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 والسيارات   باخللق   مكتظ   االتساع مرتامى    ميدان   من   له  يا
 قارب   والوقت  3  رقم   الرتام   مقدم   أنتظر   احملطة   طوار على    وقفت 
نتظرىني   ال   أنه   من   الرغم على  بيىت  إىل    العودة   أريد   املغيب، 
 املصابيح   أضواء على    الظالم   وتغلب   املساء   ويهبط   أحد، 
 وخفّت ، 3  الرتام   آخر   عن   وتساءلت   بوحشة   وشعرت   املتباعدة 
ىف   وحيدا   أترك   آدت حىت    بلة،االس   مرور   وقلَّ   امليدان   حرآة 
 خفيضا   صوتا   ومسعت ،  جيئ   ال   تراما   انتظر   خال   ميدان ىف    احملطة 
 من   بأا   مظهرها   ينطق   فتاة   يسرية   مبعدة على    فرأيت   فنظرت 
  :وسألتىن    واليأس   بالوحشة شعورى    فازداد   الليل   بنات 

 ؟ 3  رقم   الرتام   حمطة   أليست  - 

3  رقم   بالرتام   وإذا   احملطة   مغادرة ىف    وفكرت   باإلجياب   فأجبت
 وشئ   التذاآر   وقاطع   السائق سوى    فيه   أحد   وال   هدوء ىف    يقرتب 
 ولبثت ظهرى،    الرتام   فوليت   الرآوب   عدم إىل  دعاىن  داخلى    من 
 الفتاة   فرأيت   ونظرت ،  احملطة   الرتام   غادر حىت  حاىل  على  
 منعطف،   أقرب   حنو   وسارت   ابتسمت بعيىن    شعرت   وملا ،  مبوقفها 
  .. األثر على    فتبعتها 

 القراءة 

)اخلْلق(املسرح هذه املرة ميدان مزدحم بالناس 
 .والسيارات

 يعود من جديد، لكنه هنا رقم الرتام ال عدد3والرقم  
-1يومية ) 4(حلم (، )10-25يومية ) 3(راجع حلم (األشخاص 

والراوى ينتظر الرتام ليعود إىل بيته اخلاىل ممن ينتظره )11
ريصًا بالضرورة علىهلذا هو ليس ح رمبا : فلماذا يرجع؟ أو(

 ).أن يسارع بالرجوع

الوقت ميضى، والظالم يعم، والوحشة تزحف، وامليدان
يتناقص شاغلوه، وهو يريد أن يعود حىت لو مل يكن ينتظره ىف
بيته إال الوحدة، لكن يبدو أن خاطرًا خيايله أن الوحدة
داخل جدران بيته أرحم من الوحدة ىف ميدان عام، خاصة وأن

 حرآة وخّفت" نفسه بدا يعلن بدوره خواءه من الناس امليدان
 "امليدان، وقّل مرور السابلة، آدت أترك وحيدًا ىف ميدان خال
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 .االنتظار يطول، والرتام ال جيئ

االنتظار هو الذى ميد احلاضر إىل املستقبل بشكل ما، ومع
ذلك فقد يتجسد عادة ىف وعينا باعتباره انتظارًا لشخٍص ما،

ر هى فكرة آامنة ىف الرتآيبحلٍدث ما، لنقلٍة ما فكرة االنتظا
 .البشرى بصفة أساسية 

الىت حضرت، أو أحضرها االنتظار، هى من بنات الليل،
، وقد حّل"فرصة ما"وبدًال من أن يستقبلها الراوى على أهنا 

م، ازداد شعوره بالوحشة والناس، ليس هذا التواصلالظال
 والهو بديل عن .املأجور هو الذى يكسر وحدته ىف امليدان

 .وحدته ىف بيته حيث ال ينتظره أحد

، ليس هكذا...حرآت البنت شيئًا ما بداخله، ال ليست 
تنكسر وحدته، يبدو أن هذا الشىء الذى حترك حبضورها، هو

–الجتاه املضاد ليغادر احملطة، هو لعبة  الذى حرآه ىف ا هو
 .على مدى حرآية التواصل البشرى" الكّر والفّر: "آلية

 يلوح الرتام ىف األفق ليعّرى موقفه أآثر،

  لكنه ، حيضر خاليًا من البشر،- بعد طول انتظار-حيضر الرتام

 .حيضر ليعلن وحدة جديدة 

 تظره ىف البيتوليس هناك من ين: امليدان خاٍل، والرتام خاٍل 

مل يزده إال وحشة  – بنت الليل –وظهور البنت 
  "فازداد شعورى بالوحشة.."

 .فما جدوى أى شئ؟
 ما جدوى االنتظار، وما جدوى رآوب ترام خال من البشر،

 .ترام مل يتميز إال برقمه، ما جدوى أى شىء

 فليذهب الرتام
 وليذهب هو أيضًا 

 .لكنه مل يذهب

  ، فمضى)وملّا شعرت بعيىن، ابتسمت( الفتاة، بل أرسل الدعوة إىل
 .وراءها ضد عزوفه األّوىل عنها، وضد وحشته البادئة من قدومها

هل هو تسليم أن هذا النوع من التواصل العملى الوقىت
 الصفقاتى هو املتاح؟

 هل يعود من جديد ينتظر الرتام رقم ثالثة أو ثالمثائة؟

 بطائل أو بغري طائل؟
لم إجابات وترآنا نتساءل عن وجهتهما، ومصريمل يقدم احل

 .وحدة الراوى، ودور الفتاة

 ترآنا نتساءل عن مدى انتظارنا ملا ال يكون

ترآنا بعد أن حتّرك فينا آّل من االنتظار، واألمل،
 ... والوحشة ، واحلرية
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 ؟..هل نكف عن انتظار ماال يأتى 
 أم نتبع املوجود بغري طائل واعد؟

 . أنت وما ترى

 ) 8(نص احللم 

لت على مسكىن وجدت الباب مفتوحا على ضلفتيهعندما اقب
 .وجاءتىن من الداخل ضوضاء وأصداء آالم) العادة(على غري 

دق قلىب متوقعا شرا، ورأيت من أحباىب ابتسامات مشفقة،
وسرعان ما عرفت آل شئ، خلت الشقة من األثاث الذى آوم ىف

عمال من متفاوتى األعمار، منهم من.. ناحية داخل املكان 
..دهن اجلدران ومنهم من يعجن املونه ومنهم من حيمل املياه
 .وهكذا نفذت املكيدة ىف أثناء غياىب وذهبت توسالتى ىف اهلواء

 وهل أطيق هذا االنقالب و أنا على تلك احلال من اإلرهاق؟

من أذن لكم بذلك، ولكنهم استمروا ىف: وصحت بالعمال
 الغضب فغادرتعملهم دون أن يعريوىن أى اهتمام، وقهرىن

الشقة وأنا أشعر بأنىن لن أرجع إليها مدى عمرى، وعند
مدخل العمارة رأيت أمى مقبلة بعد رحيلها الطويل وبدت

 مستاءة، وغاضبة، وقالت ىل

 !أنت السبب فيما حصل-
 فثار غضىب وصحت

  بل أنت السبب فيما حصل وما سوف حيصل-
 .وسرعان ما اختفت، ومضيُت ىف اهلرب

 القراءة

يبدو أن منظر الباب املفتوح، والشقة اخلالية، واألثاث 
لوال هناية هذا. املكّوم سوف يتكرر ىف األحالم بشكل متواتر

احللم ، أو قل لوال ثلثه األخري، العتذرت عن قراءتة ناقدا،
ألنه وصل ىل ألول وهلة أنه ليس حلما، فقد عشت معه شخصيا

 سحبىن ثلثه األخري إىلبعض هذه التفاصيل، لكنىن تراجعت، فقد
ما هو إبداع يتجاوز الواقع، وذلك حني أعلن الراوى الغضب
فاهلرب، مث تظهر املفاجأة حني تظهر األم وهو مل يغادر العمارة
بعد، وآأنىن أمسع بينهما العتاب حول شأن آخر غري ما أغضبه
حىت خرج طريدًا أو هاربًا هكذا، لعله شأن قدمي بينه وبني

، وأن هذا الشئ القدمي هو(!)الراوى ال الكاتبأمه، أم 
األصل الذى ترتبت عليه آل األحداث، حىت اآلن، بل واألحداث
القادمة أيضا، وما احلدث األخري إال رمز ملا اختلفا حوله

 ".قدميًا وحديثا

هو ّحيملها مسئولية ما حدث وما سيحدث، وهى تذآّره بأنه
 .صة هى اخللفية األعمق ملا حدثاملسئول، مهما آانت عالقتهما اخلا

 .فيصلىن أن آال منهما مسئول مسئولية ممتدة

 أهنا ختتفى: والنتيجة
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 وهو ميضى ىف هربه،

 بعد رحليها الطويل) وتظهر(فال هى ختتفى، ألهنا ظهرت 

أال يرجع"وال يبدو أن هربه سوف ينجح حىت لو آان قراره 
 ".إىل الشقة مدى احلياة

 ورمبا تكون هى املسئولة عن ظهور املهدى املنتظر ىف وعى-
الناس، حني تتعملق الفكرة مرضا، تصبح مسئولة عن تقمص بعض
–املرضى هلذا املهدى، أو للمسيخ الدجال املنتظر أيضًا، وهى 

. من اإلبداعات بشكل متواتر تظهر ىف آثري–فكرة االنتظار 
على سبيل املثال ذلك النىب الذى حيمل قلمًا ينتظر نبيًا حيمل

أو ىف انتظار جودو) صالح عبد الصبور: ليلى واجملنون ( سيفًا 
 ).صمويل بيكيت(
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 :مقدمة
آدت أعدل عن احلوار هذا األسبوع، رمبا لثبات األصدقاء هم هم، 

 !!عيٌب علىَّ هذا. آسف
 اآتشفت أهنم هم األْوىل، واألنبل، واألطيب، ُعْذرًا ساحموىن، 
 . أهال يا آرمي  

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة: آرمي حممد شوقى. د
بصراحة أنا خدعت ىف العنوان، وآنت أنتظر ان تكلمنا عن

  .السعادة، أو عن راسل

يعرف بتأثري الفراشة ىف ذآرىن آالمك عن البدايات مبا
الىت تعرف خطأ باسم نظرية(نظرية املادة األولية 

تغري بسيط ىف املادة االولية إن أى. والىت تقول) ىالفوض
 قد ينتج عنه تغري رهيب ىف الناتج النهائى ال يتناسب

إطالقا مع التغيري األول البسيط، فلو خفقت أجنحة فراشة
آفيال حبدوث األعاصري ىف ما بالصني الشعبية آان ذلك

 .الواليات املتحدة االمريكية

 حييى. د
احدة، مث إىن علمت مؤخرا من مصدريا عم آرمي واحدة و

علمى موثوق به أن حكاية هزة جناح الفراشة هذه ليست
 بأسس ، مرتبطة"نكتة علمية " حقيقة علمية بقدر ما هى

وليس علم الفوضى، ال(،  chaos  science الشواش  علم
، وهى نكتة شارحة مجيلة، لكن اجلهلة أمثاىل صدقوا)ختف

ذلك العامل" ما، وحني صحِحىن أهنا حقيقة علمية لفرتة
اجلليل، خجلت من نفسى وقررت أن أبلغ آل من يستشهد هبا

 !!.أن هذه املعلومة نكتة علمية، ال أآثر

 آرمي. د
هل تكون آتاباتك هى خفقان أجنحة الفراشة؟ ، و هل... 

 تصل تعتعتك اىل ما وصلت اليه تعتعة جان جاك روسو و
الرائع النتظام هذه اليوميةفولتري؟ أحييك على التزامك 

ووددت لو اطلقت على سيادتك لقب الذى ال ينام و ال يرتك
 !احدا ينام
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 حييى . د
ليس هكذا متاما، ولو أنك بذلك ذّآرتىن بإهداء الصديق

"حممد القدوسى"عبد الرمحن األبنودى ىل آتاب حوارات 
الشاعر) "أنا(آاتبا ىف إهدائه هذا الكتاب إىل فالن 

 تكرمي عزيز من شخص عزيز،هذا" رجل ال ينام"... "الواعر
 حني قرأت عبارتك هل هى مصداقية- متمحكا–فتساءلت 

أنا اعترب النوم مبا حيوى من نشاط: باالتفاق، لكن عندك
حامل، وليس جمرد األحالم، هو ثروة إبداعية رائعة، لست

 !!مستعدا للتنازل عنها بأى مقابل قال ال ينام قال

 من؟ وروسو من؟ هل تابعتيا عم صّل على النىب، فولتريمث 
يا آرمي انغالق دائرة احلوار علينا؟ لقد مهمت أن أعتذر

أين الزمالء النفسيون الذين ال يكفون) املقدمة(اليوم، 
عن تقبيل بعضهم البعض ىف أروقة املؤمترات إياها؟، لقد

ىف موقع الشبكةنزل اسم موقعنا هذا منذ أآثر من أسبوع 
فأتيح ملن  www.arabpsynet.comةالعربية لألمراض النفسي

يدخل هذه الشبكة أن يعرف املوقع وميكنه أن يتابع هذه
ال ِحّس، وال خرب،: اليومية وغريها إن شاء، لكن ياعم آرمي 

فإما أهنا ال تستأهل، وإما أن جناح فراشىت مكسور، ومع
 .ذلك فالربآة فيك، وفينا

 عن املصداقية باالتفاق الطويل  :آرمي. د
ألكسندر" تاخرأتذآر اىن قرأت ىف موضع ما أنه لو  

عن تسجيل اخرتاعه للتليفون بامسه ساعات،" جراهام ِبْل
اخر توصل إىل نفس االخرتاع ىف نفس لسجل االخرتاع باسم عامل

 .الوقت تقريبا

                                            حييى .د
، ُترى هل صّدقت افرتاضى بشأن!!إذن فقد وصلتك الرسالة

حكاية العقل البشرى اجلمعى، الذى يشكل نظرياته
وإبداعاته مث يعلنها من خالل بعض األفراد الصاحلني لذلك،

 .وهل وصلك ما وصلىن من تداعى هذه الفروض يا ترى

 آرمي. د
 راسل، آالمك عن داروين، و) ىف انتظار(

 .شكر اهللا سعيك 

          حييى . د
هى" أن شكر اهللا سعيك"هل تعرف يا آرمي ! عّظم اهللا أجرك

الدعوة الىت تقال ملن يذهب للمواساة ىف عزاء، وأن الرد
 أعرف أنك ال تقصد ذلك لكن؟"عظّم اهللا أجرك"عليها هو 

آلية الكرمية الىت أآررهاأحضرت ىف وعيى ا" سعيك"آلمة 
: "...ليل هنار، والىت نبهىن إليها حممد إبىن، والىت تقول

..،"وأْن ليس لإلنسان إال ما َسَعى، وأن سعيه سوف ُيَرى
 .احلمد هللا

   :آرمي حممد شوقى. د
حول آتاب جّيد عن السعادة،!! ت طريفة وسخيفة استطرادا(

 )برغم آل شئ
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فقط إمسح اتفق معك متاما ان البحث عن السعادة هو ضدها،
من وجهة-أفضل ما قرأت عن السعادة ىل أن أضيف هلوامشك

"إميرسون رالف والدو" وهو قول الفيلسوف االمريكى -نظري
يسعه ان جيلب لك السعادة احلقة إال فال شئ..... "...

جورج برنارد  األخرى لأليرلندى الساخرنفسك، واملقولة
أتعس الناس على وجه األرض هو من جيد وقتا آافيا: شو

 ؟!أنا سعيد أم ال ترى هل: ليسأل نفسه

 :حييى. د
وجدت" السعادة"حني دخلت يا آرمي إىل الّنت أحبث عن آلمة 

عظماء،عشرات التعريفات والتنبيهات والتحذيرات من 
وهى مثلما أوردت أنت اآلن،،"ماءومبدعني، وفالسفة، وحك

وقد انبهرُت بأغلبها فعًال، ولعل العشرة حمكات الىت
آتبتها ىف هناية تلك اليومية هى مستوحاة ولو بعضها على

 لكنىن عدلت-األقل بشكل غري مباشر من بعض هذه التعريفات
ىف آخر حلظة عن إثبات آلمات هؤالء العظماء ومناقشتهم،

 .سألة حتتاج حبثا مستقالألنىن وجدت أن امل

 آرمي. د
أخريا مبناسبة آالمك عن راسل حيكى أن هذا الفيلسوف
الربيطاىن قد طلب إىل تالمذته ىف أحد االمتحانات أن يكتبوا

،"الال أدرى" واملتشكك، وامللحد، الكافرعن الفرق بني 
 وآان االمتحان صبيحة راس السنة اجلديدة فكتب أحد

ده هو الذى يستطيع اإلجابة على مثلإن اهللا وح: الطلبة
 .طيب و آل سنة و انت... هذا السؤال

عشرة على عشرة هللا،: ضحك برتراند راسل وآتب على الورقة
 !!!.وأنت طيب....،لكوصفر على عشرة 

                                                      حييى . د
هذا الرجلأخشى ما أخشاه يا آرمي أن أآون قد خبست 

العظيم حقه، فقد بلغىن شفاهة من البعض أنىن بنقدى
ملفهوم السعادة هكذا، آنت أنقد ما جاء ىف آتابه هذا

 على فكرة جاءىن من صديقة، أنه آان".انتصار السعادة"
conquestعندى حق ىف رفض آلمة انتصار ترمجة لكلمة 

فخطرت ىل آلمات" (السعادة" "انتزاع"واقرتحْت آلمة 
–) أفضل" انتزاع"السعادة، لكن " اقتناص"مكملة مثل 

،)انتصار السعادة(فرٌق يا آرمي بني أن السعادة تنتصر 
، ولعل هذا ما أراده راسل الذى"ننتزعها انتزاعًا"وأن 

 .يبدو أنىن ظلمُتُه دون قصد

 مع أنىن–أرجع إىل هذا العظيم العظيم راسل، وأعتذر له 
نفيت متاما أنىن أناقش آتابهأشدُت به طول اليومية، و

"علم السعادة"بالذات، وآان اعرتاضى آله على آتاب 
، وما"وجهات نظر"أمحد مستجري ىف . د.الذى خلصه املرحوم أ

من سعادة لفظية، أو سعادة خامدة، أو سعادةيقابل ذلك 
وأشعر وآل ذلك مل يرد أصال ىف آتاب راسل،، مطمئنة ساآنة

 نعطيهلعلنا بعض حمتوى آتاب راسل أنىن ملزم بالعودة إىل
 .بعض حقه
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 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: آرمي حممد شوقى . د
العاطفى املوجود على أعتذر عن وضع االسم املناسب للتعبري

وجه السيدة الفاضلة لسبب بسيط جدا هو انىن اآتشفت حاال
أتوقف يوما ألفكر و مل اعرف يوما ما هو الفرق بني نىن ملا

احلزن، واألسى، اآتئاب، أسى، رعب ، أمل، خزى، ما هو
و بالتاىل اجد صعوبة ىف االستجابة انكسار، َهــّم ، َغـّم

 .فاإلجابة

 آان على وجه3آل ما أتذآره ان التعبري ىف الصورة رقم 
 سة أوالد ىف سن الشبابجارتنا حني توىف زوجها و ترك هلا مخ

رمبا أغري رأىي و أحاول،" ذهول"وميكنىن أن أطلق عليه 
 .واضحة هنا واآلن ولكنىن أجد صعوبة

أما عن تقدمي الكتاب ىف اليومية فأنا اسجل موافقىت
لن تكون هذه اليومية هبذه املتعة ما مل تكن...الشخصية

 لك على حريتك و تفعل ما حيلو

   حييى . د
النك هذه الصعوبة، هو ما سعيُت إليه من تقدميجمرد إع

هذه الصور آعينات، حىت نراجع أنفسنا، وحنن نستعمل
ألفاظ العواطف هبذه السهولة، وآأهنا تعىن عند آل واحد

)عواطفنا(منا نفس املعىن، بل إننا أصبحنا نصف مشاعرنا 
، يقول الواحد"أنا حزين"بألفاظ مستورده، وبدال من 

، وسوف أرجع ىل ذلك تفصيال ىف يومية غد"ْبرسْدأنا د"منا 
، مث إنىن لن أآف عن شكرك على تشجيعك أن آخذ)السبت(

 ،)وبالش حريىت هذه(راحىت 

 .مث تعاىل معى اآلن إىل صديقك ىف اسرتاليا ابن أخى 

 حممد أمحد الرخاوى. د
من أآرب آفاتنا وعالمات إفالسنا الصارخ أننا نتكلم عن

األوىل لكى نثبت أن اإلسالم مية مية بدل أنعصور اإلسالم 
نعيش اإلميان آقوة دفع حيوية ألى وجود صادق باعث على

 .بالفعل هنا واآلن... إثبات

     حييى . د
 هلجتك أصبحت أهدأ يا حممد، لكن صوتك مازال عاليا، 

من اخللط الذى يصل الناس مبجرد" أنا ُغُلْب غلىب"بصراحة 
سبحانه" اهللا"أو حىت آلمة " انإمي"أن أستعمل آلمة 

وتعاىل، حىت أنىن آثريا ما أجلأ إىل اسم آخر من أمسائه احلسىن
 .حىت ال يصل للمتلقى ما مل أقصده

 املصداقية  :حممد أمحد الرخاوى. د
إال باميان مقرون بفعل طوىل وعرضي،تستقيم  إن الدنيا ال

وغباء وسلبية فردى ومجعى، طول الوقت واال فهو استمناء
 وموات

     حييى . د
 ، يا أخى، لو بلَغَك........رجعنا للسباب وقلة الـــ
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،"إميان مقرون بفعل طوىل وعرضى: "أنت آالمك مثال ىف قولك
لو بلغك أنت ما قلته، لكان لك شأن آخر، فمن ناحية هو

 ومن ناحية أخرى قولك له وأنت تعنيه!!أآرب من أن يقال
 . البد أن يغنيك عن مثل هذا السباب هكذا

 حممد أمحد الرخاوى. د
 هو- دون وصول طول الوقت-الرضا بالكدح فالوصول.... 

سعادة، وأوافق على عدم استعمال حمور آل وجود، وحمور آل
  .من األصل) السعادة(الكلمة 

.. )م ربك ولذلك خلقهمرح وال يزالون خمتلفني، إال من(
 سورة هود!!!!!!!!!! 

     حييى . د
على الربآة، لكىن ما زلت قلقا من هذه اخلطابة، يا ليتك

، فهو سر االستمرار،"الوصول دون الوصول"قولك تقف عند 
سناء.  دوحفز اإلبداع، يكفى هذا، وهيا بنا يا حممد إىل

 .بالعربية) احلاسوب(الىت ال تعرف الكتابة على 

 )عن ماهية الوجدان وتطوره( :سناء. أ
 تعيش و تعلمنا تعيش و تبدع، أستاذنا،  يا

   حييى . د
 ربنا خيليِك

 )لقد توقفت طويالت أمام تعبَريك: (سناء . أ
جامع مانع، آثري من ال خينق املعىن إال حبسه ىف تعريف"

 This made me soar high ".... التعريفات هى سجن للمعىن

   حييى . د
تصورى يا سناء أنا آشفت على هذه الكلمة اجلديدة علّى

soar،ىف القاموس فوجدت معناها شديد الداللة، أى واهللا 
لكن يا رب تنزلني واحدة واحدة من حتليقك بالسالمة، يا

....معا اإلبن يوسف عزب، ها هو قادمسناء هيا نستقبل 
 ُترى ماذا عنده اليوم؟

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :يوسف عزب. أ
 يومية مؤملة 

   حييى. د
"اتالعشر حمك"وصلك من مازلت أحبث يا يوسف ىف رّدك عن ما 

الىت انتهت هبا هذه اليومية، هل وصلك ما أعنيه؟ رجحت
 علىأنه لو آان وصلك آنت سوف تعلق، يكفيىن أنك علقَت

 .قراءة أحد أحالم حمفوظ

 )حلمان(: يوسف عزب. أ
أنه فرح مبجيئه الدنيا وفرح... اخلامس هكذا قرأت احللم

من هذه الفوضى حىت ومثل) السريك(بالفوضى الىت حيدثها فيها،
 شبع وفرت ومهد وضج من هذه الفوضى وهذه احلياة حىت متىن املوت

الرجوع للمسكن، وحينما الحت الدنيا حبسنها له وتعدل
 .احلال، اآتشف أن الفوضى داخله والبلياتشو داخله
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   حييى . د
قصدته من الدعوة إىلدعنا خنتلف يا يوسف، فهذا ما 

 ودعىن ال أوافقك على،"نقد النقد"، و"النقد اآلخر"
 قراءتك، هذا حقى أيضا، أليس آذلك؟

 عن املصداقية: يوسف عزب. أ
ىأمتىن أن تكون د ينور، عاوزين من ده على طول اهللا

 .اليومية على طول

    حييى. د
أل طبعًا، ال أعدك، وال أوافق، دع ما يفرض نفسه يفرض

 .نفسه

 اليوم هكذا يا يوسف، فدعنا نستمع ومبا أنك أوجزت 
 .معا إىل بعض طالقة رامى

 واراحل :رامى عادل . أ
بإذن اهللا مرحبا، أهال وسهال، وربنا يديك الصحة، و

 باى، شكرا. حانضبط األداء، وّمجد قلبك 

   حييى. د
، وّمجد قلبك أنت أيضًا يا"نضبط األداء"حلوة حكاية 

 .رامى

 (!)برتراند رسل: صار السعادةانت :رامى عادل. أ
أرجوك امسعىن آويس جدا املره دى، أنا قصدى أفّوقك،... 

وأنا بالومك على عدم وجود احلب ىف مقال النهاردة، وعلى
النظره املتشائمة، وحباول أفكرك ، إن بسم اهللا الرمحن

، ومن أصدق من" وما أوتيتم من العلم إال قليال"الرحيم 
يا حييى خذ الكتاب"اهللا الرمحن الرحيم اهللا حديثا، بسم 

 ."بقوة

          : حييى. د
نظرة متشائمة َمْن ياجدع أنت، أنا ال أجرؤ أن أتشاءم، ال

 :أمسح لنفسى أن أتشاءم، لكنك ذآرتىن بالصدفة حبادث مهم

يا حييى خذ(حني مسعت هذه اآلية األخرية من والدى رمحه اهللا، 
ا الباآر ىف القاهرة، ىف شارعوآان ىف بيتن) الكتاب بقوة

ألننا( سنوات 4 ىف العباسية، وآان عمرى أقل من 10
، فقلت ألىب وهو)انتقلنا إىل طنطا وأنا ىف هذه السن

مش هّوا إللى قال خذ الكتاب(، "طب هات".. يتلوها 
 "!)بقوة

هذه احلكاية حكاها ىل أىب بعد أن أستقر بنا املقام ىف 
، واصطحبىن أىب إىل ما جبوار قسم1946مصر اجلديدة سنة 

  الذى ولدت فيه، 10الوايلى لرييىن شارع 

أما حكاية لْومى على عدم ذآر احلب، ىف مقال السعادة
فعندك حق، لكن ما وصلىن من خرباتى هو أن سوء استعمال

هو أآثر تواترا من سوء استعمال آلمة" حب"آلمة 
  قلنا ىف آما: سعادة، ويبدو أننا ىف النهاية سنقول
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ن يريد أن حيب، فليفعل دون أن يرددإن م: السعادة
 .الكلمة، وسوف جيد ثراًء مل خيطر على باله إن آان صادقا

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة :رامى عادل . أ
 ايه ده يا شيخ ؟ايه ده يا شيخ؟ 

 ان الضرب على القفا واقع أآرت واقعيه منأنا اآتشفت
أوعى تكون واخد.. السعادة بتاعت عمنا راسل، اهللا يرمحه

ربنا يفرح قلبك ويطيب خباطرك، روح.. موضوع السعادة جد
 .يا شيخ ربنا يهديك

 حييى. د
يا رب يا شيخ، من فمك لباب السماء، لكن يا رامى خّل

يا" ت عمنا راسلبتاع"بالك أنا مل أتكلم عن السعادة 
حىت أنت يا رامى مل!! يبدو أنىن ظلمت الرجل فعًال!! خرب

تلتقط ماذا آنُت أعىن وأنا أتناول موضوع السعادة
أمل تنتبه آيف أىن نبهت) باملعىن الذى رفضُته ىف اليومية(

إما أن تدخل من باهبا الذى ال نعرفه،) السعادة ( أهنا
اسم آخر أو بدون اسم،وال نستطيع أن حندده، وأن تدخل ب

 .وإما فاهللا الغىن عن استعمال الكلمة أصًال

 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: رامى عادل . أ
أنا أعزب، وباشتغل عامل نظافه، وساآن ىف املعادى ،

  .ودخلى يكفيىن بالكاد

 عاطفة اجلزع، التباآي، صعبان عليها،:والصورة األوىل
املمثله بتقول خبلجاهتا حرام علييك قبل حادثة االغتصاب

، وهى بروب احلمام وارم اللى ناوى)التمثيليه املتخيلة(
يعتدى عليها بينظرهلا بتشفي، وهى أيقنت اهنا وقعت ىف فخ ال

، هى عارفه انربنا معاها، هى مش عايزه تبكي فكاك منه ،
. ميكن يكون عندها أمل ىف ربنا..  بس  مفيش مهرب إال ىف الصرب

 اآتئاب أو استجداء، وده بعد ما ارم:الصورة التانية
على.. ساهبا نص ساعه لوحدها، وهى بتتمرن وهى يائسه

 وهى بتموت.آل ده ىف احلمام الفخم.اهنا ختلى ارم يرمحها 
 ربنا مش بينسى عبده.  االنتظارمن الياس، بتموت من طول

وهى ىف..حىت لو هى نسيت ربنا ىف اللحظه دى بالذات 
 .هى منتظره املوت. املصيبه دي

 األمل وتانيب النفس، وبتلوم نفسها،: الصورة التالتة
وبتندب، وبتنوح وبتندم، لسه مامتش اغتصاهبا، وهى

 مسئوله 

. يومى  ال أمل ىف حلم يومى اال من خالل واقع:ملحوظة
 شكرا يا عم دهب

 حييى. د 
 بصراحة يا رامى ال تعليق

شوية شوية سوف تكتب قصصًا مجيلة، وصلىن وصفك للتعبريات
 الثالثة على أنه إسقاط قصصى جيد، ورمبا هذا اإلطناب هو 
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ما آنت أحتاج أن أمسعه حىت نرفض معا اختزال آل ما وصلك
من هذه الصور ىف لفظ واحد نّدعى أنه حيتوى عاطفة امسها

 .تآذا، أو آي

 أحالم فرتة النقاهة: رامى عادل. أ
ال ياتي؟ ام نتبع املوجود بغري هل نكف عن انتظار ما

 طائل واعد؟

هل أآف عن مال حقة البنت احلوريه اللى هعيش ىف عنيها آل
 يا ترى أعيش ضعيف وفاشل املر؟األحالم؟ وال أعيش الواقع 

بارادتى احسن؟ يا ترى افضل مكسور؟ وهل أحسن أىن أعيش
احلياه مع النسوان وأنا مليان عيوب و ٌثقوب؟ يا ترى هى

سالم ياعم دهب، ومتهياىل أنت عارف اجابات. مش هتكشفىن؟
 شافية مهما آانت ُمَره 

 وأشوف وشك خبري  

  على اهللاتوآل.. آتاب الفصام فكرة هايلة

 حييى . د
حىت بعد أن حذفُت ما حذفُت(أنت يا رامى بصراحتك هذه 

 )..رمبا عنا(، أنت ختفف عىن )خوفا عليك

لكن واهللا العظيم ما أنا عارف اإلجابات آلها، وال حىت بعض
 بعضها

.ربنا يسهل وأقدر، أآمل الكتاب، بتشجيعك وتشجيع د
 .أسامة املثابر

 9/11/2007حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د
تناقض بني ما ال يوجد.. آلمة أخرى ىف ٍمسألة الفطرة 

-الفجور (نذهب إليه من فطرة الرتآيب األرضى الثنائى 
ما يذهب إليه الفقهاء من نقاء الفطرة وبني) التقوى 

يوم طرة الىت يتناوهلا الفقهاء هى فطرةحيث أن الف
، يوم أخذ اهللا ذرية بىن آدم من ظهورهم وأشهدهم"الذر"

أما آدح االنسان ىف.. بوحدانية اهللا  على أنفسهم و شهدوا
القرب من أو األرض بثنائية الرتآيب فهو آدح ىف اجتاه

البعد عن هذه الفطرة األوىل، وعليه جيب حتديد املصطلح هل
الفطرة نعىن الفطرة األوىل أم فطرة  نتناولعندما

جماله التكوين األرضى و هلذا األمر مبحث طويل ليس هنا
 .. مرحليا

    حييى. د
آل واحد مسئول عما(!!) يا أسامة، أنت وما ترى...... 

َوِإْذ َأَخَذ َربَك"يصله ويراه، وإن آنت شخصيا أقرأ اآلية 
 ُذريََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْمِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم

َأَلْسَت ِبَربُكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة
 " إخل...ِإنَّا ُآنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني

 .أقرأها بطريقة أخرى متاما
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ولوال أىن أجتنب دائما وبإصرار ما يسمونه التفسري العلمى
لتفصيل، لكنىن أآتفى اآلنللقرآن، لقلت لك رأىي با

 رمباKinds of Mindsبإحالتك إىل آتاب تطور العقول 
يصلك ما وصلىن آيف أن للكائنات حىت أحادية اخللية عقوال

صل احلياة من أول الدنامنظما، وآيف ميكن ربط أ) وعيًا(
DNAوهى تشهد بالربوبية والتوحيد ساحبة متصاعدة ىف ،

القوانني األعظم فاألعظم، أن هذا األصل هو ممتد من اجلماد
إىل أنواع متعاقبة، ذرية بعضها) اجلبال مثال(يسبح ربه 

من بعض، ال بقاء ألى نوع إال بالتكامل والتكامل توحيدا،
، قبل ظهور"الوعى بالوعى"آل هذا يتم بعيدا عن 

اإلنسان، ومبجرد أن أآتسب اإلنسان هذا الوعى بالوعى
، فتحمل مسئولية أن حيافظ"ما آان عنه غافًال"انتبه إىل 

على هذه العالقة التناغمية التصعيدية اجلدلية
آسف يا أسامة. املتوازنة، أو أن يشوهها آفرا واغرتابا

ف عن احملاولة لتوصيل مافهذا إجياز ُمِخّل، ولكنىن لن أآ
رىب آما"وصلىن، لعلنا نعرف معىن تسبيحة الصوىف البسيط 

آما نعرف آيف ُتسبح له اجلبال" رىب آما خلقتىن"، "خلقتىن
 .والطري وآل شئ

 يا أسامة سوف تظل تشغلىن من منظور مسألة الفطرة 
بيولوجى منائى تطورى مرورا باحلرية ومحل األمانة، ليكون

 أهًال ملا وصل به االرتقاء إىل هذه املرتبة العليا بنياإلنسان
األحياء، بفضل اهللا، على شرط أال خنتزهلا إىل البدائية من

مل تذآرها) أو لغات(ناحية، وال نستلهم معناها من لغة 
اصًال، تذآر يا أسامة أنىن رفضت متاما ترمجة الفطرة إىل

Instinct يست هى، الفطرة ل"غريزة" الىت هى مقابل
الغرائز، مع أهنا حتتوى الغرائز، لعل الكلمة األقرب

 . رمبا، حىت جند لفظا أفضلDispositionباإلجنليزية هى 

 . حنن البشر نتدهور يا أسامة إىل أدىن مما تتصور، وربنا يسرت 

 .مبحثك الطويل الواعد هو مسئوليتك، ولكلٍّ وجهة هو موليها

 )عن ماهية الوجدان وتطوره(: أسامة عرفة. د
أنا على يقني أن آتابك هذا سيكون أروع ما آتبت بل

 ..أعالهم ابداعا أطوهلم عمرا و
 حزن : 2الصورة 
  آظيم–أسى : 12الصورة 

بدرجة من احلزن اخنلع معها القل.. أصعبهم  :3الصورة  
 !!خواء؟؟) : أصبح فؤاد أم موسى فارغا (

   حييى . د
شكرا لتعقيبك على صور العواطف، وإن آان ما جاءىن
عموما قليل جدا، ويبدو أن هذه الطريقة ىف طلب الرأى

 سيكون أهم "عن الوجدان"لن تنفع، أما أن هذا الكتاب 
 .آتىب فال أظن

موضوع من خمزوىنإْن هى إال حماوالت ىف آل اجتاه، ال أدرى أى 
 الذى عثرت عليه مصادفة بفضل هذه اليومية هو أوىل 
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بالرعاية، أو بالتقدمي، وال أعرف ، ما الذى من بينها
 !.سوف يكون أطول عمرًا أو أآثر نفعا، آله بأمره

 (!) رسلبرتراند: انتصار السعادة: أسامة عرفة. د
..الرضا دفاع ضد االحباط  الدوام.. السكينة .. الرضا 

حالة حقيقية من التناغم مع.. مع احلزن  دفاع ضد أو
..هدأة داخلية  ليست استسالما السكينة.. أشياء الكون 
 عدم الدوام آفة.. متضافرة مع الصرب.. سالم مع النفس

آل شيئمبا أن السعادة ال تدوم و مبا أن  .. السعادة
ربك فمالقيه فالسعادة هالك إال وجهه و مبا أنك آادح إىل

..احلقيقية أن تكون جاهزا ىف أيه حلظة للقائه مبا يرضيه
السعادة ىف احلرآة ىف اجتاه اهللا اهللا عنهم و رضوا عنه رضى

الناس حرآة ىف االتصال باهللا و حرآة ىف النفس حرآة مع
 الكون مجيعها ىف اجتاه اهللا

   يىحي. د
مزجك احلرآة بالسكينة هو الذى يطمئنىن قليال، لكنىن أخشى
البعد عن عمق اجلدل، برص مثل هذه الكلمات جبوار بعضها

، واآلن هيا خنتم)ورمبا من ابن أخى آذلك(منك، ومىن أيضا 
احلوار مبالحظات الصديقة أمل حممود، الىت تشارآنا جبّدية بني

 .احلني واحلني

 أمل حممود. أ
 حزن : ورة األوىلالص

 غم : الصورة الثانية

 أمل : الثالثة

 اجلدول املوجود حتت الصورة اليعمل،: باملناسبة

توجد طريقة بيعملوها بتوع إنشاء املواقع اإللكرتونية
 . لتفعيل الردود على جداول مثل هذه 

   حييى. د
متنيت أن يصلىن مائة رد مثل ردك هذا مبا يسمح باإلحصاء

احلمد هللا، هذا وسوف أراعى مالحظتك.. ، لكن أو املقارنة
مستقبًال ىف تصميم جداول االستطالع القادمة، ولكن أين

   !املشارآون؟

 .ربنا يسهل 

 أمل حممود. أ
وليس هلا. أعتقد أن آلمة الوجدان هلا عالقة بالتصوف

عالقة باملشاعر والعواطف واألحاسيس واالنفعال، الىت
وأعتقد أنه يوجد(فة بالدماغ، تتعامل معها مراآز خمتل

 ) . خلط شديد

   حييى . د
الوجدان آلمة شاملة رائعة، الميكن ختصيصها لفئة من
البشر متارس نشاطا إنسانيا معينا، ولو آان هو التصوف، 
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أما عالقتها باملشاعر والعواطف واألحاسيس واالنفعال،
فهذا هو ما تسعى إىل تناوله النظرية الىت سوف أقدمها،

 املختلفة، وربط بعضها باملشاعرأّما حكاية مراآز املخ
، فإهنا من أخطر ما"انفعاالت"اإلنسانية حىت لو آانت 

وهذا أيضا. اَخَتَزل العواطف والوجدان إىل ما هى ليست هى
 . ىف حينه من صلب اهتمام النظرية، وسوف نناقشه تفصيال

اعرتف أن اخللط وارد، واملسئولية رائعة، واحملاولة
سبيل لإلبداع والتجاوز إالوليس هناك مستمرة، 
 ال املعاجم وصية على لغتنا، وال علوم الدماغباملخاطرة،

 .احلالية قادرة على استيعاب نبض الوجود مبا هو

 أمل حممود . أ
هناك مسألة مهمة عن العواطف طرحها طبيب أملاىن امسه أرنست 
هياآون حول التعاطف والتشارك العاطفى والىت ترمجها املرتجم إىل 

، املوقع بتاعه مكتوب فيه قصة لطيفة عن "التشارك الوجداىن"
أحد حاخامات اليهود دعا ربنا أن يشوف السماء، ربنا أرسل له 
أحد مالئكته ليقوده إىل هناك، فوجد نفسه ىف البداية ىف فناء 
واسع وجمموعة من الناس جيلسون حول مائدة هبا أشهى أنواع 

يلة جدا جدًا وىف حالة من الطعام وميسكون بأيديهم مالعق طو
. فسأل املالك ما هذا املكان فقال له أنه النار. اهلزال الشديد

ودخل فناء آخر آبريًا وبه جمموعة أخرى من الناس جيلسون حول 
أشهى أنواع الطعام الىت تشتعل حتتها النار ووجدهم مصحني 

لكن آل واحد منهم يطعم . وأقوياء وميسكون مبالعق طويلة للغاية 
 . فقال له هذه هى اجلنة . فسأل املالك . اآلخر مبلعقته 

"التشارك العاطفى"وليس " التعاطف"ويبدو أن هذا هو 
 . حسب رأى الكاتب األملاىن 

   حييى. د
 الىت هى(ايهاب اخلراط اقرتح هلذه الظاهرة . االبن الزميل د

"املواجدة"لفظ  Sympathy)  وليست Empathyباالجنليزية 
وأتذآر أننا نشرنا له هذا املبحث ىف جملة االنسان والتطور

،)1998 يوليو62الدهشة، عدد    استخدامات :  املواجدة   حنو(
يبا ما جاءت ىف املقال الذى أوصيِت بههذه املواجدة هى تقر 

لكاتبه هايكون" التعاطف"وتفضلت بإرساله وهو مقال 
 . سامر مجيل رضوان . د.إرنست ترمجة أ

 أمل حممود 
حبثت عن آلمة وجدان ألىن مش عارفة معناها وهل تعىن) مث إىن(

أيضا عواطف أو مشاعر أو أحاسيس، ال أعرف، ووجدت معان
 .، حتتاج منكم إىل نظرة ومراجعة"لسان العرب"متشعبة ىف معجم 

   حييى . د
عندك حق، ولقد انشغلت طويال هبذه املسألة وخاصة ىف حماولىت ... 

التحذير من مسخ مشاعرنا باستعمال أجبدية تصف العواطف 
 .مستعارة من لغة أخرى غري لغتنا، ونبٍض آخر غري ثقافتنا

خصوصا وأنىن) سبتال(وهذا ما سوف أفّصله ىف يومية الغد 
 .وجدت أن هذا البحث مل ينزل ىف املوقع بعد
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 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

 :مقدمة

عرفت اآلن سببًا آخرًا هو مسئول أيضا عن تأخر نشر هذه
إنه اخلوفباإلضافة إىل طبعى اخلاص، ووقىت املزدحم، النظرية، 

"العلمية"من العجز عن توصيل ما أعىن من خالل هذه املباشرة 
 .املتشكلة ىف آلمات

رجعت إىل أطروحة قدمية تناولت فيها خماطر وصف مشاعرنا
باستعمال آلمات مرتمجة من لغة أخرى بديال عن آلماتنا

ياتية اخلاصة، تارخيًا وحاًال، مباالنابعة من عمق ممارساتنا احل
ال أعلى وال أدىن،(يرتتب عليه تشويه وجودنا، أو حمو متّيزنا 

، فوجدت أن هذه األطروحة ال متثل إال جانبًا واحدًا)جمرد متّيزنا
الرتمجة القاصرة، والسجن ىف اللفظ الساآن(من القضية 

 ).اُملْستورد

العواطف"موضوع وجدت أننا وحنن نتناول اآلن من جديد 
 علينا أن نراجع حىت التسميات الىت نسميها حنن"والوجدان

سوف يرتتب" هلا اسم"هبا، وقد تصورت أن تقدمي أية عاطفة 
 :عليه أن جترى األمور على الوجه التاىل

لَتْسمية) وهل عندنا سبيل آخر؟(نستعمل لفظا ) 1
وأ" احلزن"أو " اخلوف"العاطفة الىت سنتناوهلا، مثال 

 .غريها

ال(يقفز إىل وعى املتلقى ما يعرفه عن هذا اللفظ ) 2
 ).تنسى أننا ىف سياق علمى

يقفز ىف نفس الوقت ما يثريه فيه مساع أو نطق أو) 3
 )واعيا مبا جيرى أو غري ذلك(قراءة هذا اللفظ 

ختتلط خربته، مبرجعيته املعلوماتية، مبوقفه) 4
شعوريا أو ال(األيديولوجى، ومواقفه األخرى فيحدد 

مازلنا(ما ينوى التعامل به مع هذا اللفظ ) شعوريا
بعيدين عن االقرتاب من الظاهرة الىت يشري إليها اللفظ،

 قادر على تضمينها داخله– اللفظ –ناهيك عما إذا آان 
 ).أم ال
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أو إىل(فيلجأ إىل املعاجم ) املتلقى(قد تزيد حريته ) 5
موالنا"أو " سيدنا جوجل"موسوعة، أو مؤخرا يلجأ إىل 

 "!).وهياه

 .قد تدعم املعاجم واملواقع موقفه املبدئى، أو تعدله) 6

أو املوسوعة أو حىت(قد حتل حتديدات أو تعريفات املعجم ) 7
حمل موقفه الشخصى، بدرجات خمتلفة حسب) املرجع العلمى

 إخل!! مرونته أو صالبته 

من خالل ذلك) األطروحة(مث يبدأ ىف قراءة النظرية ) 8
الشخصى اَملْعجمى، أو الشخصىجدا، أو املوقف الشخصى 

 .املرجعى

بعد ذلك يصله أو ال يصله ما أردناه وحنن حناول سرب) 9
 .غور الظاهرة حتت الفحص

 وبعد

لو صّح آل هذا أو بعضه، فاألرجح أننا سوف نتكلم عن
 .أشياء خمتلفة، مع أننا نستعمل نفس األلفاظ

لية عن املوضوعهل معىن آل ذلك أن األْوىل بنا أن نبتعد آ
ونرتك املسألة جلدول ضرب املفردات العاطفية ىف لعبة الكلمات

 لتزجية الوقت أو للتباهى املتقاطعة شبه العلمية،
 باملعلومات اجلاهزة هربا من املسئولية؟

 إىل مىت؟ إىل اين؟

 .ليست عندى إجابة: آالعادة

 ىفالفطرةعانيت آثريا وأنا أرد على حماوالت خنق لفظ 
، آماInstinctريف معجمى، أو استنادا إىل ترمجته إىل تع

 ورمبا هذا ما دعاىنالسعادةعانيت أقل وأنا أتعامل مع لفظ 
رمبا هذا ما(أن أوصى ىف النهاية إىل استبعاد استعماله 

 ،")احلب"يفسر حتفظى أيضا ضد استعمال لفظ 

 وبعد

فقد أردت أن أعرض هذه اإلشكالة عن عالقة الكالم،
غة، بالظاهرة املعنية، حىت يبذل املتلقى جهدا ناقدابالل

مناسبا طول الوقت، قبل أن يسارع بالقبول أو الرفض،
 .ناهيك عن التصفيق أو الشجب

 فجاءت هذه املقدمة الثانية

 )بيولوجيا(جذور اللغة 

البشرى،   الوجود   بظاهر   الحقة   إضافة   ليست   اللغة..... 
 مراتب أرقى  ىف  البشرى    الوجود هى    بل ى، اجلماع   أو الفردى  
الذى األساسى    اهليكل   ميثل الذى    الغائر   الرتآيب هى    إذ ،  تعقده 
 الرتآيب   من   يتجزأ   ال   جزء فهى  وبالتاىل  ،  السلوك   منه   يصدر 
 عن   املسئول احليوى    القائد   باعتباره   خاصة ،  للمخ البيولوجى  
  .  املتضفرة   اجلدلية   مسريتنا   وحرآية   نوعية 
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 تشري األوعى،    املراجعة   مع   جنب إىل    جنبا ،  األحدث   الدراسات  
ىف   يتواجد   إمنا ،  آليته ىف  البشرى،    املخ   أن إىل    فأآثر   أآثر 
 وأن ، املطاوعة    بالغ ،  األطوار دورى  ،  دائم   نشاط   حالة 
 وآم ،  بنوع   شديدا   تعلقا   تتعلق   املتداخلة   تنظيماته 
 الوراثية   الذاآرة ىف    اُملَتَمثََّلْة   تلك   سواء ،  املتاحة   املعلومات 

 من   مث ،  احمليطة   البيئة   معطيات   من   الواردة   أم ، ) اجلينات (
  . دائم والىف    جدل ىف    معا   تفاعلهما 

: البيولوجى   الكيان   ذلك هى   - املنطلق   هذا   من  -  اللغة
 التشكيل   دائمة فهى  وبالتاىل  ،  معا :  املفتوح / ملرنا / الراسخ 
 منطوق رمزى    سلوك ىف    ظاهرها   بعض   إال " الكالم " وليس ،  والتشكل 
 للتواصل   وظائفه   بعض يؤدى    وهو   الكالم   أن على   ، مكتوب   أو 
، ذاته غوى الل   الكيان على    ارجتاعا   فيؤثر   يعود ،  واالقتصاد 
 الكالم   يصيب   ما   فإن :  لذلك  ، وفاعليته   وجودنا   تنظيم على  أى  
 أو ،  واحلفز   اإلثارة على    قدرته   يفقده ،  تشويش   أو   وهن   من 
على   مؤثرا   ذلك   آل   فريتد ،  إحياءاته   وجيهض   داللته   يطمس 
األساسى احليوى    آياننا   معامل   يهز   أن   ميكن   مبا ،  لغتنا / وجودنا 
 .أو تشويه خمّل، أو آليهما   تدهورية   نكسة إىل    فنتعرض ،  نفسه 

 جدل الظاهرة مع تشكيلها اللغوى

ىف   تصاغ   ميكن أن الىت    الوجودية   الظاهرة   أن   يبدو   
 حياول الذى  غوى الل   الرتآيب   من   وأمشل   أسبق   ظاهرة هى  " آلمات"
على   يرتتب ،  إعالهنا   حياول الذى    اللفظ   عن   ناهيك ،  احتواءها 
 اهلوة   عبور   حياول   وهو   حرج   مأزق ىف    نفسه   اإلنسان   جيد   أن   ذلك 
اللغوى،   التشكيل   من   نسبيا   املتحررة   القْبلية   الظاهرة   بني 
اإلشارى   بالتنظيم   عنه   التعبري   ميكن   فيما   احتوائها   وبني 
وعى   بعض إىل    وصل   ما   إذا   املأزق   هذا   أن   وأرجح ،  عليها   الدال 
وأى ،  البشرية   اخلربات   أدق   من   هو ،  بآخر   أو   بشكل   صاحبه 
 بطمس   أو  ، جتاهال   فوقه   بالقفز ،  عبوره   حماولة ىف    استسهال 
، األدق   للمعرفة   إجهاض   عنه   يرتتب   وأن   البد ،  دفاعا الوعى  
 حتديد   حماوالت   بعض   أن   رجحت   وقد  -  خطر   اختزال إىل    ونكوص 
 إمنا ،  متخصصة   عصرية   بصورة   املعاجم   حتديث   أو ،  علمية   مصطلحات 
  . احملظور   هذا ضْمن    يقع 

 الزاحف   اخلطر   هذا إىل    للتنبيه   حماولة   هى   الدراسة   هذه
اجلديد بتشويه أو اختزال ظواهر بشرية حنن أحوج ما نكون إىل

 .التعرف عليها بطريقة أعمق وأمشل

 حماوالت ىف    حمدد   بشكل   خاص   بوجه   اخلطر   هذا   آثار   تظهر
، األساسية   الكيانية   الظواهر   صياغة   النفسية   العلوم 
 يصلح   اليكاد ،  حمدد اصطالحى    إطار ىف  ،  األمشل   النفسية   والوظائف 
 املعرفية   العملية يؤذى    رمبا   بل ،  بالظاهرة املعنية   لإلحاطة 
 للكيان   تشويه   من   ذلك على    يرتتب   عما   فضال ،  حنتسب   ال   حيث   من 
  . األعمق   وجودنا =  اللغوى 

 أبعاد املشكلة

   يكون   أن   ميكن   مما   بدءا   اإلنسانية   اخلربة   مع   أوال   لنتدرج
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 مارين ،  اإلجرائية   التعريفات إىل    منتهني ، "اللغة   قبل"
 من   األمثلة   بعض إىل    عارجني الشعرى،    اإلبداع   حماوالت   ببعض 
 . مىاملعج   التحريك   أو   السكون 

 ما قبل اللغة

 أن  -  بشر   هو   مبا  -  يصعب   فإنه البشرى،    للكائن   بالنسبة 
 قبل   ما"  مرحلة   أهنا   تعترب   أن    ميكن معرفية   مرحلة   مثة   أن   نفرتض 
 مرحلة   أو " الكالم   قبل   ما " مرحلة   توجد   قد   أنه   ذلك ، "اللغة 
 أن   يستحيل   أنه   يبدو   لكن ، ) مرحليا  ( القائمة   غةالل   قبل   ما 
، بلغتها   آامال   التحاما   ملتحمة   ليست   أصال   بشرية   ظاهرة   توجد 
، أى التشكيل الذى ميثل اهليكل الغائر احليوى    ترآيبها مبعىن  

 .األساسى القادر على التجلى ىف سلوك ظاهرة مثل الكالم وغريه

الوعى إىل    األولية   اللغوية   املرحلة   هذه   تصل   ال   عادة  
 اإلنسانية   اخلربات   بعض ىف    لكنها ،  العادية   احلياة ىف    الكامل 
 مثل   وأشهر بأخرى،    أو   بدرجة الوعى    من   تقرتب   أن   ميكن   األعمق 
حبها أو يرفض إحالتهاالىت يعجز صا   الصوفية   اخلربة هى    ذلك 

 املرحلة   هذه ىف    اخلربات   هذه   طبيعة   أن   إال   .إىل ألفاظ متبادلة
، العادية   التعبريية   باألدوات   تناوهلا   إمكانية   دون   حتول 
بالكلمات،   للوصف   اخلضوع   مث   املنهجية   الدراسة   عن   ناهيك 
 منها   القفز   استسهلنا   إذا   باخلطر   ذرتن   مرحلة فهى  وبالتاىل  
 سابقة   آالمية   تراآيب   من   حيتويها   أن   ميكن   ما   أقرب إىل  
 ".ساآنة " حمكمة   ألفاظ   أو ،  التجهيز 

 أو  ( الباطنية   للمعرفة )  اهول  ( الطويل   التاريخ  
 من   جانب   حقيقة إىل    يشري   اإمن اللفظى    غري   وللتواصل ، ) اجلوانية 
 واحرتامه   وتصوره   استنتاجه   من   البد البشرى    وجودنا   جوانب 
 العجز   يكون   أن ينبغى    ال   أنه   ذلك ،  به   اإلحاطة   عن   العجز   رغم 
 وإال الدفاعى،    لإلنكار   مربرا   حمدودة   ألفاظ ىف    التواجد   عن 
 إال   مربر   بال   األعمق   وجودنا   أصول   من   أصل   عن   نتنازل   نحنف 
 وهذا  -  التناول   دقة   عن   القصور   أو ،  الفهم   سوء   من   اخلوف 
 الوسيلة   عن   والبحث ،  والتأجيل ،  والصرب ،  للحذر   مربران   وذاك 
: األولية   احلقيقة   إلنكار   رينمرب   ليسا   أبدا   ولكنهما ،  املناسبة 
 أصل هى    اللغوية   الوجودية   الظاهرة   إن :  وهى ،  واألخطر   األهم 
 ذلك ىف    مبا ،  السلوك   متناول ىف    تظهر   مل   أم   ظهرت ،  األصول 
  . الكالمي   السلوك 

 لزوم الشعر
 الوجودية   الظاهرة   بني الوالىف  احلرآى    اجلدل   مرحلة ىف  

 مستوى وبني ،  جديدة   وترآيبات   عالقات ىف    تتفجر   وهى ،  األعمق 
 استيعاهبا   عن   والعاجز ،  اجلاهز للتعبري عنها اللغوى    التشكيل 
 . الشعر   يلزم ىف نفس الوقت،  متاما 

 ليس   ما  ىف   آامنة   تظل   أن   الظاهرة   ترفض   حني ،  ينشأ الشعر  
 ، للتواصل   متاحا   لفظا 

لغوى   ترآيب ىف    نفسها   حتشر   أن   ترفض   حني   الوقت   نفس وىف   
 ) االعداد   مسبق (  جاهز 
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 بأآثر مناللغوى   الكيان   ختليق   إعادة   عملية   هو   فالشعر  
 يشري   ما   أقرب إىل    الوصول   حماولة ىف  آلية على أآثر من مستوى 

 هلذه النسىب    النجاح   ومع ،  املنبثقة   الوجودية   ةاخلرب إىل  
 الكيان   ينمو أى  ،  ثراء وإثراء   اللغة   تزيد ،  العملية 
 وهذا ،  البشرى جنبا إىل جنب مع هذا التخليق اللغوى املتجدد 
 ختلق   القصيدة   أن   من   والشعراء   النقاد   بعض   يعنيه  قد  ما 
 .الشاعر   خيلقها الذى    الوقت   نفس ىف    الشاعر 

يبدو أن هذا هو ما حضرىن شعرا منذ حواىل ربع قْرن، قبل
أن أتناول املسألة بأى تنظري علمى مثلما أفعل اآلن، وهذا

 :بعض ذلك

 الكلمة باىب    تدقُّ
  .أصّدها
  ، القدمي الوعى    ُتغافل
  . أنتفْض
  ، اهلرْب   أحاوُل
  .تلحقُنى

  ، أآوُنها   
  .   فأنسلخ   

*** 
  ،    اجلحافل   املعاِجَم     أغافل أمضى 

  . والنحيْب   اَملخاِض   بني
  :أطرُحىن

  .َوالرُّؤى   الضياع   بني
  . والعَدْم النىبَّ    بني

    . أبتعث   احلياة   أخّلق
  ، جديدا أقوُلىن 

  . القصيدْة   فتوًلُد   
14/9/1983 

 ىل أقرب لفظ سائداالختزال إ

 آذلك   يكون   أن ينبغى    آان   وإن  ( شاعرا   انسان   آل   ليس ،  لكن  
 سرعان العادى    الشخص   فإن   هلذا ، ) للشعر   واألمشل   األعمق املعىن    هبذا 
، سائد   لفظ   أقرب إىل    األعمق   الوجودية / اللغوية   خربته   خيتزل   ما 
 أن   ميكن   عما   فضال  ،"هو   مما"  فأقل   بأقل ،  فأآثر   أآثر   لفيتعام 
، وظهوره ،  تعامله ىف  العادى    الشخص   اقتصار   عدم   لكن ،  يكونه 
، املعرىف   والتواصل   للتعبري   وحيدة   أو أوىل،    آوسيلة " الكالم"على  
 املضاعفة   هذه   آثار   من ،  آثريا   أو ،  قليال   خيفف   وأن   البد 
 ملزيد   نرضخ   حني ،  وتتفاقم ،  تتكثف الىت    املضاعفة   تلك ،  املتواترة 
 وشبهاملصطلحات العلمية   من " املقرر " بتقديس   احلرآة   حتديد   من 

 املتخصص   جماهلا ىف    حمدودة   تكتفى بأن تظل   ال  العلمية الىت
 الوصاية   طريق   عن   متتد هى    إْذ ،  خاصة   اإلنسانية   علوملل   بالنسبة 
 تشغل حىت    متتد ،  الناس وعى  إىل   معا  اإلعالمية   واإلغارة ،  التخصصية 
، وآأهنا غطاء لفظى هابط من. اليومية   حياتنا   من   رحبة   مساحة 

ر إىل الساقأعلى، وليست ناجتا طبيعيا هو مثرة اخلربة من اجلذو
 إىل الفروع فالثمر واألوراق،
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اهلابط من أعلى من" البالستيك"وياليت هذا الغطاء 
 !!صنعنا، بل هو عادة مستورد، معّرب أو مرتجم غالبا

 اإلغارة اإلعالمية

وعى   تالحق  وهى  اإلعالمية   اإلغارة   تتمادى أآثر فأآثر
 آخر   جانب   من   وتساهم   بل ،  قاصرة   ألفاظا   عليهم   تفرض ،  الناس 
وأآتفى ،  املفاهيم ىف    وختلخل ،  اللغة ىف    رخاوة إىل  يؤدى    فيما 
 ألن ، "التقريب" و " التعتيم"ظاهرتى  إىل    باإلشارة   هنا 
، الناس   جماميع   اجتاهات على    التأثري ىف  ى استشر   استعماهلما 
 حيث ،  خاص   بوجه   والدعاية   السياسة جماىل  ىف    مشاعرهم   وحرآة 
 واملثرية ،  باملشاعر   احململة   األلفاظ   استعمال على    املناورون   درج 
احملتوى   عاملم   إلخفاء   غطاء   جمرد   اللفظ   جتعل   بطريقة ،  لالحتياج 
 فرط   ذلك   ومن ،  العامة   وانفعاالت   السياسة   أالعيب   بني   الضائع 
،"الدميقراطية " و ، "احلرية: " مثل   أللفاظ   املغرض   االستعمال 
 املمكن   من   أصبح حىت   -" احلضارة" و ، "الثقافة" و " االشرتاآية"و 
، الكل   بدل   اجلزء على    أو ،  ونقيضه ،  الشيء على    اللفظ   يدل   أن 
ىف ،  وغرضه   اللفظ   قائل   بتغري   املضمون   يتغري   آما ،  العكس   أو 
  . بذاته   وقت 

 تربير ىف    النفسية   العلوم ويساهم سوء استعمال أجبدية بعض 
 بعض   إدخال ىف    شاع   مثلما ،  القصد   املشبوه    اخللط   هذا   وتشريع 
 املناورات   جماالت ىف  !!!)  السياسي (النفسى    الطب   مصطلحات 
  . املفاوضاتية 

 دور املعاجم

 الفضفضة   هذه   من   اللغة   إنقاذ ىف    املعاجم   دور   إن
 ومرحلة معىن    فهم على    آثاره   وتتوقف ،  حمدود   دور   هو   والرخاوة 
دور  أن على    ابتداء   التنبيه ينبغى    إذ ،  معجم   آل   وظروف 
 وليس ،  اللغة   تطور ىف  " وحتديد مرحلة   إعالن   إال هو    ما   املعاجم 
 املعاجم   أغلب   أن   نالحظ   ولعلنا  ، حرآيتها على    وصاية   فرض 
 اللفظ   تعرض   حني   املرونة   من   قدر   بأآرب   بوظيفتها   تقوم   األقدم 

 حسب ،  اجتاه   من   أآثر ىف     املرونة   من   قدر   بأآثر "  حرآته ىف  "
 الالحق   راجل   حرف   حسب    أو ،  تشكيله   حسب   أو ،  السياق   من   موقعه 
 للفظ تعطى    ال   املعاجم   فهذه ، ) اخل ..  عليه   السابق   أو  ( به 
 املتنوعة   استعماالته ىف    مباشرة   تورده   وإمنا ،  حمددا   تعريفا 
 ميتد   قد   بل ،  الواحدة   اجلملة على    يقتصر   ال الذى    السياق   حسب 
 هذه   مثل   تقوم   وهكذا  -)  املوضوع حىت    أو  ( الكاملة   الفقرة إىل  
"الداللة   وتوّجهات ،  االستعمال   جماالت"  عرض ىف    بدورها   املعاجم 
على   يغلب الذى    األمر ،  ساآن   تعريف ىف    اللفظ   حبس   من   أآثر 
 املعاجم  هذه  جيعل   أن   آاد والذى  ،   فاألحدث   األحدث   املعاجم 
 وهذا  ، العاجز   الصمود حىت    اللفظ   حلرآة   تثبيت   األحدث مبثابة 
 . اخلطر   هو 

 السجن االصطالحى
 فإننا )  مثال ى العلم (االصطالحى    السجن إىل    انتقلنا   فإذا  

  املبدئى    التحديد  -إىل    ويدعو   بل  -  يؤيد   قويا   مربرا   جند   قد 
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 فيما   وخاصة، العلمى،    االستعمال ىف    يرد   لفظ أى    ملضمون
 أنه   إال ،  بذاهتا   ظاهرة   لفحص   حمدد إجرائى    منهج   باختاذ   يتعلق 
ات املعرفية املرتبطة والنشاط خاصة   اإلنسانية   العلوم   ىف جمال 

 فائدته   مع  -  التحديد   هذا   أن إىل    ننتبه   أن   البد هبا، 
إن .  معا   والتسكني   االختزال   خماطر   حيمل   إمنا  -  املبدئية 

، واهلمود   التقليص   خماطر   وبني ،  التعريف   ضرورة   بني   التوفيق
 االستعمال   هذا   لتزام بتحديدميكن أن جند له حال جزئيا باإل 
 حبيث ،  بذاته   إجراء على    وقصره  ىف آل سياق على حدة،  اخلاص 
 املختصة   اجلزئية   الدراسة   بشروط   ومشروطا   موقوتا   إجراء   يكون 
، احلال   واقع ىف    حيدث الذى    ، لكن املعنية   الظاهرة   من   معني   جبانب 
 اخلاص   االستعمال   يؤثر   حيث ،  متاما   ذلك   غري   هو ،  األحيان   بأغل ىف  
 أدق   هو علمى    تعبري   هو   ما   أن   زعم   حتت   العام   االستعمال على  
 ، شائع   استعمال   هو   مما   وأصدق 

 يأتى مث ،  العام   باملفهوم العلمى    املفهوم   خيتلط   وهكذا  
 فيرتاجع اإلعالم غري املسئول، واالستعمال االستسهاىل، دور 

 داخل   لتتوارى الظاهرة التلقائية   عنه   رغما   العام   املفهوم 
، تعميمها   مفيد   وغري   جازمة   غري )  علمية   شبه  (=  علمية   مفرتضات 
، فما بالك إن آان آل هذا من مصدر وخطر   ضار   حتما   هو   بل 

 أساسا؟) مرتجم(مستورد 

 من أين نبدأ؟

 آما ،  النفسية   للعلوم   يصدق ذلك بوجه خاص بالنسبة
 عديدة   أخطاء ىف    وقعت   فقد ،  حديثا   العربية   اللغة   تتناوهلا 
 ظاهرات   بعض   تتناول وهى    الضيق   شديد   نطاق ىف    تتحرك   جعلتها 
ترمجة"  من      بداياهتا   مع حتديد ،  الشمول   فةمكث   األبعاد   مرتامية 

 هذه   إن   مث أخرى،    بلغة أخرى،    بيئة ىف    حبثه   سبق   ملا  "لفظية
 تبدأ   وإمنا ،  أساسا   املعنية   الظاهرة   فحص إىل    ترجع   ال   الرتمجة 
 البداية   هذه   بعد وحىت  ،  قاصر )  عادة ترمجى (معجمى    اجتهاد   من 
اللغوى التضميىن    التاريخ إىل    العلوم   هذه   ترجع   ال   املشبوهة 
على   نتحرك   أننا :  النهاية ىف    النتيجة   فتكون ،  املستخدم   للفظ 
 تارخينا   عن   اجلذور منقطعى  ،  تسعنا   ال   مساحة ىف  ،  نعرفها   ال   أرض 
  . أخرى   ناحية   من   األصيل اللغوى    وجودنا   نبض   عنو ،  ناحية   من 

 :حبس مشاعرنا ىف مصطلحات مستوردة

ختصصى، إىل    يكون   ما   أقرب هى    األخرية   املضاعفة   هذه   أن   مبا
 هذا ىف    أزعمه   ما   يدعم   قد   ما   خاص   بوجه   فيها   أقدم   فسوف 
 املصطلحات   سجن ىف    اإلنسانية   مشاعرنا   حبس   خماطر   من   البحث 
  . املستوردة 

 املنطقة وهى  ،  األثر   شديدة   احلساسية   بالغة   منطقة   من   بدءا
 سيكون  -" وجدان " أو   انفعال   أو   عاطفة يسمى    مبا   اخلاصة 
 باملقارنة  ،اللغوى   أصله ىف    الوجدان   لفظ   ملناقشة انطالقى  
 من أعىن    ملا   آمثال   وذلك ، علمى    مصطلح إىل    اخرتاله   مبحاولة 
 حماوالت   من   يليها   ما على    اللغوية   الكيانية   الظاهرة   أسبقية 
 اللفظ   هذا   أقدم   أن   سأحاول   آما ،  خاطئة   اختزالية   علمية 
   خطورة   إلثبات ،  املتفجر   وتوليده ،  املتشعبة   حرآته ىف    ابتداء 
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، غريه   هو   عما   فضال ،  دونه   ماهو إىل    اختزاله )  استحالة   أو ( 
 إلحياءا على    العربية   اللغة   قدرة   بيان ىف    أجنح   بذلك ولعلى  
 أريد   ما   إذا   هلا   االستجابة   الواجب   التوجهات    من   بالوافر 
 هبا   أحاطت   آما   البشرية   الظاهرة   حقيقة   من   األدق   االقرتاب 
 . القادرة   لغتنا 

وسوف نواصل غدًا تطبيق ما ورد ىف هذه املقدمة على لفظْى
  ).ع من مقدمة الكتاباجلزء الراب" (احلزن"و" الوجدان"

 قدرة يعىن   Neural Plasticity  العصبية   املطاوعة   مفهوم -
 النمو   بل ،  والتشكل   التغري على    خاصة املرآزى  العصىب    اجلهاز 
 والتنسيق   للتبادل   واستجابة   البيئة   ملؤثرات   تبعا ،  التطورو 
  . بعض   مع   بعضها   املستويات   مع 

 املخ   ليص   ما   آل تعىن    هنا  Information  املعلومات -
، احمليطة   البيئة   من   أو   الوراثة   من   جاءت   مؤثرات   من البشرى  
 رمزية   معرفة   من   شائع   هو   ما على    املعلومة معىن    يقتصر   وال 
 .حمددة 

 لفظ   بنحت   قمت   والتقريب   التعتيم ظاهرتى  إىل    باإلضافة -
 ونطق   عربية   حبروف   التينيه   ألفاظا   استعمل :  لنت " (التلتني"
، الغرض   هلذا   املستخدم   التعريب   لفظ   عن   ذلك   فضلت   وقد عرىب،  
 منها   ننتقص   بل   نضيف   ال   مليةالع   هذه ىف    إفراطنا   مع   ألننا 
  . ومنسخها 

  . البالغة   وأساس ،  العرب   لسان :  مثال -

 القائلة   املعاجم :  أخطر   درجة وإىل   ( مثال    الوسيط-
  العلوم   وخاصة ،  املختلفة   العلوم   فروع   ترمجة ىف    بتخصصها 
  )  اإلنسانية 

  

) باإلجنليزية  ( تعريف   ثالثني   ونقد   مراجعة   حماولة ىل     سبق-
 الوفاء   عن   مجيعا   قصورها   مبينا   عاطفة   أو ،  انفعال   هو   ملا 
"وجدان " لفظ   استعمال إىل    جلأت   وحني ،  املعنية   الظاهرة   بتحديد 
 األلفاظ   أغلب   من   نبضا   وأدق ،  احتواء   أآثر   لفظ   أنه ىل    تبني 
 هو   آما   نقله   اقرتحت أنىن  حىت  أخرى،    لغات ىف    والريبة   املقابلة 
 حيدد   أن   ميكن   ما   استلهام ىف    جنحنا   ما مىت  األخرى    اللغات إىل  
ىف   موقعه   من   انطالقا ،  إليها   يشري   أو ،  حيتويها الىت    الظاهرة 
 مثال   باإلجنليزية   يكتب   سوف )  اقرتحت   آما  ( وحينذاك ،  حنن   لغتنا 
 اخلامسة   السنة  -  والتطور   اإلنسان . ( ترمجة   دون  Wijdan : هكذا 

 ). 150 - 108  ص  1983  ابريل  -
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)3(אא−79

 عن الوجدان، واحلزن): 3/3(مقدمة 

 استهالل

آيف ال حنبس الظاهرة ىف "11-17يومية (قدمنا أمس 
بريد "11-16يومية ( ، وىف بعض حوار أول أمس ")لفظها؟

-14يومية (، ومنذ بدأنا ىف تقدمي هذا العمل )"حوار اجلمعة
، إشارات حمدودة للخطوط")ماهية الوجدان وتطوره" 11

حوارا): النظرية(العامة لكيفية التعامل مع هذه األطروحة 
ونقدا، صربا ومساحا وقبوال ورفضا، وانتهينا إىل ضرورة البدء

بالعامية: ونضيف اآلن(، مما رسخ ىف وعينا بلغتنا مما هو حنن
 ما أمكن ذلك–التوصية بالعدول  نبهنا إىل ، آما)والعربية

 عن البدء باملستورد، وأيضا عن السجن داخل صنم لفظ جتّمد،–
أو اخُتزل ليخنق الظاهرة فيما شاع عنها، هذا هو السبيل
الوحيد إذا آنا نأمل ىف حوار حقيقى، حنن ىف حاجة إليه، وهم
آذلك، مهما اختلفت مواقفنا احلالية على مدرج

 .التأخر/مالتقد

 .ميكن اعتبار هذه اليومية مبثابة اجلزء الثالث من املقدمة

 عن الوجدان... 

 اجليم   بفتح " (وجد " فعل   من   مصدر   هو " وجدان"  لفظ
 الفعل   هذا   مشتقات  و مفهوم   وخيتلف )  وَجَد، وِجَد: وآسرها 
 مث ،  به   امللحق   اجلر   وحرف ،  وتشكيله ،  رمسه   باختالف   واستعماالهتا 
  . فيه   الوارد   السياق 

 لكنها ،  خمتلفة   جماالت ىف    متعددة   أبعادا   يتضمن   فهو
  : بالضرورة   متداخلة 

 يعىن    قد   أنه   جند  ، عاطفة / انفعال   ماهو   جمال ففى   - 1 

  ،  له   َحزَن :  لفالن   وتوجد ،  وجدا   احلزن ىف    َوَجَد  : احلزن ) أ( 
  ).أيضًا ( احلزن ىف    وذلك :  وجدا   أجد   أنا :  جر   حرف   وبدون
 :يعىن   آما

 سائلك إىن  :  ديثاحل ىف  ، ) الغضب ىف   ( عليه   َوَجَد  : الغضب )  ب (
 .على   جتد   فال 
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 :يعىن   آذلك 
 . احملبة   وهو :  وجد   هبا   وله ،  احلب ىف  ،  وجدا   به   وجد :  احلب )  جـ (
 وأيضا 
  . أآرهه :  األمر  على   أوجده :  الكراهية )  د ( 

 يستعمل   أنه   جند :  والتبّين   املعرفة مبعىن    يتعلق   وفيما  - 2
 عائال   ووجدك"،  احلفاظ   ذا   زيدا   َوَجَد :  جر   حرف   بال   عادة 
 ، "فأغين 
 أوجده :  على   احلصول   أو على،    العثور معىن    هذا   من   وقريٌب 
  . به   يظفر :  جيده   جعله   الشىء 
: اهللا   أوجده :  واخللق   باإلبداع   يتعلق معىن  َثمَّ    لكن  - 3 
 ،  مثال   سابق   غري   من   أنشأه 
  . عدم   خالف :  وجد ،  العدم   ضد   هو   مبا   الوجود إىل    أقرب   وهو 

 فيما   عيانية   أآثر   هو   ما   يتضمن   ما إىل  املعاىن    ومتتد  - 4 
 : ذلك   ومن  ، والبسط ،  والكثرة ،  السعة :  إىل   باإلشارة   يتعلق 

 ، بعده   فقر   ال ِغًنى  استغىن   : اهللا   أوجده  
، "وجدآم   من   َسكْنتم   حيث   من   أْسِكُنوُهم " السعة   الوجد   مث   -5

  . املاء   منقع :  فالوجد   وأخريا  -6

 أن نرضى    فكيف املعاىن    تلك   آل   حيمل    الوجدان   لفظ   آان   فإذا
 أقره  حمدود حىت لو  استعمال على   -علمى    آمصطلح حىت   -  نقصره 
 : هو" الوجدان"حني يقر أن    اصطالحيا  اللغوى   اجملمع 

 ، األمل   أو   باللذة أّوىل    احساس   آل  : أوال  

 من   النفسية   احلاالت   من   ضرب على  )  يدل ( الوجدان : وثانيا  
 باإلدراك   متتاز أخرى    مقابل ىف    األمل،  و باللذة   تأثرها   حيث 
 !! واملعرفة 

 هذا   بداية ىف    قدمناها الىت    احملاذير إىل    انتبهنا   فإذا
أى استعمال  على    ترتتب   أن   ميكن الىت    اآلثار   تصور   راعنا   البحث 

 بكل   الوجدان   لفظ   ُيْبعد  مثل الذى أجازه امع، وهو  ضيق
 هذا سوى  معىن  أى    عن املرتامى    ومشوله   سابقةال   إحياءاته 
 ، األخري اخلامل   التعريف 

، إذا ما فعلنا ذلك"الوجدان"لفظ    اخلوف هو أن ينفصل  
 ، والفا وأعلى  ،  إحاطة   وأمشل   ترآيبا   أعقد إنساىن    نبض   هو   عما

، عن   أسبق   عرفيةم   آأداة   ُيْثَلُم   سوف )  الوجدان  ( هو   مث  
، آما يثبت باضطراد من) جتريديا  ( تفكريا يسمى    ما ،  من     وأحد 

العلوم األحدث فاألحدث، فضال عن املمارسة العملية على أرض
 .الواقع

ىف   املتضفرة   املعقدة   وتوّجهاته   اللفظ   تاريخ   يذهب   أين   مث  
 التوجه، املختلف املتعدد اطفى الع   الدفع   بني   اللفظ   ذات 

 بالقدرة   مغّلــفا ،  العدم   من   اإلبداع   بني االجتاه وهو يتحرك 
 والقوة   بالسعة   متصال ،  سبقيا   إدراآا   املدرآة   املعرفية 
  والطمأنينة؟؟ والرؤى  
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 حرآية    هذه املعاىن واإلشارات والتضمنيات ىف   آل   تتجلى   أال  
حىت احلقيقى    بتارخيه   بالك   فما   معاجم؟   بضعة   تهسجل   مما    اللفظ 
 !! ذلك، وغريه؟  آل  تضمن 

 للفظ   الضّيق   باالستعمال   رضينا   لو   أننا إىل    ذلك   يشري   أفال  
 اللفظ   حلقيقة   نتنكر   فإننا   املختزلة   الصورة   هبذه   الوجدان 
  وتارخيه؟ 

 اللفظ أصال   نشأ الىت    الظاهرة   عن   ختزال أال يبعدنا هذا اال
، وهى ما عليها؟   الداللة   أو   احتوائها   حماولة ىف    هلا   مواآبا 

 حناول التعرف عليه؟

 أن   حني ىف  ،  شئ   لعاموا األدىب    االستعمال   بأن   حماور    حيتّج ال  
 هذا   جاز   إذا   ألنه ،  آخر   شىء والعلمى  الفلسفى    االستعمال 
 العلوم ىف    إطالقه   جيوز   ال   فهو ،  البحتة   العلوم ىف      الفصل 
 حىت–االختزال    هبذا   إننا   مث ،  خاصة   والنفسية ،  اإلنسانية 

 مل   ظاهرة على    آالفتة   عريقا   لفظا   نلصق   اإمن   -بتوصية امع 
 نبحث   أن ينبغى    ملا   نستلهمه   أن   من   بدال ،  أصال   معاملها   نتبني 
 ظاهرة   يالمس   وهو   نشأ   إمنا ،  وتطور   نشأ     إذ   اللفظ   ألن ،  فيه 

، وجوهها   تعدد   شفويكت   فيكشف ،  احتواءها   حياول   هو   مث مًا، 
 يلحق   مث ،  ومتنوعة   متعددة   سياقات ىف    فيتحرك ،  عطائها   وثراء 
، ويبتعد   فيقرتب ،  موضحة   أداة   تسبقه   أو ،  مساعد   حرف   به 
- عادة  -  يعجز   مث ،  وصفه   يريد   ملا   مناسب   مضمون   الحتواء   وجيتهد 
 باستعمال   فيالحقها ،  األرحب   الظاهرة   توّلدات   دهحدو   عن   فتفيض 
  . وهكذا ،  جديد   لفظ   يساعده   أو ،  جديد 

، تسميتها   من   أسبق   الظاهرة   إن) أمس(   سابقا   قلنا   ولقد
 أن   ذلك ،  األساسية   لغتها   من   أسبق   بالضرورة   ليست   ولكنها 
اللفظى   التحديد   من    أسبق   هو   الغائر اللغوى    الرتآيب 

 التحديد   أن   أيضا   هنا   القاريء   ونذآر  -)  بالذات املعجمى  (
العلمى   التحديد   من   أسبق   هو   السياق ىف    املتنوع اللفظى  
 من   بالذات   املنطقة   هذه ىف  العلمى    التحديد   لكن املصطلحى،  
 أمشل   هو   ملا   واملشوه   املخِتزل   باألثر    يرتد  -  النفسية   العلوم 
  . وجودا   وأرحب   لغة 

 عربية   إبداعية   حماولة إىل    هنا   نشري   أن  إذن  بنا   جيدر
 منطلقا )  وجدان  ( اللفظ   هذا   من   اختذت )  ومبتورة   حمدودة (
 اللفظ   هذا   إن   أقول   وال ،  فلسفية   ثورة   أمسته   ما   لتقدمي 
 احملاولة   هذه   لصاحب أوحى  الذى    هو   اللغوية   مبدلوالته 
 نبض   حني   الفلسفة   هذه   صاحب   أن   أرجح   وإمنا ،  املبدعة   بانطالقته 
 بيقرت   نفسه   جيد   به   إذا ،  السائدة   اللغة   جتاوزت الىت    برؤيته 
 وهو ،  خربته   يضمنه   أن   ميكن   ما   بأقرب ليلتقى    لغته   أصول   من 
 أآثر ىف    شامال   حضورا   واحلاضر ،  التوجه   املتعدد   الوجدان   لفظ 
 أن   استطاع ،  لغته   مع   الباحث   تفاعل   ومع ،  وسياق   جمال   من 
يتخطى   وأن ،  جيتهد   وأن ،  يضيف   وأن ،  جيدد   وأن ،  النظر   يعيد 
 شيخ   تيسري   فلسفة ىف    ما   وأهم ،  مجيعا   واملستورد   الساآن   سجن 
، الوجود إىل    الرجوع   رورةض   تقرر   أهنا )  عليها   مبا (  هذه   األرض 
 الىت   الذات   أصل   الوجدان " حيث ،  العقلية   باردات   القناعة   ال 
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إىل   هنا   أتطرق   ولن  -" جوانبها   من   جانبا   العقل   يكون
 من   أآثر   بلغت والىت  " الوجدان " لكلمة   الفيلسوف   استعماالت 
إىل  "الوجود على    القبض " أنه   أول   من ،  أصيال   استعماال   ستني 
 البديعية   القوة   إليها   أضيف   ما   إذا   األخالقية   الذات " أنه 
  ".النزوعي   مضمونه   واجلمال   اخلري   يصبح   حيث 

 :اخلالصة

ىف   لغتنا   مع   حوارنا   أن   أؤآد   أن    من آل ذلك أردت  
 ما   جتد   أن   اجلديدة   ألفكارنا   يسمح الذى    هو   احلرة   حرآتها 
 أقرب إىل    ومشاعرنا   رؤانا   اختصار   أما ،  نسبيا   ولو ،  حيتويها 
ما   هو   فهذا ،  آخر   لسان   أبناء   من   سبقنا   استعرناه ممن   لفظ 
حىت لو آانت سلطة   منه   ألحذر  - ابتداًء -  الدراسة   هذه   آتبت 

 فحني حبثى،    إجراء   أو علمى،    مرجع   أو لغوى،    جممع ختزال هى اال
 جسده   نبض ىف    لغته   أصول إىل  )  هو   ما على   ( األرض   شيخ   عاد تيسري 
 وأضاف   فأبدع )  تعبريه   حد على   ( وجوده على    قبض :  تارخيه   حمييا 
 ،) جتمد حىت    طحش   قد   آان   وإن  ( هياب   غري 

 الوصاية   حدود ىف   - آمثال  -  الوجدان   لفظ   استعمال   إن  
 يضمحل حىت    اللفظ   خيتزل   األحدث إمنا   املعجمية   أو   املصطلحية 
 يعجز حىت    معامله   وتنطمس ،  فاعلية   بال   فينكمش األصلى،    عطاؤه 
 عرب إليها    اإلشارة سبقت  الىت    االجتاهات إىل    واإلشارة   اإلحياء   عن 
 املتجددة   الواعدة   االجتاهات إىل    وآذا ،  الطويل التضميىن    تارخيه 
  . املبدعة   حرآتة   حسب 

 "احلزن"فماذا عن 

اليومى   االستعمال ىف  شائعا    ليس " الوجدان "إذا آان لفظ 
 الشاسع   الفرق  -  مبراجعته  -  بتناأث   قد و  ،  الناس   عامة لدى  
 قصور   وبني  وتنّوع جتلياته،  إحياءاته   ومشول   تضميناته   تاريخ   بني 
 هذا   أثر مدى    نستطع أن نبني   مل   فنحن املصطلحى،    تعريفه 
ذلك ألن ،   ملستعمليه   األعمق   الكيان على    التشويه   أو   االختزال 
 بإحلاح وال حىت أحيانا، آما علينا   يقحمه   ال  - مثال -  ماإلعال 

 خماطر   يظهر   مبا   تتداوله   ال  -  الناس   عامة  -  أن الناس
 آخر   مثاال ننتقى    أن   الدراسة   هذه   لكمال   لزم   لذلك ،  اختزاله 
 بعض   آشف ىف    أمال   ذلك   أحاول   وسوف ،  الناس   بني   تواترا   أآثر 
 حمل ،  ساآن مصطلحى    لفظ   ليحل جترى  الىت    واإلحالل   اإلغارة   حرآة 
 حتوير ىف    مث   ومن ،  اليومية   حياتنا ىف  ،  متفجر   مرن   متحرك   لفظ 
 اخرتت   وقد ،  مسئول   اختيار   أو   آامل وعى    دون )  وجودنا  ( لغتنا 
  : فأقول " حزنا"يسمى    فيما   املتضمنة   الظاهرة   تناول   لذلك 

 وأنه ،  من حيث املبدأ   مرفوض   شيء   هو   احلزن   أن   مؤخرا   شاع   
أو   والسعادة   الطمأنينة  الفرح أو  نقيض  -  دائما  -

على ،  الشائعة   هذه   انتشار   ومع  ..  الرفاهية أو آل ذلك
 حيل " االآتئاب " لفظ   أخذ ،  خاصة " النفسية   تالتصرحيا"مستوى  
 مهما   حزن أى    يصبح   أن   آاد حىت  ،  رويدا   رويد   احلزن   لفظ   حمل 
 أو ،  غائيته   أو ،  توليده   أو ،  اجتاهه   أو ،  نبضه   أو ،  حفزه   آان 
 حروف   داخل   يقبع   بأن   مطالبا   حزن   وآل   حزن أى    أصبح ،  مضمونه 
   أعمق هى    احلزن   ظاهرة   أن   ومع  -" اآتئاب " اجلديد   اللفظ 
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 أو   حيتويها   أو   يلمها   أن   حاول   وصف   آل   من   وأدق   وأقدم   وأرسخ
 أن   استطاع   قد   األصيل اللغوى    حضورها   فإن ،  حوهلا   محيو حىت  
 تسلل لفظ   حني   ولكن ،  بآخر   أو   بشكل   حقيقتها   من   يقرتب 

 هذا   تضخم   فقد  ، آاد   أو   َخَنَقها   نبضها على    زحفا " االآتئاب"
 يطمس   آاد حىت  )  معا   واإلعالم   بالعلم  ( وأحل )  االآتئاب  ( اللفظ 
 للظاهرة اللغوى    الكيان على    آله   هذا   فينعكس ،  عداه   ما   آل 
، جوهرها   يشوه   أو   حبقيقتها  -بالتاىل   -  خيل حىت    األصلية 
،هى   ليس   فيما   بتسكينها :  قل   أو ،  هو   ليس   ما إىل    بتحريكها 
احليوى   ارتقائها ىف    اإلنسانية   املسرية   دجيم   بأن   خليق   وهذا 
 جدل   عن   وليس ،  مفتعلة   وصاية   عن   ناتج   ألنه ،  معا والرمزى  
  . خالق طبيعى  

 ىف عمق وعينا؟" حزن"ما هى حقيقة ما هو 

 طبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو  -  أصوله   عمق ىف   -  احلزن
 دافع    حزن   بني   هنا   أمّيز   وال ،  فدفعا    مواجهة :  البشري   الوجود 
، وإسراعًا   بطًأ      يتناوب   جتعله   دورته   طبيعة   ألن ،  معّجز   وحزن 
 التفرقة   هذه   مبثل مبا يوحى    السلوك   ظاهر ىف  ،  وخفاء   وضوحًا 
 تكئة   تكون   أن ينبغى    ال   فإهنا ،  بعضها   وصحيح ،  صحت   إن الىت  
 مطلب   من   اإلعالء   ضغط   حتت   حزن   هو   ما   لكل  العام   لالستسالم 

 واحلضارة  ..  و ..  بل ،  والسعادة   للصحة   آمرادف " الرفاهية"
الىت   السابقة   التفرقة   ورغم وبالتاىل،  ، ) مؤخرا   شاع   آما (
 أى نستقبل ،  األصل   للظاهرة   املنظم   التشويه   إحلاح   من   ننساها 
/  الصحة / الرفاهية  ( مجيعا   القيم   هذه   ضد   باعتباره   حزن 
 زاحفا   بديال   االآتئاب   لفظ   يتسحب و)  اخل ..  احلضارى   االسرتخاء 
  . الساحة   به   متتليء   يكاد 

 ":االآتئاب"عن ... 

"اآتئاب " له   يقال   ما على    سريعة   نظرة   مث نرجع إللقاء
 ، أوال العلمى    املصطلح   داخل   جتمد   آما 

 ،"املزاج   وسوء   باحلزن   اإلحساس " أنه   فنجد  

 :أنه   أو  

ىف   وهبوط   احليوية القوى  ىف    وآساد ..  التفكري ىف    صعوبة"  
 "الوظيفى   النشاط 

 : أنه   أو 

 ،"واحلزن   الكفاءة   وعدم   واليأس   بالعجز   لشعورا " 
 ، ما   حدود وىف  ،  ما   بدرجة   صحيح   آله   وهذا  
 جند ،  الكآبة   للفظ   املعاجم   عرضت   آيف إىل    انتقلنا   فإذا  

 :أهنا 

 :الكم على    أآدت   

 ،"واحلزن   اهلم   شدة هى    الكآبة " 

 وانكسار   آسر   هو   ما على    أآد   وبعضها  
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 ، احلزن   من   واالنكسار   احلال   سوء :  الكآبة"
 ، وانكسر   واغتم   حزن :  واآتأب  
 "اهللكة إىل    والكسرة   الشدة   تصل   فقد   وأخريا  
 " هلكة ىف    وقع" :  أآأب  

 تبدو  -  واهللكة   والكسرة   الشدة   من  -  لغة   االآتئاب   فشروط
 ). تعميما  ( حزن   هو   ما   مع ،  حتفظ   وبال   مباشرة   يرتادف   ال   مبا   الزمة 

 استسهال وسوء استعمال
 رضينا   االستسهال   وفرط   االستعمال   سوء   واقع   من   أننا   إال  

 يهدد " أو " املزاج   يكدر " ما   آل   أصبح حىت  ،  اإلحالل   هبذا 
وبالتاىل ،  آآبة   هو   وظيفته   أو   درجته   آانت   مهما  "الرفاهية 
 األصلى،   مبعناه   حزن   هو   عما   انسلخ   أن   بعد   مرفوض، خاصة   فهو 

 هو   حزن   هو   ما   أن على    لتأآيدا ىف    ليست   املسألة   إن   مث  
 أن   بيان   حماولة ىف    بل هى ،  عودا   أصلب   أو   الكآبة   من   شدة   أقل 
 الصفات   هذه  بعض  قد حيتوى ،  أمشل   مضمون   له   آخر   لفظ   هو   احلزن 
 .، وضدها أحيانا وغريها   مجيعا 

 عودة إىل احلزن ىف املعاجم  
 ال   نكاد   جندنا )  آمنتهى   وليس  ( آمنطلق   املعاجم   استشارةوب

أنه   باعتبار ،  نقيضه   مقابل   هو   مبا   احلزن   بوصف   ابتداًء نرضى  
 وخالف   الفرح   نقيض":  أنه على    احلزن على    نتعرف   أن   ال ينبغى 

 االعتبار ىف    أخذنا   ما   إذا   وخاصة ،  احلزن   لفظ   أن   ذلك  " السرور 
 إحياءات   من   قليل   غري   يتضمن   إمنا ،  التشكيلية   تنويعايته 
 عن   االحياءات   هذه   فصل   يصعب   حبيث   والدفع   والقّوة   اجلدية 
 ،) الوجداىن/ االنفعاىل (العاطفى    متضمنه 

  : أيضا   فاحلزن  

 )، وغلظ   خشن :  حزنا   املكان   حزن (،  املنبسط   السهل   ضد 
 ، األرض   من   َغُلَظ   ما :  واحلزن 
  وشدة   ولقاء   وعناد   مواجهة   فيه   واحلزن 
 ،"للَحِزْن   حْزٌن   ساَهَل   َملْن   َسْهٌل   ...َحَرْن،    الدرَع   َلِبَس   ما   إذا شيٌخ "
 ،  هلكة فقط   أو ،  آسرة :  حزن   هو   فيما   فليس ،  إذن 
 ،  قوة   أو   عناد   أو   مواجهة   أو   حفز   اآتئاب   هو   فيما   وليس 

 حىت دخل ،  يتوقف   ال   والزحف ،  ازدياد ىف   ميضى  اخللط   لكن 
إىل    Depression  باإلجنليزية ،  لالآتئاب   املقابل   اللفظ 
 الناس   من   آثري   أصبح حىت   بًااليومى عندنا معر   االستعمال 
قلَّ" دبرشن " اليوم   عندهم   بأن   العادية   مشاعرهم   عن   يتحدثون 

 ، أم َآُثر، َحَفَز أم َآَسْر

 اإلجنليزية   اللغة  ىف   Depression  لفظ إىل    وبالرجوع  
 إمنا   اللفظ   هذا   أن   جند )  املستعار   وجودنا على  األوىل    الوصية (
 شكله ىف    اهلبوط ومعىن  ،  صوره   أسطع ىف    احلزن معىن    أساسا   يفيد 
 ،  واهلمود  Gloominess  العتامة ومعىن  ، ) أدىن إىل  (العياىن  

 رآود إىل    يشري   هو االجتماعى  االقتصادى    االستعمال ىف  ىت وح 
    تاريخ   تفصيل إىل    التطرق   جمال   هذا   وليس والبطالة،    السوق 
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 أو   مرتادفاته   ببعض   عالقته   أو ،  باإلجنليزية   اللفظ   هذا
  أو   Boredom  أو    Dejection   مثل أخرى    ألفاظ   من   مواآباته 

Grief     هدف   عن   خيرج   مسهب   استطراد إىل    بنا   ينحرف   قد   هذا فكل 
 مصدر   ألنه اإلجنليزى    اللفظ إىل    أشرت لكنىن  ،  الدراسة   هذه 
 لغتنا إىل    ومنها ،  أوال   العلمية   لغتنا إىل    الزاحفة   اإلغارة 
 هو   وحدوده   بأصوله األجنىب    اللفظ   هذا   يصبح   آاد حىت  ،  اليومية 
 وحنن   هذا   آل ،  مشاعرنا   حرآة   حيدد الذى    املقرر   الوصف 
 . اإلعالمية   املالحقة   وإحلاح العلمى    املصطلح   دقة   لوهم   مستسلمون 

 خالل   من   املنظمة   اإلغارة   هذه   ضد   الواعية   املقاومة   لكن
 للحفاظ   العنيدة   املواجهة   مسئولية   تتحمل الىت    رالشع   حالة 
، املرتامية   وعودها إىل    الغنية   أصوهلا   من   بتحريكها   لغتنا على  
 ال حىت    الصبور   عبد   صالح   تعبري   مستعريا   الشعر   حالة   وأقول 
 مواجهة ىف    شاعرا   هب   أستشهد   مث  ، الشعر   قرض على    األمر   يقتصر 
  ".اهللا إىل    أغنية"  قصيدته ىف    حزن   هو   ما 

 )1( 
 األبوين   غريب حزىن   

 مفاجئة   حلظة   ابن   تّكون   ألنه
 بطن   خمَّضته   ما

 ضحكىت   وسط   ميتد   إذ   فجأة   أراه

 احلضور   ذلك على    قدرته   احلزن ىف    يكتشف   بأن   ييدأ   الشاعر
ىف   أيضا   وهو ،  صامتا   سابقا   تراآما ينفى    ال الذى  ،  املفاجىء 
 احلزن   يضع الذى  املعجمى    االستقطاب   ذلك   يعارض   املقطع   هذا 
 حزنه   يكتشف   فهو ،  متضادين   متباعدين   طرفني أقصى  على    والفرح 
) يعيشه (،  عاشه   آما   احلزن   يصنف   يروح   مث ،  ضحكته   وسط   ممتدا 
  ). استورده   أو  ( عليه   فرض   الآما 

 )2 ( 
 اهلواء بالدخان   يزحم   حني     احلزن   بلوُت   لقد 

 احلنني   فيوقظ

وإىل ، "يوقظ " فعل  -  سابق   نقد ىف  حتفظى    رغم  -  هنا ويهّمىن 
 احلفز على    احلزن   قدرة إىل    إشارة   من   ذلك ىف    ملا ، "احلنني " أقل   درجة 
 ما   مع يتناىف    ذلك   وآل  -  باآلخر   بالعالقة   ارتباطه إىل    مث ،  والبعث 
 إعاقة   من )  عليه املصطلحى    االآتئاب   زحف   بعد  ( احلزن   عن   يشيع 
  . األقوى   املتحدية   حلرآته   وعينا   يفتح   وهو ،  هامد   وهبوط 

  )3( 
  آأفعواْن يلتوى    حني   احلزَن   بلوُت   مث  
 خيُنُقْه   مث   الفؤاَد   فيعصر  

 َيْعِتُقْه   اإلسار   حلظة   وبعد

 من  -  لنؤآد   إليه   ذهبنا   ما   نستعيد   أن   بنا   جيدر   وهنا
 هبا   يتمتع الىت    الطاغية   القدرة   هذه  -  العربية   لغتنا   واقع 
  . املشاعر   حرآية على    املتمكنة   إغارته ىف  )  احلزن   هذا  ( احلزن 

 )4( 
 لهيبال   من     جدوال   يفيض   حينما    احلزن   بلوُت   مث  
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 نورا   اجلديد   يشرق )...  جدوال  ( املتدفقة   النار   ذهه   جوف   ومن
  : بعثا 

 )5( 
 الغد   إشراقة ىف    يتجمع 
 )6( 
 الكئيب   ليلنا   مير   مث 

 املمات   من   باعثا   النهار   ويشرق
  . احلبيب   فرحنا   جذور

ميضى،   زمن ىف  ، "الكئيب " لفظ  صالح  يستعمل   مرة   ألول أخريا، و
 التقط   قد   وآأنه ، "ممات " هو   مبا   يتعلق   وفيما ;  مواجهة   دون 
ىف   استشعره   مبا   باملقابلة ،  ساآن   فراغ   من   الكآبة   لفظ ىف    ما 
 مل   الفرح   هذا   جذور   أن   رجحت أىن  حىت  ،  باعثة   حرآة   من   احلزن 
 : املمات   الكآبة ىف    احلياة   فدبت ،  احلزن   هنر   إال   َيْرِوَها 

 )7( 
 غريب   غامض   مسخ   احلزن   هذا   لكن 

 اجلدلية   حرآتها ىف    للظاهرة   مواجهته  الشاعر  واصل وهكذا  
، حزن   هو   ما   بني   النقلة   لعله ،  آخر بعد    له   فتبني ،  املولِّدة 
 أن ،  يولد   أن ،  يبعث   أن   األول   يعجز   حني ،  اآتئاب   هو   وما 
، به   يعرتف   ال ،  يألفه   مل   حزن   هو   أو ،  حزنا   يعود   فال ،  يفجر 
، حيرآنا الذى    حزننا   هو   يكون   أن  -  معنا  -  يرفض   وآأنه 
، جمهضا   أو ،  مستوردا   أو ،  شائها   علينا   املفروض   احلزن   فلعله 
  : عنينا   أو 

 وبعـد 

 وهو   احلزن   لفظ   مع   الشاعر   جلدل   فاحصة   متأنية   بنظرة 
 مناسبة   بدرجة   جنح   أنه   جند ،  حيتويها   أن   احملتمل   الظاهرة   يعايش 
، واملتآلفة ،  املتضفرة   اللغوية   الرتاآيب   ختليق   يعيد   أن ىف  
 أن   دون   مغامرة   بأمانة ،  واملتبادلة ،  واملتعاقبة ،  قضةواملتنا 
، ساآن   مصطلح   احياءات ىف    نفسه   حيبس   أو ،   سابق   مضمون إىل    يرآن 
  ،  خامل   معجم   أو 

  . الشعر   فهكذا
   مقتطف من شعر الكاتب

ِبى   هاج   حني   اصةخ   خربة   من   حملة   أعرض   أن   مناسبا   يكون   وقد
 حني   وخاصة وعيى  ىف  مرضاى    يلقيه   ما   مواجهة ىف    الوجد شعرا 
تشخيصى   مصطلح إىل    خرباهتم   ُتْخَتَزل   أن ،  معهم   وأرفض ،  يرفضون 
، وخالىل خالهلم،   من   احلزن   أصف   فرحت   الشعر ىب    هاج أقول ،  عاجز 
  : قائال 

 أبلْج   حزٌن   يتحفز
 املنثْورة   األشيِاء   دائِرة   من     أرحب   حزٌن

 اهلْيَجى   النافرِة   العاِصيِة   األشياِء   
 الكلماْت   تشكيل   ثورة   من أقوى    حزٌن
    بَكمَا    يصرخ   حزٌن
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 أملَا   ُيشرُق
 احلريْة   أبناَء   يستوعب     حزن
 الفكرْة   أطراف     جيمع
 واألفعال   األحرف   نار   يوقد
  ، َيْصرخ ،  ُيْلِهب ُيْدِمى،  ،  حينو   حزٌن

  . َضِجَرْة   ميتًة   روحا حييى 
1982-5-6حييى الرخاوى 

 لعله   متواضع   مثال   عرض إىل    قصدت ألىن  ،  القدر   هبذا أآتفى 
 املشاعر   سجن   حماولة على    بثورته   الشعر   يقوم   آيف   يبني 
اللفظى الساآن، ناهيك عن   املصطلح   داخل   األمشل   هروالظوا 

  الشائع املصطلح العلمى القابض 

 معاآس   اجتاه ىف  حتداىن    ما إىل    اإلشارة   من   فالبد   ولألمانة 
 لتفصيله   جمال   ال   مما   احلكيم   التنزيل ىف    احلزن   لفظ   أراجع   وأنا 
  هنا  

 بعض مرتادفات احلزن
 أن ،  أقل   أو   أآثر   أو ،  الدرجة   بنفس   مفيدا   يكون   وقد

 أبعاد   منها   نستلهم ،  حزن   هو   ما   مرتادفات   بعض إىل    ننتقل 
 نتحمل   لعلنا ،  أصوهلا ىف  )  النفسية  ( نسانيةاإل   الظواهر 
 نستورد   آما   ال ،  به توحى    وآما هى،    آما   فحصها   مسئولية 
 املقام   هذا ىف    متسعا   أجد   وال ،  فيه   تطمسنا   مبا ،  شبيهاهتا 
 وهام   قريب   لفظ إىل    باإلشارة فسأآتفى    لذلك ،  مطوال   ستطرد أل
 الشعراء ،  احلزن   لفظ   شغل   آما ،  األقدم   الشعراء   شغل   أنه   يبدو 
 يستلزم   ما   وحرآته   شكله ىف    وجدت   فقد ،  الوقت   نفس وىف  ،  األحدث 
،"اهلم " لفظ   وهو   أال ،  مساعد توضيحى    آمثال   هنا   إليه   اإلشارة 
  " ِهمَّة " هو   وما " هم " هو   ما   بني   بالعالقة   بادئا 

 عن اهلّم واهلمة
 ما   بأمر   القيام على    العزم إىل    أساسا  ينتمى   لغة   اهلم

   لالستسالم   أرتح   مل لكنىن  ، "يفعله   ومل   باألمر      هم"

 لفظ   أضفنا   إذا   اال   اللهم ،  يفعله   مل   أنه   لشرط   هكذا 
 من   اللفظ   عايشت   حني أىن    ذلك  -" بعد   يفعله   مل " أنه أى  " عدب"
 عالقة   مثة   أن   رّجحت ،  واإلبداعية   واملهنية   الذاتية   املمارسة 
 العزم مبعىن    واهلم ،  احلزن مبعىن    اهلم   بني   ما   بالعناية   خليقة 

 والصعوية   اجلدية معاىن    حيمل   مبا  ( الشدة مبعىن    واهلم ، ) على (
 هذا   وآل  -)  الشدائد   األمور   من   املهمات ،  مجيعا   والقوة 
 من   استوحيناها الىت    اإلجيابية املعاىن    من   فأآثر   أآثر   يقربنا 
 يؤآدان   إمنا )  واهلم   احلزن   لفظا  ( فكالمها " احلزن " لفظ   حرآية 
.. حوهلا   حيومان   أو   جتمعهما   أو   تشملهما الىت    الظاهرة   أن   فآي 
إىل   األمل إىل    املواجهة   من ،  آيانيا / لغويا   تتحرك   ظاهرة هى  ،  اخل 
 يناقض   ذلك   وآل  ، والصالبة   اخلشونة   يشمل   مبا   الشدة إىل    العزم 
  . ومصطلحا   لغة )  قدمنا   آما  ( الكآبة معىن  

صوىف   حملارب   آمثال عرىب    إبن إىل    أعرج   أن   هنا   مناسبا   وأجده
 خربته   وصف   حماولة   عن   املتاح   الكالم   عجز   حيبسه   مل  ، فحل 
  إصرار   بكل   املتجاوزة   لغته   يبتدع   فراح ،  املنطلقة   الفيضانية 
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 ما   بعض   يوضح   قد   ما   هاداالستش   هذا ىف    وأجد ،  ومغامرة
 حني   املتصوف   أزمة إىل    أشرت   حني   الدراسة   هذه   أول ىف    إليه   ذهبت 
 اللهم ،  ألفاظ   من  -  واحاطة   بأمانة  -  ماحيملها   خلربته   جيد   ال 
  . اخلطرة   الشعرية   املغامرات   هذه   مثل   خالل   من   إال 

: يقول   وفيها ،  حمرآة   وطاقة   قوة : عرىب    ابن   عند   ّمةاِهل
ترتقى :  صاحبها   حتمل " وأهنا " عشقية   حبرآة   آطاقة   تتوجه   إا"
، الوصول " إرادة" و " مهة " بني   جدلية   عالقة   مثة   وآأن  -  "فيرتقى 
 مهة إىل  ، "تنبه " مهة   من   اهلمة   مراتب عرىب    ابن   فيناقش 

إىل الوعى    يقظة   مع   بذلك   فيتدرج ، "حقيقة " مهة إىل  ، "إرادة"
إىل  ) العامل   أجرام ىف    أثَّرت   جتمعت   إذا   النفس (  القدرة   تعاظم 
 ) اإلهلام   بصفاء   اهلمم   مجع (الالمتناهى    مع   التكامل 

 ابن   حاول   آيف   خالله   من   أوضحت الذى    املدخل   هبذا وأآتفى   
 إمنا-هكذا–ألنبه أن اهلم    وعيه   درجات   لوصف   يطوعه   أن عرىب  

 بآالم الوعى    مع   اآبيتو   مما ،  حزن   هو   ما يشري إىل ما يشري إليه 
 أآثر   الصورة   تصبح   وقد املوضوعى،    حبجمه   الواقع   مواجهة 
القدامى   الشعراء   بعض   مبوقف   استشهدنا   إذا   فوضوحا   اقرتابا 
  : عندنا   رجح الذى  باملعىن  " هم " هو   مما 

  : الرمة   ذو   يقول

    َقَرْيُتَه   ضاف   اهلم   ما   اذا   وآنت
    ِذَميلها    الرعان  ينُضو   مواآبًة

 إذ ،  وفادته   وحيسن   الشاعر   فيكرمه ،  ضيفا يأتى    هنا   فاهلم
تقبله َهلْجَمِة   أن   من   واثقا   وحتّديا وترويضًا   وتقبال   صربا   يواآبه 

، ميكن أن حيتويها تقبله اهلادئ هلا،"ءالرعنا"اهلّم 
 املوقف   هبذا ،  ومواآبتها حىت ترتاجع حدهتا من حسن استقباهلا

 ومواقفنا مشاعرنا   أصاب   مما   قياس   بكل أرقى    وآم هو  الواعى 
عدوًا مقتحما علينا أن نرفضه" هم"نتيجة العتبار آل  

ام وفادته وحسنونطرده، أو ننكره وخنفيه، مقارنًة بإآر
وهذا ما جيعلىن أعَجْب ،  استقباله الىت نتعلمها من ابن الرّمة

 التخلص ينبغى    منفرا   ونشازا   غريبا   جسما   اهلم آيف جعلنا 
 . طول الوقت ورفضا :  نفورا ،  إخفاءه   أو   منه 

ىف  ، اهلموم   بأنواع   أو ،  باهلم يلتقى    فهو ،  القيس   امرؤ   أما
  سدوله - البحر   آموج  -  الليل يرخى    حني   مواجه وجودى    اختيار 

  ،"ليبتلى   اهلموم   بأنواع علّى "  

 روادعا   الشوق   يهيجها   اهلموم يتلقى    وامرؤ القيس: و أ
  ".الروادع   اهلموم   الشوق ِبَى    وهاَج"

 ترقيها ىف  عرىب    ابن   ِهمَّة   أن   مرجحا   القدر   هبذا أآتفى 
 أو ،  املواآب   الضيف   الرمة ذى    َهمِّ   عن   بعيدة   ليست ،  املتصاعد 
 ، والروادع   املختربة   القيس   امرؤ   مهوم   عن 

 وبعـد

  البد أن   البداية   أن على    أنبه   أن   بكل هذه املقدمة   أردت   
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 املصطلح   من   وليس  -  آياننا ىف    الغائرة   لغتنا   تكون من
جاهزاًَ من ثقافة أخرى هلا تاريخ آخر، هذا  -  إلينا   الوب 

 وطبيعة   مشاعرنا   حقيقة على    للتعرف   الصحيح   السبيل هو 
 .وجداننا، مث التعامل معها ىف الصحة واملرض   وحرآية   وجودنا 

 ذهبت   ما   أحدد   أن   األمثلة   هذه   عرض   بعد ىل    حيق   أنه   أعتقد
 البد  ، غالبة   ترجيحات   صورة ىف    الدراسة   هذه   بداية ىف    إليه 
  : ومنها ،  النظر   وإعادة   البحث   من   مزيد إىل    حتتاج   وأن 

  . لفظها   من   أسبق   الظاهرة   إن  - 1 

 عمق ىف    رتاآمامل احليوى    تارخيها   هو   أمة   آل   لسان   إن  - 2
 جمال ىف    معارفها   منطلق هى  بالتاىل    ولغتها اآلىن،    وجودها 
  ".وجدانية / معرفية " بشرية   ظاهرة   هو   ما 

 حرآتها ىف   -  احملدود املعجمى    حبضورها حىت   -  اللغة    إن  - 3 
 حنو   التوجه   حتديد ىف  )  األخري   وليس  ( األول   املصدر هى  ،  املوحية 
  . ظاهرات   من   دراسته  -  وميكن  -ينبغى    ما 

 املتجدد   املوقف   وبني ،  األول   املصدر   هذا   بني   اجلدل   إن  - 4 
الحتواء ،  وتوليدها   اللغة   لتحريك   األصيل   اال   هو   منه 

  . الشعر   وهذا هوالوجود وجتديده، 

 والنفسية ،  اإلنسانية   بالعلوم يسمى    ما   فإن ،  نإذ  - 5 
 أن   ال ،  أهلها   لسان   من   مادهتا   تستلهم   أن ينبغى  ،  خاصة 
ينبغى   آما غريها،  أو لغة " سلوك " من   ابتداء   نستوردها 
 من   تنقله   أن   ال ،  الشعر   جدل   من   منهجها   تستلهم   أن 
 أن   ال ،  وتضيف   تؤصل   أن   ميكن :  فقط   وهبذا ،  الظاهر   تقياسا 
 وعلى مدىمبا يفيد آل البشر هنا وهناكوتعيق،    ختتزل 

  . الزمن
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 :قبل املقتطف

وليس الديناصورى، (ن آتاب أسامة الدناصورىاملقتطف م
أعىن(أهنى الكتاب ..) نّبهَنا إىل ذلك، وأصّر، وتناَزل، مث أصّر 

 .، ومات8/12/2006ىف ) الكتابة

يتمناه، ويتحداه، ويرحب به، ، و)املوت(مات وهو ينتظره 
) أقل من شهر (5/1/2007ويرفضه، وينتصر عليه مبوته هكذا، مات يوم 

قرأت الكتاب مرغما مبناسبة أنه سوف يناقش ىف ندوتنا
، تلك الندوة الىت آنت قاطعتها حمتجا7/12/2007الشهرية 

ألسبابألول مّرة منذ أآثر من ثالثني عاما الشهرين املاضني 
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل "2007-10-28يومية  (ذآرهتا

 عليه بعد، أعود هلا مضطرًا فأتعرف")1..) إليه(التكامل 
 .أن رحل، أعود احتفاال مبوته، أعىن احرتاما ملوته

 قد آتب قصيدة- مل يطرق باب الشعر قبال-آان ابىن حممد  
 ألول مرة ىف أخبار- على حد علمى–نشرْت له ) مل يسّمها آذلك(

 آتبها ىف هذا الذى2007-9-23بتاريخ ] 741العدد[األدب 
 هى- زوجته-ا هالة ابنىت جرى، جيرى، أعطاىن القصيدة، أو رمب

الىت أعطتنيها، آان مرتددًا، فهو عادة ال يعطيىن ما يكتب، وال
ما ينشر، وال ينبهىن إىل ما يفعل، هو على وشك بلوغ سن

 ،!) عاما46(أسامة بعد شهرين 

 رمبا آان أسامة صديقه، ورمبا ال، أنا ال أعرف أصدقاء حممد، 

وىن بقدر مامرة غامرت وعرفت بعضهم عن قرب، رفض
 رفضتهم، فهمُت وابتعدْت، 

 على استمرار صداقتهم مع- ومازلت حريصا–لكنىن آنت 
بعضهم لبعض، أفرح هبم من بعيد لبعيد، ال أريده أن يصري

 مثلى، هو دمث ىف حدود ما أعلم،

أنا أخّبط فيمن يقرتب بال هوادة، وال استئذان اليتحمل، 
وهل" (مبعاملة املثل" أمسح اليستطيع أن يرّد ىل ختبيطى، مع أىن

 !!)ّثَم ختبيٌط بعد مساح؟
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 ينصرف من اقرتب،

 ال أندم
 وال أفرح 
 وأنتظر 

 .يطول انتظارى، فأنتظر 

أعرف أىن ال أعرف معىن.. "قرأت قصيدة حممد، آتب ىف قصيدته
 ؟..هل توجد صداقة بال حب" احلب

 !! نعم

 ملاذا نصّر على أن نسّمى األشياء؟

 !فما بالك بالعواطف؟ 

أسامة حىت أتعرف على حممد إبىن، ورمبا) بةآتا(قرأت آتاب 
تعرفت على صديقه أوضح، أو على نفسى والفضل آله ألسامة

 ،"الدناصورى

 الذى ذهب ومل يذهب،  
 . مع أنه مل حيضْرىن قبًال

 )قبل املقتطف(الكتاب 

مل أعد أفضل استعمال آلمة ملحمة، مع أنىن رحبت هبا حني
الكتاب قصيدة ملحميةرافيش، وضعها شيخنا جنيب حمفوظ قبل احل

، دون أن يذآر أهنارواية احلرافيشآل من يذآر طويلة 
 مل يلتقط املراد، " ملحمة احلرافيش"

اجلزء الثالث من"قبل اسم روايىت " ملحمة"أضفت آلمة 
، الىت ستصدر عن اهليئة العامة خالل"ثالثية املشى على الصراط

 وفجأة أضفت" والعْودالرحيل"أسابيع ، ظل امسها مدة طويلة 
آلمة ملحمة دون اقتناع، آنت قد حبثت عن أصل آلمة ملحمة ىف

مللحمة حمفوظ، ووجدت هلا تعريفا مناسبًا يليق مبلحمة"نقدى 
احلرافيش، لكنىن مل ألتزم به على عالته، فتجرأت وأمسيت اجلزء

 وىف انتظار نقٍد،"ملحمة الرحيل والعوْد": الثالث من ثالثيىت
 !.أحتمل مسئولية ما فعلت) إن وجد أصال (قاٍس

أسامة الدناصورى ملحمة باملعىن اجلديد) آتابة(آتاب 
 الذى ارتضيته، دون أن أحتاج إىل تعريف جديد

 مدخل فاقرأهأسخفإذا أردَت أن تقرأ الكتاب من 
 .سرية ذاتيةباعتباره 

أما إذا أردَت أن تتسع ساحة تلقيك له مبا يستحق،
هو... الل ما سجله حممد بدوى على ظهر الغالففاقرأه من خ

 ".آتابة فضاء املرض وجتربته"

 وال حىت ذلك،
 .مع أنه قريب من ذلك

 :فماذا هو
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أو اآتشفت (قصيدة ممتدة،أنا شخصيا قرأته، باعتباره 
، رفضت أن أمسيها ىف البداية، لكن)ذلك بعد أن انتهيت منه

، ملاذا؟ مع"املوت"آل العناوين الىت خطرت ىل آان هبا آلمة 
 مل ميت بعد؟) من واقع قصيدة حممد(املؤلف أن 

ذلك: املوت"منذ آتب أدونيس ىف رثاء صالح عبد الصبور 
، وأنا أقتطف قوله هذا وأعود إليه دون أن"الشعر اآلخر

 أزيد عليه أو أشرحه، 

 انشغاىل حبكاية املوت هو هو انشغاىل حبكاية احلياة، 

  -ىعلى قدر علم-آال االنشغالني ال مربر هلما، 

ال أعرف نوعا آخر من األحياء تشغله هذه القضايا
 السخيفة ىف أى مستوى من مستويات وعيه،

وجدت نفسى أعربمؤخرا، حني توقفت عن االنشغالني معا،  
 احلاجز بني احلياة واملوت، 

آل املطروح علينا هو أن نقرر خرجت من التجربة منتبها إىل أن 
أم ال، ) أحياء(ازلنا نسمى آذلك إن آنا سنختار احلياة طاملا حنن م

 .حىت لو اخرتنا املوت بوعٍى مسئول، فقد اخرتنا احلياة

أسامة اختار احلياة وهو يعيش املوت آل دقيقة، بل آل ثانية،  
، اختارها ضد آل احلسابات، وآتب آتابه اختارها مبلء وعيه

 ...فوصلىن من خالهلا اختياره األصعب من الصعب، هذا " آتابته"

 يدة حممدقص

أتوقف اآلن فجأة، وأترك أسامة، أو أذهب إليه من باب
آخر، من خالل صديقه، أحاول أن أتعرف عليه من قصيدة حممد،
اآتشف أن عنواهنا فيه آلمة املوت، لكن ىف صيغة الفعل

  ،"رسالة إىل رفيق ميوت" "ميوت"املضارع 

 حممد آتبها رمبا بعد شهر أو شهور من موت صديقه،
  ،"ميوت"ا؟ الفعل املضارع فلماذ 
 أول مقطع فيه دعوة للقتل 
 ".أو حاول قتلى ألموت أنا بدال منك".... 

 :لكنه سرعان ما يقرر أن الدورة ّدوارة وهو يؤآد لصديقه...

 ، "لكنك ستموت، وقريبا جداًَ"
 ، )ال نفس املقطع(ولألسف هو خيتم القصيدة بنفس املوقف 

 حاول قتلى بدال منك، "
 أنت األقرب،لكنك 

 ستموت قريبا جداًَ،  
 ".وستعرف

  "ألموت"الحظت اختفاء آلمة 
  حاول قتلى ألموت أنا بدال منك: ىف البداية قال

 وىف النهاية قال 
 " حاول قتلى بدال منك"

 ملاذا أنت واثق هكذا يا حممد أن صديقك سيموت؟
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 "وقريبا جدًا؟"

آما بينُت ىف نقدى ىف ملحمة–إذا آان اخللود مستحيال 
 املوت أآثر استحالة  فإن  -احلرافيش

صاحب: جالل األول(حني قال جنيب حمفوظ على لسان جالل 
 ) اجلاللة

)64هـ " (املوت ال جيهز على احلياة، وإال أجهز على نفسه"
 : هكذا) 95هـ  (     عقُبت على ذلك ناقدًا

هو البداية، واحلياة هى) ال الوالدة اجلسدية(املوت .. 
مث أضفت آيف أن" والوعى به، إرادة التخلق من يقني املوت

، وليس"ىف املمر بني املوت واحلياة".. حمفوظ حدد مسرح ملحمته 
 ، فاملوت هو األصل، واحلياة احتمال قائم، بني الوالدة واملوت

أتراجع اآلن ألنه يبدو أن الذى خيّلق احلياة ليس يقني املوت
 !!وإمنا هو املوت ذاتهوالوعى 

فعل" (يرغب"د؟ هل صديقك أسامة هل بلغك بعض ذلك يا حمم
 فعًال أن ميضَى فورا؟) مضارع

 :وأنت تقول" حممد"ملاذا هذا اليقني يا 
  أنك ترغب ىف أن متضى فورًا-علمًا تامًا-أعلم 

 :هأنت استدرآت قائًال
 !!لكن ينقصىن متام العلم

 شكرا 

 أسامة أنه َرِغَب أبدًا أن ميضى فورًا ) آتابة(مل يصلىن من آتاب 

 . ستأذنك يا حممد نعود إليه ألسامة ا

 !!ياه

 ما آل هذا؟ 
 " عن الشعر والنثر"عنوان اليومية هو 

  مقتطف وموقف،:والباب الذى مسح بذلك هو

 أين املقتطف وأين املوقف؟

 املقتطف األول
  ىف آتابه ما األدب  نبدأ جبان بول سارتر

هى أن ميدان: وعلينا أن نسجل هنا تفرقة أخرى".... 
املعاىن إمنا هو النثر؛ فالشعر يعدُّ من باب الرسم والنحت

وقد المىن قوم زاعمني أىن أبغُض الشعر حمتجني،. واملوسيقا
 قلماLes Temps Modernesلزعمهم، بأن جملة العصور احلديثة 

ولكن ىف هذا الدليل على أننا حنبه، على خالف.. تنشر شعرًا
 ".ما يزعمون

وحسبنا ىف إقناعهم أن يلقوا نظرة على اإلنتاج األدىب
  .املعاصر لريوا فيه ضآلة الشعر
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لن تستطيع حبال: "يقول هؤالء الناقدون ىف زهو املنتصر 
مل أْرِم إىل) أنا(و. ؛ وهذا حق"التزاميًا"أن حتلم جبعل الشعر 

ألنه يستخدم الكلمات آالنثر؟ ولكنه اليستخدمها بنفسهذا؟ أ
إنه ال يستخدم الكلمات حبال،: الطريقة؛ بل لنا أن نقول

فالشعراء قوم يرتفعون باللغة عن أن تكون. ولكنه خيدمها
 .نفعية

 املقتطف الثاىن

تذآرت هذا املقتطف األول من سارتر مبجرد أن قرأت فصل 
، رحلت إليه، مث عدت)104 – 89" (عن الشعر والنثر"أسامة، 

 :إىل أسامة فوجدته قد حلَّ االشكال تقريبا هكذا

آّل له. الشعر والنثر وطنان، خمتلفان، ومتمايزان"
 . ناسه، ولغته، وطقسه، وأشجاره، ومثاره

آنت أسكن أرض الشعر، وأعترب نفسى مواطنًا من الدرجة
 . األوىل

 ليست هى بالضبط ىفوألن أرَض الشعر أرٌض فوق واقعية، فهى
 فالبعض يراها واحًة خصبة، وأرضًا، مثمرة، .عني آل قاطنيها

والبعض اآلخر يراها جرداء. وأشجارًا خضراء طوال العام
يظل يسري فيها فراسَخ وأمياًال، عابرًا السراب تلو. وعرة

السراب، حىت يظفر ىف النهاية بشجرة وحيدة، تتدّلى منها مثرة
ا قليال، مث يعاود السري، بعد أن يبتل ريقهواحدة يتفيأ ظله

 . بالعصري احللو، وهتدأ معدُته

 . آال البعضْين يشفق على اآلخر 

أما الثاىن،. فاألول من فرط إشفاقه على الثاىن اليراه
ويعرف أيضًا أن. فإنه يرى األول جيدًا، ويعرف آم هو بائس

 .  لشئاليصلح) َزْنَزْخلت(ما هى إال. ما يكنزه من مثار

فهى آالغابة املتشابكة األغصان، آل: أما أرض النثر
لكن الثمار املرجّوة دائمًا. أشجارها مثمرة، وقريبة املنال

بل. ليس آل قاطنيها.. ال . إذ ال يراها سوى قاطنيها. خفية
ذلك الذى ميكنه أن يكون حّطابًا، وطالَع خنل، وصيادًا،

 حىت متكنه الغابة من .دومستكشفًا، وقصاَص أثٍر، ىف شخص واح
 . مثارها العزيزة

ىف آل مرة. لقد غزوُت أرض النثر مرات معدودات من قبل
آنت أتسّلل على وجل واستحياء، وأعود سريعًا، بعد أن أختلَس

 . مثرة صغرية

 :اآلن، بعد أن جترأُت وتوغلُت قليًال، أوشك أن أقول

 ) بائس هو الشاعر الذى مل يعرف النثر أبدًا( 

، وما على الكاتب سوى أن ينقلها من)احلياة نثر(
 .واقعها إىل الورق

  :ولكن السّر آله يكمن ىف عملية النقل هذه
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ومن أية زاوية، وأى املفردات: آيف ترى نثر احلياة
 يسرتعى انتباهك أآثر من اآلخر؟ 

مث الغاللة الرقيقة، الىت تغّلف املشهد الذى وقع اختيارك
 .عليه

والىت. مزاجه اخلاصتلك الغاللة الىت هى روح الكاتب، و
 . حتّول تلك املشاهد إىل نصوص

والىت. املشاهد الغافلة، الىت تسبح ىف دميومة الوجود
 . تنزلق عليها األعني دون أن توليها أى قدر من االهتمام

إىل أن تأتى عني الكتاب، فتضعها بني قوسني، مث تنقلها حبرص
 . إىل الورق، لتبدأ حياًة جديدًة ال تنتهى

أسامة، خنرج منه) آتابة(ملقتطف الثاىن من آتاب هذا ا
برؤية خمتلفة ملا أمساه نثرًا، إن املسألة ليست ىف تقسيم
خطابنا األحدث شعرًا أم نثرًا وال ىف تعريف أى منهما، وإمنا
هى ىف التعرف على حرآية اللغة من خالل آلٍّ منهما، دون حاجة

 .إىل الفصل بينهما تعسفا

 ؟" قصيدة"ُت آتابة حممد هذه طيب، أهلذا أمسي

)آتابة(مث إنىن حني بدأت يومية اليوم، قلت إن آتاب 
 أسامة قد وصلتىن قصيدة ممتدة، 

فليكن املقتطف الثالث واألخري هو ما آتبه حممد ىف صديقه،
لصديقه، عن صديقه، عن نفسه، لنفسه، ىل، وقلت ُأهنى اليومية

 .باقتطاف حمدود من تلك القصيدة

 أن أقتطع مقطعا أو اثنني من القصيدة فلم أستطع،حاولت 

 :خفت أن أظلمه، فقلت 

ماضّرىن لو أثبتها آلها، مث أعلن موقفى من آل ذلك فيما 
 ! بعد؟

 :فها هى ذى 
 : املقتطف الثالث واألخري

 رسالة إىل رفيق ميوت

 .ستموُت قريبًا جدًا
 ابصْق ىف وجهى، أنَت ومن يرغُب ىف أن يرأَف بْك،

 اول قتلى ألموت أنا بدًال منْك،أو ح
 َلكنَّك ستموْت،
 وقريبًا جدًا

)1( 
 هـا أنـَت وقـْد أصبـحْت

 تعـرُف وحدْك
 ما آـّنا نسـعى نعـرُفُه سويًا

 ها أنت وقد أصبحـَت تعـايُن ما يهجُس أحـيانـًا،
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 إذ أستشعر موتى ميـشى جنىب
 .ها أنَت وقْد أصبـحَت األقـرْب

 ابصـْق فـى وجـِْهى واْآـَرْهـِنى،
  قتـلى بـدًال منـْكأو حـاوْل

 لكـْن فلتسـعـد باحلـظِّ الطيـْب
 ولتـأمـل فـى وصـٍل طـيـب

 أو
 فلتسـعـد بالـوصـِل الطيـب
 ولتـأمـل فـى حـظٍّ طـيـب

)2( 
 أّنـَك ترغـُب فـى أْن َتمـضـى -علـمًا تـامـًا-أعلـُم 
 َفـْورًا

 -أيضـًا-أعلـُم أنِّـى أْرغـُب فـى أْن أمضـى فـورًا 
 "متـاُم العـلـْم"َيْنقُصـِنى لكـْن 

 أنـَت األْقـَرْب
 أنـَت األْوَثـُق واألْوَآـْد

 ال ْحتِسـْدَنا، حنـُن األْضَعـف،
 ْحنـُن املازلنـا مل نتـأآَّـْد َبَعْد

 .ال تتـَردد واذَهـب، وافَرح ُمبِضيِّـَك حنَو َيقٍني ُمطَلق
 ال حتسـب أن العـدم هنـاك
 ال حتسـب أن هنـاك عـدم

 بك أنك أنـت اآلن هنـاحس
 وهو املمكن إثبـاتـه،

 أو غـاية ما ميـكن إثبـاتـه
 هل تقـدر أن تثـبـت شيئـًا آخـر عّنـِى لـى؟

 أو عنـَّـك لـك؟
 )3( 

 هل أحَبْبُتـَك َيْوَمًا؟؟
 هل ما زلـُت أِحـبُّْك؟؟

 أما عـْنك فجـاوْب أنـْت.... أعـلُم عنـِّى، 
  للحـْبأعـرُف أنِّـى ال أعـرُف معـىن

أنَّ مماَتـك جَعـَل ممـاتى َيْمـشى : لكـْن، أيضـًا أعـرف 
 َجْنِبى

 أنَت األْوَآـد
 وتأآـدتُّ اآلْن

 أنَّ حيـاتى آاَنْت َتْمـِشى َجْنَب حيـاِتك أيضًا
 ال أعرُف آيـْف

 إال أنَّ فراقـك ذآَّـَرِنى بَرحـيلى
 ذآََّرنـى أنِّـى َلسـُت قريبـًا منـهم

 : أنـَت األقـرُب منـهذآـرىن أنـَك
 "اليـنـتـظـرك"

 وأنا أْسـَعى
 وْحـِدى أْمِضـى
 وحـَدَك َتْمِضـى

 .ال أعـرُف إْن آـاَن اْلَيـْنـَتـِظـُرك َيْنـَتِظُرْك
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................... 
 هْل أْحَبْبـُتَك يْومـًا؟؟
 هْل ما زلـُت أحبُّـك؟؟

 !وملاذا يبدو أنِّى َلْم أْعِرْف إالَّ اآلن؟
)4( 

 فـاْرشـْدِنىأنـَت اآلن األقـَْرْب؛ 
 هْل َتَتـألـَّـم؟

 وملـاذا؟.. هل يـْلـَزُم أْن َنَتـألـَّم؟ 
 "وملـاذا"لن أْسـَأَل ! ال

 ...ُتْنـِزُلَنـا اآلن" ملـاذا"فـ 
 من مرتبـٍة أْعـَلى لألْدَنـى
 لكـْن ُقـل لـى، َعلِّْمـِنى

 هـل أصبحـَت حتـبُّ األَلـَم اآلن؟؟
 هـل واَفـْقـْت؟؟
 تـرفـُض؟؟/ارُضأمَّـا زلت تعـ

 أْحـلـُم أنِّـى َيْومـًا َلـْن أرُفـض
 أْحـلـُم أنِّى َسْوَف ُأَعلـِّـُم نفسَى أن أسَتْسلم

 آيـَف سيصبُح َأَلـِمـى َأَلـَمـًا: لكـْن
 إْن لـَْم أْرُفـض؟؟

 أنت اَألْعَرف؛
 هل َتَتـألـَّـم؟: قـل ىل َهْمـَسًا

 :قـل لـى وَلـْو فـى السِّـْر
 ـاْك؟ هل َتْعـِرف َبـْعد؟هل أنَت ُهَن
 .أنـَْت اَألْقـَرْب: يا خبَتـك

 ابصـْق ىف َوْجـِهـى واْآـَرْهِنى
 أو حـاوْل َقْتـِلى َبَدًال ِمْنـك

 .َلِكنَّـَك َأْنَت اَألْقـَرْب
 َسَتُمـوُت َقريـبًا جـدًا

 .وَسَتْعـِرف

 : املوقف

 الزائر، بعد آل هذا؟/ أى موقف ينتظره مىن القارئ
 أى مقتطف من آل هذا؟جتاه 

 آتاب أسامة؟
 أم املقتطف من رأى أسامة ىف الشعر والنثر؟

 أم املقتطف من سارتر؟ 
 أم قصيدة حممد؟

سبق أن اقرتحنا عنوانًا جديدًا هنا ىف اليومية امسيناه
  "مقتطفات بال موقف"

هل جيوز هذا العنوان هلذه اليومية تصحيحا للعنوان
 األصلى؟
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 )اإلبداع(املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل، وإعادة التشكيل 

وجدت هذا املوضوع ىف حاسوىب مسبوق بوقت ومكان آتابته
 أغسطس 18ىف  ) يعىن مارينا وال مؤاخذة(العلمني : هكذا
، ومل أعلم حىتلندنية، مقال مطلوب لصحيفة احلياة ال2007

اآلن إن آان قد نشر أم ال ، حيث أىن لست من قراء احلياة
اللندنية، غالبا مثلى مثل أغلب زوار هذا املوقع، فوجدت

 أْوىل به، فأنزلته ىف يومية اليوم- القراء وشخصى–أننا 
ليكون ىف متناول زائر املوقع هكذا دون تعديل جوهرى، مع

يبدو أنىن آنت أخجل(لبنط األسود أعاله إضافة ما بني قوسني با
 ). أنىن آتبته هناك، ملاذا؟

 هل تسمحون بتكرار مثل ذلك؟ 

 :املقال

أصبح ىف" غسيل املخ") أو آان يسمى(احلديث عما يسمى 
 ميكن أن يتسخ فُيغسل فاملخ ليس وعاًءاحاجة إىل حتديث جذرى، 

رف، حيتا جمما فيه، وال هو خمزن للذآريات واملعلومات واملعا
إىل أمني خمزن حيافظ على ما به من السرقة أو التلف أو

 جنبا إىل جنب مع–، املخ البشرى االستبدال ببدائل مزيفة
هو آيان حيوى نابض دائم التفكك –اجلسد واحلس وما بعدمها 

 .والتشّكل بشكل منتظم، املفروض أنه هادف وإجياىب

 تكنولوجيا ال خيفى على أحد آيف قفزت من جانب آخر
األدوات واملعلومات والتعلم والتعليم واإلعالم مؤخرا قفزات

 مبا ينبه إىل خطورة تأثريها  وخطرة ىف آن، عمالقة واعدة
بطريق مباشر أو غري مباشر، ىف آلٍّ من ترآيب وحمتوى املخ

 إدارة ، فإذا أضفنا إىل هذا أن)والكيان البشرى(البشرى 
 تتحكم ة املتعددة التجليات،أدوات هذه القفزة العمالق

فيها قوى ليست فوق مستوى الشبهات، وأيضا إذا أضفنا أن
 غري ظاهرة هى سلطات مشبوهة،الذى يتحكم ىف هذه األدوات 

 فهم ما جيرى وحماولة  ألدرآنا مدى أمهيةللعيان غالبا،
 .احليلولة دون خطره

 )احلقيقيني(َعَمى حكام العامل 
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، ىف!!ناس الناس، آل ال  ىف– ويتحكم – الذى حيكم  إن
عصرنا هذا ، ىف وقتنا هذا، ليست هى احلكومات الرمسية

 أومهوها أهنا املعلنة، وبالتاىل فهى ليست الشعوب حىت لو
 قاصرا على تغيري معتقدغسيل املخ مل يعد  انتخبت حكوماهتا،
 متحمسة من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار فرد متهم أو مجاعة

كام احلقيقيني للعامل ، وسبيلهملعبة احلأو العكس، بل أصبح 
األضمن للتأثري على توجهات وأيديولوجيا بل وعواطف، ورمبا

 لصاحل أغراضهم املعلنة واخلفية مليارات البشر أديان
، آل ذلك جيرى) السلطة، وبالعكس– الثروة -االستهالك(

ويتزايد بسرعة فائقة مع أن قوانني التطور تنذرهم قبل
التدخل ىف تشويه الكائن البشرى، مما يعرضغريهم خبطورة هذا 

النوع البشرى لالنقراض، علمًا بأهنم سوف يكونون أّول أجيال
 .املنقرضني

 طبيعة املخ البشرى بني التشكيل واإلبداع

املخ البشرى آيان حيوى مرن، ىف حالة نبض مستمر حبسب
 أهم لعل. دورية اإليقاع احليوىي بني النوم واحللم واليقظة

بغض النظر(ر من أطوار هذا اإليقاع احليوى هو طور احللم طو
وهو اللفظ" (التفكيك"  وهو دور )عما إذا حكى احللم أم ال

 ، ومن مث إعادة) الذى يستعمل حديثا لتسمية غسيل املخ
 احللم هو التفكيك آيف أنالتنظيم بشكل تلقائى، مما يبني 

ى الستمراروإعادة التشكيل هو الضمان الطبيع الطبيعى،
  ..النبض الدماغى ىف اجتاهه الصحيح

 أى احلاجة– للمخ  غسيل املخ يستغل هذه القابلية
 بل  مث ينحرف هبا قصدا إىل أغراضه، -احلتمية إىل التفكيك 

 متماٍد حمسوب، إنه يلجأ إىل إحداث مصطنع مقصود لتفكيك
بشكل مرتب مربمج ، وبدال من أن يساعد التفكيك على إعادة

  فإن- واإلبداع   آما حيدث ىف احللم–التشكيل أو ميهد له 
 . اخلبيثة عادة  ُيَسخَُّر خلدمة أغراضه التفكيك اُملْقَحْم

 هو مثل - وهو طبيعة حيوية بشرية أيضا -اإلبداع 
 ولكن ىف وعى فائق عملية تفكيك فإعادة تشكيل،: احللم

 ليكون–جته ، ونتي)مقابل وعى احللم أثناء النوم(مشَتِمْل 
 تشكيالت أمشل وأرقى، سواء آان ذلك ىف شكل  هو إجناز-إبداعا

 . ناتج إبداعى أم اضطراد منو الفرد

غسيل املخ هو نوع من سوء استعمال خطوات اإلبداع األوىل
 . خطري وبشع  إىل ما هو لتجهض إجيابياهتا ويتم حتويلها سلبًا

عادة التشكيلغسيل املخ يفتعل التفكيك، مث يتقدم إىل إ 
 لصاحل – اقتحاما من الفاعل وليس إبداعا من املفعول به–

 .أغراض الفاعل املغرض متاما

املصيبة املعاصرة هى أن دس السم ىف الدسم أصبح مهمة 
املافيا: أغلبهم حتت األرض(احلكام احلقيقيني ىف العامل 

 ، )والشرآات العابرة لكل شئ

 قوق اإلنسان، والعوملة،  مما جيرى حتت اسم ح آثري: مثال
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 ىف والنظم االقتصادية الشاملة امللزمة، بل واألحباث العلمية
مثل أغلب( اخلبيثة  املراآز املخصصة خلدمة أصحاب املصلحة

 تصاغ )شرآات الدواء، أو بعض شرآات املعلوماتية، والبرتول
لصاحل استغالل هذا اإليقاع احليوى ليصبح ناجته آله، أو على

 الىت هى أبعد ما تكون عن صاحلاألقل أغلبه، خلدمة أغراضها
 .تطور اإلنسان

 ىف مراآز البحث امللحقة هبذه املؤسساتحىت العلماء
العمالقة، أو املمولة من جانبها، أصبحوا يسمون

سواء مت ذلك من جانبهم شعوريا" بروليتاريا العصر األحدث"
 .  الشعوريا ، أو

رف تبعا ملااإلنسان املعاصر ىف حضوره ىف العامل اآلن ال يتص
وصلت إليه أحباث املعامل احلقيقية، أو إجنازات التكنولوجيا
املتطورة ، وال تبعا ملا يسمع من خطب العرش أو برامج

 املصنوع-   أو مواثيق احلقوق، وإمنا يتشكل وعيه احلكومات
  بناء على ماتتربمح به خاليا خمه خلدمة مصاحل هؤالء -عادة 

 . احلكام احلقيقيني

 ما ينبغى االنتباه إليه أآثر من غسيل مخ متهمهذا
ليعرتف مبا مل يقرتف، أو غسيل مخ أصوىل ليقتل زمالء له، بدال

 . إخل!! ..من أن يقتل من ينوى قتلهم

 من بعض ما جيرى 
يقوم فيضان اإلعالم األحدث بشكل مباشر أو غري مباشر

أو(بغسيل مخ مجاعى طول الوقت ، وتقسم األدوار بشكل مرتب 
على آل وسائل اإلعالم، بل والتعليم) عشوائى يتكامل

 غري مباشر، بشكل مباشر أو’ والسياسة داخلية وخارجية
وذلك من خالل آليات وتقنيات متضفرة تتكافل فيما بينها
لتحقيق األغراض السلبية اخلطرة املؤدية ىف النهاية إىل

اآللياتومن هذه . انقراض اإلنسان مبنتهى الغباء التطورى 
 : نعرض بعض األمثلة احملدودة

 اإلغراق: أوال 
 الضوضاء يقع املخ البشرى املعاصر حاليا حتت فيضان من 

 حبيث يصري ليس فقط إىل حالة تفكيك اإلعالمية والسياسية،
َ يصبح جاهزا لزرع األفكار خامل، بل شلل آامل، ومن َثّم

 املغرضة اجلديدة

 التشتيت: ثانيا
راق يعىن عملقة آم البث والغمر باملعلوماتإذا آان اإلغ 

أيا آانت، فإن التشتيت هو عملية استغالل هذا الغمر ىف
إفشال أى متابعة لإلدراك املنظم حىت مينع املستمع أو املشاهد

 ميكن أن يتخذ" مجلة مفيدة" تتكون لديه  أو أى أحد من أن
 إن :مثالمنها موقفا ناقدا ، سواء باملوافقة أو الرفض، 

 الىت ىف- حلقات ىف سلسلة   املفروض أهنا0عدد املسلسالت 
 من الكثرة حبيث  هى- الفرد العادى ىف حلظة بذاهتا   متناول

  قبل أن تكتمل، إىل  أصبح االنتقال من جزء من واحدة منها،
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جزء من مسلسل آخر هو أقرب إىل القاعدة، وقس على ذلك
ك زخمبل قس على ذل.. األغاىن بل واألخبار والربامج احلوارية 

البيانات والشعارات واإلجراءات واألرقام واملؤمترات، الىت
 .تصل إىل ماالميكن تتبعه أصًال، ناهيك عن تصديقه

  اإلهلاء:ثالثا
 ىف اإلهلاء تقوم عمليات غسيل املخ بإزاحة ما ال تريده

بشد االنتباه إىل غريه، ليس بالضرورة إىل عكسه مما تريده هى،
عيدا عن املواضيع األْوىل باالهتمام، هوبل إن جمرد اإلهلاء ب

 خطوة متهيدية حنو التفكيك فاحلشو األخبث، وتستعمل ىف اإلهلاء
اإلعالمية والتعليمية: آل األساليب املباشرة وغري املباشرة

 .والتثقيفية وحىت اإلبداعية

 التهميش : رابعا
 واإلشالل عادة، بإزاحة  بعد التفكيك  يتم التهميش،

 . لألهم، واألْوىل بالنظر إىل اهلامش أو الظلتدرجيية

   اإلحالل:خامسًا 
بعد التهميش واإلزاحة حيتاج األمر إىل ملء الفراغ مبا حيل
حمل األهم واألخطر يتصاعد يسمح لنا أن خنصص هلا احلديث عن

 :ومن ذلك" إحالل"ماهو 

إحالل اجلزء حمل الكل مثل الرتآيز على قضية أْسِر فرد حمل* 
 مبقتل طفل واإلشفاق عليه تالل بلد، أو إحالل االهتماماح

 : حمل مقتل املئات واأللوف ىف منازهلم، ومنه أيضا 
عن حقوق اإلنسان(اإلعالء من شان املواثيق املكتوبة * 
)لتحل حمل(بالتقنني العقاىب مث التقديس اإلعالمى، ) مثال

نيالواقع احلقيقى الذى مهمته األساسية تنمية القوان
الطبيعية الستمرار مسرية اإلنسان اإلبداعية القادرة على

 .احملافظة على نوعه
 حىت ُيكتفىإحالل الكلمات حمل املمارسة الفعلية،* 

 ألفاظ خاوية أو خادعة، عن تنمية ممارسات بالنقاش حول
أصيلة حتافظ على تكامل أفراد النوع معا ويسمى ذلك

 إخل،!! حوارًا ىف أغلب األحيان، أى واهللا
 عن فاعل أصلىحمل البحث اجلاد إحالل اهتام شائع معلن* 

 حقيقيى، 
املبالغة ىف الرتآيز على متهم ثانوى لتعتيم البحث عن* 

 للمسئول الفعلى عن اجلرمية أو احلرب، احلقيقة اهلادية
إحالل األضعف حىت لو آان مسئوال جزئيا، حمّل األقوى: يعىن

 . مح بذلك، وهكذاخاصة لو آان لعب لعبة تس

 الوعى البشرى اجلماعى اجلديد 
 على ساحة العامل  يبدو على الرغم من آل ذلك ، فإنه 

 لبزوغ فجر جديد، برغم من أن اخليط أمجع أن مثة إرهاصات
األبيض من اخليط األسود مل يتبني بشكل واضح، وميكن أن نسمى

الوعى البشرى اجلماعى " :هذا القادم الواعد باسم 
 ،"النظام العاملى السلطوى اجلديد" ، ىف مقابل "اجلديد
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 موجز القول 
 ، املتمادية اإلعالم  إن ال مرآزية  ·

 الىت أصبحتجماالت املعرفة وقنوات التعرف   واتساع  ·
 )تقريبا(متاحة لكل الناس 

  األصغروامتداد شبكات التواصل الفردى واجلماعاتى  ·
 فاألآرب،

ية ىف النماءآل ذلك يرسل إشارات متواضعة، لكنها متماد
 :والوعد، تقول 

إن باإلمكان أن يوقف مّد التدهور، وأن تتحول املوجة
 دون االنقراض الذى ظهرت عالمات لصاحل تطور البشر لتحول

 .ساعته جلية ىف األفق

يعيد  إن هذا التواصل الواعد اجلديد قادر على أن
للشخص العادى بعض معامل فطرته الىت شوهتها وتشوهها عمليات

 فنستعيدغسيل املخ اجلماعى املهددة للنوع البشرى برمته ،
   :بذلك 

 حالوة املعرفة،  ·

 وفرحة التساؤل،  ·

 ومسئولية احلزن املوِقْظ   ·

 ودهشة احلكمة الفطرية،  ·

 وفخر التاريخ احليوى،  ·

 وتواصل البشر احلقيقى،   ·

وإمكانيات الشخص العادى ىف املشارآة ىف النقد  ·
 اع،واإلبد

 من حسن إىل فيعود اإلنسان قادرا على أن يسري أموره
 .أحسن برغم بطء اخلطى ووعورة الطريق

........ 
 :2007 نوفمرب 19تعقيب أخٌري آتبته اليوم 

 : حني قرأت آخر املقال هكذا 
 .فيكم، وىف ربنا: امتألت غيظا منِّى و أمال 

 !!!!أى واهللا،  
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 אא...−82

:أسامة الدناصورىقصيدة /حني آتبت حملة عن آتاب أقاصيص
 استشهدت بكلمة،)11-19مية يو"  آلىب احلبيب–آلىب اهلرم ("

،"املوت، ذلك الشعر اآلخر"أدونيس ىف رثاء صالح عبد الصبور 
آما وجدتىن أراجع موقفى من عالقة املوت باحلياة باخللود الذى

يب حمفوظ والذى أوجزته ىفذآرته ىف نقدى ملحمة احلرافيش لنج
ألضيف" أن احلياة هى إرادة التخلق من يقني املوت والوعى به"

إن: ىف تلك اليومية إضافة بدت ىل غامضة حىت اآلن حني قلت
الذى خيلق احلياة ليس فقط يقني املوت والوعى به وإمنا هو

 املوت ذاته،

 آيف تتخلق احلياة من املوت؟ 

)11-12يومية " املصداقية باالتفاق"(وىف يومية أسبق 
هو أن املوت - دون قصد -أشرت إىل أنه آيف وصلىن مؤخرا 

 الشخصى إىل الوعى الكوىن توجها إىل وجه احلقنقلة من الوعى 
 سبحانه وتعاىل،

آل ذلك ألزمىن أن أعود الفتح هذا امللف حتمال ملسئولية 
 .هذه املخاطرة، وأمال ىف املضى خطوة أخرى لعل وعسى

املوتيبدو أن حل اإلشكال يبدأ من ضرورة التفرقة بني 
نه العدم جملرداملوت السكون الذى يبدو آأ وأيضا بني والفقد،

، وهو القادر علىاالختفاء، وبني املوت ذلك الشعر اآلخر
إعادة تشكيل الوجود باجلدل بني مستويات الوعى املتصاعدة إىل

عند حسرات الفقد، ووحشةوجهه تعاىل، متجاوزة الوقوف 
 .االختفاء

 ...هذا املوت األخري هو ما حيتاج إىل 

........ 

صاحب القصيدة الىت نشرت ىف نفسفجأة حضر حممد إبىن .... 
 حضر يقاطعىن من خالل- وىف أخبار األدب من قبل -اليومية، 

 الىت11-19ما أرسله ىل من تصحيح ملا ذآرته ىف تلك اليومية 
 :نشرت فيها قصيدته، يقاطعىن قائال
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أما بعد، فأسامة ليس الصديق الذى ُآتب فيه ما..... 
 .ُآتب مىن

 ومعهم، وملأعرف أسامة وأقابله عند أصدقاء مشرتآني آنت 
  .بادعاء صداقته ترق معرفتنا ملستوى يسمح ىل

أما ما آُتبت فقد آان موجهًا حملمد حاآم، زميل ممتد منذ
بعدها، وآان قد جاءنا خرب إصابته بسرطان ىف  وما1985

جاءىن اخلرب. التوقعات متامًا البنكرياس، منتشرًا انتشارًا حيسم
يعرفون مل يكن آثريونجرعة واحدة، ومل يكن قد بلغه بعد، و

ماذا يفعلون، ماذا يقولون له وماذا خيفون، واألغلب أنه
وىف هذا السياق،. ويقبل أآثر منهم آان يعرف أآثر منهم

ما ينبغى ولطبيعة املصريني الذين يتصورون عن فعل اخلري غري
أو يفيد أو يواجه؛ اهنزم الذين عرفوا مقدار حسم النتيجة

 ملّط احلياة حىت ولو بأهبظ التكاليفسعوا الطبية أمام من
 .واآلالم وبأقل املربرات

وتوقعت آل هذا، ومل أجرؤ على إعالن حسم آنت قد عرفت،
ومل أجرؤ على (قبل أن ميوت بشهرين(توقعاتى، فُكِتَب ما ُآِتب 

مث مات، ونشرت الكلمات .إعالنه إال الثنني فقط ممن يعرفونه
 .ة أخرى، ليس على هذا وحسبشكرًا مر الىت مل تكتب لتنشر،

الرخاوى حممد حييى

وليس ىف حوارفضلت يا حممد أن أثبت مالحظتك الكرمية هنا 
 ألهنا تصحيح ليومية مهمة، اخلطأ الذى وقعُت فيهبريد اجلمعة

مل يكن خطئى وحدى، رمبا حدث ألن نشر قصيدتك واآب أو أعقب
 الرثاء حتديدا،رحيل أسامة، وال أنت وال هالة أخربمتاىن بصاحب 

أّما أنك آتبته وصديقك حممد حاآم مازال حيا، فإن ىف 
ذلك العنوان الذى جعلىن أتصور" ميوت"ذلك ما يربر العنوان 

 أن أسامة مل ميت بعد ىف وعيك،

تقول مل تكتبها للنشر، وأنت تعلم أنىن ال أنشر آثريا من
ما، ومعلومة أنك آتبت "املوت والشعر"شعرى، لكن فتح ملف 

وصديقك مازال حيا، جعلىن أتذآر خربة) أو آتب منك(آتبت 
السعيد الرازقى إىل. د.مماثلة حني صحبت عمك املرحوم أ

مستشفى ماْس جنرال ىف بوسطن، وعرفنا هو وأنا طبيعة مرضه،
وأهنا النهاية متاما مثلما عرفت أنت فرص صديقك حممد حاآم،

، وأخربته بذلك)ضاأي(فوجدتىن أآتب عن موته وهو بُعد حيا 
حبب وقح، وإذا به يضحك مرحبا، ويطلب مىن أن أمسعه رثاءه،

ورمبا صححت لك: فتكون سابقة خاصة، مث أآمل ضحكته قائال
آان هو الوحيد الذى ينطق امسى َيْحيَى بفتح الياء(لغتك 
 )رمحه اهللا) (األوىل

 وها هى).. 1(وآانت القصيدة بعنوان أنياب الظالم 
 ا صديقى؟ملاذا ي

 ). ملْتـثاةداٌئرة(
 عّجلَت بالنهاية؟
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 ).تقضم ىف اجملهول واملعلوم أنياُب الظالم جاْئعة(
 هل ضقَت ذرعًا؟

 أسأمتَك أصواُت اللجاِج واجلشْع؟
....... 

 ثارت أجّنة اخلالَيا، تْصطرْع
 تعملقْت فطرُتَك اَألبّية

 .مل تْرَع عهدًا، َال، وملَّا تَنْتظْر
 فيم العجَالَة والسَّأْم؟

 .ّد بعد العّد، تقتحْمتقفز خلف احل
 .ترجع حنو ُعشِّها اليمامْه
 .مل َنْقَو بعُد يا َصديقِى

 قبل الوفاة
30/7/1985 

 مث عدنا يا حممد إىل القاهرة، 

وجاورُت سريره ليل هنار، ومل حناول أن نعبث بأيامه األخرية
شهيقه وزفريه يعزف حلنآما أشرَت أنت بالنسبة لصديقك، وظل 

ه حىت فاضت روحه، فحضرْت قصيدة أنيابالوداع ىف غيبوبت
على إيقاع ذلك، وزوجته الكرمية أمام ناظرّى وىف) 2(الظالم 
 ) رمحها اهللا(خمليىت 

 هاهى القصيدة
 )2(أنياب الظالم "
-1-  

  ،..وصاحىب 
  ، املوِعد   انتهاء   بعد   يقوهلا
  . العَدْم   ُتْفرُز   اُخلْلِد   سراِب ىف  ترعى      بلهاء

 -2-   
  ،.. وصاحىب
 ، املوِت   َقْبل ،    املوت     خلف   يلهُث

  ،     فقطره   قطرًة   احليَاَة   يسحُب   املوُت   جاء  
  .    الكالم   صفحة     فوق   البثوُر     فتطفح
  ، ُمْهرتئْه     قصيدٍة   عن     ْبحثا    الديوان   أقلِّب
    اهلواَء   يروُِّض :  وصاحىب
  . ينتظْم

 -3-  
  ،  التََّحرِر   انطَالقَة َمْرحى 
  . الَزمْن   استدارَة َمْرَحى 

  ، الكرمية ياسيدتى    العار ( 
  .  خنتفى   أال   العار

  ، "   اإلهلاْم   تكّبل   أجسادنا " 
  )   "العفن   تربر"
-4-  

  . املناوبْه     ذّرات   الصقيع   جتّمد
    حْسرتا   يا
  .     املائده   ُفَتاِت   من تبّقى    ما   إال    يبق   مل
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   ياصاحىب
  . املساَفرة   الرَّْجفَة   َقْبل   الشموَع   تطفئ   ال

 ، اآلَن   ليس   اآلَن؟
  ، اآلن   قبل    ، اآلن حىت   
 اخلائبني   قلب   فوق   املكّثـِف   الّراِن   حقيقة   نبضها   يا
  .   الُعزَّل 
 -5-  

 َرتابة  ىف   يشهق
  .املزدهرةْْ   الْشوَآِة   َحلاِء ىف  توارى      سرُّ
  .   تنطلق  -  عليها   حينُو

 ، يزفرها
  . اَلعَلْم   تسّلم  

  . اجملهوْل   ورائها   من   ُيطّل
    َسُهَل   ما   إال   َسْهَل   ال .. 
  ،" َحَرن   الدِّْرَع   ِلَبَس   ما   إذا       شيخ"
 "  للحَِزْن   حْزٌن ،  َسَاهَل   ملْن   سهٌل " 
 القيادْة؟     َتَسلَّم تـُـرى    يا   هل   

 ، واحٍد ىف    َأصبحا   قد ُترى    يا   هل
 ُآْن، َيُكْن؟: قال   إن  
 -6-   

  ، حائرُة     ُجْزئّية
  . َتْعَتمْل   تقوُل؟   ال   ؟ تقُول

  ) أستْرت   وّملا   َال ،  يوما   أبُد   مل ( 
  ،  القدميْة   املُقولة   أنفخ   سارعُت
 تئنُّ   دارْت
  الصَّدَى،      ترَّدد
  . العدْم   شاِهد   فوق   املصلوِب    رقصة   يرقُص

 -7-  
  ، هذا
  غٍد،    بال   يُومها   آان   وّملا

  ، اّجتَاه   بال   ورُحيها
  ، الشِّعـْر     ثوب   مّزقُت

  ، الوليدْه   يدُةالقص ذابِت 
  . القتيْل   َوْعِدها ىف 
 -8-  
  نْىب،      وجهٍة      آل ىف    

  . ًأْمل   نبضٍة   آل ىف 
 -9-  

  : واحلقْب   الزهوَر   ُيشهد ،  الشهيُق     يعاود
    ينتحْب   الزَّفري سوى  مّضِنى    ما " 

  ،   اَلبَكم   طْوَطم   غُري ظهرى          هد   ما
  " . الكذْب سَوى  رَاعىن    مَا
 -10-  

 وصاحىب
    وَداْع   َبال   َغاَفَلَنا
  ُسُدَوُلها َأْرَخى 

  1986 / 2 / 13  : الوفاة   بعد   
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 هل الحظت يا حممد

 ؟"هل يا ُتَرى قٍد أصبحا ىف واحد، إْن قال ًآْن ْيُكْن"

أآتشف اآلن أن شعرى سبق رؤيىت الىت أشرت إليها ىف البداية،
 . سبقها بعشرين عامًاLinkقية باالتفاق وىف يومية املصدا

مث أىن انتبهت بعد رحيله، وبعد تأآيدنا لبعضنا البعض
 من– حتما -  على تبادل املواعظ واحلكم، وبعد إعالن التعّلم

–حقيقة يقني املوت، والتعهد أال ننسى، وأن نراجع أنفسنا 
ه حىت نكيف حياتنا مبا يليق بالوعى هبذ–مادام األمر آذلك 

 بسهولة  ننسى آل ذلك– أنىن –احلقيقة، الحظت يا حممد أننا 
ال مثيل هلا، مهما قلنا، ونعود إىل ما آنا عليه بالضبط،
وأآثر عمًى، واحلمد هللا، فكتبت هذه القصيدة األخرية بعد أن

ناسيا صاحىبىف أحضان احلياة اللعوب، ضبطت نفسى متلبسا 
 .بشكٍل أو بآخر

 ".....عظة املوت تتسرب"
 يبّشُر ،  املداُر   استبان حتَّى    تساقَط     القدمي   القناَع   أنَّ   وأزعم

  : باملْستحيِل 
 ِإَذْن؟

 ،   األمل   جبْوف   خفيَّا   دربَا   ْتنَحُت     املهاُرب وتسرى    
  َمْرآبِِ   وإغراَق ،  اجلسور   نسف   الكمائَن     اْفتضاح فأْخشَى   
  وَحْوَل ،  الشُّقُُوَق   بني   َتتَسّحُب ،  َفُأْمسُكها ،  َصاغريَن   َتناَعْوَد 
    موضع   ُتَخّدر ،  الكالِم   َثَنايَا   بني   التََّضارِيَس   َتْمُحو ،  اَألَصابع 
  . السَّنِابِل   وَحلَن الزَُّهوِر،  َوْعَى    َتْسَحُق ،  اَحلَقائْق     لْدغ 

 َمْن؟
 بنفِس جيرى ،  ،    املذّنب   َحفيُف ،  الِطنَِّني   رنُّ   الدوائُر   ملاذا

  املصري،   لنفس   املساِر 
 ؟ بَال ُمْسَتقْر   
،   يلوح   وليس ،  يلوح   قد    مبا   خبسًا   اآلن   اْلُهَنا   نبُيع   ملاذا   
 ؟ الزَّْمن   ُفَتاَت    َدْوما   فنَجتُّر 

    ؟ اللِّماذا؟   ملاذا   الدُّوار؟   ؟ ؟ اُخلروُج الُولُوُج   ملاذا
 َفَماَذا؟

  . ُحْضِنها الغانية ىف    ُفُأْضَبُط   األموُر   تستبَني   َأْن   وأْخَجُل
  ..، استبنُت ،  استبقُت ،  استعدُت ،    انتبهت أّنى    فأزعم

  !!) آخِرْه إىل  ( 
 ُتَسّرب  ،  العزيِز   الفقيِد   ْحلَد   بُشفتن ،  عناٍد ىف    رّقاُصها   ويرُقُص

  . الَكَفْن   خيوَط   منه 
  .  األَجل   دنّو     َسْيف   ُألْغِمَد املراثى  قواىف  ىف    أخبِّئها

........ 
  ، احملاِل طىَّ    ظلَّ   فياليته
  ، النباُل   أخطأهتا   وياليَتها

 العمى   أستطيب وياليتىن   
10/5/1986 

 أشكرك يا حممد أن أحتت ىل هذه الفرصة،
 .وإىل لقاء هنا أو هناك

 !إليه أبدا
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
مجعية الطبرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـح ـة األـب  اث النفسـي
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

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

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

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

ـنفس   -ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا       أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

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

ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) 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: نفسيال

ـسية- )شعر(. الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـسي      -احلديثة     ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال
ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية   ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

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

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