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 مقدمة

وصلتىن تساؤالت أساسية، وتساؤالت فرعية ضمن بريد اجلمعة
، وقبله، عن)بريد اجلمعة/حوار (2008-2-8يومية  املاضى

مسألة املوت عموما، وعن األموات األحياء خصوصا، مث عن املوت
والفصام بشكل أآثر حتديدا، وقد وعدت أن أفرد هلا نشرة

 .اليوم

:املوت" إيضاحات حول تعبري أن  آثري من التساؤالت تطلب
يوميةجاء أصال ىف   ورمبا هذا بعض ما،"وعى بني الوعيني

 أنهحيث شرحت آيف  "2007 -11- 12" املصداقية باالتفاق"
املوت هو نقلة من الوعى الشخصى إىل الوعىوصلىن مؤخرا أن 

، وآيف أنىن بعد أن سبحانه وتعاىل الكوىن توجها إىل وجه احلق
إىل أن مثل هذه) حافظ عزيز(صديق وصلىن هذا االحتمال هداىن 
 .الرؤية جاءت ىف متون هرمز

رحت أراجع ما جاء هبذه اليوميات فوجدت أن مسألة املوت
ترى ملاذا؟ ورأيت أن أقرتح: تكررت بشكل متواتر فتساءلت

،أرشيف اليوميات منذ صدرتعلى املتداخلني أن يرجعوا إىل 
وسوف جيدون عددا آبريا من اليوميات تدور حول هذا املوضوع

 .مبا يعفينا من التكرار

شعرت أن آثرة هذه التساؤالت وراءها نوع من احلرج
الديىن، وهذا جيد ومقبول، وعلينا أن نعيشه ونتحمل

 .مسئوليته

 :  بـأوالفنبدأ 

 بداععن اللغة واملنهج وتوظيف اإل

من خالل مراجعىت لفرط تساؤل املتداخلني عن قضية املوت،
، تصورت أن وراء تلكوعى بني الوعينيوبالذات آيف أنه 

املسألة نوعا من احلرج الديىن املشروع، وقد حترجت بدورى أن
 أرد أو أوضح مبا قد يستدرجىن أن أعرى جهلى أآثر، مع أنىن

ىن على مثل هذه املعرفةفخور به وأشعر أنه له فضل أنه يعين
 .معظم الوقت
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 على مثل هذه القضايا– وتعرفنا –أتصور أن تعرىف 
اجلوهرية يتم بشكل أرحب من خالل شجاعة املبدعني ىف األدب
 خاصة، وأيضا من خالل تعرى اجملانني الطيبني الفصاميني خاصة، 

من املبدع وهوال أجد حرجا حني تصلىن هذه اإلشراقات 
.نون وهو يعرى ما خناف منهيتجاوز ما نستطيع، أو من اجمل

احلرج الذى جنده وحنن نقرأ النص اإلبداعى األدىب مثال، وأيضا
وحنن نقرأ النص البشرى وقد تفسخ، هو أقل بكثري من احلرج
الذى قد يشلنا وحنن ننظر ىف هذه املسائل احملظورة، مبنطق

 مع أن اهللا سبحانه مل خيلقنا ليحظر ،"إثبْت ىل، واثبْت لك"
ينا أن نسعى إليه بكل ما منلك من آدح واجتهاد، فهوعل

سبحانه مل يعّين األوصياء على وعينا، وإمنا هو أوصاهم أن
 من آل حسب آدحه، وسيثيبهم على ذلك بقدر توفيقهم جيتهدوا

 من حقهم أن يتربؤوا وأخطائهم أيضا، أليسوا بشرا؟ وهم
 االستسالممنا أمام خالقنا إذا حنن عزونا آسلنا العقلى إىل

إىل اجتهاداهتم البشرية، أما النص اإلهلى فهو النص اإلهلى ال
ميكن أن يتعارض مع ما خلقه اهللا لنا من فطرة ىف سعى دائب

 .إليه سبحانه

وأنا أحبث عن ردود بشكل غري مباشر هلذه التساؤالت وجدت
أنىن فعلتها ىف أعمال نقدية آثرية، لعل أوفاها وأسهلها هو

ص( نقدى مللحمة احلرافيش لنجيب حمفوظ خصوصا من ما جاء ىف
  "قراءات ىف جنيب حمفوظ") 110 إىل ص  94

وحني أردت أن أقدم للقارئ العادى ىف صحيفة أسبوعية
 )ورالدست(

 ، وآيف أا هذه الوصلة بني املوت واحلياة

 نقلة غري واضحة املعامل، مع أا طبيعية وواضحة املعامل، 

القصة"صغت ذلك آأحد حلقات آنت أقدمها ىف الشكل املسمى 
-5-30بتاريخ  "عن املوت والفقد والقتل واحلياة: ""املقال
 : هكذا2008

 :قالت البنت ألمها
، أنت مؤمنة يا أمى، وقد اسرتد اهللاملاذا آل هذا اجلزع 

 .وديعته

 :قالت األم
 دعيىن اآلن يا حبيبىت، أنت ال تعرفني معىن الثكل،

 :قالت البنت
بل أعرفه، هو أخى وأىب وإبىن وحبيىب أيضا، أنا أخاف عليك،

 رمبا آانت املسألة ليست آما تتصورين، رمبا هلا وجه آخر،

 : قالت األم
! إيش عرفك أنت مبا أنا فيه صور؟أى وجه وأى آخر وأى ت

وهل هناك تصور بعد الذى جرى؟؟ لقد صرت أآره اللون األبيض
حني تتزوجني، . أنت ال تعرفني ما ىب!! ورائحة اخلشب وشكل الرتاب
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حني يتحرك ىف وجدانك شوق غامض أن.، .ال..، حني حتملني،...ال
جتددى احلياة عرب خالياك، مث حتتوينه تسعة أشهر، مث تطلقني

نت مرتددة ال تصدقني، مث ترضعينه أو ال ترضعينه، مثسراحه وأ
حني يقتحم. ترينه أمامك رائحا غاديا ليس هو، لكنه هو هو

عليك حجرتك دون استئذان فتطردينه ليقفز قلبك وراءه
حيتصنه حىت بعد أن يغلق الباب معتذرا، حني يتكلم فال تفهمني

بعيد"قول ما يقوله لكنك تفهمينه، حني تدعني عليه وقلبك ي
 .، حني تعيشني آل ذلك، سوف تعرفني ما أنا فيه"الشر
 

 :قالت البنت
،...أنا أريد أن أقول لك..أنا أحبك يا أمى، !! يا خرب

، أقصد أننا صحيح فقدناه، مل يعد قائما..، أصل ... يعىن
 لكن، آسفة،....بيننا، لكن املسألة ليست آذلك بالضبط

 :قالت األم
 !! أية مسألة، وأى ضبط، ماذا بك؟ماذا بك يا ابنىت،

 :قالت البنت
 الفقد غري املوت يا أمى، الفقد غياب، لكن، املوت شىء آخر،

 :قالت األم
 ماذا تقولني؟  

 : قالت البنت
 .آسفة، أعذريىن يا أمى، مل أقصد، آسفة، الشىء

- 2 - 
 :قالت البنت ألخيها

نك هناك،ملاذا مل تقل ألمّنا أنك مل متت، وأن آل احلكاية أ
 وحنن هنا؟ 

 : قال أخوها
آيف وأنت تكلمىن اآلن: هى لن تصدق، وال حىت أنت، قالت

 آما آنت دائما، 

 : قال
 فال-حىت لك-ليس آما آنت بالضبط، أنا أخشى أن أحكى 

 تصدقيىن، 

 : قالت
 : حِك وال يهمك، إحك وان شاهللا ما صدقت

 : قال
بابا أم سرابا،مل أتبني ىف أول األمر إن آان سحابا أم ض

لونا أو هواًء أو: آما مل أستطع أن أعرف ماذا وال آيف صرت
حضورا نورانيا حمدد املعامل بقدر ما هو غامض، املهم أنىن صرت

 بعد أن فقدت األرض جاذبيتها أحتمل تلك اخلفة الرائعة
تسحبىن إليها، اآتشفت بيقني أنه ال يوجد شىء امسه املوت،

مفجوعة لفقدى، حاولت أن أناديهارأيت أمى وهى تتأمل 
 حملت جبوارى قطة سوداء، ومر . ألطمئنها أنىن مل أمت، مل تسمع
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أمامى ثعبان عمالق طيب، نظر إّىل حبنان مزعج، وطارت حوىل
أوراق جافة اخنلعت من شجرة عجوز، وقبل أن ختتفى استطعت أن

 عليها، وتبينت أا عناصر رواية تستغرق ألف أقرأ ما سطر
قى طائر مجيل مل أتبني أنه نورس إال وأناألف عام، وحلق فو

أحد جناحيه، وقفز منر من فوق سور حديقة احليوان باجليزة
يهتف للحرية، ومل يقبل أى من هؤالء أن يبلغ أمى أن الفقد

 .غري املوت، وأن احلياة ال تنتهى باالختفاء

 :قالت البنت ألخيها مقاطعة
 آم الساعة اآلن؟ 

 : قال
 ة إىل ساعة،مل تعد عندنا حاج

 :قالت
آأىن أمسع أذان الفجر، الغطاء يتسّحب من علّى، البد أن

 .  عن إذنك !!أض، املعهد

-3- 

 :قالت األم للبنت
إذهىب وأيقظى أخاك، اليوم الثالثاء، وحماضراته تبدأ ىف

 الثامنة،

 : قالت البنت
 حاضر، لكن هل أنت متأآدة أنه نائم ىف حجرته؟ 

 :قالت األم
 ين ينام إن مل يكن ىف حجرته؟ ىف الشارع؟ طبعا، أ 

 :قالت البنت
 فما حكاية املوت هذه؟ 

 :قالت األم
 أى موت؟ 

 : قالت الفتاة بسرعة
موت الناس ىف العراق وىف فلسطني وىف العبارة، وىف أقسام

 . البوليس

 :قالت األم
أيقظى أخاك بسرعة،!! ماذا جرى لك، حنن ىف ماذا أم ماذا

 اضرة،ستفـوته أول حم

 : قالت البنت
 طيب والقتلة؟ 

 :قالت األم
 قتلة من؟

 : قالت البنت
 .قتلة احلياة
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 : قالت األم
وهل يستطيع أحد أن يقتل احلياة إال أن يبدأ بنفسه،
وسوف جيد أنه عاجز عن فعل أى شىء، وتستمر احلياة بالرغم

 من ميتته الغبية، وحماوالته اجملهضة؟

 :قالت البنت
 أنِت أنت ؟ آيف قلت آليا خرب، ماذا تقولني يا أمى؟ هل

 ذلك؟ 

 :قالت
 . هى جاءت هكذا وخالص!! إيش عرفىن

-4- 

 :قال الشاب ألمه
 ملاذا مل توقظيىن يا أمى آما طلبت منك أمس؟

 :قالت أمه
أختك يا سيدى أدخلتىن ىف متاهات وهى حتكى ىل أضغاث

 .أنا خائفة على عقلها: ختاريفها، بصراحة

  أميمة رفعت. إىل تساؤالت دثانيامث نعرج 

 صاحبة الفضل ىف فتح هذا امللف

 )األحياء األموات (2008-1-24يومية 

"\اقول مرضى الفصام، و ال" \ىف" \وماذا عن املوت) 1(
 ىف داخلهمرضى الفصام؟ أى عندما يشعر املريض باملوت" \عند

مريضة تشعر ان ذراعها: ،ويرتجم ما عنده بطرق عدة ، مثال
و" \أيوه بس هو ميت" \ميت، وعند سؤاهلا و لكنك حترآينه؟ 

  وبعدينمات و بعدين إتشلهو " \أحيانا جتيب برتتيب عجيب 
 "\عفن

 مرضى الفصام، و ال" \ىف" \املوت" أوال قولك حتديدا أنه  ·
 أننا نتحدث  ، ينبهنا حتديدا"صاممرضى الف" \عند" \اقول
، وليس بالضرورةمبا يسميه موتا شعور الفصامى ىف داخله  عن

املوت الفقد ، أو املوت(أنه يتحدث عن املوت الذى نعرفه 
 أقصد أنه ليس بالضرورة يعىن املوت آما نشيع )إخل..الدفن

 .عنه ويتصوره أغلبنا

حد يعلن بكلمةمث إن املسألة ختتلف من مريض ملريض، فوا
 مجود حرآة منوه ما بلغه من داخل داخله عن  املوت عن

 ، حىت الشلل، )مل يـعد واحدا (تناثر واحديتهوآخر يعلن 

واملريض الفصامى بالذات يطلع على داخله بشكل أآثر
شجاعة ويقينا، لكنه يستعمل لوصفه لغته اخلاصة، وعادة ما

يض الفصامى داخلهأآتشف أن آلمة املوت الىت يصف هبا املر
ليست هى هى الىت يستعملها فصامى آخر هلدف آخر مبعىن آخر، وال

 املوت الوعى اآلخر  نطلقها على املوت الفقد أو حىت هى الىت
 إخل..
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،هى هو ، فأصبحت تقمصْت ذراعهاىف تصورى أن هذه املريضة 
بصدق ذهاىنأحلت اجلزء حمل الكل مث وصفته باملوت، فهى قد 
"إتشل: "ما جرى هلا طورا طوراجيد، مث إا راحت ترصد 

، ولعلك يا أميمة تعرفني هذه"عفنبعدين "و" ماتبعدين "و
 :األطوار ىف تدهور الفصامى

 حني يعاق عن الفاعلية واملبادأة بشلل اإلرادة والتبلد،  ·

مث تضمر قدراته مجيعا وخاصة املعرفية منها نتيجة عدم ·
 عنه أحيانا وهو ما يقال االستعمال وانعدام التواصل،

 ،"األعراض السلبية"

هذريان هذر( ليتناثر ) يعفن(مث هو يتفسخ فيتخثر   ·
 ) . ْموشك السقطة ذو لبٍّ نِثـر: هذاءة

مريضة أخرى فقدت احلدود بني ذاهتا و بني األشياء) .... 2(
املكتب، و احلكيمة، و زميلتها" \جوفها"\ففى و األشخاص حوهلا

املشاهري القدامى من  أقارهبا، وجثثجثث...إخل و...ىف الغرفة
ممثلني وغريهم ،بل أن بعض هذه اجلثث تفرض نفسها عليها آل

 ....ليلة لتتمدد جبانبها بالفراش و أحيانا ختاطبها

 هو مكافئ للموت، وال "فقد حدود الذات"ليس من رأىي أن 
هو خاص بالفصام، آما ىف احلالة األوىل، فمن ناحية هومرتبط

 Schneider’s First Rankملرتبة األوىل لشنايدر بأعراض ا
Symptomsوهى مرحلة باآرة متاما وتشري إىل تكهن ، 

prognosisجيد للمآل  outcome نسبيا، وقد حتدث ىف
 وحينذاك يصبح إدخال )أنظر بعد(االضطرابات الوجدانية، 

العامل اخلارجى إىل الداخل وبالعكس دليال على حرآية نشطة
أآثر منه دليال على املوت) ت سلبية ىف النهايةوإن آان(

 ، )فالتخثر فالعفن(اجلمود 

أما أن يكون اُملدخل جثثا أو مشاهري أو ممرضات أو أشياء،
سواء) املوضوعات(فهذا قد يشري إىل بصرية املريض أن املعلومات 

، أو اخلارجى)  املشاهري-الذاآرة ( – أتت من الواقع الداخلى
ىف واحدية الذات أوال  metabolized ال تـَُتـمثل ،) املمرضات(

، حىت لو آان ما تصفهفتظل ساآنة منفصلة آاجلسم الغريببأول، 
املريضة هو جثث، فهى ليست جثث املوتى بالضرورة، لكنها تصلىن

  جثث نيازك املوضوعات املنفصلة،عادة على أا 

 : أقرتحه آما يلى بل إن عندى فرض أآثر جرأة

ترى األحياء) مثل آثري من الفصاميني(ه املريضة إن هذ
العاديني املغرتبني جثثا ال تتحرك، وهى إذ ترفض ذلك فتغامر

 العام، دون استعداد أو إعداد،التصنيمباحلرآة ضد هذا 
 حنن آاجلثث- ىف أغوارها–تفقد أبعاد ذاهتا، فرتوح تستقبلنا 

تها إىل إعادةآما وصفت، مث إا تعجز بعد ذلك عن توجيه حرآ
 ىف تشكيلها بعكس ما هو حنن الذين رفضتهم،  تشكيل ذاهتا،

 إىل الشلل فاملوت فتجهض حرآيتها  ،واحدية جديدة أفضل منا
 . اجلمود فالعفن
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إىل داخلها مث إسقاطهم) مع األحياء(أما إدخاهلا املشاهري 
جبوارها على السرير ىف صورة هلوسات جمسدة ، فرمبا يؤآد أن

ا حاال، آانت توجُّـها حنو اختلراق إىلالبداية هى آما ذآرن
  انتهى هبا إىل اقتداًء باملشاهري، ، Break Throughأعلى 
 . إخل  .... Break Downإوالتدهور إىل أسفل ..الفشل 

دائما عند مريض املوت  themeملاذا يتكرر موضوع ) 3(
الفصام؟ وملاذا اليشعر ناحيته بشىء ،ال حزن وال خوف وال

املريضة ىف املثال األخري آانت ىف إستسالم تام. شىء ال...مترد
ملضايقات املوتى، و مل تبد أية مشاعر إال قرب

 ....خوف أوال مث امتعاض مث ثورة عليهم"...\شفائها"\

 جتاه مثل هذه التيمات الىت ختيفنا حنن أظن أن التبلد
 بصفة األسوياء ، قد يكون جزءا من تبلد مشاعر الفصامى

 جتاه العامل-عادة–فكما أن الفصامى هو متبلد عامة، 
اخلارجى، فهو أيضا قد يكون متبلدا جتاه عامله الداخلى،
 االحتمال اآلخر هو أن تكون األلفاظ الىت يستعملها الفصامى

تعىن عنده معان أخرى غري) إخل..مثل لـفظى املوت أو اجلثث (
 فهى الالىت تعنيها للشخص العادى مثلك ومثلى، وبالتاىل

 .ختيفه أصال

أما أن هذه املريضة قد أصبحت تبدى مشاعر اخلوف
أمل(فاالمتعاض عند الشفاء، فهذه مرحلة نعتربها عادة جيدة، 

لكنىن ال أخفى عليِك أنىن ىف العالج اجلمعى!!)  مثلنا تصبح
 النيتجة، وأحاول خاصة أرفض اإلسراع بالفرحة مبثل هذه

 الداخلى الذى حترك خطأ، لعلهتأجيل التخلص من هذا العامل
جيد فرصة ما ليتحرك ىف االجتاه الصحيح، ىف نقلة منو جديدة ما

 أمكن ذلك،

أما إن مل توجد مثل هذه الفرصة، فاحلمد هللا على سالمتها 
 .على أية حال

هل يشعر مريض الفصام جبموده ىف حني ال يشعر آثريون ممن) 4(
 احلياة؟ آيف؟ ورهم ىفجبمودهم و توقف تط" \ليسوا مرضى"\

، ال أفهم متاما أين symptomatologyبعيدا عن تسمية األعراض
 .األحياء املوت ىف يكمن

 ال األحياء، وال ىف العاديني أين يكمن املوتلعلك تقصدين 
 .حىت األسوياء

 آنت- حىت هنا ىف اليومية–حني آتبت عن األحياء املوتى 
جيمد حرآية النمو حىت تغلقأقصد ذلك االغرتاب املتمادى الذى 

دائرته فال منارس إال التكرار فنعيش بالقصور الذاتى، هذا
الوجود الكّمى املفتقر إىل آل من املرض واإلبداع معا، إبداع
الذات أوال وليس أخريا، هو الذى جيعلنا نطمس الوعى باملوت

 .حاضرا، واية

 ىفأعتقد أن الفصامى قد يلتقط مجودنا هذا أوال، وهو
 حماولته أن يتحرك بعيدا عنه، دون استعداد أو إعداد آما 
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أسلفنا، يفعلها بعشوائية خائبة، مما ينتهى به إىل مجود
أبشع مما رفضه، فريصد هذا املآل السلىب ساآنا جامدا ىف

 داخله، فيسميه موتا ويعلنه،

 أتصور أن البعض قد يتصور أن وصف الفصامى:نقطة أخرية
ة خاصة، هو نوع من البصريةلداخله هبذه الدقة، وإن آان بلغ

النافذة، وأحب أن أن أنبه أن هذا ليس صحيحا متاما، فهى
 .بصرية نعم، لكنها بصرية مشلولة، وأحيانا مـُـشلة

 :  مبا يلىثالثاخنتم 

آنت أود أن أعرض ملسألة فقد أبعاد الذات، من خالل
حالتني أهلماىن قصيدتني، آانت آلتامها أقرب إىل االضطراب

 فإىل اىن منهما إىل الفصام، لكن املوضوع طال اليوم،الوجد
 غد مكتفيا اآلن مبقطع من آل قصيدة 

 )ملهى العرى: (اية القصيدة األوىل: أوال
  . استئذان   دون   الدنيا   ذّرات آياىن    تقتحم".... 
  الذات،    وأطياف   واألعضاُء أحشائى  مىن    تتكلم

  ..."  الكلمات تتقاذفىن 
 )الريح واألحزان(مقتطفات من القصيدة الثانية :  ثانيا 

  اجلرد؟   متام   بعد   الداخل ىف    وجدوا   ماذا
  ؟  حتبو   الطفلة

 ؟ تتكلم   أم    جثة
 عمياء؟   وعصا
 مكسورة؟   ومضارب

 مفتوحه   سردين   علبة   وبقايا
 اإلنسان   أصل   مأثور يرجع   قول   فيها

 ليل؟   بعلبة   فوظاحمل   للسمك
*** 

 األنف؟   دس   يستأهل   الداخل ىف    ماذا
 العجز؟   منه يتدىل     عنني   رجل
 الفوقي؟   باحلكم   األخر   شنق   حبل

 اخلضره؟   آثار
 الفكرة   مخاسني   ورياح

 متآآْل؟   وجه
 عني؟   وبقايا

 قلب؟   وحوايا     مخ   وشطائر
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