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 )51(מ−244

 !!قراءة النص مبا يستثريه

 ؟؟!!هل هذا يصلح نقدا آخر

 : مرة أخرى، ليست أخرية أتوقف ألتساءل

 هكذا؟) اإلبداع(هل أآمل قراءة هذه األحالم 

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

 وبالذات إذا آانت واضحة؟أن أقوم برتمجة النص إىل رموز 

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

 هل مث سبيل آخر؟

 طلب املشورة

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

 .بالذات، ليسا نقدا باملعىن املباشر) 51(

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

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

 )وأحيانا مطلوبا(ورفضها، مباشرة أمرًا متاحا 

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

 .جاءت قراءتى له فاترة آذلك، سجلتها واعرتفت بورطىت

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

ل من الصديقني رامى عادل ومدحتما أن وصلىن تعقيب آ
منصور، حىت انتبهت الحتمال آخر، مث قررت أن أطرح األمر آله

 :عليكم آما دار خبلدى، هكذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1954



א  01I05I2008א –א

أعيد نشر احللم بدال من اإلشارة إليه بوصلة:ابتداء
قد يكّسل القارئ أن ")52، حلم 51حلم " 2008-4-24يومية (

 .يستعملها

**** 

 51  حلم

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

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

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

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

 .أننا ضعنا وانتهى األمر

 وتساءل صوت منا. ونادى علينا آل واحد بامسهوجاء قائد اجلنود 

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -
 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -

 . وحترك القطار فتذآرت صاحبىت

 )انتهى احللم(
 :وإليكم تعقيب الصديقني

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

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

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

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

 وخلل امىن    جتول   وحظر   وفوضى   انقالب   حدوث   أنا مسئول عن

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

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

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

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

بدال من أن يستسلم رامى إلغراء ترمجة احللم إىل ما يرمز
استثاره احللم) آما اضطررت أنا آسفًا(إليه بشكل مباشر 

 .وحى احللموجرجره فأثبت لنا ما أثبته هكذا من 

 وصلىن أن هذا نوع آخر من النقد، 

وصلىن أنه تقرير تلقائى ملا ينبه إليه احللم وحيرآه ىف
هذا القارئ الناقد، بدًال من أن يضطر أن يعرض رأيه مفّكرا

 .ُمَنظَِّرًا

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

 .هذه الوقفة، وأنا أحبث عن منهج آخر

 مدحت منصور. د

مدحت منصور فقد وقع حتت تأثري احللم بألفاظه وىف. أما د
حماولته أن يعرب عن ما وصله إضافة أو تبديال قدم أعتذاره
لصعوبة ذلك، ومع هذا فاحملاولة ىف نفس االجتاه ونقدم إقرار

 .حماولته حماولة االبن مدحت بطبيعة

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

 .أعتذر مث قررت أال 

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

.............. 
 يبدو أنه نفس, قد آنت ىف قطار آخر و صاحبىت معى أيضا

ووضح أن القطار لن  توقف ىف حمطته لكننا مل جندها, القطار
,العودة فقد نسفت القضبان  مل يستطعيستطيع التقدم و 

بعد فصلوا املدنيني عن العسكريني و, الكتائب حاصرت القطار 
,أن أصبحنا باملالبس الداخلية أطلقوا النريان حتصد الكل 

تسللت إىل الصحراء تارآا اجلثث, طفال  متلكىن الرعب إذ آنت
,آانت تنزف  ورائى أتبع خطى صاحبىت و آان ذلك سهال إذ

 .واضح أن النريان أصابتها هى أيضا

 .الصحراء آانت تسري حافية القدمني ىف هليب

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

 .لن يستطيعوا ذلك

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

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

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

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

 هذه الطريقة ىف قراءة النص؟ما رأيكم ىف 

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

 والقيام برتمجة النص ملا يصلىن رمزا غصبًا عىن؟

 هل أحاول أن أتعلم من رامى ومدحت

 ،أنا مرعوب من هذه الفكرة ورافض هلا حىت اآلن 

 فماذا؟ 

 :ملحق النشرة

آسف، وعلى من سبق قراءة ما يلى: مرة أخرى: ملحوظة(
 ، لكىن عدت أثبت النص-آخر سطرين  –أن يكتفى بالتعقيب 
ىف أول النشرة، مث أثبت ما اعتربته) 51(آما أثبتُّ نص حلم 

مبثابة النقد التلقائى من رامى، للتأآيد على الفكرة الىت
 )اليومية املنهج، وأنتظر الرأى فيهاأريد طرحها ىف هذه 

 النص الشعرى، ونقد رامى، والتعقيب

 آْوَمـُة رعْْب

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

  ْ. ِقف 

  . ُمطـَْهَمْة   واخليول   السـنـابِك   حتت التـُلــِقىن    

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

  .تكتمْل   ال

 .   قْف

 ملَّـا   الصبح وعـِى    بربيِق   حرُفـَها   املزيَِّن األخـَرى    تـطـلِب   ال 
  . ينبلْج 

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

 حــولـَـْك؟   ماذا   حوُل   يا

 خلَف     خاليا   املكوَِّم الّربِع    املنـسـيـِة    القـارة   ـبـهش أىِّ  ىف 
  الشبْك؟ 

  صوَّرك؟   شـكـٍل أىِّ   ىف 

 

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

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

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

  !  أحـلـَكـْك   ما

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

  ، أغفلْك   ما

  . أشعلْك   ظلٍّ   وجَه ُتــخفى  محقاَء     مجرة للرسالِة    املهـيُأ    لسَت   

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

  .  الشََّبْك   خلف   خاليا    املكوَّم   بؤرة الكهف

 , بالطِّـِني :  وجُهُه املـغـطَّـى    القمُر    فتحرَّك   

 ،  اجلـلـيلـِة   بالسحِب  

 ،    بالنـعـومـة، باللزوجة  

 .   بالـبـله ،  بالشـراسـِة

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

  ، ماُولـْد    ليوم   تبَّا

 تـجـْد،   لـم   لعـَـــْيٍن   تبَّا   

 ، يـعـد   مل   لقلٍب   تبا 

   ، يداْه    تـبـْت  

 ، رؤاه   ُطِمَسـْت

  . آـَسـْب   مـا     عـنـه أغـَنـى    ما

..... 

 املـُـدوَّرْة؟      القوة

 القـُبَّرْة؟   ُعشِّ   وبـقـايـا   

    لقاْح؟   بال   تـفـوُح    رائـحـٍة    وريـاُح

 سـِْعُر   التوفيـِر، دفاتُر  ،   السـعـيد   احلـظِّ   ودوائـُر
 الـفائـدْه؟ 

 

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

 السؤاْل،   ضـلَّ   عـقـربًا ُيـطـارُد    َعـقـَرُبـَهـا   دام   ما 

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

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

  . شئ   آلُّ    هو   لكنٌَّه   

 ،  األَنا   ينـتـظُر   الشرِق   حنَو   الشـوِق   بعـمِق   وجٌه

  . هـُـَنا ليسـْت 

وجٌه توارى حتت ظل الطفل جيرى خلف طيف سحابٍة أمستها أم
ة العذراء ضاعت حتت صعق سنابك اخليل الذى قداِخلضر باسم اجلد

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

ذاك الذى قد أسرجوه لغري وجهة صاحبه،...فرُس النىب، 
فرس النىب املائل الرأس املطأطئ ذيله حنو الشياطني الىت تلهو

 عميقا بعد غْور اهلاوية

س سحر امللتقى عند الذى ِمشكاتهفرس النىب فراشة الفردو
من زيت زيتون يقّطر شافيا سم املخاوف واملهارب واحملارق

   .والرؤى

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

 "آومة رعب"تعقيب على يومية : رامى عادل

 ذهب ومل يعد،

 ممتطيا الضباب الشائك،

 راقدا خلف سور التيه املفاجيء،

 العقا طينة االرض اخلليله، 

 حمتدا زاعما انه الرافض األوحد،

 فرموه بغصن الفل،

 رّوعوه، محلوه، تّوجوه بتاج من خشب،

 آٍه يا قلوبا من حطب،

 غزال شرد فمال الدود وقد ورد من آل حدب،

 ال مل يغب، 

 ..ماله َوَجْم 

 فقط ارتطْم

 .الٍه َوَهْن

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

 :حييى. د

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

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

 )انتهى ما جاء بربيد اجلمعة(

 ...!وبعد 

 ما رأيكم؟ دام نقدآم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

حوار هذا األسبوع موجز نوعًا، ذلك ألنىن أجلت الردود على
النقاهة، بعد املفاجأة املنهجية الىتتعقيبات نقد أحالم فرتة 

نشرهتا أمس، وقلت رمبا أمجع آل التعقيبات حول األحالم إما
يوم اخلميس القادم وأنا أطرق باب هذا املنهج اجلديد، وإما

 .ىف بريد اجلمعة القادم، فعذرا

  2008-4-25حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د

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

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

 :حييى. د

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

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

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

 جممل املقاالت اخلاصة بفرويد: أسامة عرفة. د

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

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

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

  يل يفمعا منفصلة يف مستعرض آني يتجاوز حدود التفع) تطور

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

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

آيف َتَأتَّى لفرويد وصف ما و صف يف حني آان معظم عمله مع 
 رسة الكربى تأتي من مواآبة وتأملالعصابني يف حني أن املد

 الذهان؟

 :حييى. د

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

األرجح عندى أن حْدس فرويد جاء من داخل ذاته، ومن
بحالتاريخ ومن قراءاته املوسوعية وموقفه النقدى، فأص

أقرب إىل حدس املبدعني منه إىل رصد املشاهدين، وقد َفرْحُت حني
بقدر احرتامه -على اختالفه مع فرويد –قرأت موقف جاك الآان 

َفرحت حني تعامل معه باعتباره -له حىت التقديس أحيانا
شاعرا، وقد َنَقده على أنه آذلك، األمر الذى أنكره فرويد

ن نفيه من حظرية العلماء أآثرعلى نفسه طول حياته خوفا م
 .فأآثر

 قصة مبارزة  :أسامة عرفة. د

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

سقوط حواجز.. التكثيف يف املكان .. احلرآة يف الزمان 
 ... الزمان

 !!! خيرج احلي من امليت

 ؟؟ حتمل إزايوهي حلقت 

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

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

 تعليقات أضغاث

 :حييى. د

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

 اليقظة، فتشكل نوعا من النقد اجلديد،

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

 .يرمز إليه

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

 إليه ىف يومية أمس؟ 

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

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

 حبتم الوالدة وبالوعي الفائق قبل وبعداذن هو اليقني 
 اذن فلنقتل آل االشباح املسوخ املعوقني العدميني املوت

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

 . معه ولنتحسس طريقنا اليه به

 :حييى. د

 . جٍب ألى حماولة أخرى دون ش"!! عالربآة"

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

 ما هذا القتل آله؟

 .شكرا: ومع ذلك

 : مدحت منصور. د

فارق العمق بيين وبني حضرتك جعل ما أآتبه أقرب إىل أن
ساعدني فك حضرتك لرموز احللم يكون بسيطا ومفهوما آما
االستثارة آان السبب الرئيسي يف آثريا يف إعادة ترآيبه بل

 .وخروج تلك احملاولة

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

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

 اخل....الذي آتبته عن آومة الرعب

 :حييى. د

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

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

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

 .عرفة عن منهج آخر

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

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

 .اآلن

 :حييى. د

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

 مشوها؟ 

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

العملية ىف املمارسة ىف واقع  ناولنحرتم ىف آل آن نتائج
 . بنظرة معينة -بالضرورة -ثقافتنا، وال نلصقها 

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

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

 :حييى. د

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

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

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

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

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

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

 مراجعة حمدودة) 3من1(حنن وفرويد اآلن    :دحممود حممد سع. د

أجد أن نظرية تعدد الذوات إلريك برين هى أقرب النظريات
 !للمدرسة الرخاوية؟ فهل هذا صحيح؟

 :حييى. د

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

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

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

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

، األمر الذى يتكررRecapitulationحسب نظريات االستعادة 
بإيقاع جدىل عرب االيقاع احليوى املستمر حسب ما أشرت إليه ىف

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

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

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

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

ومع ذلك فأنا أحاول بني احلني أن أضيف هنا، وأعيد الشرح
 . هناك، وربنا يسهل

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

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

 :حييى. د

 طبعا ممكن

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

وصلىن أنه البد أن تكون عني املعاجل على الزمن الذى سينهى
 فيه اجللسات حىت يستعد للتعامل مع عملية الطرح

 :حييى. د

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

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

 .مقامات احلريرى هبذا اجلمال والروعة مل أآن أعرف

 :حييى. د

لكن فرويد عرفها، وقرأها باألملانية، واقتطف منها ما
 أعانه بذآاء مطلق وخبث مجيل على ما يريد إبالغه،

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

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

 "يا ليتىن أعلم إىل أى نوع داخل اجلنس البشرى أنتمى؟"

 :حييى. د

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

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

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

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

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

 :حييى. د

يوية البحتة تتكلم اآلن عنحىت الدراسات التطورية احل
ىف البقاء، وعن دور التالؤم ىف ذلك ultruismدور اإليثار 

إخل، فلماذا هذا االصرار على قوة السحق وهى قوة سلبية
 تسحق أوال من يستعملها يا أخى

 2008-4-22مقامات : أمحد سعيد حسني. أ

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

 :حييى. د

 طبعا ال 

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

 , أجتاح حضن اخلطيئه الباآيه

 ,اجلريح سعل حيت غشاه الدمع

 ,مال حنو أصفاده يقبلها

قام بزخرفة عنوانه القدمي يف صفحة حذائه استعدادا
 ,للرحيل

 ,أوى لفراش املتعه الرخيص

 ,دفعا لغوايته أمال يف استثمار قربهوجدها تنتحب 

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

 .بالغا بزحفه صبح قريب, التافه حنو وعورة ووحل آخر 

 .......... 

 يا عم حييي باسم احلق،.... 

ا التبعوك لكن بعدتلو آان عرضا قريبا وسفرا قاصد 
 ..عليهم الشقه

 .)مبناسبة تاثرك مبن يدعونك للتوقف( 

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

فتحَت علينا يا رامى منهجا ىف النقد أخشى أن يدخل منه
غري أصحابه فنجد أنفسنا ىف مأزق مثل املأزق الذى يقع فيه

 .حاليا ما يسمى قصيدة النثر

 )2(آومة رعب ) نقد: (رامى عادل. أ

 ,العباءه الفاخره تنسلت 

 ,مغمض العني خبيثها يف محاقه واعيه

 .وخبثه االزيل اوحي له بنسج وعي خائف

 .تنشر حلنا من أفظع قاذورات الدنيا وسرمدته الباآيه

  .وتنحين امامه هيبتها القارصه

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

 ,ولعنا سويا جميئهما

 ,يف خدها وعضها يف رآبتها قرصها 

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

 :حييى. د

 .نفس التعقيب السابق

 )2(مبارزة ) نقد: (رامى عادل. أ

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

 ,مه تتوايل يف حريه وتصميموالضربات القاص 

 ,يتهاوي حتت الكف الصاعده اهلابطه علي صدغه 

جيز علي اسنانه فتصر, يتالفاها ويستمر يف تراجعه املخيف 
 .صريرا مزعجا

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

 . اال بدي هو ودمعته ومترده االعمي اخلربيف سقوطهما 

 :حييى. د

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

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

 

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

تعتعة

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

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

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

يطلقون اسم هذا املرض أو ذاك على هذه البشاعة، أو وهم 
 إخل.يفتون هبذا التفسري النفسى جدا هلذه اجلرمية 

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

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

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

غربتها، مث أخذ ثالثة من أبنائه من ابنته الواحد تلو
اآلخر، وسلمهم جلدهتم ىف الدور األعلى وهو يدعى أنه وجدهم
أمام الباب مع رسالة من ابنتهم تطلب رعايتهم ألا أعجز

 إخل....عن تربيتهم) ماديا(

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

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

وتفقد الوعى، فيتم مترض البنت الكربى منذ أسابيع 
مستشفيات البلدة ويقولنقلها بواسطة والدها إىل إحدى 

الوالد أنه عثر عليها أمام باب املنزل، وحبوزهتا ملحوظة
تريد  املستشفى. مكتوبة خبط يد والدهتا تطلب منه املساعدة

معلومات أآثرعن الفتاة املريضة لإلحاطة باحلالة وعالجها،
فتطلب من وسائل االعالم احمللية أن توجه نداء إىل والدة

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

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

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

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

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

هذه ليست دعوة للشفقة هبذا األب الشاذ، ولكنا تذآرة
تسهال احلكم بتشخيص مرض نفسى جاهز، أورمبا تساعد ىف عدم اس

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

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

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

    .مث نبحث طول الوقت على مزيد من املعلومات فالعلم

حني فشلُت متاما ىف أن أفهم، ولو مؤقتا، رحت أتلفت حوىل
بعيدا عن هذا احلادث الفردى الصعب، لعلى أجد فيما جيرى

أسهل علينا أن نفسرحوىل ما يساعدىن، وإذا ىب أآتشف أنه 
ليس تفسريا(اجلرائم األعم واألخطر الىت جترى حولنا يوميا 

آل دقيقة على مدار الساعة) نفسيا، فما أسخف ذلك عادة
فاأليام فالشهور فالسنني، وهى جرائم مجاعية أخطر وأعم مما

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

 نفس الوقت أسهل تفسريا من جرمية هذا الرجل؟ 

ال ميثل -بالقياس املوضوعى –إن ما ارتكبه هذا الرجل 
واحد على مليون مما يفعله بوش ىف العراق، أو ما تفعله
شرآات الدواء ىف املرضى والعلم واألطباء، أو ما تفعله

واحلرب واالستغالل، أو ما تدعى أا شرآات البرتول ىف السياسة
حسب تصرحيات أمين الظواهرى(فعلته وهى مل تفعله القاعدة 

، أو ما تفعله إسرائيل ىف غزة وغري غزة، أو ما)..األخرية
 .تفعله جتارة دعارة األطفال وأعضائهم

أسهل علينا أن نفسر هذه اجلرائم العالنية مع سبق
ها املوقف املناسب، وليس فقطاإلصرار والتبجح، وأن نتخذ من

املشاعر املناسبة، من أن نسرع بدمغ جمرمني أو شواذ فرادى ال
 .نعرف بقية قصتهم 

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

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

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

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

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

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

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

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

  .توىل  .. توّلى إْن    ماو  

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

 ,توّلى  

 ,  فتدىن   دنا ,  تديل توىل    وملا

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

 , املختفي   الشاطئ على    من   بدا

 , ااز   قبيل   من   بدا 

 , الطلّى   املساء   حديث ىف    بدا 

 , الرباق   سيف   متنطق   ملا   حتقق   املراد   وآأن   بدا 

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

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

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

 , أصًال    التحية    بعد   وماردَّ   

   , أمٍس   قبل   قلتـَـَها الىت    آتلك "  سالما "  وليست 

  "  صباحا   ِعْمَت "  مثل   وال 

   " وسهال   أهال "  مثل   وال

  . شئ   مثل   وال 

   ,األفْق   حبد   تذوُب    وراحت

  .  آنُتـها   وما

  .  النغم    حلفيف   فاستسلمْت   فاشتقَت   ارتبَت   ولكنَّـَك

 , ُتــباهى ,  الرموز   ومهُس 

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

 . شذبت   دونـما اللَحى،    فأرخوا   شاربني ارتدى    الظالم   وقبل

 , ناس   الناُس   لو    وآٍه 

  , آثري   خلق   اهللا   لو 

   , طيبون     آهلة   الناُس   لو 

الذى   اخلالِص    نبض   يولـّد   زماٍن   مثل    احلقيقة   عاش   الكل   لو
  !!! اثنتني   منه   ليس   ثلهم 

 

 

9/11/1990املقطم 

 

 

 

 

 

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

 دمشق  - الدين   عالء   دار   منشورات

  1997  األوىل   الطبعة  

 :مقدمة

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

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

كنه أن يعدله أوحبيث يعرف آيف وأين هو منه، مث إنه مي
 يرتاجع عنه أو يضيف إليه باستمرار فيما بعد، 

 .املقتطفات مل تتوقف مث توقفت اجمللة لكن هوايىت ىف رصد 

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

 موقفى منها،) أو أجدد(

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

 .مكتوبا، ناهيك عن املشافهة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 حق ما يشاء قبل وبعد ذلك،) الزائر(

 . حوارا حقيقيا فيما بعد ورمبا نبدأ من خالل آل ذلك 

 :ملحوظة

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

 )ن يسأل دار النشر املثبتةوعلى من يريد أن يعرف أ(

 :املقتطفات

 )22(  صفحة

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

  )23 (صفحة   

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 )24(صفحة 

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

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

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

 )27(صفحة 

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

 )28(صفحة 

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

 )28(صفحة 

    العامل   ظاهر ىف    البحث على    دوره   قصر   قد   العلم 

........... 

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

 )28(صفحة 

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

 )29(صفحة  

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

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

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

 أسئلة وتساؤالت

 !)برجاء عدم اإلجابة عليها إذا رأيت ذلك أفضل(

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 عليهم؟

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

 ما هى ؟ -10

 :شكرا ، مع التذآرة

 اختيارية آما ذآرنا مسبقا،  أن اإلجابات هى 

 ل جميبهى مسئولية آ -مثل التدخني –وأن اإلجابة 

  .إىل ما فيه خرينا وخريهم  وفقنا اهللا وإياك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 : مقدمة

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

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

نبدأ بأمثلة لوُرودها ىف سياقات خمتلفة بالعامية
 .والعربية

 ". طيب"سيبه ما تدقش عليه أصله ) 1

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

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

 صدق اهللا العظيم "الطيبون للطيبات) "5

 شعب طيب الشعب املصرى ) 6

 تاىن  طيبأنا عمرى ما حابقى ) 7

ًة َآَشَجرٍة َطيَبٍة َأْصُلَها َثابت َوَفْرُعَها ِفيَآِلَمًة َطيَب") 8
 صدق اهللا العظيم" السَماء

  أصل طيبمن : البنت دى) 9

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

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

 : الطيبة " ملقف"وتقع الفريسة تلو األخرى ىف 

 فالن ده طيب : يقول احلادى 

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

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

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

 وريالته نازله على صدره أربع قراريط 

 واهللا العظيم باقولكم طيب : فيعود احلادى

 اخل : .... فريد الكورس

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

 .ا حيبونهعليه اهلدوء فيسلخه األشقياء بقدر م

 :جتربة جديدة

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

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

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

 . النيل الثقافية

لكنىن عدت الستجابات األصدقاء زوار املوقع وأعدت ترتيبها
آنظام الربنامج، فوجدت فيها ما يستأهل وقفة مستقلة، ذلك
أنىن آنت قد خشيت أن أعقب على استجابة آل صديق أو صديقة

!!)أحلله(على حدة فأبدو وآأنىن أقرأه شخصيا، وأفسره، 
لكنىن وجدت) حىت ىف النقد األدىب(اما وهذا مرفوض من جانىب مت

أنىن لو تناولت املسألة لعبة لعبة وقد بلغ العدد سبعة
أصدقاء، وصديقات، فإنىن سأتعامل مع القيمة الىت نود

هدف هذه النشرة، وهذا املوقع، و مثل: تناوهلا وسرب أغوارها
 . هذه اللعبة 

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

 حىت نستوعبها ببطء : وسوف ننشر االستجابات على حلقتني 

 . هذا أفضل 

 اللعبه االوىل

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

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

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

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

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

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

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

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

 : املناقشة

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

أنا شايف إىن طيب قوى قوى" &"أنا شايفه إىن طيبة جدا"
 "قوى

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

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

أنا"فأعلنها صرحية هذه الناحية أيضا  رامىأما  
 ".بيتهيأىل اىن جمرم

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

 بصفة عامة نالحظ أن هذه االستجابات

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

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

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

إىل اثبات أو نفى )أو نبه نفسه(فيحتمل أن من ماّل  ·
الصفة قد يتضح له، أو لنا، أنه ليس بالضرورة آذلك، فقد
يثبت آيف أنه طيب أآثر، ورمبا آان ىف البداية يرفض ما شاع
عن الكلمة، وأنه مل يرفض الطيبة، وإمنا تنبه من بداية

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

 ).يزداد طيبة

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

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

 .فحالل عليه حساباته اهلادئة الرزينة أسامة. دأما  ·

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

 .مسئوليتة، فيكون أطيب

 اللعبة الثانية

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

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

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

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

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

أنا حاسس إىن لو أبقى طيب أآرت من آده حالقى: مدحت. د
 وبْتِشرى وأجيب ىل بردعة باتباعنفسى 

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

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

 : املناقشة

سرقت هذه) أتفق اجلميع دون استثناء ىف اجتاه إجاباهتم(
 :اللعبة آل األصدقاء والصديقات

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

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

لكنها) أآثر من آده(زيادة اجلرعة  تفاوتت خماوف  ·
&حالقى نفسى عبيطه"آلها جاءت ذات داللة تكمل بعضها بعضا 
&نفسى ِضْعتحالقى  &حالقى نفسى بانداس باجلزم أآثر من آده

حالقى نفسى باتباع وبْتِشرى واجيب ىل &حالقى نفسى حقى متاآل
 ".حاخد باجلزمة &إما مالك مستباح  حالقى نفسى &بردعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1980



 I05I2008>06א –אא

أن الرفض ىف اللعبة األوىل: االحتمال األول: هناك احتماالن
آان رفضا الدعاء الطيبة أو إعالنه آالمًا، أو اإلصرار على

 متيزنا هبا دون حتمل مسئوليتها،

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

عبة األوىل قدهو أن صفة الطيبة ىف الل: االحتمال الثاىن
ىف موقف خمتلف متاما عن موقعها ىف) ىف هذا السياق(وقعت 

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

أال ميكن أن نفرتض من ذلك أن الطيبة هى األصل، وأن اخلوف
ايد جرعتها حىت يساءمنها أو من إدعائها، هو خوف من تز

 فهمها من اآلخرين، أو حىت يظهر جانبها السلىب دون حتفظ؟

***** 

 اللعبه الثالثة

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

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

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

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

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

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

باحبش حد يقول على طيب وهو مش انا ما :أسامة عرفة. د
 ........االثنني مش ميكن ننخدع احنا... عارفىن، 

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

 : املناقشة

بدأ هنا أن شرط العالقة الصادقة أو احلكم املوضوعى هو
درجة آافية من رؤيتنا لبعضنا البعض، رمبا هلذا آنت ومازلت

، هو"أنا"مبا هو " آخر"، أن يراىن "حق الشوفان"أؤآد أن 
بداية االعرتاف بوجودى، وبالتاىل بداية السماح بقبول أن

وليس مبا يتمناه أو يتخيله أوحيكم أحدنا على اآلخر مبا هو، 
 .يتوقعه أو حيتاجه 

 

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

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

 أو تقرتب لتتأآد مث تبتعد لتقرتب،

 وهكذا 

معىن حرآيا حيويا للعالقةفقط هو الذى يعطى هذا 
 البشرية املتجددة،

بطبقاته وظاهره وباطنه "آله"ال أحد ميكن أن يرى اآلخر 
 طول الوقت،

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

دال يتعاطى إال عن(االحتياج   ، أو آتصبرية)من الظاهر
 ).اللزوم

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

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

 اخل..ينفخ فيك

ان هذا الذى ال يظهر على السطحوبرغم صعوبة شرط الشوف
ىف تعامالتنا العادية، فقد قبله مجيع األصدقاء برتحيب على
أنه شرط ضرورى وأساسى لقبول رأى اآلخر فيه، بالنسبة

دون أن يرى" بالطيبة"إلمكان احرتام وصفه لنا عشوائيا 
 . اآلخر حقيقة وفعال أو دون أن يرى بقيته أو أن يراه آله 

على من: يتفق اجلميع على َمْن يقع اللومومع ذلك فلم 
بدرجة آافية، سواء بغرض" دون أن يرى"أطلق صفة الطيبة 

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

 ،)ماجدة. د" (يكون بيشتمىن

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

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

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

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

 اللعبه الرابعة

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

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

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

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

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

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

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

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

 : املناقشة

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

على احتمال وجودها تلقائيا عند اجلميع ىف اللعبة الثانية،
أو حىت إىل حماولة إنقاصها، أو رمبا نفى الطيبة املرادفة

 . بالذات وليس آل الطيبة "للهَبْل"

ما إن ُسِمح لالرادة أن تتخذ موقفا لضبط اجلرعة، أو حتدد
خذ حقهم رفضا للسلبية، أونوع الطيبة، حىت انطلق األغلب أل

 .اسرتدادا حلق، أو أخذا بثأر

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

 ).ماجدة( أطيح ىف اللى قدامى

"أطّلع أْيمان".. البعض حدد انطالقة تلقائية ليأخذ حقه 
 )مدحت( بمن أذاه فحس

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

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

 .هذا ما وصلىن اآلن

، إذايقطع، رامى نفسهسوف  وأخريا فأنا ال أعرف ملاذا 
 .آف عن الطيبة اهلبل

  اللعبه اخلامسة

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

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

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

ممكن يتوصف بأنه طيب، انا مش متصور حد ضعيف :مشرية. د
 أنا حاسه اني خبيب ضعفي بالطيبة ديعشان آده 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه :ماجدة صاحل. د
 .در قوتى أحياناأنا طيبىت هى مصطيب، عشان آده 

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

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

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

 : املناقشة

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

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

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

 وبعد

،"حقيقى"هبا استدراج  -رمبا مثل أغلب األلعاب –اللعبة 
ولكن االستجابات أظهرت أبعد مما بدا أن اللعبة تستدرج 

 : املشارآني إليه، مثال

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

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

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

 . باملخاطرة ورضيا هباتني الصفتني حىت ال يتنازال عما وراءمها

الطيبةعن تداخل من نوع آخر بني  مشرية. حني آشفت د ·
، وآأا إذ تبدو ضعيفة بإرادهتا، يصبح الضعف غطاءوالضعف

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

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

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

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

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

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

 .وإىل الغد، نكمل اللعبات اخلمس األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1985
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07I05<I2008א

)22(א"א"−250

 :توصية(

 برجاء قراءة يومية أمس، 

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

 اللعبة السادسة

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

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

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

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

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

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

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

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

 املناقشة

على الرغم من أنه يبدو أنه مل يكن هناك خيار آثري ىف
هذه اللعبة بني املشارآني ألن جييبوا بغري ما أجابوا به، إال
أن التعبريات الىت استعملوها بدت آالقذائف املوجهة حنو
الذات، والىت تنفى أى تربير للسكوت على الظلم، وبالذات حتت

 أخرى مثل الصرب أو  زعم الطيبة، الىت قد تتخفى وراء ألفاظ

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

 .أآثر بكثري مما نتصور أو يتصور أحد

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

 .أن خيرج إىل حيز التنفيذ حني خيترب

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

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

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

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

 "استأهل اللى جيرى ىل": تستاهله إىل

مرة أخرى، وبرغم وضع اللوم على الذات هبذه القسوة،
وذلك حتت استدراج ألفاظ هذه اللعبة بوجه خاص، علينا أن

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

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

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

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

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

على األقل، لكن ال داعى حاًالاملعلن واخلفى الذى يصعب صّده 
نه طيبة على أية حال، وهذا ما انتبه إليه آللتربيره بأ

 .املشارآني

 اللعبة السابعة

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

شايفة ؟؟ أنا!!هى الطيبة ضد القوه وال إيه: أميمة. د
.دى آلمة مايعة وما هلاش معىنإن آلمة طيبة 

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

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

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1987
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؟؟ أنا!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :ماجدة صاحل.د
 .أم غري متضادتني على اإلطالقشايفه 

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

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

  ........تستخدم قوتك

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

 املناقشة

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

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

آادت تعيب اللعبة الىت حنرص) الطيبة احلقيقية هى(العاشرة 
.ر من التصنيف والتعريففيها على االستدراج والتحايل أآث

ما علينا، االستجابات هنا خففت آثريا من هذه املباشرة، رمبا
بالرتآيز على صيغة التساؤل الذى بدأت به اللعبة بدال من

 .صيغة التقرير

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

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

ماجدة أنا شايفة ام غري متضادين. د أيضا هى استجابة
أنا" وقد قالتها أآثر حسما ىف اللعبة اخلامسة أمس، "اطالقا

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

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

فقد أعلن موقفه حبكمته املعتادة الىت سوفأسامة . دأما 
 .تكمل مبا سيقوله ىف اللعبة العاشرة

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

 اللعبة الثامنة

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

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

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

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

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

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

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

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

 املناقشة

الوعى مبا هو أنا، أو مبا أتصور أنىن أتصف به، أو حىت
يرونىن ىف أعينهم، ليس دائما مطلوبا وال هو مفيدإقرارا مبا 

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

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

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

 .صورة التواضع الكاذب

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

 األفضل أال يعرف أنه طيب،لعله من : أودعنا نقول

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

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

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

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

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

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

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

أعلنتا موقفا ىف غاية العمق ماجدة . أميمة ود. دآل من 
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الطيبة، دونممارسة أميمة.دوالداللة والفائدة، حيث ربطت 
، وهذا"بالتلقائيه"أن تسميها آذلك أو حىت تعى أا آذلك 

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

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

 اللعبة التاسعة

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

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

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

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

 ضعفي واستسالمي

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

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

 على قفاه مش مسألة طيب

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

  ....ملا بقى

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

 املناقشة 

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

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

 .موقفك بعد أن تقبلها أو ترفضها هو أن حتدد

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

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

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

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

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

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

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

 اللعبة العاشرة

 ............الطيبة احلقيقية هى إىن 

بفتح( افهم مث أتفهمالطيبة احلقيقية هى إىن  :أميمة. د
 )والفاء واهلاء التاء

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

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

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

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

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

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

 .........مساعدهتم وأطلب

 .مفيش حل تاىن  اختابث، هى اىن  الطيبه احلقيقية :رامى عادل. أ

 املناقشة

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

 .ومفيدة االستجابات هلذه اللعبة األخرية مسئولة

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

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

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

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

اللعبة(معرفة اآلخر قبل احلكم عليه بالطيبة من عدمه 
 ) الثالثه

عن ممارسة "عائد الطيبة"أآدت معىن فصل ماجدة . د
الطيبه لذاهتا، وهو موقف ليس مثاليا بالضرورة، وقد ال

.رسة التلقائية معىن أعمقيسمى طيبة، لكنه يعطى ملعىن املما
 "إعمل اخلري وارميه ىف البحر"

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

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

 .الوقوع ىف مظنه البله أو الضعف أو السذاجة

مجع خالصة حكمته بشكل جيعل الطيبه هى آل القيمأسامة . د
ال أظلم وال اتظلم وال أرضى للناس"األخالقية الىت حيبها، 

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

 وبعد

ألن التجربة جديدة، وبالنسبة ىل وجدت أن هبا تواصال
مباشرا رمبا يقربنا من بعضا، فإنىن أحتاج لرأى املشارآني

 .ىف اتباع هذا النهج اجلديد) والزوار عامة(

 : مبعىن

هل األفضل أن نناقش ما جاء ىف برنامج قناة النيل ·
قع معمع أنه موجود بالصوت والصورة ىف املو(الثقافية 

 ؟)املناقشة الىت متت عقب آل لعبة

أم باألفضل أن نتبع السبيل الذى اتبعناه ىف لعبة ·
الطيبة، بأن ننشر نص اللعبه قبل اسبوع أو اثنني، ىف
انتظار املشارآة اجلديدة، فإذا جتمع ما يكفى من استجابات

 نناقشها آما فعلنا اليوم؟

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

 شكرا
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعامل ــ  ية عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 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  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت  - اممواقف النفري بني التفسري واالستله - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل - اءات يف جنيب حمفوظقر  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  للصحة النفسية اجلمعية املصريةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 العربية للطب النفسيللمجلة مسئول التحرير املشارك  
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