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 وقفة
 ثورة ضرورية

 مل تعد املسألة اختيارا 

مضطر أنا أن أعرتف أنىن أضع للخربة املباشرة الىت يتيحها
قيمة أآثر مما تستحق، أو على األقل -رفةآمصدر للمع -ختصصى

 . أآثر مما شاع عنه 

أميمة. راجع بعض حالة د(يواجهنا املريض الفصامى مثال، 
باقتحام حتطيمى للغة، وعلينا أن نصرب )يوم األحد املاضى مثال

 لى استعماالته حىت نتواصل معه ونتعلم منه ع

على اجلانب اآلخر يواجهنا الشعر األحدث فاألحدث بإعادة
تشكيل اللغة إذ يقوم بتفكيكها حىت خشية التناثر، لكنه

"صورة"على احتواء وحداهتا ىف  -ليكون شعرا –البد أن يقدر 
 .دجديدة ليست جمرد جتاوز لأللفاظ الىت تنشطت بالسياق اجلدي

 هكذا؟  2008ماذا نفعل باهللا عليكم وحنن نتاول ظاهرة الوجدان سنة  

- 11-14يومية (رجعت إىل ما نزل ىف النشرة هبذا الشأن 
ماهية الوجدان وتطوره(،")ماهية الوجدان وتطوره" 2007

2007-11-17يومية (، )اإلنسان والتطور 1984عدد إبريل 
عن0720-11-18يومية (، ")آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟"

،)جتارب حتريك الوجدان  2008-6-3يومية ( ،)الوجدان واحلزن
مسئولية"هذا فضال عن أصل القضية وهو موجود ىف املوقع باسم 

  ،"الرتمجة بني تسطيح الوعى واختزال املعرفة

وأيضا باإلضافة إىل آل النشرات الىت نزلت عن احلب
 :والكراهية ونعيد اإلشارة إليها آما يلى

رقم النشرة التاريخ عنوان النشرة

-05-21 لعبة الكراهية 08 264 

االستجابات على لعبة الكراهية
 "آل مشارٍك على حدة"
 بدون تعليق 

27-05- 08 270 
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قراءة ىف قيمة الكراهية من خالل
 :االستجابات

 لعبة بلعبة 
 )ليس حتليًال أو تفسريًا(

28-05- 08 271 

جتارب حتريك الوجدان إلعادة
  نظرال

مقدمة للرد على حوارات لعبة
 الكراهية

03-06- 08 277 

 )1(تكرهآيف:وتعلم
البحث عن تفعيل الكراهية ىف

 العالج اجلمعى
10-06- 08 284 

 )2(تكره    آيف :  وتعلم  
08 -06-11 .."ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر" 285 

 الفروض األساسية
جوهر: "االفرتاضات األساسية حول

 "الكراهية
17-06- 08 291 

:نصوص جديدة عن احلب والكره
 إستجابات

18-06- 08 292 

 ملف احلب والكره
وننكر..!! حنن خناف من احلب،

 إذن ماذا؟!! الكراهية
01-07- 08 305 

 والعواطف ملف احلب والكره
إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات

 )2من  1( 
08-07- 08 312 

 ملف احلب والكره والعواطف 
إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات

 )2من  2(
09-07- 08 313 

 ملف احلب والكره :عودة إىل
 :هل مثَّ وجدان جديد يتخلق

 "ألعاب احلب" 
15-07- 08 319 

 ملف احلب والكره :عودة إىل
 : هل مثَّ وجدان جديد يتخلق

 " الفرض"
16-07- 08 320 

  ملف احلب والكره     
 )2من 1(تراجع أم مراجعة؟

  " الكراهية"و  "الكره"عن  
 !!خربة شخصية حديثة

22-07- 08 326 

  ملف احلب والكره     
)2من  2(عن إعادة النظر ىف احلب 

 خربة شخصية حديثة
23-07- 08 327 
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من خالل آل ذلك، وجدت أن االستمرار ىف مناقشة قضية احلب
والكره دون الرجوع ولو إىل هذه اليوميات السابقة قد
يعرضنا إىل تكرار غري مقصود، وأيضا ميكن أن يقلل من فرص

 .الرتبيط األدق

 وقفة

صح من خالهلا الزوارمن هنا جاءت هذه الوقفة لكى نن
بالرجوع إىل األسئلة املطروحة - وآلهم آذلك –األصدقاء اجلادين 

والقضايا املفتوحة، والىت مل تنل حقها ىف املناقشة أو
خذ مثال. التساؤل  التعقيبات أو االستجابات أو التساؤل على 

أنا ال أنكر أنه قد وصلىن ىف. تساؤال 25وهبا  2008- 7- 8نشرة 
بريد اجلمعة بعض االستجابات اجلادة واملفيدة واملبدعة أحيانا،

 .لكنها غري آافية لتحفيز االستمرار، ومع ذلك سوف نستمر

خذ اإلشارة إىل املوقف من املعاجم حني أشرت أنىن ىف عام
املعاجم العربية –آبداية  –رة املعاجم قمت باستشا 1974

 أوال مث األجنليزية وإذا ىب أفاجأ مبا أثناىن عن اإلآمال، 

  العامية والفصحى؟: هل مها لغتان

فوجئت أخريا آما فوجئ غريى أثناء القيام باأللعاب
الكاشفة أن الرتمجة من العامية إىل الفصحى هو أمر يفقد

داخلنا لتسرقنا إىل حيث مل اللعبة حرآيتها الىت تغوص إىل
 . نكن نعرف، أو إىل حيث مل نكن نعتقد أننا هكذا

حني قدمت ىف ساقية الصاوى ندوة شعرية منذ سنوات، ألقيت
شعرا -فيها بعض أشعارى ومنها اعتذارى للفصحى أعلنت 

ضرهتا"حىت لو " أن الفصحى ستظل حبيبىت  -بالعامية املصرية
ضر هذه الندوة الصديق سعد هجرسآان حي" غازية بتدق صاجات

الذى التقط إقرارى بأن العالقة بني العامية والفصحى حتتاج
 :إىل ترمجة مثل أى لغة خمتلفة، مستشهدا بقوىل

 أصل احلدودتة املرادى آان آلها حس

 واحلس طلع ىل بالعامى بالبلدى احلو

 والقلم استعجْل

 ماحلقش يرتجْم، لتفوُتْه أيها

 أو فتفوته حّسمهسة أو ملسة 

لقد آشَفت بذلك!! ، يا خرب"الندوة"بعد " سعد"قال ىل 
حقيقة خطرية وهى أننا نرتجم أحاسيسنا حني نتكلم أو نعرب

 .عنها بالفصحى

أعيد قراءة هذا املقتطع فأآتشف أنىن منذ آتابىت له سنة
آنت أشعر أن االستعجال الذى) قبل نشره بسنوات( 1974

 االستجابة للعبات هذه األيام هو الذىأطالب به املشارآني ىف
وإال فسوف تفوتنا" الوجدان األصل= احلس التلقائى "خيرج 

 ".فتفوتة حس"أيها مهسه، أو ملسة، أو 

  
 ياوـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2548



 30I07I2008א – אא

أن -مث إنه حدث بعد ذلك مع بداية تقدمنا باأللعاب 
وحاولنا) أيضا(مجال الرتآى آتابة األلعاب بالفصحى . اقرتح د

أننا، مع استعمالناذلك فعال، ومن خالل هذه احملاولة وجدنا 
الفصحى إمنا حنيل مشاعرنا إىل جوهر آخر قد ال يتطابق أبدا
على نفس املشاعر إذا ما استعمالنا العامية ىف نفس

مجال.بدا ىل ذلك صحيحا حىت وأنا أقرأ إستجابه د(اللعبة
بالعامية التونسية فكان إيقاعها يصلىن مجيال عميقا قبل أن

حممد حييى الرخاوى. أشار أيضا د ، هكذا)يرتمجه إىل الفصحى
وآخرين ىف تعليق له، أظن أننا أحملنا إليه ىف بريد اجلمعة

 . وآخرين

تعالْوا نقرأ رباعيات جاهني، أو تعالوا نقرأ األبنودى
آله وحناول أن نرتجم أى قصيدة من قصائده عّبر عنها

بورسعيد(بالعامية الصعيدية القناوية إىل عامية وجه حبرى 
أن اللغة ملتحمة بالوجدان بشكل مل خيطر، وسوف نعرف )مثال

، وأن ترمجة الوجدان من خالل مقابلة ألفاظة ببعضهاعلى بال
 .هى استحالة عملية بشكل أو بآخر

 ترمجة العواطف من وإىل لغة أجنبية

إذا آان هذا هو احلال ىف الرتمجة من العامية إىل العربية
قمنا بالرتمجة من أو إىل لغةوبالعكس، فكيف يكون األمر إذا 

 أجنبية؟ 

مسئولية الرتمجة بني تسطيح الوعى واختزال"ىف أطروحة باآرة 
عرضت خماوىف على تشكيل وعينا مبا يتعلق بالوجدان ،"املعرفة

رت إىل آيف أن أى واحد منا حني يتأثر باألطباءخاصة، أش
النفسيني ولغتهم األجنبية ذات الرطان األحدث، ويصف حالته وهو

أنا"فهو قد يعرب عن مشاعر أخرى غري قوله " أنا مكتئب"يقول 
إخل مث عدت فأوجزت هذه القضية ىف هذه".. مهموم"أو " حزين

  ".2007- 11- 18عن الوجدان واحلزن "بعنوان النشرة 

 سارتر وترمجة نظريته

مث إنىن وأنا أحاول اإلعداد ملرحلة التنظري ألناقش
التعقيبات واالستجابات الىت وردتنا حول احلب والكره، بدأت

سامى. د"ترمجة  نظرية ىف االنفعاالت"بإعادة قراءة سارتر 
، وقد فوجئت")وهو حملل نفسى ممتاز ومرتجم رائع" (حممود على

طول الوقت، ومل أفهم ماذا يعىن" شعور"باملرتجم يستعمل آلمة 
استنتاجا مىن بعد أن(بذلك حىت مننتصف الكتاب، وإذا به 

!!يا خرب –) غالبا(، "الوعى"يعىن ) قطعت آل هذا الشوط،
طة، وقد التمست له العذر طبعا حنيآيف هذا، هبذه البسا

ومل 1965مث تاريخ الرتمجة  1939راجعت تاريخ نظرية سارتر 
أحاول أن أحكم عليه وأنا مازلت حمتارًا حىت اآلن ىف حتديد
ماهية الوعى، بعد آل ما أضيف إىل مفهومه وما أحاط

"الشعور"اآتشفت ما يعنيه املؤلف بكلمة ) 2008(بطبيعته 
مبعىن عكس هذا الشعور" الالشعور"تعماله لكلمه حني تكرر اس

الذى يعينه، وهكذا وصلت إىل فك شفرة ترمجة سامى على، الىت
 .جعلتىن أبعد أآثر فأآثر عن نظرية سارتر
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 :الوجدان/العقل/الوعى

اآلن، وحنن نتناول قضية الوجدان من جديد ونستعمل آلمة
نتكلم عن مستويات الوعى  مبعىن العقل اآلخر، أو" الوعى"

د مستويات الوجدان، أو حني نشري إىل وعى النوم ووعىوتعد
اليقظة ووعى احللم باعتبارها مستويات اإليقاع احليوى، أو

عن أنواع العقول، وهو يعىن" دانييل دينيت"حني يتكلم 
الربامج اهلريارآية الغائية على سلم التطور، وهى الىت تقابل

حوال جند أننا ىفاهلادف، ىف آل تلك األ" الوعى اخلاص البقائى"
 .موقف حيذرنا آل التحذير من االستسالم ألى ترمجة دون متحيص 

ارتباط عاطفة ما بوعيها بلفظها العامى بتارخيها
املعجمى باملقابل بالفصحى هى أمور أساسية ىف تناولنا ألى

ناهيك عن الرتادف املستحيل بني آلمات مثل وجدان وعاطفة،
"االنفعال"و" العاطفة"و" حاسيساأل"و" املشاعر"و" العواطف"
 ".الوجدان"و

آيف باهللا عليكم نتناقش معا إذن واملسألة أصبحت بكل هذا
التشتت والتداخل والغموض؟ خاصة وأن املعاجم قد متثل عبئا
آخر، وليس وسيلة توضيح، آما أن بعض االستشهادات بتفسريات

- ة طبعاالتنزيل املقدس قد متثل وصاية فوقية أخرى غري مقصود
 .على حرآية اجلدل الذى حنن بصدده

 سجن املعاجم واحرتام املقدس

ال غىن عن املعاجم، والبد من احرتام املقدس، إال أنه ال
املعاجم وصية على حرآية اللغة، وال املقدس متتد قداسته خارج

 سياقه، وهو يستعمل لفظًا بذاته ىف سياق بذاته، 

 .نتباه إليهاهذه قضية مبدئية أخرى البد من اال

املعاجم ليست إال إثبات ما اتفق عليه ىف مرحلة تارخيية
ماضية فهى، ليست اية املطاف وال ينبغى أن متثل سقفًا ميثل

 .وصاية السلطة، أية سلطة

آيف  –آمثال  –وقد اخرتت معجمني صغريين أحبها جدا، ألبني 
ريأشار آل منهما إىل الكره، ىف حني أنىن تعمدت أال أستش

)لسان العرب، وتاج العروس واحمليط(املعاجم املوسوعية األآرب 
 مع أن هبا مجيعا ما يؤيد توجهى هنا 

**** 

 )الزخمشرى(الكره ىف أساس البالغة 

 ووجه آريه، وقد َآُره َآَراهَة. أمر َآِريُه -ك ر هـ 

تسخَّطه، وفعله على تكُّره وتكاُرٍه، ومتكِّرهَّا: وتكَّره الشىَء
                .اِرهَّاومتك

 احلرب: شهدُت الكريهَة: ومن ااز

**** 
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              )جممع اللغة(الكره ىف الوسيط

فهو. خالف َأَحبَّه: ًآْرهَا وَآَراهة وَآَراهية –الشىء  )َآِرَه(
 .َآِريٌه ومكروه

 .فهو آريه. قبح: َآَراهة وَآَراهية –األمُر واملنظُر  )َآُرَه(

 .ه عليهقهر: على األمر )َأْآَرَهُه(

 .صيََّره آريهًا إليه: إليه األمَر )َآرََّه(

َفَعله: فعل آذا متكارهًا: ويقال. َآِرهه: الشىء )تكاره(
 .وهو ال يريده وال يرضاه

 احلرب أو الشِّدَّة ىف احلرب  )الَكِريهة(

 النازلة -شهدُت الكريهة و :يقال

**** 

 يفعالفنالحظ آيف أن آال املعجمني، خصوصا الزخمشرى، مل...
إال أن استعمال الكلمة، مع إضافة أن الوسيَط زاد أن الكره

 ".خالف احلب"يعرف بعكسه 

ضمنًا –فكيف باهللا عليكم نبدأ باملعاجم وهى نفسها توصى 
      .بالبدء بالتجربة املتحررة من سجن لفظ مغلق –

**** 

 : تكرار حاسم

ستهإن التصاحل على الكره ليس دعوة إىل ممار        ·
 جزئيا منفصال 

إن القول بأن الكره طبيعة بشرية، وأن اإلقرار به   ·
هو أدعى للتعامل معه لينطلق ىف أفضل جتلياته البقائية، مبا
جيعله ال ينفصل عن موضوعية العالقة باآلخر الىت نفرح

 . دون الكره" احلب"بتسميتها 

ما وصلىن هو أن آل ما ورد ىف القرآن الكرمي آان    ·
تعلقا بالكره واالآراه ليس له عالقة مباشرة بالكره األصيل ىفم

طريق التكامل الذى هو جزء ال يتجزأ من الطبيعة البشرية،
 .وإمنا هو يشري إىل الكره املنفصل املباعد النافر القاهر

إن احلب هبذا املعىن ليس ضد الكره، ولكن احلب، منفصال   ·
ا وأسهل مما لو آان ىفعن الكره ميكن أن يكون أآثر تسطيح

 . جدل معه

 وبعد 

فلتكن هذه اليومية دعوة ملراجعة املنهج واللغة وعالقتها
بدراسة الظاهرة الالحق، حىت ال نكتفى بالتوقف عن لفظ ىف
آتاب، أو تعريف ىف معجم، أو تنزيل مقدس له سياقه اخلاص،

 .فيبعدنا عن غايتنا اخلرباتية اليقظة الناقدة
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آمثال، أما عن احلب وفيما سبق تناولنا ظاهرة الكره
-10-7يومية (فاملسألة أآثر أشكاال فننصح مبراجعة نشرات 

اخلوف من احلب 2007-10-8يومية (، ")1"اخلوف من احلب  2007
!!حنن خناف من احلب وننكر الكراهية 2008-7-1يومية (، ")2"

 .)إذن ماذا؟

انتبهت إىل داللة آل ذلك حىت آدت أتراجع عن اإلصرار -
وار ىف قصصى بالفصحى، وبصراحة مل أستطع حىتعلى آتابة احل

أنظر آخر قصة آتبتها من يومني وهى الىت(إال قليال، .. اآلن
ستظهر يوم السبت القادم هنا بعد أن ظهرت ىف تعتعة

 ").فرسكا"الدستور اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   2552


