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 אמא:−62

   )4(نص احللم 

هبو مرتامى األرآان متعدد األبواب خال من آل شئ فوقف
ثالثتنا ىف رآن مكنون، صاحباى يرفالن ىف آامل حليتهما حىت
رباط العنق على حني اآتفيت أنا باجللباب املغرىب ودون شعور

 جتمعنا، مسعت حرآة، نظرت فرأيتبأى حرج لشدة األلفة الىت
رجال ال أدرى من أين جاء ىف مالبس رمسية توحى بأنه ممن يشرفون

 :على احلفالت تلففت ىف جلباىب وقلت لصاحىب

 !أخاف أن تقام حفلة
 فقاال بالتتابع

 ال أظن
 .ال أمهية لذلك

وجدت حرآة أخرى فنظرت فرأيت رجلني ماثلني لألول قد
 شك وهربت إىل أقرب باب وفتحته وآأىنانضما إليه فزال آل

وجدت وراءه سدًا من جدار البهو فكررت احملاولة مع) ولكىن؟(
األبواب مجيعا وخاب مسعاى آاملرة األوىل رجعت إىل صاحّىب

 .واندسست بينهما آأمنا أسترت هبما

وطمأنىن بعض الشئ أن الرجال الثالثة مل يعريونا أى
 التفات

مر سيل من املدعوين من آافةوتتابعت احلرآات وا 
 .النواحى

وأخذوا ميألون املكان دون أن ينظر حنونا أحد مرآزين
أبصارهم ىف ناحية واحدة فلم منلك إال أن نفعل فعلهم وبدأ
.فجأة شخص جليل ىف هيئة الزعامة فتعالت قعقعات اهلتاف

وآلما تقدم الرجل خطوة اشتد اهلتاف ولكنهم حذروه ىف الوقت
 :من السري حنو الباب الذى بدا أنه يقصده وقلت لصاحىبنفسه 

 .سيفتح الباب عن سد ال منفذ فيه

وتقدم الزعيم وسط هتاف متصاعد وحتذير مستمر حىت فتح
 .الباب ودخل خمتفيا عن األنظار
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 القراءة 

 صعُب هذا احللم
 ) أحسن(

 ال أريد أن أقرأه ناقدا 
 )من حقك(

 من يقرؤه إذن 
 ). نقد دعه يصل إىل أصحابه بدون–أنت مالك (

 :لكن حمفوظ مل يكن ليوافق على ذلك
 . أن هتمل أعماله حتت زعم أهنا عصّية على النقد على 

 .ال حييى النص إال النقد، حىت لو مل يصب هدفه

بعد هذا احلوار الداخلى، عدت اقلب الصفحات اتصفح أغلب
 األحالم، وقررت أنه ليس لزاما علّى أن أنقدها مجيعها

 عاد احملاور حيتج

 ) .وملاذا التعميم ، وملاذا القرارات املسبقة أصال؟(

 القراءة

وهم" بثالهتم"آيف انتهى   "3"للحلم   أشرت ىف قراءتى
 "وقد غلبهم واحلزن والصمت "ينظرون 

ليسو هم بداهة، أو قد(ثالثة، وثالثة، : هنا نقابل أيضا
 ! وحرآات ذات إيقاع ومجهور غفري،!) يكونون هم 

  ينتمون إىل الناس:الثالثة األَول
 ينظمون احلفل الغامض صاحبه ومناسبته معا   :والثالثة اآلخرون

 :املسرح

 األبواب  هبو مرتامى األرآان متعدد 
 رآن مكنون: موقع الثالثة األول

 ملاذا؟ 
أليسوا من املدعويني؟ أليسوا من أهل الدار؟ هل هو رآن

 الفرجة أم االنتظار؟ 

الثالثة ىف آامل حليتهما حىت رباط اثنان من هؤالء :املالبس
واليتحرج( العنق، أما الراوى فهو يكتفى باجللباب املغرىب 

 ).لشده األلفة الىت جتمعه مع صاحبيه من لباسه 

 :احلرآة

 احلرآات تنبثق على املسرح، وآأهنا تتخلق فيه، 

 .حىت حرآة الزعيم نرى هنايتها لكننا ال نرى بدايتها 

احلرآة عادة تـُرى أآثر مما: (حرآة" عتمس ":احلرآة األوىل
املشرف على تنظيم احلفل ىف مالبسه(؟؟ "ويظهر رجل!) "تسمع

 ).الرمسية
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احلرآة مل تسمع ومل تَر هنا،: (حرآة" وجدت: "احلرآة الثانية
 .، رجالن انضما إىل الرجل األول مساعداه، رمبا")توجد"لكنها 

 . الراوى يهرب إىل أقرب باب: الثالثة احلرآة 

الراوى يرجع إىل صاحبيه بعد فشل حماولة: احلرآة الرابعة
 )ِمـْن ماذا؟(يسترت هبما / اهلرب ليندس فيهما، خيتىبء بينهما 

 يظهر الشخص اجلليل ىف هيئة الزعامة : احلرآة اخلامسة

يسري الزعيم حنو الباب الذى آان مغلقا،: احلرآة السادسة
 .ولكن الباب يثبت أنه ليس آذلك بالنسبة هلذا الزعيم

ميضى الزعيم دون أن يلتفت إىل اجلمهور حىت: احلرآة األخرية 
لرد التحية، ميضى حنو الباب املغلق ليفتح له دون غريه وخيتفى

 . فيه، وراءه

ملاذا خياف الراوى أن تقام حفلة؟ هل هو: التساؤل األول
 ىف حفل يبدو أن الدخول فيه باملالبس خيجل من اختالف ملبسه

د هو وصاحبيه قبل أن يكون مث حفل أصال؟ مثالرمسية ؟ لكنه وج
ما داللة مالبسه املغربية الفضفاضة؟ هل هى اهلـٌِوّيْة اخلاصة

 التخلف أم البدائية أم ماذا؟  يتمسك هبا وال خيجل منها، أم

وهل اختالف امللبس هذا آاف أن يربر هرب الراوى فور
م فعال ىفيقام هو سيقا تيقنه من أن احلفل الذى آان خيشى أن 

 البهو املرتامى األرآان؟

 هرب  هرب اخلائف ال الرافض وال الساخط، مث بدا ىل أنه
   .مذعور بال مربر

مث يتبني لنا أن احلفل لزعيم ال يباىل بأتباعه املدعويني
الذين يبدو أهنم آانوا ىف  وهم -الذين توافدوا تباعا

 هل،"نتظرالزعيم امل"انتظاره منقذا أو قائدا ، املهم أنه 
خاصة مع) عامة الشعب(هو املهدى املنتظر أم املسيخ الدجال؟ 

القادم يهتفون ألملهم الذى حتقق جوعهم إىل الساحر املنقذ 
 دون أن تتاح هلم فرصة أن خيتربوه ؟

منفصل عنهم ، ال) أو من هو ىف هيئة الزعامة(لكن الزعيم 
 إىل هدفه اهول،–رفمما ال نع  مبا ىف رأسه –يشعر هبم أصال فيمضى 

 . فتقتح له األبواب املوصدة، الىت تفصله أيضا عن الناس

 مل يصلىن على حتذير اجلماهري له أال ميضى إىل طريق مسدود
 حرص عليه أن يصاب باإلحباط مثل الراوى، ولكنه بدا ىل أنه

حىت يتيقنوا من: استبقائه بينهم ، رمبا نوعا من حماولة 
ال،أو يتحققوا من دوره ، هل هو املنقذاظهوره واقعا ماث

  أم املسيخ الدجال؟ املنتظرا

مل نالحظ ىف احللم استجابة الزعيم للهتاف، وال جتاوبه مع
األبصار الشاخصة، وال احرتامه لتحذيراجلماهري حىت لو آان ذلك

 الزعيم ميضى ىف رغبة منهم ىف استبقائه ملا سبق ذآره، 
 طريقه دون الناس، 
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 .قام حىت احلفلليختفى عن األنظار قبل أن ي

  هذا االختفاء  حضرْتىن صورتان وأنا أتأمل

)آما ىف الفنادق املؤمنة(صورة باب اهلرب إىل سلم احلريق 
من الباب اخللفى، وهى تستعمل ليس فقد عند احلريق، وإمنا

 عند اإلنذار به أو توقعه، 

أما الصورة األخرى فقد حضرتىن باملصادفة البحتة، وهى
وهو يصعد إىل القطار الذى رمسه" ان هسه هرم"صورة هرب  

على حائط سجنه، تارآا احلراس وراءه وهو خيتفى ىف القطار مع
واقفني تغمرهم حرية"الصورة ىف النفق املظلم، ليرتك احلراس 

 "!آبرية

حيمل " ىف هيئة الزعامة"خيل إىل أن اختفاء الرجل 
ن حيدث فعال، فهو هرب من حريق حمتمل، حىت دون أ املعنيني معا،

وهو ىف نفس الوقت هرب إىل حلم ىف ذهنه بديال عن واقع مل خيربه
مبا هو، وهذا غري هرب هسه من واقع اعتربه أقل واقعية من

 . واقعه اإلبداعى الذى خيلـّقه بنفسه

..... 

 مث إننا مل نعرف حىت انتهاء احللم شيئا آافيا عن تفاعل
ىف هيئة"ذا الذى هو إزاء سلوك ه ) املدعويني(اجلماهري 
مل يظهر إال ليختفى، حىت دون أن ينتبه ، والذى "الزعامة

 .. لقعقعات هتافهم

 هل سنظل وقوفا ننتظر الزعيم التاىل؟

ىف" زعيما حقيقيا، وليس فقط  ومن يضمن أنه سوف يكون 
 ؟"هيئة الزعامة

وترك لنا حمفوظ احللم اإلبداع مفتوحا، لنقرر حنن ماذا
 نفعل؟

خلع الراوى لباسه املغرىب الفضفاض، لريتدى املالبسهل سي
الرمسية، وخيتنق برباط العنق؟ فال خيشى إقامة أى حفل، أيا
آانت طبيعته أو دوافعه، أو صاحبه، ما دام ارتدى ما

  يرتديه اآلخرون املتلزمون باملالبس الرمسية؟ 

هل سيجمع منظمو احلفل مناضدهم وآراسيهم وزينتهم بعد
 ى احلفل قبل أن يقام؟أن انته

هل ستفتح األبواب املغلقة ىف وجوه عامة الناس ، أم ستظل
 مغلقة دوهنم وال يسمح لعبورها، أو اهلرب منها، إال للزعماء

 ؟"ىف هيئة الزعامة "الذين قد يثبت أهنم ليسوا إال 
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  א/א−63

 :صباح اخلري

يرتاجع عدد املشارآني ىف حوارنا أسبوعا بعد أسبوع، آما
يتواضع حمتوى احلوار آذلك، وهذا طيب ودال، أما أنه طيب
فألنه واقع، أما أنه دال، فلست أعرف على ماذا يدل؟ لكنه

 !!دال

 داعى لاللتزام،أنه الجاءىن شفاهة من أآثر من مصدر 
 .جبدول تقسيم أيام األسبوع على مواضيع بذاهتا

 ،)هل رأيتم سهولة الرتاجع الذى وعدتكم هبا (وأنا موافق

آما جاءتىن آراء أخرى، أغلبها شفاهيا أيضا، أن باب 
هو من أضعف أبواب هذه النشرة اليومية، مع" سر اللعبة"

 أسلوب آخر ث عنأنه من أقرهبا إىل نفسى، وسوف أحاول أن أحب
 لتقدميه، لكنىن ىف الوقت احلاىل لن أرجع عن التمسك به، 

أى" أن باب احلوار هذا هو – شفاهة ثالثة –وأخريا جاءىن 
 . أيضا"آالم

 .وأنا غري موافق

)الورقية(واآلن هيا إىل صديق لة اإلنسان والتطور 
اذهو االبن األست: األصلية، وهو صديق قدمي جديد باستمرار

يوسف عزب، وقد َآَتب تعليقات قصرية على أآثر من أربعني
يومية بعد أن أحلحت عليه أن يساهم بأن أعطيته نسخة
مكتوبة من آل ما نشر حلرصى على معرفة رأيه، ورأى صحبته،
وقد اعتربت أن هذه التعليقات مغتصبة برغم صدقها، ألهنا

افتقدت، ف)مّنى(جاءت بناء على طلب صريح وإحلاح سخيف 
 :التلقائية، ومع ذلك

 :حييى. د
أهال يوسف، ال أريد أن أشكرك على ما اضطََّررتك إليه،

 .ولكن شكرًا

 :يوسف عزب. أ
 .، أمجل ما أتصوره ىف هذه اليوميات أهنا للقارئ العادى...
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     حييى. د
 هى ملن؟ خاصة بعد أن بدأت أآتب ىف باْىبمتأآدات لس

 .الفصام واإلدمان

 يوسف. أ
أن تكون للقارئ(لتقييم اليوميات أتصور أن هذا معيار 

 ).العادى

  حييى. د
أنا مل أضع. ليس هذا هو املعيار األول، وال األهم.. ال

 معايري بعد 

 يوسف. أ
أنىن قرأت ما) .... أهنا للقارئ العادى(دليل على ذلك  

يقرب من مائىت صفحة ىف يوم ونصف ومل يتطرق إىل امللل
 . باللحاق بالباقىمطلقا، بل على العكس آنت شغوفًا

  حييى. د
 قد يشجعىن أن أمجع مادة آل شهر ىف آتيب– يا يوسف –هذا 

 .أو جملة ورقية

 يوسف عزب. أ
 موضوع احلوار ذَآرىن بروح اإلنسان والتطور فيما آنتم-

، ولكن هذه الروح وصلىن منها شئ)ىف باب احلوار(تفعلونه 
 .سلىب وليس إجيابيا

  حييى. د
ة حوار اليوم إىل رأيك هذا الذى وصلىن شفاهة،أشرت ىف مقدم

وأنا ال أرفض أن يكون هناك شئ سلىب، رمبا يرجع ذلك جزئيًا
إىل أنىن أفتعل حوارا من خطاب، لكن هذا اضطرار آما تعلم

 .اعتذرت عنه مرار، فماذا وجدَت من سلبيات

 يوسف عزب. أ
فيما يتعلق باحلماس عند الرد، فقد اندهشت) ....مثال(

، ولكن هل"واحتمال أن يكون حسدًا مىن"من احلماسة، 
،2007 هو هو اآلن 1990 و1985 و 1980احلماس ىف الرد سنة 

 .أعتقد أنه من أضعف ما ىف اليوميات

 حييى . د
هل تعىن أن احلماس هو الذى من أضعف ما ىف.... 

 .هأنذا أرد عليك بفتور يا سيدى! اليوميات؟

    يوسف عزب. أ
 هى أساس ما تتميز به"أعلى جبال اخلوف") 9-2(يومية 

اليومية، وهى أروع ما أتوقع أن تكون هذه اليوميات
اليوم"له، وهو حتضري العلم والدين والدنيا والفلسفة ىف 

 .يبقى متام قدرنا نكمل على آده لو .... "اآلن

 : حييى. د
 رمبا فهمت أآثر ما آنت تعنيه ىف البداية من أهنا 
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للشخص العادى، لكن عندى أن مث فرق بني) اليوميات هى(
، وبني أن يكونحتضري العلم والدين والدنيا ىف اليوم اآلن"

، صحيح أن آل اهتمامى"الشخص العادى"املخاَطب هو أساسا 
رةهو هذا الشخص العادى، لكن هذا التحديد هبذه الصو

جيعلىن أحيانا أبسِّط ما ال ينبغى أن يتبسط، وأنا ال أريد
 .ذلك، وال أقدر أن أفعله ىف آثري من األحيان

 يوسف عزب. أ
 إن عبارة"نستعمل الواقع ال نستسلم له) "9-3(يومية 

ت احلق املؤقت متاما دائما، يصبح باطال هومبجرد أن يثب"
أتصور أن هذه" هو، ألنه ثبت فأوقف مسرية احلق القادم

 .العبارة هى جوهر ما وصلىن من القرآن، والقرآن فقط

 حييى . د
هل أنا آتبت هذه العبارة هكذا، آسف؟ لكن ما!! ياه

أن جوهر هذه العبارة هو ما"علينا، أنا مل أفهم عبارتك 
، أنا مع فكرة أن القرآن" من القرآن، والقرآن فقطوصلىن

 .الكرمي هو مصدر إهلاٍم متجدد، لقد فرحت هبذا الرأى جدا

 يوسف . أ
، إال أهنا أعطتىن انطباعًا)لكن رغم صحة عبارتك هذه(

حزينًا، ذلك ألن احلرآة واحلياة هبذا املعىن ال هتتم بأحد، وال
 .تلق باال أحد، وال تتوقف عند أحد

 حييى . د
احلرآة هى قانون احلياة يا يوسف، إما أن نواآبها، أو
أهنا سوف تدوسنا، فماذا ُيحزن ىف ذلك، هيا نواآبها يا

"التتوقف عند أحد"أخى، ألهنا لن تنتظرنا، أنت الذى قلت 
 ).وال ألحد يا أخى(

 يوسف عزب. أ
 االختبار"اختبار ذاتى ألستاذ بكلية الطب) "9-5(يومية 

خميف، وأعتقد ىف ضرورته احليوية اآلن للكل، وليس للجامعة
 .فقط، وهو يكفى آده من غري تطوير

 حييى . د
تصور يا يوسف أنىن فعًال قمت بنشره ألنىن شعرت أنه يصلح

لطب، ومع ذلك فإنألى واحد، وليس خاصا بأستاذ آلية ا
تصورت أنه خاص بأستاذ الطب، وهلا…… "ابنىت أمساء نبيل

 ،.. ظاهرهحق هكذا يبدو

 يوسف عزب. أ
 القصيدة رائعة"بدال ما نثور نفن) "9-7(يومية 

ملا أالقى الفكرة"ولكنها بدأت تتدهور ابتداء من 
أى.. "إىل أن قالت " .. بايتة، ملا أالقى الفرصة فايتة

 ورجعت ثاىن رائعة" فكرة حلوة يعتربوها بدعة

 حييى . د
 لك رأيك، أنا مل أفهم آيف تدهورت القصيدة
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، وهى أغنية وليست قصيدة على فكرة، أعدت قراءهتا وسوف
أنشرها ىف الدستور قريبا باعتبارها أغنية للكبار

، حىت لو) آنت أنشر أغاىن لألطفال داخلنابعد أن(خارجنا 
 !آانت تدهورت ىف وسطها آما تقول

 يوسف عزب. أ
  "حكاية بدل ما يثور يفن"

إما أهنا حْدس عظيم ألمر غري مكشوف أو أهنا حتتاج إعادة نظر،
 "؟فنان أم ثائر، تعترب ما تفعَله فن أم ثورةمث هل أنت 

 حييى . د
هو، إن آنت توافقىن، )أعىن اإلبداع(لست متأآدا، الفن 

 على أنثورة مؤجلة، أو هو متهيد لثورة قادمة قادرة
والثورة هى فن تغيري الواقع،حتتوى محاسها ىف فعل معني، 

رعةأعىن إعادة تشكيل الناس واحلياة على أرض الواقع، جب
 .مكثفة من التغيري اجلماعى

 يوسف عزب. أ
 هذا الكالم الذى آتب"مع الناس ىف رحابه) "9-18(يومية 

 .عن احلج آتب ىف أى وقت؟

 حييى. د
 . منذ واحد وثالثني سنةتارخيهلقد أثبُت 

 بيوسف عز. أ
ما"وهل آانت الرؤية هبذا الوضوح ىف هذا الوقت؟ وهو 

 "تتميز به هذه اليوميات

 حييى . د
 .أظنها آذلك، آما أظن أهنا مازالت آذلك

 يوسف عزب. أ
  عاوزه تكمل"بعض وصف بعض مصر) "9-23(يومية 

 حييى . د
 .ربنا يسهل. حاضر

 يوسف عزب. أ
 "إبداع الشخص العادى وإبداع املرأة) "9-29(يومية 

املوضوع آبري قوى وما بينفعش يتم تناوله ىف هذه املساحة 
 .الصغرية جدا دى

 حييى . د
ذا من أآرب عيوب هذه اليومية، أحيانا أشعر أنأعتقد أن ه

أى يومية قد تصلح أن تكون عنوانا لكتاب، أو دعوة
للمشارآة ىف موسوعة، أشعر أحيانا أخرى أن آل هذه اليوميات

 "!!.َفْتح َآالم": هى جمرد عناصر أو بالتعبري العامى اجلميل

 يوسف عزب. أ
  على قولكم تعليقا"الصوفية والفطرة) "9-30(يومية 
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أن اهلدم هو مستمد من اجلانب اإلجياىب ىف العدوان وهو معىن
الكسر عند اجلنيد وليس العدم الذى يفاجئنا به ماسنيون

اقول لسيادتك أن الذى قال هذا عن العدم هو" صادما
 .يون؟الشيخ اجلنيد بلفظه وليس ماسين

 حييى. د
إن رأى اجلنيد إثبات ذات: "رجعت إىل األصل والنص يقول

، جيعلاهللا من خالل العدم أفضل من إثباهتا من خالل الوجود
 العقيدة اإلسالمية متيل بشكل عامأن يستنتج  ماسينيون

:إىل إثبات ذات اهللا من خالل اهلدم، وقد أهنيت الفقرة قائًال
 الكسر الذى يقوم به اجلنيد أووبالتاىل نفهم معىن".... 

،"مبعىن غري العدم الذى يفاجئنا به ماسينيونالعطار 
فأنا اعرتضت على فهم ماسينيون للجنيد، وليس آما قلت

 .أرجو مراجعة الفقرة آلها لو مسحت. أنت

 يوسف عزب. أ
هناك اعرتاض آخر لتفسري سيادتك بأن العدم عند اجلنيد

ه إعدام للثابت املعيق عنليس هو العدم السلىب، وأن
احلرآة، وأنه هو العدم الذى يتخلق منه ضده، ليصبح

 .وحدة أآرب َفَعدمًا أنشط

واالعرتاض أنه ىف تصورى أن إعدامنا للثابت املعيق ال
يساوى أبدا العدم ألن األول عمل إجياىب ثورى والثاىن عدم،

آيف ننتظر أن يتولد من العدم ضده، مث: واألمر اآلخر هو
 نفاجأ بعدم آخر؟

 حييى . د
إعدام الثابت املعيق أو تفتيته حىت يتفجر من عدمه وجود
جديد هو عملية رائعة متداخلة، فالعدم ال يوجد أبدا

 .باملعىن السلىب الذى نتصوره دائما

 يوسف عزب. أ
عمل  "مستويات الوعى وأساطري املتصوفة) "10-1(يومية 

رائع ومجيل ولكنه يؤآد هنا خطورة فتح املوضوعات الضخمة
 .اخلطرة دون قفلها

 حييى . د
، علينا أن نفتح آل املوضوعات مهما بلغت..ال.. ال.. ال

ضخامتها، ومن يريد أن يقفلها يقفلها على مسئوليته،
 .ال تقفل أبدًاهذه املواضيع 

 يوسف عزب. أ
هو املقصود دآتور أسامة  "حوار اجلمعة) "10-5(يومية 

زآى سامل. عرفة أم أسامة رفعت، وعندى اعتقاد أن آالم د
 .حدث له تشويه عند التقطيع

 حييى . د
أسامة عرفه، وهو أحد أبنائى األآرب، ىف. و دال طبعا، ه

 السعودية اآلن، أما إبىن األصغر أسامة رفعت فهو صاحب 
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الفضل ىف بداية تسجيل ما أقوم به من عالج مجعى ىف قصر
بإذن املرضى"لعيىن بالصوت والصورة منذ حواىل عشر سنواتا

زآى. ولالثنني فضل علّى متجدد أبدا، أما االبن د،"طبعًا
لتعليق، برغم أنىن استشهدت بهسامل، فقد احتجب عن ا

مرارًا، وأمتىن أال يكون رأيك ىف تشويه تعقيبه صوابا، وله
 .الكلمة األخرية

 يوسف عزب. أ
 من أروع ما قرأت، وأروع"الطفل اخلاص) "10-9(يومية 

 . واألبدع من الكل هو عدم تعليقك عليهمنه رد طاغور،

 حييى . د
معك حق ىف اجلملة األخرية بالذات، آثريا ما أشعر أن عدم
 التعليق، هو أعظم ما خندم به املقتطف، وأحيانًا العكس، 

هال تفضلت معى اآلن يا يوسف نستمع إىل زميل آرمي يسأل
 .مرحتديدًا عن حلقة اإلدمان، وهذا بعض ما يشجعىن أن است

 خليل حممد عبد الفتاح. د
  )أدمغة املدمن ومستويات الوعى() 10-23( يومية  

اليوميات استيعاب رمبا يكون من الصعب على من يقرأ هذه
 الوعىاملراد هبا دون شرح واٍف الفرتاضات الكاتب مثل تغري

 التعتعة؟ و

 حييى . د
عندك حق، لكن اليوميات تكمل بعضها بعضا، ويستحيل أن

 .عذرا. أعيد تعريف أجبديىت مع آل يومية

 خليل حممد عبد الفتاح. د
األطباء: مل أعرف من هى الفئة املقصودة هبذه الكتابة 

 املدمنني أم العامة؟ املتخصصني أم

 : حييى. د
ى على الصديق يوسف عزب ىف أول، راجع رّد....وال أنا 

 .حوار اليوم

 خليل حممد عبد الفتاح. د
املريض آطبيب متخصص احتجت أن أعرف املزيد من املعلومات عن

 وحتديدا معلومات عن عالقاته املختلفة وعن مسات شخصيته؟

 حييى . د
لك حق من حيث املبدأ، لكنىن نبهت من البداية أنىن أقدم

،مشاهدة مطولة لتاريخ حالةليست ، و"أحوال حالة"بعض 
حاالت(ولقد أآدت ذلك الحقا وأنا أآتب عن الفصام 

، إن تقدمي تاريخ أربعة حاالت ىف اإلنسان)وأحوال أيضا
، استغرق مىن أآثر من ثالمثائة)آانوا إخوة(والتطور، 

صفحة ستنشر ىف آتاب قريبًا، أرجو أن نتعود معا أن نقرأ
 ىف ذاهتا، وإال ستضيع منا مقتطفات دالة"األحوال"

 .الفائدة احملددة من هذا املنهج االنتقائى بالذات
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 :خليل حممد عبد الفتاح. د
فرضيه أن التوقف عن اإلدمان مث العودة متثل اعجبتىن آثريا

املدمن، لقد فسرْت نوعًا من التغيري الذى ُيحدث متعه عند
 .عندى بعض السلوآيات الىت رأيتها عند املدمنني

 حييى . د
واالبن الدآتور آرمي آذلك، والفضل هو لذآاءوأنا آذلك، 

وحّدة وعى وسالمة تعبري هذا االبن املدمن ذى السبعة عشرة
عاما، فهو الذى علمنا آل هذا، لننتبه أن الدماغ هو

حالة التّغّير إىل وعى"، بقدر ما هو "ليس وعيا آخر"
 ".آخر

      خليل حممد عبد الفتاح. د
رار املدمن فرتة طويلة على نفستفسري استم مل افهم فرضيه 

 املادة

 حييى . د
عَّلَمَنا أيضا نفس االبن، أن االستمرار على نفس مادة
التعاطى قد يثّبت الوعى الذى تغيَّر فسكن حىت َيْفُتر،

، فال"حالة آونه يتغري"، "الوعى هبذا الوعى"فيضيع منا 
، وبالتاىل..الذى هو هدف املدمن" دماغ"يعود يعمل 

دمن إذا وصل إىل هذه احلالة، فهو إما أن يغري املادة،فامل
 . آما الحظت أنت تعليقك السابق–أو يتوقف ليعود 

 خليل حممد عبد الفتاح. د
املستعملة مثل التعليق على برجاء ختفيف بعض األلفاظ 

 الصورة اخلامسة ألنه ليس من السهل على البعض تقبل
 .استعمال هذه االلفاظ على املأل

 يى حي. د
 ..، ال أوافقك...ال طبعا

آالم املرضى هو آالم املرضى، وآالم الناس هو آالم الناس،
وقد تشوه الرتاث واخُتِزَل من آثرة التحذير ِمْن مثل هذا

 احلياء العام،"خدش احلياء العام"اخلطر، ودعك من حكاية 
واحلياء اخلاص ال ختدشه هذه األلفاظ إال إذا آان زائفا أو

 .ياء ختدشه أشياء أخرى أرق وأخبث وأآذبهشا، احل

 خليل حممد عبد الفتاح. د
الحظت عدم التعليق على اختالف الزمن الذى استغرقه

 املريض ىف التعليق على آل صورة

 حييى. د
عندك حق، وإن آنت قد ذآرت أن الزمن الذى استغرقته

)االستجابة بعيدا عن االنشغال باإلدمان(احملاولة الثانية 
 . أقصر– بصفة عامة -آان

 خليل حممد عبد الفتاح. د
أحسست ببعض املبالغة والشطط ىف افرتاض مغزى تعليق املريض 
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على الصور، ومع ذلك أرى أن هذه الطريقة مفيدة من
 .املبدأ ىف فهم املريض ووضع خطة عالجية له ناحيه

 : حييى. د
 ..جيوز

:ولكن هذه هى طبيعة تفسري االختبارات اإلسقاطية عامة
اط، ومن حقك أن تسقط بدورك فيكون إسقاطإسقاط على إسق

على إسقاط على إسقاط، ال يوجد رأى واحد هنائى ىف قراءة
 .استجابة الناس واملرضى

 خليل حممد عبد الفتاح. د
فائدة من االستمرار من تقدمي مثل) أنه توجد(هنايًة أرى  

ومعذرة على اإلطالة واجلرأة هذه احلاالت مع بعض التنقيح؟
 .ىف النقد

 حييى . د
يا رجل جرأة ماذا؟ أشكرك جبد، إن فضل هذا املوقع... 

هو أنه عرفىن بك وبأصدقائنا هكذا، وهذا هو اإلبن الذى
صمم املوقع ويتابعه وامسه إسالم أبو بكر، يريد أن يشارك

 . ىف احلوار

 أهال ٍإسالم

 إسالم أبو بكر . أ
 "س و ج عن اإلدمان") 10-21(يومية  

 أتابع النشرة يوميا ولكىن أجد ىف الرد شيئا مقدسا.... 
 .جيب له حتضري الطقوس، والطقوس هنا ورقه وقلم وذهن يقظ

 حييى . د
عندكهات ما ! مقدس ماذا؟، وطقوس ماذا؟.. يا عم إسالم 

على الربآة، على فكرة هذه فرصة ألشكرك على فضلك ىف
إعداد املوقع هكذا، وأنتهز فرصة ألقدمك للناس بصفتك
هذه، فلوال مهارتك وانتماؤك وجهدك، ما وصل آل هذا

 .للناس

 إسالم أبو بكر . أ
  )أدمغة املدمن ومستويات الوعى(

عىن، مل حيدث ىل أن وصلت هلذه األدمغة من قبل عن طريق
ولكين أصل هلا يف بعض مرة وسائل اإلدمان املختلفة وال

 .مشولية األوقات اليت اعتربها جتارب شخصية عمومية

 حييى . د
هى الدماغ" إن قمة اإلبداع"آر أنىن مل أقل أتذ.. 

 : العالية، وأوضح نفسى من جديد هنا آالتاىل

ماحيققه، وهو رمبا الدماغ العاليةإن ما يسميه املدمن 
، هو ما"ًمعا"حتريك أآثر من مستوى من مستويات الوعى 

  الىت يعيشها املبدع ليؤلف الوعى الفائقيقابل حالة 
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وحني أقولخالق، تشكيال جديدًا من هذه املستويات ىف جدل 
 ال أعىن يرادف، ففى حني يعملها املبدع، فيحرك"يقابل"

فينا مستوياتنا معًا إذا أحسنا التلقى، لنبدع إبداعه،
يتوقف املدمن عند دماغه العالية، ويروح يدور حوهلا

 .وحول نفسه نازال إىل اهلاوية دون أى إبداع يا إسالم

 إسالم أبو بكر. أ
الدماغ  اإلبداع هو بالوصول اىلال أعتقد أن قمة أنا

 .العالية

 حييى . د
ما هذا يا إسالم؟ هل أنا قلت ذلك؟ أرجو أن تقرأ احلالة
من جديد، مث إنىن سأواصل النشر ىف ذلك حىت نتعرف على

إيش".. أبعاد هذا الفرض الذى أعود فأوجزه آالتاىل 
الذى حتققه لك املخدرات واملنشطات،" الدماغ"رماك على 

 . طبيعى نظيف مجيل" عمل دماغ"ل قلة فرص قا

 إسالم أبو بكر. أ
آيف أن اإلنسان يظل هو، وهل يبقى: يوما ما سألت نفسى

هو نفسه، هو نفس اجلسد ونفس الوجه آل يوم، هو ولألبد
على أنه ىف داخله واحد أو أآثر، ومع ذلك ىف جسد واحد،

 .مالحظة وجود حرآية الوعى هنا مع

 حييى . د
 أآثر من- بل آثريا–فرح بذآاء السؤال أحيانا أنا أ

فرحىت بسداد اإلجابة، لعل مهمة هذه اليومية، بل مهمة
على هذا) الناقصة حتما(وجودنا آله هو حماولة اإلجابة 

السؤال، سؤالك ذآى فعًال يا إسالم، ولذلك سوف أترآه
 .دون إجابة، هل له إجابة؟ أال يكفى السؤال" هكذا"

 و بكرإسالم أب. أ
 وأنه من مكان،"هنا"أحس الشخص انه ليس من  ماذا لو

شيء جيب أخر، سوف يرجع له قريبا قريبا ولكن هناك
 .حتصيله والرجوع ملكان األصل

  حييى. د
آل من انفصل عن أصله) "ال أذآر ّمْن(يقول أحد املتصوفة 

، لقد نسينا أن هذه احلرآة هى األصل،"يطلب أيام وصله
وليس البحث عنها، أو الزعم(ذات املستمر وأن تشكيل ال

هو قانون الفطرة الىت علينا أن حنسن دراسة) بتحقيقها
قواعده ليتحقق، وأن الرجوع ملكان األصل البد سيوجهنا إىل

دون أن نصل أبدًا باملعىن.. وجه احلق سبحانه وتعاىل 
 .الساذج، فالتوّجه نفسه هو غاية السعى وليس الوصول

 و بكرإسالم أب. أ
 )  على تساؤلك ىف هناية احلالةرّدا(

."أم بعدة أدمغة) ِمَبّطْل(وهل َخَلَقنا اهللا بدماغ واحد "
 :سوف أحاول اإلجابة عن نفسى قائال
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وإال ما حرآنا وعينا على مدى بعدة أدمغة بالطبع".... 
التاريخ البشرى بداية من الدين اىل علوم

  ".التكنولوجيا

 حييى . د
 شكرًا ، 

وعذرًا حلذف(هنى به حوارى معك اليوم وشكرًا القتطافك ما ُأ
 :، أنت الذى اقتطفت قوىل)الباقى

ومادام احلصول على دماغ عن طريق هذه السموم له.... 
بقية"\ميكن أن حتصل  آل هذا الثمن الغاىل، فكيف

على حقها ىف التواجد، والتبادل، والتنشيط،" \أدمغتنا
 نرتك السؤالواخلطأ؟، مث والرتاجع، واحملاولة، واإلبداع،

 .مفتوحا، فما جعلت هذه اليومية إال هلذا

واآلن هيا معى يا إسالم لتحية أآثر األصدقاء انتظاما ىف
 التعليق، 

آنُت قد خشيت عليك أال تكون ملتزما بعمٍلأهال رامى ، 
 .يومى

 رامى عادل
أنا باعشق الشغل اليومى، وهو رآيزة أساسية.... 

 . غريه ماقدرش أّمل الدورحلياتى وحياتنا مجيعا، ومن

 حييى . د
شكرًا يا رامى، مث دعىن أذآرك بفضل هذا التقديس للفعل
اليومى على مسرية شيخنا جنيب حمفوظ، مث أحيلك إىل رائعته

الىت أسهمت ىف توضيح ما هو الفعل اليومى" حضرة احملرتم"
حىت يصل األمر إىل تقديسه مع حتذيرنا من أن نصل إىل شطح

، مث أحيلك أخريًا لفصل آامل ىف!!حىت التأليه" حملرتمحضرة ا"
"َقصائد مديح فيما ال يْْمّدح"بعنوان " حكمة اانني"آتاىب 
 مثل العقل البسيط والروتني .... 

  عادل رامى 
  )سد هارتا() 10-28(يومية  

جحود ونكران... آالمك ضّحكىن وبّكاىن بّكاىن، : أىب العزيز
أنت حواليك ناس آتري وبتشتكى من... جيل بل قل أجيال، 

 ؟..الوحدة ومرارهتا

 حييى . د
ذا؟ ما هذا يا رامى؟ أشكرك من حيث املبدأ، لكنىن آسفما ه

إن آان قد وصلك مثل هذا املعىن، لعلىن أسأت التعبري، ال
يوجد جحود يا رجل وال نكران مجيل، أنا حوىل آل الناس، حىت
من ينكروىن أو يتنكرون ىل، وأنا ال أشكو من الوحدة، أنا

آسرهتا،أفرح بالوحدة إذا فرضت علّى، وأفرح بك إذا 
"رحلة الذهاب، والعودة"هى الذراع النشط ىف " الوحدة"

 للموجود البشرى، وهى رحلة ال تتوقف أبدا، حىت ظننت أا ال
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 .تتوقف حىت باملوت، مث إن الوحدة ليست ُمرَّة على طول اخلط

 .أسامة عرفة. هيا معى اآلن يا رامى إىل االبن د

 أسامة عرفة . د
 )3حلم رقم ( ) 10-25(يومية 

أتوقع أن يصدر عمل يقرأ الدآتور حييى الرخاوى من" 
لكن يا ترى هذا الذى.. خالل قراءته هو ألحالم األستاذ 

سيقرؤك سيقرؤك أنت، أم أنه سيقرؤك من خالل قراءته لك؟
 .وهكذامن خالل قرائتنا له ) حنن(مث نقرأه 

حاجة آده زى ْطبقنا طبق ىف طبقكو، يقدر طبقكو يطبق... 
 وهلم جرا؟... ىف طبقنا 

 : حييى. د
 .حلوة هذه يا أسامة 

 .أنا موافق

  : أسامة عرفة. د
  )سد هارتا() 10-28(يومية  

بالربيد" الندوة الشهرية"ءتىن دعوة حضور جا"... 
اإللكرتوىن، وجلهلى الشديد بتكنولوجيا االتصاالت افرتضت أنه
البد أن تكون هناك وسيلة تقنية بسيطة تسمح ىل باملشارآة

 .ىف حضورها عرب اإلنرتنت

 .اللهم أجعله خري

 : حييى. د
إن شاء اهللا خري، آمل يا أسامة أن يتحقق أملنا هذا، وقد
علمت أن ذلك ممكن بدال من املؤمترات املشبوهة الىت ترعاها
جهات مشبوهة، وقد سبق أن قلت لك أنىن أتعجب ِمْن َمْن
يدعوىن حلضور مؤمتر ىف آخر الدنيا أتكلم فيه نصف ساعة
حماضرة افتتاحية تكلف الذى يصرف خببث على هذا املؤمتر

عد احملاضرةعشرات أو مئات اآلالف من اجلنيهات، وال تتم ب
مناقشة جادة، من أين الوقت يا أسامة؟ أقارن هذا آله
بعدد الزمالء األفاضل الذين يشارآون أو قد يشارآون ىف
االطالع على هذه اليومية، ولو عينة من هنا وفقرة من
هناك، وعندهم الفرصة للسؤال واإلجابة، آأنه مؤمتر يعقد

 .  آما ترىيوميًا، والدعوة عامة، ولكن ال حس وال خرب

دعنا نأمل يا أسامة ىف تكنولوجيا االتصاالت أن تتجاوز
وصاية تلك السلطات املشبوهة الىت تنظم املؤمترات ألغراضها
اخلاصة مث هيا معى خنتم بابن أخى الذى أنتظر منه أى

 .جديد مهما متادى ىف التكرار

 حممد أمحد الرخاوى . د
  )وعد بلفور() 10-31(يومية  

 ال نستطيع أن نسامح الغرب حكاما وشعوبا، وقد عشت ....
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 وسطهم على آل هذا الظلم واجلربوت؟

  حييى. د
أظن يا حممد، مع حىب الشديد لك، واحرتامى حملاولتك، أنىن
سوف أآف عن حوارك إذا أصررت على موقفك اخلطاىب

 هذا، هكذا، ُتساِمُح من يا َعّم، دعنا نعملالتعميمى
ونبدع، رمبا نضيف إىل من يعملون ويبدعون عندهم، أما
.السلطات املشبوهة هنا وهناك، فهى حتمل مقومات هدمها
وحينئذ سيحتاج الناس إىل آل ما حياوله آل الناس اآلن

 . شرقا وغربا

   حممد أمحد الرخاوى. د
يات اإلنسان والتطور الورقيةباملناسبة أيام افتتاح....

آنت تعرج على األحداث احمللية والعاملية فلم ال ختصص على
 األقل جزءا من اليوم احلر لذلك؟

 حييى. د
عندك حق، لكن رمبا أجد هلذا مكانا آخر، وقد نبهىن االبن
مصطفى حسن ملثل ذلك ىف أول حوار نشر هنا يوم

حني قال آالمًا مطابقًا ملا قلت تقريبا، ورددت، 17/9/2007
عليه بأنىن ال أرفض، وال أعد، ولكل مقام مقال، وأنا حىت

الىت أشرت إليها(اآلن مل أحدد أين تقع اهلموم اليومية 
منأو األحداث احمللية والعاملية ) أو أشار إليها مصطفى

هذه اليومية حتديدا، دعنا ننتظر ونرى، دع ذلك ولنعد
 .ملا ورد ىف اليومية عن أمر آخر

 حممد أمحد الرخاوى . د
 )الفصام() 10-30(يومية  

ا مسيتهفقدان التوجه الضام آم: املسألة أعقد من آل ذلك
أنت أخرج آل ذرة من مدارها حبيث تداخلت الذرات

التوجه(وتناثرت خبروجها من الدوران حول النواة 
 ).الضام

  حييى. د
 إذن ماذا؟

   حممد أمحد الرخاوى. د
أرى أن من أهم أسباب ختلفنا وغبائنا ومرضنا هو هذا
القهر والغباء والكذب، وآأننا ال نفرز إال مزيدًا من

رضى النفسيني فعال أو املرضى املدمرين ألى وجودجيوش امل
 صحيح سوى؟

  حييى. د
طيب، وبعدين يا حممد، إمسع ّملا أقول لك، أآرب بناتى

أىن آخُذ على" سد هارتا"ماجدة صاحل، تصورت من يومية .د
خاطرى، فقالت آالما طريفا خيفف من مسومك هذه، هل تسمعها

 معى؟

   ماجدة صاحل.د
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 )الندوة (

ت صحيح مقموص وال وجدت البديلأن! ياه يا دآتور حييى
 .؟ ربنا يطولنا ىف عمرك)عن الندوة(اليومى 

  حييى. د
، سوف)هّوا أنا أقدر! (وهل أنا أستطيع يا ماجدة ؟

 آحق أساسى من حقوق اإلنسان"حق القمْص"أآتب يوما عن 
حق"و" حق الضعف"، و"حق العوزان": املنسية مثل

 ".الشوفان
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 130ص : املتقطف

 آامبل

، آان صبيا من قبيلة"األيل األسود "Black Elkآان ".... 
Sioux) وآان الصىب حينذاك ىف حواىل) من داآوتا الشمالية

التاسعة من عمره، وقد حدث هذا له قبل أن تواجه الفرسان
 .مريكية القبيلة الىت آانت أقوام شعب السهول الكبري األ

الذى حدث أن الصىب مرض نفسيا، وحتكى عائلته قصة
الشامان التقليدية، فقد بدأ الصىب يرجتف مث أصبح اليتحرك من
أسفل، وانزعجت عائلته عليه جدًا وأرسلت إىل الشامان الذى

نه أن حيضرآان عنده جتربة من هذا النوع ىف صباه، وطلبوا م
آمحلل نفسى وأن ينزع الصىب من حالته، ولكن بدال من أن خيلص
الصىب من القوى اإلهلية فإن الشامان حاول أن جيعله يتكيف مع
هذه القوى، وأن جيعل القوى تتكيف معه ، وهذه مشكلة خمتلفة
:عن مشاآل التحليل النفسى ، وأظن أن نيتشه هو الذى قال

هذه اآلهلة" . طني أن خترج أفضل شئ فيكاحذر ىف إخراجك للشيا"
مت االحتفاظ هبا وبقيت" قوى"الىت واجهها الصىب ولنسمها 

الصلة معها بدال من أن تنقطع، مثل هؤالء الرجال يصبحون
 .بعد ذلك هم الذين يقدمون النصيحة واهلدايا ألقوامهم

 املوقف 

حكى جوزيف آامبل هذه التجربة، لصديقه املقّدم) 1(
وهو حياول أن جييب عن تساؤله عن" بيل موريز) "اوراحمل(
، نتيجة ملرور"قدرة الشامان على مساعدة املرضى"

الشامان نفسه بتجارب مماثلة سابقة، آان موريز يسأل ىف
وهذا الشخص الذى حدثت له هذه): "129(الصفحة السابقة 

التجربة النفسية، جتربة الصدمة وهذه النشوة، هل سيصبح
إنه قد يصبح املفسر للرتاث:  لآلخرين؟ فأجاب آامبلاملفسر

مث حكى هذه القصة قصة الصىب األيل.. (امليثولوجى للحياة 
، وآامبل هنا ال يدافع عن موقف، وال يْدعو لبديل،)األسود

 .لكنه يدعونا للتأمل

نالحظ أن اساس املعاجل هنا هو خربته السابقة بتجارب) 2(
 .بيامشاهبة وخروجه منها إجيا
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شامان أن يطرد هذه القوى الىت تلبستال حياول ال) 3(
عكس ما يفعله أغلب املعاجلني الشعبيني اآلن وهم(الصىب 

 )اجلانيطردون 

فقط، وأحيانا" القوى"آامبل مسَّى هذه القوى باسم ) 4(
الشياطني، وهووهى هى الىت اعتربها " القوى اإلهلية"باسم 

، وبعضيستشهد بنيتشه، فهل هذا يعىن شيئا؟ ملاذا األساطري
 التصوف تستعمل هذه الكلمات بالتبادل هكذا؟

احذر ىف إخراجك"إن استشهاد آامبل بقول نيتشه ) 5(
 ال يعىن بالضرورة دفاعًا"للشياطني أن خترج أفضل شئ فيك

عن الشياطني، الىت تسمى ىف األساطري أحيانا آهلة، بل إن ما
القوى"وصلىن هو أن آل هذه التسميات إمنا تشري إىل 

بداخلنا الىت ال نكتمل إال هبا، رمبا مستويات" األخرى
 "الوعى األخرى، أو حاالت الذات الداخلية

إن أغلب العالجات الشعبية تكاد تفهم الطبيعة) 6(
وعلمًا من الطبالبشرية وترآيبها املتعدد أآثر عمقًا، 

، الذى يلجأ عادة إىل ما هو ألعنالنفسى االختزاىل امليكىن
اجلان أو التصاحل معهم، حني يقتل هذا اجلزءمن إخراج 

من املخ رد أنه ثار من طول املنع) الوعى اآلخر(األقدم 
onenessوالقهر، ثار مستقال حىت بدا خطرا على الواحدية 

 إن ما)أن يكون املرء واحدًا ال أآثر ىف حلظة بذاهتا(
يفعله التداوى الشعىب فيه حوار ما، أما هذا القتل

وهذا ال. (مياء طول الوقت طول العمر فأمر آخربالكي
 ).أنظر بعد. يعىن تفضيل التداوى الشعىب عن فن التطبيب

 حاول أن جيعل الصىب– ىف قصة آامبل –إن الشامان ) 7(
، وهذا ال يكفى من وجهة نظرى، لكنهيتكيف مع هذه القوى
 .هذه القوى تتكيف معهحاول أيضا أن جيعل 

 موجود هكذا ىف األساطري، وقد اقتطفهإن آل ذلك، وهو) 8(
آامبل ليستشهد به هنا، إمنا يشري إىل ضرورة إعادة النظر
فيما يسمى الطب النفسى احلديث، ال لنستبدل به التداوى
الشعىب العشوائى، ولكن لنحرتم من خالله الطبيعة

 .البشرية، بعد أن نفهمها من خالله أيضا

اوالت الطب الشعىبإنه ينبغى إعادة النظر ىف حم) 9(
التخلص من هذه القوى، حىت ال تكون النتيجة وجود خمتََزل،

 ".ُخترج أفضل ما فيك"متاما مثل الذى حذر منه نتيشه 

من منظور ترآيبيى(إن الطب النفسى التطورى ) 10(
ال ينكر هذه القوى حىت لو صدرت ىف صورة) هريارآى إيقاعى

مساع أصوات ال(ة مثال أعراض خطرية مثل اهللوسات السمعي
وىف نفس الوقت هو ال حياول أن حيرتمها لدرجة تربر) وجود هلا

، وإمناonenessاجلنون أو تسهم ىف التفسخ وفقد الواحدية 
يتدخل املفهوم الطىب التطورى الرتآيىب املِرن للحد من

ولو بالعقاقري مؤقتًا، خاصة العقاقري(غلواء هذه القوى 
مث، )ا تعمل انتقائيا على املخ األقدمالىت يستعملها ألهن

هو حياول أن يتمكن من إعادة إطالق هذه القوى مع غريها ىف
  بعد أن يكون قد توصل مع املريض إىل االجتاه الصحيح
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ليس فقط مع الطبيب أو) معا(احتمال استنئاف املسار 
 .املعاجل، وإمنا مع مستويات الوعى بعضها مع بعض

ج اجلمعى النمائىىف العالج املكثف األعمق، وىف العال) 11(
 مع هذه القوى،mini-dramaقد جنرى متثيلية صغرية 

ونكلمها ونتبادل معها األدوار ليس باعتبارها آهلة أو
 الىت"باعتبارها ذواتنا األخرىشياطني، أو جانا وإمنا 

 !!.أنكرناها بوسائل متعددة منها الطب امليكىن احلديث

 بدور–لتىن  آما وص–على الرغم من فرحة آامبل ) 12(
الشامان الذى حياول أن جيعل الصىب يتكيف مع تلك القوى،
وأن جيعل القوى تتكيف مع الصىب، والىت ترمجتها أنا إىل

=مستويات الوعى (حماولة تنظيم وتصاحل مستويات املخ 
مع بعضها البعض على الرغم من آل ذلك،) ذوات الداخل

ن هذا هو غايةإال أىن أجد ىف نفسى ميال للتحذير أن يكو
 .املراد من العالج

أحيانا نكون مضطرين إىل فض االشتباك، مثلما ىف) 13(
اهلدنة أو معاهدات الصلح، وضمان عدم االعتداء مؤقتا،

 هو أن يكون هذا االجراء– ما أمكن ذلك –لكن األفضل 
املؤقت نوع من التكيف وهو مرحلة جيدة، تنطلق بعدها،

ىف) املمتدة حىت املوت ورمبا بعده(ومن خالهلا مسرية النمو 
 .جدل متصل مع آل املستويات مهما بدت متناقضة

" =زّآاها"أذّآر مرة أخرى، دون تفسري علمى، أن ) 14(
 ، وليس رّجح أحد شقيها،"ّمناها) "تعىن(

، لصاحل"لفجورها وتقواها"وإمنا يتم االحتواء ) 15(
م إليه آدحااستمرار حرآية النمو إىل وجه التناغم األعظ

 . لنالقيه) جدال(
 وبعـد

أعرف أن مسألة تعدد الذوات، وتعدد مستويات الوعى،
وتعدد ترآيبات املخ حتتاج أآثر آثريًا جدًا من آل هذا، وسوف

 . نعود إليها مئات املرات 

 بيىن وبينكم 

 . وهل صدرت اليومية إال هلذا

بيل مويرز، وهو) مع(جوزيف آامبل : سلطان األسطورة  -
/، ترمجة بدر الديب 1986 / 1985حوار دار بينهم بني عاَمْى 

 . ىف سلسلة املشروع القومى للرتمجة2002سنة 
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 الفطرة، والقشرة واالنشقاق....

 ) اجلزء الثاىن(حالة عصام، : بعض أحوال
 )؟؟؟:حالة فصام: وليس بالضرورة(

انتهى اجلزء األول، ومل يكتمل تقدمي أحوال عصام بعد، لكن
 اخلطواتاحللقة األوىل انتهت بفرض مبدئى متعدد 

وقبل أن أواصل تقدمي ما يثبت أو ينفى أو يعدل هذا
 غري مألوفتني ىف الطب الفرض، وجدُتـىن قد استعملت فيه آلمتني
،"القشرة"و " الفطرة"النفسى أو علم النفس، ومها آلمىت 

فكان لزاما على أن أحبث، مث أحاول أن أوضح ما أعنيه هبما،
كاال علميا وطبيا ومعرفياباإلضافة إىل آلمة ثالثة متثل إش

 أغلب–، فكان هذا االستطراد "االنشقاق"أيضا هى آلمة 
 . لنعود غدا إىل تطبيقه ىف حالة أحوال عصام–يومية اليوم 

 قبل أن نقدم هذا االستطراد، ومع أننا لن نتعرض 
 ننصح الزائر  إىل ما عرضناه ىف احللقة السابقة، آثريا

 حاالت وأحوال10-30يومية( ولللجزء األأن يرجع ) القارئ(
حىت يستطيع املتابعة، وبالذات بالنسبة ") الفصام"طب نفسى 

 .حللقة الغد ، أآثر من اليوم

 سوف نعرض الفرض آما ذآرناه ىف احللقة األوىل بألفاظه 
 ا جاء فيه فقرة فقرة مث نناقش م

حىت إذا ما أتى موقع االستطراد ، فسوف نتطرق إليه، مث
 نعود للحالة غدا

 ) آما جاء ىف اية احللقة األوىل(الفرض 
 عصام شاب نشأ ىف أسرة مزدمحة شكال، ُمفْرغة موضوعًا، :أوال

تفتقد إىل أى دفء حقيقى يضم أفرادها إىل بعضهم البعض،
عائلى إجياىب ملرض نفسى أو عقلى خطري،اليوجد هبا تاريخ 

وهو) عصام(الوالد حاضر حضورًا جافا ملتويا، يعلّم 
بعد– مث الحقا  األقرب إليه من األوالد التجسس على إخوته،

 هبذا الدور" أخته األصغر" تقوم -مرض عصام

  األم ضعيفة سلبية متنحية مقهورة، جافة
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رها لكنها تعرف طريقها ىف حدود دو :ونضيف اآلن عن األم 
 الظاهر واخلفى 

وقد مت وصف االم آما أوردناه هنا من املعلومات
 : واالنطباعات واألحداث التالية

هى امرأة مصرية تقرأ وتكتب بالكاد، والدها فالح )1(
   وأسرهتا فقرية آبرية العدد،

 بشأن املريض-رفض األب السماح لنا بالتحدث مع األم  )2(
  ولو هاتفيا -

 آر امسها أصالرفض األب ذ )3(
هادية، وحنينة، ومؤدبة، وأمينة: "وصفها األب بأا) 4(

لكنها                          : مث أضاف، وخملصة،
يعىن تعمل حاجة من غري ما أقوهلا،: عنيدة، ىف بعض األمور

الِحظ رفض األب ألى!!! (أو أقول هلا على حاجة وماتعملهاش 
وهو!) لة األوىل على األقلاحتمال لتلقائية األم ىف اجلم

ما آنتش عايز أجتوز خالص، لكن قلت: يضيف ىف موقع آخر
آانت بتزعلىن، أحيانا وأقوهلا"..مث . اجتوز عشان حد خيدمىن

 ، "إنت جاهلة ما بتفهميش

أضاف عصام الحقا ىف مقابلة منفصلة أن األم آانت تقول(
وانت عملت إيه: " أحيانا ردا على ذلك لوالده

 ".)بكالوريوس بتاعكبال
ست" وصفا أآثر تعرية وشجبا آالتاىل وصف عصام أمه ) 5(

جاهلة طبعا، مش نضيفة، قذرة ، حتب تتباهى قدام اجلريان
باألآل والشرب وهى معروف أساسها، شّحـاتة بنت شـّحاتني،
تـَِوّقع الناس ىف بعضها، بتحسد الناس، والناس بتحسدها

 "ألا ىف نعمة مش بتاعتها

  قبل املرض هذا الوصف مل يكن جيرؤ عليه عصام

 ) راجع وصفه للوالد ىف احللقة األوىل(

 هذه هى األم، وذاك هو األب وقد أجنبا عصام، مث ماذا ؟

 نرجع إىل الفرض

 ولد آما-عصام ، مثل أى واحد منا، ) حمّور للتوضيح(
 لكن أحدًا مل يتعهدها ال مبا هى، وال-الفطرةخلقه اهللا، فهى 

)سلوآية (بقشرةمبا ميكن أن تكون، ، هذه الفطرة تغطت 
 ظلت تتعامل من وراء- الفطرة –تربوية المعة، لكنها 

 . مع ما يصلها من َبـْرجمة بطريقتها البسيطة الصحيحةالقشرة

 )هذا ما جاء ىف فرض احللقة األوىل(
–لكن أحدا مل يتعهدها : " بالذمة هل هذا آالم؟ ما معىن

 وال مبا ميكن أن تكون؟ال مبا هى 

 آالم آبري بال معىن تقريبا، فنحن مل حندد ما هى الفطرة
 ال نعرف ما ميكن أن تكون، وذلك حنن: أصال، وبالتاىل، وأيضا

 برغم آل ما يقال ىف الرتبية وعلم النفس، والطبيعة 
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علما بأن(البشرية، والرتآيب التحليلى، وما إىل ذلك 
 وآثري من اإلبداع ى،األساطري وبعض الفلسفة، والتصوف احلقيق

  !!)تعرف اإلجابة أحسن

  الواجب   االستطراد للتوضيح هكذا شعرُت بلزوم
 لكنىن بعد أن آتبته وجدت أنه صّعب املسألة أآثر

 وفيها ماذا؟  
 : هذه هى طبيعة هذه اليومية

 لتوضيح ما ميكن،- يوميا–وقد نستغرق عاما أو أآثر 
 .وقد نستغرق العمر آله

 بد من بداية، مادمنا قد تورطنا ىف وضع فرضنعم،لكن ال
الفطرةأحوال عصام، استعملنا فيه آال من /لتفسري حالة
 االنشقاق األمر الذى ال بد أن يعرج بنا إىل مسألة والقشرة ،

 االستطراد والتنظري

 لننتهى بأحد أشكال التعامل  بـ الفطرة، سوف نبدأ
 ": القشرة"أمسيناه معها باالنشقاق املغرتب الثابت وهو ما 

 الفطرة ليست هى أيا مما يلى 

 الالشعور الفرويدى ليست هى )1
  البدائيةليست هى )2
 )خارجنا أو داخلنا( براءة الطفل ليست هى )3
  احلْدس العشوائىليست هى )4
 )الغرائز منفصلة( فجاجة التكوين البشرى ىف ذاته ليست هى )5
 " ساآنامفهوما"أو " شيئا حمددا" ليست هى )6

 إذن؟ "الفطرة"فماذا ميكن أن نعىن حني نستعمل آلمة 
 )دون ادعاء أننا أحطنا مبا تعنيه بالقدر الكاىف(

 دعونا نزعم مرحليا ما يلى

 ما معىن ذلك؟!!!  يا خرب  "اجتاههاحرآة ىف "الفطرة هى  )1(
  .الىت هى حرآة أصال: ىف اجتاه ماذا ؟ ىف اجتاه الفطرة ذاهتا

أن تفكر ىف الفطرة وأنت ىف الوضع ساآنا، فسوفجمرد  )2(
 !جتد نفسك بعيدا عنها

الفطرة هى التنظيم األساسى لكلية الوجود بطبقاته )3(
 .املـَُرّتَبْة هريارآيا، النشطة، املتبادلة، النامية، ىف دورات

 ،ال تنفصل عن الوجدان واجلسد من ناحيةالفطرة  )4(

والسلوك واألخالق) واملنطق (العقلهى تتجلى ىف  )5(
  من ناحية أخرىواإلميان والدين واإلبداع

 ولكنها  مشتمل، حبيث حتوى أجزاَءها،"آل"الفطرة هى  )6(
 ال حتل حمل أى من أجزائها

إن ما يسمى العقل املنطقى والسلوك الظاهر هو عادة )7(
اُملـتاح من الفطرة للتعامل مع الواقع الظاهر املاثل

 ).م الناس وىف أغلب األحوالهذا عند معظ(
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احللم هو الواقع األآثر متثيال للفطرة باعتباريظل ) 8(
فرط نشاط حرآيته التشكيلية، ورحابة مساحة حرآته

 .احلرة

ندعى أنه مل حيدث،( آما ننكر احللم، -غالبا–حنن ) 9(
، أو نشّوهه باحلكى) ننساه(أو نتنكر له ) أننا ال حنلم

، أو)ون أن ندرىد(املختزل، أو ُنحل حمله حلم مزيف 
، حنن نعمل مثل ذلك ىف فطرتنانفسره برموز ثابتة عمياء

 .أثناء اليقظة بشكل أو بآخر

مثَّ انفصال مشروع وضرورى، وذلك حني ينفصل جزء من )10(
 ينفصل بتواتر منظم أو-الفطرة عن مشولية تواجدها

 وهو أمر الزم لتواصل حرآية النمو، هذا اجلزء-عشوائى
حرآية الفطرة ىف اجتاهها مع – ليتصل إمنا ينفصل

-باعتبارها حرآة وليست آيانا له ما مييزه بذاته
دون(ليتبادل مع سائر األجزاء، مث يتضفـّر، مث يتجادل، 

 ، فهو النمو املمتد،)ثبات أو تكرار حرىف
 االنشقاق للنموهذا انفصال مشروع وضرورى، فهو : آما قلنا 

 النوم  الوعى لكل منالتبادل بني حاالتحيدث  )11(
أنظر( .. النوم احلامل والنوم غري احلامل واليقظة، وأيضا

")حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"اإليقاع احليوى ىف آتاب 
 .مثبت باملوقع

 بالتبادل الدورى ضىاالنشقاق العْروهكذا يتواصل 
  مثلما  عادة،

االنشقاق الطوىل  من ناحية أخرى تتواصل عمليات )12(
: املتوازى، فاملتضفر، فالنامى ىف تشكيالت خمتلفة مثل ما يلى

 املعلومات ىف نفس )اعتمال(تعدد مستويات برجمة    ·
 .أحوال عصام/هذا ما سوف نشري إليه ىف حالة(الوقت 

ات التواصل بني الناس ىف نفس الوقتتعدد مستوي   ·
 transactional analysisالتحليل التفاعالتى (

 إخل..تعدد جماالت االنتباه ىف نفس الوقت    ·
هذا اجلزءليحل حمل الكل، أو ثبت إذا انفصل اجلزء  )13(

 ىف حمله منفصال، 
 "االنفصال فالعودة آما آنت"أو اآتفى حبرآية مغلقة من 

مثل حاالت(، للتوقف: النشقاق لالغرتابامتاما، فهو 
اهلسترييا التحولية أو االنشقاقية مثل آاسي أثناء

 ذات النوم، ونسيان أحداث بذاهتا لدرجة فجوات الذاآرة
 )إخل...الداللة 

 حيدث التفكك، :االنفصال لالغرتابإذا متادى  )14(
 ىف صورته املتأخرةفهو الفصامفالتفسخ، فالتناثر 

 عا النشطة م
معا جبرعة مكثفة إجيابية" االنشقاق للنمو"حني ينشط  )15(

إعادة تشكيلفّعالة، قد يتجلى ناجته ىف القدرة على 
خيتلف( ما ىف شكل إبداع وعادة ما يظهر الوعى جبدل خّالق،

 ).باختالف األداة واال ووسائل التعبري والتوصيل
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 ترسخ انشقاق اجلزء عن الكل، حىت أصبح هو إذا ما )16(
 الثابت، املعيق ألى منو الحق، جند أنفسنا أمام ماالظاهر

فرط"الىت تتمادى عادة إىل " العادية"يسمى 
 باملبالغة ىف تثبيت الىت تتصف  hyper-normality"العادية

املغرتب السائد،) امليكانزماتى(السلوك النمطى الدفاعى 
باملنطق الظاهر اخلطى) حىت االستبعاد(لدرجة االآتفاء 

حمل اجلسد(، حمل آل ما عداه  احلتمى املعقلنالسبىب
 ، )والوجدان واحلْدس والوعى وأنواع املنطق األخرى

وعادة ما يغطى هذا اجلزء الظاهر املربمج بكفاءة مناسبة
 طرة األخرى،سائر مكونات الف

 "القشرة"وهذا هو ما أمسيناه ىف حالة عصام  

أغلب تنويعات اإلبداع احلقيقى، وآذلك ما نالحظه من )17(
وطهارة األطفال وهم) إميان العجائز(تلقائية البسطاء 

 هو بعض ما يعايشه ، آل ذلك..يتحدثون عن اهللا عز وجل 
عملون، ولكنهم يستدون تسميته بالفطرةالناس العاديون 

 .عادة لغة دينية تلقائية بسيطة، مع ذآر اهللا سبحانه غالبا

على النقيض من ذلك، فإن منظومات السلطات )18(
الدينية واألخالقية الفوقية واالستهالآية االستغاللية هى

، والىتإىل القشرة الىت تضخمت حىت أعاقت عرب العصورأقرب 
 .تصبح بانفصاهلا أبعد ما تكون عن الفطرة

 Information" اعتمال املعلومات" قادرة على القشرة )19(
processing الشطارة والنجاح واالمتالك والتفوق لتحقيق 

وآثري من أشكال حفظ املعلومات واستعماهلا ، وأيضا بعض
تشكيالت العلم الكّمى اجليد واملفيد، أو املزيف والضار،

لنسبةوهذا هام با(وآذلك آثري من إجازات التكنولوجيا 
 )أنظر بعد: حلالة عصام

مبا فيها( هى أيضا بكل مستوياهتا وتشكيالهتا الفطرة )20(
"اعتمال املعلومات"قادرة على ) القشرة غري املنفصلة

Information processing )وهذا من أهم ما مييزها عما أمساه
ولكن") الذى هو من أهم مكونات الالشعور" اهلو"فرويد 

مشل، وإن آانت أقل حتديدا وأبعد عنذلك يتم بطريقة أ
االختبار املباشر، وإن آنا نتعامل مع أغلب نتائجها

 تعامال عمليال جيدا
 وبعـد؟

 )حالة فصام؟؟(عصام؟ " حالة " ما عالقة آل ذلك بأحوال 

 وهو- التعديل  بأقل قدر من–تعالوا نقرأ بقية الفرض 
طنا ىف استعمال الذى عرضناه ىف احللقة األوىل، حني تور الفرض
 !!فلزم هذا االستطراد" القشرة"و " الفطرة"آلمىت 

 تنجح وتتمم صفقاهتا مع الوالد) عند عصام(القشرة  ·

وتدرك، وتتعامل مع املعلومات" تعرف"والفطرة  ·
 باستيعاب سليم

 )االبتدائية(تتصادم الفطرة مع القشرة ىف مرحلة باآرة  ·
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رمبايظهر الصداع ىف املرحلة االبتدائية، مث خيتفى  ·
مع استمرار نشاط) بني القشرة والفطرة(بالبعد بينهما 

 .آل منهما
تستمر القشرة ىف النجاح الظاهر، والصفقات الداعمة ·

آما تستمر) التمييز والتجسس: بني االبن واألب(اخلبيثة 
الفطرة ىف النشاط والتماسك واملعرفة السليمة واالدراك

 .الداخلى

 املعلومات واإلسهام ىف أداءتنجح الفطرة حىت ىف برجمة ·
االمتحانات، فيفسرها االبن حامدا فضل اهللا، لكن يبدو أن
الداخل جتاور هذا املستوى سرا، وىف نفس الوقت أّجل

 .إعالنه
حادث دال خطري حيدث بالصدفة يهز هذه الرتآيبة برمتها، ·

فتختل صورة األب ليظهر على حقيقته بال رجعه ، فتفسد
 الصفقة،
دون ظهور) سنة: الزعل( التباعد بني االبن واألب فيحدث

 األعراض بعد،

جيتنب االبن أباه، لكن الكسرة قد حدثت ىف الداخل، ·
فطالت الفطرة الىت انفصلت، وارتدت، وانطلقت حلساهبا
البدائى خمرتقة القشرة منفصلة عنها لتصبح بدائية

 ..عشوائية متفسخة
جنازًا واقعيًا ظاهرًا إالالفطرة وحدها الميكن أن تواصل ا ·

 . إذا تكاملت مع أجهزة األداء السلوآى 
املرض يعلن أن القوة الفطرية الىت أصبحت بدائية قد ·

انطلقت بني شقوق الكسرة الىت جفت فكسرت فور احلادث
 .وإن مل ينطلق فور الكسر) الصفع(
تتعملق قوة الدفع من الداخل وال تتوقف عند حد ·

ة الفطرة وأحقيتها، بل تتفاقم حىتاستعادة تلقائي
  تنقلب الفطرة إىل تسليم بدائى قدرى أعمى،

 تفتقد الذات أبعادها متاما، ·

يتضاعف التمادى ىف االنفصال وتتجلى سلبية مطلقة لقوى مل ·
تعد هى القوى الضامة املساعدة، ولكنها أصبحت قوى شكلية

 بنفس األلفاظ،هابطة من اهول وإن ظلت ىف نفس الوقت تتعامل
 ."اللغة الدينية الىت تسطحت فلم يبق منها إال نداءاهتا

 .تشوهت الفطرة على أنقاض القشرة وظهر الفصام ·

حىت لو آانت املسألة قد صارت أصعب فأصعب فال سبيل إال( 
 احملاولة واملثابرة،

نلتقى غدا لنواصل تطبيق الفرض على أحوال عصام من
 )تنظريى هذا االستطراد ال خالل

هل عرفتم ملاذا فضلنا إلغاء اجلدول إياه بتخصيص آل( 
 يوم ملوضوع بذاته؟

 )حىت نأخذ راحتنا هكذا ونكمل ما ال بد أن يكتمل
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 !فلننجح مع أنفسناإن مل ننجح مع عصام، 
 حالة عصام، اجلزء الثالث : بعض أحوال

 )حالة فصام: وليس فقط :؟؟؟(
 :انتهى اجلزء الثاىن آما يلى

 .تشوهت الفطرة، على أنقاض القشرة، وظهر الفصام •

شرحنا ىف ذلك اجلـزء، ىف اسـتطراد طـال منـا، هـذين اللفظـني
الشعور حمل    رمبا ليحال  )القشرة، والفطرة (اللذين قفزا إىل السطح     

 ولست متأآدا إنوالظاهر والباطن، ،  والوعى والالوعى ،  والالشعور
 آان هذا االستطراد  قد أوضح املقصود أم زاده غموضا، 

 ]1 [1نرجع اآلن إىل أحوال عصام

حني سئل عصام عن شكواه قـال ثالثـة مجـل متالحقـة دون فاصـل
 ):جه التاىلذآرناها ىف احللقة األوىل وسوف نكررها هنا على الو(

 مـا آنـتش مـذاآر1988آنت ىف ثانية ثانوى سنة      "... )1(
 : إىل أن قال" ... وانا اعتربته وحى"آويس وربنا عّداها 

ليه؟ ألن" الوحى ده آان قوة دامغة إىن أعمل حاجات آتري        "
 ده مني يقول آالم ىف نافوخك غري ربنا

..وىف أجازة تانية ثانوى آان حفل بتاع أخىت ، بابا آلفىن  )2(

إىل آخر ما ذآرنا من حـادث صـفع أبيـه لـه إىل أن قـال
 ) اجلزءاألول(

 "أنا ما فهمتش بابا ضربىن ليه"
 : مث قال
استمر الوحى ىف قلىب أمسعه بقلىب ، إللى يقوله أنفذهوبعدين  )3(

الفاصل بني األحداث الىت مشلتها هذه اجلمل املتالحقة ىف
 هو  فاصل زمىن واضح،" شكوى عصام"

 الدرجات النهائية(وفيقه غري املتوقع  ىف االمتحان فما بني ت
إن قارئ نقد الآان لقصة إدجار أالن بو الرسالة املفقودة ال (  - [1]1

)يستغرب نقدنا هلذا النص البشرى هكذا، لكن لألطباء رأى آخر، حمرتم طبعا
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الفاصل الزمىن بني حادث الصفع وظهور األعراض الذهانية
 آان أآثر من سنة، ) الفصام(اخلطرية 

 عصام ذآر هذه األحداث وراء بعضها وآأهنا حدثتلكن
 متالحقة متاما الواحد وراء اآلخر،

 وقد بيَّنا معىن ذلك ىف احللقة األوىل أساسًا لكنه حيتاج إىل
أنا اعتربته"هذا الربط ما بني . تذآرة للتأآيد على داللته

 "وحى

 "أنا ما فهمتشى بابا ضربىن ليه"وبني 

جلسيمة، حني انقلب الوحى الذى أجنحهمث بني ظهور األعراض ا
 إىل وحى يقول له 

 مث يستنتج أن .. قّلد صوت الديك، فيقلده"

 "ده معناه حان وقت االنتصار "

من إعادة تشكيلآل هذا هو مبثابة إعالن على ما مت باملرض 
الذوات ىف هذا الرتآيب املرضى الذى وإن بدا عشوائيا إال

 :اىلأننا سنجتهد ىف قراءته آالت

 : عودة إىل الفرض الذى جاء ىف احللقة األوىل بألفاظ أخرى

:حرَآّيِة آلّيِته دون استثناء القشرة   (فطرة عصامإن  )1
آانت َيِقَظْة ومتماسكة ونشطة حىت) انظر احللقة الثانية

-، بل وتستعمله وتفّوت لوالدهوآانت تنمو، (حلظة الصفع 
 )  أحيانًا-تستعمل الوالد

ظاهر سلوآه وإجنازه مع ربط متواضع  (قشرة عصامإن  )2
آانت جافة ومطيعة ومغرتبة حىت حلظة الصفع) بالفطرة

وىف نفس)  وآانت تنجح، وتسرت عصام مبا حيقق من إجنازات(
 الوقت ُترضى والده

آانت مثة عالقة َتَصُاْحل بني القشرة والفطرة تكمل حياته، )3
 بأنمع التذآرة: مرة أخرى(وتنجحه، فتستمر مسريته 

احللقة: (الفطرة ال تكون آذلك إال هبذه الوصلة مع القشرة
 ).الثانية

 على عكس توقعه ورفضه دخول–إن الذى أجنحه متفوقا  )4
 هو هذه العالقة التصاحلية بني القشرة–االمتحان 

 )توفيق اهللا(والفطرة، مع غلبة دور الفطرة 

)تقريبا(عزى عصام جناحه متفوقا  للفطرة دون القشرة  )5
من هنا بدأ تعظيم الفطرة منفصلة عن(، وأمساه وحيا 

ألن ده مني يقول آالم ىف" القشرة، بل وناآرة دور القشرة 
 )الفطرة النامية هى األقرب لربنا" (نافوخك غري ربنا

حىت حادث الصفع مل حيدث ما يعلن أى درجة من التباعد )6
ىفبني القشرة والفطرة، اللهم إال إذا أخذنا حْدس الوالد 

 .تفسريه حلكاية الصداع ىف االبتدائى
عدم رؤية موقف + اإلهانة أمام غريب (حدث حادث الصفع  )7
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>--) الذى هو هو َمْن صفعه(عصام املدافع عن أبيه 
اهنيارالدعم اخلاص> --اهنيار صورة الوالد > --السحق

وتأجيل (Loss of Ego Boundaries اهنيار حدود الذات
انت قد جفتحدث آل ذلك والقشرة منفصلة، وآ) إعالهنا

:لُبْعِدَها عن الفطرة الذى مل يكن قد ُأْعِلَن إال الحقا
مث) القشرة(باملفارقة بني عزوفه عن دخول االمتحان 

توفيقه ىف أدائه هذا التوفيق غري املتوقع الذى عزاه إىل
 ).القشرة(دون اجتهاده الشخصى ) الفطرة(الوحى 

تشققت أو رّقت القشرة لكنها ظلت متماسكة على )8
السطح ملدة عام، حمتجة مبا يشبه اخلصام مع الوالد، مث
تزايدت العزلة، وتراجع التفوق، مث حدثت اإلعاقة ىف
الدراسة آلها، إْذ مل يعد شىء يغذى متاسكها، ال تصفيق
الوالد ، وال اقرتاهبا من الفطرة، وال التفوق الدراسى ىف

 )  ىف الدراسة"الديك الفصيح"مل يعد عصام (ذاته 

هنارت القشرة حبادث الصفع لكنها مل تتمزق متاماا )9
 وفورًا، 

وانسحبت الفطرة إىل ظالم غائر حىت حتولت فيه إىل بدائية
 حمتجَّة، متفسخة، معلنة املرض العقلى اخلطري 

 أصل املسألة ىف خلفية احلالة

برغم حرصنا على عدم الربط املباشر بني ما يبدو سببا
 أننا ىف هذه احلالة، ومعوما يظهر على أنه نتيجة إال

عدم وجود تاريخ للمرض النفسى ىف األسرة ، ومع احرتام
، نضعحْدس الوالد برغم خطئه وغروره وشكوآه واغرتابه

 :الذى حدث ىف ترآيبْة عصام آما يلىخلفيات للخلل 

 عصام" فطام"يقول الوالد عن  )1(

 يوم بدون أآل21أول إنسان اتظلم ىف اجلمهورية، ظل       ".. 
رب، يعىن حاجات بسيطة خالص، بسكوتة بتاع، لدرجة إىن قلتوش

 ،لو طلت أبوس جزمته وياآل آنت عملتها" ده حاميوت

بعـد–يومـًا   21وقد فوجئنا أن الوالد يـربط هـذه الــ           
بـنفس-مث يلحق الوالد    !!  بتوقف عصام عن االستذآار    -الفطام
 _ احلْدس

ربـط(ده  ّملا بّطل يذاآر ىف الثانوية العامة ربطـت ده بـ          
 ).جوعه بعد الفطام بعدم استذآاره

ربطـت: ولغرابة هذا الربط سأله الزميل آاتب املـشاهدة       
 :فطام عصام مبرضه النفسى؟ فيجيب الوالد

أآيد ده أحد عوامل عياه، ولكن هل الطب بيقـول آـده،"
 "وال بيبتعد عن رأىي؟

صـداع" الوالد أيـضا، بـنفس احلـْدس، بـني           ربط )2(
صاب عصام مث اختفى وبني مرضه الحقـاالذى أ " االبتدائية

 )آما جاء ىف احللقة األوىل(
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العيا ىف أساسه خالص إنه حصل واشتكى من دماغه" 
رحنا لدآتورعيون قال ما.. الكالم ده آان ىف االبتدائى، ..

فيش حاجة، وراح الصداع، ظل املوضوع متام التمام حلد
، وماآانشى راضى خيش)بعد احلادث(الثانوية العامة، 

كن أنا دخلته إجبار، وجنح وجاب الدرجاتل.. االمتحان
وقتها أنا اطمأنيت وحسيت إن موضوع" النهائية ىف الرياضة

 !!ده ما أثرشى عليه !!) الصداع(ابتدائى 

هذا والد له وضع خاص، استطاع أن يربط بني صداع ابنه ىف
االبتدائى، وبني درجاته النهائية ىف الرياضة ىف الثانوية

 العامة؟ 

 ميكن أن يصدق هذا- أو معاجل أو عامل –طبيب ولكن أى 
 الربط العجيب ؟  

 وآان من أساسيات ما بنينا عليه-تقريبا–حنن صدقناه 
 . فرضنا هذا اآلن

21هذا الوالد هو هو الذى استطاع أن  يربط بني جوع ابنه 
 يوما بعد الفطام ىف سن سنة، وبني ما أصابه بعد عشرين سنة؟

 رؤية خاصة، وحْدس متميز الميكنيبدو أن هذا األب له
إغفاهلما، فهو برغم حتفظه وتقليديته، واستعماله عصام مث
أخته للتجسس على بقية اإلخوة إال أنه يبدو أن عنده صفات

"سى السيد"ليست مألوفة عند األب اجلبار املألوف املتمثل ىف 
مثال، آما أنه هو هو الذى صفع عصاما بال داع أمام غريب

 !! الحقافاهنار

 هنا جيدر بنا أن نثبت وصف األب لنفسه 

أحب األخالق العالية، وألتزم جدا بالشريعة اإلسالمية،"
أصوم وأصلى، وأآره املوبقات، بس ّىف طبعى عصىب شوية ، أقدس

 ... "عياىل بعد اهللا 

)لزوجها(قارن ذلك بوصف االبن له، وأيضا وصف األم (
 )احللقتني السابقتني

ع هذا األب العاطفى مل ميتلئ أبدا، وأنه آانيبدو أن جو
يستعمل أوالده، وخاصة عصام، إلشباع هذا اجلوع بشكل ما، فلم

 .يتواجدوا أبدا بذواهتم لذواهتم

 عودة إىل معىن الوحى عند عصام

ليفسر هبا توفيقه ىف" الوحى"عصام استعمل آلمة ) 1(
 حصوله على الدرجات النهائية ىف الثانوية،

)املفيد ىف البداية(متادى ىف استقباله هلذا الوحى مث ) 2(
 إْذ راح"قوة دامغة"بعد أن تعملق وختطى احلدود فأصبح 

 .اخل...قلد صوت الديك..يأمر مبا ذآرنا 

مث عاد يستعمل آلمة الوحى الناحية األخرى بعد ظهور) 3(
 :املرض، مث اإلفاقة املؤقتة منه حني يقول
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ا اخششإىن م) جامعة(ملا جاىن الوحى ىف سنة رابعة "
االمتحان، قلت البويا، قال ىل انشاهللا تأجل تالت آالف سنة،

 "وال يهمك

 !)الحظ مساحة السماح عند األب لو صدق

 هل هو نفس الوحى؟ 

افرتضـنا أن الفطـرة) : لكلمة الوحى  (االستعمال األول ىف  
)مثل اجلسد والعواطـف، والـوعى علـى مـستوياته املختلفـة           (

 املعلومــات، حــىت لــو أنكرهتــاتــساهم ىف التحــصيل واعتمــال
القشرة، وبالتاىل هى الـىت أّدت االمتحـان مـن خـالل القـشرة

 .وحصلت على الدرجات النهائية

انفصلت الفطرة، وتعملقت البدائية،: االستعمال الثاىن ىف  
ملـا تبقـى مـن القـشرة) اجلنـون (وصدرت األوامر الذهانيـة     

 فأطاعت األخرية

)األمر بعـدم دخـول االمتحـان      ( االستعمال الثالث األخري  ىف  
يبدو أن الفطرة بعد انفصاهلا النـسىب عـن القـشرة، أصـبحت
ترفض أن تقدم خدماهتا للقشرة بعد أن تشوهت وتشققت واهتزت

 ).الصفع(إثر احلادث 

 النكوص إىل البدائية

حني اهنارت القشرة، بعد حادث الصفع، رقت وتشققت دون أن
إال بعد مايقرب من سـنة،  وىفتفقد متاسكها، لكنها مل تتفتت      

نفس الوقت مل حتل الفطـرة حملـها بـل متـادت ىف االنفـصال عـن
القشرة املهتزة على وشك التمزق، لتصبح أقرب إىل البدائيـة
آبديل ، وآاحتجاج معا، وهكـذا، ظهـرت دالئـل تنـشيط املـخ

 البدائى

فسرت إحدى الزميالت تبول عـصام جبوارالـسرير باعتبـاره
، حـىت ال)منطقـة نفـوذه   (زلتـه، وحتديـداًً جلزيرتـه       إعالنًا لع 

يتخطاها غريب، آما تفعل بعض احليوانات وهى حتـدد منطقتـها
 .مبثل ذلك، ليصبح قوة طاردة مبا ينبعث منه من روائح آريهة

 عالمات أخرى على مسار املرض

آــان عــصام يتحــسن لفــرتات تــسمح باســتمرار الدراســة،
 :قت آان املرض يتمادىوالنجاح املتقطع، وىف نفس الو

ىف رابعة آلية بدأت أحس ان تصرفات أبويا وأمى اتغريت،"
يقولوا عصام مش عصام، العالقة مـا بقتـشى زى األول، عـصام
آان بالنسبة هلم حاجة آبرية، ومها آـانوا بالنـسبة ىل حاجـة

فكرت أسـيبهم، لكـن.... آبرية، حسيت إم مش أبويا وأمى،       
 "والشرب والنومما اقدرتش على األآل 

وهو(هذا اإلعالن عن تغري العالقة مع الوالدين حىت االنكار          
،)أمر متواتر ىف هذه األمراض خاصة ىف سن املراهقة، وحول ذلك          

  على اآتشاف املريض مدى -عادة–هو يدل 
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رمبا مبعىن(غياب الوصلة الالزمة لتكون األم أمه، واألب أباه 
لتفاهم،افتقاد الدعم، واالنصات، واالستجابة، واإلنقاذ، وا

أهنم تغريوا، أو أهنم"، ومن هنا يكون التعبري )إخل..والرعاية
هو إعالن هلذا االآتشاف أآثر منه تقريرًا" ليسوا الوالدين

للشعور بالتغري، ومل يقتصر األمر عند عصام على إنكارهم، بل
 موهتم،– أو متىن –متادى إىل شجهم دينيا، وواقعيا، حني تصّور 

 !"عشان أعيش واجتوز وتستمر احلياة" بدوهنم ليكمل هو املسرية

يقيم األذان بنـاء علـى أوامـر(الحظت إىن ّملا أّدن     ".... 
أبويا خيرج من األودة ألى سبب، وأمى تقول أنا حاروح) الوحى

وآنت ساعتها أشم رحية حاجـة. أأآل الفراخ، فعرفت إم جان    
 .بتتحرق، أقول إن فيه جن بيتحرق

إىل البدائية، واهنـارت حـدود الـذات،حني ارتدت الفطرة    
وظيفة تربيريـة) األذان(اختذت البدائية بعض اللغة الدينية      

"جانـا "، فـاألذان يطـرد الوالـدين، ومـن مث يـصبحان             أخرى
 .يستأهالن احلرق

 :وراحت تربر السلوك بسوء التأويل الضالىل

مث يصل األمر إىل الرغبة ىف التخلص منهما، أو حـىت إنكـار
ا، باعتبار أن هذه هى الوسيلة الىت تسمح له بانطالقةوجودمه

 ).وتستمر احلياة(مستقلة بشكل ما 

- احتمـال مـاتوا    -،   لذلك، أبويا وأمى الزم ميوتوا    "...
 "عشان أنا أعيش واجتوز، وأخلف، وتستمر احلياة

 مزيد من أدلة على فقر التواصل

 :يقول عصام

، عرفـت أفـسرملا ابتديت أفهم ، وتصرفاهتم بدأت تـتغري       "
يوم يفر املرء من أخيه، وأمه"بسم اهللا الرمحن الرحيم     : اآلية

،"وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه        
يعىن لو آان فيه وّد ، ماآانوش الناس حايتفرقوا ىف اآلخـرة،

 .وال ىف األرض

نالحظ هنا تفسريه اخلاص، الذى ينتـهى إىل حقيقـة بـسيطة،
فهم منها آيف أن أعراضه إمنا تعلن أنه لـيس هنـاكمهمة، ن 
ىف حميط األسرة، مث ميتد تفسريه إىل اآلية: ، وبالذات "ود"تواصل  

الكرمية ، فال خيصها باآلخرة أو بيوم القيامة، وإمنا يطلقهـا
 ). وال ىف األرض" (اآلن أيضا"على 

 مظاهر أخرى ملدى التفسخ

سىب إال أنه حني ُسـئلوبرغم أن املريض آان يصلى بانتظام ن      
 : عن الصالة قال

 أنا اتعلمت الصالة ىف ِسّن سنة ، 

 وبسؤاله عن معىن ذلك أجاب
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اإلنسان أول حاجة بيحىب على إيديه ورجليه، ولو حيوطى" 
جييب لعبة من على األرض حا يتكفى على وشه زى السجود،

 !!وبعدين بيقف

 :وبسؤاله عن موضوع التبول جبوار السرير قال 

ه، باملية، إذن املاء أطهر شىء،الواحد بيتوضا بإي 
والبول ده ميه، إذن ماينفعشى ترمى ميتك ىف احلمام، عشان

 .آده آنت باتبول جنب السرير

 العالج والتحسن املتقطع 

ومع خطورة آل هذه األعراض، إال أن عصام استطاع، بالعالج
املتقطع أن يواصل دراسته، فربغم رقة القشرة، ونفاذيتها

ولسلوآيات النكوص، إال) الىت آانت فطرة(ة لنشاط البدائي
 تشققت فقط ومل تتحلل متاما وتتباعد، وآان-آما قلنا–أهنا 

ما تبقى منها قادرًا على االستمرار والتحصيل بشكل يدل على
آفاءة وقدرة الربجمة والتدريب السابقني على التحصيل، يقول

 )بعد احلادث(عصام عن أدائه ىف اجلامعة 

 ، فارد عضالتى، مافيش أصحاب ماثقشى ىف حدآنت باروح
 لكن  الكتاب أفهمه من نظرة واحدة بإذن اهللا، 

وبرغم آل هذا املرض وَاَصل املريض دراسته وحصل على
بعد تأخر سنتني مل يدخل فيهما( سنة فقط، 23الليسانس وسنه 

 ).االمتحان

 اخلالصة واملناقشة 
"أحواهلا"نا لست متأآدا إن آانت احلالة، بعد أن شرح

هكذا، قد أصبحت أقرب إىل الفهم فالعالج، أم أهنا أصبحت
 أآثر تعقيدًا وإلغازًا؟

 تفسريات بديلة 
  إليكم بعضهابدال من آل ماقدمنامثة حلول وتفسريات جاهزة 

هـــذا الـــشاب مـــصاب بفـــصام مـــن النـــوع) 1(
وأعراضه تـدل علـى أن،  Disorganized Schizophreniaالتفسخى

صاب التفكري والكالم ، مث إن عنـده أعـراض ذهانيـةالتفسخ أ 
– حىت لو مل نعـرف الـسبب         –والبد له   " هالوس وضالالت "صرحية من   

من جرعات هائلة من املهدئات اجلسمية أو ما تيسر من صـدمات
آهربائية إن مل يتحسن، وآل ما عدا ذلك باطل ال لـزوم لـه،

 .ألنه ال ميكن اثباته

ح نتيجة خلل ىف آيمياء املخ، ىف املوصالت        هذه حالة فصام صري    )2(
" آـذا "، لقد حدث نقص ىف مادة       نعمالنيورنية، ورمبا داخل اخلاليا،     

، وميكن إصالح ما حدث بتعـويض الـنقص، أو          "آيت"أو زيادة ىف مادة     
 .معاجلة الزيادة مبا يقللها بعقاقري قادرة على ذلك

لبسه جـان هذا شاب ملبوس، ترك الصالة وعق الوالدين، ف        )3(
خبيث، يأمره باألذان دون أن يصلى ويشوه عقيدتـه، وجبرعـة مـن

  .الرقى والقراءة وطرد اجلان ميكن أن يعود إىل صوابه
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 النقد احملتمل للفرض املطروح

 إن من يقرأ هذا الفرض الذى أوردناه، وهو يعرف تلك
التفسريات اجلاهزة الىت ذآرناها حاًال، البد أن يتهمنا أننا

ىف التفسري، وأن آل هذا اجلهد ال لزومنكبِّر الصغرية، ونتعسف 
له ىف النهاية، وخاصة أنه اليوجد دليل علمى صحته، فهو

 .إضاعة للوقت بال طائل

ومبنتهى الصراحة أنا ليس عندى رد مقنع ىف مواجهة مثل هذا
النقد الوجيه، ومع ذلك سوف أرسم خطة العالج آما تصورناها،

 :رض الذى وضعناهوآما أِمْلنا أن منارسها، ىف ظل الف

، حني انفصلت عنالفطرةحنن ال ننكر أن ما أمسيناه : أوًال
-بذلك–، فهى قد أعلنت البدائية قد انقلبت إىل القشرة

نشاطًا بيولوجيا حمددا صادرًا عن املخ البدائى مستقًال بال
رادع، مع العجز عن احتوائه من مستوى ُمّخى أنضج، وبالتاىل

ىت تعمل على هذا املخ البدائىإعطاء العقاقري الوجب 
 أى على هذا املخ األقدم، على-املهدئات اجلسيمة-انتقائيا  

أال تُشله هذه العقاقري متامًا ودائمًا، ولكن لتحّد من نشاطه
 .بشكل مؤقت Major Tranquilizers (Neuroleptics)مستقال 

إن احرتام معىن أعراض عصام وإعالهنا الفتقاده : ثانيًا
صل ىف األسرة وخارجها، وغري ذلك مما ذآرنا، البد أنالتوا

يكون حافزًا إىل أن يشمل العالج توفري نوع من التواصل أعمق
عن طريق: بدايًة: وأصدق، تواصل له معىن ومصداقية وهدف

أو اتمع العالجى، مث نقال إىل األسرة بشكل تدرجيى، حىت/ املعاجل
، حني يتبني عصام"إليه" عصام متكامًال" اسرتداد"يشارآوا ىف 

يوم يفر"من خالل آل ذلك أننا لسنا بعد ) آما نتبني حنن(
 ".املرء من أبيه وأمه وأخيه

برغم عيوبه(إن احرتام حْدس الوالد وحسن نيته  : ثالثا
يوجهنا إىل حماولة تصحيح بعض مواقفه، الىت) وخطئه اجلسيم

ة دون الفطرة،يبدو أهنا اقتصرت ىف املاضى على تغذية القشر
 !)بعد اهللا(باالضافة إىل امتالآه لألوالد بزعم التقديس 

إن تغذية احتياجات الوالد من خالل العالج أو غريه، من
مصدر مناسب، جبرعة مناسبة، ميكن أن يغنيه عن استعمال ابنه

 .هكذا حىت التفريغ فالكسر

إن احلفاظ على ما تبقى من آفاءة القشرة عند: رابعًا
 مع التذآرة بأن تلك القشرة هى الىت جنحت أن تواصلعصام،

الدراسة حىت احلصول على الليسانس، جيعلنا حنافظ على
 عمًال يوميًا،- وقد خترج–مكاسبها، ونسارع بأن يعمل عصام 

 .نأمل أن يوفق فيه آما ُوفِّق ىف الدراسة 

إن احرتام الفطرة، برغم مآهلا املؤقت املنهار إىل : خامسًا
دائية ، قد يسمح لنا برتمجة ما ذهب إليه من تنويعات ىفالب

الذى. ترمجتة إىل لغة التكامل البشرى" وحى"استعمال لفظ 
  وليس ىف صورةاإلميان البسيط العميق معا، يتجلى ىف لغة 
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القهر التديىن السطحى،  وآل ذلك قد يكون قادرًا على أن
 مبساعدة آل ما سبق من عوامل عالجيةجيمع عصام إىل نفسه

 األمر الذى جيعل هذا النوع من اإلميان من أروع جتلياتجمتمعه،
الفطرة السليمة باعتباره القوة الضامة ملستوياتنا إىل
بعضها، ولبعضنا إىل البعض اآلخر، بأقل قدر من القهر

 .السلطوى السطحى

 تذآرة أخرية 

يسري آل ذلك جنبا إىل جنب مـع تعـاطى العقـاقري بطريقـة
ال تشل حرآة املخ القدمي هنائيًا وطويالمذبذبة انتقائيا، حبيث    

آما قلنا، وإمنا تسمح بإطالق نـشاطه تـدرجييًا ليتكامـل مـع
سائر املستويات، متصاحلا، مث متجادال، مع القشرة طول الوقـت
ْعودًا إىل اطـالق مـسرية النمـو ىف اجتاههـا الـصحيح، مث تـسحب

 ىفالعقاقري بقدر ما يتجمع عصام على نفسه، وتنطلـق طاقتـه          
 .الناس إىل الناس، إليه

 اعتذرا وإصرار 

 آل هذا ليس خياال طوبائيا

ذلك أن أى قدر منه، ىف االجتاه الـسليم، هـو قـادر علـى
 حتقيق بعض ما نرجوا ألنفسنا

 .إن مل يكن لعصام

 واهللا أعلم 
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אאא−67  מ

أآرر ما(مبجرد أن نشرت أول أمس حماولة تعريف مبا أعنيه 
، حىت جاءتىن احتجاجات قوية ودالة،الفطرةبكلمة ) أعنيه

وتأييد أقل، وقد شعرت بأمانة أن االحتجاجات أهم، حىت بدت
 . املسألة أخطر من أن ُتْترك أو تؤجل 

دته بالفطرة فقد تصورت أنىن حنيلن أآرر هنا ما قص
 وأثبت10-13) ستة استبعادات(استبعدت أهنا ليست آذا وآذا 

تصورت أنىن قمت) من عشرين صفة(اثنىت عشرة : أهنا آْيت وآّيت
بالالزم حنو حتديد ما أعىن متاما، لكن االحتجاجات الىت جاءتىن

 أمبدت ىل أن أصحاهبا مل يصلهم أىُّ من ذلك، هل هى مقاومة
أنىن أخطأت؟ فكان لزاما أن أراجع نفسى، وأنا أحرتم ما

 .وصلىن آله

 عن املنهج 

التعريفىف أى أطروحة أو حبث، ينبغى على الباحث أن حيدد 
آان يتناول موضوعًا جديدًا ملا يبحث فيه، خاصة إذا اإلجرائى

املأزق. يضطر فيه إىل استعمال ألفاظ أو مفاهيم قدمية شائعة
ا املوقف بالنسبة ىل يكمن ىف اإلجابة على تساؤلىف مثل هذ

 : يقول

استعمال آلمات جديدة للمفهوم اجلديد أم! أيهما أفضل ؟
 االحتفاظ بالكلمات القدمية مع إعادة تعريفها؟ 

 ىف حنت آلمات جديدة حلل بعض مثل هذه-شخصيا–مل أتردد 
املواقف ىف آثري من املواقع الىت اضطررت فيها إىل ذلك،

"اخرتاع لغة جديدة"لتفيد " اِلَجْدلْغة"ابتدعت مثال آلمة ف
وهى" (َحْلَوَسْط" وحنت آلمة Neologismغريبة وذلك ترمجة لكلمة 

حىت أؤآد هبذا اإلضغام سكون") وسط"و " حل"إضغام لكلمىت 
املعىن الذى أريده، وحىت أستطيع أن استعمل الكلمة آفعل

 ىف مواقف بذاهتا، وغري ذلك مما ال"ُيَحْلوُسُط" "َحْلَوَسْط"مخاسى 
داعى لالستطراد إليه، لكن الذى حدث أنىن ُرِفْضُت َرْفضًا شديدا،
ألن تقديس معاجم اللغة العربية أصبح عائقا ضد إدخال
آلمات جديدة، وىف حبث ألقيته ىف ندوة الثقافة العلمية ىف

  "اللغة بني الشعر والشارعحرآية "الس األعلى للثقافة عن 
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 آلمة1500نبهت أن اللغة االجنليزية يدخلها آل سنة حواىل 
)حنت( ىف حني أن إدخال ،global language monitorجديدة آل عام 

آلمة جديدة ىف اللغة العربية الحيدث إال بعد معارك مهولة،
 .ميعقبها رفض عام منظ

اضطررت أن أعود إىل استعمال الكلمات الشائعةمن هنا 
  .مع االلتزام بتعريف إجرائى واضح ىف آل حال

 ال يعىن شيئا إطالقًا مامل حيدد-مثًال–إن أى حبث عن الفصام 
 ىف حبثه هذا بوجه خاص، حىتماذا يريد بكلمة الفصامالباحث 

وطىن، حيدد أو قومى، أو عاملى،" دليل"لو آان قد أشار إىل 
معامل مفهوم هذا التشخيص مبحكات واضحة، إال أن حتديد اسم
املرض اليكفى ىف آثري من األحيان، إْذ البد من االلتزام بعدد من
املواصفات اخلاصة للعينة قيد البحث، مع حتديد موقف الباحث
وهدفه، األمر الذى يعطى للبحث متيزه، وقد يسمح باملقارنة

 مراجعة التعريف اخلاص ىف آلٍّ بأحباث أخرى، بعد 

 آان األمر أصعب وأآثر التباسًا" احلب"فإذا جئنا لكلمة مثل 

 سبحانه وتعاىل، لو اقتصرنا علىاهللاوحىت لفظ اجلاللة ،  
تعريف املعاجم أو تفسري السلطات املنغلقة له، حلرمنا أنفسنا
وسعينا اإلمياىن وجوديا من آل عطاء املبدعني، واملتصوفة

لفالسفة ، ولتوقف االجتهاد املمكن، وألجِهَضت االشراقاتوا
 . النورانية اهلادية

 ما العمل؟ 

هل يتجنب املتصوفة واملبدعون الكادحون إىل وجهه تعاىل
استعمال لفظ اجلالله مادام احملتكرون قد استولوا عليه لصاحل
سلطاهتم، أو يواصل املبدعون، والكادحون إليه آدحا امتالك

 اللغة رافضني أى احتكار حىت ينبض لفظ اجلاللة من جديدناصية
مبوضوعية معناه وحرآية تواجده َمْعَبرا بني الوعى اخلاص

 والوعى الكوىن سعيًا إىل وجهه سبحانه وتعاىل؟ 

-11-3فإذا انتقلنا إىل موضوع الفطرة، آما ورد ىف مقال 
 ، أعرتف أنىن مل أجد للفظ الفطرة بديًال، بل إنىن مل أجد2007

له ترمجة باالجنليزية حتتوى ما أريد، حىت أنىن حني أآتب
ضمن اخلمسة عشر ألف آلمة،(باالجنليزية أدخله إىل االجنليزية 

 آما سبق أنFitraمطمئنا إىل ترحيب أهلها، أدخله هكذا 
 حيث اليوجد أى مقابال للكلمة العربيةWijdanخلت لفظ أد

ال: Wijdanفرحت أآتبها هكذا باالجنليزية " وجدان"الرائعة 
Emotion   والAffectوال غريمها  ( 

استبعادماذا آنت أفعل وأنا أحتدث عن الفطرة أآثر من 
 جديدًا؟ البد أناثىن عشر حمكا وابتداع ستة احتماالت قدمية،

 خاصة–نا أن آل ماوصلىن ُمْقَتطفا عما شاع عن الفطرة أعرتف ه
 هو بالضبط ضد- بالتفسري الفقهى الرمسى  فيما يتعلق

املفهوم الذى أستعمله هنا، والذى مازلت أصر على
 استعماله، ألن اهللا سبحانه سوف حياسبىن على تراجعى إْن أنا 
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 فعلت، وعليهم هم أن يرتاجعوا إذ شاؤوا،

 من تنبيهات واعرتاضات إىلهذا وأستطيع أن أقسِّم ما وصلىن
 : قسمني

البدائيةقّدم مفهومه عن الفطرة مبعىن  : القسم األول
 وهو ما نفيُتُه متاما، وَحقَّ ملن خدعه الرتادف بنيالفجة،

 .ال دين هلاالفطرة والبدائية أن ينبه أن شعوب الفطرة 

 هو الذى عّرف الفطرة بإجراءات نظافة  :القسم الثاىن
فيف، المتت للفطرة الىت أعنيها بصلة، من أولوتشذيب وحت

ضد ما أريد متاما، ومع احرتامى.. اخلتان حىت هتذيب الشارب
 ذلك من أصول فقهيه يتحمل قائلها مسئوليتها، لكل ماىف

وله أجرها، إال أن هذا استعمال آخر، ىف مقام آخر، مهما
 آانت له مربراته، 

 أن اإلنسان يولد علىأما ما يصلىن من معىن احلديث الشريف
اخل، فأنا ال.. أو أن االسالم دين الفطرة) اإلسالم.. (الفطرة

 إال من خالل اآلية-بعد التوقف مليا–أقرأ هذه األحاديث 
قالت األعراب أمنا، قل مل تؤمنوا ولكن قولوا"الكرمية 
 ليس- بنص القرآن–فإسالم هؤالء األعراب ) اآلية..." (أسلمنا

ىت يعنيها احلديث الشريف ألهنم أسلموا وّملا يدخلهو الفطرة ال
 فأين الفطرة؟... !! اإلميان ىف قلوهبم

 مراجعة وتوضيح

 الصعوبة الىت أعود اللتزامى ومتسكى مبوقفى برغم 
أربط الفطرة باحلرآةعاينتها من البداية وأنا أحاول أن 

ضد السكون، وبالتخلف ضد اجلمود، وباإلبداع ضد النكوص،
 : فأعيد الفقرات الىت توضح ذلكدل ضد التسوية،وباجل

 االستبعادقلت ىف حمكات  : أوًال

 "الفطرة ليست شيئًا حمدد أو مفهوما ساآنًا"
 التحديدمث قلت ىف حمكات : ثانيًا

 !"الفطرة هى حرآة ىف اجتاهها"
 )يا خرب ما معىن ذلك؟: وقد أضفُت فزعًا(

 الىت هى حرآة أصًال، ىف اجتاه ماذا، ىف اجتاه الفطرة ذاهتا، 
 : مث يبدو أن فزعى هذا من الغموض مل يثنىن عن إضافة

فسوف. إنك مبجرد أن تفكر ىف الفطرة من الوضع ساآنًا" 
 "جتد نفسك بعيدًا عنها

إن احللم هو الواقع األآثر متثيًال: "قلت أيضا: ثالثًا
للفطرة باعتبار فرط نشاط حرآيته التشكيلية ورحابة مساحة

 "هحرآت

هذه الفقرات الثالثة جعلتىن أقيس آل ماوصلىن من تعريفات
 مبقياس ما قلت، فانتهيت إىل أهنا تعريفات–أغلبها فقهية -

 . ال متت إىل مفهوم احلرآية بصلةساآنة

 . وبالتاىل هى أبعد ما تكون عن الفطرة آما ّعرفتها حتديدًا
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 ما احلل؟ 

 أن أجتنب استعمال-آما قلت ىف بداية املقال–هل احلل 
 وأترآه هلم يصّنمونة، وجيمدونه، ويشّوهونه رد أهنماللفظ

أسبق ىف استعماله، أال جيرنا هذا، لو قبلُته ورضيت به، إىل
إال) استغفر اهللا العظيم(التنازل عن استعمال لفظ اجلاللة 

- أو آاد أن ِحيرَم–مبثل ما يستعملونه له، األمر الذى َحرَم 
 سعيا إليه سبحانه ىفعامة الناس من معايشة نص اإلميان

دورات اإليقاع احليوى، ومع تسبيح الطبيعة، وىف حرآية الوعى
، وإلعادة خلق ذواتنا ىف رحابه ذهابا وجيئة،"معا"البشرى 

 وعبادات، طول الوقت، طول الوقت؟ 

من هنا وجدت لزاما علّى أن أعود هادئا ألوضح بعض موقفى
لفرصة جانبا منآلما أتيحت ىل ا–بالتفصيل، وسوف أتناول 

 :جوانب املسألة ، بدًءا اليوم مبوضوع

   الفطرة واجلسد-1

 الفطرة وإعادة إحياء اجلسد 
هل تعرف أن لك جسدًا: "نشر أصل هذه األطروحة بعنوان 

 يومية قومية جمهولة آنت أآتب فيها ىف صحيفة "وال مؤاخذة
 يقرأ ما أآتب، لكن يبدو أن هذه أسبوعيا وتصورت أن أحدا

 أطمئن أن زائر-بعد حتديث األطروحة واجيازها-  أول مرة
 .املوقع سوف يقرأها بأمانة تتناسب مع ما ُآِتَبْت به

برغم أنك تقرأ هذا الكالم بعينيك، وتقلب الصفحة
 تغلق التليفزيون بأصابعك على الرميوت أو ابيديك، آم
تذهب إىل احلمام سائرا على قدميك، لتعود مباشرة، مث

 عليهما، مث تستلقى و تتمطى قبل أن تنام، أو تلقى جبسدك
على السرير فيتقلب منك أو ال يتقلب، حىت تستغرق ىف النوم،

 ليس عندك خرب أن لك- مثلى غالبا-برغم آل ذلك فأنت 
-مثلى أيضا - أنك أنت شخصيا   مع ، مبا هو آما هو،جسدا

 !تصور؟.  جسدك لسّت إال

، أوال ميكن أن تتعرف على جسدك حبق من خالل رأى عقلك فيه
مع أن اجلسد له أولوية ىف الوجود، وآذلك. تصوير عقلك له

 . عرب تاريخ التطور

آانت الكائنات األولية تفكر جبسدها، وحتفظ بقاءها
وحتافظ على نوعها جبسدها، ومتارس مشاعرها جبسدها، آلجبسدها، 

 ) .مخ(ذلك قبل أن يتخلق هلا دماغ 

 . ليس ىف حاجة إىل توصية من عقلك احملرتم حىت تعرتف به جسدك
 آيف السبيل لنتعرف معا على ما نسيناه حىت ألغيناه؟

، لألسف ليس هناك سبيل هنا واآلن بالنسبة ملا حناوله معا
عقلك الذى ، وحنن نتكلم عن جسدى وجسدك، إال من خاللإليك، إّىل

 القراءة هى وظيفة عقلية حىت لو أليست. تقرأ به هذا الكالم
الىت مل نعد" العني" آانت متر من خالل عضو إحساس رائع، هو

 :نستعملها إال َمْعـَربًا ملا يتجاوز ما يصلها؟ ومع ذلك دعنا حناول
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 ماذا فعلنا بأجسادنا حىت تارخيه؟

 مفهوم اجلسد عند اإلنسان املعاصر؟ماذا طرأ على 
  .وبالتاىل ماذا طرأ على ما هو جسد؟ عند أغلبنا ؟

 لقد انتهى األمر بنا

،)برجاء عدم التعميم. (وبأجسادنا إىل اغرتاب منذر 
 :وإليك بعض ذلك

،مت إمهال اجلسد، أو هتميشة، حلساب ما يسمى العقل ) 1( 
ا ىف آالمنافنحن نعرف أجسادنا من خالل ما شاع عنه

 وأحكامنا، أآثر مما نعرفها من خالل ما يصلنا منها
:أو توهم املرض اجلسدى( اللهم إال ىف حاالت املرض  مباشرة،
، وبعض حاالت اجلنون، وأحيانا) Hypochondriasisاُملـراق 

 .اإلبداع حىت ال نظلم اجلميع

.مت احتقار اجلسد، أو ازدرائه، حلساب ما يسمى الروح) 2(
ع أن الروح من أمر رىب، فاألفضل أال نفىت فيها، فإنه ماوم

أسهل على أى واحد ال يعرف جوهر دينه أن يضعها استقطابا
،!)اجلسد هو ضد الروح(على أقصى الناحية األخرى من اجلسد 

حيدث هذا ىف التدين املنغلق املنشق، آما حيدث حىت ىف بعض
صل هذا االستقطاب، في"الروحانية"أنواع العالجات حتت مسمى 

بني الروح واجلسد، وآأهنما نقيضان، إىل الشخص العادى ليسود
احلديث عن طهارة الروح، وعشق الروح الذى ليس له آخر،

  )آذا؟!!" (لكن عشق اجلسد فاىن، عشق اجلسد فاىن"
آمجرد أداة، أويصل األمر إىل أن نعامل اجلسد  ) 3(

 : لغريه، ومن ذلك وسيلة
وعاء مث مطبخا لطحنره على أن يكون أن نقصر دو ·

 ليمدنا )متثيله الغذائى (الطعام وهضمه وأيـِْضـْه،
 بالطاقة، وأحيانا

نبىن من خالل ذلك بعض وحدات من اخلاليا البديلة نعّوض ·
 .هبا ما تلف منها

أداة للمتعة مبا حيقق لنا ماآما قد نستعمل اجلسد  ·
 .ق لذة أو يطفئ ما أثري من شب تيسر من

 حني نضعمعرضا للممتلكاتآذلك قد يستخدم اجلسد  ·
،"رموز الطبقة"لزوم " إآسسوارات"عليه ما منلك من 

 لإلعالن على

أننا منتلك من املال ما ميكن االستغناء عنه ووضعه ·
 . لإلعالن والتنويه على رف اجلسد

آلوحة تتلقى عبثمث إنه آثريا ما يستعمل اجلسد  ·
الدائم، آالفتة تعلن عن هوية صاحبهأو الوشم املؤقت، 

أو رغباته أو احتياجاته أو حىت موقفه السياسى أو
 .املذهىب أو الديىن

راح أهل السوق والشطارة يستغلون أجسادنا: وأيضا ·
  آمجال ومرتع لتسويق بضائعهم، سواء آان جسدنا
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 .  هذه البضائع أم ال حيتاج

وقد يبدأ استعمال اجلسد ملا ليس له منذ الطفولة، ·
 للتنافس املسعور، وذلك مثلما حيدث حني يعّد األهلآأداة

 بناهتن ليصبحن
، فتظل الطفلة فالفتاةأبطاال ىف ألعاب القوى ·

فالبطلة تقوم بتدريباهتا سنني عددا لتكسر الرقم
 القياسى، أو تفوز على منافستها بواحد على

، واألآثر قسوة!!)أى واهللا(ستة عشر من الثانية  ·
 ونصفق هلا وهى طائرة ىف اهلواء، أوأننا نفرح بذلك
 !!!ساحبة فوق احلاجز

أوالتزييف) مثل اخلتان(نلحق باجلسد إهانات بالبرت ) 4(
بقدر أآرب من أى!) حتت زعم التجميل(أواحلقن أوالتعديل 

 تصور ولألسف
 ”!!الفطرة“بعض الفقهاء يعتربون بعض ذلك هو  

وقاية منمع زيادة االهتمام بالصحة اجلسمية وال )5(
 تعاملنا مع اجلسد إىل األمراض والتلوث واملخاطر ينقلب

 اعتباره سلعة هلا ظروف تأمني خاصة، حىت نكاد نوصى أن
منسكها من الناحية الىت هبا أسهم إىل أعلى، ألهنا حتتوى
حمتويات قابلة للكسر، ونظل نتبارى ىف إطالة عمرها

 هذه السلعة،االفرتاضى، بغض النظر عما تعنيه أو حتتوية
متوسط(وبغض النظر عما ستقوم به ىف السنوات الىت طالت 

 .بفضل حرصنا على سالمتها) العمر
ىف العلم، والطب، والتطبيب ، يتم اختزال اجلسد: خامسا 

، باعتباره خاليا ومشتبكات، إىل وحداته األولية– عادة –
ترسل رسائلها إىل أعضاء وعضالت، ليصدر عنها سلوك وحرآات

 .إخل....

 ما هو اجلسد إذن؟
إذا آان هذا حال ما آل إليه اجلسد، فأين اجلسد من
مفهوم الفطرة آما قدمناه؟ تبدو اإلجابة الىت حضرتىن للتو

اجلسد الذى ميثل الفطرة هو الوعى“غريبة، ألهنا جاءتىن هكذا 
)نعم آل(املتعني ىف اللحم احلى الذى أمكنه أن يكون ضد آل 

ماذا فعلنا بأجسادنا“: ابق الذى أوردناه حتتاالغرتاب الس
 ”حىت تارخيه؟

اجلسد هو آيان متكامل بكل وحداته، مبا ىف ذلك 
املخ، ، وىف نفس الوقت فإن له جتلياته الىت هلا/الدماغ

استقالهلا من حيث املبدأ، لكنها تصب ىف حرآية التكامل مع
 .جتليات مكونات الوجود األخرى

 .ن يصيغ اجلسد رمزا جمرداليس من حق العقل أ 
 .للجسد حضوره آوعى قائم بذاته 

حنن حنتاج إىل منهج حياة آخر يسمح جلسدنا باحلضور من
جديدا وعيا فاعال متكامال يعرف وينبض ويتحرك، ويتلقى،

 . ويعطى ويضيف
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 ،حنن ال ندعوك بسذاجة عقلية أن تعرتف أن لك جسدا

 ، أو أن تعى ذلك بقدر من االحرتام واالهتمام 

  نقصد الرتآيز على اجلسد، أو االنقالب إليه،مث إننا ال

جتليات"هو أحد جماالت مث إن الرتآيز على الزعم بأن اجلسد 
ال يعدو أن يكون شكال آخر من وضع اجلسد ىف موضع" الوعى
 .ثانوى

إن استعادة دور اجلسد ال تتم وحنن جلوس على. نعم  
يبات الوعىاملكاتب منارس جتريده باأللفاظ، وال هى تتحقق بتدر

   به،

 .وال بدراسة وحداته آل على حدة

فال مفر من إعطائه حق احلضور ممارسا مشارآا بأعلى 
 . جتليات احلوار، واحلرآة، واإلبداع

ليست هى املقصودة - برغم أمهيتها– الرياضة البدنية
،هذه"واحد اتنني" ،"واحد اتنني"رياضة : ، خذ مثالبذلك

 سد الفطرة باملعىن الذى نقدمه،رياضة ليس هلا عالقة باجل

أو خذ الرياضة املسماة آمال األجسام أو رفع األثقال 
، بل إن أيا منهما"اجلسد الوعى"آالمها أبعد ما تكونان عن 

املتعني" اجلسد الوعى"المتثل ىل ىف النهاية إال استمناء ضد 
أشرنا فيما سبق إىل اغرتاب الصغريات املتنافسات ىف ألعاب(

 ..)القوى

 اجلسد يعزف حلن الوجود مع جسد آخر

فاجلنس إن اجلسد حيضر متناغما أآثر من خالل احلب 
 يتم هذاالفاعل،اليدوى /العمل اجلسدىومن خالل وبالعكس، 

 .وذاك ىف مساحة مساح يتحرر فيها اجلسد من االحتقان واالختناق

 واجلنسى على مستوياته املختلفة،  بالتواصل احلسى مث إنه
م األجساد بإجراء حوار أعمق بعيدا عن وصاية عقلهاتقو

القابع أعلى اهلامة، حوار يتجاوز اللذة وهو يشتملها، ال
 .هو يتوقف عندها، وال هو يلغيها

وأخريا فإنه باإلميان اجلسدى الكلى، مرورا بالطبيعة إىل
الكون املفتوح النهاية، ميكن أن ينطلق اجلسد الوعى املمتد

 .يتأآد بهإىل ما بعده ل

وحىت اختفاء اجلسد الفرد باملوت، الينهى دور هذا اجلسد،
 :فثم فرض َخَطر ىل وعايشته يقول

 يرتك بصمته احليوية إن اجلسد وهو يرحل، وقبل أن يرحل، 
ىف أجساد آخرين، آما قد يرتآها ىف أنغام الكون، األمر الذى

يضا ماقد يكون مدخال لتفسري آثري من الظواهر الفيزيقية، وأ
يسمونه بالظواهر امليتافيزيقية، مع أنىن أرفض هذه التسمية
 الىت مل يعد لنا هبا حاجة بعد تقدم الفيزياء العمالق أصًال، 
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  العلم املعرىف واجلسد

 الستعادة دور اجلسد،- ىف حدوده احلالية -إسهامات العلم 
فطرًة ناميًة فاعلًة، والتعرف على حقيقة ما آل إليه ليست

ادات األحدث إلسهامات العلم املعرىف،قليلة، خصوصا االجته
والعلم املعرىف العصىب، وبعض اهلندسة الوراثية، وعلم النفس
الثقاىف، والطب النفسى التطورى، وآلها إسهامات رائعة
لكنها متواضعة التكفى، حاليًا، هى فقط تفتح اآلفاق لفهم
جديد يربط بني مفهوم الفطرة آحرآية نابضة، وبني اجلسد آوعى

تعني، وإذا آان العلم مازال قاصرًا عن اإلملام هبذه املسألة،م
فإن اللجوء إىل أشكال أخرى من اإلبداع قد يسعفنا ولو

 .مؤقتا

 :وهذا بعض ذلك
 من أصداء حمفوظ: أوًال 
 ذآاء اجلسد : 112الفقرة  :النص

وهى   قامة   أطول   هو ،  يتناجيان   وقفا   السطح   فوق” 
 وال   أراقبهما   مث ،  مرة   بالطوق   فألعب   أنا   أما  ، وجها   أمجل 
إىل   فأعود   يرجعان   مث   قليال   السطح   حجرة ىف    ويغيبان .  أفهم 
 خالل   من   متعثرا   اإلدراك   وجاء .  احلرية   من   مبزيد   النظر   اسرتاق 
  . "احلامية   األعوام 

 :القراءة

ظيفة النظر وهو يتبادل ويتكامل مع احلرآة،هل الحظت و
وطفلنا حمفوظ يتحسس الطريق إىل التعرف على الطبيعة

 البشرية بشكل مباشر؟ 

هل الحظت التنقل ما بني اللعب بالطوق واسرتاق النظر إىل
 طفلنا بتلقائية عفوية تلك الفروق احلبينب حىت التقط

مث(الفهم املميزة هلما وفيما بينهما، دون أن يسجنه 
  ؟)أفهمأراقبهما وال 

   اجلنس؟    منا   الواحد   يتعلم  يلهمك ذلك أن ُتراِجع آيف  أال

 بالنمو   أم بالشرح النظرى؟،    ؟ أم!! هل نتعلمه بالدروس
 بكل  باملمارسة؟ أم بالكشف؟ أم  أم ؟  بالتقليد   أم التلقائى؟  
 . هذا وغريه مما ال نعرف؟ 

نون به حمفوظ هذه الفقرة ال بد أن يدهشكالعنوان الذى ع
".ذآاء اجلسد: " ويعّلمك آما أدهشىن ونّبهىن، العنوان يقول

تصور؟ وهل حيتاج األمر إىل مزيد من تعليق؟ وهل هناك معىن
 للفطرة أوضح من ذلك؟

يكفى هذا لننتقل إىل فقرة أصداء أخرى عنواهنا يبدو ألول
حني". ذآاء اجلسد"سابق وهلة أبعد ما يكون عن العنوان ال

سيدتى" ىف األصداء بعنوان 116تقرأ عنوان فقرة رقم 
، ماذا تتوقع قبل أن تقرأ منت الفقرة؟ وألزيد األمر"احلقيقة

  أقول لك آيف  عليك صعوبة وإلغازا، لتكتمل الفزورة، سوف
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:انتهت هذه الفقرة قبل روايتها، لقد انتهت وهى تقول
ذ عندك البداية أيضا مث خ  ".ِنْعـَم الرفيق الشغف واملنازل"

، تقول)بيىن وبينك أنا أصّعبها عليك أآثر(لعلها تسعفك 
  ".عرفت منازل احلقيقة ىف عصر الفطرة": البداية

، هلا منازل، ميكن التعرف عليهاعندنا حقيقةإذن فنحن  
 ".نعم الرفيق الشغف واملنازل"، لننتهى أنه الفطرةىف عصر 

 مث ت عن إآمال ما تقرأ،تصور ما شئت، ويا حبذا لو توقف
نكمل معا القراءة ما بني تلك البداية وهذه النهاية حتت

 : هكذا":سيدتى احلقيقة"ذلك العنوان 

 " سيدتى احلقيقة "116الفقرة 
 املرأة   تقرفص   عندما .  الفطرة   عصر ىف    احلقيقة   منازل   عرفت"

 يدى   فتلعب   قبالتها   أقرفص   الغسيل   طشت   أمام 

ىف   السطح   فوق   أهلو   عندما .  النظر عيناى    وتسرتق   املاء ىف  
   على   ألقبض   الفضاء ىف  يدى    أمد   البدرية اللياىل  

على عيىن    أرآز   املواسم ىف    القرب   نزور   عندما .  القمر   وجه
 .ألرى   جداره 

 ." واملنازل   الشغف   الرفيق   نعم

ا نقارن استعمال حمفوظ للفظ الفطرة، مع استعمال بعضهي
الفقهاء املتوقفني عند حروف املعاجم، حمفوظ يستلهم ويبدع حىت

، والفقهاء األفاضل"منازل احلقيقة ىف عصر الفطرة"نعرف معه 
يفسرون ويفتون وهلم أجرهم، وآل منا خيتار وهو مسئول عن

 .اختياره

 أن يبدأ-ا الصدىقبل أن يصلك هذ–هل آنت تتصور 
، من قرفصة طفل يسرتقالتعرف على احلقيقة ىف عصر الفطرة

 ،  الغسيل   طشت   حول   منفرجان   والفخذان   اجلسد   حقيقة إىل    النظر

،  القمر   وجه على    يقبض   يده   ميد   وهو   اخليال   اسرتاق إىل  مث ينتقل 

 أثناء زيارات املواسم القرب   جدار   باقتحاممث ها هو يهم  
 ،  ماوراءه   حقيقة   بنظراته ليتعرف على وهو يكاد خيرتقه 

هل وَاْآَبَتِنى وحمفوظ ميضى بنا واحدة واحدة يَأرِجُحَنا لنعرف
 : بني     نرتّجح   احلقيقة، وحنن 

 ،  امرأة   جسد   بؤرة  

 ، القمر   وجه   وحضور
  ،معىن آخر للموت   وحماولة استكشاف  
 : النابضة   احلرآة   هبذه   القصيدة لتنتهى   
 "ِنْعَم الرفيق الشغف واملنازل" 

ذآاءتقدم لنا هذه الفقرة ذآًاء آخر ال يقتصر على 
تتكامل به وسائل املعرفة باالنتقال النشط بنيوإمنا اجلسد، 

  العارى الفج، واخليال احلى، على أرض واقع الوعى اليقظ،
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هل هذه املنازل هى. تتحدداملرتبط برفيق مل يظهر، ومنازل مل 
متدرج الوعى النامى، أم متعدد اخلربات الالحقة، أم أهنا

 !الفطرة النامية جدال وإميانًا؟

ولكن آيف يكون الرفيق هو الشغف برقته ومجاله، وملاذا
 َعَطَفُه حمفوظ على املنازل؟

املسألة ال حتتاج إىل الرجوع إىل املعاجم، وإمنا حتتاج إىل 
ءة الفقرة وترآيزك على احلرآة، والرؤية،إعادة قرا
:، لتتأآد بوعى جسدك بدورك أنه"اجلسد الوعى"واإلدراك، و

 ".نعم الرفيق الشغف واملنازل"

 نص من خالدة سعيد : ثانيًا
دار العودة، بريوت" حرآية اإلبداع: "ىف نقد أنسى احلاج 

  65ص  1979

ارجىتراجع أنسى احلاج ، انسحب من العامل اخل" ... 
املضىء الالمع الثابت املستقر، إىل عتمات اجلسد حيث التشوش

ضمن. الفظيع فجأة لكل نظام، حيث النظام املؤسس لالهنيار
حدود اجللد أدرك وحدته، وأنه، حىت حلفه مع جسده باطل

 .ومتداع، وأن جسده مفكك وخائن لبعضه البعض اآلخر

سده، ففى قصيدةىف عامله الداخلى ذاك، بدا شعوره املتضخم جب
ذات شخصية مستقلة هلا سلوآها،" شارلوت"تبدو " فقاعة األصل"

واجتاه حياهتا، تبدو عدوا للشاعر، حىت قد يلتبس األمر على
شارلوت، هذه الشخصية الغريبة،. القارئ املتسرع وحيسبها امرأة

شارلوت هذه". اإلصبع ىف منتهاها قبل بداية الظفرهى ما تنسله 
إذن فأجزاء جسده تستعد للسفر،". آشافة تتجسس افلةختطت الق"

إن العقد سينفرط، إننا متخلون"للتخلى عنه، وها هى تنذره 
، إذن جسده الذى حسبه حليفه الوحيد"عنك، إنك مبدد شر تبدد

ينسل نسلة نسلة حىت يبدو حلمه العارى، مث ينهار حلمه"سينفرط و
 ، وما تلك"ىف الليلالعارى ويسفر عن عظامه، مث تلقى عظامه 

 "....عالمة"النسلة إال 

 القراءة

قبل أن أدعوك لقراءة هذا النقد معنا، أرجو أن تنظر
إىل أحد أصابع يديك، وأن ترآز على تلك املساحة الىت رآز
عليها شعر أنسى احلاج، أو هو شخصيا، وهو يتعرف
عليها،املساحة الىت بني هناية اإلصبع وبداية الظفر، هل ترى
شيئا ؟ هل ترى نسلة صغرية من حلم عار؟ اإلجابة هى بالنفى

أنس احلاج شاعر). لقد رأيتها أنا شخصيا اآلن(على األرجح 
قصيدة النثر، حكايته مع الشعر واجلنون والسرطان حتتاج إىل
تفصيل آخر، لكن الذى يهمنا هنا ىف نقد خالدة سعيد هو ما

 حيضر بتحلله ىف وعىالتقطته من رؤية اجلسد يتحلل، مث وهو 
عتمات "الشاعر، مث تتبدى استقالليته ىف ما أمسته الناقدة

هذا التناهى ىف. حيث التشوش الفظيع فجأة لكل نظام" اجلسد
الرتآيز على تفسخ اجلسد وتناثره، يكاد يقابل التناثر
 الفصامى الذى يفكك آل شىء عن آل شىء، والذى يصيب الفكر
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ل هنا حتللبقدر ما يصيب الوعى، هو التفسخ الذى يقاب
اجلسد هكذا ىف رؤية أنسى احلاج شعرا، وليس جنونا وانسحابا

إن أنسى احلاج يعرف جنونه بوجه خاص هو يقرنه. بعد
إما االختناق أواجلنون، باجلنون: هو الذى يقول. باحلرية

، اجلنون هو"ينتصر املتمرد ويفسح اال لصوته آى يسمع
ن حرا، أن يتحرر منالوصمة الىت حيملها من اختار أن يكو

عبودية املفاهيم املعممة والسلوك املألوف والضياع بني
ىف اجلنون ال: " وأيضا آما تقول الناقدة عنه ..."األرقام

ىف.. قوالب، ال نسب للجمهور، اللعنة حرية العذاب الداخلى 
فتالحظ أن" السقوط حرية الفوضى، حرية التوغل ىف اجلسد

 .زقا ومل جيمعه وعيًاالتوغل ىف اجلسد زاده مت

اجلسد هبذه/ما العالقة بني هذا التفسخ الذى حضر ىف الوعى
الصورة الشعربة فالنقد، وبني اغرتابنا حنن العاديون عن

 إن ما يصفه أنسى احلاج وتلتقطه خالد سعيد هبذه أجسادنا؟
يذآرنا آيف أننا نعيش ىف سجن صنعناهالصورة املرعبة، إمنا 

، فال حنن حتررنا من سجنها، وال هىمَّدة املغرتبةمن أجسادنا املخ
حتررت فأعفتنا من أوهامنا املعقلنة، فيزيد الضغط

 .واالحتقان

اجلسد الميثل الفطرة إال حني يدب فيه، وبه، حضور اإليقاع
احليوى من جديد، لتعود حرآية الفطرة إىل جدليتها، وال يصبح

 ملتكاملاجلسد إال أحد أدوات إيقاع حلن الفطرة ا

 استلهام من نص ديىن: ثالثًا

إن النصوص الصوفية والنبوية واإلهلية ليست نصوصا للنقد
لكنها مصدرالعادى، وال حىت للتفسري مهما بلغ االجتهاد، 

 .، لذلك وجب التنويه ىف آل مرة دون آللإهلام متجدد

جاء ىف معىن احلديث الشريف وصفا لصهيب، بعد أن أنكره
إذا حضر مل ُيسَتـشْر، وإن غاب مل: "وه بأنه احلاضرون، ووصف

، إخل ، جاء معىن النص النبوى الشريف يرد لصهيب"ُيسأل عنه
 :حقه مبا معناه 

  مؤمن نسى، إذا ذّآر ذآر،صهيُب: "... النص
 خلط اإلميان بلحمه ودمه،

 "ليس للنار فيه نصيب

من يقرأ هذا الوصف الشريف قد ينتبه إىل آخره أآثر من
 ليس ، وهو قد ينتبه أآثر وهو فرح آيف أن صهيبأوله

،"نسى"للنار فيه نصيب ، لكنىن أنا انتبهت أآثر إىل أنه 
خلط اإلميان" مث إنه ،"إذا ُذآِّر ذآر"، وأنه صهيب مؤمن نسى

 ".بلحمه ودمه

الذاآرة الىت ندرسها تقليديا نتصورها مبثابة آتاب به
م، أو مكتبة وضعت علىمعلومات مرصوصة، أو خمزن له غالف حمك

رفوفها الذآريات، هذه الذاآرة ليست هى الذاآرة احلقيقية
 األمشل الىت ُتَمثِّلها ذاآرة اجلسد،
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 فيها آل خلية بال تكون  -شامال املخ-ذاآرة اجلسد آله 
 استثناء ممثلة لسائر الوجود، 

هذه الذاآرة تصبح أآثر فاعلية حني ال تعود ذاآرة، إْذ
 .مشتملتصبح جزءًا ال يتجزأ من وعٍى 

 .وهى بذلك ، متثل الفطرة األصيلة

ُصهيُب هذا َنِسَى مبعىن أنه ّتمثَّل ما أدرآه حىت صار جزءًا منه،
فهو مل يْنَس مبعىن االخفاء بالتخزين املغلق، أو التآآل أو الكبت،

،حني نسى ازداد معرفة آيف أن صهيبا -استلهاما–ومن هنا نفهم 
صال، إنه استيعاب تام للمعرفةأن هذا النسيان ليس حموا أمبعىن 

 قادرة أنلكنهااُملْدَخلة حبيث تصبح غري قابلة لالستعادة آما هى، 
هذا هو املعىن الذىتتخلق منها اخلربة املوازية عند الطلب، 

 ". إذا ُذآِّر َذَآر"استلهمته من أن صهيب 

هذا النوع من التذآر ليس جمرد إحضار معلومة من خمزن، لكنه
  آامنة مت تدعيم تشكيلها حىت ختلََّقْت باإلميان املتجدد، ةفطرإحياء 

من هنا ال ميكن أن يكون للنار فيها نصيب، فالنار ال
تلتهم إال النيازك الساقطة بعيدا عن هارمونية الكون

 . واجلسد

هذا ليس تفسريا لنص ديىن ِبِعْلم ُمحدث، لكنه استلهام(
 )مسئول

طه صهيب بلحمه ودمه وصلىناإلميان اَملْعِنى هنا الذى خل
األمر الذى قد يلزمباعتباره ليس مسألة اعتقاد فكرى حمدد، 

 لكن اإلميان هنا يشري إىل احلرآية اإلميانيةلضمان جدية املسار،
خلط اإلميان"األعمق الىت يؤآدها هذا النص ليتم من خالهلا 

الفطرة جبمال الكون ىف رحاب حىت يلتقى مجال "باللحم والدم
  سبحانه وتعاىل،حلق ا

هذا هو ما ميثل لقاء الوعى اجلسدى الفردى بالوعى الكوىن
، وهو الذى ال يسمح بالنيازك أن تتساقط، حىت لو حاولاملمتد

 .عقل صاحبها أن يفرض وصايته على آل ذلك

وحنن" الفطرة"فكيف باهللا عليكم نستعمل نفس الكلمة 
يب على هذاهل متلك شعوب الفطرة دينا؟ مث جن"نتساءل 

التساؤل بالنفى، وننفى بالتاىل أن أى دين هو دين الفطرة؟ 

ألن لكل واحد احلق أنهذا خلط أوراق النلوم فيه أحدًا، 
، ولكن أى لفظ اليعطى معناه إال ىفيستعمل ماشاء ملا شاء

 .سياقه اخلاص جدًا

 متاما مثل وضع األلفاظ القدمية ىف قصيدة شعر جديدة مجيلة 
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)وال مؤاخذة" (هل تعرف أن لك جسدا"أثناء حبثى عن مقال 
، وجدت)آان اهللا ىف عوهنم(ىف تلك الصحيفة اليومية القومية 

ما ىفموضوعني من أهم ما ميكن، يصلحان لفتح باب النقاش حوهل
آيف:  بعنوان25/11/2005األول نشر بتاريخ : هذه النشرة

2/12/2005 والثاىن ؟وحنن أيضا؟ ومىت يعرف الطفل ما هو املوت
 ودون أن،"اجلمود إىل املوت املولود"َِن املوت م: بعنوان

أتصفحها، رجعت إىل ما شغلىن ىف األعوام األخرية، وأيضا إىل
، آان هذا الذى شغلىن قد دعاىن إىل أننقدى حلرافيش جنيب حمفوظ

أوقف هذا التدفق التساؤىل، والفروض املتالحقة، وأرجع إىل
، وىف مكتبىت وجدت هذا"املوت"بعض أدبيات وتراث هذا املوضوع 

دراسة لتصورات الفناء" "املوت والوجود"املرجع املوسوعى عن 
.جيمس ب: ، تأليف" ىف الرتاث الديىن والفلسفى العاملىاإلنساىن

،آارس، ترمجة بدر الديب، إصدار الس األعلى للثقافة
، قلت بدال من أن أحّدث أحد هذيناملشروع القومى للرتمجة

املقالني السالفى الذآر ألقدمهما ىف النشرة اليومية، أتصفح
رح فروضىهذا الكتاب، ونبدأ بتقدمي بعض فقراته قبل ط

املتدفقة، وليكن باقتطاف بعضها، مث التعليق عليها حتت
 ".مقتطف وموقف: "عنوان

، من القطع" صفحة610"أخذت أتصفح الكتاب البالغ 
، حاولت أنخططت وّمهشت أغلب صفحاتهالكبرية، ووجدتىن قد 

مىت قرأته هبذا االتقان؟ وماذا وصلىن منه وأنا أقرأه: أتذآر
كذا؟ وماذا تبقى من آل ذلك؟ مث إنىنوأصارع أفكاره ه

 قد اختذت موقفًا َما بعد آل فقرة– شخصيا –اآتشفت أنىن 
خططتها أو عقبت عليها ىف اهلامش، فاحرتت أى من هذه الفقرات

 فاملواقف أقدمها لقارئ هذه النشرة اليومية؟ وآيف؟

:األصعب من ذلك أنىن شعرت مبسئولية مضاعفة وأنا أتساءل
من هذه املقتطفات يصلح للنشر؟ وأى موقف مما آتبتأى مقتطف 

ميكن أن أعيد صياغته لينزل ىف موقعه عند القارئ؟ وخطر
بباىل بعض التعليقات الىت ترد إىل املوقع من زواره الطيبني
فأرد عليها بدورى ىف بريد اجلمعة، آما خيل إىل أن أغلبهم

املسألةإن مل يكن مجيعهم عندهم رّد حاسم وقاطع ىف هذه 
 .بالذات، فلماذا النشر؟ وملاذا احلرج؟
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ملاذا ُتْرِجَم هذا الكتاب: مث إىن رجعت أتساءل من جديد
؟ ومن ذا الذى قرأه؟ وما الذى حترك ىف وعى من)ومثله(

 قرأه؟ إىل اين؟ مث ماذا؟

مقتطف"مث إذا أنا مل أجد إجابات تسمح ىل بنشر ما هو 
دة أى شئ؟، مما قد بلغ اآلالف، فعزفت عن النشر فما فائ"وموقف

سيسبق القول، واخلوف سوف يصاحب الفهم، والرتددإذا آان اخلطر 
 .؟ما فائدة أى شئسوف حيول دون البوح إىل هذه الدرجة؟ 

أخريا طرأ على باىل خاطر غري مسبوق، وهو أن أنشر
بعض آخر"مقتطفات حمدودة من املقدمة، مث مقتطف واحد هو 

 الشخصى من أى منها، وأال أعلن عن موقفى،"فقرة ىف الكتاب
 ).مقتطف بال موقف: ومن هنا العنوان(

أن يتخذ من هذه املقتطفات: الزائر/ مث أطلب من القارى 
املقدمة املوقف الذى يراه، ويرسله إلينا متفضال، مث بعد ذلك
نقرر ما نرى ىف أمر االستمرار ىف اقتطاف ما هو أصلح وأنفع

 .تعاىلوميكث ىف الوعى بإذن اهللا إىل وجهه 

*** 

 "أ"ص ) 1(املقتطف 

 آلمة حمرر السلسلة

احلرآات"صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة بعنوان  ...
 Johnعن دار النشراألمريكية جون ويلى " الدينية املعاصرة

Wiley الىت تصدر السلسلة بعنوان إضاىف على أهنا سلسلة
 .ترابط العلوم وتشارآهاتعتمد على 

 .Iriving. Iزاريتسكى . إ. وحمرر السلسلة هو إرافنج
Zaretsky ،وقد أعد حمرر السلسلة املقدمة التالية للكتاب: 

تعترب مواجهة آل فرد منا ملسألة فنائه الشخصى ذات... 
أمهية مرآزية ىف حياته، ومن هنا يتكون لديه إجتاه أو نظرة
 .شاملة حنو احلياة واملوت تشكل آيفية ومضمون سلوآنا اليومى

 يتسكىزار. إرفنج إ

  نيويورك1979نوفمرب 

 :املوقف

 ؟)أو غري ذلك آما ترى(..من السطرين األخريين لو مسحت. ..

*** 

 "ج"ص ) 2(املقتطف 
 آلمة متهيدية للمؤلف

لقد سجلت نفسى ىف هذا الربنامج الدراسى ألنىن أعلم.... "
وقد آانت، أن ليس هناك شئ على األطالق ميكن أن أتعلمه منه

   ىف أول فصل دراسى تعرضت فيه ملوضوع املوت،تلك آلمات طالب
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، وعلى الرغم من أنوآان ذلك منذ أآثر من عشر سنوات
مالحظة الطالب قد تلقاها زمالؤه من الطلبة مبرح آبري، آما
آان يقصد الطالب، فإهنا تبدو ىل اآلن مثقلة بالتنبؤ

 .السليم

فالشك أن الطالب آان على صواب متاما، فلم أآن أنا وال
فاملوت ىف ذاته ليس. ن يعّلمه شيئا عن املوتغريى بقادر على أ

وعندما أشار هاملت إىل املوت على أنه األرض الىت مل. شيئا
يعد من شواطئها آل من سافر إليها، فإنه آان بذلك يبعث
على حنو حاسم الوضوح هذا االنفصال الذى حيدث بيننا وبني

 .املوتى

 :املوقف

رضا أستاذه املؤلف عن، أو ِمْن الطالبِمْن هذا ......... 
أو غري(، أو ِمْن هناية الفقرة هاملت أو ِمْن موقف موقفه،

 ).آما ترى... ذلك
*** 

 "هـ"ص ) 3(املقتطف 
 :ِمْن آلمة املؤلف أيضا..... 

وعلى هذا فهذا آتاب شخصىَّ تشكل ىف جانب منه من حبثى... 
الروحى، ومن عدد ال حصر له من املناقشات مع طلبىت زمالئى

وحقا أن الكتاب ليس به ما يعلم أى أحد عن. وأصدقائى
املوت من حيث هو، ومع ذلك فكل أملى أن فيه الكثري الذى

 .يقوله عن احلياة

جيمس آارس
1979خريف 

 : املوقف
 ....).آما ترى......(

*** 

 "ح"ص ) 4(املقتطف 
 من آلمة املرتجم

 ىف ترآيب الكتاب وحدوده وجتربة ترمجته
املوت من"جند ىف فصول الكتاب، بعد عبارة وهكذا .... 
مفاهيم وتصورات مثل املعرفة، واإلغفال، واحلب،" حيث هو

والوجود، والصريورة، والتاريخ، واإلميان، والرؤية،
ومتثل هذه التصورات املواجهة لتصور". والسلطان، واخلطاب

املوت املسامهة الفكرية الكبرية للكتاب ىف مواجهة املوت وىف
 .طائه معىن ىف وجودنا اإلنساىنإع

إن الكتاب آان يستحق ما بذل فيه من جهد وأنه ىف آخر
األمر يعد نشيدا للموت وهتليال للوجود وأنه، إن مل جيب على
األسئلة الىت ال إجابة عنها فإا قد تفتح للعقل والقلب جماال

 .للحوار والفهم هو باتساع احلياة واملوت نفسه

م28/12/1997 بدر الديب
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 :املوقف

!!، أو عن جماالت احلوار"املوت من حيث هو"عن ....... ...
 ).أو آما ترى(

*** 

 "1"ص ) 5(املقتطف 
 مقتطف من مقدمة الكتاب

لعشر تصورات رئيسيةهذا الكتاب، هو دراسة نقدية .... 
وهتدف املقدمة إىل أن تضع اخلطوط اخلارجية لتصميمللموت، 

 . القيام هباالدراسة وأن تبني األسباب الىت دفعتىن على

نصف أى نوع من الظواهر هووعلى هذا فسنحاول أوال أن 
؟ بل، ىف احلقيقة، هىميكن تصوره بطرق خمتلفة وملاذا املوت؟

 .غاية ىف االختالف حىت إن آل منها ينفصل ويستعبد اآلخر

    املوقف
ملاذا آل هذا التعب وهذه احلرية، وآل!! عشرة ؟؟..... 
 ؟)أيكأو ما هو ر(شئ حمسوم؟ 

*** 

 املقتطف األخري
 610آخر سطور اخلامتة ص 

وقد آانت فكرة آري آجارد أننا نتغلب على اليأس... 
الذى هو أعلى صور احلزن ليس عن طريق بلوغ حالة اخللود الىت

، بل بأننا)والىت هى املرض حىت املوت ىف ذاته(ال تغيري فيها 
 حياتنا إىلحنمل املوت إىل تارخينا الشخصى وذلك بنقل معىن

 .....اآلخرين

 )؟؟؟؟(املوقف من هذا املقتطف األخري 

 موقف حمرر النشرة

ما لزوم ترمجة ونشر مثل هذه الكتب أصال؟.......... 
 !!إذا آنا ال حنتاجها من األساس هكذا؟؟
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08I11I2007א

 אמא:−69

 )6(، ) 5: (ُحْلَمان

 ) 5(حلم : أوًال

 نص احللم 
أسري على غري هدى وبال هدف، ولكن صادفتىن مفاجأة مل ختطر ىل
 .ىف خاطرى فصرت آلما وضعت قدمى ىف شارع انقلب الشارع سريآا

اختفت جدرانه وأبنيته وسياراته واملارة وحل حمل ذلك
حباهلا املمُدودة، وأراجيُحها،قبة هائلة مبقاعدها املتدرجة، و

وأقفاص حيواناهتا، واملمثلون واملبتكرون والرياضيون حىت
البلياتشو، وشد ما دهشت وسررت وآدت أطري من الفرح، ولكن
باالنتقال من شارع إىل شارع، وبتكرار املعجزة، مضى السرور
يفرت، والضجر يزحف حىت ضقت باملشى والرؤية وتاقت نفسى

 . مسكىنللرجوع إىل

وفتحت. ولكم فرحت حني الح وجه الدنيا وآمنت مبجئ الفرح
 .الباب فإذا بالبلياتشو يستقبلىن مقهقها

 القراءة 
ومن ذا الذى يسري على هدى؟ وهبدف حمدد مسبقا؟ هذه.. 
أوهام نرمسها ىف خطوط عامة، لعل) اخل..اهلدى، واهلدف(آلها 

 وعسى أن نصدقها،

واقعًا حرآياقلت إهنا تتجلى   عن الفطرةحني آتبُت 
، ىف"واقع اليقظة"أآثر بكثري مما تتجلى ىف تشكيليا ىف احللم، 

 يبلغنا هنا آمالواقع اإلبداعىهذا احللم يتبني لنا آيف أن 
 يعلن مباشرة أننا نسري علىيصعب التمادى ىف الوهم، فاحللم

 .غري هدى، وبال هدف

يبدو أن السري على غري هدى ىف احللم هو القاعدة من حيث
يتحكم " أآثر مما"قانوا إليها"أنه الفطرة الىت حيكمها 
 فما بالك ىف احللم اإلبداع؟ ". فيها هدف معلن من خارجها

 !!املصادفة هى األصل، رمبا
مل ختطر ىل ىف خاطرى،"  مفاجأةصادفتىن": يبدأ احللم بـ

 طبعا، وإال فكيف تكون مفاجأة؟
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املفاجأة هنا ليست فقط ىف أن الراوى اآتشف أن الشوارع
 احلياة، ليست إال سرآا، ولكن ىف أن– العامل – املدينة –

تنقلب سرآا مبجردالشوارع آانت شوارعًا مبا هى آذلك، لكنها 
 .أن يضع قدمه فيها

هى سريآا عجائبيا ىففاحلياة إذن ليست مسرحا آبريا، وال 
ذاهتا بذاهتا، ولكننا حنن الذين جنعل منها ما هو آذلك، وحنن
ال ننصب السريك ىف الشوارع، ولكننا ننصبه بديال عنها، عن
الشوارع وما هبا، عن الواقع، ألن بقية احللم تقول إن السريك

 .......حيل حمل األبنية جبدراا، بل وحمل السيارات واملارة،

فاجأة، وهى تظل مفاجأة ماظلت ُمْدِهشة مع أننا حننهى امل
 مثل أى–الذين نصنعها مبجرد أن نضع أقدامنا فيها، لكن 

 إذا ما تكررت ترتاجع الدهشة، فتفُتُر الفرحة،-مفاجأة
ويظهر الضجر، وهو ما دعا الراوى للرجوع إىل مسكنه، لكنه

لشوارع،عند عودته منسحبا مل جيد البيت قد حتول سرآا مثل ا
، الذى بدا)ممثل السريك(لكنه وجد ىف استقباله البلياتشو  

وآأنه يعلنه أن ما أدهشه ىف اخلارج هو نابع من ذاته أصال،
وبالتاىل ملاذا الدهشة فالضجر؟ بل إن البلياتشو بدا مرحبا

وإن" (يستقبلىن مقهقهًا"فإذا بالبلياتشو  : بعودة صاحبه
 )ن السخرية أو العتابآنت ال أنفى احتمال مسحة م

:لعبة احلياة"هل هذا يعىن أننا إذا أردنا أن نلعب 
 فعلينا أن حنرص على التجديد وليس جمرد"بإعادة ختليقها

إعادة األلعاب؟ وأنه ال يكون التجديد أصيال إال بالبدء بأن
نقبل هذا البلياتشو داخلنا فهو األصل، بدال من أن ننتظر

 ا؟أو نفتعل التغيري خارجن

إن اُملَجدد ىف لعبة احلياة هو القادر على املشارآة مبا هو
 ىف السريك الكبري اجلميل ىف- بلياتشو مقهقها من الداخل–

 اخلارج، شريطة أال يتكرر حىت منّل؟

 .رمبا
حني يسري الواحد منا ىف احلياة خيّلق األلعاب، ويندهش

تعب من املشى،للتحوالت، مث تتكرر املسألة حىت تُفرت، فإنه قد ي
يضيق باملشى"وميل الرؤية، حمفوظ هنا ىف حلمه يقرر ذلك، إنه 

 : ضاق هبما لكنه مل يتعب ومل ميل، معا، فهو "والرؤية

، أمامواصلة السعى ىف احلياةاملشى وصلىن باعتباره 
 ، جتدد الكشفصورة فقد وصلتىن ىف لرؤيةا

ار تكر- آما هو– إن تكرار النصلكن احللم هنا يقول 
، ُيْفِقُد املشى صفة السعى، ويفقد الرؤية صفةألعاب السرك

  فمن ذا ال يضيق مبا يتكرر هكذا؟الكشف،

الرجوع إىل املسكن ميكن أن يقابل الرتاجع عن السعى، وهو
  من حيث املبدأ نكوص

لكن النكوص اليكون سْلبًا إال إذا آان هناية املطاف، أما
 فهو بداية الدورة  ،"حرآة الذراع الراجعة"إن آان 
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تالية، ولو ىف دورات النوم واليقظة، شريطة أن نبدأال
 بالبلياتشو داخلنا،

هكذا وصلتىن فرحة الراوى وآيف سبقت ظهور البلياتشو،
 مث يظهر،"وآمنت مبجئ الفرح.. َفِرْحُت "وهى فرحة توّلد فرحة 

"وجه الدنيا"البلياتشو مستقبال مقهقها تأآيدًا لرسالة أن 
ذى خيلق الشارع فالشارع سريآا، وهو اليشرق من داخلنا

فسريآا، شريطة أال حيل اخلارج حمل الداخل، وأال يتكرر مبا هو،
لتشرق الدنيا ويقهقه البلياتشودون الرجوع إىل الداخل، 

 .من جديد، وهكذا دائما أبدًا

***** 

 ) 6(حلم : ثانيًا
 ) 6(نص احللم 

 :رن جرس التليفون وقال املتكلم
 تكلمالشيخ حمرم استاذك ي

 :فقلت بأدب وإجالل
 ...أهال استاذى وسهال

 . إىن قادم لزيارتك-
 على الرحب والسعة

مل متسىن أية دهشة، على الرغم من أنىن شارآت ىف تشيع
جنازته منذ حواىل ستني عاما، وتتابعت علّى ذآريات التنسى عن
أستاذى القدمي ىف اللغة ىف معاملة التالميذ، وجاء الشيخ

:ه الزاهيني وعمته املقلوظة وقال دون مقدماتجببته وقفطان
هناك عايشت العديد من الرواة والعلماء، وِمْن حوارى معهم
عرفت أن بعض الدروس الىت آنت ألقيها عليكم حتتاج إىل

 .تصحيحات فدونت التصحيحات ىف الورقة وجئتك هبا

 .قال ذلك مث وضع لفافة من الورق على اخلوان وذهب 

 القراءة 
ابعت جنيب حمفوظ وهو قادر على أن يرفع احلاجز بنيت... 

املوت واحلياة بسهولة ويسر ىف أآثر من موقف شخصى، وأآثر من
ورأيت فيما يرى "،"لياىل ألف ليلة"موقع إبداعى مثًال ىف 

 .، وغريها"ملحمة احلرافيش"، وحىت "النائم

وباعتبار أن الفرض الذى الح ىل مؤّخرا وأعايشه حاليا
إن املوت هو نقلة الوعى الشخصى إىل الوعى: له يقولإلآما

، فإن هذهالكوىن ليكمل املسرية إىل وجه احلق سبحانه وتعاىل
النقلة تصبح َسلِسْة بقدر ما يكون اإلنسان قد سعى ىف نفس

من الذات إىل املطلق إىل وجه اهللا، أثناء حياته،: االجتاه
فع احلاجز بني املوتوعباداته، ونسكه، وإبداعه، من هنا ميكن ر

 .واحلياة بقدر جدية وآدح مشوار اإلنسان ىف االجتاه الصحيح

لكل ذلك مل أتعجب من قدرة حمفوظ على رفع هذا احلاجز
والتنقل بني املوت واحلياة بسهولة ىف آل أحواله، فما بالك ىف

 إبداعه إحالمه؟
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/من هنا نفهم انعدام الدهشة ىف هذا احللم والراوى يرى
ف وهو يستأذن للقدوم لزيارته،يسمع صوت أستاذه ىف اهلات

 . بعد أن شيع جنازته من حواىل ستني عاما

الزمن هنا أيضا اُخِتزَل بنعومة حىت ميكن أن نقرأ هذه
 شهرًا، أسبوعا، أو آما عاما،(الستني وحدة بأى متييز 

، هو أستاذ، وأستاذ ىف اللغة وليس بالضروة اللغة)شئت
ىف احللم قد جاء" حمرم"ذ العربية، وليس معىن أن يكون األستا

جببته وقفطانه الزاهني أنه أستاذ العرىب والدين، وإن آان
 .هذا هو األرجح

فهو: أما ما قاله األستاذ حمرم، فلم أجد فيه جديدًا
ملراجعة آل الدروس الىت ُتْلَقى علينا) وساذجة(دعوة مباشرة 

 وبالذات الدروس سابقة التجهيز، 

إذا آنا: و ىف التنبيه على أننااجلديد ىف احللم رمبا ه
 الىت تصلنا-آل املعلومات–أجنب من أن خنترب املعلومات 

، وهافهذا إمث سوف حياسبنا اهللا عليه، باملراجعة وحنن أحياء
هو شاهد على نفسه، يأتى إلينا وهو يراجع نفسه بعد أن
انتقل وعيه إىل الوعى الكوىن إىل وجه احلق سبحانه وتعاىل،

 نفسه بصرية، مل تنفعه معاذيره، فاآتفى بنفسه عليهوهو على
حسيبا، فيقرر أن يعرتف ويرجع ليصحح ما آان ينبغى أن

 أعطى الفرصة أن يعود، وذلك-برمحِة ربنا–يكتشفه حيا، فهو 
حني اآتشف أنه من األمانة أن يصحح دروسه القدمية، وأن يبّلغ

نه رمبا فعلهذا التصحيح الواجب ملن اتبعوه ثقة فيه، بل إ
ذلك بدال من أن يتربأ من الذين اتبعوه دون أن ُيعِمُلوا
النقد فيما قاله ألنه يعلم أْن ليس هلم آّرة ليتربأوا منه لو
أنه تربأ منهم، فعاد يربئ ذمته، ورمبا استشعر أنه برتاجعه
هذا سوف ينال غفران ربنا أآثر فأآثر مادام قد صحح

 جبة، يبلغها للذين اتََّبعواغلطته، وعاد بالتعديالت الوا

ألربطه باحلالل" حمرم" مل أتوقف آثريا عند اسم :مالحظة(
 ). واحلرام، فمحفوظ قد جتاوز مثل ذلك

 . بقيت بعد ذلك مسألتان

عند الورقة الىت" املتلقى" إنىن خشيت أن يتوقف :أوًال
ترآها الشيخ على اخلوان وفيها ما فيها من التعديالت

جمرد تصحيح القدمي عن: ر أن غاية املراد هوالالزمة ويتصو
طريق نفس األستاذ بعد أن عايش العديد من الرواة،

 وأن األستاذ هو الذى عليه أن يقوموالعلماء وحاورهم،
 .بتصحيح ما وصلنا باستمرار

الىت حرص" بعض"خشيت أيضا أن يغفل املتلقى آلمة : ثانيًا
 الدروسبعضت أن عرف(أال ينساها ) برغم صعوباته(حمفوظ 

 )...................... حتتاج إىل تصحيحات ...

  أن أآمل احللم من عندى هكذا،-شخصيا–غامرُت 
".فقمت وفتحت اللفافة، وإذا هبا أوراق مرقَّمة بيضاء من غري سوء"...
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 املقرتحة يدعونا أن نتحمل وتصورت أن احللم هبذه النهاية
بأول،مسئوليتنا فنقوم حنن باستمرار بتصحيح ما يصلنا أوال 

 وال ننتظر الشيخ حمرم مهما حسنت نيته واعرتف خبطئه

 هذا ليس مأخذا على احللم، إن حملفوظ أن يقف حيث أراد 

 هذا،

وقد أبلغىن شيخى حمفوظ أمس هاتفيا أنه بعد أن ناقش
األمر مع الشيخ حمرم، وافقا على السماح ىل مبا فعلُت على

 .مسئوليىت
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א/א−70

 مقدمة
برغم ما وصلىن من حتفظات على مستوى احلوار هكذا، إال أن
أغلب اآلراء آانت ىف اجتاه اإلبقاء عليه، وقد آان رأىي مع

 .سع، وشبكية أثرى اختالفاأغلب اآلراء، أمال ىف تواصل أو
أغلب اآلراء أيضا رفضت ختصيص يوم بذاته من أيام األسبوع

فيما عدا(ملوضوٍع بذاته، وقد تراجعنا لذلك عن ذلك، 
 ).احلوار– واجلمعة - حمفوظ–اخلميس 

 آرمي حممد شوقى.مث نبدأ اليوم بالصديق االبن د

 2007-11-3) سلطان األسطورة(آرمي حممد شوقى . د
واجلهل نعمة،... دا بقا زلزال بقوة عشرة رخيرت!! تعتعة

وفيه آرامه زيه زى اجلنون، وحضرتك مصمم تفوقنا من اجلهل
للربط استخدام االسطورة .والكسل اللذيذ والعته البليد

التداوى باألدوية احلديثة وّصل ىلبني التداوى الشعىب و
تساعدىن على مساعدة مريض أحتمل أنا معلومات جديدة قد

 .مسئوليته اآلن؟

      حييى. د
 يارب سّهل

شكرًا، يا آرمي، بصراحة أنا أعترب قيمة الكتابة بقدر ما
تسمح مبثل هذا التغيري ىف املوقف أو ىف السلوك خصوصا حني

ولعلك تعرف. ه مثلما تقوليصل النفع إىل مريض حيتاج
وأن اسم اجلمعية الىت تصدر. موقفى من التطور بصفة عامة

عنها هذه النشرة، وهى ما تبقى من جملة اإلنسان
والتطور، هو مجعية الطب النفسى التطورى والعمل

إىل" العمل اجلماعى"هل وصلتك داللة إضافة (، !!اجلماعى
 الناس هبذه الةأنا لست أدرى آيف رّحب) اسم اجلمعية؟

طوال عشرين سنة دون التطرق بشكل مباشر إىل قضية
التطور مبا ينبغى آما ينبغى، مع أنىن مل أآف عن اإلشارة
إليها سواء بالنسبة ملوقفى الشخصى من الوجود واملوت
واهللا سبحانه وتعاىل، أو ملوقفى العلمى واملهىن من املرض

 ".الفصام"النفسى، وخصوصًا 

  حممد شوقىآرمي. د
 علي نفسه ويقعد يقرأ عشر  يبدوا أن الواحد الزم يقفل
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 سنني متواصلة عشان يعرف جياريك أستاذى الفاضل

     حييى. د
أنا لو قرأت مليون)! مش قوى آده(ليس هكذا متاما، 

صفحة الميكن أن أصل إىل ماوصلت إليه من خالل قراءة النص
البشرى ملريض واحد، متجادال مع نصِّى البشرى الذاتى، آنت
دائما أنصح طلبىت حتت التدريب أقول هلم إن رحلة سنوات
مع مريض فصامى واحد سوف تعلمك آل األمراض، ورمبا آل

 .البشر وآل احلياة

 آرمي حممد شوقى. د
بشأن مرض عصام مثري للجدل وصعب اهلضم نوعا ما، فرضك

الفطرة و ما أعتقد أن حضرتك علمتنا أن, رغم بساطته
ناول هلا بالكالم يشوهها ويفسد، أن أى ت...شاهبها

آان اهللا يف عونك وأنت تكتب هذا الفرض معناها وبالتايل
 أعتقد أنك ترددت آثريا قبل أن تتناول الفطرة(

 ).بالكتابة

     حييى . د
فعًال ترددت لكنىن غالبت ترددى حني أحلت علّى هذه الورطة
لبااللتزام اليومى الىت بدأت أعتقد أهنا قادرة أن تزي

قراءة(بعض هذا الرتدد، وخاصة وأن جرعة الطب النفسى 
 تتزايد باستمرار، وهى تثري من الفروض )النص البشرى

 .اجلديدة، ما يستحق النظر وإعادة النظر

 آرمي حممد شوقى. د
حضرتك علمتنا أنه مفيش فرض صح وأخر خطأ، ولكن هناك فرض

د أفادأمتىن أن يكون هذا الفرض الصعب السهل ق... مفيد
 للمسار الصحيح عصام وآانت النتيجة هي إجتاه السهم

     حييى. د
بصراحة ال أخفى عليك أن عصام هو صديق حاىل، وأن
استجابته اإلجيابية التبدو ىف األفق، وأهنا ليست شرطا لصحة
الفرض، وذلك أن عوامل آثرية حتدد ذلك آما تعلم، رمبا

 يستطع عصام أنهلذا جاء حتفظى ىف النهاية أنه إن مل
 .يستفيد منها، فلنفعلها حنن

 آرمي حممد شوقى. د
ناس آتري بيعيشوا حياة زى حياة...بس فيه شئ مش فامهه

يا ترى ليه...بيحصل تباعد بني القشرة والفطرة عصام،
 الرهيب مش بيتفسخوا هذا التفسخ

     حييى. د
عندك حق، جبد عندك حق، وأرجو أن أستطيع اإلجابة عليك من
خالل االستمرار مع عشرات احلاالت ومع أنفسنا ومع عطاء
املعرفة من آل مصدر آّىن وسابق، وىف هذه النشرة إن شاء اهللا
وطال العمر مع أنىن أرى أن اللغة تزداد صعوبة على من
يسميهم االبن يوسف عزب الشخص العادى، لكن أرجو أن تصل إىل

  آرمي هال مسعتهتعقيدات ابن أخى الذى تتعاطف أنت معه يا
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 2007-11-5) أحوال وحاالت( حممد أمحد الرخاوى. د
ىف تعاملى اليومى مع عامة الناس يشق علّى جدا التعامل مع
هىآتل اجلمود ىف احمللك سر، ولذلك أوافق متاما على أن الفطرة 

 . وإىل املطلق– الفطرة –غائية إليها احلرآة املرآزية ال

      حييى. د
يا حممد، يا حممد، شكرا القتطافك أهم ما جاء ىف حديثى عن
الفطرة، وشكرا ملشارآتك، أنا حني آتبت أن الفطرة هى

آنت مرتددا خشية أن ُأفهم خطأ أو" مفهوما "وليستحرآة 
، فقد"هى احلرآة إليها"أّال أفهم أصال، أما حني آتبت أهنا 

فزعت أآثر، وأنا مازلت حىت اآلن ال أفهم جيدا ما آتبته
أنا شخصيا، وأشعر أنىن سأعود إليه آثريا، فإذا آان قد
وصلك ما خطر ىل بالرغم من ذلك، وهبذا الوضوح، حىت أضفت

إىل ":آما أضفت توجهًا حمددا" املرآزية الغائية"إليها 
فرحىن أنك حتاول،فهذا شئ يفرحىن وال يطمئنىن، ي، "املطلق

 ألن املسائل شديدة الصعوبة، وينبغى أن حنذر وال يطمئنىن
 .اإلسراع هكذا بالفهم أو بالشرح

 حممد أمحد الرخاوى. د
 أى–حاال من احلرآة العكسية أضيف أن خطر االنقراض يأتى 

  ىف صورة َتَعْمُلق هذا التوقف املميت؟–ضد الفطرة 

    حييى. د
، لعلك تتبعت ما نشرُته الحقا عنليكن يا حممد، ليكن

توضيح ما عنيُته بالفطرة ردا على ما وصلىن من هجوم، وىف
نفس الوقت من سوء فهم الستعماىل آلمة الفطرة، حىت أنىن
تعهدت أن أواصل العودة إىل شرحها وبدأت باحلديث عن

 ، آما أنىن مازلت ال أجد11-6الفطرة واجلسد يومية 
لكلمة الفطرة ترمجة إىل االجنليزية، وأرفض رفضا قاطعًا أن

، مث تأتى أنت لتعقد األمور أآثر،Instinctتكون الرتمجة 
 ؟"تعملق هذا التوقف املميت"ماذا تعىن بقولك 

 حممد أمحد الرخاوى. د
 ية بتفاعالهتا اجلدلية اآلنّية احليوية؟أعىن انسالخ الغائ... 

     حييى. د
هل تعرف أن! اهللا يساحمك، برغم أنىن ال أنكر جديتك واجتهادك

من أهم ما ساعدىن أن اجتنب مثل هذه العبارات هو ما قرأته
، ومع ذلك فليس"إن احلديث عن اجلدل هو ضد اجلدل"يوما من 

اآلنية" آلمْىت عندنا بديل على ما يبدو، أما عن إضافتك
فقدد وصلىن أنك أصبت بعض اهلدف لو آنَت حقا تشري بـ" احليوية

، أما استعمالك"هنا واآلن"إىل روعة االلتزام مببدأ " اآلنية"
فقد طمأنىن إىل أن َثمَّ من يشارآىن عالقىت" احليوية"لكلمة 

 الىت اختزلوها إىل آيمياء وتشريح،"بالبيولوجيا احلقيقية"
الطب النفسى األحدث، لست أفهم آيف يتجنب هذا الطبىف معظم 

الذى يتعامل مع آل هذا اللحم احلى وحرآية الوجود واملوت،
آيف يتجنب مواجهة هذه املسائل عن املوت والوجود الىت

 .يعريها املرضى ليل هنار
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 حممد أمحد الرخاوى. د
احلياة .الكثري األصل هو املوت واحلياة احتمال يفشل فيه

قال !!!!!! اليقني  ربك حيت يأتيكواعبد هي اليقني باملوت
 نفسه املوت ال جيهز علي احلياة وإال أجهز علي"جنيب حمفوظ 

 لوال املوت ملا آانت هناك حياة ولوال احلياة ملا آان هناك"
 موت، دورات متالحقة من حماولة التشبث بأّم احلقائق وروعة

 !!!!الوجود وهواملوت، لكي يتم االبداع آله

     حييى . د
دورات(ذآر أن هذه التوجهات آانت أطروحىت بعنوان أ

،")ملحمة املوت والتخلق ىف احلرافيش"احلياة وضالل اخللود 
 .وميكن أن ترجع إليها من جديد إن شئت فهى ىف املوقع 

واآلن أدعوك معى إىل الصديق يوسف عزب الذى أرسل
تعليقاته بأثر رجعى مثل األسبوع املاضى، وأنا مضطر إىل

. تارخيًاجتاوز أغلبها إما ألن مواضيعها أصبحت بعيدة
وإما ألن التعليقات غامضة وقصرية، وقد ال تسمح باملشارآة

 .مع أغلب األصدقاء

من ملف القيم واألخالق & )1(بعض وصف بعض مصر(يوسف عزب . أ
16-10 

مش عارف) يوسف يعىن الكاتب، أنا( هو :تعليقى الرابع
 ).؟( الناس الغالبة عايشة إزاى 

؟ هو مش عارف الناس.. إزاى يقول آده:وتعليقى اخلامس
 سقفها قد أيه؟ 

     حييى. د
زقىامسع يا عمنا، أنا أقول ما عندى، ور... أهال يوسف

على اهللا، أنا لو عملت حساب الناس الغالبة الذين تعنيهم
فلن أفتح فمى، أو أنطق حرفا، أحسب أنك تعىن أولئك
الذين يستعملون دفاعات ثقيلة وجاهزة متنعهم من إعادة
النظر، أنا يا يوسف لو عملت حساب سقف الناس الذى تشري
إليه، والذى يبدو أنك تراه منخفضا جدا، فلن أفعل

 .شيئا هكذا هنا، وال ىف أى مكان آخر

الىت" اإلنسان والتطور) "الورقية(حني أرجع إىل جملتنا 
مازال الكثريون يذآروهنا باخلري، أجد فيها ما هو أصعب
شكال، وأخطر شطحًا، ومع ذلك فقد بقى منها عند من أعرف

عامة "-" ىف الناس"ومن ال أعرف ما يطمئنىن أن اثق 
ع هلم سقفًا من عندى مينعىن شخصيا أن وأال اض،"الناس

 .أواصل سعيى إليهم

رفيق حامت وهو حيث هو،. يكفيىن يا يوسف ما وصل لالبن د
وقد ربط بني ممارسته الطبية ىف بالد الفرجنة، وبني ما
تطرقنا إليه هنا عن مفهوم الغيب، صحيح أن رفيق سقفه

رفىنعاٍل، وهو متخصص، وال ميثل عامة الناس، لكن إيش ع
 .أين يقع سقف الباقني
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 10-19حوار اجلمعة يوسف عزب . أ
اهللا(احلديث بتاع الدآتور رفيق مذهل وعظيم الفائدة 

 خاصة حديثة عن الغيب،) رفيق/ ينور يا د

:يبأستاذنكم فيما ورد بذهىن عن اإلميان بالغ) مث دعىن(
فقد أصبح لدّى اعتقاد أساسى بأن العبادات ُشِرَعْت لصاحل

..آفاءة وعمق واتزان حياة البشر للحفاظ على طريق ما 
 .طريٍق غري معلوم

إن اهللا باآتماله الحيتاج عبادات من البشر، وىف هذا اإلطار
أن"أن اإلميان بالغيب هو ترمجة مباشرة ملفهوم أخريا، رأيت 

 "ذهنه أن هناك احتمال أخر اليعرفهيضع اإلنسان ىف 

      حييى. د
أنا ال أميل يا يوسف إىل البحث فيما ُشِرَعت له العبادات،
ألن هذا ليس من اهتماماتى وال من مهمىت، العبادات شرعت

 تعداد فوائد- مثال–ألهنا عبادات، وقد رفضُت طول عمرى 
 تبدو ىلالصيام الىت يبالغ ىف سردها األطباء آل رمضان، حىت

أهنا رشوة خائبة للمؤلفة قلوهبم تربر مشروعية الصيام،
وآأن الصيام شرع هلم ليحققوا رجيما ربانيا، أو ليعاجلون
به ضغط الدم، أوالسكرى، أنت مل تقل ذلك، لكن الشئ

العبادات يا يوسف تؤدى عندى وظيفة. بالشئ يذآر
ىمعىن االلتزام الغامض باإليقاع احليو"ضرورية، وهى 

وسائل، سواء هى ُشِرَعْت لذلك أم ال، مث إهنا تشحذ "املتجدد
التواصل األخرى مع العوامل اآلخرى، مع اهول، مع الغيب،
مع املفتوح النهاية، التواصل باجلسد خاصة، آما أا حتّضر

،"اهول/املعلوم/اهول"ىف الوعى باملمارسة ال بالكالم حتّضر 
، أنا أستطيع أن أجزم أنبالنسبة ىلحتْضره بانتظام راتب، 

حمورًا ما يتكون حوله وجودى اخلاص من خالل تكرارها، آل
 وعدم الدخول ىفهذا دون الدخول ىف التفاصيل عمدًا،

 .التفاصيل هو أيضًا جانب من اإلميان بالغيب

أنا لست مع الذين يناقشون العبادات باأللفاظ، أو بالشرح،
فائدة العاجلة، وال أعرف بديال عنأو بالتفسري أو مببدأ ال

العبادات حيقق لنا هذه العالقة املنتظمة مع الكون إىل َمْن
وسع آرسيه السماوات واألرض سبحانه وتعاىل، ال أعرف آيف، وال

 ...أريد أن أعرف جدا، وال أستطيع 

آسف يا يوسف، يبدو أنىن أحّدث نفسى، فلتسمح ىل أن أعرج إىل
 .إخل.. دة تبدو أهنا حسنة الظن بنا جدا رسالة من صديقة جدي

من رسالة خاصة طويلة جدا، ليست تعليقا على( سندس حممد. أ
 )موضوع بذاته

الناس، وباعرف ما ىف نفسيتهم وعمقهم، بافهم) ... أنا(
 ؟ طبيعى أحيانا باحس بيهم، وباعرف بيفكروا ىف إيه وده شئ

   حييى. د
 عدة صفحات، وعذرايا سيدتى، شكرا لرسالتك الىت بلغت

 لالآتفاء بالرد هبذه السطور الىت تفيدك أن رسالتك األوىل 
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قد وصلت، حنن نقدر تقديرك ملا حناوله، هو تشجيع رائع، مث
أعود إىل حتذيرك من االطمئنان الشديد ملثل هذا احلْدس

، فهذا أمر يعتقده آثري منا، وعلينا)إخل..بافهم الناس(
 ال ترتتب عليهحمتمل صحته، وذلك حىت" فرض"أن نعتربه جمرد 

مشاآل أآرب من حسن نيتنا، وأنا أرى أن املبالغة ىف
تقدير احتمال صدق مثل هذا الفرض قد يفسد العالقات بني

 .الناس، عكس ما ذآرت ىف رسالتك

 سندس حممد. أ
املساعدة، فكرت ىف مرحلة إىن الزم اتكلم مع حد أرجوا... 

 صعب، هيابقى  دهاالآتئاب القومىفاهم، حد يساعد، ألن 
 .دى احلياة؟ آده حرااااااااام

 حييى. د
يا شيخة حرام عليك أنت هذه املبالغة، مث إىن ال أحب هذا

 هذا التعبري الذى شاع مثلما،"االآتئاب القومى"التعبري 
!!شاعت تصرحيات شبه علمية حول تواتر نسب األمراض ىف مصر

من الشباب عندهم % 20بطريقة غري مفيدة مثل أن 
 ؟"مث ماذا"لنفرض أن هذا صحيح !! تئاباآ

فهى مهمة فعًال،" الزم اتكلم مع حد فاهم"أما حكاية  
لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا احلّد طبيب نفسى،

"الفضفضة"وبصراحة ليس ضروريا طول الوقت أن نصدق أن 
هى احلل، أحيانا تكون مبثابة تفريغ صندوق به قمامة جفت

 عنها نوعًا من إحياء عفونتها، بالوتآآلت، ويكون الكالم
نطّلع إللى"داع، آل هذه اإلشاعات الىت تدعونا أن 

 علينا أن نراجعها، وىف نفس الوقت علينا أن"ّجوانا
،"لكن ملن يرانا من أهل الثقة"! البْوح"نتمسك حبقنا ىف 

وليس باستمرار، مث أين هم؟ دعينا نقتدى برسول اهللا صلى
اللهم إىن"فضفض لربنا أآثر من الناس اهللا عليه وسلم، ون

 ..."أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلىت وهواىن على الناس
اخل شريطة أن نتذآر أنه سبحانه قريب قريب، ال حيتاج إىل
تأشرية من أى سفارة ملخاطبته أو سؤاله دعاًء ورمحة، وأن

 ...لكن.. هذا ال يغىن عن البوح للناس

 سندس حممد. أ
بعض بقى وحتس ببعض، وتقدر تعني بعض، اس تفهميارب الن...

بعض) لكن(وأقدر أبقى أقوى وأآون أفضل، احلياة حلوه 
بيجعلوها مش آده، بيفهموها غلط، ومش بيدرآوا وال البشر

 إهنم صح ؟ بيقدروا، والغريب إهنم عايشني، وفاآرين

     حييى . د
، وأنا ايضا أظن أنىن"الصح"وأنت أيضا تظنني أنك ... 

الصح، آل واحد ىف نفسه َمِلْك، البد أن نتحمل بعضنا
البعض خمتلفني، وحنن نتمىن أن نعني بعضنا البعض، وأن
نفهم بعضنا البعض آما تقولني، شكرا يا سيدتى وتعاىل
معنا نرى ماذا يقول الصديق النشط املثابر الظريف،

 .االبن رامى عادل
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 2007-11-5) فصام عصام(  رامى عادل. أ
أقصد إنك تعيش... الفطرة هيه أنك تبقى على طبيعتك، 
 ....حياتك على قد ما تقدر، وتلّون األيام

      حييى. د
إحذر عملية خلط(، هذه يارامى "تلّون األيام"حلوة 

ت آثريالكنىن توقف) األلوان يارامى مع أهنا ضرورة رائعة
، وهل أنت أو أنا، أو أى"تبقى على طبيعتك"عند قولك 

؟"يبقى على طبيعته"واحد يعرف طبيعته، حىت ميكنه أن 
مازلت أآرر ما آان يتقرب به بعض الصوفية وهو يذآر اهللا

ألنه ال يعرف" رىب آما خلقتىن.. رىب آما خلقتىن "قائال 
لقه دونطبيعته، ويدعو اهللا أن يعينه أن يكون آما خ

حتديد، حبيث يستجيب ربنا لدعوته، واهللا سبحانه أدرى آيف
 .َخَلَقُه، َخَلَقَنَا

 2007-11 -6  )الفطرة واجلسد(رامى عادل . أ
جسدى بنتشّكل، وساعات وضع  عيىن ىف عينك وواخدين

ايدينا، بنتشكل،  إحنا بني بنقابل ربنا، ..ساعات أيوه
 آل وضع، وبنتحرر وبنتغري، على جوانا، وبنتمرد ومن

 متام زى وساعات بنطري، ومعانا ربنا جوانا،
 .طراطري    مزامري نلبس وحنب، ونغىن، منسك العصافري،

      حييى. د
أوافقك يا رامى وأنت تعقِّب بكل هذا الشطح اجلميل على

ال الفطرة واجلسد، أوافقك ألن الكالم املنظم أحرجىنمق
وأتعبىن ومل أعرف آيف أرد، أوافقك حىت أنىن أتوقف عن

، من أهم ما استفدته منك يارامى..الرد عليك باأللفاظ
أن مزاجك يتقلب بنشاط طازج حسب اليومية، فالذى يسمعك
تغىن هكذا، ال يصدق أنك توقفت هبذا الصمت اجلميل عند

واآتفيت بتكرار مجلة واحدة" املوت والوجود"اية يومية هن
 .وردت ىف آخرها

 2007-11-7) املوت والوجود أو املوت واجلسد (رامى عادل. أ
أننا حنمل املوت إىل تارخينا الشخصى وذلك بنقل معىن"... 

 ؟"حياتنا لآلخرين

 حييى. د
جمرد اقتطافك هذه النهاية أثلجتىن، وأعتقد أن عودتنا

سناء قد يفتح لنا. هذا املوضوع الصعب آما طلبت دإىل
 .آفاقا جديدة وصعبة للحوار فيما بعد، ربنا يسرت

 2007-11-7) عن املوت والوجود(  سناء. د
We need such books, ) املوت والوجود"آتاب"(  in my opinion, 

because we learn from them even a little............ Not 
grasping the whole is not a good excuse to let all go.... 
But doctor, in your opinion....how you define death? and 
existence?            

     حييى . د
وية إال هذايا سناء، مل أعرف أنك أنت تلميذتى اهلا

 الصباح، ياسناء ربنا خيليك، مازلت أذآر تشجعيك
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وأنت تكتبني إلينا" وبدال ما يثور يفن"مبناسبة أغنية 
باالجنليزية حىت عنوان اليومية، وقد تعمدُت هذه املرة أال
أترجم ما آتبِت، وأنا أمتلئ غيظا من أحفادى وأصحاهبم
الذين ال يعرفون الكتابة على حاسوهبم إال باالجنليزية،

ن أترجم ما آتبت أنت هذه املرة ألغيظك، وليعرفهلذا ل
 :.سؤالك من اليعرف االجنليزية من رّدى عليك هكذا

ملاذا" عن املوت والوجود"أنا مل أتساءل ىف هناية يومية ..
نرتجم وننشر هذه الكتب ألنىن أعرتض على نشرها أو ترمجتها،
 ردبل آان تساؤىل نوعا من االحتجاج على أن تكون الرتمجة

الرتمجة، ما الفائدة إذا حنن مل نتحمل يا سناء مسئولية
 .ما ننشر ونرتجم بأى قدر حقيقى

إذا مل يصلنا بعض ما أراده املؤلف أو املرتجم أو الناشر،
فنحن ال نستحق هذا اجلهد، لقد تصورت أن آل من يقرأ مثل

 صفحة من احلجم الكبري610هذا الكتاب الرائع الذى بلغ 
 مث خيرج منه بنفس اإلجابات الىت آانت عنده قبلآما قلت،

أن يقرأ عن املوت بالذات، عن الوجود، أتصور أن األفضل
ملثل هذا الشخص أن أنصحه أال يقرأه أصال، أنت ال تتصورين
آم أفادىن هذا الكتاب وطّور فروضى حول املوضوع، آما صحََّح

 .بعض فكرى، وحفزىن للمزيد من البحث حوله

شجيعك يا سناء مرة ثانية، أما طلبكم أن أقولشكرا لت
فامسح ىل أن" ملا هو الوجود،"و، "املوت"لك تعريفى ملا هو 

،أذآرك أنه ال خينق املعىن إال حبسه ىف تعريف جامع مانع
آثري من التعريفات هى سجن للمعىن، ولكن دعينا نستمع

 أسامة عرفة ىف هذا املوضوع الشائك .لرأى الصديق االبن د

 أسامة عرفة. د
يعين هو إحنا.. تشكيل احلياة؟؟ هل سنتناول املوت ألجل

 ؟؟..هنعرف منوت ) إزاى(ملا نشوف  عرفنا نعيش
املوتى يف احلياة أو بعضهم قادرين على احلياة يف املوت هل

 األقدر على ذلك؟ أم األحياء يف احلياة هم

 ؟؟ نا واآلني العالج اجلمعي هل ميكن الشغل يف املوت املوت يف هف

    حييى. د
بصراحة يا أسامة آنت أحسب أنك ستدىل بدلوك ىف هذه
املسألة، وإذ بك تغمرنا بأسئلتك الذآية، ومبا أهنا

 إجاباهتا غالبا، فامسح ىل أن أآتفىحتملأسئلة ذآية، فهى 
 .بأن أضع لبعضها هوامش مثرية، وليست إجابات بالضرورة

آخر، جيعله حياةأتصور أن الوعى باملوت، آوعى  -
 .آامنة ومن اآلن

 . األحياء، ىف احلياة هم القادرون على املوت واحلياة معا -
 . املوتى ىف احلياة الهم قادرين على املوت وال على احلياة-
 ىف العالج اجلمعى ميكن الشغل ىف املوت ىف اهلنا واآلن-

وإذا أتيحت الفرصة يا أسامة سوفآأروع ما يكون، 
 .لكأفّصل لك ذ
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إن الدخول ىف هذه األمور هكذا قد حيريوبعد يا أسامة، 
القارئ الزائر أآثر فأآثر، وأنا ال أعرف حال هلذه
املسألة، وقد واجهتها آما الحظت وأنا أتناول مسألة
الفطرة، وعلى فكرة قضية الوجود واملوت عندى ال تنفصل
عن قضية الفطرة آحرآية متنامية، ولكن قبل ذلك دعىن

-11-8يومية ) 6(، )5(حللمْى حمفوظ (قراءتى أمسع رأيك ىف 
2007 .( 

 أسامة عرفة. د
 واحد افرتاضًا مث نعيد ماذا لو مجعنا احللمني معا ىف حلم
)البلياتشو واألستاذ(قراءهتما من منظور ظهور 

..رآية وتفاعل الكيانات الداخلية باعتبارمها رموز حل
 .معا أو مع الواقع اخلارجى

 وّال بالش شقاوة؟؟

      حييى. د
طبعًا بالش شقاوة، أنا خجالن من اجلملة الىت أضفتها للحلم

وغالبا لن أآرر مثل ذلك أبدا مع أن شيخى حمفوظ مسح) 6(
ىل هبا بعد نقاشه مع الشيخ حمرم مبكاملة هاتفية موثقة،

 يا أسامة أجد صعوبة متزايدة ىف نقدى ألحالم فرتةأنا
النقاهة هكذا واحدا واحدا، ويبدو أنىن ورطت نفسى إذ
ألزمتها مبنهج قراءتى النقدية لألصداء، وهأنذا أتبني
أآثر فأآثر أن هذا شئ وذاك شئ أخر، وال أعرف إن آنت

 . سوف أستمر هكذا أم سأجد منهجا آخر

 .ا عندك عن الفطرةربنا يسهل، واآلن هات م

  اجلسد و تصنيم األلفاظ الفطرة: أسامة عرفة. د
 الفطرة حرآة يف مقابل السكون املكثف أن جاء يف مقالكم

 ..حرآة واجتاهالفطرة 

     حييى . د
حرآة ىف"أظن أنىن آنت أريد التأآيد أآثر على أهنا 

 ".اجتاهها

 :أسامة عرفة. د
بل قال ذلك نصا  ذلكأود أن أشري أن االسالم مل يقل غري

وما سواها فأهلمها ونفس  ":لنتأمل قوله تعاىل ..وروحا
  فطرة ترآيب جدلية ثنائية القطبية على،"فجورها وتقواها

وعليه فاختزال مدى طيف شديد االمتداد بني الفجور والتقوى،
الفجاجة من ناحية أو النقاء من ناحية أخرى الفطرة إىل

 .اجلديل ذ يسقط هذا الرتآيبيؤدي إىل احملصلة صفر، إ

قد أفلح من زآاها و قد خاب من : مث نتأمل قوله تعاىل 
لفعل حرآي جدىل ممتد من قطب يف اجتاه وهو يعرض  :دساها

 ،" دساها–زآاها " تقواها وهو– فجورها القطب اآلخر
ودساها ىف التقوى حرآة التزآية يف االجتاه من الفجور إىل

  الفجوراالجتاه من التقوى اىل
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     حييى. د
لن أعلق على تعليقك حىت ال أفتح الباب للمناقشات
اللفظية الىت ال تنتهى حىت قبل آخره، لقد وصلىن توجهك،
وأنا أوافق عليه من حيث املبدأ، فقط أريد أن أذآرك مبا
جاء أغلبه ىف مقاىل عن الفطرة واجلسد، من حيث أن أغلب
الفقهاء، إن مل يكونوا آلهم، قد اختزلوا الفطرة إىل
عكس ما تقول وأتصور، مث دعىن أعلن لك أن هذه اآليات
الكرمية مل يصلىن منها أى استقطاب إال ىف نقطة البداية حني

وصلتىن حرآيةأهلمها رهبا ما أهلمها، أما بعد ذلك فقد 
الىت ليس هلا" زآاها" من خالل الفطرة، والفطرة احلرآية

ف، أننا حنن، فعرفت منها، ومن آل ما أعر"ّمناها"معىن إال 
الذين ننميها هبذا اجلدل الذى حيتوى فجورها ال ينفيه، وىف
نفس الوقت يتصاعد بتقواها وال يكتفى به، فتكون احلرآة

 ".ّمناها"آدحا إليه هى هى طريق 

إياك يا أسامة أن تتصور أنىن أفّسر النص الكرمي بالعلم
العاجز، هذا ما وصلىن استلهاما ال أآثر، وهى مسئوليىت

 .فردا، حتما ودائمًا

دعنا أنت وأنا نعتذر للقارئ الزائر إن آان مل يستطع
متابعتنا، وخنتم بصوت هادئ وحنن نستمع إىل االبن صاحب

وقد آتب ىل هذا. الفضل اسالم أبو بكر على هذا املوقع
األسبوع آثريا شاآرا حوارى معه، األسبوع املاضى، وأنىن

 بعض حقه، ماذا عندك ياذآرت فضله، مع أنىن مل أوفيه إال
 إسالم اليوم؟

 2007-11-2) حوار بريد اجلمعة(  إسالم. أ
عن مستويات الوعى، أعتقد أنىن أريد أن اجتهد أآثر...

اتحتريك مستوي"آى اتالحم فكريا وآليا مع مصطلح  فأآثر
 فأآثر؟ ، حىت أفهم أآثر"الوعى معا

    حييى. د
حتريك مستويات الوعى"تصور يا إسالم أن التقاطك لتعبري 

آان من أروع ما طمأنىن أن وضع هذه الكلمات" معًا
األربعة جبوار بعضها هكذا، قد أوصل شيئا ما إىل من
أريد، شيئا هاما ورائعا، أرجو أن نقدر على اإلحاطة به

،"حىت أفهم أآثر: "تقول يا إسالم". واحدة واحدة: "هبدوء
وأنا أيضا أريد أن أفهم أآثر وأآثر، ولكن لنتذآر

–يارب -أن املسألة ال تتوقف عند الفهم ولكنها " معًا"
 "املعرفة"و" الوعى"و" اخلربة"و" املعايشة"متتد إىل 

دعنا ال نتوقف، وسوف نفهم ونعرف ونعمل معًا مادمنا... 
 . نعيشقررنا أن
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 هذا عنوان خادع، فاحذر
)، سبتمرب، أآتوبر، نوفمرب9 + 31 + 30(سبعون يوما 

َتَغّيَر من خالهلا منط اإللتزام اليومى، وتالحقت: وسبعون يومية
تعددت االقرتاحات، وتكررت الرتاجعات، سبعون يومااألفكار، و

وأنا أحاول اهلرب، أو الرتاجع فال أستطيع لكنىن مضطر إىل هذه
 :الوقفة معكم ألعود إىل التساؤل

 ماهذا؟ ما هذا الذى جيرى؟ ملاذا؟ إىل أين؟ حىت مىت؟

آلما الحت ىل فرصة للتوقف للتقييم أو حماولة الرد على
اختفت وراء إحلاح السكرتارية وهى تطالبىنمثل هذه االسئلة، 

 .بيومية الغد، بشكل مالحق يستحيل صده

ثبت أن اليومية ليست عامودا يوميا يتابع جمريات احلياة
 ليسهم برأى ما أو يِضئ ظالم زاوية ما،

 .وهى ليست عمال متصال يصدر ىف حلقات 

وهى ليست عمال مجاعيا يساهم املسئول عنه مواصلة تنظيمه
 .شارآة آخرين ىف دفعهم إىل إجنازه واحلفاظ عليهمب

حىت دائرة الذين وصلتهم بعض مالمح هذه اليومية هى
– نفس األشخاص –دائرة حمدودة حمدودة، مل تتجاوز بضعة أشخاص 

صحيح أهنا تتسع ببطء؟ وال أنكر أنىن أحاول أن تتسع أآثر،
 ولكنىن ىف نفس الوقت أرجو أال تتسع أآثر،

ن تتسع ألبرر االستمرار، وأهنا البداية القادرةأحاول أ 
 ".َتْضرى إذا ضَّْريُتُموهَا فَتْضَرم" أن

وأرجو أال تتسع فلست مستعدًا أن أآون مسئوال عن التمادى
 .ىف اتساعها، مع االلتزام بالتجاوب واحلوار املتصل

أآتشف من خالل آل ذلك أمورا غريبة، مفيدة وصادمة
 :وجديدة ومرعبة معا

 أآتشف مثال أنه ال شئ ينتهى،

 وأن البدايات اصبحت أعجز عن أن تربر تكاثرها، 
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وأنىن ال أستطيع أن أالحق ما أآتشفه خمزونا ىف حاسوىب
 )الكمبيوتر(

– ُمَصاِرعًا –وال أنا قادر أن أوجز بعض أو ما مهَّشت به 
 أغلب الكتب الىت قرأهتا ومل أحدد آتابًة ما وصلىن منها،

كار الىت تراودىن وأريدآما ال أستطيع أن أالحق األف 
 .توصيلها إىل أصحاهبا

وال أن أتابع راصدًا ما يغمرىن به مرضاى من رؤى جديدة، 
تعيد تنظيم آل ما أعرف، أو جتعله يتناثر مىن وأنا غري واثق

 .مىت أو آيف يعود ليستقر ىف شكله اجلديد

 وأنا أحاول أن اختار– ليس أآثر –أتوقف لدقائق 
، وال تطول الدقائق فال وقت)أى يوم(مموضوع يومية اليو

للرتدد، فأمد يدى إىل أقرب آتاب من مكتبىت الىت تقع أغلبها
خلف مكتىب، أحيانا أمدى يدى دون أن أنظر ورائى، وأمسك
:بالكتاب الذى جنح أن يقفز إىل يدى دون أن أعنيه حتديدا
اجنليزى، عرىب، نفسى، شعر، طب، فسلفة، مكتبة األسرة، أى

 على صفحاته"آثار عدواىن "ة، أتصفح الكتاب فأجد بهحاج
باحلوار والشجار، واالحتجاج، وعالمات التعجب، وعالمات
االستفهام، والداوئر الىت حتيط بعض الفقرات، وأحيانا بعض
اجلمل، وأحيانا بعض الكلمات، فأعرف أنىن زرت هذا الكتاب

دمات،يوما ما، وإال ما حلقْت به آل هذه اإلصابات والك
حني يطلب مىن أحد أبنائى أو بناتى أو. والزخارف واحلليات

زوجىت أو طلبىت أن أصّور له نسخة من آتاب نادر أآون قد
مدحته أو اقتطفت منه شيئا، ويعرفون أن به ما به من
آثارى هذه مما حيول بينهم وبني تلقائيتهم، يرتددون ىف اإلحلاح

 مل ميمسها بشر، خصوصاعلى النسخة، ويبحثون عن نسخة عذراء
حرمة بشكل) وال لسواد احلروف(بشر مثلى ال يرعى للبياض 

 حضارى مهذب،

 أآتشف أن أى هامش من هذه اهلوامش يصلح ملوضوع يومية، 

الكتب الىت مازالت صفحاهتا تزهو بعذريتها ُتْبِلُغىن رسائل 
اذاإذا آنت هكذا مل أملسها فلماذا اشرتْيُتها؟ ومل: أآثر حتّديًا

؟ مىت؟ وآيف أعود إليها!احتفظُت هبا ىف مكتبىت؟ ألعود إليها
والكتابة أصبحت تالحقىن هكذا حىت زحفْت على اهلامش الذى قد
آنت قد جّنْبتُه للقراءة؟ أقّلب ىف هذه الكتب العذراء فأعرف
ملاذا اقتنيتها، وأحيانا أتذآر يوم اشرتيتها أيام أن آنت

 قد أتذآر مىت آلفت بعض مساعدّىأشرتى آتىب بنفسى، ومؤخرا
بالبحث عنها وشرائها، طيب ماذا فعلت هبا بعد اقتنائها؟
ها هى تقبع ساآنة منسية بني مئات الكتب دون أن تعرب حىت

 آما قلت–شريط ذاآرتى وأنا بعيد عنها، ال أجد ىف صفحاهتا 
)أو الفهرس( أى أثر من آثار عدواىن، فأذهب إىل احملتوى –

 فصوال آنت أدفع جزءًا من عمرى ألعرف ماذا هبا فأآتشف
تفصيال، ويدفعىن دافعى األول أن أرجع إىل منت أحد هذه
الفصول، فأفاجأ أهنا آذلك، أهنا هى الىت آنت أريد أن أمل

 مبوضوعها حني اقتنيت الكتاب، آنت أريد أن أحيط بوجهة 
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النظر الىت تعرضها، واملصيبة األآرب حني أآتشف أن هبا
وصلت فيها مؤخرا إىل فرض أو تصور أومواضيع، أآون شخصيا 

وأنىن بذلك أضيف إىل, نظرية تصورت أهنا جديدة وأصيلة 
املعرفة أو إىل العلم إضافة جديدة غري مسبوقة، وإذا هبذا
الفصل الذى عثرت عليه ىف هذا الكتاب قد تناوهلا هى هى من
قدمي، بأروع وأدق مما اآتشُفُته أنا بيىن وبني نفسى مؤخرا،

جل من جهلى، وأمحد اهللا أنىن مل أسارع بنشر أفكارى هذه حىتأخ
ال تبدو أهنا سرقة بشكل أو بآخر، مث أعود أفخر أنىن وصلت
بنفسى إىل ما سبق أن وصل إليه هؤالء الرواد الثقاة، يتكرر

،"الطوىل"املصداقية باالتفاق "ذلك معى حىت أخرتع ما أمسيته 
أنمبعىن Consensual Validity   Longitudinal" التارخيى"أو 

إعادة اآتشاف نفس النظرية ولو بعد عشرات السنني هو ىف حد
وطبعا هو إثبات جلهل الالحق(ذاته نوع من إثبات مصداقيتها 

 )مثلى جبهود وأفكار من سبقوه

حيدث ذلك حني يكتشف أحد العلماء نظرية ما ىف مكان: نعم
السنة ، نفس الشهر،نفس (ىف الكرة األرضية، وىف نفس الوقت 

قبل ذلك بقليل بعد ذلك بقليل، قبل نشر أو انتشار
، أقول وىف نفس الوقت يكتشف آخر نفس النظرية)احداها

تقريبا، َفُيتَّهم َمْن نشرها بعد اآلخر، أنه سرقها، مع أنه قد
يكون اآتشفها وسجلها لنفسه أو خلاصته، ومل تتح له فرصة

املصداقية"لك ىف يومية الغد وسوف افّصل ذ. النشر األسبق
–وأآتفى هنا باإلشارة إىل نظرية االنفعال جليمس " باالتفاق

دانيمارآى، وتقوم" النج"أمريكى والثاىن " جيمس"النج، األول 
معرآة تنتهى باالتفاق بتسميتها بامسهما معا، الفارق آان

، أيهما األول؟ من يدرى؟ وإال1885 – 1884سنة واحدة 
 واالس عن التطور–عرآة؟، أما نظرية داروين فلماذا امل

 .وأصل األنواع فسوف نفصل ما دار بشأهنما غدًا

نرجع مرجوعنا إىل الكتب العذراء الىت تقع ىف يدى وانا
أى(احبث عن موضوع لليومية الىت علّى أن أآتبها اليوم 

تقريبا بال(، فأجد أنىن أصبحت أشعر أن آل آتاب )يوم
ن يكون مصدرا ليومية مفيدة، حىت الكتابميكن أ) استثناء

التافة، أو املزيف، أو السطحى، أو السئ، أشعر أن علّى أن
 ".هكذا"، حىت وصُفته لنفسى "هكذا"أوضح للناس ما وصلىن 

هكذا مسحت ىل هذه الورطة مبراجعة ما فعلته بنفسى وبكتىب
 وبوقىت حىت هذه السن،

 عن موضوع بذاته،أما زيارتى ملخازن حاسوىب وأنا أحبث 
فهى أآثر مصادمة وإرعابا، حيث أنىن آثريا ما أآتشف أنىن
آتبت ىف هذا املوضوع آتابا آامال، أو فصال ىف آتاب أو فهرسًا
آامًال لعناصر آتاب، مث أآتشف أنىن نسيت آل ذلك متاما، وأنه
لوال أن احلاسوب قد سجله واحتفظ به ألقسمت أنىن مل أخّط فيه

البديهى أن أجد ىف هذه الكتب والفصول والفهارسحرفا، ومن 
 .مايصلح آلالف اليوميات الىت ورطت نفسى فيها هكذا باملصادفة

 هذا غري املفأجات الغريبة وغري السارة أحيانا الىت 
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تفاجئىن وانا أحبث ىف حاسوىب حني أجد عنوانا رائعا على وجه
الوثيقة أو امللف، مث أفتحه فإذا به حيوى موضوعا آخر متاما

دىن عالقة بالعنوان، وقد ال أجد احملتوى اخلاصليس له أ
والعجيب أنه حىت هذا املوضوع اآلخر الذى!! بالعنوان أصًال

اْخَتَبَأ وراء العنوان الزائف أجده جديرًا بالنظر، وإعادة
 .النظر آما أجده صاحلا للتقدمي هنا أيضا

 ما هذا الذى جيرى؟ ما هذا؟

وليس( العظيم أرجع أتأمل وأسأل نفسى لو أن فرويد
، أو هيجل مثال آانت عند أى منهما فرصة)العبد هللا األى آالم

تسجيل أفكاره وآرائه مبثل هذه العشوائية، وهذه
التلقائية، وهذه الكثافة إذن لرتآوا لنا من الثراء

 .واإلضافة ما هو أآثر مما ترآوا، رمبا عشرات املرات

 ما هذا الذى جيرى؟ ما هذا؟

ع ىف يدى صباح اليوم، والذى آان سببًا ىفالكتاب الذى وق
لربتراند رسل،" انتصار السعادة"هذا االستطراد هو آتاب 

وأنا اآره آلمة السعادة هذه وأحتفظ على استعماهلا الطىب
والتخديرى والطفوىل والعشوائى، وقد آتبت نقدًا لكتاب خلصه

لمع"ىف جملة وجهات نظر، بعنوان أمحد مستجري . د.أاملرحوم 
وقد رفضت أغلب ما جاء فيه وحادثت املرحوم" امسه السعادة

مستجري.ذآر د(مستجري ىف ذلك حمذرا ترويج عقار لشرآة بذاهتا 
حتت هذا الزعم، وآأن) اسم العقار ىف املقال حبسن نية
 السعادة أصبحت حبوبا تباع فتشرتى،

تساءلت وأنا أقلب آتاب برتراند رسل العظيم آيف يكتب
انتصار"ا احلجم والعظمة آتابا هبذا العنوان رجل هبذ
 ؟"السعادة

تصفحت الكتاب وإذا ىب أآتشف أنه من الكتب الىت قرأهتا
بعنف، حىت أن االعتداء ظهر بألوان أقالم خمتلفة، بدأت
باألسود واألزرق، مث سالت الدماء باألمحر العادى، واألمحر دم

إىل آخر صفحةالغزال، مل أصدق وواصلت التقليب حىت وصلت 
 .فوجدت أنىن فعًال أجهزت عليه

مقتطف"وسوف نعود إىل بعض ذلك مرة فمرة، رمبا ىف باب  
 ".وموقف

 
 هل عرفت اآلن مل حّذرتك من خداع عنوان هذه اليومية؟....
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،"املصداقية باالتفاق الطوىل"وعدت أمس أن أتكلم عن 
لكنىن رجحت أن زائر هذا املوقع قد حيتاج إىل التعرف على

عامة قبل" املصداقية"آلمة ومفهوم ) أو استعمال(استعماىل 
أن أحتدث عن املصداقية باالتفاق، ناهيك عن املصداقية

 .خيىباالتفاق الطوىل أو التار

validityهلا استعمال أآادميى حني تعىن " مصداقية "آلمة  
وتشري إىل متانة وآفاءة أداة قياٍس ما ىف مهمتها الىت حددهتا،

قدرة اختبار ذآاء على قياس ما هو ذآاء، مع أن هناك: مثال
اختالفا حول حتديد الذآاء، وال تنزعجوا من فضلكم، بقدر ما

ا آانت هذه االختبارات تقيسأن هناك اختالفا حول ما إذ
 .الذآاء أصال أم ال، فال تْدهشوا

وعلى ذلك فكل معلومة، وآل مقياس حيتاج من الناس 
 .موقفا ناقدا، وليس بالضرورة حذرا

االستعمال الثاىن لكلمة مصداقية هو االستعمال العام
الذى يتواتر أآثر ىف جماالت السياسة والتاريخ، فمثال حني

اقية بيان احلكومة أو وعودها ، حنن نبحث عننتكلم عن مصد
مدى ما حتقق من التطبيق الفعلى ملا أعلنوه، على مدى جدول

 ).عادة الحيددونه(زمىن 

 . وبالنسبة للتاريخ فحّدث وال حرج 

 اعتذرت،"امللك فاروق"حني دعيُت مؤخرا ملناقشة مسلسل 
سلسلللقناة تلو األخرى لسبب بسيط، وهو أنىن مل أشاهد امل

أصال، اللهم إال حلظات متفرقة بعد عودتى من العيادة
حلظاٍت ال تصل أبدا إىل دقائق، مع أنىن مسعت عنه ما. متأخرا

آان ينبغى أن يدفعىن إىل متابعته، لكنىن مل أستطع، ومل أرغب،
خاصة بعد أن انقطعُت عن متابعة آل املسلسالت بال استثناء،

ّديًا ملا شعرت أنه حييط ىبليس فقط بسبب الوقت، وإمنا حت
مع سبق" التشتيت"و" اإلغراق"من عمليات أمسيها ) وبالناس(

اإلصرار، آان أىب دائما يردد بيت شعر مجيل يشرح العجز عن
يصيد، آان اسم) ظىب(االنتقاء حني حيتار صياد غزالن أىَّ غزال 

 مل أسأل أىب فليس هو ! هذا هو امسه أنا ماىل" (ِخراش"الصياد 
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تكاثرت الظباء على"ان هذا البيت يقول ، آ)الذى ّمساه
أدرآت سر:  وبالقياس ".ِخَراٌش مايصيد"فال يدرى ... خراٍش

تكاثرت املسلسالت على املشاهد، فما يدرى"عزوىف ذاك، حيث 
، تراجعُت هبدوء، وُحِرْمُت حىت من مشارآة"املشاهد ما يتابع

 منوهذا(مرضاى بعض اهتماماهتم التافهة ومنها املسلسالت 
،)االهتمام بالتفاهة اختيارًا!! أهم عالمات الصحة النفسية

املهم قـَبـَِل أغلب الذين دعوىن إىل مناقشة املسلسل اعتذارى
إال ُمِعدَّة شابة ىف قناة جديدة متحمسة، قالت ىل إنك مدعو
لتناقش التاريخ، مبناسبة املسلسل، وليس ملناقشة املسلسل،

مصداقية" عن - على اهلواء–تكلمت أفحمْتىن الشابة فقبلُت، و
 ، وقلت فيما)على فكرة الربنامج ىف املوقع اآلن(" التاريخ

 حىت الذى حيكيه املؤرخون، حىت ما ُيْدرس–قلت إن التاريخ 
، وأضيف وجهة نظرهو على أحسن الفروض ، ليس إالأآادمييا ، 

هنا أن التاريخ حىت إذا آان مدعما بالوثائق، هو حيتاج إىل
 أنه-ولو بالوثائق–وقفة متأنية قبل قبول ما يزعمون 

 .حقائق

هذا، وقد سبق أن أعلنت مرارا موقفى مما يقوله ويكتبه 
هذا احلرىف الرائع، أستاذ أجيال الصحافة املتالحقة، حممد

أحذر من االستسالم ملا يقول انبهاراحسنني هيكل حني رحت 
باملواثيق الىت يقدمها، مث استعملت هلذا التحذير تعبريا ال

 أعىن به،"الكذب املوثق" بالضرورة أمسيته، -شخصيًا–خيصه 
مايصلنا حني يكون للمؤرخ أو للمحرر أو للراوى موقفا

،!مث يروح يبحث، أو يعثر) شعوريا أو ال شعوريا(متحيزا 
 يؤآد موقفه انتقائيا، فيوثِّق ما يقول مبا خيالفعلى ما

 أمسيُت هذا املوقف املتحيز- بقصد أو بدون قصد–احلقيقة 
، بل إنىن حني آنت"بالكذب اُملَوثَّق"املدعم باألوراق الرمسية 

أجد جدال خطريا حول صحة حديث شريف من أحاديث رسول اهللا صلى
، فأذهب"رح والتعديلاجل"اهللا عليه وسلم، وهم يعتّدون بعلم 

وأقيسه بأغلب معطيات مناهج, إىل منهاجية هذا العلم، 
التسجيل املوضوعية، وباألصول األآادميية لسعة الذاآرة،

أوال(ومداها، مث أستغفر اهللا العظيم، وأدعو ملن يبلغه 
ما بلغىن، ولنفسى، بالغفران واهلداية، وأنتفع) يبلغه

را أفضاهلم، مصليا ومسلما علىباحلديث النافع امللِهِم شاآ
 رسولنا الكرمي، 

ثََمَّ جانب آخر يتعلق باملصداقية التارخيية أيضا وهو مدى
وقد أشرت، مطابقة ما يسمى بالسرية الذاتية على واقع احلال

 -هرمان هسه  -ومية سابقةإىل ذلك تفصيال ىف ي

أّما أغرب ما دعاىن إىل الشك أآثر فأآثر ىف مصداقية بعض 
فهو االعتماد على صور ومتاثيل وآثار وآتابات. التاريخ

نفخر: اقدماء املصريني، واستخراج حقائق تارخيية، منه
 إخل..ببعضها، ونفسر بعضها، ونعترب بعضها مقياسا لغريه 

مث خذ عندك استنتاج حقائق سرية ذاتيه حتليلية نفسية عن
، مثلما فعل فرويد مع ليوناردو)مثًال(مبدع تشكيلى 

دافنشى، وغريه، أنا ال أرفض أن يكون اإلبداع مصدرا للتاريخ 
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أنه أيضا، لكنىن أنبه إىل )آما سريد حاال(العام، أو الشخصى 
 .، وزاوية حمددة ال ينبغى أن تتعدى مساحتها"وجهة نظر"

التاريخ ليس هو املكتوب ىف وثائق التاريخ، ال املتاحة 
أوال بأول، وال الرمسية املخزونة لعدد من السنني مث يفرج عنها

 .للدراسة، وآأهنا احلق الذى ليس وراءه وال أمامه

وته خاليانا حىتالتاريخ املوضوعى احلقيقى هو ما احت 
اآلن، هو ترآيبنا اِجلِبلى وما تربمج ىف أمحاضنا النووية ،
نوعا بعد نوع، وجيال بعد جيل، وأسرة بعد أسرة، مث أفرادا

 .نشوهه، أو نفسد إجنازاته، أو نرعاه: حنمله ونسعى به

ليس معىن ذلك أنىن حىت أعرف تاريخ امللك فاروق أروح 
مرية فريال، ولكن ما أريد من ابنته األDNAافحص الدنا 

،هكذا" حنن"، مما هو "اآلن"تأآيده هو ضرورة البداية مما هو 
صحيح أنه من املفيد أن حنيط باألحداث الىت جرت بدرجٍة ما،
لكن ال بد أن يكون ذلك باللجوء إىل أآثر من مصدر، ومن خالل

 .موقٍف ناقٍد طول الوقت

زوم االستعانة هبا، الىت أؤآد ل-األخرى–املصادر املتاحة 
 :قبل وبعد الوثائق واملؤرخني ، ميكن تعدادها آالتاىل

اإلبداع املنشور بكل أشكاله وخاصة إبداع احلكى، حنن  .1
ميكن أن نتعرف على القاهرة، وحقبة مهمة من تارخينا
احلديث جدا، من روايات جنيب حمفوظ أآثر من أى مصدر

 أآادميى 

باملنع الرقاىب أو بانعدام فرص(اإلبداع غري املنشور   .2
وقد يكون أهم، ألنه قد حيوى من املعلومات ما يتصف) نشره

 بالصراحة واجلرأة أآثر بكثري مما حيويه اإلبداع املنشور

ما سجله الوعى الشعىب مبا يتيح أن نقف منه موقف  .3
 : النقد ال التسليم، وهذا يشمل تنويعات آثرية من أمهها

ى الشعىب املمتد قدميا ىف أمثالما سجله الوع  ·
السرية اهلاللية مثال، وما طرأ(ومواويل ومالحم وسري 

ويطرأ عليها من ارجتال وتلوين، شكرا يا عم عبد
 ،)الرمحن يا أبنودى

ما يبتدعه يسجله الشباب اآلن من لغة جديدة  ·
"البيئة"باالشرتاك مع جمتمع (ويسجلونه ويستعملونه 

 ،)آما يطلقون عليه
خاصة، وما يصلنا من" ثقافة اإلدمان"ما تسجله   ·

 تعرية املرضى خاصة بعد آسرهم

تسجله الفنون التلقائية والشعبية، والتدين ما   ·
 اخل...الشعىب ىف املوالد، واملديح خاصة

أآتفى هبذا القدر من املصادر املساعدة ألنبه إىل رأىي ىف
  على الناس عادةالىت تعرض" مستويات املصداقية التارخيية"

وحنن ال نعرفه، وقد" (مبا هو "الواقع الواقعىمستوى   .1
 )ال نعرفه مهما حاولنا
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شهادات الشهود على عصٍر ما، (الواقع احملكىمستوى   .2
 )أو فرٍد ما

  الرمسِى، حاًال ومستقبًال الواقع الوثائقىمستوى   .3

بعض األحاديث( الشخصى الواقع الوثائقىمستوى   .4
 ).الذاتية وغري الذاتيةاملسجلة والسري 

 ، والتشكيلى الواقع اإلبداعىمستوى   .5

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

وأول) 5( فانظر بعد ذلك آيف نرادف بني آخرمستوى -
حني نأخذ ما جاء ىف دراما أو مسلسل باعتباره) 1(مستوى 

 مصدرا تارخيا مسلما به

يخ املقررة ىف أو انظر آتب الرتبية الوطنية ، والتار-
 املدارس الرمسية

 أو أنظر الوصاية اللفظية السلفية التفسريية املغلقة،-
 إخل...على الواقع احلى املتفجر نورا حنو األصل

هذا ، ناهيك عن عبث احلكام بتاريخ من سبقوهم، سرقة،
 .أو نفخا، أو تزويرا أو تشويها

................ 
ىل أية توصية بإمهالأنا ال أريد أن أخلص من آل ذلك إ

 التاريخ،

 حنسن قراءة ما يصلنا منه،فقط علينا أن 
 وأن حنسن نقده 

 وأن حندد مستواه
 وأن نتحمل مسئوليته،

  خامتة

 آل هذا عن املصداقية التارخيية فقط !!! يا خرب 

املصداقية باالتفاق"آل ذلك ومل ننتقل بعد إىل ما أمسيته 
س الوقت أستعملها مبعثاالىت تعلن جهلى، وىف نف" الطوىل

 لفخرى أحيانا ؟

 .فلنؤجلها إىل يومية الحقة إذا مسحتم
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حتدثنا أمس عن املصداقية عامة، متهيدا للحديث عن
أصعب،وهو حديث   consensual validityتفاق املصداقية باال

 .أهم لكن يبدو أنه وأخطر،

الفكرة األساسية هى أن الفرض، أو الرأى، أو املوقف،
إذا اتَفَق على) أى تتحقق مصداقيته(يكون حقيقى وصادق 
 ). باإلضافة إىل صاحبه(صحته أآثر من واحد 

ييمه،يصعب تق" اتفق على صحته" ألن تعبري  مسألة أصعبهى
 آما أن صفات ومواصفات املتفقني يصعب حتديدها أآثر

 ألهنا قد تفتح الباب لتصديق آراء أخطر  مسألةوهى
وأفكار قد تكون خاطئة، وقد تكون سلبية، وقد تكون ضارة،

 مث نعتد مبصداقيتها رد االتفاق عليها

 ألن آثريا من أحداث التاريخ، بلمسألة أهموهى 
ورمبا بقاء األنواع قد مت بنوع خاص منواستمرار التطور، 

 .االتفاق الذى مسح هبذا البقاء أن يستمر ويتطور

إبداء الرأى"إذن الذى نقصده باالتفاق هنا ليس جمرد 
، وإمنا يعىن االتفاق هنا!أو بتسجيل األصوات أْن َنَعْم" باملوافقة
االتفاق باملشارآة، االتفاق باملواآبة، االتفاق: آال من

 .كافل، االتفاق بالرأى غري املعلن، االتفاق بالرأى املعلنبالت

طبعا، سوف ال أتناول آل هذه التصنيفات معا ىف يومية
 واحدة،

 بداية شخصية

أشرت أول أمس أن البحث ىف مكتبىت عن مواد مثرية لكتابة
"مواضيع ونظريات وآراء"... أآتشف أن  هذه اليومية جعلىن

مؤخرا إىل فرض أو تصور أو نظريةأآون شخصيا قد وصلت فيها 
تصورت أهنا جديدة وأصيلة، أآتشف أهنا قدمية، وأن هناك من
سبقىن إليها بأروع وأدق مما اآتشُفُته أنا بيىن وبني نفسى
مؤخرا، فأخجل من جهلى، وأمحد اهللا أنىن مل أسارع بنشر أفكارى
ىنهذه حىت ال تبدو أهنا سرقة بشكل أو بآخر، مث أعود أفخر أن
 وصلت بنفسى إىل ما سبق أن وصل إليه هؤالء الرواد الثقاة، 
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املصداقية باالتفاق"يتكرر ذلك معى حىت اخرتعت ما أمسيته 
 Consensual Validity" التارخيى"، أو "الطوىل"
  Longitudinal  إعادة اآتشاف نفس النظرية ولومبعىن أن

بعد عشرات أو مئات السنني هو ىف حد ذاته نوع من إثبات
 "مصداقيتها

 قيل وآيف آان ذلك؟
 هذا هو ما حيتاج هنا إىل أيضاح

 متون هريميس

وأنا أجتهد ىف قراءة املوت بداخلى، وحوىل، مث ناقدا: مثال
آتاب(بالذات حلرافيش حمفوظ، وقبلها أفيال فتحى غامن، مث ىف 

)2007-11-7يومية  املوت والوجود الذى أشرت إليه منذ أيام
مث أثناء مناقشاتى مع أصدقاء وصديقات، خطر بباىل فرض ما

)الوعى الذاتى/الوعى الفردى(عن املوت وعالقة الوعى اخلاص 
:، باملطلق إىل وجه اهللا عز وجل، جاءىن فرض يقولبالوعى الكوىن

إن املوت قد يكون، أو يشمل، انتقال الوعى اخلاص إىل الوعى"
، مع اختالف نوع النقلة سهولًة"الكوىن إليه سبحانه وتعاىل

إخل، وإذا ىب أآتشف..وصعوبْة، اتساقًا ونشاَزا، أملًا وتناغمًا 
أن نفس الرأى ورد ىف - وأنا أحبث عن مواد هلذه اليومية–
 وآان الذى نبهىن إىل ذلك صديق مسع مىن هذا،"متون هريميس"

الرأى، مما جعل صديقا آخر يهديىن نص هذه املتون فأعيد
آل هذا ال يعىن بالضرورة أن فرضى. اآتشافها اآلن ىف مكتبىت
هو صحيح ىف ذاته رد وجود) هو هو(هذا، أو متون هريميس 

 آيف يصل:ن التساؤل الذى جاءىن يقولهذا االتفاق، ولك
الوعى البشرى مفصوال بآالف السنني إىل نفس/العقل البشرى

 الفكرة بنفس التفاصيل؟ 

 .هذه واحدة، وهى خربة شخصية حمدودة
 نظرية ىف االنفعاالت

وهى(، النج-جيمسمث تذآرت نظرية االنفعاالت املسماة بـاسم 
– خاصة األتونومى –سدى النظرية الىت تقول بسبق التفاعل اجل

، وقد آنت قد حسبت ألول وهلة أن)لالنفعال العاطفى املصاحب
 هو صاحب هذه النظرية، فإذا آانجيمس النجهناك واحدًا امسه 

األمر آذلك فلماذا الشرطة بني االمسني؟ لكنىن حني قرأت التفاصيل
 أنعرفت أهنما عاملان ال عامل واحد، وأن جيمس هو أمريكى، ىف حني

1884 دانيمارآى، وأن أحدمها اآتشف النظرية ونشرها سنة النج
، وأنه ّملا َصُعَب التحقق بشكل1885واآلخر اآتشفها أيضا سنة 

آامل من أيهما أسبق، وخاصة مع اعتبار وقت االآتشاف بالنسبة
لوقت النشر، انتهى األمر إىل أن تكتب النظرية بامسهما معا،

-1884النج -نظرية جيمس: مسهمها هكذاوأن تلحق السنتان بعد ا
 النظرية، بالصدفة-هذان العاملان وصال إىل نفس الفكرة  . 1885

برغم التباعد املكاىن بينهما، وصال إليهما ىف نفس السنة
تقريبا، وقد أدى اتفاقهما إىل دعم النظرية لفرتة من الزمن

ن، بعدقبل أن تلقى نقدا قاسيا أعتقد أنه ينبغى أن ُيراجع اآل
اآتشاف العلم املعرىف إسهام اجلسد ليس فقط ىف برجمة العواطف

 .وإمنا أيضا ىف التفكري
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 نظرية التطور وأصل األنواع

تشارلز دارويناتفاق نبيل آخر مت حني تواآب اآتشاف 
نظريته ىف أصل األنواع، بعد رحلة دامت عشرين عاما وبعد
عودته إىل اجنلرتا وقبيل أن ينشرها، تواآب ىف نفس الوقت

الذى آان ىف اهلند آنذاك (ألفريد واالسبا مع اآتشاف تقري
لنفس النظرية ولكن خالل بضعة أيام أو) على ما أذآر

 .أسابيع من الفكر املنظم واحلْدس الفائق

اجلميل ىف هذه القصة هو تلك الصداقة الىت نشأت بني 
االثنني على اختالف وضعهما االجتماعى والطبقى واملاىل، وعلى

 وبرغم احتمال التنافس على أحقية السبق صصهما،اختالف خت
بينهما، ومن مظاهر نبل هذه الصداقة موقف داروين الذى
أصر أن يقدم واالس باعتباره شريكا ىف النظرية إْذ راح يعرتف
بفضله طول الوقت، وبدوره راح واالس حيرص على أن يسمى

واالس أيضا هو الذى أطلق على". بالداروينية"النظرية 
 ".نيوتن التاريخ الطبيعى"داروين صفة 

ليس هذا هو املهم فيما حنن بصدده، إن غاية ما أريد 
تولدت ىف نفس) النظرية(الرتآيز عليه هو أن نفس الفكرة 

الوقت عند اثنني بعيدين عن بعضهما البعض قبل ان يتصادقا،
 الذى أوضح تلك العالقةفريريك بندزإنىن أريد أن اقتطف من 

ة واألمينة بني االثنني تعقيبه فيما يتعلق باملصداقيةالنبيل
 يبدو أن )بندز(بالنسبة ىل "...باالتفاق على الوجه التاىل

والدة نفس النظرية بواسطة شخصني خمتلفني ىف نفس الوقت يزيد
من احتمال أن آال منهما قد استخلص حقيقة هلا مصداقيتها

ان وبعيدان عنإنه من املستبعد أن يصل باحثان خمتلف..،
بعضهما البعض إىل نفس النظرية، إن مل يكن َثمَّ دليل ىف

 "الطبيعة على أا صحيحة

 ، باملصداقية باالتفاق– ىف العلم –هذا هو ما عنيته 
ظهور نظريتان ىف وقت متقارب) العرضى(سواء االتفاق اآلىن 

جدا، أم االتفاق الطوىل، إعادة اآتشاف نفس النظرية بعد
ويل بواسطة آخرين مل تصل إىل علمهم أن نفس النظريةزمن ط

 "قد سبق اآتشافها

 تساؤالت صعبة
 تقول ) قد توّلد فروضا(أتوقف هنا ألغامر وأضع عدة تساؤالت 

أو(العقل البشرى اجلمعى هل يوجد ما ميكن أن يسمى   -1
مبشروع معرٍفة" احلمل"القادر على ) الوعى املعرىف اجلماعى

، ليلدها من خالل بعض الكون البشرىرحمما، آأنه 
؟ وهل هذا هو ما يفسرأن تكتمل مدة احلملاألفراد بعد 

التزامن ىف ظهور مثل هذه النظريات معا ىف مكانني خمتلفني،
 وىف نفس الوقت تقريبا؟

هل ميكن أن يظل هذا الرحم اجلمعى املعرىف حامًال  -2
 فتولدملشاريع نفس األجنة، مع اختالف فرتات احلمل،

النظريات من خالل األفراد ىف أحقاب خملتفة آلما أتيحت هلا
 الفرصة؟
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يا ترى ماذا فعلت الفرص التكنولوجية التواصلية  -3
؟ هل)الوعى اجلماعى املبدع(األحدث ىف هذا العقل اجلمعى 

"حيمل"زادت من فرص نشاطه معا، ومن مث من فرص أن 
باألفكار اجلديدة أفرادا أآثر فأآثر، حىت من األفراد

عاديني فتكون فرص والدة ما ينفع الناس أآثر فأآثر؟ال
العقل(أم أهنا أفسدت تناغم هذا الوعى املعرىف اجلمعى 

بالرتآيز حىت اإلغراق بتواصل رمزى لفظّى) البشرى اجلماعى
 مالحق طول الوقت؟

هل توجد عالقة بني احتماالت تكوين األفكار والنظريات -4
لعقل اجلمعى، مث والدهتا ىفاألصيلة املتجددة ىف رحم هذا ا

من) أو إعادة والدهتا ىف أزمان متباعدة(أزمان متقاربة 
"املثل"خالل بعض األفراد املتميزين عادة، وبني نظرية 

 قال إنه- رمبا أليكسيس آاريل–أذآر أن احدهم (ألفالطون 
يشك أنه عرب التاريخ مل يفهم مجهورية أفالطون أآثر من

 ) أنا أصدقهمن البشر، و" دستة"

هل ميكن أن يطمئننا ذلك إىل أن الكون، هبذا الرتآيب، -5
حيمل مقومات حفظ احلياة، بفضل اهللا، فُتْنقذ البشرية ضمنا،
ىف مواجهة آل هذا العبث القاتل الذى متارسه قوى
االنقراض التدمريية االنتحارية الزاحفة من أعلى معظم

 الوقت؟
  أو ال أريد، اإلفصاح عنهاوأسئلة أخرى آثرية، ال أستطيع،

 )نصف نصف(اعتذار 
 ولكن ما جدوى آل ذلك ىف هذه اليومية؟

 لست أدرى 
 البد أن هلا جدوى، 

 .وإال ما آتبتها هنا اآلن
 الوجه السلىب

مث إىن سوف أؤجل احلديث عن الوجه السلىب ملا أمسيته
الىت البد وأن تكون سلبية، بل وضارة" املصداقية باالتفاق"

أى بتأثري، االتفاق زائفا، أى بفعل فاعلة حني يكون وخطر
فنحن. مغرض أو أعمى، يشوه الطبيعة البشرية آما خلقها اهللا

 عبثية الدميقراطية املزيفة الىت يتربمج هبا- مثال–نعرف 
 ، فيتفقون على تولية أسوأ من فيهم عليهمجمموعة من الناس 

 يتفقوا علىاإلعالم الغاسل ألخماخ البشر حىتآما نعرف 
 من خالل عماه االنتحارى، !!  لصاحل هالك األثرى فاألثرىهالآهم،

وأيضا ال خيفى علينا غباء االتفاق على استهالك ما ال لزوم
 له رد االتفاق على أنه له لزم جدا بفضل اإلعالنات، 

آل هذا جدير بأن يقلل من غلوائنا ومحاسنا ملا يسمى
 ".وعاملصن"املصداقية باالتفاق 

 وىف العالج اجلمعى

ىف خربتى ىف العالج اجلمعى، أثناء اجللسة النشطة، الىت
 أفراد10-8 دقيقة أسبوعيا، وتتكون من جمموعة من 90تستغرق

، أو يعلن أحد املرضىرأى ماُيطرح : غري املعاجلني، حيدث التاىل
 ، أو يبدو على املريض، أو املعاجل تعبري جسدى، أو موقفا ما
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وإمنا، ال نتناقشا، وحنن ىف اموعة يلوح ىف عني أحدنا قوٌل م
ِإْثبْت ِلَى واثبت: ، ال يوجد(!!) بكل اللغاتنعايش ما نقول

 ،..."وعشان، ومبا إن، بأمارة"َلْك، ال يوجد 

 إذن ما ذا يوجد؟

نروح نعّمق هذا التعبري أو نعيش هذا الرأى ، ونعرضه
قدعلى بعضنا البعض، فيصل إىل البعض وال يصل إىل آخرين، و

يصل معكوسا إىل بعضنا، فندرك عكسه، مث نعيش االحتمال
ونقيضه، ونشارك ىف القبول والرفض، وننتهى باتفاق نسىب

–طبعا ليس بأغلبية اآلراء، وإمنا بتحريك رأى َجْمِعىُّ ُيْحَضُر (
مث نأخذ ما)  ضاما َنِشطا  وسط اموعة–دون إعالن مباشر 

 فنعيد اختباره، ونرىاتفقنا عليه، ليس قضية مسلمة،
 نتائجه على صاحبه، مث على اموعة، ونواصل مسرية النمو

 أعرف أعرف، 
 الزائر/وصلىن اعرتاضك عزيزى القارئ

 لتأخذها نكتة إن شئت
 على شىء مشرتك" مصداقية باتفاق اموعة"لكنها 
 يتم من خالله النمو فالشفاء" شيئا"على أن 

 وتظهر نتائجه باضطراد

  ّمت التطور؟هل هكذا
 رمبا هذا هو ما حدث بني األحياء على مدى التاريخ احليوى،

فبإعادة النظر ىف قوانني ومسار البقاء، انتبه العلماء 
 ليست هى القاعدة األوىلمسألة البقاء لألقوىفالناس إىل أن 

، مع"لألقدر تكافال" – أيضا وقبال -واألخرية، وإمنا البقاء 
 . األنواعأفراد نوعه، ومع بقية

على أن البقاء ممكن) الباقية(وأحسب أن اتفاق األحياء 
ومستمر، قد ُأعلنت مصداقيته لنا حنن البشر، من خالل أننا

 مع مجيع األحياء- مازلنا حنيا بني آل هذه األحياء، مع أننا 
 ال منثل إال واحدًا ىف األلف من آل األحياء عرب-الباقية 

 .انقرضت % 99.9التاريخ، والباقى 

 فأين نضع صراعات اإلنسان املعاصر بني آل ذلك؟
 هو الذى يسود اآلن،" اتفاق"وأى 

االتفاق املصَّنع من خارج الطبيعة البشرية لصاحل هالك 
 االنتحاريني األثرياء العمى، وحنن معهم؟

ميكن أن"أم االتفاق التكافلى الذى يثبت مصداقية أننا  
 ؟"نعيش معًا

 ! هيا
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 حول آتاب جّيد !! استطرادات طريفة وسخيفة 
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن 

الذى لن" (انتصار السعادة"آتاب برتراند راسل 
لورقى سنةظهرت طبعته بغالفها ا) أتناوله تفصيال اليوم

، وقد آتب قبل ذلك رمبا بأآثر من ربع قرن، رمبا، ىف حني1975
،)1872ولد ( بعد أن ناهز املائة عام 1970أنه توىف سنة 

 وقدthe Conquest of Happinessوالكتاب إمسه باإلجنليزية 
Conquest، رجعت إىل أصل آلمة "انتصار السعادة"ترجم إىل 

 .بديًال، فرضيت بالرتمجةومل أرتح للرتمجة، ومل أجد 

لعله وجد: هو آتاب إنسان، فيلسوف، شجاع، عامل رياضى 
السعادة بطريقته اخلاصة، بعد رحلة طويلة من البحث
واحملاولة، حىت وصل إىل مرحلة احلكمة اِملْعطاء، ويبدو أنه رفض
أن حيتفظ مبا وصل إليه لنفسه، أو لعله خجل من ذلك، أو رمبا

كتمل إذا أهدى خالصة خربته الىت أوصلته إىلوجد أن سعادته ت
ما وصل إليه، إىل القارئ العادى، فقد أقّر ىف أول مخس آلمات

ليس إال بعض وأنه .."هذا الكتاب ليس موجهًا للعلماء"أن 
أظن (املالحظات الىت ميكن إدراآها عرب ما ُيعرف باحلس املشرتك

 املنطق البسيط وهى تعىنcommon senseالكلمة باإلجنليزية هى 
 ) العام العادى

شغل نصفها) قطع صغري(املقدمة ال تتجاوز صفحة ونصفا 
 :يقول" والت ويتمان"املؤلف مبقتطف من شعر 

 أعتقد أن باستطاعىت االجتاه للعيش مع احليوانات"
 ومتمالكة ألنفسها...فهى مساملة للغاية

 إنىن أقف وأنظر إليها طويًال طويًال
 ى والعويل على أحواهلاهى ال تعرف األس

 تبكى من خطاياها..وال تستيقظ مستيقظة ىف الظالم
 .وال جتعلىن مشمئزًا مبناقشة واجبها جتاه اهللا

 فال واحد ساخط
 وال واحد منها مصاب هبوس متّلك األشياء

 وال أحدها يرآع آلخر أو لواحد مثله عاش منذ آالف السنني
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 !هذا بعض ما آان ىف املقدمة
فكان مقتطفا من آلماتأما ما جاء على ظهر الغالف 

 :لربتراند راسل شخصيا، قال فيها

احليوانات سعيدة طاملا آانت بصحة جيدة، ولديها ما"
يكفى من الطعام، ورغم أن البشر جيب أن يكونوا آذلك، إال
أم ىف عاملنا احلديث ليسوا سعداء، على األقل ىف الغالبية

 "الغالبة من احلاالت

 هكذا ال يسمح لنا أن نتصور"والت ويتمان"اقتطاف شعر 
أن برتراند راسل يصدقه آله، لكن ماذا عن ما ورد على
لسان املؤلف شخصيا على غالف الكتاب؟ هذا وذاك هو الذى جعل
االحتجاج يقفز مىن، لتهجم علّى استطرادات متالحقة، قد ال

 .تكون هلا عالقة مباشرة بتفاصيل حمتوى الكتاب

 . ن، دعونا نتفق معه وخنتلفنبدأ بالنظر ىف شعر ويتما

نتفق على أن اإلنسان قد ورط نفسه فيما أّدى إىل حرمانه
 :من السعادة مثل

 العويل على أحواله) 1(

 الشعور بالذنب) 2(

 السفسطة العقائدية) 3(

 هوس التملك) 4(

 الشرك وعبادة الفرد) 5(

 التعاسة) 6(
 :مث خنتلف معه ىف

 أن احليوانات مساملة للغاية) 1(

 وأهنا متمالكة نفسها) 2(

وأهنا باختصار، سعيدة حبيث نأمل أن نكون مثلها، أو) 3(
 نعيش بينها

 :مث توالت الذآريات واالستطرادات هكذا
الذى استوقفىن ىف البداية هو احتمال قبول برتراند راسل
نوع سعادة احليوان مع تواضع مستويات وعيه الىت تسهل له

مال وقناعة راسل أو ويتمان مباأو احتهذا التآلف الظاهر، 
وبالتاىل هويغرى بالعيش مع أو مثل هذا احليوان السعيد، 

 . يقدم لنا وصفة تؤدى إىل مثل ذلك، أو قريب من ذلك

ذآرىن ذلك ببعض ما شاع من ُطَرٍف ونوادر ىف هذا االجتاه حني خييل
 هى النفسالنفس املطمئنةإلينا أن احلمار هو األسعد، وأن 

الراحة والكسلئة الساآنة الراضية البيضاء، وأن اهلاد
 !  مها الدليل على القناعة مبا جرى وجيرى، فهى السعادةاالختيارى

 :عن والدى أنه قال
حني أشار رسل هكذا مباشرة إىل منوذج السعادة احليواىن،

 :تذآرت والدى وهو يعابثنا مرددَّا
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 "ائْموِمْل إىل اجلهل َمْيَل ه.... َآبِّْر على العلِم يا صديقى، "

 "فالسعُد من َطاَلع البهائم.... وِعْش محارًا تعْش سعيدا، "

آرمي. رجعت أيضا إىل حوار اجلمعة السابق وقرأت اإلبن د
 :شوقى وهو يقول

 "واجلهل نعمة، وفيه آرامة، زيه زى اجلنون" .. 

 مث يردف

 "وحضرتك مصمم تفوقنا من اجلهل والكسل اللذيذ والعته البليد"

 ل آان والدى يردد أيضا رجزا يقولوعلى ذآر الكس
 أحلى مذاَق من العسْل... إن البالدة والكسْل "

 من آان قبلى ىف آسْل... إْن مل تصدقىن َفَسْل 

بل إن والدى أيضا آان يعابثنا وهو ينبهنا إىل ضرورة
 ىف النطق العرىب السليم، وأن املعىن يتغري بعدم الدقة

 لنا ذلك وهو حيكى لناااللتزام بالتشكيل، مث يروح يثبت
عن ما فعله بعض املشايخ اجلاهزين لتربير أى آالم حرىف

1924والدى آان شيخا جببة وقفطانا حىت سنة (بتفسري جاهز، 
)عرىب ودين" مفتش"قبل أن أولد بتسع سنوات، وهو مدرس مث 

أن أحد زمالئه الطلبة) نكتة أو حقيقة(حكى رمحه اهللا 
املؤمُن آيٌِّس"محدى قرأ احلديث الشريف املعممني ىف املعهد األ

، فذهب إىل شيخه متعجبا آيف"املؤمن ِآيُس ُقْطن"قرأه " فِطْن
أْن طبعًا، ألن: يكون املؤمن آيس قطن، فانربى شيخه مفسِّرا

املؤمن مطمئن طيُب، فقلبه أبيض مثل القطن، وأنه باله
أىبرائق، وهو هادئ مستقر، فهو بدين مثل الكيس، مث يؤآد 

أهنا نكتة، فنضحك، ونفهم، وحنذر االستسالم األعمى، آما حنذر
التفسريات اجلاهزة، لكىن أعود إىل أصل احلديث الشريف فأسأل

"آيِّس"، املؤمن "آّيٌس"والدى عن املعىن الدقيق لكلمة 
بتشديد الياء وآسرها، فيُفهمىن أهنا من أرق وأمجل الكلمات

باإلجنليزية، مث" جنتلمان"ة العربية وأهنا رمبا تقابل آلم
ترمجوها بسبع" جنتلمان"يضيف ضاحكا هل تعرف أن آلمة 

 ويضحك،"رجل ظريف لطيف ُمَجْلَجٌل العيب فيه"آلمات هكذا 
 .فنضحك

استطراد طويل، لكن هكذا تواردت األفكار والذآريات تربر
وهو مامل َيُقْل به" (سعادة" إذا مسى الكسل العقلىرفضى هلذا 

 )راسل

يبدو أن موقفى احلذر من هذه السعادة آما جاءت فيما
علم"أمحد مستجري ىف تلخيصه آتاب . أورده الصديق املرحوم د

، وأيضا من السعادة الىت2007-11-10يومية " امسه السعادة
 صور النساء املرسومة على أوراق الدعايةترتسم على وجوه

لألدوية اياها، صورهن وهن يبتسمن بعد أن يتعاطني الدواء
الفالىن، يبدو أن هذا وذاك قد صبغا موقفى من الكتاب مبجرد

 .أن قرأت هذه اإلشارة ىف املقدمة وعلى ظهر الغالف
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، وضدضد آل ما هو سعادة جاهزةفاجتمع لدى رفض جاهز 
شرآات الدواء، وضد سعادةسعادة احليوانات، وضد سعادة 

الكسل اللذيذ، فلم أستطع أن أوقف االستطرادا والذآريات،
أمحد مستجري ىف سلسلة آتاب.فيقفز عنوان آتاب ترمجه أيضا د

تأليف) 2000يونيو " (أفكار تافهة لرجل آسول"اهلالل باسم 
رمبا قفز ىل هذا الكتاب أيضا ألترحَّم) 1989(جريوم ك جريوم 

مستجري وأغفر له تلخيصه َحَسن. لصديق اجلميل دعلى هذا ا
-عكس عنوانه–، وآتاب جريوم هو "علم السعادة"النية لكتاب 

راح حيرآىن ضاحكا ىف اجتاه نشط ضد آل آسل، فأقرص أذىن وأقول
لنفسى، آفى سخفا وشجبا لكتاب برتراند راسل، وانتظر حىت

اب جريومتناقش حمتواه، لكن االستطرادات تتواصل ويفرض آت
نفسه، فأقتطف منه هذا املتقطف الطويل، وأقرر أن أضمّنه

 :، يقول فيه جريوم"عن الكآبة"اليومية، وهو من فصل امسه 

 أستطيع أن أمتتع بالشعور باالنقباض، وهناك شعور"...
لكن ليس َمْن حيب نوبة من..ضاف بالرضا عندما تكون تعيسا

أيًا آان. ه النوباتالكآبة، ورغم ذلك فكلنا يصاب مبثل هذ
.ليس مثة تربير هلا. نوع النوبة، فإن أحدا ال يدرى هلا سببا

فلقد تصيبك بعد يوم واحد من وقوعك ثروة هائلة، مثلما قد
 .تصيبك ىف اليوم التاىل لنسيانك مظلتك احلريرية بالقطار

فإذا متكنت منك النوبة فلن تستطيع أن تفعل شيئا، وال أن تفكر 
لن ميكنك .  ستحس ىف نفس الوقت بضرورة أن تقوم بعمل ماىف شئ، لكنك

ستضع قبعتك فوق رأسك وخترج لتتمشى، ما ان تبلغ . أن جتلس ساآنا
أول ناصية حىت تتمىن لو أنك مل خترج، فتكر راجعا إىل منزلك، حتاول 
أن تقرأ، فتكتشف أن شكسبري ليس إال آاتبًا مبتذال، وأن ثاآرى ممل، 

تلقى بالكتاب جانبا، وجتلس . ى أآثر من الالزموأن آاراليل عاطف
تطرد القطة امللعونة من احلجرة، وترفس . تسب الكتُّاب واحدا واحدا
خالىت : "تفكر ىف أن تكتب خطابا، فتبدأ. الباب مغلقا إياه خلفها

وجدت اآلن أن وقىت يسمح ىل خبمس دقائق، فأسرعت أآتب . العزيزة 
، فتجلس أمامها ربع ساعة دون أن لن جتد غري هذه اجلملة". إليك

تلقى الورقة ىف درج مكتبك، وتقذف بقلمك . يلهمك اهللا مجلة أخرى
 . مفتوحا فوق مفرش املنضدة فتلوثه باحلرب

حتس اآلن أنك شخص حمطم مسحوق، وتتمىن أن يأخذك اهللا إىل
تتخيل نفسك راقدا ىف فراش املرض ومن حولك. مساواته ويرحيك

ال سيما–تبارآهم مجيعا . ربك ينتحبونآل أصدقائك وأقا
 هكذا تقول -سيقدرونك حق قدرك عندما تقضى. اجلميالت منهم

 مث تقارن، واملرارة متلؤك، بني ما يبدونه من احرتام-ىف سرك
 . لك عندما تقضى، وبني قلة توقريهم لك اآلن 

تتسبب هذه األفكار ىف أن حتس ببعض البهجة، لكن ذلك ال
 إذ سرعان ما تتذآر مدى بالهتك إن أنت ختيلتيستمر طويال،

باهللا من سيهتم حقا بك. للحظة أن هناك من سيحزن من أجلك
إذا أنت ُنسفت أو ُشنقت، أو تزوجت، أو غرقت؟ ال أحد يهتم

من قدَّرك يوما حق قدرك؟ من منحك يوما ما أنت! بك، ال أحَد
واضحإن ال. جدير به من تبجيل ؟ تستعيد ماضى حياتك آله

  اجللى أم مجيعا قد أساءوا استخدامك منذ آنت ىف املهد صبيا
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تغرق نصف ساعة تتفكر ىف هذه القضايا، فتستشيط غضبا من
ولوال تلك األمور التشرحيية الىت. آل الناس، السيما من شخصك

 "شلوتا"تعرفها ألعطيت نفسك 

 :إىل أن قال
. ما نفعله حنن العزاب ىف هذه الظروف -على األقل–هذا 
فهم يشرعون ىف التنكيد. زوجون فلهم طرقهم األخرى أما املت

 اخل...على زوجاهتم، وىف الدمدمة أثناء تناول الطعام 

صحيح أن املقتطف طويل، لكنىن مل أستطع أن أختزل منه
مايكفى، ولعل به دعوة ألصدقائى زوار املوقع ليقرأوا

آم من األطباء يعرف هذا: الكتاب، وأيضا هو مثري للتساؤل
لقد خفف هذا الفصل عىن آآبىت دون! صف للكآبة هكذا؟الو

–تعاطى حبوب السعادة اياها، ولو ترآت نفسى لفرضت عليك 
 الفصل آله حىت تصدقىن قبل أن أنتقل إىل-عزيزى زائر املوقع
 .استطراٍد شخصى أسخف

 هل احليوانات سعيدة؟
 ومل أجد له ترمجةEcstasyعندنا ىف الطب النفسى عرض امسه 

قة ىف لفظ واحد حىت اآلن، هذه احلالة اخلاصة من اضطرابدقي
اهلدوء احلامل واالفتتان لدرجة تقرتب"الوجدان، هى خليط من 

، وحني آنت أشرح لطلبىت الفرق بني هذهاجلميل" من الذهول
، آنت"فرط االبتهاج" أو Elation "فرط املرح"احلالة وبني 

أشاهده واجلاموسة بكلأقارن بني ذلك اهلدوء اجلميل الذى آنت 
حجمها الضخم تتمايل جبسدها هبدوء رائع وهى تستحم ىف ترعة
بلدنا، وبني قفز آلبتنا الصغرية أمام والدى وهى تستقبله ىف
حديقة بلدنا مهللة فرحة بقدومه حمتفظة باملسافة الىت قررها
هو هلا، فتعّلمْت أال تتجاوزها، فبقدر ما آان أىب حيبها

 وحدته باسرتاحته ىف حديقتنا خارج القرية، آانويأتنس هبا ىف
يضع هلا حدودًا ال تتخطاها، ولفرط تعلقها به آانت حترتم هذه
احلدود، الىت ال متنعها من استقباله مبتهجة بكل هذا القفز

 عندبنعومة السعادة الذاهلة، مقارنة والتهليل الصاخب
 .جاموستنا حني تستحم ىف الرتعة

من الذهول اجلميل الذى وصفُتُه ىفنفس هذه احلالة 
جاموستنا ىف الرتعة ميكن أن تشعر مبثلها على وجه مواطن صاحل
ىف احلزب الوطىن يتابع خطبة الرئيس، آما ميكن أن تشعر مبا

 ىف وجه بوذى يتأمل، أو-من الظاهر–يقابلها أو يشبهها 
صوّىف َوْصل، أو خيل إليه أنه وَصْل، أو مبدع توافق مع

عه، الفرق بني سالسة وانسياب حرآة هذا اجلسم الضخم ىفإبدا
الرتعة، واملواطن الصاحل عضو احلزب الوطىن، وبني نشوة واجنذاب
متصوف الح له نور ربه، هو فرق بني السماء واألرض برغم،

 ).وسوف نرجع إىل توضيح ذلك يوما(ظاهر التشابه 

ادةأنا ال أدعى أن آتاب برتراند راسل قد تناول السع
، أو حىت ما جاء"ويتمان"باملفهوم الذى توحيه ظاهرة آلمات 

وأعرتف أن آل ما جاءىن بكل هذه االستطرادات. على ظهر الغالف
 ليس له عالقة بالكتاب، وإمنا أنا أنبه إىل ضرورة البدء 
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باحلذر من طرح مفهوم لكلمة هبذه األمهية الشائعة مثل
ب مع الكالم مبا ال يتناس"مارآتسوبر "ىف " السعادة"آلمة 

آهل حكيم مجيل آرمي مل يبخلاستحالتها، مهما آانت ُحْسن نية 
 .علينا خبالصة جتربته

من أهم ما مييز هذا الكتاب هو انه بدأ بالتعاسة
، هذا هو اجلزء األول، أما الثاىن فهو"مسببات التعاسة"
 فقفز ىل حتيز مضاد جديد، فأنا ال أنكر،"مسببات السعادة"

من احلساسية آلما رآز أحدهم علىأنه أصبح عندى نوع 
السؤال عن املسببات، أوتربع بتعدادها، حىت لو آان براترند
راسل، من أين لنا أن نعرف السبب بعد السبب هبذا الربط

 .اخلطى بني أآوام اجلارى حولنا أمس واليوم ودائما

وحلني أن أختلص من بعض مواقفى املضادة هذه، دعونا نؤجل 
اب الذى أفادىن حبق ىف أمور آثرية آانتمناقشة هذا الكت

أال(غائبة عىن، آما نبهىن إىل أخطاء آثرية آنت متورطا فيها، 
 ).يكفى هذا ألعتذر عن آل ما أصابه مىن قبل تقدميه

 برغم أنىن أعرف- للمؤلف–هأنذا أعتذر، وأدعو له 
موقفه من دعواتى هذه، لكنىن أدعو له رغم أنفه، وأثق أن

 .  دون أن يستأذنهاهللا سريمحه

وأترك الكتاب مؤقتا حىت أعود إليه باحرتام مناسب، وشكر
موقفى من هذا -مضطرا رافضا ما أقّدمه–هو أحق به، وأقّدم 

ىل من طول ممارسىت  آما حتدََّد ،"السعادة"املفهوم الغريب 
أصغر منه وقت ماآتب الكتاب بربع قرن(احلياة أنا أيضا 

 !!أخذىن قبل أن أصبح أآثر حكمة، داعيا اهللا أن ي)فقط

  (!!)"الناحية الثانية"وفيما يلى، ما خطر ىل 

 :للمناقشة ) وفروض(خطوط عامة 

،)أو البحث عنها( إنه الجيوز احلديث عن السعادة أصًال، -1
 ضدها: فهذا ىف ذاته

نتاج جانىبهو ) أو بأى مسّمى بامسها( إن الوعى هبا -2
أنن ورائنا، مبا يسمح هلا حلياٍة قادرة على إفرازها م

  .تتسرب إليك من باب ترآته مفتوحًا دون قصد

 دونحرآة نابضة، عميقة وغامضة، ومجيلة وساحرة إهنا -3
  .ال تتعارض مع األمل احلى، واحلزن اخلّالقإعالن ذلك، وهى 

 والتوافيق،متعددة التجليات بتعدد التباديل إهنا -4
قلباته، لكنها ىفمع سائر مستويات وجود الفرد وت

 النهاية حضور آلّى مشتمل
يستحيل (انتشارية) تسمح بالدخول (مساّمية إهنا -5

 )حبسها فيمن يتمتع هبا وحده لنفسه
إْذ تواآب وتدفع إىل ما، )من النمو (منائية إهنا -6

  لكنه خمتلفوالذى هو هى، بعدها،

،"اآلن فقط"، "اآلن جدًا" وهى غري حاضرة مبا هى إال -7
  ،"اآلن املمتد أبدا"
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 وهى القادرة على أن متأل الوقت مبا يستحق أن ُيمأل به،-8
  بغض النظر عن نوع حمتواه 

 وهى غري قابلة للتعريف، وال حىت بأهنا ضد ما هو-9
 !!عكسها

 وهى ما تبقى فيك رغما عنك مما سبق ذآره، ما تبقى-10
 !!من آل ذلك، مما هو ليس أيا من ذلك

 : وبالتاىل فهى أبعد ما تكون 

  عن سعادة احليوان -
 ) املطمئنة مخودًا( عن النفس الساآنة -
  عن الرضا املغلق -
 )اخللود( عن الدوام -
 . عن اإلجابات احلامسة النهائية، مهما آانت صحيحة-

 وبعد 
 الىت"ليست السعادة"لو أهنا هى آما ذآرنا اآلن، فهى 

 يتحدثون عنها

 .يّدعى أنه سعيدد أن فعًال فلن جيرؤ أح" السعادة"ولو أهنا 

 ):ال تأخذ به من فضلك (اقرتاح عملّى

ميكننا أن نكتشف، مبا حنن فيه... ، أننا...تصورُت أنه "
، دون أى جهٍد إضاّىف، أن آل ما ُذِآَر سالفا هو موجود"اآلن"
 لدى أى واحد منا، حاًال، 

وأننا ال نشعر به ألننا مل ننتبه إىل أنه يدخل فعًال من 
 ، )2بند (لذى نسينا أن نغلقه الباب ا

 وأن آل ما علينا هو أن ننتبه إىل هذا الباب املفتوح أصًال،

  لعلنا نستقبل منه بعض آل ذلك، 

 !! برغم آل ما هو ليس آذلك 

 آسف واهللا العظيم 

 مل يكن قصدى 

ولكنه صدر مىن من فرط الغْيظ اُملِحّب لكتاب برتراند راسل
 العظيم 

 . أى واهللا-

إنك لن حتقق السعادة أبدًا ما دمت:  يقول ألبري آامى-
تبحث عنها، آما أنك لن َتْحيا أبدا طاملا أنت تبحث عن معىن

 .للحياة 

ولة أنلو فقط توقفنا عن حما: ... تقول إديث وارتون
 ).أطيب(نكون سعداء، ألتيح لنا وقت طيب 
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قلت إنىن  2007-10-30بتاريخ " الفصام"حني نشرُت يومية عن 
أماىن.سوف أستغل هذه النشرة ألىف بوعدى لإلبنة الكرمية د

الرشيدى بكتابة آتاب الفصام الذى وعدهتا به، أو بتعبري أدق
 لكتابته، وقد أرسلت ىل تنبهىن أال أتراجع،الذى أحلت هى علّى

لعلها(ألن الناس ) أو هذا ما فهمته(وأن اخفف من عرض احلاالت 
ليس عندهم وقت لقراءة أى شئ طويل، تذآرت أول) تقصد األطباء

 ملؤلفيه1958/1959مرجع مبسط ىف الطب النفسى قرأته سنة 
الت الشارحةوجليبسى، وآيف انه آان مليئًا باحلا& هندرسون 

أظن(الرائعة، وملا أعيد طبعه جاء ىف مقدمة طبعته التالية 
اضطررت لوداع: اعتذار رقيق من املؤلف يقول فيه) 1962سنة 

مرغمًا، وحني قرأت أنا) يعىن حاالت الطبعة السابقة(أصدقاء 
هذه الطبعة اجلديدة، مل أحب الكتاب مثل الطبعة األوىل وشعرت

 .دت نفس األصدقاءأنىن مثله أيضا، فق

عمر. د.مث إىن حني ألفت بدورى آتابًا مشرتآًا مع املرحوم أ
 بتقدمي موجز  التزمنا "مبادئ األمراض النفسية"شاهني باسم 
ت، أسوة هبندرسون، ولكن بدرجة أقل، وهذا أيضالبعض احلاال

ABC of psychiatryهو ما اتبعناه ىف آتابنا باإلجنليزية 
وتعمدنا أن تكون شكوى املرضى بألفاظهم العربية بالعامية،

أماىن مرة أخرى، ورفضت توصيتها.املهم أعدت قراءة بريد د
االستمرار،باإلقالل من احلاالت، وإذا بالنتيجة أنىن توقفت عن 

ال أنا آتبت احلاالت وال أنا بدأت املنت النظرى عن الفصام،
الذى(لست متأآدًا إن آنت قد توقفت نتيجة لضعف شخصيىت 

، أم أنىن توقفت ألن هذا طبعى الذى)أعتز به، وينكرونه
 !!يسمح ىل أن أتوقف بقدر ما أبدأ

وألنىن أنوى أن أستغل هذه اليومية إلخراج بعض خمزون
سوىب إىل الناس، ولو ىف شكل إلكرتوىن اوًال، مث ىف صورة ورقيةحا

ما أتيح ذلك فيما بعد، فقد وجدت أن من املمكن أن أبدأ
عن ماهية الوجدان"بكتاب آخر الحيتاج إىل حاالت، هو آتاب 

وخاصة أن هذا الكتاب قد آتبت أغلب مسودته عام" وتطوره
 .التحديث وهو حيتاج لقدر يسري من التعديل و1974

لست متأآدًا من مدى حتمل القارئ الزائر أن يقرأ آتابا
 آامال على حلقات، ولكنىن متأآد من أنىن أريد أن أستغل هذه 
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 .النشرة ألضطر إلخراج أعماىل من خزائنها

سوف أبدأ اليوم وحىت قبل مقدمة الكتاب بطرح األسئلة الىت
ىف" الوجدان"طرحتها ىف أول ندوة من ندوات متصلة عن مفهوم 

تلك الندوة الىت أشرت(ا العلمية الشهرية لبضعة أشهر ندواتن
ورجائى أن أحظى بالتجاوب واملوافقة من) هلا ىف يومية سابقة

زوار املوقع على املضى قدمًا ىف تقدمي هذا الكتاب ىف حلقات،
 . لبضعة أشهرىف مهما بلغت مشقىت، آِمًال ىف حتملكم

 تساؤالت قبل املقدمة

 شاع عنها ؟ ما   هل العواطف هى-1

 ؟ متعارف عليه )اسم(ما ىف رمز    هل ميكن حبس عاطفة-2

؟ وما فوائد)باملعىن الشائع( هل العاطفة نقيض للعقل -3
 أو مضار هذا االستقطاب؟

 آيف تتفرع العواطف إىل التفاصيل مث تنضم لتحتوى -4
 .نبض الوجدان

من أول اإلدراك احلسي حىت(ما عالقة العواطف باملعرفة -5
 ؟)اإلبداع الفائق

؟ ) أو مكتوبة(هل ميكن تعريف العواطف بألفاظ منطوقة -6

 هل ميكن تصنيف العواطف إىل مفردات بدقة مفيدة ؟-7
حىت حتتوى املعىن حني تلتحم هل تتصاعد العواطف تطوريا -8

 .)النظرية اخلاصة (بالفكرة والكلمات

أنطف سلبية وأخرى إجيابية؟ أم اهل يوجد ما يسمى عو-9
مثل تناُسَبَها مع بعضها، أو(هذا يتوقف على عوامل أخرى 

 )مع غريها من وظائف، أو مع دفعها، أو مع عائدها؟

 ؟ باإلميان/ ما عالقة العاطفة بالدين -10

  ما عالقة العواطف باإلبداع ؟-11

االضطرابات”أو حىت “ اضطراب العواطف” ما معىن تعبري -12
 اإلضطراب دون التعرف على؟ هل ميكن تعريف“ الوجدانية
 السواء؟

عاطفة ما بأهنا) تشخيص( ما هو مدى االتفاق على رصد -13
 مضطربة؟

آيف نقرأ غائية أعراض اضطرابات والعواطف واالنفعال-14
 ؟) ال السبب–املعىن (والوجدان 

ىف جتلياهتا وقنواهتا(ماذا عن العواطف واللغة -15
 )وأحواهلا

 مثل اجلسد-مبا هى- التفكريهل العواطف تشرتك ىف-16
 والعقل؟

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى-17
 ظهورها سلوآا

حنن نستقبل عواطف األطفال واحليوانات قبل أو: ملحوظة(
 )!!أن تبلغ وعيهمدون 
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  إضافة أم اختزال؟:“الذآاء العاطفى” املسمى  املفهوم اجلديد-18

 !!!إلعالم؟ با– بالسياسة -باجلرمية: ما عالقة العواطف-19

 )وبسائر الغرائز؟(باجلنس ، بالعدوان :  ما عالقة العواطف-20

 هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف أم أنه يشارك ىف-21
 تشكيلها؟ وآيف؟

: ىف الداخل" (العالقة باآلخر" هل توجد عواطف بشرية منفصلة عن -22
 ؟)طحىت مع بعض اإلسقا: أو ىف اخلارج. ذوات الداخل=داخل الذات

  هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟-23

 هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج-24
 السلوآى، واملعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟

  وهل التنظري عن العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟-25

 اختبار مبدئى قبل املقدمة
ن النظر ىفحىت تشارآنا ىف التعرف على مدى حاجتنا ملزيد م

تسمية العواطف، وإدراك بعض ما جيرى حوهلا من إسقاط متنوع،
ممثلة قديرة(سوف نعرض صورًا لتعبريات خمتلفة لنفس السيدة 

حىت) قامت بعشرات التعبريات األخرى الىت قد نرجع إليها الحقا
الزائر أن يشارآنا ىف االستجابة/يتم ذلك نرجو من القارئ

 : على الوجه التاىلهلذه التجربة املوجزة

 املطلوب حتديد االسم املناسب للتعبري العاطفى ىف الصورة-
 .من وجهة نظرك

 .ميكنك أن تضيف ما شئت من تسميات مما ليس ىف القائمة ااورة -

 إمأل البيانات إن آنت سوف تشرتك ىف االستجابة
 ....) ....................أو أى رمز أو اسم آخر: (االسم
 ................................... أنثى – ذآر :النوع
 ...) .................تقريبا أو حتديدا آما تشاء: (السن
 ...) .....................“ربة منزل”مبا ىف ذلك : (العمل

 ...) .... مطلق– أرمل – أعزب –متزوج : (احلالة االجتماعية
) ز مث احملافظة فقطميكن ذآر احلى أو املرآ(دون تفصيل : السكن

..................................................... 
) بالعافية( بالكاد – متوسط جدا – متوسط -عاىل: الدخل

..................................................... 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
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 ......):.......................بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 اسم العاطفة
 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(

 اسم مقرتح آخر
...............................................مالحظات
.................................................... 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 زىخ

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
 ) .......................) بالفصحى(تذآر : أخرى

 :.............................)بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 اسم العاطفة
 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(

 اسم مقرتح آخر
...............................................مالحظات

..................................................... 
 اسم العاطفة

 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(
 اسم مقرتح آخر

...............................................مالحظات
..................................................... 
12 
 حزن
 ىأس

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
 ) .......................) بالفصحى(تذآر : أخرى

 :.............................)بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   468



 15I11I2007א – אא
 

15I11I2007א

 אמא:−76

 والسيارات   باخللق   مكتظ   االتساع مرتامى    ميدان   من   له  يا
 قارب   والوقت  3  رقم   الرتام   مقدم   أنتظر   احملطة   طوار على    وقفت 
ينتظرىن   ال   أنه   من   الرغم على  بيىت  إىل    العودة   أريد   املغيب، 
 املصابيح   أضواء على    الظالم   وتغلب   املساء   ويهبط   أحد، 
 وخفّت ، 3  الرتام   آخر   عن   وتساءلت   بوحشة   وشعرت   املتباعدة 
ىف   وحيدا   أترك   آدت حىت    بلة،االس   مرور   وقلَّ   امليدان   حرآة 
 خفيضا   صوتا   ومسعت ،  جيئ   ال   تراما   انتظر   خال   ميدان ىف    احملطة 
 من   بأا   مظهرها   ينطق   فتاة   يسرية   مبعدة على    فرأيت   فنظرت 
  :وسألتىن    واليأس   بالوحشة شعورى    فازداد   الليل   بنات 

 ؟ 3  رقم   الرتام   حمطة   أليست  - 

3  رقم   مبالرتا   وإذا   احملطة   مغادرة ىف    وفكرت   باإلجياب   فأجبت
 وشئ   التذاآر   وقاطع   السائق سوى    فيه   أحد   وال   هدوء ىف    يقرتب 
 ولبثت ظهرى،    الرتام   فوليت   الرآوب   عدم إىل  دعاىن  داخلى    من 
 الفتاة   فرأيت   ونظرت ،  احملطة   الرتام   غادر حىت  حاىل  على  
 منعطف،   أقرب   حنو   وسارت   ابتسمت بعيىن    شعرت   وملا ،  مبوقفها 
  .. األثر على    فتبعتها 

 القراءة 

)اخلْلق(املسرح هذه املرة ميدان مزدحم بالناس 
 .والسيارات

 يعود من جديد، لكنه هنا رقم الرتام ال عدد3والرقم  
-1يومية ) 4(حلم (، )10-25يومية ) 3(راجع حلم (األشخاص 

والراوى ينتظر الرتام ليعود إىل بيته اخلاىل ممن ينتظره )11
 علىهلذا هو ليس حريصًا بالضرورة رمبا : فلماذا يرجع؟ أو(

 ).أن يسارع بالرجوع

الوقت ميضى، والظالم يعم، والوحشة تزحف، وامليدان
يتناقص شاغلوه، وهو يريد أن يعود حىت لو مل يكن ينتظره ىف
بيته إال الوحدة، لكن يبدو أن خاطرًا خيايله أن الوحدة
داخل جدران بيته أرحم من الوحدة ىف ميدان عام، خاصة وأن

 حرآة وخّفت" بدوره خواءه من الناس امليدان نفسه بدا يعلن
 "امليدان، وقّل مرور السابلة، آدت أترك وحيدًا ىف ميدان خال
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 .االنتظار يطول، والرتام ال جيئ

االنتظار هو الذى ميد احلاضر إىل املستقبل بشكل ما، ومع
ذلك فقد يتجسد عادة ىف وعينا باعتباره انتظارًا لشخٍص ما،

آامنة ىف الرتآيبحلٍدث ما، لنقلٍة ما فكرة االنتظار هى فكرة 
 .البشرى بصفة أساسية 

الىت حضرت، أو أحضرها االنتظار، هى من بنات الليل،
، وقد حّل"فرصة ما"وبدًال من أن يستقبلها الراوى على أهنا 

شعوره بالوحشة والناس، ليس هذا التواصلالظالم، ازداد 
 والهو بديل عن .املأجور هو الذى يكسر وحدته ىف امليدان

 .وحدته ىف بيته حيث ال ينتظره أحد

، ليس هكذا...حرآت البنت شيئًا ما بداخله، ال ليست 
تنكسر وحدته، يبدو أن هذا الشىء الذى حترك حبضورها، هو

–ضاد ليغادر احملطة، هو لعبة  الذى حرآه ىف االجتاه امل هو
 .على مدى حرآية التواصل البشرى" الكّر والفّر: "آلية

 يلوح الرتام ىف األفق ليعّرى موقفه أآثر،

  لكنه ، حيضر خاليًا من البشر،- بعد طول انتظار-حيضر الرتام

 .حيضر ليعلن وحدة جديدة 

 بيتوليس هناك من ينتظره ىف ال: امليدان خاٍل، والرتام خاٍل 

مل يزده إال وحشة  – بنت الليل –وظهور البنت 
  "فازداد شعورى بالوحشة.."

 .فما جدوى أى شئ؟
 ما جدوى االنتظار، وما جدوى رآوب ترام خال من البشر،

 .ترام مل يتميز إال برقمه، ما جدوى أى شىء

 فليذهب الرتام
 وليذهب هو أيضًا 

 .لكنه مل يذهب

  ، فمضى)وملّا شعرت بعيىن، ابتسمت(بل أرسل الدعوة إىل الفتاة، 
 .وراءها ضد عزوفه األّوىل عنها، وضد وحشته البادئة من قدومها

هل هو تسليم أن هذا النوع من التواصل العملى الوقىت
 الصفقاتى هو املتاح؟

 هل يعود من جديد ينتظر الرتام رقم ثالثة أو ثالمثائة؟

 بطائل أو بغري طائل؟
وترآنا نتساءل عن وجهتهما، ومصريمل يقدم احللم إجابات 

 .وحدة الراوى، ودور الفتاة

 ترآنا نتساءل عن مدى انتظارنا ملا ال يكون

ترآنا بعد أن حتّرك فينا آّل من االنتظار، واألمل،
 ... والوحشة ، واحلرية
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 ؟..هل نكف عن انتظار ماال يأتى 
 أم نتبع املوجود بغري طائل واعد؟

 . أنت وما ترى

 ) 8(نص احللم 

 مسكىن وجدت الباب مفتوحا على ضلفتيهعندما اقبلت على
 .وجاءتىن من الداخل ضوضاء وأصداء آالم) العادة(على غري 

دق قلىب متوقعا شرا، ورأيت من أحباىب ابتسامات مشفقة،
وسرعان ما عرفت آل شئ، خلت الشقة من األثاث الذى آوم ىف

عمال من متفاوتى األعمار، منهم من.. ناحية داخل املكان 
..دران ومنهم من يعجن املونه ومنهم من حيمل املياهدهن اجل

 .وهكذا نفذت املكيدة ىف أثناء غياىب وذهبت توسالتى ىف اهلواء

 وهل أطيق هذا االنقالب و أنا على تلك احلال من اإلرهاق؟

من أذن لكم بذلك، ولكنهم استمروا ىف: وصحت بالعمال
 فغادرتعملهم دون أن يعريوىن أى اهتمام، وقهرىن الغضب

الشقة وأنا أشعر بأنىن لن أرجع إليها مدى عمرى، وعند
مدخل العمارة رأيت أمى مقبلة بعد رحيلها الطويل وبدت

 مستاءة، وغاضبة، وقالت ىل

 !أنت السبب فيما حصل-
 فثار غضىب وصحت

  بل أنت السبب فيما حصل وما سوف حيصل-
 .وسرعان ما اختفت، ومضيُت ىف اهلرب

 القراءة

أن منظر الباب املفتوح، والشقة اخلالية، واألثاثيبدو  
لوال هناية هذا. املكّوم سوف يتكرر ىف األحالم بشكل متواتر

احللم ، أو قل لوال ثلثه األخري، العتذرت عن قراءتة ناقدا،
ألنه وصل ىل ألول وهلة أنه ليس حلما، فقد عشت معه شخصيا

 ثلثه األخري إىلبعض هذه التفاصيل، لكنىن تراجعت، فقد سحبىن
ما هو إبداع يتجاوز الواقع، وذلك حني أعلن الراوى الغضب
فاهلرب، مث تظهر املفاجأة حني تظهر األم وهو مل يغادر العمارة
بعد، وآأنىن أمسع بينهما العتاب حول شأن آخر غري ما أغضبه
حىت خرج طريدًا أو هاربًا هكذا، لعله شأن قدمي بينه وبني

، وأن هذا الشئ القدمي هو(!) ال الكاتبأمه، أم الراوى
األصل الذى ترتبت عليه آل األحداث، حىت اآلن، بل واألحداث
القادمة أيضا، وما احلدث األخري إال رمز ملا اختلفا حوله

 ".قدميًا وحديثا

هو ّحيملها مسئولية ما حدث وما سيحدث، وهى تذآّره بأنه
 .اخللفية األعمق ملا حدثاملسئول، مهما آانت عالقتهما اخلاصة هى 

 .فيصلىن أن آال منهما مسئول مسئولية ممتدة

 أهنا ختتفى: والنتيجة
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 وهو ميضى ىف هربه،

 بعد رحليها الطويل) وتظهر(فال هى ختتفى، ألهنا ظهرت 

أال يرجع"وال يبدو أن هربه سوف ينجح حىت لو آان قراره 
 ".إىل الشقة مدى احلياة

 ورمبا تكون هى املسئولة عن ظهور املهدى املنتظر ىف وعى-
الناس، حني تتعملق الفكرة مرضا، تصبح مسئولة عن تقمص بعض
–املرضى هلذا املهدى، أو للمسيخ الدجال املنتظر أيضًا، وهى 

.ن اإلبداعات بشكل متواتر تظهر ىف آثري م–فكرة االنتظار 
على سبيل املثال ذلك النىب الذى حيمل قلمًا ينتظر نبيًا حيمل

أو ىف انتظار جودو) صالح عبد الصبور: ليلى وانون ( سيفًا 
 ).صمويل بيكيت(
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 א/א−77

 :مقدمة
آدت أعدل عن احلوار هذا األسبوع، رمبا لثبات األصدقاء هم هم، 

 !!عيٌب علىَّ هذا. آسف
 اآتشفت أهنم هم األْوىل، واألنبل، واألطيب، ُعْذرًا ساحموىن، 
 . أهال يا آرمي  

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة: آرمي حممد شوقى. د
بصراحة أنا خدعت ىف العنوان، وآنت أنتظر ان تكلمنا عن

  .السعادة، أو عن راسل

يعرف بتأثري الفراشة ىف ذآرىن آالمك عن البدايات مبا
الىت تعرف خطأ باسم نظرية(نظرية املادة األولية 

تغري بسيط ىف املادة االولية إن أى. والىت تقول) وضىالف
 قد ينتج عنه تغري رهيب ىف الناتج النهائى ال يتناسب

إطالقا مع التغيري األول البسيط، فلو خفقت أجنحة فراشة
آفيال حبدوث األعاصري ىف ما بالصني الشعبية آان ذلك

 .الواليات املتحدة االمريكية

 حييى. د
 واحدة، مث إىن علمت مؤخرا من مصدريا عم آرمي واحدة

علمى موثوق به أن حكاية هزة جناح الفراشة هذه ليست
 بأسس ، مرتبطة"نكتة علمية " حقيقة علمية بقدر ما هى

وليس علم الفوضى، ال(،  chaos  science الشواش  علم
، وهى نكتة شارحة مجيلة، لكن اجلهلة أمثاىل صدقوا)ختف

ذلك العامل"ة ما، وحني صحَِّحىن أهنا حقيقة علمية لفرت
اجلليل، خجلت من نفسى وقررت أن أبلغ آل من يستشهد هبا

 !!.أن هذه املعلومة نكتة علمية، ال أآثر

 آرمي. د
هل تكون آتاباتك هى خفقان أجنحة الفراشة؟ ، و هل... 

 تصل تعتعتك اىل ما وصلت اليه تعتعة جان جاك روسو و
ك الرائع النتظام هذه اليوميةفولتري؟ أحييك على التزام

ووددت لو اطلقت على سيادتك لقب الذى ال ينام و ال يرتك
 !احدا ينام

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   473



 16I11I2007א – אא

 حييى . د
ليس هكذا متاما، ولو أنك بذلك ذّآرتىن بإهداء الصديق

"حممد القدوسى"عبد الرمحن األبنودى ىل آتاب حوارات 
الشاعر) "أنا(آاتبا ىف إهدائه هذا الكتاب إىل فالن 

هذا تكرمي عزيز من شخص عزيز،" مرجل ال ينا"... "الواعر
 حني قرأت عبارتك هل هى مصداقية- متمحكا–فتساءلت 

أنا اعترب النوم مبا حيوى من نشاط: باالتفاق، لكن عندك
حامل، وليس جمرد األحالم، هو ثروة إبداعية رائعة، لست

 !!مستعدا للتنازل عنها بأى مقابل قال ال ينام قال

فولتري من؟ وروسو من؟ هل تابعتيا عم صّل على النىب، مث 
يا آرمي انغالق دائرة احلوار علينا؟ لقد مهمت أن أعتذر

أين الزمالء النفسيون الذين ال يكفون) املقدمة(اليوم، 
عن تقبيل بعضهم البعض ىف أروقة املؤمترات إياها؟، لقد

ىف موقع الشبكةنزل اسم موقعنا هذا منذ أآثر من أسبوع 
فأتيح ملن  www.arabpsynet.comالنفسيةالعربية لألمراض 

يدخل هذه الشبكة أن يعرف املوقع وميكنه أن يتابع هذه
ال ِحّس، وال خرب،: اليومية وغريها إن شاء، لكن ياعم آرمي 

فإما أهنا ال تستأهل، وإما أن جناح فراشىت مكسور، ومع
 .ذلك فالربآة فيك، وفينا

 عن املصداقية باالتفاق الطويل  :آرمي. د
ألكسندر" تاخرأتذآر اىن قرأت ىف موضع ما أنه لو  

عن تسجيل اخرتاعه للتليفون بامسه ساعات،" جراهام ِبْل
اخر توصل إىل نفس االخرتاع ىف نفس لسجل االخرتاع باسم عامل

 .باالوقت تقري

                                           حييى . د
، ُترى هل صّدقت افرتاضى بشأن!!إذن فقد وصلتك الرسالة

حكاية العقل البشرى اجلمعى، الذى يشكل نظرياته
وإبداعاته مث يعلنها من خالل بعض األفراد الصاحلني لذلك،

 .وهل وصلك ما وصلىن من تداعى هذه الفروض يا ترى

 آرمي. د
 راسل، آالمك عن داروين، و) ىف انتظار(

 .شكر اهللا سعيك 

          حييى . د
هى" أن شكر اهللا سعيك"هل تعرف يا آرمي ! عّظم اهللا أجرك

الدعوة الىت تقال ملن يذهب للمواساة ىف عزاء، وأن الرد
 أعرف أنك ال تقصد ذلك لكن؟"عظّم اهللا أجرك"عليها هو 

وعيى اآلية الكرمية الىت أآررهاأحضرت ىف " سعيك"آلمة 
: "...ليل هنار، والىت نبهىن إليها حممد إبىن، والىت تقول

..،"وأْن ليس لإلنسان إال ما َسَعى، وأن سعيه سوف ُيَرى
 .احلمد هللا

   :آرمي حممد شوقى. د
حول آتاب جّيد عن السعادة،!! تطرادات طريفة وسخيفة اس(

 )برغم آل شئ
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فقط إمسح اتفق معك متاما ان البحث عن السعادة هو ضدها،
من وجهة-أفضل ما قرأت عن السعادة ىل أن أضيف هلوامشك

"إميرسون رالف والدو" وهو قول الفيلسوف االمريكى -نظري
يسعه ان جيلب لك السعادة احلقة إال فال شئ..... "...

جورج برنارد ، واملقولة األخرى لأليرلندى الساخرنفسك
أتعس الناس على وجه األرض هو من جيد وقتا آافيا: شو

 ؟!أنا سعيد أم ال ترى هل: ليسأل نفسه

 :حييى. د
وجدت" السعادة"حني دخلت يا آرمي إىل الّنت أحبث عن آلمة 

عظماء،عشرات التعريفات والتنبيهات والتحذيرات من 
وهى مثلما أوردت أنت اآلن،،"السفة، وحكماءومبدعني، وف

وقد انبهرُت بأغلبها فعًال، ولعل العشرة حمكات الىت
آتبتها ىف هناية تلك اليومية هى مستوحاة ولو بعضها على

 لكنىن عدلت-األقل بشكل غري مباشر من بعض هذه التعريفات
ىف آخر حلظة عن إثبات آلمات هؤالء العظماء ومناقشتهم،

 .وجدت أن املسألة حتتاج حبثا مستقالألنىن 

 آرمي. د
أخريا مبناسبة آالمك عن راسل حيكى أن هذا الفيلسوف
الربيطاىن قد طلب إىل تالمذته ىف أحد االمتحانات أن يكتبوا

،"الال أدرى" واملتشكك، وامللحد، الكافرعن الفرق بني 
 وآان االمتحان صبيحة راس السنة اجلديدة فكتب أحد

إن اهللا وحده هو الذى يستطيع اإلجابة على مثل: الطلبة
 .طيب و آل سنة و انت... هذا السؤال

عشرة على عشرة هللا،: ضحك برتراند راسل وآتب على الورقة
 !!!.وأنت طيب....،لكوصفر على عشرة 

                                                      حييى . د
ن قد خبست هذا الرجلأخشى ما أخشاه يا آرمي أن أآو

العظيم حقه، فقد بلغىن شفاهة من البعض أنىن بنقدى
ملفهوم السعادة هكذا، آنت أنقد ما جاء ىف آتابه هذا

 على فكرة جاءىن من صديقة، أنه آان".انتصار السعادة"
conquestعندى حق ىف رفض آلمة انتصار ترمجة لكلمة 

 ىل آلماتفخطرت" (السعادة" "انتزاع"واقرتحْت آلمة 
–) أفضل" انتزاع"السعادة، لكن " اقتناص"مكملة مثل 

،)انتصار السعادة(فرٌق يا آرمي بني أن السعادة تنتصر 
، ولعل هذا ما أراده راسل الذى"ننتزعها انتزاعًا"وأن 

 .يبدو أنىن ظلمُتُه دون قصد

 مع أنىن–أرجع إىل هذا العظيم العظيم راسل، وأعتذر له 
اليومية، ونفيت متاما أنىن أناقش آتابهأشدُت به طول 

"علم السعادة"بالذات، وآان اعرتاضى آله على آتاب 
، وما"وجهات نظر"أمحد مستجري ىف . د.الذى خلصه املرحوم أ

من سعادة لفظية، أو سعادة خامدة، أو سعادةيقابل ذلك 
وأشعر وآل ذلك مل يرد أصال ىف آتاب راسل،، مطمئنة ساآنة

 نعطيهلعلنابالعودة إىل بعض حمتوى آتاب راسل أنىن ملزم 
 .بعض حقه
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 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: آرمي حممد شوقى . د
العاطفى املوجود على أعتذر عن وضع االسم املناسب للتعبري

 اآتشفت حاالوجه السيدة الفاضلة لسبب بسيط جدا هو انىن
أتوقف يوما ألفكر و مل اعرف يوما ما هو الفرق بني انىن مل
احلزن، واألسى، اآتئاب، أسى، رعب ، أمل، خزى، ما هو

و بالتاىل اجد صعوبة ىف االستجابة انكسار، َهــّم ، َغـّم
 .فاإلجابة

 آان على وجه3آل ما أتذآره ان التعبري ىف الصورة رقم 
 ها و ترك هلا مخسة أوالد ىف سن الشبابجارتنا حني توىف زوج

رمبا أغري رأىي و أحاول،" ذهول"وميكنىن أن أطلق عليه 
 .واضحة هنا واآلن ولكنىن أجد صعوبة

أما عن تقدمي الكتاب ىف اليومية فأنا اسجل موافقىت
لن تكون هذه اليومية هبذه املتعة ما مل تكن...الشخصية

 لك على حريتك و تفعل ما حيلو

   يى حي. د
جمرد إعالنك هذه الصعوبة، هو ما سعيُت إليه من تقدمي
هذه الصور آعينات، حىت نراجع أنفسنا، وحنن نستعمل
ألفاظ العواطف هبذه السهولة، وآأهنا تعىن عند آل واحد

)عواطفنا(منا نفس املعىن، بل إننا أصبحنا نصف مشاعرنا 
احد، يقول الو"أنا حزين"بألفاظ مستورده، وبدال من 

، وسوف أرجع ىل ذلك تفصيال ىف يومية غد"أنا دْبرسْد"منا 
، مث إنىن لن أآف عن شكرك على تشجيعك أن آخذ)السبت(

 ،)وبالش حريىت هذه(راحىت 

 .مث تعاىل معى اآلن إىل صديقك ىف اسرتاليا ابن أخى 

 حممد أمحد الرخاوى. د
من أآرب آفاتنا وعالمات إفالسنا الصارخ أننا نتكلم عن
عصور اإلسالم األوىل لكى نثبت أن اإلسالم مية مية بدل أن
نعيش اإلميان آقوة دفع حيوية ألى وجود صادق باعث على

 .بالفعل هنا واآلن... إثبات

     حييى . د
 هلجتك أصبحت أهدأ يا حممد، لكن صوتك مازال عاليا، 

من اخللط الذى يصل الناس مبجرد" أنا ُغُلْب غلىب"بصراحة 
سبحانه" اهللا"أو حىت آلمة " إميان"تعمل آلمة أن أس

وتعاىل، حىت أنىن آثريا ما أجلأ إىل اسم آخر من أمسائه احلسىن
 .حىت ال يصل للمتلقى ما مل أقصده

 املصداقية  :حممد أمحد الرخاوى. د
تستقيم إال باميان مقرون بفعل طوىل وعرضي، نيا الإن الد

وغباء وسلبية فردى ومجعى، طول الوقت واال فهو استمناء
 وموات

     حييى . د
 ، يا أخى، لو بلَغَك........رجعنا للسباب وقلة الـــ
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،"إميان مقرون بفعل طوىل وعرضى: "أنت آالمك مثال ىف قولك
لو بلغك أنت ما قلته، لكان لك شأن آخر، فمن ناحية هو

ومن ناحية أخرى قولك له وأنت تعنيه!! أآرب من أن يقال
 . البد أن يغنيك عن مثل هذا السباب هكذا

 حممد أمحد الرخاوى. د
 هو- دون وصول طول الوقت-الرضا بالكدح فالوصول.... 

سعادة، وأوافق على عدم استعمال حمور آل وجود، وحمور آل
  .من األصل) السعادة(الكلمة 

.. )رحم ربك ولذلك خلقهم خمتلفني، إال منوال يزالون (
 سورة هود!!!!!!!!!! 

     حييى . د
على الربآة، لكىن ما زلت قلقا من هذه اخلطابة، يا ليتك

، فهو سر االستمرار،"الوصول دون الوصول"قولك تقف عند 
سناء.  دوحفز اإلبداع، يكفى هذا، وهيا بنا يا حممد إىل

 .بالعربية) احلاسوب(الىت ال تعرف الكتابة على 

 )عن ماهية الوجدان وتطوره( :سناء. أ
 تعيش و تعلمنا تعيش و تبدع، أستاذنا،  يا

   حييى . د
 ربنا خيليِك

 )لقد توقفت طويالت أمام تعبَريك: (سناء . أ
جامع مانع، آثري من  إال حبسه ىف تعريفال خينق املعىن"

 This made me soar high ".... التعريفات هى سجن للمعىن

   حييى . د
تصورى يا سناء أنا آشفت على هذه الكلمة اجلديدة علّى

soar،ىف القاموس فوجدت معناها شديد الداللة، أى واهللا 
الكن يا رب تنزلني واحدة واحدة من حتليقك بالسالمة، ي

....سناء هيا نستقبل معا اإلبن يوسف عزب، ها هو قادم
 ُترى ماذا عنده اليوم؟

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :يوسف عزب. أ
 يومية مؤملة 

   حييى. د
"العشر حمكات"وصلك من مازلت أحبث يا يوسف ىف رّدك عن ما 

الىت انتهت هبا هذه اليومية، هل وصلك ما أعنيه؟ رجحت
 علىأنه لو آان وصلك آنت سوف تعلق، يكفيىن أنك علقَت

 .قراءة أحد أحالم حمفوظ

 )حلمان(: يوسف عزب. أ
أنه فرح مبجيئه الدنيا وفرح... اخلامس هكذا لمقرأت احل

من هذه الفوضى حىت ومثل) السريك(بالفوضى الىت حيدثها فيها،
 شبع وفرت ومهد وضج من هذه الفوضى وهذه احلياة حىت متىن املوت

الرجوع للمسكن، وحينما الحت الدنيا حبسنها له وتعدل
 .احلال، اآتشف أن الفوضى داخله والبلياتشو داخله
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   حييى . د
تلف يا يوسف، فهذا ما قصدته من الدعوة إىلدعنا خن

 ودعىن ال أوافقك على،"نقد النقد"، و"النقد اآلخر"
 قراءتك، هذا حقى أيضا، أليس آذلك؟

 عن املصداقية: يوسف عزب. أ
أمتىن أن تكون دى لى طولينور، عاوزين من ده ع اهللا

 .اليومية على طول

    حييى. د
أل طبعًا، ال أعدك، وال أوافق، دع ما يفرض نفسه يفرض

 .نفسه

 اليوم هكذا يا يوسف، فدعنا نستمع ومبا أنك أوجزت 
 .معا إىل بعض طالقة رامى

 احلوار :رامى عادل . أ
بإذن اهللا مرحبا، أهال وسهال، وربنا يديك الصحة، و

 باى، شكرا. حانضبط األداء، وّمجد قلبك 

   حييى. د
، وّمجد قلبك أنت أيضًا يا"نضبط األداء"حلوة حكاية 

 .رامى

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :رامى عادل. أ
أرجوك امسعىن آويس جدا املره دى، أنا قصدى أفّوقك،... 

وأنا بالومك على عدم وجود احلب ىف مقال النهاردة، وعلى
النظره املتشائمة، وحباول أفكرك ، إن بسم اهللا الرمحن

دق من، ومن أص" وما أوتيتم من العلم إال قليال"الرحيم 
يا حييى خذ الكتاب"اهللا حديثا، بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 ."بقوة

          : حييى. د
نظرة متشائمة َمْن ياجدع أنت، أنا ال أجرؤ أن أتشاءم، ال

 :أمسح لنفسى أن أتشاءم، لكنك ذآرتىن بالصدفة حبادث مهم

يا حييى خذ(حني مسعت هذه اآلية األخرية من والدى رمحه اهللا، 
وآان ىف بيتنا الباآر ىف القاهرة، ىف شارع) تاب بقوةالك
ألننا( سنوات 4 ىف العباسية، وآان عمرى أقل من 10

، فقلت ألىب وهو)انتقلنا إىل طنطا وأنا ىف هذه السن
مش هّوا إللى قال خذ الكتاب(، "طب هات".. يتلوها 

 "!)بقوة

هذه احلكاية حكاها ىل أىب بعد أن أستقر بنا املقام ىف 
، واصطحبىن أىب إىل ما جبوار قسم1946مصر اجلديدة سنة 

  الذى ولدت فيه، 10الوايلى لرييىن شارع 

أما حكاية لْومى على عدم ذآر احلب، ىف مقال السعادة
فعندك حق، لكن ما وصلىن من خرباتى هو أن سوء استعمال

هو أآثر تواترا من سوء استعمال آلمة" حب"آلمة 
 آما قلنا ىف :  ىف النهاية سنقولسعادة، ويبدو أننا
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إن من يريد أن حيب، فليفعل دون أن يردد: السعادة
 .الكلمة، وسوف جيد ثراًء مل خيطر على باله إن آان صادقا

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :رامى عادل . أ
 ايه ده يا شيخ؟ ايه ده يا شيخ ؟

أنا اآتشفت ان الضرب على القفا واقع أآرت واقعيه من
أوعى تكون واخد.. السعادة بتاعت عمنا راسل، اهللا يرمحه

ربنا يفرح قلبك ويطيب خباطرك، روح.. موضوع السعادة جد
 .يا شيخ ربنا يهديك

 حييى. د
يا رب يا شيخ، من فمك لباب السماء، لكن يا رامى خّل

يا" بتاعت عمنا راسل" مل أتكلم عن السعادة بالك أنا
حىت أنت يا رامى مل!! يبدو أنىن ظلمت الرجل فعًال!! خرب

تلتقط ماذا آنُت أعىن وأنا أتناول موضوع السعادة
أمل تنتبه آيف أىن نبهت) باملعىن الذى رفضُته ىف اليومية(

إما أن تدخل من باهبا الذى ال نعرفه،) السعادة ( أهنا
ستطيع أن حندده، وأن تدخل باسم آخر أو بدون اسم،وال ن

 .وإما فاهللا الغىن عن استعمال الكلمة أصًال

 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: رامى عادل . أ
ى ،أنا أعزب، وباشتغل عامل نظافه، وساآن ىف املعاد

  .ودخلى يكفيىن بالكاد

 عاطفة اجلزع، التباآي، صعبان عليها،:والصورة األوىل
املمثله بتقول خبلجاهتا حرام علييك قبل حادثة االغتصاب

، وهى بروب احلمام وارم اللى ناوى)التمثيليه املتخيلة(
يعتدى عليها بينظرهلا بتشفي، وهى أيقنت اهنا وقعت ىف فخ ال

نا معاها، هى مش عايزه تبكي، هى عارفه انرب فكاك منه ،
. ميكن يكون عندها أمل ىف ربنا..  بس  مفيش مهرب إال ىف الصرب

 اآتئاب أو استجداء، وده بعد ما ارم:الصورة التانية
على.. ساهبا نص ساعه لوحدها، وهى بتتمرن وهى يائسه

موت وهى بت.آل ده ىف احلمام الفخم.اهنا ختلى ارم يرمحها 
 ربنا مش بينسى عبده. من الياس، بتموت من طول االنتظار

وهى ىف..حىت لو هى نسيت ربنا ىف اللحظه دى بالذات 
 .هى منتظره املوت. املصيبه دي

 األمل وتانيب النفس، وبتلوم نفسها،: الصورة التالتة
وبتندب، وبتنوح وبتندم، لسه مامتش اغتصاهبا، وهى

 مسئوله 

. حلم يومى اال من خالل واقع يومى  ال أمل ىف:ملحوظة
 شكرا يا عم دهب

 حييى. د 
 بصراحة يا رامى ال تعليق

شوية شوية سوف تكتب قصصًا مجيلة، وصلىن وصفك للتعبريات
 الثالثة على أنه إسقاط قصصى جيد، ورمبا هذا اإلطناب هو 
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ما آنت أحتاج أن أمسعه حىت نرفض معا اختزال آل ما وصلك
ه حيتوى عاطفة امسهامن هذه الصور ىف لفظ واحد نّدعى أن

 .آذا، أو آيت

 أحالم فرتة النقاهة: رامى عادل. أ
ال ياتي؟ ام نتبع املوجود بغري هل نكف عن انتظار ما

 طائل واعد؟

ا آلهل أآف عن مال حقة البنت احلوريه اللى هعيش ىف عنيه
 يا ترى أعيش ضعيف وفاشل األحالم؟ وال أعيش الواقع املر؟

بارادتى احسن؟ يا ترى افضل مكسور؟ وهل أحسن أىن أعيش
احلياه مع النسوان وأنا مليان عيوب و ٌثقوب؟ يا ترى هى

سالم ياعم دهب، ومتهياىل أنت عارف اجابات. مش هتكشفىن؟
 شافية مهما آانت ُمَره 

 وأشوف وشك خبري  

 توآل على اهللا.. آتاب الفصام فكرة هايلة

 حييى . د
حىت بعد أن حذفُت ما حذفُت(أنت يا رامى بصراحتك هذه 

 )..رمبا عنا(، أنت ختفف عىن )خوفا عليك

لكن واهللا العظيم ما أنا عارف اإلجابات آلها، وال حىت بعض
 بعضها

.ربنا يسهل وأقدر، أآمل الكتاب، بتشجيعك وتشجيع د
 .ثابرأسامة امل

 9/11/2007حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د
تناقض بني ما ال يوجد.. آلمة أخرى ىف ٍمسألة الفطرة 

-الفجور (نذهب إليه من فطرة الرتآيب األرضى الثنائى 
قهاء من نقاء الفطرةما يذهب إليه الف وبني) التقوى 

يوم حيث أن الفطرة الىت يتناوهلا الفقهاء هى فطرة
، يوم أخذ اهللا ذرية بىن آدم من ظهورهم وأشهدهم"الذر"

أما آدح االنسان ىف.. بوحدانية اهللا  على أنفسهم و شهدوا
القرب من أو األرض بثنائية الرتآيب فهو آدح ىف اجتاه

ليه جيب حتديد املصطلح هلالبعد عن هذه الفطرة األوىل، وع
الفطرة نعىن الفطرة األوىل أم فطرة عندما نتناول

جماله التكوين األرضى و هلذا األمر مبحث طويل ليس هنا
 .. مرحليا

    حييى. د
آل واحد مسئول عما(!!) يا أسامة، أنت وما ترى...... 

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك"يصله ويراه، وإن آنت شخصيا أقرأ اآلية 
ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذريََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم
َأَلْسَت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة

 " إخل...ِإنَّا ُآنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني

 .أقرأها بطريقة أخرى متاما
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سري العلمىولوال أىن أجتنب دائما وبإصرار ما يسمونه التف
للقرآن، لقلت لك رأىي بالتفصيل، لكنىن أآتفى اآلن

 رمباKinds of Mindsبإحالتك إىل آتاب تطور العقول 
واليصلك ما وصلىن آيف أن للكائنات حىت أحادية اخللية عق

منظما، وآيف ميكن ربط أصل احلياة من أول الدنا) وعيًا(
DNAوهى تشهد بالربوبية والتوحيد ساحبة متصاعدة ىف ،

القوانني األعظم فاألعظم، أن هذا األصل هو ممتد من اجلماد
إىل أنواع متعاقبة، ذرية بعضها) اجلبال مثال(يسبح ربه 

تكامل توحيدا،من بعض، ال بقاء ألى نوع إال بالتكامل وال
، قبل ظهور"الوعى بالوعى"آل هذا يتم بعيدا عن 

اإلنسان، ومبجرد أن أآتسب اإلنسان هذا الوعى بالوعى
، فتحمل مسئولية أن حيافظ"ما آان عنه غافًال"انتبه إىل 

على هذه العالقة التناغمية التصعيدية اجلدلية
مةآسف يا أسا. املتوازنة، أو أن يشوهها آفرا واغرتابا

فهذا إجياز ُمِخّل، ولكنىن لن أآف عن احملاولة لتوصيل ما
رىب آما"وصلىن، لعلنا نعرف معىن تسبيحة الصوىف البسيط 

آما نعرف آيف ُتسبح له اجلبال" رىب آما خلقتىن"، "خلقتىن
 .والطري وآل شئ

 يا أسامة سوف تظل تشغلىن من منظور مسألة الفطرة 
احلرية ومحل األمانة، ليكونبيولوجى منائى تطورى مرورا ب

اإلنسان أهًال ملا وصل به االرتقاء إىل هذه املرتبة العليا بني
األحياء، بفضل اهللا، على شرط أال خنتزهلا إىل البدائية من

مل تذآرها) أو لغات(ناحية، وال نستلهم معناها من لغة 
اصًال، تذآر يا أسامة أنىن رفضت متاما ترمجة الفطرة إىل

Instinct الفطرة ليست هى"غريزة" الىت هى مقابل ،
الغرائز، مع أهنا حتتوى الغرائز، لعل الكلمة األقرب

 . رمبا، حىت جند لفظا أفضلDispositionباإلجنليزية هى 

 . حنن البشر نتدهور يا أسامة إىل أدىن مما تتصور، وربنا يسرت 

 .امبحثك الطويل الواعد هو مسئوليتك، ولكلٍّ وجهة هو موليه

 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: أسامة عرفة. د
أنا على يقني أن آتابك هذا سيكون أروع ما آتبت بل

 ..أعالهم ابداعا أطوهلم عمرا و
 حزن : 2الصورة 
  آظيم–أسى : 12الصورة 

درجة من احلزن اخنلع معها القلب.. م أصعبه :3الصورة  
 !!خواء؟؟) : أصبح فؤاد أم موسى فارغا (

   حييى . د
شكرا لتعقيبك على صور العواطف، وإن آان ما جاءىن
عموما قليل جدا، ويبدو أن هذه الطريقة ىف طلب الرأى

 سيكون أهم "عن الوجدان"لن تنفع، أما أن هذا الكتاب 
 .آتىب فال أظن

 حماوالت ىف آل اجتاه، ال أدرى أى موضوع من خمزوىنإْن هى إال
 الذى عثرت عليه مصادفة بفضل هذه اليومية هو أوىل 
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بالرعاية، أو بالتقدمي، وال أعرف ، ما الذى من بينها
 !.سوف يكون أطول عمرًا أو أآثر نفعا، آله بأمره

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة: أسامة عرفة. د
..الرضا دفاع ضد االحباط  الدوام.. السكينة .. الرضا 

حالة حقيقية من التناغم مع.. مع احلزن  دفاع ضد أو
..هدأة داخلية  ليست استسالما السكينة.. أشياء الكون 
 عدم الدوام آفة.. متضافرة مع الصرب.. سالم مع النفس

مبا أن السعادة ال تدوم و مبا أن آل شيئ .. دةالسعا
ربك فمالقيه فالسعادة هالك إال وجهه و مبا أنك آادح إىل

..احلقيقية أن تكون جاهزا ىف أيه حلظة للقائه مبا يرضيه
السعادة ىف احلرآة ىف اجتاه اهللا اهللا عنهم و رضوا عنه رضى

هللا والناس حرآة ىف االتصال با حرآة ىف النفس حرآة مع
 الكون مجيعها ىف اجتاه اهللا

   حييى. د
مزجك احلرآة بالسكينة هو الذى يطمئنىن قليال، لكنىن أخشى
البعد عن عمق اجلدل، برص مثل هذه الكلمات جبوار بعضها

، واآلن هيا خنتم)ورمبا من ابن أخى آذلك(منك، ومىن أيضا 
ية بنياحلوار مبالحظات الصديقة أمل حممود، الىت تشارآنا جبّد

 .احلني واحلني

 أمل حممود. أ
 حزن : الصورة األوىل

 غم : الصورة الثانية

 أمل : الثالثة

 اجلدول املوجود حتت الصورة اليعمل،: باملناسبة

توجد طريقة بيعملوها بتوع إنشاء املواقع اإللكرتونية
 . لتفعيل الردود على جداول مثل هذه 

   حييى. د
 ردك هذا مبا يسمح باإلحصاءمتنيت أن يصلىن مائة رد مثل

احلمد هللا، هذا وسوف أراعى مالحظتك.. أو املقارنة، لكن 
مستقبًال ىف تصميم جداول االستطالع القادمة، ولكن أين

   !املشارآون؟

 .ربنا يسهل 

 أمل حممود. أ
وليس هلا. أعتقد أن آلمة الوجدان هلا عالقة بالتصوف

واالنفعال، الىتعالقة باملشاعر والعواطف واألحاسيس 
وأعتقد أنه يوجد(تتعامل معها مراآز خمتلفة بالدماغ، 

 ) . خلط شديد

   حييى . د
الوجدان آلمة شاملة رائعة، الميكن ختصيصها لفئة من
البشر متارس نشاطا إنسانيا معينا، ولو آان هو التصوف، 
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أما عالقتها باملشاعر والعواطف واألحاسيس واالنفعال،
رية الىت سوف أقدمها،فهذا هو ما تسعى إىل تناوله النظ

أّما حكاية مراآز املخ املختلفة، وربط بعضها باملشاعر
، فإهنا من أخطر ما"انفعاالت"اإلنسانية حىت لو آانت 

وهذا أيضا. اَخَتَزل العواطف والوجدان إىل ما هى ليست هى
 . ىف حينه من صلب اهتمام النظرية، وسوف نناقشه تفصيال

سئولية رائعة، واحملاولةاعرتف أن اخللط وارد، وامل
وليس هناك سبيل لإلبداع والتجاوز إالمستمرة، 
 ال املعاجم وصية على لغتنا، وال علوم الدماغباملخاطرة،

 .احلالية قادرة على استيعاب نبض الوجود مبا هو

 أمل حممود . أ
هناك مسألة مهمة عن العواطف طرحها طبيب أملاىن امسه أرنست 

والتشارك العاطفى والىت ترمجها املرتجم إىل هياآون حول التعاطف 
، املوقع بتاعه مكتوب فيه قصة لطيفة عن "التشارك الوجداىن"

أحد حاخامات اليهود دعا ربنا أن يشوف السماء، ربنا أرسل له 
أحد مالئكته ليقوده إىل هناك، فوجد نفسه ىف البداية ىف فناء 

أشهى أنواع واسع وجمموعة من الناس جيلسون حول مائدة هبا 
الطعام وميسكون بأيديهم مالعق طويلة جدا جدًا وىف حالة من 

. فسأل املالك ما هذا املكان فقال له أنه النار. اهلزال الشديد
ودخل فناء آخر آبريًا وبه جمموعة أخرى من الناس جيلسون حول 
أشهى أنواع الطعام الىت تشتعل حتتها النار ووجدهم مصحني 

لكن آل واحد منهم يطعم . العق طويلة للغاية وأقوياء وميسكون مب
 . فقال له هذه هى اجلنة . فسأل املالك . اآلخر مبلعقته 

"التشارك العاطفى"وليس " التعاطف"ويبدو أن هذا هو 
 . حسب رأى الكاتب األملاىن 

   حييى. د
 الىت هى(ايهاب اخلراط اقرتح هلذه الظاهرة . االبن الزميل د

"املواجدة"لفظ  Sympathy)  وليست Empathyباالجنليزية 
وأتذآر أننا نشرنا له هذا املبحث ىف جملة االنسان والتطور

،)1998 يوليو62، عدد الدهشة   استخدامات :  املواجدة   حنو(
هذه املواجدة هى تقريبا ما جاءت ىف املقال الذى أوصيِت به 

لكاتبه هايكون" التعاطف"وتفضلت بإرساله وهو مقال 
 . سامر مجيل رضوان . د.إرنست ترمجة أ

 أمل حممود 
حبثت عن آلمة وجدان ألىن مش عارفة معناها وهل تعىن) مث إىن(

حاسيس، ال أعرف، ووجدت معانأيضا عواطف أو مشاعر أو أ
 .، حتتاج منكم إىل نظرة ومراجعة"لسان العرب"متشعبة ىف معجم 

   حييى . د
عندك حق، ولقد انشغلت طويال هبذه املسألة وخاصة ىف حماولىت ... 

التحذير من مسخ مشاعرنا باستعمال أجبدية تصف العواطف 
 .فتنامستعارة من لغة أخرى غري لغتنا، ونبٍض آخر غري ثقا

خصوصا وأنىن) السبت(وهذا ما سوف أفّصله ىف يومية الغد 
 .وجدت أن هذا البحث مل ينزل ىف املوقع بعد
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 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

 :مقدمة

 آخرًا هو مسئول أيضا عن تأخر نشر هذهعرفت اآلن سببًا
إنه اخلوفالنظرية، باإلضافة إىل طبعى اخلاص، ووقىت املزدحم، 
"العلمية"من العجز عن توصيل ما أعىن من خالل هذه املباشرة 

 .املتشكلة ىف آلمات

رجعت إىل أطروحة قدمية تناولت فيها خماطر وصف مشاعرنا
ى بديال عن آلماتناباستعمال آلمات مرتمجة من لغة أخر

النابعة من عمق ممارساتنا احلياتية اخلاصة، تارخيًا وحاًال، مبا
ال أعلى وال أدىن،(يرتتب عليه تشويه وجودنا، أو حمو متّيزنا 

، فوجدت أن هذه األطروحة ال متثل إال جانبًا واحدًا)جمرد متّيزنا
الرتمجة القاصرة، والسجن ىف اللفظ الساآن(من القضية 

 ).ْستورداُمل

العواطف"وجدت أننا وحنن نتناول اآلن من جديد موضوع 
 علينا أن نراجع حىت التسميات الىت نسميها حنن"والوجدان

سوف يرتتب" هلا اسم"هبا، وقد تصورت أن تقدمي أية عاطفة 
 :عليه أن جترى األمور على الوجه التاىل

لَتْسمية) وهل عندنا سبيل آخر؟(نستعمل لفظا ) 1
أو" احلزن"أو " اخلوف"اطفة الىت سنتناوهلا، مثال الع
 .غريها

ال(يقفز إىل وعى املتلقى ما يعرفه عن هذا اللفظ ) 2
 ).تنسى أننا ىف سياق علمى

يقفز ىف نفس الوقت ما يثريه فيه مساع أو نطق أو) 3
 )واعيا مبا جيرى أو غري ذلك(قراءة هذا اللفظ 

تية، مبوقفهختتلط خربته، مبرجعيته املعلوما) 4
شعوريا أو ال(األيديولوجى، ومواقفه األخرى فيحدد 

مازلنا(ما ينوى التعامل به مع هذا اللفظ ) شعوريا
بعيدين عن االقرتاب من الظاهرة الىت يشري إليها اللفظ،

 قادر على تضمينها داخله– اللفظ –ناهيك عما إذا آان 
 ).أم ال
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أو إىل(فيلجأ إىل املعاجم ) املتلقى(قد تزيد حريته ) 5
موالنا"أو " سيدنا جوجل"وعة، أو مؤخرا يلجأ إىل موس

 "!).ياهوه

 .قد تدعم املعاجم واملواقع موقفه املبدئى، أو تعدله) 6

أو املوسوعة أو حىت(قد حتل حتديدات أو تعريفات املعجم ) 7
حمل موقفه الشخصى، بدرجات خمتلفة حسب) املرجع العلمى

 إخل!! مرونته أو صالبته 

من خالل ذلك) األطروحة(راءة النظرية مث يبدأ ىف ق) 8
الشخصى اَملْعجمى، أو الشخصىاملوقف الشخصى جدا، أو 

 .املرجعى

بعد ذلك يصله أو ال يصله ما أردناه وحنن حناول سرب) 9
 .غور الظاهرة حتت الفحص

 وبعد

لو صّح آل هذا أو بعضه، فاألرجح أننا سوف نتكلم عن
 . األلفاظأشياء خمتلفة، مع أننا نستعمل نفس

هل معىن آل ذلك أن األْوىل بنا أن نبتعد آلية عن املوضوع
ونرتك املسألة جلدول ضرب املفردات العاطفية ىف لعبة الكلمات

 لتزجية الوقت أو للتباهى املتقاطعة شبه العلمية،
 باملعلومات اجلاهزة هربا من املسئولية؟

 إىل مىت؟ إىل اين؟

 .ليست عندى إجابة: آالعادة

 ىفالفطرةيت آثريا وأنا أرد على حماوالت خنق لفظ عان
، آماInstinctتعريف معجمى، أو استنادا إىل ترمجته إىل 

 ورمبا هذا ما دعاىنالسعادةعانيت أقل وأنا أتعامل مع لفظ 
رمبا هذا ما(أن أوصى ىف النهاية إىل استبعاد استعماله 

 ،")احلب"يفسر حتفظى أيضا ضد استعمال لفظ 

 وبعد

قد أردت أن أعرض هذه اإلشكالة عن عالقة الكالم،ف
باللغة، بالظاهرة املعنية، حىت يبذل املتلقى جهدا ناقدا
مناسبا طول الوقت، قبل أن يسارع بالقبول أو الرفض،

 .ناهيك عن التصفيق أو الشجب

 فجاءت هذه املقدمة الثانية

 )بيولوجيا(جذور اللغة 

البشرى،   الوجود   بظاهر   قةالح   إضافة   ليست   اللغة..... 
 مراتب أرقى  ىف  البشرى    الوجود هى    بل اجلماعى،    أو الفردى  
الذى األساسى    اهليكل   ميثل الذى    الغائر   الرتآيب هى    إذ ،  تعقده 
 الرتآيب   من   يتجزأ   ال   جزء فهى  وبالتاىل  ،  السلوك   منه   يصدر 
 عن   املسئول احليوى    القائد   باعتباره   خاصة ،  لمخل البيولوجى  
  .  املتضفرة   اجلدلية   مسريتنا   وحرآية   نوعية 
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 تشري األوعى،    املراجعة   مع   جنب إىل    جنبا ،  األحدث   الدراسات  
ىف   يتواجد   إمنا ،  آليته ىف  البشرى،    املخ   أن إىل    فأآثر   أآثر 
 وأن ، املطاوعة    بالغ ،  األطوار دورى  ،  دائم   نشاط   حالة 
 وآم ،  بنوع   شديدا   تعلقا   تتعلق   املتداخلة   تنظيماته 
 الوراثية   الذاآرة ىف    اُملَتَمثََّلْة   تلك   سواء ،  املتاحة   املعلومات 
 من   مث ،  احمليطة   البيئة   معطيات   من   الواردة   أم ، ) اجلينات (
  . دائم والىف    جدل ىف    معا   تفاعلهما 

: البيولوجى   الكيان   ذلك هى   - املنطلق   هذا   من  -  اللغة
 التشكيل   دائمة فهى  وبالتاىل  ،  معا :  املفتوح / املرن / الراسخ 
 منطوق رمزى    سلوك ىف    ظاهرها   بعض   إال " الكالم " وليس ،  والتشكل 
 للتواصل   وظائفه   بعض يؤدى    وهو   الكالم   أن على   ، مكتوب   أو 
، ذاته اللغوى    الكيان على    ارجتاعا   فيؤثر   يعود ،  االقتصادو 
 الكالم   يصيب   ما   فإن :  لذلك  ، وفاعليته   وجودنا   تنظيم على  أى  
 أو ،  واحلفز   اإلثارة على    قدرته   يفقده ،  تشويش   أو   وهن   من 
على   مؤثرا   ذلك   لآ   فريتد ،  إحياءاته   وجيهض   داللته   يطمس 
األساسى احليوى    آياننا   معامل   يهز   أن   ميكن   مبا ،  لغتنا / وجودنا 
 .أو تشويه خمّل، أو آليهما   تدهورية   نكسة إىل    فنتعرض ،  نفسه 

 جدل الظاهرة مع تشكيلها اللغوى

ىف   تصاغ   ميكن أن الىت    الوجودية   الظاهرة   أن   يبدو   
 حياول الذى  اللغوى    الرتآيب   من   وأمشل   أسبق   ظاهرة هى  " آلمات"
على   يرتتب ،  إعالهنا   حياول الذى    اللفظ   عن   ناهيك ،  احتواءها 
 اهلوة   عبور   حياول   وهو   حرج   مأزق ىف    نفسه   اإلنسان   جيد   أن   ذلك 
اللغوى،   التشكيل   من   نسبيا   ررةاملتح   القْبلية   الظاهرة   بني 
اإلشارى   بالتنظيم   عنه   التعبري   ميكن   فيما   احتوائها   وبني 
وعى   بعض إىل    وصل   ما   إذا   املأزق   هذا   أن   وأرجح ،  عليها   الدال 
وأى ،  البشرية   اخلربات   أدق   من   هو ،  بآخر   أو   بشكل   صاحبه 
 بطمس   أو ،  جتاهال   فوقه   بالقفز ،  عبوره   حماولة ىف    تسهالاس 
، األدق   للمعرفة   إجهاض   عنه   يرتتب   وأن   البد ،  دفاعا الوعى  
 حتديد   حماوالت   بعض   أن   رجحت   وقد  -  خطر   اختزال إىل    ونكوص 
 إمنا ،  متخصصة   عصرية   ةبصور   املعاجم   حتديث   أو ،  علمية   مصطلحات 
  . احملظور   هذا ضْمن    يقع 

 الزاحف   اخلطر   هذا إىل    للتنبيه   حماولة   هى   الدراسة   هذه
اجلديد بتشويه أو اختزال ظواهر بشرية حنن أحوج ما نكون إىل

 .التعرف عليها بطريقة أعمق وأمشل

 حماوالت ىف    حمدد   شكلب   خاص   بوجه   اخلطر   هذا   آثار   تظهر
، األساسية   الكيانية   الظواهر   صياغة   النفسية   العلوم 
 يصلح   اليكاد ،  حمدد اصطالحى    إطار ىف  ،  األمشل   النفسية   والوظائف 
 املعرفية   العملية يؤذى    رمبا   بل ،  بالظاهرة املعنية   لإلحاطة 
 للكيان   تشويه   من   ذلك على    يرتتب   عما   فضال ،  حنتسب   ال   حيث   من 
  . األعمق   وجودنا =  اللغوى 

 أبعاد املشكلة

   يكون   أن   ميكن   مما   بدءا   اإلنسانية   اخلربة   مع   أوال   لنتدرج
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 مارين ،  اإلجرائية   التعريفات إىل    منتهني ، "اللغة   قبل"
 من   األمثلة   بعض إىل    عارجني الشعرى،    اإلبداع   حماوالت   ببعض 
 . املعجمى   التحريك   أو   السكون 

 ما قبل اللغة

 أن  -  بشر   هو   مبا  -  يصعب   فإنه البشرى،    للكائن   بالنسبة 
 قبل   ما"  مرحلة   أهنا   تعترب   أن    ميكن معرفية   مرحلة   مثة   أن   نفرتض 
 مرحلة   أو " الكالم   قبل   ما " مرحلة   توجد   قد   أنه   ذلك ، "اللغة 
 أن   يستحيل   أنه   يبدو   لكن ، ) مرحليا  ( القائمة   اللغة   قبل   ما 
، بلغتها   آامال   التحاما   ملتحمة   ليست   أصال   بشرية   ظاهرة   توجد 
، أى التشكيل الذى ميثل اهليكل الغائر احليوى    ترآيبها مبعىن  

 .ساسى القادر على التجلى ىف سلوك ظاهرة مثل الكالم وغريهاأل

الوعى إىل    األولية   اللغوية   املرحلة   هذه   تصل   ال    عادة 
 اإلنسانية   اخلربات   بعض ىف    لكنها ،  العادية   احلياة ىف    الكامل 
 مثل   وأشهر ، بأخرى   أو   بدرجة الوعى    من   تقرتب   أن   ميكن   األعمق 
الىت يعجز صاحبها أو يرفض إحالتها   الصوفية   اخلربة هى    ذلك 

 املرحلة   هذه ىف    اخلربات   هذه   طبيعة   أن   إال   .إىل ألفاظ متبادلة
، العادية   التعبريية   باألدوات   تناوهلا   إمكانية   دون   حتول 
بالكلمات،   للوصف   اخلضوع   مث   املنهجية   الدراسة   عن   ناهيك 
 منها   القفز   استسهلنا   إذا   باخلطر   تنذر   مرحلة فهى  وبالتاىل  
 سابقة   آالمية   تراآيب   من   حيتويها   أن   ميكن   ما   أقرب إىل  
 ".ساآنة " حمكمة   ألفاظ   أو ،  التجهيز 

 أو  ( الباطنية   للمعرفة )  اهول  ( الطويل   التاريخ  
 من   جانب   حقيقة إىل    يشري   إمنا اللفظى    غري   وللتواصل ، ) اجلوانية 
 واحرتامه   وتصوره   استنتاجه   من   البد البشرى    وجودنا   جوانب 
 العجز   يكون   أن ينبغى    ال   أنه   ذلك ،  به   اإلحاطة   عن   العجز   رغم 
 وإال الدفاعى،    لإلنكار   مربرا   حمدودة   ألفاظ ىف    التواجد   عن 
 إال   مربر   بال   األعمق   وجودنا   أصول   من   أصل   عن   نتنازل   فنحن 
 وهذا  -  التناول   دقة   عن   القصور   أو ،  الفهم   سوء   من   اخلوف 
 الوسيلة   عن   حثوالب ،  والتأجيل ،  والصرب ،  للحذر   مربران   وذاك 
: األولية   احلقيقة   إلنكار   مربرين   ليسا   أبدا   ولكنهما ،  املناسبة 
 أصل هى    اللغوية   الوجودية   الظاهرة   إن :  وهى ،  واألخطر   األهم 
 ذلك ىف    مبا ،  السلوك   متناول ىف    تظهر   مل   أم   ظهرت ،  األصول 
  . الكالمي   السلوك 

 لزوم الشعر
 الوجودية   الظاهرة   بني الوالىف  احلرآى    اجلدل   مرحلة ىف  

 مستوى وبني ،  جديدة   وترآيبات   عالقات ىف    تتفجر   وهى ،  األعمق 
 استيعاهبا   عن   والعاجز ،  اجلاهز للتعبري عنها اللغوى    التشكيل 
 . الشعر   يلزم ىف نفس الوقت،  متاما 

 ليس   ما ىف    آامنة   تظل   أن   الظاهرة   ترفض   حني ،  ينشأ الشعر  
 ، للتواصل   متاحا   لفظا 

لغوى   ترآيب ىف    نفسها   حتشر   أن   ترفض   حني   الوقت   نفس وىف   
 ) االعداد   مسبق (  جاهز 
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 بأآثر مناللغوى   الكيان   ختليق   إعادة   عملية   هو   فالشعر  
 يشري   ما   أقرب إىل    الوصول   حماولة ىف  ستوى آلية على أآثر من م

 هلذه النسىب    النجاح   ومع ،  املنبثقة   الوجودية   اخلربة إىل  
 الكيان   ينمو أى  ،  ثراء وإثراء   اللغة   تزيد ،  العملية 
 وهذا ،  البشرى جنبا إىل جنب مع هذا التخليق اللغوى املتجدد 
 ختلق   القصيدة   أن   من   والشعراء   النقاد   بعض   يعنيه  قد  ما 
 .الشاعر   خيلقها الذى    الوقت   نفس ىف    الشاعر 

يبدو أن هذا هو ما حضرىن شعرا منذ حواىل ربع قْرن، قبل
أن أتناول املسألة بأى تنظري علمى مثلما أفعل اآلن، وهذا

 :بعض ذلك

 الكلمة باىب    تدقُّ
  .أصّدها
  ، القدمي الوعى    ُتغافل
  . أنتفْض
  ، اهلرْب   أحاوُل
  .تلحقُنى

  ، أآوُنها   
  .   فأنسلخ   

*** 
  ،    اجلحافل   املعاِجَم     أغافل أمضى 

  . والنحيْب   اَملخاِض   بني
  :أطرُحىن

  .َوالرُّؤى   الضياع   بني
  . والعَدْم النىبَّ    بني

    . أبتعث   احلياة   أخّلق
  ، جديدا قوُلىن أ
  . القصيدْة   فتوًلُد   

14/9/1983 

 االختزال إىل أقرب لفظ سائد

 آذلك   يكون   أن ينبغى    آان   وإن  ( شاعرا   انسان   آل   ليس ،  لكن  
 سرعان العادى    الشخص   فإن   هلذا ، ) للشعر   واألمشل   األعمق املعىن    هبذا 
، سائد   لفظ   أقرب إىل    األعمق   الوجودية / اللغوية   خربته   خيتزل   ما 
 أن   ميكن   عما   فضال  ،"هو   مما"  فأقل   بأقل ،  فأآثر   أآثر   فيتعامل 
، وظهوره ،  تعامله ىف  العادى    الشخص   اقتصار   عدم   لكن ،  يكونه 
، املعرىف   والتواصل   للتعبري   وحيدة   أو أوىل،    آوسيلة " الكالم"على  
 املضاعفة   هذه   آثار   من ،  آثريا   أو ،  قليال   خيفف   وأن   البد 
 ملزيد   نرضخ   حني ،  وتتفاقم ،  تتكثف الىت    املضاعفة   تلك ،  املتواترة 
 وشبهاملصطلحات العلمية   من " املقرر " بتقديس   احلرآة   حتديد   من 

 املتخصص   جماهلا ىف    حمدودة   تكتفى بأن تظل   ال  العلمية الىت
 الوصاية   طريق   عن   متتد هى    إْذ ،  خاصة   اإلنسانية   للعلوم   بالنسبة 
 تشغل حىت    متتد ،  الناس وعى  إىل   معا  اإلعالمية   واإلغارة ،  التخصصية 
 لفظى هابط من، وآأهنا غطاء. اليومية   حياتنا   من   رحبة   مساحة 

أعلى، وليست ناجتا طبيعيا هو مثرة اخلربة من اجلذور إىل الساق
 إىل الفروع فالثمر واألوراق،
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اهلابط من أعلى من" البالستيك"وياليت هذا الغطاء 
 !!صنعنا، بل هو عادة مستورد، معّرب أو مرتجم غالبا

 اإلغارة اإلعالمية

وعى   تالحق  وهى  اإلعالمية   اإلغارة   تتمادى أآثر فأآثر
 آخر   جانب   من   وتساهم   بل ،  قاصرة   ألفاظا   عليهم   تفرض ،  الناس 
وأآتفى ،  املفاهيم ىف    وختلخل ،  اللغة ىف    رخاوة إىل  يؤدى    فيما 
 ألن ، "التقريب" و " التعتيم"ظاهرتى  إىل    باإلشارة   هنا 
، الناس   جماميع   اجتاهات على    التأثري ىف  استشرى    استعماهلما 
 حيث ،  خاص   بوجه   والدعاية   السياسة جماىل  ىف    مشاعرهم   وحرآة 
 ريةواملث ،  باملشاعر   احململة   األلفاظ   استعمال على    املناورون   درج 
احملتوى   معامل   إلخفاء   غطاء   جمرد   اللفظ   جتعل   بطريقة ،  لالحتياج 
 فرط   ذلك   ومن ،  العامة   وانفعاالت   السياسة   أالعيب   بني   الضائع 
،"الدميقراطية " و ، "احلرية: " مثل   أللفاظ   املغرض   االستعمال 
 املمكن   من   أصبح حىت   -" ضارةاحل" و ، "الثقافة" و " االشرتاآية"و 
، الكل   بدل   اجلزء على    أو ،  ونقيضه ،  الشيء على    اللفظ   يدل   أن 
ىف ،  وغرضه   اللفظ   قائل   بتغري   املضمون   يتغري   آما ،  العكس   أو 
  . بذاته   وقت 

 يرترب ىف    النفسية   العلوم ويساهم سوء استعمال أجبدية بعض 
 بعض   إدخال ىف    شاع   مثلما ،  القصد   املشبوه    اخللط   هذا   وتشريع 
 املناورات   جماالت ىف  !!!)  السياسي (النفسى    الطب   مصطلحات 
  . املفاوضاتية 

 دور املعاجم

 الفضفضة   هذه   من   اللغة   إنقاذ ىف    املعاجم   دور   إن
 ومرحلة معىن    فهم على    آثاره   وتتوقف ،  حمدود   دور   هو   والرخاوة 
دور  أن على    ابتداء   التنبيه ينبغى    إذ ،  معجم   آل   وظروف 
 وليس ،  اللغة   تطور ىف  " وحتديد مرحلة   إعالن   إال هو    ما   املعاجم 
 عاجمامل   أغلب   أن   نالحظ   ولعلنا  ، حرآيتها على    وصاية   فرض 
 اللفظ   تعرض   حني   املرونة   من   قدر   بأآرب   بوظيفتها   تقوم   األقدم 
 حسب ،  اجتاه   من   أآثر ىف     املرونة   من   قدر   بأآثر "  حرآته ىف  "
 الالحق   اجلر   حرف   حسب    أو ،  تشكيله   حسب   أو ،  السياق   من   موقعه 
 للفظ تعطى    ال   املعاجم   فهذه ، ) اخل ..  عليه   السابق   أو  ( به 
 املتنوعة   استعماالته ىف    مباشرة   تورده   وإمنا ،  حمددا   تعريفا 
 ميتد   قد   بل ،  الواحدة   اجلملة على    يقتصر   ال الذى    السياق   حسب 
 هذه   مثل   تقوم   وهكذا  -)  املوضوع حىت    أو  ( الكاملة   الفقرة إىل  
"الداللة   وتوّجهات ،  االستعمال   جماالت"  عرض ىف    بدورها   املعاجم 
على   يغلب الذى    األمر ،  ساآن   تعريف ىف    اللفظ   حبس   من   أآثر 
 املعاجم  هذه  جيعل   أن   آاد والذى  ،   فاألحدث   األحدث   املعاجم 
 وهذا  ، العاجز   الصمود حىت    اللفظ   حلرآة   تثبيت   األحدث مبثابة 
 . اخلطر   هو 

 السجن االصطالحى
 فإننا )  مثال العلمى  (االصطالحى    السجن إىل    انتقلنا   فإذا  

  املبدئى    التحديد  -إىل    ويدعو   بل  -  يؤيد   قويا   مربرا   جند   قد 
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 فيما   وخاصة، العلمى،    االستعمال ىف    يرد   لفظ أى    ملضمون
 أنه   إال ،  بذاهتا   ةظاهر   لفحص   حمدد إجرائى    منهج   باختاذ   يتعلق 
 والنشاطات املعرفية املرتبطة خاصة   اإلنسانية   العلوم   ىف جمال 

 فائدته   مع  -  التحديد   هذا   أن إىل    ننتبه   أن   البد هبا، 
إن .  معا   والتسكني   االختزال   خماطر   حيمل   إمنا  -  املبدئية 

، واهلمود   التقليص   خماطر   وبني ،  فالتعري   ضرورة   بني   التوفيق
 االستعمال   هذا   ميكن أن جند له حال جزئيا باإللتزام بتحديد 
 حبيث ،  بذاته   إجراء على    وقصره  ىف آل سياق على حدة،  اخلاص 
 املختصة   اجلزئية   الدراسة   بشروط   ومشروطا   موقوتا   إجراء   يكون 
، احلال   واقع ىف    حيدث الذى    ، لكن املعنية   الظاهرة   نم   معني   جبانب 
 اخلاص   االستعمال   يؤثر   حيث ،  متاما   ذلك   غري   هو ،  األحيان   أغلب ىف  
 أدق   هو علمى    تعبري   هو   ما   أن   زعم   حتت   العام   االستعمال على  
 ، شائع   استعمال   هو   مما   وأصدق 

 يأتى مث ،  العام   باملفهوم العلمى    املفهوم   خيتلط   وهكذا  
 فيرتاجع دور اإلعالم غري املسئول، واالستعمال االستسهاىل، 

 داخل   لتتوارى الظاهرة التلقائية   عنه   رغما   العام   املفهوم 
، عميمهات   مفيد   وغري   جازمة   غري )  علمية   شبه  (=  علمية   مفرتضات 
، فما بالك إن آان آل هذا من مصدر وخطر   ضار   حتما   هو   بل 

 أساسا؟) مرتجم(مستورد 

 من أين نبدأ؟

 آما ،  النفسية   للعلوم   يصدق ذلك بوجه خاص بالنسبة
 عديدة   أخطاء ىف    وقعت   فقد ،  حديثا   العربية   اللغة   تتناوهلا 
 ظاهرات   بعض   تتناول وهى    الضيق   شديد   نطاق ىف    تتحرك   جعلتها 
ترمجة"  من      بداياهتا   مع حتديد ،  الشمول   مكثفة   األبعاد   مرتامية 

 هذه   إن   مث أخرى،    بلغة أخرى،    بيئة ىف    حبثه   سبق   ملا  "لفظية
 تبدأ   وإمنا  ، أساسا   املعنية   الظاهرة   فحص إىل    ترجع   ال   الرتمجة 
 البداية   هذه   بعد وحىت  ،  قاصر )  عادة ترمجى (معجمى    اجتهاد   من 
اللغوى التضميىن    التاريخ إىل    العلوم   هذه   ترجع   ال   املشبوهة 
على   نتحرك   أننا :  النهاية ىف    النتيجة   فتكون ،  املستخدم   للفظ 
 تارخينا   عن   اجلذور منقطعى  ،  تسعنا   ال   مساحة ىف  ،  نعرفها   ال   أرض 
  . أخرى   ناحية   من   األصيل اللغوى    وجودنا   نبض   وعن ،  ناحية   من 

 :حبس مشاعرنا ىف مصطلحات مستوردة

ختصصى، إىل    يكون   ما   أقرب هى    األخرية   املضاعفة   هذه   أن   مبا
 هذا ىف    أزعمه   ما   يدعم   قد   ما   خاص   وجهب   فيها   أقدم   فسوف 
 املصطلحات   سجن ىف    اإلنسانية   مشاعرنا   حبس   خماطر   من   البحث 
  . املستوردة 

 املنطقة وهى  ،  األثر   شديدة   احلساسية   بالغة   منطقة   من   بدءا
 سيكون  -" جدانو " أو   انفعال   أو   عاطفة يسمى    مبا   اخلاصة 
 باملقارنة ، اللغوى   أصله ىف    الوجدان   لفظ   ملناقشة انطالقى  
 من أعىن    ملا   آمثال   وذلك ، علمى    مصطلح إىل    اخرتاله   مبحاولة 
 حماوالت   من   يليها   ما على    اللغوية   الكيانية   الظاهرة   سبقيةأ 
 اللفظ   هذا   أقدم   أن   سأحاول   آما ،  خاطئة   اختزالية   علمية 
   خطورة   إلثبات ،  املتفجر   وتوليده ،  املتشعبة   حرآته ىف    ابتداء 
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، غريه   هو   عما   فضال ،  دونه   ماهو إىل    اختزاله )  استحالة   أو ( 
 اإلحياء على    العربية   اللغة   قدرة   بيان ىف    أجنح   بذلك ولعلى  
 أريد   ما   إذا   هلا   االستجابة   الواجب   التوجهات    من   بالوافر 
 هبا   أحاطت   آما   البشرية   الظاهرة   حقيقة   من   األدق   االقرتاب 
 . القادرة   لغتنا 

وسوف نواصل غدًا تطبيق ما ورد ىف هذه املقدمة على لفظْى
  ).اجلزء الرابع من مقدمة الكتاب" (احلزن"و" الوجدان"

 قدرة يعىن   Neural Plasticity  عصبيةال   املطاوعة   مفهوم -
 النمو   بل ،  والتشكل   التغري على    خاصة املرآزى  العصىب    اجلهاز 
 والتنسيق   للتبادل   واستجابة   البيئة   ملؤثرات   تبعا ،  والتطور 
  . بعض   مع   بعضها   املستويات   مع 

 املخ   يصل   ما   آل تعىن    هنا  Information  املعلومات -
، احمليطة   البيئة   من   أو   الوراثة   من   جاءت   مؤثرات   من البشرى  
 رمزية   رفةمع   من   شائع   هو   ما على    املعلومة معىن    يقتصر   وال 
 .حمددة 

 لفظ   بنحت   قمت   والتقريب   التعتيم ظاهرتى  إىل    باإلضافة -
 ونطق   عربية   حبروف   التينيه   ألفاظا   استعمل :  لنت " (التلتني"
، الغرض   هلذا   املستخدم   التعريب   لفظ   عن   ذلك   فضلت   وقد عرىب،  
 منها   ننتقص   بل   نضيف   ال   العملية   هذه ىف    إفراطنا   مع   ألننا 
  . ومنسخها 

  . البالغة   وأساس ،  العرب   لسان :  مثال -

 القائلة   املعاجم :  أخطر   درجة وإىل   ( مثال    الوسيط-
  العلوم   وخاصة ،  فةاملختل   العلوم   فروع   ترمجة ىف    بتخصصها 
  )  اإلنسانية 

  

) باإلجنليزية  ( تعريف   ثالثني   ونقد   مراجعة   حماولة ىل     سبق-
 الوفاء   عن   مجيعا   رهاقصو   مبينا   عاطفة   أو ،  انفعال   هو   ملا 
"وجدان " لفظ   استعمال إىل    جلأت   وحني ،  املعنية   الظاهرة   بتحديد 
 األلفاظ   أغلب   من   نبضا   وأدق ،  احتواء   أآثر   لفظ   أنه ىل    تبني 
 هو   آما   نقله   اقرتحت أنىن  حىت  أخرى،    لغات ىف    والريبة   املقابلة 
 حيدد   أن   ميكن   ما   استلهام ىف    جنحنا   ما مىت  األخرى    اللغات  إىل 
ىف   موقعه   من   انطالقا ،  إليها   يشري   أو ،  حيتويها الىت    الظاهرة 
 مثال   باإلجنليزية   يكتب   سوف )  اقرتحت   آما  ( وحينذاك ،  حنن   لغتنا 
 اخلامسة   السنة  -  والتطور   اإلنسان (.  ترمجة   دون  Wijdan : هكذا 

 ). 150 - 108  ص  1983  ابريل  -

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   491



 18I11I2007א – אא
 

18I11I2007א

)3(אא−79

 عن الوجدان، واحلزن): 3/3(مقدمة 

 استهالل

آيف ال حنبس الظاهرة ىف "11-17يومية (قدمنا أمس 
بريد "11-16يومية ( ، وىف بعض حوار أول أمس ")لفظها؟
-14يومية (، ومنذ بدأنا ىف تقدمي هذا العمل )" اجلمعةحوار
، إشارات حمدودة للخطوط")ماهية الوجدان وتطوره" 11

حوارا): النظرية(العامة لكيفية التعامل مع هذه األطروحة 
احا وقبوال ورفضا، وانتهينا إىل ضرورة البدءونقدا، صربا ومس

بالعامية: ونضيف اآلن(، مما رسخ ىف وعينا بلغتنا مما هو حنن
 ما أمكن ذلك–التوصية بالعدول ، آما نبهنا إىل )والعربية

 عن البدء باملستورد، وأيضا عن السجن داخل صنم لفظ جتّمد،–
هو السبيلأو اخُتزل ليخنق الظاهرة فيما شاع عنها، هذا 

الوحيد إذا آنا نأمل ىف حوار حقيقى، حنن ىف حاجة إليه، وهم
آذلك، مهما اختلفت مواقفنا احلالية على مدرج

 .التأخر/التقدم

 .ميكن اعتبار هذه اليومية مبثابة اجلزء الثالث من املقدمة

 عن الوجدان... 

 اجليم   بفتح " (وجد " فعل   من   مصدر   هو " وجدان"  لفظ
 الفعل   هذا   مشتقات  و مفهوم   وخيتلف )  وَجَد، وِجَد: آسرهاو 
 مث ،  به   امللحق   اجلر   وحرف ،  وتشكيله ،  رمسه   باختالف   واستعماالهتا 
  . فيه   الوارد   السياق 

 لكنها ،  خمتلفة   جماالت ىف    متعددة   أبعادا   يتضمن   فهو
  : بالضرورة   متداخلة 

 يعىن    قد   أنه   جند  ، عاطفة / انفعال   ماهو   جمال ففى   - 1 

  ،  له   َحزَن :  لفالن   وتوجَّد ،  وجدا   احلزن ىف    َوَجَد  : احلزن ) أ( 
  ).أيضًا ( احلزن ىف    وذلك :  وجدا   أجد   أنا  : جر   حرف   وبدون
 :يعىن   آما
 سائلك إىن  :  احلديث ىف  ، ) الغضب ىف   ( عليه   َوَجَد  : الغضب )  ب (
 .على   جتد   فال 
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 :يعىن   آذلك 
 . احملبة   وهو :  وجد   هبا   وله ،  احلب ىف  ،  وجدا   به   وجد :  احلب )  جـ (
 وأيضا 
  . أآرهه :  األمر  على   أوجده :  ةالكراهي )  د ( 

 يستعمل   أنه   جند :  والتبّين   املعرفة مبعىن    يتعلق   وفيما  - 2
 عائال   ووجدك"،  احلفاظ   ذا   زيدا   َوَجَد :  جر   حرف   بال   عادة 
 ، "فأغين 
 أوجده :  على   احلصول   أو على،    العثور معىن    هذا   من   وقريٌب 
  . به   يظفر :  جيده   جعله   الشىء 
: اهللا   أوجده :  واخللق   باإلبداع   يتعلق معىن  َثمَّ    لكن  - 3 
 ،  مثال   سابق   غري   من   أنشأه 
  . عدم   خالف :  وجد ،  العدم   ضد   هو   مبا   الوجود إىل    أقرب   وهو 

 فيما   عيانية   أآثر   هو   ما   يتضمن   ما إىل  املعاىن    ومتتد  - 4 
 : ذلك   ومن  ، والبسط ،  والكثرة ،  السعة :  إىل   باإلشارة   يتعلق 

 ، بعده   فقر   ال ِغًنى  استغىن  :  اهللا   أوجده  
، "وجدآم   من   َسكْنتم   حيث   من   أْسِكُنوُهم " السعة   الوجد   مث   -5

  . املاء   منقع :  فالوجد   وأخريا  -6

 أن نرضى    فكيف املعاىن    تلك   آل   حيمل    الوجدان   لفظ   آان   فإذا
 أقره  حمدود حىت لو  استعمال على   -علمى    آمصطلح حىت   -  نقصره 
 : هو" الوجدان"حني يقر أن    اصطالحيا  اللغوى   امع 

 ، األمل   أو   باللذة أّوىل    احساس   آل  : أوال  

 من   النفسية   احلاالت   من   ضرب على  )  يدل ( الوجدان : وثانيا  
 باإلدراك   متتاز أخرى    مقابل ىف    األمل،  و باللذة   تأثرها   حيث 
 !! واملعرفة 

 هذا   بداية ىف    قدمناها الىت    احملاذير إىل    انتبهنا   فإذا
أى استعمال  على    ترتتب   أن   ميكن لىت ا   اآلثار   تصور   راعنا   البحث 

 بكل   الوجدان   لفظ   ُيْبعد  مثل الذى أجازه امع، وهو  ضيق
 هذا سوى  معىن  أى    عن املرتامى    ومشوله   السابقة   إحياءاته 
 ، األخري اخلامل   التعريف 

، إذا ما فعلنا ذلك"الوجدان"لفظ    اخلوف هو أن ينفصل  
 ، والفا وأعلى  ،  إحاطة   وأمشل   ترآيبا   أعقد إنساىن    نبض   هو   عما

، عن   أسبق   معرفية   آأداة   ُيْثَلُم   سوف )  الوجدان  ( هو   مث  
، آما يثبت باضطراد من) جتريديا  ( تفكريا يسمى    ما ،  من     وأحد 

لى أرضالعلوم األحدث فاألحدث، فضال عن املمارسة العملية ع
 .الواقع

ىف   املتضفرة   املعقدة   وتوّجهاته   اللفظ   تاريخ   يذهب   أين   مث  
 التوجه، املختلف املتعدد العاطفى    الدفع   بني   اللفظ   ذات 

 بالقدرة   مغّلــفا ،  العدم   من   اإلبداع   بني االجتاه وهو يتحرك 
 والقوة   بالسعة   متصال ،  سبقيا   إدراآا   املدرآة   املعرفية 
  والطمأنينة؟؟ والرؤى  
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 حرآية    هذه املعاىن واإلشارات والتضمنيات ىف   آل   تتجلى   أال  
حىت احلقيقى    بتارخيه   بالك   فما   معاجم؟   بضعة   سجلته   مما    اللفظ 
 !! ذلك، وغريه؟  آل  تضمن 

 للفظ   الضّيق   ستعمالباال   رضينا   لو   أننا إىل    ذلك   يشري   أفال  
 اللفظ   حلقيقة   نتنكر   فإننا   املختزلة   الصورة   هبذه   الوجدان 
  وتارخيه؟ 

 اللفظ أصال   نشأ الىت    الظاهرة   عن   أال يبعدنا هذا االختزال 
، وهى ما عليها؟   الداللة   أو   احتوائها   حماولة ىف    هلا   مواآبا 

 عليه؟حناول التعرف 

 أن   حني ىف  ،  شئ   والعام األدىب    االستعمال   بأن   حماور    حيتّج ال  
 هذا   جاز   إذا   ألنه ،  آخر   شىء والعلمى  الفلسفى    االستعمال 
 العلوم ىف    إطالقه   جيوز   ال   فهو ،  البحتة   العلوم ىف      الفصل 
 حىت–االختزال    هبذا   إننا   مث ،  خاصة   والنفسية ،  اإلنسانية 

 مل   ظاهرة على    آالفتة   عريقا   لفظا   نلصق   إمنا   -بتوصية امع 
 نبحث   أن ينبغى    ملا   نستلهمه   أن   من   بدال ،  أصال   معاملها   نتبني 
 ظاهرة   يالمس   وهو   نشأ   إمنا ،  وتطور   نشأ     إذ   اللفظ   ألن ،  فيه 

، وجوهها   تعدد   ويكتشف   فيكشف ،  احتواءها   حياول   هو   مث مًا، 
 يلحق   مث ،  ومتنوعة   متعددة   سياقات ىف    فيتحرك ،  عطائها   وثراء 
، ويبتعد   فيقرتب ،  موضحة   أداة   تسبقه   أو ،  مساعد   حرف   به 
- عادة  -  يعجز   مث ،  وصفه   يريد   ملا   مناسب   مضمون   الحتواء   وجيتهد 
 باستعمال   فيالحقها ،  األرحب   الظاهرة   توّلدات   حدوده   عن   فتفيض 
  . وهكذا ،  جديد   لفظ   يساعده   أو ،  جديد 

، تسميتها   من   أسبق   الظاهرة   إن) أمس(   سابقا   قلنا   ولقد
 أن   ذلك ،  األساسية   لغتها   من   أسبق   بالضرورة   ليست   ولكنها 
اللفظى   التحديد   من    أسبق   هو   الغائر اللغوى    الرتآيب 
 التحديد   أن   أيضا   هنا   القاريء   ونذآر  -)  بالذات املعجمى  (
العلمى   التحديد   من   أسبق   هو   السياق ىف    املتنوع اللفظى  
 من   بالذات   املنطقة   هذه ىف  العلمى    ديدالتح   لكن املصطلحى،  
 أمشل   هو   ملا   واملشوِّه   املخِتزل   باألثر    يرتد  -  النفسية   العلوم 
  . وجودا   وأرحب   لغة 

 عربية   إبداعية   حماولة إىل    هنا   نشري   أن  إذن  بنا   جيدر
 منطلقا )  وجدان  ( اللفظ   هذا   من   اختذت )  ومبتورة   حمدودة (
 اللفظ   هذا   إن   أقول   وال ،  فلسفية   ثورة   أمسته   ما   لتقدمي 
 احملاولة   هذه   لصاحب أوحى  الذى    هو   اللغوية   مبدلوالته 
 نبض   حني   الفلسفة   هذه   صاحب   أن   أرجح   وإمنا ،  املبدعة   بانطالقته 
 يقرتب   نفسه   جيد   به   إذا ،  السائدة   اللغة   جتاوزت الىت    برؤيته 
 وهو ،  خربته   يضمنه   أن   ميكن   ما   بأقرب ليلتقى    لغته   أصول   من 
 أآثر ىف    شامال   حضورا   واحلاضر ،  التوجه   املتعدد   الوجدان   لفظ 
 أن   استطاع ،  لغته   مع   الباحث   تفاعل   ومع ،  وسياق   جمال   من 
يتخطى   وأن ،  جيتهد   وأن ،  يضيف   وأن ،  جيدد   وأن ،  النظر   يعيد 
 شيخ   تيسري   فلسفة ىف    ما   وأهم ،  مجيعا   واملستورد   الساآن   سجن 
، الوجود إىل    الرجوع   ضرورة   تقرر   أهنا )  عليها   مبا (  هذه   األرض 
 الىت   الذات   أصل   الوجدان " حيث ،  العقلية   باردات   القناعة   ال 
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إىل   هنا   أتطرق   ولن  -" جوانبها   من   جانبا   العقل   يكون
 من   أآثر   بلغت ىت وال " الوجدان " لكلمة   الفيلسوف   استعماالت 
إىل  "الوجود على    القبض " أنه   أول   من ،  أصيال   استعماال   ستني 
 البديعية   القوة   إليها   أضيف   ما   إذا   األخالقية   الذات " أنه 
  ".النزوعي   مضمونه   واجلمال   اخلري   يصبح   حيث 

 :اخلالصة

ىف   لغتنا   مع   حوارنا   أن   أؤآد   أن    من آل ذلك أردت  
 ما   جتد   أن   اجلديدة   ألفكارنا   يسمح الذى    هو   احلرة   حرآتها 
 أقرب إىل    ومشاعرنا   رؤانا   اختصار   أما ،  نسبيا   ولو ،  حيتويها 
ما   هو   فهذا ،  آخر   لسان   أبناء   من   سبقنا   استعرناه ممن   لفظ 
حىت لو آانت سلطة   منه   ألحذر  - ابتداًء -  الدراسة   ذهه   آتبت 

 فحني حبثى،    إجراء   أو علمى،    مرجع   أو لغوى،    جممع االختزال هى 
 جسده   نبض ىف    لغته   أصول إىل  )  هو   ما على   ( األرض   شيخ   عاد تيسري 
 وأضاف   فأبدع )  تعبريه   حد على   ( وجوده على    قبض :  تارخيه   حمييا 
 ،) جتمد حىت    شطح   قد   آان   وإن  ( هياب   غري 

 الوصاية   حدود ىف   - آمثال  -  الوجدان   لفظ   استعمال   إن  
 يضمحل حىت    اللفظ   خيتزل   األحدث إمنا   املعجمية   أو   املصطلحية 
 يعجز حىت    معامله   وتنطمس ،  فاعلية   بال   فينكمش األصلى،    عطاؤه 
 عرب إليها    اإلشارة سبقت  الىت    االجتاهات إىل    واإلشارة   اإلحياء   عن 
 املتجددة   الواعدة   االجتاهات إىل    وآذا ،  الطويل التضميىن    تارخيه 
  . املبدعة   حرآتة   حسب 

 "احلزن"فماذا عن 

اليومى   االستعمال ىف  ئعا شا   ليس " الوجدان "إذا آان لفظ 
 الشاسع   الفرق  -  مبراجعته  -  أثبتنا   قد و  ،  الناس   عامة لدى  
 قصور   وبني  وتنّوع جتلياته،  إحياءاته   ومشول   تضميناته   تاريخ   بني 
 هذا   أثر مدى    نستطع أن نبني   مل   فنحن املصطلحى،    تعريفه 
ذلك ألن ،   ملستعمليه   األعمق   الكيان على    تشويهال   أو   االختزال 
 بإحلاح وال حىت أحيانا، آما علينا   يقحمه   ال  - مثال -  اإلعالم 

 خماطر   يظهر   مبا   تتداوله   ال  -  الناس   عامة  -  أن الناس
 رآخ   مثاال ننتقى    أن   الدراسة   هذه   لكمال   لزم   لذلك ،  اختزاله 
 بعض   آشف ىف    أمال   ذلك   أحاول   وسوف ،  الناس   بني   تواترا   أآثر 
 حمل ،  ساآن مصطلحى    لفظ   ليحل جترى  الىت    واإلحالل   اإلغارة   حرآة 
 حتوير ىف    مث   ومن ،  اليومية   حياتنا ىف  ،  متفجر   مرن   متحرك   لفظ 
 اخرتت   وقد ،  مسئول   اختيار   أو   آامل عى و   دون )  وجودنا  ( لغتنا 
  : فأقول " حزنا"يسمى    فيما   املتضمنة   الظاهرة   تناول   لذلك 

 وأنه ،  من حيث املبدأ   مرفوض   شيء   هو   احلزن   أن   مؤخرا   شاع   
أو   والسعادة   الطمأنينة  الفرح أو  نقيض  -  دائما  -

على ،  الشائعة   هذه   انتشار   ومع  ..  لكالرفاهية أو آل ذ
 حيل " االآتئاب " لفظ   أخذ ،  خاصة " النفسية   التصرحيات"مستوى  
 مهما   حزن أى    يصبح   أن   آاد حىت  ،  رويدا   رويد   احلزن   لفظ   حمل 
 أو ،  غائيته   أو ،  توليده   أو ،  اجتاهه   أو ،  نبضه   أو ،  حفزه   آان 
 حروف   داخل   يقبع   بأن   مطالبا   حزن   وآل   حزن أى    أصبح ،  مضمونه 
   أعمق هى    احلزن   ظاهرة   أن   ومع  -" اآتئاب " اجلديد   اللفظ 
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 أو   حيتويها   أو   يلمها   أن   حاول   وصف   آل   من   وأدق   وأقدم   وأرسخ
 أن   استطاع   قد   األصيل اللغوى    حضورها   فإن ،  حوهلا   حيوم حىت  
 تسلل لفظ   حني   ولكن ،  بآخر   أو   بشكل   حقيقتها   من   يقرتب 
 هذا   ضخمت   فقد  ، آاد   أو   َخَنَقها   نبضها على    زحفا " االآتئاب"
 يطمس   آاد حىت  )  معا   واإلعالم   بالعلم  ( وأحل )  االآتئاب  ( اللفظ 
 للظاهرة اللغوى    الكيان على    آله   هذا   فينعكس ،  عداه   ما   آل 
، جوهرها   يشوه   أو   حبقيقتها  -بالتاىل   -  خيل حىت    األصلية 
،هى   ليس   فيما   بتسكينها :  قل   أو ،  هو   ليس   ما إىل    بتحريكها 
احليوى   ارتقائها ىف    اإلنسانية   املسرية   جيمد   بأن   خليق   وهذا 
 جدل   عن   وليس ،  مفتعلة   وصاية   عن   ناتج   ألنه ،  معا والرمزى  
  . خالق طبيعى  

 ىف عمق وعينا؟" حزن"ما هى حقيقة ما هو 

 طبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو  -  أصوله   عمق ىف   -  احلزن
 دافع    حزن   بني   هنا   أمّيز   وال ،  فدفعا    مواجهة :  البشري   الوجود 
، وإسراعًا   بطًأ      يتناوب   جتعله   دورته   طبيعة   ألن ،  معّجز   وحزن 
 التفرقة   هذه   مبثل مبا يوحى    السلوك   ظاهر ىف  ،  وخفاء   وضوحًا 
 تكئة   تكون   أن ينبغى    ال   فإهنا ،  بعضها   وصحيح ،  صحت   إن الىت  
 مطلب   من   اإلعالء   ضغط   حتت   حزن   هو   ما   لكل  العام   لالستسالم 
 واحلضارة  ..  و ..  بل ،  والسعادة   للصحة   آمرادف " الرفاهية"
الىت   السابقة   التفرقة   ورغم بالتاىل، و ، ) مؤخرا   شاع   آما (
 أى نستقبل ،  األصل   للظاهرة   املنظم   التشويه   إحلاح   من   ننساها 
/  الصحة / الرفاهية  ( مجيعا   القيم   هذه   ضد   باعتباره   حزن 
 زاحفا   بديال   االآتئاب   لفظ   يتسحب و)  اخل ..  احلضارى   االسرتخاء 
  . الساحة   به   متتليء   اديك 

 ":االآتئاب"عن ... 

"اآتئاب " له   يقال   ما على    سريعة   نظرة   مث نرجع إللقاء
 ، أوال العلمى    املصطلح   داخل   جتمد   آما 

 ،"املزاج   وسوء   باحلزن   اإلحساس " أنه   فنجد  

 :أنه   أو  

ىف   وهبوط   احليوية القوى  ىف    وآساد ..  التفكري ىف    صعوبة"  
 "الوظيفى   النشاط 

 : أنه   أو 

 ،"واحلزن   الكفاءة   وعدم   واليأس   بالعجز   الشعور " 
 ، ما   دودح وىف  ،  ما   بدرجة   صحيح   آله   وهذا  
 جند ،  الكآبة   للفظ   املعاجم   عرضت   آيف إىل    انتقلنا   فإذا  

 :أهنا 

 :الكم على    أآدت   

 ،"واحلزن   اهلم   شدة هى    الكآبة " 

 وانكسار   آسر   هو   ما على    أآد   وبعضها  

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   496



 18I11I2007א – אא

 ، احلزن   من   واالنكسار   احلال   سوء :  الكآبة"
 ، نكسروا   واغتم   حزن :  واآتأب  
 "اهللكة إىل    والكسرة   الشدة   تصل   فقد   وأخريا  
 " هلكة ىف    وقع" :  أآأب  

 تبدو  -  واهللكة   والكسرة   الشدة   من  -  لغة   االآتئاب   فشروط
 ). تعميما  ( حزن   هو   ما   مع ،  حتفظ   وبال   مباشرة   يرتادف   ال   مبا   الزمة 

 ستعمالاستسهال وسوء ا
 رضينا   االستسهال   وفرط   االستعمال   سوء   واقع   من   أننا   إال  

 يهدد " أو " املزاج   يكدر " ما   آل   أصبح حىت  ،  اإلحالل   هبذا 
وبالتاىل ،  آآبة   هو   وظيفته   أو   درجته   آانت   مهما  "الرفاهية 
 األصلى،   مبعناه   حزن   هو   عما   انسلخ   أن   بعد   مرفوض، خاصة   فهو 

 هو   حزن   هو   ما   أن على    التأآيد ىف    ليست   املسألة   إن   مث  
 أن   بيان   حماولة ىف    بل هى ،  عودا   أصلب   أو   الكآبة   من   شدة   أقل 
 صفاتال   هذه  بعض  قد حيتوى ،  أمشل   مضمون   له   آخر   لفظ   هو   احلزن 
 .، وضدها أحيانا وغريها   مجيعا 

 عودة إىل احلزن ىف املعاجم  
 ال   نكاد   جندنا )  آمنتهى   وليس  ( آمنطلق   املعاجم   وباستشارة

أنه   باعتبار ،  نقيضه   مقابل   هو   مبا   احلزن   بوصف   ابتداًء نرضى  
 وخالف   الفرح   نقيض" : أنه على    احلزن على    نتعرف   أن   ال ينبغى 

 االعتبار ىف    أخذنا   ما   إذا   وخاصة ،  احلزن   لفظ   أن   ذلك  " السرور 
 إحياءات   من   قليل   غري   يتضمن   إمنا ،  التشكيلية   تنويعايته 
 عن   االحياءات   هذه   فصل   يصعب   حبيث   والدفع   والقّوة   اجلدية 
 ،) الوجداىن/ االنفعاىل (فى العاط   متضمنه 

  : أيضا   فاحلزن  

 )، وغلظ   خشن :  حزنا   املكان   حزن (،  املنبسط   السهل   ضد 
 ، األرض   من   َغُلَظ   ما :  واحلزن 
  وشدة   ولقاء   وعناد   مواجهة   فيه   واحلزن 
 ،"للَحِزْن   حْزٌن   ساَهَل   ْنَمل   َسْهٌل   ...َحَرْن،    الدرَع   َلِبَس   ما   إذا شيٌخ "
 ،  هلكة فقط   أو ،  آسرة :  حزن   هو   فيما   فليس ،  إذن 
 ،  قوة   أو   عناد   أو   مواجهة   أو   حفز   اآتئاب   هو   فيما   وليس 

 حىت دخل ،  يتوقف   ال   والزحف ،  ازدياد ىف   ميضى  اخللط   لكن 
إىل    Depression  باإلجنليزية ،  ئابلالآت   املقابل   اللفظ 
 الناس   من   آثري   أصبح حىت   اليومى عندنا معرَّبًا   االستعمال 
قلَّ" دبرشن " ومالي   عندهم   بأن   العادية   مشاعرهم   عن   يتحدثون 

 ، أم َآُثر، َحَفَز أم َآَسْر

 اإلجنليزية   اللغة  ىف   Depression  لفظ إىل    وبالرجوع  
 إمنا   اللفظ   هذا   أن   جند )  املستعار   وجودنا على  األوىل    الوصية (
 شكله ىف    اهلبوط ومعىن  ،  صوره   أسطع ىف    احلزن معىن    أساسا   يفيد 
 ،  واهلمود  Gloominess  العتامة ومعىن  ، ) أدىن إىل  (العياىن  

 رآود إىل    يشري   هو االجتماعى  االقتصادى    االستعمال ىف  وحىت  
    تاريخ   تفصيل إىل    التطرق   جمال   هذا   وليس والبطالة،    السوق 
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 أو   مرتادفاته   ببعض   عالقته   أو ،  باإلجنليزية   اللفظ   هذا
  أو   Boredom  أو    Dejection   مثل أخرى    ألفاظ   من   مواآباته 

Grief     هدف   عن   خيرج   مسهب   استطراد إىل    بنا   ينحرف   قد   هذا فكل 
 مصدر   ألنه اإلجنليزى    اللفظ إىل    أشرت لكنىن  ،  الدراسة   هذه 
 لغتنا إىل    ومنها ،  أوال   العلمية   لغتنا إىل    الزاحفة   اإلغارة 
 هو   وحدوده   بأصوله األجنىب    اللفظ   هذا   يصبح   آاد حىت  ،  اليومية 
 وحنن   هذا   آل ،  مشاعرنا   حرآة   حيدد الذى    املقرر   الوصف 
 . اإلعالمية   املالحقة   وإحلاح العلمى    املصطلح   دقة   لوهم   مستسلمون 

 خالل   من   املنظمة   اإلغارة   هذه   ضد   الواعية   قاومةامل   لكن
 للحفاظ   العنيدة   املواجهة   مسئولية   تتحمل الىت    الشعر   حالة 
، املرتامية   وعودها إىل    الغنية   أصوهلا   من   بتحريكها   لغتنا على  
 ال حىت    الصبور   عبد   صالح   تعبري   مستعريا   الشعر   حالة   وأقول 
 مواجهة ىف    شاعرا   به   أستشهد   مث  ، الشعر   قرض على    األمر   يقتصر 
  ".اهللا إىل    أغنية"  قصيدته ىف    حزن   هو   ما 

 )1( 
 األبوين   غريب حزىن   

 مفاجئة   حلظة   ابن   تّكون   ألنه
 بطن   خمَّضته   ما

 ضحكىت   سطو   ميتد   إذ   فجأة   أراه

 احلضور   ذلك على    قدرته   احلزن ىف    يكتشف   بأن   ييدأ   الشاعر
ىف   أيضا   وهو ،  صامتا   سابقا   تراآما ينفى    ال الذى  ،  املفاجىء 
 احلزن   يضع الذى  املعجمى    االستقطاب   ذلك   يعارض   املقطع   هذا 
 حزنه   يكتشف   فهو ،  متضادين   دينمتباع   طرفني أقصى  على    والفرح 
) يعيشه (،  عاشه   آما   احلزن   يصنف   يروح   مث ،  ضحكته   وسط   ممتدا 
  ). استورده   أو  ( عليه   فرض   الآما 

 )2 ( 
 اهلواء بالدخان   يزحم   حني     احلزن   بلوُت   لقد 

 احلنني   فيوقظ

وإىل ، "يوقظ " فعل  -  سابق   نقد  ىف حتفظى    رغم  -  هنا ويهّمىن 
 احلفز على    احلزن   قدرة إىل    إشارة   من   ذلك ىف    ملا ، "احلنني " أقل   درجة 
 ما   مع يتناىف    ذلك   وآل  -  باآلخر   قةبالعال   ارتباطه إىل    مث ،  والبعث 
 إعاقة   من )  عليه املصطلحى    االآتئاب   زحف   بعد  ( احلزن   عن   يشيع 
  . األقوى   املتحدية   حلرآته   وعينا   يفتح   وهو ،  هامد   وهبوط 

  )3( 
  آأفعواْن يلتوى    حني   احلزَن   بلوُت   مث  
 خيُنُقْه   مث   اَدالفؤ   فيعصر  

 َيْعِتُقْه   اإلسار   حلظة   وبعد

 من  -  لنؤآد   إليه   ذهبنا   ما   نستعيد   أن   بنا   جيدر   وهنا
 هبا   يتمتع الىت    الطاغية   القدرة   هذه  -  العربية   لغتنا   واقع 
  . املشاعر   حرآية على    املتمكنة   إغارته ىف  )  احلزن   هذا  ( احلزن 

 )4( 
 اللهيب   من     جدوال   يفيض   حينما    احلزن   بلوُت   مث  
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 نورا   اجلديد   يشرق )...  جدوال  ( املتدفقة   النار   هذه   جوف   ومن
  : بعثا 

 )5( 
 الغد   إشراقة ىف    يتجمع 
 )6( 
 الكئيب   ليلنا   مير   مث 

 املمات   من   باعثا   النهار   ويشرق
  . احلبيب   افرحن   جذور

ميضى،   زمن ىف  ، "الكئيب " لفظ  صالح  يستعمل   مرة   ألول أخريا، و
 التقط   قد   وآأنه ، "ممات " هو   مبا   يتعلق   وفيما ;  مواجهة   دون 
ىف   استشعره   مبا   باملقابلة ،  ساآن   فراغ   من   الكآبة   لفظ ىف    ما 
 مل   الفرح   هذا   جذور   أن   رجحت أىن  حىت  ،  باعثة   حرآة   من   احلزن 
 : املمات   الكآبة ىف    احلياة   فدبت ،  احلزن   هنر   إال   َيْرِوَها 

 )7( 
 غريب   غامض   مسخ   احلزن   هذا   لكن 

 اجلدلية   حرآتها ىف    للظاهرة   مواجهته  الشاعر  واصل وهكذا  
، حزن   هو   ما   بني   النقلة   لعله ،  آخر بعد    له   فتبني ،  املولِّدة 
 أن ،  يولد   أن ،  يبعث   أن   األول   يعجز   حني ،  اآتئاب   هو   وما 
، به   يعرتف   ال ،  يألفه   مل   حزن   هو   أو ،  حزنا   يعود   فال ،  يفجر 
، حيرآنا لذى ا   حزننا   هو   يكون   أن  -  معنا  -  يرفض   وآأنه 
، جمهضا   أو ،  مستوردا   أو ،  شائها   علينا   املفروض   احلزن   فلعله 
  : عنينا   أو 

 وبعـد 

 وهو   احلزن   لفظ   مع   الشاعر   جلدل   فاحصة   متأنية   بنظرة 
 مناسبة   بدرجة   جنح   أنه   جند ،  حيتويها   أن   احملتمل   الظاهرة   يعايش 
، واملتآلفة ،  املتضفرة   اللغوية   الرتاآيب   ختليق   يعيد   أن  ىف 
 أن   دون   مغامرة   بأمانة ،  واملتبادلة ،  واملتعاقبة ،  واملتناقضة 
، ساآن   مصطلح   احياءات ىف    نفسه   حيبس   أو ،   سابق   مضمون إىل    يرآن 
  ،  خامل   معجم   أو 

  . الشعر   فهكذا
   مقتطف من شعر الكاتب

ِبى   هاج   حني   خاصة   خربة   من   حملة   أعرض   أن   مناسبا   يكون   وقد
 حني   وخاصة وعيى  ىف  مرضاى    يلقيه   ما   مواجهة ىف    الوجد شعرا 
تشخيصى   مصطلح إىل    خرباهتم   ُتْخَتَزل   أن ،  معهم   وأرفض ،  يرفضون 
، وخالىل خالهلم،   من   احلزن   أصف   فرحت   الشعر ىب    هاج أقول ،  عاجز 
  : قائال 

 أبلْج   حزٌن   يتحفز
 املنثْورة   األشيِاء   دائِرة   من     أرحب   حزٌن

 اهلْيَجى   النافرِة   العاِصيِة   األشياِء   
 الكلماْت   تشكيل   ثورة   من أقوى    حزٌن
    بَكمَا    يصرخ   حزٌن
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 أملَا   ُيشرُق
 احلريْة   أبناَء   يستوعب     حزن
 الفكرْة   أطراف     جيمع
 واألفعال   األحرف   نار   يوقد
  ، َيْصرخ ،  ُيْلِهب ُيْدِمى،  ،  حينو   حزٌن
  . َضِجَرْة   ميتًة   روحا حييى 

1982-5-6حييى الرخاوى 

 لعله   متواضع   مثال   عرض إىل    قصدت ألىن  ،  القدر   هبذا أآتفى 
 املشاعر   سجن   حماولة على    بثورته   الشعر   يقوم   آيف   يبني 
اللفظى الساآن، ناهيك عن   املصطلح   داخل   األمشل   والظواهر 

  الشائع املصطلح العلمى القابض 

 معاآس   اجتاه ىف  حتداىن    ما إىل    اإلشارة   من   فالبد   ولألمانة 
 لتفصيله   جمال   ال   مما   احلكيم   التنزيل ىف    احلزن   ظلف   أراجع   وأنا 
  هنا  

 بعض مرتادفات احلزن
 أن ،  أقل   أو   أآثر   أو ،  الدرجة   بنفس   مفيدا   يكون   وقد

 أبعاد   منها   نستلهم ،  حزن   هو   ما   مرتادفات   بعض إىل    قلننت 
 نتحمل   لعلنا ،  أصوهلا ىف  )  النفسية  ( اإلنسانية   الظواهر 
 نستورد   آما   ال ،  به توحى    وآما هى،    آما   فحصها   مسئولية 
 املقام   هذا  ىف   متسعا   أجد   وال ،  فيه   تطمسنا   مبا ،  شبيهاهتا 
 وهام   قريب   لفظ إىل    باإلشارة فسأآتفى    لذلك ،  مطوال   ستطرد أل
 الشعراء ،  احلزن   لفظ   شغل   آما ،  األقدم   الشعراء   شغل   أنه   يبدو 
 يستلزم   ما   وحرآته   شكله ىف    وجدت   فقد ،  الوقت   نفس وىف  ،  األحدث 
،"اهلم " لفظ   وهو   أال ،  مساعد توضيحى    آمثال   هنا   إليه   اإلشارة 
  " ِهمَّة " هو   وما " هم " هو   ما   بني   بالعالقة   بادئا 

 عن اهلّم واهلمة
 ما   بأمر   القيام على    العزم إىل    أساسا  ينتمى   لغة   اهلم

   ستسالملال   أرتح   مل لكنىن  ، "يفعله   ومل   باألمر      هم"

 لفظ   أضفنا   إذا   اال   اللهم ،  يفعله   مل   أنه   لشرط   هكذا 
 من   اللفظ   عايشت   حني أىن    ذلك  -" بعد   يفعله   مل " أنه أى  " بعد"
 عالقة   مثة   أن   رّجحت ،  واإلبداعية   واملهنية   الذاتية   املمارسة 
 العزم مبعىن    واهلم ،  احلزن مبعىن    اهلم   بني   ما   بالعناية   خليقة 
 والصعوية   اجلدية معاىن    حيمل   مبا  ( الشدة مبعىن    واهلم ، ) على (
 هذا   وآل  -)  الشدائد   األمور   من   املهمات ،  مجيعا   والقوة 
 من   استوحيناها الىت    اإلجيابية املعاىن    من   فأآثر   أآثر   يقربنا 
 يؤآدان   إمنا )  واهلم   احلزن   لفظا  ( فكالمها " احلزن " لفظ   حرآية 
.. حوهلا   حيومان   أو   جتمعهما   أو   تشملهما الىت    الظاهرة   أن   آيف 
إىل   األمل إىل    املواجهة   من ،  آيانيا / لغويا   تتحرك   ظاهرة هى  ،  اخل 
 يناقض   ذلك   وآل  ، والصالبة   اخلشونة   يشمل   امب   الشدة إىل    العزم 
  . ومصطلحا   لغة )  قدمنا   آما  ( الكآبة معىن  

صوىف   حملارب   آمثال عرىب    إبن إىل    أعرج   أن   هنا   مناسبا   وأجده
 خربته   وصف   حماولة   عن   املتاح   الكالم   عجز   حيبسه   مل  ، فحل 
  إصرار   بكل   املتجاوزة   لغته   يبتدع   فراح ،  املنطلقة   ةالفيضاني 
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 ما   بعض   يوضح   قد   ما   االستشهاد   هذا ىف    وأجد ،  ومغامرة
 حني   املتصوف   أزمة إىل    أشرت   حني   الدراسة   هذه   أول ىف    إليه   ذهبت 
 اللهم ،  ألفاظ   من  -  واحاطة   بأمانة  -  ماحيملها   خلربته   جيد   ال 
  . اخلطرة   الشعرية   املغامرات   هذه   مثل   خالل   من   إال 

: يقول   وفيها ،  حمرآة   وطاقة   قوة : عرىب    ابن   عند   اِهلّمة
ترتقى :  صاحبها   حتمل " وأهنا " عشقية   حبرآة   آطاقة   وجهتت   إا"
، الوصول " إرادة" و " مهة " بني   جدلية   عالقة   مثة   وآأن  -  "فيرتقى 
 مهة إىل  ، "تنبه " مهة   من   اهلمة   مراتب عرىب    ابن   فيناقش 
إىل الوعى    ةيقظ   مع   بذلك   فيتدرج ، "حقيقة " مهة إىل  ، "إرادة"
إىل  ) العامل   أجرام ىف    أثَّرت   جتمعت   إذا   النفس (  القدرة   تعاظم 
 ) اإلهلام   بصفاء   اهلمم   مجع (الالمتناهى    مع   التكامل 

 ابن   حاول   آيف   خالله   من   أوضحت الذى    املدخل   هبذا وأآتفى   
 إمنا-هكذا–ألنبه أن اهلم    وعيه   درجات   لوصف   يطوعه   أن عرىب  

 بآالم الوعى    مع   يتواآب   مما ،  حزن   هو   ما يشري إىل ما يشري إليه 
 أآثر   الصورة   تصبح   وقد املوضوعى،    حبجمه   الواقع   مواجهة 
القدامى   الشعراء   بعض   مبوقف   استشهدنا   إذا   فوضوحا   اقرتابا 
  : عندنا   رجح الذى  باملعىن  " هم " هو   مما 

  : الرمة   ذو   يقول

    َقَرْيُتَه   ضاف   اهلم   ما   اذا   وآنت
    ِذَميلها    الرعان  ينُضو   مواآبًة

 إذ ،  وفادته   وحيسن   الشاعر   فيكرمه ،  ضيفا يأتى    هنا   فاهلم
تقبله َهلْجَمِة   أن   من   واثقا   وحتّديا وترويضًا   وتقبال   صربا   يواآبه 

، ميكن أن حيتويها تقبله اهلادئ هلا،"الرعناء"اهلّم 
 املوقف   هبذا ،  ومواآبتها حىت ترتاجع حدهتا من حسن استقباهلا

 ومواقفنا مشاعرنا   أصاب   مما   قياس   بكل أرقى    وآم هو  الواعى 
عدوًا مقتحما علينا أن نرفضه" هم"جة العتبار آل نتي 

ونطرده، أو ننكره وخنفيه، مقارنًة بإآرام وفادته وحسن
وهذا ما جيعلىن أعَجْب ،  استقباله الىت نتعلمها من ابن الرّمة

 التخلص ينبغى    منفرا   ونشازا   غريبا   جسما   اهلم آيف جعلنا 
 . طول الوقت ورفضا :  نفورا ،  إخفاءه   أو   منه 

ىف ،  اهلموم   بأنواع   أو ،  باهلم يلتقى    فهو ،  القيس   امرؤ   أما
  سدوله - البحر   آموج  -  الليل يرخى    حني   مواجه وجودى    اختيار 

  ،"ليبتلى   اهلموم   بأنواع علّى "  

 روادعا   الشوق   يهيجها   اهلموم يتلقى    وامرؤ القيس: و أ
  ".الروادع   اهلموم   الشوق ِبَى    وهاَج"

 ترقيها ىف  عرىب    ابن   ِهمَّة   أن   مرجحا   القدر   هبذا أآتفى 
 أو ،  املواآب   الضيف   الرمة ذى    َهمِّ   عن   بعيدة   ليست ،  املتصاعد 
 ، والروادع   املختربة   القيس   امرؤ   مهوم   عن 

 وبعـد

  البد أن   البداية   أن على    أنبه   أن   هذه املقدمةبكل    أردت   
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 املصطلح   من   وليس  -  آياننا ىف    الغائرة   لغتنا   تكون من
جاهزاًَ من ثقافة أخرى هلا تاريخ آخر، هذا  -  إلينا   الوب 

 وطبيعة   مشاعرنا   حقيقة على    للتعرف   الصحيح   السبيل هو 
 . مث التعامل معها ىف الصحة واملرضوجداننا،   وحرآية   وجودنا 

 ذهبت   ما   أحدد   أن   األمثلة   هذه   عرض   بعد ىل    حيق   أنه   أعتقد
 البد  ، غالبة   ترجيحات   صورة ىف    الدراسة   هذه   بداية ىف    إليه 
  : ومنها ،  النظر   وإعادة   البحث   من   مزيد إىل    حتتاج   وأن 

  . لفظها   من   أسبق   الظاهرة   إن  - 1 

 عمق ىف    املرتاآم احليوى    تارخيها   هو   أمة   آل   لسان   إن  - 2
 جمال ىف    معارفها   منطلق هى  بالتاىل    ولغتها اآلىن،    وجودها 
  ".وجدانية / معرفية " بشرية   ظاهرة   هو   ما 

 حرآتها ىف   -  احملدود املعجمى    حبضورها حىت   -  اللغة    إن  - 3 
 حنو   التوجه   حتديد ىف  )  األخري   وليس  ( األول   املصدر هى  ،  املوحية 
  . ظاهرات   من   دراسته  -  وميكن  -ينبغى    ما 

 املتجدد   املوقف   وبني ،  األول   املصدر   هذا   بني   اجلدل   إن  - 4 
الحتواء ،  وتوليدها   اللغة   لتحريك   ألصيلا   اال   هو   منه 

  . الشعر   وهذا هوالوجود وجتديده، 

 والنفسية ،  اإلنسانية   بالعلوم يسمى    ما   فإن ،  إذن  - 5 
 أن   ال ،  أهلها   لسان   من   مادهتا   تستلهم   أن ينبغى  ،  خاصة 
ينبغى   آما ا، غريه أو لغة " سلوك " من   ابتداء   نستوردها 
 من   تنقله   أن   ال ،  الشعر   جدل   من   منهجها   تستلهم   أن 
 أن   ال ،  وتضيف   تؤصل   أن   ميكن :  فقط   وهبذا ،  الظاهر   قياسات 
 وعلى مدىمبا يفيد آل البشر هنا وهناكوتعيق،    ختتزل 

  . الزمن
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 :قبل املقتطف

وليس الديناصورى، (املقتطف من آتاب أسامة الدناصورى
أعىن(أهنى الكتاب ..) تناَزل، مث أصّر نّبهَنا إىل ذلك، وأصّر، و

 .، ومات8/12/2006ىف ) الكتابة

، ويتمناه، ويتحداه، ويرحب به، )املوت(مات وهو ينتظره 
) أقل من شهر (5/1/2007ويرفضه، وينتصر عليه مبوته هكذا، مات يوم 

قرأت الكتاب مرغما مبناسبة أنه سوف يناقش ىف ندوتنا
لندوة الىت آنت قاطعتها حمتجا، تلك ا7/12/2007الشهرية 

ألسبابألول مّرة منذ أآثر من ثالثني عاما الشهرين املاضني 
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل "2007-10-28يومية  (ذآرهتا

، أعود هلا مضطرًا فأتعرف عليه بعد")1..) إليه(التكامل 
 .أن رحل، أعود احتفاال مبوته، أعىن احرتاما ملوته

 قد آتب قصيدة- مل يطرق باب الشعر قبال-آان ابىن حممد  
 أخبار ألول مرة ىف- على حد علمى–نشرْت له ) مل يسّمها آذلك(

 آتبها ىف هذا الذى2007-9-23بتاريخ ] 741العدد[األدب 
 هى- زوجته-جرى، جيرى، أعطاىن القصيدة، أو رمبا هالة ابنىت 

الىت أعطتنيها، آان مرتددًا، فهو عادة ال يعطيىن ما يكتب، وال
ما ينشر، وال ينبهىن إىل ما يفعل، هو على وشك بلوغ سن

 ،!) عاما46(أسامة بعد شهرين 

 رمبا آان أسامة صديقه، ورمبا ال، أنا ال أعرف أصدقاء حممد، 

مرة غامرت وعرفت بعضهم عن قرب، رفضوىن بقدر ما
 رفضتهم، فهمُت وابتعدْت، 

 على استمرار صداقتهم مع- ومازلت حريصا–لكنىن آنت 
بعضهم لبعض، أفرح هبم من بعيد لبعيد، ال أريده أن يصري

 علم،مثلى، هو دمث ىف حدود ما أ

أنا أخّبط فيمن يقرتب بال هوادة، وال استئذان اليتحمل، 
وهل" (مبعاملة املثل"اليستطيع أن يرّد ىل ختبيطى، مع أىن أمسح 

 !!)ّثَم ختبيٌط بعد مساح؟
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 ينصرف من اقرتب،

 ال أندم
 وال أفرح 
 وأنتظر 

 .يطول انتظارى، فأنتظر 

أعرف أىن ال أعرف معىن.. "قرأت قصيدة حممد، آتب ىف قصيدته
 ؟..توجد صداقة بال حبهل " احلب

 !! نعم

 ملاذا نصّر على أن نسّمى األشياء؟

 !فما بالك بالعواطف؟ 

أسامة حىت أتعرف على حممد إبىن، ورمبا) آتابة(قرأت آتاب 
تعرفت على صديقه أوضح، أو على نفسى والفضل آله ألسامة

 ،"الدناصورى

 الذى ذهب ومل يذهب،  
 . مع أنه مل حيضْرىن قبًال

 )قبل املقتطف(الكتاب 

مل أعد أفضل استعمال آلمة ملحمة، مع أنىن رحبت هبا حني
الكتاب قصيدة ملحميةوضعها شيخنا جنيب حمفوظ قبل احلرافيش، 

، دون أن يذآر أهنارواية احلرافيشآل من يذآر طويلة 
 مل يلتقط املراد، " ملحمة احلرافيش"

ناجلزء الثالث م"قبل اسم روايىت " ملحمة"أضفت آلمة 
، الىت ستصدر عن اهليئة العامة خالل"ثالثية املشى على الصراط

 وفجأة أضفت"الرحيل والعْود"أسابيع ، ظل امسها مدة طويلة 
آلمة ملحمة دون اقتناع، آنت قد حبثت عن أصل آلمة ملحمة ىف

مللحمة حمفوظ، ووجدت هلا تعريفا مناسبًا يليق مبلحمة"نقدى 
ه على عّالته، فتجرأت وأمسيت اجلزءاحلرافيش، لكنىن مل ألتزم ب

 وىف انتظار نقٍد،"ملحمة الرحيل والعوْد": الثالث من ثالثيىت
 !.أحتمل مسئولية ما فعلت) إن وجد أصال(قاٍس 

أسامة الدناصورى ملحمة باملعىن اجلديد) آتابة(آتاب 
 الذى ارتضيته، دون أن أحتاج إىل تعريف جديد

 مدخل فاقرأهأسخفإذا أردَت أن تقرأ الكتاب من 
 .سرية ذاتيةباعتباره 

أما إذا أردَت أن تتسع ساحة تلقيك له مبا يستحق،
هو... فاقرأه من خالل ما سجله حممد بدوى على ظهر الغالف

 ".آتابة فضاء املرض وجتربته"

 وال حىت ذلك،
 .مع أنه قريب من ذلك

 :فماذا هو
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أو اآتشفت (قصيدة ممتدة،أنا شخصيا قرأته، باعتباره 
، رفضت أن أمسيها ىف البداية، لكن)يت منهذلك بعد أن انته

، ملاذا؟ مع"املوت"آل العناوين الىت خطرت ىل آان هبا آلمة 
 مل ميت بعد؟) من واقع قصيدة حممد(أن املؤلف 

ذلك: املوت"منذ آتب أدونيس ىف رثاء صالح عبد الصبور 
، وأنا أقتطف قوله هذا وأعود إليه دون أن"الشعر اآلخر

 أشرحه، أزيد عليه أو 

 انشغاىل حبكاية املوت هو هو انشغاىل حبكاية احلياة، 

  -على قدر علمى-آال االنشغالني ال مربر هلما، 

ال أعرف نوعا آخر من األحياء تشغله هذه القضايا
 السخيفة ىف أى مستوى من مستويات وعيه،

وجدت نفسى أعربمؤخرا، حني توقفت عن االنشغالني معا،  
  واملوت، احلاجز بني احلياة

آل املطروح علينا هو أن نقرر خرجت من التجربة منتبها إىل أن 
أم ال، ) أحياء(إن آنا سنختار احلياة طاملا حنن مازلنا نسمى آذلك 
 .حىت لو اخرتنا املوت بوعٍى مسئول، فقد اخرتنا احلياة

أسامة اختار احلياة وهو يعيش املوت آل دقيقة، بل آل ثانية،  
، اختارها ضد آل احلسابات، وآتب آتابه يهاختارها مبلء وع

 ...فوصلىن من خالهلا اختياره األصعب من الصعب، هذا " آتابته"

 قصيدة حممد

أتوقف اآلن فجأة، وأترك أسامة، أو أذهب إليه من باب
آخر، من خالل صديقه، أحاول أن أتعرف عليه من قصيدة حممد،

غة الفعلاآتشف أن عنواهنا فيه آلمة املوت، لكن ىف صي
  ،"رسالة إىل رفيق ميوت" "ميوت"املضارع 

 حممد آتبها رمبا بعد شهر أو شهور من موت صديقه،
  ،"ميوت"فلماذا؟ الفعل املضارع  
 أول مقطع فيه دعوة للقتل 
 ".أو حاول قتلى ألموت أنا بدال منك".... 

 :لكنه سرعان ما يقرر أن الدورة ّدوارة وهو يؤآد لصديقه...

 ، "وت، وقريبا جداًَلكنك ستم"
 ، )ال نفس املقطع(ولألسف هو خيتم القصيدة بنفس املوقف 

 حاول قتلى بدال منك، "
 لكنك أنت األقرب،

 ستموت قريبا جداًَ،  
 ".وستعرف

  "ألموت"الحظت اختفاء آلمة 
  حاول قتلى ألموت أنا بدال منك: ىف البداية قال

 وىف النهاية قال 
 " حاول قتلى بدال منك"
 اذا أنت واثق هكذا يا حممد أن صديقك سيموت؟مل
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 "وقريبا جدًا؟"

آما بينُت ىف نقدى ىف ملحمة–إذا آان اخللود مستحيال 
  فإن املوت أآثر استحالة  -احلرافيش

صاحب: جالل األول(حني قال جنيب حمفوظ على لسان جالل 
 ) اجلاللة

)64هـ " (املوت ال جيهز على احلياة، وإال أجهز على نفسه"
 : هكذا) 95هـ  (     قدًاعقُبت على ذلك نا

هو البداية، واحلياة هى) ال الوالدة اجلسدية(املوت .. 
مث أضفت آيف أن"إرادة التخلق من يقني املوت والوعى به، 

، وليس"ىف املمر بني املوت واحلياة".. حمفوظ حدد مسرح ملحمته 
 ، فاملوت هو األصل، واحلياة احتمال قائم، بني الوالدة واملوت

ع اآلن ألنه يبدو أن الذى خيّلق احلياة ليس يقني املوتأتراج
 !!وإمنا هو املوت ذاتهوالوعى 

فعل" (يرغب"هل بلغك بعض ذلك يا حممد؟ هل صديقك أسامة 
 فعًال أن ميضَى فورا؟) مضارع

 :وأنت تقول" حممد"ملاذا هذا اليقني يا 
  أنك ترغب ىف أن متضى فورًا-علمًا تامًا-أعلم 

 :ت قائًالهأنت استدرآ
 !!لكن ينقصىن متام العلم

 شكرا 

 أسامة أنه َرِغَب أبدًا أن ميضى فورًا ) آتابة(مل يصلىن من آتاب 

 . استأذنك يا حممد نعود إليه ألسامة 

 !!ياه

 ما آل هذا؟ 
 " عن الشعر والنثر"عنوان اليومية هو 

  مقتطف وموقف،:والباب الذى مسح بذلك هو

 أين املقتطف وأين املوقف؟

 املقتطف األول
  ىف آتابه ما األدب  نبدأ جبان بول سارتر

هى أن ميدان: وعلينا أن نسجل هنا تفرقة أخرى".... 
املعاىن إمنا هو النثر؛ فالشعر يعدُّ من باب الرسم والنحت

وقد المىن قوم زاعمني أىن أبغُض الشعر حمتجني،. واملوسيقا
 قلماLes Temps Modernesلزعمهم، بأن جملة العصور احلديثة 

ولكن ىف هذا الدليل على أننا حنبه، على خالف.. تنشر شعرًا
 ".ما يزعمون

وحسبنا ىف إقناعهم أن يلقوا نظرة على اإلنتاج األدىب
  .لشعراملعاصر لريوا فيه ضآلة ا
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لن تستطيع حبال: "لناقدون ىف زهو املنتصر يقول هؤالء ا
مل أْرِم إىل) أنا(و. ؛ وهذا حق"التزاميًا"أن حتلم جبعل الشعر 

هذا؟ أألنه يستخدم الكلمات آالنثر؟ ولكنه اليستخدمها بنفس
إنه ال يستخدم الكلمات حبال،: الطريقة؛ بل لنا أن نقول

أن تكونفالشعراء قوم يرتفعون باللغة عن . ولكنه خيدمها
 .نفعية

 املقتطف الثاىن

تذآرت هذا املقتطف األول من سارتر مبجرد أن قرأت فصل 
، رحلت إليه، مث عدت)104 – 89" (عن الشعر والنثر"أسامة، 

 :إىل أسامة فوجدته قد حلَّ االشكال تقريبا هكذا

آّل له. الشعر والنثر وطنان، خمتلفان، ومتمايزان"
 . ره، ومثارهناسه، ولغته، وطقسه، وأشجا

آنت أسكن أرض الشعر، وأعترب نفسى مواطنًا من الدرجة
 . األوىل

وألن أرَض الشعر أرٌض فوق واقعية، فهى ليست هى بالضبط ىف
 فالبعض يراها واحًة خصبة، وأرضًا، مثمرة، .عني آل قاطنيها

والبعض اآلخر يراها جرداء. وأشجارًا خضراء طوال العام
فراسَخ وأمياًال، عابرًا السراب تلويظل يسري فيها . وعرة

السراب، حىت يظفر ىف النهاية بشجرة وحيدة، تتدّلى منها مثرة
واحدة يتفيأ ظلها قليال، مث يعاود السري، بعد أن يبتل ريقه

 . بالعصري احللو، وهتدأ معدُته

 . آال البعضْين يشفق على اآلخر 

لثاىن،أما ا. فاألول من فرط إشفاقه على الثاىن اليراه
ويعرف أيضًا أن. فإنه يرى األول جيدًا، ويعرف آم هو بائس

 . اليصلح لشئ) َزْنَزْخلت(ما هى إال. ما يكنزه من مثار

فهى آالغابة املتشابكة األغصان، آل: أما أرض النثر
لكن الثمار املرجّوة دائمًا. أشجارها مثمرة، وقريبة املنال

بل. ليس آل قاطنيها. .ال . إذ ال يراها سوى قاطنيها. خفية
ذلك الذى ميكنه أن يكون حّطابًا، وطالَع خنل، وصيادًا،

 حىت متكنه الغابة من .ومستكشفًا، وقصاَص أثٍر، ىف شخص واحد
 . مثارها العزيزة

ىف آل مرة. لقد غزوُت أرض النثر مرات معدودات من قبل
آنت أتسّلل على وجل واستحياء، وأعود سريعًا، بعد أن أختلَس

 . مثرة صغرية

 :اآلن، بعد أن جترأُت وتوغلُت قليًال، أوشك أن أقول

 ) بائس هو الشاعر الذى مل يعرف النثر أبدًا( 

، وما على الكاتب سوى أن ينقلها من)احلياة نثر(
 .واقعها إىل الورق

  :ولكن السّر آله يكمن ىف عملية النقل هذه
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ومن أية زاوية، وأى املفردات: آيف ترى نثر احلياة
 ك أآثر من اآلخر؟ يسرتعى انتباه

مث الغاللة الرقيقة، الىت تغّلف املشهد الذى وقع اختيارك
 .عليه

والىت. تلك الغاللة الىت هى روح الكاتب، ومزاجه اخلاص
 . حتّول تلك املشاهد إىل نصوص

والىت. املشاهد الغافلة، الىت تسبح ىف دميومة الوجود
 . هتمامتنزلق عليها األعني دون أن توليها أى قدر من اال

إىل أن تأتى عني الكتاب، فتضعها بني قوسني، مث تنقلها حبرص
 . إىل الورق، لتبدأ حياًة جديدًة ال تنتهى

أسامة، خنرج منه) آتابة(هذا املقتطف الثاىن من آتاب 
برؤية خمتلفة ملا أمساه نثرًا، إن املسألة ليست ىف تقسيم

ى منهما، وإمناخطابنا األحدث شعرًا أم نثرًا وال ىف تعريف أ
هى ىف التعرف على حرآية اللغة من خالل آلٍّ منهما، دون حاجة

 .إىل الفصل بينهما تعسفا

 ؟" قصيدة"طيب، أهلذا أمسيُت آتابة حممد هذه 

)آتابة(مث إنىن حني بدأت يومية اليوم، قلت إن آتاب 
 أسامة قد وصلتىن قصيدة ممتدة، 

تبه حممد ىف صديقه،فليكن املقتطف الثالث واألخري هو ما آ
لصديقه، عن صديقه، عن نفسه، لنفسه، ىل، وقلت ُأهنى اليومية

 .باقتطاف حمدود من تلك القصيدة

 حاولت أن أقتطع مقطعا أو اثنني من القصيدة فلم أستطع،

 :خفت أن أظلمه، فقلت 

ماضّرىن لو أثبتها آلها، مث أعلن موقفى من آل ذلك فيما 
 ! بعد؟

 :فها هى ذى 
 : تطف الثالث واألخرياملق

 رسالة إىل رفيق ميوت

 .ستموُت قريبًا جدًا
 ابصْق ىف وجهى، أنَت ومن يرغُب ىف أن يرأَف بْك،

 أو حاول قتلى ألموت أنا بدًال منْك،
 َلكنَّك ستموْت،
 وقريبًا جدًا

)1( 
 هـا أنـَت وقـْد أصبـحْت

 تعـرُف وحدْك
 ما آـّنا نسـعى نعـرُفُه سويًا

 بحـَت تعـايُن ما يهجُس أحـيانـًا،ها أنت وقد أص
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 إذ أستشعر موتى ميـشى جنىب
 .ها أنَت وقْد أصبـحَت األقـرْب

 ابصـْق فـى وجـِْهى واْآـَرْهـِنى،
 أو حـاوْل قتـلى بـدًال منـْك

 لكـْن فلتسـعـد باحلـظِّ الطيـْب
 ولتـأمـل فـى وصـٍل طـيـب

 أو
 فلتسـعـد بالـوصـِل الطيـب
 ولتـأمـل فـى حـظٍّ طـيـب

)2( 
 أّنـَك ترغـُب فـى أْن َتمـضـى -علـمًا تـامـًا- أعلـُم
 َفـْورًا

 -أيضـًا-أعلـُم أنِّـى أْرغـُب فـى أْن أمضـى فـورًا 
 "متـاُم العـلـْم"لكـْن َيْنقُصـِنى 
 أنـَت األْقـَرْب

 أنـَت األْوَثـُق واألْوَآـْد
 ال ْحتِسـْدَنا، حنـُن األْضَعـف،

 َبَعْدْحنـُن املازلنـا مل نتـأآَّـْد 
 .ال تتـَردد واذَهـب، وافَرح ُمبِضيِّـَك حنَو َيقٍني ُمطَلق

 ال حتسـب أن العـدم هنـاك
 ال حتسـب أن هنـاك عـدم

 حسبك أنك أنـت اآلن هنـا
 وهو املمكن إثبـاتـه،

 أو غـاية ما ميـكن إثبـاتـه
 هل تقـدر أن تثـبـت شيئـًا آخـر عّنـِى لـى؟

 أو عنـَّـك لـك؟
 )3( 

 ْبُتـَك َيْوَمًا؟؟هل أحَب
 هل ما زلـُت أِحـبُّْك؟؟

 أما عـْنك فجـاوْب أنـْت.... أعـلُم عنـِّى، 
 أعـرُف أنِّـى ال أعـرُف معـًىن للحـْب

أنَّ مماَتـك جَعـَل ممـاتى َيْمـشى : لكـْن، أيضـًا أعـرف 
 َجْنِبى

 أنَت األْوَآـد
 وتأآـدتُّ اآلْن

  حيـاِتك أيضًاأنَّ حيـاتى آاَنْت َتْمـِشى َجْنَب
 ال أعرُف آيـْف

 إال أنَّ فراقـك ذآَّـَرِنى بَرحـيلى
 ذآََّرنـى أنِّـى َلسـُت قريبـًا منـهم
 :ذآـرىن أنـَك أنـَت األقـرُب منـه

 "اليـنـتـظـرك"
 وأنا أْسـَعى
 وْحـِدى أْمِضـى
 وحـَدَك َتْمِضـى

 .ال أعـرُف إْن آـاَن اْلَيـْنـَتـِظـُرك َيْنـَتِظُرْك
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................... 
 ْل أْحَبْبـُتَك يْومـًا؟؟ه

 هْل ما زلـُت أحبُّـك؟؟
 !وملاذا يبدو أنِّى َلْم أْعِرْف إالَّ اآلن؟

)4( 
 أنـَت اآلن األقـَْرْب؛ فـاْرشـْدِنى

 هْل َتَتـألـَّـم؟
 وملـاذا؟.. هل يـْلـَزُم أْن َنَتـألـَّم؟ 

 "وملـاذا"لن أْسـَأَل ! ال
 ...ُتْنـِزُلَنـا اآلن" ملـاذا"فـ 
 مرتبـٍة أْعـَلى لألْدَنـىمن 

 لكـْن ُقـل لـى، َعلِّْمـِنى
 هـل أصبحـَت حتـبُّ األَلـَم اآلن؟؟

 هـل واَفـْقـْت؟؟
 تـرفـُض؟؟/أمَّـا زلت تعـارُض

 أْحـلـُم أنِّـى َيْومـًا َلـْن أرُفـض
 أْحـلـُم أنِّى َسْوَف ُأَعلـِّـُم نفسَى أن أسَتْسلم

 َلـَمـًاآيـَف سيصبُح َأَلـِمـى َأ: لكـْن
 إْن لـَْم أْرُفـض؟؟

 أنت اَألْعَرف؛
 هل َتَتـألـَّـم؟: قـل ىل َهْمـَسًا

 :قـل لـى وَلـْو فـى السِّـْر
 هل أنَت ُهَنـاْك؟ هل َتْعـِرف َبـْعد؟

 .أنـَْت اَألْقـَرْب: يا خبَتـك
 ابصـْق ىف َوْجـِهـى واْآـَرْهِنى
 أو حـاوْل َقْتـِلى َبَدًال ِمْنـك

 .َأْنَت اَألْقـَرْبَلِكنَّـَك 
 َسَتُمـوُت َقريـبًا جـدًا

 .وَسَتْعـِرف

 : املوقف

 الزائر، بعد آل هذا؟/ أى موقف ينتظره مىن القارئ
 جتاه أى مقتطف من آل هذا؟

 آتاب أسامة؟
 أم املقتطف من رأى أسامة ىف الشعر والنثر؟

 أم املقتطف من سارتر؟ 
 أم قصيدة حممد؟

دًا هنا ىف اليومية امسيناهسبق أن اقرتحنا عنوانًا جدي
  "مقتطفات بال موقف"

هل جيوز هذا العنوان هلذه اليومية تصحيحا للعنوان
 األصلى؟
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א−81 ، א ، א א  א

 )اإلبداع(املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل، وإعادة التشكيل 

ضوع ىف حاسوىب مسبوق بوقت ومكان آتابتهوجدت هذا املو
 أغسطس 18ىف  ) يعىن مارينا وال مؤاخذة(العلمني : هكذا
، ومل أعلم حىت، مقال مطلوب لصحيفة احلياة اللندنية2007

اآلن إن آان قد نشر أم ال ، حيث أىن لست من قراء احلياة
اللندنية، غالبا مثلى مثل أغلب زوار هذا املوقع، فوجدت

 أْوىل به، فأنزلته ىف يومية اليوم- القراء وشخصى– أننا
ليكون ىف متناول زائر املوقع هكذا دون تعديل جوهرى، مع

يبدو أنىن آنت أخجل(إضافة ما بني قوسني بالبنط األسود أعاله 
 ). أنىن آتبته هناك، ملاذا؟

 هل تسمحون بتكرار مثل ذلك؟ 

 :املقال

أصبح ىف" سيل املخغ") أو آان يسمى(احلديث عما يسمى 
 ميكن أن يتسخ فُيغسل فاملخ ليس وعاًءاحاجة إىل حتديث جذرى، 

مما فيه، وال هو خمزن للذآريات واملعلومات واملعارف، حيتا ج
إىل أمني خمزن حيافظ على ما به من السرقة أو التلف أو

 جنبا إىل جنب مع–، املخ البشرى االستبدال ببدائل مزيفة
هو آيان حيوى نابض دائم التفكك – بعدمها اجلسد واحلس وما

 .والتشّكل بشكل منتظم، املفروض أنه هادف وإجياىب

 ال خيفى على أحد آيف قفزت تكنولوجيا من جانب آخر
األدوات واملعلومات والتعلم والتعليم واإلعالم مؤخرا قفزات

 مبا ينبه إىل خطورة تأثريها  وخطرة ىف آن، عمالقة واعدة
شر أو غري مباشر، ىف آلٍّ من ترآيب وحمتوى املخبطريق مبا

 إدارة ، فإذا أضفنا إىل هذا أن)والكيان البشرى(البشرى 
 تتحكم أدوات هذه القفزة العمالقة املتعددة التجليات،

فيها قوى ليست فوق مستوى الشبهات، وأيضا إذا أضفنا أن
ة غري ظاهر هى سلطات مشبوهة،الذى يتحكم ىف هذه األدوات 

 فهم ما جيرى وحماولة  ألدرآنا مدى أمهيةللعيان غالبا،
 .احليلولة دون خطره

 )احلقيقيني(َعَمى حكام العامل 
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، ىف!! الناس، آل الناس  ىف– ويتحكم – الذى حيكم  إن
عصرنا هذا ، ىف وقتنا هذا، ليست هى احلكومات الرمسية

 أومهوها أهنا املعلنة، وبالتاىل فهى ليست الشعوب حىت لو
 قاصرا على تغيري معتقدغسيل املخ مل يعد  هتا،انتخبت حكوما

 متحمسة من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار فرد متهم أو مجاعة
لعبة احلكام احلقيقيني للعامل ، وسبيلهمأو العكس، بل أصبح 

األضمن للتأثري على توجهات وأيديولوجيا بل وعواطف، ورمبا
 واخلفية لصاحل أغراضهم املعلنة مليارات البشر أديان

، آل ذلك جيرى) السلطة، وبالعكس– الثروة -االستهالك(
ويتزايد بسرعة فائقة مع أن قوانني التطور تنذرهم قبل
غريهم خبطورة هذا التدخل ىف تشويه الكائن البشرى، مما يعرض
النوع البشرى لالنقراض، علمًا بأهنم سوف يكونون أّول أجيال

 .املنقرضني

  التشكيل واإلبداعطبيعة املخ البشرى بني

املخ البشرى آيان حيوى مرن، ىف حالة نبض مستمر حبسب
 أهم لعل. دورية اإليقاع احليوىي بني النوم واحللم واليقظة
بغض النظر(طور من أطوار هذا اإليقاع احليوى هو طور احللم 

وهو اللفظ" (التفكيك"  وهو دور )عما إذا حكى احللم أم ال
 ، ومن مث إعادة) تسمية غسيل املخالذى يستعمل حديثا ل

 احللم هو التفكيك آيف أنالتنظيم بشكل تلقائى، مما يبني 
وإعادة التشكيل هو الضمان الطبيعى الستمرار الطبيعى،

  ..النبض الدماغى ىف اجتاهه الصحيح

 أى احلاجة– للمخ  غسيل املخ يستغل هذه القابلية
 بل قصدا إىل أغراضه، مث ينحرف هبا  -احلتمية إىل التفكيك 

 متماٍد حمسوب، إنه يلجأ إىل إحداث مصطنع مقصود لتفكيك
بشكل مرتب مربمج ، وبدال من أن يساعد التفكيك على إعادة

  فإن- واإلبداع   آما حيدث ىف احللم–التشكيل أو ميهد له 
 . اخلبيثة عادة  ُيَسخَُّر خلدمة أغراضه التفكيك اُملْقَحْم

 هو مثل -طبيعة حيوية بشرية أيضا  وهو -اإلبداع 
 ولكن ىف وعى فائق عملية تفكيك فإعادة تشكيل،: احللم

 ليكون–، ونتيجته )مقابل وعى احللم أثناء النوم(مشَتِمْل 
 تشكيالت أمشل وأرقى، سواء آان ذلك ىف شكل  هو إجناز-إبداعا

 . ناتج إبداعى أم اضطراد منو الفرد

استعمال خطوات اإلبداع األوىلغسيل املخ هو نوع من سوء 
 . خطري وبشع  إىل ما هو لتجهض إجيابياهتا ويتم حتويلها سلبًا

غسيل املخ يفتعل التفكيك، مث يتقدم إىل إعادة التشكيل 
 لصاحل – اقتحاما من الفاعل وليس إبداعا من املفعول به–

 .أغراض الفاعل املغرض متاما

 الدسم أصبح مهمةاملصيبة املعاصرة هى أن دس السم ىف 
املافيا: أغلبهم حتت األرض(احلكام احلقيقيني ىف العامل 

 ، )والشرآات العابرة لكل شئ

  مما جيرى حتت اسم حقوق اإلنسان، والعوملة،  آثري: مثال
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 ىف والنظم االقتصادية الشاملة امللزمة، بل واألحباث العلمية
مثل أغلب( اخلبيثة  املراآز املخصصة خلدمة أصحاب املصلحة

 تصاغ )لدواء، أو بعض شرآات املعلوماتية، والبرتولشرآات ا
لصاحل استغالل هذا اإليقاع احليوى ليصبح ناجته آله، أو على
األقل أغلبه، خلدمة أغراضها الىت هى أبعد ما تكون عن صاحل

 .تطور اإلنسان

 ىف مراآز البحث امللحقة هبذه املؤسساتحىت العلماء
 أصبحوا يسمونالعمالقة، أو املمولة من جانبها،

سواء مت ذلك من جانبهم شعوريا" بروليتاريا العصر األحدث"
 .  الشعوريا ، أو

اإلنسان املعاصر ىف حضوره ىف العامل اآلن ال يتصرف تبعا ملا
وصلت إليه أحباث املعامل احلقيقية، أو إجنازات التكنولوجيا
املتطورة ، وال تبعا ملا يسمع من خطب العرش أو برامج

 املصنوع-   أو مواثيق احلقوق، وإمنا يتشكل وعيه وماتاحلك
  بناء على ماتتربمح به خاليا خمه خلدمة مصاحل هؤالء -عادة 

 . احلكام احلقيقيني

هذا ما ينبغى االنتباه إليه أآثر من غسيل مخ متهم
ليعرتف مبا مل يقرتف، أو غسيل مخ أصوىل ليقتل زمالء له، بدال

 . إخل!! ..تلهممن أن يقتل من ينوى ق

 من بعض ما جيرى 
يقوم فيضان اإلعالم األحدث بشكل مباشر أو غري مباشر

أو(بغسيل مخ مجاعى طول الوقت ، وتقسم األدوار بشكل مرتب 
على آل وسائل اإلعالم، بل والتعليم) عشوائى يتكامل

 غري مباشر، بشكل مباشر أو’ والسياسة داخلية وخارجية
تقنيات متضفرة تتكافل فيما بينهاوذلك من خالل آليات و

لتحقيق األغراض السلبية اخلطرة املؤدية ىف النهاية إىل
ومن هذه اآلليات. انقراض اإلنسان مبنتهى الغباء التطورى 

 : نعرض بعض األمثلة احملدودة

 اإلغراق: أوال 
 الضوضاء يقع املخ البشرى املعاصر حاليا حتت فيضان من 

 حبيث يصري ليس فقط إىل حالة تفكيك اإلعالمية والسياسية،
َ يصبح جاهزا لزرع األفكار خامل، بل شلل آامل، ومن َثّم

 املغرضة اجلديدة

 التشتيت: ثانيا
إذا آان اإلغراق يعىن عملقة آم البث والغمر باملعلومات 

أيا آانت، فإن التشتيت هو عملية استغالل هذا الغمر ىف
حىت مينع املستمع أو املشاهدإفشال أى متابعة لإلدراك املنظم 

 ميكن أن يتخذ" مجلة مفيدة" تتكون لديه  أو أى أحد من أن
 إن :مثالمنها موقفا ناقدا ، سواء باملوافقة أو الرفض، 

 الىت ىف- حلقات ىف سلسلة   املفروض أهنا0عدد املسلسالت 
 من الكثرة حبيث  هى- الفرد العادى ىف حلظة بذاهتا   متناول
  قبل أن تكتمل، إىل  النتقال من جزء من واحدة منها،أصبح ا
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جزء من مسلسل آخر هو أقرب إىل القاعدة، وقس على ذلك
بل قس على ذلك زخم.. األغاىن بل واألخبار والربامج احلوارية 

البيانات والشعارات واإلجراءات واألرقام واملؤمترات، الىت
 .تصل إىل ماالميكن تتبعه أصًال، ناهيك عن تصديقه

 اء اإلهل:ثالثا
 ىف اإلهلاء تقوم عمليات غسيل املخ بإزاحة ما ال تريده

بشد االنتباه إىل غريه، ليس بالضرورة إىل عكسه مما تريده هى،
بل إن جمرد اإلهلاء بعيدا عن املواضيع األْوىل باالهتمام، هو
 خطوة متهيدية حنو التفكيك فاحلشو األخبث، وتستعمل ىف اإلهلاء

اإلعالمية والتعليمية: وغري املباشرةآل األساليب املباشرة 
 .والتثقيفية وحىت اإلبداعية

 التهميش : رابعا
 واإلشالل عادة، بإزاحة  بعد التفكيك  يتم التهميش،

 .تدرجيية لألهم، واألْوىل بالنظر إىل اهلامش أو الظل

   اإلحالل:خامسًا 
بعد التهميش واإلزاحة حيتاج األمر إىل ملء الفراغ مبا حيل

ل األهم واألخطر يتصاعد يسمح لنا أن خنصص هلا احلديث عنحم
 :ومن ذلك" إحالل"ماهو 

إحالل اجلزء حمل الكل مثل الرتآيز على قضية أْسِر فرد حمل* 
 مبقتل طفل واإلشفاق عليه احتالل بلد، أو إحالل االهتمام

 : حمل مقتل املئات واأللوف ىف منازهلم، ومنه أيضا 
عن حقوق اإلنسان(ملواثيق املكتوبة اإلعالء من شان ا* 
)لتحل حمل(بالتقنني العقاىب مث التقديس اإلعالمى، ) مثال

الواقع احلقيقى الذى مهمته األساسية تنمية القوانني
الطبيعية الستمرار مسرية اإلنسان اإلبداعية القادرة على

 .احملافظة على نوعه
كتفى حىت ُيإحالل الكلمات حمل املمارسة الفعلية،* 

 ألفاظ خاوية أو خادعة، عن تنمية ممارسات بالنقاش حول
أصيلة حتافظ على تكامل أفراد النوع معا ويسمى ذلك

 إخل،!! حوارًا ىف أغلب األحيان، أى واهللا
 عن فاعل أصلىحمل البحث اجلاد إحالل اهتام شائع معلن* 

 حقيقيى، 
 عناملبالغة ىف الرتآيز على متهم ثانوى لتعتيم البحث* 

 للمسئول الفعلى عن اجلرمية أو احلرب، احلقيقة اهلادية
إحالل األضعف حىت لو آان مسئوال جزئيا، حمّل األقوى: يعىن

 . خاصة لو آان لعب لعبة تسمح بذلك، وهكذا

 الوعى البشرى اجلماعى اجلديد 
 على ساحة العامل  يبدو على الرغم من آل ذلك ، فإنه 

زوغ فجر جديد، برغم من أن اخليط لب أمجع أن مثة إرهاصات
األبيض من اخليط األسود مل يتبني بشكل واضح، وميكن أن نسمى

الوعى البشرى اجلماعى " :هذا القادم الواعد باسم 
 ،"النظام العاملى السلطوى اجلديد" ، ىف مقابل "اجلديد
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 موجز القول 
 ، املتمادية اإلعالم  إن ال مرآزية  ·

 الىت أصبحتتعرفجماالت املعرفة وقنوات ال   واتساع  ·
 )تقريبا(متاحة لكل الناس 

  األصغروامتداد شبكات التواصل الفردى واجلماعاتى  ·
 فاألآرب،

آل ذلك يرسل إشارات متواضعة، لكنها متمادية ىف النماء
 :والوعد، تقول 

إن باإلمكان أن يوقف مّد التدهور، وأن تتحول املوجة
لذى ظهرت عالمات دون االنقراض ا لصاحل تطور البشر لتحول

 .ساعته جلية ىف األفق

يعيد  إن هذا التواصل الواعد اجلديد قادر على أن
للشخص العادى بعض معامل فطرته الىت شوهتها وتشوهها عمليات

 فنستعيدغسيل املخ اجلماعى املهددة للنوع البشرى برمته ،
   :بذلك 

 حالوة املعرفة،  ·

 وفرحة التساؤل،  ·

 ن املوِقْظ ومسئولية احلز  ·

 ودهشة احلكمة الفطرية،  ·

 وفخر التاريخ احليوى،  ·

 وتواصل البشر احلقيقى،   ·

وإمكانيات الشخص العادى ىف املشارآة ىف النقد  ·
 واإلبداع،

 من حسن إىل فيعود اإلنسان قادرا على أن يسري أموره
 .أحسن برغم بطء اخلطى ووعورة الطريق

........ 
 :2007 نوفمرب 19اليوم تعقيب أخٌري آتبته 

 : حني قرأت آخر املقال هكذا 
 .فيكم، وىف ربنا: امتألت غيظا منِّى و أمال 

 !!!!أى واهللا،  
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:أسامة الدناصورىقصيدة /تاب أقاصيصحني آتبت حملة عن آ
 استشهدت بكلمة،)11-19مية يو"  آلىب احلبيب–آلىب اهلرم ("

،"املوت، ذلك الشعر اآلخر"يس ىف رثاء صالح عبد الصبور أدون
آما وجدتىن أراجع موقفى من عالقة املوت باحلياة باخللود الذى
ذآرته ىف نقدى ملحمة احلرافيش لنجيب حمفوظ والذى أوجزته ىف

ألضيف" أن احلياة هى إرادة التخلق من يقني املوت والوعى به"
إن: امضة حىت اآلن حني قلتىف تلك اليومية إضافة بدت ىل غ

الذى خيلق احلياة ليس فقط يقني املوت والوعى به وإمنا هو
 املوت ذاته،

 آيف تتخلق احلياة من املوت؟ 

)11-12يومية " املصداقية باالتفاق"(وىف يومية أسبق 
هو أن املوت - دون قصد -أشرت إىل أنه آيف وصلىن مؤخرا 

 نقلة من الوعى الشخصى إىل الوعى الكوىن توجها إىل وجه احلق
 سبحانه وتعاىل،

آل ذلك ألزمىن أن أعود الفتح هذا امللف حتمال ملسئولية 
 .هذه املخاطرة، وأمال ىف املضى خطوة أخرى لعل وعسى

املوتيبدو أن حل اإلشكال يبدأ من ضرورة التفرقة بني 
املوت السكون الذى يبدو آأنه العدم رد وأيضا بني والفقد،

، وهو القادر علىاالختفاء، وبني املوت ذلك الشعر اآلخر
املتصاعدة إىلإعادة تشكيل الوجود باجلدل بني مستويات الوعى 

عند حسرات الفقد، ووحشةوجهه تعاىل، متجاوزة الوقوف 
 .االختفاء

 ...هذا املوت األخري هو ما حيتاج إىل 

........ 

فجأة حضر حممد إبىن صاحب القصيدة الىت نشرت ىف نفس.... 
 حضر يقاطعىن من خالل- وىف أخبار األدب من قبل -اليومية، 

 الىت11-19آرته ىف تلك اليومية ما أرسله ىل من تصحيح ملا ذ
 :نشرت فيها قصيدته، يقاطعىن قائال
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أما بعد، فأسامة ليس الصديق الذى ُآتب فيه ما..... 
 .ُآتب مىن

أعرف أسامة وأقابله عند أصدقاء مشرتآني ومعهم، ومل آنت 
  .بادعاء صداقته ترق معرفتنا ملستوى يسمح ىل

أما ما آُتبت فقد آان موجهًا حملمد حاآم، زميل ممتد منذ
بعدها، وآان قد جاءنا خرب إصابته بسرطان ىف  وما1985

جاءىن اخلرب. التوقعات متامًا البنكرياس، منتشرًا انتشارًا حيسم
يعرفون جرعة واحدة، ومل يكن قد بلغه بعد، ومل يكن آثريون

ماذا يفعلون، ماذا يقولون له وماذا خيفون، واألغلب أنه
وىف هذا السياق،. ويقبل أآثر منهم آان يعرف أآثر منهم

ما ينبغى ولطبيعة املصريني الذين يتصورون عن فعل اخلري غري
أو يفيد أو يواجه؛ اهنزم الذين عرفوا مقدار حسم النتيجة

سعوا ملّط احلياة حىت ولو بأهبظ التكاليف الطبية أمام من
 .واآلالم وبأقل املربرات

سموتوقعت آل هذا، ومل أجرؤ على إعالن ح آنت قد عرفت،
ومل أجرؤ على (قبل أن ميوت بشهرين(توقعاتى، فُكِتَب ما ُآِتب 

مث مات، ونشرت الكلمات .إعالنه إال الثنني فقط ممن يعرفونه
 .شكرًا مرة أخرى، ليس على هذا وحسب الىت مل تكتب لتنشر،

الرخاوى حممد حييى

وليس ىف حوارفضلت يا حممد أن أثبت مالحظتك الكرمية هنا 
 ألهنا تصحيح ليومية مهمة، اخلطأ الذى وقعُت فيهةبريد اجلمع

مل يكن خطئى وحدى، رمبا حدث ألن نشر قصيدتك واآب أو أعقب
 رحيل أسامة، وال أنت وال هالة أخربمتاىن بصاحب الرثاء حتديدا،

أّما أنك آتبته وصديقك حممد حاآم مازال حيا، فإن ىف 
ى جعلىن أتصورذلك العنوان الذ" ميوت"ذلك ما يربر العنوان 

 أن أسامة مل ميت بعد ىف وعيك،

تقول مل تكتبها للنشر، وأنت تعلم أنىن ال أنشر آثريا من
، ومعلومة أنك آتبت ما"املوت والشعر"شعرى، لكن فتح ملف 

وصديقك مازال حيا، جعلىن أتذآر خربة) أو آتب منك(آتبت 
السعيد الرازقى إىل. د.مماثلة حني صحبت عمك املرحوم أ

مستشفى ماْس جنرال ىف بوسطن، وعرفنا هو وأنا طبيعة مرضه،
وأهنا النهاية متاما مثلما عرفت أنت فرص صديقك حممد حاآم،

، وأخربته بذلك)أيضا(فوجدتىن أآتب عن موته وهو بُعد حيا 
حبب وقح، وإذا به يضحك مرحبا، ويطلب مىن أن أمسعه رثاءه،

ورمبا صححت لك: ائالفتكون سابقة خاصة، مث أآمل ضحكته ق
آان هو الوحيد الذى ينطق امسى َيْحيَى بفتح الياء(لغتك 
 )رمحه اهللا) (األوىل

 وها هى).. 1(وآانت القصيدة بعنوان أنياب الظالم 
 ملاذا يا صديقى؟

 ). ملْتـثاةداٌئرة(
 عّجلَت بالنهاية؟
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 ).تقضم ىف اهول واملعلوم أنياُب الظالم جاْئعة(
 هل ضقَت ذرعًا؟

 لجاِج واجلشْع؟أسأمتَك أصواُت ال
....... 

 ثارت أجّنة اخلالَيا، تْصطرْع
 تعملقْت فطرُتَك اَألبّية

 .مل تْرَع عهدًا، َال، وملَّا تَنْتظْر
 فيم العجَالَة والسَّأْم؟

 .تقفز خلف احلّد بعد العّد، تقتحْم
 .ترجع حنو ُعشِّها اليمامْه
 .مل َنْقَو بعُد يا َصديقِى

 قبل الوفاة
30/7/1985 

  يا حممد إىل القاهرة، مث عدنا

وجاورُت سريره ليل هنار، ومل حناول أن نعبث بأيامه األخرية
شهيقه وزفريه يعزف حلنآما أشرَت أنت بالنسبة لصديقك، وظل 

الوداع ىف غيبوبته حىت فاضت روحه، فحضرْت قصيدة أنياب
على إيقاع ذلك، وزوجته الكرمية أمام ناظرّى وىف) 2(الظالم 
 ) ها اهللارمح(خمليىت 

 هاهى القصيدة
 )2(أنياب الظالم "
-1-  

  ،..وصاحىب 
  ، املوِعد   انتهاء   بعد   يقوهلا
  . العَدْم   ُتْفرُز   اُخلْلِد   سراِب ىف  ترعى      بلهاء

 -2-   
  ،.. وصاحىب
 ، املوِت   َقْبل ،    املوت     خلف   يلهُث

  ،     فقطره   قطرًة   احليَاَة   يسحُب   املوُت   جاء  
  .    الكالم   صفحة     فوق   البثوُر     فتطفح
  ، ُمْهرتئْه     قصيدٍة   عن     ْبحثا    الديوان   أقلِّب
    اهلواَء   يروُِّض :  وصاحىب
  . ينتظْم

 -3-  
  ،  التََّحرِر   انطَالقَة َمْرحى 
  . الَزمْن   استدارَة َمْرَحى 

  ، الكرمية ياسيدتى    العار ( 
  .  خنتفى   أّال   العار

  ، "   اإلهلاْم   تكّبل   أجسادنا " 
  )   "العفن   تربر"
-4-  

  . املناوبْه     ذّرات   الصقيع   جتّمد
    حْسرتا   يا
  .     املائده   ُفَتاِت   من تبّقى    ما   إّال    يبق   مل
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   ياصاحىب
  . رةاملساَف   الرَّْجفَة   َقْبل   الشموَع   تطفئ   ال

 ، اآلَن   ليس   اآلَن؟
  ، اآلن   قبل    ، اآلن حىت   
 اخلائبني   قلب   فوق   املكّثـِف   الّراِن   حقيقة   نبضها   يا

  .   الُعزَّل 
 -5-  

 َرتابة ىف    يشهق
  .املزدهرةْْ   الْشوَآِة   َحلاِء ىف  توارى      سرُّ
  .   تنطلق  -  عليها   حينُو

 ، يزفرها
  . اَلعَلْم   تسّلم  

  . اهوْل   ورائها   من   ُيطّل
    َسُهَل   ما   إال   َسْهَل   ال .. 

  ،" َحَرن   الدِّْرَع   ِلَبَس   ما   إذا       شيخ"
 "  للحَِزْن   حْزٌن ،  َسَاهَل   ملْن   سهٌل " 
 القيادْة؟     َتَسلَّم تـُـرى    يا   هل   

 ، واحٍد ىف    َأصبحا   قد ُترى    يا   هل
 ُآْن، َيُكْن؟: قال   إن  
 -6-   

  ، حائرُة     ُجْزئّية
  . َتْعَتمْل   تقوُل؟   ال   ؟ تقُول

  ) أستْرت   وّملا   َال ،  يوما   أبُد   مل ( 
  ،  القدميْة   املُقولة   أنفخ   سارعُت
 تئنُّ   دارْت
  الصَّدَى،      ترَّدد
  . العدْم   شاِهد   فوق   املصلوِب    رقصة   يرقُص

 -7-  
  ، هذا
  غٍد،    بال   يُومها   آان   وّملا

  ، اّجتَاه   بال   ورُحيها
  ، الشِّعـْر     ثوب   مّزقُت
  ، الوليدْه   القصيدُة ذابِت 

  . القتيْل   َوْعِدها ىف 
 -8-  
  نْىب،      وجهٍة      آل ىف    

  . ًأْمل   نبضٍة   آل ىف 
 -9-  

  : واحلقْب   الزهوَر   ُيشهد ،  الشهيُق     يعاود
    ينتحْب   الزَّفري سوى  مّضِنى    ما " 

  ،   اَلبَكم   طْوَطم   غُري ظهرى          هد   ما
  " . الكذْب سَوى  رَاعىن    مَا

 -10-  
 وصاحىب
    وَداْع   َبال   َغاَفَلَنا
  ُسُدَوُلها َأْرَخى 

  1986 / 2 / 13  : الوفاة   بعد   
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 هل الحظت يا حممد

 ؟"هل يا ُتَرى قٍد أصبحا ىف واحد، إْن قال ًآْن ْيُكْن"

أآتشف اآلن أن شعرى سبق رؤيىت الىت أشرت إليها ىف البداية،
 . سبقها بعشرين عامًاLinkوىف يومية املصداقية باالتفاق 

مث أىن انتبهت بعد رحيله، وبعد تأآيدنا لبعضنا البعض
 من– حتما -  دل املواعظ واحلكم، وبعد إعالن التعّلمعلى تبا

–حقيقة يقني املوت، والتعهد أال ننسى، وأن نراجع أنفسنا 
 حىت نكيف حياتنا مبا يليق بالوعى هبذه–مادام األمر آذلك 

 بسهولة  ننسى آل ذلك– أنىن –احلقيقة، الحظت يا حممد أننا 
آنا عليه بالضبط،ال مثيل هلا، مهما قلنا، ونعود إىل ما 

وأآثر عمًى، واحلمد هللا، فكتبت هذه القصيدة األخرية بعد أن
ناسيا صاحىبىف أحضان احلياة اللعوب، ضبطت نفسى متلبسا 

 .بشكٍل أو بآخر

 ".....عظة املوت تتسرب"
 يبّشُر ،  املداُر   استبان حتَّى    تساقَط     القدمي   القناَع   أنَّ   وأزعم

  : يِلباملْستح 
 ِإَذْن؟

 ،   األمل   جبْوف   خفيَّا   دربَا   ْتنَحُت     املهاُرب وتسرى    
  َمْرآبِِ   وإغراَق ،  اجلسور   نسف   الكمائَن     اْفتضاح فأْخشَى   
  وَحْوَل ،  الشُّقُُوَق   بني   َتتَسّحُب ،  َفُأْمسُكها ،  َصاغريَن   َعْوَدَتنا 
    موضع   ُتَخّدر ،  الكالِم   َثَنايَا   بني   التََّضارِيَس   وَتْمُح ،  اَألَصابع 
  . السَّنِابِل   وَحلَن الزَُّهوِر،  َوْعَى    َتْسَحُق ،  اَحلَقائْق     لْدغ 

 َمْن؟
 بنفِس جيرى ،  ،    املذّنب   َحفيُف ،  الِطنَِّني   رنُّ   الدوائُر   ملاذا

  املصري،   لنفس   املساِر 
 ؟ بَال ُمْسَتقْر   
،   يلوح   وليس ،  يلوح   قد    مبا   خبسًا   اآلن   اْلُهَنا   نبُيع   ملاذا   
 ؟ الزَّْمن   ُفَتاَت    َدْوما   فنَجتُّر 

    ؟ اللِّماذا؟   ملاذا   الدُّوار؟   ؟ ؟ اُخلروُج الُولُوُج   ملاذا
 َفَماَذا؟

  . ُحْضِنها الغانية ىف    ُفُأْضَبُط   ُراألمو   تستبَني   َأْن   وأْخَجُل
  ..، استبنُت ،  استبقُت ،  استعدُت ،    انتبهت أّنى    فأزعم

  !!) آخِرْه إىل  ( 
 ُتَسّرب  ،  العزيِز   الفقيِد   ْحلَد   فتنبُش ،  عناٍد ىف    رّقاُصها   ويرُقُص

  . الَكَفْن   خيوَط   منه 
  .  األَجل   دنّو     َسْيف   ألْغِمَد راثى امل قواىف  ىف    أخبِّئها

........ 
  ، احملاِل طىَّ    ظلَّ   فياليته
  ، النباُل   أخطأهتا   وياليَتها

 العمى   أستطيب وياليتىن   
10/5/1986 

 أشكرك يا حممد أن أحتت ىل هذه الفرصة،
 .وإىل لقاء هنا أو هناك

 !إليه أبدا
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 אמא:−83

 )10(، واحللم )9(احللم 

 ) 9(احللم 

على اريكة ىف حديقة املنزل الصغرية جلست أخىت تتأمل
وانتشيت بالنسيم: ضفدعا يسبح ىف القناة الىت تروى احلديقة

 .الرقيق وعناقيد العنب املدالة من التكعيبة

 خىت ماذا تنتظرين؟وسألت أ

من األفضل أن جنلس ىف احلجرة لنسمع: وقبل أن جتيبىن قلت
الفونوغراف وتبادلنا نظرة اختيار، مث انتقلنا إىل احلجرة
وازداد اجلو صمتا، وحىت النسيم مل يعد معنا ونظرت إىل أخىت،
فإذا هبا قد حتولت إىل املمثلة السينمائية جريتا جاربو، وهى

ة وطرت من السعادة بغري أجنحة ومأل السرورممثلىت املفضل
وأردت أن أستعيد. جواحنى غري أن ذلك السحر مل يدم طويال

املعجزة السحرية مرة أخرى ولكن أخىت رفضت الذهاب معى،
 :فسألتها عن سبب الرفض فقالت

  أمى-
 فقاطعتها قبل أن تتم عبارهتا

  إا ال تدرى-
 فقالت بيقني

 إا تدرى آل شئ
 .ت بأن احلزن غشى آل شئ آأنه شابورة مفاجئةوشعر

 القراءة
 شطح االقرتاب من هذه املنطقة حىت ىف تشكيلة حلم، حىت من خالل

اإلبداع، هو أمر صعب دائمًا، برغم أنه ضرورى، وما مل نتناول
إشكالة العالقة باحملارم إبداعيًا من منطلق التطور، قبل وبعد

دون رفضها(ية التأويلية ، سجن املنظومة األوديبة الفرويد
فقد تظل منطقة خمفية ىف الظالم حتت رمحة الكبت من ناحية،) آليًة

 . والتفسريات التقليدية املعادة من ناحية أخرى 

 أهنا- متحيزا لفكرى التطورى–البداية بالضفدع، وصلتىن 
 بالتطور، وهذا ما مسح ىل أن أمر ) حْدسية غري مقصودة(تذآرة 
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عموما، مث مع اإلنسان، قبلمبراحل طويلة طويلة بني األحياء 
نعرف آيف حنن ". حنو األسرة"أن أصل إىل قراءة ما يسمى اآلن 

وتشكيل موقع" إعراب"هو الذى حيدد   Grammar" النحو"أن 
من الصرف وغري(اللفظ ىف اجلملة، مبا ىف ذلك املسموح واملمنوع 

الباحثون مؤخرا على اعتباربنفس القياس اصطلح ).الصرف
 يضع التشكيل على"حنو"قع الفرد ىف أسرته مبثابة تنظيم مو

 "!املمنوع"األفراد، ويقرر اجلائز و

البد وأن أذآر هنا أن ىل إجتهادات متعددة ىف إعادة
النظر ىف تفسري ما، يسمى عقدة أوديب والتنظري البديل بغري

- من ناحيىت–ما جاء به فرويد، وأمهية هذا احللم هنا 
أنه يدعم بعض ما ذهبُت إليه ىف مسألة -علما ونقدا: شخصيا

 .اآلن/العالقات احملارمية مما الجمال لالستطراد إليه هنا

 حمفوظ تناول املسألة برقة مناسبة، فمن ناحية جعل 
االختيار آان من الراوى، لكنه عاد يثبت أن  النداء ياتى

حنو" وهذا بعض ماتناوله تنظريى اخلاص لتجاوز متبادال،
 يبدأ من األم- ىف خربتى –إن آان النداء األغلب ، و"األسرة

 ىفاالختيار متبادال، وىف نفس الوقت يكون )ال شعوريا أآثر(
:النهاية، الحظ التعبري شديد الكثافة والداللة هنا

 ".وتبادلنا نظرة اختيار"

بدا قادرًا على أن يدور حول) اإلبداع(حمفوظ ىف احللم 
حليلًة حمل ُمَحّرمة، هكذا حلتحكاية احملارم هذه حني أحّل 

جريتاجاربو حمل األخت، مث أنه جعل الراوى يتجنب ذآر تفاصيل
ما متَّ بينهما حىت بعد هذا اإلحالل، لكنه يعلن مصاحبات

، إّال أن هذاالفرحة مسحورًا بالنشوة: اللقاء ونتيجته
ومل يذآر احللم صراحة مىت اختفت. اللقاء الساحر مل يدم طويال

 .اجاربو لتظهر األخت من جديدجريت

 الراوى ىف اجلزء الثاىن من احللم آانت أخته وليستالىت دعاها
ممثلته املفضلة، دعاها مبا هى، وليس آبديلتها، ليستعيد املعجزة
السحرية، فرتفض، دون أن يعلن أهنا شارآته اجلولة األوىل الساحرة،

: سبب الرفضمث ها هو الراوى يدعنا نستنتج ما نرى، وهو يعلن
 . الىت تعرف آل شئ) وليس األب(إهنا األم 

للرفض مسح ىل أن) وهى األقل سلطة ىف ثقافتنا(توظيف األم 
أمتادى ىف تدعيم فروضى اخلاصة البديلة عن عقدة أوديب، والىت

األم، وليس" الشعور"النداء احملارمى يأتى من تشري إىل أن 
 .من تنافس اإلبن مع األب عليها: أساسا

"حنو األسرة"هل سبب رفض األم وخوف البنت هنا هو تطبيق 
الذى حيدد املمنوع من املتاح؟ أم أنه غريٌة ضمنية من األم حنو

 األخت؟ أم االثنان معًا؟ 

احلزن الذى انتهى به احللم له أآثر من قراءة، فهو ال
وإمنا) وإن آان اليستبعده(يشري أساسا إىل الشعور بالذنب 

تج ابتداًء عن إحباط الرغبة احملارمية، حىت ولويبدو أنه ن
 . متت حتت ستار إبداٍل سحرى
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 ) شابورة مفاجئة(ومع احلزن تنزل ستارة الوعى الظاهر 

 . ليقوم الكبت بدوره الضرورى

 ) 10(احللم 

 وذيول   احلارة   تلك ىف    وتواعدنا   والنشأة   الصداقة   مجعتنا
 واالستسالم   باللقاء   حاالنشرا   إال   لنا   هدف   ال.  هتبط   الليل 
  . القافية   طريقة على    والضحك   للمزاح 

، الظالم ىف    أشباح إىل    نتحول   وأخذنا   النكات   وتبادلنا
 وانطلقت   والقافية   املزاح   عن   نكف   ومل   بأصواتنا   وتعارفنا 
 وحنن ،  متعرجة   احلارة .  النيام   وتوقظ   اجلدران   ترج   قهقهاتنا 
ىف   غالينا   احلرية ىف    متادينا   وآلما ،  الظلمة ىف    نذوب   ال حىت    نتقارب 
  . آبري   شارع   أو   ميدان ىف    خالصنا   جند حىت    نتساءل   وبدأنا ،  الضحك 

 االنتقام   أرادت الىت    الفرعونية   امللكة   بأن   أحدنا   وذّآرنا
 هذا   يشبه   مكان إىل    دعتهم   زوجها   قتلوا   الذين   لكهنةا   من 
 من   يفرغ   آاد   وما ،  املياه   عليهم   وسلطت فيه،    يغيطون الذى  
 وأسكتنا   معهودة،   غري   بقوة   علينا   هطلت السماء حىت    حكايته 
على   وزحفت   أقدامنا   غطت حىت    ترتفع   املياه   ومضت   الرعد 
 . الليل   ظالم ، ىف  املطر   حتت   نغرق   بأننا   وشعرنا   سيقاننا 

 اخلالص ىف    أمل   من   لنا   يعد   ومل   وضحكاتنا   نكاتنا   ونسينا  
  . الفضاء ىف    نطري   أن   إال 

 القراءة

  تشكيلىُّ مجيٌل  هذا حلم

حملتوى املروى حْكياجذبتىن الصورة واحلرآة حىت آدت أنسى ا
 . لفظيا

حضرت ىف وعيى النقدى صور من لياىل ألف ليلة حملفوظ ، ومن
حكايات خرافية هانز آريسيتان أندرسون لألطفال، ومن

الذى" 8"حواديت طفولىت ، هذا حلم ُمْبَدع طليق، بعكس احللم 
 "!. علمًا ال حلمًا"وصلىن منذ البداية 

اجز الزمن ، وقد شاهدنا آيفينكسر ح) االبداع (ىف احللم 
حني تالشى احلاجز بني املوت واحلياة ،) 6(تالشى الزمن ىف حلم 

 واختصرت ستني عامًا، بني الدفن والعودة، إىل حلظة واحدة،

بني الظاهر واخلفى،: احللم يكسر حواجز أخرى آثرية: هنا
السماء: بني احلاضر والتاريخ ، مث تتداخل فيما بينها

 . لفضاء واملياه وا

تتحول العواطف البشرية ىف انسيابات مفاجئة وغري مفاجأة
، ففى البداية ننتقل بني املزاح والضحك والسخرية، مث يرتاجع

برغم( ليفسح مكانا للحرية ومتىن اخلالص –آل ذلك جزئيا 
، لينتهى التهيؤ الواجداىن إىل الصمت)استمرار غلبة الضحك

ٍص أقوى وأبعد من جمرد اللجوءواخلوف من الغرق واألمل ىف خال
 . إىل شارع متسع أو ميدان ، خالص بالطريان ىف الفضاء
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 وذيول الليل هتبط، إىل الزمن يتحول ىف احلارة املتعّرجة 
زمن الفراعنة، فيحضر جربوت امللكة وهى تعاقب الكهنة،
ليصبح التاريخ حاضرا ماثال يهدد الثلة احلاملة الشاطحة

  . الساخرة الِفَرَحْة، يهددها باإلغراق

إىل هنا ونتوقف عن متابعة تشكيل الزمن، والنقالت،
 .لننتقل إىل احملتوىواحلرآة وآسر احلواجز 

"جاك الآان"مل أجد ىف نفسى ضرورة لذلك حمتميًا برتآيز  
على الدال أآثر من املدلول، وأيضا اعتمادًاعلى أن الصورة

نقبل أن يكو" مبا هو" طبيعة احللم  واحلرآة مها األساس ىف
رمزًا أو حكيًا وآل ذلك يسمح بتجاوزاحملتوى إنه ميكنك أن
تستنتج من احلرآة والنقالت والتقلبات، خصوصا إذا وصل

 إىل أن يقلب شخوصه أشباحًا تتعارف باألصوات، وحتتمى اإلبداع
ببعضها حىت التذوب ىف الظلمة، آل ذلك يسمح بتقدمي الشكل على

 . ة الدال عن املدلولاحملتوى، حىت نتأآد أمهية وأسبقي

وبالرغم من آل ذلك فثمة إشارات موجزة من إحياءات
 : احملتوى فضلت أن أصيغها ىف التساؤالت التالية

هل اخلالص من لعبة التالشى ىف الظالم يكون إىل ميدان أو*
 شارع آبري ، أم العكس؟

عندى أن فراغ واتساع امليادين هو الذى يدفع لالحتماء 
 ؟ !!ذيول الظالم ، ىف حارة ضيقة ب- حىت لعبا–

 :مث 

هل الطريان ىف الفضاء هو الذى ميكن أن حيمينا من الغرق
فيما حنن فيه، مبا ىف ذلك قهر وإرهاب السلطات؟ أم أن مث
طريقا أخر علينا أن نسلكه ىف مواجهة القهر والطوفان

   معا؟

  يكشُف وال يوصى،- اإلبداع -  احللم

 .نتحمل مسئولية ما يصلناوعلينا حنن أن نتلقى و

 :وأخريًا

وصلىن أنه مل جيمع بني أفراد هذه الثلة الظريفة إال املرح
والسخرية وحكى التاريخ، ولكن حني واجهوا القهر واخلطر، مل

 .  عصبة معَا– برغم ضمري اجلمع –أرهم 

هذا حلم فيه من سحر الظالم، وعبث الصحبة، وألعاب
ة والصورة ىف إبداع األحالم، قبلاهلرب، ما يؤآد أولوية احلرآ

 . حمتواها ورموزها

آما أن فيه من الطالقة واملراوغة وأحالم اهلرب، ما ميكن
 .أن يوقظ فينا املوقف املناسب لنكمل أو نراجع أو نرتاجع
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 :ةـــــمقدم

 .ضيوف جدد شرفونا هذا األسبوع، أهال هبم

مجال الرتآي من تونس الشقيق زارىن،. د.اإلبن والصديق أ
ىف موقع الشبكة) وآل شىء(وهو صاحب الفضل ودينامو ورئيس 

زارىن أول "www.arabpsynet.com" النفسيةلعلومالعربية ل
ا ىف القاهرة، فرحت به فرحا شديدا،أمس، آان حيضر مؤمترا م

مث(أنا أحبه، سألته هل فرَّخت مساعدين يتولون الشبكة معك 
 تقوم بكل العمل ال، قلت هل أنت مازلت وحدك،: ، قال)بعدك

نعم، قلت لنفسى هذا شاب عرىب شديد الذآاء: وحىت اآلن، قال
ىوالنشاط واألمانة خيطئ نفس اخلطأ الذى يتمادى فيه آهل مثل

ال يريد أن يهمد، العمل القائم على فرد واحد اليطمئن، وال
 أحد يضمن استمراره، أين العمل اجلماعى؟

 مل أقل له آل ذلك صراحة،  

 .آان ضيفى، لكن الرسالة وصلت

آنت قد أرسلت له أنبئه عن حكاية ورطىت اليومية هذه
، فتفضل مشكورا بوضعها"النشرة اليومية: اإلنسان والتطور"
 ىف موقعنا على موقع- الذى آان موضوعا قبال–وار امسى جب

_  www.arabpsynet.com النفسيةلعلومالشبكة العربية ل
وبناء عليه، تعرف ضيفا هذا احلوار األول والثاىن على

 .النشرة ومها َمْن سنبدأ هبما حاال

 أنه- أو استأذنىن ال أذآر–مجال أيضا . أخربىن اإلبن د
ة اليومية ىف املوقع مباشرة، فال حيتاج زائرسينزل هذه النشر

 !املوقع أن ينتقل إىل موقعى ليطلع عليها

شكرا، أهكذا تتيح ىل أن أتواصل مع زمالء!! ياه يا مجال 
 .آدت أيأس من أى سبيل للتواصل معهم

أنا أحب هذا الشاب، وأحب زوجته، وأحب ابنه، وأحب
 ىفس لزيارة صفاق ابنتيه، رأيتهم مرة واحدة حني دعاىن وحدى

 ىف الطب)منظورى التطورى(تونس ألحتدث عن منظور آخر 
النفسى، عشت هناك خربة غري مسبوقة، رمبا آانت ىف خلفية وعيى 
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وأنا أقرر أن أتورط هذه الورطة اليومية، أعود حلىب ألسرته،
وجدت نفسى أهنى خطاىب الربيدى اإللكرتوىن إليه منذ أيام قائال

يداتى اجلميالت دون أنحف/ أخشى أن تتزوج إحدى بناتى" 
 مع أنىن ال أحضر أفراحا أصال هنا ىف"!أى واهللا ! أحضر فرحها

 بني–مثلها مثل املؤمترات إياها ، آلها قبالت (بلدى، 
 بال فرحة، هكذا، أصبحت  زيطة أفراح -الرجال أساسا 

بالنسبة ىل مثل املؤمترات العلمية املليئة أيضا بالقبالت
 بال علم ، أعىن بال فرصة– الرجال أساسا  أيضا بني–واألحضان 

 .للدهشة العلمية فاحلوار احلقيقى

الحظ أنىن مل أشر إىل رقم الذين(ما علينا، شكرا يا مجال، 
،)حضروا حماضرتك ىف مؤمتر القاهرة ألنىن مل أستسمحك ىف ذلك

شكرا يا مجال جبد، ورافقتك السالمة، تعجبت أن بناتك وإبنك
 وصل بعضهم إىل اجلامعة، ياه ، بارك اهللا فيهمآربوا هكذا حىت

 .وفيك

واآلن إىل ضيفينا اجلدد الذين شرفونا بفضل موقعك،
 علومالشبكة العربية للموقعنا موقع 

    www.arabpsynet.comالنفسية

 حييى . د
دآتور رمضان ، أرجو أن تكون قد اطلعت ىف أى يوم. أهال

را، مبا ىف ذلك احتمالمجعة سابق على آيف نقلب الربيد حوا
وهذا أبسط( فرصة للرد  ظلم الضيف حيث ليست أمامه

إال ىف األسبوع التاىل إن أراد، اعرتفت) شروط احلواراحلقيقى
أنا منذ البداية، مرة ومرة، أن هذا ظلم يقع على
الضيف، وأننا سنعتربه قد قبله حرصا منه على نٍفع عام،

. د هذه الطريقة، أهالإىل أن يرسل لنا حمتجا أو رافضا 
 رمضان، آيف عثرت علينا هكذا؟ فتفضلت بزيارتنا؟

 رمضان زعطوط . د
الشبكةآشف موقعكم نفسه اىل اإلدراآى بواسطة موقع 

اليوم  www.arabpsynet.com النفسيةعلومللالعربية 
 ...(....) وآم حلمت بلقاء   2007-11-15بتاريخ 

 حييى . د
 عادة أحذف بعض الفقرات الىت فيهاآسف قطعت آالمك، فأنا

مديح حيرجىن، فسمحت لنفسى أن أنتقل مباشرة إىل حديثك عن
 زميل آرمي 

 رمضان . د
بعض دموعى الىت سفحتها وأنا أقرأ خرب احلياة اليومية...

ىف دار العجزة ىف" فاخر عاقل"اجليل ىف علم النفس  ألستاذ
تدىل من أشجارالىت ت حبات من عناقيد الدموع...سوريا؟؟؟

 ...النفوس ىف هذا الوطن من احمليط اىل احمليط

 حييى. د
؟ آم هو مؤمل ما"املوت اختيارا"أليس هو مؤلف !! يا خرب 

 .....تقول، آسف، ولكن 
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 رمضان.د
إن :آيف يتفق الوصف مع(لوال هذه الشبكة العنكبوتية 
لوالها ملا قرأناك أو) أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟

 اجلامع قرأنا بعضك على هذا املوقع

  حييى. د
آما(الفضل آل الفضل لإلبن األستاذ الدآتور مجال ترك 

 أآثر بك ، ولكن هال عّرفتنا )ذآرت ىف املقدمة

 رمضان. د
ليسانس، ماجستري( أنا طبيب جزائرى ودارس لعلم النفس

متزوج) الدآتوراه ىف علم النفس االجتماعى للصحة وأحضر
وضياء، متوسط انوأب ألربعة أبناء سوسنة وعصام ورضو

الدخل آأستاذ مساعد ىف جامعة ورقلة باجلنوب اجلزائرى
 الساحر

 د حييى
 أهال مرة أخرى

 رمضان. د
عن ماهية "2007-11-14يوميةالتعليق على الصور 

ف والوجدانات مثل املعاىن أحسب العواط"الوجدان وتطوره
 :)من الذرة(مرآبة مهما حاولنا تذريرها  التكون إال

 توجس+ خوف   :2الصورة 
 ذهول+  انكسار:3الصورة 
 أسى+  أمل:12الصورة 

 حييى. د
رمضان، االستجابات الىت وصلت ىل عن الصور الثالثة. يا د

أنىن آنت أنوى أن حمدودة، جعلتىن ال أعلق عليها، مع 
دى ىف عرض أآثر من عشر تعبريات عاطفية لنفس املمثلة،أمتا

وحني أرسلت أنت تعليقك من اجلزائر فرحت أنىن ترآت حتت آل
صورة فرصة لتسمية التعبري ىف الصورة باللهجة احمللية،

أليست اللغة: وحني جاءتىن رسالتك هكذا ، تساءلت 
أقدر على التعبريعن عواطفنا) اللهجة احمللية(العامية 

من الفصحى، وهل يا ترى وجدان املرأة اجلزائرية األمية ىف
هو مثل وجدان املرأة) وصلىن سحره(جنوبكم الساحر 

الصعيدية ىف جنع محادى، وآيف نسمى نفس العاطفة عند آل
بالنسبة لك؟" الوجدان"منها، ولكن قل ىل ماذا عن آلمة 

يومية احلزنفقد ثار حوهلا جدل آثري ناقشت بعضه ىف 
 2007-11-18والوجدان بتاريخ 

 رمضان. د
عن الوجدان أذآر أنىن ناقشت مع بعض املرضى املزمنني 

التشفريعلى التعبري االنفعاىل فراودتىن فكرة  القدرة
ونسبة ذلك اىل  املختلفة،  عرب مراحل العمراالنفعاىل

خرباتنا البدنية مغلفة أو حمنطة ىف سرابيل الكلمات
 أو الصور واألصوات
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 حييى. د
 ما شغلىن بالضبط، ولعه وراء وهذا هو من أهم.... 

حماولىت هذا التنظري ىف مسألة العواطف، وأنا أشك ىف أنىن
سوف أجنح ألنه يبدو أن األداة املتاحة ليست هى األداة

الفطرة واجلسدعن 2007-11-6املناسبة، لعلك قرأت يومية 
 ، ولكن هل أمامنا سبيل آخر؟وَتْصنيم األلفاظ

 رمضان. د
املوسيقى، األلوان أو قل مدرآات احلواس اخلمسة أو الستة

 أو أآثر؟

 حييى . د
ل ميكن أن نعطى لتلكواهللا يبدو أهنم أآثر من ستة، ه

العواطف اجلياشة الىت ميكن أن حترآها فينا سيمفونية
مع أىن ال أفهم ىف املوسيقى الكالسيكية(بيتهوفن إمسًا؟ 

مث إن اجلسم آما تعلم قد دخل لعبة التفكري).. أصًال
واإلبداع من أوسع أبواب العلم املعرىف، والوجدان أيضا

واإلبداع معا، واحلكايةيقوم بدوره اجلوهرى ىف التفكري 
 .تتسع بروعة مذهلة مجيلة

 رمضان . د
ىف alexithymia ماعالقة ذلك آله بفقر التعبري االنفعايل

واجلسد؟ آل ذلك مغطوسا ىف حميط الصحة واملرض بني النفس
 ! الثقافة

 حييى .د
رمضان، وضعت يدك على جذور ما أدى إىل. يا خرب يا د 

ن الزمالء هم الذين يستعملوناغرتابنا املعاصر، قليل م
، أنا أفضل تعريبها"األلكسيثيما"ما هى ) أو يعرفون(

هو ال يفيد ما تفيده" فقر التعبري االنفعاىل"ألن تعبري 
الكلمة األصلية، وإىل أن حنصل على آلمة واحدة مفيدة،

ميكن أن تراجع(دعنا نتوسع ىف التعريب مبسئولية مباشرة 
يومية) الىت تدخل اللغة اإلجنليزيةعدد الكلمات اجلديدة 

، فهل تقبل الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظعن6-11-2007
دعوتى لك لكتابة مقال ىف الشبكة العربية، أو ىف موقعنا

، حني خنتزل تعبريناعن هذا املوضوع" باب احملررون الضيوف"
االنفعاىل وحنن نصفه بألفاظ خاوية من أى نبض حقيقى، وهو
مايشعرىن أحيانا أهنا خترج من ثقب صفارة ذات تردد واحد

 !!!موضوعة خارج أعلى رأس املتكلم 

 :رمضان. د
ملرحلة االنشطار، أرجو أحسبك آينونة تتشظى بعد أن وصلت

جنمى ولو على حسابأن يكون لك سلف آوآىب يسمح بتوالد 
 )ابنكم عن بعد رمضان( األم  الكوآب

 :حييى. د
برغم حتفظى ضد ذآر مثل هذا الفضل، إال أنىن فضلت أن
أثبته ألفرح بنجاح التعريب ىف اجلزائر بعد ما عانت من

  واآلن أدعوك لتسمع  الَفْرَنَسْه الكاملة عقودا وعقودا،
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 بفضل الشبكة العربية أيضا،–معى صوت عزيز قدم إلينا 
.هذا يا د!!) رحىت أصبح ىل إبن آخر ىف اجلزائر يا ف(

رمضان هو صوت ابن مل أجرؤ أن أتذآره ملدة عشرين عاما،
 صفاء.، أهال يا د!!وهو قادم من العراق

 صفاء جواد زوين . د
  شكرا على هذا املوقع ...أستاذي 

منذ عشرين سنة آنت طالبا للماجستري ىف) قلت لنفسى... (
ية ىف القصر العيىن، مث هأنذا أعثر علىالنفس قسم األمراض

موقع أستاذى الذى استفدت من حماضراته وخربته السريرية
 ...!!العالج اجلمعى وخاصة جلسات

 حييى . د
صفاء احلمد هللا أنىن مسعت صوتك اآلن هكذا،. أهال وسهال، يا د

يأتينا من العراق الشقيق الدامى، ال تتصور يا صفاء
ت عدنان، نعم ، آان ذلك من عشرينأنىن نسيتك، أو نسي

سنة أو أآثر، لكنىن آنت آلما خطرمت على باىل أفزع خشية
 أن أآون قد فقدت أحدآم ىف وسط حبور الدماء اجلارية اآلن

، صحيح أنىن مل آآن أطمع!!!أو الرؤوس املتساقطة قبل اآلن
أن أرى أيا منكم قبل موتى وال حلظة واحدة، لكن هذا آان

، أخشى أن أسألك عن عدنان، وعن زميلكم)ا زالوم(حاىل 
الثالث الذى ال أذآر امسه، آان بعض ذلك خيطر بباىل وأنا

)من العراق(مع الزميل األستاذ الدآتور عبد املناف 
ىف) البوردالعرىب( ىف جلنة امتحان الشهادة العربية  ....

 من أين :دمشق العام، تلو العام، لكنىن مل أفعل، أوال
أن يعرف وأنتم ىف اجليش وهو ىف اجلامعة، مث إنىن مل أآنله 

أريد أن أعرف أخبارآم حتديدا خوفا من ما أتوقع، ولكن
ما الفرق بني أن أفقدك يا صفاء وأن أفقد آل هذه املئات
من األبرياء آل يوم، آل يوم، آل يوم، ال أحد يعرف
.تالثروة البشرية الىت متثلها عقول أبناء العراق بالذا

ىف الشهادة العربية، وبرغم آل الظروف، آانوا أوائل آل
التخصصات من إخواننا العراقيني، أنت تعرف أننا نعرف
أهنم أحسن وأآثر من يقرا ما يكتبه املصريون، وينشره
لبنان، آل الناس تتكلم عن اخلسارة ىف البرتول وىف
رالفوسفات العراقى، وال ينتبهون إىل حجم اخلسارة ىف البش
العراقيني، آسف، أقّلب عليك مواجع يا صفاء، وأنت لست

مرة أخرى أرجع الفضل إلبىن مجال ترك، ياه، آيف. ناقصا
إبن ىف تونس، وإبن: حالك يا صفاء لقد امتألت بكل هذا 

ىف اجلزائر، مث تعود أنت يا صفاء تسمعىن صوتك من العراق
ذا تبقىآيف حالك؟ وما!! هكذا قبل أن أموت ، احلمد هللا 

مما قلناه سويا،هل تعرف أن العالج اجلمعى ما زال هو هو
آما ترآته ، واملشاهدة مفتوحة للجميع ىف قصر العيىن آل

؟ واألمور مازلت تسري وتتجدد وهى تتحدى1971أسبوع ومنذ 
 .التدهور واالنقراض؟ أى واهللا

 صفاء. د
 االن أتساءل بعد ان اتيحت يل الفرصة لالتصال بأستاذى 
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ملبادئ والنظريات الليت تعلمناها منهمازالت ا اجلليل هل
سر "الشهري باقية حلد االن؟ وخاصة ماضمها آتابه

 املفاهيم؟ تغيري دال لبعض أم حدث هنالك؟ "اللعبة

 :حييى. د
إذن فأنت ما زلت تذآر ما بدأناه، احلمد هللا، تقصد شرح

 تصور،"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"ديوان سر اللعبة 
د مرور ربع قرن مل يوزع منه إال بضعيا صفاء أنه بع

طبيب" على بعضه"عشرات ، والباقى هدايا، مل يقرأه 
 مل أقرره طبعا على أى مستوى ِدَراِسى، نفسى مصرى واحد،

، وخاصة أنىنما به ُيَزاُر اختيارا، وال ُيَقرر دراسةألن 
امتنعت عن االمتحانات واإلشراف على الرسائل منذ سنوات

 الشهادة العربية الىت آنت مقررا للجنةطويلة، وحىت
االمتحانات هبا لسنوات، اعتذرت عن االستمرار فيها ألسباب

 .ال بد أنك تستطيع أن تستنتجها

أقول لك ردَّا على تساؤالتك إنىن بصدد حتديث هذا العمل من
خالل هذه النشرة اليومية، وقد بدأُت فعال بفصل

ناسبا أم ال، لكنىن، ولست أعرف إن آان ذلك م"الفصام"
حني وّرطت نفسى ىف هذه النشرة ، آان ذلك هبدف ضمىن ، هو

 ومن–أن الزم نفسى مبثل ذلك، أرجوا أن تتابع أنت 
 هذه احملاواالت خاصة ىف ما يتعلق بالفصام، مث-يهمه األمر

 : اإلدمان ، مث التنظري األساسى مثل تناوىل ملسألة الوجدان

 ، )2007-11-14) 1(عن ماهية الوجدان وتطوره(

آيف ال حنبس الظاهرة ىف) 2(عن ماهية الوجدان وتطوره(
 ، )2007-11-17لفظها 

-18عن الوجدان واحلزن ) 3(عن ماهية الوجدان وتطوره(
11-2007(،  

 ليت يا صفاء، شكرا، يا 

يا ترى عندك وقت للمشارآة ىف تتبع حوارنا مع األصدقاء
 القدامى؟

 أيضا ولكنهماولكن دعنا أوال نستجيب لضيفن جديدين
ماذا(مصريان ، أحدمها ىف السويد، يكتب باإلجنليزية ، 

عطية.  د ، دعنا نرحب به أوال)أفعل باهللا عليك يا صفاء
 .من ستوآهومل

Atia Daud:  
My very dear Prof Yehya Rakhawy. I'm very happy to read 
you site.  Also I'm very proud for being one of your 
students 1976 at psychology lecture Ain Shams University. 
I\'m working in Stockholm since1978. I get some of your 
books from Dr Yosri Khamis.I would like to visit you and 
Dar elmukatam next time I visit Egypt. Your article about 
what happened to the Egyptian values is very wonderful.  
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For us the Egyptian abroad ....we have a frozen picture 
about Egypt. Our children ask us why Egypt in TV does not 

 حييى. د
عطية آما هى، لضيق. ترآت رسالتك باإلجنليزية يا د 

الوقت، ومن فرط الغيظ أيضا، أنا أحب العربية آما
، ولعلك الحظت خطاىب معلعلك تعلم، وال أرضى عنها بديال

.سناء ىف أحد حوارات اجلمعة ىف هذه النشرة، أهال د. د
عطية، برغم حماولة جتنىب ذآر تقريظ شخصى إال أنىن أثبته
هنا ألذّآر نفسى بتلك السنوات الىت قمت فيها بالتدريس
لطلبة علم النفس ىف آلية اآلداب، واحرتمت املبدأ الذى

و الذى ألزمىن أن أستجيب ألىأتاح ىل هذه الفرصة، وه
دعوة ميكن أن يتبقى منها ما يبلغ رسالىت، وأظل آذلك حىت
يستغنوا عن خدماتى، وها أنت ذا ىف ستوآهومل مازلت تذآر

خذ الفرصة، وقل: "ما آان، والفضل يرجع هلذا املبدأ
 !"ماعندك، حىت يوقفونك

عطية على أبنائك وهم يتساءلون عن الفرق بني.أشفق يا د
الىت ("إللى حبق وحقيق" ومصر ،"مصر التليفزيون"

عطية أن نفس هذا التساؤل يطرحه.، تصور يا د)يزوروهنا
عن أطفال مصر التليفزيون،) وبعض آبارهم(أطفال مصر 

وأطفال مصر عزبة القصريين، وحارة السكر واللمون،
 .اخل..........وأطفال آفر عليم، 

ابعتك ونقدك، وخاصة أنعطية، وىف انتظار مت.شكرا يا د
 هو أقرب- مثال ىف موضوع العواطف والوجدان–ما ننشره 

إىل ختصصك ىف علم النفس، يا ترى ماذا عندآم من جديد ىف
ستوآهومل، وخاصة بالنسبة هلذه املوجات التسطيحية الىت
غمرت شبكات التواصل وهى توهم الناس باحللول السهلة

 على السطحيىب امللفظنبرامج التغيري التدروهى تسّوق 
وآأنه السبيل األمثل لتطور اإلنسان، ورمبا هذا هو ما
يسأل عنه ضيف جديد هو األستاذ حممد غنيمى، لو عندك

 .إجابة أآثر تفصيال، أرجو أن توافينا هبا مشكورا

 حممد غنيمى . أ
، فيما يتم استرياده من"..."ماذا يرى أستاذنا  .... 

أو" علم التنمية البشرية"اسم  أمناط حياة ومناهج حتت
هذه ، وادعاء مستوردى"علم الربجمة اللغوية العصبية"

 املناهج بأهنا سبيلنا للنجاح والسعادة؟

   يىحي.د
عطية أن يكتب. أظنك يا أخ غنيمى مسعت دعوتى لإلبن د

لنا ىف هذا املوضوع، وأرجو أن تسمح ىل أن أؤجل ردى مفصال
م اآلن بدراسة مسألة موازيةىف يومية الحقة، فأنا أقو

لعلك مسعت عنها ، وهى ما يتعلق بالكتاب الذى اشتهر
، لقد شاهدتThe Secret  "السر"مؤخرا وعنوانه 

الفيلم، واقتنيت الكتاب، وأنزلت الرتمجة حتت الفيلم
  وقد فزعت فزعا شديدة من لعبة بيعألراجعها مكتوبة، 
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، تلك اللعبة الىت وصلت إىل درجة تكاد توازىاألوهام هذه
 .ترويج املخدرات، أى واهللا

  اخلام ال أنكر يا سيدى أنىن عثرت على بعض احلجارة
امللقاة هنا وهناك بني أآوام القش اهلش هذه، تلك األآوام
الىت يسّوقوهنا حتت هذه األمساء، وأنا أآاد أآون متأآدا
أهنم ال يعلمون شيئا عن أن بعض هذه احلجارة قد تكون من

و أحسن الكشف عنها بطريقة أخرى هلدفاألحجار الكرمية، ل
أعتقد أن هذا هو نفس. آخر غري التجارة وبيع األوهام

والربجمة، "التنمية البشرية"موقفى جتاه ما ذآرت عن 
أآوام من القش، أصحاهبا من شطار: ، "اللغوية العصبية

التجار، ال يعرفون ما ميكن أن ختتبئ حتتها من أحجار
آوما من هذه األآوام فال تنس البحثآرمية، فإذا اشرتيَت 

عن هذه األحجار، لعلنا نصقلها معا، وهذا ما سأحاوله ىف
،"السر" وأنا أناقش آتاب - أو يوميات قادمة–يومية 

مث أدعوك معى للرتحيب. أرجو أن تساحمىن ىف التأجيل
 بأصدقائنا القدامى ، أهال يا أسامة

 أسامة عرفة. د
 املبدعون معا؟هل يتحاور : خطر ىل سؤال

هم عادة ال يتحاورون بل: .... خطأ خطر ىل جواب، رمبا
 يبدعون و تتجادل إبداعاهتم عرب املستهلكني

 حييى. د
 أستشهد– وما زلت –اهللا نور يا أسامة، آنُت دائما 

 وهو ينبهنا إىل عدم- متعه اهللا بالصحة–بالبابا شنودة 
، ويقول"دياناحلوار بني األ"الرتآيز على، أو الفرحة بـ 

إن احلوار الذى جيرى هو بني املتدينني وليس بني األديان،
إن احلوار بني. وحني فكرت ىف هذا تأآدت ىل صحة هذا الرأى

األديان، لو آان صادقا، وجدليا وعميقا، فال بد أن يفرز
دينا جديدا، وإال فما فائدة احلوار احلقيقيقى، أذآر أن

قد فّسر حكمة وأمهية ومعىن أنفيلسوف اإلسالم حممد إقبال 
يكون اإلسالم هو خامت الرساالت، بأهنا إشارة إىل أن يتحمل

 مسئولية وجوده وآدحهبعد ذلكآل واحد من البشر 
وإميانه دون أن ينتظر آل عدة عقود أو قرون وحيا جديدا
من السماء، رمبا هذه هى األمانة الىت علينا أن حنملها،

 إليه يا أسامة هو رأى رائعفإن ما وصلت: وبالقياس
فعال، دعنا نتصور أنه مت حوار بني إبداع جنيب حمفوظ

أقول بني إبداعهما، وليس بني(وإبداع توفيق احلكيم 
ال بد أنه سوف ينتج من هذا مسخ شائه ال يطيقه) شخصيهما

 . أحد

 أسامة عرفة. د
هذه الفرضية فمن هم نوع حماوريك ىف هذه اليومية لو صحت

 ..ني قراءها؟من ب

 القليل منهم قد يدخل على خط احلوار: القراء املبدعون من 
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 ..واملستهلك هايشيل وميشي  

 حييى . د
حلوة حكاية القارئ املبدع، والقارئ املستهلك، مرة

اهللا ينور يا أسامة، مث خذ عندك القارئ املنتـِقى: أخرى
،)الذى ال يصله إال ما يريد أن يصله بعيدا عن السياق(

الذى يغلق آل أبواب وعيه وفكره إال (مث القارئ اخلائف
مث) عن ما سبق له معرفته، فلماذا يقرأ باهللا عليك؟

القارئ املشوِّه، الذى يضع من عنده ما مل أقله، ياه هذا
 حبث يا أسامة يستأهل جهدك، يا الالاااه

 أسامة. د
 منمكسبهم اخلفىالبحث يف أجندة احملاوريني عن  بقى... 

أشبه مبن يذهب غلب مكسب شريف هماحلوار، وهو يف األ
للمباراة يف االستاد وعدم االآتفاء مبشاهدهتا على

نكتفي بتشجيع اللعبة احللوة/ال يكتفوا التلفاز، أمتىن أن
 امللعب و ندب الفرصة الضائعة، بل حناورك يف أرض

 حييى. د
أنا أوافقك َفِرحا فعال، وإن آان مل يصلىن وجه!! ياليت

ع حكاية آرة القدم هذه، لكنىن فرحتالشبه حتديدا م
  "املكسب الشريف"و " املكسب اخلفى"حبكاية 

 هل عندك شىء آخر؟

 أسامة. د
مجودًا أو توقفا، بل السكينة عندي ليست سكونا أو) نعم(

 هى احلرآة يف أعلى درجات الصفاء والثقة واألمل،

حضرتك يف جل ما ذهبت إليه يف رؤيتك للفطرة أتفق مع 
التعبري أن ط أردت أن أشري عفوا وعذرا عنأنا فق

 الفقهاء بيوصفوا الزرافة و حضرتك بتوصف الفيل

 حييى. د
أيضا لست آخذا باىل، ساحمىن ، ما معىن أهنم يصفون الزرافة
وأنا أصف الفيل؟، يا أخى أنا أحرتم الفقهاء حني يدعمون
ما أراه لصاحل احلياة والناس، آنت أغامر أحيانا ىف أن

ح بعض املرضى الوسواسيني أال جيعلوا وسوستهم ىف الوضوءأنص
حائال دون صالهتم مبا يرتتب عن ذلك من شعور بالذنب، وتقصري

أنصحهم أن يواظبوا على الصالة حىت.. و...ىف العبادة و
 ىف أمرهم خريا،- بالطب أو غريه–بدون وضوء، حىت يأذن اهللا 

ذلك، هذا ناهيكوآنت أتردد بيىن وبني نفسى وأنا أنصح ب
عن اعرتاض املريض وأهله، أو سخريتهم مما أقول أو مىن،
إذا بوالد أحد املرضى هبذا املرض يوافقىن على رأىي

طاهر من حيل بينه وبني"ويستشهد مبعىن حديث يقول 
فاستزدته، فشرح ىل أن) الأذآر نص اللفظ" (الطهورين

 مرض حيول، فإذا آان َثمَّ"التيمم"و" املاء"الطهورين مها 
.دون هذا وذاك، فال حاجة للمصلى هبما وهو طاهر بدوهنما
 مل أجد نفسى ىف حاجة أن أتساءل عن صحة رواية احلديث أو 
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مصداقية راويه، وجدتىن أشكر هؤالء الفقهاء الذين
ينتقون من الرتاث أنفعه، ويدعمونه مبا عندهم من دعامات

هل هذا آل ما هنالك يا. ليست أبدا جامدة وال ضارة حبال
 .امةأس

 أسامة. د
بأن رؤيتك للوجدان تستأهل الرصد وقد مازلت على يقيين

وصلىن منها ما يربر ذلك خالل إشرافك على رسالة دآتوراة
 )افتقده بالذات وبشدة ىف حوارات اليومية(جمدى عرفة . د

 حييى.د
وأنا آذلك أفتقده، لكنىن سئمت من آثرة انتظارى..

 أن الربيد قد امتأللألقرب فاألقرب، وهأنت ترى اليوم
باألبعد فاألبعد ، ال أحد من قصر العيىن، وال من أطباء

وقد قاربت اليومية أن تصل إىل(مصر النفسيني ، حىت اآلن 
باسم اهللا، أعاهنم اهللا: ال أحد من آل هؤالء قال) ثالثة أشهر

على وقتهم، عموما ميكنك أن تسأله أو ختربه مبا تشاء،
 الة"اإلنسان والتطور"م آتاب خاصة وأنه آان من أه

األم من أول عدد، وما زلت أذآر أن شيخنا جنيب حمفوظ ْخيَتْر
إال على موضوع) 1980يناير (من مواضيع العدد األول 

جمدى ىف هذا العدد. الذى خلصه د" علم النفس اإلنساىن"
إن أردت أن. com.yahoo@gdiarafama  وإليك بريد جمدى

 تدعوه بنفسك يا أسامة، قل له أنت مباشرة ما تشاء،

ولكنك مل تقل ىل رأيك عن احتمال نشر آتاب الفصام هنا 
 .مسلسال مثال

 أسامة. د
آتابك بورتريه للمريض النفسي مبا) أذآر هبذه املناسبة(

للمكتبة العربية خصوصا أن آان به من احتمال إضافة
النفسي املتداولة شوهت أو جتاهلت عمق هذه طبآتب ال
 آما فعلْت بالوعى اختزاال وجهال )عن الوجدان(املنطقة 

 وجتاهال 

 حييى . د
أعراضذّآرتىن يا شيخ، تصور أن هذا الكتاب عن !! ياه 

مل يصدر أبدا، مع أنىن أعددت مسودتهاألمراض النفسية 
Bi-lingualآاملة تقريبا ىف صورة آتاب ثنائى اللغة 

باإلجنليزية والعربية معا؟ واهللا ال أعرف يا أسامة هذه
 . اليومية ستسع ماذا أم ماذا؟ دعها تتطور وحدها

ولكن ، قل ىل ما رأيك ىف موضوع املوت الذى أقحم نفسه
 علينا ىف هذه اليوميات هكذا مؤخرا بال استئذان

 أسامة . د
فاة وأتساءل آيف لنا أن نتحدث عما يلى الو أحيانا

  املسمى باملوت دون أن خنربه، فنحن مل حنياه بعد

  ومل يأتنا من عايش خربته ليحدثنا، إمنا هى تصوراتنا أو!!
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أهنا وعى يقيىن يصل لدرجة اإلميان بذلك ، أو.. آمالنا
هذا االمتداد بعد الوفاة، ولكن من أين أتانا آل

 ؟..اليقني

  ولنتأمل مايقوله عالم الغيوب و رسوله احملبوب
 فاذا ماتوا انتبهواالناس نيام  
 .. وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما آنت منه حتيد 

  وعى أمشل رؤية أوضح
  :مث ىف االنتقال الثالث

 حديد رفع عنك غطاءك فبصرك اليوم
وآأن املوت درجة من درجات هريارآية الوجود اإلنساىن و

 مسار آدحه

   حييى. د
جة مناملوت در"رائع تعبريك !! ليس عندى تعليق.... 

، أظن أن"درجات هريارآية الوجود اإلنساىن ومسار آدحه
هذه هى املنطقة الىت أشتغل فيها، أو قل هى الىت وصلتىن

مث امسح ىل أن أنتقل إىل. لتطمئنىن على توجه مسار آدحى
 البشرى بني التفكيك، والغسيل،املخآخر تعليق لك عن 

 )واإلبداع(وإعادة التشكيل 

 أسامة. د
ما منر به األن هو أآثر بتأمل حرآة التاريخ و دوراته فان

مراحل اإلنسانية تدهورا، أى أعلى نقط تصاعد منحىن الظلم،
وأدىن نقط نزول منحىن االنسانية، وعند هذه النقطة، عادة عرب

 .اجلديدة تى الرساالت والنبواتالتاريخ آانت تأ

أنبياء فالتحدى  العامل أصبح قرية واحدة و مل يعد هناك: حاليا
 .. أصبح أآرب، وال مفر من منهج عاملى جديد أو الفناء 

التارخيية الىت ال مفر فيها من تكاتف شرفاء هذه اللحظة
عندما أشرت إىل العامل، وتقريبا مل أآن أمزح سابقا

و لكن.. ويا شرفاء العامل احتدوا .. صر سفينة نوح الع
بدايًة على رفض ما آلت اليه.. ماذا  بقى أن نتحد على

 االصالح البشرية وحتم التغيري و

    حييى. د
لكن دعنا نتفق أال نكتفى بالنوايا احلسنة، أو" ماشى"

الوصف والشجب والتشخيص، ماذا يفيد التشخيص إن مل
 لتشخيص والتوصيف؟ يلحقه عالج نابع من فائدة ا

شكرا يا أسامة، وتعاىل اآلن نرحب باإلبنة إميان، وحنن
نعتذر هلا ألننا انتقينا من فيض ما أرسلت بعض ما جادت
به، وهو األقل، لقد أرسلت تطمئنىن أال أنتظر من آل من

 يقرأ اليومية أن يشارك بالرأى أو التعقيب

  إميان. أ
ون املشارآه برأىيتابع وبشغف ولكن د هناك من..... 

تؤثر فيهم معني ومتاآده أهنم آثريون وأن هذه املقاالت
 إجيابا وليس سلبا، أدعو من اهللا ان يثبت خطاك ىف 
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عندما أقرأ هذه اليوميات فأنا. خري االستمرار ملا هو
أحيانا، أميل للموافقه على بعضها، ورفض البعض اآلخر

ولكىن ال أستطيع تكوين رأى خاص ىب ىف آثري منها، ميكن هذا
 ...املعرفة ولكنىن أحاول  ألنىن قليلة

 حييى. د
أشكرك يا إميان، وال أظن أنك قليلة املعرفة مبا جاءىن بعد
ذلك منك من تعقيبات ناضجة ناقدة، مثال عن ماهية

 الوجود وتطوره

  إميان. أ
العاطفية هبذه ال أعتقد انىن ميكنىن تسمية التعبريات
أو جديدة وأحياناالسهولة بالرغم من أهنا ليست غريبة 

اللغة أو الكالم مهما بلغ لن يعرب عن آنت أعتقد أن
فائقة العاطفة احلقيقية، ولكن بعض الشعراء عندهم قدره

عندما هجرته(أذآر ىف قصيدة املساء للمتنىب . على ذلك 
 :يقول) حبيبته

 .والنهار مودع والقلب بني مهابة ورجاء لقد ذآرتك
 السحاب إزائى آلمى آداميةوخواطرى تبدو جتاه نواظرى 

 والدمع من جفىن يسيل مشعشعا بسنا الشعاع الغارب املرتائى
 .والشمس ىف شفٍق يسيل نضارة فوق العقيق على ذرا سوداء

 . وتقطرت آالدمعة احلمراء مرت خالل غمامتني حتدرا
 .لرثائى فكأن أخر دمعة للكون قد مزجت باخر أدمعى

 .ىف املرآة آيف مسائىوآانىن آنست يومى زائال فرأيت 

ىف عظمة القرآن وبالغته حىت) واألوىل ذآره( هذا حيدث أيضا 
 .القراءة املتأنية فقط بدون تفسري له، فمعناه يصل بقوة من خالل

 حييى . د
بذمتك يا إميان هل هذا يدل على أنك قليلة املعرفة، إنىن
ال أحب املتنىب آثريا، رمبا آشخص، وليس آشاعر، وما زلت

حفظ آثريا من أبيات آانت علينا ىف الثقافة العامةأ
 من ميميته الىت تبدأ بـ) سنة ثانية ثانوى اآلن(

  ومن جبسمى وحاىل عنده سقم واحر قلباه ممن قلبه شبم

  وتدعى حب سيف الدولة األمم  ماىل أآتِّم حبا قد برى جسدى

بصراحة يا إميان آرهت نفاقه لسيف الدولة، وحكايته مع
، وحىت أنىن آرهت موته ومل أصّدق روايته، وبرغمآافور

دفاع أستاذى املرحوم حممود شاآر عنه، إال أنىن مل أتصاحل
معه أبدا، حىت ذآرت ذلك لشيخى جنيب حمفوظ، وإذا به
يفهمىن أنىن أقيس ما أمسيه نفاقه مبقياس خاطئ، ألن
الشعراء أيامها آانوا يقومون بدور وزير اإلعالم هذه

ماذا تنتظر من وزير إعالم معاصر" مث أردف شيخى األيام،
، وبرغم"؟أن يقول ىف الرئيس الذى عينه ىف هذا املنصب

 هذا املنطق الواقعى اجلميل، مل أستطع أن أصاحل املتنىب، مث 
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تأتني أنت اآلن تصاحليىن عليه من خالل آل هذه الرقة الىت مل
أآن أعرفها أبدا عن مثل هذا املشاعر، وال آنت أتصور

 .دانه بكل هذا احلبآيف جييش وج

مث بالنسبة لتعليقك على الصور، ولكن دعيىن اثبته أوال
 :هكذا

  الصور بالتواىل: إميان
  حزن ويأس وانكسار:1الصورة 
 راحة اليأس :2الصورة 
 .شديد وندم على فشل ما أو فقدان إنسان عزيز امل:3الصورة 

 حييى. د
 رمضان.أرجو أن تقرئى تعليقى على الصور ىف حوارى مع د

ىف أول احلوار، ذلك أنه مل يصلىن ما يكفى من ردود حىت
 " السعادة"أعّقب ، مث دعيىن أثبت تعقيبك على موضوع 

  إميان. أ
 أنا أيضا ال أميل الآتشاف أو حتديد السعادة بالبحث ...

عنها فأنا أآون سعيدة عندما أفاجأ هبا، أو حىت عندما ال
 عنها أصال؟ فهى لن تتشكلنبحث أنتبه إىل حلظاهتا، وملاذا

 .ذلك ىف موقف أو آلمة أو أى شىء معني، هى أآرب من

 حييى. د
غيظى من نفسىعندك حق، لكنىن ال أوافقك على اعرتاضك على 

لغسيلاملخ البشرى بني التفكيك واوأنا أهنى موضوع 
 والتشكيل

   إميان. أ
تأنا عن نفسى شعر. امتآلَت غيظا ملاذا) فعال، لقد تعجبت(

 باألمل والتفاؤل ولكنىن أعتقد أننا سنحتاج من الوقت
ما جيعلنا) الذى أسأل اهللا أن يعيننا عليه(واجلهد 

بوعى وحذر حىت هنتدى إىل ما نستخدم جماالت املعرفة املختلفة
 اإلنسان هو أصلح لتطور

  حييى.د
حني أستعمل آلمات آبرية نابضة، مهما آنُت أعنيها، أشعر

 القارئ، وأنىن ألوح له مبا ال يليق وهوأنىن ابتعدت عن
فيما هو فيه، فأحاول أن أحول دون ذلك، لكنىن ال أستطيع

دعيىن. أن أختلى، فأثبتها، وأعتذر، هذا هو ما مألىن غيظا
 "أعيد ما قلته من خالل هذا التوضيح 

يعيد للشخصإن هذا التواصل الواعد اجلديد قادر على أن 
 الىت شوهتها وتشوهها عملياتالعادى بعض معامل فطرته

غسيل املخ اجلماعى املهددة للنوع البشرى برمته ،
 :فنستعيد بذلك 

 حالوة املعرفة،  ·
 وفرحة التساؤل  ·
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 ومسئولية احلزن املوِقْظ   ·
  ودهشة احلكمة الفطرية، ·
 وفخر التاريخ احليوى،  ·
  وتواصل البشر احلقيقى،  ·
  واإلبداع،وإمكانيات الشخص العادى ىف املشارآة ىف النقد  ·

فيعود اإلنسان قادرا على أن يسري أموره من َحَسٍن إىل
 .أحَسْن، برغم بطء اخلطى ووعورة الطريق

 )انتهت اإلعادة(

!!!فرحة التساؤل / بالذمة يا إميان هل هذا جيوز
 !!!!ومسئولية احلزن اليقظ

يا شيخة حنن يف ماذا أم ماذا؟ ولكن يبدو أنه وصلك أنت 
 ما أشعرك باألمل والتفاؤل، هذا طيب ،-لسن وأنت ىف هذه ا–

ولعلمك أنا ال أستطيع أن أعيش بدون تفاؤل، على شرط أن
 أبدأ فورا ىف حماولة اإلسهام ىف حتقيقه، هل تقبلني هذا الشرط؟

واآلن هل تنتقلني معى إىل اإلبن آرمي ، بعد االعتذار أيضا
 عن اختصاره هذه املرة ألن املسألة اتسعت منا

 عن الوجدان، واحلزن:  حممد حمسن شوقىآرمي

 املقال صعب جدا وطويل جدا ومهم جدا 

  احلديث باملعىن   -  علم   هو   ملا   تقديسنا   إن: "أنت تقول 
 املعرىف   النشاط   يصري   ال حىت    متاما   ُيَراَجُع   أن ينبغى   -  الضيق 
  وجودنا على    الوصاية   لهخال   من   متارس ،  بذاهتا   فئة على    حكرا 
، حنن   هو   مما   القليل   بأقل   اإلحاطة   عن   عجزها   مع ،  ومشاعرنا 
) أغلبها   مستورد  ( جامدة   مصطلحات ىف    الساآن   انغالقها   بسبب 
 . "األصل   الظاهرة   عن    يفصلها   مبا 

الضيق ديثموضوع مراجعة تقديسنا ملا هو علم باملعين احل" 
طب من...دي صعبة شوية يا دآتور حييى ألنه ماعنديش بديل 

اتبعوا منهجا حبثيا ونظاما معينا قاموا بكتابة هذا العلم
ال أنا عندي أنا بقى...للوصول إىل النتائج مبا حيقق مصلحتهم

منهج، وال حبث، وال نظام، وال حىت ناس بتقرأ أدب
 ؟....ى وليهوال إيه و ازا أراجع إيه ...وشعر

 :حييى. د
بصراحة يا آرمي عندك حق، وأنت لست أول من حذرىن من مثل

 تتصورون أن حتفظى من استسهال– وهم –ذلك، أنت 
االسترياد هكذا هو هتوين جلهود هؤالء السابقني املتقدمني عنا
فعال، مع أن هذا مل خيطر على باىل أبدا، فأنا أعرف مدى

، بل إنىن حني أنبه إىل ضرورةختلفنا، وآسلنا ، وتقاعسنا
عليك"عدم تبعيتنا هلم، أجد أآثر االستجابات ىف اجتاه 

ال يا:  فأرعب، وأقول "نور، إذن نتبع أجدادنا األولني
عم رجعت ىف آالمى، ومهما ذّآرت هؤالء الذين يفهمونىن خطأ،

 ، وإمنا أعىن أن عندنا "هكذا وجدنا آباءنا"بأنىن ال أعىن 
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ا ميكننا من إضافة، لكنهم ال، مبا خلقنا اهللا م"هنا واآلن"
يصدقونىن، ويتمادون ىف تصنيفى حيث هم، سلفى ابن سلفى

 فماذا أفعل باهللا عليك؟ 

 أستأذنك اآلن يا آرمي،
ولنقتطف من رامى هذه املرة أقل القليل فاحلوار طال، وال

 .بد أن أسلم اليومية اآلن

 حوار اجلمعة: رامى عادل. أ
يبة آشجرة طيبة، ومن أصدقمثل آلمة ط: بسم احلق العدل

 . من اهللا حديثا

ومع ذلك توآل.  مش عارف ابدأ من فني. عم دهب العزيز 
ورىب، إحياءاتك. تقوم حني يراك على احلي القيوم الذي

تدرجييا العظيمة املنتظمة تدفعىن حنو الصحة
أنين خطرية حىت للكدح، ولكنها موحيه بدرجة بتدفعين أقصد

ومع. تكلمين شخصيا فانتفض وأفضها سريهأشك يف حلظات انك 
أميكن ان تفيد جدا لقياس أمور) آلماتك(نفاذيتها 

 . وهذا ال يستقيم إال للمتابع اادل. شائكه

عن استمرارك يف الكتابه مش عارف ليه ملا بتتكلم أنا
 ماتغري جو أخرج.بتكون منكسر مكتئب) أى آتابه(

هوا نضيف املهم شم. أسرق تلت ساعه على حبر. البلكونه
إرآب. َرْوِشْن غنِّى وأرقص واتثورج. إمترد أيوه إمترد. جدْد

أعمل أقف على ناصية،. روح لصحابك, طرقع لبان. مراجيح
 سالم. منظر

 حييى. د
أآثر اهللا خريك يا رامى، أشعر جبد أنك حتبىن، ويكفى أن
تقوم هذه اليومية هبذا الدور الطيب لك ولصحتك وىل،

 لكنىن لن أقتطف منك هذه املرة إال هذا املقطع، رمباشكرا،
 :ثقة ىف مساحك، وأرد عليه هكذا

 صحيح أنىن أحب ،"عم دهب" أنا أرفض مناداتك ىل بـ :أوال
عم دهب آشخص خفيف الظل، لكن خبله مزعج ىل، ومع أن
تكالبه على املال يتعرى بتحايل بطوط وأوالد أخيه البط

, زال رفضى أن تسميىن بامسه شديداالصغري أوال بأول، فما
وحىت عبقرينو، قد أتعاطف معه، لكنىن ال أحب أن أستعري

مث يا أخى إيش. امسه، فإياك أن تناديىن بعم دهب ثانية
عرفك أنىن ال أفعل آل ما تقول؟ أنا اشرتيت مرآبا صغريا
للتجديف هذا األسبوع، وليس عندى أمجل من شم اهلواء سواء

ىف البحر، مث إىن أتروشن يا أخى بطريقىت،ىف النيل أو 
لكنىن ال أحب طرقعة اللبان، ال ِمّنى، وال من أى أحد خصوصا
إن آان يتحدث معى وهو يفعلها، مث إنه صحيح أنا ليس ىل
أصحاب باملعىن الذى تريده وأمتناه، مع أنىن أزعم أن آل

أما حكياة أقف. الناس أصحاىب، وهذا زعم خائب ال ينفع
 ناصية وأعمل منظر، فإىن أخشى أن حيسبىن أحدهم غري ماعلى

تريد، فيمد يده ويعطيىن ما فيه القسمة، شكرا يا رامى،
 واعذرىن لالختصار هذه املرة
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آما أعتذر أيضا البن أخى حممد أمحد، مع أنه أهدأ وعنده
هذه املرة بعض اجلديد، برغم دورانه حول نفس البؤرة،

 !وحول نفسه وآرائه

زآى سامل الذى انتطرُت. باإلبن د  مث دعىن يا رامى أختم
 رسالته هذه من زمان، فجاءت بكل هذا االختصار

 أحالم فرتة النقاهة: زآى سامل. د
 أعرب لسيادتكم عن سعادتى واهتمامى بكتابتكم الكاشفة

  جلوانب مهمة ىف أحالم فرتة النقاهة

  فلكم آل الشكر والتقدير واحلب 

   حييى . د
 شكرًا يا زآى 

 .اءة آخر آلمىت مع رامىبرجاء قر
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24I11I2007א

("א......−85  !)מ"

 أآثر من ثالثني عاما، قررت أن أرفض أن أجيب على منذ
أسئلة الصحفيني الطيبني باهلاتف، ورحت أطلب أن يرسلوا ىل ما

 فيصر بعضهم على آس، وأرد عليهم آتابًة،يريدون بالفا
مقابلة شخصى وجها لوجه، فكنت أتساءل ملاذا هم حريصون على
مشاهدة مجال خلقىت هكذا، فأرفض، مث تعلمت أن أعدهم أنىن على
استعداد للقائهم إذا ما وجدوا نقصا ىف الرد، أو احتاجوا

 واحلمد،)ىف الرد(مناقشة أو تعديال أو توضيحا ملا ذآرت فيه 
هللا آان الرد آافيا دائما، فاستغنوا عن مقابلىت دون

 .استثناء

مل أآن أتابع ما ينشر، فبعض هذه الصحف واالت ال تأتيىن
)ىف البالد العربية مثال(بانتظام، والبعض أبعد من متناوىل 
 .والبعض خيتفى ىف ثنايا ازدحام وقىت

–غالبا فإذا تصادف أن قرأت ما آتبت من ردود، فإىن 
 ما أجده قد ُقّص منه ما تيسر مبا يشوهه عادة،–وليس دائما 

وإذا حدث وأن هاتفتىن صاحبته أو صاحبه ىف طلب حديث الحق،
وعاتبتهم على ما حدث، فإهنم يعتذرون ويتهمون سكرتري

 .أوغري ذلك... التحرير أو املساحة 

فقررت أن أطلب من طالب احلديث حتديد عدد الكلمات الىت
يريدها من عشرين آلمة إىل ألفني، شريطة أال حيذف منها حرفا،
فيحدد حتديدا أشعر معه أنه ال يعرف املساحة الىت حتتلها عدد

 .الكلمات الىت طلبها، ومع ذلك أستجيب ىف معظم األحوال

حني أتيحت ىل الفرصة ألراجع باب املقاالت ىف موقعى هذا
بني األحاديث الىت)  وآّمانوعا(انتبهت إىل الفروق غري القليلة 

 ).ليس شديدا جدا(نشرت ىل وبني أصل احلديث، وأسفت أسفا شديدا 

أنا مل" (الشباب"مث جاءتىن هذه الفتاة اجلميلة من جملة 
وطلبت ما طلبت،"!) رانيا"أرها لكنىن أستنتج ذلك من امسها 

فقصرت، فعادت تطلب فنسيت، فأصرت، وحني جلست إىل مكتىب هذا
بيع األوهام" (السر"ألآتب يومية الغد عن ) اجلمعة(ح الصبا
الذى وعدت بالكتابة عنه ىف حوار أمس، إذا ىب أجد) األحدث

  –أسألتها تنتظرىن على املكتب ىف حتد صاخب، قلت ابدأ هبا 
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 ألهنيها بسرعة، مث أنتقل لكتابة–وأنا ال أعرف املوضوع 
يومية الغد، وإذا باملوضوع الذى تريد مىن الرد عليه هو عن

، وإذا ىب أتذآر)على غري العادة(، وإذا باألسئلة ذآية احلب
وميةي ،) 1(عن اخلوف من احلب  7/10يومية ما آتبته هنا ىف 

تعرية 26/9يومية  ، )2" (من حيب من" عن اخلوف من احلب 8/10
 فأشعر أنىن مدين لزوار،زيف واغرتاب التواصل بني البشر

املوقع بتوضيح أبسط، وإذا ىب أرد بشكل خمتلف دون اعتبار
وإذا به خيرج للموقع حبرية غري ما آنت) األهرام(لة الشباب 

 . سأآتبه لرانيا حماسبًا مرتددا

 ).10 حمل 9دون حتوير ىف األسئلة إال نقل سؤال (ا يلى ما آان وفيم

فهل هذا" قليل من البعد يزيد الود: " يقولون-1س
 حقيقى؟

البعد ضرورى: ىف السؤال، دعنا نقول" قليل"مل أفهم معىن 
 املسألة ليست مسافة ثابتة قليلة أو آثرية، املسألةللقرب،

احلية بني البشر هى الىت العالقات ،"البعد والقرب"حرآية هى 
الذى يبدأ منذ" الدخول، اخلروج"تسمح بتحريك برنامج 

الوالدة، فالطفل بعد والدته دائم النزوع إىل الرجوع إىل
ال= بيولوجيا (الرحم، واألم دائمة التهيؤ الستعادته 

الذى سيكتمل(، ومع آل مشوار للدخول واخلروج )شعوريا
يزيد الذراع اخلارج"  واليقظةالنوم"ويتواصل الحقا بدورات 

 .ىف آل جولة، وهكذا يضطرد النمو

سواء على قليل من البعد (العالقات البشرية الثابتة 
، خاصة إذا"احلب"وضد  ، "الود"ضد هى ) أو آثري من القرب

 أموت فيك(وصلت إىل احتواء طرف للطرف اآلخر بشكل دائم 
 ).ومتوت فيَّْه

 يقة أم خداع نفسى للمشاعر؟حق:  حب النظرة األوىل-2س

مثل حب النظرة(هو حقيقة، لكنها حقيقية البداية 
 أنحبقيقة البداية، أعىن )العاشرة أو حىت حب السنة العاشرة

له بداية قابلة لالختبار من ناحية،" مشروع"أى حب هو 
وقابلة للتطوير والتعديل من ناحية أخرى، أى حب هو قابل

حيدث ذلك، أو املفروض أن حيدث، سواءأيضا للرتاجع واإللغاء، 
أو ىف شهور أو ىف) من أول نظرة(متت صياغة بدايته ىف ثانية 

 ). من طول العشرة(سنني 

 احلب حيرك املوهبة، واملوهبة بدورها حترك اإلبداع، فهل-3س
 معىن هذا أن احلب ممكن أن يصبح وسيلة لإلبداع؟

 قبل اإلجابةالبد من تعريف احلب، وآذلك تعريف اإلبداع
على مثل هذا السؤال، وايضا تعريف املوهبة، وهذا موضوع

 يطول شرحه،

بدون موهبة ظاهرة أو(ابتداء أنا أعترب الشخص العادى  
طاملا أن أى واحد منا،هو مبدع بالضرورة، )إبداع معلن

 ،ينام ويصحو، يتغري ويندهش، فهو مبدع بالضرورة
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ضامث نأتى إىل تعريف احلب الذى احرتت ىف تقدميه للناس، وأي
ىف اإللتزام احلقيقى أو املناسب بتحقيقه ما أتيحت الفرصة،

 هو الرعاية - بعد التعديل –أآرر دائما أن احلب 
واملسئولية وحتمل االختالف، ومكابدة االستمرار، وتذبذب اجلذب
املتبادل وآل هذا يسمح باحلرآة وإعادة التشكيل للذات

 ىف األداءأو إبداع الناتج اجلديد، أو) إبداع الذات(
 ،)هذه آلها هى حرآية اإلبداع(املختلف 

ومع حتريك اإلبداع ُتْصَقُل املوهبة، الىت ينبغى أن نتعامل 
يتمتع هبا البعض دون اآلخرين،" هبة"معها ليست على أهنا 

وإمنا هى فرصة متاحة ملن يبحث عنها فينميها ىف أى جانب من
 .جوانب أدائه، لعل وعسى

 العلمية أآدت أن احلب حيفز املخ بعض الدراسات- 4س
الىت تعطى اإلحساس باألمان" األآسيتوبني"إلفراز مادة 

 والراحة والطاقة النفسية؟

الشائع: (أو" العلمى"ال أعرف إىل مىت يتواصل هذا العبث 
 ؟!مبشاعر البشر تشويها واختزاال) باسم العلم

عرهذه املوجة الطاغية املتمادية لتفسري السلوك واملشا 
بزيادة) النفسية(البشرية واملواقف اإلنسانية، بل واألمراض 

هذه املادة هنا، أو نقص تلك املادة هناك، عموما، أو ىف
املرآز الفالىن ىف املخ هى علم زائف، خمتزل، ناقص، ناهيك عن

الطاقة"و" الراحة"و" باألمان"ما جاء بالسؤال عن االحساس 
 ،"النفسية

ل هو احلرآة املتوازنة اإليقاعيةما هو هذا األمان؟ ه 
 املضطردة ىف زخم سلس، أو هى السكينة احلاملة املعتمدة؟

وما هى الراحة، أهى التجمع لالنطالق، أم الال عمل 
 والالحرآة والال جهد؟

وما حكاية الطاقة النفسية؟ أهى الطاقة النفسية 
ءًااملتجددة املتوجهة إىل التناسق مع دوائر الوعى املمتدة بد

 من الفعل اليومى إىل احلوار مع الطبيعة؟

)أو الزفت األزرق" (مادة األآسيتوبني"آيف ميكن أن تعطى  
هذا اإلحساس باألمان والراحة والطاقة النفسية؟ آأننا

 .موتور عواطف حيتاج إىل زيت حمرك جيد اللزوجة

مث إىل مىت تظل صحفنا تنشر مثل هذه األخبار القشرية حتت
، تنشرها على الناس وعلى الشباب خاصة هكذا"ميةالعل"صفة 

 دون مسئولية،

، ال تتعجلوا، فسوف"العلمية جدا"بعد هذه الدراسات  
 تعبئة ، لتعلن"األحباث العلمية الالحقة جدا"خترج إلينا 
ىف أقراص، حتقق ملن يتناوهلا) أو ما مياثلها(هذه املادة 

وباملرة قدية، اإلحساس باألمان والراحة والطاقة النفس"
 .ترتد منعكسة إليه فيزداد حبا وهو ىف غاية األآسيتوبني
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  هل حقيقى أن احلب اليعرف حسابات الربح واخلسارة؟- 5س

 نعم: بصراحة

هو ال يعرف حسابات الربح واخلسارة إذا آنا نعىن املكسب
 بلغة السوق،واخلسارة 

لكنه يعرف حسابات املكسب واخلسارة بلغة أخرى رائعة 
تستعمل األرقام عادة، فهى لغة أخرى،وعميقة وخطرية، لغة ال 

 مبقاييس أخرى،

وبرغم أنىن ال أمانع ىف استعمال تعبري الصفقة الىت تتم 
غري ما أشرت إليه" إال أنىن أعىن هبا أمورًا أخرى"بني احملبني 

إن مل يكسب الطرفان من: أول األجابة، علينا أن نعرتف أنه
نا، فإن عمر احلبهذه العالقة الىت تسمى حبا مكسبا متواز

 .يتحدد مبدى الظلم الواقع على أحد الطرفني، أو على آليهما

املكسب الذى أعنيه هو أن تكون النتيجة املتجددة 
أآسب) أحد الطرفني(املتزايدة من خالل هذه العالقة هى أنىن 

أفضل وأنضج وأآثر عطاء وأصرب أملا واوسع وعيا، وأجهزنفسى 
 اآلخر بنفسه تقدمه من خالل وأن يكتشف الطرفإبداعا،

أفضل وأنضج وأآثريكسب نفسه : العالقة، مقاسا بنفس احملكات
، مث من خالل ذلكعطاء وأصرب أملا وأوسع وعيا وأجهز إبداعا

آل منهما أن ما يتحقق له هو نتيجة هذه املشارآةيكتشف 
 ، الىت أمسيها صفقة هبذا املعىن اخلاص،املتبادلة

 البادئة على السؤال بالنفى خاطئة،هكذا تصبح اإلجابة 

هذا النوع من احلب باالستعمال اجلديد لكلمة صفقة، يعرف
 حسابات املكسب واخلسارة، لكن هبذه احملكات احملددة،

وتفسد الصفقة حني متيل آفتها لصاحل أحد الطرفني على حساب
 الطرف اآلخر، ويتمادى ذلك بوعى أو بغري وعى،

خلسارة تفسخ الصفقة، أو يعادوبإعادة حساب املكسب وا
 )ليس بالكالم أو باألرقام(ترتيب شروطها 

املكسب هنا يقاس ميا حيققه آل فرد لنفسه من خالل فرصة وجود
 ،)متغرية بالضرورة(اآلخر ىف حياته ووعيه بدرجة متوازنة 

هبذه(وتستمر حرآية احملاولة والبعد والقرب والقياس  
 .حىت تنمو العالقة أو تنتهى) سارةاحملكات اجلديدة للمكسب واخل

 تربط القصص الرومانسية عادة احلب بالعزلة والبعد-6س
عن البشر الفرتاض وجود شعور نفسى خفى عند بعض الناس

 يسعى لقتل احلب؟ 

 !!ال يا شيخة

إن أآرب العوامل الىت تقضى على احلب هو البعد عن 
جلديدالبشر، أية قصص رومانسية تلك؟ وما هو تعريفك ا

 للرومانسية ىف هذا العصر؟
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:منذ قرأت ُلَكثْير َعّزة متنياته لنفسه ولعزة، أن يكونا 
، ومها يبتعدان عن البشر، بلبعريين أجربني يرعيان ىف اخلالء

وينفِّران البشر منهما خوفا من العدوى باجلرب، وأنا معجُب
 .يقول آثري عّزة. بداللة هذه الصورة الكاريكاتريية الصادقة

  بعريْين نرعى ىف اخلالء وَنْعُزب      ا ِلِذى غًىنأال ليتنا ياَعزُّ آن
  على ُحْسِنها جرباَء تعدى وأجرُب       آالنا به ُعرُّ فمن يرنا َيُقْل

صورة صعبة، أليس آذلك؟ لكنها تعرى هذا الوضع الذى
يشري إليه السؤال، وملن ال يفهمها من الشباب أذآر قول شاعر

 "مليس"آخر حلبيبته امسها 

 "!!ىف بلٍدة ليس هبا أنيس   ..تىن وأنت يا مليُس يالي"

 هل هذا هو ما يريده احلب الرومانسى؟

إن احلب ال ينمو ويزدهر إال حتت الشمس، وسط الناس، رمبا
 ينبغى أيضا أن يصب ىف الناس

إذا حالت ظروف قاهرة خاصة دون ذلك فإّما أن احلب سيرتاجع،
 هبا إشكال هذه الوصلةأو سيضمر أو رمبا جيد لنفسه وسيلة حيل

مع الناس وعيا وإنتاجا وانتماء معًا ىف حماولة اخرتاق ظالم هذه
العزلة االضطرارية بالتوجه الضام ىف اجتاه الناس، وهذا

 . إال ىف حاالت بالغة الندرة– وقد يكون آذبا –مستحيل 

أما أن البعد عن البشر هو الفرتاض وجود شعور نفسى خفى
تل احلب، فهذا ما ال أرجحه إال عند بعضعند بعض الناس لق

النفوس الىت هلا ظروفها اخلاصة الىت تسمح بذلك، األرجح عندى
 !!أن الناس تفرح حني ترى الناس حتب الناس

 قال برناردشو أن أآثر ما قيل عن احلب هو آالم-7س
 فارغ، فما رأيك؟ 

 أوافق طبعًا

لبا ما سوفمبا ىف ذلك ما جاء ىف اإلجابات السابقة، وغا 
 .جيئ ىف اإلجابات الالحقة

 ملاذا حتمل أشهر قصص احلب إمضاء الرجل؟ هل ألنه-8س
 األقدر ىف التعبري عن مشاعره؟ 

األرجح عندى أن أشهر قصص احلب، ليست هى أعمق وال أصدق
قصص احلب، الشهرة تتطلب اإلعالن والشيوع معا، فإذا آنا قد

 الشمس وسط الناس حىتدافعنا عن ضرورة أن يكون احلب حتت
ينمو، فهذا يسمح بالتوقيع من الطرفني، أما أن الرجل هو
الذى يوقع على مثل هذه القصص أآثر من املرأة، فألنه أآثر
جباحة ونقصا وآذبا غالبا، ىف حني أن املرأة قد متلؤها
التجربة صادقة مثرية، حىت ال حتتاج إىل أن تتباهى هبا غرورا

 .مثل الرجل

 ميكن أن تتوقف أحيانا قدرة اإلنسان على احلب أم هل-9س
 أن إحساسه به خيتلف من مرحلة ألخرى؟

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   545



 24I11I2007א – אא

ينبغى على أى واحد منا أن يتعرف على ما إذا: ابتداًء
 من حيث"قدرة على احلب"آان قد بلغه أن عنده ما يسمى 
ان هذه القدرة هى أساساملبدأ، أم أنه مل يبلغه أصال 

 .تصنيفه بشرا

جود، وهى الىت حفظت بقاءالقدرة على احلب هى أصل ىف الو 
أنواع بأآملها عرب تاريخ التطور، فهى خلقة ربنا، وهى مل
حتفظ نوعا بالذات نتيجة للحب بني أفراده، بل هى حافظت على
إمكانية تعايش أنواع معا، وهذا هو القانون الذى يفسر

البقاء لألآثر"فأصبح " البقاء لألقوى"التطور والذى حل حمل 
هو ىف النهاية" اإليثار" القانون الذى جعل وهو هو" تكافال

 لصاحل من ُيِحّب، مع أنه يبدو من تعريفه الظاهرى عكس ذلك،

إنىن حني أوثر الغري على نفسى، فإن ذلك يصب ىف النهاية ىف
 .صاحل بقائه مث بقائنا معًا

حنن نتصور اننا ميكن أن نكون بشرا وحنن ال حنّب، أظن أن
ع إىل عدم فهمنا ملا مييز البشر منهذا خطأ شائع، وهو يرج

ناحية، وإىل ما آلت إليه نوعية مشاعرنا نتيجة لتشويه
 .متماٍد، واغرتاب منظم من ناحية أخرى

أما اجلزء الثاىن من السؤال عما إذا آان تفسري الشعور
بتوقف القدرة على احلب هو نتيجة اختالف اإلحساس به من

ميكن ان يوضع ىف االعتبار،مرحلة إىل مرحلة، فهو تفسري جيد 
)أو حسب ظروف تطور اخلربة(ذلك أننا ىف مرحلة ما من العمر 

منر بتجربة معينة نسميها حبا، بل إننا قد نتصور أن هذا
 هو احلب وفقط، وأنه ال يوجد أى احتمال آخر،

مث ننمو فنتغري، وندخل جتربة أخرى ونكتشف مشاعر أخرى 
إذن ما هذا الذى: فنتساءلمبواصفات اخرى فنسميها حبا، 

 آان؟ الذى آنت أعتقد أنه املعىن الوحيد للحب؟

 فيها هذا أو ذاك، حني نفقد وقد منر بتجربة ثالثة ليس 
حنبه فنتصور اننا فقدنا القدرة على احلب،) شخصا(موضوعا 
 .مع فقده

هذا ما تصورته من وجاهة ىف سؤالك، وعلى ذلك فإن تعبري 
فقد"ب ينبغى أن يرتبط بالتمييز بني فقد القدرة على احل

أو" فقد القدرة على ما نسميه حبا"، و"القدرة على احلب
إذا ارتبط السؤال(حبا " فقد القدرة على ما آنا نسميه"

فقد القدرة على ما آنا نسميه موضوع: وأخريًا) مبرحلة بذاهتا
 ).احملبوب(احلب 

قديره أتصور أن اإلنسان حني يفقد احلب يفقد ت- 10س
  توافق على ذلك ؟  لذاته فهل

خاصة بعد ما تكلمنا عن(مل أفهم آيف يفقد اإلنسان احلب 
، اإلنسان ميكن ان يفقد احلبيب، أما أن)القدرة على احلب

 .فهذا ما صّعب األْمر علّى) وليس القدرة عليه(يفقد احلب 
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 احلب ليس حمفظة أمحلها ىف جيىب ميكن أن أفقدها،

بأى مقاييس" تقديره لذاته"مث تأتى بعد ذلك حكاية  
ميكن أن نقيس هذا التقدير؟ إذا آان تقديره لذاته يأتيه
فقط من تقدير حمبوبه له، فهذه مصيبة، ىف هذه احلالة ميكن أن
يفقد تقديره لذاته مع فقد حمبوبه، أو إذا توقف حمبوبه عن

 تقديره له،

مث بيىن وبينك، حكاية تقديره لذاته هذه فيها آالم، 
، وبالتاىل"مضروبة " ذواتنا مبقاييس خائبةألننا عادة نقدر 

 يصعب التقييم أصال، فماذا نفقد وماذا يرتتب على ماذا؟

املسألة حتتاج إىل حتديد أآثر لعالقة ما يسمى حبا مبا يسمى
 تقدير الذات 

  هل هناك زمن أو عمر افرتاضى للحب ينتهى بعده؟- 11س

 طبعا

  فلماذا نستثىن احلب،لكل شئ هناية، حىت العمر، وبالذات العمر

ومع ذلك فال يوجد حب مؤقت منذ البداية، إال باستعمال االسم
  ،"نصنع حبا"اخلاص الذى يسمح بتسمية ممارسات أخرى باسم 

فكيف السبيل إىل حل هذا اإلشكال الذى أعود فأوجزه
 وىف نفسTimerال يوجد حب موقوت بضابط الوقت : آالتاىل

 عمر افرتاضى؟الوقت ال يوجد حب ليس له 

 :فجأة قفز إىل ذهىن فرض يقول

إن أى عالقة حب هى عالقة أبدية حلظة والدهتا، وهذا هو ما
 يسمح هلا أن ترتعرع باطمئنان، وأن تغوص إىل عمق العمق،

وىف نفس اللحظة فإا عالقة حتمل حتم انتهائها حلظة والدهتا
هو يعيدطاملا اإلنسان آائن متغري ينمو باستمرار، وبالتاىل 

تشكيل عالقاته وباستمرار، مع إعادة تشكيل ذاته باستمرار
 منوه،

 .أعلم أنىن أصعَّب املسألة لكن ماذا أفعل

 احلل هو أن تكون العالقة جدلية حرآية باستمرار،

ففى حني أهنا أبدية مبا يسمح باالستغراق فيها، هى جاهزة
يف وهو اسم سخrecontracting" إعادة التعاقد"للتجديد 

، لكنه أدق اسم لوصف ما"الصفقة"مثل استعمالنا لكلمة 
أريد، فما دمت أنا أتغري، وشريكى يتغري، فإن نوعية العالقة

 البد أن تتغري،

أما إن آنا قد َآْلَبْشَنا ىف بعضنا البعض سكونا ومهودًا، وهو
 فإنKey & Lock relation ،"القفل باملفتاح"ما يسمى عالقة 
 .الة ال يكون له عمر افرتاضى، ألنه اليوجد أصًالاحلب ىف هذه احل

  إذن مىت يصبح الدرب بني الرجل واملرأة عسريا الميكن أن يكتمل؟- 12س
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 :هناك ألف سبب وسبب ملثل ذلك، ومنها مثال

أحد الطرفني مع ثبات) ينمو أو يرتاجع(حني يتغري  ·
 .اآلخر) مجود(
حني يتغري الطرفان ولكن بزواية منفرجة، فمع مضى ·

لزاوية انفراجا فيزداد التباعد حىتالوقت تزداد ا
 .خيتفى آل منهما وراء أفق اآلخر

حني ترتاآم الصعوبات الىت آانا يتغلبان عليها بزخم ·
 حرارة احلب ىف البداية، ترتاآم حىت تصبح أآرب إعاقة من
 .قوة دفع احلب، ويصبح مثن حتملها أآرب من عائد احلب فعال

تفاصيل أخرى عن) هماأو آلي(حني يكتشف أحد الطرفني  ·
 .شريكه مل تكن ىف دائرة وعيه حني عقد االتفاق املبدئى

 وغري ذلك آثري

 أآدت دراسة أمريكية أن احلب يضعف املرأة ويقوى-13س
 الرجل فما رأيك ىف هذا الكالم؟

 ) بعد إذنك(هو آالم فارغ 

دراسة"دعيىن أآرر حتذيرى من هذه الصياغة املكررة 
آل هذه" ، دراسة حديثة" علميةدراسة"، " أمريكية

 هالة– خاصة من الشباب –التعبريات توصِّل للقارئ العادى 
مسبقة لقبول ما يليها، اليوجد شئ امسه دراسة أمريكية هكذا

البشر موضوع( نوع العينة - ولو بإجياز شديد –دون ذآر 
 .واملنهج واحتماالت التعمييم وغري ذلك) الدراسة

 أن يسمعوا – وهذه هى جملة الشباب –باب ومع هذا فمن حق الش
 :، وىف ذلك أقول"آالم فارغ"ردَّا أوضح من جمرد أهنا دراسة 

احلب ال يُضعف املرأة إال املرأة الضعيفة، أو الىت استعملته
ابتداء لتكون ضعيفة، وهو ال يقوِّى الرجل إال أن يكون غبيا

ه، وهى قوةمسِتغال، ال يشعر بقوته إال من خالل ضعف شريكت
زائفة، وأنا ال أستطيع أن أنقد هذه الدراسة نقدا موضوعيا

"ضعف"إال إذا جاءتىن التفاصيل، أنا فقط أتعامل مع آلمَتْى 
  مبفهومى اخلاص،"قوة"و

 هى- تارخيا بيولوجيا وإنسانيا وحاضرا -املرأة عندى  
األقوى، وهى األصل، وهى األقدر على احلب، فمن البديهى أن

 ها احلب قوة،يزيد

بيولوجيا، ورمبا(فهو آائن ) الذآر عموما(أما الرجل  
ميكن االستغناء عنه، ليس فقط باالستنساخ أو األنابيب) حاًال

او حىت املثلية، ولكن ألنه بُغرروه الذى يغطى خواءه، أقل
 .التحاما جبذور احلياة ومسرية التطور

 قادرا علىآل هذه طبعا جمرد فروض حمتملة، ال أعرف منهجا
التحقق منها، لكن من حقى ىف خالل خربتى ومرضاى وقراءاتى أن

 ملن يريد ان يتحقق منها مقابل تلكجمرد فروضأضعها آفروض، 
 .الدراسة األمريكية بعد احلصول على تفاصيلها
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 وهل املرأة بصفة عامة متيل إىل التضحية أم- 14س
 االمتالك؟

)ولو أن املرأة بداخلى أقوى وأنضج(؟ !أنا إيش عرفىن
آقيمة مطلقة، وإن آنا نقبلها" التضحية"ا أنا ال أحب عموم

)مثل احلروب والكوارث(حىت التقديس ىف بعض الظروف الطارئة 
وعلى ذلك فإننا ينبغى أن نتحفظ جتاهها وحنن نناقش العالقات
واحلب، املرأة الىت تبدو أهنا تضحى جدا جدا، رمبا تكون هى هى

سواء آان إبنا أم(ا، الىت متتلك من تضحى من أجله جدا جد
وبالتاىل فإهنا تضحى بعد ما متتلك من تضحى) زوجا أم حبيبا

 من أجله، أو حىت تلتهمه، فأين التضحية؟

 يقولون أنه ال حب ىف السياسة وال سياسة ىف احلب فهل- 15س
ميكن لرجل السياسة ىف ظل ظروف عمله القائمة أن يتذوق

 طعم احلب؟

ز عن اإلجابة عن هذا السؤال،أرجو أن تسمحى ىل أن أعتد
وأن توصلى مّنى برقية هتنئة حقيقية للعروسني احلبيبني
شاهيناز النجار وأمحد عز، مجعهما اهللا باحلب والسياسة

أنا(والفلوس معًا، وأفاض علينا من فيض سعادهتما ما تيسر 
 ).أتكلم ِجدَّا، ملاذا ال تصدقيىن؟

  وأخريا مىت ميوت احلب؟- 16س 

ا نعىن القدرة على احلب فهى ال متوت أبدا إال مبوتإذا آن
 صاحبها،

وحىت بعد تصاحلى مع املوت مؤخرا وأنه ميكن أن يكون نقلة
الوعى اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه اهللا تعاىل، فإن القدرة
على احلب ال متوت، حىت باملوت، ألن الوعى اخلاص حيتاج للتناغم

هللا حىت بعد املوت، وهذا آله حب ىفمع الوعى الكوىن إىل وجه ا
 .حب

أما إذا آنا نتكلم على انتهاء العمر االفرتاضى حلبِّ
 .11بذاته فقد سبقت اإلجابة عليه ىف سؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اويـــــــ الرخــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   549



 25I11I2007א – אא
 

25I11I2007א

 )2(מא...−86

 )جنون صىب َتَنـاَثَر، فتجمَّد، فتّجمع:  مل ينشرمن أرشيف ما(

 أصل احلكاية
مدير" حممد هاىن"ىف يوم من ذات األيام حضر ىل االبن ... 

حترير روز اليوسف، وطلب مىن أن أآتب ىف صحيفة يومية، سوف
امسها أيضا روز اليوسف، أن أآتب صفحة!! تصدر قريبا

ا يومية لفرتة رائعةأسبوعيا، تذآرت ما مسعت حني آانت الروز
بعد فرحة: أيام منشئتها السيدة روزا شخصيا، أقول

:هل يعىن عامودا، قال: تارخيية، وحتفظ مستقبلّى، سألته
مثل صفحة: ما حجم هذه الصفحة، قال: صفحة، قلت له

تريد مىن أن أآتب صفحة بأآملها أسبوعيا حبجم: األهرام، قلت
 وسوف تنشر آل يوم مجعةصفحة األهرام وباستمرار؟ قال نعم،

 ،!!نعم: ويوم اجلمعة؟ قال: قلت

ىف أى املواضيع تريد مىن أن أآتب؟ أنا عادة: عدت أسأله
ال أآتب ىف الصحافة العامة ىف ختصصى إال من خالل القضايا

:قلت له. أنت وما ترى، حنن نعرف ماذا تكتب: العامة، قال
م، أنا أحب، بصراحة أنا أخاف عليك"قومية"هل هى صحيفة 
آنت أعىن روزا الروزا، روزا إحسان، وروزا(روز اليوسف 

قال، ال ختشى شيئا، حنن سوف) جاهني، وروزا غامن وروزا الروزا
 .نتحرك ىف مساحة رحبة من حرية حقيقة

وآعادتى حني ال أفهم شيئا، وال أرفض جديدا، وافقت، وقلت
هلذه الصفحةفلتكن التجربة هى احملك وافرتحت عنوانا : لنفسى

اإلنسانمتاما مثل (حىت ال التزم بالسجن ىف ختصصى  "اإلنسان"
 ).والتطور، وهذه النشرة

 وبدأت، 
بدأت وأنا مطمئن أهنم سيستغنون عن خدماتى حني أختطى

 السقف،

 حيدث ذلك إال بعدوقد آان، ولكن أآثر اهللا خريهم، فلم 
 .عشرة أشهر إال أسبوعا

هذا املوقع موقفى من هذا) زائر(وحىت أوضح لقارئ 
 القبول، سوف استسمحه أن أثبت هنا استسهالل، وبعض مقدمة، 
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 2005-8-19أول مقال نشر ىف 

 استهالل املقال األول

 ىف رحاب مقاالت إحسان عبد القدوس- مثل جيلى –نشأُت 
 .بعينات وحىت قامت الثورةالسياسية ىف روز اليوسف ىف األر

 نستنشق من خالهلا عبري تلك السيدة العظيمة الىت مل تعد آنا
آيانا بشريا له ولد وجملة ، بل آانت وما زالت معىن متجددا

طمأنىن اجليل الذى توىل القيادة مؤخرا أن روزاليوسف. دائما
 .هى روزاليوسف، وأهنا تتجدد أبدا، فقبلت الدعوة

 "املعرفة...ن العادى، واإلنسا ":أوال

 .بعد آل الذى آان ويكون" إنسان"هى حماولة لنتعرف على ما هو 

 دون سائر األحياء، ال يكون آذلك )آل إنسان(اإلنسان  
إال إذا متيز بالوعى، وأيضا متيز جبدل حماولة عمل عالقة بآخر

الكر"و" االستعمال" عالقة تتجاوز جمرد  من نفس جنسه،
 ".والفر

 دون وصاية–احد منا ، على هذا األساس، مهيأ آل و 
ال ميكن أن نفعل..  أن يفعلها ، أن يعرف من هو -معقدة
 واقع  إال إذا بدأنا من إنساننا حنن، وحتديدا من ذلك

 . ثقافتنا الراهنة

 ماذا يستطيع؟ من حنن؟ ماذا اإلنسان؟ من هو؟ آيف هو؟
 وآيف يضيع؟ 

حناول حتمل مسئولية السؤالال منلك إجابات جاهزة، لكننا 
وآل ترآيزنا على الشخص العادى، متلقيا وحماورا وناقدا

 .ومبدعا

 حنن نقدر منذ البداية خطورة الطموح، وصعوبة التواصل،
 . إال أن الصعوبة ال تعىن االستحالة على أية حال

وقع بعض العلم، أو أغلبه، ىف مأزق حقيقى حني تصور أنه
املعرفة واخلربة املباشرة، ، متاما مثل حيل حمل  يستطيع أن

مأزق بعض الفقه الرمسى حني تصور أنه ميكن أن حيل متاما حمل
 اإلميان الفطرى،

العلم املؤسساتى أصبح باهظ التكلفة، فاحتكره أو آاد
 حيتكره من ميلك تكلفته،

 العلم أخطر وأنبل وأهم من أن يـُـرتك للعلماء 

 .، لكن العلم أنصع وأدقاملعرفة أآرب من العلم وأمشل

 ! والوعى أوسع من العقل وأرحب، لكنه ال يلغيه وال حيل حمله

 يقول أينشتاين  

 .العلم ليس سوى إعادة ترتيب لتفكريك اليومى
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 آما يقول 

ال ميكننا حل مشكلة باستخدام العقلية نفسها الىت
 .أنشأهتا

*** 
 :وبعد واليوم يا أهل موقعنا هذا
 ،أال ترون معى آم آانت النية حسنة

املهم ظللت أنشر أسبوعيا بانتظام، وآنت أحصل على
العدد يوم اجلمعة بطلوع الروح، مل يكن متاحًا عند أغلب

حىت حسبت!! باعة الصحف حىت ىف القاهرة، فما بالك ىف األقاليم
 بشكل أو بآخر، ومع ذلك أخذت املسألة جداصحيفة سريةأهنا 

أيام آان أهراما (وآأىن أنشر ىف احلياة اللندنية أو األهرام
 ).حبق

بدأت هبذا املقال الذى أثبت مقدمته هنا، وآان آخر مقال
، وحني استغنوا عن خدماتى، ومل خيطروىن2006-4-7نشر ىل يوم 

وطبعا آانت الكتابة بدون(قبًال، ومل يعتذروا ىل، ومل يشكروىن،
، هذا هو نفس ما حدث مع األهرام بعد آتابة منتظمة)مقابل

ات، آانت النهاية بنفس الطريقة، رمبا لنفسلعدة سنو
 .السبب، اهللا أعلم

 وهم وما يرونه مناسبا 

مثل ال يعرفه آثريون" (وأم األعمى أدرى برقاد األعمى" 
 ).واحلمد هللا، وبالتاىل لن أشرحه

 ولكن

 ما عالقة هذه املقدمة الطويلة مبوضوع اليوم عن الفصام؟

-11ملفروض أن ينشر ىف أآتشفت أن آخر مقال أرسلته وآان ا
آيف!!  مل ينشر حىت اآلن، آان مقاال عن الفصام، يا خرب5-2006

تسحب هذا املوضوع اجلوهرى ىف فكرى إىل هذه الصحيفة السرية
 - للقارئ العادى –اليومية هكذا؟ آيف استدرجُتهم لينشروا 

 !!.آم أنا لئيم... عن الفصام هبذه التفاصيل الدقيقة، 

 ووجدت أنىن ال أميل إىل نشره آما هو، ألنهقرأت املقال،
ىف سلسلة املقاالت الىت سبقته، والىت آانت تقدم) 14(آان رقم 

للقارئ العادى مفهومًا اعتربته شديد األمهية بالنسبة للرتآيب
 جمرد أجزاء ، ولسنا"واحد"وهو أننا ذوات آثرية ىف البشر، 

ت السلسلةمرآبة من شعور وال شعور وآالم من هذا، آان
، فتصورت أن نشر هذا املقال رقم"أنا واحد وال آتري"بعنوان 

اآلن آما هو ىف املوقع دون اإلشارة إىل املقاالت الثالثة) 14(
 .عشر السابقة هو أمر غري مناسب

ولكن الوقت أزف، ومل يكن عندى غريه ليومية الغد، فقلت
 إىل مىت تظل وصيا على املتلقى هكذا؟ : لنفسى

 مقال مل ينشر أصال ىف أى مكان،هذا 
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 وهو للقارئ العادى

 .وهو تقدمُه لصلب ما هو فصام آما تريد أن تقدمه 

 .آفى وصاية لو مسحت

وافقت على مضض مع احتفاظى باحلق ىف مناقشته مستقبًال إذا
 لزم األمر

ها هو املقال، أنشره بنفس صورته الىت آنت أعدد لكل
 .الكرمية" الصحيفة السرية"مقاالت هذه 

 بلأما ق

 )مقدمة قبل عرض احلالة(

 )األمساء غري حقيقية، وآذلك الصور ليس هلا عالقة مباشرة باحلالة(

، وجدت أنىن ىف بيىت أآثر دفئا"اجلنون"حني انفتح علّى ملف 
وأقرب ائتناسا، أنا أحب أن أعلن أنىن طبيب جمانني، أفضل

،"طبيب أمراض نفسية"احلرآى ذلك عن االختباء وراء االسم 
 هذا االسم غم أن املرضى وأهاليهم يريدونىن متخفيا وراءبر

 .حسن السمعة، وهذا يعطلىن أحيانا

املنظور الذى أعمل من خالله هو أن اجلنون موجود 
إذا حنن مل حنسن التصاحل مع آلبداخلنا آامن ينتظر أن ينقض 

 .، ولو بدرجة نسبية، لكن متحرآة"حنن"هو، مْن هم " من"

 نزهة عقلية، أو معلومة ليس" آتري فينا"االعرتاف بالـ
 .طريفة، هو أساس حرآية الوجود لبناء الفرد فاتمع

حنن نقى أنفسنا من اجلنون بأن نسمح مبكوناته أن تشرتك 
 .مجيعا ىف حلن واحد

، فاحلال"العادية"إذا توقفنا واختبأنا وراء أغطية  
 .قد ميشى، وربنا يسرت

استمر َمْشُيُه على نفس النمطاحلال ميشى ولكن لو : نعم 
 .الساآن فعلينا أن نعرف أن مث خطأ ما

)اجلنون(بداخلنا باخلروج عشوائيا " آتري"آلما هددنا الـ
سارعنا بزيادة عدد من األغطية واألحلفة واحلواجز واألسوار

 .واألثقال

 زادت هذه األمحال بال توقف على حساب حرآية الداخل إذا 
الىت هى) العصاب( األمراض النفسية احلقيقة ُأِصْبنا مبا يسمى

حماولة لتغطية وضبط اجلنون الذى يتقلقل داخلنا من فرط آتم
 .أنفاسه

هو أن) والشخصى، والوقائى(من هنا صار موقفى العالجى  
أتعامل مع اجلنون ىف الداخل حىت لو آان ما زال آامنا بعيدا

 .عن التناول
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) جين بعدهو مل(نعم، حني يطمئن املريض النفسى العصاىب  
 ينقض وأنه لن) عنَّا(من أن اجلنون بداخله ليس غريبا عنه، 

 حنيعليه إال إذا أنكرنا حقه ىف التعبري بطرق غري جمنونة،
من) عصابيا(نتصاحل على جنوننا ىف الداخل، ال منرض نفسيا 

بكسر احلواجز ورفع األغطية) جنونا(فرط الضبط، وال عقليا 
 .واقتحام األسوار

 :ى هو مع اجلنون ىف آل األحوالتعامل

 يتغطى بصورة املرض النفسى العصاىب، إن آان آامنا
عليه ونتفهم أسباب قلقلته أهنا إنكارنا" ُنَهوِّى"فعلينا أن 
 حق حرآته،

وإن ظهر يفرض نفسه على السطح تناثرا أو شطحا أو 
 .فهى املواجهة وإعادة التنظيم) جنونا(بعدا عن الواقع 

 الوقاية من اجلنون الصريح، هى احرتامأول خطوات 
، وإعطائهم الفرصة للتناوب والتعبري من"الكثري ىف داخلنا"

 خالل األحالم أو اللعب أو اإلبداع،

 .بل آل ذلك معًا 

 احلالة
 َتَنـاَثَر فتجّمد، مث جتّمـع : جنون صىب

، واحد من ناسنا)سنة15(هو صىب ىف مستهل املراهقة 
عمق ما هو حنن شعبا جمتهدا مثابرا طولالطيبني، عينة من 

 .الوقت

تفكك الصىب وتناثر حىت أصبح منوذجا ملا يسمى الفصام 
 ) .... امسه اجلنون الباآر أو جنون املراهقة، تارخيا(

، عمره مخسة)اسم مستعار مثل آل األمساء(عالء حممود : امسه
صىب"عشر عاما، يسكن ىف حى فقري بالقاهرة الفقرية ، يعمل 

ترك املدرسة ىف سن العاشرة ليعمل أعماال متفرقة" مطبعجى
 متقطعة،

 ،)إبنة اخلالة(تارخيه العائلى إجياىب للمرض العقلى  
  قهوجى ىف نفس احلى، وهو األخ قبل األخري خلمسة من والد 
 األب غيور بعيد ضعيف، 
 واألم قوية حاضرة أنانية ثائرة حمتجة بطريقتها، 

 البارد يشك ىف أن مثة عالقة بني األمآان األب املشغول 
آان عمر(وجارهم، انتهى هذا الشك بالطالق منذ مثان سنوات، 

بعد الطالق!!! و تزوجت األم من نفس اجلار)  سنوات7عالء 
 ملدة- دون أن مينعها أحد من ذلك–مباشرة، ومل تر أبناءها 

عام ونصف عام، مث عادت الزيارات املتباعدة حىت توفت إثر
 مشاجرة مع زوجها اجلديد حني إصابتها، بعد أن شجت رأسها ىف

دفعها فاصطدمت ىف عامود سرير حديد، مع أهنم زعموا أهنا
 .توفت بورم ىف املخ، ومل حيدث حتقيق

 : للكشف ألول مرة بادرها بقوله حني دخل عالء على الطبيبة 
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 ".عندى مخس سنني، أنا عندى مخس سنني، عندى مخس سنني"
 ".مفيش حاجة تعباىن يا دآتورة: ة عن شكواه قالوحني سألته الطبيب

بعد يومني من دخوله املستشفى آان قد جنح أن ينام ليلتني
ليست منومة(  meuroleptiesببعض العقاقري النيورولبتات

 : ، عاودت الطبيبة سؤاله، فأجاب مبا يلى)أساسا

مفيش حاجة تعباىن ، ماشى ياعني أمك، أصل احنا آنا"
، أصل أنا آنت"س"مع بعض أنا والدآتورة بنهزر شوية 

 وآدى آل اللى  وقابلتىن واحدة، بذاآر شوية ىف احلّمام،
–حصل، حبينا إحنا االثنني، واتقفنا نتجوز أول ما نعيش 
فيه واحد بيسحبىن ورايا آل يوم، بامسع أصوات بتقوىل ووى
ووى ووى، آان فيه واحد قاعد جنىب بيأّآلىن بس مش عارف جه

 طب ياال قوم  إنِت بتحسىب إىن أنا اللى لبستهولــِـك؟ ني،من
 قدامى، يا حبيىب، تعبت من أول امبارح، هش يا واد قوم من

 ." إنت اللى بتعمل ىفَّ آده

اعتاد األطباء أن يقولوا إن مثل هذه الشكوى هى منتهى
 وهذا صحيح، عالء،"سلطة آالم"  اخللط وهم يصفوهنا أحيانا بأهنا

اد يكمل مجلة واحدة على بعضها، النقالت سريعة ، والصورال يك
 لكن منسلطة آالممتالحقة بدرجة تربر مثل هذا احلكم املبدئى، 

وأغلبنا( تعالوا معنا ،"أنا واحد وال آتري"منطلق مسألة 
 نعدد آم واحد ظهر ىف هذه األسطر) ليسوا أطباء واحلمد هللا

 )ه ابتداءهذا ما قال(طفل عنده مخس سنوات ) 1( 
 واحدة قابلته ىف احلمام) 2( 
 واحد يسحبىن ورايا آل يوم) 3( 
 أصحاب األصوات الىت تقول له ووى ووى ووى) 4( 
 واحد جيلس جبواره يؤآله وهو ال يعرف من أين أتى) 5( 
 )لّبس ماذا ليس مهما( واحد حيسسه أنه هو الذى لبسه هلا )6( 
إنت"و ينهره واحد راح يهشه حني ظهر أمامه وه) 7( 

 )؟".(بتعمل آده ليه

إن إعالن ظهور الطفل الذى بداخله هكذا على سطح الوعى
آان هو آل ما قاله ىف أول مقابلة)  سنني5أنا عندى (

 ابتداء دون سؤال،

مث تظهر بقية الشخوص ُمسقطني إىل اخلارج وهو يستقبلهم 
 .تقريبا" معا ىف نفس الوقت"

لشخوص الذين خرجوا من داخلهآما نالحظ أيضا أن هؤالء ا 
 ال يتخذون نفس املوقف،) الذى نعمل من خالله" الفرض"حسب (

 فواحد منهم يسحبه، 
 واألخر يقابله، 
 وواحد وراءه، 
 مث واحدة قابلها ىف احلمام، 
 .وواحد يهشه وواحد ينهره 

، آما نفعل"أفكار خاطئة"لو ترمجنا آل هؤالء إىل جمرد  
 .ضاع منا اخليطحنن األطباء عادة، ل
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) سنة20(نستمع إىل جانب آخر من حكايته حتكيه أخته  
 :املخطوبة

 حيب بنت معاه ىف الشغل، هيه اللى  شهور عالء آان3من "
  سنة،26آانت بتعمل حاجات عشان حيبها، هيه آبرية عندها 

 وآانت داميا تقعد تتكلم معاه وآانت قايالله إا ِمن سنُّه،
 وتاآل معاه،

ت له طقم هدوم، وهوه آان ابتدى يتعلقوىف عيد احلب جاب 
بيها أوى وآان ابتدى حيكى الخواته عنها، وملا سابت الشغل

 آويس فجأة آان ده بداية تعب عالء، هيه آانت بتعامله
 زى أخوها الصغري بس هوه تقريبا أخدها حاجة وبتعطف عليه

 يوميها شكله حزين وبيعيط وملا سابت الشغل جه. تانية
 ما يكون يه ما يردش عليكى، ويبص للحيطان زىوأما تكلم

، وماآنش ينام وال بالليل وال....خايف أو مرعوب من حاجة
 بالنهار ويقوم الليل يصحينا يقولنا

قوموا اتكلموا أنا ربنا بيحبىن، فيه حاجة بتجيلى 
 وأنا نامي بتخليىن أعمل الصح، إنتوا مش حتحسوا بيها، 

 ويقول ألخويا 

 :، ويقول......لى ليه أنت مش بتحب ربنا، أنت مش بتص 

إنتوا ليه آلكوا بتقولوا علّى إىن وحش وحرامى؟ أنا 
 "آويس، إنت أخىت، أنا مش هأذيكى،

ال ينبغى للناس أو الدراما أو حىت األطباء أن خيتزلوا آل
هذا التفكك، "اللى حب وال طالشى،"هذا املوقف إىل حكاية 
 له، هى جمرد قشة قصمت ظهره، فرتاجعهكذا ال حيدث إال ملن هتيأ

ضعيفا، مكشوفا، عاريا، يستنجد بأى دعم، ويستند إىل آل
، تطورت احلالة من ذنب مل يرتكبه داعم وهو يعلن براءته

بسرعة خميفة إىل درجة من التدهورر مجعت بني النكوص والتصلب
  ).الكاتاتوىن(

   :تكمل أخته

وملا يروح يشرتى حاجةمن أسبوعني آالمه قل وساب الشغل 
يقف ساآت قدام الراجل، ينسى هوه املفروض يقول إيه، وآل

 باطنه مش قابلة أى حاجة وبطل نوم ما ياآل حاجة يرّجعها،
ويبص للحيطان ويقول يا ماما، زى ما يكون بيشوف حاجات

، بصوت واطى زى ما يكون"بس"ّختوفه، وملا نسأله يقول لنا 
 صباحا9قف على رجله يوم حباله من خايف حد يسمع، وفضل وا

 مساء جنب باب الشقة حىت عمل محام بول وبراز ىف10 –
 وما يكلمش  ويبقى واقف ساآت ما يتحرآشى، البنطلون،

 وآل ما حنرآه ونشده جلوه يزقنا ويرجع تاىن لنفس حد،
 وخرج بره البيت وقف جنب اجلامع برضه بنفس الشكل املكان،

 بتاع ساعتني

 ملظاهر تعلن ما وصلت إليه احلالة هبذه السرعة هذه ا
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املخيفة، وبرغم أهنا مرحلة خطرية فعًال، فإن التعامل معها
برفض، أو جتنب، أو حىت بشفقة ماسخة مفرطة ، هو من أخطأ

النكوص هنا ختطى مرحلة الطفولة إىل مرحلة التجمد. اخلطا
 آاملادة قبل احلياة، 

ذه السرعة،هذا الشاب حني تفسخ بعيدا عن بعضه البعض هب
 .هبذه اجلسامة، أصبحت آل حرآة منه، من جسده، هتدده بالتالشى

بقدر ما يوقف حرآيةاجلمود هنا يوقف احلياة الفاعلة  
عكس ما يعتقده( وآأنه دفاع ضد مزيد من التناثر التناثر،

 ). آثري من األطباء ويعتربونه هوة التدهور

 مفاجأة التحسن

سن الصىب بالعقاقري املهدَْئةبرغم آل هذا التدهور، فقد حت
ما آانت تسمى(اجلسيمة وبعض جلسات تنظيم إيقاع الدماغ 

و حتت مظلة عالقة هادئة بناءة مع) لألسف صدمات آهربائية
الطبيبة وجمتمع املستشفى، متت املقابلة مرة أخرى مع األستاذ

 :بعد ذلك ، وهى املقابلة الىت نقتطف منها ما يلى) الكاتب(

 يا عالءإزيك  -
  احلمد هللا ، قّربت أخف-
 ، أحسن من خّفيت"قّربت" أنا أحب الكلمة دى، -
 حييى.  متشكر يا د-
  إنت مش آنت نسيت إمسى ىف أول املقابلة-
  أنا آسف-
  هوا اللى ينسى اسم حد، يبقى غلطان لدرجة إنه يعتذر-
  يعىن-

ال أحد ميكن أن يصدق أنه نفس الشخص الذى أوردنا مقتطفا
 أليس ذلك دليال على أن املرض إذا .ن شكواه ىف البدايةم

حلقناه باآرا، وأمكن التعامل معه بسرعة ضاّمة، ميكن جتميعه
الىت جعلته يصل(هكذا، مث إن فرط التناثر حىت درجة التدهور 

، ثبت أنه ليس عالمة سيئة جدا)إىل درجة أال يتحكم ىف إخراجه
هشاشة ترآيبه الىت مسحتآما تبدو ألول وهلة، وبالرغم من 

هبذا التناثر مبثل هذه السهولة، إال أن التزامه السابق،
 من سن مبكرة، رمبا تكون من أهم العوامل ومتاسكه ىف عمله

 من جديد" ىف واحد"الىت أرجعته بسرعة إىل هذا التجّمع 

حب(انتقلت نفس املقابلة بعد ذلك إىل تناول احلدث املرسب 
 : التاىلعلى الوجه) زميلته

الطبيبة( إنت إيه عالقتك دلوقىت بالدآتورة نور -
 ).املقيمة املسؤولة عنه

  دآتورة حلوة وطيبة-
  ما تقوهلا آده يا أخى، ينوبك ثواب-
 :)ينظر إليها بود حقيقى، فيكمل الطبيب(
 . يا هلوى على نظرتك دى، إنت ابن حالل-
 )يطأطئ عالء رأسه(
 رك دلوقىت حنو الدآتورة نور ممكن يا عالء توصف لنا مشاع-
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 أنا متأسف زى ما انت متأسف إنك نسيت إمسى،) مكمِّال(؟ 
         .برضه إىن باسألك آده زى ما يكون حتقيق

 مشاعرى حنوها آويسة

  يعىن إيه آويسة؟-
  باعّزها زى اخىت -
 ياهللا ِعّزها قدامنا -
 إزاى يعىن؟ -
 ما اعرفشى -
 )يطأطئ رأسه وهو يبتسم(
تك من األول، إنت ىف األول قلت آالم طيب نرجع حلكاي-

 أقوهلولك؟! مفكوك بشكل 
 قول  -
، يعىن إيه يسحبىن"يسحبىن ورايا" مثال آنت بتقول -

 ورايا؟ إللى يسحب يسحب قدام؟
 مني هوا ده؟ -
الواحد إللى قاعد جنىب"أنا عارف؟ دا انت قلت برضه  -

 "يأآّلىن
 مش فاآر -
ى ، آان فيه حاجات آتريبصراحة ، أول ما دخلت املستشف -

مع بعض، إنت جواك آله آان ملخبط على بعضه، أصوات على
 حترآات على دربكة

 مش فاآر -
أحسن، باقولك إيه يا واد يا عالء، عارف وصل بيك احلال 

 حلد إيه؟ 
 حلد إيه؟ -
بصراحة حاجة مش آويسة، بس الزم أشاور لك عليها عشان -

 تعرف آان فيه إيه
- ..... 
ت وصلت لدرجة ما آنتش بتتحكم ىف البول واحلاجاتإن -

 التانية
 ال  -
 حد ينسى حاجة زى آده يا شيخ؟ -
 آان انتباهه بدأ (....:طيب نرجع للدآتورة نور  -

، َصْحَصـْح شوية زى) يضعف عندما حاولنا تذآرته مبا آان
  يا عالء أول ما دخلت علينا النهارده

 ما انا مصحصح -
 ساعة ما جبنا سرية الفرآشة، طيب هىال إنت غطست -

 الدآتورة نور بتحبك، وال إيه؟
 أيوه بتحبىن، زى اخوها -
 انت مش خايف إا حتبك، وبعدين حد قالك زى مني، هّوه -

 فجأة تسيبك؟ تنساك؟
 مش عارف -
  إنت فاآر زميلتك ىف الشغل إىل آانت بتحبك-
 أيوه -
  مش هى برضه آانت بتحبك زى اخوها-
  آانت بتحبىن  ، دى ما آانتشى بتحبىن زى اخوها، دىأل -
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 .حب حقيقى، آانت بتحبىن وتعطف علّى
 هى امسها إيه؟ -
 مش فاآر -
 وّال خايف تفتكر امسها؟ -
 ال، أنا نسيتها خالص -
نسيت إمسها ونسيتها آمان؟ بقى بعد الِعشرة!! يا شيخ  -

 واللى آان، تنسى بالبساطة دى
 "هـ" أول حرف ىف امسها –) نور . د(
 مش فاآر -
 اشتغلت معاها قد إيه؟ -
 شهر شهرين ، مش فاآر -
 شهرين وتنسى إمسها يا مؤمن، هى عندها آام سنة -
 عشرين -
 إنت عارف عندك آام سنة ؟ -
 مخستاشر -
 بس هى آان عندها ستة وعشرين سنة -
 أله -
  إنت آنت عايزتتجوزها ؟-
 هى آانت خمطوبة -
 إيش عرفك -
 اخدها من الشغلخطيبها آان بييجى ي -
 شفت خطيبها؟ -
 أيوه -
  أمسر وال ابيض -
 أبيضاىن  -
 وشعره ؟ -
 أسود -
  آان مسبسبه ؟-
 )يرتاجع إنتباهه أآثر(مش عارف  -
 إنت رحت فني يا عالء؟ عايزتنام وّال إيه؟ -
 أله -
 عايزمتشى؟ آفاية آده؟ 
  أله -
 عايز تقعد معايا ليه؟ 
 مش عارف؟ -
 إنت بتحبىن؟ 
 هأيو -
  طب وانا؟ باحبَّك؟-
 حضرتك بتعّزىن  -
 إيش عّرفك؟ -
 . أآيد بتعزىن -

 :تعقيب أخري

الفرق ظاهر بني فرط التناثر ىف البداية، ودرجة: أوال
 .التماسك ىف املقابلة

  االستعداد(باإلضافة إىل االستعداد الوراثى : ثانيا
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 فإن هذا الصىب مل )للتناثر أساسا بدليل تاريخ األسرة
 من والديه، أعىن رسائل تكفى لضمه إىلرسائل ضاّمةتصله 

"الكثري"استيعاب ، واحد قادر على "واحد صحيح"بعضه ىف 
 .الذين بداخله على مسار النمو

والده مهزوز مهزوم، شاك ىف زوجته القوية الذاتوية
، ليتبني بعد ذلك أن شكه آان له)الىت ليست هلا إال ذاهتا(

 ، )هفقد تزوجت الذى آان يشك في(مايربره 

 األم بعيدة عن أوالدها، جافة املشاعر، على النقيض من
 . لذاهتا فرط اندفاعها لنفسها ورغباهتا

حاول الصىب أن يعوض غياب أمه الواقعى، وغياب: ثالثا
بأى تعويض مدرسى أو) برغم تواجده الشكلى(أبيه الفعلى 

عالقاتى، فلم ينجح ىف املدرسة، وتنقل سريعا بني أعمال
 آانت جتمعه إىل نفسه، بقدر ما ترمحه من فرص الطالقةمتعددة،

 .الطفلية، واحلرآية واملبادأة على مسار النمو

وجد عالء ىف زميلته الىت تكربه بتسع سنوات ما: رابعا
لعلها مل تقصد إيذاءه واعية، لعلها. يشبع جوعه بشكل ما

وجدت ىف احتياجه الشديد هلا، ما آانت هى بدورها حمتاجة له
)رمبا(واء أمام نفسها، أو الفتقارها مثل ذلك من خطيبها س

أو أهنا آانت تستْطيبة، فالتقطت طفولته اجلائعة، وراحت
 . للتسلية، دون استبعاد جرعة من حنان صادق تلعب معه

، وحب"حبها احلقيقى"تأآيد عالء على التفرقة بني 
 مل ، يشري إىل أن الذى حترك فيه"زى اخوها"الدآتورة نورله 

اللهم إال إذا تبنينا وجهة نظر(يكن احلاجة إىل أم خالصة 
 ). األب املنافس، بشكل ما  باعتبار خطيبها هو فرويدية،

ومهما التمسنا العذر لزميلته تلك فقد ترتب على 
تقذف: يقول املثل الصيىن. عواطفها ما مل يكن ىف حسباهنا

ضفادع متوتاألطفال الضفادع باحلجارة وهم يلعبون، لكن ال
 .جدا ال هزًال

 اخلالصة 

متاسك ما هوداخلنا هو ) الكتري(إن ما َيْجَمُع الكثريين 
 يبدأ"خارجنا هذا" وانتظام إيقاعة وسالمة رسائله، خارجنا

 باألسرة باألم واألب،

عالء هنا مل يصله طفًال إال فراغ األب، ودوران األم حول 
 نفسها لنفسها ىف احملل،

على) شخوصه( أن تتناغم مستويات وعى عالء آيف إذن ميكن 
 .درب النمو

 أن يؤلف حلنه إن ذلك النشاز من حولنا ال يسمح ألى منا 
اخلاص املنساب إىل اللحن األآرب يتناغم مع الوجود البسيط

 .احلقيقى
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 للهشاشة املرتاآمة، بالضبط إن التغطية اخلارجية 
قد قد تؤجل التناثر، ولكنها  والربط والعمل واإلجناز فقط،

 .ختمد احلرآية الداخلية حىت يتوقف النمو برغم ظاهر السالمة

إمنا يعلن" الفصام"إن مثل هذا اجلنون الذى يشتهر باسم 
 ،"الكثري فينا"خيبتنا ىف استيعاب 

آما أن التغطية بأثقال الكبت والدفاعات طول الوقت 
 . إمنا تعلن خيبتنا ىف استيعاب احلرآة داخلنا

لفرصة للحرآة املتنامية بني الداخلال مفر من اتاحة ا
 .واخلارج طول الوقت على آل املستويات املمتدة

 أرجو أن يكون- رمبا عن نفس احلالة –وإىل حديث الحق 
 .غدًا
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 )3(מא−87

 !عدد والواحديةعن القشرة والفطرة والت

أثارت يومية أمس تساؤالت واحتجاجات آثرية، لغموض فكرة
التعدد ىف واحد، وعالقة ذلك بالقشرة والفطرة، الىت ذآرناها

آية ، مث عالقة هذا وذاك حبر2007-11-4حالة عصام يومية ىف 
 .النمو، وهذا الغموض هو بعض ما أعلنت ختوىف منه أمس

وجدت اليوم أنه من املناسب أن أقوم بتحديث بعض أول
ىف سلسلة مقاالت الصحيفة السرية الىت آانت) 1  رقم(مقال 

، وهو املقال الذى يوضح أساس"أنا واحد وال آتري"بعنوان 
ط حمدودمث أقوم برب) التعددية والواحدية(هذا املفهوم 

تعدد"و" حرآية النمو"مع " الفطرة"و" القشرة"لفكرة 
 ".الذوات

 .نبدأ أوال مبا انتهينا إليه ىف احلالتني عصام مث عالء

  ىف حالة عصام: الفرض: أوًال

 : عصام آان آالتاىلالفرض الذى أهنينا به عرض حالة

نشأ ىف أسرة مزدمحة شكال، ُمفرغة موضوعًا،) سنة23(شاب 
تفتقد إىل أى دفء حقيقى يضم أفرادها إىل بعضهم البعض،
اليوجد هبا تاريخ عائلى إجياىب ملرض نفسى أو عقلى خطري،
الوالد حاضر حضورًا جافا ملتويا، يعلّم األقرب إليه من

 ".أخته األصغر"مث الحقا " عصام"، األوالد التجسس على الباقني

 ".متلصمة"األم ضعيفة سلبية متنحية مقهورة، جافة  

 له داخل طبيعى سليم هو الفطرة-مثل أى واحد–عصام 
لكن أحدًا مل يتعهدها، ال األهل وال اتمع،) آما خلقنا اهللا(

 ظلت-الفطرة–هذه الفطرة تغطت بقشرة تربوية المعة، لكنها 
وراء القشرة مع مايصلها من برجمة بطريقتهاتتعامل من 

 .البسيطة الصحيحة

 القشرة تنجح وتتمم صفقاهتا مع الوالد
وتدرك، وتتعامل مع املعلومات باستيعاب" تعرف"والفطرة 

 سليم
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 )االبتدائية(تتصادم الفطرة مع القشرة ىف مرحلة باآرة 

بني القشرة(يظهر الصداع، مث خيتفى رمبا بالبعد بينهما  
 .شاط آل منهمامع استمرار ن) والفطرة

تستمر القشرة ىف النجاح الظاهر، والصفقات الداعمة
وتستمر الفطرة) التمييز والتجسس: بني االبن و األب(اخلبيثة 

 .ىف النشاط والتماسك واملعرفة السليمة واالدراك الداخلى

تنجح الفطرة حىت ىف برجمة املعلومات واإلسهام ىف أداء
ا فضل اهللا، لكن يبدو أناالمتحانات، فيفسرها االبن حامد

 .الداخل جتاوز هذا املستوى سرا، وىف نفس الوقت أّجل إعالنه

)صفعة مهينة من شخص عزيز أمام غرباء(حادث دال خطري 
 حيدث بالصدفة يهز هذه الرتآيبة برمتها،

 يفسد الصفقة اخلبيثة اجلارية، 
 فتختل صورة األب ليظهر على حقيقته بال رجعه 
  فتفسد الصفقة، 

دون ظهور) سنة: الزعل(فيحدث التباعد بني اإلبن واألب 
 األعراض بعد،

جيتنب االبن أباه، لكن الكسرة قد حدثت ىف الداخل ، 
فطالت الفطرة الىت انفصلت، وارتدت، وانطلقت حلساهبا

 ..البدائى خمرتقة القشرة املنفصلة

الفطرة وحدها الميكن أن تواصل إجنازًا واقعيًا ظاهرًا إال 
 ) . القشرة املتصلة(إذا تكاملت مع أجهزة األداء السلوآى 

لكن الرسالة تصل أن القوة الفطرية الداخلية قد
 )املنفصلة(انطلقت من بني شقوق الكسرة 

تتعملق قوة الدفع وال تتوقف عند حد استعادة تلقائية
الفطرة وأحقيتها، بل تتفاقم حىت تنقلب الفطرة إىل تسليم

 قدرى أعمى، 

 ن َثمَّ تفقد الذات أبعادها،وم

يتضاعف التمادى ىف االنفصال وتتجلى سلبية مطلقة لقوى 
مل تعد هى القوى الضامة املساعدة، ولكنها أصبحت قوى شكلية
هابطة من اهول، وإن مل تفقد ىف شكلها الظاهرى معامل

األذان،"الوصلة وتظل ىف نفس الوقت تتعامل بنفس األلفاظ 
 "ة املسطحةواللغة الديني

 .تشوهت الفطرة على أنقاض القشرة وظهر الفصام

  خالصة حالة عالء: ثانيًا
 :  أمس هكذاجاءت خالصة حالة عالء

متاسك ما هولنا هو داخ) الكتري(إن ما َيْجَمُع الكثريين 
 " خارجنا" وانتظام إيقاعه وسالمة رسائله، خارجنا
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 باألم واألب،: هذا ما ينغىب أن يبدأ باألسرة

عالء هنا مل يصله طفًال إال فراغ األب، ودوران األم حول 
 نفسها لنفسها ىف احملل،

على) شخوصه(آيف إذن ميكن أن تتناغم مستويات وعى عالء  
 .درب النمو

يسمح ألى منا أن يؤلف حلنهإن ذلك النشاز من حولنا ال  
اخلاص املنساب إىل اللحن األآرب يتناغم مع الوجود البسيط

 .احلقيقى

 للهشاشة املرتاآمة، بالضبط إن التغطية اخلارجية 
 قد تؤجل التناثر، ولكنها قد والربط والعمل واإلجناز فقط،

 .ختمد احلرآية الداخلية حىت يتوقف النمو برغم ظاهر السالمة

إمنا يعلن" الفصام"ل هذا اجلنون الذى يشتهر باسم إن مث
 ،"الكثري فينا"خيبتنا ىف استيعاب 

آما أن التغطية بأثقال الكبت والدفاعات طول الوقت 
 . إمنا تعلن خيبتنا ىف استيعاب احلرآة داخلنا

ال مفر من اتاحة الفرصة للحرآة املتنامية بني الداخل
 .يات املمتدةواخلارج طول الوقت على آل املستو

 قبل احلديث عن ماهية الفصام

وحنن على وشك تقدمي نظرى عن ماهية الفصام الذى تتفكك
فيه آل الروابط، ويتعدد التوجه، آما يتشتت أو ينعكس
مسار النمو، وجدنا أنه من األنسب أن نتعرف على أصل فكرة
الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى، والىت هى ختتلف عن

" ...اهلو واألنا"و "الشعور والالشعور"مفهوم الشائع عن 
 .اخل

أنا(وفيما يلى مقتطف من أول حلقة ىف هذه السلسلة 
 :لشرح الفكرة) واحد وّال آتري

 الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى 

 ؟!؟" آتري" وّال  أنا واحد؟.. 

أغلب النظريات القائمة، حىت نظرية التحليل النفسى
 اإلنسان باعتباره وحدة متكاملةالفرويدى، تتعامل مع

 السلوآى قائمة هلا معامل وحدود، قد يكتفى اجتاه علم النفس
بظاهر التصرف املعلن، بل ويرفض ما دون ذلك حبسم مسئول،
وقد متتد الرؤية إىل اعتبار أن الظاهر ليس إال الشعور

الذى حيمل بداخله ما مسى الالشعور، بتقسيماته) األنا(
يعرب عن) الالشعور(بوت أحداثه إخل، وأن األخري وغرائزه ومك

 . نفسه من خالل ميكانزمات تتجلى ىف الشعور بطريقة ملتوية

لكن نظريات أخرى انتبهت إىل أن ما بالداخل ليس جمرد
قوى خفية، وغرائز متحفزة، وذآريات ونوازع مكبوته، بل هى 
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شخوص متكاملة بديلة، وإن آانت آامنة ىف حلظة بذاهتا، لكنها
ر بالتبادل، أو ىف احللم، أو بطرق غريقادرة على الظهو

 ) . ميكانزمات(مباشرة، وإن آانت ليست بالضرورة ملتوية 

   توضيح من العالج اجلمعى 

أن آل واحد(ىف العالج اجلمعى بالذات نضع هذا االحتمال 
هو أآثر من واحد، ومن خالل ما يسمى) منا، مبا ىف ذلك املعاجل

)السيكودراما شديدة اإلجياز(ا ، وأيضا امليىن درام"األلعاب"
مبمارسة الدور املفرتض لذواته) أو املعاجل(يقوم املريض 
 :املتعددة، مثال

حني حيكى أحدهم عن طيبته ومثاليته وموفور عطائه، فنفرتض
عْكُس ذلك، وأن هذا ال يعيبه، فينكر هذا" شخص"أن به أيضا 

ض على مثلما نعر–االحتمال من حيث املبدأ، فنعرض عليه 
 أن ميارس دور األناىن احلقود مثال، فينكر–بقية اموعة 

أآثر، فنصر أن هذا جمرد متثيل، وقد يقبل برتدد عادة،
، أو يقوم أحد)الطيب مع احلقود(فنجعله يتحاور مع نفسه 

أفراد اوعة، أو املعاجل ، بدور أحد هذه الذوات، ولنفرتض
لطيب وحممود احلقود، ويدوران امسه حممود، فيكون هناك حممود ا

ما يعن له من نص تلقائى،" حممود"حوار متثيلى يؤلف فيه آل 
مث نطلب من املمثلني، سواء آان املريض حياور نفسه أو آان أحد

ميثل أمامه، نطلب من آل منهما) أو املعاجل(افراد اموعة 
أن يتبادال األدورا، مبعىن أن الذى آان يلعب دور الطيب،

 دور احلقود يأخذ دور الطيب،  دور احلقود، والذى يلعبيأخذ
، وتستمر الدراما)عادة أقل من األوىل(وحتدث مقاومة متوقعة 

أن يرى نتيجتها،" حممود"مث نطلب من ) دقيقة أو بضع دقائق(
وعادة يعرتف بصدق أنه اآتشف فعال ذلك الشخص اآلخر، وأنه ىف

اخل يتكرر... اف من طغيانهاملتناول، وأنه ال خيجل منه، وال خي
 ىف نفس االجتاه، حىت تتعود اموعة عليه،–وغريه –مثل ذلك 

مطمئنة إىل أن هذا التفكيك ليس هو اية املطاف، وإمنا هو
، آخطوة حنو"أنا"فيما هو " حنن"خطوة حنو قبول بقية ما هو 

التكامل على مستوى أعلى دون إصرار على االآتفاء بالظاهر
 .و ليس إال بعضناالذى ه

الذى حدث ىف هذا املثال الذى سوف نضربه حاال أن أحد
 – بدرجة ما –افراد اموعة ، وليكن امسه حممود أيضا، َقِبَل 

حرآية تعدد ذواته بعد مرور مخسة أشهر من بداية اموعة
، حىت تصاحل مع نفسه جزئيا، وانتظم ىف عمله،)مرة آل أسبوع(
وهو ينكر) منذ أسبوع(ضر اجللسة األخرية لكنه فجأة، ح. إخل

هذه. من أصله ، ينكره مجلة وتفصيال) التعدد(هذا االحتمال 
اخلطوة متوقعة وتدل على مقاومة، تدل بدورها على جدية

، وفيما يلى مقتطفات من)النمو النفسى(وصدق مسار العالج 
بإذن(نص موقف املقاومة هذا آما سجل بالصوت والصورة 

 ) وإقرارهم طبعا مع تغيري األمساءاملرضى

 النص 

آان قد عرض على ) آاتب املقال: املعاجل الرئيسى(الدآتور 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   565



 26I11I2007א – אא

تفسريًا لبعض جوانب حالته، ومن ضمنها احتمالحممود 
، فراح ىف هذا املقطع)واملتنافر أحيانًا(العشوائى التعدد 

جتنبا" ,,,"من املقابلة يذّآره بذلك، وسوف يشار إليه بـ
 ):لتكرار االسم

 " :،،،"الدآتور 
إنت عملت حاجة يا حممود تشككىن ىف الست شهور اللى فاتت،
رغم احلمد هللا استمرار التحسن الظاهرى، زى ما تكون لغيت

 حاجة حصلْت، وبإصرار

  حممود
 دى أفكار غلط 

 ",,, "الدآتور
 إيه هّيه إللى غلط؟ 

 حممود
 أنا مش شايف غريحممود واحد، حممود إللى مش 

  .مود املريض، حممود التعبانعايز يروح الشغل، حم

 ",,,"الدآتور 
 أّمسع لك نظرية يا حممود أنا مش جى من بيتنا عشان 

حافظها، دا آالم حاصل قصاد عنينا، مش فاآر؟ آان فيه
حاجات تانية أثناء التمثيل، إنت ُشْفتها بنفسك فينا وْف
نفسك ، واحنا بنتخانق مع بعضينا، مع نفسنا، واحنا

، حد يشوف ده آله ، وبعد مخس) أنظر بعد(ب بنلعب األلعا
شهور ، يروح شاطب عليه مرة واحدة؟ وقايل أنا واحد

 وخالص؟

 حممود
 أل مش عملية واحد، أنا فعال واحد 

 ",,,"الدآتور 
؟) اموعة(طيب واللى ظهروا قبل آده ىف اجلروب  

 سّربتهم؟

 حممود 
 أنا مقتنع إن حممود ده حممود واحد

 ",,,"الدآتور 
 هوا أنا رفضته؟ بس اللى انت شفته جنب ده راح فني؟  

 حممود
 دى آانت أفكار بس 

 ":,,,"الدآتور 
، مشما احنا ساعات بنعامل األفكار آإا أشخاصيعىن ،  

 .......آده؟ 

 :حممود
 ال ما ينفعشى
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 ":,,,"الدآتور 
ما هى نفعت، يالال نرجع ناخد الفكرة ونعملها شخص

مود اللى مشحممود إللى عايز يروح الشغل، وحم: ونشوف
 ..عايز يروح الشغل، نرجع تاىن للتمثيل، أنا معاك وزيك

 :حممود
 ..حضرتك أستاذ الطب النفسى، وأدرى مىن

 ":,,,"الدآتور 
مش مسألة استاذ، إحنا بنلعب، واللى يسرى عليك يسرى 

علّى، لو قلت ىل طلع حييى اللى عايز يروح اجلروب وحييى
قول ما فيش فايدة،إللى مش عاوز ييجى اجلروب، وبي

 .. حاحاول جبد

 :حممود
 يعىن أنا آام حممود؟ عشرين حممود يعىن ؟

 ":,,,"الدآتور 
 نبتدى بتالتة يا شيخ، بامساهللا 

 :حممود
 ال ألفني أحسن  

 ":,,,"الدآتور 
يا راجل بالش هرب، ماتصعبهاش وترتيق، النظريات بتقول 

للى احناتالتة أربعة، إمنا إحنا شفنا آتري من واقع إ
 عشناه سوا

 :حممود
 خليهم مخسة

 ":,,,"الدآتور 
 يا صالة النىب، إيه الكرم ده؟ طب ياهللا عّدهم

 :حممود
فيه حممود إللى عايز يبقى آويس، وحممود العيان نفسيا، 

 . والوسخ ، والسليم، والَكانن

 ":,,,"الدآتور 
آرت خريك، إوعى ختاف أو ترجع ، طيب إيه رأيك نشوف بقية

ءنا ىف اموعة بتشوف اخلمسة دول، وال أآرت؟ وال أقل؟زمال
 آل واحد يقول هو بيستقبل مني ىف حممود؟ أهنو حممود؟

يعرض على أفراد اموعة أن يقول آل واحد أنا شايف(
 ".آذا"حممود الـ

 مش فاآرة:  سنة 24) م(آنسة 
 حممود الضعيف:  سنة 45) ص(سيدة 
 حممود الطيب : سنة25) ح(شاب 
 حممود إللى بيسأل على طول : سنة 28) ن(شاب 
 حممود اللى مش منتظم ىف اجلروب : سنة22) ع(شاب 
 حممود املغرور :  سنة 36) س(رجل 
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تقول) 24األوىل ) (م(ممكن أقول لألنسة ) مقاطعا(حممود 
 ".مش فاآرة"إيه ما دام هيه 

  ",,,"الدآتور 
 طبعا ممكن

 حممود 
 حممود إللى ما عندوش إقبال على احلياة 

 ",,,"الدآتور 
شفت ابتديت خبمسة، وزودت السادس على لسان زميلتك، بقوا

 آلهم حداشر، وآنت ناآر ده آله، آنت حاتوديهم فني ؟ 

 حممود 
 آفاية آده يا دآتور؟

 " ,,,"الدآتور 
ليه بقى ؟ املهم احلكاية طلعت أفكار وصفات، وّال بىن آدمني

 مهه انت؟

 حممود 
 هم قالوا حممودات 

 ",,,"الدآتور 
 مش مهم هم قالوا إيه، إيه اللى وصّلك إنت ؟ 

 حممود
 أنا عايز أبقى حممود واحد 

 " ,,,"الدآتور 
طبعا، حد قال حاجة، إللى عايزه شىء، واللى موجود
شىء، عندك حق، ما انا برضه عايز أبقى حييى واحد ىف حلظة

 معينة، إمال حاعاجلك إزاى، أو حانتفاهم ازاى؟

 :حممود
 ، أنا حافضل آده..أصل يا دآتور 

 ",,,"الدآتور 
ىف حلظة. ماشى بس نقبل املوجود، ونشوف حانتصرف ازاى 

معينة الزم تبقى واحد،وأنا أبقى واحد، لكن حقيقة األمر
آل واحد منا الظاهر إنه آتري، يبقى علينا نتحمل

 مسئوليه ده، مش آده وال إيه ؟

 )  سنة24مريض ( عبد الغىن
حصل ىل نفس املوضوع، ىف حلظة أبقىعلى فكرة، أنا برضه بي

 آويس وىف حلظة أتغري

 ":,,,"الدآتور 
 بتتكلم عن صفات، عن تغري ىف الشكل، إنت يا عبد الغىن 

آتري،" أشخاص"ىف التصرف، ىف الشعور، إحنا دلوقت عايشني 
 أشخاص حبق وحقيق
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 عبد الغىن 
 ميكن، مش عارف، جيوز

 ":,,,"الدآتور 
 جرب آده ميكن يطلعوا أآرت من عبد الغىن

  الغىن عبد
 ممكن 

 ",,,"الدآتور 
بس من حقك زى حممود وزىي تبقى عبد الغىن واحد ىف حلظة
بذاهتا حسب الظروف، معاك حق، وإال حانعيش ازاى لو

 َمْتَفْرِآّشني آده على طول؟ 

  املالحظات

 واآلن دعونا نالحظ معا ما يلى

 إنه ىف خالل أقل من نصف ساعة، استطاع التفاعل ىف-1
أن يتحسس الطريق إىل آشف احتمال التعدد مناموعة 

واقع املعايشة، وليس من باب التنظري والتلقني، إن
املسألة ليست إحياء آما تبدو ألول وهلة، فلو مل تكن
اموعة العالجية قد حّرآت هذه الشخوص داخل أفرادها،
لبدت الصعوبة أآرب بكثري ملقاومة قبول هذا الوعى

 . والتحريك

نكار حممود الفجائى هلذه الفكرة بعدما حدث خالل إن إ-2
أآثر من مخس شهور، هو ىف حقيقة األمر مبثابه إعالن أهنا
وصلته، ليست آفكرُة تقبل أو ُترفض، وإمنا آمعايشة حرآت

، أراد هبذا)بيولوجية حسب فكر الكاتب(آيانات حقيقية 
 .هامقاِومًا جلدية حضور) أو يتنكر هلا(اإلنكار أن يلغيها 

 إن هذه املقاومة مل تكن بالقوة الىت متنع ظهور حقيقة-3
ما وراءها، بل لقد بدا من احلوار والتفاعل أهنا آانت
السبيل إىل آشف التغري احلقيقى الذى آان، والذى ثبت من
التفاعل معه أنه ليس مرفوضا متاما من حممود، وال هو

طوة حنومرعب يستأهل آل هذه املقاومة، وآأن املقاومة خ
مزيد من دعم هذه احلقيقة اجلديدة معايشًة، فقبوًال،

 .فتَمثًُّال، ما أمكن ذلك

 إن قبول التعدد ليس استبطانا ذاتيا يقوم به الشخص-4
نفسه بالنظر ىف نفسه، بغض النظر عما يراه اآلخرون، بل
إن استقبال باقى اموعة لفكرة التعدد آان مفيدا ىف

، ليس فقط حلالة حممود لكن للباقنيدعم التحريك فالقبول
آذلك، فالتعدد موجود حىت لو أنكره صاحبه، جزئيا، أو

 .مرحليا، أو متاما

 إن مثل هذا التفكيك ليس هدفا ىف ذاته، وال ينبغى أن-5
يكون آذلك، فاملوقف العالجى خيتلف عن املواقف ىف احلياة

مل،ما مل يكن التفكيك خطوة مسئولة حنو التكا. العامة
مع أهنا حتدث ىف احللم بنفس(فاملسألة تبدو لعبة خطرة 

 )الصورة
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هو توجه) عايز أبقى واحد( إن التوجه حنو الواحدية -6
"التوجه حنو"مشروع وضرورى، لكنه ال ينبغى أن خنلط بني 

 الواحد الساآن" الثبات عند"الواحدية، و
 وبعـد

برغم ظاهر‘ هذا االحتمال الذى عرض ىف اموعة العالجية
 .حتمال خماطرة معرفية هامةبساطته، هو ا

مرفوضه ابتداء، إذ آيف–يبدو أن قبول هذه احلقيقة  
 أن يتقبل أى واحد منا أن يرى نفسه هبذه الكثرة إال ميكن

 آنكتة عابرة أو جمازا؟ 

لقد اعتدنا أن نتكلم عن صفات خمتلفة للشخص الواحد، أو
لكنناعن مزاج فالن املتقلب، أو عن أحوال فالنة املتناقضة، 

ال نتصور أن تكون املسألة قاعدة لنا آلنا، ويا ليتها
قاعدة لقبول تغري األحوال، أو تغري املزاج وإمنا هى قاعدة

 . لقبول تعّدد وجودنا اخلالّّق ىف حرآية ذواتنا املتعددة

على املستوى العام) التعدد(إن سوء فهم هذا االحتمال 
 تغري، حىت ىف املزاجوصل إىل درجة أن آثريا من الناس تصف أى

، ويصل األمر أن يصف هذا السلوك"ازدواج ىف الشخصية"بأنه، 
، بل قد يصل احلال إىل ما نقرأه أو"فصام"آخرون بأنه 

حني يصفون) أو األطباء(نسمعه من بعض املعلقني السياسيني 
زعيما متضاربا ىف آرائه بأن عنده شيزوفرينيا، أو حىت وهم

بأنه مصاب أيضا) الشعب املصرى مثال (يصفون شعبا بأآلمله
 .بالفصام

مؤخرًا أّدى مثل هذا اخللط بني تقلب املزاج، أو تغري
ىف مراحل خمتلفة من العمر) مبا ىف ذلك منظومة القيم(الطباع 

وبني الفصام، إىل وصم امللك فاروق بالفصام من مؤرخني على
خري األ"وجهات نظر"أعلى درجة من العلم، نقرأ ىف عدد 

ما جاء باحلرف الواحد عن أستاذنا الكرمي) 2007نوفمرب (
يونان لبيب رزق تقدميا للدراسة الىت قامت هبا األستاذة. د.أ

 : عن امللك فاروق ما يلى  الدآتورة لطيفة حممد سامل

وصم الىت بني أيدينا من إن ما توصلت إليه الدراسة"
 آان صحيحا، ألنه األمر"بانفصام الشخصية"امللك املخلوع 

الذى شهد عليه آثريون من أآثر املقربني للملك املخلوع، وهى
أدىل هبا املرحوم حسن باشا يوسف وآيل الديوانالشهادة الىت 

لكاتب هذه السطور) 1952 و1942( عامى خالل الفرتة بنيامللكى 
 !!شخصيا

شخصيته السيكوباتية قدومن سوء حظ امللك املخلوع أن 
 مما تشكلت معهعهده،غلبت عليه خالل النصف الثاىن من 

 ."اللقطة األخرية من صورته، وآانت سلبية بكل املقاييس

مثل هذا وغريه، هو ما دعاىن ألن أقدم ابتداًء وهبذا الوضوح
قبل تقدمي التنظري" الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"كرة ف

 . عن ماهية الفصام
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 اخلوف من الفكرة ومقاومتها

من حيث املبدأ أغلبنا ال يقبل فكرة تعدد الذوات إال
إن ما. آظاهرة مرضية تستأهل الشجب أو السخرية أو احلذر

ندعو له هنا حىت نفهم مفهوم التعدد بشقيه املرضى
الذى هو أقدم(تمال اجلديد والنمائى، هو أن نضع هذا االح

على" تعدد الذوات ىف الكيان الواحد"احتمال ) آل االحتماالت
أنه أمر طبيعى من حيث املبدأ، أما آيفية جتلى هذه الذوات

)ىف التعامل، واحللم واإلبداع واألساطري(ىف احلياة العادية 
 الشروط الىت جتعل قبول هذه  حيتاج إىل تناول فهو أمر
 . تطبيقها مأموناالفكرة و

 متهيد للحديث عن الفصام 

واآلن، ومتهيدًا للحديث عن الفصام بوجه خاص، دعونا
 : نتساءل

ما هى عالقة التعدد بالشعور والالشعور، ومقوالت) 1
 ؟" تشريح الشخصية"فرويد عن 

 آيف يتداخل التعدد مع حرآية النمو ؟) 2
 لفطرة ؟ما عالقة التعدد مبفهوم القشرة ىف مقابل ا) 3
وهل ميكن أن نقرأ حالة عصام بلغة حالة عالء، وحالة) 4

 عالء بلغة حالة عصام؟
 وأين الفصام ىف آل هذا؟) 5

الميكن الرد على أى من ذلك حاال، فهى قضيتنا املمتدة طول
 : ، فنكتفى اآلن بأن نقول)الوقت، ورمبا مدى احلياة

ة ليست آيانا، أو صف-آما سبق أن ذآرنا–الفطرة  ·
، ونستطيع أن حنددها اآلن ىف ألفاظ أدق) أو مكانا(

 ،تفعيل قوانني حرآية الوجود الفطرة هى : قائلني 

القشرة الساآنة اجلامثة املنفصلةوبالتاىل تصبح  ·
هلذا القانون واملانعة للحرآة، هى الغطاءاملسْتبِعَدْة 

 اخلارجى للذات

ميةمرنة ومسا إذا آانت القشرةإال أن نفس هذه  ·
 فإا تصبح جزءًا ال يتجزأ من الفطرة، بلومتغرية

تكمل حرآيتة فهى أحد أوجه نفس القانون (ومكملة هلا 
 ).وتدعم نظامه

 فأين تقع الذوات املتعددة من هذا وذاك؟

 ، ال تتم ىف فراغ)قانون احلياة: (حرآية الوجود 

هى جترى بإيقاع تناوىب تكاملى جدىل ينظم ويوجه 
 )ىف واحد(جود البشرى املتعددة منظومات الو 

 .ممتدا إىل منظومات الوجود الكوىن املتصاعدة 

وبالتاىل يصبح تعدد الذوات ليس جمرد حضور متبادل، أو  
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وإمنامتناوب، أو متنافس، أو متصارع، أو حىت متعاون، 
هو وحدات ِعمالة احلرآية اإليقاعية املتمادية لغايتها

 .بإيقاعها احليوى طول الوقت

ىف اليقظة عادة، فهو(هر إذا ما طغى الكيان الظا 
على آل تعدد) اليستطيع أن يظل طاغيا أثناء النوم

مستويات الوجود، آبتًا، أو حموًا، أو إزاحة، أو آل ذلك
 .وغريه، فهو هو القشرة بشكل أو بآخر

ىف النوم(يتم التناوب بني الكيانات فسيولوجيا  
وهو أمر من املستحيل إيقافه، ومع ذلك فنتائجه،) واحللم

 .لو مل تستوعب اجلدل النمائى، ليست عادة إجيابية

بتفعيل قوانني حرآية الوجود بقانواالوعى النسىب إن  
إىل ما تعد فاالسهام ىف حفزها، واالستعداد لتلقيهااحليوى 
إبداع الذات ، مبا ىف ذلكاإلبداع ىف خمتلف جتلياته به، هو

 .على مسار النمو

 قوانني الوجود رآية ح القشرة بعيدا عنإن انفصال  
 أوال )حىت الفسيولوجية (لدرجة إخفائها، وحمو آثارها

وآأا هو الذى جيعل القشرة تبدو نقيض الفطرة بأول 
 .متاماحلت حملها 

إن شرخ القشرة املنفصلة، أو تشققها أو ايارها، هو 
الذى يطلق الذوات املتعددة بشكل عشوائى ، مع غلبة

  .الفصامـَـمَّ التوجه الناآص، ومن ث

 :املنطلقات األساسية لفهم الفصام 

فيما يلى نقدم بعض االفرتاضات األساسية الىت متهد ملا
 :سيأتى حني نتناول الفصام

للوجود البشرى تارخيا اإلقرار بالقانون األصلى : أوًال
وحاضرا بكل مفرداته القادرة على النمو والتطور

 .بقوانينها الطبيعية

،"ذوات متعددة"رارا بأن هذه املفردات هى  اإلق:ثانيًا
 ، وأن الذى مينعها من التصادم)وعرضيا(مرتبة هريارآيا 

هو تفعيل قوانني احلاد حىت اإلعاقة، أو التشتت حىت الشلل، 
 ) .الفطرة(حرآية النمو 

إيقاعا إن حرآية تنظيم، وإعادة تنظيم الذوات، :ثالثًا
استيعاب هذا التعددرة على ، هى القادوتبادال وتشكيال وجدال

ىف واحدية قادرة ىف حلظة بذاهتا على تسيري احلياة واالستجابة
 .للمتطلبات املوقفية املمتدة إىل غاياهتا

 . إن الفصام هو فشل آل ، أو أغلب، ذلك : رابعًا

– مرضية –إن األمراض األخرى هى مراحل متوسطة : خامسًا
 لكللحيلولة املؤقتة أو الدائمة دون ذ

...... 
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– شرح ذلك، نأمل أن نتحمل املغامرة بالوعى وإىل أن حيني
 : مبا هو حنن-نسبيا وتدرجييا

 .فروضًا حمتملة 

 برجاء الرجوع إىل إىل حالة عصام أوًال ملن مل يقرأها أو-
 ها، مع أن املقال ميكن أن يقرأ مستقالنسي

 : أيضا ننصح بقراءة حالة عالء أوًال-

لطيفة حممد سامل، دار. فاروق من امليالد إىل الرحيل، د-
 . صفحة850، 2005الشروق 

وأفول حزين.. بزوغ واعد :  فاروق األول وعرش مصر-
  صفحة260 ، 2007، دار الشروق، )1965 – 1920(
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א−88  )(א

سيمفونية املعرفة الكونية بآالت عزف متكاملة  :مقتطف وموقف
 )تسابيح(

 التصوف الشرقى والفيزياء احلديثة

التفسري العلمى للنصوصليكن ىف علمكم أنىن ضد : اءابتد
 املقدسة مائة ىف املائة

 موقٌف قبل املقتطف
  سنة، طيبا مسلما،21لو أنك سألت شابا مصريا، عمره 

متفوقا، متدينا، والده مهندس مدىن، ووالدته اخصائية
اجتماعية، وأخته مسافرة مع زوجها املدرس ىف دىب، وهو غري

 عباداته بالتزام سلس، وميارس ما ميارسهمتعصب، ويؤدى
الشبان ىف السر أحيانا، ويستغفر، ويذهب إىل صالة آمال
األجسام أحيانا أخرى، لكنه ال ينتظم ىف ذلك ألن عضالته ال

 تنموا آما يرجو، وال آما يعده صاحب الصالة،

 لو أنك سألته عما يعرفه عن اهلندوسية، أو البوذية

 !!!!)حكاية عبادة البقر والتماثيلخاصة  (ِبَم سيجيبك؟
 ولو أنت سألته عن البهائية،

 ِبَم سيجيبك؟ 
 ولو أنك سألته عن عذاب القرب،

 ِبَم سيجيبك؟ 
ولو أنك سألته عن الشرآات العابرة للقارات وعالقتها

 بالرأمسالية املتوحشة حبرب العراق،
 ِبَم سيجيبك؟ 

عمرها (ولو أنك سألته عن رأيه أين ستذهب طنط تريزا
سنة، أم صديِقِه رياض فهمى رياض، سألته أين ستذهب بعد) 65

 ما ميكن موهتا؟ للجنة أم للنار؟ وهل هو أبلغها هو شخصيا
 أن جيعلها تذهب للجنة، وملاذا مل يبلغها؟

 ِبَم سيجيبك؟ 

 سنة،19 أنك سألت فتاة مسيحية طيبة عمرها ولو
 ني أو ثالثة،آل أسبوع" تتناول"متدينة، وليست متعصبة، 
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آل شهرين أو أآثر، وال تضع مساحيق فجة،" رتفوتع"
"ميلودى ِهْتس"مع أمها، آما تشاهد " روتانا زمان"وتشاهد 

دون أن تتقطع منها أية" الكوسة"وحدها، وتتقن حشو 
واحدة، وتسرح أحيانا فيما ال نعرف، لو أنك سألت هذه
البنت الىت مجاهلا فوق املتوسط قليال، سألتها نفس األسئلة،الىت
سألتها للشاب املسلم الطيب، مع التحويرات الالزمة

 للضمائر، وتبادل مواضع األديان ىف األسئلة،

 ِبَم ستجيبك؟

 نفس األسئلة، وْمل– بعد إذنك –ولو أنك عدت فسألت نفسك 
 الىت تعرف أهنا انتهى عمرها-تسارع باستعمال األلفاظ 

امة بنياالفرتاضى من فرط سوء االستعمال ىف اللقاءات الع
 ألنك غري مقتنع بعمق صدقهم، ولذلك تأىب أن-رؤساء األديان 

ألنك لو قلتها مثلهم،: تكررها مثلما يفعلون، أو على األقل
وآنت يقظا مبا فيه الكفاية، فقد تنتبه إىل عجزك عن أن

 . تتحمل مسئوليتها، حبق

 ِبَم ستجيب نفسك؟ 

ع آالمىلقد نسيُت، جتيب نفسك على ماذا؟ وملاذا تسم(
 )وتسأل نفسك أصال؟

دع إجاباتك الظاهرة واخلفية جانبا، وتعاىل إىل منطقٍة
 :أسلم

لو أنك توجهت إىل اهللا سبحانه وتعاىل تسأله الرمحة
 وأنت جتيب، وأنت واملغفرة عن آل ما اقرتفَت من أآاذيب اآلن،

متتنع عن اإلجابة، سواء مل جتب أو أجبت على نفسك، أو على من
 من دينك أو ِمْن غري دينك، نفس األسئلة أو ، أو سألَتُه،سأَلَك

 ما شاهبها، 

 ِبَم سيجيبك اهللا سبحانه وتعاىل؟

اإلجابة الىت حضرتىن، توجها إىل وجهه ابتغاء مرضاته
 : تقول

سوف يرمحك بقدر ما اجتهدَت صادقا – سبحانه وتعاىل –إنه 
 .ىف اإلجابة

 ك لغري صدقك شخصيا،أما إذا آنت قد استندت ىف إجابات

 ولغري عقلك األخضر الرائع، 

 فهو قد يرمحك أيضا،.. 

 .ألن اهللا سبحانه يغفر الذنوب مجيعا إال أن يشرك به

 ؟ آل هذا بالعنوان ما عالقة

 املساحة الىت تتيحها لنا اتساع جماالت املعرفة، وتعدد 
قنواهتا، جتعلنا حنسن القراءة لوجودنا بأآثر من لغة، تتضفر 
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ى أنفسنا نغما بشريا عازفا ىفمجيعها لنتعرف عل
 .سيمفونية الكون املمتدة إىل وجه احلق تعاىل

ىف آتاب حديث نسبيا، أشرت إليه ىف يومية سابقة، يربط
وبني) الشرق األقصى بالذات(املؤلف بني التصوف الشرقى، 

الفيزياء احلديثة، تعلمت ما مل أآن أعلم عن اهلندوسية
 والتاوية

 ، تعلمت أيضا عن اهلندوسية"املوت والوجود"ومن آتاب 
 وغريها

ذاحملت معامل خافتة عن آل ه  "الشرق الفنان"آتاب ومن 
 .الشرق األقصى

 تعلمت الوصلة بني"تاريخ التصوف اإلسالمى"ومن آتاب 
 خاصة ىف جنوب شرقى آسيا وبني رؤية التصوف عند غري املسلمني
 .العارفني باهللا من املسلمني

 واآلن

 بأقل قدر من التعليق حيث أتصور أنتاملقتطفاسوف أورد 
 . املسبق الذى بدأت به اليومية ميكن أن يكون آافيااملوقف

من آتاب التصوف الشرقى: مقتطفات متعددة: أوًال 
 والفيزياء احلديثة 

   170ص ) 1( 

حيث ال يوجد أى متييز بني العقل واجلسد، بني الذات".... 
 آل جسم مرتبط بكل جسمنتطلع حوالينا وندرك أن.. واملوضوع

آحقيقة من حقائق اخلربة. آخر ليس فقط مكانيًا، بل زمنيًا
اخلالصة، ال يوجد مكان بدون زمن، وال زمن بدون مكان، إما

 ".متنافذان

 171ص ) 2) (:مث(

 للتصوف الشرقى هو أحد برأىي، إن احلْدس الزمىن"... 
قة، بشكلاألسباب الرئيسة ىف أن رؤاه للطبيعة تبدو مطاب

عام، للرؤى العلمية احلديثة على حنو أفضل بكثري من
آانت الفلسفة. مطابقتها لرؤى معظم الفالسفة اليونانيني

 اليونانية، ىف جمملها، سكونية ىف اجلوهر وتقوم إىل الطبيعية
حد آبري على االعتبارات اهلندسية، فقد آانت، إذا جاز

وى، وتأثريها القوى علىإىل درجة قص" الِنْسَبِويَّة"القول، 
الفكر الغرىب، قد يكون أحد األسباب ىف أننا نعاىن مثل هذه
الصعوبات املفاهيمية الكبرية مع النماذج النِّْسبـَِويَّة ىف

أما الفلسفات الشرقية، من الناحية. الفيزياء احلديثة
، وهلذا فإن حْدسها غالبًا ما"زمكانية"األخرى، فهى فلسفات 

ابًا شديدًا من رؤى الطبيعة الىت تقتضيها نظرياتنايقرتب اقرت
 ".النَّْسَبِويَّة احلديثة

 املوقف

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   576



 27I11I2007א – אא

يبدو أن اإلعاقة االختزالية الىت ُتْعزى إىل املنطق األرسطى،
وإىل احلتمية السببية اخلّطية، ترتبط بشكل مباشر بسكونية

 اجلوهر والالِنْسَبِويَّْة الىت حياولون جتاوزها اآلن،

سها بعد انتهاء عمرها االفرتاضىىف حني أننا نبدأ ىف تقدي
 !!.عندهم

 244ص ) 3(

املثال اجلميل لصورة اإليقاع والرقص هذه إمنا"..... 
، حيث تصف آيف قابلت الما يصف نفسه.....تقدمه الكساندرا

وأعطاها التفسري التاىل لرؤيته" معلم الصوت"بأنه 
 ":للمادة

اهتا حتدثآل األشياء هى جماميع الذرات ترقص، وحبرآ...."
عندما يتغري إيقاع الرقص، فإن الصوت الذى حيدثه. أصواتًا

آل ذرة تنشد نشيدها اخلاص هبا على الدوام،.. يتغري أيضا
 ".والصوت ىف آل حلظة، خيلق أشكاال آثيفة

يصبح تشابه هذه الرؤية مع رؤية الفيزياء احلديثة
تأن الصوت هو موجة ذا: صارخًا على حنو خاص عندما نتذآر

تردد معني يتغري مع تغري الصوت، وأن اجلسيمات، املكافئ احلديث
للمفهوم القدمي للذرات، هى أيضا موجات ذات ترددات تتناسب

وفقًا لنظرية احلقل، فإن آل جسيم، ىف الواقع،. مع طاقاهتا
ينشد نشيده اخلاص على الدوام، حمدثًا أمناطًا إيقاعية من

 . بأشكال آثيفة وحاذقة)اجلسيمات االفرتاضية(الطاقى 

إن جماز الرقصة الكونية قد وجد أعمق وأمجل تعبري عنه ىف
من بني جتسداته. اهلندوسية ىف صورى اإلله الراقص شيفا

الكثرية، يظهر شيفا، أحد أقدم اآلهلة اهلنود وأآثرهم شعبية،
وفقًا للمعتقد اهلندوسى، فإن آل احلياة. بوصفه ملك الراقصني

ليات إيقاعية عظيمة من اخللق واإلفناء، منهى جزء من عم
املوت وإعادة الوالدة، ورقصة شيفا ترمز إىل هذا اإليقاع

 .الذى يستمر ىف دورات ال اية هلا"  املوت–للحياة "األبدى 

 :املوقف
وصلىن حبْدٍس نقدى ملاذا اختار جنيب حمفوظ أن حيكى عن) أ(

 ، وليس عن سريتهأصداء سريته

تصاحلنا مع اجلسد آوسيلة للمعرفة لن يتمإن ) .... ب(
مبجرد االعرتاف به من ِقِبَل العلم املعرىف احلديث، وإمنا البد
من احرتام هذه املمارسات الىت تتجلى ىف الرقص، رمبا مبا

الصوفية(عندنا ىف الدين الشعىب " حلقات الذآر"يقابل 
الذى راح يتهدد مؤخرا بوصاية الدين املكتىب) الشعبية

 . السلطوى امللْفَظْن 

 144ص ) 4( 
ىف ليل برامهان، تكون الطبيعة عاطلة وال تستطيع"... 

إنه ينهض من طربه وهو: ذلك" شيفا"الرقص إىل أن يشاء 
يرقص فريسل عرب املادة اخلاملة موجات نابضة من الصوت املوقظ، 
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املادة أيضا ترقص، تبدو آهالة من اد تدور! ويا للعجب
ىف اآتمال الزمن،. راهتا املتعددةوهو يرقص، يدمي ظاه. حوله

وهو ال يزال يرقص، يفىن آل األشكال واألمساء بالنار ومينح
 ".هذا هو الشعر، لكنه ليس بأقل من العلم. اسرتاحة جديدة

 :املوقف

 مصدرا للمعارف- شعرا وغري شعر-حني يصبح اإلبداع ...
ل،الكلية، باإلضافة إىل توظيفه للكشف والدهشة وترسيخ اجلما

، فنفهم آيفطبيعتنا أآثر فأآثرسوف نعرف أننا نتجه إىل 
، مث يكون)أنظر املقتطف األخري. (يكون العِاُمل شاعرا وبالعكس

الشعر احلقيقى، بوعٍى فائق، طريقا مفتوحا إىل احلق سبحانه
 .وتعاىل

 245ص )5(
ليس فقط إىل الدورات الكونية" شيفا"ترمز رقصة "... 

ل أيضًا إىل اإليقاع اليومى للوالدةللخلق واإلفناء، ب
الذى ينظر إليه ىف التصوف اهلندى على أنه األساس) (واملوت

ىف الوقت نفسه يذآرنا شيفا بأن األشكال. لكل الوجود
 ليست أساسية، لكنها ومهية– هى املاديا املتشعبة ىف العامل

 ....". ودائمة التغري 

 :املوقف

رقصة اإليقاع اليومى ميكن أن تتمثل ىف تناغم اإليقاع
 احليوى بني وعى النوم ووعى اليقظة، وأيضا بني وعى احللم
ووعى النوم غري احلامل، وعى احللم الذى تصحبه رقصات العني

نا إىل احتمال آيف يتم التشكيلميكن أن ينبه REMالسريعة 
 .املعرىف واجلماىل من خالل احلرآة التشكيلية اإليقاعية الراقصة

 145ص ) 6(

 هى– على حد تعبري آوماراسوامى –إن رقصة شيفا "....  
 ".لنشاط اهللا ميكن ألى فن أو دين أن يتباهى هبا" أوضح صورة"

املستمرفرقصة شيفا هى الكون الراقص، اجلريان "....... 
للطاقة الىت متر عرب جمموعة ال ائية من األمناط الىت تنصهر ىف

 ".بعضها البعض

 :املوقف

ال تعليق، لو مسحت إقرأ الفقرة من جديد إن أردت أن... 
 .تعرف موقفى

 170ص ) 7( 

حالة الذوبان الكامل حيث ال يوجد أى متييز بني"... 
طلع حوالينا وندركنت... العقل واجلسد، بني الذات واملواضع

.أن آل جسم مرتبط بكل جسم آخر ليس فقط مكانيًا، بل زمنيًا
اخلالصة، ال يوجد مكان) الصوفية(آحقيقة من حقائق اخلربة 

 "بدون زمن، وال زمن بدون مكان، إما متنافذان
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من الصعب أن جيد املرء طريقة أفضل لوصف املفهوم النسبوى
 .للزمكان

ظ أن آال منمن املثري لالهتمام أيضا أن نالح.....
الفيزيائى والبوذى يؤآدان حقيقة أن مفهوميهما للزمكان
يقوم على اخلربة، على التجارب العملية ىف حالة األول، وعلى

 .اخلربة الصوفية ىف حالة اآلخر

 املوقف

 .باملعىن اَملْعملى احلرىف" التجارب"أعتقد أنه ال يقصد ... 

 والشعر    من آتاب العلم :مقتطف: ثانيًا

  املؤلف   آتب بدوى  مصطفى    حممد   ترمجة   رتشاردز .  أ . أ   تأليف   

 مثال  - آيتس   ومنهم -  الكثريون   آان   العميق   ولألسف ".. 
 فرص   هدم هى  العلمى    للتقدم   احلتمية   النتيجة   أن   يعتقدون 
 ". الشعر   وجود 

 ألنه ،  ينقذنا   أن   مقدوره ىف    الشعر ) "......مع أن (
  ". الفوضى على    نتغلب   أن   هبا   ميكننا الىت    الوسائل   من   وسيلة 

 املوقف

التغلب على الفوضى اليكون بإنكارها وال بقمعها، بقدر
ما هو باستيعاهبا، والشعر هنا اليقوم فقط بتجديد اللغة،

معارفاأو إعادة تشكيل الزمن والصور، ولكنه يغّذى الوجود 
آلية غامضة، ومع ذلك هى فاعلة حبيث تستوعب الفوضى احلرآية

 .الرائعة داخلنا

 :ثالثًا املقتطف

 ) حييى الرخاوى30/5/2005األهرام (أينشتاين شاعرا 

 مث ،  اجلميل اليهودى    الرجل   هذا   أحب أنىن    اآتشفت"..... 
 موقف   من   وإمنا ،  اعهإبد   ناتج ىف    ال :  شاعرا   أقرأه   رحت إىن  
 " القائل   وهو ،  وجوده   حرآية 

 هبذه   يشعر   ال   ومن ، .. الغموض   هو   نعايشه   ما   أمجل   إن "...  
 إال   ليس ،  دهشة ىف    مأخوذا   ويقف   وحيتار   يتوقف   فال ،  العاطفة 
 ". العينني   مغمض   ميتا 

ىف   فيُلّمها   أينشتاين   تلم الىت  هى    الدهشة   هذه   أليست  
 موقفا   أو   رياضية   معادلة   ناجته   آان   سواء   شعرا   إبداعه 
   وجوديا؟ 

 أنه   آخر   إثبات هى    سبحانه   واهللا   بالدين   أينشتاين   عالقة
 .  شاعر 

 : أيضا أينشتاين   يقول 

 ، "أعمى   علم   بال   دينوال ،  أعرج   دين   بال   العلم "
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املسمى   املزدوج   اجلهل   هلذا   الباب   يفتح   ال   بذلك   وهو
 لصاحل   معا   ليتكامال   يغلقه   إنه   بل ، " للدين العلمى    التفسري "
إىل   أحدمها   اختزال   أو ،  اآلخر على    أحدمها   وصاية   دون   اإلنسان 
  . اآلخر 

 فهو ،  جديد تشكيلى    سياق ىف    األلفاظ   إحياء   يعيد   أينشتاين
 : قوله   نقرأ ،  الشعر 

 من   أبسط   ليس   ولكن ،  ميكن   ما   أبسط شئ    آل   جنعل   أن   علينا "
 "  ذلك 

 : قوله   أو 

ىف   تعلمته   ما   آل تنسى    أن   بعد يبقى    ما هى    الثقافة "
 ."  املدرسة 

" تعلمته " و "  تنسي  " و ، " أبسط  " مثل   آلمات   معا   نتأمل   هل
 هذا؟   تشكيله ىف    جديدة   األلفاظ   حتضر   آيف   لنعرف 

 !)انتهى املقتطف من األهرام(

 املوقف األخري

إن صح آل ذلك، وهو صحيح عندى، فياِلَمسئوليتنا.... 
 املتزايدة وخاصة ىف الرتبية والتعليم،

بالعلم، واجلسد،اسة ملراجعة عالقتنا وياحلاجتنا امل
 .وربنا سبحانه وتعاىل والرقص، والشعر، والصالة، واحلب،

  

فريتجوف:  التصوف الشرق والفيزياء احلديثة، تأليف-
 .الالذقية- سوريا-دنان حسن، دار احلوارآابرا، ترمجة ع

بامسك رىب وضعت:  أآرر االستشهاد بدعاء النوم ىف اإلسالم-
جنىب وبك أرفعه، اللهم إْن قبضت نفسى فاغفر هلا، وإن

حفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني، مث بدعاءأرسلتها فا
اللهم إْن قبضت نفسى فأغفر هلا، وإن أرسلتها" االستيقاظ
 ....".فأحفظها
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 אאאא−89

 "أنا واحد وّال آتري"
ف علـى الفـصام بـدأنا باعرتافنـاوحنن نتقدم حنو التعـر    

بالتعدد الطبيعى ىف ترآيب النفس البشرية، وقد  وجـدت مـن
املناسب أن نقدم ذلك أيضا من خالل لعبة لعبناها ىف برنـامج

 لتكمل الرؤية الىت عايشناها من خـالل العـالج،"سر اللعبة "
يا خرب، دانا لـو اجتننـت، (2/10/2007يومية  النفسى اجلمعى   

 ..)ميكن 

عكس ما فعلنا ىف(سوف نقدم اخلمس لعبات األوىل ىف البداية        
 أن ميارسها مـع–الزائر  /، راجني من القارئ   )املرات السابقة 

 .نفسه بسرعة قبل أن يقرأ االستجابات واملناقشة والتعليق

-14يومية  لتطبيق تفصيال ميكن الرجوع إليها ىف       الفكرة وا 
  ).لعبة اخلوف (9

وأن تكملـها.... املطلوب هو أن تكرر اجلملة بصوٍت عاٍل،        
شفاهة، ويا حبذا لو آان معك صديق أو أخ تتبادالن األدوار،

 : تقرأ االستجابات معًامث

هو أنا واحد وال آتري، دانا بيتهيأىل : اللعبة األوىل
 .............................إىن

ساعات الشخص اللى جوايا يبقى : اللعبة الثانية
................................... 

ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد : اللعبة الثالثة
 .......نه ذآريات طفولة، الظاهر إ

طب لو أنا آتري آده، أمال بارفض : اللعبة الرابعة
 ........................ليه ميكن 

اللى جوايا بتقوىل ) الراجل(الست : اللعبة اخلامسة
 ...........................الزم 

 : املشارآون
 "أخصائية نفسية"فوزية : األستاذة
 "طبيب"مروان : الدآتور
 "آيل وزارة التأمينات سابقًاو"رجاء : األستاذة
 "حمامى"يوسف : واألستاذ

 )وميكن مشاهدهتا مباشرة هنا(   اآلن نعرض االستجابات واملناقشة
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هو أنا واحد وال آتري، دانا بيتهيأىل: اللعبة األوىل
 ..........إىن

 اللعب 
احد وال آتري، دانا يا دآتور مروان هو أنا و:يوسف.أ

 "مخسة ستة مع بعض" بيتهيأىل إىن
 يا دآتور حييى هو أنا واحد وال آتري، دانا:مروان.د

 "قوم حباله جوايا"بيتهيأىل إىن  
 يا أستاذة فوزية هو أنا واحد وال آتري، دانا:حييى.د

 "زمحة قوى"بيتهيأىل إىن 
 يا مدام رجاء هو أنا واحد وال آتري، دانا:فوزية. م

 "عامل بأآمله"بيتهيأىل إىن 
 عزيزى املشاهد هو أنا واحد وال آتري، دانا:رجاء. أ

 "عدة اشخاص مع بعض"بيتهيأىل إىن 
  عاوز اقول تاىن واحدة آمان :يوسف.أ

 هو أنا واحد وال آتري، دانا بيتهيأىل إىن:يا مدام فوزية
 "زمحة لدرجة مافيش حاجه طلعت، آله بيتخانق مع بعض جوه"

 :ناقشه باختصارامل
  النهارده الظاهر إن احنا ىف منطقة مستحمله:حييى.د

 .احلرآة، حد وصله حاجة؟
 أنا تقريبًا آنت خايفه أوى وأنا باتكلم:فوزية. م

 تقريبًا آنت شايفه الزمحه اللى جوايا
 أنا إطمئنيت شويه ملا القيت املسألة مش بعيدة،:يوسف.أ

ت خايف أطلع شاذ لوحدىآنت خايف حلسن تكون بعيدة أنا آن
 .طلع فيه ونص

إىن أستاذ ىف اجلامعة، واملفروض يوسف.أملفروض يا ا: حييى.د
مع هنار مع العيانني، ما آنتش أن القضية دى قضيىت ليل

 متصور إهنا هبذا الوضوح عند األشخاص والناس العاديني
  أنا حاسيت بالزمحه جوايا وأنا باتكلم:مروان.د

  فعًال؟:حييى.د

  فعًال وأنا بتكلم:مروان.د

 التعقيب احلاىل 
نالحظ أن اللعبة آانت تبدأ بسؤال احتماىل، أو )1(

باألحرى بتساؤل حمرك، مث ينساب النص مسبوقا بـ
رمبا آانت هذه الطريقة هى الىت سّهلت قبول". بيتهيأىل"

 التعدد هبذه السهولة، 

، وهل هم"آتري"رمبا  أيضا ساهم عدم حتديد هؤالء الـ )2(
،"آتري"خصوص أم ذوات أم مستويات وعى أم أفكار، جمرد ش

رمبا آان لذلك فضل هذا االنسياب اخلاىل من الوصاية
  .العقالنية والتنظري املسبق
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 ساعات الشخص اللى جوايا يبقى : اللعبة الثانية
 اللعب 

يا مدام فوزية ساعات الشخص اللى جوايا يبقـى: رجاء.أ
 "نفسه يتكلم آالم مش صحيح الميثل الواقع"

يا أستاذ يوسف ساعات الشخص اللى جوايا يبقى: وزيةف.م
 "نفسه إىن أنا ما أنساهوش"

يا دآتور حييى ساعات الشخص اللى جوايـا يبقـى: يوسف.أ
 "نفسه يزحزحىن ويقوىل إوعى إنت وأنا أعيش بدالك"

يا دآتور مروان ساعات الشخص اللى جوايا يبقـى: حييى.د
 "ىل بداىلنفسه يقوىل إتلهى على عينك وهو يتو"

نفـسه يقعـدىن"ساعات الشخص اللى جوايا يبقى      : مروان.د
 "على جنب ويطلع هو مكاىن

 املناقشه باختصار
  آه وصلىن حاجة وخالص:فوزية.م

 )قاعدة من حق املشارك أن يعلن ذلك، دون ذآر ما وصله(
  أنا وصلىن صدق مروان قوى، وإهنا مشكله حقيقية:يوسف.أ

 دى مشكلة أنا وصلىن إن عن:رجاء.أ

يكمل هـو" هو" أنا وصلىن حاجه غريبة ملا قلت إن         :حييى.د
يعرف حاجه علشان يكمل هايكمل هاينيل إيه، يعىن أتلهى على

 عيىن أنا وأآمل
 بس فيه اتفاق، إجابىت قريبة من إجابة مروان،:يوسف. أ

 وقريبة من إجابة حضرتك شوية 
 منطقـهما هو دا دليل على ان احنا بنتحـرك ىف         : حييى. د

مش بنمارسها ىف احلياة العادية، )من بعضنا مع إننا   ( قريبة
 .حانشوف! يا ترى ليه

 التعقيب احلاىل 
نالحظ أن ثالثة من احلضور اآتشفوا أن َمْن بداخلهم )1(

يريد أن حيل حملهم، ومل يبُد ىف التعقيب الَبـعدى أم
 .معرتضون، أو أم يقاومون ذلك، أو حىت خيافون منه

ء آشفت عن أن ذاك الذى بداخلها هو  أقرب إىل أن رجا. م )2(
، لكن من الذى حيكم "مش صحيح"يتكلم آالم "يكون طفال مشاآسا 
) رجاء. م(، أظن أن الشخص الظاهر "مش صحيح"على آالمه  بأنه 

 ".مش صحيح"هو الذى قرر أن آالم من بالداخل ميكن أن يكون 

ازاتنالحظ أن قوة الكيان الداخلى ال تعوقها إجن )3(
إتلهى على"حييى آان .الكيان اخلارجى، فما جاء ىف تعبري د

، وهو أآثر صراحة من تعبري آل من يوسف ومروان،"عينك
")يطلع مكاىن"، " يعيش بداىل("اللذان أعلنا نفس امليل 

حييى أدخل الكيان الظاهرى. مث إن الكيان الداخلى عند د
هو أمر ميكن، وآأن ظهور الداخل آبديل  قادر "جوه"إىل 

 "أن حيدث بعد ذلك تلقائيا
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ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد ذآريات: اللعبة الثالثة
 .....طفولة، الظاهر إنه

 اللعب 
يا دآتور حييى ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: مروان.د

 "عايز يطلع لربه"ذآريات طفولة، الظاهر إنه 
يا أستاذة رجاء ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: حييى.د

حقيقه واقعه زى ما أنا قاعد"ت طفوله، الظاهر إنه ذآريا
 "قدامك دلوقىت 

يا أستاذ يوسف ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: رجاء.أ
 .فعًال" حقيقه واقعه"ذآريات طفوله، الظاهر إنه 

يا مدام فوزية  ميكن الطفل اللى جوايا مش: يوسف.أ
 "هو أنا"جمرد، ذآريات طفوله، الظاهر إنه 

عزيزى املشاهد ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: ةفوزي.م
عايش معايا وبيتهيأ ىل باحبه"ذآريات طفوله، الظاهر إنه 

 "آمان

 املناقشه باختصار
متهيأ ىل بعد ما قلت اللعبه دية، متونسة: فوزية. م

حباجة جواية طفل إيه هو ماعرفش، حاجة آده مصاحباىن وأنا
 مصاحباها

حاسة إن الطفولة ما بعدتش عنهابالنسبة ىل : رجاء.أ
 مازلت طفلة لزماىن

 إحنا داميًا نقول ملا آنت طفل، طلب آما أنت لسه:حييى. د
طفل، وبعدين جمتمعنا وحياتنا مش مديه فرصه هلذا الطفل

 ).مش ّملا آنت(املوجود االن 

 التعقيب احلاىل 

أهنا ذآريات) أو نتصور(نالحظ إقرار جتسيد ما ندعى ) 1 (
 "هنا واآلن"شخوص حية ىف 

أقرا أهنا)  حييى(السيدة رجاء والطبيب املسؤول ) 2(
، مع استبعاد اإلحياء مبالحظة أن السيدة"حقيقة واقعة"

"شافت"، مث عقبت بعد اللعبة بـأهنا "فعال"رجاء أضافت 
 .أهنا مل تبعد عن الطفولة

السيدة فوزية جتاوزت اإلقرار بأهنا حقيقة، إىل) 3(
ف ليس فقط بأنه آائن حى، ولكن أيضا بأهنا حتبهاالعرتا

"بيتهيأ ىل"وتقبله، يزيد من قبول رؤيتها أهنا تقول 
 .والجتزم

يوسف أن طفله الداخلى ليس. ىف نفس االجتاه يقّر أ) 4(
 ".أنا: "فقط موجودا، بل هو ذاته نفسه

مروان، فإن اإلقرار بوجود هذا الطفل. أما د) 5(
رتاف إىل التقاط رغبة التحريك واإلعالنالداخلى جتاوز االع

 .واخلروج إىل ظاهرالشعور والفاعلية اآلن وليس بعد
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طب لو أنا آتري آده، أمال بارفض ليه : اللعبة الرابعة
 ........ميكن

 :اللعب
يا أستاذ يوسف طب لو أنـا آـتري آـده، أمـال: مروان.د

 "لو سيبت اللى جوايا يشارآىن هاسرتيح"بارفض ليه ميكن 
رجاء طب لو أنـا آـتري آـده، أمـاليا أستاذة   : يوسف.أ

 "خايف لو طلع تبقى مشكلة"بارفض ليه ميكن 
يا مدام فوزية  طب لو أنـا آـتري آـده، أمـال: رجاء.أ

 "لو طلع أخجل منه مثًال"بارفض ليه ميكن 
يا دآتور حييى طب لـو أنـا آـتري آـده، أمـال: فوزية.أ

 "أخاف من اللى قدامى مايشوفنيش آويس"بارفض ليه ميكن 
عزيزى املشاهد طب لو أنا آتري آده، أمال بـارفض: حييى.د

 "جبان"ليه ميكن 
 املناقشة باختصار

 أنا اسرتحيت: مروان.د
 أنا عْكُسْه، أنا حاسيت إىن متأمله: فوزية.م

الراحه واالمل، بس األمل: أنا احلقيقه عندى االثنني   : يوسف.أ
 أغلب

 : التعقيب احلاىل

هو ممكن وال) بكثرته(داخل نالحظ أن االعرتاف بال) 1 (
بدون حتليل نفسى وال(حيتاج لتحديد هذا الداخل تفصيال 

 )حيزنون

ترتب على احتمال هذا االعرتاف مشاعر خمتلفة تراوحت) 2(
واخلوف من املشاآل) حييى. د(واجلنب )  رجاء. م(اخلجل " بني 

 ).يوسف.أ(

مروان بدا وآأنه يريد أن يريح هذا الذى. لكن د) 3(
بالداخل، وأن االعرتاف حبقه هو السبيل إىل ذلك، مل يقتصر
ىف(ذلك على إراحة من بالداخل باالعرتاف به، بل إنه أقر 

 . أنه شخصيا قد شعر بالراحة بعد اللعبة) التعقيب

فوزية فقد تبينْت أهنا متأملة، وىف اللعبة. أما م) 4(
أنبدأت خوفها ليس من جانبها أساسا، فقد حددت احتمال 

خوفها يأتى من رؤية اآلخرين هلذا الداخل، سواء آانت
 .رؤية خاطئة، أو رافضة، أو جزئية

 ....اللى جوايا بتقوىل الزم) الرجل(الست : اللعبة اخلامسة
 اللعب
 "تفتكرىن"يا مدام فوزية الست اللى جوايا بتقوىل الزم : مروان.د 
ىلاللى جوايا بيقو) الراجل(يا مدام رجاء : فوزية. م
 "تعيشى"الزم 
اللى جوايا بيقوىل) الراجل(يا أستاذ يوسف : رجاء.أ
 "تفتكرىن داميًا"الزم 
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يا دآتور حييى الست اللى جوايا بتقوىل الزم: يوسف.أ
 "تديىن حقى"

هتمد"عزيزى املشاهد الست اللى جوايا بتقوىل الزم : حييى.د
 " مرة100شويه الىن أحلى منك 

 املناقشه باختصار
 سنا إيه؟ احنا بنعمل ىف نف:حييى. د

  مش عارف ليه طلعت ىف دماغ حضرتك ليه:يوسف.أ

 أعتقد إنه آتاب مفتوح عمالني نتشقلب آده مـن:فوزية.م
 فوق لتحت  

 داحنا آده بنثبت نظريه بأآملها، إن آل راجـل:حييى. د
جواه ست وآل ست جواها راجل، دا مـش بـس آـده، دا الـوعى

أسـم الـنىبقولك  الشعىب بيقر هذه احلقيقه ملا الواحد بيقع ي       
، دىحارسك وضامنك، وقعت على أختك اللى حتت االرض أحسن منك         

هلا أساس علمى ألن بيحصل عند الوقعة حـىت لـو أرجتـاج بـسيط
ساعات ربع ثانية فاالرجتاج البسيط ده ساعات يـسمح اىل جـّوه
يطلع غصنب عنك، فيحصل خلبطه، فـالوعى الـشعىب بيطبطـب علـى

وقعت على اختك حتت: بقوله) املوافقةيوقع ب (اللى جوه وميضى    
 االرض يعىن حتت الوعى الظاهر 

"قـرين "لكـن قلبـها     (يونج قاهلا والوعى الـشعىب قاهلـا        
 )  ، وآالم من ده"جان"و

  وصلىن أىن فيه حاجات  ماآنتش بافكر فيها قبل آده :رجاء.أ

  أنا أظن إىن صاحبت الست اللى جوايا شويه :يوسف.أ

 التعقيب احلاىل 

ما زالت إشكالة الصراع احلقيقى بشأن التمييز الذآورى
متثل حتديا علميا وسياسيا وتطوريا يستحق مواصلة العمل فيه
من أآثر من جانب، لذلك أفضل أن أتناول استجابات املتطوعني

 : ىف هذه اللعبة اخلامسة بتفصيل واحدا واحدا

أحسن االستماع إىل الست اللى جواه وهى: مروان.  د-1
فنشعر معه أن البداية هى تذّآـر". الزم تفتكرىن"تقول 

هى مل تطلب الظهور، مل تطلب حقوقا، مل تطلب. أهنا موجودة
إن الرجل حني يتذآر هذه احلقيقة البسيطة. أن حتل حمله

البد أن يشعر أنه أمجل وأآمل، ورمبا ساعده) الواقعية(
د أنذلك على الرتاجع عن غبائه الذآورى املغرتب، جمر

يتذآر أنه ليس هو إال هبا، يقربه من نفسه، ومن مث من
 . عدل حمتمل، واحرتام واجب

فوزية ىف اللعبات السابقة.  التصاحل الذى بدا من م-2
"أال تنساه"اهلادئة " إللى جواها"من حيث مطالبة الشخص 

أو حني تقر) نفسه ما انساهوش، اللعبة الثانية("
يش معايا وبيتهيأىل إىنعا" عالقتها بطفلها وأنه 

، هذا التصاحل  يتأآد هنا أيضا بشأن عالقتها مع"باحبه
ىف هذه اللعبة األخرية يأتى". الراجل اللى جواها"

 الرجل الذى بداخل هذه . التصاحل من الداخل للخارج
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،)ييقول الزم تعيشى" (أن تعيش"السيدة هو الذى يدفعها 
)ىآما الح آلخرين ىف لعبات أخر(ال أن يعيش هو بدال منها 

، وإمناآأننا نتعلم من ذلك أن التصاحل ليس استبداال. 
تعيش األنثى أعمق أنوثة وأقوى حضورا بالرجل الذى ىف

إن االعرتاف. داخلها لتكون هى هى به، ال ليحل حملها
بالضد ال حيقق الضد، ولكنه ميأل الفراغ الذى لو مل ميأل

 .لعاش أى منهما فارغا من بقيته الىت تكمله

جابة السيدة رجاء تبدو ىف نفس االجتاه، وإن مشلت است-3
،)الزم تفتكرىن(مروان، . أيضا االتفاق مع استجابة د

الكيان. مل تبد ىل ثانوية" داميًا"إضافة . والسيدة فوزية
يستعمل) إآسسوار(ليس تزيـّـنا ) الذآورى هنا(الداخلى 

بعض الوقت، أو ىف املناسبات الىت تستدعى صفات ذآورية،
)وبالعكس(وإمنا هو يشري إىل أن حضور الذآورة ىف األنوثة 

، والتذآر"باالعرتاف"هو تكامل سلس، حىت لو بدأ احلضور 
 . آخطوة مبدئية

يوسف أعلنْت معامل بداية موقف ثورى، إال.  استجابة أ-4
أن الثورة احلقيقية هى الىت تنتزع احلق، ال تستأذن ىف

إذا. ى حال هى بداية طيبة على أ".الزم تديىن حقى"طلبه 
،"يفتكرها"مروان رضيت مبجرد أن . آانت الست داخل د
يوسف تطالب حبقها، وال ترضى مبجرد. فالِست الىت بداخل أ

 . التذآر

حييى حبضور واثق، تأمره أو.   ظهرت الست من داخل د-5
،  البداية تشري آيف أن ظاهر هذا"أن يهمد شوية"تنصحه 
لن"ملاذا؟ رمبا ألنه يتصور أنه لو مهد ، "اليهمد"الرجل 
فمن هو؟ لن يكون من؟ لن يكون هذا الرجل". هو"يكون 

آأنه خياف. املبادر املالِحق الذى ال يكف عن اإلجناز واحلرآة
آما يتصورها،" الست إللى جواه"أن يهمد فتقفز منه 

رمبا يتصور أهنا نقيض املبادأة واإلجناز واللهاث وقلة
ليس) إللى جواه(للعبة هنا مسحت  هلذه الست ا. اهلمدان

فقط أن تنصحه، أو تأمره، ولكن أن تبيـّن له أهنا ليست
آما يتصور، وأهنا أوىل به، وأنه حني يهمد سوف يصبح أحلى

 " مرة100أحلى منه "هبا ألهنا 

 تعقيب جامع
،"ثنائية الوجود البشرى بني الذآر واألنثى"إن هذه القضية 

 لعبة عابرة، وبشكل تلقائى، مع جمموعة من خمتلفقد تعرت ىف" 
األعمار، ومن اجلنسني، ومن خمتلف التخصصات، تعرت  دون تنظري مسبق
أو حماضرة تلقينية، أو حتليل نفسى معقد، هذه القضية تبدو من

صحيح أن التكامل من خالهلا هو أمر. بديهيات الوجود البشرى
 والنساء حسب الربجمةبعيد حاليا عن متناول آل من الرجال

االجتماعية املمتدة من تاريخ قهر قدمي، والىت تتعرض هلا املرأة ا
لتعميق الفروق الظاهرة، لتصبح هى غاية املراد ومربر التمييز،

إن هذه اللعبة على اختصارها. وليست بداية االنطالق إىل التكامل
ةوتواضعها تضعنا أمام قضية أساسية حياول العلم واملمارس

 .والنقد واإلبداع عرب العامل أن يتجاوزوها
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 البشرى   النمو   مسار على    املرأة   وتطور   اإلبداع

ىف   نشر  "االنسان   وتطور   املرأة   حترير"  بعنوان ىف فرض قدمي 
 الة   عدد   واجلنائية   االجتماعية   لعلومل القومى    املرآز   جملة 
، قدم الكاتب مداخلة شرح1975  سبتمرب   عدد   عشر ىف  الثاىن  

 اخلاصة   املفاهيم   تعريف   إعادة   من   البد فيها آيف أنه  
 للمرأة والرجل، وأن مسألة األنوثة والذآورة هى والعامة 

ية تطور آل منهما، ولكنهاذات أمهية من حيث حتديد نقطة بدا
ليست تفرقة متيزية هنائية، وال هى تصنيف ساآن، آما أهنا

إن  تعميق الفروق. ليست مربر ألى  متييز نوعى ألى من الطرفني
ىف بداية مسرية النمو،  مع اختالف املسار، جدير بأن يسمح

بدأ. للرجل أن يصاحل أنوثته ويتكامل هبا، وللمرأة آذلك
Winnicot  قدمه الكاتب أنذاك من مقولة وينيك الفرض الذى

 لتنطلق إىل To be املرآة تبدأ من فعل الكينونة بأن
التكامل وهى تتحقق بتعميق آينونتها الىت ينطلق منها

  أما الرجل فيبدأ باحلرآة القلقة من الفعلTo Doالفعل 
To do ليتحقق من خالل استيعابه إجنازه حىت ال يظل خارجا 

، الرجل يتكاملTo Beفيزيده ذآورة منفصلة غبية ، عنه 
، ال ليزداد به إجنازاTo be" ليكون"إذا امتأل بإجنازه 

 . خارجا عنه

،)1976(انطالقا من فرض وينيكوت بينت أطروحة الكاتب 
يتكامل منوا بإبداع   آائن   أنه   هو   اإلنسان   مييز   ما   أن أهم
)الذى يبدو نقيض ظاهره  ( االنسان   داخل   آان   وآلما ذاته، 

 . مبدعا   اإلنسان   آان   الظاهر،   ىف وعيه   التناول إىل    أقرب 
نافذة للتحرك بني الداخل   اإلدراك   مسامية   آانت   وآلما

 لديه   الفعل   مرونة   آانت   ، وآلما مبدعا   االنسان   آان   واخلارج 
 باملعىن التطورى للنمو البشرى آما مبدعا    آان   طواعية   أآثر 

   .ذآرنا

يبدو أن هذه اللعبة اخلامسة آما قدمناها قد تسهم ىف
إثبات هذا الفرض، مع اتساع مفهوم اإلبداع ليشمل النمو

أقرب وأآثر  ىف اللعبة بدت  الذاتى للشخص العادى، فاملرأة 
   آذلك .  معه   تصاحلها و داخلها ىف    الرجل   من   باقرتاهبا   تكامال
 املرأة   من   اعرتف واقرتب    حني   أآثر امتالء بنفسه    الرجل بدا 

  . اهلدف   لنفس   رمبا  ..  داخله ىف  

 :وقفة ودعوة

نتوقف هنا ونؤجل قراءة اخلمس ألعاب الباقية من احللقة
، مع نفس األشخاص، لكنىن"أنا واحد وال آتري"ىف نفس املوضوع 

أطمع ىف حتقيق ما فشلت فيه أثناء النشر السرى ىف الصحيفة
 .هنا) القراء(اليومية القومية، أطمع أن يستجيب الزوار 

حملاولة اإلجابة على اخلمس األلعاب األوىل الىت وردت ىف: أوًال
وأن يتفضلوا بإرساهلا مع ما شاؤوا) آتابة(هذه اليومية 

 )سطرين أو ثالثة(من تعريف بأنفسهم 

 أن حياولوا اإلجابة على اخلمس لعبات الىت مل : ثانيًا
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ننشرها بعد تكملة هلذه احللقة، لعلنا نستطيع أن نستفيد
أى(من إجاباهتم حتديثًا ملا سبق نشره بالنسبة للجزء الثاىن 

 )... 10 إىل 6اخلمس ألعاب من 

 وإليكم لعبات

  والدعوة عامة

 : وياحبذا االستجابة للخمس ألعاب األوىل أيضا

 : ة الباقيةاأللعاب الست
طيب لو أنا أآثر من واحد؟ يبقى مني        : اللعبة السادسة 

 ..........فينا املسئول أنا شايف 
املسألة مش مسألة صـراع وَال خناقـه،        : اللعبة السابعة 

 .......املسألة إىن لو آثري ميكن 
يكونش الكثري اللى جوانـا هـو اجلـن         : اللعبة الثامنة 

 ....آده بقى اللى بيقولوا بيلبس الناس معىن 
أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأ ىل ممكن       : اللعبة التاسعة 

 ...........................أستفيد بإىن 
أنا نفسى الكثري اللى جوايا : اللعبة العاشرة

 ......يتصاحلوا مع بعض، بس مش على حساب 
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 11حلم 

 "حلم"على " حلم"مصر احللوب واملستحيل، مث 

ىف ظل خنلة على الشاطئ استلقت على ظهرها أمـرأة فارعـة
يزحـف حنوهـا. الطول ريانة اجلسد وآشفت عـن صـدرها ونـادت         

ييها ورضعوا بـشراهةوتزامحوا على ثد  . أطفال ال حيصرهم العد   
غري معهودة، وآلما انتهت مجاعة أقبلت أخرى وبـدا أن األمـر

وخيل إّىل أن احلـال تقتـضى. أفلت زمامه ومترد على آل تنظيم     
التنبيه أو االستغاثة ولكن الناس يغطون ىف النوم على شاطئ

وحاولت النداء ولكن الصوت مل خيرج مـن فمـى وأطبـق. النيل
أما األطفال واملرأة فقد ترآوها جلـدة. على صدرى ضيق شديد   

على عظم وملا يئسوا من مزيد من اللنب راحوا ينهشون اللحـم
وشعرت بأنه آان جيب علـى أن. حىت حتولت بينهم إىل هيكل عظمى     

أفعل شيئا أن أآثر من النداء الذى مل خيرج من فمى وأذهلـىن
ةأن األطفال بعد يأس مـن اللـنب واللحـم التحمـوا ىف معرآـ              

وحملىن بعض منهم فـأقبلوا. وحشية فسالت دماؤهم وخترقت حلومهم    
 .حنوى أنا لعمل املستحيل ىف رحاب الرعب الشامل

، مث نقـرأ] 1[2"مصر"من السهل أن نقول إن هذه املرأة هى 
 .احللم وآأنه رمز صريح مباشر ملصر وما يفعله هبا بعض أبنائها

 هل هذا يكفى؟

الـىت نـاح" رة السودا النطاحة  البق"هل هذه املرأة هى هى      
 : وهو يدندن آلمات أمحد فؤاد جنم؟1968عليها الشيخ إمام منذ 

 ناح النواح والنواحة"
 عالبقرة السودا النطاحة

 حاحا....والبقرة حالوب 
 حاحا....حتلب قنطار 
 حاحا.. ....لكن مسلوب

 "حاحا  ؟؟....من أهل الدار
  إهنا حىت محيدة ىف زقاق املدق قالوا- [1]2

 .فما بالك هبذه املباشرة هنا!!  مصر
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بل إن الرمز ىف هذا احللم أآثـر وضـوحا، فالنيـل أآثـر
أعـىن(حضورا بنخيلـه  وطولـه الفـارع، وجـسده الفيـضان،             

والناس يغطون ىف النوم على شاطئ النيـل، مـاذا!!) الرّيان
 ؟"هبة النيل"يتبقى بعد ذلك لتكون هذه املرأة هى 

 هل هذا يكفى؟
ذا اآتفى بوصف احلاضر رمـزا ،هل يكون اإلبداع إبداعا إ    

 مهما بلغ إتقان التشكيل، ومجال التوليف؟ 

 :ولكن!  ليس عندى مانع

 "قبل وبعد ذلك"دعونا نبحث ىف بعض ما هو 
 املرأة هنا هى الىت تنادى ، وهى مل تنـاِد أطفاهلـا،:أوال

هى تكشف عن صدرها وتنادى فقط، رمبـا هـى إشـارة إىل وفـرة
 فيضانا ال تريد حبكمتها أن ينتهى إىلالعطاء الذى فاض عنها   

البحر، فناسها أوىل بعطائها، بل لعـل النـداء موجـه لكـل
بفـتح(الناس، ينفتح العطاء ويغمر حـني ال يتحـْدد اُملَنـاَدى            

 وهـذا"آشفت عن صدرها ونـادت    "،  )فقط(املرأة ناَدت   ) الدال
 هو العطاء األآرم،

حنوها وتزامحوا هم الذين زحفوا     – وليس الناس    – األطفال  
يغطون ىف النوم على شاطئ"على ثدييها، بينما الناس آانوا      

، أطفال بـال حـصر، خمتلفـو اهلويـة، ليـسوا أطفاهلـا"النيل
 ،!!بالضرورة، أما ناسها فهم نيام نيام

 أطفال ىف مجاعات تتالحق

؟ احلكـام منـذ احلكـام املـصريون جـيال بعـد جيـل          هل هـم  
 لناس الغافلني،الفراعنة وقبلهم؟ على حساب ا

 الغزاة املستعمرون؟ َحْملْة بعد َحْملْة؟ هل هم
 فلماذا هؤالء أو أولئك ظهروا  ىف الصورة أطفاال ؟ 

رمبا يتعلق ذلك مبا سبق أن أشرت إليه عن أحد أوجه معامل
 إذا هى انفصلت عـنضراوة الطفولة وقسوهتا  الطفولة ، أعىن      

-6  يوميـة لطفولة؟  الفطرة املتكاملة فأصبحت البدائية ال ا     
 )عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ (11

هذا السعار املتتاىل  جيال بعد جيل، هـو أقـرب إىل سـعار
 التكالب على السلطة، واالستقالل، واالستعمار مجيعا

ى سلطة بال قانوٍن يردعها، بال عدٍل يزنه: وىف حالتنا هذه  
  )األمر أفلت زمامه ومترد على آل تنظيم(تصرفها 

األطفال هنا إذن ميثلون سعار عدم األمان البـدائى الـذى
  ".....:قلت فيه يومًا

 من فرط اجلوع التهم الطفُل الطفْل،
 ملكِنَى اخلوُف عليكْم

  فإذا أطلقُت ُسعارى بعد فواِت الوقْت،
 "قد ألتهم الواحد منكم تلو اآلخر، دون شبع فل
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دراسة ىف علم & الوجود املثقوب: ديوان سر اللعبة( 
 [2]3)السيكوباثولوجى

حني ميتد االلتهام من الرضاعة إىل امتصاص وجود: ثانيا
األم املصدر، مث هنش حلمها، حىت تصري هيكال عظيما إىل التقاتل بني

من أنأوال أهنم بدال : القتلة املسعورين، فهو نذير ذو شقني
يرعوها احرتاما لكرم ندائها دون متييز، لتظل تفيض عليهم
من جسدها الريان، غلبهم اجلشع واجلوع الذى ال يشبع، فذحبوا
الدجاجة الىت تبيض ذهبا،  مث إن ذلك مل يروهم، فانقلبوا
يتقاتلون حىت الح ىل أهنم انتهوا إىل أن يكونوا من أآلة حلوم

 . البشر، ال أآثر

  آذلك؟آلهم هل آانوا

بعض" اإلجابة بالنفى، ألن الذى استغاث بالراوى آان 
 .أقبلوا حنوه لعمل املستحيل"منهم 

 دورالراوى هنا هكذا آشف ىل عن داللة مستقلة،

 فهو منذ البداية يشعر أن ما هكذا تكون الرضاعة، وما
 هكذا تكون االستجابة لكرم نداء املرأة املعطاء،

 املتخوف، بل إنه يشعر باحلاجة إىلوهو اليكتفى هبذا احلدس
–التكاتف إلجهاض هذه اجلرمية املتمادية، وذلك حني خيل إليه 

 ، "أن احلال تستدعى التنبيه أو االستغاثة" –ومن البداية 

 باستغاثة بعض األطفال- آما أشرنا -ينتهى احللم  
، لنتذآر أنه هو"لعمل املستحيل"القتلة بالراوى نفسه 

 االستعانة أول احللم،الذى هّم ب

 ملاذا آانت االستعانة بال جدوى؟ ألهنا جاءت بعد األوان،
انتهت البقرة، ومل يشبع األطفال بل ازدادوا سعارًا وتقتيال
ىف بعضهم البعض، حني يصل األمر إىل مثل ذلك، ال يكون أمامنا

 .إال املستحيل

 :ومع ذلك

اب هذا الرعب خاصة  ىف رح–رمبا يكون احلديث عن املستحيل 
  هو دعوة لنجعله ممكنًا،-الشامل

 حمفوظ ال يذآر املستحيل تيئيسا وإعجازا، هو يذّآرنا
لنشحن أنفسنا لتجاوزها مهما بدا ذلك، "باالستحالة"

 .مستحيال

 حلم على حلْم

هذه الفروق الرهيفة، تقلب هذا احللم شيئا آخر غري
أمحد فؤاد"صيدة التفسري الرمزى السياسى اجلاهز، املوازى لق

 عن البقرة السودا النطاحة، " جنم

 حني فاض ىب الوْجد ىف عيد ميالده الثاىن والتسعني، وجتلى ىف 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   592



 29I11I2007א – אא

احللم شعرا، جاءىن ىف هناية القصيدة، رؤية للمستحيل
:املمكن، جاء على لسان حمفوظ ىف احللم الشعر، رأٌى يقول

 ".ِبَنـا   اآلَن   املمكُن   النبيُل   هو   املستحيل"

 :فقرة األخرية آما وردت ىف القصيدة وهذه هى ال

........ 

  : خاليا داخلى   نشطْت  - سيدى  - النقاهِة   أحالم وحى    من
 ، حامـٌل أّنـَى     فحلـمـُت"  

 .  اجلنْني وعُد    وآأنه    حانيا   دقًّـا   ومسعُت  
 ، عسريا   أبدًا   يكْن   ومل   املخاُض   جاَء  
 ، طيبة   أما   صرُت   أّنـَى   وفرحُت  
 ، الوليد   الطفل   ذلك   أيضا   آنت   قد لكنىن   
 ،  أمومىت ثدَى    فلقفُت  
 . خافتا   ضحكا   ومسعُت  
  . ولكن     سخرية   ليس .. ، ال  
 : يقول أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتا   ومسعُت ....  

   ".بنـا   آلنا   املمكن   النبيل   هو   املستحيل"  
 ، وعيي   بعض   من   جانبا    الرقيقة عباَءتـُـَك    ملسْت
  ".ُآـْنـَتُه    أنـــك   فـعـلـمـت  

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت

أنا ال أذآر أنه آانت مثة عالقة بني حوارى معه شخصيا
بنيبعيدا عن اإلبداع، وبني هذا احللم الذى نقرؤه معا حاال و

 هناية هذه القصيدة،

 ،"رمبا"إال أنىن وأنا أقرأها اآلن قلت 

  آيف ىل أن أحكم؟

10-11يومية  أما القصيدة آلها فيمكن  الرجوع إليها 
 )احللقة الثالثة: ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ(

**** 
  النامى،ساحة احلرب ىف الداخل: 12  حلم

من" ساحة الداخل"ألن هذا احللم سوف جترى قراءته ىف 
/مع تبادل الكبت والنمو أو اإلزاحة" تعدد الذوات"منطلق 

. أوال27،28/11ننصحك أن تقرأ فكرة تعدد الذوات ىف يوميات 
 "مث تقرأ هذه احملاولة ببطء نوعًا ما

 )1/12اح بعد غد السبت سيكمل اإليض: الحقا(

 نص احللم

 رؤوس   تربز   نواح   عدة   من   فهو ،  لألعصاب   مثري   شئ   اجلو ىف 
. احلرب   بوقوع   تنذر   الشهاب   مثل   شائعة   وجرت .  بسرعة وختتفى  
 ورأيت   واالنزعاج   احلرية   وعمت ،  األلسنة على    احلرب   آلمة   وترددت 
  ، املكدرة   األيام   تلك   أتذآر   وجعلت .  لتخزينه   متوينا   ملحي   من 

 دراسة ىف علم السيكوباثولوجى- [2]1 
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 اآلمن   املكان   مبقر   ولذت   أين؟ إىل    ولكن   اجر؟   أم نبقى    هل
 أن   تريد   الدولة   إن   صراحة   وقال   األمن   من   رجل   وجاء   اخلطر   من 
. اهللا   المسح   إيواء إىل    حيتاجون   من   إيواء على    راألس   طاقة   تعرف 
 آبري   بيت ىف    وحدها   تعيش وهى  أمى    وأعلنت   االضطراب   وتضاعف 
 أننا   فوجدت   أنا   أما   آاملة،   أسرة   إليواء   استعداد على    أا 
 عند   حذرا   وأصبحت ،  لشخصني   تسع   واحدة   حجرة   عن   االستغناء   ميكن 
ودعاىن   خمرب باىب    وطرق   سؤال، أى  على    اإلجابة   أو   صوت أى    مساع 
 إنه   :خبشونة   أجاب   االستدعاء   سبب   عن   سألته   وملا   القسم إىل  
 . اإلنذار   سفارة   انطالق   حديثنا   وقطع   اليعرف 

 القراءة

آأىن أدخل إىل امتحان ما، وأقرر قبلأدخل إىل أى حلم، و
آل شئ أنىن جاهز بشهادة االعتذار عن حضور االمتحان أو
تأجيله، هذا الشعور هو الذى يتيح ىل حرآة أوسع حني أجد

 .صعوبة حقيقية ىف قراءة حلٍم ما، مثل هذا احللم

 :الصعوبة مثلت أمامى هائلة حني غمرىن تساؤل يقول

 ب؟أين جمال وساحة هذه احلر

  ما هذا اجلو الذى حييط هبا ويثري األعصاب؟

 هل هذه احلرب هى حرب ىف الداخل أم ىف اخلارج؟

 حضرتىن قراءتان،

باعتبار أننـا ىف عـامل الـداخل،: نبدأ بالقراءة األصعب  
، والذى يصلنا غامـضا مبـا حيتـاج"املثري لألعصاب "ذلك العامل   

 .معه إىل رؤية خمرتقْة

حمفوظ واعيا، لكـن اإلبـداع خيـرتقطبعا هى ليست على بال      
معلومات املبدع اجلاهزة إىل ما يتجاوزها، بل إىل ما يتجـاوز

 آـان حـني أن– بالنسبة ىل    –العلم نفسه، أضعف أعمال حمفوظ      
يصبغ بعض ما يبهره من نظريات علمية أو تارخيية أو فلسفية
ىف شكل إبداع روائى أو قصصى مثلما حدث ىف حارة العـشاق أو

 .ية أوالد حارتنا، أو غري ذلكهنا

تلك الرؤوس الىت تربزوختتفى بسرعة، استقبلتها مـن منطـق
 أهنا ما حنويـه على structural analysis التحليل الرتآيىب 

من ذوات متعددة، األمر الذى خيتلـف مـع منظـور فرويـد عـن
 ،"فوضى مشحونة"الالشعور وآيف أنه 

رؤوس الىت تطل وختتفى ذوات الداخل ميكن أن متثلها تلك ال      
 .بسرعة، على مسار النمو

إذا مل يتمكن الشخص من تنظيم ذواته املتعددة ىف الـداخل
واخلارج ىف حرآية جدلية متصاعدة واآتفى بطغيان الظاهر فهو

 الكبت القامع املثري لألعصاب،

الصراعات بني الذوات وليس فقـط(من مث فهى احلرب داخلنا      
 ،)لفرويديتنيا" اهلو"و" الذات"بني 
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حالـة(ن الذى ظهر بدا ىل توليفـا مـن الناضـج            رجل األم 
، ومهمتـه هـى)ذات الوالد : حالة(والوالد  ) الواقع" ذات"

االحاطة بكل هذه احلرآية واحتماالهتا، وضبط توقيت أدوراهـا،
إعداد موقع ىف الرتآيب البشرى، وتسكني من الـسَكْن(وتسكينها  

 ).وليس من السكون

اطية ال متنـع ترتيبـاتهذه اإلحاطة من هذه الذات االنـضب      
 .احلرب بني الذوات املتنافسة واملتحفزة

  الذى حيدث على مسار النمو هو أننا نستبعد بعـض هـذه
ىف غيابات الذاآرة، أو سراديب: الذوات بشكل مؤقت أو دائم    

ترويضها أو تسكينها، وهى تظهـر أو)  وأمل(الكبت حتت زعم    
ضى بـالتخزين املؤقـتال تظهر ىف نشاطات احللم، ترضى أو ال تر        

أو الدائم تصّوَرا ألمٍن شكلى يتحقق حسب قوة الكبـت وآثافـة
 .ختزين الذآريات بعيدا عن ساحة احلرب

. لتخزينه   متوينا   حيمل   من   ورأيت "هذا ما تصورته من فقرة      
 ولكـن    ـاجر؟    أم نبقى     هل ،   املكدرة   األيام   تلك   أتذآر   وجعلت 
 ،"اخلطر   من   اآلمن   املكان   مبقر   ولذت   ن؟أي إىل  

 ولكن هل يوجد داخلنـا مكـان آمـن مـن اخلطـر، واحلـرب
 .دائرة، أو منذرة

مرة أخرى رجل األمن هنا ليس ذاتا داخلية مستقلة، وإمنا
هو أقرب إىل الذات الضابطة الظـاهرة احملافظـة علـى قـوانني

ا ىف ذلــك ترتيــبالعالقــات واألداء، وترتيبــات النظــام، مبــ
التعاون والتسكني والتأمني للذوات القلقـة واملهـددة، وهـى

 .جاهزة للصراع فيما بينها

احلل النمائى األمثل الذى ميكن أن حيتوى هذا التعدد آمـا
بدا هنا هو جـدل آـل الـذوات معـا مـع احـرتام التباديـل
والتوافيق املمكنة واملتغرية على مسار النمو، وهو ما يبـدو

 الىت هـى)Integrated adultالذات الناضجة للتكامل (األم أن 
ليــست ذاتــا جــاهزة مــشارآة ىف الــصراع أولعبــة الظهــور

 alwaysواالختفاء، بقدر ما هى ذات ضامة ىف حالة تكّون دائم 
in the making وهذا هو ما جيعلـها علـى اسـتعدادًا إليـواء ،

 ،)األم(األسرة الكاملة 

 موقـف- عنـدى    –، وهـو مـا ميثلـه        احلل التنظيمى املؤقت  
الراوى هو ليس إال جانب حمدود من آليات التكيف، حـني يقـوم

باإلزاحة واإلخفـاء فنحـشر يف حجـرة) الذات الكابتة (الكبت  
رمبا  آعينة للباقيني علـى وشـك الـصراع(واحدة شخصني فحسب    

اهلـو واألنـا: وهذا هو ما قد يقابل االستقطاب الفرويدى إىل       
 ). وآالمها ال شعورينياألعلى، 

احلذر عند مساع أى صوت أو اإلجابة على أى سؤال يعلـن أن
احلل التنظيمى، قد يصلح هلدنة مؤقتـة، أمـا أن ينقلـب حـال
دائمًا، فالتهديد القادم من الداخل ال يهمد، هـذا التـوجس
احلذر يعلن أن الذوات املسَتْتبَعدة، حىت ىف حجرات نائيـة، هـى

 .ستعدة لالنقضاض ىف أى وقت، فهى احلربجاهزة للهرب، وم

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   595



 29I11I2007א – אא

الشعور بالذنب هو النتيجة الطبيعية للكبت غري اُملبَّرر
حينا أو حَذرًا أو حتسُّبًا، وهو املعيق حلرآية النمو، واملخرب
هنا هو غري رجل األمن ىف البداية، بينما ال يعرف املدعو
للمساءلة جرميته، لتنطلق صفارة اإلنذار، فنتوقع هجمة من

 . الكبتالداخل أو مزيد من

 ".صفارة اإلنذار"وهذا هو نذيرها 
 وبعـد

 هذه هى قراءة احللم على مسرح الداخل
 واآلن

 هل َثّم داع لقراءته من جديد على مسرح الواقع اخلارجى؟
 ملاذا ؟

*** 

حني دخلت امتحان هذا احللم، تصورت أن علّى أن أجيب على
األسئلة بلغتني حىت أضمن جناحى بأيهما، وتصورت أن لغة

 الداخل هى لغة مشفَّرة لن يفك شفرهتا إال خبري، 

لكنىن حني أعدت تلقيها اآلن شعرت أنىن لست حباجة إىل اإلجاة
 .باللغة األخرى، األسهل واألعم
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 مقدمة

آدت أؤجل احلوار هذا األسبوع حىت أآمل لعبة أول أمس عن
،"أنا واحد وّال آتري"الوجود والتعدد ىف الكيان البشرى 

ألننا مل نعرض إال لنصف االستجابات، والفكرة شديدة اجلّدة
واحلساسية، وأيضا ألن أصدقاء هذه اليومية تناقصوا بشكل

اما لكرمهم، وتقديرا آلرائهمواضح، ولكنىن عدلت احرت
ولينتظرنا من يريد أن يتابع حلقة أول أمس عن الوحدة

 ).السبت(والتعدد إىل الغد 

  .:........عدىل الشيخ. د
About love \"for the teens\" and often others 

MAN is closer to his emotions and so worthy to earn the 
originality in love and following your concept of 
movement that you end up talking about all the time I 
believe that man is the one going "in and out" all 
through the length of the relation…. 

  !):قمت بالرتمجة رغمًا عىن(ترمجة 
،")املرأة"من (أقرب ملشاعره " الرجل"أعتقد أن ...

اىل فهو األحق ان يوصف باألصالة ىف احلب، مث حسبوبالت
الذى طاملا تردده لنا، أعتقد أن" احلرآة"مفهومك عن 

الرجل أقدر على ممارسة برنامج الدخول واخلروج طول مدة
 ......العالقة

 : حييى. د
 هوIn-and- out- program"  اخلروج- و–برنامج الدخول "

خيتص به ذآر أو أنثى، حننأحد قوانني النمو األساسية، وال 
 ندخل ىف النوم وخنرج إىل اليقظة، ندخل ىف احللم- بشرا –

وخنرج إىل) الرحم(وخنرج إىل النوم، ندخل إىل البيات 
 أما حرآة الرجل آما وصلتىن من–) الواقع(الشمس 

تصورك، فهى أآثر اتساقا مع فكرة متاهيه مع احليوان
صل إىل هدفه الراسخاملنوى اخلائب القلق الذى لكى ي

، يصطحب معه آالف من احلاشية ورمبا)البويضة(الواثق 
 .مث إنه يدخل وال خيرج!!! .. الرعية، ويا ُتَرى
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الرجل الذى ميكن أن يساهم ىف ترسيخ احلياة اإلنسانية
بعالقاهتا األصيلة املتشابكة هو الذى تصاحل مع أنثاه

حالة آوهنا ىف جدل متجدد مع رجولته، ولكنه"بداخله، 
 إال–مث إنىن مل أتناول بعد  ".ر القلق املغرورليس الذآ

مراحل وآليات النمو من وجهة نظرى، اللهم إال ما–عرضا 
أشرت إليه فيما يتعلق مبفهومى عن الفطرة آحرآية ضامة

"التعدد ىف واحد"جدلية، الذى يشغلىن اآلن هو تقدمي فكرة 
مدخال إىل الفصام، ولو أهنا أيضا مل تتضح بدرجة مناسبة

 يوسف عزب،  آما يبدو من حتفظ اإلبن

 )محالة عصا: عن الفصام) (الفصام(يوسف عزب . أ
بالتعدد بعيدة شوية،) عصام(عالقة احلالة ........... 

 .للتعدد أو ليست هى احلالة النموذجبة

 حييى . د
يا عم يوسف، وهل أنا قلت أو أشرت أهنا احلالة

 الفكرة املبدئيةالنموذجية؟ لقد عرضت هذه احلالة ألوضح
عن تعدد الذوات، ألوضح أننا، حىت نفهم الفصام، علينا
أن ُنلّم مبدى عالقته بفكرة التعدد الىت أوضحُت بعضها بعد

يومية( ـ ")عن الفصام "10-30يومية (: ذلك ىف يوميات
بعض أحوال عصام" الفطرة، والقشرة واالنشقاق "4-11

!اإن مل ننجح فلننجح مع أنفسن "11-5يومية ( ـ )2اجلزء 
 )3بعض أحوال عصام اجلزء 

حىت ىف حلم حمفوظ أمس استعملت فكرة التعدد ألقرأ احللم
، وأنت تعلم أنىن سوف أواصل شرح هذه الفكرة)12(رقم 

 .رمبا طول الوقت، أو طول العمر

وما دام تعليقك هبذا اإلجياز، ورمبا البخل، فسأسطحبك معى
 .تإىل طالقة آرمي املتعددة املداخل والتوجها

 )غريهم غالبا(و" للشباب"آرمي شوقى عن احلب . د
يف السؤال الرابع هو اهلرمون الذي تقصده السائلة...

، فعلى قدر علمي ال  oxytocin األآسيتوسني على ما أعتقد
 هرمون يدعي اآستوبني و رمبا هى غلطة مطبعية؟ يوجد

 حييى . د
ال فرقأنا أعرف يا آرمي، لكنىن ترآت اخلطأ آما وصلىن، و

عندى بني األآسيتوسني واألآسيتوبني، آلها أمساء ينبهر هبا
الناس ألهنا التينية توحى حبقائق علمية وراءها، لقد قصدت
ىف الرد على احملررة الشابة دون تصحيح حىت أنبه إىل خطورة
اختزال أرقى ما وصل إليه البشر وجدانًا نابضًا، إىل

أردت أن أعّرى هذامفعول هذه املواد أيا آان أمسها، 
االختزال شبه العلمى، أنا أحيانا يا آرمي أداعب مرضاى
حني يسألوىن عن سبب ما عندهم  بعد أن يكون قد وصلهم من
زميل أو من اإلعالم مثل هذا الكالم عن تغري آيمياء املخ،

 Rozzeblabineأحيانا أقول هلم إن عندهم زيادة ىف الـ 
hydrochloric نتخلص من هذه الزيادة، أقول فيسألوىن وآيف

 ، مث أشرح املداعبة آيف أن Mehallabimaمبعادلتها مبادة 
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،)األرز باللنب(الكلمة األوىل مشتقة من الرز بلنب 
التخطيطوالثانية من املهلبية، فنضحك، مث نبدأ معا ىف 

 دون إمهال دورالعالجى للعودة إىل املسئولية واحلياة
يتوسني، أوالدواء، ولكن دون حاجة إىل هذا اللعب باألآس

 .األآسيتوبني وما شابه

هل تتصور يا آرمي أنه يوجد من يدافع عن هذه النظريات
املختزلة ويتحمس هلا، ليس من شرآات األدوية فحسب، وال من
الزمالء الطيبني، ولكن من املرضى واألسوياء أيضا، رمبا
استسهاال واختصارا، بديال عن الوعى حبرآية الوعى وزخم

 حبرآية الوجدان بالماالت مسرة وشرف الوعىالعواطف واحت
حتديد أو تسمية، وآذلك بديال عن آالم التواصل البشرى

وآل هذه هى الوسائل األهم واألرقى حىتاملتعدد املستويات، 
آما خلقنا اهللا بفطرتنا" بشرا"نستمر حنيا ونشعر 
 وآيميائنا وتوجهنا؟

– للعواطف وهم يصفون من ينقد التفسري امليكىن الكميائى
  بأنه جاهل، بل وضد العلم؟–مثلى 

 )غريهم غالبا(و" للشباب"عن احلب : آرمي شوقى. د
األقوى بيولوجيا  لفت نظري فرضك عن املرأة باهنا

وإنسانيا وحاضرا، و أن الرجل أقل التحاما باملسرية
 . ناتج عن خربتك العملية آما ذآرت التطورية و ذلك

 آالم قدمي وحمسوم بعوامل آثرية أشهرها تفوق املرأة بيولوجيا هو
ماليني  اقتصاديات اجلنس حيث تساوي بويضة شهرية واحدة من املرأة

 .....احليوانات املنوية اليت ينتجها الرجل يوميا

 حييى. د
.اآتفيت هبذا اجلزء من محاسك، ألضيفه للرد على اإلبن د

 )قبًالأنظر (عدىل الشيخ الذى غاظىن وهو يكتب باالجنليزية 

 آرمي شوقى . د
 (The Secret)واخريا أتشوق لسماع حديثك عن السر... 

the law of attractionفانا يل قصة تتجاوز السبع 
سنوات مع هذه الكتب الىت آنت أمجعها بالكيلو، و قد

بانتظار رأيك ألنه لدى...قرأت معظمها على ما اعتقد 
 .أقوله يف هذا املوضوع ما

 حييى. د
 )حاحيصل(سيحدث 

جنون صىب َتَنـاَثَر،: من أرشيف ما مل ينشر(آرمي شوقى . د
 )فتّجمع فتجمَّد،

مشروع جمنون و هو و حظه إذن فكل واحد منا هو.... 
 ).هذا ما وصلىن من قولك... (وابوه وأمه و بيئته...

الكثري ىف"\اجلنون الصريح، هى احرتام  أول خطوات الوقاية من"
من خالل األحالم الفرصة للتناوب والتعبري، وإعطائهم "\داخلنا

 "بل آل ذلك معًا  أو اللعب أو اإلبداع،

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   599



 30I11I2007א – אא

 حييى. د
شكرا القتطافك رأىي هذا، فأنا أريده ان يصل إىل الناس

 ".بل آل ذلك معا"مكررا، نعم 
 آيف نوصل آل ذلك معا، إىل أصحابه معا؟

 آرمي شوقى. د
 )"وهذا املقتطف ايضا من آالمك( 

لفاعلة بقدر ما يوقفاجلمود هنا يوقف احلياة ا..."
دفاع ضد مزيد من التناثر عكس حرآية التناثر، وآأنه

 ".ما يعتقده آثري من األطباء ويعتربونه هوة التدهور

ا تعليق عندي غري إنه تفسري مجيل للتصلب الكاتاتوني مل"
 ".أآن ألصل إليه يف حياتى

 حييى. د
وأنا أخاطب املرضى. لقد وصلت أنا إليه بالصدفة...
تصلبني مجودًا آأهنم مجاد، إال ملعة متأللئة ىف العيون، وحنيامل

ُغصُت ىف هذه العيون جاوبتىن، قالت ىل ما يكفى، فرددت مبا
التخاطب بالعيون يا آرمي من أرقى مستويات. تيسر

عينا) ستة عشر (16التخاطب، وقد آان سبيلى لوصف لغة 
 وحني آان هؤالء املرضى يفيقون"أغوار النفس"ىف ديواىن 

آانوا حيكون ىل عن الذى آان بينا، وقد يتطرق احلكى إىل
التصريح بأن هذا السكون التجمدى الذى آانوا فيه مل
يكن إال احتماًء فعال من التناثر، ولعله هو ما يقابل

ياء ورمبا هو ما ترمز له قصصالبيات الشتوى لبعض األح
 .أهل الكهف

عن القشرة والفطرة والتعدد) 3(عن الفصام ( آرمي شوقى. د
 )والواحدية

ىف شرح مفهوم تعدد الذوات ساعدىن بال شك ىف االستفاضة....
ظل يؤرقىن ملدة ليست حماوالتى لفهم نفسى و قد حل ىل إشكاال

 .بالقصرية

أمام  بالدهشة قبل أى شئإن ما يعرتيىن االن هو االحساس
هذه الفروض املتالحقة و ال ادرى هل ما تكتبه عن الفصام

علم النفس ام الفلسفة ام الدين حتديدا يندرج حتت مفهوم
 ..... هو علم مستقل بذاته؟؟؟ ام

 حييى. د
 .وملاذا التحديد؟

 هى خربتى مع مرضاى ونفسى- آما تعلم –مصادرى األوىل 
 ىف توصيل خربتى، فهى أى لغةوقراءاتى، أما وسيلىت

يتصادف أن أتصور أهنا قادرة على محل اخلربة، فأحاول أن
أجّرب استعمال معظم اللغات املتاحة، ودائما يا آرمي

، ولعل هذا ما يفسر"التعبري فالتوصيل أعجز من اخلربة"
من الشعر بالفصحى: تعدد اللغات الىت حاولت استعماهلا

، إىل اللغة العلمية، إىل الطلقات والعامية، إىل الرواية
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 أما تِسَميُة أى من ذلك فهى أمر،)حكمة اانني(اللفظية 
 .ثانوى بالنسبة ىل، وأرجو أن يكون آذلك بالنسبة لك

 آرمي شوقى. د
لعمـل أشـعة.... غدا ألحد مراآز األشـعة   وجهتوددت لو ت

قـشرتى، ولكـىن مقطعية بالصبغة على نفسى للتأآد من سالمة
ــة ــدى حرآي ــاس م ــاص بقي ــار اخل ــو االختب ــا ه ــرف م ال اع

 املتعددة، فأرجو االفادة و شكرا لك وتناغم الذوات النمو

 حييى . د
 :حلوة هذه، دعىن أقرتح عليك أن يكون املقياس هو

لدهشة، ومعاودة النقد، والكدح إىل وجه املعرفة، دوام ا 
 .مع آخر وأخرى وآخرين إىل وجه احلق تعاىل

ملحوظة إذا حصلت على املقياس الذى يقيس ذلك فـأخطرىن (
 ).ألنىن مل أعثر عليه بعد

واآلن هيا إىل الصديقة إميان الىت أخـشى أن تكـن متفرغـة
 .للقراءة واحلوار الطيب واملراجعة األمينة

  )حوار بريد اجلمعة( إميان. أ
 أود أن اعتذر عن قوىل بأن األبيات الرقيقه من.... 

هى للشاعر خليل,قصيدة املساء الىت ذآرهتا باهنا للمتنىب 
فتحت األوراق الىت أحتفظ فيها مطران، اآتشفت هذا عندما

 بكلمات متس مشاعرى مما اقرأه، فوجدت أن الشعر خلليل
اعتذر عن املعلومة اخلاطئة ويبدو).شعرت باخلزى(مطران 

آيف جييش وجدان املتنىب ان اندهاشك آان صحيحا عن انه
 بكل هذا احلب، وأنك لن تتصاحل مع املتنىب إىل أن تظهر لك

 .وجهة نظر أخرى، أعلم أنك متفائل وشديد التواضع

حييى. د
رفضت شعورك باخلزى، الشئ ىف الدنيا يستحق هذا... 

راد ورائع، مث إىن أشكرك ألنك عّرفتىن علىالشعور، اخلطأ و
هذا الشعر اجلميل، ومن ناحية أخرى ألنك عّرفتىن على مدى
جهلى وتقصريى  ىف أن أرجع إىل التيقن من أن ما ذآرِت هو

ميكن أن أحصل" سيدنا جوجل"شعر املتنىب، وخاصة أنه بفضل 
آاتبه وتارخيه،: على معلومات عن أى شطر بيت شعر

 واالستشهاد به مبجرد أن أآتبه للبحث، آان علّىوتواتره
 .أن أصر أن هذا ليس هو املتنىب

  إميان. أ
"البشرية"بالنسبة لتعليق حضرتك على علم التنمية 

نبيلة جبانب التجارة، اعتقد أنه إذا آانت هناك أهداف
 فِلَم ال؟

  حييى. د
 The" السر"رمبا من األفضل أن تنتظرى حىت أآتب عن 

Secret هذه املواضيع حقها- ضمنًا – وآمل أن أوىف . 
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أما حكاية األهداف النبيلة جبانب التجارة، فليس عندى
مانع، شريطة أن تكون نبيلة، وليست استسهالية أو

 بديلة،

وضع السم ىف الدسم هو عكس العثور على اللؤلؤ ىف داخل(
 ).حجارة مهملة ىف آوم قش

  إميان. أ
ام القش آمانستغل االحجار الكرمية الىت ىف اآو) دعنا(

ذآرت، وأعتقد أن جزءًا آبريا من حتقيق هذا اهلدف يعتمد
 .هذا العلم على املتلقى، وليس على الذى يقوم بنقل

 حييى. د
وجدُتَها" السر"صحيح، ولكن األحجار الكرمية ىف أآوام قش 

جمرد حجارة"ملقاة على أهنا أجسام غريبة وباملصادفة، 
حىت أمجعها، وهى"  التلقىىف" وقد بذلت جهدًا ،"هنا وهناك

ال تزيد عن مخسة أو عشرة، وقد اضطررت أن أآسر احلجر تلو
اآلخر حىت أصل إىل اجلوهرة بداخله، وال أظن أن أصحاب
أآوام القش آانوا يعرفون أن بداخل أى من هذه األحجار

الرتآيز) وخماطر(جوهرة، وأآتفى باإلشارة اآلن إىل جدوى 
، وهذا ماسوف أتطرق إليه"آلنهنا وا"على مبدأ الـ 

 .الحقا

 )عن احلب للشباب وغريهم غالبا(إميان . أ
 : دعىن أقتطف قولك

املكسب الذى أعنيه هو أن تكون النتيجة املتجددة.…"
)أحد الطرفني(هى أنىن العالقة  املتزايدة من خالل هذه

 أآسب نفسى أفضل وأنضج وأآثر عطاء وأصرب أملا وأوسع
داعا، وأن يكتشف الطرف اآلخر بنفسهوعيا، وأجهز إب

يكسب نفسه: بنفس احملكات تقدمه من خالل العالقة، مقاسا
 أفضل وأنضج وأآثر عطاء وأصرب أملا وأوسع وعيا وأجهز

إبداعا، مث من خالل ذلك يكتشف آل منهما أن ما يتحقق له
 هو نتيجة هذه املشارآة املتبادلًة،

آلمات هبا من النور ما  أمحد اهللا انه قدر ىل أن أقرأ "
 .إليه يهدى

  حييى. د
ومع ذلك، هل تتصورين أن هذا املقطع الذى وصلك هكذا،.…

حىت أعْدِته هكذا، مل يلق انتباها من آثريين وآثريات، بل
من حيث املبدأ،" الصفقة"إن آخرين وأخريات رفضوا فكرة 

حىت لو آسب منها الطرفان آل هذه املكاسب الىت جاءت ىف
  الفقرة هذه

لعلهم يفضلون أنواعا أطيب وأسهل من الوَجَبات السريعة
للتواصل الساخن، أو حىت املخدرات الغرامية اللذية، هم

 .رمبا...!! يرون أهنم عندهم حق

 )الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى(إميان . أ
 صعوبة ىف أن أآون آتري، ىف بداية اللعبة وجدت: ملحوظة
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 ).واحدة؟(وآنت أفضل أن أآون 

 حييى . د
 .أرجو أن أعرفك أآثر يا إميان حىت أتبني َمْن أحاِوْر

 إميان . أ
بيطرى ودرست دبلومة ىف صـحة األغذيـة أنا بكالوريوس طب
 .القراءة  وحاليا ال أعمل، وهوايىت والرقابة الغذائية

 حييى . د
ال أريد أن أتدخل ىف حياتك، لكن من حقـى أن أبـدى رأىي،

واملرأة على حد سواء، بلفأنا أعترب العمل عبادة للرجل      
للمرأة بشكل خاص، والقراءة وحـدها ال تكفـى، القـراءة
تصبح حياة فقط حني نتحمل مسئولية الكلمات الىت نقرأهـا

 .على أرض الواقع

واآلن هيا معًا إىل االبن رامى لعله خيفـف عنـا بعـض هـذه
 !اجلدية النصائحية اهلادئة

 )حب للشباب(رامى عادل . أ
هجـصى، مسعـْت  وبـامسعهن   ت من اللى أعرفهم   لو أى س  .....
هتقـع يف حـب احلـب، ،"احلب" يتسمى    ىف اللى ما    ده  َغزلك

 مرضى النفسى  أخر ست بنحب أنا وهى على بعض، اتعدت من        
 .إللى بافخر بيه

 حييى . د
- الذى تتحدث عنـه    –يا رامى، أنا معك أن املرض النفسى        

ذا حيتـاج تفـصيالقد يكون معديا بشكل إجياىب أو سلىب، وهـ        
، هوالحقا، ولكن إياك أن تتمادى ىف الفخر باملرض النفسى        

جمرد فرصة، ىف مرحلة، وحنن ال نفخر بـه إال حـني خنـرج منـه
 أآثر إجيابية،

الكسرة، والعجز، والرتاجع،:  أما املرض نفسه، فهو املرض    
 واالعتماد والنكوص،

لناحية فإذا خرجنا من آل ذلك بغري آل ذلك، أى خرجنا ا          
 .األخرى، وجب الشكر والفخر معا

 )حكاية صىب تناثر فتجمد فتجمع(رامى عادل . أ
.وتبقـى جـدع   . عايزك جتـدف وتتجمـع    . عايزك تعيش ..... 

 .تفضل جتدف آلخر العمر

  حييى. د
تعىن طبعا التجديف ىف مرآىب الصغرية، خشيت أن يفهم أحدهم

 .بنا يسهلالتجديف مبعناه اآلخر، ربنا يسهل يا رامى، ر

 )الفصام عصام وعالء(رامى عادل . أ
وعـايز اجتـنن،  املوتى، وعايز أعـيش،  وعايز أقابل... 

وعـايز أبقـى لوحـدى،  بالناس،   بالواقع  وعايز ارتبط 
  جتيبلى شيبسى،  وعايزك  متسول، تقول علّى عايز ومش
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معاها، واختانق ماما وعايز أحب .وعايز أبقى معاك
 .اتغري وعايز  أستقر وعايز  أجتوز، عايز ومش   أجتوز وعايز

 حييى . د
وال تكون" إما أْو"أوافق، على شرط أال تكون املسألة 

من آل شئ دون" شوية"، وال تكون !تناقضا  فاِشًال ُمِشال
 .استثناء أو شبع

، لكنىن ىف نفس الوقت"العوزان"أنا أدافع عن احلق ىف 
أنبه إىل ضرورة أن نتعلم آيف نتوقف عند اجلرعة املناسبة

 .ىف الوقت املناسب

 )مقتطف وموقف(رامى عادل . أ
  أروع بدمعة ) حييى عم يا( تعزف   آيف ليعّلمك... 
 حلن،

  دمعًا أنت)  حييى  عم يا( تنساب   آيف ليعّلمك
   . تبكى  وأين آيف   ليعّلمك
  وإىل  مىت؟    ترآض  آيف ليعّلمك

 .ليعلمك وهو يلّقنك دروس من اخلوف 
 ..  الدرس  آخرعكازه ىف ويديك

 . حييى تنسى العجز ياعم

 حييى . د
 "عم دهب"شكرا يا رامى أنك توقفت عن نعىت بـ 

هذا الذى سيعلمىن" من هو"واعذرىن أىن حذفت من آالمك ذآر 
 !آل ذلك

 )أنا واحد وال آتري(رامى عادل . أ
 اني مفيش خالص هو أنا واحد وال آتري دانا بيتهياىل -1

عايز يتخانق معايالى جوايا يبقى  ساعات الشخص ال-2
 ومش عارف 

 ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد ذآريات  طفوله-3
 الظاهر انه عفريت

ميكن مش طب لو أنا آتري آده إمال أنا بارفض ليه -4
  عايز

 الزم تسرتجل الست اللى جوايا بتقوللى -5

 أنا شايف املسأله مش مسألة صراع وال خناقه، املسألة-6
  لو آتري، احتمال ماعرفش أّمل نفسى أبدا أبدا إىن

 يكونش الكتري اللى جوانا مها اجلن اللى بيقولوا-7
آده بقى إىن عندى جيوش من اجلن، دانابيلبس الناس، معىن 

 جامد أوى حاسب يا عم حييى أوعى اجلنربى يعضك

 أنا آده اتلخبطت يا عم حييى لكن بيتهياىل اىن ممكن •
ضْنى وأعيش وّيايا بالذوق بالراحهاستفيد بإىن أرّو

 .هبدوء

 أنا نفسى الكتري اللى جوايا يتصاحلوا مع بعض بس مش
 على حساب هبه وجنالء وشيماء ودآتورة اجلامعة، 
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ووفاء، وأمل، وأنت ياعم حييى آمان هتستفيد، شد •
 . حيلك

 حييى . د

ترآت إجاباتك على اللعبة يا عم رامى آما هى دون أى
من آخر فقرتني) 9، 8(تصحيح أو ترتيب إال حذف رقمى 

 .ألهنما مل يكونا ألعابا ووضعت بدال منهما دائرة سوداء

أما تعليقى على إجاباتك فدعىن أؤجله أمًال ىف أن تصلىن
استجابات أآثر فأستطيع أن أصنف إجابتك مع ما يصلىن

 .رمبا خنرج منها بشئ أآثر فائدة عامة
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 ةلشخصياتللصحة النفسي
مجعية الطبرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالعربية  
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ـات  ــ ــ ــ ــ ـؤلف  اـمل
ـصراط       - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(   املشي على ال 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   -ة والسيكوياثولوجيا   ميثل تنظريه لألمراض النفسي    أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

مل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجيةتش( علم النفس   
ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع
ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -عرفة  لغات امل    ترح

ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل
.ألف باء  ) -  علم النفس حتت اهر       -النفس يف املمارسة الطبية     

ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح
دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب - عندما يتعرى اإلنسان  

البيت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي
ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف

ـسي      -احلديثة     ـب النف ـب الن    - املفاهيم األساسية للط ـسي  الط ف
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
ـاء إىل ـة االنتم ـات النفسي   اجلمعي

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
 مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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