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إن ما قّدمْتـه "شعن" وتقدمه  
إنما  يتجاوز ما نشأْت له ومّيزها  
حتى اآلن، فهى نموذج  لتخليق  
وعى جمعى هو فى حقيقة األمر  
ثقـافة متخلــقة من جذور ما  
 تتميز به الثقـافة العربية  

 

 

 

 

 

 

هى أيضا نموذج لمشروع الوعى  
العالمى الجديد، الذى هو  
تقريبا نقيض النظام العولمى  
الجديد (المالى الصهيونى  
 األمريكى).

 

 

 

 

 

ال مفر من االعتراف بحتم الفراق  
حقيقة رائعة، وهذا هو محور  
هذا الجزء الثانى من رسالتى  
 إليك، وكم تحدثنا فيه

 

 

 

 

 

جزعت حين تمثلت موقفك  
وأنت تأسف على فراق  
حبيبتك، فبدأت بتغير لفظ  

   
 �O�Oى �6Pل

 و���=� ا�,Sم      


� وإ��ا �أر�P أن �، ��I ا�Cى '�&%$� #"

� أ!��� !7 "�8'"، و�=' "��&( �"�")*' �إ��ا 
 ...-,را

 �%"ــــ/

  
لــى فجــأة  " شــعن" هــذه ليســت بصــفتها شــبكة تواصــل نفســية أصــيلة،  تجّســدتْ      

وٕانمــا  كحســناء عربيــة مليحــة، اســتطاعت أن تلــم حولهــا كــل هــؤالء المعجبــين طــالبى 
وّدهــا ووْصــلها، لكــن لهــا عشــيق أول أو أوحــد  مميــز ورائــع: هــو خالقهــا مــن العــدم، 

  اسمه جمال التركى.
إنما  يتجاوز ما نشـأْت لـه ومّيزهـا حتـى اآلن، فهـى إن ما قّدمْتـه "شعن" وتقدمه      

نموذج  لتخليق وعى جمعى هو فى حقيقة األمر ثقافة متخلـــقة مـن جـذور مـا تتميـز 
به الثقافة العربية (ممثلـة أساسـا فـى لغتنـا الفصـحى العبقريـة، بكـل تاريخهـا وجمالهـا، 

وقـد نجحـْت أن تجمـع كما هـى ممثلـة فـى عالقـة هـذا الشـرقى بـاهللا سـبحانه مباشـرة)، 
حولهــا كــل هــؤالء المحبــين كمــا ذكــرُت، وعلــى رأســهم عشــيقها "صــانعها علــى عينــه"، 
وهــى أيضــا نمــوذج لمشــروع الــوعى العــالمى الجديــد، الــذى هــو تقريبــا نقــيض النظــام 

  العولمى الجديد (المالى الصهيونى األمريكى).
ا، مــع ترحيبهــا بكــل هــؤالء هــذه الجميلــة مرتبطــة أشــد االرتبــاط بُمنشــئها وخالقهــ      

المعجبين الُكثـْر، ثم إن عشيقها هذا يبادلها حبا حقيقيا ويخشى عليها من اختفائه أو 
غيابـــه أو ال قـــدر اهللا احترامـــا لمشـــيئته، فمـــاذا تتصـــور يـــا جمـــال يكـــون موقـــف هـــذا 

، وهـــل هنـــاك مـــن محبيهـــا مـــن يرعاهـــا بعـــدهالعشـــيق وهـــو حـــريص علـــى اســـتمرارها 
تقــول األغنيــة المصــرية عــن مصــر " بنــى الحمــى والــوطِن  مــن منكمــوا ويحبهــا كمــا 

  يحبها مثلى آنا؟ مثلى أنا؟ "، (مازلت أطمع فى أن تواصل معى بخيالك:).
علــى حبيبتــك مــن الفــراق وأنــت تعــرف  -لتتصــور أنــك خشــيَت، كمــا أخشــى أنــا أكثــر

ا أدعــو لــك أنــه: "صــاِحب مــن شــئت فإنــك مفارُقــه"، وقــد حادثتــك فــى ذلــك مــرارا، وأنــ
  بطول العمر وتمام الصحة.

  
  أوقف اآلن تصورك ودعنا نراجع بعض قبح جانب من تراثنا السلبى:      

الــذى سأعرضــه هنــا اآلن عينــة محــدودة مــن ســلبية ثقافتنــا التقليديــة،  افزعتنــى علــى 
مدى سنين عددا، هذه السلبية هى إهانة لثالث قيم أعتبرها شخصيا  من القيم األهم  

افتنا العربيـة األصـيلة، وهـى: "المـرأة"، و"الحـب" و"شـجاعة إبـداء الـرأى" خاصـة فى ثق
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 واحد قـائال  على لسانك:

بقيت فـإن أغـْب     أهيم  بشَعٍن ما  
فيا ويح شعن من ذا يهيم بها  
 بعدى

 

 

 

 

 

 

 

فى نفس الوقت عدت وفكرت  
أننى ظلمتك وظلمتها، فـأنت  
أرق وأجمل من هذا القياس  
الحرفى فحّورت البيت إلى ما  
 يلى (على لسانك أيضا) : 

أهيم بشَعٍن ما بقيُت فـإن أغـِْب   
فـال بطـُلت شعٌن بفضلكموا  
 بعدى

 

 

 

 

 

 

استلهمت هذا التحوير من  
الختام الذى تختم به كل  
مكاتباتك لنا تقريبا قـائال :  "... 
بكم نرقى ومعكم نسير الدرب  
" ,وكذلك:  "دمتم ودام  

عزكم و عطاءكم"...  

 

 

 

 

  أمام ذوى السلطة
  تعالى نسمع القصة أوال :      
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تخيلت بعض المحبين اآلخرين  
وهم جاهزون بصدق ووفـاء، 
فقـلت على لسان اإلبن الشاعر  

 السامرائى:المبدع أ.د. صادق  

أهيم بشَعٍن ما حيت فـإن َنَمْت       
فيا سعد شعٍن من يطّورها  
 بعدى

 

 

 

 

لكننى لم أنس بعض الزمالء  
الذين يرون فى الحب اعتمادا  
أكثر منه عطاء، ويلومونك  
أحيانا،  فقـلت على لسان أحدهم  
 : 

أهيم بشَعٍن ما نشرُت فـإن أبـــَْت    
 ُن لى  فـال َبقِـيـَْت شعٌن ما لم تثم

 ُجهدى

 

 

 

 

أال تـــرى معـــى يـــا  جمـــال مـــا فـــى هـــذه الثقافـــة مـــن ســـلبيات دعنـــى أعـــددها لـــك      
  كالتالى: 

وكأن "نصيب بن رباح" المحـب ، : تشويه الحب بطريقة امتالكية قبيحة أوال - 
  يأسف على من يدير "أمالكه" من بعده 

ــا -  : جــرح للمحبوبــة، وأنهــا تحتــاج إلــى تســويق خــاص لكســاد ســوقها وقلــة ثاني
  مزاياها

ــا -  هانــة للمــرأة عمومــا، وكأنهــا بضــاعة ُتسلـــم مــن مالــك إلــى مالــك، إذا : إثالث
ـــنقص إال الوصـــاية بتســـجيلها فـــى الشـــهر وجـــدت مـــن يشـــتريها ، ولـــم يكـــن ي

  العقارى
-  

: نفاق للسطلة حتى مَدح الشعراء أقبح ما قيل وهو من أمير المؤمنين علـى أنـه رابعا
  وأنذلهم قسوة كما ذكرت.أكثرهم أنانية  أشعر القوم، مع أننى وجدته

  هذا عن "بن رباح" و"دعد"
  

وقد قلت فى البدايـة كيـف أنهـا  فماذا عن "جمال"  وحبيبته الجميلة "شعن"؟
" اسـتطاعت أن تلـم حولهـا كـل هـؤالء المعجبـين طـالبى مليحـة عربيـة " تجسدت لى 

اسمه "جمـال التركـى"،  وّدها ووصلها، لكن لها عشيق متميز، هو خالقها من العدم،
يــا تــرى مــا هــو موقــف هــذا المحــب وهــو الــذى أخــذ علــى نفســه أن يســاهم فــى تنميــة 
ثقافتنــا األخــرى الحضــارية العادلــة المبدعــة، صــحيح أنــه ال مفــر مــن االعتــراف بحــتم 
الفراق حقيقة رائعة، وهذا هو محور هذا الجزء الثـانى مـن رسـالتى إليـك، وكـم تحـدثنا 

حين تمثلت موقفك وأنت تأسف على فراق حبيبتك، فبـدأت بتغيـر فيه، لكننى جزعت 
  قائال  على لسانك: لفظ واحد

  فيا ويح شعن من ذا يهيم بها بعدى     أغـبْ أهيم  بشَعٍن ما بقيت فإن 
ـــر، وأعــرف أنــك تعــرف أنهــم كــذلك، لكنهــا كثــرة اعتماديــة  لكننــى وجــدت عشــاقها كـُثْـ
أكثـر منهــا كثــرة تعتــرف بــالتعريف األرقــى للحـب، الــذى يقــول "إن الحــب هــو:  رعايــة 
ومسئولية"، وفى نفس الوقت عدت وفكرت أننى ظلمتـك وظلمتهـا، فأنـت أرق وأجمـل 

  ا يلى (على لسانك أيضا) : من هذا القياس الحرفى فحّورت البيت إلى م
  أهيم بشَعٍن ما بقيُت فإن أغـِْب   فال بطـُلت شعٌن بفضلكموا بعدى

وقد استلهمت هذا التحوير مـن الختـام الـذى تخـتم بـه كـل مكاتباتـك لنـا تقريبـا قـائال :  
أال  ... "مدمتم ودام عزكم و عطاءك" ,وكذلك:  "بكم نرقى ومعكم نسير الدرب ... "

  دام عزك وعطاؤك وأدام اهللا عليك نعمته، وأعانك على مزيد من حمل األمانة
ثم إنى تخيلت بعض المحبين اآلخرين وهم جاهزون بصدق ووفاء، فقلت على لسان 
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  اإلبن الشاعر المبدع أ.د. صادق السامرائى:
  +أهيم بشَعٍن ما حيت فإن َنَمْت       فيا سعد شعٍن من يطّورها  بعدى

لكننـــى لـــم أنـــس بعـــض الـــزمالء الـــذين يـــرون فـــى الحـــب اعتمـــادا أكثـــر منـــه عطـــاء، 
  ويلومونك أحيانا،  فقلت على لسان أحدهم : 

  أهيم بشَعٍن ما نشرُت فإن أبـــَْت    فال َبِقـيـَْت شعٌن ما لم تثمُن لى ُجهدى
 ***   ***  

�ل ��  5�5ى 

 ،_�Cآ E�آR ��م وأ#� ![��، واJ1�ة ا�?�6

 E���.ن  "�8'"وح.�.�_ ا��=� آ�C_، وأر�P أ

زوEP اn"�م أ!L "آ�6J �6ُ� أن  "���L"�,�ن ح�ل 

EQ7 " "ح��� ����
1=� ا
(&> أ;�:  �/ّ )3 78ث  
إL�.�2 �6# �8' و2(�ه�ه�  "���L"، �='  ;�ا?�"

�L ح?�ك، -�l�Wرى أن � Lوه"L���"  Lه Lا��

،_� �)�.5+  

  فمبروك علينا جميعا ، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى

  وكل عيد ونحن قدر المسئولية
  يحيى

  2013يوليو  22المقطم فى * 
 

  ***   ***  
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  ***   ***  
  

  وحـدة الدراسـة والبحـث في اإلنسـان والتطـور
        )   حسب المحــــــــــــاور   ("   إإلصدار الفصلي لنشــــرة " اإلنســـــان والتطــــــور

  قراءة من منظور تطوري  .."."اإلدراك

 يحيـــى الرخــــاويأ.د. 

  اإلصـــدار الفصلــــي الثامـــن

  2014   / شتــــاء 2013خريـــف  
www.arabpsynet.com\Rakhawy\RakBookAutumn&Winter14.pdf 


	�د ���وط�  
www.arabpsynet.com\Rakhawy\RakBookAutumn&Winter14.rar 

   *****     **** 
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  ****    **** 
<

  في وحــدة الدراســـة و البحـــث فــي اإلنســان و التطـــور   للتسجيل
 طلب الى بريد الشبكة  ارســـــال

arabpsynet@gmail.com 
  مصحوبا بالسيرة العلميـــــة  

http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm 
 

***    *** 

  نشــرات " اإلنسـان و التطـور " (اليوميـة) علـى الويـب  كامـــل
http://www.rakhawy.org 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

 ***    *** 
ــاء     2012/2013خريـــف / شتــ

>>" في تجلبـــــــــات ماهو مــــــــــــــوت " <
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.pdf   

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.exe   
 


