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I08<I2008>08א

 א/א −343

 :مقدمة

ألن الربيد بريد، وألن احلوار الذى نفتعله هو مصنوع، وبه
ما به من ظلم على احملاور الضّيف، فيستحسن أن يكون تعقيب

 . رًا ما أمكن ذلك، حىت ميكن حتقيق اهلدف منهالزوار خمتص

وليد طلعت. بعض التعقيبات، مثل تلك الىت اآرمنا هبا د
بعضها قصائد مجيلة رائعة وبعضها نقد: تصل إىل بضع صفحات

 مطول، 

 .وىف مجيع األحوال يصعب صياغة الربيد ىف شكل حوار 

هناك اقرتاحات لتجاوز هذه الصعوبة، إما أن ننشر ما
على أن نشري إىل ذلك ىف" زوار املوقع"صلنا مطوال ىف باب ي

مقدمة الربيد، وإما أن جنعله ملحقا للربيد حىت نثق أنه سيصل
إىل متابعى احلوار من األصدقاء املهتمني، أو أن نتوآل على اهللا

 الدنيا" ونبهدل"وخنتصر، وحتذف، 

 ؟..ما رأيكم

**** 

 78وحلم  77حلم :"نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )80حلم (منري شكر اهللا . د

 :بطريقة رمزية قرأت احللم والنص على النص

 دنيا أو اخلالقال= قرأت األم 

فأقبلت أمى علّى قلقة وأقسمت بكل ميني أنه ما من قول"
:نقراها ميكن أن" قالته أو فعل فعلته إال بدافع احلب اخلالص

الدنيا أو الطبيعة أو اخلالق خلقنا هكذا بكل حب وترآنا
]أو عدمها[وحنن مسئولون عن إختياراتنا  ذلك لنختار بعد

فإن هذا" بأننا مل نكن نقصد ذرناوحىت لو اعت وعما حيدث لنا
مشاعرنا هل هى دعوة لتحمل مسئولية لن يغري من األمر شيئا

 و اختياراتنا وعدم التنصل من املسئولية الواعية حلياتنا؟

  
 اويـــرخـــــــال ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2609
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 :حييى.د

 هذا بالضبط هو ما هربُت منه، 

عن مواصلة  –52بعد احللم  –هذا هو ما دفعىن أن أتوقف 
 النقد تفسريا، أو حبثا عن رمز 

 ".تقاسيم"جلأىن إىل ما امسيتة هذا هو ما أ

 .شكرا يا عم منري

فستجدىن جاهدت ألجتنب 52-1إن شئت أن ترجع إىل األحالم من 
 مثل ذلك، 

 .مث رفضت أن أآمل

 .شكرا

 .أآِمْل أنت إن شئت، على أن تتحمل مسئولية ما يلحق بالنص

 .شكرا

 حممد أمحد الرخاوى . د

 وصاية كلف والتتجلى حقيقة الفطرة ىف التلقائية دون ت

فاجتمع مديح الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع انطالق إبداع
جدىل مل يفهمه املشيعون، فامليت مل ميت أصال بل الفن ىف تناغم
 هو ىف وعى فائق

 موتتهم االوىل  ال ميوتون اال

 اآلن فقط عشت هذه اآلية

 :حييى. د

 لست متأآدا

 منري شكر اهللا. اقرأ أيضا ردى على د

 )79حلم (ى عادل رام. أ

وانطلقت فجأة آل خماوىف، وجتسدت ىف مقاطع من أغنية
هجرتك، وتذآرت عيناها ورعايتها ومججمىت، واذا بضحكات

آرامة، واذا بالليل يقدم تنبعث ساخرة حمطمة ما تبقى ىل من
وصديقى ال السرتيح لكن التواصل. ىل راحة طاملا عانيت الجدها

واذا باملمرض اللعني يرآل احد الذى يدعى انه ملك اليونان،
 شكرا. واحلنني جيرفىن للقاء، أى لقاء. حنوى املرضى وهو ينظر

 )80حلم (رامى عادل . أ

 وتال ومنا، مرددين ان هذا خري من ان نفرتق، ورددت على
مسامعى ودادها، وجتاوبت معها بكلمات صدءه، ففغرت فاها آى

تنبهىن برقه ان النارفقد الن جانبها ل تلتهم شيئا ما، ومع ذلك
 مع السالمه. حىب وقودها احلجاره، فانزلقت ىف حجرها مؤآدا هلا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2610
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 :حييى.د

 يا عم رامى؟" وبعدين"

 !!وبعدين؟

 !!مازلُت استثنيك

 وبعدين؟

لن أحتمل مسئولية هذا االستثناء وحدى، سأحيلهم عليك،
 .ولو جزئيا

**** 

 2008-8-1حوار بريد اجلمعة 

 منري شكر اهللا . د

قلت: " أريد التعقيب على مجلة من حوار اجلمعة السابق
)يوميا 38باقى (لنفسى إن السنة قد أوشكت على االآتمال 

–حىت اآلن  –األرجح أنىن (واقرتاح الصديق مجال الرتآى خيايلىن 
 ...)"لن آخذ به 

ت أنا معتادا على الكتابة لك وهلذا املوقعبعد أن أصبح
أشعر أن من حقى أن أطلب منك بالفم املليان أال تأخذ.. اجلميل 

باقرتاح الدآتور مجال، بل أن تستمر ىف التواصل معنا حنن الذين
 .حنتاجك معنا وملناقشاتك والستشاراتك وهلذا املوقع البالغ األمهية

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 اهللا  منري شكر. د 

عن العالقة الىت بدأت تنشأ بينك وبني حفيدتك........  
هذا احلب الذى ميكن أن] : وأرجو أال أآون قد جتاوزت حدى[ 

ولكن من ناحية أخرى ممكن. نعتربه برىء و صاىف و بدون غرض
املسألة ليست حب صاىف برىء فقط ال غري وإمنا ممكن أن: أن نقول

ىف اإلعتماد على الكبري و هى ترىتشمل رغبة الطفلة الصغرية 
و. إخل... أنه ميكن أن يوفر هلا مزيدا من احلنان والدلع 

ممكن أيضا أن تشمل رغبة الكبري ىف التواصل مع األجيال األصغر
 .و رضاؤه بأنه مرغوب وحمبوب من طفلة ال تكاد تنطق

هل: نفس الشىء ىف عالقات احلب بأنواعها ومستوياهتا املختلفة  
الذين خلقنا أسطورة احلب املثاىل الذى حيب أو يعطى فقط بدون حنن

على سبيل املثال األمومة وتصورنا هلا على أا –إنتظار لألخذ 
وآأن األم هذه ر فياض وليست بشر من حلم" عطاء بال حدود "

ودم؟ أم أن احلب بطبيعته هو عطاء وأخذ؟ هل احلبيب أو احلبيبة
ب ويأخذه يفعل ذلك من باب العاطفةالذى يعطى احلنان واحل

وهى ميكن أن.. أيضا " املنفعة"فقط أم من باب " الرومانسية"
 تكون منفعة وجدانية قبل أن تكون جسدية؟ 

  
 وياـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2611



א  I08I2008>08א –א

الذى اقصده هو حريتى فيما إذا آانت هذه املشاعرتعترب
وهل اإلستفادة.. مشاعر عطاء أم أخذ أم اإلثنني معا 

العاطفة الىت ال تنزل مبستوى احلب أو" األنانية"أو " املادية"
أدرى ملاذا نتصورها أو نفرتض أا سامية ؟ بالضبط مثل رغبىت
أنا ىف املزيد من التواصل عرب هذا املوقع ألىن مثال أستفيد منه
شخصيا و مهنيا وليس فقط من باب حب العلم واحلوار الفكرى

سواء ىف احلب أم" املادية"هل نعترب هذه اإلستفادة . السامى 
 secondaryقات األخرى شىء أشبه باملكاسب الثانوية ىف العال

gain  مثال؟ 

 :حييى. د

يا عم منري، ما هذا؟ ما هذا؟ وهل فتحنا ملف احلب
 ؟ !!والكراهية إال ملراجعة آل هذه املزاعم يا شيخ

أرجو أن تبحث عن ما سبق نشره وهو ليس قليال، آله ىف
")2008"الوجدان واللغة والرتمجة  2008-7-30نشرة (األرشيف 

واحملاولة مستمره، وهى شديدة الصعوبة وحتتاج ملشارآة جادة،
هل تفضلت باالجابة عن العشرين لعبة اخلاصة بالكره نشرة

، واللعبات العشرين اخلاصة باحلب)2008-7-22(و )21-5-2008(
، ناهيك عن لعبىت)2008-7-22(، و)2007-7-15(نشرة 

الكراهية حىت نناقشها من واقع احلال وليس من تصوراتنا
 .عنهما

 وليد طلعت . د

ربنا خيليك بس.وهيا دى برضه قصيدة أطفال يا عمنا
قروها الكبار ويفهموا ويتعلموا، مش بقلل من النص والي

اللى باحرتم جدا مساحة )االطفال(املتلقى املفرتض للنص 
التلقى عندهم وامهية اننا نتوجه هلم جبدية، بالعكس انا

ان النص اوسع من انه يتصنف وغريه من النصوص املشاهبة شايف
 . اللى مسعتها منك

 :حييى. د

، وال أظن أنه يهمىن)وليست قصيدة(طفال بل هى أنشودة لأل
أن يفهمها الكبار، إال باألطفال الذين بداخلنا إن مل نكن
قد أجهزنا عليهم متاما، إن أردت االطالع على آل أراجيز

 .األطفال، فهى باملوقع

 وليد طلعت . د

موضوع استقطاع أجزاء من الثالثية ونشرها آقصص ده....
 نفهاش آقصص ونطرحها آأجزاء منميكن لو منص.موضوع شائك 

الرواية قد يغرى اللى يقراه للدخول ىف عامل الثالثية،
لنص مكتمل ومستقل الن الطرح آقصة يوحى بان. ويكون أفضل

بذاته وده ممكن يكون حاصل فبعض املقاطع، ومقدر تعبك ىف
االنتقاء، مهما آان متاسكها لوحدها من عامل روائى آامل

 0)أحيانا(وللمقطع  نص األصلىاعتقد فيه ظلم لل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2612
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 :حييى.د

راجعت نفسى بعد احملاوالت احملدودة السابقة، وانتبهت إىل
أن هذا مدخل جديد لقراءة النص، وهو أقرب إىل منوذج

، حيث Hologram" هولوجرام"التصوير أو التسجيل األحدث 
متثل آل وحدة صغريه، آل الصورة، وليس جزءًا من الصورة، أما

ن َنص أطول، فهذا أشبه للدعايةتصنيفها على أا عينه م
الىت تكتب، على غالف بعض الروايات تشويقا لقراءهتا، وهذا

 .هو ما مل أقصد إليه أبدا

، يبدو أنىن سوف استمر ىف....بعد إذنك ياعم وليد
اإلصرار على احملاولة، سواء آانت قصة قصرية، أم وحدة

 .متكاملة من بناء أآرب أمشل تكامال

 ت وليد طلع. د

وطبعا يا استاذنا انت رديت على دآتور عصام،.... 
ان آان دلوقت عايش باالجنليزى، ميكن تكون دى ومعلش اعذره

بيفكر وبياآل دلوقىت لغة التعبري األآثر عفوية عنده، ألنه
 بيها ... وبيشرب 

 :حييى. د

رمبا يا وليد، ألنك ال تعرف عصام مثلى، ال ميكنك فهم موقع
هو مصرى  –آما أعرفه –ملوجه إليه، ألن عصام هذا التنبيه ا

)وهو تشكيلى أيضا(بل إن تشكيله  –عامى عرىب حىت النخاع 
 .يصلىن بالعربية

 !.ال تقل ىل آيف 

 وليد طلعت . د

 يا أستاذ وبعدين هوا فيه حزب معارضة بيتشكل وال ايه ؟خري

 :حييى. د

 مل أفهم قصدك

 وال أرفض ذلك

 وليد طلعت . د

عصام.ضه يا استاذ وانت سيد العارفني اقول ان آالم دحابب بر
وآالم ناس آتري غريه، وانه آرت خريه طرح تصور معقول، ده رؤية

مانتجاهلهوش، لكن آالمه فتح الباب فاحتماالت تشخيص املريضة مهم
سائدة مبعىن اقدر اقول اا(عشان نتكلم شوية عن اجتاهات تانية 

 ).هلا وقوة ادائهم االعالمىاالنتشار وآثرة املمارسني 

 :حييى. د

أنا أرفض جتاهل أى َمعلومة مهما بدت هامشية، فما بالك بالتشخيص
ليست هى ما يتفق عليه" احلقيقة"يا شيخ، مث إنىن أظنك تعرف أن 

األغلبية ىف مرحلة تارخيية معينة، إن ما بغلىن ىف هذه املسائل بعد نصف
 :لتفويت أو التقريبقرن من املمارسة مل يعد حيتمل ا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2613
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 تزييف العلم أصبح أخفى وأخطر من تزييف النقود، 

وغسيل أخماخ شباب األطباء، بل وأغلب األطباء، أصبح 
 أقذر من غسيل األموال أحيانا

أآاد أقول ملرضاَى أال يسرعوا بالشفاء حني أتابع ما ينشر
مما يسمى علما، وأجده يتعارض مع سرعة استجابتهم، ضد ما

 العقاقري ال تشفيهم هكذا،  يزعم املنشور من أن هذه

آثريا ما خيطر بباىل أن هؤالء العلماء ىف معاملهم أو وراء
مكاتبهم مل يروا بأنفسهم مريضا واحدا بلحمه ودمه، فهم
يتعاملون مع ما يصلهم من أرقام، وما حتت أيديهم من مواد،
مث يصدرون أحكاما، عادة لصاحل من يقبضون منه، أآثر منها

 !)وال مؤاخذة(حىت لو متَّ ذلك الشعوريا !! لصاحل املرضى

 .فأعذرىن والنىب يا عم وليد 

 وليد طلعت . د

ويتبقى مدرستكم الكرمية وغريها من احملاوالت اجلادة... 
معاآم أو مع غريآم على اللى مابتلقاش آتري فرصة إا تتدرب

ممارسة العالج النفسى مبناهجه املختلفة، ندرة وأقلية
عشان آده اد ايه املوقع ده مهم. غالب الوقت ىف واستثناء

العلمية معانا ده فرض واد ايه تواصلك خبرباتك الفنية
)ضرورة قصوى.. حتمية تارخيية .. فرض آفاية .. تكليف (

وجيعله داميا عامر. من خالل باب االستشارات املهنية وخصوصا
 أستاذ يا

 :حييى. د

ىل مدرسة باملعىن أنا لست معاجلا نفسيا يا وليد، وليس
الشائع، بل إنىن أآاد أقول إنىن لست طبيبا نفسيا مبعىن الطب

،"مرضانا"املؤسسى، أنا وتالميذى وزمالئى منارس حياتنا مع 
بعضنا حكيم ناقد، وبعضنا متأمل أو متوقف ناقد أيضا،

 )يسمى مريضا(

مث نأمل أن يبارك اهللا فيما نفعل، ونعلم أنه سوف 
 .حياسبنا عليه

 حممد أمحد الرخاوى . د

 أو belief or faith اوافقك على صعوبة ترمجة اإلميان اىل 
صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له "\ ما شابه
فهى) املشى على الصراط(تقطيع الرواية اما عن "\عابدون

ما طلعت زمان آلها انا فاآر اىن قريتها اول فعال متقطعة،
رواية باملعىن احلبكى للرواية، هىىف نفس واحد هى ليست 

أليس تعريفك الواقع اآلخر برؤية عارية لتساعد على الألم،
 "فن الألم"النفسى انه  للطب

 :حييى. د

 أشكرك يا حممد على موافقتك ومشارآىت حريتى، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) ونيإلكرتإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2614
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وبالنسبة للقصص القصرية الىت تستقطع من الرواية مستقلة
اوليد طلعت حاال، فأن. لتمثلها، فأرجو أن تقرأ ردى على د

أآثر منها قصصا قصرية، أو أجزاء" وحدات ممّثلة"أعتربها 
مقطعة، ورمبا أنشر بعضها دون اإلشارة إىل أصلها، ألخترب

 !!املتلقني، جتربة أخرى

 ) االبن املسئول عن املوقع(إسالم أبو بكر . أ

 اهال ازيك يا اسالم-
 دآتور حييى احلمد هللا ازيك يا -
 ذه الورطة؟ىف هتضعىن  معقوله يا اسالم -
 دآتور؟ أية ورطة يا -
 )مث فطنت إليها، فانا اعلمها متاما(

  ة؟اليومي: وقلت
 ايوه -
 ربنا جيعلها ىف ميزان حسناتك ان شاء اهللا  -

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 إسالم أبو بكر. أ

:اخرى من فضه ختنق إصبعى ىف م مث رفعت يدى أريه ورطة(
 )دبلة خطوبة(

 اترى هذه يا دآتور -

 إسالم مربوك يا -

  اهللا يبارك فيك يا دآتور هذه ورطة أخرى -

لك يا دآتور حييى انه ليس هناك شيء آنت اود ان اقول
 نفعله اال و حنن متورطون فيه، سواء اذا آان عمل او زواج،

او حىت اجللوس على مقعد مل يكن ذهىن حاضرا مبا يكفى آى خيطر
طة، فهل حنن حنسنىف احلياه ور بباىل هذا، ولكن وجودنا

هذا استغالهلا ونكون على قدر املسؤلية الكافية، اعتقد ان
 هو السؤال و اجلواب واملعىن

بالء حسنا، ىف وسعى ان اقول حنن على االقل حناول أن نبلى 
 . واهللا املستعان، قل آمني

 :حييى. د

 آمني

**** 

 ثورة ضرورية: !!)2008(الوجدان واللغة والرتمجة 

 وليد طلعت . د

 إا قفزة الوقت فوق اجلسد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــ"  يــــوميــــــــا "   2615
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 آنا تناسينا خالفاتنا األبدية

 -دون التقاء طريقان-آنا ارحتلنا

 ولكننا

 إذ تنازعنا لوعة البعد

 واختالف املواقيت

 حزًنا أصيال إذ نتفجر

 يسموننا

 .شرآاء احملبة

 من حنن يبدو أّنا أحياًنا ننسى

  وندور نفتش عن أنفسنا

 حينا فينا

 الغري حينا ىف طرقات

 ولكن

 حني حناط مبن نأمنهم

 وخنالط دفًئا

 وشًذى مل نألفه

 نكون قلوبا حتكي حني

 معة خترتق مسواٍت رحبةوعيونا ال

 الروح نبتسم آثريا ألشقاء

 .ومننحهم أمجل ما فينا

 :حييى. د

 رحبت مبحاولتك الطيبة 

 ) دون اعرتاض(وىل عليها بعض التعليقات 

 "شرآاء احملبَّة"مثال، مل أحب تعبري 

 لكنىن رحبت مثال بالتفتيش عن أنفسنا

 "ىف طرقات الغري" 

 وهكذا

 شكرًا

**** 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   2616
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 حممود خمتار حممود.أ

ن سايق األوتوبيس وهى آانت قاعدة مجىب آلهمأبويا آا
آانوا موجودين بس ماآنشى حد مهتم بيها غريى و أتكلمنا و

وملا صحيت من النوم آنت دفيان قوى سعيدة ضحكنا ومرت حلظات
ياه دأنا. ربنا محدت. وشبعان قوى وفرحان قوى و حزين قوي

قيةب هى والدتى رمحها اهللا آلهم آنت عطشان قوى للقاء ده
 العائلة

 :حييى. د

 يرمحنا ويرمحكم اهللا

ما رأيك يا حممود أنىن أشعر أحيانا أن للرمحة رائحة
 !عطرة

**** 

 املالهى العصرية: إبداعى اخلاص

 وليد طلعت. د

  إفتح عينْك أقدْم تكسْب
  ت الرعِب،هذا بي
  تعاَل

 هيا هيا، قْم وتشجْع

  ان آنت ختاف األشباْح
  وختاف األقنعَة األوجْه
  فتعال الينا وتدّرْب
  خض جتربة اخلوف وشارْك

  ىف مقتلة الكون
  ..تعّلْم 
  صوِّْب

 واُقتْل
 ال تتأْمل

  بدِّل وجهك
 ُآْل، ال ختجْل

 مباْح أآُل اجليَف اليوم
 واخلمر هنا ليل صباْح

 عذراء ألجلك تأَثْموال

 وتدور تدور األرواْح
 ىف الساقية بغري نواْح
  فلُصْلٍب ُشدَّْت أيدينا
  وبرغٍم عّنا ُعرِّيَنا

 وسخ العامل ُأْسقينا من
  وخسرَنا أمجل ما فينا

 قد سرقوا صوت مغنينا 
 اآلهات فعدمنا حىت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   2617
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 ونزلنا
  مل نأخذ ثأرا

  بل بايعنا ومتطعنا
  ورفعنا األعالم هتفنا
 حبياة السيد راعينا

  أغمض عينك
 واحىن رأسك
 أغلق فاك

 تتكلم وال
  يرضى عنك السادة

 واعلم

 أن العدل اليوم ُمَحّرم

  قم ال جتزع
 والعب وارتع

 ناوْر
 داهْن
  نافْق
 واخدْع

 تشبع آل ما شئت لعلك

 :حييى. د

 آنستْنى مشارآتك

 هذا نص مكمل

 شكرًا 

 مدحت منصور. د

ة، قرب جرب،روليت، روليت، جتارة شطارة، ألوانات دعار
تقول أل وال تقول آه، دور واجرى جترى العجلة وشى يا بغل ال

 .واحلم واخسر، عايزينكم يا محار ومحارة

 :حييى. د

 ...!!طيب

 محدًا هللا على السالمة 

 !ما هى أخبار العملية؟

 .ربنا يطمئنا عليك

**** 

 أسامة فيكتور. د

 وصلتىن وأعجبتىن فقرة

 أخلع... إخلع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   2618
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 أنت األول

 بل أنت األول

 ن أولنلعب م

 :حييى. د

 ال أعرف ما الذى أعجبك فيها،

 إياك أن تكون الظنون قد ذهبت بك إىل حيث مل أقصد،

 ومع ذلك، فأنا موافق جدا، 

 .لك ما ذهبَت إليه، حىت لو مل تعرفه حتديدا فهو رائع

 رامى عادل. أ

تغتالىن بعقيدهتا، تثنيىن عن اخلوض، ورمادية صيحتها ىف
اآنيها، قرب املرفئا، والرآبفجر سوداويتها، ومتلق س

افاديها، تدمهىن بالرد القارص، حتتال, االشقي، تسألىن الشطء
 .علينا بصنيع الغى االوحد، تنسيىن الزورق

  

 :حييى. د

 أهال رامى

 رامى عادل. أ

,بعثر خطابي، خلته جوادا عابرا لدهليزي، رمقىن مبشكاته
فه الراقصألوانه الزاخره القصوي، وآ, بعنقى زعانفه نشب

 باألجواء تنال مين، تسبقين

 :حييى. د

 تسبقنا،

 ال نتسابق

 ليكن

 فهو الرفض معا، لنا، بنا، آلنا

 ، 19/2/1981وإليك هذا املقطع من قصيده مل تنشر آتبت ىف 

 هيا حناول أن نتجاوزها باستمرار

...... 

...... 

-3- 

 ؛   اخلطوات مىن    تقفز

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   2619
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  . أالِحُقَها

     ، أحلقـَُها

  . أحلقـُها   ال 

  ، مقطوعْه   األرجُل

  ، أعْني   بال   والسيقان

  شتَّى،   طرٍق إىل    تشري   األقدام   آثار

  . شوطًا   منها   بكل   فأسري

 -4-  

  ، األملس     والوجه

  .   املقطوع   والذََّنب

  ، اهِض الوعِى      وجنني

  . أنفاَسْه     يلفظ

  ، األطفاْل     واأللفاظ   

  .  مأَوى   عن   بحُثت

  . جْدَوى   ال ... 

  . اُملعَجم   شروح   صفحاُت   ُغصْت

16/2/1981 

**** 

 " العني الداخلية"استدراك حول 

 أسامة عرفة. د

 العديد من املرضى خصوصا الفصامينيأظن أن األمر متواتر ف
يصف بعض العمليات العقلية ىف األغلب اجلزئية أو حتت الكلية

للتكوين النفسى وأحيانا يتخذ ذلك وآذلك الرتاآيب احملتملة
املرضى لغة أآثر تعقيدا أو رمزية أحيانا آأن يصف ىل أحد

أن بداخله فار وقرد وقطة ومحار وهبذا الرتتيب الذى أعتربه
بل وأزعم أنىن أستطعت بتجميع ما تيسر ىل من ..الدقة شديد

املنحى من بناء نسق افرتاضى للرتاآيب أقوال املرضى ىف هذا
باللغة والعمليات النفسية أفرتض أن له ما يوازيه

النيورونية مما مل يكتشف بشكل آامل بعد ولكن هكذا األمر إْذ
طرح الفروض، االآلينيكى النتاج املعملى ىف يسبق التأمل

وعلى املتأملني االآلينيكيني حتمل ما سيتهمون به بعدم
العلمية ىف هذه املرحلة من تطور هذا العلم وال يرتددون ىف

فمثال.. تأمالهتم فهذا أفيد للعلم على املدى األبعد  إعالن
النسق الذى أفرتضه يساعدىن ىف فهم مرضاى بشكل أفضل آما

 طريقة أجدى وميكنىن ىف استيعابيساعدىن ىف التواصل معهم ب
 .الكثري من مفردات التناثر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2620
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 :حييى.د

أرجو أن تصدقىن فأنت تعرف ما أعنيه(أشكرك يا أسامة 
، مث أرجو أن أبلغك موافقىت اإلمجالية على ما ذهبَت)بشكرى
رائع، لقراءة مرضانا، وأنفسنا، وهو "عملى"آمنهج إليه 

 ، "نقد النص البشرى"ما أصبحت امسيه 

 :ى على تعقيبك آالتاىلمث تقبل مالحظات

خاصة الذهاىن وبالذات(أنا أحذر من ترمجة رؤية املريض  :أوال
 من املرض" النشطة"إىل رموز أو حىت أعراض، خاصة ىف املرحلة ) الفصامى

أنا أبدا بالتعامل مع ما يقوله املريض باعتباره 
 "واقع آخر"

دإىل أعراض أو رموز ر" خربته"ملاذا نتعجل ىف ترمجة  
 أننا نعجز عن أن نعيش مثلها؟

أيضا تقلقىن ألا تذآرىن" تأمالت"استعمال آلمة  :ثانيا
وهو ما Armchair psychology" علم نفس الكرسى الوثري"بفكرة 

 أرفضه متاما، وأوافق حىت السلوآيني ىف رفضه مع اختالف األسباب

ما تقوله يا أسامة هو عكس ذلك متاما، لقد أتاحه لنا
حني أتاح لنا فرصة أن نعايش مرضانا لنرى بأعيننا مااهللا 

إْن صدقْنَا وصدقناهم–يرونه بأعني خربهتم حىت لو امسيناها مرضا 
 .؟ هذا واقع أوقع من الواقع"تأمال"فكيف تسمى هذا  –

، ولكن"عدم العلمية"لقد فهمت ما تقصده بـ  :ثالثا
س فقطعلينا أن نراجع مفهوم العلم األحدث فاألحدث، لي

بالنسبة لعلمنا العملى، وإمنا بالنسبة لكل العلم، إن
فلسفة العلم وإضافات العلوم األحدث، الكموية والرتآيبية
والشواشية وعلم املعرفة قد غريت آل املفاهيم التقليدية،

 "ىف رحاب الطب النفسى احلقيقى. "وحنن األوىل بكل هذا العطاء

 .شكرًا مرة أخرى

 وليد طلعت. د

أل أل بقولك أل متنطقش يا أخى خش اهتمد ونام عنيك.......
م القعدة عالباب ده هوا فيه ايه وبعدين بقولك امتققت

 .هيزعل هيزعل

يا أخى وانت مالك انت بينا، واحد وأستاذه إيش  ·
 )أربع صفحات(إخل ....إخل .....أخششك انت

 :حييى. د

عة،شكرا يا وليد على آل هذا اجلهد، والنقد، والشجا
ولعلك قرأت مقدمة احلوار اليوم، وعرفت الصعوبة، حىت ىف نشر

، وهو حوار صادق"وليد اآلخر"حوارك الداخلى أو اخلارجى مع 
وحقيقى، مع أنك آتبته بشكل مرسل، وحبروف متشابكة مع
بعضها البعض، وسطور داخلة ىف بعضها البعض، مث أيته

 بإعادة َنسخ معظم القصة
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ق إىل باب زوار النشرةفكرت أن أحيل نقدك وحوارك اخلّال
 .اليومية ىف املوقع، لكنىن وجدت أنه ال يصلح حىت هبذه الصورة

 .ال أملك إال أن أشكرك، وأرحب بك مرة ثانية 

**** 

 !!)2008(الوجدان واللغة والرتمجة 

 على الشمرى .د

اللغة هى وسيلة أساسية، وهى الىت بواسطتها نقوم
بتغليف مشاعرنا إليصاهلا لالخرين بوعى او بغري وعى واللغة
قد التعرب عن وجداننا بصدق نتيجة إلغراقها مبفردات النفاق

احيانا لألساليب اللغوية الفنية االجتماعى واستخدامنا
الرتمجة ى وجوهره، آما أنواإلبداعية ممايؤثر على حقيقة املعط

قد تساهم ىف تشوية املعىن احلقيقى بعد أن حولناه من وعائه
 .بديل احلقيقى اىل وعاء

لكن الشى املؤآد أن اللغة غري اللفظية او لغة اجلسد
حتتاج اىل مهارات متقدمة لدى اآثر صدقا ومصداقية، ولكنه

 .ودمتم املتلقى لقراءهتا وفك رموز وحتليل امياءاهتا

 :حييى. د

على، فقد وصلتك الرسالة، وال أعتقد أننا. أوافقك يا د
ميكن أن نستغىن عن اللغة املرموزة باأللفاظ، أو أن علينا أن
نسعى إىل ذلك، لكن علينا أن نعتربها لغة ضمن لغات آثرية،

لغة اإلشارة ،: بلغة اجلسد -مثال–ولعله قد وصلك أنىن ال أعىن 
كلية اإلبداعية اخلاصة املستقلة، ومنللجسد لغتُه ال.. ال 

 .بينها لغة احلوار اجلنسى

أما موضوع الرتمجة فأرجو أن جتده تفصيال ىف املوقع حتت
  "مسئولية الرتمجة بني تسطيح الوعى واختزال املعرفة"عنوان 

**** 

 ملف احلب والكره 

 وليد طلعت. د

  أعيد الكالم لتالت مرة

 أل مش عارف ان آنت لعبت اللعبة دى آاملة قبل آده وال

 اخل)...مث لعبها(

..... 

..... 
 )إىل أن قال( 

 ض االستجابات إمنا ميكن اآرت حاجةرغم اىن قريت بع..... 
عالقة بذهىن هيا لعبة العيادة اللى آنت حضرتك طرف فيها

 ايه بقولك ان املوضوع صعب  واد(مع جمموعة من اصدقاءك، 
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 آمان. وآاشف لو مت بتلقائية شديدة زى ما املفروض يكون
التعليق واستقراء االستجابات مش سهل يا استاذ بس يلله

 .والرزق على اهللا) فانشو آأىن ناقص(وماله خلينا نشوف 

 :حييى. د

غالبا سوف أرجع إىل ذلك يا وليد حني نعود إىل املناقشة
 . ونصف " ناقص شوفان"الشاملة، فقط أذآرك اآلن أنك 

 ..وأنا آذلك 

 .طبعا

 وليد طلعت. د

 )إخل........... (

........... 

املسمى(مش عارف ليه حاسس ان موضوع الكره ده .....
انه غالبا ما بيتبل جوايا شبعىن وحاسسمش م) العاطفة

لفكرة عدوانية ما مش عارف بتسقط عليا من اى خرابة
امنا األآيد اا مش) ماهى مش حلوة وانا واد طيب وقمور(

دا انا حىت مقطع نفسى املتداول بتعىن الكره الكره مبعناه
املهم ان فعال )فرسكا مراتى قالت آده ّملا قرأت تعليقى على(
ق وحقيقى خالص ان العدوانية اللى بتتنطط دى ملهاشوحب

خالص باىن باآره الشخص اللى متوجها له بالعكس دعوة
 مبحبهمش ما يلزمونيش بتتوجه أآرت للى باحبهم ميكن ألن اللى

. 

 :حييى. د

لعلك الحظت يا وليد أنىن أجلت نشر آل ما جاء ىف حماوالتك
ر االستجابات جمتمعة، وإنلإلسهام ىف ملف الكراهية إىل حني ننش

آنت تعجبت منك، مثلما فعلت بالنسبة آلخرين من عزوفك، رمبا
)2008-7-15نشرة " ألعاب احلب العشرين("دون قصد عن لعب 

دون احلب؟ سوفما احلكاية ؟ ملاذا الرتآيز على الكراهية 
 .نرى

أما ما أثبته هنا فهو رأى هام سينفعنا لتحقيق الغرض
ميكن ملا نعرف نكره بعض مانضطرش نقتل"الذى ذآرناه سالفا 

 "بعض

 وليد طلعت. د

 اول مرة(لقيىن النهارده باقول لواحدة من املريضات 
ما هو الطب النفسى عندنا هنا بنمارسه بشكل غريب..اشوفها
وزعالنة ومستوحشة وعندها نقدر املريضة حزنانة املهم) شوية

والىن مش للموت آوسيلة للراحة املهم) مش متين(نقول تفكري 
لقيتىن بعد شوية آالم حلو) خجالن بصراحة(عاوز اقول تفاصيل 

بيهم باقول للمريضة واهم من آل حاجة الزم ربنا فتح عليا
ك مامها آان قربه زي تتعلمى حتىب نفسك ألن حمدش تاىن هيعرف حيبك
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منك واجلميل ان املريضة خرجت وانا حاسس بشىء من الرضا
وآاا يا عيىن اول مرة(ىف عينها زى ابتسامة وامتنان وشايف

نفسها حتب نفسها جبد وآانت من زمان تتكلم مع حد وآأا
ىف آسف لالختصار املخل لكن انا ملعوب.مستنية حد يفكرها

نفسى حاجاتدماغى من اول مالقيتك وعشان آده براجع مع 
وتصوراتى عن اللعبة آلها وميكن آتريه فممارساتى املهنية

العالج حاسس اىن بارجع تاىن لتصورى عن ما جيب ان يكون
 .وأصدى النفسى والطبيب النفسى قبل ما اتغرب

 :حييى. د

 عالربآة،

 لكن ال تبالغ لو مسحت، 

 وال تتعجل، فالطريق طويل طويل 

وهو غري األنانية،(النفس وأآتفى بأن أذآر لك أن حب  
هو من أصعب ما حناول إرساءه ىف العالج اجلمعى،) بل عكسها

وأن الكالم فيه أو جمرد النصائح له فاعليه شديدة التواضع،
وأحيانا فاعلية عكسية لكنه أحيانا أيضا يكون أحسن من

 .قلته

هذا أمر يتحقق بنضج بالغ التعقيد، وممارسة بالغة
 املسئولية 

حب نفسى حلساب اآلخر، الذى حيب نفسه حلساىب، فنحبأن أ"
بعضنا البعض ألننا بشر نستطيع ذلك، فيمتد ما نستطيعه

 اخل...إىل الناس " معا"

هذا حيتاج إىل عمر طويل نتحقق فيه لنتجدد معا، ال لكى
 .نتحقق فقط

 ما رأيك؟ 

 وماذا وصل ملريضتك من هذا؟

 البداية طيبة، والطريق طويل 

 .مى لنكون بشرالكنه حت

**** 

 رامى عادل . أ

بالقبض والبسط - اخلاصه- اخنرط يف اموع وماله، اما فلسفتك 
يا بروفيسور، فامرها سهل شريطة ان تبقي سرا والباقي علي
الدعم الدوائي ملدك وجزرك هكذا، فايقاعك اللذيذ يأسرىن، أمال

 يريد جتاوزك، أو ليس يفعل ما/ يف التجاوز

 :حييى. د

  ال؟وَمل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2624



א  I08I2008>08א –א

 !ا رجلَتجاوْز ي

-خصوصا زيك –هو أنا ىف ديك النهار إىن أالقى حد 
 .يتجاوزىن

**** 

 ملف احلب والكره تراجع أم مراجعة

 مروان اجلندى. د

أعجبىن التعليق اخلاص مبوقف األب من أنه قد يكون مسئوال
تصرف االبن معه هبذه الطريقة املهينة وأعتقد أن االبن عن

 .وصل هلذا بسبب سلوك دائم من األسرة مماثل لسلوك األب السلىب

 :حييى. د

مبتابعىت لألب مؤخرا بعد ما آتبُت اإلشارة إليه، رجحت
أآثر وأآثر هذه الرؤية الىت ليس ىل فضل فيها، وإن آنت

 تعهدت بتطوير الفرض، النابع منها

 .فأوافقك على موافقتك

**** 

 تأمل الصورة تطلع حقيقية: تعتعة

 مروان اجلندى. د

وصلىن مدى فائدة إدراك نوعية األمل، ومدى فاعليته، وأنه
 هو احلياة، وآيفية أن الفرح يبطنه

 :حييى. د

8/8اجلمعة (جتد ذلك أآثر آثريا ىف ندوة اليوم سوف 
الذى" لغة اآلى آى"ىف تعقيىب األطول على هذه القصة ) باملقطم

 .آمل أن أنشره ىف يومية الحقة

**** 

 )12(اإلشراف على العالج النفسى 

 مة فيكتورأسا. د

هو ممكن أى حاجة تطلع ىف أى وقت زى حكاية اجلنسية
املثلية بتاعة املريض ده، دا أنا آنت فاآر أن احلاجات دى
طاملا الواحد معداش بيها وهو صغري يبقى خالص راحت حلاهلا،
لذلك أنا خايف أعرف هو العيان ده وهو صغري مارس ممارسة

 حالة اإلجابة بال؟جنسية مثلية وال أل؟ وما تنظريك ىف 

 :حييى. د

 ليس ىل تنظري أو تفسري مغلق هلذه احلالة أو لسواها،
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وأنت تعلم يا أسامة أنه آلما حصلنا على معلومات أآثر
 آانت هناك فرص أآثر فأآثر، لرؤى أصدق وأصدق،

وهلذا حنن حنتاج أآرب قدر من املرونة، واملالحظة، واملراجعة 
 طول الوقت،

حظات ورصد نتائجاملسألة ليست مسألة تنظري، هى مال
 واستمرار

 باستمرار

 .شكرا
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 ...!!מ−344

تعتعة

هل يولد اإلنسان إنسانا أم أنه يوجد مشروعا الحتمال أن
؟ ما هى احلقوق الطبيعية واحلقوق"بشرا سويا"كون ي

املوضوعة، والفرص املتاحة، واألنظمة املنضبطة، والرتبية
الصحيحة الىت تتيح الفرصة هلذا الكائن احليوى البادىء، أن

الوعى: حيقق مشروعه، فيتخلق إنسانا يتمتع بسمات أعلى مثل
االعرتاف :والكرامة واالختيار، آما يعيش حقوقا أرقى مثل

 به، واحرتام رأيه، وإقامة العدل بينه وبني أفراد نوعه؟

تبدأ خطوات حتقيق هذا املشروع بأن يولد اإلنسان من ُأم
تتمتع هبذه الصفات، ىف أسرة متارس هذه الصفات، هى وحدة ىف
جمتمع يعرف وينمى هذه الصفات، جمتمع هو جزء من عاّلم يسعى

"إنسانا"خلق الوليد مبرور الزمن إىل حتقيق هذه الصفات، فيت
 .له قيمة وآرامة ومعىن

 أين هذا مما حنن فيه اآلن ىف مصر احملروسة؟

لن أتعرض حلكم احملكمة ىف جرمية العبارة، فليس هذا هو
موضوعى ، وال هو من حقى، آما لن أتعرض آلالم الفقد، وال
لفجيعة األهل، وال للشعور بالظلم، وال لالشتباه ىف خلل

،"هنا واآلن"لضمائر، لكنىن أتساءل عن موقفنا حنن األحياء ا
وما تبقى من الضحايا فينا، هل ماتوا وانتهْوا، أم أم

 مازالوا داخلنا؟

ما هى الرسالة الىت وصلت إلينا؟ آيف يتلقى أوالدنا 
معىن اجلارى، قضاًء وإعالما؟ هل يدفعنا ذلك، دون قصٍد، أن

 م أنفسنا وأمام اهللا ؟ آيف؟أنفسنا أما" قيمتنا"نراجع 

من أساتذتى املستشارين أثناء" علم العقاب"تعلمُت من 
إسهامى ىف إعداد رجال القضاء املبتدئني أن للعقاب وظيفتني

أن يرتدع ارم فال يعود إلجرامه،": الردع اخلاص: "مها
سائر الناس أن اجلرمية ال تفيد،  حىت يعلم: والردع العام

ا منهم سوف يلحق به نفس اجلزاء الذى حلقوأن من يرتكبه
بارم اُملدان، ومن هنا جاءت حكمة عالنية احملاآمات إال
 للضرورة القصوى، هكذا يتعلم الناس من القانون وتطبيقه 
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حتت مسعهم وبصرهم آيف يسهم العدل أن يقّومنا لنواصل
اإلنسان"ىف جمتمع سليم، ويظل " بشرا أسوياء"مسريتنا لنكون 

، حىت لو آانت تلك"لو ألقى معاذيرهعلى نفسه بصرية، و
 .املعاذير هى حكم احملكمة

شغلىن ردحا من الزمن اهتمام اإلسرائيليني باسرتداد رفات
موتاهم، وآيف يتبادلون حفنة من الرتاب وبعض العظام ومججمه

اخلطرين األقوياءبعشرات أو مئات األحياء من أْسرانا األحياء 
الة الىت تبلغها حكوماهتم، ما هى الرسعليهم فور عودهتم

وإعالمهم هكذا إىل ناسها من األحياء مهما آانت مبنية على
 خرافات غبية وأساطري فوقية؟

فهمت مؤخرا، خاصة بعد التبادل األخري بني حزب اهللا
تقول للمواطن -بذلك  –وإسرائيل أن احلكومة االسرائيلية 

آل هذه أنت عندنا لك: -ولو إيهاما وغرورا  –االسرائيلى 
القيمة حيا وميتا، ومن َثمَّ يتشكل انتماؤه لألرض الىت يعيش

، وللناس الذين) مع أنه اغتصبها من أهلها(عليها 
 .احرتموه، ولو دون أحقيته ىف ذلك

ما هى: رجعت للتأمل املقارن وسألت نفسى ذات السؤال
الرسالة الىت ميكن أن تصل املواطن املصرى، خاصة األصغر

قضاًء وإعالما؟ أنا: من املشهد اجلارى هذه األيامفاألصغر، 
شخصيا وصلتىن رسالة خشيت منها على صغارنا، رسالة مؤملة،

أنت ال تساوى شيئا، بل لعلك عبء علينا بوجودك: تقول
وإصرارك على إجناب أمثالك، أنت لسَت من حقك أن تواصل

 .مسريتك بشرا، أنت بال قيمة وال آرامة وال شىء

:طفى آامل يغيظىن وهو يربم شاربه ساخرا ويرددحضرىن مص
، فتقفز إىل"إىن لو مل أولد مصريا لوددت أن أآون مصريا"

وعيى أغنية غنيتها يومًا مع فريق اجلوالة إىل الشام بأعلى
اسلمى يا مصر إنىن" 1954أصواتنا ىف شوارع بريوت سنة 

إن رمى الدهر سهامه،".. ، ألتوقف عند مقطع "الفدا
، آنا نغنيها بأعلى"ديها بفؤادى، واسلمى ىف آل حنيأفت

 .صوت، فتهتز الراحلة، ويصفق لنا الناس ىف الشوارع

آيف يفتدى شبابنا اليوم مصر بفؤاده وهذه هى قيمته
 آما تصل إليه من آل اجلارى دون استثناء؟

هل عرفنا اآلن ملاذا يتزوج الشباب املصرى إسرائيليات، 
اطئ إيطاليا دون حاجة جلهود أصحابوملاذا ينتحر على شو

 !!العبارات

 وبعد

أخشى ما أخشاه أن ترتاآم أآثر فأآثر تلك الرسائل الىت
تصل شبابنا خاصة من مثل هذه التجاوزات والصفقات
والرتبيطات واإلهانات والظلم، فيمتلىء وعيه بشعارات

 :وهواجس عكسية، حضرىن منها مثال
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ن أآونإنىن لو مل أولد مصريا، لكانت أمامى فرصة أ" 
 ..."بشرًا سويا 

 ....."إنىن لو مل أولد مصريا، لفّضلت أن أآون "

 :أرفض أن أمتادى ألتقمص شابا مصريا آخر يقول

هل هذا!! يا خرب...."!! إنىن لو ولدت إسرائيليا" 
 !!ممكن؟

 .وال حوة وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 هكذا أبدًا،" هذا"لن يستمر .. ال 

 .أبدًا 
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)13(אאאא −345

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتَخّالْش عنه

 :حممود نصر/ د 

، هى روائية مبدعة، مرتمجة وصحفية، لكن هى........
نت تعبت قوى، لدرجة احتاجتمبدعة أساسا، وهلا وزا، وآا

تدخل حاسم، ومستشفى، وآده، وخرجت آويسة جدا، وتابـِْعْت
معايا بانتظام، وآان بداية تعبها إا آانت شغالة ىف
رواية، وجت هلا آده أفكار خاطئة عن اضطهاد ومؤامرات من
الناس، وحاجات من دى طول الوقت، آنت مديها مساح يعىن إن

ال إن احلاجات دى مش أآيدة على األقل مشإحنا نتكلم ىف احتم
ومافيش داعى نطول ىف الكالم عليها، املهم رآزنا على  100%

االنتظام ىف الشغل واالنتاج، وبقت تروح شغلها بانتظام وهى
شغالة ىف نفس الوقت مرتمجة، واحلقيقة ملتزمة متاما، وآانت
ماشيه آويس، وبصراحة آويس قوى، بس طول الوقت تيجى

تأزمة، وبتعيط آتري، وتعرب عن خوف رهيب ىف البيت، وحاجاتم
زى آده، أنا بازود ىف الدواء وانقّصه على حسب األعراض
بتاعتها، ومابرضاش أزّود فيه عشان أحافظ على حيويتها

 .ونشاطها الذهىن واإلبداعى بصراحة

طب وبعدين؟ ما هو آله ماشى متام أهه، برافوا: حييى/ د 
 عليك أنت وهّى

فجأة، املرة اللى فاتت يوم احلد، جت: حممود نصر/ د 
 قالت ىل أنا اآتشفت إآتشاف مهول 

 !!خري : حييى/ د 

قولت هلا إيه؟ قالت اآتشفت إن أنا: حممود نصر/ د 
جمنونة، فقلت هلا إزاى ؟ آانت قربت ختلص الرواية بتاعتها

اجاتعلشان أراجعهم، آان فيه ح اجلديدة، هى ادتىن أول فصلني
 مش مرتبطة آده على خفيف بس ميكن العيب مىن

هى دى الست اجلميلة اللى اداتىن!! ياه :حييى/ د 
 روايتها هدية

 أيوه، هى بتقّدر إبداع حضرتك جدا  :حممود نصر/ د 
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آويس جدًا، رواية هو العمل اللى اداهتوىل ده  :حييى/د
 أصيلة جبد

أنا خدته معايا مخيس ومجعة، وبصراحة :حممود نصر/ د 
 . ماحلقتش أقراه آويس

هو عمل عايز يتقرا جبد، يتقرا وأنت قاعد أو :حييى/ د 
 حىت واقف، مش وانت متصطلح، إنت رأيك فيه أيه؟

 هى فعال موهوبة، وتبان أصغر من سنها  :حممود نصر/ د 

ماشى آمل آمل أنت شفت اإلهداء اللى هى :حييى/ د 
 آتبتهوىل 

 آه شوفته آه : حممود نصر/ د 

 واتغظت طبعا :حييى/ د 

 آه طبعًا  :حممود نصر/ د 

برافوا عليك، إنت مجيل شايف مشاعرك صح، آده: حييى/ د 
ىف السليم، آّمل بقى، جرى إيه بعد ما قالت اا اآتشفت إا

 جمنونة وبعدين ؟

)اجلديدة(قالت ىل أنا سحبت الرواية  :حممود نصر/ د 
ا تقدمها للناشر،اللى هى آانت جاهزة خالص على أساس إ

 قامت راحت سحبتها 

 ليه؟ ليه عملْت آده !! يا خرب :حييى/ د 

اللى حصل إا ملا آتبتها، وأنا آنت :حممود نصر/ د 
ماشى معاها فصل بفصل وباحطلها شوية مالحظات وآده على
الفصلني اللى اديتهم ىل، هى استعجلت وراحت إدهتا للناشر،

له أنا خلصت الرواية قال هلا فقالت آان آلمها استعجلها 
 طب ماجتيبيها

 وبعدين؟  :حييى/ د 

وطبعتها وقعدت  CDهى حطتها على  :حممود نصر/ د 
تقراها بعد التنسيق، فاآتشفت بقى إن القصة فيها ختاريف
زيادة، وحاجات من األفكار اللى بتقوهلا ىل ىف اجللسات، فاختضت

وراحت سحبت الروايةواآتشفت االآتشاف اللى قالت عليه ده، 
وقالت للناشر أنا حا أجل نشر الرواية دلوقىت على أساس
إا حست إا آده بتظلم نفسها وبتظلم قراءها، على أساس
إا خمرفة ىف الرواية، أنا مافهمتش قوى عشان هى قالت ىل
أنا حاسيب الرواية خالص دلوقىت، وحارآز ىف شغلى، أنا

 .فرحت شويةبصراحة حسيت من جوايا إىن 

 ليه بس يا حممود يابىن  :حييى/ د 

أنا حقول حلضرتك ليه، ألن أنا حسيت إن :حممود نصر/ د 
 الرواية دى يعىن فيه حاجات آتري اوى راجعه لألفكار املرضية 
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بتاعتها يعىن بشكل غري مرتابط، حىت ىف الكتابات بتاعتها اللى
منأنا شفتها ومعلم هلا عليها، يعىن بس ىف نفس الوقت خمضوض 

إن هى حاتعمل إيه إذا آانت آتابة الرواية نفسها آانت
بتديلها دفعة وّملة، يعىن بتحتويها شوية، زى مايكون
يادآتور حييى بتخش ىف حاالت فرآشة وتطلع منها برواية،
فرآشة وتلم، بس زى ما تكون املرة دى الفرآشة ماملتش على

وىل رغمبتق  شكل أحسن، فضلت شوية أفكار مرضية، يعىن لسه
إىن إآتشفت إن أنا جمنونة لكن لسه االعتقادات اياها عندها

 زى ما هى، يعىن البصرية مانفعتهاش قوى

وانت وال هى بتفرق بني األفكار انونة واللى :حييى/ د 
 !السؤال بقى ؟: مش جمنونة ازاى؟ املهم

 السؤال مش عارف أعمل إيه  :حممود نصر/ د 

من أغرب ما ميكن ، مش عايزإنت عملت عمل  :حييى/ د 
أقول لك آالم جامد، بس انا متغاظ، وماسك نفسى، هى واحدة

مبدعة مبدعة، وروايتها اللى شفتها، وملا قابلتها 
وآلمتها، عرفت إا أصيلة فعال، تقوم انت، وانت دآتور
معاجل، تراجع عمل أصيل أثناء آتابته، وتبدى مالحظاتك، وال

حىت لو آنت ناقد يا شيخ، الناقدانت ناقد وال حاجة، و
مالوش دور أثناء الكتابة، إنت قارئ جيد صحيح ولكن فيه
عامل مهم ىف املوضوع، زى ما يكون انت خلطت دور املعاجل، مع
الصديق، مع القارىء مع الناقد، ماينفعش إنك انت أثناء
العالج خترج من املوقف العالجى إىل موقف تاىن بالسهولة دى،

مريض أو مش مريض، وهو بيشتغل ىف العمل، إذا آان املبدع،
إبداع حقيقى يعىن مش فتة، ماينفعش أى آخر يقعد يراجع، حىت
هو نفسه ملا برياجع بيبقى بيدع من جديد مش بيبقى وصى على
نفسه، مايصحش يلعب فيه بالشكل ده، أنا ملا قدمت رواية

ة ومخسني سنةالسراب بتاعة جنيب حمفوظ ىف ندوة ثقافية بعد مخس
من قرايتها أول مرة، لقيت فيها مناطق لغوية شديدة
القبح، وتأآدت إن هو ملا قال لنا إنه ماقراش أى عمل له
بعد طباعته، إنه آان صادق وبيعلمنا حاجة، وأنا ملا جيت
أراجع دلوقىت الرواية بتاعىت عشان الطبعة الثانية طبعًا

ش أقرب هلا، اجلزءلقيت فيها حاجات عايزة تصليح، ماقدرت
األول، الواقعة، ماغريتش فيه حاجه، غري غلطة مطبعية، آلمة

إمنا اجلزء التاىن بتاع مدرسة العراة، مع إنه. ناقصة، وخالص
لقيت نفسى ىف حرية شديدة جدًا، أنا% 100مكتوب بطريقة فنية 

وباعمل مراجعة، ومن حقى نفس املؤلف، وانا اللى بقراه 
تانية، لقيت ماينفعش، دا مش عمل علمى، والأغري، ودى طبعة 

تقوم تبقى دى طبعة مزيدة ومنقحة، أل، دى  آتاب مدرسى،  
 رواية آلها حوارات، وأحداث تلقائية، 

ماينفعشى يا حممود يا بىن إنك تراجع رواية لواحدة هبذه
األصالة، والعمق، واحدة بتخاطر مبغامرات الكشف حىت املرض،

أثناء آتابتها، وآمان راجع هلا روايتها ت تقوم تيجى انت 
 ، ..ال.. ال .. تقول مالحظاتك وتربط بينها وبني أعراضها، ال 
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يا شيخ حرام عليك،!!! سحبتها من الناشر  وآمان تفرح إا
إنت طبعا عملتها حبسن نية، وباجتهاد رائع، لكن ده مش 

 حلو، ال لك وال هلا وال للعالج

آده، حسيت إن فيه ما أنا باسأل عشان :حممود نصر/ د 
 .حاجة الزم أتكلم فيها

هى إداهتا لك من خالل ثقتها فيك طبعأ وده :حييى/ د 
آويس، لكنها اداهتالك أثناء اهتزازها املرحلى، وهى الظاهر
خلطت هى آمان بني اهتزازها آمريضة وبني اهتزازها الرائع

إن اللى عملته معاك ىف –ىف الغالب–آمبدعة، هى عارفة 
الرواية دى، مش حلو إبداعيا، أنا باتكلم من خربتى حكاية

 :اخلاصة وأنا باآتب، إمسح ىل أقول لك مأزق شخصى ميكن ينفعنا

أنا اآتشفت إن فيه حاجة معطالىن شويتني ىف انطالقىت ىف
الكتابة اإلبداعية، ما هو علشان تبقى مبدع حبق وحقيق، الزم

وما تعرفش انتيبقى فيه حته ضلمه ىف وجودك، و ضلمه أوى 
هيه أى حته، واحلدوتة بتاعتك اللى بتتسنج منك وانت

وتطلع من غري ما بتبدع، تالقى نفسك ختش ىف احلتة الضلمة دى 
خرجت، لكن تبص تالقى نفسك إمىت دخلت، وازاى : تعرف حتددها 

مش شايف إال الناتج بتاع العملية آلها، ولو مافيش حتت
إطالقا، وبرضه لو احلته الضلمة دىضلمه، ميكن ماتقدرش تبدع 

 .متسنكره بالضبة واملفتاح، ما تقدرش تبدع برضه 

مشكلة جبد، يعىن إزاى أبدع وانا احلكاية دى عملت ىل 
متصور إىن شايف آل حاجة، أو بيتهيأ ىل آده، بأمارة إيه

ما ينفعش، إمنا ملا تكون حته ضلمه وحرآية اإلبداع !! يعىن
وتالقى نفسك الزم تعدى ديد جدًا شغالة، مبا فيها من زخم ش

الربزج الضلمه ده، وانت بتعدى الربزخ، ومانتش عارف إنك
وتبص تالقى بتعديه، ساعات يتنور منك غصب عنك، فتكمل، 

نفسك الناحية التانية، وتالقيك طالع منه وف إيدك إللى
فيه القسمة، املتصوفه غالبا مأيقدروش يكتبوا قصص،

بوا إال قصة خربهتم، وأظن أغلب الصادقني مامايقدروش يكت
بيكتبوش حاجة، حىت موالنا النفرى قالوا إم آتبوا عنه مش
هوه اللى آتب، أصل مش ممكن الرؤية اللى بتنور آل املسرح
بنور باهر قوى تسمح بإنك توصف أى حاجة بأى حد، عينيك

نيآلمت بعض املتصوفة احللوين، ميكن يكتب حكمة هنا  تعشى، 
وبس، يشاور على موقف، وانت وخبتك، يا يوصلولك يا ما

إن يوصلوش، حاجة آده زى اللى عملها موالنا النفرى، إمنا 
فالنة جت، وفالن راح، املتصوف يكتب قصة أو رواية فيها 

 .وقاىل وقلتله، ال ال 

 يعىن إيه؟ :حممود نصر/ د 

نقدإللى عايز أقوهلولك إن اإلبداع، وحىت ال: حييى/ د 
وهو برضه إبداع، ما بيحاسبشى النص باحلسابات العادية،
وإن البىن آدم، مريض أو سليم، ما فيش فايدة، البد إنه
يتنيه سر غامض على نفسه، وعلينا، وإن احنا إننا نشتغل ىف

 اللى نقدر عليه، إننا خنلى آل واحد يواصل املشى، يكمل، 
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هيةيعيش، صحيح أزمات املرض بتدى فرصة للمراجعة، لكن ال 
وال العالج بيسمحوا مبعرفة آل حاجة آده عاملفتشر، الواحد
ياخد بإيد العيان بعد ما وقع، يقّومه، وميشى جنبه، واحدة
واحدة، وخنللى اللى جّوا جّوا إال لو فرض نفسه علينا، وعطل

نقعد  حاجة تانية، أما اننا  اللى احنا بنعمله، دى
ننتهزها فرصة وهات يا نفحر، ونفسر، حىت ىف شغل املبدعني، أو

تفتيش، وفتاوى وتفسري، حلد ما يتهيأ لنا إن الدنيا نورت،
أو قفلنا على الزوايا الضلمة  وىف احلقيقة نكون أنكرنا

الرائعة اللى بتطلع لنا احلاجات احللوة دى آلها، فامسح ىل،
  سيبك من احلداقة بتاعة التحليل النفسى واالجرتار الكالمى

وخلى الناس تعيا وختف، مية اجلاهزة يا شيخ، والفتاوى العل
وتضيف اللى تقدر عليه ما دام رجعت تاخد تقع وتقوم، 

 .وتدى

 وأنا إيش عرفىن؟ دلوقىت أعمل إيه معاها؟ :حممود نصر/ د 

إا تكتشف أا جمنونة من : شوف اما أقول لك: حييى/ د 
شرخالل روايتها ماشى، إمنا إا تسحب الرواية من النا

وترجع تعدهلا مبوافقتك عشان االآتشاف ده، مش ماشى وال نص
على فكرة، دا أحيانًا تبقى املسوده أرقى بكتري !!!!! مللى

جدًا من التعديل، بقولك ساعات، مش داميا، املسودة بيبقى
إمنا التعديل يبقى ابتدينا التخطيط فيها سريع وتلقائى، 

وربنا يسرت  واألستيكة،نولع النور، ومنسك العدسة املكربة، 
 . بقى

 يعىن أعمل أيه؟  :حممود نصر/ د 

أنا مش عارف، أنا خايف على العمل، وخايف :حييى/ د 
عليها، آرت خريك، إنت عملت حاجات آترية آويسة، هى ما دام
بتثق فيك يبقى تقدر توصل هلا، ولنفسك، حاجات آتري، الثقة

ك آناقد، أو حىتفيك آطبيب ما يصحش تبقى هى هى الثقة في
قارئ فهمان، فض االشتباك بني األدوار اللى دخلت ىف بعضها ده
مهم جدا، وما دام هى تعرفىن بالصفات دى مع بعض، واحنا

تقابلوىن  متفقني آل أربع مرات أو حسب ما تشوفوا إنكم 
تيجى إنت املريض معاآم آل ما يلزم، فأنا رأىي إنك  وأشوف 

ك قدامها، واحاول أبني لكم إنوهى، وأشد وداا وودان
اللعب ىف اإلبداع بالشكل ده يعترب وصاية ممكن تكون له

زفت، مش معىن آده إىن أهز صورتك قدامها، إمنا أقول  نتائج
اللى انا قلته دلوقىت بشكل تاىن، إمال إشراف يعىن إيه، إنت

 .عملت اللى عليك، وهى بنت حالل

الص ىف ختليص الروايةهى آانت مرتاخية خ :حممود نصر/ د 
األفكار اياها وهى بتكتبها على الكمبيوتر  حىت آان عندها

 .. ومع ذلك آتبتها بس 

ما أنا بقول لك أهه، أحسن حاجة تعملها  ) مقاطعا(   حييى. د
هى إا حتط اللى عملته بني قوسني من غري ماتقربله دلوقىت، وتروح

م ىف الرواية وال تأخدراآنه آل احلدوته دى شوية، وانت تبطل آال
 منها وال فصل واحد بعد آده، وتلزم دورك آمعاجل
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أنا آان هدىف إن احلقيقه يادآتور حييى  :حممود نصر/د
 أنا أديها ثقة ىف الشغل يعىن 

يعىن حكاية إنك تزقها آرت خريك، لكن برضه،  :حييى/ د 
عشان ختلص الرواية شىء وإا تاخد رأيك أول باول ىف اللى

تقرأ رواية هى  ىت شىء تاىن، ممكن إنك مثالبتكتبه دلوق
آتبتها من زمان وتقول رأيك، إذا طلبته، مبا يفيد العالج،
إمنا إا تاخد رأيك ىف اللى بتكتبه دلوقىت، أثناء إعدادها
وقبل تقدميها للناس فيفتح اهللا، خلى بالك هى مش مبتدئة

فعال،ناقصة تشجيع، هى خالص أثبتت نفسها فعال، وهى مبدعة 
حمتاج تشجيع مش معىن آده إن أى حد مبدع مهما بلغ مش 

 !ورؤية وحىت تصحيح، وإال تبقى وظيفة النقد إيه بقى ؟

أل ، دا مش بس أثناء الكتابة، دى بعد :حممود نصر/ د 
ما خلصتها تراجعت على أساس إىن أنا أبدى مالحظاتى قبل

 . التشطيب النهائى

طرة حقيقية، أنا مش باقلليا بو حنفى دى خما :حييى/ د 
من قيمة مالحظاتك على اللى بتكتبه، إمنا اللى انت بتعمله
ده حىت لو بناء عن طلبها، دا ضد اإلبداع وضد العالج حىت

والنىب ربنا خيليك تاخد بالك من . وضدها، وضدك انت آمان
خلط األدوار تستشري مرة واتنني وتالتة، أنا باحب البنية دى،

ا، وىف نفس الوقت إحنا دآاترة، وصحتها وسالمتهاوباحب شغله
 .العني والرأس الزم يكونوا داميا على 

طيب إذا آان آده أجيبها حلضرتك بقى يوم :حممود نصر/ د 
   األربع اللى جى

ما تستعلجش عشان ثقتها فيك، أنا باتكلم ىف :حييى/ د 
اك،املوضوع ده حفاظًا على الرواية وحفاظًا على العالقة مع

أنا ملا بيجيلى ناس مبدعني، هم مش بالش دلوقىت لو مسحت،  
آتري، تشكيليني، روائيني، خمرجني، شعرا، آالم من ده،

مابعاجلهمش، حلد ما واحده آتبت رواية عن حياهتا تقريبا، 
أشبه بسرية ذاتية، ووصفت موقفى ده فيها، هى جوزها فنان

 خايف على فنه، هىرائع، وآتبت إىن رفضت أعاجله بادعاء إىن
ما ذآرتنيش باالسم، لكن وصفت املوقف ىف القصة واستغربت إا
فاآرة احلوار باحلرف الواحد، مع إن احلكاية بقاهلا سنني،

الوصف اللى وصفتىن بيه ىف املوقف ده آان بالغ الدقة 
إنت".ّهو رجل يعرف آيف يتخلى"علّى  والداللة، هى قالت 

أنا عرفت من خربتى إن خلى عنه، بتتخلى عشانه، مش بتت
حسن التخّلى نفسه مسئولية أآرب من شهامة التصدى، وأصعب، 

فتح باب ده، رفضت  أنا فاآر اىن ختليت عن املبدع   صحيح
العالج النفسى بالكالم والتقليب، مش معىن آده إن املبدعني مش

لو واحد  مفروض يعيوا، وإذا عيوا ما يتعاجلوش، أل طبعا، 
ع بيمر ىف أزمة شديدة معطلة الزم يبقى فيه تدخل علمىمبد

مسئول، زى بنتنا دى، بس يكون دورنا دور عالجى داعم
باألصول، ساعات باحس ىف األحوال دى إن إحنا زى السنيدة آده

،"حتت الطلب" زى ما تقول   من بعيد لبعيد، أو حاجة آده
 .لو األمور أحتاجت قوى
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 متشكر :حممود نصر/د

 .خيليك ربنا :حييى/ د 

  

  

 

األمساء وأية تفاصيل دالة على الطبيب أو : نكرر -
املريض ليست هى األصل، حرصا على احرتام أصحاب الفضل 

ما يفيدهم ويفيدنا ويفيد من مير  ىف أن نتعلم منهم 
 .مبثل معاناهتم، دون التعرض لشخوصهم
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11I08<I2008א

א−346  אמ

 اإلبداع العلمى بني فقر النقد ورحابة الوعى العادى

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع

أثارت يومية أمس نقاشا جادا حول عالقة اجلنون باإلبداع،
ور هذهوبرغم أنىن آرست حياتى، تقريبا، حملاولة سرب غ

حرآية الوجود،"القضية، حىت آتبت فيها آتابا آامال هو 
، إال أن2007نشره الس األعلى للثقافة  "وجتليات اإلبداع

طبيب الفروض األساسية الىت قدمتها، مل يلتفت إليها ناقد أو
نفسى أو عامل نفس، ال بالنقد وال بالرفض وال بالقبول وال

 .بالتفنيد، هذا حقهم، وىف نفس الوقت مسئوليىت

مث إنىن حني تصديت أن أجتاوز هذا املستوى من الصفوة، 
وأآتب هذه النشرات اليومية ألى ممن يهمه األمر، مل أآن أعرف

شف خالل عام واحدمْن هؤالء الذين يهمهم األمر، وإذا ىب أآت
أن قلوب وعقول عامة الناس مفتوحة ألمثاىل أآثر، وأم
قادرون على حتمل مسئولية حتريك الوعى أآثر، وأن تساؤالهتم

 .ىل وهلم، وأن الدنيا خبري  مفيدة  جادة فعال، وأن اعرتاضاهتم

ىف باب اإلشراف عن بعد ما دار من نقاش بيىن   حني نشرت أمس
درب، حول اإلبداع واجلنون، مل أآن أتصور ان يصلىنوبني زميلى املت

النقد هبذه السرعة واجلدية، حىت بلغ بعضه حواىل العشر صفحات
،ال: وآأن صاحبه قد سهر الليل بطوله، فور ظهور النشرة، ليقول

 .ليس هكذا إال قليال: ، أونعم ولكن، أو ليس آذلك: أو

دقاء آمااملفروض أن يكون الرد عليه وعلى سائر األص
اليوم فهو  اعتدنا يوم اجلمعة مع الربيد واحلوار، أما

 .اإلثنني وهو املخصص إلبداعى اخلاص

 باهللا عليكم ما معىن إبداعى اخلاص؟  

 هل هو يعىن إلزاما أن يكون قصة أو شعرا أو أدبا؟

أليس ما جاء أمس ىف اإلشراف عن بعد، حني افرتضنا ضرورة
ا املظلمة الىت تفجر نور اإلبداع إذااالعرتاف بوجود تلك الزواي

ما غامر املبدع خبوضها، وخرج منها مضيئا مبا تيسر، أليس هذا
فرض علمى إبداعى، يقدم احتمال تشكيل صورة آيف يتفجر النور

 من الظالم، وآيف يضىء الظالم الوعى من ورائنا لنبدع؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   2643
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 إبداع هذا أم رص معلومات؟ وإرشادات تطبيقية؟

ن مفتعال، أنتهزهتا فرصة ألضمهبذا التربير حىت لو آا :املهم
إبداعى العلمى إىل هذا اليوم بدءا مبا أثري عن العالقة بني

 .اجلنون واإلبداع بسبب يومية أمس

أنتهز الفرصة، وهذا التربير ألطرح من جديد بعض إضافاتى
، فأقدم بعض فروضى" اإلبداع واجلنون"ىف هذه املنطقة، منطقة 

اخلربة الشخصية، نقدا وإبداعاالعاملة الىت ختلقت من خالل 
 .وممارسة مع مرضاى الطيبني املمزقني ىف آن

أعتقد أن ما سوف أقدمه هنا يوم اإلثنني حتت مسمى إبداعى
العلمى اخلاص قد يقتصر على مقتطف من نص سبق نشره أعيده
آما هو جلمهورى اجلديد األطيب واألآرم، أو قد حيتاج هذا

املنت حتدد بني أقواس بلون خمتلف،املقتطف إلضافة بسيطة إىل 
 .وتوضع بني أقواس، ورمبا حيتاج األمر إىل شرح على املنت أحيانا

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع

قبل اخلوض ىف طرح وجهة نظرى اخلاصة، اريد ان أعدد سلسلة
من الفروض، الىت قارب بعضها أن يصل إىل مرحلة النظرية بعد

واخلربة الشخصية، واملمارسةطول اختبار ىف النقد، 
 .اإلآلينيكية معا

وقبل هذا علينا أن نتفق على اللغة اخلاصة الىت سوف
 :نقدم أفكارنا هبا، آما يلى

ال يشمل التدهور التشرحيىما نعنيه باجلنون هنا  :أوال
، مثل الذى حيدث حيدث إثر التهاب بالدماغ، أو نتيجةاخللوى

يجة لضمور فعلى ىف خاليا املخ ىفالتهام خباليا سرطانية، أو نت
 )ألزهامير: أشهر اسم للتدليل هو(حالة عته الشيخوخة 

للجنون هو) الكامن ىف آل جنون آخر(املمثل األول  :ثانيا
 .بشكل حمدد الفصام

مبا ىف ذلك(عند آل إنسان   ما تثريه آلمة اجلنون :ثالثا
 يداخيتلف عن بعضه البعض اختالفا شد) العلماء واألطباء

مثل القلق) العصاب(ما يسمى باألمراض النفسية  :رابعأ
واالآتئاب العصاىب، والرهابات املختلفة، ال يندرج عادة حتت

 ).الذى نفحصه هنا(اجلنون 

 اإلبداع ليس قاصرا على ما يسمى الفن :خامسا

 وال هو خاص باألدب والشعر :سادسا

 هو يشمل اإلبداع العلمى جدا :سابعا

 )إبداع احلياة(يشمل اإلبداع احلياتى آما  :ثامنا

هذه الفروض الىت سوف نقدمها هى ختتص بالعملية :تاسعا
اإلبداعية ىف املقام األول، أآثر من اهتمامها بالناتج
اإلبداعى، اللهم إال مبقدار ما يعلمنا بعض املمكن عن

 .العملية اإلبداعية الىت أفرزته

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   2644
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الىتالتسرع بقراءة هذه الفروض مرتمجة إىل األجبدية  :عاشرا
ال حل  يرتتب عليه تباعد وغموض،  اعتادها القارئ من قبل،

 هلما إال بالرجوع إىل هذه النقاط العشرة

واآلن نطرح العناوين وبعض اخلطوط العامة للفروض ال أآثر 

 :اموعة األوىل من الفروض

 :عن عملية احللم، وعالقتها بعملية اإلبداع، وعملية اجلنون: أوال 

دايات ىف العمليات الثالثة حىت تكادتتشابه الب ·
لكل منها لدرجة العكس) الناتج(تتماثل، ىف حني خيتلف املآل 

خصوصا ىف حالة اجلنون واإلبداع، فمآل عملية اجلنون هوالعكس(
 )متاما ملآل عملية اإلبداع

النقد، والعالج اجلذرى، وإطالق قدرات   على قدر ما يكون  ·
مواآبا، ميكن حتويل أى عملية من النمو، فعال بناء، وإبداعا

إىل االجتاه اإلجياىب، أو على األقل السليم،   العمليات الثالثة
فاإلبداع يتمادى، واجلنون يصبح حلما، أو حىت يفرز إبداعا

 .إجيابيا مع اإلفاقة، واحللم يصبح منطلقا لإلبداع، وهكذا

على قدر ما يكون اإلنكار والتجزىء والتشييئ جاهزا ·
غاء اخلربة، واغرتاب اإلنسان تتمادى العمليات الثالثة ىفإلل

 . أنظر بعد) اجلنون اإلجياىب مث السلىب(اجتاه التفسخ والتدهور 

 :اموعة الثانية من الفروض
 عن العالقة بني العادى وانون واملبدع 

 الفروض ترفض هذا التقسيم من حيث املبدأ ·

حالة جنونيوجد شخص ىف ا يوجد شخص جمنون ألنه آذلك، لكن 
نشط، قد يتمادى ىف التدهور، وتسكن حرآته ىف أدىن درجات

 العجز والتفسخ، فيسمى جمنونا، 

خصوصا ىف بدايتها، هو احتمال" حالة اجلنون"ما نسميه  ·
 قائم عند آل إنسان

ال يوجد شخص عادى ، ولكن أغلب الناس يوجدون ىف حالة ·
تقر فيها الشخص دون إبداع، فإذا اساحلالة العاديةتسمى 

مسى عاديا،) خاصة إبداع ذاته على مسار النمو(أو جنون 
أما الطبيعة النمائية فإا تفرض عليه حرآية مستمرة
تعرضه للمرور حبالة اجلنون أو حالة اإلبداع، أو االنتقال

 .فيما بينهما حسب ظروف آثرية حميطة

ت، وإمنا آلال يوجد شخص مبدع هكذا تلقائيا طول الوق ·
شخص ميارس النمو الطبيعى، يتناوب وجوده بني احلالة

بقدر سالمة دورية إيقاع النوم وحالة اإلبداع  العادية
واحللم واليقظة، وقد تفرز احلالة اإلبداعية إذا ما تدربت
ومتت رعايتها وتوجيهها، قد تفرز إبداعا ميكن تسجيله عمال

تصر على إبداع الشخصنابعا من خالقه مستقال عنه، وقد تق
ذاته وطريقة حياته، فكل إنسان مبدع بالضرورة، لكن

 .االختالف هو ىف جماالت اإلبداع وصوره وجتلياته
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بعد هذه املقدمة غري الواردة ىف األعمال األصلية املنشورة،
أستسمح األصدقاء أن أجترأ وأنشر جدوال صعبا جدا ميثل هذه

 عن تصنيفاملغامرة بالتفرقة بني هذه احلاالت الثالثة، بديال
 :الناس إىل مبدع وعادى وجمنون مع التوصية مبا يلى

 يستحسن أال تقرأ هذا اجلدول مرة واحدة :أوال

ميكن أال تقرأه أصال اآلن، وتنتظر سلسلة الشروح :ثانيا
 الىت قد تثريها التساؤالت واالحتجاجات والرفض

ميكن أن تعتربه فهرسا ملا سنتناوله الحقا ىف هذا :ثالثا
شوار الطويل لعرض فروض العالقة بني اجلنون واإلبداعامل
 )واحللم آذلك(

ننصح بأن تظل حمتفظا بنشرة اليوم مطبوعة، حىت :رابعا
إلمكان  إذا عدنا إليها ىف يوم اثنني الحق، تكون حتت يدك

 املتابعة

 )تقريبا(وهذا هو اجلدول الفهرس 

 العادية، واجلنون، واإلبداع: مقارنة بني حاالت

نبغى التأآيد منذ البداية، وبإحلاح متكرر، على أني
املقصود ليس التفرقة بني الشخص العادى واملبدع وانون،

آما يفرتض -العادية واجلنون واإلبداع الىت  حاالتوإمنا بني 
تتبادل بدرجات ومدد متفاوته عند آل إنسان بال -الفرض

 . استثناء

 :اجلدول اإلمجاىل: أوال

 اإلبداع   حالة حالة اجلنون  "العادية"حالة 

 الوعى
الرتآيب (

 )املربمج

، ظاهر ،  واحد
على   عائد 
  ، نفسه املستوى  

 االستجابة   حمدد
 مستبعد ملا عداه 

،  متعدد ،  خمتلف
،  متماوج ،  متداخل 
 .مذبذب، منفصل 
  

،  خمتلف
ىف    متكاثف 
،  ضام   تعدد 
  به   حماط  ، حميط 
 يتكون بوعى  

 ضيقة ،  ظاهرة اإلرادة
 حمددة ،  اال 
،  الفاعلية 
، باحلرية   زاعمة 
 من   أآرب   بقدر 
احلقيقة، ومع 

ذلك وهى تبدو
.ضرورية أساسية

،  فاعلة ،  خفية
  حمصلتها ،  متعددة 
  . واقعيا   مشلولة 

  فاعلة
  ال ،  غائية 
إىل        حتتاج 
  معلن   قرار 
،  سبقام 
ىف    متعددة 
  . تكامل 

، دائري   أو ،  خطي التوجه
 مغلق ،  بطيء 
 عادة 

،  متذبذب، نكوصي
  . منسحب ،  تفككي 

،  واليف ،  جديل
 متصاعد 
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طبيعة
 املعرفة 
  

،  حتصيلية
،  مفاهيمية 
،  منطقية 
  . آمية ،  حسابية 

،  عابرة ،  آلية   
،  مدغمة ،  منفصلة 
،  صورية ،  بدائية 

، عشوائية
 .تصورية

  آشفية
  متعددة 
،  املستويات 
  متعددة 
،  األدوات 
  متعددة 
،  املداخل 
،  متضافرة 
  . جدلية 

 الكشف
 )اإلدراك(

بالتحقق،   حمكوم
  واحلسابات 
املنطقية واحلس 

 .الظاهر

،  حلظي ،  بدائي
  ما   سرعان ،  يقيين 
 ينطفيء 

،  مشتمل ،  خمرتق
،  تكاملي 
  وارح ىف  يقيىن  
  . مستمر 

وحدات
  املعارف 
املعلوما (
  ) ت

ىف :  ساآنة
،  املتناول 
،  رمزية 
،  مفاهيمية 
 ذات ،  جتريدية 
واحد   سائد   اجتاه 

  صوب   آل   من   مثارة
،  متداخلة ،  وحدب 
  متعددة .  نافرة 
  متصادمة ،  التوجه 
  ظاهرة   لدرجة 
 أحيانا   الضحالة 

  آل على    نشطة
،  املستويات 
،  مرنة ،  حرة 
،  متداخلة 
،  متجددة 
إىل    ضامة 
  أآرب   وحدات 
  حمور   حول 
  ' ما 'غائى  

 مفاهيمية   آلية اللغة
 وجه   يستعمل 
 الكالم (  ظاهرها 
وانظر: مثال 

ملا يعنيه )  بعد
حمتواها، 

،  تكيفية 
،  اقتصادية 
 رمزية 

إىل    مفككة
  دون   وما   مفرداهتا 
  عن   عاجزة ،  ذلك 
  وظيفتها 
  ، ضاغطة التكيفية 
  عن   استقالهلا   حبرآة 
،  الرتآيب   آلية 
  مواز   ترآيب   آأا 

  . ومفكك

  ملتحمة
  بالوجود 
ىف  الكلى  
  ختلق   حالة 
،  حية ،  مواآب 
  حبفزها   ملزمة 
،  املباشر 

تعيد إحياء 
الرموز 
بناتج 

حرآتيها 
 .املشتملة

 من   مفردة الكلمة
 رمزية ،  املفردات 
 خطي   سياق ىف  

ومنفصلة،   مستقلة
  عن 
  عيانية ، سياقها 
، ) ذاهتا ىف  (
،  عاجزة ،  عائمة 
  اإلمساك   حتاول 
،  لتقود   باملوقف 
  بال ،  فتفعل 
  قصرية ،  فاعلية 
 النفس 

  بذاهتا   حاضرة
،  سياقها ىف  
  مع   ملتحمة 
  الوجود   آلية 
  ذلك ىف    مبا 
  الوجود 
-  اجلسدي 
  غري ىف   -  مشارآة 
غائية،   -  متيز 

متجددة 
 .متخلقة أبدا
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 اآلخر
 )املوضوع(

أداة جزئية،
تكيفية، ىف عالقة
صفقاتية حمددة،
ضرورية مفيدة

 .غالبا

,  مرعب   هتديد   مصدر
  مصدر   أو ,  مطارد 
أو ,  مباعد   شلل 

احتواء ماحٍ، 
عادة  سيقابل 

باإلنكار حىت احملو 
 .واإلعدام

ىف    حاضر
،  آليته 
  حتديا   فيمثل 
  وهو ،  صعبا 
،  وخمتلف ،  ممكن 
  . معا وضرورى  

باهتة، إذا الصورة
ظهرت أصال وآثريًا
ما تستعمل رمزًا

 .لغريها

  حسية (  بصرية
,  تنساب )  عموما 
,  تقتحم ,  تغمر 
,  متغرية ,  مستقلة 
متداخلة، عئمة،  

  . او راسخة مؤلفة

  حسية (  بصرية
)  عموما 
  قائمة 
،  بنفسها 
  لدالالت   خملقة 
،  جديدة 
  ملتحمة 
  بالوجود 
الكلى  
  واحلياة 
  املفاهيمية 
  القائمة 
  . فاملتجددة 

'املكد' 
  املدرك (
الكلى  
 ) الداخلي 

املعرفة 
  اهلشة

غري ظاهر ىف وعى
الصحو، مكبوت،

ـِر، من تظ
فاعليته غري
مباشرة وغري

 .حمددة

  وعي   يف   حيل   قد
  العجز   مع ,  الصحو 
  يف   الظهور   عن 
  اخلارجي   السلوك 
,  معيقا   إال 
,  منافسا ,  مشوشا 
  . خملخال 

سعى  ىف    نشط
  استعمال إىل  
املستوى  
املفاهيمى  
على    للحصول 
  مشروعية 
ىف    احلضور 
  كالسلو 
،  الظاهري 
  تكامل ىف    حمور 
ىف  تعبريى  
  . النهاية 

تتبعى، مسلسل، الزمن
 .خطى منتظم

  عن (  منفصل
  عن / الكلية 
  عن / الذات 
,  متجمد )  الواقع 
  ال   حيث (  مكاني 
,  دائرى )  مكان 
  . معاد 

  حميط ىف  حمتوى 
  مرتع ،  الوعي 
  حلرآة 
  القصدية 
 ، والتكثيف 
ىف    متحرك 
  الذات   إطار 
،  املمتدة 
  بُعْدا   وليس 
  . عنها   خارجا 

 الواحدية
 'oneness
'  

ظاهرية، تشري إىل
سطحى جامد   إطار

حمدد بغض النظر
 .عن حمتواه

  أو   مفقودة
  ذائبة   أو   مهزوزة 
  بال   جمهول   آلٍّ   يف 
  . معامل 

ـة   حاضرة   ضام
 جماوزة 
  راداط ىف    
 مفتوح 
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دحدو
 الذات

حمددة بظاهر
السلوك وصورة
الذات البادية
للشخص أو
لألخرين أو هلما

 .معا

  أو ،  باهتة
  أو ،  متقطعة 
 خمتفية   أو   متغرية 

،  مرنة
،  مسامية 

قوية ىف آن 
  تتخلق 
  من   متنامية 
  الداخل 
  . معا   واخلارج 

االستمرار
 ية

موجودة ما
تعلقت هبدف

 .ظاهر

،  هثةال ،  قصرية
  تقطع ىف    متدفقة 
عشوائي    أو دائرى  

 .مغلق

،  متواصلة
،  متنامية 
  جماوزة 
،  للفرد 
  مفتوحة 
  . النهاية 

 
 :ملحوظة واعتذار مسبق

لست متأآدا إن آان على أن أواصل هذا املوضوع غدا على
 !!حساب ملف احلب والكراهية أم ال

 .شكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2649



א  I08I2008>12א –א
 

12I08<I2008א

)2(אאאא−347

 شرح حمدود حملتويات بعض جدول أمس

 :قبل املقدمة

 : أيت نشرة أمس باعتذار مسبق يقول

لست متأآدا إن آان على أن أواصل هذا املوضوع غدا على
 !!أم ال  "احلب والكراهية"حساب ملف 

 وها هو قد وقع احملظور،

لكنىن تقمصت  ال أآذب وأقول إنه قد وصلىن ما يربر ذلك، 
بعض أصدقائى ممن يأخذون ما أقول مأخذ اجلد، فتصورت مدى

 : احتجاجهم على أمرين

هذا التنقل السريع غري املتوقع بني املواضيع، :األول
الىت Flight of  Ideas"طريان األفكار"  وآأنه أصبح أقرب إىل
 يعاىن منها اهلوسى، 

هو مدى صعوبة أن أقدم فرض أمس عن حاالت:  الثاىن
هكذا بكل هذا الرتآيز دفعة واحدة العادية واجلنون واإلبداع

 جدول واحدىف 

وباعتبارى أحد زوار املوقع، ومتقمصا هذا الصديق األمني، فضلت
آان شرحا خمتصرا أن أختار طلب مزيد من شرح ما جاء ىف اجلدول مهما

واستجابة ىل، أعىن لصديقى الذى تقمصته، هأنذا أسرق
اليوم وغدا لشرح بعض ما ينبغى شرحه من هذا اجلدول الصعب،
:وإن آنت أعرتف ابتداء أن أى شرح لن يغىن عن قراءة األصل

، لذلك قد أضيف بعد لصق ما ورد ىفجدلية اجلنون واإلبداع
 .األصل، ما أراه مناسبا للنشرة، بلوٍن آخر وهامش أآرب

هذا علما بأن هذا الشرح ليس هو آل العالقة بني اجلنون
 واإلبداع طبعا،

ومازال على واجب شكر اإلبن الذى قدم احلالة يوم األحد املاضى ، 
جعلتنا نفتح هذا الباب   بدعة، والصديقة اجلادة الىتواملريضة امل

 .هكذا حىت حل حمل ما آنا فيه، ولو ملدة يومني بصفة مبدئية
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 : مقدمة

ال مفر من تكرار أن املقصود باجلنون هنا هو اجلنون األصل 
بعد استبعاد(أى جنون آخر   حيث يعِترب الكاتب –الفصام  –

ديةاجلنون العضوى التشرحيى، الناتج عن باثولوجيا ما
مثل فريوس أو سرطان أو تسمم، أو –خارجية أو داخلية حمددة 

مبثابة تشكيالت ،  ، يعترب أى جنون آخر هو)اخل....ضمور خاليا
- الفصام –للحماية من التمادى إىل هذا اجلنون   متوسطة، 

املتصف عادة بالتعدد فالتكاثر فالتفسخ فالتناثر
 .فالتدهور

فقرة ، ولن أآرر اإلشارة أوهذا وسوف أقّطع اجلدول فقرة 
التوصية بالرجوع إىل العمل األصلى حرآية الوجود وجتليات

 .ألا أصبحت حتصيل حاصل" اإلبداع

آما سوف أميز اإلضافات على النص األصلى، بعد إثبات ما 
ورد ىف ملحق الكتاب بشكل خمتلف، آما أا سوف تكون إضافات

ما به إشارة إىل أجزاءىف أضيق نطاق، آذلك سوف أقوم حبذف 
وسوف نضع نقطا مكان( –ما أمكن ذلك –أخرى من الكتاب 

 ).احملذوف

حالة 
 " العادية "

حالة
 اجلنون

  حالة
 اإلبداع 

 الوعى
ا/الرتآيب(

 )ملربمج
الربنامج (

احليوى 
 )الغائى

،واحد
،  ظاهر 
على   عائد 
املستوى  
  ، نفسه 

  حمدد
  االستجابة 
مستبعد ملا 

   اهعد

،خمتلف
،  متعدد 
،  متداخل 
،  متماوج 
مذبذب،  

 .منفصل
  

،  خمتلف
ىف   متكاثف 
، ضام   تعدد 
 حماط  ، حميط 
بوعى   به 
 يتكون 

إىلتستعمل آلمة الوعى بصفة عامة ىف هذه املداخلة لتشري 
وهى ال تشري فقط ،"منظومة حيوية مربجمة، ِوَسادية، مشتِمـلة"

هر مبعىن الصحو والشعور واإلدراك، وإمنا تشريإىل الوعى الظا
إىل أى مستوى ترآيىب ىف هريارآية البناء احليوى البشرى، وهو

حاالت"بلغة علم املعرفة العصىب أو " حاالت العقل"ما يقابل 
وبالتاىل فإنه "إريك برين"، بلغة التحليل الرتآيى "الذات

 حالةتوجد مستويات تصعيدية متصاعدة للوعى، تعمل ىف
اليقظة حتت إمرة إحداها آما ورد ىف أآثر من موقع ىف هذه

وهو: املداخلة مع احلديث عن تعدد الكيانات البشرية ىف واحد
 . من يظهر لنا شخصا قائما، أو فردا متميزا 

برغم هذه اإلشارة للتحديد بالتعريف املقرتح، فما زال  ·
"الشعور"بني ، و"وعى"اخللط واردا بني ما نعنيه هنا بالـ 

، وبني الدراية الىت هى املعرفة"الالشعور"الذى هو عكس 
  awarenessالفكرية الظاهرة الكلية 
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1984األطروحة األوىل ونشرت ىف أبريل سنة  منذ آتبت هذه   ·
ىف جملة فصول اتسعت حريتى بشأن التعريف مبعىن الوعى، واألآثر

وبرغم أن ما جاء بعد التعريف هو أآثرصعوبة، مبستوياته، 
 .وضوحا وإيضاحًا من التعريف، فقد لزمت مراجعة ألفاظ التعريف

أنواع(حني أتيحت ىل فرصة االطالع على أفكار دينيت  ·
أنواع"وخاصة آتابه الرائع  )2007-12-25العقول نشرة 

تقابل عنده آلمة وعى آما" عقل"أن آلمة ، وجدت "العقول
نستعملها هنا، فأصبح لدى يقني بأن املسألة ما زالت حتتاج

 .إىل البحث والتقصى

بعد أن تصادقت مع اهلندسة الوراثية من جهة، واملبادئ  ·
احلاسوبية من جهة أخرى، وجب الوقوف عند هذا التعريف الباآر

 "مشتملة يةمربجمة ِوَسادمنظومة حيوية : بأنه 

إىن إذ أقر فرحىت هبذه اإلحاطة الىت تبدو ىف آلمات  ·
 :التعريف، أحتفظ حاليا على آلمتني

فقد تراجعت عن اعتبار الوعى" ِوَسادية"آلمة : األوىل  ·
تستقر فيه وتبدا منه الوظائف احملددة Matrix" وساد"جمرد 

 هنا زائدة بشكل ما " األخرى وبذلك تصبح صفة ِوَسادية

، فالوعى بصفته منظومة حيوية"مربجمة"آلمة : الثانية ·
أصبحُت أراه برناجما، ال مَربجمًا، برناجما آامنا، أو ظاهرا

 فاعال ىف نفس الوقت، ىف اتساق أو غري ذلك، 

 .وسيظل األمر حيتاج إىل عودة 

هو عادة إشارة إىل الوعى الظاهر،: الوعى ىف حالة العادية
، أو اليقظة وإدراك)مقابل الالشعور(ويدى سواء آان الشعور الفر

 . حبسب القوانيني العادية املعلنة –املاحول، أو السلوك اإلرادى 

منظومة ظاهرة تتعامل مع - هنا ىف حالة العادية  –الوعى 
اخلارج والداخل على نفس املستوى الواحد الظاهر، وتظل مستويات

بشكل ضمىن مؤقتالوعى األخرى آامنة معظم الوقت، وقد تتبادل 
 .حسب املوقف، لكن التبادل املنتظم هو ىف حالة األحالم

حضور أآثر من :، مبعىن"متعدٌد معا: "الوعى ىف حالة اجلنون
مستوى ىف تداخل مزدحم ىف نفس الوقت، مبا يرتتب عليه التذبذب
والتماوج واخللط، وأحيانا التصادم حىت اإلشالل فيما يبدو

األمر الذى ال يعىن غياب) ت الكاتاتونياحاال(جتميدا للوعى 
الوعى، وإمنا هو مجود عاجز نتيجة حلضور أآثر من مستوى معا،

 . متشابك متداخل متعدد معوِّق بعضه بعضا: آل منها 

،"بالوعى الفائق"يعرف  وهو الذى: الوعى ىف حالة اإلبداع
وعيا، ذلك أنه ليس "الوعى املشتِمل اخلالق"وإن آنت أفضل تعبري 

يفوق غريه أو يعلوه، وال هو وعى واحد أفضل وأعلى مما سواه،
لكنه حالة ُجماع أآثر من مستوى بغري تسوية، وإمنا بتفاعل جدىل
متميز، خمتلف نوعيا عما يسمى الوعى العادى، لكنه يشتمله،

 ، آما) أجبدية الوعى العادى(أجبديته  وغالبا ما ُيستعمل
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،استهانًة أو خوفاَعُد آما يشتمل مستويات أْقَدْم، ال تـُـسَتْب 
 .، فال تعود بدائيةتآلفا وجدالوإمنا تتداخل 

حبسب املرحلة  وتكون مظاهر حضور هذا الوعى   ·
والتوقيت واحمليط واألدوات، فقد يظهر ىف شكل خربة صوفية

،"إبداع أصيل"إميانية فائقة، أو ىف أى تشكيل مما يقال له 
قد ينفصل  خارج الذات، على أنه ىف هذه احلال األخرية، إبداع

املبدع عن هذا الوعى إال قليال مبجرد أن يفرغ خربة إبداعه ىف
وقت بذاته، وقد يتبقى له أو ال يتبقى ما يضيف إىل وعيه

 .العادى 

اإلرا
 دة

ضيقة،ظاهرة
 حمددة ،  اال 
 زاعمة ،  الفاعلية 
 بقدر ،  باحلرية 
احلقيقة،   من   أآرب 

تبدوومع ذلك هى 
 .ضرورية أساسية

،خفية
،  فاعلة 
،  متعددة 
  حمصلتها 
  مشلولة 
  . واقعيا 

  فاعلة
 ال ،  غائية 
إىل       حتتاج 
 معلن   قرار 
،  مسبقا 
ىف   متعددة 
  . تكامل 

هى اإلرادة الظاهرة الىت: "العادية"اإلرادة ىف حالة 
ظاهر مايتعامل هبا القانون، ومواثيق حقوق اإلنسان، وم

يسمى الدميقراطية، ومعظم القرارات ىف معظم ااالت، وهى
ضرورية بصورهتا احلالية، إال أا ليست مرادفة للحرية، برغم

آل ما يثار حول احلرية، وهى ال ميكن -تقريبا–أا حتتكر 
 .االستغناء عنها، وإمنا ميكن اإلضافة إليها

 اإلرادة احلرةيبدو أنه من هنا تأتى إشكالة الشك ىف   ·
،"حالة العادية"ىف : عند العاديني أو بلغة هذا الفرض

فاحلرية هنا حمددة بظاهر مدى متتع الشخص بالقدرة على اختاذ
ىف) انتخاب شخٍص مثال( آخر" شعورى"بدال من قرار  قرار شعوِرى

حني أن مثل هذا القرار قد ال يكون حرا باملعىن اإلبداعى، أو
نوىن، إذا ما أخذنا ىف االعتبار ما ال نعرف منحىت باملعىن اجل

 املستويات األخرى لإلرادة الىت تتدخل ىف القرار،

صحيح أا مسألة مربكة، لكنها احلقيقة، فنحن ال  ·
نتكلم ىف السياسة أو ىف الغرام الثنائى، وإمنا ىف الطبيعة
البشرية الىت نسعى لتخليق الوسائل العملية الىت ال تقزمها

 .ى أرض الواقععل

أعتقد أن السعى املستمر إلمكانية الوصول الحتمال  ·
اشرتاك مستويات أخرى ىف اختاذ القرار هو سعى مشروع مهما

يتم جزئيا  -ىف رأىي–بدا مستحيال ىف الوقت الراهن، وهو 
ىف" حرية"وبالتدريج، أو على األقل سوف يقل تقديس ما يسمى 

،)دى القادر أن يكون غري ذلكأو للشخص العا(حالة العادية 
 .حىت جند حال إبداعيا وتطورا عمليا، مهما طال الزمن

ال تظهر ىف شكل قرار  قوية عميقة :اإلرادة ىف حالة اجلنون
يفرض نفسه بكل ثقة ومتاٍد، فهى تفعيلمسبق، وإمنا ىف شكل 

 ، تبدو ظاهرًا أا بغري صاحب، وال تتفقإرادة آامنة تظهر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   2653



א  I08I2008>12א –א

،"غصبا عنهم"املسألة آلها  مع دعوى أغلب ظاهر املرضى أن
بعكس اإلرادة ىف حالة العادية  إرادة خفية،  إا تفعيل بل

 . الىت يغلب فيها العقل الظاهر

املريض عادة ال يقر باختياره مرضه مبا ىف ذلك اجلنون إال ·
 تفعيل إرادة اجلنون، وىف جو عالجى يسمح له بذلكبعد 

تها حبسابات املكسباحرتام هذه اإلرادة هى بداية مناقش ·
 واخلسارة، على مسار العالج، 

إذا جنحنا أن يعدل املريض عن اختياره هذا مع هتيئة ·
ظروٍف وصحبٍة أفضل مما اضطرته إىل اختيار اجلنون ىف اخلفاء،

 . يكون هذا بداية العالج احلقيقى

برغم آل حضور هذه اإلرادة هكذا، فإا ىف النهاية إشالل
مبعىن أن حمصلتها هى) وليس فقط الظاهرة(ية لإلرادة احلقيق

 .سلبية حبسابات احلرية املشتملة والواقع

هذا اإلشكال، الذى طرحناه سابقا هنا ىف بعض احلاالت ىف ·
يوليو 20أيضا و يوليو 13بتاريخ  اختيار اجلنون"نشرات 

زميل فاضل، فناقشنا رأيه ىف.د األمر الذى استبعده  ،2008
:هو إشكال متجدد، لسبب بسيط  2008أغسطس  25بريد اجلمعة 

هو أننا نعامل االختيار واحلرية من خالل ما نعرفه عنهما
، وبالتاىل نستبعد أو نرفض"حالة العادية"آما تظهران ىف 

أى احتمال آخر، وال جمال وحنن نشرح جدوال هبذا اإلجياز إىل أن
، إال أننا)ملف اختيار اجلنون(نفتح اآلن هذا امللف مستقال 

 :إذا وضعنا عامل الزمن ىف االعتبار، ميكن أن نقول

مع وقفاختيار   –من حيث املبدأ –إن اجلنون هو  ·
، وأنه إذايظهر حنيعادة، وهو ال يعَلن آاختيار إال  التنفيذ

عجز أن يظهر فهو ليس اختيارًا باملعىن السائد، بل إنه قد
 يكون حافزا حىت الختيار عكسه وهو اإلبداع،

بلنا ذلك، فإننا نأمل أن نكون قد تقدمنا خطوةإذا ق
، مما يسمح" االختيار على مستويات خمتلفة" "آلمة"احرتام حنو 

قبل وبعد إعالن االختيار ، وقايًة وعالجًا،  حبرآية مسئولة
 .على التواىل

، وغري اآتشافاختيار اجلنون غري االعرتاف به : ملحوظة
أنا: "، االعرتاف باملرض )الىت تسمى البصرية(حقيقة املرض 

، غري احرتام اختيار املريض للمرض، األول قد"اآتشفت أىن جمنون
يتوقف عند الرؤية واالعرتاف بالكالم، والثاىن قد يفكر ىف

 إعادة االختيار،

 .وقد نعود إىل آل ذلك ىف مناسبات أخرى

هى أيضا خفية من حيث التوقيت :اإلرادة ىف حالة اإلبداع
قد خيتار املبدع موضوعا، أو مسألة، أو جماال والتفاصيل،

لكنه ال خيتار أنبظاهر عقله، متاما مثل حالة العادية، 
 يضع نفسه ىف وضع استعداد اإلبداع إن إنه خيتار أن  ،"يبدع"
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، بنفس القدر الذى يكون قد اختار له أدواته،صح التعبري
إبداعا إال ُجبماعلكن ىف اية النهاية ال يكون اإلبداع 

تتآلف معا ىف مغامرةى، تويات متعددة من الوعإرادات مس
، وقداحلرية املشتملة، لتخوض التجربة دون ضمانات مسبقة

آما قد. يتحقق من خالل ذلك ما يسمى إبداعا، وقد ال يتحقق
آخر قد يكون نوعا من اإلبداع النعرفه إال ناجتا  يتحقق أثر

تياروليس باملعىن الذى نعرفه عن االخ خمتارا بأثر رجعى
 .الشعورى بني بدائل قائمة

باالستمرار فيها متجددا ال تظهر  إبداع احلياة إرادة
هكذا على السطح ىف شكل قرار، وإمنا نرى نتاجها ىف نوعية

 .احلياة وجتدد الوعى واستمرار النمو

االختيار احلاسم الغائى ىف اإلبداع غري مضمون، ألنه مير   ·
ن، وال يكون اختيارًا لإلبداعباحتمال املرور باختيار اجلنو

 .إال بعد احتواء ما يسمى اجلنون الْكامن إبداعًا

حني ميتد مفهوم إبداع احلياة إىل املستوى التطورى،   ·
ميكننا أن نفهم معىن أن عملية التطور برمتها ميكن أن تكون

إرادة بقاء النوع، ولكن  إعالنا إلرادة األنواع، ليس فقط
الخ عن نوعها لنوع جديد، وحبسب منظورأيضا إرادة االنس

فإن هذا االختيار والنظرية التطورية اإليقاعية،، "دينيث"
كلى اإلبداعى ال حيتاج إىل ناِتج خارجه، وهو ما قد يعىن ماال

يقابله جزئيا على املسار الفردى، وحنن نتذآر آيف أن
حني يشرتك أآثر من مستوى ىف. األنتوجينيا، تكرر الفيلوجينيا

دون حاجة إىل إنتاج إبداعى، وال إىل) والتطور(قرار النمو 
اإلرادة املشتملة ىف قرار معلن، نستطيع أن نفهم منه معىن

 .إبداع احلياة: حالة هذا اإلبداع

 قف

 ما هذا؟ 

 آل ذلك وحنن نشرح عنوانني فقط من عناوين اجلدول

أعتقد أن ذلك يكفى اليوم، فأنا وأنا أآتبه، رمبا مل
 أستطع استيعابه آله

ونلتقى الثالثاء القادم إلآمال التعقيب على بقية
د وصلتىن أثناء الكتابة اليوماجلدول، وغري ذلك، وذلك ألنه ق

اعرتاضات متعددة، ترفض ختصيص أآثر من يوم هلذا امللف على
 .، وغريه"احلب والكراهية"حساب ملف 
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مشارآة األصدقاء الذين تفضلوا 2008-8-6يوميةنشرنا ىف
باالستجابة للعبة واحدة من ألعاب احلب، وطلبنا مزيدا من

 .مسامهة أصدقاء املوقع، وجاءت املسامهات حمدودة ومفيدة

 :مقدمة

أن تعيش، احلق  احلق: أن يصلك تلقائيا أحقيتك ىف حق ما
، احلق أن َحتّب، احلق أن ِحتب، احلق أن تكره،)يراك آخر(أن ُتَرى 

إخل، هذا أمر... احلق أن تغضب، احلق أن تبدع، احلق أن تؤمن 
، آل هذه"بشرا"إال أن تكون   ال حيتاج إىل شروط مسبقة

التقسيمات والتفصيال هى عمليات الحقة، الزمة للحوار
آليات قد تفيد وقد ال تفيد، قد  ، وهىوالنقاش والتنظري

 .تدعم هذه احلقوق وقد ختتزهلا ، وقد تشوهها

ألنفسنا من  املصيبة أننا منذ طفولتنا حني نتجرأ ونسمح
أن يصل إىل وعينا أى حق -بدًءا باألم  -خالل خرباتنا األوىل 

ال أعلن  من هذه احلقوق، نربطه بتحقيقه، مبعىن أنه يبدو أنىن
ىف أى طبقة من طبقات وعيى، أن ىل احلق ىف آذا أو آيتلنفسى 

 .إال إذا ضمنت حتقيقه ولو جزئيا ولو أحيانا

 آيف آان ذلك؟

 احلق موجود قبل الوعى به ·

 .اآتسبناه بعد تاريخ طويل من التطور   احلق موجود ألننا ·

 .احلق موجود رد أننا بشر ·

 .احلق موجود ألن ربنا احلق تعاىل موجود ·

إذا تنازلنا عن حقنا ، أو حرمنا منه ابتداًء، 
مث عن املطالبة به، مث  فتنازلنا بالتاىل عن الوعى به، ومن

بالتاىل عن ممارسته مهما آان قدر املمارسة ضئيال، فقد
 .تنازلنا عن إنسانيتنا

 الكشف عن احلقوق بالتحايل باللعب

ا سلبية، حىت احلقوق الىت نشيع عنها أمجاال بغري وجه حق أ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2656



א  I08I2008>13א –א

يغلب عليها السلبية هى حقوق ال يصح االستغناء عنأو أنه 
مثلما(الوعى هبا، وإمنا يتطلب األمر استيعاهبا وتنظيمها، 

 ).الحظنا وأشرنا ىف االستجابات ىف لعبة الكراهية

خيل إّىل وأنا أضع نص األلعاب أن األمر سيكون أسهل مع
لعبة احلق ىف احلب، وإذا ىب اآتشف آما نشرت منذ أسبوع أن
األقبال على املشارآة ىف لعبة الكراهية آان أآثر عددا

 .وأعمق آشفا

مبجرد أنه بشر –ماذا لو شعر الوحد منا بأن من حقه 
خلقه ربه عرب سلسلة من النقالت أن ُيَحـب منذ البداية؟ هذا

 :حق بدئى غري مشروط إال بشرط أم أجنبونا بشرا

ع أن يصلأعتقد أن هذه البداية تسمح لنا أن نتوق  
بكل الوسائل الطبيعية  -اعرتافا وإعالنا  –إلينا هذا احلق 

 الىت أقلها األلفاظ، مث تتطور األمور ، 

، وهو)احلب املشروط مثال(ويظهر أن ما يسمى احلق املشروط 
 .حق تربوى طبيعى ىف نفس الوقت

 الفرض

دون قصد –الفرض الذى وضعت على أساسه لعبة احلب هنا 
وهى اللعبة الىت الىت سوف نناقش اليوم واحدة – تنظريى حمدد

 : منها، ميكن تقدميه آما يلى

 إن اإلنسان، مبجرد أنه إنسان، من حقه أن حيبه آخر،  )1(

 .إن هذا احلق ال ميوت أبدا حىت لو مل حيبه آخر) 2(

–نتنازل عن هذا احلق   إننا قد وجدنا أنفسنا نكاد) 3(
قد أحبنا) آى آخر(ن هذا اآلخر حني ال يصلنا أ –حتت أى زعم 

 .أحبنا زيفا  أو  فعال،

إن هذا التنازل هو خدعة آربى، ألنه ال أحد يتنازل) 4(
عن حقه الطبيعى بشرا سويا، وإن آان يستطيع أن ينكره، أو

 .أم تقصر  يتنكر له لفرتة أو فرتات تطول

إن هذا التنازل قد يزيد من حّده اجلوع الداخلى) 5(
حتياج إلحقاق هذا احلق سلوآا ومعايشة، ورمبالتحقيق اال

 حماولة حتقيقه عادة مبيكانزمات وآليات ملتوية وغري مباشرة

إنه مبجرد التلويح مبشروعية الفرصة إلعالن وجود هذا) 6(
ااحلق غائرا ىف ترآيبنا، برغم عدم حتققه، أو حتققه جزئيا،

ا أطلقتهيطلق الوعى الكامن هبذا احلق آم  أو حتققه زيفا،
 .هذه اللعبة هكذا

 : نصوص االستجابات

 ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 وليد طلعت . أ
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 واحتب احب.... انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة عرفة . د

 أحب نفسي ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة فيكتور . د

أحب نفسى........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن
 .الناس أم حيبوىن وأفرض على

 أميمة رفعت . د

 .أحب نفسى........ انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 : مجال الرتآى. د

أنا من حقى باش نتحب ...حىت لو آان مامثاش حىت حد حيبىن  
 ")أحب اآلخر"وأن أحب " حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (وحنب 

 مروان اجلندى . د

 أحتب ...نا من حقىا: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مشرية أنيس . د

 احب نفسى لو قدرت ...انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 نعمات على . د

 أحب شخص معني ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 يامسني فؤاد . د

 أبقى موجودة ..انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 حممود خمتار حممود . م

  ما أفقدشي األمل...... ا من حقى ان: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مى حلمى . أ

 أحلم..... انا من حقى : لو ماحدش بيحبىن حىت

 عبري رجب . أ

 أحب وأحتب ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مدحت منصور . أ

 أتشاف وأحتب ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 2004-5-15: استجابة اللعبة ىف القناة الثقافية

 :سمه عباسب.أ

 "أحب آل الناس"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن حييىيا دآتور 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2658



א  I08I2008>13א –א

 :حييى الرخاوى.د

أحتب"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن أمحديا دآتور  
 "غصب عن حبة عينك

 :أمحد حممد سيف.د

 "الزم حتبىن"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن أجمديا أستاذ  

 :أجمد حممد توفيق.أ

 "أحتب"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن عبد السالميا أستاذ   

 :عبد السالم. أ

 "أحتب وأحب"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن أمحديا دآتور   

 :أمحد حممد سيف.د

اللى"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن املشاهدعزيزى  
 "حتالقيه فيا خيليك حتبىن

 التعقيب

 :دعونا نالحظ ما يلى

ن املتكرر الذى نسمعه من آثري مناإلعال  يبدو أن  -1
  ، أو)مافيش حد بيحبىن" (ال أحد حيبىن) "مرضى وأصحاء(الناس 

، هذا الزعم"آل الناس بتحبىن"أن يسمع عكسه بنفس الداللة 
عادة ما يرتتب عليه انسحاب، "مافيش حد بيحبىن"انه 

أوشحاذة، أو صفقات غري متكافئة، أو أمل ووحدة، يبدو هذه
 ة آشفت ضرورة مراجعتهأن اللعب

مافيش(أظهرت اللعبة أنه بالرغم من أنه احتمال وارد، 
إال أن السماح بوعينا به حيفز فينا موقفا) حد بيحبىن

إجيابيا لتحجيم آثاره، ابتداء بأنه لو ثبت أنه حقيقة فإن
 .الدنيا مل تنهد، وأننا قادرون على التعامل معه 

ىن، قد أعلن انسحابه أونالحظ أنه وال واحد، حسب ما وصل 
، إذن ملاذا آل!!)يا خرب(يأسه التام، حني طرح هذا االحتمال 

ما حدش"، "ماحدش بيحبىن": النغمة الىت نسمعها ليل ار
 ؟ "بيحبىن

إن اللعبة حني حّرآت هذا االحتمال مل يرتتب عليه  -2
بل أعلن آثري من املشارآني  استدرار شفقة أو شحاذة حب،

أن أحب، وأن"االحتفاظ باحلق املزدوج  احلرص على موقفه من
 ".أحتب

أنا من " مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (حقى باش نتحب وحنب 

عبد السالم.أ، "أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"أحب 
 "أحتب وأحب"
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نه ليساالحتمال التاىل الذى ظهر ممن واجه احتمال أ -3
حمبوبا، أنه ارتد إىل نفسه، ليمارس حب النفس، واألرجح عندى

الذى هو   self loveهنا أن املقصود هو حب النفس احلقيقى
حب"مع أن  selfishnessواألنانية  narcissimعكس النرجسية 

مرحلة متقدمة من"هبذا املعىن صعب متاما، ويأتى ىف " النفس
 ".النضج

أحب"أسامة فيكتور . د ،"فسيأحب ن"أسامة عرفة . د
احب"مشرية أنيس . د  ،"أحب نفسى"أميمة رفعت . د  ،"نفسى 

 ".نفسى لو قدرت

حيبىن"بأن " أن أحب"أظهرت بعض االستجابات ارتباط  -5
إن حبيتىن أحبك(، بشكل ال يشري بالضرورة إىل صفة مسطحة "آخر

ىف –ات ، وإمنا جاءت اإلجاب)أآرت، وان مليتىن راح انسى هواك
 :حرآية طبيعية طيبة –تصورى 

أنا من حقى" مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن أحب" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (باش نتحب وحنب 

أسامة فيكتور. د ،"أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"
نعمات على. ، د"أحب نفسى وأفرض على الناس أم حيبوىن"
   ،"شخص معني أحب"

توجه حرآية احلب إىل اآلخر، رمبا آنوع من التعويض أو -6
املبادرة، مبعىن أىن إذا مل يصلىن حقى أن حيبىن آخر، فإن هذا ال

،"أحب واحتب"مينعىن أن أحب أنا آخرا، وإن آان األغلب هو 
 .لكن أحب جاءت متقدمة

أنا من " مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (حقى باش نتحب وحنب 

عبد السالم.أ، "أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"أحب 
 "أحتب وأحب"

استدعى اندفاعا إلقراره "أحتب"أن التمسك باحلق ىف أن  -7
أحتب غصب عن"حييى الرخاوى . د: حىت بدا اغتصابا أو فرضا

أحب نفسى وأفرض على الناس"تور أسامة فيك. ، د"حبة عينك
   ،"أم حيبوىن

أآدت  "لما أفقدشى األم" حممود خمتار. مأما استجابة  -8
 رفض اليأس

جاءت تؤآد "أبقى موجودة" يامسني فؤاد استجابة -9
)أى لن متوت يعىن لو مل حيبها أحد(وجودها برغم هذا االحتمال 

 ناءفبدت تقريرًا إجيايبا للذات ليس ملمح استغ

تذآرنا باحلب املشروط ، إن آنت تريد أن استجابة أمحد سيف - 10
إللى حتالقيه ّىف": أن حيبك آخر ، فعليك أن تقدم له ما حيبه فيك

 لبذل اجلهد للحصول على احلق   ، فكأا حماولة "خيليك حتبىن

)باحللم(احتفاظها  "أحلم" وأخريا فإن إعالن مى حلمى -11
 .يرفض اليأس هو أيضا واقع آٍت آخر
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فتحت الباب على مصراعيه حني عممت أن بسمة عباس -12
حتب آل"نتيجة أن أحدا ال حيبها هى أن متارس حقها أن 

فوصلىن هذا التعميم، آنوع من اهلرب ىف الكل ما قد ،"الناس
أحب آل"يتضمن نوعا من االنسحاب من العالقة احملددة مع آخر 

 "الناس

 :خالصة مرحلية

أن أتوقف مكتفيا –جلميع مضطر ألسباب أصبحت ىف علم ا
 :خبالصة تقول

إن اإلنسان أقوى من أن يهزم أو يتوقف لو أن أحدا مل) 1
 )حىت اآلن(حيبه 

إن التمسك باحلق من حيث املبدأ موجود بداخلنا مهما) 2
 بدا غري ذلك

  إن التمسك باحلق يولد إصرار عليه، وميكن أن يكون) 3
 بداية حتقيقه

ميكن أن يكشف) ايل باللعبالتح(إن هذا املنهج ) 4
 أبعادا إجيابية أآثر بكثري مما نشيعه عن أنفسنا 

 .ولنا عودة
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""אמ−349

 )81حلم(نص اللحن األساسى

رجوت البواب أن يبلغ اهلامن أنأخريًا ذهبت إىل القصر و
الفائز جبائزهتا حاضر ليقدم الشكر بنفسه إذا تنازلت ومسحت
بذلك ورجع الرجل بعد قليل وتقدمىن إىل هبو راعىن مجاله
وضخامته ومل تلبث أن عزفت املوسيقى حلن اإلقبال فأقبلت اهلامن
تتهادى ىف ابعادها الفتَّانة فقمت أللقى خطاب الشكر ولكنها
حبرآة رشيقة من يديها آشفت عن ثدييها وأخذت من بينهما

وأخذت أنصهر من... مسدسًا أنيقا وصوبته حنوى فنسيت اخلطاب
 .قبل أن تلمس اهلامن زناد املسدس

 التقاسيم

انصهرت فوجدتىن فراشة تتمايل تعزف بألوان....
جناحيها املربقشني حلنا جديدا شجيا مل خيطر على باىل ومل أآن

ب أن آل ذلك اجلمال آان بداخلى، فُحْمت حول ثدييىأحس
السيدة، وحططت ىف اخلندق الدافئ بينهما فلم تفزع ومل
هتشىن، وآان املسدس مازال مصوبا حنو املكان الذى آنت واقفا
فيه، أخذت أتنقل بني الثديني وابتسامة السيدة تتسع

دس منمرحبة، مث انتفضت حىت تصورت أا الذروة حني سقط املس
يدها، فعدت فورا إىل صورتى اآلدمية، والتقطت املسدس
وقذفت به من النافذة، وأخرجت شهادة اجلائزة من أوراقى،

األنيقة، ووضعتهما على املنضدة وآذا ميداليتها ىف العلبة
 أمام السيدة الرائعة،

 وانصرفت دون ان أنظر خلفى 

*** 

 )82  حلم(نص اللحن األساسى 

يتوىل شئون املؤسسة املدير اجلديد علىأسعدىن جدا أن 
ولكن آلما أثنيت عليه،. الرغم من أنىن مل أشارك ىف انتخابه

تصدى ىل إخوان بالسخرية، فسرت حائرا بني اإلعجاب من ناحية
 .والسخرية من ناحية أخرى ولكىن رفضت اليأس رفضا تاما
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 التقاسيم

وحني اشتدت األزمة واحلرية وأحل األمل، واملدير يتمادى... 
فيه وحوله برغم آل املقاومة واملعارضة والرفض، فيما هو

دفعت الباب ودخلت عليه دون استئذان وآأىن اقتحم حصنا،
ومبجرد أن رآىن همَّ أن يقوم ووجهه آله غضب، رمبا ليطردىن،
لكن املكتب آان شديد االتساع فعاد إىل مقعده واستعاد هدوءه

 :وسألىن

 من أنت؟ -

 ةأنا ممثل أصحاب املصلح :قلت

 وأين السكرتري: قال وهو ينظر إىل الباب

 ليس على مكتبه :قلت

 .سأريه :قال

ليس ذنبه فحاجة الناس لقضاء حوائجهم، تربر :قلت
 .اختفاءه

 إذن ذنب من؟! ليس ذنبه؟؟ :قال

 ذنب الذين انتخبوك، وذنىب :قلت

 هل تشك ىف الدميقراطية :قال

 نتخاباتأنا أشك ىف نفسى، مث إىن مل أشارك ىف اال :قلت

 أحسن :قال

لو آنت شارآت ىف االنتخابات ال نتخبتك، وحتملت :قلت
 .املسئولية معك

 !رأيَت آيف؟ :قال

 مسئولية أن أخلعك وأرفع الظلم عن الناس :قلت

وإذا به يقوم قومته األوىل، وبدال من أن يتجه حنوى،
فوجئت أنه خيتفى من على الكرسى، وأآتشفت أن احلجرة آانت

 دخلت، خالية منذ

 .ومل أياس، ومل أتراجع
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א..
يةآل: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )لعبةسر ال: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـنالنظر  -   حكمة اانني  -  ية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

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

.ألف باء)  - هر علم النفس حتت ا  - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي  املفاهيم األ - احلديثة   ـب النفس ـي  - ساسية للط ـب النفس الط
ـنفسقراءة يفوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس   ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    داءأصداء األص –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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