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 :مقدمة

–رمبا ليست أخرية  –آسف أن يبدو احلوار مرة أخرى 
، ماذا..لكواهللا العظيم هو ليس آذ.. عائليا أغلبه، ولكن

 !!أفعل؟؟

رد على اإلبداع اخلالقى واإلبداع: حممد حييى الرخاوى. د
 التواصلى

أحتفظ متام التحفظ على االستشهاد وضرب األمثلة :أوال
أقرب ما ميكن أن أعىن(بأعمال إبداعية بوصفها ممثلة لكل من 

 . اإلبداع اخلالقى واإلبداع التواصلى) يسمى

هذه أمثلة مربكة أآثر منها موضحة، فهى تتعلق -1
املصنف نفسه، ىف حلظات معينة/بذائقة معينة هى ذائقة الكاتب

املصنف نفسه، بانطباعات املصنف نفسه، بينما/عاشها الكاتب
التصنيف، أو مااملصنف من رؤى دفعته هلذا /ما رآه الكاتب

مارسه من حتليالت أو قراءات تدعم التصنيف، أيًا من هذا مل
 .يطلع عليه القارئ

 :حييى.د

أوافقك متاما، وأرفض هذا التصنيف بالذات أن يؤخذ على
لكن يبدو أنىن اضطررت إليه إْذ آان مبثابة" أو.. إما"أنه 

حماولة تسهيل وتقريب ملن يستطع أن يقبل الفكرة من حيث
املبدأ، مث إن لذائقىت احلق أن حتاول وختطئ دون حسم، وملن يصله

أنا ضد: الفرق أن يفعل مثلى أو ال يفعل، وأرجع ألقول
 .التصنيف ألن التداخل وارد، ومطلوب، ومفيد، وواقعى

 : حممد حييى الرخاوى. د

أن يتفق مع رؤية الكاتب) أنا مثال(ميكن ألى قارئ  -2
ع وتصنيفاهتا ورمبا مستوياهتا أيضًا، وأنألنواع عمليات اإلبدا
أن يطبق -أيضًا–وميكن هلذا القارئ . يتعلم منها أيضًا

ذاآرة(اتفاقه وما تعلمه على أعمال أو ممارسات ىف ذاآرته 
وحسب انطباعاته، ويظل ىف هذا حمققًا ألغراض الكاتب) القارئ
 تلف ولكن، ومع آل ذلك يظل من حق هذا القارئ أن خي. اردة
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املصنف ىف تصنيفه ألعمال إبداعية بعينها/مع الكاتب
"املنهجية"ينتقيها، خاصة وأن الكاتب مل يقدم مربراته 

هنا تكمن مشكالت منهجية جسيمة، آما تكمن أيضًا. للتصنيف
خماطرة تضييع املستوى األول من االتفاق أو التضحية به حلساب

 .ما هو هامشى

 :حييى.د

ظيم مل أآن أقصد، ولن أضيف شيئا علىيا أخى، واهللا الع
 .ما ذآرته سالفا

 : حممد حييى الرخاوى. د

آما أحرص على اإلصرار على عدم إخضاع األعمال الفنية -3
خاصة، واملوسيقية على وجه أخص هلذا التصنيف، فالذائقة

حىت. واالنطباعات اجلمالية ليست شيئًا ثانويًا ىف أى عمل فىن
تخصص عوامل تصنيف ترتبط بأغراض معينة؛ولو أظهر النقد امل

إال أنه يظل من حق بعض املتلقني أن خيتلفوا مع بعض آخر
الغرض املعني هنا هو إبراز وظائف. مجالية خاصة/ألسباب شخصية

إبداعية ترتبط بغرائز فرد وعملياته النفسية آما/نفسية
حتدث ىف عملية اإلبداع ىف حالة اإلبدع، ال باحلكم النقدى

ما هلذه. ملنتظر على ناتج هذه العمليات من أعمال إبداعيةا
خالقيًا أو  العمليات النفسية وما ملستوى العمل أو تصنيفه

تصنيفًا قد يكون مشرتآًا أو غري مشرتك بني املتلقني،(تواصليًا 
؟ رمبا هناك من اإلبداع اخلالقى ما ال)واالختالف من حقهم مجيعًا
فىن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية تكلفتهيرقى أصًال لينشر آعمل 

ناشر، ومع ذلك يظل خالقيًا أو تواصليًا بالنسبة لصاحبه،
 . إخل..وملسريته، وللحظته، ولسياقه، ولفرص اطالعه وثقافته 

 :حييى.د

 حاضر، حاضر، 

مجاليات"فقط دعىن أبدى لك أنىن الحظت أنك ترآز على 
القة ىف آل من املنشئأآثر من مسألة ثورة االبداع اخل" االبداع

 واملتلقى، وأنت قادر على أن تعرف داللة ترآيزك هذا

 : حممد حييى الرخاوى. د

افتقدت اإلشارة الصرحية لكون هذه األوصاف لإلبداع -4
-رمبا - وتصنيفاته هى أوصاف حلاالت وليست أوصافًا ألشخاص وال 

)ةولو خمتصر(لنواتج إبداعية؟ لقد افتقدت اإلشارة الصرحية 
هلذه النظرة، حىت ولو مل يكن املوضوع يتطرق حلاالت العادية

 .واجلنون باإلضافة لإلبداع

 :حييى.د

من حقك أن تفتقد ما تفتقد، ولست ملزما باستطرادات مل
تردىن، ىف موضوع آخر حيتاج أن يقدم مستقال بكل تفاصيله
وأشكرك على أنك انتبهت إىل أنه ال عالقة بني هذا التصنيف

  )العادية واجلنون، واالبداع(ني حاالت الوجود وب
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:حممد حييى الرخاوى.د

بالنسبة ىل هذه فكرة ذات أمهية منهجية بائنة، ولكنىن
حىت(أجد حضورها أو صداها ضعيفًا ىف سياق هذا النشر املتالحق 
):مع تضمن املقال إلشارات سريعة تفرق بني العملية والناتج

آما عرضتموها ىف مواقعها–إن حاالت اإلبداع املختلفة 
ىف آتابك عن اجلدلية، ورمبا أيضًا حاالت العادية -األصلية

أآثر منها تكوينات ثابتة، أو" حاالت"واجلنون إمنا هى 
أو نواتج إبداعية مما أوصافًا لشخصيات أو حىت أوصافًا ألعمال

يضيف إىل حتفظى الشديد على االستشهاد بأعمال إبداعية أو
جدًا،) فكرة احلاالت(لقد أعجبتىن هذه الفكرة . التمثيل هبا

وبراحها، وتشجيعها، ومعناها بأآثر من أن ختتفى ىف ثنايا
فلماذا ال يتم. ما ينشر اآلن مما هو مرتبط هبا ومؤسس عليها

 .؟ ولو ىف يومية الحقة"حموريتها" الرتآيز على

 :حييى.د

حاضر، أدع مع يا حممد أن تأتى فرصة أن أعرض هذه
الفكرة بالذات بشكل أبسط لقارئ اليومية الذى أشعر أنه

 . ليس ملزما أن أرجع لألصل أن يرجع لألصل

 : حممد حييى الرخاوى. د

فائق ال بد أن خيضع/أعتقد أن أرقى إبداع خالقى :ثانيا
حمكات اإلبداع) إن مل نقل أغلب(نفسه لكثري 

إن عظمة أى مثال ضربتموه من أمثلة. البديل/التواصلى
اخلالقية اضطرت أن تكون/الفائقني وإبداعاهتم/املبدعني

ال ميكن إلبداع أو ملبدع أن. تواصلية لكى تسمى إبداعية
مث) حىت باملعىن اجلنسى الذى تتناولونه(يتخلى عن تواصليته 

ما يقال عن أينشتاين. طالب باالعرتاف به مغيرًا، ال جمنونًاي
، ويشار آثريًا إىل أنه مل"صاغها"نفسه، وما حيسب له هو أنه 

آذلك قل ما تريد عن اجلماليات". رآها"يكن أول من 
التواصلية وإتقان نوتات وتوزيعات وتزامنات وهارمونيات

على الشكل الفىنالسيمفونية اخلامسة، واألمر نفسه ينطبق 
واللغة اجلميلة املبهرة للياىل ألف ليلة، أو لغة النفرى،

 . أو دقة وآفاءة معادالت الفيزياء حتت الذرية احلديثة

 :حييى.د

يبدو يا حممد أنك فهمت الفروق بني النوعني أآثر مىن،
لذلك سأترآك براحتك تفعل هبا وىب ما تشاء، ولكن دعىن أآرر

مىن غالبا، سأحكى لك من جديد يا حممد لك ما سبق أن مسعته
مامسعته من حممد عبد الوهاب ىف إذاعة الشرق األوسط يوما
بالصدفة، وأنا أخجل من حكيه ألنىن حكيته لك مرات آثرية ىف
مناسبات آثرية، ولكن دع الباقني يشارآوننا، آانت املذيعة

بشكل خاصل" تبدع"هل آنت ) آالعادة(تسأله سؤاال سخيفا 
وآب الشرق أآثر من غريها؟ فأجاب إجابة ال أذآر نصها،لك

أنه اليوجد شئ امسه ابداع بشكل خاص وأنه حني يشكل حلنا ال
 يقصد اإلبداع هلذا أو ذاك، مث أضاف ما وصلىن هكذا، رمبا ليس 
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إن املسألة تبدأ ىف تشكيل هوامش وهوامش تسمى: "بنص ألفاظة
ىت تأتى مجلة موسيقة أواللحن، وتظل اهلوامش تضطرد وتتنوع ح

أآثر تكون هى اإلبداع، أو ال تأتى، فباهللا عليك آيف أرد على
 ؟ !)للمذيعة(سؤاِلك هذا 

أظن يا حممد أن صدق حممد عبد الوهاب الذى ما أحببته
هكذا إال بعد أن مات، بإجابته البسيطة الناعمة هذه، ميكن

دة اجلمالهى شدي" هوامش"أن يشري إىل احتمال أن ما أمساه 
أو(أيضا وهى األقرب إىل اإلبداع التواصلى، أما تلك اجلملة 

الىت ينتظر حضورها مقتحمة تفرض نفسها أصيلة ليس) اجلمل
 !) لست متأآدا(آمثلها شئ، فهى األقرب إىل اإلبداع اخلالقى، 

 :حممد حييى الرخاوى. د

الىت سنحت،" النقدية"دعىن، ىف سياق هذه الفرصة  :ثالثا
علم"يف شيئًا آخر يتعلق مبا أريد آتابته منذ يومية أض

إن حضور خماَطب: وال يتعلق هبذا املقال حتديدًا "هذا؟ أم ماذا؟
مبنهجه وعلمه ىف وعى حييى) أو حىت مهدد(حمرتم ورمبا متحدى 

اوى وهو يكتب؛ هذا احلضور جيعل من الناتج شيئًا أْلـيـقالرخ
ألف مرة بيحيى الرخاوى وحجمه من حضور خماَطب تابع أو غائم

تعرفون جيدًا. أو صغري أو مستصغر، أو غياب املخاطب أصًال
"فصول"مبا نشرمت ىف جملة ) من بني أغلب أعمالكم(عالقىت األقوى 

حرآية الوجود"لكتابكم األخري  مما آان أغلبه املادة األساسية
العامل"أظن أن عامًال رئيسًا، إن مل يكن  ".وجتليات اإلبداع

ىف هذا املستوى من الكتابة الذى أحببت هو حضور" الرئيس
م أثناء الكتابة، رمبا مثـََّلههذا املثقف املتحفز ىف وعيك

أثناءها أسرة حترير فصول وآتَّاهبا ومن مث قراؤها املتوقعون،
أو ذلك التحفز املنهجى(إمنا ىف آل األحوال جعلكم هذا املثقف 

الىت آتبتم" املنهج/العملية"تكتبون مبا يكشف عن ) املتوقع
ـلتم ىفهبا، ودافعتم هبا، وشرحتم هبا رؤيتكم، أآثر مما تعج

أعتقد أنه آان ىف. طرح مضمون الرؤية أو اآتفيتم به
بديًال مكمًال/صياغتكم، بعد وأثناء رؤيتكم، جهدًا تواصليًا

 .مهمًا

وظيفة"عذرى أن فكرة . أرجو املعذرة إن آنت قد َزودُتها
مع آوا أيضًا حالة تتناوب" العدوان هى اإلغارة على اجلمود

ا تتكامل معها على مستوى الشخصمع احلاالت األخرى، ورمب
ومستوى العمل اإلبداعى الناتج، بدت ىل فكرة متكاملة،

 .وتكاملها مهم ومظلوم

 :حييى.د

على األقل مقابل العشاء الذى دعوتىن(ال أبدا، خذ راحتك 
.أنا معك) إليه ىف دهب من أسبوع، إطعم الفم يستحى القلم

ررُت إليه آنذاك، إلرضاءواهللا العظيم معك، وانا فخور مبا اُضط
هذه الصفوة حىت تسمح ىل أن أنشر ما نشرت عندهم، لكن ماذا
آانت نتيجة ذلك؟ أنا استفدت أنىن عرفت أنىن استطيع أن
أتكلم لغتهم، وأن ألتزم بشروطهم، مث ماذا؟ هذا الكتاب
 الذى صدر عن الس األعلى للثقافة شخصيا مل يقرأه مبدع ومل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1679



 28I03I2008א – אא

ومل يضف إىل اجلدل حول حرآية)ىف حدود علمى(ديعلق عليه ناق
، وىف نفس الوقت مل)بلغتىن(االبداع أو منهجه أية إضافة 
غريب(،أى طبيب )أو علم به(يبلغىن أنه قد استفاد منه 

اللهم إال بعض تالميذى ممن أشك ىف(ىف ممارسته مهنىت ) عنا
تبال تقل ىل إنىن أآتب للتاريخ، فأنا اآ) تبعيتهم طبعا

 .لربنا

أما وقد بلغت اخلامسة والسبعني، واألمر آذلك، فعلى أن
عليك ما قبل ذلك وما بعد) ليس انت(اقول ما عندى وانتم 

 .ذلك إذا شئتم وآان يستأهل

 )رد العدوان(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د

يةأى املراهقة الفكر(أيام املراهقة  ىل طرقعة من طرقعات
، تعيدنا)طرقعات ىف الغالب، ويا هلا من أيام، ويا هلا من

أى الطرقعات واملراهقة" (\اإلنسان والتطور"\إليهما 
)أى هذه اليوميات(وإحياؤها املنفرد املعاصر )  آليهما

أقصد تلك الىت ينطقها (إن آل املنطوقات"\: تقول الطرقعة
 جلمل املنفية،صادقة، إال ا) أى شخص طبيعى، ال يتعمد الكذب

يعىن حواىل آل اجلمل. “حيث هى آاذبة بقدر ما تنفى مجًال أخرى
:أو بعبارة أخرى. يكتبوا صادقة الىت ينطقها الناس، أو

غري وهو(آل الكالم صادق ما عدا الكالم الذى ينفى غريه 
 أليست طرقعة؟؟: بالذمة). الكالم الذى يتعارض مع غريه

صديقى طارق(تخصصني ذات مرة امل تصور حضرتك، قال ىل أحد
بشكل وحشىن، أصله مسافر، ودائما يرسل لك سالماته: النعمان

، ىف قعدة جتلى، قال ىل إن هلذه الطرقعة)أصدق أنه يعنيه
قال ىل إم.   اللسانيات الربامجاتية صورة علمية رصينة ىف

ميكن آان يقصد ("\آل اجلمل صادقة ىف عامل ممكن" \يقولون إنه 
آل ما ينطق به بشر ال). ومسعتها أنا خطأ" \عامل املمكن"\ ىف

 يعىن إيه الكالم ده؟. الكذب صادق يتعمد

الىت حضرتىن هذه الطرقعة وأنا أقرأ آل هذه النظريات
جتتمع وتتالقى لتشرح آل منها اإلنسان وصحته مرضه وعالجه دون

ريإىل اجتماعها وتالقيها، بل العادة أن تش أن تشري آل منها
!!)قال إيه(الذى  آل نظرية إىل قصور األخريات، ذلك القصور

وذلك دون أن حياول أحد أن يضع. هو ما يربر صياغتها هى
إا آلها صادقة، وحىت لو تعارضت فهى تتعارض"\ صيغة تقول

، مث حياول أن"\غري النفى دون أن تتناىف بالضرورة؛ فالتعارض
 .آيف آان ذلك -ويفهمنا–يفهم 

تفصيالت أى منها آاذبة إال أن فليس جيعل من إحدى إذن 
نظرية ىف) أو آلية(تكون التفصيلة مبنية على نفى تفصيلة 

 ؟!!!يااااه. أخرى

 :حييى.د

تصور يا حممد أن هذا هو ما بلغىن من آخرين وأخريات، من
 حيث املبدأ، ولو الحظت أنت ىف بداية تقدمي هذه النشرة أنىن 
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التكاملى رمبا هو الذى يساعدنا علىأشرت إىل هذا املوقف
اخرتاق اختالفاتنا آلها، وليس فقط ىف املدارس النفسية، بل

تكامال، ال تنافسا، أو. والفلسفية، والدينية، رمبا، خنرتقها
 . فخرا وهجاء، يارب يا شيخ

رد(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د
 )العدوان

 صح متامًا؟؟ آلها؟؟ طيب!! ى صح؟يعىن آل النظريات د
 ازاى؟؟

أسهل حل أن يقال لك إا مجيعًا تتكامل، ولكن آًال منها
من زوايا طبيعة اإلنسان، وصحته، ومرضه، يرآز على زاوية

حل. النظريات وتتعدد الزوايا واملناظري فتتعدد. وعالجه
، ولكنه)؟!!أليست آل اجلمل صادقة(سليم طبعًا، وصحيح صادق 

آل املنطوقات"\(وراء هذه اجلملة املطرقعة  يكشف ما ال
 :إبرازه مما أريد قوله أو") \صادقة

 :حييى.د

طبعا تعرف أنىن أخشى امليوعة والسماح الرخو، من يضمن
لنا عدم اخللط بني حرآية التكامل وزخم اجلدل وبني التوفيق

 أو حىت التلفيق؟ 

رد(الجنليزية النظريات النفسية ا: حممد حييى الرخاوى. د
 )العدوان

حكاية ىف عامل ممكن، أو ىف(إذا آانت آل املنطوقات صادقة 
فما لزوم) إال حتصيل حاصل -بالنسبة ىل–عامل املمكن، ليسـت 

:آما يسميه النفرى(الضرورة  لست ضد النطق النطق أصًال؟؟
 ، ولكن عندما)أصمت ىل الصامت منك ينطق الناطق ضرورة

ذا الشكل، وتكون مجيعها صادقة؛ فال بدتتعدد النظريات هب
أن يتجاوزها، أن يستوعبها، ملستوى الضرورة أن يتخطاها،

 مجيعًا، فهل حاولت إحدى النظريات أن تستوعب صدق مجيع
قلىب مع الطبيب أو املعاجل الذى يقرأ آل النظريات األخرى؟
أو خيرتق أو) إن آان يريد أن خيتار(خيتار  هذا وال يعرف آيف
هل يتم االلتفات). األمانة إن آان يصر على(يكامل مستوعبًا 

لألصغر )الذى يعرف آل هذه النظريات(هلذا عندما يدرس األآرب 
؟ هل تتم)طريق" \ال"\الذى ينتظر من األآرب أن يدله على (

حينما تعرض آل هذه النظريات، بعيدًا عن مناقشة مثل هذا
أتصوره سهًال، وإن الذى ال احلل احلل السهل التلفيقى إياه؟

ال تعلو) النظريات(آان األآثر بداهة، هو أن املنطوقات 
 ،(MAN) "\اإلنسان"\أبدًا على ما تنظر عنه، عما تنطق عنه (

 :حييى.د

،"النظرية ال تعلو أبدا على ما ُتنظر عنه: "حلوة هذه
 ! طبعا، اهللا نور

 )رد العدوان(الجنليزية النظريات النفسية ا: حممد حييى الرخاوى. د
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إال أقل القليل عنه، وأنه أا مل تدرك -ضمنًا–هذا يعىن 
بأن هو األوىل) أى اإلنسان، أى املريض ىف جمال اهتمامكم هذا(

أى(يكون مصدر التعلم، حىت ولو مل يوضع حاله ىف منطوق صادق 
 ). غري ضرورى

 :حييى.د

 ؟!!اسده  أفتحه وال: أعمل ماذا؟ دلوىن، ربنا خيليكم

رد(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د
 )العدوان

مث طريق إلبراز هذا اإلشكال وحنن ندرس؟ هل مثة وظيفة هل
.يهتم باللغة بشكل خاص؟ ال أعرف هلذا اإلبراز لغريى ممن ال

النظرية معىن"\ولكنىن أعرف أن األمني ال بد أن يتساءل عن 
أعلم. يقرأ آل هذه االستبصارات الرائعةوهو " \ولزومها

علم هذا؟"\الذى حاولتم صياغته ىف يومية  (أيضًا أن منهجكم
يعلى شأن املمارسة على )وىف رأىي مل تنجحوا متامًا" \أم ماذا؟

 حتديدًا،–لعلها   شأن التنظري، فلماذا آل هذه الكتابة؟
 الولكنىن .إجهاض لغرور الكتابة، أى التنظري: -وبامتياز

 .هناك آتابة ضرورية ممكنة، والزمة أوافق متامًا، فما زالت

 :حييى.د

هذا هو بعض ما حريىن جدا، ولعل هذا هو بعض ما قصده
ال تكتب ما ينبغى أن ندرآه"صديقك آرمي شوقى وهو يقول ىل 

، ولعل هذا آذلك هو ما حاولت التحذير منه"من املمارسة
)يومية لغة اجلنس، واجلنس آلغة(وأنا أآتب عن لغة اجلنس، 

وبرغم التحذير الصريح جدا فإنىن مل أآتب هبذه الرموز
األلفاظ إال اضطرارا، ومازلت أن على من يريد أن يدرك ما

–صلىن آالم أعىن، أن ينسى ما آتبُت تصنيفا، برغم ذلك فقد و
..أنىن هكذا أجعل اجلنس مغرتبا، –باأللفاظ، وهل يوجد غريها 

هل عندهم حق؟ ماذا أفعل حىت أقنعهم؟ باملمارسة؟ أنا
 أم ماذا؟!! أمزح

# # # # 

- 3-25االبداع التواصلي واالبداع اخلالقي : آرمي شوقى. د
2008 

حضرتك بتكتب آالم يتحس...حييي الكالم صعب اوي يا دآتور
حرآة أآنك بتوصف...يتعاش و لكن مينفعش يتحط علي الورق و

اعتقد ان األسهل إن الناس تشوفها بدل ما..السمك يف البحر
جدول..آل سطر يف املقال عاوز صفحة تشرحه...تقرا عنها

الفرق بني االبداع الفائق والبديل اآثر من رائع وهارجعله
تتحس وتتعاشاآرر تاني ان املعلومات دي ....آتري بعد آدا

والكالم فيها يعطل زي ما حضرتك واحيانا قراءهتا
حبرآته النه مينفعش آخد فيلم من علي الشاشة...علمتنا

  .......والوانه وحيويته واحطه علي ورق بشكل جامد
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 :حييى.د

ىف االمتحان بالسالمة، ماذا" ينتعك"يعىن يا آرمي، وربنا 
 ؟"ذاق عرف"أفعل؟ أآتب أم اقول من 

واللى!! (عاليه" حممد ابىن"رتم ما وصلك وأحيلك إىل أح 
 )جى أآرت

 : آرمي شوقى. د  

تعرتف وحترتم باآرر انه بيعجبين يف مدرستك قدرتك علي انك
مش اللى املفروض حيصل حسب العرف, وتشتغل يف اللي موجود جبد

حضرتك بتحرتم عجز اإلنسان وضعفه..والتقاليد واألديان
  التسامي واالعالء والكالم دا لوحده ...زوغباوته ودا ممتا

يا تري: باملناسبة...  مش حيمنع نشوب حرب عاملية ثالثة
 خالقي وال تواصلي وال مزيج بني...تصنف إبداعك ازاي   حضرتك

 هذا وذاك؟؟؟؟؟؟؟؟ شكرا لك

 :حييى.د

يا آرمي اهللا خيليك، اإلبداع ال يصنف ال إىل خالقى وال إىل
 أخطأت خطأ جسيما، اآلن اتضح ىل اعرتاضتواصلى، يبدو أنىن

حممد وآخرين أآثر فأآثر، املسألة أنه آل إبداع فيه هذا
وذاك بدرجات متفاوته ومتداخلة، مث هل أنت تعرف شيئا

 آافيا عن إبداعى حىت تسألىن هذا السؤال؟ 

تصور يا آرمي أنىن ال أعترب إنتاجى إبداعا إال إذا فاجأىن،
غما عىن، فكيف مع ذلك أجرؤ أن أمسيه حىتهو الذى يفاجئىن ر

يا شيخ صنفه!! إبداعا ناهيك عن تصنيفه تواصلى أو خالقى،
أنت آما تشاء أو أقول لك، ال داعى ألى من ذلك اللى خيليك

 . حىت التعمل ىف مثلما عملُت أنا ىف غريى، يارب يساحموىن 

# # # # 

 خلالقى االبداع التواصلى واالبداع ا: أسامة عرفة. د

من العدوان و االبداع االبداع النابع: الفكرة مدهشة
 ما وصلين منها ليس العدوان مقابل اجلنس بل النابع من اجلنس

عودة للمقالة ..تأجج احلرآة مقابل الروقان و الرتييحة
  : األوىل

تعليقي عن املقالة األوىل أحملت إىل حمور البقاء يف عالقته يف
نفردا يف العدوان ومعية البقاء يف اجلنس وم البقاء( بالعدوان

أن أضيف ملمحا رابعا يف أريد اليوم) نوعية البقاء يف االبداع
 اجتاه نكوصي أقصد العدوان على الذات أي االنتحار و آأني أرى

–اجلنس  - القتل - االنتحار   :جتليات العدوان يف هذه الرباعية
ار و االبداعنفسي أمام طيف قطبيه االنتح االبداع، فأجد

هذين القطبني ما وأتساءل ما الذي حيمي املبدع يف حرآته بني
أمان أو رمبا االبداع التواصلي صمام ..الذي حيميه من االنتحار

 اللي يروح ما"دفاع يغين عن تأجج حرآة املبدع أال يروح يف سكة 
 موالنا لك آل الشكر يا .ربنا يسرت "يرجعش
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 :حييى.د

أسامة، مع احرتامى إلنارتك، وميكن أنليس هكذا متاما يا 
تراجع نقد حممد للفكرة األساسية، أو ملا أوحى به ظاهر

 .التصنيف، وبعض ردى عليه

لعل األمثلة" روقانا وال ترحيه"التواصل يا أسامة ليس 
التقريبية الىت عرضُتها ىف هذا املقال خدعتك، وهذا ما نبهىن

 .حممد إليه، فرتاجعت

يات االبداع فليس عندى اعرتاض عليها إالأما رباعية جتل
فيما يتعلق باجلنس، من حيث املبدأ أفكارك تدفعنا أآثر إىل
النظر ىف آيفية استيعاب العدوان مادام االحتماالن اآلخران

 مها القتل واالنتحار

أما أن يكون اجلنس هو أحد جتليات العدوان فكال وألف مرة
 يا شاذا، آال، إال إن آنت تقصد جنسا تدمري

اجلنس له دوره االبداعى املستقل الرائع، وهو حني يتكامل
 .مع العدوان االبداعى، يصبحان بعثا آخر جدا يا أخى

  العدوان واإلبداع: أسامة عرفة. د

القول الثقيل الذي سيحتاج أن يقرأ هذا العمل من باب
غريزة اجلنس هي تطور أليست : ما بني العدوان و اجلنس مرارا

 أرقى يستوعب غريزة العدوان يف والف أعلى

 :حييى.د

   ال طبعا،! عندك ... ال..ال

  قد تكون الغريزة اجلنسية على مسار تطور األحياء الحقة
باشرة، آيف يا أخىللعدوان، لكنها التستوعبه هكذا هبذه امل

 تكون آذلك؟ 

 العدوان واإلبداع : أسامة عرفة. د

يف اجتاه اآلخر وحتتوي آالعدوان حرآة) غريزة اجلنس(هي   
 اخرتاق والتهام وحتقق غائية العدوان يف البقاء، بل يف

فيصبح اجلنس االمتداد، وهى هتذب آليته من القتل إىل التكاثر
ابداعا إذ حيدد معية البقاء يفهو والف أعلى للعدوان وأآثر 

اجتاه غائية مقابل فرديته ويأتي اإلبداع فيه ايضا يف
 العدوان ولكن يف والف أرقى ال حيدد فقط البقاء بل نوعية

 البقاء، عذرا على التعجل يف املداخلة

 :حييى.د

اآلن أتصاحل معك قليال، حني تقول يأتى اإلبداع ىف اجتاه
ن أرجو أن تراجع الفقرة األوىل،اخل، لك..غائية العدوان 

وأيضا احلوارات) النشرات املتتالية(ورمبا املقاالت األخرى 
اليوم، وسوف نلتقى بأن يكون بيننا ما هو أفضل مما بدأ آل

 .منا به
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 . ياه يا أسامة، احلكاية اتسعت، الظاهر

# # # # 

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

آاألمواج املتتالية حينا،  هذا الفرض يثري الفكر وجيعله
أن أجد فكرى ىف) بشدة(واملتالطمة أحيانا اخرى، وأنا أحب 

األمر أن ينتج عن هذا التالطم تساؤالت واجلميل ىف. هذه احلالة
التاىل أو ىف الفكرة جابة هلا ىف السطرال تكاد تولد حىت جتد إ

 أآاد ال  ...التالية، لينتج عنها هى األخرى تساؤالت جديدة
 .شكرا لك يا سيدى. استطيع االنتظار حىت يوم األحد

 :حييى.د

أرجو يا أميمة أن تكوىن قد تتبعت هذه املسألة ليس فقط
يوم األحد، ولكن أيضا فيما أثارت من حوارات أنا شخصيا

يثري الفكر"تفدت منها، وأشكر اجلميع عليها، أما حكاية اس
فلعل هذا ما أعنيه بتحريك الوعى وهو" واألمواج املتالطمة

اإلنسان(اهلدف من هذه النشرة، وهو آان اهلدف من الة 
ويبدو أنه اهلدف من اإلبداع عموما، مث لعله مربر) والتطور

 وجودى شخصيا، 

 !على اهللا

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

 :العدوان و اإلبداع: أوال

املصاحبة لغريزة ما، هلا مسات هذه الغريزة هل الطاقة
باختالف الغرائز، أم حبيث ىف النهاية تتعدد الطاقات و ختتلف

 ان الطاقة ما هى إال الوقود الالزم للغريزة لدفعها لألداء
 فقط ال غري؟  بكفاءة

 :حييى

امل مع الغرائز باعتبارها طاقةبصراحة أنا مل أعد أتع
"الوقود"تدفع شيئا غريها، وهلذا أحتفظ على استعمال آلمة 

هنا، وأظن أنىن أظهرت ذلك ىف احدى النشرات السابقة أو
احلوارات السابقة، رمبا ىف ذلك ردى على حممد وهو ينبهىن إىل

 اخل ..حكاية انفصال الطاقة عن غايتها 

 اإلبداعالعدوان و: أميمة رفعت. د

إذا آانت هذه الطاقة بإمكاا اإلنتقال من غريزة ألخرى 
حسب) آما أو آيفا(من شعور آلخر فهل تتغري طبيعتها  أو

إذا آان هلا طبيعة خاصة الغريزة اجلديدة املصاحبة هلا؟ و
فهل تغري أو تعدل من طبيعة الغريزة األخرى الىت تنتقل

؟ إليها
ية إىل اإلبداع إىل الوالفهل إنتقال الغريزة من البدائ

 ىف الطاقة أآثر فاآثر؟ األعلى حيتاج إىل تزايد
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:حييى.د

مرة أخرى أذآرك برأىي أا برامج منطبعة قابلة للتوليف
والتطور إىل أعلى فأعلى، وليست طاقة دافعةأو وقودا فقط،

وليس بالضرورة Releaser وآل برنامج حيتاج إىل اطالق ومطلق 
تدفع غريها، لكنىن احيلك أيضا إىل مايؤيد آالمك، طاقة منفصلة

أعىن توجه آالمك، برغم أنىن جتاوزته بعد أن استشهدت به، وهو
"الطاقة اخلاصة الفعالة"بعض أعمال لوزنز، وتبنربجن عن 

Acton Specific Energy إزاحة النشاط"الفعالة، و"
 Displacement of Activity لوقد تناولته بإجياز ىف أص

 . على ما أذآر )1980االنسان والتطور ابريل سنة (األطروحة 

 املواجهة املواآبة املسئولية: أميمة رفعت. د

حوار الصم أو"برغم من أنه يبدو غريبا أن نعترب 
اليت ذآرها الدآتور حييى الرخاوى ىف مقالته" الطرشان

وسيلة) املواجهة ، املواآبة، املسئولية -العالج النفسي(
تواصل مع املريض ىف العالج النفسى، إال أنين أوافق متاما على

وموافقيت ليست نابعة فقط من. ل آلمة جاءت ىف املقالآ
 : اقتناع منطقي، بل أيضا من ممارسة عملية إآلينيكية

حتضر جلسات العالج اجلمعي منذ ثالثة) سنة50(لدى مريضة  "
أشهر، وينطبق عليها متاما صفة حوار الصم، فمهما آان

، أو ختصالسؤال أو احلديث املدار ال ترد إال بقصة صغرية ختصها
هبا أشخاص بعينهم و تستخدم آلمات بعينها ىف التعبري، وبنربة

 ..." صوت ال تتغري لتنتهي ببكاء قصري أشبه بالنهنهة

شهران آامالن مل خترج فيه املريضة عن هذا السيناريو و
و مع. آأا ال ترى أحدا و ال تسمع أحدا وال تشعر بشيء آخر

.صرب، و قد حذا حذوى اآلخرونمعها ب "احلوار"ذلك استمريت ىف 
ما و إذا مبريضيت وذات يوم آانت تطرح مريضة أخرى مشكلة 
ويبدو أا سعدت. األوىل ترد عليها، بل و تبدى رأيا أيضا

فظلت تردد هذا الرأي حبماسة غريبة بالتغري الذي طرأ  
ما زالت املريضة تذآر قصتها األوىل، و لكن  .عليها

  .إطار حوار الصم أيضا   الثانية، ىفبالتبادل مع قصتها 

أعترب ما حدث هلا هو تغري آبري، فبعد أن آانت ثابتة متجمدة
وهى تتحرك اآلن بني) ب(حترآت إىل النقطة )أ(عند النقطة

مل حيدث هذا. بل و خرجت قليال خارج ذاهتا لرتى اآلخر. النقطتني
دىفء الذىأحدثه ال. التغيري حمتوى احلوار، بل جمرد وجود حوار

شعرت به خالل اجللسات، أحدثه األمان الذي وصل إليها عرب قبول
بل و أحدثه استمرار وجود حوار ما مع شخص ما و. اآلخرين هلا

ما زلت أحلم بتغري و تقدم آخر معها، واالنتقال. التعود عليه
  ...من مرحلة حوار الصم إىل حوار من نوع آخر

 :حييى.د

ود لتناول هذا املوضوع بالذاتأميمة أن أع.أعدك يا د
 قريبا حيث عندى حالة تكلمت بعد سنة إال شهرا ىف جمموعة 
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)2008(، مث ها هى معى اآلن )منذ أربع سنوات(عالجية قدمية
حيث دخلت جمموعة جديدة بعد مرور سنوات من اخلربة القدمية،
وهو شاب بلغ العشرين اآلن ويواصل حضور اموعة منذ ستة

هو ال يتكلم أثناء اموعة وال حرفا واحدا وبالذاتأشهر، و
وأنا موجود، لكنه يتكلم خارج اموعة مع زمالئه وزمالئى
األصغر، وحالته شديدة الداللة واإلحياءات أعتقد أا حتتاج

 .لشرح تطوراهتا آتابا بأآمله

 : نقطة أخرى شديدة األمهية البد من االشارة إليها

 أميمة لس مرادفا أبدا للصمت .يا د" حوار الصم"

الصمت آالم أعمق وأقوى من حوار آثري من حسىن السمع،
 طلقى اللسان

حوار الصم هو آالم ال يؤدى وظيفة الكالم أما الصمت فهو
 !!آالم دون آالم

ألحالم مستغامنى، وهى" فوضى احلواس"أنا أقرأ اآلن رواية 
 ) ت متأآدالس(رواية جيدة، لعلها تفوق ذاآرة اجلسد، 

الكالم(وقد عددت فيها أآثر من عشرين نوعا من الصمت 
 )الرائع

 . وقد أعود إىل آل ذلك ىف عمل نقدى مستقل

# # # # 

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

ما يصلين من هذا العلم وما جيعله مفهوما عن اي آتاب 
يقوم بتناول االنسان آامال وليس جمزًأ، ولذلك علمي، هو انْْه

ليس اقرب ايل الفن تكون اللغة نفسها مفهومة، والعلم هنا
فقط بل انه من سهولة لغته ووضوحها وارتباطها باللحم احلي

 آدميني تبدو وآأا مقال اجتماعي للبين

 :حييى.د

هذا طيب ومطمئن يا يوسف، ىل اآلن بالذات، وخاصة وأنا ال
ا أآتب، ترىألقى إال االحتجاج على للصعوبة والغموض ىف آل م

 ما رأيهم؟ 

 41حلم : يوسف عزب. أ

وصلين هنا ان الشقة هي املأوي وهي": ما ينقصه الصرب هو"
اي بر سريسي عليه ومل يعد الرب بالنسبة للبحر هو يف حرية ايل

ومل جيد وعليه اخلروج منه الي سبب  دمي يسعهالرب او املأوي الق
أن حيصل علي مأوي جديد هي  بعد مأوي جديد واحتماالت

قد) االمثان اليت دفعتها زميالته( مثنها  باسعار اليستطيع دفع
جاء منه ولكنه اآتشف يبدواالمل يف الرب واملأوي القدمي الذي

 يتوقع انه مل يصبح قدميا آما آان
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 :حييى.د

ا قلت يا يوسف، لكنىن مازلت عند رأىي، ومازال هذالك م
 احللم بالنسبة ىل فاترا نسبيا، 

 . شكرا، ودعنا خنتلف لصاحل النص

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

يعد هل انكار الغريزة يف االنسان: لدي تساؤل بسيط
انكارا لفكرة التطور آاملة؟، أم ان مدعي ذلك من العلماء

ويقولون ذلك حماولة من الفكاك من يث املبدأيقروا من ح
 ؟..أسرها

 :حييى.د

ينكروا أو يتنكرون: "أظن أن تعبريى ىف البداية آان
وآنت أشري إىل غريزة العدوان أآثر، فال أحد يستطيع أو" هلا

جيرؤ أن ينكر غريزة اجلنس قد أعطيت آل هذه املساحة بشكل
وغريه مث ىف إعالئها حتت اسممباشر مث بشكل غري مباشر ىف الزواج 

- من حيث املبدأ –التسامى، أآرر رأىي أن إنكار الغرائز 
يؤدى إىل مسار منحرف للطبيعة البشرية، والتسامى عنها
يؤدى إىل مسار وديع متحضر، لكنه يوقف حرآية استيعاهبا ىف

 ) . ميكنك مراجعة آل ذلك ىف آل ذلك(آل أرقى هبا فعال 

 عدوان واإلبداعال: يوسف عزب. أ

العدوان ان العدوان يعترب جزءًا ذآرمت سيادتكم يف وظائف
تطويرها وعن متضمنا يف آل الوسائل املسئولة عن احلياة بل

 .بديهية آذلك، وآيف اصبحت، مسلمة

 :حييى.د

ال أظن أنىن أعىن مسلمة بديهية حتديدا، وأرى أنىن أحتاج
عدك أن أنتهز الفرصةمساحة آبرية لتقدمي تفاصيل ما أعىن، وأ

 املناسبة لشرح ذلك ىف حينه، لعل األمور تتضح ىل أآثر،

# # # # 

 حوار بريد اجلمعة: رامى عادل. أ

  النمو  حدود  جتاوز  من  اخلوف  عن  لكالمكم  بالنسبه
 التخليقي املتمادي  باالميان  وعالقته, حلاليها  الوجود/

ان  اخلطر  من  اليس..للذات   الكون  باقتحام  وارتباطه
 بالسرمديات ونكتفي   فنسبح  ,هكذا  احليوزات  تتشابك

 . .فكر آونيه   بالفعل اهلامد دومنا انتفاضات

 :حييى.د

بصراحة يا رامى أنا لست أدرى من أين أتيت هبذا احلدس
الذى سوف أعود إليه تفصيال ىف آتاىب عن الغرائز، وبالذات

 عن غريزة أمسيتها الغريزة االيقاعية التوازنية املمتدة، 
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انتفاضات فكر"أفسر هبا مثل هذا النزوع إىل ما امسيته أنت 
أنا أخاف يا رامى حىت اآلن من فتح هذا امللف ىف" آونية

منا اللغة املناسبة ىفالوقت احلاضر، وأدعو اهللا تعاىل أن يله
 .الطريق إليه 

 مدارس ومدارس: رامى عادل. أ

  انك  حمسسين  اليوم انت  العابره  قراءتي   خالل  من
 من  مش  وانه  .النفسي الطب  سر مهنة  علي  اطلعتنا

  االطباء  وان  ده  الكالم  ك تنشرحقك لوحد
  اتشردوا  اتكشف وام  منهجهم  ان  هيتنرفزوا النفسيني

  علي بقت  النفسي  الطب  سرية  وان  .بتاعك   املوقع  يف
  سالم  ...او  حيا  عايزينك  الدآاتره  وان  .لسان  آل
 .عم  يا

 :حييى.د

 شكرا. يا رجل، وال يهمك

 وبعد 

 . ل أن ينهى انتهى احلوار قب

ويبدو أنه البد أن يكون له امتداد ىف أحد أيام األسبوع
 القادم وليست بالضرورة غدا، 

 !!لست أدرى 
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