتديدا   حيدث   وماذا
 الشهادات؟   وتوزيع ،  الضيوف   وتوديع ،  التوصيات 

 املؤمترات؟   هذه   تكاليف - النهاية ىف  -  يدفع الذى    ومن
 لكن ،  العمالقة   الدواء   شرآات   هم  - ظاهرا - يدفع الذى    إن

 بطريق   ذلك   آان   سواء :  املرضي   هم   يدفع الذى    أن   الواقع 
 تصرفه   قرش   آل   حيث   الضرائب دافعى    من   باعتبارهم   أو   مباشر 
، املشبوه املؤمتراتى    النشاط   هلذا   نتيجة   تزيدا   أو   خطأ   احلكومة 
  . بآخر   أو   بشكل   وأهليهم املرضى    من   هو 

 الدواء   إعالنات   تقبل   أن   وقررت   الة   هذه   تنازلت   حني
 وبني واألخالقى،  العلمى    موقفنا   بني حتمى    فصل   مثة   أن   باعتبار 
 وغري   العلمية   الصحافة   شأن   ذلك ىف    شأننا ،  اإلعالن   توظيف 
 هلا   دورية   جملة   وأهنا ،  اللعبة   حذقنا   أننا   حنسب   آنا ،  العلمية 
وبالتاىل ،  غرينا   مثل   مثلنا ،  األول   املقام ىف    طبية   اهتمامات 
 خالل   من   يهمها   ملن   نفسها   تعرف   أن   الدواء   شرآات   يهم   فما 
، فحسب   األطباء   حميط ىف    توزع   ال   أهنا   اصةوخ ، " أيضا  " الة   هذه 
 شرآات   أن   يبدو   لكن .  أيضا   الناس   عامة   متناول ىف  هى    بل 
ىف   ننجح   مل   خفية   شروط   هلا  ـ    املعـلنيني   آل   مثل  ـ    الدواء 
 عن   جمتمعة   شرآاتال   هذه   فتوقفت ،  هبا   الوفاء   عن   ناهيك   فهمها 
  . الكالم   هذا   مثل   نشر   بسبب   لنا   تأديبا   لدينا   اإلعالن 

 أن   نستطيع   وال ،  اخلفية   الصفقات   لغة ،  حنذق   وال ،  نعلم   ال   حنن
    ذآرناها الىت    األرقام   بعضها   ميزانية   بلغت   شرآات   وجه ىف    نقف 
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ونؤدى   وننبه ،  ونعيد   نقول   سنظل   ذلك   ومع ،  قليل   منذ
 الطب   جمال ىف    وحتديدا ،  ثقافتنا   به   تتميز   أن   ميكن   مبا   الرسالة 
  . النفسي 

وطىن، نفسى    طب أى    أو (املصرى  النفسى    الطب   مييز   ما   إن
 مييزه   أن ينبغى    ما   أو )  والنامية   الفقرية   البالد ىف    وخاصة 
  : يلي   آما ، للكافة   واضحا   يكون   وأن   البد 

 ميرضون   إذ فاملرضى  ،  العربية )  الوطنية  ( اللغة )  ا ( 
  " بالعربي  " يعاجلوا   أن ينبغى  "  بالعربي "

 الفرعية   وللثقافات ،  آكل   للشعب الثقاىف،    التميز )  ب ( 
 مريض   غري "  دهب  " ومريض "  رشيد  " مريض   غري "  قنا " مريض   حيث   أيضا 
" املظاطـلي  " مبريض   مقارنة "  صنعاء  " مريض   عن   ناهيك "  الضبعة "
  . ملوي   مرآز   مجص   أم   أو .  طامية   مرآز 

 السوق   وسياسة   العوملة   تكتف   مل  (: الرخيصة   ألدويةا )  جـ ( 
 يبلغ   مثنها   لكن  - جانبية   أعراضا   أقل   تكون   قد -  أدوية   برتويج 
 نصف   بنجاح   الناس   تعاجل   ظلت   رائعة   أدوية   مثن   أضعاف   آالف   عدة 
 اجلديدة   األدوية   هلذه   الرتويج   هذا   صـاحـب   بل ،  الزمان   من   قرن 
املصرى  ـ    السوق   من   صالأ   الرخيصة   األدوية   سحب   الثمن   الباهظة 
  ) األقل على  

على   يرآز الذى  : واملوجز العملى  النفسى    العالج )  ء ( 
إىل   التوجه   بإعادة   ويقاس ،  اإلنسانية   العالقة   فاعلية 
" العمل  " آلمتا   تعنيه   ما   بكل "  الناس   رحاب "ىف  "  العمل "
 حبث   هو النفسى    العالج   أن   من   يشاع   عما   ديالب   وذلك ، " والناس 
  ، إلزالتها   األسباب   عن 

 من :  احمللي الفعلى    بالتدريب ، ) أوال   هو الذى   ( وأخريا )  هـ ( 
 واملواآبة   املداواة   ليحذق   الصنعة   يرضع صىب،  إىل    معلم 
  !!! عييالو   واالمتداد العملى    والقياس 

 الطب   حال   إليه   آل   ما إىل    ننبه   أن   مناسبا   يكون   وقد
 األطباء   عقول   مليكنة   نتيجة )  النفسي   غري النفسى  (التقليدى  
 حبوث  ( واستقصاءات   آيمياء   هو   ما إىل    التطبيب   واختزال 
 عن   باحلديث   الصدد   هذا ىف  ونكتفى  ).  وغريها   ومناظريية   معملية 
 عن التقليدى    الطب   تراجع  ـ    ضمنا  ـ    يعلن   صارخ   واحد   مثال 
 أال ،  أفشل   بديال   يعرض   الوقت   نفس ىف    ولكنه ،  األمشل   دوره   أداء 
  ،" البديل   الطب "يسمى    ما   وهو 

 البديل   الطب   عن ] 3[ 

 ما   إجيابيات   بكل "  البديل   بالطب "يسمى    ما   موجة   إن
 آل   ما إىل    تشري   موجة هى  ،  إليه ينتهى    ما   وسلبيات ،  يعـلن 
 أن   يبدو   إذ ،  ضمنا النفسى    والطب   عامة   الطب   حال   إليه 
 ضاقوا   قد   وعلمهم   وحتضرهم   وعيهم   درجات   خمتلف على    الناس 
 حتت   الغرب   بالد ىف    ذلك   يظهر .  احلديث التقليدى    الطب   مبحدودية 
هى   آانت بالىت  وداوىن  " ( املثلية   املعاجلة  " مثل   خمتلفة   عناوين 
    والعالج ،  بالتنومي   والعالج ،  بالطاقة   والعالج )  الداء 
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، اهللا   خلقها   آما ،  الطبيعة   توازن   استعادة   إن :  رابعا
 وقد .  املختلفة   مستوياهتا   بني   التصاحل   باستعادة  - أساسا - ونيك 
 هو   ما على    احلال   استمرار مبعىن  احليوى    التوازن  " مسألة   ختطت 
 املتذبذب   التوازن إىل  ، )Homeostasis  اهلوميوستازس  ( عليه 
 مدارج على  قى الرت   دائمة   ترآيبات   لتخليق اجلدىل    النابض 
. الرتآيبية   والتوليدية ،  الدوائرية   يشمل   مبا   اخلالق   التوازن 
.Cyclicity &Morphogenesis  نتذآر   للتوازن   املفهوم   وهبذا 
على   الصحة   من   املناسبة   الدرجة   حتقق الىت    التوازن   مستويات 
  : التايل   الوجه 

 مبا   بعض   مع   بعضها   وأجزائه   اجلسد   بني   توازنال مستوى  )  ا ( 
 النابض   املتوازن   االستقرار  " من   ما   درجة على    احلفاظ   ذلك ىف  
  ".  آن ىف    املتخلق 

  ). عامة   والنفس  ( والفكر   اجلسد   بني   التوازن مستوى  )  ب ( 

 واآلخر )  الفرد  ( ساناإلن   بني   التوازن مستوى  )  جـ ( 
  ). الفرد (

: اموع  /  اجلماعة  ( واتمع   الفرد   بني   التوازن مستوى  )  ء ( 
  ). والنفسية   االجتماعية   التكيف   أمراض 

 احمليطة   احلية   والطبيعة   اإلنسان   بني   التوازن مستوى  )  هـ ( 
  )  والبحر   والشجر   ثماروال   والزهور   والشمس   اهلواء (

- الكوني الوعى   ( والكون   اإلنسان   بني   التوازن مستوى  )  و ( 
  ) إخل ..  اهللا  - اإلميان -اإلجياىب    الغيب 

 واألعمق   األمشل   الفهم   هذا   عن   احلديث   الطب   تنازل   وطاملا
 عوض   هل :  ولكن ".  ديلالب   الطب "يسمى    ما   ظهور يتمادى    فسوف 
 الطب   فيه   تورط الذى    القصور   هذا   البديل   الطب   هذا 
 ؟ التقليدى  

 ليساهم   إجيابية   مسرية   أية   يواصل   مل   البديل   الطب   هذا   إن
 العودة   ضرورة على    التنبيه ىف    أو التقليدى،    الطب   نقص   سد ىف  
احلرىف الفىن    اجلزء   بإضافة  The Art of Healing " الألم   نف "إىل  
 نفس   ينتهج   بديال   أصبح   إنه   بل امليكىن،  املعلوماتى    اجلزء إىل  
التقليدى،   الطب على    نأخذه الذى    واالختزال   التجزيء   أسلوب 
 املثلية   املعاجلة : له   يقال   ملا  ـ    مثال  ـ    املمارسات   فأغلب 
 جلأت   وإمنا "  الطبيعة   مع   التصاحل   إعادة  " حتقق   ال )  اهلوميوباثي (
  : إيل   انتهت   قل   أو إىل،  

 هلا   أصبح   املثلية   املعاجلة  ( بدواء   دواء   استبدال )  ا
) تفصيلي   بتخصص التداوى  ىف    تستعمل   مادة   ألف   مخسني   أآثرمن 
  ] املرتوك على    تدخل   الباء :  ملحوظة : [ أو 

  : أو ،  بطبيب )  قسيس   أو  ( شيخ   استبدال )  ب

 مميكن نفسى    طبيب   أو   أعصاب   أو باطىن    طبيب   استبدال )  جـ
  . قدمي   حكيم   شامل نفسى    بطبيب 
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النفسى   الطب   أغلب   فإن   األخرية   النقطة   هلذه   وبالنسبة
 إليه انتهى    ما   ليقبل   مييزه   ما   آل   عن   يتنازل   راح   حدثاأل 
 أبدا   وليس الكيميائى،  اآلالتى    الطب إىل    عامة   الطب   اختزال 
  . التاريخ   عرفه   آما الطىب    النموذج 

 طب   عن النفسى    الطب   استقل   عندما  - املأمول   آان   لقد
 البديل   الطب   به ينادى    ما   إجيابيات   بكل   هو   يقوم   أن   األعصاب 
 بتدبري   وإمنا ،  متاما   فجأة   ليس   رمبا  ـ    فجأة   لكننا ،  حاليا 
 النشاط   شامال الدعائى    الدواء   شرآات   نشاط   من   منظم 
 زمالئنا   من   وهةمش   نسخة   أنفسنا   وجدنا  ـ  والتسفريى  املؤمتراتى  
 عن   خمتلفون   أهنم   أبدا   يدعوا   مل   الذين   األعصاب   أطباء   األفاضل 
 زعم   مثلما   املهمة   احملدد التخصصى  البدىن    الطب   فروع   سائر 
  .  النفس   أطباء   ويزعم 

    القادم   واخلطر   الثالثة   األلفية   عن ] 4[ 
 العوملة   املسماة   املوجة   هذه   إليه   نبهت   ما   أهم   إن

 ما   لغباء   نتيجة ،  القادمة   املصيبة   أن هى  )  أوالكوآبية (
 أو ،  املهزومني   أو ،  املتخلفني   أو ،  الفقراء على    تقتصر   لن جيرى،  
، حمتمل رخيى تا   خطأ   آثار   يوقف   أن   أحد   يستطيع   فلن ،  الضعفاء 
 هذه إىل    يزيف   واحلوار ،  السرعة   هبذه   تنتشر   األمور   مادامت 
 خطر ىف    العامل   إن ،  البجاحة   هبذه يتمادى    والتسطيح ،  الدرجة 
 نتهم   أن   ينجينا   ولن ،  حدة على    فرد   آل   مسئولية وهى  حقيقى،  
 سوء   أو   املال   سوق   أو   القارات   برةعا   الشرآات   أو   أمريكا 
 وألزم   أخطر   املسألة   إن ،  واملواصالت   التوصيل   ثورة   استعمال 
 هو   الثورة   هذه   خطوات   وأول ،  متاما   وخمتلفة   شاملة   بثورة 
 يهاوثان ،  ومجيلة   براقة   أمساء   حتت اجلارى    اخلداع إىل    االنتباه 
 غريهم   تدمري   خطأ ىف    الواقعني إىل    رسالة   توصيل على    احلرص   هو 
  : أنه   لننتبه .  اهلالكني   أول   أهنم 

، األمثل   النظام هى    ليست   الغربية   الدميقراطية   إن  -1 
  . مرحليا   املتاح   النظام   لكنها 

 وإمنا ،  للحرية   مرادفة   ليست   ةالغربي   الدميقراطية   إن  ـ   2 
 وأآثر ،  أسرع   املخ   وغسيل   الدعاية   وسائل   ميلك   من   رمحة   حتت هى  
  ) نقاء   أآثر   وال ،  بياضا   أآثر   ال  ( استسالما 

 العالقة   عن   بديال   أصبحت   التكنولوجيا   ثورة   إن  ـ   3 
 تسهلها   أن   من   فبدال ،  وبعض   بعضهم   سالنا   بني   املباشرة 
  . واختزلتهم   الناس   بني   باعدت   وتنميها 

 التسكني   من   نوعا   أصبح "  اآلخر   قبول  " زعم   إن  ـ   4 
 من   لالستفادة   اآلخر   تقمص إىل    دعوة   منه   أآثر التسوياتى،  
  ). اخلالق   التنوع  ( وتكامال   إبداعا   االختالف 

 الظاهر   العقل مستوى  إىل    املعرفة   مناهل   اختزال   إن  -5 
 تاريخ   حساب على    يتم   ووضوحا   اختزاال   األآثر   الربامج   بواسطة 
 وليست ،  مع   متكامل أخرى    مناهل   من   نفعها   وثبوت   املعرفة 
 األحياء   متارسه   ما   بعض   ذلك   ومن .  الظاهر   العقل ،  عن   بديلة 
    بقائها على    حافظت الىت   ( التطورية   املعرفة   أساليب   من   مجيعا 
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 اإلميانية   واملعرفة ، ) احلالية   بصورته   العقل   ظهور   قبل
  . الفنية   واملعرفة 

 والدواء   واملال ،  السالح   ميلك  ( أآثر   ميلك الذى  توىل    إن  ـ   6 
 ما   تعريف على    الوصاية   توليه )  الفيتو   وحق   الدعاية   سائلوو 
هى   مبقاييسه   تنفيذها على    الوصاية   مث ، " اإلنسان   حقوق  " أمساه 
 ماهية ىف    البحث   عن   بديال   مكتوب مواثيقى    مبفهوم   للعامل   صياغة 
 هو   حقوق أى    نعرف حىت  ،  وياتاملست   آل على    واحتياجاته   اإلنسان 
  .  أصال   حيتاجها 

 مشبوه حسىب    جملس   تعيني   بشأن   املخاوف   نفس تسرى   ـ   7 
 األقليات   اضطهاد   مسألة ىف    والناس   الدول   تصرفات عى    للوصاية 
  . التعصب   وممارسة 

 والسياسة   اجلمعيات   وقانون   مصر   عن   حاشية ] 5[ 

وهى  ـ    مثال  ـ    االفتتاحية   هذه ىف    عرضت الىت    القضايا   آل   إن
إىل   حتتاج   وآلها   العمل   فما ،  الة   هذه   مهه   حتمل   ما   أهم   من 
 وصحته   اإلنسان   تطور   بلغة   ولو   السياسة   بعض إىل    العروج 
 فاجلمعية   فراغ؟ ىف    إنسان   يتطور   وهل ،  ورهتط   وحتمية   النفسية 
النفسى   الطب   مجعية  ( للتذآرة   امسها   الة   هذه   تصدر الىت  
  . يسرت   ربنا ).  اجلماعي   والعمل التطورى،  

  ) املزدوج  ( العدد   هذا ] 6[ 

 لعددا   هذا   يشمل   أن   القاريء   يتوقع   أن الطبيعى    من
على   حرصنا   وقد .  السابق   العدد   الفتقاده   تعويضا )  العددين (/
  : بآخر   أو   بشكل   ذلك 

 صدور   حوهلا   يدور الىت    احملاور   خمتلف   عرب   االفتتاحية    فتمتد
 ذلك   ونعترب !!  األول   العدد   وآأنه ،  عاما   عشرين   منذ   الة   هذه 
  ). األغلب ىف   ( يداج 

الذى  االفتتاحى   املقال ىف    أساسيا   حمورا   األخالق   موضوع   وميثل
 فهو ،  ثانية   افتتاحية   جعله   من   بدال   آذلك   يكون   أن   فضلنا 
 من   حتتاج وهى  ،  وعميقة ،  مثرية ،  موثقة ،  ممتدة   دراسة   بداية 
ىف   جادا   جهدا   يبذل   أن ،  األمر   يهمه   نم   وآل ،  القاريء 
 ما   هذا   ولعل ،  معها   احلوار ىف    أآرب   جهدا   يبذل   وأن ،  استقباهلا 
 مواصلة على    لنشجعه ،  زهران   فريد   زميلنا   آاتبها   ينتظره 
  ). لاملقا   هناية ىف    وعد   آما (،  واهلامة   املقلبـة   رسائله 

 لالشرتاآية "  األخالقي   األساس  " عن   عبود   سامح   مقال   ولعل
 تصدينا   تؤآد الىت    الدعوة   هلذه   مواآـبة   استجابة   هو   العلمية 
ىف   وخاصة    إشكاالته   أآرب   من   باعتباره   األخالق   ملف   لفتح 
 وهو ،  للتشويه   وعرضة   حتديا   راألآث املوازى    احملور   مع   املواجهة 
 معا   ليـشملوا ،) واحدا   ليسوا " ( واإلميان   والتدين   الدين "
 غائية   من   آال   حتدد الىت    والالشعورية   الشعورية   القيم   منظومة 
  " اإلنسان "املسمى    األحياء   من   النوع   هذا   وماهية   وجود 

 اهلادئة   بطريقته   إنارتنا   منصور صبحى    محدأ . د   ويواصل
  بني   املقارنة   يكمل   وهو ،  طبعا   للجدل   املثرية   املفيقة ،  املوثقـة 
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  .  اإلسالم ىف    احلديثة   االستنارة   ومراحل   مراتب

 من ("  النص   استلهام "  أمسيناه   ما   يقع   أين   نعلم   وال
على   لكنه ،  واإلميان   والتدين   ةواالستنار   األخالق   بني )  النفري 
، سهال   وليس ،  مرادفا   وليس ،  ذلك   من أى    عن   بعيدا   ليس   حال أى  
 ذاته ىف    هو   الديانة خمتلفى    مشارآني   من   استمراره   واقع   لكن 
 النصوص   من   مباشرة   النهل   آيفية ىف    النظر   تستأهل   رسالة 
  .  اخلالدة   النصوص   بسبب   أو ،  اخلالدة 

 افتقدنا   أن   بعد   رمبا  -  نبدأ   أن   يشرفنا   النقد   جمال وىف 
الذى   الصدفة   فن ىف    قراءة  -داوستاشى    عصمت   الصديق   إسهامات 
  . محزة   حممد   الناقد   بقلم   وذلك ،  شفيق   مجيل   قدمه 

 السرية   ألصداء   املشتملة   القراءة   مواصلة   عن   مؤقتا   ونعتذر  
 هذا ىف    فنقرأ ،  قريبا   بالعودة   واعدين  ) حمفوظ   جنيب (  الذاتية 
القاضى   منال هى    شابة   ألديبة    متميزة   قصصية   جمموعة   العدد 
  ). أحيانا   حيدث (

 الزمالء   بعض   آذلك ،  خاصة   ابالشب   الشعراء   من   حيضرنا   مث
  .  الة   هذه   حبضورهم   تتميز   الذين   واجلدد القدامى  

 املوضوعات   من   مجعا   العدد   هذا   يقدم   التخصص   جمال وىف 
  : النظر   بإعادة   اجلديرة 

 النفس   علم   عن   مبزيد   تعريفنا  مصطفى   عادل .  د   فيواصل
  . الوجودي 

 دور على    للتعرف   جديدا   مدخال   وأحوال   حاالت   باب   يقدم   مث
  . اجلمعي النفسى    العالج ىف  اإلجياىب    احلزن 

 جوانب   بعض )  وموال   مثل   باب (شعىب    موال   من   نستلهم   آذلك
  ). الفراق  ( عنه   االنفصال   من   واملوقف "  باملوضوع   العالقة  " ماهو 

 اختزل الذى  "  الطيب   النموذج  " مصطلح ،  ناقدين ،  معا   ونقرأ
 يقدم   وأخريا املرضى،    لصاحل   وليس   السوق   لصاحل   استعماله   وأسيء 
 حول   العلمية   اإلضافات   من   استـحدث   ما   بعض   حسني   أمحد .  د 
" حاصل   التحصيل  " أحباث   ينقد   وآذلك ،  القصري النفسى    العالج 
 مبآل   التنبؤ ىف  العائلى    التاريخ   أمهية   عن   املقدم   البحث   مثل 
  ). خاصة   االآتئاب (النفسى،    املرض   سري 
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 النقل   أو الكبرية،    اجليش   حافالت   بعض على    أحيانا   نشاهد   
 السائق   تنبه , "متكرر   وقوف " عليها   مكتوب   الفتة العام،  
قادمة،   حمطة أى  ىف    تتوقف   سوف   احلافلة   هذه   أن   خلف   من   القادم 
. التمرين   حتت   السائق   أن :  تنبهه   أو الشارع،    وسط ىف  حىت    أو 
 هبذه االعتذار،    تكرار   من   بدال   بنا أوىل  آذلك،    الة   هذه 
 توقف " الغالف على    نكتب   أن القارئ،    قبل   من   املرفوضة   الصورة 
  . يقبله   أال   القارئ   حق   من   عذرا   املرة   هذه   نلتمس   حنن ". متكرر 

 العام الرأى    ويتحيز األبرياء،    ويقتل ،  احلجارة   تتكلم   حني
التحيز،   هذا   آل )  فحسب   حكوماته   وليس  ( العامل   أحناء   معظم ىف  
 إسرائيل على    والضغط املرفوعة،    الشعارات   من   الرغم على  
آذلك،   األمر   يكون   حني بالدغدغة،    أشبه   وهو   إهانة   األآثر 
 الصمت   لعل بعضها،    جبوار   ترص   آلمات أى    من   أشرف   الصمت   يصبح 
  .  آخر   أثر   له آخر،    لفعل   يدفع 

 ؟   اآلن   السالح   حيمل   ال   ملن   مضاعف   هرب   وهو الصمت،  مىت  إىل    لكن

  . باالنتظام   نعـد   ولن التوقف،    عن   نعتذر   لن

 املصيبة   و عجزا،    أخطر   والكلمة ثقال،    أصعب   العامة   األمور
. الظهور   نعاود لذلك،    أو ذلك،    ومع قدراتنا،    من   أآرب   تبدو 
  . هكذا هذا،    آل   يالسخف 

 أحددها   لن مؤخرا،    فيها   احتجبنا الىت    الفرتة   هذه ىف 
 بدت خطرية،    خطرية آثرية،    آثرية   أمور   حدثت اخلجل،    مدعيا 
 من   ذلك   آان   لو حىت  نتوقف،    أن   إال   معها   يصلح   ال   أنه   خلطورهتا 
 قررنا   منذ   حلظة أى  ىف    له   االستسالم   رفضنا الذى    اليأس   قبيل 
 أن   أهل   هو   من   يوما   جتد   رمبا ، "الكلمة"سالم، وال   نقوهلا   أن 
   !! العظيم   واهللا   حناول   حنن .  األرض على  ميشى    فعال   جيعلها 

 زودناها   لقد .  جديد   من   القارئ نلقى    وجه بأى    نعرف   ال   
. وهكذا أخري،    مرة   نعود   حنن   ها   مث .  وواحد   عاما   عشرين   خالل 
 يربر   ما   فيها   جند   لعلنا آان،    ما   أحداث   بعض ىف    سويا   ننظر 
  . العودة   يربر   ما   وأيضا الصمت،  

    جماال   يدع   ال   مبا   تبني :  وجهها   عن   وآشفت   العوملة   استشرت  -1 
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 رأمسالية .  جديدة استعمارية،  رأمسالية،    أمرآة   أهنا   للشك
ىف .  تنظري   أو   تربير   وراء تتخفى    أن حىت    حتتاج   تعد   مل   حشةمتو 
 إال   فاعلة   قوة   أية   هلا   ليس مقابلة،    حرآات   ظهرت   الوقت   نفس 
املعلوماتى املاىل    االستعمار   مسألة  ( املسألة   بأن   التذآرة 
املتعومل، البشر،    آل   حساب  على   إال   سهلة   تـمر   لن ) العاملى 
  . للديناصور   عزاء   وال ،  واملتعولــم 

،) إيطاليا؟؟ حىت    سياتل   من  ( العامل   عرب   الشعبية   اإلرهاصات  
يأىب معاند،    غريق   صيحة   تصيح صوهتا،    وخفوت جدواها،    عدم   رغم 
 أمور   أن إىل    تنبهنا   تصيح .  شيء   آل   رغم   احمليط   ملوج   يستسلم   أن 
 بعناد  - الوقت   نفس ىف  -  تلوح   آما خاطئ،    اجتاه ىف    تسري   العامل 
  .  قصر   أم   الزمن   طال تسمح،    لن   الناس   أن باحلياة،    املتشبث 

ىف مادى يت   أن   احملتكر   املتغطرس   اخلاطئ   االجتاه   هذا   جنح   إذا
. متاما البشرى    اجلنس انتهى    فقد منفردة،    حبسابات   العامل   قيادة 
 هذه   مثل يتخطى    أن   تارخيه   طول   قادرا   آان البشرى    اجلنس   إن 
  . التحديات   قبول   عن   تراجع   أنه   اآلن   نشك   فلماذا االحنرافات،  

 بثورة   يـعرف   فيما   جاهزة   واهتاأد   العوملة   وجدت  - 2 
املصاحــبة،   املفاهيم   بعض   صك إىل    إضافة واملعلومات،    االتصاالت 
 آانت   قدمية   مفاهيم   تقديس ىف  التمادى    مث ، ) الشفافية   مثل (
 هذه   استعمال   سوء   إن ).  الدميقراطية   مثل  ( ملتبسة   ومازالت 
حاال،   إليه   أشرنا الذى  املتمادى    اخلطأ   لصاحل   الرباقة   هيماملفا 
 هلذا باستمرار،    تتزايد الىت    املضاعفات   من   عدد إىل  ويؤدى  أدي،  
 تؤخذ   أن   بد   ال )  دواء   أو  ( مرض أى    مضاعفات   أن إىل    جيدراالنتباه 
  . األصلي   املرض   به   نقاوم الذى    االهتمام   بنفس   واحدة   واحدة 

 نستطع   مل   لو حىت    املضاعفات   من   نقلل   أن   املمكن   من   يكون   قد
 من   يكون   وقد .  عليه   القضاء   تأجل   لو   أو املرض،  على  نقضى    أن 
 له   يكن   مل   ول   معني   لدواء   اجلانبية   اآلثار   من   خنفف   أن   املمكن 
 هذا   مضاعفات   إظهار على    الرتآيز   فإن وذاك،    هلذا .  أسلم   بديل 
 عصر يسمى    ما   إن .  رفضه يعىن    ال   األحدث البشرى    اإلجناز 
 ما   بقدر ،  سلبية   احتماالت  -  لألسف  -  طياته ىف    حيمل   املعلومات 
  . رائعة   بقفزة   يعد 

 الطوفان   هذا   يوقف   أن   يستطيع   أحد   وال يريد،    أحد   ال   
 بال   له   االستسالم   فإن   ذلك   ومع املعلومات،  يسمى    مما   اهلائل 
  .  البشري   النوع   بانتهاء   إعالن   هو   شروط 

 أن   أتصور   وال السالم،    عليه   نوح   بطوفان   أشبه   املسألة   إن
علينا،   أن   نتصور   ال   أننا مبعىن  فعل،    مثلما   نفعل   أن   هو   احلل 
 آل   من   ميثلها   ما   احلياة   من ننتقى    أن احلال،    بنا   فاض   وقد 
على   به   لنهرب , ) البشرى   اإلنتاج   إجيابيات   من  ( اثنني   زوجني 
 نوهم .  باالنتظار   احلكمة وندعى    نتفرج   حننو   عزلتنا   سفني 
"اللذة   مستنقع"ىف  بغبائهم،    اجلميع   غرق   إذا   أنه   أنفسنا 
 حنن   بدأنا , ) واالستهالك   الرفاهية   جمتمع  :  هو   له احلرآى    االسم (
 املعلومات   طوفان   إن . تكراره،   يستحيل   قدمي   حل   هذا .  جديد   من 
  . السالم   عليه   نوح   طوفان   من   وأخطر   أسرع   يبدو   والعوملة 
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 املعلومات   هذه   مع   للتعامل   جديدة   آلية   ابتداع   من   مفر   ال
  . إجيابية   جيعلها   مبا 

العوملة،   اسم   حتت   املتخفية   األمرآة   هلذه   بديل   من   بد   ال
 آل البشر،    حنن   بشروطنا   لكن , "احدةو   أمة " نكون   أن   نريد 
  . والفوقيني   النخاسة   بشروط   وليس البشر،    أغلب البشر، 

 سحق ىف    يكمن   ال   املعلوماتية   اهليجة   هذه   من   اخلطر   أخطر
 آان   آله   هذا تبعيته،    وتأآيد لغته،    وتكهني األضعف،    هوية 
 فالقهر فاالستعمار،  اإلقطاع،    خالل   من   التاريخ   عرب   واردا 
 آل   اخلطر .  إخل  ... العسكر   فحكم االشرتاآية،    قناع   البسا الشموىل  
  ".معلوماته إىل    اإلنسان   اختزال"ىف    هو اخلطر،  

 واملتاحة   املعروفة   واملعلومات رائع،  تارخيى    آل   اإلنسان
 جزء   ألهنا وجوده،    من   جزء   جمرد هى    احلديثة   اإللكرتونية   ملخازنه 
  . تارخيه   من 

يعطى   أن   هو   حاليا   اإلنسان   فيه   يقع الذى  التطورى    اخلطأ  
 مما   أآثر   بل حقه،    من   أآثر   املتضخم اإللكرتوىن    اجلزء   هذا 
 حييط   أن   من   أعجز اإللكرتوىن    العمالق   ذاه .  به   حييط   أن   يستطيع 
 بأن   علما احلياة،    تاريخ   عن   ناهيك احليوي،    اإلنسان   بتاريخ 
ىف   حاال   ماثل   هو   اإلنسان   وتاريخ احلياة،    تاريخ  ( وذاك   هذا 
 .!!) التطورو اإلنسان،  " امسها   الة   هذه   أن ننسى    ال  ( خاليانا 

منى   جسمه   ألن   قدانقرض   الديناصور   إن   يقول   زعم   مثة   إن  
 مهدد   املعاصر   اإلنسان   فإن القياس،    نفس على  .  خمه   من   أسرع 
على   تنمو اهلوي،    اإللكرتونية دماغه،    قشرة   ترك   إذا   باالنقراض 
 هنا"والكياىن  البيولوجى    لتارخيه  احليوى   وجوده   بقية   حساب 
  ".واآلن 

 تأجيل   إال   عليه   يرتتب   لن   اإلجنازات   هلذه   املتشنج   الرفض  
،فالتجاوز   للتمكن   االستيعاب   أما متأخرة،    تبعية   مث   خائب 
  . املنشود   األمل   فهو 

 أخطر   هو املعلوماتى    الطوفان   هذا   أحدثه الذى    التأثري   إن
 جعلنا   ما   هو   هو   لكنه االفتتاحية،    هذه ىف    نعدده   أن   من 
  .  الصدور   نعاود 

 من   وال منافسيه،    مع " جيتس   بل " صراع   من يأتى    لن   احلل   إن
 ال   بأرقام   حممال   الهثا   الرآب   ليلحق العرىب    العامل  " تـعلمة "
  . مصداقيتها   من   واثق   هو   وال مصدرها،    يعرف 

 االصواريخ   حرب   سباق   من يأتى    لن   أيضا   احلل   إن
 من   وال وأمريكا،    الصني   أو   روسيا   بني   املضادة   والصواريخ 
ىف   اسجنوه الىت    األصلية   النصوص   دون   الرتاث   آتب   قراءة   إعادة 
 ال   تفاسري وظيفتها،    وتعكس نبضها،  تنفى    آادت   وصية   تفاسري 
  .  الزمان   هذا   غري   لزمان   إال  - صلحت   إن  -  تصلح 

 إنسان   من   تأتينا   قد توجهاته،    أو   احلل   إرهاصات   إن 
    نعرف   ال احمللية،    وال   العاملية   اجلوائز إحدى    يستحق   ال متواضع،  
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 انتظار   ننتظره الوقت،    طول   ننتظره   لكننا )  األغلب ىف   ( امسه
 إنه . احلكمة مدعى    املتفرج   ال الوقت،    طول   اجلاد   العامل   الباحث 
 بيننا   من   يقفز   سوف   هو   وإمنا السماء،    من   علينا   يهبط   لن 
  . حناول   آوننا   حالة 

وانتحر،   قاهلا   جمنون   من   حملة   من   احلل   إشارة   تأتينا   قد 
  . اهللا   يرمحه 

 مث مدوية،    قاهلا   متصوف   جتليات   إفاقة   من   تأتينا   وقد
  . ينسحب   مل   أو   انسحب 

 التقدم   أهل   بني   من   ناقد   مراجع   من   تأتينا   وقد   
مناسب،   وقت ىف    يفيقون   لعلهم يدري،    من .  أنفسهم   واملعلومات 
  . يغمر   من   أول   سيغمرهم   الطوفان   أن   أدرآوا   وقد 

 بعض   يثبت   أال   آملني الصدور،    نعاود   ذلك   بعض   انتظار ىف    
 ذاتيا   صوتا   إال   ليست   الة   هذه   أن   من   أحيانا   لنا   خيطر   ما 
  . املنتظر املهدى    بضالالت   أشبه   مسكـنا 

 طوال   أمريكا   ذراع   طالت   أن   الفرتة   هذه   خالل   أيضا   حدث  -3 
 مصداقيتها   وأصبحت مكشوفة،    فاجرة   وصايتها   فأصبحت قبيحا،  
 الوصاية   امتدت .  مفضوحا   تكلسا   غباؤها   وأصبح بالية،    مهلهلة 
 وما الدميقراطية،  هى    وما األقليات،    هم   من   بتحديد   االنفراد إىل  
هى   ما   بل الواجبات،  هى    وما احلقوق،  هى    وما احلرية،  هى  
 أمريكا   تتفضل   قد   اليهومسيحية   األصولية   انتشار   ومع .  األخالق 
 ندوات   فصل   أنظر . ( اهللا   هو   من   لنا   حيدد   قريب   فرمان   بإصدار 
املسيحى   عن   هالل   رضا   آتاب   مبناقشة   يتعلق   فيما   وخاصة ،  اجلمعية 
  ).241  ص   العامل   وهناية اليهودي،  

تقوم،   أن   إال   هلا   آان   وما األقصي،    انتفاضة   قامت  -4 
 وقت   ولكل آتاب،    أجل   لكل .  حدث   ام   هو   هذا   لكن .  آثريا   تأخرت 
 أن ينبغى    شيء   آل   أن   فتصورنا اجلهاد،    مؤذن   أذن .  أذان 
 ومسلم عرىب    قلب   آل ىف    ولكن فحسب،    فلسطني ىف    ليس يتغري،  
 إنسان وأى  دين،  أى  على    إنسان وأى  وبوذى  ويهودى  ومسيحى  
  .  اآلن حىت    حيدث   مل   هذا   من   شيئا   لكن .  يند أى    بال 

 أمشل   عندنا   السياسة   تعريف .  السياسة ىف    حديثا   ليس   هذا
شخصيا،   مها   العام   اهلم   محل هى    السياسة .  تعريف   حيده   أن   من 
الفردى ى الوع هى    السياسة ميكنك،    مبا   موقعك   من   فاملشارآة 
 مرتبطا اليومى    الفعل   مبمارسة   يقوم   الفرد   جيعل الذى    املسئول 
 هذا   نقرتح .  سياسي   حيوان   اإلنسان .  الناس   بعموم   الوقت   طول 
  . العصر   ليواآب   التعريف 

 إليه   آلت   ما  - لألسف  - لنا   آشفت   أن   االنتفاضة   فضائل   من   
 دعاة   أغلب   أيضا   عرت   قد هى  . الغرىب    العامل   مجهرة " حالة"
 قد   األمر   هذا .  إسرائيل   غري   و إسرائيل،  ىف  )  آلهم   ال  ( السالم 
 وقد   فالكراهية الرفض،  على    باالقتصار تغرى    منطقة إىل  أوصلىن  
 طول   ذلك   أجتنب   أنا .  احلوار ىف    واألمل   واللوم   النقد   حمل   حال 
    .  احلقري   االنسحاب   هذا   من التوقى  على    قادرا   زلت   وما عمري،  
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 . أخطائهم   عن   مسئولون حنن،  أنت،  أنا، 

 ال   الغرب   ناس هناك،    الناس   موقف   هو ويؤملىن  آملىن    ما   إن  
 العدل   اختفاء   تصور   أرفض   أخذت .  بورصاته   وال   حكوماته 
 هذا   أآثر   أرفض لكنىن  ناسهم،    عامة وعى    من   السليم   واملنطق 
هبا،   يضلوننا   مغلوطة   مفاهيم   عن   يتحدثون   وهم اللغوى    اخلداع 
 العذر   هلم   ألتمس   هأنذا .  هبا قبال،  أيضا،    أنفسهم   يضلون   ورمبا 
 األسبق   هم   آانوا   لو حىت    غفلتنا   يربر   ال   عذر .  بالعافية 
 أو ,"العنف   وقف " عن   تتحدث   تعبريات   قراءة   جمرد .  بالغفلة 
,"العنف ىف    اإلفراط " بعدم   التوصية   أو , "النار   إطالق   وقف"
 ةالضمني   املوافقة   أو , "الفلسطينيني   املعتدين " عن   احلديث   أو 
 ينبهنا   بأن   جدير   أمر   هو .  حماآمة   دون   االغتياالت   سياسة على  
 واأللفاظ   املفاهيم   آل إىل    والتفريغ   اإلهانة   وصلت   آيف 
  . واملعين   والتاريخ 

 أن   الفرصة ىل    أتيحت   الة   فيها   توقفت الىت    الفرتة   هذه ىف 
 وبفرص   رحابة   أآثر   بشكل   والصحف   الدوريات   من   عدد ىف    أآتب 
الوفد،   من   األخرية   الصفحة :  الفرص   هذه   أهم   آانت  ( مساحا   أآثر 
 اشرتآت   آما ، ")نظر   وجهات   الكتب " جملة   و السعودي،    الوطن   مث 
,"اهلواء على  " دةاجلدي "(!!!) الدميقراطية " الربامج   من   عدد ىف  
 الفضل   ألصحاب حقيقى    اعرتاف   وبعد ذلك،    آل   من   فتيقنت 
 أو توقفت،  لكنىن  .  فعال   أوسع   السماح   مساحة   أن بالفضل،  
 ما  ( الفرتة   هذه ىف    آتبت   ما   آل ىف    أنظر   فرحت   وقفت أنىن    تصادف 
 آنت   آراء   فيها  - أتصور   آما -  آلها ال، مقا   ثالثني على    يربو 
أى   من   استفاد الذى    من :  نفسي   أحاسب   رحت ).  مفيدة   أهنا   أحسب 
استفدت،   شخصيا   أنا   ماذا؟   مث   ؟   هو   أين هذا،    آل   من   آلمة 
 ال   آتابته   أثناء   أآونه   أو   أقوله   أن   أريد   ما   أآتشف إنىن  
 لكن .  آتبت   ما   أقرأ   وأنا   وذاك   هذا   أآتشف   وأحيانا قبلها،  
 ماذا؟   مث   من؟ إىل  :  هو   آما   يظل   السؤال 

 نتصور   آنا   عاما   عشرين   من   أآثر   من   الة   هذه   صدرت   حني
 نكون   ال   قد   أننا   تبينا   نواآل حبر،  ىف    قطرة   نضيف   أن   ميكن   أننا 
 أصحاهبا   وجه   صفحة على    تنساب   دمعة حميط،  ىف    دمعـة   من   أآثر 
 أنه   تبينت لكنىن  تذبذهبا،    حيتملون   زالوا   ما   ممن   مئات   وبضع 
 هوج   ملس إىل    أصال   تصل   أن   قبل   تتطاير   قد   الدمعة   هذه حىت  
 لتصبح   مثيالهتا   مع   تتجمع   قد   لكنها  :  أقول   عدت   مث احمليط،  
 من ،  ولكن ينفع،    ال الذى    الشعر   هذا   آخر إىل   .. فمطرا   سحابا 
   ! ينفع   لعله يدرى؟  

يدى   بني   وقوف   وحنن   يرتدد   السؤال ويبقى  ،  شيء   آل يفىن 
 مل   ملاذا  :  لنفسه   واحد   آل   يوجهه   سؤال ، الرحيم   العدل 
 عن   مسئوال   لست أمرها،  وىل    لست صاحبها،    لست   أنت   تقلها؟ 
  . عدنا   هلذا   رمبا   ؟   تقلها   مل   فلماذا مصريها،    أو   مسارها 

 اسةالسي   جمال ىف    تظهر   ال   السلبية   املؤشرات   أن   املصيبة
قلب،   ظهر   عن   حمفوظا   خطابا   أصبحت   السياسة   لغة .  مباشر   بشكل 
 تدور   ودميقراطية ،  ومديح ومباهاة،  ،  ووعود وأرقام،  تصرحيات،  
وزارة،   وآل صباح،    آل   بأوهلا يلتقى    آخرها مغلقة،    دائرة ىف  
  . وعد   وآل تصريح،    وآل 
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 حبيث   اهتزت   القيم   منظومة   أن   داللة   واألآثر   األآرب   املصيبة
 يقتصر   ال الذى    اإلفالس   نذر   أخطر   من اإلنصات،    حيسن   ملن ،  أصبحت 
 وجدنا   أو اجلهنمية،    الدائرة إىل    دخلنا .  القيمي   اإلفالس على  
 اخلراب ىف  القيمى    التدهور   يصب   حيث   بداخلها   أنفسنا 
 التدهور   من   فمزيد السياسي،    اللغو   مث   ومن تصادى، االق 
 جمال   آل ىف    جانبية   جهنمية   حلقات   تتفتح   مث .  وهكذا القيمي،  
  .  األساسية   اجلهنمية   احللقة ىف    لتصب 

 عن سألىن  " املدينة   حديث " برنامج ىف  فوزى    مفيد   مع   حديث ىف 
 سادت الىت  )  إياها   األخرية   احلوادث   بعد  ( العنف   لثقافة   تفسري 
 هذه على    نطلق   أن   تسمح   مرحلة إىل    وصلنا   أننا   فأنكرت جمتمعنا،  
 أو " العنف   ثقافة " اسم   فردية   زالت   ما   أهنا   أعتقد الىت    احلوادث 
 ثقافة   من   يتجزأ   ال   جزء   إهناف   ذلك   ومع ". العنف   ظاهرة"حىت  
 ثقافة وهى    أال   والتدهور   الرتاجع على    داللة   وأآثر   أخطر   سلبية 
 أحاديثنا ىف    األصل .  الغش   وثقافة الكذب،    وثقافة الزيف،  
 وترقياتنا   أحباثنا ىف    واألصل الكذب،    هو   اآلن   وأرقامنا   وصحفنا 
 احلقائق   وتزييف   والشلل   اامالت   هو   اتهدين   جلهود   تقييمناو 
وتوظيفـنا، امتحاناتنا،  ىف    واألصل .  وعي   بغري   أو بوعى  
  .  املستويات   آل على    أنواعه   بكل   الغش   هو ،  وتصنيعنا 

أخفى هى  .  العنف   ثقافة   من   أخطر   والكذب   الغش   ثقافة  
 عن   أبعد فهى  وبالتاىل  وأخبث،  أخفى    إهنا   مث ،  سريانا   وأسرع 
  . بأول   أوال   فاملواجهة   التعرية 

  باإلشارة   التحفظ   إال   منلك   ال   هلذا الظروف،    آل   حتت   بني   ظلم   التعميم
  . استثناءات   تظل   لكنها وهناك،    هنا   مشرقة   استثناءات إىل  

 ؟   فيه   حنن   ما   سبب   أم   نتيجة   هو األخالقى    االهنيار   هذا   هل  
 والسبب   سببا   النتيجة   تصبح   حني   ثانويا   يصبح   يكاد   أمر   هذا 
"ملف " مث العدد،    هذا ىف    زهران   فريد   افتتاحية   أنظر  ( نتيجة 
  ). األخالق   وإشكالة   القيم   أزمة   عن   العدد   هذا 

صحيفة، ىف    مقال   يصلحه   ال   أمر   هو   هكذا   إليه   وصلنا   ما   إن
 نقاش   وال حزبي،    نشاط   وال تلفزيوني،    برنامج ىف    حوار   وال 
 قرارات   وال والتعليم،    الرتبية   وزير   تعليمات   وال نيابي،  
 من   مفر   ال   تدهورية   داللة   له   أمر   هذا العام،    بالنائ 
 دون   واحد   آل   من ودينيا،    وتربويا سياسيا،    مواجهتها 
  . بعد   وليس   اآلن عني،    فرض استثناء،  

 أو   استجوابات   أو   مبقاالت   وجودها   وترسخ   تتكون   ال   األخالق  
 خالل   من   الوالدة   منذ   زرعها   يبدأ   األخالق .  واإلرشاد   الوعظ   خطب 
 قدر   أقل   مع الراتبة،    العبادات   أقلها   ليس منتظمة،    ممارسات 
  . العالية   واألصوات ،  املباشرة   التعليمات   من 

 اإلشارة   السابق   املدينة   حديث   برنامج ىف  -فوزى    مفيد سألىن 
 اإلحسان ىف    الداخل ىف    يكمن   احلل   إن   له   قلت :  احلل   عن  - إليه 

,")يرانا   فإنه   نراه   نكن   مل   فإن   نراه   آأننا   اهللا   نعبد   أن("
 متواجد جندى  أى    أو   مرافق   أو   مرور (جندى  )  ا (ىف    اخلارج وىف  
 يصبح   أن على    وقادر   حمرتم )  السلطة   ليمثل   الناس   بني   الشارع ىف  
  ".رسول   قدوة :  مدرس) " ب  ( و الناس،  وعى  ىف    الدولة   رمز 
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 ويقبض   الناس   ومن   رئيسه   من   حمرتما " العسكري " يصبح   حني   
 وحني شخصيا،    اجلمهورية   رئيس   وميثل يقبض،    ما   أضعاف   عشرة 
 ما   أضعاف   عشرة   ويقبض   ضمري   ذا   وراعيا   والدا   املدرس   يصبح 
الذاتى بالوعى    خمتلطا وتعاىل    تبارك   احلق   يصبح   وحني يقبض،  
 قليال   نعدل   أن   ميكن   أننا   أمل   بارقة   تظهر   سوف الوقت،    معظم 
 وارد   هذا .  أحسن إىل    األخالق   ومسار   القيم   منظومة ىف    آثريا   أو 
  .  اإلفاقات   هذه   مبثل   يعدنا   التاريخ .  احلال   تدهور   مهما 

 وال غازا،    جيدون   ال   الفلسطينيني   وأطفال للظهور،    عدنا
 من حىت    أرحم   االستشهاد   أصبح حىت  طعاما،    وال ماء،    وال آهرباء،  
 أسفل   متثل   إسرائيل   وحكومة   دناع . البحتة   العملية   الناحية 
يتفرج،   والعامل املافيا،  هى    احلكومة ،  التاريخ   عرفه   إرهاب 
 الرببرية على    النصر   بعالمات   بإهبامه   املائدة   حتت   من   ويشري 
  .  املتخلفة 

 يقــدمون   الكليات   ووآالء   وعمداء   للظهور   الة   عادت  
  . التزوير   بتهمة   للمحاآمة 

  فيه   تفرض الذى    الوقت   نفس ىف  ،  أشده على    والكساد   الة   عادت  
  املستهلك   وال   التاجر   ال   تضر   لن   إهنا   وتقول املبيعات،    ضريبة   احلكومة 

  الرتبية  ىف   ولكنه   السياسة ىف    آالما   ليس   هذا  :  ملحوظة !! (
  !!).النفسى    الطب حىت    أو النفس،    علم   رمبا ...  و ،  والتعليم 

 مصروفك   من   سآخذ إنىن    عمره   من   الثامنة ىف    لطفل   تقول   حني
 أقل تشرتى    ولن ينقص،    لن   مصروفك   لكن جنيه،    آل   من   جنيه   ربع 
 لك   يبيع الذى    البائع   من   أيضا   سآخذ  ألنىن تشرتي،    آنت   مما 
 هل   ؟   الطفل   هذا   موقف   يكون   تظن   ماذا .  آامال   جنيها   املصاصة 
 أو   شفقة   عليك   يضحك   وهو   الساخرة   ابتسامته   تتجاهل   أن   ميكن 
ىف   حساب   مسألة هى    أم   السياسة ىف    آالم   هذا   هل   استهانة؟ 
 وزير   السيد   به   صرح   ما   بعض   هذا   أليس .  املنزيل   الواجب   آراسة 
 أثناء   ولو ،  التصرحيات   وزراء   من   وزير أى    أو   املبيعات   ضريبة 
 إنه " الرفيع   التصريح   صاحب   يقول :  لتمريرها األوىل    املراحل 
 لن   املستهلك   لكن ،  الضريبة   هذه   خالل   من ىن الفال   الشيء   سيحصل 
ىف   اخلاسر هى    إسرائيل   لعل ". (أحد   وال   التاجر   وال يضار،  
 قدراتنا ىف    تزيد   سوف   املبيعات   ضريبة   حصيلة   ألن   النهاية 
  ). شكرا ،  جدا   الدفاعية 

 أصبح   وآالمها املنطق،    عكس   أو   اجلان   ضريحت   إال   حيله   ال   لغز   هذا  
 هذه .  للسخرية   وقت   ال   أنه   أعرف .  الراهنة   مرحلتنا ىف    واردا 
   . سخرية   ليست 

 من   وآثري ،  الثقافة   وزارة   موقف   حتول   أيضا   الفرتة   هذه ىف   
أقصى   من الشمس،    عباد   فصيلة إىل    ينتمون   الذين   املثقفني 
 أنظر  !!! ( احلرية   ضد   األخالق   وآأن ،  األخالق أقصى  إىل    احلرية 
  ). العدد   هذا ىف    األخالق   ملف أخرى    مرة 

,"النجار   زغلول " الدآتور   امسه   جديد   جنم   مؤخرا   ظهر   آذلك  
 إميانه   من   علينا   يفيض   أن   يريد فاضل،    رجل   أنه   ويبدو 
  ومتانته،    ديننا إىل    يطمئننا   ما اجليولوجي،  الكوىن  العلمى  
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. حممود مصطفى  .  د   اجلليل   الصديق )  وخطأ  ( فضل   يكرر   بذلك   وهو
 باب   له   اهللا وإىل    اإلميان إىل    املدخل   إن :  النية حسىن  سادتى    يا 
، براقة   تبدو   ملعلومات   املتحمسة   الطيبة   الدعاية   هذه   غري   آخر 
 عبادة إىل    اهللا   عبادة   من   حتول   من   جذب   تعيد   أن   قادرة   وآأهنا 
الصماء،   واألرقام املتغطرس،    العلم . ( املعاصرة   األصنام 
 بابوالش الناس،    أن   صحيح ).  إخل .. اخلانقة   الكمية   واملعلومات 
 آفرا   ليس   تدينهم   أن   يطمئنهم   من إىل    احلاجة   أشد ىف  ،  خاصة 
 هذا   أن   أيضا   الصحيح   لكن بالعقل،    استهانة   وال بالعلم،  
 هذه   إن .  األفق   وضيق املناهج،    خلط   نتيجة   جاء   االهتزاز 
 بعض   تفيد   قد حياولوهنا،    من   ةني   حسن ىف    نشك   ال الىت    احملاوالت 
 الطويل املدى  على    خماطرها   لكن .  حرف على    اهللا   يعبدون   الذين 
على   ولكن احلقيقي،    الدين على    فقط   ليس تصور،  أى    من   أآرب 
 اهللا إىل    الطريق   إن .  العلم وعلى  السليم،    املنطق وعلى  املنهج،  
 طريق   هو آيميائي،    مبعمل   وال فلكي،    بتليسكوب   مير   ال تعاىل  
 من   له   بد   ال   آان   فإن أقل،    وال   أآثر   ال ،  فيه   سار   من   يعرفه 
علـى - وفعال   حقيقة  -  اهللا   أنزله   ما   مع   جنب إىل    جنبا   عون 
 إال   مباشر   غري   عون   يوجد   فال لسالم، وا   الصالة   عليهم   أنبيائه 
 من   قبس   أعماقه   عمق ىف    هو الذى  احلقيقى    اإلبداع ىف  يتجلى    ما 
  . العليم   السميع   البديع   فيض 

اهلارموىن , "اخلارجي >==<الداخلى  " الكشف إىل  يهدى    ال 
 أو زعبالوي،    مثل وعباداته،   , سبحانه   اهللا   آالم   بعد األعظم،  
العناىب   حممد   قنديل حىت    أو حمفوظ،    حرافيش ىف  الناجى    عاشور 
سيميائى   أو زوسكند،    عطر   أو , ) حمفوظ  ( فطومة   بابن   الشهري 
لبيتهوفن،   اخلامسة   السيمفونية   أو آويلهو،  )  ساحرالصحراء (
 توصل   جانبية   طرق   آلها   هذه .  جوخ   لفان   لشمسا   عباد   لوحة   أو 
 تفاصيل   أما .  وتعايل   سبحانه   اهللا إىل  ،  وعيه   شحذ   أراد   من 
 تثبت   ال حشرا،    املقدس   النص ىف    حشرت   مهما فهى    الرباقة   العلوم 
 االختزال   هلذا   اضعاخ   ليس   سبحانه   اهللا .  إليه   تضيف   وال   النص 
 وابتعاد للوقت،    مضيعة   هذه ". لك،   وأثبت ىل    إثبت  "  اخلائب 
 وسالمة   النية   حلسن احرتامى    آل   مع وتعايل،    سبحانه   احلق   عن 
 أن   منا   يطلب وتعاىل    سبحانه   اهللا   إن .  اجلهد   وفرط   القصد 
 بأدوات   فيهما " نبحث " أن   ال أنفسنا،  وىف    الكون ىف  " ننظر"
  . ويقال   قيل   مهما النقي،  البشرى  " النظر " من أدىن  

 عمرو   امسه   شاب   واعظ   حنو   االجنذاب   من   موجة   أيضا   ظهرت   
 الدين   يرتبط   أن   أمل   فينا فيحيى  , "دمث " إلسالم   يروج   خالد 
 من وعلى  عليه،  خنشى    لكننا اليومي،    الفعل   أرض على    قباألخال 
خنشى أرادوا،    ما   لغري   نيتهم   حسن   استغالل   من   إليه   ينجذبون 
هادئني، تابعني،  مرددين،    جمرد   ليصبحوا   األمر   هبم ينتهى    أن 
 وأن الظلم،    مواجهة ىف    اجلهاد اهللا،    وجه إىل    الكدح   عن   ذاهلني 
  . النص   تفسري   إعادة ىف    االجتهاد   دون   يسمعون   مبا   يكتفوا 

  :  العدد   هذا *  

 ذلك الة،    هذه   تاريخ ىف    فارقة   عالمة   العدد   هذا   يكون   قد
  . سواء   حد على    واملنهج   املادة ىف  متعددة،    اخرتاقات   يشمل   أنه 
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 صحيح واحد،    موضوع   عن   بأآمله   ملف   ختصيص   هو   ولاأل   االخرتاق
حىت   األمر   يهمه   من   فنستكتب   قبل   من   العدة   لذلك   نعد   مل   أننا 
هى   زهران   فريد   بقلم ) 2 ( رقم   االفتتاحية   لكن االختالف،  نثرى  
  . معادا   الكالم   بدا   لو حىت  الفرصة،    هبذه   لنا   أوحت الىت  

إىل   وتفاؤله   وانتمائه   وأمانته   حبذقه   زهران   فريد   عاد
 بشكل   مفاهيمه   حتديد ىف    اإلسهام   عن   يكف   ال الذى    املوضوع   تناول 
 أو مثايل،    مغرور   أو فردي،    منسحب أى    ينتبه   أن   معه   نأمل 
 زهران   افتتاحية   تواآبت .  جتنبه   استحالة إىل  منسحب،    متبلد 
ىف   إليه   أشرنا الذى  األخالقى    االهنيار إىل    املتزايد   االنتباه   مع 
أسى   بشكل يتمادى    األخالق   تدهور   إن .  الفقرة   هذه   بداية 
 هذا .  إيقافه   عن   بعجزنا   ينذر   يكاد ) عددى   باضطراد   وليس (
 يشبه   مبا  -  سابقة   أعداد ىف   -  له   التعرض   بدأنا   املسئول   اهلم 
ىف   وخاصة التحرير،    وسكرتري   التحرير   رئيس   بني الضمىن    احلوار 
 آان   إذا   عما   وبالذات باألخالق،    واإلميان   التدين   عالقة   موقع 
 مث مفيد،  أخالقى    جتل   هو   أم ذاته،  ىف    موضوعية   قيمة   اإلميان 
الواىف   مقاله ىف    حمددة   منهجية   بإضافة   عبود   سعيد   سامح   ساهم 
2000  سنة  68,67  العدد " (العلمية   لالشرتاآية األخالقى    األساس"
 الدين " نسميها الىت    اجلديدة   الظاهرة   هذه   مث , )96-82  ص 
 بعدا   تضيف " خالد   عمرو " الشاب   ذلك   ميثله والذى  " الدمث 
الذى  ( امللف   هذا   فكان .  رفض   دون   ملناقشة   حيتاج   طيبا   أخالقيا 
  ).  وهناك   هنا   امللف ىف    املشارآون   آتبه   ما   بعض   جتميع   أيضا   مشل 

 مرضية " حالة " من   جانب   عرض   هو   دالعد   هذا ىف   الثاىن   االخرتاق
 ذلك   خالل   من   نعود النفسي،    العالج   جلسات   بعض ىف    تفاعلها   خالل   من 
 منه   ت   ظهر الذى  , "وأحوال   حاالت "باب إىل    يضيف   آخر   منهج   فتح إىل  
على   للتأآيد   عودة   ذلك ىف  .  الة   هلذه األوىل    األعداد ىف    آثرية   فصول 
 الصحة ىف    اإلنسان   ملاهية النوعى    والتناول , "احلكي "منهج   أمهية 
 حاولنا   أننا   هو  - اخرتاقا   اعتربناه   مما - األمر   هذا ىف    اجلديد .  واملرض 
 التكنولوجيا   اءعط   من   حوزتنا ىف    أصبح   مما   نستفيد   أن   املرة   هذه 
 متناول ىف    لتكون   النوعية   اخلربة   نشر   جمال ىف    لنسخرها   األحدث 
 الة   هذه   تصدر الىت    للجمعية   أتيحت   قد   أنه   ذلك .  العادى   القارئ 
 أيضا   هلا   أتيح   آما والصورة،    بالصوت املرضى    خربات   لتسجيل   وسائل 
 إن .  قريبا   تشغيله   بدء   عن   نعلـن   سوف   اإلنرتنت على    موقع   دبريت 
 آما   النفسية   املادة   عرض ىف    للتوسع   سبيلنا   يكون   قد   وذاك   هذا 
نكتشف،   حنن .  آالمهم   وبنص املرضي،    خبربات   يتعلق   فيما   وخاصة هى،  
 فيما   تسهم   أن   ميكن   التكنولوجيا   إجنازات   أحدث   أن جديد،    دون 
ىف التمادى    متنع   لنا   أداة   فتصبح استعماهلا،    أحسنا   إذا نريده،  
 بشكل   جمهولة   أغراضا   ختدم   صرفة   آمية   أداة   باعتبارها   استقباهلا 
 ملناهج   جديدة   آفاقا   تفتح الىت  هى  هى    التكنولوجيا   هذه   إن .  دائم 
 منهج   قيمة   إعادة   مث   ومن , "املسموع   املصور   احلضور /  احلكى " التسجيل 
 مرة   املتاحة   املادة   عرض   واقع   من   النقدية   القراءة   مث احلكي،  
  . قراءة   من   ألآثر   سعيا وعي،    من   أآثر   أمام ومرات،  

 للنقد   جملة   أهنا   هو   توضيحه على    الة   هذه   دأبت   ما   إن   
 آل   وباعتبار , ) واحلياتى والعلمى،  األدىب،   ( املستويات   آل على  
 قراءة إىل    حيتاج " نصا"النفسى    املريض   وخاصة فرد،    إنسان 
  هبذه   الباب   هذا   نعترب   فإننا تفسري،  إىل    حاجته   من   أآثر 
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 صعب  ".  مريض إنساىن    نص ىف    نفسية   نقدية   قراءة " الصورة
ضرورية،   وشروط آاف،    إعداد   دون   املنهج   هذا   لتعميم   ندعو   أن 
 أخريا   تتحول وهى    الة نرى    وحنن   حبذر   السبيل   هذا   نبدأ   لكننا 
 الصوت   جملة"أخرى    ةلفرت   ظلت   لو حىت  التخصصية،    غايتها إىل  
 جملة   فأآثر   أآثر   تكون   سوف   بأهنا   تلوح   اإلشارات   إن ". الواحد 
 عن التخلى    دون حية،    نصوصا   باعتبارهم املرضى    أحوال   لنقد 
 موقفها   عن   الرتاجع   دون   وأيضا واألطباء،    املعاجلني   أحوال   نقد 
  . مالعا النقدى  

 واقع   من   حالة   العدد   هذا ىف    يقدم   وأحوال   حاالت   باب
 آما   احلالة   عرض على    مفصل   تعليق   مع   اجلمعي،   العالج ىف    مقاطع 
 لشهر   الشهرية   العلمية   الندوة ىف    والصورة   بالصوت   تقدميه   مت 
  .2001  يونيو 

 جيوب على    فقط   ليس   الدواء   شرآات   إغارة   خبطورة   نشعر   حنن
-  حنن .  األطباء   أدمغة على    وإمنا )  شيء   فيها تبقى    إن (املرضى  
 لو حىت   ( جمهول   شخص   من   إبداعيا   منهجيا   حال   ننتظر  -  أحملنا   آما 
 وآمالنا مهومنا، و واجباتنا،    أهم   من   إن ).  جمنون   شطحة   آانت 
 غرينا   يستطيع   ال   ما   بعض   تقدمي   من   نتمكن   أن   هو   الة   هذه ىف  
 هذا ىف  الباب،    هذا ىف  الصورة،    هبذه احلالة،    وهذه .  يقدمه   أن 
  . ذلك   بعض   بداية هى  ،  العدد 

الذى   علمية   مقتطفات   باب   أدجمنا   أننا   هو   الثالث   االخرتاق
 إعادة   باب   مع ،  والعربية   اإلجنليزية   باللغتني   ينشر   آان 
 وهو ،  يتم   أن   نأمل   عمل   فصول   لنقدم ،  قدمي   مصطلح ىف    قراءة 
 الطب   ألساسيات احمللية،    ثقافتنا   منطلق   من   منهجية   مراجعة 
 املخاطرة   هذه على    أقدمنا   وقد .  آن ىف    وفن   آعلم النفسى،  
  : التالية   باألسباب   متعللني 

 أغلب   أدمغة على    الدواء   شرآات   إغارة   بعد   إنه  -1 
 اخلطاب   يكون   أن   الواجب   من   أصبح أمجع،    العامل ىف    األطباء 
املرضى  :  املصلحة   ألصحاب ,  األول   املقام ىف    و   مباشرة   موجها 
 إال   آذلك   األمر   يكون   وال الناس،    عامة   مث أساسا،    وأسرهم 
  . هؤالء   املصلحة   أصحاب   أغلبية   بلغة 

يؤدى معا،    والعربية   اإلجنليزية   باللغتني   النشر   إن  -2
 اللغة   رطان   من   الواجب   االنتقال   مهمة   تسهيل   حنو   خدمة 
 انتقالية   مرحلة هى  .  القادرة   لغتنا   أصالة إىل    األجنبية 
 لألطباء   بالنسبة  -  أصلح   أهنا   رأينا   لكننا بالضرورة،  
  . مباشرة   العربية   اللغة إىل    القفز   من  -  خاصة 

 أن   العمل   آاتب   يـلزم   سوف   حلقات على    النشر   هذا   إن  -3 
  . ختفي   ال   ألسباب   فيه   يشك   أصبح الذى    األمر يتمه،  

 العمل   هذا   من   املتاحة   و   اجلاهزة   املسودات   ضخامة ىف    إن  -4 
 بنشره   إال   تقم   مل   لو حىت  الة،    صدور   انتظام   يضمن   ما 
  . رتيب   بانتظام 
 يـعترب   يعد   مل والذى  املغامرة،    هلذه األساسى    العيب   أما  

إىل   سعيها   من   بدال   الة   أن   هو ومتادي،    غلب   ما   لكثرة   عيبا 
      صوت   وهو الواحد،    الصوت على    ترآيزا   زادت   األصوات   تعدد 
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 حال أى  على  استثنائى    قدر   هذا .  مؤاخذة   وال التحرير،    رئيس
 حبوار   باإلسهام األمر،    يهمه   من   وآل   والزمالء   القراء   حيلها حىت 

  . اللغة الثنائى  االجتهادى    النص   هذا   حول   ولو   مناسب 

على   جديد   قدمي   باب   إحياء   إعادة   هو    الرابع   االخرتاق
 آباب   ثابتا   يكن   مل   أنه   آما أبدا،    ينتظم   مل   أنه   من   الرغم 
 من   بدءا   نلتزم   وسوف ,  " اجلمعية   ندوات "عرض   باب   وهو مستقل،  
 اجلمعية   تعرضها الىت    للندوات   موجزا   نقدم   بأن   العدد   هذا 
 ثالثة   نقدم   فسوف وبالتاىل  ،  قرن   ثلث   يناهز   ما   منذ شهريا،  
 صدور   بني   أشهر   الثالثة ىف    عرض   ما   وهو عدد،    آل   موضوعات 
جهة،   من   اجلمعية   نشاط   الناس   نعرف   أن   بذلك   نأمل ) .  عددين 
الىت   املوضوعات   هذه   مناقشة ىف    أآرب   عدد   يشارآنا   أن   وأيضا 
 اإلنسان " الة   ههذ   هدف ىف    يصب   ما   صميم   من   أهنا   نتصور 
 الندوة   عرض   طريقة ىف    يكون   أن   نأمل   أننا   آما ". والتطور 
الواحد،   الصوت   حكاية   من   قليال   ولو   خيفف   ما   األصوات   املتعددة 
على   عاليا   أيضا   الصوت   هذا   يظل الندوات،  ىف  حىت  أنه،    ولو 
على وهى    األخرية   الثالث   بالندوات نكتفى    وسوف  . ممتدة   مساحة 
 مث , )2001  إبريل " (املالئكة   مدينة  "  فيلم : التاىل    الوجه 
 مايو  ( هالل   رضا   تأليف " العامل   وهناية اهليودي،    املسيح "آتاب 

الشوارع،   شجر   شجن ديواىن    من   قصائد   بعض ىف    قراءة   مث , )2001
 يعقبه , )2001  يونيو  ( تيمور   أمحد . د   شعر   الطيبة   والرباآني 
 الرباآني   ديوان   تصدر   ما   هو درامى،    لقصيد ترآيىب  نفسى    نقد 
 مبثابة   هذا   فيكون ، "املمثل   مونودراما " باسم  , الطيبة 
 قراءة   مع   جنب إىل    اجنب ،  العدد   هذا ىف  النقدى    اإلسهام 
 آانت   وقد " (واملساء   الصباح   حديث " رواية ىف    يوسف   الصديق 
حمفوظ،   رحاب ىف  النقد،    هذا   لعل ) 1999/9  شهر   ندوة   موضوع 
 القراءة   توقف على    القارئ   يصرب   قد مريديه،    أحد   ومن 
 إن   إآماهلا   من   مفر   ال الىت  الذاتية،    السرية   أصداء ىف    النقدية 
  . بقية   العمر ىف    آان 

 آانت أخرى    أبوابا   متثل الىت    التارخيية   العينات   أما
 جتدد   فيما   أغلبها   تداخل   متعددة   أبوابا   تشمل فهى  ،  ثابتة 
 وموقف   متقطف   وباب " الومو   مثل " باب   أن   جند   فمثال تقسيم،    من 
الذى   النفسية   املوسوعة   باب   أن   آما األخالق،    ملف   تضمنهما   قد 
 تداخل   قد )"  حديث /  قدمي  ( مصطلح ىف    قراءة   إعادة " امسه   أصبح 
الثنائى   الكتاب   هذا   لنا   ليقدم " علمية   مقتطفات " باب   مع 
  ). أشرنا   آما (لقات، ح ىف    اللغة 

 من   الطلب   نعاود   وحنن حقيقى    خبجل   نشعر   فنحن وأخريا، 
 آل   بعد   فينا   ثقتهم   يستعيدوا   أن القدامى    الة   هذه   أصحاب 
 أننا   بلغهم   إذا   الكتابة   فيعاودون حقهم،  ىف    اقرتفناه   ما 
  . عدنا 

 الذين   خربات إىل    باإلضافة جدد،    ضيوف   خبربات   نرحب   آما   
 حناورهم   أن   نستطيع   لعلنا ،  مرضية   حيسبوهنا   بأزمات   مروا 
  . عجزا   العون   يد   هلم   مند   أن   نستطع   مل   إن احرتاما،  
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 وإضافات واعرتاضات،  بتعقيبات،    الرتحيب   آل   نرحب   حنن   آذلك
 نقلة   باعتباره خاص،    بوجه   العدد   هذا   دموا   آل على  ،  نقدية 
 أغلب   تقدمي   مبسئولية   يقوم   أن   التحرير   رئيس   اضطر نوعية،  
 من   أآثر   طالت   وقد  ( مرحلة   يكون   أن   نرجو   أمر   وهو مادهتا،  
  . بآخر   أو   بشكل   مشارك   حوار إىل    يتجاوزها )  سنة   عشرين 

 الرائعة   اخرتاقاته   من   منصور صبحى    أمحد .  د   حيرمنا   وال
 أن إىل    االطمئنان إىل    دائما   اآلفاق   تفتح الىت  )  التجاوزية (
 اجلهاد هى  ،  املتجددة   املناهج   وأن ألحد،    حكرا   ليس   ديننا 
 يناقض   اإلسالم  "  أن   ليؤآد   فيكتب .  أصابت   أم   أخطأت األآرب،  
  "الديين   االحرتاف 

 الكتابة ىف    أسهمن   من أوىل    من وهى   -  أمني   يسرية .  د   وتعود
ىف   غربتها   من   لنا   لتكتب   تعود  - أنشئت   منذ   الة   هذه ىف  
 آثريا   قربأ   أهنا   نشعر   جيعلنا   ما )  بريطانيا  ( املتحدة   املمملكة 
 مقاييس   هلما   والبعد   القرب .  جسديا   منا   القريبني   من   آثري   من 
جمتمعنا، على    الغريبة   اجلديدة   والقبالت   األحضان   غري أخرى  
 يتناول   آتابا   لنا   لتوجز   يسرية . د   تعود الرجال،    بني   خاصة 
 أن   من   أعجز   آنا   وإن الوقت،    طول   إليه ننتمى    حنن   موضوعا 
 " The Consolation of Philosophyهو،    الكتاب .  حقه   نوفيه 
"بثيوس " هو )  جديد  ( قدمي   املؤلف   و " بالفلسفة   مواساة"

Boethius.  الطازجة   للحياة   ترياقا   الفلسفة   عودة   إن 
  . صدورها   منذ   الة   هذه   أحالم   بني   من   هو   املتفرجة 
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم   ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبمجعيةرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
التعديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخ         

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط       - ة طبيب نفسي  حري  ـة  1ج(   املشي على ال 2ج.  الواقع

ـي         -) مدرسة العراة  ـة يف  -  مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي)سر اللعبة : شرح  (علم السيكوباثولوجى    ـوري ال ـل احمل  العم

ـنفس   -ألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا    ميثل تنظريه ل   أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م
تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( لم النفس   ع

ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـا  - وم ت يف مراجع
ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

.ألف باء  ) -  علم النفس حتت اهر       -النفس يف املمارسة الطبية     
ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب - عندما يتعرى اإلنسان  
البيت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـب النفـ      -احلديثة     ـسي-سي املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال

ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -نسانية  اإل 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  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
 مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c<
 2007مجيــع احلقــوق حمفوظـــة  للمؤلـــــف 
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