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 "نص على نص"

 57  حلم

، آالثقوب   صغرية   نوافذه حجرى    حصن ..  مرتني   احلصن   حول   درت
 طال   والبعض ..  وأحبه   بل   أعرفه   وجه   يطل   نافذة   آل   ومن 
 بشوق   فنظرت ،  خمتلفة   أزمنة   من   دنيانا   عن   رحل   واآلخر   غيابه 
، أحرره   أن   أعماقه   من يسألىن    وجه   آل   أن إىل    وخيل وأسى  
 السلطة   دار إىل    ذهبت   مث ،  أمل   بال احلجرى    احلصن   باب إىل    ونظرت 
 من   عمود على    قابضا   اخلاطر   جمبور   وغادرهتا ،  العون   وطلبت 
 الوجوه   فتهللت   بالعامود   ولوحت ،  احلصن إىل    ورجعت ،  الصلب 
 واختفت وهتاوى،    فتحطم   هائلة   ضربة   وضربت   الباب على    واصطفت 
 خافق   ووقفت ،  وسرور   فرحة   هتاف وتعاىل    النوافذ   من   الوجوه 
  . وشوق   بلهفة   األحبة   لقاء   منتظرا   القلب 

 تقاسيم على اللحن األساسى

مل خيرج أحد من احلصن وآأنىن مل أر أى وجه من...... 
  الوجوه الىت أعرفها وأحبها فلماذا استجابت دار السلطة

 أعطتىن عمود الصلب؟ مث ملاذا مل خيرج أحد؟، لشفاعىت؟ وملاذا 

هل آانت السلطة تريد إطالق سراح املعتقلني من املوتى 
واألحياء، أم أا آانت تريد التخلص منهم مجيعا حتت األنقاض؟
وما سر هذه الضحكات الدالة عل السرور والفرح واحلصن

 يتهاوى؟ هل ارتاحوا أخريا منا ومنهم؟

ىل عمود الصلب فخيل ىل أنه أفعىالتفت مرة أخرى إ
يتلوى، وأنه يقرأ افكارى، بل ويسجلها، مث راح يصدر شعاعا
سريا إىل السماء يوسع به ثقب األوزون الذى الح ىل بعد أن حل

 .الظالم آأنه طاقة القدر

القيت بالعمود بعيدا فانفجر إنفجارا نوويا مل يرتك
 شيئا وال أحدا إال أباده، وأنا معهم،

 ا زلت أحكى،وم 

 ؟...هل
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 58  حلم

حى ىف    املواصالت   درة   وأصبح   اجلديد   الرتام   جاء   أخريا
 ألوانه   إليه وجذبتىن    استقلوه   من   أول   من   وآنت   العباسية 
 أقعد   آنت .  مقاعده   وفخامة   جدرانه   وزخارف   والبيضاء   اخلضراء 
 ال   مجيل   متحف   هذا لنفسى    وأقول  ، مجاله   من   أتعجب   وأنا   وأقف 
مستوى   دون   رآابه   سلوك   أن   الزمن   مرور   مع   الحظت ولكىن  ،  ترام 
وذات ،  خجال   اجلبني   هلا يندى    فعاال   رأيت أىن    واحلق  . بكثري   مجاله 

 أن   يريد   طفلة على    ينقض   اخلواجات   من   شابا   رأيت   يوم
 طفلة   بأا   إياه   مذآرا   وبينها   بينه   حلت ولكىن    يلتهمها 
 فهرع   العمر   أواسط ىف    مجيلة   سيدة   صعدت معى    يشتبك   أن   وقبل 
 إا   السيدة   وقالت  ' Like you' يهتف    وهو   إليها   الشاب 
 سريهتا   بظهور   االحتفال ىف    تشارآ   حيث   أوروبا   من   لتوها   راجعة 
 امرأة   صورة   الغالف على    فإذا   نسخة   علينا   وعرضت   الذاتية 
  !. متاما   عارية 

 تقاسيم على احللم األساسى

شارع حممد على، الرتام مازال خيرتقه مزهّوا : هو هو..
جملجال برغم أننا تعودنا عليه، لكن غلبىن حنني إىل عربة

 السوارس من باب الوفاء أو الوداع، قفزت إليها دونه،

البغل نشيط يدق حبوافره فترتاقص عضالته وهو ال يهتم ال 
بالرتام وال بالسيارات وال باملارة، العرجبى يطرقع بالكرباج
لكنه ال يلمس البغل، املرأة البدينة حتكم لف املالءة حول

مع روحها املرحة،جسدها الذى يزداد مجاال ببدانته املتسقة 
ضحكتها تلعلع بسبب وبغري سبب، وأحيانا تطلقها حىت قبل أن
يكمل العرجبى مجلته، رحت أتابع املواقف وأنا ىف مؤخر العربة

؟"إيش عّرف اخلواجات ىف النسوان"ومسعت املرأة تقول للعرجبى 
اخلواجات خواجات، سبقونا ىف آل شئ خصوصا"فريد العرجبى 

"..املرأة وتزداد ضحكتها ملعانا وهى تقول ، تتقصع "احلرية
بعد أن" هس"ال يرد العرجبى يصيح بالبغل " شاهللا يا حرية 

لوح للعربة ثالثة أشخاص ينتظرون على الرصيف، تعجبت أن من
بينهم ذلك الشاب اخلواجة الذى آاد يلتهم الطفلة مث راح
يغازل السيدة صاحبة الصورة العارية على الغالف، مل تكن
الطفلة وال السيدة من الواقفني، آيف يرتك هذا الشاب اخلواجة
الرتام بكل مجاله وحداثته ليقف ىف انتظار سوارس، ارتفعت
ضحكة املرأة البدينة اجلميلة حىت مألت مالءهتا اللف وارتج
ثدياها ىف إثارة واضحة وراحت تغىن وهى تشري إىل اخلواجة

 ،"ِنى...ّّجوىن يا جوىن، تعابوسىن ْوعـَ" 

الشاب اخلواجة أآثر والتفت الناحية األخرى، امحر وجه  
ومل يرآب، وأسرع اخلطى حنو حمطة الرتام الذى آان قد غادر

 .احملطة
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:مقدمة

فجأة، وبـرغم أن أغلـب هـذه التعقيبـات مازالـت ضـمن
تدريىب ىف مؤسسة أنا مسئول عنها جزئيا، وبالتاىل ما" مقرر"

نالحظه من غلبة اجملاملة، وريح التلمذة ، وبالرغم مـن أسـى
الصديق مجال الرتآى الفتقاده املشارآات الضارية، واجلدلاإلبن 

الصارخ، فقد بلغىن أن هذه احلـوارات أصـبحت متثـل ىل مصـدرًا
رائعا للمعرفة، ومربرًا طيبا للحفاظ على التفـاؤل، وسـبيًال

 شريفا ملزيد من محد اهللا،

 .؟"ضمن املقرر"يا ترى ماذا متثل لكم، حىت لو آانت  

واإلميان هى من أصعب ما نتصدى لـه اليـوم،منطقة الدين 
 !!.وهذا طبيعى، ربنا يسرت

**** 

 رأى على موقف عالجى

 واستشارات متبادلة 

 : حممد حييى الرخاوى. د

رمبـا هذا أيضًا باب مجيل ومفيد وتواصـلى ومتـوازن، بـل   
  .فضلته على باب احلوار من حيث إفادته للقارئ خاصة

استشـارات" نسـتخدم اسـم   فلماذا ال أما خبصوص العنوان؛
رأى علـى"تعـبري   وهو اسم جيد ومعرب وأبسط آثريًا من" مهنية

  ".موقف عالجى

 :حييى. د

أشكرك يا حممد لتشجيعى، ويبدو أن النشـرة اليوميـة أو
أغلبها سوف تتوجه هذا االجتاه إن آجال أو عاجال، لعلـه يسـد

 .قانقصا، أو يعمق تواصال، أو يعني مريضا، أو ينري طري

أما تفضيل هذا الباب عن باب احلـوار، فأنـا لسـت معـك
 آثريًا، برغم الصعوبة الىت ألقاها وأنا أحرر باب الربيد، 
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وأيضا برغم الظلم الذى يقع على احملاور اآلخر، لكن يبدو
أين أضع آالمك هذا اليوم؟: أنه أصبح يعىن عندى شيئا، فمثال

بريد اجلمعةوآيف أرد عليه إن مل يكن هذا وذاك هنا ىف 
 هكذا؟

   :على سليمان الشمرى. د

أقول ان بعض املرضى حقيقة عندما يقولون اـم غـري.....
 .احلقيقة مقبولون من حميطهم االجتماعى، فام قد اصابوا عني

 :حييى. د

على، أىن حذفت مدحك البادئ. أعرف أنك تعذرىن  يا د... 
برغم صدقه املطلق يا شيخ، أما عن تعقيبك على هـذه احلالـة

مشـرية. بالذات، فامسح ىل أن أذّآرك أن احلالة الىت عرضـتها د 
،antisocialآانت تشري إىل أن املريض هـو الـذى ضـد اتمـع     

ى، فهـو هنـا املهـاجموليس أنه غري مقبول من حميطه االجتماع
 .وليس املهاَجْم حقيقًة أو مرضا

 : على سليمان الشمرى. د

مث ماذا يفعل املعاجل النفسى؟ هل يقول صدقت ويعمـق...  
املشكلة؟ رمبا، أو يقول ان لديك بعض األفكار واملعتقدات عـن
نفسك والعامل من حولك قد حتتـاج إىل إعـادة نظـر واملراجعـة

 .اجياد حلول بالتعاون معًا؟والبحث عن امكانية 

 :حييى. د

يقول ما خيطر له، على شـرط أن يقولـه وهـو جبـوار.... 
،)نقاشـا وإقناعـا  (ولـيس ىف مواجهتـه   ) آتفا لكتف(املريض 

فرصة إعادة النظر ىف آل شئ مطروحـة علـى اجلـانبني، إعـادة
ىف آل شئ، وهذا هو مـا يعـّرض املعـاجل -فرض عني-النظر واجبة
إعادة النظر ىف منظوماته هو، ناهيك عن منظومات أحيانا إىل

وبعض قيم اتمع األوسع، الذى رفضه املريض وعاداه، أو الذى
 .لفَظ املريَض وَطرَدُه

 : على سليمان الشمرى. د

ال: ىف منتهى األمهيـة، وعليـه   قناعات املعاجل ارى اا... 
صـراحةجيب ان يتسلل اىل نفوسنا اليـأس، وعلينـا أن نقـول    

للمريض حنن نبحث معك بأمانة وإخالص، نبحث باصرار وعزمية عن
 -....هحلٍّ ما، تكون أنت جزء من

 :حييى. د

هذا صحيح، وأنت تقصد غالبا أن األفضل أن نقوهلا دون أن
نقوهلا، ألن املريض يلتقط ما نريد قوله بطريقتـه، املهـم أن

 يكون آل ذلك بداخلنا،

ري مجيعا معًا ما ينبغـىنتغري معه، لنغأعاننا اهللا على أن 
 أن يتغري
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.شكرا

 : أسامة فيكتور. د

 يبدو أن هذا الباب اجلديد مفيد، أو غالبا سيفيد،

لكنىن ما زلت أرى إن تقدمي حالة من اإلشراف علـى العـالج
 .النفسى فيه فائدة أآثر، ولو أمكن دمج اإلثنني سويا

 :حييى. د

القدمي، وأنا أوافق علىهذا الباب اجلديد ال ينسخ الباب 
االثـنني فقـد" دمـج "احلفاظ على االثنني، أو مجع االثنني، أمـا  

يبعدنا عن واقع احلاالت مستقلة آل حالة بـذاهتا، بـل، وعـن
 .موضوعية االستشارات احملددة ىف نقطة بذاهتا

 استشارات متبادلة 

 : هاىن عبد املنعم. د

 للخطأ؟؟ مش فاهم الفرق بني الشعور بالذنب والتأمل

 :حييى. د

أظن أنه عليـك أن ترجـع إىل املوقـع تقـرأ عـن أطروحـة
فهذا أمـر يطـول شـرحه ىف الـرد علـى linkالشعور بالذنب 

 الربيد 

 : لكن آسف، دعىن أرد عليك بإجياز شديد

إن التعلم من اخلطأ هو مزيج من البصـرية والـتغّري الـذى
يدفع إىل الفعل الذى ال يعود معـه الـذنب إال ماضـيا أفـاد
صاحبه أنه مل يعد هو هو، وبالتاىل فلن يقدم على اقرتاف ذنب

 مثله من موقعه اجلديد، األمل هنا صادق ومغير، 

وعقابأما الشعور بالذنب فهو خليط من االعتذار اخلائب، 
الذات مبا ال يفيد الذين أذنبنا ىف حقهم، وهو نَعابة لفظية،
وحرآة ىف احملل دون تغيري حقيقى أو فعل جديد، وآثريا ما يكرر

أنـه -ال شـعورى عـادة  –مثل هذا الشخص نفس الذنب، حتت وهم 
بـرغم ادعائـه.. يفعل ذلك ليثبت لنفسه أنه مل يكـن ذنبـا  

 .االعرتاف بالشعور بالذنب اخل

 : هاىن عبد املنعم. د

أعتقد أن نفور املعاجل من مريضه يأتى بسبب خلـو جرابـه
من جديد وعندما تأتى الفكرة أو حتل األزمة العالجيـة تولـد

 .العالقة مرة أخرى

 :حييى. د

 ال أوافقك ائيا، 

نفور املعاجل عملية إجيابية تدل على جديته وبصريته ولـيس
 على خلو جرابه، 
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حل األزمة حىت تولـد، بـل إنوالعالقة الىت تولد ال تنتظر
العالقة تتوّلد مـن جديـد ىف عمـق آـل أزمـة لتعيـد تشـكيل

 .مفرداهتا

**** 

 دمعتان من خلف األقنعة

 دمعتان من خلف األقنعة: هالة منر. أ

أجترأ وأدعّى أنىن أعرفك قليًال ألىن أحبك، وقد هـامجىن شـعور
والوحشـةما وأنا أقرأ عن الدمعتني واملئة قناع باإلفتقـاد  

لوجــودك هكــذا هبــذا القــدر مــن اجلمــال والقــرب والضــعف
 .والدربكة

 "أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزن) "لكن ما حكاية(

 :حييى. د

آيـف التقطـت هـذا؟ خاصـة!! يا خرب يا هالة يا ابـنىت  
 شكرًا!! اعرتاضك على هذا الشطر

تصورى أنىن مهمت بتغيريه لوال أنىن أحسست أن هـذا خيانـة 
ليس حلية وال أسلوبًا آمـا يقـول صـالح(ر؟ الشعر حالة للشع

، واحلالة مرتبطة بوقتها، فال ميكـن فصـلها عـن)عبد الصبور
حلظة تسجيلها، وبالتاىل لو أنىن راجعت هـذا الشـطر" وقتها"
لوجدتىن ال أنتمى) ىف وقت غري الوقت وسياق غري السياق" (اآلن"

أعيشـه اآلن علـى إىل ما قلت، إذن ليس من حقى أن أفرض مـا 
 . تلك اللحظة الىت آتبت فيها

موقفك هذا، الذى هو موقفى أيضا ورمبا موقف آخـرين مـن
هذا الشطر، وهو حيتاج تفسريا فعال، وهذا ضد ما قّدمت من رفض
نقد الشعر تفسريًا، على أية حال أنا ىل جتربة غريبـة ىف هـذا

مـنت الصدد، فأنت تعلمني أنىن اضـطررت أن أآتـب شـرحا علـى    
آما أنىن أحلقـت بـديواىن أغـوار الـنفس" سر اللعبة"ديوان 

شرحا ملحقا أيضا، وقد أقررت مع من اعرتض على هذا وذاك أن
هذا ليس هو السبيل األفضل لتقدمي الشـعر، لكـنىن أصـر علـى
موقفى الشارح هذا أحيانا ألنىن ال أفخر بأىن أآتب شعرا عصيا

ته، وىف نفـس الوقـت أنـا الأو طليقا جدا خيّلق ما خيّلق براح
أســتعمل الشــعر وســيلة لتوصــيل معلومــة يقــدر النثــر أن

 يوصلها،

يظل الشعر عندى شعرا يا هالـة حـىت لـو احتـوى وعيـا 
 علميا أو معرفيا ليس بعيدا عىن،

 من هذا املنطلق  انتبهُت إىل ما اعرتضت عليه أنت هنا، 

 مـااعرتاضك ىف حمله جدا يا هالـة خصوصـا وأنـت تتـابعني    
، ولـيس"احلـزن "أحاوله آل ثالثاء بال انقطاع ألبـني حقنـا ىف   

 ) أن أعيش بغري حزىن" (الالحزن"حقنا ىف 

 ما احلكاية إذن؟ 
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يبدو أن املسألة ليست نقلة جديدة إىل رؤية جديدة لروعة
احلزن وضرورته، وهذا ما أمارسه معكم إآلينيكيا آل ثالثاء،

أنىن أعرف ذلكذلك أنىن عثرت على قصيدة ىل قدمية جدا تؤآد 
، تصورى يا"دمعتان"من قبل، هى قصيدة آتبتها قبل قصيدة 

 :، آتبت ما يلى  8/12/82هالة أنىن آتبتها ىف 

  ، آلَمه ُحـزىن 

  . املوْت     َصمت   متحو

  .  البهجْه   مشس   من   أظهُر أَقوى،  حزىن 

  . األشياء   أصل ُحزىن 

 عامًا  26وختمت القصيدة وآأىن أخاطبك اآلن بعد 

  متِضى،    ال" 

  ". تقرتبى   ال

  وحدى  موتى    ألصارع

  - غيابْك   دون  - 

  . األشهْب حزىن    يصرُعُه   

)سنة 26أى قبل ( 82آيف باهللا عليك أن من يكتب هذا سنة 
 :يعود ويكتب من عشر سنوات

 ". ن أعيش بغري حزنأنا خنُت نفسى، خنُت حقى أ" 

 ليست عندى إجابة ، 

ومع ذلك فهل توافقني أن أفرتض أن الدمعتني حـني انسـابتا
مش"من خلف األقنعة املائة نبهتنا الواحدة  تلو األخرى أنه 

، مبعىن أنه بالرغم من صـدق احرتامـى حلـزىن األشـهب "قوى آده
، إال أن من حقى أن أعـيش بغـري"أصل األشياء"املصارع القوى 

 . حزن

 :ال عندك

 اآتشفت شيئا آخر اآلن

بيـاء املـتكلم ىف" حـزىن "رمبا مل تكـن مصـادفة أن أآتـب    
ىف) بكسرة حتـت النـون  (القصيدة األوىل ىف حني أنىن آتبتها حزن 

 .دة الثانيةالقصي

 !!يا خرب

يبدو أن حزىن أنا، هو الذى أصارع به العدم واإلنسـحاب،
وهو الذى يعلمنا سويا أنه إعالن لإلصرار على التواصـل مـع
آخر مع حتمل مشقة ذلك ومعايشة روعته، وهو غري احلزن املطلـق

 )بدون ياء املتكلم(املنسوب ىل  غري

دون إذن مـىن ذلك احلزن اآلخر هو الذى يكـتم علـى نفسـى    
 فيحرمىن من حقى ىف الفرح أصال 
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يبدو أيضا يا هالة أن احلق ىف احلـزن ال يكـون بكـل هـذه
 اإلجيابية إال إذا اقرتن باحلق ىف الفرح

 ما رأيك؟

 : أسامة فيكتور. د

 توقفت أمام هذه العبارات

 "ت إحدامها من خلف أقنعىت املائةوتسحب"

تظهر ىف صـورة أقنعـة Ego statesوآأن حاالت الذات الـ 
Ego statesمتحفزة للظهور ىف املواقف املختلفة، وآـأن الــ   

 هى إحدى الوسائل الدفاعية ضد ظهور احلزن 

 :حييى. د

ال طبعًا، حاالت الذات ليست هى األقنعـة وإن آانـت تبـدو
آذلك أحيانا، القناع قد يكون إحداها، وهو خيفيهـا وحيتكـر

د ذاته حالـة واحـدة مـن حـاالتالظهور بدال منها، فهو ىف ح
الذات الدفاعية، وهو متغري ومتعدد بطبيعته، فإذا آان زخم
ما ُيخفى شديد النشاط دائم التهديـد لإلبـداع أو للجنـون،

 .احتاج األمر لعدد أآثر فأآثر من األقنعة

 : أسامة فيكتور. د

 " حىب لكل الناس جيمعهم، يفرقىن "

الشخصية وآم تكلفىن الكثريهذه العبارة أحياها ىف حياتى 
 وتكون مكسبا لآلخرين، لذا سأحاول أن اآسب منها لنفسى

 :حييى. د

واهللا يا أسامة أنا مل أفهم هذا الكالم الـذى آتبُتـه مـن
عشر سنوات، مث إىن ال أريد شرحه إذ يبدو أنه حقيقة صـعبة ال
أستطيع االقرتاب منها إال شعرًا، بصراحة، أنا أعتقد أن معـىن

ر قد وصلك فيه رائحة التضـحية أو اإليثـار، وهـذا مـاملآخ
 .أقصد إليه أبدًا

حىت لو آان ذلك هو مثن حـىب لكـل" أتفّرق"أنا ال أريد أن 
الناس، وسوف أحاول ىف نفس الوقت أن أحـافظ علـى حـىب لكـل

 !الناس، مهما آان الثمن يا شيخ

 : أسامة فيكتور. د

 :مل أفهم

 أنا خنتىن،"

 أنا خنت نفسى،

 أنا خنت سريان الرؤى ىف عمق حسى،

 أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزن
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:حييى.د

قلت حاال أىن توفقت طويال أمام هذه املنطقة، وأنـا أعيـد
نشرها، مث ها أنت ذا تنبهىن إليها آما فعلت هالـة، توقفـت
ورفضت أن أغّيرها حتديثا، العتقادى أن هذا غري جائز ىف الشعر
آما قلت هلالة حاال، الشعر حالـة مرتبطـة بزماـا وال ميكـن

ااسرتجاعها ألنه الميكن اسرتجاع زما . 

، أظن أن األرجح أنـىن"بالنسبة لسريان الرؤى ىف عمق حسى
ساعتها شعرت بتقصريى ىف محل األمانة بشكل ما، وهذا مـا ميكـن

 اعتباره خيانة لنفسى،

أما بالنسبة ملسألة احلزن فأرجو أن تقرأ ردى على ابنىت 
 .هالة منر

 : مدحت منصور. د

فرخ يولـد وملـا احلمد هللا على الوجد الوليد، احلمد هللا على
يطري، بذر الزهور، فرخ تسربل بالآللئ بالدموع، من رآىن بعد

مل ير حـزىن الـدفني، واغـرتاىب وسـط مـوج األصـدقاء، يطلبـون
ينكـرون آأىن على آل شئ قـدير واملستحيل، األصابع علّى تشري، 

اآلخـرين، حقى أن أعيش، ينكـرون حقـى ىف اجلنـون، مثـل آـل     
 الشعور باحتياج الدفء على رصني،فأنا رجل .. يرفضون فرحى

حقى ىف الدموع، أأمنـع نفسـى.. آثري، فأنا رجل آبري، وحقى 
 .أم مينعون، لكن رىب آان ىب أرحم الرامحني

 :حييى. د

رمبا آان من الصدق يا مدحت أن أبلغك حتفظى علـى صـراحة
التفسري وبعض املباشرة هكذا، أبلغك حتفظى الذى آاد يبلغ حد

 .أحيانا، عذرًاالرفض 

 : مدحت منصور. د

 ىف العمق البعيد، صديقى هل تراىن؟ هل ترى ذلك الشئ

 أن...... أهم حقا مائة قناع أو يزيد، أم أنك ال تريد 
 .تراىن، هل تراىن؟

 ليس ىف آتب العلوم،  

 الفنون، أو درب..ليس ىف األوراق 

 ليس ىف آم اجلنون،  

احلياه، هل ترى آم محلـت نفسـىوحقى ىف  ّىف هل ترى اإلنسان
 اجلميلة آالغريب،  ما ال أطيقه، ومضيت ىف درب الرساالت

 يراني أن يرى نفسه أو... فتبا إلنسان ال يريد 

 :حييى. د

 !!هذا أخّف من سابقه قليال
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:عبري حممد رجب.أ

 . وصلىن شئ ما ّىف هذه الكلمات ال استطيع تفسريه

 وتسحبْت احدامها من خلف اقنعىت املائه، 

 آذّبت ظىن، أنكرهتا، 

 آفكفتها أخفيتها، 

 ...!فتدفقْت؟ فخجلُت، ال 

 .ال تفضحيىن إنىن أخشى يرانا عابر ىف مثل سىن

 :حييى. د

، وآنت ىف الرابعـة والسـتني"ىف مثل سىن"حني أقرأ يا عبري 
سـنة إال قلـيال، 75فماذا عـن سـىن اآلن   : آنذاك أقول لنفسى

طويال على مـن فارقنـا لكـنىنأتلفت حوىل فال أجدهم، ال أحزن 
أفتقدهم، هل يوجد حوىل اآلن مـن هـو ىف مثـل سـىن؟ وآـم سـىن

 احلقيقى اآلن؟

 .ال أعرف

 : حممد شحاته. د

مل اإلصرار على االحتفاظ باألقنعة رغم آل ما سببته من أمل
 .طوال القصيدة بالرغم من الرضا الذى ظهر ىف أخرها

 :حييى. د

  أقنعة؟وهل يستطيع أحد أن ميضى بال

أما الرضا الذى أرضاه بأقنعة وبدون أقنعة، فهو حفـز 
 .إىل عدم الرضا، إىل رضا أحسن، وهكذا

 : هاله محدى البسيوىن. أ

مل أقرأ شعرًا من قبل، ولكن هذا الشعر وصلىن بسرعة النـه
 . يلمس شيئا بداخلى، أال وهو احلزن الشديد

 :حييى. د

 ال تعليق

 : رامى عادل. أ

 . وحيى، احرتقت خالياى وانصهر قلىب

 ابتلعتىن النار وأذابتىن،

 زحزحت قلقى،  

 .اراحتىن

 :حييى. د
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 ازيك يا رامى؟

**** 

 فكأمنا قتل الناس مجيعًا : تعتعة

 : إسراء فاروق غاىل. أ

"االبنـة إليزابيـث  "مل أَر هذه اجلرمية بنفس بشاعة جرميـة  
التسـاؤالتلكن صاَحَب ذلك قدٌر اآرب من احلرية وعـدد آـثري مـن    

هل هذه الفتاة فعال ضحية؟ هل هناك من يرتضى لنفسه: ومنها
 سنوات؟ 6أن يعيش دور الضحية ملدة 

هل ميكـن أن يصـاحب الشـعور بكـون الفـرد ضـحية شـعور
 بالقدرة على التمتع ببعض ملذات احلياة؟

 :حييى. د

لقد نشرت رأىي ىف هذه اجلرمية الىت حـدثت ىف النمسـا أيضـا
ب وابنته، ألبني أنه ال توجد جرميـة مثـل اخـرى،مثل جرمية األ

برغم أن الصحافة االجنبية والعربية ربطت بينهما، رمبـا ألن
الطبيب النفسى الذى عاجل آثار احلبس آان هو نفس الطبيـب ىف

 . احلالتني

أما عن احتمال قبول الضـحيه شـعوريا أو الشـعوريا مـا
 يح جدايلحق هبا فهذا وارد دون اهتامها بأى شئ قب

 .واحده، واحده يا إسراء 

**** 

 من العالج اجلمعى إىل ما آل إليه الدين

 :حممود حممد سعد. أ

ــة ــوص الديني ــى للنص ــري العلم ــام التفس ــى اهت ــرتض عل اع
بالتسطيح، بل إنـه يعـد نشـاطًا، بـل علمـا يـربط العلـم
بالدين، مع اعرتاىف من أنه قد حتـدث أخطـاء تضـر أآثـر ممـا

 .تنفع

 :حييى. د

ملسألة ليست مسألة أخطاء، املسألة مسـألة مبـدأ ترمجـةا
منظومة معرفية هلا قوانينها وأجبديتها اخلاصـة، إىل منظومـة
أخرى هلا أيضا قوانينها وأجبديتها اخلاصة، أنا ال أنكر بعـض
حسن النية وراء هذه احملاولة الـىت أرى أـا تعلـن اهتـزاز

ة توصـف بأـافتدعمه بشوية علـم ومعلومـات طافيـ   (االميان 
آما أا تعلن ىف نفس الوقـت جهـل مـن يقـوم بـذلك) علمية

حبقيقة حرآية العلم احلقيقى، ومدى تغري نتائجه، وجتدد رموزه
 .باستمرار، وأيضا تنوع مناهجه

وأخريا انت حر يا حممود، ضع نفسـك حيـث تريـد بعـد أن 
 .حملاسب، حيكم بيننا اآلن ودائماأبلغُتَك رأىي، واهللا ا
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:حممود حممد سعد.أ

،.....اعرتض بشدة على حماوالت إبعـاد الـدين عـن احلكـم     
وإذا فلماذا نرضى بأن يكون القانون هو احلـاآم لكـل شـئ،

 أليس الدين هو األوىل؟

 :حييى. د

حكم ماذا؟ وقانون ماذا؟ ودين ماذا؟ عّم تتكلم يا رجل؟
املسألة صراع بني القوى، واخلوف آل اخلوف أن املصارع الذى

اهللا دوننا، حيرمنا من حق نقده، وهو يتمحكيدعى انه ميثل 
بفهمه األحسن هللا سبحانه دوننا، يا رجل صل على الذى يشفع

الدين ليس وسيلة إىل احلكم، وهو ليس منفصال ىف نفس. فيك
الوقت، ليس منفصال وال حىت عن احلكم، ألنه ال ينفصل عن أى شئ

مل مسئوليةحىت عن ما آتبته وأآتبه لك اآلن على شرط أن نتح
ما نقول ونفعل آل على حدة طول الوقت، الدين منفصل عن
احلكام وليس عن احلكم املسألة ليست ىف االنفصال واالتصال،

من له احلق أن يتكلم باسم اهللا دون غريه، فيعطى"املسألة ىف 
 "لنفسه حق التحكم ىف الناس حىت ىف أفكارهم

 !!ربنا يسرت يا شيخ

 :حممود حممد سعد. أ

صلىن أن هناك قوة إن صح التعبري هى الـىت تـربط جمموعـةو
العالج اجلمعى ببعض، مث أن هذه القوة تتطـور وتـربط أفـراد

 اجملموعة بصورة أخرى،

 :حييى. د

ليس هذا فقط، لقد حاولت أن أدعوك آى تتحـرك مـع هـذه
إىل مـداها –وليست اازية أو التجريديـة   –القوة احلقيقة 

ظيفتها قائمة طول الوقت، لكن يبدو أن ذلكغري املعلوم ألن و
 .ال يتم إال بالتجربة، ويا ترى

 :حممد الشاذىل. د

وصلىن أن هذه االسـتعماالت املختلفـة لقيمـة الـدين تـثري
العديد من التساؤالت حـول حقيقـة دور الـدين، أو مـا هـو
املفروض أن يؤديه الدين لنا؟ أحاول ربط هذا بنفس مـا ورد

آيان يتكون داخل دائـرة،"خربة العالج اجلمعى ىف ما ذآرت عن 
حييط اموعة من خارجها، يضم األفراد وحيتويهم، تشـارك معـه

 "آل األشياء احمليطة

 وإن آنت أجد صعوبة ىف اإلمساك مبعىن حمدد أو حمكات واضحة؟

 :حييى. د

وما هو الداعى ألن منسك مبعىن حمدد أو حمكات واضـحة، دعنـا
 .الواقعية أوال نرآز على النتيجة

*** 
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:أحالم حمفوظ

 عن نقد جنيب حمفوظ: أميمة رفعت. د

فـتح بـاب النقـد ، مل أفهـم ملاذا تراجعت يا سيدى عـن 
 أنا أعتقد أنك تقسو علـى " . \لعدم خلط األوراق" \عبارة 

.نفسك آثربا عندما تتحمل مسئولية مـا سـيكتب علـى عاتقـك    
حييى. أن د –من يهمه األمر  أو على األقل –فسيذآر التاريخ 

الرخاوى قد فتح بابا حملـىب جنيـب حمفـوظ مـن اهلـواة واحملرتفـني
أما جودة النص فهى. للتعبري بإبداعاهتم اخلاصة ، فقط ال غري 

درجة اجلودة من نص آلخـر متوقـع  واختالف. يكتب مسئولية من
أعرف أن لك سـقفا للجـودة و ألنىن. ومطلوب إلثراء املناقشات

 الكبرية وترتك الباقى مير بشوائبه،فيمكنك أن حتجز الشوائب 
هـو الـذى سـيبقى، والسـيىء سـتذروه ففى النهايـة اجليـد  

اجلميـع ليسـتعدوا و يفكـروا ولكن أن تلهب محاسـة . الرياح
 !!.. ليسوا بالكفائة املتوقعة  ويكتبوا مث ترتاجع ألم رمبا

"\ما أسـوأ السـيناريوهات الـىت ميكـن أن حتـدث؟ أن يكتـب       
لسـنا: جـدا؟ ىف هـذه احلالـة أقـول      بات سيئةآتا" \اجلميع

الـرد أطفاال ونستطيع أن منيـز اجليـد مـن الـردىء وميكننـا     
فالقارىء ايضا يتحمل مسـئولية القـراءة وعليـه أن يتخـذ

؟" \اجلميـع " \تعجبك ولكن تعجـب  أن تأتيك نصوصا ال..موقفا
رمبـا ..احملاولـة  فلنتناقش ونتحاور، أليس هذا هو ما يثـرى 

أآون خمطئة ىف فهمى للتحفظ على هذا البـاب ، فهـل تشـرح ىل
الذى آنت تتوقعه هلذه احملاولة مث آيف جاء على غري مـا الشكل

ميكن مناقشـته أو إزالـة اللـبس آنت تتوقع؟ وهل ما حدث ال
 جمددا؟ فيه أم أن هناك أمال ملن يريد أن يكتب أن حياول

 :حييى. د

رك على اعرتاضـك، وىف نفـس علـىأشكرك جبد يا أميمة، أشك
آم هو حجم املسـئولية -آما ذآرِت –التماس العذر ىل، تعلمني 

أمام عمل عمالق آهذا العمل، حىت أنىن شخصيا آدت أتراجع عـن
مثل بعض(هذه التجربة، ولوال تشجيعك هلا ىف الفقرة التالية 

 لضممت آتابىت أنا أيضا إىل املمنوعات،) األصدقاء الحقا

لة أنه فعًال جاءىن حشد من التـداعيات، بعضـها جيـداملسأ
جدا، لكن بعضها ليس لـه أيـة صـفة، أو آمـا يقولـون حـني

، رمبـا يبـدو الـنص األصـلى"ليس بشـئ "يتحفظون على القْدح 
مفككًا لكنه تفكيك ضام منسوج معـًا، وقـد خشـيت أال يلـتقط
مثبعضهم إال التفكيك، وهات يا دش، فيختلط احلابل بالنابل، 
إنىن أغلقت الباب بالنسبة للموقع فحسب، رمبا حىت أخترب جتربىت
وأنا مرتدد جدا، أنا لست وصيا على أحد طبعا، وأيضـا رمبـا
خشيت أن تتوه حماولىت، وأفشـل ىف اختبارهـا مـن خاللكـم أوال
بأول، أن تتوه وسط مـا لـيس آـذلك، وهـذه أنانيـة طبعـا

إىل التفرقة بني -قتإن آان لديك و-وأحيلك ) لعلها مشروعة(
جدليـة اجلنـون"اإلبداع الزائف واإلبداع الفائق ىف أطـروحىت  

ىف حـني أمـا هناك تشابه ظاهرى بينـهما حيث  Link"واإلبداع
 يض من حيث العمق وحقيقة اإلبداع،يقفان على طرَفْى نق
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هذا وأظن أنىن بعد انتهاء هذه املرحلة األوىل من تقاسيمى
من املمكن أن نـرى مـاشخصيا، لو جنحت أو استمرت، قد يكون 

 .هو ممكن آنذاك، شكرًا مرة أخرى

 )56، حلم 55حلم: (أميمة رفعت. د

تـذآرت عـدة .هزىن حلم حمفوظ مث زلزلتىن تقاسيم الرخـاوى 
ثقافات ىف هذا العامل تنكر على املراة حقها ىف التنفس طاملـا

عامل ذآـورى ينظـر للرجـل. زوجها عن الدنيا إنقطعت انفاس
–مـا فرصـتها   و. بعينني مفتوحتني وللمرأة بنصف عـني مغمضـة  

بـني ذآـرى ذآـر راحـل، ومخسـة مـن -بطلة احللم و التقاسيم
وقاض ذآر مل يستطع أن ينصـفها وياخـذ هلـا األبناء الذآور،

 .حقها من مغتاليها

ناحية إمـرأة من: الىت جتمع النقيضني أعجبتىن هذه الصورة
بـل و متتـد مقبلة على احلياة وما زالت ترجو منها الكثري ،

وتستمر احلياة من خالهلا ، تنمو و تزدهر ىف أحشائها ، إمرأة
من الداخل و اخلارج ، مقابل األبنـاء القتلـة تنبض باحلياة

وفـك سـحر مشـاآل زوجيـة،  ( الذين يعيشـون حيـاة عقيمـة    
دوا هلم ناجحة وهى ىف احلقيقةحياة تافهة منافقة تب) واعمال

 .بال حياة زائفة ، حياة

قفـز" \احلذاء"\أعجبىن أيضا مدخل التقاسيم، فعندما قرات 
 in"\ وباإلجنليزية" \ضع نفسك ىف مكاىن" \التعبري الشائع  ىف ذهىن

my shoes \" ألن الراوى ذآر فكان جيب أن تشـبه و". \ىف حذائى
ولكـن .فاحلـذاءان متشـاهبان  وجهة نظره تلـك للشـاب، ولـذلك    

مكـان   الراوى يشعر بالفرق بينهما، وال يستطيع أن يضع نفسه
وهكـذا حـدد. ... و املقاييس خمتلفة) مناسب فاملقاس غري( اآلخر

عـامل" \التعمـيم   يبـدو أن  ...الكاتب موقفه منـذ البدايـة  
 ..تعميم مغلوط" \ذآورى

 :حييى. د

احلاجـة لتشـجيعك أميمة أنا آنـت ىف اشـد  . بصراحة يا د
هذا، وأعرف أنك تصدقيىن حني أقول أنىن على استعداد للرتاجـع

 .لو مل أضف ما يستحق ان ُيرى جبوار املنت األساسى

طمأنتىن أيضا برؤيتك ملوقفى من املـرأة، وإن آنـت أعـرتف
 .أنىن مل أقصدها

أنا متهم عموما بتحيزى للمرأة لدرجة االهتـام بالنفـاق
حتريـر(، "إمـرأة ورجـل  "سألة عندى ليست أحيانا، مع أن امل

بقدر ما هى إنسان وإنسـان دون) linkاملرأة وتطور اإلنسان 
زعم مساواة، أنا فقط ًأرآز على حماولة توفري العدل من جهة،
واحرتام التاريخ والبيولوجى من جهة أخرى، املـرأة مل تأخـذ
أوفرصة الرجل أصًال، ومع ذلك ُحوآمت وأُدينـت علـى قصـورها    

تقصريها،  مث ضحكوا عليها مبعرآة زائفة للمساواة مـع آـائن
العنـان ، فاخندع هو اآلخر وأطلق لغروره"الرجل: "ناقص أصال

 .أآثر فأآثر فخاب اجلميع
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عمـرو دنيـا. ميكنك يا أميمة أن تنظرى أيضا رّدى على د
 .الحقا

وضـع"مث بصراحة لقد أعجبت مبالحظتك الناقدة عـن حكايـة   
مل ختطر ببـاىل، ودعـيىن أعـرتف أن هـذا هـوألا " نفسه مكانه

النقد، الذى يرى الكاتب من خالله ماذا آـان يقصـد دون أن
يقصده، فقط أنا مل أقصد االعتقاد باخلرافة فقط بقدر ما آنت

 .أشري إىل العّنة بأنواعها الىت هى وراء القتل

 : حممد غنيمى. د

نصوص واملنهج اجلديد،  مالحظات حول األحالم، ونقدها،
 : األصدقاء

وسط هاتيك  -متلق عادى/آقارئ - مل أر ىل وجودا حقيقيا 
مرآة  مثلما رأيتىن فعال ىف" نص على نص"الكلمات املسماة بـ 

النص األصلى، فأدرآت جيدا أن اإلهلام احلقيقى والتأثري 
شعرا أو (عرب ما يبدعه الكاتب أدبا  الفعلى مها ما يصالىن

 .اغته نقدا، وليس من إعادة صي)نثرا

 :حييى. د

من حيث املبدا، يبدو أن عندك حقا، لكن املسألة بالنسبة
ليسـت إعـادة -لو أمعنت النظـر  -ملا أحاوله أنا على األقل

، بل هى تقاسيم على اللحن األساسى، لكنىن مازلتصياغة النص
أقر أن عندك حق، وهذا هو ما دفعـىن إىل إغـالق هـذا البـاب

احملدود القابـل للرتاجـع باملمارسـة، بسرعة إال على اجتهادى
وذلك بعد أن ضبطت نفسى ناقـدا تقليـديا ُأَجْرَجـُر إىل تفسـري

 .رمزى أآثر مما حيتمله منهجى

 : حممد غنيمى. د

-خـالل النقـد التقليـدى الـذى يفـرض       وال حىت من..... 
العادى، املتلقى/نوعا من الوصاية على رؤية القارئ -غالبا

متلقـى عـادى/آقـارئ  -والتفسري، ومهـا ىف رأىي فضال عن الشرح 
إهانة النص أو اجلناية عليه أو تسطيحه علـى نوع من -أيضا

 األقل، 

 :حييى. د

آدت أوافقك لكنىن تراجعت، إذ معىن آالمك أنـه ممنـوع....
النقد التقليدى، وممنوع النقد اإلبـداعى، وممنـوع اسـتلهام

ــة أن يبقــى الــنص ا  ــده ىفالــنص األساســى، والنتيج ألول وح
الساحة، يصل أوال يصـل وآأنـه نـص مقـدس ال يصـل إال خلاصـة
اخلاصة، ورمبا هم ليسوا أْوىل الناس به، هذا إذا آان ما يصل

 .هؤالء اخلاصة هو أفضل ما ىف النص أو أعمقه إبداعا

يا حممد هذا آثري، هذا نفى ملبدأ النقد أصال،  لكنىن.. ال 
 .أفهم وجهة نظرك

 : مىحممد غني. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2101
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ربط مـدى عمـق الـنص بدرجـة بشدة من فكرةبدأت أنزعج 
 غموضه، وأنه لو آان النص بسيطا مفهوما لدى اجلميع فإنـه 

سيبدو سطحيا بالضرورة، والحظت تأييد ذلـك واستحسـانه مـن
 ِقَبل حضرتك،

 :حييى. د

حـىت(أظن أنىن مل أقل بذلك أبدا، إبداع األحالم بطبيعتها 
خمرتقـة الـزمن، فارطـةهى آـثرية الـنقالت،   ) األحالم احلقيقية

التكثيف، متعددة الدالالت فكيف ال تكون غامضة، أما أن يكون
الغموض دائما مرتبط بالعمق فهذا آالم سخيف، ولعـل إبـداع

 حييى حقى خري دليل على نفى ذلك،

للغمــوض مجالــه الــالزم إذا مل ُيْفَتعــل، ولسالســة الســهل 
بافتعـال، املمتنع مجاله الرائق أيضا، أما تزييـف الغمـوض  

ميكنـك أن ترجـَع. (وقصدية فهذا هو القبح بعينه إذا مسحت ىل
للتعرف علـى صـعوبة linkإىل أطروحىت جدلية اجلنون واإلبداع 

، وهـوواإلبداع الفائق، اإلبداع الزائفوضرورة التفرقة بني 
 .أميمة حاال.ما أشرت إليه ىف رّدى على د

 : حممد غنيمى. د

وهل ! مهذبا يا أستاذنا ؟ باهل يصلح أن يسمى هذا عتا
إلعادة  ما أدعو -أحيانا-ىل أن أعاتب أصال رغم ارتكاىب 

 .اللى حضرتك تشوفه بقى! ... النظر ىف شأنه؟

 :حييى. د

 ياعم أهًال،
 أنا فرح بك هكذا وأآثر 

 .خذ راحتك
 وإال فكيف سأتعلم؟

 : عمرو دنيا. د

ىفأعتقد أن الطرح احلـاىل وبـرغم الصـعوبة الـىت أجـدها      
قراءة النص واللحن األساسى، مث التقاسيم قد فتحت لنـا مـا

قراءة"هو جديد، احلرآة أآرب من الطرح السابق بشكله القدمي 
فأهال لألحلان ومرحبـا للتقاسـيم وعلينـا أن نبـذل" على نص

 .مزيد من اجلهد لتتبعها وآل برؤيته

 :حييى. د

 احلمد هللا، مرحبا باالختالف فعًال

 : تورأسامة فيك. د

ىف البداية استقبلت احللم على إنـه مصـر ومـا) 55(حلم 
حيدث فيها من سـرقة وـب ودعـارة حتـت أمسـاء الـرب والشـرف
والسمعة والتقاليد، ولكن مع قراءتى للتقاسـيم واآتشـافه

 .إن احلذاء ليس حذائه تصورت غري ذلك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   2102
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:حييى.د

مثل هذا الرتميز السريع هو ما جعلىن أرفض النقد التقليدى،
 .يا أسامة حلرآة املبادرة وحرآية وأمانة الرتاجعشكرا 

  56&55حلم  :رامى عادل. أ

لــن اســتطيع ان اقطــع رقبتــها ولــن تطــاوعىن نفســى ان
اطعنها، رغم ولعى بزفـارة ورائحـة دمهـا النتنـه، هـى مل

..ليحـرقىن، ال اعلـم   لكن اخاها وخاىل يلوح ىل مبشاعله. ختونىن
ال اعلـم.رمبـا .. إنسانيتهقد تكون هى من اغتصبته وانتهكت 

آيف، رمبا خوفا على جروها ولكنه يـذرف دمـا، واحلقيقـه ان
وال اعلم سرهذه النسوان. اخلطى آالبه سوف تلتهمىن ان مل اسرع

سـاعه علـى ماآينـه 12سالم يا عم حييى انا شغال . املتوشحه
 .استجابه ادعيلى وانت على يقني. بالستيك

 :حييى. د

 حاضر

رامى أنىن أستثنيك، وىف نفس الوقـت أجعـل طبعا تالحظ يا
تداعياتك جـزًءا مـن الربيـد، وليسـت تقاسـيم علـى اللحـن
األساسى، خذ راحتك، أنا ماىل، ما دام مل يعد يربط بـني هـذا

 .وذاك سوى العنوان، أهال
**** 

 أما لديك بلسما يعيد ىف أمتنا الرجولة؟

 : نعمات على. د

 ىف اول اليومية؟؟ ملاذا اشعر باحساس حضرتك باليأس

 :حييى. د

ال أظن، مث أمل تالحظى ىف آخر اليومية آيف أنىن آررت مرارا
أنىن ال أمسح لنفسى برفاهية اليأس، عنـدى أن اليـأس خيانـة

 للحياة وتربير لالنسحاب أو الفرجة

 : نعمات على. د

اشعر أن الفياجرا ممكن أن تؤدى الفعل املطلـوب ولكـن ال
 باملشاعر احلقيقية الطبيعية؟؟؟يشعر االنسان معها 

 :حييى. د

.أنا أوافق عليها فقط من بعيد، ألنىن عادة ال أصفها ألحد
أنا أوافق عليها لكسر حلقة مفرغة نتيجة خربة عجز مؤملة أو
عابرة، خربات أدت إىل عدم الثقة، ومن مث العجز مث عدم

 ...الثقة، وهكذا

ية لتحقيق أىأما أن تكون هى الوسيلة الدائمة والضرور
تواصل، وآل تواصل، طول الوقت فهذا إلغاء لدور الطبيعـة،

 .اإلثارة املتبادلة، وقلتها أحسنو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2103
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:عمرو حممد دنيا.د

أول مرة أرى أن ما ينقص أمتنا قد يكون األنوثـة ولـيس
الرجولة، فلم ال؟ فقد تكون األنوثة احلقيقيـة الواعيـة حبـب

ولكنىن أعتقد أن ما ينقصنا أآـرباحلياة هى ما تنقصنا فعال، 
 !!بكثري من الذآورة واألنوثة هو ايه مش عارف ؟

 فيا ترى من وجهة نظرك هو إيه؟؟

 :حييى. د

 :خطر ىل فتحًا للشهية أن أقول بعض آالم مثل

 هى مجال اخللق، الرجولة الرجولة 

 هى قوة اإلبداع، واألنوثة األنوثة

 فهى غباء القوة، الفحولة الذآورةأما 

 . هى خبث الضعف  واألنوثة امليوعة

 . رمبا آل هذا ينقصنا ىف آن واحد

 "الطبق الرئيسى"إذا آان هذا فتح شهية فماذا تطلب ىف 

 ؟...ما رأيك

 : حممود حممد سعد. أ

وصلىن أن الكالم والشجب واالستنكار والنقد ومـا شـابه ال
الكالم أصـبح يـؤدى يؤدى الوظيفة املطلوبة، إال أنىن أرى أن

وظيفة نفسية معنويـة عالجيـة أآثـر منـها وظيفـة دفاعيـة
 . هجومية مث أن الوضع احلاىل يغذى ذلك

 :حييى. د

 . رمبا

 أوافقك، رمبا شئ أحسن من ال شئ، وإال فلماذا أآتب؟

لكن إذا أصبح الكالم غاية ىف ذاته، والتفريـغ اللفظـى 
 . هو اية املطاف، فال 

 : حممد امساعيل. أ

 !مش فاهم العنوان ومش عارف أربطه باملقالة؟

 آيف تنقص أمتنا األنوثة احلقيقية الواعية؟ 

 :حييى. د

 . أرجو أن تقرأ ردى على االبن عمرو دنيا 

 : نرمني عبد العزيز حمرم. د

 هل من الوطنية أن أآون عنينا حىت يزول االحتالل؟: فعال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2104
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:حييى.د

أظن أنه الميكن فهم هذه اجلزئية إال ىف سياق احلـوار آلـه،
أو املوقف آله أو الرواية آلها، وقد صدرت الطبعة الثانية
:من اجلـزء األول مـن ثالثـيىت املشـى علـى الصـراط وعنواـا       

على ما أعتقـد، وهـو) مكتبة مرييت(هذا األسبوع " الواقعة"
 . اجلزء الذى فيه هذا املقتطف

 : صورمدحت من. د

ألنوثة حقيقيـة لفت نظرى جانب اجتماعى أال و هو حاجتنا
 واعية، وقد رأيت أننا حمتاجون إىل إعادة صياغة عالقة األنثى
بأنثوهتا وآذلك الذآر بذآورته و من مث إعادة عالقـة الـذآر

 . أساس الواقع العملي باألنثى صياغة أخرى على

 :حييى. د

 عمرو دنيا. ة وعلى دأميم. برجاء الرجوع إىل ردى على د

**** 

 اهللا ىف االثىن عشرة خطوة

 : نرمني عبد العزيز. د

الزلت عند رأىي أن آثري من حاالت االدمان هى حالة انتمـاء
 لالدمان فالدافع هو االنتماء

 :حييى. د

وما املانع، باالضـافة إىل آـل مـا طـرح؟ برجـاء قـراءة
 .مداخلة هالة منر األسبوع املاضى

 : حممد إمساعيل. أ

 !!مش فاهم آل الفروض

 :حييى. د

مزيـدًا مـن.. أحرتم شجاعتك فعال، ولكن رمبا احتاج األمر 
 .اجلهد

 .ومع ذلك فهذا أفضل من إدعاء فهم سطحى

 : حممد إمساعيل. أ

ما هو مكتوب، هو مـا أمارسـه وأفهمـه، رغـم أنـىن... 
 .مارسته قبل الفهم

 :حييى. د

ألنك متارس املكتوب قبل أن يكتـب، فمـا إذن انت فاهم عمليا،
 .الداعى باهللا عليك لفهم الفروض والتنظري، إن شاء اهللا ما اتفهمت

 لكن أيضا، دعنا حنرتم َمْن َفهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2105
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****
 تعقيبات متأخرة عن لعبة الطيبة

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 أعرتض على ذآر الطيبة أو تعريفها على أا خبث

 :حييى. د

ليس من حقنا أن نعرتض عما خيـرج، ال أآثر، إذن "لعبة"هذه 
 .منا تلقائيا وحنن نلعبها، فاللعبة ال تلّقن أحدا ردا بذاته

 : هالة محدى البسيوىن. أ

وصلىن أن املظلوم هو له دور آبري ىف موقف الظلم ألنـه اذا
 .مل يرتك حقه ملا آان مظلوما

 :حييى. د

أظن أن هـذا صـحيح، دون مبالغـة مـن فضـلك، فـالظروف
 أآرب من آل تصور القاهرة

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 :لو أنا لعبت هذه اللعبة وخاصة اللعبة الثامنة

أتغر ىف: حلسنأحسن ىل أبقى طيبة من غري ما اعرف اىن طيبة 
 نفسى وأمثل الطيبة

 :حييى. د

 ؟"لو"لقد لعبتها فعال، فلماذا 
وملاذا مل حتاوىل بقية اللعبات التسع، حنن ىف انتظـارك مـع

أنـك حاولـت أيضـا: مثال مث إنك عـدت فقلـت  لعبة الكراهية 
اللعبة الثالثـة، وأيضـا انـت مل تنسـى أن تكـون مسـبوقة

 :ايضا هكذا" لو"بـ

 : هالة محدى البسيوىن. أ

 :لو أنا لعبت هذه اللعبة الثالثة سوف يكون ردى عليها

ألنـه أآيـدانا ماحببش حد يقول علّى طيبة وهو مش عارفىن 
 بيضحك عليا وبيستعبطىنهيكون 

 :حييى. د

 ؟!!رأيت آيف

 : هالة محدى البسيوىن. أ

توصلت من مناقشة اللعبة أنه من املمكن أن يرفض الشـخص
 وجود صفة لديه حىت ال يتحمل مسئوليتها، 

آذلك وصلىن منها أن من املمكـن أن يـرفض شـخص أن يوصـف
 بأنه طيب حىت ال يساء فهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2106
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:حييى.د

 ال تعليق

 : مىن أمحد فؤاد. أ

 .احلقيقة فعال أن الطيبة هى مصدر القوة ىف معظم االوقات

 :حييى. د

 !"مش قوى آده"

**** 

 العلم والعقل والتاريخ واملعرفة 

 : حممد أمحد الرخاوى. د

 فمالقيه يا ايها االنسان انك آادح ايل ربك آدحا

املعرفة هي فتح آل اآلفاق ملالقاة اهللا اذا صـدقنا، العلـم  
اذا انسلخ عن املعرفة الكاملة الـيت ال تكتمـل ابـدا، أعشي

 .املخلوقات لثقل االمانة اليت محلها االنسان قد يكون اعجز

 :حييى. د

 (!)يعىن 

 ما رأيك لو تسمع رأى رامى ىف وثقانيتك يا حممد

 : رامى عادل. أ

 :الرخاوى بالنسبه للوثقانيه املطلقه للسيد حممد امحد

 حتطمت سفينىت  

 ومل تعد ىب طاقه لالحبار مطلقا،

 وها انا اعود لليابسه، 

 ألرتطم بصخورها جبسدى اهلش، 

 جيرحىن، 

 يلتهمىن 

 .فقد أعياىن املوج 

 .باىن لن احبر مطلقا يهمس ىل النورس 

 .فقد زاغ بصرى 

 :حييى. د

 ما رأيك يا حممد؟... 

 هه؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   2107
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!!ماذا تضيف يا رامى؟

 ماذا تقول؟ 

 : رامى عادل. أ

   بالقوطة ان رئيس اجلمهورية حيب اجلنب   انا ايضا متاآد......

 :حييى. د

 خل بالك يا رامى، سوف أقول له، أنا فّنان

**** 

 توضيح الزم وإجابات موجزة

 مىن أمحد فؤاد. أ

 متفقة جدا أن الدين هو التجسيد السلوآى لالميان -

فرأىي أن) 5(بالنسبة للعالقة بني الدين والبيولوجيا السؤال  - 
يرون أن االميان هو بالروح فقط، ولذلك فأنـا متفقـةمعظم الناس 

 جدا ان الصواب احلق امنا خيلط االميان بلحمه ودمه وليس روحه فقط

 :حييى. د

 شكرا

 عماد فتحى املغرىب. أ

آيــف أفــرق بــني أن االلتــزام بالســلوك: عنــدى تســاؤالت
والعبادات هو طريق إىل ملء الوعى باإلميان، شريطة آال يكـون

 ًا أو تسطيحًا شكليًا يبعدنا عن جوهر الدين واإلميان؟اغرتابي

 :حييى. د

جـواب حمـدد، –طبعـا   –سؤال شديد األمهية، ليس له عندى 
الذى أرجحه هو أن العبادات هى لغة اجلسد إذ يضبط ايقاعـه
مع بعض لغة الكون بانتظام والتزام، أما أا ُسـنَّْت لـذلك،

 يب عليه، فهذا ليس من شأىن، وال يهمىن أن أج

الذى أعرفه هو أـا إذا ختلصـْت مـن الوصـاية املفسـرة،
وانتظمت مع االيقاع احليوى، فإا تقوم بـدور غـامض ىف ضـبط

 اإليقاع احليوى، الذى هو طريقنا إليه،

لكن هذا يتم بعيدا عن قهر التفسري وسوء التأويل، آما 
و قـدأنه يتم ىف الديانات املختلفة يإيقاع خمتلف، وأيضا هـ 

 يتم بوسائل أخرى ىف ثقافات أخرى  ليست بالضرورة دينية 

أنا أتصور أن االغرتاب يـأتى حـني يعـّين بعضـهم أنفسـهم
 أوصياء على آل ذلك ىف إطار فهمهم وألفاظهم 

 .لكنىن أذّآرك ىف النهاية إنه ليست عندى إجابة

 عماد فتحى املغرىب. أ
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يوجد مـنأرى حاليًا أنه ليس ىف بعض األحيان بل آثري جدًا 
السلطة الدينيـة حـىت -مبا ىف ذلك الشباب –يتقمص من الناس 

تصبح قهرًا من داخلهم حيـرمهم مـن معايشـة خـربة األميـان إال
 .باملقاييس الىت توضع هلم

هذا ما أشـعر معـه بصـعوبة شـديدة ىف التواصـل معهـم،
واإلحساس الشديد باالغرتاب بينهم، مما جيعلىن أشعر أيضـًا بـأىن

 .وربنا يسرت. هم ىف بعض األحيانغريب عن

 :حييى. د

 صحيح ربنا يسرت

 إسراء فاروق غاىل. أ

ما هى حقيقة وظيفة الدين وما هى حقيقة عطاء اإلميـان؟ 
وما هى أساسيات مفهوم الدين واإلميان من وجهـة نظـرك بغـض

 النظر عن املرحلة العمرية املقدم هلا؟

 

 :حييى. د

الدين طريق إىل: ياذى الصعوبة، ومع ذلك فإليك اجتهادى
االميان، واالميان هو من أهم جتليات الفطرة السليمة ىف الـوعى
البشرى متجها إىل الوعى الكـوىن، سـعيا إىل وجـه اهللا ىف آـدح

 مفتوح النهاية 

 .واهللا أعلم

 حممد الشاذىل. د

أو أى( إن العبء الذى أحس به اآلن وأنا أحتدث عن الدين
وحماولة أن أرى غري مـا اعتـدت رؤيتـه،) منظومة قيمة أخرى

هذا العبء أظنه أحيانًا أآـرب... فأهز آل قناعاتى السالفة
بكثري من أى خسارة قد تلحقىن لو استمريت على ما أنا عليـه

 .مهما آان حيمل من مجود وتراجع وموت

"يـتغري "و" ينمـو "احملاولة املستمرة لـدفع الـتفكري آـى     
رمبا يكون أآثـر مـن طاقـة –آما أدعى أحيانًا  -" ويتطور"

 ،..احتماىل

أفضل االحتفاظ جبزء من قناعاتى اخلاطئه بدًال من أن أقضـى
 .قابًال للتساؤل والرتاجع.. بقيه حياتى مهتزًا

 :حييى. د

 ال أحد يطلب منك أن هتتز، أو يريدك أن هتتز،

 إياك إياك، 

لكن اهللا سبحانه سوف حياسبنا على مبادرتنا إىل الكدح الذى 
، آما) هذه ترمجىت وهى ليست ملزمة لك" (عبئا"تسميه أنت هنا 

 سوف حياسبنا على االستسهال الذى تسميه أنت قناعة
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،"يعلم السر وأخفى"هو

 إياك أن تتعجل، أو تفرض على نفسك مرحلة غري الىت أنت فيها،

 !لكن ال تتوقف يا حممد، اياك أيضا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 .متفقة أن االنسان طبيعة تلقائية بقد ما هو قرار ومسؤلية

 :حييى. د

 .أوجزِت فأحسنِت يا مىن

 حممود حممد سعد. أ

هناك عالقة وثيقة بل ومتالمحه بني الدين والبيولوجيا وآل منـهما
أو"مستقل عن اى موضـوع   يثرى االخر، وبصراحة أنا مل أجد أن الدين

 .، بصورة أو بأخرى"أى ظاهرة حولنا نراها أو ال نراها

 :حييى. د

أظن أنك تتكلم عن االميان وليس عـن الـدين املنفصـل عـن
أصله، مث إن علينا أيضا وابتداء أن حندد تعريف ما تعىن بــ

حىت ال جنـد أنفسـنا داخـل معـادالت الكيميـاء" البيولوجيا"
 ا اهلستولوجيا، والتشريح وخالي

البيولوجيا الىت أعنيها عادة هى احلياة ذاهتا حلما ودمـا
"علما"وحني تكون احلياة  Bioوحرآة ومنوا وتناغما وآل شىء، 

logy  فهى تبدأ قبل الدناDNA وهى مستمرة. وال تتوقف أبدا
 .إىل ما ال نعرف

 .ولنا عودة 

 حممد إمساعيل. أ

 الدين اإلميان؟هل يسبق اإلميان الدين أم يسبق 

 :حييى. د

 ال أعرف،

لكن مبا أن رؤيىت تقول إن اإلميان هو موجود مع نبض اخللية
، DNA" الدنا"احلية، بل قبل تكوين اخللية احلية، موجود ىف 

فإنىن أتصور أنه حني يتجلى هذا النبض ىف سلوك ونظام وعالقات
أنزهلا اهللا على بعض عباده عليهم السالم ليعّلموا بقية الناس

"دينًا"آيف حيافظون على هذا النبض ىف االجتاه الصحيح يصبح 
 له آتاب وسلوك،

مث يتواصل هذا الدين إذا أتيحت له الظـروف املناسـبة ىف
سرعان –لألسف  –يح ليكون وسيلة إىل اإلميان، لكن االجتاه الصح

ما تدخل التشويهات والتوصيات، ويستلمه املفسرون احملتكرون،
فنبتعد عن أصله، وال يطلب سبيل وصله إال من أتى احلق بقلـب

 .سليم
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حممد إمساعيل.أ

 ما معىن الروحانية؟

 :حييى. د

أمل تالحظ يا حممد أنىن أجتنب استعمال آلمة الروح أصال؟ أمل
 " قل الروح من أمر رىب: "يرمحنا ربنا من  ذلك حني قال تعاىل

 مروان اجلندى. د

هل عزوف الشباب عن الدين أو الناس عموما له عالقة مبـا
ميكن ان يسمى غزوا فكريًا من الغـرب علـى العـامل العـرىب ىف

ن أن الـدين هـو سـلطة قـاهرة ملـا حـدث ىفحماولة منهم إلعال
 أوروبا ىف العصور الوسطى من سلطة الكنسية على احلكم؟

 :حييى. د

 ال أظن،

السلطة الدينية عندنا اآلن هـى السـبب، مثلمـا آانـت 
عندهم تقريبا، وهى ىف رأىي املسئولة عن ما آل حالنا إليـه،

أـامـع   –رمبا مسئوليتها عن إبعادنا عن الـدين احلقيقـى   
هـى أآـرب مـن مسـئولية السـلطة -سلطة صناعة حمليـة جـدا   

 .اخلارجية الناآرة للدين هناك

شبابنا يبتعد عن الدين إما برتآْه، وإمـا باتبـاع شـىٍء
أشبه بالدين، بعد أن يفرغوه من نبضه، فال آدح وال سـعى وال

 .وعى وال حب وال إميان

 عمرو دنيا. د

مفيـدة وأرى نفسـى اآلنوصلتىن معاىن آثرية للدين وآلـها  
، أنـا أعتقـد أن لفـظ"ربنا بتـاعى "أتقبل وبسهولة فكرة 

اجلاللة حينما طرحَتُه ىف العالج اجلمعى ومل يوّصل ما آنـَت تقصـد
أن لكل فـرد منـا فكـرة عـن مضـمون هـذا: آان هلذا السبب

، وما"اهللا بتاعه"اللفظ، فكيف حنرم اآلخر احلق ىف أن يكون له 
زمة هـى أن اهللا الواحـد هـو مليـارات ىف قلـوبيرحيىن وحيل األ

 مليارات من البشر

 وآذلك الدين مبعىن ما  

"وهو غري ربنـا بتـاعى  "إن مساحى وقبوىل لربنا بتاع غريى 
بيحل إشكالية آبرية، والباقى عند ربنا، أو والبـاقى علـى

 . اهللا

 :حييى. د

 .إعمل معروفا يا عمرو، واحدة واحدة

ما وصـلىن مـن رؤيتـك الصـادقة هـذه امسح ىل أعيد صياغة
 :هكذا
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اسـتقبالنا لأللفـاظ،قد يصح هذا الكالم بالنسبة لتنوع
هو طريقى إىل ربنا، فيصبح ما تقول" ربنا بتاعى"أعىن لفّظْى 

من اختالفات فردية إىل هذه الدرجة، هى نقط البداية من آـل
 ، انطالقا إليه تعاىل ىف توّجه ضام،واحد منا على حدة

البـداياتاحلقيقة الىت تتوجه إليها آـل هـذه   /أما احلق 
اخلاصة، فهى حقيقة واقعة، وليست لفظـا جمـردا، هـى حقيقـة
ماثلة ال حتتاج أن حنبسها ىف لفـظ إال اضـطرارا، وحنـن نتوجـه
إليها بفطرتنا، آل من موقعه، لكننا ال نصـل إليهـا أبـدا

لنهايـة إذاخالل أعمارنا احملدودة، لكنها واحـدة ىف ايـة ا  
)بل والكونية(تصورنا امتداد خطوط آل آالت العزف البشرية 

 إىل توجهها الضام،

 لكن هذا يقع بعد أفق الوعى الظاهر 

  .ومن ّثمَّ اإلميان بالغيب 

 عمرو دنيا. د

أعتقد أن احلديث عن الدين وعن اهللا مـن املنظـور الـذى مت
ه مفيـدطرحه هو من أصعب املواضيع الـىت يـتم طرحهـا، لكنـ    

للغاية وإن آنـت أؤيـدك ىف ختوفـك ىف البدايـة مـن الفكـرة
املسبقة عن اللفظ وما يعنيه مما قد يعيق الرسالة الىت هتـدف
إىل توصيلها ولكن ال مناص، البد من املواصلة بالرغم من شـده
الصعوبة واحتماليه الـرفض، بـل ومـا هـو اآثـر مـن ذلـك

أى دين؟..!!  الدينآله إال.. الدنيا عندنا هنا ىف جمتمعنا"
 ".واهللا ما أنا عارف، وربنا يعديها على خري

 :حييى. د

 آمني، يارب العاملني

**** 

 ):اقرتاح(إسالم إبو بكر . أ

اعلم متاما مدى ختصص املوقـع ىف الطـب النفسـى ولكـن حنـن
اقرتح ان تزيد مقاله اسـبوعيه نتطلع لفكرك ىف ما جيرى وهلذا
فـأظن رأيك ىف األحداث على الساحهىف اى يوم حتدده تكتب لنا 

ان مرتادى املوقع سيحبون هذا جدا وسوف يكون مادة نقاشـية
مثرية ومهمة جدا مبعىن ان ختصص يومـا يكـون منـرب لنقـاش شـئ

 تقرتحه 

 :حييى. د

شكرًا يا إسالم، لكنىن أرى أن تعتعة يوم السبت وهى الـىت
املرحلــةتظهــر الحقــا يــوم األربعــاء ىف الدســتور، تكفــى ىف 

احلالية، أما النقاش ىف أى شئ جار فهو مفتوح ىف بريـد يـوم
اجلمعة، رمبا نرى أن نفتح الباب ألسـئلة مباشـرة ، أو آراء

 حرة قصرية، حىت لو مل تكن متعلقة بنشرة بذاهتا،

 ما رأى بقية األصدقاء؟  
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****

 عودة إىل رامى

 )صالة/فقه احلب (رامى عادل. أ

 من وحى غرفتك وغمامه،

 ابتسامتك، جتلى صبحك وعلى وجهى اشرقت 

 فؤادى يرفرف جبوارك، 

 .حتجبىن واجنحتك 

 :حييى. د

هكذا يا عم رامى صدق ظىن، أنت تلعب ىف املوقـع براحتـك،
 ؟"دمعتان"أال يكفيك ما جرجرتنا إليه من نشر 

أنت تتجول بني أشعارى غري املنشورة بالذات، وأنا ضـعيف 
أمام شطحاتك، مث هاأنـت تعـود فتعـرض تـداعياتك اآلن علـى
قصيدتني مل تنشرا هنا بعد، أتذآر أن قصيدة فقه احلب، نشـرت
آلها ىف نصف الدنيا يوما ما، لكنىن ال أذآر مىت، وقـد أعيـد

،"صـالة "قصـيدة  نشرها ىف هذه اليومية إآراما خلاطرك، أمـا  
 فهى أآثر إجيازاًَ وحتديا،

 ولست متأآدا إن آانت تصلح للنشر هنا أم ال، 

 .دعنا ننتظر 

**** 

 )النورس العجوز (رامى عادل. أ

 مل يعد التحليق مفيدا،

 العلو الشاهق حيبسىن، 

 ضالالتى تشلىن، 

 ..... واهللا يسكن امل ضلوعى، 

 :حييى. د

 يوم األثنني القادم،قف باهللا وانتظر نشر القصيدة 

 مث ننشر باقى تداعياتك 

**** 

 )حلظة صمت(رامى عادل . أ

 اجابت، متكنت،

 امعنت ىف النظر، 

 جوف الظالم، صورة اللقاء اخلاطف ىف 
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 . ما صار ىب. فتحت عيناها لكى ترى

 :حييى. د

 قدمية، أقصد النشرة وليس آالمك،

 الىت مل تنشر،" املقامة"آسف لعلك تقصد  

 ! الىت نشرت هنا" صمت"حسبت ألول وهلة أنك تعىن قصة  

 "!خلبطتىن"اهللا يساحمك 

 وإىل اللقاء
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"..א،אמ−267 :"

حولنـا، وبنـا، وعلينـا، ضـد هـذا:ضد آل اجلارى حـاًال  
:الواقع املؤمل املزعج املنذر املخيف، أطلت علّى عيـون مصـرية  

آل تلـك العيـون. طفلة، وشاب، وفالح، وعامل نظافة، وجمنون
ال تروَنـه أيهـا "شـٌئ مـا  هناك " ...":لكن"و... ،"ال"قالت 

هـذا. للحظـة نفس الكلمات قيلت ىف نفـس ا . العميان اجلبناء
حمجبة اختـارت أن" خواجاية"الشئ ليس جديدًا علّى، مسعته من 

تعيش ىف مصر جدًا، فهمته منها دون أن تقوله ردا على تعجـىب
،"هكـذا "من أا ترتك بالدها احلرة جدًا، لتعيش معنـا، وحنـن   

ورأيته ىف شعر األبنودى، وتشكيالت وتاريخ أمحد نوار، وتقشـف
يسـى، وابتسـامة وقبلـة هالـة عـزب،وصوفية رمضـان بسطاو 

وتعقيبات وحضن هالة منر، وطيبة غبـاء إبـراهيم السـهران،
ونبض شعر عبد الصبور، وآالم ابنته، وىف آل جنيب حمفـوظ،، وىف

، وىف أمانـة حـافظ"جـدى "وهى تناديىن ألول مـرة  " نور"صوت 
عزيز، وىف طفولة واندفاعات ابراهيم عيسى، وصوت دّقات حذاء

حممد الرخاوى، ورقـص وغنـاء أطفـال األوبـرا،" هَنَا"آالآيت 
ومثابرة وذآاء خالد صقر، وعناد وتدين مهـا عصـام، وعنـد

على الناصية، وىف ِحجر ثوب زوجة البواب، وىف" اخلضار"بائعة 
لؤم منادى السيارات، وخبث الولد الشقى يبحث عـن آرتـه ىف

ى طول آلآما مسعت حفيف احتكاك هذا الشىء عل. شرفة جارتنا
الطوابري، وىف جوف أنني األطفال يتقلبون جوعا قبل أن يغلبهم

موجـودا" هـذا الشـىء  "هل مـازال  : النوم، سألت نفسى سرا
 حقيقة، أم أنىن أصّبر نفسى؟

شىُء ما ىف داخل داخل هذا الشعب يدعو للحمـد والتفـاؤل
برغم آل اجلارى، والذى سيجرى، نعم هو نفس الشئ الذى أطـّل

"من تعقيبات وتساؤالت، وتـداعيات األصـغر علـى نشـرة      علّى
اليومية ىف املوقـع اخلـاص ىب،  وهـو الـذى" اإلنسان والتطور

رأيته ىف عيون بعض املصريني ىف اخلارج حـني تطـول هبـم الغربـة
وهو الذى جيعـل مرضـاى يثقـون ىف أىن أصـدقهم،) اجليل األول(

 "!.ما.. فيصدقوىن، هو نفس هذا الشئ الـــ

 !!ال يا شيخ؟

أعرف ما ميكن أن يصّوب إّىل حاال من قذائف، تتـهمىن أنـىن ال
 أدرى ماذا جيرى ىف قاع اجملتمع، وأنىن أجلس ىف برجى العاجى 
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أآتب هذا الكالم، سوف ّمتر القذائف األرحم جبوارى دون أن
تصيبىن وهم يفّوتون ىل باعتبار أنىن أهذى أو أحلم، أو لعلها

بالغفلة أو باخليبة بالطيبة أو: تصفىن بشفقة حانية
، ألتفرغ"اَهلّم ألصحابه"... البليغة، وهى توصيىن أن أترك  

جملانيىن الذى يبدو أم أعدوىن، لكن آل هذا ال ينجح أن حيول
 ".هذا الشئ الـ مًا"بيىن وبني أن أظل أرصّد 

أعرف أننا شعب يتصف بالكسل، وأننا ال نعمل حىت وإن آان
، وأننـا ال حنـرتم األرصـفة، والأغلبنا يـذهب للعمـل يوميـا   

إشارات املرور، وأننا نعـيش بالتقريـب، ونـادرًا مـا حنـرتم
االختالف، وأننا حنكم على بعضنا البعض بسرعة وسهولة لدرجـة
ال تسمح بتبادل أية آراٍء حقيقية، وأننـا حنـب االعتماديـة،
وحنذق آيف نالعب احلكومة من أول املوظف الصغري  بعلبة سـجائر

بورو، حىت املسئول الكـبري الـذى بيـده خـرائط األراضـىمالر
للتسقيع، وهو يفّوهتا  للحيتان من حتت املكتـب، أو"القابلة 

ىف لقاء خاص، بفندق مخسة جنـوم، وهـو حيمـل حتـت إبطـه أيضـا
أعرف آل ذلـك،. الدليل السرى حلرآية  البورصة هذا األسبوع

ف يسـتطيع أنآيـ . يالحقىن" ما... الشئ الـ "لكن  يظل هذا 
 !!يظل ىف موقعه هكذا خمرتقا آل ذلك؟ 

أعرف ما آل إليه التجهيل املتمادى املسمى التعليم، آما
أعرف أين موقعنا من البحـث العلمـى احلقيقـى، ومـن صـراع
التكنولوجيا، أعرف ما وصـل إليـه هتـريج اجلامعـات، وضـعف
داالنتاج، وتشويه الدين ولفظنته، أعرف قانوننا اخلاص خبلـو 
الفراعنة على الكراسى، واملساجني ىف الزنازين، أعرف ما وصل
إليــه تــوحش األثريــاء وجشــع االحتكــار، وتــرويج التبعيــة

الشـئ"ملاذا مل خيتف ذلـك   –لألسف  –واالستسالم، لكنىن ال أعرف 
 !!!وراء آل هذا". ما ...الــ 

 وبعد

املساحة حمـدودة واحلمـد هللا، وهـى ال تسـمح ىل إال أن أآمـل
 .بقَسـم صادق وشهادة تربئة: التعتعة

أما الشـهادة فهـى أنـىن أعـرف إمسـى، وأنـىن أآتـب اآلن
األسبوع، وأننا ىف شـهر مـايو، ومل يبـق علـى مخسـة" تعتعة"

سوى أسـبوعان، وأن اجلنيـه هـو أقـل وحـدات" اجمليد"يونيو 
العملة املتداولة حاليا، وأن رئيسنا باق حىت لو تغري، وأنىن

 .س رفاهية الكساىل، وخيانة املنسحبنيأعترب اليأ

أما القَسـم الصادق، فهو أنىن أقسم بـاهللا العظـيم ثالثـا
أنىن رأيت وأرى هذا الشئ بعيْنـى رأسـى موجـودا غصـبا عـىن

ىف يـوم مـا، ليفـرض نفسـه" بنـا "وعنك، وأنه سوف يتجلـى  
 .علينا

 !!هل عندك مانع؟
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سنة آنسة الرابعة من 39هى عيانة  :منصور محدى.د
 أربعة، بتشتغل مدرسة ىف حضانة 

 وبعدين؟  :حييى.د

هى آانت هنا السنة اللى فاتت، قعدت ىف :منصور محدى.د
املستشفى شهرين، هى معايا دلوقىت بقاهلا سنة وشهرين بالظبط 

 هنا وال ىف العيادة  :حييى.د

هى آانت هنا ىف املستشفى حتويل حضرتك، بعد :منصور محدى.د
 ما خرجت شفتها هنا شوية، بعدين ىف العيادة

 فاآر أعراضها  :حييى.د

طبعا، آان فيه شكوك ومراقبات، وأصوات :منصور محدى.د
وآله، هى بتيجى آل أسبوع ومنتظمة وبدأت شغل بعد ما خرجت

هو السؤال هى دلوقىت أخوها. من املستشفى والدنيا ماشية آويس
 .سنة متجوز من أملانية وعايش هناك 20ىف اخلليج بقاله 

 وهى عايشة مع مني هنا  :حييى.د

 والدهتا هنا ىف مصر  هى عايشة مع :منصور محدى.د

 ووالدها؟  :حييى.د

 والدها متوىف  :منصور محدى.د

 عايشة مع والدهتا لوحدهم: حييى.د

 أيوه  :منصور محدى.د

 السؤال؟ فني السؤال: حييى.د

هى دلوقىت بتسألىن أخوها عارض عليها إا: منصور محدى.د
تسافر معاه اإلمارات وتعيش معاه فرتة، وأنا مزنوق بصراحة،

 أنا خايف 

 هى بتيجى بإنتظام؟  :حييى.د
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 جدا، آل إسبوع  :منصور محدى.د

 لوحدها  :حييى.د

 لوحدها  :منصور محدى.د

 ما عرضتش عليها أى نشاط تأهيلى مع ده؟ : حييى.د

)العالج اجلمعى(هى آانت رافضة اجلروب،  :محدىمنصور .د
 ورافضة أى أنشطة تانية خبالف العالج النفسى 

 طيب، السؤال بقى؟ : حييى.د

هى دلوقىت أخوها عارض عليها إا تسافر :منصور محدى.د
 اإلمارات معاه وجييب هلا شغل 

 وتقعد فني؟ :حييى.د

 تقعد معاه  :منصور محدى.د

 غل؟ مراته بتشت :حييى.د

 أيوه مراته بتشتغل  :منصور محدى.د

 عنده عيال؟  :حييى.د

أل هى دى مراته التانية، وهى أملانية، :منصور محدى.د
 وحامل، واألوالنية هنا ىف مصر

 معندوش عيال هناك؟ :حييى.د

 له أوالد بس عايشني هنا ىف مصر مع أمهم  :منصور محدى.د

 هو طلق األوالنية؟  :حييى.د

 أيوه  :منصور محدى.د

 عمره آام : حييى.د

 سنة 45حواىل  :منصور محدى.د

العيانة بتاعتنا هلا إخوات تانيني غريه؟ أنت قلت: حييى.د
 هى واحده من أربعة وهى األخرانية، واألخوات فني 

التانني عايشني هنا ىف مصر ومتجوزين :منصور محدى.د
 وعايشني لوحدهم 

 .طيب، أنا آسف، حندد السؤال تاىن :حييى.د

السؤال أخوها عارض عليها إا تسافر: منصور محدى.د
 معاه اإلمارات 

 تشتغل؟  :حييى.د

آه، يعىن، هو ماحددش أوى الشغل بس قال :منصور محدى.د
هلا تعيشى هنا وندور لك على شغل، عشان بس هو عالقاته آتري

 سنة ىف اإلمارات يعىن  20هناك، هو بقاله 
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 يعىن عرض عليها تسافر تشتغل  :حييى.د

 آه : منصور محدى.د

 وتقعد معاهم ىف نفس البيت !! آه: حييى.د

 أيوه تقعد معاهم ىف نفس البيت  :منصور محدى.د

 البيت مكون من آام أوضه  :حييى.د

 هى فيال آبرية  :منصور محدى.د

تسافر وال متسافرش، مش آده؟: سؤالك بقى حتديدا :حييى.د
 إنت رأيك أيه؟

 هى عايزة رأىي ورأى حضرتك : منصور محدى.د

 أنا شفتها أخر مرة إمىت؟  :حييى.د

 ال، من فرتة طويلة  :منصور محدى.د

طيب وهى عايزة رأى حضرتى ليه؟ إيش عرفىن أنا :حييى.د
 ما قول لنا رأيك أنت األول؟ ! أيه اللى حصل ىف السنتني دول

 هو أنا خايف من النكسة ىف أى حلظة  :منصور محدى.د

 وبعدين؟  :حييى.د

 هى يعىن عندها بصرية آويسه باملرض  :منصور محدى.د

 ىن، إنت قلت هلا حاجة؟ قلت هلا رأيك؟وإيه يع :حييى.د

أنا قلت هلا أنا موافق على سفرية قصرية :منصور محدى.د
 لكن إا تعيش هناك وتشتغل هناك أل 

 طيب خالص، عايز مىن إيه؟ :حييى.د

بالنسبة ىل أنا، هوا انا ّىل حق أقول آده: منصور محدى.د
 على طول؟ 

 !هو أنا حاعرف أآرت منك :حييى.د

 ماهى زنقتىن ىف ده، عايزة رأينا احنا االتنني :ر محدىمنصو.د

 زى ما تكون ما أقتنعتش برأيك :حييى.د

 ميكن أنا َنفْسى ما أقتنعتش برأىي  :منصور محدى.د

 آرت خريك دا مهم جدا، انت رأيك متسافرش ليه بقى؟  :حييى.د

 ألن هى تقريبًا مش ملتزمة بالدواء  :منصور محدى.د

بس آده؟ ما فكرتش ىف الست اللى هناك األملانية :حييى.د
 حايكون موقفها إيه 

 فكرت : منصور محدى.د
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طيب هى حاتقعد معاهم ىف نفس البيت، وال مستقلة؟ :حييى.د
 واألملانية دى أسلمت وال أل 

 أل : منصور محدى.د

 إحتجبت وال أل : حييى.د

أل، مش ضرورى ىف املكان اللى هّم فيه إا :منصور محدى.د
 تتحجب 

طيب البنية دى حاتسافر تقعد مع واحده أملانية :حييى.د
سنة، وماجتوزتش، وآانت داخل 39ىف نفس البيت وهى عندها 

مستشفى نفسى، بعدها عالج نفسى سنتني بانتظام يبقى إجابتك
لى عندكمرحليا صحيحة يا أخى، حسبتها على قد املعلومات ال

 صح، إيه اىل شاغلك؟

 أنا افرتضت إن أخوها جدع  :منصور محدى. د

مهما آان أخوها حسن النية احنا الزم نتقمص آل :حييى.د
األطراف، صحيح احنا ما بنديش أوامر، وال بنتخذ قرارات
بدال العيان، لكن احنا ىف جمتمع فيه الطبيب والد،

املستحيل، إحنا ماعندناش أوهام احلرية السايبة واحلياد
نقول اإلقرتاح املوضوعى، وده مش اية املطاف حىت لو ما مسعتش

 الكالم

يعىن صدقت وسافرت وفشلت، ترجع يا أخى، ونّكمل، أو
 .نبتدى من أول وجديد، إيه يعىن

الزم نتأىن شوية على ما" أملانية"مث ان إحنا ملا نقول  
60األملانية أحسن من ، مش ميكن "إملانية"نعرف يعىن أيه 

مصرية، مث أنا سألتك سؤال شديد األمهية بالنسبة ىل اللى هو
حكاية حتسافر حتشتغل وال أل، إذا آانت حتسافر حتشتغل، ودا
أخوها و وميكن هّوا أبقى هلا من أمها، يبقى خري وبرآة أنا
أظن إنك ألزم حتط دا ىف اإلعتبار، تشكر أخوها بينك وبني نفسك

ماحنكمش على خوجاية جملرد إا خوجاية باللى ىف خمك،وبعدين 
 .وبعدين نكمل حساباتنا واحدة واحدة

أنا آنت متخيل إن هى اللى حتشك إن هو :منصور محدى.د
 حاخيدها علشان ترىب البنت 

 بنت؟ هو فيه بنت؟ :حييى.د

 اللى ىف بطن مراته، هى حامل ىف بنت  :منصور محدى.د

لك حق ختاف من أى استعمال صريح أو غري صريح، :حييى.د
ميكن الست األملانية ما بتفكرشى آده، لكن مانضمانشى إيه
اللى جوه أخوها، وال حىت هْو، جيوز مايقدرش يعرف إيه اللى

أنا مش متأآد، مث الزم تفكر  جواه، هل حيصارح نفسه وال أله،
أمىت؟ أنا ماّمها اخلواجات حيستحملوا وضع زى ده أزاى وحلد 

اقصدش تعميم يعىن، ولكن الست دى ميكن تكون طيبة تروح القطة
 الصفقة بتاعة جوزها حىت لو آانت ال شعورية، وترفضها، 
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وتبقى قلقانه على بنتها وعلى أخت جوزها، خّلى بالك
اجلماعة دول مش زينا، وهى يا ترى عارفة تاريخ أخت جوزها

دايرهتا، ما نقدرشاملرضى، ويا ترى بتعرف حتب اللى خارج 
 .حنكم

 .يعىن نعمل إيه؟ :منصور محدى. د

سنة، ودول ناس 39مث خّلى بالك سن املريضة  :حييى. د
متجوزين جديد وآالم من ده، والست خواجاية إديىن عقلك إيه
اىل حايتحرك ىف البنية بتاعتنا بقى، آل ده بيوضح لنا إيه

 اىل خالك تقول ماتسافرش 

 ىن أنبهها على احلاجات دىيع :منصور محدى. د

يعىن، بشكل أو بآخر تشاور من بعيد، وإذا أصّرت :حييى. د
 إا عايزة تقابلىن، تقابلىن، أنا موجود

 بس آده انا اختذت هلا القرار :منصور محدى. د

خيرتقوه  اختذ هلم القرار ومها مش قوى يا أخى: حييى. د 
أا بنتك أوأنت تقول، اللى يرضى ضمريك من واقع علمك، آ

أختك، إنت أب، مش قلنا الطبيب والد مسئول وهى من حقها
ما تسمعشى آالمك وأدى أحنا حانشوف، لكن قل ىل هّوا مافيش

 .فرصة تقابل أخوها قبل ما نقرر ائى

 مش عارف :منصور محدى. د

 .يعىن، شوف لنا احلكاية دى :حييى. د

 شكرًا. حاضر :منصور محدى. د
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 )؟(אא−269

 :مقدمة

 !!هذا يوم إبداعى اخلاص

 اتفقنا؟ 

،)262عدد  2008/ 19/5" (دمعتان"بعد ما أثارته قصيدة 
بريدوما أتاىن عليها من تعقيبات وتداعيات نشر بعضها ىف 

انتبهت إىل وعدى أن ،)266، عدد 23/5/2008(اضى اجلمعة امل
)23/5/1996(أنشر القصيدة الىت سبقتها مبا يقرب من عام 

بعد أن اقتحمها االبن رامى أيضا، دون ،"النورس العجوز"
مث عقـّب عليها بطريقته قبل أن تنشر، فجّر! استئذان، أحسن
 رجلى إىل نشرها،

 .شكرا يا رامى وآفى مؤقتا 

ائدى القدمية املؤرخة ىف حينها يفيدىن ىف إنارةنشر قص
 بصريتى للنظر فيما حدث منذ آتابتها حىت اآلن بشكل أو بآخر،

أين هذه الكهولة الىت جاءت: مثال، أنا أتساءل اآلن  
سنة، وأين موقع 12وقد مرت عليها ) بعد املعاش(بالقصيدة 

 ؟"يستطيعما عاد يستطيع، ما عاد ": آخر القصيدة الذى يقول

أآتشف أن إعالن العجز بصدق مسئول قد يكون إعالنًا 
 .ضمنيا بقبول التحدى، ليس حتدى الزمن، رمبا حتدى العجز

 "وِهزة مفاجئْه" 

 وجنمةٌ  مباِغتْه،

 " وطفلُة مشاغبْه

 .......... 

ُضَوِإَذا اَألْر* َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت * ِإَذا السَماُء انَشقَّْت " 
َيا* َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت * َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت * ُمدَّْت 

 ".َأيَُّها اِإلنَساُن ِإنََّك َآاِدٌح ِإَلى َربَِّك َآْدحًا َفُمالِقيِه

 "فعاد يستطيْع"
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 "وَعَاد يستطيْع"

 .احلمد هللا 

**** 

 :القصيدة

 النورس العجوز

 اللعوْب   مساِئها ىف    التحلُيق أًكنـِى 

 الدؤوب جناِحَى  أكِنى 

  الصالبْه    توّدع وصخرِتى 

 تنكسر   ال   لكّنها  

.......... 

 والدى   أريُد

  وبيىن    بينها   حيول   أريده

  قيدى،    يفك   سجَّانا   أُريد

 حّرا   أضيُع   ال   األقَفال   يُِِـحكم   إذ  

  :راىنت   الىت   حضن ىف    أنام   أن   أريد

    أنا   آما 

 بُعشـَّـِه       الئذا     صغريا   فرًخا   

    حيَسُبون   حيث األعاىل  ىف    ال

      أصال   َيِطر   فلم   ريُشُه   بعُد   ينُم   مل

 القساْه   أيها   السماء ىف    عنه   تبحثون   فكيف

 أريد َمْن تراىن فاحتا منقارَى الطرّى

 ا احلناَن واألماَن احلياْهالُقُط من منقاره

 أريد أنطوى حتت اجلناْح

 أعرب الفياىف دون أن أحّلْق

 خيزرانة   أريد

 حدودي   هبا أرى  : تفيقىن

 َقتلي   دون   حيول   جالدا   أريد

 ذاِتـى   وهم   وْسـَط   أضيُع يأىب   

 األآذوبْه   صّدق   غرير     طفل على    تضحكوا   ال
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 ،مسائهاىفترتآوهختدعوه ال

  . اخلفّية   املشانُق   آأنه   أيديُكُمو ىف    واخليط

 "أراْد"  بأنه   تزعموا   ال   

  ، يسبقْه     والسراب ،  الصعوِد   لــُـعبة   أكْتـُه   قد

 خيُنـقْه   والفراُغ ،  الدُّوار   يغمُره

   - أرضكْم   فوق   ُحيطَّ   أن   آن   قد

  . آهال   ترمجوُه   ال 

  معـَزى،   دون   تدفنوه إْن َحّط 

  . حّيا   بعُد   وهو   الديدان   تأآله

 يعوْد   لن   ال

 ُمشرعة   الرماح   أسنة

 والقلوب   األرض   وجه   متأل

 ضائعا   الفوق   فوق    يظّل   أن   إال   يبق   مل

 يذوْب   يُشّده   ما   وآلُّ  

 ضياْءال ىف       السماء فتختفى 

 الغروْب ىف    الضيُاء وخيتفى 

 واملساْء   الصباح   دوائر ىف    يتوه

 معاِندا   صاعدا    التحليَق   يواصُل   

 : لكّنه

    يسـتطيع   عاد   ما 

 يستـطيع   عاد   ما  

  

 

 

 1996/ 23/5  :اإلسكندرية

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   2124



א  I05I2008>27א –א
 

I05I2008>27א

אא−270 ""א

 بدون تعليق
 : مقدمة

جاءت االستجابات على لعبة الكراهية سريعة دقيقة وختطى
 .عددها احلد األدىن الذى اشرتطناه فوجبت املناقشة

مازلنا ىف مرحلة التجريب هذه نأمل أن تتاح الفرصة لنا
من خالل أراء من شارك باإلجابة أو بالقراءة أو بالنقد أن

من–نفحص بعض القيم واملفاهيم الشائعة فيما بيننا، والىت 
أصبح لدينا إزاءها أربعة مصادر متكاملة - خالل هذا التجريب

 : ه التاىلنعددها على الوج) بشكل أو بآخر(متجادلة 

إْذ نتذآر ما شاع ىف أذهاننا َقْبال عن القيمة: أوًال
إن الكراهية شىء: املتداولة، مثال بالنسبة للعبة اليوم

سىء على طول اخلط، أو أنه البد أن نكره األعداء البشعني
فقط، أو إنه إذا آره طبيب مريضا فإنه يعجز أن يساعده أو

أميمة. رحه بأمانة دهذا التحدى هو ما بدأت ط(يعاجله، 
فتح باب االستشارات املهنية مث جعلنا نتطرق رفعت وهو الذى 

، أو أن املفروض أالنكره األقربني، أو)إىل فحص الكراهية هكذا
 . إخل)...وبالذات الوالدين(األقارب 

من خالل ما جاء ىف الربنامج املسجل واملوجود:  ثانيًا
ملناقشة نفس املفهوم الذىباملوقع صوتًا وصورة، إْذ قد نعود 

نطرحه حاليا آما مت تناوله ىف الربنامج آتابة إذا لزم
  صوتا وصورة ىف املوقعاألمر، وقد نكتفى بوجوده 

من خالل نشر االستجابات التلقائية الىت تصلنا: ثالثًا
العامية املصرية والعربية الفصحى قبلبعد نشر نص اللعبة ب

أسبوع على األقل، وهى الىت ننشرها اليوم دون تعليق آملني
أن حنقق بذلك هدف أن تظهر صورة، أو رأى، أو موقف املشارك

دون تقطيع، لعل القارئ يتعرف على) على بعضه(آامال 
القيمة املطروحة من خالل تفرد شخص واحد تربع أمينا مشكورًا

 ستجيب هلا دون أدىن تعليق من جانىب، أن ي

ىف هذه املرحلة قد حيقق امتناعى عن التعليقوقد رأيت أن 
 :فائدتني على األقل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2125
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أن أستبعد احتمال تصور أنىن أقوم: الفائدة األوىل
بالتعقيب على شخصية معينة من خالل هذه العينة احملدودة الىت

التفسريناهيك عن تصور (تفضل صاحبها بالكشف عنها 
األمر الذى أجتنبه، وطبعا أعجز عنه، بل وأرفضه) والتحليل

 مىن أو من غريى،

فهى أال أفرض رؤيىت ابتداًء على:  الفائدة الثانيةأما 
ما ميكن أن يتكون عند القارئ من انطباعات تلقائية
باعتباره قادرا على التعامل مع النص األصلى حيث أعتقد

 " . القارئ العادى هو ناقد بالضرورة"دائما أن 

بالنظر فيما سوف نطرحه وحنن نناقش نفس القيمة: رابعًا
بعد ذلك ىف يومية مستقلة من خالل مجع استجابات املشارآني على
آل لعبة معا فيصبح النقاش جمرد رأى على آل لعبة واحدة
تلو األخرى من خالل املشارآني فيها، وليس رأيا ىف شخصية

 ارآني من خالل اللعبة، املش

:وهذا ما سوف حناوله غدًا بالنسبة هلذا املوضوع
 . الكراهية

وإال، فنحن ىف. فإذا جنحت التجربة دعونا نتبعها ونطورها
 . انتظار أى اقرتاح معدِّل أو معرتض

 : أسامة عرفة. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 ال الشعور بالكره للمحبوبالزم أتعود على استحم...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2(
 إن اللى حيب الزم يكره...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره) 3(
 اللى حببه أبقى حببه...

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن) 4(
 أبقى متام...آدا أنا

باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،ميكن  أنا) 5(
 وميكن خايف أتكره بأخاف أشوف آراهيىت للناس...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 أنه يشوفىن جايز حيبين...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه،) 7(
 ماأقدرش أحبه...أنا

أنا وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن،آره الظلم ) 8(
 أبطل أظلم نفسي...لو باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9(
 أنانيىت...آويس، وده ميكن عشان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2126
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عشان، ..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه )10(
 مسئولية آده أنا شايف إن احلب مسئولية والكره

 * * * * 

 عثمانأمحد . د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 حباول افلفص واالقى ليها حل...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2(
 ان اللى قال آده عمره ماحب...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره) 3(
 باخاف وابقى عايز اطمن على الشخص ده ...

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو كنمي) 4(
 ابقى ماشى احلال...آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا) 5(
 مش ضامن...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 أنه اختانق معاه...ِنفسى

دا حىت فسه،اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره ن) 7(
 ما اقدرش اعمل آده...أنا

أنا آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن،) 8(
اصرب واآمل ىف الصح والفت النظر ...لو باآره الظلم بصحيح

 للجارى

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9( 
 ان ده حته من الشخص بس مش الشخص...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه )10(
 بكره برده ..  آده أنا

 * * * * 

 مدحت منصور. د

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان) 1( 
 .حباول مااآرهش حد...آده

 إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل) 2(
  .اللى حيب قوى هو اللى يكره قوي...

اآره بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا) 3(
 .حباول أشوف...

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 .أبقى أآرت واحد بيحب...أنا آدا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2127
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بده، أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى) 5(
 .حباول أخيب...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 .أخنقه...ِنفسى

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىت) 7(
 .حباول أشوف قبل مااآره ...أنا

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا) 8(
 .آنت عملت حاجه...باآره الظلم بصحيح لو

حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره) 9(
 .شفته...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..الكره اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية) 10(
 .هبرب من الكره...آده أنا

 * * * * 

   مشرية أنيس. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 هأتلخبط أآرت ما انا متلخبطة...آده

دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى) 2(
 حاجة عادية وانسانية قوىان الكره ده ...

آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره بصراحة مش) 3(
 اآره جبد قوى...

إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن إللى بيعرف يكره، هوه) 4(
 حبب قوى قوى وجبد...آدا أنا

آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا ميكن باآره ناس )5(
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...أصل انا 

باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ملا )6(
 أخنقه...ِنفسى

عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىت اللى بيكره) 7(
 بيتهياىل ميكن صح...أنا

وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا آره الظلم) 8(
 هأقوم وأقول وأغري...لو باآره الظلم بصحيح

ا اقدرشى أآره حد اعرفهأنا بيتهيأ ىل ساعات إىن م) 9(
 بقرب منه وبشوفه جبد...عشان آويس، وده ميكن

، عشان..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 عايزة أبطل أآره واتلهى ىف نفسى شوية...آده أنا

 * * * * 
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 مروان اجلندى.د

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان) 1( 
 .ده بيخضىن قوى وبيلخبطىن...آده

 إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل) 2(
 عشان أحب الزم أآره...

ممكن...اآره  بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا) 3(
 .أبعد وأنا متضايق

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 الزم أراجع الكراهية جوايا...أنا آدا

بده،  بس صعب اعرتف لنفسىأنا ميكن باآره ناس آتري) 5(
 .ميكن ما أستحملش الكره...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 .اعرفه بيا وهو حر ىف رأيه بعد آده...ِنفسى

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىت) 7(
 .لو عملت آده باحس إىن لوحدى ...أنا

من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أناآره الظلم وبس ) 8(
الزم أحاول أعمل حاجة لنفسى عشان...باآره الظلم بصحيح لو

 أقدر اتصرف

حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره) 9(
 .أنا مش فاهم معىن الكره بصحيح...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..الكره اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية) 10(
 .بأراجع نفسى األول...أناآده 

 * * * * 

 إسالم أبو بكر. أ

اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان أنا باخاف )1( 
 اخاف احس باالنانيه...آده

حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه) 2(
 انه شئ سخيف جدا... 

...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره ) 3(
 شكل ضمىن يعىننوع من احلب 

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 حاجة غلط عندي فيه... آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،) 5(
 مش بشوف ان ده بيحصل معايا... انا  أصل

يعرفىن بابقى ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما) 6(
  اسئله ليه؟... ِنفسى
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بيكره نفسه، دا حىت عمال على بطال دااللى بيكره ) 7(
 حمبش اعرفه... أنا

وفْعل، قلته أحسن، أنا آره الظلم وبس من غري غضب) 8(
 مكنتش ظلمت نفسي... لو باآره الظلم بصحيح

بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه أنا) 9(
 مظلموش...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 اآره ابدا ابدا مبعرفش... آده أنا

هكذا اآون انتهيت ولكن ىل سؤال لو قلت لك ان نفس
اجاباتى ىف الفصحى ستكون مرادف اجاباتى للعاميه ماذا

 سيكون الفرق اذن؟

وجدتك تعرض اليوميه بالفصحى تعجبت جدا ايضا عندما
هى اقرب اعتبار ان هذا تصورى ان العاميه حيث اىن على

الطرق الستخالص ما بالعقل الباطن وهل انا على حق ولو آنت
الفصحى ولو مل اآون على حق فأريد ان افهم ىف اذن ملاذا

 ... احلالتني

 * * * * 

 :مجال الرتآى. د

نشعر باخلوف لو حسيت أني نكره شخص أنا نعرف أني) 1(
حناول باش نسرتجع صفاته الباهية باش نتغلب حنبه وعلى هذا

 .على هذا اإلحساس

وهلذا أسعى أن أستذآر صفاته احلسنة(  : الرد بالفصحى
 )ألسيطر على هذا اإلحساس 

أنا يظهريل هذه؟؟؟"اللي حيب ما يكرهش"شنية حكاية   )2(
 .اللي ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده

إّيل أن الذي ال يدرك الكرهأنا خيّيل (    :الرد بالفصحى
 )ال يدرك احلب

آيف نكره مابصراحة موش آل آره، آره، أنا شخصيا   )3(
 . وما نكونش قاسي  نكرهش بشدة و حناول باش ما حنقدش

أنا شخصيا حني أآره ال أآره بشدة،(  : الرد بالفصح 
 )حماوال قدر جهدي جتنب احلقد والقسوة

اللي يعرف حيب، لو آان ميكن إللي يعرف يكره، هو  )4(
  أنا من الطبيعي باش مرة نكره و مرة حنب  احلال هكا

فأنا من الطبيعي ... إذا األمر آذلك(  : الرد بالفصحى
 )ان أحب مرة و أآره أخرى

أنا ممكن نكره برشة ناس، لكن صعيب علي باش نعرتف) 5(
 . أنا ماحنبش هذه الصفة تكون فّيه هبذا لروحي على خاطر
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ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر(:الرد بالفصحى
 )الكره من صفاتي 

وقت اللي نشعر اللي مث شكون يكرهين من غري ما  )6(
 . راك غلطت يف حقي :يعرفين، نشعر آأني حنب نقول له

أنك: أشعر أني أريد أن أقول له(    :الرد بالفصحى
 )أخطأت يف حقي

اللي يكره طول الوقت من غري ما يفرق، الزم هو  )7(
أنا دميا حناول نتحكم يف مشاعر الكره يكره روحوا، على هكا

 باش ما نظلمش غريي و ما نظلمش روحي 

فأنا إذن أعمل غالبا على التحكم يف(  : الرد بالفصحى
 )مشاعر الكره حىت ال أظلم غريي وال أظلم نفسي

مامثاش فايدة باش تكره الظلم من غري ما نغضب و إال  )8(
لو أنا يف احلقيقة و الواقع نكره الظلم، نتخذ موقف منوا،

 آنت عّبرت عما يدل عن رفضي لبلو 

 )آنت عربت مبا يدل عن رفضي له (  : الرد بالفصحى

أنا يستخايلي ساعات أني ما جنبش نكره حد نعرفه  )9(
 . رمبا يعود هذا لتقديري واحرتامي ليلو بالباهي على خاطر

 .)إىل تقديري و احرتامي لهرمبا يرجع هذا (   : الرد بالفصحى

اللي يسمح لنفسه باش يكره حد، و اللي حيب يكره،  )10(
أنا حناول باش ما يلزموا يتحمل مسؤولية الكره، و هكا عالش

 . نكرهش قد ما نستطيع و إذا آرهت حناول باش ما يظهرش علّي

قدر  و هلذا أجتنب مشاعر الكره(   : الرد بالفصحى
 أحاول أال يظهر علّي املستطاع و إذا آرهت
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 لعبة بلعبة

 )ليس حتليًال أو تفسريًا(

 : مقدمة

من" مفهوم الكراهية وطبيعتها"وعدنا أمس أن نناقش 
هو جمرد -آما ذآرنا-خالل استجابات املشارآني األفاضل، واألمر 

اجتهاد حمدد بشأن القيمة املْطروحة وليس بشأن شخصية املتطوع
املشارك، وإن آان البد من االعرتاف بصعوبة الفصل بني هذا

اسى هو تقليب املفهوموذاك، لذلك نعود ونؤآد أن اهلدف األس
 املطروح على وجوهه املختلفة، حتريكا للنقد وإعادة النظر، 

"جمرد رأى"إن الرأى الذى سوف جنتهد ىف تقدميه هو دائما 
حيتمل اخلطأ والصواب، آما البد أن يتصف بالقصور واالختزال، وهو

 .شكرًا. ليس تفسريا وال تأويًال وال حتليًال : أبدا - مرة أخرى –

**** 

 اللعبة األوىل

 ...أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده 

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: أسامة عرفة. د
الزم أتعود على استحمال الشعور بالكره...عشان آده

 للمحبوب

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، :أمحد عثمان. د
 ليها حلحباول افلفص واالقى ...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: مدحت منصور. د
 .حباول مااآرهش حد...آده عشان

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: مشرية أنيس. د
 هأتلخبط أآرت ما انا متلخبطة...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد :مروان اجلندى. د
 .وبيلخبطىنده بيخضىن قوى ...آده باحبه، عشان
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اضبط نفسى باآره حد أنا باخاف:إسالم أبو بكر.أ
 اخاف احس باألنانية...باحبه، عشان آده

نشعر باخلوف لو حسيت أني نكره شخص أنا :مجال الرتآى. د
حناول باش نسرتجع صفاته الباهية نعرف أني حنبه وعلى هذا

وهلذا أسعى : الرد بالفصحى( .باش نتغلب على هذا اإلحساس
 )صفاته احلسنة ألسيطر على هذا اإلحساسأن أستذآر 

 : املناقشة

اطمأننت من هذه االستجابات بصفة عامة أن هذا االحتمال
الذى أقدمه لالختبار والذى يبدو غريبا ىف احلياة العادية

، قد ظهر هبذه السهولة أنه"أن أآره من أحب دون تناقض"
ألنفسهم بالوعىاحتمال وارد فعال، ذلك أن األغلبية قد مسحوا 

به، هبدوء واستغراب مع قدر من احلذر والرتدد، وىف نفس الوقت
 سارعوا باختاذ موقف مسئول من ذلك

–آما أنىن مل أالحظ أى رفض أخالقى هلذا الشعور املناقض 
 .للمألوف -عادة 

:املواقف الىت اختذت جتاه هذه البصرية األمينة اختلفت من
حباول ما" -)رمبا مستقبال(لشعور حماولة االلتزام برفض هذا ا

 مدحت منصور.د "اآرهش حد

الزم اتعود على استحمال"إىل قرار قبول حتمل التناقض،  
 أسامة عرفة. د "الشعور بالكره للمحبوب

باحاول أفلفص وأالقيلها"إىل احلرية واحملاولة والدهشة، 
"ده بيخضىن خالص وبيلخبطىن"مروان . د& أمحد عثمان . د "حل
 ،"حاتلخبط أآثر ما أنا متلخبطة" مشرية. د &

الىت) احملبوبة(إىل بذل اجلهد للرتآيز على اجلوانب الطيبة 
اسعى أن"مجال الرتآى .دختفف من هذا الشعور أو مايعادله، 

إىل لوم الذات واهتامها باألنانية& " أستذآر صفاته احلسنة
 ". باخاف أحس باألنانية" إسالم أبو بكر. أ

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

هل ميكن أن نتعلم من ذلك أن مزاعم احلب اخلالص حىت
التنزيه والتقديس هو ضد الطبيعة البشرية، وأن الرؤية
املوضوعية للمحبوب هى الىت ميكن أن تُبقى على احلب، وأن
االعرتاف بكل املشاعر هو الذى ميكن أن يسمح هلا بالتفاعل معا

 ليتواصل النضج وتنمو العالقة؟

أود أن أنبه إىل أن تقسيم الشخص إىل صفات بعضها جدير
آما ظهر عند) (ولو أحيانا(باحلب والبعض األخر يربر الكره 

ليس هو املطلوب أو ليس هو األفضل، ألن هذا فضًال عما) مجال.د
، فإنىن أتصور أن العالقة)موضوع احلب" (املوضوع"به من جتزىء 

أستطيع أن أحافظ"دق هو أن األآثر صعوبة لكنها األعمق واألص
دون جتزئة، ،"على قدرتى على حب من اآرهه آله على بعضه

 ودون خوف، علما بأن هذا هو عكس ما يسمى َعَرض ثنائية 
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الوجدان مع أنه يشبهه ظاهريا، ألن هذا التناقض اإلجياىب هو
 .الذى يستدعى جهدا خاص يرتقى مبستوى العالقة باستمرار

حباول ما" مدحت. دأما التعهد بالتخلص من الكراهية 
أخاف أحس"إسالم أو اهتام النفس باألنانية،  "اآرهشى حد
فأحسب أنه توجٌُّه إىل تدعيم الشائع استقطابا  "باألنانية

 .بأن الكره ينفى احلب وبالعكس، ال أآثر وال أقل

**** 

 اللعبة الثانية

 ...، دانا بيتهيأ ىل "اللى حيب ما يكرِهشى دى"إيه حكاية 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، إيه حكاية: أسامة عرفة. د
 إن اللى حيب الزم يكره...دانا بيتهيأ ىل 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا إيه حكاية :أمحد عثمان. د
 إن اللى قال آده عمره ماحب...بيتهيأ ىل 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى،: مدحت منصور. د
 .ىقوى هو اللى يكره قو اللى حيب.. دانا بيتهيأ ىل

دى، دانا  إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى: مشرية أنيس. د
 إن الكره ده حاجة عادية وانسانية قوى...بيتهيأ ىل 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، :مروان اجلندى. د
 عشان أحب الزم أآره... دانا بيتهيأ ىل

رِهشى دى،حكاية اللى حيب ما يك إيه: إسالم أبو بكر. أ
 انه شئ سخيف جدا... دانا بيتهيأ ىل 

هذه؟؟؟"اللي حيب ما يكرهش"شنية حكاية : مجال الرتآى. د
الرد. (اللى ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده أنا يظهرىل

 )أنا خيّيل إّيل أن الذي ال يدرك الكره ال يدرك احلب :بالفصحى

 : املناقشة

بدت ألفاظ هذه اللعبة تدعيما للفكرة املطروحة ىف
مناقشة اللعبة األوىل، فألفاظ هذه اللعبة تبدأ بالتعجب
والتشكيك ىف مصداقية املقولة املطروحة ابتداًء والىت رمبا

، أو أال يسمح"على من حيب أال يكره"تدعو ضمنا إىل أنه 
ُيكرهأن يسامح حىت ال يرى ما : "لنفسه بكره حمبوبه، أو

 . بشكل أو بآخر للعبة األوىل –، فهى مكملة "فيه

وأنا ال أعرف إن آانت اللعبة األوىل قد سهلت نقد هذه
املقولة هبذه الصورة الصرحية أم أن املشارآني هم مجيعا من

اللى"أسامة عرفة . د  النضج حبيث جاءت إجاباهتم هبذا احلسم
،"آده عمره ماحباللى قال "أمحد عثمان .د، "حيب الزم يكره

الكره"مشرية .د ،"اللى حيب قوى هو اللى يكره قوى"مدحت . د
عشان أحب الزم"مروان . ، د"ده حاجة عادية وانسانية قوى

أنا يظهرىل"مجال .د، "انه شئ سخيف جدا"إسالم . ، أ"أآره
 "اللي ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده
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أن األمرلكن باإلضافة ملا حّرآته اللعبة األوىل نالحظ هنا 
مل يكن متعلقا باحملبوب نفسه، وإمنا بفكرة احلب أو بالقدرة

اللى حيب شخص"ومل يكن املطروح هو )... اللى حيب(على احلب 
 ".بذاته ال يكرهه

رمبا هذا هو الذى سّهل اإلقرار املوضوعى بقبول التناقض
الذى ظهر ىف اللعبة األوىل موجها جتاه شخص بذاته، ىف حني سهلت

 .اللعبة هذه املسألة هنا بقٍدر من التعميمهذه 

**** 

 اللعبة الثالثة

 ...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا: أسامة عرفة. د
 اللى حببه أبقى حببه...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :أمحد عثمان. د
 عايز اطمن على الشخص ده باخاف وابقى ...اآره 

 بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا: مدحت منصور. د
 .حباول أشوف...اآره 

آل آره آره، أنا شخصيا ملا  بصراحة مش: مشرية أنيس. د
 اآره جبد قوى...اآره 

 بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :مروان اجلندى. د
 .ممكن أبعد وأنا متضايق...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا: إسالم أبو بكر. أ
 نوع من احلب بشكل ضمىن يعىن... ملا اآره 

بصراحة موش آل آره، آره، أنا شخصيا: مجال الرتآى. د
وما نكونش ما نكرهش بشدة وحناول باش ما حنقدش آيف نكره

أنا شخصيا حني أآره ال أآره بشدة،: الرد بالفصحى. (قاسي
 .)قدر جهدي جتنب احلقد و القسوةحماوال 

 : املناقشة

إذا آان هناك احتمال لقبول التناقض بديال عن االستقطاب
آما ظهر ىف اللعبة األوىل والثانية، فقد بدا ىل أن أضع

ملا أبعاد خمتلفةفروضا أخرى أآثر تفصيال تسمح لنا برؤية 
هو آره، إْذ يبدو أن نفس اللفظ قد يستعمل بشحنة معينة ىف

مع أنه نفس –موقف ما، أو ىف سياق ما، مث خيتلف معناه 
ىف سياق آخر، هل ميكن حتديد أنواع الكره من خالل –اللفظ 

النظر ىف السياق؟ طبعا، ميكن التفرقة بني نوع الكره الذى
أمارسه ضد بوش أو شارون عن نوع الكره الذى أشعر به ضد

 .رائحة آريهة أو موقف نذل

جتاوزت أيضا ذلك إىل ما هو أعمق، فطاملاأغلب اإلجابات 
أن الكره ليس بالضرورة آرها واحدا، بل قد ال يكون آرها

 مدحت منصور. د" حباول أشوف" أصال، فإن ذلك قد يشحذ الرؤية
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واألرجح عندى أن الشوفان هنا يشمل احلب والكره معا ورمبا
ورمبا أيضا آان هذا الدفع إىل الشوفان هو الذى، غري ذلك

يشعر بشىء من اخلوف، بل باحلرص على أنأمحد عثمان . دجعل 
يطمئن على هذا املوضوع الذى أثار فيه هذا الشعور بالكره

وال نعرف هل هو يريد أن" ابقى عايز اطمن على الشخص ده"
يطمئن على أنه مازال حيبه برغم الكره الذى ليس مثل آل

 .ده عنهال تُبع) الطبيعية(آره، أم على أن هذه الكراهية 

حىت لو آان"اخلوف من أن يرتتب على إطالق مشاعر الكره 
عن "املوضوع"هو أن ُيبعد هذا الشعور " ليس مثل آل آره

ممكن"مروان . دُمتناَوىل أو معّيىت، وهو خوف مشروع آما أعلنه 
وهذا أيضا هو "وانا متضايق" أحلق مروان.دولكن  ،"أبعد

العواطف املوضوعية مهماجزء من التناقض الضرورى حليوية 
 أغرانا االستقطاب،

مازال يقتحم التناقض مبسئولية بدت صادقة حىتأسامة . د 
ملا"أنىن وددت لو أعرتض عليها خوفا من أن يكون قد بالغ 

!؟ خالصأسامةما هذا يا !! بابقى باحبه" اآره اللى باحبه
مادمَت قلَتها حالل عليك، ربنا يقّدرك والعقىب لنا، نفس

نوع من احلب") ده( ملا اآره :إسالماملوقف الح ىل من استجابة 
 "بشكل ضمىن يعىن

 ! ما هى احلكاية؟ 

آانت أقرب إىل الواقع وهى تعلن االجتاه الذىمشرية .د
انطلق منها، فيبدو أا مسحت للكره الباغض أن يأخذ حجمه

 !)بال هّده( "اآره جبد قوى"ويتمادى 

مث ،"مانكرهشى بشده"فعل عكس ذلك فقد ْأَجلَم آرهه مجال .د
نّقاه من احلقد والقسوة، هل يا ترى ألنه التقط حجمه وخطره،

 ).واحدة واحدة(أم ألنه أشفق على املوضوع فهدَّأ اللعب 
**** 

 اللعبة الرابعة

لو آدا   ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا
 ...أنا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف كنمي: أسامة عرفة. د
 أبقى متام...حيب، دا لو آدا أنا

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف  ميكن :أمحد عثمان. د
 يبقى ماشى احلال...حيب، دا لو آدا أنا

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف: مدحت منصور. د
 .أبقى أآرت واحد بيحب...أنا حيب، دا لو آدا

إللى بيعرف  ميكن إللى بيعرف يكره، هوه: مشرية أنيس. د
 باحب قوى قوى وجبد...حيب، دا لو آدا أنا
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ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى :مروان اجلندى.د
 الزم أراجع الكراهية جوايا...أنا بيعرف حيب، دا لو آدا

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى: إسالم أبو بكر. أ
 حاجة غلط عندى فيه... بيعرف حيب، دا لو آدا أنا

ميكن إللي يعرف يكره، هو اللي يعرف  :مجال الرتآى. د
حيب، لو آان احلال هكا أنا من الطبيعي باش مرة نكره و مرة

فأنا من الطبيعي ... إذا األمر آذلك : الرد بالفصحى( .حنب
 )ان أحب مرة و أآره أخرى

                  : املناقشة

 !!ياه

وأنا ُأعد اللعبة، إذ يبدو أن هذا أعتقد أنىن زودهتا
آان يشغلىن بشدة، َفُرحت) الفرض السابق ذآره(اإلحتمال 

أحاول أن أختربه بشكل مباشر وغري مباشر، وقد جاءت
ىف اجتاه نفس ألفاظ) الثالثة(االستجابات ىف اللعبة السابقة 

 ).الىت أعدت طبعا من قبل(هذه اللعبة 

اللعبة آتابة وبني ما آناالفرق بني الرد على  :ملحوظة
برنامج سر" وهو موجود باملوقع –منارسه ىف القناة الثقافية 

هو أن املشارآني ىف الربنامج مل يكونوا - "2004-8-11اللعبة 
يعرفون مسبقا اللعبة التالية، فهم ال يطلعون على العشر

عبات جمتمعة، أما بالنسبة لالستجابة آتابة هنا، فال أحدل
مينع اى مشرتك أن مير بالعشر لعبات قبل أن يبدأ، ليحيط

 .باألمر آله قبل أن يستجيب إن آان سيشارك

 :معظم اإلستجابات أآدت تلقائية املشارآني آما أشرنا سابقا

أبقى"مازال يبدو أنه القادر على ذلك،  أسامة. د 
 ربنا يسهل له ويفتح عليه،" متام

 ،"أبقى ماشى احلال"بدا أآثر تواضعا أمحد عثمان . د 

 ،"أبقى أآرت واحد بيحب"أضاف تأآيدا  مدحت. د 

اللعبة(اآتشفت، فاآتشفنا معها، أن خلبطتها  مشرية. د 
رمبا آانت لعدم) اللعبة الثالثة(ومتاديها ىف الكره ) األوىل

، مث إا"الكره ال يلغى احلب"طمأنينتها لقبول احتمال أن 
أطلقت) الكره ال يلغى احلب(مبجرد أن اطمأنت أن هذا وارد 

 ".باحب قوى قوى وجبد"حبها 
هى دليل على مشرية. مدحت، ود.دغة اخلوف أن تكون مبال

أن آلمات اللعبة قد أغرهتما باعتبار أن الكره ليس آرها،
ذلك أن األرجح أنه إذا ظل الكره هو الكره الشائع باملعىن
السلىب املتواتر فإن من حق أى واحد أن يشك ىف نفسه إذا ما
ضبطها ال تستطيع أن حتب إال إذا آان مبقدورها أن تكره، هذا

ورمبا هو ما رفضه" فيه حاجة غلط عندى: "ا قاله إسالمم
 الذى جعل التناوب حال، لكن مل يظهر من استجابته إن  مجال.د
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آان هذا التناوب هو جتاه نفس الشخص، أو نفس املوقف، أو
 .أنه تناوب مع تغري املوضوع

الزم أراجع"انتبه إىل ضرورة املراجعة  مروان. د
ومل يتوقف عند مراجعة املفهوم نظريا لكنه أضاف ،"الكراهية

وقد وصلىن ذلك بشكل إجياىب، ذلك أن املسألة ليست، "جّوايا"
شكرا. مناقشة عقلية نظرية وإمنا هى دعوة للنظر فينا أعمق

 .يا مروان

**** 

 اللعبة اخلامسة

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل
 ...انا 

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا: عرفة أسامة. د
وميكن بأخاف أشوف آراهيىت للناس...لنفسى بده، أصل انا 

 خايف أتكره

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا :أمحد عثمان. د
 مش ضامن...لنفسى بده، أصل انا 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف: مدحت منصور. د
 .حباول أخيب...انا  بده، أصل لنفسى

آتري بس صعب اعرتف  أنا ميكن باآره ناس: مشرية أنيس. د
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...لنفسى بده، أصل انا 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف :مروان اجلندى. د
 ميكن ما أستحملش الكره ...بده، أصل انا  لنفسى

آتري بس صعب اعرتفأنا ميكن باآره ناس : إسالم أبو بكر. أ
 مش باشوف ان ده بيحصل معايا... انا  لنفسى بده، أصل

أنا ممكن نكره برشة ناس، لكن صعيب علي: مجال الرتآى. د
ماحنبش هذه الصفة تكون باش نعرتف هبذا لروحي على خاطر أنا

ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر : الرد بالفصحى. (فّيه
 )الكره من صفاتي

 : املناقشة

حق الكره أو القدرة على(رمبا آان طرح هذا االحتمال، 
مث السماح بتوجهه إىل آثرة من الناس، قد جنح ىف حتريك) الكره

أو(الكراهية حبجمها األقرب إىل الواقع، إذ أن املفروض 
عدد هائل من - والعامل آما نعلم  –أنه يوجد حولنا ) املتوقع

حترآت الكراهية حنو عددالناس يستحقون أن نكرههم فعال، ومىت 
 .أآثر فأآثر من األحياء، فإن ىف ذلك ما فيه من هتديد بالعزلة

جاءت االستجابات شارحة أآثر، فاخلوف من االعرتاف هبذا 
)احتمال اآتشاف أىن أآره عددا آثريا من البشر(االحتمال 

  "ميكن خايف أتكره"أسامة .دبدا مشروعا حىت ال نعامل باملثل 
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،"ميكن ما أستحملش الكره" مروان.دأو ال حنتمل هذا االعرتاف 
وأيضا آان االعرتاف ،"ماحنبش هذه الصفة تكون ّىف"مجال .أو د

مدحت.د "باحاول أخىب"دافعا لشحذ البصرية الكاشفة الناقدة 
 .مشرية.، د"عايزة أشوف نفسى ماباغلطش"منصور 

مش باشوف ان"إسالم اما اإلنكار األآرب فبدا ىف استجابة 
االحتماالت مفتوحةأمحد عثمان .ىف حني ترك د ،"معاياده بيحصل 

  ".مش ضامن"

**** 

 اللعبة السادسة

 ...ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ِنفسى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن: أسامة عرفة. د
 أنه يشوفىن جايز حيبين...ِنفسى بابقى

حد بيكرهىن من غري ما يعرفىنملا باحس إن  :أمحد عثمان. د
 أىن اختانق معاه...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن: مدحت منصور. د
 .أخنقه...ِنفسى بابقى

باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن ملا: مشرية أنيس. د
 أخنقه...بابقى ِنفسى

ماملا باحس إن حد بيكرهىن من غري  :مروان اجلندى. د
 .اعرفه بيا وهو حر ىف رأيه بعد آده...ِنفسى يعرفىن بابقى

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما: إسالم أبو بكر. أ
  أسئله ليه؟... يعرفىن بابقى ِنفسى

وقت اللي نشعر اللي مث شكون يكرهين من غري: مجال الرتآى. د
الرد(. راك غلطت ىف حقى: نقول له ما يعرفين، نشعر آأني حنب

 )أنك أخطأت يف حقي: أشعر أني أريد أن أقول له :بالفصحى

 : املناقشة

ألول مرة َختِترب اللعبة موضوع الكراهية إذا آنُت أنا
املكروه وليس الكاره، الشرط الذى أضيف هنا إىل احتمال

َمْن" أن من يكره يكون قد رأى: تقبل ما يصلنا من آره هو
  ".َمْن يكره"، "أنا

يبدو أن األسهل، ورمبا األآثر وعدا وموضوعية، هو أن
على" "آلى"أتقبل مشاعر الكره ممن بذل جهدا ىف حماولة رؤية 

، فال حيكم علّى ويرفضىن مما وصله من جزء حمدود مىن، قد"بعضى
يكون منفرا له بوجه خاص، أو مما افتقده ّىف من جزء آخر،

صحيحة هى منطلق العالقةالرؤية ال. يكون قد طلبه ّىف ومل جيده
 . املمكنة سواء آانت آرها أو حبا

 :جاءت االستجابات طيبة قوية ىف آن
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أعلنا رفض هذا املوقف الظامل األعمى مشرية.د&مدحت.د 
مل يرىن، فليس من  مادام –آما وصلىن  –مبعىن  "نفسى أخنقه"

 حقه أن يكرهىن،

اختانق"آان ىف نفس االجتاه لكن أخف  أمحد عثمان.دموقف  
 ،"معاه

أراك غلطت ىف"جاء رقيقا بقوله مجال . دىف حني أن موقف  
 ،"حقى

حبكمته الواثقة فكل ما وصلىن منه هوأسامة . دأما  
 !!ثقته أن هذا الكاره سوف يغري رأيه وحيبه إذا ماعرفه

عتاب  أسامة،.دقد جاء ىف نفس اجتاه مروان .دموقف 
يغري رأيه وحيبه ودعوة، ولكن دون افرتاض أن النتيجة هى أن

 ،"وهو حر ىف رأيه بعد آده"

 .لعل وعسى "ليه: أسأله"اآتفى باستطالع السبب إسالم،  

**** 

 اللعبة السابعة

حىت   اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا
 ...أنا

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: أسامة عرفة. د
 ما أقدرش أحبه...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :أمحد عثمان. د
 ما اقدرش اعمل آده...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: مدحت منصور. د
 .حباول أشوف قبل ما اآره ...نفسه، دا حىت أنا

عمال على بطال دا بيكره اللى بيكره: مشرية أنيس. د
 ميكن صحبيتهيأىل ...نفسه، دا حىت أنا

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :مروان اجلندى. د
 .لو عملت آده باحس إىن لوحدى ...نفسه، دا حىت أنا

بيكره اللى بيكره عمال على بطال دا: إسالم أبو بكر. أ
 ماحبش أعرفه... نفسه، دا حىت أنا

اللي يكره طول الوقت من غري ما يفرق،: مجال الرتآى. د
دميا حناول نتحكم يف مشاعر روحوا، على هكا أناالزم هو يكره 

الرد(. الكره باش ما نظلمش غريي و ما نظلمش روحي
فأنا إذن أعمل غالبا على التحكم يف مشاعر : بالفصحى

 )الكره حىت ال أظلم غريي و ال أظلم نفسي

 : املناقشة 
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إذا آنا حىت اآلن حاولنا أن نعرتف مبوضوعية وجود الكره
جنبا إىل جنب مع احلب، وحىت جتاه نفس الشخص، وأيضا إذا آنا
انتبهنا إىل أنه من حق اآلخر أن يكرهنا شريطة أن يعرفنا،
آما اآتشفنا أن من حقنا أن نكرهه رمبا بنفس الشروط، مث

دى إىل مزيد منوضعنا احتمال أن مزيدًا من الرؤية قد يؤ
ومن مث مزيد من حتمل الغموض ومن مث دفع حرآية. الوضوح

العالقة ىف اجتاه أآثر موضوعية وأطول عمرا، إذا آان آل ذلك
قد حدث هبدوء استدرجتنا األلعاب السابقة إليه، فقد آن
األوان أن ننبه إىل التحذير من أنه ليس معىن التصفيق

ن تطغى لتصبح ممارسة، أوملمارسة الكراهية أآثر فأآثر أ
، وإال فستمتد إىل أن"عمال على بطال"آما تقول رأس اللعبة 

 . يكره الواحد نفسه باملّرة

االستجابات تقول إنه حدث تقمص سريع من الغالبية هبذا
 .املوقف آما حدث رفض شامل له تقريبا

الذى أخذ الكالم على نفسه رفض أن يكون هو هذا الشخص 
لو عملت" مروان.، د"ما أقدرش أعمل آده" نأمحد عثما. د

 ،"آده باحس اىن لوحدى

الذى اآتفى أن يرى مثل هذا الشخص خارجه رفضه متاما، 
.د ،"ما احبش اعرفه" إسالم ،"ما أقدرش احبه" اسامة.د

تردد ىف قبول التقمص واشرتط أن يرى أبعاد املوقف قبل مدحت
حباول أشوف قبل"أن يتصور أنه ميكن أن يكون هذا الشخص 

 ."مااآره

، فقد انتبهت إىل أن جزاء من يسمح لنفسهمشرية.دأما 
 . "بيتهيأىل ميكن صح"بذلك هو ان يكره نفسه 

قد عجز أن يسمح لنفسه بذلك، مجال.دمث إنه يبدو أن 
فأعلن نيته على استعمال قدرته وحماوالته أال تكون املسألة

حىت اليظلم اآلخرينليس فقط " عمال على بطال"هبذا الشكل 
ألن رأس اللعبة حتذر أن من يفعل حىت ال يظلم نفسهولكن أيضا 

 ".اللهم إىن أعوذ بك أن َأظِلم أو ُأظلم"ذلك سيكره نفسه 

**** 

 اللعبة الثامنة

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا لو 
 ....باآره الظلم بصحيح

غري غضب وفْعل، قلتهآره الظلم وبس من : أسامة عرفة. د
 أبطل أظلم نفسي...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته :أمحد عثمان. د
اصرب واآمل ىف الصح...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

 والفت النظر للجارى

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته: مدحت منصور. د
 .ةآنت عملت حاج...باآره الظلم بصحيح أحسن، أنا لو
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وبس من غري غضب وفْعل، قلته آره الظلم:مشرية أنيس.د
 هأقوم وأقول وأغّير...أحسن، أنا لو باآره الظلم بصحيح

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته :مروان اجلندى. د
الزم أحاول أعمل حاجة...باآره الظلم بصحيح أحسن، أنا لو

 عشان أقدر اتصرفلنفسى 

وفْعل، قلته آره الظلم وبس من غري غضب: إسالم أبو بكر. أ
 ماآنتش ظلمت نفسي... أحسن، أنا لو باآره الظلم بصحيح

مامثاش فايدة باش تكره الظلم من غري ما: مجال الرتآى. د
نغضب وإال نتخذ موقف منوا، لو أنا يف احلقيقة والواقع نكره

:الرد بالفصحى(  يدل عن رفضي لبلوعّبرت عما  آنتالظلم، 
 )آنت عربت مبا يدل عن رفضي له

 : املناقشة

انتقلت املسألة إىل اختبار حمدد لتوظيف الكره ىف اجتاه
اجياىب، فمن ناحية وجهت هذه اللعبة مشاعر الكراهية إىل

، وليس إىل شخص بذاته،)قيمة الظلم(قيمة تستحق الكره 
الكره، مث إن هذه اللعبة راحت ختتربحمبوبا آان أم يستأهل 

 وإال فما فائدة إطالقه؟.. وظيفة الكره الختاذ موقف جتاهه

جاءت االستجابات أقل من توقعى، رمبا آانت صياغة اللعبة
مل أمتكن حاال من مراجعة االستجابة ىف الربنامج(فاترة 
دهشت ألن االستجابات اختذت اجتاه الرتآيز على الذات) للمقارنة

 وليس على الظامل، رمبا هذا هو أضعف اإلميان ىف مرحلتنا احلالية

أحاول أعمل"، مروان.د ،"أبّطل اظلم نفسى"اسامة، .د 
، ترآهامدحت. د، "ماآنتش ظلمت نفسى"، اسالم ،"حاجة لنفسى

وقف عند مرحلة التعبريمجال . د ،"آنت عملت حاجة"مفتوحة 
أمحد عثمان. د  ،"هآنت عربت مبا يدل عن رفضي ل"عن الرفض 

 ".أصرب واآمل ىف الصح والفت النظر للجارى"

الوحيدة الىت اختذت املوقف الذى رمبا ُوِضَعْت من أجله هذه
فقد رفضت اجللوس، ومل نكتف مشرية.د  اللعبة آانت هى

 "هأقوم وأقول وأغّير "بالقول، وتعهدت بالتنظري 

****  

 اللعبة التاسعة

إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفهأنا بيتهيأ ىل ساعات 
 ...آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما: أسامة عرفة. د
 أنانيىت...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أآره أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :أمحد عثمان. د
أن ده حته من الشخص بس...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

 الشخصمش 
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أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى:مدحت منصور.د
 .شفته...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان أآره

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره: مشرية أنيس. د
 بقرب منه وبشوفه جبد...عشان حد اعرفه آويس، وده ميكن

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى :مروان اجلندى. د
أنا مش فاهم معىن...اعرفه آويس، وده ميكن عشانأآره حد 

 الكره بصحيح

بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أنا: إسالم أبو بكر. أ
 مظلموش...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

أنا يستخايلي ساعات أني ما جنبش نكره: مجال الرتآى. د
هذا لتقديريحد نعرفه بالباهي على خاطر رمبا يعود 

رمبا يرجع هذا إىل تقديري و: الرد بالفصحى. (امي ليلوواحرت
 )احرتامي له

 : املناقشة

اإلجياىب إن(رجعنا إىل شرط ربط املعرفة بالسماح بالكره 
مثل اللعبة الثالثة، نالحظ أوال آيف وضح ىف) صح التعبري

معظم األلعاب السابقة أن الشوفان هو الذى يسمح لنا أن
أو أن نتعامل معها باعتبارها طبيعةنطلق مشاعر الكراهية 

، ومن َثّم حماولة الرؤية املتكاملة"خلقة ربنا"بشرية 
 .فإطالق مايناسبها من مشاعر) املوضوعية(

يبدو من رأس هذه اللعبة أنه إذا وصلت الرؤية إىل 
درجة موضوعية مناسبة، فإن ذلك رمبا يسمح للكراهية أن

آتشاف اا ليستتقوم بعملها، وقد يشمل ذلك ضمنا ا
الكراهية البغيضة الىت تؤذى وُتبعد وتنفى وحتكم على اآلخر

 .من فوق

انتبه إىل أن الرؤية الكاملة قد تبني له أمحد عثمان.د
وقد ناقشنا حدوُد(أنه ال يكره الشخص آله، وإمنا جزًءا منه،

 ).ذلك ىف اللعبة األوىل

الةانتبه إىل الدعوة للمراجعة ىف هذه احل مروان.د
أنا مش فاهم معىن الكره"بأن أعلنها صراحًة " أعرفه آويس"

 "بصحيح

انتبه إىل أن معرفة آل الشخص أيًا آان ما فيه مجال.د
"أعرفه آويس"يدعو للكره، فإن االحرتام والتقدير من خالل 

رمبا يعود هذا لتقديرى".. جدير أن ُيقلل حدة الكره اآلخر
 ،"واحرتامى

ا ىل أما استجابا ىف نفس االجتاه،بد مشرية.مدحت، د.د
وبالتاىل أفرغا الرؤية الصحيحة للكره من مضمونه الشائع

 ،"باقرب منه وبشوفه جبد" مشرية.د "عشان شفته" مدحت.د

 وآذلك " عشان أنانيىت"مل أفهمها  أسامة.داستجابة 
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،"تعليق احلكم"إىل درجة أقل ألنه وصلىن منها  إسالماستجابة 
فهو ال يريد أن يكرهه "اعرفه آويس: "رمبا شكًّا ىف إمكانية
 .حىت يعرفه أآثر، رمبا

**** 

  اللعبة العاشرة

 ...، عشان آده أنا..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه: أسامة عرفة. د
 عشان آده أنا شايف إن احلب مسئولية والكره، ..الكره

 مسئولية

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه :أمحد عثمان. د
 باآره برُضه ..  ، عشان آده أنا..الكره

 اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية: مدحت منصور. د
 .هبرب من الكره...، عشان آده أنا..الكره

ولية اللى عايز يكرْه يتحمل مسئ: مشرية أنيس. د
عايزة أبطل أآره واتلهى ىف نفسى ...، عشان آده أنا..الكره
 شوية

 اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية :مروان اجلندى. د
 .باراجع نفسى األول...، عشان آده أنا..الكره

اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية: إسالم أبو بكر. أ
 اآره أبدا أبدا ما بعرفش... ، عشان آده أنا..الكره

اللي يسمح لنفسه باش يكره حد، و اللي: مجال الرتآى. د
حيب يكره، يلزموا يتحمل مسؤولية الكره، وهكاعالش أنا حناول

حناول باش ماباش ما نكرهش قد ما نستطيع و إذا آرهت 
قدر   وهلذا أجتنب مشاعر الكره: الرد بالفصحى. (يظهرش علّي

 )املستطاع و إذا آرهت أحاول أال يظهر علّي

    :املناقشة

احلب مسئولية مثلما الكره مسئولية، ال يوجد شئ جمانا،
 .رمبا آان هذا ما سعينا إليه من البداية

السماح بالكراهية آما قدمناها ىف هذه اللعبة آطبيعة 
بشرية ال يكون جديرا باالحرتام والفهم إال لو أطلقت املشاعر

ف أنه إذا آانتآما خلقها اهللا، وىف حالة الرتآيب البشرى نضي
على فكرة مسئولية احلب آذلك،(املسئولية مصاحبة له أساسا 

 )ورمبا أصعب

فكيف ميكن أن نتحمل مسئولية الكره؟ تعالوا نتعلم من 
 .االستجابات

مبا جاء ىف املقدمة واهللا ما آنت قرأتاسامة . دبدأ 
استجابته بعد، ومع أنه أقر ما تصورت أنىن صغت اللعبة من

  أنىن ِخْفُت أن نكتفى أنا وهو باالعالن، أو وضع أجله إال
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مل تضف" مسئولية إن احلب مسئولية والكره: "العناوين
أسامة. دإّىل آثريا برغم أنىن صدقته، صدقت  أسامة. دعبارة 

 .وصدقت العنوان

استشعر الطمأنينة ومسح لنفسه بوضوح أآثر أمحد عثمان.د
 أن يكره

من الكره آأنه الذى بدا ىل ىف هروبهمدحت .دوهذا عكس 
هروب من حتمل مسئولية أن يكره، وهذا على أية حال أفضل من

 أن يطلق لكراهيته العنان دون مسئولية

ىف قرار التوقفمدحت . دفربغم أا شارآت مشرية . دأما 
إسالمفقد بدا ىل أن هذا أهون من  "أبطل اآره"عن الكره 

باعرفش أآرهما "الذى أعلن عجزه عن الكراهية من أصله 
مع أن ذلك يناقض بعض ما جاء ىف استجاباته "أبدا أبدا

 السائده، ىف معظم األلعاب،

قررت ىف نفس الوقت أن ترآز على نفسها شوية مشرية. د
 .أن تتحمل مسئولية الكره -الحقا –رمبا حىت تستطيع 

شعر حبجم املسئولية فعال، فأخذ وقتهمروان .ديبدو أن 
هل هو قدر املسئولية، أم": جع نفسىبارا"لرياجع نفسه 

 األفضل أن يكبت الكره من أصله ويرتاح

فقد وصلىن أنه رأى حجم املسئولية، وأنه ليسمجال .دأما 
قليال، فقرر من ناحية أن يتحمل ما يطيقه ليس أآثر، ومن
ناحية أخرى أن خيفى الباقى، رمبا حىت يستطيع أن يطمئن إىل

سئولية بنفس نسبة ما يسمح به منأنه سوف حيمل قدرا من امل
 . إظهار هذه املشاعر الطبيعية أوال وأخريا

**** 

 وبعد

بعد انتهائى من هذه املناقشة الصعبة اآلن الثالثاء
ظهرًا وصلتىن مثان استجابات أخرى 12.30الساعة  27/5/2008

 لنفس اللعبة،

لست متأآدا إن آان صرب املتابعني سيسمح بالعودة إىل 
مناقشتها األسبوع القادم رمبا اآتملت هبا الرؤية، أم أن

 هذا يكفى؟

أن هتز ما حاولت –دون أن أقراها  –بصراحة خشيت 
 .ُتوصيله، لكنىن رمبا أقبل التحدى
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""אמ−272

 )59حلم(األساسىاللحن

 قامته   عن   أما ،  سلوآه ىف    عجيب ..  قامته   لطول   عجيب   إنه
 سبيل   يعرتض   فإنه   سلوآه   عن   وأما ،  الزاوية   مئذنة   مثل فهى  
 وجهه يوازى  حىت    املديدة   قامته وحيىن  ،  حارتنا   أهل   من خيتار من 
، دفني   سر   عن   يبحث   آأمنا ،  بإمعان   اريرهأس ىف    ويتفرس ،  وجهه 
 وتلقاه .. املنحىن    عند خيتفى  حىت    املقصد   حنو   ذلك   بعد وميضى  
عن  تبعه   أحدهم   إن   بل ،  شديد   وامتعاض   وامجة   بدهشة   الناس 
 األهل   من   مجاعة   خرجت   غيبته   طالت   وملا ،  أمره   ليكشف   بعد 
  . الرجاء   خميبة   رجعت   ولكنها   واإلطمئنان   للبحث   واجلريان 

 ورجع ،  واجبه ليؤدى    فنهض   احلارة   شيخ   دور   جاء   ذاك   عند
 آل على    حكاية إىل    احلادث   وانقلب ،  الكربياء   جريح   الرجل 
 فطواه جدوى    بال   لكنو ،  والظنون   األفكار   حوله   ، آثرت لسان 
  . آاد   أو   النسيان 

 شعر   إذ   الزاوية   إمام   يسامر   احلارة   شيخ   آان   يوم   وذات
 سره   من   قبسا   وملح   بل   العجيب   أمره ورأى  ،  وجوده ىف    حيل   بوجود 
 عرفه   ما   وأذاع ،  عليه   القبض   احلال ىف    وقرر ،  الناس   حري الذى  
  . املأل على    سره   من 

 أن   يستطع   فلم ،  مجيعا   قواه   خانته   ولكن   بالقيام   وهم
  . ينطق   أن   يستطع   ومل   يتحرك 

 : التقاسيم

شاع بني الناس أن شيخ احلارة هو الذى أخفاه داخله... 
ه اتفققصدا، ومن البداية، وبعضهم اهتمه أنه هو هو، وأن

مع إمام الزاوية على آل شئ، وان متثيلية إذاعة السر ال
َتْخفى على أحد، فقد آان الناس آلهم يعرفونه، فما معىن

 إذاعته هكذا؟

وظل شيخ احلارة ىف موقعه ال يتحرك وال ينطق وال يدافع عن
 .نفسه وال ميوت

انقطعت عىن أخبار حارتنا آل هذه السنني بسبب النسيان…
 الدراسة، وبعد عودتىوالسفر و
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قابلته ىف ميدان التحرير تعرفت عليه من شعاع عينيه فقط،
فقد صارت قامته إىل عكس ما آانت، صار قزما أحدبا، لكنه
غري منّفر، بل بدا ىل أقرب إىل أقزام السريك املهرجني باإلضافة
إىل احلدبة أعلى ظهره، لكنه عاد يزاول مهمته وشعاع عينيه

ارة وهو يشب على أطرافمل يتغري آان مازال يعرتض بعض امل
أصابعه فينحنون له وآأنه جيذهبم بشعاع عينيه، ومل يكن يبحث
عن السر هذه املرة بل آان يقرأ الطالع، فكانوا يسلمونه

 عيوم دون حرج، 

ال أعرف آيف تذّآرىن بسهولة، واتفقنا أن نزور حارتنا
القدمية بعد أن تأآدنا من استحاله معرفة السر برغم أن آل

لناس عرفوه قبل إذاعته، طلب الرجل أن نعود شيخ احلارةا
حني أخربته مبا صار إليه، ال يتحرك وال ينطق وال ميوت، فمضينا
:إليه، وإذا باملفاجأة تنتظرنا لتذهلنا فور دخولنا عليه

، حدثت املعجزة،"اهللا أآرب اهللا أآرب"قفز شيخ احلارة وهو يصيح 
رف الرجل بعد أن صار قزماراح شيخ احلارة يفسر لنا آيف ع

أحدبا وهو الذى آان طول مئذنه الزاوية، إنه شعاع العينني
الذى مل يتغري، وفحصه للناس واجنذاهبم إليه، سأله القزم عن

 لعنه اهللا ذهب إىل اجلحيم، : إمام الزاوية، فقال شيخ احلارة

حملت فجأة تغريا ىف هلجته وتعبريات وجهه وإشارات يديه،
فرحة مبعجزة الشفاء، وتوجسُت شرا آأنه أرسلاختفت ال

إشارات سرية للمخربين للقيام بالواجب، فقررت أن رب
بأسرع ما ميكن، وحني التفت إىل جانىب ألغمز لصاحىب بالفكرة، مل

 .أجده

**** 

 )60  حلم(اللحن األساسى 

 ال أىن    يقينا   فتيات   ثالث   عن   ففتح   الباب   جرس   دققت
 عن   سألت .  مرة   ألول   أراهن   ال بأنىن    شعرت لكنىن    أعرفهن، 
 يعرفن   ومل   احلج ىف    مازالت   بأا   فأجنب   الشقة   صاحبة   السيدة 
 آل   فتح   وعند .  الشقة   حجرات إىل  ىب    وسرن .  عودهتا   ميعاد   بعد 
 حادة   مناقشة ىف    غارقني   تديرةمس   مائدة   حول   مجاعة أرى    باب 
 األصوات   اختالط   من   يناقشون   موضوع أى    أعرف   مل ولكىن  
 انتظار   مفضال   غرفة أى  ىف    الدخول ىف    أرغب   ومل .  وتداخلها 
 بأن   الفتيات إحدى  نظرى    ولفتت .  الشقة   صاحبة   السيدة 
 أن   بعد   أجبتها ومن يأسى    أيام   بضعة   تتأخر   سوف   السيدة 
 عودة   انتظار   أفضل أنىن  جدوى    دون   املناقشات ىف    أشرتآت 
  . السيدة 

 : التقاسيم

ال أعرف إن آنَّ قد مسحَن ىل باالنتظار أم خفَن من إصرار.. 
عيّىن، مددت يدى على رف ىف الصالة دون حاجة إىل استئذان،

لفتيات الثالثة ال أعرف مىت، فوجدت بني يدىفقد اختفت ا
آتابا من الكتب القدمية ذات الورق األصفر والرائحة
 العتيقة، فتصورت أنه آتاب ىف الدين أو ىف اجلنس أو فيهما 
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معا، لكنىن حني فتحته وجدت أن به تسجيالت آل األحاديث
الىت آانت تدور ىف احلجرات، وتعرفت على صوتى من خالل

أنىن اشرتآت ىف املناقشات، مع أنىن مل أدخلالسطور، وتأآدت من 
 .أية حجرة اصال

عادت صغرى الفتيات الثالثة، وآانت أمجلهن، وسألتىن إن
آنت أشرب شيئا، فشكرهتا، فأردفْت إن آنت فعال سوف أنتظر
احلاّجة آل هذه األيام هنا ىف البيت، فأجبت باإلجياب، قالت

وحني. وما ترين وهى غري متحجبة، وأين ستنام؟ قلت أنت
أبديت عدم فهمى،. نبهتىن أنه ال يوجد مكان للنوم أصال

إن آلمات األحاديث تشغل احلجرات آلها أآثر مما آانت: فقالت
أثناء املناقشات، حبيث ال تعود تتسع ملوضع قدم بعد انصراف

 املتناقشني، فسألتها وأين تنامني أنت؟

 !!أنت مالك؟: قالت
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 א/א −273

 :مقدمة

–النشرة باهللا عليكم آيف ميكن أن أتوقف عن مواصلة هذه 
وأنا أرى حرآية الربيد تتطور هبذا -وآنت على وشك ذلك

الشكل؟ أنا ال أزعم أن هناك مشارآني جدد، أو من بعيد،
يقومون بإثراء نوع ودرجة االختالف، إْذ مازال احلوار يتحرك
ىف دائرتنا الضيقة، دائرة من يعرفون توجهاتى، وحماوالتى،

، وبرغم ذلك فالبد أن أقر وأعرتف أنىنواجتهاداتى املتتالية
املستفيد أوًال وليس أخريًا، ليس بسبب االطمئنان إىل وجود من
تصله وجهة نظرى، مع أن هذا وارد، ولكن أساسا مبا يتيحه ىل
هذا احلوار من اآتشاف وإعادة اآتشاف موقفى وآرائى

 .وفروضى، ومن مثَّ تصحيحها أو الرتاجع عنها، أو تطويرها

موضوعان وردا ىف بريد هذا األسبوع رأيت أما ىف: همامل
:حاجة إىل أن أفرد لكلٍّ منهما نشرة أو أآثر بشكل مستقل

وقد فتح هذا.. بالروحانية والدين واإلدمانيتعلق : األول
، باإلضافة إىل)مبا أمساه رّد مساِهْم( عصام اللباد. دامللف 

وارات السابقة، والىتالتساؤالت واالعرتاضات الىت وردت ىف احل
فهو موضوع: الثاىنحتتاج إىل عودة أآثر تفصيال، أما املوضوع 

، سواء ما وصلىن من بريد يناقش استجابة املشارآنيالكراهية
أو ما جاء من آراء حول املفهوم ذاته، وصلتىن أراء

عصام. د: وتعقيبات حول هذا املوضوع الثاىن من آل من
أميمة رفعت،. أوسم وصفى، ود. ود أمل حممود،. اللباد، وأ

 أنس زاهد.وأ

هلذا سيقتصر حوار هذا األسبوع على ما هو غري ذلك، وعلى
–الدين (من يريد أن يسهم ىف املوضوعني السالفى الذآر 

أن يوافينا برأيه فيما يتعلق مبا نشر أساسا،) الكراهية
وأرجو أن يقبل األصدقاء الذين أضافوا وشارآوا ونقدوا

ن املوضوعني اعتذارى وتأجيل احلوار، حلني العودةهذي
 .ملناقشتهما بشكل مستقل وأرحب بعيدا عن بريد اجلمعة

**** 

 :احلوار
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 "شىء ما:".. مازال فينا,برغم آل اجلارى:تعتعة

 مىن أمحد فؤاد. أ

ولكن أود أن اعرف له" ما... الـ"فعال هبذا الشىء شعرت 
 مسمى وشعرت بصدق ىف هذه التعتعة

 :حييى. د

األفضل يا مىن أال نسميه لو مسحت، سوف يفلت منا إذا حنن
فعلنا، دعينا نراه، حنيط به، نصدقه، نسمح له، نرعى

 شكرا. خطواته، فنكون إليه

 هاله محدى البسيوىن. أ

فيه حاجة غريبه ىف الشعب ده، دامياأنا فعال حاسه إن 
باستغرب الرضا والتفاؤل وحتمل احلياة برغم الصعوبات الىت

 .يواجهها هذا الشعب

إىل االن مل أعرف ما هذا الشىء ولكن حىب ازداد هلذا الشعب
 بعد قراءة هذه اليومية

 :حييى. د

 أنا أيضا، آدت أصدق نفسى جدا، لعله خري

 هاله محدى البسيوىن. أ

ليه طابع خاص، أنا حسيت بيه وبعد" هاله منر"فعال حضن 
 .أول لقاء معها، فعال دى إنسانه باملعىن الصح

 :حييى. د

احلمد هللا، آنت أحسب أن أبوتى هلا هى الىت تسمح هلا
 .باالستكانة ىف صدرى، لكن ها أنت تثبتني أن املسألة أرحب وأمجل

 نعمات على. د

به بعد القراءة بالرغم منال استطيع ان اعرب عما اشعر 
إحساسى بالدفء والونس واحلنني وآأىن مسعت صوت العصافري وشعرت
بدفء األم وهى تودع ابنها، وهلفه احلبيب للقاء حبيبته،
متسكت بنبض الدنيا وروح احلياه واألمل اجملهول الذى جيعلىن

 !!!!أعيش من اجله

 :حييى. د

 احلمد هللا

 حممد شحاتة. د 

 واحدًا بل هى أشياء ليس شيئًا -

ألمحد عبد املعطى حجازى ال" الشىء"أرجو مراجعة قصيدة  -
 أدرى مل تذآرهتا بعد قراءتى هلذا املقال
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 :حييى.د

 أنا ال أعرف هذه القصيدة، يا ليتك ترسلها إّىل

 هيثم عبد الفتاح. أ

"ما... الشىء الــ"ليس عندى مانع، وصلىن أن هذا 
العربية بصفة عامة، وعندموجود فعًال، موجود عند األمة 

ميثل بريق" ما... الشىء الـ"املصريني بعمق وأصالة، هذا 
 .األمل بعد ما وصل إليه حالنا ىف هذا الزمن

آثريًا" ما... الشىء الــ"وأسأل اهللا أن ال يتأخر جتلى هذا 
 .حىت ينصلح احلال وحيصل آل منا على ما يستحقه من آرامة وخالفه

 :حييى. د

تأخر؟ جيلنا احلاىل، أو التاىل ليس هو ايةوماذا لو 
التاريخ، والزمن أقوى دائما لو مل ننقرض، مث دعىن أصارحك
أىن آنت أعىن مصر أوال، لكنك ذّآرتىن بكالمك هبذا الصديق
الرائع مجال الرتآى، وبزوجة صديق ىف سوريا، وهى اجنليزية

سرة زوجهاأخربتىن أا ال ترجو شيئا إال أن تدفن ىف مدافن أ
السورى، وأا راحت تستأذم ىف ذلك، وحني تعجبت وسألتها

ال أدرى، ولكن يوجد ىف هذه األرض ما يناديىن أن: ملاذا؟ قالت
 .أنتهى ىف حضنها

 حممود حجازى. د

هو ما جيعلنا نستحمل العيش ىف بالد مل" الشىء ما"هل هذا 
 تعد بالدنا

 :حييى. د

 جيوز

 مروان اجلندى. د

أن يفرض نفسه علينا" ما... الشىء الــ"ميكن هلذا آيف 
 .واألغلبية من الناس ال حتاول إجيابيا الوصول إليه

 :حييى. د

 "َوُآلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا"

 حممد الشاذىل. د

والزلت أحبث عنه ىف نفسى قبل" شىء ما"نعم رأيت هذا الـ 
ا سيدى املراره أآثر بكثريلكن صدقىن ي.. أن أحبث فيمن حوىل

من أن أراه أو اتصنع رؤيته، هذه القدره الغريبة على
مواصله احلياة والبقاء الزالت تدهشىن حني أراها وأحس هبا

 لكنىن أصدقها متامًا.. فيمن حوىل وال أجد هلا تفسريًا

 :حييى. د

مادمت تصدقها ىف غريك فهى عندك، ال ترتدد، وال يكلف اهللا
 وسعهانفسا إال 
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 عبد العزيزنرمني.د

 ده موش تفاؤل، دى حالوة روح
 :حييى. د

املهم ما" مافيش"حىت لو آانت آذلك، فهى احسن من 
 يكونشى جنون

 عمرو دنيا. د

ده اللى" ما... الشىء الـ"أنا مش فاهم بقى هو إيه 
 حضرتك شايفه وياريت أعرفه علشان أقتله أو أدمره

 :حييى. د

 ، اهللا يساحمك!تقتلنا، !يا ار اسود، يعىن تقتلىن

 عمرو دنيا. د

وال حاجة هى ببساطة إيه البديل، هو ده" شىء ما"ال 
املوجود وعلّى أن أتعايش معه حلني أجد األفضل أو املخرج مما هو

 جارى وربنا يصربنا

 :حييى. د

 " َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى* َوَأْن َلْيَس ِلإلنَسان إال َما َسَعى"

 فاروق غاىل إسراء. أ

أتفق مع حضرتك متامًا ىف آل حرف من حروف هذه اليومية
 وعن خربة عملية خاصة ىب

 :حييى. د

 !إذن أنا ال أخّرف!! يا خرب -

 أمحد صالح عامر. أ

على حد مالحظاتى وآم ما حضرتك رصدته من إحباطات،
وآذلك آم االشراقات ان صح التعبري، هى موجودة بنفس املقدار

يد وإن تالشت أو قلت ىف بعض األوقات، ولكن مامنذ زمن بع
حيدث هو أن شدة الضيق واحلزن الذى ترتآه تلك اإلحباطات ىف
النفس اآثر بكثري مما قد يؤدى إىل فقدان االمل، وهو ما جيعل
حىت االشراقات ال تأخذ حقها إال بالكاد، فالثقل اصبح اآثر

رى مازال فينابرغم آل اجلا. لالحباطات على حساب االشراقات
 .شىء يبحث عن ومضة أمل ىف غد أفضل

 :حييى. د

 !تصور يا بومحيد أنىن مل أره أمال ننتظره، بل واقعًا ينمو

 حممدعزت. د

الشىء موجودا بل وعميقا فهل هناك ما اذا مل يكن هذا
 نكمل يدعونا لكي
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 :حييى.د

 عندك حق، فهو موجود، بدليل أننا نكمل

 هالة منر. أ

احلرآة برآة فعًال، ومن غريها ميكن يكون مستحيلوصلىن أن 
وأن التصديق, "هذا الشىء الـ ما"الواحد يقدر يصّدق ىف 

يلزمه آمان إن الواحد يصّدق ىف نفسه) برغم آل اجلارى(
)أو أستنكر(وهلذا مل أتعجب , ويعرف يشوف احللو اللى فيه

شوفانك وقرارك بالتقاط وتصديق ذلك الذى ما زال فينا
 )ربنا يدّيك الصّحة ويعافينا من نذالتنا(

 :حييى. د

ليلى حلمى صديقتك قد آلمتىن. هل تصدقني يا هالة، أن د
منذ قليل وهى تبكى بعد أن قرأت التعتعة ىف الدستور،
وصدقتها وعجبت بشدة آيف ان حتريك التفاؤل فيها، هو الذى
؟أبكاها، هل اآتشاف ما يدعو للتفاؤل ُيحدث آل هذا األمل

 رمبا،

 .فهى املسئولية 

 حممد غنيمى. د

هب أنه موجود، أال توافقىن يا أستاذنا ىف أن.. ال مانع 
آانت جلية بعيدا عن أصداء التاريخ الىت" (شىء ما"هذا الـ

يبدو اآلن غريبا شاحب اهليئة، ومن مث فإن) ىف ثنايا الكلمات
عميان"إىل آوننا ) أو ال يرجع فقط(له ال يرجع  عدم رؤيتنا
؟ مث ماذا بعد أن رأيناه؟ هل تضمن لنا هذه"أو جبناء

 الرؤية بقاءه واستمراره، فضال عما ينبغى أن يتولد ويتجدد
امتدادا له؟ هل وصل بنا اليأس والعجز لدرجة جتعلنا نفرح

، دون أن نتحرك حملاولة"شىء ما"الـ فقط جملرد توهم رؤية هذا
يئن... ما  فينا شىء ما زال.. "إنقاذ ما ميكن إنقاذه؟ 

واملستجري بعمر عند آربته، آاملستجري من الرمضاء" .. ويستجري
 .بالنار

 :حييى. د

أصداء"أنا ال أعرف من أين أتيت يا حممد حبكاية 
هذه صحيح أنت قلت أا ىف ثنايا الكلمات، لكىن" التاريخ

رجعت أقلب ىف الكلمات وىف ثناياها فلم أجد سرية للتاريخ،
أى حال أرجو أن تقرأ آل الردود السابقة مث تعيد وعلى

 .النظر ىف آالمك هذا إن أمكن

 ال ضمان لشىء يا أخى

 مث من قال أننا نفرح دون أن نتحرك؟ 

 من الذى منعك أن تتحرك؟ هذه التعتعة؟

 أما توهم الرؤية، فهذا أمر وارد وخاصة بالنسبة ىل،
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 لكن مرة أخرى إقرأ آل الردود السابقة

 لك، بل ُعْد إىل قراءة التعتعةأخشى أن أقول 

 شكرا

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 عبري حممد رجب. أ

عزوف الشباب عن الدين أو الناس عمومًا أرى أنه ناتج
 .ينمن آم التضارب ىف آراء ووجهات نظر املفسرين جتاه الد

 :حييى. د

 هذا صحيح جزئيا، لكنه ليس السبب األول أو الوحيد،

يتفق" مقرر علينا"مث تصورى معى أن هناك تفسري واحد 
 عليه مجيع املفسرون، سيكون املوقف ألعن يا عبري علينا،

إن التفسري آما شاع يبلغىن أنه وصاية عقل بشرى على نص 
 .والتشويه غالبا متعدد اإلهلامات، والنتيجة هى االختزال

 حممد شحاته فرغلى. د

ِ أحيانًا إىل إعادة" ... املقتطف هذا هو ما يعرض املعاجل
النظر ىف منظوماته هو ناهيك عن منظومات وبعض قيم اجملتمع

 "إخل..... األوسع 

 ما أشد ما استفزتىن هذه اجلملة؟

 :حييى. د

 طيب وماذا أفعل أنا؟

 .طبعا أنا أآتب ألستفز

 :عموما

 .االستفزاز هو بداية املراجعة

 جمدى حممد السيد. د

االختالف وتعدد الرأى داخل املؤسسة التعليمية هذه
الىت ندين هلا باجلميل أصبح له شكل وبدا ىل، أثره) املقطم(

 .ملموسا بعد أن بدأنا رول لنجد أمساءنا ىف بريد اجلمعة

 :حييى. د

التعليقات من داخلأعلم أنىن مقصر ىف عدم الرد على آل 
املؤسسة، أنا أخاف ان ينتهى األمر إىل حوار مغلق علينا
وآأننا نتحاور وخنتلف داخل دائرتنا بعيدا عن الدوائر
األخرى، وعن الدائرة األوسع، ولكن هل حنن منعنا أحد أن

 يشارآنا من الدوائر األخرى،
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دعنا نرضى باالستكفاء الذاتى مع ترك آل األبواب 
 .الدائرة وحدهامفتوحة، وسوف تتسع 

 حممد الشاذىل. د

نعم، سوف حياسبنا اهللا على الكدح واالستسهال لكن احملاولة
صعبة ومهددة طول الوقت، مهددة لدرجة الشلل والرتاجع

 .والتوقف، صدقىن احملاولة صعبة، وجتلب اليأس واملرارة آثريًا

 :حييى. د

وأنهآله إال اليأس، أمل تقرأ ىف التعتعة رأىي ىف اليأس 
 "رفاهية الكساىل، وخيانة املنسحبني"

 تيأس إىل أين يا حممد؟ 

 .أما األمل واملرارة فهما مسات الكدح، وشرف الوجود 

 هالة منر.أ

عندما قرأت تعقيبكم على تعقيىب اخلاص: أسّر لك بشىء - 1
فوجئت بأّنى مل أحذف تساؤىل, "دمعتان من خلف األقنعة"بيومية 

والذى آنت قد" أنا خنت حقى أن أعيش بغري حزن"عن ذلك الشطر 
,عزمت على حذفه قبل إرسال الرد فورًا إال أنه ُأرسل سهوًا

ديث احلميم الذى ائتنست بهوآان لذلك السهو فضل ىف ذلك احل
آثريًا رغم ما أثاره ىف نفسى من خّضة حقيقية، وحب أخاف عدم

قلت مش(احتماله؛ ملاذا حذفته؟ لقد أوقفىن وأدهشىن ىف البداية 
فرجعت إىل القصيدة لعلى ألتقط احتماًال) ممكن يكون قصده آده
ستشعرت، ا)مل يراودىن أا نقالت ىف الرؤى(مغايرًا يربر ما قيل 

بشكل غامض أن الرغبة ىف العيش بدون حزن تتماشى مع احلالة
للقصيدة وملا التقطته منها، وهنا قررت/ العامة للشاعر

 . التوقف عن السؤال وحذف التساؤل

نعم احرتام احلزن واحلق فيه ال يتعارض مع احلق أيضًا ىف-2
احلاجات شغالة مع بعضها، ليه انا, التخلص منه أحيانًا

يت خلقة بنا واستغربت قوى آده، ما هو ينفع حلظة تغالبنس
 .أختها وحق يزاحم أخوه، وفرحىت تصاحب حزىن

برضه يكتم على نفسى وأعوز أختلص" حزىن"متهيأ ىل ينفع إن  - 3
وبعدين أنا مش فامهة إزاى احلزن ممكن يكون بّراىن؟, منه ىف حلظة

   .بل بيها احلزنينيالتفرقة األخرية خلبطتىن شوية ومش عارفة أستق

 :حييى

تشككىن ىف حقيقة -آما تعلمني -آثرة وتنوع تشكيالت احلزن 
معرفتنا به، يبدو أن األلفاظ الىت نطلقها على ما نسميه

بيىن وبينك، دعيىن استعمل –حتتاج إىل مراجعة، أو " عواطف"
ألفاظك، فأقول دعيىن ُأِسرُّ لك أنه يستحسن عدم تسميتها أصال،
فلندعها هى تسمى نفسها تفعيال بأجبديتها اخلاصة، بدال من أن

سوف(وحنن نتناقش حوهلا، مارأيك؟ " مث حنتاس"حنشرها ىف رموزنا 
 ).أعود إىل ذلك غالبا ىف مناقشىت موضوع الكراهية
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**** 

 العلم والعقل والتاريخ واملعرفةعن 

 أسامة عرفة. د

نعلمه؟؟ أم أننا هل ما نعلمه هو العلم أم هو ما ·
 ..نعيد اآتشاف ما تيسر من العلم

 :حييى. د

 هذه، أوافقك " تيسر"نعيد اآتشاف ما .. حلوة 

 فهو ما نعلمه، ال أآثر وال أقل) أول السؤال(أما ما نعلمه 

 ذا نعلم املصيبة أننا ال نعرف ما 

وأن القشرة الىت ىف متناولنا حتل أحيانا حمل بقية ما
 نعلم، 

 ما العمل؟

 أسامة عرفة. د

بعقولنا أم بعواطفنا أم ىف العالج النفسى هل نعاجل  ·
 بعواطفنا العاقلة أم بعقولنا العطوفة؟؟؟

 :حييى. د

، فضلتها عن"عقولنا العطوفة"حلوة أيضا حكاية 
 "عواطفنا العاقلة"

أى) من آّل(بكلّنا  -إن صدق العالج –ن نعاجل يا أسامة حن 
واهللا، حىت لو تصورنا أننا نطبق ما نعلم فقط، فاملريض

 .يأخذنا آلنا ويتصرف

 أسامة عرفة. د

..فصل العقل عن منظومة وجود االنسان آيف يتسىن لنا  ·
 أو عن آلية العقل والالوعى اجلمعى؟؟

 :حييى. د

انفصل، لكن لعله انفصال إىل هذا هو ما حصل،هو الذى
اتصال، والبد أن لالتصال مزايا، رمبا لتسهيل التواصل بني
الناس بأسرع وسائل التعامل وهى الكلمات، العقل املنفصل

أو عن آلّية العقل والالوعى... عن منظومة وجود االنسان، 
اجلمعى، هو عقل جمتهد أيضا شريطة أن يكون هذا االنفصال ليس

 .لغريه، وأيضا أال يكون طالقا بائنا ال رجعة فيه استبعادا

 أسامة عرفة. د

أليس العلم هو تاريخ ملستويات ومدى الرؤية وتطور  ·
 بدوائر حمتوياهتا؟؟ منهج املعرفة مرتبطا
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 :حييى.د

نعم، هذا هو العلم احلقيقى، ولكنه ليس علم شرآات
الدواء، وال علم غسيل مخ البشر لصاحل السيطرة عليهم،

 .االستهالك االغرتاىبوتسهيل 

 عمرو حممد دنيا. د

أنا ال أرى املشكلة ىف العلم أو العقل نفسه آما أنىن ال
أريد قيدا حمددا ملزما بتعريف حمدد هلما، فليس هذا هو
املهم، أنا أرى املشكلة ىف البشر الذين يتعاملون مع العلم

 .والعقل وطريقة تعاملهم ووجه تقديسهم هلما

 :حييى. د

 أنه ال يوجد تعريف مغلق ألى مفهوم متحرك، يبدو 

:املشكلة هى أن البشر الذين يتعاملون مع العلم والعقل
هم ال ميلكون، ماداموا بشرا، إال أن يتعاملوا بالعلم

 والعقل وأشياء أخرى،

املشكالت األخبث هى ىف سطوة السلطات اخلانقة، ومجود املنهج
ل آل ماعدامها من أدواتاملغلق، وإحالل الكلمات واحلسابات حم

 .ومناهج املعرفة املشتملة

 .أظن ذلك

 حممد شحاتة فرغلى. د

 ؟"الروافد املتعددة"ماذا تعىن حتديدًا بإشارتك إىل 

 ماذا تعىن باملعرفة؟
 :حييى. د

،"علم هذا أم ماذا" 2008- 2- 18يومية   ميكنك أن ترجع إىل 
، وأيضاالصوفية والفطرة والرتآيب البشرى 2007- 10- 1ويومية 

- 6ويومية ، "الثقافة العلمية والتكامل املعرىف"  إىل شرائح 
 . "عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ" 2007- 11

 حممود حجازى .د

مل أفهم بصورة آاملة معىن الالعقل وإن آنت أدرك غرور
اإلنسان الذى يدفعه إىل ما فيه هالآه، وهو يدعى أنه هو

 .الكائن العاقل الوحيد

 :حييى. د

متثل ىل) إخل...الالعقل، الال شعور (آل األلفاظ املنفية 
إشكاال سخيفا، لكنىن فرح بالتقاطك ما أعنيه بغرور اإلنسان،

، قبل أن أرد عليك"الالعقل"وسأرجع إىل استعماىل لكلمة 
أنواع" 2008-1-2يوميةتفصيال، فقط أوصيك أن تنظر إىل 

2007-12-25يومية  ، ")وإلغاء عقول اآلخرين(  العقول
 ."أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى"
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                                      حممد الشاذىل.د

وصلىن أنه ال ميكننا أن نستسلم متامًا ملا تصل إليه
عقولنا، لكن احلرية تكرب، آيف ميكننا أن نستمر ىف احلياة دون
ثوابت؟ دون أن تستند ظهورنا إىل شىء ما، نظنه احلقيقة ومن

أفهم أن نظرتنا بأن! للعامل من حولنا؟ىف خالله مث ننظر 
هناك احتماال آخر غري ما وصل إليه العلم ال ينبغى أن
يدعونا لرتك العلم ىف مقابل اخلرافة، لكن من يدرينا اصال أن

 هذا هو العلم وهذه هى اخلرافة؟

 :حييى. د

بلغتىن حريتك، الىت هى حريتى طبعا، لكن من قال أن علينا
على قاعدة ثابتة، الأن نستمر دون ثوابت، املطلوب أن نقف 

لنثبت عليها، املدفع حيتاج قاعدة صلبة يرتكز عليها قبل أن
يطلق قذائفه، أما إذا أصبح هو والقاعدة سواء، فقد صار

 .أثرًا ثابتا مثل مدافع املتاحف الصدئة

أرى يا حممد أنه ال بديل عن االستمرار طول الوقت ىف آل 
 اجتاه ممكن

 ،"، وإىل آل قدر حتمل تغّيرهمن آل حسب حرآية دهشته" 

 وهكذا، 

أما تعريف العلم واخلرافة، فلعلك الحظت ىف حوار اليوم 
حذرى وحرجى من أى تعريف خشية أن خينق املعىن، ومع ذلك فالبد

 .من تعريف على أن يعترب نقطة انطالق وليس سجنا للمعىن

**** 

 النورس العجوز

 :مدحت منصور. د

عندما تكتشف لفظا خالبا مر عليك آالف املرات ومل تكتشفه
,على وجداىن قسرا دون تكلف فقد يفرض نفسه, من قبل
آل أقف أمام البحر، شعرى أسود أبيض أمحر أشقر، فاعذرىن

ن وحتوى األشجان،أمللمها، حتوى احلز, األلوان، تتبعثر أوراقى
أصل األشياء، أتقافز فوق املاء، أجرى,وردية أقهرها بضحكة

ويغيب, اإلعياء، فجأه تغيب الشمس وألعب فوق الشط حىت
الكلمات وبقايا بقايا... وحيدا بني الكلماتق، العشا
بني الشك وبني الصدق، ويبقى الصمت, ووعود بلقاءق، األشوا

ت،لكن هيها, ه أعرفهايبقى املوت، عنوان ملقى ببطاق
,يقهرىن الصمت, فاليأس رفيقى ىف الطرقات، يقهرىن العجز

ال لن يستطيع، شئع، يقهرىن املوت، وآرهت أمال مىن يضي
لن, لن يستطيع، خيربىن بالداخل يدفعىن مينعىن، شئ من نور اهللا

 يستطيع

 :حييى. د

 "ماشى"
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 :طلعت مطر.د

آثرية، لعله الصدقهزتىن القصيدة هزا وأثارت ىف مشاعر 
ب،ألن من حيل، يزو رهو خوارعابر، الذى يلفها أو لعله اخلوا

الىت وأسال السننير، ال يصيبه اخلواب، ويرتوى من حبة القلو
ل،ومازال نبعك األصيا، امتألت مجيعهر، وأسال اجلرات، تل

فهلا، يسأل الدروب عن أسرارهل، الوديان والسهو يفيض ىف
يافارس الكدح والعناد، ألا أسرار، وحتبوح؟ هيهات أن تب

 اسرار ألا

 :حييى. د

 ياه

 آيف وصلك آل هذا يا طلعت؟

 ربنا خيليك

 جمدى السيد. د

 مىت يستطيع الكهل أن يصبح شابًا؟

 :حييى. د

حني يقرر ذلك، ويرتك مسألة الزمن واملوت لصاحبهما
 .سبحانه وتعاىل

 :حممد عزت. د

  االبيات ما زلت تواصُلسنة من هذه  12ولكنك بعد 
معاِندا ما زلت تستطيع وانا احاول جاهدا   صاعدا   التحليَق 

  ...... واال ان اظل استطيع

 :حييى. د

 .لعلك قرأت املقدمة اجلديدة، قبل القصيدة القدمية

 آله على اهللا

 رامى عادل. أ

 ,وحق حبكىت خنقتىن دائرتى

 ,هلا اهال آسرت شوآىت فلم اعد

 ..دثروىن

 واحاطت ىب ذئاب, تسربت ىف العراء

 !حى انا

 :حييى. د

 ال تعليق

 رامى عادل. أ

 صدقنا، الكدح املعرفة هى فتح آل اآلفاق ملالقاة اهللا اذا
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العلم أعشى اذا انسلخ عن املعرفة الكاملة الىت ال تكتمل
يكون اعجز املخلوقات لثقل االمانة الىت ابدا، االنسان قد

 محلها

 :حييى. د

 ماشى

**** 

 )58 - 57(تقاسيم أحالم 

 رامى عادل. أ

,سيجاره مث يطلب مين اخر عقب, يقبلين ويبتل وجهي بلعابه
.ويسالين اخر عن ربنا, وجييء اخر مسرعا مستطلعا وجهي

وادعو اهللا ان اخرج. اننيانا يف سجن اجمل .فيكفهر اجلو ويتكهرب
 .حيا

 :حييى. د

استثناء لك يا رامى آالعادة نشرت هذا الكالم ىف الربيد
 وليس يوم اخلميس

 رامى عادل. أ

شعرت. اخيها الصغري مشريه اا تعتربني. قبلتين مث قرصتين
 فليس بي رغبة إال, ومل القي باال لكلماهتا, بوشايتها املاسخه
فتعللت بوجع يف, وعرضت عليها السهر , يف رؤيتها ترقص

 .رآبتها

 :حييى. د

 نفس الرد
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سألتىن مذيعة اإلذاعة الربيطانية عن مفهوم الغباء
برنامج عن حرآة مصرية جديدة مست نفسها مبناسبة إعداد

، فابتسمت ومل أرد على الفور، ومل"مواطنون ضد الغباء"
أعرف آيف رأت ابتسامىت ألن السؤال آان عرب اهلاتف، ذلك أا
أآملت وهى تضحك هل ال يوجد تعريف للغباء، قلت هلا إن آثريا
كنمن معاجم اللغة العربية األصيلة تعرف الشىء بضده، فيم

أن نقول إن الغباء هو ضد الذآاء، قالت فما هو تعريف
الذآاء، مث مضى احلديث خفيفا طريفا حىت وصلنا إىل النقطة
الىت تريدها وهى تسألىن عن رأىي ىف هذه احلرآة املسماة

، فشرحت هلا وجهة نظرى من أن موجة"مواطنون ضد الغباء"
ا يتصورابتداع مثل هذه احلرآات ليست فاعلة سياسيا آم

الكثريون لكنها رمزية وقد تفيد أو تّنبه، وهى تبدو ىل
أحيانا آصورة آاريكاتريية، ناقدة، ال أآثر، آما أضفت
حتذيرا أن تكون غاية مرادنا هو أن ننضم إىل هذه احلرآة أو
نصفق لتلك، وأيضا ال حيق للمعتزلني أن يفرحوا مبوقفهم وهم

رآون فيه، ال أذآرجلوس على مكاتبهم يشجبون ما ال يشا
ألفاظ حوار اإلذاعة الربيطانية حرفيا، هلذا سوف أآمل تعتعة

 .اليوم بعيدا عن نص احلديث، هى فقط من وحيه

حنتار ىف تعريف حمدد للذآاء، -النفسانيني –من قدمي وحنن  
حني بدأت تلك احملاولة وأنا اآتب آتابا مدرسيا بالعربية ىف

أغلب املراجع تشارآىن الصعوبةأوائل الستينات وجدت أن 
:آما يلى -رمبا سخرية –واحلرية حىت أن أحدها عّرف الذآاء 

، وىف نفس الوقت"الذآاء هو ما تقيسه اختبارات الذآاء"
"إا ال تقيس إال نتائجها"وجدت نقدًا هلذه االختبارات يقول 

وليس الذآاء، ساعتها قلت بسخريتنا املصرية إذن الذآاء هو
ء، رمبا قلت ذلك من وحى، ما جاء ىف قاموس املرحوم أمحدالذآا

أمني عن طرائف العادات الشعبية املصرية لشاعر ساخر يتحدى
 !!إمكانية التعريف قائال

 األرض أرٌض والسماُء مساُء

 واملاء ماٌء واهلواُء هواُء

 واحللو حلٌو واملرارة مرٌة 

          ومجيع أشياء الورى أشياُء
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 آل الرجال على العموم مذآر

 النساء فكلهن نساء أما

 إذن من حقنا أن نضيف: قلت لنفسى وجدهتا

 والفهم فهم والغباُء غباوُة

 والفكر فكٌر والذآاء ذآاء

ىف تصنيف -مع قصوره هذا –ملاذا حيشرون الطب النفسى 
 !؟"واحلرآات"تصرفات احلكومة 

سألتىن املذيعة عن رأىي ىف غباء احلكومة، فقلت هلا رمبا
يكون ذلك نعمة من اهللا على هذا الشعب املسكني، ألن تباطؤ
املسئول الغىب ىف أدائه العقلى قد يقلل من اندفاعه، وهذا
يسمح لبعض األمور أن حتل نفسها بنفسها، بدال من أن يندفع

ع، قالت إن هذهبذآائه املتواضع أو املزعوم، فتخرب أسر
العالوة(تشري إىل أن تصرفات احلكومة األخرية  احلرآة اجلديدة 

 تتصف بالغباء، ما رأيك؟ ) تلحسها قرارات رفع األسعار

القدرة على الربط: "قلت هلا إن من أهم حمكات الذآاء هى
بني العالقات األساسية واالستفادة من اخلربات السابقة مث

أن احلكومة ال تتمتع بأى من هذه ، وأظن"التصرف ببعد نظر
 ".التصرف ببعد نظر"امليزات الثالثة، وخاصة 

فعادت املذيعة حتدد السؤال عن رأىي ىف التصرف األخري 
ألنه يبدو أن هذا بالتحديد آان وراء) العالوة فلحسها(

 .ظهور هذه احلرآة االحتجاجية الطريفة، فرددت مبا تيسر

ن جديد ىف هذا التصرفبعد أن انتهى احلديث فكرت م
ورحت أستبعد أن يتصرف مسئول سياسى عاقل) العالوة فلحسها(

مبثل هذا التصرف الذى يبعده عن الناس، ويفضح عشوائيته
وختبطه، ويقلل من شعبيته إن آانت له شعبية، بل وقد يعّجل
بنهايته إن آانت هناك آلية أصال الحتمال ذلك، مل أتصور أن

عاقل مهما بلغ تواضع ذآائه، فمن ياهذا التصرف يأتيه 
 ترى دفع باحلكومة إىل فعل ذلك؟

خطر بباىل أنه رمبا يكون وراء هذا التصرف مراآز قوى ذآية
تتصرف هكذا،  وخبيثة أرادت أن توقع باحلكومة، فأوحت هلا أن 

ليس فيها رائحة السياسة، لتقع من  فاستجابت احلكومة بسذاجة 
 .وال أحد يسمِّى عليها!!) أصًال إذا آان ذلك وارد(طوهلا 

نصيحىت للحكومة أن تبحث ىف مطبخ قراراهتا عن هذا الدخيل
الذى استعبطها هكذا فأوقعها ىف شر تصرفها وهى ماضية ىف
تصرحيات خطابية وبيانات ُمفرَغة من أى منطق، نعم أنصحها أال
تكتفى باحلذر من تصرفات غبية لبعض القائمني على اختاذ

عليها أن تنتبه أصال إىل احتمال خبث املتغابني املندسني القرار،
 ىف مطبخ صنع القرار، رمبا يكونون وراء مثل هذه القرارات

 :أقول ذلك وأنا أتذآر قول الشاعر اآلخر 
 ليس الغىبُّ بسيٍد ىف قومه 
 !!لكن سيد قومه املتغاىب 
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

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

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

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

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

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

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

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

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

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