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مل يعد هناك داع أن أعيد أنىن مل أآن أتصور حني بدأت هذه
 أهنا ستستمر إىل اآلن، ولن2007ول سبتمرب النشرة اليومية أ

أعيد أيضا اإلشارة إىل ما أفادته ىل هذه الورطة الرائعة
شخصيا حني ساعدتىن ىف هذه السن أن اآتشف ما عندى وما ليس

وما آنت أمتىن أن أقوله، وغري ذلك مما... عندى، ما قلته
نآررت حىت أمللت، أما الفضل الذى مل أتوقعه أبدًا فهو أ

 عن طريقاملنتدىتكون هذه النشرة سببا ىف إنشاء هذا 
الشبكة العربية للعلوم النفسية لتقدمي فكرى األحدث عن

 مجال ترك بقوله . ، وهو ما عّبر عنه اإلبن داالنسان والتطور

قراءته اليومية للنص البشرى ىف سوائه واضطرابه"... 
 "من منظور تطورى

م أن تصل خالصة جهدى طوالبأمانة شديدة، أنا مل أآن أحل
 .عمرى إىل من يستطيع أن جيمعها هكذا ىف عشر آلمات

حىت أآون عند حسن ظن هذا االبن الواعى املثابر، وجدت
مع... نفسى ملزما بأن اقدم ما يفسر هذه الكلمات العشرة

 ".املنتدى"بداية افتتاح 

اخرتت أن أفعل ذلك من خالل نظرة لتاريخ تطور هذا
لتزما مبا ثبت مسجال منذ البداية، مع التعريفالفكر، م

باجلمعية الطموح الىت مل ُتعرف إال من خالل جملتها ألسباب أنا
مسئول عنها، وذلك بأن أقتطع مقتطفات دالة من هذه الة

 لتوضيح هذا الفكر التطورى بدًءا من" االنسان والتطور"
دوانتهاء بآخر عد) 1980يناير (افتتاحية أول عدد 

مع االلتزام بنفس الكلمات الىت آتبت) 2000يوليو / ابريل(
بعد حذف بعض التفاصيل والتكرار، ووضع نقط بدالىف حينها، 

منها، وأيضا بعد إضافة بعض الكلمات الشارحة، أو
 . للمتابعة، ووضعها بني قوسني ببنط أسود

 :آل هذا هو حماولة شرح نص ما قاله مجال

 "ى ىف سوائه واضطرابه من منظور تطورىقراءته للنص البشر"...

 ما أمجل لغتنا العربية، وما أروع األمل ىف أن تلحقها 
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ثقافتنا املعاصرة ومن َثمَّ احتمال إسهامنا ىف إضافة ما
 .إىل مسرية إنسان العصر وحضارته

28إن إعادة نشر ما التزمنا به وما أِملنَا فيه منذ 
ألدواتعاما، هو جمرد تذآرة بوضوح اجتاه السهم، مع اختالف ا

 .ورحابة الفرصة، واتساع احملال

 من افتتاحية العدد األول: أوال

 1980عدد يناير 
املصرى   اإلنسان   باسم ،  العليم   احلق   العدل   باسم ... 

 هرمه   قمة على    يقف احلتمى    التطور   باسم ،  العنيد   )والعرىب(
الىت   احلقيقة   باسم ،  احلق سبحانه وتعاىل   لوجه الساعى    اإلنسان 
 قيم   وطغت   الزمن   طال   مهما   حتمية   دورات ىف    نفسها   تفرض 
 باسم ،  األآيد   الغائر   النابض   التطور   بريق واختفى  ،  الزيف 
 صفحات   من   الصفحة   هذه   نفتح ،  بعده   وما   دونه   وما   ذلك   آل 
مث امكانيات ( إمكانياتنا   لنا   مسحت   أن   مبجرد ،  التاريخ 

 .. بفتحها   املتواضعة ) الشبكة العربية للعلوم النفسية
 بعض   يعلن ،  بعدنا يبقى    أثرا   الزمن   جدار على    خنط   أن   آملني 
 املبارآة   البقعة   هذه على    املقيم   العصر   إنسان   حماوالت   معامل 
  . خالقه   آرمه   آما   إنسانا   يكون   أن    اهللا   أرض   من 

.................. 

 الرجل إىل    صوتنا   نوصل   أن   البد   أننا   حنس   )ومازلنا(آنا  
، سواء   حد   على   املتخصص   والزميل ،  املتخصص   غري   واملثقف ،  العادي 
 احتدت الىت    احلضارية   معاناتنا   خالل   من   نعيشه   ما   بعض   نبلغه 
 آيانه   متزق   أزمة ىف    يتعرى   إذ   اإلنسان   جلوهر   مواجهتنا   خالل   من 
 أوعقليا   نفسيا   مرضا تسمى  الىت    األزمة   تلك ،  ترآيبه   وتناثر 
 التطور   مسرية   مضاعفات   مظاهر   من   تكون   أن   تعدو   ال وهى  
  . احلتمية 

ا هذ   عصرنا ىف  " الكلمة  " إليه   وصلت   ما   أحد   على   خيفى   وال
 ترآها   ما   ولكثرة ،  أهلها   غري   ماتداوهلا   لكثرة   امتهان   من 
 ملء هى  األوىل    وظيفتها   أصبحت حىت  ،  قدسية   أو   رعاية   بال   أهلها 
 الورق   بياض   تسويد   أو ،  الهية   أو   مسلية   بأصوات   الفراغ   وقت 
 أآثر   ال   املعاصر   العقل " ديكورات  " احلال   واقع ىف  هى    بأشكال 
: يقول املتحدى    التساؤل   قفز   حني   علينا   هذا خيف    ومل ،  أقل   وال 
 ؟)والنت ( ورقال على    الكلمات   من   مزيد إىل    حاجة ىف    حنن   هل 

.............. 

   : آخر   وبتعبري
 ،  الفعل   وتؤآد   الواقع   تصنع الىت  هى    الكلمة   هل

 للفعل؟؟ وتابعا    للواقع   تسجيال   إال   ليست   أا   أم 

 ذلك ،  صعوبته   رغم الثاىن  الرأى  إىل    منيل  -  ومازلنا  -  آنا  

 عن   العجز   فإن ،  هذا   ومع ،  أوال   العمل   بأن   القائل الرأى  
    ألزمنا   قد ،  )حاًال(الفعال    اإلنتاج   وعن الكاىف،    الفعل 
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الذى   الطريق   ذلك ، )أو مرحليا ( جزئيا   األول   الطريق   باتباع
 االغرتاب   من   مزيد   تسهيل   أو ،  جدوى   بال   احلروف   رص   خطورة   حيمل 
املرحلى   املربر   آان   وقد ،  .. احلق   )آلمة(قول  دعوى    حتت 
 األمل   هو) 2008فاملنتدى (   الة   هذه   إصدار على    إلقدامنا 
 املسرية   نور هى    الشريفة   القادرة   الكلمة   أن   القائل 
 ال   تارخيية   أمانة   هو  )النت ( الورق على    وضعها   وأن ،   البشرية 
 أن   نستطع   مل   إذا   فكرا   حتمل   ألهنا   ذلك ،  هلا التصدى    من   مهرب 
 بعدنا   من ألجيال    معامله   تارآني   البد   فإننا ،  حتقيقه إىل    نصل 
  . عنه   عجزنا   قد   ما   وتكمل ،  علينا   حتكم 

  : والطريق   اهلدف

 الة   هذه   ظهور   من   اهلدف ىب نس   بتفصيل   حندد   أن   البد
 يكون   أن على    حرصنا   أننا   وحنسب ،  ابتداء  )2008فاملنتدى (
   اخلطوة   هذه   تربر الىت    ذاتيته   له   هدفا 

.................. 

 : يقول   مباشر   واقع   من   هدفنا   حددنا   .....

 مواجهة ىف    العصر   إنسان   نشارك   احلضارية   مسريتنا ىف    إننا " 
 حطم   قد   فعصرنا ،  أجداده   عن   هبا   يتفرد   يكاد   وجود   أزمة 
 الفرد   آيان  اختل  حىت ،  راسخة   أصناما   وهز ،  آثرية   حواجز 
 صوامع   من   الوجود   مشكلة   وانتقلت ،  اليومية   مسريته ىف  العادى  
 فأآثر   أآثر العادى    الفرد   أصبح   وهبذا ،  الشارع إىل    الذهنيني 
 فرص   من   التقدم   له   أتاح   مبا ،  الكافة   مصري   حتديد ىف    فاعال   طرفا 
  ".القرار   إصدار ىف    واملسامهة الوعى    زيادة 

 فزةومتح   صرحية   واضحة فهى    البشرية   املسرية   عالمات   أما
 حتطُّم   ذلك   ومن ،  معطل   مناور   أو   متقاعس أى    تتحدى   أيضا 
  : جمال   من   أآثر ىف    احلواجز 

 والرجل   املثقفة   الصفوة   بني  -  أحملنا   آما  -  احلواجز   حتطمت* 
  . اليومية   الصحيفة   قاريء العادى  

األقمار   مث   الرتانسيستور   ثورة   بفضل   األوطان   بني   حتطمت   مث* 
شبكات التواصل احمللية والعاملية الىت/ وشبكة(الصناعية 

 ).تتعملق امتدادا وحرآية آل يوم

العنصرى   التمييز   فشل   بفضل   األجناس   بني  احلواجز  حتطمت   مث* 
ور قدوإن آانت األم ( .   بيجني   السيد إىل    الفوهرر   املرحوم   من 

انتكست مؤخرا، سرا وعالنية منذ عودة املد العنصرى األصوىل
 )2008ليخدم املال والقتل اجلماعى اجلديد

 عند   املذهبيني   فشل   بفضل   العقائد   بني   احلواجز   حتطمت   وآذلك
  . ملذاهبهم   املتشنج   احلرىف   التطبيق 

 األنظمة   تنافس   بفضل   الطبقات   بني   احلواجز   تتحطم   وآادت
 املنتجة   الغالبية   برشوة   اإلسراع ىف   -  اقتصاديا  -  املختلفة 

 اإلنسان   بتطوير   االهتمام ىف    النية   الراشون   يصدق   مل   لو حىت  .. 
 ).أو تأمني حياته أو العدل ىف التعامل معه( . وعيه   تعميق   أو 
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ملقت الشرآات بعد أن تع2008هذا التوجه تراجع أيضا (
املتوحشة العابرة، واملافيا، وجتار املخدرات ليصبحوا هم احلكام
احلقيقيون للعامل، وراحوا يستقطبون املال يرتاآم فوق قلوهبم حىت
ماتت، على حساب أبسط حقوق عامة الناس، وأيضا اهتز هذا

 ليتبني1980التوجه للتسامح العادل الذى آان مأموال حول سنة 
 أنه قد حلت األحضان املِنافَقة، والقبالت الباردة،لنا آل يوم

 ").معا"حمل جّدية حماولة التعايش واإلبداع 

 صدر   سعة   بفضل   األديان   بني   احلواجز   تتحطم   آادت   وأخريا
ولكن هذا أيضا مل(  جانب   آل على    )واجتهاد املبدعني(املتدينني  

 ).يتماد آما آنا نأمل

.................. 

 آان بلد أى  ىف    شريف   مواطن أى  ينادى    أن   من   مفر   ال .... 
،"اجلميع   اخلري   يعم   مث ،  ..  أبدأ   منها ... ىب،  أْوىل  بلدى   " أنه 
)لكن ( دينه   بتعاليم االلتزام  على    دين   صاحب   آل   يصر   أو أن 
، لغة   وبكل   حدب   آل   من   اهللا   وجه إىل    ساعني  مجيعًا،  البشر   لصاحل 
 والتعلم ،  نظره   وجهة   عن   الدفاع   على   مذهب   صاحب   آل   يصر   وأن 
ىف  :ومن َثمَّ.... (، عنها بالتخلى    اإلسراع   ال   تطبيقها   فشل   من 
 .)من خصومه" خاصة"خصومه، أو   من حىت    بالتعلم   اإلسراع 

إىل  -  يبدو   ما على    منه   بالرغم  -  مدعو   العصر   إنسان 
، التعصب   من   قدر   بأقل ،  مكان   آل ىف    اإلنسان   أخيه   مع   التعاون 
 العمل   من   قدر   وبأآرب ،  اخلاصة   للعقيدة   واحتكار   محاس   وأقل 
هذا مل حيدث خالل أآثر من ( اهلدف   توحد   رغم   الطرق   اختالف   واحرتام 

 ). بل رمبا حدث العكس سرا وعالنية-2008-ربع قرن حىت تارخيه 

.................. 

 وبعد
 به   تسمح   مما   أآثر   ترجو   )2008فاملنتدى (الة    فهذه .... 

 ، إمكانياهتا 

 سنثابر   ام   وبقدر ،  املتواضع   العمل   هبذا   أننا   لنشعر   إننا
 نستطيع ،  املنهكة   العريقة   أمتنا   موقع   ومن ،  ونتعلم   ونواصل 
 قدرات   بإطالق   اإلنسان   لتكرمي   العاملية   الدعوة ىف    نساهم   أن 
 من   بكثري   أرحب   تبدو والىت   ، هلا   خلق الىت    اآلفاق إىل    تطوره 
  . احملدود   اخلائف   واقعه 

لتعطى   للناس   خترج   ال  )2008فاملنتدى  ( الة   فهذه   ....
 مسرية   توجيه ىف    طاقته   من   أآرب   حقا   الطب   فروع   من   فرعا 
 .... قدرته   مدى   من   أوسع   مسئولية   لتحمله   وال ،  الناس 

 أن  -  اآلمال   وتلك   احملدودية   هذه   واقع   من  -  حناول   وهكذا
 بادئني  -  الناس إىل   )2008املنتدى (  الة   هذه   بصدور ،  ننقل 
 من   يصلهم   أن ينبغى    ما   بعض  -  بلغتنا   ناطقني ) من حيث حنن( 
 زوايا   بعض   إنارة ىف    تسهم   معرفة قد  ..  باإلنسان   معرفة 
إىل   فاتمع   الفرد   تغيري ىف    مث   ومن  ...  املعاصرة   مشاآله 
  . أبدا   دائما   اإلشراق ىف    املتزايدة    التطورية   الغاية 
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.................. 

 إتاحة ىف    ... نأمل   )2008فاملنتدى (الة    هذه   بإصدار   وحنن
 جوهر   توافق   مل   لو حىت  ،  آلمته   يقول   أن رأى    صاحب   لكل   الفرصة 
  إمكانياتنا   بتواضع   نعلم   وحنن ،  اهنااجت 

.................. 

.................. 

 مقتطفات حمدودة من افتتاحية العدد الثاىن : ثانيًا 

ردا على حتذير الناقد األديب عالء الديب من فرط الطموح(
 )الذى وصله من العدد األول

 وهو   حمدد   كرف   ذات  هى  )2008فاملنتدى (الة   هذه ....
 املرض   واعتبار   البيولوجية   االنسان   تطور   مسرية   من   االنطالق 
ينبغى   غريبا   جسما   وليس ،  املسرية   هذه   مضاعفات   من النفسى  
 تنظيم   إعادة ينبغى    طارئ    نشاز   ولكنه ،  منه   التخلص 
 العلوم   قصور   تعلن  هى  احملدد   الفكر   هذا   خالل   ومن  ، مكوناته 
-  وتعلن ،  العصر   إنسان   مبتطلبات   الوفاء   عن   احلالية   النفسية 
 ختصصا   ليس   التخصص   هذا   أن  -  ممثلة   غري   حمدودة   آعينة 
 من الثاىن    النصف ىف    ثبت   آما ،  مثال   النفس   علم   وأن ،  احتكاريا 
 النصف ىف    بشائره   وعدت   مبا   يوف   مل ، )العشرين ( القرن   اهذ 
 مفهوم ىف    باستغراقه النفسى    الطب   وأن ،  القرن   نفس   من   األول 
 جتاه   مسئوليته   عن يتخلى  البشرى    للوجود جتزيئى  آيميائى  
 مضاعفات  عند نتوقف   أن   -  وعلينا  -  وعليكم ،  االنسان   آلية 
 دراستها   نعيد )  النفسي   املرض هى    ختصصنا ىف    وصورهتا  ( التطور 
 بأسلوبه   العاجز   بعض علمنا   حيتكرها   أن   دون   أمشل   منطلقات   من 
على ما هو أبعد   املقبلة   بانطالقاته   مع أنه قادر احلاىل،  

  .وأروع من ذلك بكثري

............ . 

 ............. 

واعتبار ،  التخصص   إمكانيات   ضعف :  احملددة   الرؤية   هذه   إن  
التطور   مسرية   مضاعفات   )من أهم مظاهر (النفسى   املرض

 نطاق   خارج   بدت   أبوابا   نطرق   أن   علينا   فرضت   ،)الضرورية(
 هذه   يطرق الذى    فهواملريض يسبقنا إىل ذلك    أن   ذلك ،  ختصصنا 
: استثناء   دون   مجيعا   األبواب    هو يطرق هذه  ( ابتداء   األبواب 
 وشرف   واالغرتاب اللفظى،    والرتف ،  اآلخر والرأى  ،  احلرية   قضايا 
 وحمنة ،  السالم   ومبادرة   وااللتزام،   والدين،   واإلميان، ،  الكلمة 
 ). دون استئذان مّنا.(النفسى    الطب 

  ............. 

 مقتطفات من العدد األخري: وأخريًا: ثالثًا

 2001 يوليو-2000ابريل " االنسان والتطور"

    أحددها   لن مؤخرا،    فيها   احتجبنا الىت    الفرتة   هذه ىف 
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 بدت خطرية،    خطرية آثرية،    آثرية   أمور   حدثت اخلجل،    مدعيا
 من   ذلك   آان   لو حىت  نتوقف،    أن   إال   معها   صلحي   ال   أنه   خلطورهتا 
 قررنا   منذ   حلظة أية  ىف    له   االستسالم   رفضنا الذى    اليأس   قبيل 
 أن   أهل   هو   من   يوما   جتد   رمبا ، "الكلمة"والسالم،    نقوهلا   أن 
مث وجدت (  !! العظيم   واهللا   لحناو   حنن .  األرض على  ميشى    فعال   جيعلها 

 )2008هذه الكلمة أهلها املنتدى 

 ) 2001حىت سنة (آان    ما   أحداث   بعض ىف    سويا    ننظر   

 يدع   ال   مبا   تبني  حىت  وجهها   عن   وآشفت   العوملة   استشرت  -1 
 رأمسالية .  جديدة استعمارية،  رأمسالية،    أمرآة   أهنا   للشك   جماال 
ىف .  تنظري   أو   تربير   وراء تتخفى    أن حىت    حتتاج   تعد   مل   متوحشة 
 إال   فاعلة   قوة   أية   هلا   ليس مقابلة،    حرآات   ظهرت   الوقت   نفس 
املعلوماتى املاىل    االستعمار   مسألة  ( املسألة   بأن   التذآرة 
املتعومل، البشر،    آل   حساب على    إال   سهلة   تـمر   لن ) العاملى 
  . للديناصور   عزاء   وال ،  وغري املتعولــم 

،) إيطاليا؟؟ حىت    سياتل   من  ( العامل   عرب   الشعبية   اإلرهاصات  
 غريق   صيحة   تصيح صوهتا،    وخفوت جدواها العملية،    عدم   رغم 
  .  شيء   آل   رغم   اإلعصار اهلادر   ملوج   سلميست   أن يأىب  معاند،  

 بثورة   يـعرف   فيما   جاهزة   أدواهتا   العوملة   وجدت  - 2 
املصاحــبة،   املفاهيم   بعض   صك إىل    إضافة واملعلومات،    االتصاالت 
 ومازالت   آانت   ُمَعادة   مفاهيم   تقديس آلمات ىف  التمادى    مث 
تستعمل بطريقة غامضة آلمات ذات مسعة حسنة مثل(  تبسةمل 
 سوء   إن  )اخل"...الشفافية"و" احلرية"و" حقوق االنسان"
الذى املتمادى    اخلطأ   لصاحل   الرباقة   املفاهيم   هذه   استعمال 
الىت   املضاعفات   من   عدد إىل  ويؤدى  أدى،  حاال،    إليه   أشرنا 
 ستمراربا   تتزايد 

  ............. 

  ............. 

يعطى أنه    هو   حاليا   اإلنسان   فيه   يقع الذى  التطورى    اخلطأ
 ىف اضطراد، املتضخم اإللكرتوىن، واألشبه بااللكرتوىن    اجلزء   هذا 
 العمالق   هذا .  به   حييط   أن   يستطيع   مما   أآثر   بل حقه،    من   أآثر 
 ناهيك احليوي،    اإلنسان   بتاريخ   حييط   أن   من   أعجز إللكرتوىن هو ا 
احلياة،   تاريخ  ( وذاك   هذا   بأن   علما احلياة،    تاريخ   عن 
   خاليانا ىف    حاال   ماثل   هو   )اإلنسان،   وتاريخ 

  ............. 
 :) ولكن أيضا دعونا نقول( 

 تأجيل   إال   عليه   يرتتب   لن   اإلجنازات   هلذه   املتشنج   إن الرفض 
 متأخرة،    تبعية   مث   خائب، 

  . املنشود   األمل   فهو ، فالتجاوز   للتمكن   االستيعاب   أما 

أخطر   هو املعلوماتى    الطوفان   هذا   أحدثه الذى    التأثري   إن
     جعلنا   ما   هو   هو   لكنه االفتتاحية،    هذه ىف    نعدده   أن   من
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باجمللة، مث ها حنن نستفيد منه هو هو ىف.(  الصدور   نعاود  
 ) امتدادا للمجلة2008ظهور املنتدى 

 ............. 

 طوال   أمريكا   ذراع   طالت   أن   الفرتة   هذه   خالل   أيضا   حدث
 مصداقيتها   وأصبحت مكشوفة،    فاجرة   وصايتها   فأصبحت قبيحا،  
 امتدت .  مفضوحا   تكلسا   غباؤها   وأصبح بالية،    مهلهلة 
هى   وما األقليات،    هم   من   بتحديد   االنفراد إىل    الوصاية 
هى   وما احلقوق،  هى    وما احلرية،  هى    وما الدميقراطية،  
ما هو الدين الصحيح: ورمبا... ( األخالق هى    ما   بل الواجبات،  
 إخل) !!لوحيدا

 وبعد

 ما تصورنا أننا عجزنا عن2008فهل حيقق هذا املنتدى 
 !حتقيقه برغم آل ما حاولنا؟

 .يارب ّسَهل

 :ملحق عن معامل باآرة لـ

 مجعية الطب النفسى التطورى والعمل اجلماعى

نشأت هذه اجلمعية هادفة اإلسهام ىف تنظيم نشاط حضارى  ·
اصر بادئني باإلنسان املصرىضرورى ملرحلة تطور اإلنسان املع

 )إىل اإلنسان العرىب إىل اإلنسان عامة(
 حتت اسم مجعية24/01/1979 بتاريخ 2546سجلت برقم   ·

 .الطب النفسى التطورى والعمل اجلماعى
لفتح الباب أمام غري" العمل اجلماعى"جاءت إضافة   ·

 .املتخصص لإلسهام مبا عنده
من خالل) آكل(ماهية اإلنسان هتدف اجلمعية إىل البحث ىف   ·

حماولة اإلسهام ىف إعادة تنظيم أآداس املعلومات اجلزئية
األمينة املتاحة وتبدأ ىف هذا املبحث من مدخل العلوم
النفسية والطب النفسى خاصة، وهتتم باخلربات املباشرة لكل

 .عقل بشرى قادر على املعايشة فالتعبري فالصياغة
توعية بضرورة تنمية قدراتهتدف اجلمعية إىل ال  ·

اإلنسان، رعاية وحتريرا من خالل فتح األبواب لكل من يهمه
 .األمر، ويقدر على اإلسهام، ىف جماالت التفكري والعمل مجيعا

 أن تكمل- على تواضع إمكانياهتا–حتاول هذه اجلمعية   ·
 .نشاط مجعيات شقيقة أآرب وأعرق

ى إصدار جملة عل– لألسف – اجلمعية  اقتصر نشاط  ·
،2001 حىت يوليو 1980منذ يناير " اإلنسان والتطور"

آانت قد بدأت(وعلى استمرار الندوة الثقافية شهريًا 
، مث الندوة)1973قبل تسجيل اجلمعية منذ اآتوبر 

، باالشرتاك مع مستشفى1992العلمية الشهرية منذ ابريل 
 نشر بعض، مث"دار املقطم للصحة النفسية"اتمع العالجى 

 .آتب مؤسسيها على حساهبا أحيانا
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 الطريق إىل فهم الوعى

 دانييل دينت

نعم هو آتاب عن العقول وأنواعها، آاتبه فيلسوف، وهو
حىت النخاع، وبالذات، آما ذآرنا ىف اجلزء األول" تطورى"

،)أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى( 2007-12-25يومية 
–داروين "هو داروّىن اهلوى، وقد صحح ما أشيع عن نظرية 

 .  ىف آنىف النشوء واالرتقاء بشكل محاسى وموضوعى" واالس

من حيث جتاوزه" العلم املعرىف"ىف نفس الوقت هو آتاب ىف 
للرمز آأداة قصوى أو وحيدة ىف احتواء املعىن والتعبري عنه،

هاتان مها. وأيضا جتاوزه للدماغ آمرآز أوحد للتفكري
اهلرطقتان اللتان أعلنهما العلم املعرىف األحدث، والذى واجه

اهلرطقة ىف: والتكفري(الشجب من خالهلما النقد حىت الرفض و
 ) مواجهة الكنسية احلاسوبية العظمى

وهو آتاب يبحث ىف ماهية العقل، وقد أوردنا ىف اجلزء
األول أن العقول الىت يتكلم عنها الكتاب ترجع إىل ماقبل

 ) قبل ظهور ما يسمى املخ أصال(اإلنسان بردح طويل 

مة عقل إىلآذلك نبهنا ىف اليومية السابقة أال ختتزل آل
تعريف معجمى أو منطق ظاهر، أو برجمة حاسوبية، أو

 .مايستعمل أساسا ىف العلوم احملكمة

إن املؤلف يستعمل آلمة عقل، وعقول مبعىن يالمس وال يرادف
والذى يبلغ أعلى" العاقل"العقل الذى نعرفه ىف اإلنسان 

درجات أدائه وهو يقوم بالتعبري عن نشاط أحدث منظومات املخ
وىف نفس الوقت يستعمل املؤلف آلمة عقل) النصفني الكرويني(

 . ألى ترآيب حيوى والربجمة القصدية" الوعى"لتشمل 

وهكذا قدم الكتاب عدة مستويات واحتماالت ملا يسمى عقال
 من حيث وجهة النظر الىت ننظر إليه منها 

وقد أشار إىل أننا ميكن التعرف على ما ميكن أن يسمَّى عقال
، ومن)ال احملكى (التطورى البيولوجى / البعد التارخيىمن 
 ، حيث الينفصل العقل عن العاطفة، ومن تكامل النموبعد 
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 حيث الُيسْتبعد اجلسد آأداة للتفكري،البعد الشموىل املعرىف
 . اخل.. وال يهمَّش احلْدُس حىت غري امللفظن منه 

– آما ذآر املؤلف ىف املقدمة –منهج هذه الدراسة هى أهنا مجعت 
 معا، وهذا اجلمع هو نادر هذه األيام، ألنناوتأمالت أحباثصة  خال 

إما أحباثا أو تأمالت، وقد أردف الكاتب ىف: عادة نصنف املعلومات
ملئ مبا يرج الذهن ويستثري الفكر ىف": املقدمة أيضا أن الكتاب

أمور رمبا عدها البعض حقائق مسلمة، ولكن القارئ اليلبث أن
 " حاجة إىل مزيد من النقاشيتبني أا مازالت ىف

هذه هى أمهية الكتاب، بالنسبة ىل على األقل، وهو ما
 .دفعىن إىل مناقشته هنا تباعًا

ينطلق الكتاب من التأآيد على احتماالت وجه الشبه بني
عقولنا وعقول احليوانات، وىف نفس اللحظة بالتأآيد على عمق

 االختالف بني هذه وتلك 

مث عن) بعد مرحلة الالعقول(سيطة وهو يتكلم عن عقول ب
 عقول مرآبة إىل أن يصل إىل مرحلة العقل البشرى 

 فما الذى مييز العقل البشرى؟ 

البدء بالدعوة إىل التساؤل عن ما قبل العقل البشرى هو
بداية طريفة ومفيدة، فهو يتساءل ويوجه السؤال إلينا ىف

 :نفس الوقت آما يلى

 " لةما الذى تفكر فيه النم"  ·

ملاذا ال حتس النسور بالغثيان من اجلثث الىت تأآلها"  ·
 !!)أو لعلها حتس؟(متعفنة؟ 

هل ميكن للعناآب أن تفكر؟ أو أهنا جمرد روبروتات  ·
 صغرية احلجم، 

ويظل يتساءل املؤلف هكذا حىت يصل إىل طرح السؤال الشامل
 : الذى يقول

 حىت- هل ميكن أن تكون آل احليوانات والنباتات  -
  هلا عقول؟ -البكرتيا

 : مث ينقلنا جبرأة أعنف إىل سؤال فرعى يقول

  هل حنن ِجّد واثقني من أن آل أفراد البشر هلم عقول ؟-

الذى يصل إىل(هو يطرح عدة أفكار تنبه إىل احتمال اخلطأ 
إذا حنن حكمنا على غرينا من) درجة أن يكون موقفًا الأخالقيا

رد أنه خيتلف عنا، أو عن ما" يعقلال"أو " يعقل"حيث أنه 
 .نتصوره عن عقولنا

،"الوجود شئ"مث هو يؤآد ضرورة االنتباه إىل أن 
 شئ آخرنعرفه عن هذا الوجودوما ميكن أن ) األنطولوجيا(
 )اإلبستمولوجيا(
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 "ما هى اخلربات الىت يكتسبها اجلنني ىف بطن أمه؟"طيب و

عقال، حيِسُب أن له –ىف مرحلة ما -مث هو يشري إىل أن الطفل 
أطفاال أو آبارا، ورمبا من غري: من البشر(وأن اآلخرين 
هو) الطفل(ليست هلم عقول مثله، أى أنه ) البشر أيضا

 ). أو ما ميكن أن يسميه عقال. (الوحيد الذى له عقل 

 تعليق
انتبهت من خالل هذه احلقيقة إىل أن نفس املوقف قد يفسر

ا، وعلى مّرالتعصب بني البشر عامة، وهو اجلارى حالي
العصور، على آل املستويات، حني يعترب آل صاحب عقيدة أن
عقله هو املثال الذى جيب أن ُحيتذى ألنه أوصله إىل هذه
العقيدة األسلم واألصح، وبدرجة بسيطة من املبالغة وىف عمق
وعيه، رمبا تكون املسألة، هو أنه يعترب أن اآلخرين مل

 .ألهنم ليست هلم عقول أصال) الصّح األوحد(يعتنقوا عقيدته 

لو أعادوا: جعلىن هذا أتذآر مثال مصريا شائعا يقول
توزيع األرزاق والعقول، وترآوا االختيار للناس فسوف تكون

 ماوىف نفس الوقتما حدش حريضى برزقه، .... النتيجة أنه 
 رمبا يكون وراء ذلك أن آل إنسان منا،"حدش حريضى إال بعقله
و فريد نوعه، أو أن عقله هو العقليعتقد أن عقله ه

احلقيقى، والباقى أشباه عقول، وبالتاىل فإن أيا ِمنَّا اليرضى
 بعقله بديال ،

اعتقدت أن هذا هو نفس املوقف الذى يسمح لنا أن حنكم
 .على أنه ليس للحيوانات عقوال

حني نقول إنه مادام ليس للحيوانات عقوال مثل عقولنا
 عقوال، أصال، وهنا يعود املؤلف للتنبيهفيستحسن أال نسميها

 .على أن هذا موقف الأخالقى حىت لو اتفق مع البحث العلمى 

)مثلنا(إننا إذا افرتضنا أن احليوانات ليست هلا عقول 
فإن ذلك يدل على موقف استعالئى، ألننا ننفى ماليس مثلنا

 .دون دليل تارخيى أو بيولوجى آامل

حنن ميكن أن نرتكب خطأين عكسانطالقا من هذا املوقف، 
 بعضهما البعض 

حني: أن نفرتض عقوال ملن ليس له عقل مثال: اخلطأ األول
تغازل وردة أو تتحاور مع جبل أو تنصت هلمس البحر أو
تستجيب لنداء عصفور ىف قفص، واملؤلف يهون من هذا اخلطأ و

 ".خطأ ساذج: على األسوأ"يسميه 

 تنفى عن آائنات، األرجح أن هلاحني: فهو أما اخلطأ الثاىن
يشرح) ميتد هذا إىل البشر(عقوال، تنفى عنها حقها ىف ذلك 

أن مل أو حنذف أو ننكر اخلربة: "املؤلف ذلك بقوله مثل
والرغبات احملبطة لشخص أو... واملعاناة والبهجة والطموحات

هذه اخلطيئة" وهو يعقب أن هذا خطأ أآرب "حيوان له عقل
ما الذى تشعر به أنت نفسك " ..  ولتوضيح ذلك يضيف،"رهيبة
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أو ليس له عقل:  أضفت أنا"لو أنك عوملت آشئ غري حى
أصال، وذلك من قبل شخص مثلك، أو حىت من قبل حيوان أدىن رمبا

 ".قرر ذلك بطريقته

 منطلقات األطروحة
 ): آما وصلتىن بصفة مبدئية( 
علينا وحنن نتحدث عن العقول، أال نكتفى مبا أطلقناه، -1
 ) وبالذات عن عقلى أنا( عرفناه عن عقولنا حنن أو
ماذا"إن علينا أن جنتهد طويال وحنن حناول أن جنيب على  -2

 ".مييز العقل البشرى

إننا ال ننحدر فقط من اجلزئيات األولية لتكويننا -3
 . اآلن ) منها(نتكون احليوى لكننا 

ىهو الذ" حمورًا ما"أو " أمرًا ما"أو " شيئا ما"إن  -4
جيمع تريليونات من هذه الوحدات األولية لتكّون آائنا

 واعيا 
املناعة أو التمثيل الغذائىإن األجهزة املنظمة مثل  -5

 تسبق اجلهاز العصىب

إننا ميكننا أن نفسر اسرتاتيجية سلوك آيان ما، من-6
 "املوقف القصدى"خالل 

لدرجة(، تنبؤى، ُمَخاطرّى هو موقف املوقف القصدىإن  -7
 ، )االنتحار اجلماعى أحيانا

 هلا سلوك قابل للتوجُّه، وإىلاملنظومة القصديةإن  -8
 درجة أقل التفسري 

>==السبب (إن املوقف القصدى ليس مرتبا تريبا خطيا  -9
  aboutness" ّحْول ظاِهرى"وإمنا هو ) فالنتيجة

)السمبثاوى والبارامسبثاوى(إن اجلهاز العصىب الذاتى  -10
 بال إرادة وال عقل ، مع أنه  تفوق التصّورله حكمة

 استطراد 

، آانت عندى الصعوبة1952حني آنت ىف السنة الثانية طب 
الىت صاحبتىن طول عمرى ىف االستذآار واحلفظ، فحاولت أن أصيغ

 باجتهاد فردى، بشكلحكمة هذا اجلهاز العصىب الذاتىبعض 
تسمية اجلهازيسمح أن تدخل املعلومات ىف عقلى، فانطلقت من 

وأمسيت اجلهاز) الكروالفر(السمبثاوى جبهاز احلرب 
والتمثلُّ، من خالل) ياراايق" (جهاز الروقان"البارامسبثاوى 

ملاذا ال ينتصب عضو: مثال) وأحفظ(ذلك استطعت أن أفهم 
الدآر أثناء هتيج اجلهاز السمبثاوى، ىف حني حيدث القذف ىف نفس

ال وقت"أنىن آتبت على اهلامش الوقت بدون انتصاب، وأذآر 
 وذلك أنىن قّدرت آنذاك أن التهديد الذى يصل هلذا،"للحب

ىف(اجلهاز يشمل ضمنا إنذارًا بأن هذا الكائن الفرد قد ميوت 
وبالتاىل فإن عليه أن يقذف حيواناته املنوية،) هذه احلرب

دون انتظار االنتصاب، وفورا، لعلها تعثر على بويضة شاردة
وقد. فيستمر النوعم شريكته ىف حفظ النوع فيلقحها، ىف رح

 يبدو هذا التفسري مضحكًا أوغريبًا، لكنىن
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تبينت أنه ليس آذلك متاما، ألن األم احلامل، مع هتيج هذا
قد جتهض) نفس جهاز حرب البقاء(اجلهاز السمبثاوى أيضا، 

ولو ىف شهورها األوىل نتيجة إلثارته جدا، فأآملت فكرتى
جهاض هو ليس مضاعفة بقدر ما هوباعتبار أن هذا اإل: آنذاك

ميكانزم للبقاء أيضا، ذلك أن مثَّ احتماال مهما بلغت ندرته
فإهنا تكون قد أطلقت) ىف هذه احلرب(أن هذه األم لو ماتت 

ثبت ىل(جنينها من بطنها لعله حيافظ على النوع أيضا بعدها 
فيما بعد خالل عشرات السنني أن ما ذهبت إليه باآرا هكذا،

 )  أساس علمىله

طبعا مل أآن أيامها أنتمى ألى فكر تطورى، اللهم إال ذلك
حول) عاما19آان عمرى (احلوار املتجدد الذى جيذب الشباب 

عن مسلمات) داروين(مدى خروج نظرية النشوء واالرتقاء 
الدين، وآنت مثل معظم الشباب ىف سىن وحميطى، أمتىن أال أجد

اءاتى ىف التطور إىل اإلميان به،تعارضا، وقد آان أن شدتىن قر
 به، حىت بعد أن تطور فكرى  إىل السماح آما شدىن إمياىن باهللا

 . اآلن مل ينتف التعارض فقط، بل تأّصلت العالقة

 عودة إىل دينيت وهو يقول 

 "أنت وأنا لكل منا عقل: اوز أى شك ِجدى أننامما يتج"
 آيف تعرف أن لديك عقال ؟ 

 العقل، والكلمات، والفهم، واآلخر

 إىل ميزة استعمال معرفتنا بأن لنا عقال ترجع أساسا
 من–، وأن هذا ُيثبت القابلة للفهم) حىت باإلشارة (الكلمات

"أنا " أنىن–خالل تبادل الكلمات املعلنة الحتماالت الفهم 
، وأننا نفهمها بدرجة ما،"أنت"أتلقى خطابا من أى 

هذا آالم حيتاج لنقاش (وبالتاىل فأنا أملك عقال، وأنت آذلك
، واملؤلف يؤآد منطقه هذا بأن يقارن هذا املثال)الحق

بكمبيوتر له أجهزة ملحقة فائقة املهارة لكنه اليوصف بأن
 : يقول له عقل إْذ

بالكمبيوتر وتستطيع أن تقرأهناك أجهزة تعمل "... 
الكتب لألعمى، فهى حتول الصفحة من النص املرئى إىل تيار
منساب من الكلمات املسموعة، ولكن هذه األجهزة التفهم
الكلمات الىت تقرأها، وبالتاىل فإا ال تتلقى خطابا من أى
–أنت، والكلمات متر مباشرة من خالهلا موجهة ألى ممن يسمع 

 "ر الكلمات املنطوقة  تيا–ويفهم 

املؤلف يؤآد من خالل ذلك وغريه أن ما مييز العقل البشرى
 : هو آل من

 ) حىت اإلشارية (الكلمات -1

 ) حىت جزئيا (الفهم -2

فيما يصلنا من عموميات مشرتآة، عن) نسبيا (املشارآة -3
طريق احلوار الذى يقربنا من معاٍن مشرتآة، وهذا حيتاج إىل أن

 : طفا مطوال بعض الشئ آما يلىنقتطف مقت
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 : املقتطف

إن احلوار يوحدنا، ونستطيع آلنا أن نعرف الكثري".... 
عما يكونه حال صياد مسك نروجيى، أو سائق تاآسى نيجريى، أو
راهبة عمرها مثانون سنة، أو طفل عمره مخس سنوات وأعمى منذ
والدته، أو أستاذ ىف لعبة الشطرنج، أو بغى، أو أستاذ

ن نعرف عن هذه املوضوعات ما هو أآثروحنن نستطيع أ. حمارب
إن آان(آثريًا مما نعرفه عن احلال لو آان الواحد منا درفيال 

ومهما آان من اختالفنا. أو خفاشا أو حىت مشبانزى) هذا حيدث
حنن أفراد البشر أحدنا عن اآلخر؛ ومهما آنا مبعثرين ىف

اصلاألرض، فإننا نستطيع اآتشاف اختالفاتنا ونستطيع أن نتو
ومهما آان من تشابه الوحوش الربية أحدها مع. معا بشأا

اآلخر وهى تقف معا ىف قطيع آتفا بكتف، فإا ال تستطيع أن
تعرف شيئا عن أوجه الشبه بينها، دع عنك أن تعرف أوجه

 . فهى ال تستطيع املقارنة بني املالحظات. االختالف بينهما 

اهبة وهى جنبا إىل جنبومن املمكن أا حتصل على خربات متش
، ولكنها ىف احلقيقة ال تستطيع التشارك ىف اخلربات على حنو ما

 . نفعل 

أفال تستطيع الكائنات األخرى. قد يشك البعض ىف ذلك
أن يفهم أحدها اآلخر بطرائق ال نستطيع حنن البشر" غريزيا"

وآما سوف. فهمها جيدًا ؟ الشك أن بعض املؤلفني قد قالوا ذلك
، فإن الكائنات احلية البسيطة جدا قد تتناغم معنرى

بيئاهتا ومع بعضها بطرائق بارعة على حنو مذهل ولكنها ال
"بالفعل"يكون لديها أى إدراك لتناغمها، على أننا نعرف 

من احلوار أن أفراد البشر لديهم على حنو منطى القدرة على
. آلخرين الوصول إىل مرتبة عالية جدًا من فهم أنفسهم وفهم ا

نعرف أن الناس ىف العامل آله لديهم إىل حد بالغ"وحنن 
آما نعرف أم. نفس أوجه امليول والنفور، واآلمال واملخاوف

وحنن نعرف. يستمتعون باسرتجاع األحداث احملببة هلم ىف حياهتم 
أم آلهم ميرون بفرتات تثريها ختيالهتم اليقظة، حيث يعيدون

 " إخل...وحنن نعرف. ة التفاصيلعن عمد تنظيم ومراجع

 : املوقف

هذا املقتطف ذى الفقرات الثالثة حيتاج مناقشة مبدئية
مطولة لكل فقرة على حدة، وإىل أن نقوم بذلك، نطرح هذه

مع أننا مازلنا ىف ( األسئلة استعدادا الستكمال املناقشة
 )البداية

هل هذا التعميم الذى أورده املؤلف ميكن أن يفسر  -1
بعض ما جيرى ىف العامل بني البشر اآلن بعد أن وصل احلال إىل

 ما وصل إليه؟ 
 آيف نستفيد من احتمال صدق هذا االحتمال ىف آسر   -2

 التعصب اجلارى بني البشر؟
 إىل أى مدى تفيدنا مراجعة نظرتنا إىل، وفكرتنا   -3
ىف تعديل حياتنا،) وأخالقهم؟" (عقول احليوانات: "عن

 .ورناوآسر غر
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للطبيب النفسى ؟دة هذه املعلومات ما هى فائ -4
  . وللمريض النفسى

 : وبعد

أحسب أن الرتآيز على إجابة هذا السؤال األخري قد يكون
 هو أهم ما يهمنا ىف مواصلة نقد هذا الكتاب على حلقات 

فقط أعتذر عن املتابعة املنتظمة لنفس املوضوع بشكل
 . مضطرد، اللتزامى باستكماالت أخرى

 هتم أو املستثار أن ينتظر رجائى من امل

)أو امللتقى(آما ميكن أن أقرتح على أى من زوار املوقع 
أن جيمع بدايات موضوعاتنا ىف ملفات مستقلة، لتلحق هبا أوًال
بأول ما يظهر تباعا ىف نفس املوضوع، فيعود إليه آلما أراد

 ذلك 

 عذرًا 

 !! ولكن احلكاية صعبة 

 أليس آذلك ؟

- Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness  
Daniel C. Dennet 1996  املكتبة"الكتاب املرتجم صادر عن

مصطفى فهمى إبراهيم، نشر بعنوان. ترمجة د" األآادميية
  2003  قاهرة ال-  !!"تطور العقول"

آنت( اضطرت أن أنقل هذه املالحظة الشخصية من اهلامش - 
إىل املنت بعنوان استطراد ألنىن) قد وضعتها هناك ابتداًء

تطوروجدهتا ذات داللة لتسجيل تاريخ اهتمامى بنظرية ال
 . بشكل تلقائى منذ ذلك السن، ورمبا قبله 
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 )22(، احللم )21(واحللم 

 ) 21(لم احل

الشارع اجلانىب ال خيلو من مارة وأناس ىف الشرفات،
 .والسيدة تسري على مهل وتقف احيانا امام معارض االزياء

يتعرض هلا أربعة شبان دون العشرين، تتجهم ىف وجوههم
وتبتعد عن طريقهم، ينقضون عليها ويعبثون هبا، تقاوم

وهباالشبان ميزقون ث... والناس تتفرج دون أى مبادرة
السيدة تصوت مستغيثة، راقبت ما. ويعرون أجزاء من جسدها

ووددت أن االرتياع واالمشئزازحدث فتوقفت عن السري وملكىن 
أفعل شيئا أو أن يفعله غريى ولكن مل حيدث شئ، وبعد أن متت

وتغري املكان فوجدت نفسى. جاءت الشرطة.. ملأساة وفر اجلناةا
مع آخرين أمام مكتب الضابط، واتفقت أقوالنا، وملا سئلنا

، وآانتوشعرت خبجل وقهر. عما فعلناه آان اجلواب بالسلب
 .يدى ترجتف وهى توقع باإلمضاء على احملضر

 القراءة

 .السلبية اشرتاك ىف اجلرمية

 :صبح هى السمة املشرتآة بني اجلميعوتعم لعنتها حني ت

الناس ىف الشرفات، وىف الشوارع، تتفرج دون أية مبادرة،
 .والعبث جار يكاد يصل إىل جرمية إغتصاب

 هو إمث- الذى هو أضعف االميان-م املنكر بقلبك وأن تقا
خفى مادمت تستطيع غري ذلك، فما بالك إذا برأت نفسك

 هادة؟بإنكار التهمة، وأيضا آتمت الش

 برغم أن السؤال–أمام الضابط " بالسلب"وصلىن اجلواب 
 :  على عدة مستويات-"ّعما فعلناه"آان 

أم مل يفعلوا شيئا إزاء ما رأوا، وهنا يكون: األول
 .الداخل" ضابط"الضابط هو 

 أهنم أنكروا أن الشبان األربعة بالذات فعلوا: والثاىن
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ونفهم) ليربروا أهنم بدورهم مل يفعلوا شيئا(ما فعلوا 
 هنا آتم الشهاده ومن ّثمَّ اِلْخزى من 

 .أهنم أنكروا أهنم مل يرْوا شيئا من أصله: والثالث

 وآل ذلك سلٌب قبيٌح وسلبية هروبية

 وبعـد

يظل داخلنا احلقيقى رافضا اإليذاء، وخاصة إيذاء الربئ
األضعف، آما يظل رافضا اإلهانة والقهر، ملن ال متلك ردا أو

جل من موقف الفرجة والسلبيةمحاية لنفسها، ومن هنا اخل
 ،)وشعرت خبجل وقهر. (والنية اُملجهَضْة

 هذا عن اخلجل،

 فمن أين القهر؟

األرجح أن القهر أتى للراوى من داخله، وهو الذى منعه
أن يبادر باالستجابة الستغاثة األضعف، وهو هو الذى منعه أن

 . يدىل بشهادة حق، أو أن يعرتف بتقاعسه

 .لى وغٌد جبانهذا القهر الداخ

 أو–الوالد القاِمْع (هو نتيجة التقمص بالقاهر اخلارجى 
، أو آل"السالمة أوال"السلطات، أو احلكومة، أوالقرش، أو

 ). ذلك

حني ينقلب القهر اخلارجى داخليا تصبح املصيبة ألعن، بل
وتكون املسئولية أآرب حىت لو آنا ضحايا للقهر اخلارجى

 .أساسا، وبدايًة

 للراوى ما يعّبر به عن تقاعسه وخيبته إال يدانمل يبق
ترتعشان وهو يوقع على احملضر، وآأهنما مها آل ما أمكنه

على".. عدم التوقيع"اإلعالن من خالهلما عن رغبة مهزوزة ىف 
 ! ما يثبت به سلبيته وجبنه وختلّيه، لكنه وقَّْع

 .؟الرعشة واخلزىفما فائدة 

 .  ىف البداية؟ئزازاالرتياع واالمشبل ما فائدة 

وودت أن أفعل شيئا، أو(وما فائدة حسن النية واإلزاحة 
 .، هذه مشاعر مشلولة، رمبا يكون غياهبا أشرف)يفعله غريى

فهى تأآيد للموقف السلىب،" أو يفعله غريى"أما حكاية  
حيث ال مفر من اعتبار رفع الظلم واحليلولة دون أذى األضعف

 إذا قام به البعض اليسقط"ض آفايةفر" ال "فرض عني"مبثابة 
 .عن الباقى

* * * 

 ، "مصر"مرة أخرى جتنبت اختزال السيدة إىل 

 والشباب إىل الفساد، 
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 .واملارة والناس ىف الشرفات إىل الشعب املصرى

 .لكن هذا وارد

 ) 22(احللم 

إنك: آنا ىف حجرة املكتب مشغولني ونظر إىل وجهى وقال
، ...."الدواء: "مشغول البال، فقلت له بإجياز وإعياء

فقال أفهم ذلك وأقدره وأمحد اهللا الذى جناىن من خمالبه،
ىل صديق له أخ صيدىل"فسألته آيف جنا مما ال جناة منه؟ فقال 
وعرف مىن األدوية.. فلما عرف شكواى أآد ىل أنه ميلك احلل

الالزمة ىل وألسرتى شهريا وعرضها على أخيه الصيدىل فجاءنا
 .نمبثيل هلا بأقل من عشر الثم

فسألته عن مدى اخلطورة ىف العملية فطمأنىن وحدثىن طويال
عن أساليب شرآات األدوية حىت أذهلىن وازعجىن، ومل اتردد
فكتبت له قائمة باالدوية الالزمة ىل شهريا وانا أشعر

ولكىن اريد منك خدمة ىف"واذا به يقول ىل . بارتياح عميق
أنا" فقال .مقابل ذلك فأبديت استعدادى ألداء ما يطلب

يزعجىن اهلجوم على الروتني احلكومى والبريوقراطية، وتأثر
احلكومة مبا يقال ومبا يكتب، واريد منك ان تكرس قلمك

فدهشت وسألته عن سر" للدفاع عن الروتني والبريوقراطية
يا أخى: "محاسه ملا امجع الناس على نقده ورفضه فقال غاضبا

". غري الروتني والبريوقراطيةما قيمة املوظف امام اجلمهور من 

 .ودار رأسى حرية بني األدوية والروتني

 القراءة

 وأنا أحاول أن أجتاوز ترميز مسألة– آعادتى–بدأت 
الدواء، واألخ الصيدىل وُعشر الثمن، وأهنا تعرية لنظام حيل

مثل توقيعات(مشاآله العاجلة برشاوى التسهيالت اخلصوصية 
ويشرتى األقالم الناقدة، لتخفف) عبالوزراء ألعضاء جملس الش

من حدهتا، وهو يدعوها إىل التغاضى عن الفساد والفاسدين حتت
 .عنوان أمهية النظام وحتم الروتني

فضلت بدال من ذلك أن أحكى بعض ما حيضرىن من واقٍع عايشته
مع شيخنا اجلليل ميكن أن يتخلق من بعض بعضه هذا

ا سوف أذآره به جرعةاإلبداع بشكل ما، ولو أن م/احللم
 .شخصية أقلقتىن، قليال

آانت قضية دور شرآات الدواء العاملية فيما جيرى ىف
 الطب، هى موضوع حديث متكرر جدا فيما العامل، وليس فقط ىف

بيننا أثناء مناقشاتى مع شيخنا سواء ىف جلسات احلرافيش أم
غريها، وآنت دائمًا أبني له أربعة أمور عن هذه الشرآات،
وآان عادة يتعجب هلا حىت ال يكاد يصدقها، وآأنه يفضل أن

اإلبداع حني ظهوره ىف نصف/يستبعدها، وحني قرأت هذا احللم
الدنيا، داعبته مذّآرا إياه مبوقفه املتحفظ جتاه ما أقول

 وأآرر، وآأن داخله املبدع اقتنع أآثر من ظاهره الطيب،
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برغم أهنا(تدخل هذه الشرآات : األول: هذه األمور األربعة هى
–شراؤها العلماء : والثاىن، )حىت احلرب(ىف السياسة ) دويةلأل

 ليقوموا برتويج علم زائف متحيز لصاحل –رمبا دون أن يدروا
أدوية حديثة تبلع أمثاهنا عشرات ومئات أضعاف األدوية
القدمية األرخص حتت زعم املبالغة ىف األعراض اجلانبية هلذه

ملادة اخلام ال تتعدىأن تكلفة ا: والثالثاألدوية األرخص، 
قروشا زهيدة ومع ذلك تباع العقاقري مبئات اجلنيهات،

ما جيرى من أالعيب وأشكال الرشوة احمللية والعاملية: والرابع
املباشرة وغري املباشرة لألطباء واملسئولني عن التسويق لشراء

 وآتابة أدوية دون غريها،

واء مبامل أستبعد هذه اخللفية أن تطل ىف هذا احللم س
"دور االخ الصيدىل"، أو من "ُعشر الثمن"نستنتجه من حكاية 

الذى وصلىن أنه ميثل آال من الشرآات أو العالقات اخلاصة
 .مبسئوىل احلكومة، ومها واحد ىف النهاية

هذه الشرآات واحلكومات، حتكمها أنظمة قهرية قوية ثابتة
املسئوليةتبدو أهنا ال ينفذ منها ماء احلياء أو العدل أو 

أو العلم باملعىن األخالقى واحلقيقى، لكنها تبدو متماسكة
ومستلزمات" بضرورات الواقع"وضرورية، تربر وجودها عادة 

ولعل هذا هو ما يقابل الروتني والبيوقراطية ىف". األمان"
 .احللم

هل آان حديثنا املتكرر هذا موجود ىف خلفية قريبة أو
 بعيدة من إبداع هذا احللم؟

 .لست أدرى

 .ال هو، وال أنا، وال أحد يستطيع أن جيزْم

.................... 

بالدفاع عن" املوظف) "آيان/وجود(أما عن ارتباط قيمة، 
، فقد استطعت)رمبا حىت التقديس(وعن البريوقراطية . الروتني

عثمان"، "حضرة احملرتم" أن أبعد شبح  – مرة ثانية –
 . منذ البداية، رغم أنه آان بعيدًا"بيومى

  ما حتته خط من عندى-
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 : مقدمة

خالت والتعقيبات دون أن يثنيىن ذلك عنترتاجع املدا
 فيما عدا–مواصلة احملاولة، الضيوف الدائمون يتوقفون 

 . ال جديد تقريبا–حممد أمحد . أسامة عرفة، ود.رامى ود

ربية للعلوم النفسية ال أعرف على الشبكة الع"املنتدى"
بعد آيف أتعامل معه، ويبدو أنه حيتاج اشرتاك مدفوع

 .وتفاصيل أخرى

مازلت أتساءل آيف يدعونىن زمالئى وتالميذى باملئات 
ألشارك ىف ندوة أو مؤمتر مث ال يكلفون خاطرهم بقراءة بضع
ورقات أآتبها يوميا ألقول ما عندى، وال يعتنون بالتعقيب

 ، !! وآأن املؤمترات هبا فرص أوسععليها،

أو لعلهم ال جيدون فيها ما يستحق حىت السؤال عن بعض ما
 .غمض فيها 

 .ما علينا أّد الواجب ودع مايكون 

 البد أن خطًأ ما أقوم به أنا شخصيا،  

 حني أآتشفه سأحاول تصحيحه إن آان قابال للتصحيح، 

 حني قامتأميمة هدَّأت من بعض مشاعرى هذه.املهم أن د
 تعقيبها، من أحالم فرتة النقاهة ىف) 20(بقراءة آاملة حللم 

وبعد أن أثبّت قراءهتا ىف احلوار اليوم لتغطية النقص،
اآتشفت أن قراءهتا هى، نقد متكامل، اليصح أن يدرج آحوار،

 فاستأذهنا بأنقراءة على قراءة، أو نقد للنقدبل هو 
"احملررون الضيوف" ىف زاوية )يوم حمفوظ(ننشره اخلميس القادم 

 .هكذا

 )20، 19  احللم (2007-12-27يومية : أميمة رفعت. د
 ) 20(قراءة آاملة للحلم رقم 

 : حييى. د
 أميمة،. شكرا يا د
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إنىن بعد أن وضعت قراءتك للحلم: آما قلت ىف املقدمة
اخلميس" يوم حمفوظ"ا، وجدت أن األنسب أن أنقله إىل هن

األسبوع القادم لعل ىف ذلك ما حيفز نشر قراءات آاملة أخرى
 .وأخرى على نفس املنت بعد أن انتظرت طويال

عندى حبث ألقيته ىف اجلمعية املصرية للنقد األدىب مث نشر
، وأعىندور القارئ العادى ناقدًامؤخرا من سنوات أبني فيه 

 القارئ الناقد غري املتخصص أو احملرتف،" بالعادى"

 .ولعل نقدك للنقد هكذا هو ما آنت أعنيه بذلك 

ختتص" دورية نقدية"أميمة إىل . مازالت دعوتى يا د
 وآنت أحسب أن هذه الزاوية احملدودة،قائمة" بأعمال حمفوظ

آل مخيس ىف موقعنا هذا سوف تبدأ بذلك مهما تواضعت
 .االجتهادات، ولكن آما ترين

وإىن أتساءل أين النقاد؟ وأين اَحلَواريون مما أحاوله،
 وحتاولينه هكذا؟

 ليس مهمًَا، 

 لكل شئ وقتة 

 وسوف يأتى ىف حينه،

، آما"أن منأل الوقت مبا ينبغى حىت يتحقق ما نأمل"املهم 
 :أسامة عرفة.يقول د

 )2008 - 2007احلصاد  (2007- 12 – 31يومية : أسامة عرفة. د
 أن حنيى اللحظة.. للحظة أن حنيا ا

 ال تأتي خري من انتظار حلظة

 احلرآة مفتاح الفرج

 : حييى. د
 يا عم) فينا، فيهم، ىف آل الناس، ىف ربنا(الربآة فيك 

 أسامة

 )بريد حوار اجلمعة (2007-12 – 82يومية : أسامة عرفة. د

  سيصبح أشبه بالربنامج الثاىن باالذاعة املصرية"املنتدى"
 .مقارنة بالربنامج العام

  عرىب وهذه مساحة مهمة املنتدى ملتقى

 أمر صعب) بني املنتدى واحلوار والنشرة اليومية(الفصل 

 .نفسها لندع التجربة تطور 

 : حييى. د

ما هو دورى ىف ذلك الذى امسهمل أعرف يا أسامة بعد 
 مجال ترك أستفسر، وسوف.، وقد أرسلت إىل االبن د"املنتدى"
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 مبوقفى من - بفضل من يستمر معنا–أواصل التزامى 
النشرة واملنتدى مجيعا، وأحسب أنىن أزداد اقتناعا آل
يوم أن هذا وذاك ميكن أن يكون أآثر فائدة ووعدا من

 .املؤمترات إياها 

حممد بن أخى، وهو. عمل ىف دواآلن قل ىل يا أسامة ماذا أ
ال يريد أن يشارآنا إال بنفس الكلمات، الساخنة مهما

أنا ال أشك ىف صدقه وإخالصه. أحلحت عليه لتعديل بعض ذلك
 :ولكن ما جدوى ما يقول هكذا

 )املنتدى والنص البشرى (2008-1 – 1يومية : حممد أمحد الرخاوى. د
التحدى احلقيقى هو ىف مجاع وعى احلق، املتمثل ىف الصادقني
اومن حياولون ان يصدقوا ىف دفع طوفان اساطني العدم

من أن يسرقوا حتم احلياة من هذا) وبالتاىل االنقراض(
 ....الذى متثل ىف سورة إنسان على قمة اهلرم احليوى

 ) وأ( 

التحدى مرعب والواقع ىف منتهى القسوة ويبدأ من..... 
أصال بني رحى حتم احلياة غيبوبة الوعى أن هناك مصيبة

حنفر وبني اإلصرار على العدم، بغيبوبة الوعى حناول ان
 إذا آنا- على أضعف االميان-باألمل واألمل ىف هذا املنتدى 

 .واهللا شهيد على ذلك نعى ونفهم وحناول

 : يىحي. د
 !طيب يا حممد طيب

 ىف- رمبا–لقد شكوتك ألسامة حاال وأنا ىف انتظار إسهامك  
حكاية املنتدى مثال، بشكل آخر، لعلك معنا نأنس بآخرين

 حيكمون بيننا

رمبا بالصدفة يا حممد يأتى اإلبن رامى ىف احلوار بعدك 
 .آالعادة، فآمُل أن ترى الفرق

 : رامى عادل. أ
لوسواس األول وماوعدتكش اتطرق إليه،أنا قريت مقال ا

فأنا شايفه موضوع نفسى أوى، أما موالنا النفرى فربنا
 .واالرتواء من نصوصه يعينه ويعيننا على االستلهام

 : حييى. د
هذه النصوص يا رامى، ثروة تتحدى، وأنا ال أعاملها

مع" الكلمات"آنصوص تَصوف، بل آمنهج معرىف أساسًا، 
مستويات متعددة من"ا حضور على موالنا النفرى هل

، أشعر معها"من مستويات الوعى املتعددة"، أو "الوعى
تستعيد آرامتها بعد أن امتهنَّاها إىل) الكلمات(أهنا 

درجة جعلتىن أصورها ذات مرة وهى تدور حول نفسها ىف
 :أفواهنا، أهنا

 ".متُوء َآِقطط َجْوَعى ىف آهٍف مظلْم" 

 )2الوسواس القهرى  (2007-12-30يومية : رامى عادل. أ
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ساسرتد آرامىت ىف يوم ما، آرامىت الىت مل) أنا أيضا(
أفقدها أبدا رغم شعورى العام باملهانه وعدم الشرف

 . وقلة احليلة

 : حييى. د
فيه، ال أحدال أحد يفقد آرامته يارامى مهما فعلوا 

 .إال إذا تنازل هو عنهايفقد آرامته 

 : رامى عادل. أ
... أن هناك ما وراء النص املكتوب،  ..أنا متأآد.. 

من حقك أن تقرأ اللى بني السطور طول ما هو مفيد،
وبناء، وقيم، بس ال تتوقف عن حماولة التجاوز، وربنا

 أدعيساحمىن طاملا أنا مش مسئول عن تأثري آالمى عليك،
 ....ىل

 : حييى. د
ال يا عم، أنت مسئول وأنا مسئول، طول الوقت، عن آل

، حىت أقتنع بكالمك،"حاجة أصفرا"شئ، طاملا أنت مل تسقىن 
وأنا مل أشرتط عليك أن حتاسب ىف آالمك، فنحن مسئوالن،
املرسل واملتلقى، وبالعكس، طول الوقت، وأنت أيضا أدع

 ....ىل

 )املنتدى والنص البشرى (2008-1 – 1يومية : : رامى عادل. أ
أقصد مش مبسوط) أنا متاآد(أنت مش مبسوط أىن باآلمك 

من تأثري آالمى عليك، ودّعم ىل الفرض ده إن مرضاك
/عرفتك وانتبيغمروك برؤى تغري مفاهيمك وتعيد تكوين م

حضرتك ال تعلم مىت ستتكون معرفه جديده، ده إذا اتكونت
عن طريق مرضاك اللى ىف النشره هو ىف مريض غريى؟ ربنا(

 ). يساحمك

 : حييى. د
أبدا واهللا، أنا مبسوط ونصف، صحيح أنه بلغىن من بعض

ورمبا(القراء أنىن أعطيك يارامى مساحة أآرب مما ينبغى 
، لكن هؤالء الذين احتجوا) جدًا اليومهلذا اختصرت آالمك

هكذا، مل يبذلوا جهدًا ليكتبوا ىل حرفا واحدا حيمل
تعليقا جادا، أو ساخرا، أو طليقا آما تفعل، هم ال

ىف املساحة املتاحة الىت" "ندش"يكتبون وال يرتآوننا 
 ولكن!! تتضاءل مجعة بعد مجعة، ماذا أفعل معهم؟

  أحالم حمفوظ،دعنا ننتقل إىل تعليقك على 

 )20، 19  احللم (2007-12-27يومية  عن 2008-1-3: رامى عادل. أ
حضرتك اللى غششت حمفوظ شيخنا بأن يقرأ احالمه/هو انت
 .ده جمرد ختمني مش اهتام ال مسح اهللا........ علينا

 : حييى. د
– للمرة األلف –مث إهنا " ... خييـّ"يا رامى أغشش َمْن اهللا 

ليست أحالمه يقرأها علينا ، هو يبدع يبدع يبدع أحالمه،
 ، فماذا 20، 19إذا آان هذا ما تقوله يا رامى عن حلم 
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، وقد استنتجت ىف قراءتى له أن به بعض22تقول ىف حلم 
معامل ماآنا نتناقش فيه بشأن شرآات الدواء ودورها

ال ىف الصحة(القبيح ىف السياسة والتجارة واحلرب 
حوله" ما"و" من"حمفوظ يستلهم إبداعه من آل ) والشفاء

 .وما بداخله طول الوقت

  عندك أيضا؟ املهم، مث ماذا

 رامى عادل. أ
وماشدنيش. أنا قرأت موضوع العقول بتاع النهارده.... 

أو قلىغري إن حد يتعامل معايا إىن ناقص عقل أو فاقد ع
 . ما عنديش أصال عقل

 : حييى. د
الظاهر آلنا نعامل بعضنا البعض على هذا االحتمال دون
أن ندرى، آل واحد يعترب اآلخر أنه بال عقل، خصوصا

  أنت أدرى، وخلها ىف سرك األطباء النفسيني مع املرضى،

 رامى عادل. أ
سكأنا حسيت انك بتقويل يف احللم ده يا عم حييى إىن الزم امت

أدّور واالقي بنت احلالل وأنك شايفه واقع حبقى ىف إىن
 آميني. واتابط ذراعها. ربنا يطمنك. متحقق

 : حييى. د
واهللا العظيم يا شيخ ما جئت هبذه السرية، لكن أنت
ومايصلك من احللم أو غري احللم، املهم مربوك، بس خّل بالك،

ىف آتاب "آتبتهذه املسألة حتتاج عمل طول الوقت، مرة 
 الزواج مزرعة للكراهية، ما مل يكن،)445" (حكمة اجملانني

البعض توقف عند حكاية: ومل يفهمها أحد"طريقا إىل اهللا 
 على طول اخلط،وآأىن أهاجم الزواج" مزرعة للكراهية"

أما اآلخرون فلم يفهموا آيف أن العالقات البشرية
 ميكن أن تكون طريقا إىل اهللا،– مبا ىف ذلك اجلنس –احلقيقية 

 .ويبدو أىن سأرجع إىل ذلك تفصيال فيما بعد

 :رامى عادل. أ
 !!! صيىن؟  ثقافتك هو أنت

  حييى؟  عم  يا  ده  الصيىن  الكالم ايه  امال 

 :حييى. د
 !يا ليت يا شيخ، يا ليت

 !!لكن ال يا عم
 أنا خائف منهم مهما أجنزوا أو أحببت طعامهم، 

 . أحيانا أشعر أهنم الوجه اآلخر ألمريكا
 !أى واهللا

أنا أحيانا تأتيىن رسائل على املوقع ليس: املهم يا رامى
هلا أية عالقة مبا اآتبه، فأرد عليهم ردَّا خاصا على

 قد أجد بعض الفائدة ىف أن أردعنوان بريدهم، ولكنىن
 لعموم الزوار مثلما سأفعل اآلن مع نانيس
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 2007-12-29: نانيس ادم. أ
 انتهيت من دراسيت منذ ثالث أعوام، .... 

على ولكين حىت اآلن مل أحقق ذاتى أو حىت أضع قدمي.... 
 بداية املشوار، 

 ولكين رغبت يف الكالم وأملى أن ال يردني اهللا خمزيه،.... 

 أحتدث فيه مع إنسان واٍع بأمور احلياةهذا أمر رغبت أن
 إخل... واإلنسان معا

 : حييى. د
عذرا يا نانيس أنىن اقتطفت من رسالتك هذه املقاطع فقط،

 ..رجاء أن تعم الفائدة

مث من إدراك أنىن واع باحلياة واإلنسان آما تتصوريني، ال
أحد له حق مطلق أن جيلس على آرسى إفتاء هذه املسائل

ساطة، أنا مثلك أضع قدمى على الطريق، وإن آنتهبذه الب
سابقة"قد قطعت فيه شوطًا ما، فال تنتظر مىن نصائح 

 ".التجهيز

مث هل الحظِت أن رسالتك ليس هبا أى تعليق على موضوع
 :بذاته مما أآتب

حتقيق هذه تزعجىن، وأيضا مسألة "أعثر على ذاتى"مسألة 
 ، وقد أشرت إىل ذلك مرارًا،الذات

 ات أى ذات ألى منا هى نتاج حقيقى حلياة مليئة، الذ

الذات ليست قطعة نقود فقدناها وعلينا أن نبحث عنها
 حىت نعثر عليها، 

وال هى بناء حتت التشطيب وعلينا أن نسارع بامتام املهمة؟ 

 ،"َتَتّكون"حنن نعيش وهى 

فإن عشنا آما خلقنا اهللا ببساطة، وامتالء باملعىن مع آخر
نفس احملاولة آل بطريقته، تكونت) أو حتاول( حياول ،)وأخرى(

ذواتنا تلقائيا من خالل اإلبداع والثقة والكرامة وأشياء
أخرى، وإال فإننا سنظل ندور حول أنفسنا نبحث عن جمهول ال

/دون أن نرآز على/ يتحقق أبدا بالبحث، وإمنا بالُفعل
 .حكاية حتقيقه أوال وأخريا

  "كالمرغبت ىف ال"أما حكاية 

إحلاح داخلنا أن نتحدَث مع من يسمعنَا"وأيضا حكاية 
 ،"ويفهم

فهذا وذاك حق مشروع جدا، لكنىن أريد أن أنبهك أيضا إىل
أن هذا بعض ما يشيعه األطباء النفسيون مثلى، وهم يبالغون

 إخل" ... طّلع اللى جواك" "فضفض"فيه من ِقبل 

 ملطاف،نعم، ولكن الينبغى أن يكون هذا هو غاية ا
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 .ا ما يكون تربيرا أو إعاقة وهلذا حديث آخربل إنه آثري 

 .مث أدعوك للرتحيب بصديق جديد

 ):بعد الرتمجة من اإلجنليزية(2007-12-30: جوزيف ناصف. أ
آسف أنىن أرسل رسالىت باإلجنليزية حيث أنىن ال أستطيع
الكتابة على احلاسوب باحلروف العربية، إنىن أتابع املوقع

 وإعجاىب، آما أرجو أن تبسطيوميا وأرجو أن تقبل دهشىت
 .لغتك العربية ما أمكن

 : حييى. د
شكرا يا جوزيف ملتابعتك، وآسف للصعوبة وأنت ىف الغربة،
وأتصور أن جزءا من حوار املنتدى ميكن أن يكون

 باالجنليزية، أو باللغتني، وماذا عن الفرنسية؟، 

 ال ياعْم،

 دعنا نبذل جهدًا آل من ناحيته،

  . ىشكرا مرة أخر
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05I01I2008א

 אא:א−127

عن "2007-11-7يومية (آتبت ىف يوميتني سابقتني عن املوت 
 آما،")املوت والشعر "2007-11-21يومية ( ،")املوت والوجود

لغز"اقرتاىب مرغما، ومبخاطرة فائقة، من حل آتبت مؤخرا عن 
حدث"بشكل أو بآخر، مل يعد جمرد االنتباه إىل حقيقة " املوت
هو ما يربر فهمنا جلدوى احلياة ومتسكنا هبا، وإمنا أصبح" املوت

 .عندى أن املوت هو مرحلة ونقلة بني مستويات الوعى

 مىت وآيف يعرف الطفل املوت؟
 آان لتقدمي آيف يدرك األطفال املوت،املدخل ىف النشر األول

لكن املداخلة تناولت أيضا احلس العادى الطيب هلذه احلقيقة،
 .وقد مت ىف هذا التحديث اآلن إضافة ما تيسر

موت األب: آثريا ما خيفى األهل عن األطفال موت ذويهم األقربني
أو األم بالذات، وهم يتصورون أهنم بذلك يرمحون األطفال من آالم
وآذا وآيت، وعادة ما أنصحهم بأن يكفوا عن ذلك الكذب
والتصور اخلاطئ، وأن اهللا سبحانه أرحم وأعلم مبن خلق، وأنه هو
الذى خلق املوت واحلياة واألطفال، وآثريا ما أقوم أنا عنهم
بإخبار األطفال، ويفاجأون، وال أفاجأ، أنذاك باستقبال الطفل

 ليس ألنه اليعرف ما هو املوت،اهلادى الطيب هلذا النبأ العادى،
 . ألنه أقرب إليه من تصورنا- على حد تصورى–ولكن 

-21يومية وقد أشرت إىل ذلك من قبل (الفقد غري املوت  
 . ")املوت والشعر "11-2007

 سونهانز آريستان أندر
ىف صورهتا األوىل آانت بداية هذه املداخلة أقرب إىل ماهو

 . نقد أدىب من خالل أعمال هانز آريستيان أندرسون لألطفال 

اآتشاىف هلانز آريستيان أندرسون هو قدمي قدم الفيلم
عن حياته، وآان ذلك ىف األربعينات،" داىن آاى"الذى مثله 

). غالبا16 -15 (  من عمرىteens" الّتـاشر"وآنت ىف بعض 
،1875 ومات ىف 1805 إبريل 2هانز آريستيان أندرسون ولد ىف 

 لعل ىف انتشار هارى بوتر هذه وهو أشهر َمْن آتب لألطفال،
األيام عرب العامل ما يذآرنا بدور مثل هذا األدب للكبار
والصغار معا، وأيضا هو يرجعنا إىل ألف ليلة ودورها

 .  وقوميا وعاملياالرتبوى اإلبداعى تارخيا
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هى: لة األطفال هى هى أسئلة الفالسفة، وبدرجة أقلأسئ
أسئلة آثري من املبدعني بصفة عامة، والروائيني منهم بصفة

أسئلتهم عن اهللا سبحانه، وعن املوت، وعن املصري، هى من. خاصة
أآثر األسئلة إحلاحا، وهى أيضا من االسئلة الىت ليس هلا

ليدية ترتك البابإجابات هنائية، حىت اإلجابات الدينية التق
 .مفتوحا للتفاصيل بشكل أو بآخر

 أن تكون– وال ميكن –اإلجابة على هذه األسئلة ال ينبغى 
 .مباشرة، هذا ما فعله أندرسون وغريه

سوف نقصر قراءتنا بالتفصيل على قصة واحدة ألندرسون، 
 موجز مرورا حبكى" حكاية أم"مث نشري إىل مقتطفات من أخرى، 

وآيف استقبل موت ابنه،) نص بشرى( أب مصرى جدا عن حكاية
مث خنرج إىل استدرك عن وعينا الشعىب باملوت والطري والرحيل، مث

 .بشعٍر لطفل أمريكى، لنختم بطاغور

 ،"بائعة أعواد الكربيت الصغرية"
 أندرسون  الىت حيكى فيهاهذا هو اسم احلكاية الرئيسية

 من خالل ذلك ماعن طفلة فقرية تبيع أعواد الكربيت لتكسب
 :يسد جوعها، ورمبا جوع أسرهتا حيث

آانت ختشى أن ترجع إليها وهى مل تتمكن من بيع عود"
 ". آربيت واحد بعد

 لعلها تدفئها حىت فاستمرت ىف الربد تشعل أعواد آربيتها
 . آان ما آان

 . تسمع وترى وحتس آأنك هناك فعال حني حيكى أندرسون، جيعلك

صة مبثل ما قرأتـُها به فسوف ترىإذا قرأت هذه الق 
 وهى تسري البنت البائعة الصغرية رأى العني، سوف تراها

حافية القدمني على األرض املغطاة بذلك الصقيع امد، وقد
تبتسم بالرغم من ذلك حني يشرح لنا أندرسون آيف صارت
قدميها إىل احلفاء، لقد غادرت بيتها وهى ترتدى خفا آبريا

 :جدا عليها

رمبا آانت أمها هى آخر من استعمله، وألنه آان"....  
آبريا جدا فقد فقدته حني أسرعت لتعرب الشارع، إذ مرت هبا
عربتان منطلقتان بسرعة جنونية، فضاعت الفردة األوىل، أما
الثانية فقد رآض هبا ولد يقول بأنه سيستعملها آمهد حني

يتني اللتنيينجب أطفاال، ومشت البنت ذات القدمني العار
   .."آانتا محراويتني زرقاويتني من شدة الربد

من خالل محرة قدميها املختلطة بالزرقة شعرت ىف جلدى
مباشرة بدرجة الربد الىت آان حييط بالبائعة الصغرية، مث عدت
فرأيت الصىب الظريف خاطف احلذاء ليجعله مهدا لطفله

يل إىل أنهالقادم، رأيت على وجهه تلك البسمة الساخرة وخ
 يرحم البائعة الصغرية من أن تسري بفردة حذاء واحدة بذلك

تضاعف من إحساسها بالربد، وآأنه بذلك أيضا قد آفاها أن
أبلغتىن هذه الصورة . تضيع وقتها ىف البحث عن الفردة األخرى
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االعرتاضية، برغم اجلوع والصقيع فاملوت، أبلغتىن شيئا طيبا
 يصري أبا ولهبامسا عن املستقبل، فرأيت هذا الطفل الشقى حني

ما علينا، صاحبُت! طفل يرقده ىف فردة احلذاء املهد املخطوف
سقطت ندف الثلج على شعرها األصفر"البائعة، ورأيتها وقد 

ىف زاوية"الطويل الذى جتعد بشكل مجيل حول رقبتها، وقد وقفت 
 وقد"!!بني بيتني أحدمها قد تقدم قليال على اآلخر ىف الشارع

وىف حماولة أن. جيرى داخل البيوت الدافئةراحت تتابع ما 
تتغلب قليال على بعض الصقيع الذى جعلها ال تعود تشعر
 :بقدميها من شدة الربد، أشعلت عود ثقاب واحد لتدفئ أصابعها

آانت شعلة دافئة صافية مثل مشعة صغريه، أحاطته"
ظنت البنت الصغرية بأا جتلس عند. بيديها، آان ضوؤه عجيبا

حديدى آبري بكرات ومدخنة حناسية، توهجت النار مشتعلةموقد 
وبانتهاء اشتعال عود الكربيت اختفى املوقد،" تنشر الدفء

وانتهى الدفء، فعاد الربد، فأشعلت آخر، فخلق هلا مائدة ىف
املدهش ىف االمر آان...غرفة معيشة عليها بطة مشوية حمشية 

صلت إىل الفتاةعندما قفزت البطة والسكني ىف ظهرها حىت و
الفقرية، وانطفأ حينئذ عود الكربيت، فلم تر غري حائط مسيك

 "بارد

حني أشعلت الصغرية العود الثالث وجدت نفسها ىف حضن
 طبيعة حانية حميطة

نظرْت إليها آالف الشموع املوقدة على تلك الفروع"
وعندما مدت الصغرية آلتا يديها... اخلضراء والصور امللونة 

اء انطفأ عود الكربيت وصعدت مشوع عيد امليالد الكثريةىف اهلو
إىل األعلى، فرأهتا مثل جنوم صافية سقطت إحداها خملفة شريطا

 "ناريا ىف السماء

نالحظ هنا النقلة الواصلة بني الطبيعة وشجرة عيد امليالد
بشموعها، آما ميكن أن نشاهد النجم الساقط الذى مل يكن إال

آان ميكن أن ينتهى هذا اخليال ىف بعض. يلإحدى الشموع منذ قل
 جبزاء طيب مقابل الصرب واإلصرار على قصصنا الوعظية اإلرشادية

أداء املهمة، أو آان ميكن أن ينتهى بعثورالطفلة على آنز
مل. إخل..خمبأ، أو مبكافأة أبوية جتزيها خريا على استقامتها 

الطبيعة حضن الذى حدث أهنا تذآرت، وهى ىف. حيدث أى من ذلك
عندما تسقط"احلانية، جدهتا الىت توفيت والىت آانت تقول هلا 

، وإذا بعود الكربيت الرابع حني شحطته"جنمة، تصعد روح إىل اهللا
 حيضر هلا جدهتا ىف هالة من الضياء 

صاحت الصغرية جدتى خذيىن". واضحة المعة حنونة طيبة"
ستختفني. لكربيتمعك، أعلم بأنك ستختفني عندما ينطفئ عود ا

مثل املوقد الدافئ، مثل البطة الشهية وشجرة عيد امليالد
املبارآة، مث أسرعت بشحط عيدان الكربيت الباقية ىف احلزمة
تلو اآلخر، آانت تود بشدة أن تبقى جدهتا، أضاءت عيدان
الكربيت بربيق أصفى من ضوء النهار، مل تكن جدهتا ىف يوم أحلى

لت اجلدة الفتاة الصغرية بني ذراعيهاوأآرب منها اآلن، مح
وطارا بألق وفرح عاليا، عاليا جدا، حيث ال برد وال جوع وال

 "خوف، آانا عند اهللا
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أيضا آان ميكن أن تنتهى القصة هنا بتصفيق وعظى آخر، ،
 لكن أندرسون أهناها وهو يصف جثة الفتاة بشجاعة ومجال أيضا

عند الصباح، وىف الزاوية تلك بني البيتني، آانت الفتاة
 .... غرية، بوجنتني محراوين، وابتسامة مرسومة على الفمالص

ماذا تتوقع من هذه الصورة؟ الوجنتني محراوين،
واالبتسامة مرسومة، األرجح أهنا قد نامت حاملة ىف حضن جدهتا
احلانية، وهذا جزاء البنات احللوات ، أليس آذلك؟ لكن

 :أندرسون يقول شيئا آخر

دة من الربد ىف الليلةآانت ميتة، ماتت متجم"..... 
طلع صباح السنة اجلديدة على اجلثة. الفائتة من العام املاضى

الصغرية الىت حضنت عيدان الكربيت ومنها حزمة حمرتقة، قيل بأا
آانت وال شك تريد أن حتصل على دفء، مل يعرف أحد آم آان مجيال
ما رأته، أى ضوء مشع دخلت عربه مع جدهتا العجوز إىل فرح

 ).1848آتبت هذه القصة ىف عام :(عام اجلديدال

ملاذا أمات أندرسون هذه اجلميلة؟ ملاذا مل جيعل النهار
يطلع عليها؟ وتشرق الشمس، فيذهب الناس إىل السوق وميرون
هبا ويشرتون منها ما جيعلها تعود إىل أهلها راضية ناجحة؟

 بينهماملاذا مل يرجع أحد قاطىن املنزلني الىت نامت ىف الزاوية
فرياها فيوقظها، ويدعوها برمحة إىل الداخل، ويعد هلا شوربة
ساخنة، ويدفئها ويقبلها فتنام شاآرة صنيعه؟ ملاذا مل يرسم
لنا أندرسون جثتها بيضاء باهتة من الصقيع على األقل، ومل
يضع على وجهها تقلصات الربد الىت أشعرنا هبا طوال حكيه

 رأها ؟عنها حىت آدنا نتجمد وحنن نق

آيف ميكن أنلقد علمنا أندرسون من خالل القصة حىت النهاية 
، إىل اهللا سبحانه، آماتكون النقلة هادئة بني احلياة واملوت

عاَيَشنا قبل ذلك هذا التداخل بني الواقع واخليال، آل ذلك
ووعينا يضىء املرة تلو املرة ىف نعومة حانية، وأمل مجيل، مبا

نا، وإىل خالقنا ورمحته، ومبا جيعل املوت هوجيعلنا أقرب إىل أنفس
هو الطريقالقريب البعيد، هو الذى خنشاه بقدر ما ننتظره، 

 نعيش واقعنا جنمع بني قسوة الفقر، وقرص احلرمان، إليه وحنن
 .ونداء الطبيعة، وفرحة األمل، وقوة اخليال، ىف نفس الوقت

 : استطراد مل يكن ىف النشر األول
ابع صعود خيال اجلميلة الصغرية إىل جدهتاحضرىن وأنا أت

الصورة: الراحلة صورتان تكمالن هذا التشكيل بشكل أو بآخر
 هى تلك األغنية النائحة اجلميلة الىت تصف طلوع الروحاألوىل

 . حبمامة تصعد مع بلبل إىل طبقات اهول 

 محامة بيضا
 طارت يا نينه

..... 
 ما خدها البلبل
 وطار وّياها

 ه يا نينهَقْصُد
 يعرف لغاها
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الذبابةوأيضا تذآرت حني آانت أمنا تنهانا عن مطاردة 
، وبالذات تنهانا عن قتلها وآانت تفتحاخلضراء آبرية احلجم

، وذات مرة قالت)إىل السماء(هلا النافذة هبدوء لتطري ساملة 
ىل أمى وهى تفسر ىل ملاذا النهى، بأن هذه الروح اخلضراء هى

ع سنوات، وال أآادروح أخى خالد الذى آان يكربىن بأرب
 إال بشكل غامض حيث مات وأنا مل أتعد الرابعة، لكن أذآره

 . هنى أمى ىل آان بعد ذلك، رمبا وأنا ىف العاشرة 

عاليا، وبعيدا، وهادئا، باللون(ارتبط عندى هذا الطريان 
. باملوت آما حيضرىن اآلن) األخضر، بلون السماء، باالختفاء اهلادئ

ار األطفال األمريكيني ترمجة الشاعر أمحدوحني رحت أقرأ أشع
-19يومية زرزور، وهو ما نشرت منها اثنتني ىف عيد األضحى 

 !!".عيدية لكبارنا من عيال األمريكان "12-2007

 سنوات على اعتبار8 الطفل أندريا آالح  قرأت قصيدة 
متاما مثل بائعة) وليست املوجودة(أنه خياطب جدته الراحلة 

قد أوحشتىن".. الكربيت الصغرية، ذلك أنىن توقفت عند مقطع 
جدتى، وجدتى هناك ىف الشماْل، بعيدة بعيدة، وقد آتبت عن

8(، لكن عندآم، هاآم قصيدة أندريا آالح "حناا قصيدة
"رحلة إىل بيت جدتى"أفضل وهى بأآملها، هذا ) سنوات

  آارولينا اجلنوبية–آبقيل )  سنوات8(آندريا آالح 

.............. 

.............. 
 يا طائر الرخ الذى محلت سندباد 
 ويابساط الريح تعرب اجلبال والبالد

 أرجوآما، 
 أرجوآما، 
 من آان منكما

 متثائبا ىف بيته، بال عمْل
 فليأت مشكورا، على عجْل

... 
 :فإنىن

 قد أوحَشْتىن جدتىن
 وجدتى، هنَاك، ىف الشمال

 بعيدٌة
 بعيدْه

 قصيدْة: وقد آتبت عن حناهنا
*** 

 يا جدتى، 
 يا أطيب القلوب

 يا بسمة مشرقة ىف البال
 سآتى .. على جناح رخ طيب 
 سآتى .. على بساط ريح هادئ

 فانتظرى رفرفة اجلناح 
 أو نسمة 

 جتئ
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صهل رأيتم هذا التوازى بني خيال أندرسون وهو يتقم
بائعة أعواد الكربيت الصغرية وهى تناجى جدهتا الراحلة وبني

من ميالد) تقريبا(قصيدة أندريا األمريكى الصغري بعد قرنني 
أين(أندرسون وهو حياور جدته الراحلة أيضا إىل بيتها 

 ).بيتها؟

هل يستطيع أىَّ منا أن حيدد من منهما الىت ماتت ومن 
 منهما الىت بيتها ىف الشمال،

هل يستطيع أحد أن يقرر الفرق بني السماء والشمال 
 والكون األعظم؟

............. 

ميضى أندرسون بعد ذلك يكشف عن املوت ىف قصصه لألطفال،
 ال- ىف قصة أخرى -  ولكن هذه املرة وهو يتقمص مشاعر األم

الطفلة ، وىف نفس الوقت هو يبلغ من خالل ذلك نقلة املوت
   !زاوية أخرىالسلس املتناغم من 

 )هانز أندرسون(قصة أم 
ىف(هى القصة التالية مباشرة لقصة بائعة أعواد الكربيت 

ىف تلك القصة". قصة أم"امسها  ) 2005طبعة جملة القاهرة 
، فتهيم علىاملوت لألم ىف شكل شيخ غريب خيطف ابنهايتجسد 

وجهها لتسرتده وهى تضحى بكل شىء تعطيه ملن تقابله، وما
)املوت(ه، ىف مقابل أن يدهلا على أين ذهب الشيخ تقابل
 فال تعود تبصر، وبلساهنا تضحى بعينيها: بابنها

 ليس عدما فإذا باملوت" مشتل املوت"حىت تصل إىل . اخل...و..و
، واعدة مبا ال نعرف بل مشتال انقلب فيه الراحلون إىل زهور

 علىوتنتهى القصة بأن ترضى األم أن تتنازل عن إصرارها
اسرتجاع ابنها حيا، وتسلم ابنها زهرة بني الزهور ىف مشتل

 تتنازل عن حماولتها املوت، زهرة تنتظر قدرها وتقبله، إهنا
 :اسرتداد طفلها قائلة للموت

إمحله، إمحله بعيدا إىل ملكوت اهللا، إنس دموعى ، إنس"....
 " دعواتى

  املوت  يتعجب

أن آخذه إىل هناك،ال أفهمك، أتريدين طفلك، أتريدنىن 
 ؟" حيث ال تعلمني

 :ترد األم
ال تسمعىن حيث أسألك خبالف مشيئتك، الىت هى اُملثلى،"

 ،"التسمعىن ال تسمعىن

وحنت رأسها إىل األسفل إىل حضنها، ومشى املوت بابنها إىل 
 البالد اجملهولة

ما يكمل صورة هناية" قصة أم"هكذا يعلمنا أندرسون ىف
، فمن من األطفال خيشى"اد الكربيت الصغريةبائعة أعو " قصته

  ال يتعلم من ذلك؟- آبارا–املوت بعد ذلك، ومن منا 
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 : من أب مصرى فالح مجيل على الوجه التاىل بلغتىن نفس الرسالة

 قصة أب مصرى فالح

 )نص بشرى(خربة من العيادة 

هو رجل ىف منتصف العمر، دخل إىل حجرة الكشف بالعيادة،
ا، وجهه مسح جاد، يبدوطويل مجيل، يلبس جلبابا بلديا نظيف

من وجهاء الريف آما أعرفهم قدميا، قال شكواه الىت بدأت من
بضعة شهور وتراوحت بني احلزن، واألرق، وأعراض جسدية تدل

 هبدوء دون مبالغة، على التوتر بشكل أو بآخر، حكى شكواه
سألته عن عمله، ووقته واهتماماته، فأجاب مبا أّيد ظىن، أنه

 تعليمه، وآان جمتهدا، لكنه فضل بعد موت بدأميسور احلال، 
والده باآرا أن يزرع أرضه، وهو راض عن قراره، وغري نادم
.على ترك الدراسة، وهو يثقف نفسه بنفسه، احرتمته أآثر
سألته عن عائلته، فصمت غري قليل، وطأطأ رأسه ببطء، مث
رفعها وهو خيربىن بعدد أوالده وبناته، ووفاقه مع زوجته،

من: اصة بعد وفاة املرحوم العريس، اسرتجعته متسائالخ
العريس؟، أخربىن هبدوء أن ابنه البكر ذا األربع وعشرين عاما
مات ىف حادث سيارة قبل فرحه بأيام، وآان ذلك منذ ستة
أشهر، قاهلا هبدوء حزين رصني حىت آدت أقفز من آرسّى جزعا،

ألدوار فراحتعجب الرجل من تعبريات وجهى، حىت تبادلنا ا
، حينئذ انتبهت أنىن أتصرف آأن"مالك يا دآتور؟"يسألىن 

املصاب مصاىب وليس مصابه، َفهِم الرجل بأبوة حانية وقع
املفاجأة علّى، حاولت أن أقدم له التعازى، لكن يبدو أن
حالىت آانت صعبة إىل درجة فاقت قدرتى على إخفائها وراء

راح يطمئنىن بأا مشيئةمنظارى الطىب، تبادلنا األدوار، ف
اسرتد" قارنت بني قوله  .اهللا، وأنه سبحانه قد اسرتد وديعته

، أية بقية ؟ وهل"البقية ىف حياتك"، وبني قوىل له "وديعته
 حلياتنا بقية؟ 

 له الوصلة بني حاولت أن أشرح: اسرتجعت دورى آطبيب
ررباطة جأشه الصلبة الظاهرة واملستمرة حىت اآلن، وبني ظهو
األعراض الىت حضر من أجلها الستشارتى، رفض ىف البداية، مث
اقتنع إال قليال، سألته إن آان قد بكى عقب الفقد، فأجاب

 من جديد احتمال الربط بني جفاف الدموع، بالنفى، شرحت له
ودرجة الكبت، ومل أجرؤ أن أدعوه للبكاء، آتبت له بعض ما

 .تيسر من عقاقري آعامل مساعد

 وأنا أقنع نفسى أن دموعا رقيقة أطلت منوانصرف 
 .عينيه أخريا وهو ينصرف، وأنه قرر أن يضعف، ليشفى، وحدث

 عالقة هذا احلديث مبا قدمته حكاية- بعد  فيما-وفهمت
 .بائعة أعواد الكربيت الصغرية

بل وما رضيت به تلك األم وهى تتنازل عن رغبتها ىف
 .تفى بل انتقل فحسباسرتجاع ابنها، آأهنا أيقنت أنه مل خي

 مىت يعرف األطفال معىن املوت
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املعلومات العلمية التقليدية تقول إن الطفل ال يعرف املوت
إال ىف سن متأخرة نسبيا، ختتلف الدراسات ىف حتديدها لكنها
ترتاوح بني السابعة والتاسعة، لكنىن أشكك ىف هذه احلقائق من
حيث أهنا تتكلم عن املوت مبعىن الفقد، مبعىن االختفاء الدائم،
الطفل فعال ال يدرك هذا االختفاء الدائم إال ىف هذه السن بعد

الطفل حيتفظ بكل ما. أن نكون قد علمناه أن يفكر بطريقتنا
هذا االختفاء الظاهر الذى يسميهيصل إليه ىف وعيه إىل األبد، 

 الكبار املوت هو وهم الكبار فقط، 

 أوهام الكبار عن املوت
 م،شتان بني املوت والفقد والعد

حنن نضع تعريفا للموت آما نراه آبارا، مث نفرضه على 
ال. الطفل، ونزعم أنه ال يعرف هذا التعريف إال ىف سن آذا

أحد ميكن أن ينزع من الطفل من حيب، جدة بائعة الكربيت مل
 احتاجتها الصغرية، وحني صحبت اجلدة متت، حضرت فورا مبجرد أن

 ه اهللا مل نالحظ ذلك اخلطحفيدهتا إىل السماء ىف رحلة إىل وج
 . الفاصل الذى نصطنعه حنن الكبار بني احلياة واملوت

الىت ال تعرف إن آانت ماتت)  سنوات8 (جدة أندريا آالح
 .أم رحلت، أوصلت إلينا من خالل شعر أندريا نفس الرسالة

 ،"بني بني"املوت الذى يعرفه األطفال أآثر هو وعى 

 مستويني من الوعى، املستوىهو احلقيقة الواقعة فيما بني 
 .الفردى، واملستوى الكوىن

حني وضعُت فرضا حيدد مستويات الشعر ىف مقابل مستويات 
آتاب حرآية" "مستويات احللم(") 1984جملة فصول (احللم 

 وهى"القصيدة بالقوة" توقفت عند ")اإلبداعالوجود وجتليات 
 .القصيدة احلاضرة الىت مل تظهر بعد، والىت عادة ال تظهر أبدا

جدليةبلغ إدراآى لعمق هذا الفرض أنىن فسرت من خالله  
 حقائق   من   آثريا   ولعل : ".... قلت ىف ذلكاملوت، والوجود

الشعر الذى   هذا   باب   من هى    قوهلا   عن   أصال   نعجز الىت    الوجود 
 اجلانب إىل    بالنظر   اليقال   شعر    هكذا هو فاملوت ،  ال يقال

 .التحلل واالختفاء   جمرد    فيه، وليس البنائى  

 طاغور

أختم هذه املداخلة بقول حضرىن لطاغور وهو يستمع إىل  
 يدعوه".سأقود زورق حياتك عرب البحر".. املوت يناديه 

لرحلة شعرُت منها بنفس اإليقاع اهلادئ الذى وصلىن من آل ما
سأموت وأنا ىف: سبق، وذلك بعد أن قالت له حياته باآراًُ

 .منتهى الكمال

الرحلة هذه املرة آانت عرب البحر، الذى مسعت هسهسة 
 موجاته، وليس هديرها،

ذلك ألن آل ما آان قبل هذا البيت األخري، آان ميهد هلذه 
 :ة هكذاالرحل
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لمية التقليدية تقول إن الطفل ال يعرف املوتاملعلومات الع
إال ىف سن متأخرة نسبيا، ختتلف الدراسات ىف حتديدها لكنها
ترتاوح بني السابعة والتاسعة، لكنىن أشكك ىف هذه احلقائق من
حيث أهنا تتكلم عن املوت مبعىن الفقد، مبعىن االختفاء الدائم،

إال ىف هذه السن بعدالطفل فعال ال يدرك هذا االختفاء الدائم 
الطفل حيتفظ بكل ما. أن نكون قد علمناه أن يفكر بطريقتنا

هذا االختفاء الظاهر الذى يسميهيصل إليه ىف وعيه إىل األبد، 
 الكبار املوت هو وهم الكبار فقط، 

 أوهام الكبار عن املوت
 شتان بني املوت والفقد والعدم،

 مث نفرضه علىحنن نضع تعريفا للموت آما نراه آبارا، 
ال. الطفل، ونزعم أنه ال يعرف هذا التعريف إال ىف سن آذا

أحد ميكن أن ينزع من الطفل من حيب، جدة بائعة الكربيت مل
 احتاجتها الصغرية، وحني صحبت اجلدة متت، حضرت فورا مبجرد أن

 حفيدهتا إىل السماء ىف رحلة إىل وجه اهللا مل نالحظ ذلك اخلط
 . طنعه حنن الكبار بني احلياة واملوتالفاصل الذى نص

الىت ال تعرف إن آانت ماتت)  سنوات8 (جدة أندريا آالح
 .أم رحلت، أوصلت إلينا من خالل شعر أندريا نفس الرسالة

 ،"بني بني"املوت الذى يعرفه األطفال أآثر هو وعى 

هو احلقيقة الواقعة فيما بني مستويني من الوعى، املستوى 
 .ستوى الكوىنالفردى، وامل

حني وضعُت فرضا حيدد مستويات الشعر ىف مقابل مستويات 
آتاب حرآية" "مستويات احللم(") 1984جملة فصول (احللم 

ى وه"القصيدة بالقوة" توقفت عند ")الوجود وجتليات اإلبداع
 .القصيدة احلاضرة الىت مل تظهر بعد، والىت عادة ال تظهر أبدا

جدليةبلغ إدراآى لعمق هذا الفرض أنىن فسرت من خالله  
 حقائق   من   آثريا   ولعل : ".... قلت ىف ذلكاملوت، والوجود

الشعر الذى   هذا   باب   من هى    قوهلا   عن   أصال   نعجز الىت    الوجود 
 اجلانب إىل    بالنظر   اليقال   شعر    هكذا هو فاملوت ،  ال يقال

 .التحلل واالختفاء   جمرد    فيه، وليس البنائى  

 طاغور

أختم هذه املداخلة بقول حضرىن لطاغور وهو يستمع إىل  
 يدعوه".سأقود زورق حياتك عرب البحر".. املوت يناديه 

ى وصلىن من آل مالرحلة شعرُت منها بنفس اإليقاع اهلادئ الذ
سأموت وأنا ىف: سبق، وذلك بعد أن قالت له حياته باآراًُ

 .منتهى الكمال

الرحلة هذه املرة آانت عرب البحر، الذى مسعت هسهسة 
 موجاته، وليس هديرها،

ذلك ألن آل ما آان قبل هذا البيت األخري، آان ميهد هلذه 
 :الرحلة هكذا
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 سأّمحى: قالت ىل الغمامة"

 ملضطرمسأغيب ىف الفجر ا: وقال الليل

 سألوذ بصمت عميق آآثار خطاه: وقال األمل

 سأموت وأنا ىف منتهى الكمال: حياتىوأجابت 

 إن أنوارى تلثم أفكارك ىف آل حلظة: وقالت األرض

 ومتضى األيام ولكنىن أنتظرك: وقال احلب

 .سأقود زورق حياتك عرب البحر: املوتوقال 

 أصل هذه املداخلة آتبت ىف اجلريدة القومية السرية-
)؟!!آيف ومىت يعرف الطفل ما هو املوت؟ وحنن أيضا(بعنوان 
 .2005-11-25بتاريخ 

 سأّمحى: قالت ىل الغمامة" 

 سأغيب ىف الفجر املضطرم: وقال الليل

 آآثار خطاهسألوذ بصمت عميق : وقال األمل

 سأموت وأنا ىف منتهى الكمال: حياتىوأجابت 

 إن أنوارى تلثم أفكارك ىف آل حلظة: وقالت األرض

 ومتضى األيام ولكنىن أنتظرك: وقال احلب

 .سأقود زورق حياتك عرب البحر: املوتوقال 

 أصل هذه املداخلة آتبت ىف اجلريدة القومية السرية-
)؟!!آيف ومىت يعرف الطفل ما هو املوت؟ وحنن أيضا(بعنوان 
 .2005-11-25بتاريخ 
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א−128  ) )(א(א

   : متهيد

 ىف حنت اسم الشخصية ني، رمحه اهللالفضل لصالح جاه
 املقابل ىفالفرحانقباضىالفرحانقباضية، ولو أن التعبري 

 وهو ال يطلق عادة إال علىmanic-depressiveاالإجنليزية هو 
هكذا(من هذا االضطراب ذى الوجهني ) حىت اجلنون(درجة اشد 

آان امسه بالفرنسية يوم وصفه الطبيب النفسـى فارليه
Folie de double face ( وهو اسم طريف صحيح. 

أمهية تقدمي هذه الشخصية، وخاصة ما يصل منها إىل درجة 
، وليس املرض األشد املقابل هلا ، للزمالء وللشخصاالضطراب

اصة ىف هذه املرحلة وحنن نقدم بعضالعادى، بدت ىل ذات داللة خ
 وذلك لتوضيحباإليقاع احليوى املرتبط الفكر التطورىمعامل 
 :ما يلى

"الفرحانقباضية" إن اضطراب الشخصية املسماة      .1
النظريةالذى هو أساس ) املرضى(هو منوذج لإليقاع احليوى "

الىت   Evolutionary Rhythmic Theoryاإليقاعية التطورية
 .ينبىن عليها هذا الفكر

إن وجود النبض احليوى ىف ذاته ليس دليل صحة إال إذا .2
أدت النبضات إىل النمو، وهذه الشخصية تنبض آأعلى ما يكون

، أى أن النبضة تنتهى حيث بدأت، وبالتاىللكن ىف احمللالنبض 
يتوقف النمو برغم زخم التغري وحدة احليوية حىت ىف طور

 االنقباض

اجلمع بني النقيضني ىف شخصية واحدة يعترب أمراإن  .3
مألوفا، وهنا حيدث التواجد بالتبادل أساسا، وعلى فرتات

ترتاوح بني أيام إىل أسابيع إىل شهور إىل(طويلة نسبيا ، 
، آما أننا ميكن أن نستفيد من ذلك ىف تصعيد قبول)أآثر

ع هبذافكرة اجلمع بني املتناقضات من حيث املبدأ، دون اإلسرا
 علىأى تقلب من النقيض إىل النقيضاالستعمال اجلاهل لوصف 

يتم ذلك غالبا ىف ااالت( بلغة العاّمة فصامأنه 
ياه شوف"االجتماعية، وأحيانا السياسية وأحيان السبابية 

 ) !! دا عنده شيزوفرينيا! دا متقلب ازاى
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اضطرابات"إن جمموعة االضطرابات املسماة بـ  .4
ا من منظور التطور، باعتبار أهناإمنا ينظر هل": الشخصية

 ".توقف دائم، أو شبه دائم، ملسرية النمو"

إن تنويعات هذه اموعة تقسم إىل فئات فرعية، من .5
 املستعملة أآثر ىف آلآلية التوقفاملنظور التطورى بناء على 

)أو اإلجهاض (نتائج هذا التوقفنوع منها، جنبا إىل جنب مع 
 . كل مسات وسلوك عام، ال أعراض حمددةآما أهنا تظهر ىف ش

 :مقدمة عن اضطرابات الشخصية عامة

 )من منظور تطورى(

إن النظر ىف طبيعة هذه الفئة وصعوبة تناوهلا وحتديد
 احلد   مشكلة   مع   الصرحية    للمواجهة معاملها، تلزمنا املعاودة

آل حتديات حتمل  ، هذه اموعة.. واملرض   السواء   بني   الفاصل 
 :، وذلك لسببني"َمْن حيكُم على َمْن"السؤال األزىل 

أعراضأن هذا التشخيص ال يتم بناء على وجود : أوال 
، صفات تصف الشخص آكل، بالمسات ممتدة، وإمنا على حمددة املعامل

 بداية حمددة عادة، 

، الإن من يعاىن من أغلب أنواع هذه الشخصية: وثانيا
 الستشارة طبيب نفسى ىف العادة، وإمناايذهب بنفسه تلقائي

   . إىل ذلكُينصح بذلك، أو يدفعه احمليطون بههو قد 

 الشخصية   اضطرابات و   النضج،   مسرية   استمرار 

من منطلق الفكر التطورى، يعترب اضطراب الشخصية منوذجا
لتوقف النمو املفروض أنه املضطرد مدى احلياة، باعتبار أن

ضطر هو أمر طبيعّى متاما، إال أنه، ىف الواقع،هذا النمو امل
 خصوصا ىف اتمعات ،"احلياة العادية"أمر غامض فيما نسميه 

 وهذا الغموض الذى حييط التقليدية والنمطية الساآنة،
باضطراد منو الشخص العادى هو الذى يضيف إىل احلرية وحنن نقيس

يد معامل ما إذااضطراب الشخصية مبقياس النمو، احلرية ىف حتد
ما هو) ُنَشخِّص(آان النمو قد توقف فعال حىت نتعرف على 

اضطراب الشخصية مقارنة باستمرارية منو العاديني، فنحن
 :آنذاك نواجه تساؤالت تقول

 وهل يوجد مقياس الستمرارية منو العاديني؟  ·

رمبا يكون جمرد حالةوآيف حنكم على هذا التوقف الذى   ·
  .عدها املسار؟آمون ينطلق ب

بالرغم من آل هذه الصعوبات فإن فهم اضطراب الشخصية
استمرار النمو ىف   حتممن منظور تطورى يظل يعتمد على فرض 

 .احلياة مدى  األحوال العادية 

 تبىن مفهوم النمو الدائم هذا ميكن أن نتفق مع إنه بدون
رةليست بالضرومن ينكر هذه الزملة أصال، ممن يزعمون أهنا 

 ، وأن مشكلة طبنفسية وإمنا هى مشكلة اجتماعية، أو أخالقية
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جمرد دخوهلا إىل جمال املمارسة الطبية ال بد أن ينقل
االهتمام من التفكري ىف النمو من عدمه، إىل حتديد ظاهر
السلوك الذى أتى بصاحٌبها إىل جمال املمارسة الطبية يطلب

 .االستشارة الطبية أو املعونة بأى شكل

 سار النمو البشرى اخلطوط العامة مل

 حيدث بشكل تلقائى ىف ، للكائن البشرى املستمر   النمو  ·
مع أن األحوال الطبيعية أصبحت هى األآثر(األحوال الطبيعية 

 ).ندرة بعد أن أصبحت إعاقة النمو هى القاعدة

 غري ملموسة نقالته عادة–إن هذا النمو حيدث تدرجييا   ·
 منذGrowth Crisesزمات النمو  اللهم إال أثناء ما يسمى أ-

بل إن املوت نفسه ميكن أن يعترب أزمة منوالوالدة وحىت املوت، 
 ).انظر بعد(بشكل أو بآخر 

إن مفهوم النمو الفردى املتواصل، يوازى مفهوم  ·
التطور احليوى املتواصل ، بل إن مفهوم التطور الذى تنتمى

 Recapitulationيكلهل(إليه هذه املدرسة يقر نظرية االستعادة 
Theory  (Heckl) تكرر) منو الفرد( الىت تقول إن األنتوجينيا

 ). تطور النوع(الفيلوجينا 

املفروض أنه ال شىء حيول دون ذلك إذا آان للتطور أن  ·
يستمر، وإذا آان للنمو الفردى أن حيقق غايته الىت متتد حىت

 إىل ما بعد املوت 

 من منظور– ألساسيةقواعده اأن هذا النمو له  ·
 : ومن أهم ذلكحمكاته احملددة، هنا، آما أن له -التطور

  بسط (اندفاعة    من طور   تتكون   نبضات ىف    يسري   النمو   إن  .1
(Unfolding   بالتبادل مع طور ملء)متدد(   (Diastole)  مبا 

 .يقابل طورى امللء واالنقباض ىف دورة القلب النابضة

 اإليقاع احليوى على مستوياته املختلفة نبضات أثناء  .2
االستيعاب الفورى على    قدرته   من   أآرب   جرعات   الفرد   يتجرع 

 ويتمثلها   جيرتها  هو يعيد تشكيلها بانتظام، وهو  مث ، 
أثناء   املتالحقة   البسط   نوبات   خالل   من   يوميا   هبا   لينمو 
تبادل النوم احلامل، وأآثر أثناء ةتبادل النوم واليقظ 

 .وغري احلامل

 ما   يتم النمو بشكل مستمر من خالل هذه النبضات إذا   .3
 والنموية   التفريغية   الوقائية   بوظيفته   يقوم   النوم   آان 
، بغض النظر عما إذا آنا ندرك آثار معا   االستيعابية 

 ذلك أم ال

يرية عادة ال تكفى لالستيعابهذه اإليقاعات الليلنها .4
املتكافئ لكل املعطيات املدخلة فاملرتاآمة، وهى أيضا ال تكفى
للوفاء بالتشكيل الفورى الكامل أثناء طور البسط، مما
يرتتب عليه تراآمات متتالية متزايدة حتتاج إىل نبضة منو
عمالقة ، وهو ما حيدث فيما يسمى أزمات النمو املتتابعة

 ).ثال آما عددها إريك إريكسونالثمانية م(
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ىف   ومتتابعة    تكون نشطة  نبضات عملية النمو   إن .5
 إنه آلما تقدم العمر مث ،  األوىل مث املراهقةالطفولة 

 أطوار  أطول فأطول على حساب  " امللء  " أطوار      تصبح
 .، وذلك باضطراد مرور سنني العمر "البسط "

اجلسدي   باملوت   إال   وهنائيا   عالف   التتوقف   النبضات   هذه   إن . 6
    )وقد ال تتوقف(

 بالسن   ال يتعلق استمرارية آفاءة النمو       ترجيح   إن .7
ىف   الشخصية وإبداعية   مبرونة   يتعلق   ما   بقدر الزمىن  
بقدرهتا على االستيعاب والتمثل املنتظم    ، أى نبضاهتا 
 .   هبا   تنمو الىت    للخربات   املتزايد 

إن هذا االستيعاب النمائى يتم من خالل نبضات اإليقاع. 8
  . احليوىي على آل املستويات آما أشرنا حاال

  ماهية اضطراب الشخصية

 )من منظور تطورى(

 توقف جسيم نتيجة إعاقة ممتدة أواضطراب الشخصية هو
لنبضات اإليقاع احليوى ملسار) حىت اإلجهاض املعاِود(متكررة، 

 عن مسار النمو، أواالحنراف مبا يرتتب عليه  النمو البشرى
،جتميده، أو بالدوران املغلق ىف احملل، أو إجهاضه أوال بأول

 أو غري ذلك، 

قف أو تأخروفيما يلى سوف نقدم شرح ثالثة آليات لتو
آلياتنضج الشخصية بشكل شبه دائم، آما سوف نؤجل تقدمي 

 حلني عرض أنواع أخرى من اضطراب توقيف النضج األخرى
 . الشخصية تناسبها

 :بعض آليات توقيف النمو

 أطوار   آفاءة   وعدم   النمو   عملية   تذبذب   نع   ينتج   أن . 1
 مع   تتناسب   سلوآية   مسات   اآتساب ىف    تأخر   املتالحقة   النبضات 
 تأخر   عنه   ينتج   مما ،  املختلفة   العمر   أطوار ىف    النمو   مسرية 
 الشخص   تصرفات ىف    وخملة   طفلية   مظاهر   وظهور   النضج 
 غري الناضجة أو غري املستقرة الشخصية   ذلك   ومثال ،  البالغ 

  .  بوجه خاصانفعاليا

 مما ،  مالئمة   غري   ظروف ىف  )  البسط  ( االندفاعة   طور   حيدث   أن .2
 حبيث   وانكماش   ورعب   إحباطات إىل  النامى    الكيان   يعرض 
، ثانية   معايشتها على    الفرد   جيرؤ   أال   لدرجة   النبضة   ُتْجَهض 
 بل ،  السر لسرعة احملو واإلنكار  وىف  نائما   إال   ينبض   فاليعود 
 طبقات ىف    غائرا   يكون   واحللم   النوم أثناء    النبض   هذا   إن 
 أخرى،   أطوار أى    مع   اليتبادل   حبيث   األعمق   الشخصية 

 املتبادل   النابض باملعىن    النضج   توقف   وذاك   هذا   عن   وينتج 
   ، قدمناه الذى  

وآأن اإليقاع احليوى القادر على البسط واإلبداع قد
   . حيث بدأت باستمرارانتفاضات ُتْدفنانقلب إىل 
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 الوجود   من   ثابت   شبه   منط   حيل حمل الكيان النامىوهكذا 
 التوقف   هذا   نتاج ويسمى  ،  تال   نبض حقيقى بأى    اليسمح  البشرى 
 Personality Pattern يةللشخص   منطية   اضطرابات   أحيانا 

Disorders،   الرتآيب سئ    أصبح   الشخصية   منط   أن مبعىن  Mal-
organized  ثابت   شبه    بشكل . 

 نبضات   متنع   لدرجة   يصل السئ    الرتآيب   هذا   أن   هنا   أضيف
 النمو   مسرية   توقف وبالتاىل  ،  الظهور   من   التالية   النمو 
 جمهرية   بنظرة ،  إليه   النظر   ميكن   بالذات   النوع   وهذا ،  املستمر 
و  أ خفية   ذهانية   لتجربة ترآيىب    نتاج   أنه على  ،  معظمة 

ىنبالسيكوباثوجي     أمسيته   ما   أو ،  mini-psychosisمصغرة
psychopathogeny،  أنواع   من   ماوصف   معظم   فإن   لذلك   ومصداقا 

 اضطراب وتسمى    الصريح   الفصام   تعقب الىت    الشخصية   اضطرابات 
 هذا   حتت   يقع   إمنا ،  الذهان   بعد   أو   الفصام   بعد   الشخصية 
 .الذهاىن   هاتفسخ   بعد   الشخصية   لتنظيم السئ    الرتآيب 

ىف   ومبالغ   ثابت دائرى    بشكل   النضج   نبضات   حتدث   قد . 1
 تتكرر   حبيث ،  واضح منوى    أثر أى    عليه   يرتتب   أن   دون   حدته 
، السلوآية   مظاهرها   اختالف   مع   متالحق   بانتظام   النوبات 
 يقلل  منوى   استيعاب   دون   طةالنق   نفس إىل    دائما   تعود   ولكنها 
 النوع   وهذا ،  توجيهها   وحيسن   التالية   النوبة   حدة   من غلواء 
 بالشخصية املسمى    وهو   للنضج   تشويها   أو   جتمدا   األنواع   أقل   هو 
 فقط   ليسا ،  متقابلني   قطبني   بني   مزاجها   يرتاوح الىت  ،  النوابية 
 هو    املهم بل )  األغلب   هو   ذلك   آان   وإن  ( واالآتئاب   املرح   امه 
 . اآلخر   عكس  -  سلوآيا  -  أحدمها   يبدو   قطبني   بني   التناوب 

 حلد   السلوك على    اليؤثر   قد   النموية   النبضة   حدة   فرط إّن 
، الصرحية   النوابية   الزمالت   هذه   حتت   يدرج الذى    االضطراب 
 النوع   هذا   وإدراج ،  الشخصية   مسات   من   دائمة   مسة   يعترب   ولكنه 
ىف  -  النبضات   أن   وهو ،  واحد   مربر   له   الشخصية   اضطرابات   حتت 
 تعود   إذ ،  لولبية   منائيه   دورات ىف    وهتدأ   تظهر  -  السواء   حالة 
 االضطراب   من   النوع   هذا ىف   -  هنا   أعلى، أما   نقطة إىل    دائما 

 نفس إىل    دائما   تعود   مقفلة   دائرة   تبدو   احللقة   فإن  -
  . املفرط   النشاط   رغم   النمو   توقف   يعلن   مما ،  النقطة 

 تتميز الىت    املعامل   حندد   وأن   البد  أآثر  الفئة   هذه   نفهم حىت 
 أشرنا   وقد ،  سوية   صحية   نبضة   تعترب حىت  ،  النمو   نبضة   هبا 
  لنوجز   نعود إليها   أننا   إال   متفرقة،   مواقع ىف    إليها 
  : على الوجه التايل   نقاط   بضعه ىف    ومميزاهتا   معاملها 

 Diastole  واالندفاع   التمدد  ( النبضة شقى    تتناوب   أن )  ا ( 
& Systole   والبسط   االستيعاب أى (Assimilation   تناوبا 

  . وظيفته يؤدى    أن   طور   لكل   يسمح   منتظما 

، هلا   السابق   الشق   مع   متناسبا   النبضة   شق   يكون   أن )  ب ( 
 السابقة   لءامل   لدرجة   مالئمة   البسط   درجة   تكون   أن مبعىن  
ملتطلبات   مناسبة   ومدته   االستيعاب   درجة   تكون   وأن ،  هلا 

  . وهكذا ،   القادم   البسط   نشاط

    الختل   حبيث   احلدة   متوسطة   البسط   نوبات   تكون   أن )  حـ ( 
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  . جسيما   إخالال   بالتوازن

 آمونا   تصبحال   حبيث   نشطة   االستيعاب   نوبات   تكون   أن )  د ( 
  . خامال دائما 

 حبيث ،  النمو   اجتاه ىف    تغري   بسط   نوبة   آل   بعد   حيدث   أن )  هـ ( 
، متاما   السابق   نشاطه مستوى    نفس إىل  النامى    الفرد   اليعود 
ولو أعلى  مستوى خمتلف نوعيا، مبعىن أنه  إىل    يرجع   بل 

 مما رآة والنمو واحليوية والتواصل،  ىف اجتاه احل  قليال
 .  مغلقة   دائرية   وليست   لبيةلو   النمو   حرآة   يؤآد أن 

 النبض املغلق الدائرة ىف الشخصيات النوابية

سوف نؤآد على آلية توقيف النمو   املقدمة   هذه   بعد
األخرية، حيث أهنا وراء الدائرة املغلقة الىت ترتب عليها هذا

 :  الشخصية   اضطراب   من  النوع

، املتناوب املثرى   اإليقاعى  النشاط   هبذا   استبدل   إذا   إنه 
 منه   الغاية   ال حيقق   ومع ذلك هو   حدة   أآثر   لكنه ،  به   شبيه   نشاط 
مستوى إىل    ورمبا  ( البداية   نقطة   نفس إىل    بعده   احلاُل   يرجع   إذ 
 إنه   بل ،  ناميا   نشاطا   اليعود   فإنه )  الدقيق اهرى    الفحصب أدىن  
 النامى، ومن اللولىب    النشاط   حمل   حل   ألنه ،  توقيفيا   نشاطا   يعترب 
 دائرة ىف    النمو   يغلق   ألنه ،  مغلقا   دائريا   نشاطا   أمسيناه   هنا 
  . لولىب   تصاعد ىف    هيبسط   أن   من   بدال   موضعية 

 بني   نشاطها   بتناوب   تتميز   الشخصية   بأن   اموعة   هذه   تتصف
 آمون   فرتات   وجود   ومع ،  التناوب   هذا   انتظام   حتم   دون   قطبني 
 أن   دون   واألخرى، وذلك   نوبة   آل   بني   الطول   وخمتلفة   متفرقة 
 بعد   منائى اجياىب   أثر أى    املتناوبة   النشاطات   هذه   ترتك 
"الشخصية   اضطراب  " باسم   الشخصيات   هذه   مثل وتسمى  ،  حدوثها 
 متييز    وميكن  ،Cycloid-Personality Disorder النوابية  
  : التالية   األمثلة   بعرض   االضطرابات   هذه   أنواع   بعض 

 :باضيةالشخصية الفرحانق

    نقباضية  الفرحا   الشخصية  - 1

 والفرح   احلزن   بني   مزاجها   بتناوب   الشخصية   هذه   تتميز
 آمون   فرتات يتخلل ذلك    قد و،  أسلفنا   آما دائرى    متالحق   بشكل 
:واالنقباض   الفرح   من   آال   بأن   التذآرة   نعيد   أن   والبد ،  هامد 

 من   إال   االنقباض   نقيض   ليس   فالفرح  ،"البسط  " أنشطة   من   مها
 واحد   لنشاط   مظهران   فهما ،  الدينامية  و السلوآية   الناحية 
 . أساسا االندفاعى    النشاط   وهو 

 التسمح   بدرجة   حادا    واالنقباض   الفرح   بني   التناوب   يكون  
 البسط   خربات   استيعاب   فرصة   يأخذ   أن  املْلِئى االمتدادى   للنشاط 
 املتالحق االندفاعى املغلق    التناوب   هذا   فإن وبالتاىل  ،  هذه 
   له   املكمل   للنشاط   يسمح   ال   إذ   مباشر،   غري   بطريق   النمو   يوقف 
  . اخلربات   هذه   الستيعاب   حقيقية   فرصة   يأخذ   أن 

 أخواهتا
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اسا على هذا التناوب املغلق الدائرة، قمت بوصف عددقي
"أخواهتا: "من الشخصيات الدورية النوابية، حتت مسمى

 :على الوجه التاىل) أخوات الشخصية الفرحانقباضية(

  withdrawn- The invasive  :انسحابية  املغري   الشخصية  - 2 

 من   شيوعا   أقل   قطبني   بني   بالتناوب   الشخصية   هذه   تتميز
مقابلالتقدم اجلسور قطىب    ومها   واالآتئاب   الفرح ُقْطَبْى  

 .االنسحاب املتمادى

 إىل  (Systole) االندفاع    نبضات   طاقة   يوّجه   الشخص   هذا   مثل 
 اآلخر يرى    بأن   له   تسمح   ال   مسيطرة   إغارة ىف    أمامه   ما   اآتساح 
إىل يؤدى    احتكاك ىف    الفرصة   له   تتاح   حبيث   اندفاعته   عن   منفصال 
 ، النمو 

احنسار تراجعى بنفس احلدةيتبادل مع هذه االندفاعة، 
فيزيائيًا بنفسه (حقيقيًا    انسحابًا   ، وقد يكونأحيانا
متاما، حىت لو ظل   اآلخر   يلغى به وجود تواصليا    أو ) وجسده

 قة قائماشكل العال

 الظاهرى   الكمون   مظاهر   بعض   االنسحاب   هذا   يصاحب   وقد 

 الذى    احملتج   النشط   االنسحاب  هنا أن آال من  نعىن   حنن 
 آال من– ليس بالضرورة هبذا التتابع -   تال   اندفاع   يعقبه 

النمطى   االنسحاب   هذا وذاك ميثالن طور البسط أيضا، وهذا غري
 الشخصية االنطوائية    صفات   من   الذى هو   املتحوصل 
 ، هنا   نعنيه   ماال   وهو  Schizoid  الشيزيدية، 

 املغلق التناوب   وبسبب نتيجة لذلك وعلى نفس القياس 
 تصاعد   دون   الدائرة   النغالق   نتيجة   النمو   يتوقف   املتالحق 
هو الصفة األساسية ىف سائرلولىب، وهذا النوع من التوقف  

 .اضطرابات الشخصية من هذا النوع

 incorporative -The suspicious :حتوائية  الشكا   الشخصية  - 3 
  :  واالحتواء   الشك   مها   الشخصية   هذه ىف    التناوب قطىب   

 اضطر   ما   إذا   الشخص   هذا   مثل  والتوجس   الشك   يغمر   
 جمرد   والتوجس   الشك   هذا   يكون   وقد ،  آآخر ،  اآلخر   الستقبال 
 ، االنسحاب   من أخرى    خلطوة   متهيد 

 باالنسحاب،   التسرع   دون   واستمراره   الشك   غلبة   قدر وعلى   
  ،  إزاء طور احلذر والتخوين والتلفت وسوء التأويل 

حيث ،  االحتواء   فهو   والتوجس   الشك   هلذا   املقابل   القطب   أما
، الشكاك نفسه   الشخص   هذا   أن   يبدو   يبدو مع نشاط هذا القطب

 وهو ،  ملحوظا   جناحا   آخرين   مع   عالقاته ىف    قد عاد ناجحًا 
 أنه   والواقع ،  ومبالغة   خاصة   ثقة   فيهم   ويضع   نفسه إىل    يقرهبم 
 داخل   األشخاص   هؤالء حيتوى    أن   استطاع   ما   بقدر   إال   ذلك   يفعل   ال 
 شخوصا   ليسوا   فهم ، ) نفسها   ذاته   داخل أى  (الذاتى    عامله 
  ، ُمْدَخَلة   موضوعات   جمرد   بل املوضوعى  باملعىن  
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 بشكل   القطبني   هذين   بني   التناوب   وجود   هو   هنا   املهم   إن
 دائرته،   بإغالق   النمو   جيهض 

وآأن آال من الشك واالحتواء يعربان عن التناوب بني
استقبال اآلخر منفصال، أو احتواء اآلخر تابعا أو قابعا

 داخل ذات صاحب هذه الشخصية، 

فإن جمرد أن يتماثل اآلخر خارج ذاتوبألفاظ أخرى، 
ينجح ىف، ومن مثَّ الشك، إىل أن احملتوى له، يصبح هتديدا له

 وأحيانااحتوائه من جديد ومن مث الطمأنيئة املفرطة
 .االعتمادية، وهكذا

 قد حيدث هذا التناوب ىف تالحق،

وقد ميتد ليمثل دورات، متاما مثل الشخصية 
 .الفرحانقباضية

 .وقد يتواجدان معا، وهلذا شأن آخر ىف نوع آخر من الشخصية

  ve The Tolerant Explosi الشخصية احلِِلمانفجارية -4

 من صفات احلليم وليس من صفات احلامل) بكسر احلاء(احللم 

إتق شر احلليم إذا"رمبا يكون املثل الشائع الذى يقول 
، هو الذى دفعىن إلدراج هذا النوع الذى مازلت مرتددا ىف"غضب

أحقيته، ذلك ألن التناقض هنا ال يكون دوريا أو متبادال
 .أو الفرح واالنقباضبنفس إيقاع وتباعد الشك واالحتواء، 

النتيجة على أية حال هى توقف النمو، وهذا النوع خيتلف
عما إذا ما آانت آلية اإليقاف هى اإلجهاض النزوى لنبضة

الشخصية(النمو مما سيأتى ذآره مع اضطرابات أخرى 
 ).العاصفية مثال

  الشخصية الوغدنبوغية -5

لفها، حني مجع مؤرواية العطراستلهمت هذا الوصف من 
زوسكند بني الوغدنة والنبوغ، ليس فقط ىف بطلها القاتل

 ىف التاريخ ، زوسكند، وإمنا ىف عدد من أصحاب األمساء الشهرية
ليس نادرا،" الوغدنة"و " النبوغ"إن اجتماع هاتني الصفتني 

 . وىف نفس الوقت هو ليس مقبوال منطيقا ألول وهلة

تني بالتبادل أمهل ميارس صاحب هذه الشخصية هاتني السم
 أن النبوغ ىف ذاته قد يكون له جانب وغد وبالعكس؟

هذا جائز وذاك جائز، ولو أىن أرجح أن ما جيعل النابغة 
 .يتحمل وغدنته هو افرتاض هذا التناوب ولو بدرجة يسرية

 )وأخواهتا(مسار الشخصية الفرحانقباضية 

 النوابية   للشخصية   املختلفة   التنويعات   هذه   تتبعنا   لو
 مبرور   النوبات   تناقص     على مدى سنني طويلة، ألمكن أن نالحظ 

النموى   النبض   ألن   وذلك ،  آذلك حدهتا  وتناقص  ،  تكرارا   الزمن 
  ،  النمو   بطبيعة   يتناقص 
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 قرينه   من   أآثر   يتدعم  قد  املتناوبني   القطبني   أحد   أن   آما
النمطى األحادى الشكل   النوع إىل    خصيةالش   ويقلب يطغى  حىت  
 الدائرى بدرجة أو بأخرى النواىب    النوع   عن   بديال 

هتدئة، رمبا حىت    عادة ما تصاحبه القطبني  ألحد    االحنياز   هذا
الفتور، هلذه الظاهرة اإليقاعية بشكلها احلاد، مبا يهدده

"النمطى  " النوع بالتحول من هذا النوع الدائرى إىل 
األمر الذى يتم أسرع لو أن التبادل متادى إىل حد التجميدى،  

 .متالحقة    تارآا ندوبا  املرض اجلسيم

 .وهذا ما سنعود إليه حني حيني آوانه، هنا وهناك

ذآر أن نوع الشخصية، حىت لو مسى بنفس علينا أن نت-1
إال إذا زاد عن احلد لدرجة ظهور" اضطرابا"االسم، اليفيد 

مضاعفات أو إعاقة أو ضرر حمدد إىل حد الشكوى من صاحب هذه
 .السمات أو احمليطني به أو منهما معا 

الوصف هنا الضطراب الشخصية الذى يتمادى حىت يعيق النمو
 بدرجة أو بأخرى

مثة توجهات أسطورية و دينية و تصوفية ميكن أن تؤول -2
باعتبار أن هذا الفرض عن دوامية اإليقاع احليوى ميكن أن

 .  املوت اجلسدى ميتد بعد

مثل اإلجهاض، والتفريغ النزوى، والنمو املقلوب، (-3
 ).واالحنراف اخلاص الثابت
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אמאמא−129

 )هذه النشرة واملنتدى، وجدوى املؤمترات(

منذ بداية هذا الشهر، وأنا ىف حرية حقيقية إزاء تقرير
ما ينبغى أن أقدمه ىف هذه النشرة اليومية، ما دامت

 حىت جتاوزت جمرد أن أضعاملسألة قد لقيت هذا االهتمام الطيب
أفكارى وآرائى احملبوسة ىف حاسوىب أو من أوراقى، أمام من

 . يهمه األمر، قبل أن أرحل

الذين"التساؤل الذى أحل ويلح علّى هو حتديد من هؤالء 
ما هو: ، بل إن سؤاال أصعب يقفز ليتقدم يقول"يهمهم األمر
رك بالعشر؟ وقد سهل علّى اإلجابة االبن مجال تهذا االمر

آلمات الىت خلص فيها ما انتهى إليه وجودى ىف هذه النشرة،
link 2008يومية أول يناير والىت أشرت إليها من قبل ىف 

وال أجد حرجًا ىف تكرارها، األمر هو) يوم بداية امللتقى(
قراءته اليومية للنص البشرى ىف سوائه واضطرابه من"...

 "منظور تطورى

مث إىن فوجئت أيضا خبطابه إىل الزمالء، وهو حيدد شروط 
إىل هذا املنتدى، وذلك ىف قوله دعوة) أو الدخول(املشارآة 

وال يشرتط فيها إال أناملشارآة ىف املنتدى مفتوحة للجميع، 
 "إنسانا"يكون اإلنسان 

استقبلت هذا الشرط فرحا ىف أول األمر، إذن ال شروط، وال
اقتصار على ختصص بذاته، وال مقابل، لكنىن بعد أن أعدت

وقد" أن يكون اإلنسان إنسانا" الذى آتبه  قراءة الشرط
، توقفت طويال أمام هذا الشرط خشية أنسوده بالبنط األسود

أعجز شخصيا أن أحدد احلد األدىن الذى يسمح ىل أن أشرف هبذه
 ،"أن أآون إنسانًا "الصفة

األمر ليس جمازا، إن املتلفت حوله لريى ما جيرى ىف العامل،
ِمْن قتل، وإبادة، وإجرام، واستعالء، وتطهري عرقى، وآذب،

الىت استطاعت أن تصارع" ملتحضرةا"مقارنة بسلوك احليوانات 
من أنواع % 999آل ظروف التاريخ لتبقى بعد أن انقرض 

 عرب التاريخ ومل يبِق إال هذا الواحد ىف األلف  مجيعااألحياء
بد أن النوع االنساىن هو أحد أفراده، ومع ذلك، فأنا الذى ال
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أشك اآلن ىف موقع هذا النوع اإلنساىن على متدرج االنقراض
 أن– مع أىن لن أتنازل عن تفاؤىل أبدا –القادم، وأعتقد 

)من الواحد ىف األلف(نوعنا يقع ىف مقدمة األحياء احلالية 
 .الباقية، املعرضة لالنقراض أسرع من غريها

  املهم
لينا أن نساهم ىف احلفاظ على أمل بقاء نوعنا،إذا آان ع

أو على األقل زحزحته بعيدا نسبيا عن مصري االنقراض السريع،
 املخاطر احمليطة بنا، أو فال يكفى أن ننتبه إىل االقالل من

جتنب املصائب الىت نفعلها بنوعنا، وإمنا علينا أن نسارع
اع والتخطيطبالرؤية، واإلضافة، واالبدباإلسهام اإلجياىب 

 النقاذ هذا النوع اجليد من األحياء املسمىوالتفعيل
 ".االنسان"

 على آل واحد أن– إن شاء اهللا –لكى يتحقق بعض ذلك 
، ولكن ألن هذا هوليؤآد اختالفه ومتيزه، ال من حيث هويبدأ 

املمكن والطبيعى، وأن يعترب أن أية إضافة حقيقية حيققها
ابيه باملعىن الذى أعنيه، إال إذاليست إجي، هى لصاحل ناسه

 ، مبا ىف ذلك خصومه، آانت هى هى لصاحل آل الناس

 :االفرتاض يبدو صعبا ألول وهلة، فلنتذآر وإذا آان هذا 

أن األنواع األخرى الىت يفرتض أهنا أدىن، قد حققت هذا: أوال
التكامل بني نوعها، واألنواع األخرى، بشكل ما، وإال ملا بقيت

 احد ىف األلف الىت ظلت أحياء حىت اآلن؛ ضمن الو

أن الفرصة الرائعة الىت أتاحتها شبكة التواصل: ثانيًا
أمكنها جتاوز السلطات) تقريبا(العاملية هكذا بني آل البشر 
مما جيعل إنقاذ البشر فرض عني علىاحلاآمة واملؤسسات اجلامثة، 

 .  وليس مهمة السلطات فحسباجلميع

 مقدمة آتاٍب ما

نطالقا من هذه النقطة األخرية، ومع الوضع ىف االعتبارا
ضرورة البدء ىف ترجيح اجلرعة الطبنفسية والنفسية عموما ىف

رحت أعيد ترتيب أوراقى) برغم عدم ختصصها(هذه اليومية 
وأفكارى لالنتقاء من بينها مايصلح للوفاء مبا تصورته أن

 له بعض األولوية، ولو مرحليا

،ليست منوذجيةىف قصر العيىن على حالة أثناء تدريسى  
وهو أمر ثانوى بالنسبة(ومع حريتنا ىف وضع تشخيص مناسب 

لنوع ما أقدمه لطلبىت، مبعىن أن التشخيص يأتى ىف املقام
الرابع أو اخلامس وأحيانا األخري ىف األمهية أثناء رسم

، أقول مع حريتنا ىف")صياغة احلالة"بورتريه للحالة يسمى 
 ما سبق أن أشرت-زمالئى–ص تلك احلالة ذآر ىل أحد طلبىت تشخي

، واختار مقدملستة ذهانات غري منوذجيةإليه عن آتابىت وصف 
 Differential احلالة أحدها ليكون تشخيصا فارقيا 

Diagnosisمث أنه طلب مىن ىف لقاء تال أن ُأحضر له ما ،
 آتبته عن هذه الذهانات الست، فبحثت عنها، وآنت أحسب

أهنا إحدى افتتاحياتى ىف الة املصرية للطب النفسى، حني آنت 
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رئيس حترير مشارك فيها، لكن سكرتاريىت مل جتدها، وبدال من
 هذهذلك أحضرت ىل مسودة آتاب ىل بأآمله سجلُت فيه

مصرية ىف مسألة تصنيف) عربية(رؤية "الذهانات، باسم 
،)1992 غائى -وتشخيص األمراض النفسية من منطلق ترآيىب

أ ىف أول صفحةوبداخله هذه الذهانات الستة، وإذا ىب أفاج
 :بعد العنوان بأنىن أهديته إىل

 باحلوار   أتشرف   أن   فرصة ىل    تتح   مل   الذين   املهنة   زمالء إىل "
  . مباشرة   هلم   أوالتدريس   معهم 

 لعل العاملة،    الفروض  و اإلآلينكية،    املالحظات   هذه أهدى 
  . "بفضلهم يـُنفى    اآلخر   ولعل يديهم،  على    يتحقق   بعضها 

 : أما آلمة الكتاب فكانت هكذا

 لو   عسريا   عسريا - تعايل   واحلق - التاريخ   حساب   يكون   سوف"
 خمرتقني ونراجع،    ونفكر   ونرصـد نـرى    أن ىف    حقنا   عن   تنازلنا 
  . مدةاجلا   املكبلة   واملناهج   واإلنكار   واالستعالء   الوصاية 

 : قلت فيهبدعاءمث إىن أحلقت 

 أو    داخٍل   من نــُْطحـن،    أو   َنْستسهَل   أن   بك   نعوذ   إنا   اللهم
  . خارْج   من 

 احلقيقية،    للمعرفة   خالصا   عملنا   واجعل   اللهم

 علينا   اآتالوا   إذا   الذين ، الفرجنة   من   املطفِِّفني   وسامح 
  . خيسرون   وزنونا   أو   آالونا   وإذا ون، يستوف 

 آدح   وأْلِهمنا عندهم،    توقفنا   وال فضلهم،    الحترمنا   اللهم
  . إليهم   ال إليك،  احلقِّ،  إىل  السعى  

  ". برافو " لنا   يقولوا   أن   مهنا   آل   جتعل   ال   اللهم

 حسن   مبجرد   منهم   أحسن   أننا   رينمتصوِّ   أنفسنا إىل    َتِكْلَنا   وال  
  . املستضعفني   تعصب   أو   النية 

 ،نستطيع   ما   بكل نعرف،    ما   إليهم   نضيف   أن   القدرة   وامنحنا  

الفهم،   وحناول النظر،    منعن   دمنا   ما   قليال   ليس   وهو ... 
  ". النشر خنشى    وال بالتسجيل،    ونبادر 

 !!يا خرب

أو رمبا( عامًا 16إذن، فأنا أعرف ملن أوّجه اخلطاب منذ 
 أعرف من يهمه األمر، وأعرف ما ينبغى فعله،)منذ مخسني عاما

 الوضوح إال اآلن ؟فلماذا مل تبني ذلك هبذا 

 ولكن آيف يصل خطاىب إىل هذا الذى َتحدََّد هكذا فعًال؟

"آتاب"حىت لو نشرت خربتى اإلآلينيكية والتنظريية هذه ىف 
فمن الذى يقرأه بعد ما تبينت واقع وحدود نشر آتاىب األم

والذى أشرت إىل انتشاره" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"
 1979؟ خالل عشرين عاما منذ نشره  ومآله ىف يومية سابقة
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الفكر اجلديد، أو الفكراألآثر مضاعفة لصعوبة نشر 
، هو أنىن أمتنعت عن املشارآة ىف آلاآلخر، أو الفكر املخالف
 أغلب املؤمترات العلمية، االمتحانات األآادميية، و

 فما العمل ؟

مث تطورت األمور، وظهر ما يسمى املدونات واملواقع اخلاصة،
وعرفت طريق أن يكون ىل موقع متواضع، وفرحت فرحا يعلمه اهللا

مجال. هبذا اجلهد اهلائل الذى يقوم به هذا االبن الكرمي د
ية إمكان ىف تونس إىل العامل، ورحت أقارن مرغما بني حمدو ترك

توصيل آلمىت عرب التدريس واالمتحانات، وعرب االت واملؤمترات،
وبني هذه الفرصة الرحبة الىت وجدهتا أمامى واعدة، وىف نفس

 . الوقت متحدية

لبيان هذا الفرق احلقيقى قدرت أن أبدأ بإعادة نشر بعد
بعض املؤمترات) وقبل حضورى(ما سجلت من مواقف أثناء وبعد 

 : جه التاىلعلى الو

 !!املؤمترات وأنا

، جاءتىن ثالث دعوات)خالل الشهرين املاضيني(مؤخرا 
 :للمشارآة ىف مؤمترات علمية، آالتاىل

 ىف أواخر من البحرين للمشارآة ىف مؤمتر عقد: األوىل
 2007نوفمرب املاضى

 سوف يعقد من قسم الطب النفسى قصر العيىن: الثانية
 2008 فرباير 7بتاريخ 

من مستشفى عرفان باجادو بالسعودية ستعقد: ثالثةال 
      2008 مارس 6 ، 5بتاريخ 

 :احلديث عن الدعوة األوىل

فقد وصلتىن رسالة آرمية ، ودعوة صادقة، وبثقة أشرف هبا
للمشارآة ىف هذا املؤمتر حيث وضعوىن حيث اعتقدوا أنىن
أستأهل، وقد محدت هلم آل ذلك ووعدت بإلقاء آلمة عن

 Link ألمراض النفسية بني الواحدية والتجزئ التصنيفىا"
"Unitary وحني حالت الظروف اخلاصة دون سفرى أرسلت هلم

الىت آنت سألقيها) املداخلة(أعتذر، واعًدا أن أجعل الورقة 
، مع شرح توضيحى ملن يهمه األمر متاحة ىف موقعىىف املؤمتر 

استعدادمصاحب لعرض الشرائح بصوتى، آما أعلنتهم أنىن على 
رمبا لفرط-إال أهنم . لتلقى املناقشات حوهلا وآذا، وآيت

وال( مل يردوا علّى باملوافقة -إنشغاهلم باإلعداد للمؤمتر
...، وترآوىن ألحواىل اخلاصة الىت حالت دون مشارآىت!)باالستالم

 .إخل

 وأنا أقلب ىف هذا الكتاب الذى عثرت عليه-وحني وجدت 
-28ا ىف مؤمتر سابق ىف البحرين عقد ىف  أنىن آنت مشارآ-مؤخرا

، حضرتىن نفس املشاعر املتحفظة على ما1991 أآتوبر سنة 30
 ).أنظر بعد(جرى، وسجلتها شعرًا ساخرا 
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رحت من خالل هذه اخلربات السابقة واحلالية، وبعد ظهور
128 الىت تكتب يوميا منذ أآثر من النشرةاملوقع، مث هذه 

اتذتى وطلبىت الذين رحت أحبث عن زمالئى وأساملنتدىيوما، مث 
 دقيقة آل بضعة سنني،30حيضرون هذه املؤمترات ليسمعوىن خالل 

ويناقشوىن دقيقة أو اثنتني بعد آل حماضرة، ونتحاَضُن ونأآل
بقية الوقت، رحبت أحبث عنهم، وأعاتبهم، وأدعوهم اجلمعة
تلو اجلمعة، وآل صباح، فلم يستجيبوا ىل ، حىت أولئك الذين

حرين مشكورين مؤخرًا ، مل يبلغىن أهنم تابعوادعوىن إىل الب
حرفا مما أآتب طبعا معهم أعذارهم، وهلم آل احلق فيما

 يفعلون

 ؟لكن أنا ، وآلمىت، ومن يهمه األمر

 ماذا أفعل؟

فقررت أن أخصص بعض هذه اليومية ملناقشة موقفى هذا من
 :هكذا! املؤمترات، ومن مث املقارنة

نظام العاملى اجلديد ومسئوليةعن املؤمترات وال: مقدمة 
 املعرفة

ابتداء، ال أستطيع أن أنكر فضل املؤمترات على شخصى،
مدرسة"الذى أمسوه مشكورين (وتكفى اإلشارة إىل تكرمي فكرى 

 الذى عقد ىفوذلك ىف املؤمتر العاملى األخري) "اخل.. الرخاوى 
رضوى. أمحد عكاشة، واالبنة د. د.القاهرة ، وذلك بفضل أ

 .سعيد عبد العظيم ومنظمى املؤمتر

 : ما يلى 1992 فقد آتبت سنة -وقبل ذلك–ومع ذلك 

 وأحضر طلبة،  وىل  الوقت،    بعض   الزمالء   من   أصدقاء ىل    نعم
 باللغة   وأرطن وأبتسم،    الناس،   وأخاطب علمية،    ؤمتراتم 
وىف الواقع،  ىف  : "... قائال   اإلعالم   وسائل ىف    وأظهر اإلجنليزية،  
ىف ( املؤمتراألخري   هذا ىف  عيىن    مامأ صورتى    ارتسمت   وقد , " احلقيقة 

 سنوات   عشر   منذ   شعرا ىن الب   آتبتها الىت    املالمح   بنفس ) البحرين
حىت   هبا نفسى    أقدم الىت    املالمح   تلك ، والقربان   احلاجة   قصيدة ىف  

 فيمامازلت حمتفظا ببصرية آافيةيطمئن زمالئى وطلبىت أنىن 
 .أفعل لألسف

  : سنوات   عشر   منذ البىن    قلت 
     ولدى؟ تسمعىن    هل
  : السبعة   األقنعة   خلف   من تعرفىن    هل

  السادْه،   مثل   أتكلم   وأنا
 آالعادْه؟   بينهموا أمشى    وأنا
 أعلْم؟   ال وآأىن    ُأدهش   وأنا
 أعلْم؟ وآأىن  أفىت    وأنا
 أفرْح؟ وآأىن    أضحك   وأنا
 أمجْع؟ وآأىن    أحسب   وأنا
 أمسْع؟ وآأىن    أرنو   وأنا
 الواقْع   األمل   القرب   األرض   فوق   مغلوال   أخطو
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  أدمى،  ... أشواآه، بقلىب    تنغرس
 برتابْه   أمترغ

 نـزيف   يسكت   ال
  . أهرب   ال

 ****  

عله حىتقبل ذلك بعشر سنوات، آنت قد أدرآت ما علىَّ أن أف
ُيْسَمَع ىل ىف املؤمترات وغري املؤمترات، رمبا أستطيع من خالل ذلك، أو

 :، آتبت"األخرى"بعد ذلك، أو برغم ذلك، أن أوّصل آلمىت 

 ..... 
  ،  الشعر   آلمات ختدعىن    ال حىت ...

 ،  القرب   القصر   أحجار   مجعوا   من مىن    يضحك أو  
 الَعْجَلى،   املتسابقِة    األقدام    وقع عظمى    يسحق   أو 

 ... أضعف   أال   بليٍل   أقسمُت  
  ..أنسى    أال  
 ..... 

 ، العهْد   وأخذُت
  األرض   بطِني قدماَى    غاصت  
  . الغد   سحاب   فوق عنقى    امتدتو  
 ..... 

 جشعى   أظافر   هذبُت
   األمسْر   الثوب   ولبسُت  
  الفخمْه    الالفتة   ولصقُت 

تلك هى اخللفية الثائرة الىت آانت، و الىت أحاول
ترويضها طول الوقت، حىت بدا ىل أنىن جنحت نسبيا ليصل األمر

 :أن أقول الحقا

  : حصر   بال    آثرية - لشخصي  - املؤمترات    تلك   مثل   إن فوائد

    التواضع   أتصنع   أن   فيها   أضطر   فأنا ) 1( 

 االختالف، وأحيانا االستهانة   أحتمل   وأن ) 2( 

 أعرف   ال   مبن ألتقى    وأن ) 3( 

  أعرف،   ما   أراجع   وقد ) 4( 

 موائد على    أحتاور   وأنا )  قليال   قليال  ( أتراجع   وقد ) 5( 
 إذ   القاعات ىف    حوار   فال  ( املؤمتر   قاعات ىف    ال والعشاء،    الغداء 
 مخس ىف    أحباث   سبعة   حول   مستمعا   مثانني   بني   حوار   يقوم   أن   يستحيل 
 !!). دقائق أو ربع ساعة 

  : آثرية   أيضا فهى   )بلدنا مثال( البلد  على    فوائدها   أما 

    سياحة ) 1( 
 وتعريف ) 2( 

    وإعالن ) 3(
 وتسويق ) 4( 
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  . وذاك   هذا   شابه   ما   أو عاملية،    أو  ،  علمية   ولغة ) 5( 
 ومجعياتية   مؤمتراتية )  صفقات   أو  ( واتفاقات ) 6( 

  . إخل ... ومفيدة .. ضرورية 

 : تراجع سرى

جيعلىن إذن   فماذا : وهقلت لنفسى بعد هذا الرتويض املشب
 غيظا   أمتيز أتردد آلما دعيت إىل مؤمتر حىت لو آان حمليا، مث 

 املولد؟   ينفض   أن   بعد 

 مث غضبا،    أنسحب   مث ليال،    أتقلب   مؤمتر   آل   بعد جيعلىن    وماذا
 إىل البحث عن وسيلة أخرى؟   قهرا   أندفع 

 به؟   االعرتاف   من   فرم   ال   بالنقص   شعور   أهو

 حكاية   بعد   وخاصة   التبعية   من   مزيد   من حقيقى    خوف   أهو
 من   ميتد   أن   بد   ال الذى    النظام   ذلك ، "اجلديد العاملى    النظام "
 والبحث   بالتفكري   مارا وبالعكس،    االقتصاد إىل    السياسة 
 ؟ باملـرة العلمى  

أشعر أنه قد أثر فعًال ىف حرآية   اجلديد    النظام   هذا
 نوعية    تفكرينا، وأجبدية حوارنا، مث امتدت وصايته حىت إىل 

العلى   باهللا   إال   قوة   وال   حول   وال اإلنسان،    ماهية   وحتديد   احلياة 
 .العظيم 

 حني وخفى،    ظاهر   تشويه   من وطلبىت  أبنائى  على    حرص   أهو   
 األدوار؟   وختتلط   الكل   حمل   اجلزء   حيل 

 بعض   راجعت الراهنة،    اللحظة   وليد   االنفعال   يكون   ال وحىت 
 بعض   عقب   سجلته   أن   سبق   ما   أقتطف   وقلت   وآتاباتى، أوراقى  

  :  هذه املؤمترات، وهاآم بعض عينات منه 

  : األول   املقتطف

ىف   عقد الذى    النفسية   للصحة العاملى    املؤمتر    عقبنشر 
  : فيه   قلت   link)اإلنسان والتطور (1988  أآتوبر ىف    القاهرة 

أقصى إىل  )  املؤمتر  ( هذا   مثل ىف    املشارآة على    نصر   فنحن  -1 
على   نصر   لكنا ذلك،    مثل ىف    ويسهم   ساهم   من   ونشكر مدى،  
 من   منلك   ما   بكل   حتوطه الىت    واملخاطر النشاط،    هذا   حدود   إدراك 
  . حذرة   ويقظة ،  مسئول وعى  

) آلنا   أقول   ال   رب   يا  ( أغلبنا   قل   أو بعضنا،    أن   ذلك  -2 
، العصر   مواآبة على    والقادر   الرصني   العلم   أن   يتصور   قد 
وتنتظرهم،   الناس   يعيشها الىت    احلضارية   التحديات   ومواجهة 
 ما ىف    يتصورونه املفرتق،  ىف    شعبنا   وأخطر   أدق   بصورة   ويعيشها 
  . املؤمترات   هذه   مثل ىف    يدور 

 يضبطون   أصبحوا   قد  -  األغلب  ىف  -  علمائنا   من   ورهط  -3 
 مقاييس على   -  وقيمهم   وآماهلم   ونشاطهم   فكرهم  -  أنفسهم 
 مل   -غالبا–بأنه    علما (املؤمترات،    هذه   مثل ىف    والرفض   القبول 
 االشرتاك وتصاحب    تدفع   دمت   ما ،  للرفض   جمال   األمر   واقع ىف    يعد 
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األحباث بطريق غري   يقّومون   فهم الذين .  ذلك   وغري   الشرآات
، السائدة   اللغة   تتكلم الىت    مباشر، ليعلوا من شأن تلك

  . احملكم املؤمتراتى    باملقياس   لتقاس 

 سجن ىف    ندور   نظل   أن   عليه   يرتتب   قد   أنه   هذا   مثل   وخطورة
 آل   فخورون   ذلك   مع   وحنن ، اآلنامش   حيل   وال ،  بنا   يليق ال    منهج 
  . بسواء   سواء   مثلهم   مؤمترون   أننا   الفخر 

- املؤمترات   هذه يتلقى توصيات    أصبح العادى    والرجل  -4 
 وما ،  منها يأتى    مبا   واثقا مالحق،    بانبهار  -  اخلارج وىف    هنا 
 ال   حال   منها   منتظرا ،  وتلوح   به   تعد   فيما   آمال فيها،  يلقى  
  . األمر   واقع ىف    متلكه 

ىف   للتقييم   حمددة   صورة   يواجه   أصبح   عندنا   والشباب  -5 
 بؤرة ىف    أمامه   ماثلة   الصورة   هذه   تصبح   حبيث العلمى،    اتمع 
 من (نشرى    أو حتصيلى    أو معرىف    نشاط   آل   إليها   يوجه وعيه،  
معرىف   نشاط أى  .  أصال   أدرك   إن  -  وراءه   طارحا ، ) النشر 
 التقشف   من   قدرا   يتطلب الذى  املعرىف    النشاط   ذلك  حقيقى، 
 هو   ذلك   وآل ، املستكـشفة   والوحدة ،  الثاقبة   واحلرية النفسى،  
 يعد   مل   مما ،  علم   طالب   أو   عامل   هو   نمل احلقيقى    املال   رأس 
  . املؤمترات   هذه   مثل ىف    مكانه ىف    مطروحا 

 هو   من   بني   اهلوة   توسيع ىف  التمادى    ذلك على    يرتتب   مث  -6 
 عالــم   هو   من   وبني ،  والتارخيية   املوضوعية   باملقاييس   عامل 
-  النهاية  ىف  -  يهز   مما واالجتماعية،    املنصبية   باملقاييس 
  . بآخر   أو   بشكل   علم   آلمة   وقدسية   مضمون 

 هو   واملخاطر   احملاذير   هذه   معرفة   أن   يتصور   أن من على   -7 
احلقيقة،   عن   يكون   ما   أبعد    هو مضاعفاهتا،    من   للوقاية   آاف 
 لكنهم إليه،    ذهبنا   ما على    يوافقون   قد   علمائنا   من   ريفكث 
الذى   املنظم   التشويه مدى    حاسبني   غري   الطريق   نفس ىف    ميضون 
 بديال   يستعملها وجوده،    خاليا   داخل   اخلطرية   التحوالت إىل  يؤدى  
  . أمه   ولسان قومه،    لغة   عن 

 هذه   ملثل   اخللفية   األبواب   استعمال   خماطر تأتى    مث  -8 
 غسل   أو .  تلقائيتنا على    االستيالء   بغرض   واملناصب   املؤمترات 
 للموقف   بالنسبة   وإمنا   بذاته علمى    جمال ىف    ليس ،  أخماخنا 
  . برمته واحلضارى  الوجودى  

أخرى   ألغراض   املؤمترات   هذه   مثل   لاستعما على    يرتتب   وقد  -9 
 قد  -  املعلن العلمى    الغرض   مع   جنب إىل    جنبا  -  علمية   غري 
 بالتدريج   الظل ىف    العلمية   القيمة تتوارى    أن   ذلك على    يرتتب 
  .ندرى   أن   دون 

 نأخذ   ال   نحنف ،  والتجارة   التمويل   قضية تأتى    وأخريا  -10 
 من   وخاصة املؤمترات،    هذه   متويل   مصادر   جتاه   الكافية   احليطة 
 فكرا ،  علمائنا   ببعض ينتهى    قد   مما ،  األدوية   شرآات   جانب 
 من   درجة   بأقل   املمولة   اجلهات   هذه   خيدم   ما   ممارسة إىل  ،  وفعال 
  . وعيةواملوض   االختيار 
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 ما   بقدر  ( الصدق ومبنتهى  هذا،    آل   إن   فأقول   أعود   مث
مبنتهى   املؤمترات   هذه   مثل   عقد   ضرورة   من   ينقص   ال ، ) أدرى 
 نعود   أن   شريطة ،  واليقظة   احلذر   وبغاية واحلماس،    اإلقدام 
 التحديات   مواجهة إىل    مؤمتر   آل   وحول مؤمتر،    آل   بعد   دائـما 
احلقيقية،   املعرفية   اإلضافة   مبقاييس   مسريتنا   فنقيس ،  احلقيقية 
  . إخل .. الواصل   تدشني   أو احلاصل،    بتحصيل نكتفى    وال 

 وينفض   اخلليفة   يرآب  " بأن   مؤمتر   آل فسينتهى    وإال   
  . املوضوعية   وتبهت الوعى    ليغيب ، " املولد 

 الواقع   هذا   خيوض   من   لكل   بعد   ومن   قبل   من   واجب   والشكر
  . وأقدر أقوى    منه   ليخرج 

  : الثاىن   املقتطف

 .1991 أآتوبر، سنة  30-28  البحرين ىف    عقد     املؤمتر

 )2007تذآرته مبناسبة الدعوة األخرية نوفمرب (

اخلاوية،   األرقام آل تلك أهاجتىن بشكل صارخ  ىف هذا املؤمتر 
 إضافة،    بال   الرباق   واإلحصاء 

 وانا   برتول( خاصة  اإلجنليز   استكبار أثارىن ماتصورته    آما 
  ) سيدك 

 والعامل   والعرب   العراق   سحق   آثار   املؤمتر   هذا ىف    عشت   وقد
 والثالث، الثاىن  

 البيض   هلؤالء عقلى    أسلم   أن   إال مى أما   يبق   مل   أنه   وأحسست  
 آل ىف  حديثى    بداية فـى    أفخر   دائما   ذلك   قبل   وآنت احلمر،  
اإلجنليزية،   أجيد   ال وأنىن  بالعربية،    إال   أفكر   ال أنىن     مؤمتر 
 عربية   هبا   أتكلم   عربية أى  :  عظيم خزى  مألىن    املرة   هذه   لكن 
 وابن   رشد   ابن   عربية   أم . النذير   أم   البشري   عربية   أم   صدام 
 الكرمي؟   القرآن   عربية   أم   سينا 

على   واقف أنىن   - أهلها   ورقة   البحرين   سالمة   رغم  -  وشعرت   
  . وديننا   ولغتنا   تارخينا   أطالل   فقط   وليس   عقولنا   أطالل 

 وأطالل القريبة،    الديار   أطالل   بني   ما   تلك وقفىت  وىف  
 أقله   مل   عموديا   شعرا   قلت واملستسلـمة،    املنتـهكة   العقول 
  :  آنت طالبا، قلت  منذ 

    مَعا   هبا   التقينــَـا "  حبرْيِن  " َنـْبـِك   قـفـا
 ُضـِّيـعا َى الوْعــُ   ِبه   مثقوٌب وآأِسـَى  

    َنَعوَشنــَـــــــا    تدقُّ    أرقام   شراُئح
 َتربَّعـَـــا   العِبِيد    أسواٍق   َوخنَّــاُس 
     َهاِتَها   مث   هاِتَها   " تـِشـْرَمـْن   ِمْسـَْتر " و

 أْربـُعــــَــا   بأطالِل   أشالٍء     وإحصاء
 اخل.......
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 :املقتطف الثالث

,النفسى   للطب    العاملية   للجمعية  اإلقليمى   عقب املؤمتر (  
.1992  يناير  18-16النفسى    للطب   املصرية   واجلمعية 
 :قلت فيه وعنه ما يلى)  القاهرة 

أدى ،  للنجاح   السابق باملعىن    ناجحا   مؤمترا   آان  : أوال
  . البلد   وشرف الضيوف،    وأآرم بالالزم،    وقام  ،  الواجب 

 ونازلة اخلليج،    آارثة   وبعد ،  خالله   من   تأآدت  : اثاني
 قد   مؤمتر   آل   بعد تصلىن    آانت الىت    املخاطر   أن السوفيىت    االحتاد 
 و  ( والوحدة   بالفشل   شعورنا   أن   ذلك مضاعفة،    أضعافا   زادت 
 مث   ومن بالدونية،    اشعورن   من   يضاعف   سوف )  البديل   السند   فقد 
 أساسا   وإمنا املستوردة،    املعلومات   لبعض   فقط   ليس   بالتسليم 
 دون   ورمبا (ندرى    أن   دون   علينا   تــفرض الىت    التفكري   لطريقة 
 إال   ليس   اجلديد العاملى    فالنظام ، ) أيضا   هم   يدروا   أن 
العبادة،   ورمبا ،  التفكري   طريقة   ذلك ىف    مبا   شيء   لكل   احتكارا 
 يدرى؟   من اخللد،    جنة   وباملرة 

 التكامل   مستويات  " بـ   اخلاص   البحث   قدمت   حني  : ثالثا
أخرى   طرقا   مثة   أن   خالله   من   وأعلنت "  منظورإسالمي   من النفسى  
 من إميان   استوحيته   ما   وهو  ( انناوإمي   لغتنا   وأن للتفكري،  
على النفسى    اإلنسان   تكامل نرى    أن   لنا   يتيحان ) إسالمى 
 يتطلب   وهذا واحد،  سلوآى  مستوى  على    وليس   متصاعدة   مستويات 
 األساليب   وبعد   قبل   منهج   من   بأآثر   والبحث   واملالحظة   الرؤية 
 هلا   استجاب   الورقة   هذ   قدمت   حني ، إخل ...عاملهم، ىف    الشائعة 
هى،   ليست   مبا  ,  هبا   رحب   مما   أآثر   وأمانة   باستطالع   الضيوف 
 أهنا   منا   آثري   تصور   فقد . وديىن لغىت    أهل   من   األقرب   الزمالء 
ألنىن شابه،    وما اإلسالمى،  فسى الن   الطب يسمى    ما إىل    متت   ورقة 

 وتتيح   ديننا   لنا   يسمح   آيف   تعلن   ورقة   آانت   ضد ذلك، هى
 ليس آخر،    منطلق   من   املعرفية   املسائل   نتناول   أن   لغتنا   لنا 
 لنا   ليس ومناسبا،    مكـمال   يكون   قد   وإمنا بالضرورة،    بديال 
  . أيضا   هلم   إمناو فحسب،  

 ورقة   تكتب   آيف"    عن   اخلتامية   قبل   اجللسة   حضرت   حني  : رابعا
   How to write a scientific paper   " علمية 

وقد أحملت فيما بعد لصاحب الورقة، شديد،    بإحباط   أصبت
آيف"وحنن على املائدة بأنىن ىف انتظار ورقة أخرى تقول لنا 

 How to assess a scientific paper" مون ورقة علميةيقي
 . وال أدرى إن آان فهم ما أعىن أم ال 

 :أما عن هذه اجللسة حتديدا فقد عقبت عليها مبايلى 

ىف   يـُتدارس   أن ماينبغى    يتجاوز   اجللسة   عنوان   أن   شعرت  -1 
 تدرس   أن   ميكن   مدرسية   بورقة   أشبه فهى  احلجم،    هبذا عاملى    مؤمتر 
  . اآلداب   آلية ىف    النفس   علم   لطلبة   الثانية   للسنة 

 نوعا   حددوا   قد )  آلهم   وليس  ( املشارآني   أغلب   أن   شعرت  -2 
  وأوىل،    أهم  أخرى   أنواع   دون   العلمية   الكتابة   من   غالبا 
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 اخلاصة   ظروفنا   معو ناحية،    من   فرعنا   مع   تناسبا   وأآثر
  .أخرى   ناحية   من   منونا   مرحلة   بتواضع 

 هلذه  - خاصة   واألصغر  -  أغلبنا   استقبال   أن   أيقنت  -3 
ىف   هدفا   أصبح   قد   مبقاييسهم   عندهم   النشر   أن   هو املسألة،  
" هتلك   أو   تنشر   أن   إما"يشيعونه  الذى    القول   يصدق حىت  .  ذاته 

Publish or Perish   خالف   وإن جزئيا،    صحيح   قول   وهو 
  . موضوعيا   التارخيية   احلقيقة 

 ال   أهنم   إما :  اجللسة   هذه ىف    حتدثوا   الذين   أن   شعرت  -4 
 بثورة   واملتأثرة واألحدث،    األعمق   املعرفية   الثورة   يواآبون 
 ذلك   آل   يواآبون   أهنم   والعلم املعرىف وغريه، إما توصيل، ال 
  . عقولنا   قدر على    حيدثوننا   لكنهم 

 املسألة   افتقدت ، واحدة   بلغة   التحدث   بضرورة   متسكهم ىف   -5 
 باإلهانة   وشعرت ، مشرتك   واحد   هلدف   التوجه   ضرورة وهى  األسبق،  
 واهنيار   اخلليج   مصيبة   بعد   يربرها   ما   لديهم   أصبح الىت  
  . السوفيت 

 مهمة   إلمتام   حثيثا جيرى    مما   فأآثر   أآثر   خفت   ذلك   آل   من  -6 
-  رضاهم   يصبح حىت  يرتضوهنا،  الىت    بالصورة   عقولنا   تشكيل 
 ذلك   يصبح  هى، الىت    الهتمجم ىف    أرقامنا   بعض   نشر   بدليل  - هكذا 
وممول املوائد واألسفار بني، العباد   رب   من   املراد   غاية   هو 

  البالد 

 )2008(وبعد 

 فرصة ألستم معى أن علينا، واألمر آذلك، أن ننتهزها
ونتحرك أشجع، وحنرص) اخل...اليومية واملنتدى والشبكة (

 !أآثر، ونصرب أمجل، وخنطئ أيضا ؟

 الصةاخل
القدمية، قد حققت بعض/أرجو أن أآون هبذه املقدمة اجلديدة
 :األهداف الىت من أجلها آتبتها، ومنها

، وأنا أوصل هذه"من يهمه األمر"أن أتعرف عن : أوًال
 اليومية، وأشارك ىف هذا املنتدى

مزيد من التعرف علىأن أؤآد حرصى على : ثانيًا
 .املخاطـَبني اجلدد باضطراد

 أن أآون قد أوضحت آيف أننا لسنا حريصني على أن:ثالثا
نؤآد اختالفنا، ولكننا ملتِزمني بأن نقدم شيئًا خمتلفًا، إن

 .آان عندنا ما هو آذلك

 قد أصبحت - مهما آانت فائدهتا–أن املؤمترات : رابعًا
 أعجز من أن تفى حبوار متصل

"طب نفسى شرقى.. "أن املسألة ليست طرح بديل : خامسًا
وإمنا هى التزام" طب نفسى إسالمى"، أو "طب نفسى عرىب"و أ

خربات عملية، ورؤى علمية، وفروض عاملة، نابعة منبتقدمي 
 .ثقافٍة خمتلفة، مبناهج متنوعة متكاملة ما أمكن ذلك
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"اإلنسان والتطور"أن هذا امللتقى، وهذه النشرة : سادسًا
بقراءةليست قاصرة على التخصصات النفسية، وإمنا هى خاصة 

 .مجال، آما التقطها وأوجزها االبن شرىالنص الب

:روب، ترمجة. االنقراض جينات سيئة أم حظ سئ؟، دافيد م-
 .، اجمللس األعلى للثقافة،1998مصطفى ابراهيم فهمى،

 آنت قد وصفت بالتفصيل ستة أنواع من الذهانات، مل-
ترد ىف التفسيمات املتاحة، هى الذهان االنشقاقى، والذهان

جداىنالنكوصى، والذهان التفسخى، والذهان الضالىل الو
 الدورى، والذهان النزوى، والذهان القهرى التسلطى 

Dissociative Psychosis, Regressive Psychosis, 
Disorganization Psychosis, Affective Periodical) paranoid 
Psychosis,, Impulsive Psychosis and Obsessive Compulsive 
Psychosis. 

مصرية لتصنيف وتشخيص األمراض النفسية) عربية( رؤية -
 . 1992، حييى الرخاوى، ) غائى–من منطلق ترآيىب 

 .1958 أنا طبيب نفسى خمتص من -

- III World congress of psychiatry 

Cairo, September , 10 – 15 , 2005 , Egypt 

SY139 

Rakhawy School in Psychiatry "35 years  of Egyptian 
Experience in Integrative 

Therapy and Training in Cairo University hospital- Kasr 
El Eini" 

INTEGRATIVE PSYCHIATRIC THERAPY CENTERED AROUND GROUP 
THERAPY WITH SPECIAL CULTURAL CONSIDERATIONS 

Yehia T. Rakhauy1 

SY139.2 

CHILD GROUP PSYCHOTHERAPY: AN EGYPTIAN EXPERIENCE 

Suaad M oussa1 

SY139.3 

FOLLOWING THE GHOST OF THE DEAD DRUG 

Maha Wafi Mobasher 

SY139.4 

CASE STUDY IN GROUP PSYCHOTHERAPY: A PROCESS ORIENTED 
VIEW AND MODEL OF RESEARCH. 

Noha Sabri , Rakhawy Yehia1 
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SY139.5 

MILIEU THERAPY: AS A PART AND PARCEL OF AN INTEGRATIVE 
THERAPY PLA 

Aref Khoweiled1 

SY139.6 

INTEGRATING FAMILY AND COUPLE THERAPY IN PSYCHIATRIC 
MANAGEMENT 

Mona Rakhawy1, Noha Sabri 

SY139.7 

PSYCHOTHERAPY AND THE TRAINING OF THE PSYCHIATRIST 

Azza El Bakry1 

SY139.8 

RAKHAWY SCHOOL: REFLECTIONS IN CREATIVE ARTS THERAPIES 
(DANCE/MOVEMENT THERAPY IN GROUP EXPERIENCE/ PSYCHODRAMA 
"ARTS IN PERFORMANCE") 

Rania Mamdooh . Radwa S. Abdelazim 1 .Cairo University 
Hospital Egypt 

 1983حييى الرخاوى، . ، دالبيت الزجاجى والثعبان -

 1978وى،حييى الرخا.ديوان سر اللعبة، د -
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 أداةالباحث"آان بعنوان ) 1980(أصل هذه املداخلة "
 إال أنىن قمت،link"البحث وعقله ىف جماىل الطفولة واجلنون

باختصارها وحتديثها، والرتآيز على املمارسة االآلينيكية
بصفة عامة، حيث أنىن اآتشفت أن أغلب ما أقدمه ىف هذه

 أو عينات منحاالت وأحوالاليومية بالذات وخاصة ىف ما هو 
منهجه وهو ما ورد ىف هذه البد أن يتضح أبعاد العالج اجلمعى

املداخلة آحد أدىن لالتفاق على اللغة الىت أحاول أن أوصل هبا
، وقد استبعدت منها مايتعلق بالطفولة تفصيال، اللهم"خربتى

 ).اإلمراضية(إال آمدخل الستيعاب السيكوباثولوجى 

 فكلمة  -   آذلك   ال شك وهى   -  أمانة   الكلمة   آانت   إذا 
 وأبعدها   مسئولية   وأثقلها ،  مجيعا   الكلمات   أخطر هى    مالعاِل 
 جماالت ىف    نسبيا   ختف   أن   ميكن   املسئولية   هذه   آانت   وإذا ،  أثرا 
 فإهنا ،  املقننة   واملقاييس   املضبوطة   األدوات   حتكمها الىت    العلم 
ينبغى   أو  - حيكمها الىت    نسانيةاإل   العلوم ىف    متاما   آذلك   ليست 
، نضجه   ودرجة   ذاته   العامل   موقف  -  األول   املقام ىف    حيكمها   أن 
  آأداة    شخصيا    آفاءته   ومدى ،  بصريته   وعمق ،  وعيه ومدى  
 واستنتاجاته   مالحظته   و    انتقائه   ىف    أساسية    موضوعية 
  . معا    وتنظريه   وتفسرياته 

 وصدق   العلماء   أمانة   زيادة   مع ،  يوم   بعد   يوما   يزداد
، تعميماهتم   وتتبع )  خاصة   الفاشلة  ( لنتائجهم   مراجعتهم 
 آانت   املطلق املثاىل    شكلها ىف    املوضوعية   بأن   اليقني   يزداد 
 اليرجع   األمني   االعرتاف   هذا ىف    ضلالف   ولعل ،  أبدا   يتحقق   مل   حلما 
 آما   اإلنسانية   العلوم   لعلماء )  لألسف   ربـما  ( األول   املقام ىف  
 آما  ( وبوهر   بالنك   مثل   الفيزياء   لعلماء   بل ،  منتظرا   آان 
 الفيزياء   مفاهيم   منو   بفضل   رمبا ، )1958 -  آام   فان   يقول 
 ،  احلديثة   الكمية 

 خوف   رغم  -  ظلوا   اإلنسانيات   علماء   من   فريقا   على أن
 بأولوية   متمسكني  -  واملنهجية   اجلزئيات ىف    واختبائهم   زمالئهم 
، جماهلم ىف  العلمى    البحث ىف    وجوهرية   أساسية   آأداة   اإلنسان 
 بالباحثني   ما يعرف   حتت   اآلن   ندرجي   جنده الذى    الفريق   ذلك 
    وأساسية   سابقة   األولية   اخلربة   دراسة   حيث  ( الفنومنولوجيني 
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على   النظر   ترآيز   وهى ليست إال إعادة ، ) ابتداء   بشموهلا
 والقياس ىف جمالنا   للمعرفة   وسيلة   وأعمق   ألقدم   خمتلفة   أبعاد 
 ، اإلآلينيكية   الوسيلة وهى  

 الباحث   صقل إىل    احلاجة   هذه   تفاصيل ىف    أدخل   أن   قبل
 هذه   ضرورة   توضيح   من   البد   لنموه   احلقيقية   الفرصة   وإتاحة 
 والعلوم ،  عامة   العلم   ماهية   عن   الشائع   طريق ىف      الوقفة 
 عقول   باحنرافات   هددةم   اإلنسانية   أصبحت   فقد ،  خاصة   اإلنسانية 
 وقد ،  ذاته   اإلنسان   خارج   أعداء   من   هتديدها   من   أآثر   بنيها 
 العلم   وسائل   استعمال   فرط   نتيجة   خطر ىف    البشر   أصبح 
 أآثر .. ، استيعاهبا على    القدرة   من   أآرب   بقدر   والتكنولوجيا 
  . الطبيعة   مزاج   احنرافات   عن   الناتج   اخلطر   من 

 حمل   املنهجية   وحلت ،  املفكرين   حمل   العلماء   حل   ملا   أنه   ذلك
 قانون   حمل   االحتماالت   حسابات   قوانني   وحلت امليتافيزيقى،    احلدس 
  فيه   تضاعفت   مأزق ىف    نفسه   اإلنسان   أوقع ..  الطبيعي   التطور 
 العقل   عن   تصدر   معلومة   أو   ختطيط   أو   فعل أى    إزاء   املسئولية 
 نشعر   هذا   جمالنا وىف  ،  باملستقبل   يتعلق   فيما   وخاصة البشرى،  
 وعالجا،   تريبة :  اإلنسان   دراسة   من   أخطر   وال   أهم   اليوجد   أنه 
...;  مضاعف   باهتمام   تؤخذ   أن    رورةبض   تلزم   حتما   جيعلها   مما 
 مبسرية   مهتم   آل   جانب   من   بل   فحسب   النفس   بعلوم   للمهتمني   ليس 
  . اإلنسان   ومستقبل   احلضارة 

 من   إليه   ماذهبت   يوضح   آمثال   للمناقشة   أختار   وسوف
السيكوباثولوجى   علم   نظريات   جمال   النمو   نظريات   مراجعة 
املرضى   النفس   علم   نظريات   أغلب   إن    : فأقول 
 تتعلق   أساسية   تصورات على    مؤسسة )  السيكوباثولوجيا (
 مامل   الصعوبة   شديدة   دراستها   وإن ،  الطفل   منو   مبراحل   مباشرة 
  . وصفاته   الباحث   موقف   االعتبار ىف    نأخذ 

 ؟)اإلمراضية(من أين السيكوباثولوجى 

منهجى   من   آل   بتدريس قيامى    أثناء   املراجعة   هذه   بدأت   
 الدراسات   لطلبة   السيكوباثولوجيا   وعلم ،  النمو   نفس   علم 
 ترآيب   واقع   من   الطلبة واجهىن    حني ،  الطب   آلية ىف    العليا 
 حاد   بسؤال واجهوىن  ،  أساسا   التشرحيية   يةالعيان   دراستهم 
 فيما   حيفوظها   أن   عليهم الىت    التصورات   هذه   مصدر   عن   ومباشر 
يلقى   مبا   يتعلق   فيما   وخاصة السيكوباثولوجى،    مبدارس يسمى  
 القتهوع األوىل    الرضيع   انفعاالت   عن   اليقني   يشبه   فيما   إليهم 
 وبعد   األوىل،   منوه   أيام ىف    إخراجه   بوظائف   أو ،  بأمه   أو   جبسده 
الوسائل املختلفة من مالحظة واستبطان وقياس وتتبع   استعراض 

 هذه   بدراسة   تسمح   مل تقنعنا اإلجابات املتاحة لدرجة .... 
 عن   مثال   تتحدث   تآان   حيث   وأمينة   مطمئنة   بطريقة   املعلومات 
 تصورات إىل    يصل   يكاد   وتناسق   تسلسل ىف    العاطفية   الرضيع   لغة 
 دون معرفة جذور مصادرها، وقد أتيحت ىل ىف بيوم   يوما   حمددة 

نفس الوقت فرصة املشارآة واإلشراف على حبث عن دور املمرضة ىف
اتبعنا منهجاتقييم سلوك األطفال ىف السنوات األوىل و

للمالحظة شديد التقنني، وخرجنا بنتائج زادت قلقى وحريتى،
    إزاء   ومسئوليتنا   واملعلومة   الكلمة   أمانة   عن   أتساءل   وعدت 
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 حسن   أو   املنهج   دقة   حيث   ال من ،  اآلخرين على    وعرضها   نشرها
 وصف على    قدرهتا ىف    ولكن ،  متاما   ذلك   راعينا   فقد   التسجيل 
ىل   أتيحت   املتزايدة   املسألة   هذه   غمرة وىف  .  الحظنا   ما   حقيقة 
 رغم   واحدة   بيئة ىف    يعيشان   الوالدة حديثى    طفلني   معاشرة   فرصة 
 منذ   منومها   خلطوات   هاديء   بتسجيل   وقمت ،  أسرتيهما   اختالف 
 النظريات    طبيعة   إزاء   حرية   أشد   هايةالن ىف    وخرجت ،  البداية 
  . املتاحة   والسيكوباثولوجية   النموية 

 عليها بىن  الىت    األسانيد   أراجع   أن على    لزاما   وآان
 أواصل   أن   أجرؤ حىت   نظرياهتم  املطروحة   النظريات   هذه   أصحاب 
ىف   تطبيقها   من   االستفادة   عن   فضال التاىل،    العام ىف    تدريسها 
 ظللت أىن    إال   املتاحة   األسانيد تقنعىن    ومل ،  اليومية   املمارسة 
 لنا   حتمل - متفاوتة   بدرجات  - النظريات   هذه   بأن   مقتنعا 
 األعمق باملعىن   ( املوضوعية   احلقيقة   من   عنه الغىن    هاما   جزءا 
 التسلسل   هذا   واقع   من منطقى    سؤال   ويقفز   ). ةللكلم 
نظريات النمو، ومن مث نظريات   تكون   أن   ميكن   هل " : يقول 

... وتطبيقية   ومفيدة   ومتماسكة   صادقة   السيكوباثولوجى
  وهل : تال   سؤال   عليها؟؟ مث   بنيت الىت    األسانيد   ضعف   رغم 
 حني ىف    موضوعية   العلمية   احلقيقة " بأن التصاحلى    لالقو   يصح 
 جزءا   ليست   العلمية   احلقيقة   وآأن   "  ذاتية؟؟   النظرية   أن 
 فصل   هو   بينهما التتبعى    الفصل   وآأن   النظرية؟   من   اليتجزأ 
منهجى ليس إال، أما ىف واقع املمارسة فالتداخل عميق 

من البداية للنهاية حبيث يستحيل أن هنرب منوآامل و
املواجهة احلتمية إلعادة النظر ى التداخل بني الذاتية
واملوضوعية ىف آل خطوات البحث من أول االنتقاء حىت التنظري

 .مارين بكل خطوات املالحظة املضبوطة

 لتحمل   لزاما   يبدو   العنف   املتصاعد   املوقف   هذا   ووسط
 هذه   رفض   نستسهل   أال   للحقيقة   سعيا الظاهرى    ضالتناق 
- نستسهل   وأال ،  واملنهجية   األرقام   أصنام عابدى    رفض   النظريات 
 فيها   النظر   إعادة   من   اخلائف   إميان   هبا   اإلميان - الوقت   نفس ىف  
 إذا  -   العامل على   لزاما  يبدو   فإنه ....  إذن .  نفسه وىف  
 متماسكة   نظرية   بني   مطروحا   زمنا   يستمر   أن املراجعة  ىف    ماصدق 
 فإذا ،  بينها حمورى    الرابط   ثابتة   مالحظات   وبني ،  مقنع   بالسند 
 فسيجد   التاريخ ىف    ينظر   أن   لنفسه   ومسح   قليال   أنفاسه   التقط 
 املتكاملة   النظريات على    حافظ   قد   لزمنا   اختبار   أن 
 إريك حىت    فرويد   أول   من   مثال النفسى    التحليل   من   النابعة (
، جانبا حنى    حني ىف  )  إريكسون   وإريك    آالين مبيالىن    مارين ،  برين 
 والطرفية   اجلزئية )  تسمي   هكذا  ( العلمية   املالحظات ،  ما   بدرجة 
  فهل  ما   نظرية ىف    تعسفيا   جتمعت   لو حىت    والعيانية   والكمية 
 وأآثر أبقى  )  الشائع   التعريف   حسب (ذاتى    ماهو   أن   ذلك معىن  
)بالقياس الشائع أيضا( وأن ما هو موضوعى  نفعًا ومتاسكًا؟؟ 

 تكون   أن   البد أضعف وأآثر تنافرا فيما بني اجزائه؟؟، 
ىف   النظر   نعيد   سيجعلنا النفى    هذا   أن   والبد بالنفى،    اإلجابة 
 أنه على  موضوعى    وماهو ذاتى،    أنه على  ذاتى    ماهو   تسمية 
 االفرتاضات   من   سلسلة   هو   البحث   هذا ىف    أطرحه والذى  .  موضوعي 
  : تقول   والتفسريات 
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الباحث   ذات   هو   املتماسكة   النظريات   هذه   مصدر  أهم   إن -1
 اعرتف   سواء ،  حالة آوهنا جزًءا ال يتجزأ من الظاهرة

 بإرادته   عليه   أقدم   سواء ،  أنكره   أم   بذلك   الباحث 
 املمارسة   من   خاص   لنوع   طبيعيا   نتاجا   آان   أم   الواعية 
  . البحثية 

 تناسبا   تتناسب   مصدرها   هذا   نظرية أى    قصد   درجة    إن -2 
 مع   بدورها   تتناسب الىت    ذاته   الباحث   نضج   درجة   مع   طرديا 
،) ومنهجه   حكمه   موضوعية   جمرد   وليس (املوضوعى    وجوده   درجة 
 وقدرة   وعيه مبدى    مباشرة   مرتبط املوضوعى    الوجود   وهذا 
  . خمه    طتراب 

 املوضوعية   البحث   أداة   هو   إذ ،  الباحث   هذا   مثل   إن  -3 
 ذاتـه   يستعمل   وإمنا ،  ذاته   داخل   من   ببحثه   ال يقوم ، ذاهتا 
 فالبد   ، وإمثارها   ومنوها   وزرعها   املالحظات   الستيعاب   آحقل 
 لوجوده   والبد ،  الضرورية   حظاتباملال   حافل ثرى    مصدر   من   له 
 املالحظات   هذه   التقاط على    قدرته   بتدريب   تسمح   تنمية   من 
 قدرته   مابلغته   صحتها   تبلغ   نظرية ىف    إفرازها   وإعادة 
 االستيعاب   وهذا ،  املتداخلتني   اخلطوتني   هاتني   استيعاب على  
 أو   للمالحظة   الضيق للمعىن    مرادفني   ليسا   االفراز   وإعادة 
 وليس ،  بكلـيتها   ذاته   يستعمل   الباحث   ألن ،  االستبطان 
  . فحسب   املنشق التأملى    وفكرها   الظاهرة   جبوانبها 

 فإننا السيكوباثولوجى    نظريات   أغلب ىف    النظر   وبإعادة
 جزئيا   تشمل   مبا   معا  "  املوضوعية - اتيةالذ " اخلربة   أن   سنكتشف 
 وترتيب   التنظري ىف    وأساسيا   هاما   دورا   تلعب إسقاطى    تقمص   من 
 فرويد   نظرية   يراجع   فمن ،  النمو   مراحل   وتقسيم   املعلومات 
 نم   أو ،  العمر   من األوىل    السنوات   عن   تفاصيل   من   وماحوت 
 آتابات   أو ،  باملوضوع   العالقة   عن   آالين ميالىن    مادة   يراجع 
 الثمانية   اإلنسان   وعصور   واتمع   الطفل   عن   إريكسون   إريك 
 القائل   األرجح   االحتمال   هبذا   شجاعة ىف    ليعرتف   يثار   أن   البد 
 نظريات ىف    صيغت الىت    ددةاحمل   التصنيفية   االستنتاجات   إن"
هى   ما   بقدر   مالحظات   جتميع   جمرد   تكون   أن   ميكن   ال   مسلسلة   واضحة 
 بقدر   املوضوعية   احلقيقة   عن  ..  تبتعد   أو   تقرتب   ذاتية   خربة 
 أن على  ، " احلقيقة   هذه   من   نفسه   ذات   صاحبها "  وجود " موقف 
يعىن   وإمنا   جانبا   املالحظات   طرح ،  بداهة اليعىن،    القول   هذا 
" املوضوعي - الذاتي " املوقف   هذا   إثارة ىف  احلقيقى    دورها   دراسة 
 اخلارج إىل    ثانية   ليسقط   بالداخل   يثري   باخلارج   ما   إن   أى ،   معا 
 متماسكة   نظرية   شكل   ىف   يسجله   فيما   اكوذ   هذا   املنظر   ينظم   مث 
  . السيكوباثولوجي   بعلم   يتعلق   فيما   وخاصة   للنمو 

 بني   عالقة   من  ما يوجد  الالحقة   الدراسات   بعض   أوضحت   وقد
 تطورهم   ومراحل   نشأهتم   بظروف   يتعلق   فيما   ونظرياهتم   املنظرين 
) لفرويد   فروم   إريك   دراسة   املثال   سبيل على    راجع  ( الذاتية 
 تأثر ومدى    الفلسفات   بعض   تفسر   آانت   العالقة   هذه   ومثل 
 حسب (الروحى    وتطورهم   بنشأهتم   هلا   تنظريهم   أثناء   أصحاهبا 
  ). الفالسفة   مؤرخى   عند   الشائع   التعبري 
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دراسة ىف علم" األم ىف خربتى اخلاصة وأنا أآتب آتاىب
امتزجت الذاتية باملمارسة االآلينيكية" السيكوباثولوجى

ديوان سر"باإلبداع الشعرى فخرج املنت ابتداًء شعرًا صْرفا 
الشخصى األمر الذى الميكن معه استبعاد اجلانب link" اللعبة

اإلبداعى، مث حني رحت أآتب شرحا على املنت بعد التحدى الذى
أنظر مقدمة الكتاب(ألقاه ىف وجهى املرحوم صالح عبد الصبور

 (link ان ىف الربنامج الثاىن، خرج هذاأثناء مناقشة الديو
 .العمل الضخم مستندا إىل آل ما جاءته هذه املداخلة

  : اإلآلينيكية منهجًا للبحث العلمى   معامل املمارسة

 والعالجى   التشخيصى   العمل   اإلآلينيكية   باملمارسة   أعىن
 وجتميع   فحصال   جمرد   هبا   وال أعىن ،  مسئولة   مواجهة   ىف   والتتبعى 
 من   االآلينيكية   للصورة   نتاج   ورسم   وتصنيفها   املعلومات 
 واملواجهة   الذاتى   التعرض   املمارسة   هذه   وتشمل ،  خالهلا 
 معه   واملمارس   املمارس   بني   التوصيل   وسائل   آل   عرب   واملعايشة 
 وسائل   والتقتصر ، ) وصواملفح   الفاحص   وال أقول  ( وبالعكس 
 ( الشائع   اللفظى   البعد   على   الطويلة   اخلربة   هذه    ىف التوصيل 

رغم أنه أرقى ما وصل إليه اإلنسان تطوريا قبل أن يتشوه
 بال   التواصل   إىل   يتعداه   ولكنه ،   verbalism)  باللفظنة

 حبوث   جمال   ىف   ضرورية   إلضافةا   وهذه ،  آذلك   األلفاظ   وعرب   ألفاظ 
 الدرجة   حتقيق   ىف   األلفاظ   تفشل   حيث ،  خاصة   واجلنون   األطفال 
 ىف   املالحظات   صياغة   ىف   أحيانا   تفشل   آما ،  التواصل   من   الكافية 
 قيد   الظاهرة   بأبعاد   باإلملام   الوفاء   على   قادرة   ألفاظ 
 اإلآلينيكية   املمارسة ىف    اللفظية   غري   الوسيلة   وتشمل ،  لبحثا 
اإلآلينيكى   احلدس   تشمل   آما   اجلسم   ولغة   احلرآية   التعبريات 
 تتم   إمنا   اإلآلينيكية   املمارسة   وهذه .  الوقت   نفس   ىف   املباشر 
 هبا   الوعى   درجات   ولكن ،  املرض   مع   املواجهة   بقدر   وتنموا 
 نتاجها   أن   آما ،  آخر إىل    ممارس   من   ختتلف   أبعادها   وبطبيعة 
  . حاال   سريد   آما   النقيض   إىل   النقيض   من   آذلك   خيتلف 

 مع   تكون   املواجهة   هذه   عمق    أن إىل    أشري   أن   وأحب
 هو   آخر   مرادفا   أحيانا   استعمل    أن ىل إ   وامسحو  ( الذهانيني 
 أآثر   مازال   وقسوته   عمويته   رغم   انون   لفظ   ألن "  اانني"
 بطريقة   حدودها على    يتفق   مل الىت  الذهاىن    آلمة   من   حتديدا 
 العقاقري   استعمال ىف    اهلائل   التقدم   مسح   وقد ، ) اآلن حىت    حامسة 
 مع   أطول   مددا   وجيلس   املمارس   يتجرأ   أن   للذهان   املضادة 
واليكتفى   جنونه معىن  ىف    معه   فيتعمق   يتجرأ   أن   وآذلك ،  اجلنون 
 العقاقري   مظلة   وحتت   أخرى   مرحلة وىف  ،  أعراضه   ظاهر   بتسجيل 
 حبثية   وموضوعية   ذاتية   شجاعة   من   ساملمار   ماوهب   وبقدر - أيضا 
 النكوص   خربة   يشمل   مبا الذهاىن    تقمص   حماولة ىف    أعمق   خطوة   خيطو 
 آل ىف    آله   ذلك   ويتم ، ) ذآره   سريد   آما  ( معا واملعاجلى  البحثى  
 وأطول   أمشل   يكون   آما ،  التتبع   وأثناء   الفردية   املقابلة   من 
 موقف ىف    وحتديدا   ترآيزا   وأآثر   أعمق   ويكون العالجى،    الوسط ىف  
إىل   واهلادف   للدفاعات   املهاجم   املكثف اجلمعى  النفسى    العالج 
ىف   مقدمة   راجع (النموى    الديالكتيك   وإحياء   التوافق   إعادة 
  ).  linkللمؤلف اجلمعى    العالج 
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 النكوص ىف خدمة الذات

 وعرب ،  ألفاظ   بال   التواصل   عن   احلديث إىل    توصلنا   قد   مادمنا
 هذه ىف  لبحثى ا   النكوص   تعبري   استعملنا   قد   ومادمنا .  األلفاظ 
وبني ما   الوسيلة   هذه   بني   الربط   من   فالبد ،  النقاش   من   املرحلة 

 Adaptive Regression in the يسمى النكوص ىف خدمة الذات،
Service of the Ego ARISE  وهى وظيفة عادية من وظائف

األنا الناضج املتكامل، وهى تستعمل ىف جماالت التكيف األعمق،
ولكنها تستعمل بشكل نوعى ىف جماالت خاصة ىف اإلبداع الفىن

على النكوص إىل) املبدع(والعلمى حيث تعىن قدرة الفنان 
)وليس جمرد تذآر(مرحلة سابقة من تطوره حبيث يعيد معايشة 

خربات قدمية بطريق مباشر ىف شكل إعادة وليس استعادة، ىف شكل
هذا. ة أو خياليةتقمص إسقاطى على شخوص وأحداث حقيقي

األول هو: النكوص اإلبداعى خيدم هدفني الزمني لعملية اإلبداع 
بعث الطاقة الكامنة ىف جزء مغمور من الذات، والثاىن هو
هتيئة فرصة أوسع لتجميعات وارتباطات جديدة من خمزون املادة

 .املطبوعة ىف املخ أساسا

 منالينبغى اخللط بني هذا النوع التكيفى واإلبداعى
النكوص وبني النكوص املرضى ىف جمال الذهان والفصام بوجه
خاص، حيث تبدو مظاهر النكوص وما يرتتب عليه آعالمة مميزة
هلذا املرض إذ جتتمع املادة الطفلية مكثفة وملخصة مع بقايا
النفس الناضجة بعد تناثرها وشللها، فاإلعادة الطفلية هنا

ناضجة ويكون نتاج هذاختتلط عشوائيا مع أشالء النفس ال
وذاك هو الصورة االآلينيكية للفصام، ولكن هذا النكوص
بالرغم من خطورته وفشله إال أنه حيمل ىف عمقه معىن وهدفا

، آما أنه هو هو الذىالنكوص الغائى" أريىت"أيضا مما أمساه 
يثري النشاط النكوصى ىف املواجهة أثناء املمارسة االآلينيكية

 .أو البحث

 خربة النكوص العالجية والفاحصة فهى ما هدفُت إىلأما
إيضاحه منذ البداية، باعتبار أن هذه اخلربة هى الىت تسمح
للمارس أن حيصل على معلوماته ىف الفحص وعلى نتائجه ىف
العالج بقدر قدرته على خوض هذه اخلربة هو ذاته ىف ظروف

ىف حالة( مضبوطة ومسئولة، تثريها املادة البدائية املعروضة 
ىف حالة العالج( ، أو املستعيدة لنشاطها قصدا )الفصام خاصة

وهى خربة موازية ملا ذآر ىف) املكثف للعصاب واضطراب الشخصية
اإلبداع متاما، وحىت أزيد األمر وضوحا أنبه أنه ىف خربة
مواجهة الفصامى حيث تبلغ مسئولية النكوص وعبء املواجهة

 مسئولياهتا، ومتر بأبلغ خماطرها حنيأعمق أعماقها، وحتمل أآرب
يقوم التقمص النكوصى من جانب املمارس ِبَلّم أبعاد التناثر
الذى متزق به الفصامى، وإْذ هو ىف هذا املستوى الشجاع من
الرتاجع املسئول يكون ىف آامل وعيه شاحذا قدرته الرتابطية

 :النشطة لنفسه ومريضه معا حىت ميكنه من خالل ذلك 

 . أن حيول دون أى نكوص عشوائى ذاتى يهدد متاسكه نفسه ) أ(

 . أن يتحمل أعباء نكوصه ونكوص املريض ىف آن واحد ) ب(
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 أن يستطيع العودة إىل تنظيمه األعلى حامال معه ) ت(
بعضا مما وعاه ىف رحلته هذه الىت زار فيها املريض ىف بيته

 .البدائى مستعمال هو ذاته أقدم ألواح وجوده

واملعاجلة فيها من البحث واخللق ماهذه اخلربة الفاحصة  
يدرجها بشكل ما حتت النشاط الفىن وىف نفس الوقت، هى منط
جديد من البحث خيتلف بطرق آثرية عن البحث العلمى

ألن الباحث ينزعالتقليدى، حيث لغته أقرب إىل لغة الشاعر 
 .إىل أن يصبح أداة البحث باستعمال آل ذواته ىف وعٍى فائق 

 ستمر باملمارسة املمتدة التدريب امل

 إآلينيكية   مقابلة   آل ىف     اإلآلينيكية   املمارسة   تتم هذه
 درجة ىف    يكون   الفاحصني   بني   االختالف   ولكن ،  ومسئولة   جادة 
 صياغتها على    قدرة املمارس مدى  ىف    وأخريا ،  رؤيتها ىف    الشجاعة 
يصل إىل   أن   دون   املرات   آالف   املواجهة   هذه   تتم   فقد ،  ألفاظ ىف  

 - املواجهة   هذه   بتكرار   ولكن الوعى أية تفاصيل مما ذآرنا، 
اإلآلينيكى   احلدس   ينمو  - هبا الوعى    من   متوسطة   درجة ىف  حىت 

 للتشخيص   املمارس   مال   رأس   هو   يصبح حىت    رويدا   رويدا 
 ليس اإلآلنييكى    فاحلدس   إذن .  معا   للعالج   واملمارس ،  لتصنيفوا 
 ولكنه ،  الشخصية   واألملعية   الفطنة على    يعتمد أعشى    ضربا 
 الطويلة   السليمة   اإلآلينيكية   للممارسة طبيعى    نتاج 
  واملسئولة 

 روتينية   كيةإآليني   ممارسة   هناك   أن نقر    أن ينبغى    هنا
 إذ ،  طالت   مهما   هذه املواصفات   عليها   التنطبق   ولكنها   ونافعة 
 الذهانيني املرضى    مع   السنني   مرور   جمرد   أن   نتصور   أن الينبغى  
 آثريا   متاما   العكس   إن   بل ،  القدرة   هذه   الفاحص   يكسب   قد   خاصة 
مىن   أصغر   هم   من على  إشراىف    وخربة   الشخصية خربتى    ومن ،  ماحيدث 
 اليوم ىف    فيها   نتعرض ) حاليا مخس وأربعني ( عاما   عشرين   طوال 
، خمتلفة   بأطوار   مير   املمارس   أن   وجدت .. املرضي   لعشرات   الواحد 
 أآثر   نفسه مى حي   فريق :  فريقني إىل    النهاية ىف    ننقسم   وقد 
 نفسه ىف  - والتناثر   التنافر   هذا   رؤية   من   الزمن   مبرور   وأآثر 
،) امليكانزمات  ( الدفاعات   من   مزيد   باستعمال   يوميا   وخارجها 
امليكانيكى اآلىل  العضوى    والتفسري   التنظري إىل    االجتاه   من   ومزيد 
 مبا مايرى    باستيعاب   تدرجييا   يغامر   فريقو ،  البحت اجلزئى  
، وليس من حقى أن أفضل أحدذلك من آالم وخماطر   يتضمن 

 الفريقني على اآلخر فكل يقوم بدوره، وإمنا قد قدمت هذا
 أن الطبيعى    من   أنه   إذ السطحى،    التعميم   من   خوفا   االستدراك 
 أن   ليستطيع   ميكانزمات   من   ماشاء   اجلمع   أو   فاحص أى    يستعمل 
 األول   الفريق   أن   أؤآد ولكىن  ،  معقولة   بكفاءة   عمله   يواصل 
 ، ممتازا   معاجلا مسكنا   يصلح   قد ، ) التفكري ميكانيكى    املدافع (
 أقول   وهنا ،  أقدمه الذى  باملعىن    منظرا   باحثا   اليصلح   ولكنه 
 الباحثني   من   النوع   هلذا   املعدة   اإلآلينيكية   املمارسة   إن 
 وإشرافها   اخلاصة   شروطها   هلا   يكون   أن   البد   املعاجلني   املنظرين 
 بعضه إىل    سأرجع   مما   املميزة   وقياساهتا   اخلاصة   وتتبعاهتا   اخلاص 
   .  قليل   بعد 
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هى هى    ليست   أعنيها الىت    االآلينيكية   املمارسة   إن هذه
، بذاهتا   زملة ىف    األعراض   مظاهر   جتميع   خالل   من   االحتماالت   حساب 
ىف   واملعلومات   املالحظات   هذه   تفاصيل   عن التستغىن    آانت   وان 
  . واملستقبلى احلاىل    والتقومي   والتصنيف   البناء   إعادة 

 االنشقاقى   العقلى باملعىن  الذاتى    التأمل  آذلك  التشمل وهى 
 مث   للمالحظات   الذاتية   احلضانة   تشمل   آانت   وإن ،  القدمي 
  . ىف اإلبداع احلقيقى   آما   واخلارج   الداخل   بني الذاتى    التأليف 

 قرتبن   إذ الذاتى    الدور   أمهية على    نؤآد   أن   ميكن ،  وهكذا
 املالحظة   من   آل ىف    املمارسة   خالل   من   املوضوعية   الذات   من 
 الدور   خطورة على    الوقت   نفس ىف    نؤآد   آما ،  الرتآيب   وإعادة 
 الشخصنة   فزادت )  امليكانزمات  ( الدفاعات   مازادت   إذا الذاتى  
  . األعمق   املواجهة   من   اخلوف   خالل   من 

 )الباحث( املمارس اإلآلينيكى -وشروط–مواصفات 

ىف   البحث   أداة   هو   الباحث   إذا آان ال مفر من االعرتاف بأن
 مواصفات   فيه   نشرتط   أن   بنا   فجدير ،  املمارسة االآلينيكية

 فرصة   له   نتيح   وأن  مثلما نفعل مع أية أداة حبث،  معينة 
 بانتقاء   نعامله   أن   خليق   فهو ،  ينمو   أن اينبغى م   تنمية 
نفسى   مقياس   أو ،  جيد   أشعة   جهاز   عن   التقل   بدرجة   وصيانة 
 بعض   نعدد   أن   ميكن   االآلينيكية   واملمارسة   اخلربة وىف  ،  مقنن 
مبنطق،ولكن خيشى أن تستقبل هذه املواصفات  الالزمة   املواصفات 

 إنسان أى    يسارع   مدائح      ، وآأهنا قائمة قيمى أو أخالقى 
 أن   ابتداء   التأآيد ينبغى    أنه   إال ،  هبا التحلى    لتصور 
 من   خاص   نوع ىف    أو   بذاته   حبث   ال   الزمة   تبدو   بذاهتا   مواصفات 
أخرى،   جماالت ىف    مسبقا   شرطا   وال   ضرورة   ليست   ولكنها ،  املمارسة 
 واختالف   األفراد   بني   الفروق   حترتم الىت  هى    العلمية   والنظرة 
 للتنمية   الباب   فتح   مع املرحلى    االنتقاء   وحتسن ،  منوهم   مراحل 
 البحث   من    وأصعب   أصعب   االت   يتعرض   أن   يشاء   من   أمام 
  . واملمارسة 

أو(الواجب توافرها    املواصفات   بعض حتديدا    اآلن   وأورد
 ماأردنا   إذا اإلآلينيكى    املمارس ىف    ) املأمول توافرها

 آفاءة   ذات   تسجيل   آأداة التلقائى    حكمه على    االعتماد 
 . مقبولة 

 من   ختصصه   رعلف   العامة   باألسس   المـا  ..  يكون   أن  -1 
 من   يكون يقف   أن على  ،  متجددة   وبصفة ،  املتاحة   مصادرها 
 إذا حىت  ،  استسالم ىف  ال املتلقى  ،  اخلالق   القارىء   موقف   اطالعه 
 أو   ما قرأ   تطبيق   إمكانية   خيترب   أن   باستمرار   ماحاول 
 باستمرار   ميكن   وهكذا ،  عةللمراج   سبيل   أمامه   آان   تعلم 
مثاىل   ماهو   بني   وآذلك عملى،    وماهو نظرى    ماهو   بني   التقريب 
 التهديد   يشمل الذى    املوقف   هذا   خالل   من ،  ممكن   وماهو 
 يضع   وأن   البد الشخصى، فهو    األمل   مث   ومن ،  باإلحباط   املستمر 
 َيْعُنُف   وقد ..  مستمر ذاتى    تغيري   احتمال   اعتباره ىف  
  . أحيانا 
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 ملما   يكون   أن مبعىن  ،  اليومية   لألحداث   مسايرا   يكون    أن -3 
 حوله   من   واالقتصادية   والسياسية   االجتماعية   احلياة ىف  جيرى    مبا 
 البلدب   بادئا ،  واجلماعات   األفراد ىف    تغريات   من   ومايصاحبها 
 وتأثر   تأثري   من   البد   آان   فإذا ،  مريضه   مع   فيه   يعيش الذى  
 هذه   أن على  ،  ما أمكن   الضوء   حتت الوعى    جمال ىف    يكون   أن   فالبد 
 وأن    البد   العاملية   االتصاالت   سرعة   ظل  وىف  اليومية   املتابعة 
ىف   التحرآات   آل الواعى    موقفه   من   ليساير   وطنه   حدود تتعدى  
 ولعل ،  مريضه   ووجود   وجوده   نوعية على    ضمنا   تؤثر الىت    العامل 
 الصحف   قراءة   أن إىل    أشار   حني   البعد   هذا يعىن    آان   هيجل 
  . العصر   النسان   اليومية   الصالة هى    اليومية 

، االستقرار   من   درجة على    الشخصية   حياته   تكون    أن -4 
 حرآة ىف    املسرية   ووضوح الوعى  مبعىن    ولكن ،  واجلمود   الثبات المبعىن  
 باب   فاحتا ،  واملسئولية   اإلجيابية   من   مزيد   حنو   ما أمكن   هادئة 
  . مفاهيمه   تغيري على    والقدرة   املستمرة   املراجعة 

  . فرعه ىف    املختلفة   االجتاهات   ملسرية   متابعا   يكون    أن -5 

 فكرة على    تطرأ   أن   ميكن الىت    للتغيريات   واعيا   يكون   أن  -6 
، وحياته   ملهنته   ممارسته   خالل   من   الزمن   مبرور   وعواطفه 
  . ومسئولية   وإدراك   تيار باخ االمكان   قدر   تتم   ليجعلها 

 مسريهتا   تفاصيل ىف  ورأى  ،  للحياة   رؤية   له   تكون    أن -7 
يومى،   فعل إىل    يرتمجه ...  الوجود ىف    موقفا   وذاك   هذا   من   ليتخذ 
  . ما أمكن   بسيط 

، راملستم   االحتكاك   خالل   من   للتغيري   مستعدا   يكون    أن -8 
 ثروته هى    ممارسته   تصبح حىت  ،  وتفحصهم   مرضاه   رؤية   من   وخاصة 
  . املوضوعية   حنو   التغيري   من   ملزيد   ودافعه ،  احلقيقية 

 ولكن ،  بصريته   شحذ مبعىن    وعيه   دائرة   باتساع يكتفى    أال  -9 
 فعله   إزاء   آرائه   راجعةمب   تلك   حقيقة بصريته   خيترب   أن   عليه 
  . املهنية   ممارسته وىف  ،  الصغري   جمتمعه وىف  اليومى،  

 مع ،  شجاعة ىف    اخلاصة "   وحدته معايشته   ضرورة   يدرك    أن -10 
 ذهابا   احلاجة   هذه   إشباع ىف    وطريقته   لآلخرين   حاجته    إدراك 
  . وبالعكس   إليهم   نفسه   نم   إرادة بوعى    وإيابا 

 مثل ذآر   جمرد   وعلينا أن ننتبه متاما، طول الوقت، إىل أن
 ،  البداية   نقطة   إال اليعىن    املواصفات هذه 

  . املواصفات   هذه   لنمو   اجملال   إعداد   فهو   واألخطر   األهم   أما

  : خامتة

ىف   للتطبيق   قابلة   هجواملنا   األفكار   هذه   ال أعتقد أن
 أن   إال ،  املرهقة   ظروفه ىف    شعوبنا   منو   من   احلالية   املرحلة 
 ، تطبيقها   توقيت إىل    النظر   دون   حقيقة   تظل   احلقيقة 

 الطويلة   اإلآلينيكية   املمارسة   فرصة   هلم   تتاح   الذين   إن  
،  أساسا   مهنني   معاجلني   بل   األول   املقام ىف    حباثا   ليسوا   والعنيفة 
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ونادرًا ما تتاح هلم الفرصة، أو جيدون الوقت والوسيلة
 الباحثني   لتسجيل خرباهتم وتوصيلها، وعلى اجلانب اآلخر جند أن

 احلقيقية   الفرصة   أمامهم   ليست   الغرض   هلذا   واملتفرغني   املتخصصني 
  . عرضناها هنا الىت    بالصورة   ثمرامل اإلآلينيكى    لإلحتكاك 

 مرحلة   حيرتم   أن   هذا   ملثل يتصدى    ملن ينبغى  وأخريا فإنه 
 ولكن   املتاح   من   االستفادة   يواصل   وأن ،  واخلاصة   العامة   النمو 
 ةمقاوم   من   خوفا   خربته   واقع   من   يقينه   عن   يتنازل   أن   له   الحيق 
  . مرحلى   عجز   أو   شخصية 

 :ملحوظة 

 ، 1980هذه املقتطفات من املداخلة األصل آتبت سنة 

 أحسن أم العكس؟ ) 2008(فهل حالنا اآلن 

 !!هو أحسن بإذن اهللا
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 متهيد
 آيف تتشكل الشخصية؟ 
 آيف تتكون اهلـُوية؟ 

 بدءا من أى سن؟ 

هل الصورة الىت نرمسها هلم أو الىت نفرضها عليهم، أو الىت
 متثلهم؟ : نتمناها هلم

 راجعتها؟أم أهنا بداية ال مفر من م

مث ما هو احلد الفاصل بني صورة أطفالنا آما تبدو لنا؟ 
أو آما نريدها؟ أو آما نصنعها؟ وبني حقيقتهم آما خلقهم

 اهللا ليكونوا فيصريوا، إليهم، إليه؟ 

 هل حنن نستعملهم لنسقط عليهم ما عجزنا أن نكونه؟

 أن يكونوا فيصريوا،؟ : مىت نعرف آيف نتفاعل معهم لعل وعسى

 ؟ "هم" حنن نتعرف على أوالدنا لنواآبهم إىل ما هل

 ؟"حنن"أم أننا نشكلهم ليثبـِّتونا آما 

 خطورة نبدأ بعرض مقتطفات من حالة نبني من خالهلا
 الرتآيز على الشكل على حساب اجلوهر، والتعامل مع اخلارج

دون الداخل، واالقتصار على النفخ ىف جزء على حساب الكل
فعال، حىت يطغى على الكيان فيلغيه وتفشلمهما بدا بديعًا 

 .عملية تشكيل الذات تكامال

 النص البشرى
حىت توقف، فتقّسخ،( حالة شاب حالوا دون منوه  ..... 
على حساب) شكله املليح(نتيجة الرتآيز على صورته ) ونكص

، وقد احتد هذا التناقض ىف فرتة)مشروع تكوينه(حقيقته 
 .سنعرض جانبا من شكواهو. املراهقة فكان ما آان

 .مث عينة من حوار معه أثناء الفحص اإلآلينيكى

 موجز تقدميى
حبسب تعبري(، "أّمور) "ليكن امسه حممود(هو شاب وسيم فعال، 

 املريض له سبعة(أصغر إخوته ) ثالث طبيبات على مدى سنتني
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إخوة، مخسة منهم أشقاء، وآلهم وصلوا إىل تعليم متوسط،
ة قريبة من القاهرة،هو من قري). وأهنوه بنجاح، ويعملون

 ثانوى صناعى، عمره عشرون عاما، مازال ىف السنة النهائية
أو). فالح(وآان يعمل بشكل متقطع سواء ىف مساعدة والده 
بال تاريخ. والدته الىت تتاجر ىف اخلضروات جائلة ىف األسواق

األب رجل طيب جمتهد اجتماعى حمبوب من. أسرى للمرض النفسي
 نزل، لكنه باهت نسبيا ىف املنزل، جييب حملموداآلخرين خارج امل

آل طلباته تقريبا، واألم حانية شاطرة قريبة جدا من حممود،
 بشكله منذ تفضله عن إخوته، وهى فرحة حبالوته، وتفخر

 ".آخر العنقود"والدته، وخاصة أنه 

 جاء ىف شكوى حممود ما يلى

يزعاحاسس إن شكلى أوحش، مش عاوز أطلع شبه والدى، 
شكل مستقل، عاوز أبقى حاجة لوحدى، زمان آنت وسيم بس مش

 أصل اخواتى بيحطوىل حقن ىف األآل ختليىن أبقى عندىدلوقىت،
ملا بابقى ىف الشارع باحس. آرش، واختن، وميّشـوىن على مزاجهم

إن الناس بيضحكوا علّى وبيقولوا العبيط اهه، والبلد آلها
شان شكلى أحسن منهم، آنتبتكرهىن، وعايزين يفرحوا ّىف ع

مش راضيني) أهلى(قلت لو هّم ....عايز اهرب من البلد آلها
حاسس إىن.حاقتل نفسى : يعرتفوا ان مها السبب ىف اللى جرى ىل

ذآى زيادة ، وعندى معلومات ، وخمى آبري وممكن أبقى عامل آبري
 ".بس لو أهلى ينتبهوىل

 ومن شكوى األم

ه آان يغسل إيديه آتري ويفضلهوه أول ما التعب جال"...
يعيد ويزيد، ويقف قدام املرايه، ويبص على نفسه بالساعات،
وخيش احلمام، يكب على نفسه ميه آتري، بعد سنة ابتدا يتعب
ويتخانق وميشى ويسيب البيت ويبات ىف اجلامع، وابتدا يتهم
اخواته اهنم عاملني له عمل عشان شكله يبقى وحش، ويشك ىف

أهل البلد، يقول إن آل الناس ىف الشارع عارفنياجلريان و
 .حكايته وبيتكلموا عليه، ويضحكوا عليه

 عن ما آلت إليه احلالة

 أنه آانوصل األمر بعد توقف العمل واالنسحاب والعزلة إىل
، وآان ذلك مبثابة عالمةيتبول ويتربز دون حتّكم أثناء يقظته

بعد دخولهخطرية على تدهور حالته، ولو أن هذا توقف 
 ).قسم النفسية(املستشفى العام 

وقد عوجل بكل أنواع العالج خالل أربع سنوات، وآانت
استجابته ضعيفة، أو مؤقتة، فسرعان ما آانت حالته

 . تنتكس املرة تلو األخرى

وقد شخصت احلالة تشخيصا سىء السمعة، ومع ذلك آان املريض 
 حاد، برغم وجود مستجيبا، وقريبا، فامها ملا جيرى حوله بوعى

مسحة من طفلية طازجة، وإن آانت رخوة، وآان شكله مجيال باملقايس 
البشرة البيضاء، :  ملا هو مجال الذآور العامة ىف مصر بالنسبة

 إخل ..والشعر الناعم املائل إىل احلمرة، واملالمح املتناسقة 
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بعد عرض) آاتب هذه السطور(متت املقابلة مع األستاذ 
قتطف من املقابلة الىتن. تاريخ احلالة من طبيبة أصغر

 :استغرقت أآثر من ساعتني، ما يلى

 حييى. د

الدآتورة قالتلى إنك ما بتتحسنشى، أو بتتحسن وتسوء= 
 .على طول

 حممود 

 . أيوه-

 . بال استثناء، وما فيش فايدة  إنت خدت آل العالجات= 

 .  حضرتك يائس مىن؟- 

 ....!بس يعىن= .... 

 . يعىن ما فيش فايدة؟-

 .نا موجود، ما حدش ييأس وربنا موجودرب= 

 . احلل إيه؟-

 .ما اعرفشى، إنت بقى تشوف لنا حل وانا اساعدك فيه= 

 .  ما اعرفشى -

 أنا حاعملك إيه ؟ إيه اللى عندى تاىن؟ أضحك عليك =
 واقولك عندى دوا جديد ما حصلشى؟ 

 . زهقت مىن وانا اعمل إيه؟ حاسس إن حضرتك -

منك، وال هّوا أنا زهقت:  حىت لو زهقتهّوا انا حلقت أزهق؟= 
 .من حاجة فيك؟ أنا مش من حقى أزهق من عيان، مابقْاش دآتور

 . إيه احلاجة إللى زّهـقت حضرتك؟-

 .إيه بقى حكاية شكلى شكلى شكلى دى؟= 

 . هّى دى احلاجة اللى تعباىن-

 شكلك ماله؟= .... 

 . ما هيا دى احلكاية-

  شكلك حلو وال وحش ؟.خلينا نبتدى بداية جديدة= 

 .آويس، ال حلو وال وحش= 

إمال آل اللى احنا فيه ده إيه؟ تعاىل!!  ال يا شيخ ؟-
أحد األطباء(، مثال الدآتور مهام، "شكل"نتفق يعىن إيه 

  حلو وال وحش؟ ، شكله)املقيمني

 . آوّيس-
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 هو ظريف، إمنا احنا بنقول شكله؟ = 

  مش فاهم ؟-

........... 

شكل"، وفيه "حممود"ن فيه أنا متصور إ: إمسع يا حممود= 
، زى ما تكون انت استغنيت عن حممود وعمال تلف"حممود

 حوالني شكلك

 .ميكن ، بس مش انا السبب.... -

 دى أوهلا إيه وآخرها إيه،" شكل"عايزين نشوف آلمة = 
أربع سنني عيا، وييجى عشر سنني حتضري للعيا، وادى احنا

 . زى ما احنا

 )كيضح( أهو دا اللى حصل -

إنت بتضحك على إيه؟ إنت مرّآـز على حكاية الشكل دى،= 
 .ما عادشى عندك حاجة غريها

  هوا فيه إيه غريها؟-

 ؟"شكل حممود"وال " حممود"فيه حممود، هو انت = 

 . مش عارف-

إنت باين استغنيت عن حممود، أو ميكن نسيته، أو ميكن= 
 .عمرك ما عرفته

 وعّىن إيه، وشعرى إيههم اللى اهتموا بشكلى، وشى إيه،-
 . 

 يعىن إيه؟= 

 اهتمو بشكلى آده، و انا اتدبست ىف شكلى، و يعىن هم-
 .نسيوا حممود

 آه صحيح، إيه حكاية ّأّمور دى ؟= 

 . أنا ما قلتش أّمور-

 الدآتورات عندنا هنا قالوا عليك قمور، إيه رأيك؟= 

 . أنا ما ليش دعوة-

 قى أمور؟ يب إيه يعىن شاب عنده عشرين سنة= 

 .عند حضرتك حق-

  أصلها وفصلها؟ عرفت احلكاية؟= 

 . بصراحة انا شكيت ىف حاجة زى آده-

 .يا فرحىت!!! األّمور راح، األّمور جه = 

  وال طبيعية ؟ هية احلكاية دى هلا عالج؟.  أهو اللى حصل-
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ميكن طبيعية، بس ما تْوصلشى لدرجة إنك تتربز على= 
 !روحك، وانت صاحى زى اللى عنده أقل من سنة 

 ) .....يسكت وينظر ىف األرض(

 يعىن إيه ما تتحكمشى ىف ده؟ إنت مش آده وال إيه؟= 
 بتكسل تروح دورة املية وّال إيه؟

  ميكن آسل-

وانت عندك عشرين سنة؟ يكونشى عايز ترجع أيام= 
 الرضاعة األوالنية ؟

 .مش عارف-

 طب وبعدين؟ = 

 وانا ذنىب إيه؟-

  .الظاهر الزم نبتدى ما األول= 

 أول ؟ أول إيه ؟ -

ماانت راجع لألول بعمايلك دى، بس األول اللى احنا= 
 عايزينه نرآز فيه على حممود بدال شكله

 . إزاى؟- 

 بداية بعيدة عن الشكل، ما اعرفشى، احلكاية عايزة= 
 .عايزين حممود، زى أى حد ما يبقى هّوه مش شكله

 .بس احلكاية دى من صغرى-

 .ا يكون حّطوا شكلك مطرحكما انا عارف ، زى م= 

 . آنت باقول لنفسى حاجة زى آده، حىت قبل ما تقابلىن حضرتك -

عايزين حنلها، طب . جبد؟ يبقى احنا ماشيني معقول= 
 نعملها ازاى؟ 

 . أنا باعمل اللى علّى، حضرتك حتلها-

ال يا شيخ ؟ آسل برضه؟ أّديك دوا أغلى؟ وّال نكرر= 
 العالجات اللى ما نفعتش؟ 

 أعمل انا إيه، املطلوب مىن إيه؟-

 . آدى احنا بندور على مفتاح= 

 هوا احنا لسه ما امسكناش املفتاح، أهلى مش راضيني-
 يعرتفوا إن مها السبب ىف اللى جوايا،

، بتشاور على حاجة"اللى جوايا"إنت ملا بتقول = 
تانية، بتشاور على الوساوس واألفكار واملرض، مش على

 ".الشكل"حكاية 
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  تقريبا-

لو آانوا مها السبب، إنت برضه الزم مشارك ىف اللىحىت = 
 . جرى

  ىف إيه؟-

ما اعرفشى، إوعى تكون فاهم إىن عارف، أنا باحاول= 
 معاك، آل اللى عارفه ان احلكاية حمتاجة وقت

 . يعىن أستىن قد إيه؟ ما انا بقاىل أربع سنني-

 . أربعة عيا، وعشرة حتضري للعيا، نعمل إيه دلوقىت؟= 

 .باعمل اللى علّىأنا -

أنا مصدقك، بس ال هى آفاية" باعمل اللى على"حكاية = 
وال هى نافعة، بس أنا مصدقك،أنت بتسرح شعرك

 ). مثل الشباب الروش  شعره مصفف وجمفف والمع آان(ازاى؟

 . باشّده -

إمسع يا حممود، حىت لو آانوامها اللى عملوك، إنت= 
نازل عن شكلك وال ال انت قادر تت الظاهر استحليتها،

فيه حاجة موجودة حتل حمله، زى ما تكون عملوك قالب
مظبوط، ملّا جيت تلبسه، لقيت نفسك مافيش، ما فيش حممود

 .يلبس القالب، ما فيش حاجة متال شكل حممود

 !باين آده!!! !!!  ياخرب-

ال انت قادر تتنازل عن شكلك، وال تقدر تتمسك بيه= 
 .املشكلةعشان ما هّواش انت، آدى 

  إيه احلكاية ؟ طب والوسوسة؟- 

  أظن هّى تبع املوضوع ده ، تبع اخلناقة بينك وبني =
تبع الرقص عالسلم، عمال بتكرر آل حاجة عشان. شكلك

 .تفضل مطرحك

 . بس انا حاسس إن شكلى أوحش -

 آان حلو واتوّحـش؟ وال آان وحش وبقى أوحش؟. مشم فاهم= 

 .وقت زمان آنت وسيم بس مش دل-

 ما انت لسه وسيم وانت عارف آده آويس، أّمور، ما =
؟ إمسع، أنا جتلى( ) ، والدآتورة( )مسعتش الدآتورة 

لوتصورنا يا عيىن ان فيه حممود جّوه، وإنه رافض: فكرة 
إللى عملوه فيك، لدرجة إنك بقى الود وّدك تبقى شكلك
قبيح فعال، ميكن ما آانشى حاجة من دى حصلت، مش قبيح

 تصورت ان من آرت ما يعىن انا. يعىن وحش قوى، قصدى عادى
 .رآزوا على شكلك، متنيت إنك تبقى وحش

 .أبدا، أنا متنيت ان ما يكونشى حد أحلى مىن-
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  رغم إنك أحلى من آل اللى حواليك؟ !!ياه = ..

 . أيوه -

يبقى شارآت ىف احلكاية أهه، ولسه بتشارك فيها حلد= 
ق وحقيق، قمتدلوقىت؟ بدل ما تدور على حممود اللى حب

متمسك مبحمود األّمور إللى هوا مش انت، وعايز تبقى أّمور
يبقى الفرض األّوالىن اللى انا حطيته طلع!! أآرت؟ يا خربّّ

 . غلط، دا انت طلعت شريك أساسى ىف اللى حصل

 أهلى مها أثروا ىف، أنا امتىن شكلى يرجع تاىن حلو زى-
 . األول عشان أجذب البنات وآده

 لسه زى األول، هوا إيه اللى جرى فيه؟ باقولكماهو= 
 هم البنات بيتجذبوا للشكل وال حلاجة تانية؟: ايه

  حلاجة تانية-

 ؟!!!إللى هيه إيه بقى؟= 

ملا يكون الواحد طفل يعىن أقل من اربعتاشر.  مش عارف-
 حيس إن شكله آويس، ينبسط، لكن ملا بيكرب، يبلغ، يبقى سنة

 ى راجل، عايز البنات يبصوله راجل يتغري عل عايز شكله

 وانت إيه اللى حصل معاك ملا آربت؟ = 

البنات ما بقوش يبصوىل زى زمان، آنت عايز حاجة-
 حاجة متلى حاجة ، تانية، أبقى أحلى، شكل تاىن،

 .... مش عارف أقول  ،...يعىن

 تقصد رجولة متال احلالوة= 

  حاجة زى آده، بس باين عليها ما نفعتش-

 ش عرفك؟إي= 

  باين آده، -

عايز يبقى شكلك حلو، وىف. إنت مش عايز تسيب أى حاجة= 
 والبنات حتبك نفس الوقت تبقى أحلى،وتتمال رجولة،

 .آراجل، مش عيل حلو وأّمور، آل ده مع بعض مّرة واحدة

 ..... ميكن-

واستمرت املقابلة، وقد نعود إليها، وإىل متابعة 
 ..) أمكن ذلك ىف يومية الحقة ما احلالة

 قراءة ىف بعض مالمح احلالة
ولد حممود ىف قرية مصرية، ال ُتْعِلى عادة من قيمة مجال
الذآور، لكن شكل حممود اسرتعى انتباه أمه، وأنه ليس مثل
إخوته، أو مثل سائر أطفال العائلة أو أطفال البلد، وقد
أقر آل من رآه هذه املسألة، وأصبح شكله موضع اهتمام،

 .، ورمبا حسد احمليطني مجيعاومديح

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   995



 09I01I2008א – אא

يبدو أن هذا الرتآيز على الشكل قد بولغ فيه حىت أصبح
 .  حمل وجود الطفل ىف ذاته– تلقائيا –هو آل شىء، فحل 

 :توضيح هذه املسألة صعب نسبيا 

أن َتستقبل األم طفلها من خالل صورته اجلميلة أساسا، أو 
متاما، قد يعىن أن األم تستعمله آنوع من التباهى ببضاعة هى

 لىت صنعتها،ا

وقد ميثل ذلك تعويضا لألم عن شكلها هى شخصيا خاصة إذا 
آانت أم حممود متوسطة اجلمال أو( مجاهلا  آانت تشك ىف درجة

 ) دون ذلك

أو لعل األم آانت قد ُجرحت ىف هذه املنطقة، فجاء ابنها
أليست! غصبًا عنهم" هلم"اجلميل يثبت هلا أوال أهنا مجيلة، مث 

 بته؟ هى الىت أجن

ىف هذه احلالة يصبح الطفل مثل دمية للعرض، أو مثل حتفة 
للتثمني، ما دام تصادف أنه ميلك ما ُيعرض أو ُيثَّمن بفخر

 . واعتزاز

وهو يصبح بذلك مثل أحد املقتنيات البديعة ال أآثر، رمبا
هذا هو ما جعل حممود يكرر بإصرار أن أهله هم السبب فيما

 هو فيه، 

يشري إىل مسئوليتهم عما هو فيه من مرضصحيح أنه آان 
 وأعراض،

لكن يبدو أنه شخصيا فرح بذلك متاما، وهل آان ميلك غري 
 ذلك ؟

   ، فاستزاد منه،)أنه آيان مجيل(لقد أقر مربرات اعرتافهم به 

 وهو ما زال يريد أن يصبح أحلى وأحلى،

 .  امتدادا ملا فعلوه فيه هو قد أصبح هبذا

قق له شيئا حقيقيا، فشكَّ ىف قيمة وجدوىلكن آل هذا مل حي
 أنه مل يعد حلوا :حالوته، حىت شك ىف استمرار وجود حالوته

يريدون) إخوته بالذات(، مث متادى الشك ىف أهنم )مثل زمان(
، يريدون تقبيحه،)اجلمال الظاهر(أن حيرموه حىت مما متيز به 

 إخل،... أن يكون له آرش 

 . ، ميكنهم أن يفعلوا العكسفهم آما رمسوه صورة حلوة

وحني حلت أزمة املراهقة، صاحبتها الرغبة ىف أن يكون
موضع اهتمام البنات ىف سنه، مثلما آان موضع اهتمام

 .الكبار طفال مجيال، فانكشف زيف الواجهة

مل تعد صوره الطفل اجلميل آافية لتملؤه، اآتشف أن مثة
كون الشاب اجلذابأصبح يريد أن ي: نقلة حدثت غريت املوازين

 املمتلئ رجولة، 
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 لكن من أين له ذلك؟ 

، وآأن ذلكأو هكذا خيل لهمل تنجذب البنات إليه رجال، 
 آان مبثابة إعالن زيف مجاله الطفلى الظاهرى، 

 مجاله هذا أصبح قبحا ما دام ال جيذهبن إليه، 

 لكنه ال ميلك غريه، 

فليعد طفال لدرجة أال يتحكم ىف إخراجه، فهو اجلنون الذى
  الواجهة، هدم حىت

 مل يعد مجاله ينفع، 

 وال هويستطيع أن يكون أمجل، 

،)خصوصا باملقاييس اجلديدة(وال هو يريد أن يكون إال أمجل 
 وليس وراء الواجهة إال الفراغ،

 اخلالصة

حممود مل يكن موجودا يوما، والصورة اجلميلة الىت أخفته
نفعتهوراءها مل تعد آما هى ىف نظره، ال هى آافية، وال هى 

 .أصال

فشل الشكل الطفلى أن حيافظ على تربير وجوده، وىف نفس
 من–الوقت مل يستطع أن يكتسب اعرتافا به آشاب جذاب مطلوب 

 . ألنه أحدا مل يره أبدا غري شكله-البنات 

 .فكان ما آان

أآتفى هبذه القراءة ألنتقل إىل أغنية آتبُتها لألطفال؟عن
 األطفال،

 األغنية 

األغنيه لألطفال قبل لقائى مع هذه احلالةوآتبت هذه 
 .بشهور طويلة

 آنا بصيت ىف مرايىت

 هىَّ صورتى: شفت نفسى

 :إمنا ْرجْعِت ْف آالمى
 "!مش أنا بدر التمام"إللى شفته  

 آنا مني؟ آنا آام؟ 

 إنتو شايفني اللى بّرة

  مرّّة بس ده مش آلِّى

 أنا لّسه لّيـا ُجّوه

 إىن هّوه: حىت باين

"و أحسن؟؟أ" 
  !!!! أو أحسن
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 !!آنا أحسن

 !!، هّوا انا ...، أصلى إّنى...آنا يعىن

 آنا قصدى،

 .آنا آّلى على بعضى
 باتَعـَمل مّنك ومّنى

 "مش غصب عىن"، "انا"بابقى 
  ما بقيتشى صورتى، انا: شفْت

 .آنا باتكّون حبريتى
 "فاآُره" إنَت آنت   الشخص إللى مش أنا 

 مش أنا الشخص إللى إنت آنت ناْآُره

 نا خلقة ربنا،آ

 حابقى نفسى لّيـا انا

  واحده واحده حابقى نفسى

 زى ما ِهى مستعـّدْه

 آنا حابقى نفسى ليكم، يعىن لّيا

 آنا حامسح إىن أمَال نفسى بّيا،

  زى ما هو خلقنا، حاتالقيىن ىف رحاُبْه،

 زى ما ِغـرينا سبقنا: َعـْم باخّبـط عاَلى باُبْه
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10I01I2008א

 אמא:−132

 قبل النقد

وهى" 20"أميمة رفعت قراءة أخرى حللم . وصلنا من د
2008 يناير 4القراءة الىت أشرت إليها ىف حوار بريد اجلمعة 

، أرجو أن حتققlink" احملرورن الضيوف" زاوية  منشورة ىفىوه
،"نقد النقد"بذلك بداية متواضعة ملا آنت أرجوه مما أمسيه 

، أرجو أن ميثل"نقد آخر"، وأحيانا "نقد على نقد"أو لعله 
مثل هذا النقد البذرة الىت آنت أمتىن أن تزرع ىف أرض أآثر

يتهخصوبة، وحقل أوسع انتشارا برعاية الدولة مبا أمس
 ليست بالنسبة ألحالم فرتةLink" دورية نقد أعمال حمفوظ"

 .النقاهة فقط، وإمنا لكل أعماله

مث أىن عثرت مصادفة على بعض اجتهادات ىل سابقة بالنسبة
ألحالم النقاهة آنت قد نسيتها، ووجدت اختالفا بني ما قرأته
ناقدا مؤخرا ىف هذه اليومية، بني ما آتبته سابقا، وبدال من

- ىف هذه املرحلة –أن ألغى القدمي أو أقارنه باألحدث فضلت 
وأدع" 14"أن أنشر هذه القراءة القدمية مع اجلديدة حللم 

دور املقارنة، حىت أعود إليها، أو ال) الناقد(للقارئ 
القراءتان: أنظر امللحق.(أعود، حني يكمل العمل طوليا

 أجد حرجا ىفوال) 20(أميمة .مع قراءة حلم د) 14(واحللم 
 ).نشر نص احللم قبل آل نقد

 واآلن إىل احللمني اجلديدين

 )24(، احللم )23(احللم 

 ) 23(احللم 

أسري ىف الشارع وأنا على بينة من آل مكان فيه، فهو
عملى ونزهىت، وأصحاىب وأحبائى، أحيى هذا وأصافح ذاك، غري

ة، وبني آلأىن الحظت أن رجال يتعداىن مبسافة غري طويلة وغري قصري
.حني وآخر يلتفت وراءه آأمنا ليطمئن إىل أىن أتقدم وراءه
لعلى مل أآن أراه ألول مرة، ولكن على وجه اليقني ال تربطىن

..به معرفة أو مودة، وضايقىن أمره فاستفزىن إىل التحدى
أوسعت اخلطى فأوسع خطاه، أدرآت أنه يبيت أمرا فازددت

 أن من شئوننا فملت إىل دآانه حتديا، ولكن دعاىن صديق إىل ش
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وامكت ىف احلديث فنسيت الرجل وأيت مهمىت بعد األصيل
فودعته ومضيت ىف طريق سكىن، وتذآرت الرجل، فالتفتُّ خلفى

متلكىن االنفعال، وآان.. فرأيته يتبعىن على نفس طبيعته
بوسعى أن أقف ألرى ماذا يفعل ولكىن بالعكس وجدت نفسى أسرع

.القلق وأتساءل عما يريدوآأىن أهرب منه، وأخذ يساورىن 
وملا الح ىل مسكىن شعرت باالرتياح وفتحته ودخلت دون أن أنظر
خلفى، ووجدت البيت خاليا فاجتهت حنو غرفة نومى ولكىن توقفت

 .بإزاء شعور غريب يوحى إّىل بأن الرجل ىف داخل احلجرة

 القراءة

عالقة حمفوظ بالشارع واحلارة وناسهما، رمبا هى أوثق وأدق
 عالقته بالبيت والقهوة والثلة، الشارع هو الناس، ناُسهمن

وأنا على بينة من آل مكان، "صما"حبق وهو حيفظه، حيفظهم 
فهو عملى ونزهىت وأصحاىب وأحبائى، أحيى هذا، وأصافح، فيه
 وبرغم آل هذه األلفة، وهذا الود مل مينعه ذلك أن،"ذاك

ًا نْفسيا آما حيب بعض، وظاهرة االنشقاق ليست عرضينشق إجيابًا
النفسيني أن حيتكروه لوصف بعض املرضى، هو حرآية دالة

 .ومهمة، خاصة إذا متت حتت إنارة ضوء نسىب من الوعى الفائق

املريض، قد يشكو من مثل هذه املتابعة، من شخوص داخله 
قد) والصحيح بإجيابية(يسقطهم عادة خارجه، لكن املبدع، 

، إْذ هو قادر على أن يسمح بالتفككيعايش مثل هذه املتابعة
آخطوة متهيدية، حىت يتجمع من جديد ىف إبداع ذاته تشكيال

 .ناميا، أو ىف انتاج إبداعه عمًال أصيال

بشخص ما(ىف الوعى الشعىب قد يرتبط مثل هذا الشعور 
 ".القرين"مبا يسمى ) aboutnessحاضر باجلوار واملا حول 

، قد تتجّسد هذه)هنا(البداع ا/ىف احللم واالبداع، واحللم
الظاهرة تشكيال داال دون أن تكون عرََضا مرضيا، تتشكل ىف

 .لوحة دالة مثلما هنا ىف هذه اللوحة احملفوظية

 ".املتابعة"ال " اجلذب"يبدأ احللم بنوع من 

، وآأنهاألمام، والراوى هو الذى يسري خلفهالرجل ىف 
م وجود معرفة أويقوده، يتتبعه بشكل مقلوب، اليقني بعد

مودة، ال ينفى بل لعله يثبت أنه هو هو، الداخل مستقطًا،
الراوى يلجأ إىل فاصل من التواصل الدافئ والتوقف املؤتنس

فملت.... دعاىن صديق"للهرب من هذا اآلخر الغريب القريب 
 ،... اخل"إىل ُدآانه وامكت ىف احلديث فنسيت الرجل

ىت األصيل تعود حرآة بسطبعد هذا الفاصل الذى امتد ح 
أو(، فتعود املتابعة لكن ينتقل الشخص )باالنشقاق(اإليقاع 

إىل مكان املتابعة) الشبح أو الشعور اسد أو القرين
–الطبيعى، فهو يسري اآلن خلف الراوى هذه املرة وهو حيتفظ 

 . بنفس املسافة–على ما يبدو 

 آما –) ى هذاآف" (واحدًا"يلوح احلل، لكى يتجمع الراوى 
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 ىف الدعوة إىل العودة إىل البيت املالذ– أحالم سابقة بدا ىف
 ).النوم/الرحم/السكن(

 يثبت أنه ال ونيس- آما تكرر أيضا من قبل–لكن البيت 
 "ووجدت البيت خاليا"فيه، على عكس ما راوده من أمل 

،)حجرة النوم(وحني خيطو خطوة أخرى إىل الداخل إىل النوم 
 .الغامض" اآلخر" هذا ال جيد الونيس أيضا، بل ريح

،"الشعور املتعني رجال"ينتهى احللم حني يتحول هذا اآلخر 
 ، يتحول إىل شعور عام غامض حميط،)يتقدم أو يتبع(

اإلنشقاق اإلجياىب(هذا وارد، حني ينتهى دور التفكك 
amorphous cognition" املعرفة اهلشة"إىل ما يسمى ) املؤقت

 . إبٍداع ماالىت هى اخلطوة احلامل ألجنة

 أجبدية أخرى من- وعموما –هكذا نتعلم من هذا احللم 
بعد أخر عن النفس وتعددها، وحرآيتها، وإيقاعها، وعن

الذى انتهى به احللم، والذى" احمليطى"عالقة هذا الشعور 
 برغم هالميته الىت توحى وال حتدد،

تتخلق منه الشخوص واملوضوعات ىف اإلبداع، حني يتشكل ىف 
 ".ديد األصيلاجل"

 )24(احللم 

قررت اصالح شقىت باالسكندرية بعد غياب ليس بالقصري، وجاء
العمال وىف مقدمتهم املعلم وبدا العمل بنشاط ملحوظ، وحانت
مىن التفاتة إىل شاب منهم فشعرت بانىن ال أراه ألول مرة،
وسرت ىف جسدى قشعريرة عندما تذآرت أنىن رأيته يوما ىف شارع

اجم سيدة وخيطف حقيبتها ويلوذ بالفرار، ولكىن ملجانىب يه
أآن على يقني وسألت املعلم عن مدى ثقته بالشاب دون ان

 :أشعر الشاب بذلك فقال ىل املعلم

 إنه مضمون آاجلنيه الذهب، فهو إبىن وتربية يدى،-
واستقر قلىب إىل حني، وآلما وقع بصرى على الشاب انقبض

حدى النوافذ املطلة على الشارعصدرى، وطلبا لألمان فتحت إ
الذى يعمل فيه آثريون ممن أعرفهم ويعرفونىن ولكىن رأيت حارة
اجلراج الىت تطل عليها شقىت بالقاهرة فعجبت لذلك وازداد
انقباضى، وجرى الوقت واقرتب املساء فطالبتهم بإاء عمل
اليوم قبل املساء لعلمى بأن الكهرباء مقطوعة بسبب طول

 . الشقةغياىب عن

فساورىن شك بأن".. معى مشعة.. ال تقلق: "فقال الشاب
الفرصة ستكون متاحة لنهب ما خف وزنه وحبثت عن املعلم فقيل
ىل أنه دخل احلمام وانتظرت خروجه وقلىب يتزايد، وتصورت أن
غيابه ىف احلمام مؤامرة، وانىن وحيد ىف وسط عصابة، وناديت

 .ىل الشقةعلى املعلم ونذر املساء تتسلل إ

 القراءة

 التداخل التنقل يتم هنا بني مكانني على بعد أآثر من 
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مئاتى آيلو مرت، شقة االسكندرية بعد غياب، يفتح شباآها
على حارة اجلراج الىت تطل عليها شقة القاهرة، هذا التكثيف
للزمان واملكان يتواتر أآثر فأآثر ىف إبداع األحالم، ومن

ليحذقتلقى فرط تكرار ذلك، وصلىن أنه قد يبعث رسالة للم
، هذه اآلليات تبدو ىل"الكلية معًا"و" التداخل"و" احلرآة"

أهنا أصل ىف الرتآيب البشرى قبل أن خنتزله إىل ما نعرف عن
 ظاهره،

بعد غياب ليس(شقة االسكندرية آانت مهجورة لفرتة 
 أما شقة القاهرة فهى إلف مألوف، هى وشارعها)بالقصري

 )رفهم ويعرفوىنالذى يعمل فيه آثريون ممن أع(

العجبأما ملاذا نتج عن اآتشاف هذا التداخل والتكثيف  
، فلعل ذلك إشارة إىل أن إصالح الشقة الذىوزيادة االنقباض

بدأ به احللم ليس إصالحًا حيقق النقلة والتجديد، فالقدمي
املألوف يفرض نفسه بديال عن اإلصالح املهزوز، الذى بدأ أنه ال

، ومع ذلك فالقدمي مل ينجح ىفمًال ال أآثريعدو إال أن يكون أ
 .ختفيف االنقباض بل زادُه

السيدة موضوع اهلجوم واالعتداء من ذلك الشاب املشتبه
فيه املزعجة رؤيته، املشكوك ىف أمانته، اخلاطف حلاجة غريه، قد
تذآرنا بالسيدة الىت اعتدى عليها الشبان األربعة ىف حلم

ة طريق وال هى موضوع اقتحام، لكنها هنا ليست عابر"21"
خطف(يلوح باغتصاب، إهنا عابرة طريق، موضوع سرقة ما 

 .، ومع ذلك فقد تكون ذات داللة مشرتآة ىف احللمني)حقيبة

من هو هذا الشاب اللص الغامض؟ هل هو رمز أهل ثقة 
، وهو"مضمون آاجلنيه الذهب"؟ وهلذا هو "املعلم"الرئيس 

واثقا إن آانت حكاية التوريثلست  (".إبنه وتربية يده"
 ).آانت قد أثريت ىف الواقع هبذا احلجم أيامها أم ال

املسألة إذن ليست توجسا موجها جتاه فرد واحد له سابقة
ما، يبدو أا عصابة مرتابطة حتت الفتة التجديد واإلصالح

، التغطية على اللص تتم من قبل السلطة األعلى)الدولة(
 ".ضمون مثل اجلنيه الدهبم"بوضوح بإعالن أنه 

تنعدم الشفافية أآثر: بلغة السياسة األحدث(وحيل الظالم 
، وألن صاحب الشقة موضوع التجديد واإلصالح الومهى آان)فأآثر

غائبا عنها طوال تلك املدة، فهو مل يشارك ىف مواصلة تعهد
نظافتها وصيانتها وإصالحها بنفسه أوال بأول، فليدفع الثمن

 . الظالم اآلن مهددا بالسرقةباملضى ىف

نستنفذ به من اجلارى، أو يؤمننا" املعلم"أين الرئيس 
 ضد السرقة واخلطف؟

 دخل احلمام 

 مهمة خارجية، تأجيل املواجهة، خطاب رّمسى بالنيابة؟  

 ، وال أمل ىف خروجه قريبا"املعلم هنا دخل احلمام
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 ،"وتصورت أن غيابه ىف احلمام مؤامرة"

نداء بال طائل، وهوفهى العصابة، وهو الغياب، وهو ال
املساء الظالم، وهى املسئولية على اجلميع بدءًا بغياب صاحب
الشأن عن شقته، وإمهاله هلا، امتدادا إىل الظالم، حتت مظلة

 .الفساد التآمرى، واختفاء املعلم الرئيس

 وبعد

أعرتف أنىن فشلت هذه املرة أيضا أن استبعد اختزال احللم
 إىل أحوال البلد

ا حضرىن، رغما عىن، فإنىن أميل إىل رفض أن يوظفولو صح م 
اإلبداع ىف شجب الفساد اجلارى، ذلك أن شجب الفساد والتآمر

 إىل مثل هذا التحايل،– حاليا –علينا أصبح أمرا ال حيتاج 
 .مبثل هذا اإلبداع

ومن ناحية أخرى أشعر أنىن بقراءتى احللم آذلك، رمبا آنت
 .استسهل

 لكن بيىن وبينك

مجيلة ودالة أآثر من مائة مقال: ورة املْبَدَعة حلماالص
 .صارخ
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א−133  א

 : مقدمة

األمور طيبة، وأصحاب الفضل اجلادون موجودون يف آل مكان،
 اإليقاع هادئ، والوعد واضح،

لكن املخاوف تظل حتفز الوعي مبسئولية العمل على ضمان 
تمرار، ومرونة احلوار، وجتاوز ترآيز املسئولية على فرداالس

واحد سواء آان االبن املسئول عن الشبكة، أم العبد هللا
املسئول عن النشرة فاملنتدى، وعن ما أآرمه اهللا مبا تورط فيه

 .هنا وهناك

ولنبدأ اليوم مبقتطفات حمدودة من مراسالت االبن الكرمي
"ملن يهمه األمر"ومات الالزمة مجال الرتآي، فهى حتتوى املعل

أرجو أال تتوه منا وأنا أقلبها إىل حوار، لكن هذا هو شكل
 .الربيد منذ ظهرت النشرة، عذرا يا مجال

  :يف آخر حلظة

، وصلتىن مداخالت تفصيلية من االبن2008-1-10صباح اخلميس 
مجال الرتآي أيضا، سوف أحلقها آاملة بعد هناية احلوار ألنىن

 انتهيت منه، أحلقها فرحا فرحا شديدا هبذا االهتمامآنت قد
وهذه اجلدية، يا خرب يا مجال هل عندك وقت ىل هكذا مع آل

 . مشغولياتك 

 أآثر بعد وسوف تسمح ىل يا مجال أن أرد ببضع آلمات ال
 .آل مداخلة

 : مجال الرتآي. د
عزيزي حييى، امسح يل برد موجز وسريع أملته على مطالعيت

 .2008-1-4اليوم " اجلمعةحوار "

 :حييى. د
يف املقدمة،" مجال"تصور يا مجال أنىن ترددت وأنا أآتب 

اليت اعتدنا هنا أن " د"دون تلك الدال الزائدة 
نلصقها قبل أى اسم زميل خوفًا من اللوم، واألهم األستاذ

سنة(لكنين أذآر آيف تعلمت يف باريس "....." الدآتور 
 وأنت سيد . (لعكس أمجل وأقربأن ا) 69 / 68واحدة 
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، تعلمت أنك حني تشطب األلقاب، وختاطب اآلخر)العارفني
، فهذا إعالن بالقرب واالحرتام"أنتم"وليس " أنت.. "بـ
ذات مرة حضرت شجارا بني صديق آنت أحبث. واحلميمية معًا 

معه يف باريس يف مبىن آلية الطب يف مستشفي سانت آن، وبني
وآان(ار صاح هبا ، وحني احتد الشج- باحثة–زميلة له 

"وسط"نصفه طليانيا شرقأوسطيا والنصف الثاني من 
ال ختاطبيين بعد ذلك بـ: فرنسا يف اجلنوب صاح هبا قائال

 Ne me tutoyez، وأظنها على ما أذآر بالفرنسية "أنت"
plus …..،مع أنين أخشى أن أآون أخطأت اهلجاء أو الرتآيب 

 ".حييى"بـالنحوي، شكرا يا مجال أنك ختاطبين  

 قولك2008-1-4اليوم " جاء يف حوار اجلمعة : مجال الرتآي. د
 :للدآتور أسامة عرفة

ال. على الشبكة العربية للعلوم النفسية": املنتدى... "
أعرف بعد آيف أتعامل معه، ويبدو أنه حيتاج اشرتاك

مل أعرف يا أسامة بعد ما". "... مدفوع وتفاصيل أخرى
، وقد أرسلت إىل االبن"املنتدى"ي امسه هو دوري يف ذلك الذ
 ".مجال الرتآي استفسر

 :حييى. د
حصل، وقد جاء رّدك يا مجال وافيا مفصًال، فهل تسمح ىل أن
أعيد نشره هنا، وأسامة معنا، فيكون توضيحا لكل قارئ

 .للموقع، وليس فقط ألسامة) زائر(

 : مجال الرتآي. د
 :لعنوان التاىل على امفتوح للعموم موقع املنتدى -1

http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/   
 وال خيضع تصفحه لدفع أى اشرتاك وال إىل اية تفاصيل

 التسجيل يف املنتدى، حر وبدون رسوم، يتم بإرسال-2
 :لكرتوني العنوان التايلبريد اإل

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
يعرب فيها املرسل عن رغبته يف االشرتاك يف املنتدى والدوافع

 )ىيقبل االشرتاك حىت ولو آانت الرسالة فارغة دون حمتو(

، ترسلمبنتدى اإلنسان والتطور" احلوار "  للمشارآة يف-3
بالربيد... وجهة النظر/ الرأي/ التعقيب/ املداخلة

 :اإللكرتوني على العنوان التايل

TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 :حييى. د
 مجال مرة أخرى، ولن أشغل بقية املساحة يف حتديدشكرا يا

 دوري الذي حددَته بوضوح يف بقية خطابك،

عن "7/1/2008يومية ولكن امسح مبالحظة نوهُت هبا يف 
 ولكن سوف أدعك" خمتلفة بتقدمي خربات من ثقافةااللتزام

 .تقوهلا أنت بلسانك وقلمك
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 : مجال الرتآي. د
وال يشرتط فيهادعوة املشارآة يف املنتدى مفتوحة للجميع 

 ".إنسـانا"إال أن يكون اإلنسان 

 :حييى. د
7/1/2008يومية دعين ال اآتفي باإلحالة إىل تلك اليومية 

 وأعيد،"عن االلتزام بتقدمي خربات من ثقافة خمتلفة"
 هذا الشرط السهل الصعب يف تلك اليومية حيثتعليقي على
 :قلت باحلرف

لكن بعد أن.... استقبلُت هذا الشرط فرحا يف أول األمر، 
توقفت طويال" أن يكون اإلنسان إنسانا: "أعدت قراءته

أمامه خشية أن أعجز شخصيا أن أحدد احلد األدىن الذي
 ".أن أآون إنسانًا" يسمح ىل أن أشرف هبذه الصفة

 يا مجال دعنا نستمع ألسامة، خاصة وأنه آان صاحبواآلن
الفضل يف التساؤل حول توضيح املوقف من املنتدى، فأحضرك

 :معنا حماورا آرميا اليوم، نستمع له، وقد عاد يقول

 :ةأسامة عرف. د
أفهم على اإلطالق مسألة املنتدى رغم احملاولة، وهل هو مل

ومن مداخالت القراء و احملاورين وآيل بريد وسيط لتجميع
الباب ما الدنيا سهلة هنا و.. مث نشر الرد عليها

 .سأحاول الفهم مرة أخرى.. مفتوح يف هناية آل مقالة

 :حييى. د
ع مجال ردأرجو يا أسامة أن يكون فيما سبق من حوار م

آاف، واملمارسة يا أسامة سوف توضح األمور أآثر فأآثر
 .بال أدىن شك

 :أسامة عرفة. د
 ساقية الصاوي مبوقعكم مع حتياتي أمتىن أن ينشر حوار

 .للدآتور حممد حييى

 :حييى. د
واهللا يا أسامة آانت جتربة مثرية فعال يوم األحد املاضي،

يكي يف الندوة هو أبىنفهذه هى املرة األوىل الىت يكون شر
والندوة موجودة حاليا يف املوقع،) بعدآم طبعا(األآرب 

وأنا مل أشاهدها بعد، ألهنا أآثر من ساعتني، ويسعدني
وأظن يسعد حممد أن أعرف رأيكم، هل تذآر يا أسامة

عن التزام بتقدمي"املقطع الذي اقتطفته يف افتتاحية 
آان ذلك جزًءا من قصيدة قصرية  "خربات من ثقافة خمتلفة

آتبتها خماطبا حممد بعد أن تفوق يف سنة أوىل آداب
، وآان قد فشل يف دخول آلية الطب1980القاهرة، سنة 

آما يتمىن آل طبيب يريد من أبنائه أن يكملوا نقصه،
وهو يزعم أنه يريدهم أن يواصلوا طريقه، آان حممد

 سنة،28عنيدا صرحيا ليس آما أخفي عناده يف الندوة بعد 
رسالة إىل االبن: "دتي هوي، آان عنوان قصوحني َفَشل جنح

 "العنيد ينجح وحيدًا
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 خاصة ملن هو–أنا اعترب أن مسئولية تنشئة أوالدنا  
هى هي من أوىل التحديات اليت تلقى يف وجوهنا، و–مثلى 
 . اختبار لصدقنا– برغم آل شيء –أيضا 

تذآرت هذه القصيدة وحممد يناطحين متأدبا يف الندوة، آما
 سنة بأقل قدر14وحريته بدَا منذ سن  تذآرت أن عناده 

من املضاعفات، أو رمبا منذ سن سنة آما أحملُت يف الندوة،
وإليك يا أسامة القصيدة آلها مع ما يف ذلك من احتمال

احة شخصية يف احلوار، ليست من حقي، لكن لعلهاأخذ مس
يأخذ مسألة أنه أجنب أوالدًاتفيد غرينا ممن يريد أن 

 : ، هذه هيوبناتا، مأخذ اجلد

 رسالة إىل االبن العنيد ينجح وحيدًا 

 )احلاجة والقربان(

 األشواق   و ُمّر   الوِجِل   الشكر   َبْعِد   من
 املكنوْن   لك   أقول   قلت

  )   ظنون   والقوُل  (          
 َجَشعى َخويف    ِمْن  -ولدى   -  وحيَك   يا

   آبدى   أنيُنَك   َتَاه
    ُمْنَكبَّْه   حوافَر   وسط
      مقتوله   ضاحكٍة    آهاٍت

   ـ   1 ـ 
    جاْء دورى 
  :  أبوْح   أعرتُف
    أعزل   إنساٌن
  :  وْحدْه   َصاَرَع

      واَألعالم   العاَلم   آلَّ
 َشْيئَا   ِمْنها َربِّى    املاأَنَزل   األدياِن    آلَّ

 املفهومْه،   األشياِء   آَل
 واملضغومْه

 الثَّمنَا   اسَطْعُت   ما
 - 2 -  

 ؟الُكْبرى صرَخِتى     أصرُخ   هل
 ؟ولِدى تسَمَعِنى    هل

  : السَّْبعة     األقنعة   ُخْلف   من تعرُفىن    هل
 السادْة؟   ِمْثل   أَتكلَّم   أناو

 آالعادْه؟   بينهمو أمشى    وأنا
 أعلْم؟   ال وآأّنى    أدهش   وأنا

 أعلْم؟ وآأّنى  أفىت    وأنا
 أفرح؟ وآأّنى    أضحك   وأنا
 أمجع؟ وآأىن    أحسب   وأنا
 أمسع؟ وآأىن    أرنو   وأنا

      الواقع   ِلاألم   القِرب   األرِض   فوق     مغلوال   أخطو
 أشواُآْه بقلىب    تنغرس

 ىأُدم
 برتابْه   أمترغ
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 نزيف   يسُكُت   ال
 أهرْب   ال
 - 3 -  

 األغرب؟   القدَر فرتى  بعيوىن    تنظر
 سعيك؟   بكارة   أحرمك

 ؟مكنوىن   أآشف
 !الطري   زغب   يا

 ؟عجزى  -ولدى   -عىن    حتمل
 األقوى؟   وأنا
  ،َسْعيى   تواصُل   أدفعَك

 أقصْر؟   وسالُحَك
 َنْزيف،   َيْسُكُت   ال

 أتراجْع   ال
 - 4 -  

 احلكمْة   لدغتَك
 َيْنُمو؟   ُحرِّ   عن   تتحدث
 يصدْق؟   ربِّ   عن
 يقدْر؟   ِطْفٍل   عن
 يعُبْر؟ َوْعى    عن

 - 5 -  
  .. ىوَلِد   ال
 فتمهْل   َسْبٌت   الدنيا

 اُجلمعْه   اإلْثَنِيِن   األحُد   يأتيَك
 والدمعْه   واحلريُة    البسمة   ُجكُتْنِض

 . . .  
 الشَّْمس   َقْبل   ُصْبحا   ُظْهَرَك   تتعجل   ال

- 6 -  
 وَحَدك؟؟

 !!!وحدك
 اللُّعبْه   فنوُن   بعُد   حيذْق   مل ولدى 

 اإلمياُن   الِعْنُد   والُكْفُر
 بعروقْه يغلى 

 - 7 -  
 ىوِحد   أقدْر   مل . . ولدى    عذرا

 جويف    كقرب
 ىِلَنِفس   ُصْحبتك   أرجو

 اَهلْم   الَوهم   ِثَقل يف  خطواِتى    غاصْت
 أْوَهْم   والواقُع

 . . .  
 آفي   أبسط
 آفَّك   تبسُط

 ْهمصقول   شرائُح   اخلوُف
 ْهاحلرآ   وْهج   تطفئ

 يتكوْر   لساٍن   وِظْفر   الرُّسُغ   وُعنَق   الزنُد   نصَف     تقصم
- 8 -  

 الِعدَّه   قبل   سيَفك   سلَّْمُتك
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 هالِوْحَد   قهر   من ِسّرى    أشهدُتَك
 ىضيز   القسمة

 الكلمة؟   عبء عىن    حتمل
 الظلُّمْة؟   جبال   أمام   النور   هبر   من حتميىن 

 !!طفال؟  -ولدى   -ترعاىن 
 - 9 -  

 أوالدى عيىن    ةأحب   املرِّ   وَأَمرُّ
 ُتُمُهتك   تقدُر   ال   ما   تعرَف   أن

 !تكتمه   لكن
 بالْك يف    خيطْر   مل   قوال   ُخترَج   أن

 أنت،   حتَسُبه
 تدافْع   تنطلق

 لسانك،   غري     بلسان   تتقرب
 أَجَوْف   صْخٌر   َمْيٌت   واآلخُر
 آتفا   َآِتًفا   بينهمو متشى 

 أَبَدا   وحَدَك
 نهبالِبْط   ُمتُّهما   جوعا   أتضور ولدى  فأعذرىن 

 - 10 -  
 املْبكى     بأستار   تلتحف

 املسعى   آالَم   تتجرع
 . . . .  

 فدية ِإذحبِىن 
 األْوىل   أنت

سلمتك سيفك قبل العده، أشهدتك سرى"هل الحظت يا أسامة 
حتمل عىن عبء الكلمة؟ حتميىن من هبر النور.. من قهر الوحدة 

  طفال ؟ - ولدى–أمام جبال الظلمة، ترعاىن 

وهو يف السابعة(حظت آيف يطلب األب من االبن هل ال
 . إخل! أن يصبح أباه ؟ ) العشرة

هذه القصيدة الىت انتهت بتوصية أن يكون األب هو فداء
 عاما إال وهو28االبن، مل أتأآد أنىن آنت أعنيها فعًال منذ 

 . يشارآىن يف هذه الندوة منذ أربعة أيام

بداية، لعل هبا فائدةآسف مرة أخرى، لكنين آما قلت يف ال
 "ملن يهمه األمر"

لكن دعنا نعود إىل حوارنا العلمي بعد هذا االستطراد
 . اُملقَحْم

 :أسامة عرفة. د
بالندوة منذ عدة سنوات أتاحت ىل الظروف تقدمي حماضرة.. 

 اهلوس واالآتئاب هل هى:العلمية بدار املقطم عنواهنا
 اضطرابات وجدانية؟؟

 :حييى. د
ا أسامة أنا معك من حيث املبدأ، وقد تناولتبصراحة ي

بعض هذا املوضوع من قبل، وأنا أضع ما امسيته أبعاد
 Axes إضافة إىل احملاور التشخيصية Dimensionsتشخيصية 
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املوجودة يف الدليل األمريكي والفكرة آما جتدها يف املوقع
Link  لة العربية للطبقد نشرت آافتتاحية يف ا

 Wijdanic" د الوجدانيالبع"النفسي، الفكرة تقول إن 
Dimensionميكن أن يضاف إىل أى تشخيص معروف، باعتباره 

غري: توصيفًا مستقال، والزمالء يتعجبون آيف نشخص اآتئاب
يف مقابل،) مثال (Non Wijdanic Depressionوجداني 

 Wijdanic Depressionاآتئاب آخر وجداني 

، إن شئت، ألنىن اآلنرجع إليها يف املوقع مؤقتاأرجو أن ت
أنوى أن أعرض األبعاد بالتفصيل يف فرصة الحقة يف هذه
 .النشرة، يا حبذا مع عرض حاالت تثبت أحقية هذه اإلضافة

 :أسامة عرفة. د
 يفاضطراباألقرب عندي أن هذه االضطرابات هى باألساس 

ة و املزاجالطاقة و الرغب منظومة اإليقاع يشمل إيقاع
  وبقية ما يسمى الوظائفوالنوم والتفكري واحلرآة

 ..البيولوجية ارتفاعا أو هبوطا

 :حييى. د
بصراحة، هذا فتح جيد جدا، يشغلين آما تعلم من قدمي، هل

 يوما يف تقسيم أو صياغة للحاالت املضطربة، حبيث نضعنأمل
"الطاقة" اإليقاع: "آل ما ذآرَت هكذا يف االعتبار

إخل، وبالتايل تكون وظيفة العالج هى ضبط" ...غبةالر"
وتنظيم هذه الوحدات املتناغمة اليت اختّلت العالقة فيما

 بينها وهى تعزف حلن احلياة، فينتظم النغم من جديد؟

هذا ليس شعرا وال حلما يا أسامة هذا ما هندف إليه يوما
نيف التداوي حني يعود الطب فّنا تشكيليا، وبيين وبينك أظ

أنه آان آذلك جزئيا قبل اإلغارة الكيميائية االختزالية
التجزيئية، تلك اإلغارة اليت ألغت آل التشكيالت
والتنظيمات الداخلية من أصله، حىت أهنا ألغت التفكري يف

 ".مستويات الوعي"شيء امسه 

 :أسامة عرفة. د
 "هنري إيه"أرجو أن تسعفين الذاآرة يف تصنيف ... 

=التمبو(ي إذ جعل يف أعالها ما أمساه ملستويات الوع
  باهلوس واالآتئاب وربط اضطرابه) اإليقاع الزمين

 :حييى. د
، لقد"هنري إيه"من أين لك معرفة ! ما هذا يا أسامة

 وآنت قد حضرت له بانتظام69 – 68هبرىن هذا الرجل سنة 
أو حىت(يف سانت آن عاما بأآمله، مع أىن مل أآن أتقن 

الفرنسية، سألت اإلبن رفيق حامت) آافيةأعرف بدرجة 
عند الفرنسيني اآلن فقال يل أنه" إى"مؤخرًا عن موقع 

تراجع جدًا، مع أنه بلغين أنه آان بدأ يأخذ بعض حقه
آل العظماء تراجع دورهم يا. عند االجنليز يف الثمانينات

ياسربز، ليوهنارت، بنزفاجنر، أدولف ماير، ما: أسامة
، وصاحبه)مثل عامي مصري (احلق يتصل صاحبةمصري "علينا، 
 ".املريض واحلقيقة"هنا هو 
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جلزأين عدت من فرنسا ومعي صورة ": هنرى إى"نرجع إىل 
)أو هذا معًا(مكتوبني على اآللة الكاتبة عن ما هو ضالل 

Declire)  يرادف فيها" إى"حيث آان ) رمباآانا، مسودة
ل،بني اهللوسة والضالل يف مستوى السيكوباثولوجي على األق

مرتمجا إىل" الوعي"مث حصلت بعد عودتى على آتابه عن 
مفهوما: االجنليزية، ففرحت به جدا، فقد آان أمر الوعي

يشغلين، وقد عرفت أنه آان يشغله أيضا،) ومازال(ومعىن، 
جدا، جنبا إىل جنب مع انشغاله مبوضوع عالقة الصْرع

تلك النظرة الىت تالقت مع فروضي(باألمراض النفسية 
باالجنليزية" الوعى"، املهم أمسكت بكتاب )تقريبا متاما

وإذا به شديد الصعوبة أيضا، توقفت بعد بضع وثالثني
 . صفحة وحىت اآلن 

أمتىن اآلن يا أسامة بعد انفتحنا على إخواننا يف املغرب
فشكراأن يتصدى أحدهم لرتمجته إىل العربية، أما أنت 

وإن آنت غري متأآد" والتمُب"شكرا على تذآرتك ىل مبسألة 
 . آما أشرت"اإليقاع الزمىن"أنه يعىن 

قل ىل باهللا عليك يا أسامة آيف ميكن أن نتناقش يف أمور
 العجالةهبذهجترى " علمية"هبذا العمق يف مؤمترات يقال هلا 

الىت تعرفها، هل عذرتين يف إحلاحي يف البحث عن بديل، وآيف
 ات أطالال مبعثرة؟ بدت يل عقولنا يف بعض هذه املؤمتر

 :أسامة عرفة. د
تعبري صادم يتحدى، أثار شجوىن جتاه" .. أطالل العقول..."

جمموعة مميزة من أساتذة الطب النفسي، شديدي الدماثة
على الطريق حسب النظام، واالجتهاد والربيق، ساروا

 ولكن حسب النظام، هؤالء املتلقني والتفصيل، تفوقوا متاما
..م نسوا أمرا هاما نسوا أن يفكروا الناقلني العظا

يسمحوا ألنفسهم بذلك، عذرا رمبا مل.. نسوا أن يبدعوا 
 دور عقوهلم يبدأ بعد التلقي ورمبا مل يفطنوا إىل أن

 ..ويتجاوز حدود النقل

 :حييى. د
إمسح ىل أن أعذر هؤالء الزمالء، وأن أحرتم وصفك هلم بـ

، ومغامرة اإلبداعاملسألة صعبة" اخل.. جمموعة متميزة "
هى مغامرة اَخلْلق، وقراءة النص البشرى حتتاج إىل التخلص

وحنن ننقد أنفسنا(من الالفتات اخلانقة حىت حنسن نقده 
لنتشكل معًا، هل الحظت مثل ذلك يف احلوار مع املريض) معه
 linkاألصل والصورة؟ " حممود يف يومية"

 :أسامة عرفة. د
الفرد اللي عمره ما آان أوهذه الرتآيبة للشخص  ....

نراها بني احلني واألخر مثال يف) األصل والصورة(نفسه 
وآذلك يف بعض" شخصية آأن"أو يف  غري الكفؤ: الشخصية
 .. .الفصاميني

ملاذا نفس الرتآيبة تؤدى ملآالت تشخيصية: سؤايل حلضرتك
 ؟؟ ملاذا يف هذه احلالة بالذات آان املآل ذهاىن خمتلفة ؟

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1011



 11I01I2008א – אא

 :حييى. د
مفهوم الواحدية يف"أسامة أطروحيت عن أنت تعرف يا .. 

 " مقابل التفتيت التصنيفي

Unitary concept versus multiple nosological 
categories   

وجتدها يف املوقع تفصيال ولو أهنا يف صورة شرائح غري حمكية
، إن هذا الفرض ُيرجع آل األمراض النفسية"بعد"بصوتي 

 وهو مواجهةواحدصل إىل أ) اإلبداع والسواء: وأيضا(
،)الفصام باملعىن الرتآيىب النشط(النزوع إىل التفسخ 

وبالتايل تكون املظاهر املتنوعة لكل ما سبق ذآره من
أمراض واضطرابات هى حماوالت منع ذلك التفسخ بآليات
وأعراض خمتلفة، ينتج عنها اضطرابات الشخصية اليت ذآرت،

 .وغريها من اضطرابات

رض على حّدة هذا النزوع إىل التفسخيتوقف نوع امل 
والرتبويةمث على الظروف البيئية ) العامل الوراثي(

التالية الىت حتدد التوجه والتفاصيل واملآل، ويتشكل
املرض احملدد حسب غلبة آليات بذاهتا، أو فشل بعضها، أو

 .آلها

ويف حالة اضطراب الشخصية يعامل هذا النزوع بإيقاف 
-1-6يومية ات متنوعة، ذآرت بعضها يف النمو قهرا بآلي

 )"أخواهتا(الشخصية الفرحانقباضية و "2008

حلمد هللا يا شيخ أنك تتذآر ندوات املقطما: املهم 
قد، واحلمد هللا أن هذه النشرة، واملنتدى فيهاومشارآتك 

أعاد لنا صوت رفيق حامت من سان سباستيان قرب باريس،
وهذا صوت آخر، أنت تعرفه، يأتينا من نيويورك هو صوت

 خالد العلى، هل تذآره؟. د

 : خالد عبد العلى. د
هلذا انتهزت هذه. أرغب بالكتابة إليك منذ زمن بعيد وأنا

ن، وآل مإليكالفرصة عندما مررت هبذا املنتدى ألبعث سالمي 
لقد ذهلت عندما اآتشفت أىن رأيتك آخر مره منذ. جالست
 . أن السنني متر مرور الكرام علمت. عاما 17 حوايل

 :حييى. د
آنت أحسبها أآثر، أين أنت اآلن؟!!  سنة؟17أهال خالد، 

 وماذا تعمل؟ 

 : خالد عبد العلى. د
منذ ترآي للمقطم جسمانيا وأنا أسعى بأطراف املعمورة

، حىت انتهى ىب املقام بنيويورك بعد)سكندريةمش بتاعت أ(
خربة إنسانية ومهنية ثريه يف جبال األبالشيا سنني من

     مث أمتمت زماله يف السيكوفارماآولوجى. بكينتاآى

psychopharmacology  وحاليا يف. وحصلت على البورد
 . الصحة العامة ماجستري يف MPH طريقي للحصول على
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 مريضا14أنا أعمل حاليا آرئيس وحده مكونه من 
املستشفيات األخرى حملاوله تأهيلهم وإعادهتم نستقبلهم من

 .State Hospital . إىل اتمع بدال من

 : حييى. د
امسح يل يا خالد أقول لك أنىن مستغرب، إيش جاب
السيكوفارماآولوجي ملاجستري الصحة العامة للتأهيل بديال

 وذاكعن املستشفي احلكومى، أنا أعرف العالقة بني هذا
وتلك من بعيد، وأثق فيك، ويف قدرتك على التوليف،
آثريون يتصورن أنين بتفكريي التطوري بعيد عن األدوية
والصحة العامة، مع أنه بدوهنما مل يكن مبقدوري أن أغوص

 . يف دنيا اجلنون وال يف دنيا الناس وال أن أعرف ما عرفت 

يف النشرةأرجو أال حترمنا من مداخالتك سواء فيما ينشر 
اليومية، أو فيما هو متاح باملوقع، وال من إسهامك يف
املنتدى، وياليتك تتناول تفصيلة علمية حمددة، وخاصة

مريضا الذين تتوىل"!! 14"وأنىن فرحت بقلة هذا العدد 
رعايتهم، أرجو أن يكون النقاش العلمي والعملي مفيدا

ور خاصة قدلتناقل اخلربات، مما قد يغنينا أن نتحدث يف أم
 .الهتم بقية املتحاورين أو املشارآني

 : خالد عبد العلى. د
جيمعنا اهللا قريبا ولتعلم أن لك بيتا هنا مفتوح أرجو أن

 .دائما

 :حييى. د
الظاهر يا خالد أن هذا املنتدى سوف يفتح ىل بيوتا آثرية
عرب العامل، وقلوبا إن شاء اهللا ، لصاحل خلقه يف آل مكان،

 .أمحد عبد اهللا يا خالد، أخريا بدأت مسامهته. هل تذآر د

 2008-1-4بريد اجلمعة  : أمحد عبداهللا. د
،)مرحليت(أنا ممتنع عن التعليق والتعقيب يف هذه املرحلة 

.أستقبله، آل صباح فتعمل ىب ماتعمل– لكنىن أستقبلك
أخجل أقلق وأئتنس, يزداد يقيىن بأشياء ويرتد عن أشياء

من"\:يقول اإلمام الشافعي  أدعو لك،,...من نفسي وُأشَحن
ومن,ومن أصغى بقلبه صار داعيًا, حاآيًا مسع بأذنه صار

وليمتنع من فلريسل من يرسل ."\وعظ بفعله صار هاديًا
ُأذّآرك وهنايًة .ميتنع وليظل استمرارك فيما أنت فيه معنا

 أنك القائل

 ،يتبعين الناس اِملْثلِى" 
 ليسوا ِمْثلى،

 إالَّ دربه، ال يسُلَكمن مثلى  
 ."حيُفُرْه بأنني الوحدة 

 : حييى. د
، ولكنين مصر على طلب مشارآتك!!أنت آما أنت يا بومحيد

 البشرى من مفكرا وممارسًا وشاعرا، تقرأ معنا النص
 أرحب بقلقك وائتناسك، وأرفض خجلك، وال أوافق . موقعك
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إال" من مسع بأذنه آان حاآيا" أن"اإلمام الشافعي على 
)فقط(بأذنه "، أي من مسع "أذنه"بعد " طفق"إذا أضفنا 
 .آان حاآيا

تصور يا أمحد أن الناس ال يصدقون أنين فعال ال أحتاج
يف اجتاه ضام يف" حتريكا معا"أتباعًا بقدر ما احتاج 

النهاية بال هناية، ألن املطلوب هو توحُّد اجتاه السهم، ال
 . توحد اآلراء

 اخليمة، هو ابن آخر،هل نستمع معا إىل صوت قادم من رأس
طلعت مطر، أظنك. يبدو أنه مل يصدقين وأنا أقول أن هو د

 .تعرفه

 2008-1-4مقالة العطر : طلعت مطر
 مازلت تعتربني أحد تالمذتك ؟ أظنك مازلت تذآرني وهل

 : حييى. د
 وهل من حقي أن أنتقى تالميذي؟ !! ال ياشيخ 

دي أيضا،لو آان األمر آذلك لكان من حقي أن أنتقى أوال
 ؟ !) ساِبِقي التجهيز(

 . يا عم طلعت، ربنا خيليك! يا عم طلعت 

 :طلعت مطر
 ورمبا عن قصد أن أبعد عن- رمبا بدون قصد -حاولت  

حني أحسست يف وقت ما أنين ال أستطيع التفكري بدونك، ،فلكك
أى بدون منهجك يف رؤية األشياء، غري أنىن وللحق، مل أفلح

 ا لتشابه ما ال أفهمه، واآتفيت مبتابعةمتاما يف ذلك، رمب
 .ما تكتبه أو ما تقوله يف وسائل اإلعالم املختلفة

 : حييى. د
، تذآرني يا طلعت"رمبا لتشابه ماال أفهمه"حلوة هذه 

آيف يعلمنا موالنا النفري أن نتعلم مما ال نفهمه ، من
جهلنا املعريف، هل قرأت يا ترى آتابي املشرتك يف رحاب

إيهاب اخلراط،. ي مع ابن مثلك من غري مليت دالنفر
 أظنك وأنت)مواقف النّفرى بني التفسري واالستلهام(

القارئ النهم، سوف جتد فيه شيئا يستحق وقتك هذا، إذا
 .تتابع أعمايلآنت مازلت 

 :طلعت مطر
 مرة باإلعجاب الطويل، ومرة) أتابع ما ذآرت آنفا... (

بنقد واعرتاض سليب اآتسبته من وجودي هذه السنوات
الطويلة يف منطقة اخلليج حىت أىن أشعر أنىن مل أعد مشارآا
 يف مسرية احلياة، واآتفيت مبوقف املتفرج عليها فقط،

 وأما- شيء غريها ليس لدى-فقراءاتي آثرية جدا 
 . مشارآاتي فتكاد تكون معدومة 

 :حييى. د
  القراءة هبذه اجلدية تثبت أنك لست  امسع يا طلعت ، جمرد
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وعى الناس اإلجيابي يتجمع فيما بينهم رغمامتفرجا يا أخى، 
 . فسنضيع-ولو آان ختريفا– إن مل تتنبَّ هذا الفرض معى عنهم،

 :طلعت مطر. د
 ، أو ورمبانا اناأترددت آثريا يف ان أآتب لكم حىت أظل 

حىت ال أرجع مرة أخرى اىل الفلك القدمي، مسه الفكر املمتع،
التحليق يف الشمس الذي لن جيلب أو الفكر، رد الفكر او

  رغم آثرة-إال العمى لكن احلنني والوحدة الشديدة هنا
 دفعاني إىل الكتابة إليكم، وما أمحد العود-األصدقاء

 .آجرينوى قاتال وحيدا ن أآونإذا آان العود حيميين من أ

 : حييى. د
؟ ولكن ما الذي ذآرك بغرينوى اآلن؟ لوال أن!!هل رأيت

وعى الناس يف آل مكان يلتقط اإلبداع الذى يغوص يف
أعماقنا معا، ما لقيت رواية العطر هذا االنتشار آله،

 من قرأها ) أو معظم(وما ترآت هذه اآلثار يف آل 

 :طلعت مطر. د
 قرأت الرواية منذ سنوات وانتشيت حىت اىن آنتلقد..... 

وحاولت رؤيتها. بالقلق آلما اقرتبت من النهاية اشعر
–يفسد مجال األدب   وإن آان ذلك–من منظور الطب النفسي 

وشاءت الظروف أن أعلق عليها يف برنامج إذاعي وآانت
بعض الشئ لرؤية سيادتكم فلقد قرأهتا من رؤيىت مغايرة

 ، أآثر من منظور فرويدي"لريأْد"منظور 

 :حييى. د
أنا ال أذآر أنين أعلنت عن رؤييت املتكاملة هلذه الرواية
حىت اآلن، وال أظن أن مدرسة أدلر ميكن أن تستوعبها، وقد
سبق ىل أن أشرت إىل قصور عطاء هذه املدرسة للنقد األدىب

سامي الدروبي تطبيق بعض مقوالهتا على رواية. حني حاول د
ستويفسكي نيتوتشكا ترفانوفنا، وميكن أن تّطلع علىدي

–) تبادل(، "تبادل األقنعة "آتابيرأيي يف ذلك تفصيال يف 
مث أذآرك أنك ال حتتاج إىل أن تسمى نقدك باسم مدرسة

الستشهاد جزئي إيضاحي أحيانا ، قل ىل آيفمعينة، إال 
 قرأهتا 

 :طلعت مطر. د
أن جرينوى آان باحثا عن احلب الذى حرم آنت أرى...  

منه منذ والدته، وملا آانت حاسة الشم هى الغريزة األقدم
 بني الروائح من منظور تطوري وملا آان جرينوى ولد

اآلخر هبذهتام، ظل حياته آلها يبحث عن  القذرة يف إمهال
 الغريزه، وآان حبثه مبالغا فيه حىت أنه أراد ان حيتوى

 خالصته أو ماهيته وهى ذلك اآلخر باالستحواذ على
ذاته أراد ان يندمج مع هذا اآلخر ويف الوقت. رائحتة

 ويبحث عن حبه عن طريق رائحته هو، حىت ابتلعه األخر
 . بلغة مدرسة العالقة باملوضوع اليت أشرمت إليها

 : حييى. د
 أظن أنىن أتفق معك جزئيا، وسوف أعود إىل ذلك حتما حني 
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أقدم نقدى مكتمال من أآثر من بعد وزاوية، من أول
البعد البيولوجي التطوري حىت حماولة التأله بزيف

 .التكامل املستقل العبثي القاتل

 :طلعت مطر. د
من األعمال الروائية القليلة اليت أعجبت بالرواية ألهنا
 آنت أجدها فقط يف أعمال جارسياتتناول حاسة الشم و

أمجل غريق يف العامل" \مثال أو" \ساعة الشؤم" \مارآيز يف
عن هذه احلاسة األقدم رمبا وقليال ما حتدث الشعراء" \

 .لصعوبة التعبري عنها أو الوصول إليها ال أدرى

 : حييى. د
أظن أنين أوافقك أيضا على هذه البداية، وأنت حتفزني

عملني ملارآيز اللذين أشرت إليهما، برغملقراءة هذين ال
أنىن مل أآتب بعد نقدي ملائة عام من العزلة، ورمبا أعزو
تأخري يف ذلك إىل طموحي أن أقارن بينها وبني حرافيش

لكنين عدلت مؤخرا) باعتبارمها من روايات األجيال(حمفوظ 
 .عن هذه املقارنة، نظر لالختالف الصارخ

 :طلعت مطر. د
عديدة آما مرات) العطر(ا قرأَت هذه الرواية ملاذ... 

ذآرمت يف موضع أخر ؟ هل مست يف جوهرآم شيئا ما ؟ هل
هناك رغبة يف االمتزاج بالكون والكائنات واملأل األعلى؟

 .رمبا

 : حييى. د
طبعا مسَّت ونصف، ومن ذا الذي ليست عنده رغبه ونزوع.. 

األعلى، أنتمتواصل لالمتزاج بالكون والكائنات وامللك 
إما أن حناول ذلك باإلبداع اخلالقي، أو: تعلم أنه

بادعاء النبوة، أو بالتحوصل حول الذات زيفا واستغناء
أو أنه يتم باملكابدة) مثل غرينوى(وتعاليا فقتال 

الصوفية، أو بالكدح إميانا، فهذا آله يتوقف على مسار
 . آل منا وفرصه يف سعيه لالمتزاج بالكون األعلى

 مطمئنا،- يا طلعت–وللحديث بقية إذا ما واصلَت احلوار 
 أنين ال أفرض ال إرادتي وال منهجي على أحد يا شيخ 

أميمة، وأنا ال أعرفها شخصيا، ومل أرها يف. حىت اسأل د
حياتي، ولكن ما بلغىن منها وعنها يقول إهنا جمتهدة بنفسها

 تثبتلنفسها وملرضاها وللناس، وهى مبسريهتا املستقلة
 ".املثلى اليسلك إال درَبْه: "امحد عبد اهللا بقويل. استشهاد د

-8 )املمارسة االآلينيكية حبث علمى مستمر(: أميمة رفعت. د
1-2008  

كنهذه املواصفات ول"\بذرة"\بعض الناس لديهم ... 
يشعرهم أحيانا  بأهنم خارج القطيع رمبا إحساسهم

  باإلحباط، ورمبا بالدونيه ويف بالتحدى، ويف أغلب األحيان
مقالتكم تعيد الثقة يف النفس هلؤالء....النهاية باإلغرتاب

 ....منوهم وتطورهم وجتعلهم يفهمون طبيعة
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منذ عدة سنوات عندما أردت تعلم الفرنسية، وأنا أعرف
هو طه حسني.. عيىن شخص واحد ممنها أقل القليل، آان أما

األزهر مث صغري ضرير يف قرية صغرية يتعلم يف الكتاب مث.... 
قصته أهلمتين، لست...يتعلم الفرنسية رمبا أفضل من أهلها

أهل املدن وتعلمت يف املدارس و خترجت من ضريره وأنا من
وقد....مثله فألآن....آلية الطب فماذا ينقصين إذن

اللغة الفرنسية، بل درست أدهبم وشعرهمتعلمت ليس فقط 
أحدهم آان يظنين فرانكوفونية منذ وتاريخ حضارهتم حىت أن

 ....رحم اهللا طه حسني......نعومة أظافري

 : حييى. د
أميمة وهى طبيبة نفسية يف.هل صدقت يا طلعت أن د

اإلسكندرية حضرت معنا حوارات مجعة سابقة، مل تسلك إال
آيف أمضيت شهرين متفرغا لتعلمدرهبا، مازلت أذآر 

الفرنسية فور وصويل فرنسا يف معهد لتعليمها صوتيا
يف شارع متفرع من ميدان اإلتوال، لكنين أبدا مل مسعيا،

 أضاف ىل ما "هنري إى"أحذقها، ولو آنت حذقتها لكان 
أنا يف أشد احلاجة إليه آما قلت لإلبن أسامة عرفة حاال،

 حمرومون من عطاء الفرنسية،- يف الشرق العربي-فنحن 
وأرجو أن يكون يف التعاون الذي ميثله االبن مجال الرتآي

 .وزمالؤه ما يعوض بعض هذا احلرمان آما فعلِت يا أميمة

 :أميمة رفعت. د
أهلمىن فيكتور هوجو بشيء آخر آان له أآرب األثر يف.... 

ندخويل يف الثالثينات من العمر شعرت بأ تطور شخصييت، فمع
وجزءا من أفكاري تتغري وأن ما آنت أظنها مبادئا ثابتة

فقد...هويىت ليست يف احلقيقة آذلك، ولكنين خشيت التغيري
جمتمعنا أن اإلنسان املثايل ثابت على املبدأ، ال تعلمنا يف

يندم وال يكرر آلمته مرتني، يغريه الزمن، وهو ال يأسف وال
 ولكن أثناء....فهو آالسيف قاطع حازم دائما وأبدا

وجدته يدافع عن معتقداته السياسية"\هوجو"\قراءتي لسرية 
اإلقناع وبكل طالقته اللغوية بكل ما أوتى من قدرة على

 وبكل إمكاناته الفنية، تارة بكتابة املقال وأخرى
بالشعر، مث متر السنون فإذا به ينضج ويتغريمن أقصى اليمني

طالقة فيكون معبودحججه بنفس ال إىل أقصى اليسار، فيفند
أهلمين ذلك وقد.... الفرنسيني األول على اإلطالق يف ذلك الوقت

بأنىن جيب أن أتغري ألتطور وأن عدم التغيري ال يعىن إطالقا
فرتآت لنفسي... الثبات واجلسارة، بل هو اجلمود مث التضاؤل 

 .آلها حياتي العنان وآانت انطالقة آربى يف

 : حييى. د
 من ملف2007- 10-16يومية  يا أميمة إىل أرجو أن ترجعي

 وسوف جتدين أنىن أقررت ما تقولني سواء عن نفسك)2(األخالق
حييا" أو نقال عن فيكتور هوجو عندما اعتربت أن قيمة 

أو ينبغي(القيم الىت انتهى هى من " الثبات على املبدأ
عمرها االفرتاضي، مث إىن أنوى الرجوع إىل) أن ينتهي

مناقشة النمو املستمر عند إريك أريكسون هنا معكم
 .لتوضيح أآثر وتدعيم ملا تقولني وغريه
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 :أميمة رفعت. د
ال يرسل تعليقا وتبحث عن حييى، تتعجب أن أحدا.د..... 

 يقة أوولكنكم مصدر إهلام، بطر...ليس هناك خطأ... اخلطأ
مقالتكم، سريتكم الذاتية، أسلوب احلديث، منط...بأخرى

حيتاج األمر إىل وقت للتفكري مث....سويا التفكري، أوآل ذلك
بالفعل ليحدث أخريا التعقل مث اهلضم مث شحذ الطاقة مث القيام

نعم أنت....... النهاية؟ أليس هذا هو اهلدف يف...التطور
 ......علينا و ال تيأس منامصدر إهلام لكثري منا، فاصرب 

 : حييى. د
وهل أنا أجرؤ أن أيأس ، آم متنيت أن أمتتع برفاهية
اليأس، أو أن أتباهى بفوقية التشاؤم، يبدو يا أميمة
أن املهتمني مبا حناوله يتزايدون فعال وهم ينضمون إلينا

 .من هنا وهناك

 هذا ضيف جيد 
 منذر حممود البدري . د

 : منذر. د
 وقد قرأت بعضاباتكم على الشبكة العامليةأتابع آت

آتبكم نظرا ألمهيتها، خاصة أهنا تكتب باللغة العربية
 ... أن ترسلها ىل على عنوان بريدي أرجو

 : حييى. د
منذر، وأعتقد أن آل آتيب اليت نزلت حىت اآلن. شكرًا د

باملوقع هي بالعربية، وآذا املقاالت، هى موجودة يف نفس
أرسلَت عليه رسالتك، وميكن أن تنزهلا آاملةاملوقع الذى 

 .دون مقابل، وهى ليست آلها متاحة يف صورة ورقية حاليا

مث إىن أرجو أن يكون لديك الوقت ملتابعة النشرة اليومية
أو االشرتاك يف منتدى اإلنسان والتطور، أوعلى األقل
تشارآنا فيما تبقى يف هذا احلوار اآلن، صديقنا املتدفق

 رامى عادل، وإن آنا سوف نستأذنه أن خنتصر طالقتهدائما
 .اليوم فقد طال احلوار

 4/1/2008اخلميس  /حمفوظ ابداعات : رامى عادل. أ
 دسم،  مرآز،  مكثف،  واقع،  اإلبداع  هذا .....
 على  وآأني   اشعر  فأنا. واهللا  أى   وحلوب، راىب،
 أشعر   وال  أرتوي  وال  السحاب،  من  وأهنل ربوة

   إبداع صاف، إنه  ،  ينضب  ال  معني  إنه بالظمأ،
  اشبع  ولن  ومل  مره،  وآتبته  مرات، 4 قرأته  فأنا
  احلديثة  إبداعاته يف     حمفوظ  إنه  حقا . منه أبدا
   حتديدا،  آتبها  مىت  اعرف  ال  اليت  إبداعاته .جدا

 دى الزبا  زى  وعامله  ومواآبه  معاصره لكنها
  يف  ندخل النحل   العسل  مع  اخلالط  يف املضروب
 .مناسب    لنقد  اوصل  حييى  عم  يا  ساعدني  املوضوع

 : حييى. د
 بصراحة يا رامى هذه مقدمة نقد طريف، أهم شئ أهنا 
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 مرات قراءة،4(نابعة من جهد التلقى، ومثابرة اإلعادة 
مث إنه قد وصلىن صدقك وحبك) ومرة آتابة بالعسل النحل

 . أحب وأرجو أن أويف ديىن جتاههمعًا ملن

 5/1/2008) ... اندرسون مع(املوت والوجود  : رامى عادل. أ
 . احلاني والنهارده الدهب واملوج   والبحر أنت وأنا

   النداء  هلذا  حييى    وعم  انا   نستمع  دعونا
  لننهل معك وادعوىن   حييى   عم يا  تعاىل   .اهلامس

  احلب  نبع  من سويا  لنرتشف,  املبارك  العطاء من
  املاجن  فالليل , حييي  عم  يا  هيا   هيا .الدايفء
 , تتنتظرىن  لن  انك  اعلم  انا .للرحيل   يدعوك
 ...... طويل  مشوار فأمامك

 : حييى. د
ماذا جرى لك يا رامى، أنت تكتب شعرا، آفي هذا، ليس

ن آثرةفقط ألنين أخجل من حضوري معك هكذا، ولكن أل
 قد ال تضيف إلينا، إىل الناس،- حىت مع صدقها–الكلمات 

شيئا مما نرجوه لنا وهلم، يبدو يا رامي أن احلاجة إىل
الناس، هى الىت تلزمنا أن نقبل وحدتنا، إليهم، مث

 ...ُتفرج، هل قرأت هناية قراءتي للحلم

 2008-1-7 : رامي عادل. أ
 زمن؟ شايله مع مني من_ لوحدك_  شايله  ده  آل .يا اهللا

 انا. أنك مرفوض... اهلم ده؟ هم الوحده والنبذ
 عن طبعا، إمال ايه املولد ده؟ انا باتكلم. بابالغ
اجلميل الطيب اللى  احلقيقى البسيط الثورى فكرك

انا عارف. بيخاطبىن انا وجيلى مش بتاع الرطن الصعب
شعىب،   بطل وباختيلك ومتصور إنك. انك ابسط من البساطه

.... شامخ   ذلك عمالق وأصغر من آده بكتري يف مالحمك ورغم
.بتبينه حضرتك / سيبك من اللى انت . بتهيج مشاعر شعب

 .اخلفي من آالمك أهم,اخلفي أهم

 : حييى. د
اضطررت يا رامى هذه املرة أن أثبت ما أحذفه عادة من
وصفك لشخصى وما أحاول أن أقوم به، فمن ناحية هو حمرج،

من ناحية أخرى أجد فيه مبالغة ال أستحقها، وخاصة ممن الو
يعرف قصوري وأخطائي أو خطاياي، لكنين أثبتُّ ما قلَت أنَت
هذه املرة ضد حتفظاتي، احرتاما حلْدسك آالعادة، ويف نفس

هذا يطمئىن،! ياه" اخلفي أهم"الوقت ألتوقف عند آخر عبارة 
 .و األهم فعالخصوصا أنه يبدو خفيا حىت علّى، لعله ه

زآى سامل الذى أنتظر مشارآته.واآلن هيا خنتم بـ د
)حمفوظ، والتصوف(دائما، وخاصة فيما أتصور أنه خيصه 

فانظر معي يا رامي عذره، فإذا قبلَته أنَت، فسوف أقبله
 !!أنا 

 2008-1- 3)22(قراءة آاملة للحلم رقم  : زآـى سـامل. د
الوحيد، أنا برغم حىب للكتابة، والىت أعتربها عملى... 

 إال أنىن أجد صعوبة شديدة يف عملية الكتابة 
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 : حييى. د
آيف تكون الكتابة. بالذمة يا زآى، وُأشهد عليك رامي

هي عملك الوحيد، ومهما آانت صعبة، مث ال تشارآنا رغم
ىن، مث إن تعليقك على احللم آان صادقاآل هذا اإلحلاح م

 :وطيبا، لكن هل يكفي ما قلت

  : زآـى سـامل. د
حتويل املادة اخلام البد أن نتأمل يف طريقة األستاذ يف.... 

 إىل شكل فىن بديع يعرب من) آالمك عن فساد شرآات األدوية(
 خالله عن مأساة اإلنسان يف عصرنا 

 : حييى. د
24 يا شيخ عندك، وقد أهنيت حلم عندك حق، واهللا...... 

 أمس مبثل ذلك، 

  ".فرُق بني مقال صارخ، وإبداع خمرتق حيرآنا إىل ما ينبغى"

 .ويف انتظارك أبدًا

 . شكرا يا زآى

 مجال الرتآي. مـداخـــالت د: امللحق

   ):حييى يف بعض حوارات اجلمعة. من آالم د(املقتطف 
 وتالميذي باملئاتمازلت أتساءل آيف يدعونىن زمالئي" 

ألشارك يف ندوة أو مؤمتر مث ال يكلفون خاطرهم بقراءة بضع
ورقات أآتبها يوميا ألقول ما عندي، وال يعتنون

 " ، !!بالتعقيب عليها، وآأن املؤمترات هبا فرص أوسع

 ):مجال الرتآي. د(املداخلة 
"العلمية" تدىن األمهية  أتفق الرأي معك فيما خيص

ت حدثتك عن هذا عند لقائي األخري بك، ولكىنللمؤمترات، آن
أختلف معك يف أنه على صاحب الفكر أن يتواجد يف بعض مثل
هذه امللتقيات، ليس حتما لالستفادة العلمية ألنه مشكوك

الفرق آبري يف فيها، إمنا للتواصل مع املشارآني، مثال إن 
من خالل" فكر"بني معرفيت للرخاوي آـ. تفاعلي مع فكرك

وقع أو جملة أو وسيلة أخرى، ومعرفيت به آإنسان، إنم
املعرفة اإلنسانية لصاحب أي فكر تعد أوسع املداخل لفكره

و حسب اعتقادي لو آان يكفي عرض أى فكر. وأطروحاته
)وسيلة إعالم ( على من يهمهم األمر من خالل أى منرب 

الآتفى رسل اهللا توزيع ما وصلهم على أقوامهم باستعمال
إن. ائل ذلك العصر دون حاجة لالتصال و التواصلوس

االتصال الشخصي والتواصل اإلنساني مع اآلخر املتلقي،
يساهم بشكل آبري يف التعريف بفكر وأطروحات صاحب

 .الرسالة ويف جتاوز حواجز عقد معيقة عديدة

 ): تعقيب على املداخلة(حييى . د
أو حىت ندوة(أوافقك متاما يا مجال، وأنا مل أحضر مؤمترا 

وهلم يف(إال رجعت نادما معتذرا لنفسي ) أو اجتماعا
 ، حدودهعن أفكاري قبل املؤمتر، لكن لكل شيء ) نفسي
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والربآة) وآل وقت وله أذان(و. وللسن أيضا اعتباره
فيكم تبلغوىن إجيابيات ما جيرى يف املؤمترات، مع احلذر من

 !التمويل ما أمكن ذلك

   :املقتطف
مالئي وتالميذي باملئاتمازلت أتساءل آيف يدعونين ز"

ألشارك يف ندوة أو مؤمتر مث ال يكلفون خاطرهم بقراءة بضع
ورقات أآتبها يوميا ألقول ما عندي، وال يعتنون

 !!" بالتعقيب عليها، وآأن املؤمترات هبا فرص أوسع

 :املداخلة
ومن هنا فإني أعتقد أن املشارآة يف بعض املؤمترات، خاصة

عة على املستوى العرىب أو العاملىالىت حتظى مبشارآة موس
هامة لكل صاحب فكر حىت وإن غاب املردود) وهى قليلة(

العلمي، ذلك ملا توفره هذه املؤمترات من فرص التعرف على
والذي مل أآن) على املدى القريب والبعيد(اآلخر وحماورته 

ومن واقع جترييب فإني. ألصل إليه لوال مثل هذه املناسبات
 بعد مشارآيت أى مؤمتر، ارتفاع هام يف عددأالحظ أنه

متصفحي الشبكة يف مرحلة أوىل، مث ارتفاع املشارآني
أتفق معك يف التقليل إىل حد. إثراءها يف مرحلة ثانية

آبري، من املشارآة يف املؤمترات و لكىن ال أتفق على
مقاطعتها ألهنا تقدم دفعا ال يستهان به ملا أعرضه من فكر

 .خاصة إن أحسنا اختيارهاو أطروحات 

 : حييى. د
أنا ال أدعو للمقاطعة إطالقًا، ال مقاطعة املؤمترات، وال حىت
مقاطعة الوسواس القهرى حسب توصية موالنا النفرى

 .)بني التفسري واالستلهاممواقف النّفرى (

   :املقتطف
ال أحد يفقد آرامته يا رامي مهما فعلوا فيه، ال أحد"

 ."يفقد آرامته إال إذا تنازل هو عنها

 :املداخلة
إن آرامة الفرد من آرامة اموعة الىت ينتمي إليها

أآيد ال يقبل أحد أن يتنازل عن). أسرة، شعبا، ووطنا(
أى آرامة.  منه رغما عن إرادتهآرامته ولكنها قد تسلب

أى آرامة ملن مسخت! ملن أذلته أنظمة االستبداد؟
أى آرامة ملن عبثت به قوى! انسانيته أجهزة استخبارات؟

شعبه يف) مبىن للمجهول( استعمارية، أى آرامة ملن مّرغ 
الوحل ، ملن سرق تارخيه على مرأى العامل، أى آرامة لفرد

فعبثت) داخلية وخارجية( القوى ينتمي ألمة تداعت عليه
 به آفريوس يف جسد فاقد املناعة

 : حييى. د
معك حق واهللا والعظيم، لكن من ذا يستطيع أن ينتزع مىن
آرامىت الداخلية إال بعد موتى؟، من جيرؤ على املساس حبريىت
وأنا أمتسك مبوقفي أمام رىب حىت وأنا مسجون بأوامر أقبح

  يستولون على حرية جسدى أو القوى وراء القضبان ، قد
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يقطعون لساني، أو يفقئون عيين، لكىن أظل أمام رىب آما
خلقين إنسانا مكرما برغم آل شيء، إال إذا تنازلت أنا

 .عن أي من ذلك

   :املقتطف
أو(باسم العدل احلق العليم، باسم اإلنسان املصرى " ... 
 01/01/2008حوار بريد اجلمعة  - ... "  الفريد) العرىب

 :املداخلة
 "باسم اإلنسان املصري العنيد " .. 1980هتا سنة قرأ

 " باسم اإلنسان العربي الواعد " 2008وأقرأها سنة 

 "باسم اإلنسان الكادح املكابد .. "2036وسأقرأها سنة 

هكذا قرأهتا وأقرأها وسأقرأها بإذن اهللا، أما وقد توفرت
"باسم اإلنسان العربي"أدوات التواصل لنقرأها اليوم 

 علينا املخزون الثقايف املشرتك، استعداد العربيوقد وفر
وإن آنا الزلنا ىف(لتقبلها والتفاعل معها " اإلنسان"

، علينا من اآلن العمل و االستعداد للغد)بداية املسرية
 قراءهتا حىت نستطيع...) علما ولغة وحضارة ومعرفة و (
 .وما ذلك على اهللا بعزيز.." باسم إنسان العصر" 

 : حييى. د
 . ربنا خيليك وينفع بك أآثر فأآثر 

   :املقتطف
 ما تصورنا أننا عجزنا عن2008فهل حيقق هذا املنتدى " 

 !"حتقيقه برغم آل ما حاولنا؟

 :املداخلة
 جمرد تصور وليس يقني، إن ما ، إنه إذن"أننا عجزنا" 

قد ال يؤآد هذا التصور" فكر اإلنسان والتطور"وصل إليه 
قد خنتلف حول(ه على مستوى القطر املصري  إنه أخذ حظ بل

هل أخذ حظه آامال أم منقوصا مثل هذا) النسبة يف هذا
اجلدل ليس موضوعنا، قد يكون أخذ حظه مبا تسمح به أدوات

، أما عن تساؤلكم هل حيقق)الثمانينات(تلك الفرتة 
املنتدى ومن ورائه موقعكم وموقعنا ما تصورمت أنكم عجزمت

هل حنقق ما توصلنا إليه" إني أقرأها ف" عن حتقيقه
، األمل آبري ىف أن يتجاوز ذلك"وحققناه على مستوى مصر

حبكم اتساع الشرحية املستهدفة ويسر التواصل وسرعته،
واألمل أآرب عندما يتجاوز هذا اخلطاب اإلنسان العربي إىل

 .إنسان العصر

 : حييى. د
ء، عندنا مثلربنا يطمنك يا مجال، من فمك إىل باب السما

إيش": ، يقول)أعتقد أن له ما يقابله عندآم(مصري 
 "قفة عيون: خاطر األعمى، قال

   :املقتطف
 آل إنسان منا يعتقد أن عقله هو فريد نوعه، أو أن " 
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،... عقله هو العقل احلقيقى، والباقى أشباه عقول
 02/01/2008أنواع العقول، وإلغاء إىل عقول اآلخرين 

     :املداخلة
الداء فينا، إن هذا التصور مصدرأصبت، هذا موطئ 

 وتعاستنا، إنه األرضية الىت ترعرع ىف ظلهاشقائنا
التطرف واألصولية، إنه املولد لتضخم الشخصية املرضى
الذي نعاىن منه، إنه بلسم اجنراحاتنا النرجسية و حنن
غارقون ىف الوحل، إنه الوسيلة الدفاعية اليت تقينا

تضخمة اليت جتعل منا األرقىإنه األنا امل...تبخيس الذات
...عقال، فكرا، عقيدة، ثقافة، واآلخرون ىف درجة دنيا

"أآرمك اهللا"أليس املختلف عنا بفكره ومعتقده أهل ذمة 
إنك حظيت بكرم اهللا وعنايته أن اصطفاك و مل تكن من(

 )هؤالء

 : حييى. د
 شكرًا ، ال تعليق

   :املقتطف
ها أنظمة قهرية قويةهذه الشرآات واحلكومات، حتكم".. 

ثابتة تبدو أا ال ينفذ منها ماء احلياء أو العدل أو
املسئولية أو العلم باملعىن األخالقى واحلقيقى، لكنها تبدو

-"ىف أحالم فرتة النقاهة: "جنيب حمفوظ" متماسكة وضرورية 
 "22-21احللم "قراءة من أحالم فرتة النقاهة 

 :املداخلة
وليس من مسع آمن شاهد...  من ذلكنعم هذه آذلك، وأآثر 
لكن اإلشكالية الكربى يف عجزنا وىف)... ال أعىن رأى(

فال خمابر:  عجزنا عن املنافسة ىف مجيع املستويات :حاجتنا
تكتشف وال شرآات وطنية أو لنقل عربية أو حىت إسالمية

إهنا التبعية الفجة وإنه االستغالل يف أقبح... للمنافسة
و رغم... ا نعلم هذا والبعض يعلم أآثرمجيع.. وجوهه

وسنبقى... ذلك فنحن نتعامل معهم ونستعمل أدويتهم
آذلك إىل حني تأسيس صناعة دوائية وطنية قادرة على
البحث واالآتشاف ىف مرحلة أوىل و على املنافسة بندية،

و إن آنت ال... سوق تتحكم فيها مافيا خفية الحقا ىف 
با للتخلص من التبعية الدوائية،أدرى ىف األفق حال قري

وىف االنتظار نعمل جاهدين للتخلص من سطوة يدهم الطويل
اليت أسرونا فيها مبا ميلكون" الربجمة الفكرية"و من شراك 

"رشاوى و عالوات مسترتة" من إمكانيات ضخمة، من خالل 
وحضرتكم أدرى مبثل هذه) أهل املهنة يعرفون البعض منها(

 .الوسائل

 : يىحي. د
َتْعَلم يا مجال أىن لست ضد الدواء، أنا من أآثر من
يستعمل العقاقري، خاصة األرخص واألجنح، وال أصدق اإلشاعات

حول أعراضها اجلانبية، مهما لبست ثوب العلم) املغرضة(
الزائف، مث إىن استعملها من منطلق، تطوري، وجناحى وشفاء 
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مرضاي يطمئناني ، أما ما نتحدث عنه وتوافقين عليه من
ت عمالقة أآثر جشعا، وبشاعة، فهو سياسة، وجتارة ،شرآا

 وحروب، ومافيا على مستوى العامل

 .ومع ذلك سوف ننتصر

   :املقتطف
يف أن العالقات البشريةأما اآلخرون فلم يفهموا آ"

 " ميكن أن تكون طريقا إىل اهللا – مبا يف ذلك اجلنس –احلقيقية

 :املداخلة
"اجلنسية منها"و ) البشريةالعالقات "(احلقيقية"رائعة هذه 

فقط، ألهنا هى" احلقيقية"... "ميكن أن تكون طريقا إىل اهللا"و 
الىت تسمح ىل أن أتعرى آنص بشرى شفاف يف عالقيت باآلخر ذلك
.النص املفتوح الذي أقرأه دون حاجيت إىل مفاتيح فك الشفرة
عندما يكون نص آل واحد عار من الرتوش والتجميل املصطنع

يف وعيك وتكون أنت" أنا"ساحيق، عندما أآون أنا وامل
 وأقرأ فيك "بديع صنع اهللا"ّيف  تقرأ ... يف وعيي" أنت"
"حقيقية"عندها تكون عالقتنا "... الذي سواك فعدلك"

)ليس متأآدا( أن تكون طريقا إىل اهللا " ميكن"عندها فقط 
وإذا مل يتحقق ذلك فمازلنا يف حاجة إىل مزيد صقل النص و

 )نصي ونصك( تنقيته مما شابه 

 : حييى. د 
 فرحان أنا أْن َوَصلك اجلزء اإلجيابي من الرسالة 

شكرًا يا مجال على هذه املداخلة الواعية، وأنا مشفق على
 وقتك،

 وشكرًا على آل شئ،

 وحني أآف عن شكرك خجال من التكرار،

 .فاعلم أىن أشكرك 

 ألنىن مل أعثر علىWijdan   أدخلت آلمة وجدان حبروف التينية،-
أو emotion أو   affectما يقابلها يف االجنليزية، فهى التعىن 

moodأو   Sentiment ذلك يف البحث   وبينت أسباب . 

Forum Web Site 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/ 

 
Forum Subscription 

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 
FORUM INVITATION 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 
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 *قبالت وأحضان، وحوار األديان

مرضاى، أن ُأحسن االنصات" لغات"فرضت علّى مهنىت، و 
للغات آثرية معًا، عرب قنوات آثرية من أمهها تعبريات الوجه

ّى الفرص املتنوعة الىت تتيح ىلواجلسد والعيون، آما فرضت عل
متابعة الشأن العام أن أقرأ صور األخبار أآثر من األخبار

 .والكلمات املتبادلة

ىف مهنىت أمسح ألم املريض أو أخته أن تظل مرتدية النقاب 
لكنىن أعتذر!) هى حّرة(وهى تبلغىن أحوال ابنها أو أخيها، 

ء النقاب ألنعن مواصلة الكشف على مريضة تصر على ارتدا
الوجه قد يقول آالما غري الكالم، فإذا رفضْت وأصرت فإىن

 .أعتذر وُأرجع هلا الكشف، وسوف جتد أفضل مىن

آذلك ىف العالج، خاصة العالج اجلمعى، نعتىن باالنتباه إىل
تفاصيل تغريات الوجه والعينني، وتغري لون البشرة، وقد صّورت

مش َبّس ْعنِيّك،"....  قائال" أغوار النفس"ذلك ىف ديواىن 
َتْدويرْه وشَّْك، وسْالم ُبقَّْك على َخدَّْك، واّهلزه ْف َدْقنَك، وآالم

اللون الباهت اّمليْت، واللون اَألرِضى الَكْلَحاْن،: اللوْن
واللون الّلَى يطّق َشَرْار، واللون اللِّى مالوْش لون، وعروق

ْلَعْك ريَقك، تشوحيةالوّش، والرقبْه، وخطوط القورة، وطريقْة َب
 !إيدْك، إىل آْخُرْه 

الصور الىت تنشر ىف الصحف ال يصلىن منها لون أو رائحة،
وإن آنت أخّلُقهما، وحىت صور التليفزيون، ليست آافية لنقل
نبض اجلسد احلى، ومع ذلك فما يصلىن يسمح ىل أن أتساءل عن
هؤالء الرؤساء العظام، الذين يقّبلون بعضهم البعض،
ويبتسمون للمصورين، بينما دماء األطفال األبرياء، والكهول
وآل الناس تسيل أهنارا، وبينما أجساد املظلومني تتناثر
أشالء، وبينما آرامة البشر تداس بأقذر األحذية، أتابع
ابتساماهتم على اختالف مساحة انفراج الشفاه، وملعة األعني،

 على–وال أخفى وأتعجب وأنا أدعو هلم بالصرب والتوفيق، 
 إعجاىب اخلاص هبم، ورمبا حقدى على قدرهتم على السيطرة–نفسى 

ولبس هذه االبتسامات) إْن وجدت(على مشاعرهم احلقيقية 
 . الدبلوماسية الرائقة
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"األحضان احلوارية"األصعب عندى ىف الفهم والتقبل تلك 
الىت يتعانق فيها أهل األديان املختلفة ورؤساؤها وهم

هم البعض جدا جدا، لدرجة أنيعلنون بصدق أهنم حيبون بعض
أيا منهم البد يتمىن للمحبوب أن يهديه عقله القاصر إىل أنه

 إخالصا–وبالتاىل، يتمىن املتعانق منهم  % 100على باطل 
أن ُيْدخله دينه،) الذى حيضنه( ومن فرط حبه َحلِضينه –لدينه 

 الذى ميكن أن ينقذه من العمىالطريق الوحيدألن هذا هو 
إذن الهتدى إىل" عقله السليم"و فيه، ألنه لو استعمل الذى ه

حوار"وهم يعلنون ! وبالعكس) دين اخلاِضْن(الدين السليم، 
 !!. باملّرةَْ، "قبول اآلخر" و"األديان

حوار"أآرر آيف أن البابا شنودة نبهنا مرارا أنه ال  
وأن احلوار املمكن هو بني املتدينني، وقد عاد" بني األديان

ن إبراهيم عيسى ينبه إىل مثل ذلك ىف آلمته االفتتاحية ىفاالب
أحد أعداد الدستور اليومية منذ أسابيع، وهذا وذاك من

 أصح الصحيح، 

 حول– على أحسن الفروض –إن حوار املتدينني إمنا يدور 
آيف نتفق على املساحة املسموح فيها باحلوار، وأن نتجنب

يتم فيها احلوار إال بني أفراداملساحات احملرجة األخرى، الىت ال
–نفس الدين، بل نفس املذهب، أو نفس املّلة، هذا إذا آانوا 

 .  يعرفون ماذا يعىن احلوار أصًال –وال مؤاخذة 

 آل–أما حوار األديان احلقيقى فأنا مع البابا شنودة 
)إبراهيم عيسى( ومع أىب حييى -سنة وهو وهم وحنن طيبون 

 ":لسببوأستأذهنما ىف شرح ا

إن حوار األديان إن صدق فعال وآان جدال حيا ومسئوال 
، توليف جيمع االختالف"دين جديد"ومتطورا، البد وأن خيرج منه 

ىف آلٍّ جديد، وقد وقع ىف هذا املأزق جمتهدون وانتهى هبم األمر
إىل آوارث بال حدود، حيث ظهرت أديان توفيقية أو تلفيقية

 الذهبية، وآنيسة جيم جونسمثل البهائية، والكنيسة
 .إخل...... 

 ما العمل إذن؟ 

 هل تتوقف األديان عن احلوار هنائيا؟ وآيف؟

 هل نكتفى حبوار املتدينني وهم وشطارهتم؟

 وخصوصا–هل نضع رؤوسنا ىف الرمال وخيفى آل منا دينه  
 مث نتحاور–!!ىف البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر

وآأن دين آل مناات عن بعضنا البعض وحنن ناقصون معلوم
 !!.ال جيوز أن يطلع عليه غريب" عيب"

. ليست عندى إجابات قابلة للتعميم ىف مرحلتنا الراهنة 

فقط ليكن آل منا أمينا مع دينه الذى ولد به، ومع
وجوده مع آخرين خمتلفني، هم أيضا ولُدوا فوجدوا أنفسهم

 بَّه، وأن يقرأ آتابه، وآفى الناحية األخرى، وأن َيتٍَّق اهللا ر
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فكرة" حممد إقبال"بنفسه عليه حسيبا، وأن يفهم تفسري 
ختم النبوة مبحمد عليه الصالة والسالم، بأنه تنبيه بأن
البشرية قد َنَمْت، وآن اآلوان أن حيمل آل إنسان مسئولية

  .وجوده بنفسه دون انتظار وحى جديد حيل له مشاآله

 لنشر ماتخنصص يوم السب ابتداء من اليوم سوف: تنويه* 
حييى الرخاوى ىف. د.يسمى تعتعة، وهو املقال الذى يكتبه أ

العدد األسبوعى لصحيفة الدستور، ذلك ألنه وصلنا ما يفيد
أن الدستور ال تصل إىل من يريدون متابعة هذه التعتعة ىف
اخلارج بوجه خاص، هذا علما بأن فكرة التعتعة هى حتريك

قضايا اجلارية واجلمودالوعى للشخص العادى ىف مواجهة ال
 .اجلامث
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13I01I2008א

א−135 א א)1(א  א

 لفهم حرآية النمو وجدلية من مدخل مهم، هو ضرورى
 تنويعات احلرآة النمائية الطورية، احلياة، نناقش اليوم

إريكمتهيدا للدخول إىل عصور اإلنسان الثمانية الىت وصفها 
ا مراحل النمو املتتالية من الوالدة حىت باعتبارهإريكسون

 .هناية العمر

الثقة) مأزق(املرحلة األوىل هى املرحلة الىت أمساها مرحلة 
 ، وألول وهلة،Trust versus Mistrust ىف مقابل التخوين 

للقارئ املتعجل، الدارس الساآن، نتصور أنه اختيار حيمل
ة من خالل موقف، إما أن يكتسب الطفل الثق"أو..إما "فكرة 

إجياىب من أمه أو أنه يفتقدها فيظل موقفه مشحونا مبشاعر مث
 أفكار التخوين، 

 . واألمر ليس آذلك متاما 

حني توقفت مسرية النمو والتطور بشكل منذر ىف بالدنا
مبا ىف(عامة، غلب على تفكرينا، ومن مث على موقفنا ىف احلياة 

 اإلبداع أو ما يسمىذلك السياسة والتدين وحىت بعض أشكال
 حيدث..".أو.. إما "  .، ذلك املوقف االستقطاىب املضاد)آذلك

ذلك ليس فقط ىف اختياراتنا اليومية، وإمنا هو يّصاعد حىت ىف
مع الغرب، ومع العدو، ومع أى آخر خمتلف: أغلب مواجهاتنا

 .."أو... إما" أنفسنا أساسا  بل ومع

يقة ما جيرى ىف احلياة وىفهذا املوقف االستقطاىب ليس هو حق
 ميكن أن نفهم من وحنن ال. التطور وىف القوانني الطبيعية

خالله أيا من مراحل النمو أو حيوية اإلبداع، أو آدح اإلميان
 حنن نستهل حني حناول حله مبا أو جدل العالقات البشرية،

 الذى)شوية من هذا وشوية من ذاك(الشوّياتى أمسيته احلل 
 أواحلل الوسطإذا استقر وثبت وسكن، ميكن أن يسمى 

، وقد تناولت التحذير من مثل هذا التوفيقالتسوية
، ىف نقدىالتلفيقاالستسهاىل الذى يصل أحيانا، بل آثريا إىل 

-9-9يومية ور زآى جنيب حممود  للدآت"الشرق الفنان"لكتاب 
ىف هذه اليومية، آما تناولت نقد " الشرق الفنان2007

فلسفة التعادلية لتوفيق احلكيم، وخاصة ىف طبعتها األخرية
 بأهنا موازية ملا شاع عنالىت حاول أن يدعم فيها فسلفته 
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، وقد رفضت هذا التفسريىف اإلسالم" أمة وسطا"تفسري 
 .الساآن للوسطية هلذا الدين احليوى املتجدد أبدا

احلل اآلخر الذى ميكن أن يتجاوز ما يتبادر للذهن من
، مبعىن أننا إذا قبلنااحلل التبادىلتناقض قطىب االستقطاب هو 

واآتشفنا) الزمن(قطىب االستقطاب مع اعتبار البعد الرابع 
القطبني يصبحان متكاملني الأن لكل قطب دوره ىف زمنه، فإن 

،تكامل الليل مع النهار بالتبادل، متاما مثل متضادين
 العني والنوم مع اليقظة، والنوم احلامل املصاحب حبرآات

مع النوم غري احلامل بدون حرآات العني) رمي: نوم(السريعة 
هذا النوع من التبادل هو طوىل بشكل. )بدرمي: نوم(السريعة 

 ).أنظر بعد(أو بآخر، وله عالقة مناسبة حبرآية اإليقاع 

 الثقة األساسية مقابل التخوين

املفروض أن الطفل ىف بطن أمه هو حماط حبماية آافية،
معتمد اعتمادًا مطلقًا، يصله غذاؤه جاهزا آامال حىت دمه

 واثق من حلظاته،مباشرة، وهو سعيد بتأخر منو وعيه 
حىت لو آان(الواحدة تلو األخرى، اليعمل حساب آخر يزعجه 

وهو ليس عنده غٌد يقلقه حىت لو آان قاب قوسني أو) توأمه
وحني يطرداملزعج، عاملنا، " اآلخرين"أدىن من خروجه إىل عامل 

، وما"أنا"أن مييز بني ما هو من هذه اجلنة اآلمنة، ومبجرد 
تبدأ حرآية النمو بكل روعتها وخماطرها" ال أنا"هو 

 ووعودها

املوقف املطروح على وعينا الظاهر ىف معظم فرتات حياتنا
 ،االختيار بني الثقة والتخوينهو 

 ،أستخون فالنة، أنا أثق ىف فالنأنا 

ال أثق فيك أصال، أو أنا  فيك متاماأثقإما أنا  
 ودائما،

 ،ال يوثق فيك أبدا، أنت أنت حمل ثقىت فعال 

لو استخونت، أما الصحة النفسية هى أن تثق ىف الناس 
  واالضطرابخلق اهللا فهو التفكري التآمرى

والتطورشرية، ضد الطبيعة الب، هذا آله اختزال معيب
 . ومسرية النمو، احليوى

احلل الوسط هو تسكني مؤقت، وآان الشوّياتىحلل فإذا آان ا
أو احلل(هو أيضا آذلك، ويصبح خطرا على النمو لو آان هو 

 هناية املطاف) الشوياتى

فما هى البدائل حىت نستطيع أن نستوعب الطبيعة البشرية
 ىف حرآيتها النمائية؟

 حماور وآليات حرآية النمو 

 قليدية، والطبيعةاملعادالت امليكانيكية، والرياضة اإل
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النيوتونية، واملنطق األرسطى، على أمهية آل منها، أصبحت آل
هذه املراحل من املراحل الىت جيب احرتامها ىف تارخيها، وأيضا
فيما تبقى هلا من أدوار حمدودة ىف حياتنا املعاصرة وفكرنا
احلديث، ولكنها مل تعد صاحلة لتفسري آثري من الظاهر الطبيعية

لن أدخل ىف تفاصيل ما طرأ من. تفسريهاىف ذاهتا، املعقدة ىف 
:حتديث وجتاوزات علمية وفكرية ومعرفية هلذه املفاهيم جيمعها

أوال ألنىن لست أهال لذلك، وثانيا ألهنا شديدة التخصص برغم من
أن إضافاهتا وإسهاماهتا هى جارية ليل هنار ىف حياتنا

 .اليومية

اض النفسيةمن واقع استعادة حرآية النمو ىف عالج األمر
عامة، وعالج الذهان خاصة، والعالج اجلمعى أآثر ختصيصا،

 رصد ما أمكن من حرآية اجلنون فالنكوص وأيضا من واقع
والتدهور، آل ذلك من منظور حرآى تطورى حيوى، ميكن رصد

 :معامل الفرض الذى نقدمه ىف هذه املداخلة علىالوجه التاىل

 معامل الفرض

على حماور متعددة طول) تطورال(تتم حرآية النمو  ·
الوقت، وهى ليست حماور متتالية أو اختيارية فيما

مواآبة) ىف نفس الوقت(بينها، بقدر ما هو حماور آنية 
جدلية) آلية(متكاملة ) إيقاعية(متناوبة ) معا(
 ).والفية(

إن أى تفكري ال يأخذ ىف االعتبار بعدْى احلرآة والزمن ال ·
 ية بعمليىت النمو والتطورميكنه اإلحاطة الكاف

وبالتاىل، فإن أى حديث عن النمو أو التطور من بعد ·
 هو إما قاصر، أو خطأ ) استاتيكى(ساآن 

منظور إآلينيكىإن وصف هذه احلرآات املقرتحة هو من  ·
أساسا، تارآني ترمجته إىل آليات الرياضة أو الطبيعة

حقة ، وخمتصنياحلديثتني أو حىت إىل لغة البيولوجى ملرحلة ال
 .أقدر

إن وضع هذه األبعاد احلرآية ىف االعتبار يرتتب عليه ·
إلغاء االستقطاب السكوىن، والعكسى باحتواء القطبني

 بآليات خمتلفة حسب املرحلة والسياق املتاح

 وفيما يلى احلرآات املقرتحة   ·

-To-and)، "الذاهبة العائدة، الداخلة اخلارجة " احلرآة
Fro  & In-and-out Movement)  

 Containment)" احمليطة االستقطابية التكاملية " احلرآة 
Polarization Integrative  Movement )  

 (Biorhythmic  Movement)  اإليقاعية احليوية " احلرآة

 (Dialectic Synthetic  Movement)  اجلدلية الوالفية "احلرآة

 لدرجة قد تكون(از أآتفى ىف هذه املقدمة بشرح شديد اإلجي
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هلذه احلرآات األربع، حيث أفضل تأجيل التفاصيل حلني) خملة
إمكانية االستشهاد ىف آل منها بعينات حية من حاالت
أآلينيكية، بعد تنظري مناسب، وأيضا متهيدا لتهيئة

 . آاف من املتلقى استعداد

اإلشكال ىف تناول أى بعد للحرآية ىف ذاهتا أننا نتناوهلا
 ما تكون عنها، وأيضا ىف أننا عادة الوحنن ىف حالة أبعد

نتعرف على احلرآة ذاهتا، بل على ناجتها، حرآية اإلبداع هى
املثال الواضح هلذه احملاذير والصعوبات معا ، معظم دراسات
اإلبداع تتناول ناتج اإلبداع أآثر من تناوهلا حرآية اإلبداع

 .ور باستثناءات قليلة أمهها عمل خالدة سعيد، وأنتوىن ست

 باقى التنظري مع عينات حية سواء ىف سلسلة آمل ىف تقدمي
آما سريد ىف(، أم مع آليات العالج اجلمعى "حاالت وأحوال"

لعبة الثقة والتخوين ىف: اجلزء الثاىن من هذه املداخلة غدا
 ). جلسة للعالج اجلمعى

-To-and)، " الدخول اخلروج–الذاهبة العائدة  " احلرآة
Fro  & In-and-out Movement)  

برنامج "  هى أشهر أشكال هذه احلرآات وتسمى عادة 
 الذى ، وهو الربنامج"In-and-Out Programالدخول واخلروج 

 خروج الطفل من الرحم، ويستمر بعد ذلك طول  منذ يبدأ
العمر بأطوال خمتلفة، وتنويعات خمتلفة، وهو برنامج نشط
يسمح بالتقدم والتأخر باستمرار، وىف حاالت السواء يكون
ذراع التقدم أطول أو ذراع التأخر أقصر فتكون احملصلة هى

إذا تساوى الذراعان يتوقف. التقدم دائما، فيضطرد النمو
 ).سكريبت( وتنقلب احلرآة إىل نص معاد  النمو

إىل طبيعة بشرية هى) وترمز أيضا(تدل هذه احلرآة  
 خاصة )أو ما يكافئ الرحم(،الرجوع إىل الرحمالنزوع إىل 

إىل الكهف، أو إىل الذات، أو إىل: (أمام التهديد اخلارجى
 ،)النوم، أو إىل البيات الشتوى

ومن مثَّ، وبعد االطمئنان النسىب وجتميع آليات دفاع قادرة،
 ).أو أى مما سبق (ج من الرحمإعادة اخلرو

وقد تكون فاعلية بعض العالجات حىت الفيزيائية منها هلا
، وبالذات عالج غيبوبة)  اخلروج-الدخول(عالقة هبذا الربنامج 

اإلنسولني، والعالج بالتربيد، وحىت عالج تنظيم إيقاع الدماغ
ىف آل هذه). العالج بالصدمات الكهربائية: املسمى خطأ(

األول والثاىن ىف هناية: وقد مارسُتها مجيعا ىف حينها(ات العالج
حيث يتم إحداث دخول أو) اخلمسينيات، والثالث حىت اآلن

)والدة( متهيدا لبعث  توقيف مؤقت فيما يشبه سكينة الرحم،
لألسف ينعتون اآلن معظم ( .جديد، مما ال جمال لتفصيله اآلن

 !!!!!! ).نسانية غري رحيمة، وغري إ"هذه العالجات أهنا 

 بنيTo-and-Froعلى مستوى آخر تتم حرآة الذهاب والعودة 
 أى قطبني متضادين ألسباب متنوعة وبآأليات مناسبة، وذلك 
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الستيعاب أبعاد آل قطب بشكل يسمح باالختيار بينهما، أو
 :إن لزم ذلك) احلرآة التالية(احتوئهما معا 

لشكليتم التبادل بني امثال ىف العالج اجلمعى اجلشتالىت  
 عن طريق األلعاب، والدراما القصرية، والرتآيز علىواألرضية

، وتكون حرآية)أنظر تكملة هذه اليومية غدا(اهلنا واآلن 
الذهاب والعودة مبثابة تعميق معامل القطبني الظاهرى
التناقض، ومن مثَّ السماح مبعايشة آل منهما على حدة، مث

ىل أن تتضح األمورالتبادل بينهما وآأننا نتحرك بينهما إ
لالختيار األآثر واقعية ومسئولية، أو لالستيعاب حبرآية أخرى

 . آما يلى

 Containment)" احمليطة االستقطابية التكاملية"احلرآة 
Polarization Integrative  Movement )  

حىت يتواصل النمو، وبرغم أن اإلنسان من حيث املبدأ قد
ه احليوى ىف هذه الواحديةاحتوى آل مراحل تطوره، وتارخي

، مث جدل منوهPhylogenyالناجتة عن جدل احلياة املتطورة 
فإنه حيوى ىف نفس الوقت داخل هذه الواحدية، Ontogenyالذاتى

.، الىت هى تاريخ طويل من االستقطاب فالوالفآل مراحل تطوره
فإن هذا التاريخ ال ينتهى) ومجاعة(ولكى يتنشط منوه فردا، 

وإمنا يعاد تنشيط آلاإلنسان إنسانا بشكل جاهز، بتتويج 
 الىت تعترب مراحل النمو، وبالذات أثناء أزمات منو الفرد
ومن خاللر، نقلة مكثفة إىل مرحلة تالية ال ختلو عادة من خماط

 بشكل طبيعى، ومن مث يصبحهذا التنشيط تتولد التناقضات
 ومبجردمنو،قبول االستقطاب هو البداية الطبيعية ألى أزمة 

أن يفرض االستقطاب نفسه، تتولد حرآة ىف اجتاه احتواء
، ومن أمهاالنقيضني بكل األساليب املنغرسة ىف التاريخ احليوى

بدايات) ء(التحمل ) ج(التقارب ) ب(التناوب ) ا(
 .لتكامل أو التوليفاا

إن استمرارية احلرآة بني القطبني املنشـَّطني أثناء أزمة
 من خالل هذه اآلليات ،قطىب الثقة والتخوينالنمو، مثال بني 

وبالتاىل يظل التحركتعمل على أال تُثت املسافة بينهما، 
فيما بينهما دفعا للنمو، وتعميقا للعالقة بالواقع،

التقدم املضطرد الحتواء، مبا يسهل وضوتدريبا على حتمل الغم
التناقض بعد االعرتاف به طبيعة تارخيية ومرحلية هلا داللتها
حني ال يؤخذ آل قطب منفصال عن نقيضه مكانيا ونوعيا ومنائيا،

)اجلشتالت( الكيان الكلى   باقى سياق بل يعترب مكمال له ىف
 تارخيى آيان أآرب، سواء آيان الذى حيتوى آال القطبني ىف

أو) األجزاء ىف آلٍّ معا(أو آيان تكاملى ) املاضى حاضرا اآلن(
أو آيان نابض له) احلرآة الوالفية القادمة(آيان واعد 

 ).اإليقاع احليوى(طوريه املتكاملني

 (Biorhythmic  Movement)" اإليقاعية احليوى " احلرآة

آل هذه احلرآات السابقة ال حتدث بشكل مستقر على نفس
 حتتد) وغريها(لوترية وال بنفس احلدة، وإمنا هى ا
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باستمرار،  unfoldingوبسط  filling وهتدأ ىف نوبات امتالء 
وهو ما أشرنا إليه آثريا، وسنشري إليه اآثر ما دمنا نقدم
الطب النفسى والرتآيب البشرى من منظور تطورى، وحتديدا

 الشخصية2008-1-6يومية "أشرنا إىل هذا اإليقاع ىف 
الىت   املعامل  ، وقد حددنا آنذاك"الفرحانقباضية وأخواهتا

، من حبث سوية   صحية   نبضة   تعترب حىت  ،  النمو   نبضة   هبا   تتميز 
 تيعاباالس أى   واالندفاع   التمدد  ( النبضة ِشقـّى    تناوب

 طور   لكل   يسمح   منتظما   تناوبا ليكمل بعضهما البعض ) والبسط 
، ويصل األمر أن ختتل وظيفة أى طور، بل وظيفته يؤدى    أن 

وتنعدم إن مل يؤد الطور اآلخر وظيفته، متاما مثلما يستحيل
 إذا مل يكنSystoleدفع الدم من القلب ىف طور االنقباض 

Diastoleامتآل أثناء طور الرتاخى لالمتالء األذين فالبطني قد 
وتتم نبضة اإليقاع احليوى على آل املستويات بكفاءة، 

 .تتناسب مع التالؤم والتكامل بني الطورين

هذه احلرآة ال تشري إىل أن ما بدا تناقضا هو ليس آذلك
فحسب، بل إهنا تؤآد لزوم التناقض الظاهرى لتحقيق الوظيفة

 .بيعىاملتكاملة بشكل ط

 Integrative Synthetic" اجلدلية التكاملية " احلرآة
Movement 

 دوما هى غاية آل هذه احلرآة ونتائجها املتجددة 
– وال حتقق بشكل حاسم أبدا – وهى هتدف إىل  احلرآات السابقة،

حتريك التناقضات ىف اجتاه بعضها البعض حبيث يتخلق منهما
قية تصل إىل ما يسمىاجلديد الذى يعلن نقلة نوعية حقي

)جشتات( وهى ليست جمرد جتميع أجزاء ىف آل إعادة الوالدة،"
هى تفاعل جدىل بعديشملها مثلما حيدث ىف التكامل، وإمنا 

،تراآم نشط إعدادا لتخليق خمتلف اختالفا حامسا عن ذى قبل
علما بأنه حيتوى آل ما هو قبل ذلك حبيث يكون عرضة للتحلل

هذه احلرآةنكوص أو التدهور أو اجلنون، إليه ىف حاالت ال
 برغم أا تبدو استيعابا غائيا لكل حرآية الوالفية

 وهذا ماالنمو، إال أا عملية متكررة متصاعدة بامسرتار،
حني) مراحل النمو(سوف نتاوله ىف قراءتنا لعصور اإلنسان 

 .نقرأ إريك إريكسون من جديد ىف هذه اليومية

 : جتربة تطبيقية

 ميكن منهجيا تتبع حرآية النمو هذه أو حرآاته علىال
مدى منو الطفل بشكل يسمح بدراستها وإثباهتا الواحدة بعد
األخرى، أو الواحدة جنب األخرى، وإمنا حنن نشاهد مالمح آل

 أثناء استعادة النمو ىف حرآية اإلبداع، وأيضا ىف منها
 .معىالعالج من منظور منائى، وبالذات ىف العالج اجل

 جزئية حمدودة مثثل أساسا احلرآة الثانية سوف نعرض غدا
 Containment)" احمليطة  االستقطابية التكاملية"

Polarization Integrative  Movement) املرتبطة مبأزق
 الثقة ىف مقابل املرحلة األوىل للنمو البشرى ، مرحلة 
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، وذلك من خالل عرض  Trust Versus Mistrust التخوين
 على )أطباء(ام هبا مثانية مرضى وثالثة معاجلني لعبة مرآبة ق

 .مستوى العيادة اخلارجية مستشفى قصر العيىن آلية الطب

 وسوف نعرض رأس اللعبة اليوم استعدادا لتقدميها غدا

أن يلعبها بنفسها حىت الغد،) الزائر(وميكن للقارئ 
متخيال شخصا بذاته، أو مع أحد املعارف أو األصدقاء، وحده،

 التبادل، حىت نلتقى غدا مع اموعةأوب

فقط البد من االلتزام باستعمال نفس األلفاظ، وبالذات
وميكن الرجوع إىل(بالتبادل مع آل لعبة " أنت" "أنا"ضمائر

 ) ابقة لأللعابقواعد اللعب النفسى ىف أى يومية س

 )التفاصيل غدا(اللعبة 

أآمل ...... ( أنا بثق فيك حىت لو انت) فالن( يا  )1(
 ) أى آالم

أآمل ........ ( أنا بثق فيك حىت لو أنا) فالن(يا ) 2(
 ) أى آالم

.....أنا ما باثقشى فيك عشان أنا ) فالن(يا ) 3(
 )أآمل أى آالم(
أآمل.... ( عشان أنا أنا ما باثقشى فيك) فالن(يا ) 4(

 )أى آالم

 وهكذا

آما سوف نالحظ حاولنا ىف هذه اللعبة املرآبة أن: مالحظة
املسئوليةحتريكا لكل من " أنت"و" أنا"نضيف ضمائر 

"Putting the Blame لوم اآلخر" ىف مقابل احتمال  الذاتية
 ، والتخوين"الثقة"على آل من حمورى 

 أنظر غدا

القليل: الشَُّوّية: شوية آلمة عربية فصحى، ىف الوسيط -
 .من الكثري

ن أصداء السرية ورد ما يقابل هذا الوصف ىف صدى م-
 : الذاتية على الوجه التاىل

إرادتى   رغم   بالشيخوخة   الشعور  يطاردىن  : جدا   صغري   فيلسوف 
 وهيمنة   النهاية   دنو أتناسى    آيف أدرى    ال ،  دعوة   بغري 
. والغبطة   األمان ىف    أمضيته الذى    الطويل   للعمر   حتية ،  الوداع 
 يؤذن   اآلن .  واملعرفة   والنمو   احلنان   حبر ىف    احلياة   تعةمل   حتية 
. اجملهول إىل    واذهب   اجلميلة   دنياك   ودع   بالرحيل األبدى    الصوت 
إىل   اإلنتقال   ترهات   عنك   دع .  الفناء   إال قلىب    يا   اجملهول   وما 
 املعقول   أما ،  وجودها   تربر   حكمة وأى    وملاذا   آيف أخرى،    حياة 
 تلقيت الىت    احلياة   أيتها   الوداع قلىب،    له   حيزن   ما   فهو   حقا 
 من . (معىن أى    من   خاليا   تارخيا   خملفة   انقضت   مث معىن،    آل   منها 
  ). التاسع   شهره   اية ىف    جنني   خواطر 
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 بريوت– دار العودة  –" حرآية اإلبداع: " خالدة سعيد 
-1979. 

Anthony Storr: " The Dyanmics of Creation" -
Published by Penguin Group 1972. 

 برغم رفضى الشديد ألية حماولة ىف اجتاه ما يسمى- 
التفسري العلمى للقرآن الكرمي أو ألى نص مقدس، ومع حرصى
وحذرى وحتذيرى من أى استشهاد حيمل أية شبهة ىف هذا التجاه،

 بأن النفس الىت سواها إىل أنىن أجد نفسى مضطرا إىل التذآرة
انه وتعاىل وأهلمها فجورها وتقواها، آل ما علينااهللا سبح

 جتاهها هو أن نتعهد هذين القطبني ليدخال ىف الكل النامى
 هذا ليس تفسريا وال دعما للفرض الذى .آدحا إليه تعاىل

 تعجبت وفرحت حني  فقط هو إبالغ ما وصلىن حني تقدمت به،
 أن معظم ماّمناها ال أآثر وال أقل، ىف حني=  أن زآاها  عرفت

.وقع حتت نظرى من تفاسري جعل زآاها ترجيحا ألحد القطبني
آسف، هذا ليس دليال على شىء، لكنه استلهام واحرتام ملا

 .وصلىن، أحسست أنه ليس من حقى أن أآتمه
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  )2(אא−136

 لعبة من العالج اجلمعى
 : املقتطف من جلسة عالجية حديثة

أثناء العالج اجلمعى ميكن أن" حرآية النمو"إن معاينة 
ط هبذاتكون السبيل إىل التحقق من بعض الفروض الىت حتي

ننصح بقراءة يومية(املوضوع اهلام، والىت عرضنا بعضها أمس 
أمس آاملة، مع أنه ميكن االستغناء عنها ملن يرغب ىف مباشرة

 )عملية حلرآية العالج اجلمعى قبل أن يستغرق ىف التظري

إن تنشيط عملية النمو الستعادة حيوية بعض آلياهتا قد
 :رحلتنييسمح لنا باختبار هذه الفروض على م

 أثناء التفاعل ُوبَعْيده، : األوىل 

.. على املدى الطويل بالتتبع النوعى والعميق: والثانية

يتم تنشيط حرآية النمو ىف العالج اجلمعى بالرتآيز على
 : آليات بذاهتا لعل أمهها ىف مقامنا اآلن هى

 " اهلنا واآلن"االلتزام مبا هو · 

 صة تبادل األدوار وخا) امليىن دراما(السيكودراما  ·

 األلعاب النفسية  ·

قصر العيىن: حتديدا ما منارسه ىف مصر(ىف العالج اجلمعى 
 )واملقطم وتوابعهما

 تربز شكوى معينة، 

 أو يتم التعبري عن شعوٍر ما، 

 )إعالن العجز ليس دليال عليه(ا، أو ُيعلن عجٌز م 

 . أو يلوح قرار أو ضده، بشأن ما 
يعايشأى مما ذآرنا أن ) أو صاحبة(فنطرح على صاحب  

 ،)هنا واآلن( معنا قراره

 ،)هنا واآلن(بعد ذلك مباشرة ) إذا لزم األمر( جيرب نقيضه وأن 
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 أيهما أقرب– وترى اموعة لتأآيد املصداقية –مث يرى  
 .إليه دون أن حيسم األمر

 ويتم بعد الرؤية ما تيسر من توجه، أو بصرية، أو غري-
 . ذلك حسب احلالة، واملرحلة، والسياق

بتمثيل دور أحد اجلانبني موجهاوقد يقوم املشارك   ·
  آالمه لنقيضه ختيال

  بتمثيل اجلانب اآلخر ختيال أيضامث يقوم 

املعاجل أو زميل من(وقد يشارآه آخر ىف التمثيل  ·
 .  عادة ُتَتبادل األدوارمث) املرضى

مث(، بأن يلـقَّّن بلعبة نفسية ذات وجهنيوقد يقوم   ·
 مجلة مبدئية ناقصة، يكملها هو مبا شاء،) يكرِّر

ومن خالل ذلك قد يتبني أبعاد التناقض خصوصا إذا آانت ·
 . اللعبة مصاغة مبا يسمح بفحص ذلك

تاملثال الذى سوف نقدمه اليوم هو من جلسة من جلسا
 عرض  وقد أتاح لنا العالج اجلمعى الذى جيرى ىف قصر العيىن،

والنمو(جانب حمدود من إشكالية أساسية ىف الوجود البشرى 
، وهو يذآرناالثقة ىف مقابل التخوينوهو موضوع ) البشرى

 برغم شهرته اهلائلة ىف رسم–بالعظيم إريك إريكسون الذى 
 العناية ىف رؤيته ه من إال أنه مل يأخذ حق-مراحل منو الطفل

وهذا ما(اجلدلية، وتطوير مسارات أزمات النمو حىت املوت 
 ) سوف نعود إليه ىف يومية قريبة

 أول مراحل النمو، وأدومها

ل أزمة بأوتبدأ مراحل النمو عند إريك أريكسون
 Trust  الثقة ىف مقابل التخوين:وهى ما أمساها) مرحلة(

versus Mistrustوحنن ننطلق من ذلك إىل املقتطف من جلسة ، 
 . العالج مجعى 

املعروض هو جزء حمدود جدا من إحدى جلسات جمموعة عالجية
بدأت منذ ستة أشهر وستنتهى بعد ستة أشهر أخرى، واموعة

...أى تشخيص، أى سن، أى تعليم (انسني حتتوى مرضى غري متج
  آما ذآرنا سابقا، –) إخل

املشارآون آانوا مثانية مرضى وثالثة أطباء من بينهم
مىن، رجاء ، حممد  :املعاجل األساسى املدرب، وأفراد اموعة هم

 ، عبد العظيم ، أقبال ، فاتن ، حسني ، شوقية 

الوقت، وهذانستثىن منهم حممد ألنه يشارك صامتا طول 
 ).مسموح به، وقد نعود إليه

 :املقتطف

أثارت رجاء موضوع الثقة بشكل مباشر، فالتقطت املوضوع
 حييى. مها وحتاورنا حىت قال د. د
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 طيب يا رجاء هى مها رجعتنا اىل النقطه اللى :حييى/د
 آان املفروض نكمل معاآى فيها ألهنا مهمة، هى قالت إيه

ثقة ومافيش ثقةهل من املمكن إن يبقى فيه : بالظبط، قالت
 مها ،يا ثقة يا مش ثقة، وبعدين انىت قلىت أل ىف نفس الوقت

الظاهر عندها احتمال تاىن أن ممكن، وىف نفس الشخص، وىف نفس
ضه مع رأىوانا برالوقت يبقى فيه ده، وده، وده طبيعى 

 ":جنرب" بس اآلراء هنا ال قيمة هلا، فيالال  مها شويه،

 :التعليق

، حيتاج إيضاحا،"اآلراء ال قيمة هلا"نالحظ هنا أن تعبري 
ذلك أن املقصود به هو أن اآلراء ليست هى األساس، بل احلضور،
واآتساب اخلربة، وهذا يؤآد أن هذا العالج ال يتم من خالل

 ع،املناقشة واإلقنا

، وهو ما يتفق متاما مع"ّجنرب"آذلك يالحظ استعمال آلمة  
هنا" حتت الفحص آنيةآلية حتويل األحداث واألحاديث إىل خربات 

 .ىف هذا العالج" واآلن

 جنرب ازاى : رجاء

  يْا بلعبة يا بتمثلية يا مواجهة أى حاجة: حييى/ د

 بس دا صعب : رجاء

 ما انىت عارفه إن احنا بنحب الصعب،: حييى/ د

أنا آنت عايزأجتنب اللعب عشان مانستسهلشى، بس باين 
 إهنا مناسبة، فاذا آنتم عايزين أهال وسهال،

وانا....  انا ما بثقش فيكى علشان  :يعىن مثال حانقول
زى ما انت عارفه يا... ويطلع أى آالم ...، بثق فيك حىت لو

 رجاء

 :التعليق

ليس معىن أننا حنب الصعب أننا نتعمده، لكن فكرة
التجريب تشمل عادة ما يتصوره املشارك صعبا، وأحيانا

 .مستحيال، وىف بعض األحيان خارجا عن املألوف

 مها اجلملتني شبه بعض شويه : مها/ د

 حانشوف شبه بعض وال أل،وايه يعىن ملا حاتلعىب: حييى/ د
 ...ورينا شطارتك 

  يا رجاء   يالال:حييى/ د

....... 

بنمثل يا بنىت) د(مها ساعدها يا حامد ) د(ساعديها يا 
  نتفق عليها بنقول أى آالم بنقول أى آالم بعد اجلملة اللى

 نبتدى مبىن وخالص : رجاء
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على الصعوبة، حنرتم ذلك) أو مشارك(ىف حالة اعرتاض مريض 
غالبا، ونعرض على آخر أن يبدأ، وقد نؤجل دور األول أآثر

 )فأآثر، حىت يأتنس مبن قبله، مث يلعب 

  يعىن خالص ما مفيش مشكله  ماشى بس انا حابتدى: مىن

 ومقاومة متوسطة بعد مناقشات وتصحيح......(
 )....إخل..

علشان ميكن ماانا ما بثقش فيكى "يا دآتورة مها : مىن
 "جربتكيش

لو ادتيىن أىانا باثق فيكى حىت "يا دآتورة مها : مىن
 " عالج

.............. 

.............. 

أو حىت" أنت"أو " أنا" هو ياريت نستعمل آلمه :حييى/ د
 االتنني آل مرة، آل مّرة

 مش فامهة : مىن

 هنا آيف أنه من املمكن إضافة وحتوير اللعبة ىفنالحظ
مع أنه قد يتم التحوير ىف أى مرحلة، لكن(البداية،

، وذلك حسب اقرتاح أى مريض)يستحامد أن يقتصر على البداية
  مشارك  أو طبيب معاجل

 رمبا أمال ىف أن"أنت"و " أنا"وقد أضاف املعاجل هنا ضمريْى 
ن نكتشف مدى املسئولية عنتتحدد العالقة باملواجهة، وأ

 على"وضع اللوم"الثقة وعدم الثقة، أو نكتشف ىف املقبل 
اآلخر، وآان ذلك مفيدا آما سنرى إذ أنه أسهم ىف إغالق باب
التربيرات بعوامل خارجية عن أنا، أو أنت، أو آليهما،

هنا"ىف "  أنت�أنا "خاصة خارج العالقة اآلنية باآلخر 
ن هذه اإلضافة قد ضاعفت اللعبة فأصبح، مع مالحظة أ"واآلن

لزاما على الالعب أن يلعب أربع مرات بدال من اثنتني آما
سنرى، لكنها حددت املسئولية وّوثقت العالقة بشكل ما، آما

 سنرى الحقا

 :وهكذا أصبحت اللعبة آما يلى

 ...... أنا بثق فيك حىت لو انت) فالن ة( يا  )1(
 ) أآمل أى آالم(

أآمل ...... ( أنا بثق فيك حىت لو أنا) فالن ة(يا ) 2(
 ) أى آالم

أنا ما باثقشى فيك عشان أنا) فالن ة(يا ) 3(
 )أآمل أى آالم.....(

أنا ما باثقشى فيك عشان انت) فالن ة( يا  )4(
 )أآمل أى آالم....(

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1039



 14I01I2008א – אא

دون) ماعدا حممد(سوف نعرض فيما يلى استجابة املشارآني 
ب، وهى قليلةعرض املناقشات الىت دارت قبل وبعد آل الع

عادة، وأحيانا ُيْنهى عنها أصًال حىت يتم االستيعاب دون وصاية
 .لفظية الحقة

 ما علشان أنا يا دآتورة مها انا ما بثقش فيكى :مىن
 جربتيكيش

 علشان أنا يا دآتورة مها انا ما بثقش فيكى :مىن
 باحاسب

 أدتيىنحىت لو انتانا باثق فيكى "  يا دآتورة مها :مىن
 الج ،أى ع
 حىت لو انا يا دآتورة مها، أنا باثق فيكى :مىن

  دآتورة شايفاآى
 :التعليق

مريض أو(ميكن أن جترى اللعبة مع واحد فقط من اجملموعة  
، وىف هذه احلالة يكون املخاطب هو الذى عليه الدور ىف)معاجل

اللعب بعد الالعب، وميكن أن جترى على آل أفراد اجملموعة،
 ينتقى الالعب من الذى يلعب بعده، واالختياروميكن على من

 .بني هذه البدائل يعتمد على الوقت واهلدف والتلقائية

الدآتورة مها: ىف هذه احلالة اآتفت مىن باللعب مع اثنني 
 وشوقية، ىف حني اآتفى الباقون باللعب مع واحد فقط،

من الذى ختتار: ؟، ليعىن"تدى الكورة ملني"نستعمل تعبري  
 عب بعدك؟ليل

 :وها هى مىن تكمل 

  أسأتى إليا حىت لو أنىتيا شوقية أنا بثق فيكى : مىن

  غلط فيكى حىت لو أنا يا شوقية أنا باثق فيكى :مىن

 شيفاك عمالةعشان أنا يا شوقية أنا مبثقش فيكى :مىن
 بتضحكى عمال على بطال 

  ما بتثقيش فيهعشان انت يا شوقية أنا ابثقش فيكى :مىن

 نالحظ هنا ما يلى،: يقالتعل

 :بصفة عامة: أوال 

أن نفس الشخص الذى نثق فيه هو هو الذى ميكن أال نثق .1
 فيه

أن صياغة اللعبة آانت تدعم الثقة ىف حني أا آانت .2
 )أو التخوين(تربر الالثقة 

أن اللعبة اختلفت مع الطبيبة عنها مع الزميلة .3
 .املريضة

 : حتديدًامث التعليق على استجابة مىن
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  لنفسها أن   مىن أن جترب الطبيبة قبل أن تسمحاشرتطت
قبل أن تأخذ بالنصيحة" حتاسب"وهى ) ماجربتكيش(تثق فيها، 
، وآانت هذه وتلك هى أسباب)عشان أنا باحاسب(حىت من طبيبة
 عدم الثقة،

حىت لو"لكن ذلك مل مينع مىن من أن تثق ىف نفس الدآتورة  
مبا يشمل احتمال) (عالجحىت لو أنت أديتنيى " (أعطتها عالجا

 ،)أا سوف تأخذ العالج برغم عدم الثقة املبدئى

عدم ثقة مىن ىف الطب رمبا يرجع إىل أن حالتها آانت من 
 ورمبا أا آلما انتكست اهتزت- الدورية–احلاالت الراجعة 

 ثقتها بالتطبيب السابق،

رصةومع ذلك فهى ال متلك إال أن تثق ىف الطب رمبا أمًال ىف ف 
 .جديدة

نالحظ ىف آل ذلك أن عدم الثقة، مل مينع الثقة، وأنه مل
حيدث تناقض حاد وصل إىل درجة الوعى فالشلل أو الرفض، رمبا

ورمبا ألن الطرفني املتناقضني دخال معا ىف سياق" لعبة"ألا 
شبكية العالج اجلماعى الذى جيعل العالقات متعددة، فيخفف من

 .ها الثقة العمياءخماطر ما ميكن أن يسم

أما لعب مىن مع زميلتها املريضة شوقية، فقد أظهر أسباب
 عدم الثقة بشكل أآثر منطقا، 

فلم متنع احتمال إساءة شوقية ملىن، أو غلط مىن ىف شوقية،
 مل متنع حضور الدرجة املطلوبة من الثقة،

أما عدم الثقة فكان أيضا له معقوليته، فإن ضحك 
وهى ظاهرة ملحوظة عليها فعال سبق(ًال شوقية عمال على بط

يوحى) أن عقب املعاجل عليها واشتغلت فيها اجملموعة آثريا
بنوع من الطفولة الىت يصعب االعتماد عليها، أما عدم الثقة

أو خربهتا ىف اجملموعة ىف جلسات سابقة، أو(نتيجة حدس مىن 
فإن آل ذلك جائز، وهو يضيف فكرة جديدة) نتييجة لإلسقاط

إن وثقت ىفَّ أثق(صفقة الثقة املتبادلًة "ميكن أن نسميها 
   )فيك، وبالعكس

  تدى الكورة ملني بقى ياست مىن :حييى/ د 

  أدى الكورة ألقبال :مىن

 أقبال

أيضا بعد تردد وأخطاء مبدئية مقبولة، وتصحيح أقل من(
 )البداية، فاألمور بدت أسهل

  نىت زعلتيىنلو أ يافاتن أنا بثق فيكى حىت :أقبال

......لو حىت انا  يافاتن أنا بثق فيكى حىت :أقبال
 ) صمت مل ُيَحّل(

  على طولإنىت قعدة ساآته أنا مابثقش فيكى عشان :أقبال
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  عشان أنا مبثقش ىف اجلروب مبثقش فيكى :أقبال

 متشكر يا أقبال يابنىت ترمها الكورة ملني:حييى/ د 
 آفاية واحد 

  أديها حلضرتك :أقبال

رتى حا يلعب زى ما أنىت عايزة بس أنا هو حض:حييى/ د 
بالعب ىف األخر، فلما حيجى علّى الدور حارمها الكورة حلد،
بس زى ما أنىت عايزة، الكرة معاى وأنا حستأذنك إن أنا

   العب ىف األخر

 :مالحظة منهجية

الطبيب املدرب يلعب ىف اآلخر حىت ال تكون استجابته آأا
 توحى لآلخرين أن حيذوا حذوه،االستجابة النموذجية مما قد

فله حق االعتذار عن اللعب) املتدرب(أما الطبيب األصغر 
يولع النور(أصال، حىت مير الوقت الذى يسمح له أن يطمئن 

 .آما ذآرنا ىف يوميات سابقة) االخضر

 :التعقيب على استجابة أقبال

 ظهر أن أقبال ميكن أن تثق بغض النظر عن تصرف اآلخر،

ومتها ىف أن تتحمل مسئولية املغامرة بالثقةبرغم مقا
 على حساهبا وضد أى احتمال يربر عدم الثقة،

وقد يرجح هذا التفسري ما جاء ىف بقية اللعبة حيث بدا 
أنه من السهل أن تربر عدم ثقتها بفاتن بصمتها وعدم

، فالثقة حتتاج قدرا من أن تتعرف)عموما(مشارآتها اجملموعة 
  والكالم واملشارآة مها من ضمن وسائل ذلك،على من تثق فيه،

مث إن أقبال تؤآد ىف النهاية، بدرجة جيدة من البصرية
مابثقش ىف(أا مسئولة إذ تعلن عدم الثقة باجملموعة آكل 

 )اجلروب

  أجل املعاجل دور هو ألقى الكرة لفاتن

 فاتن

  انت قولت مجلة تزعلىن يا دآتور حييى أنا بثق فيك حىت لو :فاتن

أنا شوفت منكيادآتور حييى أنا بثق فيك حىت لو  : فاتن
 موقف لو شوفته من حد تاىن بضايق 

 أنا مبثقش فيك علشان أنت دآتور يادآتور حييى :فاتن

أنا شوفتك ىف يا دآتور حييى أنا مبثقش فيك عشان  :فاتن
  ....العألج بتساعد بطريقة مش عارفه

 :التعليق

  عالية من االعتمادية على الظاهر من موقف فاتن درجة
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الطبيب األقدم املسئول، سواء ظهر ذلك ىف حتملها أن
 ، أو ىف اختالفه عن غريه ىف طريقة اقتحامه ىف العالج،"يزعلها"

يصنَّف املعاجلون من حيث درجة مبادءاهتم، وتداخالهتم،
 واقتحاماهتم، وتلقائيتهم،

املعاجل املدرب هنا معروف أنه يتبىن املوقف الثقاىف ىف بلده
، خاصة ىف بداياتوالدا حاضرًا بثقلًهى يؤآد دور الطبيب الذ

مراحل العالج، فهو يسمح باالعتمادية اإلجيابية النابعة من
 موقفه الشخصى، باإلضافة إىل املوقف الثقاىف الذى يتبناه،

رمبا(والذى هو أيضا أقرب للواقع الثقاىف ىف مصر 
 ومن هنا مسحت له فاتن مبا ال تسمح به لطبيب آخر)والشرق

 ،)أصغر أو أآثر التزاما بالدور الطىب املهىن التقليدى(

هو الذى رجح ىف استجابة" دآتورا فقط"ورمبا آون الطبيب 
 أدعى لعدم الثقة إذا اقتصر- آونه طبيبا –فاتن أن ذلك 

ما باثقشى فيك عشان انت(وره على الدور املهىن القح د
، وىف نفس الوقت أعلنت عدم ثقتها ىف املعاجل األآرب)دآتور

 .الستغراهبا طريقته غري املألوفة

   مث ألقت فاتن الكرة حلمدى

 محدى

 لو إنت زعلتىن منك يا دآتور حامد أنا بثق فيك حىت :محدى

لو أنا عملت حاجه حىت  يا دآتور حامد أنا بثق فيك:محدى
 تزعلك

علشان إنت دآتور يادآتور حامد أنا مابثقش فيك :محدى
 ...آويس 

علشان أنا جيت يادآتور حامد أنا مابثقش فيك :محدى
 متأخر

 :التعليق

 استجابة محدى أآثر صعوبة ىف التأويل ىف اجلزءالثاىن،

،. .."الثقة حىت لو"اجلزء األول أفاد املتوقع بسطحية سريعة 
وعدم) إنت عملت حاجة تزعلىن(فقد بدا التسامح جتاه خطأ اآلخر 

 ،)لو أنا عملت حاجة تزعلك(التوقف عند اخلطأ الشخصى 

أما اجلزء الثاىن فال يكفى فيه ما قلناه ىف حالة فاتن، 
–ال يكفى أن نشري إىل تشككه ىف دور الطبيب التقليدى، هلذا 

يب املدرب املسئول أن طلب منه الطب–ونادرا ما حيدث ذلك 
 ، وحني تأآد أن ما قاله)وهذا نادرا وغري جائز عادة(يعيد 

 .ليس بالصدفة وافق بسرعة ومل يناقش

 طب عيد اللى قلته آده، مابثقش فيك علشان:حييى.د
 أنا مأخذتش باىل منها ... إنت،
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 يادآتور حامد أنا مابثقش فيك علشان إنت دآتور:محدى
 آويس

كورة معاك تقدر تولع ماشى ، ياّال ياحامد ال:حييى.د
 ، النور األمحر 

 حامد. د

إنت رحيت ياعبد العظيم أنا مابثقش فيك علشان :حامد. د
  ىف الشغل شوية

أنا أنا مابثقش فيك علشان   يا عبد العظيم:حامد. د
   حدصعب أثق ىف

أنت عملت ياعبد العظيم أنا بثق فيك حىت لو :حامد. د
 حاجه تزعلىن

أنا شايف ياعبد العظيم أنا بثق فيك حىت لو :حامد. د
 .حاجه خمتلفة عن اللى الدآتور حييى شايفه

 :التعليق

هنا يبدو أن الدآتور حامد يبىن ثقته ىف عبد العظيم على
زامه ىف عمله، وهذاالتزامه باالتفاق العالجى، ومن ذلك الت

موقف مهم ىف هذا العالج بالذات للتأآيد على قيمة العمل ىف
، فقد"أنا"حامد ضمري . حرآية النمو، أما حني استعمل د

احتدت بصريته وانتبه إىل صعوبة عادية رائعة، مثل هذه
تزايد"بقدر ما تدل على " نقص قدرات"الصعوبة ال تدل على 

ب أال حيّمل املريض آل العبء الناتج الىت تسمح للطبي"البصرية
 ،)عشان أنا صعب أثق ىف حد(عن عدم ثقته فيه 

هذه الصعوبة تشحذ مسرية النمو اإلنساىن واملهىن للطبيب 
طاملا هو يشتغل فيها ويستفيد منها من خالل هذا العالج

 وغريه،

حامد ىف اجلزء الثاىن تبني أن الثقة ىف عبد. استجابة د
لة ملا يغرى به عبد العظيم من التزام طفلىالعظيم هى مكم

وهذا أمر عايشته اجملموعة بقيادة املدرب) أو تالميذى( 
)ميكانزمات(بعيدًا عن هذا املقطع تناولت اجملموعة آليات 

عبد العظيم مكررا ىف جلسات سابقة، وربطت بني هذا األدب
الزائد الذى خرج به من النوبة الذهانية، والذى هو هو

 األرجح أنه آان سببا ىف انفجاره ىف تلك النوبة، وقدآان
حرصت اجملموعة طول الوقت أن ختفف من التزام عبد العظيم بكل

 .املفرط هكذا" التهذيب"هذا 

حامد جبانب آخر يظهر عادة أثناء. انتهت لعبة د
التدريب، وهو أن املتدرب يعمل حساب املدرب ويرتدد ىف االختالف

 ساب املريض،معه أحيانا على ح

وهنا مسحت اللعبة للدآتور حامد أن يثق ىف عبد العظيم
بغض النظر عن اهلجوم املالحق للمدرب على عبد العظيم
ليتنازل عن فرط أدبه املهذب، الذى أدى إىل ما أدى إليه،

 .وعن اهتامه له بأنه أدب طفلّى خائف
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  :عبد العظيم

إنىت عملىتلو  يا شوقية أنا بثق فيكى حىت :عبد العظيم
  ه تضرىنأى حاج

أنا عملت يا شوقية أنا بثق فيكى حىت لو :عبد العظيم
   حاجه تسيئك

إنىت يا شوقية أنا ما بثقشى فيك علشان :عبد العظيم
 مابتكمليش دروسك

أنا يا شوقية أنا مابثقش فيكى علشانا :عبد العظيم 
  خمتلف عنك ىف حاجات

 التعليق

 موقف عبدحامد طبيعة. تبني منذ قليل ىف مناقشة لعبة د
العظيم املفرط ىف األدب، وهذا تبدو االستجابات الثالثة األوىل

الذى يراعى مصلحة" التالميذى املهذب"بشكل يؤآد هذا املوقف 
 .الغري جدا، ويتحمل أذاهم، ويطمع ىف مساحهم

أما االستجابة الرابعة فكانت مفاجأة ألن عبد العظيم
 وهو،" الثقةاحلق ىف عدم"انتبه إىل أمر طبيعى يفسر 

 ،االختالفات الفردية

جمرد أنىن أختلف معك، جمرد أننا لسنا نسخة بالكربون، 
فالبد أن تتخلق فيما بيننا درجة من عدم الثقة، وهذا يؤآد
ما ذهبنا إليه أمس واليوم بأن عدم الثقة، وحىت التخوين،

 .هو جزء ال يتجزأ من الطبيعة البشرية

 عبد العظيم برغم مقاومته،وهذا ىف حد ذاته يدل على أن
يعلن أنه يتم تنشيط حرآية النمو الىت نأمل أن تكون بديال

،"فائقة التهذيب"مناسبا عن فرط استعماله للميكانزمات 
 .أنفجّر ذهانا"الىت آبتته حىت 

 شوقية

أنا مابثقش ىف يا رجاء أنا مابثقش فيكى علشان :شوقية
 حد خالص

إنىت مابتثقيشكى علشان  يا رجاء أنا مابثقش في:شوقية
  ىف حد

إنىت مارديتيش يا رجاء أنا بثق فيكى حىت لو :شوقية
  ،عليا

  انا زعلتك لو يا رجاء أنا بثق فيكى حىت :شوقية

 التعليق

ُتذآرنا استجابة شوقية األوىل باستجابة أقبال من ناحية
حامد من. ، واستجابة د)ما بثقش عشان ما بثق ىف اجلروب(

 ).عشان صعب أثق ىف حد (ناحية أخرى
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فهى) عشان أنت ما بتثقش ّىف"أما استجابتها الثانية 
"مىن"عند " صفقة الثقة املتبادلة"تذآرنا أيضا مبا أمسيناه 

 ).أنا ما بايثقش فيك عشان أنت ما بيثقش ّىف(

، فبدت أقوى وهى تتجاوز"حىت لو"أما الثقة اإلجيابية 
، آما)حىت لو أنىن مارديتش علّى(الصفقة التبادلية من جهة 

حىت لو(من جهة أخرى " العشم"أا أظهرت درجة مناسبة من 
 ).أنا زّعلتك

 رجاء

 ،حىت لو إنىت زعلتيىن يا دآتورة مها أنا بثق فيكى :رجاء

حىت لو أنا ماجيتش يا دآتورة مها أنا بثق فيكى :رجاء
 ،اجلروب

علشان أنا يا دآتورة مها أنا مابثقش فيكى :رجاء
 مابثقش ىف حد،

علشان إنىت يا دآتورة مها أنا مابثقش فيكى :رجاء
 دآتورة

 التعليق

وليس الثقة آما" (ربط عدم الثقة"عجيب تكرار أمر 
 "!!دآتورًا"حبالة آون املوثوق فيه ) نتوقع

بدأت احلكاية مبىن وتأآدت حبمدى مث ها هى رجاء ىف 
 .االستجابة األخرية تعلنها من جديد

فهى أقرب إىل"  حدمابثقش ىف"أما استجابة رجاء  
حامد، وهى أيضا ىف اجتاه حتريك البصرية وّحتمل. استجابة د
 . وليس جمرد وضتعها ىف اآلخر" عدم الثقة"مسئولية 

فهى مكررة آما" حىت لو أنىت زعلتيىن"أما االستجابة األوىل 
 .الحظنا وتدل على حتمل أفراد اجملموعة لبعضهم البعض

لىت تشري إىل اإلشارة إىلوتتبقى االستجابة الثانية ا
العالقة املتولدة مع اجملموعة، وأا ممتدة حىت لو مل حتضر

 ).حىت لو أنا ماجيتش اجلروب(اجملموعة 

 مها.د

  حختار حضرتك:مها.د

  ماشى :حييى. د

علشان إنت مش يادآتور حييى أنا مابثقش فيك :مها.د
 ، فاضى

أنا خبافعلشان  يادآتور حييى أنا مابثقش فيك  :مها.د
 من الثقة،

حىت لو إنت مش يادآتور حييى أنا باثق فيك :مها.د 
 حتسمح ىل،
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حىت لو أنا مش يادآتور حييى أنا باثق فيك  :مها.د
 عايزه

 التعليق

حامد، وجاء. الدآتورة مها هى املتدربة الثانية مع د
برغم أنه سبق أن آان موضوعا(اختيارها للطبيب املتدرب 

 :ن عالقة املدرب باملتدربليظهر جانبا آخر م) للعب من أخرى؟

فمن ناحية قد ينتهز املتدرب الفرصة ليعرب من خالهلا على 
 :مرحلة عالقته اإلنسانية والتدريبة باملتدرب به فتالحظ هنا

 يبدو أن تولد الثقة بني املتدرب واملدرب حيتاج مساحة-
تتجاوز جمرد التعليم والتدريب والتلقى طول) من الوقت(

 ري أيضا إىل أن الثقة هى غري االعتمادية،الوقت، وهذا يش

مها أيضا عمومية حقها ىف عدم الثقة.  آما تعلن د-
علشان أنا باخاف".(حامد وشوقية ورجاء وأقبال. مثل د"

 )من الثقة

 آما يظهر ىف استجابتها أمهية دور املوثوق به ىف تشجيع-
ىف أن يثق، وهذا جاء ىف) خاصة لو آان أصغر" (الذى يثق"

مها وهى تشري إىل ضرورة عدم انتظار مثل هذا. استجابة د
 )حىت لو أنت مش حاتسمح ىل. (السماح إن آان للثقة أن تتولد

 وأخريا فإن جهدا آخر يبدو أنه البد أن ُيبذل من جانب-
لو أنا مش"حىت (من يريد أن يثق ليتجاوز مقاومته 

 )".أثق) (عايزة

 حييى.د

  ، حىت لو انىت جحشةفيكىيا رجاء انا بثق : حييى. د

  ،حىت لو انا غلطانيا رجاء انا بثق فيكى : حييى. د

يا رجاء انا ما بثقش فيكى علشان انا احب آخد: حييى. د
  ،علشان ما اخترمششاالحتياط 

علشان انىت مايا رجاء انا مابثقش فيكى : حييى. د
  بتثقيش ىف حد

 :التعليق

أن ميارس اللعبة إالأشرنا فيما سبق ملاذا يؤجل املدرب 
ليس من حقه(آخر واحد، وأيضا أنه ليس من حقه أن يعتذر 

 )أن يضئ النور األمحر مثل األصغر

 :مث نالحظ ىف استجابته مايلى

"حىت لو أنىت جحشة" أنه استعمل ألفاظًا غري مألوفة -
وهذا يشري إىل نوع اقتحاماته حىت مبا هو أشد، علما بأن

مل بنفس الطريقة الىت نستعملها ىف ال تستع هذه األلفاظ
 ، أو سبق "قرص األذن"احلياة العادية، فقد تكون من باب 
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استعماهلا ىف سياق متبادل، ومع أن هذا هو ما يعلن
)أن من حق املريض أن يستعمل نفس األلفاظ(دائما ىف اجملموعة 

 .إال أنه نادرا ما يستعمل املريض هذا احلق

 إعالن درجة من مث نالحظ آيف أن الطبيب املدرب يشرتك ىف-
البصرية بأن عدم الثقة ينبع جزئيا من حقه ىف عدم الثقة

 ) االحتياط عشان ما خترمشش ....عشان صاحب (مثل 

 مث إن التحفظ ىف الثقة، بسبب أن اآلخر ال يثق ميكن أن-
ذلك أن" الصفقة التبادلية"يكون له تفسري يتجاوز 

مريض أنالطبيب أحيانا يستعمل هذا األسلوب آدعوة لل
يبذل جهدا من جانبه إذا ما آان جادا ىف أن يكون موضع

 .ثقة

 وبعـد 

 ما ننتبه إليه آل يوم أآثر فأآثر من استحالةبرغم
 نقل الصورة آما جترى حية ىف هذا العالج اجلمعى،

 ما نالحظه من صعوبة إدراك مغزى األلفاظ ىفبرغموأيضا  
ل فصلها عنمقتطف يستغرق دقائق ىف جلسة واحدة يستحي

 اجللسات السابقة،

 مريض إال ىف  صعوبة فهم داللة األلفاظ لكلبرغموأيضا  
 سياق مرضه وأعراضه ومنظوماته وإطاره املرجعى،

 ذلك فإننا نرجو أن يكون ما مت عرضه هنا قدآل برغم 
 :حقق بعض املطلوب الذى ميكن إجيازه فيما يلى

فكالمها موجود" الثقة"أو " ثقة"إن املسألة ليست : أوًال
آما .... (وعد أو تضفر، أو تكامل أو تناوبطول الوقت، ىف 

 ).ذآرنا أمس

 إن احلرآة هى الىت تسمح باستمرار التناقض حىت:ثانيًا
آما ذآرنا" (العكس معًا"تكاد تنفى أن يكون جمرد وجود 

 ) أيضا أمس

ىف" أنا وأنت" إن التحريك حتديدا بضمائر مباشرة :ثالثًا
 بتوليد احتماالت متعددة متهيدا لتجاوز  قد مسح" واآلنهنا"

الذى يواآب عادة موقف التناقض" إما أو"املوقف االستقطاىب، 
 ).نفس الثانية أحيانا(الساآن ىف نفس الوقت 

 إن احلرآة ال تعىن الرتدد، ولكن تعىن فُرصًا لتجديد:رابعًا 
 .االحتماالت وتنوعها

حالة آوهنما متحرآني هو أمر إن احتواء الضدين :خامسًا
 خمتلف متاما عن وصفهما ىف حالة سكون أو عكس بعضهما البعض

 إن الوعى النسىب باحلرآة ال ينتج عنه حضور:سادسًا
النقيضني ىف نفس الثانية آما حيدث ىف تناقض الوجدان

ambivalence،وإمنا هو يعد بتغٍري حمتمٍل ىف اجتاهات خمتلفة . 
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دة وال هى مطلوبة طول إن احلرآة ال تتم بنفس احل:سابعًا
الوقت، وترجيح أحد القطبني مستقال لفرتة ما، أمر هو وارد
جيد، وهو جيرى ىف اجتاه احلرآة املطلوبة، مامل يكن تسكينا

 .هنائيا، أو تلفيقا هروبيا

 عدد من يوميات سابقة سواء فيما عرضنا من أشرنا ىف-
مقتطفات ىف العالج اجلمعى، أو من برنامج سر اللعبة، وميكن
الرجوع إليها ملعرفة القواعد وحماولة التجريب ىف يوميات

يومية(، )2/10يومية (، )15/9يومية (، )14/9يومية (
 .إخل ..)22/10يومية (، )20/10يومية (، )3/10

 وسوف نعود إىل إريكسون بالذات ببعض التفاصيل ىف-
 .نشرات الحقة

عن الثقة (2008-1-13يومية شئت راجع يومية أمس إن  -
 ))1(والتخوين وحرآية النمو 

ئة ، وقدىف املا % 90 إىل 80   النص هنا حرىف بنسبة-
 املختصرة، اضطررنا إىل بعض اإلضافة لبعض العبارات والسطور

وأيضا قمنا حبذف الكثري مما مل يكن له عالقة مباشرة باملقتطف
 نقطا مكان احلذف ما أمكن ذلك، آما ننبه احلاىل، وقد وضعنا

أن اإلذن بالتسجيل وباالقتطاف مأخوذ من آل املرضى املرة تلو
 ..ألمساء مستعارة األخرى، وأن آل ا

 عادة ال يستعمل الطبيب املدرب األلقاب، ونادرا ال-
خياطبونه هو بلقب دآتور رمبا حلكم السن، وأآثر ندرة أن

 .يفعل املرضى ذلك

 هلذا املعاجل ورقة عن االعتمادية، آان من أهم مراجعها-
 Anatomy of Dependencyالثقافة اليابانية وآتاب 

هو أن" يولع النور األمحر"أن ذآرنا أن معىن  أصبح -
 .يستعمل حق االعتذار للطبيب املتدرب
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 ؟−137

 من حنن؟

 عندنا، وعندهم؟) أو نقول(وماذا أعىن حني أقول 

هذا الصباح جاءتىن أم آرمية تكشف على ابنها الىت تقول
إنه مصاب بفرط النشاط احلرآى، هى قالتها باإلجنليزية

hyperactive سنة، ىف مدرسة من الىت هى16، الولد عنده 
 منذ ست سنوات وترك اثىن عشرمبصاريف آثرية، الوالد متوىف

ابنا وبنتا من ثالث زوجات، واملرياث مل حتل مشاآله بعد، واألم
 من عسر-وهى صادقة–تبدو ىف حال ميسورة، لكنها تشكو 

يقيم معها ومع) أآثر من مثانني عام(احلياة جدًا، والدها 
ابنها، وبنتها من زوج سابق وهى مل تتزوج بعد وفاة والد

 . جاءت لتستشريىن بشأنهالصىب الذى

الولد، آان قد مّر على أطباء زمالء أفاضل قبلى، وذلك
بقدر ما حتتاج حالته من جهة، وبقدر قلق األم عليه من جهة
أخرى، وأيضا بقدر قلقها على والدها املسن الذى يعيش

 .معهما وهى ترعاه

السيدة الفاضلة على قدر ليس قليل من اجلمال وتبدو 
.بعشر سنوات على األقل) 46الذى هو(ا احلقيقى أصغر من سنه

ومل) تقريبا(جلس الشاب هادئا، مل يتحرك طوال نصف ساعة 
فرط"يشُك من شئ شخصيا، بل أشار إىل أمه الىت حكت آثار 

آما أمستها، أو عدوانيته وانفجاراته العاصفة، آما" حرآته
 Negativismوصلىن، باإلضافة إىل عالمات دالة على اُخللف

 .والتكاسل الدراسى منذ قدمي 

 أن الطب النفسى ليس فيه سحر-آما أفعل عادة–نبهُتـها 
يربئ الناس بالتمىن، وال هو حل عقد، وال جمرد عقاقري، وأهنا لن
جتد غالبا عندى أآثر مما وجدته عند زمالئى، وأن آثرة
التنقل بني األطباء ال يفيد، بل أنه حيرم الطبيب الواحد

أن يصحح نفسه من خالل التتبع املمتد، وأنا عادةاملتابع 
قبل أن أشري) الروشتة(أآتب مثل هذا الكالم على الوصفة 

 :برأىي اخلاص، اآتب حرفيا

 ". هكذا"ال أوافق على تغيري األطباء " 
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 آل الزمالء السابقني عندهم العلم وفيهم الربآة، 

 واألقرب منهم أفضل، 

 "...أو"يستمر مع أحدهم مشكورًا 

أو أقوهلا، ينتظر املريض أو أهله" أو" "تبمبجرد أن اآ"
 لن يكون ىف-إن وجد–شيئا خمتلفا مىن، فأنبه إىل أن االختالف 

العقاقري األحدث أو األهبظ مثنا، وإمنا ىف تعليمات حامسة وحمددة
نتعاون معًا لتنفيذها بكل الوسائل، ملدة زمنيةوُملزمة، 

نا أن نقيستسمح بتقييم ما نعمل، ولفرتة مناسبة، وعلي
/العمل(نتائجها أوال بأول مبحكات الواقع جدا 

 )اخل.... النوم الطبيعى/العالقات/الناس/االجناز

مث أرفت لألم أهنا، ومن يهمه األمر من األسرة، هم الذين
سيتولون تنفيذ ذلك، أو القدر األآرب من ذلك، وأن األدوية

  هى عامل مساعد ، مهم جدا، لتنفيذ هذه التعليمات،

وآثريا ما حيتاج األمر لكراسة وورقة وقلم نسجل هبا ما
ىف) أو آليهما(اتفقنا عليه وحتضرها معها األسرة أو املريض 

 . االستشارة وآذا وآيت

تتضمن التعليمات أشياء عادية، وأشياء غريبة، وأشياء
جديدة، ومواعيد للنوم، والزام بالقراءة، وباحلرآة

عض العبادات، أو إنقاص بعضوتعليمات أحيان عن زيادة ب
 . النوافل وآذا، وآيت

 وهى تعليمات أآثر منها نصائح،

 وقد ننجح أحيانًا، ونفشل آثريا،

 ونبدأ من جديد، 

 وهكذا

 .اللهم إال إذا عاد التنقل بني األطباء وال حول وال قوة إال باهللا

 أنِزل ِرْجلك يا ولد؟

 باإلضافة إىل–من بني ما اقرتحته على هذه السيدة الفاضلة 
تعاطى أدوية زميلى السابق الذى مل أجد عندى ما هو أحسن

 أن تستشري بعض املراآز الىت تقوم بالتخطيط–منها مرحليا 
السلوآى العام، مث التأهيل ملن هو ىف هذه السن، وآذا وآيت،
فأخربتىن أهنا استشارت أحد هذه املراآز، وأن صاحب املرآز أو

، وأن هذا اخلبرييستعني خببري أمريكى جدًا رئيسه، املسئول عنه،
أشار عليها وعلى هذا االبن النشط الذى آان جيلس أمامى

أشار!) بال نشاط أو فرط نشاط(مسرتخيا دون حراك حىت األن، 
عليه، وعليها، اخلبري األمريكى جدا أن ترتآه وشأنه، وأال متنع

، وإيذاءعنه شيئًا، وأنه حني يكرب ويعرف أن إيذاءه لنفسه
مازال(جده، مل يعودا عليه بأى طائل سوف يكف عما يفعله 

 ،!)الولد يتابعنا دون حراك، وآأنه يشاهد مسلسًال
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قلت هلا معقبًا على توصيات اخلبري وأنا أخفى ابتسامة 
، وملاذا مل تقبلى النصيحة"عليه نور"تكاد تقفز إىل وجهى، 

على فكرة السيدة الفاضلة اجلميلة، شقراء وغري حمجبة،(
)كلم بني احلني واحلني آلمات باالجنليزية، أو الفرنسيةوتت
أقبل ماذا؟ الولد ينجح بالكاد، مث أنه توقف عن: قالت

الدراسة مؤخرا وقد مسحُت له بالتدخني حسب تعليمات السماح،
َفَجـرَّ ذلك وراءه أشياء تدخن أيضا ىف السجائر، وجدُّه غادر

 البيت خوفا على نفسه، 

 لغت اخلبري بذلك؟وهل أب: قلت هلا

نعم، وأصر على نصيحته، وعلى املتظلم أن يدبر: قالت 
 شؤونه، 

مل أصدقها مائة ىف املائة، ومل أآذهبا، لكنىن الحظت أن
الشاب قد مال بظهره على الكرسى أآثر، مث وضع ساقا على

 فأنزهلا،"أنِزْل رجلك يا ولد"أن : ساق، فنهرته حبزٍم واضح
، فأآملُت أن هذا ال يليق أمام رجل ىففورا بأدب مل أتوقعه

آنت قد نسيت أن جده غادر املنزل َتوّقيًا(عمر جده مثلى، 
 ، )آلثار العدوان

 التدخل ىف احلرية الشخصية 

حاولت أن أقرأ على وجه الشاب أى اعرتاض على أمرى
 املباشر احلاسم هذا، فلم أجد، 

رتا اآلنما حكته ىل مؤخرا ابنة ىل تعمل ىف اجنل تذآرت 
يسرية أمني حكت ىل أهنا عقَّبت. د) منذ أآثر من عشر سنوات(

على لبس مريضة تداوم لبس سراويل اجلينز دون غريها،
يسرية أن حتاول أن تغري من مالبسها أحيانًا،. فنصحتها د

فقدمت شكوى فيها أهنا تتدخل ىف حريتها الشخصية وآادْت
 فها، يسرية مؤاخذه شديدة على تصر. تؤاخذ د

رفيق حامت. دوأيضا تذآرت آيف ملكىن العجب حني قال ىل 
.ود ) 207-10-19احملاور الوحيد ىف حوار اجلمعة بتاريخ (

أماىن الرشيدى زوجته، ومها يعمالن ىف فرنسا أن من املمنوعات
نعًا باتا أن يسأل الطبيب املريض عن دينه أو عن حزبهم

السياسى، ألن هذا وذاك من الشئون اخلاصة جدا، الىت ال يصح
، وقد سبق)أى واهللا!! أن يعرفها الطبيب، وذلك حىت ال يتحيز

 هذهسياسة النعامأن   2008-1-12يومية أن أشرت وآتبت ىف 
الىت خنفى هبا ديننا عن بعضنا البعض، البد وأن حترمنا من عمل
عالقة جادة وشريفة وعميقة مع بعضنا البعض، فما بالك مع

 املريض؟ 

لو آانت معلوماته" حمايدا حبق"وآيف يكون موقف الطبيب 
نغرس ىف مرجعياتناناقصة عن عنصرين من أهم العناصر الىت ت

:الثقافية والعقائدية والشخصية شعوريا أو ال شعوريا؟
 الدين واملوقف السياسى؟

 وآالم من هذا آثري آثري
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 إذن حنن خنتلف؟

 وهل ىف هذا آالم؟

حنن خنتلف ليس فقط ىف ممارسة الطب النفسى، وإمنا ىف معاىن ومساحات 
احلرية، وحقوق اإلنسان، ونوعية احلياة، وامتدادها، وحدود 

 ات، ودرجة الدفء ىف التواصل، ومحل املسئولية عن بعد، العالق

بالعمل، آما أننا خنتلف ىف مدى االلتزام، والكسل ىف 
وعدم احرتام القانون، وحضور العرف امللزم األقوى من
القانون أحيانا، وىف مساحة وتنويعات اإلبداع املتاحة، وآذا

 . وآيت

ر، وىف نفسوإذا آانت هذه االختالفات تتزايد باستمرا
فماالوقت حنن نفشل ىف التقليد احلرىف ملا عندهم باستمرار، 

 العمل؟ 

 من حنن؟

 حني أقول عندنا؟ وعندهم؟) ونعىن(وماذا أعىن 

إذا هامجنا ديقراطيتهم وجدنا أنفسنا ىف أحضان احلكم* 
 .الشموىل وليس على طريق السعى إىل دميقراطية حقيقية

نا أنفسنا ىف عزلة متباعدة ال وجدهامجنا مؤمتراهتموإذا * 
أو مجاعة(ماذا يصنع زميله األبعد ) أو مجاعتنا(يعرف أحدنا 

وال آيف يفكر، وما هى نتائج أحباثه،) أخرى ىف أقصى الدنيا
 .أو فروض افكاره

وإذا هامجنا حقوق اإلنسان املكتوبة لتسطُّحها وبعض سوء* 
ع حبقوق االنساناالستعماالت من خالهلا، وجدنا أنفسنا ال نتمت

 .ال املكتوبه وال الشفهية، وال حىت حقوق احليوان: أصًال

ىف الطب النفسى(وإذا هامجنا املنهج العلمى التقليدى * 
وجدنا أنفسها ىف حضن اخلرافة) مثال الستحالة املقارنة فعًال

 .بكل ظلماهتا وعشوائيتها

الكل ىف"ليس وإذا هامجنا العقل املنطقى الظاهر بأنه * 
وجدنا أنفسنا ىف غيابة) آما يفعل العلم املعرىف ("الكل

الالعقل، أو سخف رمحة االنفعاالت العشوائية، أو حسن النية،
 .اخلائب والالختطيط

 هل نكف عن النقد واحملاولة؟

هل نكف عن اهلجوم على آل هذا، ونقول أن: طيب، إذن
وحنسن التقليد حذوك البحث بالبحث،" قضا أخف من قضا"

وحذوك الدميقراطية بالدميقراطية، وحذوك حقوق االنسان حبقوق
 االنسان اياها؟ 

 : حنن فعًال حناول آل ذلك، وإذا بنا نفاجأ أننا

 أننا ال حنسن التقليد، : أوال
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أم ليسوا صادقني ىف االلتزام مبا يعلنون من: وثانيا
 الناحية العملية

هى قوىآما أننا نكتشف تدرجييا أن الىت حتكم العامل 
ت احلقيقية، واملافيا السرية، والرتبيطات اإلعالمية،الثروا

 .، وما ال ندرىوغسيل املخ العوملى اجلديد واحلروب االستباقية

 :أوراق قدمية: مرة أخرى

)عىن(رحت أحبث ىف أوراقى فوجدت أن هذا اإلشكال مل يغب عنها 
أبدا سواء ىف املنشور منها أو املخزون عندى، وجدت عشرات

لفروض تتناول هذه املسألة حتديدا، قلبت ىف معظمهااملقاالت وا
نفس احلماس الذى أآتب به األن ولكنهامجيعا، ووجدت أن هبا 

لكن لألمانة هى ليست، تنتهى بنفس احلرية الىت أنتهى إليها األن
 .حرية مغلقة بقدر ما هى حرية دافعة حنو شئ ما

 قيل وآيف ذلك؟

  عنه مجيعا طول الوقتالعامل ملكنا مجيعا فنحن مسئولون ·

 .هذا العامل هو حنن آلنا بال زيادة وال نقصان ·

 حنن مجيعا ورثنا تكرمي اهللا لنا 

 هى األمانة الىت حنملها مجيعا دون استثناء،  ·

 مسرية وهو الوعى الذى امتحننا اهللا به حني هيأ لنا ·
  إىل قمته- آما نتصور–التطور لنصل 

 فهو مأزقنا مجيعا،  ·

حني نستجري من الرمضاء جند أتفسنا وسطعىن أننا ليس م
ليس معىن ذلك أن انقراض اجلنس البشرى قد. النريان وبالعكس

بفوز أحد املتصارعني" اية التاريخ"أعلن بال رجعة، أو أهنا 
بالضربة القاضية الفنية، أو الفعلية، أو الذرية، أو

 .فؤ القوىاالستباقية، وال أن املباراة قد أوقفت لعدم تكا

 صدق أو ال تصدق

رمبا أول ما–صدقوىن أو ال تصدقوىن أن ربنا سيسألنا 
ماذا فعل أىُّ منا حتديدا حني"  آالَّ مّنا على حدة عن-يسألنا

 بلغه ما حنن فيه؟ 

 حني وقف وحيدا هذا املوقف الصعب جدا جدا؟

 ماذا فعل طوال حياته دقيقة بدقيقة؟ 

د ذلك، وقبل ذلك، عن مامث إنه سبحانه سوف يسألنا بع 
 .سيسألنا عنه آله

 عوٌد على بدء

 هل عندنا بديل؟: السؤال الذى عنونت به املقال يقول
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أعد ان أقوم بتحديث املقاالت واألطروحات الىت أشرت إليها سابقا، 
 ، فيما يتعلق بالطب النفسى خاصة: ، وثانيابصفة عامة: أوال

 : امسحوا أعود اآلن أتساءل

 هل عندنا بديل؟ 

 ومن حنن؟ 

 ومن هم؟ 

، وأيضا ال أقبلجند عندنا البديل اجلاهزأتوقع أننا لن 
 ومع ذلك فسوفاحللول املطروحة سابقة التجهيز،أن نرضى هبذه 

 : حياسبنا اهللا على ما يلى

على جهدنا احلقيقى الذى نبذله لنجد احلل املوجود ىف ·
 .الغيب فعال، ولكنه موجود منذ اآلن

سب اجلهد الذى بذلناه ونبذلهسوف حياسبنا على مدى تنا ·
 . مع جهاد االبداع الذى نسعى إليه وبه

سوف حياسبنا على قدرتنا على رفض الرمضاء، والنار ·
 .معا، وماذا فعلنا بعدها

سوف حياسبنا على جدية البحث، بالسعى على أرض الواقع ·
ىف طريقنا إىل الكدح إليه، وسط هذه املستحيالت على الناحيتني 

حياسبنا بدقة متناهيه، آما أمرنا أن حناسبسوف  ·
 .أنفسنا ومنذ اآلن

 أما آيف؟

 فهو القادر العارف لطريقه احلساب 

 . هو العدل نفسه سبحانه وتعاىل 

 .هنا واآلن وأبدا 
 : ملحوظة

من بني املقاالت واألطروحات الىت َأِعُد بالقيام بتحديثها
ا داللة مبدئيةعثرت على العناوين التالية الىت قد يكون هل

  : حىت نعود إليها

 1982-11-7 بل من هناك نبدأ

 ثنائية املعرفة أم خلط األوراقآيف؟.... حضارة بديلة 
16-1-1984  

 1999-5-14 العوملة ونوعية احلياة

 1999-6-1 هم حيتاجوننا بقدر ما حنتاجهم

 2000-11-27 عن املدنية واحلضارة؟ آيف؟! حضارة بديلة

-5 من حيكم على من؟ وبأى املقاييس؟ يف؟آ! حضارة بديلة
12-2000 
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-12 االختالف حقيقة ىف اجلوهر واملظهر آيف؟: حضارة بديلة
12-2000 

 2000-12-20 ثالث قيم وثالثة حمكات آيف؟! حضارة بديلة

 2002-12-30 العلمانية املؤمنة :االختيار الصعب

 2003-1-27 للمعرفة واإلبداع :اإلميان يشحذ األداة البشرية

 حتذير

 رف املخاطر وعايشتهاأآاد أع

احلل الوسط، واحلل(أآاد أعرف احتمال وميوعه التوفيق 
 ) 2008-1-13الُشَوّياتِى 

 أآاد أعرف خبث التلفيق واالستسهال 

أآاد أعرف خماطر انقضاض الدعوة للسلفية، واحلكم
 الشموىل، ومشاته اخلرافة 

 " متأمال"أآاد أعرف أن الصراع ال ينتظر الرافضني ىف الوضع 

 أآاد أعرف أنه ليس عندى بديل جاهز 

 ولكنىن أحاول أن أمتسك مبوقفى حتسبا حلساب رب العاملني

املسمى اجلنس(واحرتاما ملشارآىت هذا اجلنس الرائع  
الوعى، والوعى بالوعى، ومحل األمانة ،: آال من) البشرى

  والقدرة على اإلبداع  ومساحة احلرآة، وتنوع الفرص،

 هل مارست أو أمارس ما مييزىن بشرًا أم ال ؟

 . اهللا أعلم 

 .اول طول الوقت حن– فردا فردا، فجماعة مجاعة فكل الناس –وحنن 

 ) آل هؤالء بديل(هل عندنا 

 نعم 

 لكنه ليس جاهزا بعد 

 

The Man & Evolution FORUM Web Site 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/ 

 
Forum Subscription 

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 
FORUM INVITATION 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 
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 مقدمة

،"هل عندنا ما نضيفه"تساءلنا ىف يومية أمس عن 
، وإن آنت اعرتفت أن ما عندنا"نعم"وانتهينا باالجابة أن 

ليس حمددا، وال جاهزا، وال حاضرا لالستعمال اآلىن ناهيك عن
 !!التصدير

ساءلنا ىف نفس الوقت من حنن هؤالء الذين تشريلكننا ت
 ؟ ىف مقابل ما عندهم؟ "عندنا.. "إليهم بـ

 ؟ "هم"و" َحنَن"وهل مازال جمال ىف العامل للحديث عن 

األغنية القدمية الىت آنا نغنيها أطفاال حني نقسم أنفسنا
يا احنا"إىل فريقني للعب أو التنافس ىف أى جمال آانت تقول 

، أظن أن"ا آوم الريش، ّمها ميوتوا، واحنا نعيشيا ّمها ي
إحنا ْوّمها وغري ده مافيش،: "األوان قد أن تتحور األغنية إىل

، لكن احلذر آل احلذر هو أن يتم ذلك"مها يعيشوا واحنا نعيش
من خالل امليوعة، أو التوفيق الساآن، أو التلفيق، أو احلل

عن الثقة والتخوْين" 13/1يومية (الشويَّاتى أو احلل الوسط 
 آل هذا،) هل عندنا بديل؟1/ 15يومية  ، "وحرآية النمو

 . باطل وعمره قصري

 .باطل ذو العمر األطولفما هو غري ال

لقد آن األوان ان نتوقف عن تقسيم العامل جغرافيا أو
عقائديا، ليس بادعاء أممية جديدة، ولكن سعيا إىل الوعى
بإجنازات البشر األحدث ىف آل مكان، وهى الىت ميكن أن تسمح هلم
أن يرتقوا ليحافظو على نوعهم ولو اقتداًء بالنمل األبيض

 ).أدىن من النمل األبيض (.... 2007-7-31مقالة األهرام 

هبذه املداخلة أحاول أن أضئ زاوية صغريه قد تساعد ىف
 .هدايتنا إىل بعض هذا التوجه

 حديث معاد

 العامل الذى أصبح قريةآثر احلديث عن العوملة، وعن
 صغرية، وعن ثورة االتصاالت الىت مسحت لإلنسان املعاصر بأآرب قدر
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 عرب التاريخ، وعن الشفافية الىت ) حرية ماذا؟( من احلرية
جعلت آل شئ متاحًا لكل أحد، وعن النظام العاملى اجلديد

 وعن صراع احلضارات الذى ,!!! "هناية التاريخ"الذى به حلت 
على فرض ان [لصاحل احلضارة املنتصره،البد بالتاىل أن ينتهى 

احلضارة االمريكية قد إنتصرت جًدا، إذا آانت قد وجدت
  !!]. اصال

 "اجلنس البشرى األن" آيف"

يبدو أن آل ذلك قد شغلنا عن األهم واألوىل بالنظر، وهو
 ) و( ؟ ..  إىل أين : حماولة التساؤل بعد آل هذا، ومع آل هذا عن

  اآلن؟– اجلنس البشرى –من حنن : ذلك، وقبل  إذن ماذا؟

وحنن إذ نتساءل حناول أن نرتقى بوعينا وفعلنا إىل
مسئوليتنا عن وجودنا، وعن نوعيته، هذا إذا آان لنا أن

وهو الوعى مبا هو حنن، ومن مث اإلسهامخنتار ما فضلنا اهللا به، 
  . ىف اختيار ما ميكن أن نكونه

 )1995 ( ميتد قدما لقد أهنى بيل جيتس آتابه الطريق
ىف سلسلة عامل املعرفة( املرتجم باسم املعلوماتيه بعد االنرتنت 

 ...  بأمل واعد يقول )1998 مارس(ترمجة عبد السالم رضوان 
وميكننا بالتأآيد أن نواصل توفري برجميات أفضل وأفضل من

 ..." أجل جعل الكمبيوتر الشخصى أداة متكني معممه ىف آل مكان
قل، وال يبدو أنه شغله أن يقول لنا، أداة متكني منومل ي

؟ اللهم إال إشارة .. ماذا؟ وال أداة متكني للوصول إىل أين
عابره النشاء شرآات جديدة، وعلوم جديدة حتقق ما يتصوره عن

  . نوعية احلياةحتسني 

 الىت نريد انلنوعية احلياةفهل يوجد تعريف إجرائى 
 حنسنها؟ 

 ر، أهى إطاله العم

 أم جمتمع الرفاهية، 

 أم أوهام احلرية، 

 أم تعميق الوعى واإلمتداد االمياىن، 

  . أم مزيد من تأنيس اإلنسان؟

آذلك اهنى الكاتبان هانز بيرتمان، وهارالد شومان
 1998 املرتجم أيضا ىف نفس السلسلة أآتوبر( آتاهبما فخ العوملة

إلنقاذئعة بعرض عشرة أفكار را)  عدنان عباس . ترمجه د
إلنقاذ اجلنس وليس  ،) األمريكية( اوروبا من غباء العوملة 
 ، البشرى من االنقراض احملتمل

وقد بدت ىل هذه االفكار الغربية الىت لوح هبا املؤلفان
  . مثالية خاصة هبم جدًا، آملة، وقصرية األجلبدت ىل أفكارًا 

سوف اجتنب أن أرآز على فتح ملف الفروق بني ثقافة
  وثقافة الغرب  ) املتخلف أو الوجداىن أو اإلشراقي( الشرق
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 فهو ملف ) املتقدم، البالغ الوفرة، احملقق للرفاهية( والشمال
مثًال باملعايرة أو(مفتوح دائما، والنقاش فيه مغلوط عادة،

 ).التشفى أو الفخر واهلجاء

 الىت آنا )املنقرضة( آذلك لن أحاول أن أعدد فضائل األخالق
 ميكن أن نفخر هبا، أو الىت ينبغى أن نتصفنتمتع هبا، أو الىت

وآذهبا(هبا فمثل هذه الدعوات ال جدال حول وجاهتها، 
من حيث أنه على اإلنسان أن يكون على خلق عظيم،) أحيانًا

سواء بإحياء تعاليم دينه او باتباع مواثيق حقوق اإلنسان،
 أو بأية دعوى مثالية براقة،

لتوفيق بني املاضى واحلاضر،إن املطلوب اآلن ليس حماوالت ا
أو بني الشرق والغرب، وإمنا املطلوب هو حماولة التساؤل

 . عن جوهر ما هو حنن، وإىل أين املبدئي

الزعم بأن العوملة املعروضة ىف الوقت احلاضر من األسياد
السابقني قد أزالت أو أهنا تزيل الفروق بني الناس عرب العامل

 هو زعم خبيث متعجل؟ 

ل واحد، ومجاعة، وشعب أن يبحث أين هو، وأن يبدأعلى آ
 . يستطع- مبا–من حيث هو، ليفيدنا حنن مجيعا معا 

 عوملة واحدة أو عوملات عديدة؟

يقول بطرس غاىل ىف شأن العوملة حالة آونه سكرتريًا لألمم
 ليست هناك عوملة واحدة، بل مثة عوملات عديدة، فعلى : املتحدة

وملة ىف جمال املعلومات، واملخدرات،سبيل املثال، هناك ع
واالوبئة والبيئة، وطبعًا، وقبل هذا وذاك، ىف جمال املال
أيضا، مث يتكلم غاىل عن اجلرائم العابرة للحدود آما يتكلم

 عن األموال العابرة للحدود، 

 مل يشر إىل- ال من قبيل الغفلة-لكنه، رمبا من باب احلذر
د، واألخالق احلميدة العابرةعوملة التدين، وعوملة التوحي

  . للحدود، والوجود اإلمياىن العابر للحدود

 املبدعن حاولوا وحياولون 

تناول ديستويفسكى حضور اهللا سبحانه ىف وعى اإلخوه
آارامازوف واحدًا واحدًا ليعلن بطريق مباشر أو غري مباشر

، هو أساسى ىف بناء"حضور اهللا ىف الوعى"أن هذا املتغري 
صية، ومن مث ىف حتديد نوعية احلياة، حبضورها اآلىن ىف الفعلالشخ

إذا " .. اليومى، يستوى ىف ذلك تسليم إيفان امللحد بأنه
فقدت اإلنسانيه هذا اإلعتقاد باخللود فسرعان ما ستفيض مجيع

لن يبقى شئ، يعد" أآثر من ذلك أنه  ) و..( ينابيع احلب
 : ، أو رأى دميرتى أنهًامنافيًا لألخالق، وسيكون آل شئ مباح

 وقد .  اخل .. إنك إذا أنكرت اهللا تنتهى إىل زياده سعر اللحم
فسرت املؤسسات الدينية أن هذا احلدس االبداعى ليس إال دعوة
إىل الدين الفالىن أو إىل التدين بالشكل العالىن، مما أفسد

 .غائية هذا اإلبداع النابض
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آذلك ظل جنيب حمفوظ يلح حول هذه القضية بكل إصرار
ومثابرة من أول زعبالوى حىت احلرافيش إىل أصداء السرية،

، ومن أنصت"أوالد حارتنا"دون استبعاد " بالطريق"مارين 
إىل عمر احلمزاوى ىف الشحاذ وهو يستمع لذلك الصوت يعاتبه ىف

، البد أن يدرك أينإن آنت تريدىن، فلم هجرتىنهناية الرواية 
  .ديد نوعية الوجود البشرىوضع حمفوظ هذه القضيه حمورًا ىف حت

آل ذلك وغريه خليق بأن يلح علينا بضرورة اآتشاف
   : وتاآيد حقيقة جوهرية ىف الوجود البشرى تقول

 هو ضرورة- باملعىن التكاملى اآلىن واملمتد-إن وجود اهللا 
حيويه ليكون البشر بشرًا، وأن هذه القضية يستحيل أن تكون

، ناهيك عن أن ختتزل إىلجمرد مسألة منطقية شبه عقلية
  .إستسالم ديىن غيىب

 متغري أساسّى فاعٌل هنا واآلن: وجود اهللا

إننا وحنن نتناول هذا التمادى املطرد فيما هو أدوات
التمكني الىت تتيحها لنا وسائل احلياة املعوملة، البد وأن نضع
هذا املتغري األساسى ىف حسباننا، وإال فسوف نستدرج إىل

منا مبوقع العقيدة واإلميان آإضافات اختياريةالتسليم ض
 Options) ميكن أن يتحلى هبا من ) مثل آماليات السيارات 

يشاء بعض الوقت حتت زعم أن الدين هللا والوطن للجميع، أو أن
ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا وآالم من هذا، مما خيدعنا حتت وهم

البشرى حتت مظلةتسامح آاذب ال يصل إىل عمق حقيقة التواصل 
  . سبحانه وتعاىل طوال الوقت .. احلق

حني نتكلم عن وجود اهللا، حىت نتجنب االختزال واالحتكار،
يستبعد التعيني، وبذلك حضور ماثل هنا واآلن وأبدانشري إىل 

، وآذا- استغفر اهللا – الىت ليس آمثلها شئ احملدد لذاته
 .، حاشا هللايستبعد االغرتاب املنفصل

وجود اهللا سبحانه ىف الوعى:  أزعم أن هذه املسألةإنىن
وىف نفس الوقت ىف الكون) أقرب من حبل الوريد(البشرى 
أزعم أن وجود هذه) وسع آرسيه السماوت واألرض(املفتوح 

آمتغري فاعل طول الوقت هى" هنا واألن"احلقيقة املاثلة 
ربجمته الذى ينبغى أن نعتىن باستعمال األدوات األحدث لاجلوهر

بطريقه متيزنا حنن، وىف نفس الوقت قد تضيف إىل احتياجاهتم ما
ميكن أن ينقذهم من أوهامهم حول اإلآتفاء باحلرص على
الرفاهية والتنافس الكمى املتنامى، واالستغناء عن اهللا

مع أنه باعرتاف أآثرهم إبداعًابآثاره الفنية ىف إبداعهم؟ 
 .هو حاضر مضئ ىف آل ابداع أصيل

    وعان من التواجد البشرىن

يبدو أن احلياة البشرية املعاصرة ختتلف نوعيًا إذا آان
 عنها"اآلن، والوعى، والوْصل، واالمتداد ":اهللا موجودًا مبعىن

أنكرناه أو أبعدناه أو حددنا أوقات لقائه دونإذا ما 
  ولعل هذا،  ! غريها أثناء العبادات أو أيام األحاد أو اجلمع
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وما يقابله ىف(سالم املوقف الوجودى، ىف رأىي، هو الفرق بني اإل
وبني اإلسالم املغرتب، او املختزل، او اإلسالم) أى دين مل يتشوه

املستعَمل من الظاهر لتوىل سلطة، أو إعالن وصايه، وبألفاظ
بني اإلسالم الفطرة وبني التشويهات الىت حلقت مبمارسات: أخرى

 .اإلسالم املؤسسة

يعلمنا أن أى نوع من األحياءأن التاريخ احليوى للتطور 
ينقرض إذا متادى عدم التناسب بني جماالت وجوده، ونوعيات
قدراته، وطبيعه فطرته، وأيضا ينقرض نتيجه عدم التناسب
بني احتياجاته ومعطيات الوسط احمليط، هكذا تعلمنا دروس
إنقراض الديناصور مثال حني متادى عدم التناسب بني ضخامة

وإن آان هذا الزعم يعاد(ه وسرعة حرآته جسده وصغر حجم خم
إخل، وما تعرضه علينا اآلن أدوات العومله) النظر فيه مؤخرا

يكاد يضعنا ىف موقف مشابه اذ نتهدد بدرجة من عدم التناسب
بني سرعة احلصول على املعلومات وبني إمكانية استيعاهبا،

اباتوايضا بعدم التناسب بني غلبة احلسابات الظاهرة على حس
  . احلس الكوىن التناسقى اإلمياىن التواصلى االعمق

إن احلياة ختتلف آل اإلختالف إذا آان هذا العامل املشرتك
موجودًا وجودًا حّيا حقيقيا غري) احلق سبحانه وتعاىل(األعظم 

 . ىف وعى الناس مؤجل، عنها إن مل يكن موجودًا

مل تكن الذى هو أن تعبد اهللا آأنك تراه، فإن اإلحسان
تراه فإنه يراك ليس له عندى تطبيق عملى إال ما أعنيه من

 .حضور اهللا ىف الوعى، ىف الكون معًا طول الوقت

  : أنىن أتصور أن املسألة آاآلتى

هناك نوعان أساسيان متميزان من الوجود البشرى
 يطرحهما التاريخ بوجه حق، ويؤآدمها احلاضر،

خمًا فخورًا لينتهى هو النوع الذى يقف شاالنوع األول
وجوده عند أعلى نقطة فوق هامة رأسه وقد زانه عقله وّملعته

 ما يسمى احلضارة- وليس آل-وهو ما ميثله اغلب ( أدواته 
  ). الغربية الشمالية التكنولوجية، اخل

قبل إفاقتها مؤخرًاهذا النوع الذى متثله هذه احلضاره 
 املواثيق املكتوبةهو نوع مجيل الربيق وافر الرفاهيه آثري

رائع اإلجناز، رضى بواقعية آنية أعفته من اإلفراج عن وعيه
  . األعمق املمتد عرب البشر وعرب األآوان

 فهو الذى متثله احلضارات املمتدة إىلأما النوع الثاىن
، بأشكاهلا التوحيدية التواصلية النابضة ال حيد"املا بعد"

ات، او تكنولوجيا آالتوجودها عقل ظاهر، او وصاية إمكاني
  . مهما بلغت قدراهتا احملدودة

، حبيثإن هذين النوعني من الوجود خيتلفان اختالفًا جوهريًا
تصطبغ احلياة بطعم مغاير عند من يعيش هذا النوع أو ذاك،

  . على الرغم من تشابه األدوات واإلمكانات املتاحة
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أتصور أن آل املؤمنني من آل األديان الىت مل ُتشّوه، ذلك
ن الفطرى األوىل الذى يتجلى ىف ممارسات دينية خمتلفة،اإلميا

متضفرة، وضامة ىف آن، ينتمون إىل هذا النوع األول من
الوجود، بل يبلغ ىب األمل ىف رمحة ربنا أنه يضيف إىل هذا
النوع آثريا من املبدعني الذين يبتغون وجهه تعاىل حىت لو مل

 .يعلنوا ذلك صراحة أو يعرفوه أو يعرتفوا به

إن حقيقه وجود اهللا ىف آل مكان وزمان هى حقيقة ال تتجلى
فعًال يوميًا إال إذا مألت الوعى البشرى طول الوقت، وهى

 اختبارات- برغم أهنا ال حتتاج إىل إثبات-حقيقة قد اثبتتها 
التاريخ، ال حجج العقل، أو خطابة املفسرين، إن العوْدة

اهنيار االحتاد السوفيىت الاجلماعية إىل املمارسات الدينية بعد 
ينبغى أن تؤخذ لصاحل املؤسسات الدينية التقليدية، وإمنا هى

 مىت ما–إن اإلنسان : تتجاوز ذلك باعتبارها إعالنا يقول
 يسارع بأن يستكمل وجوده ويصحح–اتيحت له الفرصة 

 .اختزاله ال أآثر

 هل آن اآلوان؟

ناسب لكى نعدهل قد آن األوان إلفاقة شاملة ىف الوقت امل
برجمياتنا اجلديدة وحنن نضع هذا املتغري املتكامل ىف بؤرة

 .وجودنا

إنىن أتصور أن التمادى ىف تقديس احلضاره الكتابية قد
أدى إىل إمهال احلضارة الشفاهية حىت أصبح احرتام ميثاق حقوق
اإلنسان مثًال أهم من احرتام اإلنسان نفسه، وأيضًا أصبح

مبا ىف ذلك حذق التحايل( القوانني املكتوبة اإللتزام مبواد 
 .  أهم من االلتزام مبا آتبت هذه القوانني من أجله ) عليها

إن وجود احلق سبحانه وتعاىل آحقيقة يومية طول الوقت هو
  . الذى ميكن ان يقرب بني ما هو مكتوب وما هو معاش

 آثري من اخليال آثري من الشطح

احات حمددة، لكن هل تسمحوا ليس عندى اقرت:آما قلت أمس
 : ىل باستحضار خيالكم معى وحنن نتساءل

هل ميكن برجمة برامج قادرة تستطيع أن تصنف إجنازاتنا
الفردية واجلماعية، لنعرف من خالهلا إن آانت خطواتنا تسري ىف
االجتاه الصحيح الذى يعمق إنسانية اإلنسان، أم أهنا تتعملق

 هدف واضح، او هى تسعى حنو هدفىف ذاهتا لذاهتا آوسيله بال
 هدام؟

إنىن أتصور أن هذه الربامج رمبا تشبه برامج آشف فريوسات
الكمبيوتر، الىت ختترب أية تداخالت غريبة على فطرة اإلنسان
آما خلقها اهللا، تدخالت ميكن أن تضرب احملتوى، أو العتاد أو

 . الربامج الصاحلة

 أن نصل إىل ابتداع)أختيل(على هذا القياس دعوىن آمل 
 برامج تقيس إجنازنا اليومى فردا فردا، فتجيب لكل واحد 
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منا عن أسئلة بسيطة يعترب نسياهنا هو آفة اغرتابه وهالآه،
- مثال - أسئلة حتدد له نوع اجنازه هذا اليوم ) مث هالك نوعه(

سواء اشرتى فيه عربة جديدة، أم أصدر قرارًا برفع مثن دواء
 اآثر، أم شاهد غروبمهم ىف شرآة أدوية لتكسب شرآته

، هل الشمس، أم ساهم ىف إطعام جائع ال يعرف جنسيته أو دينه
ميكن أن تتصور آيف يكون العامل لو انتبه آل منا إىل توصيات
هذا الربنامج قبل أن ينام آل ليلة، ليعلم إن آان هذا

 أو ) إميانًا( الذى أجنزه طول يومه قد زاده إمتدادًا ىف الكون
 أم أن ،) ابداعًا(  أو عمقًا ىف الوعي  ) حبًا( خرقربًا من آ

  . العكس هو الذى حدث

 احلاجة إىل ماليني األنبياء

لسنا ىف"اما  منذ أآثر من ثالثني ع"حكمة اجملانني"آتبت ىف 
رمبا" حاجة إىل دين جديد، ولكننا ىف حاجة إىل ماليني األنبياء

-13يومية السبت هذا ما آان يعنيه حممد اقبال آما ذآرت ىف 
ريا خلتم تفس"عن الثقة والتخوْين وحرآية النمو" 1-2008

 النبوة مبحمد عليه الصالة والسالم، 

هو أمأهم شئ أن أآرب ما مييز ماليني األنبياء هؤالء، 
 . ليسوا أنبياء

مل يعد هناك جمال هلبوط الوحى على نىب جديد على الرغم من
 ظهور ديانات شاذه ومريبة آل يوم ىف آل مكان يسمح بذلك، 

ة االبداعية اخلالقةلكن الذى حدث أننا استبعدنا الفاعلي
لألديان القائمة باجلمود أو باإلنكار فلم تعد تساهم

 باعتبارها فعًال يوميًا حندد به ما حاولُت ىف هذا املقال 

ولن تستعيد العبادات دورها الرائع ىف تسليك مسار
االنسان إىل مطلق الطبيعة فالكون توجهها إىل احلق سبحانه

واب االجتهاد واالبداع فيهاوتعاىل، إال إذا انفتحت آل اب
 .بأقل قدر من الوصاية واالحتكار

مث علينا أن نبحث آيف نضع اإلبداع األصيل ىف مكانه
احلقيقى الذى يفتح أبواب ونوافذ الوعى انطالقا إىل وجه احلق

 ".اإلنسان"تعاىل حلفظ هذا النوع الرائع الذى امسه 

 وبعـد

 الطب النفسىهل هناك عالقة بني آل ذلك وبني ممارسة
 عموما، وىف ثقافتنا حنن بوجه خاص؟

 "نعم"اإلجابة هى 

 ولسوف نرى

-14 آتبت أصل هذه املداخلة ونشرت ىف االهرام بتاريخ - 
 "العوملة ونوعية احلياة" بعنوان 5-1999
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 אמא:−139

 )26(، )25(احللم 

 ) 25(احللم 

 طربا قلىب    فرقص ،  معنا   أحد   وال . معى   احلجرة ىف    رأيتها
 أن   يلبث   لن   وأنه .  قصرية سعادتى    أن   أعلم   وآنت ،  وسعادة 
 الشروط   مجيع   أن   هلا   أقول   أن   وأردت ..  أحد   وجيئ   الباب   تحيف 
 الزمن   من   فرتة تلزمىن    ولكن ،  والرأس   العني على    هبا   أبلغت الىت  
 فخطوت رغبىت    وناديت ،  شيئا   أقل   فلم   بوجودها   فتنت ولكىن  
 ال   إنك   حبدة   وقال   األستاذ   ودخل   فتح   الباب   لكن ،  خطوتني   حنوها 
 القائم   معهده إىل    وتبعته نفسى،    واقتلعت   الوقت معىن    تفهم 
 عشر   العمل إىل    حاجة ىف    أنت ىل    قال   وهناك ،  عمارتنا   قبالة 
 البيانو   أمام   للجلوس ودعاىن  . ' العزف   تتقن حىت    يوميا   ساعات 
ىف   امكت   ما   وسرعان حجرتى،  ىف    حيوم وقلىب    التمرين   فبدأت 
. جبالله   يهبط   املساء   آان   بالذهاب ىل    مسح   وعندما .  العمل 
 أن ىف    أمل   مثة   يكن   مل   ولكن .  عجل على    الطريق   أعرب   وبادرت 
 الوجه   بسام   اللحية   طويل صيىن    برجل   وإذا .  غياىب   مدة تنتظرىن  
عندى   شك   وال ،  تعزف   وأنت   املعهد ىف    آنت :  ويقول سبيلى    يعرتض 
 وأنا سريى    وواصلت   وذهب ىل  واحنىن    رائع   مستقبل   ينتظرك   أنه 
  . وحشة   من مسكىن  ىف  ينتظرىن    مما   مشفق 

 القراءة

 أن   وقبل  ، وحدمها   معها   مجعه الذى    األول   املشهد هى    هنا   احلجرة  
   . االستمرار ىف    يشكك   الزمن   إليه   قفز ،  يرصدها   أو ،  فرحته   يعلن 

 بالفراق   التهديد   له   الح ،  الفرحة   ومع   قبل ،  البداية   منذ
 يفتح   أن   يلبث   لن   وأنه ،  قصرية سعادتى    أن   أعلم   آنت "...

 املكان   خصوصية   يكسر   أن " يلبث   لن  " هنا   املالِحُق   الزمن ". الباب 
 .  ءاللقا   وسعادة   القلب   رقصة   معه وختتفى  فيختفى  ،  الباب   بفتح 

هل آشفت هلفته وعجلته القناص فرصة انفرادمها، على
 احتمال آذب قبوله شروطها، ولو مناورة ال شعورية؟

وهل تلك الفرتة من الزمن الىت قال إهنا تلزمه لالستجابة
لشروطها آانت بال فحوى موضوعيه، ألنه، آما سيقول االستاذ

 حاال ال يعرف معىن الوقت؟
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ّطى التتابعىالزمن هنا يظهر ىف أشكال خمتلفة، الزمن اخل
".الزمن   من   فرتة  " االنتظار   بضرورة   شروطها   قبوله   يقرتن   حني 
الالهث طلبا للذه، والقرب، املرتقب للنهاية،   الزمن و

والزمن امللئ مبا يستحقه" قصرية سعادتى    أن   أعلم وآنت"..
 "أنت ال تفهم معىن الوقت"

نادى  " حاال مل ينتظر، بل   دهابوجو   وفتنته   حرصه   فرط   من  
 وليس اقرتب بنفسه وحبه وآله منها،" رغبته 

  رغبته؟   الواحد ينادى    آيف

-  تنتظر   آانت )  الرغبة ( وآأهنا   ببساطة   هكذا   حمفوظ   يقوهلا  
 .  -  جماورة   حجرة ىف  

 وهو   اذاألست   يدخل   لندائه   الرغبة   تستجيب   أن   من   وبدال 
 مباشرة   األستاذ   يؤنبه ". زمن  " هو   ملا   املعىن اآلخر   معه   حيمل 
نادى   وآما " الوقت معىن    تفهم   ال   أنت  " الوقت   ضياع على  
آلها( " نفسه   اقتلع "،  احلاجب ينادى    وآأنه   رغبته الراوى  

إىل   األستاذ   وتبع  ، )هذه املرة وليس جمرد رغبته ىف تعلم مهارة
 ".عمارتنا   قبالة  " اآلخر   اجلانب 

 بني   التجول على    حمفوظ   قدرة ،  نستطرد   أن   قبل ،  هنا   نالحظ
 ناديت "لتعبريْى    فاختياره ، ) ذواته، منظومات وعيه  ( ذاته   حاالت 
  axon self  ةحموري   ذات إىل    يشري قد " نفسي   اقتلعت  " و " رغبيت 

الىت   الذات  وهى   (Sandor Rado  رادو   ساندور   أجبدية   مستعريين
 الرغبة .  الداخلية األخرى  )  الذوات  ( الكيانات   حوهلا   تتمحور 
  . عاطفة   جمرد   وليست " ذات "ىف    مشخصنة   تبدو   هنا 

 وجد حىت    أستاذه   بعوت   نفسه   اقتلع   إن   ما   أن الراوى   املهم
 فرحا   قلبه   رقص الذى    احلال   هو   ال ،  متاما   آخر   حال ىف    نفسه 
 يعلن   حيتمل أنه ناورها به وهو الذى    احلال   هو   وال ،  بصاحبته 
 النجيب   الطالب   أو ،  املطيع   اإلبن   حال هو  ،  شروطها    قبوله 
 أستاذه   حلرص   طيبة   استجابة   هنا   و أنه أبدىإذ يبد.  اتهد 
على   اجلاد   بالتدريب   مبادرته   مث ،  الوقت ملعىن    تنبيهه على  
 ):  مثال   الضرب   جدول   حفظ على    حثه   وليس  ( البيانو   دروس 

 له   شهد   باجتهاد   الفور على    التدريب   بدأ   املنطلق   هذا   من 
 .  بعد   فيما الصيىن    احلكيم 

، إبداعه   مهارات   بتدريب   الوقت   ملء   آان   هنا   البديل   إن
 لكن ،  الطروب   اللقاء   حجرة ىف    قلبه   نبض   البديل   هذا   ُيـنسه   مل 
، التدريب   ملواصلة   حافز   وآأنه  هذه املرة  بدا   الشوق   هذا 
، وهى اللذة الىت ه على اقتناص لذة عمرها قصريهلف   وليس 

  .حتققها رغبة يناديها من احلجرة ااورة

رضى   ما   ميارس   أنه   من   فبالرغم ،  سهلة   تكن   مل   احلسبة   لكن
 أو   تفوقه   يؤآد   ما   فقط   وليس ،  وجدانه   طاقة   يستوعب   أن 
 أن   صحيح .  اللقاء   حجرة   حول   حيوم   لظ   قلبه   أن   إال ،  جناحه 
 شخص   به   اشتهر الذى    املثابر   اإلبداع  ( البيانو على    التدريب 
  ويطرب   اجلمال حيتوى    أن  -  املبدأ   حيث   من  -  ميكن )  بالذات   حمفوظ 
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 ال   الطفل   القلب   أن   أيضا   صحيح   لكن ،  معا   والعقل   القلب   له
لتحتوى   األدوات   وتشحذ   العواطف   تنصقل حىت    ينتظر   أن   عيستطي 
ولو العاطفى،    جوعه   عن   به فيستغىن  ،  اإلبداع   إيقاع   نبضاته 

  .   باحلجرة ومن هبا-مؤقتا، فهذا هو قلبه مازال معلقا 

 طويل الصيىن    الرجل   صورة ىف    احلكمة   لكن دخيال يلبس ثوب   
 ويطمئنه   اجتهاده   حيتل الصورة ليبارك   للحية بسام الوجها 
  .  مستقبله على  

 بالتفوق   له   وتنبؤه )  الصيىن  ( احلكيم   هذا   تشجيع يكفى    هل
    الرقيق؟ العاطفى    جوعه حيتوى  الذى    التوازن   حيققا   أن 

  .  آذلك   األمر   أن   يبدو   ال

 ليواصل   نفسه إىل  الراوى    يرجع ،  الواعد   إلجنازا   هذا   فمع
 حجرة   أن ما يشري إىل    يوجد   ال - حجرهتما إىل    ال  ( مسكنه إىل    سريه 
 ببصرية   منغمر   وهو   يرجع ، ) مسكنه   حجرات إحدى    آانت   اللقاء 
، الصعب   الوالف   حتقيق ىف    دفعه الذى    الثمن   عن   راض ،  النضج 
ىف   اختارها الذى    فهو ،  وحدة حمتملة   من   ينتظره   ملا   متقبل 
 أدوات   يصقل   بأن معىن    للوقت   جيعل   أن رضى    حني   النهاية   هناية 
، اجلائعة   طفولته   عواطف   دفق   باحتواء   الواعدة   اإلبداع 
 وهو   البيانو   ضربات ىف    الغض   نهوجدا   نبضات   إيقاع   وتشكيل 
 . يعزف 

 انتظار   فليكن ،  اجلائعة   اجلياشة   عاطفته   حساب على    ذلك   آل
 .  الثمن   هو   الوحشة 

 ولو  ( للوحشة   متقبال ،  بإجنازه   فرحا ميضى    وهو   احللم لينتهى  
  ). مؤقتا 

الذات/القرب/رحمال/األصل(مازالت العودة إىل املنزل 
تلوح بأن املنزل هو الوعد باحلماية بأنه) القابعة هناك

 .املالذ

 !ومازال املنزل موحشا ألنه بال ناس، فال أمان

 ) 26(احللم 

 من   بوليسية   قصة صاحىب    علينا   وقص بلدى،  مقهى    مجعنا
 ومن .  القاتل   عن   الكشف إىل    دعانا   اخلتام   وقبيل ..  تأليفه 
 الصحيحة   اإلجابة إىل    ووفقت ،  طلبه   مثن    دفع) من يعفى    يفز (
إىل   العودة ىف    استأذنت   ساعة   وبعد .  السعادة   غاية   بذلك   وجدت 
 أخريا نفسى    وجدت حىت    طرق ىف    فسرت   هتت بنجاحى   والنشغاىل . بيىت 
إىل فأوصلىن    أحدهم   وتطوع ،  اجلميع   ضحك   أثار   مما املقهى    أمام 
 .  وانصرف وودعىن  بيىت  

 خلع ىف    وشرعت   صغرية   وحديقة   واحد   طابق   من   مكون وبيىت 
 الرتاب   من   خطا   أن   الحظت   الداخلية مبالبسى    صرت   وملا مالبسى  
ىف   ورد   قد   املنظر   هذا   وآان ..  الغرفة   أرآان   أحد   من   يتساقط 
    من على    البيت   بسقوط   نذيرا   وآان   صاحبنا   ألفها الىت    القصة 
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 الفزع وملكىن  . رأسى   فوق   سينقض   الصغري بيىت    أن   فبكيت   فيه
 انطلقت   األمان ىف    واستزادة   وهلوجة   بسرعة   بيتال   فغادرت 
  . الطلق   اهلواء ىف    سرعة بأقصى    البيت   عن   بعيدا 

 القراءة

- مرة أخرى-  الحظ (بلدى  مقهى    هو   املرة   هذه   املكان
 بقصة   احللم يبدأ )  أغلب األحالم ىف    املكان   بتحديد   البداية 
 أحد   وهو )  لتوه   ألفها   أنه   يبدو ( مؤلفها   حيكيها   بوليسية 
الراوى   وينجح ،  للتسلية   سطحية   قصة   أهنا   فنستنتج   األصدقاء، 
 مثن  ( تافهة   تبدو   اجلائزة   أن   ومع ، ) القاتل   من  ( اللغز   حل ىف  
 غامرة   آانت   ذاهتا ىف    احالنج   نشوة   أن   يبدو   أنه   إال )  شرب   ما 
 نفسه   حول   ودار   بيته   عن   وتاه   وعيه   يفقد   فكاد   أسكرته حىت  
 يوصله   أن   أصحابه   أحد   اضطر   مما   املكان   نفس ىف    إليهم   عاد حىت  
  .  بيته إىل  

 ال   هذه   الذاهلة   النجاح   نشوة   أن   آيف   البداية   من   نكتشف
 فالنجاح ،  ذلك   ومع ، ) املشاريب   مثن  ( املكسب   حقيقة   مع   تتناسب 
، اجلوائز هى    واجلوائز ،  التنافس   هو   والتنافس ،  النجاح   هو 
  .  الذهول حىت    النشوة هى    والنشوة 

 بقيت  ( يالقل   إال ويتعرى  )  بيته  ( نفسه إىل    صاحبنا   د  يعو   حني
-  القصة   تكاد حىت    واقع إىل    اخليال   ينقلب )  الداخلية   املالبس 
  .  حقيقة   تصبح  -  تفاهتها على  

 سؤال ،  اللغز   القصة   سؤال   غري   آخر   سؤال   إلينا   يقفز   هنا
 ذهول   بعد التعرى  ).  القاتل؟   من   ال " (القتيل؟   من  " يقول 
 إذا :  أنه الراوى    ينبه   أن   أمكن   اجلائزة   تفاهة على    الفوز 
 فهو ،  له   قيمة   ال   فوز   نشوة   تسكره ،  اهلشاشة   هبذه   شخصه   آان 
  . الذهول حىت    اغرتابه ىف    يغرقه   تافه قد   فوز بأى    مقتول 

 النجاح معىن    عن   ساؤلالت   أمام   حمفوظ   يضعنا   فجأة   هكذا
 النجاح   متثيلية   أن   حمفوظ   يعلن .  الفوز ومعىن  ،  التنافس ومعىن  
 دوامة  إال - ىف هناية النهاية–قد ال تكون    مجيعا   منثلها الىت  
 تفاهة   برغم   يسكرنا الذى   التنافسى  الفوز   سعار   وأن ،  فراغ 
 .  ذاته   الضياع   هو   اجلائزة 

املتمايل   هو   هو   اللغز،   حل   مبكأفاة   فوزه   برغم الراوى    إن 
 بسبب حىت    أو ،  فوزه   برغم  -  وهو ،  ىف ُسْكر النجاح حىت التْوه

 تساقط   يعلنه الذى    اهلش   وجوده   اهنيار   يواجه  ـ    هذا   فوزه 
مل حيِمه الفوز من التهديد   . ةالغرف   أرآان   أحد   من   الرتاب 

إىل   صاحبه   ينتبه   ومل ،  الوقت   طول   هشا   آان   وجوٍد   باهنيار
إْذ فوجئ بأن ،  اخلائب   بفوزه   ذهوله   غمره   حني   إال   هشاشته 

البيت الصغري املنعزل، على وشك االهنيار بال سبب ظاهر إال
 .هشاشة بنيانه

 أو   اإلفاقة   أو   التعديل   أو   اإلصالح إىل    سبيل   مث   هل   لكن
    جديد؟   من   البدء 

  ،  مفتوحة   النهاية   حمفوظ   يرتك
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 قرب   من   تيقن   أن   بعد   األمان   عن   يبحث   وهو   صاحبنا   يرتك
ىف اخلارج   األمان   عن   يبحث   راح ، ) الصغري   بيته  ( وجوده   اهنيار 

 .هذه املرة

 . بيته ال إىل بيته   عن   بعيدا   يعدو   فهو   

بيته   ( نفسه   من جيرى  ،  الطلق   اهلواء ىف    سرعة بأقصى  جيرى   
املشروع األقرب إىل أصلها، إىل(إىل نفسه،    )الصغري املنعزل

  )  الطبيعة إىل اهلواء الطلق

  .اجلرى   اصلةمو   إال   بشيء   يعد   ال   الطلق   اهلواء   ولكن هذا

 يستشعر   وهو   بيته إىل  الراوى    توجه   السابق   احللم ىف ....  
 ماهرا ،  مبدعا ،   مسئوال   توجه   لكنه ،  وحشة   من   ينتظره   ما 
وقد أشرنا إىل تكرار مثل هذا(الوحدة    رغم )  للبيان   عازفا (

 .  ساعدة صديق مل يكن هنا تلقائيا بل مب" إىل البيت"التوجه 

،)الوحدة( ذى الطابق الواحد  بيته   من   هنا يهرب الراوى    
، وهو بذلك يعلن أن)ال مكان آلخر(وذى احلديقة الصغرية 

البيت الصغري، ال يفى بأى مما ميكن أن يعد به، وأنه مهدد
 ).أو بسببها(بالسقوط، برغم هدوئه وبعده وعزلته 

رمبا الطبيعة(واء الطلق اهلرب هنا من البيت إىل اهل
 .يصبح هو األمان هذه املرة) والناس واملساحة واحلرآة واحلرية

راجع ما سبق ذآره ىف أآثر من حلم وأآثر من يومية عن(
 ).الدخول واخلروج (برنامج الذهاب والعودة

 ينطلق الذى    املعمار   متثل   زالت  ما "  باألماآن " حمفوظ    عالقة-
 أحالم ىف    أنه   إال ،   جديدا   ليس   هذا .  إبداعاته   معظم ىف    وبه   منه 
:نفسى ىف    قلت .  مثوال   وأآثر أقوى    حضور   للمكان   أصبح   النقاهة 
 وهو ،  آالل   من   بالبصر   حلق   ملا اإلبداعى    ضالتعوي   هو   هذا   لعل 
 نشاط   وغلبة   يقظة   عنده   رصدت   حني جاءىن  الذى    التفسري   نفس 
الكلى،   بالتصور   املختص  ( الدماغ   من غريالطاغى    النصف 
 ذلك   حدث   رمبا )  إخل .. الضام   والتكثيف ،  املتداخل   واإليقاع 
 ملواصلة الطاغى    النصف   تدريب   فرص   لتناقص   نتيجة   شيخنال 
 هذا   حدث املتتاىل،  الرتبيطى    والتسلسل اخلطى    باملنطق   طغيانه 
 هذا   هل .  شيخنا   هبا   امتحن الىت    املتزايدة   احلسية   اإلعاقات   بعد 
 الغالب   احلضور   هذا   آل   للمكان، الصورة، املساحة،   جعل   ما   هو 
 به   اإلحساس   من   تزيد الذى    احلضور   ذلك   العمل؟   هذا ىف    املتزايد 
على   حتافظ   بفجائية   النقالت   وتداخل ،  احلرآة   سرعة إيقاع 
 وجتددها؟   الدهشة 

 األقواس تدل على تصحيح حمتمل ملا َغٌمَضْت علّى قراءته-
 سواء ىف النشر أو ىف النص خبط اليد
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18I01I2008א

א/א−63

 : مقدمة

هذه اليومية وما استتبعها على شخصى أهنامل يقتصر فضل 
،"ِمّمن يهمه األمر"أحيت أملى ىف أن أتواصل مع عدد أآرب 

، وال على أهنا مسحت ىل بالتحرك ىف)أمر اإلنسان والتطور(
مساحة أوسع، وإمنا امتد إىل أهنا عّرفتىن أين وآيف قضيت سنني

وهم" نناس اآل"، وهأنذا أجد نفسى بني "أحاول"حياتى آلها 
 .أمجل ناس بإذن اهللا

 .احلمد هللا

حوار هذا األسبوع هادئ حمدود متواضع، وهو يرضيىن
وزيادة، وإن آانت فيه جرعة شخصية أآثر مما ينبغى، وأآثر

 .مما أحب، لكن ماذا أفعل هذا ما وصلىن

نبدأ مع االبن أسامة عرفة، وهو الذى جيرجرىن عادة إىل
 .مثل ذلك عادة

 2008-1-10ساقية عبد املنعم الصاوى :  أوال:أسامة عرفة. د
، ومافيناش من زعل،...شكرًا على نشر احلوار مع حممد

 .الرائع أنه آان حممد، ومل يكن حممد حييى

 :حييى. د
مل يصلك مايا أسامة حرام عليك، فيم الزعل يا أخى؟ أ

، وهو بعد ىف السابعة عشر من عمره؟1980آتبته حملمد سنة 
أحرمه بكارة سعيه، أن استنكارىأمل يصلك قدر ما فيه من 

أمل يصلك موقفىأن يكون جوىف قربه، أن أرجو صحبته لنفسى، 
يا أسامة معك آإبن ليس من ظهرى، ما فعلته مع أوالدى من

اعتماديىت عليكم خماطبا حممدظهرى وأوالدى مجيعا وأنا أعّرى 
، حتميىن من هبر الرؤية، ترعاىن ولدى" حتمُل عىن عبء الكلمة"

، وأخريا، أمل يصلك أنىن قلبت اآلية فسمحت للولد أنطفال
إذحبىن ِفْدية، أنت(يذبح أباه قربانا ليكمل هو املسرية، 

  وليس العكس،!)األْوىل

فيناش من زعلما" أسامة، عد آل ذلك، وتقول يامث تأتى 
 .أن آان حممد هو حممد وليس حممد حييى الرخاوى
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 :دعنا ننتقل من اخلاص إىل العام

أنت تعلم آم شغلتىن هذه املسألة جدا جدا طول عمرى،
مسألة أن أقرأ األب من مآل ابنه وآنت آلما بالغت ىف
ذلك االجتاه، أحاول أن أثىن نفسى بأن أتذآر ابن سيدنا

س االجتاه، لقد شغلتىننوح عليه السالم، لكنىن أمتادى ىف نف
هذه القضية وأنا أمارس احلياة آلها وترآزت أآثر فأآثر

 .وأنا أمارس التطبيب

 ىف1974هل تذآر آيف صورُت هذه الصورة ىف سر اللعبة سنة 
 .سياق شرحى للسيكوباثولوجى

 يا أبىت إن زاد القهر

 فسألتهمك إذ يسحقىن اخلوف، 

 لن تؤملىن بعد اليوم، 

  واملقتول وسر وجودى أنك ِمّت،فأنا القاتل 

 ختتلط ضمائرنا تتبادل،  

.......... 

 ....،..حنو سراب وجوٍد عابْث... فسأمضى، متضى، منضى

 ، ...ما أغىب هذا السري وقوفا 

 .لكن ما أحلى اخلدعة

أنا مهتم من قدمي هبذه النقلة بني اآلباء واألبناء، يا
أن أمنع نفسى منأسامة، وليس جمرد احلوار املزيف، حاولت 

 من-أن أحكم على الوالدين، خصوصا األصدقاء اليساريني
، واهللا يا أسامة)وبناهتم طبعا(خالل معرفىت بأبنائهم 

 تتجلى- مثال -آانت ومازالت خربة مؤملة، قيمة العدل 
أآثر ما تتجلى ىف هذه العالقات، وال أجد جماال لتفصيل ما

 وبني أبناء وبناتآان، أن تعدل بني أبنائك وبناتك،
الناس يكاد يكون مستحيال، ومع ذلك فنحن حناول هنا وهم

 أبنائى يشارآون من آل األحناء

 أسامة عرفة. د
بلقاء خالد وطلعت وأمحد عبد اهللا، )فعال( لقد سعدت معك

/بس آنت حمتاج أعرف أمحد املقطم أم أمحد جامعة بنها
  الزقازيق

 :حييى. د
، ال أحد ترك املقطم إال وظل مقطمياهو أمحد املقطم يا أخى

واحلمد هللا، آيف مل تستنتج ذلك، وهو الذى استشهد بقوىل
 .اِملْثِلى ال َيْسُلُك إال دربه حيفره بأنني الوحدة"

أما خالد وطلعت فقد أشعراىن فعال أن أبنائى أآثر 
 ! ياه. عددا، وأوسع انتشارا من رأس اخليمة إىل نيويورك
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املشى على الصراط ،ىف إهدائى للجزء الثالث من ثالثية 
"ملحمة الرحيل والعْود" باسم  الذى سيظهر هذا األسبوع

اتصلت ىب املسئولة عن صدوره هذا األسبوع من مكتبة األسرة
األنصارى عن. ليلحق مبعرض الكتاب، وأبلغتىن تساؤل د

 وقد تصور الدآتور"وأحفادى" أحفادى"إىل "إهدائى وآان 
 تصحيحه، قلت هلا، بل إىناألنصارى أنه خطأ مطبعى، فاتىن

ماذا تعىن ؟ من هم هؤالء ومن هم: أعىن التكرار، قالت
أمل تالحظى أن هناك عالمىت تنصيص على:  قلت هلا أولئك؟

:يعىن ماذا؟ قلت: إحدى الكلمتني دون األخرى، فقالت
أحفادى بني التنصيص هم أوالد وبنات أوالدى وبناتى، من

 هم أوالدك أْنِت ظهرى أما أحفادى الثانية ف

 .َضِحكْت وَفِهمْت

حنن ىف حاجة إىل عقول متفتحة من آل األعمار، أريد أن أوّصل
ما وصلىن من مرضاى إىل أصحابه ىف آل مكان، وأنت خري من

 ) وليس فاض ىب(تعرف آم أغرقىن هذا الذى وصلىن حىت فاض مىن، 

 أسامة عرفة. د
 النادرة ومن اإلضافات"  غري وجداىن-وجداىن "تقسيم 
الىت حواها آتاب البورتريه و ىف انتظار آتابكم املبدعة

 عن الوجدان

 حييى. د
)صورة املريض من أعراضه(لقد أصبح اسم آتاب البورتريه 

 Descriptiveوصفيا : هو علم اإلمراض النفسى
Psychopathologyدراسة ىف:  وهو يكمل آتاىب األول

 الذىlink Study in Psychopathologyاإلمراضية النفسية
ماهية"هو مفهوم ترآيىب تطورى غائى، أما آتاب 

 ، فتحت1974فهو مل يكتمل مع أنه بدأ سنة " الوجداّن
على نفسى يا أسامة ىف هذه اليومية عدة حماور مل أآمل

ماهية"حىت " ماذا حدث للمصريني"أيا منها، من أول 
 ذا، وهأنت"وتعدد الذوات"، "الفصام"، مث "الوجدان

تذآرىن بكتاب البورترية فهل يتحملنا قارئ هذه اليومية
 . حىت نصل معا إىل ما نريد وينتظر منا

ما رأيك لو خصصنا عددا متالحقا من: دعىن أسألك
 اليوميات لنكمل آتابا فكتابًا فكتابًا، وهكذا؟

 :قبل أن ترد

 أنا شخصيا ال أوافق

 ىف سلسلةمع أنىن ىف أشد احلاجة أن أغطى موضوع الوعى 
 .متتابعة من اليوميات

 أسامة عرفة. د
آتاب الوعى لقد سبق ىل أن أنفقت ستة أشهر ىف قراءة

هلنرى إيه أيام حتضريى لرسالة اضطراب الوعى ىف االضطرابات
 بتوجيه من حضرتك النفسية و آان
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 :حييى. د
لقد تذآرت ذلك اآلن فرحا برسالتك، لكنىن مازلت أعرتف.. 

من الوعى بالدرجة) ىوال غري إ(أنىن مل أفهم موقف إى 
...الكافية، وحني نعود إليه ىف هذه اليومية أو غريها

 ...رمبا

أظن يا أسامة أن اإلبداع األصيل يعرفنا عن الوعى
 ومستوياته أآثر بكثري من التنظري القّح،

23أميمة حتاول معنا وقد أرسلت قراءة آاملة حللمى . د 
 . رأىي لكنىن حتفظت أن أنشرها فدعىن أبلغها24، 

 : حييى. د
يا دآتورة أميمة، واختلفت معك/ للحلمني/قرأت قراءتك 

 :آثريا، لكن دعيىن أبدأ من البداية

األسبوع" احملررون الضيوف"بعد نشر قراءتك األوىل ىف زاوية 
املاضى وصلىن من أصدقاء عديدين أهنم خلطوا بني ما أآتبه

ك اليوموبني ما تفضلِت أِنت به ، فخفت أن أنشر قراءت
 . آاملة فيستمر اخللط، وحتدث بلبلة تفسد احملاولتني معًا

لعلك تسمحني ىل أن أؤجل نشر قراءاتك املوازية حاليا، حلني
 بالتعقيب ينتهى دورى، مع قبول دعوتى لك أن تتفضلى

حتديدا على بعض ما أنشر حاليا، التعقيب باملوافقه أو
فض، آما يفعلأو التصحيح أو الر) نقد على نقد(النقد 

 . زآى سامل. االبن د- ببخل شديد –

مث دعيىن أخربك عن جتربىت ىف هذه احملاولة، فقد قرأت األحالم
آلها عدة مرات قبل أن أقدم على هذه القراءة النقدية
حلما حلما، مث أنىن لست واثقا إن آنت سأآمل أم ال،
كوصدقيىن أنىن أعاىن معاناة شديدة حىت أجنح ىف حترير تل

السطور القالئل، مث أىن أآتب النقد عدة مرات، وىف آل مرة
 . أقرأ احللم آامال قبل أن أجرؤ على إقرار النقد ونشره

املسألة صعبة، وأنا ىف أشد احلاجة إىل حوار، ال إىل قراءة
 .  ىف هذه املرحلة موازية

واآلن دعيىن أرد على بعض ما جاء ىف قراءتك احرتاما
آم ىف هذا من الظلم علىعلم مسبقا لتفضلك وإن آنت أ

 : أحاول عرض جزء من فضلك هكذاإسهامك،

 : أميمة رفعت. د
هناك عنصر أساسى يربط احللمني ببعضها وهو القلق،... 

 ليكرب ويتعمق شيئا فشيئا23احللم  وهو خيط ميتد من أول
ما يرتجم إخل، آثريا... بأآمله24حىت يهيمن على احللم 

واملطارده حرآة، و احلرآة" مطارده" م إىلالقلق ىف األحال
فحرآة الكاتب مستمرة: نظرى ىف احللمني هى أآثر ما لفت
مث" أسري"آلمة   وقد عرب عنها من أول23وحثيثة ىف احللم 

 إخل"... أهرب"، "أسرع"، "أوسعت اخلطى"، " أتقدم وراءه"
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 :حييى. د
إليك ما خطر ىل يا أميمة وأنا أقرأ هذه الفقرة، فأنا

 رغم– ال أعرف معىن حمددا للقلق -لنفسى  وأنا الطبيب ا–
شيوع استعمال الكلمة بشكل هائل ىف ثقافتنا األحدث، أنا
أعتقد أنه لفظ مستورد ىف هناية النهاية، آم شاعر عرىب

خماطر الرتمجة"باهللا عليك؟ ىف أطروحىت " القلق"استعمل آلمة 
نبهت أن حنذر أن نتنازل عن تلقائية "ىف تشكيل مشاعرنا

وصف مشاعرنا بلغتنا وحنن ننساق وراء ألفاظ دخيلة أو
رف القلقلغة هجني، حنن نعرف الضجر واحلزن، أآثر مما نع

الذى صرنا نتشدق به" الدبرشن"واالآتئاب، ناهيك عن 
)....والزهق واملضايقة(بدال من اهلم والغم والكرب 

   !!اخل

دع"ىف أآثر من مناسبة وآتابة آنت أسخر من مفهوم 
رمبا هلذا مل أرحب آثريا هبذا ("القلق وأبدأ احلياة

هما هوليكون العنصر األساسى فيالتبسيط للحلمني معًا 
 القلق،

وال أنا رحبت أنه ميكن أن يرتجم ىف األحالم هكذا إىل 
مطاردة مباشرة، مع أنىن أقّر أن املطاردة ونقالت احلرآة
هبذه السرعة هى من أهم ما مييز هذا اإلبداع ىف معظم ما
نشرت هنا، فما الداعى أن نسميه قلقا؟ فعال هذه األحالم

،..ت والتكثيف والتداخلتتميز هبذه احلرآية وتلك النقال
نقد"وأتصور أن احلوار حول تفاصيل ذلك مبا أمسيته 

هو أآثر ما حنتاج إليه ىف هذه املرحلة مث إنىن" النقد
الحظت أنك ىف قراءتك اآلن مل تربطى أية رؤية لك مع ما
جاء ىف القراءة املنشورة لنفس احللم حىت ميكن أن نتحاور

 : ىف فقرة أخرى– آمثال – صادقني، ولكن دعيىن أقول رأىي

  24-23أحالم جنيب حمفوظ : أميمة رفعت. د
مل ينتج عنها) الشباك بفتح(حىت حماولة إجياد خمرج ".... 

شىء، فما رآه الكاتب آان غري منطقى و ال عالقة له
 )حارة سكنه بالقاهرة( احمليط به  اقعبالو

 حييى. د
 إلجياد خمرجأنا مل يصلىن أن فتحه للشباك آان 

 ما هو منطقى ىف احللم، حىتوال على أن هناك اتفاق على
 " غري منطقى" تصفى غريه بأنه 

 :دعيىن اآلن أهنر نفسى وأنا أقول هلا

 عندك يكفى هذا، .. ال

 أفعله هبذا االقتطافذلك أنىن أحست أآثر فأآثر أن ما
هكذا بعيدا عن السياق الكامل لقراءتك اجليدة، فيه ظلم

 شديد لك،

فدعيىن أقّر ىف النهاية أنىن برغم آل شىء فرحت بإسهامك 
 .بقدر ما اختلفت معه
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زآى سامل،. تعاىل اآلن لو مسحت نسمع رأى االبن الصديق د
 ). 23(وآيف أبدى رأيه ىف فكرة حمددة وردت ىف نقد احللم 

-12ومقال الدستور األخري ، )23(احللم األخري : زآى سامل. د
1-2008 

رفض أن يوظف اإلبداع أميل إىل "ىل أعرتاض صغري على عبارة
بكثري بالتأآيد اإلبداع أعظم وأآرب" ىف شجب الفساد اجلارى

شجب الفساد، ولكن اإلبداع يشمله آما يشمل غريهمن جمرد 
 .من أمور احلياة

 :حييى. د
أوافقك طبعا يا زآى أن من أهم وظائف اإلبداع هو... 

تعرية الواقع، خاصة إذا َداَم وآَتَم وَأِسَنْت مياهه، إن ما
أرفضه أن يوظف اإلبداع لذلك أساسا أو ابتداًء، أنت

شيخنا حمفوظ باختزاهلا إىلتعرف آْم رفضُت مناقشة أعمال 
حمتواها السياسى احملتمل، وآيف أدى هذا عند البعض إىل

 الكرنك على احلرافيش، أو إمهال حضرة احملرتم، أو تفضيل
حديث الصباح واملساء حلساب مريامار وأهل القمة، لقد
رفضت دائما أن يقيم إبداع حمفوظ أيديولوجيا أو دينيا،

يساريا" منتميا"جعله مرة رفضت هذا التصنيف الذى 
مث ظهر ما يقابل ذلك الناحية األخرى ليعتربه) غاىل شكرى(

 –) حممد حسن عبد اهللا(روحانيا ربانيا 

اإلبداع حيتد دوره ضد الفساد اجلارى بشكل أو بآخر، حني 
يكون التعبري عن شجب هذا الفساد غري متاح بالشكل

 .  ذلك إبداعا قبل ذلك وبعد املباشر، لكن يظل اإلبداع

دعىن اآلن أنتقل إىل رأيك عن حوار األديان ألن عندى رد
 .عليه

 :زآى سامل. د
مقال الدستور األخري أتفق مع آل آلمة سيادتك آتبتها ،

حيث ظهرت أديان توفيقية أو"العبارة  ما عدا هذه
 ".و.. و تلفيقية مثل البهائية، والكنيسة الذهبية،

 عكس ما يقوله املقال آله،فما تقوله هذه العبارة هو
 !نصف عقائد اآلخرين بالتلفيقية وال أدرى آيف

 :حييى. د
ليس عندى فكرة إىل أى مدى انتشرت هذه العقائد.... 

، ولكن رمباعقائد اآلخرين حىت نسميها آأدياناجلديدة 
عندك من حيث املبدأ، ورمبا بالنسبة للبهائية خاصة،

راحل بيكار آانفأنا أعرف أن اجلميل الرقيق ال
يعتنقها، وأنا ال أشك ىف صدقه ورقته وإبداعه وإنسانيته

 . أحكم عليها وأنا مل أدرسها دراسة آافية– فعال –فكيف 

أنت تعرف أنىن أحاول أن أآون عند حسن ظنك وأن تكون سعة
2008-1-16يومية صدرى فعال بال حدود، حىت أنىن زعمت ىف 

 أن رمحة اهللا سوف تشمل  "نوعان من التواجد البشرى"

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1074



 18I01I2008א – אא

، حىت لو أعلن إحلاده الذى فرضه عليه"املؤمن رغم أنفه"
ظاهر وجوده، وأنا أتذآر أنك قلت لنا شيئا مثل هذا

 املوقف عند ابن عرىب 

 ياليتك تكتب لنا مقاال فيه 

نا رامى ذلك الشاب الشجاعواآلن دعنا خنتم بصديق
 .الطليق

 2008-1-10والشخصية ) اهليئة(اهلويه: رامى عادل. أ
يا عم حييى، آن.... دعىن ابكى معك على دمعة حبستها... 

فاأليام منتهاها. |||||صديقى بال تردد، دعنا نلعب سويا
.فهلم صديقى إىل امللعب. رواحنا وغدونا مسالها. ملهانا

احلرية والفكاك من اسر ما ضى وذآرىولنشرب سويا آأس 
 هيا يا عمى حييى فال وقت نضيعه . حررناها سويا

 :حييى. د
األصل("يدى على يدك يا عم رامى، لعلك تشري إىل يومية 

  )2008-1-9يوم " والصورة

ىن يا رامى هكذا فجأة، وبال ربط واضح باليوميةحني ختاطب
دعىن أبكى معك على: "الىت تعلق عليها مثل قولك هنا

آن صديقى بال تردد دعنا: أو قولك"..... دمعة حبستها 
؟، حينئذ أشعر بائتناس رغما عىن وعنك، ما"نلعب سويا

 زآى اآلن؟. رأيك ىف موقفى الذى ناقشت فيه د

  حلمى حمفوظ2008-1-13: رامى عادل. أ
ارجوك. باملره يا عمى دى أحالم ِصْرف وخيال خصب مش سياسه
 .تعقل وجرب تقرا لوحة حمفوظ آفنان يا فنان

 :حييى. د
وهل أنا أفعل غري ذلك؟ أمل تالحظ أنىن آتبت آل قراءتى

من أوهلا حىت قبيل) 24حلم (هلذا احللم الذى تشري إليه 
ة، ومل أشر إىل التفسريآخرها على أهنا بعيدة عن السياس

السياسى وشجب الفساد إال ىف استطراد هنائى بعنوان
 أقررت فيه أن التفسري السياسى الرمزى فرض،"وبعد"

نفسه علّى ىف النهاية آاحتمال عابر، و لكنىن أصررت أنىن
مازلت متمسكا باستبعاده لصاحل تفسريى األول رغم ذلك،

ل الذى ترفضه أنت اآلن،زآى سامل إىل االحتما. ورغم ميل د
 .والذى مل أغال أنا ىف رفضه

 2لعبة الثقة والتخوين : رامى عادل. أ

 .أنا بثق فيك حىت لو انت آداب يا عم حييي

 . أنا بثق فيك حىت لو انا بكرهك ساعات يا عم حييي 

 . انا مبثقش فيك عشان انت جمنون خطر يا عم حييي

أنا مبثقش فيك عشان انت معرفتش ترىب ابنك حممد يا عم
 .حييي
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 !!! مش احنا بنلعب 

 :حييى. د
نعم، حنن نلعب يا رامى، وأنا أحب جتريبك وشجاعتك،
وأستقبل حْدسك جبدية واحرتام، ونسميه لعبا من باب

حكايةالتقية، أنا احرتم تلقائيتك فعًال مبا ىف ذلك 
، األمر الذى ورد هكذا"مابثقشى فيك عشان أنت جمنون"

بالنص تقريبا ىف أغلب احملاورات ىف اجلزء الثاىن من ثالثية
وعلى فكرة "مدرسة العراة"املسمى " املشى على الصراط"

 .سوف تظهر طبعته الثانية خالل أيام

أنا أقبل معظم آالمك يا رامى حىت لو مل أفهه، لكن دعىن 
إال إن آنت" معرفتشى ترىب ابنك حممد"أرفض، وبشدة حكاية 

تقصد أنه رّبى نفسه بنفسه حىت قبل اآلوان، وهذا ما جاء
. وأيضا ىف حوارى مع دىف القصيدة ىف حوار األسبوع املاضى،

 .أسامة اليوم

 : رامى عادل. أ
مهما بلغت مسؤولية الشخص املبصر ودرجة وعيه بل.... 

وشكيمته، فانه ال يستطيع احلفاظ على رؤيه معبودته
 ....إال للمحات خاطفة معشوقته،

تقلباته خصيمه الزمن بكلفما بالك اذا آان ... 
 .وعناده وشخوصه

 :حييى. د
خصيمه الزمن بكل تقلباته وعناده وشخوصهة حلوه حكاي

 الزمن حني يصبح هو اخلصيم تتجلى احلياة آما،!!هذه
 ينبغى، تذآرىن يا رامى جباهني وهو يستقبل النهار اجلديد 

 من بني شقوق الشيش وشقشْقت لك

 مع شهقة العصافري وزقرْقت لك

 قوم نشوف نعمل ايه.. هنار جديد أنا

  يا ح اقتلك..أنا قلت يا ح تقتلىن

 : رامى عادل. أ
  .اصله بينقذىن آل ما اقراه. برضه أنا لبست احللم... 

 :حييى. د
يارامى أشعرىن أنه نوع من اإلبداع" لبست احللم"تعبريك 

أميمة الىت خشيُت. شديد الداللة، اليقل أمهية عن قراءة د
 الىت وردت ىف قراءهتا،" جرعة الطب النفسى"عليها من 

 أن احللم هو ينقذك آلما قرأته، فهو ميكن أنأما تعبريك
يرشدنا أآثر إىل وظيفة اإلبداع وآثاره الباقية ىف

 املتلقى الصادق

اآلن هيا معا إىل صديق جديد من اجلزائر، يثري موضوعًا
 !!حساسا فعًال
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 2008-1-13: عبد اإلله العرىب. أ
 السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبرآاته 

14 منذ الشرعية الرقيةُمعاجل بوبعد أنا شاب من اجلزائر 
 سنة 

وىف معاملىت مع املرضى احتاج إىل هذا العلم ألن أصعب شئ ىف
 العالج هو تشخيص حالة املريض

 يا دآتور أريد ان تساعدىن وترشدىن ألتعلم ولو القليل 
 .من علم النفس

 :حييى. د

يا أستاذ عبد اهللا، شكرا لصراحتك وثقتك أوال، مث إنك شاب
 سنة، يعىن منذ آان سنك14لشرعية منذ تعاجل بالرقى ا

آم؟، وعموما أنا أشكرك يا سيدى، ولعلمك أنا ال أرفض
حكاية العالج بالرقية الشرعية من حيث املبدأ، وإن آنت
أعتقد أن التعمييم ليس مفيدا، وأعتقد أن األطباء
والعلماء ىف أشد احلاجة أن يتأنوا وهم يصفون آل ذلك

الناحيتني هو جهل وحتيز، أنا أعتقدباخلرافة، التعميم ىف 
أن بعض النظريات الكيميائية امليكانيكية فيها من
اخلرافة ماسوف نضحك عليه بعد عقد أو عقدين من الزمان،
آما أرى أن بعض الرقى الشرعية ليس هلا أية عالقة
بالشرعية، واليكفى أن تكون الكلمات موجودة ىف نص آرمي

ألن النص ال تدب فيه! عيةمعرتف به، لتصبح رقى، وشر
احلياة ليسهم ىف استعادة التوازن إال ىف سياق توظيفه
اإلجياىب حلرآية الوعى التناسقى مع الكون، األمر الذى ال

 .يصلح له أو به إال وعى نقّى إلنسان آادح آدحا

مث إىن ال أوافقك يا سيدى أيضا على أن أصعب شئ ىف العالج
ذات بالنسبة الستعمال نبضهو تشخيص حالة املريض وبال

أنظر يومية تشخيص(). وليس التوقف عند ألفاظها(الرقى 
 .2007-12-2 يومية )الفصام دون حتديد ماهيته

آذلك أنا أعتقد أن قراءتك ىف علم النفس ليست هى
 لك اآلن، بل أىن أرى أن أغلبها بوضعها احلاىل قداملطلوبة

 . األطباء واملرضى آما يتصور الناس ال تفيد حىت

أنا ال أوصى بالعزوف عن القراءة ىف علم النفس، خاصة
فيما يتعلق باالخرتاقات األحدث الىت جتاوزت آال من علم

 وعلم النفسBehavioural Psychologyالنفس السلوآى 
 إن موجة)Classical Psychoaralysisكالسيكى التحليلى ال

علم النفس عرب:التحديث ىف علم نفس تشمل على سبيل املثال
 وعلم النفس التطورىTranspersonal Psychology  الشخصية

 Evolutionary Psychology وعلم النفس املعرىف  Cognitive 
psychologyوما يقال له ما بعد أو ما وارء علم النفس 

 Para Psychologyوالذى أفضل أن امسيه علم النفس املتجاوز 
 Transcendental Psychology ..آل ذلك فيه دعوة إىل 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1077



 18I01I2008א – אא

أن حنرتم مفهوم الطاقة، واهلارموىن، والتواصل بني مستويات
وعى الناس وبعضهم البعض إىل الوعى الكوىن، إىل ماالحدود

 .له

واآلن دعنا خنتم بالكلمة الىت أصّدر هبا موقعنا، فهى قد
 :يدك آما تفيدنا أآثر من الفتوى والتشخيص وعلم النفستف

 ) أبو األطباء(يقول هيبواط  

 احلياة قصرية 

 واملعرفة ممتدة

 والفرصة هرابة 

 والتجربة حتمل الصواب واخلطأ 

 واحلكم على األمور من أصعب األشياء
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141−،! 

 تعتعة

ىف حماولة أن نقلل من آم الكذب واإلنكار واالستعباط
 حسنة السمعة، املسماة والغفلة الىت حتيط هبذه احملاوالت السطحية

، وإخفاء هويتك الدينية،"ديانوحوار األ"، "قبول اآلخر"
والعالقات السرية اخلاصة جدا مع ربك أنت وعشريتك الدينية،
علينا أن نرتقى بنوعية وجودنا مع بعضنا البعض، وذلك بأن

 : نتدرب على التعامل بآليات أصدق وأعمق وأآرم وأشجع ومنها

التأجيل) 4(االحرتام و) 3(املصارحة و) 2(املواجهة و) 1( 
 ،)ق احلكمتعلي(

وإال فكل ما ندعيه باطل ومؤقت ومفسد ىف هناية النهاية 
 .ألية حماولة للبشر أن يتعايشوا معًا 

 بأن يتحمل آل واحد مسئولية محل أمانةاملواجهةتبدأ 
الدين الذى ولد به، والذى ليس له فضل اختياره، حىت لو
أعاد النظر، فسيظل منغرسا ىف خالياه، والعمر أقصر من أن
يغرينا بالبداية مع رحلة البشرية حىت نتبني آيف ُوْلدنا

 ! هكذا هنا، اآلن، مث يسمح لنا بإعادة النظر

الىت تبدأ بأن أعلنك عن موقعى، وديىن، وملىت،مث املصارحة 
وحىت احتمال تعصىب الذى أعرفه والذى ال أعرفه، وأن تفعل
مثلى، بنفس الشجاعة والو ضوح، املصارحة العادلة بني
دآتاتورية األفراد ختّلق حرية حقيقية راقية ومسئولة، إن

 سوف جتعلك، وجتعل شريكك على اجلانب املصارحة حىت النخاع
اآلخر، أآثر وعيا بظاهر وباطن آيف تتعامالن معا ، فإن آنت
حتمل شرف املسئولية ملا تأتيه وما تدعه، ملا تعتقده وتنفيه،

 .فالبد أنك ستسمح مبثل ذلك له

 سبحانه تعاىل يعرف جهادك ىف حتمل مسئولية ما هو أنت،اهللا
وما استلمته من دين، وما وضع ىف عقلك قسرا، وما أعملت
عقلك وحسك وقلبك وجتربتك فيه، وما انتهيت إليه، وما

اهللا سبحانه وتعاىل يعرف آل ذلك من داخل داخل. راجعته
 فإذاخالياك، آما يعرفه من داخل داخل خاليا املختلف معك،
 تصورت أنك قادر أن ختدع نفسك أو حىت أن ختدع من حتاور، 
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فاعلم أنه سبحانه األقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما
تعلن وما ختفى الصدور، وأنه هو الذى سيحاسبك بعد أن

إقرأ آتابك" يعطيك فرصة أن ترى بنفسك ما فعلت بنفسك 
بل اإلنسان على نفسه"وأيضا " آفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

 "و ألقى معاذيرهبصرية، ول

فهو عندى عاطفة وموقف على قمة القمم، بلأما االحرتام 
إىن أعتربه أرقى مراتب احلب، ال أعىن باالحرتام ذلك التبجيل
والتوقري، وإمنا أعىن ممارسة نوع من العدل الذى ال يتحقق إال
من خالل التقمص، إنك لن حترتم أحدًا، إال إذا استطعت أن

تسمح له بنفس احلقوق الىت تسمح هبا لنفسكتتقمص موقفه، وأن 
 أن متارسه  أوىل بعد أن تشعر مبشاعره، وهذا املوقف حتديدا

مع املخالف لدينك ما دمتما تشرتآان ىف صفة البشرية، إن
أن عقله لن يكون) واخلارجى طبعا(اعتقادك الداخلى جدا 

 الأهال لالحرتام احلقيقى إال إذا اعتنق دينك، هو إثبات أنك
مع(حترتم عقله أصال، ألنه مل يرَق إىل جودة عقلك فاعتنق دينك 

 ).أنك شخصيا مل تعتنق دينك إال مبولدك

، وهو ظاهرة"تعليق احلكم" وأعىن به :وأخريًا التأجيل
، الذى ينصحنا"املنهج الفينوميولوجى"تعلمناها مما يسمى 

ملأن نضع الظاهرة بني قوسني حىت تتضح معاملها، وأن نتح
الغموض ما دام األمر يتطلب ذلك، تأجيل احلكم ىف سياق هذه
القضية، يشمل إرجاء األمر آله ىف هناية النهاية هللا رب

 على اآلخر املختلف معك ىف الدين، العاملني، أنت تؤجل حكمك
بعد أن عرفت دينه معلنا صرحيا، وهذا يدل على يقينك من

 إن األمر آله هللا، فتؤجلعدل اهللا ورمحته معا، فترتك له األمر،
 مطمئنا إىل حكمه تعاىل، وهل هناك أمجل وأصدق وأعدل من هذا؟

 وبعد

إذا آان األمر آذلك، وهو عندى آذلك، أو أحاول أن يكون
آذلك، فما معىن هذه الدعوة اخلائبة أن خنفى دينيا عن بعض
البعض، وأن نتصنع التسامح، وحنن ال هم لنا، من آثرة حبنا

إال أن حناول أن ندخل، اآلخرين ىف ديننا!!!! بعضلبعض ال
، نفعل ذلك سرًا وعالنية،أحسن دين، وأآمل دينالذى هو 

، وآالم آثري"منظمات غري حكومية"أفرادًا ومجاعات، حكومات و
 .من هذا 

 اخلالصة

دعونا حناول أن نبحث معًا، ىف آيفية أن يتوجه سهم
لٌّ من موقعه حنو حموٍرآدحنا، ونشاط أدياننا، وسعى آدحنا، آ

مرآزىٍّ مشرتك، ال نعرف عنه التفاصيل لكنه هو احلق املاثل، مع
أنه ليس آمثله شئ ، لكننا ميكننا وبصدق أن نعرف اجتاه

 السهم إليه عرب الناس،

 .فادخلى ىف عبادى، إليه سبحانه وتعاىل 
 من آل صوب وحدب، 
 . من آل دين ودرب 
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مع النقلة الىت أعايشها حاليا ىف حماولة التفكري فاحلديث
بلغة النبض واحلرآة، بعد أن عشت ردحا من الزمن أتكلم
بلغة التصنيف والتوصيف، اآتشفت أن هذه اللغة األخرية هبا

، خييل إّىلاجلامع املانع بالتسكني  غراءقدر ليس قليال من اإل
 أن أتقدم خطوة أعمق جعلتىن أفهم أنىن استطعت مؤخرا

باعتبارها حرآة هلا قانوا، وليست مفهوما لهالفطرة 
 ىف النشرة آان  موجز ما قلته مؤخرا ىف الفطرة هناأبعاده،
 : آمايلى

مفهوما"أو " شيئا حمددا"ليست  "...  "الفطرة 
هى "....  .."حرآة ىف اجتاهها "هى ........."... "ساآنا

 ولكنها ال حتل حمل أى من مشتمل، حبيث حتوى أجزاَءها،" آل"
يظل احللم هو الواقع األآثر متثيال ".... ..."أجزائها

للفطرة باعتبار فرط نشاط حرآيته التشكيلية، ورحابة
فطرة عنحني ينفصل جزء من ال "... ..."مساحة حرآته احلرة

 وهو أمر- ينفصل بتواتر منظم أو عشوائى-مشولية تواجدها
 مع–الزم لتواصل حرآية النمو، هذا اجلزء إمنا ينفصل ليتصل 

حرآية الفطرة ىف اجتاهها باعتبارها حرآة وليست آيانا له
 ليتبادل مع سائر األجزاء، مث يتضفـّر، مث-ما مييزه بذاته

، فهو النمو املمتد، حىت)رىفدون ثبات أو تكرار ح(يتجادل، 
 . لو مل أعرفه، وليست مفهوما ساآنا أو جاهزا

 أن أتعامل مع آما ساعدتىن هذه النقلة ىف طريقة تفكريى
حرآية املتناقضات بطريقة أآثر تقبال وتنوعا من جمرد لصقهم
جبوار بعضهم ، وقد ميزت هذه احلرآات آما وصلتىن ىف نشرة

الثقة والتخوين وحرآية النمو " 2007-1-13يومية سابقة 
 :  على الوجه التاىل)1(

-To-and)، " الدخول اخلروج–الذاهبة العائدة  "  احلرآة-
Fro  & In-and-out Movement)   

 Containment)"يطة احمل االستقطابية التكاملية" احلرآة -
Polarization Integrative  Movement )  

 (Biorhythmic  Movement) "اإليقاعية احليوى "  احلرآة-
 Integrative Synthetic" اجلدلية التكاملية "  احلرآة-

Movement 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )كرتونيإلإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1081



 20I01I2008א – אא

حني عدت أراجع فروضى املتعاقبة لتعريف وتوصيف الصحة
ية ،النفسية، اآتشفت أن بعد احلرآة آان موجودا منذ البدا

ولكن بشكل متباعد متواضع، وذلك ىف النقالت بني مستويات
املستوى الدفاعى، فاملستوى البصريى،(الصحة النفسية 
 وقد بدت ىل ىف ذلك احلني أنحرية طبيب نفسى) فاملستوى اإلبداعى

النقالت ثالثة أساسا، وأن املواصفات الىت نقيس هبا التوازن ىف
آل مستوى تعتمد على نوعية وهريارآية ترتيب احملكات الشائعة

  والرضا والتكيف، لعمل،الوصف الصحة النفسية وهى 

وقد فضلت أن أحلق شكال وجدوال باهلامش يشري إىل هذا وذاك،(
 ).حىت ال أقطع سياق ما أقدمه اليوم

وىف مراجعىت املتكررة هلذا وذاك ، ومع منو تصاحلى مع بعد
حلرآة اإليقاعية واجلدلية بوجه خاص، رحت أآتشف ما ىف هذاا

مظنة تصنيف البشر إىلالفرض الباآر من قصور ، لعل أمهها 
املستوى (وأدىن، ) املستوى اإلبداعى من التوازن (أعلى

 ) الدفاعى من التوازن

ومع انتباهى منذ البداية هلذا املأخذ، وبرغم دفاعى عنه
لبشر للعبور من األدىن إىل األعلى، إالبأن الباب مفتوح لكل ا

 .أن الدفاع آان ناقصا بشكل ما

أيضا اآتشفت ضمن املراجعة أن هذا الفرض الباآر اهتم
آعالمة مميزة ، ورمبا وحيدة، لتحديد ما هو" التوازن"بفكرة 

صحة نفسية، صحيح أنه احرتم عدم التوازن باعتبار أنه
، ولكن ليس باعتباره)وأزمة من(مرحلة ضرورية حنو التوازن 

 توازنا ىف ذاته من نوع آخر، 

ىف فكرى األخري املرتبط أآثر فأآثر حبرآية النمو 
واإلبداع، اآتشفت أيضا أن عدم التوازن ليس قاصرا على
النقلة بني هذه املستويات الثالثة، وإمنا هو وارد ىف آثري من

 الثمان إلريك النقالت النظريات األخرى بأمساء خمتلفة، مثال ىف
، والىت آنت بدأت ىف اإلشارة)مثان عصور لإلنسان(إريكسون 

الثقة " 2007-1-13يومية . إليها، ووعدت بالعودة
 )1(والتخوين وحرآية النمو 

فس فكرة التتابعوحني انتهيت إىل إمكانية تطبيق ن
اإليقاعى بني التوازن والالتوازن ىف تكامل ناٍم وىف مدى زمن
أقصر، وصلت الرؤية إىل اجلمع بني متازج النمو مع حرآية

 "رمي"النوم واحللم واليقظة، ليصبح نوم حرآة العني السريعة 
REM وال يكون عدم"عدم التوازن اخلالق" أى النوم احلامل هو ، 

التوازن خالقا إال إذا انتهى هناية مفتوحة، أى جتاوز لعبة
 ).اسكريبت(الدائرة املغلقة، وإعادة النص 

 :الفرض
 :الفرض املطروح اليوم هو نقلة أخرى ىف فكرى، أطرحه آما يلى 

ة وآفاءة حرآية النمو املتنوعة،الصحة النفسية هى سالم"
حول حمور اإليقاع احليوى الفاعل املضطرد، حنو غاية مفتوحة

 " النهاية على أرض الواقع احمليط املختلف واملمتد
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وملا آان إنسان اليوم يعيش ىف عصر نسميه عصر املعلومات
فإن التأآيد على حرآية النمو دون النظر فيما جيرى بتسارع

جنبا إىل جنب مع تسارع التوصيلهائل ىف جمال فيض املعلومات 
 .والتواصل، يصبح قاصرا

 اإليقاع احليوى والصحة النفسية 

 الصحة   أن   اعتبار   ميكن   أنه   األساسية   الفرض   هذا   فكرة
 ىف   التزاوج   هذا   وسالمة   هارمونية مدى  على    تتوقف   النفسية 
   وبني   املختلفة   مستوياته  على احليوى    اإليقاع   بني   العالقة 
 وفيما  ، حياته   طول   الفرد   تطور   مسار على      النمو ىف    املتحقق 
  :  العامة   خطوط الفرض يلى  

  :يلى   ما   توفر   إذا   النفسية   الصحة   تتحقق   

 بني   نابض   تناوب ىف    العمر   طول   النمو   يستمر   أن  -1 
 اخلاصة   خبصائصها   توازناهتا   حتقق   مرحلة   وآل ،  والبسط   ستيعاباال 
 بعضها   يتلو   عمرية   مراحل   فقط   ليست   أهنا   ذلك معىن  .  متاما 
 احلياة- احليوى    النبض   مادام   متكررة   مراحل هى    وإمنا ،  بعضا 

  .  مستمرا-

 النمو   خطوات   من   ) حلظة   وأحيانا  ( خطوة   آل   ُتحقِّق   أن  -2 
  .  املستمر   املنتظم احليوى    النبض   آفاءة   خالل   من   توازهنا 

يوىاحل   النبض   لسالمة   وفقا   املخ   وظائف   تعمل   أن  -3 
 امللء   بني   ما   النمو   نبضات   ومع ،  البعض   بعضها   مع   متناوبة 
)العادى   للشخص   العام   مبعناه  ( واإلبداع ، ) املعلومات   فعلنة (
 هلذا   مثال   وأبسط  )خص العادى إبداع الش2007-9-29يومية (
  ، ودورات احللم اليقظة / النوم   دورات   آفاءة   هو احليوى    النبض 
 والتعليمية   والتنظيمية   اإلراحية   وظائفها   أداء ىف  ،  الالحلم /
  ) السرآادية  ( اليوماوية   العادية   العملية   هذه   خالل   من   معا 

 املخ   نبضات   من   حيوية   نبضة   آل   مع   الفرد   يكتسب   أن  -4 
 الواقع   موضوعات   مع   بكفاءة   التعامل   من   متكنه أعلى    قدرات 
  .  حوله   من   احلقيقية 

 الكفاءة   هذه   اآتساب   من   مبزيد   أنه يعىن    هذا   إن  -5 
يستغىن الشخص   أن   ميكن ،  باستمرار   وعيا   تزداد الىت    التكيفية 
 العاِميـَْة   النفسية   احليل   استعمال ىف    اإلفراط   عن   فأآثر   أآثر 
 الباآر   رضالف   يتزواج   وهكذا .  اإلبداع   من   مزيد   حنو   لتتقدم 
  . الزمن   وحدة   اختالف   األخريمع   الفرض   هذا   مع 

احليوى   النبض   أطوار   من   طور   آل   مع   يتعامل الفرد   أن  -6 
 الفرد   يكون   أن يعىن    هذا   إن .  ومواصفات   قواعد   من   يناسبه   مبا 
 النبضة ىف    امللء   طور   تناسب   برحابة   املعلومات مستعدا لتلقى  
 مرحلة ىف    التنظيم   إعادة على    قادرا   يكون   وأن ،  احليوية 
  . وهكذا ،  النبضة   نفس   من   البسط 

 أوسع   دوائر   مع   التناغم    امتداد   يستتبعه   ذلك   إن  -7
    أسرته  ، األصغر   مبجتمعه   بدءا ،  الوجود   دوائر   من   فأوسع 
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حىت   البشر   سائر   مع   مث ،  الكبري   اتمع إىل    امتدادا ،  غريةالص
 ما   أو اإلمياىن    التناغم   صورة ىف    الكون   دورات   مع   التناغم 
األقرب، وأن يتم   تلك   األبعد   الدوائر   تتجاوز   أال   شرط .  شابه 

  . الواقع   أرض على    ذلك

  : القول   خالصة

 أن على    القدرة   لديه الذى    هو   نفسيا   السليم   الشخص   إن
 تنظيم   وآذلك ،  وبيولوجيا   سلوآيا ،  ذاته   تنظيم   يعيد 
. املنتظم احليوى    النبض   خالل   من   عليها   يتحصل الىت    املعلومات 
 دون   يوم   آل ارى اجل احليوى    النبض   آفاءة   خالل   من   يتم   وهذا 
 النوم   دورات   آفاءة   بشأن   أشرنا إليه   ما   وهو ،  انقطاع 
اإلدراآى،   ع   اإلبدا   نشاطات   خالل   من   وآذلك ،  اليقظة /  احللم /
 باستمرار   املستمر   الذات   إبداع   مث  ،  املنتج السلوآى    واإلبداع 
  .احليوى   النبض   مع   الناجح   التناوب 

 : الصحة النفسية وعصر املعلومات 

  ىف عصر املعلومات؟بعض ذلكآيف ميكن حتقيق 

 العصر   ظروف ىف    النفسية   الصحة   عن   يقال   أن ينبغى    ماذا
 ؟ اجلديدة 

، وقلتهما، والقلق ،  التوتر   مسائل   عن   حديثا   شبعنا   لقد  
 ومنطى، معاد  من هذا  آثري   وآالم ،  ضغوطوال ،  وعن أثر السرعة 
الىت   املواجهة   مستوى إىل    يصل   ال   أبدا   لكنه ،  بعضُه وصحيح 
 بشرا   باعتبارنا   ضمائرنا   أمام   مسئوليتها   نتحمل   أن ينبغى  
 مضى   وقت   أى   من   أآثر   اآلن   منا   ومطلوب ، 2008  سنة   معا   نعيش 
   .... وإال   قادر بوعى    التاريخ   صناعة   ىف   نساهم   أن 

الذى يرتدد عموما، وىف هذه اليومية   الصدمة   والسؤال
  : يقول   بشكل خاص

 لالنقراض؟   معرض   اإلنسان   هل

  :هى   املسئولة   واالجابة

   !! نعم

 احلديث     موضوع   تكون   أن   ميكن الىت    احلقيقية   الصيحة هى    هذه
وهى ،  آن ىف    واخلطرية   املختصرة   الصيحة وهى  ،  النفسية   الصحة   عن 
  .   فعال املسرية ىف    تساهم   أن   ميكن الىت  

 قد   املعلومات   فيضان   غمره   وقد   املعاصر   اإلنسان   إن   أقول  
  . األساس   من   جودهو   صياغة   إعادة إىل    حاجة ىف    أصبح 

 .خارجى   وتكيف ،  داخلي   توازن   مسألة   املسألة   تعد   مل 

   . منفعة   حتقيق   أو   عمل   إجناز   املسألة   تعد   مل 

 البال   راحة ىف    قلة   أو   نفسى   أمل   من شكوى    املسألة   تعد  مل
  . فاهيةالر   املسماة   الرخاوة   حد إىل    تصل 
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 ما   لتحقيق   العصر   إنسان   تواجه الىت    احلديثة   الةاإلشك
للتعّرف   حباجته   تبدأ   جوهرية   إشكالة هى    النفسية   الصحة يسمى  

 على وآذلك ،  اجلديدة   الظروف ىف  البشرى    الفرد   لوجود معىن    على
 شكل إىل    حيتاج   أصبح   هذا   وآل ،  بقائه   وسبل ،  الستمراره   هدف 
 من   آخر   وشكل ،  العالقات   من   آخر   وشكل الوعى،    من   آخر 
  : تتحقق   إمنا   اآلن جيرى  الذى    مبقياس   النفسية   الصحة  ، االنتاج 

احلرآى   التناسق   بدرجة   وإمنا ،  اآلمن   التوازن   بدرجة   ليس  
  ، املناسب 

على   بالقدرة   وإمنا ،  األعراض   من   باخللو   تتحقق   ال وهى   
  . جديدة   دفع   قوة ىف    تشكيلها   إلعادة   األعراض معىن    استيعاب 

 املتعددة   باحلرآة   وإمنا ،  اآلمن   بالسكون   تتحقق   ال وهى 
الثقة " 2007-1-13يومية  واملتعددة األنواع  التوجه 

  )1(والتخوين وحرآية النمو 

 * * *  

 :رؤوس مواضيع: معامل الصحة النفسية املعاصرة 

 ، واحملّكات   والقيم ،  املواقف   متثل   مواضيع   رؤوس يلى    فيما
 إلنسان   النفسية   الصحة ىف    رالنظ   خالهلا   من   نعيد   أن   ميكن الىت  
رؤوساملعلومات، وهى تقدم بإجياز شديد، جيعلها مبثابة    عصر 

  . مواضيع حتتاج لعودة وعودة

  :  أوال

 أن   يستطيع   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر    االنسان   يكون
 القفز   تأجيل   وبني   اآلن   وفرهتا على    املعلومات تلقى    بني   يوفق 
 بالطريقة   نفكر   أن   مناسبا   يعد   مل  ، بينها   العالقات   تسطيح إىل  
-)  واحد  ( النتيجة إىل  يؤدى  )  واحد  ( السبب :  السببية   اخلطية 
، ألى ترآيب إنساىن بدائى أو ناضج   النفسية   الصحة   حيقق   ال   هذا 
 : اآلن   الصحة   تتحقق   وإمنا 

 بعشرات   املرتبطة   املتغريات   عشرات تلقى  على    بالقدرة  
   النتائج 

 استيعاب  -  اجلديدة   بقدراته  -العادى    اإلنسان   يتحمل   مث
 ، معا   العالقات   هذه   حرآية 

  ! البسيط اليومى    املنتج   الفعل   استمرار   مع   ذلك   آل 

  :  ثانيا

 حيب   أن   يتعلم   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   االنسان   يكون
 املسئولية ولو جزئيا :  يشمل الذى  ،  للحب   اجلديد باملعىن    نفسه 

 الناس   خري ىف    لنفسه   احلب   هذا   يصب   عن حتريك ذلك إليهم، أى أن
 ،  حيةالتض   زعم   أو   العطاء   فروسية   إدعاء   دون 

هى   بالذات   البادئة   املصلحة   جيعل الذى    اجلديد   الذآاء   إنه
  . اموع على    تعود الىت    املصلحة هى  
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 :  ثالثا
 مرونة على    حيافظ   ما   بقدر   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون 

 ما   بقدر   وليس ،  املوضوع   وبني   وبينه ،  الناس   وبني   بينه   احلرآة 
 احلاجة   أو   حبهم   أو   فيهم التفاىن    بزعم   اآلخرين   من   يقرتب 
 ال   إذ ،  احلديثة   املعلومات   وفرة   تفرضها   احلرآة   ومرونة ،  إليهم 
 مثريات   باعتبارها  -   املعلومات   هبذه   حييط   أن   اإلنسان   يستطيع 
 القيمة هى    االقرتاب   وليس "  املرونة"آانت    إذا   إال  -  موضوعية 
  . املسافة   وحيوية   االدراك   نوع   حتدد الىت  

  :  رابعا
 يتحرك الىت    املساحة   بقدر   نفسيا   صحيحا   اإلنسان   يكون

 وهذه  ، عنه   منفصال   حيققه الذى    اإلجناز   بقدر   وليس ،  فيها 
 ناحية   من   ومتصلة ،  احلرآة   مبرونة   ناحية   من   متصلة   املساحة 
، وهبا   منها   باحلرآة   تسمح   لدرجة   املعلومات   وفرة   بتحمل أخرى  
  . بإنكارها   أو   حتتها   بالغرق   ال 

 وتنمية ،  التعليم   طرق ىف  جذرى    تغيري إىل    حيتاج   آله   وهذا
حيوى   بشكل   العالقات   وتنظيم ،  ليوميا   الواقع ىف    اخليال 
  . متجدد 

 :  خامسا
على   قدرته   حبسب   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون 

 مفهوم   عليه   يغلب   اآلن اجلارى    واحلديث ،  التلوث   قضايا   مواجهة 
 احلديث جيرى    وال ،  شابه   وما   والعادم ،  باملخلفات ،  البيئة   تلوث 
الوعى   ملوثات   أن   مع الوعى،    تلوث   عن   آاف   أو   مناسب   بقدر 
 خماطبة على    تقتصر   معلومة أية    ألن   ذلك  ، ومرعبة ،  آثرية   احلديث 
وهى ،  الغريب   آاجلسم   معلومة هى  ،  اآلخر   دون الوعى    من مستوى  
  . مفجِّرة   وليست   خمدرة   أو ،  للتناغم   ةمعوق   ألهنا   ملوثة 

  :  سادسا
ىف   حرآته   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر    اإلنسان   يكون

 هنا   واالمتداد ، " معا " واملمتد واملوضوعى  اآلىن  باملعىن  "  الزمن "
مبعىن أن   وإمنا ،  احملتمل   اخليال   أو ،  اآلمل   التأجيل مبعىن    ليس 

جزًءا من وجوده، فيصبح) ال جمرد ُمروِره(تصبح حرآية الزمن 
وعلى ،  وجيئة   ذهابا   الزمن   مع   التعامل   حرَّا نسبيا ىف 
 األدب ىف    حديثة   مبوجة   خاصة   تعد   مل   قيمة   وهذه  ، خمتلفة   مستويات 
 اإلنسان  -  تصف   أن ينبغى    أو  -  تصف   قيمة هى    وإمنا   اإلبداع   أو 
 الكون ىف    ويتحرك   يرصد   أن على    قادرا   أصبح الذى    املعاصر 
واملتوقع ،  املشرتى   ويرصد   املريخ   وخياطب   القمر إىل    فريحل ،  األبعد 

 دون (الوعى    طبقات ىف    للتحرك   مماثلة   قدرة   مع أن يتناسب ذلك 
 طبقات ىف    احلرآة   وهذه )  للرموز عقالىن    فك   أو تفسريى    حتليل 
 أا   نتصور   آنا الىت    الزمن   لطبقات العرضى    البعد هى  الوعى  
 احلال   واقع ىف    مجيعا   نستقبلها   حنن   ها   مث ،  ومستقبل   وحاضر   ماض 
  . واملساحة   املسافة   بعد   اختالف   مع 

 :  سابعا

 اجلنون   يصبح   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   االنسان   يكون
    الوجود   آل   عن   ينفصل   ال   الوقت   نفس وىف  ،  وجوده   من   جزءا
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 به   نكتمل   ذلك   حيدث   حني ،  التدهور   أو   التناثر إىل     ليقوده 
 وهكذا  ، عليه   فيها   تصرنن الىت     اللحظة   نفس ىف   -  جبنوننا  -
 بفرط   ليس   صحيحا   يكون   إمنا   الصحيح   املعاصر   اإلنسان   فإن 
 والسماح   التكامل   حبجم   وإمنا ،  الداخل   ضبط   وإحكام   التعقل 
  . احللقات   املتعدد   واالمتداد   املرن   والتناوب 

  :  ثامنا

 املوت   يصاحب   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون
 ليس  -  األحدث   باملفهوم  -   فاملوت ،  داخله ىف    حاال   الواقع 
، آنية   موضوعية   حقيقة   هو   وإمنا ،  مغلقة   اية   وليس ،   سلبا 
 نفسب   املعاصر   اإلنسان وعى  ىف    احلقيقة   هذه   تتضح   وحني ،  وحتمية 
 القوة   ووضوح ،  احملدد املادى    اإلجناز   ووضوح ،  احلياة   وضوح    درجة 
ىف املوضوعى    حجمها ىف    املوت   ظاهرة   حتضر ،  ذلك   حيدث   حني ،  السلطة 
وأبقيى، أقوى    آخر معىن    القيم   هذه   لكل يعطى    مما الوعى    بؤرة 
 استمرت   ما   املتكامل   االنتصار على    قادرة   ياةاحل   قوة   جيعل   مما 
  . املبدعة   احلرآة 

على   بقدرته   وجوده   حتقيق   ومع  -  املعاصر  -  فاإلنسان
 أدرك   إذا   إال   يكتمل   ال   املعاصرة   املوضوعية   باملعلومات   اإلحاطة 
، النوع   ألفراد قراض احملتمل واالن . الشخصى   املوت   من   آال   وعايش 
  .اآلىن الوعى    من   املناسب   مكانه ىف  املوضوعى    حبجمه 

  :  تاسعا

 من   يتمكن   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   االنسان   يكون
 املعرفة   موسوعية   مسئولية   ليتحمل الذهىن    نشاطه على    احلفاظ 
 هلا   وجدت   أن   بعد   أدمغتنا   هبا   نزحم   أن   حاجة ىف    تعد   مل الىت  
 يتيح   مبا    واملمغنطة   املضغوطة   واالسطوانات   األشرطة ىف    مكانا 
 ترتيب   إلعادة   يتفرغ   أن البشرى    للعقل   حقيقية   فرصة 
  . اخلالق   التوازن إىل    دفعا   املعلومات 

  :  عاشرا

 ما يرعى    ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون
 الذين  ( يعرف   ال   ما إىل    إنطالق   آقاعدة    معارف   من   وصله 
  ). بالغيب   يؤمنون 

  :  عشر حادى 

 من   به   يتمتع   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون
 أآرب   فرصا   االتصال   وسائل   أتاحت   أن   بعد   ذلكو ،  واعية   حرية 
 يتيح   أنه   إذ   حقيقيا   حتديا   أصبح   هذا   وآل ،  أصدق   حلرية 
 األميال   من   اآلالف   عشرات   عرب   ينتقل   أن العادى    لإلنسان   الفرصة 
 رائعة   فرصة   أصبحت   هنا   فاحلرية ،  بعد   عن   زر ىف    باللعب 
 حتد هى    ما   بقدر ،  لالختيار   خطري   امتحان   أيضا وهى  ،  للتوازن 
مسئولية، تتأآد هذه احلرية أآثر    من   يصاحبها   ملا   مرعب 

ولو-فأآثر، بعد أن أتاحت ثورة التواصل، ُفَرص التخلص 
  .  من مرآزية اإلعالم السلطوى وتسلطه-جزئيا
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 وبعد

 لكننا نسري، وهل منلك غري ذلكالطريق طويل فعًال، 

 مالحظة عن الصحة النفسية وتبادل حاالت الوجود البشرى

نبهت إىل أنه آن "جدلية اجلنون واإلبداع"ىف أطروحىت عن 
ع وغري مبدع، أو إىلاألوان أن نكف عن تقسيم الناس إىل مبد

عادى وجمنون، وأبنت آيف أن آل واحد دون استثناء ميكن أن
يرتجح بني هذه احلاالت الثالثة بشكل أو بآخر ىف ظروف خمتلفة،
وأن هذا التبادل احملتمل، وإن آان نظريا ىف الظروف
العادية، إىل أن قبوله ميكن أن يغري من مفهومنا عن اجلنون

قا، وعن اإلبداع باعتباره نبوغاباعتباره شذوذا مطل
مطلقا، وعن العادية باعتبارها تسليما أو تسكينا مطلقا،
مما يعطى حلرآية النمو مساحة أرحب، وهذا آله يتعلق مبفهوم
الصحة النفسية من منظور السماح، واملرونة، واحلرآية مما

 . ىف تقدمي مستقل سوف نرجع إليه

 
 

البصريى  املستوى الدفاعي املستوى
 )الدراية(

 اخلالقى املستوى
  

  :التكيف
 هناويعىن

وجمارا اجملتمع مع التشكل
ـم  ة القي
ـائدة   هى آما الس

 :الرضا
-هناويتميز

ا وحتوير بالفهم، 
وتفريغ  ألمل

 على واحلصول القلق،
وا العقلية اللذة
 حلسية

 :لالعم
-هناويتميز
و ىف اإلبداعى بالعمل

اقع احلياة، مما يشمل 
الذات  تغيري فعل

 املتجدد
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 :لالعم
-هنا ويتجه

الدوافع  إلرضاء أساسا 
ىف  واالستغراق األولية، 

الرمز املمتلكات اقتناء
 نيةية والتأمي

 التكيف
  

-هناويشمل
 داخل مع التكيف 

النفس 
مع الواقع وقبول 
 ا

 :الرضا
  

-هنا ويعىن
ا بالسعادة الشعور 

الجيابية 
واملسئولية وباحلرية 
يشمل  آما معاً، 
الكين القلق ممارسة 

 االنسان وىن لصاحل
 :الرضا
  األمل، بتجنب هنا ويتصف
على  واحلصول
 أساسا احلسية اللذة

 :العمل
 ويتجه 

 الدوافع إرضاءهنا
  األولية،
الطاقة إلطالق وآذلك

 النشاطات ممارسة ىف
 واإلنتاج العقلية

 الذهىن 

 :التكيف
-هنا التالؤم ويكون

املباشرةو البيئة مع
 اجملتمع إىل  بعدها ما
  فالكون البشرى 

 لعله هو املفهوم الذى رمبا سرقته السياسة وشوهته وهى -
 .تلوح لنا الست آوندى مبا أمسته الفوضى اخلالّقة

 Arielti فـ أريىت   Werner مقابل ما أمساه فرنر -
 Microgeny  روجيىنامليك

- Circadian  

 

 

 

 

 

 

 

The Man & Evolution FORUM Web Site 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/ 

 
Forum Subscription 

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 
FORUM INVITATION 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 
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ىف برنامج مشهور سألىن مقدم مشهور ماذا نفعل مع أوالدنا
مما يعرض من مشاآل ومصائب" أى ذلك("لنمنع مثل ذلك 

، َقِبَل"نسمع، ونسمح، وحنتار معهم: "قلت له بسرعة) الشباب
وتناقشنا ىف(نسمع ونسمح بصدر رحب، وتوقف عند حنتار معهم، 

 ). ثريا قد نرجع إليهذلك نقاشا

وىف برنامج للوقاية من اإلدمان ُآلِّفت بإعداد دليل لألسرة
18 – 6لوقاية األوالد والبنات من سن ) من بني دالئل أخرى(

من اإلدمان، وقد واجهت صعوبات حقيقية وانا أحاول ضبط
اجلرعة بني تقدمي معلومات وخربات قد تعني ىف الوقاية آما

اًب النصائح آما تشيع بيننا بصوت عاٍل وبالأتصورها، وبني خط
خصوصيةجدوى حقيقية، حماوال ىف هذا وذاك أن أنتبه إىل 

 .ثقافتنا ومعاملها

قبل ان ابدأ ىف مهمىت هذه تذآرت ما آلت إليه حال األسرة
ىف اتمعات املتقدمة، ليس فقط من واقع اإلحصاءات اهلامة،

 .لشخصيةولكن من خالل االنطباعات واخلربة ا

ىف هناية اخلمسينات وبداية الستينات، بعد أن هزت احلرب
،"أسرة"العاملية الثانية آل القيم مبا ىف ذلك قيمة ما هو 

فقد اختلط آل(ظهرت موجة قوية، ثورية أو عدمية أو آالمها، 
، ُتشكك ىف قيمة وضرورة مراجعة املؤسسة الزواجية)شئ بكل شئ

املوجة موجة موازية ومدعمة،من حيث املبدأ، وصاحبت هذه 
، وآان من أشهر من"ضد الطب الفنسى"وهى املسماة باحلرآة 

، وزاس ىف أمريكا، وبازاجلبا ىف"ىف اجنلرتا"تزعم احلرآة النج 
ايطاليا مث دافيد آوبر ىف اجنلرتا أيضا، قرأت ىف أوائل

، وفهمت وتعجبت"موت العائلة" الستينيات آتاب آوبر
ت، ومنذ ذلك احلني وانا أتابع مسار هذهوانزعجت، وقّدر

 .املؤسسة وبدائلها، وبالذات عندهم، عن بعد

)ص.س(ىف رحلىت ملدة عام ىف فرنسا سكنت ىف حجرة مدموازيل 
هكذا عرفتىن األم الىت آانت تعيش وحيدة على اسم احلجرة،
وذات مرة أثناء غياب األم دق التليفون، وآانت تسمح ىل هذه

لة بالرد عليه، وإذا باملتحدثة هى األنسةالسيدة الفاض
 ، وبفرحة وبله الفالح املصرى سألتها هلى هى ابنه)ص.س(
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صاحبة الشقة صاحبة احلجرة الىت أحتلها، فأجابت أن نعم،
 اعتذر– بنفس البله –لكنها تقيم وحدها ىف حى آخر، وآدت 

مث عرفت(!!!) هلا أنىن احتللت حجرهتا وفرقت بينها وبني أمها
 لألسرة عمر افرتاضى ينتهى ليسأن: أن هذا أمر طبيعى

بالضرورة بزواج األبناء والبنات أو رحليهم، وإمنا
باستقالهلم ىف الوقت املناسب، أما مىت هذا الوقت املناسب فثمة

 .متغريات بال حصر

االحصاءات الىت وصلتىن مؤخرا ال تسر، ال عندنا وال عندهم،
1 أوروبا وىف  ، وىف3 من 2فقد بلغت نسبة الطالق ىف اسرتاليا 

، وأحيانا أآثر، وأخر رقم صدر من مصر هو أن حالة2من 
 .  حالة طالق يوميا 240  مبعدل   دقائق6طالق واحدة حتدث آل 

نرجع مرجوعنا إىل حماوالتى ىف إعداد دليل األسرة للوقاية
 .2003من اإلدمان عندنا ىف مصر سنة 

 إليه ىفآما وصلْت(حاولت ابتداء أن أحدد ما هى األسرة 
فوجدت أن عدم التجانس هو أهم) جمتمعاتنا وثقافتنا احلالية

 .ما مييزها، فيا ترى َمْن أخاطب؟

أنت ال تستطيع أن تستعمل نفس اخلطاب الذى توجهه إىل 
 ىف اجلعفرية منوفية يتعلم أوالدها ىف مدارس ليس أسرة ريفية

فيها تعليم، ويعملون مع ذويهم من سن السابعة، يلعبون
وهم يتمرغون ىف تراب احلارة ظهرًا، وينامون حتت مساء اجلرن
صيفا، ال تستطيع أن ختاطبهم بنفس اخلطاب الذى تكلم به
أفراد أسرة ىف البساتني يعمل عائلها ىف مصنع رخام وبعض

إىل ليبيا واآلخر إىل‘أوالده ىف مصنع بالط، وأحد األوالد مسافر 
سرة تقيم ىف منتجع النخيلأيطاليا، وال هو هو نفس اخلطاب أل

 .اخل.... أو مدينة الرحاب، 

 إذن ماذا؟
ومع ذلك حاولت، وتعلمت، وأتيحت ىل الفرصة ضمن برنامج

بعد" الوراق"الوقاية هذا أن أزور مدرسة إعدادية ىف 
إمبابة، وأن أجرى حوارا مع مدرسني ومدرسات وبعض أفراد

ن عدم التجانس،جملس اآلباء، ووجدت مفاجآت جعلتىن أتأآد م
 .فأخذت الصعوبة تزداد، والتحدى حيتّد

مل يبق إال اإلشارة ىف هذه املقدمة إىل ما تعلمته من أسرتى
شخصيا الىت انفرطت إىل أربع أسر، وتسع أحفاد، فرحت أتساءل
أية أسرة من هؤالء ميكن أن أخاطبها مبا أآتب، حىت هذه االسر

 .األربعة غري متجانسة بشكل أو بآخر

فإذا أضفت إىل هذا آله تشرذم وتعدد وتباين الرسائل
الىت تصل إىل خمتلف هذه األسر من وسائل اإلعالم، من

فضال عن ما هو غري(التليفزيون بالذات، من حمطات أرضية جدا 
لعرفت آيف أن عدم التجانس والتشتيت ميكن أن ميتد إىل) ذلك

 .داخل األسرة الواحدة

 ما العمل؟
 .همة وحاولت ما أستطيع، وتعلمتولكىن قبلت امل
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اآتشفت بادئ ذى بدء أنه ال يوجد تعريف حمدد ملا هى
األسرة، سواء بالنسبة لعدم التجانس السالف الذآر، أم
بالنسبة ملا طرأ على جمتمعنا من تغريات الهثة، وسواء آان
نتيجة للتقليد العشوائى لقيم مستوردة ال نأخذ منها إال

 بالرتاجع إىل ماالسلبيات، أو آان رد فعل ىف عكس االجتاه
خنتاره من سلبيات القيم السلفية دون إجيابياهتا عادة، وذلك

 . احتياطياالتوقى بالضدمن باب 
 أبدأ مبا ال ينبغى لألسرة أن تكونه،  : قلت أبدأ بالنفى

 :جاء ىف بداية املنت ىف هذا الدليل مايلى
  جتمعا ىف املكانليستاألسرة 

 وليست ورقة عند املأذون،

 مفرخة لألوالد، وليست 

 وليست مشروعا استثماريا

 .وليست مفخرة للتنافس
 وليست مؤسسة سلطوية

 املراجعة ال الرتاجع: شرح على املنت

)فقط(وأنا أعاود النظر اآلن وجدتىن أريد أن أضيف لفظ 
)فقط) (األسرة(وسط أى من هذه اجلمل املنتهية، أى أهنا 

 ليست جتمعا ىف املكان، 

 .إخل... رقة عند املأذون و )فقط(وليست 

  مفرخة لألوالد،  )فقط(وليست 

 . مشروعا استثماريا )فقط(وليست 

 . مفخرة للتنافس )فقط(وليست 

 . مؤسسة سلطوية )فقط(وليست 

ذلك أن األسرة ىف بالدنا ميكن أن تكون آل ذلك شريطة أن
يكون طيبا وإجيابيا ىف حدود، فوجدت أن علينا أن نبدأ بفحص

نا بنفيه حاال، لنقبل بعضه من حيث املبدأ، مث نشرتطآل ما قم
 .فيه ما جيعله إجيابيا ما أمكن ذلك

 جتمعا ىف املكان ) فقط(األسرة ليست : أوال

املكان هو من أول مدخل البيت، وبئر السلم، والسالمل،
واحلوائط، ودورة املياة، وحجرة املعيشة، وحجرات النوم، قّلت

 .اخل...أو صالة املذاآرةأم آثرت، وحجرة أو رآن 

 وال جيمعها مكان وجدران؟ " أسرة"آيف تكون األسرة  

األسرة الىت تعيش: املكان مكانا بدون جدرانبل قد يكون 
ىف خالء وخرابة مهملة تأويها آخر النهار وأثناء الليل

 حجرة من الصفيح، هى أيضا ّجتمٌع ىف املكان،

:به حىت ال يعود مكاناَثمَّ مكان يتسع على أصحا: ىف املقابل
 األسر الىت تعيش ىف قصور املدن اخلاصة جدا، حيث حيتل آل دور 
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فيها أحد أو بعض أفرادها، ىف حني يقيم اآلخر أو اآلخرون ىف
دور آخر، ال جيمعها املكان، خاصة إذا تعددت التليفزيونات ىف

 .آل دور، وأحيانا ىف آل حجرة

حقدميا آانت أغلب الشقق مصممة حبيث جتد معظم احلجرات تفت
ىف صالة متوسطة متسعة، حبيث مير أى خارج من أى حجرة إىل
دورة املياة أو إىل باب اخلروج، مير على هذه الصالة
.املتوسطة، فيلتقى باجلالس ىف الصالة فيحييه، أو يشتبك معه

ىف حديث عابر حسب الظروف، حاليا عليك أن متر ىف سرداب طويل
ة النوم، وجتد احلمامحىت تصل إىل خمبئك ىف حجر) يسمى طرقة(

ملتصقا به، حىت ال تتكبد مشقة عبور الصالة، ورمبا رأيت
 .زميال أو زميلة ىف مؤسسة األسرة

 . جتمع ىف املكان ابتداًء- إذن-األسرة 

 لكن ليس املكان هو الذى جيمعها 

شعوريا أو هندسيا، أو ال(املكان هو الذى يسمح ملن حياول 
 .يه وحوله وبهأن تتجّمع األسرة ف) شعوريا

 ورقة عند املأذون،) فقط(األسرة ليست : ثانيا

 .لكنها تبدأ آذلك، املفروض أن تبدا آذلك 

هى) أو مايعادهلا من شهادة الشهود والعالنية(الورقة 
إعالن بداية هذه املؤسسة، املصيبة أن إعالن بداية هذا
التعاقد يصل إىل أطرافه على أهنا إعالن النهاية، هناية

 ليس مهما، ا؟ ماذ

 رمبا اية احلرية، 

 أو اية البحث، 

 أو اية الوحدة، 

 أو اية االستقالل، 

 أو اية الرؤية، 

 أو اية احلياة 

 .آل ذلك وارد

فيما(أى تعاقد إلقامة أسرة، هو تعاقد سليم مرن متغري 
وهو تعاقد مفتوح،) عدا بعض الشروط األصعب ىف بعض األديان

  يكون آذلك ىف مستوى ما من وعى الطرفني أو ينبغى أن

هو آذلك، مهما بدا غري ذلك، ومهما أشيع عنه من أنه
 ، )أبدى(تعاقد ال هنائى 

الورقة واملأذون مها إعالن هذه البداية، والعالنية هى نوع
من إشراك اتمع األقرب فاألبعد ىف اإلسهام ىف إجناح هذا املشروع، 

ذ باجلدية الكافية، إنه بداية،لكن هذا الُبْعد ال يؤخ
وبالتاىل مثل أية بداية، فإهنا حتتاج لبذل اجلهد إلجناح

 .املشروع الذى تعد به
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هذا التعاقد بالذات، حيمل ضمنا، شعوريا أو ال شعوريا
 ".إعادة التعاقد"احتمال 

 هو من أهم القواعد الىت ينبغى"إعادة التعاقد"مبدأ 
 .أن حتكم احلياة برمتها

 قلم وورقة، وحىت دون تعاقد،وهو يتم بشكل تلقائى دون 

أية عالقة بني طرفني أو أآثر تشمل تعاقدا ما، سرا أو
عالنية، سواء آان تعاقداًَ مؤقتا أو بنية الدوام، وأى

مادمنا ضمنا وتلقائيا، إعادة التعاقدتعاقد هو يشمل 
 .نعيش ىف عامل متغّير

 وحتم التغري) والتطور(النمو 

- اإلنسان والتطور-داخالت وطاملا أننا نتبىن ىف هذه امل
مبدا النمو البشرى املستمر، فإن التعاقد بني بشر وبشر هو
تعاقد معرض لظروف منو آل طرف فيه على حدة، وأيضا منومها
معا، من هنا نتوقع أن تضيق املسافة أو تتسع بينهما،

 أن يتغري- والطبيعى –تكرارًا وباستمرار، حيث من البديهى 
رع، أو يتخلف أبطأ، فتتسع املسافة آمّيًا،أحد الطرفني أس

هذا هو التعريف احلقيقى للنمو(فضال عن تغري الطباع نوعيا 
 ".إعادة التعاقد"، وهنا تلوح ضرورة )احلقيقى

فإذا آان الطرفان مستعدان هلا منذ البداية، فإن
 مبا ىف ذلك، اتساع املسافة، تكون– برغم االختالف –الفرصة 

 .أفضل

افق ال يتحقق بني األطراف بسبب أن املسافة قريبةإن التو
وتزداد قربا باستمرار، ولكنه يتحقق حبسب اجتاه سهم آل من
الطرفني ىف مسرية منوه، هل هو اجتاه ضام إىل هدف مشرتك، أم هو

 .منفرج بعيدا عنه

وإمنا) الطالق( ال تشرتط فسخ العقد األول، إعادة التعاقد
للتغري احلتمى ود العقد، نتيجة هى جمرد فرصة لتغيري بن

 .للنمو البشرى املعتاد

 أوضح وأصرح وأطيب فإنإعادة التعاقدفإذا آانت 
الفرصة ىف العقد اجلديد تِعُد مبسرية أآثر ثراء وحيوية،
واختالف أآثرحرآية تتخلق منه مسافة جديدة تعد بتعاقد

 .جديد، وهكذا

لكنها التزامإعادة التعاقد ليست إعالنا لفشل القدمي، و
إما أهنا: باحرتام اجلديد، العالقة الىت ال تتجدد هبذا الشكل

تستمر بالقصور الذاتى، أو أنه يتم فيها إعادة تعاقد سرى
أآثر سلبية عادة، وبالتاىل تكون مهددا أآثر من إعادة

 .التعاقد عالنية، وّحتمل املخاطرة

ناستعرته م -إعادة التعاقد –هذا االصطالح بصراحة 
املمارسة اإلآلينيكية مع املرضى وذويهم حيث يتم التعاقد من

 البداية بنفس الطريقة تقريبا، وىف حني تكون األهداف 
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الطبيب يؤدى واجبه واملريض(األساسية معلنة منذ البداية 
 بلعادة،إال أنه يلزم ) واهلدف هو الشفاءوأسرته يتعاونون 

، بعدها يعادأهداف متوسطة حتديد دائما، ورمبا غالبا
 هلدف متوسط تال وهكذا، حىت يتحقق اهلدف النهائى،التعاقد

 . هذا اهلدف النهائىيتجاوز اإلتفاقوأحيانا ما 

 : مثال

 : يكون أول هدف متوسط مع املريض هو

 ).املعاناة أو الضرر أو اهللوسة(زوال األعراض 

 :فإذا ما حتقق هذا اهلدف ُيحَّدُد هدف متوسط آخر وليكن

 واإلسهام ىف واجبات األسرة،معاودة اإلجناز ىف العمل 

 :فإذا حتقق ذلك قد يظهر هدف متوسط تال مثل

 ،منع النكسة

 :وقد نصل إىل هدفنا األساسى

  وهو الشفاء

لكن املسرية ميكن أال تتوقف إْذ قد تتجاوز الشفاء باملعىن
التقليدى، خاصة ىف العالج من منظور منائى، فقد حيدث أنه بعد

ضمن العالج مرحلة آافية من العالجحتقق الشفاء وخاصة إذا ت
قد يعاد التعاقد بعد حتقيق آلالنفسى اجلمعى أو العميق، 

 من خالل العالجما سبق الستمرار النمو مادام قد بدأت مسريته
بشكل حقيقى وأصيل مبا مسح بإطالق القدرات الكامنة الستعادة

 .تنشيط خطى النمو من جديد

 .عودة إىل األسرة

 هذا االستطراد الطويل مفيدا، وإن آانأرجو أن يكون
تطبيقه قياسًا على األسرة هو أصعب طبعا ومع ذلك فإن
املتعمق ىف طبيعة مسار العالقات البشرية ميكن أن يلتقط ما
يوازى هذا املثل من العيادة النفسية، ولكن بطريقة غري

 .معلنة، وأحيانا على مستوى غري شعورى

ّبه أن عقد الزواج ليس هوبداية، هذه الفقرة آانت تن
الضمان إلعالن تكوين أسرة، وأنه جمرد بداية وأن األسرة
تتكون باجلهد املبذول من الطرفني طول الوقت، لتطوير هذه
البداية لزيادة فرص النمو لكال الطرفني، وذلك بأن حيافظ آل
طرف على حقه ىف استمرار منوه جنبا إىل جنب مع استمرار منو

 لنفسه، من خالل التعايش التكافلى، ويكونشريكه بنفسه
مشروع هذه األسرة ناجحا بقدر ما يكون هذا اجلهد فرصة أفسح
وأطيب للطرفني يأخذ منها آل طرف ما يعينه ىف مسريته شخصيا

 ىف حضور آخر يقوم بنفس املهمة لنفسه، ويكون الرباط–
 .تكافليا أى مفيدا ملصلحة آل طرف على حدة

 .الوقت، طول معًامث 
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 إذا استمرت حرآية إعادةات خمتلفةمستويوذلك على 
 .التعاقد موضوعية وعادلة

 مفرخة لألوالد) فقط(األسرة ليست : ثالثا

األوالد هم مكملون لألسرة بداهة، لكن األسرة تقوم حىت
 بدوهنم، 

ىف ثقافتنا العربية يصعب قول ذلك، مع أنه احتمال
 . موجود ومقبول وناجح ىف بعض األحيان

هى) األوالد( هذه الضرورة البديهية ال ينبغى أن تكون
الذى حيافظ على متاسك أو) واألخري أحيانا(الرباط األول 

 استمرارية األسرة، 

)الطالق(ىف أحيان آثرية، خاصة إذا هتددت األسرة بالتفكك 
أهنا سوف ترتاجع أو تتنازل) الزوجة عادة(يقول أحد األطراف 

فعال، لكن فائدته البدمن أجل األوالد، هذا أمر يبدو طبيعيا 
أن تكون ىف حدود حمسوبة، ألن إعادة رأب الصدع من خالل إعادة
تعاقد الطرفني مع وجود األوالد آعامل مساعد، هو أمر خيتلف
متاما عن االضطرار إىل اإلستمرار بنفس املواصفات والشروط الىت

 .أدت إىل الشرخ الذى أوصل األسرة إىل مأزق االنفصال

 شعوريا أوال شعوريا يقبلن على ُحلم الزواجبعض البنات
لتحقيق ُأمومتهن قبل أو بدون النظر إىل مشارآة آخر أو
إرساء قواعد هذه الوحدة البشرية الصعبة الىت امسها

 .الزواج

ألن) خاصة إذا آان هدفا الشعوريا(هذا ليس مرفوضا 
مؤسسة الزواج، ميكن أن تنمو بذاهتا لذاهتا بغض النظر عن

 .دف الشعورى أو الالشعورى الذى بدأت بسببه أو من أجلهاهل

أن يدعم وجود األوالد استمرار وحيوية األسرة شئ، وان
 . تستمر األسرة من اجلهم أساسا او متاما شئ آخر

 تكون نوعا– ىف بعض األحيان –دعونا نعرتف ان هذه احلجة 
دمن التربير للرتاجع، أو سبيال إىل إعادة النظر، وهذا جي

 ومقبول، حىت لو مت على مستوى ال شعورى، 

وعلينا أيضا أن نعرتف بقدر مناسب من األمل ان استمرار
األسرة على أساس واٍه، أو مبضاعفات حقيقية لطرف واحد، أو
لالثنني قد تكون أوَخَم عاقبة عن إهناء التعاقد لصاحل األوالد

ودينيةبعد التنظيمات املناسبة، ويا حبذا باستشارة علمية 
 .واجتماعية موضوعية مناسبة

:وضمنًا(مشروعا استثماريا ) فقط(األسرة ليست : رابعا
       )ليست مفخرة للتنافس

 مثل احلال ىف–هنا معناه أننا ) فقط(ترى هل إضافة 
 َقِبْلَنا أن تكون االسرة مشروعا–الَّلْيسات السابقة 

 استثماريا، ولو نسبيبا، ولو بشروط معينة؟ 
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 ة تعلن احرتام اجلارى،االعرتاف بالواقع هو بداي

وأيضا هو الذى يتيح الفرصة لتغيريه إذا آان البد من
 ، )وعادة هو البد من ذلك وإال فأين وآيف النمو(ذلك 

آثري من األسر تبدأ آمشروع استثمارى، سواء آان ذلك
برضا آامل من األطراف املعنية، أو بضغط مباشر او غري مباشر

 الطرفني، أو باتفاق مباشر بنيمن املؤسسة األآرب الىت حتتوى
بعيدا عن إنشاء وحدة(الطرفني، حيدث هذا إذا اتفقت املصاحل 

احلرص على عدم تفكك املرياث، أو األمل ىف: ، ومن ذلك)أسرية
، أو تسهيال)زيادة رأس املال(زيادة التعاون االستثمارى، 

للسفر أو اهلجرة املؤقتة أو الدائمة، آل هذه صفقات
ة بشكل أو بآخر، وهى ليست مرفوضة متاما، شريطةاستثماري

أن تكون جمرد بداية لكيان ما ميكن أن يرتعرع بداخله أو من
 .خالله ما يرتعرع

 دون–وبقدوم األوالد يزيد عدد الشرآاء ىف هذه املؤسسة 
 ويبدأ اخلطر والضرر حني ُيستعمل هؤالء املسامهون–إذن منهم 

مرار أو زيادة استثمار هذهاجلدد، دون أن يدروا، ىف است
 أيضا شعوريا أو–املؤسسة، فينقلب دورهم، إىل أداة تستعمل 

 لتنمية هذه املؤسسة وترتاجع حقوقهم بشرا من–ال شعوريا 
أو(قبل " ليكونوا"أوًال وأن يعرتف هبم، " يوجدوا"حقهم أن 

 .استعماهلم) بدون

بلغىن من آما – آثري جدا من األحيان –ىف آثري من األحيان 
املمارسة اإلآلينيكية خاصة، يبدأ تكوين املؤسسة االستثمارية
مع قدوم األوالد وليس من البداية حيدث هذا ىف األسر
الربجوازية الصغرية خاصة، حني ميثَّل االبن أو البنت مشروعا

ما فاته،) وإىل درجة أقل األم(قادرًا على تعويض األب عادة 
لوالد القليل، الذى آان يأمل ىفأو قادرًا على تصحيح حظ ا

ىف هذه احلال، ومنذ. حتقيق طموح أعلى مل يستطع أن حيققه
البداية، يبالغ الوالد ىف الرتآيز على قيمة التفوق،
والتفوق جدا، والتفوق طول الوقت، منذ بداية البداية،

أو حىت رؤيته فالسماح( أو البنت –وليصبح االعرتاف باالبن 
 .تبطا متاما هبذا التفوق دون غريهمر) له بالوجود

وهكذا تنقلب مسرية احلياة آلها إىل سلسلة من املسارات
 التنافسية املتالحقة، 

ومن عالمات هذه الوظيقة االغرتابية االستثمارية ما جيرى
من مقارنات بني األسر الربجوازية خاصة، والطبقة املتوسطة

عمته املتفوقعامة، ما جيرى من مقارنات بني الولد وابن 
عنه، وأيضا بنت جارهم، والمانع من املعايرة بتفوق ابن

 .اخل... البواب دونه 

يصل إىل االبن أو البنت هذا االستعمال بوضوح، وأنه ليس
سوى آتابا يريدونه مصقوال جدا، ليس إال اداة أو حلية
يقومون بتلميعها طول الوقت، وبالتاىل فعليه أن يقوم

فهو يذاآر لصاحلهم، قبل صاحله، أو ضد صاحلهبتحقيق ذلك هلم، 
 .األعمق
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يظهر االحتجاج على هذا املوقف ىف آثري من األحيان ىف صورة
لطالب آان متفوقًا، طول عمره،"مظاهر التوقف الدارسى 

 ؟ "فماذا جرى

الذى جرى وجيرى هو أنه حني اآتشف هذا الطالب أن الكتاب
ل فع قد حل حمل وجوده آلية، قرر أن ميزق الكتاب، لكنه حني

وتوقف عن الدراسة مل جيد نفسه وراء األوراق املمزقة، فهو مل
 .ابدا إال مشروعا استثماريا" يكن"

حىت لو قبلنا هذه البداية االستثمارية، حىت لو أفاد
استثمار األوالد حتقيق بعض طموحات األوالد وذويهم العادية ىف

 آذلكدفعهم إىل اإلجناز، فإن اخلطر آل اخلطر هو أن يكون األمر
 فقط، أو آذلك متاما، 

ال يوجد تناقض بني النجاح والتفوق على ناحية وبني احرتام
والوجود وضرورة االعرتاف به ىف نفس الوقت، لكن علينا أن
ننتبه إىل أن األسرة تكون أسرة أوال، ذلك اتمع الصغري الذى
حيمل مقومات متاسكه ىف ذاته، وأن األوالد هم دعائم هلذا

ك، وليسوا أدوات مشروع خيتاره األهل، وعلى األسرةالتماس
قبل وبعد ذلك انتهاز الفرصة ليقوم آل بدوره متكامال ما

 .أمكن ذلك

علينا أن نعرتف أن جناح هذه املشاريع االستثمارية سواء
بدأت من البداية بقدوم األوالد، أو نشأت آمشاريع تعويضية

 حتقيق أهداف عاديةأو تكميلية بعد قدوم األوالد قد تنجح ىف
طيبة، وأن هذا ال يتعارض من استمرار األسرة نابضة حيوية
وهى حتقق أهدافها بطريقة عادية، ليكن، ولكن على أصحاب
املشروع طول الوقت أن ينتبهوا إىل مقاييس احلياة األسرية
خاصة، واحلياة بشكل عام ىف نفس الوقت الذى ينّمون فيه

 .مشاريعهم 

 :مؤسسة سلطوية) فقط(ست األسرة لي) 5

مبجرد نشأة األسرة، وأحيانا قبيل نشأهتا، يسارع أحد
ىف ممارسة سلطته بشكل حيتاج إىل وقفة" الرجل عادة"طرفيها 

 . مثل آل ما سبق

البد ألية وحدة اجتماعية أو مؤسسة من قائد أو رئيس،
طول الوقت، أو بعض الوقت، باستمرار أو بالتناوب، ولكن

ألسرة هى املرتع واال الذى يتيح له فرض نفسهأن تكون ا
طول الوقت، وليس لقيادة السفينة، فإن سطوته آلها تصبح
مسخرة إلثبات ذاته أآثر من حتمل مسئوليته، وهذا هو الذى

 . يقلب األسرة إىل ما ليس هى

 تتناسب مع- أو عليها أن–السلطة مطلوبة وهى 
 املسئولية، 

 رعية وليس على حساهبم، وأن ُتَماَرس حلساب ال

 .وأن تتغري وتتطور مع املتغريات اجلارية وغري اجلارية
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تتعدد األسباب الىت جتعل األسرة مؤسسة سلطوية ومن ذلك
 أنه 

  تارخيى )رجوىل(قد تبدأ احلكاية من منطلق ذآورى ) 1(

وقد يكون التسلط طبعا جاهزًا لإلطالق مبجرد تكوين) 2(
 .األسرة، طبعا يغلب عند األب وجيوز عند األم

وقد ميارس السلطوى أو املتسلط سلطانه ذلك تعويضا) 3(
عن ما يعيشه ويلقاه ىف العمل أو حىت على مستوى

 .اخل...الوطن

هذا الدور السلطوى ليس قاصرا على الرجل، فكثريا ما
متارسه األم آذلك، متارسه على آل أفراد األسرة مبا ىف ذلك

ة ما مناألب، على أن ذلك عادة ما يكون مصحوبا بدرج
 .التملك وليس فقط التسلط

توجد ميزة ضعيفة هلذا الرتآيب األسرى آما قلنا ىف
البداية، وهو وجود قائد، له معامل والدية مسئولة، وهو
أمر مهم خاصة ىف جمتمعاتنا وثقافتنا، لكن املصيبة حني ال

 مبا يناسبها من-آما ذآرنا أيضا–تكتمل هذه الوالدية 
 .جة آافيةرعاية ومسئولية بدر

مث إن وضوح السلطة هكذا قد يكون مدعاة ومربرا ودافعا
للثورة عليها، وهذا أفضل من الوالدية املائعة، أو مدعية
 احلرية، الىت متارس السلطة سرا بطريقة معيقة حلرآية النمو
لسائر أفراد األسرة، وبالتاىل تقل معها فرص املواجهة

 . والثورة

 وبعد

واصفات الىت تشري إىل ما ليست هىإذا آانت هذه هى امل
األسرة، مع أننا تراجعنا عن النفى املطلق، فما هى إذن
األسرة القادرة على أن حتتوى افراداها لصاحلها وصاحلهم ومن

 مث لصاحل الناس؟

 وما عالقة هذا وذاك باملرض النفسى واإلدمان؟

 !هلذا حديث آخر

The Man & Evolution FORUM Web Site 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/ 

 
Forum Subscription 

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 
FORUM INVITATION 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 
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 االتصال/، وجدلية االنفصال"السُُّبوْع"طقوس 

األسرة اإلنسانية هى اتمع الصغري الذى حيتضن الناشئ فرتة
 فيه سنني طويلة، وظيفة هذا ينمولرحم اجتماعىاحتياجه 

اتمع ليس جمرد إضافة حسابية لوظيفة أفراده، مثل أى وسط،
األسرة هى آيان ضام له شخصيته الكلية الىت تتجاوز جمرد

 .جمموع أجزائه

 هل ميكن للفرد البشرى أن ينشأ بدون أسرة؟

إذا آان ميكن للجنني أن ينمو تسعة أشهر ويولد بدون رحم
يصله من خالهلا مشروع مقومات الوجود مث يولدألم حتتويه ف

ليكون، إذا آان هذا ممكنا فإنه ميكن للكائن البشرى أن
 . يوجد وينمو بدون أسرة

 أسرة– لزوسكند العطر بطل رواية –" هل آان لغرينوى
أصال؟ أو ىف أى وقت؟ وحىت النهاية؟ هل آان له رحم آصال حتمله

؟ أم أن األم جنحت ىف حمو ماأم هلا أحشاء وعضو امسه الرحم
قامت به الفسيولوجيا والطبيعة رغما عنها، هذه األم
القاتلة أبناءها، مل ُتَتْح هلا فرصة قتل هذا األبن األخري قبل
إعدامها، هى مسحت أن يتقيَّأه رمحها وسط بقايا السمك والعفن

 . والقذارة

و مل يكنأصًال، مث ه" يكن"ألن جرينوى مل يكن له أسرة هو مل 
 أبدا، 

آل املهارات والنبوغ والعبقرية والتأله والقتل، مل حتقق
 له وجودًا بشريا أبدا، 

َقَتَل العذارى ليخّلق من أرواحهن عطرًا يؤهله فيغنيه عن
أن يكون له أسرة ليكون بشرا، فلم حيقق إال العدم الساحر

 .الذاهل

ناس حنيىف النهاية استعادوه أآلة حلوم البشر إىل رحم ال
وألول مرة يشعرون أم"التهموه حيا ىف مقربة األبرياء، 

  "!!فعلوا شيئا عن حب
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مازلت أتساءل عن مغزى هذه العبارة الىت انتهت هبا
الرواية، وعندى هلا عدة تفسريات غري ما حضرىن اآلن، حضرىن أهنم
رمبا بفعلهم هذا، قد أرجعوه قسرا إىل رحم البشر من جديد،

اس، بشرا يولد بسماح، وُيستقبللعله جيد البداية داخل الن
يتخلق فيها ومعها وهبا،) رحم اجتماعى(برؤية، ىف أسرة 

ليكون أحد أفرادها وليس إله زائفا معبودا ىف فراغ الضياع
 .والعدم

 : اخلالصة 

من ليس له رحم اجتماعى من البشر،أن من ليس له أسرة، 
 اليكون أبدًافهو 

 االفرتاضات األساسية

باملعىن) صحية(ألساسية لتكون األسرة أسرة االفرتاضات ا
 :، ميكن عرض بعضها فيما يلى"رمحًا اجتماعيا"املتقدم أى 

 .والدية مسئوله ·

 جمال معرىف ·

 تواصل منائى ·

 )من مرفأ(محاية مرفأية  ·

 )مساح باالستقالل(والدة سليمة  ·

 عالقة ممتدة ·

 ):اجلزء األول(معامل الوالدية : أوال

لوالدية على الوالدة والوالد، وهذا أفضليطلق لفظ ا
من أن يطلق على الوالد والوالدة، فاألم ذات الرحم
البيولوجى النفسى معا، هى األقدر على حتمل مسئولية النقلة

، وقد رآزت مدرسة العالقة)رةاألس) ((إىل الرحم االجتماعى
–ميالىن آالين (باملوضوع، وهى املدرسة التحليلية اإلجنليزية 

على دور األم ىف القيام هبذه النقلة الصعبة)  فيبرين–جانرتب 
واألساسية، وبرغم سالمة هذا التوجه من حيث املبدأ، إال أن

األبهذه املدرسة بالغت ىف حتديد دور األم حىت آادت تلغى دور 
ىف السنني األوىل، وهذا يعترب عندى من أول التشوهات الىت ميكن

، آما بالغت هذه املدرسة)األسرة(أن تلحق بالرحم االجتماعى 
التطورى(أيضا ىف نفى أو التهوين من دور البعد البيولوجى 

مبا ذلك اعتبارها أن الفكر الفريدى) فيلوجينيا، ووراثيا
 .هو بيولوجى أساسا

ل من رحم األم إىل رحم األسرة عملية ليست هبذهاالنتقا
البساطة، فالطفل داخل رحم األم ميثل هلا دعما، وتفوقا،

 وتأهلا بشريا طيبا، 

 أنه بانفصال هذا الدعم-أو نتصور–ولنا أن نتوقع 
 : عنها حيدث ما يلى) السرى(الداخلى 
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تقاوم االنفصال، ىف نفس الوقت الذى تفرح بهإهنا ) أ(
 وتنجزه، 

وضع هى إعالن عن هذه املقاومة، ىف حني أن جناحولعل آالم ال
 .الوضع هو إعالن السماح هبذا االنفصال

إهنا ال تصدق هذا االنفصال بسهولة، وتكاد ال توافق) ب(
عليه، حىت بعد أن يتم، لكنها تدعمه، فهى حتتاج إىل شحذ وعى
االدراك، وإطالق مزيد من قدرات السماح ىف حميط من األمان، حىت

 االنفصال هو حدث رائع آِمٌن لصاحلها،  أن هذا-جدا– تصدق
 . وصاحل من انفصل عنها

 وَبَعْيدها) الوالدة(دالالت طقوس 

 أثناء الوالدة وبعيدها: أوًال

والوالدة ىف مصر من هذا" السبوع"قمت بقراءة طقوس 
 :املنطلق على الوجة التاىل

الدة قبيل الوالدة وأثناءها حتضر أم داعمة لألم الو-1
، مما يتيح هلا)سواء آانت األم احلقيقية أو أى أم بديلة(

على صدر أمها، وهى مسندة" تتقطف"أثناء طلق الوالدة أن 
قرأت ذلك باعتباره مبثابةظهرها إليها ىف ثقة آافيه، وقد 

الدعم اخلارجى وهو يطمئن الوالدة إىل أن خروج الدعم
ىف اخلارج من يسندهاالداخلى منها لن خيل بتوازا ألن هناك 

 .ويساندها

 حىتويتناوب األمل مع السماح أثناء الوالدة يتواآب -2
ينتصر إعالن اخللق، ولألسف فإن االستسهال الطىب التوليدى
األحدث فاألحدث حيرم أغلب األمهات املعاصرات من هذه اخلربة
اهلامة، بإعطاء ختدير خفيف أو باإلآثار من عمليات القيصرية

 .ب ليست دائما موضوعية ىف هذه الفرتةألسبا

ال( تعد األم الكبرية البنتها الوالدة فرخة بأآملها -3
لتأآلها) يصح أن ُتجزَّأ أو تقطع أو يشارآها فيها أحد

وحدها، وآأهنا رمز مللء الفراغ الذى توّلد عن خروج" حباهلا"
 .آامال، برمز آيان آامل أعدته أم الوالدة) الداعم(الطفل 

 يتم إعطاء فرصة سبع أيام آفرتة انتقالية تتعرف-4
– بصعوبة وفرحة معا –فيها األم على ما حدث لعلها تتأآد 

أن َمْن آان بداخلها أصبح اآلن منفصال عنها، وهنا تقوم
الرضاعة الطبيعية بدور رائع، ليس رد تغذية الطفل مبا هو

الواقعحقه الطبيعى، ولكن أيضا بالتدرج مع األم، لقبول 
، الطفل ملتصقااقرتابا وابتعادااجلديد، من خالل احلرآة 

بثديها يوصل إليها أنه مازال جزءا منها، لكنه ليس آذلك
طول الوقت، فهو سرعان ما يبتعد، أو ُيبعد بعد الرضعة،
رمبا أدى إىل إقناع األم أوال أن اخلروج ليس معناه االنفصال

ت حرآية النمو ذهاباالقاسى، وإمنا هو يعىن بداية رحال
 !.وإيابا
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 طقوس السبوع

يأتى بعد ذلك دور احتفالية السبوع الرائعة، وقد 
 :قرأهتا على الوجة التاىل

بعد السماح لألم هبذه األيام السبعة لتتعرف من خالهلا على
مبا ينبغى لدعم ذراع) األسرى/الشعىب(ما حدث، يقوم الوعى 

 وأجنحاالنفصال، مبا يسمح أن يكون ذراع الوصل أسهل حرآية
يدرك الوعى الشعىب أن الوالدة مازالت ال تتبني واقع. مناًء

وقد(االنفصال مبا يكفى، أو األرجح أهنا ال تريد أن تعرتف به، 
، وىف)تكون ىف قرارة نفسها ال تريد أن تسمح به أن يتم جدا

نفس الوقت هى حريصة على أن يتمادى االنفصال إىل غايته
 .لريتد إليها وهكذا

افرتاض أنه ىف األحوال األقل طبيعية أن بعض األمهات،ميكن 
مع آل رضعة، يتصوْرن إمكان استعاده الطفل إىل الداخل، ومع

ملالبس الطفل هى تستعيد السماح له) ِغَيار(آل تغيري 
 مرة أخرى، تتعمق حرآية–بالتواجد منفصال عنها، ومن هنا 

ل العمر آما، الىت سوف تستمر بعد ذلك طوالسماح واالسرتجاع
 .سيأتى ذآره ىف يوميات الحقة

اآتشفت أن طقوس السبوع قد صاغها الوعى الشعىب ملساعدة
األم على مزيد من الوعى املوضوعى بفعل االنفصال، آل طقوس

 :السبوع تقريبا ميكن إجيازها ىف الفرض التاىل

األم، أن ما آان بداخلها أصبح) وحرآة(إا إلبالغ حواس "
 عنها، وأن عليها أن تقبل، ذلك وأن تتأآد مناآلن منفصال

 فتسمح به ألنه بداية حرآية تعيد ذلك، وأن تفرح بذلك،
 .إليها ما أجنزته على مستوى آخر ىف رحم األسرة

 نقرأ تطبيقات الفرض على الوجه التاىل

 إن وضع الرضيع ىف غربال حتمله األم أثناء التجوال-أ
بشهاده(انه مل يعد بالداخل باملنزل إمنا يعلن لألم أن مك

 ).الشهود اهلائصني من حوهلا

 إمنا يبلغ مسع–  مع الزغاريد والفرحة–دق اهلون  إن -ب
أصبح) الذى قد يبكى لسماع الدق(األم أن هذا الكيان 

 ).بشهادة الشهود أيضا(خارجها 

، يبلغاللف بالوليد ىف أرجاء املنزل حجرة حجرة إن -جـ
أصبح خارجها، ليس فقط ىف سريرهاألم أنه بالتأآيد 

 .جبوارها، ولكنه أصبح خارجها ىف آل مكان ىف البيت) أولفته(

حني يوضع الطفل على األرض وختطيه مث تأتى أهم خطوة -د
، لعلها تتأآد املرة بعد املرةاألم ذهابا وجيئة سبع مرات

أنه أصبح، وبالرغم من أنه بني ساقيها، إال أنه أصبح
حلرآة الدؤوب، ذهابا وجيئه من جانبها أوال، مثخارجها وأن ا

من جانبه الحقا، هى هى الىت سوف تنظم العالقة وتؤآد
االنفصال الطبيعى بينهما ليتخلق نوع آخر من التواصل

 .احلرآى اإليقاعى
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هذه هى بعض معاىن تلك الطقوس الدالة، والىت حُرمت منها
آثريات من أمهات اليوم، بال أى مربر إال الرتاجع عن عاداتنا
سواء إمهاال أو تقليدًا لعادات غرينا، أو نتيجة لالفتقار إىل

 . منطق نفعى جاهز واضح يربرها

 دالئل من أعراض مرضية مألوفة ىف فرتة النفاس

آثري ما يصيب األم، ىف فرتة النفاس أساسا، بعض األعراض
النفسية الىت تصل إىل درجة املرض النفسى أحيانا، مما ميكن

ىف التعامل مع هذه احلرآية النمائية دخوالإرجاعه إىل خلل 
االتصال،/وخروجًا، أو من العجز عن استيعاب جدلية االنفصال

 :والعجز عن اإلعداد هلا، ومن ذلك

آآبة"من الوالدات مبا يسمى % 60 تصاب حواىل -أ
، وهو نوع من االآتئاب الطفيف العابر الذى يزول"النفاس
واىل أسبوعني، وقد يكون رمزا خالل ح– دون عالج عادة –وحده 

 .آلالم الفراق قبل التأآد من محيمية العالقة اجلديدة وروعتها

أحيانا حىت( قد يظهر على األم صعوبة ىف تقبل الوليد -ب
مما يبدو آأنه نوع من) إعالن الكراهية أو رفض إرضاعه

االحتجاج على هذه اخلطوة، وآأن الوليد هو الذى عملها دون
 .هاستئذان أم

 قد تصاب الوالدة بذهان النفاس بأنواعه مما قد يشري-جـ
إىل نوع من اختالل التوازن، نتيجة للفراغ الذى نشأ من هذا
االنفصال دون أن ميتلئ بدعم تعويضى من اخلارج، ودون
استيعاب أنه ليس انفصاال قسرًا هجرًا، بقدر ما هو إعادة

 .تنظيم العالقة من جديد

الوليد حتدث مع الذهان) الشروع ىف قتلأو ( حاالت قتل -ء
أو الشروع(الصريح عادة، أو بدون ذلك ليكون هذا القتل 

هو املظهر الوحيد للذهان، وهو أقسى مظاهر رفض) فيه
األمر الذى نشاهده ىف دراما القتل من اهلجر ىف(االنفصال، 

قتل املرحومة: مثال: (احلب عند الناضجني مع اهلوس الغرامى
 ).وغريها...ذآرى

 دور األب

يتجسد هتميش دور األب ىف هذه الفرتة جتسيدا واضحا بشكل
حيتاج إىل مراجعة، ففى الوقت الذى ميكن أن ُيقرأ هذا

هذه املرحلة، ميكن أن التهميش على أن دور األب ثانوى ىف 
يقرأ على أنه حتميل لألم أعباء زائدة مما قد حيرمها من

ليس فقط عن األب، ولكن أيضا عنالعناية بكياهنا املستقل، 
 .الوليد

بالرجوع إىل املنطلق األساسى، وأن االسرة هى الرحم
االجتماعى آمحيط حيوى حقيقى، ميكن أن نتبني أن لألب دورا
إجيابيا ال غىن عنه ىف إسهامه ىف تكامل هذا احمليط احليوى، وأن

الرحم(قيام األب بدوره ىف دعم هذا الكيان األسرى 
 بدًءا بدعم األم، يفسر آيف أن األب اآلن يُنصح ) ماعىاالجت
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حبضور عملية الوالدة، وأن يكون ىف املتناول طول الوقت،
 دون–خاصة قبيل وبعيد الوالدة، خاصة لو آانت األم واعية 

 حىت تستوعب األمان احمليط مهما–ألعاب التخدير والقيصرية 
 .بلغت اآلالم اجلسدية

ته ىف دعم حقيقىوميتد دور األب بعد ذلك بتنظيم مشارآ
بالوقت والفعل واإلسهام العملى ىف هتيئه مناخ طيب هلذا

البديل عن واملكّمل لرحم األم إىل) األسرة(الرحم االجتماعى 
 .رحم األسرة

 بعد ذلك مدىاالتصال/استمرار جدلية االنفصالأما 
 .سنرجع إليه مادمنا نتواصل ونواصلاحلياة، فهذا ما 

امل الوالدية وغريها من االفرتاضاتآذلك سوف نواصل عرض مع
 .األساسية لألسرة من منطلق ثقافتنا خاصة

 . البيولوجى أيضا باملعىن األوسع- 
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 ذلك املوت اآلخر: األحياء األموات

برغم أننا مثلهم مل يستشرنا أحد، قبل أن نقدم إىل هذه
احلياة، إن آنا نريدها أم ال، إال أن األحياء األخرى تبلع

ة، أو تفرح هبا بطريقتها، وتقضيها أياما أو شهوراالورط
أوسنني، حىت تذهب، بعد أن ترتك وراءها بعض خلفها متورطني

 .فيما تورطت فيه

رمبا هم حيلوهنا بقوانني التطور الىت ال نعرف إال بعضها،
 . !! وهم ال خيطرونا بشئ عنها قبل أن يرحلوا

ما استلمناهاملاذا ال نفعل مثلهم، ونستعبط، ونرتآها آ
دون تساؤل رمبا ينشأ منا صنف أرقى، يستطيع أن يرد على

 .تلك األسئلة املعطِّلة عن احلياة، ورمبا يستغىن عنها متاما

 . يبدو أن األحياء، غري اإلنسان، ال تطرح مثل هذه األسئلة

ملاذا نعيش؟ أو آيف: ِمْن هذه األسئلة األآثرها سخفا
 !!. و املوت؟السعادة؟ ما هو احلب؟ وما ه

 : ُترى أيها أفضل

أن نكون مثلهم؟ فننقذ أنفسنا من إضاعة الوقت، ونرحم
 عقولنا ووجداننا من اإلجابات السلبية أو السطحية؟ 

 .أم أن حنرتم ما ابتلينا به من وعى وقدرات وحنمل األمانة ونرى؟

 وبعد

إذا صح ما ذهبنا إليه من أن األطفال يعرفون املوت
ذلك: املوت "2008-1-5 يوميةىن الذى قدمناه ىف احلقيقى باملع
اطري وهو ما يتفق مع بعض التنظري واألس"الوعى اآلخر
، فماذا لو فتحنا أآثرأن املوت وعى بني الوعينيواألديان، 

 ملف املوت عند الكبار؟ 

باعتباره مرادفا" املوت"الكبار يتعاملون مع مفهوم 
للفقد أو االختفاء أو العدم وذلك بفكرهم التجريدى، وعقلهم

 املنطقى، وإجراءات الظاهر من غياب ودفن وذهاب بال عودة،
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 فهل هذا هو آل ما عندهم؟ 

، ميكن أن يقرتب من"موت"د مفهوم آخر ملا هو أال يوج
 مفهوم األطفال من ناحية، ومن احلقيقة من ناحية أخرى؟ 

ال نريد أن ندخل، حىت مضطرين إىل وضع تعريف جامع مانع
ملا هو موت، حىت ال نقع ىف اختالفات مضحكة مثل الىت تدور بني

.اخل...لاألطباء حول تعريف املوت اإلآلينيكيى من املوت الكام
ومع ذلك، فنقطة بداية الزمة هى أن حناول أن نتعرف على عمق

. متجاوزين التعريف املفاهيمى السلوآى املنغلق" موت"ما هو 

 :ميكن أن نصنف بعض تشكيالت أو أنواع املوت إىل ما يلى

(العدم، الفقد، االختفاء بال رجعة  = املوت السلوآى .1
 )ما يقره الكبار والسلطات

اليقني احلاضر منذ اآلن بال = لوعى بني الوعينياملوت ا .2
ما يعرفه األطفال مثلما علمنا أندرسون(تفاصيل وبال رعب 

 ).وغريه

، الالحرآة، حىت ولو لبس ظاهراملوت اجلمود التوقف .3
 احلرآة الزائفة وآأنه احلياة 

 . حنن نعرف آثاره وال نعرفهاملوت السلوآى •

 ال ميكن حاليا التحقق بني الوعيني هو فرضواملوت الوعى •
 منه، واهللا سبحانه أعلم به 

 الدائرة– السري ىف احملل –الالمنو  (أما املوت اجلمود •
فبعض جوانبه هى الىت سنتناوهلا)  االغرتاب املغلق–املغلقة 
 :هنا اآلن

 سبع جنازات

وهو" أغوار النفس"مبراجعة الفصل األول من ديواىن 
هنا مجيعا قد تناولت  املوت منتبينُت أ" سبع جنازات"بعنوان 

، حىت لواغرتاب شديد مستمر ثابتالنوع الثالث باعتبار أنه 
 . ظلت أنفاسنا تدخل وخترج، وآأننا حنيا

 هو مجود مستقر،  •

 هو رضا باهت،  •

 هو تكرار خادع،  •

 هو حرآة ىف احملل،  •

 ىف أى اجتاه معلن أوهو إصرار على رفض أى تغيري •
 خفى، 

   لقة بإحكام على نفسها،هو الدوائر املغ •

وبالتاىل ميكن أن نتعرف على احلياة احلقيقية على أهنا هى
 : عكس ذلك
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 هى آسر االغرتاب،  

سكون إىلوهى وإن لزم أن تسكن ىف بعض أطوارها فهو  
 ، حرآة حتمية

 ، رضا يقظ ىف حالة استعداد للمراجعةوهى  

فقد تكون لقفزةحىت لو آانت إىل اخللف " حرآة"وهى  
 ، أمامية أوسع

 ، تغيري الكيفى يسبقه عادة تراآم آمىالوهى  

 .الدوائر املفتوحة النهايةوهى  

هذا بعض ما تناوله جنيب حمفوظ ىف ملحمة احلرافيش، وما
 . قراءة ىف جنيب حمفوظ Linkقدمه الكاتب نقدا ىف دراسته

 :قراءة ىف بعض مقتطفات اجلنازات

 :املقتطف األول

  : َآَالْم   ِبْيطّلع   النَّْعش   آإن   اّلُصْوت   ِسْمِعَنا ،  صفَّْر   اَهلَوا     مر

 ، َحَصْل   َلْم .. ، إْسُكْت ، .. لّسْه ، ..   أل " 

  " ؟   آام   لسَّه .. ياَتاْآِسى،  ،  ..  سِيَما  

  . آالما أّى       

  ،   َمْسكَينه ،  زيَنْه     ألفاظ

  ،   وْتَصْوَصْو ،  بتزْقَزْق

  !! ِوَخَالْص ..  

من أهم عالمات املوت حيا أن نتبادل ألفاظا آثرية وهى
حتمل معان قليلة، أو ال حتمل معىن إطالقا، ليس معىن هذا أن
هذا اللغط ليس له وظيفة، لكن أن يصل األمر إىل أن تصبح

 . األلفاظ زينة، فهى فعال تصبح مسكينة، وحنن نصبح أمواتا

الواحد"، وأن "المعالج بالك"حكاية أن العالج النفسى هو 
هى حكايات ينبغى أن" يطلع إللى جواه"، وأنه "الزم يفضفض

 . تراجع علما وحياة وعالجا

هذا املفهوم للعالج النفسى والتحليل النفسى هو مفهوم
أآثر من أى شئ آخر، حىت أنه مل يعد علما أو" مسلسالتى"

حرفة، إال فيما ندر، إما لسوء فهم ما هو التحليل النفسى،
 .وإما هبدف البحث فحسب

أحيانا، بل غالبا، ما يكون الكالم هكذا بطالقة حرة عن
املاضى، والعقد، واألسباب معطال ملا علينا أن نقوم به من

نتجاوز هبا ما آان، وما هو"  اآلن- و–هنا "مهام وعالقات 
هذا ما يدل عليه املقطع التاىل من مقدمة. معطل لنا حاال

د بشدة الشكل التقليدى للعالج النفسى،اجلنازات الذى ينق
 . ما شاع بني الناس، أآثر مما هووالتحليل النفسى، آ
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 :املقتطف الثاىن

  : تتفرْج   وْعنيه ،  مـِْتـَصلـَْطْح   نامي   واحْد

  ،   بتلف اللى    أفكاُرو ْوَعَلى      السقف   رسم على 

  ،  ْتِلْف . ، ْتِلْف  

  !!   حرام   يا .   َآْالم   يا   هاَتْك  ..    آالم ىف      وآالم

  . مـَدهَّْب آرسى  على   ،  َوَراه قاِعْد ِلى  والتاِىن 

  ، ِيْتـعيــِّْب   َلْم   وَسماُعْه .  طّيب   األبيض   قلبه

 أْحَالْم   بيفسَّْر   عمال

  ، أوهام   ْف   يرص   وصاحبنا

  " املكتوب " و ،  ومرآَّب ،  وُعقـْد

  . ْذنوب ْوَوْصْف  ى، وحكاِو ، " قَدْر و

  ، ْرصاص   ِقْفل   َشَفايُفْه   وأخينا

  . حسَّاْس   شريْط   خويا   يا   ِوْوداُنْه

  ،   حكايات  ..  حكاياْت   ِيَسمْع

  ،   وساعات   ساعاْت   ومتّر

  ). ماْت     َأيوب     َأظّنش   ما  ( 

 ؟؟" اْتَبلِّش   وال   البحر عّدى  ٍإشى  " 

  "!! امه   بطن   ْف   ٍإلعجل :  قالَّك " 

   ..! أْرَزاْق

 . ْزَواْق   الِوّش   الْبَسه   وخاليق

هذا الوضع الذى ينتقده هذا املقطع ليس قاصرا على ما
يسمى التحليل النفسى، أو العالج النفسى بالكالم، لكنه ميكن
الجأن ميتد إىل آثري من أشكال االغرتاب ىف رص الكالم أثناء الع

وغريه، وأيضا قد يسرى على حماوالت التفسري والتأويل، حىت تصبح
، فقط خيف"يستمر احلال آما هو عليه"وظيفة آل هذا هو أن 

التوتر املصاحب، بعد أن نعثر على التفسري، الذى قد ال يعدو
إن مفهوم املوت باعتباره اغرتابا. أن يكون تربيرا ال تفسريا

 .أن ينطبق على آثري من هذه املمارساتمعطال حلرآة النمو ميكن 

مع أا عاملليس معىن ذلك أن البديل هو العقاقري، 
، أو العالجات الفيزيقية عامة دون حساب،مساعد مهم جدا

ذلك أن إعطاء العقاقري نفسه بدون حسبة احلرآة والسكون
اإليقاع(قد يؤدى إىل تكبيل نبض الدماغ ) املوت واحلياة(

بإلغاء تبادل املستويات حلساب نوع من التسكني) احليوى للمخ
األبشع الذى نالحظه على آثري من املرضى الذين يتعاطون

هذا. املثبطات اجلسيمة طول الوقت، وأحيانا طول العمر
النوع من املوت له ضده حني يصبح العالج حتريكا مواآبا لنبض

 ).وهو ما نتبناه هنا طول الوقت(النمو، 
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 ىْلشطِّ شّطى  منْ : املقتطف الثالث
 )1(  

  : باِيــــْن   الـِْمْش التاىن    الشط   

  . يتـاِخـْر ،   ُلْه   مااَقّرب   آل

  ، وسفايــْن ،  وقلوع ،  ِومراآْب

  . آخــــْر   مالوش   اهلــِْو   والبحر

 )2(  

  . الِعْب   ِمْش   أل

  . جـّوه   من نفسى،    اعرف   ّملا حاستىن 

  . جــوَّْه اللـِّى   شوفِشى   ما   شرط على 

  ، هـُوٍّه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

  . ُهوَّْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم  

 )3(  

  نفسى،    حوالني " سريع " ماشى    أنــا

  باَمسى،   ما زْى    وباصّبح

  : َأعّدى إىن    الزم   آان   وان

  . َشْرطى   َدا   هوَّا ، لـَشطِّْى َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح

 )4(  

  ، املوج يهَدى    ما     وحلد

  ، اخلوف سارى  على    واربطها   عّوامة واشرتى 

  " ازاْى؟ " و   ؟ "  ليْه  " نقول   يالال

  ". َمْظلوْم   اَنا ْيبَقى  "! " َسْالْم   يا  " ؟ " إمَتى   آان " 

  !! سعيك   اهللا   شكر  

 ة حتم املخاطر

هذه الصورة توضح شكال أآثر حتديدا من احلرآة ىف احملل بدون
 .قطع أية مسافة

قد يهم الواحد مّنا أن ينتقل مما هو عليه، أن يغري ما
شعر أنه تعطيل وتكرار، هو قد يغامر ىف سبيل ذلك مبحاولة

 . النقلة إىل ما ال يعرف

ا،ال ميكن أن نعرف تفاصيله مسبق) احلياة(النمو احلقيقى 
مهما استعددنا له، إن أنَت خطوَت خطوة إىل ما تتصوره تطورا أو
منوا، وأنت واثق مائة ىف املائة من طبيعتها، ومآهلا، وتفاصيل

 .مراحلها، فأنت واهم، إذ ليس هناك ىف النمو شىء آهذا

اإلميان بالغيب الذى هو أساس ىف اإلميان، حيمل مثل هذا
 . يها جزء جمهول متاماالتأآيد على أنه ال حرآة إال وف
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حىت تأخذ مبخاطرة النمو أنت ُتْبحر دون أن تعرف مسبقا
، آل ما عليكأين ومىت تستقر على الشاطئ اآلخر: بشكل حمدد 

هو أن حتذق فن اإلحبار واملهارات الضرورية املصاحبة، مثل
 .العوم مثال

قواعد النجاة الىت تقوهلا املضيفة ىف الطائره وال يسمعها
 تتسلح به ىف خماطرة اإلقالع منأحد، هى أقصى ما ميكن أن

 .مرحلة منو إىل أخرى

طاملا اخلريطة ليست مبقياس رسم ثابت، وأن امليناء
الذى يقبل(القادمة تقع على مسافة متغرية، فاإلنسان احلى 

يشعر دائما أن احلرآة ليست قاصرة) مغامرة احلياة النامية
 ".، بل هى واردة أيضا فيما يتعلق هبدفهعليه

، ُلْه   مااَقّرب   آل  : باِيــــْن   الـِْمْش التاىن    الشط
 ".  يتـاِخـْر 

هذا فضال عن مفاجآت غموض العالقات املتشابكة مع آخرين
النهاية مفتوحة. حياولون أو ال حياولون بطريقة أو بأخرى

 . "دائما

   ، وسفايــْن ،  وقلوع ،  ِومراآْب

 " . ــْرآخــ   مالوش   اهلــِْو   والبحر

 البديل الدائرى

حني يرعبنا األهل من خماطرة النمو، مث يرعب آل منا نفسه
 حتم مراجعة آل شىء- حبق –من خماطر احملاولة، إذ نتصور 

 . تقريبا، دون تأمني مطلق، يعدل أغلبنا عن احلرآة، نتوقف

مسموح أن نتوقف مؤقتا حىت نتجمع أحسن، ونستعد أآثر،
د يستغرق العمر آله، فيتثّبت املوجودلكن هذا االستعداد ق

بشكل مزمن حىت يتحجر، آثريا ما ننهى املرضى عن اإلفراط ىف
، ألن مثل تلك األلفاظ َتِعُد"أحاول، حاحاول، باحاول"تعبري 

 . وال تفى ىف معظم األحيان

احملاولة الىت مل تبدأ خبطى التجريب الواضح املرصودة خطوات
 .مطلقإيقاعه، ليست سوى تأجيل 

األخطر خداعا أن يكون املربر هلذا التأجيل هو إشاعة
باالستبطان والتأمل ىف الداخل، مبعىن أن" البحث عن الذات"

يتصور أى منا أنه ال بد أن يعرف من هو حىت يقرر ماذا
وأنه ال"يريد، أو أنه ال بد أن حيقق ذاته حىت ينطلق منها، 

. نفسه ظاهرا، وباطناسبيل إىل ذلك إال من خالل معرفة معامل
، ال أحد يعرف نفسه آما يتصور،هذه آلها إشاعات معطلة

طاملا حنن ننام وحنلم، فسيظل أغلب جبل اجلليد حتت سطح البحر،
لكن ذلك ال مينع البخر والسحاب والرى أن يغمروا الدنيا من

 . خالل حرآية النمو املغامر

 عا حني، يصبح أآثر خداأعرف نفسى من جوه"هذا الزعم 
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عرفة هى أقرب إىل التغطية، مبعىن أنه ىف آثريتكون تلك امل
من األحيان، حنن نعرف، أو نتصور أننا نعرف، ما ليس حنن، أى
أننا نعرف املمكن الذى ىف املتناول، والذى هو ليس بالضرورة
حقيقة الداخل، وآثري منا يطمئن إىل ما تصوره نفسه، الهنا

واإلغراء من فرط إرعاب احملاولة، –ليست آذلك، بل إنه 
 قد يعدل عن احملاولة إىل أن يتصور أنه مطمئن إىل-بإجهاضها

 "  أساليب اخلداع تلك

  . الِعْب   ِمْش   أل

   . جـّوه   من نفسى،    اعرف   ّملا  حاستىن 

 "  . جــوَّْه اللـِّى  شوفِشى    ما   شرط على 

إن آان األمر آذلك، أنه مستعدَّ أن يرى على شرط أال يرى،
 . فماذا لو خابت حسبته ورأى بعض حقيقته

 . ىف أحيان آثرية حتل الرؤية حمل احلرآة

آثريون ممن يتعرضون للتحليل النفسى، أو يقومون به
يستبدلون حبرآية النمو، نوعا من اللفظنة والتفسريات

"فك العقد"املعقلنة، وآأن التفسري والتأويل أو ما يسمونه 
حيدث مثل ذلك ىف احلياة. مليةهو غاية املراد من هذه الع

،لتثبيت ما آان هو اآتشاف السببالعامة أيضا، حني يصبح 
وليس لتغيريه، حيث ال يكون التغيري هو املطروح، وإمنا

معرفة ما"التربير، بل إن املقاومة آثريا ما تبدأ بعد 
، وآأن احملصلة ىف النهاية هو تأآيد"ينبغى أن يتغري ىف نفسى

  "ريك الثابتاجلمود، ال حت

    ، هـُوه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

  . ُهوَّْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم

أجد من الضرورى أن اذآر القارئ أن هذا التصوير من
الداخل، وعلى لسان داخل الداخل، عادة يبدو متناقضا مع
،الظاهر، فهو ليس إال تقمصَا ألعماق حقيقة ما جيرى ىف األعماق

 جيد نفسه جاهزا لنفى أى- تقريبا دون استثناء-وآل منا 
من ذلك، ولكن ال مانع عنده من أن  يقره ويتقبله إذا ما

 !!!تصوره وصفا ألحد سواه

إذا ما حدث مثل ذلك فالتقطه خبري فاهم حمب، سواء آان
معاجلا أو طبيبا أو مربيا أو أيا من آان، فقد يبادر

 من يعيش آل هذا اخلوف والرتدد واإلصراربتقدمي العون َبْطَمَأنِة
على الثبات على املوجود، برغم مظاهر ظاهر احملاولة، لكن
مثل هذه الطمأنة تبدو غري آافية، وقد يتمادى اختبارها
بفرض شروط عدم املعاناة، وعدم املخاطرة، بل وأحيانا خدعة
،التغري دون تغري، ومع ذلك تظل احلرآة وآأهنا نشطة ومستمرة

، او بتصوير شائع مثلحرآة ىف احملللكنها ىف واقع احلال 
الكلب الذى حياول أن يعض ذيله، مع التأآيد بأن تكون

 ".الغاية هى هى نقطة البداية 
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   نفسى،    حوالني " سريع " ماشى    أنــا
   باَمسِّى،   ما زْى    وباصّبح

 : َأعّدى إىن    الزم   آان   وان
  طِّْى، لـَش َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح 

  . َشْرطى   َدا   هوَّا

ما معىن ذلك؟ خاصة إذا علمنا أن هذا هو موقف أغلبنا ىف
هناية النهاية؟ هل حنن نفضل أن خندع أنفسنا إىل هذه الدرجة؟ 

ال بد من توضيح أن الصورة فيها بعض التكبري حىت تتضح
راملسألة، وأننا هبذه التعرية ال نرفض السري ىف احملل، أو تكرا
الدوران ىف نفس الدائرة، ألن مسار التطور والنمو ال يتطلب

 املخاطرة املستمرة طول الوقت، 

قانون اإليقاع احليوى حيتم الرتاوح بني طورين متبادلني طول
الوقت، االستعداد، فاالنطالق، أو بألفاظ أخرى االمتالء مث
البسط، وهو هو ما يقابل نبض القلب يتم ىف آل نبضه ملء

 . اته بالدم، ليجد االنقباض ما يدفعه حني حيل دورهحجر

إذن فهذه التعرية ليست حفزًا لإلسراع حبتم التغيري ،
حىت. وإمنا هى تنبيه ضرورى لوقف اخلداع بزعم التغيري والتغري

لو ظلت احلرآة ىف احملل، وتواتر الدوران حول نفس احملور، فإن
غيري ىف الوقتاملطلب هو أن يكون ذلك متهيدا لنقلة الت

 .املناسب، الذى ال نعرفه حتديدا، ومن مث حتم املخاطرة

 التأجيل التأجيل هو التسكني الدائم

 تغري الذات، يعىن استمرارية–حني تصل مقاومة التغيري 
 إىل أقصاها، يصبح التأجيل شديد العنف،-مسرية النمو

كعلى  آل االعتبارات، يصحب ذل" السالمة أوال"ويتقدم مبدأ 
الذى تعرفه أحسن منبداهة املبالغة ىف اخلوف من آل شىء، ألن 

، وألن ما ولدنا عليه واعتقدناه أنه هوالذى ال تعرفه
، حىت اختالفنا مع اجليل"هكذا وجدنا آباءنا"السليم حيث 

السابق يصبح شكليا، فتقوم املعارك، وحتتد املناقشات، بل
ى وجهان لنفس العملةواملصادمات، لتثبت األيام أن املسألة ه

 هذا ما تشري إليه الفقرة األخرية من ، املوج يهَدى    ما     وحلد
 . الصورة املقدمة

إن املبالغة ىف ضرورة احلصول على ضمانات مسبقة حىت أمسح
لنفسى بالتغري هى ضد التغري مهما آانت تبدوا نوعا من احلرص

عدم إآمال جتربةلتجنب املخاطر الىت هى حقيقية من حيث احتمال 
التغيري إىل ما هو أفضل وأقدر، فتجهض احملاولة دون إمكان
الرجوع حىت إىل شط اإلقالع، وأيضا احتمال الرتاجع عن استكمال

 . رحلة النمو، مع عدم التمكن من العودة إىل ما سبق

، هذا التعبري الذى يردده آثري"عايز أرجع زى ما آنت"
، وهو تعبري هلم احلق ىف ترديده،من املرضى والعاديني واألهل

 . لكنه حيمل ضمنا وقف حرآية النمو أصال
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ال أحد يعرتف أنه توقف عن احملاولة، وبالتاىل أى منا ميأل
 . وقته خبداع البحث عن األسباب آالما، وتربيرا

عادة ما يكون هذا التربير منتهيا إىل أن ينعى آل منا
حظه، ويضع اللوم على الناس والظروف، وهات يا نعابة

 . دهلا طول الوقت، ودمتمنتبا

 وحلد ما يهدى املوج، "

   ، اخلوف سارى  على    واربطها   عّوامة واشرتى 

   ؟ "  ليْه  " نقول   يالال

   " ازاْى؟ " و 

   ؟ " إمَتى   آان "

 "!  َسْالْم   يا "

 "!! َمْظلوْم   اَنا ْيبَقى  "

 . سعيك   اهللا   شكر 
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24I01I2008א

 אמא:−146

 ) 27(احللم 

.شىت   ولغات   لون   آل   من   أجناس   للمحيط   عابرة   سفينة ىف 
 األمواج   خلف   األفق واختفى    الريح   وهبت   ريح   هبوب   نتوقع   وآنا 
 خاطر ىل    وقال .  بأحد يعىن    يكن   مل   أحدا   ولكن   ذعرت إىن  الغاضبة  
 بأن   إال   احمليط   اهلول   من   جناة   ال   وأنه .  احمليط   أعماق ىف    وحيد إنىن  
 والريح .  بالسرور   دافئة   بيقظة   وينقشع   آابوسا   األمر   يكون 
 فجأة أمامى    وظهر .  األمواج   تتقاذفها   آرة   والسفينة   تشتد 
 عن   متسائلة   بنظرة وحدجىن    خبريزانته   احلساب   مدرس أفندى    محزه 
 األصابع تكوى    خريزانات   بعشرة   الواحد   اإلمهال   آان .  الواجب 
 الرجل ىل    وقال . ( األيام   تلك   ذآريات   من   آرها   وازددت .  آيا 
 سببا   خطأ أى    يكون   أن   خفت ولكىن    عنقه   بدق   ومهمت )  تكتب   سوف 
 ورأيت . ريقى   جفاف   رغم   وجترعته   الذل على    فسكت هالآى  ىف  
 مل   ولكنها .  املذهولني   عشرات   بني   طريقا   أشق   حنوها   فهرعت حبيبىت  
 السفينة   حافة   حنو   وجرت   ساخطة   تلعن وهى  عىن    وتولت تعرفىن  
 اخلالص   طريق ىل    تبني   أا   واعتقدت   العاصفة ىف    بنفسها   ورمت 
 القدمي   احلساب   مدرس   ولكن   السفينة   حافة   حنو   متعثرا   فجريت 
  . عصاهب   ملوحا سبيلى    اعرتض 

 القراءة

املكان احلرآة، احلرآة املكان، السفينة عابرة للمحيط هنا
جتمع بني هذا وذاك، مل يصلىن أهنا سفينة نوح املعاصرة برغم
أهنا حتمل أجناسا من لون ولغات شىت، رمبا هى أرضنا البائسة
وسط الكون املضطرب، أو لعلها احلياة آما آلت إليه أخريا،

وقال ىل خاطر( بآخر، فهى الوحدة من جديد حيث ال يعىن أحد 
 ).أنىن وحيد ىف أعماق احمليط

، واالنتقال منها   والتجمهر   بالتجمع   هنا يسمح    املكان
مع األمل ىف   املنزل إىل    للهرب   جمال   فال ،  باحمليط   حماط   لكنه 

األمان، أو املفاجأة بالوحشة، أو غري ذلك مما سبق أن
 اهنيار   قبل   الطلق   اهلواء إىل   مهربا  اه، آما أنه ليس مثالحظن

 ).26 ،25  احللمني   هناية  ( الصغري   البيت 

  هذا   يبدأ ،  السعادة   عمر   قصر   بتوقع " 25 " حلم   بدأ   وآما  
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 وهبت ،  الريح   هبوب   نتوقع   وآنا"،  العاصفة   بتوقع   احللم
  ). والواقع   التوقع   بني   زمنية   برهة أى    اختفاء   الحظ " ( الريح 

 ولغات   لون   آل   من   أجناس   هبا   السفينة   أن   مع: آما أشرنا
أنىن   خاطر ىل    وقال  "  بالوحدة   يشعر الراوى    أن   إال شىت،  
 ،" وحيد 

  بالشعور بالوحدة، هو الذى انتقل اخلاطر   بدا ىل أن هذا 
 هذا   يكون   بأن فتمىن صاحبنا  .  احمليط   أعماق إىل    بالسفينة فجأة

 . آابوسا   يعيشه الذى  

إىل   العودة   جذب   وآأهنا  - آالعادة -   األمنية   ىل هذه   بدت  
 على اهلادر   احمليط ىف    الغرق   احتمال   من   هربا احلاىن    الرحم 

 مث إننا لو .  تتكرر حىت اآلن واضحة   نكوصية   أمنية   إهنا السطح، 
 لالحظنا أنه هنا "  بالسرور   دافئة   يقظة  " تعبري   قراءة   أحسنا 
، النشاط إىل    الدفء   من   نقلة   تكون   عادة   اليقظة .  نادر   تعبري 
 يصف الذى    التعبري   هذا   لكن ،  احلرآة   دفع إىل    النوم   سكينة   من 
 إال قراءتى  إىل    ُحيضر   مل "  بالسرور   دافئة  " بأهنا    هنااليقظة 
 زال ما   واجلنني   الرحم   داخل األمنيتوىن    بالسائل   اإلحاطة   خدر 
 . واألنواء   العواصف   عن   بعيدا   الداخل ىف  "  يبلبط "

بارد قاس   قعوا   حمله   وحل   طويال اهلروىب    اخلاطر   هذا   يدم   مل  
 إال من حيث–بظهور محزة أفندى معلم احلساب، وهو ال يقارن 

 ".25" بظهور معلم البيانو ىف حلم –احلرآة 

خبيزرانته".  قدمي   حساب   مدرس  " آخر   نوع   من   هنا   املعلم  
" الوقت معىن  : " عن   يتساءل   أو   يسأل   ال   املدرس   هذا العمياء، 

إىل   حزم ىف    يدعو   ال   وهو ، ) 25  حلم  ( البيانو   أستاذ   مثل 
 إال   يتكلم   ال   جاف   مدرس   هو ).  البيانو  ( مهارة على    تدريب 
إال   عنده   وليس ،  وهو جاهز ىف مواجهة أى إمهال ،  الواجب   بلغة 
هى الراوى    استجابة   فكانت ،  أقل   وال   أآثر   ال   اخليزرانة 
 وهو   وابتلعه   الذل   استشعر ،  عجزه   تبني   وحني .  قتله ىف    الرغبة 
إن الوعى   مث ،  القتل ىف    بالشروع   متلبسا   يضبطوه   أن   من   خائف 

 . اهلالك   من   اخلوف   فهو ،  ذاته إىل    هكذا، جعله يرتد   خباطر القتل

 فهى قد ،  هبا   حتيط   العاصفة   ومازالت ،  السفينة ىف    مازلنا  
آان)  اجلاف   القاهر   األب  ( احلساب   معلم   طفت إىل السطح، وظهور

وهى أقسى من صيغة األمر، آأنه، "سوف تكتب"بصيغة إجبارية 
 إذن لكان مثَّ"ُأْآُتْب"أمر مفروغ منه، لو أنه أمره أن يكتب، 

فهى صيغة أآثر سحقا، والرد" سوف تكتب"اختيار، أما هكذا 
على مثل هذا القهر هو القتل، قتل الوالد أمر طبيعى

،)آارامازوف ومن منا مل يفكر ىف قتل والده؟: ديستويفسكى(
لكن البد من ضمان أن القتل سيتم مائة ىف املائة، أما إذا

فهو اهلالك، أما % 1آان ىف األمر احتمال فشل القتل ولو 
 من   آرها   وازددت( فهو الذل والقهر، الرجوع عن القتل

  ) األيام   تلك   ذآريات 

هنا هى من نسج خيال   ظهرت الىت    األرجح أن احلبيبة
    يشق   راح   مث   ، جّسدها الذى    هو .  أصال الراوى، وهى ال تعرفه
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، األخطر أهنا توّلت وهى تلعن ساخطة، نتذآر إليها   طريقه
2007-12-13يومية " 15"حلم الرفض الذى عاناه صاحبنا ىف 

على(حقيقية ) زميلة(آان رفضًا غامضا من أآثر من واحدة 
، الرفض هنا يبدو أقسى حىت لو آانت) الواقع– مكتب -أرض، 

رف عليه أصال، مل تتعأوال: احلبيبة من صنع اخليال، ذلك ألهنا
ألن هرهبا آان نافرا ىف اهول: وثانيالقد أنكرته ابتداء، 

هنا فضلت املوت عن أن تكون له أو معه، فليكنبال وعد، هى 
وهى حىت(مبا أنه يلحقها هنا : هذا هو هو خالصه، فمن ناحية

فهو! فلعله يلقاها هناك، ومن ناحية أخرى) مل تقبله أصال
 .هراخلالص من الذل والق

 إهنا   مث ، ) من   تلعن   يقل   مل  ( ساخطة   تلعن وهى    الفتاة تولت 
 وهو يشق طريقه بني الذاهلني، ذاهلني من ماذا؟، عن اختفت 

أحد مل يكن"ماذا؟ عن ما آلت إليه حال الفرقة بني الناس 
 ؟"يعىن بأحد

،) احمليط  ىف   يقل   مل  ( العاصفة ىف    نفسها  الفتاة  رمت   وهكذا 
 أن   إليه   تشري   إمنا   تلك   بفعلتها   أهنا   يتصور   وهو   يتبعها   فكاد 
  . الذات   بإفناء اخلالص :  احلل   هو   هذا 

الذى منعه من تنفيذ هذا احلل االنتحارى الغامض آان هو
هو مدرس احلساب، الذى نالحظ هنا أيضا أنه آان ثنائى الدور

ن ناحية هو أنقذ حياته، لكنه ىف نفس الوقت هووالداللة، فم
 الذى حال دونه وحبيبته،

 :َثّم تساؤل أخري يقول

هل السلطة الىت تفرض وتقهر، هى هى السلطة الىت حتول دون
 .نزوات اخليال وأوهام اخلالص بالعدم؟

 .جيوز

 )28(احللم 

 كانتف   الفتاة   أما   وجتئ   تذهب   والنقود   املستديرة   تتحلق
 وابتسم .  السندوتشات   وأحيانا   املشروبات   وتقدمي   باخلدمة   تقوم 
 احملدود   جمالنا ىف    آبريا   يعد   اجلنيهات   من   عددا   فرحبت   احلظ ىل  
 مل   أحدا   أن   وعلى ،  سأنسحب أنىن    فأعلنت   خفيف   بدوار   وشعرت 
 الالعبني   أحد   اهتم   ذلك   وعند   سحبتان أنىن    إال عذرى    يصدق 
 فغضبت   اللعب   أوراق   بعض   عن   خفية ىل    تكشف   آانت   بأا   الفتاة 
 وقام   البطالة   التهمة على    احتجاجا   أنا   غضبت   آما   الفتاة 
وهى   عارية   تبدت حىت    الفتاة   ثياب   ونزعوا   أخران   ومعه   الرجل 
 للمقامرة   تدار الىت    الشقة   عن   الشرطة   بإبالغ   وهتدد   تصرخ 
 وساعدت   جملسه إىل    آل   عاد   ما   فسرعان   احملرمات   من   وغريها 
  . القريب مسكىن  إىل    املكان   وغادرت   مالبسها   ارتداء على    الفتاة 

 اجملموعة   أن وأخربتىن    حتضر   بالفتاة   فإذا   أسرتيح   وجلست
 وإشعال مسكىن    باقتحام   وهتدد   غضبا   السكر   وزادها   غاضبة 
ولكىن   للمشكلة   حال   رحبته   ما   أرد   أن ونصحتىن    آله احلى  ىف    فضحية 
    فقالت ،  نرتكبها   مل   جبرمية   اعرتافا   ذلك   سيعتربون   أم   هلا   قلت 
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 لرأيها   وأذعنت   ارتكابه   يعتزمون   مما   أهون   ذلك   إن
  . هبا   وذهبت   النقود   وسلمتها 

  . ذلك   من   شرا   أو   فضحية   أتوقع   أزل   مل ولكىن    لليل   اهلدوء   وعاد

 القراءة

أو حضورها يتكرر ىف األحالم) أية فتاة" (الفتاة"ظهور 
ها الحقا للمقارنة ىفحىت اآلن بتنويعات خمتلفة، ميكن أن جنمع

الدراسة الطولية، مثال الفتاة هنا أشبه بالوسيط أو
الشريك ىف شىء ما، وهى غري الفتيات الالتى ظهرن حىت اآلن

، آان الراوى يتبع الفتاة مث انتمى وهو يبحث عنها،2حلم (
، وآانت الفتاة هى"3" حني سار ىف أثر فتاة الرتام 7وحلم 

، وهى غري صاحبته ىف احلجرة ىف حلم9لم أخته وأشياء أخرى ىف ح
، أما هى فهى هنا13،  وأيضا ليست مثل بنت ريا ىف حلم 10

معه وهو معها دون عالقة خاصة، فال يلوح ىف األفق أى رفض له
، وهى غري الفتاة الربان حلم15مثلما حدث مع فتاتْى حلم 

، وغري فتاة الوعد20، وغري فتاة القمر والقارب حلم 18
، هى فتاة تظهر ىف الصورة بذاهتا، تشارآه25الشروط حلم و

 .سحق القهر، واستسالم الذل، ال أآثر

إنكار ضربة احلظ إال ألحد أفراد الثلة اخلاصة هو مبدأ
يرتبط بتحيز الثللية الذى يلفظ الدخيل ويرفض حىت عْدل
األقدار، غري مسموح لغريب عن الثلة بالقنص واهلرب بالغنيمة

التزم القواعد الظاهرة، الفتاة هنا شريكة ىف شهادةحىت لو 
العدل، وهذه جرمية ىف ذاهتا بقانون الثللية، فهى تستحق

 .عليها العقاب

عودة الراوى إىل املنزل هنا مل تكن هربا أو طلبا لألمان
آما الحظنا ىف األحالم حىت اآلن، وإمنا هى حق مشروع ملن يكسب

ا آسب، لكنها جرمية ىف عرفويريد أن يتوقف وأن حيتفظ مب
 . الثلة

 ملاذا مل ينتقضوا عليه هو دوهنا؟

هل آانوا يتشطرون على األضعف الذى حيتمى بقانون
 اللعبة، أما هى فهى ليست إال خادمة أو ساعية؟

اهلرب هنا والنذالة تراُجعًا يؤيد التهمة وال ينفيها ،
و ألوللذلك هو مل يرتاجع أو يستذل، فهى الشهامة آما تبد

 .وهلة

سكرت اموعة، وهتيجت وهددت، هو يعلم أن الرتاجع
واالنصياع إىل االبتزاز بأن ُيرجع النقود ليس إال سلبية
جديدة وهزمية تلغى آل ما همَّ به، أو بدا منه، من شهامة
 سابقة، حني آان يساعد الفتاة و حياول أن يسرتها أو حيميها،

ال(دفاع عن السمعة  ومع ذلك، فإن هذه املقاومة وال
 .سرعان ما تراجعت هى األخرى فاهنزم وسلّم النقود) الكرامة

 هل هى دعوة إىل اهلزمية؟
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 بل هى تعرية للهزمية؟

إن من يتنازل عن حقه، وعن شهامته، لن يتمتع إال هبدوء

 آاذب، وسوف يظل مهددا بفضحيٍة ما،

 واألرجح أن يكون التهديد من داخله،

 .ألنه تنازل
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א−147  א

 : مقدمة
بريد حوار اليوم سوف أقدمه من خالل املوضوعات ال األشخاص

 آما اعتدنا، وقد سبق أن حاولنا ذلك حني اتيحتاملشارآني
عن"حوار اجلمعة /  بريد2007-10-12يومية (الفرصة لذلك 

وهو يشمل أساسا تناول  ").التواصل والطفولة والرباءة
من حيث تقبلنا احلقيقى لبعضنااملأزق الواجب مواجهته 

  .على اختالف أديانناالبعض 

آما يتناول إىل درجة أقل إشكالة حتديد معامل الصحة
 النفسية، 

 .مث هوامش خاصة وعامة

 .األديان وحتديات قبول بعضنا البعضنبدأ مبسألة 

 )دين (2008-1-18األديان التلفيقية : حممد أمحد الرخاوى. د
 االديان قص ولزق، أنا مثلك مل اقرأأحب ان امسى هذه...

عن البهائية ولكىن رأيت طقوسهم فهى فعال قص ولزق، شوية
على فكرة(مسيحية على شوية يهودية  إسالم على شوية

بيكار ال يعفى حىت ضربك ملثل) معبدهم ىف حيفا اسرائيل
 .قالبهائية من القص واللز

 :حييى. د
ىف نقاش أمني إال إذابصراحة يا حممد ال ميكن الدخول معك 

رجعت إىل أصول األصول، وألىن أحب املرحوم بيكار، فأنا
أتصور أنه عرفها أآثر مىن ومنك، وأنه مل يعتنقها هربا
أو آفرا أو تزجية وقت، أما احتمال أن تكون قص ولصق،
فهو احتمال وارد، لكىن أحذرك من أن البعض يقول مثل

 اليهودية واملسيحية،ذلك على اإلسالم، وأنه قص ولصق من
 .......فأرجوك ال تسارع باحلكم هكذا

 : حممد عزت. د
ال غىن عنهاالرؤية الواضحة والىت  حييى هذه. تدهشىن يا د

 فكل واحد منا يعيش ىف قلعة.واملستحيلة ىف الوقت ذاته
 .حمصنة ضد االخر

 :حييى. د 
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أنا أرى مثلك نفس الصعوبة، ورؤيىت ليست هبذا... 
رؤية الأحرتم أنك مجعت بني أهنا الوضوح الذى تتصوره، أنا 

، أليس هذا هو هو مامستحيلة، وىف نفس الوقت غىن عنها
 !!يلزمنا بأن نثق ىف عدل اهللا بال حدود

 : إسالم أبو بكر. أ
نفسى بالنسبة شغلىن آثريا موضوع االديان حىت أنىن قد ثقفت

هلذه املسألة جيدا حىت أىن قرأت عن آل األديان الوثنية
ية والسماوية واملذهبية والالدين واملشتق من آلوالوجود

مل يشغلىن هذا.. سبيل املثال هذا وذاك آالبهائية على
 فقط بل آان شغلى الشاغل اخر الكتب الىت فرغت من

 .قراءهتا، وهو آتاب أديان اخرى ألنيس منصور

 :حييى. د
أنا أرى يا إسالم أن القراءة هى بعض املطلوب، وليست آل

وأعتقد أن القراءة هكذا وبصدق، هى شديدةاملطلوب، 
األمهية والفائدة، لكنىن أتصور أن البداية قد ال تكون

أعتقد أننا لو. النهاية أيضا) القراءة(منها، وال هى 
ولدنا ىف جمتمع نابض سليم ألمكن أن نتفق أن البداية هى
احرتام ما ولدنا به فعال، ال أريد أن أستعمل آلمة

 ال تسيح منا األمور، لكنىن ال أجد آلمةالفطرة هنا حىت
أو(بديلة خاصة بعد ما عّرفتها، لقد حاولت تعريف 

الفطرة بأن أميزها باحلرآة واألصل) التعرف على
 عن الثقة والتخوْين وحرآية2008-1-13يومية "والطبيعة 

اخل، مث تأتى بعد ذلك احتماالت التالقى بني...)"1(النمو 
املختلفني لو أتقن آل واحد احرتامه لبداياته وبدايات

ْة،األخرين، وحبثنا معا على ما جيمعنا ال تفويتا أو َتْعمَي
لوجدنا أنفسنا نسعى ىف اجتاه حمورى ضاّم، برغم اختالف
تباعد البدايات، دون عجلة، آما أنه علينا أن ننبه
األقوى واألآثر عددا أال يعترب هذا أو ذاك ىف ذاهتما مربرا

 .أن يكون هو الذى على حق

 :إسالم أبو بكر. أ
حىت إن آنت قد ولدت معتنقًا مذهب الزن الياباىن فقد آنت

صحيح غريه وهو ما انا عليه، ولكىن افكر ىف أن هناك لن
هى نفسها وجدت نفسى قادرة على احلكم العادل، وقد جتردت

ولكىن أحس بسالم).... احلمد هللا(من تعنت فكره أىن مسلم 
 . مطلق ألىن مسلم

 :حييى. د
يا عم إسالم، آيف تثق بأن نفسك هلا هذه القدرة على

عليك ياعم، فقط أنا أدعوك أال، حالل "احلكم العادل"
تتوقف عند هذه الثقة طويال وأذّآرك أن املتدين مبذهب
الزن حيس بسالم أيضا، ألنه ِزّنّى، إن علينا يا إسالم، آما
أنه عليه أن نواصل السعى لتحديد اجتاه السهم الضام
معا، آلَّ من بداية موقفه بصراحة وشجاعة، وسيحاسبنا

طلق على مدى اجتهادنا، وهو أعلم به احلق تعاىل بعدله امل
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ظاهرا وباطنا، أما أن يعتمد آل فريق على فرحته
 إىل– ىف سالم –بالسالم الذى وصله ألنه وصله وهو مطمئن 

 .دينه، فاملسألة تتطلب مراجعة أمينة

 :إسالم أبو بكر. أ
آل هذا أيقنته وعلمته، وال استطيع ان أشرحه لغريى ابدا

 اقدم له ما توصلتاال مبفردات انتقيها ان استطعت، ولن
اليه بل عليه هو ان يتوصل اىل قضيته بنفسه والىت آانت
قضيىت وستظل قضيه البشرية، ولن هندأ اىل أن نعرف آل

  ... بالفعل شيء، وأعىن بكل شيء انه آل شيء

 :حييى. د
 دعنا نرجو من اهللا أنآل شئ ماذا؟ربنا خيليك، ! ال يا عم

ا أرجو هو أن نعرفيهدينا الصراط املستقيم، غاية م
الطريق السليم، أن نتعرف على املنهج الذى يوجهنا إىل

 احلقيقة، مثل هذا البحث هو الذى ينبغى أن نواصل وجه
السعى إليه أآثر فأآثر، وفاحتة الكتاب عندنا فتحت

، ومل حتددللذين أنعم اهللا عليهمالباب على مصراعيْه 
 آما فعلها آلالضالني وال املغضوب عليهمختصيصا من هم 

 .املفسرين، ساحمهم اهللا) أو أغلب(

 :إسالم أبو بكر. أ
تأثرت جدا جدا عند قراءتى لآلية الكرمية الىت أوردهتا ىف حديثك 

 ".إقرأ آتابك آفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"اليوم وهى 

 :حييى. د
 "َوُآلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا".. 
 " ِلْلِإنَساِن إّال َما َسَعى، َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرىَوَأن لَّْيَس".. 
َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه، َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل".. 

 "َذرٍَّة َشرا َيَرُه
َقاَلِت اْلَأْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا".. 

 .." ُخِل اْلِإَمياُن ِفى ُقُلوِبُكْمَأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْد

 :إسالم أبو بكر. أ
شيئا اخريًا، انا دعىن أسأل آطفل صغري يريد ان يعرف 

 . نفسى أىن احرتم الدين االخر الحظت ىف عالقىت مع

 :حييى. د
على فكرة يا إسالم آل األطفال دون استثناء حيرتمون الدين

لم منهم ونتذآراآلخر، أى واهللا العظيم، وعلينا أن نتع
أهنم أقرب إىل ما خلقنا اهللا به، أحيانا أتعجب على فكر
املتعصبني املتشنجني، ملاذا ال يتأملون فكر األطفال

 ويتعلمون منهم؟

ولكن دعنا نستمع إىل ابن مسيحى مجيل يشارك ىف هذه
املسألة وخاصة أنه يبدو أنه قرأ عن البهائية أآثر مىن

 .ومنك ومن حممد ابن أخى

 )دين (2008-1-19حوار اجلمعة : طلعت مطر. د
 قراءة آتابني عن البهائبة، أحدمها  آنت فد انتهيت من
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سبريز وهو  لوليامThief In the Nightباالجنليزية وهو 
حياول اثبات ان هباء اهللا هو املسيح ىف جميئة الثاىن، والىت

االديان وستشهد بنبوؤات العهد القدمي عن قالت به آل
الدين"\باسم  تاب مرتجم للعربيةواآلخر آ. ائ الثاني

ملؤلفيه دوجالس مارتن ووليام هاتشر وترمجة" \البهائى
وفيه يستعرض املؤلفان نشأة الدين عبد احلسني فكرى

بأنه البهائى وأفكاره األساسية ووضعه احلاىل ويزعمان
دين املستقبل وهم يدعمون آل نشاطات االمم املتحدة

 . حتقق أغراضهم  ويعتربوهنا املؤسسة الىت سوف

 :حييى. د
بصراحة يا طلعت أنا أحسدك على سعة اطالعك هكذا، وآنت

ال تؤاخذىن: مث دعىن أقول لك. أحسب أنىن أستطيع أن أجاريك
وأنا أعرتف أن الفأر قد لعب ىف ِعّبى حني وصلت إىل قولك أن
األمم املتحدة هى الىت ستحقق للبهائيني أغراضهم، خاصة

لك وبني ما أبلغىن حممد ابن أخى حاال من أنوقد ربطت بني ذ
معبدهم ىف حيفا، ولكن عندك يا ابن اخى، أليس من
البديهى أن يكون هلم معبد ىف أى مكان يسمح هلم بأن

 يعتنقوا دينهم وأن ميارسوا طقوسهم، 

أنا ال أعرف يا طلعت إن آنت قد اطلعت على الفرض
ميان أم ال، أذآراألساسى الذى وضعته لألسس البيولوجية لإل

أنىن قلت فيه أن هذا النزوع للتواصل مع الكون هو
مزروع ىف البيولوجى منذ بدء اخلليقة، ورمبا منذ بدء
احلياة، بل رمبا ىف اجلماد أيضا، ما علينا، سوف أحاول أن
أجعل هذا الفرض متاحًا ىف املوقع ألنه حىت اآلن هو شرائح

 دعنا من ذلكPower Pointعلى برنامج النقطة القوية 
اآلن، وننظر ىف توقفك عند مسألة احتواء الكون، وأنت

 .تعيدنا من جديد إىل رواية العطر

 : طلعت مطر. د
آنتيجة للوحدة إدعاء النبوة) توقفت عند مسألة... (

والرغبة ىف احتواء الكون واألشياء واملأل األعلى، وسؤاىل
احلديث عن جان ملاذا ذآرمت فكرة إدعاء النبوة عند: هو

 باتيستا غرينوى؟

 :حييى. د
)العطر(أنا ال أذآر أنىن ذآرت أن جان باتيستا غرينوى 

آان يدعى النبوة، ألنىن سوف أتناول نقد العطر من باب أن
غرينوى آان خيلق نفسه بنفسه إلًه ليس آمثله أحد، وهذا غري
املتنىب الذى يستمد وجوده من قوة حمددة أعلى، غرينوى حاول
أن يستمد وجوده من نفسه ونبوغه وقتله العذارى مث سحب

 منها عطره املقدس- آما تصّور –أرواحهم الطازجة ليضه 
املهدى"الفريد، ليتخلق به إله ساحرًا معبودًا، أما ضالالت 

، وما يوازيها من ضالالت ادعاء النبوة، أو محل"املنتظر
، فهى آلهارسالة إصالح العامل، أو تقمص اإلنسان األعلى

ترتجح ما بني اجلنون والعبقرية والتصوف، وما أبعد الفروق
 .بينها برغم تصورى نشأهتا من أصل واحد
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وقد تتاح ىل الفرصة للرجوع إىل ذلك، خاصة بالنسبة خلربات
التصوف، وأنت سيد من يعرف آيف جترأ النفرى فكتب
خماطباته ومواقفه على لسان احلق سبحانه وتعاىل وهو يكرر

، األمر الذى فسره أمحد هبجت....."قاىل ىلو...." "وقال ىل"
 ".أيقظ قابليىت لتلقى التجلى"بأنه اهللا 

 :طلعت مطر. د
ال أريد اإلطالة حىت الأستاثر باحلوار لكىن أود االشاره اىل

، فقد قرأتالنفرىآتابكم والصديق إيهاب اخلراط عن 
تتح ىل الكتاب عند صدوره، وآنت أمتىن التعليق ولكن مل

ة حينذاك والكتاب ليس لدى االن، وال أستطيعالفرص
بعد هذه املدة الزمنية إال ان التعليق عليه بالطبع

متحفظا ولكىن أذآر أنىن آنت. أعيد قراءته مرات ومرات
بعض الشى إذ ان املنهجني خمتلفني متاما، أو ينبغى أن

احلب وهو غري منهج احلب الصاعدفالنفرى ميثل . يكونا آذلك
النفرى والرخاوى سعيا سعيا جهيدا للوقوف ىف. النازل

جاء إليك" اما املوقف املقابل فهو موقف نازل ،"حضرته"
 ".بنفسه

 :حييى. د
طبعا الحظت يا طلعت آيف عملت بتوصيتك وحورت..... 

آلماتك حىت تصبح أآثر عمومية حىت أستطيع أن أرد عليها،
السعىولقد أفادتىن مالحظتك أن أتعرف على الفرق بني 

، ومع أن الفرق بدا ىل منالتلقى تسليما، وبني آدحا
آالمك واضحًا، إال أنىن تصورت أن املوقفني يكمل بعضهما
بعضا، وهذا يقربنا من استيعاب حرآية النمو الىت ميكن
أن جتمع التطور واالميان واإلبداع معا، وهذا ىف اجتاه ما

 عن الثقة2008-1-13يومية " أشرت إليها سابقا 
وأنا أعدد حرآات النمو، .)"1(والتخوْين وحرآية النمو 

 بديلة أووأنبه آيف أهنا حرآات متكاملة وليست
 ".متصاعدة

يا طلعت أظن أننا متفقون فعال على االجتهاد معا
بأمانة، ما أمكن ذلك، وأعتقد أن عالقتنا هنا هكذا،
مثل حماولىت مع االبن إيهاب اخلراط وحنن نقرأ بالتتاىل بعض
مواقف النفرى، أظن أن هذا وذاك قد نضرب به مثًال آيف

مل احملتمل، وها هويكون االحرتام املتبادل، بل والتكا
 .أسامة عرفة معنا على ما يبدو

 : أسامة عرفة. د
 !!!حق اآلخر؟ هل يوجد دين مساوى واحد يبيح انتهاك

 :حييى. د
وال غري مساوى يا أسامة أظن، وهاك االبن رامى!! طبعا ال
 يشارك

 : رامى عادل. أ
 .املسلم احلق ينبغى عليه ان يقرأ اجنيل اهللا

 :حييى. د
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ع أنىن أعرتف بتقصريى ىف قراءتهتعبري إجنيل اهللا أثلجىن، م
 أنا حاال لالبن إسالم ىف منهجيا، لكن يا رامى آما ذآرُت

بداية هذا احلوار أن املسألة ليست مسألة قراءة، دعىن
أآرر لك اآلن أن املسألة هى أيضا ليست جمرد إحاطة باألصل
مكتوبا، القراءة تفيد فعال، لكنها ليست أجنح وسيلة، آل

ن حناول إرساء عالقة مباشرة مع النصوصما أمتناه أ
نستلهمها ال نفسرها حىت ال نصبح أوصياء عليها ونقرأ
التفسري الصامت اجلامد الذى يكاد خيفيها وال ينري هبا
أعتقد يا رامى أنه قد آن األوان لننتقل إىل موضوع آخر

 .ونبدأ بأسامة آالعادة

 وعصر الصحة النفسية والتطور الفردى: أسامة عرفة. د
 ) صحة(2008-1-23املعلومات 

 الثقيل  هذه املقالة من العيار

 :)فهاك تساؤالتى(عن الزمن واحلرآة ) أمَّا(

 هل هناك زمن بدون حرآة؟

 زمن؟ هل هناك حرآة بدون

 أم أن الزمن هو هواحلرآة؟

 السكون؟ أم أن احلرآة هى الىت تولد الزمن فال زمن مع

 :حييى. د
مة، ولكن، أرجوك أن تسمح ىل أناهللا ينور عليك يا أسا

 اآلن، وىف األغلب سوف نعود إليهملف الزمنأؤجل فتح 
 وقد ناقشناهحْدس اللحظة لبشالرمعًا، ولعلك تذآر آتاب 

ىف إحدى ندوات املقطم وقد آان هو املنطلق إىل تناول
إشكالة الزمن بصفة عامة وىف املرض النفسى بصفة خاصة،

 الصحة النفسية وأنت تعلم أنخلينا اآلن يا أسامة ىف
حتديدها أصعب من حتديد املرض النفسى، ومع ذلك صديقنا
 .رامى عادل فرح باليومية وصفق مبا خيالف صعوبىت وصعوبتك

 )صحة( 2008-1-21الصحة واملعلومات : رامى عادل. أ
 . اهللا ينور

 . اخريا بنتعرف على الصحة
 احلمد هللا

 :حييى. د
صور يا رامى أن معظم العاملنيت!! يا رجل حرام عليك

قالوا تقريبا عكس ذلك،) املعاجلني أطباء وغري أطباء(معى 
قالوا إهنم مل يفهموا هذه اليومية بالذات بالقدر

 الكاىف،

بعد إذنك يا رامى حنن نقرتب من هناية احلوار وبقيت عندى 
 حيمل بعض اهلوامش فدعنا نشري إليها بإجياز، ألن أغلبها

 .ية، فعذرا ودعىن أعتذر خلصوصيتها نسبياجرعة شخص

 )خاص (2008-1-22حوار اجلمعة : أميمة رفعت. د
 أشكر لكم اهتمامكم بالتعليق على قراءتى وأعتذر ملا سببته

 .أمتىن أال تتوقف قراءتكم لتلك األحالم. من خلط لضيوف النشرة
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 :حييى. د
شكرا يا أميمة، أنت صاحبة فضل، وشكرا لسماحك بتأجيل

طولة وأرجو أال حترمينا من نقدقراءاتك النقدية امل
 النقد، وأيضا من تعليقك على سائر اليوميات يا شيخة 

 )خاص(2008-1-22حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د
حممد حييى عنك آان استقالال. ما أسعدىن أن استقالل د

  ...حقيقيا

 :حييى. د
 وهل يوجد استقالل حقيقى يا أسامة؟ ربنا يسرت، 

ليت عن أىب استقالال حقيقيا وقد رحلوهل أنا شخصيا استق
 منذ أربعني عاما بالتمام؟ وعندى اآلن مخس وسبعون عاما،

 .يا عم، خلها ىف سرك

 )خاص (2008-1-18الربيد : رامى عادل. أ
  هو حممد حييى بالفعل ربَّا نفسه بنفسه؟

ىف النار قبل لشجاعتك وانت ترميه وصلىن استقباله
 .ينور عليه اهللا .اآلوان

    :حييى.د
 وأنت أيضا يا رامى خدعك الشعر؟.... 

وهل هناك يا رامى من يرىب نفسه بنفسه مثلما...... 
 . تقعل أنت طول الوقت بشجاعة نادرة

لكن دعىن أحذرك آما أحذر نفسى، وحممد، من مصري غرينوى
 .الذى حاول أن خيلق نفسه بنفسه) العطر(

 )سىطب نف (2008-1-21: 26حلم : رامى عادل. أ
ورغم ذلك أنا فاشل ومتعايش مع فشلى وإفالسى وغربىت،

 .وأحب آل ذلك

 :حييى. د
يا ليتهم يصدقونك يا رامى، يقولون أنك تصفق ىل آثريا،
ولذلك أعطيك فرصة أآرب، وهم ال يعلمون أنىن أحذف أآثر

، املهم دعهم يتأملون"خصوصا التصفيق"مما ترسل  % 90من 
 .لفشل والغربة واإلفالسمعى قراءتى لكلماتك عن ا

أما أنك حتب آل ذلك فحالل عليك يا رجل، أنت الكسبان يا
 . رجل

 : رامى عادل. أ
وهكذا. إن مجودى ىف بعض األحيان هو حرآه ىف حد ذاهتا

 ....أتاآد من قولك ان الفطره هى احلرآة

 :حييى. د
أعرتف لك يا رامى أن ما أعيشه هذه األيام من نقلة ىف

تمى أآثر فأآثر إىل ما هو حرآة يدهشىن ويزعجىن،تفكريى ألن
مل يبق إال أن اآتب هذه الردود حالة آوىن ساحبا أو مهروال

 . أو مسافرا، واهللا أآلمك جدا يا رامى
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احلرآة يا رامى ميكن أن تعيشها وأنت تتحرك جسديا أو
 مكانيا 

لكن يبدو أهنا ميكن أن تصلك وأنت جالس مثلما أنا اآلن
 املتحدة واسرتاليا معا فأحتركأتلقى من اخلليج والواليات

 جالسا،

طلعت أيضا، مع. دعىن أستاذنك اآلن يا رامى نعود إىل د
أهنا أيضا مسألة شخصية، لكنها مشجعة ومطمئنة، ودافعة

 .لالستمرار

 : طلعت مطر. أ
راس اخليمة حىت بالنسبة إلشارتكم بأن لك أوالد من 

م لالمراضأود ان أفيدك بأنىن اعمل آرئيس قس. نيويورك 
النفسية ىف مستشفى عبيد اهللا برأس اخليمة وإنىن أقوم مع

النفسيني بعمل اجتماع يومى زمالئى من األطباء واالخصائيني
 آل صباح الستعراض احلاالت املوجودة بالقسم وأجدىن مضطرا

آل يوم اىل االشارة اىل نظريتكم ىف الطب النفسى وأقول
جد ىف بعض احلاالت ما الأ– إحقاقا للحق –مضطرا ألنه 

يسعفىن إال ما تعلمناه من سيادتكم حىت ولو حاوت البحث
.تفسريات اخرى ملسار املرض أو فهم عرض او سلوك ما  عن

قد ذهب هباءا النه ليس فال تظن ياسيدى ان ما علمته لنا
 .زبدا أبدا

 :حييى. د
اضطررت إىل نشر تعقيبك هذا آامال يا طلعت، مع أنك الحظت

 أجتنب مثله عادة، إال أنىن استثناًء قّدرت أن ذلك قدأنىن
يطمئن بعض الزمالء إال أننا هنا معا حناول حماولة
عملية،وال نتوقف عند وضع الفروض تنظريا، معظم فروضنا
هلا تطبيقاهتا العملية اإلآلينيكية هنا وهناك، وحني آنت

-1-15يومية (هل عندنا بديل؟ أتساءل ىف يومية سابقة 
 . آنت آمل ىف مثل ذلك)2008
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 א،א−148

 رحل يونان لبيب رزق

وآأىن فقدت أىب مرة أخرى، مع أنه رحل وهو يكربىن بأربعة
 .أيام ال غري

آنت أحبه، مع أنىن ال أحب التاريخ، أعىن ال أثق فيه، ال 
أعتمد عليه، ال أستشهد به، ال أفخر به إال إذا آنت قادرا

، أنا ال أثق إال ىف"اآلن"أفخر به أن أمارس حماولة إحياء ما 
 خاليانا اآلن، هذا املوقفDNA" دنا"التاريخ الذى حيتويه 

املؤمل يشكل ىل إشكاال حقيقيا مع آثري من املعلومات احملكية
 .مهما بلغت من القداسة

قابلته مرة واحدة، اشرتآنا ىف ندوة ىف الس األعلى
رأة، أو قضية املرأة،للثقافة، أذآر أهنا آانت عن ثقافة امل

أو إبداع املرأة، أو شىء من هذا القبيل الذى ال يصلىن منه
 !! إال عكس ما يزعمون أهنم يريدونه هلا، ال منها -عادة–

 هذا الراحل الكرمي بعدى، ىف تلك الندوة، تكلم: املهم
وفوجئت أنه يقرأ ما أآتب هنا وهناك، مل أصدق، أنا أآتب

 وإذا هبذا الرجل يبلغىن ما بلغىن ىل مْن،وال أعرف ماذا يصل إ
مما أخجل أن أعيده، عرفت أنه قرأىن، وعرفىن، وأقّر ما أفعل،

 شعرت أن أىب يبارآىن ويشجعىن، رمبا هذا ما وما أحاوله،
يفسر شعورى عند فقده، يومها فرحت فرحة وآأنىن وجدت

 . مليارا من البشر تصلهم آلمىت

إنه إنسان يستحيل عليك: ول قرأت وصفا له يق ذات مرة
أن تكرهه، اضطررت إىل املوافقة على هذا الوصف، مع أىن احرتم
الكره بقدر احرتامى للحب، وأعتربه شرطا من شروط احلب

 آيف ميكن أن أآره شخصا هبذه الدماثة آلها احلقيقى، ولكن
حىت وهو يكتب التاريخ الذى غالبا ال أصدقه، رمبا ىف عدم

 .وع من الكره اجلميلتصديقى هذا ن

آخر مرة اضطررت فيها أن أعلن أنىن اختلف معه لدرجة
الرفض، آان أثناء تسجيلى حللقتني متتاليتني عن مسلسل امللك
فاروق، حني أعلنت اعرتاضى الشديد على تصرحيه بأنه بلغه من

 حسن باشا يوسف وآيل الديوان امللكى،أن امللك فاروق آان 
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هال استعمال هذا فصام، نبهت ىف احللقة إىل أن استس عنده
يونان هو جتاوز يسئ إىل. اللفظ الغامض من مؤرخ عمالق مثل د

العلم، وإىل الناس، وإىل صاحب السرية، وإليه، وال يضيف شيئا
 وأنا غري مصدق أنىن ، آنت أدىل بشهادتى تلك على اهلواء،!!

أحتدث عن هذا العامل اجلليل اجلميل النبيل، لكنىن آنت
ملوجة الشائعة الىت هتني مرضاى قبل أن هتنيمستثارا من هذه ا

 شعرت وأنا أعرتض على رأيه هكذا أنىن قد من يوصف بامسهم،
جتاوزت احلدود الىت تسمح هبا عاطفىت حنوه، لكنىن اآتشفت ىف نفس

 .الوقت أن هذا نوع آخر من احلب

قبل ذلك بأيام رحل إنسان مصرى آخر، مجيل نبيل أيضا،
ت هذا الرجل أيضا مرة واحدة، آان ذلكهو مجال بدوى، قابل

ىف الثمانينات، ىف مكتبه ىف مقر الوفد القدمي، آنت أحتج على
 شعرت فجأة أنىن ىف جتاوز ما أصاب مقاال نشر ىل بصحيفتهم،

، إذا آان قد)إن آان مازال هبذ االسم(ميدان احملطة ىف طنطا، 
 بدوى هو، فقد شعرت يومها أن مجال"أىب"يونان . وصلىن أن د

، وأننا نسري جنبا إىل جنب ىف قحافة ضاحية طنطا"ابن عمى"
–بعد رحيله، عرفت أنه من بسيون ، آان مرآزنا . امللتصقة

 السنطة ومديريتنا طنطا، قبل أن تستوىل علينا إمارة -طفال
املنوفية لتضمنا إىل مرآز برآة السبع بدون حق تقريراملصري،

بالغ، وقال ىل آالما قريبا ممايومها اعتذر ىل مجال بصدق 
لبيب رزق بعد عشر سنوات، تابعته بعد ذلك ىف. قاله د

التليفزيون، وىف املصور، مؤرخا يكتب التاريخ بتحيز طيب،
ذلك التحيز املعلن الذى هو أآثر حيادا ممن يدعون احلياد، ىف
حمادثة هاتفية معه بعد سنوات ، عربت له عن إعجاىب بدقته

دقه، برغم موقفى من آتابة التاريخ، وإذاوإتقانه وص
، استطعت أن"التأصيل"باحلديث يطول وهو يشرح ىل معىن 

أستنتج أن هذا هو الذى جيعل من آتابته للتاريخ تشكيال يصل
 .إىل الناس أسرع وأقرب

هكذا عرفت أآثر فأآثر الفرق بني تسجيل التاريخ، وبني
 التاريخ، ومحلإحياء التاريخ، وإبداع التاريخ، وتلفيق

 .عن التاريخ" اآلن"أمانة التاريخ، ومسئوليتنا 

ليس ىل أصدقاء باملعىن الشائع، لكنىن انتزعت صداقة
مقابلة واحدة مع آل) وقبل(الراحلْين دون إذن، بعد 

 .منهما

وداعا صديقّى، واطمئنا، فمصر قادرة على إجناب من يكمل 
 .ما بدأمتاه، آل بطريقته

 .وداعا

 . مل أتنازل عن موقفى من التاريخ واملؤرخنيمع أنىن

 أعمل ماذا؟
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27I01I2008א

 )1(א−149

 :مقدمة

الشعور بالذنب غري ارتكاب الذنب، وهذا بدوره غري تعريف
نه متعلق بإشكالةحدود الذنب، الذى هو مشكل ىف ذاته أل

 .تعريف األخالق، مستوياهتا وتشكيالهتا

الرتآيز وحنن نتاول هذه القضية هنا ىف هذه النشرة سوف
، ظاهرًا أو غري ذلك، فهو"الشعور بالذنب"يكون على ظاهرة 

قد يكون معلنا، أو آامنا، صرحيا أو مضغما، وقد يظهر ىف
 سلوك تطهريى، أو استغفارى قهرى،

لذنب هو اإلحساس الذاتى بأىن شخصيا خمطئ،الشعور با 
آذلك، لكنه عادة ما ُيْطَلق على) اآلن(مذنب، هو إحساس آّىن 

يؤلف له الشخص حدٍث مضى، أو ُيطلق على املاضى عموما، وقد 
 .ما يربره) أو املريض(

 :الذنب والوعى

يبدو أن الشعور بالذنب قد نشأ مع ظهور الوعى البشرى
ًا، أى بتعدد مستوياته، إذ ال يكفى أنمبا عرف عنه أخري

يكتسب اإلنسان ظاهرة الوعى ليقع ىف إشكالة إصدار احلكم على
نفسه حبكم قضائى داخلى خاص، وإمنا يلزم أن يكون مثة وعى،

 .اجلدل واحلريةوأآثر، ومن مث .... ووعى آخر، فثالث 

اإلنسان منذ اآتسب الوعى، انفصل قليال أو آثريا عن
املطلق، فأصبحاملكان ىف اتساعهما /  الزمان هارمونية

بإمكانه أن ينظر من موقف متعال إىل مسريته الذاتية، وقد
تعدد ُمَجاِدل، وآذلك إمكانية اختاذ قراريصاحب هذا االنفصال 

  ما،مسئولية، مما يستتبع ظهور حر

ومبا أن الوعى املختار ال ميثل آل الوجود الفردى 
 البد أن يوجد قرار مضاد آامن، جاهزالذاتى، فإنه بالتاىل

مستعد للوم واملؤاخذة، ومن مث احملاآمة، فاحلكم، هذا هو منشأ
 ".الشعور بالذنب"

ذنب االنفصال عن هارمونية الكل هو اخلطوة األوىل لتولد
 هذا الشعور، وميثلها بوضوح شديد الفكر املسيحى، وإىل درجة 
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 موقفأقل الفكر اإلسالمى، ويقابل ذلك ىف التنظري النفسى
 بصفة خاصة، حيث اعترب اخلروج منOtto Rankأوتو رانك 

، مث راح)املقابلة للخروج من اجلنة(الرحم هو الصدمة األوىل 
هى املراهقة(ينظر إىل االنفصال عن الوالدين ىف مرحلة الحقة 

، باعتباره مبعثا ملزيد من تدعيم الشعور بالذنب)أساسا
ن رانك هو الذى ربط، وعلى نفس املستوى آا)أنظر بعد(

ربطا مباشرا ، حىت) الفعل اإلرادى(الشعور بالذنب باحلرية 
إن آل فعل إرادى ينتج عنه شعور"وضعها صرحية آالتاىل 

وقد يكون هذا موازيا ملعىن األمانة الىت محلها" بالذنب
 ".إنه آان ظلوما جهوال: "اإلنسان

 الطبيعةفظهور الوعى وما صاَحَبُه من إعالن االنفصال عن
جزئيًا أو مرحليا، وآذلك ما صاحبه من اآتساب حرية

 .اإلرادة، مها أول عالمات تشري إىل تولد هذا االحتمال

)على األقل(لكنىن قلت للتو أن املسألة حتتاج إىل وعى آخر 
حىت ميكن للذنب أن حيتل الوساد الشعورى الظاهر، وقد اعتاد

باعتباره الضمري، أوالنفسيون أن يصوروا هذا الوعى اآلخر 
من منطلق أوتو رانك،(األنا األعلى، لكن َثمَّ احتماال آخر 

وهو أن يكون املعاقب، والالئم هو وعى) وآذلك الفكر الديىن
العودة/ العودة إىل الرحم (الرغبة ىف االعتمادية املطلقة 

، فيصبح)العودة إىل االلتحام هبارمونية الطبيعة/ إىل اجلنة 
لذنب هو إعاقة والدية سلطوية آما يصبح أيضا،الشعور با

ورمبا قبال، وظيفة تعطيلية ضد احلرية وضد االستقالل، لصاحل
 .من ناحية أخرى) أو حىت الرمحية(االعتمادية الرضيعية 

 جتليات الشعور بالذنب

للشعور بالذنب جتليات خمتلفة، تتجاوز جمرد إعالنه
، بأشكال متعددة نكتفىباأللفاظ، وقد تظهر ىف جماالت خمتلفة

 : باإلشارة إىل بعضها فيما يلى

   املستوى الديىن-1

يؤصل الفكر الديىن بداية هذا الشعور منذ بدء اخلليقة،
وهو ما يتمثل ىف أديان خمتلفة بأشكال خمتلفة، لعلها ترجع
مجيعا إىل ذنب التجاوز باألآل من الشجرة احملرمة، ومن مث

 . اخلروج من اجلنة

 مظاهر التأثيم بعد ذلك، حبق وبغري وجه حق، ىفتتجلى
املبالغة ىف الرتهيب والنهى عن احلرام أآثر من الرتغيب

آل من انفصل عن"واإلفساح للعفو والسعى والكدح إىل االتصال 
 ) قول صوىف ("أصله يطلب أيام وصله

ومثة مظاهر دينيه مجاعية مومسية ترآز على دور هذه
الىت ترتبط بذآرى صلب املسيح عليهالظاهرة مثل األعياد 

 السالم، أو استشهاد احلسني رضى اهللا عنه
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  اخلري والشر : املستوى األخالقى االستقطاىب-2

مع االستقطاب الشائع بني اخلري والشر، خاصة إذا بولغ ىف
هذا االستقطاب تبعا ملنظومات اجتماعية حياتية وقانونية

 ما يعتقدخمتلفة، يرتبط الشعور بالذنب ليس مبجرد خمالفة
أنه خري، أو يفرض عليه أنه آذلك، وال بارتكاب ما هو شر أو
ما يعتربونه آذلك، وإمنا حبكم الشخص على نفسه وهو خيالف اخلري
أو يرتكب الشر، ذلك أن جمرد التصادم مع القانون والعرف
اللذان حيددان اخلري من الشر ال يكون مصاحبا بالضرورة

 .بالشعور بالذنب

 مقتل-  اهلولوآوست() والسياسى(ى التارخيى  املستو-3
 ) إخل ..-احلسني 

عرب التاريخ ، آأن للتأثيم ومن مث للشعور بالذنب مرآزه
احملورى، سواء ىف األساطري، أو ىف تربيرات التمييز العرقى أو ىف
احلروب، ولعل أظهر مثل ذلك هو استثمار زعم اهلولوآست

 به طرد الناس من أرضهم،للتأثيم والتجرمي والقهر، ليربرو
 .مث القتل واإلبادة 

 عقدة أوديب:  مستوى التحليل النفسى-4

لعل أهم األسس الىت بىن عليها فرويد تفسريه للعالقة
الثالثية بني االبن واألب واألم هو الشعور بالذنب وهو قد
أرجعها إىل عقدة أوديب أساسًا ، وقد انتشر هذا الفرض

قيقة راسخة، مما سنرجع إىل مناقشته ىفانتشارًا آاد جيعله ح
حينه، إن من أهم ما يرجع إليه هذا الشعور هو جتاوز حنو

 الذى حيدد املمنوع من Grammer of the Family األسرة 
املسموح، أما االقتصار على تفسري ذلك مبا مسى عقدة أوديب

  آما ذآرنا  فيما بعدفهذا هو ما سنرجع إليه

الوسواس: مثل(طقوس التكفري : املرضية مستوى األعراض -5
 )القهرى

ال يقتصر عرض الشعور بالذنب على إعالنه باأللفاظ دليال
 Naggingعلى االآتئاب وبالذات على النوع النّعاب منه 

Depressionوإمنا ميتد آثريًا، ورمبا أساسًا، إىل مظاهر عديدة 
توىمن مظاهر االضطراب الوسواس القهرى، وخاصة ذات احمل

الوسواس القهرى ىف رحاب" 2007-12-29أنظر يومية (الديىن 
 )"1"موالنا النفرى 

 )أنظر بعد: ( مستوى اإلبداع-6

تتجلى ظاهرة الشعور بالذنب ىف آثري من أشكال اإلبداع، واألمثلة 
ال تنتهى مما سريد ذآره ىف عرض تفاصيل االستشهادات الداعمة للفروض 

 ) ديستويفسكى إىل سارترمن أوديب ملكا إىل(املقدمة 

وىف نفس الوقت، سوف نبني آيف أن عملية اإلبداع ذاهتا هى
من أهم املسارات االجيابية حلل هذا الشعور األساسى من خالل ما

 .  ذاته، آما سريد الحقااملسار اإلبداعىأمسيناه 
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 اخلطوط األساسية للفرض

ميكن عرض اخلطوط العريضة للفرض الذى تقدمه هذه األطروحة
 : لى الوجه التاىلمتسلسال ع

 الشعور بالذنب هو التفسري الظاهر لشعوٍر أعمق بـ-1
 .“وعى الفصل”

:يصاحبه) “أنا متفرد”الوعى بـ ( إن بزوغ الذات -2
والوعى بالذات املرتبطة مبسئولية اإلرادة, روعة آالم احلرية

 ) الشعور بالذنب>==ومن َثمَّ (

بداية عندها، نتوقف“ ُمَسّلمة” وهو جمرد بداية وليس -3
 حتفز للتعامل معها

 إذن أنا مذنب> ==أنا موجود * 

 إذن أنا مذنب> ==  أفعل -أنا أختار* 

  أنا مذنب إذن> == أنا أمحل أمانة الوعى * 

 مث يتحرك التعامل مع ذلك على املسارات املختلفة

 يتواآب هذا الظهور مع متّيز عمل النصفني الكرويني-3
 )Eccles 1991) (اخل(للدماغ 

 سعى حرآية( يصبح هذا الشعور نفسه دافعا حنو النمو -4
 ).الوصل اجلدىل بالوعى الكوىن املتغري إىل املطلق

 قد ينقلب هذا الشعور ليصبح دافعا ومربرا للتوقف -5
التفكري فيه، واالنطالق منه، ومن ثـَمَّ يعتربعن الوعى به و

آلية دفاعية ختفف من إحلاح حتمل مسئولية الوجود متفردا،
 .فالنمو

وإذا رسخت هذه اخلطوة واستقرت، آأا األصل والنهاية
 .معًا، يتجّمد النمو

 وبعد 

بعد هذه املقدمة املطولة أجدىن مضطرا للتوقف قليال حلني
 ا استيعاب بعض معامله

وأعتقد أن هذا املوضوع سوف تلزمه عودة وعودة، حىت 
نعرض املسارات املختلفة هلذا الشعور األساسى ىف الوجود،
املسارات السلبية واإلجيابية، وآذلك سوف نعرض ما تيسر من

  ما أمكن ذلك حاالت وأحوال

لعبة: آما أرجو أن أوفق غدا لالختيار ما بني تقدمي
–يا متطوعني خنترب من خالهلا موقفنا الشعور بالذنب مع أسو

آأسوياء مما نسميه الشعور بالذنب، وبني البدء بعرض نصوص
 وقراءتى هلا، فمن ناحيةمواقف النفرىداعمة، انطالقا من 

 عض ما حناول تأآيده من ضرورة األخذ ىف االعتبار هو ميثل ب
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البعد الثقاىف اخلاص، ومن ناحية أخرى نتذآر ونفرح به
2007-12-29انظر يومية (وهو ينكر ما ينكر تقربا إليه 

 ").1"ى الوسواس القهرى ىف رحاب موالنا النفر"

 :دعوة للعب

وحىت أوفق ىف االختيار أتقدم بدعوة للقارئ أن يلعب
اللعبة التالية بصوت عال ويكملها آيفما اتفق، مث يكتبها

 . أو ال يكتبها حىت نلتقى 

 أوضحناه من ضرورة االلتزامونفيد التذآرة مبا سبق أن
 ملن يريد أن يلعبها ابتداء سواء أرسل النتيجة إلينا أم ال

 :املطلوب

 )لو مسحت(ال حتاول أن جتيب بالقلم والورقة  -

 تلعبها بصوت عال، مع نفسك أو مع صديق واحد أو اثنني-
 )أو صديقة أو أفراد األسرة(يشارآانك 

حة ، وليس االآتفاء ال بد من تكرار العبارة املقرت-
 بتكميلها

  آلما آانت االستجابة أسرع، آانت التلقائية أجهز-

مشتمال الوجه( قدر من التمثيل   حاول أن تلعبها بأآرب-
 ).والعيون واجلسد

  حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت  ال-

لعبة( ميكنك أن ترسل لنا استجاباتك إىل املوقع بعنوان -
 الشعور بالذنب

 طبعا من األفضل أن تسجلها لنفسك صوتيا، حىت ال تعتمد-
أو ميكن أن تكتبها لنفسك أوال(على الذاآرة فهم عشر لعبات 

 )بأول بعد أن تكون لعبتها بصوت عال

طبعا من حقك أن متزق اإلجابات، ومتسح الشريط، أو ترسلها
باسم جمهول، لكن يستحسن أن تذآر السن، العمل، والنوع

. بالغضافة إىل ما تشاء من معلومات) ثى، وال مؤاخذةذآر أن(

 : وفيما يلى األلعاب العشرة حىت نلتقى

 انا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع اهنم  )1
...................... 

العرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزما )2
.................................... 

 دى ، احلكاية أنا مش مذنب للدرجة )3
 .................................إىن

يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن )4
 ..............خيليىن 
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الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول إىن )5
.................................. 

حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآره، مش ميكن )6
....................................... 

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط، )7
 ................أصل أنا 

قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى )8
.................................. 

ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن )9
...................... 

 عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزمإللى  )10
 ............يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

 - Evolution of the Brain, John C. Eccles.  
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28I01I2008א

 )2(א−150

 ، والشعور بالذنب..النّفـرى

وجدتـُُه فجأة ىف حجرتى وأنا أعد نشرة اليوم ألعرض
 الىت عرضت نصها"الشعور بالذنب"استجابات املشارآني ىف لعبة 

أمس دون عرض أو مناقشة االستجابات، متصورا أن ىف ذلك
 .متهيدا طيبا ملوضوع صعب، نال من الشهرة والتسطيح ما نال

انتبهت إىل وجوده مؤتنسا بال مربر ظاهر، مل أتعرف عليه، 
 .لكن غلب حىب له على خوىف من املفاجأة، ودهشىت من الغرابة

لست أدرى(ترب املوضوع عاديا قلت له وأنا أحاول أن أع
 ):آيف

 وعليكم السالم، من ؟
 :قال

 أال تعرفىن؟
 :قلت وأنا على يقني أنىن ال أآذب

 طبعا أعرفك
 :قال

 فلَم تسأل؟
 :قلت

 ألعرفك
 :قال

 أنا حممد بن عبد اجلبار بن احلسن
 : قلت

 يعىن ماذا؟
 :قال

 "هو"يعىن أنا 
 : قلت
ت أريد أن أصدقمن؟ عرفتك من البداية، لكنىن آن" هو"

 ، موالنا النفرى"هو"أنك 
 : قال

 أنا أنَت لو احسنَت النظر
 :قلت

 وهل أنا أهٌل أن تزورىن هكذا؟
 :قال 
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ملاذا: وهل أنا أهل ملا أنا أهل له؟ دع آل ذلك وقل ىل
 أليس األْوىل أن ، عن الذنب؟"قاله ىل"أجـّلت تقدمي ما 

  أن نفتتح به ما حتاول؟ نستمع إليه؟

 :قلت
 مه؟وهل هو آالمك أم آال

 : قال
 .أنت تعلم

 : قلت
: يعىن أنه"وقال ىل"استشهدُت بأمحد هبجت حني قال أن تعبري 

 "عّرفك بأْن رَفَع حجابَك فعرفَت"
 :قال

 أمحد هبجت رجل طيب
 :قلت

 وأنا ؟
 :قال

 أنت َأعرُف بنفسك
 :قلت

أنت أدرى أهنا رحلة طويلة ال تنتهى، وهل أنت عرفت
 نفسك؟
 :قال

ها ما قلُت ما قاله ىل، حني أقول لك لو عرفتـُ !!ما هذا؟
 أنك تعرف نفسك والأعىن أعرف مىن،، أعىن "أنت أعرف بنفسك"

 :قلت
 وهو؟
 :قال

 أقرب من حبل الوريد
 :قلت

  آّفروك فلماذا
 : قال

 يغفر اهللا لنا وهلم
 :قلت

وملاذا هاجرَت إىل الفرجنة فعرفوك أآثر منا، حىت عدنا
 نستلهمك من خالهلم

 :قال
 تهد نصيبلكل جم
 :قلت

علـّمتنا يا موالنا أال خنشى الوسواس، بل إن منا بعد ما
 من راح يرحب بالوسواس،linkقرأك، مث قرأ قراءتى لك، 

 .فال جيده
 : قال

 !أليس هذا ما تريدون، أن تتخلصوا منه؟
 : قلت

، وهل يكون األمر"قاله لك"ليس بعد ما قلت لنا ما 
 آذلك بشأن الشعور بالذنب؟

 :قال
 دعنا نأمل
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 : قلت
 تعرف أن ما أحاول أن أبلغه عنك إليهم جيعل املغفرةأنت

بال حدود، ويذيب ما يسمى املرض أو اخلطيئة ىف آلٍّ أمجل، فال
 يعودان آذلك

 :قال
 عليك نور

 :قلت
 لكن املهمة صعبة

 :قال
 ، أمل يصلهم ما قلناه عن الوسواس؟األصعب أسهل

 :قلت
 . ال أعرف إن آان قد وصلهم أم مل يصلهم

 :قال
 . مهما، هذه ليست مهمتك، فليصل ما يصل إىل أصحابهليس
 :قلت

 مهمة من إذن؟
 :قال

 مهمة مجال ترك
 :قلت

 هل تعرفه؟
 : قال

 بارك اهللا فيه وفيك
 : قلت

 فأنت راض عىن
 :قال

 الرضا ليس مىن، الرضا هو منك
 : قلت
 ؟!!!مىن 
 : قال

 .يعىن منه، بقدر اجتهادك
 :قلت

 تراىن جمتهدا ؟؟
......... 

......... 
 :وقال ىل

 أآتب ما ترى وال تنتظر §
 :وقال ىل

إحِك عىن، حىت لو أخطأت، فهو الصواب بعينه، حىت لو مل §
 تفهم

 :وقال ىل
 ال تْستسِهل، أو تـُسهِّـل  §

 :وقال ىل
  "... تذآـّر ما صّدرَت به آتابك منذ ثلث قرن  §

  ، السوداء   الغيوم   بني   الربق   مثل
  ، فكرك   ظالم آلماتى    خترتق   سوف

  ، مباشرة  -  وجدانك  -  إحساسك إىل    لتصل
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   ! .... جدا   تفهمها   أن   حتاول   فال
 حني   بعد   فكرك ىف    تشرق   ولسوف

  ! ! ! .. .. .. .. ..  
 :قلت

 ! يا موالنا، أنت مبا هو أنت تستشهد مبا قاله مثلى؟ 
 ساحمىن يا موالنا أىن قرأتك وأقرؤك آما فعلت وأفعل؟

 :الق
 وهل ساحمك حمفوظ وأنت تقرأ أحالمه؟ 

 :قلت
آنت متأآدا أنكما معا، سّلم ىل عليه، فقد!!!!  ؟؟ حمفوظ
 .أوحشىن
 :قال
 حاضر
 :قلت

 لكن مدى علمى أنه مل يقرأك جدا
 :قال

 .!وهل هو ىف حاجة إىل قراءتى 

* * * 
 من موالنا النفرى: عن الشعور بالذنب

 :وقال ىل
 .ب فتذنب بذآر الرجوعال ترجع إىل ذآر الذن 

 :وقال ىل
 ،ذآر الذنب يستجّرك إىل الوْجد به 

 والوْجد به يستجّرك إىل العود فيه
 )57ص (موقف الصفح اجلميل 

* * * * 
 أوقفىن ىف الصفح اجلميل

 :فقلُت ىل
 يا خّطاء أنت آما خلقك فسواك فعَدلْك، 

إن آان ما مضى مما اقرتفَت قد مضى، فهو مل يعد ذنبا إال
 .ن آنَت مصرا على مجودك عندهإ

 وتكراره ال يعىن إال الوْجد ِبْه
 والوْجد بْه هو الذى يستجرك إىل العودة إليه 

 تنغلق احللقة عليك وأنت داخلها 
 تدور حول نفسك تلهث بكلمات ،

وال تدرى أنك ال تفعل إال إعالن ثبات موقفك ىف بؤرة ذنبك
 وحوهلا 

 .هذآر الذنب متّسك به، وإصرار علي
  ،هو دليل على الوْجد به، ودعوٌة للعودة إليه

 .إنك ال تستغفر بذآره، أنت حتكى عنه
هو الذى ِذآُره حيول بينك وبني: الذنب األآرب من الذنب

 . غافر الذنب
  .هو الذى يوقف سعيك إليه

 .هو الذى يعوق آدحك للقائه
 ."أنا مذنب إذن أنا موجود"
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 إفرح بوجودك، وامِض إليه
 جلميلمث أوقفىن ىف موقف الصفح ا

 :فقلُت له
 :ذنب املعصية وذنب الغفلة وذنب السهو وذنب فرط العشم فيك

 ذنوب تذآــّرىن بك، فتلهب آدحى إليك 
 .أنا لست مذنبا مهما أذنبت

لست مذنبا ما أخلصُت السعى فانصهرُت ىف بوتقة احملاولة
 .والكشف والتعلم واازفة والرعب

 ىف رحابك توقفتمنذ عرفت الطريق إليك، واطمأننت لوقفىت
 .عن النعابة

 .مل أتوقف عن التأمل، وال عن التعّلم
 . الذنب الذى يعّلمىن يغّيرني
 .فال أعود أنا هو الذى أخطأ

 فِلَم ذآر الذنب، اللهم إال إن آنُت أتذّرع حىت ال أتغّير؟
 ذآر الذنب إصراٌر لعودة إليه، والعياذ بك من مثل ذلك،

 و هوحىت إذا عدت إليه فلن يكون ه
 أنا: حيث لن أآون أنا

 أرِجُع إليَك راضيا مرضيا
 .أنا أذنب، وأنت تغفر، فأتغري

 .!فلماذا ذآر الذنب وأنت اجلديد به؟
 وأنا اجلديد إّىل بك؟

 أوقفىن ىف العهد وقال ىل
 أطرح ذنبك على عفوي
 وألق حسنتك على فضلي

 )83ص (موقف العهد 
 :وجدت نفسى ىف موقف العهد فقلت له

توقفىن ىف العهد ملا ترددت أن أقتحمه عشما فيك،لو مل 
  وثقة بك،

 وهل أمامى سبيل آخر؟
 .طلقت الذنب حني رضيُت أن أحتمل يقني أخطائى 
 .يقيىن بعفوك مسح الذنب، مل يربر ىل تكراره 

حني أطرح ذنىب على عفوك، يصبح حسنة أطرحها على فضلك،
 فتبارآها 

 فأين الذنب؟
 .هذا هو حيائى منك

 .ا طرفت عيىن بعيدا عنك أذنبت ىف حق نفسى ال ىف حقكإذ
وإذا وجب قلىب لغريك حرمت نفسى من نبضٍة أنا أْوىل هبا

 .إليك
 .هو العقاب، وأنت أعدل من أن تعاقبىن مرتني

  احلسنات هى أيضا ىل، وقبوهلا مرهون بأن تكون خالصة لك،
  إن خُلصت حسنة واحدة إليك، فقد عرفتك،

   أين تأتى السيئاتوإن عرفتك فمن
 هى آلها حسنات،

 .فما َأعـَْدَلك 
**** 

 .وقال ىل إذا أذنب الواجد ىب جعلُت عقوبته أن يذنب وال َيِجُد بي
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 وقال ىل إذا أذنب وهو واجد ىب استوحش من نفسه
 واحتج ىل عليها، وإذا أذنب ومل جيد ىب أنس

 مببلغ تأويله واحتج علي
 )127ص (موقف القوة 

**** 
 :لهوقفت ىف موقف القوة وقلت 

 الذنب عقوبة ال حتتاج إىل عقوبة عليها،
 .فما بالك إن اقرتن باحلرمان من الوجد بك

حني ُأذنب وأنت معى، يغلبىن احلياء، فأستوحش، وأآره
 .الذنب

 .لوال عشمى فيك ملا رجعت إليك مؤتنسا برغم ذنىب 
 .حني أذنب فأبرر وأفسـّر يبدو آأىن أعتذر فكأىن أصّر

 الذنب من الوجد بك،أبتعد عنك، فيحرمىن 
 .خجال أو عًمي

 .الوجد بك فرصة ألعيد ختليق نفسى من خالله
 فتتخلق مىن إليك، إليهم
 وتتخلق منك إليها، إّىل

 الذنب يرتصدىن وأنا أجد بك،
 نغمة نشاز
 جسم غريب

 إال أن يقربىن إليك، إليهم
 ال أريد أن أظلم نفسى مرتني

 مرة بالذنب
 ومرة بالبعد

**** 
 جعل سيئتك نسيا منسيا،وقال ىل ا

 .وال ختطر بك حسنتك فتصرفها بالنفي
 وقال ىل قد بشرتك بالعفو فاعمل به على الوْجد بي

 .وإال مل تعمل
 .وقال ىل يا وىل قدسى واصطفاء حمّبيت

 وقال ىل يا وىل حمامدى يوم آتبت حمامدي
 )132، 131ص (موقف الصفح اجلميل 

 ميلقلت له بعد أوقفىن ىف موقف الصفح اجل
 علمتىن أن الوقوف عند السيئة هو وْجٌد هبا،
 وفرط االستغفار عن السيئة هو تذآٌري هبا،

 إعالن الذنب جتاه السيئة هو إصراٌر عليها،
 ال أجعل السيئة َنْسـيًا فتختفى مىن حتت السطح 

فال تعود" الكل"حني يصبح النْسُى منسيا تذوب السيئة ىف 
 .سيئة

 .دالل عليكاجرتارى ذآر احلسنة هو 
 .أنا أهل له

 .وأنا خِجٌل منه
آرمك وأنت متنحىن والية قدسك، واصطفاء حمبتك، ووالية
حمامدك هو حارسى ومانعى من التطاول عليك مبعاودة

 السيئات،
 .أو بتذآر ما فات
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 حييى
 وبعد 

 هل لكل ذلك، أو بعضه عالقة بالطب النفسى؟
 بالصحة النفسية؟

 بثقافتنا ؟
 بثقافة آل الناس؟
 د آخر يتواصلون معًا إليه؟بأمل الكل ىف وجو

 رمبا، 
 دعنا نرى 
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 لعبة الذنب: سر اللعبة

 مةمقد

 دون املناقشة التالية بعد آل لعبةسوف نعرض االستجابات
بني املشارآني، مكتفني بالتعقيب احلاىل الذى سوف يكون موجزا

الذنب والكالمبالقدر الذى يفى بعرض التفرقة بني الشعور ب
 .عنه، والفعل النابع من خربته

وأيضا غري ذلك مما ظهر ىف اإلستجابات مبا يتعلق بالتوبة
 .واالستغفار واالعتذار

على أن آان هلذه اللعبة دور معرّىف تنويرى أآثر من
توظيفها الثبات الغرض وسري أغوار الظاهرة مما سيأتى الحقا ىف

 .األيام التالية

 : املشارآون

  آليه الرتبية     أمين جمدى عبد الدامي/لدآتور ا

  طالبة       احلميدوالء أمحد عبد/ النسه ا

  جامعة حلوان–آلية اهلندسة         رفعت أمحد/الدآتور

  طالب بكلية التجارة              حسني حسن/ أ

 حييى الرخاوى. د.أ

 اللعبة االوىل

عانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم م 
 .............إم

يا دآتورأمين انا نفسى أروح اعتذر لكل: أمحد رفعت. د
 ماشتكوش وال مره اللى أذيتهم مع اهنم 

 انا نفسى أروح اعتذر لكل  يا أستاذ حسني:أمين جمدى. د
 أخطئوا فيه برضه أنا أذيتهم ولو اهنم  اللى
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 انا نفسى أروح اعتذر لكل اللى  يا والء:حسني حسن. أ
   آتريأذوىنأذيتهم مع اهنم 

 يا دآتور حييى انا نفسى أروح اعتذر لكل اللى:والء. أ
 فعَال أذوىن أذيتهم مع اهنم 

 عزيزى املشاهد انا نفسى أروح اعتذر:حييى الرخاوى. د
مشارآني ىف اللى انا عملته بشكل مع اهنم  لكل اللى أذيتهم

 .او بأخر

نالحظ أن ثالثة استجابات قد أظهرت أن األذى املزعوم بدا
آأنه رد فعل، ومن مث فإن الشعور بالذنب ليس له ما يربره ىف
مستوى أعمق، أما اإلجابة األوىل فقد بدت وآأا تنطلق من
حماسبة شخصية، بغض النظر عن موقف الذين أوذوا فهم مل

آما جاءت اإلستجابة األخرية، مبثابة إشارة إىل أن من! يشتكوا
 .له بشكل مايلحقه األذى هو مشارك ضمنا فيما نا

 اللعبة الثانية

 ...................االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا الزم

يا دآتور حييى االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا: حسني. أ
 أتوب توبة نصوحه الزم 

 يا والء االعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم:حييى. د
 أتعلم قوى من غلطىت 

رتاف بالذنب مش آفاية، انا يا دآتور أمحد االع:والء. أ
  اعتذر للى انا أذنبت اليهالزم 

 يا دآتور أمين االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا:امحد. د
 مّرة قبل ما افعل أى شئ علشان ما100أفكر ىف ربنا الزم 

 ارتكبش الذنب مره تانية 

 عزيزى املشاهد االعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا:امين. د
 خربة احلياةاتعلم من الزم 

الثانية، والرابعة واخلامسة، أشارت إىل: ثالثة إجابات
 الواجب، آما ظهرت التوبة ىف األوىل، بينما االعتذارالتعلم

 .ىف الثالثة

، بدت إجيابية لتجاوز الشعورالتعلم من اخلطأغلبة فكرة 
 )وإن آان إعالن حتم التعلم غري فعل التعلم، أنظر بعد(بالذنب، 

 الثةاللعبة الث

 .............أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية إىن 

 يا دآتور أمين أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية:حسني.أ
 أخطأت شوية إىن 

 يا دآتور أمحد أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية:أمين.د
 تفهمت خطأإىن ا
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مايا والء أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية إىن : أمحد.د
  آنتش فاهم احلكاية بدرجة صحيحة

يا دآتور حييى أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية :والء. أ
 غلط غصب عىن إىن 

 عزيزى املشاهد أنا مش مذنب للدرجة دى ، احلكاية:حييى.د
 مزودها من غري الزمةإىن 

قد َتمَّ) للدرجة دى(نالحظ أن املبالغة ىف الشعور بالذنب 
الرتاجع عن، وب)االستجابة األوىل والرابعة(ختفيفها باالعرتاف 

أما االستجابة الثانية فقد) االستجابة اخلامسة(املبالغة 
حىت لو آان هو نفسه الذى(، "اتفهمت خطأ"آان فيها إنكار 

، أما اإلجابة الثالثة ففيها قدر)بالَغ ىف فهم فعلته خطأ
 .من التربير، أو لعلها البصرية

 اللعبة الرابعة

ري ما اتغري ميكنيتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من غ 
 .........خيليىن 

 يا دآتور أمحد يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من:أمين.د
 أذنب مرة تانية غري ما اتغري ميكن خيليىن 

 يا حسني يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من غري ما:أمحد.د
 إن ىف يوم من االيام أذنب مرة أخرى اتغري ميكن خيليىن 

ور حييى يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب يا دآت:حسني. أ
 أخطأ تاىن وأعيد ىف ذنوىب من غري ما اتغري ميكن خيليىن 

 يا والء يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من غري ما:حييى.د
 أستحالها وأنا متبلد وعمال أقول آالم وخالص اتغري ميكن خيليىن 

عن الذنب عزيزى املشاهد يتهيأىل إن آرت الكالم :والء. أ
 أغلط تاىن آتريمن غري ما اتغري ميكن خيليىن 

الكالم، بل" جمرد"إن هذه اللعبة حني عّرت عدم جدوى 
وخطورته، وتبدو أا أقرب اللعبات العشرة لبعض خطوط

"التغّير"، واشرتطْت آلمات اللعبة )أنظر بعد(الفرض األساسى 
 ما وصل، ويبدو أن هذا هو)وليس فقط التوبة أو االعتذار(

أن التغري هو الضمان لعدم التكرار، وليس: إىل آل املشارآني
 .جمرد الشعور بالذنب، أو الكالم عنه

، أذنب مرةثانية أذنب مرة  :فنالحظ استجابة اجلميع
 ذنوىب، استحالها وأنا متبلد وعمالتاىن وأعيد، أخطأ أخرى

 .خيليىن أغلط تاىنأقول آالم وخالص، 

أن نتذآر أن الكالم عن التغري غريبرغم ذلك، فعلينا 
التغري نفسه، وحىت بداية التغيري لو حدث فإنه ال ضمان

دون(الستمراره، وبالتاىل نضع هذه االستجابات بني قوسني، 
 !!)تصفيق حاد
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 اللعبة اخلامسة

 ........الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، واألصول إىن

 يا دآتورأمحد الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن،:أمين.د
 أنساه وأرميه من ورا ظهرى واألصول إىن 

 يا دآتور حييى الظاهر إن الشعور بالذنب ده:أمحد.د
  عن الذنب جبدية وال أعود أليه  إقلعبيعطلىن، األصول إىن 

 يا حسني باشا الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن،:حييى.د
يا إّما ماعملش بقى، يا بطل هذا الشعور اللىواألصول إىن 

 ليىن ألف حوالني نفسى وخألصبيخ

 يا والء الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، لكن:حسني.أ
  أسرع وأخلص منه بسرعةاألصول إىن 

 عزيزى املشاهد الظاهر الشعور بالذنب ده:والء.أ
 أتوب عن الذنب دهبيعطلىن، واألصول إىن 

يبدو أن هذه اللعبة قد أضافت مزيدا من آشف اجلانب
ور بالذنب عند املشارآني الثالثة األول، مع مالحظةالسلىب للشع

أن االستجابة األوىل مل حتدد هل املشارك يقصد أن يرمى الشعور
، األمر الذى ظهر"فعل الذنب مرة أخرى"بالذنب أم يرمى 

أآثر حتديدا، ىف االستجابة الرابعة حني وجد املشارك أن األفضل
 أما اإلستجابةأن يسرع ويتخلص من هذا الشعور املعطل،

اخلامسة، فبدأ أا توبة قد ال تؤآد التغري، أو التوقف عن
 .الشعور بالذنب، أو حىت التوقف عن تكراره

 اللعبة السادسة

 ............حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش ميكن

 يا دآتور حييى حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر،:أمحد.د
  ربنا يغفر ىلمش ميكن 

 يا والء حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر،:حييى.د
 ىف الفرحة ىف نفسى آده وأحرم نفسى من احلقمايصحش أعمل 
 واألمل ىف ربنا 

 يا حسني حىت لو أنا مذنبة زى ما أنا فاآرة، مش:والء. أ
 أتعلم من غلطىت وما اغلطش الغلطة دى تاىن ميكن 

 ما أنا فاآر، يا دآتور أمين حىت لو انا مذنب زى:حسني.أ
 ربنا يغفر ىل مش ميكن 

 عزيزى املشاهد حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر،:أمين.د
 .أآون مقهور من اجملتمع مقهور من السلطة اللى عليامش ميكن 

األوىل(االستجابة هنا تراوحت بني األمل ىف املغفرة 
، مضافا إليه احلق ىف الفرحة، ثقة هبذه املغفرة)والرابعة

االستجابة  (-رمبا املشروع-، وبني التربير )ستجابة الثانيةاال(
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 .، والتعلم آما جاء ىف االستجابة الثالثة)اخلامسة

 اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط،
 ..........أصل أنا 

 يا دآتور أمحد أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:حسني.أ
  متقى اهللاعارف على إيه بالظبط، أصل أنا 

 يا دآتور أمين أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:أمحد.د
أنا حساس وداميا باشعر بالذنبعارف على إيه بالظبط، أصل 

 حىت ولو ما فعلتوش 

 يا والء أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على:أمين.د
 أنا باحب ربنا جامد باحب ربنا آتري إيه بالظبط، أصل 

 باستغفر ربنا آتري بس مش يا دآتور حييى أنا:والء.أ
 أنا حسيت أن أنا أذنبت آتري عارفه على إيه بالظبط، أصل 

 عزيزى املشاهد أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:حييى.د
أنا بعمل آده من باب االحتياطعارف على إيه بالظبط، أصل 

 .أصل اإلحتياط واجب

لالستغفار وظيفة إجيابية، حىت لو مل يرتبط بذنب بذاته،
كن املبالغة فيه على حساب محد هللا مثال، قد تستجلب إىل الوعىل

ذنوبا مل حتدث، وبالتاىل فكثريا ما أنصح بعض املرضى بأن
يقلبوا االستغفار محدًا، وأن يكثروا من احلمد، حىت على جمهول،

املرتبط" العالج املعرىف"وباملالحظة آان هذا النوع من 
 .بثقافتنا شديد الداللة والفائدة

يالحظ هنا أن تربير أو تفسري هذا االستغفار استجلب نفى
الذنب ىف االستجابة األوىل، ومث الربط بينه وبني املبالغة ىف حب
اهللا ىف الثالثة، لكنه استجلب الذنب ىف الثانية والرابعة، ىف

 .حني محلت االستجابة اخلامسة ما يشبه احليطة املطمئنة نوعًا

 اللعبة الثامنة

 ................ ملا أقول أنا مذنب يبقى بقىقال يعىن

 يادآتور أمين قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى:أمحد. د
الذنب اتغفر، احلقيقة املفروض يتبعه عمل وعدم العودةبقى 

 مرة أخرى 

حسني قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى. يا أ:أمين. د
 ى بواقى الذنب راح وانتهى ولكنه ليه بواقى بواق

 ياوالء قال يعىن ملا اقول أنا مذنب يبقى بقى:حسني.أ
  الذنب آده إنتهى بالنسبة ىل

 يادآتور حييى قال يعىن ملا أقول أنا مذنبه يبقى:والء.أ
  ربنا غفر ىلبقى 
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 عزيزى املشاهد قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى:حييى. د
احلكاية خلصت، أبدًا، ده ال يكفى، دى مسئولية، لو مابقى 
 تش مافيش فايده، لو اتغريت مش حمتاج أقول أنا مذنباتغري

 ناقدا للتوقف عند الشعور صيغة اللعبة استجلبت موقفا
بالذنب عند اجلميع، وآأا صيغة تعليمية، أو عالجية تنبه
إىل أن جمرد إعالن هذا الشعور ليس آافيا، بل إنه قد يكون ىف

 ذاته تفريغا مثبتا،

اإلستجابة"جيه الضمىن وأضافت اجلميع استجاب هلذا التو 
 .إىل التغيري حفزًا إىل العمل" األوىل

 اللعبة التاسعة

ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن
.................... 

 ياحسني ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان :والء.أ
  ماآنتش رجعت للغلط ده تاىنزماىن 

ور بالذنب آان نفعىن آان ياأمين ماهو لو الشع:حسني.أ
 إتغريت آتري زماىن 

 يادآتور حييى ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن:أمين. د
  بقيت حاجة تانيةآان زماىن 

 يادآتور أمحد ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن:حييى. د
  أقدر أفرح بصحيحآان زماىن 

 عزيزى املشاهد ماهو لو الشعور بالذنب آان:أمحد. د
 حاىل إتغريعىن آان زمان نف

مرة أخرى، مثل اللعبة السابعة آان االستدراج توجيها
وشحذًا للبصرية اإلجيابية، اجلميع أيضا أقّر، ورمبا توّجه إىل،

 هو العالمة األوىل للطمأنينة إىل فاعلية إجيابيةالتغيريأن 
 .هذا الشعور، وإال فِقلِّته أحسن

ابية هذا الشعوراإلجابة الرابعة هى الىت ربطت إجي
بالفرحة احلقيقية وصاحبها هو نفسه الذى أشار للفرحة

 احلقيقية ىف اللعبة السادسة

 اللعبة العاشرة

اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل
 ً........حاجة تانية، أنا مثال

 يادآتور أمين اللى عايز يصلح الذنب اللى :والء.أ
الزم أستغفرمل حاجة تانية، أنا مثًال ارتكبه بصحيح الزم يع

 ربنا

 يادآتور أمحد اللى عايز يصلح الذنب اللى:أمين. د
 .بابص لسْطلىتارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 
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 يادآتور حييى اللى عايز يصلح الذنب اللى:أمحد. د
حابدأ أعيدارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

  ىف حساباتى من جديد

 يادآتور أمحد اللى عايز يصلح الذنب اللى:حييى. د
باحاولارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

أراجع حياتى بصحيح ميكن لسه قدامى فرصة رغم سىن علشان
 أعمل حاجة تانية

 عزيزى املشاهد اللى عايز يصلح الذنب اللى:أمحد.د
بدأت إىنًال ارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مث

اراجع حساباتى وابتدى صفحة جديدة من حياتى مافيهاش أى
  ذنوب ومافيهاش أى أخطاء ومافيهاش اى ظلم ألى إنسان

الرتآيز هنا آان مبثابة اختبار حمدد ملا ميكن عمله
لالستفادة من هذا الشعور ما أمكن، عاد االستغفار يطل من

، وهذا ال"جة تانيةعمل حا"االستجابة األوىل وآأنه هو نفسه 
 .يدل على التقاط الرسالة

لكن االستجابة الثالثة والرابعة بدتا وآأما تسريان إىل
، وبالنسبة"أراجع حياتى" "حاعيد حساباتى"مراجعة واعية 

لالستجابة الثانية فكانت مبثابة حماولة إفاقة لتجنب الذنب
سةأما اإلجابة اخلام) بابص لسْطلىت(الناتج عن الغفلة 

فبالرغم من أا آانت أيضا مراجعة حسابات إال أن الالعب قد
 الحتمال ارتكاب أى ذنوب أو أخطاءامل شاملأحلق ذلك بنفٍى آ

 حياة ! أو ظلم ىف املستقبل

، مما قد"!!مافيهاش أى ذنوب أو أخطاء أو ظلم إلنسان"
يؤآد لنا أن آل هذه النوايا هبذه املبالغة البد أن توضع بني

 . حىت ُتْخَتَبْرقوسني

 وبعد

-آما أشرنا ىف املقدمة–نالحظ ِمن االستجابات والتعقيب   -
أن هذه اللعبة مل ختترب الفروض األساسية املطروحة بطريقة
مباشرة، وخاصة فيما يتعلق بالتنظري املبدئى ألصل بزوغ هذه

 .الظاهرة مع ظهور الوعى البشرى

ت واضحة،آما نالحظ أن جرعة التوجيه فيها آان -
ومرتبطة بفكر مسبق يبدو وآأنه ذو توجه إرشادى، أآثر من

 .ارتباطها بفكرة االستكشاف ملعرفة جذور هذا الشعور

 فإن احلديث عن التغيري-آما أشرنا أيضا –وأخريا   -
آشرط للطمأنينة لتحويل الشعور بالذنب إىل مساره اإلجياىب،

 تثبتها األياميبدو مفيدا، لكن فائدته هذه تظل معلقة حىت
 .فعال بأن مث تغيريا حقيقيا قد حدث

إن مقارنة مستوى االستجابات، املرتبط بألفاظ اللعبة  -
آيف تناول اإلبداع مسألة"املوحية، مبا سريد االستشهاد به من 

 ميكن أن تساعدنا ىف فهم الظاهرة على " الشعور بالذنب
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 يغوص ىف-آما سريد بعد–مستوياهتا املختلفة، فاإلبداع 
ات الوعى، وبالتاىل يالمس الفرض األساسى أقوىأعماق طبق

 .وأوثق

 .وهذا ما سنتناوله ىف احللقات التالية

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html 

http://www.rakhawy.org/a_site/video/ser/22.html 

 قناة النيل الثقافية،– من برنامج سر اللعبة -
وع إىل قواعد اللعبة يوميةميكن الرج) 29/5/2004(
ىف برنامج(. آما ميكن مشاهدهتا بالصوت والصورة) 27/1/2008(

وهى فرصة أن يراجع بنفسه نص ما. )سر اللعبة على املوقع
دار ليخرج منه مبا يوافق ما ذهبنا إليه، أو ما خيالفه

 .ب لنا ما شاءويكت
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 )4(א−152

 أغنية لألطفال، ورمحة ربنا

ه األغنية ختفيفا جلرعةفّضلت أن أقطع هذه السلسلة هبذ
 .التنظري من جهة، وحتقيقا لفرض آخر أحاول الدفاع عنه 

 :هذا الفرض يقول

 آل النظريات الصعبة، واحلسابات الغامضة، مبا ىف ذلك إن
النسبية، والرياضة الكموية، والطبيعة الكموية، وعلم
الشواش، وعلم الرتآيبية، والعلم املعرىف، والعلم املعرىف

 ىف ، وما شابه، بل واإلميان، آل ذلك هو موجودالعصىب
الطبيعة، وتعمل تلقائيا عرب التاريخ احليوى، وبالتاىل هى

 .تظهر ىف الطفل واألمى بتلقائية أآثر

حني نستطيع أن خناطب األطفال بلغتهم وحنن نقدم هلم ما
 أندرسون، ومثلما بدأت آثري من يعرفونه، مثلما فعل هانز

ن نشوهها ونفسدها بوصايتنا عليها، وأيضاالديانات قبل أ
 .مثلما فعلت األساطري وهى تتنقل بني ناسها وتثقفهم، مبا هم

هذه األغنية هى ضمن بضع وعشرين أغنية آتبتها لألطفال،
وأحلقت ببعضها شرحا مناسبا، وقد تتاح الفرصة للعودة

 :إليها هنا، أو لست أدرى

 الغلط وارد ما دمنا صغيّّريْن 

 .نغلْط، رّبـنا يسامْح، ونتعّلـْم، ونفهم إّننا من أصل طْنيملا 
 والكبار برضْك ِبِيْغلطوا زيَِّنا

  خلقْة ربنا ماهى

 نعمل ايْه؟

 الغلط ما هوش ايْة

 الغلط هّوا البدايْه

 بعدها إنَت وشطارتك

 مش بنشمت بيه ىف خيبتك

 والذنوب دى مهما آانت، هّياّ  مابتلـَْزقشى فينا
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 َها، ُوهْب، وَيا الَال بيناإحنا نفهمها وحنسْبها ونغسْل

 الغلط دا ملا نفهم إنه ماضى فات أواُنْه

 يبقى خطوْه ناحية اُملْمِكْن مكاُنـْه

 لو ضمرينا شّلـنا قاْل إيْه ِغِلْطَنا

 يبقى معناه اننا ْرضيَنا ْبِخيِبتْنـا

 بالغلْط: لو ضمرينا مْش حايسمْح حبـِّتـِْني آدا

 يبقى ده عّز الَغَلْط

  إننا مش قد َدْرُسْهيبقى نعرف

  ِنِحسُّْه  ُآتـْر آالمنا عّنـه قْد منَعنا انَّا إّن

 حىت لو ذنب ْبصحيْح، وآبْري قوى

  القوى ربنا هّوا..... رّبـنا أرحم وأآْرب، 

هل تريد أن تقارن ما جاء هبذه األغنية، مبا جاء : ملحوظة
 ىف استجابات املشارآني ىف لعبة أمس؟ 

 أوصى بذلك غّنها مرتني بنفسك، آما أنا موافق، لكنىن ال
 فعلت أنا،

 .آما ميكنك أن تسمعها بصوتى شخصيا ىف املوقع مباشرة

 ) إراجيز الفطرة البشرية-الدرس الثالث عشر (
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אמא:−153

 )30(، احللم )29(واحللم 

 ) 29(احللم 

 جلس   وقد   فندق ىف    هبو   لعله .  قبل   من   أره   مل   جديد   املكان
 أحسن   اختيار   حول يناقشونىن    وآانوا .  مائدة   حول   احلرافيش 
الىت   الكاتبة   أن   واضحا   وبدا ،  شأن   ذات   مسابقة ىف    آاتبة 
 وإن .  ةسطحي   ثقافتها   إن   قالوا .  قبول أى    حتز   مل   رشحتها 
 أم   والحظت   الدفاع،   حاولت   وعبثا   السوء* ىف    غاية   سلوآها 
 وحترآت .  العمر   عشرة   نسوا   وآأم   معهود   غري   بتجهم إىل    ينظرون 
، شديد   بغضب عىن    وأعرضوا   أحد   منهم   يتحرك   فلم   البهو   ملغادرة 
 توجد   أنه إىل    وانتبهت . أبكى   أآاد   وأنا   دخلتو   املصعد   حنو   سرت 
 مبا   تسخر   إا   قالت .  صارم   وجه   ذات   الرجال   مالبس ىف    امرأة معى  
 من   تتغري   أن   جيب   البشر   بني   املعاملة   وإن   صداقة   يسمونه 
 جيبها   من   مسدسا   خرجتاست   تعنيه   فيما   أفكر   أن   وقبل .  أساسها 
 بسرعة   شئ   آل   ومت . معى الىت    بالنقود إياى    مطالبة إىل    ووجهته 
 املصعد   وهبط .  باخلروج أمرتىن    بابه   وفتح   املصعد   وقف   وملا 
 وأن أصدقائى    فقدت بأنىن    شعور وقهرىن    مظلمة   طرقة ىف  ووجدتىن  
  . هناك   أو   هنا ىب    ترتبص   املصعد ىف  ىل    وقعت لىت آا   حوادث 

*** 

 القراءة

هكذا مباشرة إال" احلرافيش"ال يستعمل جنيب حمفوظ لفظة 
وثلة احلرافيش احلقيقية هى قدمية قدم نشأهتا، لكن املكان. نادرا
 . جديد مل يره الراوى من قبل، فهو اإلبداع- آما الحظنا –هنا 

يستعمل هذا االسم العزيز، والذى شرفتحمفوظ حني 
باالنتماء إليه ولو ىف الوقت بدل الضائع، ال تكون له عالقة
باحلرافيش احلقيقيني على أرض الواقع، آما آان احلال ىف إطالق

 ملحمة احلرافيش، دون ربط أيضا : نفس االسم على رائعته

ر ىفوبرغم ذلك، فبداية احللم تقرتب قليال أو آثريا مما يدو
حميط عدد من املثقفني الذين آانوا حيضرون مؤخرا جمالسه

 .اليومية الىت هى ليست حرفوشية إال اخلميس
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إىل رضا املثقفني احمليطني) أو الراوى (-آبداية–حاجة حمفوظ 
به عن سلوآه ليست خافيه ىف هذا احللم، وإن آانت ال تغري

 .رأيه، وال متنعه من االنصراف معتزا حمتّجا

 أن ينصرف وهو يشعر بالرفضبعد جتهمهم وغضبهم، قرر
ويكاد يبكى ويتحسر على عشرة العمر، مما يشري إىل احلاجة إىل
مثل هذه املوافقة بشكل أو بآخر، هى حاجة إنسانية أساسية
ال يستغىن عنها أى بشر مهما نال من تقدير عام أو خاص، رمسى

 .أو شعىب

العالقة بني املرأة الىت رشحها صاحبنا للفوز باجلائزة
الراوى دافع عن. األدبية، وبني املرأة الىت ىف املصعد غري واضحة

األوىل برغم سطحيتها وما يشاع عنها، وحتمل ىف سبيل ذلك نظراهتم
وغضبهم برغم عشرة العمر، امرأة املصعد بدت ىل أهنا هى هى

 . امرأة اجلائزة وقد ظهرت على حقيقتها، مسرتجلة مقتحمة

ضا يبدو أنه تعّرى أمامأي) الراوى من عمق آخر(هو 
نفسه، ورمبا اآتشف أن الثلة الىت اعرتضت على رأيه قد

حنن مل(التقطت صفقة ال شعورية آانت جترى داخله دون أن يدرى 
نعد نتكلم عن حمفوظ احلقيقى، بل عن الراوى الذى تقمصه ىف

، املرأة ال توافق على عرض الصداقة الغامض، فنتصور)احللم
ذر، وهى حني تعلن سخريتها من الصداقة حبثاأنه اإلباء واحل

عن قواعد أخرى للعالقات بني البشر، رمبا خيطر لنا أهنا تشري
إىل مستوى من العالقات أآثر صدقا وعمقا ومسئولية، لكننا
نفاجأ بأهنا متارس معاملة بني البشر من نوع آخر، وهى

ًا، والسلب قسر) على املرأة-ظلما–الذى ننكره (االقتحام 
 ) . السرقة باالآراه(

بل تواصل القهر واإلرهاب مل يتوقف األمر عند هذا احلد، 
وهى تأمره باخلروج أمامها من املصعد، ومل يكن ناقصا إال أن

 . يرفع ذراعيه إىل أعلى مستسلما

 . ها هو يستسلم فعال ملصريه هذا وميضى ىف سرداب الظالم 

مة ىف تسلسل حرآية ينبهنا إىل حقيقة ها- هكذا-هذا احللم
إنه مهما آانت بدايات: اإلبداع، قد تغيب عن آثري من النقاد

اإلبداع مستثارة من واقع ما، آلمٍة ما، مناقشٍة ما، حادٍث وقع
للمبدع، أو وقع أمام املبدع، أو ُحِكَى له، وأيضًا مهما آانت
البداية مستثارة من شعور عابر عاشه املبدع، أو انتبه إليه

 فإن تواصل عملية اإلبداع ال يعىن، وال– آبداية –ره فاستثم
يلزم أن يظل الشخص املثري حلرآية اإلبداع هو هو، يرتتب على ذلك
أن نفس الشخص قد يكون ّمجاع عدة أشخاص ىف تالحق غري خطّى، فيبدأ

 باالعتداد باالختالف ىف الرأى ضد أغلب الرأى– آما هنا –
تج غاضب منسحب، مث ينقلب إىل شخصالسائد، مث ينقلب إىل شخص حم

ثالث يبزغ من داخله أو حيل حمله وهو الشخص الذى يرجو أن
يعقد صفقة آِملة من وراء ذاته الظاهرة، وآأنه حمكِّم من الذين
يتعاملون مع النقد واجلوائز من خالل الصفقات، إعالن فشل صفقة

و هو الذىهذا األخري مع امرأة املصعد يبني آيف أنه مل َتُعْد ه
 .بدأ بإعالن االختالف والتمسك والرأى
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وأخريا، فلعلنا نالحظ آيف أن اجلزاء آان قاسيا،
آل. فالصداقة ُرفضت، واإلذالل ّمت، واالذعان عّرى، والطرد أهاْن

ذلك على افرتاض أن هذا الشخص الذى خسر آل شئ ليس هو هو
البادى، حىت لو آان األخري نابعًا من داخل داخله آجزء من

ية الىت علينا أن نعرتف هبا لنسيطر عليهاالطبيعة البشر
ونروضها وحنن حنرآها ىف اجتاه التآلف هبا، حىت ال نضطر أن

 .نتعامل معها باملبالغة ىف اإلنكار أو احملو أو ادعاء عكسها

*** 

 ) 30(احللم 

 املدخل إىل    تذهب أمى    الصالة   أدخل ،  بالعباسية   بيتنا   هذا
ولكىن   السالم   نتبادل   مل ،  بأمها   تلحق   مث   حلظات   فتقف   جتئ وأخىت  
 فكررت   أحد   يرد   مل   مسموع،   بصوت   الشديد جوعى    عن   أعلنت 
 إليها   فذهبت   احلقل على    املطلة   احلجرة ىف    أصواتا   ومسعت   الطلب 
 شيخ   الكنبة على    مهأما   ويرتبع   صامتا   جيلس   األآرب أخى    فوجدت 
 جائع أىن    له   قلت انتهى    وملا   مجيال،   آالما   الشيخ   وقال   األزهر، 
 فغادرت   ماء،   قدح حىت    وال   القهوة   له   يقدم   مل   أحدا   أن ىل    فقال 
 ةلفضيل   القهوة   يقدما   أن وأخىت  أمى    تسمعه   بصوت   وقلت   احلجرة 
 أتلق   ومل  ـ    وجبنة   خبز   قطعة   ولو   طعاما ىل    حيضرا   وأن   الشيخ 
  الفناء على    املطلة   احلجرة ىف    حرآة   مسعت أىن    غري   الصمت   إال 
 الفونوغراف   وفيها حجرتى    أا   وذآرت   إليها   فأسرعت 
تزورىن   آانت الىت    اجلريان   نتب   فوجدت   أحببتها الىت    واألسطوانات 
 أنا  " اسطوانة   خصوصا   دوريش   سيد   اسطوانات   بعض   لتستعري 
إىن   هلا   فقلت   أسطوانة   لتسمع   إبرة   عن   تبحث   وآانت   "عشقت 
 احلجرة   فغادرت   اجلوع وغلبىن  .  أيضا   جائعة   أا ىل    فقالت ،  جائع 
وقد حل   البيت   غادرت ،  شئ أى    أجد   مل   وملا   لقمة،   طالبا   وصحت 

ولكىن   أغلقت   قد   احملال   تكون   أن   وخفت   خال   الطريق   يظل ،  املساء
  . يراودىن   أمل   ومثة   اجلوع   من القوى    منهوك   املخبز   حنو   اجتهت 

*** 

 القراءة

وع، وهو جوع متعدد التجليات،هذا احللم يتكلم عن اجل
"االعرتاف"إىل الشوفان، إىل " اآلخر"هو جوع إىل : شامل للجميع

إىل التناغم االمتداد مع آون أعظم، وباختصار إىل احلياة،
 ".اجلوع دون حتديد"فهو ىف عمقه 

 من آل األطراف وبكل األنواع،-ىف احللم –آل مظاهر اجلوع 
عرب عنه الراوى مبا تيسر حسبليست إال ترمجة جلوع أساسى ي

 .احلال واملقام

بدأ الراوى بإعالن جوعه ألمه وأخته بلهفه شغلته حىت عن
 .أن يتبادل معهما السالم

إىل وصلة مع) األم واألخت(مث انتقل من حميط األسرة احلميمة 
 آخرين خارج نطاقها، هذه الوصلة آادت متثل اجلوع إىل 
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رة فلريتِو منالتجاوز إىل ما بعد الناس، فإن مل يرتِو من األس
 .آالم شيخ األزهر اجلميل

لكن الشيخ نفسه آان جائعا وعرب عن ذلك برقة بطريقة غري
مباشرة بأن نبه إىل عدم تقدمي القهوة، فينتهزها الراوى

 .ليطلب لنفسه ولو قطعة خبز وجنب

مث يتحرك جوع من نوع آخر، حني تنتقل احلاجة من داخل
 التواصل، التعاطف معاألسرة ورمز الدين، إىل األمل ىف

 ،"أنا عشقت"ىف احلب ) األخرى" (اآلخر"

حتضري بنت اجلريان إىل داخل احلجرة يبدو وآأنه وْعد 
 باالستجابة للجوع اجلديد،

لكن الفتاة بدورها جائعة، وآأن جوع آل منهما ال ميكن 
آل منهما جبوعه معًا ىف نفسأن يروى جوع اآلخر، إذا ما أحل 

 .اللحظة

بكل من فيه مل) األهل والزوار، الشيخ، والفتاة(ت البي 
يرو جوعه، فلينطلق إىل خارجه، إىل الشارع إىل الناس، لكن

، ومازال اجلوع ملحا، فليحتفظ)من الناس(الطريق خال 
باألمل ىف أن يشبع من مصدر عام، من خمبٍز ما، ال يعرفه، وهو

 .ليس متأآدا من أنه سيجد فيه ما يشبعه

 .نهاية املفتوحة آالعادةمث هى ال

....... 

قبل أن أغلق ملف اجلوع ىف هذا احللم خطرت بباىل صورة
حني حتولت األخت فيه إىل) 9(جريتا جاربو، الىت ظهرت ىف حلم 

جريتا جاربو، وحني طلب الراوى من أخته أن يستعيدا املعجزة
 ".تدرى آل شئ"رفضت، بسبب األم، الىت 

تقط بداية احللم خاصة أنهل يسمح هذا الربط أن نل
، نلتقط إشارة إىل أن هذا هو"بيتنا بالعباسية"املكان هو 

 .اجلوع األساسى قبل أن يتميز"

بدأ احللم هنا باألم واألخت أيضا، وىف حني أنه مل يفرق
بني املمنوع واملسموح، رمبا ألنه مل يكن قد تعلم) 9حلم (هناك 

 جنده هنا"Grammer of the family""حنو األسرة"بعد ما يسمى 
يبدأ مستثارًا من األم واألخت حاضرتني رد حتريك اجلوع، لكنه
ومن البداية يتوجه بعيدا عنهما، ويظل جوعًا متنوع
التجليات، دائم البحث طلبا لالرتواء ليس باجلنس حتديدا،
بقدر ما هو اجلوع األساسى من أول اجلوع احلسى إىل لقمٍة وجنب،

 .رفة إىل عموم الناسمرورا باملع
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 القاهرةالطب، جامعة 
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبمجعيةرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
و عديد الفروض والنظريات واملداخالتعديد األحباث وأوراق باإلجنليزية      

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط       - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(   املشي على ال 2ج.  الواقع

ـي         -) مدرسة العراة  ـة يف  -  مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي ا )سر اللعبة : شرح  (علم السيكوباثولوجى    ـوري ال ـل احمل لعم

ـنفس   -ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا       أغوار ال
ـن  النظرية ا   -  حكمة اانني   - لتطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس   
ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

.ألف باء  ) - اهر     علم النفس حتت    -النفس يف املمارسة الطبية     
ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب - عندما يتعرى اإلنسان  
البيت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـسي      -  احلديثة ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط

ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال
ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية   ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء–بادل األقنعة  ت– سويا مثل أمس
ـة  ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
ة للكتاب مستشار النشر باهلينة العام- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c<
 2008مجيــع احلقــوق حمفوظـــة  للمؤلـــــف 

 


	يوميــــا: الإنســـان و التطـــــور
	الفهــــــــــرس
	123- "المنتدى" والنص البشرى: من منظور تطورى
	124- أنواع العقول (وإلغاء عقول الآخرين)
	125- نجيب محفوظ : قراءة فى أحلام فترة النقاهة
	126- حــوار بريد الجمعـة
	127- المـوت: ذلـك الوعى الآخـر
	128- الشخصية الفرحانقباضية (وأخواتها) (من منظور تطورى)
	129- عن الالتزام بتقديم خبرات من ثقافة مختلفة
	130- الممارسة الإكلينيكية : بحثٌ علمى مستمر
	131- الأصــل والصـــورة!!
	132- نجيب محفوظ : قراءة فى أحلام فترة النقاهة
	133- حــوار بريد الجمعـة
	134- قبلات وأحضان، وحوار الأديان
	135- عن الثقة والتخويْن وحركية النمو (1) والنمو البشرى
	136- عن الثقة والتخويْن (2)
	137- هـل عندنا بـديــل؟
	138- نوعـان من التواجـد البشـرى
	139- نجيب محفوظ : قراءة فى أحلام فترة النقاهة
	140- حــوار بريد الجمعـة
	141-  من كلِّ صوبٍ وحدبْ، من كل دينٍ ودربْ!
	142- الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر المعلومات
	143- الأسرة والثقافة والطب النفسى والإدمان (1) 
	144- الأسرة والثقافة والطب النفسى والإدمان (2)
	145- الدوران حول الذات والاختفاء فى كهفها 
	146- نجيب محفوظ : قراءة فى أحلام فترة النقاهة
	147- حــوار بريد الجمعـة
	148- أحب المؤرخين، ولا أثق فى التاريخ
	149- الشعور بالذنب (1)
	150- الشعور بالذنب (2)
	151- الشعور بالذنب (3)
	152- الشعور بالذنب (4)
	153- نجيب محفوظ : قراءة فى أحلام فترة النقاهة

	الغلاف الأخير: أ. د . يحيــى الرخاوي

