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 אמא:−69

 )6(، ) 5: (ُحْلَمان

 ) 5(حلم : أوًال

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

اختفت جدرانه وأبنيته وسياراته واملارة وحل حمل ذلك
قبة هائلة مبقاعدها املتدرجة، وحباهلا املمُدودة، وأراجيُحها،
وأقفاص حيواناهتا، واملمثلون واملبتكرون والرياضيون حىت
البلياتشو، وشد ما دهشت وسررت وآدت أطري من الفرح، ولكن
باالنتقال من شارع إىل شارع، وبتكرار املعجزة، مضى السرور

 والرؤية وتاقت نفسىيفرت، والضجر يزحف حىت ضقت باملشى
 .للرجوع إىل مسكىن

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

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

 صدقها،وعسى أن ن

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

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

 .غري هدى، وبال هدف

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

 !! رمبااملصادفة هى األصل،
مل ختطر ىل ىف خاطرى،" صادفتىن مفاجأة": يبدأ احللم بـ

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

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

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

 .......رات واملارة،حيل حمل األبنية جبدراا، بل وحمل السيا

هى املفاجأة، وهى تظل مفاجأة ماظلت ُمْدِهشة مع أننا حنن
 مثل أى–الذين نصنعها مبجرد أن نضع أقدامنا فيها، لكن 

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

د البيت قد حتول سرآا مثل الشوارع،عند عودته منسحبا مل جي
، الذى بدا)ممثل السريك(لكنه وجد ىف استقباله البلياتشو  

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

وإن" (يستقبلىن مقهقهًا"فإذا بالبلياتشو  : بعودة صاحبه
 )آنت ال أنفى احتمال مسحة من السخرية أو العتاب

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

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

 أو نفتعل التغيري خارجنا؟

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

 اخلارج، شريطة أال يتكرر حىت منّل؟

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

سألة حىت تُفرت، فإنه قد يتعب من املشى،للتحوالت، مث تتكرر امل
يضيق باملشى"وميل الرؤية، حمفوظ هنا ىف حلمه يقرر ذلك، إنه 

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

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

 تكرار- آما هو– ن تكرار النصإلكن احللم هنا يقول 
، ُيْفِقُد املشى صفة السعى، ويفقد الرؤية صفةألعاب السرك

  فمن ذا ال يضيق مبا يتكرر هكذا؟الكشف،

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

لكن النكوص اليكون سْلبًا إال إذا آان اية املطاف، أما
  فهو بداية الدورة ،"حرآة الذراع الراجعة"ان إن آ
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التالية، ولو ىف دورات النوم واليقظة، شريطة أن نبدأ
 بالبلياتشو داخلنا،

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

"وجه الدنيا"البلياتشو مستقبال مقهقها تأآيدًا لرسالة أن 
، وهو الذى خيلق الشارع فالشارع سريآايشرق من داخلنا

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

 .من جديد، وهكذا دائما أبدًا

***** 

 ) 6(حلم : ثانيًا
 ) 6(نص احللم 

 :مرن جرس التليفون وقال املتكل
 الشيخ حمرم استاذك يتكلم

 :فقلت بأدب وإجالل
 ...أهال استاذى وسهال

 . إىن قادم لزيارتك-
 على الرحب والسعة

مل متسىن أية دهشة، على الرغم من أنىن شارآت ىف تشيع
جنازته منذ حواىل ستني عاما، وتتابعت علّى ذآريات التنسى عن

جاء الشيخأستاذى القدمي ىف اللغة ىف معاملة التالميذ، و
:جببته وقفطانه الزاهيني وعمته املقلوظة وقال دون مقدمات
هناك عايشت العديد من الرواة والعلماء، وِمْن حوارى معهم
عرفت أن بعض الدروس الىت آنت ألقيها عليكم حتتاج إىل

 .تصحيحات فدونت التصحيحات ىف الورقة وجئتك هبا

 .ن وذهبقال ذلك مث وضع لفافة من الورق على اخلوا 

 القراءة 
تابعت جنيب حمفوظ وهو قادر على أن يرفع احلاجز بني... 

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

 .، وغريها"ملحمة احلرافيش"، وحىت "النائم

را وأعايشه حالياوباعتبار أن الفرض الذى الح ىل مؤّخ
إن املوت هو نقلة الوعى الشخصى إىل الوعى: إلآماله يقول

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

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

 .واحلياة بقدر جدية وآدح مشوار اإلنسان ىف االجتاه الصحيح

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

 إبداعه إحالمه؟
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/من هنا نفهم انعدام الدهشة ىف هذا احللم والراوى يرى
وت أستاذه ىف اهلاتف وهو يستأذن للقدوم لزيارته،يسمع ص

 . بعد أن شيع جنازته من حواىل ستني عاما

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

، هو أستاذ، وأستاذ ىف اللغة وليس بالضروة اللغة)شئت
ىف احللم قد جاء" حمرم"عىن أن يكون األستاذ العربية، وليس م

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

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

 وبالذات الدروس سابقة التجهيز، 

إذا آنا: يد ىف احللم رمبا هو ىف التنبيه على أننااجلد
 الىت تصلنا-آل املعلومات–أجنب من أن خنترب املعلومات 

، وهافهذا إمث سوف حياسبنا اهللا عليه، باملراجعة وحنن أحياء
هو شاهد على نفسه، يأتى إلينا وهو يراجع نفسه بعد أن

نه وتعاىل،انتقل وعيه إىل الوعى الكوىن إىل وجه احلق سبحا
وهو على نفسه بصرية، مل تنفعه معاذيره، فاآتفى بنفسه عليه
حسيبا، فيقرر أن يعرتف ويرجع ليصحح ما آان ينبغى أن

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

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

 اد بالتعديالت الواجبة، يبلغها للذين اتََّبعواغلطته، وع

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

 . بقيت بعد ذلك مسألتان

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

جمرد تصحيح القدمي عن: الالزمة ويتصور أن غاية املراد هو
طريق نفس األستاذ بعد أن عايش العديد من الرواة،

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

الىت حرص" بعض"خشيت أيضا أن يغفل املتلقى آلمة : ثانيًا
 الدروسبعضعرفت أن (أال ينساها ) هبرغم صعوبات(حمفوظ 

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

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

 وال ننتظر الشيخ حمرم مهما حسنت نيته واعرتف خبطئه

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

 هذا،

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

 .مسئوليىت
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09I11I2007א

א/א−70

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

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

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

 آرمي حممد شوقى.مث نبدأ اليوم بالصديق االبن د

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

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

ى الشعىب والتداوى باألدوية احلديثة وّصل ىلبني التداو
تساعدىن على مساعدة مريض أحتمل أنا معلومات جديدة قد

 .مسئوليته اآلن؟

      حييى. د
 يارب سّهل

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

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

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

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

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

 ".مالفصا"النفسى، وخصوصًا 

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

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

صفحة الميكن أن أصل إىل ماوصلت إليه من خالل قراءة النص
ى، آنتالبشرى ملريض واحد، متجادال مع نصى البشرى الذات

دائما أنصح طلبىت حتت التدريب أقول هلم إن رحلة سنوات
مع مريض فصامى واحد سوف تعلمك آل األمراض، ورمبا آل

 .البشر وآل احلياة

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

الفطرة و ما أعتقد أن حضرتك علمتنا أن, رغم بساطته
ن أى تناول هلا بالكالم يشوهها ويفسد، أ...شاهبها

آان اهللا يف عونك وأنت تكتب هذا الفرض معناها وبالتايل
 أعتقد أنك ترددت آثريا قبل أن تتناول الفطرة(

 ).بالكتابة

     حييى . د
فعًال ترددت لكنىن غالبت ترددى حني أحلت علّى هذه الورطة

أن تزيلبااللتزام اليومى الىت بدأت أعتقد أا قادرة 
قراءة(بعض هذا الرتدد، وخاصة وأن جرعة الطب النفسى 

 تتزايد باستمرار، وهى تثري من الفروض )النص البشرى
 .اجلديدة، ما يستحق النظر وإعادة النظر

 آرمي حممد شوقى. د
حضرتك علمتنا أنه مفيش فرض صح وأخر خطأ، ولكن هناك فرض

لسهل قد أفادأمتىن أن يكون هذا الفرض الصعب ا... مفيد
 للمسار الصحيح عصام وآانت النتيجة هي إجتاه السهم

     حييى. د
بصراحة ال أخفى عليك أن عصام هو صديق حاىل، وأن
استجابته اإلجيابية التبدو ىف األفق، وأا ليست شرطا لصحة
الفرض، وذلك أن عوامل آثرية حتدد ذلك آما تعلم، رمبا

 إن مل يستطع عصام أنهلذا جاء حتفظى ىف النهاية أنه
 .يستفيد منها، فلنفعلها حنن

 آرمي حممد شوقى. د
ناس آتري بيعيشوا حياة زى حياة...بس فيه شئ مش فامهه

يا ترى ليه...بيحصل تباعد بني القشرة والفطرة عصام،
 الرهيب مش بيتفسخوا هذا التفسخ

     حييى. د
ليك منعندك حق، جبد عندك حق، وأرجو أن أستطيع اإلجابة ع

خالل االستمرار مع عشرات احلاالت ومع أنفسنا ومع عطاء
املعرفة من آل مصدر آّىن وسابق، وىف هذه النشرة إن شاء اهللا
وطال العمر مع أنىن أرى أن اللغة تزداد صعوبة على من
يسميهم االبن يوسف عزب الشخص العادى، لكن أرجو أن تصل إىل

 معه يا آرمي هال مسعتهتعقيدات ابن أخى الذى تتعاطف أنت 
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 2007-11-5) أحوال وحاالت( حممد أمحد الرخاوى. د
ىف تعاملى اليومى مع عامة الناس يشق علّى جدا التعامل مع
هىآتل اجلمود ىف احمللك سر، ولذلك أوافق متاما على أن الفطرة 

 . وإىل املطلق– الفطرة –الغائية إليها احلرآة املرآزية 

      حييى. د
يا حممد، يا حممد، شكرا القتطافك أهم ما جاء ىف حديثى عن
الفطرة، وشكرا ملشارآتك، أنا حني آتبت أن الفطرة هى

آنت مرتددا خشية أن ُأفهم خطأ أو" مفهوما "وليستحرآة 
، فقد"هاهى احلرآة إلي"أال أفهم أصال، أما حني آتبت أا 

فزعت أآثر، وأنا مازلت حىت اآلن ال أفهم جيدا ما آتبته
أنا شخصيا، وأشعر أنىن سأعود إليه آثريا، فإذا آان قد
وصلك ما خطر ىل بالرغم من ذلك، وهبذا الوضوح، حىت أضفت

إىل ":آما أضفت توجهًا حمددا" املرآزية الغائية"إليها 
 يفرحىن أنك حتاول،فهذا شئ يفرحىن وال يطمئنىن،، "املطلق

 ألن املسائل شديدة الصعوبة، وينبغى أن حنذر وال يطمئنىن
 .اإلسراع هكذا بالفهم أو بالشرح

 حممد أمحد الرخاوى. د
 أى–حاال من احلرآة العكسية أضيف أن خطر االنقراض يأتى 

  ىف صورة َتَعْمُلق هذا التوقف املميت؟–ضد الفطرة 

    حييى. د
كن، لعلك تتبعت ما نشرُته الحقا عنليكن يا حممد، لي

توضيح ما عنيُته بالفطرة ردا على ما وصلىن من هجوم، وىف
نفس الوقت من سوء فهم الستعماىل آلمة الفطرة، حىت أنىن
تعهدت أن أواصل العودة إىل شرحها وبدأت باحلديث عن

 ، آما أنىن مازلت ال أجد11-6الفطرة واجلسد يومية 
لكلمة الفطرة ترمجة إىل االجنليزية، وأرفض رفضا قاطعًا أن

، مث تأتى أنت لتعقد األمور أآثر،Instinctتكون الرتمجة 
 ؟"تعملق هذا التوقف املميت"ماذا تعىن بقولك 

 حممد أمحد الرخاوى. د
 ائية بتفاعالهتا اجلدلية اآلنّية احليوية؟أعىن انسالخ الغ... 

     حييى. د
هل تعرف أن! اهللا يساحمك، برغم أنىن ال أنكر جديتك واجتهادك

من أهم ما ساعدىن أن اجتنب مثل هذه العبارات هو ما قرأته
، ومع ذلك فليس"إن احلديث عن اجلدل هو ضد اجلدل"يوما من 

اآلنية"تك آلمْىت عندنا بديل على ما يبدو، أما عن إضاف
فقدد وصلىن أنك أصبت بعض اهلدف لو آنَت حقا تشري بـ" احليوية

، أما استعمالك"هنا واآلن"إىل روعة االلتزام مببدأ " اآلنية"
فقد طمأنىن إىل أن َثم من يشارآىن عالقىت" احليوية"لكلمة 

 الىت اختزلوها إىل آيمياء وتشريح،"بالبيولوجيا احلقيقية"
م الطب النفسى األحدث، لست أفهم آيف يتجنب هذا الطبىف معظ

الذى يتعامل مع آل هذا اللحم احلى وحرآية الوجود واملوت،
آيف يتجنب مواجهة هذه املسائل عن املوت والوجود الىت

 .يعريها املرضى ليل ار

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   437



א  09I11I2007א –א

 حممد أمحد الرخاوى. د
احلياة .الكثري األصل هو املوت واحلياة احتمال يفشل فيه

قال !!!!!! اليقني بك حيت يأتيكواعبد ر هي اليقني باملوت
 نفسه املوت ال جيهز علي احلياة وإال أجهز علي"جنيب حمفوظ 

 لوال املوت ملا آانت هناك حياة ولوال احلياة ملا آان هناك"
 موت، دورات متالحقة من حماولة التشبث بأّم احلقائق وروعة

 !!!!الوجود وهواملوت، لكي يتم االبداع آله

     حييى . د
دورات(ر أن هذه التوجهات آانت أطروحىت بعنوان أذآ

،")ملحمة املوت والتخلق ىف احلرافيش"احلياة وضالل اخللود 
 .وميكن أن ترجع إليها من جديد إن شئت فهى ىف املوقع 

واآلن أدعوك معى إىل الصديق يوسف عزب الذى أرسل
تعليقاته بأثر رجعى مثل األسبوع املاضى، وأنا مضطر إىل

.ارخيًاجتاوز أغلبها إما ألن مواضيعها أصبحت بعيدة ت
وإما ألن التعليقات غامضة وقصرية، وقد ال تسمح باملشارآة

 .مع أغلب األصدقاء

من ملف القيم واألخالق & )1(بعض وصف بعض مصر(يوسف عزب . أ
16-10 

مش عارف) يوسف يعىن الكاتب، أنا( هو :تعليقى الرابع
 ).؟( الناس الغالبة عايشة إزاى 

؟ هو مش عارف الناس.. إزاى يقول آده:وتعليقى اخلامس
 سقفها قد أيه؟ 

     حييى. د
ىامسع يا عمنا، أنا أقول ما عندى، ورزق... أهال يوسف

على اهللا، أنا لو عملت حساب الناس الغالبة الذين تعنيهم
فلن أفتح فمى، أو أنطق حرفا، أحسب أنك تعىن أولئك
الذين يستعملون دفاعات ثقيلة وجاهزة متنعهم من إعادة
النظر، أنا يا يوسف لو عملت حساب سقف الناس الذى تشري
إليه، والذى يبدو أنك تراه منخفضا جدا، فلن أفعل

 .ئا هكذا هنا، وال ىف أى مكان آخرشي

الىت" اإلنسان والتطور) "الورقية(حني أرجع إىل جملتنا 
مازال الكثريون يذآروا باخلري، أجد فيها ما هو أصعب
شكال، وأخطر شطحًا، ومع ذلك فقد بقى منها عند من أعرف

عامة "-" ىف الناس"ومن ال أعرف ما يطمئنىن أن اثق 
هلم سقفًا من عندى مينعىن شخصيا أن وأال اضع ،"الناس

 .أواصل سعيى إليهم

رفيق حامت وهو حيث هو،. يكفيىن يا يوسف ما وصل لالبن د
وقد ربط بني ممارسته الطبية ىف بالد الفرجنة، وبني ما
تطرقنا إليه هنا عن مفهوم الغيب، صحيح أن رفيق سقفه
ىنعاٍل، وهو متخصص، وال ميثل عامة الناس، لكن إيش عرف

 .أين يقع سقف الباقني
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 10-19حوار اجلمعة يوسف عزب . أ
اهللا(احلديث بتاع الدآتور رفيق مذهل وعظيم الفائدة 

 خاصة حديثة عن الغيب،) رفيق/ ينور يا د

:أستاذنكم فيما ورد بذهىن عن اإلميان بالغيب) مث دعىن(
د أصبح لدّى اعتقاد أساسى بأن العبادات ُشِرَعْت لصاحلفق

..آفاءة وعمق واتزان حياة البشر للحفاظ على طريق ما 
 .طريٍق غري معلوم

إن اهللا باآتماله الحيتاج عبادات من البشر، وىف هذا اإلطار
أن"أن اإلميان بالغيب هو ترمجة مباشرة ملفهوم أخريا، رأيت 

 "ن هناك احتمال أخر اليعرفهيضع اإلنسان ىف ذهنه أ

      حييى. د
أنا ال أميل يا يوسف إىل البحث فيما ُشِرَعت له العبادات،
ألن هذا ليس من اهتماماتى وال من مهمىت، العبادات شرعت

 تعداد فوائد- مثال–ألا عبادات، وقد رفضُت طول عمرى 
ىلالصيام الىت يبالغ ىف سردها األطباء آل رمضان، حىت تبدو 
أا رشوة خائبة للمؤلفة قلوهبم تربر مشروعية الصيام،
وآأن الصيام شرع هلم ليحققوا رجيما ربانيا، أو ليعاجلون
به ضغط الدم، أوالسكرى، أنت مل تقل ذلك، لكن الشئ

العبادات يا يوسف تؤدى عندى وظيفة. بالشئ يذآر
معىن االلتزام الغامض باإليقاع احليوى"ضرورية، وهى 

وسائل، سواء هى ُشِرَعْت لذلك أم ال، مث إا تشحذ "جدداملت
التواصل األخرى مع العوامل اآلخرى، مع اهول، مع الغيب،
مع املفتوح النهاية، التواصل باجلسد خاصة، آما أا حتّضر

،"اهول/املعلوم/اهول"ىف الوعى باملمارسة ال بالكالم حتّضر 
، أنا أستطيع أن أجزم أنة ىلحتْضره بانتظام راتب، بالنسب

حمورًا ما يتكون حوله وجودى اخلاص من خالل تكرارها، آل
 وعدم الدخول ىفهذا دون الدخول ىف التفاصيل عمدًا،

 .التفاصيل هو أيضًا جانب من اإلميان بالغيب

أنا لست مع الذين يناقشون العبادات باأللفاظ، أو بالشرح،
العاجلة، وال أعرف بديال عنأو بالتفسري أو مببدأ الفائدة 

العبادات حيقق لنا هذه العالقة املنتظمة مع الكون إىل َمْن
وسع آرسيه السماوات واألرض سبحانه وتعاىل، ال أعرف آيف، وال

 ...أريد أن أعرف جدا، وال أستطيع 

آسف يا يوسف، يبدو أنىن أحّدث نفسى، فلتسمح ىل أن أعرج إىل
 .إخل.. و أا حسنة الظن بنا جدا رسالة من صديقة جديدة تبد

من رسالة خاصة طويلة جدا، ليست تعليقا على( سندس حممد. أ
 )موضوع بذاته

الناس، وباعرف ما ىف نفسيتهم وعمقهم، بافهم) ... أنا(
 ؟ طبيعى أحيانا باحس بيهم، وباعرف بيفكروا ىف إيه وده شئ

   حييى. د
فحات، وعذرايا سيدتى، شكرا لرسالتك الىت بلغت عدة ص

 لالآتفاء بالرد هبذه السطور الىت تفيدك أن رسالتك األوىل 
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قد وصلت، حنن نقدر تقديرك ملا حناوله، هو تشجيع رائع، مث
أعود إىل حتذيرك من االطمئنان الشديد ملثل هذا احلْدس

، فهذا أمر يعتقده آثري منا، وعلينا)إخل..بافهم الناس(
عليهحمتمل صحته، وذلك حىت ال ترتتب " فرض"أن نعتربه جمرد 

مشاآل أآرب من حسن نيتنا، وأنا أرى أن املبالغة ىف
تقدير احتمال صدق مثل هذا الفرض قد يفسد العالقات بني

 .الناس، عكس ما ذآرت ىف رسالتك

 سندس حممد. أ
املساعدة، فكرت ىف مرحلة إىن الزم اتكلم مع حد أرجوا... 

بقى صعب، هيا  دهاالآتئاب القومىفاهم، حد يساعد، ألن 
 .دى احلياة؟ آده حرااااااااام

 حييى. د
يا شيخة حرام عليك أنت هذه املبالغة، مث إىن ال أحب هذا

 هذا التعبري الذى شاع مثلما،"االآتئاب القومى"التعبري 
!!شاعت تصرحيات شبه علمية حول تواتر نسب األمراض ىف مصر

من الشباب عندهم % 20بطريقة غري مفيدة مثل أن 
 ؟"مث ماذا"رض أن هذا صحيح لنف!! اآتئاب

فهى مهمة فعًال،" الزم اتكلم مع حد فاهم"أما حكاية  
لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا احلّد طبيب نفسى،

"الفضفضة"وبصراحة ليس ضروريا طول الوقت أن نصدق أن 
هى احلل، أحيانا تكون مبثابة تفريغ صندوق به قمامة جفت

 من إحياء عفونتها، بالوتآآلت، ويكون الكالم عنها نوعًا
نطّلع إللى"داع، آل هذه اإلشاعات الىت تدعونا أن 

 علينا أن نراجعها، وىف نفس الوقت علينا أن"ّجوانا
،"لكن ملن يرانا من أهل الثقة"! البْوح"نتمسك حبقنا ىف 

وليس باستمرار، مث أين هم؟ دعينا نقتدى برسول اهللا صلى
اللهم إىن" أآثر من الناس اهللا عليه وسلم، ونفضفض لربنا

 ..."أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلىت وهواىن على الناس
اخل شريطة أن نتذآر أنه سبحانه قريب قريب، ال حيتاج إىل
تأشرية من أى سفارة ملخاطبته أو سؤاله دعاًء ورمحة، وأن

 ...لكن.. هذا ال يغىن عن البوح للناس

 سندس حممد. أ
ض بقى وحتس ببعض، وتقدر تعني بعض،بع يارب الناس تفهم...

بعض) لكن(وأقدر أبقى أقوى وأآون أفضل، احلياة حلوه 
بيجعلوها مش آده، بيفهموها غلط، ومش بيدرآوا وال البشر

 إم صح ؟ بيقدروا، والغريب إم عايشني، وفاآرين

     حييى . د
، وأنا ايضا أظن أنىن"الصح"وأنت أيضا تظنني أنك ... 

 واحد ىف نفسه َمِلْك، البد أن نتحمل بعضناالصح، آل
البعض خمتلفني، وحنن نتمىن أن نعني بعضنا البعض، وأن
نفهم بعضنا البعض آما تقولني، شكرا يا سيدتى وتعاىل
معنا نرى ماذا يقول الصديق النشط املثابر الظريف،

 .االبن رامى عادل
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 2007-11-5) فصام عصام(  رامى عادل. أ
أقصد إنك تعيش... الفطرة هيه أنك تبقى على طبيعتك، 
 ....حياتك على قد ما تقدر، وتلّون األيام

      حييى. د
إحذر عملية خلط(، هذه يارامى "تلّون األيام"حلوة 

لكنىن توقفت آثريا) األلوان يارامى مع أا ضرورة رائعة
، وهل أنت أو أنا، أو أى"تبقى على طبيعتك"لك عند قو

؟"يبقى على طبيعته"واحد يعرف طبيعته، حىت ميكنه أن 
مازلت أآرر ما آان يتقرب به بعض الصوفية وهو يذآر اهللا

ألنه ال يعرف" رىب آما خلقتىن.. رىب آما خلقتىن "قائال 
طبيعته، ويدعو اهللا أن يعينه أن يكون آما خلقه دون

 حبيث يستجيب ربنا لدعوته، واهللا سبحانه أدرى آيفحتديد،
 .َخَلَقُه، َخَلَقَنَا

 2007-11 -6  )الفطرة واجلسد(رامى عادل . أ
جسدى بنتشّكل، وساعات وضع  عيىن ىف عينك وواخدين

ايدينا، بنتشكل،  إحنا بني ل ربنا،بنقاب ..ساعات أيوه
 آل وضع، وبنتحرر وبنتغري، على جوانا، وبنتمرد ومن

 متام زى وساعات بنطري، ومعانا ربنا جوانا،
 .طراطري    مزامري نلبس وحنب، ونغىن، منسك العصافري،

      حييى. د
أوافقك يا رامى وأنت تعقِّب بكل هذا الشطح اجلميل على

سد، أوافقك ألن الكالم املنظم أحرجىنمقال الفطرة واجل
وأتعبىن ومل أعرف آيف أرد، أوافقك حىت أنىن أتوقف عن

، من أهم ما استفدته منك يارامى..الرد عليك باأللفاظ
أن مزاجك يتقلب بنشاط طازج حسب اليومية، فالذى يسمعك
تغىن هكذا، ال يصدق أنك توقفت هبذا الصمت اجلميل عند

واآتفيت بتكرار مجلة واحدة" وت والوجودامل"اية يومية 
 .وردت ىف آخرها

 2007-11-7) املوت والوجود أو املوت واجلسد (رامى عادل. أ
أننا حنمل املوت إىل تارخينا الشخصى وذلك بنقل معىن"... 

 ؟"حياتنا لآلخرين

 حييى. د
جمرد اقتطافك هذه النهاية أثلجتىن، وأعتقد أن عودتنا

سناء قد يفتح لنا.لصعب آما طلبت دإىل هذا املوضوع ا
 .آفاقا جديدة وصعبة للحوار فيما بعد، ربنا يسرت

 2007-11-7) عن املوت والوجود(  سناء. د
We need such books, ) املوت والوجود"آتاب"(  in my opinion, 

because we learn from them even a little............ Not 
grasping the whole is not a good excuse to let all go.... 
But doctor, in your opinion....how you define death? and 
existence?            

     حييى . د
يا سناء، مل أعرف أنك أنت تلميذتى اهلاوية إال هذا

 صباح، ياسناء ربنا خيليك، مازلت أذآر تشجعيكال
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وأنت تكتبني إلينا" وبدال ما يثور يفن"مبناسبة أغنية 
باالجنليزية حىت عنوان اليومية، وقد تعمدُت هذه املرة أال
أترجم ما آتبِت، وأنا أمتلئ غيظا من أحفادى وأصحاهبم
الذين ال يعرفون الكتابة على حاسوهبم إال باالجنليزية،

ت هذه املرة ألغيظك، وليعرفهلذا لن أترجم ما آتبت أن
 :.سؤالك من اليعرف االجنليزية من رّدى عليك هكذا

ملاذا" عن املوت والوجود"أنا مل أتساءل ىف اية يومية ..
نرتجم وننشر هذه الكتب ألنىن أعرتض على نشرها أو ترمجتها،
بل آان تساؤىل نوعا من االحتجاج على أن تكون الرتمجة رد

لفائدة إذا حنن مل نتحمل يا سناء مسئوليةالرتمجة، ما ا
 .ما ننشر ونرتجم بأى قدر حقيقى

إذا مل يصلنا بعض ما أراده املؤلف أو املرتجم أو الناشر،
فنحن ال نستحق هذا اجلهد، لقد تصورت أن آل من يقرأ مثل

 صفحة من احلجم الكبري610هذا الكتاب الرائع الذى بلغ 
اإلجابات الىت آانت عنده قبلآما قلت، مث خيرج منه بنفس 

أن يقرأ عن املوت بالذات، عن الوجود، أتصور أن األفضل
ملثل هذا الشخص أن أنصحه أال يقرأه أصال، أنت ال تتصورين
آم أفادىن هذا الكتاب وطّور فروضى حول املوضوع، آما صحََّح

 .بعض فكرى، وحفزىن للمزيد من البحث حوله

ثانية، أما طلبكم أن أقولشكرا لتشجيعك يا سناء مرة 
فامسح ىل أن" ملا هو الوجود،"و، "املوت"لك تعريفى ملا هو 

،أذآرك أنه ال خينق املعىن إال حبسه ىف تعريف جامع مانع
آثري من التعريفات هى سجن للمعىن، ولكن دعينا نستمع

 أسامة عرفة ىف هذا املوضوع الشائك .لرأى الصديق االبن د

 أسامة عرفة. د
يعين هو إحنا.. تشكيل احلياة؟؟ سنتناول املوت ألجلهل 

 ؟؟..هنعرف منوت ) إزاى(ملا نشوف  عرفنا نعيش
املوتى يف احلياة أو بعضهم قادرين على احلياة يف املوت هل

 األقدر على ذلك؟ أم األحياء يف احلياة هم

 ؟؟ ي العالج اجلمعي هل ميكن الشغل يف املوت املوت يف هنا واآلنف

    ىحيي. د
بصراحة يا أسامة آنت أحسب أنك ستدىل بدلوك ىف هذه
املسألة، وإذ بك تغمرنا بأسئلتك الذآية، ومبا أا

 إجاباهتا غالبا، فامسح ىل أن أآتفىحتملأسئلة ذآية، فهى 
 .بأن أضع لبعضها هوامش مثرية، وليست إجابات بالضرورة

أتصور أن الوعى باملوت، آوعى آخر، جيعله حياة -
 .منة ومن اآلنآا
 . األحياء، ىف احلياة هم القادرون على املوت واحلياة معا -
 . املوتى ىف احلياة الهم قادرين على املوت وال على احلياة-
 ىف العالج اجلمعى ميكن الشغل ىف املوت ىف اهلنا واآلن-

وإذا أتيحت الفرصة يا أسامة سوفآأروع ما يكون، 
 .أفّصل لك ذلك
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ر هكذا قد حيريوبعد يا أسامة، إن الدخول ىف هذه األمو
القارئ الزائر أآثر فأآثر، وأنا ال أعرف حال هلذه
املسألة، وقد واجهتها آما الحظت وأنا أتناول مسألة
الفطرة، وعلى فكرة قضية الوجود واملوت عندى ال تنفصل
عن قضية الفطرة آحرآية متنامية، ولكن قبل ذلك دعىن

-11-8يومية ) 6(، )5(حللمْى حمفوظ (قراءتى أمسع رأيك ىف 
2007 .( 

 أسامة عرفة. د
 واحد افرتاضًا مث نعيد ماذا لو مجعنا احللمني معا ىف حلم
)البلياتشو واألستاذ(قراءهتما من منظور ظهور 

..الداخلية باعتبارمها رموز حلرآية وتفاعل الكيانات 
 .معا أو مع الواقع اخلارجى

 وال بالش شقاوة؟؟

      حييى. د
طبعًا بالش شقاوة، أنا خجالن من اجلملة الىت أضفتها للحلم

وغالبا لن أآرر مثل ذلك أبدا مع أن شيخى حمفوظ مسح) 6(
ىل هبا بعد نقاشه مع الشيخ حمرم مبكاملة هاتفية موثقة،

زايدة ىف نقدى ألحالم فرتةأنا يا أسامة أجد صعوبة مت
النقاهة هكذا واحدا واحدا، ويبدو أنىن ورطت نفسى إذ
ألزمتها مبنهج قراءتى النقدية لألصداء، وهأنذا أتبني
أآثر فأآثر أن هذا شئ وذاك شئ أخر، وال أعرف إن آنت

 . سوف أستمر هكذا أم سأجد منهجا آخر

 .ربنا يسهل، واآلن هات ما عندك عن الفطرة

  اجلسد و تصنيم األلفاظ الفطرة: سامة عرفةأ. د
 الفطرة حرآة يف مقابل السكون املكثف أن جاء يف مقالكم

 ..حرآة واجتاهالفطرة 

     حييى . د
حرآة ىف"أظن أنىن آنت أريد التأآيد أآثر على أا 

 ".اجتاهها

 :أسامة عرفة. د
بل قال ذلك نصا أود أن أشري أن االسالم مل يقل غري ذلك

وما سواها فأهلمها ونفس  ":لنتأمل قوله تعاىل ..وحاور
  فطرة ترآيب جدلية ثنائية القطبية على،"فجورها وتقواها

وعليه فاختزال مدى طيف شديد االمتداد بني الفجور والتقوى،
الفجاجة من ناحية أو النقاء من ناحية أخرى الفطرة إىل

 .ديلاجل يؤدي إىل احملصلة صفر، إذ يسقط هذا الرتآيب

قد أفلح من زآاها و قد خاب من : مث نتأمل قوله تعاىل 
لفعل حرآي جدىل ممتد من قطب يف اجتاه وهو يعرض  :دساها

 ،" دساها–زآاها " تقواها وهو– فجورها القطب اآلخر
ودساها ىف التقوى حرآة التزآية يف االجتاه من الفجور إىل

 االجتاه من التقوى اىل الفجور
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     حييى. د
 أفتح الباب للمناقشاتلن أعلق على تعليقك حىت ال

اللفظية الىت ال تنتهى حىت قبل آخره، لقد وصلىن توجهك،
وأنا أوافق عليه من حيث املبدأ، فقط أريد أن أذآرك مبا
جاء أغلبه ىف مقاىل عن الفطرة واجلسد، من حيث أن أغلب
الفقهاء، إن مل يكونوا آلهم، قد اختزلوا الفطرة إىل

 أعلن لك أن هذه اآلياتعكس ما تقول وأتصور، مث دعىن
الكرمية مل يصلىن منها أى استقطاب إال ىف نقطة البداية حني

وصلتىن حرآيةأهلمها رهبا ما أهلمها، أما بعد ذلك فقد 
الىت ليس هلا" زآاها" من خالل الفطرة، والفطرة احلرآية

، فعرفت منها، ومن آل ما أعرف، أننا حنن"ّمناها"معىن إال 
ذا اجلدل الذى حيتوى فجورها ال ينفيه، وىفالذين ننميها هب

نفس الوقت يتصاعد بتقواها وال يكتفى به، فتكون احلرآة
 ".ّمناها"آدحا إليه هى هى طريق 

إياك يا أسامة أن تتصور أنىن أفّسر النص الكرمي بالعلم
العاجز، هذا ما وصلىن استلهاما ال أآثر، وهى مسئوليىت

 .فردا، حتما ودائمًا

نت وأنا نعتذر للقارئ الزائر إن آان مل يستطعدعنا أ
متابعتنا، وخنتم بصوت هادئ وحنن نستمع إىل االبن صاحب

وقد آتب ىل هذا. الفضل اسالم أبو بكر على هذا املوقع
األسبوع آثريا شاآرا حوارى معه، األسبوع املاضى، وأنىن
ذآرت فضله، مع أنىن مل أوفيه إال بعض حقه، ماذا عندك يا

 الم اليوم؟إس

 2007-11-2) حوار بريد اجلمعة(  إسالم. أ
عن مستويات الوعى، أعتقد أنىن أريد أن اجتهد أآثر...

حتريك مستويات"آى اتالحم فكريا وآليا مع مصطلح  فأآثر
 فأآثر؟ ثر، حىت أفهم أآ"الوعى معا

    حييى. د
حتريك مستويات الوعى"تصور يا إسالم أن التقاطك لتعبري 

آان من أروع ما طمأنىن أن وضع هذه الكلمات" معًا
األربعة جبوار بعضها هكذا، قد أوصل شيئا ما إىل من
أريد، شيئا هاما ورائعا، أرجو أن نقدر على اإلحاطة به

،"حىت أفهم أآثر: "متقول يا إسال". واحدة واحدة: "هبدوء
وأنا أيضا أريد أن أفهم أآثر وأآثر، ولكن لنتذآر

–يارب -أن املسألة ال تتوقف عند الفهم ولكنها " معًا"
 "املعرفة"و" الوعى"و" اخلربة"و" املعايشة"متتد إىل 

دعنا ال نتوقف، وسوف نفهم ونعرف ونعمل معًا مادمنا... 
 .قررنا أن نعيش
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 هذا عنوان خادع، فاحذر
)، سبتمرب، أآتوبر، نوفمرب9 + 31 + 30(سبعون يوما 

َتَغّيَر من خالهلا منط اإللتزام اليومى، وتالحقت: وسبعون يومية
جعات، سبعون يومااألفكار، وتعددت االقرتاحات، وتكررت الرتا

وأنا أحاول اهلرب، أو الرتاجع فال أستطيع لكنىن مضطر إىل هذه
 :الوقفة معكم ألعود إىل التساؤل

 ماهذا؟ ما هذا الذى جيرى؟ ملاذا؟ إىل أين؟ حىت مىت؟

آلما الحت ىل فرصة للتوقف للتقييم أو حماولة الرد على
ى تطالبىنمثل هذه االسئلة، اختفت وراء إحلاح السكرتارية وه

 .بيومية الغد، بشكل مالحق يستحيل صده

ثبت أن اليومية ليست عامودا يوميا يتابع جمريات احلياة
 ليسهم برأى ما أو يِضئ ظالم زاوية ما،

 .وهى ليست عمال متصال يصدر ىف حلقات 

وهى ليست عمال مجاعيا يساهم املسئول عنه مواصلة تنظيمه
 .زه واحلفاظ عليهمبشارآة آخرين ىف دفعهم إىل إجنا

حىت دائرة الذين وصلتهم بعض مالمح هذه اليومية هى
– نفس األشخاص –دائرة حمدودة حمدودة، مل تتجاوز بضعة أشخاص 

صحيح أا تتسع ببطء؟ وال أنكر أنىن أحاول أن تتسع أآثر،
 ولكنىن ىف نفس الوقت أرجو أال تتسع أآثر،

البداية القادرةأحاول أن تتسع ألبرر االستمرار، وأا  
 ".َتْضرى إذا ضْريُتُموهَا فَتْضَرم" أن

وأرجو أال تتسع فلست مستعدًا أن أآون مسئوال عن التمادى
 .ىف اتساعها، مع االلتزام بالتجاوب واحلوار املتصل

أآتشف من خالل آل ذلك أمورا غريبة، مفيدة وصادمة
 :وجديدة ومرعبة معا

 أآتشف مثال أنه ال شئ ينتهى،

 أن البدايات اصبحت أعجز عن أن تربر تكاثرها،و 
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وأنىن ال أستطيع أن أالحق ما أآتشفه خمزونا ىف حاسوىب
 )الكمبيوتر(

– ُمَصاِرعًا –وال أنا قادر أن أوجز بعض أو ما مهَّشت به 
 أغلب الكتب الىت قرأهتا ومل أحدد آتابًة ما وصلىن منها،

آما ال أستطيع أن أالحق األفكار الىت تراودىن وأريد 
 . أصحاهباتوصيلها إىل

وال أن أتابع راصدًا ما يغمرىن به مرضاى من رؤى جديدة، 
تعيد تنظيم آل ما أعرف، أو جتعله يتناثر مىن وأنا غري واثق

 .مىت أو آيف يعود ليستقر ىف شكله اجلديد

 وأنا أحاول أن اختار– ليس أآثر –أتوقف لدقائق 
ت، وال تطول الدقائق فال وق)أى يوم(موضوع يومية اليوم

للرتدد، فأمد يدى إىل أقرب آتاب من مكتبىت الىت تقع أغلبها
خلف مكتىب، أحيانا أمدى يدى دون أن أنظر ورائى، وأمسك
:بالكتاب الذى جنح أن يقفز إىل يدى دون أن أعنيه حتديدا
اجنليزى، عرىب، نفسى، شعر، طب، فسلفة، مكتبة األسرة، أى

 على صفحاته"ىنآثار عدوا "حاجة، أتصفح الكتاب فأجد به
باحلوار والشجار، واالحتجاج، وعالمات التعجب، وعالمات
االستفهام، والداوئر الىت حتيط بعض الفقرات، وأحيانا بعض
اجلمل، وأحيانا بعض الكلمات، فأعرف أنىن زرت هذا الكتاب
يوما ما، وإال ما حلقْت به آل هذه اإلصابات والكدمات،

مىن أحد أبنائى أو بناتى أوحني يطلب . والزخارف واحلليات
زوجىت أو طلبىت أن أصّور له نسخة من آتاب نادر أآون قد
مدحته أو اقتطفت منه شيئا، ويعرفون أن به ما به من
آثارى هذه مما حيول بينهم وبني تلقائيتهم، يرتددون ىف اإلحلاح
على النسخة، ويبحثون عن نسخة عذراء مل ميمسها بشر، خصوصا

حرمة بشكل) وال لسواد احلروف(يرعى للبياض بشر مثلى ال 
 حضارى مهذب،

 أآتشف أن أى هامش من هذه اهلوامش يصلح ملوضوع يومية، 

الكتب الىت مازالت صفحاهتا تزهو بعذريتها ُتْبِلُغىن رسائل 
إذا آنت هكذا مل أملسها فلماذا اشرتْيُتها؟ وملاذا: أآثر حتّديًا

؟ مىت؟ وآيف أعود إليها!ليهااحتفظُت هبا ىف مكتبىت؟ ألعود إ
والكتابة أصبحت تالحقىن هكذا حىت زحفْت على اهلامش الذى قد
آنت قد جّنْبتُه للقراءة؟ أقّلب ىف هذه الكتب العذراء فأعرف
ملاذا اقتنيتها، وأحيانا أتذآر يوم اشرتيتها أيام أن آنت
أشرتى آتىب بنفسى، ومؤخرا قد أتذآر مىت آلفت بعض مساعدّى

بحث عنها وشرائها، طيب ماذا فعلت هبا بعد اقتنائها؟بال
ها هى تقبع ساآنة منسية بني مئات الكتب دون أن تعرب حىت

 آما قلت–شريط ذاآرتى وأنا بعيد عنها، ال أجد ىف صفحاهتا 
)أو الفهرس( أى أثر من آثار عدواىن، فأذهب إىل احملتوى –

ف ماذا هبا فصوال آنت أدفع جزءًا من عمرى ألعر فأآتشف
تفصيال، ويدفعىن دافعى األول أن أرجع إىل منت أحد هذه
الفصول، فأفاجأ أا آذلك، أا هى الىت آنت أريد أن أمل

 مبوضوعها حني اقتنيت الكتاب، آنت أريد أن أحيط بوجهة 
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النظر الىت تعرضها، واملصيبة األآرب حني أآتشف أن هبا
مواضيع، أآون شخصيا وصلت فيها مؤخرا إىل فرض أو تصور أو

وأنىن بذلك أضيف إىل, ية تصورت أا جديدة وأصيلة نظر
املعرفة أو إىل العلم إضافة جديدة غري مسبوقة، وإذا هبذا
الفصل الذى عثرت عليه ىف هذا الكتاب قد تناوهلا هى هى من
قدمي، بأروع وأدق مما اآتشُفُته أنا بيىن وبني نفسى مؤخرا،

نشر أفكارى هذه حىتأخجل من جهلى، وأمحد اهللا أنىن مل أسارع ب
ال تبدو أا سرقة بشكل أو بآخر، مث أعود أفخر أنىن وصلت
بنفسى إىل ما سبق أن وصل إليه هؤالء الرواد الثقاة، يتكرر

،"الطوىل"املصداقية باالتفاق "ذلك معى حىت أخرتع ما أمسيته 
أنمبعىن Consensual Validity   Longitudinal" التارخيى"أو 

ف نفس النظرية ولو بعد عشرات السنني هو ىف حدإعادة اآتشا
وطبعا هو إثبات جلهل الالحق(ذاته نوع من إثبات مصداقيتها 

 )مثلى جبهود وأفكار من سبقوه

حيدث ذلك حني يكتشف أحد العلماء نظرية ما ىف مكان: نعم
نفس السنة ، نفس الشهر،(ىف الكرة األرضية، وىف نفس الوقت 

لك بقليل، قبل نشر أو انتشارقبل ذلك بقليل بعد ذ
، أقول وىف نفس الوقت يكتشف آخر نفس النظرية)احداها

تقريبا، َفُيتَّهم َمْن نشرها بعد اآلخر، أنه سرقها، مع أنه قد
يكون اآتشفها وسجلها لنفسه أو خلاصته، ومل تتح له فرصة

املصداقية"وسوف افّصل ذلك ىف يومية الغد . النشر األسبق
–وأآتفى هنا باإلشارة إىل نظرية االنفعال جليمس " باالتفاق

دانيمارآى، وتقوم" النج"أمريكى والثاىن " جيمس"النج، األول 
معرآة تنتهى باالتفاق بتسميتها بامسهما معا، الفارق آان

، أيهما األول؟ من يدرى؟ وإال1885 – 1884سنة واحدة 
تطور واالس عن ال–فلماذا املعرآة؟، أما نظرية داروين 

 .وأصل األنواع فسوف نفصل ما دار بشأما غدًا

نرجع مرجوعنا إىل الكتب العذراء الىت تقع ىف يدى وانا
أى(احبث عن موضوع لليومية الىت علّى أن أآتبها اليوم 

تقريبا بال(، فأجد أنىن أصبحت أشعر أن آل آتاب )يوم
ميكن أن يكون مصدرا ليومية مفيدة، حىت الكتاب) استثناء

التافة، أو املزيف، أو السطحى، أو السئ، أشعر أن علّى أن
 ".هكذا"، حىت وصُفته لنفسى "هكذا"أوضح للناس ما وصلىن 

هكذا مسحت ىل هذه الورطة مبراجعة ما فعلته بنفسى وبكتىب
 وبوقىت حىت هذه السن،

أما زيارتى ملخازن حاسوىب وأنا أحبث عن موضوع بذاته، 
با، حيث أنىن آثريا ما أآتشف أنىنفهى أآثر مصادمة وإرعا

آتبت ىف هذا املوضوع آتابا آامال، أو فصال ىف آتاب أو فهرسًا
آامًال لعناصر آتاب، مث أآتشف أنىن نسيت آل ذلك متاما، وأنه
لوال أن احلاسوب قد سجله واحتفظ به ألقسمت أنىن مل أخّط فيه

لفهارسحرفا، ومن البديهى أن أجد ىف هذه الكتب والفصول وا
 .مايصلح آلالف اليوميات الىت ورطت نفسى فيها هكذا باملصادفة

 هذا غري املفأجات الغريبة وغري السارة أحيانا الىت 
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تفاجئىن وانا أحبث ىف حاسوىب حني أجد عنوانا رائعا على وجه
الوثيقة أو امللف، مث أفتحه فإذا به حيوى موضوعا آخر متاما
اصليس له أدىن عالقة بالعنوان، وقد ال أجد احملتوى اخل

والعجيب أنه حىت هذا املوضوع اآلخر الذى!! بالعنوان أصًال
اْخَتَبَأ وراء العنوان الزائف أجده جديرًا بالنظر، وإعادة

 .النظر آما أجده صاحلا للتقدمي هنا أيضا

 ما هذا الذى جيرى؟ ما هذا؟

وليس(أرجع أتأمل وأسأل نفسى لو أن فرويد العظيم 
ل مثال آانت عند أى منهما فرصة، أو هيج)العبد هللا األى آالم

تسجيل أفكاره وآرائه مبثل هذه العشوائية، وهذه
التلقائية، وهذه الكثافة إذن لرتآوا لنا من الثراء

 .واإلضافة ما هو أآثر مما ترآوا، رمبا عشرات املرات

 ما هذا الذى جيرى؟ ما هذا؟

الكتاب الذى وقع ىف يدى صباح اليوم، والذى آان سببًا ىف
لربتراند رسل،" انتصار السعادة"ا االستطراد هو آتاب هذ

وأنا اآره آلمة السعادة هذه وأحتفظ على استعماهلا الطىب
والتخديرى والطفوىل والعشوائى، وقد آتبت نقدًا لكتاب خلصه

علم"ىف جملة وجهات نظر، بعنوان أمحد مستجري . د.أاملرحوم 
وحادثت املرحوموقد رفضت أغلب ما جاء فيه " امسه السعادة

مستجري.ذآر د(مستجري ىف ذلك حمذرا ترويج عقار لشرآة بذاهتا 
حتت هذا الزعم، وآأن) اسم العقار ىف املقال حبسن نية
 السعادة أصبحت حبوبا تباع فتشرتى،

تساءلت وأنا أقلب آتاب برتراند رسل العظيم آيف يكتب
انتصار"رجل هبذا احلجم والعظمة آتابا هبذا العنوان 

 ؟"السعادة

تصفحت الكتاب وإذا ىب أآتشف أنه من الكتب الىت قرأهتا
بعنف، حىت أن االعتداء ظهر بألوان أقالم خمتلفة، بدأت
باألسود واألزرق، مث سالت الدماء باألمحر العادى، واألمحر دم
الغزال، مل أصدق وواصلت التقليب حىت وصلت إىل آخر صفحة

 .فوجدت أنىن فعًال أجهزت عليه

مقتطف"وسوف نعود إىل بعض ذلك مرة فمرة، رمبا ىف باب  
 ".وموقف

 
 هل عرفت اآلن مل حّذرتك من خداع عنوان هذه اليومية؟....
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،"صداقية باالتفاق الطوىلامل"وعدت أمس أن أتكلم عن 
لكنىن رجحت أن زائر هذا املوقع قد حيتاج إىل التعرف على

عامة قبل" املصداقية"آلمة ومفهوم ) أو استعمال(استعماىل 
أن أحتدث عن املصداقية باالتفاق، ناهيك عن املصداقية

 .باالتفاق الطوىل أو التارخيى

validityتعىن هلا استعمال أآادميى حني " مصداقية "آلمة  
وتشري إىل متانة وآفاءة أداة قياٍس ما ىف مهمتها الىت حددهتا،

قدرة اختبار ذآاء على قياس ما هو ذآاء، مع أن هناك: مثال
اختالفا حول حتديد الذآاء، وال تنزعجوا من فضلكم، بقدر ما
أن هناك اختالفا حول ما إذا آانت هذه االختبارات تقيس

 .فال تْدهشواالذآاء أصال أم ال، 

وعلى ذلك فكل معلومة، وآل مقياس حيتاج من الناس 
 .موقفا ناقدا، وليس بالضرورة حذرا

االستعمال الثاىن لكلمة مصداقية هو االستعمال العام
الذى يتواتر أآثر ىف جماالت السياسة والتاريخ، فمثال حني

بحث عننتكلم عن مصداقية بيان احلكومة أو وعودها ، حنن ن
مدى ما حتقق من التطبيق الفعلى ملا أعلنوه، على مدى جدول

 ).عادة الحيددونه(زمىن 

 . وبالنسبة للتاريخ فحّدث وال حرج 

 اعتذرت،"امللك فاروق"حني دعيُت مؤخرا ملناقشة مسلسل 
للقناة تلو األخرى لسبب بسيط، وهو أنىن مل أشاهد املسلسل

عد عودتى من العيادةأصال، اللهم إال حلظات متفرقة ب
حلظاٍت ال تصل أبدا إىل دقائق، مع أنىن مسعت عنه ما. متأخرا

آان ينبغى أن يدفعىن إىل متابعته، لكنىن مل أستطع، ومل أرغب،
خاصة بعد أن انقطعُت عن متابعة آل املسلسالت بال استثناء،
ليس فقط بسبب الوقت، وإمنا حتّديًا ملا شعرت أنه حييط ىب

مع سبق" التشتيت"و" اإلغراق"من عمليات أمسيها ) وبالناس(
اإلصرار، آان أىب دائما يردد بيت شعر مجيل يشرح العجز عن

يصيد، آان اسم) ظىب(االنتقاء حني حيتار صياد غزالن أى غزال 
 مل أسأل أىب فليس هو ! هذا هو امسه أنا ماىل" (ِخراش"الصياد 
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تكاثرت الظباء على"، آان هذا البيت يقول )الذى ّمساه
أدرآت سر:  وبالقياس ".ِخَراٌش مايصيد"فال يدرى ... اٍشخر

تكاثرت املسلسالت على املشاهد، فما يدرى"عزوىف ذاك، حيث 
، تراجعُت هبدوء، وُحِرْمُت حىت من مشارآة"املشاهد ما يتابع

وهذا من(مرضاى بعض اهتماماهتم التافهة ومنها املسلسالت 
،) بالتفاهة اختيارًااالهتمام!! أهم عالمات الصحة النفسية

املهم قـَبـَِل أغلب الذين دعوىن إىل مناقشة املسلسل اعتذارى
إال ُمِعدَّة شابة ىف قناة جديدة متحمسة، قالت ىل إنك مدعو
لتناقش التاريخ، مبناسبة املسلسل، وليس ملناقشة املسلسل،

مصداقية" عن - على اهلواء–أفحمْتىن الشابة فقبلُت، وتكلمت 
 ، وقلت فيما)على فكرة الربنامج ىف املوقع اآلن(" التاريخ

 حىت الذى حيكيه املؤرخون، حىت ما ُيْدرس–قلت إن التاريخ 
، وأضيفهو على أحسن الفروض ، ليس إال وجهة نظرأآادمييا ، 

 آان مدعما بالوثائق، هو حيتاج إىلهنا أن التاريخ حىت إذا
 أنه-ولو بالوثائق–وقفة متأنية قبل قبول ما يزعمون 

 .حقائق

هذا، وقد سبق أن أعلنت مرارا موقفى مما يقوله ويكتبه 
هذا احلرىف الرائع، أستاذ أجيال الصحافة املتالحقة، حممد
حسنني هيكل حني رحت أحذر من االستسالم ملا يقول انبهارا

واثيق الىت يقدمها، مث استعملت هلذا التحذير تعبريا البامل
 أعىن به،"الكذب املوثق" بالضرورة أمسيته، -شخصيًا–خيصه 

مايصلنا حني يكون للمؤرخ أو للمحرر أو للراوى موقفا
،!مث يروح يبحث، أو يعثر) شعوريا أو ال شعوريا(متحيزا 

ا خيالفعلى ما يؤآد موقفه انتقائيا، فيوثِّق ما يقول مب
 أمسيُت هذا املوقف املتحيز- بقصد أو بدون قصد–احلقيقة 

، بل إنىن حني آنت"بالكذب اُملَوثَّق"املدعم باألوراق الرمسية 
أجد جدال خطريا حول صحة حديث شريف من أحاديث رسول اهللا صلى

، فأذهب"اجلرح والتعديل"اهللا عليه وسلم، وهم يعتّدون بعلم 
وأقيسه بأغلب معطيات مناهج, علم، إىل منهاجية هذا ال

التسجيل املوضوعية، وباألصول األآادميية لسعة الذاآرة،
أوال(ومداها، مث أستغفر اهللا العظيم، وأدعو ملن يبلغه 

ما بلغىن، ولنفسى، بالغفران واهلداية، وأنتفع) يبلغه
باحلديث النافع امللِهِم شاآرا أفضاهلم، مصليا ومسلما على

 رمي، رسولنا الك

ثََم جانب آخر يتعلق باملصداقية التارخيية أيضا وهو مدى
وقد أشرت، مطابقة ما يسمى بالسرية الذاتية على واقع احلال

 -هرمان هسه  -إىل ذلك تفصيال ىف يومية سابقة

أّما أغرب ما دعاىن إىل الشك أآثر فأآثر ىف مصداقية بعض 
فهو االعتماد على صور ومتاثيل وآثار وآتابات. التاريخ

نفخر: قدماء املصريني، واستخراج حقائق تارخيية، منها
 إخل..ها مقياسا لغريه ببعضها، ونفسر بعضها، ونعترب بعض

مث خذ عندك استنتاج حقائق سرية ذاتيه حتليلية نفسية عن
، مثلما فعل فرويد مع ليوناردو)مثًال(مبدع تشكيلى 

دافنشى، وغريه، أنا ال أرفض أن يكون اإلبداع مصدرا للتاريخ 
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، لكنىن أنبه إىل أنه أيضا)آما سريد حاال(العام، أو الشخصى 
 .أن تتعدى مساحتها، وزاوية حمددة ال ينبغى "وجهة نظر"

التاريخ ليس هو املكتوب ىف وثائق التاريخ، ال املتاحة 
أوال بأول، وال الرمسية املخزونة لعدد من السنني مث يفرج عنها

 .للدراسة، وآأا احلق الذى ليس وراءه وال أمامه

التاريخ املوضوعى احلقيقى هو ما احتوته خاليانا حىت 
ما تربمج ىف أمحاضنا النووية ،اآلن، هو ترآيبنا اِجلِبلى و

نوعا بعد نوع، وجيال بعد جيل، وأسرة بعد أسرة، مث أفرادا
 .نشوهه، أو نفسد إجنازاته، أو نرعاه: حنمله ونسعى به

ليس معىن ذلك أنىن حىت أعرف تاريخ امللك فاروق أروح 
 من ابنته األمرية فريال، ولكن ما أريدDNAافحص الدنا 

،هكذا" حنن"، مما هو "اآلن"لبداية مما هو تأآيده هو ضرورة ا
صحيح أنه من املفيد أن حنيط باألحداث الىت جرت بدرجٍة ما،
لكن ال بد أن يكون ذلك باللجوء إىل أآثر من مصدر، ومن خالل

 .موقٍف ناقٍد طول الوقت

 الىت أؤآد لزوم االستعانة هبا،-األخرى–املصادر املتاحة 
 :ني ، ميكن تعدادها آالتاىلقبل وبعد الوثائق واملؤرخ

اإلبداع املنشور بكل أشكاله وخاصة إبداع احلكى، حنن  .1
ميكن أن نتعرف على القاهرة، وحقبة مهمة من تارخينا
احلديث جدا، من روايات جنيب حمفوظ أآثر من أى مصدر

 أآادميى 

باملنع الرقاىب أو بانعدام فرص(اإلبداع غري املنشور   .2
ن أهم، ألنه قد حيوى من املعلومات ما يتصفوقد يكو) نشره

 بالصراحة واجلرأة أآثر بكثري مما حيويه اإلبداع املنشور

ما سجله الوعى الشعىب مبا يتيح أن نقف منه موقف  .3
 : النقد ال التسليم، وهذا يشمل تنويعات آثرية من أمهها

ما سجله الوعى الشعىب املمتد قدميا ىف أمثال  ·
السرية اهلاللية مثال، وما طرأ(حم وسري ومواويل ومال

ويطرأ عليها من ارجتال وتلوين، شكرا يا عم عبد
 ،)الرمحن يا أبنودى

ما يبتدعه يسجله الشباب اآلن من لغة جديدة  ·
"البيئة"باالشرتاك مع جمتمع (ويسجلونه ويستعملونه 

 ،)آما يطلقون عليه
ا منخاصة، وما يصلن" ثقافة اإلدمان"ما تسجله   ·

 تعرية املرضى خاصة بعد آسرهم

تسجله الفنون التلقائية والشعبية، والتدين ما   ·
 اخل...الشعىب ىف املوالد، واملديح خاصة

أآتفى هبذا القدر من املصادر املساعدة ألنبه إىل رأىي ىف
 الىت تعرض على الناس عادة" مستويات املصداقية التارخيية"

وحنن ال نعرفه، وقد" (ا هومب "الواقع الواقعىمستوى   .1
 )ال نعرفه مهما حاولنا
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شهادات الشهود على عصٍر ما، (الواقع احملكىمستوى   .2
 )أو فرٍد ما

  الرمسِى، حاًال ومستقبًال الواقع الوثائقىمستوى   .3

بعض األحاديث( الشخصى الواقع الوثائقىمستوى   .4
 ).املسجلة والسري الذاتية وغري الذاتية

 ، والتشكيلى ىالواقع اإلبداعمستوى   .5

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

وأول) 5( فانظر بعد ذلك آيف نرادف بني آخرمستوى -
حني نأخذ ما جاء ىف دراما أو مسلسل باعتباره) 1(مستوى 

 مصدرا تارخيا مسلما به

 أو انظر آتب الرتبية الوطنية ، والتاريخ املقررة ىف-
 املدارس الرمسية

 اللفظية السلفية التفسريية املغلقة، أو أنظر الوصاية-
 إخل...على الواقع احلى املتفجر نورا حنو األصل

هذا ، ناهيك عن عبث احلكام بتاريخ من سبقوهم، سرقة،
 .أو نفخا، أو تزويرا أو تشويها

................ 
أنا ال أريد أن أخلص من آل ذلك إىل أية توصية بإمهال

 التاريخ،

 قراءة ما يصلنا منه،حنسن فقط علينا أن 
 وأن حنسن نقده 

 وأن حندد مستواه
 وأن نتحمل مسئوليته،

  خامتة

 آل هذا عن املصداقية التارخيية فقط !!! يا خرب 

املصداقية باالتفاق"آل ذلك ومل ننتقل بعد إىل ما أمسيته 
الىت تعلن جهلى، وىف نفس الوقت أستعملها مبعثا" الطوىل

 لفخرى أحيانا ؟

 .إىل يومية الحقة إذا مسحتمفلنؤجلها 
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حتدثنا أمس عن املصداقية عامة، متهيدا للحديث عن
أصعب،وهو حديث   consensual validityاملصداقية باالتفاق 

 .أهم يبدو أنه  لكنوأخطر،

الفكرة األساسية هى أن الفرض، أو الرأى، أو املوقف،
إذا اتَفَق على) أى تتحقق مصداقيته(يكون حقيقى وصادق 
 ). باإلضافة إىل صاحبه(صحته أآثر من واحد 

يصعب تقييمه،" اتفق على صحته" ألن تعبري  مسألة أصعبهى
 ثرآما أن صفات ومواصفات املتفقني يصعب حتديدها أآ

 ألا قد تفتح الباب لتصديق آراء أخطر  مسألةوهى
وأفكار قد تكون خاطئة، وقد تكون سلبية، وقد تكون ضارة،

 مث نعتد مبصداقيتها رد االتفاق عليها

 ألن آثريا من أحداث التاريخ، بلمسألة أهموهى 
واستمرار التطور، ورمبا بقاء األنواع قد مت بنوع خاص من

 .ح هبذا البقاء أن يستمر ويتطوراالتفاق الذى مس

إبداء الرأى"إذن الذى نقصده باالتفاق هنا ليس جمرد 
، وإمنا يعىن االتفاق هنا!أو بتسجيل األصوات أْن َنَعْم" باملوافقة
االتفاق باملشارآة، االتفاق باملواآبة، االتفاق: آال من

 .علنبالتكافل، االتفاق بالرأى غري املعلن، االتفاق بالرأى امل

طبعا، سوف ال أتناول آل هذه التصنيفات معا ىف يومية
 واحدة،

 بداية شخصية

أشرت أول أمس أن البحث ىف مكتبىت عن مواد مثرية لكتابة
"مواضيع ونظريات وآراء"... أآتشف أن  هذه اليومية جعلىن

أآون شخصيا قد وصلت فيها مؤخرا إىل فرض أو تصور أو نظرية
يلة، أآتشف أا قدمية، وأن هناك منتصورت أا جديدة وأص

سبقىن إليها بأروع وأدق مما اآتشُفُته أنا بيىن وبني نفسى
مؤخرا، فأخجل من جهلى، وأمحد اهللا أنىن مل أسارع بنشر أفكارى
هذه حىت ال تبدو أا سرقة بشكل أو بآخر، مث أعود أفخر أنىن

 لثقاة، وصلت بنفسى إىل ما سبق أن وصل إليه هؤالء الرواد ا
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املصداقية باالتفاق"حىت اخرتعت ما أمسيته يتكرر ذلك معى 
 Consensual Validity" التارخيى"، أو "الطوىل"
  Longitudinal  إعادة اآتشاف نفس النظرية ولومبعىن أن

بعد عشرات أو مئات السنني هو ىف حد ذاته نوع من إثبات
 "مصداقيتها

 قيل وآيف آان ذلك؟
 هذا هو ما حيتاج هنا إىل أيضاح

 ميسمتون هري

وأنا أجتهد ىف قراءة املوت بداخلى، وحوىل، مث ناقدا: مثال
آتاب(بالذات حلرافيش حمفوظ، وقبلها أفيال فتحى غامن، مث ىف 

)2007-11-7يومية  املوت والوجود الذى أشرت إليه منذ أيام
مث أثناء مناقشاتى مع أصدقاء وصديقات، خطر بباىل فرض ما

)الوعى الذاتى/الوعى الفردى(عن املوت وعالقة الوعى اخلاص 
:بالوعى الكوىن، باملطلق إىل وجه اهللا عز وجل، جاءىن فرض يقول

ت قد يكون، أو يشمل، انتقال الوعى اخلاص إىل الوعىإن املو"
، مع اختالف نوع النقلة سهولًة"الكوىن إليه سبحانه وتعاىل

إخل، وإذا ىب أآتشف..وصعوبْة، اتساقًا ونشاَزا، أملًا وتناغمًا 
 أن نفس الرأى ورد ىف- وأنا أحبث عن مواد هلذه اليومية–
ذلك صديق مسع مىن هذا وآان الذى نبهىن إىل ،"متون هريميس"

الرأى، مما جعل صديقا آخر يهديىن نص هذه املتون فأعيد
آل هذا ال يعىن بالضرورة أن فرضى. اآتشافها اآلن ىف مكتبىت
هو صحيح ىف ذاته رد وجود) هو هو(هذا، أو متون هريميس 

 آيف يصل:هذا االتفاق، ولكن التساؤل الذى جاءىن يقول
لبشرى مفصوال بآالف السنني إىل نفسالوعى ا/العقل البشرى

 الفكرة بنفس التفاصيل؟ 

 .هذه واحدة، وهى خربة شخصية حمدودة
 نظرية ىف االنفعاالت

وهى(، النج-جيمسمث تذآرت نظرية االنفعاالت املسماة بـاسم 
– خاصة األتونومى –النظرية الىت تقول بسبق التفاعل اجلسدى 

نت قد حسبت ألول وهلة أن، وقد آ)لالنفعال العاطفى املصاحب
 هو صاحب هذه النظرية، فإذا آانجيمس النجهناك واحدًا امسه 

األمر آذلك فلماذا الشرطة بني االمسني؟ لكنىن حني قرأت التفاصيل
عرفت أما عاملان ال عامل واحد، وأن جيمس هو أمريكى، ىف حني أن

1884  دانيمارآى، وأن أحدمها اآتشف النظرية ونشرها سنةالنج
، وأنه ّملا َصُعَب التحقق بشكل1885واآلخر اآتشفها أيضا سنة 

آامل من أيهما أسبق، وخاصة مع اعتبار وقت االآتشاف بالنسبة
لوقت النشر، انتهى األمر إىل أن تكتب النظرية بامسهما معا،

-1884النج -نظرية جيمس: وأن تلحق السنتان بعد امسهمها هكذا
 النظرية، بالصدفة-وصال إىل نفس الفكرة هذان العاملان  . 1885

برغم التباعد املكاىن بينهما، وصال إليهما ىف نفس السنة
تقريبا، وقد أدى اتفاقهما إىل دعم النظرية لفرتة من الزمن
قبل أن تلقى نقدا قاسيا أعتقد أنه ينبغى أن ُيراجع اآلن، بعد

ة العواطفاآتشاف العلم املعرىف إسهام اجلسد ليس فقط ىف برجم
 .وإمنا أيضا ىف التفكري

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   454



א  12I11I2007א –א

 نظرية التطور وأصل األنواع

تشارلز دارويناتفاق نبيل آخر مت حني تواآب اآتشاف 
نظريته ىف أصل األنواع، بعد رحلة دامت عشرين عاما وبعد
عودته إىل اجنلرتا وقبيل أن ينشرها، تواآب ىف نفس الوقت

الذى آان ىف اهلند آنذاك (ألفريد واالستقريبا مع اآتشاف 
لنفس النظرية ولكن خالل بضعة أيام أو) ذآرعلى ما أ

 .أسابيع من الفكر املنظم واحلْدس الفائق

اجلميل ىف هذه القصة هو تلك الصداقة الىت نشأت بني 
االثنني على اختالف وضعهما االجتماعى والطبقى واملاىل، وعلى

 وبرغم احتمال التنافس على أحقية السبق اختالف ختصصهما،
اهر نبل هذه الصداقة موقف داروين الذىبينهما، ومن مظ

أصر أن يقدم واالس باعتباره شريكا ىف النظرية إْذ راح يعرتف
بفضله طول الوقت، وبدوره راح واالس حيرص على أن يسمى

واالس أيضا هو الذى أطلق على". بالداروينية"النظرية 
 ".نيوتن التاريخ الطبيعى"داروين صفة 

حنن بصدده، إن غاية ما أريدليس هذا هو املهم فيما  
تولدت ىف نفس) النظرية(الرتآيز عليه هو أن نفس الفكرة 

الوقت عند اثنني بعيدين عن بعضهما البعض قبل ان يتصادقا،
 الذى أوضح تلك العالقةفريريك بندزإنىن أريد أن اقتطف من 

النبيلة واألمينة بني االثنني تعقيبه فيما يتعلق باملصداقية
 يبدو أن )بندز(بالنسبة ىل "...ق على الوجه التاىلباالتفا

والدة نفس النظرية بواسطة شخصني خمتلفني ىف نفس الوقت يزيد
من احتمال أن آال منهما قد استخلص حقيقة هلا مصداقيتها

إنه من املستبعد أن يصل باحثان خمتلفان وبعيدان عن..،
 دليل ىفبعضهما البعض إىل نفس النظرية، إن مل يكن َثم

 "الطبيعة على أا صحيحة

 ، باملصداقية باالتفاق– ىف العلم –هذا هو ما عنيته 
ظهور نظريتان ىف وقت متقارب) العرضى(سواء االتفاق اآلىن 

جدا، أم االتفاق الطوىل، إعادة اآتشاف نفس النظرية بعد
زمن طويل بواسطة آخرين مل تصل إىل علمهم أن نفس النظرية

 "شافهاقد سبق اآت

 تساؤالت صعبة
 تقول ) قد توّلد فروضا(أتوقف هنا ألغامر وأضع عدة تساؤالت 

أو(العقل البشرى اجلمعى هل يوجد ما ميكن أن يسمى   -1
مبشروع معرٍفة" احلمل"القادر على ) الوعى املعرىف اجلماعى

، ليلدها من خالل بعضرحم الكون البشرىما، آأنه 
؟ وهل هذا هو ما يفسراحلملأن تكتمل مدة األفراد بعد 

التزامن ىف ظهور مثل هذه النظريات معا ىف مكانني خمتلفني،
 وىف نفس الوقت تقريبا؟

هل ميكن أن يظل هذا الرحم اجلمعى املعرىف حامًال  -2
ملشاريع نفس األجنة، مع اختالف فرتات احلمل، فتولد

هلاالنظريات من خالل األفراد ىف أحقاب خملتفة آلما أتيحت 
 الفرصة؟
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 ماذا فعلت الفرص التكنولوجية التواصليةيا ترى  -3
؟ هل)الوعى اجلماعى املبدع(األحدث ىف هذا العقل اجلمعى 

"حيمل"زادت من فرص نشاطه معا، ومن مث من فرص أن 
باألفكار اجلديدة أفرادا أآثر فأآثر، حىت من األفراد
العاديني فتكون فرص والدة ما ينفع الناس أآثر فأآثر؟

العقل(تناغم هذا الوعى املعرىف اجلمعى أم أا أفسدت 
بالرتآيز حىت اإلغراق بتواصل رمزى لفظّى) البشرى اجلماعى

 مالحق طول الوقت؟

هل توجد عالقة بني احتماالت تكوين األفكار والنظريات -4
األصيلة املتجددة ىف رحم هذا العقل اجلمعى، مث والدهتا ىف

من) زمان متباعدةأو إعادة والدهتا ىف أ(أزمان متقاربة 
"املثل"خالل بعض األفراد املتميزين عادة، وبني نظرية 

 قال إنه- رمبا أليكسيس آاريل–أذآر أن احدهم (ألفالطون 
يشك أنه عرب التاريخ مل يفهم مجهورية أفالطون أآثر من

 ) من البشر، وأنا أصدقه" دستة"

ب،هل ميكن أن يطمئننا ذلك إىل أن الكون، هبذا الرتآي -5
حيمل مقومات حفظ احلياة، بفضل اهللا، فُتْنقذ البشرية ضمنا،
ىف مواجهة آل هذا العبث القاتل الذى متارسه قوى
االنقراض التدمريية االنتحارية الزاحفة من أعلى معظم

 الوقت؟
 وأسئلة أخرى آثرية، ال أستطيع، أو ال أريد، اإلفصاح عنها

 )نصف نصف(اعتذار 
 ىف هذه اليومية؟ولكن ما جدوى آل ذلك 

 لست أدرى 
 البد أن هلا جدوى، 

 .وإال ما آتبتها هنا اآلن
 الوجه السلىب

مث إىن سوف أؤجل احلديث عن الوجه السلىب ملا أمسيته
الىت البد وأن تكون سلبية، بل وضارة" املصداقية باالتفاق"

أى بتأثري، االتفاق زائفا، أى بفعل فاعلوخطرة حني يكون 
فنحن.  يشوه الطبيعة البشرية آما خلقها اهللامغرض أو أعمى،

 عبثية الدميقراطية املزيفة الىت يتربمج هبا- مثال–نعرف 
 ، فيتفقون على تولية أسوأ من فيهم عليهمجمموعة من الناس 

اإلعالم الغاسل ألخماخ البشر حىت يتفقوا علىآما نعرف 
 نتحارى، من خالل عماه اال!!  لصاحل هالك األثرى فاألثرىهالآهم،

وأيضا ال خيفى علينا غباء االتفاق على استهالك ما ال لزوم
 له رد االتفاق على أنه له لزم جدا بفضل اإلعالنات، 

آل هذا جدير بأن يقلل من غلوائنا ومحاسنا ملا يسمى
 ".املصنوع"املصداقية باالتفاق 

 وىف العالج اجلمعى

النشطة، الىتىف خربتى ىف العالج اجلمعى، أثناء اجللسة 
 أفراد10-8 دقيقة أسبوعيا، وتتكون من جمموعة من 90تستغرق

، أو يعلن أحد املرضىرأى ماُيطرح : غري املعاجلني، حيدث التاىل
 ، أو يبدو على املريض، أو املعاجل تعبري جسدى، أو موقفا ما
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وإمنا، ال نتناقشيلوح ىف عني أحدنا قوٌل ما، وحنن ىف اموعة 
ِإْثبْت ِلَى واثبت: ال يوجد، (!!) بكل اللغاتنعايش ما نقول

 ،..."وعشان، ومبا إن، بأمارة"َلْك، ال يوجد 

 إذن ما ذا يوجد؟

نروح نعّمق هذا التعبري أو نعيش هذا الرأى ، ونعرضه
على بعضنا البعض، فيصل إىل البعض وال يصل إىل آخرين، وقد
يصل معكوسا إىل بعضنا، فندرك عكسه، مث نعيش االحتمال

ك ىف القبول والرفض، وننتهى باتفاق نسىبونقيضه، ونشار
–طبعا ليس بأغلبية اآلراء، وإمنا بتحريك رأى َجْمِعىُّ ُيْحَضُر (

مث نأخذ ما)  ضاما َنِشطا  وسط اموعة–دون إعالن مباشر 
اتفقنا عليه، ليس قضية مسلمة، فنعيد اختباره، ونرى

 ة النمونتائجه على صاحبه، مث على اموعة، ونواصل مسري

 أعرف أعرف، 
 الزائر/وصلىن اعرتاضك عزيزى القارئ

 لتأخذها نكتة إن شئت
 على شىء مشرتك" مصداقية باتفاق اموعة"لكنها 
 يتم من خالله النمو فالشفاء" شيئا"على أن 

 وتظهر نتائجه باضطراد

 هل هكذا ّمت التطور؟
 رمبا هذا هو ما حدث بني األحياء على مدى التاريخ احليوى،

فبإعادة النظر ىف قوانني ومسار البقاء، انتبه العلماء 
 ليست هى القاعدة األوىلمسألة البقاء لألقوىفالناس إىل أن 

، مع"لألقدر تكافال" – أيضا وقبال -واألخرية، وإمنا البقاء 
 .أفراد نوعه، ومع بقية األنواع

على أن البقاء ممكن) الباقية(وأحسب أن اتفاق األحياء 
ر، قد ُأعلنت مصداقيته لنا حنن البشر، من خالل أنناومستم

 مع مجيع األحياء- مازلنا حنيا بني آل هذه األحياء، مع أننا 
 ال منثل إال واحدًا ىف األلف من آل األحياء عرب-الباقية 

 .انقرضت % 99.9التاريخ، والباقى 

 فأين نضع صراعات اإلنسان املعاصر بني آل ذلك؟
 الذى يسود اآلن،هو " اتفاق"وأى 

االتفاق املصنع من خارج الطبيعة البشرية لصاحل هالك 
 االنتحاريني األثرياء العمى، وحنن معهم؟

ميكن أن"أم االتفاق التكافلى الذى يثبت مصداقية أننا  
 ؟"نعيش معًا

 ! هيا
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 حول آتاب جّيد !! استطرادات طريفة وسخيفة 
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن 

الذى لن" (انتصار السعادة"آتاب برتراند راسل 
ظهرت طبعته بغالفها الورقى سنة) أتناوله تفصيال اليوم

، وقد آتب قبل ذلك رمبا بأآثر من ربع قرن، رمبا، ىف حني1975
،)1872ولد ( بعد أن ناهز املائة عام 1970 توىف سنة أنه

 وقدthe Conquest of Happinessوالكتاب إمسه باإلجنليزية 
Conquest، رجعت إىل أصل آلمة "انتصار السعادة"ترجم إىل 

 .ومل أرتح للرتمجة، ومل أجد بديًال، فرضيت بالرتمجة

وجدلعله : هو آتاب إنسان، فيلسوف، شجاع، عامل رياضى 
السعادة بطريقته اخلاصة، بعد رحلة طويلة من البحث
واحملاولة، حىت وصل إىل مرحلة احلكمة اِملْعطاء، ويبدو أنه رفض
أن حيتفظ مبا وصل إليه لنفسه، أو لعله خجل من ذلك، أو رمبا
وجد أن سعادته تكتمل إذا أهدى خالصة خربته الىت أوصلته إىل

ى، فقد أقّر ىف أول مخس آلماتما وصل إليه، إىل القارئ العاد
ليس إال بعض وأنه .."هذا الكتاب ليس موجهًا للعلماء"أن 

أظن (املالحظات الىت ميكن إدراآها عرب ما ُيعرف باحلس املشرتك
 وهى تعىن املنطق البسيطcommon senseالكلمة باإلجنليزية هى 

 ) العام العادى

شغل نصفها) قطع صغري(املقدمة ال تتجاوز صفحة ونصفا 
 :يقول" والت ويتمان"املؤلف مبقتطف من شعر 

 أعتقد أن باستطاعىت االجتاه للعيش مع احليوانات"
 ومتمالكة ألنفسها...فهى مساملة للغاية

 إنىن أقف وأنظر إليها طويًال طويًال
 هى ال تعرف األسى والعويل على أحواهلا

 تبكى من خطاياها..وال تستيقظ مستيقظة ىف الظالم
 . جتعلىن مشمئزًا مبناقشة واجبها جتاه اهللاوال

 فال واحد ساخط
 وال واحد منها مصاب هبوس متّلك األشياء

 وال أحدها يرآع آلخر أو لواحد مثله عاش منذ آالف السنني
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 !هذا بعض ما آان ىف املقدمة
أما ما جاء على ظهر الغالف فكان مقتطفا من آلمات

 :لربتراند راسل شخصيا، قال فيها

آانت بصحة جيدة، ولديها مااحليوانات سعيدة طاملا "
يكفى من الطعام، ورغم أن البشر جيب أن يكونوا آذلك، إال
أم ىف عاملنا احلديث ليسوا سعداء، على األقل ىف الغالبية

 "الغالبة من احلاالت

 هكذا ال يسمح لنا أن نتصور"والت ويتمان"اقتطاف شعر 
ىأن برتراند راسل يصدقه آله، لكن ماذا عن ما ورد عل
لسان املؤلف شخصيا على غالف الكتاب؟ هذا وذاك هو الذى جعل
االحتجاج يقفز مىن، لتهجم علّى استطرادات متالحقة، قد ال

 .تكون هلا عالقة مباشرة بتفاصيل حمتوى الكتاب

 . نبدأ بالنظر ىف شعر ويتمان، دعونا نتفق معه وخنتلف

مانهنتفق على أن اإلنسان قد ورط نفسه فيما أّدى إىل حر
 :من السعادة مثل

 العويل على أحواله) 1(

 الشعور بالذنب) 2(

 السفسطة العقائدية) 3(

 هوس التملك) 4(

 الشرك وعبادة الفرد) 5(

 التعاسة) 6(
 :مث خنتلف معه ىف

 أن احليوانات مساملة للغاية) 1(

 وأا متمالكة نفسها) 2(

ووأا باختصار، سعيدة حبيث نأمل أن نكون مثلها، أ) 3(
 نعيش بينها

 :مث توالت الذآريات واالستطرادات هكذا
الذى استوقفىن ىف البداية هو احتمال قبول برتراند راسل
نوع سعادة احليوان مع تواضع مستويات وعيه الىت تسهل له

أو احتمال وقناعة راسل أو ويتمان مباهذا التآلف الظاهر، 
لتاىل هووبايغرى بالعيش مع أو مثل هذا احليوان السعيد، 

 . يقدم لنا وصفة تؤدى إىل مثل ذلك، أو قريب من ذلك

ذآرىن ذلك ببعض ما شاع من ُطَرٍف ونوادر ىف هذا االجتاه حني خييل
 هى النفسالنفس املطمئنةإلينا أن احلمار هو األسعد، وأن 

الراحة والكسلاهلادئة الساآنة الراضية البيضاء، وأن 
 ! اعة مبا جرى وجيرى، فهى السعادة مها الدليل على القناالختيارى

 :عن والدى أنه قال
حني أشار رسل هكذا مباشرة إىل منوذج السعادة احليواىن،

 :تذآرت والدى وهو يعابثنا مردِّدَّا
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 "وِمْل إىل اجلهل َمْيَل هائْم.... َآبِّْر على العلِم يا صديقى، "

 "فالسعُد من َطاَلع البهائم.... وِعْش محارًا تعْش سعيدا، "

آرمي. وار اجلمعة السابق وقرأت اإلبن درجعت أيضا إىل ح
 :شوقى وهو يقول

 "واجلهل نعمة، وفيه آرامة، زيه زى اجلنون" .. 

 مث يردف

 "وحضرتك مصمم تفوقنا من اجلهل والكسل اللذيذ والعته البليد"

 وعلى ذآر الكسل آان والدى يردد أيضا رجزا يقول
 أحلى مذاَق من العسْل... إن البالدة والكسْل "
 من آان قبلى ىف آسْل...  مل تصدقىن َفَسْل إْن

بل إن والدى أيضا آان يعابثنا وهو ينبهنا إىل ضرورة
 ىف النطق العرىب السليم، وأن املعىن يتغري بعدم الدقة

االلتزام بالتشكيل، مث يروح يثبت لنا ذلك وهو حيكى لنا
عن ما فعله بعض املشايخ اجلاهزين لتربير أى آالم حرىف

1924والدى آان شيخا جببة وقفطانا حىت سنة ( جاهز، بتفسري
)عرىب ودين" مفتش"قبل أن أولد بتسع سنوات، وهو مدرس مث 

أن أحد زمالئه الطلبة) نكتة أو حقيقة(حكى رمحه اهللا 
املؤمُن آيس"املعممني ىف املعهد األمحدى قرأ احلديث الشريف 

ىل شيخه متعجبا آيف، فذهب إ"املؤمن ِآيُس ُقْطن"قرأه " فِطْن
أْن طبعًا، ألن: يكون املؤمن آيس قطن، فانربى شيخه مفسرا

املؤمن مطمئن طيُب، فقلبه أبيض مثل القطن، وأنه باله
رائق، وهو هادئ مستقر، فهو بدين مثل الكيس، مث يؤآد أىب
أا نكتة، فنضحك، ونفهم، وحنذر االستسالم األعمى، آما حنذر

، لكىن أعود إىل أصل احلديث الشريف فأسألالتفسريات اجلاهزة
"آيس"، املؤمن "آّيس"والدى عن املعىن الدقيق لكلمة 

بتشديد الياء وآسرها، فيُفهمىن أا من أرق وأمجل الكلمات
باإلجنليزية، مث" جنتلمان"العربية وأا رمبا تقابل آلمة 
ترمجوها بسبع" جنتلمان"يضيف ضاحكا هل تعرف أن آلمة 

 ويضحك،"رجل ظريف لطيف ُمَجْلَجل العيب فيه"لمات هكذا آ
 .فنضحك

استطراد طويل، لكن هكذا تواردت األفكار والذآريات تربر
وهو مامل َيُقْل به" (سعادة" إذا مسى الكسل العقلىرفضى هلذا 

 )راسل

يبدو أن موقفى احلذر من هذه السعادة آما جاءت فيما
علم" مستجري ىف تلخيصه آتاب أمحد. أورده الصديق املرحوم د

، وأيضا من السعادة الىت2007-11-10يومية " امسه السعادة
ترتسم على وجوه صور النساء املرسومة على أوراق الدعاية

تعاطني الدواءلألدوية اياها، صورهن وهن يبتسمن بعد أن ي
الفالىن، يبدو أن هذا وذاك قد صبغا موقفى من الكتاب مبجرد

 .أن قرأت هذه اإلشارة ىف املقدمة وعلى ظهر الغالف
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، وضدضد آل ما هو سعادة جاهزةفاجتمع لدى رفض جاهز 
سعادة احليوانات، وضد سعادة شرآات الدواء، وضد سعادة
الكسل اللذيذ، فلم أستطع أن أوقف االستطرادا والذآريات،

أمحد مستجري ىف سلسلة آتاب. عنوان آتاب ترمجه أيضا دفيقفز
تأليف) 2000يونيو " (أفكار تافهة لرجل آسول"اهلالل باسم 

رمبا قفز ىل هذا الكتاب أيضا ألترحَّم) 1989(جريوم ك جريوم 
مستجري وأغفر له تلخيصه َحَسن. على هذا الصديق اجلميل د

-عكس عنوانه– هو ، وآتاب جريوم"علم السعادة"النية لكتاب 
راح حيرآىن ضاحكا ىف اجتاه نشط ضد آل آسل، فأقرص أذىن وأقول
لنفسى، آفى سخفا وشجبا لكتاب برتراند راسل، وانتظر حىت
تناقش حمتواه، لكن االستطرادات تتواصل ويفرض آتاب جريوم
نفسه، فأقتطف منه هذا املتقطف الطويل، وأقرر أن أضمّنه

 :، يقول فيه جريوم"عن الكآبة"مسه اليومية، وهو من فصل ا

 أستطيع أن أمتتع بالشعور باالنقباض، وهناك شعور"...
لكن ليس َمْن حيب نوبة من..ضاف بالرضا عندما تكون تعيسا

أيًا آان. الكآبة، ورغم ذلك فكلنا يصاب مبثل هذه النوبات
.ليس مثة تربير هلا. نوع النوبة، فإن أحدا ال يدرى هلا سببا

تصيبك بعد يوم واحد من وقوعك ثروة هائلة، مثلما قدفلقد 
 .تصيبك ىف اليوم التاىل لنسيانك مظلتك احلريرية بالقطار

فإذا متكنت منك النوبة فلن تستطيع أن تفعل شيئا، وال أن تفكر 
لن ميكنك . ىف شئ، لكنك ستحس ىف نفس الوقت بضرورة أن تقوم بعمل ما

أسك وخترج لتتمشى، ما ان تبلغ ستضع قبعتك فوق ر. أن جتلس ساآنا
أول ناصية حىت تتمىن لو أنك مل خترج، فتكر راجعا إىل منزلك، حتاول 
أن تقرأ، فتكتشف أن شكسبري ليس إال آاتبًا مبتذال، وأن ثاآرى ممل، 

تلقى بالكتاب جانبا، وجتلس . وأن آاراليل عاطفى أآثر من الالزم
لعونة من احلجرة، وترفس تطرد القطة امل. تسب الكتاب واحدا واحدا
خالىت : "تفكر ىف أن تكتب خطابا، فتبدأ. الباب مغلقا إياه خلفها

وجدت اآلن أن وقىت يسمح ىل خبمس دقائق، فأسرعت أآتب . العزيزة 
لن جتد غري هذه اجلملة، فتجلس أمامها ربع ساعة دون أن ". إليك

ف بقلمك تلقى الورقة ىف درج مكتبك، وتقذ. يلهمك اهللا مجلة أخرى
 . مفتوحا فوق مفرش املنضدة فتلوثه باحلرب

حتس اآلن أنك شخص حمطم مسحوق، وتتمىن أن يأخذك اهللا إىل
تتخيل نفسك راقدا ىف فراش املرض ومن حولك. مساواته ويرحيك

ال سيما–تبارآهم مجيعا . آل أصدقائك وأقاربك ينتحبون
ذا تقول هك -سيقدرونك حق قدرك عندما تقضى. اجلميالت منهم

 مث تقارن، واملرارة متلؤك، بني ما يبدونه من احرتام-ىف سرك
 . لك عندما تقضى، وبني قلة توقريهم لك اآلن 

تتسبب هذه األفكار ىف أن حتس ببعض البهجة، لكن ذلك ال
يستمر طويال، إذ سرعان ما تتذآر مدى بالهتك إن أنت ختيلت

 سيهتم حقا بكباهللا من. للحظة أن هناك من سيحزن من أجلك
إذا أنت ُنسفت أو ُشنقت، أو تزوجت، أو غرقت؟ ال أحد يهتم

من قدرك يوما حق قدرك؟ من منحك يوما ما أنت! بك، ال أحَد
إن الواضح. جدير به من تبجيل ؟ تستعيد ماضى حياتك آله

  اجللى أم مجيعا قد أساءوا استخدامك منذ آنت ىف املهد صبيا
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شيط غضبا منتغرق نصف ساعة تتفكر ىف هذه القضايا، فتست
ولوال تلك األمور التشرحيية الىت. آل الناس، السيما من شخصك

 "شلوتا"تعرفها ألعطيت نفسك 

 :إىل أن قال
. ما نفعله حنن العزاب ىف هذه الظروف -على األقل–هذا 

فهم يشرعون ىف التنكيد. أما املتزوجون فلهم طرقهم األخرى 
 اخل...طعام على زوجاهتم، وىف الدمدمة أثناء تناول ال

صحيح أن املقتطف طويل، لكنىن مل أستطع أن أختزل منه
مايكفى، ولعل به دعوة ألصدقائى زوار املوقع ليقرأوا

آم من األطباء يعرف هذا: الكتاب، وأيضا هو مثري للتساؤل
لقد خفف هذا الفصل عىن آآبىت دون! الوصف للكآبة هكذا؟

–ى لفرضت عليك تعاطى حبوب السعادة اياها، ولو ترآت نفس
 الفصل آله حىت تصدقىن قبل أن أنتقل إىل-عزيزى زائر املوقع
 .استطراٍد شخصى أسخف

 هل احليوانات سعيدة؟
 ومل أجد له ترمجةEcstasyعندنا ىف الطب النفسى عرض امسه 

دقيقة ىف لفظ واحد حىت اآلن، هذه احلالة اخلاصة من اضطراب
 واالفتتان لدرجة تقرتباهلدوء احلامل"الوجدان، هى خليط من 

، وحني آنت أشرح لطلبىت الفرق بني هذهاجلميل" من الذهول
، آنت"فرط االبتهاج" أو Elation "فرط املرح"احلالة وبني 

أقارن بني ذلك اهلدوء اجلميل الذى آنت أشاهده واجلاموسة بكل
حجمها الضخم تتمايل جبسدها هبدوء رائع وهى تستحم ىف ترعة

 قفز آلبتنا الصغرية أمام والدى وهى تستقبله ىفبلدنا، وبني
حديقة بلدنا مهللة فرحة بقدومه حمتفظة باملسافة الىت قررها
هو هلا، فتعّلمْت أال تتجاوزها، فبقدر ما آان أىب حيبها
ويأتنس هبا ىف وحدته باسرتاحته ىف حديقتنا خارج القرية، آان

ه آانت حترتم هذهيضع هلا حدودًا ال تتخطاها، ولفرط تعلقها ب
احلدود، الىت ال متنعها من استقباله مبتهجة بكل هذا القفز

 عندبنعومة السعادة الذاهلة، مقارنة والتهليل الصاخب
 .جاموستنا حني تستحم ىف الرتعة

نفس هذه احلالة من الذهول اجلميل الذى وصفُتُه ىف
احلجاموستنا ىف الرتعة ميكن أن تشعر مبثلها على وجه مواطن ص

ىف احلزب الوطىن يتابع خطبة الرئيس، آما ميكن أن تشعر مبا
 ىف وجه بوذى يتأمل، أو-من الظاهر–يقابلها أو يشبهها 

صوّىف َوْصل، أو خيل إليه أنه وَصْل، أو مبدع توافق مع
إبداعه، الفرق بني سالسة وانسياب حرآة هذا اجلسم الضخم ىف

لوطىن، وبني نشوة واجنذابالرتعة، واملواطن الصاحل عضو احلزب ا
متصوف الح له نور ربه، هو فرق بني السماء واألرض برغم،

 ).وسوف نرجع إىل توضيح ذلك يوما(ظاهر التشابه 

أنا ال أدعى أن آتاب برتراند راسل قد تناول السعادة
، أو حىت ما جاء"ويتمان"باملفهوم الذى توحيه ظاهرة آلمات 

ل ما جاءىن بكل هذه االستطراداتوأعرتف أن آ. على ظهر الغالف
 ليس له عالقة بالكتاب، وإمنا أنا أنبه إىل ضرورة البدء 
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باحلذر من طرح مفهوم لكلمة هبذه األمهية الشائعة مثل
 الكالم مبا ال يتناسب مع"مارآتسوبر "ىف " السعادة"آلمة 

آهل حكيم مجيل آرمي مل يبخلاستحالتها، مهما آانت ُحْسن نية 
 .علينا خبالصة جتربته

ما مييز هذا الكتاب هو انه بدأ بالتعاسةمن أهم 
، هذا هو اجلزء األول، أما الثاىن فهو"مسببات التعاسة"
 فقفز ىل حتيز مضاد جديد، فأنا ال أنكر،"مسببات السعادة"

أنه أصبح عندى نوع من احلساسية آلما رآز أحدهم على
السؤال عن املسببات، أوتربع بتعدادها، حىت لو آان براترند

، من أين لنا أن نعرف السبب بعد السبب هبذا الربطراسل
 .اخلطى بني أآوام اجلارى حولنا أمس واليوم ودائما

وحلني أن أختلص من بعض مواقفى املضادة هذه، دعونا نؤجل 
مناقشة هذا الكتاب الذى أفادىن حبق ىف أمور آثرية آانت

أال (غائبة عىن، آما نبهىن إىل أخطاء آثرية آنت متورطا فيها،
 ).يكفى هذا ألعتذر عن آل ما أصابه مىن قبل تقدميه

 برغم أنىن أعرف- للمؤلف–هأنذا أعتذر، وأدعو له 
موقفه من دعواتى هذه، لكنىن أدعو له رغم أنفه، وأثق أن

 . اهللا سريمحه دون أن يستأذنه

وأترك الكتاب مؤقتا حىت أعود إليه باحرتام مناسب، وشكر
موقفى من هذا -ضطرا رافضا ما أقّدمهم–هو أحق به، وأقّدم 

ىل من طول ممارسىت  آما حتدََّد ،"السعادة"املفهوم الغريب 
أصغر منه وقت ماآتب الكتاب بربع قرن(احلياة أنا أيضا 

 !!، داعيا اهللا أن يأخذىن قبل أن أصبح أآثر حكمة)فقط

  (!!)"الناحية الثانية"وفيما يلى، ما خطر ىل 

 : للمناقشة )وفروض(خطوط عامة 

،)أو البحث عنها( إنه الجيوز احلديث عن السعادة أصًال، -1
 ضدها: فهذا ىف ذاته

نتاج جانىبهو ) أو بأى مسّمى بامسها( إن الوعى هبا -2
أنحلياٍة قادرة على إفرازها من ورائنا، مبا يسمح هلا 

  .تتسرب إليك من باب ترآته مفتوحًا دون قصد

 دونقة وغامضة، ومجيلة وساحرةحرآة نابضة، عمي إا -3
  .ال تتعارض مع األمل احلى، واحلزن اخلالقإعالن ذلك، وهى 

 والتوافيق،متعددة التجليات بتعدد التباديل إا -4
مع سائر مستويات وجود الفرد وتقلباته، لكنها ىف

 النهاية حضور آلّى مشتمل
يستحيل (انتشارية) تسمح بالدخول (مساّمية إا -5
 )بسها فيمن يتمتع هبا وحده لنفسهح
إْذ تواآب وتدفع إىل ما، )من النمو (منائية إا -6

  لكنه خمتلفوالذى هو هى، بعدها،

،"اآلن فقط"، "اآلن جدًا" وهى غري حاضرة مبا هى إال -7
  ،"اآلن املمتد أبدا"
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 وهى القادرة على أن متأل الوقت مبا يستحق أن ُيمأل به،-8
  بغض النظر عن نوع حمتواه 

ري قابلة للتعريف، وال حىت بأا ضد ما هو وهى غ-9
 !!عكسها

 وهى ما تبقى فيك رغما عنك مما سبق ذآره، ما تبقى-10
 !!من آل ذلك، مما هو ليس أيا من ذلك

 : وبالتاىل فهى أبعد ما تكون 

  عن سعادة احليوان -
 ) املطمئنة مخودًا( عن النفس الساآنة -
  عن الرضا املغلق -
 )لوداخل( عن الدوام -
 . عن اإلجابات احلامسة النهائية، مهما آانت صحيحة-

 وبعد 
 الىت"ليست السعادة"لو أا هى آما ذآرنا اآلن، فهى 

 يتحدثون عنها

 .يّدعى أنه سعيدفعًال فلن جيرؤ أحد أن " السعادة"ولو أا 

 ):ال تأخذ به من فضلك (اقرتاح عملّى

ف، مبا حنن فيهميكننا أن نكتش... ، أننا...تصورُت أنه "
، دون أى جهٍد إضاّىف، أن آل ما ُذِآَر سالفا هو موجود"اآلن"
 لدى أى واحد منا، حاًال، 

وأننا ال نشعر به ألننا مل ننتبه إىل أنه يدخل فعًال من 
 ، )2بند (الباب الذى نسينا أن نغلقه 

 وأن آل ما علينا هو أن ننتبه إىل هذا الباب املفتوح أصًال،

  تقبل منه بعض آل ذلك،لعلنا نس 

 !! برغم آل ما هو ليس آذلك 

 آسف واهللا العظيم 

 مل يكن قصدى 

ولكنه صدر مىن من فرط الغْيظ اُملِحّب لكتاب برتراند راسل
 العظيم 

 . أى واهللا-

إنك لن حتقق السعادة أبدًا ما دمت:  يقول ألبري آامى-
تبحث عنها، آما أنك لن َتْحيا أبدا طاملا أنت تبحث عن معىن

 .للحياة 

لو فقط توقفنا عن حماولة أن: ... تقول إديث وارتون
 ).أطيب(نكون سعداء، ألتيح لنا وقت طيب 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (      و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان"  يــــوميــــــــا "   464



א  14I11I2007א –א
 

I11I2007>14א

 !אא−75

قلت إنىن  2007-10-30بتاريخ " الفصام"حني نشرُت يومية عن 
أماىن.سوف أستغل هذه النشرة ألىف بوعدى لإلبنة الكرمية د

الرشيدى بكتابة آتاب الفصام الذى وعدهتا به، أو بتعبري أدق
الذى أحلت هى علّى لكتابته، وقد أرسلت ىل تنبهىن أال أتراجع،

هالعل(ألن الناس ) أو هذا ما فهمته(وأن اخفف من عرض احلاالت 
ليس عندهم وقت لقراءة أى شئ طويل، تذآرت أول) تقصد األطباء

 ملؤلفيه1958/1959مرجع مبسط ىف الطب النفسى قرأته سنة 
وجليبسى، وآيف انه آان مليئًا باحلاالت الشارحة& هندرسون 

أظن(الرائعة، وملا أعيد طبعه جاء ىف مقدمة طبعته التالية 
اضطررت لوداع:  يقول فيهاعتذار رقيق من املؤلف) 1962سنة 

مرغمًا، وحني قرأت أنا) يعىن حاالت الطبعة السابقة(أصدقاء 
هذه الطبعة اجلديدة، مل أحب الكتاب مثل الطبعة األوىل وشعرت

 .أنىن مثله أيضا، فقدت نفس األصدقاء

عمر. د.مث إىن حني ألفت بدورى آتابًا مشرتآًا مع املرحوم أ
 بتقدمي موجز  التزمنا "مبادئ األمراض النفسية"شاهني باسم 

لبعض احلاالت، أسوة هبندرسون، ولكن بدرجة أقل، وهذا أيضا
ABC of psychiatryهو ما اتبعناه ىف آتابنا باإلجنليزية 

تعمدنا أن تكون شكوى املرضى بألفاظهم العربية بالعامية،و
أماىن مرة أخرى، ورفضت توصيتها.املهم أعدت قراءة بريد د

باإلقالل من احلاالت، وإذا بالنتيجة أنىن توقفت عن االستمرار،
ال أنا آتبت احلاالت وال أنا بدأت املنت النظرى عن الفصام،

الذى(جة لضعف شخصيىت لست متأآدًا إن آنت قد توقفت نتي
، أم أنىن توقفت ألن هذا طبعى الذى)أعتز به، وينكرونه

 !!يسمح ىل أن أتوقف بقدر ما أبدأ

وألنىن أنوى أن أستغل هذه اليومية إلخراج بعض خمزون
حاسوىب إىل الناس، ولو ىف شكل إلكرتوىن اوًال، مث ىف صورة ورقية

مكن أن أبدأما أتيح ذلك فيما بعد، فقد وجدت أن من امل
عن ماهية الوجدان"بكتاب آخر الحيتاج إىل حاالت، هو آتاب 

وخاصة أن هذا الكتاب قد آتبت أغلب مسودته عام" وتطوره
 . وهو حيتاج لقدر يسري من التعديل والتحديث1974

لست متأآدًا من مدى حتمل القارئ الزائر أن يقرأ آتابا
 أريد أن أستغل هذه آامال على حلقات، ولكنىن متأآد من أنىن 
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 .شرة ألضطر إلخراج أعماىل من خزائنهاالن

سوف أبدأ اليوم وحىت قبل مقدمة الكتاب بطرح األسئلة الىت
ىف" الوجدان"طرحتها ىف أول ندوة من ندوات متصلة عن مفهوم 

تلك الندوة الىت أشرت(ندواتنا العلمية الشهرية لبضعة أشهر 
ة منورجائى أن أحظى بالتجاوب واملوافق) هلا ىف يومية سابقة

زوار املوقع على املضى قدمًا ىف تقدمي هذا الكتاب ىف حلقات،
 . لبضعة أشهرىف مهما بلغت مشقىت، آِمًال ىف حتملكم

 تساؤالت قبل املقدمة

  ما شاع عنها ؟  هل العواطف هى-1

 ؟ متعارف عليه )اسم(ما ىف رمز    هل ميكن حبس عاطفة-2

؟ وما فوائد)باملعىن الشائع( هل العاطفة نقيض للعقل -3
 أو مضار هذا االستقطاب؟

 آيف تتفرع العواطف إىل التفاصيل مث تنضم لتحتوى -4
 .نبض الوجدان

من أول اإلدراك احلسي حىت(ما عالقة العواطف باملعرفة -5
 ؟)اإلبداع الفائق

؟ ) أو مكتوبة(هل ميكن تعريف العواطف بألفاظ منطوقة -6

 ت بدقة مفيدة ؟هل ميكن تصنيف العواطف إىل مفردا-7
حىت حتتوى املعىن حني تلتحم هل تتصاعد العواطف تطوريا -8

 .)النظرية اخلاصة (بالفكرة والكلمات

طف سلبية وأخرى إجيابية؟ أم أناهل يوجد ما يسمى عو-9
مثل تناُسَبَها مع بعضها، أو(هذا يتوقف على عوامل أخرى 

 )مع غريها من وظائف، أو مع دفعها، أو مع عائدها؟

 ؟ باإلميان/ ما عالقة العاطفة بالدين -10

  ما عالقة العواطف باإلبداع ؟-11

االضطرابات”أو حىت “ اضطراب العواطف” ما معىن تعبري -12
؟ هل ميكن تعريف اإلضطراب دون التعرف على“ الوجدانية
 السواء؟

عاطفة ما بأا) تشخيص( ما هو مدى االتفاق على رصد -13
 مضطربة؟

رأ غائية أعراض اضطرابات والعواطف واالنفعالآيف نق-14
 ؟) ال السبب–املعىن (والوجدان 

ىف جتلياهتا وقنواهتا(ماذا عن العواطف واللغة -15
 )وأحواهلا

 مثل اجلسد-مبا هى-هل العواطف تشرتك ىف التفكري-16
 والعقل؟

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى-17
 ظهورها سلوآا

حنن نستقبل عواطف األطفال واحليوانات قبل أو: ملحوظة(
 )!!أن تبلغ وعيهمدون 
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  إضافة أم اختزال؟:“الذآاء العاطفى” املسمى  املفهوم اجلديد-18

 !!! باإلعالم؟– بالسياسة -باجلرمية: ما عالقة العواطف-19

 )وبسائر الغرائز؟(باجلنس ، بالعدوان :  ما عالقة العواطف-20

أم أنه يشارك ىف هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف -21
 تشكيلها؟ وآيف؟

: ىف الداخل" (العالقة باآلخر" هل توجد عواطف بشرية منفصلة عن -22
 ؟)حىت مع بعض اإلسقاط: أو ىف اخلارج. ذوات الداخل=داخل الذات

  هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟-23

 هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج-24
 املعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟السلوآى، و

  وهل التنظري عن العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟-25

 اختبار مبدئى قبل املقدمة
حىت تشارآنا ىف التعرف على مدى حاجتنا ملزيد من النظر ىف
تسمية العواطف، وإدراك بعض ما جيرى حوهلا من إسقاط متنوع،

ممثلة قديرة(دة سوف نعرض صورًا لتعبريات خمتلفة لنفس السي
حىت) قامت بعشرات التعبريات األخرى الىت قد نرجع إليها الحقا

الزائر أن يشارآنا ىف االستجابة/يتم ذلك نرجو من القارئ
 :هلذه التجربة املوجزة على الوجه التاىل

 املطلوب حتديد االسم املناسب للتعبري العاطفى ىف الصورة-
 .من وجهة نظرك

 . شئت من تسميات مما ليس ىف القائمة ااورةميكنك أن تضيف ما -

 إمأل البيانات إن آنت سوف تشرتك ىف االستجابة
 ....) ....................أو أى رمز أو اسم آخر: (االسم
 ................................... أنثى –ذآر : النوع
 ...) .................تقريبا أو حتديدا آما تشاء: (السن
 ...) .....................“ربة منزل”مبا ىف ذلك : (ملالع

 ...) .... مطلق– أرمل – أعزب –متزوج : (احلالة االجتماعية
) ميكن ذآر احلى أو املرآز مث احملافظة فقط(دون تفصيل : السكن

..................................................... 
) بالعافية(الكاد  ب– متوسط جدا – متوسط -عاىل: الدخل

..................................................... 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
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 :.............................)بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 اسم العاطفة
 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(

 ح آخراسم مقرت
...............................................مالحظات
.................................................... 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
 ) .......................) بالفصحى(تذآر : أخرى

 ......):.......................بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 اسم العاطفة
 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(

 اسم مقرتح آخر
...............................................مالحظات

..................................................... 
 اسم العاطفة

 )واحد أو أآثرمن بني االختيارات (
 اسم مقرتح آخر

...............................................مالحظات
..................................................... 
12 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
 ) .......................) بالفصحى(تذآر : أخرى

 :.............................)يةبالعامية املصر(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
مجعية الطبرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

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

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

ـات  ــ ــ ــ ــ ـؤلف  اـمل
ـصراط       - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(   املشي على ال 2ج.  الواقع

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

ـنفس   -ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا       أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية 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
ـسية      مبادئ األ  -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم-م  عل

.ألف باء  ) -  علم النفس حتت اهر       -النفس يف املمارسة الطبية     
ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

النفس والطبدليل الطالب الذآي يف علم       - عندما يتعرى اإلنسان  
البيت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي
ـسية- )شعر. (اجي والثعبان الزج  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
ـة  ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 لكلية امللكية لألطباء النفسيني عضو مؤسس ل 
 . 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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