
 
2008 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

 
א    א   

2008         

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

א אאא
. . א.

א

          
 
 
 
 
 

2008  
   
  

6I<3H  <2008 א،2א
  

    
  Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘cí{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<   

 



 

 אא

<3:2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
א אאא

. . א.

 א

 

          
 
 
 
 

2008

   

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1157
 



א  א–א
   

א
   
  :2008-02-01اجلمعــة  

  بريد اجلمعة) آنظام( -154 1160
  :2008-02-02السبــت  

صيد األحاسيس، وذباب الكلمات ىف  -155 1171
 معرض الكتاب

 

  :2008-02-03األحـــد  

ار مداخالت مضيئة، تتجاوز احلو -156 1173
  )مجال الرتآى. مع د(

 

  :2008-02-04اإلثنيـن  
  النكوص ىف خدمة الذات -157 1187

  :2008-02-05الثالثاء  
   عن العاج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه-158 1195

  :2008-02-06اإلربعاء  
  اإلشراف على العالج النفسى -159 1205

  :2008-02-07اخلميــس  
  قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: حمفوظجنيب  -160 1214

  :2008-02-08اجلمعــة  
ـوار  -161 1218   بريد اجلمعةح

  :2008-02-09السبــت  
الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب -162 1234  

  :2008-02-10األحـــد  
  عن املـوت واجلنـون واإلبداع -163 1236

  :2008-02-11اإلثنيـن  
  هل للذات حدود؟ مىت وآيف نفقدها؟...-164 1244

  :2008-02-12الثالثاء  
  )2(مسلسل اإلشراف على العالج النفسى -165 1253

  :2008-02-13اإلربعاء  

 أم الرتاث الشعىب حضوٌر ىف الوعى؟ -166 1269
  ديكوٌر للَحِكى؟

  :2008-02-14اخلميــس  
   النقاهةقراءة ىف أحالم فرتة: جنيب حمفوظ-167 1273

   
   
   

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1158



א
   

  :2008-02-15 معــةاجل 

ـوار  -168 1277   بريد اجلمعةح

  :2008-02-16 تــبالس 

 مستويات احلضارةاحملكات الساذجة،والفعل -169 1292
 اليومى البسيط

 

  :2008-02-17حـــد األ 

  املرضى) 1(اءبني املرضى واألسوي" لعبة الذل"-170 1296

  :2008-02-18 اإلثنيـن 

  علٌم  هذا؟ أم  ماذا؟ -171 1306

  :2008-02-19 ثالثاءال 
  اجلزء األول": األسوياء) "2(بة الذللع -172 1319

  :2008-02-20 ربعاءاإل 
  اجلزء الثاىن: مع األسوياء) "3(لعبة الذل" -173 1330

  :2008-02-21 ميــساخل 
  قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة: جنيب حمفوظ -174 1338

  :2008-02-22 معــةاجل 
 175-   
  :2008-02-23ت ــالسب 
 176-   
  :2008-02-24حـــد األ 
 177-   

  :2008-02-25 اإلثنيـن 
 178-   
  :2008-02-26 ثالثاءال 
 179-   

  :2008-02-27 ربعاءاإل 
 180-   

  :2008-02-28 ميــساخل 
 181-   

  :2008-02-29 معــةاجل 
 182-   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

      

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1159



א  15I02I2008א –א
 

15I02I2008א

א−168  א

 : مقدمة

 اليوم متنوع متقطع، أغلبه تلقائى، وبعضه جزء الربيد
ىف  ، وقد أشرت إليه سابقًا"التدريب عن بعد"من حماولة 

، لذلك سوف نرد)آنظام بريد اجلمعة (2008-2-1يومية 
 .الفقرات مستقلة عن بعضها البعض بشكل أو بآخر

 : ملحوظة
حىت التعقيبات الىت مل َتْذُآر اليومية املعنية،..... 

 .وضعنا هلا رابط حبيث ميكن الرجوع إليها

**** 

:اإلشراف على العالج النفسى (2008-2-6: مجال ترك. د
 تنشيط حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟

 املقتطف
حيتاج هذا اإلشراف ىف هذه املهنة، ورمبا ىف أى مهنة أخرى،

 املعاجل بنفسه ليصبحإىل أربع سنوات آحد أدىن، مث يستقل
 اإلشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة

  : مجال ترك. د
ألمهية هذه املراحل األربعة ىف تكوين املعاجل أتفق معك ما
ولعلى أضيف ضرورة إجراء" املرحلة األوىل"النفسي، خاصة 

/مع املرشح هلذه املهنة" مقابلة نفسية"و" اختبار نفسي"
نظرا خلصوصية هذا) عالج النفسيالطب النفسى وال( الصنعة 

التخصص، إنه ىف حاجة إىل شخصية متماسكة تتوفر فيها جمموعة
 معالشخصية املتوافقةوالتوازن النفسى من املواصفات، أمهها 

، وذلك حىت جننب االختصاصصحة نفسية سليمةالذات إضافة إىل 
من ال تتوفر فيه املؤهالت الدنيا ملمارسته، محاية للمهنة

 .لمرتشح ذاتهول

حتضرىن ىف هذا الصدد أمثلة ملآس عديدة آان ىف اإلمكان
جتنبها لو قمنا بدراسة نفسية املرتشح ومساته الشخصية، قبل

االنتحار"أذآر ىف هذا املوقف . السماح له بولوج هذا التخصص
 عندما) سنة أوىل ختصص(لزميل ىل ىف الدراسة اجلامعية " الفظيع
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 ىف إحدى،"االضطراب الثناقطيب"أدرك حقيقة إصابته بـ
انتكاسات االآتئاب اجلسيم آانت ايته املفجعة أن ألقى

)سنة ثانية ختصص(بنفسه أمام عجالت القطار وأخر انتحر ىف 
بعد إدراآه حقيقة اضطرابه النفسي، وحىت حنمى أيضا هذا
االختصاص من الشخصيات املضطربة الذين يكونون عادة حمط هتكم

اباهتم إىل أّن ممارسة هذااحمليطني هبم والذين يعزون اضطر
وحيضرىن أيضا هنا... حسب زعمهم" تؤدى إىل اجلنون"االختصاص 

قول أحد املرضى، و آان قد عوجل من قبل عند زميل عرف عنه
ال أدرى من منا"بعض اإلضطرابات السلوآية والوجدانية 

 ".املريض هل أنا أم الطبيب

 واختباراتأؤآد إننا ىف حاجة إىل حتديد حمكات ومواصفات
نفسية خاصة باملرتشحني هلذا التخصص حىت نتجنب بعض املآسى و حنمى
 .االختصاص ممن ال يقدر على ممارسته حيث يسيئون إليه عن غري قصد

 :حييى. د 
، فهذا النوع من املداخالت هودعىن يا مجال أشكرك أوال

الذى يثريىن، ألنك تقتطف مجلة بذاهتا، أو فقرة بذاهتا، وتقول
 وال توافقىن، أيك فيشجعىن على الرد حتديدا، مث إنك توافقىن،ر

فأطمئن، وأراجع، فيضاف إّىل وأستفيد، مبا يتيح ىل فرصة
 .إآمال عرض وجهة نظرى، أو تعديلها

بالنسبة ملوافقتك على هذه املدة فأنا أشكرك، لكن يا
أخى باهللا عليك دعنا نتذآر أن مدة التدريب واإلشراف هى

ل العمر، أنا أستفيد من إشراىف على أبنائى وبناتىممتدة طو
بقدر ما يستفيدون، وعندما بدأت أنشر بعض عينات اإلشراف،
أدرآت مدى ما يصلىن منهم، ولسوف أشرح بالتفصيل الحقا معىن
اإلشراف الذاتى، وأيضا آيف يكون املريض مشرفا على الطبيب

ف أن أبنائى، وسوف تصدقىن آي)آما فعل آثري من مرضاى معى(
 .وبناتى يشرفون علّى أثناء إشراىف عليهم، بشكل أو بآخر

نرجع مرجوعنا إىل اجلزء الثاىن من رأيك وهو ضرورة إجراء
 مع املرشح هلذه"مقابلة نفسية" و"اختبار نفسى"

نظرا خلصوصية) الطب النفسى والعالج النفسى(الصنعة /املهنة
اقرتاحا معقوال، أماهذا التخصص، فمن حيث املبدأ يبدو ذلك 

 :من حيث الواقع وإمكانية التطبيق فخذ عندك

ال فمن ناحية، أنت تعرف أن أغلب االختبارات النفسية -1
، وبالذات هى غري صاحلة ال للتشخيص والتقيس إال نتائجها

 .للتكهن باملآل

 مث أننا جمتمع ليس فيه معايري موضوعية، وبالتاىل ال-2
وعندى أمثلة" املقابلة الشخصية"ميكن االطمئنان إىل 

فظيعة حىت ىف جمال تعيني وآالء النيابة فالقضاة، فقد
أتيحت ىل الفرصة أن أشارك ىف برنامج تدريىب ملساعدى
النيابة، ووآالئها ملدة سنوات، وإذا ىب أفاجأ أثناء

أى بعد(التقييم بأن أغلبهم بتقدير مقبول دفعة نوفمرب 
قدير جيد جدا هو أقل تقديروآنا نعرف أن ت) (التخلف

 فسألت زمالئى املستشاريني فأخربوىن بأن ذلك ) جييز الرتشيخ
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 ألم أبناء مستشاريني ّمت اختيارهم بعد املقابلة الشخصية،

آذلك رحت أحذر املرة تلو املرة من اقرتاح االعتماد على
االختبارات النفسية واملقابلة الشخصية لدخول اجلامعة بعد

أن أبناء أساتذة الطب قدالثانوية العامة حىت ال نفاجأ ب
حلت عليهم مواهب التطبيب من سن السادسة، أما أبناء
أساتذة اهلندسة فمن صغرهم حيبون لعبة امليكانو اسم اهللا

إخل، صدقىن يا مجال هذا هو ما سيحدث ىف أى جمال.... عليهم 
 .أو ىف جماالت أخرى آثرية

درب،أنىن أرى أن املهم ليس هو آيف بدأ املت : اخلالصة
ولكن املهم هو إجياد آلية لتقييم هل يتقدم أو يتأخر من
خالل التدريب، وأنت تعلم أن التنبؤ بنمو من يتصدى للعمل
هبذه املهنة الصعبة أو تطوره من خالهلا أو جتمده بسببها ال

 ميكن البت فيه بشكل مسبق يدعو للطمأنينة 

 ىفمث إن الذى يعاىن أو عنده استعداد ملرض نفسى خاصة
Cross roads crisis املرحلة الىت أمسيها أزمة مفرتق الطرق 

قد يكون أقدر على النمو وفهم املريض من حيث املبدأ، فإذا
أتيحت له الفرصة أن يستوعبه جمتمٌع صحيٌح وبتدريب مسئول،
وإشراف مستمر فإنه يكون معاجلا أفضل من زميله الذى بدأ

فرط"التشخيص اجلديد  حىت ميكن وصفه بمرسوما جداسليما 
 وهو منط يصلح ألى عمل إال الطبHypernormality "العادية
تنبو: "هذا املرسوم جدا والعادى جدا، املتزن متاما. النفسى

فكيف يتقمص احلرآة العشوائية" احلوادث عنه وهو ملموم
 .والتفسخ ليلمه ويلم نفسه معه؟

د علىالذى أتصوره احرتاما لرأيك، هو التأآي: البديل
جدية التدريب، وموضوعية املتابعة وتكرار التقييم،
وبالتاىل أرى إتاحة الفرصة ملن يشاء أن يتصدى للمسئولية
على أن تتحمل املؤسسة واملسئولون هبا مسئولية الفرز

املهنة تنتقى شاغلها بقدر ما هوالطبيعى، فكما تعلم 
 )ىف الظروف السليمة (خيتارها

 الشخصية الىت ذآرهتا ىف مداخلتك،أما املصائب والكوراث
فهى حقائق مؤملة، لكنها أيضا واردة ىف آل مهنة، واتمع
املهىن السليم قادر على رصدها وميكن أن مينع تفاقمها

 .بالوقاية املناسبة ىف الوقت املناسب

 ليس فيمن يفشل وينسحب أو ينتحر، ولكناملصيبة يا مجال
 جدا وهو خيفى إمراضيةفيمن يستمر وينجح فيبدو متاسكا

 Folie آامنة بداخله، ويروح يستعمل مرضاه مْسَقطا ملرضه 
imposé ،أى ميرضون نيابة عنه 

 وآلما َعلت وظيفته وزاد جناحه زاد خطره  

 وت واجلنون واإلبداع امل2008-2-10:أسامة عرفة. د
 اجلمود آف للحرآة

 التناثر حرآة ىف اجتاه واحد
  احملصلة ىف آالمها صفر
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 :حييى. د
مل أفهم يا أسامة آيف يكون التناثر حرآة ىف اجتاه واحد،
األرجح عندى أنه حرآة عشوائية مفتِّتة متفتته ىف آل

 .اجتاه، وىف أى اجتاه

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
 اجلمود فرط احلرآة الضامة

 :حييى. د
رأىي أن احلرآة الضامة ال تكون مجودا إال إذا بلغ فرطها
اندفاعًا أن تتداخل أجزاؤها ىف بعضها البعض فتعاق

رية متتدأما احلرآة الضامة حول فكرة غائية حموفتتجمد، 
وهى تتجمع حوهلا األجزاء لتوليف حمتمل، فمهما بلغ فرطها
فهى آدح إىل الواحدية لعزف سيمفونية الكون املمتدة إىل

 .وجه احلق تعاىل

 إلبداع املوت واجلنون وا2008-2-10: أسامة عرفة. د
 احلرآة التناثرية الفصام فرط

 :حييى. د
الفصام يا أسامة ليس بالضرورة فرط احلرآة، حىت لو آانت

 هو مخود احلرآة آما-مثال–   تناثرية، فالفصام السلىب
 تعلم، أحيانا ما أراه رمادا بعد احلريق

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د

املوت حرآة أآثر وعيا، هى حرآة بنائية حرآة ىف اجتاه
لكنها غري الفصام، إذ أا حرآة ملستوى وجود أخر واحد،

جيوز تشبيه اجلمود و ليست تبعثرًا ىف نفس املستوى، ال
 ؟والفصام باملوت فاملوت حياة وليس عدما

 :حييى. د
 بصراحة عندك حق 

جاءت آلمتك هذه ىف الوقت املناسب تدعم حماوالتى األخرية
 ".موت"لتصنيف املوت، أو قل لتصنيف استعمال آلمة 

لقد تراجعت مؤخرا بعد أن رحت أعامل املوت مرة 
نقلة بني، ومرة باعتباره وعٌى بني الوعينيباعتباره 

املوتعدت أميز بني ، مث إىن الوعى اخلاص والوعى العام
وهو (واملوت الوعى، واملوت العدم، واملوت الفقد، السكون

،)أقرب إىل ما ذآرَت أنَت اآلن من حيث أنه ليس عدما
وعندى ىف هذا آالم آثري أؤجل تفصيله اآلن، لكنىن سوف أرجع
إليه إلتزاما، مث إنك تعرف سىن يا أسامة، فأجد نفسى

ماذا بعد: كل حثيث أتساءلوأنا أقرتب من هذه اخلربة بش
آل هذا؟ ماذا إذا ما دخلت خربة املوت ووجدته غري آل
ذلك، بصراحة، حىت اآلن، ال أجدىن أفزع من احتمال اآتشاىف

 .ربنا يسرت! خطئى ىف آل ما ذهبت إليه، تصور يا أسامة؟

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
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ىف حني أن اجلمود والفصام توقُف، إال أن املوت هو حرآة ىف
 للزمن اجتاه، وإن ظهرت لنا توقف حبساباتنا شبه احملدودة

 واإلبداع أو قل للحياة 

 حييى. د
تعتعٌة فتفكك،مرة أخرى الفصام ليس مجودًا بالضرورة، هو 

، آل ذلك ىف اجتاهظى، فتناثرفَمْلخ، فتباعد، فتفسخ فتش
سلىب، فهو ليس فرط وال تناثر فقط، وهو ليس توقفا
بالضرورة إال ىف اية املطاف، ال تنسى التفرقة بني مرحلة
اشتعال احلريق، ومرحلة الرماد بعد احلريق، حىت هذا
الرماد ال يصح أن نستسلم لظاهره فقد يكون حتته مجر قابل

 دالطالق الطاقة من جدي

أنا معك أال نقرن املوت بالفصام اللهم إال إذا آنا نعىن
 املوت اجلمود أو العدم 

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
احلياة هى فن احلرآة بني: وآما علمتنا سيدى

 ام واملتناثر أو قطىب الضم والتناثرالض
 :حييى. د

لقد أصبح اإلشكال لدّى اآلن يا أسامة هو أن أدرب.. 
نفسى أنا ومن يثق ىف جتربىت، على حتمل مثل ذلك جنبا إىل
جنب مع احتواء التناقض أملًا وإبداعًا متحرآا طول

 .الوقت، وأنت تعرف مدى صعوبة آل ذلك

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
هذين القطبني إال حرآة بني) نبض احلياة(وما نبض القلب 

 دومنا الوصول ألحدمها

 :حييى. د
أوافق على أن هذا هو نبض احلياة، وليس نبض القلب

لب إال النموذج الظاهر احملدد تشرحيياختصيصا، فما نبض الق
وفسيولوجيا لإليقاع احليوى الذى ال يقتصر مفهومه على
نبضات القلب الىت هى النموذج الرائع لإليقاع الذى يشمل

 ).وآل حرآية جدلية نشطة(آل شئ 

  صعوبة احلياد وضرورته2008-2-12 :أسامة عرفة. د
آثريا ما يصلنا تعليق من مرضانا أن مايصلهم منا ليس

 و يردف بعضهم أن ما وصله مما هوحنن ماهو بل ما نقوله
بد أن نعى ال أنا آان العامل الفارق ىف عملية التغيري،

حدود حيادنا حىت ال يصبح هو أيضا دفاعا معوقا، خصوصا
يكون آاشف اللعبة و يسيبك غرقان ىف ريض غالبا ماأن امل

 .احلياد و ياخد منك اللى هو عاوزة برضه

 : حييى. د
اهللا ينور بصريتك أآثر، لكن على اهللا زمالؤنا يصدقون،

 .وأرجو أن يكون مجال معنا هنا

  صعوبة احلياد وضرورته2008-2-12 : أسامة عرفة. د
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حني حترتم عريك أمام مريضك وَتقبل: أقول ملن يتدرب لدّى
 السكة عليك وعليه آشفه لك، سوف تسهل

مرضانا بيقرأونا زى ما احنا بنقرأهم وأحيانا أوضح 
 من قراءتنا هلم 

 أساتذتنا/ يأتى احلياد و حنن عرايا أمام مرضانا من أين

ملا أال قى معاجل مكتف وصلب ى األصغرىف تدريب زمالئ ... 
شوية أزنقه مع مريض وأقوله تعرف تبقى أمه؟ يتخض
ويقوللى إزاى؟ أقول له ترضعه مث نكمل حسب التساهيل مع

  زميلنا املتدرب

 : حييى. د
أشكرك يا أسامة، وأصدقك وأفرح أنك تدرب األصغر، فقط

 آما أو"واحدة واحدة عليهم": أقول لك من خربتى حاسْب
 ".رفقا بالقوارير"آان أىب يقول ىل 

  **** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9: آرمي شوقى. د
آتاب األمري مليكافيلى بس واثق اىن لو انا ماقرتش.... 

الذآى هو عدم  انه من شروط احلاآمقريته حالقى انه قال
و لو...مش برضه الغاية تربر الوسيلة...الشعور بالذنب
وحيد حامد آان له رأى تاىن ىف فيلم معاىل ان السيناريست

الوزير المحد ذآى حيث اصاب معاليه األرق والكوابيس جراء
 ...ذنوبه

 :حييى. د
فصيال،بصراحة يا آرمي أنا ال أذآر فيلم معاىل الوزير ت

أما آتاب األمري فهو ليس درسا ىف النفعية فقط، ولكنه
 .درس ىف واقعية بشعة

حني صدر احلكم برباءة املتهم ىف حادث القتل اجلماعى ىف بىن 
مزار، بعد أن تفضل زمالء أمناء بإثبات أنه ليس به مرض
عقلى خيليه من املسئولية، جاء اُحلْكم ليؤيد الرتجيح الذى

 مقابلة إعالمية سابقة عقب احلادث مباشرة،ذهبت إليه ىف
مث دعيت إىل مناقشة احلكم على اهلواء ملتابعة ما سبق أن
أبديته من رأى، وإذا باللواء الذى رسم ظروف القبض

ويصر على التشكيك ىف حكمعلى املتهم يتداخل هاتفيا 
احملكمة وشجبه، دون مراعاة لقداسة احلكم أو إشارة إىل

، واحتد النقاش وأنا أحاول أن أحولافهأساليب استئن
"هنا" "ليس"بينه وبني جتريح القضاة إلثبات موقفه، وهو 

أمتىن لك نوما"أصال، فظللت لعدة دقائق أقاطعة قائال 
سعيدا، أمتىن لك نوما هادئا، يا سيادة اللواء أرجو أن

– أقول ذلك وأنا أتصور ،"اخل..تستطيع أن تنام الليلة
 أن هذا التنبيه له أثر ىف إبالغه– حامد آما رسم وحيد

رسالًة ما، أعىن أن يقلقة موقفه هذا فيحرمه من النوم،
ولكنىن حني عدت تلك الليلة إىل بيىت وجدت أنىن أنا الذى مل 
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أمن من فرط انزعاجى للسهولة الىت يتعاملون هبا مع
القانون واألرواح، والىت حتتاج إىل قدر من تبلد املشاعر مل

 .أستطع جمرد تصوره

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9:يمة رفعتأم. د

شره وظلمه و رمبا لو شعر الظامل بالذنب لكفانا اهللا
ولكن ماذا عن شعور املظلوم بأنه ضحية ، مث. النتهى األمر
حية مدى احلياة ،جيرت قصته اجرتارا،فيظل ض يعجبه احلال

الرثاء من فيبكى على نفسه ويرثى حاله، مث يستجدى
اآلخرين، فيحصل على مراده مرة بعد مرة، مث تبوخ القصة

اجلميع ظهورهم، و يصبح عنده حينئذ بأآملها فيدير له
 ...احلياة قصة جديدة آضحية منبوذه حيرمها اجلميع حقها ىف

ية يتوقف عن التفكري وعن الفعل و عنىف خضم تقمصه الضح
 .يتجمد... احلياة و

أال نرى هذا النموذج على مستوى الدول آما األفراد؟ مع
فعلى املستوى الدوىل هو مثري لإلمشئزاز ألنه رمبا الفارق،

فيحتاجون املساعدة، بل ان أما األفراد!! آان متعمدا 
 .مساعدهتم واجبة

 اللعبة؟ كم ىف سرهل وجدت هذه احلالة حظها لدي

 :حييى. د
حتديدا، ولكىن" سر اللعبة"ال أظن أن ذلك جاء ىف ديواىن 

أذآر أنىن تناولت هذه القضية بشكل مباشر ىف ديواىن ىف
 :أغوار النفس حني قلت

 َقْتُلُه؟   اختار اللى    إال   َأِقْتل   ممكن   انا   هّوا   

     اتنني   عاملها   جرمية تبقى 

    اتنني   عاملها   ميةجر   آل

 ، القاتل زى    املقتول   ذنب

 . استسلم   أصله  

وأعتقد أىن سأعود إىل ذلك آثريًا وأحبث عنه أيضا ىف ديواىن
 .سر اللعبة وشرحه ىف السيكوباثولوجى

**** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9:يامسني. أ
... باملسيحيةقد ذّآرىن حييى نيابة عنهم.إنتحارك يا د

 ومبوت سيدنا عيسى ليغسل ذنوب البشر

تتقمص ليس املرضى وأولئك أيضا أرى أنك حتاول أن ...
ولكن آيف ميكنك حتمل آل... الطغاة فقط، ولكن حنن أيضا

 آل هذه اآلالم؟... هذا

 ...أو حىت رؤيتها... آالمك و ال عجب أننا ال ميكننا حتمل.. 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــا يــــوميــــــ"   1283



א  15I02I2008א –א

 :حييى. د

 مع احرتامى ملشاعركشكرًا يا يامسني ولكن دعيىن أصارحك أنىن
 .رفضُت فكرتك، ورمبا موقفك

أنا مل أفهم أبدا هذه الفكره املسيحية، مع أنىن تصاحلت 
مع أفكار مسيحية رائعة أخرى اتسع هبا أفقى مثل أن اهللا
واحد ىف ثالثة أقانيم، ومثل التناغم ىف امللكوت، ومثل أال

ة أننضع طعامنا أمام اخلنازير فإا تدوسها، أما حكاي
فردا يتعذب ليغسل ذنوب اآلخرين فأنا مل أتصاحل معها

 أبدا 

اية التعتعة الىت تشريين إليها آانت بالنسبة ىل اجلزء
األهم وقد فرحت أنك التقطيها، ىف حني غابت عن آثريين، آل
احلكاية أنىن حني تقمصت هؤالء ارمني مع عجزى أن أتقمص

 من رؤية أو حتمل تبعة مابالدهتم وموت مشاعرهم مما حيميهم
يرتكبون، حني فعلت ذلك مل أستطع أن أآمل احلياة بكل هذا

 .اخلزى واألمل

يبدو أنه لكى يكون الواحد قاتال البد أن يكون متبلدًا
 .أوال

**** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9:حممد غنيمى . أ

يكيةوزيرة اخلارجية األمر-" \أولربايت"\سئلت مدام 
تليفزيونية ، عن استقالة اثنني من  ىف مقابلة-السابقة

ىف مفوضى األمم املتحدة ، مسئولني عن تنسيق براجمها
هانز فون"\و " \دنيس هاليداي"\العراق ، ومها 

ألنه مل يستطع أن حيمل ، وآالمها قدم استقالته" \سبونيك
على ضمريه وزر وفاة نصف مليون طفل عراقى راحوا ضحية

الغذاء والدواء، بسبب احلصار الذى فرضته الواليات قصن
على العراق ، فأجابت -باسم األمم املتحدة-املتحدة 

رمبا أنه مثن غال آما تقول، لكننا نرى"\: قائلة باحلرف
اهلدف الذى نطلبه يساوى ذلك الثمن وأآثر أن
تشعر هذه الليدى أرأيت يا دآتور حييى إىل أى مدى!"\منه

 !!طفل؟ بالذنب على قتل حكومتها لنصف مليونالرقيقة 

 :حييى. د
 .رأيت، رأيت جدا، وياليتىن مارأيت

 .هيا ال نتوقف عند األمل، هيا حنول دون التمادى ىف ذلك

 ن واإلبداععن املوت واجلنو2008-2-10:حممد غنيمى.أ
 هل نكره املوت ألننا جنهله ؟ 

 :حييى. د
 رمبا

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد غنيمى.أ
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 هل اإلقبال عليه باالنتحار مثال يعىن حبه ؟

 :حييى. د
 ال طبعا

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد غنيمى.أ

 هل حبه يربر اإلقبال عليه؟

 :حييى. د
 ال أيضا 

 ومن ذا حيب املوت؟ وال حىت املنتحر

املنتحر يكره احلياة، لكنه الحيب املوت، ولو أحب املوت 
 .نتحرفسوف حيب احلياة، فال ي

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد غنيمى.أ
هل تعترب عمليات املقاومة االستشهادية هى املعادل

 املوضوعى لالنتحار؟

 :حييى. د
املعادل"يا ترى هل تعرف مغزى وأبعاد حدود ما يسمى 

؟ لقد تعبت حىت فهمت بعض مالحمه، املهم رأىي أن"املوضوعى
املقاومة االستشهادية عمل أروع من أن تضعه حتت لفظ

آيف يكون استشهادا وانتحارواحد، وبالذات االنتحار، 
 . ومتامامعًا ومها متناقضان أصال

**** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9: حممد نشأت  . أ
هل هذا التقمص املقصود بسبب التعاطف هو ما :تساؤل
 ؟ وهل جيب أن يكون موجودا مع آل املرضى(empathy) يسمى

 :حييى. د
ليس متاما، وأحب أن أشري إىل أنىن أتصور أن املسألة أآثر

الىت هى غري العطف(من التعاطف، وقد ترجم هذه الكلمة 
Sympathy (وهى ترمجةإيهاب اخلراط إىل املواجدة. إبىن د 
 عدد يوليو–"حنو املواجدة استخدامات الدهشة("جيدة، 

 .) جملة اإلنسان والتطور1998

أما أن يكون التقمص موجودا مع آل املرضى، فخربتى تقول،
ال يقدر على القدرة"يا حبذا أن يكون األمر آذلك، ولكن 

 .وآل حبسب جهده" ال اهللا

   حوار بريد اجلمعة2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
أو آشكل(احلوارات  مل اتصور انه مل يصلك من آل... 

ان قضيىت هى غائية البشر واىن عندما) احلوارات السابقة
عباد لغياب هذه الغائية عند آل البِشر، اصرخ اصرخ
هبم بعد ان اشهدهم آل الناس طبعا وهو اعلمالرمحن هم 

 على انفسهم 
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 :حييى. د
وصلىن، لكن صوتك ياحممد عاٍل، والسخط شديد مالِحق،

 )مع أنىن ال أنتمى إال إليها(والغائية غامضة 

  جلمعة حوار بريد ا2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
،حىت بعد.قضيىت وقضيتك هى احلرآة من اهللا واليه طول الوقت

يطلب ايام وصله، وحنن مل آل من انفصل عن اصله!!! املوت
ننفصل اذا اخرتنا انفسنا بذهابنا اليه، الينا، اىل آل

وعباد الرمحن الذين" فنفرح بكل شئ وحنب اهللا وحيبنا البشر
قالوا) باهللا(م اجلاهلون وإذا خاطبه ميشون على األرض هونا

 ."سالما

 :حييى. د
بل حنن قد انفصلنا، هلذا نسعى إىل أصلنا، إليه، إذا آنا

 مل ننفصل فلماذا حتاول إعادة االتصال؟

  جلمعة حوار بريد ا2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
مؤخرًا فوجئت بشعب طيب دمث جدا وىف سالم" باىل"حني زرت 

منهم% 80نفسى مجيل مع نفسه باين على وشوش الناس وهم 
عن هندوس فافتكرت ملا مصطفى حييى ابن عمى، ابنك، اتكلم

املوضوع ده، وافتكرت ملا اتكلمت انت عن فلسفات اهلندوس
 دى بربنا اآيدعالقة الناس او البوذيني وفعال قدرت ان

املهم البلد آلها. احنا مش عارفني عنها حاجة
  ....!!!!!!!!!أصنام

 :حييى. د
آلمة: ومع ذلك، إذا قلت ألحد الذين هم هنا ممن تعرفهم

: فإنه سوف ينربى لك فورا قائال وبدون أدىن ترددهندوس
وهذا هو!!  وخالص، يا خرب!آه مش اللى بيعبدوا البقر

ن أخى آلُّ من موقعه، ندافع عن حقأنا، وابىن، واب
 !اهلندوسني ىف اهلندوسية، يا ترى هل لعائلتنا أصل هندى؟

  عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد أمحد الرخاوى. د
دا، مل اخدع هبا مل تتمكنالدنيا اب أنا مل اصاحب.... 

ابدا مىن، بل اشقاىن أن أنفصل عن اصلى، مل جيرؤ ان
الدنيا ان تصرعىن يتخايل امامى ظالل الزيف، مل تستطع

حيسبون حساباهتا، مل أمسك أعلم اىن حتما اشقى من حوىل ممن
ليس هلا جذور، أحب أية شعرة من شعراهتا ألىن أوقن ان

من هم مثلى، مىن ال يدرآىن إالاملوت ارجوه اصرب، ال يفه
 .أتسلح برمحة ربي

 :حييى. د
،)انظر ردى على حممد غنيمى(ال أحد حيب املوت يا حممد 

 واحدة واحدة لو مسحت، من فضلك

يا شيخ؟ ال... من أين لك آل هذا اليقني !! واحدة واحدة
 .تكن واثقا هكذا

**** 
   حوار بريد اجلمعة2008-2-8 :رامى عادل.أ
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املهم رسوخ هذه الطبيعه العذبة والتقاءها مبا هو... 
هى خلصت عندى مبحاولة ابليس ان(واقع عملى وتطورها 

وتقدم جبيوشه وفشل، إبليس.. ينقذىن من غياهب اخلانكه
لنعشومراتاته يقعوا ىف غرامى وآل دول بىن ادمني، وأخش ا

دنا. ده اجلبل اتدك يا جدعان. واشوف اهللا بقلىب طبعا 
أميمه اا. دونت اغلب اخلربه دى وعرفت يا عم حيى ويا د

  .بتتكرر حبذافريها ىف آثري من اانني

 :حييى. د
هذا موت آخر يا رامى، ال أنكره عليك، وال أستطع أن

 .أفهمه اآلن

**** 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة احللم (2008-1-7: تامر فريد. د
)31 ،32(  

 أرجو التوضيح

إن اإلبداع ىف أحالم جنيب حمفوظ ىف نظرى هو قدرته على إنشاء
بناء لغوى مبدع فلماذا نعيد القراءة تفصيال هكذا؟ أم أن

 ميكن قراءته بأآثر من صورة؟) احللم(نص اللغوى ال

 :حييى. د
النص"أفضل أن أمسى هذا النوع من اإلبداع باسم ... 

، وليس النص اللغوى، وطبعا هو ميكن قراءته"التشكيلى
بأآثر من صورة، ال أحسب أنك تعىن صورة، فالنص هو

بأآثر منالصورة، والقراءة هى فك شفرهتا، لعلك تقصد 
 .  وأنا أوافقك متاما على ذلك،طريقة

ولكن انتظر يا تامر، فأنا أريد رأيك ورأى من يتابع
إال أنىن) 35(هذه احملاولة، برغم أننا وصلنا إىل احللم 
متهيدا للدراسةمازلت مرتددا هل أآمل بنفس الطريقة 

مثال، وأنتقل إىل) 50( أم أتوقف عند احللم الطولية
 . القراءة اجلامعة مباشرة

 أخفى عليك أن الذى ورطىن ىف هذه الطريقة الىت أمسيهاال
أصداءالطريقة التشرحيية هو عملى السابق ىف قراءة 

هيدًاالسرية الذاتية، وآانت قراءة تشرحيية أيضا مت
 للقراءة اجلامعة الىت مل أآتب منها إال فصًال واحدا

تعطيك سواء ىف األصداء أو ىف األحالم القراءة التشرحيية
، وهى توقعىن ىف حرج شديد،أجبدية العمل جمزًء، ال أآثر

 وأعجز أن أجتنب استسهال الرتمجة إىلأحاولخاصة وأنا 
قعىن ىف ورطةالرموز احملتملة، بل إن هذا املنهج آاد يو

أسخف وهو أن أقرأ رواية العطر لزوسكند بنفس الطريقة،
لكن حممد إبىن رىن رًا شديدًا، فعدلت فورًا وأنا أشكره،
.ماذا أفعل يا تامر ؟ أنا انتظر رأيك ورأى آخرين فعال

، ولو اللتقاط) 50(خاصة أنىن أنوى أن أتوقف بعد احللم 
 .أنفاسى وإعادة النظر
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**** 

 )31احللم  (2008-2-7: حممد حييى الرخاوى. د
هل آان) "31(ىف الفقرة األخرية من التعليق على احللم 

 األآثر إيالمًا هبذا الوضوح؟" احلقيقى"داخله يرى عمق املوقف 

اتأذآر جيدا موقفكم من السالم عندما زار الساد) 1
دون(القدس، بل وأذآر مىت وصلىن وآيف تأثرت به وتبنتيه 

 ) جدًا(ودفعت مثن ذلك باهظًا ) نضج آاف

، ولكنىن ال)موقفكم: أى(قد أتصور أىن أعرف مربرات تغريه 
أوافق على هذا التغري وال أحبه، ليس هناك طريق آخر

إال عند من(أصًال، إال تعميق اهلزمية بغباء منقطع النظري 
أفكر أحيانا ىف الدخول مع الكالب ىف) [يدون االنتحارير

 ]معرآة حياة أو موت

 :حييى. د
األرجح عندى أنىن مل أغري موقفى، وأتذآر أنىن آتبت ىف هذا
آثريًا وأتعجب أنه مل يصلك، مع أنك آنت أول من أبلغُته
هذه الرسالة وآان عمرك مخسة عشر عامًا أو أقل، آنت

هذه هى بطولة: قلت لك، على ما أذآّرأوصلك إىل املدرسة و
لقد ضحى: اخلائن، مثل بيتان حني سلم باريس، ورمبا زدت
وآان شرطىالسادات بنفسه ومسعته وتارخيه حبا ىف وطنه، 

لقبول ما يسمى السالم بعد ذلك هو أن نتأمل، ال أن نفرح،
، ال أن ننتظر قبض الثمن، وال هذاوأن نستعد لدفع الثمن

ل ألحد، ورمبا هو مل يصل للسادات نفسه، مازلتوال ذاك وص
معرتفا باجلميل له، لكن هناك عمق خطري ىف املسألة ال أنكر

 .إن آنت قلته لك أم ال

لعلى أآثر واحد يعرف عيوب السادات، وهى عيوب الفالح
:املصرى الذى هو جزء من طني مصر، بكل عيوب طني مصر

 ينقذه أحياناتقديس الرتاب، والذآاء البدائى، الذى
حبيل لئيمة يتميز هبا، لكنه هو هو الذى يقتله آثريا،
هذا الرجل السادات ضحك على بيجن وآارتر فعال، وجنح أن
يأخذها شربا شربا من فم األسد، لكنه صّدق نفسه أآثر مما
ينبغى، وضحك على نفسه وهو يضحى هبا غرورا انتحاريا

 .اخل... فعال

وبني. تعترب أن مصر هى أنتني أن هناك فرق شديد يا حممد ب
، أعتقد أن خطأ السادات،هو مصر" أنت"أن أن تتصور 

أنه مل ينتبه إىل هذا الفرق، رمبا، بدأت أشك ىف ذلك من
 فوجدته قد تقمص مصر،"البحث عن الذات"سريته الذاتية 

مث خشيت أن يكون ابتلعها، ورضيُت باحملصلة على أية حال،
 .أرضى، فأنا فالح مثلهألا لصاحل بلدى، 

، وملقلت املوقف احلقيقى األآثر إيالماالحظ يا حممد أنىن 
 .األآثر صوابا، أو األحسنأقل 

 مث إن املسألة أنىن ال أآتب مقاال أو موقفا سياسيا يسمح 
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املسألة هى نقد أدّىب لنص بنيلك أن حتكم له أو عليه، 
والتناقض هنا رائع ال، آتبه مبدع نعرف موقفه، أيدينا

 ظهر ىفشري إىل أنه تراجع، ولو أن تراجعهيعيبه وال ي
 آان ما تراءى له ظاهرا ابداعة ليعلن موقفه األعمق، مث

على أرض الواقع هو موقفه األسلم واألذآى واألآثر
مسئولية، فما املانع وحنن ننقده، أن نرى املوقفني معا،

 وأن حنرتمهما معًا؟ حىت نتعلم من آل ذلك يا أخى؟

يضا مل أغري موقفى ، بل لعله زاد عمقاوعلى هذا، فأنا أ
 ،ألنه زادىن أملا طول الوقت

بني سالم نصفق له، وعناد نفخرإننا توقفنا عند االختيار 
 ،به، حىت لو آان عناد الغىب اُملحتل

آنت ومازلت أقول أنا مع سالم نتأمل له، وننطلق منه، 
دايةألننا مهزومني حىت بعد االنتصار األخري، واهلزمية هى ب

 االنطالق إىل طريق آخر

 :حممد حييى الرخاوى. د
حنن مل ننحت طريقًا أخرى بعد ؟؟ نعم ، ولكن اهللا يظل... 

عادًال، وعلينا حنن أن نعيد النظر ىف فهمنا للعدل لكى
نستطيع اآتشاف أنه موجود ومتحقق فيما هو حادث وحيدث
وسيحدث، خاصة وحنن ال نعرف ما سيحدث، ولكن يظل علينا
أن نتعلم أن العدل والظلم ىف مسألة احلضارات اليقاس
بالسنني، بل بالقرون، وأننا مل نراهن على القرون بقدر

 . ما ندعى احلق والكرامة 

 :حييى. د
أنا معك، لكنىن آلما قلت ذلك تصوروا أنىن أهرب من مسئولية
اللحظة الراهنة، مث ال ننسى أننا مل تعد فقط ىف انتظار قياس

 مجيعا–ا أو دورنا ىف حضارة قادمة بقدر ما أننا موقفن
)اجلنس البشرى( مهددون بانقراض نوعنا -املنتصر واملهزوم 

 مبا ىف ذلك آل ما نسميه حضارات متعاقبة 

 .حىت اآلن يا حممد ال أعرف ما الذى استفزك هكذا

 حممد حييى الرخاوى. د
مقيرى ع[إن ما يستفز ىف اجلملة املقتطفة من تعليقكم 

 الذى"احلقيقى"فهو لفظ ] املوقف احلقيقى األآثر إيالمًا
ال منهجية، ال تتناسب مع عموم) دومجا(متارسون به قطعية 

مواقفكم وال مع أى منهجية منصفة، واحلق أنكم تستخدمونه
آثريًا استخدامًا ال خيتلف آثريًا عن استخدامات غريآم من

وهم أضداد(م األصرح دومجا، خاصة عندما يتحدث آل منه
 .اخل" الصحيح"وتفسريه " احلقيقى"عن الدين ) وخصوم

 :حييى. د
املوقف احلقيقى األآثرباهللا عليك يا رجل ما دخل .... 
املوقف!!  يا شيخ حرام عليك احلقيقى؟بالدين إيالما

 الواقعى املؤمل املنهزم املغامر "احلقيقى أقصد به املوقف 
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ين أين آل هذا من االسرتاحة عند الد" ..املستسلم، ليبدأ
 !.احلقيقى األوحد يا شيخ؟

**** 
تنشيط: اإلشراف على العالج النفسى (2008-2-6: هالة ّمنر. أ

 حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟
 : وصلىن من عرض هذه احلالة اجلديد التاىل

التفرقة بني احلرآة ورصدها، وبني استيعاهباوصلتىن * 
وواقعية تفعيلها، مل تكن هذه النقطة واضحة هكذا ىف ذهىن
قبل قراءة اليومية، آان لدى خلط بني احلرآة النوعية

 .وحمتواها أو مسارها وبالتاىل قيمتها

 وصلتىن إضافة من ذآرك حمكات اإلجناز العادى :أيضا* 
 .عن منطقة النقلة العالجيةاللى بنقيس بيها بعيدًا 

 :حييى. د
 أشكرك

**** 
:اإلشراف على العالج النفسى (2008-2-6: ماجدة صاحل. د

 تنشيط حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟
 :مالحظات أخرى

"بليه"ريب املعاجل النفسى وتدريب أعتقد أن الفرق بني تد
وآيف أن التغري. امليكانيكى يكمن ىف تعريف العالج النفسى

الناتج عالجا يكون بسبب العالقة اإلنسانية بني املريض
والطبيب، مما قد يفسر اختالف املستوى ىف العالج بني
املتدربني حىت بعد الوصول للسنة الرابعة واعتماد ذلك

 . من الطرفنيعلى درجة منو آل

 :حييى. د
ماجدة، هل تقصدين منو آل من املريض.مل أفهم يا د

 والطبيب؟

 .إن آان ذلك آذلك، فأنا معك 

**** 
 )عن املوت واجلنون واإلبداع (2008-2-10: ناجى مجيل. د

"وجود آخر"تى اليومية ، تصورت أن املوت هو أثناء قرأ
هذا الوجود اآلخر يشمل وعى آخر ومفردات معرفية خمتلفة

وهذا ميكن أن ينطبق على. ختص ومتيز هذا الوجود اآلخر
واملوت النفسى املرضى وأنواع) وما بعده(املوت اجلسدى 

 .. أخرى

 :حييى. د
ة، فأناأسامة عرف.ناجى أرجو أن تقرأ ردى على د.يا د

باعتبار( من دخول هذه اخلربة، وحني أعيشها -سّنا–اقرتبت 
 .أعدك أن أخربك ولو ىف أحالمك) أن املوت حياة

أنا لست... تأخذها جدا يا ناجى وال ختف هكذا،!! ال ال 
 !هلذه الدرجة" وراك وراك"
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  )27احللم  (2008-1-24: مى عبد السميع. د

ينقشع بيقظه"انتابىن شعور غريب بالراحة عند قراءة 
ولكن عند" الرحم احلاىن"ومل أفكر ىف " دافئة بالسرور

 قراءتى للقراءة وجدته أقرب ملا قد يكون آذلك فعًال

"مث ان الوعى خباطر القتل هكذا ، جعله يرتد إىل ذاته 
 برجاء التوضيح أآثر 

"حبيبىت"بالرغم من آلمة " أيت حبيبىت فهرعت حنوهاقد ر
الىت استخدمها شعرت أيضا حني قراءتى هلا أا من نسج

 خياله ال أدرى ملاذا؟

أوجعىن إحساسه بأنه غري مرغوب" ورمت بنفسها ىف العاصفة"
 فيه،

 : هذا ما وصلىن من قراءتى 

 وصلىن االحساس أا آانت تلعنه 

 :حييى. د

بيبة نفسها هى من نسج اخليال، فما هوإذا آانت احل
 الداعى أال تكون حبيبته اخليالية فعال؟

 وملاذا تشكني أن ذلك هو جمرد تصوره؟ 

مث ما هو الداعى أن تتصورى أنه غري مرغوب فيه وأا 
 إىل طريق– آما تصور هو –بالتاىل جترى منه، ال تدعوه 

مث ال حيول دون، )روميو وجوليت(اخلالص؟ وهو االنتحار معًا 
 ذلك إال مدرس احلساب القاسى املنقذ املستهَدُف للقتل معا؟

أنت وماترين على أية حال، لك آل احلق ىف وجهة: عموما
 نظٍر أخرى

**** 

أغنية) 4(ب الشعور بالذن2008-1-30: دينا طلعت. د
  لألطفال، ورمحة بنا

 :وصلىن

أن اآتساب حرية اإلرادة يوّلد احتمال الشعور بالذنب   ·

قد يكون الشعور بالذنب رغبة ىف االعتمادية املطلقة  ·
 وعدم التغيري 

 ذآر الذنب إصرار للعودة إليه والوجد به   ·

 :حييى. د

 أنا شاآر لك يا دينا 

 هذا هو لب ما أردت توصيله
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א −169 א א ، א א א

نفسه" الدهر"تتكون الدنيا آلها من أشياء بسيطة، حىت 
 هو ليس إال جمموع حلظاته،

 .األشياء البسيطة بسيطة، ُتَرى أوال ُتَرى بالعني اردة

 تتجمع األشياء البسيطة ىف أشياء حمددة،

 ياء احملددة ىف أشكال منتظمة،مث تتميز األش

 مث تتشكل األشياء املنتظمة ىف احمليط املمتد،

 فنعرف ىف أى عصر حنن، ىف أى مرحلة، إىل أين،

 :وإليك بعض اإلشارات واحملكات

 هل هناك فرق بني الساعة السابعة والساعة)1(مثال 
السابعة إال عشر دقائق، أم أن الساعة السابعة هى هى

 شرة أو السابعة وعشرة؟السابعة إال ع

38أدرس وأدّرب ىف قصر العيىن على العالج النفسى منذ  
عاما بدًءا من الساعة السابعة إال عشر دقائق صباحا، آان

، أما املرور اإلآلينيكى)مث أصبح األربعاء(يوم الثالثاء 
األسبوعى فهو يوم اخلميس وهو يبدأ الساعة السابعة ومخسة

ألىن الدارسون ملاذا هذا التوقيتعشرة دقيقة صباحا، س
الغريب؟ مل أجب ىف البداية وترآتهم يستنتجون، مث اضطررت أن

لو آان املوعد السابعة وتأخر أحدهم عشر: أشرح آالتاىل
 على آل حال–دقائق أو ربع ساعة، فسوف يكون عذره أننا 

،"حول"لكن السابعة إال عشر دقائق ليس هلا ، "حول السابعة"
حول السابعة"يفا أن يقول أنه تأخر ألن الساعة يصبح سخ

 .جّرب تقوهلا وسوف تعرف الفرق".. وعشر دقائق

– وإن آنت تسافر إىل اخلارج قارْنَت – هل الحظت )2(مثال 
 عند التعامل بالنقود بنيالباقىأنه مل يعد وجود ملا يسّمى 

الناس؟ ال توجد بقية مثن تذآرة السينما، أو البنزين، أو
 :قة الدمغة، أو وجبة طعام، أو تذآرة قطارور

 إن آان هناك باق بالتحديد ملا تدفع فهذا مستوى حضارى، ·
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 وإن مل يكن هناك باق مع االعتذار فهذا مستوى آخر، ·

 إذا مل يكن هناك باق بدون اعتذار، فهذا مستوى ثالث ·

 :وأخريا، وإذا آان عاجبك 

إذا مل يكن هناك باق بدون اعتذار، مضاف إليه زغرة ·
 تلكأت تنتظره، فهذا مستوى رابعطاردة ألنك 

 .وهكذا 

 املراحيض ىف أول شارع املنيل ىف طرف:املكان )3(مثال 
احلديقة الىت تقع بني ورشة املرحوم االسطى صالح بالسى وحمل

 املرحوم حممد حسن السمكرى،

ال أجد سبيال لوصف مراحل احلضارة الىت وصلت إليها هذه 
 ما قبل البشرية، حىت اعتقدُتاملراحيض، ألا وصلت إىل مرحلة

أن الكالب تقضى حاجتها ىف احلديقة ليس حبا ىف اهلواء الطلق،
ولكن قرفا مما آل إليه البشر وهم ميارسون نفس النشاط

 .الفسيولوجى

 ميكن تعداد املستويات احلضارية لدوراتعلى مستوى اخليال
 :املياه ىف عاصمتنا املصون على الوجه التاىل

  أماآن بال هواء وال ماء وال ورق:ألولاملستوى ا

  أماآن باهلواء بدون ماء وال ورق:املستوى األعلى قليال

 أماآن باهلواء واملاء خارج املراحيض وليس:املستوى األعلى
 .داخلها

 أماآن باهلواء واملاء حىت داخل املراحيض:املستوى األعلى
 .ال يعمل) السيفون(لكن الطارد 

من البحر املتوسط ميكن أن جتد مراحيضعلى اجلانب اآلخر 
تلمع مثل حجرة صالون نائب وزير عندنا، لكنها أيضا ذات

 .مستويني حضاريني

 أترك املكان آما وجدته:املستوى األول عليها الفتة تقول
 .لو مسحت

 أترك املكان آما آنت حتب أن:املستوى الثاىن الفتة تقول
 .جتده

 هل عرفت الفرق؟

ىن يدفعك أن تصحح خطأ من ترك املكان ىفاملستوى الثا 
 .حالة ال تُرضى القادم بعده

 تذآرة بالفعل البسيط جدا

ننتقل اآلن من رصد عالمات احلضارة إىل النظر ىف هذا الفعل
البسيط جدا الذى يتجمع ىف الظروف املالئمة، مع بشر

 .يستأهلون هذه الصفة فتتخلق احلضارة
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 ، املستمر هو أصل البقاء) تلقائيا(الفعل البسيط املنتظم 

حتّدث قانون البقاء اآلن، فلم يعد البقاء لألشطر، أو
لألقوى، أو لألشد افرتاسا وأقسى قتال، وال لألغىن وال لألعلى

 صوتا وال حىت لألعظم إبداعا،

 البقاء اآلن 
 لذى النفس الطويل، ·

 املنظم بإصرار، ·

الذى ينجح أن يتجنب املعارك اجلانبية، والنشاطات ·
 ها،الدائرية حول نفس

الذى حيسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار باستمرار ·
 .دون أن ينظر إىل مدى ارتفاع البناء

 : استشهادات

 من حكمة اجملانني: أوال

 :ولتق) 5(احلكمة رقم 
إسهام رائع ىف مسرية احلياة، ألنه.. الفعل اليومى املتقن 

 "القدر"يقربك من قانون 

 )4(احلكمة رقم 
ال تستهن بالفعل البسيط العادى املستمر، فشمول".. 

رؤيتك ال يغىن عنه، وهو ىف ذاته إثبات إلنسانيتك وتواضعك
 ".كالبشرى الرائع ىف سعيك اليومى املتصل إليه، حىت بغري علم

 :تقول) 6(احلكمة 

 إال الفعل اليومى الصحيح... ال يوجد مقياس ألى صحيح 

 : تقول- بعد التحديث-) 7(احلكمة 
 :حينما تدور الدورة آاملة، ستجد نفسك حيث بدأت

تقوم بكل األشياء العادية البسيطة الىت آنت تقوم هبا
 منذ البداية،

 هى هى نفس األشياء العادية البسيطة،

 .عىن نبض األشياء العادية البسيطةلتكتشف م

 )7(احلكمة 
 حني تقوم بالفعل الذى مثل آل األفعال

 وتتحدث احلديث الذى مثل آل األحاديث،

 ولكنك ترى ىف هذا وذاك الرؤية الىت ليست مثل آل الرؤى،

 تكون هذا أنت الذى ليس آمثك شئ،

 .ولكنك أيضا لست خالفا ألى شئ

  - حتديث-) 10(احلكمة 
 حسنت رؤيته وهو يعمل ُملثَّمًا بالطيبةإذا أ
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 ترس نابض يدير ترسا صامتا، وهو 
 .وهو جدول هادئ يروى زرعا جافا ىف إصرار

 سوف تعرف معىن الفعل املستمر البسيط

 وقد ختجل من نفسك إن آان عندك دم،

 يا مدمن اإلحساس االستنمائى 

 .والتفكري املكيف االسرتخائى 

 - حتديث-) 11(احلكمة 

 متدح عملهبأن  ال ختدع العامل البسيط 

 ّمشر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا

أو على األقل، ساعده يدور دورته ليدرك بنفسه ما حسدته
 عليه

 فيعيش له وبه أعمق

 فيزيد حرمانك منه، وحسدك له

 فتكف عن تذوقه نيابًة عنه، 

 )13(احلكمة 

 وإال آرهَت طلوع الشمس آل صباح.... ال تكره الروتني، 

 "البالغة") جنيب حمفوظ(من أصٍداء السرية الذاتية 
 :تذآرت آلمات بسيطة ال وزن هلا ىف ذاهتا مثل.... 

 " ...أنت"

 " ..فيم تفكر"

 " ...طيب"

 " ..يا لك من ماآر"

 ...ريب الغامض ُجن أناس ولكن لسحرها الغ

 ....ومثل آخرون بسعادة ال توصف 

ديوان البيت الزجاجى(" أار املسعى السبعة"من قصيدة 
 )والثعبان

 َوَلَعَاَد املعىن... 

 ميأل وجه الكلمْة

 هتز الكوني

 "أهًال: "لو يعىن القائل
 "أهال"َأْن 
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؟"نفسى"هل ميكن أن أقبل الذل على نفسى أو أن أذل 
 ملاذا، وآيف؟

   التنظريية   األرضية

 آان   إذا   وأنه ،  الذل   نفسه على    يقبل   أحد   ال   أنه   الشائع
 آانت   سواء ،  بالذات   السلطة   من ،  اآلخرين   من   قادم   فهو   ذل   مثَّ 
 ولكن ،  اجتماعية   أو   اقتصادية   أو   سياسية   أو   أبوية   سلطة 
 أن   حيث ،  القضية ىف    الوحيدة   احلقيقة   هو   ليس   الشائع   هذا 
 أو ،  يقبله   من على    إال يستشرى    أو يسرى    ال   اخلارج   من   اإلذالل 
 ملن   إال   اإلذالل ىف  يتمادى    ال  -  اخلارج ىف   -  واملذل ،  له ينحىن  
 العكس يدعى    وهو   ذلــه   املذلول   يستطيب   وأحيانا ،  له   يرضخ 
  ). عادة يدرى    نأ   دون   ذلك   آل (

 الواحد   يبادر   األحيان   من   آثري ىف    أنه   هو ،  ذلك   من   األخطر
 ظاهر   داع   بدون أى  ،  احتياطيا   أو ،  جمانا   نفسه   إذالل إىل    منا 
 يسقط   يروح   هو   مث ،  ذلك   يفعل   أنه يدرى    ال   هو   وغالبا ،  لذلك 
 وآأن اخلارجى،    العامل على  )  اإلذالل   عملية  ( مـليةالع   هذه 
 القوة   تكون   وحني ،  بإذالله   يقوم الذى    هو اخلارجى    العامل 
- عالجي   سياق ىف  -  عنها   الكشف   فإن   النفس   داخل ىف    الـمـذلة 
 من   درجة إىل    هبا   واالنتقال   الذات   حترير ىف  األوىل    اخلطوة   يصبح 
  . ونفسه   الواحد   بني   التصاحل   من   نصيب ىف    أمل   مع ،  الرؤية 

 . اللعبة

 حني   ىف إحدى جلسات العالج اجلمعى، قصر العيىن   اللعبة   بدأت
 اجللسة ىف    قالت   بأا   زبيدة )  حييى .  د (األساسى    املعاجل   ذآر 
، املساعدة   وتطلب   األقدام   حتت   ترآع   أن   مستعدة   أا   السابقة 
 هذا   رفضوا ،  واموعة ،  أنه   آيف   املعاجل   الطبيب   وذآرها 
 بنفسها   تفعله   مما جدوى    ال   أنه ىف    واحتدث   أم   وآيف ،  الوضع 
" البطال على    العمال "على    الطريقة   هذه   متارس   وأا ،  هكذا 
على   إال   منها   حتصل   مل   أا   من   الرغم وعلى  ،  الناس   آل   مع 
  . فيها تتمادى    فإا   سلبية   نتائج 

 ماذا   تتساءل   راحت   لكنها  - تقريبا  -  لكذ   زبيدة   تنكر   ومل
    التصرف؟   هذا   عن   بديال   تفعل 
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 والتوجيه   بالنصح   التتم   املسألة   هذه   أن   هلا   قيل ،  وحني
 املعاجل   فأضاف ،  ترفض   مل ،  واملمارسة   بالرؤية   وإمنا   املباشرين 
 فيهم   مبا ،  الناس   سائرو ،  اموعة   أفراد   بقية -  إننا :  شارحا 
، خمتلفة   بدرجات   مثلها   يفعلون   رمبا  - شخصيا هى    تستجديهم   من 
 اقرتح :  ذلك   وإليضاح ،  وعنها ،  عنا   خفاء   أآثر   بأشكال   أو 
  : اللعبة   هذه   املعاجل 

 املقرتحة   العبارة   يقول   أن )  واحدة   أو  ( واحد   آل على    آان
 مستعارة   األمساء   آل   بأن   علما  ( معاجل   أو   لزميل   آالمه   موجها 
، آالم أى  ،  املقرتحة   العبارة   بعد   الكالم   يكمل   مث )  ذآرنا   آما 
  : هي   املقرتحة   العبارة   وآانت ،  باله على  !!)  خيطر   أوال  ( خيطر 

  " " " " " " " "): ( علشان نفسى    أذل   ضطرم   أنا ،  فالن   يا

  )  باله على   - خيطر   ال   أو -  خيطر   آالم أى    يكمل   مث ( 

  : مباشرة   ذلك   بعد   يقول   مث

  " " " " " " ") (" " لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا ،  فالن   يا   

  ) باله على   - خيطر   ال   أو  -  خيطر   آالم أى    يكمل   مث ( 

  :التاىل   الوجه على    اللعبة   جرت   وقد

  بثينة  -1 
  " قوية   مــش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا "  
  "  ضعيفة   لو حىت  نفسى    أذل   مضطرة   مش   أنا  (...)  يا :  مث

   نادية  -2 
  " عايزاه   أنا اللى    أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا " 
  ". هاموت  لو حىت   نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا  " : مث

   ى  -3
  ". ذاتي   أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
  . أضعف   ها   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر  (...)  اي
للى هايوصلىن    لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  ). الذل  ( عاوزه   أنا 

  حسن .  د  - 5
  . أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا  (...)  يا
  . لوحدى   بقيت   لو حىت  نفسى    اذلح   مش   أنا  (...)  يا   : مث

   سامية  - 6
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
أحلى   أخذوا   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  . عندى   حاجة 

  زبيدة  - 7
  . حتبين   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
  . لوحدي   صحراء ىف    عشت   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث
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  حييى . د  - 8
 آالمه   موجها  (  علشانك نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

 مدحية  -9 
  "  أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا .) " (.. يا
  " هأموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...) " يا   : مث

 أمحد  -10 
أدارى ضعفى،  أدارى    عشان نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  " جوايا إللى  
 وهم   ده   آان  " لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  " يل   بالنسبة 

 أآثم .  د  -11 
  " أتعيـن   عشان نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا
  " الشارع ىف  رموىن  " لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

   مبدئية   مالحظات عامة
 من   دأح   يكن   فلم ،  عاما   البداية ىف    االستغراب   آان ) 1( 

 وآانت ،  حقيقة   يكون   أن   ميكن   الكالم   هذا   أن   يتصور   اموعة 
 زالت حىت    البداية   بعد   خفت   ما   سرعان   لكنها   واضحة   املقاومة 
  . تقريبا   متاما 

بأى   تشرتك   أن   بثينة   من )  أساسا   املعاجلان  ( يتوقع   مل ) 2( 
الفصامى   التفسخ   من   حالة ىف    آانت   أا   حيث معىن    هل   آالم 
 بادرت   ذلك   ومع   االنسحاب بادى  اإلجياىب    انتباهها   وآان ،  شديدة 
  . توقعاتنا   عكس على  ،  فجأة   اللعبة   تبدأ   أن   وطلبت هى  

هى   بأا   علما )  بالصدفة  ( متأخرا   زبيدة   دور   جاء ) 3( 
 أعطاها   قد   هذا   أن   وبدا ،  اللعبة   ابتداع ىف    سببا   آانت الىت  
 دون   هبا   خاص   أنه   تتصور   آانت   ما   عمومية لرتى    أحسن   فرصة 
  . سواها 

 ): حدة على    استجابة   لكل  ( فردية   تأويالت

  بثينة -1 
  " قوية   مش   علشان  نفسى   أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
 "  ضعيفة   لو حىت   نفسى   أذل   مضطرة   مش   أنا  (...)  يا :  مث

 رغم ،  اللعبة   من الثاىن    اجلزء ىف    مضطرة   آلمة   بثينة   آررت
 يفسر   ما   هذا ىف    يكون   وقد ،  النص ىف    موجودة   تكن   مل   الكلمة   أن 
 متناقضا   الكالم   يبدو   وهلة   فألول ،  جزئيا   الظاهر   التناقض 
 يبدو   ولكن ،  والضعف )  قوية   مش  ( القوة   عدم   بني   ساوينا   إذا 
وبالتاىل ،  للقوة نفى    هو   القوة   فعدم ،  مرتادفني   ليسا   أما 
 قوهتا   عن   تتنازل   حني   بثينة   وآأن ،  اإلذالل   مشروعية   عليه   يرتتب 
 أنه   فيبدو ،  الضعف   أمـا ،  نفسها   تذل   أن   إال   أمامها اليبقى  
 فهو وبالتاىل  ، ) القوة   آف   وليس (الطبيعى    الضعف إىل    يشري 
  . الذل   اإلنسان   يرفض   أن   دون   حائال   ليس )  الطبيعي   الضعف (
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- اآلن   تأويلنا هى  الىت  -  ملةاحملت   التفرقة   هذه   أن   املهم
 ذلك   ومع ،  التفسخ   من   شديدة   حالة ىف    فصامية   مريضة   من   جاءت 
  . الصورة   هبذه   اللعبة   لعبت 

 وال ،  مرضه   أساسيات   أهم   من   هو الفصامى    املريض   وتناقض
 اعتباره   مبجرد   تفاءواالآ   املريض   تناقض   برفض   املبادرة   تصح 
 احتماالت ىف    نغوص   أن ينبغى    بل ،  مرضه   أعراض   من   عرضا 
 إن   بل العاد ى،    منطقنا على    ختطر   ال الىت    الدقيقة   التفرقة 
 اجلدل   أساس   هو الفصام ى،    إليه   يتدهور الذى  السلىب    اجلدل 
 بطمسه   نسارع   مل   لو أى  ،  توجيهه   إعادة   أحسن   لو   اخلالق اإلجياىب  
  . إنكاره   أو 

   نادية -2 
 أنا اللى    أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا

  " عايزاه 

  ". هاموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

 صورة ىف    املباشرة   الوصولية   نيب   املوقف   يرجح   آيف   هنا   نالحظ
 املوقف   خنتزل   أن ينبغى    وال األىب،    الرفض   وبني ،  املعلنة   الصفقة 
 الناس   حيب   آما   شقيه   أحد   برتجيح   حيل   أن   بد   ال   صراع   ادعاء إىل  
 لسوء السطحى  الدينامى    املفهوم   أشاع   وآما ،  يتصوروا   أن 
احليوى   التناقض   هذا   وجود   ألن   ذلك النفسى،    التحليل   استخدام 
  . البشرية   الطبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو 

 إرادهتا   مبحض   نفسها   إذالل   أن   تعرف   نادية   أن   يبدو   وهنا
 إذالل   وأن ،  كتيكت   أنه أى  ،  بذاته   مأرب   لتحقيق   وارد   أمر   هو 
 ميكن   اإلنسان   وآأن ،  حتما   مرفوضة   قضية   املبدأ   حيث   من   النفس 
، وفعال   حقيقة   نفسه   يذل   أن   دون ،  اخلارج   من   الذل   يستعمل   أن 
 بأمل   يعلن الذى  العامى    املثل   يعنيه   ما   بعض   هو   هذا   ولعل 
  ". عم   يا   األسد   قاله ،  حكم   ملا   الكلبو  " أنه 

 املثالية   أدعياء   عادة   يأباه التكتيكى    املوقف   وهذا
 ال   النفس   إذالل يتمادى    أن   والنتيجة ،  املطلقة   األخالقية 
 التناقض   حتمل   وعدم ،  الذات   تشويه   عليه   يرتتب   مبا   شعوريا 
  . أصال 

 الذل   رفض على    اإلصرار   قوة إىل    الطمأنينة   أن   تصور   وميكن
 بقبوله   يسمح الذى    هو )  االستجابة   من الثاىن    اجلزء  ( املوت حىت  
 لتصورنا ،  وحدها   الثانية   اجلملة   مسعنا   أننا   ولو ،  تكتيكيا 
 عند   اجلملتني   وجود   لكن ،  أصال   توجد   أن   يستحيل األوىل    اجلملة   أن 
 اجلملة   قوة   أن إىل    يشري   قد   القوة   هبذه   وإعالما   الشخص   نفس 
 يقدر الذى    أن أى  ،  الثانية   اجلملة   يقني   من   مستمدة هى  األوىل  
 أن الضرورى    من   ليس  ( يريد   ما   ليحقق   نفسه   يذل   أن   يقرر   أن 
حىت   الذل   من   نفسه حيمى    أن   يقدر الذى    هو   هو ، ) وصوليا   يكون 
 إراديا   الفعل   مادام   املوضوع ىف    تناقض   فال   إذن ،  مات   لو 
  . حمسوبا 

  ى   -3 
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  ". ذاتي   أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...) " يا
  . هاضعف   لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا  (...)  يا   : مث

ىف   الوضوح   شديدة   أا   آيف   يظهر   اللعبة ىف  وتفاعل ى 
 الزوجية   والصفقات ،  االعتمادية   من   نفسها   حترير إىل  السعى  
 مع   الذات   حتقيق يتأتى    آيف   لكن ، ) ذاتي   أحقق (،  القاهرة 
 الذل؟ 

 أا   ذلك ،  دوما   فهمها أسئ    قضية   هذه   الذات   حتقيق   مسألة
اإلراد ى،   الفعل   ولتنمية ،  بالواقع   للعالقة طبيعى    نتاج 
 الذات   بتحقيق  - اضطرارا -  الذل   قبول   وربط ،  احملسوبة   واحلرية 
 عكس   تبدو الىت  الوسطى    اخلطوات   أن   رمبا يشري إىل   ألنه ،  دال   ربط 
  . النمو   مسرية   من   يتجزآ   ال   جزء هى  النهائى،    اهلدف 

 أن   من   الذات   لتحذير   إعالن فهى  ،  الثانية   اجلملة   أما
 الالزمة   املواجهة   عن   اإلنسان   يرتاجع   أن خفى    دافع   هو   الضعف 
 هذا   من   وهربا   استسالما   فسهن   يذل   بأن ،  واالستمرار   لالختيار 
، بالضعف   الشعور   حتمل   مقابل   هنا   النفس   ذل   رفض   أن   إال ،  وذاك 
 بسبب   ليسا   وتراجعه   اإلنسان   تدهور   ألن ،  ذاته ىف    قوة   مصدر   هو 
 ريغ   قوة   بادعاء   وغروره ،  لضعفه   رفضه   بسبب   وإمنا ،  ضعفه 
 آثاره   وحتمل البشر ى،    الضعف   وقبول ،  موضعها   غري ىف    مناسبة 
 حاسبا   مضطرا   خيتاره   ما   إال   اللهم ،  الذل   برفض   تسمح   قوة   هو 
  ) اجلملةاألويل  ( واعيا 

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر  (...)  يا
للى هايوصلىن    لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا  (...)  يا   : مث

  ). الذل  ( عاوزه   أنا 

 يسهل   وال ،  متاما   متكافئا   يكون   ويكاد ،  أصرح   هنا   التناقض
 بني   فرقا   مثة   إن   مث ،  السابقة   احلالة ىف    احلال   مثل   بعضا   بعضه 
ففى ، " عايزه   أنا للى  هايوصلىن  " و ، " عايزه   أنا لى ال   أعمل "
 قال   الثانية   اجلملة وىف  ، " أعمل  " باسم   قال األوىل    اجلملة 
 أن   غري ،  بعمل   املصحوب  - اضطرارا -  الذل   وقبول ، "يوصلىن  "
 يتخطيط  يوحى   األول   املوقف ، " الوصول " بغية   اإلنسان   يتنازل 
، ممتد   هادف   عمل   مسار على    متوسطة   مرحلة ىف    تنازل   به   مدروس 
 وسيلة   هو   الذل   يكون   أن   رفض   فهو الثاهى    املوقف   أما 
  . الفعل   مسار على    تكتيكية   خطوة   وليس ، " الوصول "

، الفعل   حمل   الوصول   لحي   قد مرضى    موقف ىف    وألننا ،  ذلك   ومع
، معطال   التناقض   يصبح   وهنا ،  الوصول   بأوهام   الفعل   وخيتلط 
 الذراع   حرآة   ذراع   آل   يسهل   فيها ،  متناوبة   مطاوعة   وليس 
 رغم -  وتضادمها ،  الذراعني   تكافؤ   أن ىل    بدا   وقد ،  التالية 
  . ومرضه   باسم   توقف   أسباب   أحد   هو  - األلفاظ   اختالف 

   حسن .  د  - 5
  ." أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  . لوحدى   بقيت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث
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املرضى،   خطاب   تأويل   من   أصعب   األسوياء   لعب ىف    القراءة
 للسياق   أآرب   معرفة إىل    حيتاج   هنا   تدربامل   الطبيب   لعب   وقراءة 
 بعض   وإليكم ،  والتدريب   العالج   من   النوع   هذا   فيه جيرى  الذى  
  :  ذلك 

 هذا   خيتار   أن   اخلاص   التدريب   هذا   سبيل ىف    يتحمل "  حسن ."د
ىف   وهو النفسى،    للطب التقليدى    النهج   ضد   املمارسة   من   النوع 
، خفية   أو   معلنة ،  عقابية   مضاعفات   دون ،  استمراره   سبيل 
يرى   وهو ،  قليال   أو   آثريا   التقليدية   للسلطة   يتنازل   أن   يضطر 
 واستشكافه   ومنوه   تدريبه   يواصل   أن   له   آان   إن   الزم   ذلك   أن 
 هو األوىل    اجلملة ىف    الذل   أن   نفرتض   أن  - إذن  -  وميكن ،  ذاته 
 مبقاومة   حموط   جمال ىف    مرانه   مسار   ليكمل   الضغوط   أمام   تنازل 
  . خفية   أو   معلنة   سلطوية 

ىف   اإلصرار   مبثابة   فهو   الثانية   اجلملة ىف    الذل   رفض   أما
ىف   التقليدية   السلطة   واستمرار ،  تنازله   فشل   احتمال   مواجهة 
ىف   متادوا   فإذا ،  املساومة   أو   التهديد   أو   بالرفض   التلويح 
 وحيدا بقى    لو حىت    أآرب   تنازال   يقبل   لن   فهو  - آثر   وهم - ذلك 
  . مراحله أوىل    باجتياز   وغامر   اختاره الذى    طريقه   ليكمل 

  سامية  - 6 
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
أحلى   أخذوا   لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا  (...)  يا   : مث

  . عندى   حاجة 

 من   أآثر   جاهزة   آانت األوىل    عبارهتا   سامية   قالت   حني
 اضطرار على  اخلفى    اللوم   من   عنو   هو   غباءها   وإعالا ،  املتوقع 
، أصال   ذلك   قبلت   ملا أذآى    آانت   لو   إا :  تقول   وآأا ،  حمتمل 
 احملسوبة   املناورة   طريق   يعرف الذى    هو العملى    الذآاء   أن   مع 
 فإن وبالتاىل  ،  حسن . د   أو ى    استجابة ىف    خاصة   رأينا   آما 
 فيه   مشكوك   التالية   اجلملة ىف    الواضحة   بالصورة   الذل   رفضها 
  . آخر شئ  أى    من   أآثر آالمى    إعالن   وآأنه 

 اللعبة   أت   حني  - غريها   دون -  ألا   االفرتاض   هذا   تأآد   وقد
 آخذ   قادرة   مش   آه : " شاآية ،  قلبها   ناحية   بإمساك   سارعت 
على ،  بلغته ،  اجلسد   احتجاج إىل    يشري   ما   آثريا   وهذا ، " نفسي 
 هو   اللحظة   هذه ىف  اجلسدى    الضعف   إعالن   أن   آما .  خفية   آذبة 
  ". حبتني  " آبرية   االدعاء   جرعة   أن على    دليل 

الذى   هو ،  اجلانب ادى أح املثاىل    املوقف   هذا   أن   فنالحظ
  . حمتجة   مرضية   لغة   يصاحبه 

  زبيدة - 7 
  . حتبىن   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
  . لوحدى   صحراء ىف    عشت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

 يكون   ما   فكثريا ،  تصور ى أ   من   وأوضح ،  أصرح   هنا   الصفقة
 فاإلنسان حيتاج ،  والقبول ، " الرضا  " يتم   أن   مقابل   التنازل 
    آل   يدفع   ذلك   سبيل وىف  ،  ومرغوبا ،  ومطلوبا ،  حمبوبا   يكون   أن 
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تسمى الىت    العالقات ىف   مألوف   املوقف   وهذا ،  آرامته حىت  ،  شيء
 وأعوز يعوزىن،    حد   عايزه   أنا (،  األحيان   أغلب ىف    السائد   احلب 
 هذا   يتم   أن   مبجرد   ألنه ،  خاسرة   صفقة   لكنها ، ) عوزانه 
 فال ،  التنازالت   وتضطرد   اللعبة تتمادى  املبدئى    التنازل 
أى  ( التنازالت   تصورها الىت  "  العيشة  " وال ،  القبول   يتحقق 
 رضينا  (  اللعبة   تفشل   وحني ، ) الذل   هبذا والرضى    التنازل 
األب،  ( البديل   االختيار   يقفز )  بينا   مارضيش   والذل ،  بالذل 
  ). انسحابي انعزاىل  أى  شيزيدى،    لكنه 

 ليس   وهو ،  الثانية   اجلملة ىف    ورد   ما   هو   البديل   االختيار
 إذا   ألنه ،  األول   التنازل   مربر   يوضح   هو   وإمنا ،  مناقضا   اختيارا 
) لوحدى   صحرا  ( املطلقة   الوحدة   هذه إىل  يؤدى    قد   الذل   عدم   آان 
  . يربره   ما   له   والقبول ،  واحلب ،  الرضا على    للحصول   الذل   فإن 

 استعداداها   سابقة   جلسة ىف    أعلنت آانت هى الىت    زبيدة و
 اموعة   رفض على    وبناء ،،  للمساعدة   طلبا   األقدام   حتت   للرآوع 
 ، تطلب   ما جدوى    وال   فساد مدى    لرتيها   اللعبة   اقرتحت ،  ذلك 
ىف   شكا   أسفها   يقبل   ومل   آسفة   ذلك   عن   تراجعت الىت  هى    وزبيدة 
 اللعبة ىف    استجابتها   فجاءت ،  الجدواه ىف    وثقة   ذلك   عمق   عدم 
 الناس   قبول على    اعتماديتها ومدى  ،  للرضا   جوعها مدى    تؤآد 
 اجلدباء   للوحدة   تصورها ومدى  ، ) حتبين   والناس   أعيش   عشان ( هلا  

ىف شئ    آل   عن   زلتتنا   مل هى    إذا ) وحدى   صحرا ىف    عشت   لو (..
  . والقبول   الرضا   هذا   سبيل 

، الذل   رفض   آثار   تصوير ىف    املبالغة   أن   آيف   هنا فنرى 
 اإلنسان   يدفع الذى    هو   هو ، ) وحدي   صحرا  (.. منها   والرعب 
  . الذل   هذا   بكل   للقبول 

إىل يؤدى    سوف   الذل   دمع   آان   إذا   إنه  : أخرى   وبألفاظ
 اضطرارا   يصبح   الذل   فإن ،  صحراء ىف    هكذا   املطلقة   الوحدة 
 وحيبها ،  زبيدة   تعيش حىت  )  إذن   الوحيدة  ( الوسيلة   ألنه   مشروعا 
  .  الناس 

   حييى . د  - 8 
 آالمه   موجها  ( عشانكنفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

ىف   ذآره   سبق   ملا   مكمل )  املدرب  ( األآرب   املعاجل   من   املوقف   هذا
 الغالب   التوجه   ضد ،  العالج   من   النوع   هلذا   التدريب   هذا   ظروف 
قسم الطب النفسى، قصر(ىف هذه املؤسسة    لتقليديةا   للسلطة 

 مثل  ( األصغر   لتدريب   الفرصة   إتاحة   استمرار   أن   ذلك ) العيىن
يسمى   ما   حتت   تدرح   أن   ميكن   آثرية   تنازالت إىل    حيتاج )  الدآتورحسن 
، آذلك   بوصفها   ألآربا   املعاجل   هذا   يستقبلها   األقل على    أو ، " ذال "
 للمتدرب   هبا   ليعلن   فرصة   اللعبة   هذه ىف    وجد   قد   أنه   ويبدو 
 التقليدية   السلطة   مواجهة ىف    ومأزقه   تنازالته   أن )  حسن . د (
 من   النوع   هلذا   موجه   السلطة   قهر   إن   بل ،  عليه   قاصرة   ليست 
، مشرتآة   املعرآة   وأن ، ) حسن . د  ( لشخصه   وليس ،  ساساأ   العالج 
  . االستمرار   أراد   من   آل على    حتمية   الضرورية   والتنازالت 
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 إذا   ألنه ،  حدودا   التنازالت   هلذه   أن   تنبه   الثانية   واجلملة
 أو ،  وحتما   متاما   األصغر   إيذاء إىل    يصل   سوف   التهديد   آان 
  . حمالة   ال   وارد االختيارى    فالتوقف اجلار ى،    تشويه 

 مدحية  -9 
  " أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...) "  يا
  " هاموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...) " يا   : مث

ىالبشر   الوجود ىف    األصل   أن   يؤآد ،  ودال   جيد ،  آخر   تناقض
 آل ىف    تظهره   أن ىف    اللعبة   جنحت   فقد ،  التناقض   هذا   مثل   هو 
 حتريك   هو   إذ ،  الصراع   غري   والتناقض ،  استثناء   بال   واحد 
 هكذا   فاللعبة ،  والظروق   السياق   حسب   وتناوهبا ،  معا   للبدائل 
 تسطيح   وفساد   الستقطابا   غباء إىل    النظرة أحادىي    تنبه 
 تتنازل   أن   عليها ; " تعيش "لكى    أا   تدرك   فمدحية ،  اإلنسان 
 آما ،  ولكنها ،  ذال   التنازل   هذا   بدا   لو حىت    آثريا   أو   قليال 
 من   مينعها   آخر   احتماال   تضع ،  االستجابات   أغلب ىف    الحظنا 
ىف   ذاهتا   احلياة   ترفض   أن   استعدادها   تعلن هى ف التماد ى،  
 فالصراع ،  قلنا   آما   صراعا   ليس   وهذا ،  الذل   رفض   مقابل 
 حضور   أما ،  التوقف   رمبا   مث   والتصادم ،  والتذبذب   يستلزم 
، آهإدرا   ينقصنا   ما   فهو   الرائع   التبادل   هبذا   معا   النقائض 
  . خالله   من   والنمو ،  به   واالعرتاف 

 التناقض إىل    أقرب املرضى    هؤالء   أن يعىن    ال   هذا أخرى،    مرة
 االستمرار ىف    التناقض   هذا   فشل   يعلن مرضى    آوم   ألن ،  اخلالق اجلدىل  
 أو   التذبذب   أو   الرتاجع   أو   التوقف هى    والنتيجة ، " معا "
 احلقيقة   يرينا النفسى    املريض   إن :  نعم ،  املرض   هو   وهذا ،  الصراع 
 .  األروع   مسارها   يكمل   ال   لكنه ،  الرائعة ،  العارية 

 أمحد  -10 
ضعفى، أدارى  "  علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...) "  يا

  " جوايا اللى  أدارى  
 وهم   ده   آان   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا  (...) " يا   : مث

  " ىل   بالنسبة 

 إال ،  الضعف   مظاهر   وأفضح   أشهر   من   الذل   أن   من   الرغم على 
حىت -  التنازل   أن   يرينا ،  آخر   بعدا   فيه   يرينا ،  هنا ،  أمحد   أن 
 املواجهة   من يعفى  وبالتاىل    نسحاباال   يسهل   قد  - النفس   ذل 
، اهلزمية   بإعالن   املرتبط   الصريح   الضعف خبفى  وبالتاىل  ،  فاملعرآة 
 يقال   أن   يصلح   قد ،  فقر ىف    الفقر   خوف   من   الناس :  يقال   وآما 
  . ذل ىف  ،  الضعف   خوف   من   اإلنسان :  هنا 

 اإلباء   أن وهى  ،  أصعب   صراحة   متارس فهى    ثانيةال   اجلملة   أما
، آذلك   آان   لو وحىت  ،  مطلقا   ومها   يكون   قد   أصال   الذل   يرفض الذى  
  . الوهم ىف  التمادى  على    قدرته   إعالن ىف  يتمادى    أمحد   فإن 

 أآثم .  د  -11
  " أتعيـن   علشان سى نف   أذل   مضطر   أنا  (...) "  يا " 
ىف رموىن    لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...) " يا    : مث

  " الشارع 
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ىف   املشارآة ىف    وال ،  التدريب ىف    منتظم   غري   اآلخر   الزميل   هذا
 طريق   يعرفون   الذين "  الشطار  " من   وهو ،  اجلسات   هذه   حضور 
 مع   صريح   وهو ،  شيء   آل   وقبل   والأ   السلطة   بإرضاء "  الوصول "
 آتابا   وآأنه   بدا   جلسة أى    حضر   إذا ،  الصراحة   آل   نفسه 
 لكن .  حضرها الىت    اجللسات ىف    ومفيدا   طيبا   هذا   وآان ،  مفتوحا 
 التفتنا   ما   إذا   تقل   ما   سرعان   آانت   الكتاب   انفتاح   ميزة 
 .الكتاب حملتوى  

ىف العملى    موقفه   تعلن   إمنا ،  هنا   أآثم . د   واستجابة
ىف   وتعينه   عنه ترضى    سوف   السلطة   أن   أدرك   أنه   وهو ،  احلياة 
 نفس وىف  ،  الذل حىت    ماألها   هو   إذا   والثابتة   الدائمة   الدرجة 
 فهو ،  لشيء   ضمان   فال ،  الذل   قبل   مامه   أنه   يعرف   هو   الوقت 
يعىن   ال   هذا   إعالنه   ألن ،  الذل   لدرجة )  ومهيا  ( حدا   يضع 
 هو   وإمنا ،  الوظيفة   مقابل   نفسه   ذل   عن   للتنازل   استعداده 
 بنفس (األوىل    اجلملة ىف    ورد   آما   والذل   التنازل   تربير إىل    أقرب 
 قالت   حني   زبيدة   استجابة   تفسري ىف    فيه   حتدثنا الذى    القياس 
 أن مبعىن  ، " لوحدي   صحراء ىف    عشت   لو حىت   " نفسها   تذل   لن   إا 
ىف   الوحدة   آان   سواء " ( الذل   عدم  " مثن   تصوير ىف    املبالغة 
 املربر   هو )  أآثم . د  ( الشارع ىف    اإللقاء   أم ، - زبيدة  -  الصحراء 
  .  الذل   قبول ىف  للتمادى    األول 

 وبعد

هذه احملاولة احملدودة جرت بني مرضى ومعاجلني، ومل تكن هبا إال
 .لعبتان أحدمها عكس األخرى آشفت ما آشفت آما رأينا

 دعونا اآلن نتساءل

ألسوياء، وهل شجاعةهل هذه اإلجابات خاصة باملرضى دون ا 
التعرى هكذا، وهى جزء من أزمة املرضى هى الىت سهلت اإلقدام

 على املصارحة إىل هذا احلد؟

ُترى ماذا تكون االستجابات لعينة من األسوياء، هذا ما
)قناة النيل الثقافية" (سر اللعبة"جرى متاما ىف برنامج 

قارنةوهو ما سوف نعرضه ىف يومية قادمة حىت رمبا أمكن م
 .استجابة املرضى باألسوياء بأنفسنا

وفيما يلى اللعبات العشرة الىت عرضت باحللقة اخلاصة بـ
ندعوك لإلجابة عليها بنفس الطريقة الىت" لعبة الذل"

-2يومية (، )1" عبة اخلوفل "2007-9-14يومية (ذآرناها ىف 
انظر (......) ميكن   يا خرب اسود، دانا لو اجتننت،10-2007

 ) .األرشيف

  لعبة الذل

 مثال توضيحى

 ، بس ساعات...أهم حاجة عندى إىن أحافظ على آرامىت

 جابة مثال لإل
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ما....دى إىن أحافظ على آرامىت بس ساعاتأهم حاجة عن
 !!!باقدرشى

 : األلعاب العشرة

وميكن مشاهدهتا ىف املوقع صوتًا وصورة آما متت ىف الربنامج
 حلني عرضها ومناقشتها

 قناة النيل–عرضت بربنامج سر العبة " لعبة الذل("
 )2004-4-16الثقافية بتاريخ 

 ... حىت لو  ...أنا مستحيل أذّل نفسى )1

 أذل نفسى، بعد آده ميكن أنا خايف الظروف ختليىن )2
.... 

 ..، آنت.. أذل نفسى أنــا لو آنت رضيت من زمان اىن )3

هّوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ )4
 .......لكن بقى  

 ......ميه ذل، ماهو ممكن يكون طيب وليه نس  )5

 نفسى وانا باتنازل لدرجة لو ضمنت اىن ما افقسشى )6
 .....الذل ، ميكن 

 .....، أنا بقى ..ذّل بــْـُذّل )1

دانا لو ضبت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد، ميكن )2
...... 

أنا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هى إن  )3
...... 

  .......عشان آده !! يا ساتر ...! ه إال الذلآّل  )4

 

 . مجيع األمساء ماعدا املعاجل الرئيسى غري األمساء احلقيقية-
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ממ−171  א؟א؟

 : مقدمة

من حق الناس وبالذات الزمالء العلماء أن يسألوا أو
"علم"عن ما هو : يتساءلوا عن موقع ما يرد ىف هذه اليومية

باعتبار أن من يكتبها حيمل لقبا" ليس بعلم"وما هو 
 . وينتسب ولو جزئيا إىل منظومة علمية أآادمييةعلميا،

 عددا من هذه النشرة اليومية، الىت ترآت هلا170بعد 
نفسى حتدد ما تراه مناسبا، أو ملا خيرج منها ومن خمزوىن
بالصدفة، بعد أو بدون التحديث، أنا شخصيا تساءلت فجأة

 على من– تقريبا –عن تصنيف ما أفعل، خاصة واحلوار قاصر 
ما هذا الذى: عرف بعض ما عندى، تساءلت مثلما يتساءلوني

؟ أم"آشف"أم  ؟ "أدب"؟ أم "خربة"؟ أم "علم: "اآتبه 
 ؟ "ماذا"؟ أم "رؤية"

إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة: يقول موالنا النفرى
إذا اتسعت الرؤية وأحل االلتزام تعددتفأآتشف بدورى أنه 

 الوسائل،

ن أحذقها إال وقفزت إّىل تعرضمل أترك وسيلة ميكن أ 
خدماهتا ألوصل ما وصلىن من مرضاى أساسًا، وأنا معهم، واحلق

 . تعاىل جيمعىن فيهم إليه

 :اهتام

متهم أنا باجلهل، وهذا فخر ملن له منهج جيهل به، هذا
الذى ليس ضده اجلهل آما يقول(املنهج هو أقرب إىل العلم 

 .منه إىل أى شئ آخر) النفرى

لب ىف أوراقى فوجدتىن خططت هنا وهناك حماوالترحت أق
أدافع هبا عن جهلى هذا، أعىن عن اهتامى باجلهل، ليس بغرض أن
أنفى التهمة، ولكن رمبا احرتاما ملن مل أستطع أن أبلغه

 . طبيعة ما أحاوله

وفيما يلى بعض ماوجدته من بدايات احملاوالت خالل ثالثني
 : عاما
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 : استهالل

لوجود، بعد أن أفسدآنا نأمل أن حيل لنا العلم مشكلة ا
الشراح واملفسرون دور الدين ىف ذلك، لست أدرى ما الذى

يكاد ينغلق على" دينًا"أصاب العلم حىت ضحكوا عليه فأصبح 
أهله، يكّفُرون بنصوصه آل من خالفهم، ويعدوَن مرتدا آل من

 .  سقفهم  جترأ وزحزح

 يسمح ىل1978ضبطت نفس متلبسا بوضع تعريف للعلم سنة 
والعلم باهظ العلم السلطوىرطقة املناسبة ضد آنيسة باهل

، آان ذلك ىف مقدمة لرسالة ماجستري أشرفت عليهاالتكلفة
  "مقدمة ىف العالج اجلمعى"طالت حىت أصبحت آتابا هو 

 :قدمت لذلك قائًال

 ينصلح   لن   موقفنا   أن   تصورت   حني   ارتضيته الذى    التعريف
خطى   تناسب   بشجاعة   العلم   تعريف ىف    النظر   بإعادة   إال   أبدا 
 :قلت فيه    ... العمالقة   العصر 

 يغلب والوعى،    املدارك   لتوسيع   معرفية    وسيلة هو   العلم 
 تكون   ما   وعادة االستنتاجى،  الفرضى    التوّجه   استعمال   عليها 
 قابلة   بالضرورة   ليست   ولكنها   لالختبار قابلة    معطياته 
، ملتزم   بنسق   املعلومات   مجع   تشمل   الوسيلة   وهذه لإلعادة،  
وعى   موضوعية   بدرجة   مباشرا   اارتباط   مرتبطتان   والعمليتان 
 هذا ىف    الفروض   وتتصاعد   املعلومات   وتتحقق .  هبما   القائم 
 واختبارات ،  التجريب   إعادة   تشمل   وسائل   بعدة   السبيل 
إىل   والوصول   مداها   حتقيق ىف    اإلفادة   وتقييم ،  التطبيق 
 وآذلك  األخرى،   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   ودرجة ، غايتها 
   ". الزمن   اختبار   أمام   صالبتها مدى  

 :رحت أتأمل هذه التعبريات

 .هبما   القائم وعى    موضوعية ·

 . الفروض   وتتصاعد ·

 .التجريب   إعادة ·

 .التطبيق   واختبار ·

 .اإلفادة   وتقييم ·

  .غايتها إىل    والوصول ·

 .األخرى   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   جةودر ·

 .الزمن   اختبار ·

 قلت احلمد هللا، 

دون أن أرجع للتعريف ( 1997بعد عشرين عاما سنة 
وجدتىن أعيد تعريف العلم) آنت قد نسيت أىن وضعته. األول

 : آما يلى)مراجعات ىف لغات املعرفة(
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 ليست ،  واضحة   معامل   له   منهجا   يتبع معرىف    نشاط   هو   العلم" 
 غالب   بشكل   عنه   ينتج   النشاط   وهذا ،  مطلقا   ثباتا   ثابتة 
على ،  انسبي   وعامة ،  داخليا   متماسكة   املعلومات   من   منظومة 
  :املنظومة   هذه   تكون   أن 

   للمراجعة   قابلة  ·

   اخلطأ   حمتملة  ·

  للتصحيح   قابلة  ·

  جديدة   وفروض   توجهات   تفريخ على    قادرة  ·

  ، والتنفيذ للمراجعة   بدورها   قابلة  ·

  ةجديد   مناهج   اتباع   أو   منهجها   جتديد على    أيضا   وقادرة  ·

 تعميق  و   املهارة   شحذ على   -  باملمارسة  -  آذلك   وقادرة  ·
 الوعى 

 هل يوجد وجه شبه،بعد عشرات سنوات؟

  ؟2008وهل مث جديد اآلن بعد عشر سنوات أخرى  

 لست متأآدا 

فجعلت هذه النشرة اليوم ملراجعة بعض ما آان متهيدًا
 العادى أساسا، وملنلالنتقال إىل تقدمي مناهل املعرفة للشخص

 !!! يهمه األمر مهما بلغت أآادميته

 ضع هذا التعريف، آان مدخلى إليه هو من       قبل و
خالل وضع تعريف بالثقافة العلمية، وليس للثقافة العلمية

 :هكذا

 تسهيل ىف    العلم   ملعطيات العملى    التسخري   آان   إذا "... 
 التقنية يسمى    ما   هو   الظاهر املادى  اليومى    السلوك   وتنظيم 
وعى   تشكيل ىف    العلم   معطيات   تسخري   فإن ، ) التكنولوجيا (
املعىن   هو   يكون   أن   ميكن ، ..... الوجود   مستويات   وتنظيم   الناس 
  ".العلمية   الثقافة" املسمى    اجلديد   املفهوم   هذا   من 

........... 

 لفعل"العملى    التطبيق   حتقيق هى    العلمية   ثقافةال
 الوجود   تنظيم   إعادة ىف   - وناجتا   وإجنازا   تفكريا  - "العلم 
 تعميق جماىل  ىف    وخاصة ،  ومستقبال   حاال ،  الناس   لعامة البشرى  
  . اإلبداع   وحتريك الوعى  

 ؟   وناجتا   وإجنازا   تفكريا ": العلم   فعل"  هو   فما

 تنظيم ىف    العلم   يسهم   سوف   الذين " الناس   عامة " هم   ومن
 اإلبداع؟   وحتريك الوعى،    بتعميق   وجودهم 

 وتوضيح   متييز إىل    حتتاج   تنويعات   من خطرىل    ما   بعض   آم  ها 
 مبدئييـن 
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 تنبيه

 عن   علم   هو   امب   خيرج   يكاد ،  مؤخرا   العلم   بكلمة   حلق   ما   إن
 استعماله   عن  - جزئيا   ولو  -  مسئول   إنه   بل ،  مفهومه   أصل 
 أنه   وآخر " علمى " بأنه   ما   حبثا   تصف   حني   فأنت ،  ضده   هو   فيما 
 غري " أنه   أو " علمى " بأنه   حديثا   تصف   حني   أو ، "علمى   غري"
 غري " بأا وأخرى  " علمية " بأا   ثقافة   تصف   حني حىت    أو ، "علمى 
تلقائى،   بتسليم   ذلك   تفعل   إمنا .  إخل ..  اإلعالم   وآذلك ، "علمية 
علمى   هو   ما على  ،  األبد وإىل  ،  واحدة   مـرة   اتفقنا   وآأننا 
 هبذه   أبدا   حيدث   لن   ورمبا ،  حيدث   مل   هذا   أن   ، مع ذلك   غري   هو   وما 
 يكون   أن   يصح   ال   أنه :  األهم   بل ،  احملدودة   الوثقانية   الصورة 
  . أصال   هكذا 

 تشويه

 آثرية   عوامل   نتيجة   حلق مبفهوم العلم ومكانته   تشويه   َثم
  : أمهها من 

 العلوم  على   علم   آلمة   استعمال   اقتصار   أو   غلبة  -1 
 املنضبطة   العلوم   أو ،  البحتة   العلوم   وأحيانا  ( الطبيعية 
  ). احملددة   أو 

 تقدمي   وطريقة   بكم )  فأآثر   أآثر  ( علم   آلمة   ارتباط  -2 
،) خاص   بوجه   وإحصاءات   أرقام   شكل ىف   ( والنتائج   املعلومات 

 . الوجود واتساع الوعىأآثر من دوره البناء ىف تعميق

النسىب   اإلقالل   مع   بالتجربة   ثبت   ما على    علم   آلمة   قصر  -3 
 أو   املقننة   املالحظة   آانت   سواء :  بطبقاهتا   املالحظة   دور   من 
 للباحث   املتضمنة   املالحظة   أو ،  املفصلة   املباشرة   املالحظة 
  ).الفينومينولوجى املنهج  ( الظاهرة   داخل 

 ضرورة على  )  ذلك   دون   ما   استبعاد   لدرجة  ( التأآيد  -4 
 الناتج   بتصنيف   السماح   قبل )  املكررة  ( باإلعادة   اإلثبات 
  . علم   هو   ما  الفتة  حتت   باملالحظة 

  ".معمل " بكلمة " علم " آلمة   ارتباط   أمهية ىف    املغاالة  -5 

 املدعـمة   واملستندات   الوثائق   بكم   علم   آلمة   ارتباط  -6 
 العلوم   أو   احلكائية   بالعلوم   يتعلق   فيما   وخاصة (
  ). التارخيية 

 واحملسوس   بامللموس   األحيان   من   آثري ىف    علم   آلمة   ارتباط  -7 
  . واملستخرج   املستنتج   دون 

 احلصول   وبني ،  متميز   ونشاط ،  آماهية   العلم   بني   اخللط  -8 
تسمـى   الحقة   صفة   هلا   وظيفة   أو   درجة   أو " شهادة"على  
  . علمية 

 وآأا " العلم " بصفة   لتتصف   بذاهتا   مؤسسات   ختصيص  -9 
 أو  ( علما   ليس   باعتباره   خارجها   هو      ملا  - ضمنا  -  نافية 
 املؤسسات   هذه   بداخل   ما   أن   مع ، ) علما   بالضرورة   ليس 

: الذي   هو   يكون   ما   آثريا   النامية   الدول ىف  " العلمية"
 وأحيانا ،  البحوث   مراآز   بعض   مثل . ( علما   بالضرورة   ليس 
  ). اجلامعات 
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 :فْعُل العلم

 هكذا آما ورد"بالعلم" "الفعل"ما الذى جعلىن أربط 
 حاال مما حيتاج إىل توضيح

 أساسا   يتميز آلى  إنساىن    نشاٌط   هو  -ىف رأىي  -   العلم   فعل  
إىل   املالحظة   من   املنظم   بالتسلسل   يتصف   التفكري   من   نوع   بغلبة 
 سيعالتو   فرص إىل    التفنيد إىل    املراجعة إىل    التحقيق إىل    الفرض 
هو ،  باستمرار ،  وهكذا )  الفروض  ( الفرض   صياغة   إعادة إىل  

 استعمال   قصدت   وقد ، "العلمى   التفكري" يسمى    ما   أقرب إىل
 معقلنة   تنظريية   عملية   أا أنفى  حىت  ،  قصدا   هنا " فعل " آلمة 
  . فقط 

ليس فقطقائما بذاته، و" فعال"حني يصبح العلم نفسه 
وسيلة إىل فعل يستعِمُل ناجته، يصبح إسهاما ىف إبداع جديد

 .لوعٍى يتخلق

 :وموقعنا منها" العلم"عالقتنا بكلمة 

لكل منا موقع وموقف من آلمة العلم حني يستعملها أو
 :يسمع عنها أو ينتمى إليها، وفيما يلى بعض ذلك

 مبنهج   العلم   فعل   سميار الذى    الشخص   هو :  العلم   ُمنـِتـُج  -1 
 يكون   حبيث ،  التخصص   من   ما   وبدرجة ،  حمددة )  مناهج   أو (
من املعلوات   لعدد ،  منظمة   إضافة   املمارسة   هذه   ناتج 
وقد تعد   والتماسك   العمومية   من   بدرجة   تتصف   املعارف و 

 .بفائدة تطبيقية
 معطيات   يستعمل الذى  املتلقى    هو :  العلم   مستهلك   -2 
ىف   وآذلك ،  اليومية   حياته   تسهيل ىف    وإجنازاته   العلم 
 الشخصية   بإرادته   إما   هذا   حيدث ،  وجمتمعه   ذاته   تطوير 
 وينظم   يسمح   منظم   جمتمع ىف    يندرج   أنه   خالل   من   أو ،  املعلنة 
 تلقائية   بطريقة ،  واالستيعاب   االستهالك   من   النوع   هذا 
  . راتبة 
 الناجتة   املعلومات على    احملافظ   به وأعىن   : العلم   حامل  -3 
وهو ليس بالضرورة شخصا، إذ ،  وإنتاجيته   العلم   فعل   من 

 أو   قرصا   أو   شريطا   أو   منسوخا   أو   آتابا   ميكن أن يكون
 أو   راويا   أو ، أو موقعا إلكرتونيا  وثيقة   أو   تبةمك 
  . شفاهيا   مؤرخا 
 بتوصيل   يقوم الذى    وهو ):  العلم   موصـل  ( العلم   ناقل  -4 
باملعاىن  ( املستهلك إىل    املنتج   من   العلم   وإجنازات   معطيات 
 ويشمل ، ) الالحقة   لبيةالس باملعاىن  حىت    أو   السابقة   اإلجيابية 
 أنواع   بكل   األحدث   والناقل ، ) املعلم (اإلنساىن    الناقل   ذلك 
  . املعاصرة   التوصيل   لوسائل   املتاحة   التكنولوجيا   إجنازات 
 األحول   من   حال بأية  اليعىن    تنويعات   من   سبق   ما :  ملحوظة [ 

 مما   أيا   أن   إذ ،  بذاته   دور   غلبة   حتديد  هى   وإمنا ،  تعريفات 
  ] الوقت   نفس ىف  أخرى    صفة   من   بأآثر   يتصف   أن   ميكن   سبق 

  ) العلم   ضد " (= العلم " بكلمة   تتعلق الىت    السلبية   األوجه

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1310



א  18I02I2008א –א

 معطيات   استعمال   هو  :(Misuse)  العلم   استعمال   خطأ  -1
 أو   حمدودا   أو   ضيقا   أو   قاصرا   استعماال ،  العلم   ومنجزات 
، مثل استعمال العلم لتفسري  عفًوا أو قصدا مغلوطا 

 . الدين
 معطيات   استعمال    وهو  (Abuse) : العلم   استعمال   سوء  -2 
 ذلك   غري   أو  -يضر   فيما  -خفى    أو   ظاهر   قصد   بسوء ،  العلم 
للتدمري واإلفناء،   السالح   صناعة    مثل ".العلم   ضد " هو   مما 

يفسده تعصبا،   مبا الوعى    تشكيل   ومثل استعمال العلم ىف
 .أو عنصرية، أو متيز، أو قهرا

 وسوء   االستعمال   خطأ ىف    هذا   ويدخل :  العلم   اختزال  - 3
،   هاسياق   من ،  علمية اقتطاع جزئية  يعىن    وهو   ، االستعمال 

 من   جزئية   أخذ   مث تأويلها الناحية األخرى، أو مثل
 غري ىف   وتسخريها لغري غَرضها  وتعميمها   العلمية   املنجزات 
  .   موقعها 

 املعرفة   مناهج   من   منهج   خبلط   وخاصة :  العلم   تلويث  -4
ملتعسف،، أو التلفيق ا الزائفة   التسوية   بقصد   آخر   مبنهج 
 ذلك   ومن ،  بـصـلـة   العلم   طبيعة إىل    متت   ال   أغراض   لتحقيق 
 بقصد ،  املعرفة   منظومات   بني التعسفى    التداخل   بعض 
، الرتويج   أو   اإلعالن   أو   التعصب   أو   الذراع ىل    أو   التعميم 
العلمى   التفسري   مسألة هى    شيوعا   النماذج   هذه   وأآثر 
 مثل   الفن   لعلمنة   الرتويج   أقل   وبدرجة ،  الدين   نصوص   لبعض 
 التداخالت   تلك   أيضا   أقل   درجة وإىل  ، األدىب   النقد   علمنة 
سياسى   فعل   تفسريات ىف    النفسية   العلوم   لبعض   الوثقانية 
  . اخل ... مثال 

 حني " دين العلم"يسمى    أن   ميكن   ما   وهذا :  مالعل   عبادة  - 5
 من   املعرفة   مصادر على  أيديولوجى    قيد   مبثابة   العلم   يصبح 
أخرى أو حىت مناهج أخرى من خارج مؤسسة العلم   روافد 

 هذا   ويتطلب ، ) الفن  -  اإلميان  -  املمارسة   مثل (السلطوية 
 مثل  -وتصنيم املنهج   املعبود   جتميد   ادةالعب   من   النوع 
 مرونته   دون   ذلك   حيول   حبيث  -  الطقوس املقدسة   أغلب 
 العلم   ويصبح ،  وإبداله ،  وامتداده   وتفنيده   ومراجعته 
 خالل   من   التغيري   دائم   آيانا   وليس الوحى،    ينزل   إهلا 
 . املتجددة   املمارسة 

على   العلم   خازن   تعبري   وينطبق : وحبسه  العلم   ختزين  - 6
 ينطبق   آما ،  تالميذه ىف    امتداد   دون   ذاته على    املنغلق   العامل 
  . اتمع   عن   العلم   بانفصال   مستهلكيه   عن   العلم   حجز على  

 العلم   يصبح   حني   وارد   احتمال   وهذا :  العلم   احتكار  - 7
 عاما   حقا   وليس ،  الناس   سائر   دون   بذاهتا   لفئة   خاصة   ملكا 
 مثل   صرحية   صورا   يأخذ   قد   العلم   واحتكار ،  آافة   للناس 
 قد   ولكنه ،  الذرة   تفجري   سر   مثل   علمية   بأسرار   االحتفاظ 
 ظاهر   تصدير   شكل   يأخذ   حني  وأخفى،   أخطر   أشكاال   يأخذ 
 ناتج   بقشور التباهى    ممارسة   أو ،  حقيقته   دون   العلم 
 عادة   بذلك   يقوم ،  منهجه   ناصية   امتالك   دون   العلم 

     ناحية ىف    ومبدع   منتج إىل    الناس   فينقسم األدىن،    املستهلك 
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 أن   رغم ،  الدونية   الناحية ىف    تابع   ومستهلك ،  فوقية
 حياة يسمى    ما   مظلة   حتت   يعيشون   أم   يتصورون   اجلميع 
  . علمية   عصرية 

 هو:   Pseudoscience الزائف   العلم :  العلم   تزييف  - 8
أن   دون ،  منهجه   وظاهر ،  العلم   شكل   يأخذ الذى    النشاط 

 وإضافاته   حرآيتهو   وغائيته   معناه  يلتزم مبوضوعية 
   ومرونته 

وقد انتشر هذا النشاط مؤخرًا حني متادت الشرآات العمالقة
ىف استعمال العلماء) اخل..الدواء والسالح والبرتول(العابرة 

، حيث"بروليتاريا العصر احلديث"الذين يسمون مؤخرا 
:يستعمل العلماء لتحقيق أغراض مل حياطوا حبقيقة أبعادها

غرائز استهالآية جديدة لصاحل تكديس السلطةمثل ختليق 
 .واألموال ىف أيدى من ال ينفع البشر وال يطورهم

 من املعاجم وما ميكن أن يتضمنه" العلم"لفظ 

 احرتاما شديدًا، لكنىن أجتول فيها خمتارًا،املعاجمأحرتم 
وأبدأ منها، وال أتوقف عندها، وأحاول أن استلهم من

 جامع مانع ما يسمح ىل مبتابعة تشكيالتحماوالهتم لتقدمي تعريف
  .الكلمة تارخيا وحاضرا

 من املعاجم االجنليزية : أوًال

  " نعرف   أن " حقيقة   أو   حالة   هو   العلم  -1 
 فعل   يقابل   ما   هو   هنا   العلم   أن   التعريف   هذا   ويشمل

 املعايشة   يتضمن   وهذا ،  عارفني   آوننا   حالة   أو ،  املعرفة 
  . وتنظيمها   املعلومات   تنظري   وبعد   قبل ،  واالستيعاب 

 االستيعاب   خالل   من   عليها   نتحصل الىت    املعلومات   هو   العلم  -2 
  .  التعّلم   جماالت   من   جمال أى    من   التمكن   أو   التعرف   أو 

 التعرف   وسائل   تعميم   من   التعريف درجة   هذا   ويشمل
 يكون   أن   التعريف   هذا   حيدد   يكاد   لكن ،  التمكن إىل    باإلضافة 
 التعليم معىن    يتسع   مل   وما ،  التعلم   إطار ىف    النشاط   هذا 
، قاصرا   يصبح   التعريف   فإن   الرتآيب   تغيري   ليشمل   والتعلم 
 هذه ىف    اهلادف   التخطيط على    يؤآد   ال   التعريف   هذا   أن   ورغم 
 فقط   الفرد   جهة   من   ليس ،  بذلك يوحى    السياق   أن   إال ،  العملية 
  . عامة   بصفة   وإمنا 

، العامة والرؤى    األحكام   من   شاملة   منظومة   هو   العلم  -3 
  .  منهجية   إثباتات   خالل   من   وذلك 

 حيدد   ال   لكنه   آافية   بدرجة   العلم   مفهوم   يوسع   مدخل   هذا
 هو   ما على    غريها   دون   املعارف   بعض   يقصر   ال   وهو ،  بذاته   منهجا 
 نوع   حتديد   عدم   وآذلك ،  علم   هو   فيما   هنا الرؤى    وتضمني ،  علم 
 أو   بشكل   علم   هو   ما   دائرة   يوسع   وأن   البد   املناهج،   من   خاص 
  . بآخر 

الذى الذهىن    النشاط   أو   املعارف   من   نوع   هو   العلم  -4
  .     العلوم   فيه تتبدى  
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، أمشل ذهىن  معرىف    لنشاط نوعى    مظهر   جمرد   هو  الفالىن   فالعلم  
  . ذاك   أو   العلم   هذا   صورة ىف    تظهر   جتلياته إحدى  

 )معاجم اجنليزية أيضا(معان أحدث أضيق 

، حبكة   أآثر  :  علم   هو   ما " جعلت   للعلم   األحدث املعاىن   
  : ة مثلوإن آان أضيق إحاط   تنظريا   وأوضح 

 من   متماسكة   منظومة   يصف   الدراسة   من   فرع   هو   العلم )  أ
 املالحـظـة   احلقائق   أو   املرصودة   املالحظات   أو   املبنية   احلقائق 
 أن   ميكن   شامل   قانون ىف    تندرج   أن   ميكن حىت    واملصنفة   املنسقة 
 عليها   تعتمد   مناهج   حتديد   يشمل   مبا   عامة   بقواعد   حيددها 
  . اجملال   ذات   داخل   جديدة   حقائق   الآتشاف 

ىف   النظرية   باحلقائق   املهتم الذهىن    النشاط   هو   العلم )  ب
  . بذاته   تأثري   إحداث إىل    أحكامه   تنصرف الذى    الفن   مقابل 

الطبيعى   العامل   يدرس الذى    املقنن   النشاط   هو   العلم )  جـ
 الرياضيات   من   آل   استبعاد   النهاية ىف    يتطلب   مما ،  وقوانينه 
  . والديين والالهوتى  الكهنوتى    والنشاط 

 مبا   بالقياس   ضاقت   األحدث   التعريفات   أن   آيف   هنا   نالحظ
"جامعة"أآثر منها " مانعة"، آما أا اهتمت بأن تكون  سبق 

الحظ" (الدين"و" الرياضة"و" الفن"مثل اإلشارة إىل استبعاد 
 ).آيف أن الرياضة ليست علما 

 من األصول واملعاجم العربية : ثانيا

 أآثر   األمر   أن   جند   العربية   اللغة   الستلهام   بالنسبة
، املفهوم   بتوسيع   غامرةوامل   احلرآة على    أبعث   آان   وإن ،  فضفضة 
 :وصفت العلم بأنه شدتىن  الىت  املعاىن    فبعض 

  . معا   واحلدس   والكشف   واملعرفة   الشهادة يعىن   -1

 أمام التعرى    مباشرة   من يأتى    العلم   من   نوعا   يشمل    - 2
  . أقدر   آون 

 املهارة   إضافة   من   جاء   فيما   املمارسة   جانب   يؤآد  -3
 وطول   باملزاولة "...   العلم   الآتساب   آوسيلة   والتدريب 
  ".غريزة   يصبح حىت    الدراية 

 فاألول " والعامل   املتعلم   بني   التعريف   هذا   فـرق   وهكذا(
 خيرج والثاىن  ،  آيانه   من   جزءا   تصبح   وال ،  املعارف على    حيصل 
  ")العلم   فعل: "أمسيناه   ما إىل   األقرب  رمبا   التعلم   بغريزة 

 :العلم ىف اللغة الدينية

حيلو لكثري من الناس، خاصة املهتزة عقيدهتم، أن يلتقطوا
آما وردت ىف نصوص مقدسة، أو الىت تكاد تكون" علم"آلمة 

آذلك، ويعمموا دون فحص أو مراجعة على مفهوم العلم بشّتى
ويعاته وآأم بذلك يدعمون الدين ويربرونه ويسوقونه،تن

 لكلمة حيدث ذلك بوجه خاص ىف التفسريات السطحية واملتعسفة
 . ىف نص ديىن آلما وردت " علم"
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إن املراجعة الشجاعة واملتأنية هلذه املسألة البد أن
النبوية من   واألحاديث   الكرمي   القرآن ما ورد ىف  تكتشف أن 

س له عالقة باستعماهلا ىفلي" علم"استعمال هذه الكلمة 
 .عصرنا هذا، وبالتاىل جيدر بنا أن حنرتم تراثنا بشكل أفضل

 الشرعية و   الدينية   النصوص ىف    وردت   قد   العلم    آلمة  
 حيدد  الذى   "املانع   اجلامع  " املفهوم   عن   يكون   ما   أبعد   مبضمون 
 إبالغه   املراد املعىن    ة عنوأيضا أبعد عاد ،  املعاصر   معناها 
 . من خالل املنظومة العلمية األحدث للعامة 

 آيف وردت آلمة العلم ىف لغة التصوف 
 آان   التصوف   جمال ىف    العربية   اللغة ىف    علم   آلمة   حضور

، نادرة   خاصة   لغة هى    التصوف   لغة   أن   أحد   حيسب   وال ،  خمتلفا 
 وتستعمل تتلقى    ما   آثريا  -)  خاصة   مصر ىف   ( العامة   أن   ذلك 
 مضمون   حتمل   مما   أآثر ،  الصوفية   لغة   مضمون   حتمل وهى    الكلمات 
   . التقليدية   اللغة 

-عرىب    إبن   معجم ىف    هكذا " العلم " آلمة   تظهر   ال   حني وىف 
، ىف مواقف جوانب آثرية   من   هبا   أحاط   قد رى النف   أن   جند  - مثال 

 وفيما يلى بعض مواقف النفرى الىت استعمل فيها متعددة، 
 "العلم"آلمة 

 من مواقف النفرى
:النفرى   من   مقتطفني إىل    باإلشارة  بالبدء  سوف أآتفى

، عرفةامل إىل    الطريق ىف    الدواب   من   دابة   العلم   جيعل : األول 
"العلم   وعني" "العلم   جريان " بني   الفرق إىل    ينبه : والثاىن 
 مبوقف   يتعلق   التمييز   هذا   أن   وأعتقد ، "العلوم   وألسنة 
 اإلآتفاء   من   والتحذير ، ")العلم   جريان (" ناحية   من   اإلعالم 
 ألسنة (أخرى    ناحية   من   بلغته   والرطانة   العلم   بتسميع 
 وجوهر   العلم   فعل إىل    الغوص   ضرورة إىل    التنبيه   مث ، ) العلم 
  ).  العلم   عني  ( ثالثة   ناحية   من   املعرفة 

إذا عرفت معرفة املعارف جعلت العلم دابة من) أ(
 .دوابك

أنظر آيف حدد العلم آوسيلة بني وسائل أخرى إىل معرفة(
 )تكون هى عمق الثقافة ىف لغتنا املعاصرةأمثل، رمبا 

من اغرتف العلم من جريان العلم، ال من عني العلم،) ب(
 نقلته ألسنة العلوم وميلته تراجم العبارات، 

فلم يظهر بعلم مستقر، ومن مل يظفر بعلم مستقر مل يظفر
 .حبكم

 ) أن االستقرار غري السكون والثبات:الحظ(

 استلهاما–أن أقرأ ت هذا، وقد حاولت فيما حاول
النفرى "2008-1-28يومية ( بعض مواقف النفرى -موازيا 

 مبا قد يقربنا من آشف معني ىف هذه")والشعور بالذنب
 املسألة
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مواقف النفرى بني" : وفيما يلى بعد ذلك دون تعديل
  "التفسري واالستلهام

 :أوال
 :وقال ىل 
 َرَأى املعلوَم ومل ير العلم،: من مل يقف

 فاحتَجب باليقظة آما حيتجُب بالغفلة

 )12ص(موقف الوقفة 
 :القراءة االستلهام

 علوم،خلطوا بني العلم وامل

 .العلم جوهٌر، واملعلوم ظاهٌر حمتمل
 .قالوا إن العامل هو َمن علم املعلومة أو عّلمها

 .وتـُعلِّمنا أن العـِامل هو حضوٌر ممتلئ بذاته
العاِلُم يتعلم املعلومات، يفرز املعلومات، وال حتّده

 .املعلومات
نـّدعى اليقظة فيحتد االنتباه فيختفى باقينا وراء

 .باءأملعية الغ
نـّدعى الغفلة حىت نطلب الرمحة، فنتخّبط ىف العمى ونظلم

 .أنفسنا
 .ِعْلُم العلماء توقف عند ِعْلِم العلماء

 الواقف خاشعا يستعمل علمهم من الظاهر،

 .ال يـَصـْلح به ىف ذاته، إال أن يكون طريقا إليك
 .ال هو يرفضه وال هو يعبـده

 .ىف رحابك يضع علمه حيث تضعه منه
 .اء أدواتك إليك، ال ُهْم بديال عنك، وال هم إثباتا لكالعلم

 هم يصلحون بعلمهم إذا رآبوه ومل يرآبهم،

  .إذا ذآروه ومل يـُنسهم أنفسهم

 هم نسوك فنسيَتهم رمحًة هبم،

 تقّرهبم منك، وحني يذآرونك سيضعون علمهم ومعلوماهتم حيث 

 .وليس حيث يثبتونك هبا
 .العلماء أوىل بك من غريهمغّرهم بعلمهم الغرور، مع أن  
 .امتحام أصعب، ويقيىن أن عدلك لن يتخّلى عنهم 

بفضلك مل أترآهم، ومل أتبعهم، ومل أعلنهم أين أقف بني
  يديك إليك،

 .ال أخاف، وال أنسحب، وال أرفض
 اليقظة زادى إىل ما بعدها من غيبك املدهش احلافز للكشف،

 . مواصلة السعى إليكوالغفلة مساُحك ألمجع نفسى حىت أحتمل
 ال حتجبىن عنك لو غّرتىن يقظىت عن خيبىت الرائعة،
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 .وال تطمس وعيى لو طالت غفلىت
 :ثانيا
  :وقال ىل

 الوقفة روح املعرفة

 واملعرفة روح العلم

 .والعلم روح احلياة
 :وقال ىل

 آل واقف عارف،

 وما آل عارف واقف

 )12ص(موقف الوقفة 
 .لكل آيان روح، ليست نقيض جسده، وال هى منسلخة عنه

  .هى ُجـّماُعــه ىف امتداده إىل ما بعده

 .خاف العلماء على علمهم من املعرفة، فأصبح علما بال روح
 ُسلبت روحه فما جدواه؟

وخاف العارفون على معارفهم من الوقفة فأصبحت معرفة
 فماذا تبقى منها؟ بال روح، سلبت روحها،

 وخاف الواقف على وقفته ىف رحابك يريد وجهك،

 الء االّدعاء،خاف منُ دخ

فاحتفَظ بروح وقفته وهو يبحث عن أجبديٍة هلا ىف املعارف
  .واملعلومات

 .راح حياول أن حيتوى العلم واملعرفة دون أن يتخّلى عن وقفته
 ماذا أقول هلم موالى العدل الصمد؟

 فما أدراهم بالوقفة ىف رحابك؟. إن الوقفة غري التوّقف

  .عذرُتهم دهرا

 .ح هلم أن مييزوا بني الوقفة والتوقفُبعدهم عنك مل يسم
خاف العلماء أآثر فأآثر على علمهم من أدعياء 

املعرفة، فتجّنبوا املعارف إال ما عرفوا بأدواهتم املقدسة حىت
 .التصلب

 .جتنبوا حىت معارف العارفني
وخاف العارفون على معارفهم من أدعياء الوقفة،

  .فاستغنواعن الوقفة

سفاهة السفهاء ىف آل املواقع، فالذواوخاف الواقفون من 
 بالصمت،

 .طمعا ىف رمحتك بنا، وهبم
 .ال أعرف حال ىف املدى القريب
يرى املعرفة واملعارف، آما: الواقف الذى ال يرى سواك

وهل ميكن. (يرى العلم املعلومات، تأتيه من خالل وقفته لرياك
 )أن تكون إال آذلك؟

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1316



א  18I02I2008א –א

هىحني ينتظم العلم واملعلوم، واملعرفة واملعروف لتكون 
  هى منك إليك،

  .يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه نار

  .هتدى سبحانك لنورك من تشاء،،شرط أن يطلب اهلداية

إذا اآتفى العلماء والعارفون بعلمهم ومعارفهم، َعُموا
حىت لو جاء ذآرك على لسام أيام. وصّموا، فأنكروا وّضلوا
 العطالت، وقبل النوم،

 .رةوأثناء أداء العمرة تلو العم
 :ثالثا
 :وقال ىل

 اّطلع ىف العلم فإن مل تر املعرفة فاحذره،

 واّطلع ىف املعرفة فإن مل تر العلم فاحذرها

 )32ص(موقف املطلع 
  .العلم حق، واملعرفة حق، والوقفة حق

وأحق احلق هو ترتيب احلق ىف موضعه منك، ومن احلق اآلخر،
 .ليصب اجلميع ىف احلق األآرب: فاحلق االخر، وهكذا

  بفضلك من ترك العلم حبجة عـََمى العلماء،-حذرُت نفسي
 .مع أن آثريا من أدواهتم هى من بنات عمومة الالت والّعزي

حاولُت أال أفصل املعرفة عن العلم أو العلم عن املعرفة،
 .ولو اختلفت األدوات، فلم أجنح إال قليال

 .عدت أحبث عن املقياس، فلم أجد ما يعينىن جاهزا
 توازى السبل لتكّمل بعضها بعضا،ت: قلت

 .وإذا باخلطوط املتوازية ال تلتقى أبدا
رحت أنظر ىف حماوالت غريى فوجدهتم يرتمجون املنظومات إىل
بعضها البعض، فلحقْت الكوارث باألصل والرتمجة على اجلانبني

 . ذهابا وإيابا

خاب تفسري العلم لـلمعارف، وتشوهت املعارف برطان أجبدية
 وتفّرقنا خمدوعني باخللط، أو متبارين بالزيف علىالعلم،
 فـَبـعـُد اجلميع عنك إال من خياالت نسجوها بدال منك،. اجلانبني

 .آما بعدوا عن العلم إال من ُمعلقات ُمحنطات
آالت اجلشع تربق وآأا نور بديل، فال تضيئ إال ما ال حاجة

 .لنا إليه
 .بعدوا عن املعرفة إال من شطٍح آاليقني

استعلوا على الغيب خوفا من اخلرافة، فطمسواالطريق
 .للكدح آدحا

 هم مل يقرتبوا أصال من الوقفة بني يديك،

 .ولو فعلوا لتبّينوا أنك ىف آل ذلك غري ذلك
 .أمرك، سبحانك
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تأمرىن أن أّطلع ىف العلم، حبثا عن املعرفة، فهل يسمح أهل
 العلم؟

وأن أّطلع على املعرفة حبثا عن العلم، فهل يسمح أهل
 ؟املعرفة

  وملاذا أنتظر مساحهم وأنا ىف موقف األمر؟
 .أنت حتذرىن ثقة ىب، فأنا أهل لذلك، هذا هو

 .رمحتك ورؤيتك تفتح ىل آفاق آل شيء، فال أرفض
  .مسئول أنا أن أوّصَل، ال أن أترجم

 .أن أقول، ال أن أعيد
 .أن أفعل، ال أن أْثبت

 .أن أستكشف، ال أن أحُكم
 .ة وآبريةأحبث عنك فأجدك ىف آل صغري

آٍه لو خيطر على باهلم أن آله منك، وإليك، وأنك تتجّلى ىف
 :آل شئ 

ىف آل علم، ىف آل معرفة، ىف آل حرف، ىف آل قولية، ىف آل
  :إثبات، ىف آل ضد، ىف آل أصل، ىف آل فرع

إذن ألراحوا أنفسهم وآّفوا عن تشويهك باألدلة،
،وبالتأويل، و بالتربير، وبالتزوير، وبالتسطيح

وباالستغفال، وبالصور، وبالتصوير، وباالختزال، وبالتسويق،
 .وبالرشوة

 إذا استمر األمر هكذا فلسنا أهال للتوجه إليك،

 .إال أن تغفر لنا، وتتوب علينا
 وبعد 

 احلديث   العلم   مناهج   تستلهم   أن   ميكن   ماذا   لتفصيل   جمال   ال
-  مثال  -  حيدد   وهو ،  خاصة فرى الن   عند   العمق   هذا   آل   من 
 هذا   إمهال   لكن ،  وغريها   واملواقف ،  والعلم ،  املعرفة   أنواع 
 مناهج   من   باجلاهز املصمت   واالآتفاء ،  إنكاره   أو   الثراء 
 دون   حتول   قوالب   داخل   العلم   لفظ   خنق إىل  يؤدى    إمنا ،  خمتزلة 
 استلهام   من   حيرمنا   ما   أهم   من   هو   وهذا ،  وتطوره   حرآته 
  .  حق   وجه   بغري   تراثنا 

 وبعد

ليست املسألة مبارزة خائبة بني منهج ومنهج، وال هى
مباراة فخر وهجاء بني أسلوب وأسلوب، وإمنا هى دعوى إىل
االستماع لكل األصوات بالسماح الالزم، واحلذر الواجب،

سان بتارخيه احليوى الرائع، أحوج ما يكون إىل آلفاإلن
مستوياته تنشط وتتضفر وتتجادل، لينطلق إىل ما يِعُد به من

 .أبدًا" ليصري"آل صوٍب وحدب حنو ما ميكن أن يكونه، 

  قمت بالرتمجة شخصيا-
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، وآيف"إشكالة الذل"نشرنا أول أمس لعبتان حول 
تناولناها ىف جلسة من جلسات العالج اجلمعى، آما نشرنا نّص

سوياء متطوعني ىف برنامج سرالعشر لعبات الىت لعبها أ
هذه النشرة اليوم هى عرض. اللعبة قناة النيل الثقافية

الىت ميكن رؤيتها) اخلمس لعبات األوىل(موجز لنصف هذه احللقة، 
 .بالصوت والصورة ىف املوقعآاملة 

-1-14دمناها ىف يوميات سابقة مثل املتابع للعبات الىت ق
 يعرف أن فكرة اللعبة أا تقدم2007-10-20 أو ، 2008

عبارات ناقصة يكملها املتطوع أثناء تسجيل احللقة، آما ميكن
، يكملها)آتابًة إذا شاء(للقارئ أو الزائر أن جييب عنها 

آيفما اتفق بأسرع ما يستطع، وبأقل قدر من التفكري، مث
 :نرى

املشارك، تعّرى/ القارئ/ لعبة آما سريى الزائرهذه ال
منطقة شديدة احلساسية ىف الوجود البشرى، وبالذات هى

:، وىف نفس الوقتتتناول مدى رفضنا الظاهر ملا يسمى الذل
مدى مشارآتنا فيه مبا يتعلق: ، واألصعبمدى اضطرارنا إليه

ناقيامنا بإحداثه جتاه غري، وأخريا احتمال بإذالل بأنفسنا
 . وغري ذلكدون أن ندرى،

طريقة وضع األلعاب آلها ىف هذا الربنامج، وقد ناهز
اخلمسني حلقة، مل ُيقصد منها أى موقف إرشادى أو نصائحى، آان

لتحريك جمرد طرح أسلوب خمتلف – ومازال–اهلدف أو األمل 
، ىف حماولة الكشف للتعرف على بعض جوانب من ترآيبالوعى

 . نتحمل تعريتها بشكل مباشرالنفس البشرية، ال

اآتشفُت وأنا أراجع ترتيب العشر لعبات ىف آثري من
األلعاب، ومع أنىن الذى صنفُتها بشكل عفوى، أحيانا قبيل
تسجيل الربنامج بنصف ساعة، اآتشفت أن األلعاب ترتجح من
أقصاها إىل أقصاها، وأا ىف أحيان ليست قليلة تنتهى

من الوعى لتجنب أى قدر من املضاعفات،مبحاولة هتدئة ما حترك 
 .سواء للمشارآني أو املشاهدين

 احلقيقة صعبة، 
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 والطبيعة البشرية غامضة، 

 واحملاوالت مستمرة، 

 .لكن اهلرب من اإلقدام على آشف املزيد ليس هو احلل

وصلىن وأنا أعد لنشر هذه اللعبة اآلن مداخلة طويلة، من
الل هذهزائرة فاضلة أآدت خماوىف من وصول رسالة ملتبسة من خ

احملاوالت، وهذا ما سبق ىل معاناته أثناء بث الربنامج، وقد
عدت أواجهه مع إعادة العرض آتابًة ومناقشًة هنا ىف النشرة

الصدمة تأتى حني نكتشف تعرية ما تبدو لنا قيما. اليومية
مقدسة، أو حني نقّلب ىف الطبيعة البشرية الىت تتمثل فينا ال

جو هلا أو منها، هى حماولة استكشافحمالة، فنفاجأ مبا ال نر
لبعض ما وصل اإلنسان إليه سلبا وإجيابا دون متيز، آملني أن
نتجاوز السلىب لنعمق االجياىب حىت نستطيع أن حنتوى التناقض

 . جدال خّالقا إىل ماال نعرف 

علينا أن نتحمل مسئولية ضعفنا لنتقدم منه وننتصر به،
والبدء منه، إن عدم حتملولنفخر بقدرتنا على استيعابه 

التناقض واإلصرار على موقف الصراع التنازعى االستقطاىب آحلٍّ
أوحد يؤجل ختليق اخلطوة التالية من جدل التناقض، وقد يرسخ
االستقطاب الذى يعيد األمور مبا هى آما هى، بعد آل جولة،
حىت لو انتصر اجلانب اخلّير الذى ندعمه مبا هو آما هو، فهو

 .ر جولة واحدة ال أآثرانتصا

الشئ حيرك النمو مثل أن يكون املنتصر مهزوما فيكون
املهزوم منتصرا، ومها خيّلقان منهما ماميكن ما استمر اجلدل

 .أبدًا

آدت أعدل عن نشر هذه اللعبة آما جرت بتلقائية مع 
أسوياء هذه املرة، احرتاما للتحذير الذى وصلىن من هذه

ذِّرة من احتمال ترسيخ قيمة سلبية هىاحمل" املداخلة الصادقة"
الىت قد(، لقد أسرعت صاحبة املداخلة "الدعوة لقبول الذل"

)ننشرها الحقا بعد أن تصل صاحبتها وجهة النظر آاملة
بالتعليق األمني مبجرد قراءة اجلزء األول الذى انتهى بذآر نص

 .ياءاأللعاب العشرة دون نشر االستجابات، واملناقشة مع األسو

يدهشون، ويتأملون،وأنا أراجع استجابات األسوياء وهم 
رمبا علّى أن أخشى فعال: ، قلتويرتاجعون، ويهربون، ويعودون

أنىن بنشر هذه التجربة هبذا التكثيف أخشى أن أآرس
لكنىن عدت فوجدت أنىن لو حجبت! السلبيات دون قصد

 آما–اإلستجابات احرتازًا الحتمال أن ترسخ ثقافة سلبية 
 فإنىن أخون األمانة، صحيح أنا مسئول عن وضع–تقول الكاتبة

نص األلعاب مبا يستدرج املستجيب إىل البحث فيما اليريد البحث
فيه، وما يود لو يعيش وميوت دون أن يكتشف حقيقته أو يعرف
حتديد دوره فيما يلحق به، مفضال أن يكرس جهده لصراع واجب

 .رضد ما يتعرض له من ظلم وقه

ليس متييعا للموقف وال البدء من املوجودأتصور أن 
 ختطيط لنفٍس طويٍل يستعمل الوعى  بقدر ما هو تكريسا للظلم
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الذى متيز به البشر لتكريس املواجهة الضرورية لداخله
 .وخارجه على طول مساره املمتد فرًدا فجماعًة فنوعًا

هذا، وقد أجلت الرد على الراسلة الفاضلة حىت تطّلع على
رمبا تضيف إىل مداخلتها ما يستدعى مزيدًا منباقى احللقات، و

النقد والتحذير، أو رمبا يصلها ما قصدنا إليه من التأآيد
، خييلباملؤمل املتاحعلى ضرورة املواجهة من حيث حتم البدء 

 :إّىل أن علينا أن نتفق ىف البداية حول

 آيف ومن أين نبدأ، ىف أآثر من موقع بأآثر من أداة؟ 

ع املعارك ومداها، وغموضها، ال ُتفرضوآيف حندد نو 
 علينا، وال نكررها مبا هى؟

على وآيف نعرف حقيقة أعدائنا وقوهتم ىف الداخل واخلارج 
 حدٍّ سواء

 خبث وجربوت األعداء عن وآيف اليلهينا الرتآيز على
 .مقاومتنا ضعف أنفسنا ىف الداخل واخلارج

* * * 

 :تهااآلن ننتقل إىل عرض االستجابات ومناقش

 مثال توضيحى

 ........على آرامىت بس ساعات أهم حاجة عندى أىن أحافظ 

 . ونكمل أى آالم ، أدى اللعبة

 أنا حاجاوب على املثل ده مش حانلعبه
 بس ساعات مابقدرشأهم حاجة عندى أىن أحافظ على آرامىت 

 :ضيوفنا اليوم هم
 عماد فتحى. أ

 حممد إمساعيل. أ

 باهر . د

 تامر فريد. د

 حييى. دإلضافة إىل املعد ومدير احللقة با

**** 

 ....... أنا مستحيل أذل نفسى حىت لو :اللعبة األوىل

 أنا مستحيل أذل نفسى حىتباهر يا دآتور :حممد أمساعيل.أ
  أتوجعلو 
 أنا مستحيل أذل نفسى حىت لوحييىيا دآتور : باهر.د

  الناس اهتمتىن بالغباوة
 ُجْعتمستحيل أذل نفسى حىت لو  أنا تامر يا دآتور :حييى.د
  حاذل آل الناس أنا مستحيل أذل نفسى حىت لو عماديا : تامر.د

 آنت حاموت أنا مستحيل أذل نفسى حىت لو املشاهدعزيزى : عماد.أ
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 املناقشة

 نسمح هبا بعد آل لعبة مباشرة إعالنجاء ىف املناقشة الىت
 ملا قاله، فهو مل يتبني ما الذى حترك فيه، قالعماددهشة 
أنا يا دآتور حييى اختضيت، وبالذات ساعة ما بدأت: "عماد

أقول، حسيت إن فيه حاجة جوايا احترآت بس مش عارف إيه
 "بالضبط

 فقد جعلته اللعبة يراجع نفسه بعد أن آانتامر. أما د
ْبلها يتصور أنه ميكن أن يتنازل، لكن هذه املراجعة الىتَق

حرآت دفاعا خطريا ضد هذا االحتمال جعلته يرى الصعوبة، 
، فنالحظ أنه دافع عن هذا االحتمال بإطالق)أن يذل نفسه(

، آل الناس، ليحمى نفسهباستعداده إلذالل الناسموقف مضاد 
يقبل  من عن أن من احتمال الذل، األمر الذى يطرح احتماال

أن يذل الناس ولو مدافعا، رمبا يكون هو هو الذى ميكن أن
، واآتشاف مثل هذا األمر جدير بأن يبدأ املرءيذل نفسه

وهو(بالنظر ىف موقفه شخصيا بالنسبة ملسألة إذالل الناس، 
أحدهم، أنظر أيضا فرضًا متعلقا هبذه النقطة قرب اية

 ).النشرة

ض قبول الذل حىت ىف مواجهة ما بدا قرر رفباهرومع أن 
 إال أنه ىفالناس اهتمتىن بالغباوة: أنه غباء اجتماعى

تعليقه أعلن أن اللعبة آشفت له احتمال أنه ميارس نوعا من
أنا ماآنتش عارف قبل آده،": التسليم دون أن يدرى، يقول

اآتشفت فجأة إن أنا فعال باتذل، مع إىن باقول أنا مستحيل
 ".ل، لكن اآتشفت إن ده بيحصل فعًالأقبل الذ

 بقدر مادعوة للتسليم مبا نكتشفهإن هذا االآتشاف ليس 
املواجهة مع الذل اخلارجى، لتصبح انتصار ىف جولة َبْدئيةهو 

حجمنا العامل السلىب، بعد أن نكون قد أقوى وأآثر صالبة
 .  الذى قد يساهم ىف العملية دون أن ندرىداخل أنفسنا

 *** 

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى بعد آده: للعبة الثانيةا
 ........ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى حممديا أستاذ : عماد.أ
  أفضل على طول مذلول بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى حييىيا دآتور : حممد.أ
  أرضى بالذل ده بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى رباهيا دآتور :حييى.د
أستعبط وما اشوفشى إمىت باذل نفسى وأمىت أل  بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل تامريا دآتور : باهر.د
 الذل يبقى جزء مىن  نفسى بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى املشاهد عزيزى :تامر.د
  ما أقبلش نفسى بعد آده ميكن

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1322



א  19I02I2008א –א

 املناقشة

بصفة عامة،) أن أذل نفسى(اخلوف من ذل النفس نالحظ أن 
ليس آافيا لدرئه، وأنه إذا حدث لسبب أو آلخر، فإنه ميكن
أنه يكسر شيئا غاليا جدا ىف النفس، يسمح بعد ذلك

 أو"ولو الشعوريا استعبط " التعودبالتنازل إما حتت ستار 
أرضى "الرضا، أو "أفضل على طول مذلول" الدائم التسَليم

، أما"الذل يبقى جزء مىن" "اجلذرى التغري"، أو "ل دهبالذ
 . فسنعود إليه مستقالتامر.د

 ىف املناقشة أظهر آيف أن خوفه شديد جدًا،حممد.تعقيب أ
 آان ذلك،"أنا إذا اتذليت مرة ما ينفعش أقف تاىن"وأنه 

: مث أضاف،"خايف من الذل قوى"بعد أن أعلن اآتشافه أنه 
مش بس من الذل نفسه، نفسه بتاع الذلأنا خايف من اخلوف "

 ".خايف أطّلع اخلوف، خايف أشوف أن أنا ممكن أتذل

هل آشف مثل هذا الرعب املشروع هو َدافع إىل اآتساب
الصالبة بديال عن هذه اهلشاشة، أم أن مثل هذا االعرتاف يزيد

 من هذاحممدالضعف ضعفا؟ األرجح لدينا أن األمل الذى أبداه 
و الذى قد جيعله ىف املستقبل القريب أو البعيداالآتشاف ه
أنا لو اتذليت ألف مرة ، مش حامسح باىن أتذل ىف: رمبا يقول

 إن هذه املواجهة مهما آانت مؤملة هى بدايةاأللف وواحد،
 .التغّير بشكل أو بآخر

..... 
 أعلن ىف املناقشة أنه رعب إلحساسه باالستسالم للذلعماد.أ

لة دى حسيت أن أنا مستسلسم قوى، مش عارفوأنا باقول اجلم"
 قبلعمادهذا االآتشاف أيضا مل يكن هبذا الوضوح عند . "ليه

اللعبة، فإذا ما اتضح هكذا، فهو إسهام ىف مساعدته
مش عارف"للمواجهة، وليس تسهيال لتكريس االستسالم، وحكاية 

ألن بدء الطريق إىل املعرفة هو االعرتاف  هى أيضا مهمة "ليه
بعدم وجودها، بدًال من أن نساهم ىف إذالل أنفسنا من وراء

 .ظهورنا، وآأن اإلظالم هو األصل 

، فقد انتبه إىل احتمال أن يرتتب على ماحييى.دأما 
حرآته هذه اللعبة أن يلجأ إىل ميكانزمات عامية أآثر ختفى
عنه ماهية الذل وتسحبه فال يكتشفه ىف الوقت املناسب، ومع

 وليس من حقى أن أزيد أو أشرح ماحييىذا الدآتور أنىن هو ه
قلت إال أنىن سوف أعامل نفسى آأحدهم، فاآتشاف أنه ميكن أن

جيعل األمر أقرب إىل الوعى فهو يزيد مسئوليته من" يستعبط"
ناحية، وقد يسمح له بضبط اجلرعة أو امتالك ناصية التوقيت

 !!، رمبامن ناحية أخرى

أن" صيانة مطلقة ضد هذا االحتمال يبدو أنه ال أحد مصون
حسب جرعة الظروف، وتنوع السبل للتحايل وإنكار" يذل نفسه

من أول إنكار هذا االحتمال أصال، حىت: ذلك موجود بال حدود
التسليم له ايارا مرورا بالتعلم اخرتاقا للخوف، أو معاناة
األمل فالتدريب على حسن التوقيت، واختيار أرض املعرآة،

 .واآتساب النفس الطويل، آل هذه احتماالت واردة آما نالحظ
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آانت هذه اللعبة شديدة الوطأة على املشارآني، ورمبا على
 : قائال بالنصحييى.املشاهدين حىت عقب عليها د

 بيهز ويفّوق وال إيه؟ هو الربنامج ده بيعمل إيه؟ 

بيذل آل الناس، واحنا منهم، بيتصوروا إن وال واحد 
ناخريه ىف السما طول الوقت،نفسه وال بتعريفه، وإن هو م

وأنه هو مستحيل آذا وآذا، جمرد لِعْبنا لعبتني الدنيا
احترآت، بتقربنا من واقع مؤمل، بس مش معىن مؤمل أن فيه
استسالم، فأنا بس بقول يعىن يسمح لنا املشاهد أن هو
يستحملنا شوية، ألن الطبيعة البشرية احرتامها مافيهوش قيم

سبقة، نبدأ باحرتام املوجود، وندفع متنأخالقية مطلقة أو م
الرؤية وحنرتم الظروف، عشان نقدر نواجهها حبجمها ونقاومها

 .ونغريها

**** 

....أنا لو آنت رضيت من زمان أذل نفسى : اللعبة الثالثة
 ........آنت

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل تامر يا دآتور :حممد.أ
 آنت عشت ميت  .... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل حييىادآتور ي: تامر.د
 آنت بقيت إنسان تاىن ماحبش أآونه  .... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل عماد يا :حييى.د
  آنت أيت حياتى.... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل باهريا دآتور : عماد.أ
  آنت دلوقىت ما آنتش موجود.... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل اهداملشعزيزى : باهر.د
  مرة 100آنت زماىن دلوقىت ىف نظر الناس أحسن .... نفسى

 املناقشة

رضيت أذل(، بلغت مقاومة هذا االحتمال تامر.فيما عدا د
 صامدة صمودا هائال امام التسليم اخلفى الذى أظهره)نفسى

وقد ظهر هنا آيف أن) الثانية(التعرى ىف اللعبة السابقة 
يلقى املسئولية أآثر) من زمان(رضا بإذالل النفس، ولفرتة ال

:على صاحب الشأن، وأن ذلك يستأهل االختفاء، أو املوت 
آنت دلوقىت مش.. "، "أيت حياتى"آنت ..، ميت" آنت عشت"

آنت بقيت" وأيضا مكافئ لتغري رمبا ليس أقل من املوت "موجود
 انسان تاىن ما احبش أآونه

كان واقعيا بشكل صعب، واحتدت بصريته وهو فباهر.د أما 
يتبني الثمن احملتمل أن يقبضه مقابل رضاه بإذالل نفسه، وأن

أن  مرة، لكن ليس معىن ذلك 100ذلك قد يرفعه ىف نظر الناس
هذا ما. هذا هو ما يريده أو يرضاه، وإن آان مل ينف ذلك

اهرب. أنا شفت إن د":  الذى قال أثناء املناقشةحممدالحظه 
شايف إن الذل بيطّلع، أنا شايف ان الذل يّنزل لدرجة إىن

 ".ربطته باملوت
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 أضاف ىف املناقشة إعالنا عن تزايد الصعوبة وأنهعماد.أ
هى صعبة، يعىن أنا ما اعرفش،"مل يستطع أن يتبني معاملها 

يعىن أنا مش عارف إيه اللى حصل حاسس إن فيه حاجة مش قادر
 حد ذاته هو أمرأن الشعور بالصعوبة ىف "، وقد عقب"أطّلعها

 "مهم، حىت لو مل نستطع أن خنرج منه بشئ

بس الصعوبة دى أنا شايف إا مهمة خالص زى.... حييى.د
ما يكون احنا دخلنا ىف منطقة حرجة، ومبواجهتها ممكن تبقى

 ".مؤملة أمنا على اهللا تكون مفيدة 

 عن نفسه فكان مفاجأة حيث أعلن أنهحييى. أما تعقيب د
 إال أن جانبا فيه انتبه"آنت أيت حياتى" قاله بالرغم مما

 فاعرتف ىف املناقشة أنه تصورباهر. د إىل ما يقرتب من بصرية 
آنت"قبل أن يلعب أنه سوف يقول شيئًا ىف هذا االجتاه نفسه 

 لكنه فوجئ مبا قاله أثناء اللعبة،،"بقيت أحسن من آده
 لكن ملا جيت،"آنت أبقى َمِلك: "وأضاف أنه خطر له أنه يقول

 مث"آنت أيت حياتى"أقول لقيت نفسى باقول حاجة تانية 
الظاهر إن الرضا بالذل غري إن الواحد"بعد ذلك قائال  عقب 
إن هذا االعرتاف قد يشري إىل منهجية آليات اللعبة،" يتذل

وأن َثّم فرقًا بني ما يتصوره الواحد منا من إجابة قبل أن
بة مما حيتاج إىل تفاصيلناء اإلجاوما يفاجأ به أثيلعب، 

 . شارحة الحقا

 حىت بعيدا عن الوعى، وبنيالرضا بالذلهذه التفرقة بني 
 هى شديدة األمهية، ألا ترفع العبء قليال عنَحَدث الذل نفسه

 احتمال لوم املذلول على املشارآة،

 فهذهأن حيدث بعد ترضى بهحيدث الذل آيفما حيدث، لكن أن 
 .ة الىت أظهرت آل هذا الرفض الواضح للحياة نفسهاهى املصيب

الذل إذا فرض نفسه وأحسّنا التعامل معه دون رضا، 
وتكبدنا األمل منه، مهما زاد القهر اخلارجى، ومهما آنا قد
شارآنا دون وعى ىف حدوثه، البد وأن يؤدى لقوة هائلة قادرة

 أوعلى املقاومة والرفض، أما الرضا به فهو الذى يساوى،
 ".التخلص من احلياة ذاهتا"يستلزم 

**** 
هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر: اللعبة الرابعة

 .....يذل نفسة لكن بقى

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما حييىيا دآتور : حممد.أ
 هو وشطارته يضطر يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما تامريا دآتور : حييى.د
 مش أوى آده يضطر يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر عماديا : تامر.د
 الظروف ساعات بتبقى أقوى يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري باهريا دآتور : عماد.أ
 مش حايبقى داميا آده ما يضطر يذل نفسه لكن بقى 
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هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما املشاهدعزيزى : باهر.د
دا مش معناه إن احنا نفتحيضطر يذل نفسه لكن بقى 

 للذل على البحرى 

 املناقشة

يبدوا أن هذه اللعبة خففت جرعة آلٍّ من استحالة أن
، مقابل)اللعبة األوىل ("أنا مستحيل أذل نفسى"أقبل الذل 

خايف الظروف ختليىن أذل"التلويح باالستسالم لضغط الظروف 
مث احتمال الرضا بالذل وما ووجه) اللعبة الثانية ("نفسى

أنا لو آنت رضيت من"به من رفض مجاعى، ىف اللعبة الثالثة، 
 يبدو أنه الحت فرصة ىف هذه اللعبة الرابعة"زمان، أذل نفس

ملزيد من الوعى بالواقع حبجمه بعد آشف دور الداخل واخلارج
هو: "ىف حرآية الذل، وابتدأت املسألة تأخذ شكل ضبط اجلرعة

مش معناه" "مش حايبقى داميا آده" "مش قوى آده ""شطارتهو
 "نفتح الباب عالبحرى

  فقد اجته إىل تربير هذه الضرورة بالظروف تامر. أما د 

مماال شك فيه أن الذل هو الذل سواء آان جبرعة بسيطة أو
جرعة آبرية، بل إن الذل جبرعة آبرية وملدة طويلة قد يبلد

،)آما سيأتى ىف اللعبة التالية(ك املشاعر حىت اليسمى آذل
وقد تبني من االستجابة هنا أن املسألة البد أن حتسب بقدر
حجمها، وأن يظل الرفض قائما مهما بررت الظروف الذل،
ومهما قّلت اجلرعة ومهما بلغ احرتامنا للطبيعة البشرية أو
حلرآية التعامل أو لطبيعة املرحلة، االستجابات آلها آانت ىف

االجتاه مع تزايد الوعى بضرورة تعميق املسئولية حيثهذا 
، الواحد عايز يوقف....اخلوف بيزيد" ىف املناقشة حممدقال 

هو اللى حصل" باهر. وعقب د"نفسه، ماخيليش احلكاية تاخده
حضرتك إن األول رفضنا وقلنا مستحيل، لكن ابتدينا نتصاحل

انت" قائال دحمم فلحقه ،"مع الواقع خنليه ىف أضيق الظروف
 ".قدرت تتصاحل معاه، أنا مش قادر

يبدوا أن املسألة ليست مسألة تصاحل، وإمنا هى حسبة
الذل بالذاتموقوتة ملواجهة جرمية ما، بوعٍى متأمل، يبدو أن 

، وأنه ال فرق بني خدش الكرامة أو آسرآبُريه مثل صغُريه
نفالواقع يطالبنا باالستمرار وحنالوجود آله، ومع ذلك 

 حىت لو مسى بعضنا ذلكنتجرع األمل جاهزين للتحدى فاالنقضاض،
أنا لو آنت رضيت"تصاحلا وهذا يذآرنا باللعبة الثالثة 

فالرضا ليس فيه أمل التأجيل، وال أمل" بالذل من زمان
اليشري إىل الرضا من قريب هنا فهى ضبط اجلرعة، أما اإلعداد
 .لجولة القادمةيعمق األمل جتهيزا ل، بل لعله أو بعيد

القبول االضطرارى هنا هو جلرعة حمدودة واعية من الذل، وقد
 .انتبه اجلميع إىل ضرورة ضبط اجلرعة والتوقف عن التمادى

أنا" إىل املقارنة بني اللعبة األوىل حييى. وقد نبه د
هوه" وهذه اللعبة ،........."مستحيل أذل نفسى حىت لو 

 ، وأن وجود "يذل نفسهفيه حد يقدر يعيش من غري ما 
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االحتمالني معا قائم وأن التناقض احلاد بينهما غري معطل لو
استمرت احلرآة ىف االجتاه الصحيح، بل هو حافز للتحرك ما

 .بينهما للتفاعل اجلدىل احملتمل

*** 
 .....طيب وليه أمسيه ذل ماهو ممكن يكون: اللعبة اخلامسة

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن حييى يا دآتور :عماد.أ
  فهلوة يكون

صفقة  طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن يكون حممديا : حييى.د

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن باهريا دآتور : حممد.أ
  دا ىف مصلحىت يكون

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن تامريا دآتور : باهر.د
 قلة قيمة يكون

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن املشاهدعزيزى : تامر.د
 فينا واحنا رافضني نشوفهاطبيعة  يكون

 املناقشة

االستعدادهنا يبدوا أن معد اللعبة أراد أن خيترب مدى 
 فأعّد هذهأمل املواجهة فيما سبق، بعد آل للتالعب والتعمية

ففتح بواسطتها الباباللعبة لتتوسط اللعبات العشرة، 
، والعجيب أن اجلميع اندفعوا إىلللتربير والتغطية والتمويه

ل هذه اآللية، رمبا بعد أن أوصَلُهم األمل والصعوبةاستعما
مل تكن لعبة للتوريط وإمناوالتناقض إىل البحث عن أى مهرب، 

آانت تلوحيا بالسماح بإعادة النظر بديال عن املغااله ىف
 اإلنكار الالشعورى دون حتفظ، 

نالحظ هنا أن مشاعر اخلوف واألمل والدهشة والغموض قد
 آثريا، فانطلق آل املشارآني يطلقون أمساءتراجعت قليال أو

على ما انزعجوا منه منذ دقائق) طاقية االخفاء(التدليل 
 دون استثناء معّد اللعبة، 

،ومصلحة، وصفقة، فهلوهأا : أربعة اختاروا أمساء
 ، "قلة قيمة":  ، أما اخلامس فامساهوطبيعية

 آيف أن هذه املغامرة الشديدة البساطةأآتشف اآلن
ظاهرا، ميكن أن تكشف الوعى األعمق بشكل ُيِشلُّه إذ يعجزه عن

إن هذا الكشف رمبا يكون له فائدة تعرية. التحايل
امليكانزمات، وبالتاىل يلقى املسئولية على الوعى الظاهر
بشكل مباشر، إْذ جيعل ما حيدث ىف متناول املراجعة أو حىت

الظالم، فننتهى إىلالرتاجع، بدال من أن جترى امليكانزمات ىف 
أال ندرى أن هذه األمساء الىت غطت املسألة هى من صنعنا حنن ،

 .وأا مهرب مفضوح

 هنا بقبول أن ذلتامر إىل عالقة ما قاله حممدانتبه 
 تامر قال ىف األول عكس"، حممدالنفس هو طبيعة فينا حني قال 
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اهللا" إىل طرح سؤال حمدد حييى.  مما دعا د"اللى قاله غري دلوقىت
 فيجيب؟"بنعمل إيه ملا نسمى الذل حاجة تانيةهو احنا !! 
الظاهر إن الواحد برضه مش قابل عشان آده بيدور"...  حممد

 إىل استجابته أنه قالحييى. د فينبهه "له على اسم تاىن
انت يا حممد ابتديت تقبله مع انك ""يكون ده فيه مصلحىت"

بس مش "آنت مرعوب مرعوب فتغريت، بقيت واقعى وال إيه؟
حممد، فيعرتف فدورت له على اسم تاىن" ذل"قابله بنفس االسم 

  "ميكن ده يقلل خوىف"

 :ونثبت هنا نص اية املناقشة لألمهية

 ميكن يقلل خوىف : حممد.أ

يعىن ملا تغطى يقلل خوفك وتنيك ماشى ىف الذل: حييى.د
أآرت، وأآرت طب اللى شايف إن الذل ذل حايتوجع ويبطل ذل،

 وت املرة اللى جاية مايفوتش املرة دى يّف

 علشان هو ما هو قابل الوجع، أنا خايف : حممد.أ

طيب هو يعىن خوفك إنك أنت تتوجع بتعامله: حييى.د
بالَغَطى؟ مش الَغَطى خيلى الصفقة السرية حاتتسحب من جوانا،
يعىن ملا أقول أنا موجوع ذليت نفسى آفاية آده؟ وآل آما

 . حاجة، وامتادى ىف الذلأقول يااااااااا وال ذل وال

احنا بنعرى: أنا مش باحكم يعىن، بس أنا بقول االحتماالت
الظاهرة وبنحرك الوعى ىف هذا االجتاه ومن األفضل إذا آان
فينا حاجة إىل الضعف إذا آان فينا حاجة إىل الذل، إذا آان
فينا ظروف ضاغطة نسمى األشياء بأمساءها حلني تفرج، حانقعد

نعيش! ياء غري موجودة ونتبادل عبارات سطحيةنتباها بأش
أزاى؟ طبعا أنا عارف ان املوضوع ده صعب وعارف إن املشاهد
أظن مش حايساحمنا بسهولة إن احنا قلّبنا ىف احلكاية دى، ألن
آل واحد بال استثناء، زى ما ابتديت، بيتصور إن املوضوع ده

لسه ىفغري مطروح عليه شخصيا مع إننا ملا لعبنا واحنا 
اللعبة اخلامسة أظن ابتدينا نتبني حقيقة أبعاده فعال،
بيتصور الواحد إنه احتمال غري مطروح يعىن قول لواحد آده
عادى يقولك أل وبتاع، إمنا ملا لعبنا اتفقنا، طلع إن له

 .أسامى تانية

 وبعد 

 نتوقف هنا لنواصل مناقشة األلعاب اخلمس املتبقية غدًا،

الت، وآيف تعددت أشكال الصراع ظاهرالعلنا الحظنا النق
 وباطنا، وآيف تغريت املواقف وحترك األمل،

ميكن أن نستنتج من آلية استعمال هذه اللعبة آيف تنوعت
أساليب املعرفة والكشف حىت أصبح األسوياء أنفسهم عرضة

 للتقليب والتحريك إىل هذه الدرجة، 

للطبيعةوهكذا تزيد فرص توسيع دائرة الوعى بفهم أعمق 
 البشرية،
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ا قلنا عن اهلدف منذ البداية أننا ال منلك وجهة نظروآم
نريد أن نفرضها، بقدر ما نتصور أن هذا التقليب، قد
يساعد على اآتساب َنَفٍس أطول للمواجهة حىت لو بدا جانبا
منه غري مقبول ابتداًء، حىت لو بدت تعريته مؤملة لدرجة ال

 تطاق ، 

ى من واقع أآثرإال أن هذا يبدو السبيل األضمن لقيم أرق
 .صالبة

**** 
غدًا نكمل عرض ومناقشة األلعاب اخلمس التالية ونعيد
تسجيلها هنا ملن شاء أن يلعبها مع نفسه مسبقا، باإلضافة
إىل دعوة للعب األلعاب اخلمس األوىل الىت عرضناها حاًال حىت

 .نلتقى

أنا لو ضمنت إن ماْفقسى نفسى وأنا: اللعبة السادسة
 .........جة الذل ميكن باتنازل لدر

 ...........، أنا بقى ....ذل بذل : اللعبة السابعة

دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى ولو من غري: اللعبة الثامنة
 ...........قصد ميكن 

انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله واحده: اللعبه التاسعة
 ........بس، هى إن

علشان آده!!! ا ساتري.... آله إال الذل: اللعبه العاشرة
..... 

 تعمدت أال أثبت املناقشة الىت دارت بعد آل لعبة حرفيا-
وذلك لطوهلا، وتشتت مسارها، وميكن الرجوع إىل نصها ىف املوقع

 .صوتا وصورة

أما املناقشة هنا، فهى مناقشة أحدث لالستجابات املثبتة 
واملنشورة، مع إشارة منتقاة إىل بعض ما ورد ىف آراء وتعقيب

 .املشارآني بعد آل لعبة
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 املقدمة
ن أن املخاوف الىت ثارت عندى وأنا أقدم هذهتأآدت اآل

احللقة ىف قناة النيل الثقافية هلا ما يربرها، وهى هى الىت
حضرتىن وأنا أقدمها آتابة اآلن، وقد جتلت أآثر من خالل تلك
الرسالة الىت وصلتىن من قارئة جادة ناقدة حمّذرة أشرُت إليها

طبيعة هذهىف حلقة أمس، وقد أردت أن أوضح اليوم أآثر 
أسوياء، ال ميثلون" أفراد"األلعاب باعتبارها متارس من خالل 

 إال أنفسهم، لكنهم عينة هامة من الناس، قد- طبعا–
تساعدنا أن نتعرف على جانب من النفس البشرية من خالل بضع

 .وحدات من بىن اإلنسان

إن الفرد هو الوحدة الىت يتكون منها اتمع، ويتطور من
لنوع، وآل ما جيرى خارجه ىف اجلماعة أو اتمع يصب ىفخالهلا ا

 ، "احلل الفردى"ال يوجد حل امسه : النهاية فيه، وىف نفس الوقت

 حني نزل عليهم الوحى بدأ هبم،- عليهم السالم–األنبياء 
 وهم مل يكونوا أنبياء إال ألم مل يتوقفوا عند احلل الفردى، 

 وسيحاسبهم اهللا بعدلهبعض الصوفية خدعهم احلل الفردى
 ورمحته معا، 

ىف نفس الوقت ال جيوز أن رب ىف اجلماعة من مسئوليتنا
أفرادا، ال مجاعتنا الىت حنتمى هبا، وال مجاعة املغريين علينا

 . الذين نضع عليهم آل اللوم أحيانا

على آل واحد أن يقوم مبا يستطيع ىف اال الذى يقدر
  الناس ودفع التطور عليه ليصب العائد ىف خري

، مث ليتحمل آلحترك وعى األفراد فاألفرادهذه األلعاب 
واحد ما يصله وما حترك منه ىف مجاعته حىت ميتد ما يصله إىل آل

 .ىف اية النهاية" فردا"البشر، مث هو يلقى احلق تعاىل 

 ال تعميم، 

ئولية ال احلل الفردى ينطبق على اجلماعة وال جهد اجلماعة يغىن عن مس
 .الفرد، آلُّ ىف فلك يسبحون، لكنهم يلتقون حتما، حىت بدون قصد

 ينقرضون معًا: أو
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 واآلن نبدأ اللعب

أنا لو ضمنت إن مْافقسى نفسى وأنا: اللعبة السادسة
 ....باتنازل لدرجة الذل ميكن

 أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىعماديا أستاذ : حممد. أ
 أآمل فيه على طول وأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىتامر يادآتور : عماد.أ
أفضل ذالل نفسى على طول وأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىحييى يا دآتور :تامر. د
  أجربوأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىباهريا دآتور : حييى.د
 أمتأدى وأنا مش عارف جة الذل ميكن وأنا باتنازل لدر

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىاملشاهدعزيزى : باهر. د
 يبقى مفيش مشكلةوأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

 املناقشة

تكمل االستجابات ىف هذه اللعبة ما جاء من مواجهة مؤملة
ىف اللعب السابقة، يبدو أن املسألة وصلت إىل درجة مزعجة

إحياء البصرية خالل:  احملاولة املتسحبة الىت مت هبانتيجة هذه
 ! مخسة ألعاب قام هبا بضعة أشخاص ملدة نصف ساعة

 .لعلنا نتحمل مسئوليتنا ومنضى

مش خايفني مناحنا : " بالتعليق بعد اللعبةباهر. دبدأ 
من الذل مهواش خوف من رؤية الناس: يعىن اخلوف.. الناس، 

دا نفس اللى "حممد، فيوافقة نفسهله، دى حاجة بني الواحد و
لكن، وصلىن بالضبط، إن لو انا ما شوفتش نفسى ممكن أآمل
 .املشكلة اىن اتفقست، فأنا مصدوم، فتبقى الدنيا صعبة

.د، وعماد. أ: أيضا حكى ىف املناقشة بعد اللعبة آل من
عماد عن حرية وصعوبة ما وصله نتيجة التعرية، فأضاف تامر

 يتصاحل مع نفسه، ليتخذ موقفا مع ما ال–ك  بذل–أنه رمبا 
مش عارف زى ما أآون"يريد لنفسه، مل حيدده، لكنه انتبه 

حييى. دفيعرتض " أنا فعال مش عارف، مش عارف"باتصاحل وال إيه 
 "أقصد يعىن اللى حتت بقى أسهل "عماد. أويستوضح فيشرح 

 حييى . فيعقب د

، حممد ابتدى!العمى؟أسهل بس أخطر، يعىن انت بتتصاحل ب..."
بالعمى، وبيفتح واحدة واحدة، يعىن هى من آرت ما هى بتوجع
احنا جاهزين للتنازل، خلى بالك احنا بنقول ما ْفقّسى نفسى

 دى تفرق، يعىن اخلوف هو من رؤيةوانا باتذل مش وانا باتنازل
ما هو خالص، ما هو مش شايف ما هو"التنازل، آل واحد يقول 

 .دى تبقى مصيبة سودا" يبقى ذلساعتها مش حا

ميكن"تامر، فنحن مل نعرف ماذا يقصد بالتجريب . أما د
، ال هو شرح ما يعىن أثناء املناقشة، وال أحد سأله،"أجّرب

 !أن جيّرب أن يتنازل لريى النتيجة مث يقرر: رمبا يقصد
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ىف" حرآات الالشعور"نالحظ هنا قدرة اللعبة على ضبط 
ليس هو التربير أواملشارآة ىف التنازل، وبالتاىل فإن احلل 

املبالغة ىف املثالية، وإمنا املواجهة وحتمل مسئولية ما يصدر
 "!!أنا"ألنه ىف النهاية ليس سوى حىت مما يسمى الالشعور، 

*** 

 ...........أنا بقى ......... ذل بذل : اللعبة السابعة

حانّقى الذل ، ذل بذل أنا بقى حلضرتكبقول : باهر. د 
......  

  الزم آخد حقى ، ذل بذل أنا بقى عماد طيب يا :حييى.د 

الزم أعيش زى ما ، ذل بذل أنا بقى تامريا : عماد.أ 
  أنا عايز

ألزم أفرض ، ذل بذل أنا بقى حممديا أستاذ : تامر. د
  شروطى

أنا حاآسب ذل بذل أنا بقى املشاهدينأعزائى : حممد.أ 
 على طول 

 املناقشة

 بعد الوعى بواقعية الذلبدت هذه اللعبة دفعا إىل ما
واحتمال مشارآتنا ىف قبوله، دون تغطية وال تورية، ويبدو

 ينتقى نوعباهر. دأا حفزت التحدى والتحفز، فها هو 
أعيش زى ما أنا" يأخذ املقابل وعماد، حانّقى الذلالذل 
وتامر "أنا حاآسب على طول" يكسب على طول وحممد "عايز

الزم" يأخذ حقه حييى. د، و"روطىالزم افرض ش"يفرض شروطه 
، يبدو هذا املوقف تعرية أصعب، آما يبدو أن هذه"آخذ حقى

اللعبة سرقت املشارآني فهى بعد أن استدرجتهم إىل التغطية
، فيلوحرفعت الغطاء فجأة دفعًا إىل واقع بشعوالتموية، 

 الذى وقععماد.املقابل بشكل أو بأخر، وىف املناقشة يعلن أ
حسيت إن أنا"ة احللقة حرية بال حدود، وغموض صعب أنه ىف بداي

وليس هذا فحسب بل إن موقفه اتضح أآثر حني" آده مش مظلوم
 فقد أعلن أنهتامر. دأما " برضه أنا مش مذلول قوى"أضاف 

مازال حيس بالصعوبة حىت بعد فرض شروطه فقد عقب متسائال
ض على؟ ممكنهو أنا ممكن أقبل حتدى الذل ملا ينفر: "متعجبا

دا صعب جدا، أرضى بالواقع دا آان صعب! أىن أنا اقبله؟
 .عشان آده أنا قلت أفرض شروطى" علّى

بشكل أو بآخر، ولكن" نفعيا"يبدو هذا املوقف ألول وهله 
خطوة قوية ىف اآتساب قوة مامن خالل نظرة أعمق، يبدو أنه 
اب الواقعمعاناة استيع، إا قد تفيد ىف دفع ذل حمتمل الحق

، بدال من ادعاء العكس، ونفى استسالم يسرى فينا منلتغيريه
ورائنا حتت زعم حّل صراعى ظاهر، هذا املوقف النفعى ميكن أن
يكون شديد السلبية حني يصبح هو اية املطاف، آما ميكن أن
يكون عالمة نضج حني ميهد لقوة متنع تكرار الذل واملشارآة ىف

 .متاديه

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1332



א  20I02I2008א –א

*** 

ت نفسى باذل غريى ولو من غريدا أنا لو ظب: اللعبة الثامنة
 ....قصد ميكن

دآتور باهر، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى: عماد. أ
  ماآنتش ذليت نفسىولو من غري قصد ميكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى ولو حممديا: باهر. د
  حاآره نفسى أوىمن غري قصد ميكن 

ل غريى، دا أنا لو ظبت نفسى باذتامريادآتور : حممد.أ
 ماساحمشى نفسى ولو من غري قصد ميكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريىحييىيادآتور : تامر. د
 أغري رأٍىيولو من غري قصد ميكن 

 ، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريىاملشاهدعزيزى : حييى. د
 ماحرتمش نفسى طول العمر ولو من غري قصد ميكن 

 املناقشة

لرتآيز على آشف املشارآة ىف إذالل، وبدال من اانقلبت اآلية
النفس، حاولنا أن نبني جانبا آخر من املسألة من حيث

عن بعد آخر للطبيعةاحتمال إذالل الغري، رمبا يكشف لنا ذلك 
 من حيث أن عملية الذل، ظاهرة أو خفية، إحدُاُثهالبشرية

من يشكو، أوأو تلّقيه، هى آلها من الطبيعة البشرية، وأن 
من الذل قد يكون هو نفسه مستعدًا إلذالل الغري معيعاىن 

، وقد حاولت اللعبة تعريةاحتمال أن يسمى ذلك باسم آخر
هذا االحتمال من حيث أن الواحد منا لو اآتشف حقيقة ما
ميكن أن يفعله باآلخر، فرمبا يساعده هذا أن يتقى مثل ذلك

نا رمباه" ولو من غري قصد"إضافة اجلملة االعرتاضية . لنفسه
آانت هبدف حتميل املسئولية للمِذّل، حىت لو احتج أنه فعل ذلك

 .بعيدا عن دائرة وعيه الظاهر

 وّضح الربط بني الوعى باحتمال أن يكون هو املِذّلعماد. أ
 وآأن النفس"ميكن ماآنتش ذليت نفسى"... وبني إذالل نفسه، 
 ، آخر داخلىهنا آانت مبثابة 

 : خطر ىل فرٌض جديد اآلن

رمبا آان من يذل نفسه، أو يقبل الذل على نفسه، ولو ال
شعوريا هو يذل شخصا آخر داخله، فتصورت أن هذه الرؤية
هكذا قد تفيد ىف حتريك الوعى حنو التوجه إىل موقع أرقى من
الوجود البشرى حني نعترب هبذا أننا إْذ نقبل أن نذل أنفسنا،

ة الوعى هبذاآأننا حنن أيضا نذل آخر داخلنا، إن حد
  حيملنا مسئولية أآرب- لو صح–االحتمال 

إذا آنا رفضنا أن نذل اآلخر حىت آرهنا أنفسنا هبذه
الدرجة، ورفضنا ذلك حىت لو حدث من وراء وعينا، فكيف نقبل

، هلا نفس"اآلخر"أن نذل أنفسنا واملفروض أن مثلها مثل هذا 
 .احلقوق علينا
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رمبا هذا ما يقابل احلب الناضج حني يكون شرطه أن يبدأ
مبعىن أن الذى حيب) ليس أنانية(باحرتام النفس وحبها أوال 

 هو القادر أن حيب اآلخر، هذا نضج خاص ) دون أنانية(نفسه 

وبالقياس إن من يأىب الذل على نفسه هو هو الذى ال
 .يستطيع أن يسمح لنفسه أن يذل آخر

 على نوع من حماسبةحييى. ودباهر وحممد. اتفق آل من د
ما" وعدم العفو "حاآره نفسى قوى"كراهية النفس حلد ال

،)طول العمر ("ما احرتمشى نفسى"وعدم االحرتام " ساحمشى نفسى
ويبدو أن هذه الدرجة من الرفض هى األهم ىف تعديل السلوك،

 انتقل خطوهتامر. د. أهم من املبالغة ىف الندم واالعتذار
 أنهأخرى ألنه جعل وعيه هبذا االحتمال دافعا للتعبري عن

 وإن آان جمرد تغيري الرأى مل يصل إلينا أنه،"ميكن أغري رأىي"
 .تغيري ىف اى اجتاه

 املوقف تفصيال نظريا بشكل غري مألوفحييى. شرح د: ملحوظة
من برنامج سر اللعبة بقناة" لعبة الذل("ىف هذه احللقات 

 )2004-4-16النيل الثقافية بتاريخ 

وانتهى شرحه مبا يشبه االعتذار لفرط اجلرعة، ورمبا هذا
اللعبة(هو ما جعله يطلب من املشاهدين ىف آخر احللقة 

أن ينسوا ما جرى فيهم، وما متحديا أو ساخرا، )العاشرة
 .انكشف هلم، من خالل اللعبة

 :حييى بعد تعقيبه الطويل بقوله. انتهى د

أنا رأىي إا من أصعب اللعبات اللى أنا لعبتها ىف
 : الربنامج دا من يوم ما ابتدا

 هّوا احنا عايزين نوّصل للناس إيه؟ 

 إم يقبلوا الظلم؟ 

 إم يرفضوا الذل؟ 

 إم يبقوا ِهْبل ومش عايشني ىف الواقع؟ 

 إم يبطلوا يذلوا غريهم؟ 

 عايزين نوصل للناس إيه؟

ذا األسلوب ال يفرض على أحد توّجه معني،حتريك الوعى هب
بقدر ما يأمل أن يوسع الرؤية، ويعّرى املوجود، أمال ىف
امتداد دائرة اإلحاطة، ومن َثم املسئولية، واضطراد النمو

 .للفرد فاموع

*** 

انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله واحده: اللعبه التاسعة
 .....بس هى إن

 انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىفيىحييا دآتور : تامر.د
 أآون واحد و معايا آل الناسحاله واحده بس هى إن 
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 انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالهعماديا : حييى. د
 يكون ىف ده إنقاذ حياة طفل برئ واحده بس هى إن 

 انا مستعد أذل نفسى خبطرىباهريا دآتور : عماد فتحى.ا
 ماآنش آسبان داميا لوحدى ىف حاله واحده بس هى إن 

 انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالهحممديا : باهر.د
لو ده حاحيقق حاجه غاليه عليا قوى وماواحده بس هى إن 
 قداميش حل تاىن 

 انا مستعد أذل نفسىاملشاهديناعزائى : حممد أمساعيل. أ
 ده حيل مشاآل الكل خبطرى ىف حاله واحده بس هى ان 

 املناقشة

نص اللعبة نقلت اإلرداة هنا ىف – ِبُخْطرى –إضافة آلمة 
املسترتة إىل ظاهر الشعور، بدال من أن يتم اللعب اخلفى من

هذا التحديد بإعالن القصد اإلرادى هو الذى أنار. ورائنا
أنا(منطقة ما آان جيرى من ورائنا وحنن نرفع الفتات العكس 

املفروض أن هذه اإلنارة تضّيق دائرة) مستحيل أذل نفسى
إن:  ىف إذالل نفسى بإرادتى، بألفاظ أخرىاحتمال أن أشارك

حل مواجهة هذا االحتمال أىن مساهم ىف إذالل نفسى ال يكون
بإنكاره، وإمنا يكون بإظهاره وسحبه إىل دائرة الوعى،

"ما دامت املسألة  –وبالتاىل تضيق الدائرة إىل أن تصل 
 . آما تقول اللعبة،"حالة واحده بس" إىل -"ِبُخْطرى

 اتضحتامر. فيما عدا د: ضا من االستجابات أنهنالحظ أي
أن السماح هبذه اجلرعة اإلرادية من إذالل النفس هبذه الدرجة
من الوعى ال يسمح هبا من يفعلها إال مبقابل آبري متاما بدا

حاجة غالية عليا قوى،" مقابل شخصى غالبا باهر. عند د
مثاليان  فقد آان الثمحممد، أما عند "تاىن وما قداميش حل
حيل مشاآل" آما أنه مل يكن قاصرا على شخصه حىت بدا مستحيال

 فقد اشرتط إدخال اآلخرين ىفعماد. آذلك ىف حالة أ" الكل
 فوضع ظرفًاحييى. ، أما د"ماُآنشِى آسبان لوحدى"الصفقة 
 .إلنقاذ حياة طفل برئ: حمددا هو

آونأ: " هى الىت احتاجت إيضاحا ليشرح قولهتامر. إجابة د
 عن هذاحييى. وحني استفسر منه د" واحد ومعايا آل الناس

فاتضح أنه" معايا آل الناس وآلنا زى بعض"الغموض قال قصدى 
"حل مشاآل الكل "حممديعىن نوعا من التعميم مثل الذى قال به 

 ".ماُآنش آسبان وحدى "عمادوإىل درجة أقل أوضح 

من اية املغامرةنستطيع أن خنلص من هذه النقلة وحنن نقرتب 
إىل أنه يبدو أن الوعى حبقيقة ما بداخلنا، وحتمل مسئوليته هو
السبيل األمثل لتغيريه واآتساب القوة من اآلالم املرتتبة على

 .آشف ما آنا ال نعلم عنه شيئا، واآلن ميكن أن نرفضه

*** 

 ..علشان آده ! يا ساتر.... ذلآله اال ال: اللعبة العاشرة
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يا.... اال الذل  آله تامريا دآتور : عماد فتحى. أ
  مش حاذل نفسى تاىن ابداعلشان آده ! ساتر

!يا ساتر....  آله اال الذل حممديا استاذ : تامر. د
   انا حافضل رافض  علشان آده

يا....  آله اال الذل باهريا دآتور : حممد أمساعيل. أ
  آفايه قوى  علشان آده! ساتر

!يا ساتر....  آله اال الذل حييىيا دآتور : باهر. د
الزم نكون اتعلمنا حاجه اارده وده يّغريعلشان آده 
 بكره وبعده 

!يا ساتر....  آله اال الذل املشاهد  عزيزى: حييى. د
نفسى ان احنا ننسى اللى حصل ىف احللقه دى،علشان آده 

 وربنا يسرت وخنليها متغطيه آده أحسن

 املناقشة

لتهدئة ما أثري منحماولة جاءت هذه اللعبة األخرية وآأا 
تعرية بدت جرعتها زائدة على ما يبدو، وإن آانت قد حرآت

 .ما ميكن أن يكون اهلدف األصلى من التعرية مهما بلغ األمل

آما يبدو أن هذه اللعبة األخرية قد مسحت بالرتاجع عن حدة
البصرية، واملواجهة، وعن االعرتاف بأن اإلسهام ىف ذل النفس هو

ن حرآية الواقع الصعب مهما أعلنا غري ذلك،جزء ال يتجزأ م
إن ختفيف جرعة األمل الناتج عن التعرية املفاجئة، يكون
أحيانا توقيا الستعمال نوع أخطر من امليكانزمات لتغطيتها
من جديد بشكل أخبث، ومن ذلك إنكار ما خرج منا واعتباره

أو مصادفة، فجاءت اللعبة األخرية لتسمح للوعى" هزل"جمرد 
، وقد بدتما أمكن ذلكالظاهر أن يسرتد حجمه إال قليال 

أرَنا شطارتك، َحاول أن تنسى لو" وآأنه يعىن حييى. توصية د
 "!!!.قدرت

 احتمال أن تكون األلعاب السابقة فرصة لتعّلمباهرأعلن 
،"الزم نكون اتعملنا حاجة النهاردة"جديٍد ما، عشان آده 

ا ضروريا بعد مناقشةوامتد أمله ىف التغيري الذى بد
:استجاباته ومناقشتهما واستجابات اموعة حيث أنه أضاف

  ،"وده يّغري بكره وبعده".. 

 أن ما وصله آانحممد فهم استجابة  وىف نفس االجتاه ميكن
 فقد اختذ موقفا وإن عمادأما " عشان آفاية قوى: "آافيا

رجع إىل وآأنه  "أنا مش حاذل نفسى تاىن أبدا"بدا مثاليا 
إال أنه" أنا مستحيل أذل نفسى"ما أغرتنا به أول لعبة 

أن ما قاله ىف النهاية هو غري ما قاله ىف محاس وصل إّىل 
البداية، فقد بدا ىل أنه اقرتب من احتمال واقعى أآثر،
ففرق بني اإلسهام ىف الرفض وبني افرتاض استحالته تلقائيا ىف

وقفه الرافض مهما ترتب فقد متسك مبتامر. البداية، أما د
عليه، فبدا مستعدا أن يدفع الثمن أملا وخوفا، أو رمبا من

 .خالل دفاعات أخف من أن يسمى الذل باسم تدليل خيفيه
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حييى قد تعمد ىف النهاية أن يعلن. يبدو فعال أن د
اعرتافه بأن درجة التعرية رمبا آانت أآرب من االحتمال، وأن

إن (من حق آل واحد أن يرتاجع بالدرجة الىت تناسبه،
مث رمبا يعاود التعرية بالقدر الذى يقدر عليه،!!) استطاع

 إن مل يستطع أن ينسى آل ما حدث، 

 .وهو لن يستطيع غالبا

*** 

 خامتة

تصورت بعد التورط ىف تقدمي هذه اليوميات الثالث عن
الذل، أنه رمبا آان من األفضل أن أؤجل ذلك إىل ما بعد أن

هذه حىت ال ُيصدم" اللعب "القارئ على فكرة/ يتعود الزائر
جبرعة تثري الدفاعات أآثر من إنارة الوعى، لكنىن التمست
العذر لنفسى بأنىن ال أختار املوضوع اختيارا هادفا مسلسًال،
–مث إنىن وأنا أآتب يوميا، ال أضمن أن املتلقى هو هو 

وبالتاىل فكيف أتدرج معه واحدة واحدة حىت نصل إىل عمق وآالم
 التعرى، وهو متلقٍّ متغري غالبا؟ مثل هذا 

قد يصلح ذلك إذا أنا آنت قد مجعت األلعاب ىف آتاب واحد
له أول وله آخر، وبالتاىل أؤخر مثل هذه اللعبة حىت يعتاد
القارئ متدرجا آلية التعرى، لكن النشر يوميا هكذا، ىف
موقع إلكرتوىن هكذا، ال يضمن ىل أنىن أخاطب نفس الزائر طول

 .الوقت

 لست وصيا على زوارى وقرائى حىت أفرتض– اخريا –مث إنىن 
هلم وفيهم املستوى الذى ميكن أن يتحملوه، واملستوى الذى هو

 .فوق طاقتهم

هلذا، لن أعتذر آما اعتذرت للمشاهدين أثناء تقدمي
 .الربامج

 ".ولكل حسب نضجه، ومن آل حسب مسئوليته"

 وإىل لعبة أخرى، 

 .ربنا يسرت
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21I02I2008א

 אמא:−174

 )36(، احللم )35(احللم 

 : أميمة رفعت التعليق التاىل. جاءىن من د

ألحالم  هل تتوقف عن القراءة التحليلية: ردا على طلبكم الرأى
 امعة، أم تستمر؟فرتة النقاهة وتنتقل مباشرة إىل القراءة اجل

أنا. الشديد أود أن أعرب عن رأىي الشخصى جدا والهتمامى
أعمال األرابيسك، أرى املوضوع آمن يعرض عليه عمل فىن من

فرياه مجيال و يفتنت به، ويود لو إقرتب منه أآثر ليكتشف سر
 .التأثري الطاغى الذى خلب لبه هذا

 دات الذى جيعله يدقق ىف وح هذه الرغبة هى الدافع
األرابيسك فيتأمل مجال الصنعة، وتنوعها من وحدة إىل أخرى،

خفة أنامله ومهارهتا و يذهب أبعد إىل مث يفكر ىف صانعها ، ىف
الفنية أحاسيس هذا الفنان وفكره أثناء إبداعه لقطعته

بعد أن يدرس آل الوحدات يبتعد خطوة. لتخرج هبذا الشكل
له ما سر مجال قطعةليلخص لنفسه النتيجة وهى إجابة تساؤ

رمبا آان األرابيسك هذه؟ و هنا يأتى دور النظرة اجلامعة،
التكرار الرأسى مثال لبعض الوحدات، أو أن السر ىف عدم

،باإلضافة إىل نعومة اخلطوط أو حدهتا الىت التكرار على اإلطالق
إىل تأثري البيئة تدل على آذا وآذا ىف شخصية الصانع، وتشري

 وينطبق هذا متاما على النص . إىل آخره....نهمثال ىف وجدا
)آما تفضلت وأمسيتها( مث قراءة تشرحيية  قراءة أولية: األدىب

فال أتصور إذن أن تتخطى املرحلة.... جامعة وأخريا قراءة
آنت تقصد أنك الثانية لتصل إىل األخرية، اللهم إال إذا
  رأىوهنا ىل... ستقوم بذلك و لكن دون آتابته أو توثيقه

فالقراءة املفصلة التقل فنا و ال إبداعا عن النص...أيضا
ترتآه على القارىء هو تأثري األصلى، بل أن التأثري الذى

 مزدوج، فيصله فكر ووجدان الكاتب من خالل فكر ووجدان
الناقد، هى جرعة مكثفة من التفكري واملشاعر يستقبلها

 فكرا آخرلتثري فيه هو اآلخر –  آل بطريقته–القارىء 
فن، أما القراءة اجلامعة فال أنكر ما هبا من. ومشاعر أخرى

ولكنها أقرب إىل عملية عقلنة لكل ما سبق، هى النتيجة الىت
 وحده دون إشراك القارىء معه، هى  توصل إليها الناقد
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لكن مع إعطاء القارىء خالصة العمل صحيح على طبق من فضة و
 ....حرمانه من متعة املشارآة والتفكري واإلحساس خطوة خبطوة

ىف مصر إىل توثيق املفكرين ألفكارهم، ال أعلم إذا آان حنتاج
الطباعة أو ىف التسويق أو حىت ىف لدينا مشكلة ىف النشر أو ىف

اليقني هو الرغبة ىف القراءة نفسها، ولكن ما أعلمه علم
أنه ليس لدينا أزمة ىف املفكرين، ولكن إذا احجم آل مفكر

أه بالفعل،فإما أنه ستصلنامجيل آان قد بد عن إمتام عمل
، أو)دنيانا غالبا بعد رحيله عن(أعماله آأعمال مبتورة 

 أن هذه الدرر ستذهب معه دون أن تدرى األجيال القادمة
 !!!خسارة هلا من فيا....عنها شيئا

*** 
 )35(احللم 

 صوت أيقظىن    للنوم   أسرتنا إىل  نأوى    وحنن   العباسية   بيت ىف 
أخى   ابن   وجاء   فزعا   وضت ،  السقف ىف    حريق   يصيح   وهو خى أ   ابن 
على   منا   واحد   آل   وصعد   الصالة ىف    وأقمناه اخلشىب    بالسلم 
 النار على    يرشه   وأخذ   املاء   من   محله   استطاع   ما   حامال   جانب 
 نومها   من   وأيقظتها أخىت    حجرة   وأقتحمت   األرآان   بني   السارية 
 ال   أننا   من   ومتشاآية   متكاسلة   قامت   أا   عجب   ومن   العميق 
 األوعية   مبلء   ساعدتنا   حال أى  وعلى    بالنوم   تنعم   أبدا   نرتآها 
 األمر ىف    حنقق   وبدأنا .  وأمخدناها   النار على    سيطرنا حىت    باملاء 
 هلم   اجلريان   استدعاء   أثر على    حضروا   املطافئ   رجال   ولكن 
 األثاث   وتفقدوا   الشرفات   وفتحوا   النار   مخود   من   وتأآدوا 
 وعندما .  فزعا   أفحمنا   أن   بعد   احلريق وانتهى    هبا   املوجود 
 هنا   ويالحظ   يفونالتل   جرس   دق   هدوئنا   بعض   نستعيد   جلسنا 
 به   يكن   مل   العباسية   بيت   أن   إذ   واملكان   الزمان   تداخل 
 جرس   دق   آخرين   أناس   مع   آخر   مسكن ىف    أصبحنا   وهكذا   تليفون 
 شقة   هبا   أستأجرنا الىت    العمارة   صاحب   املتحدث   وآان   التليفون 
 وإن   ابطاء   دون   االسكندرية إىل    الرجل   ودعانا   اإلسكندرية ىف  
 فأمخدوا   املطافئ استدعى    أنه   وطمأننا   الشقة   داخل   النار   شبت 
 ارتدينا   احلال وىف    احلال   بطبيعة ضرورى    حضورنا   ولكن   النار 
ىف   وآنا صحرواى ال   الباص   حمطة إىل    وأسرعنا وزوجىت    أنا   مالبسنا 
 الشقة   إخالء زوجىت  على    اقرتحت أنىن  حىت    واإلنزعاج   الكدر   غاية 
 ذلك   قبل   سرقة   حماولة إىل    تعرضت   وأا   لصاحبها   وتسليمها 
  .بقى   وماذا   منها   ضاع   ماذا نرى  حىت    انتظر ىل    قالت   ولكنها 

*** 
 القراءة

 العباسية واالسكندرية معا، وتداخل جديد ىفعودة إىل
راجع حلم(املكان بالذات بني بيت العباسية واإلسكندرية 

، ومها موقعان هلما مكانة خاصة عند شيخنا، العباسية)24
بذآرياهتا العاطرة احلاضرة، وشقة اإلسكندرية القدمية
باملنشية الىت مسعته حيكى آيف آان حيمل هم نظافتها قبل شد
الرحال إليها آل صيف، وذلك حني عرضت عليه شراء شقة جبوارى
على البحر ىف بالج السراى أبو هيف بثمن متواضع، وبالرغم

 من اقتناع زوجته الفاضلة بالفكرة، إال أنه أصر على 
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–الرفض، وعلل ذلك بأنه ال يريد محل هّم نظافتها وصيانتها 
 مبا ال يطيق، العباسية هى األصل، واإلسكندرية هى-أيضا 

والنحاس باشا يتمشى،) برتو(ف وتوفيق احلكيم حرآة الصي
 اخل...فينلخع قلبه حبا لرؤيته على الكورنيش

حرمته الظروف األخرية وقبل األخرية من روتينه السنوى الرائع
بالذهاب إىل االسكندرية، آما دفعته ظروف الدنيا والقدرة وتغري

العباسية، من شقة - شكال –األحواْل إىل االنتقال إىل ما هو أحسن 
لكن يظل املكانني مها املكانني ماثالن ىف وعيه، مضافة إليهما
روائح بصمات القدم، واألصل، واخلوف عليهما من خماطر السرقة

 ).احلريق هنا(، أو الدمار )24حلم (واالستيالء 

املكان الثاىن هنا الذى أعلن تداخل املكان والزمان ليس
 به تليفون مل يكن ىفىف االسكندرية، آل ما مييزه هو أن

العباسية، ويبدو أن هذا املكان يقع ىف القاهرة، ليس به
حريق وال ابن أخ وال أخت، هو مكان هادئ بال جمتمع حيوى حميط،
مل أستشعر فيه رائحة املكان األول، وال حىت رائحة احلريق،
مكان هادئ بال حرآة وال نبض للبشر احلقيقيني، صحيح أنه

لتليفون، لكن التليفون ال يفيد إال للتواصلبدليل ا" أحدث"
عن بعد، وأى تواصل؟ هذه هى األخبار السيئة تصل عرب هذا

 .التليفون بالذات، ومن االسكندرية

حريق العباسية حضره بنفسه، أما حريق االسكندرية فقد
أبلغ عنه بعد انتهائه، وماذا ينفع الذهاب إليها لريوا ما

لصلة باالسكندرية أيضا، ومن مثضاع وما تبقى، فلتنقطع ا
االقرتاح بإخالء الشقة، وقفل باب محل مهها، لكن يبدو أن
الزوجة تظل حتتفظ باألمل، أما هو فيبدو أنه يريد أن يتخلص

 .أآثر من رغبته ىف التخلص من الشقة) من األمل(منه 

 ال أحد يعرف ماذا تبقى من أى شئ؟ بعد أى شئ؟

نان رفض املفاجآت والتعرضويظل الكدر واالنزعاج يعل
 .للسرقة والدمار من جديد

يالحُظ"ملاذا وسط احللم متاما، يثبت حمفوظ بالكلمات أنه 
 .؟"هنا تداخل الزمان واملكان

رفضت ذلك ألول وهلة، فهذه رؤية الحقة، من حق الناقد أن
،)24، 18(يكتشفها ويعلق عليها، آما سبق أن وصلىن ىف أحالم 

هل قفزْت منه آلية اإلبداع: د، فتساءلتوما قد يأتى بع
فأثبتها داخل النص دون قصد؟ ال أعتقد أن مثل هذا حيدث
هكذا من مبدع بلغ من سالسة الطالقة وإتقان الصنعة ما بلغه

 .هذا العمالق

هل هو مبثابة إحضار العني املراِقبة للحلم داخل احللم،
 مثلما يعلم احلامل وهو حيلم أنه ىف حلم؟ 

 .رمبا
 أن هذه اجلملة الدخيلة مل تزعجىن، – برغم حتفظى هذا –لكنىن أعرتف 

 .بل آنستىن بشكل مباشر
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 ال أعرف ملاذا؟

هذا احللم ُيظهر جانبًا آخر من عامل حمفوظ الداخلى، يقابل
التهديد باحلريق: وال يتناقض مع ظاهره اآلمل املتفائل

 .فاخلراب، والرتاجع عن األمل واإلصالح

الذى يزيده إصرارًا علىلكن هذا الداخل هكذا رمبا هو هو 
مواصلة اإلبداع والتنوير، وعلى التمسك باحلياة وقبول التحدى

  تواٍن أيا آان املتبقى من واقع هذا الواقع املدمّر بال

ظهور األخت هنا للمرة الثالثة حىت اآلن، آان ظهورا أثار
عندى احتماالت غامضة، األخت برغم انزعاجها من اإليقاظ القسرى

 . عليها، سارعت باملشارآة ىف إمخاد احلريق بال هتاونالذى فرض

ملاذا أظهر حمفوظ األخت هبذه الصورة الناعمة الناعسة
 املقاومة، لتنتقل الصورة إىل اإلسهام اإلجياىب الطيب؟

 ؟)30، وحلم 9حلم (أهلذا عالقة ما مبا ذآرناه ىف 

 .رمبا

*** 
 )36 ( احللم

 أعرفها   ووجوه   مرة   ألول   أراها   وجوه   مثة .  ما   هبو   مجعنا
 وأعلنت .  نصيب   يا   نتيجة   إعالن   ننتظر   وآنا .  الزمالء   من   جيدا 
 زياط   وحصل   حديثة   فيال   اجلائزة   وآانت   الرابح   وآنت   النتيجة 
ىل   الوق .  آمدها ختفى    أن   آثرية   وجوه   تستطع   مل. وهتاىن   وتعليقات 
 لتأثيثها   املال   لك   أين   من   خازوق   ولكنه   فوز   إنه   آثريون 
 وخدمة   والكهرباء   املاء   واستهالآات   هلا   الالزمني   اخلدم   وتوفري 
  . اخل   والتكييف   السباحة   حوض 

 يوم   آل   الفيال   أتفقد   أنا   وها   حلما   مازال    احللم  أن   احلق
خربتى   قلة   أناس   واستغل .  واحلسرات   باخليبة   وأرجع   تقريبا 
ىل   تبني حىت    ساعات   به   فرحت   بثمن   واشرتوها   ببيعها واقنعوىن  
  . وسرقت   خدعت أنىن  

 التزاحم   وآثر   عام   مدير   وظيفة   خلت   أن   الوقت   ذلك ىف    وحدث
 له   وقلت   الوزير   وقابلت   النفوذ ذوى    وبطاقات   ملرشحونوا   حوهلا 
على   حتافظ   أن   تستطع   مل   إنك ىل    قال   ولكنه   سواه ىل    وسيط   ال إنىن  
  . العام   املال على    أمتنك  أ فكيف   اخلاص   مالك 

 اخلدمة ىف  ىل    الباقية   املدة   ضم   فطلبت   ومثاال   نادرة   وصرت
 ال   موضع ىف    الطمأنينة   وجدت   وأخريا   املعاش إىل  وإحالىت  خدمىت  إىل  
  . الطموح   ذوو   إليه   ينظر   وال   طماع   إليه   يتطلع 

 القراءة

قارن(البهو هنا جيمع الغائب باحلاضر، اجلديد بالقدمي، 
هو) 4بواب حلم استعمال البهو املرتامى األرآان املتعدد األ

مهبط احلظ ورضا القدر، هذه املرة مل تكن مكسبا ىف مائدة
 .ولكنه آان حظا ِصْرفًا) 28(املقامرة، حلم 
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هو احلياة ذاهتا، من ال" اخلازوق"بدا ىل أن هذا الفوز 
يستطيع أن ميألها مبا تستأهلها، من يفرط فيها قبل أن

 .يبدأها، سوف تنزع منه وآأنه مل يدخلها

 . قبل أن يعيش أصالال أحد يعيش ليحقق ما يريد

 ".يوجد هو"ال أحد حيصل على ما يريد إال بعد أن 

إذا آان هو قد فرط ىف حياته، فعجز أن يرعاها حبقها،
ويعّمرها مبا يلزمها فهو ليس أهال هلا، وليس جديرا بأن يكون

 .له دور ىف حياة الناس

:املال العام هنا ميكن أن يكون دور الواحد منا لناسه
 .تمع، أو حىت فردا ىف نوعفردا ىف جم

ال يتطلع إليه طماع"االنتهاء وهبذه الطمأنينة ىف موضع 
 .، وصلىن على أنه القرب"وال ينظر إليه ذوو الطموح

 .تبدأ أصًالها هو يعلن هنايته إنسحابا من حياة مل 

مل يقّدرها صاحبها حق قدرها ألنه عجز أن ميألها حبقها،
 يستطع أن يعيشها له، فكيففيكون آائنا يستحقها، حياة مل

 .تسهم ىف اثراء حياة آخرين

 .فانسحب إىل قرب يغرى بالطمأنينة العدم

 "ما عاَش َمْن مل يوَلِد"

 آتبت) 19(ىف قراءاتى حلم 

، حىتيسمح لك بالدخول، وال أن "توجد"ال يكفى أن "
احلياة يؤآد ىف ما بدوٍر، تقوم ُتِنْجز": تفعل": "تكون"

 ".وجودك

 مث

الشقة(ّن من يتصور مّنا أن جمرد االعرتاف بوجوده إ"
ألن، هو مربر آاف )اجلميلة، والسماح له بالدخول إىل السوق

، هو خمدوع، ومن َثم هو مهدد بالطرد من"دوره"يكون له 
 ".الوجود

 وأيته قائال

من ال جيد له دور، فعليه أن ينسحب أو يقبل أن يسحب"
 "منه االعرتاف بوجوده

 !مثة عالقة؟هل 

 قائال) 18( حلم  آذلك قلت ىف قراءتى

 هكذا ضاع العمر دون أن يولد بعد،

 هو مازال ىف القارب الذى آان الرحم، وهو هو القرب

 وأخريا
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حضرىن هذا الشطر حاال، وهو هناية قصيدة آتبتها بعد
زيارتى ألىب مسبل وتأملى وجه رمسيس تتعامْد عليه الشمس، هذه

 :النهاية تقول

  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال

  : دموْع   بال   عليه   آتبوا
 . يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما

 :ولكن إليكم القصيدة آلها

 الفخر   موت

 -1-  

  ، الزمْن   حيصُد   زهوًا   املصلوب   جدَّنا   يا

    القلوب   ننقُش   علينا   حمظورًا   صار   قد

  . احلجْر   هاماِت   فوق 

  . بشْر   أنَّا :  يفتخْر   أن   َوْعُينا   يـَجـْـُرؤ   عاد   ما

  ، فعْل   أو   َقَال   البدِء ىف  ".. 

  ،  الزمْن   وجه على      بصما

 "القدْر   الفعُل   ينـِسـُج   إذ

  ، العزيْز جّدى    َأيـَا   هـََذا   عـَصـْـِرنا ىف 

  . إذْن   ُدوَن   الشموُس   تطُلُع   ال

   - أمثِالنا -  اآلمثْه   للكالب   ُيستباُح   ال

    العريْن   تسكَن   أن
 -2-  

  ، ثعلب   العـَصــِر   هذا   فرعوُن

  . والعفْن   التماوِت   ثنياِت   بني   املشـانـَِق أخفى 

 . األمْل ىف  تالشى بال     لّوح   الْعدِل حبَّ     زعم ىف 
-3-  

  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال

  : دموْع   بال   عليه   آتبوا
 . يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما

  23/1/1981:  أسوان

 
 
 
 
 
 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1343
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لكن مع إعطاء القارىء خالصة العمل صحيح على طبق من فضة و
 ....حرمانه من متعة املشارآة والتفكري واإلحساس خطوة خبطوة

ىف مصر إىل توثيق املفكرين ألفكارهم، ال أعلم إذا آان حنتاج
الطباعة أو ىف التسويق أو حىت ىف لدينا مشكلة ىف النشر أو ىف

اليقني هو الرغبة ىف القراءة نفسها، ولكن ما أعلمه علم
أنه ليس لدينا أزمة ىف املفكرين، ولكن إذا احجم آل مفكر

أه بالفعل،فإما أنه ستصلنامجيل آان قد بد عن إمتام عمل
، أو)دنيانا غالبا بعد رحيله عن(أعماله آأعمال مبتورة 

 أن هذه الدرر ستذهب معه دون أن تدرى األجيال القادمة
 !!!خسارة هلا من فيا....عنها شيئا

*** 
 )35(احللم 

 صوت أيقظىن    للنوم   أسرتنا إىل  نأوى    وحنن   العباسية   بيت ىف 
أخى   ابن   وجاء   فزعا   وضت ،  السقف ىف    حريق   يصيح   وهو خى أ   ابن 
على   منا   واحد   آل   وصعد   الصالة ىف    وأقمناه اخلشىب    بالسلم 
 النار على    يرشه   وأخذ   املاء   من   محله   استطاع   ما   حامال   جانب 
 نومها   من   وأيقظتها أخىت    حجرة   وأقتحمت   األرآان   بني   السارية 
 ال   أننا   من   ومتشاآية   متكاسلة   قامت   أا   عجب   ومن   العميق 
 األوعية   مبلء   ساعدتنا   حال أى  وعلى    بالنوم   تنعم   أبدا   نرتآها 
 األمر ىف    حنقق   وبدأنا .  وأمخدناها   النار على    سيطرنا حىت    باملاء 
 هلم   اجلريان   استدعاء   أثر على    حضروا   املطافئ   رجال   ولكن 
 األثاث   وتفقدوا   الشرفات   وفتحوا   النار   مخود   من   وتأآدوا 
 وعندما .  فزعا   أفحمنا   أن   بعد   احلريق وانتهى    هبا   املوجود 
 هنا   ويالحظ   يفونالتل   جرس   دق   هدوئنا   بعض   نستعيد   جلسنا 
 به   يكن   مل   العباسية   بيت   أن   إذ   واملكان   الزمان   تداخل 
 جرس   دق   آخرين   أناس   مع   آخر   مسكن ىف    أصبحنا   وهكذا   تليفون 
 شقة   هبا   أستأجرنا الىت    العمارة   صاحب   املتحدث   وآان   التليفون 
 وإن   ابطاء   دون   االسكندرية إىل    الرجل   ودعانا   اإلسكندرية ىف  
 فأمخدوا   املطافئ استدعى    أنه   وطمأننا   الشقة   داخل   النار   شبت 
 ارتدينا   احلال وىف    احلال   بطبيعة ضرورى    حضورنا   ولكن   النار 
ىف   وآنا صحرواى ال   الباص   حمطة إىل    وأسرعنا وزوجىت    أنا   مالبسنا 
 الشقة   إخالء زوجىت  على    اقرتحت أنىن  حىت    واإلنزعاج   الكدر   غاية 
 ذلك   قبل   سرقة   حماولة إىل    تعرضت   وأا   لصاحبها   وتسليمها 
  .بقى   وماذا   منها   ضاع   ماذا نرى  حىت    انتظر ىل    قالت   ولكنها 

*** 
 القراءة

 العباسية واالسكندرية معا، وتداخل جديد ىفعودة إىل
راجع حلم(املكان بالذات بني بيت العباسية واإلسكندرية 

، ومها موقعان هلما مكانة خاصة عند شيخنا، العباسية)24
بذآرياهتا العاطرة احلاضرة، وشقة اإلسكندرية القدمية
باملنشية الىت مسعته حيكى آيف آان حيمل هّم نظافتها قبل شد
الرحال إليها آل صيف، وذلك حني عرضت عليه شراء شقة جبوارى
على البحر ىف بالج السراى أبو هيف بثمن متواضع، وبالرغم

 من اقتناع زوجته الفاضلة بالفكرة، إال أنه أصر على 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1339
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبمجعيةرئيس 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 الند ــ  وات واملؤمترات العلمية والعاملية عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
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

نفسأغوار الـ   -ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا      
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-سري واالستلهام مواقف النفري بني التف    -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

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

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

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـسي      -احلديثة     ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال
ـدي  -  اعياترباعيات ورب   -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  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
 مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
  للطب النفسيللمجلة العربيةمسئول التحرير املشارك  
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