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01I03<I<2008א

 )א(אא −183

 )والثقافة(ختثُّر الوعى الوطىن

 ما معىن آلمة يتخثر؟: أما قبل

األسهل أن نتذآر الكلمة العامية الىت تستعملها األم 
،"تغلى اللنب"الفالحة وهى تلوم ابنتها أهنا ال تعرف آيف 

إذا استعملت نارًا هادئة، أو طريقة خاطئة، حىت جتعل اللنب
الذى رأى هذا املنظر يعرف أن اللنب". جيّبن"يقّطع، أو 

)من ثدى اجلاموسة مباشرة. خاصة إذا آان دمسا(السائل 
املتماسك القوام، احلاضر النكهة، امللئ باحلنان والوعد، قد
انقلب إىل قطع متعددة متناثرة ال تصلح ال للشرب، وال ألى شئ

أحيانا تكون". جّبن اللنب"آخر، الذى خرب ذلك يعرف معىن أن 
واهللا ما" اهللا خييبك: "هذه الفالحة أآثر حدة وهى تقول البنتها

 انت نافعة، شوىف اللنب قّطع منك ازاى؟

تذآرت هذه الظاهرة وأنا أحبث عن أى شبكية ضامة جتمع
الناس، ناس هذا البلد الكرمي، إىل بعضهم البعض، هذه

كلمة، أآثر منالظاهرة هى الىت دفعتىن الستعمال هذه ال
 ).يتجلط(استعارهتا من الدم حني يتخثر 

آان ينبغى أن أؤآد للقارئ ابتداًء هذا املعىن الذى 
ألن املعىن" جّبن، أو قّطع"استلهمته من العامية املصرية 

، صحيح أن الوعى القومى"َتُخن وغلظ"بالفصحى لكلمة خثر هو 
الىت تظهر علىعندنا ختن وغلظ حىت البالدة، إال من الفقاقيع 

فساده، ولكن الذى أعنيه أآثر هو  سطحه، والىت قد تدل على
 .والذى آان قد آان" جّبن، وقطَّع"أن الوعى القومى قد 

ال يعود لبنا نافعا ألى شىء، والوعى" يتقطع"اللنب حني 
 .إذا ختثر ال يعود وعيًا قادرا على أى شىء

 آيف يتكون الوعى العام وآيف ينمو ويتطور؟
دائما أآرر توصيفا للمثقف والثقافة، أحّدثه بنينت آ

من غري صفوة الس األعلى(احلني واحلني، حني اعترب أن املثقف 
املفروض –، وهو الذى هو الذى ميثل ُجّماع وعى ناسه) للثقافة

ال يدفعهم إىل أحسن املمكن وما بعده، حىت لو آان أّميا -يعىن 
  ،"ُجّماع وعى ناسه"ىن بتعبري يقرأ وال يكتب، ُتَرى ماذا أع
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اآلن وعى خاص -الكتل املتناثرة  –هل هلذه اموعات 
 جيمعهم إىل بعضهم البعض؟

لكل مجاعة وعى جيمعهم، فثقافة ،"نعم طبعا"اإلجابة هى  
 .تصفهم

، فهل يوجد وعى عام جيمع ناسنا إىل بعضهم البعض!!طيب 
 وإىل وطنهم؟

 ؟بالنفىاإلجابة هذه املرة هى 

انعدم هذا الوعى املشرتك، فهو يقفز ليس معىن ذلك أنه 
ىف احلرب قبل أن: رغما عنا ليثبت وجوده بني احلني واحلني، مثال

ُجتهض ، وىف آأس األمم األفريقية حىت يهرب احلضرى وهترب معه
 .نوبة يقظة الوعى تسكينا

 .وغري ذلك من مثل ذلك 

ماذا يتبقى بعد فورات الكرة، وانتفاضات القتال أو
أو اجلوع؟ ماذا جيمع الناس، ناسنا حنو ماذا؟ حولاحلجارة 

 ماذا؟

دعك من حكاية املشروع القومى الغائب وصحف املعارضة 
الصارخة أملا أو سخرية أو سخطا، ماذا جيمع الناس حول

 ماذا؟

وآل) إن مل يكن أآثر(أصبحنا اآلن نعيش مئات الثقافات 
 اخلاص؟ثقافة هلا عشرات التنويعات والتشكيالت لوعيها 

عندنا ثقافة امليكروباص، وثقافة اإلدمان، وثقافة 
وإن تعددت بداخلها ثقافات فرعية(الروشنة، وثقافة احلجاب 

، قّطع، ختثر، أصبح قطعا غليظا"جبن"الوعى العام ) آثرية
 :خذ عندك من بعٍد آخر. مفتتة ال جيمعها إال جدار إناء هش

قافة العنيثقافة الساحل الشماىل، وهى ختتلف عن ث
السخنة، وثقافة املنتجعات اجلديدة، وثقافة املدن املستوردة

ىف" آذا"هل الحظت اإلعالن باالجنليزية عن مدينة (البعيدة 
عذرا ليست لكل"وهو حيمل آلمات تقول : ضواحى القاهرة مثال

هذا تنبيه أال تقرتب، Sorry, not for everyone" أحد
الثقافة اخلاصة جدا هلذا اتمع،بثقافتك اهولة اهلوية من 

وذلك ىف مقابل ثقافة عزبة القصريين وثقافة حارة السكر
 .أو آوم يعقوب.. والليمون، وثقافة قرية تفهنا العزب،

ثقافة مدارس اللغات: على مستوى التعليم خذ عندك 
وثقافة مدارس التجهيل،) وداخلها أيضا ثقافات متعددة(

اجلماعى، وثقافة اجلامعات الرمسية، وثقافة مدارس الغش
 إخل ..... إخل .......وثقافة اجلامعات اخلاصة، 

 آيف ميكن أن يتجمع من آل هذا ثقافة واحدة موحدة؟ وعى عام؟

آيف يتخلق من هذا وذاك ما يسمى وطنا حاضرًا، وليس جمرد
 تاريخ؟
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ما الذى جيمع آل هذه التنويعات من الثقافة والوعى ىف
، وهو غري املشروع القومى، غري"الوعى العام"واحد ضام يسمى 

 الوطنية اهلتافية الغنائية، وغري ادعاء املواطنة،

ما الذى جيمعنا وقد ختثر الوعى إىل آل هذه القطع 
 املتباعدة؟

اإلعالم التشتيىت؟، األحزاب الومهية؟، مظاهرات اجلوعى؟،
الدين األمل العنيد املشرتك؟ نار الغالء؟، ظالم اليأس؟

 ربنا؟ أحزاب املعارضة؟، ن الشعىب؟الرمسى؟ الدي
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02I03<I2008א

 מא،א:א−184

ال أعرف مدى أحقيىت ىف هذ التنقل السريع بني ما حيضرىن هلذه
ذه البدايات الىت الالنشرة من موضوعات ومسائل ومشاآل، ه

تكتمل أبدا، هل هَى فرضت نفسها على هذه النشرة فأصبحت مما
؟ لو أنىن ألزمت نفسى بإآمال أى موضوع)أو يعيبها(مييزها 

مما بدأت، إذن لوجدت نفسى أآتب آتابا وليس نشرة يومية،
وهو الذى ظهر بعد أسبوعني من" بعض وصف مصر"خذ مثال موضوع 
بعض وصف مصر(وخلمس حلقات، ) 2007 – 9 -15(بداية النشرة 

من ملف(، ")3"بعض وصف مصر ( ،")2"بعض وصف مصر (، ")1"
من ملف القيم واألخالق ىف(، )"1"القيم واألخالق ىف مصر اآلن 

، أعتقد أنه حيتاج الف صفحة ليكتمل")2"مصر حبث علمى شعىب 
بعضه، مث خذ آخر ما نشرت هنا عن العالج عامة والعالج

عالج املواجهة"النفسى خاصة متهيد للدخول تفصيال إىل 
مثال وقد شغل حواىل نصف نشرات الشهر   "املسئولية  املواآبة
 .املاضى

 ما العمل؟

على الفضائية املصريةآنت أسجل ىف ) 1/3(ُظْهر هذا اليوم 
موجود على" سيدتى"برنامج (اهلواء عن إشكالة اإلدمان 

، وموقف األم من ابنها أو زوجها املدمن، ودار)املوقع حاليا
حوار وقلت آالما ورددت على مداخالت هاتفية عادية ساذجة، مث
أثناء عودتى خيل إّىل أن ما قلته يستأهل أن يكون مادة

من سكرتاريىت تفريغللنشرة الىت أعدها لتصدر غدا، وطلبت 
احللقة، لكنىن راجعت نفسى حيث أن احللقة تنزل ىف نفس الوقت
بالصوت والصورة ىف املوقع، فلماذا أقلبها آتابة أيضا؟ أنىن

،)ن اإلدمانج ع&س(آنت بدأت فتح ملف اإلدمان ىف نشرتْى 
، وأن هذه)األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان(

 .البداية مشلت آثريا مما قلته ىف حلقة اليوم

دفعىن هذا آله إال أن أعود إىل ملف اإلدمان هكذا، ولأليام
 القادمة

 :ء الثاىن من األسئلة الشائعة وإجاباهتا احملدودةاجلز 

 )2(س، ج عن اإلدمان 
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هل ملنظومة القيم السائدة، عالقة بانتشار ظاهرة:س
 اإلدمان هكذا؟

 .طبعا :ج

ورمبا آان هكذا عرب -ولكن عندك، نالحظ أن اإلدمان أصبح 
عاملّى االنتشار ال يفرق بني مكان وآخر، وال يفرق –التاريخ 

أو مادى وآخر، وال يفرق بني نظام قيمى بني مستوى اجتماعى
وآخر، اإلدمان قد ينتج من فرط احلرية، آما أنه قد ينتج من
فقر احلرية، اإلدمان قد يرتبط بوفرة املال، آما قد يرتبط

، ولكل موادُّه ومسومه، فإذا حنن نبهنا إىل"الدآر"بالفقر 
تبهقيمة بذاهتا، وربطنا بينها وبني اإلدمان فعلينا أن نن

إىل أال يكون هذا الربط خطيا مسطحا، وأيضا أن نتجنب
 .التعميم أو الثبات

 مثل ماذا ىف مصر على وجه املثال؟: س

،والرشاوى الكالمية االْستْسهال واملباشرةخذ مثال قيمة : ج
 مرحلة   مع   تتفق   ال   ومفاهيم   لقيم -   نية   حبسن   رمبا  -  نروج   إننا

 متثل هى    مث ،  املادية   إمكانياتنا   تناسب هى    وال أمول، امل   حتضرنا 
  . اإلدمان   ظاهرة   فيها   ترتعرع الىت    األرضية   بعض نظرى    وجهة   من 

ىف أآثر من جمال،   يقع   جتليات هاتني القيمتني   من   آثري 
 ومنها ،  سياسةال   جمال ىف    يقع   وبعضها ،  الرتبية   جمال بعضها ىف 

  .  القانون   أو   االقتصاد   وأحيانا   الطب،   جمال ىف    يقع   ما 

األساسيتني   القيمتني   هلاتني   نروج   حنن  الرتبية    جمال   ففى 
 :االستسهال واملباشرة

  :  فمثال ،  االستسهال   عن   أما 

 أن  - معهم   فتعودنا  -وبناتنا  أبناءنا   عّودنا   لقد    
 هو % 100  تقدير   يصبح حىت  ،  سهلة   تكون   أن ينبغى    االمتحانات 
 وهذا ، !!!)  أمكن   إذا   النجيب   وغري (  النجيب   الطالب   حق   من 
 أن   البد   النبغاء   أنبغ فحىت  ،  أساسه   من   تربويا   خاطئ   مبدأ 
 أداء أى  ىف    الضرورية   اخلطأ   نسبة هى    وما ،  املمكن   ماهو   يتعلم 
 اخلطأ   هو   وما ،  احملتمل   اخلطأ   هو   وما ،  درجته   بلغت   مهما 
 احلياة   قوانني   من   هذا   وآل ،  باإلمهال   اخلطأ   وما هو ،  بالصدفة 
  . السليمة   الرتبية   مبادئ   من   تكون   أن   قبل   الطبيعية 

 لتنشئة   ضمنية   دعوة   فهو   ذلك   غري   أما ،  الواقع   هو   هذا
 لوم وعلى  ،  احللم   تقديس وعلى  ،  اخلطأ   استحالة على    أوالدنا 
    ظاهر   استسهال   من   فيه   ما   هذا   آل وىف  ،  اآلخرين 

  :  املباشرة   عن   وأما 

 املعلومات   آــم   لقياس   االمتحان   يكون   أن على    دأبنا   فقد 
 إزاء   التصرف على    القدرة   لقياس   وليس  ، الذاآرة   خمزن ىف    احملشورة 
 الرواية   فأصبحت ،  اللغات   امتحان ىف  حىت    ذلك   حيدث ،  املشكالت 
 وتسكب   حتفظ ،  النصوص   مبثابة هى   -  مثال   العامة   الثانوية ىف   -  املقررة 
بالتلقى   تسمح ،  نقدية   قراءة   تقرأ   رواية   تعد   ومل ،  الورق على  
  , احلوار   واقع   من   الصياغة   وإعادة ،  املتجدد 
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 حيفظ   نصا   أو ،  يستعادتارخيا   وليست   رواية هى    فلماذا 
 إذن؟ 

 - إن مل يكن أغلبها -أصبحت بعضها    اإلنشاء   مواضيع وحىت  
 الذين   الطلبة   لبعض   أعجب   آنت   وآم ،  قلب   ظهر   عن   حتفظ 
باللغة   واحدة   مجلة   نطق   يعرفون   ال   وهم   الطب   بكلية   التحقوا 

 حصلوا   أهنم خيربوىن    ، وهم اإلجنليزية   العربية الفصحى، ناهيك عن
 مسز تاتشر   أن   أشك   تقدير  !!االجنليزى ىف   40على   40على  
 .  عليه   حتصل   أن   ميكنها   شخصيا 

 املخدرات؟ بتعاطى    وذاك   هذا   عالقة   ما   ولكن: س 

 أن   فالبد أن نالحظ   متأنية   بأمانة   األمر ىف    نظرنا   إذا   :ج 
 هلاتني   واخلطرية   املبالغة   الصورة   إال   ليس   املخدرات تعاطى  
 واملباشرة ،  االستسهال   القيمتني 

الوعى   تغييب   من   احلسية   اللذة على    احلصول   أسهل   فما    
  . بالكيمياء 

 األمل   من   للتخلص   مباشرة   أآثر   طريق   يوجد   ال   آما    
 املواجهة   مراآز   وتنومي الوعى    تعتيم   طريق   مثل   والوحدة 
  . ةواليقظ 

 جمرد   وهوليس ،  فراغ   من   ظاهرة   ليس   املخدرات فتعاطى    إذن 
 سائدة   لقيم مرضى    جتسيد   هو   وإمنا ،  مادة   وفرة   أو ،  خلق   سوء 
 .ندرى   أن   دون   نغذيها 

فكيف تتجلى هذه القيم نفسها ىف جماالت أخرى،: س 
 آالسياسة مثال؟

ى ىف السياسة عندنا وجه خاص، مثعندك حق، هى تتجل: ج
–إهنا تصبح خطرا أآرب إذا صدرت عن مسئولني أضيفت إليها 

 ،املبالغة والتعميم: ، قيمتا-وهو ما حيدث عادة

 األخالق   أضافت   آما الشموىل،    احلكم   عودنا ،  السياسة ىف  
 النسب   حنرتم   وأن ،  اإلمجاع   قيمة   من نعلى    أن ،  القـَبـَلية 
، االنتخابات   من أى  ىف    الفائز   املرشح   جناح ىف    االرتفاع   الشديدة 
 البلد ىف    احلصيف السياسى    أن   ، مع املبالغة   قيمة   ميثل   وهذا 
على   حزبه   أو   هو   حصل   إذا   خيجل   أن   بد   ال   العريق الدميقراطى  
  ) مثال (  املائة ىف    الستني   تفوق   نسبة 

 قيمة   وامليل إىل اإلمجاع والفرحة بهاملبالغة    هبذه   ويرتبط 
، الكسور العشرية   منظر   نتحمل   أن   نستطيع   ال   فنحن ،  التعميم 
حنن منيل إىل التعامل بقيمة    مث   ومن ،  النسبية   موضوعية   أو 
 ".االستقطاب"تضطرنا عادة إىل ، الىت " شئ   ال   أو   الكل "

 ولكن ما عالقة ذلك باإلدمان؟: س

فتعاطى ،  واضحة   هذا   بكل   املخدرات تعاطى    عالقة :ج
على  -  وآبارا   صغارا  -  تعود   قد   وعينا   أن   يؤآد   املخدرات 
النهائى،   واحلسم ،  املطلق   التأآيد   من   املطلقة   الصورة   هذه 
  ،  األبيض   أو   األسود   رؤية على   ،"أو ...  إما" :  منطق على    تعود 
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 إفاقة  فإمـا ،  مأزق ىف    وعينا   فوقع  والتداخل، وسطى،    ظالل   بال
 وهو ( - أو آلها  -  األمور   ملعظم الوضوح    شديدة  ورؤية   مؤملة 
 الزؤام   فالنوم   وإال ، ) اليقظ البشرى  للوعى    مستحيل   أمر 

  ). التخدير   غيبوبة . (= واالنسحاب التمام

- غري املُفّسر   الضيق   عند   خاصة  -  نفسه   جيد) أو غريه(   الشاب
 أحد على    اليقني   ذلك   مثل   له   حتقق   آيميائية   وسيلة   أمام  
 أحيانا   قةومطل   سريعة   وسيلة   إال   هو   ما   خمدر فتعاطى  ،  اجلانبني 
على   وليرتتب  ، املواجهة   أمل   أو   الغموض   اختالفات على    للقضاء 
  .. ذلك   بعد   يرتتب   ما   ذلك 

ولكن األطباء يتعاملون مبثل ذلك حني يروجون للسعادة: س
ضد أى اآتئاب وللراحة والرفاهية ضد أى قلق، ملاذا إذن

 ذلك وهم الذين يعاجلون اإلدمان؟

مع أن هذا صار ينطبق على(شكرا أنك قلت بعضهم،  : ج  
، هذا يدعوىن إىل احلديث عن قيمتني مساعدتني ىف هذا)أغلبنا

 والطب ،  الطب   جمال ىف والتسكني    امليكنة :  قيمتا اال، مها 
 : ماذا جيرى   ننظر   دعونا ،  خاصة النفسى  

 فن   حمل والتسكيىن،  )  جىوالتكنولو (اآلالتى    الطب   حل   فقد 
يأتى   املريض   وأصبح ،  عامة   الألم   وفن   التطبيب   وفن   التعصيب 
 من   طلبت   ما   وآثريا ،  ليـعـاجل   ال ،  لريتاح أساسا   الطبيب إىل  
 يوجهون   حني مهنىت،  يعلموىن    أن على    يصرون   اللذين مرضاى    بعض 
، يادآتور   ترحينا   مفروض   إنت :  قائلني   والتقريع   اللوم إّىل  
 أو   الباب على    الالفتة   قراءة   يعيدوا   أن   منهم   أطلب   آثرياما 
هو إمسى    يسبق الذى    اللقب   أن   ليتأآدوا   الروشتة على  

 فإن  وبالتاىل  فالن،"  املرّيحاتى "  وليس   فالن )  الطبيب ( الدآتور 
  . فحسب   الرتييح   وليس   العالج هى  وظيفىت  

 القانون   حيث   املتقدم   العامل ىف    وخاصة ،  عامة   األطباء 
 مخ   غسيل   عملية   فريسة   يقعون والشرآات تربجمهم،   يالحقهم، 
من   اخلطأ   من   واخلوف ،  ناحية   من   املفرطة   الدعاية   بفضل   منتظم 

 أن إىل  :  مثال النفسى،    التطبيب ىف    احلال ينتهى  . أخرى   ناحية
 الغامضة   االبتسامة املسطحة   تلك   تطل   أن   هو   املراد   غاية   يكون 
 وجه على    بدت   مثلما ،  املريض   وجه   على )  للبالهة   األقرب (
تلك احلسناء   أو ذاك،   الدواء   هذا   تعاطت الىت    احلسناء 

العاملية مع اسم  العلمية   االت إحدى    غالف على    املرسومة
  !!.الدواء اللذيذ

ىف –هناك   الطب   أصبحت من أولويات ممارسة   ذلك بناء على  
 من   قدر   أآرب   بعمل   نفسه   الطبيب حيمى    أن هى    -البالد املتقدمة 

 إعطاء   مث ،  هلا   لزوم   ال يل آتابات دفاعية االحتياطات، وتسج 
 بعد   االبتسام   حيقق حىت    الكيميائية   السعادة   من   قدر   أآرب 
  . يتمتع هو أيضا بنوم عميق  و   العبوس 

 الوجه   هذا   أن )  مرضانا   وغري (  مرضانا   وعلموا   علمونا   نعم 
 من   فالغرض   ذلك وعلى  ،  العباد   رب   من   داملرا   غاية   هو   الباسم 
 الصحة البامسة   موفور على    احلصول   هو   يكون   وأن   بد   ال التداوى  
 هو   احلديث   العصر   وعسل ، " العسل ىف    نوما "  للمريض   حنقق   بأن 
 آيت   وآيمياء ،  آذا   حبوب 
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 ماآينة إىل    احلديث  الطبهذابفضلاإلنسانمفهومفينقلب
 وبالتاىل هى حتتاج للتلميع ،  آيت   وشحم ،  آذا   زيت   ينقصها 
 آيمياء   وآلها العالىن،    بالعقار   والتسكني ،  الفالنية   بالطريقة 
  . آيمياء ىف  

 اإلدمان؟   بظاهرة   ذلك   عالقة   ولكن ما: س

سوى   ليست ، امليـكىن كيىن، التس   للطب   الصورة   هذه   إن   :ج 
 من   آثريا   أن حىت  اإلدمانية،   الكيماويات   لظاهرة الطىب    الوجه 
 إمنا   للمخدرات   املتعاطني   من   نسبة   أن   أظهرت   األمينة   األحباث 
 انتقاء   أن حىت  الذاتى،    العالج   وسائل   من   آوسيلة   ذلك   يفعلون 
 االضطراب   بنوع   يرتبط   قد   املخدر   من   بذاته   لنوع طى املتعا 
إمشعىن (   بآخر   أو   بشكل املدمن /املريض  يعانيه الذى  النفسى  
  ). إخل ..  جمرب   واسأل   ذلك؟   غري   الطبيب   يفعل   وهل ،  الطبيب 

لكن جمتمعات غري جمتمعنا هلا قيم خمتلفة، هى تعاىن من: س 
 نفس الظاهرة؟

هذه حقيقة وقد أشرنا إليها ىف رّد سابق، فاملسألة: ج
ليس ىف هذه املقيمة أو تلك، ولكن ىف طبيعة الربط بني السبب

السوفييىت   بشقه (  عامة الشماىل  الغرىب    والنتيجة، فاتمع
 وما الياباىن احلديث    أو بنموذجه ،  وحديثا   قدميا   وتوابعه 
ىف   منهم   الواحد   يستغرق   بل  ، االستسهال   من يعاىن    ال )  أشبه 
 يعرف   ال   جمتمع   وهو ،  الوقت   طول ينبغى    آما   وواجبه   عمله 
بالنسبة  السهل الذى أشرنا إليه السطحى  باملعىن    املباشرة 

 أيضا   وهو اجلدوى،    وحساب   املمتد   باحلساب   شئ   فكل ،  تمعنا
 أو   الكل :  مبدأ على    يسري   وال ،  الغموض   يتحمل   آيف   تعلم   جمتمع 
 يعىن عكس ما عندنا، آذلك هو  نفعل   أننا تدعى    آما   شئ   ال 
) مثال (  املائة ىف    ومخسني   بسبع   عندهم   االنتخابات ىف    يعتربالفائز 
 ذآرت   ما   خالف أيضا   هذا   وآل ،  ساحقا   انتصارا   انتصر   قد 
 مثل   إلينا   صدروها   قيم   تقديس ىف    نتبعهم   أننا   صحيح ،  عندنا 
وامليكنة،   التسكني بقيمىت    واضح   وارتباطه "  الرفاهية   جمتمع "
 األربع   القيم ىف    الذآر   السالفة   الواسعة   االختالفات   أن   إال 
 حتتاج  ، والتعميم ،  واملبالغة ،  واملباشرة ،  االستسهال :  وىلاأل 
 ظاهرة فتغذى   عندهم   تسود الىت    القيم   عن   تساؤل إىل    منا 
 واحدة   النتيجة   أن   مع ،  خمتلف   بشكل   اإلدمان 

 ال   النسبة   بنفس   الظاهرة   تواتر إن هذا جيعلنا نكرر أن 
 تشابه   وال ،  املسار   وحدة   وال ،  األسباب   وحدة   لضرورةبا يعىن  
 مناهج   التفسريات   نستورد   وحنن   حنذر   جيعلنا   ما   وهذا .  املضاعفات 
 .منهم آما هى حرفيا  البحث 

 مثل   اجلديدة   للقيم   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   فإذا 
 لتأثري   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   إذاو ،  وامليكنة ،  التسكني 
، واالغرتاب   اإلعالن   بوسائل الوعى    لتلويث   والتعرض ،  املافيا 
 تواتر ىف    معهم   االتفاق   من   واحدا   جانبا   يفسر   قد   هذا   آل   فإن 
 قيم   عن   حثالب   ذلك   بعد   علينا يبقى    مث ،  اإلدمان   ظاهرة   حدوث 
، مع عندنا الىت    السلبية   القيم   مقابل   عندهم أخرى    سلبية 

خمتلفة، مربرًا   سلبيات   من   عندهم  التحذير أال يكون البحث فيما
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 لتصور أن سلبيتنا أقل، أو دمها أخف، علينا أن نرآز
أشري   فسوف   ذلك   ومع ،  اخلاصة   رصد وعالج مصيبتنا على    بالضرورة 
 املنبع   اختالف   إلظهار   إشارة   جمرد  -  باملقابل   عندهم   ما   بعض   ىلإ
 :، خذ عندك مثال املصب   توحد   رغم 

 الغرور   قيمة   جند   عندنا   واملباشرة ،  االستسهال   مقابل ىف 
، سواه   دون   اإلنسان   تقديس إىل    وصلت   قد   عندهم  البشرى 
 إهناء ىف    احلق   له ،  شئ   آل على    قادر ،  نفسه   ملك   لديهم   فاإلنسان 
).اإلدمان  بالغيبوبة (  تشويهها   أو )  باالنتحار مثال (  حياته 
  . الدمار   هذا   بكل   الفخر   هذا   آل   عندنا   وليس 

 منهم   الواحد نرى  ،  عندنا   والتعميم   املبالغة   مقابل ىف 
، بل حياته   من   الصدفة ختتفى    حىت تكاد ،  شئ   آل   حساب ىف    فرطي 

 حسبة   منه   فلتت   إذا   أنه قد يضطرب توازنه قليال أو آثريا
 حسابات   أن   ومبا ،  لقدر   تسليم   أو   بغيب   إميان   يسعفه   ال   إذ ،  ما 
 مفاعل   آارثة (   مربر   بال   تفلت   وآم ،  البشر   حسابات هى    البشر 
 من خالل ذلك ومثله قد حتتد حاجته، ، ) أوعصارإ   أوزلزال نووى  
  . ختدير   يا   وهات ،  املفاجأة   خشية   وعيه   به   يثلم   ما  إىل 

ىف   أننا   مسئوليتنا   موقع   من   نعلن   أن   علينا ينبغى    إنه
 مثل (  بذاهتا   ميادين ىف    معهم   نشرتك   قد ،  هذه   اإلدمان   حرب   جمال 
 خنتلف   أن ينبغى    ولكننا ، ) التهريب   ومنع ،  املافيا   حماربة 
  .أخرى   ميادين ىف       متاما   معهم 

، اإلدمان على    نتغلب   أن   ميكن   باإلخالص   أنه   مثال   قيل   فإذا 
 من   يكون   عندنا فقد   ومفهومه   عندهم   اإلخالص   مفهوم   عند   وقفنا 
 مثلما (  عليه   ونتسرت املتعاطى    مهمة   نسهل   أن   عندنا   اإلخالص 
 من /  االمتحانات ىف    ألبنائنا   الغش   نسهل   أن   الشهامة   أصبحت 
  )  اجلدعنة   باب 

يستغىن   قد   واإلميان   لدينل   بالعودة   أنه   عندنا   قيل   إذا  و 
 فإنه الوعى باملواد إياها،    تغييب إىل    حاجته   عن    املدمن 
 الغالبية   عند   اإلميان   نعرف أين موقع   أن   علينا ينبغى  
آثري منهم يستغىن عن االنشغال هبذه املسألة   حيث ،  لديهم 

 نشاط   آنوع من الغامضة أصال، أو هو يكتفى مبمارسات خفيفة
اعرتاىف   أو تسكني   األآل،   قبل   ودعوات )  إند   ويك( األسبوعى    هناية 
 . طيب 

 ما   ترتاوح   قد   عندنا   واإلميان   الدين إىل    العودة   أن   حني ىف     
 تعميق   يشمل   مبا السكوىن  باملعىن    املطمئنة   للنفس   الرتويج   بني 
إىل   الكدح   بني   ما و ،  لألمانة   محال   متصل ذاتى    جهاد   دون   سليمالت 
، وآالمها له اخلالق   املبدع   بالغيب   اإلميان   وتعميق ،  اهللا   وجه 

 فاعلية خمتلفة،

، واألخرى تتناغم معغيبوبة التسليماألوىل حتقق  
لدين، وآال الوظيفتني أبعد عن وظيفة اهارمونية الكدح

  . لديهم، وهذا ال يعيبهم ىف ذاته، لكنه توضيح للفروق

  ؟ اإلدمان   ملكافحة   تبذل   أن   جيب الىت    اجلهود هى    إذن ما: س
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، الكمة معىن    بكل   احلرب ،  ثالثا   العظيم   واهللا   احلرب هى  :ج 
أمتادى   بل ،  أفالم   وال ،  ندوات   وال ،  والمقاالت ،  جهودا   ليست 
 الطوارئ   تعلن   احلرب   فأثناء ،  قوانني حىت    وال ،  أحباث   وال :  فأقول 
 شبهة   فيها   إجراءاهتا   تكون   قد الىت    القوانني   بعض   وتتوقف 
من فرط متابعىت خلطاب حتصيل احلاصل ،  للهزمية   احملارب   تعريض 

ن أوصىالذى نتناول به إشكالة اإلدمان، خطر ىل يوما أ
 أرد الذى    احلديث   مبا ىف ذلك هذا (،  واألفالم   الربامج   آل   بإيقاف

)  !على اسئلته اآلن، أو الربنامج الذى شارآت فيه ظهر أمس 
 واحلجارة بالوعى    امليدان إىل    ولننزل لنوقف آل ذلك أو أغلبه  
 .ودائما   وحاال   اآلن ،  لنحارب   والفأس   والعرق 

، العدو   حتديد :  احلروب   آل   خطط   مثل هى    احلرب   هذه   خطة 
 مث ،  ضعفه   نقط   ودراسة ،  لقائه   واختيارميدان ،  أسراره   ومعرفة 
  : هو   هنا   والعدو ، اإلبادة حىت    اهلجوم   تلو   اهلجوم   موجات 

 ومن   هو ،  خمدرا يسمى    مسا   بلدنا إىل  ،  أدخل   من   آل  -1  
  .. مرّوجا   أو !!  مسهال   ذلك ىف    عاونه 

 من   ظرف أى    حتت   السم   هذا وتعاطى    استسهل   من   وآل  -2  
  ،  الظروف 

هى  -  باهللا   والعياذ  -  غايتنا   أن وادعى  دعى    من   وآل  -3  
 السكينة   وحياة   الرفاهية   جمتمع 

بضاعة ثقافة   مواجهة نتسلح بذآاء املواجهة،  علينا أن
 للطمأنينة   يروج فالذى      : وأنفع أنقى    ببضاعة اإلدمان 

 نذآرة ،  الكامل   لإلميان األعلى    املثل   أا   ظنا منه   الساآنة 
 وحنن   حنملها الىت    األمانة   بثقل   نذآره   آما ،  اهللا   وجه إىل    بالكدح 
 منها   وأشفقت   محلناها الىت    األمانة ،  نطيق   ال   مبا   حولنا   ما نعى  
، لكن حلملها لذة الفخر أننا بشُر أآرمنا اهللا، واألرض   اجلبال 

 .وهى لذة تُفّل لذة االنسحاب والغيبوبة

ننتبه إىل  ، احلياة   ونبدأ   القلق   ندع   أن   يروج والذى  
 احلياة  يبدأ   وال   جمتمعنا بالذات قد يدع القلقمواجهته بأن 

 التقشف   بشرف   نذّآره ، علينا أن نواجهه وحنن  حيزنون   وال 
 وهكذا   وهكذا .  اجلماعى   األمل   ومسئولية ،  احلزن   وآرامة النفسى،  
  

 أال ترى فيما تقول نربة خطابية أنت تنهى عنها عادة؟: س

 تكون أن  ىت أنىن مرة تصورت أنه البد عندك حق، ح :ج   
 وزارة هى  مهمة حرب اإلدمان،   املهمة   هذه   هبا   املنوط   اجلهة 
، األوقاف   وال ،  الصحة   وال ،  التعليم   وزارة   ال ، !!!!!! احلربية 
  إخل، .... اإلعالم   وال 

 النفسية   ضاألمرا على    الظاهرة   هذه   انعكاسات ماهى : س    
 والعصبية؟ 

  . واضح   غري   السؤال :ج 

 ، نفسية   أمراضا   الظاهرة   هذ   تسبب   هل   املقصود   آان   فإن
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 بل نفسى،    مرض هى    ذاهتا   حد ىف    اإلدمان   ظاهرة   أن   هو   فاجلواب 
 إن ، وهى أيضا سبب ىف أمراض نفسية متعددة، "نفسى   طاعون" 
 أن   وآما ، "الوعى   سرطان "  أهنا   هى   ظاهرة اإلدمانل   تسمية   أفضل 
 هذه   فإن ،  الصحيحة   اخلاليا   اخلبيثة   خالياه   فتأآل   ينتشر   السرطان 
خرقة إىل    اإلنسان   فيتحول ،  يتشوه حىت  الوعى  على    ُتِغُير   الظاهرة 

  . آيان   وال ،  رامةآ   وال ،  غاية   بال ،   اللحم   من   منتهكة

 ؟ وأية أمراض مثال؟ نفسى   مرض   عن   اإلدمان   ينتج   هل: حتديدا: س

  . نعم  

 من   اهلرب إىل    صاحبه   يدفع   ما   آثريا   باالآتئاب مايسمى    إن 
للوعى،   املغيبات   هذه إىل    فيلجأ ،  الرؤية   وفرط ،  املواجهة   أمل 
 فريسة   يقع   ما   سرعان   مث ،  أوال الذاتى  العالجى    القصد   هبذا 
 . االآتئاب   زال   لو حىت    املتكرر   اهلرب 

 الناجم   القلق يسمى    فيما  -  أقل   درجة إىل   - احلال   آذلك   
 الوعى،   فرط   عن 

كيميائىال   العالج   مفهوم    فإن  األخرى   الذهان   حاالت ىف    أما   
، خمدرة   ليست   أهنا   عقاقريه   عن   قيل   مهما ،  حديثا   املنشرت 
 صناعية   مغريات   أهنا مبعىن  بأخرى،    أو   بدرجة   آذلك فأغلبها حلد  
 وبني !!!)  الطبية (  العقاقري   هذه   بني   الفرق   آان   وإن . للوعى 
 أما الوعى،    تعتم   أو   تغيم ،  املخدرات   أن هى    املخدرات 
فاألمر يكاد الوعى،    أو تقلص   تضيق   فإهنا األخرى    العقاقري 

 هو   الطب   هم   يكون   أن   من   فبدال ،  اإلدمان   حالة ىف    واحدًا   يكون
 السعى إىل تكامل   أو الوعى،    أو تثوير الوعى،    توجيه 
 األطباء معظم   هم   فإن ،  واإلبداع   الواقع   مع الوعى    مستويات 
  . واإلطفاء   والتسكني   التهميد ىف    احنسر 

املرضى   األساس   هو   الشخصية   باضطراب يسمى    ما   فإن   وأخريا 
ىف   الشخصية   اضطراب   بأن   علما .  احلاالت   معظم ىف    لإلدمان   اخلطري 
 ما   بقدر   القلق   أو   االآتئاب   مثل   مرضا   اليعترب   الاألحو   من   آثري 
ىف   محاسا   أقل   جيعلنا   مما ،  وممتدا   شامال   سلوآيا   منطا   أو ،  يعتربمسة 
  . اإلدمان   وراء   مرضا   اعتباره 

 لكن هل يعترب اإلدمان مرضا ىف ذاته؟ أو نتيجة ملرض آخر؟: س 

قول أن هذه مسألة ثانوية، فسواء آانال أريد أن أ: ج
مرضا أو نتيجة ملرض، فنحن ال نريد أن نصور للناس وللمدمن
 ولألهل أن آلمة مرض ميكن أن تكون تربيرا ملا حدث وحيدث،

هو  - القح   العضوية   احلاالت   عدا   فيما ،  انون حىت -  املريض 
  . مرضه   حدوث ىف    ما   بشكل   مشارك

 بل النفسى،    املرض   أغلب   تعترب   ملدرسة أنتمى  أنىن    كذل
-   ما   بشكل  -  فصاحبه ،  العميق   االختيار   من   نوعا والعقلى،  
 أنه   ذلك معىن    ليس النهاية،    هناية ىف    إحداثه   عن   مسئول 
 ظروف   تحت الوجودى األعمى    االنتقاء   من   نوع   ولكنه ،  يتصنع 
 اختيار على  ما بىن    فإن وبالتاىل  ،  له   وهيأت   به   ومسحت   أتاحته 
      يصبح   العالج   رسالة   تصله   أن   مبجرد   فاملريض ،  اختيار   فهو 
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 هو  -أوىل    باب   من  -   واملدمن ،  الطبيب   مع   مصريه   عن   مسئوال
 آل   مرض آخر،   عن   جتانا   إدمانه   لو آان حىت    آذلك   أيضا

 . مرحلتني على    ستتوزع   املسئولية   أن   احلكاية 

 تفشى ظاهرة اإلدمان على اتمع؟   تأثري   ما : س

، إذا واإليضاح   الشرح   من   مزيد إىل    حتتاج   ال   املسألة   إن   :ج
ناختل متاسك اتمع حتت أى ختريب للوعى، مبا ىف ذلك اإلدما

 بل   ، إبداع   وبال ،  إنتاج   وبال ،  آيان   بال   جمتمع   هو الكيميائى، ف
 تصبح   قد لو متادت أآثر فأآثر   الظاهرة   هذه   أن أرى  إنىن  
 أصبح الذى   البشرى   اجلنس   بانقراض   التهديد   عالمات   من   عالمة 
  :  تارخيا   تنيمسبوق   غري   إغارتني   رمحة   حتت   اآلن 

 البالستييك   وفضالت ،  بالرذاذ   البيئة   تلوث : األوىل 
والكيميائى، واملافيا، وإجرام احلكومات واإلشعاع الذرى  

  ،  إخل ...والشرآات الداعمة هلا 

ىف   واإلفراط ،  باملخدرات : الوعى   تلوث :  والثاىن 
  . العقاقريالنفسية 

 قضاء على اجلنس البشرىوآأننا نتنافس ىف ال

ومع ذلك ال أريد أن أبدو من فرط حتذيرى هذا متشائما أو
يائسا، فهذه الكلمات ليست ىف معجمى أصًال، إنىن أرى أنه

مواصلة النقد واملراجعة، فالثورةبالرغم من آل ذلك فإن 
طول الوقت جدير" معا جدا"والتصحيح، فاإلبداع واملثابرة 

 .ى من االنقراصبأن ينقذ اجلنس البشر

 أليس آذلك

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1435



 03I03I2008א – אא
 

03I03<I2008א

 !:א −185

احرتت آيف أواصل تقدمي ظاهرة االدمان ىف هذه النشرة
اليومية، نفس حريتى وأنا أتساءل، وحنن ىف الشهر السابع

، أتساءل عن هذه النشرة185النشرة وهذا هو العدد لصدور 
القارئ العادى؟ أهى لألطباء/ أهى للزائر: بعد هذه املدة

واملعاجلني؟ أهى للمثقفني وطالىب املعرفة اجلادة؟ أهى للمرضى
وأهلهم؟ وعادة ال أنتهى إىل اإلجابة الىت تسمح ىل باالستمرار،

 .لكنها تستمر

)بعض حالة(قدمت حالة : اإلدمانآتبت ىف نشرات سابقة عن 
آما مهدت )2007-10-23املدمن ومستويات الوعى " أدمغة("

عن) 1(س، جـ (لفتح امللف آامال بأسئلة مباشرة أجبت عنها 
س، جـ"اإلدمان، ومنظومة القيم (مث أآملتها أمس  )اإلدمان

 .، آانت ىف األصل إجابات عن بعض أسئلة شباب االعالم")2

الية متالحقة سوف يكون اخلطاب أآثراليوم، ورمبا أليام ت
 ".معىن اإلدمان ودالالته"دعوة إلعادة النظر ىف 

 .تعلمت وأتعلم من املدمنني مثلما تعلمت وأتعلم من املرضى

 .وهل االدمان إال مرض بشكل أو بآخر؟

، ىف مصر"هنا واآلن"أحملت آثريًا إىل ما أمسيه ثقافة اإلدمان 
ن هتدينا إىل التعرف على بعضأساسا، وافرتضت أهنا ميكن أ

 .جوانب املرحلة الىت يعيشها جمتمعنا هذه األيام

بعد فحص ودراسة حواىل مائة من حاالت اإلدمان دراسة
مستعرضة وتارخيية، وبعد تتبع بعضها ممن فشل أو جنح ىف العالج
تتبعا تفصيال، وصلتىن رؤى مزعجة رائعة، تلزمنا مبراجعة آل

 .عن هذه الظاهرة أو أغلب، ما نعتقده

آاملة، وثقافة خاصة، نتعلم منها أآثر" لغة"اإلدمان 
من اللغة االغرتابية الفاترة الىت نستعملها حنن طول الليل
والنهار بأقل قدر من التواصل، حاملة معان فاترة، أو بال

 .معىن أصًال

أيضا مثل املرض النفسى خاصة(اإلدمان ثورة ُمْجَهضة 
 ).اجلنون -الذهان
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 .، بداخلها ثقافات فرعيةاإلدمان ثقافة خاصة

 يعِّرينا، آما يفعل اجلنون -ىف عمقة –االدمان 

حنن نأىب أن نرى أنفسنا من خالل تعرى انون، فنلصق عليه
الفتات تشخيصية، ونبعده، وخناف منه أو نشفق عليه، مث نطفئ
ناره ليصبح رمادا بدال من أن حنتويها لتصبح طاقة لنا،

 .وله

رى أنفسنا من خالل حماولة فهم لغةحنن أيضا نأىب أن ن
االدمان ودالالته، أو فهم رحالته واقتحاماته، أو هربه

 .ولّذاته، أو إبداعه وخيبته

 أى أسرة تفرز اإلدمان؟

أنه ال يوجد منوذجبدراسة احلاالت السالفة الذآر الحظنا 
:خيرج منها بوجه خاص من نسميه معني ميكن أن نصف به أسرة َما

وسنعرض ىف هذه النشرة تباعا عينات: أآرر( "املدمن"
، حترينا آثريا وحنن نعاين مدمنا)ومقتطفات دالة ىف هذا الصدد

أسرةباملقاييس التقليدية، ومن " مثالية"أسرة خرج من 
، ومنأسرة متدينةومن ) استعارة من لغتهم(، ضاربة"مفككة 

جامث) الوالد عادة: قائدها( أسرة رهبا، ومن أسرة منحلة
)الوالد عادة: قائدها(على نَفَس أفرادها، ومن أسرة رهبا 

 .ىف الداخل ىف اخلارج، أو حاضر غائبغائب 

 .أيضا وصلتا معاٍن متعددة من ظاهرة اإلدمان

 ماذا يريد املدمن أن يقول من خالل إدمانه؟ 

 هذا اإلدمان أى وظيفة يؤديها له؟ 

 آسر الوحدة؟ 

 ختفيف احلزن؟ 

 ونية؟جتاوز الشعور بالد

 ما هو اإلدمان؟

 نداٌء يطلب الرؤية واالعرتاف؟ ·

 موت بديل؟ ·

 ماذا يقول املدمن بإدمانه؟

 أنا جدع؟ ·

 أنا قادر؟ ·

 أنا غري حمتاج لكم؟ ·

 أنا موجود بسمومى غصبًا عنكم؟ ·

أنا لن أذل نفسى إال للمخدر الذى هو طوع أمرى بقليل ·
 .من النصب أو السرقة أو التحايل
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وانبه تباعًا من خاللآل هذا نتمىن أن نعرض بعض ج
 .مقتطفات من حاالت حقيقية

اإلدمان إذن ليس آما يشاع عنه، ال من عامة الناس، وال
 .من املرضى وال حىت من األطباء واملعاجلني

 .، أغلب الدراماليس ما ُيعرض ىف الدرامااإلدمان 

ىف املساجد ليس هو ما يوجه إليه اخلطاب الوعظىاإلدمان 
 .تماديةوالكنائس بسطحية م

اإلدمان ال يتجلى بعمق أعماقه من خالل األحباث
تلك األحباث الىت حتاول تعداد  Epidemiologicalاالنتشارية

 .نسبة املدمنني ىف اتمع بطرق خمتلفة

اإلدمان ال تكفى اإلحاطة به من خالل األحباث اإلآلينيكية
الوصفية، اللهم إال ىف حاالت دالة جدا، ومع ذلك ال ميكن

 .تعميم نتائجها

لغة اإلدمان خمتلفة، وآل مدمن له رسالته اخلاصة جدا الىت
يعرف بعضها دون باقيها، وهكذا الطبيب واملعاجل أيضا، يعرف
بعضها وتظل تتزايد معرفته بباقى جوانبها مع استبعاد أن

 .يلم هبا آلها آاملة أبدا

سواء -وهل أحدآم، أحدنا، يلم برسالته، أية رسالة 
 مدمنا أو غري مدمن، آاملة أبدًا؟آان 

إذا آان األمر آذلك، فلماذا نتعرض هنا اآلن من جديد
لتقدمي الظاهرة وحبثها وقد اعرتفنا بكل هذه النقائص

 واملعوقات؟

ليس معىن أن ندرك الصعوبات، وأن حنرتم تواضع النتائج،
أن نكف عن تذليل هذه الصعوبات، أو نتوقف عن حماولة قراءة

ج املرة تلو املرة، وإعادة تفسريها وتأويلها معا بكلالنتائ
 .طرق البحث والتفكري املتاحة

وأيضا من أهم املأمول هو أن نستخرج من نتائجنا
وحنن نفحص ظاهرة هبذا التشعب، أن نستلهم فروضا املتواضعة 

 .جديدة، تولد بدورها فروضا أجّد، وهكذا

 .املعرفة ليس هلا هناية ·

 .درس الظاهرة وحنن على مسافة منها املهم أال ن ·

 .أال ندرسها من أعلى، من فوق ·

إذا آنا نريد أن نتعلم من الظاهرة، فلتكن مغامرتنا
احلقيقية هى أن نعرف أنفسنا من خالهلا، وأن نعرفهم مرورا

 .بأنفسنا

نفس املنهج هو متاح وحنن نتعامل مع املرضى النفسيني خاصة
 ).اانني(الذهانيني 
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 وبعد

دمة اليوم، وأهنيها جبزء من مقدمة أطروحةأآتفى هبذه املق
قدمية وهى املصدر األساسى ملا نقدمه اآلن، قدمتها منذ أآثر
من عشرين عاما، وحني راجعتها اآلن، وجدت أهنا حتتاج إىل حتديث

 .مهم جدا

 : وإليكم اجلزء األول منها، وآان عنواهنا

 :معاىن اإلدمان ودالالته

 الظاهرة   وقراءة .  قراءة   من   ألآثر   حتتاج   اإلدمان   ظاهرة
 العلمية   باملناهج   فيها   للبحث   مرادفة   بالضرورة   ليست 
 وبعد   قبل   تارخيية   حقائق   فالظواهر ،  الشائعة   التقليدية 
  . املنهج 

 مثل واملعىن،    باملتابعة   يهتم الذى  املتأىن،    املمارس
إىل   يصل   قد ،  التواتر   نسب   وحتديد .  املستعرض   بالرصد   اهتمامه 
 تكمل   مباشرة   إآلينيكية   قراءة   خالل   من ومالحظات،    حقائق 
  . املستعرضة   الكمّية   األرقام )  عن تغىن    ال   ولكنها (

 من   مباشرة   الصادرة   االنطباعات   هبذه   أتقدم   أن   قبل
من خالل(الذاتية امللتحمه    واخلربة ،  اإلآلينيكية   املمارسة 

 املتعددة   األحباث   آانت   إن :  أتساءل ،  )املنهج الفينومينولوجى
، الظاهرة   مقاومة ىف    أعانت   قد   والوصفية،   الّكمية ،  واجلادة 
 من   مزيد   دون   للحيلولة   أفضل   طريق إىل    املسئولني   هدت   أو 
 ال؟   أم   انتشارها، 

 وأمانة ،  دقته مبدى    باالحرتام حيظى  العلمى    البحث   أن   وآما
مبدى وأبقى    أآثر   باالحرتام حيظى    أن ينبغى    فإنه ،  أدائه 
 ُيلزم   مسطحا   نفعيا   موقفا   ليس   هذا .  جدواه   وحقيقة   فاعليته 
 ما   قضية   إثارة إىل    عودة   هو   وال ،  سريعة    تخبدما العلمى    البحث 
 إعادة   هو   وإمنا ،  للمجتمع   العلم   أم   للعلم   العلم   آان   إذا 
 اإلجراء   مصداقية   من   التيقن   وسائل   بعض   من   أن ىف    نظر 
 املسرية   دفع ىف    إسهامه   إمكانية مدى    نقيس   أن   هو : العلمى 
 مطلب   حتقيق   بذلك أعىن    ولست ،  طبيعتها   حيقق   ما إىل    البشرية 
 القياس أعىن    وإمنا املدىن،    اإلجناز مبدى    القياس   أو ،  الرفاهية 
، ودفع عجلة التطور الناس   اميع   اإلجيابية   الصحة   مبقاييس 

 .البشرى

الحظت أنه آلما): أيضا الدراماو(آذلك احلال ىف اإلعالم 
 .زادت جرعتهما زادت الظاهرة حضورا

 ما هذا؟ ملاذا؟

املبدئى بأنه حيتمل أن   التساؤل هذا   عن   اإلجابة جاءتىن  
 ليست ،  طردية   عالقة ،  وذاك   هذا   بني   طردية   عالقة   مثة   تكون

  : التاىل   الوجه على     ذلك   أصيغ   أن   وأستطيع .  سببية   بالضرورة 

 تتزايد   قد   آما ،  اإلدمان   ظاهرة   حول   اإلعالم   حرآة   تتزايد   
  وعلى ذلك .  انتشارها ومدى      الظاهرة   حجم   تزايد   مع ،  األحباث 
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 عنه للنهى    وآذلك احلماساإلدمان،ىفالبحثأنيثبتقد فإنه
املتعاطى   آمية   زيادة   مع   يزيدان   السائدة، السطحية   بالطرق 
على   -آما ذآرنا –اجلزم    ويصعب ، وليس العكس،  املخدرات   من 
  . والنتيجة   السبب   بني   السهم   اجتاه 

 الوجه على    تعرض   أن   ميكن   املالحظة   هذه   حول   التساؤالت
  :التاىل 

 الظاهرة   ألن   اإلعالم   حرآة   يدوتز   األحباث   هذه   تزيد   هل    ·
 هبذه   عنها   واحلديث   فيها   البحث استدعى    مبا   واستشرت   زادت 
 الوفرة؟ 

 هلا   ليست   موازية   زيادة   اإلعالم   وحرآة   األحباث   تزيد   هل   ·
 باختاذ   إال   اللهم ،  انتشارالظاهرة   بزيادة   مباشرة   عالقة 
 املثريات   من   غريه   مثل   مثله  - واحلديث   للبحث  - آمثري   الظاهرة 
    ؟  اجلارية 

 لزيادة   ضمنيا   سببا   متثل   واإلعالم   األحباث   زيادة   هل   ·
 انتشار   من   تزيد   أهنا مبعىن  سلىب،    دورها   أن أى  ،  الظاهرة 
    واملأمول؟   الشائع   بعكس ،  منها   دحت   أن   من   بدال   الظاهرة 

 )وبعد مرة أخرى(

الىت استطعنا أن نستخلصها مؤقتا أهم الفروضوغدًا نقدم 
 .من املمارسة اإلآلينيكية أساسا

أشرفت لعدة سنوات ىف أوائل التسعينات على البحث -
القومى لإلدمان، وآان حبثا انتشاريا ملعرفة تواتر اإلدمان ىف

ورمبا توقف(ة، وآنت رئيسا للجنة العلمية، وتوقفت حمافظ 16
 .بعد سنوات ألسباب ال أريد أن أذآرها) البحث
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 فروض حمتملة ىف خلفّية اإلدمان

".إجابة حمتملة"ليس سؤاال حيتاج إجابة، الفرض : الفرض
الفرض اجليد هو الذى يوّلد فروضا أآثر إفادة وإبداعًا سواء

 .نفََْتُه حماوالت حتقيقه أو أثبتته

اإلآلينيكية من   املمارسة   خالل   وفيما يلى ما عّن لنا من
 :فروض من خالل قراءة ظاهرة اإلدمان

 بقدر الوعى    حبرآية   مرتبطة   ظاهرة   اإلدمان   ظاهرة   إن  -1 
  .  االجتماعية   باألوضاع   ارتباطها 

 أجبدية   باستعمال   تصاغ   أن   ميكن   نفسية   ظاهرة وهى   -2 
  . واملرض   الصحة 

حضارة   مبسار   تتعلق   دالة   إشارات   فيها   ظاهرة وهى   -3 
  . احلاىل   الوقت ىف    انقراضه   وهتديدات البشرى    اجلنس

 ما   بقدر ،  بذاته   جمتمع   طبيعة   الوقت   نفس ىف    تعلن وهى   -4 
  . عامة البشرى    اجلنس   مبسار   يتعلق   صريح   نذير هى  

 وبعض   غري املشبعة   االحتياجات   ماهية إىل    تشري   أهنا   آما  -5 
  . بديل  إجياىب   إشباع إىل    احلاجة   مع ،  السلبية   إشباعها   طرق 

 حرصنا   بقدر ،  هلا   بديل   عن   البحث   بضرورة توحى    أهنا أى   -6 
  . منها   التخلص على  

 إآلينيكية   مالحظات

ارسة على أرض واقعنا ونبض ثقافتناتبني لنا من خالل املم
 مسات إىل    تشري   إمنا   املدمن   هبا   يتصف الىت    شيوعا   األآثر   املالمح   أن
 هو   إذ (  باملدمن   خاصة   ليست وهى  ،  أعراض إىل    تشري   مما   أآثر 
 جاء الذى    الشخصية   منط   اضطراب على    دالة ماهى    بقدر )  مدمن 
  . ويؤآده   يعلنه   اإلدمان 

 السبب   بني   االشتباك   فض   حماولة   تفاصيل ىف    الدخول   وبدون
  ىف    تواترت الىت    املالحظات   تقدمي  املناسب   من   أجد ،  والنتيجة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيدار إص(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1441



 04I03I2008א – אא

خلفيات الوعى العام، والوعى اخلاص، املشتمل لظاهرة
 هذه على    يرتتب قد  مبا    عن افرازها -عموما –االدمان واملسئول 

 إحياءات   لقراءة متهيد    وذلك ،  حمتملة   تفسريات   من   املالحظات 
 .من أآثر من بعد   الظاهرة 

 املكثفة   العالجية   املمارسة   خالل   وفيما يلى بعض ما الحظناه
  خاص عالجى    وسط ىف  

  ). ومايقابلها ،  الوالدية (  السلطة   اهتزاز  - 1 

إن اهتزاز السلطة، مبا يعىن تذبذب حضورها، وغموض
أدائها، وتناقض رسائلها، هو أآثر خطرا من سوئها أو حىت

 .غياهبا آما سيأتى ىف عرض احلاالت

  . بالوحدة   التهديد   أو   الوحدة  -2 

ال نعىن بذلك فقط آّال من الوحدة الفْعلية، أو االنطوائية
 أساسا الوحدة الوجوديةأو حىت الشيزيدية، وإمنا نعىن

الغائرة، الىت ال يعرب عنها املدمن عادة إال بعد تعريتها
 .بكشف املستور باملخدر أو باملرض

األهداف احلياتية :  أقل   درجة وإىل  الوجودى، (  اهلدف   ميوعة  -3 
  ). العاجلة

، وغايتها، وليست"معىن احلياة"نعىن باهلدف الوجودى 
ة اهلامة بني امليالد والقرب، وعادة ال يظهر هذااألهداف املتوسط

اهلدف على السطح الواعى، إال ىف أزمات النمو، وىف بعض
بدايات املرض، ومن خالل آثري من اإلبداع، لكننا نستنتج

 .افتقاد نفس هذا اهلدف بعد التورط ىف اإلدمان

  ). والتعليمات (  املعلومات   غموض  -4 

، ذلك أن هذاعلى حتمل الغموض القدرة: ال نعىن بذلك
احلصول علىاملفهوم هو خمالف متاما ملا هو االفتقار إىل 

 .معلومات ذات معامل حمددة

هو عالمة من عالمات النضج ىف حماولة اإلحاطة" حتمل الغموض"
مبعلومات واضحة حمددة، وىف نفس الوقت هى هى معلومات

 نصل إىلرائع، حيث ال متناقضة معًا، هذا موقف إجياىب
استيعابه إال بعد مشوار طويل من حماوالت استيعاب موضوعى

 .لواقعنا داخلنا وخارجنا

فهو" غموض املعلومات والتعليمات"أما ما نقصده هنا من 
يشري إىل حالة تكون فيها املعلومات مائعة مهزوزة من
البداية، حبيث ال متثل أجبدية ميكن أن نعمل منها مجلة مفيدة

ميوعة اهلدف،) 3بند (يسهم فيما أمسيناه حاال فإن هذا 
وبالتاىل التخبط، فاالنسحاب والظالم واهلرب، الذى أحد

تناول مواد اإلدمان لتساعد على اهلرب: وسائله وأسهلها
 .بعيدا عن تناقض غري حمتمل

  .  النضج   حرآية   مجود  -5 
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الطبيعة البشرية عرب التاريخ، والىت تأآدت ماهيتها مؤخرا
إن الكائن البشرى: س النمو جمتمعة، تقولمن منطلق مدار

، وبالتاىل يكونالفرد ال يكف عن النمو منذ الوالدة حىت القرب
التوقف النهائى عند أى مرحلة من مراحل النضج هو ضد
الطبيعة البشرية، هذا التوقف بالذات هو الذى نسميه

، وأحيانا ما يكون ذلك موضع فخر ىفاضطراب الشخصية: عادة
حييا. (عات التقليدية أو حتت تأثري سلطة قامعة جدااتم

 ).الثبات على املبدأ، حييا الثبات على ما حنن فيه

املدمن يكسر هذا اجلمود والتوقف بتحريك آيميائى مغامر
فيقع ىف الورطة) امللعقة الكيمائية لتحريك الوعى الساآن(

سليمةألنه حتريك مفتعل زائف، حتريك مل يتحضر له بالطريقة ال
خالل زمن آاف، ويصاحب ذلك آليات مساعدة هلذا التوقف عن

 :النمو مثل

االبداع(،  العادى اليومى    اإلبداع   حتريك   فرص   ضعف  -أ
أو) وليس تفسريه(اليومى مثل معايشة احللم واستيعاب آثاره 
 .اخل... احلفاظ على الدهشة، والتدريب على املبادأة

ويشمل):  الذاتوية (  متاما   الذات   ودحد   عند   التوقف -ب 
، اآلخرين، بإسقاط"املوضوع"عادة إلغاء اآلخر، والتعامل مع 

 .ُمِالحق، فال يرى حقيقتهم بل يقلبهم إىل تصّوره عنهم

  . مطمئن   فاعل   واعد   مستقل   آبعد   الزمن   باختفاء -جـ 

ىف السري"وهذا أمر صُعب رصده، لكنه مرتبط مبا يشبه 
، مهما تغري الزمناحلرآة اخلادعة بال تقدم وال تغري، أى "احملل

 .املوضوعى داخلنا وخارجنا

 .  البديلة   اإلدمانات   آفاية   عدم  -6 

االنسان مدمن بطبعه، مبعىن أن من أساسيات طبيعته أن
يعيد أداء أو ممارسة سلسلة معينة من األفعال أو املشاعر أو

حبيث ترتبط حياته واستمراره هبذاالرؤى بشكل يتكرر 
،"التعود اُلمِلزْم"مبعىن " ذلك إدمان"وُنسمى مثل التكرار، 

،"االنسحاب أعراض "الذى إذا انقطع عنه صاحبه ظهر ما يشبه 
حيدث هذا ويسمى إجيابيا إذا آان تعودا نافعا ىف النهاية،

ما، وإدمان هواية" ِورد"مثل إدمان الصالة، وإدمان تالوة 
، فإذا....إخل)... ليس آلها(ما، وبعض إدمانات احلاسوب 

آان األمر آذلك، فإن عدم احرتام هذه الطبيعة والعجز عن
استيعاهبا يرتتب عليه البحث عن تعويضها بأى أسلوب، ومن
(=ذلك التعود السلىب على ما يضر ويسمم، ويقتل أحيانا 

 ).اإلدمان

 . حتقيقه   عن   العجز   مع ،  الرفاهية   تمعجم يسمى    ملا   الدعاية   فرط  - 7 

النموذج الطىب امليكىن التسكيىنأشرنا ىف نشرات سابقة إىل 
 .، والنفس املطمئنة سلبا"جمتمع الرفاهية"وعالقته مبا يسمى 

 هذا األمر ال يقتصر على الطب، بل إن الرتويج لنوع احلياة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــ"  يــــوميــــــــا "   1443



 04I03I2008א – אא

االستهالآية، واهلدف الرتفيهى لذاته ميكن أن يساهم ىف
غاية الراحة والسكينة الزائفة دون أن حيققها أوتأآيد 

يرسم الطريق املمكن لتحقيقها، فإذا ما جرب َمْن وصلته هذه
حتقيقها، مث –أو استحالة  –املفاهيم، مث هو يفاجأ بصعوبة 

أنه ميكن حتقيق هذا –سهلة " بعزومة"باملصادفة أو  –وجد 
ذى مينعه أنالوهم بأسهل الطرق، ىف ساعات أو دقائق، فما ال

يتمسك هبا وآأهنا هى الىت دعوناه إليها دون أن يدرى، ولسان
 ! ؟؟؟"مش انتوا اللى قلتوا: "حاله يقول

على مستوياته املختلفة، مع الضيق)  احلقيقى (  احلوار   ضعف  -8 
 باالختالف

ال نعىن هنا باحلوار النقاش أو تبادل الكالم، وإمنا نشري
وخاصة حوار) 2008-2-25أنظر يومية (إىل آل أنواع احلوار 

 .املواآبة

اإلنسان ال يكون إنسانا، وال تتخلق ذاته إال باحلرآة
يفعل نفس الشئ، وأول مظاهر" آخر"اإليقاعية ىف رحاب 

ر ىف صورة الشعور بالوحدة،االفتقار إىل هذه الفرصة قد يظه
أو العجز عن التواصل، وقد يزيف بإسقاط ذوات من ذاته آما

بديال عن اآلخرين آموضوع حقيقى، التمادى ىف) 2(قلنا ىف بند 
تغييب اآلخر أو إلغائه ليس مطلبا ألحد، لكنه ورطة تربوية
عادة، وحني ال يستطيع من يغرق فيه أن يصححه، فإن اإلدمان

إما حبوار خاص بلغة خاصة مع من: لقدرة على تعويضهيومهه با
ثقافة اإلدمان، وإما حبوار ومهى: ينتمون إىل ثقافته اجلديدة

 .مع ذوات داخله

  . املشروع اجلماعى  التكيفى    النكوص   فرص   تضاؤل  -9 

احلرآة لألمام واخللف، واحلرآة بالطول وبالعرض، واحلرآة
 يتجزأ من احلياة عامة ومنباجلسد وبالوعى، هى جزء ال

)أعىن ىف مصر ومن إليها(الطبيعة البشرية خاصة، حنن بالذات 
 :مل نعد

 نرقص معا، 

 وال نغىن معا، وال حىت أغاىن العمل،  

 ،)إال قليال(ىف املوالد معا " نذُآر"وال  

 وال نلعب على البحر معا، 

 إخل .. وال نسافر إىل الصحراء معا، 

رض علينا بديال سريعا جاهزا، فهىتع املواد اإلدمانية
 ."جلوسا"حترآنا حرآة زائفة من الوضع قادرة أن 

الشخص الذى حيرم من آل هذه احلرآية الطبيعية، مث يعثر
عليها إثر حقنة أو برشامة، أو َنَفس يلوح له باستعادة

مث خذ) افتعاال(مادى فيها حرآته الطبيعية، ال ميلك إال أن يت
 .عندك
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 من   شابه   وما ،  احلريةحولاقصةالناملفاهيمشيوع-10
  :  مضموا   من   فارغة   مفاهيم 

  ).العكسية   املمارسة   مع (  اخل .. واملساواة ،  الدميقراطية   مثل

حني يكسر احلدود) الزائفة أيضا(اإلدمان حيقق احلرية  
ويسحب وعى صاحبه بعيدا عن الواقع، آما أنه حيقق نوعا آخر

رية حني يلغى املدمن جدلية ذواته حلساب الوعى املنفصلمن احل
 ،حرية باالنفصال وليس بالسعى معًااجلديد، فهى 

أو" ُتستعمل من الظاهر"ترتبط بذلك مفاهيم عديدة 
مما ال جمال لتفصيله(لغريها إن صح التعبري " تستعمل باإلبعاد

 ).اآلن

 وبعد

والناظر هذه ليست األسباب املباشرة لإلدمان بالذات،
فيها بتأمل ميكن أن يدرك أهنا ميكن أن تكمن وراء أى مرض

ليست آلنفسى، أو حىت وراء اغرتاب حياتى عادى، آما أهنا 
، التفسخ   ببدايات   التهديد فثمة عوامل أخرى مثل  اخللفية،

 االآتئاب / الوعى    فرط (  املؤملة   الرؤية   هبجمة   التهديد أو 
  .و غري ذلك، مما سيأتى ذآره مع عرض احلاالتأ)  املواجهى 

حنن مازلنا ىف املقدمة النظرية، وبعد أن استوفينا بعض
 ".؟ماهذا: "؟ ميكن أن ننتقل إىل"ملاذا"ما يبدو أنه 

 :وغدًا موعدنا مع

 ماذا تقول ظاهرة اإلدمان؟"
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 ظاهرة اإلدمان؟"تقوله"ما الذى

 العالج   أثناء   الظاهرة   هذه   تقوله   ملا   اإلنصات   حناول   وحنن 
 لبعض   مبدئية   برتمجة   نقوم   حاولنا أن   الطويل   والتتبع ،  املمتد 
 خالل   من   تعلنها   الظاهرة   هذه   أن   لنا   بدا الىت  املعاىن  
 لكل   إظهارها   خالل   من   تؤآدها   وأهنا ،  التواتر   هبذا   انتشارها 
  : العالج   أنواع   ملعظم   املقاومة   هذه 

  " املعىن "إىل    احلاجة   يعلن   اإلدمان   إن  -1 

 نتبني "...  من   ارباه "  املدمن   فيه   يبدو الذى    الوقت ففى 
  ".... إىل   هارب "  أنه 

 صحبة متخيلة، أو سلبيةإىل آالم الوحدة    من   هارب

معان تلوح له أهناإىل ىف أى شئ  املعىن   من غياب   هارب
ىف(بالالشئ جديدة، بلغة جديدة، تصلح مللء الوعى، 

 إخل.....)النهاية

 االستجابات   واقع   نم ،  واملآل   البدايات   حسابات   ومع
 لنوع   يتوجه   إمنا أن املدمن   الحظنا ،  فالتتبع   األولية   العالجية 
بتكوين منظومة وعى بديل، لكنه ىف نفس الوقت   التماسك   من 

 . مستوى الوعى السائد   تعتيم   حيتاج إىل

الىت  غائيةال   احملورية   الفكرة إىل    االفتقار   يعلن   اإلدمان   -2 
 جتمع ترآيبات الذات إىل مسار التجمع ىف واحدية واعدة جدًال

 متضمنه هى    بل ،  باملدمن   خاصة   ليست   القضية   هذه   أن   ومع   
 أن   إال ،  واملغرتبة   ازأة ،  املعاصرة   احلياة   من   سائد   نوع ىف  
  : املدمن 

 ، ويرفضه   قصالن   هذا   يدرك   يكاد  - ا

ورمبا –عنه لكنه ىف النهاية    بالبحث   يهم   يكاد    هو   مث  - ب
  . ُيرفض   أو ،  ُيجهض  -من البداية

، الضامة   احملورية   الغائية   عن   وأبعد   خواء   أآثر   فريتد  - جـ
 بارد   متصلب   وجود ىف  
 . املصنَّعة   أو   الطبيعية السامة   ياءالكيم   هبذه   خوائه   ملء إىل    فيلجأ  -  ء
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 الكيميائية   النقلةهبذهمجودهحيرك   هو   الوقت   نفس وىف   - هـ
  . املباشرة 

 التحريك وإىل  ،  الزائف   امللء   هذا إىل    بلجوئه   وهو  - و
وبالتاىل  ، وبعضه   بعضه   بني   التقارب   من   نوعا   حيقق   املفتعل 
لكنه يفشل عادة، ،  ذواته   بعض   بني   التقارب   من   عانو   حيقق 

فكأنهفيستبعد أى ذوات حتول دون حتقيق غائية اإلدمان، 
، لكنها مرحية تكفى لتحقيقزائفة مؤقتة" واحدية"حيقق 

خداع النفس، واحلرآة! متطلبات املوقف املتعلق بالتعاطى
 .ىف احملل

 الوقت   نفس وىف  ،  لفكرةاحملوريةا إىل    االفتقار   يعلن   املدمن
 فينخدع دون أن يدرى باملواد اإلدمانية،   ذلك   بتعويض   يهم هو 

بالكشف، حيث يسهم بشكل ما ىف   يعد   بإبداع   يلّوح   اإلدمان  -3 
 .تغيري الوعى نوعيا، إْذ يتغري إدراآه، لنفسه وملن حوله

 : التورط   حيدث   ما   سرعان   لكن  

والشعور املؤمل املعىن،  إىل    باالفتقار   الوعى الغامضع م
 الفكرة ، يبدأ التحرك ىف اجتاه البحث عن باخلواء ىف الوحدة

ىف   له   ، فتلوح"واحد"الىت ميكن أن تعد بأن تضمه ىف  ،  احملورية 
 مساحات ىف  " الكيميائى   باللعب "  :أنه   غائر وعى    من   ما   مساحة 
على   تنظيم   إعادة   حماولة جترى    أن   ميكن ،  املتبادلة لوعى ا 
 .حول حموٍر ما)  إبداع (أعلى  مستوى  

  . آاذب   وعد   عن   يتكشف عموما     هذا   أن   إال 

حقيقى   إبداع   عنه   يصدر قد   األحيان   من   قليل ىف    آان   وإن [ 
األمر الذى ينبغى   املبدعني،   بعض   عن   يشاع   آما   خاصة   ظروف ىف  

بديل منفصل، وعى آخرمراجعته، فاإلبداع ال يتم ىف مستوى 
ولكنه يتخلق من وعى فائق مشتمل، وىف النادر، قد تقوم
املواد اإلدمانية بتحريك مستويات الوعى الكامنة معا، وهذا

ت ىفليس إبداعا ىف ذاته، إن مل يلحقه تشكيل هلذه املستويا
 وعى فائق قادر على ختليق اجلديد،

 مع ،  اآلخر إىل  )  احلقيقية (  احلاجة   خيمد   قد   اإلدمان   بعض    -4 
  .  بديل سطحى    تواصل   إحياء 

 هذه   أفراد   بني   التواصل   دفء   فيه   الحظنا الذى    الوقت ففى 
 قصر   تبينا املرضى،    من   همغري   وبني   وبينهم ،  ببعض   بعضهم   الفئة 
ىف   إال   اللهم ،  النهاية   هناية ىف    جدواه   وال   الدفء   هذا   عمر 
 احلل مؤقتا   هذا   يربر مجاعى    منطق على    واالعتماد   التقمص   تسهيل 
، له عمر الشعور   مستويات   من   ما مستوى  على  )  اإلدمان (

 .األجلافرتاضى قصري 

 من   أآثر   رمبا (  إحلاح ىف    تتحرك   املدمن   عند   لآلخر   فاحلاجة 
، ظاهر   غري مستوى  على    بْدئية   حرآة   لكنها ، ) العادى   الشخص 
وإن آانت مهتزة جمهضة  ، عادة   ملحة   عارية   حقيقية   حاجة وهى  

  (!!!).ىف النهاية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــا يــــوميـــ"   1447
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نلمحه الذى    اإلعالن   ذاه ىف بدء  الفطرى    الصدق   ظاهر   ورغم
ىف   يشكك   مبا   يكون مصاحبًا عادة   أنه   إال ،  الظاهرة   وراء   آثريا

 متطلبات   دفع   يتحمل   ال  - ذلك   مع  -  فاملدمن ،  أصالته و  حقيقته 
 "إليه   اخلارج   من"   يريده   وآأنه ،  التواصل   من   النوع   هذا 
 أمام   يرتاجع   ال   لكنه ،  الوقت   نفس ىف    ذلك إىل    هو يسعى    مما   أآثر 
يتمادى فتلوح بعض احللول   اإلحلاح   فيظل ،  بالصعوبة الوعى  

  ):آأمثلة(الواعدة آما يلى 

، عن طريق التسهيلالتواصل   شروط   التغافل عن* 
 وبذلك ،  اآلخر   حنو   الكيميائى الذى يبدو أنه يعد باالندفاع

 ثقل   من   خيفف الذى    الوقت   نفس ىف  )  ظاهريا (  الوحدة   يكسر   فهو 
 ما   سرعان   أغلبه   أو   آله   ذلك   لكن . ، ومسئوليتها احلقيقة 
 أن مبعىن  .  املثابرة   وحتديات ،  الواقع   باختبار   خواؤه   ينكشف 
 تتساقط   ولكنها ،  مكلف   غري   سهال   انتماء تورى  قد    العالقات   هذه 
 وتصاعد   الواقع وامتداد املّدة   اختبارات   حتت   هائلة   بسرعة 
  . املسئولية 

 عليه   تلح   من على    املخدر   يطرحه   احلل   من   آخر   نوعا   إن   مث* 
 بعد   أنه   ىلوهو يشري إ ،  االستغناء   حل   وهو ،  هذه   التواصل   حاجة 
 يدلع   آله (  "منه فيه" الرى    فرصة   تتاح   الداخل،   ذوات   تعتعة 
  !!!  خارجى أصًال   آخر إىل    حاجة   دون !!!)   نفسه 

  :  أقرب   جبنة   ويعد ، آيميائى   بتدين   يلوح   اإلدمان  -5 

العقائدى   الوالءو   الطقوس   من   يظهر   قد   املدمن   أن   الحظنا 
 أن   فكرة   عندنا   أثار   ما )  اإلدمان   وثلة (   اإلدمان   من   ملوقفه 
 أو   بشكل سلىب    هو تدين   ملا   املكافئ   بدور   يقوم   قد   اإلدمان 
 هلذا   وتكملة ، الكيميائى   بالتدين   أمسيناه   ما   وهذا ،  بآخر 
-الكيميائى    التدين   هذا   هبا   يعد الىت    اجلنة   أن   وجدنا   الفرض 
 تعد   ما   وعيانيا   فورا   له   حتقق ،  أقرب   جنة هى   - التعبري   صح   إن 
 وبعد   التأجيل   عن   هوعاجز   إذ   االنتظار   يستطيع   ال   ، واملدمن به 
وهى ،  حاال   ندهع   فجّنته اآلن جاهزة وبالتاىل  ،  عادة   النظر 

  . فورا   للتصديق بالتاىل أقرب 

  : الذاتى   العالج   من   نوعا   يبدو   اإلدمان   بعض  -6 

 ختفيف   أساسا يعىن    ولكنه ،  حقيقيا   عالجا يعىن    ال   هنا   العالج
. رالتدهو   تأجيل   أو ،  األعراض   حتوير   يشمل   مبا ،  األمل   إزالة   أو 
 أّقر بعضها ،  بوجه خاص   الفرض   هذا   لتحقيق   أجريت الىت    واألحباث 
 بعض   مظاهر   عن   التخفيف ىف    اإلدمانية   إسهام املواد   احتمال 
 فلقد ،  الصوة   األمر هبذه   تؤآد   ال   خربتنا   آانت   وإن ،  األمراض 
 املراحل ىف  )  السابق باملعىن  (  آعالج   تعمل   املواد   هذه   أن   وجدنا 
 قبيل النفسى    باألمل الوعى    مثل ،  بذاته   ملرض   املنذرة   اإلرهاصية 
فهذه ،  الفصام   قبيل   بالتناثر   التهديد   إدراك   أو ،  االآتئاب 

 وقد حتول   بل ،  القادم   املرض   ظهور   تؤجل قد    املواد اإلدمانية
 سلوآية   مشكلة إىل    صرحية   مرضية   مواجهة   مشكلة   من   مساره 
 هذا   ويثبت ، ) وأخالقية   قانونية   مشكلة   وأحيانا (  مساتية 
األسرى، حني ميكن أن نرجح أن مدمنا   التاريخ   بدراسة   الزعم 

 ما، له أقارب من درجة قريبة، مصابون باضطرابات وجدانية 
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 ذلك، ميكن أن نرجح صحة هذامتواترة، أو بالفصام أو غري
، حىت لو مل تظهر على املدمن أية)التداوى الذاتى(الفرض 

أعراض ألى من هذه األمراض، إن االعرتاف ببعض صحة هذا الفرض
ليساعدنا إىل ضرورة األنتباه إىل عالج املرضى التحىت وراء

 االستهداف اإلدمان، آما أنه قد يفيد أيضا ىف االسهام ىف حتديد 
لإلدمان ىف بعض األحيان، وأخريا فإنه قد يفيد ىف آيفية تفسري 

 .بعض أعراض االنسحاب وطبيعة التعامل معها

  :  )عنها   وبديال (  للثورة   مكافئا   اإلدمان يبدو أحيانا  -7

 بعض   غائية   من   آثري   عن   قليال   إال   خيتلف   ال   ذلك ىف    وهو
، داللة   أآثر   يبدو   هنا   احلال   أن   إال ،  اياهتابد ىف    الذهانات 
  : قياسا   وأخطر 

 تتحقق   اإلدمان ىف    تتمثل الىت    الزائفة   الثورة   ألن   ذلك
فهى قد ،  املرة   تلو   املرة   فشلها   ويعلن ،  املرة   تلو   املرة 
 من   املدمن   يعلن ،  واحدة   شكة   أو ،  واحدة   بشمة   تتحقق 
 والوعد   التغيري ىف    والرغبة   واالحتجاج   الرفض   خالهلا 
 املدمن   لكن ، ... الثورات   آل   أجبدية   آخر إىل    بالتطوير 
 آل   بعد   فشله   من   يتعلم   ال  -   الحظناه   ما   واقع   من  -   لألسف 
-   فهو يتصور دعة آبرية، ، وخثورة زائفةأهنا   مشة أو   شكة 
 خارجة   ألسباب   فشلت   الثورة   أن   شعوره   من   ما مستوى  ىف  
 متكررة   حماولة   أو ،  أآرب   جرعة إىل    حتتاج  -  فقط -   وأهنا ،  عنه 
  . هناية   غري إىل    وهكذا، ،  أآثر 

الذهاىن ( - مناملد   غري -النفسى    املريض   أن   جند   وباملقارنة
 باألعراض  -يتمادى  ،  الزائفة   بثورته هو أيضا   يهم   إذ )  خاصة 

 إذ وهو  ،  ونفيًا   ومتزقًا    وأملا   عزلًة :  مثنها   ويدفع ،  طريقها ىف   -
 مييز   يعود   ال حىت    عم   قد   الظالم   يكون   حني   بعد   زيفها،   يتبني 
  . أدىن إىل    انقالب   هو   وما   ثورة   هو   ما   بني   املريض 

 ما   بقدر ،  للحظة   وتعميقا ،  للزمن   توقيفا حيقق   اإلدمان   -8 
  :  هلا   إلغاء   يكون 

حني أنه ال   الزمن   من العدمى    موقف املدمن   الحظنا   ما   بقدر
 معايشته   ولةسه أيضًا   الحظنا ،  يتعلم من اخلربة السابقة

اجلمعى بكل وعود إجيابية الوعد   العالج ىف    "واآلن   للهنا "
 ".اآلن"بالزمن 

املدمن   عند   واآلن   اهلنا   معايشة   أن   وذاك   هذا   ْأبَلَغَنا   وقد 
ىف (العادى    االغرتاب   الخرتاق   مبادرة   ليست   ىف بداية رحلته

 من   السابقة   للخربة   إلغاء   هو   ما   بقدر )  واملستقبل املاضى  
 مناقض   وهذا  . أخرى   ناحية   من   العواقب   رؤية   من   وهترب ،  ناحية 
- ىف مرحلة الحقة –الحتمال ممارسة املدمن )  العكس   لدرجة (
 ضرورة ، والذى يؤآد "هنا واآلن"ملبدأ    املؤآد اإلجياىب  للمعىن  
 هنا ِمْن   احلرآة ىف    البدء   وضرورة ،  هو   آما اآلىن    الواقع   مواجهة 
ىف   واضحة   حلقة هى    الراهنة   اللحظة   تكون   أن   شريطة ،  حاال 
 دون الزمىن،    املسار   آلية ىف    ُيدخلها الذى  التتابعى    التواصل 
  )  يالتأج   أو   اجرتارا (  نفسها   عن   تنسلخ   أن 
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 اهلنا   يعمق يبدأ بأن   املدمن   أن   حني ففى  : أخرى   وبألفاظ
 بالعالج  فإنه حني يلتحق  ، "الزمن   ببعد الوعى    من   هربا"   واآلن 
 معا   واملستقبل املاضى    توليد إىل  يسعى  اإلجياىب عادة ما  اجلمعى  
  . اآلنية   املواجهة   عمق ليتخلق منهما  

(=  السبل   بأيسر   النمو خطى   - بإدمانه  -  تصرخي   املدمن  -9 
  !!):  السبل   وأفشل   بأخطر 

 لتجمد   بسهولة   يستسلم   ال   املدمن   أن   حظنا   ال   أننا   ذلك
 لكنه ، ) العادية   الراتبة   احلياة ىف  حىت    حيدث   قد   آما (  النمو 
 خيتصرالطريق   يروح  ، االستمرار   جدل  ىف   قدما ميضى    أن   من   بدال 
 التحوير   هذا   خالل   من  -  فيشعر ،  جاهز   مطلق   حنو   زائف   بتحريك 
ىف   التكامل   حقق   أنه  -  الزمن   إلغاء   ومع الكيميائى،  
  . اخلادعة   العمالقة   القفزة   هبذه )  النمو   غايات   غاية (الالهنائى  

 ـدوبع

جنيبآن األوان أن نغلق مؤقتا ملف االدمان، فغدًا مع 
، لنعود إىل فتح ملفتعتعة السبت ، مث بريد اجلمعة، مث حمفوظ

 .االدمان ىف وقت الحق
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)40מ(،)39מ( *אמא−188

 39حلم

 الكاتبة   األلة على    مكتوب   بيان ومعى    الوزير   ةحجر   دخلت
 وواضح أن الوزير   بينهم امسى  .  للرتقية   املرشحني   املوظفني   بأمساء 
  . بالرعاية خيصىن  

 إدارة إىل    به   وذهبت   أعاله ىف    البيان   الوزير   وقع
 شابة   فتاة   وآانت   املختص   املوظف إىل    اجتهت .  لتنفيذه   املستخدمني 
ىف   إمضاءه   وضع   الوزير   أن   والحظت   البيان ىف    نظرت .  ومجيلة 
 تستطيع   لن   فإا   وإال .  أسفله ىف    يضعه   أن   جيب آان   وأنه   أعاله 
 اغتظت ،  أعاله ىف    املسجلني   املوظفني على     الرتقية   أمر   تنفيذ 
 فحملت   موقفها على    أصرت   ولكنها   الروتني   من نالقى    ما   وشكوت 
 وهو   الصحيح   املوضع ىف    امسه   فوقع   الوزير إىل    جديد   من   البيان 
على   جتلس   وآانت .  البيان   وسلمتها   الفتاة إىل    ورجعت .  يضحك 
 تصرف   عن   فدافعت   باملرح   وفةمعر   صديقة   موظفة   مكتبها   ميني 
وترى   العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن   إا   قائلة   زميلتها 
 من   تضايقت   بأا   املوظفة   وتظاهرت .  هبا أوىل    املتزوجني   أن 
سألتىن   ذلك   بعد   املرحة   املوظفة وملاقابلتىن    لسر ا  هذا   إذاعة 
 فاقرتحت أعجبتىن    بأا   فصارحتها   املستخدمني   موظفة ىف  رأىي    عن 
 مهلة   فطلبت .  احلالل ىف    رأسني   جلمع   آمقدمة بإعجاىب    تبلغها   أن 
 التفكري ىف    يضيع عمرى    وأن   شابا   أعد   مل إنىن    فقالت   للتفكري 
  . أرفض   فلم   واستسلمت   إبالغها على    وأصرت 

*** 
 القراءة

ملقارنة -بال مربر –مل يصلىن من هذا احللم إال دافعا 
من) 15حلم(املفارقة بني الرفض الذى لقيه الراوى ىف 

األوىل الىت اعتذرت بسبب أنه. زمليتيه الواحدة تلو األخرى
دون إبداء: والثانية" ال منلك ما يهيئ لنا حياة سعيدة"

ظيفتها، وأيضا ما شاب مسعتها، وآيفأسباب برغم تواضع و
ُطعَن املتقدم من خالل الرفض تلو الرفض، قفزت إّىل هذه الصورة

، مث تراجعُت"اآلخر"لتقابل بني التحايل هنا لتزويج هذا 
ورّجحت أنه العالقة بني هذا وذاك، أو رمبا تتاح الفرصة لذلك

 ىف الدراسة اجلامعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   1451



 06I03I2008א – אא

فسمث إن األحداث قد بدت ىل هنا أسطح وأآثر مباشرة ىف ن
 ".تشكيلى"أو " أحداثى"الوقت، حىت تكاد ختلو من أى جديد 

إمضاء الوزير أعلى الصفحة مث تراجعه وصلتىن آعبثية مل
أستسغها، ومل أجد ما يربرها، استبعدُت اشرتاآه اخلفى
التمهيدى ىف حماولة مجع الرأسني ىف احلالل، فهو وزير وليس وآيل

 !!.إدارة، أو رئيسة مكتب

أن موظفة املستخدمني الشابة آانت متعنته آذلك مل أجد
أصال حىت نبحث عن سبب هلذا التعنت، فنجده ىف حماولة إغاظة أو

!!أحدهم" يتقدم"تعطيل ترقية العزاب، أو جر شكلهم رمبا 
التوقيع فعال آان ىف غري حمله، ولو أجازته موظفة املستخدمني

 .ببساطة، ألوخذت

–رر آلمتني مرتادفتني ينتهى احللم بنفس الفتور حني يك
، فعدم الرفض هو"واستسلمت فلم أرفض"بال مربر   -تقريبا 

 .خلفية لالستسالم على أية حال

 أال حيق ىل أن أرفض هذا احللم انتظارًا للدراسة اجلامعة؟

قلت من البداية أن من حق الناقد أن يرفض ما ال يصل
لغريه، إليه، أو يتحفظ عليه، أو أن ميتنع عن نقده ويرتآه

وقبل ذلك من حق املبدع أن هتبط منه أحيانا حرآية اإلبداع
 .بني احلني واحلني، وهو قد ال ينتبه إىل ذلك

 لكن أظل أؤجل احلكم النهائى حىت الدراسة اجلامعة 
 .لعل وعسى

*** 
 40  حلم

 والكوفية   باملعطف   متدثرا بيىت  إىل    عائد   املساء وأنا   قبيل
 ما مىن    وطلبا   والتعاسة   اجلمال ىف    غاية   وصبية صىب  لى سبي   اعرتض 
 ورقة   فأخرجت   أجد   فلم   فكة   عن جيىب  ىف    وحبثت   اهللا   لوجه   به   أجود 
 أقرب اىل    يذهب   أن الصىب    من   وطلبت   اخلمسة   اجلنيهات   ذات   من 
الصىب   غاب   وما . بالباقى وجييئىن    ةشيكوالت   قطعة ىل  ويشرتى    آشك 
 بغضب   يعاملها   أخاها   بأن ىل    واعرتفت   الصبية   بكت حىت  عيىن    عن 
 احنرافات   يوم   آل   تزداد فهى    األخطاء   الرتكاب   ويدفعها   شديد 
 عرفت   مث  . وحتريت   تأثرت . تعاىن   مما   ينقذها   أن   اهللا   وتدعو   وشرا 
 ثقة   من   أوليته   ملا محاقىت  مدى    وأدرآت   يعود   لن الصىب    أن 
أهلى بالطيبة والغفلة ولكىن مل أترك له يتهمىن    آيف   وتذآرت 

 وحتسنت . أخته وأخذهتا إىل بيىت لتبدأ حياة جديدة مع أهلى
  . اهل ال شغالة    األسرة   من   وآأا   وبدت   أحواهلا 

 أمسك   أخته رأى    وملا   األخ الصىب    ومعه شرطى  ىل    جاء   يوم   وذات
 اغتصاب   هتمة إّىل    وُجهت   وهناك   القسم ىف    مطلوب أىن    وعلمت .  هبا 
إىل   يوجه   ما   أمام   وذهلت   بالقوة بيىت  ىف    هبا   واالحتفاظ   البنت 
 مل   ما   الكبائر   من إىل    ووجهت   فبكت   تتكلم   أن   البنت   من   وطلبت 
ىف   تسود   والدنيا   آلمة   آل   يسجل   احملضر   وآان .  بال على  ىل    خيطر 
  . املوقف   خطورة عىن    تغب   فلم   الراسخ إمياىن    من   الرغم وعلى  عيىن  
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*** 

 القراءة

أو )املبدع/احلامل(اهتم الراوى  –حىت اآلن  –آم مرة 
"16"حلم : استهُدف لألذى أو لالنتقام وهو برئ؟ خذ عندك مثال

ومل تكن مثة جرمية تستحق االنتقام، أو" جاء وقت االنتقام"
وهو يذعن لتسليم نقود مل يسرقها، توقيا مل هو" 28"حلم 

وهو يسجن حلسم خالف مل يشرتك فيه أصال بعد" 37"أسوأ، أو حلم 
ذا إمنا َيِعُد مبادة طيبة قد تثرىأن حقق معجزة الطريان، آل ه

 .القراءة اجلامعة الحقا

تنّكر الصبية هنا هلذه الرعاية األبوية هو األآثر إيالما
 .من اهتامات أخيها

ىف غاية اجلمال"الصبية ىف أول احللم ُوِصفت بأهنا 
هل اجلمع بني اجلمال!!) آذلك ُوصف أخوها". (والتعاسة

عيد موقفها ىف النهاية؟ هل هىوالتعاسة يفسر من قريب أو ب
تعيسة ألن مجاهلا األّخاذ مل يشفع هلا عند القدر أن تعيش حياة
آرمية مستورة ىف بيت أسرة تضمها وترعاها؟ هل هذا هو سبب
تراآم احلقد باالنتقام الذى ظهر مؤخرا، حني وجدت نفسها ىف
أسرة ليست أسرهتا، مهما تصور راعيها وحاضنها ومنقذها أهنا

 ".آأا من األسرة ال شغالة هلا.."

إن تصوره هذا ال يلزمها بقبوله، وال بالتعهد برد مجيله،
وهو أيضا ال يلزم مشاعرها الداخلية أن يعاد تشكيلها

مث إنه رمبا وصلتها هذه!! إجيابيا ىف اجتاه األخالق احلميدة
الفرصة الكرمية بشكل ال خيطر على بال راعيها، فقد أتاحت هلا

رنة صعبة بني ظروفها الىت اضطرهتا هلذا التسول، وبني بناتمقا
االسرة الىت ختدمها، والالتى رمبا آنَّ أقل منها مجاال، وآلما

فبقدر شعورى!. (ِزْدن عطفا عليها تكاثر احلقد أآثر فأآثر
 ) حبنانك سوف يكون هجومى ألشّوه آل الصدق وآل احلب

صاحب الفضل هو ردىف مثل هذه األحوال يكون االنتقام من 
الفْعل الغريب، باإلضافة إىل احتمال آخر هو أنه رمبا حيمل

 . لومًا خفيا له أْن عّرضها ملثل هذه املقارنة املؤملة

 عموما، هذا تأويل ال ينقذ احللم إال قليال، 

لكن اجلمع بني اجلمال والتعاسة ىف هذه اللمحة وصلىن بشكل
 .جيد

 .دراسة اجلامعةورمبا يتضح األمر أآثر ىف ال

  

 

 

للناق 64جلد باملقلوب ديوان سر اللعبة ص  -
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07I03<I2008א

 א/א−189

 :مقدمة

ُمفتعَل، فمازالت"بصراحة، الربيد اليوم أغلبه بريد 
دودة، وإن آانت شديدة األمهية، آنتالتعقيبات التلقائية حم

قد أشرت سالفا إىل أنىن حني اآتشفت آسل، أو عزوف أغلب
الزوار عن التعقيب، بدأ أشك ىف جدوى آتابة اليومية هكذا،

طب"، و"نفسى"مع أن نسبة آبرية منها آادت تتوجه إىل ما هو 
، خاصة بعد أن تفضل االبن مجال الرتآى"عالج نفسى"، و"نفسى
 شاء املنتدى اخلاص هبذه النشرة أو هذا الفكر ىف الشبكةبإن

العربية للعلوم النفسية، أحسست أن علّى أن اخاطب هذه
الفئة املتخصصة أآثر ولو على حساب غري املتخصص، لكنىن
فوجئت، آما فوجئ مجال مؤخرًا بأهنم غري مهتمني، أو أنىن أآتب

وقال(، "!ولو"ى آالما فارغا أو آالما مفروغ منه، قلت لنفس
، مث خطر") أآثر اهللا خريه"ىل مثل ذلك مجال ونصحىن باالستمرار، 

بباىل جتربة أن يصبح جزء من هذا الربيد مبثابة ما أمسيته
ووضعت أربعة أسئلة أو عناصر، "تدريب عن بعد"اليوم 

ما وصل) أ(لزمالئى املتدربني ىف قصر العيىن ودار املقطم، عن 
ما استدعى موقفا ناقدا) ج(تاج إىل إيضاح ما حي) ب(جديدا 

مث عالقة نشرة اليوم مبمارسة املهنة) د) (رافضا بالذات(
اقرتاحات فجاءىن عدد) هـ(عموما والعالج بالذات، وأخريا 

آان مبثابة –هائل من الردود الىت أغلبها ىف تقديرى 
-2-1بريد اجلمعة (، ونشرت عددا منها ىف "الواجب املنزىل"

 . مث متفرقا بعد ذلك )2008-2-15بريد اجلمعة (، )2008

الذىمث انتهت التجربة وأعفيُت اجلميع من هذا الواجب 
آان ثقيال على نفسى بدرجة أآرب مما آان ثقيال على أغلبهم،
انتهت التجربة يوم الثالثاء هذا األسبوع ىف املقطم وانتهت

 . يوم األربعاء ىف قصر العيىن

أتصور أن العدد سيتناقص من جديد، ومع ذلك فلن أتوقف
 . غالبا ألسباب مل تعد بنفس الوضوح مثلما آانت ىف البداية

هو من هذه التجربة الىت امتدت ستة –أغلبه  –اليوم  بريد
أسابيع، وبالتاىل فهو متعلق بنشرات قدمية نسبيا، عملنا

 . الرابط أوًال بأول، وهى موجودة بأرشيف النشرة آما هو مبني
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ونبدأ باالبن مجال الرتآى الذى يشارآىن أفكار هذه املقدمة
 : غالبًا، هكذا

  مجال الرتآى. د
 .....الظروف انقطاع أْملتها أجدد التواصل معك بعد فرتة

 حييى.د
أهال مجال، أوحشتنا يا رجل، قرأت ما آتبَت عن هذه
الظروف تفصيًال، وتعاطفت معك تعاطفا شديدا، واحرتمت جهدك
الذى أعجز عن جماراته فعال، ودعوت لك ولنا مبا ينبغى آما

 .ينبغى ، ووثقت من االستجابة

عتك عنا، قدأرجو أن تكون مثل هذه الظروف الىت قط
جعلتك تعذرىن أنىن بقدر احرتامى ملثل هذه املؤمترات الىت شغلتك
هكذا حىت قبل انعقادها، وبرغم إقرارى بضرورهتا وفوائدها،
فإنىن أعرتف أنىن أعجز عن جماراة مثل هذه االختالفات بل

وأرصد -اخلالفات، وخاصة حني ينتهى املؤمتر، أى مؤمتر
 !.اجيابياته، وأتعجب

هو ىف قبول التحدى  قد أن احلل على املدى الطويلأعت
الذى أتاحته لنا التكنولوجيا األحدث، وشبكية التواصل
املمتدة حىت غطت العامل تقريبا، أرى أنه ىف املستقبل البعيد
أو القريب سوف يكون هذا هو االختبار األمثل جلدية وموضوعية

ط ىف الطبما نسعى إليه من تواصل وتكافل وتكامل، ليس فق
النفسى وإمنا بني آل البشر ليحافظوا على استمرار احلياة

 آما خلقها اهللا 

هذا ما بدأَتُه أنت يا مجال على مستوى العلوم النفسية،
 .جزاك اهللا خريا، وأْبَقى ما تفعله أنت وصحبك لصاحل الناس

أعتقد أن ما أفعله اآلن هو نوع من شكرك أنت ومن معك
متأآدا، مل يكن هذا ىف ذهىن عند بشكل أو بآخر، لسُت

البداية، لكنىن أتبينه اآلن، وأرجو أال يكون ىف رعايتك له،
واهتمامك به اضافة ألعبائك الىت أشعر آم هى مرهقة،

 ).غالبا على حساب عائلتك اجلميلة الىت أحبها(ومتزايدة 

أرجو أن تصدقىن، وأنت تصدقىن، أىن أعرف ما أنت فيه دون
تعتذر، أحيانا أشعر أنىن أنا الذى علّى أنأن تشرح أو 

 .من مشاغل) وليس فوق ما حتتمل(أعتذر إْذ محلتك فوق ما حتمل 

  مجال الرتآى. د
هذه املشاغل إضافة إىل التزاماتي اليومية، حالت.. 

ومواآبة النشرة اليومية على مستوى الكتابة وإبداء دوني
ع هلا يوميا،املتابعة فإىن متاب الرأى، أما على مستوى

 وأقرأها ليلة صدورها 

 حييى.د
 هذا يكفيىن، ويرضيىن، وأآثر 
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 مجال الرتآى. د
التواصل يف إرسال إن شاء اهللا بداية من الغد أجدد

سريع واملستوى راق، فالنسق" قراءاتي األخرى"مداخالتي و
 قراءات متعددة  يتطلب حضورا ذهنيا وترآيزا آبريا وأحيانا

 حييى.د
مداخالتك تصلىن دون تواصل مكتوب يا مجال، واهللا العظيم إن

يا شيخ، حضورك معى آاٍف واصل دون أى تعليق، أرجوك يا
مجال، يكفى ما تقوم به، وأنا أأتنس بك بال حرف واحد

 . زيادة، ربنا خيليك

  مجال الرتآى. د
إىل عدم تفعيل حالت مشاغلي يف الفرتة األخرية أيضا...

ف الزمالء عن مشارآتناوال أخفيك خيبة أملي يف عزو املنتدى،
 الرسائل املوجهة واللوحات اإلعالمية  إبداء الرأى رغم عديد

 حييى.د
تعلم أنىن قد أصابتىن خيبة أمل مثلك ىف البداية، وهذا
ما أثبته ىف مقدمة حوار بريد اليوم، لكن تّذآر أنك أنت
الذى شجعتىن على االستمرار، وقد دخلنا ىف الشهر السابع

ال خيبة أمل: الدور اآلن علّى ألقول لك). 189د هذا هو العد(
، فاطمئن أن"آلمة طيبة"وال حيزنون، إن آانت هذه النشرة 

أصلها ثابت وفرعها ىف السماء، تؤتى أآلها آل حني، أما هذا
احلني فاحلق تعاىل وحده هو الذى حيدده، أو قد نلقاه قبل ذلك

الناس،: اهباوحنن نفخر أننا مل نكتمها، مل حنجبها عن أصح
 أليس آذلك؟

  مجال الرتآى. د
أما خالف هذا فأمر يتجاوزني هذا ما أستطيع فعله،

تقاليد جديدة يف التواصل االلكرتوىن مل ويتجاوزك، إننا نرسى
 بالعلوم النفسية والصحة النفسية يتمرس عليها بعد املهتمني

 .العرب

 حييى
ا، هو عنييصبح ما ندعوه شعر"وال يهمك، سوف نواصل، حىت 

سر اللعبة سنة"، هذا ما ختمت به ديواىن "األمر الواقع
، ومل أتراجع منذ ذلك احلني حىت اآلن، أليس)"1978نشر " (1972

أسامة عرفة. هذا أمر مشجع، واآلن دعنا معا نستمع إىل د
 الذى مل يتوقف أبدا عن املشارآة بالرأى والنقد واحلوار

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: أسامة عرفة. د
ال بد من  أرى أن نسكب اللنب املتخثر وحنلب لبنًا طازجًا،

جديد لتجديد الوعى، خطاب قادر على استيعاب آل خطاب
رها،تفاصيل عناص التناقضات وقادر على حتديد موقٍف من آل

 هذا وُمِصّر على الوصول للكافة حماورا حملال رافضا قابال معدال،
ليس مستحيال اذا ما آان أصحابه ميلكون الفكرة الواضحة،
 ومتسقني يف مواقفهم مع ما يعتقدونه، واثقني يف أنفسهم، حىت 
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 يصبحوا النواة اليت تنتظم يف مدارها وأفالآها حرآة
إنشائياجلسيمات، بدال من تناثرها، ال أظن أن هذا آالم 

وتبقى تصل لدرجة اليقني مرسل بقدر ما هو قناعة تكاد
 .الواقع العربة بالنتائج على أرض

 حييى.د
 يا أسامة، أهال بك،

، هل نسيت"نسكب اللنب هذه"باهللا عليك دعك من حكاية  
أنه وعينا هو الذى يتخثر، فكيف نسكبه، دعنا جنعل مثل هذا

مع قطع اللنب املتفارقةالتواصل الذى حتاوله اآلن هو الذى جي
آله. حىت تتالحم هبذا التواصل االلكرتوىن املتواصل، وَمل ال؟

 !!بالتكنولوجيا

وتبقى العربة بالنتائج"مث دعىن أرآز على مجلتك األخرية 
أآرر يا أسامة تعّجىب، من املفارقة الىت ،"على أرض الواقع

بضعةحدثتك عنها ىف بداية النشرة، تعلم أنىن سألقاك بعد 
أيام، حيث أنت، ىف ذلك املؤمتر احملدود الطيب، هل تذآر آيف
دعوتك أن تبلغ الزميالت والزمالء، منذ ستة أشهر وأسبوع،
أن يتفضل من شاء منهم بإجراء ما يعن له من حوار عرب هذه
النشرة حىت ألقاهم، ومل يرسل وال واحد منهم تعقيبًا واحدًا

يصرون على دعوته ليقولحىت شككت أنىن نفس الشخص الذى 
آلمتني ىف هذا املؤمتر، أليس هو هو من يكتب هلم يوميا؟ لست

فضال عن أن الفرصة ىف!! أدرى إىل مىت يظل األمر آذلك؟
اليومية متاحة للمناقشة أآثر ألف مرة من املنظرة حول

 ! املنّصة، أو فوقها، ومع ذلك فأنا فرحان أنىن سألقاآم

 ماذا أفعل؟

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: ىن رمضانرا. أ
 انا موافق علي هذه املتالزمه املزمنه اليت سيطرت علي

عقول أمتنا العربيه؟؟ بس ياهل تري فيه حل؟ وحضرتك ما
 .بتحبش أنصاف احللول

 :حييى.د
حىت لو مل نعرفه اآلن بوضوح آاٍف، وإال. فيه حلطبعا 

 !. فلماذا نعيش؟

بوجودنا -ال يوجد مربر لالستمرار إال اليقني بأننا 
 !نساهم ىف حلٍّ ما، آٍت ال ريب فيه -اإلجياىب

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: حممد نشأت. د
 :تساؤل

ال يعود ذآرت حضرتك أن الوعي القومي قد ختثر وبالتايل- 
أليس هناك أمل يف العودة وجمتمعنا جمتمع..قادرا على أى شىء

 ؟ شاب
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 حييى.د
األمل موجود غصبا عىن وعنك، برجاء قراءة رّدى حاال على

،"جمتمعنا مازال شابا"االبن راىن رمضان، لكنىن أحتفظ على أن 
جمتمعنا شاخ من زمن، واملصيبة أن شبابه شاخ أآثر من
آهوله، وأن يساره شاخ أآثر من ميينه، وأن علماءه شاخوا
أآثر من شيوخه، ومع ذلك، فأبدًا ال أحد يتوقف عن جتديد
شبابه، وال أحد ميوت، لكن جمتمعنا ليس شابا اآلن، هو مشروع

 . شباب واعد، علينا أن حنققه

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: بيوسف عز. أ
هل هناك ارتباط بني الثقافات املتعددة داخل اتمع... 

 وبني ختثر الوعى؟

 :حييى.د
الثقافات املتعددة ليست عيبا من حيث املبدأ، بل إا قد

.حقيقية، األمر يتوقف على نوع العالقات بينها تكون مزية
هل هى مرصوصة جبوار بعضها دون رابط؟ هل هى متنافرة؟ هل

 هى متضفرة؟ هل هى جدلية؟

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: يوسف عزب. أ

دتكم داخل اتمع الغرىب، هل توجد عدةاتعتقد سيا
 ثقافات آثرية؟ أم ثقافة واحدة؟

 :حييى.د
طبعا توجد ثقافات بال حصر، وىل رأى ىف هذا، لست متأآدا
إن آان سيعجب حممد إبىن أم ال، فأنا أرى أن الرابط بني هذه
الثقافات هو عقد اجتماعى حمكم وجيد، وليس تفاعال بني

تتبع حلملة االنتخابات األمريكية، مهمامستويات الوعى، وامل
آان وراءها ما وراءها، ومهما آانت نتائجها الىت أرجح أا
ستنتهى لصاحل أقصى اليمني اجلمهورى األصوىل االستهالآى املتعصب
القاتل، أقول إن املتتبع حلملة احلزب الدميقراطى البد أن

ا يلقاهيرفع القبعة لرتشيح هذا األسود الشاب النطاط، ومل
من احرتام وإنصات أثناء حضوره اجلماهريى هبذه الصورة، هذه
نقطة حتسب هلذا اتمع وهذه الثقافة دون تردد، مع أن هذا

 .األسود ىف النهاية سوف خيسر

لكن يا يوسف أخشى ما أخشاه أن يظل هذا الربط بني هذه
الثقافات هو جمرد مزيد من إحكام هذا الرباط اخلارجى املتني
واجليد واملنّظم باملواثيق املكتوبة دون حرآية الوعى احلقيقية

 .على آل املستويات

أنا ال أتوقع انضمام هذه الثقافات ىف ثقافة واحدة مهما
أنا أتصور أنه حىت لو حدث. آان تقدمها ومهما برقت وعودها

ذلك فاألرجح أن يصبح هذا بداية استقطاب جديد مل يعد
لبشرى، يتحمله، حنن على أبواب نقلةالعامل، وال اجلنس ا

 نوعية عاملية قد تعفينا أخريا من أن نتكلم عن غرب وشرق،
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وذلك سوف يتم فقط لو أحسنا استغالل آل من الالمرآزية ىف
ىف لقاءات) ال احلوار النقاشاتى(التواصل ، واجلدلية 

 .مستويات الوعى داخلنا وخارجنا

 . وهذا أمر يطول شرحه آما تعلم

**** 

  حسن سرى. د
و عرض مقتطفات بشكل آتابة من حوارات العالج اجلمعىأرج

 اخلاصة مبعاجلة اضطرابات الشخصية، وخاصة البارنويدية

 حييى.د
العالج اجلمعى الذى منارسه هنا ىف املدرسة الىت أنتمى

، فهو جيمع آل التشخصياتبالالجتانسإليها أو أقودها يتميز 
 . ات قصر العيىنتقريبا، ورمبا يغلب فيه الذهان، خاصة جمموع

وقد فكرنا ىف عرض مقتطفات حية بالصوت والصورة، إال
أننا عدلنا عنها احرتاما حلقوق املرضى وحفاظا على أسرارهم،
مع أننا أخذنا موافقتهم وقد اآتفينا بعرض جانب من بعض

، آتاًبة، ىف هذه النشرة بعد تغيري األمساء،"ألعاب عالجية"
يف، وميكن الرجوع إىل ذلك ىف ماوذلك دون ذآر تشخيص أو تصن

 .نشر من نشرات، وىف املوقع عامة

  حسن سرى. د
دراسة ىف علم"أرجو منكم اعادة آتابكم 

دون االلتزام مبنت شعرى، خاصة خاصة وأنه" السيكوباثولوجى
قد مضى وقت طويل جدا على نشر الكتاب، وأآيد أنه خالل هذه

 . نظريات جديدة املدة تغريت لديك أفكار آثرية، وظهرت

 حييى.د
هذه فكرة جيدة، أشكرك عليها، وإن آنت ال أوافق... 

عليها عاطفيا، وقد أفكر عمليا ىف حل توفيقى، وإن آانت
املسألة حتتاج إىل إعادة تنظيم جذرى، لست متأآدا إن آان ىف

 . العمر بقية إلمتامه أم ال

 حسن سرى. د
، وأعتب عليك أنكأرجو أن أجد الرد عاجال ىف بريد اجلمعة

أمهلت بقية متابعىت موقعك ورآزت فقط على الدآتور مجال
الرتآى ومداخالته وأطباء القصر العيىن أمتىن أن يكون لنا

 .نصيب من اهتمامك، ولك آل الشكر

 حييى.د
حسن هذا أول. أنا آسف، ولكن صدقىن أو ال تصدقىن يا د

 . من جانبهم بريد يصل منك وسوف أراجع سكرتاريىت لعل اخلطأ

**** 

 ):2008-3-4..) (ن..م..ل(طبيبة 
 !)بعد آالم طيب طويل.... (
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و امسح ىل. ربنا يشفي بك مرضاه، و يساعد بك الناس.... 
 .املوقع بالتواصل معك عن طريق

 .النشر ارجو ان تكون رسالىت خارج: ملحوظة

 :حييى.د
وددت يا ابنىت أن أنشر رسالتك آاملة، بامسك آامال،....

در من الصدق والفرحة، آنت ىف أشد احلاجةفقد وصلىن منها ق
إليهما، ألنك طمأنتىن على بقاء ما وصل إليك، َبِقَى معك من

 .تدريبنا معا

 شكرًا لك، 

مل أثبت هنا إال نص دعوتك الكرمية دون امسك أو أية إشارة
ربنا جيعل"تدل عليك، ولقد أثبتها ألا ذآرتىن بدعوة أمى 

فامسحى ىل يا" ربنا ينفع بك" ودعوة أىب" الشفا على يديك
حيتاجوننا -وناسنا-ابنىت أن أدعو لك مبثل ما دعوت، فمرضانا

 . مجيعا، آما خلقنا اهللا، وخلقهم

**** 

 0820-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: عمرو أمحد حسني. د
ألن اخلوف والكربياء" سنة اوىل ضرب بدون عالم"أعرتض على 

قد مينعان الطالب من التعلم، والسؤال، وقد حدث هذا معى ىف
البداية، فقد آنت أخاف أن اسأل، آما أن ما يناسب شخص قد

 .ال يناسب آخر

 :حييى.د
أرجو أال تكون قد فهمتىن خطأ، ومع ذلك عندك حق بشكل

أن يكون الضرب رقيقا، وأن أتأآد من أنما، وسوف أحاول 
 .بطرق أخرى" ِبْلية غاوى الصنعة"

**** 

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
عالقة) وليس بواسطة(العالج النفسى هو عالج املريض من خالل "

إنسانية بناءة، بني حمرتف ماهر خبربته وعلمه ومسرية نضجه، وبني
)مسار نضجه أساسا(إنسان يعاىن، أو توقف، أو احنرف به املسار 

 .هو عالج بكل الوسائل املتاحة، من خالل هذه العالقة

 ".هو ليس عالجا بديال، ولكنه خلفية وأرضية آل عالج

ًا فأنا أوهب نفسى لكلهذا بعض ما جاء ىف اليومية، إذ
مريض يأتى إّىل ىف العيادة، أعطيه من نضجى وإدراآى ومعرفىت،
أعطيه من روحى ومن استلهامى ومن رؤيىت، وأقل ما أعطية هو

 ...معرفىت باملرض والدواء

 .أضف إّىل أو صححىن لو أنا خمطئة يا أستاذ

 :حييى.د

 ليس هكذا متاما،
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 )،"مش قوى آده("

بدأ لكن ليس هبذهوإمنا هو قريب مما قلته من حيث امل
الصورة، وعموما، فأى قدر منه هو ما يعطى للحياة مربر

أخاف من –آما تعلمني  –استمرارها يا شيخه، لكنىن 
 .املبالغة، ومن املثالية، ومن الكلمات حىت ختترب

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
 لقد وصلىن أيضا آيف أن

العالج النفسى آما منارسه، هو آل عالج يعطى من خالل هذه.."
العالقة احلميمة الىت تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، مث تتدرج

).أنظر بعد(إىل االعتمادية املتبادلة، إىل االنفصال دون انفصال 
أدوية أو(القة تعطى آل الوسائل األخرى للمريض من خالل هذه الع

 ".عملية أو تعليمات غذائية أو جلسات تنظيم االيقاع

 .وصلىن ما مل أآن أعرف عن هذا التدرج ىف العالقة

 حييى.د
 يا رب نقدر

 2008-2-6) شراف على العالج النفسىاإل(: ثناء جرجس. د
 .التعلم والفهم نور للطريق بال شك

أنا عندى حالة مشاهبة جدًا هلذه احلالة، هى مريضة طاملا
سألت نفسى عن معىن تعذيبها لنفسها، هل هو فقط رفضها

 لذاهتا؟ أم ماذا أيضا؟

هى رفض املريضةآانت اإلضافة ىل بعد قراءة هذه اليومية 
وأيضا قد فهمت اآلن أن عالقىت هبا بعد فرتة آانت هى .ألنوثتها

 .احلافز هلا للتوقف عن تعذيب نفسها

 .هذا يعطيىن شعور بقيمة ما أعمل وأقدم من أجل مرضاى

 حييى.د
هذا هو املطلوب تقريبا من نشر مثل هذه املقتطفات عن حاالت
حية من واقعنا، وانت تعرفني يا ثناء آم هو مهم هذا ىف

ب، وعندى أمل أن أحقق جبانب من هذه النشرة ما ميكن أنالتدري
هل هذا ممكن؟ ال أعرف، "..التدريب عن بعد"أمسيه اإلسهام ىف 

لكن آل شئ ممكن، مع أن خربتى تقول أنه البد أن يشرب الصىب
الصنعة من يد األسطى مباشرة، والتدريب عن بعد يفصل الصىب عن

 .رك آله ال يرتك آلهاألسطى، ولكن ماذا نفعل؟ ما ال يد

**** 

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
بس وصلىن منها حاجة، وزى مافيه حاجات ما فهمتهاش، ... 

 اللى وصلىن يكون مش عايزة أسأل عن معناها علشان ما شوفش

 :حييى.د

  بصراحة، هذا يطمنىن جدا، أنا أفرح مبثل ذلك أآثر من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1461



א  07I03I2008א –א

 .التصفيق، وأآثر من ترديد آلماتى طبعا

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات: (مى حممد عبد السميع. د
 القصائد بتفرق معايا أآثر من الكالم العادى

 حييى.د
أصارحك يا مى أنه قد وصلىن من آخرين عكس ذلك متاما،

رفض الشعر، وال أخفى عليك أنىن وافقت علىوصلىن منهم 
 !الرأيني، تصورى؟

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
       القدرة     درع   رقََّته حيمى  .. قلىب   فألفتْح

    ضعفْه   ليظهَر   احملرُوم   الطفُل باىب    وليطرْق

 الطيب   العمالق   يصري   مث

    القوْة   ضماد   حتت   الغائَر     اجلرح   وليلتئم

  '  اآله '  حق   ُحِرُموا   من آنفى  ىف    وليتأمل

       تنبض   مشاعرهم   لتعود

  ..  ُيْضَطر   أن       القادم   اجليَل وألِحم 

  . الصعب طريقى    لسلوك

حرآت فيا مشاعر آثرية، أعمقها القوة) هذه األبيات(
 .والصرب

 :حييى.د
 احلمد هللا

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
لك القوة عن حقى أن أحيا ضعفهل ميكن أن تغنيىن ت"

 "الناس؟

 !؟"لكن من يعطى جبل الرمحات الرمحة
 )مث(وجعتىن قوى 

 "شئ يتكور ىف جوىف ال ىف عقلى أو ىف قلىب"
 حسيت بيها قوى

 إذ يفرز أملك طاقة "

 " والرعشة تصبح نبضه
 أشاعت فيا األمل بعد ما آان إهتز

 :حييى.د
 شكرا يا مى

 ...هيا نكمل

 ِلَم ال؟

**** 
عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د

 2008-2-5) عليه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1462
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)وليس بواسطة(عالج املريض من خالل "مل افهم املقصود بـ 
، فهى ىفأو رمبا فهمته قليًال ولكىن ال أرى فارقًا، "عالقة

 .قة تكونت من أجل عالج املريضالنهاية عال

 حييى.د
"أو رمبا فهمته قليًال"أظن أن ما وصلك من خالل قولك 

يكفيىن، أما استدراآك بعد ذلك فلم أتوقف عنده طويال، وأنت
 ، "اخل.. فهى ىف النهاية"تقول 

 .دعنا نستثمر القليل الذى وصلك ىف البداية

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

أريد أن استوضح اسباب توقفك عن العالج الفردى.... 
أننا آنا ىف خدعه لفظيه"بشكل مفصل وأعتقد ان تعبري 

 حيتاج ملزيد من االستبيان..." اغرتابيه

 حييى.د
وما "أغوار النفس"حق، ورمبا لو رجعت إىل آتاىب عندك 

لوجدت  "مقدمة ىف العالج النفسى"حلقه من شرح، أو إىل آتاىب 
ضالتك، ولكنىن أعد أن أعود إىل ذلك بشكل مباشر ىف أول

 .حاضر. فرصة

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5 )عليه

اوافقك على الرتاجع عن اعتبار عدم االستمرار ىف العالج
اجلمعى نوع من اهلرب بسبب عمق هذا العالج وعدم القدرة على
حتمله، سواء من املرضى أو املعاجلني، اعتقد أن هذه النقطة
مسَّتْنى بشكل شخصى، وأرى أن االمر ليس قاطعا وفاعلية هذا

 .تقييم واملراجعةالعالج حتتاج ملزيد من ال

 :حييى.د
أعرف عنك أمانتك وتواضعك وغرورك، وخوفك، وأوافقك على

 .وأشكرك. آل هذا

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

لتعليق على العالج الفردى آنَت حمددًا ىفىف ا اعتقد أنك
، دون اإلشارة إىل أنواع"العالج التحليلى"الكالم اآثر عن 

"العالج السلوآى"و" العالج املعرىف"أو طرق عالجية اخرى مثل 
techniquesسواء اسُتعملوا آعالجات منفصلة أو آتكنيكات 

بخمتلفة داخل العالج الفردى جنبا إىل جنبا مع اجلان 
 .التحليلى

 حييى.د
 .شكرا، هذا صحيح، وأعتقد أنىن سأرجع إىل ذلك آثريا

**** 

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: عدىل أشرف الشيخ. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور  اإل�ســـــــــــان"  يــــوميــــــــا "   1463



א  07I03I2008א –א

..ساعات باحس وأنا باتعامل مع املرضى:... السؤال
ش باعمل ده فعال، خلينا نسميهاإىن م.. بعاجلهم يعىن

 يتهيأىل أقرب ليا من النكوص " التعرية"

 :حييى
بكلىف اية النهاية، ىف العالج النفسى، حنن نعاجل املرضى 

وليس فقط مبا نعرف وحنفظ، وهذه ليست بالضرورة "حنن"ما هو 
 . ، وإمنا هو حوار على مستويات متعددة"تعرية"

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: عدىل أشرف الشيخ . د

لو حد فتح عليا الباب وأنا.... ساعات باحس إىن بامّثل
هو مني اللى: أثناء العالج النفسى مثال باختض وأسأل نفسى 

 آان بيتكلم ده ؟ 

 ! يد املريض وال بابعده أآثر ؟مش عارف هو أنا آده باف

 :حييى
أنت تفيده ونصف، أنت تفيده غصبا عنك، بصدقك... 

واستمرارك ، لكن ال تبالغ ىف النظر ىف نفسك أثناء قيامك
بالعالج، أّجل هذا لالشراف على آل املستويات، وهى املستويات
الىت سوف أعود إليها وأعددها، وهى ليست أقل من مخس

ا ىف مؤمتر قصر العيىن األخري ألطباء نفسيني منمستويات ذآرهت
 .الشباب والشابات

**** 

 )2008-1-30) (4(الشعور بالذنب : حممد نشأت . د
أال ترى حضرتك أن العلماء هم األآثر تلقائية وشعورًا

رؤيتهم هلذا الكون، لعلمهم، وإملامهم بأنواعبالذنب ىف 
املعرفة مبا جيعلهم أآثر نضجًا وقربًا ومعرفة للحقيقة

إمنا"الغائية الىت قد اليدرآها من هو أقل منهم ىف العلم 
 ".خيشى اهللا من عباده العلماء

 حييى
يا حممد يا ابىن، لقدأصبح للعلم أآثر من تعريف، وآذلك

 .للعلماء

أن"معناه تاين هو الذى نبهنا إىل ما أظن أن اينش
هذا ليس تقليال من" العلم أصعب وأخطر من أن نرتآه للعلماء

 شأن العلماء، ولكنه توسيع ملفهوم العلم والعلماء 

مث إىن أنبهك أن استعمال آلمة العلم والعلماء ىف
القرآن الكرمي هلا معان أخرى غري استعماالهتا احلديثة ىف

، وبالتاىل أحذرك من االستسهال واخللط بنيالعصور احلديثة
املنظومتني ألن تفسري أيها باألخرى يضر االثنتني، إياك
والتفسري العلمى للقرآن أو العكس، هذا جهل بكليهما،

 . أستغفر اهللا العظيم

**** 
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 2008-1-27) 1(شعور بالذنبال:دينا يسرى عفيفى. د

وصلىن جديدا أن الشعور بالذنب نابع من االنفصال ومن مث
 اإلحساس باملسئولية عن االفعال والوجود 

 حييى

لقد آنت أحسب أن هذا هو أصعب ما ميكن أن يصل، أما
 هكذا فأنا أشكرك، واحلمد هللا

**** 

 ملك شريف دوس. د

 ما وصلىن من إضافة أوجزه فيما يلى

معامل العالج النفسى هو عالج املريض من خالل عالقة )1
 إنسانية بناءه

ضبط جرعة اإلنصات وحسن  أهم مالمح العالج النفسى هو) 2
 مىت نقول، مىت نصمت، مىت نضغط، مىت نعطى عقارا؟: التوقيت

بل قد يسهم ىف منع.. هو ال يتوقف عند زوال األعراض) 3
 .النكسة

ىف الطب النفسى وإمنا هو ىف آل العالج النفسى ليس فقط) 4
 التخصصات

 للكبري واخلبري  املريض ىف حاجة) 5

االعتمادية املتبادلة الىت متيز ثقافتنا اخلاصة الىت) 6
تصبغ العالج عندنا صبغة خاصة ختتلف عن الغرب الذى يشبه

 .العالج النفسى بأنه صداقة للبيع

ى بناء بنيالعالج النفسى ليس إال صراع أو جدل بيولوج) 7
اعجبتىن" مخ إنسان ىف حمنة"نشاط إنسان ذى خربة ونشاط 

 .هذه املقولة جدًا

 .رفض شديد أن يعرف العالج النفسى أنه فضفضة أو عالج آالم) 8

 حييى. د

بصراحة يا ملك، أنا أثبت ما أوجزِت، برغم ما يبدو... 
فيه من تكرار، إال أنىن وجدت أن تلخيصك ملا قلت يستأهل أن

 .شكرك شكرًا يا ملكأ

فقط، أرجو أال تعّممى موقف الغرب بأنه حيكم على العالج
، هم عندهم آل األصناف بال"صداقة للبيع"النفسى أنه 

استثناء تقريبًا، وهم يعرفون ما يفعلون غالبا على
 .مستوياته املتعددة

**** 
 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : حممد املهدى. أ

ما معىن القلق الناجم عن فرط الوعى، هل هو القلق
 الناجم عن أمل املواجهة؟

  
 اويـــــــالرخـــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1465
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 حييى.د
 نعم

 8200-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : حممد املهدى. أ

"بسرطان الوعى"اتفق مع حضرتك على تسمية اإلدمان، 
النار ىف اهلشيم،  فالسرطان ينتشر ىف بدن املريض آانتشار

آذلك ينتشر مرض اإلدمان ىف اإلنسان مبا هو روح، وجسد، ونفس،
فيحكم قبضته عليه متامًا ويشل ويتحكم ىف وعيه أو لنقل هذه

 . األجزاء الثالث الىت يتشكل هبا وعيه

 :حييى.د
أريد أن أنبهك يا حممد أن الوعى ال يتشكل هكذا من
أجزاء ثالثة، الوعى هو أصل آل هذا، ليس جتميعة أجزاء، أما
باقى تساؤالتك فسوف أرد عليك يا حممد ىف هذه النقطة مع ردى

 على االبنة نادية حامد

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: حممد املهدى. أ
 ! ألن جيد هذا الشعب ما جيمعه؟! إذن ماذا؟

أنا ىف عملى معاجلًا أحتك بكل أو معظم هذه: ىل سؤال آخر
الثقافات الفرعية الىت أشرت إليها سيادتكم، أجدىن ال

ا أفعل؟أستطيع فهم بعضها، وال اإلملام بأيدلوجيتها، فماذ
فكيف أمحى نفسى من تأثري هذه الثقافات الفرعية على وعيى

 . وثقافىت الشخصية ىف ظل احتكاآى الدائم هبا

 :حييى.د
وملاذا حتِمى نفسك من تأثريها؟ أنت تلتحم معها مرغما،
وعليك أن تكون جمتهدا ىف فهمها، صادقا ىف حتملها، لتخرج

لنا، من ختليق ثقافةمنها، مع من تعاجله مبا يصلح لكما، مث 
 أو ثقافات جديدة، وِلَم ال 

- 2-27تشكيالت شعرية على أنواع العالج (: حممد املهدى. أ
2008( 
 " لو أبطل وصف ىف اإلحساس حاحس"

وصف األحاسيس تؤدى وصلىن آيف أن الكالم واإلسهاب ىف!! ياه
إىل عقلنتها وضعف اإلحساس خوفًا من املواجهة واألمل، وبالتاىل

 .عدم التغيري

 :حييى.د
 من يدرك ذلك،) ومن الناس(شكرا، هذا صحيح، وقليل منا 

 )2008-3-3خلفية وتساؤالت : دمانظاهرة اإل(: حممد املهدى. أ

آيف يكون اإلدماْن ثورة جمهضة، أريد توضيح هذه النقطة،
آذلك فقد أشرت حضرت ىف سياق سابق إىل أن املدمن يقف ىف
منطقة وسط بني املبدع والشخص العادى بل إنه اآثر إبداعا
وحتررًا من الشخص العادى، هل تعىن حضرتك أن هذه الثورة هى

 .فرط العاديةسر ثورة لك
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 حييى.د
 دعىن أبدأ من اآلخر، 

هذه املنطقة املشرتآة تصلىن فعًال باعتبارها بداية حتريٍك
)مثل احلمل(مشروع ثورة، ) واملرض الشديد(ما، اإلدمان 

واحلمل إذا مل يتم، وحدث اإلجهاض، فاجلنني ُيلَفُظ وهو مل يتخلق
لكن هذا البعد، فهو ينزل ناقصا أوميتا قبل أن يوجد، 

االتفاق هو ىف بدايات التحريك وآسر العادية ه محل،ينفى أن
آما وصلك، أما املسار بعد ذلك فيكاد يكون عكسيا، املرضى

 .واالدمان ىف ناحية، واإلبداع ىف الناحية العكسية

 2008-2-29د اجلمعة حوار بري: حممد املهدى. أ
حنن حنصل على ما نريد مبجرد أن نبدأ"أريد توضيح قولك 

 ،"وليس حني نصل إليه

أعمل"وهل هذه اجلملة معناها أو ىف جزء من تفسريها أن  
 "اللى عليا دلوقىت وأسيب الباقى على ربنا

 حييى. د
 .تقريبا

أشكرك يا حممد على هذا التساؤل، أنت تتيح ىل فرصة
 :آالتاىل التوضيح

إن احلقيقة ال أحد يعرفها، والسعى إليها هو عندى 
 مبثابة معرفتها، 

آذلك اهللا سبحانه الذى ليس آمثله شئ، مبجرد أن تبدأ
 الكدح جادا جماهدا إليه، ميأل وعيك،

وقد وصلىن مثل ذلك وأنا أمارس ترحاالتى، فأنا أبدأ الرحلة
 يائى ىف السيارة بقرار أنىن وصلت إىل غايتها منذ أن أضع أش

 أول الطريق هو غايىت ىف ذاته، وهو مثله مثل آخر الطريق،

، ليس فقط ألا أصل"الوصول"مث إىن أآره آلمة 
، آما تعرف معناها، ولكن ألنه ال أحد يصل إال"الوصولية"

 ليبدأ، إذا آان يريد أن حييا آما ينبغى، 

تعميق وهذا ال يعىن أنىن أرفض السكون أو الراحة، بل إن
 . السكون لالستيعاب هو حرآة من نوع آخر

 هل أوضحُت األمر لك أم زدتك غموضا؟

**** 

 )2008- 3- 3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: هاىن عبد املنعم. د
رآة اإلعالم ىف العالقةاعرتض على الربط بني األحباث وح

بينهما وبني انتشار الظاهرة فالعالقة واردة مع اإلعالم أما
األحباث فهى موجودة دائما وتظهر مع النشاط اإلعالمى آمادة

 . للتناول
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 حييى. د
 جيوز 

 )2008- 3- 3خلفية وتساؤالت : انظاهرة اإلدم(: هاىن عبد املنعم. د
وصلىن من سيادتكم أن املدمنني واانني مرايا لشخصياتنا

 وهى عارية

 :حييى. د
 شكرُا ، هذا ما قصدت إليه 

 8200-2-29حوار بريد اجلمعة : هاىن عبد املنعم. د
ملاذا 2008- 2-7) 31احللم(حممد نشأت . ردًا على تساؤل د

أستأذنك سيدى بالرد. املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ
بشكل عام فلست متخصص ىف آتابات الُنوَبلى جنيب حمفوظ، ولكن

جانب مظلم -املرأة عالمة استفهام –بشكل عام بالنسبة لرجل 
تضيئة فتظهر زاوية فتنطفئبداخله يبحث له دائما عن مشعة 

باإلضافة إىل... ويشعل مشعة أخرى لتظهر زاوية أخرى وهكذا
 .هذا واهللا أعلم. أهنا وقود حمرك الفكر الذآورى وحمور إهلامه

 :حييى. د
 اهللا أعلم، فعًال

 مث دعىن ال أوافقك، ال بصفة عامة، وال بالنسبة لنجيب حمفوظ

، ال تؤاخذىن، بدونآما أن جنيب حمفوظ ال يوصف بالنوبلى
 . حتيز، لقد شرَّف اجلائزة أآثر مما ُشرف هبا، وىف آلٍّ خري ومعىن

**** 

م.م.عالج املواجهة املواآبة املسئولية م: أسامة فيكتور. د
)3 (26-2-2008  

 " تعرية مناسبة"

 مناسبة ملاذا؟ 

للسن وّال الوقت وّال املرحلة وّال تعرية مناسبة للمتلقى
هل مثة إدراك(الذى يغامر خبوض جتربة اإلدراك اإلبداعى 

آيف حيافظ عليها وما(، واحلفاظ على الدهشة )إبداعى
 ؟ )فائدهتا

 :حييى. د
املناسبة هو أمر من أصعب" جماالت وحدود التعريةحتديد 

ىت أعجز عن توصيلها بشكل جيد يا أسامة، مع أنىناملفاهيم ال
أمارس ذلك ليل ار مع مرضاى، خصوصا ىف العالج اجلمعى،
التعرية ينبغى أن تتناسب بدقة مع آل ما ذآرت، نعم مع آل

 .ما ذآرت

-أساسا –، فهو أن تستقبل حواسك اإلدراك اإلبداعىأما 
هما ضؤلت نسبةبشكل جممل، نفس املؤثر بصورة خمتلفة نوعيا، م

ترى خضرة نفس الشجرة أمام بيتك ىف صباح: هذا االختالف، مثال
 اليوم التاىل، أا ُخضرة خمتلفة مع أا مازالت خضراء 
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وهذا ما ،"الدهشة متجددة"رمبا هذا هو هو ما جيعل
 " احلفاظ على الدهشة"أعنية من قوىل 

أما عن فائدة آل ذلك، فهى على قدر تصورى أن نصبح
 احلياة، فتستحقنا أحياء، وأن نستحق

م.م.عالج املواجهة املواآبة املسئولية م: أسامة فيكتور. د
)3 (26-2-2008 

الكالم صعب وعميق ومؤمل ومتحدى، ال أدرى آيف حتتمل آل
 اهللا  هذه الرؤية وتستطيع أن تواصل، أعانك

مش الكالم بتاع اليومية دى بس، ال اللى قبله واللى
 .جاى

 :حييى. د
واهللا يا أسامة ساعات أشعر أن ما تستصعبه هكذا، هو
الطريق األسهل، وسوف ترى، لو أآملت مشوارك، سوف ترى أن

 !األصعب أسهل فعال

**** 

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : نادية حامد حممد. أ
آانت أقرب) املخدرات(مل تعجبىن طريقة احلديث عن إباده العدو 

 إىل الشعار واخلطابة وحضرتك فعًال ترفض هذه النوعية من الكالم

 :حييى.د
 عندك حق، وهأنذا أتراجع

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : نادية حامد حممد. أ
وآيف أن هذه" سرطان الوعى"أعجبىن تسمية اإلدمان 
 الظاهرة تغري الوعى وتشوهه

 :حييى.د
أود أن تعرتضى على ذلك أيضا، سرطان ماذا؟، أنا  آنت

 غري مرتاح هلذه التسمية آذلك

**** 

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : أمين عبد العزيز. أ
مل أفهم آيف أن جمتمعات غري جمتمعنا هلا قيم خمتلفة هى
تعاىن من نفس الظاهرة على الرغم من السرد لبعض قيمهم

 .ا وحماولة الربط بينهما وبني هذه الظاهرةاملقابلة لقيامن

 :حييى.د
يا أمين يا ابىن، أنت تعلم أن اإلدمان حاليا هو ىف
أمريكا أو فرنسا مثلما هو ىف بنجاالدش أو السعودية، هناك
فرط حرية، وهنا انعدام وندرة حرية، واملصيبة واحدة، الذى
يربط بني آل ذلك هو عملية افتعال التعامل مع الوعى
مبؤثرات آيميائية نتيجة جلمود الوعى ىف ناحية، وتناثره أو
فورانه ىف ناحية أخرى، وهو ما يقابل ما شبهناه باملعلقة

 .الكيماوية ىف ناحية والطاسة الكيماوية ىف الناحية األخرى
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 )2008-3-1ختثر الوعى ) (ةتعتع(:أمين عبد العزيز. أ
وصلىن من هذه اليومية بعد أن قرأهتا مشاعر إحباط بعد
السرد الذى قمتم به للوضع القائم وأختالف وتنوع

 . الثقافات، وزاد احباطى االسئلة الىت ليس هلا إجابة

 :حييى.د
أعتقد أن علينا أن جنيب عليها حنن مبا نفعل ونصر

 ونتحدى، وليس بألفاظ جاهزة

**** 

  )2008-2-6اإلشراف على العالج النفسى (: عمرو أمحد حسني. د
إن هذه املهنة قد تضطرىن إىل تغيري ما جئت به من منظومات
ثابته ومعتقدات راسخة فاألوقع واألصح أن أقبل واستطيع

مع منظومات ومعتقدات أخرى وجيب أن احافظ على التعامل
 .هويىت حىت ال أآون مزيفا

 :حييى.د
عمرو، وإن آنت. هكذا ميكنك أن تتأآد من اختيارك يا د

هى مسألة" احلفاظ على اهلوية"أريد أن أذآرك أن مسألة 
)اهلوية(فيها نظر من وجهة نظر النمو الدائم حيث الشخصية 

 always in "ا تتكون وتتجدد باستمرارأ"هى دائما ىف حالة 
the making  الحظ هذه الـing الىت اضطرتىن أن ُأدخل ألف الم
، فأمسيتها أا ىف حالة"يتكون"على .." الـ"التعريف 

 هل استطعَت أن تنطقها؟" اَليَتكّون"

التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى شديدة األمهية هو
صادقا ىف هذا التعامل، فكيف حتمىأمر شديد األمهية، فإن آنَت 

نفسك من التغّير إال إن آان تعامال من الظاهر، وهذا وارد
وأيضا، وهو مفيد لبعض املرضى، وهو أآثر أمانا ملعظم

وهلذا..... األطباء، على شرط أال يستسلموا لشرآات األدوية
 حديث آخر اخل

**** 

 )2008-3-3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: رامى عادل. أ
  يشق  جدا غضب وآره ممكن  يف ضموره وسفره املضين: املدمن

 .الصخر

 . وأوقات فاقد الشيء يعطيه 

 :حييى.د
 حلوه هذه 

 " فاقد الشئ يعطيه"

 . ا املثليا رامى، نبهتىن، أال أآثر من استعمال هذ

صحيح، فاقد الشئ قد يعطيه، فقد يكون أدرى بقيمة هذا
 الشئ الذى مل يستطع أن حيصل عليه، لكنه عرف الطريق إليه 

 وِلَم ال 
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 . أما إىل أى مدى ينطبق ذلك على املدمن، فهذا أمر آخر

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: رامى عادل. أ
ليه هو احنا آنا هنحارب؟ خري ان! ىف احلرب قبل ان جتهض

 شاء اهللا

 :حييى.د
سوف أحكى لك يا رامى عن رأى قدمي ىل مل أستطع أن أوصله

 ):وهم ال يصدقوىن: (ألصحابه، وأنا منهم، هذا الرأى يقول

نهى إما حرب حىت ينقص الشعب املصرى إىل ثالثني مليو"
وآذلك الشعوب العربية جمتمعة تنقص إىل) وأنا أول الناقصني(

ستني مليونا أو أقل، وإما حل اجليوش مجيعا، وآفى مصاريف
وخطب، وختزين خردة ىف خمازن السالح، مث يتواصل تدريب آل ناس
الشعوب، آل الناس، آل الوقت، على حرب أخرى من نوع آخر

 .األخري سالمالعدة قرون، حىت لو مسى هذا البديل 

 "خنرس خالص"وإما 

 ما رأيك؟

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: رامى عادل. أ
هذا الشتات بالذات قد يكون مغذيا فطاملا يعتمد هذا

فنصبح حنن .النسيج ويتآزر ىف وحداته االنسانية اخلالصه
 .الشخصية املصرية

 :حييى.د
 ؟!!نسيج ماذا يا عم رامى -

ومع ذلك، وألنىن ال أآف عن حتديث األمل مهما آان، هيا
 بنا، يدى على يدك

على فكرة، أشكرك على قصر التعليقات هذه األيام مما(
 )يعفيىن من اقتطاف ما ال يزيد عن عشرة باملائة من تعقيباتك

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1471



 08I03<I2008א – אא
 

I03<I2008>08א

אא−190 "א "!!"؟":

من أطيب العادات الىت مازالت جترى ىف مصر، من وراء
األسرية) النقدية" (وآذلك اجلمعية"احلكومة، عادة النقوط، 

أو الوظيفية الىت يقبضها احملتاج أوال، مث الذى يليه احتياجا
ا، جيرى هذا بطيبة وتعاون ال مثيل هلما، هذا القرضوهكذ

متتد مدة السماح للدين فيه إىل سنوات" النقوط"احلسن املسمى 
طويلة، وليس من شروطه أن تسد الدين أآثر أو أقل مما

ِمْن آلٍّ حسب شهامته،: أخذت، قاعدة هذا الطقس األساسية هى
أو الطهور،تأتى مناسبة الزواج  ،"!!إىل آلٍّ حسب حاجته

فيدفع األقارب والصديقات واملعارف ما تيسر، وينتظرون
مماثلة عندهم فيتلقون شهورًا أو سنني عددا حىت حتل مناسبة

هذه احللول الذاتية مازال بعضها قائم وفاعل. أآثر أو أقل
 .وطيب

تقليد آخر أآثر تواترا، وأحكم انضباطا وهو الذى
ىن الشعىب ال الرمسى، أقصدباملع ،"نعمل مجعية"يعنيه تعبري 

اجلمعيات الىت تعملها ربات املنازل، واجلارات، واملوظفني
واملوظفات وهى ليست هلا عالقة بوزارة الضمان، وال منح

، هذا التقليد هو من NGOS!" اإلن، جى، أوه"اخلواجات، وال 
 .أْنَبل جتليات احللول الذاتية

ىت تبقى حياةخيل إىل يوما أن احللول الذاتية هى ال 
الشعب املصرى حىت اآلن، مخسة ماليني ىف اخلارج، آل واحد منهم له
أسرة من مخسة أفراد، مخسة ىف مخسة خبمسة وعشرين، يروجون حوهلم
حرآة اقتصادية لنفس العدد، أصبحوا مخسني مليون، والباقى
يدبر حاله بالسرقة، أو بالرشوة أو بالوصول أو بالعمل أو

باالستثمار املشروع وغري املشروع، إيش أدخلبالشحاذة، أو 
 )؟!(احلكومة ىف أى من هذا

يقوم الشباب ىف بعض الشوارع عندما تتكدس العربات 
 وتشل حرآة املرور بتنظيم املرور أيضا باحللول الذاتية،

يا ترى هل هناك حلول ذاتية مماثلة ىف: خطر ىف عقل بباىل
القذاىف: نذ أيامالسياسة أيضا؟ جاءىن اجلواب جاهزا م

إن: "عملها، أو أعلنها ونشرهتا صحيفة األهرام، وهو يصرح
 العامل يتحول اآلن إىل التجربة الليبية وأن بالده من اآلن 
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سوف تكون بال حكومة، وأن القطاع اإلدارى أخطبوط يلتهم
3/3/2008، ال تضحك وارجع إىل األهرام "إخل..أموال الشعب

 .، ال تضحك فما حنن فيه أدعى للضحك5صفحة 

حني تضيق احلال بأحد أفراد األسرة الكبرية أو أحد اجلريان،
أو الزمالء املوظفني، ويعرض أزمته بالصدفة، أو يفكر بصوت

، يرد عليه أحد الزمالء"طب نعمل إيه"مسموع وهو يتمتم 
وإما يعملوهنا بصحيح، أو، "نعمل مجيعة" ليخفف عنه ضاحكا

 .على األقل يضحكون للقفشة

نعمل هبا مجعية تقوم بإدارة أحوال هل توجد طريقة
باهللا(البلد؟ حنل هبا غياب السياسة؟ أعىن غياب السياسات 

مجع سياسة،" سياسات: "عليكم ما هو الفرق؟ أنا أقول لكم
 )هل هذا صعب؟

مخسة آالف دينار -أطال اهللا عمره  –سيوزع القذاىف : املهم
و يقول إنلكل أسرة بواقع ألف دينار لكل شخص، عالربآة، وه

 )أليس آذلك؟! (العامل سيحذو حذوه، وحنن جزء من العامل

الحظت ىف تشكيل األحزاب اجلديدة، بعدما استبعدت أى سوء
ظن، أننا بدأنا ىف ممارسة شكل آخر موازيا هلذه احملاوالت،
أعتقد أن بعض الشرفاء عندنا حني يرون احلال املائل، مث

 يستطيعون عْدله أويرونه وهو مييل أآثر فأآثر، وهم ال
إيقاف ميله، وىف نفس الوقت ال يستطيعون اإلنسحاب من
مسئولية تواجدهم على هذه األرض، هؤالء النفر الطيبون حني

فيقول أحدهم خملصا" طيب نعمل إيه"جيتمعون ويتساءلون 
طيب، ولكن َمْن) آما ذآرنا" نعمل مجعية"مقابل " (نعمل حزب"

، فيسأل أحد السذج ومن"زب الوطىناحل: "يقبض األول؟ قال لك
بعد أو قبل تكوين –يقبض بعده؟ ويكتشف حسنوا النية 

أن احلزب الوطىن هو الذى يقبض -احلزب، باللجنة أو بالقضاء
،"اجلمعية"األول والثاىن حىت األخري، مع أنه مل يشرتك ابتداًء ىف 

 .ألنه ليس حزبا من أصله

يقبض ميّشى حاله من املفروض ىف نظام اجلمعية أن الذى
هذا ما"قبضيته، مث حيل حمله التاىل ىف الشهر التاىل، وهكذا 

لكن ىف سياستنا الراسخة ممنوع" تداول القبضية"ميكن تسميته 
هذه، حىت احلزب الوطىن تبادل السلطةعلى األحزاب حكاية 

؟، فأنبهك أنك مل تأخذ بالك أنه ال"آيف"ممنوع، ستقول ىل 
احلزب الوطىن باملعىن السياسى، وبالتاىل ليس لهيوجد شئ امسه 

 فرصة أن يشكل احلكومة، احلكومة هى الىت تشكله؟

 ؟"نعمل إيه"طيب : قال لك

  نعمل مجعية: "قال لك
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 ، ومالمح املخرجومواقفمراجعات

 مقدمة

 الظاهرة   هلذه رؤيىت    أستوح   مل أنىن  من جديد   أؤآد   أن   أود 
بضعة   طوال    انطباعاتى   خالل   من   إال ،  هبا   أقدمها الىت    بالصورة

، وقد ترتب على ذلك أنىن أعدت اإلآلينيكية   املمارسة   من   عقود
ظر بشكل شامل ىف معظم املواقف الىت تتناول الظاهرة منالن

 :الزوايا املختلفة وفيما يلى بعض ذلك

 الطىب   املوقف: أوال  

 وآأهنا من وجهة نظر أغلب األطباء،   اإلدمان   ظاهرة   تبدو
 عالج إىل    حتتاج فهى  وبالتاىل  األول،    املقام ىف    طبية   ظاهرة 
، مغلقا   آان   لو   حبذا   يا  ، عادة مستشفى  ىف  ،  طبيب   بواسطة 
  . اخل ..  شافية   أو ،  بديلة   عقاقري   وبواسطة 

 وقفة إىل    حيتاج   ذلك   آل   أن  -  باملمارسة   تبني   فقد  - ولألسف   
  :  ذلك   بعض   ومن ،  اجتاه   من   أآثر ىف    مراجعة 

–آما ذآرنا  –اإلدمان  على    يقبل   ارمب   املدمن   إن  -1 
 للمرض   توقيا   )2008-3-2يومية اإلدمان، ومنظومة القيم (
 اإلدمان   إن    : مبعىن   املنذر   أو ،  املهدد   أو ،  القادم النفسى  
 إعالنا   يكون   أن   قبل   للمرض ىف البداية،   إجهاضاًُ ون قد يك 
 يبدأ آبديل   املنطلق   هذا   من   اإلدمان   فكأن  ، ىف ذاته   ملرض 
قبل أن النفسى القادم أو البادئ أو املهدد،    للمرض 

 أن   ينبغى    مستقال ىف ذاته، بذاته، وعلى ذلك   مرضا   يصبح
 منفصلة؟   طبية   مشكلة   باعتباره   للمبادرة   احلماس   يقل 
 نوع   من   هو ،  اإلدمان  ، وخلف ،  مع   الغالب   االضطراب   إن  -2 
 النوع،   وهذا ، ) الذهان   أو   العصاب   دون (  الشخصية   اضطراب 
) أحيانا   وقانونية (  اجتماعية   مشكلة   يعترب ،  عمقه ىف  
 غلبة   مايربر  -  إذن  -  يوجد   وال .  طبية   مشكلة   أآثرمنه 
 .املعاجلة   سبل   من   غريه على    التطبيب 
مسى   مما   التطبيب   بديل   هو   ما   شكل   يأخذ   قد   اإلدمان   إن  -3 

يومية ما(إىل ذلك سابقا   أشرنا   وقد ، "الذاتى   التداوى "
رمبا وصل األمر  ،)2008-3-5ظاهرة اإلدمان؟ " تقوله"الذى 
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 بالنسبة   رصدها   ميكن   انتقائية   عملية   إىل اآتشاف
 الكامنة   النفسية   أمراضهم   اختالف على    املدمنني   الختيارات 
االنتقائى هبذه الذاتى    التداوى   سبيل على    الظاهرة   أو 

 اهلريوين   مثل (املادة دون تلك، لذلك املرض دون غريه، 
على   االحتمال   هذا   قبول ىف    بالغنا   إذا ، ) مثال   لإلآتئاب 
 نقبل فكرة أن   أن  -  منطقا  -  بنا   جيدر   قد   فإنه   عالته 
، بديال   مرضا   يصبح قبل أن   بديال   طبا أحيانا يكون   اإلدمان 

لكنه طب له أعراض جانبية تصل أحيانا إىل أن تكون ألعن
 .من املرض املراد شفاؤه

يسمى   ما   حنو   املعاصر النفسى    الطب   اندفاعات   إن  -4
الكيميائى   النموذج :  احلقيقة ىف    وهو (الطىب    بالنموذج 

ىف   يساهم   قد   -نا سابقاآما أحمل -موقف    هو )  الكمى امليكىن 
 هذا   ألن   ذلك .  منها   التقليل ىف    ال ،  اإلدمان   ظاهرة   نشر 
-  مباشر   وغري   مباشر   بشكل -  يؤآد   املزعموم الطىب    النموذج 
 وإن ،  خاص   بوجه  ) الطىب (الكيميائى    اإلدمان   ضرورة على  
 حتت   ذلك   يفعل ،   املضاعفات   اوتتوتف ،  املسميات   اختلفت 
العالج مدى حىت    أو املدى،    الطويلة   العالجات   عناوين 
  . شابه   وما ،  احلياة 

إن استغالل ضعف الثقافة الطبية عموما بإيهام الناس -5
واملدمنني حبلول طبية سحرية تقوم بغسيل الدم حتت ختدير

عالج اإلدمان باجلراحة حيث أحيانا تسمى(عام لبضع ساعات 
، مث ُيبلغ)حتت ختدير عام.. حتت اجللد" آبسولة ما"تزرع 
آما" نظيفا"املدمَن بعد أيام أنه رجع !!) اجلراح(املعاجل 

ولدته أمه، آل هذا ميارس حتت اسم الطب، ومع أنه له
، فإن جمتمعنا"إزالة التسمم السريع"أصول حتت ما يسمى 

غاية"سريع، يعترب أن هذا هو الذى ينبهر ألى حل 
، وحنن ندرج هذا حتت بند املوقفواية املطاف، "املراد

، وهو أمر حيتاج وقفة"أطباء"الطىب ألن الذى يقوم به 
 .حامسة وتثقيف ممتد، وضمائر حية

 إذن ماذا؟

  :  ذلك   ومن الطىب،    املوقف   هلذا جذرى    تعديل إىل    حنتاج حنن 

 للممارسة   بالنسبة   اإلدمان   مشكلة   وضع   حتديد ينبغى   -1
 مضاعفات   بعض   يتناول الدوائى    الطب   أن   باعتبار ،  الطبية 
  . الراسخ   جوهرها   دون   العاجلة   اإلدمان 

 هذه   مواجهة ىف    شامال   نقديا   موقفا   نقف   أن ينبغى   -2
، العصرية   احلياة   بأن   ولتق الىت    العلمية   شبه   الشائعات 
   !!!!! عصرية   آيميائية   مهدئات إىل    حتتاج   ما   أول   حتتاج 

 خيلط   وهو ىف أحد االجتماعات   الزمالء   بعض لنا   قال حىت  (  -3
 الكيلو   جيد   ال   ملن   ميكن   اللحوم   غالء   بعد   أنه   باهلزل،   اجلد 
 أو ،  مثال   قروش   بعشرة "  أتيفان "  بقرص   دلهيستب   أن   بكذا 
 مثل   الشرب   ماء   مع   املهدئات   تضع   أن   احلكومة على    أن 
  ). اخل ....   الكلور 
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 املقاييس   عينيه   نصب   يضع   أن  - ميثله   مبا -  الطبيب على   -4
يقتصر ، وال العالجية   مهمته   نتائج   هبا   يقيس الىت    اإلجيابية 

 !!.على مواصلة حتليل البول والتجسس على الدم

يكتفى   فال  ، طويلة   ملدد   االنقطاع   وبعد التعاطى    قبل
 فرتة   حول   مث التعاطى    أثناء وتقديراته    بقياساته 
 .  االنقطاع 

 والرتغيب   الرتهيب   مهرجانات إىل    يستدرج   أال   الطبيب على  -5 
 من   به   تقوم   وأن حيذر االطمئنان ملا ،  والدينية  ميةاإلعال 
  . ئش   خييفه   يعد   فلم   اإلدمان   مستنقع ىف    وقع   ملن   فاشل   ختويف 

إىل   استطاع   ما   اإلعالم   يقود   أن   الطبيب على    أنه أى 
 من   وقفامل   تناول   ضرورة على    يؤآد   وهو   السليمة   الوجهة 
 تقوم   ما   مث  ، عامة   الظاهرة   تعنيه   ما   عن   بالبحث   جذوره 
  . ، وآيف نستفيد من آل ذلك حدة على    فرد   لكل   به 

بالنسبة إلزالة التسمم السريع، ينبغى أن يوضح األمر -6
ملن اختاره أن املسألة ليست غسيل دم، وال عالج جراحى،

ينبغى أال تكون إال اخلطوة األوىل ىف –رها ملن اختا –وأهنا 
 .برنامج ممتد

 اإلآلينيكية   مشاهداته   يكتم   أال   الطبيب فعلى  ،  وأخريا  -7 
 خيتزهلا   قد   منهج  ، حمدد علمى    مبنهج   آميا   تقييمها   منتظرا 
 احثنيالب إىل    يقدمها   أن   األول   واجبه   إن   بل ،  يشوهها   أو 
 الرتبويني إىل    يقدمها   آما ،  عاملة   فروض   صورة ىف   -  املنهجيني 
 حق   له   ليس ،  املعمعة   جوف   من   شهادة   صورة ىف    والسياسيني 
  . الفجة   صورهتا ىف    ولو ،  آتماهنا 

  " علمى   البحث " املوقف : ثانيا

-   النفسية   الظواهر   من   الكثري   مثل  -  اإلدمان   ظاهرة    تكاد
 من   هذا   ولعل ،  التقليدية   بالطرق   للبحث   قابلة   أن تكون غري 
 اإلسهام   عن   عاجزة   األحباث   نتائج   جعلت الىت    األسباب   أهم 
 أهنا   احتمال إىل    أحملت أنىن    لدرجة ،  الظاهرة   مواجهة ىف  احلقيقى  

 جوانب على  األحباث     رآزت   إذا   بالظاهرة   املهتمني   دعقد خت
 تسربغور ال  ،  ظاهرة   مبقاييس   القياس   أو أجريت من خالل ،  ثانوية 
  .. أو معانيها أو مراميها    بلغتها  هتتم   وال ،  الظاهرة آلها 

 سائدال العلمى التقليدى   املنهج   فيه   يوقعنا   ما   ومن أهم
  : ىيل   ما 

لفظى   تقييم ىف احلصول على املعلومات على   نعتمد   إننا  -1 
    األحوال   أغلب ىف  

 هبا نرضى    وأحيانا ما ،  العاجلة   بالنتائج   هنتم   إننا  -2 

 لدرجة   أو ،  دون (  الكمية   واآلثار   بالتغريات   هنتم   إننا  -3
  ) الكيفية   النتائج ،  من   أقل 

 دون )  ما     أعراض   أو (  ما   ظاهرة   اختفاء على    نرآز   إننا  -4 
 مع   االختفاء   هذا   مواآبة   عن  - اللحظة   نفس ىف   - نبحث   أن 
  . وأخطر أخفى    تكون   قد   ومسات   أعراض   حتريك 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1476



 I03I2008>09א – אא

 أسباب   عن   وحنن نبحث   فيه   مبالغا   ترآيزا   نرآز   إننا  -5
 بدا   مهما   هينا   ليس   أمر   وهو )  احلتمية   السببية (،  الظاهرة 
 التعقيد   مع   ألنه ،  وآخر   متغري   بني   ومؤآدا   ظاهرا   الرتابط 
 الشخصية   جمال ىف    يستحيل   يكاد   البشرية   للظاهرة التكثيفى  
 االحنراف   هذا إىل    أدت  الىت   أواألسباب   السبب   حتديد   واضطراهبا 
 أغلب ىف   - يقني   دون -  إليه   اإلشارة   ميكن   ما   وآل ،  السلوك   أوذاك 
 لدرجة   متغريين   ترابط   و   أ   تتابع   أو   تزامن   هو  - األحيان 
  . أوألخرى 

 تناوق ىف  ،  هذا   بلدنا ىف  العلمى،    البحث   نشاط   يقوم وحىت    
 ومعاجلة   مسارنا   توجيه ىف    اإلسهام ىف    منه   نتوقع   مبا ،  هذا 
نراعى   وأن   بد   ال ،  خاصة   اإلدمان   لظاهرة   بالنسبة   صعوباتنا 
 وبني   جمتمعاتنا ىف    الظاهرة   هذه   ظهور   بني اجلوهرى    االختالف 
 . خمتلفة أخرى    جمتمعات ىف    ظهورها 

 إليها   االلتفات   الواجب   التنبيهات   بعض إىل    هنا   وأشري
  : الصدد   هذا ىف    بآخر   أو   بشكل 

 املنهج   نسخ على  البحثى    النشاط   يقتصر   أن ينبغى    ال ) 1 
  . ممكن أو مستورد   أو   حمكم   أنه   رد ،  واملتاح   الشائع 

 بني   ما   ترابطا   تعلن   قراءة   النتائج   ُتقرأ   نأ ينبغى    ال   )2 
العلمى   البحث   ليكون   بد  إذ ال ،   ونتيجة حمدودة واحد،   متغري 
 هذه   من  " مفيدة   مجلة "  صياغة   حنسن   أن ،  ونافعا   موضوعيا 
 خالل   من   إال   تتكون   أن   ميكن   ال   املفيدة   اجلملة   وهذه ،  األجبدية 
 مهتم   مبدع   أمني موضوعى  بشرى  وعى  

 خاصة   الظاهرة   هذه   مثل وىف  ،  عامة العلمى    إن البحث ) 3 
 ال   وهذا  ، األول   املقام ىف    سياسيني   أخالقيني   باحثني إىل    حيتاج 
ى مثاّىلتصر بشكل نظر الىت    املنهجية   شبه   اإلشاعة   مع   يتفق 
 موضوع   عن   وحتيزاته   ذاته   وانفصال ،  الباحث   حياد على ضرورة  
 يرصد   موقف   صاحب   يكون   أن   هو   الباحث   من   فاملطلوب ،  البحث 
 هو   ومادام ،  هلا   يتنكر   أو   ينكرها   ال ،  منها   وخيفف   حتيزاته   به 
ىف   موقفه   ليكون   إعداده   من   بد  فال خفى،    أو   معلن   موقف   صاحب 
  . املوضوعية على    والتأآيد   اإلنسان   بناء   اجتاه 

 األمشل باملعىن  (سياسى  وعى  على    باحثني   تنشئة   من   إذن   البد ) 4 
 يواجهون   إذ   شخصيا   مؤرقني   جيعلهم أخالقى    وبالتزام ، ) للكلمة 
 باإلبداع   يسمح إمياىن    وبانتماء ، -   حضاريا   تقشفا  -   رةالظاه 
  . دائبة   حبرآية   التوافق   ومستويات   أولويات   وحيدد 

 مناهج   تتخلق   ميكن أن   الباحثني   هؤالء   مثل   خالل   من ) 5 
 الذاتية   االنطباعات   تستبعد   ال العلمى،    للبحث   جديدة 

ىف   املناسب   موضعها ىف    تضعها   ولكنها )  اإلآلينيكية   اأمهه (
 خالل   من   املصداقية   تقييم   ويتم ،  األآرب املعرىف    اجلهاد   سياق 
وداخل   البحث   جمال ىف    فقط   ليس   واألداة   الباحث   مصداقية 

  .اإلنساىن   وجودهم   أنواع   خمتلف ىف    وإمنا ،  حدوده

 الفروض النابعة من   باستلهام   لنا   يسمح   سوف   ذلك   آل ) 6 
 االجتماعية   الظواهر   ومن ،  اإلآلينيكية   املمارسة 
 عمق  من   تتشكل   فروضًا ،  اءسو   حد على    والدينية   والسياسية 
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على العلمى    البحث   يقتصر   فال ،  اخلصوصية   شديدة   ظروفنا
 له ،  آخر   جمتمع   من   وأردة   فروض   حتقيق   إعادة   حماولة   جمرد 
  . خمتلفة تطور   مرحلة ىف  أخرى،    ظروف 

 بفائدهتا   لألحباث   اردة   النتائج   تقييم ينبغى    آما ) 7 
 التتبع   مع ،  التنفيذ   موضع   توصياهتا   وضعت مىت    احلقيقية 
 . مارسةامل   واقع   من   والتعديل 

 أصال؟ العلمى    البحث جدوى    فما   وإال

 السياسى   املوقف : ثالثا

 املتعلق   الشائع باملعىن    هنا   السياسة   آلمة   تستعمل   ال
 تستعمل   وإمنا ،  بذاهتا   سلطة   إدارة   بنوع   أو   معني   حكم   بنظام 
إنساىن   وجود   آل   أن ى عل   يؤآد الذى    واألدق   األعمق باملعىن  
 من   تنفيذها   يتم   واجبات   وعليه   حقوق   له   عام   نظام ىف    يندرج 
 املقام ىف  سياسى    وجود   هو ،  وحوارهم   الناس   جماميع   حرآة   خالل 
  . الشائعة   تسميته   آانت   مهما   األول 

هى   اإلدمان   مشكلة   فإن ،  ةاملسئولي   وبكل ،  املنطلق   هذا   من
 إال حقيقى    حل   املشكلة   هلذه   يكون   ولن ،  أساسا   سياسية   مشكلة 
 تغيري ،  العامل مستوى  وعلى   , الوطن مستوى  على  -جوهرى    بتغيري 
 آجال   إن -   تصب ،  سياسية   مسئولية   هو   ما   حتت   بآخر   أو   بشكل   يقع 
  .  التسميات   اختلفت   مهما   اإلنسان   تطور   مسرية ىف   -  عاجال   أو 

 مشكلة هى    اإلدمان   ملشكلة التصدى    مهمة   أن   ذلك معىن 
 أو   طبية   مشكلة   تكون   أن   قبل ،  آافة   والناس   الدولة 
 أو ،  لنفسا خمتصى    أو ،  الطب   رجال إىل    وإحالتها ،  اجتماعية 
 عن   وتغافل   للمشكلة   اختزال   هو   ذلك   آل ،  الوعظ متحمسى  
  . معناها   حقيقة 

 ضمنا   تقاس   قد ،  معني سياسى    نظام   آفاءة   فإن   ذلك وعلى 
 آدليل   سواء ،  الظاهرة   هذه   مثل على    القضاء ىف    آفاءته مبدى  
 حتريك ىف    جناحه على    آدليل   أو ،  قبضته   وإحكام   قوته على  
 فعال )  ضمنا   والفردية (  اجلماعية   املسئولية   وتنمية   االنتماء 
  .  حضاريا   وناجتا   يوميا 

ىل   أوحته   ما على    بالتنبيه  -بعد ذلك –أآتفى    
 األمشل   قفاملو   هذا ىف    الذآر   السالفة   اإلآلينيكية انطباعاتى  
  : التاىل   الوجه على  

 املواقف   آل   مستلهما ،  يقود   أن السياسى    املوقف على   -1
  ). آخره إىل  .. والدينية ،  علمية   والبحث ،  الطبية (األخرى  

 احلرب   هذه ىف    السياسية   القيادة   مهمة   تفاصيل   تتوقف  -2 
 جمال   هذا   ليس ،  آثرية   متغريات على    والتطورية   احلضارية 
 ودرجة ،  احلكم   سلطة   االعتبار ىف    تأخذ   ولكنها ،  هنا   شرحها 
 ومن ،  لبلد   بلد   من   خيتلف   مما ،  القانون   وقبضة ،  النضج 
 . مرحلة إىل    مرحلة 

السياسى،   العمل   أن   أذآر   أن   دون   النقطة   هذه   أترك   ال  -3 
    من   ليس   هو  -  حضارية   مسئولية   يكون   أن   له   آان   إذا 
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ىف   خاص   شكل   له   نظام   آل   و ،  الناس   دون   السلطة   اختصاص
 السلطة   بني   احلرآة   هذه   تنظيم   وأشكال   وسائل على    التأآيد 
يعطى الذى    هو   كذل   وآل ،  بينهما   التمثيل   وطبيعة ،  والناس 
  . املقام   هذا ىف  السياسى    العمل   أمسيته   ملا معىن  

  الديىن    املوقف : رابعا

 وبني   للدين السطحى    االستخدام   بني   ابتداء   نفرق   أن   بد   ال
، خلقا  و ،  عبادات :  أرجل على  ميشى  الذى  احلقيقى    التدين 
ظل ىف  ،  متصل   حوار ىف    وخارجيا   داخليا   اداوجه ،  ومعامالت 

ليس هلا سقف، وجهاد أآرب ليس له هناية، مبعىن   ممارسة طبيعية
 اتباع   وبني ،  الدينية   اللغة   استعمال   بني   نفرق   أن   بد ال   أنه 
 احلالة ففى  مث سلوك السبل اإلميانية،  ، الدينية   التعليمات 
 تزيد   الثانية   احلالة وىف  ،  املمارسة   وتقل   األصوات   تكثر  األوىل 
، وىف احلالة ومتحرآا   نافعا   فاعال   طيبا   خريا   وتصبح   املمارسة 

 .دون توقف" إليه"الثالثة يتواصل اإلبداع 

 لكنها   اجلوانب،   ألحد   تفضيال   ليست   التفرقة   هذه   أن على 
، العباداتية   والتنظيمية   السلوآية   الصورة   تكامللت   دعوة 
  . اخلالق اإلبداعى    دوره ىف    األعمق احلياتى  اإلمياىن    املوقف   مع 

 دين   هو   مما   االستفادة على    التأآيد   هو   التوضيح   هذا   أمهية
احلقيقى   لنفعا على    حرصا ،  متعددة   مستويات على    وإميان   وتدين 
 .، وإميان حرآى متصل حقيقى   دين   هو   ما   آل   من 

 يستجيب   ال    خاص   بوجه   املدمن   أن على    التنبيه   حيسن   آذلك
 أن   ميكن   ما   بقدر ،  املباشرة   الدينية   باللغة   احلديث ىف    لإلفراط 
  .  مباشر   ريغ   بشكل ُيحَتذى    ظاهر   بسلوك يقتدى  

 بنتيجة تأتى    رمبا   للتدين   تسكينية   صورة   تشيع   فقد   آذلك
مدى   حقيقة ىف    النظر ينبغى    ولكن ،  الشكل   حسنة   عاجلة 
 من   حاجات   مستويات   تذآرنا   ما   إذا ،  بقائها   وطول ،  فاعليتها 
وليس   له   وحتريك الوعى  ىف    تغيري   عن   يبحث   وهو   اإلدمان إىل    يلجأ 

 وعن ،  االمتداد   وعن املعىن،    عن   يبحث أنه أيضا   آما تسكني،  جمرد 
 أن   ميكن   القيم   هذه   وآل ،  البداية ىف    الثورة   يشبه   مبا   احلق 
 ملنقطعا   اجلاف   وجوده   يقلب حقيقى  إمياىن    جهاد   من   عليها   حيصل 
 التناسق ىف    ممتد   نام   وجود إىل  )  الكون ىف    الغريب   آاجلسم (
  . احلقيقى واملعىن  الكوىن  

جوهرى   أمر   هو ،  إميان   هو   فيما اإلبداعى    اجلانب   تنمية   إن
ىف   وإمنا ،  فحسب   اإلدمان   ظاهرة   مقاومة ىف    ليس أساسى،   و 
  . عام   بشكل والتطورى  ضارى املساراحل 

 أن إىل    أشري   الذآر   السالفة   اإلآلينيكية ممارسىت    حدود وىف 
، قادر حرآى    بشكل )  مثال النفسى    العالج ىف  (  نشط   معاجل   حضور 
 اإلنسان   حدود   بعد   ما إىل  اآلىن    بالتوجه   احلاضر   يصل   أن   حياول 
 احلضور   هذا ،  خاص   بوجه   بالغيب   باإلميان   يتعلق   فيما ،  الفرد 
متأل   حقيقية   صحية   بدائل   عرض ىف    منه   التقليل   ميكن   ال   أثر   له 
يكتفى   ال   إذ ،  معا   والتناسق   واالمتداد باملعىن    اآلخر وعى  
  . فحسب   والوعود   والتحميس   بالتسكني 
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 هلذا   املقرتح   باملخرج   متصلة هى    للجهاد   األعمق   املمارسة   هذه
 .اإلدمان   مشكلة   مظاهره   أحد الذى  التطورى،    املأزق 

 إذن ماذا؟

ينبغى أن نتذآر حكاية أن الدين خمدر للشعوب، وأن  -1
هلا أصًال ناجتًا من سوء استعمالنا للدين مبعىن التسكْين

القمع واحلد دون اإلبداع والتطمني السطحى من جهة، مث
ودون حرآية الوعى من جهة أخرى، ومع ذلك ميكن أن يكون
هلا معىن آخر مبعىن أنه ميكن أن حيل الدين بشكل أو بآخر حمل
:املخدرات آمرحلة بادئة، شرط أن يبدأ يبدأ التحرك منه
جهادا وسعيا إىل الوعى الفائق املرادف حلرآية اإلميان

 .عْودا إىل األصل"

إن آثريا من القيم الدينية اإلجيابية ميكن أن جند ما -2
 .يقابلها ىف برامج التأهيل املمتد

إن حتريك الوعى بالسعى اإلمياىن قد يعد بتغري إبداعى -3
حيقق نقالت وجدل بني مستويات الوعى حنو الوعى الفائق مبا

 .يغىن عن احلاجة إىل هذه التشكيالت الكيماوية اخلطرة

ارسة التأهيل مع مدمنيني من أديان خمتلفةإن مم  -4
ولو الشعوريا –يتجهون إىل نفس الوجهة ميكن أن يكون جماال 

ملمارسة اجلدل احلقيقى بني الناس املختلفني، بديال عن –
 .مزاع احلوار السطحى املزعوم بني األديان

 اخلالصة واملخرج والنمو واإليقاع احليوى

ا إليه، وقد ختلق منه نوعنتيجة ماوصلن  فيما يلى أعرض
 من   للخروج اإلآلينيكى    الواقع   من   النابع الفرضى    التصور من 

  : التاىل   الوجه على    املأزق   هذا 

 وصلت   مبا   اإلدمان   ظاهرة نستسلم وحنن نعلن أن   أن   إما 
ىف   يولوجيةب   مرحلة   اية   تعلن التدمريى    العنف   هذا   من   إليه 
 مقومات ىف    االستغراق ىف  التمادى    مظاهر   آأحد   اجلنس   تاريخ 
 وأقدر   أخطر أخرى    ظواهر   مثة   أن مع تذآر   ، انتحارالبشرية 
،) البيئة   وتلوث ،  املناخ   وتغري ،  احلروب   مثل (  اجلنس   فناء على  
 حدود وىف    اإلنسان   إجيابيات   ناولمت ىف    مازالت فهى  ،  ذلك   ومع 
  . الراهنة   اللحظة حىت    قدراته   سيطرة 

يطلق صيحته   املسار ىف    خطأ   يعلن   أن نعترب أا نذير   وإما
 املشبعة   غري   اإلنسان   حاجات   احرتام   ضرورة إىل    هبدف التنبيه

) اإلآلينيكية   املمارسة ىف    ظهر   مما   بعضها إىل    اإلشارة   السابق (
 بوسائل   إشباعها   حماولة إىل    يدعونا   النذير   هذا   فإن وبالتاىل  
  . استمرارا   وأقدر   إجيابية   أآثر 

  :التاىل   الوجه وأقرأه على    أفضله   ما وهو   ، األرجح   هو   وهذا 

مضى   وقت أى    من   أآثر  -  ةاحلالي   مرحلته ىف    اإلنسان   إن  -1 
 وخارجه   نفسه   معرفة :  فأآثر   أآثر   معرفة   أدوات   ملك   قد  -
 هلا   يتهيأ   مل الوعى    من   جبرعة   مهددا   فأصبح ،  سواء   حد على  
    . مناسبة   إبداعية   حرآة ىف    استيعاهبا   تستطيع   بقدرات 
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حمتوى   أن   ومداها   رؤيةال   مساحة إىل    أضفنا   فإذا  -2 
 حيث   من ،  وخطري   باهر   ماهو   بكل   زاخرا   أصبح   الرؤية 
، حمتملة   وتدهورات ،  قادمة   مبصائب   التنبؤ على    القدرة 
  . مهدرة   وحيوات ،  مضروبة   وعالقات 

 اديةالع   النفسية   امليكانيزمات   عجز   أضفنا   ذلك   بعد   مث  -3 
 املنتشر الوعى    هذا   نوافذ   إغالق   عن )  النفسية   احليل (
 األخطار   تلك )  حتمية   ورمبا (  وموضوعية   واقعية   من   للتخفيف 
  , الزاحفة 

معىن   إدراك   ألمكن   البعض   بعضه إىل    هذا   آل   أضفنا   إذا  -4 
ىف   اإلفراط ىف  التمادى    ذاه إىل    املعاصر   اإلنسان   جلوء 
 فرط   ظاهرة   عنوان   حتت   سواء الكيميائى،    التخدير   استعمال 
  .  اإلدمان   ظاهرة   عنوان   حتت   أو النفسى،    التطبيب 

 الظاهرتني   أصل ىف    النظر   بإعادة   يلزمنا   املدخل   هذا   وآأن 
  :  التدمري ومدى  ،  املخاطر   درجة   اختالف   رغم ،  معا 

ىف   اإلفراط ىف  للتمادى    تروج   خطرة   طبنفسية   حماولة   مثة ) أ
 ، تواآبها الوقت   طول   أو   الوقت   معظم ،  بالعقاقري التداوى  
 هناية إىل    يصل حىت    متزايد ذاتى    ختدير   حماولة   وتوازيها 
 حدة   من   التقليل إىل  تسعى    احملاولتني   من   وآال  . مدمرة   إدمانية 
  . مجيعا   وحمتواها   مداها ىف  :  املتزايدة   بالرؤية   املالحق الوعى  

-  ابتداء  -  علينا   لزاما   آان ،  بذلك   سلمنا   حنن   إذا ) ب 
 ف املبدئىاالعرتا   حماولة ىف    الواقع   باألمر   القبول إىل  نسعى    أن 
. بآخر   أو   بشكل   اإلدمان ولو بلغ    التخدير ضبط جرعة ب  بضرورة 

 حلم   وضد ،  األشياء   طبيعة   ضد   يبدو   االعرتاف   هذا   أن   مبا  
 من   بد   فال الوعى،    تعميق ىف  والتمادى    النمو   باضطراد   اإلنسان 
 بالضرورة مرحلى    هو   االعرتاف   هذا   بأن   التسليم 

ىف   تكتيكية   خطوة سوى    ليس   االعرتاف   هذا   أن   ذلك ) جـ 
 الرؤية   من   احلد   بضرورة   التسليم   أن   حيث ،  ممتدة   اسرتاتيجية 
 مواد   باستعمال   االعرتاف يعىن    ال   التخدير   ضرورة يعىن    مبا 
 بتناسب   تسمح   وسائل   عن   البحث إىل    يدعو   ما   بقدر   آيميائية 
  . املختلفة   النمو   مراحل ىف    الرؤية   مع   القدرة 

 منظور   من   اإلنسان   منو إىل    ننظر   أن   يستلزم    إن هذا ) د  
خطى   شكل ىف    يسري   ال   اإلنسان   منو   أن   لندرك احليوى،    اإليقاع 
 الليل   تناوب   متناوب إيقاعى    جدل ىف  تطوره   يتم   وإمنا ،  مسلسل 
 غري   والنوم   احللم   وتناوب ،  واليقظة   النوم   تناوب ،  والنهار 
 يسري   أن   بد   ال   القدرة   آفاءة   مع   الرؤية   جرعة   وضبط ،  احلامل 
 مؤقت   ختدير إىل    حاجة  ىف   اإلنسان   آان   فإذا  . اإليقاع   بنفس 
 حتصيل   مرحلة (  بذاهتا   مرحلة ىف  ،  الطبيعية   بالطرق ،  مناسب 
 حتريك إىل  أخرى    مرحلة ىف    حاجة ىف    فهو ، ) وترتيبها   املعلومات 
 متزايدة   جرعات   الستيعاب   اإلبداعية   قدرته   إطالق   خالل   من   موجه 
 مع   املتناوبة   البسط   مرحلة هى    وهذه (  والبعث  الرؤى   من 
ىف الوعى    حتريك ىف  اإلبداعى    البسط   يتمثل ،  ) التحصيل   مرحلة 
     عليها   حصل الىت    املعلومات   تنظيم   حياول ،  مسئول   هادف   توجه 
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، اهلادئ   اجليد   بالتخدير   أمسيناه   ما   أثناء البشرى    الوجود
 بشكل   املدمن   إليه   يلجأ   قد الذى  الوعى    حتريك   يقابل   ما   وهذا 
 اإليقاع   بانتظام   حتقق   هو   فإذا ،  وافتعاال   رقحاما   بآخر   أو 
 أن   ميكن حىت    اإلبداع   قدرات   بتنمية   له   االستعداد   مع احليوى،  
 هذا   مت   إذا , واملواجهة   يةمنالرؤ   املتزايدة   اجلرعات   تستوعب 
 بوسائل   حتريك   أو   تعتيم أى  إىل    حيتاج   ال   اإلنسان   فإن   وذاك 
 .خطرة )  أوعشوائية   طبية ( صناعية 

 :وقفة ووعود

بعد هذه املقدمة الىت طالت إىل مخس نشرات، نرجو أن تتاح
عملية، لنا فرصة تقدمي معلومات وتوصيات وتوجيهات وقائية

بقدر ما سوف نعرض حملات من حاالت حمددة، آل ذلك مرتبط
 .بثقافتنا أآثر فأآثر
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אא،אא–192 מ

 :متهيد

)2008- 2- 18علم هذا أم ماذا؟ ("ىف نشرة سابقة 
تساءلُت عن طبيعة ما ينشر ىف هذه النشرة، وفيها نبهت إىل

مع تعدد املناهج وتنوع" علم"اتساع مفهوم ما هو 
االختالفات اإلجيابية والسلبية، وبالتاىل، من باب أوىل،

اءل سؤاال متعلقا بالطب عامة،وجدت أن علينا أن نتس
هل هو علم؟ أم مهنة؟: والطب النفسى بشكل أآثر ختصيصا

 )أم ماذا؟(أم فن؟ 

بكسر امليمم، خوفا من قراءهتا" (ِمَعلم"أنا أحب آلمة 
أحبها أآثر) مضمومة، آما أنىن أحب أن أعلِّم الصنعة أآثر،

 .من حىب لكلمة عامل

قبال الناس ملا يقولهالحظت مؤخرا بل طول عمرى، أن است
النفسيون عن النفس البشرية مبالغ ىف قيمته ، ألهنم حيسبون

هو العلم املتني –خاصة ىف وسائل االعالم –أن ما نقوله 
، واألمر ليس آذلك أصال، بل)أو النهائى: أخشى أن أقول(

وآتبت معظم "التفسري النفسى لألدب"إنىن رفضت منظومة 
باعتبار أن األدب "التفسري األدىب للنفس"نقدى من منطلق 

هو األسبق، ومنه نتعلم ماهية النفس أدق، ومن مث ميكننا
 .أن نعاجلها أفضل

حني زحف العلم عامة إىل الثقافة، وآان ينبغى أن يفعل،
ومته، آاد حيتكر احلق ىف تشكيل الثقافة األحدث،ومع تضخم منظ

وذلك بتمادى الزحف إىل، وعلى، املنظومات املعرفية األخرى،
، وأنشئت له جلنة"الثقافة العلمية"يسمَى هذا التوجه باسم 

ىف الس األعلى للثقافة شرفُت بعضويتها منذ أآثر من عشر
استطعت أن أتبني سنوات وحىت اآلن، ومن خالل نشاطها املثابر

خطورة التداخل غري احملسوب، وأحيانا غري املسئول، بني العلم
وما بني منظومات وقنوات(والثقافة واخلربة والصنعة والفن، 

 .، وأيضا خطورة طغيان إحداها على األخرى)املعرفة عموما

ما جاء بالعنوان، وعالقته مبا   عن تصورى     بطرح   أغامر 
 : آما يلى"  العلمية   الثقافة "يسمى 
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:مقدمة

    : ابتداء   الزمة   أا   أشعر   أخرى   مقدمة   مثة

العملى   التسخري   آان   إذا   أنه   –منذ البداية –بباىل    خطر
املادى اليومى    السلوك   وتنظيم   تسهيل ىف    العلم   ملعطيات 
 تسخري   فإن )  الالحقة (  التكنولوجيا يسمى    ما    هو   الظاهر 
 الوجود   مستويات   وتنظيم   الناس وعى    تشكيل ىف    العلم   معطيات 
 املفهوم   هذا إىل  ينتمى    أن   ميكن )  الدماغ   مستويات   ذلك ىف    مبا (
 مستويات   بتنظيم أعىن    وال  ،" العلمية   الثقافة "املسمى    اجلديد 
 القادر   التنسيق أعىن    وإمنا ،  معني إيديولوجى  حمتوى  أى    الوجود 
 من   بأآربقدر   اليومية   احلياة    تـمارس لكى    الفرصة   إتاحة على  
  . واإلبداع   املوضوعية 

   وإسهامات   معطيات هى    ما "آان علّى أن أتساءل من موقع ختصصى 
 ثقافة   هو   ما   لتخليق البشرى  الوعى    تنظيم ىف    النفسية   العلوم 
   فاملستقبل؟   احلاضر   وتشكيل   اإلبداع   حلرآية   مناسبة   معاصرة 

 أعيد اآتشاف أوجه    - وأنا أحاول أن أجيب  -  وجدتىن 
 هو   ما   تعيق   أن   ميكن والىت    النفسية   العلوم يسمى    فيما   القصور 
 ليس  -   تبينت أنىن    ذلك  باملعىن الذى قدمته حاال،  علمية   ثقافة 
 ال   النفسية   بالعلوم يسمى      ما   معطيات     أن  -  مرة آما ذآرت   ألول 
وبالتاىل ،  النفس   ملعرفة   التواضع   شديد   إسهاما   تكون   أن   تعدو 
 مساعدا   عامال   منه   أآثر   معوقا   يكون   قد   قيمتها ىف    املغاالة   فإن 
نفسى   وجدت   وهكذا ،  سالفا   حددناه   أن   سبق   مبا الوعى    تشكيل ىف  
 منه   أآثر ينبغى،    ال   ما على    بالتأآيد   اال   هذا ىف  دورى    أحدد 
  : ذلك   بعض   وإليكم ، ينبغى   ما على    بالتأآيد 

 من النفسى،    الطب   كذل ىف    مبا ،  النفسية   العلوم   مازالت  : أوال
 ومن ، ) اآلن حىت    السائد   باملنهج (  احملكمة   غري   الناضجة   غري   العلوم 
وعى على    وصيا   مرجعا   بإعتبارها   معلوماهتا   تؤخذ   أن  ينبغى   ال   مث 
 ، ومع   متاما   متواضعة   حدود ىف    إال ،  لسلوآهم   مفسرا   أو   الناس 
 واملعتقد الديىن  الوعى    تنوع   ذلك ىف    مبا ،   الثقافات   اختالف 
إىل   احلاجة   تصبح ،  املختلفة   واملعرفية   البيئية   والظروف الديىن  
  . وإلزاما   إحلاحا   أشد   النفسية   املعارف   مصادر   توسيع 

الوعى   تشكيل  ىف   نساهم   وحنن   الواجب،   أوجب   إن  : ثانيا
 بتعبري وأعىن  ،  املعاصرة   احلياة "  نـَْفـَسـَنـْة "  من   حنذر   نأ املوضوعى،  
ىف   املبالغة ) =  Psycholization  أو  Psychiatrization(  َنْفَسَنة 
 مظاهر     تفسري ىف    النفسية   واملصطلحات   والرطانة   اللغة   استعمال 
 هذه   ألن ،  واإلبداع   السياسة   جماالت ىف    وخاصة شرى ، الب   السلوك 
 بإحلاح   الناس   يطلبها الىت    املباشرة   النفسية     التفسريية     احلاجة 
 هلا   يستجيب   مث ،  نية   وحسن   بسطحية   اإلعالم   فيسايرهم ،  واستسهال 
 إما ،  واإلمالء بالفتاوى    النفس   علماء   وبعض   النفسيون   األطباء 
 نظرية   تتبع   أا   أو ،  السلوك   من   حمدودا   جانبا   تتناول   أا 
–غالبا  –هى    ذلك   بعد   مث النفسى،    الطب   أو   النفس   علم ىف    بذاهتا 
 عن   ناهيك  ، حمكمة   معلومة   منها   أآثر   لصاحبها "  نظر   وجهة "
إىل   أقرب "  نفسية   معرفة "  هو   ما   جيعل الذى    الغالب   تسطيحال 
 . املنطق أحادى  اخلطى    والتفسري   واإلرشاد   النصح 
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 ما هو املمكن؟

 ذلك ىف    مبا  -  عامة   النفسية   املعارف   تضيف   دعونا ننظر آيف
ةعامة، وثقاف   ثقافة   هو   ما إىل   - النفسى    والطب   النفس   علم 

 .  علمية خاصة

 حماوالت   حنو   للتقدم   مصراعيه على    الباب   فتح ينبغى   : أوال
  . املعرفة   روافد   آل   من "  النفس   معرفة "

 هذه   من   نريدها الىت    األهداف   حتدد   أن ينبغى   : ثانيا  
 بداعاإل   وإطالق   املوضوعية   وتأآيد الوعى    لتنظيم   املعرفة 

 هذه   حتقيق   عل   القادرة   الوسائل   حتدد   أن ينبغى   : ثالثا
التلقى،    سبل   أفضل على    التدريب على    بالعمل    األهداف 
 أآثر    اإلبداع   دورية   وإطالق ،   اللغة   مرونة على    والتأآيد 
 مشكوك   منهج   من   ةصادر   مهزوزة   معلومات   تقدمي على    الرتآيز   من 
 قدمت   إذا   وخاصة النفسى    الطب   أو   النفس   علم   اسم   حتت   فيه 
  . احلق   وآأهنا "  ُوْثقانية "  بطريقة 

على   بالرتآيز   ينبغى أن يهتم   عامة  االرتقاء بالثقافة  إن
 احلياتية   وضوعيةامل   حتقق الىت    البشرية   األداة   تنمية ىف    اإلسهام 
 أن   ذلك ،  اليومية   احلياة ىف    آمنهج  " العلمى   التفكري "  بتنمية 
 أن   نتصور   أال   هو  - املراحل   آل وىف    بل  -  هذه   مرحلتنا ىف    األهم 
 فقط    هو :  اجلامعات ىف  وحىت     األحباث   معامل ىف  "  العلمي   البحث "
العلمى   التفكري العلمى،    املنهج    فيه   نتبع   أن نبغى ي الذى  
 وهو  ، التجريب ىف    أو   املعمل ىف    املمارسة   منهج   وبعد   قبل  يأتى  
 آل وعلى    موقع   آل ىف  جيرى،    أن ينبغى    أو جيرى،  يومى    سلوك 
 تكون   وقد ،   دودةحم   ممارسة   فهو العلمى    البحث   أما مستوى،  
ىف   لدورها   بالنسبة ،  خاصة   بلدنا ىف    األحيان   من   آثري ىف    هامشية 
  . الناس وعى    تكوين 

 هو   وال ،  بذاته   ظاهر جتريىب    مبنهج   يرتبط   ال العلمى    التفكري
 خلف   اإلنغالق  يعىن   هو   وال ،  احملدودة   املادية   املعطيات على    قاصر 
 حيقق   ما   آل إىل    ميتد   هو   وإمنا ،  اإلحصاء   وأرقام   املعامل   نتائج 
  . املعرفة   موضوعية 

 روافد   من   تتحقق   بالذات   جمتمعنا ىف    املعرفة   موضوعية
 تعسفية   علمية   باختزاالت   وليس ،  ومتكاملة   متوازية   معرفية 
 موضوعية   أن   آما ،  باإلحصاء   عوملت   أو   معمل   من   خرجت   أهنا   رد 
تارخيى أصبح ماضيا   حدث   من   وال   جامد   نص   من   ُتستمد   ال   املعرفة 

 !اليعاد، وإن آان يستعاد لنقرأ من جديد

 املنهج    من   املستقاة   احملكمة   للمعلومات   تكون   ذلك وعلى   
الوعى   آشف   من   الواردة   للمعلومات الىت    األمهية   نفس التجريىب  
 األعمق   الرافد إىل    باإلضافة   هذا والفىن،  األدىب    بالتحريك 
   وربه    اإلنسان   بني   السليمة   العالقة   من   الواردة   للمعرفة 
 .، واحتسابا إميانا 

 أجبدية يستقى    ما   بقدر   موضوعيا   عارفا   اإلنسان   يصبح
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 واإلبداع ، العلمى  اإلبداع (  الثالثةالروافدهذهمنوجوده
هذا فضال ،) اإلمياىن   واإلبداع  -  وغريمها   واللون   باللفظ  -  التشكيلى 

  . مرتجم   باختزال   وليس   متناغم   بتكامل عن إبداع الذات، وذلك 

 علمية   لغة إىل   -  مثال -   الدينية   اللغة   يرتجم   أن   حياول فالذى 
 الفروع ىف    األصول   حيشر   ولعله ،  األصغر ىف    األآرب   حيشر   أن   إال   يفعل   ال 
 رافدا   يغلق   هو   مث ،  احملدود إىل    املطلق   خيتزل   هو   أو ،  أحيانا 
  . اخلالق الوعى    تكوين ىف     تصب الىت    املوضوعية   للمعرفة   مستقال 

على "  ديىن   نص "  وصاية   يفرض   أن   حياول الذى     فإن   آذلك
 اهللا   أنزهلا الىت    املعارف   أن  - ضمنا  -  ينكر   إمنا   علمية   معرفة 
 تكرمي   فيض   من هى  ،  رصينا   منهجا   ميارسون   وهم   عباده على  
. وعيه   أبعاد   وتعميق   معارفه   دائرة   بتوسيع   إلنسانا   إنسانية 
 العبادة   من   نوع   هو   املوضوعية   العلمية   املعارف   اتباع   وأن 
 املبدعني   بصرية   ينري   فائق ووعى    معارف   من   اهللا   أنزل   مبا   حكم   ألنه 
 مبدعة   عقول   عرب   موضوعية   معارف   نم   اهللا   أنزل   مبا   حيكم   ال   ومن 
  . فطرته   خالف   فقد 

 إعادة ىف    العلمية   الثقافة ىف  النفسى    اإلسهام   دور يأتى    مث
 صقلها   مساندة وبالتاىل  ، " اللغة   وتأثري   طبيعة "ىف    النظر 
هى   الوقت   نفس وىف  للوعى،    املنظـم   الرائع   الرتآيب   باعتبارها 
 لتقوم يكفى    ال   وذاك   هذا   لكن ،  التواصل   إلمكانية   املتني   األساس 
 اإلسهام   أن   يبدو   وهنا واملعرىف،  الكياىن    بدورها   اللغة 
 اللغة   حتريك   ترشيد   جمال ىف    نشط   بدور   يقوم   أن   ميكن النفسى  
 اللغة   حيث  -الوعى    مرونة على    التدريب أى  ،  منوها   وتوجيه 
- متحرآا   حيا   آيانا   اللغة   تصبح ولكى  ،  تشكيله ىف  جذرى    أساس 
 العلوم   تسهم   أن ينبغى   -إبداعى    والتزام   مرعية   بأصول 
 معاصر   هو   مبا   الناس وعى    تشكيل   إعادة ىف    اللغوية   النفسية 
 خالق؟ موضوعى  

 تشكيل ىف    النفسية )  واملعارف (  العلوم   دور يأتى    مث   ·
 بوصفه   ال  ، لإلبداع   احلقيقية   املفاهيم على    بالرتآيز   الناس وعى  
 بشرية   طبيعة   بوصفه   وإمنا ،  حمدودة   فردية   ملواهب ،  خاصا   نتاجا 
، تنميتها   خالل   من   إال   بشرا  -  إنسان   آل  -  اإلنسان   يكون   ال 
 الفعل   يشمل   حبيث ،  اإلبداع   تعريف   إعادة إىل    األمر   حيتاج   وهنا 
، احللم   واستيعاب الوعى،    وتفجر ،  الوجود   ونوع اليومى،  
 رمزيا   تشكيال   املألوفة   صورته ىف  اإلبداعى    الناتج إىل    باإلضافة 
  . علميا   و آشفا أ

 توثيق ىف   - مصدر   آل   من  -  النفسية   املعارف   تسهم   آذلك   ·
 فحسب،   باحلواس   امللموس   باعتباره   ليس احلى،    بالواقع   العالقة 
 واخلارج   للداخل   املوضوعى   الوجود   باعتباره   وإمنا 
  . وامتدادمها 

 وجمال ،  حاضر   آكائن "  الزمن "  مع   التعامل   إنف   وأخريا   ·
 اهتمامات   ضمن   يدرج   أن   ميكن   ما   أهم   من   هو ،  معا إرادى  
ىف   يقع   مث   ومن ،  املعاصر   اإلنسان وعى    تشكيل ىف  النفسى    اجلانب 
  . حاال   إليها   نشري الىت    اإلسهامات   جمال 
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  :القولإىلخنلصأنطيعنستسبقماآلمن

 الثقافة   تنمية ىف    النفسية   املعارف    إسهام   إن  : أوال
 يكون   أال ينبغى    ما   لشعب احلى    الوجود   وتشكيل   املوضوعية 
 إن   بل النفسى،    الطب   أو   النفس   علم يسمى    ما على    قاصرا 
 تؤخذ   أن ينبغى    الفرعني   هلذين   اردة   ودةاحملد   املعطيات   أغلب 
 من   منهجها   وحملدودية   ناحية   من   نضجها   لتواضع ،  شديد   حبذر 
  . أخرى   ناحية 

على   يرآز   أن ينبغى    النفسية   املعارف   إسهام   إن  : ثانيا
 يتحقق حىت    وذلك "  للحياة احملتوى    آم "على    وليس "  احلياة   آيف "
 من   امتلك   وما   معارف   من   اإلنسان   حققه   مبا   خليق بشرى    وجود 
يلقى    أن ينبغى   " نقرأ   آيف "على   -  مثال  - فالرتآيز .  أدوات 
 ورمبا   ،" نقرأ   ماذا "على    للرتآيز    نوليه الذى    االهتمام   نفس 
  . أآثر 

 املعطيات   من   االستفادة   ضرورة إىل    ميتد   ذلك   إن  : ثالثا
وعى   بتشكيل   خيتص   فيما   واملناسبة   املعاصرة   والتقنية   العلمية 
 العصر   مسرية   مع   التناسب   من   درجة   لتحقيق   املعاصر   املواطن 
 : من   آل   تنمية  على  -  الوسائل   بكل  -  بالعمل   وذلك   وإجنازاته 

 العقل   وتدريب    تنمية النقدى املتجدد، مع    اإلدراك )  أ (  
  .النقدى 

  . اللغة   وحرآية   ومرونة   ورصانة   إحكام على    احلرص )  ب ( 

 جنبا (  الوجود   ونوع اليومى    الفعل ىف    اإلبداع   تنمية ) ج ( 
  ). الرمزي التشكيلى     داعاإلب   إنتاج   مع   جنب إىل  

واخلارجى   الداخلى   بالواقع   العالقة   ترتيب   إعادة )  ء (
  . متناه   غري   امتداد    حالة ىف     ومها 

، أيضا   متناولنا ىف  ،  فاعل   آمتغري   الزمن   مع   التعامل )  هـ ( 
  . قادر إرادى    دور   تشكيله ىف    لنا    أن أى  

 : وبعد

إننا إذا آنا حنذر من طغيان منظومة معرفية على بقية
املنظومات سواء آانت علمًا رصينا، أو تفسريًا دينيا ليس

فعلينا أن حنذر) فالدين هو املقدس وليس التفسري(مقدسا 
بنفس القدر من هذه املوجة السائدة الىت تدخل تعبري التفسري

ائدة حىت إحراق ناسالنفسى ىف آل شئ من أول لون حجرة امل
غزة بال متييز بني طفل، وشيخ، وحمارب، وآمن، إحراقهم مجيعا ىف

 "يتفرج"احملرقة اجلارية حتت مسع وبصر العامل وأغلبه 

 مثل هذه التفسريات تصل أحيانا إىل التربير والتسويغ،

ما الذى يفيد أو يفسر أن نقول إن ما يفعله 
دليل على جنون قادهتا، أىفاالسرائيليون ىف غزة وغري غزة هو 

 . هذا تفسري ملا جيرى؟ أم أنه إهانة للمرضى واملنطق معا؟

 . واألمثلة غري ذلك آثرية
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  :ملحوظة

عن" سر اللعبة"غدًا وبعد غد سوف ننشر حلقة من حلقات 
، وقد فضلنا أن ننشر"لعبة الضحك"، هى "احلق ىف الفرحة"

ةنفس األلعاب اليوم، لندع القارئ يستعد هلا بتجربة اإلجاب
لعبة("عليها قبل أن نناقشها، أو يطلع عليها ىف املوقع 

 .والدعوة عامة )2004-2-20" برنامج سر اللعبة" "الضحك

 : 1+ األلعاب العشرة 

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية دا انا: اللعبة االوىل
 ..........ساعات وانا باضحك

أنا أخر مرة ضحكت من قلىب: اللعبة الثانية
 .........آانت

!!أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده: اللعبة الثالثة
 .......دا أناعلشان اضحك الزم

طبعا الزم احب اضحك مهما آان ماهو: اللعبة الرابعة
 ........أصل املسألة

ى مهومى اواىن ناس  مش معىن إىن باضحك: اللعبة اخلامسة
 مهوم الناس هو يعىن قلة الضحك

انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق: اللعبة السادسة
 ..بيضحك مع اىن ساعات   اللة قال اية

الواحد نفسة يضحك حبق وحقيق أصل أنا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى االول قبل ماأصدق أىن: اللعبة الثامنة
 .........أصل أنا قادر أضحك، 

 ......أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :لعبة إضافية

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت!!! أله بقى: اللعبة العاشرة
 ..............لو 

ست دائما تطبيقاأضفت الالحقة، ألن التكنولوجيا لي -
عمليا ملنجزات العلم، فهى قد تسبقه، وبالتاىل تكون

 "تكنولوجيا سابقة"

 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1488



 11I03I2008א – אא
 

I03<I2008>11א

(א"אאא−193 "12(

 :مقدمة

مثل أية: بدأت هذه النشرة تتكشف عن ما مل يكن ىف حسباىن
ع نفسى فيها، فأآتشف من خالهلا ما هو أهمورطة اعتدت أن أض

 !من الدافع إليها غري دور الصدفة، واملفاجآت األخرى

بالنسبة لقراءة هذه األلعاب آتابًة هكذا، آنت أحسب
()أننا سوف تؤدى املهمة األساسية الىت وجدت نفسى فيها 

مهمة حتريك الوعى، وإذا هبا تتكشف عن تناول قضايا ىف
س والعلم والرتاث والنقد واإلبداع، آل هذاالثقافة والنف

آان واردا بشكل ما، لكن األهم ىف هذه اللحظة، هى أهنا
 .ىف املنهجتكشفت ىل أيضا عن إضافات واقرتاحات 

هذه األلعاب الىت راحت تتخلق لنا، وبنا، ومّنا، خالل
العالج اجلمعى طوال مثان وثالثني عاما هى الىت جنحت نسبيا ىف

الذى مازال حممد إبىن قلقا" (تعدد الذوات"فهوم إثبات م
، هذه األلعاب هى مبثابة)انظر بريد اجلمعة القادمة: بشأنه

، وهلا فائدة"امليكرودراما"، أو قل الـ "امليىن دراما"
عالجية واضحة، لكن من الناحية النظرية وفيما يتعلق

ن أنبالرتآيب البشرى، تبني لنا من خالل هذه النشرة آيف ميك
هتدينا هذه األلعاب مع األسوياء إىل إعادة النظر ىف ما يسمى

هل تذآرون ما أثارته لعبة الذل منذ". (الوظائف النفسية"
 !!) اسبوعني فقط؟

بالنسبة للعبة اليوم، ها هى تالمس موضوع الوجدان
، وقد قدمُت ىف)الذى يسمى أحيانا بالعواطف أو االنفعال(

غلىن هذا املوضوع حىت وضعت له نظريةآيف ش linkنشرة سابقة 
 . 1974منذ سنة  –مل تنشر بعد  –بأآملها 

 :لعبة اليوم تقدم تساؤالت متعلقة هبذا املوضوع مثل

 هل هناك فرق بني آل من الضحك والفرحة والفرح؟ 

 وهل الضحك هو نقيض البكاء؟ 

 وهل الفرح هوعكس احلزن؟ 

 وهل ميكن أن جيتمع الفرح مع احلزن؟ 
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 لسخرية؟ وما عالقة الفرح با

 وما عالقة آل هذا بعالقاتنا ببعضنا البعض؟ 

 باآلخر؟  أعىن بالعالقة

أآتب هذه املقدمة بعد انتهائى من قراءة اللعبة الىت مل
 . ُتِجب أية إجابة حامسة عن أى من هذا

 !وهل العلم يكون علما إال إذا مل يصل إىل إجابات حامسة مغلقة

 .هيا بنا

 رة اليوماأللعاب اخلمس األوىل لنش

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا: اللعبة األوىل
 ..........ساعات وانا باضحك

أنا آخر مرة ضحكت من قلىب: اللعبة الثانية
 .........آانت

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى: اللعبة الثالثة
 .......، دا انا علشان أضحك الزم!!ده

مهما آان، ما هو أصلطبعا الزم اضحك : اللعبة الرابعة
 ........املسألة

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم: اللعبة اخلامسة
 ...الناس هو يعىن قلة الضحك

* * * * 
 : الضيوف املتطوعون

 ؟:والء
 ؟:شريف
 ليسانس آداب عرىب: حممود

 طبيبة : رانيا. د

 باإلضافة للدآتور حييى

* * * * 
ة والفرح حاجة تانية، دا أناالضحك حاج: اللعبة االوىل

 ..........ساعات وانا باضحك

حاجة والفرح حاجة تانية دانا  الضحك يا شريف: والء
 ممكن أعيط.... باضحك،  ساعات وانا

داناالضحك حاجة والفرح حاجة تانية  يا حممود: شريف
 ساعات وانا باضحك بيتهيأىل إن أنا فرحان جدًا

حك حاجة والفرح حاجة تانيةالض :يادآتورة رانيا: حممود
 دا أنا ساعات وانا باضحك ببقى مبسوط جدا جدا

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية يا دآتور حييى: رانيا.د
 دا أنا ساعات وانا باضحك ببقى خمبية حزن آبري
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داالضحك حاجة والفرح حاجة تانية  عزيزى املشاهد:حييى.د
 أنا ساعات وانا باضحك ببقى مستغرب 

 )اآلن(املناقشة 

 ):مل تعقيبًا واقتطافات من مناقشة املشارآني عقب آل لعبةوتش(

يبدو هنا أن اللعبة مل تنجح بدرجة مناسبة ىف التفرقة
بني الضحك والفرح، الفكرة الىت تبدو أن مصمم اللعبة آان

 . يهدف لكشفها مل تصل إىل أغلب املشارآني

، المث أنىن ال أخفى أنىن أفرق أيضًا حىت بني الَفرح والفرَحْة
أعرف ملاذا، أحيانًا يرتبط لفظ الفرح عندى بالُعْرس والزفة

ورمبا ىف(واهليصة، ىف حني أن الفرَحة هى اتساع ىف الصدر 
أو ،"روح يابىن اهللا يفّرحك"، حني مسعت من أمى دعوة )الوعى

فرحت، وعرفت أن" ربنا يفَّرِحْك"أمنية من صديقة لصديقة أنه 
عنه وأنت" يفرحك"عمل الفعل األمر خيتلف حىت وأنت تست

،اسم" الَفَرْح"، يبدو أن "الفرحة"، و"الفرح"تستعمل االسم 
 "!!عالقة"، ىف حني أن الفعل يَفّرح فهو "َحَدث"فهى  الَفْرَحةأما 

هبا عن إحباط مبدئى عن  آل هذا مقدمة رمبا اصّبر نفسى
 .حتقيق القصد من اللعبة آما تصورته

بعد هذهحييى .داها ىف املناقشة بدًءا بالدهشة الىت أبد
..أنا استغربت يا شريف مثًال على إنك بتقول: "اللعبة قائال

حييى.شريف د، فينبه "دا انا ساعات وانا باضحك بابقى مبسوط
ألىن مش داميًا أو آنت متصور إن الضحك الزم يبقى"..شارحا أنه 

رحىف عمقها ُتنبه أن الف شريف، وآأن إجابة "مرتبط بالفرح
أنا" شريف، ويضيف "دائمًا"وليس " ساعات"يصاحب الضحك 

 ".جديد، إن مش بالضرورة آل واحد بيضحك يبقى فرحان..جاىل

عقب بعد ذلك تعقيبا مهما، أرحُِّب به حممودآما أن 
أنا وصلتىن: "أحيانًا أآثر من حتديد ما وصله باأللفاظ، قال

 .يزيدوال حييى.د، فيوافق "حاجات بس مش عايز أقوهلا

هو حممودنالحظ أن  اآلنبالرجوع إىل مناقشة االستجابات 
الذى قال أنه دائمًا يكون مبسوط وأآد أنه مبسوط جدًا جدًا،

، مع أنه مل يعقب بعد اللعبة إال بأنهشريفرمبا ىف نفس اجتاه 
 .رفض أو عجز عن التعبري عنها" حاجات"قد وصلته 

 الضحك والفرحأقرتا بعض املفارقة بني والء، و رانيا
،"ممكن أعيط" :والء) رمبا الىت آانت هتدف إىل تعريتها اللعبة(
، ال أرجح أن"وانا باضحك بابقى خمبية حزن آبري" رانيا.ود

هو جمرد أن الدموع تطفر من عينيها من والء) عياط(بكاء 
مبعىن احلزن، أما" ممكن أعيط"فرط الضحك، بل وصلىن تعبري 

 يكون تغطية حلزن -أحيانا–أن الضحك  فقد أآتشفْت رانيا.د

ليست جاهزة الوضوح، فأنا مل أفهم حييى.دآبري، استجابة 
، وال حىت اآلن، رمبا هو ال يسمح لنفسه بالضحك الطليق،دهشتًه

فإذا ضبط نفسه متلبسًا به تعجَّب، فهو ال يرفضه، وال يقلبه
 .!!هشتهد: غما، لكنه رمبا ال يتوقعه، أو ال يسمح به، ومن هنا
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* * * * 

 .........أنا آخر مرة ضحكت من قلىب آانت: اللعبة الثانية

آانت من فرتةأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  يا والء: شريف
 آبرية قوى، ومش عارف أضحك

آانتأنا أخر مرة ضحكت من قلىب  يا دآتورة رانيا: والء
  2004مارس 20يوم 

آانت منأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  يا حممود: رانيا.د
 حلظات حياتى أمجل

آانت مشأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  يا دآتور حييى: حممود
  متذآرها خالص

آانتانا آخر مرة ضحكت من قلىب  عزيزى املشاهد: حييى.د
 امبارح وأنا بقرا حاجة

 املناقشة

ميكن الرجوع هلا مكتملة(ما وصلىن من املناقشة بعد اللعبة 
يبدو أن   .ابات ىف ذاهتاآان أآثر داللة من االستج) ىف التسجيل

هو أقرب إىل الفرحة منه إىل الضحك، حددْت" ضحكت من قلىب"تعبري 
تارخيا بذاته مل نسأهلا عن ما آان ىف هذا التاريخ،" والء"

اآتشفت اآلن أنه آان اليوم السابق للتسجيل، ومل نسأل آنذاك
 .عن سبب الضحك، مل يكن هذا مطروحا وال ينبغى أن يطرح

مث أردف) من فرتة آبرية قوى(ح املدة على اآلخر فت شريف
، هل آان يعىن أنه مل يعد قادرا على"ومش عارف أضحك"أنه 

 الضحك من قلبه أصال؟

، برغم أهنا مل حتدد وقتا بذاته، إال أهنا أقرترانيا.د
، وال نستطيع أن نؤآد أو ننفى"آانت من أمجل اللحظات"أهنا 

 .حىت أمكنها حتديده هبذه الدقةأن استجابتها تعىن ندرة ذلك 

ىف حممود(أن ميكن أيضا أن نستنتج أن االنبساط جدا جدا، 
ليس له عالقة بالضحك) ىف نفس اللعبة وشريفاللعبة األوىل مثال، 

من القلب آما يبدو ظاهرا هنا، ورمبا هذا يؤآد االفرتاض أن
 الضحك من القلب هو أقرب للفرحة آما افرتضنا ابتداء 

فبدا ىف استجابته شئ من الغرابة، فكيف يأتى حييى. دأما 
الضحك من القلب أثناء القراءة، أنا أعرفه قليال، وهو عادة

عن ذلك - حرفيا  –اليقرأ نكتا مثال، لكن دعونا نسمع تعقيبه 
   : قال) وميكن الرجوع إليه ىف التسجيل(عقب اللعبة مباشرة 

رحة، أناإمبارح أنا مش عارف هى آانت ضحكة وال ف"
آنت بقرا حاجة انبهرت.أنا فرحت من معرفة معينة .أتلخبّط 

بيها خالص، وفرحت فرحت، بس مش عارف ضحكت وال أل، مش فاآر
هو الواحد ملا بيضحك من قلبه بتبقى فرحة باين، مابتبقاش.

ضحكة من الوش، دى برضه أآتشفتها دلوقىت، اآتشفت إن
 .فرحة املعرفة بتفّرح وإن الضحك من القلب
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هو" الضحك من القلب"تباه هنا إىل أن تعبري ميكن االن
مل يستعمل آلمة ضحك وال حييى. دأقرب إىل الفرحة خاصة وأن 

مرة ىف تعقيبه بعد اللعبة مباشرة، وهذا قد يفسر
، وهو يشكك..... استجابته، هو استعمل آلمة فرحت، فرحت 

مابتبقاش"، ويردف "مش عارف ضحكت وال أل"أنه ضحك حني قال 
 ..."من الوش ضحكة

أن مث نوعا من املعرفة ميكن أن: "اإلضافة األخرى هنا تقرتح
، وهذا مطروح لفحص القارئ ومراجعته، ليس"يكون مصدر فرحة

فقط ىف مثل هذه األلعاب، هو حر، يعملها آما يرى، وخيترب
 . الفرض بنفسه

* * * * 

!!اضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده: اللعبة الثالثة
 .......اعلشان اضحك الزمدا أن

دا!! دهأضحك ازاى وانا شايف اللى جارى  حمموديا : والء
 يكون جوايا اآرب بكتري من الضحكة دى أنا علشان أضحك الزم

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى دآتور حييىيا : حممود
 دا أناعلشان اضحك الزم اصلح اللى قدامى !!ده

زاى وانا شايف اللىأضحك ا يا دآتورة رانيا: حييى.د
 دا أناعلشان اضحك الزم ادور على معجزة!! دهجارى 

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى يا شريف: رانيا. د
 دا أناعلشان اضحك الزم ابطل اربط ضحكىت بالفرحة!! ده

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى املشاهدصديقى : شريف
ىن ىف الضحك ودهدا أناعلشان اضحك الزم اآلخرين يشارآو!! ده

 مش وارد ومش حاصل

  املناقشة

االستجابات ىف هذه اللعبة تبدو متفقة أآثر مع االجتاه
الذى بدا أن احللقة آلها ترمى إىل آشفه، ألن اللعبة تبدأ
مبا حيول دون الضحك بتحويل االنتباه إىل آالم الواقع ومرارته

 بوجه خاص، 

أن اللعبة جنحت فنجدها مازالت منتبهة إىل برانيانبدأ 
الزم أبطل": ىف التفرقة بني الضحك والفرحة قالت بعد اللعبة

فأتاحت لنا أن نستنتج أهنا ميكن أن"، "ربط الضحك بالفرحة
تضحك برغم اجلارى، لكن يصعب عليها أن تفرح، االجتاه العام
بدا أنه َقبَل التحّدى، فلم تعجزه رؤية اجلارى أن يواصل

ينكسر أو يقلبها غمَّا حىت لو مل يضحك اإلحاطة به دون أن
رمبا(أعلنت أهنا حباجة أن تكون داخلها أرحب  والءاآلن، 
جوايا أآرب"حىت يستوعب احتمال الضحكة برغم اجلارى، ) أقوى

حفزته املفارقة أن حيدد دوره حممود، "بكتري من الضحكة دى
 خرينباآل: طلب االستعانة شريف، )رمبا(لتصحيح اجلارى، فيضحك 
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، مع أنه استبعد إمكان"اللى جارى"ما يصله من على صعوبة 
فقد اعترب أنه حييى. د، أما "وَدْه مش وارد ، ومش حاصل"ذلك 

حيتاج معجزة ليتمكن من الضحك برغم ما يرى، فإما أنه يرى
اجلارى حبجمه احلقيقى الذى حيتاج معجزة تسمح له بالضحك،

قرتنويبدو أنه م(وإما أنه يأمل ىف نوع خاص من الضحك 
، لعله يأمل ىف فرحة ال)بالفرح عنده مما يزيد األمور صعوبة

ُتلغى اجلارى، وإمنا تتحمله وحتيط به وتظل قادرة على أن
 تصدر خالصة دون إلغائه، فهى املعجزة، 

حممودقول  حييى. دأثناء النقاش بعد اللعب مباشرة قارن 
ومل" أدور على معجزة": بقوله هو "الزم أصلح اللى قدامى"

 . بالتفاؤل السهل، وال هو تراجع عن طلب معجزة حمموديتهم 

رجح أنه جاد، حممودبالرغم من هذا الفرق إال أن تعقيب 
فقد راح يؤآد على ترآيزه على دوره ىف تغيري اجلارى وهو

اللعبة دى حرآت ّىف إىن الزم أحس أنه الزم حيصل تغيري.. "يقول 
نا فرحت بيك ملا قلت أناأ"حييى .دفيعقب " عشان أقدر أضحك

، الزم أغري"أنا دلوقىت الزم أغّير".. حممود، فيكمل "حاغري
 .عشان أقدر أضحك

* * * * 

طبعا الزم احب اضحك مهما آان، ماهو أصل: اللعبة الرابعة
 ........املسألة

طبعا الزم احب اضحك مهما آان، ماهو أصل والءيا : شريف
 شة قوى قوىاملسألة لو فضلت آده هاتبقى وح

أصلماهو طبعا الزم اضحك مهما آان،  حييىيا دآتور : والء
 املسألة اىن الزم يكون فيه أمل

أصلماهو طبعا الزم اضحك مهما آان،  يا حممود: حييى. د
 املسألة آده مش نافعة

ماهوطبعا الزم اضحك مهما آان،  يا دآتورة رانيا: حممود
 املسألة آده مش ناقصة نكدأصل 

طبعا الزم اضحك مهما آان، عزيزى املشاهد: ياران. د
 املسألة ربنا موجودأصل ماهو 

 املناقشة اآلن

احلق.. احلق ىف "تؤآد على مبدأ  - بصفة عامة –معظم األلعاب 
سواء آان احلق ىف شئ حتبه أو تبغضه أو حىت ترفضه، َثمَّ حق .."ىف 

 .أن نضحك لنا أن حنزن، وأن نغضب، وأن خناف، فما بالك ىف حقنا 

 . هذه اللعبة الرابعة أآدت هذا االجتاه بشكل ما 

بصفة عامة، وبرغم ما جاء ىف األلعاب الثالثة السابقة،
، فمازال ىف مقدورنا،"مهما آان"فقد أقر اجلميع هنا أنه 
رمبا مع تدرج اللعب رجحت آفة أن(ورمبا من حقنا، أن نضحك 

  حاتبقى وحشه لو فضلت آده" شريف) أن نفرح: نضحك مبعىن
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املسألة آده مش: "حييى.د، "الزم يكون فيه أمل: "والء، "ىقو
أظن يقصد لو حرمنا أنفسنا من حق الضحك بسبب(، "نافعة

، وختتتم"املسألة آده مش ناقصة" :حممود، ")مهما آان"
، ومل أتذآر اآلية الكرمية الىت"ربنا موجود: "بأن رانيا.د

ق ىف عمق جذوره، والىت تؤيد هذا احلرانياحضرتىن من استجابة 
 ". َطَه َما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى"  :إال اآلن

احلق ىف آل ما هو طبيعة"يبدو أن هذه اللعبة حرآت فكرة 
 بشرية بسيطة حىت ولو بدت مكوناهتا من بعيد متناقضة بشكل ما،

حني وصلنا إىل هذه املنطقة، مرورا برؤية الواقع، وىف نفس
عرتاف باحلق ىف الضحك برغم ذلك، بل احلق ىف الفرحة،الوقت اال

بشكل مباشر مبا يدل على أننا رانيا.وبإمكانية ذلك، عربْت د
اقرتبنا بذلك من تعرية أآثر من منطقة ىف نفس الوقت، عربت

،"أنا جاىن إحساس إىن بقيت حمملة قوى، أنا حاّسة بتقل: "بقوهلا
اجة، مش حاسة إن احنا الزماملوضوع تقيل قوى، فيه ح"مث أردفت 

أنا حاسة إن آن اآلوان إننا نضحك واحنا"، "نضحك آتري وبس
مع أنه مل(، رمبا ليحقق فرضه البدئى حييى. د، فيتدخل "فرحانني

آه، يعىن برتبطى الضحكة"فيقول ) - غالبا –يقصده حتديدا 
مش قادرة أنسى إن احنا بنضحك" رانيا.د، فتقول !"بالفرحة

بتفكريىن باللعبة األوالنية إن" حييى.د، فريد "فرحانني واحنا مش
الضحك غري الفرحة، الفرحة الظاهر اهنا قيمة عميقة جدا، إمنا

أنه آن األوان ليمارسوا والء، مث حممودالضحك من ّبره، ويعقب 
اللعبة دى.. " عّقب قائال  شريف. احلق ىف الضحك بطريقة أخرى

 ،"ك ضرورة بشريةعمقت مفهوم بيتهيأىل إن الضح

،..."متنيت الضحك "حسيت إن الفرتة اللى عدت : "حممود
بنفس.. أنا حارجع لورا " والء، فتعقب "آفاية بقى نكد"

 .حممودالطريقة اللى قال عليها 

وآأن اللعبة نبهت فعال إىل الفرق بني ضحك ظاهر عابر،
 .وبني فرحة ممكنة، نابعة من حق أعمق

* * * * 
مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى أو مهوم: مسةاللعبة اخلا

 ..الناس هو يعىن قلة الضحك

إىن ناسى مهومى أو مهوم مش معىن إىن باضحك  شريفيا  :حممود
 ! هو يعىن قلة الضحك هاتعمل حاجةالناس، 

إىن ناسى مهومى   مش معىن إىن باضحك رانيايا دآتورة  :شريف
معناها إن احلياة هاتتوقف، هو يعىن قلة الضحكأو مهوم الناس 

أنا رأىي إن احلياة حاتستمر وتسري، والدنيا هاتفضل لكن فيه
 .من الضحك ما يبكى، أنا أسف أو من اهلموم ما يضحك

إىن ناسى مهومى أو مهوم   مش معىن إىن باضحك والءيا  :رانيا.د
 هى اللى هاتقربىن منك ومن الناس هو يعىن قلة الضحكالناس 

مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى أو تور حييىدآ يا :والء
 مش هاختسر هو يعىن قلة الضحكمهوم الناس 
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مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى املشاهدعزيزى  :حييى.د
  .هاختفف عىن أو عنهم هو يعىن قلة الضحكأو مهوم الناس 

 املناقشة
حاولت هذه اللعبة أن تقوم بعملية فض اشتباك بني رؤية الواقع

بعد أن حّل حمل الضحك(مهومهم، وبني احلق ىف الفرح  ومشارآة الناس
أظن هذه اللعبة اخلامسة!!) فعال بعد أن وصلنا إىل اللعبة الرابعة

جنحت أن تنبه إىل أن احلرمان من الضحك، بزعم رؤية الواقع، أو
بزعم أن اآلخرين ليس لديهم ما يسمح هلم بالضحك أو بالفرحة، هذا

 .جياىب أو املطلوباملوقف ليس هو املوقف اإل

الىت والءاالستجابات جاءت ىف هذا االجتاه، ما عدا استجابة 
 .مل أفهمها، ومل أناقشها

اآتشف بوضوح أن احلرمان من الضحك هو بغري فائدة حممود
مل يقلها شريف، "!..يعىن قلة الضحك حاتعمل حاجة"عملية 

انآ: بعد اللعب قالحييى . دبشكل واضح، لكن حني استوضحه 
انتبه إىل حييى. دقصدى هوه يعىن قلة الضحك حاحتل املشاآل، 

أنه لو حرم نفسه من الضحك فإن ذلك لن خيفف عن الذين تصور
رانيا. د أنه هبذا احلرمان إمنا يشارآهم، آذلك آان موقف

الىت بدت أآثر وضوحا وترآيزا على أن هذا احلرمان ليس
ىن قلة الضحك هىيع".. بالضرورة إثبات ملشارآة حقيقية 

 ".اللى حاتقربىن منك ومن الناس

* * * * 
 وبعـد

حىت نكمل -إذا آان الزما–أفضل أن نؤجل التعقيب العام 
 .األلعاب غدًا

أن هناك فرقا بني –حىت اآلن بأى درجة –فقط لعلنا الحظنا 
 .الضحك والفرحة

 :األلعاب الىت سنكملها غدا هى :للتذآرة

آرة اللى بيتمسخر على خلق اهللانا با: اللعبة السادسة
 ..........بيضحك مع اىن ساعات   قال ايه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيقى أصل انا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى األول قبل ماأصدق أىن: اللعبة الثامنة
 .........قادر أضحك، أصل أنا 

 ........لىب حىت لو أنا ينفع أضحك من ق :اللعبة اُملضافة

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت! اله بقى: اللعبة العاشرة
 .......لو

املفروض أن أقول وهبت عمرى هلا، هذا لو آنت آتبت - 
  هل رأيت الفرق؟!! هذا الكالم منذ عام
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انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق اهللا،:اللعبة السادسة
 ..........بيضحك مع اىن ساعات   قال إيه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل انا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن: امنةاللعبة الث
 .........قادر اضحك، أصل أنا 

أنا ينفع أضحك من قلىب حىت: اللعبة املضافة
 ..............لو

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن، ماهو أصل يعىن

صحيح حىتأنا من حقى أضحك ب! أله بقى: اللعبة العاشرة
 ..............لو 

***** 

 : الضيوف املتطوعون

 ؟؟: والء

 ؟؟: شريف

 ليسانس آداب عرىب: حممود

 طبيبة : رانيا. د

 باإلضافة للدآتور حييى

***** 

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، قال:اللعبة السادسة
 ....بيضحك مع اىن ساعات   إيه

للى بيتمسخر على خلقانا باآره ا حييى،يا دآتور : شريف
 إىن ساعات بشوفة هو االضحوآةبيضحك، مع   اهللا، قال إيه

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، حمموديا : حييى/د
 إىن ساعات ببقى قاسى ىف السخريةبيضحك مع   قال إيه
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انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، رانيايا دآتوره  :حممود
 من اللى بيعملة ده إىن ساعات ببقى حزين بيضحك مع    قال إيه

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق والءيا  :رانيا. د
 إىن ساعات بتمسخر على نفسى بيضحك مع   اهللا، قال إيه

عزيزى املشاهد انا باآره اللى بيتمسخر على خلق :والء
إىن ساعات ممكن أضحك من قلىب ساعتهابيضحك مع   اهللا قال إيه

 ممكن آلنا نضحك من قلبنا . 

  )اآلن(ملناقشة ا

السخرية هى أقسى أنواع الضحك، أحيانا تصل فيها
يقذف األطفال الضفادع"القسوة حد القتل، أقرأ املثل الصيىن 

، أحيانا"باحلجارة وهم يلعبون لكن الضفادع متوت جدا ال هزًال
، وليس فقط وهم يلعبون،"وهم يضحكون"أقرأ هذا املثل 

ض العضال حتدث نتيجة لسخريةمصائب نفسية تصل إىل درجة املر
الذعة ىف مرحلة ما من مراحل العمر، خاصة الطفولة واملراهقة

"مجاعية"يكون ذلك أقسى مايكون حني تكون السخرية 
 ، أثارىن هذا املثل الصيىن حىت آتبت فيه شعرا "علنية"و

هذه اللعبة السادسة رمبا عّرت هذه املسألة، آيف أن
ايفعل بالقدر الكاىف، يفعلها وهوالساخر قد الينتبه إىل م

يضحك، وهو يتصور أنه يتفّكه أو يعبث، أو ميازح، دون أن
 !يدرك مدى قسوته وإيذائه لآلخر

صياغة هذه اللعبة آانت خبيثة ألهنا عّرت السخرية إسقاطا
"لو أّىن أنا امتسخر أو أسخر"ومل حتدد  ،"اللى بيتمسخر"

رافضا، أو" موقفا"خر اختذت من السا شريف وحمموداستجابة 
مع إنه هو": أرجع السخرية إىل الساخر شريفناقدا، 
نقٌد(، "ببقى حزين من اللى بيعمله: "قال حممود ،"األضحوآة

فقد أظهرت آيف أهنا ميكن أن تشارك والءأما استجابة ) فاتر
ىف السخرية، رمبا رغما عنها، هكذا قد ننسى أنفسنا ونطلق

مل ترفض السخرية، بل متادت ىف والءب، قسوتنا مجاعًة دون حسا
  ".على الضحية"الضحك من قلبها 

انتبهْت إىل أن هذه السخرية قد تكون سخرية من رانيا. د
نفسها، لكن ذلك مل يكشف عن موقفها من قسوة السخرية من

 آخر، سواء قامت هى هبا أم حكمت على من يقوم هبا 

ىت القسوة، ورمباانتبه إىل موقفه الساخر عموما ح حييى.د
هى إحدى مساته الظاهرة، آما يبدو أن اإلسقاط مل يستدرجه إىل

تنبيه دون(اآلَخْر الساخْر بقدر ما نّبهه إىل ما يفعل هو 
 !!) فائدة، غالبًا 

أضافت بعض التفاصيل ىف نفس االجتاه،املناقشة بعد اللعبة 
ني نبهأنه يكره النكت على الصعايدة، ىف ح حييى. دمثل إعالن 

.دإىل توظيف السخرية ىف نقد املوقف السياسى، فنبهتنا  شريف
إىل أن اللعبة تشري أساسًا إىل السخرية على األفراد رانيا

 .وليس على األحوال العامة
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***** 
الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا :اللعبة السابعة

 ............بصراحة

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق رانيايا دآتورة : حممود
  تعبان جدًاصل أنا بصراحة أ

يا والء الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا: رانيا.د
 نفسى أفرح بقىبصراحة 

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا يا شريف: والء
 نفسى أحس بالفرحة بكل معانيها بصراحة 

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل يا دآتور حييى: شريف
  آتري أوى ماضحكتشبقاىل أنا بصراحة 

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل املشاهدعزيزى : حييى.د
  تعبت أوى أوى أوىأنا بصراحة 

  املناقشة اآلن
 ". ضحكت من قلىب"ُتذآرنا هذه اللعبة باللعبة الثانية 

آشف عمقا أبعد من جمرد الضحك من" حبق وحقيق"متنِّى الضحك 
ل فعًال اللعبة الثانيةالقلب، حىت بدا أن هذه اللعبة تكّم

، وهى تؤآد أن معظم الضحك الذى نضحكه هو ليس)من قلىب(
أنا بصراحة بقاىل آتري قوى أصل"حيدد ذلك بقوله  شريفضحكا، 

، تكاد تقر"بقى"تعليقها بـ  رانيا. دتنُتهى  ماضحكتش وحني
،"أصل أنا بصراحة نفسى أفرح بقى"... نفس القول بالضبط 

حبق"، فهما يتفقان على أن هذه الضحكة حييى. ود. حممودأما 
أصل أنا بصراحة تعبان" :حممود قالهى حق هلما ألن " وحقيق
أنا بصراحة تعبت جدا جدا" فقد قالحييى .د، أما "جدا
، قالت"حبق وحقيق"أضافت بعدا نوعيا يتناسب مع  والء، "جدا

 " بصراحة نفسى أحس بالفرحة بكل معانيها"

رت أآثر فأآثر الفرق بني الضحك والفرحةهذه اللعبة أظه
، ىف نفس اجتاه اللعبة الثانية، وأن حقَّنا هبذا)الفرح(

،"احلق ىف الضحك"أآثر منه " احلق ىف الفرح"الصدد هو أساسًا 
وأن احلصول على هذا احلق رمبا يبدو أحيانا أنه اجلزاء

 " حبق وحقيق"الوفاق ملن يتعب 

لعبة آانت دالة ىف نفس هذابعد ال  املشارآنيتعليقات 
)فهمتىن( هّوا ميكن اللحظة دى فعال"...  شريفاالجتاه، قال 

)اللعبة ده(إن  حضرتك بتتكلم عن حتريك الوعى، أنا شايف
  حرآت شجون فيا

بتطلع احلاجات املدفونة) اللعبة(هيه "أضاف  حممود
 "، باحّس إىن بارتاح ِسّنة ِسّنه"جوايا

أقول حاجة وصلتىن بعد اللعبة آنت عاوزه: رانيا. د
يا :إحنا مصّعبنها على نفسنا علشان عاوزين خنتار.االخرية 

  نبقى حزانا يا نبقى بنضحك، يعىن وصلىن حاجة بعد
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ما هو! هوا أنا ليه الزم اختار يعىن؟:اللعبة االخرية
االتنني موجودين، والزم أخلق الفرحة وفيه حزن، أنا مش الزم

 . ، احلزن عمره ما يروحاستىن احلزن يروح علشان أبتدى أفرح

حبق" إىل العالقة بني هذه الفرحة الىت هى حييى. دنبه "
الذى ليس هو االآتئاب آما" (احلق ىف احلزن"، وبني "وحقيق

وربط بني ذلك وبني تعقيب رانيا، وآذلك) يصفه األطباء
، ليس"حبق وحقيق"استعمال شريف لكلمة شجن، وأن احلزن 

حقيق، وقد عقب حرفيا على آالمبالضرورة ضد الفرح حبق و
 :رانيا أن الشجن ال مينع الفرح، قال

بصراحة يعىن آون الفرحة تطلع إن هى البعد األعمق
للضحك، وإن احلزن ماهواش ضد الضحك على طول اخلط وإن هو
موجود ىف اخللفية أو ىف العمق، أنا شايف إن ده جديد على

لى زى حاالتى وزىاُملشاهد، وعلينا، وشايف إن الدآاترة ال
حاالت الدآتورة رانيا، الدآاترة النفسيني بيعملوا عمايل
غريبة جدًا، طبعًا حبسن نية، وآل حاجة، إمنا قسمة املشاعر إىل
دى قصاد دى، يعىن الضحك قصاد احلزن، يعىن ضد احلزن، أو احلزن
ضد الفرحة بالذات، دا مش متام، الظاهر إن الفرحة هى اللى

 رت من الضحك، فيها حزن أآ

.حييى أو د. فيه دمث سارت املناقشة بعد ذلك بشكل مل ينجح 
ان يوصال فكرهتما إىل الباقني من حيث أن احلزن ليس ضد رانيا

الفرحة، وال عكسها، وأن هذا االحتمال القوى ليس له عالقة مبا
، أو أنهشر البلية ما يضحكأن : وصل لبقية املشارآني مثل

، مثل هذهبعد العسر يسرا، وال إن شياءبضدها تتميز األ
:التعقيبات دلت على أن الفكرة مل تصل، صعب فعال أن نتصور أن

- على أية حال–احلزن والفرحة، ميكن أن يتالزما، مل ينجح احلوار 
 أن يبني أنه ال يوجد تناقض بينهما ىف عمق معني، 

    .وانتقلنا إىل اللعبة الثامنة دون حسم

**** 
أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن :لثامنةاللعبة ا

 ....قادر أضحك أصل أنا 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن يا حممود: شريف
 أصل انا نسيت الضحكة بقاىل فرتة قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن يا والء: حممود
  أصل انا شايف إن الضحك بعيد عىنقادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما يا دآتورة رانيا: والء
أصل أنا صعب إن أنا أعتقد إن الضحكةأصدق أىن قادر أضحك، 

 هاتقدر حتتويىن 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما يا دآتور حييى: رانيا. د
 أصل أنا الزم أتغري أصدق أىن قادر أضحك، 

ل قبل ماأنا ضرورى أنسى االو عزيزى املشاهد: حييى.د
أصل أنا بصراحة شايل مهوم العامل آله،أصدق أىن قادر أضحك، 

 وساعات أحس إن هو هرب، إمنا ده بصحيح
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 )اآلن(املناقشة

مل(أثارت هذه اللعبة قضية ضرورة أو استحسان النسيان 
حىت) حيدَّد ْنسيان اهلم بالذات، وإن بدا ذلك مفهوما ضمنا
أن هذانتمكن من الضحك أو الفرح، ومل يقر أى من املشارآني 

النسيان هو شرط أن حنصل على حقنا ىف الضحك، وال أنه حىت
 . ممكن، ومن َثمَّ نسمح ألنفسنا بالضحك 

بدا أنه مل يكن متعلقا" أصل أنا"الغريب أن ما تال 
بالنسيان، بقدر ما آان متعلقا بالتأآيد على القدرة على

من(الضحك، آشفت هذه اللعبة أننا حني منارس الضحك بغري فرحة 
ال نضحك، يبدو أن القدرة على الضحك ال) حبق وحقيق –قلىب 

، تعبري"احلق ىف الضحك"تنمو إال من خالل التمتع بـ استعمال، 
أوصلنا إىل احتمال التفكري أن عدم "أصّدق إىن قادر أضحك"

ميكن أن يرتتب عليه" حبق وحقيق"أو " ممارسة الضحك من القلب
نسيت" شريف، هذا ما بدا ىف قول ضمور عدم استعمال حلق الضحك

أما والء "شايف الضحكة بعيد عىن: "مث حممود" الضحكة بقاىل مدة
مل أفهم ما(أن مثة ضحكة ميكن أن حتتويها ) صعب(استبعدت "فقد 

، رمبا آان ذلك ىف)تعىن متاما، لكنىن رجحت أهنا تقصد معىن عميقا
رانيا. دأما  ".اخل..قادر أضحك، حبق وحقيق"نفس اجتاه 

فاشرتطت أن تتغري وآأن ترآيبها املوجود حاال اليسمح بأن تصدق
، وبالتاىل فالبد أن تتغري أوال، مث"تقدر تضحك حبق وحقيق"أهنا 

فقد زعم أنه ال ميكن أن ينسى، ألنه حيمل مهوم حييى. دترى، أما 
العامل، فجسد استحالة ُمربَّرة، إذ آيف ينسى العامل، وهو أمر

 وبالتاىل آيف يصدق أنه قادر على الضحك مستحيل، 

 :رانيا مولدا للعبة إضافية اقرتحْتها هى. جاء تعقيب د

أن يقرتح أحدهم لعبة زيادة تتخلق أثناء –هذا االحتمال 
آان واردا ىف هذا الربنامج، طول الوقت، مبعىن أن -التفاعل

من حق املشارك أن يقرتح لعبة جديدة، أو حتويرا ىف لعبة، إذا
مسح الوقت، وقد نوقش األمر، وحنن نعرض هنا هذه الفقرة الىت

 أدت إىل اخرتاع لعبة إضافية 

أنا من. أنا مش حاسة إن أنا الزم انسى  :رانيا. د
اللعبة اللى قبلها قررت إىن أل مش الزم اتغري، والزم أعرف
أفرح زى ما بعرف أحزن، دا موجود ودا موجود ملا جيت ألعب

ا الزم أنسى علشان أعرف أضحك من قلىب، أنااللعبة دى أن
طب ليه أنسى، دا ينفع.لعبتها على أساس الضحك من القلب 

أبقى فاآره آل حاجة أنا عاوزة ألعبها آده إن أنا ينفع
 أصل مافيش حل تاىن .أبقى فاآرة وأضحك 

أنا متأسف مسموح أى حد خيرتع لعبة واحنا قاعدين غري :حييى.د
 ....أنا ينفع أضحك وأنا حزين مادام : مثال .العشرة بتوعنا 

أنا موافق على أى حاجة، إخرتعى زى ما أنىت :حييى.د
 بس هانلعبها آلنا، وحاتبقى اخرتاعك . عاوزة 

 )ونكمل.....(أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :رانيا.د
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 ماشى:حييى.د

***** 
 .....أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :اللعبة اإلضافية

لو مافيشأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  حمموديا  :رانيا.د
 حاجة احتلت

لو اللىأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  حييىيا دآتور : حممود
 قدامى ماتغريش

لو الدنيا اتطربقت أنا ينفع أضحك من قلىب حىت  والءيا : حييى.د

لو آانت أخرأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  يا شريف: والء
 حلظة ىف حياتى 

لوأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  املشاهدعزيزى : شريف
مشاآل الناس ومهومها واآلمها مازلت قائمة، ميكن بالضحكة دى

 .أقدر أساهم ىف حل مشاآلهم 

 )اآلن(مناقشة اللعبة اإلضافية 

أضافت هذه اللعبة بعدًا تدعيميا إىل أن حق الضحك
بالنسيان، أو بأى من: ال يتعارض مع، وليس مرتبطا)الفرح(

يرات املزعومة مثل مرارة الواقع، أو محل هم الناس، أوالترب
 .اشرتاط مشارآتهم

أن: أشارت إىل جواز هذا االحتمال - تقريبا–مجيع االستجابات 
، وأنه ليس علينا أناستعمال حق الضحك ممكن حتت آل الظروف

:حييى.د" حىت لو آانت آخر حلظة ىف حياتى: "والء قالتننتظر 
حىت لو مشاآل: "قال شريف، "يا اتطربقتحىت لو الدن: "قال

حىت لو: فقد قال حممود، أما "الناس ومهومها مازالت قائمة
 ؟ "، ومل نعرف ماذا يعىن، إتغري إىل ماذااللى قدامى ما اتغريش

خاصة وأن هذه اللعبة اإلضافية مل جتر مناقشتها بعد
 .لعبها لضيق الوقت

**** 

حد يكون قريب مىن أنا نفسى أضحك مع :اللعبة التاسعة
 ...وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب مىن شريفيا  :والء
 الزم حنس ببعضنا وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب يا دآتور حييى: شريف
الضحك دا ضرورة، ومهم واحنا ىفمىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 حاجة ليه

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب يا دآتور حييى: شريف
الضحك دا ضرورة، ومهم واحنا ىفمىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 حاجة ليه
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أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب مىن يا حممود:حييى.د
الضحك من غري ناس مالوش أى طعم، منوشايفىن، ماهو أصل يعىن 
 غري شوفان مالوش الزمة 

أضحك مع حد يكون أنا نفسى يا دآتورة رانيا: حممود
اللى قدامى دا بيحرك اللىقرّيب مىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 جوايا 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون عزيزى املشاهد: رانيا.د
 هى دى الفرحة احلقيقة قرّيب مىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 املناقشة اآلن

إىل النظر ىف ظاهرة بعدا عالقاتياأضافت هذه اللعبة 
السخرية). أو العكس(الفرح، وهو التواصل من خالله الضحك و

القاتلة مستبعدة من األصل، فهى أقرب إىل طعن اآلخر حىت
الضحك دون) جعله شيئا(إلغائه فاختفائه بعد تشييئه 

الفرحة قد يوسع املسافة ال يقرهبا، أو لعله يُُْعِدى أحيانا بال
ى تشرتطشرط التواصل احلقيقى، أما ألفاظ هذه اللعبة فه

أنا: "، حىت تتحقق املشارآة حقيقيةمعا القرب والشوفان
 .."!! مع حد شايفىن"" ...ِنفٍسى

الزم حنس" :والء: االستجابات جاءت تدعم هذا الفرض
.د ،"اللى قدامى ده بيحرك اللى جوايا": حممود  ،"ببعضنا
مل تقل( "ما هو أصل يعىن دى الفرحة احلقيقية": رانيا
ما هو أصل يعىن الضحك من غري ناس مالوش": يىحي. ، د)الضحك

 "أى طعم، من غري شوفان مالوش الزمة

حني شريفالوحيد الذى مل يعش معنا هبذا البعد املضاف هو 
جاءت استجابته مطلقة بأن الضحك ضرورى دون االلتفات إىل

 ).غالبا(أصل العبارة 

***** 
صحيح حىت لوأنا من حقى أضحك ب!! أله بقى  :اللعبة العاشرة
.............. 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! ألَّه بقى يا شريف :حممود
 اللى قدامى حزين 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! ألَّه بقى يا والء :شريف
 فضلت املشاآل آلها زى ماهى، إمنا أنا الزم أضحك 

أنا من حقى أضحك!! ألَّه بقى يا دآتورة رانيا :والء
  آنت ناسية نفسى خالصح حىت لو بصحي

أنا من حقى أضحك!! ألَّه بقى يا دآتور حييى :رانيا.د
 ماحدش حايشارآىن الضحكةبصحيح حىت لو 

أنا من حقى أضحك بصحيح!! ألَّه بقى عزيزى املشاهد :حييى.د
 مش عاوز أضحكحىت لو 

  )اآلن(املناقشة 
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احلق ىف": يبدو أن هذه اللعبة آانت الختبار الفرض األساسى وهو
.د، وقد جاءت رمبا تكملة للعبة اإلضافية الىت ابتدعتها "حالفر
ولو آنت تذآرت هذه اللعبة العاشرة بألفاظها(تلقائيا  رانيا

آما أقرؤها اآلن، رمبا آنت استغنيُت عن اللعبة اإلضافية لكن يبدو
 ).أهنا آانت ذات فائدة إْذ دعمت إحدامها األخرى

"ِمن حقى أن اضحك"ن الفرق هنا هو أن هذه اللعبة تتحدث ع
"ينفع أضحك"أما اللعبة اإلضافية فكانت تشري إىل إمكانية الضحك 

، وآأهنا!!!"ألَّه بقى" وأيضًا هذه اللعبة بدأت بالتعجب املفيق بـ
من"تقلب الصفحة، وقد بدا أهنا تكمل آًال من اللعبة الثانية 

 ".أضحك بصحيح"وهنا جند " حبق وحقيق"والسابعة " قلىب

ا سهلت هذه الصياغة للمشارآني أن يتجاوزوا حتفظاهتم أورمب
 ). ىف الفرحة(تربيراهتم الىت حتول بينهم وبني استعمال هذا احلق 

من استعمال هذا" اآلخر"يرفض أن مينعه حزن  حممودفها هو 
هو مل ُيلغ اآلخر، لكنه مل" حىت لو اللى قدامى حزين"احلق 

 يدعه يعوقه، 

)ال يصر على نسياهنا أوًال(ل على جنب يرآن املشاآ وشريف
 " حىت لو فضلت املشاآل زى ما هى"

حىت لو"جتاسرت ومل تعد تنتظر املشارآة شرطًا  رانيا.ود
 ، "ماحدش حيشارآىن الضحكة

فقد بدا وآأنه يتخطى احلواجز الىت بداخله هو حييى.دأما 
 " حىت لو مش عاوز أضحك"

إىل أهنا حىت لو آانت، وأنا مل أفهم إشارهتا والءبقيت 
ناسية نفسها، ألن ما أتصوره هو أن نسيان نفسها هو الذى

 مل أفهم" حىت لو"يسمح هلا أن تضحك بصحيح فلماذا 

ميكن!! (التعليق األخري جاء مؤيدًا بشكل أو بآخر للفرض
 ) أن تنظر التسجيل

 وبعد 

-بشكل ما –أرجو أن يكون تقدمي هذه اللعبة الىت أثبتت 
 ة الفرح برغم آل الظروف، إمكاني

 وأنه حق لنا، 

 وأنه ليس مرادفا للضحك،

 وأنه ميكن أن يكون ىف أعماقه حزن رائع،  

أرجو أن يكون ىف آل ذلك اعتذار عن ما أحلقُت بالقارئ
 . والزائر واملعقب من آالم عند تقدمي لعبة الذل

 مع أننا حنتاج هذا وذاك معا، جدا جدا 

 أى واهللا 

 !ة النفس البشريةهذه هى روع
  ؟!!أليس آذلك
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!! אמא−195

 جنيب حمفوظ:بداية الدورية النقدية ألعمال

 : وقفة ضرورية

 ماذا بعد؟) 40(اآلن، وبعد أن بلغنا احللم 

تلو املرة إصدارماذا آنت أعىن بالضبط حني اقرتحت املرة 
دورية نقدية ختتص بنقد أعمال جنيب حمفوظ؟ آانت البداية بعد

الدعوة عامة، والبداية"يومية (حصوله على جائزة نوبل، 
وعرب آلمث آررت الدعوة ىف آل مناسبة،  ..!!)مع جنيب حمفوظ 

الذآرى األوىل األستاذ"برنامج مباشر (قناة، حىت بعد أن رحل 
وما رحل، مث إىن حني عجزت عن حتقيق هذا ")لرحيل جنيب حمفوظ

ماألمل، وحني خصصت له يوم اخلميس من هذه اليومية سحبتىن أحال
فرتة النقاهة إليها متاما، فحالت دون مواصلة تبادهلا مع

 ". ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"  ذآرياتى

، لكنىن مل أرتح أبدا)40(هاحنن قد وصلنا إىل احللم رقم 
النفرادى بالنقد دون حوار حقيقى، اللهم إال ما جييئىن طيبا

 ). مما سأعود إليه ىف دراسة الحقة(ىف بريد اجلمعة 

ظت طوال ستة أشهر أن صعوبىت تتزايد باستمرار، ذلكالح
أنىن آلما تقدمت ىف القراءة خشيت أن يستهويىن العثور على
رمز هنا أو هناك فيطفو على حساب إعادة التشكيل نقدا،
آذلك شعرت أنىن بني احلني واحلني أتلقى بعض األحالم بفتور اليثري

حق املبدع أن ّىف حاسىت النقدية، وأفسر ذلك مرة بأن من
تتماوج حدة إبداعة لظرف أو آلخر، آما أن من حق الناقد أن
ختمد مسام تلقيه لبعض العمل، وأن يتعامل معها بنفس الصدق

، أى أن)رمبا دون وجه حق(الفاتر الذى افرتضه ىف املبدع 
، تبدى هذا بعض)أن ترتاخى حاسته النقدية(يستعمل نفس احلق 

وع املاضى، وقبل ذلك أحملت إليه ىفاألسب) 39(الشئ ىف حلم 
الذى آنت) 41(مث حلم ) 22(وإىل درجة أقل ) 11،  6(حلمْى 

 . أزمع نشره اليوم، وتأجل لألسبوع القادم

حاولت أن أحبث فيما يصلىن من بريد وتعليقات حول األحالم
بالذات عن ما يعينىن ىف تذليل صعوبىت، أو تعديل وجهىت، أو

 األمر برمته إىل حني أقدر على القيام  ما يدفعىن أن أؤجل
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بالدراسة الطولية اجلامعة، وجاءىن الرفض واضحا من معظم
 .املعقبني، وطلب أغلبهم مىن أن أواصل

آنت أرد على هذه اآلراء أحيانا ىف بريد اجلمعة، وأستفيد
 .من ذلك، لكن ليس أبدا إىل درجة أن أختذ قرارا حامسا

)40،  39(ضى أمس فقط وصلىن نقد مطول حللَمْى األسبوع املا
بشكل جاد مسئول، شعرت معه أن هذا هو ماآنت أنتظره منذ

"نقد على نقد،"، أو "النقد اآلخر"البداية، وهو ما أمسيته 
ما غاب) 39(املهم أن هذا النقد الذى وصلىن التقط من حلم 

وإذا هبذا النقد اجلديد عىن فْعًال حىت أعتربته حلما فاترا،
رْحُت به، بقدر ما خجلت من قصورى ملاَفيكشف ىل عما أغفلته، 

 ).40(، دون حلم )39(فاتىن، فيما يتعلق حبلم 

 وبعد 

لعل هذا بالضبط هو ما آنت أعنيه، وآمل فيه، حني طالبت
ليس دورية نقدية خاصة بأعمال جنيب حمفوظ،بإحلاح إصدار 

)ومل حيَتْج أبدا(لنصفق له أو نتذآره باستمرار، فهو ال حيتاج 
ا أو ذاك، ولكن لنستحث النظر إىل أعماله من أآثر منإىل هذ

زاوية، وأيضا لنتحاور حوهلا، وخنتلف، ونتكامل، إْذ يكمل آل
 . منا نقص اآلخر

،"نقد على نقد"، أو "نقٌد آخر"، أو "نقد النقد"فكرة 
هى الىت ميكن أن حتيى احلرآة النقدية عموما، وآان أملى أن

وأعماله قادرة على أن تفسح تبدأ بشيخنا ألنه حبر زاخر،
خذ من حمفوظ: سبق أن أشرت إىل أنه. (اال لكل وجهات النظر

 ).!!ما شئت ملا شئت

، فإن من حقههو هوجائز، حىت لو آان الناقد  نقد النقد
 أن يغري رأيه مع شحذ أدواته، أو تواصل نضجه،

هذا ما حدث ىل شخصيا بالنسبة لبعض أعمال حمفوظ، خذ
، أو)قراءات ىف جنيب حمفوظ(قفى من نقدى للشحاذ مو: مثال

 .السراب، أو ملحمة احلرافيش 

أمل زآى، وهو ليس. مع ورود هذا النقد األخري حاال من أ
نقد فائق برؤية مستقلة، تذآرُت ما تعقيبا، وإمنا هو
،"احملررون الضيوف"أميمة رفعت ىف زاوية .أودعته من نقد د

وأيضا ما قمت به شخصيا من نقد على نفس احللم ىف زمنني
، شككت مؤخرا أن"مع الضيوف"خمتلفني، وأودعته هناك أيضا 

أحدًا فتح هذه الزاوية من أصله، ذلك أنه مل يصلىن تعليق
أميمة، وال على ما أودعُته أنا أيضا.ى ما آتبته دواحد عل

 ىف تارخيني خمتلفني، ) 14حلم (من نقد نفس احللم 

، ورمبا أمًال أيضا ىفلتأآيد فكرة نقد النقد -اآلن –قررت 
احتمال البدء ىف حتقيق الفكرة اخلاصة بدورية حمفوظ النقدية،

 :قررت ما يلى 

 أمل زآى مع .أ" قدةالنا"أن أنشر ما وصلىن مؤخرا من  ·
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 تعقيب حمدود، 

 أميمة . مث أعيد نشر نقد د ·

 .وآذلك أعيد نشر نقدى املتباعد عن بعضه بفاصل عامني ·

أو "نقد النقد"أِمًال أن يتضح بذلك ما قصدت إليه، من 
 ،"نقد على نقد"

–برغم التكرار  –هذا وسوف أنشر نص األحالم من جديد 
القارئ إىلوذلك احرتاما لوقت املشارآني، بدال من أن أحيل 

 . يومية سابقة

أرجو أن تكون هذه البداية حافزا حقيقيا الستمرار
 .املشارآة اجلادة

*** 

 )39(نص حلم : أوال

 الكاتبة   األلة على    مكتوب   بيان ومعى    الوزير   حجرة   دخلت
 وواضح أن الوزير   بينهم امسى  .  للرتقية   املرشحني   املوظفني   بأمساء 
 . بالرعاية  خيصىن 

 إدارة إىل    به   وذهبت   أعاله ىف    البيان   الوزير   وقع
 شابة   فتاة   وآانت   املختص   املوظف إىل    اجتهت .  لتنفيذه   املستخدمني 
ىف   إمضاءه   وضع   الوزير   أن   والحظت   البيان ىف    نظرت .  ومجيلة 
 تستطيع   لن   فإا   وإال .  أسفله ىف    ضعهي   أن   جيب آان   وأنه   أعاله 
 اغتظت ،  أعاله ىف    املسجلني   املوظفني على     الرتقية   أمر   تنفيذ 
 فحملت   موقفها على    أصرت   ولكنها   الروتني   من نالقى    ما   وشكوت 
 وهو   الصحيح   املوضع ىف    امسه   فوقع   الوزير إىل    جديد   من   البيان 
على   جتلس   وآانت .  البيان   وسلمتها   الفتاة إىل    ورجعت .  يضحك 
 تصرف   عن   فدافعت   باملرح   معروفة   صديقة   موظفة   مكتبها   ميني 
وترى   العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن   إا   قائلة   زميلتها 
 من   تضايقت   بأا   املوظفة   وتظاهرت .  هبا أوىل    املتزوجني   أن 
سألتىن   ذلك   بعد   املرحة   املوظفة وملا قابلتىن    لسر ا  هذا   إذاعة 
 فاقرتحت أعجبتىن    بأا   فصارحتها   املستخدمني   موظفة ىف  رأىي    عن 
 مهلة   لبتفط .  احلالل ىف    رأسني   جلمع   آمقدمة بإعجاىب    تبلغها   أن 
 التفكري ىف    يضيع عمرى    وأن   شابا   أعد   مل إنىن    فقالت   للتفكري 
  . أرفض   فلم   واستسلمت   إبالغها على    وأصرت 

 )40(  حلم: نص

 والكوفية   باملعطف   متدثرا بيىت  إىل    عائد   املساء وأنا   قبيل
 ما مىن    وطلبا   والتعاسة   اجلمال  ىف   غاية   وصبية صىب  سبيلى    اعرتض 
 ورقة   فأخرجت   أجد   فلم   فكة   عن جيىب  ىف    وحبثت   اهللا   لوجه   به   أجود 
 أقرب اىل    يذهب   أن الصىب    من   وطلبت   اخلمسة   اجلنيهات   ذات   من 
الصىب   غاب   وما . بالباقى وجييئىن    شيكوالتة   قطعة ىل  ويشرتى    آشك 
 بغضب   يعاملها   أخاها   بأن ىل    واعرتفت   الصبية   بكت حىت  عيىن    عن 
 احنرافات   يوم   آل   تزداد فهى    األخطاء   الرتكاب   ويدفعها   شديد 
    عرفت   مث .  وحتريت   تأثرت . تعاىن   مما   ينقذها   أن   اهللا   وتدعو   وشرا 
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 ثقة   من   أوليته  ملامحاقىتمدىوأدرآتيعودلنالصىب   أن
أهلى بالطيبة والغفلة ولكىن مل أترك له يتهمىن    آيف   وتذآرت 

 وحتسنت . أخته وأخذهتا إىل بيىت لتبدأ حياة جديدة مع أهلى
  . هلا ال شغالة    األسرة   من   وآأا   وبدت   أحواهلا 

 أخته رأى    وملا   األخ صىب ال   ومعه شرطى  ىل    جاء   يوم   وذات
 هتمة إّىل    وُجهت   وهناك   القسم ىف    مطلوب أىن    وعلمت .  هبا   أمسك 
 ما   أمام   وذهلت   بالقوة بيىت  ىف    هبا   واالحتفاظ   البنت   اغتصاب 
 من إىل    ووجهت   فبكت   تتكلم   أن   البنت   من   وطلبت إىل    يوجه 
 آلمة   آل   يسجل   احملضر   وآان .  بال على  ىل    خيطر   مل   ما   ائرالكب 
 تغب   فلم   الراسخ إمياىن    من   الرغم وعلى  عيىن  ىف    تسود   والدنيا 
  . املوقف   خطورة عىن  

* * * 

 ) 1(نقٌد على نقد: اجلزء األول

 قراءة أخرى ىف أحالم جنيب حمفوظ

 .أمل زآى ) 40،  39(قراءة حللم 

.عالقة حمفوظ باملرأة الظاهرة ىف آتاباته مثرية للجدل
وال أعتقد أن. ال ميكن قراءته بدالالته املباشرة) 39(فحلم 

حمفوظ يكتب سرد األحداث بعينها منقولة مباشرة من الواقع،
وإّال أين اإلبداع، هل اإلبداع هو جمرد رسم صورة بكلمات

 ت الطبيعة؟ متماسكة مجيلة، تشبه لوحا

ىف تصورى أن التوقيع أعلى قائمة الرتقيات، مث أسفلها
  يشري إىل لغة خفية للحوار بني الوزير والفتاة الشابة،

فتوقيع امسه أعلى القائمة رمبا يشري إىل أنه يبّدى نفسه على
العزاب املكتوب امساؤهم بقائمة الرتقيات ىف عالقته باملوظفة

ئوًال يوقع أعلى األوراق الرمسية،فلم نر أبدًا مس. اجلميلة
.املتعارف عليه أن املسئولني يوقعون أسفل املوضوع وليس اعاله

لكن الوزير وضع امسه على قمة القائمة، بينما ترفض املوظفة
اجلميلة تنفيذ األمر، وتنفيذ الرتقية هبذا الشكل يعىن موافقة

.لبًاالفتاة اجلميلة على عالقة خاصة بالوزير، املتزوج غا
  الرتقية   أمر   تنفيذ   تستطيع   لن   فإهنا   وإال"واجلملة التالية 

هبا بعض الغموض املقصود فيما" أعاله ىف    املسجلني   املوظفني على  
يتعلق بلغة احلوار اخلفية بني الوزير واملوظفة اجلميلة، فال
يوجد موظفون مسجلون بالقائمة أعلى توقيع الوزير، بل مجيع
األمساء أسفل التوقيع، وبالتاىل فهى ترفض تنفيذ أمر الرتقية

وبالتاىل فإن. على الوزير نفسه الذي يتصدر امسه القائمة
قبوهلا تنفيذ الرتقية هبذا الشكل يعىن موافقتها على قبول
عالقتها به، ووقف زواجها من أحد املوظفني العزاب املوجودين

ئمة الرتقيات للوزير مرةوهلذا فإعادة قا  .بقائمة الرتقية
هى استمرار للحوار اخلفى بني  أخرى ليوقع ىف املوضع الصحيح،

املوظفة اجلميلة والوزير، وهى هبذا ختريه بني زواجه منها أو
قبوهلا بتنفيذ أمر الرتقية بالزواج من أحد العزاب

 .املوجودين بالقائمة
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وهلذا يضحك الوزير ويوقع ىف املوضع الصحيح، ويعرف حدود
إن إفشاء. بينها فيضع امسه ىف هناية القائمةالعالقة بينه و

الصديقة املرحة لسر الفتاة اجلميلة بإدارة املستخدمني بأهنا
وتعترب املتزوجني أوىل هبا،  العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن

يلقى الضوء على ما أشرنا إليه من أن الفتاه اجلميلة تعطى
حد من العزاب اإلرتقاءنفسها للوزير املتزوج، وال تسمح أل

وهبذا حيمل عدم  .ملكانته عندها، رمبا أمًال ىف الزواج منه
وهو أن. تنفيذ أمر الرتقية معىن آخر غري معناه املباشر

آخر  الفتاة تساوم الوزير إما بالزواج منها، أو استبدال
مكانه وترقيه ملكانة أعلى من مكانة الوزير لديها فيصبح

لكن الوزير يضحك ويقبل باألمر. القائمةالوزير ىف هناية 
الذي ال" الساذج"مث يأتى بعد ذلك دور املوظف   .الواقع

يفهم هذه اللغة املشفرة الدائرة بني الوزير واملوظفة
.مث يتم فك اللغز ىف هناية احللم. ويعتربه روتينا. اجلميلة

بأن تذيع الفتاه املرحة سر الفتاه اجلميلة، بأهنا تريد
الفتاة اجلميلة" تتظاهر"اج من أحد عزاب القائمة، والزو

ومل يكتب حمفوظ أهنا أغتاظت من. بالضيق من إذاعة سرها
إذاعة السر، بل تظاهرت بالضيق، مما يعىن أهنا قررت وضع

مث متارس املوظفة. . الوزير ىف مكانٍة أدىن، وترقية آخر مكانه
 تربطها بالوزيراملرحة دور اخلاطبة بني املوظفة اجلميلة الىت

الذي ال يفهم هذه" الساذج"عالقة مشفرة وبني هذا املوظف 
وىف النهاية يستسلم. الشفرة ويعتربها نوعًا من الروتني

للزواج من الفتاه الشابة اجلميلة، لكن" الساذج" املوظف 
حماوالت التملص من عرض الزواج الذي حاولت الفتاه املرحة

ة بأنه مل يعد شابا، وأن عمرهإقناعه به مدعي) اخلاطبة(
سيضيع ىف التفكري تتكشف ىف هناية احللم عن رجل ليس ساذجا آما
بدا لنا ىف البداية، بل على دراية ولو غري واضحه املعامل،
باللغة املشفرة الدائرة بني الفتاة الىت أعلن إعجابه هبا

وهنا بدا استسالمه للعرض وعدم رفضه الزواج. وبني الوزير
ا ليس اقتناعًا باملربرات الىت قدمتها الفتاه املرحة،منه

ولكن قبوًال بالواقع املر الذي ال مفر منه، واقع رغبة الرجل
ىف هذه املرأة الشابة اجلميلة واضطراره للقبول هبا رغم
توجسه وتردده ىف الزواج، رمبا بسبب شعور خفى جيعله يتحفظ

حني) 15(احللم  على سلوآها وهو ما ظهر بنفس الطريقة ىف 
طلب املوظف اآلخر الزواج من امرأة ليست باجلميلة بل وسيئة

التقابل املستمر الذي يصنعه حمفوظ ىف. السمعة، لكنها رفضته
رواياته واحالمه بني املرأة حبيسة القضبان، الىت يهرب منها
زوجها للراقصات، واملرأة الراقصة، بائعة اهلوى، سيئة

منوذجني سيئني يقدم ىف النهاية   لالسمعة، ناآرة اجلمي
للمرأة مل يستطع حمفوظ التخلص منهما ىف معظم أعماله

املرأة عند حمفوظ اما حبيسة اجلدران مثل الست. األدبية
أمينة، أو مضطرة لبيع جسدها بسبب الفقر، أو غري موثوق يف

مث ناآرة للجميل آما ىف احللم. أخالقها آما ىف هذين احللمني
هذا ال يقلل من القيمة األدبية. لذى سنتعرض لها) 40(

لكاتبنا الكبري جنيب حمفوظ، بل بالعكس يزيد من تقديرنا له،
ألنه ميثل فكر الرجل الشرقى جتاه املرأة، وقد عرب عنه إبداعًا

 القاهر املستبد الذى يبيح لنفسه فهناك الرجل. ىف أعماله

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـ"  يــــوميــــــــا "   1509
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آل شئ ويقمع حرميه، والرجل املسكني املضطر خلوض جتربة العالقة
بامرأة تدرك وجودها األنثوى، متجردًا من احلقوق الىت أعطاها

هذه العالقة اردة من ممارسة. له امتع باعتباره سى السيد
.السلطة والقهر تضع الرجل ىف اختبار حقيقى ىف عالقته باملرأة

هذا. فهى إما أن تقبل به آآخر حقيقى، وإما أن ترفضه
الذات الرجولية. دًا لذاتهالرفض يعتربه الرجل جرحًا شدي

ضخمها الواقع االجتماعى فجعلت من الرجل بالونًا آبريًا،   الىت
فالذات احلقيقية لرجل متلؤه. يفرقع بشكه دبوس واحدة

التجربة اإلنسانية احلقيقية، التنهار من شكة دبوس، بل تقوى
 .لتتكامل ذآورة الرجل مع اإلنسان احلقيقى بداخله

 :حييى. تعقيب حمدود من د

احملتمل بني) الشفرة" (السيم"أعرتف أنه قد غاب عىن هذا  
الوزير وموظفة املستخدمني، وأشهد أن هذه الرؤية النقدية
قد جعلت احللم، أآثر حيوية وحضورًا، وليس فقط أقل فتورا،
إذن فسيادة الوزير الذى مل يصلىن من هيبة منصبه إال

"يالعب"آان  -"احلاللمجع رأسني ىف "استبعاد أن يشارك ىف 
"النقد على النقد"البنّية، وأنا ال أدرى، مث جاء هذا 

الُدُغّف"ليكشف لنا آيف أن األمر بلغ أن ُيستعمل هذا املوظف 
يوصل الرسائل ليستسلم ىف النهاية إىل ما ال. رائحا غاديا

 يعرف،

القاهرة"من " حمجوب عبد الدامي"فجأة أطل علّى وجه 
:ت أن هذا األفندى الذّى قبل اخلطوبة بقولهوتصور" اجلديدة

، تصورت أنه قد ينتهى به احلال إىل دور"استسلمت ومل أرفض"
حمجوب عبد الدامي بعد أن يتزوج حضرته من هذه املوظفة

 الناصحة، بتزآية زميلتها املرحة، 

أم يا ُترى سوف تتأىب عليه هذه الذّآية الواعية، وعلى
ن لعملة واحدة، وَتْثبت أآثر فأآثر ىفالوزير معًا، ومها وجها

 الرجال، ىف مقابل تفاهتهم؟" ريالة"مواجهة 

 آل هذا مل يرد على باىل ناقدًا ابتداًء،  

 .هكذا" النقد على النقد"لكنه وصلىن من هذا 

 واملرأة ناآرة اجلميل ) 40(حلم 

الرجل العائد ملنزله متدثرًا"أظهر حمفوظ ) 40(ىف حلم 
بصورة الرجل الطيب، فاعل اخلري، املتهم" وفيةباملعطف والك

منقذ الفتاه اجلميلة الىت. من أهله بالطيبة والغفلة
رجل يأوي الفتاة. يدفعها أخوها للتسول وارتكاب األخطاء

اجلميلة ىف بيت أسرته ليست آخادمة ولكن باعتبارها أحد
افراد األسرة، رجل راسخ اإلميان رغم خطورة املصيبة الىت وقع

 .فيها بسبب هذه الفتاه الىت ساعدها

أما الفتاة فهى مجيلة وتعيسة، عدمية األخالق، اهتمته
رغم سلوآه اخلري. باغتصاهبا واالحتفاظ هبا ىف بيته بالقوة

 . معها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــىـــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1510
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تتكرر ىف هذا احللم أيضًا صورة املرأة الغشاشة املخادعة،
متامًا مثل موظفة الوزير، والفتاة سيئة. ناآرة اجلميل

 . زواج من زمليها بالعملالسلوك الىت رفضت ال

على الرغم من أن هناك مثل هذه النوعية من النساء
والرجال ىف الواقع الذي نعيشه، لكن تكرار وصف املرأة
بانعدام االخالق ىف هذين احللمني وغريمها مثري للتساؤل ىف

آما أن تكرار وصف الرجل بالسذاجه والطيبة مثري. احلقيقة
لذي أدرك مدي محاقته لثقته ىففالرجل ا. لإلندهاش ايضًا

الصىب، وتذآر اهتام أهله له بالطيبة والغفلة، مل يدرك أن
هذه الصبية اجلميلة التعيسة هى نفسها أخت هذا الصىب

والغريب أن الرجل انتقم . املخادع الذي أخذ النقود وهرب
مل يرتك له أخته، بل أخذها"من الصىب الذي مل يعد بأنه 

ف ماهو الدافع احلقيقى الذي جعله يأخذوال نعر". لبيته
اخته، هل جلماهلا، ام ألنه اشفق عليها من هذه احلياة

وهل هناك من البشر من هو خري على طول اخلط، ومن . التعسه
أم أن اإلنسان ليس سوى مزجيًا من هذا. هو شرير على طول اخلط

يتزايد أو يقل شره أو خريه حسب الظروف الىت. وذاك
 . ، وخيضع هلا أو يقاومهايعايشها

أثارىن ىف احلقيقة هذا الوصف املطلق للخري والشر، وتعجبت
من هذا احللم حملفوظ ألنه يناقض أغلب الشخصيات الىت رمسها ىف

اللص والكالب، السمان. رواياته وغاص فيها خبريها وشرها
  .واخلريف، بداية وهناية، الشحاذ وغريهم

يلة بتوريطه ىف قضية اغتصابأما أن تقوم فتاه صغرية مج 
بعد أن اآرمها وجعلها أحد افراد أسرته، فهو جائز احلدوث

لكن. باعتباره شرًا مطلقًا ميكن أن يلبس اإلنسان ىف حلظة ما
أن يصل الشر إىل حد تعريض الرجل الذي أآرمها حلبل املشنقة

حىت اللص ىف. او السجن مدي احلياة فهذا أمر مدهش ىف احلقيقة
من اجلائز أن الفتاه. لص والكالب مل يكن بكل هذا الشرال

تعرضت إليذاء شديد من قبل الرجل، أيًا آان نوعه،  الصغرية
حىت ولو آان هذا اإليذاء متثل ىف إجبارها على التخلى عن

وهلذا أرادت أن تنتقم من الرجل هبذا الشكل. حياهتا السابقة
أن تتحالف مع أخيهافقد آان بإمكاهنا أن هترب، أو . الشنيع

البتزاز الرجل ماديًا، لكن أن يصل موقفها حلد االنتقام منه
وإهناء حياته، وإتعاس اسرته الىت آانت أحد أفرادها، فالبد

وهناك احتمال. من وجود مربر قوى لديها دفعها لفعل ذلك
آخر رمبا رغبه األخ ىف االنتقام من الرجل الذي حرمه من

.واستخدامها ىف التسول، أو غري ذلك التكسب من وراء اخته
فمن املمكن أن يكون األخ قد هدد أخته ودفعها الهتام الرجل

وهلذا بكت وهى تتهمه. باغتصاهبا رغبة ىف االنتقام منه
 .بالكبائر

 :حييى. تعقيب د

وفرحىت ببداية ما) 39(بقدر ترحيىب مبا غاب عىن ىف حلم 
ذلك سوف يكون ، وتصورى أن مثل"نقد على نقد"أمسيته 

 وارا جاداالنواة لدورية نقد حمفوظ، الىت آمل أن تكون ح
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مثل هذا، برغم آل ذلك فإنىن حتفظت على هذا النقد اجلديد
، والتحفظ اليعىن الرفض بقدر ما هو دعوة إىل ناقد)40(حللم 

ثالث ورابع، وأآثر، بأن يسهم آلُّ مبا لديه، فتتّحرك
 .الدورية

، متثل إشكاال قائما، أقصد ىف أدبه"املرأة عند جنيب حمفوظ"
بذاته حيتاج دراسة ممتدة، حاولت أن أتذآر مقاال أو آتابا
أحسب أنه قد ظهر هبذا العنوان، أو لعلها دراسة، مل تسعفىن

 .زآى سامل عن ذلك . الذاآرة، وسوف أسأل الصديق د

أذآر أيضا أنه قد وصلىن سؤال هبذا الصدد عن حمفوظ
ظت ىف الرد عليه، فتصدى للردواملرأة ىف بريد اجلمعة وقد حتف

زائر آخر ىف األسبوع التاىل وحتفظت أيضا ىف الرد على املعقب
 :وأورد فيما يلى نص ذلك. دون ذآر أسباب

 2008-2-29) 31احللم (حممد نشأت . د

  ماذا املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ ؟ 

 :حييى.د

مازالوهو عندى  –حىت لو آان شيخى حيا ) ما هذا؟( -
 ).هذا(وسألته ملا أجابىن على سؤالك  –حيا على فكرة 

 2008-3-7حوار بريد اجلمعة : هاىن عبد املنعم. د

ملاذا 2008- 2-7) 31احللم(حممد نشأت . ردًا على تساؤل د
أستأذنك سيدى بالرد. املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ

جنيب حمفوظ، ولكنبشكل عام، فلست متخصصًا ىف آتابات الُنوَبلى 
جانب -املرأة عالمة استفهام –بشكل عام بالنسبة للرجل 

مظلم بداخله يبحث له دائما عن مشعة تضيئة فتظهر زاوية
...فتنطفئ ويشعل مشعة أخرى لتظهر زاوية أخرى وهكذا

 .باإلضافة إىل أهنا وقود حمرك للفكر الذآورى وحمور إهلامه

 .هذا، واهللا أعلم 

 :حييى. د

 ! أعلم، فعًال اهللا

 )ما هذا؟(

 مث دعىن ال أوافقك، ال بصفة عامة، وال بالنسبة لنجيب حمفوظ

آما أن جنيب حمفوظ ال يوصف بالنوبلى، ال تؤاخذىن، بدون
 . حتيز، لقد شرَّف اجلائزة أآثر مما ُشرف هبا، وىف آلٍّ خري ومعىن

 ): انتهى رّد بريد اجلمعة(

 :فظات على هذا احلوار املؤجلواآلن أمسح لنفسى أن أضيف عدة حت

أنا أحتفظ بشكل واضح على مثل هذه االنطباعات سواء: أوال
 عام، أحتفظ ضد اختزال املرأة إىلبالنسبة لنجيب حمفوظ أو بوجه 
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وقود حمرك للفكر الذآورى، وضد اعتبارها مبثابة جانب مظلم 
 .بداخل الرجل، أو حىت حمور إهلامه، وحمفوظ ليس له شأن بكل هذا

يصلىن على أنه إهانة للرجل أآثر مما .إن مثل هذا الرأى
هو إهانة للمرأة، فإذا آان الرجل يستحق هذه اإلهانة ألنه
السبب فيها غالبا، فبأى حق يتمادى هذا اخلطأ الذآورى؟
وما هو تربير إهانة املرأة، هكذا؟ وآأهنا حضور مكمل أو
ثانوى، وهو أمر ضد آل التاريخ احليوى، والبشرى، واآلىن

 .و بآخربشكل أ

ىف دراساتى حملفوظ حىت اآلن، ما نشر منها، وما هو قيد
املرأة حضرت دائما ىف. النشر مل حتضر املرأة أبدا هبذه الصورة

مبا يكمل نسيج: سياق اإلبداع ىف آل حال مبا يقتضيه احلال
خدجية عائشة غري أمهما أمينة، زهرية: اإلبداع ىف موقف بذاته

حلرافيش غري ألفت الدهشورى، هذا فضالىف ملحمة ا) شهد امللكة(
عن أن شخصيات حمفوظ غري ثابتة، للرجل واملرأة على حد سواء،

، آما حيدث أآثر بكثري"التطور التقليدى"حيدث هذا ىف روايات 
ذات النقالت النوعية، مثل" التفجر التحّوىل"ىف قصص وروايات 

ىفنا ، مث ه"لياىل ألف ليلة"و، "رأيت فيما يرى النائم"
، آل هذا يشري إىل ضرورة أن يقتصر آل"أحالم فرتة النقاهة"

الىت ال ُيَرد" املشتملة"حكم نقدّى على موقعه، إال ىف الدراسات 
حممد حسن عبد.عليها إال بدراسة مشتملة مقابلة، مثلما رّد د

 ).الروحانية> ==< املنتمى(غاىل شكرى .اهللا على د

........ 

بالّنسبة" نقد على نقد"ى على ما هو أما بالنسبة لتحفظ
أغلب"هنا، فمع أن الناقدة أقرت أن حمفوظ غاص ىف ) 40(حللم 

الشخصيات الىت رمسها ىف رواياته، ليجمع فيها بني اخلري والشر
إال أهنا) اخل... اللص والكالب، والسمان واخلريف، والشحاذ (

ورمبا) 15(رأت أن ذلك مل يتحقق ال ىف هذا احللم وال ىف حلم 
 . غريمها

فإن صح بعض ذلك، فالبد أن يقتصر هذا الرأى حتديدًا على
البحث عن هذه -شخصيا–نص بذاته دون غريه، وقد أجلت 

االنطباعات الشاملة ىف، وِمْن، أحالم فرتة النقاهة إىل الدراسة
 .اجلامعة الحقا

املنهج التشرحيى مث إعادةاملنهج الذى أتبعه هنا، وهو  
، تعلمته من قراءتى ألصداء السرية، وقد بدأت فعًالآيبالرت

نبض: الطفولة"الدراسة املشتملة لألصداء بفصل واحد عن 
، هذا الفصل اضطررت)فقرة 223: ىف آل األصداء( دائم متجدد

آتاب أصداء(أن احللقة مبا نشر ىل مع الدراسة التشرحيية، 
خوفا من أن يسبقىن األجل قبل أن أختم ما تعهدُت )األصداء

 .به

قمت مبراجعة األربعني حلما الىت نقدُتها حىت اآلن، ألحبث: ملحوظة
"الفتاة"آيف ظهرت املرأة فيها، فلم حتضرىن بتواتٍر آاٍف إال 

، وقد أجلت التعليق على ما وجدت بصفة"املرأة"نة حبضور مقار
 .مبدئية إىل الدراسة الشاملة إذا آان ىف العمر بقية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1513
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* * * * * 

 ) 2(نقٌد على نقد: اجلزء الثاىن 

 )20(نص احللم : ثانيًا

ونظرنا. خرجنا باحثني عن مكان طيب منضى فيه بعض الوقت
ورأيت على ضوء املصباح رجال. إىل اهلالل مث تبادلنا النظر

أرسل عمودا ال مثيل لطوله حنو اهلالل مل تر العني مثلهعمالقا 
وراح حبرآة ماهرة يفرد طيات نوره حىت استوى. حىت بلغ طرفه

أنه مل حيدث مثلبدرا ومسعنا اصوات هتليل فهللنا معها وقلت 
فصدقت على قوىل، وانساب النور على الكون رفعىن هذا من قبل

"القارب يدعونا"فقلت " مريةليلة ق"على سطح املاء فهتفت 
رايداك والنىب"ورآبنا وحنن ىف غاية السرور، وغىن املالح 

، وأسكرنا الفرح فاقرتحت ان نسبح حول القارب"رايداك
وخلعنا مالبسنا ووثبنا اىل املاء وسبحنا وحنن ىف غاية

..االمتنان ولكن القمر تراجع فجاة إىل اهلالل واختفى اهلالل
، ولكنىن شعرت بأنهمل نعرف مثله من قبلا انزعجنا انزعاج

جيب مراجعة املوقف مبا يتطلبه من جدية فقلت وحنن غارقان ىف
؟"وإذا ضللنا الطريق"فقالت " لنسبح حنو القارب"الظالم 

سنكون عاريني: "نستطيع أن نسبح حىت الشاطئ فقالت: "فقلت
 .فليؤجل التفكري ىف ذلك: فقلت" على الشاطئ

 )عض العبارات ليس ىف األصلاخلط حتت ب(

**** 

 أميمة رفعت. دقراءة 

"\البدايه"\ الحظت أيضا الدهشة املتكررة، والحظت معها
آما وضعتموها بني القوسني، فما مل نره من قبل هو شىء

...جديدة واجلديد يدعو دائما إىل الدهشة بداية.. جديد
لىفضوال حذرا بل ع دهشة ممزوجة بالفضول، ولكنه هنا ليس

العكس هو فضول فرح سعيد، و قد أشعل محاستهما حىت أهنما
ففقدا الشعور" \واسكرمها الفرح"\يهلالن ويغنيان بل  أخذا

ومع".... \فخلعا مالبسهما"\ بالفعل ونتائجه..بالواقع
 ،"\فجأة"\وتراجع البدر" \ال مثيل له" \إختفاء النورالذى
ى واإلدراكالذىريجع بالوع" \اإلنزعاج"\تكون الصدمه و

  .معه للواقع ويضطرمها للتعامل

احللم به أآثرمن بداية جديده، بل أنه أوحى إىل بالوالده
والده حياة جديده، تتطلب رجال... والده هالل جديد...اجلديدة

، أو يتجهان"الشاطىء"وإمرأة رمبا آدم وحواء يسبحان حنو 
برانحنو األرض اجلديدة، فأدرآا ما مها عليه من عرى ويتد

 .أمرمها

وأنا اتفق معكم ىف الرأى متاما فاحللم جيسد دورة احلياة،
 البداية و النهايه، فالنور يبدأ و يعلو وميتد ليغمر

الكون مث خيبو ليعم الظالم ، فهو يأتى من الظالم لينتهى
 يكرب ويكون ىف أوج إليه مرة ثانية واهلالل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــ"  يــــوميــــــــا "   1514
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مجاله ليرتاجع هالال مرة أخرى، واحلالة الشعورية تأتى من
يقضيان به" \مكان طيب"\ادىء إلثنني يبحثان عن ه مستوى

حالة محاسية ال شعورية إىل فرحة غامرة مث" \بعض الوقت"\
 لتخبو ىف النهاية مثل آل شىء وترجع ملستواها املعتدل

أما رحلة العودة الىت بدأت"..\يتطلب اجلدية"\الواعى الذى 
ترآت من الشاطىء والبد هلا أن تنتهى أيضا عند الشاطىء فقد

فرمبا...فرحلة اإلنسان متلؤها اخليارات واالحتماالت...مفتوحة
أو يصل إىل" \يضل الطريق" \أو" \القارب"\تنتتهى به ىف
ىف آل األحوال هو حيتاج إىل..مفضوحًا شاطئه عاريًا

الذى يفكر أليس اإلنسان هو الكائن الوحيد"..\التفكري"\
 لنهاية؟ وخيتار اولوياته خالل دورة حياته حىت ا

احلوار الفاعل بني اإلنسان و"\مجلتكم  وقد أعجبتىن
ىف الكون ، فأنا أؤمن متاما بأن اإلنسان يؤثر"\الكون

 .ويتأثر به، أليس هو جزء منه ىف النهاية؟

التقابل أو(اإلبداع بفكرة / ذآرىن هذا احللم وقد
العربية للكلمة، أعتذر عن عدم إملامى بالرتمجة) التشابه
نت فكرة شائعة ىف النصف الثاىن من القرن التاسع عشروقد آا

 ، وتبعا هلذهLa correspondence .أملانيا مث فرنسا ىف
النظرية فكل شىء ىف الكون له ما يناظره ىف األشياء األخرى،

يناظره على األرض، وما على األرض من فما ىف السماء له ما
واس تناظراحل مجاد له ما يناظره ىف الكائنات احلية، حىت

 فيمكن للرائحة أن ترى والسمع أن يبصر: بعضها البعض
 ...وهكذا

وىف احللم يظهر التقابل بني الكون واإلنسان، ويكون 
االتصال بعمود عجيب من النور يصل األرض باهلالل، ينشر النور

النور حاله مزاجية عالية ىف اإلنسان بالكون فيقابل هذا
احلالة املزاجية  املقابل ختبو هذهعلى األرض، خيتفى النور و ىف

 نعم هو حوار فاعل بال شك بني اإلنسان.....عند اإلنسان
 ...والكون

مجيل و تفسريآم للنص بديع، وقد -بفتح الدال -حلم مبدع 
 إستمتعت حقا

* * * * * 
 حييى الرخاوى . د: نقد" بعد"نقد : اجلزء الثالث 

 قراءتان بينهما سنتان وشهران 

 )14(نص حلم 

 واملناجاة   ندية   الليلة .  للنيل   األخضر   الشاطئ على    تريضت
 هامت .  األضواء   منها   تشع   مستمرة   النهر   ومياه   القمر   بني 
 ووجدت .  واحلب   باليامسني   املفعمة   العباسية   أرآان   حول روحى  
تزرىن   مل   ملاذا .  وآخر   حني   بني   يراودها الذى    السؤال   تردد نفسى  
 أا   من   ألتأآد   األقل على    رحلت؟   منذ   واحدة   مرة   ولو   املنام ىف  
الىت   الصورة   وهل .  املراهقة   أوهام   من   ومها   وليست   حقيقة   آانت 
 لألصل؟   احلقيقية   الصورة هى  خياىل  ىف    طبعت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   1515
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. املظلم   الشارع   ناحيةمنإىليرتامىموسيقىبصوتوإذا
طريقه، ىف    صادفها   مصباح   أول   ضوء   مع   جتلت   مث   أشباحا   صارت 
الىت   النحاسية املوسيقى  فهى  على،    غريبة   تكن   مل   أا أدهشىن  
 بعض   تتقدم   ورأيتها صباى  ىف    إليها   استمعت   ما   آثريا 
 املصادفة   أما ،  حفظا   أحفظه   أآاد   اللحن   ذاوه ،  اجلنازات 
 وراء   تسري   الراحلة حبيبىت    أن فهى    املتوقعة   غري   السعيدة 
 ومالحمها   السنية   ومشيتها   البهية   بطلعتها هى  هى  .  الفرقة 
 ريتس   اجلنائزية   الفرقة   وترآت بزيارتى    تكرمت   أخريا ،  األنيقة 
 واقفا   وقمت ،  هدرا   يضع   مل   العمر   أن ىل    لتؤآد قبالىت    ووقفت 
 هذه   إن   لنفسى   وقلت . روحى   قوة   بكل   إليها   وتطلعت   منبهرا 
  .  القلب   حبيبة   ألملس  -  تتكرر   ال   فرصة 

 يتكسر   ئش   طقطقة   مسعت ولكىن  بذراعى    وأحطتها   خطوة   وتقدمت
 الرأس هوى    ما   وسرعان .  فراغ على    ينسدل   الفستان   أن   وأيقنت 
 ورد   مثل   األمواج   ومحلته   النهر إىل    وتدحرج   األرض إىل    البديع 
 .أبدية   حسرة ىف  إياى    تارآة   النيل 

 2005 – 9 – 30نشرت بتاريخ : القراءة األوىل

على الشاطئ، حضرنا مستيقظا يتذآر، آانهذا الذى يرتيض 
"ىف املنام ولو مرة واحدة"يتساءل عن احلبيبة وملاذا مل تزره 

أثري احتمال من البداية أن هذه احلبيبة مل تكن واقعا أصال،. ؟
على األقل ألتأآد من أهنا آانت حقيقة وليست: " يقول النص

خيال الراوى، ؟ مث يشككنا النص ىف الصورة الىت طبعت ىف" ومها
تردد آل ذلك. على احتمال أهنا ليست الصورة احلقيقية آذلك

هل ماتت أم أهنا: بعد أن رحلت احلبيبة احلقيقية أو املتصورة
هذه. من الذاآرة أو احللم أو اخليال ؟: اختفت مرحليا

الزيارة احملتملة ىف املنام بدت وآأهنا هى اَحلَكـم ىف حتديد احلد
د احلبيبة أصال، ناهيك عن رحيلها، آما جعلهاالفاصل بني وجو

النص أيضا احلكم الذى سيحكم على مطابقة زائرة املنام مع أصل
 !!!مشكوٍك فيه، وعلى صورة رمبا مصنوعة من البداية

إىل هذا احلد داَخَل هذا النص بني مستويات احللم، واليقظة،
عندويا ليته توقف . واألصل، والصورة، والواقع، واخليال

 :هذا املستوى، نكمل معا 

وليست أشباحا تصدر(ترتامى إليه أصوات تنقلب إىل أشباح 
، وهى أصوات مألوفة، لكنها جنائزية دون حزن)أصواتا
هذه االحتفالية اجلنائزية عادة ما تتقدم نعشا ال. آئيب

هى هى"شخصا حيا، لكنها هنا تتقدم احلبيبة بلحمها ودمها 
 "يتها السنية، ومالحمها األنيقةبطلعتها البهية، ومش

يبدو أن إبداع النص حياول أن يؤآد للراوى أن احلبيبة
حقيقة ماثلة وهاهى تسري خلف فرقة موسيقية) وما زالت(آانت 

 ". لتؤآد ىل أن العمر مل يضع هدرا.."..جنائزية، وقد جاءت 

وسعد هبا،, املعىن املباشر هو أن الراوى عاش التجربة فعال
ه التجربة مل تكن أبدا أوهاما، وأن حبيبته هىوأن هذ

حبيبته، وأهنا أخريا تعطفت عليه وزارته، وإن آانت ىف ظرف غري
 مألوف للقاء األحبة، فهى تسري وراء فرقة املوسيقى اجلنائزية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1516
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تنتقل احلرآة والراوى يتقدم إىل حمبوبته بكل قوة وثقة،
أو(، فننتبه "قوة روحه"لكننا نالحظ أن تلك القوة آانت 

:أنه منذ البداية أقر أن روحه هى الىت آانت هتيم) نتذآر
," هامت روحى حول أرآان العباسية املفعمة باليامسني واحلب"

ومع ذلك، فإن مطلب الروح األخري آان حسيا وباللمس للتحقق
 قوة   بكل   إليها   وتطلعت   " "...من الواقع ماثال عيانيا

 حبيبة   ألملس  -  تتكرر   ال   فرصة   هذه   إن   لنفسى   وقلت . روحى 
  ."  القلب 

املفاجأة األخرية هى أن احلبيبة مل تكن إال هيكلها العظمى
املخفى وراء صورهتا بطلعتها البهية ومشيتها السنية،
ويالته هيكل عظمى متماسك، بل جتسيد فراغ هش مل حيتمل جمرد

 طتهاوأح   خطوة   وتقدمت"....التفاف ذراعى احلبيب حوله 
 الفستان   أن   وأيقنت   يتكسر   شئ   طقطقة   مسعت ولكىن  بذراعى  
 "فراغ على    ينسدل 

هكذا جند أنفسنا ىف هناية النهاية أمام وهم األوهام
إىل   وتدحرج   األرض إىل    البديع   الرأس هوى    ما   وسرعان ".... 

 "لالني   ورد   مثل   األمواج   ومحلته   النهر 

الذى ال عودة  رحيل آخر أخري، لعله الرحيل احلقيقى، 
بعده خليال، أو حلقيقة ملتبسة، أو حلقيقة أصلية، أو لصورة

هذا هو الرحيل العدم الذى ميسح اخليال. هى هى، أو آأهنا هى
مع احلقيقة مع احللم مع الواقع ويساوى بينها مجيعا، هو

ىف :" إياه    تارآة "النهاية الباعثة على احلسرة املمتدة، 
 !لكن أبدا، حىت هذا الرحيل، هو ذخرية الداخل." أبدية   حسرة 

 وبعـد

نتذآر أن أحالم فرتة النقاهة ليست إال إبداعًا أصيًال، وأن
ال يلزمنا أن نتعامل مع النص إال بصفته) أحالم(العنوان 

–آما قرأناه –هذ النص . إبداعا متميزا ال حلما مرويا
آيف أن اخليال هو واقع آخر،: ا بشكل جلى أآيد يظهر لن

وأن املوت هو وهم آخر، وأن العودة هى غياب آخر، وأن
ليس معىن ذلك أن مثة دعوة لتداخل خمل. الواقع هو خيال آخر

يسمح لكل شىء أن يكون ضده باستسهال غىب، لكن الدعوة هى
 .إىل رفض سجن ما نسميه واقعا

مدى واقعية الواقع املزعومة،هى دعوة إلعادة النظر ىف 
وىف نفس الوقت هى دعوة الحرتام مستويات أخرى من الواقع ال
نسميها آذلك، مث التحرك بينها بأآرب قدر من اإلبداع، لتظل

 .الكينونة اجلدلية احلقيقية تتخلق باستمرار

  2007-12-6نشرت بتاريخ : القراءة الثانية

قراءة األوىل أودون أن أرجع لل –أنا  –نفس الناقد (
 )أتذآرها

 قفزة أخرى فوق احلاجز يني واقع اليقظة، وواقع احللم، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1517
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وىف نفس الوقت هى قفزة فوق احلدود بني احلياة واملوت، مث
بني اخليال واحلقيقة، وأيضا بني: إن مثة تداخالت موازية

 ..!!االمتالء باحلب والضياع ىف الفراغ

ىف ملاذا مل تزرىن"من احللم  احلقيقةحمفوظ هنا يستدل على 
 .؟حقيقةألتاآد أهنا آانت ..... املنام

ذلك أنه جيعل احللم هنا هو املقياس الذى يقيس به 
 ).إن آان هناك أصل!! (مطابقة صورهتا على األصل

وصول صوت املوسيقى قبل التيقن من طبيعتها استجلب
، مث)رمبا أنغام املراهقة بالذات(املاضى مفتوحًا لألنغام 

باح، ال تتحدد معاملها إال ىف نور مصباحتتعني األنغام ىف أش
بالصدفة، يتعرى املوقف أآثر حني تتحدد املوسيقى ىف هذا
اللحن اجلنائزى، لكن مىت آانت جنازاتنا العادية يصاحبها
املوسيقى ويتقدمها العازفون؟ ومىت آانت تعزف حلنًا ُيحفظ؟

 .فنتذآره

ال: مل تستجلب املوسيقى اجلنائزية أية ذآريات حزينة
ذآريات املوت وال ذآريات الفراق، لعلنا الحظنا ىف الفقرة

احلقيقية(األوىل آيف أن السؤال آان حول عدم زيارة احملبوبة 
هو مل يقل إن آان هذا الرحيل. له منذ رحلت) أو املتخيلة

أقول مل تستجلب هذه. هو إىل بلد آخر أو إىل عامل آخر
باملفاجأة"، بل جاءت املوسيقى احلزن أو األسى أو احلنني

 ".السعيدة

هذه املفاجأة قد تقتصر على أن احلبيبة عادت بعد طول
غياب، وقد متتد إىل أهنا ليست هى الىت بداخل النعش، فهى تسري

 .وراء الفرقة بني املشيعني، هى مل َتُمْت إذن

هذه املفاجأة مل تتجلَّ حلمًا، حضر املنظر وهو ينتظر يقظًا
بته، يتمىن أن تزوره حىت ولو ىف احللم، حلمشتاقا إىل حمبو

 .املنظر احملكى ىف بؤرة واقع حلمّى أآثر إغرابا من احللم

احلبيبة ترآت املشيعني واجلنازة واملوسيقى وامليت ووقفت
أهنا موجوده مل متت، أهنا مل تنَسْه،: قبالته ترد على تساؤالته
 .وأهنا هاهى قد عادت إليه

ع من الواقع، ومع ذلك فاللمس هوقوة روحه جعلتها أوق
حنن نعرف آيف يقرص الواحد منا نفسه ليتأآد(احلد الفاصل 
 ).علم ال حلم: ان ما هو فيه

 ؟لن تتكررملاذا افرتض من البداية أهنا فرصة 

 إن آانت قد عادت، حىت لو آان حلما، فلماذا ال يتكرر 

وإن آانت ليست هى الىت داخل النعش وإمنا هى تسري بني
 املشيعني، فلماذا ال يتكرر اللقاء؟

مث إن قوة روحه هى الىت ربطته هبا، فكيف ال تتكرر
 .الفرصة؟
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 .لعله عرف أهنا فرصة لن تتكرر ألهنا مل تكن موجودة أصال

الرأس: حىت اهليكل العظمى الذى طقطق مل يكن إال فراغا
البديع الذى هوى آان رأسًا وليس مججمة، وقد تعرف عليها من

 ).ومالحمها األنيقة.. البهيةهى هى بطلعتها (خالله 

أما ما حتت الراس، ما ينسدل عليه الفستان، فلم يكن إال
 .الفراغ حىت لو طقطق داخله ما ميكن أن يكون هيكال عظميا هشًا

هو الذى هوى إىل –وليس اجلمجمة  –هذا الرأس البديع 
 .النهر

 هل هو نفس هنر البداية؟

ضواء وهو يرتيضالبداية آانت مياه النهر تشع منها األ
 .على شاطئه األخضر

أما هنر النهاية فقد توارى خلف ستائر ورد النيل،
 .لتغوص فيه رأس احلبيبة بال رجعة

احلسرة األبدية هنا هلا أوجه متعددة، تثري تساؤالت
 :مقابلة

 هل هى حسرة أهنا مل توجد أبدا إال ىف خياله؟

 ختتفى؟ام حسرة أهنا عادت لتثبت أهنا آانت حقيقة، مث 

 أم حسرة للتيقن من جوعه الذى ال يرويه خيال وال حقيقة؟

 أم آل ذلك معا؟

 لعله آل ذلك معا

 )اآلن: (اخلالصة

مع آل شكرى للمشارآني واحرتامى للجدية واجلهد واإلبداع،
 "نقد على نقد"دعونا نأمل أن نكون بذلك قد أوضحنا فكرة 

 "نقد النقد"أو 

 "قراءة أخرى ىف النص"أو 

 :ون بذلك قد أعلنا مرة ثانية ونك

 .بداية الدورية النقدية ألعمال حمفوظ

 .والدعوة عامة

 )روزاليوسف جريدة" !هل حنن نعرف ما هو اخليال؟(" -

)13(قراءة ىف حلم " اإلنسان والتطور" "يوميا"نشرة  - 
 )14(وحلم 
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 مقدمة
ظهر هذا احلوار اليوم، وأنا خارج البالد، وغالبًا سوفي

أعود هذا املساء، إال أىن قدرت أنه البد أن يدخل املوقع قبل
عودتى، لذلك ترآته قبل أن أسافر منذ يومني حىت التتوقف

بصراحة أشعر أهنا إذا توقفت يوما فهى سوف تتوقف(النشرة، 
دة من بديهيات نظريةإىل األبد، ال أعرف ملاذا، رمبا هذه واح

 ، ")القصور الذاتى"

وأنا أعّد مسودة هذا احلوار، وصلىن فجأة تبادل آراء بني
إبن أخى، وإبىن، وهو حوار نابع من: دآتورين حممدين رخاويني

خالل ما بدأته مع آلٍّ منهما على حدة ىف هذا احلوار الربيدى
ة أساسيةاملفتعل منذ صدور هذه النشرة، وأيضا هو متعلق بقضي

آما) 2007أول سبتمرب (تناقشها هذه النشرة منذ صدورها 
يناير(أيضا منذ صدورها " اإلنسان والتطور"ناقشتها الة األم 

، وهى قضية نعيشها جيال بعد جيل، واليبدو أن هلا حل)1980
 !!قريب، لكن املؤآد أن هلا حل عظيم آٍت ال ريب فيه، أو ننقرض

تحاورْين، فاملتتبع هلذه النشرة، أوال أريد التعريف بامل
حىت لربيد اجلمعة فقط، البد وأنه تعّرف عليهما املرة تلو
املرة، مبا يكفى، فقط سوف أذآر بعض مالمح رمستها لكل منهما

وذلك ملن مل يتابع) وليست مالمح أى منهما بالضرورة(
 :حوار اجلمعة بانتظام/بريد

شقيقى، وأنا أحبهالدآتور حممد أمحد الرخاوى هو ابن 
، وىل موقف مع حممد ابنه هذا، ابىن، أنا أيضا)أحب شقيقى(

أحبه حبًا من نوع آخر، هو حب َحِذر، متحفظ، قاس، ومتحمل،
ومرحٌب، ورافٌض، هو قد هاجر إىل اسرتاليا بعد السعودية
وحلقته أسرته، وهو طبيب استشارى أشعة حصل على الزمالة،

 !يا ومهنة، ومل يستقرواستقر هناك جسديا وسكن

أما الدآتور حممد حييى الرخاوى، فهو إبىن من ظهرى، وهو
مدرس ىف آلية اآلداب قسم علم النفس جامعة القاهرة، وقد سافر

لكنه) ال أذآر عددها(أيضا مهاجرًا إىل نيوزيلندا منذ سنوات 
)أمس" (ويتعشى"عاد بسرعة، وهو يعمل، ويتحاور، ويتشاجر، 

 ، منذ ولد، وحىت تارخيه)أى ضدى(ا معى ىف آل هذ
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ىف بريد اجلمعة –آما الحظ من تابعنا  –حممد ابن أخى 
ساخط بالطول وبالعرض، على الشرق وعلى الغرب، علينا
وعليهم، على اجلميع، إال على نفسه، وهو يستشهد بآيات
قرآنية آرمية آثرية، ال تصلىن آما أعرفها، حيث أشم رائحتها

رب البحار، لعل العيب ىفىف ما يصلىن منه ع -الىت ألفُتها –
 .أنفى

حممد إبىن مفرط ىف التفكري واحملاولة واملراجعة والتنظري
والتحدى، أختلف معه بشدة ظاهرا، لكنىن أملح باستمرار نقطة
لقاء وراء اختالفاتنا آلها تقريبا، أحاول أن أحبث عن

 ) العيب مىن –مرة أخرى  –رمبا (مثلها عند ابن أخى، فأفشل 

به األمساء، وااللتقاء عند نفس اجلد، بنفس االسمبرغم تشا
فإنه ال توجد شبهة توريث، ألن األفكار واملعاناة) الرخاوى(

ال تورث، لكن الشبهة قائمة ىف –أخطأْت أم أصابْت  –واحملاوالت 
إتاحة هذه املساحة آلها هلؤالء الثالثة األقارب من الدرجة

 األوىل والثانية، 

ل لنا أحد شيئا هبذا احلجم ومل ُنجْزولكن عندك، هل أرس
 نشره هكذا؟ 

ومع ذلك ال أنكر خجلى من االستيالء على هذه املساحة
 : هكذا، وأبرر هذا الذى أفعله مبا يلى

 إن القضية الىت يتحاوران حوهلا ليست خاصة، : أوال

سنة، 46سنة ابن أخى،  50(إهنما ميثالن جيال ْمِهمَّا : ثانيا
جيلى طبعا، مع أن جيلى، واجليل الذى سبقىن،وهو غري ) إبىن

بل ومن سبقه أيضا عاشوا مجيعا نفس األزمة، موضوع احلوار،
 ألسباب أخرى ىف ظروف أخرى، 

إن مثة خربة مشرتآة بني املتحاورين فكالمها هاجرا،: ثالثا
واحد رجع،) نيوزيلندا-اسرتاليا(إىل نفس املنطقة تقريبا، 
تصل األصدقاء من االتفاق واالختالف وواحد بقى، ولعل رسالة

 . معا

إنىن على سفر ومل استطع أن أآتب احلوار: رابعا
املعتاد،على راحىت، فانتهزهتا فرصة ألمأل، املساحة املعتادة

(!!) 

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

 أآتب آل ذلك ومل أطلع على حوارمها بعد، 

 !! آل ما ّمهىن هو أن حجمه مناسب، آذا صفحة

هلما احلوار، الذى لن أعلق عليه طويالقبل أن أترك 
اختيارا أو(اليوم، أقدم اعتذارا جديدا لألصدقاء املعقبني 

مكتفيا بعينة حمدودة أرد فيها على. ولنا عودة) اضطرارا
، والباقى"الذوق"بعضهم من باب إثبات حسن النية وادعاء 

 .يساحمونىن
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******* 

 العام/قبل احلوار العائلى

عماد الشمرى. أمجال الرتآى و. حييى إىل د. من د
 ]: العراق[

مجال الرتآى، بريد يقرتح. وصلىن على املوقع مث حموال من د
 :الشمرى. فيه أ

حمطة فضائية عربية"اجلهود إلنشاء  أن تتضافر.... 
الواقع النفسي تكون أآثر قربا يف قراءة " للعلوم النفسية

ملشاآله حىت يتعرف املواطن على العربي و حتليله و التصدي
 اخل.... لمائه، فالسفة، مفكرينع

 حييى.د
آان قد وصلىن اقرتاحك قبل. عماد الشمرى. األخ الكرمي د

أن أطلع على بريد املوقع، مث وصلىن عرب املوقع، وهانذا أآتب
لك اآلن نص اخلطاب الذى أرسلته إىل مجال، هبذا الشأن، ويهمىن

 .حأن أرسل لك صورة منه وفيها رأىي بالذات حول االقرتا

  عزيزى مجال

عمار الشمرى وقرأت. االقرتاح املتحمس للزميل أ قرأت
 ومصائبه  ونظرا خلربتى باإلعالم الواقعى عليه، ردآم الكرمي

جدا جدا قبل وأفضاله معا، فإنىن أرجو أن ترتووا آثريا
وإال وجدنا اإلغراء، اإلقدام على هذه اخلطوة مهما بلغ

وأنت أدرى مبا دون اختيار، شرآات الدواء أنفسنا حتت رمحة
 طويل حىت بعد عمر ذلك يرتتب على

على األقل جزئيا -نابعًا هذا الرأى  آسف، ولكن رمبا آان
واختبار مدى) اإلنسان والتطور(من خربتنا ىف املنتدى  -

 التواصل اجلدية ىف

بالعام، ولكنىن مل أستطع إال أن أبوح ذرا أن أربط اخلاص 
االقرتاح وشكرا لك، وللزميل صاحب رتامامبا عندى آله اح لك
 مع تقديرى واعتذارى) الشمرى. أ(

 )2008-3-5(اإلدمان ظاهرة : أسامة عرفة. د
 مع عوملة السوق واختزال اآلخر اىل سلعة استهالآية أو

االختزال والتهميش لكل ما له قيمة أرقى هذا آائن مستهلك
يف االنسان، يضيع اهلدف وتتوارى أمهية منظومة القيم وتتحول

إىل طاقة حرآة طاقة احلرآة اإلنسانية من طاقة حرآة بنائية
دائرية مغلقة، حملك سر هنا يأتى املخدر املهدئ لتهميد

اناتيف املسار الدائرى املغلق وتأتى اإلدم الطاقة احملتقنة
املنشطة حملاولة إطالق هذه الطاقة وحتريرها من احلرآة

 الدائرية

 حييى.د
أنت أدرى يا أسامة، فتخصصك الدقيق هو ىف اإلدمان، أرجو

 أن تكون قد تابعت بقية النشرات، وأن تواصل اإلضافة 
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والنقد من خالل خربتك فعال، ألنىن سأرجع إىل اإلدمان آثريا
خالهلا على وطويال، فهو مدخل إىل مشكلة هامة، نتعرف من

 .أنفسنا معا، آما ذآرت سابقا

 )2008-3-1" (ختثر الوعى والثقافة": ناجى مجيل.د

ال أوافق امربيقيا على فكرة أنه ال يوجد ما جيمعنا هبذا
أآيد فيه حاجة. نالشمول ىف ظل القبول والسكون الظاهري

 .رمبا ثقافة االستسالم والسلبيةعامة مؤدية إىل هذا، 

 حييى.د
إذا آان ذلك آذلك، يعىن إذا آان الذى!! يا خرب يا ناجى

أم. جيمعنا هو ثقافة االستسالم والسلبية، فيستحسن أال جنتمع
 ماذا رأيك؟

 )2008- 2- 28" (قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة": أمين عبد العزيز.أ
األصل والوصل ىف ناحية واإلنكار اجلمود"برجاء توضيح مجلة 

 ".ىف ناحية أخرى

 حييى.د
األصل الوصل هى حرآية الوجود آله، وأظن أا ترتبط

-inل واخلروج بربنامج الدخو) مدرسة العالقة باملوضوع(علميا 
and-out program  النزوع"سواء املقصود من ذلك حرآية

، الىت ميكن أن تتمثل أبسط ىف"للعودة إىل الرحم مث بعيدا عنه
 .إيقاعية النوم واليقظة

ومما يقصد من ذلك أيضا ما ميكن قراءته ىف حرآية التواصل
أو حىت ىف املمارسة اجلنسية الصحيحة،" املوضوع"باآلخر 

 امل البعث، وآل من هذا ال ينجح إال بالوصل الفصل،التك

 .الوصل الدائم سكون ميت، والفصل الدائم عزلة هامدة

الوصل/أما من الناحية الصوفية فرمبا نفهم حرآية الفصل
آل من انفصل عن أصله يطلب أيام"وبالعكس، من قول أحدهم 

مثضمن حرآة آدح جهادى توجها إىل املطلق فوجه اهللا،  ،"وصله
نعود إىل الذات احملدودة نسكن إليها لتتوجه من جديد إليه،

 وهكذا باستمرار، 

ىف(أما أن يكون ذلك ىف ناحية واإلنكار واجلمود هو عكسه 
 . فأظن أنه أمر ال حيتاج إىل توضيح) ناحية أخرى

)2(الفروق الثقافية والعالج النفسى": أمحد صالح عامر.أ
  )2008-2-25(احلاجة لكل أنواع احلوار 

هل املواآبة هى شكل العالقة بني املعاجل واملريض أم أهنا
،"سيصبحه"مواآبة داخل املريض نفسه بني ما عليه وما هو 

 اختلط األمر علّى ؟

 حييى.د
بني(بني املعاجل واملريض، املواآبة هى أساسا شكل العالقة 

 !).ىف حماولة عالقة . أى منا وأى آخر
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 أما أا مواآبة داخل املريض نفسه، فأنا مل أقصد ذلك أبدا

إن ترآيبات املريض املتعددة، أو ذواته، تتبادل وتتجادل
باستمرار لو آان منوه مازال نشطا، وهى تنشط بالعالج

إْذ ،"احلرآة ىف احملل"الصحيح إْذ يستعيد حيويتها بعيدا عن 
تكسر الدوائر املغلقه الواحدة تلو األخرى وهذا ال يسمى

 مواآبة، 

 وأرجو أن أمتكن من إيضاح أآثر فيما بعد

**** 

 )2(الفروق الثقافية والعالج النفسى : عبري حممد رجب. أ
ال أستطيع فهم آيف ينجح الفرد الذى ميارس حوار الكر

ل الشخصيةوعلى هذا األساس فه!! والفر ىف العالج النفسى
السيكوبائية هى أجنح األشخاص ىف القيام بالعالج النفسى؟ وإن
آان آذلك فكيف يؤمتن أى منهم على تغيري أو تعديل مسار

 النمو لدى املريض؟

 حييى.د
حوار الكر والفر ُيْفرض على املعاجل فرضًا،: يا بنت احلالل

صفات املعاجل، املريض هو الذى يبدأه،  وهو ليس أبدًا من
وأحيانا يصر عليه، وبالتاىل فهو البد أن جيد من حيذقه أمامه
آأا مبارزة، لكن بدال من أن تكون املبارزة للقضاء على
أحد اخلصمني، فهى جترى هنا ىف هذه احلالة للحفاظ على اخلصم،
بل بصراحة على اخلصمني، بل إا ليست للحفاظ عليهما فقط،

 .يهمابل هى إلطالق سراحهما من سجن نفس

 )تعتعة(ختثر الوعى الوطىن : عبري حممد رجب. أ
 إذن ماذا؟ 

ما الذى جيمعنا وقد ختثر الوعى إىل آل هذه القطع
 املتباعدة؟

أال توجد حلول واقعية ملا وقعنا فيه، ال أدرى آيف
 أستفيد من هذه اليومية؟

 حييى.د
وهل اتمع العالجى الذى تعملني فيه إال جزيرة يتخلق

 ى جديد ضام مفيد؟فيها وع

وبعيدا عن العالج توجد جمتمعات جيدة وجديدة تتخلق ىف 
 آل مكان ىف العامل

يتخلق –جزيرة بشرية واعدة  –ومع ختلق آل جمتمع جديد  
وعى جديد، فتتعدد اجلزر الصاحلة للحياة بسرعة وقوة مث تأتى
التكنولوجيا األحدث فيتخلق التواصل رغما عنا، ونعيش معًا

 ني جديدة وعالقات جديدة،بقوان

 ما املانع؟ 

 "!انشاهللا: "قوىل
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**** 

 )"1(الفروق الثقافية والعالج النفسى: "حممد عبد الفتاح خليل.د

هى نشاط يشمل: "لفت نظرى التعليق على املعرفة بأهنا
 " اجلسد والوجدان واحلرآة

وان مل استطع فهم املقصود جيدًا ولكن أعتقد أن جزءًا من
 .الفكرة قد وصل ىل

 حييى.د
أهم من أى - جبد -ا يكفيىن يا حممد هذا اجلزء، وأعتربه أن

 .محاس يا شيخ

   !"خلفية وتساؤالت: ظاهرة اإلدمان": هيثم عبد الفتاح.أ
كنال أعتقد أن األحباث العلمية املوضوعية واإلعالم من املم

وأعتقد أن. أن ميثال سببًا ضمنيًا لزيادة ظاهرة اإلدمان
دورهم ليس سلبيا متامًا ومع ذلك هذا ال يلغى إمكانية وصول

 .رسائل سلبية قد تغذى هذه الظاهرة املرضية

 :حييى.د
 أنا مل أقل أما سبب ىف ظهور الظاهرة، ولكنىن نبهت 

 أن زيادهتا ال تقلل الظاهرة: أوال

 ما يتزايدان والظاهرة تتزايد ىف نفس الوقتأ: وثانيا

 .وال ميكن أن نعزو هذا إىل ذاك أو العكس هبذه البساطة

**** 

 " حوار بريد اجلمعة: "أمحد صالح عامر.أ
وصلىن إىن آنت قاعد آل ده حباول أفهم وماآنتش عارف إن
ينفع أقول أى حاجة على باىل دون مراجعة، حبيت التلقائية

 .ولكن فاشل ىف تطبيقهاأآثر ما آنت، 

 حييى.د
يا بومحيد، الفهم ليس ضد التلقائية، والتلقائية هى

أعىن بفهم(عدم إعاقة الفهم السلس، وهى ممكنة حىت بدون فهم 
وأنا واثق أنك على الطريق السليم مادمت متارس) آامن

 .وتقرأ، وتقرأ ومتارس، وتراجع آل ذلك باستمرار

 2008-2-26) 1املواجهة (: حممد امساعيل.أ
آيف نولد بدون امليكانزمات مع أن الوراثة تلعب دورًا

 .ما ىف ضعف بعضها على حساب اآلخر

 حييى.د
برغم اعتقادى أن امليكانزمات ليست إال برامج نيورونية

أننا نولد قبل تشغيلها، وبالتاىل فنحنميكن أن توّرث، إال 
إخل، فهى..نرث برامج قابلة للشحن، فالتشيعل فالتحور 

ليست ثابتة، وال جامدة، وهى أيضا قابلة للتبادل والتخفيف
 .اخل مما سنعود إليه حتما يوما ما..واجلدل 
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**** 

 "!!قطاع خاص"حوار 

بني أوالد العم) قطاع خاص(واآلن ننتقل إىل هذا احلوار 
 !!شرف املعقِّب على) الرخاوى(

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
 "رخاوى"الظاهر ان احنا حنخش ىف جدل  

 )الرخاوى(حممد حييى . د
شكرًا يا عم حممد على التفاتك، ومن قبل على التفات 

الشعور بالذنب ىف"حييى الرخاوى لردى على آل من يومية 
، رمبا آانت أهم وظيفة لكل هذا"الذل"، ويوميات "السياسة

ذى يفعله حييى الرخاوى هبذه اليوميات هى إثارة حواراتال
 .يبدو أننا نفتقدها دون حىت أن ندرى؛ فشكرًا له جبد اجلد

أما بعد، فأنا شخصيًا رافض ىف احلقيقة إىن أدخل ىف حكاية
دى عيلة صعب يا عم، صعب قوى، لذا دعنا. اجلدل الرخاوى دى

وية الىت أرى أننأتنس بالناس ونتكلم دون هذه الصفة الرخا
مث إنك حممد الرخاوى، وأنا حممد. ىف بعض التواضع عنها ثوابًا

واللى حصل حصل، بل إن هناك آثريين، غرينا، ممن(الرخاوى 
، هل ينقص الناس خلبطة وارتباك)امسهم أيضًا حممد الرخاوى

بسبب آل هؤالء الرخاوية الذين يتمسكون بالقول ىف مجيع
ض؟ أليس من حقهم أن يكتفوا منا بيحيىاالجتاهات بعنفوان خي

الرخاوى وحده؟ ال يا عم، هذه الصفة العائلية حتتاج ملقاومة
شوية، إن آان هلا) من النعومة(حىت تتسع الدائرة وتتنعم 

 .أن تتسع أو تتنعم

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
حييى مسألة الشرق والغرب دى من قضايا أوال يا حممد 

فضلت رايح جاى حلد ما قررت مؤقتا اىن عمرى، زى مانت عارف
ابقى هنا جبسد عليل ووجدان ملئ بأمل ال يداويه رؤية، ووعى

 .مما أحتمل طول الوقت يرهقىن أآثر

 )الرخاوى(حممد حييى . د
بس احلقيقة أنا متصور إنك. آان اهللا ىف عونك يا أبا محيد

مينا. هنا أو هناك ىف نفس احلالة، زينا آلنا آده يعىن
لو): مهاجرًا(غرباوى آان قال ىل يوم ما وصلت نيوزيالندا 

انت آنت مبسوط ىف مصر حتنبسط هنا، لو ما آنتش مبسوط ىف
 ؟؟!!)قصده: قصدى(فاهم قصدى . مصر موش حتنبسط هنا

أنا. وبعدين بصراحة هذه الصيغ اللغوية آبرية شوية 
قيقةزيك مسألة الشرق والغرب هبدلتىن وسفرتىن ورجعتىن، واحل

60إىن فخور إىن أخذت قرار الرجوع النهائى قبل أقل من 
ضمان: ليلة من حصوىل على ما يتمناه آل من يهاجرون من

قانوىن ورمسى لإلقامة واالنتماء واالستمتاع الدائم مبا أنت
آسف أن أقول لك إن جتربتك اِملْتَرْوَحَنة، الىت آنت(فيه 

 ختاذ القرار هبذا احلسم أتابعها جيدًا، آانت أآثر ما دعاىن ال
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هبدلتىن مسألة الشرق والغرب دى لغاية ما قررت ىف). العنيف
بلعبة الرتآيز على نظرية(احلقيقة إىن أتعاىل عليها شوية 

املعرفة وخاصة اللغة بوصفها التشكيل الرئيس للمعرفة،
 ).ودول هم اللى باعتربهم قضية عمرى أنا بقى، دلوقىت

هللا؟؟ وحلد إمىتإيه حكاية الشرق والغرب دى بقى بإذن ا 
حنفضل نشعر مبهانة االنتماء ملا ال ننتمى إليه فعًال؟ ومهانة
عدم االنتماء ملا ميكن أن ننتمى إليه جدًا، وفورًا، وغصبًا عن
حبة عني أى خائب ممكن خياف مننا أو يبخل علينا رد إنه

 افتقر من جوة؟

 ):الرخاوى(حممد أمحد . د

 فعال خرجت من اطار شرق زى ما ابوك قال وعاد املسألة 
وغرب، املسألة بقت حتدى وجودى صارخ ال ينتصر ىف هناية
النهايات اال بتوجيه مستويات الوعى وآل الكدح وآل العمل

 .اىل غائية قد تكون جمهولة ولكنها حاضرة طول الوقت

 ):الرخاوى(حممد حييى . د

موش باهزر وبس. آالم جامد قوى، حمتاج له مقاالت لوحده
سأعود لقولك األخري. هللا، أنا موافقك جامد ىف حاجات أساسيةوا

ىف مقال سأستغلك) إخل.....املسألة بقت حتدى صارخ(هذا 
.لكن تعاىل حلكاية الشرق والغرب دى بقى. لكتابته بإذن اهللا

من زاوية معينة، أظن هى اللى هتمنا حبق وحقيق ىف احلوار ده،
ى أو اقتصادى، ولكنوما دمنا ال نتكلم بقصد عملى سياس

ال مؤاخذة بقى -ليصب ىف احلياة، إن قدرنا-بقصد معرىف أساسًا 
يعىن إيه حكاية إن املسألة خرجت من إطار الشرق والغرب؟ هى
خرجت إمىت بالذمة؟ يعىن قصدى هية إمىت آانت دخلت أصًال
بالنسبة لك وبالنسبة ىل وبالنسبة جليلنا عمومًا وبالنسبة

عدنا؟ معلهش خللى حييى الرخاوى على جنبلألجيال اللى ب
احنا عايشني ىف عامل غرىب من زمان أصًال، املشكلة. دلوقىت بس

موش ىف إنه آان شرقى ىف يوم من األيام واهنزم إلنه شرقى، موش
ىف إنه شرقى وال غرىب، املشكلة هو فاشل وال ناجح، وانت عارف

زى(ملا ابويا بصراحة . طبعًا اإلجابة، إنت واللى يتشدد لك
يقولك إن املسألة خرجت من إطار الشرق) ما بتسميه هنا

 .والغرب يبقى متأخر قوى

شرق إيه يا عم حممد؟؟ يا عم حممد أنا اتولدت ىف شارع
موش(منيل الروضة وانت اتولدت ىف مصراجلديدة، آانت شقق 

فيها آهربا وبتطل على أسفلت وخرسانة ومرتو) بيوت
وآل ما هو غرىب النشأة والتصميم،وأوتوبيس وتروللى 
على الراديو) وحنن حول اخلمسني اآلن(ووعينا أنت وأنا 

والتليفزيون والتليفون) الرتانزستور آمان(
السيارة وآل ما يسابق ىف سرعته سرعة حياة/والعربية

"االضطرار"الغربيني بدون الزمة، وآل ما حيرمنا من روعة 
بل إن أبوينا الشقيقني آاناإخل، ...للبطء والتمهل والصرب

يرآبان العربية واملرتو والرتوللى والفسبا وحىت قطار الدلتا
 ىف اجلامعة وىف املدرس وما قبلها، آما أننا تعلمنا األجبدية
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أى شرق وأى غرب بالذمة؟؟. الغربية جنبًا إىل جنب العربية
 !!!هو آل ده شرقى؟ وال آل ده موش مهم ىف نظرك؟؟

ما ياخدش باله) يه هنازى ما انت بتسم(ملا ييجى أبويا 
من ده آله، ويقول إن املسألة خرجت من إطار الشرق والغرب
عندما بدأ يتعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت بالذات؛ يبقى
بصراحة هو اللى متأخر قوى، أل ويبقى ظاملنا قوى، قوى قوى

مث إن ابويا ده حالة خاصة جدًا أساسًا، وخصوصًا ىف حكاية. آمان
مهَّا اللى بيقولوا عليه" (خماوى"أبويا ده . بالشرق والغر

آده، يعىن تالميذه اللى بيحبوه وبيشوفوه وهو بيعامل العيانني
وبعدين ده رامى عادل هو[والناس اللى أصغر منه بالذات، 

وموش خماوى بس، أل ده]). قول متخافش: اللى زقىن وقال ىل
عدد الذوات دىساعات يتهيأىل إنه حكاية ت. بالقصد وبالِعْنَية

هو اللى عملها مع نفسه بالقصد، ىف األول آان عاوز يفهم
العيانني، واسرتشد له بكام نظرية آده، وبعدين آربت معاه،

بالكثري، لكن) يعىن أضافت إليه(ويبدو لألمانة إهنا زودته 
طبعًا ملا). هواللى بيقول آده واهللا(آمان بقى صعب عليه يلمها 

يقوم يعايرىن إن. شرق أنسب له ميت مرةيبقى خماوى يبقى ال
أنا ماليش ذوات آثري؟؟ يا أخى ربنا خلقىن عندى فقر ىف
الذوات، أنا ذنىب إيه؟ ذنىب إيه إنه خلقىن ىف عامل مفيهوش بىن

؟؟ بصراحة بقى)حىت لو آان عامل غرىب(آدمني آثري ليهم ذوات آثري 
موش ميكن. ةثرائى موش مرتبط بتعدد الذوات قوى، وال بالضرور

:موش ميكن فيه اتساع ثاىن؟؟ أقولك مثًال!! فيه ثراء ثاىن؟؟
ااز، ده بقى أنا بافهم فيه، واحلقيقة إن حييى الرخاوى ظامل

وال(ىف صياغة ما يعيش ىف اللغة " غري اازية"نفسه جدًا برغبته 
، بدليل املوقع ده، أل، قصدى اليوميات)حىت ىف الفيديو حينفع

لهش االستطراد طال مىن، آان قصدى أقولك إن حكايةمع. دى
الشرق دى خلصانة من زمان، وبواقيها استثنائية، وموش حينفع
لكل من يرى نفسه متمايزًا عن الغرب إال إنه يستوعب الغرب

 .وهو حياوهلا

يا عزيزى يابن عمى أغلب الظن أننا عندما نقول الشرق ال
ذلك الزمان الذى مل تكن ، خاصة"زمان"نعىن شرقًا، بل نعىن 

قد أظهرت فيه) أصل الفكر الغرىب(عبقرية الفلسفة اليونانية 
آل هذه القدرة على مراآمة املعلومات اجلزئية لصياغة العامل
املصنوع وفرضه وفرض قوانينه وقوانني أسواقه على حساب عبقرية
أخرى هى عبقرية قوانني التاريخ احليوى األآثر أصالة ومشوًال

ذرًا ىف قلب الوجود نفسه، أو على حساب عبقرية ثالثة هىوجت
الصياغة اازية(عبقرية الصياغة اازية للعامل أو للوجود 

من الصياغة احلرفية، أو - على اإلطالق وهنائيًا–ليست أقل دقة 
الىت تسعى للحرفية، وهذا آالم علمى، آسف ال أحب استخدام سلطة

 ).عجالةالعلم، ولكن لزم التنويه ب

هذا" قبل"هذا الذى نعنيه عدا ما هو  -إذن-أى شرق 
التطور التكنولوجى التجارى القاهر؟؟ من الطبيعى أن جتد ىف
إطار هذا التطور، آما هو األمر ىف أى إطار آخر، من هو

 وحنن . شاطر ومن هو خائب، من هو سابق ومن هو متأخر
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بعيدًا) نبقى شطار(اخلائبون املتأخرون، وعلينا أن نتشطَّر 
لو اتشطرنا قوى، سنجد أننا حنيى. جج الشرقية اياهاعن ح
مني ده ان. حىت لو مل نتعمد) الذى نسميه شرقًا مؤقتًا(احلق 

برضه بنسميه(شاء اهللا اللى ممكن يغري جيناتى اللى فيها حق 
 ؟)شرق، أو حىت إسالم، مثًال

.ىف الغالب التأخري مثنه غاىل قوى: على فكرة يا حممد يا أمحد
ء من الثمن اللى بندفعه، أنا وانت، وحييى الرخاوىأظن جز

يا أخى. آمان، هو مثن التأخري ىف االعرتاف بكل ده، يعىن باهلزمية
اللى واخداه العزة باإلمث بيدفع. ما يعرتفش باهلزمية إال اجلدع

أال تظن معى أن تأخرنا عن. الثمن أغلى بكثري، أصله بيتعطل
ة تقع أساسًا على عاتق إصرارإدراك هزميتنا هو مسؤولية آبري

جيل آبائنا على التمسك مبا متتعوا به مما مل يستطيعوا أن
ينقلوه إلينا إال آإشاعة هوية وجدناها فارغة ومنهزمة
وملزمة بسبب أبوهتم الطاغية؟؟ يا عزيزى هذا التأخري تأجيل
أآثر قسوة مما أدعونا إليه؛ فعلى األقل دعنا نكتشف وال نقول

رة االتصاالت والكمبيوتر واإلنرتنت؛ فما هذه إال الساللةإهنا ثو
الشرعية جدًا ملا بدأت به املسألة من أسفلت وسيارة وتليفون

لقد متتعت أجيال من قبلنا بزيادة السرعة ىف. وسينما وخالفه
آل شىء، وبالتكنولوجيا، وأجنبونا وهم متمسكون هبا متام

فكان عليهم أن يعيدواالتمسك، متنافسني فيها آل التنافس، 
صياغة حكاية الشرق والغرب، ولكنهم اختاروا أن يتأخروا

ومل يكن هذا التأخري إال حلساب تعميق. ليتمتعوا بتعدد غري متسق
هزميتنا آشرقيني مجيعًا، أى حلساب تعميق لن ميكننا إنكاره

هو ما أزال) أول امبارح(وادعاء أن جمىء الكمبيوتر واإلنرتنت 
ولو مل نستوعب عمق اهلزمية املتمثلة. بني الشرق والغرب احلواجز

ىف أن حياتنا ىف معظمها غربية؛ وأن التلفيق ملداراة اهلزمية مل
يفعل إال أنه عمقها، لو مل نستوعب ذلك سنظل نعمقها أآثر

 .فأآثر وحنن ال ندرى

ال أنا وال أنت نعرف شرقًا مبعىن الثقافة املعيشة الىت
التناغم والتكامل متكننا من احلديث عنها تتمتع بدرجة من

حنن منتهكون من. بوصفها مقابًال حقيقيًا ملا ميثلونه ىف الغرب
أنت(زمان قوى، وخسرناها من زمان قوى، وقد اآتسب جيلنا 

الوعى آله ىف ظل هذا االنتهاك وهذه اخلسارة وهذا) وأنا
رال أظن أن من حقنا أن نصو. االستهالك لكل ما هو غرىب

رمبا ما لدينا حمض حنني. أنفسنا ونتكلم بوصفنا ممثلني ألى شرق
ملاض أآثر طبيعية وأقل اغرتابًا، متامًا آاحلنني الذى جتده ىف

)خاصة السينمائى(الفىن ) الغربيني(من عملهم ) جدًا(آثري 
والعملى) خاصة ىف تناوهلم للحداثة والعقل الغرىب(واملعرىف 

، أى آذلك الذى جتده ىف)م بالبيئةخاصة عند املهتمني منه(
رمبا نتمتع بقرابة مشوشة مع مصطلحات". نقدهم ألنفسهم"

ومفاهيم وثقافة تنتمى لذلك املاضى الشرقى، رمبا لدينا
فرصة متميزة ىف عجزنا عن االنتماء الكامل هلذا النجاح

باختيار أو باضطرار. املغرتب واالنتصار به، ولكننا غربيون
وحكاية الشرق والغرب حتتاج إلعادة صياغة .حنن غربيون

 املتمثلة ىف (متمهلة وأمينة، إعادة صياغة جتعل من فرصتنا 
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املتمثلة ىف(ووطأتنا ) عجزنا عن املواآبة واالنتماء الفخور
اضطرارنا للعبور عربهم، بكل ما حنمله من اغرتاب وهزائم

، إعادة صياغة جتعل من هذه الفرصة وهذه الوطأة جدًال)وذل
 .دمها، وهو ممكنينقلنا ملا بع

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
انت عارف اآلية اللى بتقول أما الزبد فيذهب جفاء وأما

ىف األرض، اللى ينفع الناس دلوقىت ما ينفع الناس فيمكث
هوتشكيل نوعية جديدة متاما من الوعى واحلياة آى ال ينقرض

 النوع فعال يا حممد

 )الرخاوى(حممد حييى . د
يا عم حممد ملا نتكلم على!!. اهللا!! حممدما ينقرض يا عم 

.مستوى مسؤولية االنقراض دى؛ يبقى الزم لغتنا ختتلف متامًا
اللعب على مستويات اللغة موش بالسهولة دى ربنا يكرم

هو أنا وال انت حنمنع انقراضه؟؟ بإيه؟؟ بالدربكة. أصلك
!!دى آلها؟؟ ده انت جايب عاليها واطيها ومضلمها ف وشنا

؟؟ اللغة الىت تنظر من أعلى لدرجة!!ش عاوزها تنقرضومو
تتوقع االنقراض الزم تفضل متعالية عشان ما تناقضشى نفسها

يعىن قصدى إن اللى بيتكلم عن االنقراض الزم. باان آده
يبقى عارف إنه بيتكلم عن شىء أآرب منه بكثري، عن دائرة أو

أحد مستوياتهو (مستوى أآرب من وعى اللغة العادى بكثري 
، والزم لغته تبقى منتمية هلذا الشىء أو هذا)metaامليتا 

أنا مثًال لو حاتكلم: أقولك ازاى. املستوى أوًال، وطول الوقت
عن االنقراض الزم حاآون واخد باىل طول الوقت إن قوانينه
وقوانني البقاء أآرب مىن بكثري، وإن أنا حتة فرد تافه، يا

غة تفضل وتعمَّر؛ يا هريحل زيه زىحينفع يلتحم بيها بصي
ِفْكَرك ربنا ناقصنا إن آنت. غريه، واهو العـدد ىف الليمون

إنت وال أنا؟ وال احنا بنخىب أنانية شديدة واستعجال موش من
حقنا؟؟ يعىن بنستعجل هناية على مزاجنا، بس بنسمى ده آله

مث انت لو مصدق يوم القيامة حبق  ؟؟"خوف من انقراض النوع"
وحقيق حتعرف إنه فيه انتماء ملا هو أآرب مما ميكن أن ينقرض،

أنا موش. هو االنتماء الوحيد اللى ممكن حيميك من انقراضنا
خبوَفك من يوم القيامة، دى موش مسؤوليىت وموش ده مستوى

أنا بس شايف ىف لغتك ما ينبغى. احلوار اللى ينفع فيه آده
قى ده خري برضه، خري علىأن يتسق مع آوهنا ممكن تنقرض ويب

لو انتميت للمستوى ده يا. مستوى احنا موش شايفينه بس
حممد، موش حتخاف تنقرض، موش حتنقرض، وملا تنقرض موش حتبقى
انقرضت، أو يبقى آان الزم وضرورى وحتمًا والبد تنقرض عشان

 .األآرب منك واألحسن منك ما ينقرضش

لى عن مسؤوليةإن ده خت) انت والَّ عمك(إوعى تقوللى 
البقاء واالستمرار، عن مسؤولية نقل اجلينات الىت أمحلها

ده برضه مستوى من اللغة. وأمحل مسؤولية إبقائها وتطورها
يعىن قصدى إن أنا مبوقفى ده ىف. الزم يبقى متسق مع نفسه

احلقيقة باوافق على قوانينها، باوافق على اللى حاصل مبا
العامل احلقيقى هو: ظيم بيقولكهيجل الع(إنه من قوانينها 

 ، املطلوب مىن هو إىن أستوعب)آما ينبغى أن يكون عليه
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وبعدين. قوانينها، وهبذا فقط ميكنىن أن أبقى على ما أمثله
مبا ىف ذلك: أنا ملا أقول أحاول أستوعب قوانينها، قصدى

أهو(النقلة اللى عملوها اللى انت مسميهم اصحاىب ىف الغرب 
اللى عايش ىف وسطيهم موش وانت! اصحابك انت ياخويا! انت
، فلما أستوعب قوانينها وأالقى ىل صيغة أستوعب بيها)أنا

 .ميكن أتطور، وتبقى هى دى مسؤوليىت

موش من حقى أتصور إن هو ده احلل؟؟ أظن إنه حل!!! إيه
مناسبىن على األقل، خصوصًا وانا باحاول طول الوقت ماْبـقاش

،)انت حتحاسبىن؟؟ بطريقىت، وىف حدودى يا سيدى،(مقصَّر 
وخصوصًا إنه هى دى الصيغة اللى بتخرجىن من تعددية حييى
الرخاوى ىف اجتاه واحدية واتساق مستويات اللغة، حىت ولو

 .تناقضت جدليًا

اللى ينفع الناس دلوقىت هو تشكيل نوعية"وبعدين بتقوللى 
مني ان شاء!! ، يا هنار احوس"جديدة متامًا من الوعى واحلياة

؟؟ مني ده اللى حيشكل نوعية جديدة من الوعى؟؟ وعايزىناهللا
اآسبها؟؟ أنا بصراحة عاوز اآسبها وشايفك ممشيىن ىف سكة
بتخسرىن مهما تعملقت األلفاظ، وساعات باحس آده مع حييى

نوعية. ، لألسف)من غري حكاية تعملق األلفاظ دى(الرخاوى نفسه 
شكل من غري آالمنا دهالوعى اجلديدة ونوعية احلياة اجلديدة بتت

يا عم حممد، ولعلمك ساعتها ال أنا وال انت حنقبلها أصًال، وده
الطبيعى على فكرة، لكنها حتكون أهم مىن ومنك ومن حييى

وعلى فكرة برضه؛ هو اللـى علمنـى آده ملا طلب. الرخاوى
آتاب رائع. إليوت عن الثقافة. إس. منـنا قراءة آتاب تى

على إنه ملا الثقافة تتغري هو نفسه موشوإليوت مشاور فيه 
حيقبلها بسهولة وحريفض، إلن ال نوعية الوعى وال نوعية احلياة

نوعية احلياة أو الوعى الصح،" عارف"بتتغري بسبب إن أى حد 
أو األصح، هى بتتغري ملا تكتمل مقومات تغيُّْرها ومقومات عمل

اقرا. امنظومة جديدة، يصعب على القدام أن ينتموا إليه
طقوس السبوع وجدلية": مها) رائعتني باملناسبة(معايا يوميتني 

، وبعدها22/1/2008، بتاريخ 144العدد " االتصال/االنفصال
"حضور ىف الوعى؟ أم ديكور للحكى؟: الرتاث الشعىب"يومية 
، مث قل ىل بذمتك، من منا13/2/2008، بتاريخ 166العدد 

أن يعيش ثقافته الشعبية وأن يأتنس بوعى مجعى حاضر" يستطيع"
ضر،هبذا الشكل؟ حييى الرخاوى عبقرى ال شك ىف ذلك، وقدميه حا

ولكن هل تستطيع أنت يابن امبارح؟ دى حسبة على بعضها، نسق
أو منظومة ىف تناغم فعال، هو ده اللى ما خيليهاش ديكور

يا أخى ده وال هو نفسه قادر، إلن ال احلسبة وال املنظومة. للحكى
ختثر(اقرا برضه آده طيب يومية التعتعة . متوفرين النهاردة

دى ،)1/3/2008، بتاريخ 183، العدد )والثقافة(الوعى الوطىن 
يا ما نستحملهاش،" بقوانينها"مرحلة انتقالية يا نستحملها 
حنن ال نعرف إال أن نصغى. صعب:: إمنا نتصور إننا عارفني احلل؟

ال حتمل حلوًال تفصيلية، ولذلك لفطرة خلقنا اهللا عليها، وهذه
علينا أن نسامح، ال حمبة متعالية ىف السماح آما يدعى
الغربيون، ولكن تواضعًا واعرتافًا خبيبتنا، ال بشرقيتنا، فلم

أى(يعد هناك ما ميكنه أن خيفى حقيقة آون هذه األخرية 
 "عزة باإلمث) "شرقيتنا
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 )الرخاوى(حممد أمحد. د
رين عليها ودخلواقاد تعملق أصحابك ىف الغرب ظانني أهنم

ىف الذنوب عشان يتعلموا زى ما انت قلت، بس الدافع مكانش
العالم فالتطور؛ ولكن العند بالعمى احليسى آى يقننوا

 املأزق عدمية وجودهم، إال من أدرك حقيقة آل

 )الرخاوى(حممد حييى . د
أوًال الذنب ده. بالراحة يا عم حممد، اهللا يكرم والديك

ج، الذنب ده دخوله هو األصل، هو اللىدخوله موش باملزا
مبا حنن من والد–عمله آدم وخرج بيه من اجلنة، واحنا آلنا 

املشكلة موش ىف اللى بيتحمل. داخلينه داخلينه -آدم
مسؤولية فعل آدم، دى مافيهاش اختيار، املشكلة ىف اللى

يا عم الباشا آلنا اتدبسنا، أنت إن أردت. بيحاول يزوغ
لتها وآنت ظلومًا جهوًال، حرتوح منها فني؟ أنا بسأو مل ترد مح

آنت بشاور على إن مدعى الرقة، حتاشيًا للذنب، بيستهبلوا،
 أصل حريوحوا منها فني؟؟

دخلوها بدون دافع العالم"  حكاية إن مهَّا: ثانيًا
يا أخى الواحد بيخش احلاجة عشان دافع ما، حىت". فالتطور

للى بتتحقق بتتحسب له أولو آان تافه، لكن النتيجة ا
بتتحسب عليه بغض النظر عن الدافع، حىت لو آان الدافع

إنك ختش احلاجة هو ده املوضوع، الباقى، يعىن الفعل. التافه
ونتاجيه؛ ليه قوانني هى قوانني احلياة موش قوانني النية، وال

أما حكاية إهنم بيقننوا عدمية وجودهم؛. حىت قوانني الرؤية
 عرفنا يا عم حممد؟؟ فاحنا إيش

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
آمية االنتحار واألمراض النفسية والشقاء والالمعىن أآرب

 .تتخيله هنا يا حممد وليس من رأى آمن مسع من آل ما

 )الرخاوى(حممد حييى . د
)على فكرة أنا باعترب نفسى من الرائني ال من السامعني(

هذه اللغة ال تطمئنىنعندك حق، شقاء طبعًا وال معىن، لكن 
قائلها يبدو وآأن لديه املعىن والصحة والالشقاء،. هنائيًا

وآأن للشقاء واألمراض النفسية والالمعىن دالالت واحدة هو
"آل منا"إذا وافقتىن أهنا أمانة محلناها بسبب آون . يعرفها

ظلومًا جهوًال، أفليس هذا مثنًا مقبوًال ملن مل يتجاوز عتبة
ىف التحدى؟؟ أفليس من الواجب علينا أن نواجه هذهاالهنزام 

االختيارات بدًال من اخلنوع دوهنا بادعاء الرقة والدعة
 !!والسكينة والعبادة الىت متنعنا من االنتحار؟؟ موش عارف

 ):الرخاوى(حممد أمحد . د

بشكل تاىن وهنا ياتى طبعا احنا عندنا بالوى سودا ولكن 
ث متخض أغلب نوع احلياة هنا وهناكاملأزق الوجودى الرهيب حي

على إما ادعاء حريات وجتارب دون وجود أى غائية، أو
عندنا، فيما يسمى الشرق، مجود واستمناءات ومهية ال متت

 للحياة وال للوجود بأى صلة
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 )الرخاوى(حممد حييى. د
طيب أديك قلتها أهه، بالذمة ده بقى وصف للحياة؟ وّال 

ارف يرآز عليه؟ أوهو حمض آالم واحد شايف آل ما هو أسود وع
موش عارف يرآز غري عليه؟، موش فيه احتمال احلياة تبقى أآرب
وأشد من آل رؤيتك دى؟ بل وتقدر تستوعب آل املظاهر دى

زى ما عملت طول تارخيها احليوى؟) يعىن لصاحل تطورها(لصاحلها 
بأى حق والنىب، وحبق من نبَّى النىب نىب؛ حنكم عليها آل األحكام

أنا وانت جينا منني أصًال عشان نقول إننا عايشني ىف دى؟؟ يعىن
حياة ال متت للحياة وال للوجود بأى صلة؟؟ والَّ انا وانت لينا

 !!!!قوانني خاصة يعىن؟؟

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
على رأى) اى من جن(أبوك  العاقل مثلى ومثلك ومثل 

 شئ أبوك هو من يرى آل ذلك ويرفضه وحياول برغم آل

 )الرخاوى(مد حييى حم. د
أنا شخصيًا يا عم موش حابب إىن! ال والنىب اهللا خيليك ارحم 

.أبقى فئة خاصة تّدعى عقًال متفوقًا يراه اآلخرون جنونًا
بالنسبة ىل دى حاجة آده زى امساعيل ياسني ملا خرج من مستشفى
اانني ىف أول الفيلم ليعود إليها خمتارًا ىف آخره رافضًا عامل

أنا حىت). باآره الفيلم ده جدًا(ئك الذين يدعون العقل أول
طبعًا ىل غرورى الفظيع، وباحبه آمان،(ولو آان ىل غرورى 

 . ، إال إىن ىف احلقيقة أفضَّل إىن أتكلم بلغة غري دى خالص!)هه

ثانيًا يا أخى مني قال إن الناس، وبالذات الغرب اللى انت
؟ آل واحد يشوف!آل شىء بتهامجهم موش شايفني وبيحاولوا رغم

احلياة ليها وسائل عجيبة جدًا لفرض. بطريقته وحياول بطريقته
أما. قانوهنا وحقوقها، مبا إننا معرتفني إن ليها قانون وحقوق

إذا ما آانش ليها قانون وحقوق بقى، يبقى خنرس آلنا أحسن،
إلننا ما بنتكلمش إال بلسان من يتصور عن نفسه صلة وثيقة

.ن املعرفة مبا تريده احلياة وما هو جوهرها وغايتهاودرجة م
 .واحلقيقة إن موش احنا بس اللى من حقنا منثل احلياة

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
أنا مش متأآد قوى من األمل ىف تكاثر األمل الذى يتكلم 

زال أقل القليل حتت زحف قوى االنقراض ىف عنه عمى ألنه ما
 نوبواجل الشرق والغرب والشمال

 )الرخاوى(حممد حييى . د
؟ يا أخى!!!شرق وغرب، ومشال وجنوب آمان!! يا هنار ِاْحِوس

أنا بيتهيأىل إن األمل ده آان طول عمره أقل القليل، لكن بعد
ماليني السنني وصل حلد عندنا برضه، واديىن أنا وانت بنتكلم

وبعدين انت حاتطلع عني أهلى ليه يا. أهه، ولسه مانقرضناش
؟ يا أخى أنا اللى مصربىن على لغة حييى الرخاوى إنه لسة!!أخى

ما اتنازلشى عن األمل ده، يعىن معناها إنه لسة مراهن على
حاجة ما يعرفهاش، ميكن تكون أنا، أو حد من اخواتى، أو انت،
أو الغرب، أو التاريخ، ، وّال عاوزنا ننتحر بينما انت بتاخد

 !!!على الغرب إهنم بينتحروا؟؟؟
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 )اوىالرخ(حممد أمحد. د
النقطة التانية يا حممد هى أن تذل هللا فتتعلم فتنمو، هو

اللى مايعرفهوش أغلب الغرب إلن أغلبهم يرفض هو بالضبط
الذل بكرب واضح وال يعرف جوهر ما ترمى اليه من أن ذلك هللا
هو هو أول وآخر وجودك آله وعشان آدة يا حممد البيعة

عندك آمان وطبعا أنا موافق إهنا خسرانة هنا، أغلبها
وهللا األمر من قبل ومن !!!!!! أصال خسرانة ألهنا مفيش لعبة

 بعد

 )الرخاوى(حممد حييى . د
طبعًا هللا األمر من قبل ومن بعد، وده بالضبط اللى خملليىن

لكن احلقيقة. -زى ما بتسميه هنا-معرتض عليك، وعلى ابويا 
منأعتقد، . أنا موش شايف أبدًا إن حكمك على الغرب سليم

قراءة التاريخ، إهنم بيعرفوا ينهزموا أآثر مننا بكثري،
وإهنم استفادوا من احلكاية دى أآثر بكثري مننا، لدرجة إهنم

إحنا واخدانا العزة باإلمث لدرجة عمالني نعمق ىف. انتصروا
يا أخى أنا. هزائمنا دون أن نستطيع االعرتاف بأننا ذللنا

ن إهنم عارفني ده آويسأعرف من بعض مناهجهم احلياتية آما
واملدمنني(برنامج عالج اإلدمان مثًال ). بعضهم على األقل(قوى 

أآثر املغرورين باحللول العملية اخلارجية الكيميائية لو
ال يقوم وال ينجح إال على أساس الذل هللا والفرح) تعرف

والربنامج ده غرىب جدًا على. وااللتزام به ىف نفس الوقت
ه ىف الغرب ناس معرتضة عليه عشان معرتضني علىطبعًا في. فكرة

لكن آمان هو ده نفس الغرب اللى ساب. املعىن ده بالضبط
أنا موش عاوز. الربنامج يشتغل وينمو وينجح ويساعد ناس

، أنا آل احلكاية)ما أنا برضه باحس بالغرية(أدافع عنهم 
خايف حلسن نكون بندافع عن نفسنا وعن اللى احنا فيه واحنا

اللغة. معاهم" نا"موش واخدين بالنا، حىت واحنا بنشتم
اللى بنستخدمها ىف هذا املوضوع حمتاجة تغيري آامل، زى ما

لغة ثانية ومفاهيم ثانية) نبدع فعًال(نكون حمتاجني خنرتع 
وموقف ثاىن من احلياة عشان نكمل معاهم، وإذا آان عندنا

حاجة نعلِّمهاحاجة نسبقهم بيها نعملها، وإذا آان عندنا 
موش. لبعض ونعلِّمها لعيالنا يبقى نعملِّها صياغة عشان تفضل

مسرتيح أنا خالص للغتك احلكامة والتقييمية دى يا حممد، ال
احلكم له الزمة وال التقييم، وال بينفعوا ىف حاجة والنعمة،
ومن قبلها موش باسرتيح للغة حييى الرخاوى ملا بتشبه لغتك

عشان. حىت لو عنده حق ىف حاجات: راحة بقىدى ىف حاجات، وبص
مقال حارآز) يعىن وليه تقريبًا برضه(آده أنا ناوى أآتبلك 

فيه على موضوع اللغة، ميكن أوضح لك قصدى، ميكن يكون لينا
خمرج بعد ما نزهق من األحكام والتقييمات، ميكن نقدر فعًال
ا،نعمل حاجة ختللى ربنا ينصرنا على أنفسنا وعلى مأزقن

 ".ىف نفس الوقت"وينصرهم على أنفسهم وعلى مأزقهم 

 )الرخاوى(حممد أمحد. د

 اهللا ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر

 )الرخاوى( حممد حييى. د
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 آمني يا رب العاملني

**** 
 تعيقيب اضطرارى

 : مل أستطع أن أمنع نفسى من التعقيب

 حييى. د
 "اهللا خييبك منك له"

**** 
 ملحق التعقيب

بل، فإىن أرسله إليكما ألنىنحىت لو آنت قد نشرت ذلك من ق
 ).سنة41(آتبته وأىن مقارب لسنكما 

لو حىت الليل طال ست شهوْر، والتلج اجتّمع فوق قلبى،
والطفل اجتّمد ما السقعْه، والدم اتوقف ىف عروقى، والنهر
بقى صخر بْيلمْع، والوادى بقى صَحرا بتلسْع، والبىن آْدمني

 :بقوا مش ّمها

 ، ...أنا حاعملها

 ِوْف ِوسط الناس، .. ، َوحدى ..وحدى؟

واحلب حايرجْع من تاىن يزرْع ىف قلوب احملرومينذ بذَرة
حاترعرع من تاىن، تطرْح شجرْه هلا ضْل آبْري، والبقرة َحاحتلْب من
تاىن، والشمس حاتطلْع يوم تاىن، واملطرْه حتنزْل تروَينا،

 حِتْتِملى حب ونور،  والدنيا

 ، !!إبقى قابلىن -

 ، ...وطلعت أدب، قابلت الدب، سرقت الرد، قتلت الغول

 يا حالوة الناس، 

 .يا حالوتى

 ملحق امللحق
 ، ..... عاجبكم آدا يا والْد الـ 

واهللا امسع يا عّيل انت وهْوه غنيوه آتبتها للعيال السنة دى 

 سوف أعيدها عليكما مادامت حضرْتىن 

 وأنتم مش حمصلني العيال اللى آتبتها هلم

إىن عايش، وْسط: احلياه هّى احلياْه، أغلى حاجه فيها هّيا"
:أحلى ناْس  ناْسنا الطيبني، حىت ناْسـنا الُنْص ُنْص، ّمها برضْه،

طيبني، ما انا منهْم، يبقى الزم زيـهْم، حلو خالْص، بس انا
 :ُنْص ُنـْص، قلت أتعلم ، واُبْص  برضه َبالقيِنى ساعات آدا

ْة، حىت لو ُمّرة وِتْتَأمِّل شويه، راح تشوفاحلياة احللوة حلو
منعكشْه، احلياة حرآة  مرارهتا حلوْة، احلياة مش هيصْه سايبه

 ، .مجيلْة ُمدهـِشـَه، بس بتخّوف ساعاْت، ّملا بنعرِِّى احلاجاْت
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باترعب من خطوتى اجلاّية ، ولكْن، باترعب أآرت لو اّنى فضلت
 ،.سـاآْن

 أنِبسط،ما َبـَناتـْـُكْم، : آل ما باْلقاِنى ماشى

 ينفرْط،  إيدى ماسكه ىف إيدُيكْم، بابقى خايف إن واحد

ِهيـَّـا: لو تكون الدنيا ديْه، زى ما رىب َخَلْقنَا  يا حالوا
 هيْه، تيجى رايح، حنوها، تلقاها جايه، 

 احلياة احللوة ِتحلى ْبُكّلنا، إنَت واَنا، 

انني،آل واحْد فينا هّوا بعضنا، بس مش داخلني ىف بعض وهرب
 ، .زى آتلْة َقّش ضايعْة ْف حبر طْني

 آل واحد هّوا نفُسه،

 بس نفُسه ِهـّيأّ  برضه آلنا، 

 .برّبنا  ماىل وعيه

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

 . آفاية نفخ ُسم هارى: يا حممد يا بن أخى

 .آفاية خوف من آلكم: يا حممد يا إبىن

 .ولنا عْودة
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 إيْه َمالْك:ِعْتبت َعالوقت قال ىل الوقت

 عّمال بتبِكى من األياْم، إيْه َمالْك

 إللّى جراَلْك يكون ىف األصل إْهماَلْك

*  *  * 
 وانا ماىل: ِعْتِبت َع الوْقت قال ىل الوقت

 اىلأنا آل ما اعطيك تفضِّى اجليب، وانا م

 وى َبّطل اْهَماَلْك" قانون"إعمل لنفسك 

أنا أمأل، قرأهتا: ىف الشطر قبل األخري يعىن" وانا ماىل"
 ). إخل... أعطيك قروضا، داخلية أو خارجية

هل هذا املوال حيتاج إىل تعليق؟ مىت ابتدعه الوعى الشعىب؟
بطرس غاىل؟. نظيف وال أمحد عز، وال د.د: وهو مل يكن يعرف ال

ُسجل؟ آيف حفظه الزمن؟ آم من الوزراء يعرفونه؟ وهلمىت 
إذا عرفوه سوف يعيدون النظر ىف أخذ القروض، وتفضية جيوب

 !)ألن جيوب الناس ال حتتاج إىل تفضية(خزانة الدولة؟ 

القانون الذى توصى به هناية املوال ليس هو قانون 
الطوارئ، وال قانون مكافحة اإلرهاب، وال قانون تنظيم

ضائيات، ألن حقبة تاريخ ظهور اّملوال مل تكن حباجة إىل آلالف
 .هذه القوانني

 وبعد

ىف ندوة اللغة ىف الس األعلى للثقافةحني قدمت أطروحىت 
حرآية اللغة بني"جلنة الثقافة العلمية، آانت بعنوان 

وآان التساؤل جاهزا عن عالقة الشعر،" الشعر والشارع
ا وتدهورها، قد يكون سهال أنبالشارع، باللغة ىف تطوره

نشرح آيف حيرك الشعر اللغة فيحييها، ولكن إيش أدخل
 الشارع ىف حرآية اللغة، فما بالك حبرآية السياسة؟

زادت دهشة حضور الندوة بعد أن بدأت التقدمي، وقرأت على  
وجوه احلضور قدرًا ليس قليال من الرفض واحلذر وأنا أتكلم عن

ذات عن اللغة الشبابية، وأآاد أدافع، وبال"اآلن"الشارع 
 ) الحظ أننا ىف الس األعلى للثقافة شخصيا(عنها 
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ىف تعتعة سابقة قلت إنىن تعلمت السياسة من على املْصَطبة
السياسة مثل  ،)آما صححوها ىل، اهللا يساحمهم" املضبطة"وليس (

اللغة، يبدأ حراآها من القهوة، ومن الغرزة، ومن
، ومن املالعب، ومنالسويقة، ومن الشارع، ومن املدرجات

الطوابري، ومن داخل قطارات الدرجة الثالثة بالذات،
السياسة مثل اللغة آائن حى، هى ليست طلبات توصيل املنازل

، علينا"سابق التجهيز"بناء  تأتى ساخنة، والهى ) ديلفرى(
من البنك الدوىل أو" على التشطيب"أن نستورد وحداته 

 . الكوجنرس األمريكى

شبابية الىت يرفضها الصفوة حىت قبل أن يستمعوااللغة ال
إليها، وقبل أن يتأملوا معىن ظهورها، تقابل املثل العامى
قدميا، ورمبا تقوم بدوره، متاما مثل هذا املّوال الذى بدأنا
به التعتعة اليوم، الشعر حيفز حرآية اللغة بتشكيل سياق

ى، وتبعثتدب فيه دالالت األلفاظ بشكل جديد، فتحيى املوت
احلياة، الشارع آذلك خيّلق اللغة ختليقا، هكذا بدأ الشباب ىف

 الشارع بالنسبة للغة، فهل متتد املوجة السياسة؟

ضبطُّ نفسى متلبسا بوصف موت اللغة ىف شعر عامّى قدمي حني
 قلت 

 الّلفظ ماْت ِمن رْآِنته

 من لعبة العسكر وطول ختبّيُتْه

 ُتهظرف رصاص فاضى ِمَصّدى ْف علب

 ملا القلم سّنه اتقصف

 َعَمْلُته تلبيسْه متكِّن مْسِكُتْه

 واهى شخبَطْه

هى ليست شخبطة متاما هى لغة جديدة، بدأها الشباب،
وعلينا أن نفهم مغزى ظهورها إذا آنا نريد أن حنافظ على

 حيوية لغتنا،

ويبدو أن هذا هو ما أملُت فيه من قدمي حني قلت ىف هناية 
 :ةالقصيدة املقدم

 اللفظ قام رقدته

 ربك آرمي ينفخ ىف صورته ومعِنُته

أغوار"إخل (... يرجع يغىن الطري على فروع الشجر 
 ")النفس

 .هذا الطري رمبا يكون الشاعر، ورمبا يكون الشارع

التدهور الذى يلحق باللغة القائمة يتمادى حني تعجز
وحني عن استيعاب احلاجات احلاضرة،) القائمة(األجبدية القدمية 

يتزايد االغرتاب السلىب، ويتفكك اتمع، وتزيد الشرذمة
 فتظهراللغة اجلديدة، اإلعالمية والكلّيباتية، 
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 !!هل ينطبق ذلك على السياسة؟ ياليت

نشأ ىف الشارع قبل أن يكتب أو –مبعناه األوسع  –الشعر 
أصل(ينشر أو يلحن، الشعر من أهم معامل احلضارة الشفاهية 

وهى(هى وليدة الشارع أيضا  املالحم بتارخيها التليد) اللغة
هى عمق نبض شارع -وهى شعر آخر –، األساطري )شعر آذلك

التاريخ بامتدادها األسطورى، األمثال العامية، مبا فيها من
 !.نقد وتعرية وحكمة، هى آاريكاتري جمسم، أو شعر مكثف

 .اللغة الشبابية تشري إىل مثل ذلك

 !!ومن هنا السياسة

 .ه معا الحقاآيف؟ هذا ما سوف نرا
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I03<I2008>16א

 )4(אאאא−198

 )احتماالت التدريب عن بعد(

 :مقدمة

عدت أمس من مؤمتر حمدود ىف بلد عرىب شقيق، آنت قد أشرت
عة، وقد قابلت الكثري من طلبىتإليه أول أمس ىف بريد اجلم

بعضهم أو آثري منهم أساتذة ومستشارون ىف الطب النفسى(
عن املعاجلني النفسيني وأخصائيى النفس واألسرة والطفل فضال

، وقد أتيحت ىل الفرصة أن أسأل بعضهم عن سبب)وخالفه
عزوفهم عن التعقيب على ما أآتب يوميا ىف هذه النشرة الىت

إىل مائتني إال اثنني اليوم، أجابوىن إجاباتوصلت أعداها 
 .خمتلفة، ومل أحل ىف االستفسار

.آان من بني ما قدمُت ىف هذا املؤمتر باالشرتاك مع ابنىت د 
دور"  هو ورشة عمل عن) أستاذ مساعد ىف قصر العيىن" (مىن"

، ورشة العمل هىاألسرة الوقائى والعالجى ىف الصحة النفسية
فمدهتا أربعة ساعات، يديرها  متر العامة، غري جلسات املؤ

اثنني إىل أربعة، ومادهتا عملية جتريبية تدريبية حوارية،
 .أآثر منها تقدمي أوراق أحباث رقمية أو رص معلومات نظرية

أربعة إىل(من بني فقرات هذه الورشة طلبت عددا حمدودا 
ة،من احلضور الذين مل يسمعوا عما يسمى األلعاب النفسي) ستة

مىن مخس لعبات. شخصيا ومع د ولعبنا معهم باالشرتاك معى 
بعض أبعاد املؤسسة الزواجية  أن نكشف عن حاولنا من خالهلا 

بشكل خيتلف عن أسلوب النصح واإلرشاد والسؤال واجلواب، بعد
أو بدون االعرتاف املرسل، بعد اللعبة سألىن الكثريون عن

لعاب وفائدهتا العالجيةآيفية احلصول على فكرة مثل هذه اال
والتنويرية، وحولتهم إىل نشرات املوقع فكانت دهشتهم ،

التدريب عن"وطلبات بعضهم أن أواصل هذا الذى أمسيته 
 ".بعد

وما أعرضه اليوم هو استجابة لبعض ذلك، وهو أيضا
 مواصلة ملا سبق، وإن آنت ما زلت أشك ىف مواصلة احلورا،

 ماذا أفعل؟ 
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-6  يومية(" حاالت وأحوال"و حماوالتى السابقة لنشر ما ه
،)إىل أين: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج"  2-2008
"ياد وضرورته ىف العالج النفسى واحلياةصعوبة احل"يومية (

مث عينة حمدودة من اإلشراف على العالج النفسى، .)12-2-2008
بعرض حاالت حقيقية تتم مناقشتها ىف بضع دقائق، آانت تتسم
بالشرح والتعقيب اوال بأول على بعض مقاطع العرض أو
احلوار، وقد استدعى ذلك دهشة الزمالء، مبا فيهم من تدربوا

عرض عن مدى االستفادة من  معى ىف قصرالعيىن، دهشتهم 
مناقشات اإلشراف هكذ، فشرحت هلم آيف أن تعقيباهتم، ونقدهم
هى الىت ميكن أن هتديىن أن أستمر أو ال أستمر، وأيضا ميكن أن

 .،"آيف أستمر"تشري على 

ما دامت املسألة هى حماوالت مستمرة ، وجتريب متجدد، قلت
خمتلف، وذلك) جتريىب(الة من حاالت اإلشراف بشكل أنشر اليوم ح

بأن أنشر نص احلوار الذى دار بني املتدرب واملشرف، دون
إال ما لزم من بعض االختصار والتحوير البسيط ألخفى حتوير، 

متاما حىت يستحيل التعرف على أى منهم،  حقيقة األشخاص
السابقةتعقيب أوال بأول آما حدث ىف احللقات   وأيضا بدون

" 2008-2-6   يومية(الىت عرضت فيها عينات من اإلشراف 
صعوبة"يومية (، )إىل أين: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

 .)2008-2-12" احلياد وضرورته ىف العالج النفسى واحلياة

 احلالة

 !!!أقول له أم ال أقول ؟؟

 :ملحوظة أساسية سوف تتكرر(
 آل األمساء املعروضة ىف احللقة استبدلت بأمساء أخرى، 

 فيما عدا املشرف، –مبا ىف ذلك أمساء األطباء 

 وأيضا الوظائف، والعناوين، 

 دون مساس باحلقائق العلمية،

 )أواملعلومات الدالة ، شكرا

27هى األوىل من أربع إخوه وأخوات، عندها  :وائل. د
بتجيلى بقاهلا تقريبًا شهرين بانتظام آانت مشكلتها سنة، 

اللى جاية بيها األساسية إهنا جاية تشتكى إهنا مش عارفة
راد األسرة تتكيف مع جو البيت مش عارفة تتعامل مع باقى أف

 هى بتشتغل؟  :حييى.د

يعىن هى اتنقلت من آذا شغة،  أل مابتشتغلش، :وائل. د
 بس حاليًا ما بتشتغلش 

 آام أخ وآام أخت  :حييى.د

بنت وولدين غريها وهى الكبرية هو: غريها 3 :وائل. د
 والدها رجل أعمال هى عربية لكن األسرة ىف مصر من زمان 

 رجل أعمال فني ؟ :حييى.د
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، هو شغله هنا أساسا، لكن له عالقة برضه بربه هنا :وائل.د

 أنا اللى حموهلا لك ؟ :حييى.د

آه حضرتك حموهلا ىل من شهرين ووصيتىن عليها :وائل. د
خصوصا إن هلا أتنني من أخوهتا دخلوا ىف قصة التعاطى وواحد

   .حالته وصلت ملرحلة صعب، وبيتعاجل

 آده؟ إنت بتشوفها بقالك شهرين بتقول مش :حييى.د

 أيوه شهرين، آه  :وائل. د

 مش هى بتحضر باتظام؟ طيب فيه إيه؟  :حييى.د

مابتفوتش مواعيد، املهم يعىن أنا أيوه ما  :وائل. د
   قعدت قى األول بس أمجع معلومات عشان أفهم

ومستعجل على إيه، دولطيب ما هو دا طبيعى،  :حييى.د
   شهرين ، املهم، فني بقى السؤال؟

املشكلة إن البنت دخلت من سنتني ونص بالظبط :وائل. د
دخلت ىف عألقة آاملة مع واحد من الشباب تعرفه، آان ىف عألقة

 عاطفية بينهم قبلها 

 طيب وبعدين؟  :حييى.د

 وبعد آده هى انفصلت عنه وسابته خالص :وائل. د

 وبعدين؟ :حييى.د

وهى دلوقىت اتعرفت على ولد تاىن واضح إنه ولد :وائل. د
 بتحكيه عنه، ومن طبيعة تصرفاته   يس من اللىآو

 والولد األوالىن ؟  :حييى.د

أل أنا باحكى عن التاىن، هى إتعرفت دلوقىت على :وائل. د
 واحد تاىن 

 بأد أيه  سابت األوألىن بعد العألقة الكاملة دى  :حييى.د

 بسنه  :وائل. د

  واستمرة العألقة الكاملة مع األوالىن قد إيه؟ :حييى.د

 حواىل سنة ونص :وائل. د

 سؤالك بقى عن إيه ؟  :حييى.د

البنت متقدم هلا التاىن ده، الولد الكويس، :وائل. د
 وهى حمتارة تعّرفه باللى حصل ده وأل أل  

أنا فاآر إحنا ناقشنا املوضوع ده قبل آده، آه، :حييى.د
 إتعّرضنا له أظن ىف أآرت من حاله 

  أيوه :وائل. د
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هو مافيش قاعدة اآره منه، طيب إيه اللى انت ف :حييى.د
 .عامة طبعًا، لكن نربط املسائل ببعضها

 طبعا :وائل. د

طيب ، إيه ىف اللى إحنا ناقشناه ميشى على الست :حييى.د
  وإيه اللى عايز تعرفه جديد؟  دى؟ 

 .أنا فاآر آه ، فاآر إحنا قلنا إيه :وائل. د

 قولنا فاآر إيه  طيب  :حييى.د

  تك وقتها، اللى أنا فاآره، أصليعىن هو حضر :وائل. د
"...."الكالم دا بقاله أآرت من سنة، حضرتك قلت للدآتور

حاول تتقمصها من ناحية، وتتقمص خطيبها يعىن إللى حايبقى 
جوزها من ناحية تانية، بالدور يعىن، وإن الواحد يشوف 

 ممكن يتصرف ىف املوقف ده ازاى

 وبعدين؟: طيب :حييى.د

نا فاآر إن ىف احلالة اللى فاتت قلنا ألأيوه أ :وائل. د
 ما تقولش 

مش قوى آده، إحنا اتناقشنا وفضلنا إهنا ما :حييى.د
تقولشى ىف املرحلة املعينة بتاعتها، آل حالة هلا حاجة، وبرضه
آل مرحلة، إيه الفرق بني احلالة دى واحلالة اللى فاتت، مش

 زمان؟ قلنا ما فيش تعميم، حصل إيه لك ملا قلنا آده 

انا شخصيا اختضيت من املوقف، بس قلت هوا ده :وائل. د
ميكن الصح، ملا جت احلالة دى لقيت نفسى مستصعب إن هى
ماتقلـّهوش، برضه ىف نفس الوقت يعىن مستصعب إهنا تقول ، ملا

ما آنتش جوا املوقف، لكن ملا لقيت ."...." مسعت حالة د
ايا، لقيت نفسى ىفبالذات، فرقت مع نفسى مسئول عن مريضة 
 .. وسط موقف مشابه، فرقت

 ىف احلالة اللى فاتت آان رأيك إللى بصحيح إيه  :حييى.د

 أنا قلت أنا آنت موافق على رأى حضرتك :وائل. د

هوا ما آانشى رأى حضرتى قوى، إحنا اتناقشنا :حييى.د
 ووصلنا للممكن ساعتها

 آه  :وائل. د

موقفك بأمانة، حمرتم ف طيب ، أنا ِمحرتم إنك شاي :حييى.د
اللى بيسمع غري اللى بيمارس، وده مهم مالحظتك إن 

جدا،إحنا مش بنحفظ ونروح نسّمع للعيانني، وانا ما عنديش
مانع نتناقش ونعيد ونزيد مهما اتكررت نفس احلاالت، ألن ما
فيش حالة زى التانية، مث إن اإلشراف زى ما اتفقنا بيناقش

املتغرية طول الوقت، متام زى ما بيناقش مشاعر ومواقف املعاجل
مشاعر ومواقف املرضى، أنا متشكر يا وائل إنك خدت بالك من

 الفرق بني السماع وممارسة الصعوبة من جديد
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 بصراحة أنا احتْست :وائل.د

ده جيد، بس خلى باك إنك ىف النهاية مش انت :حييى.د
اللى حاحتكم عليها إيه اللى تعمله، إنت حاتناقش وتقرتح

ىف االعتبار، مش بس  والزم حتط مرحلة اتمع بتاعنا ، بوضوح
 .اتمع العام، أل جمتمعها اخلاص

يعىن أعمل إيه، وما هو انا جزء من اتمع ده :وائل. د
 .برضه

أيوه وأله، يعىن ال إنت متثل اتمع، وال هى، وال :حييى.د
عيلتها،إحنا جزء من اتمع صحيح، بس آل واحد له دوره

 . ملختلفا

 ....طيب، بس يعىن  :وائل. د

شوف يا وائل الرجالة بصفة عامة ىف جمتمعنا :حييى.د
حلد فني، ملا يكون الرجاله هفأ ، واتمع أى آألم، وصلوا 

تاخد بالك من آل ده، مش معىن آده أنا باعمم ، أنا صحيح 
اليومني دول، وبرضه مش واثق ىف نضج باستهيف الرجالة 

بس ده مش معناه إن الكل آده، خلى بالك املسألة مشاتمع، 
مسألة حتّضـر وحرية وآالم من ده، املسألة مسألة احرتام وتعلم

 ،"من آان منكم بال خطيئة"وآربان، من أيام 

يعىن إيه؟ أنا حاسس إن شعورها بالذنب ورا :وائل. د
 .رغبتها إهنا تقول له

ب دى، دا اناإوعى تتطمن حلكاية الشعور بالذن :حييى.د
إللى بيشعر آتبت فيها آتري، أنا شرحت ازاىإن ىف الغالب 

بالذنب زيادة عن اللزوم هو اللى ما بيتعلمش، وده برضه
مالوش دعوة بالتوبة أو باالستغفار، التوبة هى إعالن

 . التعلم، مش عقاب النفس زى ما بيحصل مع الشعور بالذنب

 طيب ونفّرق ازاى؟ :وائل. د

املفروض ده مرتوك ليك إنت وخربتك وملدى معرفتك :حييى.د
بالبنت وباللى حواليها، وباللى حايتقدم هلا، مث إن شهرين
مش آفاية، الزم تاخد وقتك حلد ما تقدر توزن الوضع، مش معىن
آده إنك تقعد حمتار وتدعى احلياد، أل، إنت تبدأ مبسئوليتك

هيا ، تشوفوإحساسك وخربتك، وتشوف لو انت أبوها، أخوها، 
حاتعمل إيه دلوقىت وبعيدن، وما تفرضشى إللى شفته ىف نفسك
عليها، مهما تصورت إنك صح، إللى انا بقول لك عليه أمهيته
مش إنك تفهم نفسك وبس، هوه مهم إنك تعرف احتمال تداخل

خالل أمانتك موقفك الشخصى مع دورك العالجى، حاتعرفه من 
وعية، إنت بتشوف نفسكدى، يقوم يبقى حكمك أقرب للموض

فيها ومعاها ومعاه، مش عشان حتكم عليها أو عليه باللى
ينفع لك انت، أل، دا عشان تقرب من املوضوعية، وتبعد عن
األحكام املطلقة سواء من الناحية األخالقية أو من الناحية
االجتماعية أو حىت الدينية، إنت طبيب تساعد الناس إهنم

 موا بأنفسهم ويتحملوا مسئولية حكمهم يبقوا ُسـالم عشان حيك
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زى ما انت بتتحمل مسئولية حكمك، املسألة مش مسألة حياد،
أنا مثال رأىي املبدئى إنت بتعلن رأيك مش بتخبيه، وبس، 

ابتداء، باقول هوا إهنا ما تقولشى، الزم اعرتف بده لنفسى 
ألىن عارف الرجالة، أنا بقولك نقطة البداية عندى مش آده 

باقولك األصل، لكن ده جمرد اعرتاف باالحتمالنقطة النهاية، 
لو وصلىن إهنا شروط إهنا ما تقولشى،  األرجح عندى ، وليا 

اتعلمت بصحيح، اتعلمت قوى، واتوجعت قوى لدرجة إهنا اتغريت
فعال، يبقى ىف األغلب باعترب بيىن وبني نفسى إن مش هى اللى

لم بصحيحغلطت الغلط ده، دى اللى آانتها، آأهنا ملا تتع
تبقى واحدة تانية، يبقى هى ملا بتخىب مش بتكذب أو بتضحك
عليه ، ميكن ختبيتها دى تكون نوع من التقدير لضعف الرجل
عموما، أو ضعف الشخص ده بالذات، وده مش عيب، وأيضا ميكن

للى وصل إليه اتمع اليومني ختبيتها تكون برضه حسن فهم 
ور بسرعة فظيعة جدًا ىف هذهدول، اتمع بتاعنا عمال يتده

املناطق بالذات، أظن إن املمارسات دى زادت، وىف نفس الوقت
االدعاء زاد، والشهامة تراجعت، وأيضا السماح ما عدشى فيه

 .مساح من غري ىل دراع

 يعىن إيه  :وائل. د

آه آه وبتاع ومش عارف إيه  الرجالة ساعات تقولك  :حييى.د
أآرت أقل، بعد آده  نة اتنني تالتة، ومسامح وما جيراش حاجة، س

: "الراجل من دول يتهز أى هزة، هب احلريقة تولع، وهات يا
وحاجات   إنىت مش فاآرة آنىت آذا آذا، ياللى انت آيت وآيت،

فظيعة عمرها ما آانت باينة عليه ىف األول، ده ساعات بيحصل
ديقع  سنة وساعات أآرت، أنا شفت مصايب من دى آتري،  30بعد 

الواحد من دول يقول لنفسه أنا راجل جدع وبتاع وعامل نفسه
  80أو حىت    55ييجى عند سن مثأل   شهم وفهمان ، وبعدين 

انا آمعاجل ملا  !! يقولك بقى مش إنىت بقى اللى مش عارف إيه
اعرف إن موقفى آده من خالل خربتى، أعلنه لنفسى أوال، واقول

بالنسبة للبنت دى  ى األرجح إهنا ماتقلوش ، آجى بق  إن 
بالذات، املسألة تتوقف عليها، ومدى قدرهتا على احتواء
التغيري، واملسئولية اجلديدة، وده مرتوك لك وهلا، إذا آانت

،) مش بس بتقول أنا واثقة(واثقة من نفسها فعال   البنت يعىن 
ىف مكانه ، وتتحمل مسئولية اللى حصل،   وآانت قادرة حتط اخلطأ

وتقول ما هو ربنا عارف آل  هنا ختىب ده، مش تكذب، ومسئولية إ
حاجة ومش حمتاج قوالة، ، إذا آان األمر آذلك، فهى حاتوصل
لقرار سليم برضه من خالل وضوح موقفك إللى حايوصلها غصنب

لو انت شخصيا من غري ما تعرف حكمت عليها حكم  يعىن    عناك،
، فده حايوصلهاهنائى إما بسوء اخللق زمان، أو بالكذب دلقوتى

 .بشكل أو بآخر

 يعىن موقفى أنا شخصيا حا يأثر عليها؟ :وائل. د

فيه حاجة: طبعا من غري ما تقوله، مث خلى بالك :حييى.د
ده ما يكونشى رد جتنب الكذب، ساعات قوالهنا   تانية مهمة،

 أو نتيجة للشعور بالذنب، ده ساعات يكون نوع من إيذاء 
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بتعاقب نفسها بكده، مث النفس، وتشويه لصورهتا ، قال يعىن
إهنا برضه ميكن تطلب منه مثن اعرتافها ده بشكل خفى من غري ما

 .تاخد باهلا، وآالم من ده

 بس انا حاسس إهنا عايزة تقول له، إيه موقى أنا؟ :وائل.د

ما هو انت مش حا توافق وال حاتعرتض بشكل مباشر، :حييى.د
 .إحنا بنقلب ىف املسائل

ميكن هى عايزة تقول له عشان : آله مث فيه حاجة غري ده
ختتربه، يعىن تروح رامية الكرة عنده، يقوم يبان إن آان
حايستحمل وال أل، وحىت لو استحمل سنني، ميكن يسقط ىف أول
امتحان بعد آده، يسقط ويتفـقس من حاجة بسيطة، خناقة،

يعىن مش يروح قالب الدنيا زفت،  اختالف رأى، رز شاط، 
مش ضرورى  حاجة آبرية عشان يبان اللى جواه، ضرورى حتصل 

بعد اجلواز يشك مثال إهنا حاتعمل عالقة، مش ضرورى خياف على
بنته لتتطلع المها، آل دى حاجات آبرية سخيفة وقبيحة،

آده قوى، ما حدش يقدر  املسائل ما وصلتشى  باقولك حىت لو 
سامح حيسبها بالقلم والورقة، إنه وافق أو ما وافقشى، إنه

أو ما ساحمشى، إحنا ما نقدرشى نلزم إللى جواه مبوافقته أو
بسيطة مساحه، احلاجات دى أنا شفتها ىف عيادتى ، حاجات 

 خالص، خناقة مع اخته يروح فايع ىف مراته يقوهلا دى ستك،
على حاجة تانية، أتأخرت وهو عينه أو الشعوره بيشاوروا 

تروح العاصفة معاه، مثال عن النزول عشان ترآب العربية 
قامية، جمتمعنا ضعيف جدًا، عشان آده أنا بابتدى باألرجح
عندى ، إهنا ماتقلهوش آده مبعيلة وآأهنا عملت إللى عليها
ومسحت ذنبها وهو حر، هى مسئولة عن اللى حصل، زى ما هى
مسئولة عن قرارها دلوقىت، وهى لو اآتسبت خربة حقيقية من

تبقى قوية وواثقة، وحاتعرف مني دآل ده، ومن العالج، حا
 . أله يستاهلها وال   اللى حاتقوله، وهوه

احلكاية حمتاجة وقت وحمتاجه وعى منك أنت زى منها متام،
لو انت رايح تتجوز واحدة ىف الظروف دى، حاتفضل إيه؟ حا
تفضل إهنا تقول لك طبعا، وبعد ما تقولك حاتكذب على نفسك

حاجة حا حتصل جواك ما تمال إن وتقول ساحمت، وّال فيه اح
 انتش عارفها؟

مرة تانية إنت مش مقياس، بس ده يساعدك على نوع من 
بنسبة بسيطة، وأيضا على احرتام ضعف البىن العدل ولو 

آدمني، املسألة عايزة شغل شريف ىف آل اجتاه، مع آل األطراف
 وربنا يسرت، 

 ربنا يسهل :وائل. د

نا أحب أقوهلا ىف اآلخر، هى ميكنفيه حاجة باخية أ :حييى.د
تكون حمرجة لكم شوية، بس ده علم، احنا هنا بنتعلم، هوا
اجلدع األوالىن ده آان إيه بالنسبة هلا، آان بيغذى أى حتة
فيها، الزم برضه حترتم ده مهما آانت فاقت وسابته، احلتة دى
خلقة ربنا برضه، إيه اللى خالها تقعد معاه املدة دى آلها؟ 
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للجدع اجلديد ده عشان ميشى، عشان مش  ز تعرتفمش ميكن هى عاي
القية احلتة دى فيه، أنا متأسف إمنا احرتام النفس اإلنسانية

دآاترة، العالقة الزم يكون ما لوش حدود، وإال ما نبقاش 
اللى تقعد سنني ما هياش لعب عيال، الزم بتغذىحاجة، الزم

ض الغلط، اخلربةتدور عن بقايا اخلربة األوىل وحترتمها وانت برتف
ما بتتقاسشى بس بالغلط والصح، اخلربة خربة، والنمو منو، أنا
آسف، املسائل صعبة عليك يا وائل ىف األول إمنا إنت آمان

خلى بالك. عاملني اإلشراف ده ليه بتكرب، بنكرب سوا، إمال 
اخلربة إللى فيها جتديد اختيار حاجة تانية، عشان آده اجلواز

بصحيح وايز ينجح يستحسن يكون فيه جتديدإللى هوا جواز 
اختيار من نوع تاىن، وإال يا إما يفشل يا إما يتقلب آذب
وتلصيم، البىن آدم بىن آدم زى ربنا ما خلقه، واملسألة صعبة

البىن آدم آله على جبد، واحنا اتعرضنا مبهنتنا دى خلدمة 
 . وربنا يقدرنا!! بعضه، والّ  إيه 

ة اخوها واخوها التاىن وإهنم عندهمطيب وحكاي :وائل. د
 حاجات مها رخرين

عليك نور ، دى حاجة مهمة جدا برضه، مش آه،  :حييى.د
املسألة إهنا عيلة سايبة وطلع منها آل األخطاء دى، أل ،،
إنت الزم تاخد بالك إن فيه برامج جاهزة ىف ترآيبة العيلة

ال خدتستوعبها صح، وإ دى، الزم نوفر هلا الظروف إللى 
، والربنامج هنا"برامج"عندك، أنا بامسى االستعداد الوراثى

مش استعداد للبوظان، وال للمرض، هواستعداد وخالص، استعداد
دى الزم نبذل جهد أآرت، وحنسبها  العيلة  بينبهنا إن مع  

حسابات أصعب، املسألة مش ده وحش وده آويس ، املسألة نبتدى
 من جديد ازاى

 رتك بتصعبها علينا آدهبس حض :وائل. د

مش انت اللى بتقدم احلالة، مش انت اللى!! اهللا  :حييى.د
 بتسأل ، مث خلى بالك أنا ما ردتشى على سؤالك

 آه صحيح، بس انا عرفت :وائل. د

 أنا أشكرك :حييى. د

 شكرًا يادآتور حييى :وائل. د

 وبعد

اآم  هذه احلالة الىت نشرت دون تعقيبات مالحقة بني الفقرات 
"يومية عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه(فعلت سابقا 

رآية النمو أثناءتنشيط ح"  2008- 2- 6   يومية(، )2008- 2- 5
صعوبة احلياد وضرورته ىف العالج"يومية (، )إىل أين: العالج

تثري قضايا حتتاج إىل مناقشة،. )2008- 2- 12" النفسى واحلياة
إذا  قرة فقرة وأعتقد أنه ميكن العودة إىل التعقيب عليها ف

مناسبة، أو نقد حيتاج فتح  ما وصلتىن استفسارات أو اعراضات 
مداخالت"يومية (مجال ترك . ملفها من جديد ، آما فعل اإلبن د

 )2008- 2- 3" ىمجال الرتآ. مع د"مضيئة، تتجاوز احلوار 
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مث إىن أنتظر من القارئ أو الزائر أن يرشدىن إىل األفضل ،
تدخل شارح، هل هو هكذا يوصل رسالة  هل هذا العرض دون

تدريب أفضل مع الوعد بالشرح املناسب والرد بعد
التعقيبات، أم أن األفضل أن نشرح أوال بأول ما يثريه مثل

تنشيط"  2008-2-6  يومية(هذا احلوار، بالطريقة السابقة؟ 
صعوبة احلياد"يومية (، )إىل أين: حرآية النمو أثناء العالج

 .)2008-2-12" اةوضرورته ىف العالج النفسى واحلي

 وإىل لقاء ىف حلقة إشراف الحق
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 .... !!أنا خايف اتغّيـر، ْحلَسْن

 :مقدمة

   هل أحٌد يتغري؟ 

  أن يتغري؟وهل أحٌد ميكن إال

 يتغري إىل ماذا؟ إىل من؟ آيف؟ ملاذا؟ 

 وهل التغّير ميزة أم عيب؟ 

وهو عندى غري" (حييا الثبات على املبدأ"وإذا صح أنه 
؟ أو"أنا"حييا الثبات على ما هو : فهل يصح أنه ) صحيح

 ؟ "أنا"أعتقد أنه   على ما

الغريب أن معظم الناس يزعمون أهنم قادرون على التغري
راغبون فيه، مع أهنم ىف واقع األمر مرعوبون من التغري،و

 .مقاومون له طول الوقت

إثبات"أو " حتقيق الذات"املفهوم الشائع عن ما يسمى  
)أو تصّور ذلك(، مثله مثل الفخر بالشخصية القوية، "الذات

، آل هذا ميكندائمة التحّول الشخصية احلقيقيةمقابل إمهال 
 .قاومة للتغيريأن يكون وراء هذه امل

اخلدعة وراء تصور التغيري مبجرد  على اجلانب اآلخر توجد
إعالن نية التغيري، التغيري حبسن النية دون أى فعل حقيقى هو

 .أسخف وأآثر تعطيال من االعرتاف بعدم التغّيـر

-آالعاده  -هذه اللعبة اليوم تتناول هذه القضية 
 .بشكل غري مباشر

 األسئلة،   ن بعض هذهدعونا نأمل أن جتيب ع

 و أن تثري ما تيسر من تساؤالت، 

رمبا هنتدى من خالل هذا أو ذاك، أو آليهما، إىل بعض
 احلقائق وبعض االحتماالت
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 :هذه هى ألعاب اليوم

 ميكن أن تبدأ هبا، أو تنتهى هبا،

 ترسلها، أو ال ترسلها،

 !وال ختف

 ........حلسن... أنا خايف اتغري: اللعبة االوىل 

نا لو فضلت زى ما انا آده على طولأ: اللعبة الثانية
 ...........ميكن.. 

 ...........علشان... أنا البد اتغري : اللعبة الثالثة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها ميت: اللعبة الرابعة
 ...........وإال.... مرة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها شوية: لعبة أضافية
  ....ميكن

رفت ملا اتغري حابقى إيه أوأنا لو ع: اللعبة اخلامسة
 .........حاروح فني آنت 

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري : اللعبة السادسة
........... 

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: اللعبة السابعة
 .......... إىن

  الظاهر أنا باتغري غصب عىن،: اللعبة الثامنة
 .............إمنا

نا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيهأ: اللعبة التاسعة
 ..........فأنا..... 

مش!! أنا أتغري بتاع إيه : اللعبة العاشرة
 ...........األول

 :ضيوف اليوم هم

 .صحفى: االستاذ خالد  

 صحفى : االستاذ شريف 

   مدرب الناقهني: واالستاذ إيهاب 

 مدرب الناقهني : واالستاذ عمرو 

 ر ؟؟؟ وشاع: االستاذ عمارة 

 حييى . باإلضافة إىل د

*** 

 ........حلسن..... اتغري  أنا خايف: اللعبة األوىل 
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حلسن يبقى..... اتغري  يا أستاذ خالد أنا خايف :عمرو.أ
  دمى تقيل

حلسن..... اتغري  يا أستاذ عمارة أنا خايف :خالد.أ
 اخسر اآلخرين

حلسن... اتغري  يا أستاذ شريف أنا خايف :عمارة.ا
 عكسى عليا وعلى االخرين التغيري يكون له مردود 

حلسن الناس..... اتغري يا إيهاب أنا خايف  :شريف.أ
  تفسر التغيري ده بتفسري خاطئ

حلسن أبقى..... اتغري  يا دآتور حييى أنا خايف :إيهاب.أ
  وحش

حلسن..... اتغري  عزيزى املشاهد أنا خايف :حييى.د
  ماْتـَعـرفش على نفسى

*** 

 ) : اآلن(املناقشة 

أقر اجلميع خوفهم من التغيري، وآما  ذه املباشرة،هب
  اعتدنا أن هذه األلعاب تقول شيئا آخرغري السؤال واجلواب،

)انا(أن اللى أعرفه "نالحظ أن معظم االستجابات آانت تبني 
ثالث" : الطيب احسن"، و أن " أحسن من اللى ما تاعرفوش

عملت خافت من رأى الناس أو حكم الناس، أو  استجابات
حلسن الناس: ، شريف  "أخسر اآلخرين: "خالد. حساب الناس، أ

،مردود عكسى علّيا وعلى اآلخرين: عمارة  تفسر التغيري غلط،
ال ميكن استبعاد أن هذه" يبقى وحش"وحىت إيهاب وهو خياف أن 

ىف نظره، آذلك أن  الوحاشة هى من وجهة نظر اآلخرين مثلما
على قلوبن أن يكون أساسا ، ميكدمه تقيل" عمرو"يكون 
فجاء ترآيزه على خوفه من أن يفقد حييى. د، أما اآلخرين

وليس ابتداء  "حلسن ماْتعّرفشى على نفسى"صورته عن نفسه،
 . صورته عند اآلخرين

  املناقشة بعد اللعبةىف 

حسيت إن املفروض إن ده حيصل ىل، حسيت: "قائال عمروعقب  
ن نفسى مش أتردد علشان خاطراتغري علشا  إن أنا الزم.. 

آان عليه أن يكتشف خوفه"قال أنه  عمارةقلقت من الناس، 
هى"أآد على خوفه من التغيري : خالد.أ" من التغري من قدمي

املسألة إن أنا خايف من التغري، التغيري مرتبط باخلوف،
 ". بيبدأ باخلوف هو ده اللى أنا الحظته 

أنا".. لعبة آما يلى ىف ال  حييى عقب على ما قاله.د
الحظت ان آل حياتى مبنية على التغيُّر والتغيري والتطور
وباطالب بيه االخرين، وملا تيجى عندى الظاهر تبقى احلكاية

  فيه صعوبة صعوبة، حىت لو الواحد ادعى غري ذلك،. صعبة
 اهللا أعلم   أظن،
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يبدو أن االعرتاف بالصعوبة، واخلوف والرتدد، هو البداية
يري، بديال عن إعالن النوايا، أو زعماألصلح الحتمال التغ

 .التغيري من حيث املبدأ دون تغيري

*** 

أنا لو فضلت زى ما انا آده على: اللعبة الثانية
 ....ميكن.. طول

يا أستاذ عمارة أنا لو فضلت زى ما أنا آده: شريف.أ
 ميكن ماقدرش أتكيف مع اللى حوالّيا .. على طول

لو فضلت زى ما أنا آدهيا أستاذ إيهاب أنا : عمارة.أ
ميكن احلياة تكون مملة يعىن يكون فيها حاجة أنا.. على طول

 ما احبهاش 

يا أستاذ خالد أنا لو فضلت زى ما انا آده: إيهاب.أ
  ميكن ماقدرش أعيش.. على طول

يا أستاذ عمرو أنا لو فضلت زى ما انا آده: خالد.أ
 ميكن أتأخر آتري وميكن أموت.. على طول

يا دآتور حييى أنا لو فضلت زى ما انا آده على: وعمر.أ
 .ميكن أسبب تعاسة لناس حواّىل.. طول

عزيزى املشاهد أنا لو فضلت زى ما انا آده على: حييى.د
ميكن استمر ىف عمل حاجات اللى باعملها بس مش ضامن.. طول

 تكون صح وال غلط 

 ) : اآلن(املناقشة 

أمجع عليه الالعبون ىفبالرغم من اخلوف من التغيري الذى 
اللعبة األوىل، فقد أظهرت هذه اللعبة رفض عدم التغيري، رفض
أن يستمر احلال على ما هو عليه، ىف املناقشة بعد اللعبة

والتغري بالنسبة  مجودى ما باحبش ترسيخه،:."عمارة.قال أ
ليا مهم جدا حىت على مستوى احلياة اليومية العادية، مهم ىل

صعب: "شريف أقر انه .أ  "أآون غري تقليدىخالص أن أنا 
جدًا على االنسان إن هو يبقى على طول على وترية واحده أآيد
بتحصل تغريات ىف حياتة سواء آانت إرادية أو غري إرادية، بس

مش عارف أنا أول: "قال  عمرو.أ  السؤال هى راحية على فني؟
إن أناحسيت ) أسبب تعاسة لناس حواّىل(ماقلت اجلملة دى 

رآزت شوية على اجلزء اللى مش آويس فيا أو اجلزء اللى مش
حييى أن يعيد، أعاد قائال. حلو فيا، وحني اقرتح عليه د

أنا لو فضلت زى ما انا آده على طول ميكن أقدر: عمرو.أ
إىل أنه حىت لو آان  ، وآأنه عاد يـُطمئن نفسه أساعد حد

يري ما، فإن املوجودفيه ما ال يقبله، ومن مث حيتاج إىل تغ
لديه من خري أو فاعلية طيبة للناس ميكن أن يكون فيه ما

أعلن خوفه من السكون اجلمود الذى: خالديربر استمراره، 
فقد أعلن أن خوفه: إيهاب.أما أ. يعىن التدهور، ورمبا املوت

خوىف من التغري أنا مش عارف "  :من التغيري هو خوف من اهول
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هولية احلاجة اللى هاتتغري ىفحا ابقى عامل أزاى، اخلوف من جم
ىف  أقر مثل ذلك بطريقته اخلاصة حني عرب: خالد.أ" نفسى

بتفكر ىف  وانت...." املناقشة بعد اللعبة عن اهول بقوله 
، فاتبص حواليك....التغيري بتالقى نفسك وسط مساحة واسعة 
، فإذا قارنا تعقيبهتلقى مش حاتقدر جتاوب على قد الشوف

ألمكن" أتأخر آتري ميكن أموت"ته أثناء اللعبة باستجاب
حييى خاف. د.." تقدير موقفه الواعى، وىف نفس الوقت احلِذْر 

من أن يكرر ما يعمله، وهو ليس على يقني من صحته، وآأن
 .التغيري قد يعطيه فرصة تقييم ما يفعل

*** 

 ...........علشان... اتغري  أنا البد: اللعبة الثالثة

 علشان أساعد نفسى... اتغري  يا خالد أنا البد :إيهاب.أ

علشان... اتغري  يا أستاذ عمرو أنا البد: خالد.أ
 ماينفعش أفضل آده  ماينفعش آده،

علشان أحس بالرضا عىن ... اتغري   يا شريف أنا البد: عمرو.أ

علشان أغذى... اتغري  يا دآتور حييى أنا البد: شريف.أ
 طموحى ىف اىن أآون أحسن

علشان آده... اتغري  يا أستاذ عمارة أنا البد: حييى.د
 ما ينفعش 

علشان احلياة تكون... اتغري   عزيزى املشاهد أنا البد: عمارة.أ
 ألن الرقود سلىب وأنا ضد ده ... ممتعة ويكون ليا قيمىت فيها 

 ) : اآلن(املناقشة 

نالحظ أن التدرج ىف األلعاب حىت اآلن جعل املشارآني يكتشفون
اجلوانب الىت تعترب ألول وهلة متناقضة، وهى ليست آذلك
بالضرورة، فقد ظهر أن اخلوف من التغيري ليس بالضرورة مانعا

  الحظ هذا شريف.أله، وال هو إقرار بسالمة املوجود وحسنه، 
االستدراج حني انتقلت املسألة من قبول األمر الواقع خوفا من

اللعبة(ة هذا القبول ورفضه إىل تعري) اللعبة األوىل(التغيري 
يقول   .مع اختالف األسباب) هنا(إىل حتمية التغيري ) الثانية

حسيت دلوقىت   ،..أنا حسيت ىف اللعبة التالتة دى بقى" شريف
إن احنا انتقلنا من مفهوم التغري واخلوف منه، إىل ضرورة

حسيت من اإلجابات إن احنا وصلنا ملرحلة إن التغري   التغيري،
هو من ضمن: حييى قائال . فيعقب د .ضرورى فعًال ىف حياتنادا 

احلاجات اللى مفرحاىن ىف احملاولة دى إن هى لعبة بصحيح إمنا
 .بتتقلب جبد، بس على اهللا ماتتقلبش غم 

حتقيق حلم أوومع ذلك فقد بدت أغلب اإلجابات ىف اجتاه 
عىن علشان أحس بالرضا:... عمرو.أ   أمنية أو راحة ما

:...إيهاب.ىف إىن أآون أحسن  علشان أغذى طموحى: ريفش.أ
احلياة تكون ممتعةعلشان : عمارة.، أعلشان أساعد نفسى

 ، أما...  ويكون ليا قيمىت فيها
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حييى، فقد أقرا أن التغيري ضرورة رفضا. و د: خالد.أ
.مل يؤد ما آان ُينتظر منه أ  الستمرار الوضع احلاىل الذى

.د  ، و أفضل آدهعلشان ماينفعش آده ماينفعش ...  خالد
يبدو أن مث فرقا هاما بني. علشان آده ما ينفعش: ... حييى

حلم آِمـل، والتغيري ألن املوجود استفد  التغيري لتحقيق
 . أغراضه 

*** 

اتغري الزم أحسبها ميت  أنا علشان: اللعبة الرابعة
 .....وإال.... مرة

اتغري الزم أحسبها ميت  يا شريف أنا علشان: عمرو.أ
 وإال مش حاضمن العواقب بتاعتها .... مرة

اتغري الزم أحسبها  يا أستاذ خالد أنا علشان: شريف.أ
وإال ممكن أرجع أسوأ من االول وأفقد حاجات آتري .... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها  يا أستاذ عمارة أنا علشان: خالد.أ
 وإال ممكن أضر ناس آتري باحبهم.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها  ستاذ إيهاب أنا علشانيا أ: عمارة.أ
 وإال اخلسارة ممكن تكون آبرية جدا جدا.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها  يا دآتور حييى أنا علشان: إيهاب.أ
 وإال حاتوه أآرت ما أنا تايه.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها ميت  عزيزى املشاهد أنا علشان: حييى.د
  ستني داهيةوإال حاروح ىف.... مرة

*** 

 ) : اآلن(املناقشة 

يبدو أن هذه اللعبة فرضت على املشارآني أن يبالغوا ىف
، فإذا آان)ميت مرة(التغيري وعواقبه   النظر ىف حسابات

، وىف"اتغري  أنا ال بد: احلتم"التغيري ضرورة تصل إىل درجة 
نفس الوقت آان اخلوف منه واقع قد مينعه هنائيا، فإن هذه

عبة الرابعة تعرض حال صعبا، وهو أن تكون احلساباتالل
الدقيقة قادرة على جتنب مضاعفات التغيري، أو على األقل على

لكن هذه احلسابات إذا زادت جدا آما عربت. التخفيف منها
، فإهنا قد ترجح جانب اخلوف حىت"ميت مرة"عنها اللعبة بـ 

ىف تعقيبه عمارة.أ  يصل إىل درجة التعطيل الكامل، يقول
نا حسيت من اللعبة دى إن تغيريى مهم إنهأ: بعد اللعب 
وإن هذا التغري لو مل يتم حسبتة بشكل صح ممكن  يكون حمسوب،

يؤدى إىل آوارث بالفعل، ودى لعبة املشاهد نفسه حايستفيد
عمارة مل يكتف.نالحظ هنا آيف أن أ" منها أآرت من أى حد تاىن

إنه يكاد يوصى الناس أن يفعلوابان خيتبئ ىف حساباته، بل 
مثله، رمبا تربيرا لرتاجعه، هذا أيضا هو ما أقره شريف بشكل
 آخر مشريا إىل قدر من احلسابات لو تأملنا ألفاظه وهو يشري 
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  حتول فعال بعيدا عن  القرتبنا من ترجيح احتمال أنه  إليها
) :بعد اللعبة(التغيري مهما أعلن ضرورته، يقول شريف 

جوايا راضى عن نفسى جدا ىف املرحلةأنا ممكن أآون من "...
 لكن برضه ىف فرتة من الفرتات أنا حمتاج اىل التغري،  احلالية،

ملا اتغري ح اتغري ليه وعلشان  أنا: بس الزم أعرف آويس أوى 
إن: إيه وياترى التغيري ده ىف االخر هايبقى ىف مصلحىت وال ضدى

باحلسابات إقراره بالرضا عن نفسه جدا، مع فرحته بالسماح
الدقيقة جدا جدا هكذا، هو مبثابة انتهاز فرصة باب فتح

يظل هذا الرضا جدا عن نفسه  حىت  احلسابات للضمان املسبق
قائما من داخله، فتمر عليه رغبة التغيري آل فرتة، مث تؤجـَّل

أعلنها صرحية أنه إن مل حيسبها حييى. د. باحلسابات وهكذا
 )ميت مرة(وآأن احلسابات املائة  فسوف يذهب ىف ستني داهية،

من الدواهى الستني،!! ميكن أن حتميه بقدر أآرب أربعني نقطة
 .وإال فهى املغامرة اخلطرية مبا ال يطيق

ألفاظ اللعبة ، وبالذات  الحظ خالد ىف هناية املناقشة أن
قد أوحت مبخاوف أآثر من الواقع فاقرتح "ميت مرة"حكاية 

وهذا مسموح به آما ذآرنا ىف(طأة ذلك لعبة أخرى ختفف من و
بدال من" شوية"اقرتح أن جيعل احلسابات ) لعبة احلق ىف الفرحة

 : ، وصاغ لعبة إضافية هكذا "ميت مرة"

أنا أآتشفت حاجة واحنا بنتكلم خبصوص السؤال: خالد.أ
االفضلأنا حاسس إن من  مش الزم أقول أحسبها ميت مرةده، 

 . حسبها شويةإن السؤال يبقى الزم أ

وافق د حييى على االقرتاح على الفور، فجاءت االستجابات
 : على الوجه التاىل

يا إيهاب أنا علشان اتغري الزم أحسبها شوية: خالد.أ
 ميكن اتغري

اتغري الزم أحسبها  يا أستاذ عمارة أنا علشان: إيهاب.أ
 ميكن أنا مش عامل اعتبارات حلاجات أنا مش شايفها شوية 

اتغري الزم أحسبها  يا أستاذ شريف أنا علشان: ارةعم.أ
 ميكن التغيري يفيدشوية 

يا أستاذ عمرو أنا علشان اتغري الزم أحسبها: شريف.أ
 ميكن أآسب أحرتام الناس أآرت، وقبلهم احرتام نفسى شوية 

يا دآتور حييى أنا علشان اتغري الزم أحسبها: عمرو.أ
 ميكن أعيش مبسوطشوية 

اتغري الزم أحسبها  يزى املشاهد أنا علشانعز: حييى.د
 ميكن لو حسبتها أآرت ال حاتغري وال هاتنيل شوية 

حصل يعىن فيه آششان ،   آده: علق شريف على الفرق قائال 
لكن لو) .ختّوف(ميت مرة   بعد ما آانت مية ىف املية قصدى

جّوانا إن مش  ِسنـّة تردد  برضة تالقى فيه" شوية"حسبتها 
حييى على إضافة . عقب د. نتغري حاال، مش الزم نتغري دلوقىت ممكن
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هو أنا  :حييى. د: هذه اللعبة من واقع املمارسة، قائال
  دى،" شوية"أستاذ خالد اقرتح حكاية   احلقيقة استفدت ملا

انتبهت حلقيقة غريبة جدا هو إن مافيش تغيري لو احلسابات
يبدو إن آل ما زودنا عدد احلسابات آل ما قلت  آرتت قوى،

فرصة التغيري، مافيش تغيري من غري خماطر، املخاطرة تعىن إن
ملا اشرتطنا إن. الزم يبقى فيه احتمال خلل ىف احلسابات

راحت ساّده الباب ىف وشنا ، أنا" ميت مرة"احلسابات تكون 
 شايف إن النقلة دى الفضل فيها لالستاذ خالد 

*** 

إيه أو أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى: اللعبة اخلامسة
 ...حاروح فني آنت

يا إيهاب أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: شريف.أ
 آنت برضه أستنيت شوية حاروح فني 

يا خالد أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: إيهاب.أ
  آنت اتغريت فوراحاروح فني 

يا عمرو أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: خالد.أ
  ت على الزرار فوراآنت ُدسحاروح فني 

يا أستاذ عمارة أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى: عمرو.أ
 آنت أفّضـل أبقى زى ما انا دلوقىت إيه أو حاروح فني 

يا دآتور حييى أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى: عمارة.أ
 آنت خططت لده من زمان إيه أو حاروح فني 

ابقى إيهعزيزى املشاهد أنا لو عرفت ملا اتغري ح: حييى.د
 آنت ما اعتربتش ده تغيري خالص أو حاروح فني 

*** 

 ) : اآلن(املناقشة 

أن التغيري  نالحظ أن هذه اللعبة آشفت بقدر مناسب
باملعىن الذى  احملسوب جدا، واملعروف مسبقا، ليس تغيريا أصال،
 حتاول اللعبة أن تكشف عن طبيعته أو حقيقته،

وف يذهب به التغيري،إيهاب يقرر أنه لو عرف إىل أين س
هذا إىل" قليال"بصراحة رمبا ميتد (ينتظر قليال   فهو يفضل أن

أنه سوف  ، إيهاب يقرر ببساطة)ما ال هناية، السالمة أوال
يتغري فورا، األمر الذى عرب عنه خالد بالضغط على الزرار
فورا أيضا، لكن خالد يعّقب ىف املناقشة، أنه اآتشف من خالل

ذلك يصبحلعبة، واستجابته بوجه خاص أن استجابات ال
    )أنظر بعد ىف املناقشة رأى خالد ( ،تغيرياوليس  انتقاال

يقرر بأمانة أنه لو عرف مسبقا فسيبقى آما هو عمرو
أنه بعكس خالد وإيهاب رأى أن التغري  وخيتار أال يتغري، رمبا

 أن احلقيقى هو إما إىل أسوأ، أو إىل جمهول يعرتف أنه ال يريد
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فهو يقرر أنه لو عرف عمارة.ه، أما أيغامر بارتياد
آنت خططت"حلسبها بالتخطيط املناسب قبل املغامرة مبدة طويلة 

.د. ، وهو بذلك يكاد جيعله أقرب لالنتقال فعال"لده من زمان
حييى الذى سوف يكشف أوراق ما وراء اللعبة ىف املناقشة، يقر

فكرة يلغى  -بالنسبة إليه ابتداء –ويعرتف أن هذا الشرط 
آنت ما اعتربتش ده تغيري : "حييى . التغيري من أصلها د

 "خالص

باملعىن الذى اآتشفه أغلب" (االنتقال"الفرق بني   هذا
باملعىن الذى حتاول اللعبة آشف "التغيري"وبني ) الالعبني

أن التغيري  ضرورته وخماطره ىف آن واحد، ميكن أن ُيظهر آيف
ن حساباته حىت يعرف تفاصيلهالذى يتصوره أغلبنا، وهو يتق

، أظن أن هذا ما عربٌت عنه ىفانتقاال ىف احمللمسبقا ليس إال 
 :أغوار النفس"  من شطى لشطى." قصيدة 

  : باِيــــْن   الـِْمْش التاىن    الشط

  . يّتاِخـْر ،  ُلـهْْ   مااَقّرب   آل

  ، وسفايــْن ،  وقلوع ،  ِومراآْب

  . آخــــْر   مالوش   اِهلــْو   والبحر

*** 

  . الِعْب   ِمْش   أل

  . جـّوه   من نفسى،    اعرف   ّملا حاستىن 

  . جــوَّْه اللـِّى  شوفِشى    ما   شرط على 

  ، هـُوه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

  . ُهوْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم   

*** 

  نفسى،   حوالني  " سريع " ماشى    أنــا

  باَمسى،   ما زْى    وباصّبح

  : َأعّدى إىن    الزم   آان   وان

 لـَشطِّْى، َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح

  . َشْرطى   َدا   هوا  

بة قدىف املناقشة بعد اللعبة الحظ بعض املشارآني أن اللع
سرقته بشكل أو بآخر، فحاول الرتاجع مثل خالد حني قال بعد

أنا حسيت ىف االول إن السؤال ده إنتوا خمبينه  :املناقشة 
حادوس على الزر فورا... أنا آنت قاصد   مش تبع االسئلة،

)اللى حاحيصل(لو عرفت .. إن دى حاجة مش طبيعية يعىن إنت 
 انتقال مش تغيرييبقى 
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املغامر وبني بني التغيري احلقيقىفرق حييى بأنه سّرب ال. يعرتف د
حييى ىف. حيث قال د" مش تغيري، انتقالده "ما أمساه خالد 

إهنا لعبة،   إحنا بنسرهبا على: حييى.املناقشة بعد اللعبة د
ىف –أضاف شريف . ، بايّنـها مش لعبة وال حاجة)بنستعبط يعىن(

فيه منما يشري إىل أن التغيري احلقيقى برغم ما  - املناقشة
"لذة التغيري"خماطر، إال أن مث شيئا يشري إىل ما ميكن أن يسمى 

رمبا هذا هو ما يدفع أغلب املدمنني إىل البحث عن البديل(
:شريفيقول ) الكيميائى لتغيري الوعى السريع ولو بالسموم

إن لو السؤال ده إتسأل ىف احلياة العامة   أنا حسيت برضه"
، فيعقبحاحس بعدم لذة التغيري   جدا يعىن لو أتسأل آده،

شفت بقى أآننا بنرجع تاىن نقول التغيري ال يكون: حييى.د
حقيقيًا اال إذا آان فيه املفاجأة واملخاطرة، بنتحفظ حبسابات
معقولة وبنتحمل مسئولية ناِتُجُه حتت آل الظروف، مث يضيف حتذيرا

ذين ملقد تصل إىل اآلخرين ال - خاصة املؤذية منها –أن نتائجه 
وعلى: حييى.د   يشارآوا ىف اختيار قرار التغيري، حيث أضاف

فكرة، علشان األمانة بقى، عليا وعلى غريى، إفرض التغيري ده
احتمل نتيجته عليا وعلى   أله، أنا الزم   ضّر اللى حواليا،

عمارة، ورمبا جيد ىف هذه املسئولية املمتدة إىل.غريى، فينتبه أ
هى" عمارة . أ: ُيسقطه على املشاهد بقولهالغري سبيال للرتاجع 

دعوة للمشاهد إن التغيري العشوائى ممكن يؤدى اىل آوارث لكن
.، فينبهه د) :حاجة تانية(التغيري املخطط له بالشكل الصحيح 

ممكن": حييى إىل تراجعه مشريا إىل حكاية التغيري املخطط أنه 
:أ عمارة فيصر ، لكن ذلك ال يصل إىل "  الالتغيرييؤدى اىل 

حييى شارحا. اىل تغيري صحيح ميا ىف املية ، فيعقب د: عمارة.أ
وجهة نظره عن عالقة اإلميان بالغيب، بأن هذا اإلميان هو متعلق
بعجز احلسابات عن آشف أبعاد مسرية التغيري، وذلك عكس ما يفهم

الناس اللى: حييى. ، يقول د"الغيب"أغلب الناس من آلمة 
بالغيب حا   طب ازاى؟ حانؤمن: حلكاية دى بيقولوا بيهامجوا ا

حباجة مانعرفهاش، يبقى آده إحنا بنسلم للخرافة ، أنا   نؤمن
  متصور إن اإلميان بالغيب هو املخاطرة حنو هذا اهول الرائع،
آأنه دعوة لإلبداع، إنه دعوة الحرتام اآلتى بغض النظر عن صالبة

غايته دون حتديد   يك الوعى حنوحتر   هذا هو توظيف. وصحة اجلارى
لكن يبدو أن خالد مل تصله الرسالة. هذه الغاية بشكل تفصيلى

أو لعله خاف منها فعقب مستشهدا بآية آرمية، طاملا ترتدد دون
بس هو واضح إن اهللا اليغري ما بقوم حىت: خالد.متّعن ، قال أ

هالحييى إىل احلذر من االستس.يغريوا ما بأنفسهم ، فينبهه د
 . دى طلعت آبرية أوى" بأنفسهم"ماهى : "باالستشهاد، قائال

 ). ىف التسجيل -وغريه –ميكن متابعة هذه النقطة (

 نقطة منهجية
أشرنا ىف لعبة سابقة، آيف ميكن أن حتضر أحد املشارآني

ينوى أن يقوهلا حني يأتى عليه الدور، مث  استجابٌة ما، آان
يئا آخر، وليس بالضرورةإذا ما جاء دوره وجد أنه قال ش

أن يكون هذا الشىء اآلخر هو األقرب إىل الصحة مع أنه يكون
وميكن الرجوع إىل(  أآثر تلقائية عادة، وهنا دار حوار هام

يوّضح هذه النقطة ويفسرها) التسجيل لالستماع إىل تفاصيله
   :ويربرها، ونورد نص ما دار آالتاىل 
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صلتىنأل بس أنا وصلتلى حاجة يعىن فيه حاجة و: إيهاب.أ
ساعات ملا شريف آان بيكلمىن ِطلعت ىف  من اللى أنا قلته،
ملا جيت أقول والسكتة اللى أنا سكّتها  دماغى حاجة أقوهلا،

حسستىن إن أنا زى ما طلعت حاجة تانية خالص  ىف النص دى،
أنا قلت قبل آده ىف بداية اللعبة إن وردت ليا أن أنا فعال

ارف التغيري ده هايبقى شكلهباخاف ساعات من التغيري ومش ع
 إيه حاجة ذى توآيد حلاجة أآتشفتها جوايا دلوقىت 

هو أنت عملت فينا حاجة آويسة جدًا يا إيهاب: حييى.د
علشان املشاهد ودعوتة للمشارآة، عملت فينا حاجة جيده

مش  جدًا، أنا بتحصّلـى برضه، أنا عادة بالعب ىف اآلخر،
بس بيخطر على باىل  مش قصدى حمضر،داميا فابالقيىن حمضر حاجة، 

تطلع) ملا ييجى على الدور(حاجة غامضة آده، أجى أقول 
 .زى ما انت عشت التجربة دى بالظبط  حاجة تانية، متام

وأنا بادعو املشاهد بصراحة إنه لو آان هو سامعنا
وشايفنا وماشى معانا أو عمال يلعب معانا، وحىت بعد ما

له االلعاب ىف اآلخر آلها علشان خلصنا الربنامج وحانقول
إذا حب يلعبها معانا أو مع نفسه ويغامر مبغامرة  يسجلها،

يعىن  إيهاب ، يعىن إنه مايبقاش وصى على إللى حايقوله،
جتيله فكرة ييجى يقوهلا ما تطلعشى هية، تطلع مطرحها حاجة

األلعاب دى تتلعب ىف السر حىت لو مالقاش  !!ماشى   تانية،
بس لو جرى له حاجة  يلعبها ىف املراية،  عبها معاهحد يل

 أنا ماليش دعوة، 

 الواحد ملا يبقى وصى على نفسه وهو بيلعب، حيرق اللعب، 

  احلكاية زى ما إيهاب عمل بالظبط ، تبقى عنده فكرة
دا  آده حايقول آذا، وجيى يقول تطلع حاجة تانية،  إنه

 نامج من حتريك الوعىبالظبط اللى بيحقق أمالنا ىف هذا الرب

 وبعد

 .غدا نكمل األلعاب اخلمس املتبقية
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 مقدمة
قدمنا أمس اخلمس لعبات األوىل من لعبة التغّير، وأوضحنا

ّير بقدر ما هو حتمى، هو مرعب وحمفوف باملخاطر،آيف أن التغ
وأن اإلنسان العادى يدرك ذلك من ُبعٍد معني، وأنه اليوجد

فرطإال ظاهريا، وأن ) بني هذا اخلوف وذاك احلتم(تناقض 
 ،هتلكة وهتور وقلة احلسابات، معطل حىت التوقف احلسابات

ا منوننبه اآلن إىل أن هذه القضية ال ينبغى أن نتناوهل 
، ذلك ألن التناقض"حل وسط"منطلق نسىب مسّطح، يسعى إىل أى 
، وهو منجدل الكمون والتغريهنا يضعنا مباشرة ىف مواجهة 

تناوب السكونأصعب وأهم قواعد النمو، باإلضافة إىل 
 ".اإليقاع احليوى"طول الوقت، من منطلق  والتفعيل

 : ونكمل اليوم األلعاب اخلمس الباقية وهى 

 ....ل أقبل اىن اتغري، إال لوأنا مستحي: بة السادسةاللع

 ....ري الزم أعمل حساىب، اىنأنا لو حاتغ: اللعبة السابعة

 ......أنا باتغري غصب عىن، إمنا الظاهر: اللعبة الثامنة

 ....أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى إيه، فأنا: اللعبة التاسعة

 ..... مش األول !أنا اتغري بتاع إيه؟: اللعبة العاشرة

* * * * 
 ....تحيل أقبل اىن اتغري، إال لوأنا مس: اللعبة السادسة

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري ياعمرو: خالد.أ
  لقيت عربيات التغري وقفة مستنياىن حتت البيت

...أنا مستحيل أقبل اىن اتغري عمارةيا أستاذ : عمرو.أ
 قبلت نفسى األول إال لو 

...أنا مستحيل أقبل اىن اتغري إيهابيا أستاذ : عمارة.أ
 آنت خمطط لتغريى بشكل دقيقإال لو 

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري شريفيا : إيهاب.أ
 لقيت ناس أثق فيهم جدا يساعدوىن 
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إال... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري حييىيا دآتور : شريف.أ
 حسيت واتأآدت واقتنعت بإن مهم إىن اتغريلو 

إال... أنا مستحيل أقبل إىن اتغري املشاهدزى عزي: حييى.د
 اضطريت اضطرار مطلق لو 

 )اآلن(املناقشة 

أرجعتنا هذه اللعبة إىل جتسيد صعوبة التغيري لدرجة
املسألة ليست جمرد خوف من التغري،: االستحالة، هذه املرة

وإمنا افرتاض استحالته إال بشروط معينة، هذه الشروط بدت
جاهزًا) أمس(الذى بدا ىف اللعبة اخلامسة  ،خالدعبثية عند 

لو ضمن نتيجة التغيري، أما ىف اللعبتني للدوس على الزرار
األوىل والرابعة فقد آان حريصا على الناس، وخائف من أن
يلحقهم األذى لو مسح لنفسه بالتغيري، وىف نفس الوقت أقر ىف

املوتاللعبة الثانية والثالثة أن عدم التغيري يكاد يساوى 
،"مل يعد ينفع) "الثبات ىف موقعه(وأن آده ) "الثانية(

حىت تؤآد أن التناقض الظاهر ىف نفس  –آمثال –نكرر ذلك 
خالدالشخص هو أمر طبيعى ومقبول، هنا ىف هذه اللعبة بدا 

إمناأنه  –بطريق غري مباشر  –ساخرا بشكل واضح، وقد أفاد 
 . يؤآد بسخريته أن املسألة ليست بالساهل

:ارجع إىل فرط احلسابات(يشرتط أن خيطط بدقة  عمارة. أ
وشريف يشرتط االقتناع أوال، املناقشة بعد) اللعبة الرابعة

"االقتناع"حول فكرة  حييى.شريف، وداللعبة دارت أساسا بني 
يتم على مستوى عقلى  أن االقتناع حييى.هذه، حيث نبهه د

شريفعليه ، ومع أن وأنه الميكن االعتماد ) أو حىت معقلن(
قبل "لو حسيت"أنه قال  حييى.دافع عن ذلك وهو ينبه د

أنا"نبهه أنه بدأ التعقيب بقوله  حييى.، إال أن د"اقتنعت"
تقتنع انك انتشايف يا دآتور إن املسألة مسألة برضه إنك 

 . تتغري، يبقى انت مقتنع إن التغيري ده حايضيف لك

د على أن فكرة التغيري املطروحةجيرنا آل هذا إىل إعادة التأآي
،خماطرة منائيةبقدر ما هى ) option( إضافة اختياريةهنا ليست 

وبالتاىل يكون االقتناع املسبق غري آاٍف حلفز مغامرة التغري، اللهم
 . بشكل أو بآخر  فشل البقاء سكوناإال إن آان نتاجا لرتاآم 

بلغت وضع شرطا شديد األمهية جيعل التغري مهما إيهاب
املخاوف حوله، ال خيفف منه إال أن يتم حتت مظلة اآلخر

مبا جيمع الثقة والسماح ورمبا االعتمادية املشروعة) اآلخرين(
 " يساعدوىن إال لو لقيت ناس أثق فيهم"

أن يقبل نفسه أوال، هو شرط جيد لكنه إشكاّىل عمرواشرتاط 
رمبا يعىن ، فلو أنه قبل نفسه أوال، فما الداعى للتغري، لكن

فينتقل إىل مرحلة" تأآيد الذات"من مرحلة  يشبعأن : بذلك
فقد أضاف حييى.، أما د"حرآية الذات النامية أبدا"
اضطراراتأآيدا جديدا عن صعوبة عملية التغيري، وهو يشرتط  

حىت يضطر أن يفعلها، رمبا هذا هو ما يتفق مع ما جاء مطلقا
    إنسان   يتطور   لن" ]) 750[رقم ( آتابه حكمة ااننيىف 
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 إال   الطريق   يكملولنخطوة،أصعبهافماباختياره
 .  "رحلة   أشرفها   فما باختياره،  

* * * * 

أعمل أنا لو حاتغري الزم: اللعبة السابعة
 ..........إىن....حساىب

إىن....يا إيهاب أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: عمرو.أ
 أتكيف مع الوضع اجلديد طول عمرى 

إىن.... يا خالد أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: إيهاب.أ
 أآيد حاتعب أوى 

إىن.... يا شريف أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: خالد.أ
 بيحبوىن  حوالّيا ناس آتري

يا دآتور حييى أنا لو حاتغري الزم أعمل: شريف.أ
 إىن أسرتّيح.... حساىب

..يا أستاذ عمارة أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: حييى.د
 إىن أحتمل مسئولية اللى حيصل ىل 

عزيزى املشاهد أنا لو حاتغري الزم أعمل: عمارة.أ
 إىن أفيد أسرتى وجمتمعى ووطىن .... حساىب

  )اآلن(اقشة املن

مزيد من الشروط واحلسابات ، لكنها هذه املرة ارتبطت
باحتمال حتقق التغيري، وقد اختلفت االستجابات هذه املرة

على مكسب التغيري شريفأيضا حىت آادت تتعارض، ففى حني رآز 
"عمارة"وآأنه وصل هناية املطاف، صبغت استجابة " اىن اسرتيح"

حىت بدت ىل آال من "وجمتمعى ووطىنأفيد أسرتى "خطابية   نربة
االستجابتني وهى تتناول التغيري من الظاهر، وآأن التغيري هو
مبثابة احلصول على جائزة أو ترقية تريح أحدهم وتلزم اآلخر

اعترب التغيري هو مرة واحدة عمروبرد اجلميل، يبدو أن 
وأنه سوف يسرتيح بعدها بقية عمره،) وليست عملية مستمرة(

ناس أثق"ىف اللعبة السادسة  إيهابشارك استجابة  دخال
هنا أيضا مظلة الناس   خالدحيث طلب ، "فيهم يساعدوىن

فقد ظال على حييى.، ود إيهاب، أما "حواّىل ناس آتري بيحبوىن"
خط املخاطرة والتعب واملسئولية ىف حرآية أى تغيري جاد،

ة اللىأحتمل مسئولي: "حييى. د ،"أآيد حاتعب قوى" إيهاب
 ".حيصل ىل

* * * * 

 .....الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا: اللعبة الثامنة

 يا شريف الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا مبزاجى: إيهاب.أ

يا عمرو الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا هى دى: شريف.أ
 سنة احلياة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   1561
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يا خالد الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا أنا مش:عمرو.أ
 واخد باىل 

ور حييى الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنايا دآت: خالد.أ
 َقْطر ماشى بسرعتة 

يا عمارة الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا خري: حييى.د
 وبرآة

عزيزى املشاهد الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا: عمارة.أ
 مش حاقبل هذا التغري

  )اآلن(املناقشة 

التغري ليست عملية واعية طول الوقت، هى آذلك بعض
وبدرجات متفاوتة، التغري إىل أعلى أو إىل أدىن هو سنة الوقت

احلياة، املوت هو هناية املطاف، حىت املوت يبدو أنه أيضا تغري
 .إىل أعلى أو إىل أدىن

الوعى بالتغيري، واإلسهام فيه إراديا، هو استثناء جيد،
فمن ناحية هو يطلعنا على طبيعة املسار، ومن ناحية أخرى

بشكل جيعله –ىف حدود ما نعلم  –اإلنسان هو ما يتميز به 
مسامها اجيابيا أو سلبيا ىف منوه أو اضمحالله، هذا التغيري

يصل إىل الوعى بدرجات خمتلفة، وبأشكال خمتلفة ، قد" الغْصب"
تصلنا من خالل نتائجه الىت تظهر ىف السلوك أو الطبع بعد آل

ري بأثرإمنا تعلن التغي) النتائج(مرحلة من العمر، وهى 
رجعى، وقد تصل إرهاصات وعالمات التغيري إىل الوعى الظاهر
بشكل حمدد ىف أزمات النمو، سواء احتدت حىت بدت مرضا، أو

 .حتدت حىت بدت ثورة أو إبداعًا للذات بإسهام إرادّى نسبيا

الذى حيدث بعيدا عن الوعى الظاهر هو فعل إرادى على
ض فكرة اختيار اجلنونهذا ما يساير، ويدعم فر(مستوى آخر 

، بدا ذلك)خصوصا واملرض النفسى عموما على مستوى وعى آامن
ىف استجابة) رغم احتمال وصفه بالتناقض(بشكل شديد الوضوح 

،"حتمية التغري"إن قبول  ،"غْصب عىن إمنا مبزاجى" إيهاب
، وبرغم أن هذا يبدو عكس استجابة"التغري إرادة"يقلبها 

، فمن"إال أنه اليوجد تعارض مباشر" باىل إمنا مش واخد" عمرو
أو حىت يعيش(ال يأخذ باله من التغري ويقبله ىف نفس الوقت 

فهو قد اختاره بأثر رجعى، التسليم بأن التغيري) نتائجه
هو األصل ىف حرآية الوجود ظهر بشكل مباشر ىف استجابة آل من

، أما"بسرعته قطر ماشى" وخالد، " هى دى ُسنة احلياة" شريف
إمنا"خبالف آل املشارآني رفض حكاية الغْصب هذه  ة، فهو عمار

، وهذا تأآيد من الناحية األخرى لدور"مش حاقبل التغيري
اإلرادة أيضا، مع العلم بأن عدم قبول التغري، أو رفض

فقد اعترب حييى.االعرتاف به، الحيول دون متاديه وتواصله، أما د
وآأنه بذلك قد شارك ىف" وبرآة خري"هذا الذى حيدث غصبا عنه 

فعل إرادى بالتسليم لفعل مفروض عليه ، فَدّل ذلك آيف أنه
 .من اجلائز أن يكون ىف عمق وجوده يقره وحيفزه

  
 وياـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1562
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* * * * 

.....أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى إيه: اللعبة التاسعة
 ..........فأنا

يا خالد أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: عمرو.أ
 القل مبسوط دلوقىت فأنا على ا..... إيه

يا إيهاب أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: خالد.أ
 فأنا عاوز أغري ..... إيه

يا عمارة أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: إيهاب.أ
 فأنا حمتاج مساعده ..... إيه

يا دآتور حييى أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: عمارة.أ
 فأنا مصر على تغريى ..... إيه

يا شريف أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى :حييى.د
 فأنا مش موافق على إن هو ده التغري احلقيقى ..... إيه

عزيزى املشاهد أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: شريف.أ
 فأنا برضه احلمد هللا راضى عن نفسى..... إيه

  )اآلن(املناقشة 

معرفة نتيجة التغيري مسبقا ليست دائما مصدر طمأنينة،
إيش أدرانا أهنا هى حقيقة ما حيدث أو ما سوف: ناحية فمن

حيدث، ومن ناحية ثانية هى أمر يكاد يكون مستحيال، ومع ذلك
 .فإن افرتاضها حيرك مواجهًة من نوع آخر

مبسوط"ألغى جدوى هذه املعرفة مكتفيا بأنه " عمرو"
وآأن هذه املعرفة ال حتفزه إىل، وال تثنيه عن، التغري،" دلوقىت

الراضى الساآن"، ىف نفس االجتاه يؤآد من جديد موقفه يفشر
إىن"وهو هو الذى ظهر ىف من قبل " هنا قبل وبعد التغيري

، وأيضا)الثامنة" (هى دى سنة احلياة) "السابعة" (اسرتيح
، هذا آله يعلن أن"فأنا برضه احلمد هللا راضى عن نفسى"هنا 

ة هو املوقفموقفه السكوىن مقبول له، لكنه ليس بالضرور
 .األفضل بشكل عام

واضح ومباشر، رمبا بغض النظر عما ينتظره عمارةاصرار 
على التغري فهو ليس بنفس خالدمن نوع التغيري، أما إصرار 

القدر من الوضوح، اللهم إال إذا آان يقصد أنه يريد أن
يفرض نوعا من التغري هو حيدده مبنطقه أو يفعله، وال يكتفى

للقاعدة املضطردة، يتفق   احلتمى أو التسليمبالوعى بالتغري
مع ما ذهبنا إليه من أن هذه املعرفة غري ُملزمة بأن هذا هو

 .الذى سيحدث فعال ىف التغيري

ىف أن أية معرفة مسبقة لتغري قادم،) ويشكِّْك(يشك  حييى.د
هى جمرد فرض ال ميكن التأآد من حتققه، بل إن األرجح أنه ال

عتبار أن التغري هو عملية مستمرة، جتعل آليتحقق متاما با
 ) .أو حمطة قيام( حمطة بدايةهى ىف نفس الوقت  حمطة وصول
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، فهو يطلب املساعدة وآأنه واع بالصعوبة إيهابأما 
 . وغري قادر أن يفعلها وحده 

* * * * 

مش!! أنا اتغري بتاع إيه: اللعبة العاشرة
 ........... األول

مش األول!! يا دآتور حييى أنا اتغري بتاع إيه: خالد.أ
 أبطل آذب 

مش األول أطمن!! يا شريف أنا اتغري بتاع إيه : حييى.د
 على إنك حاتتغري أنت وغريك ىف نفس االجتاه

مش األول!! يا أستاذ عمارة أنا اتغري بتاع إيه: شريف.أ
 أبص لنفسى

مش األول أشوف!! يا عمرو أنا اتغري بتاع إيه: عمارة.أ
 منهجية التغري دا إيه 

مش األول اعرف!! يا إيهاب أنا اتغري بتاع إيه: عمرو.أ
 إيه اللى حمتاج يتغري 

مش األول!! عزيزى املشاهد أنا اتغري بتاع إيه: إيهاب.أ
 أعرف نفسى 

 ) اآلن(املناقشة 

تعود هذه اللعبة األخرية لتضع شرطا مسبقا للقبول
بشكل حيث املبدأ، وقد وضع هذا األمر  باحتمال التغيري من

حييل االشرتاط إىل صاحب الشأن أساسا، أآثر منه إىل الظروف من
 .حوله أو األسباب السالفة

وآأن" منهجيه التغيري"يطلب معرفة قواعد اللعبة  عمارة
يتصور أن التغيري هو جزئى أيضا، ورمبا ىف بعض عمروهلا قواعد، 

ه بذلك يتجاوز أو يتغافل عننواحى السلوك فحسب، وآأن
حييالن األمر إىل شريف وإيهابالتغيري النمائى اجلذرى املهدد، 

أعرف" ايهاب، "أبص لنفسى" شريف: النظر ىف النفس أوال 
، وىف هذا ما فيه من مظنة العقلنة من ناحية، واحتمال"نفسى

وهو ما أشرنا إليه(من جهة أخرى " حتقيق الذات"غلبة فكرة 
آان أمينا، حني نظر ىف نفسه، وعّرى ما" خالد"، )حتذيرانقدا و
سابق  ، ورأى أن التخلص من هذا الكذب هو شرط "آذبا"أمساه 

آان غريبا ىف اشرتاطه تغري اآلخرين أوال، حييى.لتغيري حقيقى، د
والميكن اجلزم إن آان هذا يتعلق بفكرته عن دوره الذى يتصور

 التطور حىت ال تزداد وحدتهأنه ميارسه وهو حيفز اآلخرين إىل
مبزيد من التغّير دوهنم، أو أن ذلك يرجع إىل شكِّه ىف قدرة
اآلخرين على التغري ىف نفس االجتاه، وليس بالضرورة بنفس الشكل

أثناء املناقشة بعد   خالدأو احملتوى، االحتمال األول رّجحه 
،"يضاإلجابة بتاعة حضرتك مقصود منها التحر: "اللعبة حني قال

هل حضرتك بالفعل رابط تغيريك بتغّير" حييى.خالد دوأيضا سأل 
 " .زى ما وَصِلَتلْك" حييى.اآلخرين؟ فيجيب د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1564



 18I03I2008א – אא

 تعقيب عام

آل الكائنات هلا دورات حياة، وتبلغ حدة النقالت ىف بعض
الشرنقة إىلمن طور  –مثال –أطوار دورات احلياة إىل االنتقال 

أن نكون ، فلماذا مل يستوعب أغلبنا احتمالطور الفراشة
وملاذا استعمل الكائن البشرى! مثلنا مثل أغلب األحياء

العقل بل والوعى الظاهر، ليصبح وصيا على هذه العملية
التلقائية، إْذ حبس أغلب البشر وجودهم فيما ُفرَض عليهم
قبل أن يتمكنوا من اختياره، أو قل يعطوا فرصة حىت إلعادة

 اختياره؟

سة ىف الطبيعة احليوية جنبا إىلالوعى هبذه احلقيقة املنغر
جنب مع ثقل السجن الذى جيد آل منا نفسه حماطا به من
الداخل ومن اخلارج، هو الذى تتخلق منه وبسببه إشكالة
التحدى امللقى ىف وجه اإلنسان املعاصر، والذى بعض مظاهره
هذا الرتدد واخلوف وما يشبه التناقض، وآل ما أظهرته هذه

 .ة اللعبة املتواضع
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אא−201 )13(אא אא  

 استهالل

  اإلنسان   جملة ىف  هلذه األطروحة   األساسية   الفروض   نشرت
 أآملت   مث   )1980  سنة األوىل    السنة :  الثالث   العدد (  والتطور 
 العاشر    الد (  فصول   جملة ىف    آاملة   ونشرت   وعدلت    ذلك   عدب 
تطورت بتحديث   باآرة   رؤية وهى  ، )1992  سنة  4-3  العددان 

 وتوليف   ونقد   مراجعة   حماولة   األخرية   بصورهتا   أحلق   وقد ،  حمدود
  . وفروض   تنظري   من   تالها   ما   مع 

دفعىن أن أنشر حتديثها ىف هذه النشرة اليوميةالذى 
على –أن القضية أعيدت إثارهتا، آما بلغىن : األولأمران، 

، مما قد حيتاج إىل تفصيل متخصص- مستوى النقد السينمائى 
أن إمهال تناول اجلانب اإلجياىب هلذه الغريزة :والثاىنغريى، 

قها سلبيااحليوية بدا ىل أنه عامل جوهرى يكمن وراء انطال
ومجاعيا وعالنية فيما يسمى باحلروب االستباقية، والتطهري
العرقى، واإلبادة اجلماعية األمر الذى مل يعد يتناسب حىت مع

الرمسى والسلطوى املَّدعى الشرعية، األصعب" اإلرهاب"ما يسمى 
من ذلك هو انطالق سلبيات هذه الغريزة ىف أشكال من العدوان

افتقاد العدل ومتادى االستغراق ىف االستهالكالسلىب الناتج من 
 .املتوحش، واالغرتاب العدمى

وأخريا، فالبد أن أعرتف أن نشر اجلزء األول من األطروحة مع أول
قد أثار رفضا "اإلنسان والتطور"ظهور الة األم هلذه النشرة 

صرحيا من أغلب من ناقشوها معى شخصيا وإعالميا، وهو الفريق
يتصور العدوان إال نوعا من التحطيم واألذى، وأنه ال ميكنالذى ال 

 .أن يكون أبدًا خطوة على طريق إعادة البناء إبداعًا

بعد مثان وعشرينىل أمل شديد يكون ىف هذا النشر الالحق 
ما يفتح ملف هذه الفروض من جديد، فأتلقى تعقيبات سنة

اجلمعةحوارا أآثر امتدادا يتحمله بريد وآراء رمبا تفتح 
جيرى ىف مساحة أوسع، أو يشمل تصنيفات أآثر تنوعا، من

 .متلقني أآثر حتمال

فضلت أال أضم هذا الفرض إىل فروضى الىت مشلها: ملحوظة
الذى نشر مؤخرا حيث  ،"حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"آتاىب 
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أنىن آنت قو انتويت مجعه مع آرائى وفروضى ىف آتاب عن
الغريزة اجلنسية من التكاثر إىل"الغرائز عامة، وبالذات 

غريزة التناسق املمتد"وأخريا  ،"غريزة املعرفة"و ،"التواصل
غريزة اإلميان( من الذوات ىف حرآية الواحدية إىل املطلق

 .لو بقى ىف العمر ما يسمح، لنا بعودة)". بيولوجيا

 مقدمة

 حتت   أصبح   فقد ،  تطوره   لمراح   بأخطر   املعاصر   عاملنا   إنسان   مير
على   قادر   أنه األوىل    للوهلة   يبدو   ال   ما   الدمار   وسائل   من   يديه 
 يقوم  -   األغلب ىف    نعرفه   ال  -   قانونا   أن   والبد ،  عليه   السيطرة 
على   اآلن حىت    األرض على    احلياة   بقاء   استمرار على    باحملافظة 
 يستعمل   ال   من أيدى    بني   املدمرة   القوة   هذه   آل   وجود   من   الرغم 
على   الساسة   تفكري   طريقة   أن   ذلك ،  الكفاءة   بنفس   خمه   خاليا   بقية 
 الدفاعات   وفرة على    الدال الشخصى    وسلوآهم ،  اجلانبني 
 الشخص   تطمئن   ال   منهم وعى    دون   فيهم   تتحكم الىت  )  امليكانزمات (
  . اليقظ   العامل   عن   ناهيك ،  السليم   املنطق   حسابات   بأبسط العادى  

 آان   إن اخلفى    القانون   هذا   عن   البحث   العلماء   واجب   من
 نإ   وتطويره   واستثـماره   فاعليته   تقومي   مث ،  أصال   موجودا 
 احلياة   أن )  جهلنا   لنا   صور   أو (  ثبت   فإذا ،  األمر   احتاج 
ظاهرا   أو   خفى   قانون   مث   ليس   أن   زعم   حتت ،  بالصدفة   مستمرة 

 ذلك   إنشاء على    العمل ىف    إحلاحا   أآثر   فالواجب يصبح يوجهها 
 ومسئولية ،  الئق بوعى    استمرارها ىف    يساعد الذى    القانون 
  !!. بشرا    حنمله   ما   بأمانة   وفاء ،  قومي علمى    وحساب   مناسبة 

   الدمار   خماطر   طبيعة   لتحديد   بالتنقيب   املناطق أوىل    من
 بغريزة   يتعلق   هو ما   متزايدة   جبرعات   اإلنسان   هلا   يتعرض الذى  
الىت   القوة   متثل   ألا   ذلك ، " العدوان "وهى   ، أساسية   حيوية 
 -  تنطلق   قد ،  مسارها   وتوجيه   قوانينها   دراسة   عن   عجزنا   إذا 

 البشر على  فتقضى   - حاليا   اجلاهزة   الدمار   أدوات   آل   يدها وىف 
 وأن   خاصة ، وعى   بال   آلها   احلياة على  تقضى    وقد ،  تردد   بال 
- احليوانات   من   آثري   دون  - أولدنر   تينربجن   يقول   آما  -  اإلنسان 
 نزعاته ىف    والتحكم   والتوازن   للضبط   جهاز   لديه   ينم   مل 
 الفعل ىف    متاديه   عن   مسئوال   يكون   قد   النقص   وهذا ،  العدوانية 
  . القتل وهى    ايته أقصى  حىت  العدواىن  

 احليوانات   من   آثري   دون  - اإلنسان   أن   اعتبار إىل    لورنز   ذهب
 أية   مفتقدا   بوصفه   للقتل غريزى    آف   عنده   ليس  - املفرتسة 
 هو ،  رأى لورنز ىف  ،  بالتاىل ، ) وأنياب   خمالب (  قاتلة   جوارح 
 بعد   مراجعة   يتطلب   أمر   وهذا ،  الغريزى   لكفا   هلذا   حمتاجا   ليس 
 خلق الذى    احلديث   العصر   إنسان   يعيشه الذى  التدمريى    التدهور 
 وليس   برمتها   للحياة   تدمريا   وأمشل أمضى     وأنياب   خمالب   لنفسه 
 احليوان   هو   نساناإل   إن    مث .  جنسه   غري   أو   جنسه   من   لعدوه   فقط 
 : يقتل   فهو ،  جنسه   نفس   من   أفراد   قتل على    القادر 

 "  شخصيا "  يعرفهم   ال    بشرا ) أ(
 يراهم   أن   دون   بعد   وعن )  ب (
  . جمموعات وىف  )  جـ ( 
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 اجلديرة   املنجزات   من   ذاته ىف    الشائن   الفعل   هذا   أصبح   لقد   بل
 قد   القتل   آمية   إن "...  ليفتون جاى    روبرت   يقول   آما    ، بالفخر 
 الدمار   مصيبة   فإن ،  الظروف   هذه   ظل وىف   ". اإلجناز     مقياس     أصبحت 
 فقد   املصيبة   هذه   حدثت   لو   حبيث   القرب   شديدة   باتت   قد الفنائى  
 يشري   ما   فيه االنساىن    الرتآيب   إن :  قائل   لزعم   مروعا   إثباتا   تكون 
  . يعدل   مامل   يستمر   أن   ميكن   ال    تطورى   خطإ إىل  

 تشاؤم ىف    االنطباعية   املخاوف   هذه   وراء   ننساق   أن   ميكن   ال  
 بعيدة   أا   رد   ننكرها   أن   ميكن   ال   أيضا   أننا   إال عدمى  
  . حتمالاال 

 عليها   اإلجابة   خالل   من   حناول   حمددة   بتساؤالت   البحث   نبدأ
  : منها   اخلروج   إمكان    مث   ومن ،  املشكلة   أبعاد   حندد   أن 

 مع   خمتلفة   تعبريية   صور   هلا   أصيلة   غريزة   العدوان   هل  -1 
 مكتسب   سلوك   جمرد   العدوان   أن   أم ،  واألجناس   األزمان   اختالف 
 مستدعياته؟   بزوال   يزول   أن   له   نتوقع ،  طارئ 

 التعبري   فرص هى    وما ،  البقائية   العدوان   وظيفة هى    ما  -2 
الىت   اجلنس   بغريزة   باملقارنة   وخاصة   املعاصرة   حياتنا ىف    عنه 
 النوع؟   ببقاء   أساسا   تتعلق 

 الطاقة   هذه   ملواجهة   املطروحة   االحتماالت هى    ما  -3 
 إدماجا؟   أو ،  حتويرا   أو ،  ترويضا   أو   تعليما   الغريزية 

 مبدئى    تعريف    حماولة

) مانعا   جامعا (  واحدا   مضمونا "  العدوان "  لفظ حيتوى    ال
 املنظور   نفس   من   تناوله   إىل   يطمئن الذى    بالقدر   عليه   متفقا 
  : آالتاىل "  تينربجن "  يصوغه السلوآى    فالتعريف ،  األطراف   آل   من 

، خصم   جتاه   اإلقدام   يتضمن  -  الفعلي   السلوك   باعتبار  -  العدوان " 
 ببعض   وإصابته   بعيدا   دفعه   يتضمن   فإنه   متناوله ىف    آان   وإذا 
  ". إلخضاعه    تكفى   مبؤثرات   إرغامه   األقل على    أو  ، ما   بشكل   األضرار 

، تينربجن   وضعه الذى    التحفظ   ذلك ،  البداية   منذ   هنا   نالحظ
 -  بقوله )  أساسا   يبدو (اعرتاضـى    بنص   التعريف   حتديد   حيث   من 

الفعلى    السلوك   بني   اخللط   أن   ذلك  - ىالفعل   السلوك   باعتبار
 وبني   وذاك   هذا   بني   مث ،  ظاهر   فعل   دون التهيئى    املوقف   وبني 
 يرتتب   ما   هو   اخللط   هذا ، - ونشاطها   آموا ىف   - العدوان   غريزة 
 شويه؟والت   اجلهل   مضاعفات وبالتاىل  ،  األصل   إغفال   عليه 

 اإلقدام على  املؤآد    التعريف   هذ   مثل   قصور   لتوضيح
  : مثل   التساؤالت   بعض   نطرح   غريمها   دون   واإلضرار 

 سلوآني   باعتبارمها ،  والفر   الكر سلوَآى    نقسم   أن   ميكن   هل
fight  لكرا   سلوك على    العدوان   آلمة   ونقصر ،  ظاهرا   متضادين 
 نفس   يصاحبهما   أنه   من   الرغـم على   flight  الفر   سلوك   دون 
العصىب   اجلـهاز   نشـاط   زيادة   مـثل (  متاما   الفسيولوجية   املتغريات 
 الكر   لسلوك   متهيدا   يكـون   قد   الفر   سـلوك   أن   آما ، ) السمبثاوى 
 الغرض؟   نفس   لتحقيق   معه   تناوبا   أو   منه   جزءا   أو 
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 أو   باالنسحاب :  السلىب   العدوان   صور نتناسى    أن   ميكن   هل و
 احملو؟   أو   اإللغاء 

وبالتاىل ،  بالنفى هى     األسئلة   هذه   مثل على     اإلجابة
  . واجبة   فاملراجعة 

  : مبدئى   تعريف

 يهدف الذى  )  آالمها   أو (  السلوك   أو   الدافع   هو   العدوان " 
 غري   من (  اآلخر   حساب على   -  وذاتا   وجودا   الفرد على    للحفاظ 
 صورته ىف    يشمل   وهو )  مؤقتا ،  النوع   نفس   من   أو   عادة   النوع 
، القتل   أو   الطرد حىت    املهاجم   املقاتل   السلوك :  البدائية 
 الفرد   منو   مراحل   بتحور   -  وموضوعا   مسلكا  -  يتحور   ولكنه 
 الوجود   مستويات   مع   تداخالته   خالل   من   وذلك "  مجيعا    واتمع 
  . متصاعد ىف    وال   جدل ىف  األخرى  

 األمر   واقع ىف    ألنه   التعريف   هذا   عن   بالدفاع   أبدأ   لن
  . ابتدائية    مسلمة   منه   أآثر   البحث   هذا   غاية 

 اآلن   موقعها :  الغرائز   نظرية

 وجه   دون   مقتل ىف  "  الغرائز   نظرية "  اإلنساىن   الغرور   أصاب
 بعد   وخاصة   الغرائز   نظرية   ضد   مضادة   نزعة   ثارث   فقد ،  حق 
 الضربات   توالت   وقد  ، وتقسيمها   تقدميها ىف     ماآدوجال   مغاالة 
 االجتاه   ومها :  أساسني   مصدرين   من   هذه   الغرائز   نظرية على  
وحىت أخرى،    ناحية   من االجتماعى    واالجتاه ،  ناحية   من السلوآى  
 اجلنس   لغريزة   بالنسبة   موقفه   تأثري   ميتد   أن   يستطع   مل   فرويد 
، خصومه   من   هوجم   فقد .  املناسب   بالدفاع   يسمح   ما إىل    أساسا 
 من   آثريا   أن   ذلك ،  سواء   حد على    أتباعه   من   هوجم   آما 
 أمسوه   ما   حلساب   بيولوجيته   هامجوا   قد    احملدثني   الفرويديني 
 قاتالعال   أو  Object relation  باملوضوع   العالقة   نظرية 
 رآزوا   قد   السلوآيني   أن   حني ىف  ، Interpersonal  البينشخصية 
على   وإزالته   املرض   إحداث ىف    وآثاره   ونظرياته   التعـلم على  
، أوجاهزة   ثابتة   غرائز أى    بإصرار   مستبعدين ،  سواء   حد 
 علماء   زعم   ورغم ).  األقل على    التفاصيل   حيث   من (  أوموروثة 
ىف   اخلري   بتغليب )  ماسلو   أبراهام   أمثال (  اإلنسانيني   النفس 
 إال ، ) Instinctoid الشبغريزية (  البيولوجية   اإلنسان   أصول 
 الغرائز   نظرية   تدعم   مل "  احلامل   الشعر "إىل    األقرب   لغتهم   أن 
 من   فأآثر   أآثر   تفاقم الذى    األمر ،  حوهلا   اجلو   غيمت   ما   بقدر 
 مما ) Transpersonalوالعربشخصية    البعشخصية   النظريات (  جراء 
 هذه   أن   ذلك ، " التجاوزى   النفس   علم "  أمسيه   أن   أفضل 
حىت )  الدينية شبه  (  الغائية   التجاوزية   ىف   أفرطت   النظريات 
  . الغريزية   البيولوجية   جذورها   عن   تنفصل   آادت 

 تدعم   مل ،  أغلبها ىف  ،  املعاصر   النفس   علم   اجتاهات   مواقف   إن
وحىت ،  أمهلتها   أو   قدرها   من   حطت   ما   بقدر   الغرائز   نظرية 
 آما   أو  هى،   آما )  العدوان   من   وأملع   أظهر وهى  (  اجلنس   غريزة 
 االستيعاب ىف    حقها   تأخذ   مل ،  فرويد   قدمها 
     املشتغلني   بعض   لعل   بل ،  املناسب   الوجودى / البيولوجى 
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. إىل تشويهها   وأضاف ،  إليها   أساء   قد النفسى    بالتحليل
، فكره   عن   شاع   مما   الرغم على    حقها   يعطها   مل   نفسه   فرويد   إن 
 أو "  خلـق "   هو   فيما (  فوقها والتسامى    آبتها   جعل   بل 
ىف   بالغ   إنه   مث ،  فيها   التحكم إىل    السبيل   هو )  حضارة 
 باعتبارها   إحيائها   حساب على  )  نظرية    هو   فيما (   عقلنتها 
 مأخذ   لورانس   قول   نأخذ   أن   ليمكن حىت  ،  وأمشل أرقى    تواصل   لغة 
ىف   الغريزية   للعمليات   فرويد   تناول   إن ... " يقول   إذ   اجلد 
 بأن   خليقة   لدرجة    بالذات   الشعور   بثقل   حممال   آان   اإلنسان 
 لتطيح ،  احلياة )  فعل (  عن   بعيدا الشبقى    امليل   بإعالن تكتفى  
 اخلالق   وانبعاثه   التلقائية   براءته   ساناالن   حيقق   أن   باحتمال 
 أعدت   قد النفسى    التحليل   نظرية   إن "...   فيقول ميضى    مث ، " حبق 
Sex in the head" الرأس ىف    اجلنس "  من   حبالة   لتصيبنا 

  ".  به   الالئق   املكان   هو   هذا   أن   أحسب   وال ، ) الدماغ (

 الغرائز   لتهميش   احملاوالت   هذه   آل   وراء   املربر    أن   األرجح
 هؤالء    أغلب   الشعور   من   ما مستوى  على  أخالقى    مربر   هو 
 مسبقة   غريزة   بوجود   التسليم   أن   تصوروا   أم مبعىن    ، املفكرين 

 أو   بشكل   اإلنسان   طورت   حلرآة   تقييدا   يبدو )  آانت   غريزة   أية (
 اخلطأ   املسلمة   هلذه    واالستسهالية ،  والنتيجة املنطقية ،  بآخر 
، هلا   نتنكر   أن   األقل على    أو ،  ابتداء   الغريزة   ننكر   أن   هو 
 حيل   أن   األمل   حيدونا   إذ ،  اآلفاق   نفتح   بذلك   أننا   متصورين 
البيولوجى   التغيري   حمل الثقاىف    والتطور البيئى    التغري 
 ). نظرهم   وجهة   من (  املستحيل 

 من   احملدثني   الدارونيني   موقف األخالقى    املربر   هذا   دعم   وقد 
 بتأآيدهم )  أساسا   ومندل    فايتسمان (  األقدم   الوراثة   علماء 
  . املكتسبة   اداتالع   وراثة   استحالة على  

أى   مثل   مثلها   الغرائز   فإن   ذلك   آل    من   الرغم وعلى 
 أو ،  منها   اخلوف   أو   ختطيها على    باإلمجاع ختتفى    ال ،  صعبة   حقيقة 
االنساىن   الوجود ىف    السلوآية   مظاهرها   تفسري   عن   العجز   نتيجة 
 مـدخل   من   فيها   النظـر   إعادة   من   البـد   فكـان .  املعـقـد 
 علم   من   هو   اجلديـد   املـدخل   هذا   يكون   أن   عـجب   ومن ،  آخر 
Zoologists  احلـيوان   علماء   وبواسطة   Ethologyاإلثـولوجى  
 دراسـة ىف  وتينـربجـن     لـورنز   إلسـهام   آـان   وقد .  أسـاسا 
 اخلاصة   والطاقة  Imprinting البـصـم   مـثـل   ـواهـرظ 
 of النشاط    وإزاحة  Action Specific Energy  الفعالة 

Activity Displacement . فتح ىف    األثر   أآرب   ذلك   لكل   آان 
 النظر   إعادة   وآذلك ،  مضاعفة   بشجاعة   الغرائز   نظرية   ملفات 
 املهتمة   األحباث   تالحق   بعد   وخاصة .  احملدثني   الدارونيني   آراء ىف  
  . املكتسبة   العادات   وراثة   إمكان على    بالتأآيد 

  اآتساب   أم غريزة  العدوان 

أوىل   دافع   العدوان   بأن   القائل   الرأى   لورنز   ميثل
 تفاصيل ىف    اختالفهما   رغم (  تينربجن   ذلك ىف    ويؤيده )  غريزة (
 لورنز   إن "...   جزئيا   معرتضا   األول   عن   األخري   يقول   إذ )  أخري 
 مثل   مثله   وإنه ،  موروث أوىل    دافع   هو   العدوان   أن   يفرتض 
  )". اإلشباع (  اإلطالق إىل  يسعى   - تصوره ىف   - األولية   الدوافع 
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 أن   منكرا   تينربجن   مقولة   مناقشته ىف     مونتاجو   ويعارض
 أجناسا   هذا   لرأيه   إثباتا   ويعدد    غريزة   العدوان   يكون 
 حيارب   ال   الذين   البدائيني   واألسرتاليني   اإلسكيمو   مثل   وقبائل 
 أن   جيوز   أال "   قائال التقريرى    بالتساؤل وينتهى  ،  بعضا   بعضهم 
  ". املكتسبة   السلوك   أشكال   من   شكل هى    القتال ىف    الرغبة 

 للموقف   التعرض   دون   املوقف   هذا ىف    الفصل إىل    سبيل   وال
 الغرائز   نظرية على    اهلجوم   يربر الذى    الذآر   سابق األخالقى  
 ليبدو ،  حتديدا   أآثر   بشكل   آغريزة   العدوان   ونظرية ،  عامة 
 .التوحش   عن اإلنسان آائنا بعيدا  

 أن   :منظور تبىن    خالل   من   املأزق   هذا من   للخروج   حماوالت   مثة
imprinted    طبعه   سبق   سلوك هى   -   األقل على    تطوريا  -   الغرائز 
 من   يوم ىف    مكتسبا   آان   أنه   فرض على  حىت  .  احلياة   تطور   تاريخ   عرب 
 ألن   ذلك ،  تورث   غريزة :  أخرى   علمية   بلغة   أصبح   فقد ،  األيام 
 الالزم   بالسلوك   خيتص )  الشرطي   التعلم   غري (  بالبصم   التعلم 
 ألزم   من    العدواىن   السلوك   آان   وقد ،  ما   مرحلة ىف    للبقاء 
  . احليوى   التاريخ   مراحل   معظم ىف    للبقاء   الالزم   السلوك   أنواع 

ىف   آخرين على    معتمدا   فروم   إريك   إليه   ذهب   ما   باعتبار حىت 
 مع   احلديث احلجرى    العصر ىف    الحقا   اآتسابا   اآتسب   قد   العدوان   أن 
 بداية   مع   خازن   منتج   آائن إىل    جامع   صائد   آائن   من   اإلنسان   تغري 
، السنني   آالف   مرور   فإن )  امليالد   قبل   قرنا   تسعني حواىل  (  الزراعة 
 نعتربها   أن   ميكن   ال   منافس   آمنتج   لإلنسان   اجلديد   الوضع   ومتطلبات 
 إن "  القائل   سبنسر    هربرت   حدس   من   وبدءا ،  مؤقت   اآتساب   جمرد 
اهلندسة   علم   دراسات حىت  "  املستقبل   غرائز هى    اليوم   عادات 

 املكتسب   ربط على    الدالة   احلقائق   تتزايد   األحدث   الوراثية
  . والتطور   بالبقاء   يتعلق   فيما   وخاصة بالغريزى،  

سطحى أخالقى    مبوقف    التلويح   يغرينا   أن ينبغى    ال   ذلك   لكل
 عن   بالتوحش   نصفها الىت    احليوانات   عن   نتميز   أن   رغبتنا   رد 
 البحث إىل    يدفعنا التكويىن    األصل   هبذا   االعرتاف   إن   بل ،  اإلنسان 
 تارخيها ىف    فقط   ليس   الغريزة   هذه   فائدة   تصور ىف    األمني 
 نصفه   ما   بأن   العلم   مع ،  البشرية   جتلياهتا ىف    اوإمن احليواىن،  
 أو   بالدونية   الوشم   مبثابة   يكون   أن ينبغى    ال   باحليوانية 
 هو   وما : ".. متسائال   آورنينج    وليام     يلمح   آما   النكوصية 
". آريهة   يولوجيةب   رائحة ،  السطح   حتت   آان   إذا   املنتظر   النفع 
 استسهاال   أو   ادعاء   احلقائق   إنكار   أن    نتذآر   أن   علينا   وإمنا 
 بتعبري   أو ،  منها السلىب    اجلانب ىف    التحكم    عن   عجزنا   من   يزيد 
  . احلياة   ضد   أو ،  النوع   ضد   سلبيا   توظيفا   توظيفها ىف  :  أدق 

  عنه   التعبري   وفرص   لعدوانا   وظيفة

 ضد   صراعها ىف    بأآملها   أجناسا   حفظ   قد   العدوان   إن  -1 
  ". لألقوى   البقاء "  قانون   إطار ىف    وذلك ،  أخرى   أجناس 

 واستبعاد   اإلناث   قطيع على  األقوى    الذآر   سيطرة   إن  -2 
   نتيجة األقوى،    للساللة   البقاء   ضمن   قد   األضعف   الذآر 
ينتهى الذى    بالعدوان   القطيع   من   األضعف   الذآر   استبعاد 
 . باإلذعان   أو   بالطرد   أو   بالقتل 
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 الوسائل   آل ىف    متضمنا   جزءا   يعترب   العدوان   إن -3
 . تطويرها   وعن   بل ،  احلياة   عن   املسئولة 

 عن   تنفصل   إذ   فالذات :  الذات   معامل   حيدد   العدوان   إن  -4
 أزمات   آل وىف  ،   خاصة   املراهقة ىف  ،  النفسية   الوالدة ىف    اآلخرين 
 يدفع   أن "  الفرد "  يضطر   حني   ذلك   حتقق   إمنا ،  عامة   النمو 

 األمر ة، اخلاص   لذاته   حتديدا  ، منه   االنسالخ   عملية ىف  "  اآلخر "
 خالل   من املوضوعى    اآلخر   جدل   ذلك   ومع   ذلك   بعد   يتبعه الذى  
in-and -out program  واخلروج   الدخول   وبرنامج   االختالف   حتمل 
 إذا : " يقول   إذ   سابقة   دراسة ىف    الكاتب   إليه   ذهب   ما   هذا 
 فإن ،  بالعدوان فيزيائى    آكيان   جودهو على    حيافظ   احليوان   آان 
) فرديته على  أى  (  واع   مستقل   آكيان   وجوده على    حيافظ   اإلنسان 
 ضد   عدوانيته   احليوان   يستعمل   حني ففى  ،  آذلك   بالعدوان 
 يستعمل   اإلنسان   فإن )  اآلخرين   والفرتاس (  افرتاسه   احتمال 
  ". اآلخرين   وسط   ذاته   سحق   احتمال   ضد )  دفاعا (  عدوانيته 

 تؤآد   أن   البد   العدوان   وظيفة ىف    املهمة   اجلوانب   هذه   آل
ىف   األقل على  (  فرويد   إليه   ذهب   فيما ،  النظر   إعادة   ضرورة 
 باعتبار ،  دوانالع   مقابل ىف    اجلنس   استقطاب   من )  تنظريه   بداية 
Destructiveness  التحطيم   مع  Aggression  العدوان   ترادف 
 وما )  التحطيم (  العدوان   بني   ذلك   بعد   يرادف   جعلته   لدرجة 
 .   Thanatos  املوت   غريزة   أمساه 

  املعاصر السلوك اإلنساىن  ىف    العدوان

 وأا ،  القوة   هبذه   غريزة   العدوان   أن   فرض   قبلنا   إذا
 ومتبادلة (  لـ   سابقة   آخطوة   والذات   احلياة على    للحفاظ   ضرورية 
 أواسط ىف    فرويد   صورها   آما   له   نقيضة   وليست (  اجلنس   غريزة )  مع 
،) حينذاك   فكره   غمرت الىت    االستقطابية   النظرة   متبعا   أعماله 
 تظهر الىت    واحملــورة   املباشرة   اإلجيابية   املعاصرة   املظاهر هى    فما 
 اجلنس؟   بغريزة   باملقارنة   العدوان   غريزة   فيها 

 جعلها   ما   والدراسة   االنتباه    من   اجلنس   غريزة   نالت   لقد
 بؤرة   زالت   وما   آانت   أا   عن   فضال ،   الغرائز   تتصدر باقى 
 خالل   من   رمبا ،  وتطبيقاته النفسى    التحليل   تنظري   حوهلا   يدور 
 فرص   آانت   األحيان   معظم ىف    اللذية   اجلنس   لطبيعة   ونظرا ،  ذلك 
 متواترة   الغريزة   هذه   عن   املباشر   وغري   املباشر   التعبري 
 سيئة   غريزة   عن   التعبري   بفرص   قورنت   إذا   خصوصا (  ومتنوعة 
  : األمثلة   بعض   مثال   خذ .  العدوان   مثل   السمعة 

ىف   مباشرا   ودينيا   واجتماعيا   شرعيا   خمرجا   جيد   اجلنس  -1 
  ). فرويد   وبعد   قبل (  الزواج 

 صورة ىف  )  أحيانا   ومدنيا (   اجتماعيا   خمرجا   جيد   اجلنس  - 2 
 من   آثري ىف    األسرة   منظمات   وخارج   قبل   التلقائية   العالقات 
  . سواء   حد على    املتقدمة   اتمعات وىف      البدائية   شديدة   اتمعات 

 التنفيث   فرص   من   حيمل   مبا اجلنسى    امليل   عن   احلديث  -3
  فخرا   وأحيانا   وحمببا   مقبوال   حديثا   يعترب ى اجلزئ   واإلرضاء 
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 حيدده الذى    واال   اإلطار ىف    وذلك ، ) األقل على    للرجال (  وزهوا
 عن   الرجل   يتحدث   أن   السهل   املألوف   فمن ،  لنفسه   فرد   آل 
 قدرته   عن حىت    أو ،  تتحقق   مل   أم   حتققت   سواء   اجلنسية   رغبته 
 قريناهتا   مع   ولو الشئ    نفس   املرأة   تفعل   أقل   ولدرجة ،  اجلنسية 
  . احملافظة   اتمعات ىف  

 أو   الصرحية   صورته ىف      غالب   وأحيانا ،  آاف   حضور   له   اجلنس  - 4 
 مظاهر   بعض ىف  وحىت    والفنية   األدبية   األعمال   من   آثري ىف     ، احملورة 
  ). اخل ...  واألولياء   األنبياء ىف    والغزل اإلهلى    العشق (  التدين 

 بسهولة   جيد   قد   اجلنس   أن   له   نتيجة   لعله   أو ،  ذلك   يصاحب  - 5 
  . سواء   حد على    واألحالم   اخلياالت ىف    ومتواترا   مناسبا   خمرجا 

 يس غريزة بقائيةالعدوان يعامُل آأنه ل

املباشر؟   غري   أو   املباشر   للتعبري   الفرص   نفس   للعدوان   هل  
  : ذلك    وتفصيل ،  بالنفى    اإلجابة

 فيها   ميارس   شرعية   أو   اجتماعية   صورة   توجد   ال   إنه  -1 
ىف   إال   اللهم ،  به   ومعرتف   مباشر   بشكل   املعاصرعدوانه   اإلنسان 
 املصارعة ىف  (  االلتحامية   البدنية   الرياضة   أنواع   بعض 
 اعرتاضات   األيام   هذه   ضدها   يثار الىت  )  مثال   واملالآمة 
 أا   نزعم   أن   ميكن   أصال   شائعة   ممارسة   ليست   إا   مث   ، متزايدة 
  . الناس   آل   عند   عدوانال   الستيعاب   يصلح   عام   جمال 

   للفرد   يسمح طبيعى    تقبل   أو   تقدير أى    يوجد   ال  -2 
 بغض ،   العدوانية   أوميوله   العدوانية   رغباته   عن   باحلديث 
ىف (  ال   أم   للتنفيذ   قابلة   الرغبات   هذه   آانت   إذا   عما   النظر 
 الرجال   من -  خاص   برتحيب   للجنس   بالنسبة   مقبول   ذلك   أن   حني 
  ). ذآرنا   آما  - أآثر 

، العدوان   قدر   من تعلى    فنية   أو   أدبية   صور   توجد   ال  -3 
 قدر   من تعلى  الىت    ) والَفْتوَنة (  البطولة   صور   إال   اللهم 
  . التابع   دون   راملسيط   اجلانب   من   فوقية   عدوانية 

حىت   أثرا   قد   الساحقني   والكبت   القهر   هذا   آل   أن   يبدو  -4 
 أن   جند ،  الكلينيكية خربتى    واقع   فمن ،  واخلياالت   األحالم على  
، القتال حىت    أو   القتل )  خياالت   أو (  أحالم   عن املرضى  حكايات  
  . مثال   واالضطهاد   املطاردة   أحالم   من   ندرة   أآثر هى  

  ).  العدوان   مكافئات (  البديل   العدوان   صور
 الفرصة   جتد   ال   الصرحية   بصورهتا   العدوان   غريزة   آانت   إذا

 يوجد   فهل ،   مقبول   مباشر   بشكل   نفسها   عن   للتعبري   اإلجيابية 
بأى   العدوان   غريزة   عن   التعبري   حيقق   أن   ميكن   مباشر   غري   شكل 
 ؟ حمورة   صورة 

 وآأا   تبدو   عامة   خطوطا   نستنتج   أن   ميكن   األعمق   بالنظرة
 : ومنها ،  الغرض   هذا تؤدى  

 من   آل   من يرى    آما . واألآادميى الدراسى    التنافس  -1  
 .أدلد   وألفرد  Storr  ستور انتوىن  
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ىف   مباشر   بشكل   يظهر الذى  (الرياضى    التنافس  -2
 متضمن   هو   آما   واملالآمة   املصارعة ىف    االلتحامية   الرياضات 
  ). التنافسية   الرياضيات   معظم ىف    مباشر   غري   بشكل 

. والسياسية   واالقتصادية   االجتماعية   الطبقية   السيطرة  -3
ىف   تتم   مؤخرا   أصبحت   قد    الطبقية   السيطرة   أن   تذآر   مع 
 دينية   أو   أخالقية   بشعارات   أو ،  مغلفة   سرية   وبأساليب   اخلفاء 
  . حال   آل على    القلة   وسيلة وهى  ،  مناسبة   أيديولوجية   أو 

 وحماوالت ،  ةاحلديث   الرتبية   اجتهت   فقد ،  حال   آل وعلى    
 فكرة   إزاء   القيم   تغيري إىل    املمكنة   وغري   املمكنة   املساواة 
 المتصاص   آاف   غري   يصبح   أن   التنافس   آاد حىت  ،  أصال   التنافس 
. تقديسه ىف    اإلفراط   من   الضرر   احتمال   عن   فضال ،  العدوان   طاقة 
 مث ،  الناس   من   ضئيلة   نسبة   إال   يشمل   ال   مثال  الرياضى   فالتنافس 
 ما   تنمية   شكل ىف    به   املغلف   للعدوان   املستمر   بالرتويض   حياط   هو 
 إطالق ىف    الناس   عامة   يشارك   وال ،  الرياضية   بالروح يسمى  
 املتنافسني   مصبتق   إال   اللهم   التنافسية   العدوان   غريزة 
 وهذا (!!)   الفروض   أحسن على    مصفقني   جلوسا   الوضع   من   مشاهدة 
  . والتشويه   اخلداع   احتمال   عن   فضال   آاف   غري 

املعاصر   عاملنا ىف    فعال   يوجد   ال   وآأنه   يبدو   فاألمر  : إذن
 أو   عنها   للتنفيس   وال   دوانالع   غريزة   إلطالق   حقيقية   فرصة أية 

  . العقل مستوى  على    هبا   االعرتاف   رد حىت  

 واإلنكار   واملنع   الكبت   درجة   أن   إعالن   ميكننا   وآأننا
 ما   أضعاف إىل   - تقريبا   بإمجاع -  وصلت   قد   العدوان   لغريزة 
  . آبتها   وآثار   اجلنس   لغريزة   بالنسبة   فرويد   أزعج 

 آثاره   تظهر   إمنا   اجلنس   لغريزة   آبت   من   حلق   ما   آان   وإذا
،" العصاب "  قدميا املسمى    النفسى   املرض   جمال ىف    أساسا   السلبية 
 جمال ىف    يظهر   إمنا   العدوان   غريزة   آبت   فإن ،  فرويد   يقول   آما 
يتعدى   هو   مث خاصة الفصام،    الذهانية   األمراض ،  األخطر   اضاألمر 
  . واتمع    اجلماعة على    أخطر   هو   ما إىل    الفرد على    اخلطر 

    العدوان   آبت   نتائج

 لكبت    الطبيعية   النتيجة   جوانب   بعض   استقصاء   ميكن
  : يلى   آما   العدوان 

 الطاقة   تستنزف   مقهورة   آطاقة   الغريزة   هذه   راآمتت  : أوال
  . خفية   آامنة   حالة ىف    إبقائها   حماولة ىف    البشرية 

 عن   للتعبري أخرى    غرائز   مع    العدوان   تداخل  : ثانيا
  ): آأمثلة (آالتاىل     نفسه 

 اجلنس   خيتلط   اناألحي   من   آثري ىف   : اجلنس   غريزة )  أ( 
اجلنسى   السلوك   أصبح   وإمنا ،  السادية مبعىن    فقط   ليس ،  بالعدوان 
 حاالت (اجلنسى    مظهره   رغم ،  العدوان   عن   تعبريا   األحيان   بعض ىف  
اجلنسى   االستكفاء   وجود   من   الرغم على  ،  املتزايدة   االغتصاب 
 ). تصبنياملغ   بعض   عند 
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   الشبع   عند   االلتهام   يتوقف   ال   أحيانا  :اجلوعريزةغ)ب (
على   األحيان   بعض ىف    ليعرب حىت  يتمادى     بل )  اجلوع   حاجة   إرواء (
 ببعض   يذآرنا   مما ،  معا   واآلخرين   الذات على    العدوان   من   نوع 
 الزواحف   أنواع   بعض   عند   بااللتهام   العدوان   أنواع 
 . والعناآب 

 يصبح حىت    يتزايد   التملك   من   نوع   مثة  : التملك   غريزة )  جـ (  
 التخزين   أن   باعتبار ( Hoarding  التخزين   سلوك   مثل ،  عدوانا 
) اغرتابا (  الذات على    العدوان   من   ذلك ىف    مبا ، ) أوىل   دافع 
  ). حرمانا (  ريناآلخ وعلى  

 شبه   أو   فنية   أشكال ىف    العدوان   ظاهرة   أسقطت  : ثالثا
 تقوم   وقد ،  والكاراتيه   واإلجرام   العنف   أفالم    شكل ىف    فنية 
 عند   العدوان   طاقة   ميتص الذى    بالتقمص   بالسماح   األشكال   هذه 
  . عادة   اخلفاء ىف    يفجرها   هو   أو ،  املشاهد 

 الصرحية )  الضارة (العدوانية    مظاهر

 وقد ،  متعددة   صور ىف    صرحيا   يظهر   العدوان   آبت   يفشل   حني
، ظاملا   تسلطيا   مباشرا   يكون   قد   آما ،  تربيرية   ذرائع   يتخذ 
لتميز Aggressiveness" العدوانية"وعادة ما تستعمل آلمة  

  : جتلياهتا ما يلى   أمثلة   ومنالصورة السلبية للعدوان 

 حملية   حروب   شكل ىف    واحلني   احلني   بني   العدوانية   تتفجر  : أوال
  . مربرة   وال   مشروعة   غري   عادة ،  عاملية   أو 

 ما   بكل ،  والعنصرية ،  الطبقية   الصراعات   تتفجر  : ثانيا
لألدىن األعلى    لآلخر   جانب   آل   من   واستغالل   وانتقام   حقد   نم   حتمل 
 لـعدوان السلىب    الوجه   هو   األخري   هذا   باعتبار (لألعلى  واألدىن  

  ). هيجل   ديالكتيك ىف  "  السيد على    العبد "

 مثل   مباشرا   لفظيا   شكال   العدوانية   تأخذ   قد  : ثالثا
  . الفوقية   واألحكام ،  والسخرية ،  اهلجاء 

 العدوان   مثل السلىب  العدوانية    صور   تتعدد  : رابعا
 الشعار   حتت التخلى    هذا   آان   ولو حىت  (بالتخلى    أو   باإلمهال 
 ال   مما   " املتفرجة   الرقة "   شكل وىف  )  مثال "  حر   أنت : " األحدث 
 . هنا   لتفصيله   جمال 

 صور ىف    وارم   املباشر    العدوان    عن   فضال    هذا  : خامسا
  . خاصة   العنف   جرائم 

  : للعدوان    البقائية    األمهية

 الوقت   نفس ىف  ،  اإلحلاح   وهذا   القوة   هبذه   العدوان   آان   إذا
، البنـاء   واملسار اإلجياىب    التعبري   فرص   من   قدر   أقل   إال   له   ليس 
 من هى  ،  العارية   الصرحية   وأيضا ،  واخلفية   احملورة   صوره   آانت   مث 
 املوقف   هو   فما ،  عامة   اإلنسان   مسرية على    تصوره   ميكن   ما   أخطر 
    آل هذا؟   جتاه   املسئول 

      العدوان   مواجهة طبيعة
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 نعود    أن )  خاصة   اإلثولوجيني   من (  باألمر   املهتمون متىن 
 حنن   عنه   وعجزنا   هم   فعلوا   ماذا   نسأهلم ،  احليوانات   نستلهم 
   النوع   نفس   بني   العدوان   أن   ذلك ،  املرعبة   بورطتنا 

Intraspecies  حبيث ،  بذاته   نوع على    اخلطر   شديد   أمر   هو 
، ايته اىل    ممارسته   دون   غايتها   حتقيق   احليوانات   أغلب   ولتحا 
 هل :  يقول   مزعجا   تساؤال    فروم   إريك   أثار   وقد ،  القتل وهى  
 اللغات   الختالف   نظرا   أنه   احتمال   عرض   حيث   واحد؟   نوع   اإلنسان 
 البعض   لبعضنا   استقبالنا   يكون   قد   فإنه ،   واألوطان   واأللوان 
 آما   واحدا   جنسا   ال   ، متعددة   أجناسا   اعتبارنا إىل    وصل   قد 
 آل   أن   القاعدة   إن "... :  قوله ىف    نصا   ذلك   شرح   تينربجن   أن 
، اآلخر   أفرادها   يقتل   أن   دون   النصر   حتقيق   ىف   جنحت   قد   األنواع 
 نادرا   حدثا   يعترب   الدماء   إسالة   جمرد حىت    أنه   احلقيقة وىف  
 القتل   ميارس الذى    الوحيد   النوع   هو   واإلنسان ،  بينها   فيما 
 احليوانات   إن  ". جمتمعه ىف    الناشز   الوضع   ذو   الوحيد اجلماعى،  
 والتهديد   اإلنذارات   لعبة   نوعها   دأفرا   بني   فيما   حذقت   قد 

 القتال   من   أعفتها   بدرجة )  الباردة   احلرب   يشبه   فيما (
 وقد ، ... اجلنس   نفس   من   أفرادها   قتل   عن   فضال ،   أساسا الفعلى  
ومتىن   اإلنذارات   هذه اإلثولوجى    وعلماء   احليوان   علماء   درس 
 يتعلم    وأن ،  اإلنذارات   هذه   مثل   اإلنسان   حيذق   أن   بعضهم 
 مثال   ضربوا حىت  ،  القتل   حمل   التهديد   إلحالل   العدوان   ترويض 
 من   بدال   املائدة على    اليد   بقبضة   الضرب   وهو ،  لذلك   سطحيا 
التسامى   بعملية   هذا   املسار   توجيه   بعضهم   وشبه ،  اخلصم   ضرب 

 . للجنس   بالنسبة   فرويد   هبا   قال الىت  )  اإلعالء   أو (

 أن   ميكن   ال  -  الباحثني   هؤالء   أمل  - والتسامى    اإلعالء   لكن
 من أعلى  الذى  ،  فرويد وحىت  ،  النمو   مراحل   من   آمرحلة   إال   يـقبل 
 حلق   ملا   بشدة   هوجم   قد ،  للجنس   بالنسبة   خصوصا "  التسامى "  شأن 
 بسبب "  عقلنة "  من   أتباعه   أغلب يدى  على    مث   يديه على    بالغرائز 
  . مشتمال   جدال   استيعاهبا   دون   ونقاش   رموز   موضوع إىل    نقلها 

 لتعليما   إعادة   قيمة ىف    البعض   بالغ وعلى اجلانب اآلخر  
أخرى   أساليب   حمله   وحيل   العدوان   يستنكر )  حضارى (ترويضى    آحل 
 احلل   هذا   آان   وإن .  باإلنسان   يليق   مما   ورقيا   إنسانية   أآثر 
 قيمته    يتجاهل   فإنه ،   وإبداله   العدوان   برتويض   يعد 
 حربا   يقلبها الذى    احلل   هذا   مثل   إن .  األساسية   البقائية 
 االضطرابات   من   لكثري   املرضى   األساس   يكون   أن   ميكن   داخلية 
  . أنواعها   اختالف على    النفسية 

 من   واحلذر ، !!!  الطيبة   التمنيات   هذه   جتاه   التسامح   ومع
، باحلقيقة   االعرتاف   من   اخلوف   رد   نفسه على    اإلنسان   ينقلب   أن 
 ملضاعفات   صورا النفسى    والطب   النفس   علم جماىل  ىف    جند   فإننا 
  . السالمة البادى    احلل    هذا على    االقتصار ىف  التمادى  

  والفروض األساسية   الغرائر   احتواء

  : لنيالسؤا   هذين   مواجهة   من   منل   أال  -إذن  -  علينا

 آانت الىت    البدائية   غرائزنا   جتاه احلاىل    املوقف   هو   ما  : أوال
 معا؟ والنوعى  الفردى      البقاء   حلفظ   الزمة   الفجة   صورهتا ىف  
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 واستيعاهبا   الغرائز   هذه   مثل   احتواء   يتم   آيف  :ثانيا
 بذلك الوعى    يسهم   وآيف ،  واألحياء   احلياة   تطور   مع   وحتويرها 
 املسرية؟   توجيه ىف    آله 

 صورة ىف    السؤالني   هذين على    لإلجابة تصورى    بوضع   أبدأ
  : التاىل    الوجه على  ،  احلالية   للمداخلة   األساسية   االفرتاضات 

 مث   ومن ،  مطبوعا   أوليا   سلوآا   باعتبارها ،  الغريزة   إن  -1 
 التفاصيل   بعض   مع ،  للفرد   وموروثا ،  آافة   للنوع   موروثا 
 قائم "  نيورني خلوى  "برنامج   تنظيم هى  ،  األفراد   بني   املختلفة 
 أآرب   وتنظيمات   ارتباطات   ضمن   قائم   تنظيم   أنه   آما ،  ذاته ىف  
 هو   ما   دربق   unfolding  للبسط   قابل   وهو ،  الوقت   نفس ىف  
  . األآرب   الكل ىف   integration   للتكامل   قابل 

 نفس ىف    هلا   أن   آما ،  مباشر بدائى    تعبري   غريزة   لكل   إن  -2
واخللوى، النيوروىن    تنظيمها   ارتباطات   خالل   من ،  الوقت 
احليوى   الوجود   من األعلى    املستويات   أيضا   ختدم   حمورة   تعبريات 
  . سواء   حد على    الفرد   أو   للنوع 

 الفجة   األولية   البدائية   صورهتا ىف    تظهر   ال   الغريزة   إن  -3 
 إذا   وآذلك ،  ناحية   من   سائرالغرائز   عن   انفصلت   إذا   إال   متاما 
 . أخرى   ناحية   من   الوظائف   سائر   عن   انفصلت 

األعلى   االرتباطات ىف    التكامل   عن   الغريزة   عجزت   إذا  -4  
 االلتحام   دون وحىت   -  أرقي   لوظائف الدافعى    بدورها   قامت   واألمشل 
، مباشرة البدائى    مبظهرها   ظهورها   احتمال   من   خيفف   قد   مما  -  هبا 
 آحل   استمراره   ولكن ،  آمرحلة   ناجحة   تسوية   احلل   هذا   ويعترب 
 حني ىف    األداة   عن   الطاقة   يفصل   حيث ،  النمو   يعوق   وأن   البد ،  دائم 
  . النمو   من    األعلى املستوى  ىف  حتمى    تكاملهما   أن 

ىف   معا   والفرد   النوع   تطور مستوى  على    الغريزة   منو   مير  -5 
 مبا ،  ارتباطاهتا   ومشول   دائرهتا   اتساع   تصاحب   متتالية   خطوات 
 القدرة   يشمل   مبا   و ،  البدائية   صورهتا ىف  حىت    هبا الوعى    يشمل 
  . وتنظيمها   تأجيلها على  

، احللم ىف  املرحلى    للتفكيك   األمشل   االرتباطات   هذه   تتعرض  -6 
 أبدا متحى    ال فهى  ،  وأمشل أعلى    لوالف   متهيدا ،  النمو   أزمات   أو 
 مرحلة هى    متاما   نظرية   مرحلة ىف    إال   البدائية   بصورهتا 

 اإلنسان   تطور ىف    دائما   هدفا   تعترب الىت  "  القصوى   التكامل "
 مع   نتعامل   آنا   وإال   راحلاض ىف     حمقق   غري   هدف   لكنه (احلاىل  
  ). التطور   سلم على    القادم   اإلنسان 

 قادرة   تصبح حىت    ترابطاهتا   وتتسع   الغريزة   منو   يستمر  -7 
 ذلك   آان   سواء ،  اجلدىل   التكامل   حرآية ىف  الوالىف    االلتحام على  
 الواقع   مع   أو ،  جتاوزاهتا   رصو   مع   أو ،  نقيضها   يبدو   ما   مع 
  . حتويرها   من   املكتسب 

ىف   النظر   إعادة   ميكن   املبدئية   االفرتضات   هذه   خالل   من
 بوصفها   اجلنس   بغريزة   املتعلقة   واملظاهر   واملعلومات   التصورات 
 معرضة   وصفهاب   وآذلك ،  الدراسة   من   وافرا   حظا   نال   منوذجا 
  !!  مكتسب   تعلم   جمرد   بأا   أقل   الهتامات 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1577
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 اُملعطياتترتيب

  : اجلنس   لغريزة   بالنسبة   :أوال
، والتالية   البدائية   صورها   بكل ،  اجلنسية   الغريزة   إن  -1 

 فإن :  وآمثال ،  آله احليوى    بتارخيه البشرى    الرتآيب ىف    موجودة 
 للحيوانات البقائى    السلوك   صلب   من هى    ارماحمل   مضاجعة 
مستوى على    السلوك   هذا   مثل   فظهور ،  قريب   عهد حىت    ولإلنسان 
 أو "  أوديبية "  تربيرات إىل    حيتاج   ال )  اجلنون (  غريه   أو   احللم 
 ولعل رى، البش   التكوين ىف    أصل   ألنه ،  تثبيتية   عقد   افرتاض 
 الفردية   الذآرياتية   الدرامية   التفاصيل   هذه على    التأآيد 
 البشرية   الطبيعة   مواجهة   صعوبة   من   للتخفيف   تضاعف   قد 
  . الصعب   بتارخيها 

 النوع   حفظ هى    البدائية   اجلنسية   الغريزة   وظيفة   إن  -2 
اجلسدى   التالحم   هو   شكلها   أن   آما ،  بالتناسل   وذلك ،  أساسا 
 مبا   اإلنسان   نوعية (  النوعية   حلفظ األرقى    وظيفتها   أما ،  املتداخل 
 إلعطاء )  يسمونه   آما   باملوضوع   العالقة (  التواصل فهى  )  إنسان   هو 
، ومنهم   خرينإىل اآل   وجوده   وامتداد   االجتماعية   ميزاته   اإلنسان 
 ).الغريزة اجلنسية من التكاثر إىل التواصل( ورقيا   تعاونا 

"  هو   اجلنس   لغزيرة   املعاصر   التعبري   أشكال   أشهر   إن  -3 
 والشوق   العشق معاىن    يشمل   مبا الثنائى    احلب مبعىن  "  الغرام 
  . إليها   وما   واحلنني 

النسىب (  العجز   حالة ىف  ،  السليم اإلبداىل    امليكانزم   إن  -4 
" التسامي "  هو   املباشر   التعبري   عن   اجلنس   لغريزة )  املطلق   أو 
  . احلضارة   مظاهر   من   لكثري   أساسا   ما   بشكل   فرويد   اعتربه الذى  

 عنه   ينتج   إمنا   اجلنس   لغريزة   املفرط   الكبت   إن  -5 
 من   احلرمان   وآذلك   الكبت ىف    تستعمل الىت    الطاقة   استــنفاذ 
 عن   فضال ،  النمو ىف    اضطراب   عليه   يرتتب   مما ،  ذاهتا   اجلنس   طاقة 
،  العصاب   أنواع    معظم   تشمل   تكاد   معينة   نفسية   اضطرابات 
 Personality Trait  الشخصية   مسات   اضطراب   من   وآثريا 

Disorder   هو   هذا   وآان   ، املقابلة   هذه إىل    األقرب   هو 
-   بالعصاب   اهتمامه   يفسر    ما   وهو ،  األول   فرويد   اهتمام 
  . خاص   بشكل  - الذهان    من   أآثر 

 اجلنسية   الطاقة   يستوعب   أن   ميكن الذى    اإلبداع   نوع   إن  -6 
 من   يبلغ الذى   التواصلى     اإلبداع   هنا   أمسيه   ما   هو   الداخلية 
  . واملستمتع   املبدع   بني   تواصلية   مجيلة   لغة   خيلق   أن   ومجاله   تناسقه 

 وليس (  احلب   طاقة   هو   الغريزة   هلذه األرقى    التطور   إن  -7 
 والرؤية   املسئولية   و   الرعاية معاىن     يشمل   مبا ، ) الغرام   جمرد 

 ماهو (  النوعية   حفظ   لتحقيق   والتواصل )  التناقض   حتمل   مع (
  . النوع   فقط   وليس )  إنسان 

 اجلنس (  األولية   النقائض   بني   الوالف   هو األعلى    اهلدف   إن -8 
 الدوافعية   الوظائف (فاألعلى  األعلى    الوالف   مث )  العدوان   مع 
 مازالت   مرحلة وهى  ، ") التفكري   مثل "  الرتابطية   الوظائف   مع 
  . احلالية   اإلنسان   ورتط   مرحلة ىف  ،  جزئيا   ونظرية ،  نسبية 
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 بالنسبة لغريزة العدوان:ثانيا

 القتل (  البدائية   صورهتا ىف    العدوان   غريزة   إن  -1 
 وقتل .  احليوي   بتارخيه البشرى    الرتآيب ىف    موجودة )  وااللتهام 
 فرصة   وإعطاء   الطعام   لتوفري )  الوالد :  مثال (  سنا   األآرب 
 درامية   تفسريات إىل  بالتاىل    حيتاج   ال   قد ى احليو   لالستمرار 
  . خاصة   تثبيتية   أوديبية    فرودية   ذآرياتية 

هى   الرئيسة )  البدائية (   العدوان   غريزة   وظيفة   إن  -2 
 أما ،  أساسا   بالقتل   وذلك )  الفيزيائى   االستمرار (  احلياة   حفظ 
 للتنظيم   السيطرة فهى  مرحليا وتعويضيا  األرقى   وظيفتها 
  . بالضرورة املرحلى  التمييزى  الطبقى  

 تأآيد "  هو   الغريزة   هذه   عن   املعاصر   التعبري   إن  -3 
  . اآلخرين   مواجهة ىف  "  الذات 

 الغريزة   هذه   عجز   حالة ىف  اإلبداىل    امليكانزم   إن  -4 
 هو   املباشر   وغري   املباشر   التعبري   عن )  املطلق   وأ النسىب  (
 بكل   واالنتصار   والسيطرة   واملكسب   بالنجاح التفوقى    التعويض 
على    إما الرياضى    التنافس ىف    يتم   ما   ذلك   ومثال ،  صوره 
 السابق  القياسى   الرقم   مواجهة ىف    وإما   اآلخر   الفريق   حساب 

  "). آسر "  تعبري   الحظ ".. ( القياسى   الرقم   آسر "

 استنفاذ   عنه   ينتج   إمنا   العدوان   لغريزة   املفرط   الكبت   إن  - 5 
 العدوان   طاقة   قمع إىل    باإلضافة   الكبت   هلذا   الزمة   أآرب   طاقة 
 ارتداد   يسبب   األحيان   بعض وىف  ،  والنم   توقف   عنه   يرتتب   مما ،  ذاته 
 االثنان   تناثر   مث لألخرى    ذات   متزيق   شكل ىف    الداخل إىل    الطاقة   هذه 
 خاصة   غريزة   وجود   عن   فرويد   لفكرة   لورنز   دعم   وبرغم   هذا   معا 
 غريزة   أا إىل   -  هنا   التأآيد   حناول   آما  -  ذهب   أنه   إال   بالعدوان 
خاصة ىف مراحل تطور فكره  فرويد   ذهب   حني ىف  ،  ما   بشكل   احلياة   حترتم 

  . واملوت   التحطيم إىل    أقرب   أا إىل  الوسطى 

ما  هو   العدوانية   الطاقة   يستوعب الذى    اإلبداع   إن  -6 
 حتطيم   مراحله إحدى    تتضمن  الذى  "اخلالقى   اإلبداع "امسيه هنا 

 أجزاء   مع   صياغته   إلعادة   وجزئياته   مكوناته إىل    القدمي   الكل 
 آل   من أعلى    والف   صناعة   مث ،  بدوره   حتطيمه )  جار   أو (  مت   آخر   آل 
 يكون   لعله   بل   إبتداء   تواصليا   إبداعا   ليس   وهو ،  ذلك 
  ). سيأتى   آما (  البداية ىف    نفرييات 

على   اخلالقى   اإلبداع   هو   الغريزة   هلذه األرقى    التطور   إن  - 7 
   ذلك   ويشمل ، ) آبديل   الفن   عامل   وليس (  الواقع   عامل مستوى  
 ). الدموية   خاصة غري (  احلقيقية     والسياسية   االجتماعية   الثورة 

 اجلنس (  ظاهريا   النقائض   بني   الوالف   هو األعلى    اهلدف   إن  -8 
 الدوافعية   الوظائف (فاألعلى  األعلى    الوالف   مث )  العدوان   مع 
 املرحلة   وهذه ، ) األقصى   للتكامل   حتقيقا   الرتابطية   الوظائف   مع 
  . بالضرورة   نظرية   مرحلة هى    حاليا 

 مرحلته   تناول   قد   مراحل على    يتم الذى  الصحى    احلل   هذا
     حلديثه   بالنسبة   وذلك ،  قبال   نوهت   آما   أدلر   ألفريد الوسطى  

  
 اويـــرخـــــــال ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1337
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،"الذآرى   التأآيد ) "خطأ(  أمساه   وعما ،  السيطرة إىل    امليل   عن
 أن على  ،  نساجل   غريزة   حلل   بالنسبة للتسامى    املقابلة   املرحلة وهى 

ىف   واإلبداع ،  إبداليان   حالن   مها  -  قبال   أشرنا   آما  -   وذاك   احلل   هذا 
  . بالدراسة األوىل    املرحلة   هو )  واخلالقى    التواصلى (   صورتيه 

 من   أآثر  اخلالقى   اإلبداع على    أرآز   سوف   األطروحة   هذه وىف 
على ،  أساسا   العدوان   يستوعب الذى    هو   ألنه  صلىالتوا   اإلبداع 
 ألن تعسفى    فصل   هو   بعضهما   عن   اإلبداع نوعى    فصل   أن   من   الرغم 
ىف )  والعدوان   اجلنس (  الغريزتني   أن   حيث ،  وثيقة   جد   عالقتهما 
 بعضها   من   رتبانتق اإلبداعى   النشاط   من األعلى    املرحلة   هذه 
 تناقضهما   تالحم   خالل   من األعلى    للوالف   اإلعداد ىف    البعض 
 بني   متييزا   فإن احلتمى،    التقارب   هذا   من   الرغم على  ،  الظاهرى 
 ابتداء   االعرتاف   مع ،  للتوضيح   مفيدا   يكون   قد   اإلبداع نوعى  
  : نقول   ذلك وىف  بآخر،    أو   بشكل فى تعس   تفسري   بأنه 

 اخلالقى    اإلبداع

)املستوعب للعدوان(ما أمسيناه " اإلبداع اخلالقى"يتميز 
 :مبا يلى

 بعامل   تتصل   صعبة   فردية   مغامرة ىف    القدمي   حتطيم  -1 
  . أساسا   الذات   وتأآيد   األصالة 

 يشمل   مبا ، احملطم   القدمي   جزيئات   من   اجلديد   خلق   إعادة  -2 
 . والرفض   بالوحدة   املخاطرة 

 حساب على    عادة   البناء   وإعادة   التحطيم   هذا   يتم  -3  
 ويقلقل   يهزهم   أنه   ذلك  - األمر   وظاهر   البداية ىف   - اآلخرين 
  . ينتهمسك   ويهدد   معتقداهتم ىف    ويشكك   استقرارهم 

 والنبذ   الرفض   من   اخلالق   إبداعه   جراء   من   املبدع يالقى   -4 
  . حقيقية   معرآة ىف    جيعله   ما   واالضطهاد   والقسوة 

 مما ،  واالستمرار   واإلصرار   بالوحدة   هذا   آل   املبدع   يقاوم  - 5 
 أن وبديهى  ).  اآلخرين (    اآلخر   جتاه   عدوانه   طاقة   آل إىل    حيتاج 
 فرصة   طياهتا ىف    حتمل   مواجهة هى    ما   بقدر   عزلة   ليست   الوحدة   هذه 
 بني   األعظم   الفرق   هو   وهذا ،  رفضته   فيما   النهاية ىف    تصب   أن 
  . يةاإلبداع   صورته ىف      والعدوان   البدائية   صورته ىف    العدوان 

 ال اخلالقى    باإلبداع   أعنيه   ما   أن   توضيح   من   والبد ،  هذا
، خاصة   األدب   أو   الفن   جمال ىف  اإلبداعى    اإلنتاج على    يقتصر 
  : يشمل   إمنا   فهو ،  متاما   وأمشل   أعمق   هو   وإمنا 

يتلقى   ما   غةصيا   يعيد الذى    املبدع   الناقد املتلقى   - ا
  . الصياغة   فإعادة ،   اهلجوم   من   القدر   بنفس 

 باب   طرق   مغامرة على    املشتمل اإلبداعى   الذاتى   التغيري  - ب
  . حتما   اجلديد إىل    مث   اهول 

  . املغري اإلبداعى  الفىن    أو األدىب    أو العلمى    اإلنشاء  -  جـ

  . املتجدد احلياتى  اإلبداعى    املوقف  - د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1579
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 املغيـرة   واالقتصادية   واالجتماعية   السياسية   الثورة  - هـ
  . املسئولة    احلقيقية 

 القدمي   حتطيم   من   فيه   ما  -  استثناء   بال   -ذلك فيه    وآل
 املعامل   مع   مبا يتفق ،  وخماطره   اجلديد   صناعة   ومن ،  وحتديه 
 . أوضحناها   آما   العدوان   غريزة   يفةلوظ   األولية 

 تالية   أو   سابقة   مرحلة   يكون   فقد  التواصلى   اإلبداع   أما 
 أو   عنه   بعيدا   ليس   وهو ( ،  اخلالقى   اإلبداع   عن   بديلة   أو 
 بالوحدة   مواجهته   وليس (   اآلخر   مع   فالتواصل )  له   مناقضا 
 حيث ،  التواصلى   اإلبداع   من   النوع   هذا ىف    األصل   هو )  تحامفاالق 
ىف   اجلديد   املقابل   التنظيم   يثري حىت    ويستمر   املبدع   يثابر 
 ما   فأحيانا . اجلنسى   بالتواصل   يقاس   أن   ميكن   وهذا ،  املتلقى 
 للعدوان   الحقا   اجلنس   يكون   ما   وأحيانا ،  ومباشرا   مستقال   يكون 
 سادية   افرتاضات إىل    حاجة   دون (  البدائية   األنشطة   بعض ىف  
  . العدوان   حمل   اجلنس   حيل   ما   وأحيانا ، ) شاذة 

 "التواصلى"اإلبداع 

 :مبا يلى) املستوعب للجنس( "اإلبداع التواصلى"يتميز ما أمسيناه 

 بتحسينه يكتفى    وقد ،  النخاع حىت    القدمي   حتطيم   يلزم   ال  -1 
 .القبول حىت  

 ما   بقدر    قدمية   جزئيات   من   جديد   خلق   إعادة   يشرتط   وال  -2 
املستوى   نفس   مع   التناغم على    القادرة   اجلزئيات   تناسق   يشرتط 
  . املتلقى   عند 

-   اآلخر )   مواجهة وىف  (  حساب على    العملية   هذه   تتم   وال  - 3 
  . البداية   منذ   اآلخر إىل    وسعيا ،   حلساب   تتم   وإمنا  -  حتمية   آخطوة 

 وإمنا ،  حتميني   وهتديدا   رفضا   املبدع   هذا   مثل يعاىن    وال  -4 
  . البداية   من   واستحسانا   تقبال   جيد   ما   عادة 

-   املطلقة   احلدة   بنفس   وحدته   يؤآد   ال   هنا   واملبدع  -5 
 نفس على   -ويتلقى   -   يتحدث   مبن   يأتنس   هو   وإمنا  - أيضا   آخطوة 
  . أيضا   البداية   ومنذ ،  األقل على  نسىب    بشكل   موجته 

 املوهبة   لفنا إىل    شئ   أقرب التواصلى    اإلبداع   يكون   وقد
 يشمل   فهو وبالتاىل  ،   اخلاصة   الفنية   القدرات   تنمية   فن   وهو 
 دون ،  واملألوفة   املتميزة   بصوره واألدىب  الفىن    اإلنتاج   أغلب 
 ومسار    بل ،  وأشكاله   صوره   مسار   تغري الىت    الطفرية   القفزات 
" اإلبداع "  آتابه ىف   أريىت   سيلفانو   قتطفا   وقد   برمتها   احلياة 
 بني   فرق   حيث   اخلالق   الذآاء   آتابه ىف     هرش   ناثانيل رأى  

 هامة   تفرقة "  العبقري "  أمساه الذى    اخلالق   واملبدع "  املوهوب "
 أن   حني ففى  ":  نقيضني   يعتربمها   آاد حىت    الكثريين على    ختتلط 
، اجلديد   يصنع العبقرى    فإن   األداء   حيسن   Talented املوهوب  
على   يعتمد العبقرى    أن   حني ىف  اجلزئى    التحليل   يتقن   واملوهوب 
يعطى العبقرى    أن   حني ىف    املكاسب   وحيقق   يتكيف   واملوهوب ،  حدسه 
  ". بداعىاإل   اخللق   هلدف   آلها   حياته 
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 عليها موافقىت    ورغم ،  ووجاهتها   فائدهتا   رغم   التفرقة   هذه  
 وما ،  عليه   أوافق   ال   استقطاب إىل    تشري   أا   إال ،  املبدأ   حيث   من 
 بديال   ليس التواصلى    اإلبداع   من   النوع   هذا   أن   هو   هنا يهمىن  
 من   ينطلق   ولكنه )  تساميا يسمى    أن األوىل    آان   وإال (  اجلنس   عن 
 .  ليحتويه   اجلنس 

 ولكنه   العدوان   عن   بديال   ليس اخلالقى    اإلبداع   فإن   آذلك  
أرقى ىف    األصلية   وظيفته   فيحقق  وحيتويه   العدوان   من   ينطلق 
  .  اجلديد ى التكامل   الوالف ىف    االندماج   قبل   تطوره   مراحل 

 وبعـد

نظر لطول وتشعب الفروض، وأمال ىف حوار مثمر، اضطررت أن
أؤجل جزأين مكملني للفرض إىل نشرتى يوم األحد واالثنني القادمني

حيث ستنشغل النشرة باألبواب الثابتة أيام اخلميس واجلمعة(
الذآورة األنوثة"وسوف يشمل اجلزء الثاىن إضافات عن ) والسبت
، من واقع خمتارات"متابعات نقدية"وآذلك  "اع والعدوانواإلبد

متابعات"من مالحظات اآلينيكية ومواجهات عالجية، وأخريا 
 ).واإلبداع الشخصى(نقدية حمدودة من األدب 

فهو نقد حمدود للفرض) نشرة األثنني(أما اجلزء األخري 
الذى ميكن أن جند أنفسنا ىف بؤرته املأزقنعرض فيه   نفسه

حنن نتصدى لتبىن أو تطبيق الفرض األساسى له إذا تبنيناهو
ومن مث فإن" خمرج"هذا املأزق بالبحث عن  مواجهةومن مث 

 ".املخرج –املواجهة  –املأزق "عنوانه هو 

 Comprehensive  آتاب ىف   Tenbergen  وتينربجن   لورنز -
 1967  ميكن 

 تتبعنا   لو   إننا .. Arthur Koestler  آوستلر   آرثر   يقول -
 أن   يظهر   قد   فإنه   اإلنسان   تاريخ   عليه   سار الذى    انون   اخلط 
 ليس  Homo Sapien    العاقل   الكائن   هذا   أن   آبريا   احتماال   هناك 
' التطور   عملية ىف    واضح   خطأ   من   ناتج ,  شاذ بيولوجى    خملوق سوى  
Neocortex  اجلديدة   املخية   القشرة   ظهور   إن :  آخر   موضع ىف    ويقول 
 من   نوعا أعطى  الذى    التطور ىف    الوحيد   املثال هى  )  اإلنسان ىف  (
  . استعماله   من   يستفيد   آيف   يعرف   ال   عضوا   األحياء 

اجلنس    نفس   أفراد   بني   بالعدوان   أساسا   البحث   هذا   خيتص - 
 Intraspecies   سواه   دون .  

 البقاء =   العشق   =  احلب   

Thanatos  املوت لغريزتى    بالنسبة   أضعف   املوقف   وآان  -
 مل   فرويد   أن حىت  ...).  البقاء   العشق   احلب (   Eros واحلياة 
 حوهلا   أفكاره   تنتشر   ومل ,  هاعن   الدفاع   أو ,  شرحها ىف  يتمادى  
  . وقاته   بعد   إال 

 إسكيمو   غري   القبائل   من   عشرة   أربع   فروم   إريك   عدد -
 ممن )  وغريها ..  والباشيجاس   اإلنكاس   قبائل   مثل (  اخلضراء   األرض 
  . أصال التحطيمى    بالعدوان   تتصف   ال   جمتمعات   اعتربهم 
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 اعتبار إىل  )  وزمالئه   دوالرد . ج   مثل (  السلوآيني   بعض   يذهب -
  . أساسا   لإلحباط   التفاعل   مظاهر   أحد   ببساطة   العدوان 

ألى  offensive  آريهة   آلمة   استعماله   ضد   حتفظنا   نعلن -
 وجوده ىف    ليس   آريها   جعله الذى    العيب   حيث ,  بيولوجي   أثر 
          . الكل   عن   انفصاله ىف    إمناو 

 حديثه ىف    تأآيده   فيتزسيمون   أليسون   حاول   ما   هذا   ولعل -
 إن ':  قوله ىف  )  آمرتادفني   يستعملهما   وهو (  والعدوان   الغضب   عن 
 الدفاعات   آل   ومن   احلب   من   يتجزأ   ال   جزء   هو ..  الغضب 
 هناك   فإن   وباإلضافة ,  املهددة والقوى    املوت   ضد   تحفظاتوال 
 األساليب   آل   من   جزء   أنه   هو :   العدوان ىف    ومفيدا   صحيا   شيئا 
 سنحاول   ما   وهذا ,  ذلك   آان   آيف   يذآر   مل   وهو . (' اإلبداعية 
  ). البحث   اية ىف    إليه   الوصول 

 Self  للذات   آتأآيد   العدوان   عن   فروم   إريك   حديث ىف   -
Assertion   ضد (  أمامية   آخطوة   العدوان   يدعم   أن   حاول 

  ). رجوعية   آخطوة   النكوص 

 1979السيكوباثولوجى    علم ىف    دراسة : الرخاوى  حييى  -
 ) اللعبة   سر   شرح (

النفسى   احمللل (  فروم   إريك   عرض إىل    الرجوع   ميكن   آما -
 نظر   وجهة   لتطور ) ' اإلنسان   عدوانية   تشريح '  ابه آت ىف    احلديث 
 Freud's Theory of  والتحطيم   العدوانية   نظرية ىف    فرويد 

Aggressiveness and Destructivenes    منذ   رائع   تسلسل ىف 
 املكونات   من   جزءا ) 1905  اجلنس ىف    مقاالت   ثالث (  أوال   اعتربها 
 يشك   أخذ   مث ,  اجلنس   لغريزة   Component instincts  الغرائزية 
حىت ) 1909  سنة   الصغري   هانز   حالة (  مستقلة   آغريزة   وجودها ىف  
 اقتناع   دون ' 1920  اللذة   مبدأ   مافوق 'ىف    مستقلة   أعلنها 
 نظر   أنه أى  ,  املوت   غريزة   أمساه   مبا   ابتداء   قرا   وآيف ,  آامل 
 يستعرض   فروم   وظل ,  أساسا   والتحطيمية   السلبية   فاعليتها إىل  
 أخريا   أآد   حيث ) 1938(  وفاته   قرب حىت    التالية   التطورات 

إىل وتؤدى    صحية   غري   ظاهرة هى    امةع   بصفة   العدوانية   إن ...'
 عدوانا   وليس  Aggressiveness  عدوانية   استعمال   الحظ ('  املرض 

Aggression   موضوع هى  والىت    إليها   يشري   آان   ما    نادرا الىت 
  ). هذا   حبثنا 

) القراءات   أنظر ) (Storr, A. )1970  ستور    من   آال -
  . أدلر   وألفرد 

 هذا   يستوعبه   أن   ميكن   ال   تفصيل إىل    حتتاج   املرحلة   هذه -
 عرض   هو   األول   املقام ىف    البحث   هذا ىف    يهم   ما    أن   رغم ,  البحث 
 املرضية   الصورة   وليس   العدوان   النطالق املنطقى  الصحى    احلل 
  . آبته   ملضاعفات 

 مبدعا   موقفا   اآلخر   جحيم   من   سارتر   موقف   يكون   قد -
   . بالذات   املنطلق   هذا   من ,  بالضرورة 
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. اجلميل   الصرب   يلزمك   تيأس   وال   تضجر   ال :  مسارالس ىل    قال
 أفقد   بأن   مهدد وأنىن  . قلقى   بسر   علم على    أنه   أعرف   وآنت 
 املساآن   من   رأيت بأنىن    له   قلت .  الطريق ىف  نفسى    وأجد املأوى  
 هذه   وما . درتىق   فوق   دائما   األسعار   ولكن رأسى،    شعر   عدد 
. باملليون   فيها   الشقة   مثن   يقدر الىت    اخليالية   املساآن 
 هذه ىف    شققا   ميلكن ىل    زميالت   أربع   أن ىل    أآد   أنه   والعجيب 
ىل وقال    اخلارقة،   قدراهتن على    وغبطهن .  اخليالية   املساآن 
 علينا   وأن   احلسني حبى  على    احلاج   عمارة ىف    األخري   األمل   إن   الرجل 
 أيام   من   أذآره إنىن    له   وقلت   احلج   من   عودته   ننتظر   أن 
 أحيانا   الفول   منه أشرتى    آنت وإنىن    العتيق احلى  ىف    إقامتنا 
 ممن   ريونالكث   يقوله   ما   هذا   إن   وقال   الرجل   فضحك بنفسى  
  . اجلديدة   عمارته ىف    شقة   امتالك   يرجون 

  . األخري   األمل   إنه :  خبوف   قلت
  .' اجلميل   بالصرب   عليك'  مشجعة   بلهجة   فقال

* * * 
 القراءة

اية هذا احللم تغرى بأا اية مفتوحة، لكنها ليست آذلك،
هى بالتوصية بالصرب اجلميل،فقد بدأ بالتوصية بالصرب اجلميل، وانت

وآأنه أغلق الدائرة، لقد خيل إىل ىف البداية أن هذه النهاية هبذه
 .التوصية تفتح باب أمل ما، لكنىن تراجعت آما أشرت

اإلبداع أآثر من/تواترت النهايات املفتوحة ىف األحالم 
توقعاتى حىت أنىن شعرت أنىن أصاحل ايات حمفوظ بشكل أو بآخر،

اعرتاضاتى –آعادته  –حتفظت عليها وحاورته بشأا، ليتقبل فكم 
بطيبته احلانية الىت مل أآن أتبني حقيقة ما تعنيه، هل هو يقبل

؟ حىت!رأىي؟ أم أنه يطيب خاطرى مثل عادته مع معظم الناس
أيضا هى آذلك من وجهة(ملحمة احلرافيش، أعظم أعماله قاطبة 

نقدى املنشور، وشرحت له وجهة ، اعرتضت عليها ىف)نظره شخصيا
نظرى تفصيال ىف حديثى معه، وآيف أنىن متحفظ على تلك النهاية

، مث إنىن اعرتضت أآثر على"بالتوت والنبوت"العالية الصوت 
 "أوالد حارتنا"عرفة وهو يأمل ىف إحياء اجلبالوى ىف اية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و الت"  يــــوميــــــــا "   1583
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مفتوحة أآثر -بدت ىل –عموما   النهايات ىف األحالم هنا
 . مما آنت أتوقع

ما يشدىن إليه، حىت –أيضا  –ىف منت هذا احللم مل أجد 
التلميح إىل قدرات الزميالت اخلارقة للحصول على مثن شققهم
الىت يقدر مثن الواحدة فيها باملليون، حىت هذا التلميح مل

بائع("أجد فيه ما يثري، وال شّدىن الغمز العابر ألْصل احلاج 
ملاليني، وأنه، وآيف أصبح مالكا لكل تلك ا)سابقا" الفول

رمبا اتبع السنة اجلديدة باحلج آل عام تكفريا عن ما مجع،
 ومتهيد ملا سيجمع، ليبىن مزيدا من العمارات املليونية،

العالقات احلميمية القدمية ال قيمة هلا مع مثل هذا احلاج، 
وخصوصا وأن الكثريين يزعموهنا، هذا حاُج آما ينبغى أن يكون

وهو يعلم ملن يبيع شقته ممن يستطعن مجع احلج التجارى احلديث،
 .املليون على املليون، وهن بعد زميالت ملوظف متوسط

ال تضجر وال تيأس"يبدأ احللم بنصيحة السمسار : آما قلنا
 ".الصرب اجلميليلزمك 

عليك"وينتهى وهو يقول له بلهجة مشجعة نفس األلفاظ 
 " بالصرب اجلميل

 .يس له هنايةوهكذا تغلق الدائرة على صرب ل
 !آيف يكون الصرب مجيال داخل دائرة مغلقة هكذا؟

* * * 

 42  حلم
 جلوس   حنن .  الرزنية   النيل   أمواج   بني   طريقها   تشق   السفينة

نؤدى   أننا   وضح .  األستاذ   مرآزها ىف    يقف   دائرة   صورة على  
 نشرب   وتفرقنا .  ممتازا   اإلجابات مستوى    وآان .  النهائى   االمتحان 
املرسى   وعند   النجاح   شهادات   وتسلمنا .  اجلاتوه   ونأآل الشاى  
. آبري   مظروف ىف    شهادته   حيمل   وآل   وغادرناها،   السفينة   وقفت 
ىل   والح   املارة   ومن املباىن    من   خال   عريض   شارع ىف    أسري نفسى    جدت وو 
ىل   تبني   ولكن ،  قليال   وارتاح ألصلى    حنوه   فاجتهت   وحيدا   يقوم   مسجد 
 قطاع   من   مجاعة   ولكن ،  بالرجوع   مهمت   قدمي،   بيت   أنه دخوىل    حال 
 واالوا ،  واحملفظة   والساعة   الشهادة   وأخذوا ىب    أحاطوا   الطريق 
  . البيت   أرجاء ىف    ااختفو   مث   ضربا على  

 يسرية   مسرية   وبعد .  بالنجاة   أصدق   ال   وأنا   الطريق إىل    خرجت
  . ىل   وقع   ما   لقائدهم   وحكيت   إليهم   فهرعت   الشرطة   من   دورية صادفتىن  

شاهرى   داخلني   واندفعوا ،  اللصوص   بيت   حنو   مجيعا   وسرنا
 وراء   يصلون   والناس   مسجد ىف    أنفسنا   وجدنا   ولكننا   أسلحتهم 
 الدورية   قائد   وأمر   مسرعني   وتراجعنا   ذهول   وحصل .  اإلمام 
 بأغلظ   وأقسم ىل    وقع   ما   أؤآد   وجعلت . على   القبض   بإلقاء 
 أآن   مل أىن  على   عقلى ىف    يشكون   أخذوا   أم ىل    وضح   ولكن   األميان 
  . وذهوال   حرية   دوم 

* * * 
 القراءة
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متهيدا للقراءة اجلامعة أصبح الربط مغريا بدًءا من بضعة
أحالم مضت، األمر الذى يعد بقراءة تعيد تشكيل العمل
مشتمال، هنا يلوح الربط بني النيل والنهر، بني قارب

 وسفينة، بني مّالح ومّالح،

 . ر به من قبلالنيل هنا يلبس ثوبا خمتلفا عما ظه

حني آان القارب) 20(األمواج هنا رزينة، مقارنة حبلم 
 ".رايداك والنىب رايداك"يدعومها ومها يسبحان حوله ويغىن املّالح 

   مجيل أن توصف األمواج هنا بالرزانة، 

هل هذه السفينة هى الرحم وقد عاد للظهور أيضا، ميثل
وقفت السفينة،"رته اإلحاطة واألمان حلني إمتام اإلعداد ملغاد

 ".وغادرناها آل حيمل شهادته

"االعرتاف بقدومنا"شهادة لعل أهم ما ىف ذلك املظروف آان 
وبه تسجيل االسم، والتاريخ، والديانة الىت خيتارها لنا
أهلنا برزانة وثقة، أليست تلك الشهادة الىت حيملها آل منا

ه ماىف مظروف آبري به آل ما ورثناه جينيا، مضافا إلي
أثبته أهلنا ىف أوراقنا، إال حتديدًا للخطوط العامة الىت

 .علينا أال نتعّداها

من حيرمنا أليس هذا التحديد املبدئى هو الذى قد
االلتحام مع املختلفني عن ديننا؟ فبمجرد أن ننزل إىل الشارع

ختلو احلياة منهم، وآأننا نلغيهم مهما زعمنا) الواقع احلى(
إن). شارع عريض خاٍل من املباىن ومن املارة(التحاور معهم، 

هذا اإللغاء لآلخرين املختلفني ال يؤدى إال إىل تراث بال ال جيلب
الراحة، وال حىت يدعم اهلوية املثبتة أو حيمى بقية حمتويات

 .من بعيد" وحيدا"املظروف من النهب، مع أنه الح مسجّدا 

ملرصود ىفها هو صاحبنا يكتشف أن مثل هذا التوصيف ا 
الشهادة داخل املظروف الكبري إذا مل يكن جمرد بداية طيبة،

، فإننا نكون قد انفصلنا عن احلاضر"معا"حنو الكدح إليه 
إىل مجود قدمي، وبالتاىل يصبح آل ما تصورنا أننا منتلكه عرضة

حىت وحنن داخل بيت الرتاث" إليه"للنهب من قاطع طريقنا 
هذا ما حدث) هبذا املعىن الصوىف قرأت آلمة الطريق(العتيق 

له وهو يهم بالعدول عن الدخول للمسجد الوحيد البعيد
 املهجور القدمي، 

مرجعيتنا األساسية أو الوحيدة هىحني نكتفى أن تكون 
تصبح هويتنا) نور على نور(وليس منارة مشعة " بيت قدمي"

عرضة للنهب نتيجة حرماننا من اجلهاد األآرب، من السعى
بعد) املظروف(يه، وها حنن أوالء نفقد حىت اهلوية اجلاهزة إل

 ".الطريق"أن يقطعوا علينا 

البيت(املسجد اآلخر الذى الح من جديد، هو غري املسجد األول 
، وهو آان قابعا وراء واجهة منزل اللصوص، ومل يتكشف)القدمي

للراوى أو للشرطة أنه آذلك، إال وهم بداخله، وهم يندفعون
 شاهروا السالح، والناس يصلون وراء األمام؟  إليه
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بدا ىل هذا املسجد اآلخر أنه الوجه اآلخر لسلطة دينية
 .أحدث، سرقت واحتكرت أيضا حتديد اهلوية واملسار

املسجد األول تبني عن بيت قدمي، وبيت اللصوص انقلب
مسجدا، له إمام ووراءه مصلون، مل مينعوا أن تنقلب الشرطة

ا إىل سلطة ظاملة تقبض علىالىت استنقذ هب) السلطة الثالثة(
 .اىن عليه، وهو برئ بال هوية

النقالت األربع من رحم السفينة، إىل شارع ُنِفَى منه من
ليسوا آذلك، حنو سلطة تراثية، ال حتمى من إغارة قطاع
الطرق، إىل سلطة دينية تقليدية غائبة ال تؤم إال أتباعها،

ت اللصوص، إىل سلطةوال يهمها أن تكمن قابعة وراء واجهة بي
مدنية تنقلب من خدمة البشر ومحاية اىن عليهم إىل القبض

 .عليهم متهمني دون جريرة

آل هذه النقالت إمنا تعلن الرتبص باإلنسان املربمج دون 
جريرة، اإلنسان الذى مل يستطع أن حيتفظ هبوية مل خيرتها، والذى

ح له مسجدا، وال حىتمل حيِمِه من السرقة أن يلجأ إىل بيت قدمي ال
إىل بيت اللصوص الذى وجده أيضا مسجدا به إمام ال يرى إال

 .من يصلى خلفه

فإذا استنقذنا مبن نتصور أنه ميكن أن ينقذنا انقلب
 علينا وصرنا املتهمني، وال أحد يسمع لنا،

إن من يريد أن يتحرك بعيدا عن أى من هذا يلقى جزاءه، 

ىن عليهيلقى القبض عليه، وهو ا. 

 وال ُيسمع له، 

احلرية والذهول أو االهتامالنتيجة الطبيعية لكل ذلك هى 
 باجلنون،

 . أو آل ذلك 
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I03<I2008>21א

אא−203

 !لقىمقدمة عن الصدفة، واإللزام، واملت
 الصدفة 

ال أعرف، وأنتم تعرفون أنىن ال أعرف، ما الذى دعاىن إىل
آتابة هذه النشرة اليومية هكذا، وفجأة، دون استشارة أحد

، هل هى الصدفة؟، جمرد خاطر؟،203واليوم وصلنا العدد !! 
 آسر وحدة؟، آل هذا؟ وِلم ال؟

ىعل –إحلاح أن أنقل ما وصلىن إىل أصحابه، وأنا ال أعرف 
 من أصحابه؟  –وجه التحديد 

! من املرضى، واخلربة، والناس، والكلمات: ما وصلىن هو ما وصلىن

 !!رمبا 

اجلديد / دافع االستمرار هو شئ آخر، هو أقرب إىل طبعى القدمي

 اإللزام 

أدبيا ورمبا غري –ىف بريد سابق آيف غامرت فألزمت    آتبت
سئوال عن تدريبهم على مهنىتأغلب، أو آل من أعترب نفِسى م - ذلك

قدمي، رمبا" صنايعى"الصعبة الىت اختاروها والىت أمارسها بصفىت 
، ألزمتهم ملدة ستة أسابيع ىف"معلِّم"حيق له أن حيصل على لقب 

دون أى –املقطم وأسبوعني ىف قصر العيىن بالتعقيب على ما أآتب 
ربة بعدفجاءتىن التج –ثواب ملن يعقب أو عقاب ملن ال يفعل 

انتهائها شديدة الثراء، باهرة الروعة، مبا أحيا ّىف آماال
 .عريضة ىف األصغر فاألصغر، وبالتاىل ّمحلىن مسئولية أآرب فأآرب

 املتلقى

مازلت ال أعرف حتديدا ملن أآتب، وال من هو املتلقى، وإن
إىل) دون رغبة مىن أو موافقة(آانت الكفة متيل أآثر فأآثر 

ن جاء ذآرهم ىف آخر الفقرة السابقة، صغارأن ترجح آفة م
وبالرغم من ذلك، فأنا أجاهد نفسى أن أتذآر. املتخصصني

دائما أن أساتذتى احلقيقيني مل يكونوا من داخل املهنة، هم
املرضى، وديستويفسكى وزوسكند وجنيب حمفوظ وصالح عبد الصبور،

 ملرضى، من أهل ا(وأمثاهلم من املبدعني، مث عامة عامة الناس 
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ىل أن أجلس جبواره على حصرية أو سلم بيت، أو وآل من مسح
آيف أتلقى: ، تساءلت)مصطبة دار، دون هدف أو موعد سابق

خربة حياتى من فريق أوسع، مث هأنذا أوجه أغلبها إىل عدد
 حمدود متخصص ؟

 . ليس عندى جواب جاهز

رمبا يرجع ذلك إىل الشك ىف قدرتى على إبالغ ما أآتب إىل
الكاىف برغم ظهورى هنا وهناك، وآتابىت عامة الناس بالقدر

خارج نطاق ختصصى، لكنىن مازلت أشعر) وليس أحيانا(آثريا 
بالفارق الشاسع بني ما تيسر ىل إبالغه ، وما يلّح علّى ألقوم

 بإبالغه إىل عامة الناس وليس فقط إىل املتخصص 

 لعلى هبذه املقدمة، أفسر انتقائى ملوضوعات بريد اليوم 

سوف أبدأ بعرض تسجيل االستجابات الشديدة الداللة: أوًال
بأقل قدر )احلق ىف الفرحة، ومأزق التغّير(للعبتني األخريتني 

ألهنا آانت(من التعليق، فقد وجدت أهنا استجابات تلقائية 
آما أهنا ختاطب الشخص العادى) بعيدة عن تعليمات اإللزام

وقت، مث إىن أعرتفآما ختاطب املتخصص ىف نفس ال) غري املتخصص(
أنىن فوجئت بأن هذا املنهج حيرك أصول القضايا واملفاهيم

، بديال عن أن نتلقى، من داخلنا ابتداًءوالقيم املعروضة 
أو نلقى ما نعرفه عنها ىف صورة تعريفات وتصنيفات جاهزة

 . من خارجنا

وسوف أحلق هبذا اجلزء اقرتاحا رائعا قدمه صديقى مجال
أآف عن وصفه بابىن فهو الذى أرشدىن إىل هذاوسوف (الرتآى 

، أقول سوف أحلق هبذا اجلزء)التحول آما سرتون ىف خطابه
اقرتاحه بكتابة آل األلعاب الىت نشرت بالعربية الفصحى لتصل

لقد اقرتح مجال ذلك بتلقائيته الرائعة،. آل العامل العرىب
اميةبالع) الفرح، والتغّير(وبعد إجابتيه على اللعبتني 

التونسية، اقرتح أن أقوم برتمجة األلعاب أوال بأول إىل
 . الفصحى

بعد إذنك يا مجال، وبعد الرتمجة، وجدت أن عاميتنا،
وعاميتك ، تستجلب من داخلى املشاعر الىت أسعى للكشف عنها
أآثر عمقا وأجهز سالسة، مع أنىن أحب الفصحى أآثر، حىت

ى، مث إىن بعد اقرتاحكاحلوار ىف رواياتى وقصصى هو بالفصح
هذا، وترمجىت األلعاب من العامية للفصحى، انتبهت إىل أن
اللغة األم هى العامية ال الفصحى، هذه الرتمجة تبعدنا عن
غور اللغة ونبض رنني الكلمات، هذا بالضبط ما آتبته ىف

وما آنت منتبها" أغوار النفس"مقدمة ديواىن بالعامية 
 :الىت وردت هكذا" ميرتج"آنذاك ملعىن آلمة 

 أصل احلدوته املّرا دى آان آّلها حْس"
 واحلّس طلعلى بالعاّمى بالبلدى احلْلو

 والقلم استعِجْل
 ماحلقشى يرتجْم

 لتفوُتْه أيها مهسْة أو ملسْة
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 أو فتفوتة حّس
 معلشى النوبة

 املّرا دى مساح
 واهى لسه حبيىت

 "حىت لو ضّرهتا غازية بتدق صاجات

 هذا ما شعرت به يا مجال 

 قمت بالرتمجة من العامية للعربية، لعلى جنحت  ومع ذلك

 . وىف انتظار رأيك 

سوف أقدم التعقيب على لعبَتْى الفرحـة والتغّيـر: ثانيًا
 مع تعقيب موجز ما أمكن بعد آل لعبة 

# # # # # 

أعتذر لبقية الذين أجلت الـرد -ليست أخرية –مرة أخرى 
احلـوار إىل عليهم، آما أرجو تصحيحا مؤقتا للموقف أن ميتـد 

 )أليس آله تعتعة؟(بدال من التعتعة استثناء ) السبت(الغد 

# # # # # 

 . واآلن إىل األلعاب

 استجابات لعبة التغّير: أوًال

 : مجال الرتآى. د

 صديقى العزيز

أشارآكم مرة أخرى لعبة هذا األسبوع حول الثبات واخلوف
ة ملحق ىفأمتىن مستقبال إضاف( من التغبري باللهجة التونسية 

 ).آخر املقال لعرض اللعبة باللغة العربية الفصحى

( ما نوليش أناميكن ... أنا خايف نتبدل :اللعبة األوىل
 ). ال أآون أنا

أنا لو آان قعدت آيف ما أنا هكا على :اللعبة الثانية
ال أستطيع( ماعادش جنم نعيش يف اتمعميكن ... طول 

  ).التأقلم مع اتمع

دوام احلال على خاطر.. أنا الزم نتبدل: الثالثةاللعبة 
 ). ألن دوام احلال من احملال( من احملال

..أنا باش نتبدل الزم حنسبها ميات مرة: اللعبة الرابعة
 ) وإال أضيع نفسي(  وإال نضيع روحي

ميكن... أنا باش نتبدل الزم حنسبها شوية: لعبة إضافية
 ) أقبل وضعييت اجلديدةعندها ( وقتها نقبل حاليت اجلديدة

أنا لو آنت نعرف ايش ماشي يصري آيف: اللعبة اخلامسة
ما ترددتش باش نتبدل نتبدل و ايش ماشي يكون مصريي آنت

 ) مل أتردد يف التغيري( 
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إال لو.. أنا مستحيل نقبل باش نتبدل: اللعبة السادسة 
تأآدت أن هذا يثريين( آان تأآدت أن هذا خيليين أحسن

  ).وجيعلين أفضل

أنا لو آان نتبدل الزم نعمل حسابي: السابعةاللعبة 
أحافظ على ما هو( حنافظ على اللي باهي يف أنا إني

  ).إجيابي يف شخصييت

يفظاهريل أني نتبدل بالسيف عليا إمنا : اللعبة الثامنة
إمنا فيما ال أملك إرادة( اللي ما عنديش فيه إرادة

 ). فيه

يف نتبدل ايشأنا حىت لو آان عرفت آ: اللعبة التاسعة
فأنا( الزم نفكر وما نقبلش بسهولةفأنا .. ماشي نصري

 ). ينبغي أن أفكر وال أقبل بسهولة

نفهم مش الزم!! أنا نتبدل، فاش قام: اللعبة العاشرة
أفهم نفسي ما تريده و ماال( روحي شو حنب وشو ماحنبش 

 )تريده 
 حييى.د

ة إىل الفصحىابتداًء يا مجال أرجو أن تقرأ ُمَحاولة الرتمج
وآيف أنىن وجدت أن الفصحى أقل قدرة) امللحق(ىف اية الربيد 

على استجالب عمق املشاعر وما يصحبها من معرفة، تصّور يا
وأنت!! مجال أن العامية التونسية أوصلت إّىل مشاعرك أقرب
 .تعلم مدى غربتها علّى، املهم دعنا حناول ىف آل اجتاه

# # # # # 
 لأللعاب عرض االستجابة

 حممد حييى الرخاوى. د

قبل مرفقة(قررت هذه املرة االستجابة للعبة  :ملحوظة
 ىف) آالعادة(قراءة املقال، لعلىن ال أتأثر باملكتوب وأتردد 

 .وشكرًا االستجابة،

 اللى ماعرفش اعملحلسن ... أنا خايف اتغري :اللعبة االوىل
 باعرف اعمله دلوقىت

 لت زى ما انا آده على طولأنا لو فض: اللعبة الثانية
 ميكن أموت ناقص عمر ...

–أحقق .... علشان ..أنا البد اتغري: اللعبة الثالثة
 احققه طول عمرى وموش عارف اللى نفسى -بقى

أنا علشان اتغري الزم أحسبها ميت :اللعبة الرابعة
 وال عنب اليمن ميكن وال أطول بلح الشام وإال.... مرة

ميكنشان اتغري الزم أحسبها شوية أنا عل: لعبة إضافية
 باقلب الرتابيزة من غري ال تغري وال حاجة أآون

حابقى إيه أو أنا لو عرفت ملا اتغري: اللعبة اخلامسة
 حاولت أآثر آنتحاروح فني، 

إال لو، ...أقبل اىن اتغري أنا مستحيل: اللعبة السادسة
 تملعما اح اتأآدت إىن موش حافضح اللى فات واعريه زيادة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1590



 21I03I2008א – אא

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: اللعبة السابعة
 اللى حواليه ما أذيش.......إىن

 موش إمنا  الظاهر أنا باتغري غصب عىن،: اللعبة الثامنة
 للدرجة اللى أنا عاوزها، وال بالسرعة اللى انا عاوزها

....لو عرفت حاتغري أبقى إيه  أنا حىت: اللعبة التاسعة
 فأنا حاُشّك ىف التغري ده شوية

.....مش األول!! أنا أتغري بتاع إيه : العاشرة اللعبة
 ابتديته أخلص اللى

 حييى.د

يا حممد، ال أعرف ملاذا فرحت مبحاولتك هذه مع أنك شارآتىن
ذات مرة وأنا أقدم هذا الربنامج ىف القناة الثقافية وأيضا

 مرة أو اثنتني ىف ندوات املستشفى،

 ومنك، تصور أنىن تعرفت على جانب أوضح من مسريتك 

 بل أنىن شعرت أنك أيضا تعرفت على جانب آخر منك، 

 !!ياه يا حممد 

هل ميكن أن تقوم هذه األلعاب بدور ما فيما نريد توصيله
 أو حتريكه فينا وىف الناس؟

 األخرى؟ منهج آخر للمعرفةهل هى 

 ! قل يارب 

# # # # # 
 والء أمني. أ

 لوحدى حلسن ابقى... أنا خايف اتغري :للعبة االوىلا

أنا لو فضلت زى ما انا آده على طول :اللعبة الثانية
 حاجة ميكن ماستفيدش.. 

 احسن علشان ميكن ابقى... أنا البد اتغري  :اللعبة الثالثة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها ميت :اللعبة الرابعة
 وإال هندم.... مرة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها شوية ميكن :لعبة إضافية
  افضل زى ما انا ي انه احسناالق

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو :اللعبة اخلامسة
 آنت قررت على طولفني  حاروح

 إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري  :اللعبة السادسة
 مفيش حل تاني

ميكنأنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب إىن  :اللعبة السابعة
  نفسى ماعجبش

إمنا مش  لظاهر أنا باتغري غصب عىن،ا :اللعبة الثامنة
  راضية اعرتف بكده
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أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه :اللعبة التاسعة
 فأنا..... 

مش األول اعرف!! أنا أتغري بتاع إيه :العاشرة اللعبة
 دلوقىت انا ايه

 :حييى.د

 ، ربنا خيليكى،!ماذا أقول يا والء

 .واحدة واحدة 

بة وصعبةأنِت ذهبت وجئت، مث جئِت وذهبت جتربة حمسو
 وصادقة،

 !وال يهّمك سوف حيدث يا شيخة 

# # # # # 
 حممدغنيمى. د

 ابقى مش طبيعى حلسنأنا خايف اتغري، : اللعبة االوىل

اقدرش علىأنا خايف اتغري، حلسن ما : اللعبة االوىل
 أزداد فشل وإحباط، وانا مش ناقص التغيري،

لعلى طو أنا لو فضلت زى ما انا آده: اللعبة الثانية
 ميكن األمور تتعدل بعد آدا من حيث ال أحتسب مش عارف، 

بقيمةأنا البد اتغري، علشان احس  :اللعبة الثالثة 
 نفسى

أحسبها ميت مرة أنا علشان اتغري الزم: اللعبة الرابعة
 ، وإال مش هاتغري صح

شوية ميكن أنا علشان اتغري الزم أحسبها: لعبة إضافية
  فيدوا اآرت من امليت مرةربنا يكرم ، والشوية دول ي

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو :اللعبة اخلامسة
اتأخرش آنت الزم طبعا اخلى عندى شوية دم وماحاروح فني 
 اآرت من آدا

 حدأنا مستحيل أقبل اىن اتغري، إال لو  :اللعبة السادسة
 ساعدىن عليه

ممكنأنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب إىن : اللعبة السابعة
 ، بس ما امتناش دا حيصل ارجع تاىن

 إمنا لألسف  الظاهر أنا باتغري غصب عىن،: اللعبة الثامنة
 لألسوأ

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه،: اللعبة التاسعة
  فأنا ممكن افضل آدا

مش عارف ليه حسيت اإلحساس السلىب دا دلوقىت بالذات ،(
 )أعوذ باهللا
اعرف مش األول!! ري بتاع إيه أنا أتغ: العاشرة اللعبة

.. 
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 حييى.د

فرحت يا حممد أنك آررت لعب اللعبة األوىل، وهذا وارد،
وأريد أن أوصى به، بل إنىن فكرت أنه قد يكون مفيدا أن
:نكرر نفس اللعبة دون أن نرجع الستجاباتنا األوىل، قل مثال

 ما رأيك؟. بعد سنة

وىف نفس الوقت تعجبت ألنك مل جتب أصال على اللعبة العاشرة
 .وهذا وراد أيضا

أحب أن أقول لك أن من يرى هذه الرؤية هكذا ال ميكن أن(
   ).اللعبة الثامنة(يكون تغيريه إىل األسوأ 

# # # # # 
 نرمني عبد العزيز . د

أنا خايف أتغري أحسن ما أقدرش أستحمل  :اللعبة األوىل
صعب على البشر يعيشواأعيش ىف وسط البشر يا إما يكون 

 معايا

أنا لو فضلت زى ما انا آده على :عبة الثانيةالل 
أتعب أوى ىف حياتى وما أحققش اللى نفسى فيهميكن .. طول
 برضه

أوصل ملعادلةعلشان ... اتغري  أنا البد :اللعبة الثالثة
 تساعدىن أعيش بشكل متوازن أآثر وضمريى مسرتيح أآرت

اتغري الزم أحسبها ميت  أنا علشان :اللعبة الرابعة
وإال مش حاتكيف مع التغيري وهارجع أسوأ من.... مرة
 األول

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: اللعبة اخلامسة
 آنت بذلت جمهود أآرب ىف حماوالت التغيري دى حاروح فني 

أنا مستحيل أقبل اىن اتغري، إال لو :اللعبة السادسة
حاتغري عشان أسعد اللى بأحبهم وأسعد نفسى ىف عالقىت

 بربنا

إىن....أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب :اللعبة السابعة
حأتأمل آتري والزم استحمل وماينفعش استسلم وأنسحب قبل

 ما أوصل للتغيري اللى يرحيىن 

الظاهر أنا باتغري غصب عىن إمنا بأقاوم :اللعبة الثامنة
ملا أتغري مبزاجى أوصلأحيانا وده اللى حمسسىن اىن ممكن 

 تحق أتعب عشان أوصل هلا حلاجة تس

أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى :اللعبة التاسعة
آانت ناويةفأنا آفاية نيىت قبل ما اتغري ..... إيه

 توصلىن ألرقى درجات التغيري 

مش األول اتصاحل!! أنا اتغري بتاع إيه :اللعبة العاشرة
مع آل اللى فات وآل اللى وصلت اليه بني ايديا دلوقىت

أعرف أنا آنت ايه وبقيت إيه وأعرف ساعتها عاوزهعشان 
 . أوصل أليه
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 :حييى.د

نرمني ىف التكيف، وامتداد رغبتك إىل.احرتمت رغبتك يا د
سالسة عالقتك مع الناس، لكن وصلىن شئ أشبه بالتفكري الطيب

أرقى درجات"حكاية : اآلِمْل، مع أننا ىف خماطرة جمهولة، مثال
ملسبقة، لكن ذلك، وإعطائك أمهية للمعرفة العقلية ا"التغري

مل خيِف عىن بصريتك األعمق بأن التغّير هو شئ آخر مثلما ورد ىف
صعب أعيش ىف وسط البشر يا: "استجابتك ىف اللعبة األوىل مثال

: "..، وأيضا الثانية"إما صعب على البشر يعيشوا معايا
 ".أتعب قوى ىف حياتى

# # # # # 
 تامر فريد . د

أآشف إن ده آان الزمتغري حلسن أنا خايف أ :اللعبة األوىل
 يكون من زمان 

 :حييى.د

بصراحة يا تامر أنا فرحت أنك لعبت اللعبة األوىل فقط،
 ملاذا ال؟! جائز

طيب يا تامر، وافرض آان ده صحيح، وطلع أنه آان الزمًا
آل سنة"أن تتغري من زمان، وزمان هذا قد أصبح، وال مؤاخذة 

 ،"وأنت طيب

 !حنن اآلن 

 !؟"ن األوانمش آ" 

# # # # # 

 مصطفى حسن. أ

التغيري........حلسن ...أنا خايف أتغري :اللعبة االوىل
 مايطلعش زى اللى نفسى فيه

ما انا آده على طول أنا لو فضلت زى :اللعبة الثانية
ميكن اخليط بتاع التغيري يروح من إيدى.. 
علشان التغيري جاى... أنا البد أتغري  :الثالثة اللعبة

 جاى
أنا علشان أتغري الزم أحسبها ميت  :اللعبة الرابعة

 طعم وإال التغيري مش هيبقى ليه.... مرة
ميكنأنا علشان أتغري الزم أحسبها شوية : لعبة إضافية

أعملها دلوقىت مش بعدين أشوف إىن الزم
 أنا لو عرفت ملا أتغري حابقى إيه أو :اللعبة اخلامسة

لى إن التغيري مش حاجة أى آالمآنت اطمنت شوية عحاروح فني 
إال لو... أنا مستحيل أقبل إىن أتغري  :السادسة اللعبة

 وليه عالمات بتقول انه ممكن حسيت إن التغيري ممكن
إىن برضهأنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب  :اللعبة السابعة

 تاني اتغري ممكن
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إمنا  عىن، الظاهر أنا باتغري غصب :اللعبة الثامنة
 لتغيري بتاعى أول بأولاألحسن إىن أتصاحب على ا

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه: التاسعة اللعبة
 التغيري فأنا برضه مااستغناش عن..... 

 مش األول أغري!! أنا أتغري بتاع إيه :اللعبة العاشرة
 فكرتى عن التغيري ذاته

 :حييى.د

هل هذا مثرة لقائنا األسبوع املاضى!! يا خرب يا مصطفى
 عندآم ىف جدة؟

 إذا آَنت واع بكل ذلك فلماذا آان الصمت؟!! ليتيا

 ملاذا اخلوف؟: وملاذا آان اخلوف؟ أقصد

 ولكن إليك هذين التعليقني

 :اللعبة السادسة: أوال

طيب باهللا عليك، آيف تشعر أن التغيري ممكن وله عالماته
 بتقول إنه ممكن،

 يا شيخ، هل يكون هذا تغيريَا؟

 اِمرمث أنت أنت الذى تقول حبذق مغ

 :اللعبة السابعة والثامنة

 أعمل حساىب أىن أتغري تاىن...  -7

 أتصاحب على التغيري بتاعى أول بأول..  -8

 يا خرب يا مصطفى على الوعى احلساس من أآثر من جانب

 ربنا خيليك، وتتغّير 

 !وال يهمك

# # # # # 
 رامى عادل. أ

 آنت  زى ما  حلسن ارجع... أنا خايف اتغري :اللعبة االوىل

أنا لو فضلت زى ما انا آده على طول :اللعبة الثانية
 ميكن اتغري.. 

  .ماده اآسبعلشان ... أنا البد اتغري  :اللعبة الثالثة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها ميت: اللعبة الرابعة
  حمسوبه  ومش  جديده  خماطره  وإال هتبقى.... مرة

 باملره

  زم أحسبها شوية ميكن يفأنا علشان اتغري ال :لعبة إضافية
 .بكتري  اآرت  واجيابي  افضل  تغيري
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أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو :اللعبة اخلامسة
  املوج  الن  مطمن  مش  فانا  ايه  فني آنت ابقيحاروح 

  بقاوم  الزم  وانا  بتهلكين  التغري  وعواصف  عايل
 واستسلم واقاوم

إال لو ...أنا مستحيل أقبل اىن اتغري  :اللعبة السادسة
 ساحنه  الفرصه  وجدت

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب إىن :اللعبة السابعة
 تغري  شوية  واسوء آل  اتدحدر  واحتمال  خماطر  هخوض

  دهإمنا   الظاهر أنا باتغري غصب عىن، :اللعبة الثامنة
 وتقلباته  البحر  احب  فانا  اخوضه  والزم  حبر

  رفت حاتغري أبقى إيهأنا حىت لو ع :اللعبة التاسعة
 التغري  وعواصف  عايل  املوج  الن  مطمن  مش  فانا

 .واستسلم واقاوم  بقاوم  الزم  وانا  بتهلكين

  اخدمش األول !! أنا أتغري بتاع إيه  :اللعبة العاشرة
 احلب  منطلق  من  اتغري  حواليه حىت  اللي  الناس  رأى
 احلب  ايوه

 :حييى.د

يا رامى، أنت حتتاج إىل رد مفصل، لكن بصراحة، وآالعادة
الزوار قد/ أرجو أن يكون أحد القراء. الوقت آما ترى

أنا فلو فضلت زى ما أنا آده على طول ميكن"مثال التقط معى 
  "أتغري

أعىنتصور يا رامى أن التغيري احلقيقى يبدأ هبذا حتديدًا، 
 بالقبول احلقيقى أال نتغري،

ا يثبت أن ما مينعنا من التغّيرتصور يا رامى أنه رمب 
 للتغيري أو ادعاء التغري،" احلزق"هو 

وهل الفراشة حني خترج من الشرنقة خترج إال ألا قبلت 
مرحلة الشرنقة متاما، والنبات آيف يثمر إال إذا قبل أال

 اخل،.. يثمر قبل اآلوان 

أمل أقل لك يا رامى أنك حتتاج نوعا من التفرغ للرد 
 !!عليك

# # # # # 
 استجابات لعبة الضحك: ثانيا
 هاله منر . أ

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية دا أنا :اللعبة األوىل
بكون فرحانة وساعات بارسم بيهاساعات وأنا باضحك 

 الفرحة

ضحكْة أنا آخر مّرة ضحكت من قلىب آانت :اللعبة الثانية
 حد تاىن
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أضحك إزاى وأنا شايفة اللى جارى :اللعبة الثالثة
 أآون مسّلمعلشان أضحك الزم دا أنا !! ده

طبعًا الزم أحب أضحك مهما آان ماهو :اللعبة الرابعة
 إن آّله شغال مع بعضهأصل املسألة 

مش معىن إىن بضحك إىن ناسى مهومى أو مهوم :اللعبة اخلامسة
 مشارآة بصحيحالناس هو يعىن قّلة الضحك 

أنا باآره اللى بيمسخر على خلق اهللا :اللعبة السادسة
باشوف إنه بيتمسخر من آرتال إيه بيضحك مع إىن ساعات ق

 غلبه وخيبته

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا :اللعبة السابعة
 ساعات باستكرب أفكها وأمحد ربنا بصراحة 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن :اللعبة الثامنة
صعب برضه أستحمل إىن أضحكقادرة أضحك، ماهو أصل يعىن 

    وأنا فاآرة اللى واجعىن

أنا ىفأنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :اللعبة اإلضافية
 منتهى احلزن

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 الضحك ُصْحبةما هو أصل يعىن , وشايفىن

أنا من حقى أضحك بصحيح!!! أله بقى : اللعبة العاشرة
 ش اهتيأىل إّنه ما ينفعحىت لو 

 :حييى.د

بصراحة يا هالة أنت تعملني ّىف أشياء صعبة من فرط صدقك
 وأمانتك، ملاذا هكذا يا ابنىت؟

أوجعِتِنى وأنت تلعبني لعبة الذل، مث ها أنت تكملني علّى 
 وحنن خنترب الضحك والفرحة،

 .روحى يا شيخه ربنا يفّرحك

# # # # # 
 والء أمني. أ

ح حاجة تانية دا اناالضحك حاجة والفر :اللعبة االوىل
 .بقي نفسي اعيطباضحك ا ساعات وانا

 بنيت آانت معأنا أخر مرة ضحكت من قلىب  :اللعبة الثانية

!!أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده :اللعبة الثالثة
 الزم ماحسش اضحكدا أناعلشان 

طبعا الزم احب اضحك مهما آان ماهو :اللعبة الرابعة
 اعيشاني الزم  أصل املسألة

 مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم :اللعبة اخلامسة
 هو يعىن قلة الضحك هيغري اللى اناحساهالناس 
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بيتمسخر على خلق اهللا انا باآره اللى:اللعبة السادسة
 نفسه باحس انه بيضحك عليقال ايه بيضحك، مع اىن ساعات 

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا :اللعبة السابعة
 .بقي رحبصراحة نفسى اف
أنا ضرورى أنسى االول قبل ماأصدق أىن :اللعبة الثامنة

 أنا اللى فاآراه مايضحكش أصلقادرة أضحك، 

شايل أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لوقليب :لعبة إضافية
 مهوم الدنيا

 أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 فرح جبدماهو أصل يعىن مع حد شايفىن اآيد هاوشايفىن، 

بصحيح حىتأنا من حقى أضحك !!! بقى ّأله :اللعبة العاشرة
 حزينة لو آنت

 :حييى.د

 رأيتك يا والء تضحكني مع ابنتك،

،"ليلى"و" آرمي"و" حسن"أنا عرفت ذلك مؤخرًا مع  
، فرحت أنىن عملتها أخريا مع أنىن رمبا ُحرْمُت منها مع"نور"و

 هلهم منها بسبىب،آبائهم وأمهاهتم، أو لعلى َحَرمُت أ

 لست متأآدا 

 ولست، نادما، 

 ياهللا، 

 .ما أمكن ذلك -برغم آل شئ  -مع السالمة، والفرحة  

# # # # # 
 رامى عادل . أ

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا :اللعبة األوىل
    متغاظ  ساعات وانا باضحك بابقي

آانتأنا آخر مرة ضحكت من قلىب : اللعبة الثانية
 حاجة   اصلي اآتشفت  الذل  لعبة  بنلعب  احناو

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى :اللعبة الثالثة
 اقهقه، دا انا علشان أضحك الزم !!ده

طبعا الزم اضحك مهما آان، هو أصل :اللعبة الرابعة
 ناقصهاملسألة 

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم :اللعبة اخلامسة
  قلة الضحك رجولةهو يعىنالناس 

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا :اللعبة السادسة
 عىن  غصب  باضحكبيضحك مع اىن ساعات   قال إيه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيقى أصل انا :اللعبة السابعة
 عين  غصب  بضحكبصراحة 

أنا ضرورى أنسى األول قبل ماأصدق أىن :اللعبة الثامنة
 مبصدقش  نااقادر أضحك، أصل 
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  لو مشأنا ينفع أضحك من قلىب حىت : اُملضافةاللعبة
 اضحك  عارف

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 عدوى  الضحكوشايفىن ماهو أصل يعىن 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت! ّاله بقى :اللعبة العاشرة
 .تقيل على ودمى عكننت الدنيالو 
 :حييى.د

اللعبة الثانية، بنفسى وأنافكرتىن يا رامى وأنت تلعب 
بأن نوعًا من املعرفة قد ميألألعب نفس اللعبة، فّكرتىن 

، آنت أعىن شيئا قرأته، أما أنتالواحد فرحة حبق وحقيق
اآتشفتـَه) اللعبة الثانية(هنا، فقد عرفت شيئا جديدا 

 وأنت تلعب لعبة الذل

هل :آنت أقول يارامى حملمد ابىن منذ قليل هنا ىف الربيد 
 يا ترى عثرنا على منهج جديد للمعرفة؟

 مارأيك؟ 

   !ياليت 

# # # # # 
 أسامة فيكتور. د

تأآدت من أن هناك فرقًا بني الضحك والفرحة ألىن آنت داميا
أشوف وأتأمل الناس وهى بتضحك فأقول ده بيضحك من قلبه،
وده بيضحك عشان يضحك وخالص، وده بيضحك ميكن يقدر يفرح،

 . من مههوده بيضحك 

 ) قبل قراءة املقال(إجاباتى عن اخلمسة ألعاب األوىل 

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا :اللعبة األوىل
 وانا باضحك أتغمساعات 

أنا آخر مرة ضحكت من قلىب آنت مش :اللعبة الثانية
 فاآرها

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى :اللعبة الثالثة
 حك الزم أآون فرحانأض، دا انا علشان !!ده

طبعا الزم اضحك مهما آان، ما هو أصل :اللعبة الرابعة
 مش فارقه آترياملسألة 

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم :اللعبة اخلامسة
 قلة الضحك حينسيىن الناس هو يعىن 

 :حييى.د

 ملاذا مل تكمل يا اسامة؟

 !اخلمسة األخرى أو رمبا أآملت ومل تصلىن إجاباتك عن األلعاب

 سوف أراجع أوراقى وأرى،
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املهم أنىن مل أآن أتصور أنك ال تذآر آخر مرة ضحكت فيها
 هكذا،

 ملاذا يا ابىن؟ يا أخى؟

 . اهللا يساحمك

# # # # # 

 عمرو حممد دنيا. د

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا: اللعبة األوىل
 وانا باضحك بأبقى مهمومساعات 

 آان قريب جداحكت من قلىب أنا آخر مرة ض :اللعبة الثانية

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى :اللعبة الثالثة
 أضحك الزم أآون ِجّبله، دا انا علشان !!ده

طبعا الزم اضحك مهما آان، ما هو أصل :اللعبة الرابعة
 املسألة مش مستاهله

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم :اللعبة اخلامسة
 الضحك اللى هاحيل حاجة  قلةالناس هو يعىن 

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا،: اللعبة السادسة
 ساعات باعمل آده بيضحك مع اىن   قال إيه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل انا :اللعبة السابعة
 بصراحة حمتاج اضحك

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن :اللعبة الثامنة
 ......... قادر اضحك، أصل أنا

حىت لو آنتأنا ينفع أضحك من قلىب : اللعبة املضافة
 مهموم 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 يعىن الضحك عدوىوشايفىن، ماهو أصل 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت! أله بقى: اللعبة العاشرة
 الدنيا مش مطاوعاىنلو 

 :حييى.د

بة الثامنة تساءلت هل جيوز أنحني مل تكمل يا عمرو اللع
نفتح هذا الباب ويكون اللعب انتقائى، وبصراحة رفضت هذه
الفكرة مع أا واردة، وأحملُت هلا قبًال، فمن يعملها يعملها

 ) عىن وعنك(غصبًا عنا 

بالنسبة للعبة التاسعة، شعرت أنه مل يصلك املعىن الذى
شئ بعيد قليال عنوهو " قريب مىن وشايفىن": قصدُته ِمن تعبري

 مسألة العدوى بالضحك

وأن) 3" (تكون جّبلة"بني أن ) الظاهر(أما التناقض  
فأنا ال أرفضه وإن آان أزعجىن) 4" (املسألة مش متساهلة"

 .ألول وهلة

# # # # # 
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 عبري حممد رجب.أ

وصلىن أن الضحك أحيانا يكون تغطيه حلزن آبري رغم إىن
 . أمارس هذه اللعبة دائمًا

 : باجاباتى على األلعا
الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا :اللعبة األوىل

 وانا باضحك بأبقى حزينساعات 

آانت مشأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  :اللعبة الثانية
 فاآرة امىت

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى :اللعبة الثالثة
 علشان أضحك الزم يكون معايا، دا انا !!ده

اضحك مهما آان، ما هو أصلطبعا الزم : اللعبة الرابعة
 أآرب من آده بكترياملسألة 

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم :اللعبة اخلامسة
 هو يعىن قلة الضحك اللى هتشيل اهلموم الناس 

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، :اللعبة السادسة
 ساعات أحس بضعفهبيضحك مع اىن   قال إيه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل انا :اللعبة السابعة
 مفتقداه قوى بصراحة 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن :اللعبة الثامنة
 أصل أنا الزم أضحك بقى من قلىبقادر اضحك، 

حىت لو آنتأنا ينفع أضحك من قلىب : اللعبة املضافة
 موجوعه

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 ماهو أصل يعىن الواحد الزم حيس بقرب جبدوشايفىن، 

بصحيح حىتأنا من حقى أضحك ! أله بقى :اللعبة العاشرة
 لو لوحدى

 :حييى.د

فرحت بك يا عبري حني وصلت للعبة العاشرة، لست متأآدًا
 .ربنا يسرت –بك أم لك، املهم 

# # # # # 
 هيثم عبد الفتاح. أ

 جدا، إمنا الضحك من بره، الفرحة الظاهر أهنا قيمة عميقة
أوافق على اجلزء األول من اجلملة السابقة لكن معرتض على 

أن الضحك من بره ألن الضحك قد يكون من بره ىف أوقات وقد
اخل ، لكن ىف أوقات... خيفى وراءه حزن أو حرية أو قلق أو 
 . أخرى قد يكون الضحك مصاحب للفرحة

 :حييى.د

ان اللعب أصدق وأعمق منأوافقك، بصفة عامة، وإن آ
 التنظري

# # # # # 
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 نادية حامد.أ

أجد صعوبة شديدة ىف لعبة أنا باآره اللى بيتمسخر على
خلق اهللا، ال أستطيع أقوم بدور السخرية من الشخص اللى

حييى. قدامى حىت لو آان يستحق السخرية وىف لعبتك يا د
الرخاوى ال أختيلك ىف القسوة ىف السخرية إال إذا آانت هبدف

 عالجى 

 :حييى.د

 واهللا لست متأآدا يا شيخه، ربنا يسرت

# # # # # 

 هاىن عبد املنعم. د

 أول مرة أحس جبد إن مافيش عالقة بني الضحك والفرح أصال 

واستغربت بعد ما قرأت اليومية ، إىن ياما ضحكت بس
 فرحت قليل 

 :حييى.د

 .أنا آسف 

 تامر فريد. د

ة على لسانمش معرتض أوى بس فيه تعبريات آثرية موجود
 الناس العاديني فيها املعىن اللى حضرتك عاوز توصله 

وميكن ىف حاجة حضرتك ماجبتش سريهتا، وهى ضحك األطفال اللى
 ميكن أن افرتض اهنا فرحة وجودية مبعىن حقيقى فعال 

يكفى أهنا بتوصل لآلخر وبتأثر فيه وساعات بتغريه ضحكه
 فيها آخر

 :حييى.د

يه ىف ردى على الدآتورة والء،أعرف ذلك، وقد أشرت إل
هل حنن ننكص وحنن نضحك معهم، أال ميكن أن: لكن السؤال هو

يضحك الطفل فينا فعال دون أن نفصله عنا، هل هم يستدعون
 أطفالنا من داخلنا؟

 !رمبا

# # # # # 

 هيثم عبد الفتاح. د

أنا فعال بقاىل فرتة نفسى أضحك حبق وحقيق، نفسى أفرح
دى حىت لو ضحكت فالضحكة مش نابعة أو معربة الىن ىف الفرتة

عن فرح، بل هى ضحكة ختفى وراءها حرية وقلق وخوف من
التوقف وعدم احلرآة، نفسى أحترك عشان أفرح وأضحك حبق

 .وحقيقى
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 :حييى.د

 أعرف بعض ذلك، 

بعد أن وصلت إىل هذا العمر، عرفت أنىن لو حرمت نفسى
بعد ذلك من الفرحة، مهما آان السبب، فقد ارتكبت ذنبا،

اللهم إىن أعوذ بك أن أظلم أو"وآأنىن أظلم نفسى بدون داع 
 مبا ىف ذلك نفسى " ُأَظَلْم

# # # # # 

 نعمات على. د

فالبد أن يعرف ذلك آل(الفرح والفرحة حق لكل إنسان 
 ) منا حىت لو مل يقدر أن يفرح

الضحك ىف معظم األحيان بل أغلبه هو تغطيه حلزن عميق ال
 يتحمله لذلك يضحكيستطيع اإلنسان أن 

 :حييى.د

 ليس هكذا متاما، أرجوك ال تغلقى األبواب

 وبعد

واضح أنىن مل أرد ردودًا مفصلة، لقد وجدت أنه من األفضل 
أن أآتفى ىف بريد اليوم هبذه النصوص األصلية، استجابة
اللعب، آِمًال أن تشارآوىن بعض ما خطر بباىل من أسئلة أورد

 :فيما يلى عينة منها

منهجا جديدا للتعرف" الصدفة"هل حقيقة منحتنا هذه  -1
وتصلنا من مصادر على أنفسنا، وعلى املفاهيم الىت نعيشها

 ليست آلها نقية؟

هل أواصل عرض اللعبات الىت لعبناها ىف الربنامج  -2
 املشار إليه بنفس الطريقة أم مثة اقرتاحات أخرى؟

هذا ميكن أنهل أعقب على االستجابات تفصيال، أم أن   -3
 وآالم فارغ من هذا القبيل؟" حتليل نفسى"يفهم خطأ على أنه 

امللحق أنظر(هل وصل ملن حاول أن يلعب بالفصحى   -4
نفس ما وصله من اللعبة حني لعبها بالعامية أم أن مث) بعد

 فرقًا؟

 هل مث أمل؟ -4

# # # # # 
  
 امللحق

 )اوىحييى الرخ. د: مجال الرتآى، ترمجة. حسب توصية د( 
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 )بالفصحى( وردت بالنشرات حىت اآلناأللعاب الىت
 لعبة التغّير: أوًال

 ...أخاف أن أتغري، فمن اجلائز : اللعبة األوىل

لو أنىن بقيت أنا آما هو أنا هكذا: اللعبة الثانية
 ...فقد ... دائما 

ذلك ألنه..... ال مفر من أن أتغري، : اللعبة الثالثة
.... 

ن أتغري، علّى أنقبل أن أقدم على أ: اللعبة الرابعة
 .... ماذا وإال .. أحسبها مائة مرة 

قبل أن أقدم على التغّير، البد من بعض: اللعبة املضافة
 ....احلسابات ، فمن اجلائز 

لو أنىن عرفت إىل أين؟ أو آيف سأآون: اللعبة اخلامسة
 ....إذا تغريت، لكنت 

من املستحيل أن أقبل أن أتغري، إال لو: اللعبة السادسة
... 

لو أنىن سأتغري فال بد من أن أعمل حساىب: اللعبة السابعة
 ...أىن 

 ......يبدو أنىن أتغري رغما عىن، ولكن: اللعبة الثامنة

سوف أآونه) من(ما   حىت لو أنىن عرفت: اللعبة التاسعة
 ...حني أتغري، فأنا 

أليس!! ما الداعى أصال أن أتغري؟: اللعبة العاشرة
 ...ن أعرفاملفروض أّوال أ

# # # # # 
 لعبة الضحك: ثانيًا

ميكن أن  والفْرَح،  هناك فرق بني الضحك: اللعبة األوىل
 ....أآتشف أنىن أحيانا 

 ....أنا آخر مرة ضحكت من قلىب آانت : اللعبة الثانية

آيف ميكن أن أضحك وأنا أرى آل هذا: اللعبة الثالثة
 ... الذى جيرى حوىل، إنىن لكى أضحك

طبعا، من الالزم أن َأضحك مهما آان ،: الرابعة اللعبة
 ....ذلك ألن املسألة 

ليس معىن أنىن أضحك أنىن قد نسيت مهومى: اللعبة اخلامسة
 ..أو مهوم الناس، هل معىن أنىن ال َأضحك أنىن 

أنا أآره من يسخر من خلق اهللا حتت زعم: اللعبة السادسة
 ...أن ذلك من باب الضحك، مع أنىن أحيانا 

ياليت الواحد منا يضحك حبق فعال ، ذلك: اللعبة السابعة
 ...ألنىن بصراحة 

البد أن أنسى أوال قبل أن أصدق أنىن: اللعبة الثامنة
..، أقصد أا، ...استطيع أن أضحك، ذلك أن املسألة

 ... أعىن
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 .....من املمكن أن أضحك من قلىب حىت لو :اللعبة املضافة

يكون) أخرى(آخر  أمتىن أن أضحك فعال مع: اللعبة التاسعة
 ...قريبا مىن، ويراىن ، ذلك ألنه ، أقصد 

آفى آل هذا، إن من حقى أن أضحك فعًال  :اللعبة العاشرة
 ....حىت لو 

# # # # # 
 الذل: ثالثًا

 ......أن أذل نفسى، حىت لو   من املستحيل: اللعبة األوىل

أخشى أن تضطرىن الظروف أن اذل نفسى،: اللعبة الثانية
 .....لك قد جيوز أن بعد ذ

أن أذل نفسى من قدمي  رضيت  لو أنىن: اللعبة الثالثة
 ....إذن لكنت ......،

وهل هناك من يستطيع أن يعيش دون أن: اللعبة الرابعة
 ........لكن أيضا!!! يضطر أن يذل نفسه 

وملاذا نسميه ذال، أليس من اجلائز أن: اللعبة اخلامسة
 ......   يكون مثال

اآشف نفسى لنفسى  لو أنىن أضمن أال: ة السادسةاللعب
 ......  وأنا أتنازل لدرجة الذل، فرمبا

إذا آان ال مفر من الذل ، فأنا إذن: اللعبة السابعة
...... 

لو أنىن ضبطت نفسى وأنا أقوم بذل: اللعبة الثامنة
 غريى، ولو دون أن أقصد، فيجوز أن 

مبلء إرادتى ىف قد أقبل أن أذل نفسى: اللعبة التاسعة
 ......  حالة واحدة فقط، هى أىن

من أجل  ال ، آله إال الذل،..، ال..ال: اللعبة العاشرة
 ......  ذلك

# # # # # 

 لعبة الذنب : رابعًا

أود لو أىن أقدم االعتذار لكل من: اللعبة األوىل
 ......  مع أم  آذيتهم،

ن الضرورىاالعرتاف بالذنب ال يكفى، م: اللعبة الثانية
 ......  علّى أن

احلكاية!! لست مذنبا إىل هذه الدرجة، : اللعبة الثالثة
 ......  أنىن

دون  عن ذنوىب  خييل إىل أن آثرة احلديث: اللعبة الرابعة
 ......أن أتغري قد جيعلىن 

يبدو أن الشعور بالذنب هكذا يعطلىن،: اللعبة اخلامسة
 ......  إن ما ينبغى هو أن

حىت لو أىن مذنب آما أتصور، أال جيوز: السادسة اللعبة
 ......  أن
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أنا أآثر من االستغفار فعال، لكنىن ال:اللعبة السابعة
 ......  الفكرة أنىن  أعرف حتديدا على ماذا أستغفر؟

وهل إذا أنا قلت إنىن مذنب، يرتتب على: اللعبة الثامنة
 ....أن   ذلك تلقائيا

نفعىن ، آان الشعور بالذنب قد  لو: اللعبة التاسعة
 .......لكنت اآلن 

من يريد أن يصحح ما ارتكب من ذنب: اللعبة العاشرة
 ........جبدية فعال، عليه أن يفعل شيئا آخر، أنا مثال 

# # # # # 
 لعبة أنا واحد وال آتري : خامسا

هل أنا واحد أم آثري ، أنا خييل إّىل أنىن : اللعبة األوىل
.... 

ر أن الشخص الذى بداخلى أحيانا أشع: اللعبة الثانية
 ...............يكون 

من اجلائز أن الطفل الذى بداخلى ليس : اللعبة الثالثة
 .... جمرد ذآريات طفولة، يبدو أنه 

لو أنىن هؤالء الكثريين ، إذن ملاذا : اللعبة الرابعة
 ....أرفض ذلك، أال جيوز 

بداخلى ) الىت(الذى ) املرأة(الرجل : اللعبة اخلامسة
 ...... ول ىل إنه من الضرورى أن تق

طيب، لو أنىن أآثر من واحد ، من فينا: اللعبة السادسة
 ..............هو املسئول، أنا أرى أنه 

خناقه،  مسألة صراع أو  املسألة ليست: اللعبة السابعة
 ...  ، فقد جيوز أن"آثري"لو   املسألة أنىن

خلنا هكذا هوأال جيوز أن يكون من بدا: اللعبة الثامنة
الذى يتكلمون عن أنه يلبس الناس، معىن ذلك إذن" اجلن"

 ...أنه 

أنا هكذا ارتبكت، لكن خييل إّىل أنه من: اللعبة التاسعة
 ..........املمكن أن أستفيد بأن

أنا أمتىن أن هذا الكثري بداخلى يتصاحل: اللعبة العاشرة
 ..... مع بعضه البعض، ولكن ليس على حساب 

 # ## # # 

   لعبة التحكم: سادسًا
لو أنىن ترآت لنفسى العنان،!!! يا خرب: اللعبة األوىل

 ..........فقد 

لو أنىن ضمنت أن يتحملىن أحد فعال، قد: اللعبة الثانية
 .....أستطيع أن أترك نفسى على سجيتها، وساعتها 

بل!! ملاذا أغامر وأترك زمام نفسى: اللعبة الثالثة
 ....إنىن 

مادام األمر أنه ميكن أن أترك لنفسى: عبة الرابعةالل
 ......العنان حقيقة ، أنا من املمكن إذن أن 
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  حىت ىف احللم أنا ال أستطيع أن أترك:اللعبة اخلامسة
 ......خوفًا من أن ... نفسى على راحتها 

  إبدأ أنت بالتنازل عن التحكم ىف: اللعبة السادسة
 ......نفسك، وأنا ساعتها سوف 

  أنا يستحيل أن أتنازل عن التحكم ىف :اللعبة السابعة
 .....نفسى إال إذا عرفت 

نفسى على  إن ما مينعىن أن أترك: اللعبة الثامنة
 ....هو ..راحتها ، 

أنا المم نفسى بالكاد،! ال يا سيدى: اللعبة التاسعة
 ......لكن هذا ال مينعىن أن 

من الضرورى أن أعرف أين أنت، ومن: اللعبة العاشرة
حتكمى ىف نفسى، ذلك أن املسائل  قبل أن أتنازل عنأنت 
 ....أيضا

# # # # # 
  

 "العربية الفصحى"حبيبىت هى  -

شايف أن األلعاب دى فعال بتحرك حاجة جوايا ، بتديىن -
ولو حلظة مع نفسى أشوف فيها حاجة بصدق ماآنتش شايفها حىت
ىنلعبة الضحك آنت فاآرها سهلة لقيتها برضه تقيله وبتوري

 . حاحات فعال ثقيله وحتض

وصلىن أن الفرح بالفعل ليس مرادف للضحك، ورغم أن -
هذه الفكرة قد تكون متواجدة بالفعل لدينا إال إنىن مل

 .انتبه لذلك حىت قرأت اليومية
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א/אאא−204

 :مقدمة

بريد اجلمعة وهذا بعض ذلك، /وعدنا أمس باستكمال حوار
نرجو أن يقوم مقام تعتعة السبت، مع االعتذار ملن تبقى من

 .األصدقاء

سوف يشمل اجلزء األول من ملحق الربيد اليوم بعض ال 
 ،"التدريب عن بعد"تعقيبات على فكرة 

، هبا حوار صعب" نوعات حمدودةمت"أما اجلزء الثاىن فهو 
 .بيىن وبني حممد إبىن، اهللا يساحمه ويبارك فيه

  اإلشراف على العالج النفسى: أوال

 أسامة فيكتور . د

دوصلتىن فائدة عرض حاالت هكذا ىف تنمية التقمص مما يفي
 عملية العالج،

أعتقد أنه من األفضل تقدمي احلاالت دون تعقيب وانتظار
ورود أسئلة، ألنه عندما تعقب على احلاالت فأنت تغلق باب

 . األسئلة واالستفسارات بشكل آبري

 :حييى.د

هذا تؤيد   -يا أسامة -جاءت معظم اآلراء والتعقيبات 
ال بأول، ومنأو بالتعقيب عرض احلالة دون تقطيعها : الرأى

 :ذلك أيضا

 حممد حييى الرخاوى .د

بدون التعليقات أو التعقيبات املالحقة بني) أرجح العرض(
هذه عينة مناسبة هلذا النشاط الذى أحبه جدًا: الفقرات

عينة متماسكة ذات بداية وهناية هى. وأستفيد منه جدًا
 وموضوع وهدف، مجيعها غري مشتتة بالتعليقات والروابط

 "\irrelevant"\ بية الىت أحيانًا ما تبدو غري متعالقةاجلان
 .اإلشرافات هبذه الطريقة ، أمنىن مواصلة نشر هذه
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 عماد فتحى.أ

موافق على أنه ليست هناك حالة مشاهبة حلالة أخرى ولكن
هذه اليومية هبذا الشكل مفيدة جدًا ونشرها هكذا بدون
تعليقات جيعلها أآثر حتريكًا، ويشري إىل اخلطوط العريضة الىت

 .ك األفكارحتّر

 :حييى.د

 هذا طيب، شكرا

 حممود حممد سعد . د

 : معرتض

ارى أنه مادام الزوج متفاهم، ميكن أن خترب الزوجة زوجها
بتارخيها ألن عدم اإلخبار هو خيانة، أما إذا ترتب على هذا

 .اإلخبار ضرر بسيط، فيجب على الزوجة التحمل

 :حييى.د

عدم! اهللا يا أخىما هذا يا حممود؟ سبحان ! ال يا شيخ؟
"بسيط"اإلخبار لزوج مهزوز هو اخليانة؟ والضرر الذى سيرتتب 

والزوجة وحدها هى الىت تتحمله؟ ما آل هذا!! إن شاء اهللا
 باهللا عليك؟

شعرت يا حممود أن عليك أن تقرأ املناقشة من جديد، وأن 
حترتم املرأة أآثر آثريا، وأن ترى خيبة الرجال وضعفهم

 ر بكثري جدا،وغرورهم أآث

 .ولعلك حتتاج أن ترى ذلك ىف نفسك أوال، أو أساسًا 

 تامر فريد . د

حاولت بكل أمانة أن أتقمص خطيب املريضة، وجدت صعوبة
آبرية، ىف تقبل ذلك، مل أستطع مساحمتها ىف البداية وفضلت أال

 أما بعد ذلك فال أعرف ماذا جرى،. أعرف

فرصة آى أختطى ذلكشعرت أن شيئا ينقصىن، وأنىن أحتاج  
   وأتقبل ، أما آيف، ال أعرف؟

 :حييى.د

منتهى األمانة يا تامر، هكذا ميكن أن حنرتم ضعفنا وننمو
 .وحنن ندفع الثمن متأملني فخورين

 تعقيبات أخرى: ثانيا

 حممد حييى الرخاوى . د

الواحد عاوز يتعود" \يومية"\ بقى ده آالم ُينشر آدا ىف 
 ؟"\عالصبح"\، "\يوميا"\يقراها 

  إمنا فعًال الكالم شديد التكثيف. واهللا عفوًا باهزر بس
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إمنا فعًال الكالم شديد التكثيف. واهللا عفوًا باهزر بس
جتعل التواصل والرغبة ىف اإلحاطة من أعلى عليني بطريقة

املقصود بفصل: ، مل أفهم)ال احلصر(على سبيل املثال . صعبًا
 :لاألداة ىف الفقرة التالية مأخوذة من املقا الطاقة عن

األعلى   االرتباطات ىف    التكامل   عن   الغريزة   عجزت   إذا  -4 
 دون وحىت   - أرقي   لوظائف الدافعى    بدورها   قامت   واألمشل 
البدائى   مبظهرها   ظهورها   احتمال   من   خيفف   قد   مما  - هبا   االلتحام 
 ولكن  ، آمرحلة   حةناج   تسوية   احلل   هذا   ويعترب ،  مباشرة 
  يفصل   حيث ،  النمو   يعوق   وأن   البد ،  دائم   آحل   استمراره 
  األعلى املستوى  ىف  حتمى    تكاملهما   أن   حني ىف    األداة   عن   الطاقة 
  . النمو   من 

 :حييى.د

هو أن) ويصلىن لآلن(آان الزعم الشائع الذى وصلىن 
هى طاقة دافعة) أحيانا العواطفوالدوافع، و(الغرائز 

أساسا أو متاما، هى طاقات موظفة حلفظ النوع أو الفرد أو
آليهما، لكن رويدا رويدا حني فهمت آيف أنه يستحيل فصل

)إال مرحليا(الشكل عن املوضوع، آذلك الدال عن املدلول، 
رجحت أن النمو النابض يسمح هبذا االلتحام بني الطاقة

هتا، فال تصبح جمرد طاقة يصلح استخدامها لشئوتفعيلها وجتليا
آخر، فرويد حني قال بالتسامى آان يرحب بأن تستعمل طاقة

لبناء احلضارة واملدنية ورمبا إلنتاج أداةالغريزة اجلنسية 
الذى Sublianationمعني من اإلبداع، وهذا هو التسامى   نوع

األمثلال أرفضه، لكنىن أحتفظ ضد أن يقدم باعتباره احلل 
لبدائية الغريزة اجلنسية خاصة، أنا أقبله باعتباره مرحلة

وبالتاىل ال ينبغى أن نصفق له أآثر من, جيدة، ال أآثر
ألننا بذلك قد نعوق االلتحام الوالىف بني الطاقة وما الالزم، 

 .تدفع إليه وهو املفهوم السابق اإلشارة إليه

لذى أشري إليهأستطيع أن أضيف أن اإلشكال ا) 2008(اآلن 
فقط على انفصال الطاقة عن األداة وإمنا انفصاهلا ال يقتصر 

- باستمرار –عن بقية الطاقات والتجليات الىت يتشكل منها 
 . الوجود البشرى

لعلك تعرف يا حممد ما وصلُت إليه أخريا من الرتآيز على
، Content"احملتوى"أآثر من  Process" العملية"االهتمام بـ

قبل وبعد احملتوى، علمية التوليف اجلدىل املتصاعد: أو قل 
النظرية"الذى هو أساس النمو ىف ) بإيقاع حيوى نابض(

، الىت أمتىن أن أفرد هلا وقتا آافيا قبل"اإليقاعية التطورية
هذه العملية املتنامية املستمرة ىف تناوب إيقاعى،. أن أرحل

.أبدا ال تكتمل، لكى ONENESS" الواحدية"تتمادى ىف تكوين 
ىف النهاية أو قرب –جتعل  الوهى هى العملية الىت تعد بأن 

اجلنس جنسا، وال العدوان عدوانا، وال الطاقة  -النهاية 
)نبضة حياة(طاقة، وال األداة أداة، ألا مع آل نبضة منو 

إضافة ليست مبعىن اجلمع) الواحدية(تضيف إىل املشروع البشرى 
  ا مبعىن ختليق واحدية أآرب على حساب ، وإمن) آيت+ آذا (
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،)اإلبداعى(لكنه اجلنس فيصبح اجلنس أقل جنسنةمكوِّناهتا،
،)اإلبداعى(ويصبح العدوان أقل عدوانية ولكنه العدوان 

ويصبح اإلميان أقل تدينا لكنه اإلميان التخليقى املتمادى إىل
آل ذلك حلساب أن. وجهه تعاىل الذى ليس آمثله شىء، وهكذا 

إنسانية حنو التناسق األآرب فاألآرب مما ال يصبح اإلنسان أآثر
،اجلهل الذى ال ضد لهنعرفه ألنه ىف أفق غيب املعرفة الىت متثل 

 .بالعلم الذى ال ضد لهذلك اجلهل الذى يتخلق 

دعىن أتساءل اآلن، آما حيدث ىل آثريا وأنا أرجع لبعض
أوراقى القدمية أثناء إعدادى هذه النشرة، آيف آتبت هذه

اصات منذ أآثر من ثالثني عاما، ومل أصل إىل معناها هبذااإلره
 إال األن!!) قال وضوح قال(الوضوح 

 وبعد

هل يعجبك يا حممد ما أوصلَتَنا إليه هكذا ؟ اهللا يساحمك يا
هل اتضحت األمور أم زدناها تعقيدا؟ ماذا يقول! شيخ 

ال ، واملصيبة الىت تثبت طبيعة ما جرجرتنا  الناس عنا هكذ؟
إليه هو ما جاء ىف تكملة تعقيبك من استشهادك مبا آتبت أنت
منذ ربع قرن بالتمام، ولكن دعنا نسمع هذه اجلملة

 :االعرتاضية أوال

 حممد . د

 أليس من املناسب تضمني إشارة ملوضوع الذنب، وعالقته(2) 
بالعدوان، أو باخلوف من العدوان، اخلوف من جتاوز حدود

 )خصوصًا اخلالقى(من اإلبداع  اخلوف الوجود احلالية،/النمو

 :حييى.د

من املناسب ونصف، وأظن أنىن سأرجع إىل ذلك طويال وتفصيال
حني أعود لتناول موضوع الذنب وعالقته باإلبداع، وآل ما

 .شكرا. ذآرته يا حممد هنا يستحق النظر جبدية

 حممد . د

هذا املقال، خاصة) أو إعادة قراءة(ذآرتىن قراءة (3) 
اولكم املوازى لدرجة ما بني اجلنس والعدوان، مبقطع آنتتن

 :)عدد أبريل(اإلنسان والتطور  ىف 1983آتبته سنة 

حول ، هوامش حوارية1983عدد أبريل : اإلنسان والتطور
 :)بتصرف طفيف(التطور والغائية 

والظروف مل تتفق فالكائن ناقص يسعى إىل حتقيق ما هو أآمل،
تلح على" \قضية"\تحقيق، أليست هذه بعد على تنفيذ هذا ال

وأتصور أن إحلاح القضية على الكائن جتعله يتحرك ىف الكائن،
األعمق واألآمن، متناوال آل ما احليز املتاح له، احلرآة النشاط

اجلسم،": غري"أو ذات، أو ذات باعتبارها " غري" ميكن تناوله من
ا هو مىن وأنظراملاضى، السلوك والشخصية االجتماعية إىل آخر م

الوطن،(باعتباره ذاتًا " غري"، أو .. ليس أنا إليه وآأنه
  .)املتحقق النوع، األحياء، الوجود
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تلك احلرآة الىت تتميز باهلدم والرتآيب فاإلقحام وما فيه
بالكون، مث تغيري) بفتح احلاء(الذات املقتَحمة  من إقحام

وأالحظ ارتباطًا شديدًا هلذه )الغري والذات(اخلارج والداخل 
آما. املازالت آامنة ر بالعدوان، حىت لتقرتب من صورتهاملظاه

تتميز أيضًا بتّقبل الكون مقتِحما للذات ومن مث التفاعل
للذات مع الكون، وتبني وحدة االشرتاك ىف الوجود الداخلى

واالعتماد املتبادلني واختاذ بأشكاله املتغرية، مث اإلشباع
هذه أيضا اقرتاب األدوار، مث املشارآة ىف اإلبقاء، وأالحظ

 .املظاهر من بعض ديناميات اجلنس

 انتهى املقتطف

مبناسبة(وثيقة أم ال، ولكنىن  ال أعرف إن آانت العالقة
العويصة أشعر بالذنب حني أقرأ ما آتبت هبذه اللغة) الذنب

يبدو أن هذه. دون أن أوفر ما يسمح ىل بكل هذا التجرؤ
هل آانت هى املصطبة. "\اإلنسان والتطور"\ آانت إحدى وظائف

والدين واإلميان الىت مل تكن تكتفى بالسياسة بل بالفلسفة
والتصوف يتناوهلا العامة بكل ما يستطيعون من لغات؟

 .يسهل ربنا. أعتقد

 :حييى.د

 : أوًال

هل هذا آالم يا حممد يكتبه شاب ىف العشرين من عمره؟ هل
ت ىف تلكتذآر؟ لقد فرحت باستشهادك هذا الذى آتبَته وأن

السن، ألقارنه مبا تعرتض عليه من صعوبة تعبريى عن ما أحاول
دليال على أن نوع هذه اخليبة مث لعل ىف ذلك . تقدميه اآلن

 . وراثى بشكل ما 

 !!أى منا أصعب يا شيخ: أشهدك وأشهد القارئ طيب دعىن 

 :وثانيا

أمل تالحظ أن مقتطفك به مالمح من ردى عليك ىف الفقرة
ألف الم التعريف تدخل( " الـتتكون"عن الواحدية  السابقة

باستمرار، مع!) تتكون، واللى عاجبه "على الفعل املضارع 
أن ردى هذا ما وصلُت إليه هكذا إال مؤخرا، مث أجدك قد أحملت
إليه من ربع قرن، أليس هذا هو ما أشرُت إليه ىف نشرة

لكنها ،"عن املصداقية باالتفاق" 2007-11-12سابقة ىف 
 مصداقية مشكوك فيها بسبب العامل الوراثى غالبا، 

 :ثالثا

لعلك تعرف، فتصدقىن، أنه ال أنا وال أنت وال حنن قد
توزع  آنذاك، والىت ظلت" اإلنسان والتطور"أصدرنا جملة 
مع(بالكاد طوال عشرين عاما ) آل ثالثة أشهر(مائىت نسخة 

، إذن من الذى أصدرها لتقوم هبذا الدور) التوقف املتكرر
رغما عنا، رد اإلحلاح القهرى أن تظل تصدر فصلية طوال هذه

  املدة؟ 
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أال يسمح ذلك لنا أن نتصور أن هذه النشرة احلالية رمبا
صدرت أيضا وحدها لتؤدى نفس الوظيفة، فرتغمنا، وهى

نقول مثل هذا الكالم الذى ال معىن له إال ماتستعملنا، أن 
 حيمل من معان؟

 بس خالص

 فّوت هذه يا حممد حىت ال يتهموننا بكذا وآيت يا شخي

 .اهللا يساحمك

# # # # # 
 )عن نشرات اإلدمان(يوسف عزب . أ

 تقليل الوعيرائعة فكرة التسليم بشكل مبدئي بفكرة 
  ،لتتناسب الرؤية مع القدرةمؤقتا 

 عب من إساءة فهم هذا املوضوعمع الر

 :حييى.د

طيب يا يوسف، ماذا نفعل وإساءة الفهم واردة ىف آل
آلمة وآل حرآة، حنن نلقى مبا عندنا وعلى املتلقى حتمل
 مسئولية تأويله واستعماله ، أو سوء استعماله يا أخى،

 !!!اهللا ..

 يوسف عزب. أ

تمع؟ أمطارح هذا على مستوى الفرد وا سهل انت: سؤاىل 
 ماذا؟

 :حييى.د

 طبعا على مستوى الفرد، و على مستوى اتمع،

 "ماذا"وأيضا على مستوى 

 .شكرًا 

# # # # # 
 حممد غنيمى. د

شبابية وأخرى غري شبابية ؟ ملاذا هذه التفرقة بني لغة
 وإذا قبلنا التفرقة ، فما هى اللغة غري الشبابية إذن

رحيوا أنفسهم من االندهاشعلشان نتعلمها من أجلهم ، ميكن ي)
؟احلقيقة أن دهشة حضور)االندهاش ، أو على األصح من تصنع

)الرفض واحلذر مث(الندوة من دفاع حضرتك عن لغة الشباب 
تستلزم دهشة منها هى األخرى ، حيث أنه مل يتضح جيدا السبب

مثاال لتدهور اللغة ،) لغتنا(اعتبارهم لغة الشباب  وراء
نتكلم بطالسم منطوقة ، وطاملا على أى حال ال) الشباب(فنحن 

 أن آل آلمة تقال من قبل طرف يتم فهمها جيدا من قبل
نستتخدمها آوسيلة  مث إننا. الطرف اآلخر ، فهى عندئذ لغة 

وإذا آانوا ال . لغة ينبغى أن حترتم  لإلبداع أيضا ، إذن فهى
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فهذه ليست ،)أو يّدعون ذلك(يقبلوهنا أو ال يفهموهنا 
لعل هؤالء الذين يسمون بالنخبة) . حنن الشباب(مشكلتنا 

جيدا أن لغتهم اآلن هى ذات اللغة الىت املثقفة يدرآون
وأجدادهم آانوا يتحدثون هبا أيام شباهبم ، ولعل آباءهم

رفضوها أيضا وأمسوها لغة شبابية وقتئذ ، ولعلنا أيضا
وأحفادنا ىف املستقبل ، وهذا ما ال أمتىن نرفض لغة أبنائنا

 . غم شدة توقع حدوثهحدوثه ، ر

 :حييى.د

أعتقد أن هذا بعض ما أعىن ، وليس آله، وسوف تعرف أنىن
أدافع ليس فقط عن خصوصية أو سهولة لغة الشباب، وإمنا

املدمنني،" ِسيم"، وعن "بيئة"أيضا عن اللغة الىت يسموا 
لغة تقوم بالتواصل بشكل أعمق وأهم من هذه وعن أية 

 .تبادهلا الصفوة وبعض املثقفنياألصوات إياها الىت ي

# # # # # 
 إميان آامل حممد . د

 )آتبْت باألجنليزية(

بعد شكوى رقيقة من صمت الزوج وانشغاله مبشاغله طلبت 
 ،يكون زوجها صديقها ) أو سألت آيف(أن إميان 

 :مث أضافت بالعربية

 ال يوجد بيننا أى حوار

 :حييى.د

ت تليفزيونية عنيا إميان، قمُت مؤخرا بإجراء حوارا
، وهى موجودة باملوقع وميكن الرجوع إليها"اخلرس الزوجى"

الصمت وآثارة( :والثاىن، )اخلرس الزوجى بني الزوجني(:األول
وإن آان ما هبا قد تسطح نتيجة تدخل املذيعات ،)عند الزوجني

 .العشوائى برغم اجتهادهن

 يا إميان أفضل من الكذب على آل حال،  أحيانا يكون الصمت 

 الصمت ليس واحدا، الصمت أنواع وأنواع

:ما يلى )935الفقرة ( 1980آتاىب حكمة اانني آتبت ىف 
 تشخيصه   أدوات   مها ،  الالحق   والفعل ،  والعيون ،  أنواع   الصمت 
  :على   تعرفت   فهال ،  اخللط   من   فاحذر 

 لآلخرين   وإلغاء   أنانية   وهو :  امليت   الصمت  ·

 مع ،  احلكمة   مظهر على    احملافظة   وهو :  اخلائف   والصمت    ·
   حساب   دون التعرى    من   اخلوف 

 اتقانا ،  واليبيع يشرتى  الذى    وهو  : اخلبيث   والصمت  ·
 الشطار   لصفقة 

  آخر آلِّ  على  أعلى    من   ينظر الذى    وهو :  الساخر   والصمت    ·

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1614
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 ليستوعب   االستماعحيسنالذىوهو:املتأملوالصمت  ·
 التفاصيل 

 بني   الصادقة   املتصلة   الرحلة   وهو  : اليقظ   والصمت   ·
  .  املسئولية   الفعل   للكلمة   احرتاما ،  وبالعكس   واخلارج   الداخل 

 .  ليصمت   أو '  خريا '  فليقل ،  واملصري   باحلق   يؤمن   آان   فمن

فأى صمت هو صمت زوجك يا إميان، وأى آالم هو آالمنا
 وآالمه؟

سواء بني األصدقاء أو احملبني -يا إميان –العالقات البشرية 
أو األزواج والزوجات هى من أصعب ما ميكن إذا أردنا تواصًال

 حبق، 

األسرة والثقافة والطب النفسى(ميكن مراجعة نشرات 
 )تعرية زيف واغرتاب التواصل بني البشر(، ")1"واإلدمان 

# # # # # 
 قدرى عبد العظيم . أ

ستمرارى قهرًا ىفتعقيبا على اعرتاىف له بتخوىف أن يكون ا(
 )آتابة هذه النشرة أشبه مبن جيمع أمواال ال ينفقها

هناك فرق آبري وآثري ما بني الطمع ىف تنمية الوعى ىف بلد
 للورثة األندال مفيش فيه وعى، وما بني مجع فلوس

 :حييى.د

تعقيبك الكرمي هذا يا قدرى لن يعفيىن من مسئولية تساؤىل
مال ما بطريقة قهرية حىت لوعن وجه الشبه بني من يواصل ع

بدا مفيدا للناس، وبني من يواصل مجع ما قد يقوم الورثة
 .حبمل أمانته، أو االنتحار به

 من يدرى أيهما أفضل أو أبقى؟ 

 ضبط اجلرعة صعب يا قدرى 

 والقدرة على التوقف حتدٍّ متجدد

   لن أعفى نفسى من قبوله أبدًا

# # # # # 

 آرمي شوقى. د

 َب عدم نشره،آالم، َطَل

 :حييى.د

 . رسالة بعد غيبة 

 وبرغم حتذيرك سوف أرد عليك، فقد أوحشتنا

  مذاآرة،
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 ورؤية،

 واعرتاف،

 وأسرار 

 . عالربآة

 آرمي شوقى . د

 ,First they ignore youقال غاندي واصفا عدوانه اخلالق
then they laugh at you, then  they fight you, then 

you win  

ن منك، مث حياربونك، مثالبداية سيتجاهلونك، مث يسخرو يف
  !تنتًصر

االبداع اخلالقي هو األقدر علي اتفق معك متاما ان
أرجو آما...استيعاب غريزة العدوان من االبداع التواصلي 

تطعيم هذا التنظري الغزير بأمثلة أآثر لتيسري الفهم، وذلك
 ضمانا لعدم التباس املعاني على القراء لصعوبة املوضوع و

 :حييى.د

حق، فاملقال مزدحم، وحيتاج لتفصيل واستشهادات عندك
 ".آتاب الغرائز"أرجو أن تتاح الفرصة لكل ذلك حني أآتب 

# # # # # 

 رامى عادل. أ

 .باإلآراه  نعّمرها  توشكي  على  ياخدونا  برضه  ممكن

  طول  آده  ويردموها  حفر  حيفروا  املدمنني  خيّلوا  أو
 .بصاح  يبان لنا  ما  الوقت حلد

 :حييى.د

 !!طب بس ياهللا

 رامى عادل. أ

  اإلجرام  لدرجة  نتعصب  ان  املهدئات أفضل من

 . صحيه  خمدرات جبرعات  فيه بان  مشموم  خرب  مسعت  انا

 :حييى.د

 عندك حق 

 رامى عادل . أ

وهو يستيقظ مث اجلواد عبد للسيد امحد  وْصف جنيب حمفوظ
من اروع ايات رهاىل آخ فيتناول الفطور  ياخد دش ساقع

  .املتنفسن االدب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1616
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 :حييى.د

 ال أوافق،

 ،)املتنفسن(وال أحب هذا التعبري اللطيف السخيف 

 . وبالذات إذا وصف به أدب حمفوظ 

 : رامى عادل. أ

 .وحقيق  حبق  اراجوزات  احنا  ,عم حييي  يا  إفرح

 ..تنكرية  حفله  يف  اننا  حسيت أول امرباح  اصلي

 :حييى.د

 وقراءتى له )5(ترجع حللم جنيب حمفوظ رقم أرجو أن 

 رامى عادل. أ

 .البشر   علي   بيلونوا  السياسيني  بيقولوا

 .لنا نداغه وسكر نبات  بواشويه حا جيي  وشويه

  أشغال  احلكم  مدة  ان  بيقول  الريس  فكره  على
  شاقة

 :حييى.د

 !!ربنا يعينه علينا 
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א−205 אאא )23(אא

 املنهج والتحدى، والشىء لزوم الشىء

 ىف النفس واإلنسان: مدارس ونظريات بعض

 :مقدمة
)العدوان واإلبداع(ما آادت احللقة األوىل عن هذه القضية 

الىت  تظهر، حىت وصلتىن تساؤالت آنت أتصور أهنا سوف ختتلف عن تلك 
 :وصلتىن منذ أآثر من ربع قرن، أغلبها آان يدور حول ما يلى

 توجس من الدفاع عن العدوان  ·

 بني اجلنس والعدوان) السلىب(زاوج خوف من الت ·

 شكاوى من صعوبة العرض وفرط التداخل والتكثيف ·

 احتجاج على فرط الرتقيم ·

 )وآأنىن هامجته. (دفاع عن فرويد ·

 وغري ذلك..

آمثال من بعض ذلك، برغم أنه نشر أمس ضمن امتداد حوار
)القراء(رجحت أنه ليس آل الزوار  بريد اجلمعة، إال أنىن 

وفيما. بعون حواراجلمعة مبا يسمح ىل أن أعتمد على ذلكيتا
مع تعديل أو إضافة بضع(يلى التعقيب والرد ، آمقدمة، 

 )آلمات هنا وهناك

 حممد حييى الرخاوى

الواحد عاوز يتعود" \يومية \"بقى ده آالم ُينشر آدا ىف
 ؟"\عالصبح"\، "\يوميا"\يقراها 

كالم شديد التكثيفإمنا فعًال ال. واهللا عفوًا باهزر بس
 .جتعل التواصل صعبًا والرغبة ىف اإلحاطة من أعلى عليني بطريقة

 :، مل أفهم)ال احلصر(على سبيل املثال  

األداة ىف الفقرة التالية املقصود بفصل الطاقة عن 
 :مأخوذة من املقال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1618



 23I03<I2008א – אא

األعلى   االرتباطات ىف    التكامل   عن   الغريزة   عجزت   إذا  -4
 دون وحىت   - أرقي   لوظائف الدافعى    رهابدو   قامت   واألمشل 
البدائى   مبظهرها   ظهورها   احتمال   من   خيفف   قد   مما  - هبا   االلتحام 
 ولكن  ، آمرحلة   ناجحة   تسوية   احلل   هذا   ويعترب ،  مباشرة 
  يفصل   حيث ،  النمو   يعوق   وأن   البد ،  دائم   آحل   استمراره 
  األعلى املستوى  ىف  حتمى    تكاملهما   أن   حني ىف    األداة   عن   طاقةال 
  . النمو   من 

 :حييى.د

هو أن) ويصلىن حىت اآلن(آان الزعم الشائع الذى وصلىن 
هى طاقة دافعة) والدوافع، وأحيانا العواطف(الغرائز 

أساسا أو متاما، وهى طاقات موظفة حلفظ النوع أو الفرد أو
يهما، لكن رويدا رويدا حني عرفت آيف أنه يستحيل فصلآل

)إال مرحليا(الشكل عن املوضوع، آذلك الدال عن املدلول، 
رجحت أن النمو النابض يسمح هبذا االلتحام بني الطاقة
وتفعيلها وجتلياهتا، فال تصبح جمرد طاقة يصلح استخدامها لشئ

تعمل طاقةآخر، فرويد حني قال بالتسامى آان يرحب بأن تس
لبناء احلضارة واملدنية ورمبا إلنتاج أداةالغريزة اجلنسية 

الذى ال Sublimationنوع معني من اإلبداع، وهذا هو التسامى 
أرفضه، لكنىن أحتفظ ضد أن يقدَّم باعتباره احلل األمثل
لبدائية الغريزة اجلنسية خاصة، أنا أقبله باعتباره مرحلة

ال ينبغى أن نصفق له أآثر منوبالتاىل , جيدة، ال أآثر
ألننا بذلك قد نعوق االلتحام الوالىف بني الطاقة وما  الالزم،

 .تدفع إليه وهو املفهوم السابق اإلشارة إليه

أستطيع أن أضيف أن اإلشكال الذى أشري) 2008سنة (اآلن 
فقط على زعم انفصال الطاقة عن األداة وإمنا  إليه ال يقتصر

–الطاقات والتجليات الىت يتشكل منها  انفصاهلا عن بقية
 . الوجود البشرى -باستمرار

لعلك تعرف يا حممد ما وصلُت إليه أخريا من الرتآيز على
، Content"احملتوى"أآثر من  Process" العملية"االهتمام بـ

، عملية التوليف اجلدىل املتصاعدقبل وبعد احملتوى: أو قل
النظرية"اس النمو ىف الذى هو أس) بإيقاع حيوى نابض(

، الىت أمتىن أن أفرد هلا وقتا آافيا قبل"اإليقاعية التطورية
هذه العملية املتنامية املستمرة ىف تناوب إيقاعى،. أن أرحل

.أبدا ال تكتمل، لكى ONENESS" الواحدية"تتمادى ىف تكوين 
ىف النهاية أو قرب –جتعل  الوهى هى العملية الىت تعد بأن 

اجلنس جنسا، وال العدوان عدوانا، وال الطاقة  -النهاية 
)نبضة حياة(طاقة، وال األداة أداة، ألا مع آل نبضة منو 

إضافة ليست مبعىن اجلمع) الواحدية(تضيف إىل املشروع البشرى 
، وإمنا مبعىن ختليق واحدية أآرب على حساب) آيت+ آذا (

جلنس اجلنسلكنه ا فيصبح اجلنس أقل َجْنـسنةمكوِّناهتا، 
، ويصبح العدوان أقل عدوانية ولكنه العدوان)اإلبداع(

، ويصبح اإلميان أقل تدينا لكنه اإلميان)اإلبداع(العدوان 
ىل، الذى ليس آمثله شىء،املتمادى إىل وجه احلق تعا) اإلبداع(

 .وهكذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   1619
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آل ذلك حلساب أن يصبح اإلنسان أآثر إنسانية حنو التناسق
اجلهله ىف أفق غيب املعرفة مبا ميثل األآرب فاألآرب مما ال نعرفه ألن

 ، بالعلم الذى ال ضد له، ذلك اجلهل الذى يتخلق الذى ال ضد له

 .وهكذا يتواصل النمو الذى أمسيه إبداعا

 وبعد

!هل يعجبك يا حممد ما أوصلَتَنا إليه هكذا ؟ اهللا يساحمك يا شيخ 

هل اتضحت األمور أم زدناها تعقيدا؟ ماذا يقول الناس
    هكذ؟عنا 

 ) انتهى املقتطف من يومية أمس(

أستطيع أن أجيب على السؤال الذى انتهت به هذه اآلن  
 . إننا زدناها تعقيدا : الفقرة قائال

أقرأ اجلزء األول من موضوع العدوان واإلبداع، وهو عدت 
وآان من(الذى مت نشره ، مث مسودة اجلزء الثاىن والثالث 

فوجدت أن املسألة حتتاج فعال إىل) ااملفروض نشرمها اليوم وغد
وقفة وتوضيح ومتابعة، وذلك حىت أمتكن من الرد على
التساؤالت الىت طرحت ممن يثق ىف أنىن أريد أن أبلغ شيئا، أو

 ممن حيتج أنىن ال أبلغ شيئا،

باإلضافة إىل التساؤالت الىت جتلت ىل وفيما بعض ما وصلىن 
 :مىن شخصيا

 تساؤالت 

ألطروحة تتناول أساسا قضية اإلبداع أم قضيةهل هذه ا  ·
 العدوان؟

أليس اإلبداع، آما شاع عنه على األقل، هو من أرقى ·
سواء اجلنس أو(وظائف البشر؟ فكيف نربطه هكذا بالغرائز 

أهنا من أوائل ، وقد شاع عن آل ما هو غريزة )العدوان
ادوافع البقاء الفجة الىت تشرتك فيها أغلب األحياء مهم

 آانت مرتبتها على سلم التطور؟

مث ما عالقة اجلنس بالعدوان، سواء ىف جذور أصوهلما، أو ىف  ·
 .جتليات منومها لدرجة أن حيتوى آل منهما نوعا فائقا من اإلبداع

مث هذا التقسيم إىل إبداع تواصلى وإبداع خالقى وربط  ·
آل منهما بغريزة بذاهتا، ما عالقته بتقسيمات اإلبداع

هذا التساؤل أنا الذى طرحته على(خرى، ومستوياته األ
نفسى، خاصة أن ىل تقسيمات أخرى عديدة من منطلقات خمتلفة،

 ؟)حرآية الوجود وجتليات اإلبداع(أنظر مثال 

منهما ترويضا  سامى عن أىوما الفرق بني أن نت  ·
،)وليس بالضرورة هبما(لبدائية آل منهما وارتقاء عنهما 

ىف شكل أرقى أآثر تكامال وىف هى هىوبني أن تتجلى الغريزة 
 نفس الوقت أعقد إبداعا؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1620



 23I03<I2008א – אא

مث ما عالقة آل ذلك بالنمو النفسى، وباملرض النفسى، ·
 وبعالجه؟

كآيف ندرس عملية اإلبداع ذاهتا وحنن ال منل :وأخريا   ·
لكشفها هى مبا هى، فمن ناحية هى أخفى من أن تتحدد

بعض مراحلها قد يتم ىف للدراسة، ومن ناحية أخرى جند أن 
مساحة متناهية الصغر من الزمن حبيث يستحيل فحصها، إن آل
ما ميكن أن يتاح فحصه هو إما الناتج اإلبداعى، أو بعض ما

ه الظاهر، وىفيعيه املبدع فيما ميكن أن يكون ىف متناول وعي
حدود قدرته عن التعبري عنه، األمر الذى ال ميكن اجلزم بأنه

 ميثل عملية اإلبداع ذاهتا بالدقة املوضوعية املأمولة؟

حنن ىف ماذا ؟ أم ماذا؟ هل هذا وقته ىف مثل: مث أخريا ·
 هذه النشرة اليومية؟

· ........ 

 أقر وأعرتف أنىن أحرتم آل هذه األسئلة

 )مل يسألىن أحد(لذى وضعت أغلبها وأنىن أنا ا

 وأنىن جاهز للرد عليها

وسوف أبدأ بالرد على السؤال األول اليوم، فاملسألة قد
 أو آتابا حتتاج شهورا 

ولعلى أمتكن أن أعرض غدا جداول تسمح باملقارنة بني اجلنس
 والعدوان من جهة، مث بني اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى

 السؤال األول: خلنا اليوم ىف

هل هذه األطروحة تتناول أساسا قضية اإلبداع أم قضية ·
 العدوان؟

إهنا تتناوهلما معا، وهو رد هروىب ال :الرد اجلاهز هو
 .يفيد شيئا

 إهنا تتناول العالقة بينهما  :الرد األحسن قليال

 : الرد األهم يقول 

راجعت نفسى فإذا ىب وأنا أتعرض هلذه األساسيات، إمنا
ناول قضية النمو البشرى أساسا، بل قضية الطبيعةأت

مع أهنا آذلك،" الفطرة"البشرية الىت جتنبت مؤخرا أن أمسيها 
جتنبت مرحليا استعمال هذه الكلمة نظرا الختزاهلا أحيانا من

 .بعض املتلقني إىل ما ال أعىن

 ملاذا البحث ىف اإلبداع من طبيب نفسى؟

 من طبيب نفسى؟) رائزوالغ(وملاذا البحث ىف العدوان 

ألننا نبحث الطبيعة البشرية حني تعتل أو ختتل وهو ما
 !!يلزم هذا الطبيب النفسى بعالجها 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1621



 23I03<I2008א – אא

دون) نفسيا(هل ميكن أن ندعى أننا نعاجل إنسانا مريضا 
من هو هذا الشخصعموما، مث بعد ذلك  نعرف من هو اإلنسانأن 

 ؟حتديدا

انآ(حني راجعت أغلب النظريات املعاصرة ىف علم النفس  
وآان مقررا علينا مثل ذلك أثناء دراسىت) 1980ذلك سنة 

املدارس"هبذا االسم، بل لعل االسم آان  املاجستري ىف آتاب  
 Contemporary Schoolsتأليف وودورث " املعاصرة لعلم النفس

of Psychology Woodworth  أحبث عن ) 1980(، آنت آنذاك
ى، ذلك أنىن بعد أنجدوى دراسة هذه النظريات للطبيب النفس

صرت ممتَحنا ال طالبا، آنت أسأل طلبة املاجستري نفس السؤال
ليس فقط بالنسبة لعلم النفس، بل أيضا بالنسبة للعلوم

ماذا: األساسية، وبالذات علم التشريح العصىب، السؤال هو
يفيدك ىف ما درست ىف العلم الفالىن ىف أدائك الفعلى ملهمتك

ينزعج ألنه مل خيطر على باله ) الطبيب( ؟ وآان الطالبآطبيب
هذا السؤال أثناء دراسته، آل ما آان عليه هو أن يعرف
املقرر، وحيفظه، مث يّسمعه ىف االمتحان، أما أن يفاجأ
بالتساؤل حول جدوى ذلك، فهذا ليس من اختصاصه وإمنا هو من
اختصاص واضع املنهج، وآنت أطمئنه أن هذا السؤال، ومثله،

، وحني جترأت)ليس ىف املقرر -السؤال –ألنه (اسب عليه، لن حي
وناقشت هذه املسألة مع زمالئى واضعى املناهج حسبوىن أمزح،
وحني ترأست القسم ملدة أربع سنوات، مل أمتكن من تعديل
املقررات إال ىف حدود شديدة الضيق، وقد بلغىن بعد أن ترآت

 .رئاسة القسم أهنم تراجعوا عنها

النظريات راجعت أآثر من عشرين من هذه  1980سنة 
أن أحبث عن  -بالنسبة لكل نظرية  -وحاولت  واملدارس، 

األساسيات البدئية للمفاهيم األساسية الىت جتيب على أسئلة
   :أساسية تقول

 من هو اإلنسان؟   .1

 ما هو مفهوم الصحة النفسية؟   .2

 ما هو مفهوم املرض؟   .3

من وجهة نظر هذه النظرية بوجه(ج؟ آيف العال: إذن   .4
 )خاص؟

إذا مل جنب حنن األطباء عن هذه األسئلة، فما جدوى أن ندرس
 هذه املدرسة أو تلك ، حنن أطباء نفسيون، ولسنا فالسفة، 

السؤال األول، وإىل درجةمنها  آلياتالفلسفة تدور آثريا حول 
 والرابع، ولكنها ال ُتعىن آثريا بالسؤال الثالث  أقل الثاىن،

خفيف(يبدأ من السؤال الثاىن ) أغلبه اآلن(الطب النفسى 
 .مث جيد نفسه مستغرقا ىف السؤال الثالث والرابع) خفيف

لو متعن األمر، لوجد السؤال األول والثاىن أى طبيب نفسى 
 حاضرين آأقوى ما يكون داخله أو داخل داخله،
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دعنا اآلن من آلمة(ومبا أن املسألة ىف الداخل هكذا  
)الطبيب(، فإنه )الفطرة مؤقتا ر آما جّنبنا آلمة الالشعو

ميارس مهنته، مبا ىف ذلك اختياراته وتفضيله هذا العالج عن
ذاك، وقياسه فاعلية ما يفعل نوعا وآما، يفعل آل ذلك من

، ،)عن اإلنسان والصحة( السؤال األول والثاىنخالل تأثري 
 .سواء اعرتف بذلك لنفسه أم ال

يتصورون أن هذه مسائل نظرية ال تعنيهم، آثري من األطباء
لكن واقع األمر أهنم ميارسون مهنتهم من خالل إجابتهم عنها

 دون أن يدروا،

وأستطيع أن أتصور أن هناك إجابتني خطريتني تكمنان داخل
وآل إجابة  آل طبيب نفسى، حتددان اختياراته وممارساته ،

 ثاىن معامنهما تشري إىل الرد على السؤال األول وال

 )مرة أخرى من داخل داخل الطبيب( :اإلجابة األوىل

اإلنسان هو ما أمثله أنا شخصيا ، والصحة النفسية تقاس
 .مبا أنا فيه وما أفعله وأريده أو أرجو أن أآونه

 : اإلجابة الثانية

إن مفهوم ماهية اإلنسان هو أمر ال يعنيىن ألنىن ال أتفلسف،
عنه ىف أمهات الكتب الطبنفسيةوالصحة النفسية هى ما أقرأ 

جدا، واالت العلمية اُملحكَّمة جدا جدا، املمولة بالسالمة من
 .شرآات الدواء األحدث فاألحدث

خاصة وأنا أرد على تساؤالت حممد إبىن، أنىن(اآتشفت اآلن، 
آان يشغلىن") النظرية اإليقاعية التطورية("حني وضعت نظريىت 

إلجابة األرجح هلذه األسئلة األربعة،هذا الشاغل الذى ميثل ا
ىف جذور مثل هذه املسائل ورمبا هذا هو ما دعاىن إىل الغوص 

اجلنس والعدوان واإلبداع واملرضاألساسية هكذا، ومن بينها 
 واللغة والنمو البشرى والنقد والتطور احليوى، 

وهل حيتاج األمر إىل شرح عالقة آل ذلك مبمارسة الطب
 النفسى ؟

 حيتاج نعم

ولكن دعونا ننظر ىف بعض تلك النظريات الىت مجعتها منذ
 )ومل تنشر آالعادة(أآثر من نصف قرن 

ولكن قبل ذلك البد من اإلشارة إىل صعوبة تعريف اإلنسان
ملحق آتاب حرية طبيب نفسى(خاصة حالة آونه صحيحا نفسيا 

، وذلك)مستويات الصحة النفسية على طريق التطور الفردى"
مقارنة بتعريف املرض، أما تعريف العالج، فهو قد يكون أسهل

 .ما دمنا جترأنا وعرفنا املرض

وفيما يلى بعض حماوالتى السابقة لتحديد شديد اإلجياز،
ه املفاهيم الضرورية أن تكون شعورية، بدالقابل للخطأ هلذ

 .من أن تلعب من ورائنا دورا ال نعرفه
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 مفهوم اإلنسان  ·

 مفهوم الصحة النفسية  ·

 مفهوم املرض  ·

 مفهوم العالج   ·

متداخل( سبعة جمموعاتهذا وقد قسمت املدارس املختلفة إىل 
ثالثا وعشرينلتشمل آلها ) بعضها ىف بعض آخر بالضرورة

 .مدرسة ونظرية 

ومل أدرِّسه ومل( 1980قبل أن أعرض جممل ما فعلت سنة 
ىف الربع قرن األخري ظهرت مدارسأنبه إىل أنه ) أنشره

ونظريات جديدة غاية ىف األمهية وبالذات ىف جمال ما يسمى
مما سأعود إليه مستقال ىف العلم املعرىف والعلم املعرىف العصىب

ديدة، أو تطورإن ظهور هذه النظريات اجل. الوقت املناسب
 :النظريات القدمية له داللتان هامتان

إن تعدد هذه النظريات إمنا يدل على صعوبة ما: األوىل 
 تتناوله وغموضه، 

إن باب االجتهاد مل يقفل، وال ينبغى أن يقفل: الثانية
 .ما دامت املعرفة منفتحة

وفيما يلى ما سبق آتابته باإلجنليزية، ونظرا لضيق
مع آل اعتذارى بسبب 1980ره آما آتب سنة الوقت سوف أنش

 العجلة أن أآتفى اليوم بنشره هكذا، 

أن ينتقل - مثلى –وأنصح آل ما ال يقرأ اإلجنليزية أو ال حيبها 
فورا إىل التعقيب النهائى دون أن ينشغل اليوم هبذا اجلزء

 . الغريب، ألنىن سأعود إليه باللغة العربية مرارا وتكرارا

لبديهى أنىن ىف اية املطاف ، سوف أعود إىلمث إنه من ا
بعالقته بفروض اإلبداع والعدوان، -بشكل ما –ربط آل ذلك 
 .وما يتصل هبا

 جمموعات املدارس والنظريات

)1980(عن اإلنسان ونفسه وصحته واعتالله    

THE FIRST GROUP 

 The First Group (Psychoanalysis and related theories):  

 By related I mean "originating from and sharing 
basic orientation with." The terms post-Freudian 
(historical) and neo- Freudian (more elaborate) are 
but misnomers. Some theories that have definitely 
originated from psychoanalysis (like Jung and Adler) 
are put elsewhere according to the dominance of other 
significant characteristics.  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1624



 23I03<I2008א – אא

1) classical Psychoanalysis (Freud Sigmund)  

 MAN is directed by the outcome  of his unconscious 
make up; determined fixations and instincts 
(particularly sexual).  

HEATH is to be able to find socially acceptable 
expressions for the instincts, to work and to love 
through the conscious efficient agent called the ego.  

 DISEASE is disturbed balance between forces 
unconscious determinants deranging the efficiency and 
adaptation of this functioning unit (man).  

 TREATMENT is psychoanalysis (for cases fit for it) 
in order to let relive early pathological relations 
which makes the causative determinants available to 
interpretation and correction, thus liberating 
sufficient adaptive energy trough rearranging the 
psychic compartments.  

 2-  Object Relations theory (Melanie Klein Winfrid 
Fairbairn, Harry Guntrip... etc)   

 MAN is the outcome of his introjects, splits and 
fixations at sequential object relations modes  
during infancy.  

 HEALTH is optimum object relations where objects are 
predominantly 'good' objects: significant and 
satisfactory, thus promoting production and adaptation.  

 DISEASE is disturbed psychic apparatus as a result 
of introjecting, and perpetuating, distorted objects 
and objects and  relations.  

 THERAPY is to correct these distortions through 
psychoanalysis permitting reliving (reparative) 
object relations, thus reorganizing personality 
structure with consequent constructive relations.  

3- Eric Erickson 

MAN is a social being having the liability to grow 
and re-grow throughout his life. He is not only 
determined through happenings in his childhood but is 
also, at least partly responsible for himself.  

HEALTH is consequent upon the successful resolution of 
growth crises to emerge from them in the positive 
direction, thus promoting successive building of a 
gratifying self concept  positive continuous growth.  
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DISEASE is the predominance of too prominent a 
zone or a mode beyond its appropriate stage of 
development. It is also related to the negative 
outcome of growth crises. is the failure to resolve 
the growth crises, with sub sequent stagnation and a 
negative self-concept.  

 THERAPY is building up basic trust and confidence 
that the individual failed to acquire in infancy and 
childhood. This is established through reliving, 
correcting information, remodeling society, thus 
liberating growth in the proper direction.  

 4- Harry Stack Sullivan (Interpersonal psychiatry) 

  MAN is a social being, developing through and 
living in a real world of inter-personal relations  

 HEALTH is a successful interpersonal life 
including acceptance of one's self, that of others, 
and mutual enrichment and cooperation.  

 DISEASE is the result of hindering such 
constructive interpersonal relating through processes 
of "dynamism of difficulty" which are the process of 
living parts of one's personality that are wrongly 
applied to defect one's self i.e. misuse of 
personality function. Disease is exaggerated un-timed 
normal difficulties.  

 THERAPY is a mutual participation repairing the 
defective interpersonal relations and eliminating the 
'dynamism of difficulty turning them to proper 
personality functioning .  

 THE SECOND GROUP 

The Second Group (Organizational systems 
theories):  

 Most of these theories share, more or less,  some 
common basic assumptions about multiple hierarchical 
organizations, continuous growth, teleological 
direction, consciousness, will and responsibility. 

 5-  Transactional analysis (Eric Berne)  

 MAN is composed of multiple cooperating, 
alternating systems of 'ego states' which correspond 
to biological brain organization   
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HEATH is appropriateness and cooperation between 
ego states in relation to the relevant situation and 
individual needs.  

 DISEASE is hyperdominance, exclusion, 
contamination confusion and or inflexibility of 
certain ego states.  

 THERAPY is re-establishment of a proper relation 
between these functioning patterns, then liberation 
in proper interaction towards more and more synthesis 
rather than simple temporal alteration.  

6-  Sandor Rado (Adaptational Psychodynamics)  

 MAN is a biological system operating under 
integrating hedonic control (Hedonia here means 
organizing harmony). He seems to represent a biologic 
hierarchy repeating the evolution of his species  

 HEALTH is achieved by appreciating one's self as a 
"proven provider of pleasure (hedonic)".  

 DISEASE is maintenance of, or revival of the 
helpless, dependent child pattern of resulting in 
neurotic over-reactive behavior. It is also due to 
deficiency (probably innate) in the integrative 
pleasure ability.  

 THERAPY is emotional reduction to achieve self 
reliance, integrating reorganization through pleasure 
tolerance and utilization. The technique is analytic 
but interceptive (interrupting) interpretations are 
advised to stop regression  

 7- Henry Ey (Organo-dynamism)  

 MAN is, the conscious system well controlling and 
organizing other compartments of the personality i.e. 
levels of the brain.  

 HEALTH is this successful control to the extent of 
(so much so to) allowing harmonious adaptation and 
production  

 DISEASE is the failure of this control and 
dissolution of consciousness permitting the 
substructure to erupt directly or indirectly 
exhibiting maladaptive behavior.  

 THERAPY is restoration of this control once again 
by any available therapeutic means.  
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8-  Silvano Arieti  (cognitive-volitional therapy) 

 MAN  is primarily a cognitive- volitional organization.  

HEALTH  is the appropriate functioning of the 
mature cognitive- volitional organization with 
secondary processes dominating the primitive 
cognitive organization as well as other functions in 
creation (a higher level of health). Both processes 
primary & secondary act synergistically and self-
expansion, rather than self-actualization is the 
result of properly growing creative life.  

 DISEASE  is failure of such control resulting in 
disharmony and presentation of disguised primitive activity.  

 THERAPY is reparation & reeducation 
,reorganization] of the mature cognitive function to 
control and dominate once again. This is established, 
for instance, through cognitive repair including 
acceptance, translation and cohering.  

 9-  General systems theory: Loving Von Bethany  

 Man is a multi-system organization to sub- and 
surpasses where all constitute the universe organized 
in a hierarchical accumulation of matter-energy- 
information organizations.  

 Health  is The adequacy & harmony within the human 
systems as well as with other systems.  

 DISEASE is a deficiency, or faulty organization in 
any of the critical systems of energy-matter or 
information processing.  

 THERAPY is any means that corrects the deficiency 
thus restoring the harmony.  

 10-  Evolutionary Rhythmic Theory (yehia RAKHAWY)  

 MAN is a biologically rhythmic structure, 
processing information in phasic oscillations on  the 
way to endless dialectic growth.   

 HEALTH is the adequacy of both rhythmicity and 
processing to achieve an optimum degree of harmony 
appropriate to each phase of the biorhythmic cycles 
to promote ever- lasting dialectic growth.  

DISEASE is the mishap or complications of this 
evolutionary rhythm in the form of abortion, 
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mutilation, disruption, concealing or undue prolongation 
of a certain phase (or phases) of the biologic rhythm.  

HEALTH  is the appropriate functioning of the 
mature cognitive- volitional organization with 
secondary processes dominating the primitive 
cognitive organization as well as other functions in 
creation (a higher level of health). Both processes 
primary & secondary act synergistically and self-
expansion, rather than self-actualization is the 
result of properly growing creative life.  

 DISEASE  is failure of such control resulting in 
disharmony and presentation of disguised primitive activity.  

 THERAPY is reparation & reeducation 
,reorganization] of the mature cognitive function to 
control and dominate once again. This is established, 
for instance, through cognitive repair including 
acceptance, translation and cohering.  

 9-  General systems theory: Loving Von Bethany  
 Man is a multi-system organization to sub- and 

surpasses where all constitute the universe organized 
in a hierarchical accumulation of matter-energy- 
information organizations.  

 Health  is The adequacy & harmony within the human 
systems as well as with other systems.  

 DISEASE is a deficiency, or faulty organization in 
any of the critical systems of energy-matter or 
information processing.  

 THERAPY is any means that corrects the deficiency 
thus restoring the harmony.  

 10-  Evolutionary Rhythmic Theory (yehia RAKHAWY)  
 MAN is a biologically rhythmic structure, 

processing information in phasic oscillations on  the 
way to endless dialectic growth.   

 HEALTH is the adequacy of both rhythmicity and 
processing to achieve an optimum degree of harmony 
appropriate to each phase of the biorhythmic cycles 
to promote ever- lasting dialectic growth.  

 DISEASE is the mishap or complications of this 
evolutionary rhythm in the form of abortion, mutilation, 
disruption, concealing or undue prolongation of a certain 
phase (or phases) of the biologic rhythm.  
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THERAPY is regulating reoroganizing and  re-
channeling the evolutionary rhythms, by all means. 
Recharging by   appropriate and adequate information 
appropriate to each stage, facilitating  unfolding 
and enhancing ultimately dialectic growth.  

THE THIRD GROUP 

The Third Group: The learning oriented theories  

 Although Adlerian theory is included here I am not 
very happy about this but I have no alternative for 
the time being. This group stresses learning in its 
broadest sense as the basic factor for human identity 
and march all through his life.   

 11- Adler (Individual Psychology)  

 MAN is an organic purposeful system aiming at 
self- realization and social survival. He is a unity.  

 HEALTH is achieving these goals of self-identity, 
including sense of unity and continuity and also 
self-esteem and acceptance. This is completed and 
approved by proper social adaptation.  

 DISEASE is failure to achieve such goals, i.e. 
lack of self- unity, surrendering to inferiority and 
lack of social feelings. The etiological roots should 
be traced to childhood.  

 THERAPY for a child is guidance to repair and 
avoid further development of handicapping habits. In 
the adult, it is directed to mobilization of creative 
resources to compensate for failure and to achieve 
the previously unattained goals. It is both social 
therapeutic support and education in a proper milieu.  

 12-  Personality Learning Theory  

MAN is a measurable structural personality 
phenomenon which  adequately functions through 
adequate multi-dimensional learning procedures.  

 HEALTH is symptomatic optimum functioning mode of 
behavior that lies within the normal norms.  

DISEASE is a symptomatizing mode of behavior that  
surpasses normal norms in multi-dimensional aspects 
interacting together.  

THERAPY is a multi-dimensional learning taking  
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into consideration adjustment pathanalysis. 
THE FOURTH GROUP   

  The Fourth Group  (Self actualization theories):  

 I believe that the term humanistic psychology is a 
misnomer since most theories are essentially 
humanistic. I prefer the term self actualization 
theories to include those theories stressing 
actualization of human potentialities "to be ".  

13-  Karen Horney  

 MAN is an organism having evolutionary potential 
striving for self realization by nature (delivering 
or unfolding the central integrating force called 
real self) and to be able to transcend the 
dichotomies of opposing contradictory forces.  

 HEALTH is the attainment of self realization 
through actualization of potentialities in a process 
of constructive evolution.  

 DISEASE  is failure of this fulfillment due to 
basic familial hostility and coldness producing basic 
anxiety. This anxiety, its modifications and 
evolution is responsible for disease.`  

 THERAPY is directed towards discovering one's 
potentiality, on's real self in the actual situation . 
The technique consists developing a real relationship 
between two persons through which goals are achieved in 
the now-on, working through any difficulty .  

 14- Otto Rank   

MAN is an organism striving for rebirth and 
growth.  He is in a continuous in-and-out rebirth 
experience where crescendo relationships are the 
psychological uterus.  HEALTH is promotion of this 
journey in the proper direction to achieve the 
ultimate goal of growth.  

 DISEASE   is itself also rebirth experience where 
the patient makes drastic leaps forwards rather than 
a slow process of gaining insight.   

 15-  Abraham Maslow   

MAN is a potentially growing organism meant to 
fulfill his good natural potentialities.   
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HEALTH  is reinforcing being (b) needs after 
satisfying deficiency (d) needs in a natural 
hierarchy achieving self actualization as exhibited 
in samples of peak experiences   

 DISEASE is dominance of deficiency needs and 
stunted alienated growth of personality   

 THERAPY is to help growth to continue in the 
natural hierarchy surpassing the lower levels and not 
arrested at  them.  

 16- Existential Analysis (Dasein Analysis e.g. 
Ludwig Binswanger Rollo May)   

 MAN is a unique existing, conscious organism, 
aware of himself, thus aware of in space and time. 
His structure and identity are the result of his 
existential awareness and free choice.  

 HEALTH  is to live as an aware Gestalt operating 
in a dialectic tension reinforcing freedom of self 
and others and adjusting relations to one's self in 
the world.  

 DISEASE is to lose this awareness in hypnotic 
alienation due to reductionistic determinism. 
Overdose of such awareness replacing actual 
productivity and relatedness may represent another 
aspect of illness.  

 THERAPY  is established through an "I and thou" 
communication to reinforce one's awareness of himself 
towards and  in relation to the common world. By so 
doing alienation is overcome and treatment proceeds .  

 17-  Gardner Murphy (Biosocial theory)   

 MAN is a structural organism-environment field 
that is part of a still larger field. This larger 
field is explored through paramental phenomena 
(telepathy clairvoyance....etc.)  

 HEALTH is the harmony between man his immediate 
environment as well as his remote environment.  

 THERAPY is the re-establishment of organization and 
harmony within the person and with the environment, 
through psychotherapy and any other mean.  

 THE FIFTH GROUP 
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The Fifth Group (The actualization-extension 
group):  

 This group includes theories extending human 
growth beyond the individual or the limited human 
existence. They are also growth oriented but to a 
more extended open ended goal.   

 18-  Organismic psychology (Kurt Goldstien)  

 MAN is a total organism, never a simple 
aggregation of parts, living in a total environment  

 HEALTH is fulfillment of this totality, self 
actualization of his potentiality with malleability 
shifting from concrete to abstract and vice versa.  

 DISEASE is blockage at a limited static 
maintenance of the status quo at a tension release 
level.  

 THERAPY is established through a 'communion' where 
self realization of both patient and therapist is 
enhanced.  

THE SIXth Group (The static or stationary group)   

 This includes a collection the common feature of 
which is that they agree about man being essentially 
some sort of formed structure (organic, symbolic, or 
reflexive).  

19-  Reflexogenic Theory (Pavlov Watson. etc)   

 MAN is a construct of complex conditioned 
responses.  

 DISEASE  is the behavioral expression of good 
adaptive learnt habits  

 THERAPY is, then, reeducation through disrupting 
the maladaptive habits and re-establishing better 
adaptive ones.  

 20- Biochemical Stability  theory 
(Synaptologists).. etc.)  

 MAN   is a chemical constellation permitting 
appropriate function within the range of common norms  

 HEALTH is the adequacy and normal standards of 
this constellation as evidenced mainly by the absence 
of symptoms. 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــــا يــــوميـ"   1633
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DISEASE is the manifestation of increase in this 
chemical substance or decrease in that producing 
symptoms.  

 TREATMENT is the correction of this deficit or 
neutralizing or eliminating the excess  

 21-  Structuralism (The recent trend e.g. Jacque 
Lacan, Straus..)  

 MAN is his structural configuration. The conscious 
self (ego) is but a trivial outside façade.  He is 
neither evoluting nor goal seeking and his free 
 choice is rather limited  within structural 
configuration.  

 HEALTH is an efficient by-product of a well 
organized structure.  

 DISEASE is a significant  structure in itself 
declaring an independent organization . It is also 
disruption or obstruction of an established structure 
  

 THERAPY is uncovering of the existing structure, 
analysing the symbolic context and allowing 
transformational genesis of a well organized 
structure.   

 THE SEVENTH GROUP 

The miscellaneous group 

 There remains two trends that  are worth 
introduction i.e. Gestalt and the anti- psychiatry 
and I have failed to include them under any of the 
above mentioned groups.I have put them together under 
the heading miscellaneous group though they share 
some qualities with some others theories not to a 
convincing degree to be included there, (at least for 
me).  

22- Gestalt theory (Kurt Kafka Max Wertheimer, 
Kohler  

 MAN is a Gestalt i.e. he cannot be adequately 
described as a sum of smaller independent events or 
parts.  

 HEALTH is a Gestalten reflecting a balanced 
distribution of the forces underlying this 
organization??  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1634
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THERAPY having the name Gestalt therapy is said to 
be poorly attached to the theory. It has its own 
technique. It aims at organizing self regulation 
through re-education to form a Gestalten delineated 
figure from ground and facilitate ready shift in the 
way to reinforce and liberate choice.  

 23- Anti-psychiatry movement (Ronald Laing, 
Cooper, Thomas Szaz)  

 MAN is the victim of his insane society.  

 HEALTH is to live in a sane society.  

 DISEASE is what the society does to the individual 
to make him diseased or to believe he is so.  

 THERAPY should be directed to the society to make 
it less psycho zing.  

 وبعد 

أرجو أن يكون واضحا أن هذه التقسيمات ، وبعض
 التمسات، هى جمرد اجتهاداتى أنا،

هذا االختصار هبذا الشكل هو خمل بال  آما أنىن أقر أن 
أدىن شك، فليس من املعقول أن تقع نظرية ىف مئات الصفحات مث 

 . أختزهلا ىف بضعة سطور

الواضح أنىن مل أختزل أية نظرية مما طرحُت حاال،لكن من 
أى نظرية ىف  آل ما أردت توضيحه هو التأآيد على أن

اإلنسان ىف جمال علم النفس أو اإلمراضية النفسية، ال بد وأهنا
األربعة الىت تربر دراستها ملن  تقدم مفهوما هلذه األبعاد

 :حتماالت األوىليتصدى لعالج املرضى، وأن إنكار ذلك يرجعنا لال

إنه من ميارس الطب النفسى بوعى مضبب، وهو ال يتعرض 
أصال هلذه املفاهيم، وال يبحث عنها داخله قبل خارجه، إمنا
حيكم على مريضه وعلى نفسه، ويوجههما إىل وجهة ما، قد ال
يعرفها، وقد تسىء إليهما، وأن موقفه هذا ليس بالضرورة

 .آما يتصور  حياديا

 ه املرة بشىء حمدد،لن أعد هذ

 لكنىن سوف أعود 

 ! وهل أملك غري ذلك
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متعجال آسفا –وعدت أمس أن أقدم ما قدمت : اعتذار مكرر
باإلجنليزية أن أقدمه بالعربية، وهذا هو ليس ترمجة –

رة، أو صورة طبق األصل، فهو ىف شكل جداول لعلها تسهلمباش
، وقد مت تعديل وتصويب بعض التفاصيل)أوتصّعبها(املهمة 

 . والتقسيمات، وأآرر اعتذارى

من املتوقع أنىن لن أضيف آلمة واحدة باإلجنليزية(
 ).للتوضيح، وعلى من يريد مثل ذلك أن ينظر ىف نشرة أمس

 مدارس ومدارس

 أساسية   وافرتاضات   رياتونظ   مدارس

 مقدمة 

النشرة أن يستوعب آل ما تورطنا   ليس املطلوب من قارئ هذه
ماهية"ىف نشره هكذا وفاء لوعد أمس، تربيرا لفتح ملفات فحص 

 )اإلبداع املفتوح النهاية(ومصريا ) الغرائز(اصًال " اإلنسان

هو أن تصله رسالة عن مدى) أو املأمول(لكن املقصود 
ويا حبذا لو امتدت هذه الرسالة إىل اختالف(الرؤى  تنوع

، وأن جيعله هذا يتحمل االختالف، وقد يعود إىل ماشاء)األديان
 .مما ورد ىف هذه العجالة بني احلني واحلني

النفس وىف النفس، وملاذا آل  ملاذا آل هذه النظريات عن
 تلك املدارس؟ 

للطبيب بالنسبة -إن آل ذلك إْن مل يكن اهلدف منه 
العالج، فال  هو -النفسى، واألهم بالنسبة للمريض النفسى 

داعى له ىف هذا اال، ولتقتصر املسألة على منظور فلسفى،
 .أو جمادلة نظرية

ال يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ماهيته
ووجوده ومعناه وغايته، آل ما ىف األمر أن هناك من ُيعىن

اك من يعيش آل ذلك دون حاجة لفحصه أصال،بذلك واعيا، وهن
وهناك من ينكره عالنية لكنه ال ميكنه التخلص منه إال إذا

 .ختلص من حياته آلها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1636
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فيما يلى نقدم عددا من املدارس النفسية، من حيث أن آل
مدرسة تضع هلا مفهوما عن اإلنسان، وبالتاىل مفهوما عن
الصحة، ويكون املرض هو عدم حتقق هذا املفهوم عن الصحة،

العالج هو حماولة استعادة مفهوم الصحة بكل الوسائلويكون 
 ).آما أشرنا أمس(املتاحة 

 بكل   اإلحاطة    ) أو املستحيل(هذا وملا آان من الصعب 
 الصحة   يف   وماهيته   اإلنسان   سلوك   تفسر   أن      حاولت   اليت   املدارس 
 جمموعات   سبع   منها   عأمج   بأن ) 1980سنة (  اآتفيت   فقد ،  واملرض 

، وبالتاىل نتوقع قدرا من)قسمتها مرغما هكذا بشكل متعسف(
األخطاء والتداخل لعلنا نكتشف بعضه عند املراجعة

 إجياز   يف   جمموعة   آل   حتت   حمدودة   أمثلة واملناقشة، وقد قدمت 
 ، !!آما وصلتىن ورمبا ليست آما هى ،  شديد 

 يكمن   الذي   االختالف   مدى   أوضح   أن لك وقد قصدت من آل ذ
يتعلق مبا  فيما )  خارجنا   ضده   أو   بعضه   يظهر آما  (  داخلنا 
 ،  أنفسنا   عن   نتصوره 

  !!!حنن البشر 

    األويل   اموعة

  ) هبا   املرتبطة   واملدارس (  النفسي   التحليل

 من   خرجت   اليت   املدارس   تلك   هبا   املرتبطة   باملدارس   أعين
 االختالفات   برغم    العام   جها   تنهج   ومازالت   عباءهتا 
 واختذت   عنها   انشقت   اليت   املدارس   بذلك   مستبعدا ،  التفصيلية 
  . آخر   عنوان   حتت   مكاا   جتد   أن   يؤهلها   خمتلفا   مسرا 

 الثانية   اموعة

    املتعددة )  الرتآيبية (  املنظومات مدارس  

الىت أحاول تقدميها،   للنظرية   بالنسبة   األهم   اموعة   وهي
 املنظومات   تعدد   حيث   من   األساسية   الفكرة   يف   معها   تشرتك   هى   إذ 
    . متصاعد   هريارآى   بشكل 

    الثالثة   اموعة  

  ) التعلم (  الرتبوي   املنظور   ذات   اموعة

 بافلوف   من   بدءا   املدارس   من   آبريا   عددا   اموعة   هذه   وتشمل
 ورؤيته   ماير   أدولف   حىت   ) الذى نقل إىل جمموعة أخرى(
 ألضعه   فرويد   عن   انشق   الذي   أدلر   بألفرد   مارين ،  السيكوبيولوجية 
  .  ما   بشكل   اموعة   هذه   حدود   من   أوسع   منظوره   ألن   متعسفا   هنا 

    الرابعة   اموعة

 الذات   حتقيق   ومنظور   واإلنسانيون   الوجوديون

 من   الذات   حتقيق   علي   بالتأآيد   االجتاه   هذا   أصحاب   ويعين
    غري   جمموعة   وهي ،  وحريته   اإلنسان   إنسانية   تأآيد   واقع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1637
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، ناحية   من   التفرد   علي   تؤآد   أا   إال ،  بالضرورة   متجانسة
 غاية ،  أخري   ناحية   من   ذاته   يف   آغاية   اإلنسان   وضع   وعلى 
 متارس   مبا   أو )  اإلنسانيون ( اجليدة    طبيعتها   تعد   مبا   تتحقق 
  ) الوجوديون (مفتوحة    حرية   من 

    اخلامسة   موعةا 

    وعبــرها    الذات   امتداد

 النمائية،   التنويعات   من   خليطا اموعة    هذه   وتشمل
، واليوتوبية ،  والصوفية   واإلميانية،   الدينية، و   والتطورية، 
 جمرد   هو )  النوع   وأحيانا (  الفرد   اإلنسان   أن   علي   تؤآد   وهي 
 قادر   املتطور   بتكوينه   وأنه ،   بعدها   ما   هلا   متوسطة   حلقة 
 ما   أو ،  هو   ما   عند   التوقف   دون   بعده   ما   إيل   االمتداد   علي 
  ) سابقتها   مثل   الذات   حتقيق   مرحلة   عند   أي (  هو   أنه   يتصور 

    السادسة   اموعة

 الساآن   البنيوي و ى الكيميائ   املنظور

وال متثل   دقيقة   ليست ،  خمتلفة   بامساء   اموعة   هذه   وتتسمي
 أو ،  الطيب   النموذج :   مثل  ، حقيقتها ىف آثري من األحيان

  .  فحسب   البيولوجي   النموذج   وأحيانا ،  احليوي   النموذج 

الرتآيب   فكرة   حيث   من (  خراآل   اجلانب   علي   تشمل   أن   ميكن   وهي
،   السلوآيني   غالة   بعض )  املربمج اجلاهز أو املتشكل ىف احملل

 والبنيويني التقليديني

 السابعة    اموعة

  ) السياسي (  االجتماعي   اإلنكاري   املنظور

 لقهر   نتيجة   ويعتربه   أصال   النفسي   املرض   ينكر   املنظور   هذا
 جمرد   النفسي   املرض و   مسئول   فاتمع   وبالتايل ،  املريض   اتمع 
    مريض   جمتمع   علي   احتجاج   ثورة 

 وحماذير   تعقيبات

، اإلجياز   الشديدة    املتواضعة الباآرة   احملاولة   هذه   مع
 :مرة أخرى، ما يلى  نتذآر   أن   ينبغي 

 متاما   تقريىب   التقسيم   أن ) 1( 

 وأخري   جمموعة   بني   ينقص   أو   يزيد   تداخل   مثة   أن ) 2( 

خاصة(تضاف    أن   ميكن أخرى    مدارس ونظريات    مثة   أن ) 3( 
، قبل أن تظهر موجات العلم1980وأنىن مجعت هذه املدارس سنة 

مااملعرىف احلديثة، وتشكيالت العالج املعرىف املتتالية، وهو 
 )سأرجع إليه ىف هذه النشرة غالبا

 تضمنه   ما   عن   إشارة   حيت   أو   تفاصيل   أية   تذآر   مل   أنه ) 4( 
  تاريخ   من   به   ترتبط   ما   أو   مؤسسني   من   جمموعة   آل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونير إصدا(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1638



 I03I2008>24א – אא

 )وما يرتبط به(التحليل النفسى:اموعة األوىل

 )الفرويدى(التحليل النفسى التقليدى  )1(

 ماهية اإلنسان
  ' الشعوره ' بـ  تارخيه حمكومنتاجاإلنسان

 طفولته مدفوع   بتثبيتات   يعاق   قد
   ) األمشل باملعىن  (اجلنس   سيما   ال   بغرائزه 

  مفهوم الصحة
,  تثبيتاته ) وقفتهيفكأى(يتجاوزأن
 : ليحقق   غرائزه   يضبط   أن   يتمكن   إذ 
   ) تكيفوي " ( حيب   وأن   يعمل   أن "

 مفهوم املرض
حىت   عليه   فتغلب,تثبيتاتهحتتدأن

    مبيكانزماته   يعاق   أو   ينكص 
  أعراضه   فتكبله ترآيباته،    بني   التوازن   وخيتل

  العالج
التداعى    خالل   منتثبيتاتهمعايشةيعيدأن
 اإلعاقة   إزالة   من   فيتمكن والطرح  

   "وحيب فيعمل، "   التوازن   إلعادة   الطاقة   فإطالق

 )وما يرتبط به(التحليل النفسى : اموعة األوىل 

 )اآلخر(مدرسة العالقة باملوضوع ) 2(

 ماهية اإلنسان
األوىل    وانشقاقاتهمستدخالتهمجاعاإلنسان

وتواىل  ,  بأمه   عالقته   نوع   حسب   نشأت الىت  
  املتتالية   النمو   مواقع ىف    التثبيتات 

  مفهوم الصحة
املوضوعى   باآلخرناجحةعالقةحيققأن

"بدرجة آافية   حسنا"   باعتباره 
  واألداء   للتكيف   متعاونا

 مفهوم املرض
 ملوضوعات احملتوى النفسىاجلهازخلل

 لعمل   معطلة   بتثبيتات   واملار   سيئة 
  باآلخر   مفيدة   عالقة 

  العالج
 خالل   من   التثبيتاتهذهتصحيحهو

, الداخل   حتسن   تصحيحية   عالقة   إرساء 
     اآلخر   مع املوضوعى    بالتعامل   وتسمح 

 )وما يرتبط به(التحليل النفسى : اموعة األوىل

 إريك إيكسون) 3( 

 ماهية اإلنسان
  ينمو   أن   قدرة  لهىاجتماعآائناإلنسان

  ليس   وهو .  حياته   طول ) دورات(  حلقات ىف  
  نفسه   صنع ىف    يشارك   وإمنا   مصنوعا 

  مفهوم الصحة
 النمو   أزماتعبورىفالنجاحهى

 يصلح   ومبا    اإلجيابة   اجتاه ىف    املتالحقة 
   وجدت   إن   السابقة   املراحل   أخطاء 

 دورها   من   أآثر  مرحلةاستمرارأوتضخمهو مفهوم املرض
  السليب   االجتاه ىف    النمو   أزمة   من   اخلروج   وآذا

  العالج
  تضخمه   سبق   ما   وإصالحاألساسيةالثقةبناءهو
  وإعادة   املعلومات   تصحيح   مع   اإلعاشة   بإعادة 
    النمو   مسرية   وإطالق   تجالنا   تشكيل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1639
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 )وما يرتبط به(التحليل النفسى:اموعة األوىل

 هارى ستاك سوليفان) 4( 

 ماهية اإلنسان
ىف   ويعيش   ينمواجتماعىآائناإلنسان

 من   مصنوع   عامل اآلن،  حقيقى    عامل 
   البينشخصية   العالقات 

  مفهوم الصحة
 قبول   لتشم الىت العالقاتجناحمنحالة

البعض،   بعضنا   وإثراء   واآلخر الذات،  
     بيننا   فيما   والتعاون 

 مفهوم املرض
:  خالل   من   العالقاتهذهإرساءإعاقةناتجهو
  مبالغات هى  الىت  '  الصعوبات   ديناميات '
     جزئيا   ذواتنا   استعمال   من   والناشئة للعادى  

  العالج
  العالقات   مسارلتصحيحمتبادلةمشارآة

  ديناميات '  وإزالة   البينشخصية 
  الشخصية   توظيف   وسالمة'  الصعوبات 

 املتعددة ) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 إريك برين) 5(

 ماهية اإلنسان
  ما   هلا   نفسية  منظوماتجمموعةهواإلنسان

  متعاونة،   منظومات وهى  بيولوجيا،    يقابلها 
  بذاهتا   حلظة ىف    فقط،   واحدة   قيادة   حتت 

  مفهوم الصحة
 مع '  القائدة  الذاتحالة'تناسبهو

 التبادل على    القدرة   مع , احلاىل   املوقف 
  األمر   لزم مىت  األخرى    الذوات   مع 

 مفهوم املرض
 واخللط الذوات، إحدىومجودطغيانهو

 املرونة   وفقد   التلوث   واحتماالت   بينها 
   . التبادل   عن   والعجز 

  العالج
املوقفى    التناسبمبادئاسرتجاعهو
 متطلبات   حسب   الذوات   بني   النشط   والتبادل 
   والفاعلية   التكيف   

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 ساندور رادو  )6(

اتساقى    بتنظيم  يعملبيولوجىجهازاإلنسان ماهية اإلنسان
   . النوع   تطور   مسرية   يعيد هريارآى    برتآيب )  هيدوني (

 آمصدر   نفسهاإلنسانيتقبلأن  مفهوم الصحة
  القادر اهليدوىن    للتناسق 

 مفهوم املرض
 العاجز   املعتمدالطفولةمنطاستمراريةهو

على   القدرة ىف  )  وراثي   رمبا (  نقص   وهو
     التناسقية   القدرات   تكامل 

  العالج

 وتدعيم  , االنفعاليةمناإلقالل
 إعادة   خالل   الذاتية من   االعتمادية 
  خالل   من .  التناسقية   وتكامل   تنظيم 
   . احلر التداعى    من   بدال التدخلى    حليلالت 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1640
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 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات:اموعة الثانية

 هنرى إى) 7(

 ماهية اإلنسان
 بتنظيم   يعمل بيولوجى جهازاإلنسان

 يعيد هريارآى    برتآيب )  هيدوني (اتساقى  
   . النوع   تطور   مسرية 

  مفهوم الصحة
 صدرآم   نفسه  اإلنسانيتقبلأن

  القادر اهليدوىن    للتناسق 

 مفهوم املرض

 العاجز   املعتمد  الطفولةمنطاستمراريةهو

على   القدرة ىف  )  وراثي   رمبا (  نقص   وهو
     التناسقية   القدرات   تكامل 

  العالج

  االعتمادية   وتدعيم,االنفعاليةمناإلقالل
  وتكامل   تنظيم   دةإعا   خالل   الذاتية من 
التدخلى    التحليل   خالل   من .  التناسقية 
   . احلر التداعى    من   بدال 

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 أريىت   سيلفانو ) 8(

   . أساسا إرادى معرىفآياناإلنسان ماهية اإلنسان

  مفهوم الصحة

 لعملياتا   تغليبعلىالقدرة
 امتداد   استمرار   مع   أساسا   الثانوية 
 التوليف   ل خال   من   بعدها   ما   إال   الذات 
  والثانوية   األولية   العمليات   بني 

 مفهوم املرض
 العمليات ىف التحكمعنالعجز

إىل   االمتداد   عن   والتوقف األولية،  
  األعلى   التوليف 

  العالج

 الثالثة   العملياتتنظيمإعادة
 الناضجة   املعرفية   القدرات   وتنمية 

 وترمجة   والتقبل املعرىف    اإلصالح   خالل   من
     والتنظيم   األعراض 

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 العامة   املنظومات   نظرية) 9( 

 ماهية اإلنسان
 حتتية   متعددة  منظوماتوعةجمماإلنسان

 بني   تراآم ىف    هريارآيا   مرتبة   وفوقية 
   .  واملعوملات   الطاقةو    املادة 

املنظومات،    هذهاهلارموني بنيآفاءةهى  مفهوم الصحة
  أيضا   احمليطة   املنظومات   وبني   وبينها 

  هذه   بني   التناسقيةهارمونىفخطأأونقص مفهوم املرض
   ) املعلومات  -  املادة -  الطاقة (  منها أى    أو   املنظومات 

  معا   ينظمها   ما   بكلاهلارمونيةهذهاستعادة  العالج
   واإلطالق   النشاز والتأهيل   أسباب   إزالة    من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1641
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 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات:اموعة الثانية

 )الرخاوى(اإليقاعية    التطورية   لنظرية) 10(  

 ماهية اإلنسان

احليوى    النبض   دائمبيولوجىآياناإلنسان
  بفعلنة   يسمح   مبا   اهلريارآية   برتآيباته

  باستمرار   واُملدخلة   الداخلية   املعلومات 
  اية   بال   النمو   مث   ومن ,  النبض 

  مفهوم الصحة
 فعلنة   جناح   احليوي معالنبضآفاءة

 التوازن   باضطراد لتحقيق   املعلومات 
  الواليف   النمو   املرحلي واستمرار 

 مفهوم املرض

 إما بالنبض احليوى النبضمضاعفاتهو
 إذا الذى    النشاز   بناجته   أو   اجلسيم 
 مينع   مبا   الشخصية   تليفت   واستقر متادى  
  النمو   واستمرار   النبض   آفاءة 

  العالج

  النبض   بإطالق احليوى النبضمسارتصحيح
  مع   واإلبداع   واألحالم   النمو ىف    املنتظم 
ىف    والتحكم   ضعفت الىت    املستويات   تدريب 
  اجلامح الستيعابه تدرحييا البدائى  املستوى  

 )رتبوىال (التعلمى    املنظور :   اموعة الثالثة

 أدلر   ألفرد ) 11( 

  حيقق   أن   يريد  هادفعضوىنظاماإلنسان ماهية اإلنسان
  متكاملة   واحدية ىف  االجتماعى    هءوبقا ذاته،  

  مفهوم الصحة
  استمرارية   يشملمبااألهدافهذهحتقيق

.  اآلخرين   من   والتقبـل   الذات واعتبارها 
  اتمع   من   باإلقرار   هذا   آل   ويتم 

 مفهوم املرض
 من   عليه   يرتتبمباذلكحتقيقعنالعجز

  . اتمع   عن   واالنعزال ,  بالدونية   شعور 
  الطفولة ىف    جذور إىل    ذلك   ويرجع

  العالج
 واإلصالح   التأهيلإىلأساساموجه

ىف   الغوص   وليس   للناضج   اآلن   بالتعليم 
  مناسب عالجى  اجتماعى    دعم   مع املاضى،  

 )الرتبوى (التعلمى    املنظور :  اموعة الثالثة

 للشخصية   التعلم   نظرية) 12( 

 ماهية اإلنسان
 وظائفه   تقاس  أنميكنآياناإلنسان

 التدريب   طرق على    آفاءهتا   تتوقف الىت  
  املختلفة   املراحل ىف    املناسب 

  االزمة   الوظائف   آفاءةمناملناسباملعيارحتقيق  مفهوم الصحة
  األعراض   اختفاء   مع , العادى   لألداء 

 مفهوم املرض
 املرضية   األعراضعنهتصدرعاجزسلوك

 املناسب   املعيار إىل    افتقاره   نتيجة 
  مةالالز   للكفاءة 

 متعدد   منظور  منالتعليمإعادةهو  العالج
  الستعادة   األداء   التوجه متكامل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1642
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونلوجوديونا(:اموعة الرابعة

 هورىن   آارين   )13( 

  ماهية اإلنسان

 حتقيق إىل  يسعى آامندفعلإلنسان
 التكاملية   القوة   بسط   خالل   من   الذات 
احلقيقية   الذات :  املسماة   املرآزية 

     املتناقضة   التقابالت   يتجاوز وبالتاىل 

  مفهوم الصحة
 مث   ومن الفردى، التطورىفالنجاحهى

 بإمكاناهتا   الذات   حتقيق 
  احلقيقية   البناءة

  مفهوم املرض

   نتيجة   الذاتحتقيقدوناحليلولةهو
 األويل   العائلية   انيةللعدو
 عليه   يرتتب   مبا   احمليط الوجداىن    والربود

  ومكافآته   ومضاعفاته األساسى،    القلق 

  العالج

 الكامنة   اإلمكاناتهذهالآتشافيتوجه
على   العمل   ويشمل . , إعاقتها   وأسباب 
 فصاعدا   واآلن   هنا ىف    مع   عالقة   إرساء 
  معا   الصعوبات على    للتغلب 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

     رانك   أوتو ) 14( 

 ماهية اإلنسان
 رحالت   من   متصلةخربةهواإلنسان

 حيث الوالدة،    إلعادة   واخلروج   الدخول 
  النفسي   الرحم   املتصاعدة   العالقات   متثل 

حىت    الصحيح   االجتاهىفالرحلةهذهاستمرارهى  مفهوم الصحة
  النمو   استمرار   وهو   منها   اهلدف على    احلصول 

 مفهوم املرض
  ة   إعاد   تشمل   متميزةخربةذاتهحدىفهو
  لألمام   شاطحة   بقفزة   تتم   لكنها الوالدة،  
  البصرية   الآتساب   املناسب   التدرج   من   بدال 

  العالج
  وامليعة   املواجهةخاللمنفرصةإعطاءهو
  مبا   واخلارج   الداخل   بني   الرتحال   لسالسة 
  التقدم   استمرار   مع   الشطح   عدم   يضمن 

 )تالذا   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

 ماسلو   أبراهام ) 15(

  إمكاناته   حتقيقاجتاهىفنامآياناإلنسان ماهية اإلنسان
  اإلجيابية   عليها   تغلب الىت    الطبيعية 

  الطبيعية   احلاجات   إشباعبعدالكينونةحاجاتتدعيمهى  مفهوم الصحة
  الذات   يقحتق   النهاية ىف    يضمن هريارآى    برتتيب 

على  )  األولية (الطبيعيةاحلاجاتغلبة مفهوم املرض
  النمو   مسار   توقف   مث   الكينونة، ومن   حاجات 

  العالج
 مرتب   بشكل   النمواستمراردعمهو

 املريض   مساعدة   هبدف   هريارآية   بطريقة 
   ) األولية (  الطبيعية   حاجاته   جتاوز  على  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1643
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونلوجوديونا(:ةاموعة الرابع

  ) ماى   رولو   مثل (دى  الوجو   التحليل) 16(

 ماهية اإلنسان

  دار وبالتاىل    بنفسهدارواعخملوقاإلنسان
  .  واملكان   بالزمن 

  الوجودية   الدراية   هلذه   نتيجة   ذاتيته   وتتحقق
  احلر   واالختيار 

  يدعم جدىل    توتر   عمليةىفآليةبدرايةتعيشأن  مفهوم الصحة
  العامل ىف    الذات   موقع   فينضبط فاآلخرين،    الذات   حرية 

 مفهوم املرض

  نتيجة تنوميى    باغرتابالدرايةهذهتفقدأنهو
  . االختزالية   للحتمية 

  اإلنتاجية   حمل   حيل ى الذ   الدراية   فرط   وأيضا
  املرض   من   نوع   هو   والتكيف 

  العالج

  لتدعيم '  أنت -  أنا'تواصلخاللمنالعالجيتحقق
  . األوسع   بالعامل   عالقتها ىف    بالذات   الدراية 

  مث   ومن   االغرتاب على    التغلب   ميكن وبالتاىل 
  املسرية   استمرار 

الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :موعة الرابعةا( 

  ) البيواجتماعية (مرىف    جاردن) 17( 

 ماهية اإلنسان
 بيئة  -  جمال- آيانمتداخلترآيباإلنسان
  بقدرات   استكشافه   ميكن   أآرب   جمال   من   جزء   وهذا

  ذلك   وغري التليباثى    مثل   اإلدراك   بعد   ما 

الفردى    الكيان  بنالتوازنحتقيقهىالصحة  مفهوم الصحة
  األوسع   اال إىل    ممتدا   األقرب   واال 

  عليه   يرتتب   مما   التناغمهذاحتقيقعنالعجزهو مفهوم املرض
  واالغرتاب   النشاز   من   نوع 

  العالج
  الذات   بني   التوافقمونيةهاراستعادةهو
  فاألبعد   األقرب ,  اال وبينها وبني  ,  ومكوناهتا 
  مساعدة   وسيلة أى    أو النفسى    العالج   خالل   من 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

 اجلشتالت   نظرية) 18( 

 ماهية اإلنسان
   إىل   يتحلل   أن  ميكنالآلىآياناإلنسان

  له "  شكل"   وهو ,  له   املكونة   األجزاء 
 ميثالن وجوده املتكامل      ، ومها معا " أرضيته" 

الكلى    الرتآيبيعكسآلىمنظورهى  مفهوم الصحة
  ىف آلٍّ معا   متاسكه على    حيافظ الذى    املتوازن 

 مفهوم املرض
  يرتتب   مبا   أجزائهاإىلالكليةهذهفكيكتهو
إطالق   عن   وإعاقتها   وتصادمها   تنافسها   عليه 
  األرضية   مع   الشكل   ومرونة تبادل   فاعليتها 

  العالج
  الشكل   بتمييز  الكليةاستعادةعلىيعتمد

  "واآلن   اهلنا "ىف    والرتآيز األرضية،    عن 
  املتوازن   اجلشتالت   بناء   ادةإلع 
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونالوجوديون(:اموعة الرابعة
 جولدشتاين   آريت) 19( 

 أجزائه   جمموع   أبداآلي وليسآياناإلنسان ماهية اإلنسان
  آلية   بيئة ىف    يعيش   وهو

  مفهوم الصحة
 حتقيق   مث   ومن  الكليةهذهحتقيقهو

 من   والتنقل   القدرات   وإطالق   الذات 
  وبالعكس العياىن  إىل    ارد 

 مفهوم املرض
  واالآتفاء   القدراتإطالقعنالتوقفهو
  حساب على    التوتر   من   التخلص   مبوقف 
  احملل ىف    التوقف   مث   ومن   التقدم 

  العالج
 خاللمنالعالجيتحقق
 من   آل   ذات   فيه   تتحقق   مشرتك   جمتمع

  معا   واملعاجل   املريض 

 )  الذات   امتداد (  اموعة اخلامسة 

هنا بالذات ميكن أن تندرج آثري من النظريات السابقة
 اموعة الثانية والرابعة: خصوصا

 يونج   آارل) 20( 

 ماهية اإلنسان
 ومتتد ,  ضداداألحيتوىآيانهواإلنسان

 وتتمثل , اجلمعى    الالشعور إىل    جذوره 
  متقابلة   مناذج ىف    األضداد 

  مفهوم الصحة
 هذا   قبول على القدرةهىالصحة

 املؤلف   اجلدل   مسرية   وحتمل   التناقض 
  التفرد   لتحقيق   بينها 

 شازالن   لدرجةاألضدادتباعدهو مفهوم املرض
  التفرد   عن   والعجز   الواقع   عن   والبعد 

  العالج
  استمرار على    واملساعدةالتوازناستعادةهو
  خالل   من   املوضوعية   الذات   والدة   إلعادة   املسرية 
  العمر   منتصف ىف    وخاصة النفسى    العالج 

 )وعربها  الذات   امتداد (  اموعة اخلامسة

اموعة الثانية  ميكن أن تندرج آثري نظريات  وهنا أيضا
 والرابعة، بل ميكن هى نفسها أن تدخل ىف أى منهما

 )عرب الشخصية(سوتيش  أنتوىن ) 21(

 ماهية اإلنسان
 يعرف   ال   ما   بنيمتوسطةمرحلةاإلنسان

 وهو ,  آانه   ما   وبني   الحق   امتداد   من 
 منوه   خالل   الفردية   ذاته   يتجاوز 

 مرحلة   آل   حسبالنموتوقيتحسنهو  مفهوم الصحة
  جتاوز   أو   إسراع   دون   حقها   لتأخذ 

  جتاوز   وأيضا دونية، مرحلةعنالتوقفهو مفهوم املرض
  آاذب   منو   فيتحق   فوقها   بالقفز   سابقة   مرحلة 

ىف    مرحلة   آل   تتحققحىتالنمومساردعمهو  العالج
  توقف   أو   تسرع   يليها دون   ما إىل    وقتها 
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 والبنيوي الكيميائى التشريطىاملنظور(اموعة السادسة
 ) الساآن 

 واتسون -  بافلوف) 22( 

 ماهية اإلنسان
 املنعكسات   من  مرآبةجمموعةاإلنسان

 الشرطية 

 الصاحلة   املنعكساتآفاءةهىةالصح  مفهوم الصحة
  املناسب   واألداء   للتكيف 

 مفهوم املرض
, معيقة   أو  صارةمنكساتتعلمهو

 منعكسات   تعلم إىل    االفتقار   وأيضا 
  نافعة   شرطية 

  العالج
 املنعكسات   باستبعادتعلمإعادة

 نعكساتم على    التدريب   وإعادة   املعيقة 
  تكيفية   نافعة 

 ) الساآن   البنيوي و  الكيميائى    املنظور (  اموعة السادسة

 النموذج الكيميائى البيولوجى املختزل) 23(

 ماهية اإلنسان

, معقد   اإلنسان ترآيب آيميائى
ىف   وتضعه   متيزه   وظائف   بأداء   يسمح 
 السواء على    الدالة   املعايري   حدود 

  مفهوم الصحة
البيوآيميائىالرتآيبهذاآفاءةهو

 املوصالت   من   املعروفة   النسب   باحتوائه 
  العادي   للشخص   العادية   والرتاآيب 

 مفهوم املرض
 بعض   ينقص   أو,فيهتزيداضطرابهو

, املعقد البيوآيميائى    الرتآيب   مكونات 
  التشرحيية   الرتاآيب   هفي   ختتل   أو 

  العالج
 تلك   إنقاص   أو,النقصهذاإصالحهو

التشرحيى   اخللل   إزالة   أو ,  الزيادة 
  أمكن   إن االمراضى  

  ) السياسى (اإلنكارى    املنظور   اموعة السابعة

 النفسى   الطب   ضد) 24(

 به   احمليطللمجتمعضحيةاإلنسان ماهية اإلنسان

 ألفراده   وحامياصحيحااتمعيكونأن  مفهوم الصحة
  يصحوا حىت  

 حلسابللفردسحق مفهوم املرض
  مريض   جمتمع

على   والعمل  احتجاج املريضفهمحسن  العالج
  اتمع )  إصالح (  وعالج   القهر   رفع 

 عام   تعقيب
 أو    جمموعة   آل   يف   تزداد   أن   س ميكن املدار   من   مزيدا   إن ) 1( 

 منفصلة   جمموعات   يف 
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 طرق   بعدة   النظريات   وجدولة   تنظيم   إعادة   ميكن   إنه ) 2( 
 أخري 

) آلها   ال (  النظريات   أغلب   يشمل   عام   اتفاق   مثة   إن ) 3( 
 والتكيف ، )  الداخلي (  التوازن :   مثل   مشرتآة   قيم على    يؤآد 
  .  النمو   واستمرار ،  الذات   وحتقيق ، ) اآلخر   مع (

واملقصود هو ،  عينات   جمرد آل ما قدمنا ليس إال    إن ) 4( 
على املبدأ الذى ذآرناه أمس واليوم من حيث  التنبيه

، النفسي   التطبيب   ممارسة   مث   ومن ،  النفسي   املرض   فهم استحالة 
 ، وأن ادعاء ذلك هو من أخطر) ولو ال شعورية(ون نظرية بد 
 .املمارسة على    يكون   ما 

 ما   بدرجة   ما   بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   من   إن
 أن   دون   هو   يديرها ،  خفية   لنظرية   يستسلم   إمنا ،  الوعى   من 
عادة لغري صاحل(  ظهره   وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم 

  ).املريض، رمبا لصاحل شرآات الدواء

 ترتجم   أن   ميكن   النظريات   بعض   أجبدية    بعض     إن   )6(
    أخري   أجبدية   إىل )  بتحفظ (

 اإلملام   مساحة   زادت   آلما   وتنشط   تتسع    االنتقائية   إن ) 7( 
 النظريات   من   آربفأ   أآرب   بعدد 

 تكاد هى    بل ،  التلفيقية   هى   ليست   االنتقائية   إن ) 8( 
 املمارس   جانب   من   تلقائيا   حتدث   وهي ،  أشرنا   آما   قيضها   تكون 
  . اخلربة   صاحب 

 وبعد

 ليكن ما يكون

 لن أتأسف، 

 ألن هذا آان البد أن يظهر بعد حجبه أآثر من ربع قرن

 : فعال

 ليكن ما يكون

 ومن ال يريد ، 

 له آل الشكر واالحرتام
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אא−207 א אאא א

 :مقدمة

قلت أمس إن االعرتاضات والتحفظات الىت وصلتىن مشلت تساؤالت
من ناحية، وعالقتهما، أوعالقة آلعن عالقة اجلنس بالعدوان 

منهما، مبا أمسيته اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى، فوجب
 .التوضيح بأى قدر ممكن

قبل ذلك نتذآر االستطراد الذى استغرق يومية أمس لريد
أو مثل(ملاذا يتناول هذا املوضوع   :على التساؤل القائل

يث إىل زمالئهطبيب نفسى، وهو يوجه احلد) هذه املوضوعات
 النفسيني قبل وبعد من يهمه األمر؟،

جرنا إىل عرض فكرة أن البحث ىف -أمس -  هذا االستطراد
أو حىت موقف(  موقف الطبيب األعمق من قضايا احلياة األولية

جوهرى أو على األقل هو مفيد حىت تكون  هو أمر) أى شخص
أمساه صديقاملمارسة على بينة، وال ينتهى دور الطبيب إىل ما 

 مدير عموم آلةموظف بدرجة   :ىف فرنسا) رفيق حامت. د(ىل 
   .الطب املربمج

قبل ذلك أيضا أشرت إىل تسمية ما أفعله مع املريض
النفسى طوال نصف قرن، حىت قبل آل هذا التنظري، وأنىن

وليس(أقوم بقراءته، باعتباره نصا بشريا،   اآتشفت أنىن
الوقت هو يقرؤىن فيسمح ىل بإعادةوىف نفس ) تصنيفه تشخيصا

هو(بنقد هذا النص   قراءة نفسى، مث أقوم، وهو معى،
ومع آخرين ىف العالج اجلمعى(ونعيد تشكيله معا، ) أساسا

، واملفروض أن يعاد تشكيل النص) وعالج الوسط العالجى خاصة
البشرى للمعاجل نفسه، ما دام النمو مستمرا، واإلشراف، على

 .تواصالأى مستوى م

من هذا املنطلق يصبح النظر ىف الطبيعة البشرية بدءا من
هو من أساسيات) من غيب ال نعرفه( الغرائز إىل ما تعد به

 ).ورمبا احلياة ملن أراد املواآبة( ممارسة هذا التخصص

اهتمامى بقضية اإلبداع من –بأثر رجعى  –آل هذا فسر ىل 
مستويات الصحة النفسية على طريقالبداية، منذ آتبت عن 

 وآيف ميكن أن حيقق الفرد منا    ،2008-1-20التطور الفردى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1648



 25I03I2008א – אא

باإلبداع على مستوى متطور فائق، آما يتحقق  توازنه
التوازن للغالبية العظمى منا، بالعمى اجليد الرحيم

تأتى  وفيما بني هذا وذاك،) العقلية استعمال امليكانزمات(
البصرية الراضية  مرحلة حتقيق نوع أوسط من التوازن من خالل

اإلقالل من استعمال= بعد تراجع العمى نسبيا(املتأملة معا 
، قبل أو دون االنتقال إىل حتقيق التوازن)امليكانزمات
وهو، 2008-1-20وقد سبق أن نشرت ذلك ىف اليومية(باإلبداع 

 ).موجود تفصيال ىف أماآن أخرى آثرية من املوقع

وىف مرحلة الحقة تناولُت اإلبداع من منظور اإليقاع احليوى،
وربطت بينه وبني اجلنون واألحالم، مث تناولُت اإلبداع من منطلق
جدليته مع اجلنون على مستويات خمتلفة، وأخريا ىف عالقته

جتمع ىف اإلصدار األخري الذى صدر ىل من السآل ذلك ا(باحلرية 
اآلن ندخل إليه من  ، مث ها حنن)األعلى للثقافة هذا العام

جديد من باب العدوان، أما حقيقة التطور التارخيى لفكرى
سابق لكل  فهو أن هذا التناول لدور العدوان ىف اإلبداع هو

الصحة النفسية على طريق التطور(ما سبق إال املرحلة األوىل 
 ).الفردى حرية طبيب نفسى

 عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى 

من هنا رأيت أن اإلجابة على التساؤالت الىت وصلتىن وهى
لفرق بني اإلبداع التواصلى واإلبداعإيضاح اتطلب بوجه خاص 

ال ميكن فصلها عن تطور فكرى آله، خاصة وأنىن خالل هذه اخلالقى
اإلبداعالرحلة الطويلة قد صّنفت اإلبداع تصنيفات أخرى، مثل 

  إخل..) اهض( اإلبداع الناقصو  اإلبداع البديلو  الفائق

امبراجعة آل هذا وجدت لزاما على أن أنبه إىل أن م
من منطلق جدلية اجلنون واإلبداع هو اإلبداع الفائقأمسيته 

من منطلق العدوان واجلنس، وأن اإلبداع اخلالقى) تقريبا(هو 
من املنطلق األول هو املرادف اإلبداع البديلما أمسيته 

 . من املنطلق الثاىن لإلبداع التواصلى

 :صل هى آالتاىلالفكرة األساسية ىف إجياز شديد ال يغىن عن الرجوع لأل

o ال اإلبداع ، وال أى نشاط مهذب مستنري، هو بديل آاف حيل
 حمل الغرائز متدنا ورقيا

o حيتوى األقدم  التطور اخلليق بإنسانيتنا هو الذى
 )الغيب(فاألآثر وعدا مما ال نعرف   ، إىل األحدث، ويتوجه به

o عمقبعد أن ارتقى للقيام بتسهيل التواصل األمشل واأل اجلنس
واألقدر على إعادة تشكيل املتواصلني، ميكن أن يثرى ويشارك ىف ختليق

نفس   تشكيالت جديدة، ىف الذات، أو ىف ناتج خارجها، وهو ما يؤدى
ومن هنا اخرتت له" التواصل إبداعا"   أعىن: الوظيفة األحدث للجنس

ة، وهو نوع ال حيتاج بالضرورة إىل إغار"اإلبداع التواصلى"هذا االسم 
هذا النوع. وحتكيم واقتحام قبل إعادة التشكيل بطفرة خمتلفة متاما

بديل عن ثورة الطفرة املفزعة برغم - بدرجة ما  –من اإلبداع هو 
أهنا إبداع أصعب ومن مث فهو األقرب إىل اإلبداع التواصلى احملتوى لـ

 .غريزة اجلنس البدائية) وليس املتسامى عن(
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o أصبح يشارك  وقد احتوته مسرية اإلنسان تطورا العدوان
ىف آخطوة ارتقائية ىف اإلغارة على اجلمود وتفكيكه، متهيدا
جلمع مشل ما تناثر منه ىف تشكيل طفرى مغامر، فالعدوان إذن

إجيابيا عن هذه اخلطوة االقتحامية املفكِّـكة جلمود  مسئول
السكون املانع حلرآية التطور، آما أنه املسئول عن مثابرة

 .ادة التشكيل الطفرىإلع  السعى اإلقدامى

حرآية احلياة"تفصيال ىف   ميكن الرجوع إىل بعض ذلك(
 ")وجتليات اإلبداع

   معامل متداخلة لتفرقة صعبة

 عقبل أن أعرض موجز ما مييز بني هذين النوعني من اإلبدا
بل مربكة لكنها قد تغرى بالرجوع(ىف صورة جداول غري مفيدة 

 :دعوىن أبّسط األمر بشكل يومى مباشر هكذا) لألصل ملن شاء

أعىن( إن موسيقى النهر اخلالد حملمد عبد الوهاب هى ·
 إبداع تواصلى) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( أما السيمفونية اخلامسة لبتهوفن فهى ·
 إبداع خالقى  )أن يسمىميكن 

أعىن أقرب ما ميكن( إن رواية السراب لنجيب حمفوظ هى ·
 إبداع تواصلى) أن يسمى

أما لياىل ألف ليلة ، أومعظم أحالم فرتة النقاهة، فهى ·
 إبداع خالقى  )أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(

أعىن( أغلب شعر صالح عبد الصبور أو حممود درويش هوإن  ·
 إبداع تواصلى) ن أن يسمىأقرب ما ميك

أعىن أقرب( أما أغلب شعر أدونيس أو إبراهيم داود  ·
 إبداع خالقى) ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( الرياضة اإلقليدية هى  إن أغلب نظريات ·
 إبداع تواصلى  )ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما ميكن( أما الرياضة الكموية احلديثة فهى ·
 ىإبداع خالق) أن يسمى

إن اآتشاف زويل لوحدة الزمن املتناهية الصغر ىف ·
  )أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(هو  التفاعل الكيميائى

   اإلبداع التواصلى

أعىن( النسبية هو  ىف حني أن اخرتاق أينشتاين بنظريته ·
  اإلبداع اخلالقى) أقرب ما ميكن أن يسمى

 أقرب ماأعىن( هو ممارسة طقوس التصوف الشعىب الطيبإن  ·
 إبداع إمياىن تواصلى  )ميكن أن يسمى

فهو آدح النفرى وحتدياته ىف املواقف واملخاطباتأما  ·
 إبداع إمياىن خالقى) أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(
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 وبعد

هل حيق ىل اآلن أن أقدم اجلدول القدمي دون تعديل ليبني
 الفروق بني هذين النوعني؟

ءة اجلداولأرجوا ممن ال يتحمل قرا  ولعله من املناسب أن
دون شرحها أن يطرحها جانبا، ويواصل معنا ما يشاء، رمبا

أو ال يتقنها أال) مثلى(مثلما دعوت من ال حيب اإلجنليزية 
 يقرأ ما جاء هبا أول أمس؟

 .أرجوا أن تسمحوا ىل بفعل ذلك مع اعتذار آاذب

  التواصلى   واإلبداع  اخلالقي   اإلبداع   بني   مقارنة) 1(   جدول

  ) حاسم   فصل   دون (

اخلالقى االبداع
  من  x  النابع (   
  ) أساسا   العدوان 

 فردية   مغامرةىفالقدميحتطيم-1
    صعبة 
 القدمي   جزئيات   من   اجلديد   خلق   إعادة -2 
 بالوحدة   املخاطرة   يشمل   مبا   املـحـطـم 
   والرفض 
 البناء   وإعادة   طيمالتح   هذا   يتم -3 
 البداية ىف   - اآلخرين   حساب على    عادة 
  . األمر   وظاهر 
 إبداعه   جراء   من   املبدع يالقى  -4 
 والنبذ   الرفض   من   قدرا   اخلالقى هذا 
 معرآة ىف    جيعله   مما   واالضطهاد   والقسوة 
  . حقيقية 
 بالوحدة   ذاه   آل   املبدع   يقاوم  -5  
 آل إىل    حيتاج   مما ،  واالستمرار   واإلصرار 
(  اآلخر   جتاه   عدوانه   زخم إجيابية 
 النهاية ىف    تصب   وحدة وهى  )  اآلخرين 
  ) اآلخرين ىف  (    رفضته   فيما 
 اإلنتاج على    النوع   هذا   يقتصر   ال -6 
 التغيري ،   يشمل   وإمنا ،  األدبي   أو الفىن  
، الفردي   النمو ىف  اإلبداعى  الذاتى  
 السياسية   والثورة العلمى    واإلنشاء 
 املبدعة   واالقتصادية   واالجتماعية 
 ..  إخل    املسئولة 

 اإلبداع
 التواصلي 
 من  xالنابع  ( 

  ) أساسا   اجلنس

ىيكتف   وقد ،  القدميحتطيميلزمال-1
 القبول حىت    بتحسينه 
 تناسق إىل    هتدف   األساسية   العملية  -2 
 مع   التناغم على    القادرة   اجلزئيات 
  . املتلقي   عند املستوى    نفس 
 وسعيا ،  حلساب   العملية   هذه   تتم  -3 
  . أساسا   اآلخر   ، إيل 
 تقبال   املبدع   جيد   ما   عادة  -4 
    البداية   من   تحساناواس 
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 اإلبداع
 التواصلي 
 من  xالنابع  ( 

  ) أساسا   اجلنس

  احلدة   بنفس   وحدتهيؤآدالهنااملبدع-5
  مبن   يأتنس   هو   وإمنا  -  أيضا   آخطوة -   املطلقة 
نسىب    بشكل   موجته   نفس على   -  ويتلقي -   يتحدث 
  . أيضا   البداية   ومنذ ،  األقل على  
 مرادفا   النوع   هذا   يكون   أن   ميكن  -6  
 بتنمية   املرتبط '  املوهبة '  لإلبداع 
 فهو وبالتاىل  ،  اخلاصة   الفنية   القدرات 
 بصوره واألدىب  الفىن    اإلنتاج   أغلب   يشمل 
 القفزات   دون ،  واملألوفة   املتميزة 
 صوره   رمسا   تغري الىت    الطفرية 
  .  برمتها   احلياة   ومسار ،  وأشكاله 

 )اخلالقى تقريبا(الفروق بني اإلبداع الفائق ) 2( جدول 

 )التواصلى تقريبا(واإلبداع البديل 

مث بعد ذلك ميكن عرض أقرب األنواع من تقسيمات أخرى
 :هلذين النوعني آالتاىل  –تقريبا  –مرادفة 

 بديلاإلبداع ال اإلبداع الفائق  
العالقة

 باجلنون 
حرآيةجدليةعالقةىف
 وحمتوية   مواجهة   نقيضية 

 وعكسه   للجنونسلب

ىفمسامى،قوةىفمرن التماسكنوع
  مفتوح   متاسك 
،  تضافر ىف    النهايات، 
ىف    املستويات   متعدد 
  تواصل 

  حمدد ،  حمكم ،  متماسك
  . املعامل 

عنبالكشفاجلمالخيلق اتمجالي
  تكون   قد ،  جديدة   عالقات 
  لكنها ،  بداية   صادمة 
مستوى  على  '  هارمونية '
 أعلي 

  يؤآد ،  اجلمال  رائق
التناسىب    التناسق 
 وحيدده ،  ويعمقه ،  القائم 

مستويات
 املعرفة 

معرىفتيارمنأآثر
،  بدائي ،  مفاهيمي (
ىف  )  آلي ،  مكاني ،  وريص 
  تيار أى    فصل   مينع   تضافر 
 لذاته   بذاته 

املفاهيمى  املستوى 
  بالواجب   يقوم   للمعرفة 
  إليه   ويرتجم ،  الوقت   طوال 
  ) غالبا (  عداه   ما   آل 

 اللغة
  

،متجددة،مرنة،مفتوحة
  باحتواء   ينمو ،  حي   آائن 
  عن (  عنه   بديال   ال ،  القدمي 
  ) القدمي 

،  رابطة   ضابطة ،  قوية
  . ملزمة   ملتزمة ،  واصفة 

علىاألثر
 املبدع 

ماخاللمنجديدايعرف
  يتغري ،  به   هو   يفاجأ 
،  ذاته   فتتمدد   بإبداعه 
  مسامه   وتتفتح   يلني 
ىف    يتطور ،  أرحب   الختالف 
    إنتاجه وىف    نفسه 

  يعرفه   يكاد   ما   يؤآد
  ما   بقدر   يتغري   ال ،  سابقا 
  متسكا   يزداد ،  هو   ما   يصقل 
  املوضع ىف    يتقن ،  مبعتقده 
 نفسه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1652



 25I03I2008א – אא

علىاألثر
 الالحق   اإلبداع 

،نوعيوتغري،معريفتطور
  . بالضرورة   مطردا   ليس 

  يكشف   قد ،  جيد  تكرار
للمستوى    أآثر   اداأبع 
 نفسه 

العالقة
  بالنمو 
 الفردى 

،لهاملعلنةالصورةهو
  اإلنسان   اآتساب   بعد 
ويتلقى    يدفعه ،  الوعي 
،  عنه يستغىن    وقد ،  منه 
  جرعة   اطراد   حبسب 
احليوى    النبض   استيعاب 
الفردى    للتغري 
  .  وضبطها )  فالنوعي (

،  أحيانا   ملساره  مؤشر
  بديال   بوصفه (  له   ومعطل 
،  نفسه   الوقت ىف  )  آامال 
 منه يتلقى    قد   آما 

معتبادله
 اجلنون   حالة 

يقل،نادراحتمال
  اضطراد   مع   باضطراد 
  . الذات   ومنو   اإلبداع 

  أما ،  ندرة   أقل   احتمال
  فهو ،  اإلبداع   توقف   إذا 
  يكافئه   ما   أو   هو ،  وارد 
  احملبط   باالبداع (  نفيه   وهو 

  ) إبداع الال   مجود = 
معتبادله

  االبداع   أنواع 
 األخري 

يفسرمبا(أحياناوارد
  اإلبداع   مستويات   اختالف 
،  حمفوظ ;  متميز   مبدع   عند 
  ) مثال 

  امب (  تامة   ندرة  نادر
  املبدعني   أغلب   رفض   يفسر 
ألى  املستوى    هذا على  
  ناقص   أو   فائق   إبداع 
  ) مثال   العقاد (

التلقى احملاور، واإلبداع دور النقد
 .املوازى

التقومي احملكم، والتحريك 
 )إن أمكن(

املقابل
التدهورى 

 )املرضى(

اجلنون املتناثر
الفصام، خباصة (

 )التفسخى

: مثل(نون البديل اجل
حاالت  –االآتئاب اهلوس 

 ...)البارانويا
املقابل
 :احليوى

املستوى - أ
 اللينهارى

املستوى  - ب
البيولوجى 
 لتطور احلياة

نبضات احللم املتكاملة
 ..)منو –تعزيز  –تفكك (

 طفرات التغري النوعى

احللم احملكى وتفسريه 
 الرمزى

حتسني صفات النوع احلاىل "
احليوى نفسه  على املستوى(

) دون طفرة أو تغري نوعى
 .وتأآيدها

  : املواجهة

 وضع  -  استحالة   أو  -   بصعوبة   ابتداء   نعرتف  دعونا  
  ما   آل   إذ العلمى،    البحث   جمهر   حتت   ذاهتا   اإلبداعية   العملية 
إن. امبدعه   وإما ،  ناجتها   إما : فحصه هو   هو   لنا   متاح   هو 
 تستغرقها العملية اإلبداعية خاصة ىف  الىت    الزمنية   الوحدة 
 التكثيف   شديدة   حلظة هى   ،   اإلبداع   النبثاق       مرحلة   آخر 
 رغم   ثانية   من   جزء   إهنا   قلنا   إذا   نبالغ   ال (  القصر   شديدة 
 وقد ، ) املبدأ   حيث   من( العادى     املقياس   هبذا   قياسها   فساد 
 املداخل   بتنوع   وتربر   تسمح الىت  هى    ذاهتا ىف    احلقيقة   هذه   تكون 
يؤدى الذى    األمر الرؤى ،    اختالف   مع ،  اإلبداعية   العملية إىل  
  . التباين   ظاهر   بعض إىل  
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 هذه   تناول ىف    املستعملة   األجبدية ىف    التدقيق   من   البد مث 
الذى ،  اإلبداع   نبض   بني   اخللط   جيوز   فال ،  املعقدة   املكثفة   القضية 
 علما   اإلبداع   ناتج   وبني ،  اإلبداعية   العملية   جذور إىل  ينتمى  
 ومواهبه   املبدع   مسات   وبني   بينهما   أو ،  تشكيال   أو   أدبا   أو 
  . وقدراته 

 اإلبداع   ماهية   تناول   بني   التمييز   من   أيضا   بد  ال   آما 
، األحياء   لكل   بل (  الناس   لكل    احلياة   حماور   أحد   باعتبارها 
 إنتاج   حدود ىف    تناوهلا   وبني ، )، ىف احللم اساسا استثناء   بال 
 أدبا   أو   علما   املعرفة   جماالت   من   جمال أى  ىف    متاحا   ناجتا   املبدع 
  . تشكيال   أو 

 أو   رمزا (   املنتـَج   اإلبداع   تصنيف    من   مفر   ال: أخريا مث 
 متبادلة ،  أحيانا   متوازية ،  متعددة   أشكال ىف  )  عيانا 
 . آثريا )  هريارآيا(  ومتصاعدة ،  أحيانا   مكثفة ،  أحيانا 

 ملراحل، وعودة إىل العدوانىف حماولة توليف بني ا

 أو   قليال   ختفف   بدرجة   القضية   بأطراف   اإلملام     حماولة ىف 
، احملتمل الظاهر بني مراحل تناوىل للقضية    التناقض   من   آثريا 
 الوجه على    املراحل   هذه   بني   للتأليف   احملاوالت   آخر   أطرح 
  : التاىل 

 اإلبداع   ونبض احليوى    اإليقاع   دراسة   أن    أحدد   أن   استطعت
 يكون   أن العادى    الشخص   أحقية   على  - آمنطلق  -ترآز   آانت 
 اإلبداع   صورة ىف    ذلك   ظهر   سواء ،  البيولوجية   بالضرورة   مبدعا 
 قاءوارت   احلياة   تطور (احلياتى    أواإلبداع )  احللم (اليومى  
  قابال   عيانا   أو   رمزا   املنتـَج   اإلبداع   ليكن   مث ، )  النوع 
  .  أآثر   ال   اإلبداع   صور   أحد   شكل ىف    آخر لتلقى  

 زخم   دور على    رآزت   قد    الباآرة   العدوان   دراسة   لكن
 والتقدم عى الو   واخرتاق    القدمي   حتطيم ىف   اإلجياىب  العدوان 
   من   خاص    نوع ىف    إال    يكون   ما   أصرح   هذا   يظهر   وال ،  لآلخر 
 وإن ،  اخلالقي   اإلبداع   أمسيته   ما   وهو ،  رمزا   املنتج   اإلبداع 
  . األنواع   سائر ىف  جوهرى    دفع   هو   الوقت   نفس ىف    آان 

   بني   ما   لرتبط   واإلبداع    اجلنون    دليةج   عن   دراسىت   جاءت   مث
 احملافظة   وآيفية )  اإليقاع   دراسة (التلقائى    التنشيط   مرحلة 
 حبرآية   السماح   توظيف   مبحاولة   التنشيط   هذا   ناتج على  
 من   التأليف   مث ،  منه   قريبا   أو الوعى  ىف  تبقى    أن   التنشيط 
   . اآلخر   حنو   إقداما   مث للوعى    اقتحاما   ذلك 

 خالل   من   اإلبداع   حفز إىل  أشارت  الىت  األوىل    الدراسة    أما   
إىل   تشري   فإهنا     الصحة   مستويات   بني املرحلى    التوازن   فقد 
قائىالتل البيولوجى    التنشيط   عملية ىف     املساعدة    العمليات 
أخرى، فيما يتعلق   جهة   من اإلبداعى    الوالف   وحرآية ،   جهة   من 

  . هبريارآية أزمات النمو خاصة

 التنشيط    بني   ضروريا   فرقا مثة    أن   فنؤآد   نعود :  ذلك وعلى 
   مل الىت    فعلنة املعلومات   حلرآية   الالزم العادى  البيولوجى  
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اإلرادى   التفكيك   وبني ،  آافيا   ثالمت الكلى    الكيان ىف    تتمثل
الذى   اجلامد   الرتآيب   تفكيك   وخاصة ،  واملواآـِب   الالحق  -نسبيا–
  . التوليف    إعادة   وبني   التنشيط   هذا   بني   حيول   أن   ميكن 

   اإليقاعية إىل  تنتمى  األوىل    التنشيط    عملية   آانت    وإذا
 إىل تنتمى     واالقتحام    التحطيم    عملية   فإن ،  يةالبيولوج 
   الغائية   اإلرادة   من    مناسبة   بدرجة    العدوان    إجيابية 
  . النشط    الفاعل   والوعى 

 اإلمكانية   مرحلة   من   االنتقال   فإن   آخر   وبتعبري
،) إيقاعا /   البسط   و   التعتعة فعلْى  ىف  (   املتاحة   البيولوجية 
إىل   انتقلت   إذا   إال    ومرصودا   متميزا   إبداعيا   ناجتا   تصبح   ال 
 حامسة   وبإرادة ،  وآاشفة   خمرتقة   مكثفة   جرعة ىف    الصياغة   مرحلة 
 الىت هى   - ثانية   مرة  -  األخرية   املرحلة   وهذه ،  مسئول ووعى  
 واإلرادة بالوعى    امللتحمة   الطاقة   من   هائال   اقدر   حتتاج 
 تكون   طاقة )  الفائق   أو  اخلالقى    اإلبداع   أمسيته   فيما   وخاصة (
   اإلبداع   غاية إىل    التنشيط    جرعة على    احلفاظ على    قادرة 
  . املنتج 

مبا هى،  انالعدو   الدور اإلجياىب لغريزة    أن نرى    وهكذا
 أساسا   وليس بالتسامى عنها، ناهيك عن إنكارها ، إمنا يسهم

،) التلقائي البيولوجى  (  التناثر   استيعاب على    املساعدة ىف  
 آل   تلقائيا   متحو الىت    الساآنة   العودة   دون   احليلولة   مث    ومن 
التمادى على    قادر   نشيطوت   حرآية   من احليوى    النبض   يتيحه   ما 
  ). املبدأ   حيث   من  -  الناس   آل   عند (  واإلبداع   للخلق 

اخلالقى   اإلبداع ىف  (   اإلجياىب   العدوان   إسهام   يكون   ذلك وعلى 
 تكثيف    على   العمل   هو     الدراسة   هذه ىف    جاء   آما ، )  خاص   بوجه 
   الوحدة   وتأآيد ،  الذاتى الوعى    طبقات   الخرتاق   التنشيط   جرعة 
   عمق   خماطر   آأحد   بالفناء   التهديد   وحتمل ،  اآلخر   عن   والتميز 
  املتلقى وعى    الخرتاق   باحلفز   أيضا   دوره   إنه يرتبط   ، مث. التغيري 
 من   مزيد إىل    حيتاج   األمر ، آما أن ) بدغدغته   االآتفاء   وليس (
 جمهض   بديل   آإبداع (  التناثر   دون   للحليولة االقتحامية   الطاقة 
  ) والتجمد   واالنسحاب   اجلنون   صور   بعض ىف  ،  سليب   أو 

على   فإن زخم تقدم العدوان اإلجياىب ميكن أن يساعد   وأخريا 
 يتم   أن إىل    وتصعيدها   اإلبداع   حرآية   وصقل   إلآمال   املثابرة 
  ().الفائق   النوع   من   خاصة ،  اإلبداعي   الناتج 

 اخلالصة

  : يلى   ما    إىل   خنلص   أن   نستطيع ،  فاملراجعة ،  املقدمة   هذه   ومن

 علم   منطلق   من   اجلديدة   بصورهتا   الغرائز   نظرية   إن  - 1 
  . وتطوره   اإلنسان   سلوك   فهم ىف    حقها   تأخذل   عادت   قد   اإلثولوجيا 

 مباشرا   ارتباطا   يرتبط   للغرائز   بنظرية   التسليم   إن  -2
   الغائرة    املكتسبة   العادات   وراثة   إمكان على    بالتأآيد 
 اليصبح   وبذلك    )  بالبصم   التعلم (   التطورية   الداللة   ذات 
  . منها   انطالقا   وإمنا   للغريزة   تسليما   األمر 
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 غريزة   من   خطورة   وأآثر   أعمق   العدوان   غريزة   إن  -3
 بالقدر   والبحث   الدراسة ىف    حقها   تأخذ   مل فهى    ذلك   ومع ،  اجلنس 
  . املناسب 

 حياتنا ىف    العدوان   عن   للتعبري   املتاحة   الفرص   إن  -4 
 الغريزة   هذه   دراسة   إمهال   جتعل   حبيث ،   وواهنة   نادرة   املعاصرة 
  . هتديدا   أآثر   خطرا 

 وتراآماهتا   الغريزة   هذه   عن   للتعبري   احملورة   الصور   إن  -5 
 الصاحل   املناسب   اجلهاز إىل    اإلنسان   الفتقار   اخلطورة   شديدة 
  . مباشرة   فيها   للتحكم 

 مع   يتفق   ال   خطر   استسهال   هو  - إمهاهلا   أو - إنكارها   إن -6 
 حتت   مقنعا   التربير   آان   مهما   املعاصرين   العلماء   مسئوليات 
  . مثايل   حلم   أو أخالقى    أمل أى    وهم 

، الشرطي   بالتعليم   العدوان   غريزة   ترويض   حماولة   إن  -7 
هى   والسيطرة   بالنجاح السطحى    والتعويض   باإلعالء   أوإبداهلا 
 طبيعتها على    نؤآد   أن فينبغى    جنحت   إن ،  مرحلية   وسائل 
  . النهاية ىف    النمو   أعاقت   وإال   املرحلية 

 قد   وتأثريها   العدوان   غريزة   حسابات   عن   التغافل   إن  -8 
 بني واخلفى    املعلن الطبقى    والتمييز   احلروب   عن   مسئوال   يكون 
 األمر ،  واألديان   واالجتماعية   االقتصادية   والطبقات   األجناس 
 أدوات   متلك   بعد   وخاصة   خماطره   وتضخمت   مضاعفاته   زادت الذى  
 النوع   وبقاء   بل  البشرى   السالم   يهدد   مما ،  حدود   بال   الدمار 
  . أصال اإلنساىن  

 تطور   ملراحل   فهمنا   إعادة   يتطلب   املسئول   احلل   إن  -9 
 مع   لتآلفها   نتيجة والتسامى    اإلبدال   بعد   فيما ،  الغرائز 
  . مستمر   تصعيد ىف    البعض   بعضها   ومع أخرى    وظائف 

 وخطواته   الفائقة   مبواصفاته  القىاخل   اإلبداع   إن  -10 
 نبذ   من   ذلك على    يرتتب   ما   مث ،  صياغة   وإعادة   حتطيم   من   املميزة 
احلضارى   للعدوان   الصور   أقرب   هو ،  وحتد   وإصرار   واضطهاد 
والوالىف التوافقى  باملعىن    ولكن   إبدال   أو   إعالء   دون   مباشرة 
  . األعلى 

اخلالقى    اإلبداع   هذا   ملثل   الفرصة   إتاحة   أن   يبدو  -11 
 خماطر   من األوىل    الوقاية   هو   متزايدة   وألعداد   متزايدة   جبرعات 
 مرحلته ىف    اإلنسان   وجود   هتدد الىت    االنقراض   أو   الشامل   الدمار 
 إنتاج على    يقتصر   ال   إبداع   آل   مثل   النوع   وهذا (  احلالية 
  ). أساسا   معايشته على    وإمنا   اإلبداع 

 أشكاله   بكل  -  اإلبداع ىف    العدوان   طاقة   توظيف   إن  -12 
 ألجبدية الدورى    التنشيط   نظرية    مع   يتناقض   ال  - ومستوياته 
 اإلبداع   نقيض   مواجهة ىف    الضرورية   اجلدلية   مع   وال ،  اإلبداع 
  ). التناثري السلىب    اجلنون (

 فكر   تطور   من   املرحلة   هذه ىف    أضيف   قد   تعديال   مثة   إن  -13 
  حتطيم ىف    العدوان   طاقة   دور   على   الرتآيز   عن   عدل   فقد ،  املؤلف 
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، تلقائيا   بالتعتعة   يقوم الدورى    التنشيط   دام   ما  -  القدمي
 اقتحام ،  االقتحام على    العدوان   طاقة   قدرة على    يرآز   لكنه 
 مث ،  السكون   استاتيكية   واقتحام ،  ذاته   للمبدع الوعى    طبقات 
  . املتلقى وعى    اقتحام 

، اجلذور بيولوجى    منظور   من   اإلبداع   أنواع   دراسة   إن  -14 
 جديدة   آفاقا   تفتح   أن   ميكن ..  الدافع غائى  ،  احملتوى وظيفى  
 وتكامله   اإلنسان   مسار ىف    تساهم   جديدة   تفرقة على  تبىن    لبحوث 
 ذلك ىف    مما   الرغم على   - الطرفية   وإتقاناته   مساته على    والترآز 
 مع   يتكامل   أن إىل    حيتاج   أنه   إال  - فيه   الجدال إجياىب    إسهام   من 
  . أعمق    نوعية   دراسات 

 وبعد

 ال معىن العتذار جديد،

ليس فقط ألنه آذب بشكل ما، ولكنىن شعرت أن فيه قدر من 
االستهانة بصرب وقدرة أصدقائى الذين يتحملون ما يلح على

أن لتوصيله إليهم من خالل هذه النشرة رمبا ألنىن ال أتصور
عندهم الصرب أو الوقت للرجوع إىل أصول هذا التنظري ىف

 . املوقع

أن االحتجاج  مث إنىن اآتشفت وأنا أهنى هذه النشرة اليوم
بأن هذا العرض هو للمتخصص ىف الطب النفسى حىت حيسن التعرف
على الطبيعة البشرية الىت يتعامل معها هو أيضا خطأ مىن ال

 يعد أغلب األطباء يهتمون مبثلأستطيع أن أمتسك به، إذ مل
 .ذلك أصال

 فلمن إذن آتب آل هذا الكالم الصعب؟

 لكل من يهمه األمر 

 وهم آثر

وأخريا أرجو أن أعود للرد على مزيد من التساؤالت الىت
أثرها نشر هذا املوضوع، وخاصة فيما يتعلق بعالقة اجلنس

عن دور بالعدوان من منطلق جتلياهتما اإلجيابية، ورمبا أيضا
 .املرأة ىف اإلبداع بشكل خاص

 ال   اإلبداع   حرآية ىف    العدوان   استيعاب إىل    الدعوة   إن -
 اإلنتاج على    احلفز   أو ,  املواهب   تنمية على    تقتصر   أن   ميكن 
 احلرية   من   حميط   خلق   بضرورة وتوصى  ,  تشري   ما   بقدر ،  اإلبداعي 
 هذه   باستيعاب   تسمح   احلياة   جماالت   آل ىف    واحملاولة   آةواحلر 
    . اإلبداع   ومستويات ومراحل،  أشكال،    خمتلف ىف    الطاقة 
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 15/12/1998مقتطف مع حتديث حمدود من حماضرة بتاريخ (

الوظيفة اجلنسية من"ألقيتها ىف الس األعلى للثقافة عن 
 ")التكاثر إىل التواصل

 مقدمة قبل املقتطف

انطالقا مما جاءىن من تعقيبات وتساؤالت عقب نشرات
أن ، والىت أشرت فيها آيف ال ينبغى العدوان واإلبداع

ى من الغرائز مبنطق اخلجل أو التسامى أونتعامل مع أ
مبعىن أن الغرائز آانت وسوف تظل جزءا من ترآيبنااإلزاحة، 

الطبيعى، وأن وظيفتها تتطور وتتحور مع تطور احلياة
وأطوار اإلنسان، وبالتاىل فإننا نسمو هبا وليس على حساهبا،
وعلى هذا تصبح مقولة التسامى عنها ىف حاجة إىل وقفة

هو الذى –مثال  –عة، حىت ال يكون االرتقاء والتمدن ومراج
، وحىت ال ننكر أو نكتفى..يستوعب طاقة اجلنس بدون جنس 

هذا(مبشاهدة العدوان ىف السينما والرياضة من الوضع جلوسا 
 ). ناهيك عن اندالعه ىف احلروب واإلبادة

نبدع، مبا هو حنن آال آامال، بغرائزنا  حنن ننمو، نتحضر،
 .ليس على حساهباو

شعرت مما وصلىن أن هذه املسألة حتتاج إىل توضيح :أقول 
 بالنسبة لكل الغرائز

أبدأ بالغريزة اجلنسية فهى األسهل استيعابا ورمبا :قلت 
تقبال حىت ىف وظيفتها البدائية قبل أن انتقل للدفاع عن

 .غريزة العدوان سيئة السمعة على معظم املستويات

اضرة الىت سوف أعود لالقتطاف منها غالباتذآرت هذه احمل
لغةحسب التعقيبات الىت قد ترد إىل، وفضلت أن أبدأ بقراءة 

 الغريزة اجلنسية ىف التواصل أساسا

 :إىل احملاضرة

بالتنبيه على داللة تناول موضوع –ىف احملاضرة  –بدأت  
     :آهذا بغري لغته آالتاىل
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اجلنسيةاللغةعناجلنسانفصال
األنوار وحنن نتحدث عن اجلنس حىت يكاد نقلب ملاذ نطفئ

 عن   أتكلم   أنا   حديثنا رطانا ىف موضوع ال يصح فيه الرطان،
 األشياء تسمى  الىت    املباشرة   الصرحية   اللغة   بني   االختيار 
 املسماة (  املغرتبة   املنافقة   اللغة   مقابل ىف  ،  بأمسائها 
 األلفاظ يسمى    ما   حمل   الكتابة ىف    نقط   وضع   عن   ناهيك ، ) احملتشمة 
 أصوات   إصدار   أو )  عليكم؟   باهللا   ماذا   عن   خارجة (  اخلارجة 
  . الشفاهى   اخلطاب ىف    ُمَهْمِهمة 

موضوع   عن تناول     -حىت ىف جمتمع علمى -  العزوف   جمرد   إن
أمر له داللته، حىت أنه   هو   مباشرة   ةجنسي   بلغة   اجلنس   مثل 

املتحدث، أو لعله يعلن عن   مصداقية   ضد ميكن أن يكون أحيانا 
، الصرحية   اللغة   استعمال   عن   الرتاجع إن هذا . احتمال اغرتابه

ىف   أصرح   يوجد   فال ،  احلميدة   األخالق   وال   الدين   عنه   ال ُيسأل 
 املراجع   من   الرتاث ىف    أصرح   يوجد   وال ،  النكاح   فقه   من   الدين 
 جمهولة   آتب ىف    فقط   ليس ،  جسارة   بكل   األمر   هذا   تناولت الىت  
 معروفة   آتب ىف    وإمنا ،  "صباه إىل    الشيخ   رجوع "  مثل   املؤلف 
 هذا   أن   فوآوه   ترباع   وقد " اخلاطر   نزهة"   مثل   ومتداولة 
 عشر   التاسع   القرن ىف  طغى  حىت    ساد الذى    الزائف   االحتشام 
 السابع   القرن   ىف   آانت الىت    واملباشرة   بالصراحة   باملقارنة 
الفكتورى،   العصر   قهر   متيز الىت    السمات   أهم   من   هو ،  عشر 
ذلك وحنن ىف   مبثل مصر والعامل العرىب،  ىف    ناه   منر   أننا   وأحسب 

على القرن الواحد والعشرين، هذا ما يبدو على السطح 
األقل على املستوى االجتماعى املعلن، وليس هو آذلك على أية
حال بالنسبة ملا جيرى ىف املستوى الواقعى التحىت املتمادى

 .فيما ال ميكن رصده بسهولة حول وعن هذه املسألة

 إال   أملك   ال إالأنىن  ،  احلذرة   املقدمة   هذه   آل   من   الرغم على  
 آمل   ما   وغاية ،  اليوم حديثى  ىف  االحتشامى    النفاق أجارى    أن 
 قدر بأى  ، مىت أحلت الضرورة،  أجتاوزه   أن   أستطيع   أن   هو   فيه 
  . املالحق   أو   اهلوامش   بعض ىف    ضؤل   مهما 

 هو   اجلنس   بشأن   خطابنا على    طرأ الذى    التحول   هذا   مناقشة
 بالصمت   إحاطة   من   اجلنس   وظيفة   إليه   آلت   ما   مفتاح   ذاته ىف  
حىت   آامل   إنكار   من   أو ،  لألطفال   بالنسبة   وخاصة )  الرهيِب (
 تواتر على  أجرى    حبثا   أن   ولو ،  عيةالشر   النوم   حجرات   داخل 
 هذا   وداللة  العيون وحنن منارس اجلنس،    وإغماض ،  األنوار   إطفاء 
وعالقته باالحتشام املصنوع، وتأثريه على معىن وجدوى   وذاك 

، لو الزواجية   املؤسسة ونتيجة املمارسة اجلنسية، خاصة ىف 
إىل فلرمبا نتبني فروض شجاعة، أننا أجرينا مثل هذا البحث ب

 مع   تقاربنا ندعى    وحنن ،  نفعل   ما   وعينا على    ننكر مدى  أى  
 لنا   ُتظهر   وقد  ، اآلخر ىف اجلنس للتواصل أو حىت رد اللذة 
: أو ،  منارسه   ال   وآأننا   اجلنس   منارس   أننا   األحباث   هذه   نتائج 
 ورائنا   من   نسرقه   وآأننا  :  أو ،  جمهول   مع   همنارس   آأننا 
  ). ورائهم   من   فقط   وليس (

 يستعملها الىت    اللغة   ماهية يستقصى    آخر   ببحث   اقرتاح  مثَّ 
     لتسمية  - الفرعية   والثقافات   الطقبات   خمتلف   من  -  أطفالنا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1660
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 نكتشف   وسوف )  اخل ... العيب   الكلمة ،  البوبو (  اجلنسية   األعضاء
  .  البداية   منذ جنسى    هو   ما   لكل   نتنكر   أو ،  ننكر   آيف 

إىل   حيتاج "  احلياء   خيدش "  أوذاك   اللفظ   هذا   أن   تعبري   إن
 أن على    يدل   تعبري   ألنه ،  آلها   احملاضرة   وقت   تأخذ   أن   ميكن   وقفة 
 زائف   حياء   حمله   ليحل احلقيقى،    احلياء   أزاح   قد   دناعن   النفاق 
 أو   هش   الزائف   احلياء   هذا   يكون   أن   بد  وال ،  التجهيز   سابق 
 اجلوهر ماسّى  ،  الصريح اجلنسى    اللفظ   يكون   وأن ،  القوام زجاجى  
التعبري   هذا معىن    فما   الوإ ،  نتلفظه   أن   مبجرد   اخلدش على    قادر 
أليس ما خيدش احلياء العام، هو هو : ، مث"خيدش احلياء العام"

  !!!! ما ينبغى أن خيدش احلياء اخلاص، أم ماذا ؟؟ 

ىف آثري من احلقيقى    ومضمونه   الكالم   بني   انشقاق   لقد حدث
 اللغة   بنيانشقاق  ،  بوجه خاص   اال   ااالت، ورمبا ىف هذا

يسمون   الذين (  الناس   لغة وهى    واملباشرة   واملتولدة ،  احلقيقية 
 ولغة )  اخلاصة   الثقافة ملعىن    آلمة   أقرب وهى  ، "بيئة"    -اآلن–
 تكاد الىت    اللغة وهى  )  باالحتشام   املغلفة   أو (  احملتشمة   الطبقة 
من بعض  وآان ،   وظيفتها   من   لتفريغها "  لغة   ال "  تصبح   أن 

 هذا االنشقاق   إن   بل ،  اجلنس   من   مبوقفنا   حلق   ما   ذلك نتائج 
 املوقف   هلذا   تدعيما    تفيد    ذا داللة   يصبح   أن   ميكن   نفسه 
  . استمراريته على    وإبقاء 

 اجلنسية   اللغة   استعمال   دالالت   مظاهر   بعض   هنا   أورد
  :  اآلن   حالتنا ىف    املختلفة   بصورها 

ىف   املتحدث   يصـنِّف   جنسية   بلغة   اجلنس   عن   احلديث   أصبح ) 1 
 وإن ،  أعالها   أو ،  الشرائح أدىن  ىف    إما   فهو   بذاته طبقى    موقع 
 عن   فتتحدث   خفاء   آثرأ   لعبة   تلعب   قد األعلى    الشرائح   آانت 
 من   نوع   وهو ،  أجنبية   لكنها   صرحية   جنسية   بلغة   اجلنس 
 . جتمال   ال   آذبا   أآثر وهى  )  التعبري   صح   إن " ( املستورة   الصراحة "

 رمبا (،  املباشر اجلنسى    احلديث   حمل   اجلنسية   األفالم   حلت ) 2 
  )احلواراألسرى املباشر   حمل   تليفزيونال   حل   آما 

 اجلنسية   األحاديث   حمل   اجلنسية   النكت   أيضا حلت ) 3 
  ) اجلنسية   املمارسات   حمل   وأحيانا (

 يدرس ،  التدريس   ، ورمبا احملاضرة   هذه   ومنه ،  العلم   أصبح ) 4 
معادالت،   من   بعدد   زهرة   رائحة   تصف   وآأنك ، باهتة   باردة   بلغة 
  . ملون   آمبيوتر على  

اخلاص باحلديث عن اجلنس، وىف  الرتاث الصريح    مل يعد  ) 5
 بل األغاىن،    أو ،  وليلة   ليلة   ألف حىت  ،  أصال   املتناول ىف    اجلنس، 

 بواسطة   فقط   ليس ،  املعاصر   الرتاث إىل    امتدت األيدى    إن 
 أنفسهم   الناشرين   بواسطة   وإمنا ،  الرمسية   والسلطات   الرقابة 
  ). القدوس وقيل بعض حمفوظ   وعبد   السحار   حكاية (

 عن   اجلنس   لغة   انفصال   إن  :أخلص من هذه القدمة بالقول
ىه ،  ممارسته حىت    أو ،  تعليمه   أو ،  عنه   احلديث ىف    سواء ،  اجلنس 
    اجلسد   مع   الوجود   تكاملية   عن   نفسه   اجلنس   انفصال   عالمات   من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1661
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 من   غائر فينومينولوجى    آكيان   اللغة   ومع ،  ناحية   من
 للتواصل والتعبري   آوسيلة    اللغة   وأيضا عن أخرى،    ناحية 

  . ثالثة   ناحية   من  بالكالم وغريه 

    قائمة بذاهتا   لغة   اجلنس

 باإلشارة أآتفى    سوف لكنىن  ،  آثريا   اللغة   تعريف ىف    أدخل   لن
 هلا منظَّم منظِّم،    جاهز   غائر   آيان   ناحية   من هى    اللغة   أن إىل  
 . والتواصل   التعبري ىف    تفيد     جتليات 

 نم   اللغة   تعنيه   ما   بكل يوىف    وبذاته   ذاته ىف    اجلنس 
للتمثيلللتواصل، أو ، سواء ىف ذلك وظيفتها  ووظيفة   ترآيب 

 ). التشكيل الحتواء معىن ما، ليس بالضرورة هبدف توصيله(=

وظيفة اللغة وطبيعتها معا،  حتقيق ىف    بذاته   اجلنس   يقوم
عادة دون أن يعلن ما يقوله برموز "ليقول"َيْحُضُر فهو 

نوع   ملعرفة   تفهمه   الواجب   اراحلو  منفصلة عنه، وهو حيقق 
 . واملرض   السواء ىف  مستوى  أى  على  ،  اللقاء   ودالالت العالقة 

 سوف نرآز هنا على مستوى التواصل 

املفروض أن تتحقق هبا     املتاحة   األدوات   آل   اجلنس يستعِمل 
حتت قيادة آله على عمق املستوى الوجودىوظيفة التواصل 

 املتعني الذى يسمى اجلسد الوعى

احلوار اجلنسى ال تستثىن أيا من مستويات الوعى، قد   فكرة   
تبدأ من مستوى بذاته، ولكنها متتد إىل سائر املستويات حىت

 .حتقق وظيفة التواصل ىف أرقى جتلياهتا

، اللفظية   غري  واللغة   اللفظية   اللغة   يستعمل اجلنس 
جلزئية واللغة احلْدسية الكلية، ميتديستعمل اللغة احلسية ا

 خـلجات   بكل   مارا   العرق،   حىت رائحة   العني   نظرة   أول   من
 إشارات   توجد   ولغة   حوار أى    ومثل .  اجلسد   واستجابات   ونبضات 
 وسياقات ،  اقرتاب   وتطور ،  ودالالت ،  استجابة   وعالمات ،  نداء 
ود متماوجة ورد   واستيعاب متنوع،  ،  غاية   حنو   هوتوج ،  جدل 

، ومهس جسدى، وصمت نداء وردَّ جاهز أو مرتاخ متنوعة، و 
لتفصيله   مما ال جمال  ،  وهكذا ، وهكذا، نشاز مزعج، أو تناغمى

توظيفه للتأآيد على هذا املدخل  حيث   من   إال   اللهم   هنا اآلن
 ، على آل املستويات   للتواصل   اجلنس   يفتوظ   عن إىل موضوعنا 

إن من حيسن اإلنصات إىل اللقاء اجلنسى ميكن أن يستمع إىل 
 أو   جتاوز   أو   فشل   أو   جناح    ما نريد أن نشري إليه من احتماالت 

، أو فهم مغزى عرض، أو إعالن نقلة آخر   مع   عالقة   عمل   صعوبة 
محر، ينذر باختالل الوظيفة ىف مرحلةنوعية، أو إضاءة ضوء أ

 إخل...بذاهتا 

 أعراض وأمراض

 الصعوبات   أغلب   نرتجم   أن   املمكن   من   أنه   أزعم   أن   أستطيع   
ىف وظيفتها(  اللغة   اضطرابات ىف    يقابلها   إىل ما   اجلنسية 

 )التواصلية أساسا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســ"  يــــوميــــــــا "   1662
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أو-كن هى وقفة ال مي= الكالم  ىف  (  الُعـقلة   مثال   خذ    ·
 العجز   من   اجلنس ىف    يقابلها   وما ، ) Stammeringحتريكهاٍ  -يصعب

) النداء   ال (  املبادأة أن الشائع أن    ومبا ،  أصال   املبادأة   عن 
ىف   تظهر   اجلنسية   هذه العقلة   فإن ،  الرجل   من   عادة   تبدأ 
هى تقابل،   حيث   رأةامل   أآثر وضوحا مما تظهر عند    الرجل 

، الُعقلة ىف الكالم   يقابل   وهو ما )  االنتصاب   عن   العجز (   تعلن
 مراحل ىف    إال  صعوبة توقفها    تكـتشف   ال   قد   املرأة   أن   حني ىف  
  ).اجلنسى (  احلوار   من   متأخرة 

-ال ميكن الكالم، وهى حرآة  ىف  (التهتهة    خذ عندك   مث    ·
ٍ  -أو يصعب ىف   الرجل   يصيب   ما   وهذا ،  ) Stutteringإيقافها

ىف اجلنس حتدث. املرأة أخفى   يصيب   آما أيضا،   أظهر   اجلنس 
 اخلطاب   وآأن ،  وفتورا   حدة   االستجابة   تتذبذب   حني  التهتهة 

، واخلارجية   يةالداخل   املعوقات   من   جيد   بدايته   بعد اجلنسى  
    وهكذا ،  وتكرار   بانتظام   يعرقله   ما ،  واملتخيلة   احلقيقية 

 اجلنسية   االضطرابات   من أخرى    أنواع   تعداد ىف    اإلطالة   ودون
األمر الذى(،  اللغة   اضطرابات   من   يقابلها   ما إىل    وترمجتها 

املضمون   هو   ما   عن   اءلنتس   دعونا  ) قد نعود إليه الحقا
الصحيح املناسب النتقال الوظيفة اجلنسية من جمرد التكاثر،

 قصورنا   نتصور   أن   ميكن وبالتاىل       التواصل؟)وصعوبات(إىل زخم 
إذا ما أحسنا  ذلك ىف    جناحنا   أو   املضمون   هذا   حتقيق   دون 

 .اإلنصات هلذا املضمون املأمول

 ىف مجلة مفيدة اجلنس

اإلنسان،   يريد الىت    املفيدة   اجلملة   أستطيع أن أتصور أن 
اإلنسانية  اجلنسية   باملمارسة   يقوهلا   أن   ىف هناية النهاية، 

 وظيفتها إىل    وانطالقها )  التكاثر على    اقتصارها   جتاوز   بعد (
    :ميكن أن تقول،   التواصل وهى    اجلديدة 

معى، /معى لتتحقق انت لك ىب   بوجودك   أآثر   يتحقق  وجودى    إن " 
، خارج   وأنا   ألغيك   ال .  التحاما   أآثر ،  أدخل ،  أقرب : وأنا آذلك

ال أبلعك وأنا أحتويك، وال ألفظك ،  داخل   وأنا   فيك أتالشى    وال 
 لك   أمسح  ألآونك،    فأتداخل نفسى    ألآون   أبتعد وأنا أنسلخ منك، 

، معا نتالشى  حىت  ،  اختفاؤك أخشى    فال   وأترآك ،  االنسحاق أخشى    وال 
  " جديدين معا  ،  جديد   من   لنتخلق ،  فينا 

 ،  لذاهتا   اللذة   فيها   تظهر   مل   اجلملة   هذه   أن   هنا   نالحظ 

على   قادرة   بلذة     تزجةمم   لنهايتها   بدايتها   من   اجلملة  
 ). بعد   أنظر ( بالتالشي    املخاطرة   هذه   آل   حتمل على    فاحلفاظ   الدفع 

إذا استطاعت الغريزة اجلنسية ملتحمة بكل الوجود أن
يؤدى   اجلنس   فإهنا تعلن أن   املفيدة،   اجلمـلة   هذه   تقول مثل

  ". معا"الذاتى    اإلبداع   يكون   ما   آأروع   التواصلية   وظيفته 

إىل ) التكاثرى (التناسلى    دوره   جتاوز   قد   اجلنس   أن   صح   إذا
البشرى   معىن التكاثر   فإن اإلبداعى،  التواصلى    الدور   هذا 
 البشرى،   الوجود   نوعية   تطور   خالل   من   صياغته   تعاد   أن   ميكن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـوميــــــــا يـــ"   1663
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 التكاثر   آان   إذا   أنه مبعىن  ،  نوعال على    احلفاظ   جمرد   وليس
 يتخلق   إذ   آذلك   يعودا   ال حىت    خليتني   اندماج   من   اخللوى ينشأ 
 الدافع رشاوى    طريق   عن   يتم   هذا   وأن ،  جديد   آائن   منهما 
 التواصل   فإن اجلنسى من شبق ونداء واستجابة ولذة متبادلة،  
مستوى على    ولكن   الوظيفة   نفس   ه ميكن أن حيققباجلنس نفس 
ىف   اجلنسية   املمارسة   أن أى  باملعىن الوجودى آله،   نفسه   الفرد 
 اجلنس  (  فالتجدد   االحماء   هذا   حتقق   إمنا   املطلقة   اإلبداعية   صورهتا 
 .باستمرار )  آإعادة الوالدة 

  :  تنبيه ال تراجع

يبدو القول مرسال وآأنه تفكري آِمل، أود التنبيه حىت ال
غاية: الصعبة الىت هى ىف األغلب على شروط قراءة هذه اجلملة 

 : ال بداية، قائال

 بل ،  بالضرورة الوعى    بؤرة ىف    ال تقع   اجلملة   هذه   إن  ·
  . أصال الوعى الظاهر    دائرة   عن   بعيدة   تكون   ما   غالبا   إهنا 

، وبدائلها ،  ومقدماهتا ،  اجلنسية   اخلربات   مصاحبات   إن   ·
 املمارسة   أن   حني ىف  ،  املفيدة   اجلملة   هذه   أآثر عن   تعرب وجتلياهتا قد  
 يدل   ال   وهذا ،  تفتقر إليها   نفسها تبدو أحيانا وآأهنا    اجلنسية 
 مع   اجلسد   التحام   صعوبة إىل    هو قد يشري   وإمنا ،  احلقيقى   غياهبا على  
 . متصاعد   مباشر   بشكل حلظى  آياىن    وجدان ىف  الوعى  

إن التيقن من اختفائها متاما قد يضبط الغريزة  ·
 .دون إذن صاحبها اجلنسية وقد ارتدت إىل بدائيتها، رمبا 

يق ىفاجلملة حاضرة آمراقب دق   هبذه  فرط الدراية    إن  ·
السلسة،   اجلنسية   للممارسة   قد يصبح معوقا  الوعى الظاهر، 

 .وليس دعما لتحقيقها

 تقوم ،  أقل إحاطة   تبدو   آانت   وإن أخرى،    مجال   فإن ،  ذلك   لكل
التواصلى   هدفه   اجلنس   حيقق حىت  ،  والتيسري ،  التدرج   بوظيفة 
 .ُمعيقة من البداية   عوباتبص   مواجهة   دون اإلبداعى،  

 :مجل جنسية مساعدة، داعمة أو بادئة 

 فإن األمر ،  اجلملة الصعبة   هذه   مضمون   يتحقق لكى    إنه 
 أن وبديهى  ،  واحد   جانب   من   ال   اجلانبني   من   جهد منائى إىل    حيتاج 
ومستوى ،  شريك   لكل البشرى    التطور ومستوى  ،  هبا الوعى  مستوى  
   مث   ومن   الفردية   االختالفات   آل   مثل   خيتلف   حتقيقها على    القدرة 
 واألوهام ،  اجلزئية   واالحتياجات ،  النفسية   الدفاعات   تقوم 
 الصريح التحدى    هذا   وطأة   من   للتخفيف   بالالزم   الغرامية 
–ستعمل احلوار اجلنسى الذى يزداد صعوبة إذا ا،  الصعب 

للتعبري عن أشياء قد ال تكون هلا –بامليكانزمات املختلفة 
 .عالقة مباشرة باملمارسة اجلنسية نفسها

ملا آان فرط الوعى هبذه اجلملة اجلامعة قد يصبح عائقا
عمليا على أرض الواقع، وخاصة أن حتقيقها هو غاية أآثر

 أخف ثقال ميكن أنمنه بدءا آما أشرنا، فإن مث مجل أخرى 
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نستمع للجنس وهو يقوهلا ىف أطوار خمتلفة من أدائه أو
 اهلدف   عن   بعيدة   وهلة   ألول   تبدو   وإن  هذه اجلمل   تطوره،

وهى اجلنسى    احلوار   من   جزء   فإهنا ،  للجنس التواصلى  اإلبداعى  
، األآمل   اجلملة   على الطريق إىل ،  نافعة مرحلية   تبدو ضرورة

 ): على سبيل املثال(ومن ذلك   . البعث   الوالفو 

 أمى   لرحم   أرجع   أن   أريد   خائف   أنا   ·

 أىب   ظل ىف  أحتمى    أن   أريد   خائفة   أنا   ·

 موجود   أنا   إذن ): تريدىن   أنت (تريدىن    هل    ·

 .وجودى   حيتاج   من مثَّ    إذن )  أرضيك   أنا ( ؟   أرضيك   هل    ·

 أنا أحبث عنك، فدعىن أجُدك  ·

 أنا أجُدك رويدا رويدا فال تنسى أو تنكر ·

 أنا أصّدقك، دعىن أصدقك أآثر  ·

 أنا أآتمل بك، لكن َثم صعوبة، ال تراجع  ·

 إخل........

 الطرفني ىف حوار يعلن امتزاج وعى مشرتك،  حلضور   أمثلة   هذه 

ز احملددة، مع أا أخف منوبديهى أا ال جترى هبذه الرمو 
 .اجلملة املفيدة اجلامعة األوىل

 اجلانب اآلخر

 يقوهلا السالفة الذآر الىت    اجلمل   هذه   مثل   تكون   ما   بقدر
مفيدة أو بادئة واعدة ملا ميكن أن يصبح)   ألفاظ   دون  (  اجلنس 

خر من لغةإىل اجلانب اآل  اإلنصات   أحسنا   إذا   ميكننا تواصال، 
 تكشف   لغة وهى  ،  وجمهضة ،  مغرتبة أخرى    مجل إىل    نستمع   أن اجلنس 

 جنس   من   ميارس   ما    طبيعة بشكل مباشر، أو من خالل نتائجها،  
 أو   حيفظه   ال   ما على  مبىن    ألنه   ذلك ، ) عادة   قصري   عمره (اغرتاىب  
بكل   اجلنس إىل    حاجة   بنا   تعد   مل   آانت   اإذ   ألنه ،  عليه   حيافظ 

 الوقت   نفس ىف    و ، )التكاثر(  النوع على    للحفاظ هذا التكرار 
، أو الذآر   السالفة   املفيدة   اجلملة   ليقول   يرق   مل ) اجلنس(   هو 

 قهرية ،  مغرتبة   ممارسة     يصبح   فإنه حىت اجلمل املساعدة، 
 وظيفتها   حتقيق   عن   عاجزة الكلى،    الوجود   عن   منفصلة ،  أحيانا 
 هلذا األساسى    املوقف   خالل   من   رؤيته   ميكن   ذلك   أصال، آل   اجلديدة 
، آما قد لبعض الوقت   اللذة   تربره الذى قد  (  املغرتب   اجلنس 

ة، املتبادلة أواملعلنة أو اخلفي    الذاتوية  تطيل عمره 
 من   اآلخر نفى  يعلن    هذا النوع من اجلنس ) أحادية اجلانب

 و وسيلة أ الذات،    الحتياجات   مسقطا   إال   يعود   ، فال البداية 
 ، اآلخر تلغى  الىت    االغرتابية  الذاتوية   اللذة   لتحقيق 

ه اجلنسعلى هذا اجلانب اآلخر ميكن اإلنصات ملا ميكن أن يقول
من مجل سلبية يقوهلا اجلنس، ال ختدم التواصل، بل لعلها تقطع

 :التواصل، أو ُتجهضه، أو َتنفيه، قبل أن يبدأ اصال، ومن ذلك
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 أنا أمتلكك وهذا جيعلىن أآثر أمانا وثقة بنفسى ·

 أنا ُأحسن استعمالك، وعليك أن تسعد بذلك ·

أنا أختفى فيك فال يبقى مىن شىء، وال وجود ىل إال بك ·
 افعةأداة ن

أنا أستمد وجودى من قبولك ىل هكذا، وإال الضياع ·
 )ضياعى(

 بعد   شيء   منك يبقى    فال ) فأضمن استمرارى(  ألتهمك   أنا  ·
 ...  التهامك   بلذة متتعى  

أنا أحتاجك حىت أشبع، على شرط أال يتبقى من ذلك ·
  ) فالبعث التالشى  يهددىن    فال (  ...شئ

والغرام والرشوة   احلب   تباديل   آل   من   كذل   غري إىل 
  . بعث   أو   والدة   دون ،  واالستعمال

 صعوبات وصعوبات

جناح العملية اجلنسية ىف ذاهتا ليس دليال على جناح
 أآثر حني   وتشتد   قد تظهر    اجلنسية   الصعوبات  التواصل، بل إن

صلت إىل الوعى أو اقرتبتقد و   السليمة   اجلنسية   اللغة   تكون 
 .منه حىت أصبح التواصل احلقيقى شرطا للقاء بشكل أو بآخر

 مغرتبا   اجلنس   وأصبح ،  أصال   التواصل   احتمال ألغى    إذا   أما 
، وإن آان  قد تنجح   اجلنسية   املمارسة   فإن ،  متاما   ذاتويا 

 .عمرها االفرتاضى يتناقص باستمرار

،) للتواصل   وال   للتكاثر   ال (  هو   ما   لغري "  اجلنس   استعمال
 ) شعوريا أو ال شعوريا(يؤدى به إىل أن تعترب املرأة شريكها  

)شعوريا أو ال شعوريا(جمرد مَذْبِذْب، ىف حني يعترب الرجل املرأة 
 . إستمنائية   مبثابة وسادة   

لىب للجنس،فإذا جتاوز الطرفان أو أحدمها هذا احلوار الس
، ميكن) أو مرض(إىل ما هو أرقى، فقد يعلن ذلك ىف شكل عرض 

 .عالجه باحرتام شديد، بدال من اعتباره احنرافا أو قصورا

 :ومن أمثلة ذلك 

)الشريك" ( املوضوع "  يكون   حني   مثال   العنة   تظهر ) 1( 
بشريا آيانا(موضوعا حقيقيا    يكون   أن   ملوحا   أو ، " موضوعا "

، ذلك   الشريك   يشرتط   حني   أو ،  بذلك   واعدا   أو ،  )منفصال مشارآا
  : تقول   العنة   وآأن 

أقرتب منك إال   أن   أستطيع   أعد   فلم إسقاطاتى،    إختّلت  - ا
    أآذب   أن مقدورى  ىف    ليس " ،  حقيقيا   موضوعا " 

  : تقول   أو لعلها

 أتعرف   أن   دون   أستعملك   بأن   إال   تتحقق   ال تى لذ   إن  -  ب
 .، فما دمت قد تعرفت عليك فأنا عاجز اآلن عليك 
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 :اجلنسىبالربوداملرأةتقولوقد)2( 

 البداية   رغم  فيه،   أشارك   أن   أريد   وال   آذبك   أعرف  - ا
    معك   اخلادعة 

  :  تقول   لعلها   أو

    فيه امتادى    أن   أستطع   ومل آذىب،    اآتشفت  - ب

  : تقول قد   القذف   وسرعة ) 3( 

، االستمرار   أطيق   ال ،  آآخر   أحتملك   ال آالمى،  ىف    رجعت  - أ
 .أحسن   ُنْنهها 

  :  تقول   لعلها   أو

    هذا يكفى  ،  عودة   بال   أموت   قد . التالشى   من   أخاف  - ب

  :  تقول   ارمب   أو

. ثانية ىل    تسمح   ال   أخرج   أن   أو ،  أخرج   ال   أدخل   أن   خفت  - ج
  . سالم 

 وهكذا...... 

 هامش عن معىن انتشار الفياجرا هكذا

إن انتشار استعمال الفياجرا حىت عند الشباب، وىف
،)آما بلغىن من املمارسة اإلآلينيكية مؤخرا(الصعيد أآثر 

ؤسسة الزواجية أآثر فأآثر، إمنا يؤآد انفصال األعضاءوىف امل
اجلنسية عن آلية وجود صاحبها فسيولوجيا ونفسيا ووجوديا
وهو ال يتيح الفرصة الختبار لغة اجلنس التواصلية الصادقة،

 . وال حىت اللذية املؤقتة

أنا ال أريد أن أعمم فأنصح بتجنب هذه املساعدة ىف حاالت
 ، فقط أريد اإلشارة إىل أن هذه لعقاقريخاصة، ولوقت حمدود

األعلى فالوجود   للمخ   تسمح   إمنا الطرىف  اجلنسى    للجهاز   املالئة 
األمشل أن يتخطى صعوبة موضعية مؤقتا هلا أسباهبا احملدودة ،

 آانت   سواء ،  اجلنسية   وظيفته   ميارس   أن  مبا يتيح له أن يكمل 
 هو   الفياجرا   فضل   فإن   مث   ومن ،  مبدعة   واصليةت   أم ،  اغرتابية 
 يتيح   مبا الطرىف    اجلهاز   آفاءة   ضمان   تأآيد   مبثابة   تعمل   أهنا 
   ، شاء مىت    شاء   آيف   يستعمله   أن املرآزى األعلى    للجهاز 

أما إذا آان استعمال مثل هذه الكيمياء هو البداية
 .فإن متادى االنفصال ال التواصل هو األآثر احتماالوالنهاية، 

 هذه   مثل   تساعد   أن   هو احلقيقى، حىت تطوريا،   اخلطر  
 أداة إىل    للتواصل   لغة   من   اجلنس   دور   تراجع على    العقاقري 
 االنتصاب   أن   ذلك ،  أآثر   ال   التوتر   وإزالة   واللذة   للتفريغ 
 فأرسل ،  االقرتاب على    وافق   املخ   أن   يعلن   ذاته   حد ىف  بيعى الط 
ىف   ممثال الفسيولوجى    النجاح   هذا   أعلنها الىت    رسائله 
  . االنتصاب 
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ىف  الطبيعية   العملية   هذه   فإن ،  املرأة دور    جهة   ومن
 هذا )  بأمارة (  بدليل   فيها   مرغوب   أهنا   إعالن هى    ذاهتا 
 .، مرغوب فيها بقدر ما هى راغبة وبالعكس االنتصاب 

 استعمال   واستسهلنا ،  اخلطوة   هذه   بتجاوز   فرحنا   حنن   فإذا  
 نفرح   أننا   ذلك معىن    فإن ، ) بالفياجرا مثال(الكيميائى    الضخ 
 مضمون   نم   رطان خال   أنه   مع ،  الكالم   آأنه ببغائى    صوت   برتديد 
اللذة وخفض   مضمون على    اإلبقاء   من   الرغم على    التواصل 

 .التوتر

 : نقيضني   دورين   الفياجرا   ْستعمال  َفِال   إذن

 حلقة   لكسر ،  املؤقت   االستعمال   وهو :  اإلجياىب   االستعمال 
 عن   تعرب   لسليمةا   اللغة   تعود   مث   ومن ،  الثقة   واستعادة   الرتدد 
  . فالتواصل  ،  والرغبة   القدرة 

التنشيط الكيميائى   هذا   حيل   أن   فهو  السلىب   االستعمال   أما
 فتختفى  ،  دائمة   بصفة التواصلى    االختبار   حمل امليكانيكى    
 أصال   اجلنس   للغة   والدال الواعى    اإلنصات   فرصة 

 واجلسد اجلنس 

 عن   انفصل   املعاصر   واإلنسان ،  اجلسد   ُغـِّيَب     حني   اجلنس   ُغـِّيَب
 : أو آاد  جسده 

 Hyper( الذهننة    فرط   نتيجة   مستقال   العقل طغى    حني ) 1( 
intellectualization(  

 مداخل   جمرد   احلواس   أصبحت حىت   احلواس   تدريبات   أمهلت   حني ) 2( 
 .تكامل   ولبنات ،  استشعار   قرون   وليست ،  إنذار   وحمطات   ونوافذ 
  

 لالستهالك   وجمال   لالستهواء   أداة   آمجرد   اجلسد   سخر   حني ) 3( 
 الوجود   تكامل   عن   منفصال 

 دال وجودى    وحضور ،  معرفية   آوسيلة   اجلسد   أمهل   حني ) 4( 

 أصبح ،  مغرتب   جسد ىف    املفعلن   اجلنس   أن   ذلك   آل على    وترتب
 حتقيق على    إما )  واجلسد   اجلنس ( دورمها   واقـتصر ،  بدوره   مغرتبا 
  . دال انشقاقى    عجز   إعالن على    وإما ،  منفصلة   لذة 

 والبعث   واملوت   اجلنس 

 أن   ميكن الىت    الذآر   السالفة   املفيدة   اجلملة ىف    ذآرنا
 اجلنسية   املمارسة   تكون   آيف اإلبداعى  التواصلى    اجلنس   يقوهلا 
 املتالمحني   االثنني   اختفاء مبعىن  الوجودى    التكاثر إىل    الوسيلة هى  
 أعيد   أن   املناسب   من   وأجد ،  جديدين   آخرين   اثنني   ختليق   سبيل ىف  
  : تقول     إن ،  جديد   من   هنا   املفيدة   ملةاجل 

معى، /معى لتتحقق انت لك ىب   بوجودك   أآثر   يتحقق  وجودى    إن
، خارج   وأنا   ألغيك   ال .  التحاما   أآثر ،  أدخل ،  أقرب : وأنا آذلك

 ال أبلعك وأنا أحتويك، وال ألفظك  ،  داخل   وأنا   فيك أتالشى    وال 
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 لك   أمسح  ألآونك،    فأتداخلنفسىألآونأبتعدوأنا أنسلخ منك،
، معا نتالشى  حىت  ،  اختفاؤك أخشى    فال   وأترآك ،  االنسحاق أخشى    وال 
  " جديدين معا  ،  جديد   من   لنتخلق ،  فينا 

 الزمة   آخطوة   اللقاء ىف    الفرد تالشى    هو   هنا   االختفاء ومعىن 
 التناسل ىف    جمازية   ليست   اخلطوة   وهذه ،  جديدا   عودي لكى  
اإلبداعى التواصلى    للجنس   بالنسبة   آذلك وهى  البيولوجى،  
 ختليق البيولوجى    التناسل   حمل   حيل   ولكن   تتم   اخلطوات   نفس   فإن 
 إعادة  مبعىن ،  للشريكني النوعى    التغري أى  )  الذاتني (  الذات 
 فيه   واالندماج   اآلخر   لقاء   خالل   من   الذات   إبداع   أو   الوالدة 
 التالشى حىت  

 مث ،  البطئ   بالتصوير   املفيدة   اجلملة   هذه   صورنا   أننا   ولو
، التالشى   حلظة   هول   لضبطنا   إذن   التصوير   توقيف   تصورنا 
التواصلى   اجلنس   أن   نكتشف   بذلك   وآأننا )  املوت  /  العدم (
 مث   ومن )  آخطوة (  املوت   حتقق   إذا   إال   يتم   ال اإلبداعى  
 ؟ يضمن   من   ولكن . البعث 

ىفَّ   ومتوت ،  فيك   أموت " تعبري   ساخر   بشكل   قدميا   أرفض   آنت   وقد
 نفس ىف    هو   باجلنس   املوت   هذا   أن   احتمال إىل    مؤخرا   انتبهت   مث 
 تؤآد   اجلنس   فيومينولوجيا   فإن وبالتاىل  ،  والدة   إعادة   اللحظة 
 البعث / واملوت   الكامل،   اجلنس   بني   الوثيقة   العالقة   هذه على  

 نتتبع   أن   ميكن ،  العجز حىت    اجلنس   من   اخلوف   فإن   مث   ومن
 خوف   إال   ليس   أنه   احلاالت   بعض ىف    يثبت حىت  ،  معني   عمق   من   معناه 
 السابقة   الفقرات ىف    إليه   أشرنا   ما   وهو ،  املوت دون بعث   من 
 إخل ..  خروج   بال   الدخول   مجلة   أو ،  عودة   بال   الذهاب   مجلة ىف  

ومن َثمَّ (  اآلخر التهاما تالشى    من   وفاخ   يكون   قد   أنه   آما
ىف   سببا   اجلنس   يكون   أن أى  ،  أيضا   عودة   بال ، ) عليه   القضاء 
 اخلالق   اجلدل   وشريك   مصدر   من   احلرمان وبالتاىل  ،  اآلخر   فقد 

 .ولكن هلذا حديث آخر، غالبا

 اللغة   مسألة   حول   دارت الىت    املناقشات   من   آثري -
 آان أدىب    سياق ىف  حىت    اجلنسية   املسألة   تناول ىف    املستعملة 
 عوليس   من   املوقف   أول   من   التاريخ   عرب   ذلك   دالالت ىف    حبث   وراءها 
 داللة إىل    باإلضافة   لورنس، هذا   هـ ،، د   آتابات حىت    جويس   جيمس 
 من   وغريها ،  وليلة   ليلة   وألف ،  هانئ   بن   احلسن   بديوان   حلق   ما 
  .  الرتاث   مصادر 

   ما يدعم موقفى   أقتطف   أن   عن   حلظة   آخر ىف    تراجعت   وقد
أىب   األنكحة قاضى    اخلاطرتأليف   نزهة ىف    العاطر   الروض   آتاب   من 
 جعل الذى    هللا   احلمد "   يقول   إذ النفزاوى    حممد   بن   حممد   اهللا   عبد 
 خطاب إىل    باإلشارة أآتفى    وسوف ، " إخل ..ىف  الكربى    اللذة 
 تأليف إىل    يدعوه   وهو   تونس   صاحب   العزيز   عبد "  األعظم   الوزير 
 أسرار ىف    الوقاع   تنوير (  سابق   آتاب على    اطالعه   بعد   الكتاب 
 قلته   ما   مجيع   فإن ..  ختجل   ال "..  الوزير   يقول ، ) اجلماع 
 جيهله   وال :  يضيف   مث   معرفته إىل    حيتاج ...  العلم   هذا )  و ..(، حق 
 اخل ".... الدراية   قليل   أمحق   جاهل   آل   إال   به   ويهزأ 
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 )44حلم(،)43حلم(

 43  حلم

 بني   بالعباسية   بيتنا ىف    تقام عمى    ابن   الزفاف   ليلة
 حلة ىف    عروسه   ذراعه   تتأبط عمى    ابن   يتقدم .  واألغاىن   الطبل 
 مفتش   يعرتضهما   الداخل إىل    السلم   يصعدا   أن   بلوق .  العرس 
على   املفتش   انقض .  ذلك   وراء   عما   وتساءلنا   ذهلنا .  الشرطة 
وفحصه   صغري   لوح على    بصمتها   وأخذ   وجهها   فتفحص   العروس 
، الشرطة   سيارة إىل    هبا   وسار   عليها   القبض وألقى    مكرب   مبنظار 
  ذلك   يعنيه   ما   اجلميع   وأدرك 

 من   جناه الذى    اهللا   وحيمدون   يواسونه عمى    ابن على    وأقبلوا 
 ،  يطوقه   أن   أوشك   شر 

أمضى   أن   وقررت يبكى    وهو   الشاب مضى    فقد   ذلك   ورغم 
 مجيع   أن   أآتشفت  ولكىن أهلى    مع   العباسية   بيت ىف    الليلة 
  .  معطلة   الكهربائية   مصابيحه 

 أن   أيضا   واآتشفت .  الظالم ىف    يعيشون   آيف أخىت    فسألت
 أن   ونويت   باملكان   وضقت   ودهان   ترميم إىل    حتتاج   جدرانه 
 . القدمي   رونقه إىل    وأعيده ،  أصلحه 

 * * * * 

 القراءة

  ؟"آيف يعيشون ىف الظالم"خر وهو يسأل اخته نبدأ من اآل

 ُترى أى ظالم؟

ظالم أهنم ليسوا على دراية بسذاجة ابن العم الذى آاد
يشوه مسعة االسرة وهو ال مييز من يناسبها من مصاهرة؟ أم ظالم
عدم احرتامهم ملشاعر شاب اختار، وانكسر ىف ليلة عرسه، ومل

أو رمبا من لوعته لفقديصلهم معىن بكائه من أثر الفضيحة، 
 .العروس، أو من شعوره باحتمال الظلم

 هل منظومة القيم الظالمية هذه هى آذلك ألهنا ال ترى إال 
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ظاهر الظاهر دون أن تتيح الفرصة لرأى آخر أو رؤية
خمتلفة فهى حتتاج إىل ترميم؟ وهل يا ترى يكفى الرتميم أم

وآأن الذى"سيكون دهانا خيفى الشقوق لينسى اجلميع الفضيحة 
 ؟"ا آانجرى م

)8(الحت ىل عالقة ما بني الرتميم هنا، وبني ما جرى ىف حلم 
الذى انتهى حبوار بينه وبني أمه حني التقاها وقد خرج من

 البيت وقرر أال يعود إليه مدى احلياة، وقالت له 

 أنت السبب فيما حصل -

 فثأر غضبه وصاح

 بل أنِت السبب ىف آل ما حصل  -

 مث راح ميضى ىف اهلرب؟ 

لفرق هنا هو أنه حني ضاق باملكان، والظالم مل يهرب، بلا
 .قرر أن يصلحه ويعود به إىل رونقه القدمي

من آان منكم بال خطيئه؟، أم"هل هذا الرونق القدمي هو 
 ؟"العدل واالحرتام"أنه قيمة 

 أم آالها، 

 أم هو جمرد مزيد من طالء المع على جدران متآآلة؟

 ان على حق فيما فعل؟ مث من أدرانا أن البوليس آ

من أدرانا أن من تقبض عليه احلكومة هو جمرم، وهو مل
 حياآم بعد؟

مل يظهر ىف احللم ما يشري إىل أى دليل على موضوعية مثل
هذه االجراءات الىت بررت أن ينتزعوا العروس هكذا من
عريسها ىف ليلتهما، وهم ىف مرحلة أخذ البصمات، ومن ذا

تطابق البصمات بالنظر مبنظار مكربيستطيع أن يتحقق من 
وآأن البصمة األخرى قد انطبعت ىف ذاآرته؟ إذن هم مل
يتحققوا يقينا بعد ِمْن ما إذا آانت بصمات العروس ستطابق

 من يشتبهون فيها أم ال 

 إىل مىت نعيش ىف هذا الظالم؟

 * * * * 

 44  حلم

  مقدمة قبل القراءة

)44(شورا هلذا احللم اآتشفت أنىن سبق أن قدمت نقدا من
، حيث ربطت بني هذه األحالم)113(، )124(باالضافة إىل حلمى 

، وفضلت أنأصداء السرية الذاتيةالثالثة وبني إحدى فقرات 
أثبت النص بأآمله هنا اآلن، لعلى أعرض بعض ما أنويه ىف

لكال النصيني معا، بعد جتميع آلٍّ على" الدراسة الشاملة"
 !!حدة، رمبا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1671



 27I03I2008א – אא

:أوال

 " التحدى"بعنوان  32لذاتية الفقرة من أصداء السرية ا

  :  وزيرا   النواب   أحد   سأل سياسى    جدل   غمار ىف 

  .  يلوث؟   مل   طاهر   شخص على  تدلىن    أن   تستطيع   هل 

  :  متحديا   الوزير   فأجاب

 واملعتوهني   األطفال  -  احلصر   ال   املثال   سبيل على   -  إليك
  . خبري   مازالت   فالدنيا  ، واانني 

  القراءة

مدعى   تضطر قد    احلياة   ضغوط إىل أن    التنبيه   موقع   من
 تضطر   أو ، )28فقرة/األصداء (  اخلفية   الدعارة إىل    الفضيلة 
 الكرامة   عن   التنازل إىل    ،  العيش   لقمة   أجل   من   املكافح 
 صفقة   عمل إىل    الربيئة   األسرة   رب   تضطر   أو ، )34  فقرة/األصداء (
، فيقع اجلميع ىف مصيدة التلوث،)23  فقرة/األصداء (  ضمريه   مع 

ىف هذه الفقرة  حمفوظ   جنيب   يعمم   يكاد مع اختالف التربيرات، 
إجابة الوزير ، وذلك من خالل  الرباءة على    احلفاظ   استحالة 

 هم ،  يلوثون   ال   طاهرين   يظلوا   أن على    القادرين     إن   :متحديا
"فالدنيا ما زالت خبري"مث يضيف " واانني   واملعتوهني   األطفال 

 .حىت يبدو مرتاحا متاما إىل ما خلص إليه

رأيه   وال   خربته حيكى    ال ،  أصدائه إىل    ينصت   شيخ   من     املوقف   هذا
 هذا   حيل   ما   وعينا ىف    يرتدد   حمفوظ أن   رمبا أراد بصفة شخصية،

 أن :  الصعبة   املسألة هى    تلك   :"....املزعج الذى يقول    اإلشكال 
 حبالوة   بطهارته   برباءته   مساس   دون   والنضج،   احلكمة   للطفل نعطى  
 خيط   من   ننسج   أن ،  قوة ىف    لكن   بسطاء   ناسا   نصبح   أن ،  صدقه 
 ).سر اللعبة للناقد: ديوان"(القدرة   ثوب   الطيبة 

إذا مل ننجح ىف حل تلك املسألة الصعبة، فرمبا واجهنا 
،  معتوهني نصبح   أو ،  عاجزين   أطفاال   إما أن نظل: اخليار الصعب

 النواب   يراها   آما   "خبري   الدنيا   لتستمر"   آل هذا ،  أى ُنجّن 
والوزراء، وآأهنم ينبهوننا إىل إننا إذا حنن حترآنا بعيدا 

 ). مثلهم وال مؤاخذة،(عن هذه االختيارات، فسوف نتلوث 

رمبا أختذ جنيب حمفوظ حذره ضد هذا التعميم الذى أقوم به(
 ")عل سبيل املثال ال احلصر"اآلن حني وضع اجلملة االعرتاضية 

 : هذا االستطراد مؤقتا نستمر ىف القراءة متجاهلني

إن وصف أحدهم بأنه تلوث أو مل: َثـّم حتذير واجب هنا 
هذه الفئات. يتلوث، يستدعى افرتاض أنه سبق خوضه جتربة ما

ميكن أن تدرج) األطفال واملعتوهني واانني(الىت ذآرها حمفوظ 
، أو من هو إذا اخترب فإن"مل ُيـخترب"ثالثتها حتت من يسمى 

 .أن يفشل أن يلوث  فرصته هى

فرٌق بني أن تعجز عن أن تتلوث، وأن ترفض أن تتلوث، هذا
  .شئ وذاك شئ آخر
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برغم اجلملة –خطورة التعميم  من هنا وجب التنوية على
خصوصا إذا جاء هذا التوجه إىل -االعرتاضية الىت ال تكاد تغىن

 التعميم من وزير خياطب نائبا ىف جملس الشعب

ر عفوا أورحت أحبث عن هذا الذى أشار إليه الوزي
مل أجده ىف". على سبيل املثال ال احلصر" توقيا، وهو يقول 

من أحالم فرتة 142األصداء بشكل مباشر، لكنىن وجدته ىف حلم 
 النقاهة، 

 هذا احللم " نص"نقرأ معا 

 * * * * 

 142  حلم

هذه القطعة من األرض الفضاء هى مرياثى الوحيد وقد أطلق
وما أن ُرزقُت. انت من إمهاهلاعليها اسم اخلرابة لطول ما ع

بعض املال حىت فكرت جادًا ىف تعمريها، ولكىن مل أقدم لكثرة ما
:عرفت من حوداث النصب وفساد الذمم، حىت سألت جارى احلكيم

أال يوجد ىف الدنيا شخص خيِّر؟ فأجابىن بأنه موجود ولكن
 .يتطلب العثور عليه عزمًا وشجاعة وحبثًا ال يتوقف

  القراءة 

ىف الصدى املثبت ىف البداية آان السائل نائبا
، وآان املسؤول وزيرا، ىف حني أن السائل هنا ىف!)برملانيا(

احللم هو صاحب حق بسيط، ومرياث حمدود، يبحث عن شخص أمني يثق
هل يا ترى آان هذا آامن ىف. فيه، وايب هو جاره احلكيم

آتابة النصنيعمق إبداع حمفوظ، مع أن الفارق الزمىن بني 
يكاد يقرب من عشر سنوات؟ اجلار احلكيم يثق ىف خري الناس،
ويعرف أن األصل فيهم هو األمانة والصدق، فهو يوصى السائل

 . أن جيد ىف البحث بشجاعة وعـزم ومثابرة

هذا النوع من اليقني ال يوصل صاحبه فقط إىل اإلقرار بأن
ف اخلري بنفسه،أن يكتش –ضمنا  –الدنيا خبري، لكنه يلزمه 

وأنه إن مل جيده ، فليس عليه إال أن يشك ىف حبثه، ال أن يدمغ
–آما فعل الوزير –الناس أو حيكم عليهم ويصنفهم 

 ).أطفال(باعتبارهم بلهاء أو جمانني أو ناقصى النضج 

 . جنيب حمفوظ ال يعمم

اإلبداع هو اإلبداع ال أآثر وال أقل، فجعلُت أحبث أآثر فأآثر
مل أعثر على ما. ة الوزير ىف آل من األصداء واألحالمعن صور

 .يعينىن ىف األصداء، لكنىن عثرت على بعض اإلنارة ىف األحالم

 هذا احللم " نص"نقرأ أيضا 

 * * * * 

 113  حلم 
أخريا حضر الوزير اجلديد فقدمت له نفسى باعتبارى

  رح سكرتريه الربملاىن ولكنه مل يفهم آلمة من آالمى، فحاولت ش
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حبدة وأمر بنقلى من وظيفىت، وهكذا بدأتعملى ولكنه رىن
املعاناة ىف حياتى مث شاء القدر أن جيمع بيىن وبني الوزير ىف
مكان غري متوقع وهو السجن، وبعد أن أفقت من ذهوىل أخذت
أذآره بلقائنا األول وما جرى فيه حىت تذآر، وتأسف،

 .واعتذر

وانتهزت فرصة وجودنا ىف مكان واحد آى أشرح له عمل 
 .السكرتري الربملاىن

  القراءة

،)32فقرة : التحدى(نالحظ ىف هذا احللم ، مقابلًة بالصدى 
، وآما آان احلوار)جملس الشعب(أننا ما زلنا ىف جو الربملان 

بني أحد النواب وبني الوزير ىف الصدى، جاء احلوار هنا بني
من أمجل اإلبداع هنا تعمد. السكرتري الربملاىن والوزير

، هذا"سكرتري برملاىن"هيل حلقيقة نوعية عمل ماهو التج
اجلارى، وقد تشم) سيم(التجهيل حيفزك فورا للبحث عن سر 

رائحة هبا ما يشري إىل أن املهمة احلقيقية هلذه السكرتارية
الربملانية قد تكون ممارسة أساليب التحايل، والتسرت،

يث يصبحوالتالعب، وترتيبات الصفقات، وتسريب املعلومات، حب
من هنا. التساؤل حول آل ذلك عالنية أمرا أقرب إىل البالهة

ميكن االستنتاج أن الذى فصل من وظيفته ىف هذا احللم مل يكن
املوظف الذى سجن مع الوزير، لكنه آان املبتدئ األهبل الذى

يتصور أنه عني سكرتريا ليكون سكرتريا، -من فرط خيبته -راح 
هو الذى) وهو بداخله أيضا(قيقى ىف حني أن السكرتري احل

يشارك الوزير نشاطاته السرية، دون إعالن طبيعتها، وال
املعاناة الىت بدأت بعد عقابه بالفصل مل تكن ألنه. تسميتها

ترك وظيفته، ولكنها آانت ألنه اآتشف أن ما آان يتصوره
، تبني أهنا شراآة فسادية عميقة، عليه"سكرتارية برملانية"

سها بشروطها، فكانت املعاناة وهو يروض نفسه ليقومأن ميار
باملهمة احلقيقية حتت املسمى املعلن، دون شرح أو توصيف،
ويبدو أنه قد قام هبا خري قيام بدليل أهنا انتهت به إىل

علينا أن نقرأ هناية احللم باعتبارها. السجن بالسالمة
هو الشرح سخرية تعلن أن وجودمها معا ىف هذا املكان املناسب،

 . احلقيقى لطبيعة عمل السكرتري الربملاىن

مل يقصد، بوعى هادف، -غالبا–أآرر بال ملل أن حمفوظ  
أيا من ذلك، إال أن إبداعه قام بالتشكيل الدال بكل حبكة

 آالعادة، وآما ينبغى. ومجال

عاودت البحث عن صورة الوزير ىف األحالم، فإذا ىب أجد أنه قد
 . بصورة قد تدعم هذا الفرض النقدى البدئى) 44(ورد ىف حلم باآر

 * * * * 

 44حلم 

 أيام   منذ .  الداخلية   وزير   مكتب   أمام   جالسا نفسى    وجدت
 للداخلية   وزيرا   اختياره   وآان ،  اجلريدة ىف  زميلى    آان   قالئل 
     مبودة فاستقبلىن    مقابلته   وطلبت   الفرصة   وانتهزت ،  مفاجأة 
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 معروف   أعمال   لرجلتوصيةوهومطلىبعليهعرضتووترحاب
 وآتب .  شرآاته   من   شرآة ىف    معينة   وظيفة ىف    ُألختار   له،   بصداقته 
 . حال   أحسن على    املقابلة   وانتهت   املطلوبة   التوصية   يده   خبط 

اعرتضىن   النيل   ئشاط على  أمشى    وأنا   نفسه   اليوم   مساء وىف 
مىن   وسلب   سالحا على    وأشهر ،  الصحف ىف    عنهم   تسمع   ممن   رجل 
  . جنيها   مخسني   حدود ىف    آانت .  نقودى 

ىف   يؤثر   إجراء أى    اختذ   مل ولكىن    مضطربا منزىل  إىل    رجعت
ىف   آنت الضحى    وعند ،  األعمال   رجل ىل    حدده الذى    امليعاد 
، ولكىن  التوصية   وقدمت    بالدخول ىل    مسح   دقائق   وبعد   مكتبه، 
 إنه ..   رياه 'نفسى  ىف    قلت .  احلرج ىف    غاية   حلظة موقفى  ىف    جتمدت 
   التوأم   أخوه   أو سرقىن  الذى    اللص 

  . األرض ىب    ودارت 

  القراءة

ب وأعمق، فالبداية تقول إنالتكثيف هنا أصع
الوزيراحلاىل ليس إال صحفى زميل سابق، والنقلة من الصحفى

راجع تارخينا السياسى(إىل الوزير نادرة، لكنها حمتملة 
النقلة هنا أآثر داللة، ألن هذا الصحفى احلريف مل). األحدث

يعني وزيرا لإلعالم أو للثقافة، وإمنا وزيرا للداخلية، هكذا
ترى ماذا آان عمله احلقيقى ىف الصحافة حىت يعني، خبط لزق

 وزيرا للداخلية؟

الصحفى اجلاهز لوزارة الداخلية،: من هذين املوقعني
فوزير الداخلية ذو االتصاالت برجال األعمال الذين هم،

السالف التصدير(نتذآر وظيفىت السكرتري الربملاىن ىف الصدى 
والوظيفة اخلفية، مث ، وما ذآرناه عن الوظيفة الظاهرة)به

أن قاطع -مثل طالب الوظيفة -تنتقل بنا الصورة حىت نفاجأ
الطريق الذى استوىل، وبالسالح، على آل ما حيمله هذا املسكني

هو هو رجل األعمال املوصى له) 2005مخسون جنيها سنة (
 بالتزآية

نتذآر أن ما بني آتابة ذلك الصدى وهذا احللم ما يقرب 
وبعد مضى ثالث سنوات أخرى، ولو أن شيخنا. تمن عشر سنوا

آان على دراية بكل تفاصيل ما جيرى، ومعدالت تضخم الفساد،
 .ملا بدت للراوى، وال لنا أية مفاجأة

 26/3/2007تعقيب اآلن 

 أال حيق ىل أن آمل ىف دراسة الحقة أمشل هلذين النّصني

خناأال حيق ىل أن أصر على أهتمامى بالدورية النقدية لشي
 . الذى مل يرحل

 .والدعوة عامة

 .2005-9-2حىت تاريخ نشر هذا النقد الباآر  - 
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 :مقدمة

–رمبا ليست أخرية  –آسف أن يبدو احلوار مرة أخرى 
، ماذا..واهللا العظيم هو ليس آذلك.. كنعائليا أغلبه، ول

 !!أفعل؟؟

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

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

 . اإلبداع اخلالقى واإلبداع التواصلى) يسمى

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

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

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

 :حييى.د

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

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

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

 : حممد حييى الرخاوى. د

الكاتبأن يتفق مع رؤية ) أنا مثال(ميكن ألى قارئ  -2
ألنواع عمليات اإلبداع وتصنيفاهتا ورمبا مستوياهتا أيضًا، وأن

أن يطبق -أيضًا–وميكن هلذا القارئ . يتعلم منها أيضًا
ذاآرة(اتفاقه وما تعلمه على أعمال أو ممارسات ىف ذاآرته 

وحسب انطباعاته، ويظل ىف هذا حمققًا ألغراض الكاتب) القارئ
 يظل من حق هذا القارئ أن خيتلف  ولكن، ومع آل ذلك. اردة
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املصنف ىف تصنيفه ألعمال إبداعية بعينها/مع الكاتب
"املنهجية"ينتقيها، خاصة وأن الكاتب مل يقدم مربراته 

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

 .ما هو هامشى

 :حييى.د

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

 : حممد حييى الرخاوى. د

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

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

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

إبداعية ترتبط بغرائز فرد وعملياته النفسية آما/نفسية
النقدى حتدث ىف عملية اإلبداع ىف حالة اإلبدع، ال باحلكم
ما هلذه. املنتظر على ناتج هذه العمليات من أعمال إبداعية

خالقيًا أو  العمليات النفسية وما ملستوى العمل أو تصنيفه
تصنيفًا قد يكون مشرتآًا أو غري مشرتك بني املتلقني،(تواصليًا 

؟ رمبا هناك من اإلبداع اخلالقى ما ال)واالختالف من حقهم مجيعًا
نشر آعمل فىن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية تكلفتهيرقى أصًال لي

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

 :حييى.د

 حاضر، حاضر، 

مجاليات"فقط دعىن أبدى لك أنىن الحظت أنك ترآز على 
بداع اخلالقة ىف آل من املنشئأآثر من مسألة ثورة اال" االبداع

 واملتلقى، وأنت قادر على أن تعرف داللة ترآيزك هذا

 : حممد حييى الرخاوى. د

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

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

 .واجلنون باإلضافة لإلبداع

 :حييى.د

من حقك أن تفتقد ما تفتقد، ولُست ملزما باستطرادات مل
تردىن، ىف موضوع آخر حيتاج أن يقدم مستقال بكل تفاصيله

لتصنيفوأشكرك على أنك انتبهت إىل أنه ال عالقة بني هذا ا
  )العادية واجلنون، واالبداع(وبني حاالت الوجود 
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:حممد حييى الرخاوى.د

بالنسبة ىل هذه فكرة ذات أمهية منهجية بائنة، ولكنىن
حىت(أجد حضورها أو صداها ضعيفًا ىف سياق هذا النشر املتالحق 

):ن املقال إلشارات سريعة تفرق بني العملية والناتجمع تضم
آما عرضتموها ىف مواقعها–إن حاالت اإلبداع املختلفة 

ىف آتابك عن اجلدلية، ورمبا أيضًا حاالت العادية -األصلية
أآثر منها تكوينات ثابتة، أو" حاالت"واجلنون إمنا هى 

إبداعية مماأوصافًا لشخصيات أو حىت أوصافًا ألعمال أو نواتج 
يضيف إىل حتفظى الشديد على االستشهاد بأعمال إبداعية أو

جدًا،) فكرة احلاالت(لقد أعجبتىن هذه الفكرة . التمثيل هبا
وبراحها، وتشجيعها، ومعناها بأآثر من أن ختتفى ىف ثنايا

فلماذا ال يتم. ما ُينشر اآلن مما هو مرتبط هبا ومؤسس عليها
 .؟ ولو ىف يومية الحقة"حموريتها"الرتآيز على 

 :حييى.د

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

 . ليس ملَزمًا أن أرجع لألصل أن يرجع لألصل

 : حممد حييى الرخاوى. د

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

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

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

ما يقال عن أينشتاين. رتاف به مغيرًا، ال جمنونًايطالب باالع
، ويشار آثريًا إىل أنه مل"صاغها"نفسه، وما حيسب له هو أنه 

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

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

 . أو دقة وآفاءة معادالت الفيزياء حتت الذرية احلديثة

 :حييى.د

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

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

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

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

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

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

هى شديدة اجلمال" هوامش"أن يشري إىل احتمال أن ما أمساه 
أو(ىل اإلبداع التواصلى، أما تلك اجلملة أيضا وهى األقرب إ

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

 :حممد حييى الرخاوى. د

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

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

عل من الناتج شيئًا أْلـَيـقالرخاوى وهو يكتب؛ هذا احلضور جي
ألف مرة بيحيى الرخاوى وحجمه من حضور خماَطب تابع أو غائم

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

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

ىف هذا املستوى من الكتابة الذى أحببت هو حضور" الرئيس
َلههذا املثقف املتحفز ىف وعيكم أثناء الكتابة، رمبا مثـَّ

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

الىت آتبتم" املنهج/العملية"تكتبون مبا يكشف عن ) املتوقع
هبا، ودافعتم هبا، وشرحتم هبا رؤيتكم، أآثر مما تعجَّـلتم ىف

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

 .مهمًا

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

شخصمع احلاالت األخرى، ورمبا تتكامل معها على مستوى ال
ومستوى العمل اإلبداعى الناتج، بدت ىل فكرة متكاملة،

 .وتكاملها مهم ومظلوم

 :حييى.د

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

واهللا العظيم معك، وانا فخور مبا اُضطرْرُت إليه آنذاك، إلرضاء
ذه الصفوة حىت تسمح ىل أن أنشر ما نشرت عندهم، لكن ماذاه

آانت نتيجة ذلك؟ أنا استفدت أنىن عرفت أنىن استطيع أن
أتكلم لغتهم، وأن ألتزم بشروطهم، مث ماذا؟ هذا الكتاب
 الذى صدر عن الس األعلى للثقافة شخصيا مل يقرأه مبدع ومل 
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ومل يضف إىل اجلدل حول حرآية)ىف حدود علمى(يعلق عليه ناقد
، وىف نفس الوقت مل)بلغتىن(االبداع أو منهجه أية إضافة 
غريب(،أى طبيب )أو علم به(يبلغىن أنه قد استفاد منه 

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

 .لربنا

مر آذلك، فعلّى أنأما وقد بلغت اخلامسة والسبعني، واأل
عليك ما قبل ذلك وما بعد) ليس انت(اقول ما عندى وانتم 

 .ذلك إذا شئتم وآان يستأهل

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

أى املراهقة الفكرية(أيام املراهقة  ىل طرقعة من طرقعات
، تعيدنا)قعاتطر ىف الغالب، ويا هلا من أيام، ويا هلا من

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

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

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

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

صديقى طارق(املتخصصني ذات مرة  تصور حضرتك، قال ىل أحد
بشكل أصله مسافر، ودائما يرسل لك سالماتهوحشىن، : النعمان

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

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

 يعىن إيه الكالم ده؟. الكذب صادق يتعمد

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

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

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

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

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

 ؟!!!يااااه. أخرى

 :حييى.د

تصور يا حممد أن هذا هو ما بلغىن من آخرين وأخريات، من
 حيث املبدأ، ولو الحظت أنت ىف بداية تقدمي هذه النشرة أنىن 
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أشرت إىل هذا املوقف التكاملى رمبا هو الذى يساعدنا على
يس فقط ىف املدارس النفسية، بلاخرتاق اختالفاتنا آلها، ول

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

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

 صح متامًا؟؟ آلها؟؟ طيب!! يعىن آل النظريات دى صح؟
 ازاى؟؟

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

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

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

 :حييى.د

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

 أو حىت التلفيق؟ 

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

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

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

تتعدد النظريات هبذا الشكل، وتكون مجيعها صادقة؛ فال بد
أن يتجاوزها، أن يستوعبها، ا،ملستوى الضرورة أن يتخطاه

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

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

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

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

 :حييى.د

،"النظرية ال تعلو أبدا على ما ُتَنظِّر عنه: "حلوة هذه
 ! طبعا، اهللا نّور

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

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

 :حييى.د

 ؟!!أفتحه وال اسّده : أعمل ماذا؟ دّلوىن، ربنا خيليكم

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

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

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

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

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

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

 :حييى.د

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

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

وبرغم التحذير الصريح جدا فإنىن مل أآتب هبذه الرموز
األلفاظ إال اضطرارا، ومازلت أن على من يريد أن يدرك ما
–أعىن، أن ينسى ما آتبُت تصنيفا، برغم ذلك فقد وصلىن آالم 

..أنىن هكذا أجعل اجلنس مغرتبا، –باأللفاظ، وهل يوجد غريها 
حق؟ ماذا أفعل حىت أقنعهم؟ باملمارسة؟ أناهل عندهم 

 أم ماذا؟!! أمزح

# # # # 

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

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

ألسهل إن الناس تشوفها بدل مااعتقد ان ا..السمك يف البحر
جدول..آل سطر يف املقال عاوز صفحة تشرحه...تقرا عنها

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

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

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

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

واللى!! (عاليه" حممد ابىن"أحرتم ما وصلك وأحيلك إىل  
 )جْى أآرت

 : آرمي شوقى. د  

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

حضرتك بتحرتم عجز اإلنسان وضعفه..والتقاليد واألديان
  التسامي واالعالء والكالم دا لوحده ...وغباوته ودا ممتاز

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

 هذا وذاك؟؟؟؟؟؟؟؟ شكرا لك

 :حييى.د

يا آرمي اهللا خيليك، اإلبداع ال يصنف ال إىل خالقى وال إىل
تواصلى، يبدو أنىن أخطأت خطأ جسيما، اآلن اتضح ىل اعرتاض
حممد وآخرين أآثر فأآثر، املسألة أنه آل إبداع فيه هذا

بدرجات متفاوته ومتداخلة، مث هل أنت تعرف شيئاوذاك 
 آافيا عن إبداعى حىت تسألىن هذا السؤال؟ 

تصور يا آرمي أنىن ال أعترب إنتاجى إبداعا إال إذا فاجأىن،
هو الذى يفاجئىن رغما عىن، فكيف مع ذلك أجرؤ أن أمسيه حىت

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

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

# # # # 

 االبداع التواصلى واالبداع اخلالقى : أسامة عرفة. د

من العدوان و االبداع االبداع النابع: الفكرة مدهشة
 ان مقابل اجلنس بلما وصلين منها ليس العدو النابع من اجلنس

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

تعليقي عن املقالة األوىل أحملَت إىل حمور البقاء يف عالقته يف
منفردا يف العدوان ومعية البقاء يف اجلنس و البقاء( بالعدوان

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

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

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

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

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

 .التصنيف، وبعض ردى عليه

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

 .حممد إليه، فرتاجعت

أما رباعية جتليات االبداع فليس عندى اعرتاض عليها إال
فيما يتعلق باجلنس، من حيث املبدأ أفكارك تدفعنا أآثر إىل

اب العدوان مادام االحتماالن اآلخرانالنظر ىف آيفية استيع
 مها القتل واالنتحار

أما أن يكون اجلنس هو أحد جتليات العدوان فكال وألف مرة
 آال، إال إن آنت تقصد جنسًا تدمرييا شاذًا، 

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

  العدوان واإلبداع: أسامة عرفة. د

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

 ن يف والف أعلىأرقى يستوعب غريزة العدوا

 :حييى.د

   ال طبعا،! عندك ... ال..ال

  قد تكون الغريزة اجلنسية على مسار تطور األحياء الحقة
للعدوان، لكنها التستوعبه هكذا هبذه املباشرة، آيف يا أخى

 تكون آذلك؟ 

 العدوان واإلبداع : أسامة عرفة. د

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

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

اجتاه غائية مقابل فرديته ويأتي اإلبداع فيه ايضا يف
 فقط البقاء بل نوعيةالعدوان ولكن يف والف أرقى ال حيدد 
 البقاء، عذرا على التعجل يف املداخلة

 :حييى.د

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

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

 .منا به

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1684



 28I03I2008א – אא

 . ياه يا أسامة، احلكاية اتسعت، الظاهر

# # # # 

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

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

األمر أن ينتج عن هذا التالطم تساؤالت واجلميل ىف. هذه احلالة
التاىل أو ىف الفكرة ال تكاد تولد حىت جتد إجابة هلا ىف السطر

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

 :حييى.د

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

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

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

 وجودى شخصيًا، 

 !على اهللا

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

 :العدوان و اإلبداع: أوال

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

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

 :حييى

بصراحة أنا مل أعد أتعامل مع الغرائز باعتبارها طاقة
"الوقود"تدفع شيئا غريها، وهلذا أحتفظ على استعمال آلمة 

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

 اخل ..حكاية انفصال الطاقة عن غايتها 

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

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

إذا آان هلا طبيعة خاصة صاحبة هلا؟ والغريزة اجلديدة امل
فهل تغري أو تعدل من طبيعة الغريزة األخرى الىت تنتقل

؟ إليها
هل إنتقال الغريزة من البدائية إىل اإلبداع إىل الوالف

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

مرة أخرى أذآرك برأىي أا برامج منطبعة قابلة للتوليف
على، وليست طاقة دافعةأو وقوًدا فقط،والتطور إىل أعلى فأ

وليس بالضرورة Releaser وآل برنامج حيتاج إىل اطالق وُمطلق 
طاقة منفصلة تدفع غريها، لكنىن احيلك أيضا إىل مايؤيد آالمك،
أعىن توجه آالمك، برغم أنىن جتاوزته بعد أن استشهدت به، وهو

"لفعالةالطاقة اخلاصة ا"بعض أعمال لوزنز، وتبنربجن عن 
Acton Specific Energy إزاحة النشاط"الفعالة، و"

 Displacement of Activity وقد تناولته بإجياز ىف أصل
 . على ما أذآر )1980سنة االنسان والتطور ابريل (األطروحة 

 املواجهة املواآبة املسئولية: أميمة رفعت. د

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

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

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

ثةحتضر جلسات العالج اجلمعي منذ ثال) سنة50(لدى مريضة  "
أشهر، وينطبق عليها متاما صفة حوار الصم، فمهما آان
السؤال أو احلديث املدار ال ترد إال بقصة صغرية ختصها، أو ختص
هبا أشخاص بعينهم و تستخدم آلمات بعينها ىف التعبري، وبنربة

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

ن هذا السيناريو وشهران آامالن مل خترج فيه املريضة ع
و مع. آأهنا ال ترى أحدا و ال تسمع أحدا وال تشعر بشيء آخر

.معها بصرب، و قد حذا حذوى اآلخرون "احلوار"ذلك استمريت ىف 
ما و إذا مبريضيت وذات يوم آانت تطرح مريضة أخرى مشكلة 
ويبدو أهنا سعدت. األوىل ترد عليها، بل و تبدى رأيا أيضا

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

  .إطار حوار الصم أيضا   بالتبادل مع قصتها الثانية، ىف

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

مل حيدث هذا. بل و خرجت قليال خارج ذاهتا لرتى اآلخر. تنيالنقط
أحدثه الدىفء الذى. التغيري حمتوى احلوار، بل جمرد وجود حوار

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

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

 :حييى.د

أميمة أن أعود لتناول هذا املوضوع بالذات.أعدك يا د
 قريبا حيث عندى حالة تكلمت بعد سنة إال شهرا ىف جمموعة 
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)2008(، مث ها هى معى اآلن )منذ أربع سنوات(عالجية قدمية
ر سنوات من اخلربة القدمية،حيث دخلْت جمموعة جديدة بعد مرو

وهو شاب بلغ العشرين اآلن ويواصل حضور اموعة منذ ستة
أشهر، وهو ال يتكلم أثناء اموعة وال حرفا واحدا وبالذات
وأنا موجود، لكنه يتكلم خارج اموعة مع زمالئه وزمالئى
األصغر، وحالته شديدة الداللة واإلحياءات أعتقد أا حتتاج

 .طوراهتا آتابا بأآملهلشرح ت

 : نقطة أخرى شديدة األمهية البد من االشارة إليها

 أميمة لس مرادفًا أبًدا للصمت .يا د" حوار الصم"

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

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

ألحالم مستغامنى، وهى" فوضى احلواس"أ اآلن رواية أنا أقر
 ) لست متأآدا(رواية جيدة، لعلها تفوق ذاآرة اجلسد، 

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

 . وقد أعود إىل آل ذلك ىف عمل نقدى مستقل

# # # # 

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

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

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

 آدميني تبدو وآأهنا مقال اجتماعي للبين

 :حييى.د

ن يا يوسف، ىل اآلن بالذات، وخاصة وأنا الهذا طيب ومطمئ
ألقى إال االحتجاج علّى للصعوبة والغموض ىف آل ما أآتب، ترى

 ما رأيهم؟ 

 41حلم : يوسف عزب. أ

ملأوي وهيوصلين هنا ان الشقة هي ا": ما ينقصه الصرب هو"
اي بر سريسي عليه ومل يعد الرب بالنسبة للبحر هو يف حرية ايل

ومل جيد وعليه اخلروج منه الي سبب  الرب او املأوي القدمي يسعه
أن حيصل علي مأوي جديد هي  بعد مأوي جديد واحتماالت

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

 يتوقع انه مل يصبح قدميا آما آان
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 :حييى.د

لك ما قلت يا يوسف، لكنىن مازلت عند رأىي، ومازال هذا
 احللم بالنسبة ىل فاترًا نسبيا، 

 . شكرًا، ودعنا خنتلف لصاحل النص

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

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

ويقولون ذلك حماولة من الفكاك من يقروهنا من حيث املبدأ
 ؟..أسرها

 :حييى.د

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

نس قد أُعطيت آل هذه املساحة بشكلجيرؤ أن ينكر غريزة اجل
مباشر مث بشكل غري مباشر ىف الزواج وغريه مث ىف إعالئها حتت اسم

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

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

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

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

 .بديهية آذلك، وآيف اصبحت، مسلمة

 :حييى.د

بديهية حتديدا، وأرى أنىن أحتاجال أظن أنىن أعىن مسّلمة 
مساحة آبرية لتقدمي تفاصيل ما أعىن، وأعدك أن أنتهز الفرصة

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

# # # # 

 معةحوار بريد اجل: رامى عادل. أ

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

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

 . .نيه فكر آو  بالفعل اهلامد دومنا انتفاضات

 :حييى.د

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

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

الوقت احلاضر، وأدعو اهللا تعاىل أن يلهمنا اللغة املناسبة ىف
 .الطريق إليه 

 مدارس ومدارس: رامى عادل. أ

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

  االطباء  وان  ده  الكالم  حقك لوحدك تنشر
  اتشردوا  اتكشف واهنم  منهجهم  ان  هيتنرفزوا النفسيني

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

 :حييى.د

 شكرا. يا رجل، وال يهمك

 وبعد 

 . انتهى احلوار قبل أن ينهى 

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

 !!لست أدرى 
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 )تصلح اآلن(1980"مسرحية قصرية قدمية"

 مبناسبة انعقاد مؤمتر القمة العربية

 2008مارس  29/30دمشق 

  ) الوجلْة الشمِس    من   الناس   خوِف    ستارة   ترتفع (  

  .   ظهره   لألخر   فريق   آل أعطى    قد[ 

  . الالمْع     الزمربك   مبلء   اجلنبني   أحد ىف    الفارس   وانشغل

 بطاريْة   حجارة   وضع ىف    األخر   واهنمك

  ] تلقائياًّ   ُتمأل

  ) الصور ىف    يُنفخ ( 

 للخلف   األول   اجليش   من   الفرسان   أحد   يتقدم [ 

 بشماِلْه   ميسك

 ُلَعبْه   فرس   ِمقود

 بيمينْه   ويّلوح

  :]   املخلوع   الزمربك   بذراع

 األزراْر   عصر   فارس   أنا

 األسراْر   األقنعة

 بارْد   منصهر     صلب من     ظالم   أخدود قمرى 

 املمطوطه   األلياف   من ليالى 

 قمامْه   والزرع

 فاْه   يفتُح حوتى 

 الكلماْت القمح،    بقايا البشر،    ألقمه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    تـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ال"  يــــوميــــــــا "   1690
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 األزماْتآلفارُسأنا

 -2-  

 األعداْد   جيش   من   الفارس   دور يأتى  [ 

 مصقولة   آلماٍت   فيكور

  ] مذهولْة   ذاهلًة   يطلقها

 األجواْء   آل   سيد   أنا

 ِمبطواْه   الناس   قدر   أرسم

 األيام   سري   أّحول و

 واأللغاْم   بالطلقة

 التاسع   الشهر ىف    جنينا     خرساء امرأًة    أحتجز

 تتكلم   أجعلها

 األعزْل   الطفل   من   النصر   أنتزع

 -3-  

  ] الفهامه   املغوار يدعى    شخص   اآلخِر   اجليش   من   يقفز [ 

 احلْر عصرى    فارس   أنا

 متْر وهى    أفهمها

  ] يعيد   فينطلق   الزهو   يأخذه [ 

 الثائْر   احلر عصرى    فارس   أنا

 اخلاطْر   بسر   متر وهى    أفهمها

 اْحاألشب   تسكنه   مكسورا   بيتا   أنظم

 بدني   أعشق

 "ذاتي" امرأتى    أفرتش

 أتقاَيأ   اللذة   ألتهم

 أبدا   َشِبقًا   أبدأ

 أتصدى

    احلاَنْه     غانية   أقهر

    إهالَسا مىن    تضحك

  آأِسى    فأضاعف

 نفِسى   سيد   أنا
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  ] واخلامت   املدفع   ربيب   الرادار   الرجل   من   الرد   يأتيه [ 

 الساخن خطى    فارس   أنا

  . .   أعدُّواو

 الثورْه     أمان   القرش

 العورْه   غطاُء   والكذب

 الرايْه   ُحاملُة   واملرأه

 الساعْه   بشعارات   تغنج

    فأشارآها

 -5-  

  ] أمضى   قوال   يلقمه   من   يقفز [ 

 املقداْم ليلى    فارس   أنا

 ُحلمى   ساحة ىف    ألعب

 باأليام   أمتنطق

 أجتّدْد   أحبث نفسى    أعرف

 أريكه   عجز على    أهتز

 "حرا "أتداعى 

 العصر   هذا   ففروسية

 القصر   أالعيب   ِحذق هى 

 -6-  

 القرصاِن بعلم    الرأَس   َمْن َعَقَص   خيرج [ 

  ] الفرسان   ُخًلِق ىف    فصٍل   بقوٍل   الناس ىف    ليؤذن   

 الثائر   َغِدنا   فارس   أنا

    أجتاوْز

 قتاْل   دون   أآسبها

 العينني   معصوب   فرحا   أعدو

 الناس   آل   فيها املتساوى    اهلاوية   حنو

 مطواه   حيمل   أو   زرا   ميلك   من

 عرضا   يهتك طفال،    يقتل شعرا،    يكتب   من
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 النشواْناإلغماءىفيستغرقأو

 دورْه   ميارس   فالكل

 العوره   املعرآة   بإاء   التعجيل ىف 

    بدايتها   بلق

  ] الرؤية   أفق على    الناس وعى    ستارة   تنسدل [ 

**** 

)2008( 

 :بيان ختامى

 من بعد اإلمجاع العادى،

 غري العادى 

 قرر آل الفرسان بأن الشىء لزوم الشىء متَادى 

 .حىت بات األمر آما لو آان األمر آذلْك 

 ولذلْك

 .فليبَق األمر ُآذلْك
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30I03<I2008א

אאאא−212

 ترويض املخ البدائى ىف املريض وأهله

 :مقدمة

جاءت أغلب الردود على تساؤىل حول طريقة عرض هذه احلاالت
اتقطيعها بالتعليق داخلها، بل ورمب تفضل عرض احلالة دون 

 )األمر الذى جلأت إليه هذه املرة(دون تعقيب هنائى 

هذه هى احلالة، مع انتظار تعقيباتكم ،: بناء على ذلك 
واقرتاحاتكم، فاحتماالت التحوير والتعديل واملراجعة قائم

 !!دائما، حسب الطلب والفائدة

  

:احلالة اللى أنا عايز أتكلم فيها...  :فتحى عبده. د
6نة آان دخل املستشفى، وقعد حواىل س 21هو ولد عنده 

أسابيع، وخرج، وهو بقاله معايا دلوقىت بقاله معايا سنتني
، وآان) قمة"..." (وآان بييجى بانتظام، وهو ىف آلية 

 عنده تعسر ىف الكلية 

 وبعدين؟ :حييى. د

آان ىف   سنني ىف الكلية، 3هو اتعسر ...  :فتحى عبده. د
انية هو ماشى آويس أوى بييجى منسنة أوىل ودلوقىت ىف سنة ت

حمافظة بعيدة شوية عن مصر، أبوه مصرى ناجح مؤهل عاىل،
بيشتغل ىف بلد عرىب، وأمه مدرسة وقاعدة له دلوقىت تقريبًا  

بقاهلا سنتني برضه، مش عايزة تروح شغلها تاىن يعىن هى مدرسة
 .وقاعدة شوية جنبه، مش عارف ليه زى ما يكون هى مبسوطة آده

 له آام أخ وآام أخت؟ :حييى .د

أصغر منه ىف هو الكبري، له أخت واحدة  :فتحى عبده. د
 .آلية هنا

 أبوه مسافر بقاله أد إيه  :حييى. د

 سنني وزى 10بقاله آتري، بقاله أآرت من  :فتحى عبده. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونير إصدا(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1694
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ما تكون األم عاملة اتفاق آده مع ابوه على حاجة بني
 .الطرفني، آله راضى

 ارها إيه؟ مش فاهم، عالقتهم أخب :حييى. د

بس أنا مها بينكروا إن فيه أى مشاآل،  :فتحى عبده. د
أعتقد إهنم بيسكتوا وخالص، ملا باضغط على أبوه ىف املرات
اللى شفته فيها يعىن مابيتكلمش آتري ىف احلته دى، بيقول

الدنيا مافيهاش حاجة، والدنيا أله ما فيش،  ، ..ماشية
  ماشية أهه، واهو الولد ماشى 

 السؤال؟  :يىحي. د

حسيت من مدة مش آبرية ومش قليلة إن :فتحى عبده. د
 العالقة بني الولد وأمه فيها حاجة

 حاجة إيه؟  :حييى. د

 حاجة أوديبية، يعىن بني األم والولد يعىن  :فتحى عبده. د

إسم ليه بتسميها أوديبية آده خبط لزق، هوه  :حييى. د
إحنا اتكلمنا ىف بس خلى بالك  شائع وآويس وله داللته، 

املوضوع ده آتري، وقلنا إن التطور والتاريخ بيقولوا لنا
قبل أوديب وقبل سوفوآل وقبل إن احلاجات دى موجودة 

فرويد، وانا آتبت ىف احلكاية دى آتري، وقلتها ليكم، وقدمت
عدة تفسريات ونقد لتسمية العالقات دى باالسم ده حتديدا، فيه

قبل ما نسّميها على األقل، يعىن هى ، نوصفها..؟ ماشى!عالقة
بالضرورة أوديبية، وبعدين إنت فاآر إىن قلت آام  ليست

مرة إن أنا شفتها بتبدأ أآرت من ناحية األم، مش زى ما
فرويد ما قال، األم هيا إللى بتنادى، بتطلب، ال شعوريا

 .غالبا، وساعات تصل لدرجة الشعور، بشكل غامض

 احلقيقة احلته دى هى اللى باسأل عنها!! متام :فتحى عبده. د

 احلكاية بدأت من ناحية األم برضه؟! إيه بقى :حييى. د

آه من ناحية األم، هى بادءة من األم، :فتحى عبده. د
 واضحه جدًا 

 إنت متأآد؟  :حييى. د

آه، دى واضحه لدرجة إن األم يعىن بتتكلم :فتحى عبده. د
 ضح يعىن مابينكروشعليها والولد بيتكلم عليها بشكل وا

 يعىن إيه، بيقولوا إيه؟ :حييى. د

أوال  ،...يعىن مثأل هى تيجى تعمل ازاى :فتحى عبده. د
   هوا ما مفيش عالقة جنسية بينها وبني جوزها

 نعم؟ إنت متأآد؟ :حييى. د

التسوية اللى وصلت هلا مع جوزها إن خالص :فتحى عبده. د
   الولد بديلوالظاهر إهنا واخده   ما فيش حاجة،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1695



 30I03<I2008א – אא

والعالقة منقطعة من هى عندها دلوقىت آم سنة؟  :حييى.د
 من إمىت؟   زمان؟

 سنة 43هى دلوقىت عندها  :فتحى عبده. د

 آام؟  :حييى. د

  43 :فتحى عبده. د

 وجوزها  :حييى. د

  52 - 51جوزها عنده  :فتحى عبده. د

 وانت؟  :حييى. د

 سنة 40أنا عندى  :فتحى عبده. د

   ..يال آّمل  !!مش آدهومتزوج وتعول  :حييى. د

 أنا آنت منتبه لده من األول  :فتحى عبده. د

أنا آسف، العالقة منقطعة بقاهلا قد إيه؟ مش :حييى. د
 الراجل مسافر وّال آانت معاه 

أل مسافر، هى برتوح له آده ىف األعياد، :فتحى عبده. د
 ...بتاع  

 طيب ماشى، آام مرة ىف السنة؟ :حييى. د

 احلقيقة ماعنديش معلومات آافية يعىن  :فتحى عبده. د

 !!سنتني يا راجل وما عندآش معلومات آافية ؟ :حييى. د

 فيه صعوبة إهنا تتكلم  :فتحى عبده. د

عندك حق، بس خلى بالك املسألة مش مسألة جنس :حييى. د
باملعىن املباشر املنفصل، اجلنس ممكن يكون متام التمام، وما

 . آخرهفيش عالقة، واجلوع على 

 .أل مش جنس ، العالقة عموما :فتحى عبده. د

بقول لك إيه، هى مش جنس لكن جنس، بس ده :حييى. د
 إنت بتشوف األم بانتظام؟ . بعدين

شهور إن 7أنا طلبت من فرتة من حواىل  :فتحى عبده. د
بقيت يعىن باشوفها بإنتظام هى والولد،  أنا أشوف األم،

ني، نص ليها ونص له، ده ىف حماولةيعىن باقّسم اجللسة آده نّص 
إىن أنا أخلى األم يبقى واصّلها اهتمام، ألن أنا شايف إن
عندها احتياج جامد قوى، وزى ما تكون هى قفلت على

ينام ىف...االحتياجات دى، وعوضتها بالعألقة مع إبنها 
حضنها على طول، هى تيجى تنام جنبه من غري ما يطلب، يعىن

 .آده

 يعىن إيه؟ :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1696
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الواد آل ما ييجى يفلفص يطلع منها :ى عبدهفتح.د
أنا بازق الولد بشكل غري ويعمل عالقة مع زميلة أو حاجة، 

، آل ماينجح مثأل إنه هـِْه...مباشر ىف الناحية دى، مش قصدى
 مع واحده األم تفضل تقّفـل تقّفل تقّفل حايعمل صحوبية 

 مش ده طبيعى ىف بلدنا، وال إيه؟ :حييى. د

آل اللى مش قوى آده، مها مش متزمتني،  :بدهفتحى ع. د
بيعمله الواد حاجات خفيفة زى مثأل تبادل منر موبايالت، ممكن

 نتقابل، حاجات زى آده 

 وال آالم ؟ وال مشاريع ىف خياله؟   هوه بيتقابل فعأل؟  :حييى. د

أل بيتكلم وآده، وآل حاجه، وبيخرج، بس :فتحى عبده. د
يالقى  شكل واضح وباستمرار، وهُتْباألم بتبدأ تقفل عليه ب

   نفسه بعد آده إن الدنيا فشلت

حلد دلوقىت ما شوفت العالقة األوديبية أوى، يعىن :حييى. د
غالبا أى أم ىف مصر بتقفل على ابنها خصوصًا ملا يكون آان

 .. عيان، ومتعطل ىف آلية صعبة، وانت عارف

تربير مثأل إنأل يعىن مثال حضرتك، ما فيش  :فتحى عبده. د
 مها يناموا مع بعض 

 مها مني؟ الواد وامه؟ ىف سرير واحد ؟  :حييى. د

أيوه، ىف سرير واحد، وهو حيط إديه ىف :فتحى عبده. د
 أماآن حساسة من جسمها 

 هى بتطلب؟ وّال هو بيعملها وهى بتنطش؟  :حييى. د

هى بتقعد تضحك، وآإنه هزار، وهوه نفس احلكاية :فتحى عبده. د

 طيب وانت بقى موقفك إيه؟  :حييى. د

ماهى دى بقى اللى أنا عايز أتكلم :فتحى عبده. د
احلقيقة يعىن الفرتة األخرية دى زى ما يكون األم بالذات: فيها

بتجيب دا آمحور أساسى ىف املوضوع، أنا عايز أتكلم معاها ىف
 حياهتا ىف آذا هى تقوم حضرتك مرجعاىن للحته دى 

 ى هى إيه؟ الل :حييى. د

اللى هى منطقة إن الولد بيجى بيحط :فتحى عبده. د
أيده وبيضايقىن، طول الوقت حاطه دا ىف األول ومش شايفه هى

  . بتعمل إيه

إنت قلت لنا الولد جنح ىف سنة تانية وانت عارف :حييى. د
 السنة دى صعب قد إيه 

لوقىتأل، هوه آان متعسر ىف سنة أوىل وجنح وهو د :فتحى عبده. د
ىف احلقيقة, ىف سنة تانية يعىن آان متعسر ىف سنة أوىل سنتان وجنح

أنا مش عارف حاسس يعىن عندى آده خماوف إن أنا لو بدأت بقى  
 يعىن اشتغل ىف ده بشكل مباشر إنه ما ينفعش وآالم من ده 
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 السؤال؟  :حييى.د

ما انا قلت، هل أنا أشتغل فيه برضه :فتحى عبده. د
 د أأجل أأجل حلد إمىت بالشكل الواضح ده والّ  اقع

 الشكل الواضح إزاى يعىن ؟  :حييى. د

يعىن مثأل أقول للولد ماتعملش مثال ده :فتحى عبده. د
اإلسبوع ده حلد ما أشوفك، يعىن أمنعه بصريح العبارة، حىت لو
احلكاية ما تبدأشى منه، حاجة آدا، يعىن أنا حبس إن أنا آده

 ثق ىف قدرتى فيهابُأستدَرج ىف منطقة أنا ميكن مش وا

وأخته موقفها إيه من ده آله، مش ده قدامها؟ :حييى. د
 أخته مالحظة ده؟ 

آه وما بتعلقشى، وساعات تضحك، آه، فيه :فتحى عبده. د
الظاهر إن هو ّملح على اخته آبديل، : برضه حاجة مهمة هنا

الولد هدد أمه يعىن، هدد أمه إهنا ماتسافرش ألبوه ىف العيد
، وملح ان ده عشان أخته، تقريبا قال إهنا حاتبقىاللى فات

  . بداهلا

 ىف إيه؟ بدال مني؟  :حييى. د

 إن هو يعاآسها يعىن بدل عن أمه يعىن  :فتحى عبده. د

 طيب السؤال برضه؟ :حييى. د

 السؤال بقى هل أنا صح؟ :فتحى عبده. د

، قصدى يعىن إن مش مطلوب منك غري%  100إنت صح  :حييى. د
عمل إللى تقدر عليه، واديك بتتونس بينا ملا تقفإنك ت

معاك، املعاجل ما يصحش حيسب إللى بيعمله طول الوقت بإنه صح
آه، ويراجع نفسه آه، لكن الزم وال غلط، هو يشك ىف نفسه 

ما يقدرشى يعمل إال إللى عنده، وملا يكرب ىف يعرف إنه 
هوا صح،الصنعة، حايالقى نفسه بيعمل أحسن، وىف آل مرحلة 

إحنا ما عندناش ىف العالج النفسى منوذج إجابة للصح والغلط،
 .نقول إيه وما نقولشى إيه

يعىن مفيد إن أنا يعىن، زى ما مها بيحطوا :فتحى عبده. د
أشتغل فيه بالشكل املوضوع ده ىف شكل واضح آده، إىن أنا 

ىف احلالة  بأستدرج،  طيب وإذا حسيت إىن أنا   الواضح ده؟
   ؟..أعمل إيه دى 

 سؤال تاىن وّال هو ده ؟  عندك :حييى. د

 أل دا السؤال األساسى  :فتحى عبده. د

 أشكرك :حييى. د

هو طبعًا إحنا ىف العالج النفسى بنقول إن املهم هو إن 
احنا نقعد مع العيان ساعة آل أسبوع، ومش مهم الباقى،

 ن مهما ومش عارف أيه، يعىن مثال مش مهم التشخيص وبتاع، أل 
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شخيص ىف البداية، مع مرور الوقت بيرتاجع ويبقى ىفآان الت
اخللفية، التشخيص مش هو اللى بيحدد العالقة، لكنه مهم،
وساعات إحنا ننساه خالص مع مضى املدة ىف العالج ، لكن خلوا
بالكم، ملا أثناء املسألة نالقى نفسنا ىف أعماق غريبة، أو

قى التشخيصتظهر صعوبة حقيقية مش عارفني هلا حل، تبص تال
بينط لوحده ىف خمك، الواحد بينسى التشخيص من آرت ما صاحب
العيان، نرجع مرجوعنا للولد ده بالذات، وإنه دخل
املستشفى، هْب، هو حد ىف السن ده، والظروف االجتماعية دى
يدخل املستشفى، ويقعد املدة دى إال ملا تكون احلكاية جد جد،

ايز اقول أسامى وآالم منويكون التشخيص إللى هّوا، مش ع
 ده، هوا التشخيص آان إيه يا دآتور فتحى

 فصام :فتحى عبده. د

إنت عارف إن آلمة فصام دى بالنسبة لنا طبعا :حييى. د
ما ختوفشى، واديك قاعد معاه أهه بقالك سنتني، والواد جنح
بفضل اهللا وفضلك، زمالءنا بتوع الكيميا، واألسامى واالتنني ىف

متصورين إنك ملا تقول فصام يبقى آله زى  بعة،اتنني بار
آله، أل طبعا، عّكمه دوا وخالص، إنت ىف العالج النفسى، تقول

وتبتدى حتسبها..فصام تالقى نفسك ىف عمق الوجود شخصيا، 
ده واحدة واحدة، آل عيان غري التاىن، عندنا أهه ىف اجلدع 

إللى..وله،  بالذات، آونه يستمر املدة دى دا إجناز حمرتم لك
بس الزنقة اللى انت فيها دى. أنت وصلتله دا جيد لك وله 

 : ختلينا نعيد ترتيب أوراقنا

إحنا ملا آنا بنتكلم على حكاية البدائية ىف الغرائز أو
ىف العواطف أو ىف اجلنس، قلت لكم إن األصل هو إن ما فيش
ظنموانع بيولوجية متنع أى عالقة جنسية بني واحد وواحدة، وأ
56أنا حكيبت لكم على حكاية األم الطيبة، اللى آان عندها 

سنة وابنها اللى اهتجم عليها جنسيا ، ما علشى حاحكيها
 :تاىن للى مامسعهاش،

، الست دى آانت59/ 58الكالم ده آان وانا نائب سنة 
متجوزة وعندها مخس ست عيال، وعمرها ما تعرف يعىن إيه إن

، طبعا أنا ما)أورجازم يعىن(الست توصل أو ما توصلشى 
سألتهاش، ده جه بعدين، املهم إبنها آان شاب حواىل ىف سن

إللى بنسميها دلوقىت(الشاب ده، وآان بياخد جلسات آهرباء 
، وآنت باشوفه بانتظام حىت بني اجللسات، املهم)تنظيم إيقاع

بعد جلسة من اجللسات دى جت له حالة هتيج على أمه، هتيج
م عليها وحاول، وهى زقته جامد، واترعبت، لكنجنسى، وهج

خافت تقول ابوه وجت قالت ىل انا، أنا ساعتها آنت صغري، وال
مسيت احلكاية أوديب وال حاجة، وآنت لسه ما تفاحلستش، قلت هلا
معلشى دا عيان وملا حايكمل عالج حا يبقى آويس، بس خلى

ما بالك، وآالم من ده، الوليه الطيبه صدقت، والواد
عملهاش تاىن، وبعدين ىف اجللسة اللى بعدها طلبت إهنا تقابلىن
وهى ىف غاية اخلجل والرتدد، أنا تصورت إهنا حاتقول إنه حاول
تاىن، سألتها قالت أبدا، ودعت ىل وآالم من ده، قلت هلا إمال
 إيه؟ بصت ىف األرض ووشها امحر، خليكوا فاآرين أنا قلت لكم 
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ا بعد ابنها ما، حكت ىل خبجل شديد وطيبة إهن 56عندها 
عمل آده، وآررت أنه ما عملشى حاجة تانية من دى بعد أول
مرة، ومع أخد اجللسات، آمال إيه يا سىت؟ قالت وهى بتبص ىف

إهنا بعد احلكاية  األرض زى بنت عندها تالتاشر سنة، قالت ىل
دى، ملا نامت مع جوزها عادى، جوزها أبو الواد ده، حست

ما حست بيها  له اهتز، حاجة عمرهابانبساط جامد وجسمها آ
طول الكام وتالتني سنة اللى خلفت فيهم العيال دول آلهم،
وقالت ىل وهى مكسوفة وخائفة بصحيح إهنا اختضت، وافتكرت ان
ده حرام، وخافت تنام مع جوزها تاىن، وفضلت إهنا تييجى

 تسألىن تعمل إيه ؟  

تعمل إيه ىفطبعا أنا آنت صغري، بقيت مش عارف هى بتسأل 
إيه، يا سىت دا جوزك، مربوك، دا شرع اهللا، وهى أبدا، إمال
ما حصلشى قبل آده ليه؟ وتستغفر وتعيط، وما ربطتشى هنائى

ابنها عليها وبني إللى حصل، احلمد هللا الواد احتسن، بني هجوم 
وقلتها الكلمتني إللى آنت عارفهم مرة واتنني، ودعت ىل

بعد آده عملت إيه، وهى ما فتحتش ومشيت، طبعا ما سألتهاش
املوضوع، لكن ملا آنت باشوفها آنت باالقى الطيبة زادت،
ووشها منور، وأيامها ما رضيتشى أزود حىت لنفسى ىف

 .التفسريات

احلكاية دى يا دآتور فتحى بقاهلا أآرت من نص قرن، طبعا
بعد آده ملا اشتغلت ىف املسألة اجلنسية، وأوديب ومش أوديب

بهت ملعىن دا آله، والحظت آرت احلاالت إللى األم فيهاانت
ال شعوريا غالبا، أو قول دائما –بتشارك ىف اجلذب املتبادل، 

 عشان ما حدش يتخّض

أنا شخصيا ما شفتش احلاالت دى بالوضوح ده اللى مع
، وده خالىن أزيد احرتاما لفرويد)املرضى العقليني(الذهانيني 

ىف ىف تفاصيل آترية معاه ىف املسألة دىأنا برغم اختال –بصراحة
إال إىن أعرتف إىن ما شفتش الظاهرة دى بتاع احملارم ) وغريها(

يعىن صرحية) املرضى العقليني(واألم بالذات إال ىف الذهانيني 
ذهانيني، ومع -) بيحلل(بالشكل ده، فرويد ما آانشى بيعاجل 

 . متام التمام ذلك وصفها زى ما باشوفها ىف املرضى العقليني

نرجع مرجوعنا للحالة بتاعتنا دى، قلنا إزاى إن
التشخيص ينط ىف خمك ملا حنتاجه، اجلدع ده آان فصامى، يعىن
إحنا جوه قوى، يبقى حنسبها صح بقى، املسألة مش مسألة قلة
أدب، وعقد وآالم من ده، الست بتاعة القصر العيىن من مخسني

ى إللى بينط ىف الفصام قدرسنة بتعلمنا إن املستوى البدائ
حيرك فيها إللى ما قدرشى حيرآه اجلنس اللى جاب مخس ست عيال
من أبو الواد، غري الواجبات املنزلية السريرية عمال على
بطال، يبقى املستوى البدائى اللى بيطلع ىف املرض اخلطري اللى
زى ده، له وظيفة لو استوعبناه، يبقى ما يصحش نبص للحالة

صلة ال عن التشخيص، وال عن عالقة الست جبوزها املسافر،دى منف
وحىت ملا بتسافر له زى ما انت قلت أو شاورت، احلته
البدائية اللى أنا بشاور عليها اللى هى بتثري النسوان
وتثري الرجالة وهلا قيمة حيوية حقيقية، ما يصحش نرفضها من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــ"  يــــوميــــــــا "   1700



 30I03<I2008א – אא

حيث املبدأ، لكن إحنا ما بنقفشى عندها ، خلى بالك، وال
إنت هنا بتعامل واحد فصامى، مهما ا لوحدها، بنسقف هل

ىف األغلب –آانت األعراض الكبرية بتاعة املرض اختفت، هو 
أثار ىف أمه حته بدائية قصاد احلتة -بدون قصد ىف األول 

البدائية إللى احترآت عنده باملرض، مش معىن آده إن الفصام
ومن بيحرك اجلنس بدائى أو غري بدائى، هوا بيحرك الدائى

ضمنه اجلنس ساعات، وساعات بيموته، بيلغيه حسب مرحلة
آل حاجة وهلا حاجة، إحنا بنحاول حنط فرض البدائية، 

 .يساعدك ىف الزنقة دى

ىف منطقة عايزة  الفرض ده، حاتالقى نفسك وانت بتفكر ىف 
 منك موقف مسئول ونـََفس طويل زى ما أنت بتعمل آده، 

م هى اللى بتصدر املوضوعالغريب ىف احلالة دى إن األ
أثناء العالج، وتتكلم عنه وختليه على الوش، بتبقى انت مش
عارف هى بتشتكى، وال بتاخد منك إذن خفى، وال بتحاول توهم
نفسهإهنا بتعمل اللى عليها، واهو الواد عيان بقى؟ إنت يا
دآتور فتحى الزم تستحمل ده آله من غري ما تستعجل وتدمغها،

قت تاخد بالك من التعود، والتمادى ، وأخته ،وىف نفس الو
إللى انا تصورته إهنا ما بتصدرش املوضوع عشان. وآالم من ده

علشان ميكن اإلعألن يديله يتحل، آأهنا بتحكى وتقول وتعيد 
مشروعية غري أخألقية ، آلمة غريبة شوية دى اللى انا

القية؟استعملتها دلوقىت، هو فيه حاجة إمسها مشروعية غري أخ
إعالن العالقة، ما علينا نفكر فيها بعدين، ميكن قصدى إن 

وتكرار ذلك، ملعاجل متحمل زيك، بتديها فرصة إهنا ما تظهرشى
لنفسها أساسا آأهنا متهمة، وبالشكل ده تفضل ماسكة خيوط

أنت احلدوته آلها مادام هى أعلنتها لك، وميكن تطمن إنك 
تك، فبالتاىل هى ختليك إنتحتدور عليه أصل وفصله بقى بطريق

.تشتغل ىف اجلزء املتاح فقط اللى هى مسحت بيه وآالم من ده
خلى بالك بعد احلكاية ما بتبتدى، من الواد، من امه مش

لوحدها من االتنني بقى، وال احنا حمتاجني نتمسح  مهم، بتستمر
أوديب وال عقدة خصاء وال آالم من ده، دا مستوى  ىف عقدة

بدائى، وربنا يسرت، خلى بالك جمرد غى مستوى بدائى بيال
قبولك ده وانت ىف مرحلة تدريبك دى، صعب جدا، أنا مثال
قبلت الست بتاع القصر العيىن من مخسني سنة، ألنه هى نفسها
عملت شغل بسيط وسريع، وما آانش فيه أى مشكلة بعد ما
الواد احتسن، والست ما اشتكتشى من الواد، دا هى آانت

 . وفة من نفسها إهنا انبسطت، مع جوزها حاللمكس

املسألة هنا زى ما انت شايف، الفروق بني احلاالت، وبني
طبقة غري الطبقة،: نوع العالقة، وبني املستوى االجتماعى

الراجل أبو الواد بتاعك ده خالع بقىوظروف غري الظروف، 
وبتاع ، غري إنه مسافر، والست مش حاقول مستسهلة، إمنا

تسحب وهى مش واخدة باهلا، والواد عيان، أو حىت آان عيانبت
مبرض من اللى بيقلب اللى جوانا قوى، بصراحة اهللا يكون ىف
عونك، طبعا ما تنساش دور الدوا هنا مهم جدا، ألنه بيهمد
احلتة البدائية بانتقاء رائع، طيب دا عند الواد، والست

 نعملها إيه؟
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 .اهك بصحيحال اهللا يكون ىف عونك وباشكرك على صربك وانتب 

فيها جامد يعىن بتوقف احلاجات ملا باخش  :فتحى عبده. د
 شوية، لكن أله، أنا عايز أسرتيح شوية 

تسرتيح من إيه، هوا اختيار بإيدنا، دى :حييى. د
احلالة مسئولية، أنا قلت لك هى حاله شديدة الصعوبة، 

صعبة يابىن وعاوزه وقت وشغل مع نفسك علشان تستحمل وحتذر
 . وتعرضها تاىن وتالت آل ما تالقى فيه داعى! ى متادىمن أ

 يعىن دلوقىت أعمل إيه ؟  :فتحى عبده. د

قلنا نبتدى بالدوا، تعدل اجلرعة شويتني وتنشن :حييى. د
 على املخ البدائى 

 وبعدين  :فتحى عبده. د

وبعدين بتشتغل ىف املوضوع خفيف خفيف، لكن أآرت :حييى. د
وضوع ده، لكن بتحل حمله، يعىن الست دىىف مناطق بعيدة عن امل

لو لقيت احتياجها اإلنساىن إهنا تتشاف، اعرتاف حبرماهنا من غري
لغوصة، وىف نفس الوقت إحنا ّمهدنا اجلزء البدائى عند الواد

وساعتها ملا. بالدوا، ميكن نقدر نقطع احللقة املهببة دى
كالم حاجةيعىن ماينامش معاها ىف السرير يبقى ال تقول هلم 

تانية، مش جمرد قهر مش حايتنفذ، وتقعد تتبع وتشوف نفع وال
ما نفعشى، وتستمر عجلة املذاآرة والكلية واللعب شغالة،
خصوصا اللعب اجلماعى يا شيخ، تراآم الرسائل اإلجيابية
بالشكل ده يديك فرصة حتقق التغيري مش مبجرد احلكم بالعيب

وز تروح تالقى ُهْب الوضع اتغريواحلرام، أل تغيري حبق وحقيق، جي
 واتمع إللى جواها وجواه ابتدا يشتغل صح، 

وبعدين خلى بالك إنت عملت عمل مهم جدا، إنك قدرت
حتافظ على عالقة طيبة، هلا نتائج واضحة مع واحد فصامى ىف
ظروف مهببة ملدة سنتني، هوا دا شوية يا شيخ، أديك ماشى،

ها، مش بس املذاآرة والكلية، مابس الزم هتتم بالتفاصيل آل
فيش شىء على حساب شىء، ومن حقك إذا ما التزموش
:بتعليماتك حتة حبتة إنك هتتهم بعد ما حققت دا آله، يعىن
ياتسمعوا آالمى ىف جزئية صغرية زى السرير، زى الغرفة، زى
التحسيس، يا مش حاينفع أآمل، وآل شوية تزود جزئية يبقى

األخالقى وموقفك العالجى، إنت مش بتزودىف فرق بني موقفك 
جزئية علشان ده عيب، بتزود جزئية علشان الُبنا اللى إنت

 بتبنيه معاه من أول وجديد يطلع دور بدور، ويستحمل

 طيب وهى، أمه يعىن ؟ :فتحى عبده. د

ال ما يهمكشى، إن شاء اهللا خري، هى ملا حتالقى منك :حييى. د
خاىل من احلكم الفوقى عليها،موقف صلب، وىف نفس الوقت 

خاتنتبه وحترتم إللى بيوصلها منك، وحترتم نفسها حىت مع احلرمان،
ماهو إذا آان ليك أى قيمة حضورية ىف وعى مثل هذه السيدات
الفاضالت احملتاجات بتقوم بدور رائع وطيب، هيا يعىن حمتاجة جنس

 برتضيها  قوى آده لدرجة اللخبطة دى، وال يعىن احلكاية دى   قوى
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طيبة وحميطة وهادئة دافئة  العالقة العالجية ملا تكون  جنسيا؟
وقوية وواضحة، بتقوم بأدوار آتري إحنا ما نعرفهاش، وما فيش

 .داعى ننظر آتري، املهم النتائج أول بأول  

بأمانة حقيقية أنا أرجح إن الست دى، دلوقىت على األقل،
جنسوابنها عيان ودخل املسشفى وآالم من ده، ماهياش حمتاجة 

النهارده، مث إن اجلنس ملا بيخش ىف حدوتة العالقة  أوى
احلكاية الكلية، والعالقة العالجية هى نوع من ده، بتالقى 

متشى وتستغىن، ولو مؤقتا عن بعض جزئيات مش حاضرة، ده غري
ملا جزئية زى اجلنس تنفصل، ىف احلالة دى بتبقى مثارة من

بقى مصيبة ملا تثرينشاط املخ البدائى عند إبن مريض، وت
احلتة اللى صادها عند حد له عالقة بيه زى آده، حتصل

  . البهدلة واملضاعفات زى ما انت شايف

معلشى معدش ما عدشى فيه وقت، احلالة صعبة وده يوريكم
حاجة مهمة غري العالج النفسى واإلشراف والكالم ده، ميكن

زوفرينيايوريكم ليه أنا مهتم بالشيزوفرينيا، من غري شي 
مش ممكن نعرف إللى جوه قوى آده، وبالطريقة املباشرة دى، مث
تالحظوا إن احنا بنكسر اإلشاعة إللى بتقول الفصام ما
يتعاجلشى بالعالج النفسى إال تدعيم وتفويت وآالم فارغ، ال،
مافيش آالم من ده، العالج عالج، وبرضه تاخدوا بالكوا إزال

والعالقة باملريض، والعالقةاللعب والتنغيم بني الدوا، 
على فكرة هى مش صعبة قوى إال. بأهله على آل املستويات

 واحنا بننظر بس

اللى بيالقى فرصه يشتغل مع عيان فصامى مدة طويلة ،
وأظن أنا قلت لو بيتعلم ضمنا آل احلاالت األقل من آده، 

عرفت حاله واحدة فصام بعمق آاف وملدة طويلة حا تقدر
حاجه أو أغلب احلاالت التانية، فما بالك إذا آانتعرف آل  

 . عالج نفسى
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213−)(

 :قبل احلكى

أن أتعرف_ أول أمس –أغراىن ما نشرته يوم السبت    ·
زوار  لى هؤالء األصدقاء اجلدد،هبذه الطريقة الغريبة، ع

صندوق قمامىت،  بأن أخرج من خزائىن، أو حىت من  املوقع، 
، مما مل يصل إىل الناس فعال أبدا،"أنا"ما أتصور أنه ) آسف(

 .لبضع عشرات هنا وهناك برغم نشر أقله 

أحالم"ثالثية   لتوى من قراءة  انتهيت اليوم   ·
فحضرىن) عابر سرير -احلواسفوضى  -ذاآرة اجلسد" (مستغامنى

مىت أآتبه وقد امتأل وقىت هبذه النشرة: قلت. فجأة نقٌد آثري
هذا فضال عما أثاره ما حضرىن من تذآر عشرات(اللحوح؟ 

املباحث النقدية الكاملة والناقصة والىت مل تنشر منذ سنة
 1974 ( 

وبعد عشرين عاما، بعد حوار طيب مع جسدى مث أنىن،    ·
طوال أآثر من ساعة،وآان البحر  ومعه  ،) دهب(لبحرداخل ا

عنيفا بالغ احلنان، وجدتىن أآتب قصة قصرية احرتت أن أختار
هسهسات املربع"أو " جسد الرائحة"هلا امسا من بني امسني إما 

، وحني طالت حريتى، وآنت قد نويت أن أنشرها ىف"الصغري جدا
مثل هذه األعمالهذه النشرات الىت قررت أن أضّمـنها بعض 

 مبناسبة احلديث عن أنواع اإلبداع،

إىل طال الرتدد وأزف موعد الدخول بنشرة الغد     ·
املوقع، وإذا ىب أتذآر جمموعة قصصى القصرية الىت مل يقرأها

ىف املوقع أحيانا أحد، قلبتها ووجدت أنىن لو قدمت بعضها 
أعيد تقدمي أن   :فإهنا قد تصلح للوفاء بأآثر من غرض، مثال

أن أوفر بعض مما مل يصل إىل الناس ، وىف نفس الوقت " بعضى"
 الوقت ملهام حتتاجه أآثر، رمبا هى أوىل ، وغري ذلك آثري،

وهكذا مددت يدى عشوائيا، فوقعت هذه القصة فيها
 .فنشرهتا اليوم دون أن أقرأها

 .شكرا لتحّمـلكم

 هيجل
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 ـ1ـ

عاد قرب املغرب وهو ينفخ دون سبب ظاهر، سأل عن األم
وجدها ىف اخلارج دون أن حتدد وجهتها، جلس على طرف املائدةف

وحيدًا، آشف عن األطباق املغطاة وراح يأآل دون متييز وهو
ينظر إىل ابنه ىف أقصى الصالة وهو ُيعد واجباته املدرسية ىف
محاس واهتمام، آان الولد قد بدأ مؤخرا يلتزم ويستقل

امتحان، حىت أصبح، وآل عام، وآل "فرتة"ويواصل التقدم آل
قريبا من أن يكون أّول فصله بكل جدارة، مل يفرح هلذا اخلاطر
الذى طاملا انتظره وأِمل فيه، بل راح يتذآر آل األوائل

 .الذين آانوا معه ىف الدراسة

 ـ 2ـ 

قابل منهم أخريًا ذلك الطبيب املشهور، فتطرق احلديث 
ا، فلم يردأطّلت من خالله ذآريات اللزوم هل  فاترا طيبا

الذى آان موضع  الطبيب قيمة الكشف، هل هذا هو الفىت
أنظار الزميالت، تراخى جسده حىت ليعجز أن حييط مبحتواه، وال

طاملا شعر  بد أن عقله قد تبعه، أو لعل العكس هو ما حدث،
بالنقص الذى آان ينتابه عند املقارنة بني إمكاناته

تفّوق صاحبه هذا الذى صاراملتواضعة ىف الدرس والبنات، وبني 
طبيبا جدا ىف العلم واجلاذبية معا، راح ينظرإىل ما آل إليه

حسه وأشياء أخرى،: جسد زميله الطبيب جدا، وبالتاىل 
فاقرتب منه مهُس مشاتة، فأنكره، هذا الطبيب الزميل مل يكن
يكف عن التنافس فإن مل جيد من يتنافس معه تنافس مع نفسه،

ال يتنافس وإن اختلفت التفاصيل، ُترى مع منيبدو أنه ما ز
 يتنافس هذه األيام ىف هذا العمر؟

وعلى الرغم من الفتور السائد وضيق الوقت فقد ذآر له
الطبيب األشَهر عدد العـُمـْرات الىت عملها هذا العام، آما
سأله حني علم أنه ُمحاسب وله زبائن يتعاملون ىف البورصة

د عن أى األوراق أضمن، هو ال يتوقف عنالىت مل يألف لغتها بع
واستعمال أفعال التفضيل، البد أنه سجـّل مضاعفات  العّد

سبع وعشرين ضعفا، مائة ألف، وال بد أنه حسب: الرآعات
ميكن أن تعّوض تلك األضعاف الصلوات املرتوآة،  آيف

 .الىت يؤديها غالبا بنصف وعى  واملخطوفة،

 ـ 3ـ 

  : شكٍّ رافٍض واحتارعاد ينظر إىل ابنه ىف

حني آان الولد بليدا آان يقيم الدنيا ويقعدها حىت
يتقدم ىف الدراسة، وحني تقدم ىف الدراسة هامجته خيبة أمل

 .متوقعة وتذآر زميله الطبيب األشهر

       إذن ماذا؟

 ـ 4ـ 

 انتهى من غذائه دون أن يدرى،
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يستطيع وآان عادة يتصفح الصحف أثناء تناوله طعامه فال
بازالء من القلقاس، وال يعوقه من ممارسة هذاأن مييز بني ال

النشاط املزدوج إال طبق ملوخية حيتاج إىل درجة من االنتباه
، أما اآلن"العرق"تسمح بلف اللقمة عدة مرات حىت يتقطع 

طعم امللوخية، وعادة ما ينتهى األمر إىل  فامللعقة متسخ
حّبًااإلمساك بالطبق من آلتا الناحيتني، بكلتا يديه، ال 

 .فيه، ولكن من باب العجلة العاجلة

ـ أآثر فأآثر ـ األطعمة  تساوت عنده  ىف هذا اليوم 
وصفحة  واألمور والعادات واألخبار السياسية وصفحة الوفيات

مث نسيها مجيعًا، آما نسى أيضا أنه نسيها، ومل. االجتماعيات 
يأآل سوى ما هو جاف جاهز مبا تطوله يده وهو مستغرق ىف

 .القراءة، وآأهنا هى 

 . هو مازال يصّر على هذه العادة

 ـ 5ـ 

توقف فجأة وهو مير بابنه دون أن يقرتب منه، وسأله عن
مكان بقية صحف اليوم، بادر الولد بأهنا على املنضدة جبوار
الباب وأنه سيأتى هبا حاال، وهـّم أن يقوم إلحضارها، لكن

مث تدافعت األمور يدا حازمة ربتت عليه بشدة غري مناسبة،
 :على غري توقع، هكذا

 ـ وأنت؟

 ـ نعم يا والدى؟

 ـ الصحف؟

 ـ ُأحـْضـِـُرهم حاال؟

 ـ مل تقرأهم، أليس آذلك؟

 ...ـ فعال

 ـ وأمس؟ هل قرأت صحف األمس؟

 آال  ـ

 ـ وأول أمس؟

 .ـ وال أول أمس

قاهلا الصىب وهو يتدرج ىف مراتب احلرية والتوجس واخلوف
 معا، 

رجل يسب ويلعن الصحف واألوالد واحلكومةانفجر ال 
واملهندسني، والتجار وخاصة شقيق زوجته، وزوج شقيقتها،
وشقيقته أيضا، وإبنها الشاطر ىف الشطرنج والكرة الطائرة

،"آاملهاجرين"أولئك األوغاد الذين يعيشون فيها . معا
 أليست هى بلدهم أيضًا؟
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مل يستطع الولد أن يتابع آل ما مل يسمع، فوالده مل ينطق
 .هذا السباب، بكل 

راح الولد ينظر لوالده، منتظرا حتويل الفوهة إىل ما
 .خيصه هو، البد هلذا املوقف أن ينتهى

 .هدأ الرجل بسرعة غري متوقعة، واستدار مبتعدًا

 ـ 6ـ 

أفل راجعًا إىل الولد قبل أن يغلق عليه باب احلجرة، عاد
و ىفمندفعا وآأنه تذآر شيئًا هامًا، وآأن أصل آل ما حدث ه

ذلك الشىء اهلام، سحب آرسيًا وجلس جبوار ابنه على األريكة،
ووضع جسمه ىف هيئة استعداد متنمر، حىت أحس الولد طعم موت

 بارد على وشك أن يغمره

 :قال الرجل ىف نرباٍت واضحٍة وببطء مرعب 

 هيجل؟" تعرف"ـ هل 

خاف الولد أن يرد بالنفى مثلما رد سابقا، آما خاف من
لن ينتهى" هكذا"ى حد سواء، وتيقن أن املوضوع الكذب عل

على خري، إذ البد أن يتفتق عن إمهال، أو تقصري، أو جتاوز، أو
ما يرى والده مادام األمر هكذا هبذه الصورة احلامسة القابضة

 : على جمهول، فانربى الولد مدافعًا

 .هذا العام" علينا"ـ ليس 

 .ولن يكون عليكم ىف أى عام -

د يتحسس أى ثقب جناة وهو حياول أن يعتذر عنراح الول
 .ذنب مل يقرتفه، وهو ال يعرفه أصال

ـ علينا أم ليس علينا؛ آل ما تشري به حضرتك هو علينا،
حضرتك أدرى، حضرتك قل ىل وأنا أنفذ، أحفظه عن ظهر قلب،

 ...فقط قل ىل قبلها، وسوف

 :قاطعه الرجل متحسرًا

 ـ أقول لك ماذا؟

االسم أو غريه، أو أى أحد، وسوف أفعل آل ـ أى شىء، هذا
 .شىء، فقط قل ىل

 :قال الرجل ىف نفس اهلدوء الواثق احلاسم

 ـ آل ما ىف الصحف آذب ونفاق وتلفيق، هل تعرف ذلك؟

 :قال الولد وهو ال يدرى إىل أين يذهب به الرد

ـ هكذا تقول حضرتك باستمرار، نعم، هو آما تقول
 .حضرتك

 قاطعه أآثر حسما
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  عُته باحلرف، عذر أقبح من ذنب،ـ أعرف رّدك هذا، توق
البد أن نقرأها يوميا، نستعني على ما هبا بالصرب والعناد
واالستمرار على الرغم منها، نعم، آل يوم، صباح آل يوم
تال، صباح آل يوم بعد التاىل،اآلن فهمُت ملاذا قال هيجل إن
قراءة الصحف اليومية هى صالة اإلنسان املعاصر، بل إهنا ىف

ا هذه هى اجلهاد األآرب، البد أن نقرأها وحنن نعرف أهناأيامن
 .أن تصدر أصًال ال تستحق القراءة، وال يصح 

مل يعرف الولد ماذا خيصه ىف آل هذا، آان أبوه يكلم نفسه
أنه بصوت عال، ومل حياول الولد أن يستبني أبعد مما خيصه، مع

يسمع نفسارتعد وهو . مل يستطع أن مييز ما خيصه مما ال خيصه
ـ فالتقط من آل ذلك" هيجل"ـ   اإلسم الغريب من جديد،

 .فالحت له انفراجٌة، لعل وعسى" الصالة"آلمة 

أنا أصلى يا والدى بانتظام، وحضرتك تعرف، أنىن  -
 .أصلى آل األوقات

 ـ 7ـ 

أفاق الرجل فوجد نفسه متلبسا، آاد يأخذ رأس ابنه ىف
ة، وصله من داخل نفسهصدره يعتذر له، تراجع ىف آخر ثاني

نشيج مكتوم، فخاف أن ينتفض جسده أمام ولده، دون أن
لو أن مثة وسيلة لالختفاء دون حرآة، حاول أن  يلحظ، متىن

يشري أية إشارة، أو حىت أن يقهقه، يريد أن يزعم أنه آان
 . مزاحا ال أآثر

حاول أن يبدأ أى حديث آخر، هل يقول له إنه آان خيترب
يلفق له رواية تفسر بعض ذلك، آأنه مسعها ىف أعصابه؟ هل

 .املكتب فحاول أن ميثلها معه

الثقل يزداد ىف الساقني واللسان على حد سواء، فتمىن أن
 .يكون آل ذلك حلمًا

 ـ 8ـ 

حني عاد آخر الليل، اجته إىل سرير الولد مباشرة، فوجده
  .نائما ينتفض

 احنىن عليه يهم بتقبيله، 

فيفزع، أو ظة خشية أن يستيقظ الود تراجع ىف آخر حل
 .يتذآر، أو يسأل

"الدمعة"إىل تلك   وحني هم أن ينسحب ىف هدوء مل ينتبه
وحني تنبه هلا بدرجة. الدافئة الىت سقطت على خد النائم

 آافية،

 حياول أن ميسحها،   مل 

 .خده هو وال أن ميسح الِحَقَتها عن
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــي ــل النفسـ ــوري والعمـ التطـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــؤلــامل  ــ ـاتـــف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  فوظقراءات يف جنيب حم - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

النفس والطب دليل الطالب الذآي يف علم -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي
ـية -  )شعر. (والثعبان الزجاجي اللغة العربية والعلوم النفس

ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس 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 –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  لألطباء النفسيني  عضو مؤسس للكلية امللكية 
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  نسان والتطورجملة اإلرئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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