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حتّدث قانون البقاء اآلن، فلم يعد البقاء لألشطر، أو لألقوى، أو لألشد ... 
 وال لألغىن وال لألعلى صوتا وال حىت لألعظم إبداعا،افرتاسا وأقسى قتال، 

 البقاء اآلن 

 لذى النفس الطويل، ·
 املنظم بإصرار، ·
 الذى ينجح أن يتجنب املعارك اجلانبية، والنشاطات الدائرية حول نفسها، ·
الذى حيسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار باستمرار دون أن ينظر إىل  ·

 ...مدى ارتفاع البناء
 

 

 )17.02.2008  يومية( املرضـى) 1(بني املرضـى واألسويـاء " لعبــة الـذل" 

  1 مقتطـــف

  فهو   ذل   مثَّ   آان   إذا   وأنه ،  الذل   نفسه على    يقبل   أحد   ال   أنه   الشائع... 
  أو   سياسية   أو   أبوية   سلطة   آانت   سواء ،  بالذات   السلطة   من ،  اآلخرين   من   قادم 
،  القضية ىف    الوحيدة   احلقيقة   هو   ليس   الشائع   هذا   ولكن ،  اجتماعية   أو   اقتصادية 
،  له ينحىن    أو ،  بلهيق   من على    إال يستشرى    أو يسرى    ال   اخلارج   من   اإلذالل   أن   حيث 
  يستطيب   وأحيانا ،  له   يرضخ   ملن   إال   اإلذالل ىف  يتمادى    ال  -  اخلارج ىف   -  واملذل 
  ). عادة يدرى    أن   دون   ذلك   آل (  العكس يدعى    وهو   ذلــه   املذلول 

  نفسه   إذالل إىل    منا   الواحد   يبادر   األحيان   من   آثري ىف    أنه   هو ،  ذلك   من   األخطر
  يفعل   أنه يدرى    ال   هو   وغالبا ،  لذلك   ظاهر   داع   بدون أى  ،  احتياطيا   أو ،  جمانا 
  وآأن اخلارجى،    العامل على  )  اإلذالل   عملية (  العمـلية   هذه   يسقط   يروح   هو   مث ،  ذلك 
  داخل ىف    الـمـذلة   القوة   تكون   وحني ،  بإذالله   يقوم الذى    هو اخلارجى    العامل 
  الذات   حترير ىف  األوىل    اخلطوة   يصبح  - عالجي   سياق ىف  -  عنها   الكشف   فإن   النفس 
  لواحدا   بني   التصاحل   من   نصيب ىف    أمل   مع ،  الرؤية   من   درجة إىل    هبا   واالنتقال 
 .. . ونفسه 

 
 
 )18.02.2008  يومية ( اذا؟ ــذا؟ أم مـــٌم هــــعل 

  1 مقتطـــف

  استعمال   عليها   يغلب والوعى،    املدارك   لتوسيع   معرفية   وسيلة  هو   العلم... 
  ولكنها   لالختبار قابلة    معطياته   تكون   ما   وعادة االستنتاجى،  الفرضى    التوّجه 
،  ملتزم   بنسق   املعلومات   مجع   تشمل   الوسيلة   وهذه لإلعادة،    قابلة   بالضرورة   ليست 
.  هبما   القائم وعى    موضوعية   بدرجة   مباشرا   ارتباطا   مرتبطتان   والعمليتان 
  إعادة   تشمل   وسائل   بعدة   السبيل   هذا ىف    الفروض   وتتصاعد   املعلومات   وتتحقق 
إىل    والوصول   مداها   حتقيق ىف    اإلفادة   وتقييم ،  التطبيق   واختبارات ،  التجريب 
  مامأ   صالبتها مدى    وآذلك  األخرى،   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   ودرجة ، غايتها 
 .. ".  الزمن   اختبار 
 

  2 مقتطـــف

  ثباتا   ثابتة   ليست ،  واضحة   معامل   له   منهجا   يتبع معرىف    نشاط   هو   العلم"...  
  متماسكة   املعلومات   من   منظومة   غالب   بشكل   عنه   ينتج   النشاط   وهذا ،  مطلقا 
  :املنظومة   هذه   تكون   أن على  ،  نسبيا   وعامة ،  داخليا 

   للمراجعة   قابلة   ·
   اخلطأ   حمتملة  ·
  للتصحيح   قابلة   ·
  جديدة   وفروض   توجهات   تفريخ على    قادرة   ·
  ، والتنفيذ للمراجعة   بدورها   قابلة   ·
    جديدة   مناهج   اتباع   أو   منهجها   جتديد على    أيضا   وقادرة  ·
 ...الوعى   تعميق  و   املهارة   شحذ على   -  باملمارسة  -  آذلك   قادرةو  ·

 
  3 مقتطـــف

  بغلبة   أساسا   يتميز آلى  إنساىن    نشاٌط   هو  -ىف رأىي  -   العلم   فعل...  •
إىل    الفرض إىل    املالحظة   من   املنظم   بالتسلسل   يتصف   التفكري   من   نوع 
  صياغة   إعادة إىل    التوسيع   فرص إىل    التفنيد إىل    املراجعة إىل    التحقيق 
  التفكري" يسمى    ما   هو أقرب إىل ،  باستمرار ،  وهكذا )  الفروض (  الفرض 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170208.pdf
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  أهنا أنفى  حىت  ،  قصدا   هنا " فعل"  آلمة   استعمال   قصدت   وقد ، "العلمى 
 . فقط   معقلنة   تنظريية   عملية 

قائما بذاته، وليس فقط وسيلة إىل فعل " فعال"حني يصبح العلم نفسه  •
 ...لوعٍى يتخلقيستعِمُل ناجته، يصبح إسهاما ىف إبداع جديد 

 
  4 مقتطـــف

 :وقال ىل... 
 اّطلع ىف العلم فإن مل تر املعرفة فاحذره،
 واّطلع ىف املعرفة فإن مل تر العلم فاحذرها

 )32ص(موقف املطلع 

 تأمرىن أن أّطلع ىف العلم، حبثا عن املعرفة، فهل يسمح أهل العلم؟
 املعرفة؟وأن أّطلع على املعرفة حبثا عن العلم، فهل يسمح أهل 

  وملاذا أنتظر مساحهم وأنا ىف موقف األمر؟
 .أنت حتذرىن ثقة ىب، فأنا أهل لذلك، هذا هو

 .رمحتك ورؤيتك تفتح ىل آفاق آل شيء، فال أرفض
  .مسئول أنا أن أوّصَل، ال أن أترجم

 .أن أقول، ال أن أعيد
 .أن أفعل، ال أن أْثبت

 .أن أستكشف، ال أن أحُكم
 .آل صغرية وآبريةأحبث عنك فأجدك ىف 

 :آٍه لو خيطر على باهلم أن آله منك، وإليك، وأنك تتجّلى ىف آل شئ 
ىف آل علم، ىف آل معرفة، ىف آل حرف، ىف آل قولية، ىف آل إثبات، ىف آل ضد، ىف 

  :آل أصل، ىف آل فرع
إذن ألراحوا أنفسهم وآّفوا عن تشويهك باألدلة، وبالتأويل، و بالتربير، 

التسطيح، وباالستغفال، وبالصور، وبالتصوير، وباالختزال، وبالتزوير، وب
 .وبالتسويق، وبالرشوة

 إذا استمر األمر هكذا فلسنا أهال للتوجه إليك،
 ...إال أن تغفر لنا، وتتوب علينا

 

 

 )19.02.2008  يومية( زء األول ــاجل": اءـاألسوي" )2(ذل ـة الـلعب 

  1 مقتطـــف

 أو،  2008-1-14ملتابع للعبات الىت قدمناها ىف يوميات سابقة مثل ا... 
يعرف أن فكرة اللعبة أهنا تقدم عبارات ناقصة يكملها املتطوع  20-10-2007

آتابًة إذا (آما ميكن للقارئ أو الزائر أن جييب عنها أثناء تسجيل احللقة، 
 :، يكملها آيفما اتفق بأسرع ما يستطع، وبأقل قدر من التفكري، مث نرى)شاء

املشارك، تعّرى منطقة شديدة / القارئ/ اللعبة آما سريى الزائر هذه
تتناول مدى رفضنا الظاهر ملا يسمى احلساسية ىف الوجود البشرى، وبالذات هى 

مدى مشارآتنا فيه مبا : ، واألصعبمدى اضطرارنا إليه: ، وىف نفس الوقتالذل
قيامنا بإحداثه جتاه غرينا دون أن ، وأخريا احتمال يتعلق بإذالل بأنفسنا

 .وغري ذلك ندرى،

وضع األلعاب آلها ىف هذا الربنامج، وقد ناهز اخلمسني حلقة، مل ُيقصد  طريقة
جمرد طرح  –ومازال –، آان اهلدف أو األمل منها أى موقف إرشادى أو نصائحى

، ىف حماولة الكشف للتعرف على بعض جوانب من ترآيب لتحريك الوعىأسلوب خمتلف 
 .. .النفس البشرية، ال نتحمل تعريتها بشكل مباشر

 
 2مقتطـــف 

 .......أنا مستحيل أذل نفسى حىت لو  :اللعبة األوىل... 
 ........ختليىن أذل نفسى بعد آده ميكن أنا خايف الظروف: اللعبة الثانية
 ........آنت.... أنا لو آنت رضيت من زمان أذل نفسى : اللعبة الثالثة
هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسة لكن : اللعبة الرابعة

 .....بقى
 .....طيب وليه أمسيه ذل ماهو ممكن يكون: اللعبة اخلامسة

... 
  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190208.pdf


4 
 

  
  )20.02.2008 يومية (– اىن ـزء الثــاجل: اءـمع األسوي )"3( ذلـة الـلعب" 

  1مقتطـــف 

أنا لو ضمنت إن مْافقسى نفسى وأنا باتنازل لدرجة الذل : اللعبة السادسة... 
 ....ميكن

 ...........أنا بقى  .........ذل بذل : اللعبة السابعة
 ....دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد ميكن: اللعبة الثامنة
 .....انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله واحده بس هى إن: اللعبه التاسعة
 ......علشان آده ! يا ساتر.... آله اال الذل: اللعبة العاشرة

... 
 

  2مقتطـــف 

تصورت بعد التورط ىف تقدمي هذه اليوميات الثالث عن الذل، أنه رمبا ... 
القارئ على فكرة / آان من األفضل أن أؤجل ذلك إىل ما بعد أن يتعود الزائر

هذه حىت ال ُيصدم جبرعة تثري الدفاعات أآثر من إنارة الوعى، لكنىن " اللعب"
هادفا مسلسًال، مث إنىن التمست العذر لنفسى بأنىن ال أختار املوضوع اختيارا 

وبالتاىل فكيف أتدرج معه  –وأنا أآتب يوميا، ال أضمن أن املتلقى هو هو 
 واحدة واحدة حىت نصل إىل عمق وآالم مثل هذا التعرى، وهو متلق متغري غالبا؟ 

قد يصلح ذلك إذا أنا آنت قد مجعت األلعاب ىف آتاب واحد له أول وله آخر، 
اللعبة حىت يعتاد القارئ متدرجا آلية التعرى، لكن  وبالتاىل أؤخر مثل هذه

النشر يوميا هكذا، ىف موقع إلكرتوىن هكذا، ال يضمن ىل أنىن أخاطب نفس الزائر 
 .طول الوقت

لست وصيا على زوارى وقرائى حىت أفرتض هلم وفيهم املستوى  –اخريا  –مث إنىن 
 .الذى ميكن أن يتحملوه، واملستوى الذى هو فوق طاقتهم

 .، لن أعتذر آما اعتذرت للمشاهدين أثناء تقدمي الربامجهلذا

 ..".ولكلٍّ حسب نضجه، ومن آلٍّ حسب مسئوليته"

 
 
   )21.02.2008 يومية( ة ــرة النقاهـام فتـراءة ىف أحـق: وظـب حمفــجني 

  1 مقتطـــف

 "عاَش َمْن مل يوَلِدما "... 
 آتبت) 19(ىف قراءاتى حلم 

، ُتِنْجز": تفعل": "تكون"، حىت ُيسمح لك بالدخول، وال أن "توجد"ال يكفى أن "
 ".احلياة يؤآد وجودكىف  ما بدوٍرتقوم 
 مث
الشقة اجلميلة، والسماح له (إّن من يتصور مّنا أن جمرد االعرتاف بوجوده "

، هو خمدوع، ومن َثمَّ هو "دوره"ألن يكون له ، هو مربر آاف )بالدخول إىل السوق
 ".مهدد بالطرد من الوجود

 :وأهنيته قائال
 "فعليه أن ينسحب أو يقبل أن ُيسحب منه االعرتاف بوجودهمن ال جيد له دور، "

   !هل مثة عالقة؟
 :قائال) 18(حلم   آذلك قلت ىف قراءتى

 هكذا ضاع العمر دون أن يولد بعد،
 هو مازال ىف القارب الذى آان الرحم، وهو هو القرب

 وأخريا
حضرىن هذا الشطر حاال، وهو هناية قصيدة آتبتها بعد زيارتى ألىب مسبل وتأملى 

 :تقولوجه رمسيس تتعامْد عليه الشمس، هذه النهاية 
  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال
  : دموْع   بال   عليه   آتبوا

 ... يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما
 

 
 النشـــــرة األسبوعيـــة

 2008ري ـــفيــف
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