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 إبعد عن املبدع، وال ِتتخالْش عنه

 :حممود نصر/ د 

، هى روائية مبدعة، مرتمجة وصحفية، لكن هى........
نت تعبت قوى، لدرجة احتاجتمبدعة أساسا، وهلا وزا، وآا

تدخل حاسم، ومستشفى، وآده، وخرجت آويسة جدا، وتابـِْعت
معايا بانتظام، وآان بداية تعبها إا آانت شغالة ىف
رواية، وجت هلا آده أفكار خاطئة عن اضطهاد ومؤامرات من
الناس، وحاجات من دى طول الوقت، آنت مديها مساح يعىن إن

ال إن احلاجات دى مش أآيدة على األقل مشإحنا نتكلم ىف احتم
ومافيش داعى نطول ىف الكالم عليها، املهم رآزنا على  100%

االنتظام ىف الشغل واالنتاج، وبقت تروح شغلها بانتظام وهى
شغالة ىف نفس الوقت مرتمجة، واحلقيقة ملتزمة متاما، وآانت
ماشيه آويس، وبصراحة آويس قوى، بس طول الوقت تيجى

تأزمة، وبتعيط آتري، وتعرب عن خوف رهيب ىف البيت، وحاجاتم
زى آده، أنا بازود ىف الدواء وانقّصه على حسب األعراض
بتاعتها، ومابرضاش أزّود فيه عشان أحافظ على حيويتها

 .ونشاطها الذهىن واإلبداعى بصراحة

طب وبعدين؟ ما هو آله ماشى متام أهه، برافوا: حييى/ د 
 عليك أنت وهّى

فجأة، املرة اللى فاتت يوم احلد، جت: حممود نصر/ د 
 قالت ىل أنا اآتشفت إآتشاف مهول 

 !!خري : حييى/ د 

قولت هلا إيه؟ قالت اآتشفت إن أنا: حممود نصر/ د 
جمنونة، فقلت هلا إزاى ؟ آانت قربت ختلص الرواية بتاعتها

اجاتعلشان أراجعهم، آان فيه ح اجلديدة، هى ادتىن أول فصلني
 مش مرتبطة آده على خفيف بس ميكن العيب مىن

هى دى الست اجلميلة اللى اداتىن!! ياه :حييى/ د 
 روايتها هدية

 أيوه، هى بتقّدر إبداع حضرتك جدا  :حممود نصر/ د 
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آويس جدًا، رواية هو العمل اللى اداهتوىل ده  :حييى/د
 أصيلة جبد

أنا خدته معايا مخيس ومجعة، وبصراحة :حممود نصر/ د 
 . ماحلقتش أقراه آويس

هو عمل عايز يتقرا جبد، يتقرا وأنت قاعد أو :حييى/ د 
 حىت واقف، مش وانت متصطلح، إنت رأيك فيه أيه؟

 هى فعال موهوبة، وتبان أصغر من سنها  :حممود نصر/ د 

ماشى آمل آمل أنت شفت اإلهداء اللى هى :حييى/ د 
 آتبتهوىل 

 آه شوفته آه : حممود نصر/ د 

 واتغظت طبعا :حييى/ د 

 آه طبعًا  :حممود نصر/ د 

برافوا عليك، إنت مجيل شايف مشاعرك صح، آده: حييى/ د 
ىف السليم، آّمل بقى، جرى إيه بعد ما قالت اا اآتشفت إا

 جمنونة وبعدين ؟

)اجلديدة(قالت ىل أنا سحبت الرواية  :حممود نصر/ د 
ا تقدمها للناشر،اللى هى آانت جاهزة خالص على أساس إ

 قامت راحت سحبتها 

 ليه؟ ليه عملت آده !! يا خرب :حييى/ د 

اللى حصل إا ملا آتبتها، وأنا آنت :حممود نصر/ د 
ماشى معاها فصل بفصل وباحطلها شوية مالحظات وآده على
الفصلني اللى اديتهم ىل، هى استعجلت وراحت إدهتا للناشر،

له أنا خلصت الرواية قال هلا فقالت آان آلمها استعجلها 
 طب ماجتيبيها

 وبعدين؟  :حييى/ د 

وطبعتها وقعدت  CDهى حطتها على  :حممود نصر/ د 
تقراها بعد التنسيق، فاآتشفت بقى إن القصة فيها ختاريف
زيادة، وحاجات من األفكار اللى بتقوهلا ىل ىف اجللسات، فاختضت

وراحت سحبت الروايةواآتشفت االآتشاف اللى قالت عليه ده، 
وقالت للناشر أنا حا أجل نشر الرواية دلوقىت على أساس
إا حست إا آده بتظلم نفسها وبتظلم قراءها، على أساس
إا خمرفة ىف الرواية، أنا مافهمتش قوى عشان هى قالت ىل
أنا حاسيب الرواية خالص دلوقىت، وحارآز ىف شغلى، أنا

 .فرحت شويةبصراحة حسيت من جوايا إىن 

 ليه بس يا حممود يابىن  :حييى/ د 

أنا حقول حلضرتك ليه، ألن أنا حسيت إن :حممود نصر/ د 
 الرواية دى يعىن فيه حاجات آتري اوى راجعه لألفكار املرضية 
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بتاعتها يعىن بشكل غري مرتابط، حىت ىف الكتابات بتاعتها اللى
منأنا شفتها ومعلم هلا عليها، يعىن بس ىف نفس الوقت خمضوض 

إن هى حاتعمل إيه إذا آانت آتابة الرواية نفسها آانت
بتديلها دفعة وّملة، يعىن بتحتويها شوية، زى مايكون
يادآتور حييى بتخش ىف حاالت فرآشة وتطلع منها برواية،
فرآشة وتلم، بس زى ما تكون املرة دى الفرآشة ماملتش على

وىل رغمبتق  شكل أحسن، فضلت شوية أفكار مرضية، يعىن لسه
إىن إآتشفت إن أنا جمنونة لكن لسه االعتقادات اياها عندها

 زى ما هى، يعىن البصرية مانفعتهاش قوى

وانت وال هى بتفرق بني األفكار اجملنونة واللى :حييى/ د 
 !السؤال بقى ؟: مش جمنونة ازاى؟ املهم

 السؤال مش عارف أعمل إيه  :حممود نصر/ د 

من أغرب ما ميكن ، مش عايزإنت عملت عمل  :حييى/ د 
أقول لك آالم جامد، بس انا متغاظ، وماسك نفسى، هى واحدة

مبدعة مبدعة، وروايتها اللى شفتها، وملا قابلتها 
وآلمتها، عرفت إا أصيلة فعال، تقوم انت، وانت دآتور
معاجل، تراجع عمل أصيل أثناء آتابته، وتبدى مالحظاتك، وال

حىت لو آنت ناقد يا شيخ، الناقدانت ناقد وال حاجة، و
مالوش دور أثناء الكتابة، إنت قارئ جيد صحيح ولكن فيه
عامل مهم ىف املوضوع، زى ما يكون انت خلطت دور املعاجل، مع
الصديق، مع القارىء مع الناقد، ماينفعش إنك انت أثناء
العالج خترج من املوقف العالجى إىل موقف تاىن بالسهولة دى،

مريض أو مش مريض، وهو بيشتغل ىف العمل، إذا آان املبدع،
إبداع حقيقى يعىن مش فتة، ماينفعش أى آخر يقعد يراجع، حىت
هو نفسه ملا برياجع بيبقى بيدع من جديد مش بيبقى وصى على
نفسه، مايصحش يلعب فيه بالشكل ده، أنا ملا قدمت رواية

ة ومخسني سنةالسراب بتاعة جنيب حمفوظ ىف ندوة ثقافية بعد مخس
من قرايتها أول مرة، لقيت فيها مناطق لغوية شديدة
القبح، وتأآدت إن هو ملا قال لنا إنه ماقراش أى عمل له
بعد طباعته، إنه آان صادق وبيعلمنا حاجة، وأنا ملا جيت
أراجع دلوقىت الرواية بتاعىت عشان الطبعة الثانية طبعًا

ش أقرب هلا، اجلزءلقيت فيها حاجات عايزة تصليح، ماقدرت
األول، الواقعة، ماغريتش فيه حاجه، غري غلطة مطبعية، آلمة

إمنا اجلزء التاىن بتاع مدرسة العراة، مع إنه. ناقصة، وخالص
لقيت نفسى ىف حرية شديدة جدًا، أنا% 100مكتوب بطريقة فنية 

وباعمل مراجعة، ومن حقى نفس املؤلف، وانا اللى بقراه 
تانية، لقيت ماينفعش، دا مش عمل علمى، والأغري، ودى طبعة 

تقوم تبقى دى طبعة مزيدة ومنقحة، أل، دى  آتاب مدرسى،  
 رواية آلها حوارات، وأحداث تلقائية، 

ماينفعشى يا حممود يا بىن إنك تراجع رواية لواحدة هبذه
األصالة، والعمق، واحدة بتخاطر مبغامرات الكشف حىت املرض،

أثناء آتابتها، وآمان راجع هلا روايتها ت تقوم تيجى انت 
 ، ..ال.. ال .. تقول مالحظاتك وتربط بينها وبني أعراضها، ال 
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يا شيخ حرام عليك،!!! سحبتها من الناشر  وآمان تفرح إا
إنت طبعا عملتها حبسن نية، وباجتهاد رائع، لكن ده مش 

 حلو، ال لك وال هلا وال للعالج

آده، حسيت إن فيه ما أنا باسأل عشان :حممود نصر/ د 
 .حاجة الزم أتكلم فيها

هى إداهتا لك من خالل ثقتها فيك طبعأ وده :حييى/ د 
آويس، لكنها اداهتالك أثناء اهتزازها املرحلى، وهى الظاهر
خلطت هى آمان بني اهتزازها آمريضة وبني اهتزازها الرائع

إن اللى عملته معاك ىف –ىف الغالب–آمبدعة، هى عارفة 
الرواية دى، مش حلو إبداعيا، أنا باتكلم من خربتى حكاية

 :اخلاصة وأنا باآتب، إمسح ىل أقول لك مأزق شخصى ميكن ينفعنا

أنا اآتشفت إن فيه حاجة معطالىن شويتني ىف انطالقىت ىف
الكتابة اإلبداعية، ما هو علشان تبقى مبدع حبق وحقيق، الزم

وما تعرفش انتيبقى فيه حته ضلمه ىف وجودك، و ضلمه أوى 
هيه أى حته، واحلدوتة بتاعتك اللى بتتسنج منك وانت

وتطلع من غري ما بتبدع، تالقى نفسك ختش ىف احلتة الضلمة دى 
خرجت، لكن تبص تالقى نفسك إمىت دخلت، وازاى : تعرف حتددها 

مش شايف إال الناتج بتاع العملية آلها، ولو مافيش حتت
إطالقا، وبرضه لو احلته الضلمة دىضلمه، ميكن ماتقدرش تبدع 

 .متسنكره بالضبة واملفتاح، ما تقدرش تبدع برضه 

مشكلة جبد، يعىن إزاى أبدع وانا احلكاية دى عملت ىل 
متصور إىن شايف آل حاجة، أو بيتهيأ ىل آده، بأمارة إيه

ما ينفعش، إمنا ملا تكون حته ضلمه وحرآية اإلبداع !! يعىن
وتالقى نفسك الزم تعدى ديد جدًا شغالة، مبا فيها من زخم ش

الربزج الضلمه ده، وانت بتعدى الربزخ، ومانتش عارف إنك
وتبص تالقى بتعديه، ساعات يتنور منك غصب عنك، فتكمل، 

نفسك الناحية التانية، وتالقيك طالع منه وف إيدك إللى
فيه القسمة، املتصوفه غالبا مأيقدروش يكتبوا قصص،

بوا إال قصة خربهتم، وأظن أغلب الصادقني مامايقدروش يكت
بيكتبوش حاجة، حىت موالنا النفرى قالوا إم آتبوا عنه مش
هوه اللى آتب، أصل مش ممكن الرؤية اللى بتنور آل املسرح
بنور باهر قوى تسمح بإنك توصف أى حاجة بأى حد، عينيك

نيآلمت بعض املتصوفة احللوين، ميكن يكتب حكمة هنا  تعشى، 
وبس، يشاور على موقف، وانت وخبتك، يا يوصلولك يا ما

إن يوصلوش، حاجة آده زى اللى عملها موالنا النفرى، إمنا 
فالنة جت، وفالن راح، املتصوف يكتب قصة أو رواية فيها 

 .وقاىل وقلتله، ال ال 

 يعىن إيه؟ :حممود نصر/ د 

نقدإللى عايز أقوهلولك إن اإلبداع، وحىت ال: حييى/ د 
وهو برضه إبداع، ما بيحاسبشى النص باحلسابات العادية،
وإن البىن آدم، مريض أو سليم، ما فيش فايدة، البد إنه
يتنيه سر غامض على نفسه، وعلينا، وإن احنا إننا نشتغل ىف

 اللى نقدر عليه، إننا خنلى آل واحد يواصل املشى، يكمل، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســ"  يــــوميــــــــا "   2633
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هيةيعيش، صحيح أزمات املرض بتدى فرصة للمراجعة، لكن ال 
وال العالج بيسمحوا مبعرفة آل حاجة آده عاملفتشر، الواحد
ياخد بإيد العيان بعد ما وقع، يقّومه، وميشى جنبه، واحدة
واحدة، وخنللى اللى جّوا جّوا إال لو فرض نفسه علينا، وعطل

نقعد  حاجة تانية، أما اننا  اللى احنا بنعمله، دى
ننتهزها فرصة وهات يا نفحر، ونفسر، حىت ىف شغل املبدعني، أو

تفتيش، وفتاوى وتفسري، حلد ما يتهيأ لنا إن الدنيا نورت،
أو قفلنا على الزوايا الضلمة  وىف احلقيقة نكون أنكرنا

الرائعة اللى بتطلع لنا احلاجات احللوة دى آلها، فامسح ىل،
  سيبك من احلداقة بتاعة التحليل النفسى واالجرتار الكالمى

وخلى الناس تعيا وختف، مية اجلاهزة يا شيخ، والفتاوى العل
وتضيف اللى تقدر عليه ما دام رجعت تاخد تقع وتقوم، 

 .وتدى

 وأنا إيش عرفىن؟ دلوقىت أعمل إيه معاها؟ :حممود نصر/ د 

إا تكتشف أا جمنونة من : شوف اما أقول لك: حييى/ د 
شرخالل روايتها ماشى، إمنا إا تسحب الرواية من النا

وترجع تعدهلا مبوافقتك عشان االآتشاف ده، مش ماشى وال نص
على فكرة، دا أحيانًا تبقى املسوده أرقى بكتري !!!!! مللى

جدًا من التعديل، بقولك ساعات، مش داميا، املسودة بيبقى
إمنا التعديل يبقى ابتدينا التخطيط فيها سريع وتلقائى، 

وربنا يسرت  واألستيكة،نولع النور، ومنسك العدسة املكربة، 
 . بقى

 يعىن أعمل أيه؟  :حممود نصر/ د 

أنا مش عارف، أنا خايف على العمل، وخايف :حييى/ د 
عليها، آرت خريك، إنت عملت حاجات آترية آويسة، هى ما دام
بتثق فيك يبقى تقدر توصل هلا، ولنفسك، حاجات آتري، الثقة

ك آناقد، أو حىتفيك آطبيب ما يصحش تبقى هى هى الثقة في
قارئ فهمان، فض االشتباك بني األدوار اللى دخلت ىف بعضها ده
مهم جدا، وما دام هى تعرفىن بالصفات دى مع بعض، واحنا

تقابلوىن  متفقني آل أربع مرات أو حسب ما تشوفوا إنكم 
تيجى إنت املريض معاآم آل ما يلزم، فأنا رأىي إنك  وأشوف 

ك قدامها، واحاول أبني لكم إنوهى، وأشد وداا وودان
اللعب ىف اإلبداع بالشكل ده يعترب وصاية ممكن تكون له

زفت، مش معىن آده إىن أهز صورتك قدامها، إمنا أقول  نتائج
اللى انا قلته دلوقىت بشكل تاىن، إمال إشراف يعىن إيه، إنت

 .عملت اللى عليك، وهى بنت حالل

الص ىف ختليص الروايةهى آانت مرتاخية خ :حممود نصر/ د 
األفكار اياها وهى بتكتبها على الكمبيوتر  حىت آان عندها

 .. ومع ذلك آتبتها بس 

ما أنا بقول لك أهه، أحسن حاجة تعملها  ) مقاطعا(   حييى. د
هى إا حتط اللى عملته بني قوسني من غري ماتقربله دلوقىت، وتروح

م ىف الرواية وال تأخدراآنه آل احلدوته دى شوية، وانت تبطل آال
 منها وال فصل واحد بعد آده، وتلزم دورك آمعاجل
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أنا آان هدىف إن احلقيقه يادآتور حييى  :حممود نصر/د
 أنا أديها ثقة ىف الشغل يعىن 

يعىن حكاية إنك تزقها آرت خريك، لكن برضه،  :حييى/ د 
عشان ختلص الرواية شىء وإا تاخد رأيك أول باول ىف اللى

تقرأ رواية هى  ىت شىء تاىن، ممكن إنك مثالبتكتبه دلوق
آتبتها من زمان وتقول رأيك، إذا طلبته، مبا يفيد العالج،
إمنا إا تاخد رأيك ىف اللى بتكتبه دلوقىت، أثناء إعدادها
وقبل تقدميها للناس فيفتح اهللا، خلى بالك هى مش مبتدئة

فعال،ناقصة تشجيع، هى خالص أثبتت نفسها فعال، وهى مبدعة 
حمتاج تشجيع مش معىن آده إن أى حد مبدع مهما بلغ مش 

 !ورؤية وحىت تصحيح، وإال تبقى وظيفة النقد إيه بقى ؟

أل ، دا مش بس أثناء الكتابة، دى بعد :حممود نصر/ د 
ما خلصتها تراجعت على أساس إىن أنا أبدى مالحظاتى قبل

 . التشطيب النهائى

طرة حقيقية، أنا مش باقلليا بو حنفى دى خما :حييى/ د 
من قيمة مالحظاتك على اللى بتكتبه، إمنا اللى انت بتعمله
ده حىت لو بناء عن طلبها، دا ضد اإلبداع وضد العالج حىت

والنىب ربنا خيليك تاخد بالك من . وضدها، وضدك انت آمان
خلط األدوار تستشري مرة واتنني وتالتة، أنا باحب البنية دى،

ا، وىف نفس الوقت إحنا دآاترة، وصحتها وسالمتهاوباحب شغله
 .العني والرأس الزم يكونوا داميا على 

طيب إذا آان آده أجيبها حلضرتك بقى يوم :حممود نصر/ د 
   األربع اللى جى

ما تستعلجش عشان ثقتها فيك، أنا باتكلم ىف :حييى/ د 
اك،املوضوع ده حفاظًا على الرواية وحفاظًا على العالقة مع

أنا ملا بيجيلى ناس مبدعني، هم مش بالش دلوقىت لو مسحت،  
آتري، تشكيليني، روائيني، خمرجني، شعرا، آالم من ده،

مابعاجلهمش، حلد ما واحده آتبت رواية عن حياهتا تقريبا، 
أشبه بسرية ذاتية، ووصفت موقفى ده فيها، هى جوزها فنان

 خايف على فنه، هىرائع، وآتبت إىن رفضت أعاجله بادعاء إىن
ما ذآرتنيش باالسم، لكن وصفت املوقف ىف القصة واستغربت إا
فاآرة احلوار باحلرف الواحد، مع إن احلكاية بقاهلا سنني،

الوصف اللى وصفتىن بيه ىف املوقف ده آان بالغ الدقة 
إنت".ّهو رجل يعرف آيف يتخلى"علّى  والداللة، هى قالت 

أنا عرفت من خربتى إن خلى عنه، بتتخلى عشانه، مش بتت
حسن التخّلى نفسه مسئولية أآرب من شهامة التصدى، وأصعب، 

فتح باب ده، رفضت  أنا فاآر اىن ختليت عن املبدع   صحيح
العالج النفسى بالكالم والتقليب، مش معىن آده إن املبدعني مش

لو واحد  مفروض يعيوا، وإذا عيوا ما يتعاجلوش، أل طبعا، 
ع بيمر ىف أزمة شديدة معطلة الزم يبقى فيه تدخل علمىمبد

مسئول، زى بنتنا دى، بس يكون دورنا دور عالجى داعم
باألصول، ساعات باحس ىف األحوال دى إن إحنا زى السنيدة آده

،"حتت الطلب" زى ما تقول   من بعيد لبعيد، أو حاجة آده
 .لو األمور أحتاجت قوى
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 متشكر :حممود نصر/د

 .خيليك ربنا :حييى/ د 

  

  

 

األمساء وأية تفاصيل دالة على الطبيب أو : نكرر -
املريض ليست هى األصل، حرصا على احرتام أصحاب الفضل 

ما يفيدهم ويفيدنا ويفيد من مير  ىف أن نتعلم منهم 
 .مبثل معاناهتم، دون التعرض لشخوصهم
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