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 ) !! ىف ذاهتا؟ هل ثـَمَّ مذاق للحياة(

وجدت نفسى دون قصد أتقدم بنصف وعى حنو منطقة طاملا جتنبت
 .من أن أآذب على نفسى أو أن أخدع الناساالقرتاب منها، خوفا 

 .وجدتىن أآاد أفعل ما أهنى عنه معظم مرضاى، واآلن، معظم الناس

وجدتىن أآاد أوصى ببعض ما اآتشفت، فيبدو أنه نصحية
 . غري مسئولة، وال لزوم هلا سطحية ال ميكن تطبيقها، فهى 

ما احلكاية بالضبط، وآيف استدرجتىن مواضيع هذه اليومية
 ؤخرا إىل مأزقى هذا؟م

 املأزق 

حماط أنا بثالثة آتب أحضرهتا معى، وهى من الكتب الىت
اآتشفتها وأنا أراجع مكتبىت ألحدد موقفى من املنتدى املطروح
إلكرتونيا على آل زوار الشبكة العربية للعلوم النفسية،

.شكرا يا د" (فكر وأطروحات حييى الرخاوى"مما مسى مؤخرا 
 ) "مجال ترك

الكتب) أخشى أن أقول مئات(ماذا أفعل؟ اآتشف عشرات  
الىت قرأهتا، وخططتها، وقلبت ىف هوامشها مبا تيسر، مث حاليا
آدت أنسى جمرد عناوينها، لكنىن ما أن أقلب صفحاهتا، وأقرأ
تعليقاتى على هوامشها، وأسفل الصفحات وأعالها، حىت أتذآر

 .الىت أثناء قراءهتاليس فقط ما هبا، ولكنىن أعاود معايشة ح

 هذه الكتب الثالثة هى 

  دانييل دينيتأنواع العقول لـ ) 1
   روبرت شلدرايك سبع جتارب قد تغري العامل لـ) 2
 برتراند رسلاقتناص السعادة لـ ) 3

 "السر"هذا باإلضافة إىل فيم تلك البدعة اجلديدة 

وأشرت" السر"حني نشرت يوميتني عن تلك البدعة املسماة 
- 12 يومية "اجلواهر الكرمية وسط آومة قشة" ما أمسيته إىل
 ، سألىن الكثريون عن تلك اجلواهر، وملاذا مل أوضحها 12-2007

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   833
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بعد أن أصبتهم خبيبة أمل قاسية، واعترب آخرون أهنم خـدعوا
وعلى اجلانب اآلخر، وصلتىنىف هذا السر، وأنىن أنرهتم، 

احتجاجات أن اهلجوم على مثل هذه البدعة مث اإلشارة إىل ما
.أمسيته بعض إجيابيات فيها، هو دعاية خفية هلا دون أن أدرى
آل ذلك دفعىن أن أحاول أن أقدم وجهة نظرى ىف هذه املسألة
وغريها، فوجدت نفسى مضطرا أن أناقش املنهج أوال حيث أن

 يقتصر على تناول هذه البدعة الىت راجت عنداإلشكال ال
 .أصحاهبا أآثر بكثري من فرصتها عندنا

 من أين نبدأ البحث؟
الفكرة االساسية عندى هى ىف البحث اجلاد وراء انتشار
ظواهر نعتربها خرافة، أو مستحيلة، أو سطحية، أو سلبية،

نفيما يشبه التهوي البحث ليس جملرد معرفة أسباب انتشارها 
واالهتام، ولكن البحث اجلاد ىف معناها ووظيفتها وغايتها مما

 .يربر مثل هذا االنتشار

البحث العلمى، والنظراملبدأ عندى هو أن تكون بداية 
 هو من واقع الناس لصاحل الناس، العلمى، والنقد العلمى،

حىت لو آان هذا الواقع سلبيا أو معيبا أو خطأ صرفا، 
 .لكنه واقعهم فعال

البداية من الواقع السلىب فد يسمح لنا أن نفهم أبعاد
 .سلبيته مبا ميكن أن يقلبه إجيابيا

البداية من الواقع اخلطأ قد يهدينا أن جند ىف جوف اخلطأ
 . ما يصححه، وهكذا

اليصح أن نبدأ من أذهاننا حنن، وافرتاضاتنا حنن، وآتبنا
 ة الرائعة،حنن، وال حىت من إجنازاتنا التكنولوجية والعصري

 ، ليست تسليما له،"واقع الناس"البداية من 

أرجو أن تستوعب ىف هذا السياق ما(ولكنها البداية 
 )شكرا! ؟ "البداية"تعنيه آلمة 

 ) العالج املعرىف (عالج القبول وااللتزام

ىف ثالث إجناز من إجنازات املوجة الثالثة للعالج املعرىف
،"ج القبول وااللتزامعال"األحدث، ظهر مؤخرا عالج امسه 

ِAcceptance Commitment Therapyوهو ما يقابل بعض ما 
منارسه هنا ىف مصر ىف مدرسة الطب الفسى التطورى مما أمسيناه

  ."و.و.و" " املسئولية- املواآبة-املواجهةعالج "

معىن القبول هنا هو التأآيد على أن تكون البداية هى
عى املتالحق للتخلص منهبالس، وليس ما هو موجود بقبول

باعتبار أن التخلص من العرض هو غاية املراد ) األعراض اساسا(

ىف هذا العالج نساعد املريض أن يقبل أعراضه املوجودة
لننطلق منها إىل ما ميكن، وليس أن يتجنبها ويصر على

 التخلص منها إىل ضدها مما يتمناه 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   834
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ىف السر ملا تريده،" اجلذب"تذآر وجه الشبه مع فكرة (
أحجار آرمية وأشياء")  على ما تريد جتنبه؟وليس الرتآيز

  2007-12- 12 يومية "أخرى وسط آومة قش

مبواضيع أساسية ارتبط هذا املوقف دون قصد مسبق 
سياتتناولتها هذه اليومية منذ ظهورها، وأيضا ببعض أسا

املمارسة اإلآلنيكية من منطلق تطورى معرىف، وآذلك ببعض
منطلقات فـكرى شخصيا ، فحاولت أن أمجع بعضها وأضيف إليها

 :جمرد عناوين، سوف نرجع إىل تفاصيلها ىف حينها

ىف ممارسة العالج اجلمعى بوجه" هنا واآلن" مبدأ الـ -1
 خاص
 )ياة العامةالوجه اإلجياىب ىف احل( مبدأ اهلنا واآلن -2
-12-16يومية " بعض تشكيالت عالقة املمكن باملستحيل -3

ماأمسيناه الثروات: مثل( !" املستحيل واملمكن2007
  )اجملانية

حليوى ىف عالقته باإليقاع ا  اإليقاع احليوى اإلنساىن-4
 ) حنو وجه اهللا-ىف الطبيعة إىل املطلق(الكوىن 

حقمثل (  حقوق اإلنسان الغامضة األساسية غري املكتوبة -5
،حق اجلنونحىت .. وحق العوزان، حق االستجابة، والدعاء
 )وغريها
هذه املنطلقات ال ميكن دراستها دراسة) أو أغلب(آل 

 :إال إذا) نفعية معا(موضوعية 

 د نسىب حلضورها ىف الوعى العام بدأنا برص-1
  مث بقبوهلا من حيث املبدأ -2
  مث بالبحث ىف معناها وجتلياهتا-3
  مث ىف مدى انتشارها-4
  مث ىف مغزى ذلك قبل وصمها وشجبها وحماربتها-5
 مث ىف رصد الطبيعة البشرية الىت مسحت هلا مبا أدى إىل ما-6

 نبحثه
 ابيتها مث ىف وزن سلبياهتا ىف مقابل إجي-7
 مث ىف إجياد بديل أآثر إجيابية، إذا ما رجحت سلبياهتا-8

 إخل..على إجياباهتا، أو رجح ضررها على فائدهتا 

هذا املنهج يقابل عادة بالرفض بشكل حاسم، وآثريا ما
  يقابل باالهتام 

،"مرضى وأصحاء"لكنىن ممارس ملهنة جتعلىن ىف مواجهة الناس مبا هم 
 . الينبغيات، وال مبا أرجو هلم أن يكونونهال مبا أتصوره من 

أدى ىب تبىن هذا املنطلق للنظر ىف أغلب املمارسات الشعبية
التلقائية عندنا، وما يقابلها من بدع تظهر ىف بالد أآثر

 . تقدما ، ووجدت بعض اإلجابات، وعرضت بعض التوصيات
مث إىن أمتمت الرابعة والسبعني من عمرى، منها نصف قرن

 ة شهور وأنا طبيب نفسىوبضع

اجتمع آل هذا معا، ورمبا هو الذى أدى ىب أن أعثر على
 هدتىن إىل بعض ما مل أتصور أن له بعض املفاتيح البسيطة الىت 
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ميكن هى( فشعرت أن علّى أن أفصح عنها آل هذه القيمة،
 ) !!! بتاعنا احنا السر

-، حملت فيه"السر"حني فوجئت هبذا العبث أو الدجل املسمى 
ـُه، برغم أنىن استبعدت أن أصحابه ميكنهم بعض ما خربت-مضطرا

 .أن يعرفوا أى وجه شبه

مهمت أن أصرح مبا وجدت، وأنا أتصور أن الدافع الذى دفع
أن يكتب آتابه عن السعادة) مع الفارق طبعا(برتراند رسل 

 بعد أن بلغ تلك املرحلة من العمر، رأى أن عليه هو أنه
تقده أمثاىل واهتموهأن يبلغ جتربته إىل الناس حىت لو ان

 ). وال أقول السطحية(بالتعرض لألمور هبذه البساطة 

 تردد

 برغم آل ذلك ترددت أن أقدم ما وجدت فعال، 

ليس فقط خشية سوء الظن، واالهتام مبساندة اجلهل، وإمنا
 .أفحمىن سبب آخر يتعلق بأحوالنا البائسة جدا

لىت وصلتهذه املفاتيح ا بدا ىل أنىن لو تقدمت بعرض بعض 
 ما أهنى األهل الىت عادة(إليها، والىت تبدو مثل النصائح 

عن ممارستها مع مرضاهم لثبوت فشلها، سوف أقع ىف مظنة
االستهانة بآالم الناس، وما يعيشونه من حرمان وقهر وظلم
وإذالل، إذ آيف أتكلم عن فرحة حمتملة، ورضا قريب، وامتالء

والناس ال جتد رغيف عيش ناول ممكن، ونوم طيب، وإبداع ىف املت
ألطفاهلم الذين ال يستطيعون حىت النوم من فرط قرص) حاف(

 اجلوع إال إذا أعاهنم البكاء على ذلك؟

ىف دائرة من حىت لو استعبطت وقلت إن هذه الفئة ال تقع  
أحاول أن أوصل هلم آلمىت، فهذه مقولة خادعة ال متثل احلقيقة،

سالة ما، تصل من خالل أى من آان إىلألن الكلمات الىت حتمل ر
 .أصحاهبا، سواء قرأوها أم مل يقرأوها

مسئولية الكلمة، تلزم أى صاحب آلمة، أن ينتبه إىل 
 .مسارها ونتائجها على اجلميع وليس فقط على من يقرأها

 إذن ماذا؟

 ميكن أن جيعل"جمانا"بسيط  إذا أنا عثرت على مفتاح 
رها، فاختربُت التغيري، فوجدتهحلياتى معىن، فجربته، فغّي

إجيابيا، فحاولت أن أنقل ذلك ملن أحبهم، وملن ال أحبهم،
ماذا ستكون النتائج؟ تصورت بعض املواقف الىت سأقابل هبا

 :على الوجه الذى جعلىن أصنف املتلقني باعتبار أهنم

 لن يصدقوىن  -1
  أو سوف سيسخرون مىن-2 
  أو سوف يشفقون على-3
يتهموىن أنىن ىف برجى العاجى، فرح مبنتداى أو سوف -4

ال أشعر بآالم الناس، وال الذى زرعىن فيه عم مجال ترك، 
 .أقدر مشاآلهم احلقيقية
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 ال حقيقة  أو سوف يصنفوىن أنىن ال أفهم مغزى اجلارى،-5
املؤامرات، وال الصراع احمللى والعاملى، وال مؤامرات
الشرآات إياها، وأنىن ال أقدر مدى ما آلت إليه مسائل

البيئة، والتطهري العرقى، ومافيا احلكامتلوث 
 بسبب احلروب وحوارييهم ومسرييهم، والدماء السائلة

 إخل..اجملنونة والعصبية الغبية

  "، وال ْف شم ورد..."زفت"إحنا ْف 

حتضرىن، احرتاما ألغلب هذه األحكام الىت أمهها نسيان آالم
 وبني أنالناس أقوال وأمثال شعبية هى من أآثر ما حيول بيىن

"املفاتيح البسيطة"أتكلم عن ما وصلىن من خربتى فيما أمسيته 
 .الىت قد تؤدى إىل نتائج رائعة تبدو مستحيلة

إحنا ف إيه : من هذه األقوال التساؤل الشعىب الرائع 
 مث،"خّل اهلم الصحابه"واالحتجاج الشعىب الدال  ؟ وّال ف إيه

 أغري آلمة فيه وهواملثل األآثر انطباقا والذى اضطررت أن
املثل ("، وال ف شم ورد..."زفت"إحنا ىف : "يقول متسائال

 ).األصلى يستعمل آلمة أقبح هلا رائحة

 يصلىن آل ذلك فأعدل، وأتراجع، وأسكت
 :خيانة

مث أجد أنىن بذلك أآاد أخون الناس وأمتتع من ورائهم
ىنببعض املتع باستعمال هذه املفاتيح سرا لنفسى دوهنم، بل إن

أتصور أهنم أوىل وأقدر على استعماهلا، وأهنم لو صدقوىن
لفعلوها أمجل وأآثر جدوى، رمبا يستطيع االستفادة منها بشكل

 .أفضل من هو أصغر وأقل حرمانا سابقا 

الذى جعلىن أنتبه هلذا املوقف الصعب هو أنىن تصورت أن 
هذه هو" السر"هذا الذى عثرت عليه قبل أن أمسع عن حكاية 

ما وراء انتشار هذه الظاهرة اجلديدة ، حىت لو مل يدرك ذلك
أصحاب اللعبة، دع جانبا احلديث عن آالف أو ماليني الدوالرات،
أو ذلك الذى أصبح فجأة معشوق النساء النه استعمل قانون

وبني ما انتبهت لوجه الشبه بني مفاتيحى ". توموتيكى"اجلذب 
 . مندوبو مبيعاته الباوراء انتشار السر مما ال يعرفه غ

حني وصلت إىل هذه املرحلة من التداعى، قفزت إىل ذهىن آلمة
الىت استعملها برتراند رسل، وهى ما جعلتىن أحتفظ" السعادة"

عنوان آتابه وليس على"حتديدا حتفظت على (على آتابه 
، فوجدت أن الذى عثرت عليه هو شىء آخر غري)آتابه

 ". عم احلياةط"السعادة، شىء أقرب إىل 

 هل للحياة طعم ؟ مذاق؟!! ياه 
 وهل ميكن أن نستشعره بإحساس حقيقى  

 وما عالقة احلياة مبا هو سعادة؟
 وأين يقع األمل من ذلك؟

 واحلب؟
 .وغري ذلك

 اختيار احلياة، والوعى بذلك
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هو هو) غالبا(السؤال الذى ال يطرحه أحد على نفسه 
أن يعيش أو ال: السؤال الذى ُيطرح على أى حى من األحياء

 .يشيع

وسنرجع إىل ذلك( الفرق بيننا وبني من قبلنا من أحياء  
هو أننا  ،)دانييل دينيت(عند مناقشة آتاب أنواع العقول 
 ميكنا الوعى هبذا السؤال أحيانا

هل هو هو نفس السؤال الذى شاع من خالل حدس شكسبري على
 ؟"هاملت"لسان 

أنالأظن، وسوف نناقش الفرق بني توجد، وأن تتفرد، و( 
 ) تعى احلياة ىف ذاهتا

الىت) خفية بإرادة ظاهرة أو (االختيارات االضمنية 
تطرح على الكائن البشرى تباعا قد تتسلسل على الوجه

 :التاىل

 ،أن ختتار أن حتيا ·

هذه قضية بقائية تتم تلقائيا بقوانني التالؤم والبقاء
قولوال أ(وتاريخ احلياة واألحياء قبل مرحلة مواجهة السؤال 

طرُحُه على سائر األحياء، ألن هذا السؤال ال يـُطرح إال على
 ).وعى وعقل

 أن ختتار أن حتيا بشرا  ·

 هذه قضية أخرى الحقة إذا آنت جنحت أن ختتار أن حتيا

 )إىل ما ال تعرف(لتصري  " راأن ختتار أن حتيا بش ·

هذا االختيار آامن ىف وعى الكائن البشرى، وهو نابع من 
الوعى الباطىن بتاريخ التطور الذى مازال حيمله وميثله،

 )لذلك فهو حماط بأآرب قدر من الغموض 

 :إشكالة الوعى البشرى
على الرغم من أن الكائن البشرى قد متيز باآتساب

وعى، إال أن استعماالت ومستويات هذاالوعى، مث الوعى بال
الوعى ليست دائما جاهزة، وال متساوية عند خمتلف البشر،

ومن بعضنعلم مىت تكون مفيدة، ومىت تكون عكس ذلك،  وحنن ال 
 :ذلك

أنه يعى بعض هذه التساؤالت السابقة ، وال يعى البعض 
 ) أن تصري- أن تكون بشرا-أن حتيا(اآلخر 

اؤالت األولية حمل الىت تليها، فهو قدأنه ُيحل بعض التس 
 حيل اختيار احلياة بشرا، مع أنه مل خيرت أن حييا أصال

ولكن ألنه وهو ال يكون بشرا ألنه ينطق، أو يبتسم، أو يفكر،  
 ، يستطيع أن يعيش ىف جدل مع وعى بشرى آخر حياول نفس احملاولة

 )وهذا هو ما يسمى احلب أحيانا(
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، مثل أنأن حتل أسئلة الحقة حمل هذه األسئلة األولية  
 "هل أحيا أم ال "حمل سؤال " ملاذا حنيا"حيل سؤال 

تتعلق(أن حتل أسئلة فردية ذاتية حمل أسئلة نوعية  
حتقيق" مثل احلكاية الشائعة جدا عن إشكالة ) وعبالن
فردا مستقال متميزا، فهذه اإلشكالة حني تتصدر" الذات

أولويات التساؤل بديال عن، او أهم من التحقق من أننا
نعيش أصال تصبح معطلة بشكل ما، واألرجح أن هذا هو ما

، وبني"أآون أو ال أآون "دعاىن للتمييز بني مسألة
 ".اختيار احلياة"

 سعادة احليوان وقانون اجلذب

"أن أحيا أو ال أحيا"حني نكتشف أن التحدى األول هو 
– لألسف وللفخر معا –، وحنن ) وليس أن أآون أو ال أآون(

ذه املصيبة الرائعة الىت امسها الوعى، يصبح علينانتمتع هب
املقومات األساسية الىت تثبت ىل أن هذاأن نتعرف على 

 ،احلياة"االستمرار الذى أنا فيه هو 

 هذه املراجعة غري مطروحة على سائر األحياء،  

ورمبا هذا هو ما دعى برتراند رسل على غالف آتابه يتغزل
عله يستهشد بشعر وايتمان ىفىف سعادة احليوان، وأيضا ج

 ". اقتناص السعادة"مقدمة آتابه 

 :الفرض

 law of الفرض الذى جاءىن ألفسر به جزئيا قانون اجلذب 
attraction  هذا القانونهو أن " بدعة السر"الذى وراء: 

ميكن أن ينمى هذه العالقة األساسية بني اإلنسان      ·
 )آونه حيا (واحلياة

 التناغم بني إيقاع األحياء  أن يوثقوهو ميكن      ·
 )اإليقاع احليوى(وإيقاع الكون ) اإلنسان هنا بوجه خاص(

ورمبا هذا ما ترمجتـُْه معظم األديان بكفاءة رائعة وأدى(
إىل آل اإلجيابيات الىت حافظت على استمرارها، قبل أن تتشوه

 ). األديان

 :توقف وتذآرة
 أشعر أنه ال بد منسوف أتوقف ىف هذه املرحلة ، ألنىن

استيعاب هذه املقدمة قبل أية تطبيقات، لكن علينا أن نقدم
مزيدا من نقد أساسيات هذه البدعة، حىت نطمئن وحنن نبحث

 ): حىت لو آان فيه بعض التكرار(فيما وراءها، ومن ذلك 

 ليست املسألة مسألة تفكري يتحكم ىف الكون، 

اغم مع وعى الكونوإمنا هى وعى يتصل به، وعى بشرى يتن 
عابرا حميط الغيب بالحدود ) إىل وجه اهللا بال هنياة(إىل املطلق 

أو غاية معروفة مسبقا، دون إلزام بالوعى بالوعى، ولكن
 )مع إمكانية ذلك
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للحصول علـى مكـسب  ليست املسالة ىف حتديد مطلب بذاته      
 ) أربعمائة ألف دوالر أو مليون (بذاته

ملبلـغوإمنا هى ىف إمكانية حتقيق ما تريـد، بـدون هـذا ا            
 بالذات إذا مت التناغم مع الكون

امللِزم من الفـرد إىل الكـون(هبذا الوعى اإلجياىب املشارك      
 ) حق الدعاء ىف اإلسالم، لو أقسم على اهللا ألبره–فوجه اهللا 

امللـزم مـن) أو الـسلىب  (ىف مقابل الوعى الكوىن اإلجيـاىب        
 ).القدر(الكون إىل اإلنسان 

لى املطلب بنعومـة سـلبية، أوليست املسألة ىف ترآيز ع     
  وتفكري مرآز،حىت جبذب مشتاق

وإمنا هى تذآرة ضمنية بإمهال استعمال قنـوات التواصـل 
 مع الكون حىت انغلقت 

املفروض أن هذا هو ما حتققـه العبـادات، واإلبـداعات،( 
و" ىف"واحلرآة اإلجيابية مع الناس إليـه، واحلـب حتـت مظلتـه             

 ")إليه"و" على"

سألة ىف إمكانية احلصول على مكسب آجل يأتى منليست امل  
 خالل الرتآيز 

- قد ال يعرفها املروجون للبدعة     –وإمنا هى إشارة ضمنية      
، لكنـك تـصر أنما تريده قد يكـون حتـت قـدميك اآلن         إىل أن   

أبعد من) ىف الزمان واملكان  (تواصل البحث عنه بعيدا بعيدا      
 ، وال حتصل على شـىءتدوسه بقدميك  أى احتمال واقعى، وأنت     

 .بتطلعك للمابعد

ليست املسألة ىف أحادية التوجه من الكون إليك، أو من 
 اهللا سبحانه إليك

  باستمرا ذهابا وإياباوإمنا هى ىف العالقة 

 رضى اهللا عنهم فرضوا عنه،(

 أنا عند حسن ظن عبدى ىب 

 )إخل.. لو أقسم على اهللا ألبره، 

ل عرض مزيد مـن تـداعياتوحىت نلتقى غدا أعدآم أن أحاو     
 هذا الفرض وما أثاره 

 خاصة حول

 تعميق معىن اختيار احلياة، 

موقـف(وهل مث تعارض بـني اختيـار احليـاة واختياراحلـب،            
 )غرينوى ىف عطر سوزآند

 هريارآية االختيار؟ وما مدى إلزام 

 وهل مث اختيار للموت؟ 

 وما عالقة ذلك باختيار احلياة؟ 
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 وهل لكل ذلك دور ىف التطبيب النفسى؟

 .لك مما ال أدرىوغري ذ

 ربنا يقدرنا،

 ويصربآم 

 .آمني
 سيحدث،(

 !بل حدث
 )!!!!!هأنذا أمارس يقني احلق ىف الدعاء

نؤجل البحث ىف االنتحار اجلماعى لبعض األحياء، وأيـضا ىف 
من األحياء، هل هم اختاروا االنتحـار أو% 99،9معىن انقراض   

 االنقراض؟
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 "א"א−114

 :اعتذار

حني راجعت يومية أمس وجدهتا جمرد مقدمة طويلة،.... 
 شىء واقعى ت والوعود، دون أن حتدد أىمليئة باالستطرادا

 ميكن أن ُيرتجم إىل سلوك واعد قابل للممارسة أو على بسيط
املفاتيح البسيطة  :األقل لالختبار، مع أن عنواهنا آان

  .واختيار احلياة

 ما اصطحبته من آتب معى ىف إجازة عيد األضحىذآرت   §
دون أن أشري(بنية تناول تكملة ما بدأت ىف األسابيع األخرية 

 )إىل حمتواها وعالقتها مبا أريد آتابته

:مث أشرت إىل التوصية باحلرص على توّجه املنهج العلمى   §
، وليس من واقع الكتب إىلمن واقع الناس إىل نفع الناس

  املالمصلحة رأس

  ما سوف أقدمهعناصرمث عرجت إىل         §

بنقد البدعة اجلديدة باسممث نبهت إىل عالقة آل هذا    §
، دون أن أشري بدرجة آافية وال إىل مفتاح واحد من"السر"

املفاتيح الىت عثرت عليها شخصيا، بالرغم من أن أيا منها
، مع"السر"قد أتاح ىل ما هو أمثن من املكاسب الىت يعد هبا 

اعرتاىف أن نظرى ىف خلفية هذه البدعة املسماة بالسر هو الذى
ذآرىن بكنوزى تلك، والبد من االعرتاف بفضل ما وصلىن من هذه

وبرغم أن ما وصلىن من  البدعة برغم آل سذاجتها وسطحيتها،
  قد ال يكون أصال ىف بؤرة اهتمام أصحاب البدعة  إجيابيات،

ستدعى اعتذارى، وهأنذا أحاولهذا ما آان أمس مما ي
 .تصحيح بعض ذلك

 لسُت أقل آرما

أآد املؤلف أن عظماء العامل" السر"ىف مقدمة آتاب وفيلم 
قد حققوا ما حققوا ألهنم عرفوا السر، وأهنم مل يقولوه ألحد

حني حصل عليه، وحبث) صاحب سر السر(، وأنه !!!)إخص عليهم(
ر، فقرر بكل آرم، أنعن الذين حصلوا عليه، وجدهم بال حص

 .مينحنه لنا باجملان
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 لقد عثرت على قلت لنفسى هل أنا أقل آرما منه؟
ال من عظماء العامل، ولكن من مرضاى، وآالمى،مفاتيح آثرية، 

-، مفاتيح تساعدىن أحيانا ووحدتى، وحماوالتى الىت ال تتوقف
تساعدىن أن أعيش -إذا أنا أحسنت التعامل معها ففتحْت

 من آل ما عرضه علينا صاحب، وهذا مكسب عندى أمثنبشرا
، فرتددت، لكنىن، هى تساعدىن آثريا، وتتخلى عىن أحيانا"السر"

 أنا لست مقياسا، ولن أآون أقل آرما منه، :عدت أقول
"أمساء بعض هذه املفاتيح"وسوف أقدم ما تيسر لدى اآلن من 

دون تفصيل، حىت إذا وصلىن قدر آاف من الطلبات من جمموعات
 واحدا )املفاتيح(وقع، فقد ألتزم أن أقدمها من زوار امل

 .واحدا وحبذر شديد، خشية سوء االستعمال

صاحب!!! ولكن تعالوا أوال نعيد االستماع إىل آرم
  ىف بضعة سطور لنتذآر، "السر"

 :قال حفظه اهللا، وغفر له، وجزاه حسب نيته

  مل أآد أصدق عدد الذين آانوا يعلمون..... 
 ملاذا ال يعَلُم  يخ،شخصيات التارآانوا أعظم   ذلك،

آل ما أردته هو مشاطرة هذا السر مع   ذلك أحد؟
 ، العامل

بدأت أحبث عن أشخاص أحياء اليوم، ممن يعلم ذلك  
 وهذا السر   واحدًا تلو اآلخر، بدأوا يظهرون، السر ،

 :يعطيك آل ما تريد
 ميكنك احلصول أو فعل أو  السعادة والصحة والغىن، 

 : أي شيء تريدهأن تصري

ميكننا أن حنصل على أي شىء خنتاره ال يهمين مهما آان 
 آبريا

 ماذا تريد حقا؟ 

  لقد رأيت معجزات آثرية حتصل يف حياة الناس،   

معجزات مالية معجزات الشفاء اجلسدي، الشفاء  
 إخل...النفساني 

 .اهللا به علّى مبفاتيحى املتواضعة، وقررت أال أقل عنه آرما

 " السر"رتك بني مفاتيحى، وما أذيع من أسرار املش

 تشرتك مع توصياتى أن ممارسة ما أوصى به صاحب السر،
 :  ىف ضرورة ما يلى العامة الستعمال مفاتيحى

 جدا، حىت لو مل تفتح هذهاألداة والطريقةأن تثق ىف   .1
 املرة فهى ستفتح ىف مرة قادمة

خر أو آْونا أوبشرا آ (– وليس غريك –أن تعرف أنك   .2
 صاحب احلق ىف املبادأة باستعماهلا دون ، أنك)قدرا

 .استجداء أو إذن أحد
 .أال تتعجل نتائجها فهى ستأتى ستأتى مهما تأخرت  .3
هو يسميه الكْون، هو(أن تثق ىف احلق سبحانه وتعاىل   .4
 واثقا من وأنه وعدك باالستجابة، فمن حقك الدعاء ) حر
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 لو آنت أشعث، بل من حقك أن تقسم عليه حىتاالستجابة
 )لو اقسم على اهللا ألبره(أغرب 

)الكون آما يسميه(أن تعرف أن عالقتك باحلق سبحانه   .5
ورضى متبادل، وعشم ال ينقطع ذهاب وجيئة،"  هى عالقة

 ) .أنا عند حسن ظن عبدى ىب، رضى اهللا عنهم فرضوا عنه(

 وبعـد

بنيمن " النقط املشرتآة هى ما تصورت أهنا  رمبا تكون هذه
 :اجلواهر الكرمية امللقاة بالصدفة داخل آومة القش، إهنا

، ويقني االستجابة، و رفض االستجداء، و حفز املبادأة 
 .احتماالت التناغم مع الكون

 نقط اخلالف، وميزات مفاتيحنا

 نقط اخلالف فهى بال حصر، وقد ذآرت بعضها ىف يومية أما
عض ما تتميز بهأمس وأآرر وأضيف ما يلى، آما أشري إىل ب

 :هذه املفاتيح اجلديدة

الهذه املفاتيح الىت عثرت عليها وأقدمها لكم اليوم   )1
تفتح خزائن نقود، وال تعطى قروضا ميسرة، وال تعد بعربة

BMW هى تعد بأن حتقق لك وال باحلسناء الىت هى، وإمنا 
 ما هو أنت ونسيَت أن تكونه  )تـُريك(

مل بالرتآيز والتفكري باعتبار ال تستعهذه املفاتيح  )2
)آما يقول صاحب السر(أن افكارك هى الىت تسري الكون، 

تقوم بتحريك تاريخ احلياة بداخلك لتـَُنشـِّـط آللكنها 
الىت حافظْت على بقاء أجدادك، ولكنها ملكاتك) أو أغلب(

 ضمرت عندك

استعمالإن السبيل الصحيح إىل اإلفادة منها هو     )3
 ك املعرفية وليس فقط التفكري والتمىن جداآل أدوات

 الىت حتصل عليها من حسن استعمالالثروة احلقيقية  )4
، وإمنا هى إعادةليست موجودة ىف املستقبلهذه املفاتيح 

 .ما هو أنت فعال، اآتشاف ما هو حتت قدميك اآلن

قدرات َضُمَر منك من إهنا تعطي الفرصة إلحياء ما  )5
مبا مل حسبت أنك استغنيت عنه   بعد أناوإمكاناهت احلياة

  .حيقق لك ما أنت تستأهله بشرا
"هنا واآلن"املعىن اإلجياىب ملا هو مث هى تعلمك     )6

 !إنسانا حييا آما خلقه اهللا
 حتذير

، الىت أعلن عنها اضطرارا)حزمة املفاتيح(إن هذه اهلدية 
 مواجهة هذا العبث التجارى والتخديرى اآلن، لضرورة

ال تلغى مسئوليتك عن املشارآة الفعلية الواقعية ىف، )السر(
، وطرد املستعمر، وإرساء العدل،)ىف آل مكان(حماربة الظلم 

واحرتام من ليس عنده أدىن فرصة الستعمال أى منها، لظروف
 .انت تعرفها
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أنت ال تكون إنسانا حني تعرف الطريق للوعى بشرف وفرحة
قق لتتغزل ىف قدرتك أنك حت وإمكانيات آونك بشرا،

البشرية "حقل احلياة"إنسانتيك، وإمنا أنت حتققها لتكمل 
 الذى أنت لست إال وحدة من وحداته 

هذه املفاتيح تنبهك وأنت تستعملها لتعميق آونك بشرا،
تك مستمرة مع قسوة ظروف ىف نفس الوقت أن معرآ تنبهك

ليست بديال عن أن حتيا وأنت ىف وسط هذه املعرآة،احلياة، فهى 
 .وقبلها وبعدها

أحيانا وأنا أشاهد آل هذه الدماء واألشالء ىف وسائل
اإلعالم أآاد أخجل أنىن ما زلت حيا، أآاد أنكر على نفسى حق

حفاظالىت أدعو األن الستعمال معظم هذه املفاتيح لل(احلياة 
هل هذا: ، مث أفيق ألسأل)على هذا احلق والوعى به وتنميته

اإلنكار سيفيد هؤالء الضحايا العّزل، أو هل هو سيحيى
املوتى، أو سيمنع نطرار الظلم، أم أن مواصلة احلياة
إجيابيا هى الذى قد تصنع شيئا، فأواصل السعى والتأآيد

 .  أن أنسىعلى إنسانيىت منطلقا بأقصى ما عندى إليهم دون

 Passwordآلمة املرور 

آلمات"حىت حتسن استعمال هذه املفاتيح ال بد أن متتلك 
 :  وليس آلمة واحدة، وهى  إليها،"للمرور

 : أوال

دون مقابل، أهنا مفاتيح متاحة ألى آائن بشرى أن تصدق 
 .مبجرد أنه بشر

 :ثانيا

أآثر من سر(مضمون النتيجة، : إن أى مفتاح منها هو
، آما أنه ىف نفس الوقت يبدوبرغم أنه يبدو مثاليا ) السر

أنت تبدأ: وهذا جيعلك أآثر ثقة بقيمته،.مستحيال أيضا
، ممكن فعال ، وانت وشطارتك باعتباره مستحيال مث تكتشف أنه

 هذا آل ما ىف األمر

 : ثالثا

إهنا مفاتيح حقيقية لكننا ال نستعملها ىف وقتها، وال ىف
- لذلك–وهى أحيانا . لنا استعماهلاموضعها ألننا أمه

 ! واثقا مهما داعبتك وعليك أن تواصل احملاولة،" تعصلج"

 :رابعا

 صاحلة لالستعمال طولإن روعة عطائها تكمن ىف أهنا 
 .الوقت، لكنها حتتاج إىل ثقة من يستعملها

 :مالحظة

 استعمال لغة دينية مباشرة- ما أمكن ذلك–لقد جتنبت  
 مح بذلك ىف آثري من توصياته وعطايه ، جتنبت مع أن ديىن يس(
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 خشية أن ترتجم هذه إىل ما مل أقصد، هذه اللغة الدينية
 بأن آل األديان الىت مل تشوه قد اهتدت ملثلها وأعظم علما

منها، لكن هذا ال مينع أى قارئ أن يقوم مبهمة الرتمجة آما
 فيمكنك أنت تقوم هبذه املهمة إن شاء إىل منظومته الدينية،

 .هبا شخصيا وليس باستفتاء أحد، على مسئوليتكشئت، تقوم 

 :اعرتاف

أقر وأعرتف أنىن لست املثل أو القدوة الذى ميكن أن جيزم
بنجاحه ىف استعمال أغلب هذه املفاتيح، مع أنىن حاولتها

 آانت مجيعا، ونفعت معى مجيعها ولو مرة واحدة، آما أهنا
 حذقت التعاملتنفعىن آثريا جدا، ىف أوقات ال أعتقد فيها أنىن

معها، بل إهنا آانت أحيانا تفتح وحدها مبجرد أن تلوح
 remoteداخلى نية استعماهلا، وآأهنا تعمل بالتحكم عن بعد 

controlآلمات املرور( ، آما أنىن آثريا ما نسيت آلمة(
 . إليها، ومع ذلك آانت تفتح

 :أمل

مثلما عثر(ليس معىن أنىن وقد عثرت على هذه املفاتيح  
أو(، ليس معىن أنىن قد أعجز أحيانا ) عليها غريى غالبا

عن أن أستعملها، أن تتنازل أنت عن حقك فيها، أو) غالبا
 تعتربها مسائل نظرية ال نفع منها

، فأنا واثق منعليك أن جترب بنفسك املرة تلو األخرى 
 ")السر"إمشعىن بتوع (فاعليتها متاما 

فأنا واثقا أحيانا، أقول لك أنه بالرغم من فشلى هذ 
 منك جبد

بل إن جناحك هو الذى ميكن أن حيفزىن أال أتوقف أبدا عن 
، واستمرار حماولة استعماهلا، ثقة باحلقحقى ىف امتالآها

 .سبحانه وتعاىل

 )ليست آلها(اآلخر " السر"حزمة من مفاتيح 

أى واهللا، هل(هذه اللحظة   أنك حتياتأخذ خربا" أن -1
 .مربوكألف ) عندك شك؟

 .مادام األمر آذلك، ) اللحظة/احلياة (ختتارها أن -2

من خالل ما حيدث فيها وما متألها أن تنتمى إليها حبقها -3
 .تنتظره منها، أو ما ، ال من خالل ما مسعت عنهابه

دوائر الناس حولك، لتمتد ىف الطبيعة أن تنتمى إىل -4
 ) األبيض؟هل حنن أقل من النمل:  معاحقول احلياة(، حتيطك

 هذه معا متوجهة إىل ماحقول احلياة أن تثق برتابط  -5
 بال حتديد، وال إىل وجه احلق سبحانه،(، يربطها حموريا
 .أنت متلك الوعى، وهذا أفضل، وأصعب) حدود وال هناية

حىت)  ال املوت الوالدة-املوت العدمى( أن تؤجل الفناء  -6
 ) ما رأيك؟(حيدث 
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باستمرار آل ماجمدَّدا ) إخل.. تدرك -تسمع( أن ترى -7
 )حق الدهشة (.من احلواس، وعربهايصل إليك 

وليس فقط لتكرر ما،  أن تعرف أآثر لتفرح وتتسع-8
 . عرفت متباهيا

  .لتتزايد الفرحة ويتناغم االمتالءتواصل املعرفة أن  -9

، وليس فقط"تعمل" "تؤدى""أآثر وأنت " تعرف" أن - 10
 )تسمع، تقرأ (حتّصلوأنت 

ودون (دون استئذان من حتب) بكسر احلاء (حـِبُت أن  -11
 )أن ختربه أحيانا

تفهم اختالفك مع من هو ليس مثلك، وحتافظ على أن -12
 تدعى التسامح أن دون   أبدا،املسافة املتغرية

هو انت(" حب من حولك لك   أن حتسن استقبال-13
  )؟"!!طايل

 مشقة العالقة معه برغم االستمرار أن تتحمل -14

 و بالرقص و باحلرآةتتعرف عليه  (تصاحل جسدك أن -15
 ) باجلنس، و بالعبادة

يعىن تقرر أن ما حتب (ما ال متلك،  أن متتلك مؤقتا  -16
دون أن يكتب بامسك ىف اآلن هو ملكك  وىف متناولك مؤقتا

 )انتظر التفاصيل!: الشهر العقارى 
وبعد (تتمتع مبا تفعل قبل ظهور نتيجته أن  -17
 ) لو مل تكن هى، حىت ورهاظه
 تفرح لفرحة من ال تعرف أن -18

دون مّن أو شكوى أو( تتحمل مسئولية من ال تعرف  أن -19
 )تضحية

تتذآرها أو أن حتكيها   لزومدون ( تصاحب أحالمك أن -20
 )تفسرهاأو 

 أن حترتم األمل، وتستوعبه، ليخف ويدفع، إىل املطلق، إىل-21
 وجه احلق تعاىل 

ببطء ما) "وغري حواسك( بكل حواسك حتاور الطبيعةأن  -22
 "أمكن

،ما ال تفهم، ألنك تثق فيهأحيانا، وآثريا، تفعل  أن -23
 . خربت نتيجتهأو ألنك 

استلمته بفرحةألنك (،تنتظر مقابل ما تعطى أال -24
 ).العطاء

حلقه هو من أمل أآثر مما تتأمل إذا آملت غريك أن -25
 .بسببك

فقد حدث والذىلم من اخلطأ، ال برتاجعك عنه،  أن تتع-26
، فيستحيلبأن تتغري إىل ما يتجاوزهآان قد آان، وإمنا 

 .تكراره
، حىت لو مل يتحقق عدل البشر،تثق بالعدل سبحانه أن -27

 .ورمحته عدل آخر
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تسكن إىل، وآيف آيف تنتقل وأنت ىف مكانك أن تعرف -28
 نفسك وأنت تتنّقل

 متتلئ مبا ميأل، ومبا ال ميأل أن -29

، لكنأدوات القوة، ال لتزداد قوة أن حتصل على -30
 )ليس على حساب غريك(لتزداد حرية، 

وال تربط وجود غريك، تعلق وجودك على وجود غريك أال -31
 .تفرتقان، فال تفرتقان، فتظال معا باختيار ما، أو بوجودك

 طاملا أنت ما زلت حيا  )مبا سبق وغريه (تواصل احلياة أن -32

 ال تطلبه لكن رحب باملوتت أن -33

 . أن يكون موتك بداية، فتكون حياتك بال هناية-34

  أن متتد ىف غريك حيا وميتا-35
،شديد البساطة أن تصدق أن آل ما سبق هو فعال -36
 ممكن، ومتاح جمانياو

ال... آل ما سبق هو مستحيل ولكن  أن تكتشف أن -37
 يوجد مستحيل

لتحقق 37 & 36رآة بني  أن تعرف أن احلياة هى احل-38
 املمكن من املستحيل

 على يقني من االستجابة، وأنت تدعو ىل أن -39

أن يكون ىف تصديقك وجناحك ىف احلصول أن تقبل دعوتى -40
 .على ما وعدـُك به عونا ىل أن أصدق نفسى

 وبعد

إنك حني تستعمل هذه املفاتيح بيقني الواثق، دون أن
ال صعوباتك وصعوبات احلياة،تنسيك مهومك ومهوم الناس، و
 له هذا الوعى -هو أنت-سوف تفرح أنك وجدت إنسانا

 الذى أوصلك إىل آل هذه املكاسب فعال،

 دون مبجرد أنك انتبهت إىل ما هو أنت وما عندك اآلن، 
 انتظار، أو تأجي
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 قدمتهم لفتحالىتمن بني األربعني مفتاحا ىف يومية أمس، و
السر تصورت أن أحد من انبهر ببدعة السر اآلخراألبواب إىل 

، سوف ينتظر مىن أنوقانون اجلذب )بتاع املليون دوالر(األول 
أقدم تعريفا لكل مفتاح على األقل، ومعه دليل االستعمال،

ال أنا أستطيع، وال أنتم ترضون، إن آل ماطبعا لن أفعل، و
نعيش"ميكن تقدميه، ما دام السر اخلاص بنا هو أن نعرف آيف 

أن حنسن التعرف على ماهية البشر، وآيف ، هو حماولة "بشرا
 . آما خلقنا اهللا" بشر فينا"ننمى ما هو 

السر اآلخر وحنن نعد من ومن هنا يلزم توضيح ماهية هذا 
 . املفاتيح إليه أنه سيجد به ضالتهحيسن استعمال 

تفتح األبواب إىل حقيقة إمكانيةاملفروض أن هذه املفاتيح 
 )إنسانا آما خلقه اهللا(أى إنسان أن يكون آذلك 

 يعىن ماذا؟

 :يعىن
 أنت تستطيع أن تعيش بشرا،"

 أن تقرر أن حتيا إنسانا بعمق هذه اللحظة املتكررة
 ). ال يوجد غريها-هنا واآلن( 
 .را مجيال رائعا آما خلقك اهللابش

 برغم آل ما جيرى فيك وحولك،
 وبرغم آل ما تتصوره عنك وعنهم، 

 دون أن تتخلى عن مسئوليتك، أو تنسى الناس، أو مصيبتك،
 ودون أن تلغى أملك
 أو تتنـكر لفرحتك

 "هيا اآلن
 مثلما جيرى ىف ما يسمى التنمية-يتوقع أحد اللكن 

- قانون اجلذب ىف بدعة السر األولالبشرية، أو مثل تعليمات
ال يتوقع أحد أننا سوف نقدم تعليمات حمددة جتعلك متتلك هذا

 الكنز الثمني مبجرد أن تؤديها

آل ما أستطيع أن أقدمه شخصيا هو أن أمجع من أوراقى
وخربتى ما أنار ىل طريقى حىت عثرت على بعض هذه املفاتيح، حىت

 .دون أن أحبث عنها بقصد مسبق
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 فماذا سوف أقدم؟إذا آنت لن أقدم تعليمات، 

سوف أحاول أن أشري إىل ما أتصور أنه ينقصنا معرفته عن
طبيعتنا البشرية بالنسبة لك، جمرد إشارة إىل أى مفتاح ما
أمكن ذلك، حىت جيد آل واحد الطريق إىل مفتاحه اخلاص ىف هذه

 .املسألة أو تلك، ال أآثر وال أقل

دمت هبا يوميةوهنا جيدر ىب أن أشري إىل آخر الفقرة الىت ق 
أمس، وهى آيف أىن اآتشفت أن بعض هذه املفاتيح قد تعمل

 . تلقائيا بنداءات التحكم عن بعد، حىت من داخلنا

 : الذى يقول15رقم  املفتاححديثنا اليوم عن 

 و ،بالرقص، و باحلرآةتتعرف عليه (  تصاحل جسدكأن "
 ) باجلنس، و بالعبادة

  منا على جسده؟فما هو السبيل أن يتصاحل الواحد

أصال بالطول" جسد"ولكن هل حنن نعيش ىف جمتمع يعرتف مبا هو 
أو بالعرض، ىف الرتبية أو ىف البحث العلمى أو ىف ممارسة

  الدين أو ىف اإلبداع؟ 

2007-11-6"   ابتداء ننصح بالرجوع إىل اليومية بتاريخ
     " عن الفطرة واجلسد

 املعرفة واجلسد

ومن أوائل ما ميكن أن نتعرف به على أجسادنا هو أن
 ىف اجلنس ىف آل من حرآية املعرفة، واحلوار  نتعرف على دوره 

ىف املعرفة علينا أن نتذآر أن اجلسد ليس قفازا يلبسه 
 العقل

ن اجلسد ليس أداة خلفضآما أنه بالنسبة للجنس فإ 
 التوتر أو توفري اللذة

.وسوف نقصر حديثنا على النقطة األوىل ىف هذه اليومية
 ىف املوقع وميكن االطالع على النقطة الثانية من حيث املبدأ(
  "ىل التواصلالوظيفة اجلنسية من التكاثر إ"

 هتميش اجلسد من الفريقني على طرىف النزاع 

إن نظرة متأنية ملنهج وأدوات التفكري عند آل من
يسمون أحيانا املثقفون أو العلميون املؤسسون أو ( الذهنيني 

السلفيني الرمسيني أو غري   أو ( التقليديني  اإلسالميني و )  العلماء
د يكتشف وجه الشبه أآثر منق) الرمسيني من املتدينني عامة

 أوجه االختالف

، مطلقة   أولوية  والتفكري الذهىن  الفكر أعطى    آال الفريقني 
وبالذات أمهل،  بالغا   إمهاال األخرى    التفكري   أدوات   أمهل   وآالمها

 باعتبارة أداة معرفية بالغة األمهية، وأيضا أداة آشف اجلسد 
 .وإبداع
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 ُغيَِّب   أن   بعد   اجلميع   عند   ةاملفاجأ   وقع   باحتمال   أعرتف  أنا 
 هذين   عند   فقط   وليس ،  ناسنا   أغلب   عند   واستبعد   اجلسد 
 جمال ىف    اجلسد   حضور   أحيانا أن إىل    خييل   إنه   بل ،  الفريقني 
 احملظورات   من   أصبح  -مثلما هو ىف سائر جماالت احلياة-  املعرفة 
  . ناأغلب   عند 

 : ليس   الفريقني   بني   اخلالف أآاد أرصد أن 

 طبيعة ىف    وال اإلنساىن    الوجود   ىف النظر إىل نوعية  ·
 ،  للحياة   االنتماء 

 واملختنقة   احملدودة   اإلبداع   قدرات   إطالق   فرص ىف    هو   وال  ·
 عندنا مجيعا 

 باب   فتح   أو   التطور   سارم   ىف فرص حتريك   ليس   أنه   آما  ·
 ، االجتهاد 

إحدى   حبيس   نفسه   جيد   ما   سرعان   األول   أن الفريق   ذلك  
 ما '  أيديولوجية  ' وأشهرها  ( احملكمة   األيديولوجية   املنظومات 
 ) العلم يسمى  

 نصوص   داخل    فهو قابع ىف هناء فوقى أما الفريق الثاىن 
 مواآبة   وال   الزمن   حرآية   دون   النصوص   داخل   من   نصوص   اتـفسره 
الوعى، وهو يعتمد ىف تفسريه على ترمجة معجمية لأللفاظ الىت 

ترده، ناسيا أن املعاجم ليست إال تسجيل مرحلة تارخيية
لتطور لغة ما، ىف حني أن الدين واإلميان هو آيان متجدد

 .قته مع الكون إىل ربهيتطور بتطوراإلنسان ىف عال

  خيالف   من على    حيكم   أن   يضطر   آليهما   على هذا وذاك أن   يرتتب  
  :  الذهين، حىت لو تشاهبا ىف الطريقة والنتيجة والشجب بالنفى    منهجه 

  ،  مرتد = علماىن  :  خصمه   عن   يقول اإلسالمى 

 جاهل = علمى    ال  ' خصمه   عن   يقول  العلمى  والذهىن 

ذهىن   موقف   أنه   وهو ،  لإلثنني األساسى    املوقف   تشابه   ومع
 أهنما    نكتشف    ، الوعى   ومشول   الوجود   آلية   حساب على  اختزاىل  
وهى ،  الغاية   نفس إىل    يصالن   من اختالفهما الظاهرى    بالرغم 
    الوجود   ئرسا   دون الوعى    بقشرة   االآتفاء 

 بذاته  )علمى  ( مبنهج   التمسك   فتة  ال   حتت   واحد

  . بذاته  )لفظى  ( بتفسري   التمسك   الفتة   حتت   واآلخر

الوعى   دون  (احملَكم املنضبط  العلم   يسميها   راية   يرفع   واحد
  )  الشاملة   واملعرفة الكلى  

 يسميها التفسري وأحيانا الدين   ألفاظ   راية   يرفع   واآلخر
  ) اإلهلام   وجتديد   الفطرة    بإطالق إميان   دون (الفقه 

 امليكنة   بأجبدية   درهبا   وقد   عقله   بعضلة  يكتفى   واحد
 الذهنية   احلياة   وديكورات   والرفاهية   واالستهالك   والتقنية 
، وجوده   بقية   عن   بذلك فى يكت   وهو )  اجلسدية   دون  ( والنفسية 
 وفطرته   وعيه   وشامل   جسده   عن   وبالذات 
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 التفسري   بأجبدية   درهبا   وقد   عقله   بعضلة يكتفى    واآلخر
 درهبا الفوقى،    واحلكم   والقمع   واملنع   والتقييد   والتحديد 
 يشمل   مبا  ( وجوده   سائر  - أيضا  - هبا ألغى  حىت  )  عقله   عضلة (
  )  وفطرته   وعيه   وشامل   دهجس 

 فأين يقع اجلسد من آل هذا؟

  واالمر آذلك؟15وآيف ننصح الشخص العادى أن يستعمل املفتاح 

ىف   ننظر   أن مضى    زمن أى    من   أآثر   حان   قد   الوقت   أن   أظن
على -  نفرح   وأال   فطرتنا   آلية   نستعمل   وأن ،  وجودنا   سائر 
 الوجود   آلية   حساب على    الظاهر   العقل   عضلة   بنمو  - جلانبنيا 
 اإلميان   وحقيقة 

 ، نتحول  - أمجع   العامل مستوى  على  -  اآلن   حنن

 :  اختيارا   ليس   التحول   وهذا  

 وافرة   واملعلومات ،  متحفزة   واللغة ،  جاهزة   األدوات 
غلب الناس مازالوا بعيدين عن أغلبأ   أن   رغم ،  ومتدفقة 

 :ناسني هذا، 

 األعمق   املعرفة إىل    سعيا   العلم   منهج  ( يتغري   املنهج   أن  
 ) األصدق   لإلميان   تعميقا   التدين   ومنهج 

 والقيم   املثالية   القيم :  أيضا   تتغري   القيم   وأن  
  عيةالواق تسمى  الىت    والقيم   الدينية 

 الواقع   يعد   مل  ( يتغري   آيان   وأساسا   أيضا   الواقع   أن و 
 ) فقط، حنن جزء منه   خارجنا 

  . تتحرك   وأن احلياة 
أن ينبغى    فال   القادم   املستقبل   نواآب   أن   لنا   آان   إذا

 إىل أين؟"نصر على معرفة مسبقة وتفصيلة أننا 

 ) نتغري   آيف  ( التغيري   اتآلي   نعرف  اإللزم أن  

وليس (أحسن إذا آان منهجنا ىف األحسنسوف جند أنفسنا 
 )بالضرورة األحسن على اإلطالق

، فهى جديدة   تكون لكى    اجلديدة   واملناهج   اجلديدة   القيم
 .جمهولة اآلن، على األقل من حيث التفاصيل

حلرصال مفر من املغامرة، مث انتظار النتائج، مع ا
 .املناسب

عنا، وىف   تغيب  احلتمى الىت  التغيري  آليات هذا  هى    فما
  ؟ هتددنا   نفس الوقت يبدو أهنا

 الفطرة واستالم تارخينا احليوى

 ال مفر من أن حنسن استالم عهدة تارخينا احليوى من حيث

  –أن بدايتنا احليوية هى جسدية بالضرورة، وحنن  .1

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــــا يــــوميـ"   852



א  24I12I2007א –א

رية بقائنا، احمليط حولنا، ونواصل مس" نعرف" آنا -األحياء
 )باملعىن األحدث(فتطورنا، بأجسادنا قبل أن تكون لنا عقول أصال 

 ىف ترآيبناوما تالها أننا مازلنا حنوى هذه البدايات .2
 ) هنا واآلن(البشرى احلاىل 

هى مرتبطة بكل آما أوضحناها سابقا الفطرةأن  .3
 فينا حىت اآلن مستوعبة استعدادتنا الطبيعية احلاضرة

يخ الطوىل مجيعه، وأهنا ليست قاصرة على مراحلناالتار
األولية، حىت أنىن آدت أرفض تصنيفها آيانا، مفضال

-11-6 انظر"استيعاهبا حرآية حيث قلت باللفظ الواحد، 
 " عن الفطرة واجلسد2007

مث قلت ىف" رة ليست شيئًا حمدد أو مفهوما ساآنًاالفط"
 !"الفطرة هى حرآة ىف اجتاهها"التحديد حمكات 

 فما عالقة الفطرة باجلسد 
 ولد   جسد هى  ىف البدء آان اجلسد، الفطرة هى جسد من جسد، 

جسد، يولد اإلنسان على الفطرة، فالوجود البشرى يبدأ   من 
 الوعى األساسى الذى يفرزوهو يتمحور حول جسد باعتباره

على قمته وعى أحدث يسمى العقل، لكن هذا األخري ال يكون
 .بكامل آفاءته إال وهو متصل باصله متمحور حوله

 احلاجة إىل منهج جديد

 املسرية إىل    نضيفها   أن   ميكن   إضافة   عن   نتكلم   آنا   إذا
 أن   بنا   يجدرف  ) 15املفتاح رقم (، لنتحقق بشرا   البشرية 
إىل   نستدرج   أن   ال ،  املعاصر   اإلنسان   حيتاجها   أساسيات   من   نبدأ 
 وعن   اجلسد   عن   املنفصلة   العقل   بعضلة   التفكري   طريقة   نفس 
 الكلى   الوجود   وعن الوعى  

 بد   فال   الفطرة   مرآز ىف      موقعه   اجلسد   حيتل   أن   أردنا   إذا
، جديدا   تربويا   منهجا   ننشئ   أن   علينا   أن   ندرك   أن   من لنا 

ىف   حموريا   دورا   للجسد نرسى    أن   خالله   من   نستطيع   إنشاء   ننشئه 
، اهللا إىل    والتوجه   باآلخر   والعالقة   واملعرفة   واحلوار   التعبري 
على   قادرا   معرفيا   حقال   اجلسد   يصبح   خالله   ومن   املنهج   وهبذا 
ىف   اجلسد   دور   عن   ناهيك ،  الوجود إىل    واإلضافة   الفطرة   إحياء 
 احلياة   منظومة ىف    احليوية   اإليقاعية   الدورية   املشارآة 
  ،  الكونية 

 الرتبوية   املمارسة   هذه   جنعل   آيف هنتدى    أن   وإىن آلمل
 إذ ،  فاجلسد   الروح   بني   الفجوة   تعرب   أن على    قادرة   العملية 
  . بينهما ،  احلادة   الثنائية   هذه   تتجاوز 

 أمثلة حمددة
  : إيضاحه   أردت   ما   اجتاه ىف    حمددة   أمثلة   تقدمي   وقت   جاء اآلن  

 أخاطب   وأنا   بصدده   أنا   ما علّى   خيفى   ال   أنه   بداية   أعرتف   
 أخاطب ،  احملدود   حجمها ىف    أحجمها   أن   أحاول الىت    العقل   بلغة 
إىل   أصل   أن   ألحاول ،  حبال   فطرة   ليس   هو   ما على    تربجمت   عقوال   هبا 
  املفهوم   هذا   أقدم   أن   صعب ،  نعم ،  آخر   مبنهج أخرى    لغة 
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 للغذاء   إال   جسده   يستعمل   يعد   مل   جمتمع ىف    يعيش   لقارئ
 والزينة   للعرض   وأحيانا ،  املغرتبة   واللذة   والتناسل   واإلخراج 
 بني سياسى    حوار ىف    أو   املالآمة   حلبات على    اآلخرين   وقتل 
  املفخخة   اإلرهاب   عربات و   السلطة   مسدسات 

   . احملاولة   من   مفر   ال   ولكن

 من   اجلسد   موقع   حتدد   أمثلة   ثالثة   بعرض   البداية   لتكن
  :  الكلي   والتناغم   النمو   وحرآة   الفكرية   واملنظومات   املعرفة 

 ،  املتاحة   العلمية   احلصيلة   من   األول   املثال   

 ، اريةاجل   العملية   املمارسة   من والثاىن  

    الرتاث   من ،  تفسريا   وليس ،  استلهاما   والثالث  

  علمى    منظور   من :  أوال

 بعض   وراثة   إقرار   بني   يتأرجح التطورى    والفكر   المارك   منذ
 تكاد   طفرات   خالل   من   إال   ذلك   واستحالة   املكتسبة   العادات 
ىف   الدخول   ودون ،  الحقة   قوانني   استمرارها   حيكم   عشوائية   تكون 
 املكتسبة   للعادات   ميكن   آيف   تفسري ىف    املشكلة   ظلت   فقد   تفاصيل 
 خالل   من   أساسا  ( الدماغ ىف  النيوروىن    الرتآيب   تغري   قد الىت  
 تغري   داثإح تعىن  الىت  ) Neural Plasticity  النريونية   املطاوعة 
 ملؤثرات   نتيجة   الدماغية   العصبية   اخلاليا   ترآيب ىف    دائم 
 سلوك   أن   آيف   حتدد الىت  ) Imprinting  البصم   وظاهرة  ( بيئية 
 بعد   بالوراثة   انتقل   أنه   يستتبع   مما ،  تعلم   دون   يظهر   النوع 
 أن   املخ   خاليا ىف    التغيري   هلذا   ميكن   آيف )..  للبقاء   اآُتسب   أن 
 األجيال إىل    االنتقال   عن   املسئولة   التناسلية   اخللية إىل    ينتقل 
 ؟ التالية 

 السلوك   بطبع   متت الىت    الربجمة   بأن   اإلعرتاف   من   البد   هنا
 من   االنتقال على    ةقادر هى  :  أساسا   املخ   خاليا على    بيولوجيا 
 نفس ىف    طبعت   قد هى    أو ،  التناسلية   اخلاليا إىل    املخ   خاليا 
' الطبع  ' يكون   أن   مينع الذى    ما   إذ ،  اخلاليا   سائر على    الوقت 
 التناسلية؟   اخلاليا   فيها   مبا   عامة؟   اجلسد   خاليا   آل ىف    مت   قد 
د عاد التقدم ىف علوم الوراثة واهلندسة الوراثية يسمحوق 

بقبول هذا املنظور الذى مل أشك ىف صحته يوما من واقع
 .املمارسة

 الدماغ   مثل املعىن    ويتمثل   ميثل   ترآيب   هو  - إذن  -  فاجلسد 
 تأثرا   للجسد النووى    الرتتيب   يتغري   ما   وبقدر ،  بآخر   أو   بشكل 
اخللوى   الرتآيب   يتغري   أن   ميكن ،  املخ   خاليا ىف    حدث الذى    بالتغري 
 ما   وهذا ،  اجلسد   خاليا ىف    دالة   جذرية   لتغريات   نتيجة الدماغى  
  .التاىل العملى    املثال ىف    الحظناه 

  إآلينيكى  عملى    مدخل   من :  ثانيا

 الفكر   فيها   يكون   وأمراض   مرض  - النفسيني   باءاألط   حنن  -  عندنا
 الضالل يسمى    ما   شكل ىف    وذلك   آله   الوجود   معه   جيمد   تصلبا   متصلبا 
  . املرضي   التصلب   بعض   وهذا ، القهرى   الوسواس   أو   الثابت 
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 عند   الثابتة   الفكرية   املنظومات   هذه   مثل   تغيري   ميكن   وال
 أن   إال   تفعل   ال الىت    العظيمة   باملهدئات   وال ،  باإلقناع   املريض 
  . الساآن   اهلمود   من   قشرة   حتت   ختفيها 

 الحظنا  العالجى   للمجتمع مستشفى  ىف  تنشيطى    عالج   حماولة وىف 
، العدو   أثناء اإليقاعى    والذآر ،  بالعدو  -  اجلسد   بتحريك   أنه 
، الرتابة   ورفض ،  والعرق الصْدمى،    واالقتحام ،  واهلرولة 
 أنه    حظنا ال  -) التنافسى   العوم   وليس  ( البحر ىف    والبلبطة 
 املنظومة   نتعتع   أن   نستطيع ،  الوسائل   هذه   بكل   اجلسد   بتحريك 
 آلية ىف    والتمثل   التناول ىف    أسهل   فتكون ،  الضاللية   الفكرية 
 أن   فرجحنا ،  جديدة   بسط   حرآة ىف    تذوب   إذ   املتناغمة   الوجود 
 خالل   من   فيه   جنحنا   قد الفكرى    احلوار   خالل   من   فيه   فشلنا   ما 
  ،  اجلسدية   والقلقلة   لتحريكا 

 خالل   من   املتجمد   الفكر   وخلخلة   حتريك إىل    آخر   مدخل   ومثة
 من   احلرمان   عالج يسمى    عالج   باستعمال   وذلك الوعى    حتريك 
 منطية   تعتعة   خالل   من   النوم   من   احلرمان   يعمل   حيث ،  النوم 
 بدرجة   يستجيب   باجلسد   فإذا ،  الدوائر   املغلق احليوى    اإليقاع 
الليلنهارى احليوى    اإليقاع  فاعلية  ستعادةبا   له   تسمح   آافية 

circadian rhythm  التعتعة   هذه   خالل   ومن ،  املفتوحة    حبرآيته 
  .الثابتة   الفكرية   املنظومة   تنفك ،  معا   الدماغية   اجلسدية 

 اجلسد   نشاهد   أن   العملية   التجربة   هذه   لنا   أتاحت   وقد
 يـقلـقـل   وهو   مث ،  الفكر   تصلب   احتواء ىف    يشارك   وهو 
 مرونة   أآثر   بطريقة   تنظيمه   يعاد   وهو   مث ،  الفكر   فيتعتــع 
 سواء   حد على    الدماغ   وخاليا   اجلسد   من   آل ىف  )  تصلبا   أقل (

    الرتاث ىف    قراءة   من :  ثالثا

واحلديث النبوى الشريف عن، 2007 نوفمرب 16أنظر يومية 
  الذى نسى مع أنه خلط اإلميان بلحمه ودمه صهيب

 اخلالصة

  : القول   خالصة 

 وبني   ينيالدين   املعتقدين   بني   شديدا   تشاهبا   مث   إن ) 1( 
حىت( املعقلنني ىف عالقتهم باجلسد وإصرارهم على هتميشه  املنهجيني 

 )دون قصد

 املعرفية   الوسائل   من   آثريا   أمهل   قد   الفريقني   آال   إن ) 2( 
 املنهج ىف    املسجونة   العقل )  عضلة  ( قشرة   تقوية   حلساب   الشاملة 
 األيام   هذه   اإلنسان   تكامل   ويهدد   يعيق   ما   وهو .  املغرتب الكمى  
    خاصة 

، بدء ذى    بادئ   معرفية   آوسيلة   اجلسد   توظيف   إعادة   إن ) 3( 
 قشرة   خالل   من   وليس   اجلسد   خالل   من للوعى    النظر   إعادة   وآذلك 
 الفطرة   مع   توافقا   آثرأ   تربية   عن   للبحث   يدفعنا   سوف   العقل 
  املعرفة و   البحث   مناهج ىف    أفاقا   لنا   يفتح   قد   آما ،  النقية 
  . حاال   حدودها   تصور   ميكن   ال 
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 حيرك   ميكن أن  "  اجلسد   إحياء "  أمسيه   أن   ميكن   ما   إن ) 5( 
 فةاملعر   أدوات   استيعاب على    قادرة   اجتاهات ىف    اإلبداع   مسرية 
   . اجلديدة 

 مبا   واملرتبطة   واملتزايدة   الوافرة   املعلومات   آل   إن ) 6( 
الكلى   الوجود   حول   تتمحور   مل   إذا  - املعلوماتية   الثورة يسمى  
 هتديدا   تصبح   سوف  - مرآزه   اجلسد   حيتل   حيث   لإلنسان الفطرى  
 . للتقدم   له   إضافة   وليست  ، باإلنقراض البشرى    للوجود 

 وبعد

  الذى يقول 15هل ميكن أن نعطى أحدا املفتاح 

، وباحلرآةتتعرف عليه (  تصاحل جسدكأن "  ) 15: (مفتاح 
 ) باجلنس، و بالعبادة و  بالرقص،

آيف باهللا علينا يصاحل هذا املتلقى الذى قد يصدقنا جسده
لذين يربوننا،وقد حلق بأجسادنا آل هذا التهميش من ا

 ويوجهوننا، ويعلموننا آال من ديننا، وعلومنا؟

أليس هذا مبثابة آتابة وصفة دواء باللغة الصينية ملن
 ترىب ىف آولومبيا ليصرفها من بنجالديش؟

اليس األسهل أن نتبع قانون اجلذب ونرآز ولو على عشرين
 ألف جنيه عالربآة؟ 

 حيتاج األمر إىل إيضاح أآثر، لكن املساحة والغرض احملدود-
ال يسمحان، فنكتفى بإضافة تذآرة أن الوعى هو حالة
بيولوجية معرفية معا، وهو إحاطة باجلسد والعقل ىف احتواء

د أو آليهما يقابلهماواحد، وأن جتمد الفكر أو جتمد اجلس
) احللم نومية– النوم يقظية -لليلينهارية(انغالق دورات 

إخل وحني تصبح دورات معلقة أوهلا ىف آخرها متاما تتجمد احلرآة
وأآثرها(رغم ظاهر الدوران، ىف حني أنه ىف احلاالت العادية 

تقوم هذه الدورات احليوية) آثريًا ىف احلالة املرنة واملبدعة
النمو واإلبداع، واملراد هنا الرتآيز على أن مجود اجلسدبدفع 

 .يقابل مجود الفكر يقابل انغالق دورات الوعى
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 :مقدمة لقراءة ىف آتاب

 أنواع العقول
 لوعىالطريق إىل فهم ا

 دانييل دينيت 

 متهيد

مصطفى فهمى.  الصديق د-ال أعرف ما الذى دعى املرتجم،
 أن  وهو من أبرع من ترجم العلوم إىل العربية، -إبراهيم

، الفرقلعقولتطور ا إىل أنواع العقوليغري العنوان من 
عندى ليس هينا، وقد سألته ىف الندوة الىت قمت فيها مبناقشة

مجعية الطب النفسى "2004الكتاب، والىت عـُـقدت ىف مارس 
، دار املقطم للصحة النفسية،"التطورى والعمل اجلماعى

 فقال ىل إن هذا املعىن سألته عن سبب تغيري العنوان،
 أقرب إىل تقبل ب، وأنههو الذى وصله من الكتا) التطور(

 ! القارئ العربي

 .ومل أوافق

العنوان باللغة اإلجنليزية شديد البساطة والوضوح، وال
تطورفما هو املربر أن أجعله   Kinds of mindsلبس فيه 

 ؟العقول

قد يتبني مغزى احتجاجى من األسئلة الىت سوف أطرحها على
 .القارئ قبل مناقشة الكتاب، وأثناء املناقشة

 :من هذه األسئلة 

 أن يكون- عزيزى القارئ–هل خطر على بالك من قبل  
 ؟أنواعهناك للعقول 

  فكيف تتخيل أن تكون ؟أنواعوهل لو آان للعقول  
 ؟) وليس بالضرورة تعريفك له(وما مفهومك عن العقل  
 ؟" وعى" عالقة مبا هو  وهل هلذا املفهوم 
  العقول؟تتطوروهل  

 "حنو فهم الوعى" لكتاب هو العنوان الفرعى لنفس ا
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 "وعى"حاول أن جتد بنفسك أسئلة تتعلق مبا حيضرك حني تسمع آلمة 

 .شكرا

 دعىن أعرفك باملؤلف اآلن 

 : قبل أن أعرفك عليه  - عزيزى القارئ-ولكن دعىن أسألك أيضا 

 ما رأيك ؟

" رى أنه األرجح بتأليف آتاب حيمل هذا االسم من ت
 :، هل يكون "أنواع العقول

 طبيبا نفسيا، •
 أم عامل نفس، •
 أم معاجلا نفسيا، •
  ىف األنثربولوجى أم أستاذا •
  ىف الفلسفة أم أستاذا •
   أم أستاذا أو طبيبا ىف املخ واألعصاب؟ •
 أم فيلسوفا •
أم أستاذا ىف التشريح أو الفسيولوجيا أو  •

 ولوجيااألنثرب
•  ......... 

 املؤلف هو أستاذ ىف الفلسفة

 صاحب آتاب-لعل هذا يذآرنا بكارل ياسربز
أعرق  General Psychopathologyالسيكوباثولوجيا العامة 

 الذى بدأ طبيبا نفسيا، مث - 1923آتاب ىف املوضوع منذ 
 انتهى أستاذا ىف الفلسفة

سفة هو أستاذ للفل- مؤلف الكتاب –دانييل دينيت 
ومل يكن أبدا طبيبا(حاليا قسم فلسفة العلوم ىف لندن 

 ).نفسيا أو له عالقة عملية إآلينيكية باملخ واألعصاب

وقد آان حماضرا مث أستاذا مساعدا ىف الفلسفة جامعة
 آاليفورنيا

  باعتبار آاتبه  هذا الكتاب -وقد استقبلُت ـ شخصيا 
 فيلسوفا صرفا

 )أنظربعد(ومحدت اهللا أنه شخصيا أقر بذلك 

  آل هذا التمهيد وهذه التساؤالت البادئة؟ ملاذا

 املوضوع- عزيزى القارئ–بصراحة ألنىن أخاف أن تستقبل 
 بغري ما هو؟

ن هناك نتصور أ عامة الناس، وآثري من املختصني،: حنن 
إال) يفىت فيها(موضوعات شديدة التخصص ال يصح أن يكتب فيها 

 ما ميس من قريب- على ما أعتقد–أهل االختصاص، ومن بينها 
 " العقولموضوع "أو بعيد 
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 أن آثريا من مرضاى يعرفون عن أقر بصراحة أنىن تبينت
أآثر بكثري مما) باجلمع وليس املفرد" (العقول"هذا املوضوع 

 . يعرفه املختصون

يقربنا من املوضوع املثار ىف هذه" العقول"جلمع إن هذا ا
وما(، "تعدد الذوات"اليومية منذ بدأت تقريبا عن 

وأخريا حبسب لغة العلم املعرىف" تعدد املنظومات"يوازيها من 
 وهى الكلمةmental states" تعدد حاالت العقل"العصىب 

لذاتحاالت ااملرادفة تقريبا ملا يسمى ىف التحليل التفاعالتى 
Ego states 

الكتاب ال يتصل هبذه القضية مباشرة إال من منظورى شخصيا
 آما سيأتى ىف العرض واملناقشة

 " أنا فيلسوف ولست عاملا"

ا بصريح قاهل من أهم ما وصلىن من الكاتب حىت طمأنىن أنه
 هذا آالمه باحلرف،"ولست عاملا أنا فيلسوف،"العبارة 

الواحد، أمهية هذه اجلملة عندى جعلتىن أقرأه على أنه
باملعىن(أنه ليس عاملا فيلسوف وليس أستاذ فلسفة، وقد فرحت 

 وإال آان اختنق مبنهج أعتقد أنه آان،)لذى نفاه غالباا
 :سيحول بينه وبني أن يثرينا بكل ما أثرانا به هكذا

 :ىف آخر سطورالكتاب عاد املؤلف يقول

وملا آان هذا الكتاب لفيلسوف، فإنه ينتهى ، ال"..
باإلجابات ، وإمنا ينتهى بُنسخ معدلة من األسئلة نفسها، وهى

 ".على نوع أفضل

 ما آنت أقوم به ىف املؤلف هنا يطمئنىن أيضا على أن 
 آان صوابا، لكنه يصيغه صياغةأحباثى، وإشراىف على األحباث

مصاغة"أرقى، بأن جيعل نفس األسئلة معلقة بال إجابة، ولكن 
 "معدلة على حنو أفضلبنسخ 

  اجلهل احلاسم ال توجد أجوبة حامسة إال آدليل على

حىت األسئلة الدينية حني نضع هلا أجوبة يقينية مغلقة، جنىن
 إىل ما بعدها، إىل هبا على سعى الوعى الفردى، بل واجلمعى،

 .وجه اهللا

يضيف املؤلف أيضا ىف هناية آتابه نتيجة أخرى إىل ما خرج
أو على األقل ، فإنه ميكننا وحنن"... اجلهد قائال به من خالل

ىف استكشافنا املتطور ألنواع العقول، أن نرى بعض املسارات
 "فنتبعها، وبعض الشراك فنتجنبها

 .هذا ىف ذاته جيد أيضا، حىت لو ظلت األسئلة معلقة بال إجابة

 :، والتمحك الديىن هبا"عقل"االستعمال الشعىب لكلمة 

 وآيف نستعملها على املستوىعقلا إىل آلمة إذا حنن نظرن
الشعىب، وعلى املستوى الديىن الرمسى التسطيحى، لوجدنا

  بعض ما علمنادينيتأنفسنا ىف حاجة إىل أن تعلم من 
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هو"... ىف احلديث العادى فيما بيننا نسمع هذه العبارة 
 ويقفل"بالعقل؟ : "فتأتى اإلجابةربنا عرفوه بإيه؟ 

 . النقاش على هذه البديهية

أن احلس الشعىب ال يقصد العقل الذى يعنيه العاملأعتقد 
النحرير الذى جيلس على مكتبه حيسب األمور باملنطق، وإمنا يقول

هوا حد شاف"احلس الشعىب هذه اإلجابة عادة تكملة حلوار سابق 
قاّلك   قال أمال ربنا عرفوه بإيه؟.....،ربنا؟ قال لك أله

 املمنطق السبىب اخلطى، احلس الشعىب ال يقصد العقل ،"بالعقل
 .لكنه ىف األغلب يقصد البديهة اليقظة، والوعى املتلقى

 .إننا ال نعرف ربنا بالعقل آما شاع عن ذلك عند العلماء واملناطقة

، حاول)حول اخلامسة عشر(ىف شباىب، وىف فرتة الشك الباآر 
أحد أصدقائى األآرب سنا أن يقنعىن بوجود اهللا سبحانه وتعاىل

، وأخذ يثبت ىل البداية وآيف ميكنعلم الكالمض مقوالت من بع
)على ما أذآر( إما بالدور أو بالتسلسل  أن تكون، وأهنا

لوال أن شيخا أميا طيباحىت آاد شكى ينقلب إىل نفى يقيىن، ..
آان يعمل خفريا حلظرية مواشينا، حني طرحت عليه أسئلىت نفسها

 أن اهللا سبحانه موجودبعد أن ختم صالة العشاء، راح يثبت ىل
)يقصد ربنا (يا إبىن دا هو نفسه" : واحد أحد، بان قال ىل

 ، عايز حاجة أآرت من آده؟"قل هو اهللا أحد"بيقول 

ساعتها هدأت سريرتى، وعرفت فعال أنىن ال أريد حاجة أآرت
، وشعرت آم ميكن أن جيىن علم مثل علم الكالم على"آده"من 

 يقة وجود اهللا سبحانه،حقيقة الوعى البسيط حبق

-16املمكن املستحيل واملستحيل املمكن، ىف يوميةحني عددت 
12-2007 linkأن عقلنا آنت أقصد:  أحملت إىل هذه املسألة 

ليس. فا وتلفيقااحلديث أعجز من أن يثبت وجود اهللا إال تعس
 لكن معىن هذا أن عقلنا البدائى هو األقدر على إثباته،

الذى يستوعب وجود اهللا سبحانه باملعىن احلقيقى احلاضر ىف
، ىف حلظة،عقولنا جمتمعة معا" أنواع"هى آل الداخل واخلارج، 

 حاجة  بال فلحظات، هلا أثر باق، قابلة للتجلى بيقني منري،
 .ملعىن الشائعإىل إثبات عقلى با

إىل مقولة" عقول"و " عقل"جيرنا هذا الغموض حول آلمة 
أخرى يفرح هبا آثري من املسلمني فرحا سطحيا سريعا، وآأهنم
حسموا موقع ديننا من هذه املسألة حني يعلنون ىف آل جمال

– وآثري منهم يضيف ،"إن اإلسالم هو دين العقل"ودون تردد 
، وهات يالذات هو دين العقلإن اإلسالم با -علنا أو سرا

استشهاد باآليات الىت وردت فيها آلمة العقل، ويعقلون،
ويتفكرون، يرددوهنا بعيدا عن سياقها أحيانا، ومستندين إىل
تفسريها املكتوب احملدود أحيانا أخرى، وآأهنم بذلك قد

 (!!) الدين احلق ألنه دين العقل اطمأنوا إىل أن ديننا هو

 أن املسألة مل- على أحسن الفروض–لطيبون لو علم هؤالء ا
 على األقل من منطلق–تعد هبذه البساطة، وأن ما يسمى عقال 

 شديدة  قد تراجع إىل مكانة-ما يستعملون من أجبدية 
  لرتاجعوا آثريا عن هذا احلماس، الذى أعتقد  التواضع، إذن
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 الذى يدفع فريقا آخر إىل ممارسة وترويج تلك أنه هو هو
 وآأن،"التفسري العلمى للقرآن"موهنا البدعة اخلطرة الىت يس

وبالتاىل) من وجهة نظرهم(املقدس األول هو ما يسمى العلم 
هو مقدس" العقل العلمى"فكل ما يقره ما ميكن أن يسمى 

 ومن مث إذا اتفق ،)دون التصريح بذلك أو الوعى به( أيضا
العقل(فهمهم أو تفسريهم للقرآن الكرمي مع هذا املقدس 

هلم ال(يثبت فهذا ) مع أنه ال يوجد شىء هبذا االسم -العلمى
- استغفر اهللا العظيم–  أن القرآن له نفس القدسية )شعوريا

نؤجل. ( حق السبق )للقرآن الكرمي(مث قد يضيفون فرحني بأن 
 )الدخول ىف مناقشة ذلك أآثر من ذلك

هبذه  إذا آان اهللا سبحانه وتعاىل ال ميكن إثبات وجوده
، طاملا حننأمسيناها العقلمن وسائلنا املعرفية الىت  اجلزئية

 ، فبم يـُثبت ؟"عقل واحد"نتحدث عن 

 رد غفرينا ال أريد أن أسارع بالرأى، ألنه منذ هداىن 
ال أحتاج أن أخوض ىف هذه املسألةالعجوز إىل اإلجابة، وأنا 

وتاريخ، لكن مع خربتى مؤخرا ىف قراءاتى للمتصوفة، باأللفاظ
 مث خماطرتىlink، التصوف الذى قدمنا منه بعض املقتطفات

إيهاب. هو د(بقراءة موازية مع إبن قس طبيب نفسى 
"النفرى"مواقف موالنا  بعض   جمتهدين ىف استلهام )اخلراط
linkعرفت من خالل هذا وذاك آيف أعيد صياغة مثل هذه 

 وهو خيتتم آتابه،دينيتاألسئلة بشكل يقرتب مما أشار إليه 
حيث يظل السؤال سؤاال أرقى، فيصبح قادرا على دفع أقوى،

ال: على، مما ميكن أن ميكننا وحنن نواصل الكدح والسعىوآدح أ
آما قال( إىل اإلثبات السطحى، ولكنه ميكن أن ميكننا من 

أن نرى بعض املسارات فنتبعها، وبعض"..... ) : دينيت
 ".الشراك فنتجنبها

 إذن ماذا؟

إذا آان هذا الكتاب ال يتحدث عن العقل باملعىن الذى
 عام،يستعمله احلس الشعىب ال

مث هو ال يتحدث عن العقل باملعىن الذى يستعمله املفسرون 
  ىف احملل املعجميون السائرون ثبوتا

باملعىن الذى يستعمله" العقل"مث هو ال يستعمله لفظ  
 أطباء املخ واألعصاب،

 وال أطباء علم نفس السلوك وما شابه، 

 وال أطباء الطب النفسى الكيميائى األحدث 

، مث جيمعها إىل"عقل"تعمل دينيت آلمة ، فبأى معىن يس 
 فيسمى آتابه أنواع العقول" أنواع"مث يصنفها إىل " عقول"

kinds of mindsبال لبس وال تردد؟  

 !ما ليس هو 

لقد بدأت ىف ندوة مناقشة هذا الكتاب بنفى ما قد
   وقد أضفت اآلن" (عقل"يتبادر إىل الذهن من جمرد ذآر آلمة 
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 :على الوجه التاىل) بندين اثنني

  ليس هو- هنا على األقل–قل الع

 ىف املعاجم" عقل" ما يرد ىف تعريف آلمة  هوليس .1

 القطب اآلخر الذى يقع على أقصى الطرفليس هو .2
 )العاطفة(> === < ) العقل(النقيض ملا يسمى عاطفة 

باملنطق( ما يستعمل ىف ما يصح وما ال يصح ليس هو .3
 )األرسطى مثال

 بعد حل مترين هندسة بتطبيق نظريات  ما نطمئن إليهليس هو. 4
 "وهو املطلوب إثباته"هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 

 ما نستعمله جاهزا وحنن نتحدث عن نتائج جتربةليس هو .5
 املرة تلو املرةعلمية ثبتت صحتها 

  ما يقابل ما يقوم به حاسوب مهما بلغت دقتهليس هو .6

ضفت هذه اجلملة بعد آلمث حترجت من هذا النفى القاطع، فأ
 هذا النفى هكذا

ما ليسبعد آل " فقط" أن تضيف آلمة - إن شئت -ميكنك أنت "
 : على الوجه التاىل - بعد التعديل –، فتصبح اجلمل املنفية هو

ىف" عقل"ما يرد ىف تعريف آلمة " فقط "ليس هو  .1
 املعاجم

فالقطب اآلخر الذى يقع على أقصى الطر" فقط "ليس هو .2
 )العاطفة(> === < ) العقل (  :النقيض ملا يسمى عاطفة 

 ما يستعمل ىف ما يصح وما ال يصح "فقط "ليس هو .3
 )باملنطق األرسطى مثال(
ما نطمئن إليه بعد حل مترين هندسة" فقط "ليس هو .4

وهو"بتطبيق نظريات هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 
 "املطلوب إثباته

 ما نستعمله جاهزا وحنن نتحدث عن "فقط "ليس هو .5
 نتائج جتربة علمية ثبتت صحتها املرة تلو املرة

ما يقابل ما يقوم به حاسوب مهما" فقط "ليس هو .6
 بلغت دقته
 العقل والوعى

ترجع إىل ما قبل اإلنسانالعقول الىت تكلم عنها الكتاب، 
-ا رمب–، ومن هنا "املخ أصال"، قبل ظهور ما يسمى بردح طويل

وما هو) من وجهة نظرالكاتب" (وعى"حدث الرتادف بني ما هو 
 من أهم األسباب الىت جعلتىن أحب هذا الكتاب إن". عقل"

 املوضوعى عن نظرية النشوء واالرتقاء دفاعهوآاتبه هو 
، جنبا إىل جنب مع شجاعته)وواالس (وأصل األنواع لداروين

سان إنسانا إال هبا،اإلنوهو يقتحم تلك املنطقة الىت ال يكون 
 الوعىأال وهى منطقة 

  فيما  معظم أعمال املؤلف الىت شدتىن إليه هى إجنازاته
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ومستقبل تطور اإلنسان) الدارويىن خاصة(يتعلق بالتطور 
املعرىف والبيولوجى، وأيضا إسهاماته ىف فحص مسألة عالقة

ما ال أتصور أن طبيبا نفسيا وآل ذلك هو  الوعى بالعقل،
 . ، دون أن يلم هباينبغى آما ينبغىميكن أن ميارس مهنته مبا 

 من  جاءا  وحدتى، جنبا إىل جنب مع تعرية جهلى، آسُر
 من أهم ما شغل حياتى طوال نصف قرن أن هذه املوضوعات هى

 على األقل

 ما احلكاية بالضبط؟

"الوعى "ّمهش األطباء النفسيون هذا املوضوع احملورىيف آ
 هكذا ؟ 

 بالرفعه السلوآيون من آل آتب علم النفس السلوآىآيف 
 ؟)  اإلرادة غالبا هو، وموضوع(تردد 

مل نعرف ماذاماذا يتبقى ىف اإلنسان لنتعرف عليه إذا 
 ة؟نعىن بالوعى، وآيف اإلراد

 منظومة، ة وجرأة عن ببساطدينيتىف هذا الكتاب، حتدث 
 ىف الرتآيب احليوى، هى اقرب ما تكون إىل الوعى ومنظومات،

 آما نعرفه عند اإلنسان، لكنه مل يشر حتديدا إىل ما نسميه
  ،"الوعى بالوعى"حاليا 

 بني ما هو وعى، وما هو عقل،– تقريبا –وقد رادف دينيت 
 )لعقلا( لوجود الوعى  وأشار إىل احتمال أن يكون إنكارنا

 .عند أسالفنا من األحياء هو أقرب إىل العمل الالأخالقى

 فكيف آان ذلك؟ -

 وماذا ترتب على ذلك؟ -

الىت قدمها حباالت العقل" أنواع العقول"وما عالقة  -
states of mindالىت قال هبا مؤخرا علم املعرفة العصىب 

cognitive neuroscience  وحباالت الذات  Ego states ؟ 

ومثة أسئلة أخرى قد ال حتتاج إىل مناقشة قبل الدخول ىف
 :جوهر موضوع الكتاب، مثل 

تطور العقول آما رأى(هل هو آتاب ىف التطور   .1
 ؟)املرتجم، أو تطور الوعى

رح أسئلة أآثر مما يعرضهل هو آتاب ىف الفلسفة يط  .2
- أمانة–إجابات؟ يقدم فروضا مثرية للجدل مث يعلق األمر 

 دون أن حيسمها؟

 هل هو آتاب يبحث ىف ماهية العالقة بني الوعى والعقل ؟ .3

هل هو آتاب ىف املنهج يقدم منهجا مساعدا حنن أحوج ما .4
 نكون إليه؟

ؤى، أمهيةهل ِلَمـا عرضه من آراء، وفروض، ونتائج، ور .5
عملية تطبيقية سواء ىف املمارسة اإلآلينيكية ؟ أو ىف

 العاديةاحلياة 
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نأمل أن نناقش هذه االحتماالت دون الوعد حبسم اإلجابة
 آما علمنا

 آما أرجو أن تكون هذه املقدمة قد–آل ما نرجوه 
، مهما تأخرتمسئولية السؤال هو أن نتحمل -نبهتنا إليه

، أو بإجابةإجابته دون إلغائه ابتداء، باالستغناء عنه
 ليست بلغته؟

هذا ما سوف حناوله ىف حلقات قادمة مل نعد قادرين على أن
 )مثل غريها من الوعود(حنددها بشكل حاسم 

 .قد اعتاد مثل ذلك) زائرنا(لكن أرجو أن يكون قارئنا 

 اجلميل  مثلنا الشعىب  ىف مصداقية- معى –وأن يثق  
 :يقول  الذى 

 "طولة العمر تبلغ األمل" 

-Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness    
Daniel C. Dennet 1996  املكتبة "الكتاب املرتجم صادر عن

  2003  القاهرة" األآادميية

على فكرة ، أنا أحببته جدا، ومل أقرأ له غري هذا - 
الكتاب، وإن آنت قد زرت موقعه ووجدته شديد الثراء،

 ومل أجد فرصة آافية لتغطيته

 وعندى تفرقة واضحة بني أستاذ الفلسفة والفيلسوف - 

حوار اجلمعة حول/ال أريد أن أشري إىل ما جاء ىف بريد  -
من"  وال آتريأنا واحد"هذه القضية، وما عرضناه ىف لعبة 

متطوعني أسوياء، وسوف نعرض حمتويات جممعة نوعيا هلذا
  حلصيلة الشهور األربعة منذ بدأت اليومية املوضوع وغريه

 ىف هناية هذا الشهر
-scientists I am a philosopher not a  

 آنت دائما أعتقد وأنا أقوم بأحباثى أو أشرف على-
زمالئى األصغر، أن البحث اجليد إْذ يبدأ بفرض حمدد يصبح
جديرا بالتقدير والثناء إذا انتهى بفروض أآثر وْعـدا،

أوسع رحابة، آنت أفضل ذلك دائما عن جمرد إثبات الفرضو
 أو نفيه،

 : من أهم أعمال الكاتب ىف هذين االني ما يلى -
 "معاودة املواجهة ملشكلة الوعى "العمل األول 

 أم ليس بعد؟" الوعى"ننجح ىف شرح ماهية هل استطعنا أن 

"Facing Backward on the problem of consciousness" 

Are we explaining consciousness yet? 

 Cognition 79 (2001) 221-237 

 :العمل الثاىن
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 أين أنا من صحوة داروين

In Darwin's Wake, Where mِ I ? 

APA Proceedings The American  Philosophical Association. 

عن الوعى أيضا وفلسفة) : آتابه األسبق (العمل الثالث
 القصدية

Selected PUBLICATIONS:  

Content and Consciousness, 1994 

Philosophy of Intentionality  

فهى حماضرة ىف) حول نشر هذا الكتاب(أما أحدث حماضراته 
 اليونسكو عن

  !اآتشاف من ميكن أن نكونه

“Discovering Who We Can Be” presented at UNESCO Milan, 
Italy, November 17, 2001 

 "علم األعصاب املعرىف" املؤلف رئيس حترير مشارك ىف دورية -
Cognitive Neuroscience  
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حزمة من مفاتيح( 2007-12-23يومية حني بدأت آتابة 
ال عن ثالثة أفكار، مل أآن أنوى أن أآتب إ")اآلخر"السر 

مفيدة، عثرت عليها انتزاعا من وسط هذه املوجات املتالحقة
من األحالم واألوهام الىت غمرتنا مؤخرا مع سريان البدعة

 : هى– مرة أخرى بلغة أخرى –، هذه األفكار "السر"املسماة 

أن يكون عندنا فعال ما نريدهالتنبيه إىل أننا ميكن : أوال
، وأن الوعى بذلك هو البدايةإليه  منتبهنياألن، ورمبا حنن غري

 .إىل ما ميكن أن يرتتب على هذا اإلقرار اإلجياىب من مزيد

،ليس سلبيا ىف مواجهة الكون والقدرأن وجودنا : ثانيًا
وأن لنا دور ىف حتريك أى منهما، وبرغم أننا ال نعرف متاما

ينناقوانني الكون والقدر إال أن مث تواصال ممكنا مفيدا ب
سواء آان(وبينهما قد يصل إىل درجة الوثوق من االستجابة، 

ذلك من منطلق دين صاٍف مل يتشوه، يؤآد العالقة املباشرة بني
 ).العبد وربه، أو من منطلق إبداعى أحدث، آلَّ حبسب منظومته

أن الوعى بإجيابيات الذات، وإجيابيات احلياة: ثالثا
ل الناعم، حيتاج ممارسةعموما، مبا يتجاوز التفاؤل الكسو

 الذى ينمى ما هو موجود، ومن مثَّاإلجياىب" احلمد"معىن 
االستزادة مما هو أآثر فائدة الستمرار احلياة زاخرة مبزيد من

 .النبض والثراء واألخذ والعطاء

بدت ىل هذه املفاتيح الثالثة الىت امسيتها: ىف البداية
ت أن املسألة هكذا قدآافية، إال أنىن وجد" األحجار الكرمية"

تكون من العمومية حبيث ال تستطيع أن تقف ىف مواجهة األلعاب
النارية والوعود الالمعة الىت يلّوح هبا أصحاب البدعة األوىل

فانطلقْت مىن تلك املفاتيح). السر بتاع الدوالرات والقصور(
،")اآلخر"حزمة من مفاتيح السر ( 2007-12-23يومية األربعني 

 .، قال ماذا؟ لتكون األمور أوضح وأسهل تطبيقا

)15(مث إىن فوجئت وأنا أآتب يومية أمس أن املفتاح رقم 
 أخذ آل تلك املساحة، فعدت إىل"التصاحل مع اجلسد"عن 

 بعض املقربني، فإذا ببعضاملفاتيح األربعني أقرأها على
  34املتابعني لفكرى يذّآروىن بالكتاب الذى انطلق مىن منذ 
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وهو حيتوى ألف حكمة وحكمة" حكمة اانني"عاما باسم 
لقد: ، وقال ىل أحدهم"العّدقبل "غري احلكمة املسماة ) 1001(

سبق أن فعلتها من قبل وهنيناك عن تفسريها وشرحها، مع أهنا
 .أعمق وأآثر إفادة، وال تقارن باألربعني مفتاحا اياهم

 ما العمل؟!! يا خرب

االجتاه التسويقى السائد سواء ىف بدعة السر تبعهم، أو ىف
جمةتدريبات التنمية البشرية، هو تسويق سريع سريع لرب

حىت.  للحصول على مكاسب ظاهرة حمددة، ُهْب3، 2، 1: ممكنة
مجعية الطب "2008ندوتنا العلمية القادمة، ندوة يناير 

دار املقطم للصحة". (النفسى التطورى والعمل اجلماعى
العالج العصىب" هى عن هاىن احلناوى. دويقدمها ) النفسية

 ".والتغذية العصبية املرجتعة

هذه الربامج اجلاهزة واملفيدة قد تقوم بدور إجياىب بال شك،
تسطيح ملا هو تشارك ىف نوع من االختزال وال– ىف رأىي –لكنها 

 )وأحيانا اإلميان(معرفة ووجدان وتفكري وإبداع، 

 ما العمل؟

 موقفى وحماوالتى ىف قراءة- ىف هذا السياق-تذآرت ايضًا
وتفسري واستلهام عمل شديد الرتآيز بالغ األصالة، حني قمت
مبحاولة قراءة بعض مواقف موالنا النّفرى وقد متَّ ذلك على

مواقف النّفرى بني االستلهام"اىب مستويني، صدرا ىف نفس آت
 "والتفسري

وليس " علم بالنفسهوامش ملا امسيته "جعلت اجلزء االول مبثابة 
 .علم نفس

أما اجلزء الثاىن فكان جهدًا مشرتآا مع ابن قس طبيب نفسى
 : ايهاب اخلراط، وآان استلهاما طليقا آالتاىل.هو د

 "موقف النّفرى " نورد النص،-
 ايهاب اخلراط. ءة االبن د مث بعده قرا-
  مث قراءتى للنص، وعلى قراءته للنّص-
 ")قول"على " قول" على"بقول"شئ اشبه (

تعلمت من هذه التجربة، ومقارنة املستويني ببعضهما
 .التفسري واالستلهامالبعض، تعلمت الفرق الواضح بني 

 :ويظل التحدى قائما
ا هى،آيف نقرأها لنغوص فيها مبا هى مل: هذه النصوص

 بديال عن أن نفسرها باجتهادات قد تفسد نبضها؟ 

 هل نكتفى بأن نستقبلها ونرى آثارها فينا، دون تفسري؟ 

وأحيانا" استلهاما"أم نقامر مبا أمسيته أحيانا 
 ".إبداعًا على إبداع"

وجدت ىف مقدمة آتاىب عن النّفرى حماولة لتحديد مستويات
 ففضلت أن أوردها ) بشرىمبا ىف ذلك النص ال(لقراءة أى نص 
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هنا أمال ىف نقاش، قبل أن أختذ موقفا هنائيا بشأن املفاتيح
حزمة من مفاتيح السر(2007-12-23 يومية األربعني اياها

وفيما" حكمة اانني" أو الطلقات األلف واثنيتني ")اآلخر"
 :يلى املقتطف

     بني التفسري واالستلهام"النص"منهج قراءة : أوال

  آيف نقرأ نّصا ما؟

 ما هو النّص؟ ومن هو قارئ النّص؟: وقبل ذلك

اثل ىف أفق الوعى، فتستثريالنص هو آل منظومة تتم
أو اجلدل، أو الفهم، أو احلوار، أو اإلضافة، أو التكملة،

 .، أو آل ذلك جمتمعاالتفرع اخلّالق، أو التكامل

وقارئ النص هو من تفّتح وعيه للُمـدَرك املتاح ليعيد
تشكيله مبا أمكن، وهذا موقف ال يشِرتط القراءة والكتابة،

 .اليقظةبقدر ما يشرتط الدراية و

حيتاج ىف قراءته إىل ما حيتاجه أى" نص" اإلنسان هو نفسه -
 .نص

،"آخر"هو نص : بالنسبة ىل) آل إنسان آخر"(آخر" آل -
 ."آخر"خمتلف عن أى نص 

 املريض النفسى هو نص أآثر تعريا، وأآثر حتديا، وهو-
"الفتة"حيتاج إىل قراءة، أآثر منه اضطراب حيتاج إيل" نص"
 .)...تشخيص(

 :مستويات حمتملة لقراءة النص

، حىت الطريق إىل"اآلخرـ اإلنسان"مبا ىف ذلك (إن أى نص 
ميكن أن يتناوله الوعى بوسائل) النص اإلهلي مفتوح النهاية

 :آثرية، على مستويات متعددة، نورد بعضها فيما يلي

 .التسليم لظاهرالنص من فرط حضوره اجلاهز والكامل )1
يرتتب على.  النص مبثابة مؤسسة سلطويةىف هذه احلالة يكون

ذلك تسليم ختتلط فيه الطاعة باخلوف بالتشّكل ملا يلوح
 .منه دون مواجهته

حىت (ترمجته آله أو بعضه إىل لغة املعاجم اجلامدة )2
 ) التحنيط أحيانا

 .مع احتمال االستعانة بالتاريخ املشكوك ىف مصداقيته عادة
 . رى ال ينتمى إليها أصالترمجته إىل لغة منظومة أخ) 3

:مثل احملاوالت األحدث واألآثر تسطيحا الىت جترى حتت اسم
 .للقرآن الكرمي!!) أو الرقمى(التفسري العلمى 

  إنكاره أو إمهاله جزئيا أو آليا) 4
 .)عجزا عن فهمه، ورمبا هربا من تلّقى رسالته ، أو قبول حتّديه(
ن آلها، أو ُيحبسإدراآه على مستويات متعددة ، ُتعَل) 5

اجتاه. ( خوفا من سوء تأويل العامة دون الصفوةبعُضها
 )آثري من املتصوفة
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استعماله بظاهر شكله آرمز عياىن، له مفعوله) 6
 ، األسطورى اخلاص

 .مـثل التّربك به بغض النظر عما يقوله مضمونه

 : نتوقف هنا لنقول

  إن ذلك وغريه قد يتم على مستوى الشعور أو الالشعور-

 :  تقولمثة احتماالت وأن

قد) واملقدسة( إن بعض ما وَصَلَنا من النصوص اخلالدة -
وصلنا من خالل تفسريات وتأويالت وقراءات تناولت األصول حسب
املتاح ىف مرحلة تارخيية بذاهتا، وهذه التفسريات عادة ما

ىف  تستعمل لغة معّينة ىف أرضية معرفية حمكومة باُملتاح هلا
ها ظروفها مجودا، وسلطة، ووصاية،حلظة تارخيية بذاهتا، حتكم

 .ورقابة، وغريها

 قد ينجو النص من وصاية هذه التفسريات فتظل أصوله-
النقية متاحة معطاء جنبا إىل جنب مع اجتهادات تفسريه

 .املختلفة

 ىف ثنايا- إذا غمرته التفسريات– وقد خيتفى النص -
 تفسريه، 

ري منه ىف ذاته، أو قد حيل التفسري حمله، فتحرمنا التفاس-
 لذاته، وبالتاىل حترمنا من استعادة احلوار معه الستلهامه 

 :نصوص خالدة متجددة معًا

على أن مثة نصوصا، ليست مقدسة بالضرورة، تثبت جدارهتا
وفائدهتا للبشر واحلياة دون أن يستطيع الوعى البشرى ىف

من تطوره أن يلّم مبستوياهتا املتعددة ىف) أو مراحل(مرحلة 
آهنا، فهى تبدو غامضة أحيانا، ومتناقضة أحيانا، وبعيدة
أحيانا، لكنها تبقى واعدة، متجددة، وآأهنا تنتظر، أو

 .تتحدى

لعل السبب الذى يفسر هذا العطاء املتجدد هو قدرة هذه
النصوص على خماطبة أآثر من مستوى من الوعى دون أن نعرف

 .أى مستوى هو الذى حيتاجها، ىف وقت بذاته

 .وتتجدد اإلحياءات مع تغّير مستوى الوعى املتلقي

وقد تصل أصالة نص ما إىل ما يبدو وآأنه خلود دائم
ويعترب خلود مثل هذه النصوص دعوة ضمنية للعودة. العطاء

إليها، وإعادة قراءهتا، واستلهامها، مبا يستجد لإلنسان من
ٍتأدوات ولغات باستمرار، ومبا يتحرك فيه ومعه من مستويا

 .للوعى متجددة ومتضفرة ومتفرعة

.تتميز هذه النصوص عادة بأن عطاءها ليس له زمان حمدد
فنحن نكتشف فيها آيف أهنا قد تتناول املشاآل احلاضرة، بل
 وأحيانا املستقبلية وآأهنا تعيش بيننا اآلن، مث غدًا، مع أن 
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وهذا ال يعىن قدرة. عمرها قد يصل إىل مئات، أو آالف، السنني
ة خاصة، وإمنا هو يشري إىل عمق ماتنبؤية خارقة، أو معجز

وصل إليه مثل هذا النص من طبقات الوعى األساسية الىت تشكل
 .الكيان البشرى، فتتجلى متجددة، مع تغّير الزمان واللغة

إن خلود النص ال يرتبط بقدراته التنبؤية بقدر ما
يرتبط بعمق غوصه إىل جوهر الوجود الذى ال يتغّير، وإن جتددت

 . وتنّوعت لغاتـهتشكيالته

من منظور نفعى حبت، ال بد أن ملثل هذه النصوص فائدة
للمتلقني عرب التاريخ، وإال فكيف بقيت هكذا حىت اآلن على

 الرغم من آل شيء؟

 :نقاء وعناد الوعى البشرى الناقد

وسط الفيضانات اهلائلة من الوصاية واإلحاطة واملالحقة
لبشرى قادرا علىبقشور املعلومات، يظل نقاء الوعى ا

معاودة استلهام مثل هذه النصوص اخلالدة، دينية آانت أم
 .غري ذلك

وُيحسب للوعى البشرى اجلماعى، على الرغم من آل ما حلقه،
أنه ظل حيافظ على النصوص املقدسة، وعلى أداء الشعائر
الدينية، ضد آل حماوالت الشرح واالختزال واإلنكار، بل ضد آل

 .، والـعـقلنة، واَملْنَطَقةحماوالت العلمنة

 :إن حماوالت العودة املتكررة إىل نصوص بذاهتا تؤآد أمرين

هو أن القراءات األوىل ، مهما بلغ اجتهادها،: األول
 .ليست آافية

هو أن مثة حاجة إىل إعادة النظر ىف املنهج: الثاىن
 .باستمرار

ةلسنا هنا ىف جمال احلديث عن بعض ما حلق بالنصوص املقدس
من تشويه وامتهان حني عوملت مبناهج حديثة ال تصلح هلا حىت لو

، أو عقالنية، أو ما شئت من"عقلية"، أو "علمية"ّمسيت 
 .مسميات

 الذى نطرحه هنا ال يقرتب من جزئيات النصمنهج االستلهام
جاهزة مسبقا، قوالب) لغوية أو علمية(ليحـشرها ىف قوالب 

ُ تعّد ملفردات مثل هذه ال نصوص أصال، وال مبـقدورها أنمل
 .تستوعب مضموهنا

، وذلك بالتعامل مع النصيقوم االستلهام بتجاوز التفسري
القادر الواعد املفيد آوْحى متجدد، باعتبار أن رسالة النص
اخلالد مبستوياهتا املختلفة قادرة على حتريك ما يقابلها ىف

انتهى(.املتلقى، ىف أحواله املختلفة، وأزمانه املختلفة
 )املقتطف

 وبعـد

 للفرق بني التفسري واالستلهام قدأحسب أن هذا التوضيح 
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يكون الزما حني تبدأ هذه اليومية ىف حتديث قراءتى لبعض
 .مواقف موالنا النفرى

أجدىن األن مطالبًا بأن أجيب على أسئلة حمددة متعلقة هبذا
 :أن يعينىن ىف ذلك) الزائر(الشأن، راجيا القارئ 

هج النقدى الذى اقرأ به هل هذا االستلهام هو املن-
 حمفوظ؟: أحالم فرتة النقاهة

أفسرها مبا" األربعني ملفاتيح السر" هل ميكن أن أرجع -
 يقرهبا من اإلفادة العامة؟

)زائد واحد( هل افعل مثل ذلك مع األلف حكمة وحكمة -
 الىت أطلقتها ىف حكمة اجملانني؟

ت مىنالىت صدر) االستلهام( هل أعود للقراءة الثانية -
 على بعض نصوص النفرى أزيدها إيضاحا لتزيد فائدة؟

 بصراحة لست أدرى

وىف نفس الوقت البد أن أعرتف ان هذه اليومية الىت سوف
تتم األربعة أشهر بعد أيام، هى الىت جعلت هذه األسئلة تقفز

 .من جديد

فما بالك عندما نفتح املنتدى ىف الشبكة العربية بفضل
 مجال ترك؟. االبن د
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27I12I2007א

 אמא:−118

 )20(، احللم )19(واحللم 

 ) 19(احللم 

انبهرت بالشقة اجلديدة بعد تسلمها، ففحصت آل موضع
بنظراتى، امتألت جواحنى بالسعادة وقلت لنفسى من اآلن حيق ىل

 .ة وعلى أن أسعى إليها دون تأخريأن اشغل وظيف

وذهبت اىل السوق، املكان واسع املساحة، مسور بسور من
البناء املتني، واظهرت اوراق ملكية الشقة فسمحوا ىل

 .بالدخول

املكان مكتظ باخللق، حملت وجوها احببتها آثريا ولكنهن
مجيعا آن متأبطات اذرع رجاهلن، وذهبت اىل النافذة املقصودة

 أوراقى وىف مقدمتها أوراق ملكية الشقة اجلديدة،وقدمت
ال توجد اآلن وظائف خالية،: "وفحصها الرجل وسجلها وقال ىل

 ".وسوف نتصل بك، ىف الوقت املناسب

شعرت خبيبة أمل وشعرت بأنىن سأنتظر طويال ورجعت خمرتقا
اجلموع ومتأمال بعجلة الوجوه اجلميلة الىت احببتها ىف املاضى،

 الشقة وحدى، وىف الطريق مسعت رجال يقول بصوت جهريولبثت ىف
األوىل أن.. ال معىن ألن ميلك شخص شقة دون ان يشغل وظيفة"

وآأنه".. يرتآها لغريه فيمن حيظون بفرص أآثر لشغل وظيفة
 .يعنيىن بقوله، وما دامت الفكرة وجدت فقد تتحول إىل واقع

 بعني قلقةوساورىن الشك واهلم، وانتظرت ما خيبئه الغد
 . مؤرقة

**** 

 القراءة

 ،"الذات "–" احلرآة "–" اُهلوية "–" املكان"

 هذه الرباعية املفتوحة هى من أهم ما يشكل لوحات هذه
 .اإلبداع حىت اآلن/األحالم

 قد  بدت مبثابة بداية االعرتاف بأنه [1]1 الشقة هنا 
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مت، بأنه قد "تواجد"، بأنه قد ُأِفسَح له مكان ىف هذه الدنيا
، ومن َثمَّ فليبدأ الرحلة إىل العاملاالعرتاف له بوجوده

 .اخلارجى

حبيس الشقة مهما" السعيد"ال ميكن أن يظل هذا الوجود 
آانت مجيلة، عليه أن ينطلق من هذه البداية الطيبة املرّحَبْة

إىل الناس، مازال االعرتاف صادقا مرحبا حىت خارج! إىل العامل
 فيه ممكنةفاحلرآة) واسع املساحةالسوق املكان (الشقة 

وطليقة، وىف نفس الوقت آليات الدفاعات جاهزة وقادرة
 [2]2) السوق مسّور بسوٍر متني(

،"العالقة باآلخر"ُسِمح له بالدخول ليبدأ رحلة 
الىت بدأت بقدر آخر من السماح آاد يكمل ما" باآلخرين"

 .بلغه من شقته اجلميلة

،"لكّنهن: "ىفىف مجلة واحدة، مع االنتباه إىل الضمري املتصل 
، ميكن أن ننتبه إىل أن الوجوه الىت أحبها آثريا آانت"أهنن"و

، فكلمشغوالت بغريه، مل تنتبه إحداهن إليه أصًال ألخريات
 .واحدة متأبطة ذراع رجلها

، حىتُيسمح لك بالدخول، وال أن "توجد"ال يكفى أن 
)وظيفة(احلياة  ىف ما بدوٍر، تقوم ُتِنْجز": تفعل": "تكون"

 .يؤآد وجودك

تتأبط ذراعك " أخرى"مثة إشارة هنا تشري إىل آيف أنه لو وجدت 
فإنه ميكن أن ُيعرتف بك من جديد، األخرى تبدأ من األم ىف اخلارج، 
لتتكرر باستمرار، إىل ما يؤآد الوجود جمددا، ومن َثمَّ تستطيع أنت 

 ).الوظيفة(الواعد " دورك"أن تستمر، وأنت تقوم بـ 

 :  إىل السؤال األشهرهنا نرجع

 ؟"فنوجد" "نفعل"هل حنن 

،نوجد فنأخذ الفرصة أن نفعل فيتحقق وجودنا أم أننا 
 ففرصة أخرى، وهكذا؟

 واجهنا احللم هنا بأن االعرتاف هبذا الوجود البْدئى مهما
آان مرحَّبا به، ميكن أن يصبح بال قيمة إذا مل يؤدِّ إىل فعٍل

 .احبةمع رفيقٍة مص) وظيفة(بّناء، 

الشقة(إّذن من يتصور مّنا أن جمرد االعرتاف بوجوده 
ألن، هو مربر آاف )اجلميلة، والسماح له بالدخول إىل السوق

، هو خمدوع، ومن َثمَّ هو مهدد بالطرد من"دوره"يكون له 
،عاجزا عن التواصل أو حمروما منهالوجود، ما ظل وحيدا، 

 مجيلة أحّبها ىفوال يبقى له إال التأمل ىف ذآريات وجوه
 ).ولبثُت ىف الشقة وحدى(املاضى، فقط، فريتد إىل وحدته 

 ".الفعل"، وِمْن َثمَّ التواصل هو الوجودإن الذى يؤآد 

الواحد مّنأ بعد اإلقرار املبدئى حني جيد من" وجود"يتحرك 
 )دور. (تتأبط ذراعه، مث يعثر على وظيفة
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، فإن ممارسة)الشقة(وحىت لو مل ُيعرتف ابتداء بوجوده 
دوره الفاعل ىف: طا ذراع من حيب إىل الوظيفةمتأب(الفعل 
 .هو السبيل أن يوجد وهو خيلِّق هويته بتجّدد متصل) احلياة

 وبعد

لإلقرار"ال معىن فإذا آان احللم قد نبه مباشرة إال أنه 
،بالوجود دون فرصة الفعل ىف حضور آخر، أو عْبر حضور آخر

أن ينسحب أومن ال جيد له دور، فعليه فإنه قد أآد أيضا أن 
)18أنظر هناية حلم  (يقبل أن ُيسحب منه االعرتاف بوجوده

  )18، حلم 17حلم  (2007-12-20يومية 

**** 

 )20(احللم 

ونظرنا. خرجنا باحثني عن مكان طيب منضى فيه بعض الوقت
ورأيت على ضوء املصباح رجال.  اهلالل مث تبادلنا النظرإىل

 ارسل عمودا ال مثيل لطوله حنو اهلاللمل تر العني مثلهعمالقا 
وراح حبرآة ماهرة يفرد طيات نوره حىت استوى. حىت بلغ طرفه

انه مل حيدث مثلبدرا ومسعنا اصوات هتليل فهللنا معها وقلت 
نساب النور على الكون رفعىن فصدقت على قوىل، واهذا من قبل

"القارب يدعوننا"فقلت " ليلة قمرية"على سطح املاء فهتفت 
رايداك والنىب"ورآبنا وحنن ىف غاية السرور، وغىن املالح 

، واسكرنا الفرح فاقرتحت ان نسبح حول القارب"رايداك
وخلعنا مالبسنا ووثبنا اىل املاء وسبحنا وحنن ىف غاية

..مر تراجع فجاة اىل اهلالل واختفى اهلاللاالمتنان ولكن الق
، ولكنىن شعرت بانهمل نعرف مثله من قبلانزعجنا انزعاجا 

جيب مراجعة املوقف مبا يتطلبه من جدية فقلت وحنن غارقان ىف
؟"وإذا ضللنا الطريق"فقالت " لنسبح حنو القارب"الظالم 

نيسنكون عاري: "نستطيع ان نسبح حىت الشاطئ فقالت: "فقلت
 .فليؤجل التفكري ىف ذلك: فقلت" على الشاطئ

 )اخلط حتت بعض العبارات ليس ىف األصل(

**** 

 القراءة

احلرآة هنا متتد إىل حوار فاعل بني االنسان والكون، يتكرر
إىل" البداية"االقرار بالدهشة والتنبيه للغرابة منذ 

 وفرد طيات النور،"مل تر العني مثله"العمالق : النهاية
 وحىت االنزعاج من"مل حيدث قبل هذا من قبل"شكيل الكون لت

انزعجنا انزعاجًا مل (يعرف مثله من قبلتقلب األحوال مل 
 )...نعرف مثله من قبل

هذا حلم به تقرير مباشر حلجم الدهشة ألحداث اخلارج
 .والداخل معًا، وهو يستأهل ذلك

شارعاملكان يتداخل بعضه ىف بعضه، ليس فقط بني النهر وال
 إىل السماء،" سطح املاء"على /ولكن من عمٍق مَا إىل) 18مثل حلم (
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الذى يرفع هنا هو النور الذى انساب من معجزة فرد
 .طيات عمود النور لينقلب اهلالل بدرا بفعل االنسان ىف الكون

هكذا بدت ىل أن مثة تذآرة لكى يستعيد اإلنسان دوره ىف
 قراءة2007-12-26انظر يومية الثالثاء (احلوار مع الكون 

وصلىن أن مثة حماولة إلظهار آيف) بني التفسري واالستلهام: نصال
ميكن أن يتصاحل اإلنسان مع الكون فاعًال، مث تتأآد املسألة من
خالل أهنا ليست إرادة تْعملق، بل رغبة طيبة، ىف جوٍّ ظائط

 "رايداك والنىب رايداك"

 َفَرحٌة نشطة، وسباحٌة واثقة،

 ليست ثابتة وال مطلقة،لكن الدورة دوارة، فهذه القدرة
وهى قدرة مؤقته إما بطبيعتها وإما بقانون االيقاع احليوى

 ونبض النوم واليقظة،) دورات النور والظالم(

 الظالم هنا ليس نقيض النور، وإمنا هو يبدو الوجه اآلخر
له مكمال للدورة، ذلك أن الثقة ىف النُجاة وتغيري االجتاه

 مازالت واردة وواعدة

م رمبا يكون هو إطار احللم الذى حيدث أثناؤهالظال (
 ).النشاط الدورى ىف االيقاع احليوى

ىف احللم نتعرى، لكن مع االحتفاظ بالقدرة على إعادة
 .التنظيم

فهو( التهديد املرعب أن ميتد هذا التعرى إىل اليقظة 
 ).اجلنون

 .لكنه احتمال بعيد

 حىت لو حدث، فإن له تناول مناسب،

 ".التفكري ىف ذلكفلُيؤجل "

 

 

 

 ىف الدراسة الطولية، أمل أن تتاح الفرصة-] 1[
املتنوع ىف عدد متواتر من األحالم، " الشقة"ملراجعة حضور 

 .ودالالت احلرآة منها وإليها وحوهلا

 mental حيسب الناس أن الدفاعات النفسية -] 2 [
mechanisms)  هى) اخل... الكبت واالسقاط والتربير

 يستعملها إال العصابني، مع أهنا أساس متنيآليات ال
حلماية الذات من إغارات الداخل واخلارج، شريطة أن
–تكون مرنة وقابلة إلعادة التشكيل والرتاجع تدرجييا 

 . لصاحل آليات النضج والتكامل–عادة مع آل نوبة منو 
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I12I2007>28א

 אא−119

 : مقدمة

وآل عام وحنن، (2008أول يناير : بعد ثالثة أيام
الشبكة"سوف تفتتح ) والعامل خبري، ما أمكن ذلك، وأآثر

"العربية للعلوم النفسية
/com.arabpsynet.www://http   اإلنسان"دى منتما هو

آاتب هذه السطور،" العبد هللا" ملناقشة فكر ،"والتطور
مجال ترك، انطالقا من هذه النشرة. بفضل اإلبن د

اليومية الىت سوف تبلغ من العمر حينذاك أربعة أشهر
 نشرة مل تنقطع يومًا، وإن122 يوما بـ122بالتمام، 

َل أى موضوع تقريبًا  !.آانت قد تشعبت دون أن تكِم

 ل شئ يكتمل؟وه

ال أريد أن أعيد آيف بدأت هذه النشرة، وال تاريخ جملة
مجعية الطب، وال أصل فكرة )2001-1980(اإلنسان والتطور

الىت و1979النفسى التطورى والعمل اجلماعى الىت أنشئت سنة 
يكاد يقتصر نشاطها منذ ذلك احلني وحىت اآلن، على إصدار جملة

، وعقد الندوة الثقافية الشهرية منذ"اإلنسان والتطور"
 مث الندوة العلمية الشهرية1973قبل إنشاء اجلمعية سنة 

مث صدور هذه النشرة من أول) تقريبا(، 1980منذ سنة 
 العربية للعلومسبتمرب، وأخريا وليس آخرا فضل هذه الشبكة

 .النفسية واإلبن مجال ترك على هذه اخلطوة األخرية

-هذه هى خلفية هذا املنتدى الذى يظهر ىف وقت آدت أزعم 
 . أنىن أسّلم األرقام–آاذبا 

 ولست متأآدًاForumأنا ال أعرف حتديدا ماذا يعىن منتدى 
 . إن آان سوف حيل حمل حوار بريد يوم اجلمعة أم ال

 بتقدمي فكر- مع بدئه– هو أنىن أصبحت ملزما الذى أعرفه
 ومازال–متواضعا هنا الطب النفسى التطورى الذى ظهر 

 قبل أن يظهر ما يوازيه ىف أماآن أخرى ىف العامل، وآل-آذلك
ما استطعت أن أحصل عليه حاليا هو آتاب متواضع عن علم

 .  والطب النفسى التطورىالنفسى التطورى
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الفكر التطورى يثري حساسية خاصة ىف الفهم التقليدى
للتطور وعالقته بالفكر الديىن الرمسى، وأنا أتصور أن

وهذه) الطب النفسى التطورى والعمل اجلماعى(عيتنا هذه مج
وهذه النشرة اليومية أخريا، مع) االنسان والتطور(اجمللة 

انتمائها للتطور آمبدأ أساسى هلا خلفية ثقافية أساسية هى
وليستالشرقية عامة : وأآاد أقول (ثقافتنا العربية

اللغة وهى أيضا معجونة جبوهر عطر) البدعة الشرقأوسطية
 .  حتديدا العربية

إنه بالرغم من أن التطور يوحدنا حنن البشر ليس فقط
شعوبا وأديانا من حيث اجلذور، إذ يرجعنا إىل أصل واحد، إال
أننا مل نستثمر منظوماته وعطائه ىف السعى ألن نتوحد مستقبال

، مع أن هذا وارد بشكلأجناسا وأديانا آبشر إىل مصري واحد
ال جمال لتفصيله اآلن، وإن آنت أستشعره ىف عمقأو بآخر مما 

دون إمكانية" االنسان والتطور"ما حياوله هذا الفكر، فكر 
 .حتديد أية تفاصيل حاًال

إن هدف جتمع البشر وتضافر جهودهم ليكونوا ما خلقوا
 ال يعىن– مما ال نعرف له تفصيال –به، حىت حيققوا ما خلقوا له 
أو اإلثنية أو العرقية أوإغفال الفروق الثقافية 

بل إنه قد يعىن تعميق هذه الفروق لصاحل التضفرالفردية، 
 . بالضرورة- اآلن–الضام إىل غائية موحدة ليست حمددة املعامل 

مفهوم التطور إذ يبدأ من توحيد األصل إمنا يتأآد
 .ويتقدم حنو توحيد املصري

وقعهال يتم ذلك إال بأن يبدأ آل منا من أصالة وعمق م
 .إلينا: وثقافته، مث مساحه وحرآته، الضامة إليه

 وبعد

ال أستطيع أن أجزم اآلن وال حىت أن أتصور إىل أين، وال إىل مىت
مجال ترك،. ستتواصل هذه اجلهود، ولكن ما حّذرت منه اإلبن د

ونفسى، هو أن تبدأ املسألة وتنتهى عند جهد فرد مثله هناك،
 .ن العمل اجلماعى املؤسَِّسى املمتدأو مثلى هنا، نتيجة عجزنا ع

 إحلقونا يرمحكم اهللا، ويغفر لنا ولكم، وينفع بنا وبكم

 وآل عام وانتم خبري

أال حيل حمله،"حوار اجلمعة الذى آمل /واآلن، هيا إىل بريد
 .قريبا" حوار املنتدى

 أو ِلَيّحل،

 إيش عرفىن ما األفضل؟

 بديع اإلضافة باإلبن يقظ التلقى،– رمبا آالعادة –نبدأ 
 : أسامة عرفة. د

، أنت أول من أبلغىن خرب هذا املنتدى قبل أنأهال أسامة
 أفتح بريدى ألجد اخلرب من اإلبن مجال،
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فما رأيك يا أسامة ىف هذه املقدمة، ولكن دعنا نسمع منك
 .أوال ما أرسلت قبل هذه املقدمة

 )2007-12-19(يومية ) 18(، )17(احللم : أسامة عرفة. د
قراءةفرتة النقاهة يبدو أن َمْنَحى  ىف منهج تناولكم ألحالم

..أمرا ما  ، لكىن استشعرتالداخل يأخذ املساحة األآرب
وهو إيقاع التكرار مما جعلىن أتساءل هل هذه التكرارية

البداع؟ أى أهناجزء من إيقاع عملية ا إن صح حدسى هى
-folding) أشبه ما تكون بطور البسط قبل القبض؟

unfolding ) أم أهنا ىف هذه املرحلة آانت نوعًا من
 قد يأتى أو ال يأتى ما يليها؟؟ التوقف و احلرآة ىف احملل،

 : حييى. د
ال أظن ابتداء أن أى توقف أو حرآة ىف احملل هو مطروح بأى

 .صورة وبأية درجة

ت متأآدا يا أسامة إن آنت تعىن إيقاع األحالممث إىن لس
سواء آان هذا أم: عموما؟ )نقدها(ذاهتا، أو ىف قراءهتا 

 من حيث املبدأ بالنسبة ذاك فأنا أرى أن عندك حقا،
لإليقاع، وليس للتكرار أو احلرآة ىف احملل، جبد يا أسامة

وقد آتبتهما) 20، 19(عندك حق، ولو قرأت ِحّلَمْى أمس، 
ل وصول رسالتك، لتأآد لك أن مالحظتك ىف حملها فعال،قب

فقط أذّآرك أهنا ليست أحالما، لكنها إبداع صْرف، إبداع
يستمد مادته من بعض حمتويات األحالم الىت حيلمها املبدع

 . حمفوظ، أو يتصور أنه حيلمها

 فهذا - أحد ذراعْى اإليقاع –أما أهنا متثل طور البسط 
لم والنقد، ويظهر ذلك جليا ىف حلموارد ىف آل من احل

 .مثال، وقد نشر أمس) 20(

أذّآرك يا أسامة أن الذراع اآلخر لطور البسط حىت تكتمل
هو طور امللء أو االستيعاب وهى ترمجة: النبضة
إذا قارنا دورات القلب وامتالء  Filling phaseلكلمة

البطني بالدم، أما طور البسط، فهو ما يقابل طور دفع
وهلذا فأنا أختلف معك، Systole ejection phaseدم ال

، مث أذّآرك"امتالء فبْسط"وإمنا هى " بسط وقبض"فهى ليست 
طور البسط وينجح بقدر ماأنه ىف احللم واإلبداع يتقدم 

، وإال، فماذا ميكن أن يبسط؟ ليتخلقيكون اإلمتالء قد جنح
 تشكيل بديع جديد؟

بني: قراءة النص (2007-12-26عن يومية : أسامة عرفة. د
  )التفسري واالستلهام

تعلمنا منك أن مسودات العمل االبداعى أحيانا تكون... 
أهم من العمل نفسه، فلماذا ال تكون قراءاتك للنفرى

ة حتل حمل األوىل، بل قراءة أخرى اوإعادة قراء ليست
 . تارخيها  حتمل آل قراءةوأنثانية أو ثالثة 

إن تعدد هذه القراءات سوف يثرى من يقرتب للبحث العلمى
تفكري أو ابداع الدآتور حييى أو النقدى لفكر أو

 ..ِلَم ال ؟؟. الرخاوي
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ليست ىف فهمه أو شرحه أو إن القيمة احلقيقية للنص
: التفاعل احلى معهتفسريه وبدرجة أقل استلهامه، إمنا ىف

وفعًال ونبضًا حياتيًا، ورمبا ال يكون هذا بعيدا عن حرآًة
 ).اجلسد ىف املوقف املعرىف أقصد دور(املعرفة باجلسد أيضا 

 :حييى. د
 حني أقرأ ما– نفسى –يا عم أسامة، وهل أنا ناقص؟ أنا 

آتبُته استلهاما من مواقف النفرى، أتعجب آيف آتبته،
ذلك أِعُدَك أن أضع اقرتاحاتك ىف االعتبار،ومع . وِلَمْن

 من حيث املبدأ، أنت جتدد ىل ضرورة التزامى- جبد–أوافقك 
بتحمل مسئولية الكلمة باستمرار ىف مراحل منوى املختلفة،

 .حاِضْر

 أسامة عرفة. د
للدواء مازلُت مبناسبة التغذية الراجعة وحتسني االستجابة

 ما تفعله مع املريض قبلأنمستقبًال ومستلهمًا لقولكم 
 ... الدواء هو الذى يفتح الطريق لعمل الدواء 

 :حييى. د
يا ليت يا أسامة ياليت، بل إنه أيضا هو الذى يعد
املريض لالستفادة القصوى من جلسات تنظيم اإليقاع الىت
يسموهنا خطأ العالج الكهربائى أو الصدمة الكهربائية،

زمالء، املسألة ليستياليت يا أسامة يصدقنا أغلب ال
 إحياءًا مسطحا، إنه حوار البيولوجى مع البيولوجى فعًال، 

لقد نسينا آيف آان يتعايش أجدادنا دون أطباء من
األسود واأليائل واحليتان والنوارس والدرافيل، ال يوجد

 !! الدآتور ليث، وال الدآتورة شيتا

 ؟"أنواع العقول"باملناسبة هل قرأت يومية 

أنواع العقول (2007-12-25عن يومية :  عرفةأسامة. د
  )وتعدد مستويات الوعى

 أنا شايف إن ومبناسبة حكاية ربنا عرفوه بالعقل) نعم(
أحيانا أشعر أن بداخل آل منا .. ربنا عرفوه بالقلب

وعقل آخر على عمٍق ما بداخلنا،  حيوى آل املعرفةعقل آبري
وعقل ثالث نشط ىف احلرآة بني متلقى للمعرفة احمليطة،

العقلني يصنع ويعيد تشكيل مساحات املعرفة الفاعلة بقدر
هذه احلرآة، وآأننا نعيد صياغة أو إبداع معطيات ونتاج

 .الثراء والتنوع  شديد معرفتنا الكلية ىف فعل حى معاش

 :حييى. د
ال تعبري عرفوه: رمبا أوافقك من حيث التوجه العام، لكن

صحيح، وال عرفوه بالقلب صحيح، أو دعىن أقول" بالعقل"
يقع ىف وعى أى متلق" القلب"و" العقل"إن آال من لفظْى 

حسب منظومته، وليس حسب ما تعىن أنت، أو أعىن أنا، فما
 .العمل؟

إىل .. اخل آل منا عقل آبريإن بد"... مث إىن فرحت مبقولتك 
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هذه احلرآة وآأننا نعيد صياغة أو إبداع: أن قلت
 ".معرفتنا الكلية ىف فعل حى معاش شديد الثراء والتنوع

 الىت أشرَت إليها هى الكْدح الذى رمبا تكون هذه احلرآة
أآرر االستشهاد به، وليت هذا العقل األآرب احلرآّى يستوعب

ذْن ألمكْنوحياور العقل الكوىن الكبري املفتوح النهاية، إ
 ...وعدًا وآدحًا أيضا... ما ال ميكن

19(واآلن تعاىل معى نرحب هبذا الزائر . شكرا يا أسامه
املطالع بن"يبدو أنه أخفى امسه احلقيقى ومسى نفسه ) سنة

   "الكتاب

 ) 2007-12-22: (الكتاب املطالع بن

 السالم عليكم االستاذ الكرمي

وجتليات.. حرآية الوجود"بدأت للتو قراءة آتاب ... 
 جذبتىن حماولة الربط بني اجلنون، واحللم،"االبداع

.بينهم واإلبداع، وهى من أفضل ما قرأت لتوضيح العالقة
-ك إال أىن أعرب لك عن استيائى الشديد من أسلوب آتابت

 بسبب ختصصه-العرب بشكل عام وأسلوب آتابة املؤلفني
 انا طالب.الشديد من غري هوامش لتفسري الكلمات املوحشة

فما بالك.طب اسنان ومل افهم من آالمك إال الفحوى العام
 املتعلم؟  بغري

استئناس) من أهم اقرتاحاتى أن تقوم بــ..... (
 ية أن يكونالكلمات املوحشة بتفسريها على اهلامش بن

 االف باحث ىف علم5الكتاب أليفا مألوفا ليس، لــ 
وهناك سلسلة. راغب معرفة النفس بل ليكون مألوفا لكل

و تشرح االمور" العلوم لألغبياء"علمية ىف املانيا باسم 
 ....مبسط بشكل

 : حييى. د
 عزيزى املطالع 

اأهال بك أوال، مث هل تسمح ىل أن أبدى رأىي ىف اختيارك هذ
 ! االسم املستعار، أو احلرآى؟

، ألنىن أعاىن من حفيدى) سنة19(لقد فرحت بك شابا 
وأصدقائه ىف نفس السن، آما أعاىن أيضا من شباب أآرب سنا
رمبا حىت اخلامسة والعشرين حني ال يصاحبون القراءة أصال،
فما بالك باإلطالع وهو غري القراءة، مث خذ عندك استيعاب

ما علينا، فعال يغمرىن الغيظ!! سئولية عنهما نقرأ مث امل
حىت يلقى الكتاب" مش فاهم"حني أواَجُه بأن الواحد منهم 

أو املقال جانبا بعد صفحة أو اثنتني، وأنا ال أخفى عليك
إن "- ىف نفسى على األقل-    أنىن قد أقول ألى منهم

، مث أرجع ألقرأ ما مل يفهمه، فأبادر"شااهللا ما فهمت
  لكنىن ال أتراجع، - بيىن وبني نفسى أيضا–ذار له باالعت

 ، فإن آنُت أفّوت لك "ابن الكتاب"أما حكاية بقية امسك 
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،"ابن الكتاب هذه"اسم املطالع فأنا لن أفوت لك حكاية
أنت إبن الواقع، وإبن نفسك، وإبن زمانك، وإبن حرآتك،
ومع ذلك ُآْن إبن الكتاب، شريطة أن يكون هو الكتاب

يا حييى خذ الكتاب"الذى أعطاه ربنا ليحيى بقوة 
 .، وهو ليس آتابا مكتوبا على أية حال"بقوة

 شكرًا بّنى، 

"وجتليات االبداع.. حرآية الوجود"آتاىب الذى أشرَت إليه 
 أنىن آتبته لكلهو متاح ىف املوقع ملن يصرب عليه، وواضح

من يبذل جهدًا يقابل اجلهد الذى آتبته به، أى أنىن
آتبته ألى قارئ جاّد وليس للمتخصص ىف العلوم النفسية، مث

 نشر ىف جملة للنقد– قبل التحديث –إن حمتواه األول 
، ىف الثمانينات، واألرجح عندى أن"فصول"األدىب، وهى جملة 

 ).على قدر علمى( اآلن أحدًا من النفسيني مل يقرأه حىت

وعلى الرغم من نقدك الالذع، وحدة االعرتاض والرفض، فقد
فرحت جدا أن بعض ما أردُته قد وصلك بشأن حماولة ربط
احللم باجلنون باالبداع، أما تفّضلك مبحاولة التبسيط

فهذا فضل آبري منك،: والتشكيل مبهاراتك اخلاصة للموضوع
 وًال ولكن نسمع اقرتاحك حتديدًا أ

 الكتاب  املطالع بن
 أنا شبه متأآد اىن سوف أعرض آتابك بشكل أقرب.... 

للقارئ العادى خالل االشهر القادمة بسبب أمهيته
واهتمامى بقضية اإلبداع والعوملة وأمناط التفكري، ولرمبا

 ".فالش"حولت أجزاءا من آتابك إىل 

 : حييى. د
ال باالتفاقأآرر شكرى، ولكن أرجوك أال تفعل ذلك إ...

معى، ليس بسبب حق النشر أو هذا الكالم، وإمنا خوفا
 من مغامرة صعبة، قد ُتوّصل ما مل أقصد- وعلّى–عليك 

، أرجوك"الفالش الذى ال أعرف تفاصيل ما هو"إليه هبذا 
على األقل أن تعرضه علّى قبل نشره ىف موقعك، فإما أن

أنت مسئولأوافق أو قد يكون األنسب أن تعتربه نقدًا، 
عنه دون مشارآىت إال آصاحب النص األصلى، مثل أى منت ألى

 شخص حق نقده، ال عرضه مبا يرى 

 النقد نقد، واألصل أصل

 . هكذا أستطيع االحتفاظ حبقى، احلفاظ على رأىي ورؤيىت

 أما إشارتك إىل مطالبىت مبزيد من اهلوامش فلك حق

 منطقةلكن مسألة أن أستعمل لغة أبسط فهذا تقع ىف 
 أو تبسيط العلوم، هى منطقة ليست من بنيتيسري العلوم

 .واجب مفيداهتماماتى حاليا، مع أهنا 

عزيزى املطالع، أشكرك من جديد وأرحب بضيف، امسه خالد،
 آتب ىل بضعة أسطر باالجنليزية اهلجني فرتمجتها هكذا
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ترمجة موجز الرسالة) (2007-12-22: (خالد صالح حسني
 )باإلجنليزية اهلجني

أم" شخصيا"آان ىف مقدورى أنا أخاطبك ال أعلم إن ... 
 .ال، على أية حال أرجو اعتبارى ابنا لك

 : حييى. د
أشكرك يا خالد، وأرجو أن تبذل جهدا للكتابة.... 

بالعربية، خصوصا وأنا ال أحب هذه اللغة اإلجنليزية اهلجني
الىت شاعت مؤخرا، وال حىت اللغة اإلجنليزية الصْرف، مث إنه

).غتيت(آون عند حسن ظنك مع أىن والد صعب يشرفنىن أن أ
فأنا ال أرد مباشرة على األسئلة عادة، بل إن بعض زوار
املوقع التقطوا ذلك وطلبوا مىن أن أسأهلم وليس العكس،

 ".سندس"مثل اإلبنة 

 ) 2007-12-22: (على سندس حممد
دلوقت احب تسألىن أسألة واستفيد منها علما اىن.... 

االمور ىف دماغى وصعب أحيانا انفذها، بسفامهه آتري من 
واقدر واحرتم ذاتى وآوىن اىن قطعت شوط آبري ىف إىن أعمل

إيه عايزه اعرف انا ماشيه صح وال...خملوقه ىف احلياه 
 اللى ناقص؟

 : حييى. د
سريه صح وال" ُيِرى أحدًا إن آان - يا سندس-ال أحد ... 

 ".إيه اللى ناقص

 ماشى صح وال آيه اللى-شخصيا  –أنا : طيب بذمتك 
 .ناقص؟

 .يا شيخة حرام عليكى، املهم تكوىن ماشية

أنا أفتقر يا سندس رأيًا من أصدقاء قدامى، يقولون ىل
..ال.. ، ال "آنت ماشى صح وال إيه اللى ناقص"إن 

إنتظرى، هذا هو أحدهم جاء يعقب، وهو شاعر هادئ وقاّص
آذلك، هو القاصرقيق آما آنت أعرفه، وهو مازال 

 .الشاعر نعيم صربى

-12-23(يومية  ")اآلخر"حزمة من مفاتيح السر (: نعيم صربى
  ) الدآتور حييى مفاتيح ()2007

الةالكبري، ولكىن الحظت أن املق أوال مربوك على هذا اجملهود
 طويلة جدا واملفاتيح آثرية خالص وأنا شخصيا هتت ومل

 .أستطع أن أمسك بكل هذه املفاتيح

أنىن"واحدا وهو  وٍاذا جاز ىل اٍالجياز فأنا أستعمل مفتاحا
، يعىن تقدر تقول أنىن"أحاول آل يوم أن أتصاحل مع نفسى

صاحلت(بسيطا على مقولة ستنا أم آلثوم  أجريت حتويرا
حىب آثريا  اٍٍىل أىن أصاحل ىب أيامى، وأزداد)بيك أيامى

 . لسيدنا النفرى

 : حييى. د
 ؟ ماهذا العنوان الذى ابتدْعَته؟ "آيف حالك! "أهال نعيم
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، أنا ليس ىل مفاتيح، إهنا!مفاتيح حييى الرخاوى ماذا؟
آما" السر اآلخر"مفاتيح خطرت ىل أفتح هبا أبوابا إىل 

أنت أصل الكون ولك"سر " اهلنا واآلن"أمسيته، وهو سر 
 ".نده حقع

 أما طول املقال فأنا ال التزم حبجم معني، 

وأخريا فرحت مبفتاحك البسيط املهم الذى ُتصاحل به أيامك،
بعد أن تتصاحل مع نفسك، وقد وصلىن أن مث فرقا بني أن

هذا آله!! تصاحل تتصاحل مع نفسك وبني أن تصاحل أيامك بك
 .طيب، لكن والنىب تقول ىل آيف؟

ى فأنا أحبه وأحب من حيبه، وال أعرف إنأما موالنا النفر
ولقد أشرت إليه ىف.. أم ال .. آان لديك آتاىب عنه 

،)مواقف النـفـّرى بني التفسري واالستلهام(  يومية سابقة
  املوقع ميكنك أن تتطلع عليه أو تنسخه لك، عموما هو ىف

أمتىن ان تواصل متابعتك ملا أحاوله، وأن تشرتك ىف امللتقى
، ألنىن ال أريد)أنظر املقدمة وملحق بريد اجلمعة املاضى(

 ). يعىن.. (أن يكون آل املشارآني نفسيني

إسالم"مث أرجو اآلن أن تكمل معنا احلوار، هذا هو االبن 
 ملسئول عن املوقعا" أبو بكر

 ) 2007-12-25(: بكر إسالم أبو
أثناء جتواىل على شبكه االنرتنت حبثا عن معلومات أو أجوبة
السئلة تقع على عقلى آالنيزك الفضائى، دخلت املوسوعة
احلرة على االنرتنت ووجدت معلومات عن مرض الفصام، فقرأت

 نفسكوقرأت اىل أن وجدت ارتباطات مبواقع ختترب عن طريقها
قلقا أو تشعر بالوحدة إىل آخر هذه األشياء وبعد أن آنت

إمتامى لإلختبارات وقراءتى للنتائج، وجدت نفسى انتقد
هذه النتائج وأحسبها ليست علمية، وقلت لنفسى ماذا لو

الصفحة على االنرتنت آى تعرف ماذا يدور ارسلت لك هذه
رتك أوهناك، سوف اآون شاآرا جدا ان عرفت وجهة نظر حض

رأيك ىف هذا املوقع و االختبارات النفسية الىت حيتويها
 الرابط وهذا هو

http://www.najahteam.com/test/testyour.php 

 :حييى. د
لقد آلفت صديقك يا إسالم، وزميلنا ىف املسئولية عن

 وإجياز بالبحث عن هذا املوقع" لسيدأمحد ا"املوقع، اإلبن 
 :ما يراه وهذا هو رأيه وتعليقه

 :أمحد السيد
ويتضمن" فريق النجاح"املوقع املشار إليه هو موقع باسم 

 جمموعات من االختبارات واالستبيانات مثل 

  هل حياتك الزوجية مستقرة؟

  هل تعاىن من التوتر أو اإلجهاد النفسي؟
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  وهكذا    ......  هل تعاىن من الوسواس القهرى ؟ 

 عبد اهللا السبيعى. د. أ ويشرف عليه

بشكل أساسى علىولكن املوقع ىف جممله بسيط وهو يعتمد 
األسئلة والرسائل بني القراء ومشرفني على املوقع، آما
أنه يتميز باملقتطفات من اجملالت الطبية وصفحات االنرتنت،

 .وهو ليس بقوة بعض املواقع األخرى اجلادة آموقعنا مثال

 : حييى. د
شكرا يا بومحيد، وإليك مع إسالم أآرر شكرى على عنايتكم

هذا، وإن آنت أعرف أو أرجح أن زوارمبوقعنا املتواضع 
شرحية"عن البحث عن " قزقزة الفشار"املواقع يفضلون 

، أنا ال أمدح موقعنا فهو صعب"مشوية من بيت الكالوى
وحيتاج ملزيد من اجلهد والتنظيم، وبه أخطاء بال حصر،

أنظر(حتتاج اإلسراع بالتصحيح خاصة بعد حكاية امللتقى 
...تمد على اهللا وعليكما ىف متابعتهاالىت سوف أع) املقدمة

 ربنا يسهل، 

إنتظر يا إسالم، ها هو ابن قدمي، يبدو أنه دخل إىل
املوقع مؤخرا فصادفته النشرة، مث يبدو أنه حبث ىف األرشيف

وقد فرحت بذلك، ألنىن آنت قد فعلق على يوميات قدمية فعًال
تالحقنسيت ما آتبت خالل أربعة أشهر، إذ يبدو أن تدفق و

الكتابة هكذا يقلل فرص التذآر قليال أو آثريا، ها هو
 :حممد عزت. الضيف اجلديد د

نستعمل الواقع، ال نستسلم له، ونظل نرفضه(: حممد عزت. د
  )!!2007-9-3ومية  ي )حىت نغّيره
أرجو ان تكون ال.اخلري يا استاذى أنا حممد عزت  صباح

ىف هذه اليومية(االخرية  النقاط املرآزة.تزال تذآرني
، حمِّرضة صادقة،)نستعمل.." نستعمل الواقع ال نستسلم له"

ولكن يبدو ان الكثري من الشجاعة تنقصنا والكثري الكثري
 .يتملكنا من العمى

 : حييى. د
ف أن لدّى أآثر من ابن بنفس االسمأهال يا حممد ولكنك تعر

وأنا ال أعرف ملاذا يسمى عزت ابنه باسم حممد؟) حممد عزت(
ومازال ابىن حممد يلومىن سرا وعالنية ألنه ال يّعرف إال

حممد حييى الرخاوى، فلو قالوا حممد الرخاوى،: بامسى
الختلط امسه باسم عشرات هبذا االسم، أنا فقط أداعبك،

ا أنك تعّلق على يومية قدمية جدا فهلأرحب بك، خصوص
 .مررت بأخرى

  2007-9-10عن يومية : حممد عزت. د

 تلفيق خطر: يومية الشرق األوسط: نعم

 خريا جزاك اهللا عنا 

 : حييى. د
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يةأيضا يا حممد هذه يومية قدمية، يا شيخ، ذّآرتىن ببدا
احلماس هلذه الورطة الىت تزداد آل يوم حضورا ومسئولية،

 يومية الىت119يا ترى يا حممد مىت تستطيع أن تغطى الـ
 ظهرت حىت اآلن، وتقول لنا رأيك؟ هل عندك تعليق آخر؟ 

   2007-9-20ن يومية ع: حممد عزت. د
رغم اعتقادى أن) ... نعم ىل تعليق على قراءتك لألحالم(
 وليست جمرد سرد أحالم إال إبداع هى   " فرتة النقاهة أحالم "

أن الشك ساورىن بعد أن شاهدت العديد من النقاد وهم
توضيح ولذلك اشكرك على. يؤآدون اهنا جمرد سرد لالحالم

 .هذه احلقيقة اهلامة

 :حييى. د
حممد أرجو أن ترجع إىل نقدى ىف جملة وجهات نظر عدد. يا د

 العمل ..  اجلليل   لشيخنا   نقدمه   ما   أعظم( 2003يناير 
العدد "وجملة إبداع ،)حمفوظ   جنيب "  آحالم  " ىف   اجلاد قراءة 

جنيب حمفوظ تعد من قبيل   أحالم( 2002 مارس –يناير " األول
، للتأآيد على هذه النقطة)أم هى أحالم يقظة.. املنامات

وهو ما خلَصُته أنت اآلن،ومعرفة رأىي فيها بالتفصيل، 
واآلن تعاىل معنا إىل رامى، فهو حكاية مستقلة عموما،
حيتاج بريده إىل يوم خيصص له بأآمله، ولكن دعىن أستأذنك
يا رامى فهذا هو حممد ابن اخى ىف اسرتاليا يصيح بنا

 .بنفس الطريقة

 حممد أمحد الرخاوى. د
................ 

 السر الوحيد الذى يعرفه آلهذا هو) ............. 1(
آل آل اجلمال وصموا خلقنا من البشر حىت الذين عموا

أن تكون "\اىن جاعل ىف األرض خليفة"\ املطلق آل الكمال
ولكن وأنت على األرض هو أن تعيش ىف هذا املطلق اخلليفة
هبذا الذى حضورك قلبك عقلك وعيك نفسك أن تربط آيف؟؟؟
هو اخلروج فيه الذى مل ختري ن هذافاخلروج م أجله، من خلقت
 فأن هو الالشئ هو عدمك هو غطاؤك، من اهلدف املسار ، من
 ال يقدر، ال ميلك أى شئ ألن غري اهللا هو الغباء بغري اهللا توقن

 ." يستطيع ال

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

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

على حافة الوجود يتتعتع الوجود إىل املدى)............ 2(
 "\ يتغطرس من يظنون أنفسهم !!!!  يعرفه أصًالال الذى

وآأهنا هى هنايتها بكل املعارف وآأهنا هى "\املتحررون
 وأهنم وأهنم ميلكون وأهنم يقولون أهنم قادرون "\املعارف"\

 والالشئ فيدورون ىف ساقية الفراغ والشقاء وتزداد أغطيتهم

 : حييى. د

  ملا أغفله من يا حممد يا ابىن، بصراحة، أنا خجالن منك
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لكنىن أحبث ىف آل ما ترسل عن جديد، عن مشارآةخطاباتك، 
لسائر املتحاورين، عن حقيقة أخرى جبوار ما تقول،

 .فأعجز

عذرا يا حممد، ودعىن، وانت معنا، نستمع إىل رامى، لعلك،
 أفضل من َخَطَاَبِتَنا- تتعلم من شطحه الرائع – مثلى -

 .الرنانة

عيدية لكبارنا من عيال( 2007-12-19عن يومية : رامى عادل
 !!)األمريكان
انا بقيت اآسر. آل سنه وانت طيب يا عم حييي. هيْه... 

فيه. بالنسبه لتقلب مزاجى بنشاط طازج. وحدة ناس آتري
احلشيش صحىوقال . طلع ىف التليفزيون) نفسى طبعا(دآتور 

أنا عارف يا عم حييى هى مش. بنسب معينه ىف فرتات حمددة
 . سايبه طبعا

 : حييى. د
 أال أنشر من– ضمنا –أهال يا رامى تذآر أننا اتفقنا 

رسائلك إال أقل القليل مما يصلح للنشر، وأنا حذفت ما
قبل آالمك ىف الفقرة السابقة مع أنك ال تعملها آما تقول

 مثال، مث إىن قررت أال أحاول التمييز فيما شهور4إال آل 
ترسل إّىل بني ما هو واقع خارجى، وما هو واقع داخلى

بني ما هو واقع، وما"هذا التعبري أفضل عندى من تعبري (
 "). هو خيال

ما رأيك يا رامى ىف قراءتى ألحالم حمفوظ، لقد أصبحْت متثل
 عندى حتديًا متجددًا وصعوبة متزايدة، 

 ن أمتادى، وأخجل أن أتوقف، أخاف أ

وال أحد من األصدقاء النقاد أو حىت املقربني إليه وإّىل،
زآى سامل أو الضيف اجلديد ىف هذا احلوار نعيم صربى،. د(

، يرسل تعليقه تفصيال مع أنىن ىف أشد احلاجة إليه،)مثال
 ما رأيك أنت؟

النقاهةأحالم فرتة   قراءة2007-12-20عن يومية : رامى عادل
 )18-17حلم (

انت واخدنا على. والنىب هيه مش ناقصه غموض وختريف.. 
داخل الذوات اآثر) تقلبها(فني؟ قراءتك معظم األحالم 

وأنت تصر على رصد. فاملنزل هو الرحم. منها خارجها
انت رجعت بينا تاىن: لذوات بدل واقع الشخوصتعدد ا

.لتعدد الذوات ليه؟ مش عايز تبطل أنانيه يا بروفيسور
، بسمع اىن معاك فيها. انت بتفرضها فرض وجهة النظر دى

واقع الشخوص أوقع وطعمه أحلى وأنضج، وهو أوفر
ومع ذلك سكتك.ويّعيشنا ىف واقع وحياة وجدل اآثر رخاء

انا مشتاق أعرف املزيد. ك يا بروفيسورخليىن ورا. جديده
هو ده باراسيكولوجى او هى السكه اللى انت بتتشقلب(

شوف نفسك وأنت). وياك ليها/وبتتدحلب وبتسحبنا ووراك
 بتقول
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تاقت نفسى للرجوع ملسكىن وآذلك احلنني للرجوع هو حنني"
 ". للبيت، وأسف على ترآه

 .الوطن مثال/البيت.وهذا حدث ىف اآثر من حلم
 ) هذا آالمك(

  يقصد حمفوظ ذلك؟هل آان
 . ال اظن وال أحبذ

   هل البيت هو املرأة؟ هو الرحم؟ وما الذى يدعم ذلك؟
 وهّيا احلكاية ناقصه شفرات؟ 

ويكون حمفوظ عاش آل ده. ملاذا ال يكون البيت هو البيت
وعاصره واختتم خبتمه وتطبع به َفَتّم أسر حمفوظ

 / الواقع/باحلياه

 : حييى. د
ما تقول، لكنىن أآتب ما يصلىن أنا،ليس عندى مانع ضد 

مبا أتصور أنه يرتفع هبذا احلدس اإلبداعى املكثف الذى آتب
ىف ظروف خاصة جدا، وبطريقة فريدة، يرتفع به إىل ما

 .يليق به

 :رامى
 . انا مش هستسلم. انا مش هستسلم وبقوهلا على املأل 

 .انا حجازف واصارع باذن اهللا

 : حييى. د
استسلمت، أنا سوف أتوقف، انت حر،بصراحة لو أنك 

 .هاأنذا أهددك

  بريد اجلمعة/  حوار2007-12-21عن يومية : رامى عادل
اوعى تسيب إيدى من. اوعى تيسبين. ربنا يسرت. شكرا
تسيبىن بسبب السجال بتاعأصل انا خايف تنساىن و. إيدك

 . معك إىل االمل. انا مش هسيب ايدك. ترك. د

 : حييى. د
أنا أيضا خائف من حكاية املنتدى هذه، أنت أمسيتها

معك إىل"السِّجال، قد يكون األمر آذلك، ليكن، لكن قولك 
ظريف منك، حنن عادة نقول، معا باألمل إىل اهلدف،" األمل

 ، معك إىل األمللكنىن فرحت أآثر بتعبريك 

يبدو أننا يا رامى لكى حنافظ على األمل، علينا أن خنٌّلق
علينا أن نكون معا، وإال يسقط من آلاألمل باستمرار، 

واحد أمله على حده، هبرب منه، يراوغه، أو يضُمْر إذا هو
 .انتظر أآثر من عمره االفرتاضى

لقواألن هات بقية تعليقك عن قراءة لألحالم، الىت ال يع
 ربنا- تقريبا –عليها غريك أنت والدآتور أسامة عرفة 

 .خيليكما

 بريد اجلمعة/  حوار2007-12-21عن يومية : رامى عادل
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وحتديدا. موضوع احللم األوالىن بتاع عمنا جنيب حمفوظ ...  
حضرتك/ املعطف، واللى انتاخر احللم ملا احلرامى سرق 

مسيته او نسبته للقناع، وانه سرق قناع صاحبنا وانتحل
 . شخصيته تقريبا،

امحد عامل النضافه اجلديد ىف املطعم الذى أعمل فيه اصبح
 ، واهللا آما رايته وآمان مسعته"انا"

ده اللى أنا متأآد منه وهو بريد على األوامر بتاعة
. الطفلى زياده عن اللزومصوتى الواهن/ الشيفات بصوت

 . واللى بيغرى ىف رأىي بالضرب بالشلوت

 : حييى. د
يا رجل، حسبتك ستعلق على احللم لكنك َلبْسَتُه، وألَبسَته

 !زميلك الذى سرق شخصيتك، فأراك داخلك، رمبا

 أوافقك أن الصوت الواهن يغرى بالضرب بالشلوت، 

وهلذا هىهل يا ترى صوتنا واهن أمام حكومتنا السنية 
 تقوم بالواجب حسب آالمك؟

 : رامى عادل
مش عارف اقولك إيه، بس نرباسك املنري ده حجه لنا إن... 

وهى خري خامتة للياىل قاسية شائكة ومع ذلك. شاء اهللا
 . متلونه

.  واملؤاخاةوشرف التجربةالنهارده أنت نقلتنا للتفاؤل 

 : حييى. د
 هى الىت نقلتك،بصراحة، مل أستطع أن أحدد أية يوميه

 نقلتنا، هكذا، وهل تفرق؟

يا ليت يا شيخ، يا ليت، مث دعىن أتوقف فرحا عند حكاية
 .هذه" شرف التجربة"

مفاتيح بسيطة واختيار (2007-12-22عن يومية : رامى عادل
 )احلياة

ازاى تستحمل انك تشوف حد عايز نصيحه وماتنطقهاش
 وتدوخه؟ آده برضه يا عم حييى؟ 

أنا مش متخيل انك تكون هبذه العقليه االحرتافيه 
.  سنني وحل مشكلته ىف نصيحتني تالته10والعيان يقعد جييلك 
 . ده اللى وصلىن من آالمك. أنا مش باخدع نفسي

ة إنك ماتعرفش ختبطوبصراحه انت مش هني مش بسيط لدرج
 العيان نصيحه ترجعله بيها عقله

 : حييى. د
بذمتك يا رامى، بعد مشوارك هذا الذى ال أعرف تفاصيله،
والذى يبدو ىل شديد الثراء، آان ينفع أن أخبطك نصيحة
أرّجع لك هبا عقلك، طيب لو رجع عقلك أو رجع عقلى
بنصيحة واحدة أو ألف، آيف سنكمل حوارنا هذا هبذا

 .الصدق وبكل هذه املخاطرة
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 : رامى عادل
 وهل بتعمل غسيل انت يا عم حييى بتشتغل مع املخابرات؟

).مش ضرورى ديين(مخ لألصوليني واللى معتنقني فكر متطرف 
 انت هتساعدني؟. ما اريده" اجذب"أنا افتكرت أنا الزم 

عايز التقى.  أنا عايز احاورك  هشوفك؟ هتقعد معايا؟
بعا اخد من وقتكممكن ط. ممكن.. عايز اتعرف عليك. بيك

واآيد. وممكن نسهر سوا. نص ساعة ىف العيادة أو املستشفي
 . انت بتحب النيل

 : حييى. د
إيش عرفك؟ أنا فعًال أحب النيل، واشرتيت مرآب للتجديف

غصبًا عن أى. من مدة قصرية، وأحب البحر واجلبل والناس
 معرتض، هذه ثروة بال حدود، 

اعة، فيبدو أنك أآثرأما حكاية إديىن من وقتك نص س
إديىن من"وهى تقول ) على ما أذآر(تواضعًا من شهرزاد 

ساعة مني يا رامى، نعمل فيها ماذا؟ خنسر" وقتك ساعة
.بعض؟ خّلينا هكذا على الورق عالنية جيوز ننفع غرينا

 . معنا

 )2007-12-23: (رامى عادل
ملود تاني،" مود"خّرجوىن من ) بصراحة املقالتني....(

صراحه مها خفاف خالص مش عايزين استفسار، لدرجة أىنوب
اجلذب ملا نريدهحسيت أىن بقوم بيهم وبعملهم خاصة نقطة 

عمر"، وفكرتىن بكالم بدل الرتآيز على جتنب ما النريده
وأنا عالقىت مش. عن ازاى نكون اجيابيني" حفيد حضرتك

   إجيابية ىف األساس؟

 جبسدى املتحاور،أهتم. ادعيلي. ادعيلى يا عم حييي
وحبوارك فنثبت وعشان منشى على األرض، وسط الناس، ويا

وياك ياعم حييى باشوف حاجات وحمتاجات،. الناس، بالناس
 باشوفك وانت برتقص 

 : حييى. د
وأنا أيضا أراك أآثر مما تتصور، وأطلب منك الدعاء،

 حديثى عن الفطرة– أآثر من غريك –وأفرح حني يصلك 
 .واجلسد

 : مى عادلرا
حضرتك بتكلمىن عن الفطره واجلسد، وازاى أنا/وانت

أظن اآلن أن واجىب. احرجتك وتعبتك مث اثلجتك بعدها بصميت
أن اتابعك بشغف وصمت، فمهما بلغ بنا احلوار فلن يبلغ
املدى املرتقب ، ولن نتوجه اىل اهللا، اىل اهللا، اال مبنطق اخر

 . ري ذلك،بعيدا عن آل املفاهيم التقليديه وغ

 : حييى. د
ماشى، لكنك مل تشر بعد إىل يوميات أخرى آثرية، عن

أرجح أن ىف خربتك.. العقل، والشك، وأنواع العقول
 .العملية الصادقه ما يفيدنا مجيعا
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 )2007-12-25: (رامى عادل
انا من اشد املتيمني مبحفل العقل والشك وقصور آل... 

وتذوقته جدا آأحد اهم منهما، درست الشك ىف وجود اهللا
ات، ولسوف اخوض مباشرة ىف خربتى الذاتيه ضدالفلسف
وهم. البىن ادميني/ بدايه آان الشك ىف الناس: الشك

  بيفتوا ليه؟  بيتفلسفوا ليه؟ بيعملوا آده ليه؟
ليه؟ مش عاجبهم احلال ليه؟ وازاى بعض بيلسِّنوا على

عاديه  اسئله  وهل آل الناس زى بعض؟ مستحملني روحهم؟
ئله عاديه على الرغم اىن مل اسال احداوانا مّصر اهنا اس

 . عن رايه فيها

 : حييى. د
 هى فعال أسئلة عادية، ىف رأىي أن غري العادى هو أال نسأهلا

 رامى عادل 
 وهل تعترب مصر بلدها ام ال؟).. سأآلمك اآلن عن هبة(

 هل لطالقتها وملاذا هى حماطه بكل هؤالء الرجال ىف العمل؟
 وما ا قرأت ىف عيناها لفظ اجلالله؟ وملاذ ام ألنوثتها؟
 ماهلا الدماء قد شغلت عيناها وآاهنا آل هذه الدماء؟

 هل تبغى قتلي؟ هل حتبين؟ ؟)هبه( هل هى قاتله الوجود؟
 هل هى من نسفت قضيب ابليس بنظره من عينيها فخصته؟

هى" هبه"واخريا هل هى البحر بشعرها اجملدول؟ هل 
 األسطورة ام  من هى هبه؟ مل؟اال/احلياه/القدر/الطريق
 هبه احلنني، هبه حديقىت ومغناها، هبه مرساى الدموع؟

الذى ابتغيه وال احققه، هبه املاضى الذى رجوته ومل
والزلت امتسح هبه هى نيلى وجمراي، هبه قد اْرَدتين،. انله

لك اهللا يا عم حييي،. بوشاحها، مازال بريق عيناها جيليين
لك اهللا من قبل. فهبه قد اردتين ومن بعدلك اهللا من قبل 

 ومن بعد

 : حييى. د
 .وأنت أيضا يا رامى لك اهللا من قبل ومن بعد

يا رب يقتنع من اهتموىن باخرتاعك، وأنك شخصية ومهّيه، ال ال
أن أقول) أو حىت أجرؤ(يا رامى بذمتك هل أنا أستطيع 

 .هذا الكالم؟ شكرا لك

 رامى عادل 
بتوعفىن على أصدقائك وصديقاتك طب إبقى عر...... 

دى عيال متشيطنة. على فكرة دول بيزاولوك. الومهية دوْل
وطبعا حضرتك بتقول الااا. وعايزين يتعرفوا مش أآرت

رامى مش سلعه، وأنك مش هتستغلىن وتعملىن صورة وفرجة،
اتدبس يا عم. أنا اتفلت. وأىن ال زم أوصل مبجهودي

 .وخليك ىف الشغل. أنا مبسوط منك. الربوفيسور

 : حييى. د
- من فرط صدقك–أنا أظن أهنم ظنوا . ليس هكذا متامًا

حسبوا أنىن أستعملك ألوَِّصل علمًا أعمق، وجتربة أصدق على
لسانك، أما أهنم عايزين يتَعَرَفوا، فأبدا، ألهنم رفضوا حىت 
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أن يرسلوا هذا االعرتاض بامسهم، ورفضوا نشر هذه املالحظة
 .بامسهم، يا شيخ حرام عليك

 : ادلرامى ع
بني: قراءة النص"إليك إجابىت على أسئلتك ىف هناية يومية 

 "التفسري واالستلهام

هل هذا االستلهام هو املنهج النقدى الذى: السؤال األول
 حمفوظ؟: اقرأ به أحالم فرتة النقاهة

أنَت ُتفرغ احللم من امواجه وجتعله خاويا، بل وتفرغه.. 
آيان ووجود حاضرالواقعى الفعلى آحلم له  من حمتواه

من واقع احللم حمفوظ وآانك خترج ىب عند نقدك الحالم. متمثل
وينبغى على ان اقرا. وتدخل ىب ىف متاهة النفس) العامل(

ولكن به من االستلهام ما ال. ال ادري. منفصال حلم حمفوظ
وال. بوجودك  ولكنك تطغى على احللم..استطيع انكاره

 .حمفوظ الذى اعرفهاريد ان اصرح انك تلغى وجود 

األربعني" ملفاتيح السر"هل ميكن أن أرجع : السؤال الثاىن
 أفسرها مبا يقرهبا من اإلفادة العامة؟

 اذا ما دجمته وغمسته40اختيل ان تفسريك للمفاتيح ال
آل ما). الناس من واقع(داخل جتاربك الواقع ناْسيه 

نانتعلمته وصادفته وهبرك، من اول بياع الفول اىل الف
.ما تسمعه ىف الشارع وليس اللى ىف التلفزيون. امحد زآي

اقرتب واعجن لغتك بلغة رجل الشارع العادى جبفافها
 . وآذلك بيئتها وغجريتها وعيوهبا

هل افعل مثل ذلك مع األلف حكمة وحكمة: السؤال الثالث
 الىت أطلقتها ىف حكمة اانني؟) زائد واحد(

 يدور من احاديث داخلان قربك من واقع الناس، ما
ما نتناقله من اخبار واحلواديت والكالم. املنزل وىف املرتو

 ...اهلايف املكرر، هو طريقك إىل ما تقول 

 . اما آن االوان ان هتدى شويه وتبطل طيبه وتفكري

ماتتفرغش لالطفال؟ وليه وليه هو انت ينفع تبقى روائي؟
كى احلكايات؟ماحتكيش حكايات؟ مش انت جدو اللى بيحب حي

ارجوك انسجم اآثر من ذلك، فما! بطلت حكايات؟ وال
 ). حضرتك(اجملانني  اللى بيعّقل .لطبيىب النفسي..احوجىن لك

الىت) االستلهام(هل أعود للقراءة الثانية : السؤال الرابع
صدرت مىن على بعض نصوص النفرى أزيدها إيضاحا لتزيد

 فائدة؟
وقربا دها ايضاحابالضبط لتزيد فائده الزم تزي

 .. مصرى آادح لواقع

 : حييى. د
بصراحة يا رامى، لن أعلق على إجاباتك، وإن آانت إجابتك على 

 السؤال األول هّزتىن حىت فكرت أن أتوقف عن نقد األحالم، 

 آفانا هذا اليوم يا رامى، الناس تعبت
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 :رامى عادل
انا ماشى آويس ىف الشغل والشيف: عندك ملحوظه أخرية.. ال

 وتشبيه عشان هو بيسعى ىففيش العمومى قاللى هات
.فوجدت ان عليه قضيه حمكوم فيها بامسي. ترقييت
انا لسه هعرف من املوظف نوع القضيه وايه. يسرت ربنا

 . اللى الزم اعمله

 :حييى. د
 ربنا يسرت

 :رامى عادل
معجب جدا بأداءك الكتاىب زى ما حضرتك عارف، واخريا انا

تبقى جارفه بيتكوعايز شع. بس انا خباف عليك من الشطح
 . ربنا معاك.مجد قلبك. بصحيح

 :حييى. د
يكفيىن اعجابك!! ماذا سوف أعمل بشعبيىت اجلارفة؟

 " بأدائى الكتاىب"

ذات مرة وأنا أداعب شيخى حمفوظ أمدح له حلما موجزا
عليك أن تستمر، هذه آتابة آاتب: جدا، قلت له

ال"لجلة فقال ىل وهو يضحك ضحكتة الواسعة اجمل..." واِعْد
 واتسعْت الضحكة هذه املّرة أآثر من آل مرة "!! يا شيخ

 رمحه اهللا،

 .ونلقاه على خري 

- Evolutionary Psychology – Dylan Evans and Oscar Zarate 
-  published 2000 "Totem Books U.S" 

- Evolutionary Psychiatry- Anthony Stevens and John Price 
– published 1996 "Taylor & Francis Group". 
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 مقتطف وموقف على موقف
 هل مثة حاجة إىل مزيد

ذآرت مرارا أن من أآرب ما منحتىن إياه هذه النشرة
 قرأُته ونسيته، اليومية، أهنا أتاحت ىل التعرف على آثري مما

نىن آم عثرت على آتابأو تصورت أنىن نسيته، ذآرت سابقا أ
عزيز هنا أو هناك، فأآتشف أنىن مألت هوامشه وبني سطوره
بتعليقاتى ىف معارآى معه ونقدى له، مث أنىن نسيت آل ذلك،
إىل أن عاودت تصفحه مث قراءة بعضه، فيحضرىن آل ما آان،
األغرب من ذلك هو ما حيدث ىل حني أراجع ما آتبُت، فأجد أنىن

 أنىن آتبته ونسيت ما آتبته، وأآتشفنسيته أيضا، نسيت
أمورًا عديدة ىف نفسى، وعن نفسى، وعن هذه اجملاالت آلها الىت

 .طرقُت أبواهبا مضطرا أو خمتارا

من خالل توارد هذه املفاجآت تبينت ىل أمور آثرية من 
 :أمهها أمران

 أنىن اآتشف أن آثريا من الرؤى واآلراء:األمر األول 
أى ىف البضع(ح بالوصول إليها هذه األيام والفروض الىت افر

سبق أن سجلتها آتابة، وأن آثريًا منها منشور) سنني األخرية
فعال، وبنصه باحلرف الواحد، وخاصة عن املسائل الشائكة مثل

 .والعالقات البشرية، واملصري، واهللا، واخللود، املوت

–ن هو أنىن أجد نفسى على يقني من رؤيىت اآل: األمر الثاىن
 متأل وعيى بوضوح آاف، األمر الذى أشك أنه–برغم أهنا هى هى 

آان آذلك حىت لو آانت املسألة أو املسائل قد ُآِتَبْت بنفس
 .األلفاظ حرفيا

  ما هذا؟

هل يوجد بداخلى من يعرف هذه األمور من ورائى؟ من ذا
الذى يسرق مىن القلم ويثبت ما بداخلى على الورق أو

رُِّبه إىل النشر هكذا، مث هأنذا أضطر أن أعيداحلاسوب، مث يس
طبعا. (اآتشافه لظروف مل أحسبها، من خالل ورطة مل أستعّد هلا
 )مل حيدث أى من ذلك، لكن هذا هو بعض ناتج دهشىت اآلن

 !واآلن؟
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 بفضل االبن–ما العمل وقد أصبح ىل موقع خاص، مث منتدى  
  يقال أنه ملناقشة فكر العبد هللا؟–مجال ترك . د

هو فكره) أو يراجع( هبذا العبد هللا أن يناقش أليس اْألوىل 
 مثله مثل أى رائد من رواد هذا املنتدى؟

أسامة عرفة ىف حوار اجلمعة أمس أن أعيد. اقرتح االبن د 
ما سبق أن تناولته مث عاد حيرآىن من جديد، وهو) نقد(قراءة 

يقصد تلك النصوص الىت آتبت عنها أو قرأهتا ناقدا، وأن
.رة تلو املرة دون تردد أو حرج، وقد رجح دأفعل ذلك امل

 تطورى– وُيعرف –أسامة أن هذا قد يتيح فرصة ألن أعرف 
 !!وتطور فكرى، دون أن يلغى الالحُق السابَق، حىت لو َتَنَاَقَضا

 .وقد أقررت اقرتاحه لكنىن مل أعد بتنفيذه 

ثالثة أعمال تتحداىن ألقبل بعض هذا االقرتاح بشكل أو
2007-12-26عن يومية  ىف  د أشرت إىل اثنتني منهابآخر، وق

حكمة اانني: األول )بني التفسري واالستلهام: قراءة النص(
مواقف النـفـّرى بني( والثاىن )طلقات من عيادة نفسية(

حيات جملةافتتا:  فهوالثالثأما  ،)التفسري واالستلهام
اإلنسان والتطور خالل عقدين، وآنت قد مجعتها ىف آتاب آنت

 ".حكاية آلمة"أنوى نشره بعنوان 

حني راجعت بعض مقدماتى أو آتاباتى وجدت أنىن نفذت
قراءات ىف"ىف آتاىب : أحيانا هذا االقرتاح فعًال من قبل، مثال

،"الشحاذ" آتبت أنقد قراءتى الباآرة لرواية "جنيب حمفوظ
 حّد الرفض، وأيضا حنيوآيف أىن عدلت عن هذا املنهج متاما إىل

ىف إحدى ندوات اجلمعية، وقارنت ما" السراب"قدمنا روايته 
سبق أن قدمُته نقدا على هذا العمل مبا أثبته قبل ذلك ىف

 اآتشفت ىف"األدىبالعلوم النفسية والنقد "أطروحىت عن 
 .الندوة لزوم مثل هذه املراجعة اجلسور لنقدى السابق

"عقدة أوديب"مث إىن أتذآر اآلن ما تعلمته ىف دراسىت عن 
– نقده –وهو أنه إذا آان للنص مستويات ولقراءته 

مستويات موازية أو متجاوزه، فهذا أمر يدل على قوة إحياء
 النقد، سواء منالنص بقدر ما يدل على حرآية وتطور

 .ناقٍد واحد أو أآثر/قارئ

حني تتبعت أسطورة أوديب وأنا أعيد النظر ىف استعمال
سيجموند فرويد هلا ىف تفسري االضطرابات النفسية والنمو
النفسى، عجبت لتطور تاريخ تناول هذه األسطورة اخلالدة

 .سواء بالكتابة أو باالستعمال ىف التنظري أو على املسرح

 آما هى–ن لدى الفرويد العظيم الفرصة التقنية لو آا 
 للتسجيل والتفريغ واملراجعة، إذن لتضاعف -لدينا اآلن 

 .عطاؤه مئات املرات

حىت األعمال الىت سجلت وفورا حيتاج األمر معها إىل تدقيق
 وحتقق،
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 فقرة ىف أحالم فرتة أعاىن األمّرين اآلن حني أعثر على 
 حرف، آلالنقاهة لنجيب حمفوظ، وأنا احاول أن احرتم آل

نقطة، وآل فصلة، ولكنىن أحيانا اصدم مبا ال أتصور أنه قاله
نصف" جملة  هكذا ىف هذا السياق، ارجع إىل خطه املصّور ىف

 ، وآثريا ما أجد فرقا، وفروقا،"الدنيا

ىف أحيان قليلة جدا رجعُت إليه شخصيا، وصحح ىل نادرا 
ط بظروفبعض ما نشر خطأ، ناهيك عن الصعوبة الىت آانت حتي

آتابته، مع أن هذه األخطاء الشكلية بالصدفة هى أمر وارد
 .ألى آاتب حىت بدون إعاقة اصًال

أنا مل أبلغ بعد األحالم األخرية الىت أْمالها، بعد أن حالت
آما أنىن ال أعرف إن(إعاقة جديدة بينه وبني الكتابة متاما 

 ).آنت سأبلغها أم ال

 .الشفاهى فحّدث وال حرجفإننا إذا انتقلنا إىل النقل 
 :واآلن إىل النفرى

بالنسبة ملواقف النفرى موضوع اليوم، أنا أتناوهلا وسوف
أتناوهلا بنفس االلتزام وأآثر، مع أنىن أعرف أهنا مجعت
شفاهة، ومع ذلك فإنىن أعرف آيف أن حرف اجلر قد يغري املعىن

 علىالذى أراده موالنا إىل أى اجتاه حىت النقيض، لست واثقا
وجه اليقني آيف سجلت هذه املواقف واملخاطبات شفاهة، وآيف

 انتقلت من فم إىل األذن، عدة مرات، وال مدى إحكام ذلك،

أحاول أن أضع ذلك ىف االعتبار بكل أمانة، فأجد نفسى ىف
 .موقف ال أحسد عليه

مث تأتى مرحلة التفسري والتأويل والنقد واالستلهام، وقد
-12-25لعامة لكل ذلك ىف يومية سابقة تناولنا األبعاد ا

 عن مستويات )أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى( 2007
 )بني التفسري واالستلهام: قراءة النص(النص 

 :اقرتاح منهج
نكتفى هبذا القدر من التقدمي وننتقل إىل املنهج الذى

 :نقرتحه للتعامل مع بعض ذلك هنا اآلن
هو نص قائمسوف نعترب النص الذى َوَصَلنا مكتوبا ) 1

ل حىت لو آان قد تغري قليال أو آثريا من خالل النقبذاته
 .الشفاهى أو أى عامل آخر

سوف أقصر قراءتى واقتطاىف على ما انتقيناه من) 2
 مواقف ىف آتابنا عن النفرى

سوف نورد النص األصلى للنفرى باعتباره املقتطف األول مث نورد ) 3
 .إيهاب اخلراط مث نّص آاتب هذه السطور. نّص املؤلف املشاِرك د

أسخف اخلطواتسوف أغامر بعد ذلك خبطوة أخرى هى ) 4
وألزمها معًا، ذلك ألهنا أقرب إىل التأويل والتفسري منها

 وأآاد–إىل االستلهام واإلبداع، من هنا يأتى سخفها 
دة مجيلة بكالم مبا حيدث لو أنك تتصدى لشرح قصي-أشبهها 

 مرسل ال لزوم له،
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 إذا آان األمر آذلك، فلماذا أفعل ما أراه سخيفا؟

طيع قراءة النصيلح علّى شعور باملسئولية جتاه من ال يست 
أو املوقف األول مبا ُهَو، ملا َهَو، أو يقاوم ما حاوله املوقف
على املوقف، ليس فقط هو ال يستطيع، بل إنه قد يرفض ذلك،
وهو عادة ما يتوقف حمتجا، أو خائفا، أو متسائال، أو
مدافعا ضد ما وصله، أشعر مبسئولية جتاه هذا املتلقى وأنه

 .من حقه مهما تكاسل أو تراجعُحِرَم آنزا مثينا هو 

 : مث أرجع أتساءل بعد ذلك
 هل يا ترى يزيده هذا التفسري قربا من النص؟ -

هل ياترى يشجعه التفسري على الصرب على النهل من بقية -
 ؟)بدون تفسري(النصوص 

أليس من املمكن أن يقوم التفسري بإضافة معرفية إىل -
وص أخرى علمية أوالنص، أو أن يغرى بتضفر معرىف مع نص

 أدبية أو من أى مصدر آخر؟

 أليس ىف ترك التفسري متاما نوع من االستعالء واملوقف الفوقى؟ -

أآتب ذلك وانا مازلت اقرب ميال إىل ترك التفسري وهو األمر
)52- 15ص (الذى حاولته تقريبا ىف اجلزء األول من نفس العمل 

 اعرتاضهم، وجيدر أنوالذى اعرتض عليه حممد إبىن وآخرون وقبلت
أعرتف أهنم لو مل يعرتضوا العرتضُت أنا على هذا املنحى، ورمبا هذا

 .إيهاب مبنهج آخر. هو ما دعاىن للمشارآة ىف اجلزء الثاىن مع د

 ومع ذلك هأنذا أرجع إىل حماولة الوقوع ىف نفس املراد جتنبه؟

 ملاذا؟ 
علىخذ مثال املوقف الذى سوف نقدمه اليوم دون تعليق 

التعليق وهو ما ميكن أن نتعلمه من موقف النفرى من
–، مث تابعنا غًدا وحنن حناول ىف مرحلة التفسري، مث الوسواس

 (!!). احتماالت التطبيق–والمؤاخذة 

 متهيد
من بني االضطرابات النفسية مجيعها ال أشهر من هذا

 ،الوسواس القهرىاالضطراب املسمى 

قد أخذتا" االآتئاب"و" القلق"صحيح أن استعمال آلمَتْى  
حجما أآرب فأآرب ىف العقود األخرية، لكن يظل الوسواس القهرى

"تاريخ املرض النفسى"هو االضطراب احملدد الذى له حضوره ىف 
ومدارسه النفسية املختلفة من أول التحليل النفسى حىت
املدرسة السلوآية مرورا مبا يسمى النموذج الطىب املختزل

 ).ئى امليكىنالكيميا(

وللوسوسة حضورها املتميز أيضا ىف جمال الدين والتدين مبا
 .ال أجد جماال لتفصيله اآلن 

وىف دراسات متالحقة ثبت أن حمتوى الوساوس الفكرية 
أغلبها هو) والبالد العربية(ىف مصر ) والصوروالطقوس (

 ى ديىن متنوعحمتو
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  فكيف تناوهلا النفرى؟-

 وآيف أعلن أهنا تقربنا إىل اهللا ال تبعدنا عنه؟ -

وآيف أوصى إزاءها باالقتحام واالستزادة، ال اهلرب -
 واإلنكار واملقاومة؟

 )إيهاب. د(وآيف قرأها فاستلهمها شاب قس طبيب نفسى؟  -

 هى هى، شيخ مغامر يعيدوآيف قرأها فاستلهمها، -
 )حييى. د(النظر ما دام حيا؟ 

 )النص والقراءتان(وهل مث شئ يضاف بعد أن نورد املقتطفات الثالث؟  -

 وهل ما سيضاف سيكون مفيدا أم مشوِّها أو مسطحِّا أو موّضحًا؟ -

أمام هذه األسئلة، شعرت أنه ال مفر من أن نغامر
نوصل بعض الرسالة إىل منل) غًدا(بالتفسري والشرح والتأويل 

مل يبلغهم أصًال إسهام هذا النص الرتاثى الرائع ىف تناول
قضايانا اليومية ىف مسألة هبذا االنتشار، وهذه اإلشكالية

 القائمة ىف الصحة واملرض؟

 اقرتاح وجتربة

اليوم سوف اآتفى بتقدمي النص مستقال وملحقا به
 .االستلهامني دون تعقيب

مباشرة سوف أحاول تقدمي التفسري) غدًا( وىف اليوم التاىل
 والشرح بعد إعادة آتابة النص أيضا

هبذا ميكن أن يستغىن عن التفسري من اآتفى بالنص األول
آما فعل البعض أو يريد أن يفعل مع قراءتى ألحالم فرتة(

 )بريد أمس/النقاهة أنظر حوار

اما من استعصى عليه النص، وأراد املزيد ولو على حساب
اجلمال والشعر والتفرد، فليقامر بقراءة التفسري والشرح

 ، وأمره إىل اهللا،)غدًا(والنقد 

وأنا اعده أنه سينساه، إْذ لن يتبقى من هذا وذاك إال 
 .ما يسمح له وعيه أن يتبقى

 وهذا هو غاية املراد

 املقتطف
 وقال ىل آل شئ يصدرك إيل

 يصدرك ومعك بقية منك أو من غريك
 .ة فإهنا تصدرك إىل وحدكإال الوسوس

 .وقال ىل الوسوسة رّدى إياك إىل بالقهر
 وقال ىل أنظر إىل الوسوسة عّم خترجك

 فلن تصلح إال على مفارقته
 ومب ُتعلقك، فلن تصلح إال على التعّلق به

 )64ص(موقف وراء املواقف 
 :أيتها اخلطيئة املبارآة
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 حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي،
  . وتصديرها ىل لكوانزع مىن حىت تعلـقى حبكاية الوسوسة

وال أتعلق إال بك ال بالكتاب وال بالوسوسة وال بالضعف وال
 .بالقوة

 إيهاب
أإىل هذا املدى!! السماح السماح، آل هذا السماح 

 السماح؟
حني ختتلى ىب الوسوسة ال يكون هلا هّم إال إبعادك عىن،

 .بإبعادى عنك
 هى تشغلىن بك بزعم إنكارك، أقرتب هبا منك، 

 .نت أعلم ذلك، قبل ذلكوما آ
وحني تستدرجىن الوسوسة إىل سوء الظن، إىل احلرف، إىل اخلرب،
أصارع آل ذلك خوفا من أن تغلبىن، ناسيا أهنا ال تغلبىن إال

 .إذا َغَلَبْتَك
 أنت ال ُتغلب أصال، وال ُتغلب أبدا، ِفممَّ اخلوف؟ 

 .تتسارع خطواتى إليك. وهكذا تنقلب اآلية عليها
 .إال هذا القهر"القهر" عمرى آلمة مل أستطب

 .تأتى الوسوسة فال أملك أن أغفو بعيدًا عنك، ولو هنيهة
 .تأتى فتذآرىن بك حىت باإلنكار

آنت أقاوم خائفا من غلبتها، واآلن، أنت تدعوىن
 .لالقتحام

آنت أخشى عليك حرفًا ىف نفسى، ناسيًا أنك قائم بذاتك،
 فيها، وهبا، إليك

 . وال ختفيك احلروفال تضرك الوسوسة 
 .هى َتخترب من ًأَحل احلرف حمّلك

خترجىن الوسوسة عن احلرف الذى خيفيك عىن، فُتْدِخُلىن أآثر
 .إليك

 !!.خترجىن عن وهم صوَّرُته لك، فأفارقه ألجدك أنت أنت دونه
 .تعلقىن بإنكارك، فتدعوىن أنت أال أخاف أن أنكرك

 .أجدىن ىف رحابك ال ُتنكر
 .تنكراحلرف ال تنكركالوسوسة قد 

 .فإذا سّلمنا هلا آما أمرتنا، وجدناك دونه
 حييى

 وبعـد
بعد أن أثبت هذه املقتطفات هنا هكذا شعرت مبعىن وفائدة

، يبدو أن مثل هذهما ميكن أن امسيه القراءة البطيئة 
النصوص هى من الكثافة والقدرة على حتريك أغوار الوعى حبيث
ال ينبغى أن تقرأ ىف آتاب على بعضها، فإن مجعت غلى بعضها
البعض ألسباب عملية مثل النشر والتسجيل، فإن هذا ليس

 .دعوة ألن تقرأ على بعضها

يه،فرق بني أن تقرأ نصا واقفا بذاته لذاته، فتعود إل
وتبتعد عنه مث تعود، وبني أن تقرأ صفحة، أو صفحات، حتوى ما

 .حتوى من فقرات

 تتلوها فقرات فماذا سوف يفعل التفسري هبذا ُترى ماذا
 .النص الذى هو ىف غىن عنه
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 ربنا يسرت

 .نرى غًدا

 اهليئة1992" قراءات ىف جنيب حمفوظ" حييى الرخاوى -
 .املصرية العامة للكتاب

 الوسواس القهرى من منظور عرىب اسالمى، وائل أبو-
 ،2003يونيو ، 293هندى، عامل املعرفة عدد 

 .وسنورد له نقدا مفصال ىف القريب العاجل 

 فرحت جبمال الغيطاىن ذات مرة حني علمت منه، أن ما وّثق-
نقله خبط يدهعالقته بالرتاث هو أنه آان إذا أحب نّصا راح ي

 .آتابة، وهذا أقرب إىل ما أعنيه هنا بالقراءة البطيئة
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اضطراب الوسواس القهرى، ىف ثقافتنا العربية تغلب فيه
ويات الدينية، وأصعب أنواعه هو ما يتوجه إىل ذات اهللاحملت

سبحانه وتعاىل، بداية بالشك والتشكيك، أو بالرفض
واإلنكار، أو السب والتشويه، أو بكل ذلك وأحيانا يتطور

إىل) ليست هلوسة وال جمرد فكر(بالصور الوسواسية اخليالية 
ل موقفما هو أقبح وأصعب، الوسواس حني يثري الشكوك، الميث

الشك االجياىب أو املراجعة الناقدة، وال هو سعى إىل يقني آخر،
بل هو البد وأن يكون مرفوضا من صاحبه ُمْقحمًا عليه، هذا

 .على مستوى البصرية الىت ال تفيد إال ىف إرهاقها ضده

وقد ينجح ىف إبعاد الفكرة الوسواسية لفرتة قصرية،
ود الوساوس قهرها من ويزيد ويضغط حىت تعا فيرتاآم التوتر

 .جديد، وهكذا

الذى يزيد األمر صعوبة، ويزيد االضطراب عنتا، هو أن 
مثل هذا الوسواس حيتّد أآثر فأآثر أثناء تأدية العبادات،
مثال أثناء الصالة أو قراءة القرآن أو الكتاب املقدس، وسوف
نقصر حديثنا اليوم على هذا الوسواس املتعلق بالذات اإلهلية

 الوساوس األخرى ذات احملتوى الديىن أيضا، والىت قد تتعلقدون
أو الشك ىف عدد الرآعات،) والنظافة املتعلقة هبا(بالطهارة 

 إخل... أو عدد التسبيحات أو الشك ىف سالمة العقيدة

املقتطف الذى أوردناه هنا من مواقف النفرى يشري إىل هذا
يّشوه ويقبحالنوع األول الذى يقتحم الفكر يسب ويلعن و

 .ويسخر من الذات اإلهلية مباشرة

هلذا الوسواس عالج ناجح نسبيا بالعقاقري املناسبة، وله
أيضا عالج سلوآّى خمتلف أنواعه، وهو عالج ناجح نسبيا أيضا،
وقد حيتاج املريض إىل العالجني معا، وعادة ما يدعم أحدمها

 معينة ىفاآلخر، بل أن هناك قياسات للتمثيل الغذائى ألجزاء
املخ تقارن بني هذه النوعني من العالجات، وتؤيدمها، مع أهنا
قد تكون سببا ىف تسريب فكرة شبه علمية ختتزل الوسواس إىل
خلل آيميائى، أوخطأ سلوآى، مبا يبعدها عن اإلحاطة بدوره،

 .ولغته وغائيته، آما فعل النفرى 

 اجتهاد مبدئى
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 هذاىف خربتى املهنية، دون حتديد أرقام إحصائية، أقابل
لكنه ميكن(النوع من الوسواس ىف سن باآرة حىت متنصف العمر 

وأيضا الحظت أنه أآثر تواترا عند املرأة) أن حيدث ىف أى عمر
أو(عنه عند الرجل، املهم، اعتدت أن أنفرد بالشاب 

ماذا لو:  وأسأله؟– غالبا بعيدا عن الوالدين –) الفتاة
ارة، ولو غصبًا عنكَسَبَت منادى السيارات وأنت داخل العم

؟ ماذا سيكون رد فعله عليك؟،)، وهو اسم الشهرة"ريشة("
سوف يرد ىل السباب": فيجيب الشاب مباشرة أو بعد استدراج

واألرجح أنه لن يقبل بسباٍب أقذع، وقد تقوم مشاجرة
وماذا لو قذفت ىف: "إخل، فأسأله من جديد" ... اعتذارى

 نفس سيل السباب الذى– وأنا طبيبك النفسى –وجهى اآلن 
؟ وبعد، ماذا تتوقع أن يكون رد فعلى"املنادى"آان مع 

أنت طبيب، ووالد، ستفهم: استدارج أيضا، أو بدونه يقول
 وتساحمىن أو تفهمىن أو تأخذ بيدى أو تعاجلىن،

فأستغفر اهللا وأآمل موضحا له املوقف، شارحًا له أنه إذا
وصل إىل الفرق بني ردآان مبنطقه البسيط السليم هذا قد ت

فعلى، وتفاعل منادى السيارات، أليس األجدر به أن يقدم
العشم، ويثق ىف مساح ورمحة وعفو من هو أعلى من آل قياس

 ،...مباليني املرات إىل ما ال هناية

وقد يتدرج النقاش والتجريب إىل عينات مباشرة من
هنا" وسوسته متعلقة هبذا النقاش، مع استحضار رمحة اهللا ىف

بكل ثقة وعشم، وبالتاىل معايشة عفوه وعدله، ىف ذات" واآلن
 .اللحظة

هذا املوقف البسيط قد يصل إىل الشاب هبدوء ويثري دهشته 
ىف البداية، لكنه سرعان ما يقبله بدرجة ما وهو موقف ال

 ،)خاصة األآرب سنا(يستوعبه األهل عادة 

وآية عادة إعطاء تعليمات سل يتبع هذه البداية 
ومعرفية تتوجه حنو جتنب عدم مقاومة الوسواس، بل أحيانا

 ) سواء ىف اخليال أو ىف الفكر(ننصح باستدعائه إذا غاب 

العالج بالَغْمر، وهو عكس: وقد يسمى هذا العالج السلوآى
 .التجنب واإلزاحة

هذه املواجهة اإلآلينيكية املوجزة قد تكون بداية طيبة
يتجرأ ويقرتب من وساوسه بل يكادتسمح للشاب بعد ذلك أن 

ألهنا عادة ما تزيدها(َيْقبلها، بل وخيفف من مقاومتها 
وهو مطمئن وهو ميارس أنواعا خمتلفة من العالج) اشتعاال

السلوآى املتواآب مع السماح الديىن األعمق املنطلق من املنطق
السليم، مستعينا ببعض العقاقري أو مستغينا عنها اآلن أو

 .بعد حني

ينجح أى من هذه األساليب بدرجات خمتلفة ال تستبعد موقف
الطبيب املعاجل من دينه شخصيًا، أو الدين عامة، وهى تصل

وليس(وختتلف فاعليتها بقدر وعى الطبيب اإلمياىن ونوع تدينه 
 ) نوع دينه
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إن هذه الرسائل العالجية إمنا تصل إىل املريض من املعاجل
دريبات، وإمنا من خاللليس فقط من خالل األلفاظ واألوامر والت

 .املوقف والتواصل بأآثر من قناة بني الطبيب املعاجل واملريض

 حني يكون دين الطبيب واملريض معتقد لفظى رمزى  ·
ترهيىب ترغيىب فحسب، اليستطيع املعاجل أن يوّصل هذه التعليمات
إال مهزوزة، مرتددة، بل إن األمر قد يصل إىل املريض متعارضًا

 أى أن حمتوىBouble - bindلرسائل مزدوجة الوثاق حني تصل ا
الكالم باأللفاظ يكون عكس ما حتمله رسالة أخرى غري لفظية،

 .تصل للمريض من املعاجل ىف نفس الوقت

وحني يقتصر دور الطبيب على حذقه احلرىف، وهو حيتفظ   ·
مبوقفه العقائدى اخلاص الذى يستعبد هذه املسائل الدينية

مارسة العالجية، وهو يتصور أن موقفه هذا ال يؤثرأصال من امل
على املريض، ألنه موقف حيادى ليس مع، وال ضد، أى معتقد
خاص، فإن جرعة التعليمات الىت تصل للمريض من قبل هذه
ال(التوجهات السلوآية، تصل فاترة مفرغة من زمخها عادة 

سواء ىفجمال للتفصيل هنا لشرح استحالة ادعاء املوقف احملايد 
العالج أو ىف السياسة أو ىف احلب، ألن النفس البشرية أقوى من

 ).آل ألعاب سطحية

 أما حني يكون الطبيب املعاجل أمينا مع نفسه واثقا  ·
من طريق سعيه إلميانه، متفتحا حلرآية تطوره بأقل قدر من
املسلمات املسبقة، ويكون ىف نفس الوقت مستعدًا أن حياول

ل ولغات غريه على مستوياهتا املختلفة، فاألمراستيعاب مراح
 .خيتلف، ألننا بذلك نقرتب من توصية النّفرى

 :ىف رحاب النفرى

حني ندخل إىل رحاب موالنا النفرى، نستلهم منه وحنن مسلحني
مبثل هذا املوقف األخري، فإنه ميكننا أن نستلهم ما يعيننا

سئوليةعلى تصحيح موقفنا أو تطويره أو التمسك به مب
حياسبنا اهللا عليها، سواء آنا ىف ذلك أطباء معاجلني أم أسوياء

 .حنافظ على سالمتنا، أم مرضى حمتاجني

 : املقتطف األول 

 وقال ىل آل شئ يصدرك إّىل، يصدرك ومعك بقية منك أو من غريك
 .إال الوسوسة فإهنا تصدرك إّىل وحدك

 .وقال ىل الوسوسة رّدى إياك إىل بالقهر
  أنظر إىل الوسوسة عّم خترجكوقال ىل

 فلن تصلح إال على مفارقته
 ومب ُتعلقك، فلن تصلح إال على التعّلق به

 )64ص(موقف وراء املواقف 
 : القراءة

ننصح القارئ ابتداء أن يقرأ هبدوء هذا املتقطف عدة
مرات، ورمبا يفيد أآثر لو أنه نسخه بيده على ورقة، ويا

لفظ أو تعبري غري مألوف، مثلحبذا لو متهل قليال عند آل 
  .إخل، وليصله منه ما يصل .."بقية منك"أو " يصدرك إّىل"
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 : املقتطف الثاىن موقف على موقف
 )إيهاب اخلراط. د: (موقف

 :أيتها اخلطيئة املبارآة
 حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي،

  .وانزع مىن حىت تعلـقى حبكاية الوسوسة وتصديرها ىل لك
 .ب وال بالوسوسة وال بالضعف وال بالقوةوال أتعلق إال بك ال بالكتا

 :القراءة

وحنن نقرأ هذا املوقف من منطلق الرتحيب باخلطيئة املبارآة
نشعر مع صاحبه بفتح باب التطهر بوعى مسئول، مث نالحظ آيف

 يستلهم القوة من الضعف، رمبا طريقًا إىل القرب إليه،

ومن خالل هذا الضعف البشرى الذى يفرتض فيه احتمال
 .، تنطلق القوة)املبارآة(اخلطيئة 

أما ماتلى ذلك فقد بدا ىل أن ايهاب قد تنازل عن حقه ىف
 .الوسوسة حىت لو آانت هى الىت تصّدرها إليه

هل حقا هو تنازل عنها أو خاف منها، أو احرتم أننا
 لسنا قدرها؟

 .مل أستطع أن أجزم 

 : املقتطف الثالث

 موقف على موقف على موقف
 )يى الرخاوىحي: (موقف

أإىل هذا املدى!! السماح السماح، آل هذا السماح 
 السماح؟

حني ختتلى ىب الوسوسة ال يكون هلا هّم إال إبعادك عىن،
 .بإبعادى عنك

 هى تشغلىن بك بزعم إنكارك، أقرتب هبا منك، 
 .وما آنت أعلم ذلك، قبل ذلك

رب،وحني تستدرجىن الوسوسة إىل سوء الظن، إىل احلرف، إىل اخل
أصارع آل ذلك خوفا من أن تغلبىن، ناسيا أهنا ال تغلبىن

 .إال إذا َغَلَبْتَك
 أنت ال ُتغلب أصال، وال ُتغلب أبدا، ِفممَّ اخلوف؟ 

 .تتسارع خطواتى إليك. وهكذا تنقلب اآلية عليها
 .إال هذا القهر"القهر"مل أستطب عمرى آلمة 

 .ولو هنيهةتأتى الوسوسة فال أملك أن أغفو بعيدًا عنك، 
 .تأتى فتذآرىن بك حىت باإلنكار

آنت أقاوم خائفا من غلبتها، واآلن، أنت تدعوىن
 .لالقتحام

آنت أخشى عليك حرفًا ىف نفسى، ناسيًا أنك قائم بذاتك،
 فيها، وهبا، إليك

 .ال تضرك الوسوسة وال ختفيك احلروف 
 .هى َتخترب من ًأَحل احلرف حمّلك

ف الذى خيفيك عىن، فُتْدِخُلىن أآثرخترجىن الوسوسة عن احلر
 .إليك
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 !!.خترجىن عن وهم صوَّرُته لك، فأفارقه ألجدك أنت أنت دونه
 .تعلقىن بإنكارك، فتدعوىن أنت أال أخاف أن أنكرك

 .أجدىن ىف رحابك ال ُتنكر
 .الوسوسة قد تنكراحلرف ال تنكرك

فإذا سّلمنا هلا آما أمرتنا، وجدناك دون حاجة إىل حرف
 .أو رسم
 : القراءة

 .، وآأنه مفتاح النص"العبد هللا"تصدَّّر السماح ما وصل إىل 

 .لكن مل يكن األمر فقط آذلك

 .السماح وحده ال يفى بالغرض 

تصورت أن هذا الفصل، الذى تقوم به الوسوسة، بني الفكر
 تصورت .والوجود، تقوم به مبا يشبه فصل األلوان ىف الطباعة

وائبه املعقلنة، فيصبحأهنا بذلك ُتَنقِّى آلية الوجود من ش
)الوسوسة(جاهزا للتوجه إىل أصله بدوهنا، ورمبا جعلها 

 .إليهساترا 

ىف الوقت الذى حياول الفكر الوسواسى أن يسحب صاحبه
بعيدا عن أصله ومنتهاه معا ، يتحرر الوجود األصل إىل

 .غايته، فنقرتب من حّدة ِذْآره

 ، مجلة، قد يتجمع ىف حرفالوسوسة 

 ) أننا الفكر (أننا هو حىت تومهنا ر الفكرتتصدوهى 

 ما وراء الوسوسة هو مسألة إحالل احلرف حمل احلق، 

 .ُثم هى تأتى حبروف أخرى لتهاجم احلرف حبروف الضّد

احها، إال أهنا أيضا هى تعجز بداهة عن ذلك رغم ظاهر جن
تستدرجنا إليها بلغتها، فنقاومها فكرًا بفكر، نقاوم احلرف 

 .باحلرف، حروف الوسوسة ىف مقابل حروف املناقشة واإلثبات واملقاومة

 اخلوف من الوسوسة يعطيها قوة ظاهرية هى ال متلكها أصًال، 

 ).املقاومة واإلقناع(قد يغلب احلرف ) الوسوسة(احلرف 

 س له قدرة على املساس باألصل، لكنه لي 

 ).يصدره إليه وحده(بل هو ينقيه من آل احلروف املعّطلة 

 الوسوسة تبدو قهرًا مقتحما، لكنه مرصود بفشله،

القهر اإلجياىب اآلخر حيدث بتوصية موالنا ىف عكس االجتاه، حني 
 .ترّدنا الوسوسة إليه

 عىنحني تغمرىن الوسوسة وال أستطيع منها فكاآا، تزيح
 فكرًا آان حيول بيىن وبينه، 

من هنا يأتى قبوىل هبا هى استجابىت هلا خبروجى عما خترجىن
 منه، فهو صالح ىل، ألهنا خترجىن من احلرف إىل األصل، 
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 .ما أشرف هذا القهر وأطيبه

 هو األصل قبل وبعد أن يتشكل ىف حرف أو رسم " الوجود"

 هذا الوجود األصل ال تضره الوسوسة

 ونا ملفارقة اجلوهر،إهنا أعجز من أن تدع 

 وآل ما عدا ذلك من األفضل أن نفارقه ولو إىل حني،
مفارقة له، ازددت إميانا"آلما ازددت آفرا باحلرف  

 اقرتابا منه،" باألصل
الوسوسة تعلقنا وتغرينا باإلنكار وتشككنا ىف املعتقد، 

فإذا استجبنا ملا تعلقنا به مل حيقق إال ظاهر جناحه الذى هو
يل إىل القرب احلقيقى، من خالل تنقية اجلوهرهو السب

 . بالوسوسة وضدها
 الوسوسة حني تعلقنا باإلنكار إمنا تعرى فشلها،

وحني جند أنفسنا نكاد ننساق ظاهرًا وراء هذا اإلنكار
 اخلائب، إذا بنا تلقائيا ىف رحاب األصل 

 بال مثيل وال متثيل 
 وال حرف وال رسم 

 وال هناية 
 .ليس آمثله شئ
   :بعض التطبيق
 :بصفة عامة

ينبهنا هذا النص، بكل القراءات، إىل أن انفصال
عن آلية الوجود، ليحتكر أدوات املعرفة،) املعقلن(التفكري

 قد ينتهى إىل أن يسد الطريق إليها،

هذا االحتكار إْن آان قد أضر ببعض العلوم فهو قد 
 )اإلميان(أضرأآثر حبقيقة األديان، 

التطورى يستحيل أن نستغىن عن دور التفكريحنن ىف هنجنا 
 بداهة، لتسيري أمور حياتنا اليومية،

أما ىف عالقتنا بالكون إليه فإن دور التفكري املفاهيمى
 بالذات يرتاجع وال خيتفى

أما أن يتعملق وجيثم، وجترى مواجهته مبثله ىف االجتاه 
 .املعاآس، فهى الوسوسة

ىف املمارسة الرتبويةأحسب أن علينا أن تضبط اجلرعة 
والتدريب النمائى بني مستويات وقنوات التواصل واملعرفة
باستمرار، رمبا آما حياول املايسرتو أن ينظم العازفني توقيتا

 وتتابعا وتآلفا طول الوقت ليظل اللحن حلنا متكامال، 

وإال فهو النشاز مهما آانت اآللة الطاغية هى أغلى مثنا
 .ًاوأقدر أداء وأعلى حس

يسحب بالوسوسة وضدها بعيدا) الفكر املتعملق(النشاز 
عن اللحن األساسى، لذلك فهى تصدرنا إليها وليس معنا بقية

 .منا، ومن ّثمَّ السعى طلقاء إىل وجهه تعاىل
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 :ىف املمارسة اإلآلينيكية

اطمأن ملوقف النفرى هكذا، فالبد) املعاجل(لو أن الطبيب 
 بإحاطة مريضهأن حتل به طمأنينه بالغة الشجاعة، تسمح له

مبا اطمأن إليه هو من أن مثل هذه الوسوسة ليست إال نغمة
ناشزة، ال تفسد اللحن األساسى إال مؤقتا وهامشيا، وهى قد

 ه أرقى وأقدر على االقرتاب منهتكون السبيل إىل إعادة صياغت

إن موقف الرتهيب، والتأآيد على أولوية االستعاذة ،
ل ذلك مفيدا ىف مواجهة جرعةوإحلاح االستغفار، قد يكون آ

 .الوساوس الطافية العابرة

لكن على الذين يبالغون ىف الرتآيز على هذا املستوى من 
العالج أن يفرقوا بني مستويات الوسوسة ودرجات حدهتا، فإن
صلحت هذه األساليب فبها ونعمت، أما إذا آان االضطراب

م هذاالوسواسى القاهر مهامجا مزمنا شرسا، فإن استلها
املوقف النّفرى قد يكون هو املطلوب، خاصة وهو يتفق جزئيا
مع ما أشرنا إليه ىف البداية مع بعض أنواع العالج السلوآى 

استيعاب هذا املوقف الواثق من عمق اإلميان آطبيعة بشرية
جوهرية غائية مضطردة، ال هتزها الكلمات، وال يستدرجها

"الضد"وازين حني جيعل احلرف، وتنقيها الوسوسة، يقلب امل
 . الوصل الكامل، هو هو السبيل إىل احلائل

أنا أفكر إذن أنا" ناقشنا فيما سبق مقولة ديكارت -
أنا أفكر إذن أنا غري"ىف مقابل حكمة الرخاوى " موجود
:آتاب حكمة اانني(". د، ال تفكر ولكن استعمل التفكريموجو

أحجار آرمية "2007-12-12  يومية(، ) 75(رقم ) 4(الفقرة 
 .")وأشياء أخرى وسط آومة قش
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 )،122(אא−122

    
  له     وَفّتح    األياْم       ِمِن    حاِسْب
 ْوهبا  وِبيَنا      يْك ب   َلَتلَعْب      حاسْب

    ْتساو   برُضه      بس    صعبْه،   اللعبة،
  َحْبلها   ِتسيْب       ْمل ماِتكَسْب،     ِتْكسْب 

 ) استدراك(
    ِلْعبها     وِمْن   األياْم  ِمِن    حاِسْب 
 قّدها     ِمْش    َلوِِ اْنَت    حّىت  إلَعْبها
  زى اْمَباِرح  بكره   ما هو   تقول  إوعْك
  زّيه     ِمْش    واجلاّيه    سَنْه،   ماِتْت

 !!! ياه 
 "! نشرة 122 يوما بـ 122
  هذا ما حدث وحيدث -

 إىل مىت ؟ 
 !! إيش عّرفىن -
 ال شئ يدوم* 
 وال شئ يفىن* 
  إذن ماذا؟ -

 نتحمل مسئوليتنا 
 ومنضى جندد اللحظة 

 حلظة بلحظة 
 نالعب القدر 

 ليه ونصرب ع
 مجيعا

 فنتجدد به 
 برغم آل شئ 

 )انظر امللحق: وغدا امللتقى(
* *  *  

 ):  يوميا، ونشرة122(هذا هو حصاد الشهور األربعة 
 ). مع الربط املناسب(توجد آلها ىف األرشيف مباشرة، 

 وآل عام وأنتم خبري، 
 !! يا ترى من يعيش

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (      و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان"  يــــوميــــــــا "   910



 31I12I2007א – אא

 )األرشيف(تقريىب ملا صدر ىف شهور أربعة  تصنيف
 ية، وطب نفسىمعارف، وعلوم نفس: أوًال

 )األلعاب، والنقد: أنظر أيضا] (إخل... اإلدمان–الفصام [
التاريخ عنوان املقالة  م

-09-13 اُملَجمِّْد  
2007 

1(     
  

تعرية زيف واغرتاب التواصل بني
 )باإلبداع أو املرض( :البشر

26-09-
2007 

2(     
  

إبداع الشخص العادى، وإبداع املرأة
!! 

29-09-
2007 

3(     
  

الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
)1( 

30-09-
2007 

4(     
  

الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
)2( 

 مستويات الوعى وأساطري املتصوفة

01-10-
2007 

5(     
  

!!لنقائضا حيمل آل " مشروع: "الطفل
 !!فال ختتزلوه

06-10-
2007 

6(     
  

 )1(اخلوف من احلب 
 ؟"حنب"أم " نلعب حبا

07-10-
2007 

7(     
  

 )2(اخلوف من احلب 
 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

08-10-
2007 

8(     
  

-10- 21 ج عن اإلدمان & س 
2007 

9(     
  

املدمن" أدمغة" : حاالت وأحوال
 )1 (ومستويات الوعى

23 -10-
2007 10(    

 )2(أدمغة املدمن ومستويات الوعى 
مع اختبار" ىف حرآية خياله"طارق 
 إسقاطى

24 -10-
2007 11(    

عن....    )طب نفسى: (حاالت وأحوال
 اجلزء األول :الفصام

 )عصام (:عرض حالة فصام

30-10-
2007 12(    

اجلزء ..)عن الفصام: (حاالت وأحوال
 حالة عصام: بعض أحوال: الثاىن 

 الفطرة، والقشرة واالنشقاق...

04-11-
2007 13(    

 اجلزء..)عن الفصام: (حاالت وأحوال
 حالة عصام: بعض أحوال: لثالثا

!إن مل ننجح مع عصام، فلننجح مع أنفسنا

05-11-
2007 14(    

-11-06 عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ 
2007 15(    

-11-11 وتشكيالهتا" املصداقية"عن .. 
2007 16(    

-11-12 باالتفاق" املصداقية"عن ..
2007 17(    

-11-14 )1 (!عن ماهية الوجدان وتطوره
2007 18(    
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 )2(عن ماهية الوجدان وتطوره 
 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

17-11-
2007 19(    

 )3( ماهية الوجدان وتطوره  عن
 وجدان، واحلزنعن ال): 3/3(مقدمة  

18-11-
2007 20(    

املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل،
 )اإلبداع(وإعادة التشكيل 

20-11-
2007 21(    

)2(عن الفصام ... :حاالت وأحوال
جنون صىب: من أرشيف ما مل ينشر(

 )َتَنـاَثَر، فتجمَّد، فتّجمع

25-11- 
2007  22(    

عن: )3(عن الفصام ... :حاالت وأحوال
 !القشرة والفطرة والتعدد والواحدية

26-11-
2007 23(    

:)4(عن الفصام : حاالت وأحوال
 !!تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

02-12-
2007 24(    

رائحة للذات،: حاالت وأحوال 
 واحلياة، واجلسد، واألشياء

03-12-
2007 25(    

العني الداخلية: حاالت وأحوال 
 )واألنف الداخلية آذلك(

04-12-
2007 26(    

األنُف تدرك مثل العني: حاالت وأحوال 
 !!أحيانًا

05-12-
2007 27(    

-12-09 تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع
2007 28(    

 الطفل والتعدد والنمو واإلبداع
  

10-12-
2007 29(    

-12-16 ! واملمكن.. املستحيل 
2007 30(    

-12-17 التطور احليوى يتحدى املستحيل
2007 31(    

-12-24 على الناحيتني" اجلسد"هتميش 
2007  32(    

اع العقول وتعدد مستويات الوعىأنو 25-12-
2007  33(    

الوسواس القهرى ىف: مقتطف وموقف 
 )1(رحاب موالنا النفرى 

29 – 12 
– 2007 34(    

أهال بالوسواس: مقتطف وموقف 
 )2(القهرى، لَتَجاُوُزْه 

  توصية النفرى للرتحيب بالوسواس

30 – 12 
– 2007 35(    

 )النفسية( األلعاب :ثانيًا
تاريخال عنوان املقالة  م

 )1 ( " اخلوفلعبة"
أنا من حقى أخاف) ة(يا فالن : مثال
 )يكمل أى آالم.... (حىت لو

14-09-
2007 

36( 
  

 )2" (لعبة اخلوف"
أنا خايف أخاف) ة(يا فالن : .. مثال
)َأْآِمْل أّى آالم( .................حلسن

15-09-
2007 37( 
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           لعبة اجلنون
 ميكن و اجتننت،يا خرب اسود، دانا ل 

 )أآمل......(
02-10-

2007 
38( 
  

احللقة األوىل من لعبة التحكم ىف النفس 
..دانا لو سبت نفسى، ميكن .. يا خرب : مثال

03-10-
2007 

39( 
  

احللقة الثانية من لعبة التحكُّْم، 
    واخلوف من فقدًه

لوعارف إن حد حيستحملىن، ميكن: مثال
 ...أقدر أسيب نفسى، وساعتها

10-10-
2007 

40( 
  

احللقة الثالثة من لعبة التحكُّْم،
 ًهواخلوف من فقد

، أنا ممكن إىن..سيبان بسيبان " :مثال
 )"أآمل...... (

14-10-
2007 

41( 
  

من لعبة التحكم، واخلوف اجلزء الرابع
 من فقده
التحكُّْم، واخلوف من:  عن6،5: لعبتان
 فقدًه

حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش): "1(مثال 
 ..."حلسن.. تها أسيب نفسى على راح

سيب أنت األول، وأنا): "2(مثال 
 ...."ساعتها 

20 -10-
2007 

42( 
  

من لعبة التحكم،:  اخلامسةاحللقة
 واخلوف من فقده

التحكُّْم، واخلوف من: عن  8، 7: لعبتان
 فقدًه

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال): 1(مثال 
 ...............ملا أعرف إن

 اللى مانعىن أسيب نفسى ):2(مثال 
 ........هو .......... 

22 -10-
2007 

43( 
  

احللقة األخرية من لعبة التحكم، واخلوف
 من فقده 
التحكُّْم، واخلوف:  عن10  ،9: لعبتان

  فقدهمن
ال ياعم دا أنا المم نفسى): 1(مثال 

 .....بالعافية بس دا ما مينعش اىن 
الزم أعرف أنا فني وأنت مني): 2(مثال 

 ......قبل ما أسيب ماهو برضه

27-10-
2007 

44( 
  

)1 (الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "أنا واحد وّال آتري"

ري، داناهو أنا واحد وال آت :مثال
 ..........بيتهيأىل إىن

28-11-
2007 

45( 
  

 )2(الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "القرين واجلان داخلنا"

طب لو أنا أآرت من واحد؟ يبقى: مثال 
 ........مني فينا املسئول أنا شايف

01-12-
2007 

  

46( 
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 جنيب حمفوظ: ثالثًا
 م التاريخ عنوان املقالة

 جنيب حمفوظالدعوة عامة، والبداية مع
 !!....  

17-09- 
2007 47( 

 فرتة أحالم "  ىف   قراءة: ) نقد(جنيب حمفوظ 
 )1(" النقاهة

20-09- 
2007 48( 

)احللقة األوىل(  ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ 
 مقدمة 

27-09- 
2007 49( 

احللقة (    "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف 
 )الثانية

–شيخنا يعود إىل بيته، وتعود إليه 
  ضحكته-إلينا

04-10- 
2007 

 
50( 

 )احللقة الثالثة (ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ
 حتت سفح اهلرم .... 

11-10- 
2007 51( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: فوظجنيب حم
 )2(احللم  

18 -10- 
2007 52( 

 أحالم فرتةقراءة ىف: جنيب حمفوظ 
 ) 3 ( احللم   النقاهة

25-10- 
2007 53( 

 النقاهةقراءة ىف أحالم فرتة: جنيب حمفوظ
   )4(احللم 

01-11- 
2007 54( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )6(، ) 5 (احللم 

08-11- 
2007 55( 

قراءة ىف أحالم فرتة: جنيب حمفوظ
 ) 8(، ) 7(احللم   النقاهة

15-11- 
2007 56( 

 قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )10(، )9(احللم 

22-11- 
2007 57( 

قراءة ىف أحالم فرتة: جنيب حمفوظ
 )12(، ) 11( احللم  النقاهة

29-11- 
2007 58( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )14(، )13(احللم 

06-12- 
2007 59( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )16(، )15(احللم 

13-12- 
2007 60( 

راءة ىف أحالم فرتة النقاهةق: جنيب حمفوظ
 )18(، )17(احللم 

20-12- 
2007 61( 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ
 )20(، )19(احللم 

27-12- 
2007 62( 

 النقد: رابعًا 
ريخالتا عنوان املقالة  م

) 1"(الشرق الفنان" و زآى جنيب حممود  09-09-
2007 

63(
   

 )2(تلفيق خطر : الشرق األوسط  
  زآى جنيب حممود: الشرق الفنان

10-09-
2007 

64(
   

 حنو املطلق" سطورة الذاتيةاأل"حرآية 
ابن"ىف سيميائى آويلهو مع إشارة إىل (

 )جنيب حمفوظ": مةفطو

16-09-
2007 

65( 
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 قبل أآثر من "عليها"يرد " طاغور" 
 نصف قرن
 "اخلاص  " الطفل

09-10-
2007 66( 

 السرية الذاتية واإلبداع
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل

 )1..) (إليه(

28-10-
2007 67( 

 هرمان ِهسـّْه: السرية الذاتية واإلبداع
..)إليه(جتليات التعدد إىل التكامل 

)2( 

29-10-
2007 68( 

 : وموقف من آتابمقتطف
 األسطورة جوزيف آامبل سلطان

03-11-
2007 69( 

عن املوت: .... مقتطفات بال موقف
 والوجود

07-11-
2007 70( 

-11-10 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة.. 
2007 71( 

بحول آتا!! استطرادات طريفة وسخيفة 
 جّيد 
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن 

13-11-
2007 72( 

ةأحجار آرمية وأشياء أخرى وسط آوم"
   The secret   " قش

12-12- 
2007 75( 

 -12-23 "اآلخر"حزمة من مفاتيح السر 
2007 76( 

 مقتطف وموقف 
 عن الشعر والنثر... 

19-11-
2007 77( 

-11-21 املوت والشعر... 
2007 78( 

 القيم والشباب، وبعض وصف بعض مصر: خامسًا
التاريخ عنوان املقالة  م

 ) 1 (2007!!! مصر" بعض"وصف " بعض"
  إىل أين؟ ماذا جيرى ىف بر مصر ؟

23-09- 
2007 79(

 )2 (2007!!! مصر" بعض"وصف " بعض"
هل هى جزء من العامل احلديث والذى:مصر 

 ؟"يتحدث"

24-09- 
2007 80(

 )3 (2007!!! مصر" بعض"وصف " بعض"
  إىل مىت ؟ أين هى اآلن؟ ماذا هى؟: مصر

25-09- 
2007 81(

   بعض وصف بعض مصر
 من ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن

15-10- 
2007 82(

 : من ملف القيم واألخالق ىف مصر

 )2!! (حبث علمى شعىب 
16-10- 
2007 83(

، والقيم"البيئة"لغة الطبقة 
 الالأخالقية ىف األمثال الشعبية

17 -10- 
2007 84(

 -11-24 !)وغريهم غالبا" (للشباب"عن احلب .... 
2007 85(
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 قضايا، وآراء، وآتابة، وفروض: سادسًا
 

 م التاريخ عنوان املقالة
-09-01 عوٌد على بدء، مث نرى

2007 86(

 من   اجلباَن ُتـْنِجى    ال   اخلوِف   جبال أعَلى ... 
 )شعر(   الغرْق 

02-09-
2007 87(

نستعمل الواقع، ال نستسلم له، ونظل.. 
 !!نرفضه حىت نغّيره،

03-09-
2007 88(

-09-04 !لعله خريًا!!! يا خرب 
2007 89(

ألستاذ بكلية) استبار(اختبار ذاتى 
 الطب

05-09-
2007 90(

-09-06 )أم أتوّقف؟.. ُأُآِمْل .. (الورطة 
2007 91(

-09-07 )شعر( بدال ما تثور تِفّن  
2007 92(

-09-08 )تاىن مرة( دستور يا الدستور .. 
2007 93(

  9/11 الشهري بـ 9 /11  
 "ارمون أْوىل باملواجهة"

11-09-
2007 94(

 - 09 - 12 ملاذا أآتب؟ ملن؟ وماذا بعد؟ 
2007 95(

   ىف رحابه تعاىل.. مع الناس
 .. خواطر قدمية 

18-09- 
2007 

96(

 -09-19  بعد لقاء عابر- عاما31رسالة عمرها 
2007 

97(

 -10-13 !وربنا .. واحلب.. والناس.. العيد 
2007 

98(

 -10-31 "وعد بلفور: "اليوم" ذلك"ىف مثل  
2007 

99(

 :مقتطف وموقف
سيمفونية املعرفة الكونية بآالت عزف

 )تسابيح(متكاملة 

27-11- 
2007 

 

100(

 -12-18 عن الدين العاملى اجلديد 
2007 

101(

 واحلاجة إىلتشكيالت من احلضارة واملدنية
 مراجعة

15-12- 
2007 

102(

 -12-19 !!عيدية لكبارنا من عيال األمريكان
2007 

103

 مفاتيح بسيطة واختيار احلياة 
 )!!هل مث مذاق للحياة ىف ذاهتا؟(

22-12- 
2007 

104

 -12-26 بني التفسري واالستلهام: قراءة النص
2007  

105(

 -12-31 حصاد شهور أربعة 
2007  

106(

 حوار بريد اجلمعة: سابعًا
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 م التاريخ عنوان املقالة
 بريد اجلمعة/ حـوار

طالبة بكلية)  سنة21(بداية مع شابة 
 ولكن... اهلندسة آِملة مرّحبة، 

21-09- 
2007 107(

 بقية ) يوم السبت(حوار اجلمعة /بريد
أسامة عرفة،. حتية، وبداية مشارآة د

حممد أمحد من اسرتاليا، وحتيات. ود
 وغري ذلك.. أخرى

22-09- 
2007 108(

 بريد اجلمعة/ حـوار
حملة عن اإلبداع، واألسطورة الذاتية،..

ونقد أحالم حمفوظ، وصراخ ضد الغرب
"أنا"والشرق معا، باستثناء ما هو 

 وغري ذلك... جدا!!! 

28-9- 2007 109(

 بريد اجلمعة/ حـوار
سر"التصوف والفطرة البشرية، و

التواصل"، و"ألعاب نفسية" "اللعبة
، مث إبداع وحتديث الدين "البشرى

 وغري ذلك... املرأة والشخص العادى

05-10- 
2007 110(

 حـوار بريد اجلمعة
وغري... التواصل والطفولة والرباءةعن 
 ذلك

12-10- 
2007 111(

 حوار بريد اجلمعة
،)وحده(رفيق حامت ضيف آرمي . د

 واعتذار لألصدقاء األخرين الطيبني

19 -10- 
2007 112(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن العواطف، واحلالة اإلميانية،
والعيد، والطفولة، وفضيلة الدهشة،

 وغري ذلك..ومنظومة القيم

26-10- 
2007 113(

 بريد اجلمعة/ حـوار
االبن يوسف عزب يصل أخريًا، وآأنه يفتح

..ولكن!! ملفات جملة اإلنسان والتطور 

02-11- 
2007 114(

 بريد اجلمعة/ حـوار
لعلمى، والعمل اجلماعى،الفرض ا

..واملوت، وحتمية حرآية التفتح لآلخر
 وغري ذلك... والفطرة، وتصنيم األلفاظ

09-11- 
2007 115(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن السعادة، وبرتراند راسل ، وبداية

)..إىل أين( وطالقة رامى عادل تدفق
 وغري ذلك

16-11- 
2007 116(

 بريد اجلمعة/ حـوار
بداية التواصل مع زوار الشبكة
العربية للعلوم النفسية، وظهور فضل

 ...االبن مجال ترك املسئول عن الشبكة
 وغري ذلك

23-11- 
2007 117(
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 بريد اجلمعة/ حـوار

عن برنامج الدخول واخلروج، ومشاعر
املرأة، واحلب والشباب وتعقيب على عرض

 وغري ذلك.. حالة 

30-11- 
2007 118(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن تعدد الذوات، وحرآية اإلبداع

 "أنا واحد وال آتري"و
 وغري ذلك.. وتواصل تدفق رامى،

07-12- 
2007 119(

حـوار بال ترتيب: ار بريد اجلمعةحو
 !بني ابن وأبيه!! لى مدى ربع قرنع

حييى الرخاوى. حوارية بني دثالث مقاالت 
 حممد حييى الرخاوى. وابنه د

 عن الوحدة والتعدد والرتآيب البشرى

14-12- 
2007 

 
120(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن الوحدة والتعدد، والنبوغ

"السر"بدعة والوغدنة والنقد، و
 وغري ذلك.. ونقدها 

21-12- 
2007 121(

 بريد اجلمعة/ حـوار
عن تفضل الشبكة العربية بإفتتاح

 منتدى اإلنسان والتطور، وأحالم حمفوظ
أحالم حمفوظوتفسري النص أو استلهامه و

 مث تدفق رامى عادل أيضا

28-12- 
2007 122(

 )دعوة للمشارآة ىف املنتدى: (امللحق 
 )مجال ترك رئيس بوابة الشبكة العربية. د. من خطاب أ(

نأمل من الزمالء الراغبني االشرتاك ىف منتدى اإلنسان
ومتابعة هذا) حييى الرخاوى. د.مناقشة فكر أ(والتطور 

الراقى ألحد أبرز الوجوه العربية والعامليةالسجال الفكرى 
على مستوى االختصاص، تكرم التسجيل ىف قائمة مراسالت هذه

 :اجملموعة بإرسال بريد إلكرتوىن إىل العنوان التاىل 

fr.yahoogroupes@subscribe-RakhawyPsyGroup 

طلق املنتدى واملراسالت املتعلقة به بداية شهر ينايرين
  بإذن اهللا تعاىل وذلك من خالل االرتباط التاىل2008جانفيى 

/RakhawypsyGroup/group/com.yahoo.groups.fr://http 
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 2007
 

א..
آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 تللصحة النفسيةلشخصيا
 الطبمجعيةرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

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

ىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالعربية إضافة إ  
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط       املش  - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج( ي 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   -كوياثولوجيا  ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسي     أغوار ال
ـن-  حكمة اجملانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

وط العامة للنظرية النفسية البيولوجيةتشمل اخلط ( علم النفس   
ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  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 اجملهر       -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
ـسي      -احلديثة     ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط

ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -مارس  للم قراءة يف ال
ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية   ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
 مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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