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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

عت حرآة، نظرت فرأيتبأى حرج لشدة األلفة الىت جتمعنا، مس
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
ىل أقرب باب وفتحته وآأىنانضما إليه فزال آل شك وهربت إ

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

 .واندسست بينهما آأمنا أسترت هبما

وطمأنىن بعض الشئ أن الرجال الثالثة مل يعريونا أى
 التفات

 املدعوين من آافةوتتابعت احلرآات وامر سيل من 
 .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
 :و الباب الذى بدا أنه يقصده وقلت لصاحىبنفسه من السري حن

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

 :ظ مل يكن ليوافق على ذلكلكن حمفو
 . 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 القرارات املسبقة أصال؟وملاذا التعميم (

 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 

 ناس ينتمون إىل ال:الثالثة اُألَول
 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؟ 

 حليتهما حىت رباط اثنان من هؤالء الثالثة ىف آامل: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 

آة عادة تـُرى أآثر ممااحلر: (حرآة" مسعت ":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 

احبيه بعد فشل حماولةالراوى يرجع إىل ص: 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

ى الزعيم دون أن يلتفت إىل اجلمهور حىتميض: 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

 يكون مث حفل أصال؟ مثالرمسية ؟ لكنه وجد هو وصاحبيه قبل أن
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
يقام هو سيقام فعال ىف تيقنه من أن احلفل الذى آان خيشى أن 

 رتامى األرآان؟البهو امل

 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،"الزعيم املنتظر"انتظاره منقذا أو قائدا ، املهم أنه 
خاصة مع) عامة الشعب(ى املنتظر أم املسيخ الدجال؟ هو املهد

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 
ل، إىل هدفه اهو–مما ال نعرف  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 
ره ، هل هو املنقذاظهوره واقعا ماثال،أو يتحققوا من دو

  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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 .ليختفى عن األنظار قبل أن يقام حىت احلفل

  هذا االختفاء  صورتان وأنا أتأملحضرْتىن 

)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
لقطار الذى رمسهوهو يصعد إىل ا" هرمان هسه "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 
 فهو هرب من حريق حمتمل، حىت دون أن حيدث فعال، املعنيني معا،
 الوقت هرب إىل حلم ىف ذهنه بديال عن واقع مل خيربهوهو ىف نفس

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"إزاء سلوك هذا الذى هو  ) املدعويني(اجلماهري 

مل يظهر إال ليختفى، حىت دون أن ينتبه ، والذى "عامةالز
 .. 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؟

 الفضفاض، لريتدى املالبسهل سيخلع الراوى لباسه املغرىب
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
 أن انتهى احلفل قبل أن يقام؟

 ستفتح األبواب املغلقة ىف وجوه عامة الناس ، أم ستظلهل
 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

أنه ال داعى لاللتزام،جاءىن شفاهة من أآثر من مصدر 
 .م أيام األسبوع على مواضيع بذاهتاجبدول تقسي

 ،)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 أنه من أقرهبا إىل نفسى، وسوف أحاول أن أحبث عن
 كنىن ىف الوقت احلاىل لن أرجع عن التمسك به، لتقدميه، ل

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

 .وأنا غري موافق

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

قات قصرية على أآثر من أربعنييوسف عزب، وقد َآَتب تعلي
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

، فافتقدت)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(أتصور أن هذا معيار لتقييم اليوميات 

 ).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
 .مطلقا، بل على العكس آنت شغوفًا باللحاق بالباقى

  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
وصلىن شفاهة،أشرت ىف مقدمة حوار اليوم إىل رأيك هذا الذى 

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"سدًا مىنواحتمال أن يكون ح"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 

 . قدرنا نكمل على آده يبقى متاملو .... "اآلن

 : حييى. د
 أآثر ما آنت تعنيه ىف البداية من أهنا رمبا فهمت 
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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 
هو هذا الشخص العادى، لكن هذا التحديد هبذه الصورة

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

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

ال هومبجرد أن يثبت احلق املؤقت متاما دائما، يصبح باط"
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 
رة أن القرآن، أنا مع فك"وصلىن من القرآن، والقرآن فقط

 .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
يوسف، إما أن نواآبها، أواحلرآة هى قانون احلياة يا 

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"بار ذاتى ألستاذ بكلية الطباخت) "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
ألى واحد، وليس خاصا بأستاذ آلية الطب، ومع ذلك فإن

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 " .. الفرصة فايتةبايتة، ملا أالقى 

 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)بعد أن آنت أنشر أغاىن لألطفال داخلنا(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،
 "؟ةمث هل أنت فنان أم ثائر، تعترب ما تفعَله فن أم ثور

 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، 

أعىن إعادة تشكيل الناس واحلياة على أرض الواقع، جبرعة
 .مكثفة من التغيري اجلماعى

 زبيوسف ع. 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 

 يوسف عزب. أ
ما"وقت؟ وهو وهل آانت الرؤية هبذا الوضوح ىف هذا ال

 "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
ر أنأعتقد أن هذا من أآرب عيوب هذه اليومية، أحيانا أشع

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
 .الشيخ اجلنيد بلفظه وليس ماسينيون؟

 حييى. د
ن رأى اجلنيد إثبات ذاتإ: "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
وبالتاىل نفهم معىن الكسر الذى يقوم به اجلنيد أو".... 

،" غري العدم الذى يفاجئنا به ماسينيونمبعىنالعطار 
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
ليس هو العدم السلىب، وأنه إعدام للثابت املعيق عن

عدم الذى يتخلق منه ضده، ليصبحاحلرآة، وأنه هو ال
 .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
عيق أو تفتيته حىت يتفجر من عدمه وجودإعدام الثابت امل

جديد هو عملية رائعة متداخلة، فالعدم ال يوجد أبدا
 .باملعىن السلىب الذى نتصوره دائما

 يوسف عزب. أ
عمل  " املتصوفةمستويات الوعى وأساطري) "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،
 .هذه املواضيع ال تقفل أبدًا

 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. ال طبعا، هو د

 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
سامل، فقد احتجب عن التعليق، برغم أنىن استشهدت به

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

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

 .منه رد طاغور، واألبدع من الكل هو عدم تعليقك عليه

 حييى . د
عك حق ىف اجلملة األخرية بالذات، آثريا ما أشعر أن عدمم

 التعليق، هو أعظم ما خندم به املقتطف، وأحيانًا العكس، 

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

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

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

 التعتعة؟ و

 حييى . د
ات تكمل بعضها بعضا، ويستحيل أنعندك حق، لكن اليومي

 .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
، راجع رّدى على الصديق يوسف عزب ىف أول....وال أنا 

 .حوار اليوم

 يل حممد عبد الفتاحخل. 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 حالة، وليست "أحوال حالة"بعض 
حاالت(حقا وأنا أآتب عن الفصام ولقد أآدت ذلك ال

، 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
 مقتطفات دالة ىف ذاهتا، وإال ستضيع منا"األحوال"

 .ا املنهج االنتقائى بالذاتالفائدة احملددة من هذ

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   388



א  02I11I2007א –א

 :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
وأنا آذلك، واالبن الدآتور آرمي آذلك، والفضل هو لذآاء

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

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

      خليل حممد عبد الفتاح. د
تفسري استمرار املدمن فرتة طويلة على نفس مل افهم فرضيه 

 املادة

 حييى . د
َنا أيضا نفس االبن، أن االستمرار على نفس مادةعَّلَم

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 
فاملدمن إذا وصل إىل هذه احلالة، فهو إما أن يغري املادة،

 . 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

 حييى . د
 ..، ال أوافقك...ال طبعا

رضى، وآالم الناس هو آالم الناس،آالم املرضى هو آالم امل
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

 .هشا، احلياء ختدشه أشياء أخرى أرق وأخبث وأآذب

  عبد الفتاحخليل حممد. 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
بعض املبالغة والشطط ىف افرتاض مغزى تعليق املريض أحسست ب
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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
إسقاط على إسقاط، ومن حقك أن تسقط بدورك فيكون إسقاط

اط، ال يوجد رأى واحد هنائى ىف قراءةعلى إسقاط على إسق
 .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
املوقعيا رجل جرأة ماذا؟ أشكرك جبد، إن فضل هذا ... 

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
عندك هات 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"أتذآر أنىن مل أقل .. 

 : ح نفسى من جديد هنا آالتاىلالعالية، وأوض

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 أقولتشكيال جديدًا من هذه املستويات ىف جدل خالق، 
ع، فيحرك ال أعىن يرادف، ففى حني يعملها املبد"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 ال أعتقد أن قمة اإلبداع هو بالوصول اىل أنا

 .العالية

 حييى . د
إسالم؟ هل أنا قلت ذلك؟ أرجو أن تقرأ احلالةما هذا يا 

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"قال قلة فرص 

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

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–أنا أفرح بذآاء السؤال أحيانا 

جابة، لعل مهمة هذه اليومية، بل مهمةفرحىت بسداد اإل
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"

 إسالم أبو بكر. أ
 وأنه من مكان،"هنا"أحس الشخص انه ليس من  ماذا لو

شيء جيب  سوف يرجع له قريبا قريبا ولكن هناكأخر،
 .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(وأن تشكيل الذات املستمر 

لفطرة الىت علينا أن حنسن دراسةهو قانون ا) 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

 إسالم أبو بكر. أ
 )  على تساؤلك ىف هناية احلالةرّدا(

."أم بعدة أدمغة) ِمَبّطْل( بدماغ واحد وهل َخَلَقنا اهللا"
 :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(وشكرًا القتطافك ما ُأهنى به حوارى معك اليوم 
 :وىل، أنت الذى اقتطفت ق)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
واخلطأ؟، مث نرتك السؤال والرتاجع، واحملاولة، واإلبداع،

 .مفتوحا، فما جعلت هذه اليومية إال هلذا

معى يا إسالم لتحية أآثر األصدقاء انتظاما ىفواآلن هيا 
 التعليق، 

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

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

 .حلياتى وحياتنا مجيعا، ومن غريه ماقدرش أّمل الدور

 حييى . د
بفضل هذا التقديس للفعلشكرًا يا رامى، مث دعىن أذآرك 

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" حضرة احملرتم"

"َقصائد مديح فيما ال يْْمّدح"بعنوان "  ااننيحكمة"آتاىب 
 مثل العقل البسيط والروتني .... 

  رامى عادل 
  )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
ما هذا؟ ما هذا يا رامى؟ أشكرك من حيث املبدأ، لكنىن آسف

لك مثل هذا املعىن، لعلىن أسأت التعبري، الإن آان قد وص
يوجد جحود يا رجل وال نكران مجيل، أنا حوىل آل الناس، حىت
من ينكروىن أو يتنكرون ىل، وأنا ال أشكو من الوحدة، أنا
أفرح بالوحدة إذا فرضت علّى، وأفرح بك إذا آسرهتا،

"رحلة الذهاب، والعودة"هى الذراع النشط ىف " الوحدة"
 جود البشرى، وهى رحلة ال تتوقف أبدا، حىت ظننت أا الللمو
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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؟
 .من خالل قرائتنا له وهكذا) حنن(مث نقرأه 

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

 : حييى. د
 .حلوة هذه يا أسامة 

 .أنا موافق

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

بالربيد" الندوة الشهرية"جاءتىن دعوة حضور "... 
تكنولوجيا االتصاالت افرتضت أنهاإللكرتوىن، وجلهلى الشديد ب

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

ة، وقد سبق أن قلت لك أنىن أتعجب ِمْن َمْنجهات مشبوه
يدعوىن حلضور مؤمتر ىف آخر الدنيا أتكلم فيه نصف ساعة
حماضرة افتتاحية تكلف الذى يصرف خببث على هذا املؤمتر
عشرات أو مئات اآلالف من اجلنيهات، وال تتم بعد احملاضرة
مناقشة جادة، من أين الوقت يا أسامة؟ أقارن هذا آله

الزمالء األفاضل الذين يشارآون أو قد يشارآون ىفبعدد 
االطالع على هذه اليومية، ولو عينة من هنا وفقرة من
هناك، وعندهم الفرصة للسؤال واإلجابة، آأنه مؤمتر يعقد

 . يوميًا، والدعوة عامة، ولكن ال حس وال خرب آما ترى

دعنا نأمل يا أسامة ىف تكنولوجيا االتصاالت أن تتجاوز
ية تلك السلطات املشبوهة الىت تنظم املؤمترات ألغراضهاوصا

اخلاصة مث هيا معى خنتم بابن أخى الذى أنتظر منه أى
 .جديد مهما متادى ىف التكرار

 حممد أمحد الرخاوى . د
  )وروعد بلف() 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
التعميمى هذا، هكذا، ُتساِمُح من يا َعّم، دعنا نعمل

ون ويبدعون عندهم، أماونبدع، رمبا نضيف إىل من يعمل
.السلطات املشبوهة هنا وهناك، فهى حتمل مقومات هدمها
وحينئذ سيحتاج الناس إىل آل ما حياوله آل الناس اآلن

 . شرقا وغربا

   حممد أمحد الرخاوى. د
باملناسبة أيام افتتاحيات اإلنسان والتطور الورقية....

ال ختصص علىآنت تعرج على األحداث احمللية والعاملية فلم 
 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

ابقًا ملا قلت تقريبا، ورددتحني قال آالمًا مط، 17/9/2007
عليه بأنىن ال أرفض، وال أعد، ولكل مقام مقال، وأنا حىت

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

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

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

فقدان التوجه الضام آما مسيته: املسألة أعقد من آل ذلك
أنت أخرج آل ذرة من مدارها حبيث تداخلت الذرات

التوجه( الدوران حول النواة وتناثرت خبروجها من
 ).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
جيوش املرضى النفسيني فعال أو املرضى املدمرين ألى وجود

 صحيح سوى؟

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

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 (

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

  يىحي. 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
 .األمريكية القبيلة الىت آانت أقوام شعب السهول الكبري 

، وحتكى عائلته قصةالذى حدث أن الصىب مرض نفسيا
الشامان التقليدية، فقد بدأ الصىب يرجتف مث أصبح اليتحرك من
أسفل، وانزعجت عائلته عليه جدًا وأرسلت إىل الشامان الذى
آان عنده جتربة من هذا النوع ىف صباه، وطلبوا منه أن حيضر
آمحلل نفسى وأن ينزع الصىب من حالته، ولكن بدال من أن خيلص

قوى اإلهلية فإن الشامان حاول أن جيعله يتكيف معالصىب من ال
هذه القوى، وأن جيعل القوى تتكيف معه ، وهذه مشكلة خمتلفة
:عن مشاآل التحليل النفسى ، وأظن أن نيتشه هو الذى قال

هذه اآلهلة" . احذر ىف إخراجك للشياطني أن خترج أفضل شئ فيك"
اظ هبا وبقيتمت االحتف" 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) "احملاور(
، نتيجة ملرور"ىقدرة الشامان على مساعدة املرض"

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: املفسر لآلخرين؟ فأجاب آامبل

ذه القصة قصة الصىب األيلمث حكى ه.. (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(
 .مشاهبة وخروجه منها إجيابيا
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ال حياول الشامان أن يطرد هذه القوى الىت تلبست) 3(
 وهمعكس ما يفعله أغلب املعاجلني الشعبيني اآلن(الصىب 

 )اجلانيطردون 

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

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

حذر ىف إخراجكا"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
 "لداخليةالوعى األخرى، أو حاالت الذات ا

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

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

ر من طول املنعمن املخ رد أنه ثا) 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. (بالكيمياء طول الوقت طول العمر فأمر آخر
 ).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 

إن آل ذلك، وهو موجود هكذا ىف األساطري، وقد اقتطفه) 8(
 النظرآامبل ليستشهد به هنا، إمنا يشري إىل ضرورة إعادة

فيما يسمى الطب النفسى احلديث، ال لنستبدل به التداوى
الشعىب العشوائى، ولكن لنحرتم من خالله الطبيعة

 .البشرية، بعد أن نفهمها من خالله أيضا

إنه ينبغى إعادة النظر ىف حماوالت الطب الشعىب) 9(
التخلص من هذه القوى، حىت ال تكون النتيجة وجود خمتََزل،

 ".ُخترج أفضل ما فيك"ل الذى حذر منه نتيشه متاما مث

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

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

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

ولو بالعقاقري مؤقتًا، خاصة العقاقري(غلواء هذه القوى 
مث، )الىت يستعملها ألهنا تعمل انتقائيا على املخ األقدم

 غريها ىفهو حياول أن يتمكن من إعادة إطالق هذه القوى مع
  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

ىف العالج املكثف األعمق، وىف العالج اجلمعى النمائى) 11(
 مع هذه القوى،mini-dramaقد جنرى متثيلية صغرية 
ألدوار ليس باعتبارها آهلة أوونكلمها ونتبادل معها ا
 الىت"باعتبارها ذواتنا األخرىشياطني، أو جانا وإمنا 

 !!.أنكرناها بوسائل متعددة منها الطب امليكىن احلديث

 بدور– آما وصلتىن –على الرغم من فرحة آامبل ) 12(
الشامان الذى حياول أن جيعل الصىب يتكيف مع تلك القوى،

ع الصىب، والىت ترمجتها أنا إىلوأن جيعل القوى تتكيف م
=مستويات الوعى (حماولة تنظيم وتصاحل مستويات املخ 

مع بعضها البعض على الرغم من آل ذلك،) ذوات الداخل
إال أىن أجد ىف نفسى ميال للتحذير أن يكون هذا هو غاية

 .املراد من العالج

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

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

، لصاحل"لفجورها وتقواها"وإمنا يتم االحتواء ) 15(
استمرار حرآية النمو إىل وجه التناغم األعظم إليه آدحا

 . لنالقيه) جدال(
 وبعـد

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

 . نعود إليها مئات املرات 

 بيىن وبينكم 

 . وهل صدرت اليومية إال هلذا

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

 . ىف سلسلة املشروع القومى للرتمجة2002سنة 

 

 

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   398



 04I11I2007א –אא
 

04I11I2007א

 ..)מא(א−65

 قاقالفطرة، والقشرة واالنش....

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

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

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

فكان لزاما على أن أحبث، مث أحاول أن أوضح ما أعنيه هبما،
باإلضافة إىل آلمة ثالثة متثل إشكاال علميا وطبيا ومعرفيا

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

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

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

 .حللقة الغد ، أآثر من اليوم

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

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

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

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

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

 هبذا الدور" أخته األصغر" تقوم -مرض عصام

  األم ضعيفة سلبية متنحية مقهورة، جافة
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 لكنها تعرف طريقها ىف حدود دورها :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 -

 رفض األب ذآر امسها أصال )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!) احتمال لتلقائية األم ىف اجلملة األوىل على األقل

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

 ، "إنت جاهلة ما بتفهميش

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

 ".)بالبكالوريوس بتاعك
ست" وصفا أآثر تعرية وشجبا آالتاىل وصف عصام أمه ) 5(

رة ، حتب تتباهى قدام اجلريانجاهلة طبعا، مش نضيفة، قذ
باألآل والشرب وهى معروف أساسها، شحـاتة 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(

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

 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 
ن وراء ظلت تتعامل م- 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

 ال مبا هى وال مبا ميكن أن تكون؟

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

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

  !!)تعرف اإلجابة أحسن

  الواجب   االستطراد للتوضيح هكذا شعرُت بلزوم
 ن آتبته وجدت أنه صّعب املسألة أآثرلكنىن بعد أ

 وفيها ماذا؟  
 : هذه هى طبيعة هذه اليومية

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

نعم،لكن ال بد من بداية، مادمنا قد تورطنا ىف وضع فرض
الفطرةأحوال عصام، استعملنا فيه آال من /لتفسري حالة

 االنشقاق األمر الذى ال بد أن يعرج بنا إىل مسألة ة ،والقشر

 االستطراد والتنظري

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

 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
 "مفهوما ساآنا"أو " شيئا حمددا" ليست هى )6

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

 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

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

ة الوجود بطبقاتهالفطرة هى التنظيم األساسى لكلي )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 اَءها، مشتمل، حبيث حتوى أجز"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

 ).هذا عند معظم الناس وىف أغلب األحوال(
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احللم هو الواقع األآثر متثيال للفطرة باعتباريظل ) 8(
حة حرآتهفرط نشاط حرآيته التشكيلية، ورحابة مسا

 .احلرة

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

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

 .أثناء اليقظة بشكل أو بآخر

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

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

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

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

 النوم التبادل بني حاالت الوعى لكل منحيدث  )11(
أنظر( .. النوم احلامل والنوم غري احلامل واليقظة، وأيضا

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

 بالتبادل الدورى االنشقاق العْرضىوهكذا يتواصل 
  مثلما  عادة،

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

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

تعدد مستويات التواصل بني الناس ىف نفس الوقت   ·
 transactional analysisالتحليل التفاعالتى (

 إخل.. نفس الوقت تعدد جماالت االنتباه ىف   ·
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: االنشقاق لالغرتابمتاما، فهو 
اهلسترييا التحولية أو االنشقاقية مثل آاسي أثناء

 ذات ث بذاهتا لدرجة فجوات الذاآرةالنوم، ونسيان أحدا
 )إخل...الداللة 

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

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

شكيلإعادة تفّعالة، قد يتجلى ناجته ىف القدرة على 
خيتلف( ما ىف شكل إبداع وعادة ما يظهر الوعى جبدل خالق،

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

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 السبىب احلتمى املعقلن
 ، )والوجدان واحلْدس والوعى وأنواع املنطق األخرى

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

 "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 
، ولكنهم يستعملوندون تسميته بالفطرةالناس العاديون 

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

على النقيض من ذلك، فإن منظومات السلطات )18(
لدينية واألخالقية الفوقية واالستهالآية االستغاللية هىا

، 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 

ثري من أشكال حفظ املعلومات واستعماهلا ، وأيضا بعضوآ
تشكيالت العلم الكّمى اجليد واملفيد، أو املزيف والضار،

وهذا هام بالنسبة(وآذلك آثري من إجازات التكنولوجيا 
 )أنظر بعد: حلالة عصام

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

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

ذلك يتم بطريقة أمشل، وإن آانت أقل حتديدا وأبعد عن
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 
 الذى عرضناه ىف احللقة األوىل، حني تورطنا ىف استعمال الفرض
 !!فلزم هذا االستطراد" القشرة"و " الفطرة"آلمىت 

 الدتنجح وتتمم صفقاهتا مع الو) عند عصام(القشرة  ·

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

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

 .آل منهما
اعمةتستمر القشرة ىف النجاح الظاهر، والصفقات الد ·

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

 .الداخلى

تنجح الفطرة حىت ىف برجمة املعلومات واإلسهام ىف أداء ·
االمتحانات، فيفسرها االبن حامدا فضل اهللا، لكن يبدو أن

 وىف نفس الوقت أّجلالداخل جتاور هذا املستوى سرا،
 .إعالنه

حادث دال خطري حيدث بالصدفة يهز هذه الرتآيبة برمتها، ·
فتختل صورة األب ليظهر على حقيقته بال رجعه ، فتفسد

 الصفقة،
دون ظهور) سنة: الزعل(فيحدث التباعد بني االبن واألب 

 األعراض بعد،

جيتنب االبن أباه، لكن الكسرة قد حدثت ىف الداخل، ·
طالت الفطرة الىت انفصلت، وارتدت، وانطلقت حلساهباف

البدائى خمرتقة القشرة منفصلة عنها لتصبح بدائية
 ..عشوائية متفسخة

الفطرة وحدها الميكن أن تواصل اجنازًا واقعيًا ظاهرًا إال ·
 . إذا تكاملت مع أجهزة األداء السلوآى 

 قداملرض يعلن أن القوة الفطرية الىت أصبحت بدائية ·
انطلقت بني شقوق الكسرة الىت جفت فكسرت فور احلادث

 .وإن مل ينطلق فور الكسر) الصفع(
تتعملق قوة الدفع من الداخل وال تتوقف عند حد ·

استعادة تلقائية الفطرة وأحقيتها، بل تتفاقم حىت
  تنقلب الفطرة إىل تسليم بدائى قدرى أعمى،

 تفتقد الذات أبعادها متاما، ·

 التمادى ىف االنفصال وتتجلى سلبية مطلقة لقوى مليتضاعف ·
تعد هى القوى الضامة املساعدة، ولكنها أصبحت قوى شكلية
هابطة من اهول وإن ظلت ىف نفس الوقت تتعامل بنفس األلفاظ،

 ."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
 ) هذا االستطراد التنظريى خالل

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

 )د أن يكتملحىت نأخذ راحتنا هكذا ونكمل ما ال ب
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 !إن مل ننجح مع عصام، فلننجح مع أنفسنا
 حالة عصام، اجلزء الثالث : بعض أحوال

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

 .الفطرة، على أنقاض القشرة، وظهر الفصامتشوهت  •

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

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

 ]1 [1نرجع اآلن إىل أحوال عصام

حني سئل عصام عن شكواه قـال ثالثـة مجـل متالحقـة دون فاصـل
 ):ذآرناها ىف احللقة األوىل وسوف نكررها هنا على الوجه التاىل(

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

ليه؟ ألن" وحى ده آان قوة دامغة إىن أعمل حاجات آتري        ال"
 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
 الوحى ىف قلىب أمسعه بقلىب ، إللى يقوله أنفذهاستمروبعدين  )3(

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

 الدرجات النهائية(فما بني توفيقه غري املتوقع  ىف االمتحان 
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 

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

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

 "وحى

 "أنا ما فهمتشى بابا ضربىن ليه"وبني 

مث بني ظهور األعراض اجلسيمة، حني انقلب الوحى الذى أجنحه
 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

 :أننا سنجتهد ىف قراءته آالتاىل

 : عودة إىل الفرض الذى جاء ىف احللقة األوىل بألفاظ أخرى

:حرَآّيِة آلّيِته دون استثناء القشرة   (فطرة عصامإن  )1
آانت َيِقَظْة ومتماسكة ونشطة حىت) حللقة الثانيةانظر ا

-، 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)  ن إجنازاتوآانت تنجح، وتسرت عصام مبا حيقق م(
 الوقت ُترضى والده

آانت مثة عالقة َتَصُاْحل بني القشرة والفطرة تكمل حياته، )3
مع التذآرة بأن: 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–المتحان ا

 )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
بني القشرة والفطرة، اللهم إال إذا أخذنا حْدس الوالد ىف

 .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 > --قالسح

وتأجيل (Loss of Ego Boundaries اهنيار حدود الذات
حدث آل ذلك والقشرة منفصلة، وآانت قد جفت) إعالهنا

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

ىف أدائه هذا التوفيق غري املتوقع الذى عزاه إىلتوفيقه 
 ).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

يعد شىء يغذى متاسكها، ال تصفيقالدراسة آلها، إْذ مل 
الوالد ، وال اقرتاهبا من الفطرة، وال التفوق الدراسى ىف

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

اهنارت القشرة حبادث الصفع لكنها مل تتمزق متاما )9
 وفورًا، 

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

 أصل املسألة ىف خلفية احلالة

برغم حرصنا على عدم الربط املباشر بني ما يبدو سببا
وما يظهر على أنه نتيجة إال أننا ىف هذه احلالة، ومع
عدم وجود تاريخ للمرض النفسى ىف األسرة ، ومع احرتام

نضع، حْدس 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       ".. 
وشرب، يعىن حاجات بسيطة خالص، بسكوتة بتاع، لدرجة إىن قلت

 ،لو طلت أبوس جزمته وياآل آنت عملتها" ده حاميوت

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

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

ربطـت: ولغرابة هذا الربط سأله الزميل آاتب املـشاهدة       
 :الدفطام عصام مبرضه النفسى؟ فيجيب الو

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

صـداع" الوالد أيـضا، بـنفس احلـْدس، بـني           ربط )2(
الذى أصاب عصام مث اختفى وبني مرضه الحقـا" االبتدائية

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

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

لكن أنا دخلته إجبار، وجنح وجاب الدرجات.. 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 –ولكن أى طبيب 
 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؟

يبدو أن هذا األب له رؤية خاصة، وحْدس متميز الميكن
إغفاهلما، فهو برغم حتفظه وتقليديته، واستعماله عصام مث

ن عنده صفاتأخته للتجسس على بقية اإلخوة إال أنه يبدو أ
"سى السيد"ليست مألوفة عند األب اجلبار املألوف املتمثل ىف 

مثال، آما أنه هو هو الذى صفع عصاما بال داع أمام غريب
 !!فاهنار الحقا

 هنا جيدر بنا أن نثبت وصف األب لنفسه 

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

 ... "عياىل بعد اهللا 

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

يبدو أن جوع هذا األب العاطفى مل ميتلئ أبدا، وأنه آان
يستعمل أوالده، وخاصة عصام، إلشباع هذا اجلوع بشكل ما، فلم

 .ميتواجدوا أبدا بذواهتم لذواهت

 عودة إىل معىن الوحى عند عصام

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

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

 .اخل...لديكقلد صوت ا..يأمر مبا ذآرنا 

مث عاد يستعمل آلمة الوحى الناحية األخرى بعد ظهور) 3(
 :املرض، مث اإلفاقة املؤقتة منه حني يقول
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إىن ما اخشش) 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           (

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

 .وحصلت على الدرجات النهائية

نفصلت الفطرة، وتعملقت البدائية،ا: 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
زتترفض أن تقدم خدماهتا للقشرة بعد أن تشوهت وتشققت واهت         

 ).الصفع(إثر احلادث 

 النكوص إىل البدائية

حني اهنارت القشرة، بعد حادث الصفع، رقت وتشققت دون أن
تفقد متاسكها، لكنها مل تتفتت إال بعد مايقرب من سـنة،  وىف
نفس الوقت مل حتل الفطـرة حملـها بـل متـادت ىف االنفـصال عـن

دائيـةالقشرة املهتزة على وشك التمزق، لتصبح أقرب إىل الب        
آبديل ، وآاحتجاج معا، وهكـذا، ظهـرت دالئـل تنـشيط املـخ

 البدائى

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

يتخطاها غريب، آما تفعل بعض احليوانات وهى حتـدد منطقتـها
 .نبعث منه من روائح آريهةمبثل ذلك، ليصبح قوة طاردة مبا ي

 عالمات أخرى على مسار املرض

آــان عــصام يتحــسن لفــرتات تــسمح باســتمرار الدراســة،
 :والنجاح املتقطع، وىف نفس الوقت آان املرض يتمادى

ىف رابعة آلية بدأت أحس ان تصرفات أبويا وأمى اتغريت،"
يقولوا عصام مش عصام، العالقة مـا بقتـشى زى األول، عـصام

بالنسبة هلم حاجة آبرية، ومها آـانوا بالنـسبة ىل حاجـةآان  
فكرت أسـيبهم، لكـن.... آبرية، حسيت إم مش أبويا وأمى،       

 "ما اقدرتش على األآل والشرب والنوم

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–و يدل ه
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رمبا مبعىن(غياب الوصلة الالزمة لتكون األم أمه، واألب أباه 
افتقاد الدعم، واالنصات، واالستجابة، واإلنقاذ، والتفاهم،

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

ري، ومل يقتصر األمر عند عصام على إنكارهم، بلللشعور بالتغ
 موهتم،– أو متىن –متادى إىل شجهم دينيا، وواقعيا، حني تصّور 

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

يقيم األذان بنـاء علـى أوامـر(الحظت إىن ّملا أّدن     ".... 
مى تقول أنا حاروحأبويا خيرج من األودة ألى سبب، وأ      ) الوحى

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

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

"انـا ج"، 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
وجودمها، باعتبار أن هذه هى الوسيلة الىت تسمح له بانطالقة

 ).وتستمر احلياة(مستقلة بشكل ما 

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

 مزيد من أدلة على فقر التواصل

 :يقول عصام

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

،"وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه        
ان فيه وّد ، ماآانوش الناس حايتفرقوا ىف اآلخـرة،يعىن لو آ  
 .وال ىف األرض

نالحظ هنا تفسريه اخلاص، الذى ينتـهى إىل حقيقـة بـسيطة،
مهمة، نفهم منها آيف أن أعراضه إمنا تعلن أنه لـيس هنـاك

ىف حميط األسرة، مث ميتد تفسريه إىل اآلية: ، وبالذات "ود"تواصل  
 أو بيوم القيامة، وإمنا يطلقهـاالكرمية ، فال خيصها باآلخرة    

 ). وال ىف األرض" (اآلن أيضا"على 

 مظاهر أخرى ملدى التفسخ

وبرغم أن املريض آان يصلى بانتظام نسىب إال أنه حني ُسـئل
 : عن الصالة قال

 أنا اتعلمت الصالة ىف ِسّن سنة ، 

 وبسؤاله عن معىن ذلك أجاب

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   410



א  05I11I2007א –א

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

 !!وبعدين بيقف

 :وبسؤاله عن موضوع التبول جبوار السرير قال 

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

 .آده آنت باتبول جنب السرير

 العالج والتحسن املتقطع 

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

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

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

 )بعد احلادث(عصام عن أدائه ىف اجلامعة 

 ،آنت باروح فارد عضالتى، مافيش أصحاب ماثقشى ىف حد
 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، 23نس وسنه الليسا
 ).االمتحان

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

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

 تفسريات بديلة 
  إليكم بعضهاماقدمنابدال من آل مثة حلول وتفسريات جاهزة 

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

التفسخ أصاب التفكري والكالم ، مث إن عنـده أعـراض ذهانيـة
– حىت لو مل نعـرف الـسبب         –والبد له   " هالوس وضالالت "صرحية من   

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

 .ألنه ال ميكن اثباته

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

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

 هذا شاب ملبوس، ترك الصالة وعق الوالدين، فلبسه جـان)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

لفرض الذى أوردناه، وهو يعرف تلك إن من يقرأ هذا ا
التفسريات اجلاهزة الىت ذآرناها حاًال، البد أن يتهمنا أننا
نكبِّر الصغرية، ونتعسف ىف التفسري، وأن آل هذا اجلهد ال لزوم
له ىف النهاية، وخاصة أنه اليوجد دليل علمى صحته، فهو

 .إضاعة للوقت بال طائل

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

 :وآما أِمْلنا أن منارسها، ىف ظل الفرض الذى وضعناه

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

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

إعطاء العقاقري الىت تعمل على هذا املخ البدائىوجب 
 أى على هذا املخ األقدم، على-املهدئات اجلسيمة-انتقائيا  

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

إن احرتام معىن أعراض عصام وإعالهنا الفتقاده : ثانيًا
التواصل ىف األسرة وخارجها، وغري ذلك مما ذآرنا، البد أن
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(يته إن احرتام حْدس الوالد وحسن ن : ثالثا
يوجهنا إىل حماولة تصحيح بعض مواقفه، الىت) وخطئه اجلسيم

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

إن تغذية احتياجات الوالد من خالل العالج أو غريه، من
ة، ميكن أن يغنيه عن استعمال ابنهمصدر مناسب، جبرعة مناسب
 .هكذا حىت التفريغ فالكسر

إن احلفاظ على ما تبقى من آفاءة القشرة عند: رابعًا
عصام، مع التذآرة بأن تلك القشرة هى الىت جنحت أن تواصل
الدراسة حىت احلصول على الليسانس، جيعلنا حنافظ على

ًال يوميًا، عم- وقد خترج–مكاسبها، ونسارع بأن يعمل عصام 
 .نأمل أن يوفق فيه آما ُوفِّق ىف الدراسة 

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

الذى. ترمجتة إىل لغة التكامل البشرى" وحى"استعمال لفظ 
  وليس ىف صورةعا، اإلميان البسيط العميق ميتجلى ىف لغة 
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ر التديىن السطحى،  وآل ذلك قد يكون قادرًا على أنالقه
 مبساعدة آل ما سبق من عوامل عالجيةجيمع عصام إىل نفسه

جمتمعه، األمر الذى جيعل هذا النوع من اإلميان من أروع جتليات
الفطرة السليمة باعتباره القوة الضامة ملستوياتنا إىل

ن القهربعضها، ولبعضنا إىل البعض اآلخر، بأقل قدر م
 .السلطوى السطحى

 تذآرة أخرية 

يسري آل ذلك جنبا إىل جنب مـع تعـاطى العقـاقري بطريقـة
مذبذبة انتقائيا، حبيث ال تشل حرآة املخ القدمي هنائيًا وطويال
آما قلنا، وإمنا تسمح بإطالق نـشاطه تـدرجييًا ليتكامـل مـع

قـتسائر املستويات، متصاحلا، مث متجادال، مع القشرة طول الو        
ْعودًا إىل اطـالق مـسرية النمـو ىف اجتاههـا الـصحيح، مث تـسحب
العقاقري بقدر ما يتجمع عصام على نفسه، وتنطلـق طاقتـه ىف

 .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

 .مل يكن لعصامإن 

 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
يد أقل، وقد شعرت بأمانة أن االحتجاجات أهم، حىت بدتوتأي

 . املسألة أخطر من أن ُتْترك أو تؤجل 

لن أآرر هنا ما قصدته بالفطرة فقد تصورت أنىن حني
 وأثبت10-13) ستة استبعادات(استبعدت أهنا ليست آذا وآذا 

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

بدت ىل أن أصحاهبا مل يصلهم أىُّ من ذلك، هل هى مقاومة أم
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 جديدًايه، خاصة إذا  ملا يبحث فاإلجرائى

املأزق. يضطر فيه إىل استعمال ألفاظ أو مفاهيم قدمية شائعة
ىف مثل هذا املوقف بالنسبة ىل يكمن ىف اإلجابة على تساؤل

 : يقول

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

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

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

د هبذا اإلضغام سكونحىت أؤآ") وسط"و " حل"إضغام لكلمىت 
املعىن الذى أريده، وحىت أستطيع أن استعمل الكلمة آفعل

 ىف مواقف بذاهتا، وغري ذلك مما ال"يَحْلوسُط" "َحْلَوَسْط"مخاسى 
داعى لالستطراد إليه، لكن الذى حدث أنىن ُرِفْضُت َرْفضًا شديدا،
ألن تقديس معاجم اللغة العربية أصبح عائقا ضد إدخال

ت جديدة، وىف حبث ألقيته ىف ندوة الثقافة العلمية ىفآلما
  "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،
 .يعقبها رفض عام منظم

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 

 أو قومى، أو وطىن، حيددعاملى،" 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

 البحث، مع حتديد موقف الباحثاملواصفات اخلاصة للعينة قيد
وهدفه، األمر الذى يعطى للبحث متيزه، وقد يسمح باملقارنة

 بأحباث أخرى، بعد مراجعة التعريف اخلاص ىف آلٍّ 

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

 سبحانه وتعاىل، لو اقتصرنا علىاهللاوحىت لفظ اجلاللة ،  
 أو تفسري السلطات املنغلقة له، حلرمنا أنفسناتعريف املعاجم

وسعينا اإلمياىن وجوديا من آل عطاء املبدعني، واملتصوفة
والفالسفة ، ولتوقف االجتهاد املمكن، وألجِهَضت االشراقات

 . النورانية اهلادية

 ما العمل؟ 

هل يتجنب املتصوفة واملبدعون الكادحون إىل وجهه تعاىل
له مادام احملتكرون قد استولوا عليه لصاحلاستعمال لفظ اجلال

سلطاهتم، أو يواصل املبدعون، والكادحون إليه آدحا امتالك
ناصية اللغة رافضني أى احتكار حىت ينبض لفظ اجلاللة من جديد
مبوضوعية معناه وحرآية تواجده َمْعَبرا بني الوعى اخلاص

 والوعى الكوىن سعيًا إىل وجهه سبحانه وتعاىل؟ 

-11-3ذا انتقلنا إىل موضوع الفطرة، آما ورد ىف مقال فإ
 ، 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،(أدخله إىل االجنليزية باالجنليزية 

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

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

استبعادأنا أحتدث عن الفطرة أآثر من ماذا آنت أفعل و
 جديدًا؟ البد أناثىن عشر حمكا وابتداع ستة احتماالت قدمية،

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

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

هذا وأستطيع أن أقسِّم ما وصلىن من تنبيهات واعرتاضات إىل
 : قسمني

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

 .ال دين هلا أن ينبه أن شعوب الفطرة الفطرة والبدائية

 هو الذى عّرف الفطرة بإجراءات نظافة  :القسم الثاىن
وتشذيب وحتفيف، المتت للفطرة الىت أعنيها بصلة، من أول

ضد ما أريد متاما، ومع احرتامى.. اخلتان حىت هتذيب الشارب
 ذلك من أصول فقهيه يتحمل قائلها مسئوليتها، لكل ماىف
ا، إال أن هذا استعمال آخر، ىف مقام آخر، مهماوله أجره

 آانت له مربراته، 

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

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

هو الفطرة الىت يعنيها احلديث الشريف ألهنم أسلموا وّملا يدخل
 فأين الفطرة؟... !! اإلميان ىف قلوهبم

 مراجعة وتوضيح

 الصعوبة الىت أعود اللتزامى ومتسكى مبوقفى برغم 
أربط الفطرة باحلرآةلبداية وأنا أحاول أن عاينتها من ا

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

 االستبعادقلت ىف حمكات  : أوًال

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

 !"ى حرآة ىف اجتاههاالفطرة ه"
 )يا خرب ما معىن ذلك؟: وقد أضفُت فزعًا(

 ىف اجتاه ماذا، ىف اجتاه الفطرة ذاهتا، الىت هى حرآة أصًال، 
 : 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: "ضاقلت أي: ثالثًا
للفطرة باعتبار فرط نشاط حرآيته التشكيلية ورحابة مساحة

 "حرآته

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

 . ال متت إىل مفهوم احلرآية بصلةساآنة

 . هى أبعد ما تكون عن الفطرة آما ّعرفتها حتديدًاوبالتاىل 
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 ما احلل؟ 

 أن أجتنب استعمال-آما قلت ىف بداية املقال–هل احلل 
اللفظ وأترآه هلم يصّنمونة، وجيمدونه، ويشّوهونه رد أهنم
أسبق ىف استعماله، أال جيرنا هذا، لو قبلُته ورضيت به، إىل

الإ) استغفر اهللا العظيم(التنازل عن استعمال لفظ اجلاللة 
- أو آاد أن ِحيرَم–مبثل ما يستعملونه له، األمر الذى َحرَم 

عامة الناس من معايشة نص اإلميان سعيا إليه سبحانه ىف
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
آلما أتيحت ىل الفرصة جانبا من–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
 .رأها بأمانة تتناسب مع ما ُآِتَبْت بهاملوقع سوف يق

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

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

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

 !تصور؟.  جسدك لسّت إال

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

 . عرب تاريخ التطور

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

 ) .مخ(ذلك قبل أن يتخلق هلا دماغ 

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

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

 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؟

 ماذا طرأ على مفهوم اجلسد عند اإلنسان املعاصر؟
  .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( 
فنحن نعرف أجسادنا من خالل ما شاع عنها ىف آالمنا
 وأحكامنا، أآثر مما نعرفها من خالل ما يصلنا منها

:أو توهم املرض اجلسدى( اللهم إال ىف حاالت املرض  مباشرة،
يانا، وبعض حاالت اجلنون، وأح) Hypochondriasisاُملـراق 

 .اإلبداع حىت ال نظلم اجلميع

.مت احتقار اجلسد، أو ازدرائه، حلساب ما يسمى الروح) 2(
ومع أن الروح من أمر رىب، فاألفضل أال نفىت فيها، فإنه ما
أسهل على أى واحد ال يعرف جوهر دينه أن يضعها استقطابا

،!)اجلسد هو ضد الروح(على أقصى الناحية األخرى من اجلسد 
هذا ىف التدين املنغلق املنشق، آما حيدث حىت ىف بعضحيدث 

، فيصل هذا االستقطاب"الروحانية"أنواع العالجات حتت مسمى 
بني الروح واجلسد، وآأهنما نقيضان، إىل الشخص العادى ليسود
احلديث عن طهارة الروح، وعشق الروح الذى ليس له آخر،

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

 : لغريه، ومن ذلك وسيلة
وعاء مث مطبخا لطحنأن نقصر دوره على أن يكون  ·

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

نبىن من خالل ذلك بعض وحدات من اخلاليا البديلة نعّوض ·
 .نهاهبا ما تلف م

أداة للمتعة مبا حيقق لنا ماآما قد نستعمل اجلسد  ·
 . لذة أو يطفئ ما أثري من شبق 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 اجلسدعلى رف 

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

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

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

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

 بناهتن ليصبحن
، فتظل الطفلة فالفتاةأبطاال ىف ألعاب القوى ·

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

، واألآثر قسوة!!)أى واهللا(ستة عشر من الثانية  ·
أننا نفرح بذلك ونصفق هلا وهى طائرة ىف اهلواء، أو

 !!!ساحبة فوق احلاجز

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

 فتصور ولألس
 ”!!الفطرة“بعض الفقهاء يعتربون بعض ذلك هو  

مع زيادة االهتمام بالصحة اجلسمية والوقاية من )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

ويات قابلة للكسر، ونظل نتبارى ىف إطالة عمرهاحمت
االفرتاضى، بغض النظر عما تعنيه أو حتتوية هذه السلعة،

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،ولية إىل وحداته األ– 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

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

ماذا فعلنا بأجسادنا“: االغرتاب السابق الذى أوردناه حتت
 ”حىت تارخيه؟

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

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

 .ليس من حق العقل أن يصيغ اجلسد رمزا جمردا 
 .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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 ،عقلية أن تعرتف أن لك جسداحنن ال ندعوك بسذاجة 

 ، أو أن تعى ذلك بقدر من االحرتام واالهتمام 

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

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

ة دور اجلسد ال تتم وحنن جلوس علىإن استعاد. نعم  
املكاتب منارس جتريده باأللفاظ، وال هى تتحقق بتدريبات الوعى

   به،

 .وال بدراسة وحداته آل على حدة

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

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

 رياضة ليس هلا عالقة باجلسد الفطرة باملعىن الذى نقدمه،

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

املتعني" جلسد الوعىا"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، 

 .من االحتقان واالختناقوذاك ىف مساحة مساح يتحرر فيها اجلسد 

 واجلنسى على مستوياته املختلفة،  بالتواصل احلسى مث إنه
تقوم األجساد بإجراء حوار أعمق بعيدا عن وصاية عقلها
القابع أعلى اهلامة، حوار يتجاوز اللذة وهو يشتملها، ال

 .هو يتوقف عندها، وال هو يلغيها

الطبيعة إىلوأخريا فإنه باإلميان اجلسدى الكلى، مرورا ب
الكون املفتوح النهاية، ميكن أن ينطلق اجلسد الوعى املمتد

 .إىل ما بعده ليتأآد به

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، 
آها ىف أنغام الكون، األمر الذىىف أجساد آخرين، آما قد يرت

قد يكون مدخال لتفسري آثري من الظواهر الفيزيقية، وأيضا ما
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

د، الستعادة دور اجلس- ىف حدوده احلالية -إسهامات العلم 
فطرًة ناميًة فاعلًة، والتعرف على حقيقة ما آل إليه ليست
قليلة، خصوصا االجتهادات األحدث إلسهامات العلم املعرىف،
والعلم املعرىف العصىب، وبعض اهلندسة الوراثية، وعلم النفس
الثقاىف، والطب النفسى التطورى، وآلها إسهامات رائعة

ط تفتح اآلفاق لفهملكنها متواضعة التكفى، حاليًا، هى فق
جديد يربط بني مفهوم الفطرة آحرآية نابضة، وبني اجلسد آوعى
متعني، وإذا آان العلم مازال قاصرًا عن اإلملام هبذه املسألة،
فإن اللجوء إىل أشكال أخرى من اإلبداع قد يسعفنا ولو

 .مؤقتا

 :وهذا بعض ذلك
 من أصداء حمفوظ: أوًال 
 جلسدذآاء ا : 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

هل الحظت وظيفة النظر وهو يتبادل ويتكامل مع احلرآة،
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 تقطاحلبينب حىت ال

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

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

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

 لننتقل إىل فقرة أصداء أخرى عنواهنا يبدو ألوليكفى هذا
حني". ذآاء اجلسد"وهلة أبعد ما يكون عن العنوان السابق 

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

 آيف  أقول لك  عليك صعوبة وإلغازا، لتكتمل الفزورة، سوف
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: قبل روايتها، لقد انتهت وهى تقولانتهت هذه الفقرة
 مث خذ عندك البداية أيضا  ".ِ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 ةالفطرىف عصر 

 مث تصور ما شئت، ويا حبذا لو توقفت عن إآمال ما تقرأ،
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   ماملواس ىف    القرب   نزور   عندما .  القمر   وجه
 .ألرى   جداره 

 ." واملنازل   الشغف   الرفيق   نعم

هيا نقارن استعمال حمفوظ للفظ الفطرة، مع استعمال بعض
الفقهاء املتوقفني عند حروف املعاجم، حمفوظ يستلهم ويبدع حىت

، والفقهاء األفاضل"منازل احلقيقة ىف عصر الفطرة"نعرف معه 
م أجرهم، وآل منا خيتار وهو مسئول عنيفسرون ويفتون وهل

 .اختياره

 أن يبدأ-قبل أن يصلك هذا الصدى–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   دمي   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 
نيتتكامل به وسائل املعرفة باالنتقال النشط بوإمنا اجلسد، 

  العارى الفج، واخليال احلى، على أرض واقع الوعى اليقظ،
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هل هذه املنازل هى. املرتبط برفيق مل يظهر، ومنازل مل تتحدد
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 
إعادة قراءة الفقرة وترآيزك على احلرآة، والرؤية،

:، لتتأآد بوعى جسدك بدورك أنه"اجلسد الوعى"واإلدراك، و
 ".نعم الرفيق الشغف واملنازل"

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

  65ص  1979

تراجع أنسى احلاج ، انسحب من العامل اخلارجى" ... 
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

 .كك وخائن لبعضه البعض اآلخرومتداع، وأن جسده مف

ىف عامله الداخلى ذاك، بدا شعوره املتضخم جبسده، ففى قصيدة
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 ختطت القافلة"

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

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

 "....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

، وهو يتعرفعليها شعر أنسى احلاج، أو هو شخصيا
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

همنا هنا ىف نقد خالدة سعيد هو ماتفصيل آخر، لكن الذى ي
 التقطته من رؤية اجلسد يتحلل، مث وهو حيضر بتحلله ىف وعى

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
 ى الذى يفكك آل شىء عن آل شىء، والذى يصيب الفكرالفصام

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   423



א  06I11I2007א –א

بقدر ما يصيب الوعى، هو التفسخ الذى يقابل هنا حتلل
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"ال لصوته آى يسمعينتصر املتمرد ويفسح ا ،
الوصمة الىت حيملها من اختار أن يكون حرا، أن يتحرر من
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" ية الفوضى، حرية التوغل ىف اجلسدالسقوط حر
 .التوغل ىف اجلسد زاده متزقا ومل جيمعه وعيًا

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 صنعناه املرعبة، إمنا الصورة

، فال حنن حتررنا من سجنها، وال هىمن أجسادنا املخمدة املغرتبة
حتررت فأعفتنا من أوهامنا املعقلنة، فيزيد الضغط

 .واالحتقان

اجلسد الميثل الفطرة إال حني يدب فيه، وبه، حضور اإليقاع
فطرة إىل جدليتها، وال يصبحاحليوى من جديد، لتعود حرآية ال

 اجلسد إال أحد أدوات إيقاع حلن الفطرة املتكامل

 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: "احلاضرون، ووصفوه بأنه 

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

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

 "فيه نصيبليس للنار 

من يقرأ هذا الوصف الشريف قد ينتبه إىل آخره أآثر من
 ليس أوله، وهو قد ينتبه أآثر وهو فرح آيف أن صهيب
،"نسى"للنار فيه نصيب ، لكنىن أنا انتبهت أآثر إىل أنه 

خلط اإلميان" مث إنه ،"إذا ُذآر ذآر"، وأنه صهيب مؤمن نسى
 ".بلحمه ودمه

قليديا نتصورها مبثابة آتاب بهالذاآرة الىت ندرسها ت
معلومات مرصوصة، أو خمزن له غالف حمكم، أو مكتبة وضعت على
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، 

ثر فاعلية حني ال تعود ذاآرة، إْذهذه الذاآرة تصبح أآ
 .تصبح جزءًا ال يتجزأ من وعٍى مشتمل

 .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 معرفةأن صهيبا  آيف -استلهاما–ومن هنا نفهم 
أن هذا النسيان ليس حموا أصال، إنه استيعاب تام للمعرفةمبعىن 

 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 

النوع من التذآر ليس جمرد إحضار معلومة من خمزن، لكنههذا 
  آامنة مت تدعيم تشكيلها حىت ختلََّقْت باإلميان املتجدد، فطرةإحياء 

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

 . واجلسد

ْلم ُمحدث، لكنه استلهامهذا ليس تفسريا لنص ديىن ِبِع(
 )مسئول

اإلميان اَملْعِنى هنا الذى خلطه صهيب بلحمه ودمه وصلىن
األمر الذى قد يلزمباعتباره ليس مسألة اعتقاد فكرى حمدد، 

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

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

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"س الكلمة فكيف باهللا عليكم نستعمل نف
هل متلك شعوب الفطرة دينا؟ مث جنيب على هذا"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

 اما مثل وضع األلفاظ القدمية ىف قصيدة شعر جديدة مجيلة مت
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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 

موضوعني من أهم ما ميكن، يصلحان لفتح باب النقاش حوهلما ىف
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"ملوسوعى عن املرجع ا
.جيمس ب: ، تأليف"اإلنساىن ىف الرتاث الديىن والفلسفى العاملى

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

 اليومية، أتصفحاملقالني السالفى الذآر ألقدمهما ىف النشرة
هذا الكتاب، ونبدأ بتقدمي بعض فقراته قبل طرح فروضى
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 

 هبذا االتقان؟ وماذا وصلىن منه وأنا أقرأهمىت قرأته: أتذآر
وأصارع أفكاره هكذا؟ وماذا تبقى من آل ذلك؟ مث إنىن

 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؟

:ب من ذلك أنىن شعرت مبسئولية مضاعفة وأنا أتساءلاألصع
أى مقتطف من هذه املقتطفات يصلح للنشر؟ وأى موقف مما آتبت
ميكن أن أعيد صياغته لينزل ىف موقعه عند القارئ؟ وخطر
بباىل بعض التعليقات الىت ترد إىل املوقع من زواره الطيبني

 أن أغلبهمفأرد عليها بدورى ىف بريد اجلمعة، آما خيل إىل
إن مل يكن مجيعهم عندهم رّد حاسم وقاطع ىف هذه املسألة

 .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؟

تطفمق"مث إذا أنا مل أجد إجابات تسمح ىل بنشر ما هو 
، مما قد بلغ اآلالف، فعزفت عن النشر فما فائدة أى شئ؟"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" واحد هو مقتطفات حمدودة من املقدمة، مث مقتطف

 وأال أعلن عن موقفى الشخصى من أى منها،،"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

ف ما هو أصلح وأنفعنقرر ما نرى ىف أمر االستمرار ىف اقتطا
 .وميكث ىف الوعى بإذن اهللا إىل وجهه تعاىل

*** 

 "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 وتشارآها على تعتمد

 .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

 . واملوت تشكل آيفية ومضمون سلوآنا اليومىشاملة حنو احلياة

 زاريتسكى. 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، ى األطالق ميكن أن أتعلمه منهأن ليس هناك شئ عل

  تلك آلمات طالب ىف أول فصل دراسى تعرضت فيه ملوضوع املوت،
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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

 على صواب متاما، فلم أآن أنا والفالشك أن الطالب آان
فاملوت ىف ذاته ليس. غريى بقادر على أن يعّلمه شيئا عن املوت

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

 .وتىامل

 :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... 
، ومن عدد ال حصر له من املناقشات مع طلبىت زمالئىالروحى

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"وهكذا جند ىف فصول الكتاب، بعد عبارة .... 
مفاهيم وتصورات مثل املعرفة، واإلغفال، واحلب،" حيث هو

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

مهة الفكرية الكبرية للكتاب ىف مواجهة املوت وىفاملوت املسا
 .إعطائه معىن ىف وجودنا اإلنساىن

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

 .فهم هو باتساع احلياة واملوت نفسهللحوار وال

 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 .... 
صميموهتدف املقدمة إىل أن تضع اخلطوط اخلارجية لتللموت، 

 .الدراسة وأن تبني األسباب الىت دفعتىن على القيام هبا

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
 التعب وهذه احلرية، وآلملاذا آل هذا!! عشرة ؟؟..... 
 ؟)أو ما هو رأيك(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

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

 .....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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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
مجعية الطبيس جملس إدارة    رئ  

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

يد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالعربية إضافة إىل عد   
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ـات  ــ ــ ــ ــ ـؤلف  اـمل
ـصراط      املشي على   - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(  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   -ولوجيا  ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياث     أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

عامة للنظرية النفسية البيولوجيةتشمل اخلطوط ال  ( علم النفس   
ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

.ألف باء  ) -  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 ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال
ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية   ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

  أصداء األصداء  – تبادل األقنعة – سويا مثل أمس
ـات ا ـاء إىل اجلمعي ـة االنتم  لنفسي

  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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