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 اإلهداء

 لصاحِبِه   إال ُيـهَدى    ال   عمل   هذا
 لْك   فهو  ..... آنَته   إن

 الرخاوى حييى 
 حمتوى املقامات 

 املقامات العشر
 التاريخ اسم القصيدة م
 ؟؟؟؟؟؟؟ آْومة رعب 1

 !قبل القصيدة التالية 
 16/5/1989احلكمة    رأس دم   برآة  2
ظهرا   الواحدة   املرييديان سم   قطرة 3

 25/6/1989  
  9/11/1990  املقطم قلب   نبضة 4
 الرابعة   الساعة   املقطم بؤرة هجر 5

 13/5/1991 صباحا  
 1/7/1993  املومنارتر صمت   حلظة   6
 2005-4-10 يقظة موت 7
 2005-8-10 يقظة حّس 8
 2005-5-13املقطم  مهزة وصل 9
 2005-4-18 شعب  طيبة 10

 :مقدمة

  . سنوات   عشر   بعد   إال   إليه   أرجع   أن حىت     أجرؤ   مل ... 

 أو عشرين

 !!أو ثالثة 

وصله ما   أنه خيربىن    مل   عليه   اطلَع   ِممَّن   أحدا   أن   وأعرتف   أقر
 آان ينتظره منه،

 أو ما آنُت أنتظرهُُ له،
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 .أناحّتـى  

 البعُض أَحـبَّه،

 واألآثر، ثاروا عليه، ورفضوه 

 خافْت منه: الندرة 

ما زلت   وأنا   حبسُتـه   ما   أصدر   أن    األوان   آن   وقد   َأَما   
 احلياة،   قيد على 

 آن األوان   فقد  

 :ملحوظة

 الىت اخرتهتا لكل مقامة   الصور   هذه   أحببت 

 . وجتريح   رفض   من   وذاك   هذا   اهيلق   سوف   ما   أعرف 

  . ليكن  

 . حدث   ما   هذا

 املقامة األوىل
 آْوَمـُة رعْْب

  
  شوِك ،  القوِل   ِجذر   عند   املكوَّم   الرعب   أيها   يا 
 الصـدِّ،   غـوِر ،  الوصـل 
  ْ. ِقف 
  . ُمطـَْهَمْة   واخليول   السـنـابِك   حتت التـُلــِقىن    
   النـابـِت   الوفـاِء   خـلـَف   واختبْئ   قْف،   
  ال   أحـرفا   امللوَِّن   الوْجـِه    املـتـعـدِِّد 
  ، ... تـنـطفْئ 

  .تكتمْل   ال
 .   قْف
وعـِى    بربيِق   حرُفـَها   املزيَِّن األخـَرى    تـطـلِب   ال 
  . ينبلْج   ملَّـا   الصبٍح 
   يـرتـسـم   َال الذى     بعد   ُيــقـَـْل   لـم ال .. .. ، ال
  ضـد ،  احلـرِف   ضد , اإلسـَم    ضد الـرسـَم    ألنَّ ,  أبًدا 
  يغـــِمُد   سـْهـمـًا   الوجـِد   ضد ،  احلقِّ   ضد :  العـيـِن 
  . الزاحفة   الرمـال ىف    املفيدة   اُجلَمل 

  
 حــّولـَـْك؟   ماذا   حوُل   يا
  املكوَِّم الّربِع    املنـسـيـِة    القـارة   شـبـه أىِّ  ىف 

  الشبْك؟   خلَف     خاليا 
  صوَّرك؟   شـكـٍل أىِّ   ىف 
  

  نـوَم   أيقظْت اليمامـِة    عنقاِء شـكـلٍِ  ىف 
  يـنـاهـُز   السـِّياج   خـلـَف    رأَســه املـطـأطـِئ  
 ك؟أفـرز   قـد الذى    العـمـَر 

  ال الـذى    عـاهـَدَك   البـكـر   احلياة   آالء فبأىِّ 
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 لـْك؟   آـاَن   قـْد الـذى    العـهـَد   يـمـلُك 
  َبـعـْـَد ،  الُبــعِد   وهـِم خـلـفََ    ميينــَك   ُأمــدد

فيه اآلن، ليس اآلن إال من   أنـت   عـمَّـا   الَبعـِْد 
  .َسَلْك
  !  أحـلـَكـْك   ما
  طياِت   عمِق ىف  ,  املختبئ   الفجور   ـزالعج   أيها   يا
  ،  املتهرِّب   الباسـم     احلياء 

  ، أغفلْك   ما
  ظلٍّ   وجَه ُتــخفى  محقاَء     مجرة للرسالِة    املهـيُأ    لسَت 
  . أشعلْك 
  للكياِن   يُك   ولـــم ،    ُتولد   ْمل   احلق   وأيـم :  قالْت   
جوِر ُآْفوا أو أَحْد، فظللَت مشروعًا امله   الغامِض 

  خاليا    املكوَّم   تدور آما الرََّحى ىف بؤرة الكهف
  .  الشََّبْك   خلف 
 , بالطِّـِني :  وجُهُه املـغـطَّـى    القمُر    فتحرَّك   

 ،  اجلـلـيلـِة   بالسُّحِب  
 ،    بالنـعـومـة، باللزوجة  

 .   بالـبـله ،  بالشـراسـِة
   
  رغـم   بعُد؟   يـأِت   لـم الذى    اليـوُم   ُأجهَض    هل
 املـنـتـظْم؟   املـخاِض 

  
  ، ماُولـْد    ليوم   تبَّا

 تـجـْد،   لـم   لعـَـــْيٍن   تبَّا   
 ، يـعـد   مل   لقلٍب   تبا 
   ، يداْه    تـبـْت  

 ، رؤاه   ُطِمَسـْت
  . آـَسـْب   مـا     عـنـه أغـَنـى    ما

..... 
 املـُـدوَّرْة؟      القوة

 القـُبَّرْة؟   ُعشِّ   وبـقـايـا   
    لقاْح؟   بال   تـفـوُح    رائـحـٍة    وريـاُح
  التوفيـِر، دفاتُر  ،   السـعـيد   احلـظِّ   ودوائـُر

 الـفائـدْه؟   سـِْعُر 
 .  اُملحاْل إىل    املآُل    آل
  ضـلَّ   عـقـربًا ُيـطـارُد    ُبـَهـاَعـقـَر   دام   ما 
 السؤاْل، 

  املاثِل  السؤاِل   نـحـَو   طريَقـُه السؤالَُ    ضلَّ
  حنَو    بدوِرِه   السؤاَل   ضلَّ الذى    اخلطِو   املتمهِّـِل 
  نوِر      الكْدح   حبتِم خطِو   املوقنني   آـلِّ   آْدح   التساؤِل 
  يكون   شٌئ ،  أَتى   شٌئ ,  مَضى    شئ   ثـلـهآمـ ليَس    احلقِّ 
  ، آياْن   بال 
  . شئ   آلُّ    هو   لكنٌَّه   

 ،  األَنا   ينـتـظُر   الشرِق   حنَو   الشـوِق   بعـمِق   وجٌه
  . هـُـَنا ليسـْت 

وجٌه توارى حتت ظل الطفل جيرى خلف طيف سحابٍة 
 ء ضاعت حتت أمستها أم اِخلضر باسم اجلدة العذرا
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سنابك اخليِل الذى قد ظّل جيرى بعد خط هناية صعق 
 .السبق الذى ما آان قطُّ لُه هناية

ذاك الذى قد أسرجوه لغري وجهة ...فرُس النّىب، 
صاحبه، فرس النىب املائل الرأس املطأطئ ذيله حنو 

 الشياطني الىت تلهو عميقا بعد غْور اهلاوية
فرس النىب فراشة الفردوس سحر امللتقى عند الذى 
ِمشكاته من زيت زيتون يقّطر شافيا سم املخاوف 

   .واملهارب واحملارق والرؤى
ضاع الصدى ىف رجع ترديد النُّواِح على الفقيد 

 ".اَملاُوِلْد"
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التدريب عن بعد

سنة، دخل املستشفى من سنتني 27هو عيان عنده : تيسري.د
نيجريى اجلنسية، آان بيدرس آداب اجنليزى ىف االزهر وآان داخل
زى حالة بارانويا أو فصام بارنوى، آان فيه موقع ملغنيه
على النت وبيعمل شات عليه وآده، وبدأ يعتقد إن فيه

اف تانيه جوه النت وىف الواقع،مؤامرة يعىن داخل فيها أطر
وإن املسألة هلا عالقة باملغنية دى، وآالم من ده، وده آان

هو قعد حواىل شهر ىف املستشفى وخرج. سبب دخوله املستشفى
تقريبا املوضوع ده متصلح شوية، يعىن فضلت بس فكرة ان
املغنيه دى هلا صلة باملوضوع، وإنه متأآد ان آان فيه يعىن ىف

آالم مابينه ومابينها، وان حماوالت للخبطته، لكن آلالشات 
االطراف التانيه اللى آان متصور إهنم مشرتآني ىف حكايته
بعدوا، و بقى شايف ان هو آان عيان يعىن وانه من قلقه من
املوضوع ده بتاع الست دى، آل احلاجات اللى آان بيفكر فيها

ى آان برضهساعة التعب آانت غلط، وبعد خروجه من املستشف
لسه بيقول انا مش حاسس ان انا طبيعى، مافيش حاجه حمدده،

 لكن انا مش باستمتع باحلاجات، مش قادر استمتع باحلاجات 

 انت بتشوفيه من سنتني : حييى.د

 آه : تيسري. د

 فني : حييى.د

 ىف العيادة : تيسري.د

 عندى : حييى.د

 ادة برضهآه وابتدى معانا اجلروب آمان ىف العي: تيسري. د

 وىف السنتني دول جنح ىف دراسته؟ : حييى.د

 جنح: تيسري. د

 وصل إليه؟ : حييى.د

 اخترج دلوقىت : تيسري. د
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 اخترج من آلية إيه؟ : حييى.د

ما هو طبعا، مش آان ىف املستشفى، وبعدين عالج: حييى.د
فردى، وبعدين عالج مجاعى، وولد متغرب، ونيجريى، ومش عايزه

لى جد جديد عشانيبقى فيه العواطف دى، هوا إيه ال
 تعرضيه؟ 

 أل، الطرح ده موجود طول الوقت : تيسري. د

طيب احنا حنعمل ايه دلوقىت، ماهو حايرجع بلدهم: حييى.د
، إحنا بىن آدمني عايشني ىف واقع،!بالطرح، فيها إيه يعىن؟

ميكن آان الزم تعملى حسابك أآرت شوية عشان إنت عارفة
مسافر بعد ما خيلص ظروفه، وإنه مش مصرى، وإنه مسافر

بعثته، يعىن املسألة باينة زى الشمس إن هلا هناية، وإن
النهاية مش بإيدنا قوى، يعىن احلالة حمددة املعامل، والتوقيت

 مش ىف إيدنا زى ما يكون مصرى قاعد هنا، مش آده وال إيه؟

 أيوه : تيسري. د

ما من هنا تيجى ضرورة احلسابات وظهورها بوضوح: حييى. د
التعاقد من البداية، وإننا ما ننساهاش مهما توثقت ىف

العالقات، التعاقد ىف احلاالت اللى زى دى الزم يكون حمدد املدة
مش بس بالكالم، أل الزم املشاعرتاخد خرب أول بأول، وإذا نسيت
نفكرها، يعىن أنا مثال ملا بيجيلى واحد ىف أجازته السنوية

ت أسابيع أوشهر، الزم أحطبيشتغل ىف السعودية، وأجازته تال
 ده ىف حساىب حىت لو ما مسيتشى اللى انا باعمله عالج نفسى، 

 أيوه بس ده آان مقيم ىف القاهرة سنوات: تيسري. د

ده يلزمك أآرت بالوعى بالنهاية، ماهو حايرجع: حييى. د
"طرح"حايرجع، يبقى آنىت تعملى حسابك إنه حايرجع بالـ 

ويسافر، على" طرح"يسيبلك الـ بتاعه ده، وال يعىن هو ح
دى، اهللا يساحمه فرويد" طرح"فكرة أنا ما باحبشى آلمة 

رماها لنا واستحليناها، وملا ترمجناها بقت أبوخ، هى عالقة
محيمة بني البشر، تتسمى حب، تتسمى، ود، تتسمى اعتمادية
تتسمى حنية، هى وظروفها، مش ضرورى يعىن إنه بيطرح

نده جتاه أهله وهو صغري، بيطرحها عليناالعواطف اىل آانت ع
بدال منهم عشان حنلها أحسن، دى بعض جوانب اللى بيجرى
بينا وبني عيانينا، بس مش دى آل احلكاية، إحنا دلوقىت
بنتكلم ىف عالقة الواقع، باملرض، بالتحسن، باالعتماد على
املعاجل، بعواطف املعاجل مع العيان، دى آلها حاجات موجودة

ىت، يبقى حنرتمها ونتكلم ىف إيه هوه التصرف اللى مينعدلوق
أآرب آمية من اآلالم واملضاعفات مع النقالت الضرورية ىف ظروف

إنك ما عملتيش حسابك، دى تيسريأنا ما بلومكيش يا . العالج
مرحلة حا تتعلمى منها إنك ما تنساقيش وراء التحسن ىف

قة، مث إنك آاناألعراض، وتنسى تنتبهى ملراحل تطور العال
عندك فرصة أآرب ختفف من حرارة العالقة بينك وبينه، مش
بتقوىل إنه دخل اجلروب سنة حباهلا، ما هى دى آانت فرصة إن

 .أفراد اموعة ميتصوا حبة من العواطف دى
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 يعىن أعمل إيه دلوقىت؟: د تيسري

، يعىن عايزانا احنا نعمل إيه بعد سنتني، وجايةحييى. د
بوعني، فيه حاجة امسها تليفون،تتكلمى وباقى من الزمن أس

وده أظن بينظموه بفلوس ىف بالد بره، وده أحسن، مش بس عشان
إنت بتضيعى وقتك وده حقك، لكن ده بيخلى العالقة أآثر

 موضوعية، وأآثر رمسية، 

 يعىن من الناحية العلمية تبقى ازاى؟: تيسري. د

ق، هوا احنا بنكتب شروط الطالتيسريجرى إيه يا : حييى. د
وال إيه، قلنا هو ممكن يبعتلك وتروحى راده عليه، وميكن
حبيب القلب يرجع يكمل دراسته ىف مصر ما حدش عارف، أنا
باهزر طبعا، يعىن باتكلم جد زى ما انِت عارفة، أنا شايف
إن موقفك إنساىن بالدرجة األوىل، وده مش عيب، إذا ما آانشى

جبد، ورامسالناعشان عواطفك احلقيقية، إللى هى ثروتنا 
برضه، يبقى عشان جهدك وفرحتك وحرصك إن التحسن اللى مت،
اللى خلى بىن آدم يتقلب من واحد فصامى وبيخرف، لواحد

هوه ده شوية يا بنىت؟ زى أى أم. ناجح، وطيب ومتعاطف آده
ابنها بيهاجر مثال يا شيخة، الكالم عن املوضوع هبذا الوضوح

شفتيش العيان ده تاىن خالص، بيدى طعم للمهنة، حىت لو ما
ده بيساعدك إنك ما تستخسريش عواطفك ىف واحد عيان تاىن

 . حاتعاجليه بعدين، زيه أو مش زيه، إحنا بشر

احلالة دى فيها حاجه واضحة وحمددة، مش حانقدر نعمل
فيها حاجات آتري، احلاجة دى هيه إنه مسافر بعد أيام، هوه

نا احسن من آده، أما خاللشهور مثال آنا اتكلم 3لو قاعد 
أسبوع او اتنني فبصراحة أنا استغربت بتطرحى احلالة ليه ىف
.الوقت ده، ميكن عشان تتونسى بينا، حاجة زى آده، وده حقك

 وال إيه؟ 

هو انا آنت طرحته قبل آده هنا ىف الـ اإلشراف: تيسري. د
علشان قصة احساسه ان هو خمتلف، ومش قادر يستمتع دى،

آنت قلت اهنا حكاية ماهلاش حل سريع، وإن انا أخليه وحضرتك
يعمل نفس احلاجات اللى هو بيعملها بس بـطريقة خمتلفة،

 .واحدة واحدة، بس ما جنحناش قوى

 طيب وىف اجلروب بيعمل إيه؟ قصدى آان بيعمل إيه؟ :حييى. د

آان يعىن طول الوقت ىف اجلروب، يعىن آان فيه: تيسري. د
أحيانا آترية آان ممكن يبقى قريب قوى،مشكلة برضه، هو 

ويشوف، لكن ما بيعملش عالقة، حىت إنه استمر فرته آترية
بص للى انت: بالشكل ده مع إن احنا بنرآز معاه، ونقول له

بتكلمه لو مسحت، وآده، هو ىف الفرته االخريه عامل شغل آويس،
 يعىن فرقت معاه 

قعد منهم ىف اجلروباحلمد هللا، هو قعد سنتني معاآى : حييى.د
 قد ايه؟ 

 سنه: تيسري. د
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 انت معاآى مني ىف اجلروب : حييى.د

 دآتور أسعد : تيسري. د

، قصدى ىف...، والال أقول لك ما فيش لو. ...لو: حييى.د
احلاالت اللى جايه، أما يكون فيه عالقة بتنمو بالشكل ده،
وعارفني الواقع، وتوقيت النهاية، ممكن تباصى لزميلك شوية

دور ُمخفف، تقوم ملا تيجى اللحظة اللى زى دىعواطف، يقوم ب
تالقيها متر أسهل عليكى وعليه، مش آده وال إيه؟ هو أثناء

 فرتة اجلروب آنت بتشوفيه عالج فردى برضه؟ 

 آه : تيسري. د

 آان بيقعد قد ايه ىف آل مرة ىف اجللسات الفردية: حييى.د

 . ...تلت ساعه، ربع ساعه َحَسْب: تيسري. د

اتكلمتوا ىف املوضوع ده اللى انت بتطرحيه دلوقىت: حييى.د
 مع زميلك بعد اجلروب أول بأول 

 ساعات : تيسري. د

 وبعدين؟ : حييى. د

بس فيه حاجة تانية عايزه أقول حلضرتك عليها،: تيسري. د
هوا دلوقىت بيحس حباجه يعىن زى تقل آده ىف مؤخرة رأسه،

موجود وانا وبيقول ان ده من بعد ما خرج من املستشفى
اعتربت ان دى حاختف شوية شوية مع الشغل ىف اجلروب، إللى حصل

تشري(إهنا بتزيد، بيقول انا حاسس انه ىف حاجه زى تقل هنا 
 . بتشدىن لألرض) اىل خلف رأسها

 السؤال بقى؟ : حييى.د

السؤال االوالىن انا مش فامهه قوى: هو سؤالني: تيسري. د
 حاجه تانيه انا مش فامهاها  احلاجة دى، وخايفه يكون ىف

 حاجه تانيه زى ايه؟ زى ايه يعىن؟: حييى.د

انا فكرت بس ماالقيتش ان ليها أى حاجه يعىن: تيسري. د
 .تنفع، يعىن ما فيش مرض حمدد أعرفه يفسر شكواه دى

شوىف اما اقولك، املريض النفسى ده له جسم زى أى: حييى.د
رضه زى أى واحد عادى،واحد عادى، واجلسم بيعيا بأى مرض، ب

مش معىن إنه مريض نفسى يبقى آل ما يظهر عليه وجع، وال
، نروح الزقينها ىف حالته النفسية بسرعة،..ورم، وال وال

خصوصا لو آانت بتزيد ما بتنقصشى زى ما انت بتقوىل، إحنا
دآاترة والزم نبقى مصحصحني طول الوقت لكل احتمال، على شرط

مسرية العالج األصلية وحيِّود بيا الناحيةده ما يعطلنيش عن 
التانية، بس إيه اللى فكرك باملوضوع ده وهو بقاله سنتني

 زى ما بتقوىل، من ساعة ما خرج من املستشفى 

 يعىن : تيسري. د
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أنا ما زلت بارّجح إن الشكوى دى داخلة ىف احلالة: حييى.د
النفسية، إمنا ده ما مينعشى إىن أعمل له أى فحوص تساعدىن

مر خصوصا قبل ما يسافر، بس بالنسبة لإلشرافعلى حسم األ
شايف إن ظهور هذا االنشغال دلوقىت تيسريوتدريبك أنا يا 

بالصورة دى له داللة خاصة بالنسبة للى آنا بنقول عليه،
 يعىن بالنسبة لعواطفك حنوه، ومسئوليتك، وآالم من ده

 يعىن إيه: تيسري. د

  تيسريجرى إيه يا : حييى. د

هوا أنا اقدر: السؤال التاىن، عشان الوقت: تيسري. د
 اعمل ايه ىف خالل االسبوعني دول 

 هو انت بتحبيه الظاهر : حييى.د

 آه : تيسري. د

طيب خالص خليكى حبيه ما هى ثروة اهه، ثروة حبق: حييى.د
وحقيق، إحنا فامهني إن الثروة إننا نتحب، الثروة األهم

بس، واحنا بىن آدمني، بعدواألمجل إننا حنب، صحيح الفراق صعب 
سنتني من العشرة، والنجاح، واموعة، والناس، آل ده ما
يهونشى إال على ابن احلرام، مش آده وال إيه، حىب يا شيخة وال
يهمك، آله لصاحل البىن آدمني اللى حبق وحقيق، أنا شاعر إن
عواطفك دى مع عيانك ده جيدة جدا، انه يسافر ده فراق

ر، يعىن السماح لنفسك إنك انت تنشغلى بسفرهحقيقى مش هزا
لصاحله ولصاحلك ده برضه، ده شىء إنساىن، مش ضرورى ان احلب
يرتتب عليه حاجة حمددة، هوا نفسه حاجة حمددة،ومفيدة، لكل
األطراف خصوصا ىف املواقف الواضحة آده، ربنا خلقنا مبواصفات

ألهنا خلقة بشريه ما يصحش ندور على تربير هلا أآرت من آده،
ربنا، يبقى ّملا نستعملها ىف مكاهنا، زى مثال إننا حنب، يبقى
خري وبرآة، احلكاية مش عايزة تفسري تاىن، مش ضرورى ندور على
قصص وحواديت، وطرح وما طرحشى، ورومانسية ومثالية وخيبة
قوية، ىف النهاية اما نيجى نالقى ان عواطفنا مازالت زى ما

خري وبرآة، دى ثروه ألى حد، إنه حيب،ربنا خالقها، يبقى 
وبعدين حا يتحب غصنب عنه لو الناس مارست حقوقها إهنا هى
رخرة حتب، حا حتب مني؟ ماهى الزم حاحتب اللى بيحب، يبقى حا
ييجى عليه الدور يبقى من الكوتة بتاعة حب الناس اللى
حواليه، أنا عارف إىن شطحت شوية، بس ساعات باحس إن

 .ى أبسط من إننا نصعبها من غري مربراحلاجات د

 يعىن أعمل إيه؟ : تيسري. د

حبيه يا شيخة، قريب بعيد، هوه وغريه،!! اهللا : حييى. د 
وربنا يرزق، وينفع بينا خلقه، بس برضه خلى بالك إوعى
تفتكرى إن دى مثاليه وال آالم من ده، إنت اللى آسبانة، دا

اللى احنا بنحكى عنهانا بيتهيأ ىل العكس، بيتهيأ ىل إن 
ده هو عكس املثالية على طول اخلط، دا انا وصل ىب األمر إىن
لقيت إن هنار ما الدنيا تزنق مع الواحد يتوآل على اهللا وحيب 
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حد آدهه بالعافية، من غري ما يقوله ومن غري ما يطلب منه
حاجة، يعىن الواحد حيب وخالص، يعىن هو ضرورى يعىن ياخد مقابل

نه؟ مادام ربنا خلقنا بنحب، حنبوال يبقى احملبوب قدام عي
 ..يعىن زى ما خلقنا بنجوع وناآل ناآل، فيه أبسط من آده،

احلاجات دى على فكرة بقت بعيدة عن وعى الناس خالص، مع
أهنا بديهية، أنا مش ببالغ، يبقى حصل حاجة ىف خلق اهللا
خلتها بعيدة، إحنا مالنا، عيانينا يستاهلوا، وعايزين

ملا تفكرى ىف عمقها ممكن تالقيها تيسريت يا ده، عالربآة، إن
ابسط من التعقيدات االخرى، حىت لو ترتب على جمريات الواقع
آالم زى اللى أحنا شايفينها عندك وغالبا عندى، ىف خربتى
أآاد أجزم إن الزمن داميا ىف صاحل الصحة مهما آان هناك ىف

 . حاالت حمدودة عكس ذلك

 وبعد

تفضل أن أعرض اإلشراف هكذا بدونمازالت أغلب اآلراء 
عنوان وبدون تعليق، مع إىن واهللا عندى تعليقات مهمة جدا،
إمنا ندعها للحوار إذا سأل سائل عن أشياء حمددة وردت ىف

  .اإلشراف
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 אמא−237

 )52حلم(،)51حلم(

 51  حلم

وقف القطار دون وجود حمطة فتساءلت صاحبىت عن السبب
 .ولكىن مل أدر آيف أجيبها

واذا بكتائب من اجليش تطوقه فتقتحمه شاهرة أسلحتها
وساقت اىل اخلارج آثريين من ضباط اجليش الذين آانوا بالقطار

وقبض علّى فيمن قبض عليهم فرتآت. وعددا حمدودا من املدنيني
أمرنا اجلنود. وجدنا أنفسنا ىف صحراء. صاحبىت منزعجة خائفة

املسلحون خبلع بدلنا والبقاء مبالبسنا الداخلية، ولكنهم
وضعوا العسكريني ىف ناحية واملدنيني ىف ناحية، واخذنا نتهامس

 .أننا ضعنا وانتهى األمر

وتساءل. آل واحد بامسهوجاء قائد اجلنود ونادى علينا 
 صوت منا

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -

 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -

 . وحترك القطار فتذآرت صاحبىت

 القراءة

هذا حلم آخر من األحالم الىت تفرض نفسها لنقرأها رمزا مل
يعد له ضرورة أن ينوب عن املوضوع األصلى، تفرض مثل هذه

اءة املرموزة نفسها على الناقد، ورمبا تسحبت الكتابةالقر
 فرضت نفسها فرضا: إىل الكاتب بنفس الطريقة، أى 

الذى عاش هذه الفرتة مثلى ومثله ال يرتدد ىف قراءة هذا
 .احللم قراءة مباشرة

آان القطار قد توقف بنا فعال، دون وجود أى أمل ىف قيام
 يتوقف فيها قطار جيدد  بعد هذه الوقفة، إذن فهى ليست حمطة
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جديد، التوقف هنا عجز عن احلرآة، ال أآثر، آان احلال قد
يعرفون أن شيئا ماوصل إىل التوقف التام حىت راح آل الناس 

رآابه، وقد يتزود بوقود، أو يراجع خط سريه، مث يقوم منال 
الفرتة ما بني حريق القاهرة ىف يناير ،..بد أن حيدث وإال

مل تنجح ىف استثمارها تغيريوحرآة يوليو ىف يوليو آانت وقفة 
، وال)إخل..حسني سرى باشا، جنيب اهلالىل باشا، (الوزارات 

إشاعات تغيرياحلاشية أو تطهريها، وال حماوالت ىف دهاليز
انتخابات نادى الضباط، وال أصوات املعارضة احلقيقية بعد أن
استبعد حزب األغلبية آالعادة، وال هتافات وهتديدات وجتاوزات

وان، حني وقف القطار هكذا لنفاد الوقود، أو غباءاإلخ
السائق أو سلبية الرآاب انتهزت الفرصة آتائب اجليش،
وحتوطته واقتحمته، مث فصلت من فصلت من اجليش، ليتبني أن ذلك
مل يكن ليعود القطار إىل سريه، وإمنا تأمينا للكتائب الىت

املدنيني مل اقتحمت، أما املدنيني القلة فقد تكون إشارة ألن
يكن هلم دور مباشر ىف تسيري األمور، ومع ذلك فقد استبعدت
آتائب اجليش املقتحمة آال من القلة والكثرة املنسحبة عن

 املشارآة على حد سواء،

برغم أن أغلب هذه الكثرة رمبا تصورت أهنا وقفة ىف حمطة
لتجديد الرآاب ومراجعة املسار فرحَّبت بالوقفة من حيث

بل وباهلجمة والتطويق قبل أن تتبني، بعد فرتة ليست املبدأ،
 .طويلة، أنه مل تكن مثة حمطة أصال

برغم" (مصر"مضطر اضطرارا أنا أن أرى صاحبته تلك هى 
، مصر احلقيقية آانت منزعجة فعال)حتفظى املتكرر على مثل ذلك

ُسِحبت. برغم احلماس املبدئى، وإرهاصات احتمال حتقيق احللم
حتت اجلميع، اهنارت احلياة املدنية آأصل ىف جتديد األرض من

الرآاب ومراجعة املسار، ُحلَّت األحزاب، واسُتبعد أصحاب
املصلحة من املشارآة ىف القرار، وضاعت املعامل فهى الصحراء

 "ضعنا وانتهى االمر"

- أو حىت احلرآات الىت تثورت -عادة ما تلحق الثورات
ب نتائجها، فالعدل هو احلل،مرحلة دستورية قانونية تستوع

 .واحملاآمات قادرة على أن تفرز اخلونة من األبرياء

 ما هذا التخريف باهللا عليك؟

احللم ينتهى آما انتهى األمر الواقع، وآما ميكن أن
ينتهى حالنا هنا واآلن، برغم أن العساآر يلبسون حلال

 مدنية، 

 ":اآلن" هل ميكن أن نقرأ هناية احللم باعتبارها أحوالنا

 وتساءل صوت منا

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -

 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -
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 لكن القطار حترك 

 حترك وترآهم ىف الصحراء ينتظرون القتل بال حماآمة

 أين صاحبته؟

 هل هى بداخل القطار، وقد حترك هبا إىل اهول؟

أم أهنا تسللت من وراء هؤالء وأولئك تبحث عن وسيلة
 رى تنقلها إىل ما تستأهله؟أخ

تذآر صاحبنا صاحبته بعد حرآة القطار، ُترى ماذا
 سيفعلون هبا؟ 

 إن آانت ما زالت بداخله

 فإىل أين؟

 !يا رب سرتك

إن آانت قد جنحت ىف اهلرب لالستعداد أو إلنقاذ املمكن؟ فهى
 تنادينا لنقوم بدورنا اآلن وليس بعد،

 ..وإال

 ةفاألمر ال حيتاج إىل حماآم
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 52محل

 علينا   طرح   وهناك .  األزبكية   حديقة ىف    اجتماع إىل    دعينا
على   عام   مائة   مرور   مبناسبة   اجلليل   أستاذنا   بتكرمي   اقرتاح 
 واتفق .  اعرتاضه   منا   أحد   يبد   مل   ولكن ،  أحد   يتحمس   ومل   مولده، 
 زهرة   فيها قضى  الىت    اخلارجية   زارةو ىف    التكرمي   يتم   أن على  
  . مآثره   أآرب   وأجنز   عمره 

 من   واجتهت   املكان   ألتفقد   مبكرا   ذهبت   املوعود   اليوم وىف 
 ولكن   آعادته   مهيبا   أنيقا   آان ،  املختار   البهو إىل  فورى  
على   عشقهن الالئى    اناحلس   الفتيات   بوجود   املرة   هذه   ازدان 
  . العمر مدى  

 اآتسني   وقد   املطلوبة   باخلدمات   ليقمن   موحد زى  ىف    جئن
 احلسن   نداءات   بني   وحتريت   بشدة قلىب    خفق ،  الريان   الشباب   برونق 
الىت باملعاىن  صدرى    وجاش .  احلب   من   قدراته بأقصى  قلىب    وجاء 
  . التكرمي   خطاب ىف    ألقيهاس 

 القراءة

حضرىن أورليانو من مائة عام من العزلة الذى آان له ىف
خليلة، وأوالد منها يشبهونه بشكل أو) وموقعة(آل موقع 

 .بآخر

هذه احلياة احلافلة ىف اخلارج، الىت صاحبت آل هؤالء
احلسان، الذين ظلوا حسانا وشابات برغم أن صاحبهم قد

–رمبا مثل أورليانو على ما أذآر  –ائة، العالقات بلغ امل
آانت حلساب أرليانو أآثر مما آانت حلساب أحد آخر، رمبا
آانت االنتصارات آذلك، هل هذا هو سبب عدم احلماس إلقامة

مائة عام، ليست(حفل التكرمي بعد هذا العمر املديد 
، عزلة األستاذ اجلليل الرئيس عن)بالضروة من العزلة

الىت أجنزبرغم وفرة من عشقهن طوال رحالته    ناس واردة،ال
يقل لنا احللم ما هى أآرب مآثره،   ، ملخالهلا أآرب مآثره

وهل آان فتور احلماس ألن مأثره هذه قد اقتصرت على
مكاسبه الذاتية وملذاته وغزواته اخلاصة الىت تتمثل ىف

هن،هؤالء احلسان الالتى مل يستطع الزمن أن يلمس حماسن
 فظللن يكتسني برونق الشباب الريان؟

آيف استطاع صاحبنا هكذا، وبكل بساطة أن جيعل قلبه
يأتى، أقصى قدراته من احلب، وآأنه يدير ماآينة عواطف
التكرمي؟ آيف أزاح احلقد الطبيعى املنتظر ىف مثل هذا املوقف،
وهو الذى قد يفسر عدم احلماس لفكرة تكرميه رغم أنه

ل االجتماع ىف حديقة األزبكية، ىف حني أن احلفلأستاذهم؟ وه
يقام ىف هبو وزارة اخلارجية يعلن اختالف االنتماء بني احملتفلني
واحملتفى به، فهم ينتمون إىل بلدهم، وهو ميارس حياته
الزاخرة اللذيذة ىف اخلارجية مع من يتمتع هبن من صاحبات

 الشباب الدائم واحلسن املتجدد؟

 ن تستحضر أقصى قدرات قلبك من احلب،أن حتب غري أ 
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آما يبدو أن املعاىن الىت سيلقيها صاحبنا ىف خطاب التكرمي
 !!ليست تلقائية برغم أن صدره قد جاش هبا

لنفسه حىت ال خيطئ ويقول ما آان جيب" يسِّمعها"فبدا ىل أنه 
 أن يقال، 

 :وليس ما أعّده ليقال

 . ما دام األمر آذلك
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אא−238

 :مقدمة

يغلب على حوار بريد اليوم عرض خمتلف اآلراء حول احتمال
توقف النشرة وإعادة ترتيب األولويات، مث إنه يعرض جرعة

على حساب بناتى أآرب مما جاء عن طريق الربيد االلكرتوىن، لألسف
وأبنائى من املتدربني اجلادين، آما ننتشر استجابة للعبة

بشكل قد يسمح" الطيبة"سابقة، وعدد من االستجابات للعبة 
مبناقشة بعضها حني نعود لعرض اللعبة األصل الىت -الحقا  –

 .جرت ىف برنامج القناة الثقافية، والىت سوف ننشرها قريبا

 " املثالية لعبة: "مجال الرتآى. د

بالفصحى إىل جانب" اللعبة"أسعدىن إدراجكم هذا األسبوع نص 
العامية املصرية، إىن أمثنها خطوة هامة حنو تأصيل البعد العرىب

على أن يتم الحقا) ىف مرحلة أوىل(ألحباثك و دراساتك العلمية 
و لعلى آمل مستقبال ترمجة هذه األلعاب إىل. حتقيق البعد الدويل

مل ال أليست اللغة وسيلة تواصل و هذه. زية والفرنسيةاإلجنلي
األلعاب وسيلة استكشاف البعد اإلنساىن العميق داخل الفرد

حىت) إزاحة األقنعة(ووسيلة اخرتاق حواجز الدفاعات النفسية 
أدرك حساسيتك من. يتم استكشاف الشخصية جبميع أبعادها

حق حنرم من ال اللغات األجنبية وخاصة اإلجنليزية، ولكن بأى
يفهم العربية املشارآة ىف هذه األلعاب، و إىل أن حيني موعد هذا

 .البعد، أعلمكم استعدادى توىل الرتمجة الفرنسية

***** 

عزيزى حييى، مرة أخرى أستسمحكم مشارآتكم لعبة هذا 
األسبوع، ال أخفيكم أن النص العرىب ساعدىن إىل حد آبري ىف

 .يةصياغتها بالعامية التونس

مية باملية لدرجة أنو" التصرف الصحيح"أنا حنب نتصرف  - 1
 )أآون أحيانا قاسيا مع نفسي( ساعات نكون قاسى مع روحى 

حىت أنا نستطيع خنىب عيوىب... مثاىل  قال زعما هو -2
أستطيع أن أخفى عيوىب وسلبياتى(وسلبياتى ونقول أنا مثاىل 

 وأدعى املثالية
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يعان أنا لوو هل ميكن للواحد منا يكون مثاىل و هو ج -3
أدعيت( أدعيت املثالية و أنا جيعان نكون نكذب على روحى 

 )املثالية و أنا جائع، أآون أآذب على نفسي

ما أسهلش باش نتكلموا عن املثالية، على خاطر هذا -4
ما أدعيت يوما(أنا عمرى ما قلت أنا مثاىل و ال ادعيت هذا 

 ) ىف حياتى أىن مثاليا أو تفوهت مبا يعىن هذا

طبعا أنا مثاىل و نصف، لو آان احلال موش هكا فأنا -5
نعترب روحى على األقل مثاىل بالنسبة للناس اللى نشوفهم و

على األقل مثاىل بالنسبة ملن( نعرفهم و نتعامل معاهم 
 )أعرفهم وأشاهدهم و أتعامل معهم

يلزمك تلعب اللى يرحبك...هوما يغشونا هبذه املثالية  -6
ا شخصيا ماحنبش نشارك ىف هذه املسرحية و مامهما آان، أن

حناول نلعب باللى يرحبىن آان ملا نتأآد باللى أنا ما نضر حد
ال أستطيع املشارآة ىف هذه املسرحية و ال أحاول أن ألعب ما(

 )يرحبىن إال عندما أآون متأآدا أن ليس ىف ذلك ضرر ألحد

رة أنواأنا ماذا بّية صرت مثاىل ماآيفى حد لكن خيسا -7
املثاىل ىف هذا( املثاىل ىف هذا الزمن يعتربوه طيب و على نيتوا

 )الزمن يعتربونه ساذجا و قليل احليلة

لو آان الناس الكل صاروا مثاليني ىف هذه احلالة أنا -8
ممكن حنشم على روحى و نتخلى على برشة سلبيات و حناول باش

ى و أختلى عنأخجل من نفس( نقرب من املثالية و نكون آيفهم 
 )سلبياتى و أسعى للتقرب من املثالية حىت أآون مثلهم 

ممكن تستهزئ ىب لو آان شوفتىن مثايل، حىت أنا نستهزأ -9
بك و نقول اإلنسان يعادى اللى جيهله و انىت منني ليك باش

أستهزأ بك و أقول( تعرف املثالية و إال تفهم معناها 
ك أن تفقه املثالية أواإلنسان عدو ما جيهله، و من أين ل

 )تدرك معناها

موش هلذا احلد، الشطارة أىن نكون مثاىل و زاده فايق -10
و أيضا واعيا مبا( و ماخنلى حد حيصلىن و إال يتعدى علية 

 ).يدور حوىل و ال أترك اال ألحد أن خيدعىن أو يتجاوزني

 :حييى. د

 !معك يا مجال؟" وبعدين"

أن حبا ورغبة منك ىف –ومية تنصحىن أن أآف عن هذه الي
فأحاول، مث تأتى اليوم –األهم فاملهم : أضع أولويات أعماىل

يارىب:وتقول ىل آالما طيبا ىف مثل هذه اللعبة وغريها فأقول 
أين أضع هذا الكالم على سلم األمهية، ولوال النشرة ما خرجت
هذه األلعاب إىل النور هكذا، ماذا أفعل معك وأنا أحرتم آل

 .لمة تقوهلا ىف آل اجتاهآ

تصور يا مجال أنىن قد اعتدت اللجهة التونسية اجلميلة
 . شكرًا. بعد لعبك هبا، وأرددها أحيانا بصوت مرتفع
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 )3من  3" (ىف اهلرَْْدبيْز: "..السياسة ولغة الشارع:مجال الرتآى. د

آلمة الشعب، بالنسبة ألغلب حكامنا: "... املقتطف
هو صاحب" الشعب: "اتهدين هى آلمة أوضح وأآثر حتديدا

، وهو الس املكلف بإلغاء"جملس الشعب"الس الذى يسمى 
 .دور الشعب، فيما يهم الشعب

أوىل خطوات) الوعى به(إن حتديد الداء ووضع اإلصبع عليه 
أوان ما... أزفت اآلزفة و آن األوان ...التغري 

ومن آان ىف شك فقد...أن ينجلي) نعرفه/أعرفه/تعرفه(
 أليس الصبح بقريب ...ملدونات، طريق إىل اليقنيآفتناا

 :حييى. د 

 أقرب مما نتصور ورمبا

  األيديولوجيا املفتوحة"الصحة النفسية و: الرتآى مجال. د

 بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   من   إن: " ... املقتطف
، خفية   لنظرية   يستسلم   إمنا ،  الوعى   من   ما   بدرجة   ما 
 وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم   أن   دون   هو   يديرها 
  ).عادة لغري صاحل املريض، رمبا لصاحل شرآات الدواء(  ظهره 

نفس ينطبقما ينطبق على ميداىن الطب النفسى و علم ال
على مجيع امليادين و لعل ما تشاهده اليوم على مستوى

أستهدف فيه أساسا الوطن(السياسة من فوضى و خراب 
قد" نظريات خفية"حسب أجندة منتظمة، هو نتاج ) العربي

"أسوار مسيكة حمكمة"أو داخل " ظلمة ليل هبيم"تكون أعدت ىف 
 ...).عينك ياولكنها ىف وضح النهار و على ...يا ليتها ( 

أتساءل هل تنازل العرب عن اإلستهداء هبدى نظرية ما حىت
،... )علينا/ وما خفى أعظم (يلحق هبم ما نشاهده و نسمعه

لقد ابتلينا بكثرة النظريات و امللل و النحل، قسمتنا إىل
جمموعات هشة سهلت اخرتاقنا، آما ابتلينا أيضا بإعدام

م امللهم والقائد الفذالنظريات مجيعا عدا نظربة الزعي
حّولونا" ... ما أريكم إال ما أرى"وسيطر الفكر اآلحادى و 

 ).سهل إخرتاقه أيضا(قطيع مشلول اإلرادة 

 :حييى. د

ومع ذلك، فالنظرية تتكون من واقع حى ليس نظريا، وسط
 شوك اآلالم، ولسع اليقظة، وتفجر اإلبداع،

 !!ال يهمك

  األيديولوجيا املفتوحة"الصحة النفسية و: مجال الرتآى. د

، الصحة النفسية:.....اإلنسان هو" ... املقتطف 
 :......."،العالج هو:......، املرض النفسى هو:......هى

 : اإلنسان هو
 الكائن احلى الذى آرمه اهللا بالعقل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1898
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 : الصحة النفسية هي
 :القدرة على

 اإلحساس بالذات و باألخر . 1
 االستمتاع باحلياة . 2
 األخذ والعطاء. 3
 التأثر و التأثري. 4
 احلب و العمل . 5
 التمتع باألعضاء و احلواس. 6

 :املرض النفسى هو
 :عدم القدرة على

 اإلحساس بالذات و باألخر . 1
 االستمتاع باحلياة . 2
 األخذ والعطاء. 3
 لتأثريالتأثر وا. 4
 احلب والعمل . 5
 التمتع باألعضاء و احلواس. 6

 :العالج النفسى هو

للتخلص أو جتاوز املعانات و اخللل و" املريض"مساعدة  -
وحماولة إجياد توازن جديد يشعر فيه) النفسي(اإلضطراب 

وذلك باإلعتماد على عديد) أنظر ما سبق(بالصحة النفسية 
 ، عالمجعرفية،من الوسائل، دوائية، عالجنفسية

 :حييى. د

،"التأثر والتأثري"توقفت فعال، وفرحت باعتبارك آل من 
من عالمات الصحة النفسية فالتأثري وحده الذى حيرص أمثالنا
عليه ليس آافيا لنكون أصحاء، التأّثر هو حقنا أيضا، وهو
جزء من إنسانيتنا ضمنا، آذلك فرحت باهتمامك بالتمتع

 باألعضاء واحلواس،

هو جمرد نفى ملا هون دعىن أحتفظ على أن يكون املرض لك 
، فاملرض فعل نكوصى مفسِّْخ، وظالمى ىف ذاته، فال يصح أنصحة

نكتفى ىف تعريف املرض، بنفس ما هو صحة، بل علينا أن نضيف
 . إىل ذلك جانبه السلىب الغائى تدهوريا

  )2008-4-18( )بريد اجلمعة/ حـوار(: أسالم أبو بكر. أ

 اعمالك الىت تكتشفها وتقدمها لنا ىف اليوميه.... 
 انا ارى ان اليوميه ،ليكن، لكنىن...اعمال مل يتم اجنازها، 

الىت تكتبها هى روح املوقع او املغذى او احلدث االعظم او آل
التجديد وان آان احملتوى يتجدد اذا قى علىهذا و هى ما تب

شكل وطعم آان فيديو جديد او او و لكن يبقى لليومية هذه
 أخر،

أطالبك باالستمرار وليكلل جهدك اهللا ىف ان ينفع بك 
  الناس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1899
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انت تعطى ألعمالك حىت القدمية فرصه للظهور جمددا فمن أين
بدأت امتنعت عن هذه اليوميه؟ هلا فرصه ان تظهر ان

الرضيع ان يعيش رب املاضى واظن انه من حقاليوميه ىف سبتم
  اآثر من ذلك

لكن هذه آانت من وجهة نظرى آمتابع للموقع فقط، و
 .آمصمم موقعكم فلى وجهة نظر اخرى متاما

 :حييى. د

 .بصفتك يا إسالم مصمم املوقع، بارك اهللا فيك، فأنت تأمر

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: إميان. أ

آثريًا الالالالال من فضلك ال تتوقف عن اليوميات فهى أفادتىن
ومن حقوقنا على تارخيك اال تتوقف، انا ال أوافقك على فكرة

قد تعودت قراءة خواطراك، دعىن أمسيها الكتاب، انا بصراحة
متأآدة أن هناك استمر، وأنا آذلك، ىف آل صباح، من فضلك

 .املزيد، اهللا يعطيك العافية

 :حييى. د

قوىل يا إميان للصديق مجال الرتآى، مع أنىن فرحت برأيه
 !!جدا، وىف آل خري

  )عةبريد اجلم/حوار( :حممد أمحد الرخاوى. د

أرى أن تتفرغ لكل املسودات آى تنهيها واحدة بعد اخرى
اذا آان عندك وقت آخر لليومية ىف نافذة مستقلة من املوقع

بريد اجلمعة وان يكن حرا او تعليقا فليكن وأقرتح أن يثبت
 على آل املقاالت او الكتب او اى حمتويات اخرى من نفس املوقع

ىف اليومية دون التزاموىف نفس الوقت اذا اردت ان تكتب 
 !!!!يومى فلتفعل وليكن امسها اليومية غري اليومية

 :حييى. د

 شكرا يا حممد، وسوف أفكر ىف آل اقرتاحاتك

  )آومة رعب(يومية : حممد أمحد الرخاوى. د

  الشعر وآنته احببت

 )الغائب طول الوقت احلاضر(اعلم ان يقينك هو بالغيب 

  فاذا آان آذلك وهو آذلك فهو اليقني

 فال جتزع حىت بعد املوت وان مت

 فاملوت هو الصحوة الكربى

 يقني وهو اليقني املا بعده

 " ولذلك خلقه"

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   1900
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 :حييى. د

شكرًا يا حممد، مل أآن أتصور أنه سيصل إىل أى واحد بأى
 . جرعة، احلمد هللا

 ربنا يسرت، ويقدرنا يا شيخ

 18/4/2008) بريد اجلمعة: (أمحد صالح عامر. أ

أعرتض على ايقاف هذه اليوميات يعىن تفتح نفسنا على
القراءة وبعدين ببساطة توقف اعتقد أنه ليس من حقك وحدك
هذا القرار، بس أنا عارف آم املهام الىت تقع فيها وحجم

جيال اسعد بأىن واحد منهم،املطلوب منك آعامل ومرىب ومعلم ال
اقرتح تضيق هذا العمل اشفاقا على اهود واالنتفاع بذلك ىف

 .اعمال أخرى

 حييى: د

 حاضر

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: حممود حجازى. د

سوف تتوقف، هذه اليوميات اليوم مل اصدق ما قرات وأن
منذ أن أبلغىن الدآتور حممد الرخاوى مبشارآىت إياه ىف اإلعداد

علمية عن دور اليوميات ىف التدريب، وأنا أحاول لندوة
اليوميات؟ وملاذا اإلجابة عن سؤال واحد وهو ملاذا تصدر هذه

اإلحلاح؟ وملاذا مل حتبط من تكاسل البعض؟ ووجدت إجابات أرضتىن
خالل حبثى أثناء اإلعداد للندوة وعرفت بعض مما حتاول أن من

وإن آنت متحمس للتفرغ إلصدار تقوله من خالل هذه اليوميات
 .آتاب عن الفصام

 :حييى. د

 ىف انتظار ندوتك أنت وحممد، وربنا يعمل ما فيه اخلري

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: عدىل الشيخ. د

 دآتور حييى ..معلمى واستاذى 

 لست انا السائل اعاله...خلط اوال هناك

 :حييى. د

 حصل خري، شكرًا لك وللسائل أعاله

 : عدىل الشيخ. د

 ..خبصوص حريتكم و غريتكم حول ما هو أحق بالوقت :ثانيا
منبهه ألمهية استغالىلفقد آانت ىف حد ذاهتا مفيده ىل، و

أحق به، ليست ىل اقرتاحات واضحه ملا هو) استغاللنا مجيعا(
 .املشارآني وأظن ان ذلك يرجع اىل اختالف اهتمامات

شعر(وان آانت ىل رغبه واحده و هى اإلآثار مما هو أدب 
 )قصة أو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    طوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1901
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 :حييى. د

لكن يا عدىل ، أغلب اآلراء تتوجه إىل االجتاه اآلخر، العلم
يك خصوصا وأىن أستطيع أخريًا أن أنشروالتخصص، مع أنىن مع رأ

 .نصوصا أدبية صعبة، آنت قد حنيتها جانبا سنني عددا

 : عدىل الشيخ. د

مملوء باخلري هو الذى آل وقت" ..حتضرىن هنا آلمة مجيلة
 " سيحسب من عمرنا

 :حييى. د

وما هو" خري"ومن ذا الذى يستطيع أن حيكم على ماهو 
أن بوش يقتل اآلالف ىف العراق عكسه هبذه البساطة، أال تعرف

وغري العراق، مدنيني وعسكريني حتت زعم أنه ميثل حمور اخلري،
وأنه بذلك ميأل وقته باخلري ألنه ميحق حمور الشر، خّلها ىف سرك،
وحاسب من األيام وحاسب هلا، حاسب على رقابيك من حبلها،

 "!اهللا يرمحك يا صالح"

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: أميمة رفعت. د

عن نقد) رمبا مؤقتا(حينما قرأت أنك تفكر ىف التوقف 
فرتة النقاهة حزنت ، فقد تعودت منذ أن بدأت متابعة أحالم

أقرأ آل مخيس لكاتبني مهمني أن -أشهر 4منذ  –هذه اليوميات 
 جنيب حمفوظ و حييى الرخاوى ، فتغيري العادات ليس معا؛

!!و رمبا أآون قد أدمنت يوم اخلميس هذا... باملهمة اليسرية
وجود أعمال أخرى مفتوحة حتتاج إىل ولكنىن اتفهم جيدا

رمبا حيول عملية إآماهلا، آما أن العدد الكبري ألحالم النقاهة
تاىل إبداعه،النقد لروتني ممل يفقد الناقد محاسته وبال

و مل أآد .قصرية هى بالتأآيد ضرورة لعمل مثل هذا فإجازة
األرجح أنىن(فاجأتىن بالثانية  اختطى الصدمة األوىل ؛حىت

 )أهم إلجناز ما هو) (سأتوقف عن إصدار هذه النشرة اليومية
هل أفهم من ذلك انك تكتب هذه اليومية و أنت ال تشعر !!!

ا سيصل ألناس اهم ممن يتابعوناألهم هذ بأمهيتها حقا؟ هل
بفكرك وال بالنسبة ىل أنا مل اآن على علم اليومية؟

بكتاباتك، فأنا ال أقطن القاهرة، ال أعمل أو أدرس بالقصر
اذهب ىف حياتى إىل مستشفى املقطم، و لست من رواد العيىن ، مل

آم تظن من األطباء أو . لقد عرفتىن اليومية بك.املؤمترات
أو ىف اال النفسى ىف مثل ظروىف؟ من اإلسكندريةالعاملني 

حمافظات اخرى؟ آم تظن من العاملني باال النفسى ال يعرف
مصرى آان أو( املقطم و يعمل ىف دول عربية  القصر العيىن او

اليوميات رتبت ىل اوراقى و و تعرفه اليوميه بك؟ هذه) عرىب
 علم و اضع خططاتعلمت و ما زلت أت. فتحت ىل آفاقا جديدة 

 ).أشهر فقط 4(ألتعلم املزيد، فما زلت ىف البداية 

 :حييى. د

يا أميمة ربنا خيليك وينفع بك، وإن آنت أشفق عليك،
 .أنا أتابع اجتهادك وأدعو لك بالتوفيق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1902
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 :أميمة رفعت. د

بدأ بعض زمالئى يقرأون معى بعض ىف املستشفى الىت أعمل هبا
يؤمنوا يوما مواضيع اليوميات، وهذا تقدم عظيم هلم و هم مل

واحدا بالعالج النفسى للذهانيني، يذاآرونه ىف الكتب
..اإلمتحانات وينجحون وحيصلون على الشهادات و ويكتبونه ىف

هم ال. هذه اليوميات بعضهم يعيد النظر اآلن بفضل. خالص
 يكتبون ىف بريد اجلمعة آسال أو خوفا أو عدم مقدرة على

 (ن أتظن هذا ليس مهماالتعبريال أعلم ولكنهم بدأوا يقرأو
هؤالء يطلبون منك أن ترتك هذه) جهدك فعال الذين حيرتمون!!!

 ؟؟)ال حيرتمون جهدك فعال املوجهة ملن) (األقل أمهية ( اليوميات 
آنت أنا أتذآر أنىن عندما دخلت ىف هذه اليوميات ىف يناير

تشكو من تناقص عدد القراء، و اآلن أجد أن القراء بداوا
املقررة لربيد اجلمعة حىت أنك ذات يوم ن املساحةيزيدون ع

اجلمعة هو حوار،حىت و بريد مددهتا إىل يومني فماذا يعىن هذا؟؟
لو آان مفتعال، ونافذة إلبداء الراى يفتقرإليهما آل طالب

ىف بلدنا، النقد و الشعر والقصص واملشاعر املتبادلة علم
األفكار و الوعى وتعتعة واألحاسيس التلقائية و حتريك

 آل ذلك ليس باملهم أو هو أقل امهية ؟ أقل أمهية..الكلمات
من ماذا؟ و األهم الذى يدعو إليه اجلادون ، هل سيصل

الكتابة آل يوم آيف؟ مىت؟ إلينا؟ هل سيؤثر نفس التأثري؟
ال موضوع شاق جدا، و هو جمهود ال حيسدك عليه أحد، فلماذا

فيكون....، مث حوار اجلمعةيكون مثال أربعة أيام ىف اإلسبوع
لقد إخنلع قلىب .لدينا فرصة لإلستيعاب لديك فرصة للراحة، و

أن اعلق به على من هذه الفكرة حىت أنىن نسيت ما آنت أود
 . أحالم فرتة النقاهة وغريها من األفكار

  .السديد اهللا يوفقك للرأى

 :حييى. د

 من ماذا؟ أقل أمهية: ولكن قوىل ىل: آه صحيح رمبا عندك حق

ملاذا؟ وآل موضوع له دافعيته، دى املواضيع تتزاحم: مث 
 . وتتنافس، والشاطر يسبق، ورزقنا على اهللا

!! واحد يساوى مخسة+ أربعة : ابتسمت وأنا أقرأ اقرتاحك 

 خلِّ اِمليه تبقى مّيه وواحًد"يعىن هى جاءت ىف هذين اليومني، 

 !!"عالربآة

عل، ربنا يسهل، وهو حيسمهاواهللا ما أنا عارف ماذا أف
 مبعرفته 

على فكرة يا أميمة العالج النفسى للذهانيني مدرسة
بأآملها ليس فقط للطب النفسى وإمنا للحياة آلها، وهى
مهمة شديدة الصعوبة، أنا ال أثنيك عن شئ، فقط أذآرك أن

ليست آالما أساسًا، هى لغة هلا -مع الذهانيني –املسألة 
 عددة، أذآر أنىن آتبت ىف الثمانينات مقاال أبعاد وقنوات مت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1903
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ميكن أن ترجعى إليه ىف"العالج النفسى للذهانيني"باآرا عن
باآرة ، رمبا يتفق مع مرحلة)الة(املوقع اإلنسان والتطور 

ىف خربتى الشك أا تطورت آثريا خالل الربع قرن األخري، وقد
 .أعود لتحديث هذا املقال وغريه، حني أعيد قراءته قريبًا

 )2008-4-21(لعبة الطيبة: أميمة رفعت. د

األلعاب وصلىن من ردك على احد اسئلىت أنك ختشى أن استعمل
أنىن مل بطريقة غري مسئولة ىف العالج اجلمعى، واحلقيقة

واحدة و حبذر شديد رد التجربة ورؤية استعملها سوى مرة
أهنا مل تكن و احلقيقة) لعبة الشعور بالذنب( ما سيحدث 

جتربة سيئة، فقد آشفت ىل الكثري عن إحدى املريضات، و آشفت
ومع ذلك مل أآرر هذه. نفسها وحرآت مناطق ىف وعيها ألخرى عن

ها أنىن ىف حاجة الن أعرف عنهابعد التجربة ثانية فقد شعرت
 :اآلتى ولذلك فأنا أجرب األلعاب على نفسى وأدرس. أآثر

ما حيدث ىل جسميا من تسارع مثال ىف ضربات القلب أو -1
 ...النفس حلظيا التنفس أو إنقطاع

-أهرش ىف رأسى–أجفل قليال : ما حيدث ىل ىف لغة اجلسد  -2
 ...رسىأمتلمل ىف الك–أبتسم  –شفىت  أعض على

طبعا ال..غضب – راحة -توتر–ضيق : ما حيدث ىف مشاعرى  -3
أستطيع رصد آل شىء ، ولكن هذه التجربة القت ىل بالكثري من

عما حيدث للمرضى أثناء العالج بل وأثناء روايتهم الضوء
و قد آنت أظن أنىن( أآثر  اآلن أفهمهم. ألعراضهم ومشاآلهم 

 آمعاجلة بفضل هذه األلعاب لقد تقدمت آثريا). أفهمهم جيدا
هذا جبانب حتريك وعيّى انا شخصيا(وأشياء أخرى آثرية 

 . فشكرا لك). بالطبع

 :حييى. د

ملن حياول جادا مثلك، مث إنىن مل أقصد - بعد اهللا–الفضل يرجع 
أى شئ يشري إىل احتمال عدم املسئولية أو قلتها، فقط أذّآرك

ن النتيجة هى احلكم، مثوأذآر نفسى بأن اخلربة هى األصل، وأ
ألفت نظرك إىل أن األلعاب ىف العالج اجلمعى ليست حمفوظة، وال هى
معّدة مسبقا أبدًا، وال هى مكررة عادة، وأن أغلب األلعاب
املنشورة والىت سوف تنشر ىف النشرة هى ليست أآثر من األلعاب
عالىت لعبناها ىف برنامج سر اللعبة ىف قناة النيل الثقافية م

، هناك بعض)ال ذهانيني وال عصابيني: ليسوا مرضى(األسوياء 
األلعاب ظهرت ىف النشرة اقتطفتها من جزء من العالج اجلمعى وهى
ال متثل إال دقائق معدودة، مما جيرى، آما أن هناك ألعاب
جتريبية، أفكر ىف ابتداعها خصيصا هلذه النشرة، وهذا يتوقف

 .على مدى االستجابة واملشارآة

ألعاب العالج اجلمعى الذى منارسه هنا نؤلفها ىف أغلب
التو واللحظة، وهى جديدة عادة، ومن واقع املمارسة،

جلسات على 6أو  4وتكون لعبة واحدة، أو اثنتني آل 
 .األآثر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1904
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 2008-4-18)حوار اجلمعة(:عال أمحد. أ

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

وجدت اشياء آثرية......... بصراحة حلظة تصفحى للموقع 
حتتاج اىل زمن آبري الحتواء آل ما بداخلها، حسيت ان حضرتك

ومتر مرور الكرام مبعىن اىن مش عايز حاجة تعدى عليك آدة
نقلتك اختيلت حضرتك قاعد بتكتب وىف نص الكالم آتبت حاجة

اهم فرحتّلها وسبت اللى آنت بتعملهحلاجة تانية حسيت اهنا 
احلرية بصراحة حسيت ان حضرتك من آرت حريتك حبيت توصل لنا

بس آمان ده عبء آبري على حضرتك النه ىف رأىي احنا آمان
االنسان مهما استطاع ان يعطى لن يستطيع ان حيصى البسيط ان

 على حضرتك آل ما يعطية، بس بصراحة خايفة

 :حييى. د

ا أآثر مما آنت أرجو، وسوف أحاول من جانىب أنهذ! يا عال
أقلل من استطراداتى، وحناول معا حتمل احلرية فهى رحم اإلبداع

 .ىف آثري من األحيان

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: حممد غنيمى. د

 جح، واهللا أعلم ، أنىن على وشك التوقف عناألر: "مقتطف
إصدار هذه النشرة اليومية ، رمبا حني تكمل عامها األول ،

 ، "حاجة إىل آراء آل من يهمه األمر لست متأآدا ، ومازلت ىف

أستاذنا ، واضح جدا أن أمر اليومية قد أصبح عبئا على
اوهذا يؤآد أهنا سوف تتوقف قريبا، رمبا بعد أن تكمل عامه

على األآثر ، لكن يبقى أملنا دائما أال يتخلى أستاذنا األول
جاز ىل أن أعترب نفسى واحدا ممن وإن. عنا آليًة يوما ما 

 : اآلتى ، فإىن أقرتح" \من يهمه األمر"\عناهم أستاذنا بـ

حرصا على وقت وجهد" \يومية"\أن تتوقف اليومية آـ •
 . أستاذنا

على األقل مثال ، حفاظا "\نصف أسبوعية"\أن تستمر آـ•
 . املريدين/الطالب على أمل

 مفتوحة إىل ما شاء" \بريد اجلمعة/حوار"\تبقى نافذة  •
 . )من لنا بعدك يا سيدى؟(اهللا 

واجهة ن يقوم مدير املوقع مشكورا بإعادة تصميمأ•
املوقع حبيث جيعل لكل واحد من األبواب الواردة ىف التصنيف

مساحة مستقلة ، واإلشارة إىل أية (9-4-2008 يومية(املبدئى 
خارج نطاق اليومية إدراجات جديدة يسمح هبا وقت أستاذنا

 )أو النصف أسبوعية ، أو ما يراه أستاذنا(

بالتنسيق مع مدير(املريدون /الطالب ن يقوم بعضأ•
نوعا(اإلجنليزية  باستكمال مشروع الرتمجة إىل اللغة) املوقع

جل الكثري ممن يهمهم األمر خارج سجن، من أ) من أداء الواجب
 . العربية اللغة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1905
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عن فكر(أن يتم دمج منتدى الدآتور مجال الرتآى •
املوقع هنا منعا للتشتت، وأن يتفضل ىف) أستاذنا

موضوعات مريديه بكتابة/أستاذنا بالسماح لبعض طالبه
 منفردة حتت إشرافه وتقوميه ومتابعته

وأن املوقع مازال حديث العهد ، أن) وأآرر(قلت سابقا •
وبفاعليته هناك الكثريين ممن يعنيهم األمر ال يعلمون به

مريد أو حىت زائر أن يقوم بنشر/هكذا ، وأن على آل طالب
 . أمكن ، آى تعم الفائدة عنوان املوقع آلما

 . آمني.. الدارينىف متعك اهللا بالصحة يا أستاذنا، ونفعنا بعلمك

 :حييى. د

أمام من يهمه األمرهأنذا أثبت آل اقرتاحاتك وأترآها 
أن حندد –واألمر آذلك  –، وليس من الضرورى )..ومثلى(مثلك 
 .الذى يهمنا أآثر مسبقًا" األمر"ما هو 

 2008- 4- 20املسئولة عن ترويج اإلدمان  عن القيم: حممد غنيمى. د

يدعو للتأمل دون  -أيضا ما  -حسب أن ىف آالم هذا الشابأ
 تعليق أيضا،

تعليقى على آالم صديقنا  ما رأيك يا أستاذنا ىف أن أجعل
 .؟ لعلك ال متانع)أو مقتطفات من حوار(الشاب ىف صورة حوار 

 :حييى. د

 .آسف يا حممد، سوف أدخل حماورًا ثالثا دون استئذانك

حيد اللى بأعمله ىف حياتى إىن دلوقىت النشاط الو :الشاب
 بآخذ خمدرات،

دا انا اهه ! ودا من قلة األنشطة يعىن؟ !يا سالم :غنيمى. د
فوق االربعة  زىي زيك وحاسس اىن حمتاج اربعة وعشرين ساعة

وعشرين ساعة علشان اخلص اللى ورايا ، الحظ اىن قلت علشان 
 !اخلص اللى ورايا مش علشان اعمل اللى نفسى فيه

 :يىحي. د

أنت تقيس آالم الشاب بنفسك، وهذا من أشهر ما خيرج منا
حبسن النيه، وسوف تالحظ ألفاظ الشاب وهو يرفض مثل هذه

 .املقارنات حىت بأبيه ىف مقتطف الحق

شخصية  أنا مشكلىت الكبريه هى مشكلة آل املدمنني :الشاب
 اعتمادية ، داميا مستىن حاجة من بره

 !مفيش بدايل هنائى؟ !ة دى تكون خمدرات؟وهو الزم احلاج: غنيمى. د

 :حييى .د

أظن يا حممد أن املسألة ليست ىف ما إذا آانت هى هذه
احلاجة أم تلك، ولكن ىف االعتمادية، سواء على املخدر، أو أى

 .آيمياء، أو أى آخر يقوم عنه بكل العمل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   1906
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....حاسس إن التغيري هاجيى من بره مش من جوه،  :الشاب
 وده مش هاحيصل،

يدى من بره وال من جوه انت فاآر حكايةيا س :غنيمى. د
 . خد بالك اننا الزم حناول التغيري دى سهلة اوى آدا ، بس

 :حييى. د

ويا حبذا لو راجعت لعبةأنا معك ىف ذلك يا حممد، 
 .رأيك عن صعوبة التغيري ، حىت تطمن إىل صوابالتغيري

 عارف إن مافيش حاجه ختليىن أبطل من بره، تفكريى :الشاب
 سلىب

 !معىن آدا انك عاوز تبطل ، وال ايه؟.. آالم مجيل : غنيمى. د

 :حييى. د

ترمجة آالم املريض له هبذه املباشرة، ال يصله عادة آما
وقف نرجو، البصرية املعقلنة عادة ال تكفى، والكالم اجلميل مع

التنفيذ قد يكون معطال أآثر مما يبدو ألول وهله، ويعىن
ترمجته ترمجة فورية هكذا، ال ينفع معى على األقل ىف معظم

 .األحيان

العالقات االنسانية باملخدرات، الواحد آان بيعوض :الشاب
محل بقى املخدرات مش ها ترفضىن أنا املتحكم ىف املوضوع، مش

الواحد مش مستحمل ها يروح يدور أروح لواحد مثال يرفضىن،
فيه، الواحد جمروج لوحده، املخدرات عمرها ما على ناس تََََجّرح

 . ما تروحش حلد، وما تاخدش خمدرات تقول أل،

على قد ما بأآره وحدتى باحس إهنا أحسن من :غنيمى. د
معاك حق، وانا جربت دا بنفسى ، وما .ىفَّ قعدتى مع ناس ختنق

 .اتفكرتش آخد خمدر

 :حييى. د

اعرتافك حبقه، وحقك ىف الوحدة، مجيل، لكنك عدت تقيسه
بنفسك يا شيخ، هذا املقطع بالذات من آالم املريض شديد
الداللة ألنه يعّرى صعوبة وصعوبات العالقة بالواقع بشكل
صارخ، آما أنه يظهر آيف أن املخدرات حتل حمل اآلخر، فتجسد

، حتت الطلب، ال يرفض، والمطيع" شخص آخر"رمزا وتقوم بدور 
 ...يتخلى، وال خيون

يومية اإلبداع"اخل ميكنك أن ترجع أيضا إىل نشرات 
يومية عن التواصل والطفولة"، "التواصلى واإلبداع اخلالقى

عن صعوبة "يومية اغرتاب التواصل بني البشر"، " والرباءة
 .التواصل

اإلدمان من خالل هذا" بعض"هذا وأعتقد أننا إذا فهمنا 
 .بعد ألمكن األمل ىف إحالل آخر حقيقى مهما بلغت الصعوبةال

 .وسوف أرجع إىل آل ذلك تفصيال ىف األغلب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1907



א  25I04I2008א –א

ها تعمل ) ها(املخدرات الواحد يضرهبا ما يقولش :الشاب
 .إيه يا واد

 !مش فاهم :غنيمى. د

 :حييى. د

أظنك سوف تفهم أآثر يا حممد من الفقرتني التاليتني حيث
معرآة(عرآة سوف يذآر الشاب آيف أن املخدر ينهى امل

 .قبل بداتيها، ومن مث الراحة السلبية) التواصل

خالص مافيش حاجة بعد آده، أى حاجة الواحد :الشاب
 يعملها ختلص ويدور على بعدها، اممم

آانت تريح أى مشاعر ،) ها(ماآانتش ختلى فّيه  البودرة•
الدنيا، مش عايز حاجة آنت بأحس إىن مش حمتاج بىن آدمني ىف

  بودرة ثاىن، هى دخلت من هنا والدنيا سكتت منبعدها غري
 هنا

طب آفاية بقى! انت هتغريىن وال ايه؟!.. يا راجل :غنيمى. د
 !بتجيبها منني احسن آمان شوية هاسألك

 :حييى. د

أعترب تعليقك هذا من أصدق ما جاء ىف حوارك، على شرط أال
 .يكون سخرية آله

حدف ىل الكورة الزم تت –أنا مش بتاع مبادرات  :الشاب
 .وبعدين أرميها

طب ماتيجى نلعب سوا؟ احنا االتنني حندف ، واحنا  :غنيمى. د
 نتلقى االتنني

 :حييى. د

 .شكرًا. أيضا هذا تعليق طيب

 2008-4-21لعبة الطيبة : رانيا. أ

كنش اللعبه اوضح حبيث ان آل واحد ممكن منهاليه مات
 صحته النفسيه اخبارها ايه او مقياسها يعىن  يعرف

 :حييى. د

ال يا رانيا ال، املسألة ليست هبذه البساطة، ياليتك قلت
اللعبة رمبا تفتح بابًا الحتمال أن نتعرف على بعض ما هو"

من حنن بطريقة أخرى، هذا األمل هكذا هبذه املباشرة ليس
 .وظائف هذه األلعاب أبدا

 : رانيا. أ

منها حالتنا  ارجو من سيادتكم عمل لعبه او جتربه نعرف
 النفسيه وشكرا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1908
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 :حييى. د

طبعا ال، إن هذه األلعاب ما هى إال حماوالت متواضعة ىف هذا
االجتاه، وأنا ال أحب، وال أرحب باستعمال تلك االختبارات

السطحية الذاتية الىت تظهر ىف بعض املواقع ملثل هذه األغراض
 .السهلة

  2008-4-18بريد اجلمعة : مشرية أنيس. د

حييى أرجوك أن تستمر ىف اصدار النشرة فهى.د أرجوك يا
قابلت حضرتك ىف أآثر .أملى أنا ىف مواصلة التعلم والشوفان

أطلع. حماضراتك من مؤمتر و آنت آل مرة أطلع بشئ جديد بعد
قت انت تفضلتشايفة حاجات مكنتش واخدة باىل منها و دلو

دورية و يومية فرجاءا رجاءا ال حترم أوالدك وعملت ده بصورة
مريض حمريىن فأنا شايفة أعراض فصام آنت ىف جلسة مع. من هذا

غرقانني مع و لكن مش قادرة احط ايدى على حاجة معينة وآنا
و آل ما)انه عايز يتجوز(بعض طول اجللسة ىف موضوع واحد 

و ىف النهاية..دى يدخلىن فيها تاىن  احلكاية أحاول نطلع من
لعبت معاه احدى األلعاب وألول مرة ىف خالل الساعة يقول انه

 .متلخبط ومش عارف يعمل ايه

 :حييى. د

هذه األلعاب يا مشرية هى عادة غري صاحلة للتطبيق آما هى
على آل احلاالت، أو حىت على معظمها، وأن األلعاب أثناء

على الفور أثناء العالج، وهذا حيتاجالعالج تنبع وتؤلـَّف 
خلربة خاصة، لكن ميكن اآتساهبا تدرجييا، آما أن اخلربة الىت
ينتهى إليها مريض الفصام بالذات قد ال تكون بنفس الفائدة
الىت ينتهى إليها العصاىب أو الشخص العادى، اللهم إال ىف
عالج مجعى تأهيلى ممتد مقارنة بالعالج الفردى احملدور

 .لتفاعالتىا

 ) 6عودة إىل ملف اإلدمان (: مشرية أنيس. د

 املقال بالنسبة للمقتطف الذى ىف هناية

فأنا شايفة حاجة من تعاملى مع املدمنني املتعافني بربنامج
هبذا الربنامج بيكون انسان فاملدمن املتعاىف... خطوة 12ال

مواجهة عيوبه وزى ما حلو جدا و حقيقى جدا ال خيجل من
 خطوة بيتغلب على العيوب اللى اتغرزت 12بيكون من خالل ال

 ...جواه من عيشة و تربية زى اللى آلنا اتربيناها

لكن غريه تيجى...شوية هو بس جت معاه ىف خمدرات فصعبة
عمل أوجنس أو دين أو ادمان أىمعا ىف ادمان خفى زى ادمان 

ودى أفتكر أصعب ىف التغيري مع ان الدنيا...تانية حاجة
 ..خربانة برضه بتكون

 :حييى. د

 عندك حق، لكن برجاء احلذر من التعميم،

  
 اويـــالرخـــــــ ـىـــــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1909
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أوال هذا آالم يفتح أبواب األمل للمدمنني، حىت أن هناك
 شرآات ىف اخلارج تطلب للعمل هبا مدمنني سابقا،

دخول احلمام"إلدمان ألن لكن مرة أخرى هذه ليست دعوة ل 
سكة اللى يروح"هى ، وساعات بتكون احلكاية "مش زى خروجه

 ؟"ما يرجعش

 ) 7(اإلشراف على العالج النفسى : مشرية أنيس. د

تعليقاتك على االشراف ألهنا أآيد هتساعد ياريت تثرينا
 .املكتوب وتوضح نقاط آثرية من الكالم

 :حييى. د

 .برغم أنىن أميل إىل رأيكأغلب اآلراء آانت عكس ذلك 

 20/4/2008) 6عودة إىل ملف اإلدمان (: نرمني عبد العزيز. د

ىف إطار القيم اجلديدة ىف البحث عن عالقةأين نضع قيمة 
 عصر اإلدمان؟

 حييى: د

القيم اإلجيابية، وال إىل القيم اآلنية طبعا أنا مل أشر إىل
 . نشرة األخالقاألخرى، أرجو أن ترجعى إىل 

جمرد عينة خللفية اإلدمان وقد -القيم الىت نشرت  –هذه 
 .تظهر مصائب ومضاعفات أخرى، عادية ومرضية

تشكيالت االرتباط الثنائى بني األحياء(: نرمني عبد العزيز .د
  !)والبشر

طور اإلمتالء(أرجو توضيح أمهية وآيفية القيام بكل من 
بني آل unfolding phase & filling phaseالـ ) وطور البسط

من الطرفني وآيف يقوم هبا آل فرد وآيف ميكن للفرد أن يسمح
هبا لألخر بطريقة صحية للمحافظة على منو العالقة ىف إطار

 صحى؟

 حييى: د

 حاضر سوف أفعل ىف حينه إن شاء اهللا

 2008-4-18بريد اجلمعة : رامى عادل.أ

 هو انت مش حاسس ان النشره قويه آفايه؟

 ,بضعفنا نتوقف تبقى آارثهلو اننا ملا حنس 

مث هل ينسينا هذا قصتك القصريه وحوارك الطيب مع البحر
عم حييى هو حضرتك تنكر انك بتشعر بالذنب. العنيف اهلادى

وبتقول انا .وبيعصرك الوجع النك عندك علم ومش قادر توصله
 هروح من ربنا فني اما نتقابل يوم القيامه سالم يابه

 لوحدك اللى بتبكي؛ لوحدك تعرف انك مش..وارجوك 

 اىل اللقاء اىب وصديقي 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1910
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 :حييى. د

 ماشى

  "األحدب والسياسة، والقفا، ولعنة العمر"تعتعة : رامى عادل.أ

الذى يبقى معى من تعتعه اليوم صورتك وانت شعرك طويل،
وآاظم غضبك، وبتلبس بنطلون فوق ومنفوش نفشه سرياليه،

بنطلون بيجامه انيق منقط، وآانك تستعد لسبات ما ابغضه،
مصلحتك انت ادرى مبصلحتك، وتقول ىل حمدش من الدآاتره يعرف

تقوهلا وانت بتتخانق مع البنطلون اآلخر فوق البنطلون اياه
وتتعاىف على البنطلونني، وتدخل احدمها داخل الشراب وتستمر

نيله، وافشل ان اخفى دمعه ولكنك 60خلناقة املنيله بـىف ا
وتستمر ىف حربك الضروس استعدادا حلرب اخرى ال يعلم, تراها 

 مداها اال ذى اجلالل واال آرام

 :حييى. د

واهللا يا رامى أنا أتعجّب من أين عرفت آل هذا؟ وآيف رمست
هذه الصورة التشكيلية هكذا؟ أنا أحيانا أمسح لنفسى أن

رمبا تكون عندك وسائل: كر مثل أصدقائى الطيبني، وأقولأف
 ،"حقيقىت"للتجسس على 

 .هكذا ّعريتىن دون إذن

 .ربنا خيليك

 2008-4-22) آومة رعب(يومية  : رامى عادل.أ

 ذهب ومل يعد،
 طيا الضباب الشائك،ممت

 راقدا خلف سور التيه املفاجيء،
 العقا طينة االرض اخلليله، 

 حمتدا زاعما انه الرافض االوحد،
 فرموه بغصن الفل،

 راعوه محلوه توجوه بتاج من خشب،
 اه يا قلوبا من حطب،

 غزال شرد فمال الدود وقد ورد من آل حدب،
 ال مل يغب، 
 ..ماله وجم
 فقط ارتطم

 .اله وهن
 .ال مل يان أن يعدل فقد عزم

 :حييى. د

هذا يا رامى أبلغ ما جاءىن من نقد ملثل هذا الشعر الذى
عزفت عن نشره سنينا، وردك هذا قد يشجعىن، فأنشر بقية

 .املقامات ولو متباعدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1911
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 2008-4-22)رعبآومة(يومية:مدحت. أ

 انتابىن الرعب

 مل أفهم آل املعاىن

.ولكن أحسست أن سيادتك قد تكون ىف حماولة الستكشاف العامل اآلخر

 حييى: د

 رمبا

***** 

 "لعبة الطيبة"بريد خاص عن االستجابات 

سر"برنامج قبل أن نعرض نص االستجابات آما جاءت ىف (
  )2004-9-1اللعبة بتاريخ 

 )2008-4-21(لعبة الطيبة: أميمة رفعت. د

 انا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب،: اللعبه االوىل
  دا انا شايفة اىن طيبة جدا

من انا حاسة إىن لو بقيت طيبة اآرت: اللعبه الثانية
  آده حالقى نفسى عبيطة

وهو نا ما باحبش حد يقول علّى طيبةا : اللعبه الثالثة
  مش ميكن يقصد إىن عبيطة... مش عارفين، 

آفايه طيبه وهبـَل، ده انا !!!أل بقى  :اللعبه الرابعة
  الود ودى أفهمهم معىن الطيبة إيه

انا مش متصورة حد ضعيف ممكن يتوصف : اللعبه اخلامسة
 ةطيب بأنه طيب، عشان آده أنا ما حببش حد يقول علية

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه :اللعبة السادسة
 . أستاهل ضرب اجلزم دا أنا.... طيبة،

 ؟؟ أنا!!هى الطيبه ضد القوه وال إيه :اللعبة السابعة
 دى آلمة مايعة و ما هلاش معىن) طيبة(شايفة إن آلمة 

أبقى طيبة من غري مااعرف إىن أحسن ىل :اللعبة الثامنة
 .قائيىتطيبة، حلسن أفقد تل

ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال هو: اللعبة التاسعة
 عليه طيب، طب ده أنا من الشعب ده لكن غضبانة و

 .ثائرة

الطيبة احلقيقية هى إىن افهم مث أتفهم : اللعبة العاشرة
 .الفاء و اهلاء بفتح التاء و(

 2008-4-20لعبة الطيبة : رمي. أ

بيفتكر نفسه طيب، واحد  انا يتهيأ ىل آل :اللعبة االوىل
 دا انا شايفه اىن مش طيبه خالص

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1912
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انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من آده :الثانيةاللعبة
 اآرت من آده حالقى نفسى بانداس باجلزم

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو :اللعبة الثالثة
 .عارفين، اصله مش ميكن يقوىل آده هللا ىف هللا مش

ـَل، ده اناآفايه طيبه وهب !!!أل بقى  :اللعبة الرابعة
 الود ودى انزل ضرب ىف آل الناس اللى ىف الشارع

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه :اخلامسة اللعبة
 يقول عليا طيبه طيب، عشن آده أنا مبحبش حد

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه: اللعبة السادسة
 أنا أستاهل آل اللى جيرى يل طيب، دا

؟؟ أنا!!إيه به ضد القوه والهى الطي :اللعبة السابعة
 شايفه إن الطيبه مرادف للضعف

أبقى طيب من غري ما اعرف إىن أحسن ىل: اللعبة الثامنة
 طيب، حلسن ازعل على نفسى اآرت

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال :التاسعة اللعبة
لكن احلقيقة اننا عليه طيب، طب ده أنا من الشعب ده

 شعب ذليل مهان

إىن امحى حقى قبل الطيبة احلقيقية هى: عاشرةاللعبة ال
 ما امحى حق غريي

**** 

  2008-4-20لعبة الطيبة : مشرية أنيس. د

نفسه طيب، انا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر :اللعبة االوىل
 دا انا شايف اىن الطيبة دى وش أنا البساه على طول

انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من آده :الثانية اللعبة
 حالقى نفسى ضعت

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو :اللعبة الثالثة
 مش ميكن مبثل ... مش عارفين،

انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :اللعبة الرابعة
 الود ودى أطيح فيكوا آلكم

ممكن يتوصف بأنه انا مش متصور حد ضعيف :اللعبة اخلامسة
 عفى بالطيبة ديطيب، عشان آده أنا حسه اىن خبىب ض

....أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيب، :السادسة اللعبة
 دماغى و أتبهدل أآرت من آده دا أنا أستاهل آخد على

؟؟ أنا!!إيه هى الطيبه ضد القوه وال :اللعبة السابعة
 شايف الطيبة قوة

غري مااعرف إىن أحسن ىل أبقى طيب من :اللعبة الثامنة
  يطيب، حلسن اتوجع قو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1913
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مظلوم ومطحون يتقال عليه هو ينفع شعب:اللعبة التاسعة
طيب، طب ده أنا من الشعب ده لكن آارهة ضعفه واستسالمه

 وآارهة ضعفى و استسالمي

آخد حقى الطيبة احلقيقية هى إىن أتعلم :اللعبة العاشرة
 و من غري ضعف

**** 

 2008-4-20لعبة الطيبة : رامى عادل.أ

 بالعامية: أوال

ياىل آل واحد شايف نفسه طيب دناانا بيته :اللعبة األوىل
 بيتهياىل اىن جمرم

انا متهياىل اىن لو بقيت طيب اآرت من :اللعبة الثانية
 آده هاخد باجلزمه

مبحبش حد يقول عيه طيب وهو مش انا :اللعبة الثالثة
 عارفىن مش ميكن انا اخبث من اللى خلفوه

ال بقى آفايه طيبه وهبل دنا الود ودى :اللعبة الرابعة
 اقطع نفسى

انا مش متصور حد ضعيف يقولو عليه طيب :اللعبة اخلامسة
 انا آده ضعيف

انا لو اسكت على ظلم قال ايه طيب :اللعبة السادسة 
 دنا استاهل اتداس

هى الطيبة ضد القوة وال ايه انا :اللعبة السابعة 
 شايف ان الطيبة قوة سرية

 ما اعرفاحسن ىل أىن ابقى طيب من غري :اللعبة الثامنة
 حلسن تصدقوىن 

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال :اللعبة التاسعة
 عليه طيب هطظب أنا 

الشعب ده لكن دايق اهلوان ومصدق اىن: اللعبة العاشرة
 .مش طيب الطيبه احلقيقية هى اىن اختابث مفيش حل تاىن

 رامى عادل بالفصحى: ثانيا

ر نفسه طيبا اناخييل اىل ان آل شخصا يتصو: اللعبة األوىل
  شخصيا ارى انىن عاصيا

اشعر انىن لو اآون طيبا اآثر من هذا: اللعبة الثانية
 سوف اجد نفسى ىف اهلاويه

انا ال ارحب ان يصفىن احد باىن طيب: اللعبة الثالثة 
 اليس من املمكن ان البسه خازوق

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   1914
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ال ال آفانا طيبه وبالهه لو ان اال مر: اللعبة الرابعة
 بيدى القمتها قيامه

انا ال اتصور شخصا ضعيفا ميكن ان يوصف: اخلامسةاللعبة 
 بانه طيب من اجل هذا انا احتمل

لو اىن سكت على الظلم حتت زعم اىن طيب: اللعبة السادسة
 فانا استحق احلياه

هل الطيبه عكس القوه ام ماذا انا: اللعبة السابعة
 شخصيا ارى ان الطيبه قوه سريه آامنه

ون طيبا دون ان اعلم خشيهافضل ان اآ: اللعبة الثامنة
  ان يضطهدىن احدهم

هل من اجلائز ان نصف شعبا مظلوما: اللعبة التاسعة
 ومطحونا بانه طيب

انا واحد من هذا الشعب لكن ال ميكن ان: اللعبة العاشرة
 اوصف بالطيبه الطيبه احلقيقيه هى اىن اسكن اهللا ىف قلىب وروحي

**** 
 2008-4-22: ماجدة صاحل. د

واحد بيفتكر نفسه طيب، انا يتهيأ ىل آل :ة االوىلاللعب
 .ال طيبة وال حاجةدا انا شايفه اىن 

انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من آده :الثانية اللعبة
 .حقى متِّاآلحالقى نفسى 

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو : اللعبة الثالثة
 .يكون بيشتمىنمش ميكن  حلسنعارفين،  مش

آفايه طيبه وهبـَل، ده !!!أل بقى  : الرابعةاللعبة 
 .أطيح ىف اللى قدامىانا الود ودى 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه :اخلامسة اللعبة
 .طيبىت هى مصدر قوتى أحياناطيب، عشن آده أنا 

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه: اللعبة السادسة
 .قع علّىالظلم اللى واأنا أستاهل  دا إذنطيب، 

؟؟ أنا!!إيه هى الطيبه ضد القوه وال :اللعبة السابعة
 .أم غري متضادتني على اإلطالقشايفه 

أبقى طيب من غري ما اعرف إىن أحسن ىل :اللعبة الثامنة
 .أدعى الطيبة ىف غري مكااطيب، حلسن 

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه :التاسعة اللعبة
 .صعب علّى التعميملكن  الشعب دهطيب، طب ده أنا من 

أعمل اخلريإىن  الطيبة احلقيقية هى: اللعبة العاشرة
 .وأرميه البحر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1915
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 :حييى. د

 ماجدة،. شكرا يا د

 يارب قّدرك وقدرنا

**** 

 لعبة الطيبة: مدحت. أ

,أنا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب :األوىل اللعبة
 دا انا شايف إىن طيب قوى قوى قوي

س إىن لو أبقى طيب أآرت من آدهأنا حاس :اللعبة الثانية
 وبتشرى وأجيب ىل بردعة حالقى نفسى بتباع

 أنا حمبش حد يقول على طيب و هو مش :اللعبة الثالثة
 مش ميكن مش شايفين, عارفىن 

 دا, آفايه طيبه و هبل!!! أل بقى  :اللعبة الرابعة
 الود ودى أطلع أميان آل واحد أذاني

يتوصف بأنه حد ضعيف ممكنأنا مش متصور  :اللعبة اخلامسة
 عشان آده أنا عشان آده أنا اتوصف بأىن قليل احليلة, طيب

أنا لو اسكت على الظلم قال إيه :السادسة اللعبة
 اجلزمة دا انا استاهل ضرب, ياخى ديه ده,طيب

؟؟!!هى الطيبة ضد القوة و الال إيه :اللعبة السابعة
 حاجه واحده أنا شايف االتنني

أحسن ىل أبقى طيب من غري ما اعرف إىن :نةاللعبة الثام
 طيب حلسن أتشوه

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال :اللعبة التاسعة
أنا من الشعب ده لكن شايف إن الشعب طب ده, عليه طيب

 ده آله واخد على قفاه مش مسألة طيب

....الطيبة احلقيقيه هى إىن أبقى طيب  :العاشرة اللعبة
أقول آده لكن هى على نا مكنتش عايزأنا قلت خالص بس أ

 دى رائعه األخرانيه, طلعت مجيلة جدا , أى حال حلوه 

**** 

 لعبة الطيبة: أسامة عرفة. د

انا يتهيأىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، :اللعبة االوىل
 ........طيب دا انا شايف اىن برضه آده ممكن أآون

آده اآرت منانا حاسس إىن لو أبقى طيب : اللعبة الثانية
 .....حالقى نفسى إما مالك أو مستباح

باحبش حد يقول علّى طيب وهو انا ما :اللعبة الثالثة
 ........االثنني مش ميكن ننخدع احنا... مش عارفىن، 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ــىــــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1916
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انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :اللعبة الرابعة
 .....الود ودى أدى ناس آتريعلى دماغها

ممكن يتوصف بأنه متصور حد ضعيف انا مش :اللعبة اخلامسة
ميكن طيب، عشن آده أنا الزم أراجع نفسى ىف التصور ده مش

 .......يكون برضه طيب

قال إيه أنا لو أسكت على الظلم، :اللعبة السادسة
 ....دا أنا أستاهل الذل.... طيب،

؟؟ أنا!!ضد القوه وال إيه هى الطيبه :اللعبة السابعة
 ف فني وامىت وازاىشايف أن الطيبة انك حترتم ضعفك وتعر

 ........ تستخدم قوتك

ما اعرف إىن أحسن ىل أبقى طيب من غري :اللعبة الثامنة 
 .......طيب، حلسن أصدق

مظلوم ومطحون يتقال هو ينفع شعب :اللعبة التاسعة
مضطر أآرهه..عليه طيب، طب ده أنا من الشعب ده لكن

 .... ملا بقى وأآرهىن حلد

 احلقيقية هى إىن ال أظلم وال الطيبة: اللعبة العاشرة
انظلم وال أرضى للناس الظلم ظاملني أو مظلومني وأساعد

 .........مساعدهتم الناس وأطلب

**** 

 )آخر حلظة(ملحق بريد 

 2008-4-23) 7فسى االشراف على العالج الن(: أسامة عرفة. د

 العالقة العاطفية باملريض بني دوائرها الثالث

 االنسانية  –الشخصية  –املهنية 

ىف بعض احلاالت الىت ارتبطت هبا وتشابك البعد الشخصى مع
البعد املهىن أو آاد ومت اختاذ اجراءات فك االشتباك

ان: األول: الواجبة وبعد مرور سنوات اآتشفت أمرين
لعالقة ىف داخلى من البعد الشخصى إىل البعداالنتقال با

 .االنساىن األرحب قد حيل األمر ىف زمن يتفاوت مداه

أن البعد الشخصى يبقى عالقا ىف موقع ما على: الثاىن
 .عمق ما داخل نفسى ال يواريه الزمن

 حييى: د

 موافق

من ذا الذى يستطيع أن يفض اشتباآنا ىف داخلنا،
 اك الكل معه؟واشتب.. واشتباآهم معنا

 فتح اهللا عليك يا شيخ

 2008-4-22) آومة رعب(يومية : أسامة عرفة. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) ونيإلكرتإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1917
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أنا ال أفهم ىف الشعر لكن االحساس الذى غمرىن مع هنايتها
 .أهنا صفعة على وجه آل من وعى، ولكنه ارتعد وعجز

 يىحي: د

برجاء قراءة تعقيب الصديق رامى عادل ىف هذا الربيد 
 . الذى يصل إىل مستوى النقد شعرا

 2008- 4- 20) القيم املسئولة عن ترويج االدمان(: أسامة عرفة. د

 ..عىاملدمنني ال يتحمل جرعة الو بعض

قيمه السائدة البعض ال يتحمل جرعة االختالف عن اتمع أو
  فهل يكون االدمان بسبب هذه القيم و بسب الرفض هلا أيضا

القيم الىت عرضتم هلا هو التطرف وعدم أظن ما جيمع
التوازن فاالستسهال واملباشرة والتعميم واالمجاع واالختزال

النساىن مجيعها تطرفلكيمياء والسعار االستهالآى والغرور ا
ومبالغة ىف اجتاه أو آخر ونرى ىف بعض املدمنني أن فرط

مدمنا واذا آانت الفضيلة التدليل أو فرط القسوة يفرزان
هى الوسط بني رذيلتني أصبح املناخ املؤدى لإلدمان هو غياب

 .الفضيلة وشيوع آل ما هو متطرف

 حييى: د

وقفى من قيمةتعجبت آيف ال تعرف يا اسامة حىت اآلن م
التطرف اإلجياىب، الذى أعىن به وضوح معامل املوقف وحتديد
األدوار، لقد آتبت ىف األهرام منذ أآثر من عشرين عاما مقاال

نا الفكرية بني التطرفالتطرف ىف حيات(ىف هذا الصدد 
، التطرف ليس هو ما يشاع عن أسامة بن الدن)والتعصب

والقاعدة أو ما ميارسه القتلة بوش وبطانته، التطرف هو
 رفض للميوعة واحلل الوسط، 

 هى الوسط بني رذيلتني،  –ىف رأىي  –والفضيلة مل تكن أبدا 

 دعىن أختلف معك بشدة هبذا الشأن

حنبذ التطرف مبعىن حتديد. جلشتالىت بالذاتوىف العالج اجلمعى ا
ليتضح االختيار Figure & Back groundالشكل من األرضية 

فاملسئولية،ىف رأىي أن التعصب الساآن هو املرفوض، أما
التطرف للحق أو للحقيقة فهو الذى يسمح لنا أن نكتشف حقا

 آخر وحقيقة أخرى بعد أن يتعمق موقعنا األول، 

سري الوسطية ىف االسالم حني فهموها آما تذآر،لقد ظلموا تف
 " ليكونوا شهداء على الناس" "أمة وسطا"ونسوا ما أعقب 

الشهادة على الناس ليست موقفا ُحْكميا، لكنها رؤية
 مسئولة ملا هو حنن والناس، 

لقد آرهت تعادلية توفيق احلكيم املائعة، وآرهتها أآثر
 حني لصقها باإلسالم،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   1918
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 ة ما استطعت، أرجو أن تتحمل االختالف يا أسام

 وأنا آذلك

 2008- 2- 12   "صعوبة احلياد وضرورته": على سليمان الشمرى. د

شكرا على ما تقدمه من علم نافع ومهارات عالجية حبرفية
ة ممكنة منال نظري هلا وعلى حرصك على استفادة أآرب شرحي

املعاجلني النفسيني واملهتمني ىف مسألة النفس البشرية ىف عاملنا
 .العرىب اجلريح

 :حييى. د

على واعذرىن إذا آنت قد حذفت أغلب تعقيبك. شكرا يا د
مع أنه شديد الفائدة، فقد وصلىن ىف آخر حلظة وآان الربيد قد

صعوبة احلياد"تضخم مبا فيه الكفاية، مث إن هذه النشرة 
وقد ناقشتها بالتفصيل مع) جديدة وامنا(قدمية  " وضرورته

- 15بريد اجلمعة بتاريخ ىف مجال الرتآى . اعرتاضات وإضافات د
2-2008. 

 )2008- 4- 24( 51قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة حلم : أميمة رفعت. د

 51احللم 

قراءتى لنقدك هذا ما آنت افكر به متاما منذ بداية
ن ينقد أو حيلل قراءة ما، هوأنه افضل م: لنجيب حمفوظ،
للكاتب ىف حياته، فهو حبكم قربه منه يعرف الشخص املصاحب

الشخصية، مما جيعل من افكاره، ودخائله، والكثري من جتاربه
 .نقده و حتليله مرجعا ىف غاية األمهية

البعيد شخصيا عن الكاتب، فهو حر ىف أما القارئ الناقد
وغريه، ومن له هو وغريه تسجيل إنطباعاته عن النص وفهمه

تعدد هذه اإلنطباعات وإختالفها تزداد املتعة للقارىء
فكره ثراء، وآلما آان النص ثريا آلما العادى ويزداد

زادت الرؤى وإختلفت وأمتعت وهكذا، ولكنها أبدا ال تكون
مرجعا ألقرب فكرة خطرت ببال الكاتب عند آتابته النص

 .األصلى

ىل فكرة سياسية ولكن مل خيطر بباىلاحللم خطر ببا ىف هذا
 !! إستمتعت هبذه القراءة فكم... هذا الزمن الذى مل أعشه

ىف النقد اآثر من مرة حتفظك الشديد إلستخدام الرمز الحظت
واحلقيقة مل أفهم ملاذا؟ على األقل ىف هذا النوع من األدب

فمن خصائص احللم الرمز، فلماذا إذن ال  ،)الفانتازيا أدب(
الكتابة ليكون أشبه ما يكون فعال ستخدم الكاتب الرمز ىفي

من باحللم؟ و قد الحظت اآثر من مرة أنك تقاوم ما وصلك
رمزية ىف األحالم، مع أن ما يصل الناقد ىف القراءة األوىل

صدقا مما يفرضه على تفكريه ىف القراءة بتلقائية هو أآثر
لرمز طاملا أنا مث ما عيب. التالية وما يليها من قراءات

  إستخدامه ىف القراءة ليس مقحما وال مفتعال؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1919



א  25I04I2008א –א

تلجأ للرمز مستسلما مضطرا، وأتعجب وجدتك ىف هذا احللم
 ...األحالم لذلك فهو من أمجل ما قرات لك من نقد ىف هذه

 :حييى. د

، فهذا يثريىن فعالبتعدد الرؤىأشكرك على ترحيبك : أوال
 مهما اختلفت معه 

هو الشخص.. ينقد  ال أوافقك على أن أفضل من: ثانيًا
النص نص مستقل بذاته،: املصاحب للكاتب ىف حياته فمن ناحية

والكاتب نص آخر، مث إن الكاتب املبدع حني يكتب نصا قد
ينفصل هو نفسه عن حياته الىت نعرفها، علينا أن نقف أمام
النص ىف ذاته لذاته، فإذا وصَلنا من حياة الكاتب ما يثرى

 لينا أن نأخذها حبذر شديد بعض زوايا النقد فع

اإلبداع هو تشكيل آيان جديد متكامل، والرمز: ثالثًا
الذى يصل أحيانا إىل األليجورى هو إحالل إشارة حمل حقيقة،
وأنا أحذر من ذلك، وال أحبه، حىت أنه آان سببا ىف عدم
ترحيىب بأوالد حارتنا إبداعيا، برغم روعة التشكيل، وليس

 .جامدة أبدًا ألسباب دينية

ىف جمال التحليل النفسى أو –أما تفسري األحالم احلقيقيه 
باالفراط ىف ترمجة الرموز، فهو ما آخذه على -احلس الشعىب

 .بشكٍل حاسم) وابن سريين ايضا(موقف فرويد 

 .فعذرًا، وأهال باالختالف

 ولنا عودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   1920
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تعتعة

"ىف آتابه عن ) العامل النفسى األشهر(فروم    إريك   أثار
 هل :  يقول   مزعجا   تساؤال  " 1973تشريح عدوانية اإلنسان 

 أنه   احتمال   عرض   مث  واحدا؟) حيويا(   نوعا   اإلنسان مازال 
 استقبالنا   يكون   قد ,  واألوطان   واأللوان   اللغات   تالفالخ   نظرا 
 جنسا   ال ,  متعددة   أجناسا   اعتبارنا إىل    وصل   قد   البعض   لبعضنا 
 . واحدا 

ال أظن أن املسألة تتوقف عند اختالف اللغات واأللوان
واألوطان وال يكفى أن نعزوها لذلك، اجلارى اآلن عرب العامل

ري فعال إال اختالف حاد بني فريقني من البشر، اختالف ال حيددهيش
ختريف السيد دبليو بوش بتقسميه العامل إىل حمور للشر وحمور

حبسابات دينية، عنصرية، عسكرية، استغاللية، مالية،(للخري، 
، وإمنا يتحدد باختالف نوعية احلياة وأهدافها ورقيها)فوقية

فالبد من -وهو غالبا آذلك –ك إن آان األمر آذل. وتطورها
دراسة متأنية هلذا التعدد النوعى داخل اجلنس البشرى، رمبا
ميكن أن حيدد آل منا إىل أى نوع ينتمى، ومن مث يستعمل، ما
دام أصيب مبحنة العقل والوعى، آليات التطور ومنجزات

 . التاريخ للحفاظ على نوعه

قانون للبقاء مت لقد توقفْت معارف املتعجلني السطحيني عند
ليس(ثبت مؤخرا  ،"لألقوى  البقاء"نسخه عدة مرات يزعم أن 

ليس فقط مع أفراد ،"البقاء لألآثر تكافال"أن ): مؤخرا جدا
نوعه، وإمنا مع سائر األحياء، مث أضيف قانون أرحب يقول

، مث أخريا صيغ األمر"البقاء لألآثر تالؤما مع حميطه مبا فيه"
فالتآمر!! ، ياه "البقاء لألذآى تآمرا"ول ىف صيغة أمشل تق

الكاتب للبقاء طبيعة حيوية منذ بدء اخلليقة، هذا ما بينه
أن": 11/9املؤامرة "ىف آتابه " ماتياس بروآز"األملاىن 

فلماذا! بقائى حيوى) برنامج(نون ىف أصوهلا هى قا املؤامرة 
آلما استعملناه أو اآتشفناه أو حتدثنا عن بعض آثاره

، ونصحونا بأن آل ما"بالتفكري التآمرى"علينا، اهتمونا 
علينا لكى نبقى أحياء هو أن نضرب تعظيم سالم لكل ما يصدر
عن بابا نويل األمريكى القاتل الفاجر الغىب، فهو أدرى

 تقبل أجيالنا القادمة؟مبصاحلنا ، ومس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1921



א  26I04I2008א –א

هو مؤامرة ضد احلياة) األمريكية(ما جيرى حتت اسم العوملة 
ليس هلا أدىن عالقة بربنامج التآمر البقائى

، هذه)األمريكية" (مؤامرة العوملة"هذاماعنيته بـ .احليوى،
العوملة حتاول تشكيل العامل بقوانني ونظم صادرة من األقوى

هذا الغىب يتصور أهنا ملصلحته مع أن) ظاهريا وليس بقائيا(
األحياء تنقرض معا(يطبقها فعال ضد مصلحته وليس فقط ضدنا 

، فهى مؤامرة سلبية مدمرة،)إذا تشارآت ىف الغباء احليوى
 ).اجلنس الثاىن(وعلينا أن نعى أبعادها حنن الناس 

 .وال يفل املؤامرة إال املؤامرة

البقائية الىت أدعو للوعى هبا تتمثل ىف ما املؤامرة
التكنولوجية اجلديدة عرب العامل،  لنا فرص التواصلأتاحته 

، هنا تستعمل آلمة)إجيابا" (عوملة املؤامرة"وهذا ما أمستيه 
املؤامرة باملعىن احليوى األصلى، وهذا ليس جتنيا حىت على

:تآمروا: "اللغة، فاملعىن األصلى للتآمر هو التشاور
، رمباا البعضنتشاور مع بعضن، حنن اآلن عرب العامل "تشاوروا

:ورمبا أيضا(آجنس ثان من البشر، حياول أن يدافع عن بقائه 
 )لصاحل بقاء اجلنس اآلخر معه تكافلّيا

من نفس املصدر الصديق الطيب –جاءىن ىف امليل مؤخرا 
لدآتورتنويه عن آتاب صدر حديثا ىف أملانيا أيضا  -الثائر 

قدمها اإلعالميفضح الصورة املشوهة الىت ي يورجني تودن هيجر
الغرىب ملا جيرى ىف العراق، تصورت أنه لو آان مؤلف هذ
الكتاب مصرى أو عرىب، إذن الهتم بالتفكري التآمرى والشعور

عدت أتأآد أن مؤلف. إخل ..بالنقص والدونية والتربير 
الكتاب أملاىن من أوربا، ومحدت اهللا أن من بينهم من هو آذلك،

يورجن" ضوعية بكتاب ألملاىن آخر هو ذآرتىن هذه األمانة واملو
بكل مقتل احلريرى ملفالذى عاجل فيه املؤلف  "آني آوليل

 .األمانة واملوضوعية، الىت وصلتىن أوقع من مائة حماآمة دولية

آثري من الكوارث الىت جترى اآلن ىف العامل غامضة غموضا
وآلما زاد األمر غموضا، وزادت دعايتهم ضبابية شديدا، 

أحداث: ، خذ مثال"مؤامرهتم الغبية"عيب ، لزم البحث عن وأال
سبتمرب أو مقتل احلريرى أو قتل األطفال والعجائز ىف قرى 11

 إخل.... اجلزائر

الذى حيكم العامل اآلن ليس بوش وال آوندى وال سارآوزى وال
مريآل، الذى حيكم العامل هو هذه الشرآات العمالقة واملافيا،

مؤامرة العوملة. وقّوادو الدعارةوجتار املخدرات، 
هى الىت حتاك لصاحل هذه الفئات األربع وتوابعها) األمريكية(

ومن حيتمى هبا ومن يتآمر معها، وهى عملية إجرامية تغسل
عوملة املؤامرةعقول البشر لصاحل أقساهم وأغباهم، أما 

اجلارية على الناحية األخرى عرب شبكات التواصل العاملية
فهى ذلك الوعى البشرى اجلديد الذى ن السلطات، بعيدا ع

 .يتخلق بنشاط متزايد

 .ال يفل التآمر إال التآمر
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وهو يبحث عنراح يلهث بني السنني على حافة األيام 
اسرتاحة منعزلة بني اخلامسة والثالثني والسابعة والستني دون
جدوى، وأخريا وجده خاليا منتظرا ينفض عن سطحه أثار مطر

هو أقرب -ظهرية اليوم، راح يتأمله قبل أن جيلس عليه حميِّيًا
لألريكة الرخامية وقد استقر يرنو إىل البحر بثقة وعتاب،

د له آذب ادعاء اختفاء دلتا النيلفسمع هسهسة املوج تؤآ
حتت موجاته، وال بعد مائة قرن، فاطمأن أنه ليس وحيدا متاما

 . آما آان حيسب

مع  ، آيف يفعلها وهو متزوج ويعول زوجته فقط،..طيب
 أن الرقم القومى استغىن عن إثبات ذلك؟

ذاآرته متتد من  ، فرتك خيوط"وجدها"جلس وآأنه فعال 
داخل القرب، اختلط الفجر الغامض مع القبوداخل الرحم إىل 

 .املرتبص ىف ظالٍم ال يعد بشىء

راح يتعرف على جسده ألول مرة بعد أن هطلت آل هذه
األمطار، هكذا فجأة، بعد أذان الظهر مباشرة، مع أن اجلو
آان صحوا جدا ىف الصباح، فلم يعمل حسابه ألية مفاجأة من

ب مالبسه، وأن جيلس ىفهذا النوع، اضطر أن يتخلص من أغل
الشمس الىت أشرقت بعد املطرمباشرة غري عابئ باملارة القالئل،
فاملكان، برغم مجاله املتبقى من آثار عدوان آل من تربأ من
العدوان، مبا ىف ذلك عبد السالم احملجوب، ليس مأهوال ىف هذا

 .الوقت من العام

نفسه، رمباهو حيب املطر، حيب لون السماء بعد املطر، وحيب 
 .ألول مرة، ولكن ليس إىل هذه الدرجة

جفت مالبسه بنسبة تسمح له بارتدائها، وقد قاربت 
الشمس على املغيب، لكنه مل جيد عنده أى محاس الرتدائها آلها،
املطر ولون السماء، وهذا التعرى ىف الشمس، والشبع الرباىن،

أة يكتشفجعلته فج) ملاذا مل يشعر باجلوع طوال تلك املدة؟(
أن له جسدا، وأن هذا اجلسد آله، وليس فقط احلواس اخلمسة،
له قدرة على أن حيس بكله، حىت لو آان املدخل إليه من أى

 .حاسة من احلواس اخلمسه
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مبجرد أن خطرت له هذه الفكرة، أو رمبا قبل ذلك بقليل،
أو لعل الفكرة قد جاءته بعد أن أحس هذا اإلحساس، ليس

وهو جالس هكذا أن آفه آله قد شعر: مهما ما الذى جاء أوال
امتأل حبفيف يدها البضة الىت المسها هذا الصباح وهى تسلم
عليه حبرارة بعد أن جاءت من إجازهتا، حفيف دافئ نابض
مدغدغ ليس له صوت، آيف مل يلتفت آنذاك أن يدها بضة وليست

حتضره  آيف مل حتضره هذه األحاسيس ساعتها؟ مث ها هى  بيضاء؟
دة متاما مل يشعر مبثلها أبدا من قبل؟ وما عالقةاآلن جدي

املطر بالتعرى بالشمس هبذا الشبع الرضا، آأمجل جتليات اجلوع
املؤجـّل؟ ما عالقة آل ذلك بامتالء آفه بيدها اآلن بعد ساعات

تلك السمرة احملّمصة  من املصافحة؟ هى ليست بيضاء بل مسراء،
اللوحة الصاج وقد جلس الىت تذآره بأىب فروة وهو يطقطق على

حوهلا هو وأوالده ذات مرة، ال، وال حىت مرة واحدة، لقد خلط
بينه وبينهم، أوالده مل يروا أبو فروة أبدا، مث إنه ليس له
أوالد، هو الذى آان جالسا جبوار أمه، وآلما لفه الدفء
وأبو فروة يطقطق على النار، ازداد التصاقا هبا حىت آاد

يطمئن أن حلمها احلى ما زال ىف متناوله، أبوهخيرتق مالبسها ل
منشغل بتقليب حبات أبو فروة على الصاج، وهو يسعل من

نفخ ىف النار بفمه، حىت  آثار الدخان الذى مأل رئتيه حني
استبدل ذلك حبرآات أسفل جلبابه النشطة وهى تعلو وهتبط

اهلواء النقى   احلجرة وطرد  بانتظام تقلب الدخان الذى مأل
هبذا  دون مقاومة، لعله مل يكن نقيا متاما، فرضَى اجلميع

 . اإلحالل اخلانق

اقرتب الشبح الذى بدا من بعيد آأنه يرتنح، لكنه حني
أصبح أقرب فأقرب تبني أنه ال يرتنح وال حاجة، بل هو يقفز
قفزات رشيقة نشطة متوازنة ما بني ساقه اليمىن املتحفزة

ا املرتاحة حتت إبطه األيسر، وقدوتلك العصا الغليظة بوسادهت
بدا الرجل واثقا  .بقايا ساقه اليسرى تتدىل حوهلا  راحت

ليس له عالقة بإعاقته وهو يتقدم بقفزاته املتحدية، اهلواء
البارد ينعشهما معا فتلتقى نظرات العيون األربعة ىف وقاحة
الذعة، لكنها مرحِّبة ىف نفس الوقت، هبا شىء مثل العشم

 . بادل، املستعد طول الوقت لغري ذلكاملت

اقرتب الرجل الشبح من الرجل اجلالس ىف رضا مرتقبِّ، فتبني
األخري أن بفمه سيجارة غري مشتعلة ، ال بل هو سيجار حبجم
السيجارة وقد ارتاح على جانب فمه بني شفتني رفيعتني تدالن
على الذآاء واحلرص معا، طلب منه آأنه يأمره أن يشعل له

يجاره وآأنه ونستون تشرشل عقب أن أفاقت بالده منس
التهديد باهلزمية الساحقة، لكنه انتصر ىف النهاية، هو أيضا
انتصر ىف حربه معها بعد أن تأآد من عقمه هنائيا، فانزاح
من على آاهله هم الثانوية العامة بعد أن ظل حيمله منذ

أن ينجب تزوج، مل يكن يرهبه ويؤجل زواجه شىء سوى خوفه من
ولدا يضطره للذهاب إىل املدرسة ذات صباح، ليسأل عن جمموع
ابنه الذى سوف حيدد ليس فقط مصري ابنه بل مصري األسرة
بأآملها، أو رمبا مصري اجلنس البشرى، مضت املدة بسالم، مثانية
 عشر عاما بالتمام والكمال، وبرغم تأآيد الطبيب األستاذ 
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عقمه هو من أن -حىت يعفيها من املسئولية –له ولزوجته 
النوع الذى ال يفرز حيوانات منوية أصال، استغرب أن يكون مث

البد أن هذا) CCO(مرض هبذا االسم حىت حفظ رمزه باالجنليزية 
املرض يعرف طبعه وأن اهللا رمحه به، فهو مرض يعفى صاحبه من
حفظ النوع ويكتفى بإفراز هرمونات الذآورة بوفرة، رمبا من

ستعباط، برغم ذلك، فقد ظل هذا التوقيتباب التعويض أو اال
انتظارا لنتيجة ابنه ىف الثانوية العامة يشغل باله طوال
هذه السنوات حىت انتهت املدة بسالم، وها هو جيلس وقد بدأ

 .يسرتد مالبسه قطعة قطعة مع تقدم دخول الليل

ُتـرى ماذا تفعل زوجته ىف هذه اللحظة حتديدا؟ الساعة
لنصف مساء، آيف مضى آل هذا الوقت، البدقاربت العاشرة وا

أنه يعيش بال حاجة إىل توقيت بعد أن ائتنس هبذا املقعد
القابع بني حلظات الزمن، برغم ذلك نظر ىف ساعته مرة أخرى،
املسلسل الذى تفضله زوجته انتهى من عشر دقائق، وهى ال حتب

، وملالقراءة، وال تعرف الكتابة، ومل جتذهبا ألعاب الكمبيوتر
حتاول أن تعدل عن حكاية املعاش املبكر، مع أهنا ىف املعاش طول
عمرها، منذ استلمت الوظيفة، ورمبا قبلها، لكنها قالت له
تربر قرارها أهنا ال حتب املدرسة وال التدريس، وال املدرسني، وال

ماالتالمذة، مل تقل له أبدا ماذا حتب، فحفظ عن ظهر قلب آل 
ب أًحدا وال شيئا، واآتشف دون جهد أن امسه، هى ال حتال حتبه

يقع على رأس القائمة، برغم أهنا مل تصرح له بذلك أبدا، وال
بعكس ذلك، مث إنه على يقني من أهنا ال حتب نفسها أيضا، بل إن

 .هذا قد يقع على رأس القائمة، حىت قبل امسه شخصيا

ىفانتبه إىل الرجل الشبح ذى الساق املدالة حول العكاز 
سخرية راقصة وهو يعاود طلب إشعال سيجاره، ىف هذا اهلواء
الذى تزداد حرآته آلما تقدم الليل، وهو يعلم أن إشعال
السيجار غري إشعال السيجارة، وأن على مدخن السيجار أن
يدبر حاله بنفسه طول الوقت، مث إنه شخصيا قد توقف عن

ن محل الوالعةالتدخني منذ مخس وثالثني عاما، لكنه مل يتخل ع
أو  دون داع مباشر، ساعده ذلك على أن يشعل سيجارة ألحدهم

إلحداهن حسب مزاجه بني احلني واحلني، وهو مل يتوان، حىت عكس ما
ميليه مزاجه أحيانا، عن تقدمي خدماته اإلشعالية ملن يطلب

 .منه ذلك، أو يعرف عنه ذلك

جار وليسبالنسبة هلذا الرجل الشبح فاألمر خيتلف، فهو سي
سيجارة، مث إهنا تبدو معرآة من البداية وليست طلبا

مل ينصرف الرجل الشبح برغم االعتذار الواضح. واستجابة
الذى صرح به الرجل اجلالس بأنه ال يدخن أصال، قال له الرجل
الشبح أنه ليس معىن أنه ال يدخن أنه ال حيمل والعة اآلن ىف

ما ىف جيبه، -هكذا – جيبه، من أين هلذا الدخيل أن يعرف
مثل أنه ليس معىن أنه"..لكن الرجل الشبح استطرد شارحا 

، هذا"غري متزوج، أنه ال ميارس اجلنس ما استطاع إىل ذلك سبيال
هو، إهنا الصدفة أنه حدس بنجاح أن جبيبه والعة، لكنه مل
يفلح أن حيدس أنه متزوج ويعوهلا، مث إنه ال ميارس اجلنس ال مع

 .ال مع غريهازوجته و
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مالذى جعله حياول ىف هذه اللحظة أن حيدد لنفسه سنا بدال 
من الضياع وسط هذه املساحة الشاسعة بني اخلامسة الثالثني
والسابعة والستني؟ فقرر أن يكون سنه ثالث وأربعني عاما
ومخسة أشهر وأربعة أيام، مث مد يده إىل جيب سرتته، فظن

لكنه أخرجالرجل الشبح أنه سيستجيب ويشعل له سيجاره، 
نتيجة صغرية أهديت له من أيام بعد عدم االحتفال برأس
السنة مباشرة، ودون أن يفتحها لرياجع اليوم الذى اختاره
ملولده، قرر أن يكون اليوم هو يوم الثالثاء الساعة
الثانية صباحا، هو ال حيب الكذب، وقد يسمعه أحد وهو يقول

–احتفل به  ، مع انه"بعد عدم االحتفال برأس السنة"
وهو جالس على بعد آيلو ونصف -باملشارآة اإللكرتونية عن بعد

من بيت السفري األمريكى، حيث أقام األخري حفلة مل حتدث من
قبل، ألنه دعى إليها السيد البدوى شخصيا، ردا على زيارته

 .طنطا ىف احتفالية مولده

ليس هذا هو املهم، املهم أنه حني حتسس جيبه وجد أن 
والعة أآرب بكثري من حجمها املعتاد، حىت مألت آفه آلها، حسبال

ألول وهله أهنا حافظة املفاتيح، وأن الوالعة ىف الناحية
األخرى الىت أثبتت أهنا خاوية على عروشها، فعاد إىل اجليب
األول فوجد أن احلجم أآرب وأآثر ليونة، وأنه يتصلب رويدا

ه مع استعادة جسدهرويدا، فطرد إحساسا آان قد حترك في
لقدرته على اإلحساس حىت دون حواس، استعادها باملطر فالتعرى
فالسماء فالشمس، فَطَرَد ذآريات سرية من أيام املراهقة، وحىت

وأآثر بعد الزواج، الشىء الذى بيده: بعد الزواج، يقصد
داخل جيبه يزداد برودة ويزداد صالبة حىت صار أقرب إىل أن

 .معدن استشعر ملعانه من فرط نعومة سطحهيكون مصنوعا من 

انتبه إىل أن الرجل الشبح مازال واقفا ينتظر نتيجة 
هذا البحث العلمى، الرجل الشبح بدوره رجح أن الرجل
اجلالس ال حيب هذا النوع من البحث، وإمنا هو يكتب اآلن رواية
طويلة راح يقرأها ىف تعبريات وجهه بسهولة غريبة، وحني وصل

حرية الكاتب اجلالس ىف آيف ينهى روايته، قرر أن  إىل
 :يساعده، فسأله مباشرة

 ماذا بك؟ -

 فاجاب الرجل اجلالس دون تردد

 .الدهر -

 قال الرجل الشبح

 ماله؟ -

 قال الرجل اجلالس 

 "قحبة"ابن  -

 قال الرجل الشبح 

 موافق -

 قال الرجل اجلالس 

 ة حلظةأنا مل أطلب موافقتك، مث إىن قد أرجع عن رأىي ىف أي - 
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 جل الشبحقال الر

 أعرف عنك ذلك -

 قال الرجل اجلالس 

 أنت ال تعرف شيئا، وال حىت نفسك -

 قال الرجل الشبح

 أحتداك -

 قال الرجل اجلالس 

 قبلُت التحدى -

قاهلا الرجل اجلالس وهو خيرج يده الىت آانت ممسكة باجلسم
الشىء الصلب الالمع، وحني فعل ذلك مال الرجل الشبح عليه

يع ىف وسط فمه استعدادا إلشعاله،وقد عدل السيجار الرف
فأفرغ الرجل اجلالس ىف سقف حلقه ست طلقات دفعة واحدة، ومحد

 .اهللا أنه آان آامتا للصوت

رّن جرس احملمول ىف نفس اللحظة، فلم يفزع، جاءه صوهتا
أين أنت حىت اآلن؟ شغلُت"غريبا وآأنه ليس صوهتا، قالت له 

ال، أنا أنتظرك، تعاَلعليك، عندى لك خرب يستأهل حضورك حا
مل جيد ما يقوله ودم القتيل مازالو، صمت غري قليل "بسرعة

؟،"لكن ما هذا اخلرب أوال: "ساخنا، استطاع أن يقول هلا أخريا
دون أن يدرى، ودون أن: ، قال"أنا حامل"قالت برتدد متوسط 

، قالت له ضاحكة لتأآدها"وأنا أيضا"يفكر ىف تشخيص مرضه، 
ال عليك، أنا قتلت: "، قال هلا"أنت ماذا؟"زح، من أنه مي

آفى مزاحا،: "، ضحكْت أآثر وهى تقول له"قتيال منذ قليل
   " .أنا ىف انتظارك جبد، هذه الليلة حاجة ثانية

رآب التاآسى الذى وقف له دون إشارة واضحة، أعطاه
العنوان وهو يدهش أنه ما زال يذآر عنوان بيته، أخذ ينظر

سيارة ليتأآد أنه هو، أحكم أزرار املعطف حولىف مرآة ال
رقبته وقد تأآد أنه جف متاما، فجأة طلب من التاآسى أن
يعود أدراجه متعلال بأنه نسى شيئا على األريكة الرخامية
  الىت آان جيلس عليها، استجاب سائق التاآسى بدون ضجر،
رودعا له أن يعثر على ما نسيه، وحني عاد إىل نفس املكان نظ

 من النافذة فلم جيد أثرا ألى شىء، أين اجلثة؟

مل ينزل من التاآسى الذى تعجب قائده، فلحقه الرجل 
 موضحا بأنه قد عثر على ضالته ىف أحد جيوبه،

 وأنه آسف، 

 . وأنه شاآر 
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(א"""−241 "13(

 اجعة حمدودةمر

 مدخل

مىت  حبيث ينتهى دورها  ,  االفرتاضي   عمرها علمية   نظرية   لكل
 قد   فإهنا   فعلت   فإن ,  نفسها   جتدد   مل   إن   هذا ,  أغراضها   استنفذت 
 أن   األمر   حيتاج   وقد ,  باالسم   احتفاظها   رغم   جديدة   نظرية   تصبح 
  .  اخللط   ميتنع حىت  األصلى،    امسها   من   تغري 

مناهج البحث، على    ينطبق   أن   ميكن   األمر   نفس
 . واأليديولوجيا

 .  احلضارات   ورمبا 

 . حقائق   ليست   النظريات

 .  نظريات   ليست   والفروض 

  .  متغري   عامل ىف    أصال   موجودة   غري   واحلقائق

هى   احلقيقة .  هلا   وجود   ال   املطلقة   أو   الثابتة   احلقيقة
ينبغى   ال الذى    األمر (  إليها   بالوصول   يـعد   مبنهج   حنوها السعى  
  ).  به   الوعد   مبجرد   حتقيقه   إمكان   نتصور   أن 

 وقت ىف  ,  عامال   فرضا   آوا تتعدى    ال   النظرية، وقد   تظهر
 وإجيابا   سلبا   وظيفتها تؤدى    مث ,  إليها   الناس   حلاجة ,  بذاته 
 دخل   ما   إال   ومتوت ,  وترتاجع   تتضاءل   مث .  الناس   يتخطاها حىت  
  .  ليحتويها   بعدها   جاء   ما   مع   ليتكامل   منها 

 تعد   مل   جمتمعات ىف    فرويد   نظرية   حول دائرا    اجلدل   زال   ما
 .  السابق ىف    احلال   آان   مثلما   إليه   حتتاج 

 عن   ماآجني   آولني   تأليف  2000  سنة   مؤخرا   ظهر   آتاب ىف   : مثال 
 ونظرياته   لفرويد وتفنيد   بنقد  قام مؤلفه   فرويد   نظريات 
آان هذا النوع من النقد مقبوال وقت ظهور.   ميكن   ما   أسطح   من 

النتشار -املربر وغري املربر -ويد وىف مواجهة الطغيان فـر
 أن يظهر مثل هذا النقد بعد مرور هذه   نظريته، لكن
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العقود وقد اختربها الزمن تطبيقا عالجيا، وإبداعا، وممارسة
بنفس املربرات الىت نقدت هبا باآرا، فهذا ما شعرت يومية، 

 .لنقد النقدأنه حيتاج إىل وقفة موضوعية 

،اآلنونظرياته    فرويد   من   حنن) عناوموق(   موقفنا   أين  
ىف   منهم   إلينا   أقرب   لعلها   بل   عنا؟   بعيدة   ليست وهى    خاصة 
الراهن بعد أن ختطت اتمعات الغربية واملتقدمة   الوقت 

 املرحلة الىت احتاجت ظهور هذه النظرية وبررت انتشارها ؟
 خيتص   فيما   وبالذات ,  عنهم   متخلفون   أننا   باعتبار   ذلك 
 . اليوم   مبوضوعنا 

 الفكر   فيها   انتشر الىت    احلقبة   تقابل   حقبة   نعيش   حنن  
التنازىل   العد   بداية   قبل ,  آنذاك   وظيفته وأدى  ,  الفرويدى 
رىالعصر الفيكتو   من حىت    أسبق   فرتة   نعيش   لعلنا   بل ,  الحنساره 
الفرويدى   الفكر   وانتشار   ظهور ىف    الفضل   له   آان الذى  
وازدهاره  الفكر   هذا   استمرار   يربر   ما   هو   هذا   ولعل .  آنقيض 

التربيرى،   ىف جانبه   خاصة , ىف تفسري حياتنا وإنتاجنا الفىن
وغلبة احلتمية السببية ىف تفسري آثري من نواحى سلوآنا وبعض

  .  اآلن حىت    ثقافتنا 

 النفسى؟   التحليل   وملاذا   فرويد؟   ملاذا

 .  الناس   ويشغل   الدنيا   ميأل   فرويد   مازال

    ميت؟ وإىل    ذلك؟   سر   ما 

) اسم (  آلمة   تقرأ   أو   تسمع   حني   ذهنك إىل    يتبادر   ما   إن
 بائع   أو ,  فرنسي ثانوى    طالب   ذهن إىل    يتبادر   ما   غري  " فرويد "
 إمام   أو ,  أمريكي   ناخب   أو ,  بلجيكي   فنان   أو ,  منساوي   صحف 
أو العب آرة ىف,  غربية   زفتا   مرآز   قرية سندبسط ىف    زاوية 

 فرويد   وبلغة .  احملتملة   التصانيف   آخر إىل   صفاقس ىف تونس، 
 ظاهر إىل    يقفز   أو (  ذهنك إىل    يتبادر الذى    هذا   أن   نضيف 
 تسمع   أن   مبجرد   أعماقك ىف    يتحرك   عما   خمتلفا   يكون   قد )  وعيك 
 إثارة على  ,  غريه   من   أآثر ,  قادر   أنه   يبدو الذى    االسم   هذا 
 تارخيا "  فرويد   من   أآثر "  مث   إن .  متضاربة   وأفكار   مشاعر 
  . ، وإليكم بعض ذلك وحاال 

  : يوجد   والتاريخ   السرية   نظر   وجهة   من   

!!) فرويد   قبل   فرويد ( :النفسى   التحليل   قبل   فرويد ) 1( 
أنا  أعتربه   ما   له   خطر الذى    املرضية   الباثولوجيا   عامل   وهو 
الىت   احلديثة   النيورونية   يولوجيةالب   النواة هو   شخصيا 
وإن(مباشر  عصىب  بيولوجى    منظور   من   النفسية   األمراض   تفسر 

آان فرويد قد تنكر له حىت مات ، ومل ينشر إالبعد وفاته
  .  The Project" املشروع"باسم 

 التحليل   نظرية   ومبادئ   إرهاصات   رائد   :الباآر   فرويد )2( 
 والثانوية   األولية   العمليات  - الالشعور  -  الشعور (  الباآرة 

  ).   األحالم   تفسري  -

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1929
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 الباآر   لفكره   واملكمل   الناسخ   بفكره  :املتأخرفرويد ) 3( 
 ما  -  النفسجنسية   النمو   أطوار  -األعلى    األنا  - اهلو  - األنا (
  ).  املوت   غريزة  -  اللذة   مبدأ   بعد 

 تالميذه   قدمه   آما   فرويد   وهو  : فرويد   بعد   فرويد  )4( 
 عنه   املنشقني   دون (  الكالسيكية   مدرسته إىل    املنتمني   من   وشراحه 
  ).  له   واملعدلني 

 بال على    ختطر   ال   املراحل   هذه   آل   فإن فرويد،   قلت   إذا   إنك
 الطب دارسى    من   آثريا   أن حىت  ,  معا   رسالدا حىت    أو   السامع 
" فرويد "  هو   ما   وعيهم على    يغلب ,  النفس   علم   ورمبا ,  النفسي 
  .  واحد   وحضور ,  واحدة   تارخيية   مرحلة   باعتباره 

 ال الذى  ,  املختص   غري   للشخص   بالنسبة   ، وأآثر، األمر   نفس
 يصله   مل -ىف األغلب  -   هو   بل ,  التارخيي   التطور   هذا   يعنيه 
   .  أصال 

 خمتلف، حسب   بشكل "  فرويد   هو   ما "  يستقبل   قد   القارئ   هذا 
  : ذلك   أمثلة   ومن ,  فعال   الشائع 

 هلفوات   الراصد ,  لألحالم   املفسر ,  لألخطاء   املربِّر   فرويد   -1
 ). استئذان   دون (  لألسرار   والكاشف ,  ناللسا 

 أسقط الذى    واملعاناة   املشاآل   صاحب   اإلنسان   فرويد -2
 حبرفـية   العامل على    فرضها   نظرية ىف  الشخصى    وتارخيه   معاناته 
 .  مسبوقة   غري 

 الغرائز   عن   احلديث   سراح   أطلق الذى    الداعر   فرويد -3
 ). صحيح   وهذا غري (  النشء   فأفسد   اجلنس   واحرتام 

 املصريات   علم   عاشق املوسوعى    فرويد -4

فرويد اليهودى اخلبيث الذى عّرى األديان وأنكر اهللا -5
 !!لصاحل الصهيونية 

فرويد الذآرى السلطوى الرجوىل الذى ّمهش دور املرأة -6
  ألسباب شخصية

 الغائص التشكيلى    و الروائى    الفن   موجات   ملهم   فرويد -7
  .  الشعور   وراء   ما ىف  

 . هؤالء   غري   أو ,  هؤالء   آل   أو ,  هؤالء   من   مزيج   أو -8

 نتناوله بالنقد وحنن نتكلم عنه،   هؤالء   من   فرويد فأى 

الذى أشرنا إليه  ماآجني   آولني   آتاب وماذا فعل  
 ؟ ل بعضه هنا حاال وسنتناو

 :تناسب املرحلة التارخيية، وانتشار النظرية

 ظاهرة   أو ,  ما   نظرية   انتشار   ودالالت معىن  ىف    ابتداء   ننظر
 انتشار   يكون   أن   ابتداء ننفى    حنن .  معينني   وزمان   وقت ىف    ما 
 . و مصداقيتهاعلى صحتها أو سالمة منهجها أ   دليال   ما   نظرية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1930



א  28I04I2008א –א

 جمتمع ىف  ,  بذاته   زمن ىف  األخرى    دون   نظرية   انتشار   يتوقف
 هلذا ,  العجالة   هذه ىف    حصرها   ميكن   ال   خمتلفة   عوامل على    بذاته 
 ماهية   منها   يتناول   ما   خصوصا  , نظرية أى    بأن   بالقول نكتفى  
 إمنا ,  مساره   توجيه   مث   ومن ,  سلوآه   تفسري   وحياول ,  اإلنسان 
  : أمهها   آثرية   عوامل على    انتشارها   يتوقف 

 وانتشرت   تلقوها   الذين   الناس (  إليها   الناس   حاجة ) 1( 
  ).  خالهلم   من بينهم و

 بالظهور   السماح   درجة   مع   احلاجة   هذه   إحلاح   تزامن ) 2( 
  .  فالشيوع 

. األحدث   ظهورالنظرية   وقت ,  األقدم   النظريات   ةحال ) 3( 
 النظريات   انتشار   مع       األقدم   النظريات   فشل   يتناسب   عادة(
  ).  مطلقة   قاعدة   ليس   هذا   لكن ,  األحدث 

 مبا   البازغة   النظرية   تستعملها الىت    اللغة   سهولة ) 4( 
  .  نقدا   اولبالتد   هلا   يسمح 

على   مقتصرة   تطبيقاهتا   تكون   أال مبعىن  ,  جماالهتا   اتساع ) 5( 
 .  دقيق   ختصص ىف    واحد   جمال 

  ).  وعليها   هلا (  حوهلا   نقدية   حرآة   من   تثريه   ما مدى  ) 6( 

 التحليل   نظرية   انتشار   لصاحل   توفرت   العوامل   هذه   آل
 من   آثري ىف    اآلن وحىت    ظهورها   أيام   خاص   بوجه الفرويدى  لنفسى ا 
  .  عندنا   ذلك ىف    مبا ,  البقاع 

نظرية التحليل النفسى ىف أواخر القرن التاسع   ظهرت   
عشر لتزدهر ىف أوائل القرن العشرين وحىت بعد منتصفه،

 لتطلق هورها وحىت اآلن، وآانت احلاجة إليها بالغة وقت ظ
 آان   فراغا   ولتسد ,  الفيكتورى   العصر   ضغط   من   الناس   سراح 
 ما   آل   إنكار ىف  للتمادى    نتيجة البشرى    الوجود على    جامثا 
, مبوسوعيته   فرويد   أن   آما . الوعى   سطح على    ظاهرا   ليس 
 متحايال   متسحـبا   مهاقد   قد ,  ولغته ,  وشخصيته ,  وغوايته 
الشرعى   املدافع   وآأنه   فبدا ,  مباشرة   داخلنا   هبا   ليخاطب 
 هو   ما   سراح   وإطالق   ) ىف عصره(قيود اإلنسان املعاصر    فك   عن 
   . بأعماقنا 

الذى العالجى    اإلهبار   أول   من   باب   آل   وطرق   فرويد   حتايل
حىت   األلغاز   حل   أو   السحر إىل    أقرب العادى    خصللش   يبدو 
مبا ىف ذلك التاريخ املصرى(  التاريخ   قراءة   إعادة 

 العظماء   سري   وحتليل الفىن    بالنقد   مرورا ) واألديان
   . والفنانني وتفسري األحالم 

, املريدين   وصغار   الناس   عامة إىل    طريقه   يعرف   فرويد   آان
 حيتاج   ما   إليه   يوصل حىت  ,  اجلهل   متصنعا   القارئ   يستدرج   آان 
 مقامات   من   شعرا   فرويد   يقتطف ,  املطلق   بصدقه   يومهه   أن 
)1924  سنة ( "  اللذة   مبدأ   بعد   ما "  الرائع   آتابه ىف  احلريرى  
  : نصه   هذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   1931
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 الفــرج   باب   ألطرقولكن    العرجىفرغبةالتعارجت

 مرج   قد   من   مسلك   وأمرق          آاهلى  على  حببلى  وألقى 

  .  حرج   من   أعرج على    فليس        اعذروا   قلت   القوم المىن    فإن

إىل   وأعاده ,  األملانية إىل    مرتمجا   الشعر   هذا   فرويد   قرأ
 الكتاب   هذا   يرتجم   وهو "  جناتي   عثمان   حممد   وماملرح العرىب    أصله 
 من   موسوعيته على    هذا   فرويد   اقتطاف   يدل .  العربية إىل  
فمن منا حنن العرب يعرف أن احلريرى قال ذلك،(, ناحية 

 ناحية   من   بصريته وعلى   !!) ويستطيع أن يستشهد به هكذا؟؟
 أفكاره   لتقدمي   حتايله   طريقة إىل    مباشر   بشكل   يشري   فهو . أخرى 
, مرة   التواضع   يتصنع   وهو ,  ومقتطفه   قارئه   به   يستدرج   بشكل 
 فيلوح   داخلنا إىل    أفكاره   ميد   مث ,  مرات   والرباءة ,  مرة   واجلهل 
 بالتربير   ذلك   من   واألهم ,  التحرر   وإمكانية   باالنطالق   هلا 
 من   إليه   نضيف   ما   وإمنا ,  فكره   فقط   ليس   فنقبل ,  والتفسري 
, نفعل   وما ,  نريد   ما   تربر   مواقف   من  -خطأ أم صوابا -  عندنا 
  .  هنرب   وآيف 

األوىل   األيام   من   بدأ   قد   وجتاوزها   فرويد   نظريات   نقد   إن
على   حافظ   آما ,  حيويتها   أعطاها   ذاته   حد ىف    وهذا ,  لظهورها 
  .  استمرارها 

 ظل ىف    العصر   منجزات   خالل   من  -قراءتنا لفرويد اآلن    إن
 شجبه   جمرد   غري   آخر   مسارا   يأخد   أن ينبغى   -  اخلاصة   ثقافتنا 
 أو   تقديسه   مواصلة   ضاأي   وليس ,  إنكاره   أو   اهتامه   أو 
  : بالرتتيب   أنفسنا   نسأل   أن   علينا .  اتباعه 

 حتدثوا   ممن   أم ,  شخصيا   منه   فرويد على    تعّرفنا   هل  : أوال
    عنه؟ 

, عليه   وردت ,  منه   نبعت الىت    احلرآات   تابعنا   هل  : ثانيا
 ؟   معه   تكاملت   أو   وجتاوزته 

 مما ,  منه   أخذنا   ماذا :  حنن   لثقافتنا   بالنسبة  : ثالثا
 ؟   فهمه   أسأنا   ومما ,  عنه   فهمناه 

, املهنية ,  عامة   ممارساتنا على    ذلك   آل   أثر   آيف  : رابعا
    والشخصية؟   واإلبداعية 

 وماذا  , حنتاجه   مما   فرويد   فينا من تبقى    ماذا  : خامسا
 .نا من عطائه وآنا أوىل به عند   تضاءل 

 البديل   يكون   أن   بالضرورة   ليس   ؟   بديل   مث   هل  : سادسا
 .  خمالفا 

  :تذآرة برؤوس مواضيع ما حلق بفكر فرويد منذ آان

 قد يساعدنا على اإلجابة    الزمان   من   قرن   خالل   مت   ما   إن
 تنوع   فقد ، وهو ليس قليال،    وغريها   األسئلة   هذه   مثل على  
. منطلق   من   أآثر   من   والنقد   والرفض ,  والتجاوز ,  االنشقاق 
  : ذلك   من   ببعض تنويعات   بالتذآرة   هنا نكتفى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1932



א  28I04I2008א –א

آارل:  أشهرها ( عينهوعلىحياتهىفبدأتانشقاقات ) 1
علم:  لروألفرد أدر ,  علم النفس التحليلىيونج  جوستاف 

  )النفس الفردى

 من   أو   احملدثني   الفرويدويون (  ألفكاره   وتعديل   تطوير ) 2( 
 من )  Post Freudians & Neo-Freudian(  فرويد   بعد   هم 
 إريكسون   وإريك   بل ,  فروم   إريك حىت  هورىن    آارين   أول 
  .  وغريهم   برين   وإريك 

 بالنقض، أو   أو بالنفى،    إما   م وهجوم ضاٍرتا   إنكار  )3( 
  . السلوآى   النفس   علم :  الفريق   هذا   رأس وعلى  ,  باإلمهال 

ميثل( .  منه   وأمشل  ,من فكره  أبعد   هو   ما إىل    جتاوز   ) 4( 
ىف   غاص الذى  ,  يونج   جوستاف   آارل  : هذا املنحى بوجه خاص

 ليقدم ,  والبشر   الثقافات   تاريخ إىل  اجلمعى    ورالالشع   عمق 
 هو   ما   وبالذات  Archetypes".  أرآيتايبس   النماذج   مفهوم 
وىف "  األنيما "  آامنة أنثى    الرجل ىف  (  الظاهرة   الذات   عكس 
  . إخل"  األنيمس "  آامن   ذآر   املرأة 

 ومن ,  مضطرد   بشكل الفرويدى    للفكر    التجاوز   تواصل ) 5( 
 جند الىت  (  ،"إريك برين"الذوات لـ    تعدد   نظرية   ذلك 
تَقّدم على الىت  وهى  )  حال أى  على    يونج   فكر ىف    جذورها 

: على املستوى األفقى اآلىن   النفس   فهم   تقدم إْذ :    مستويني
Structural analysisرتآيىب ال   التحليل =   التشريح   مرحلة 
 التفاعالت   مرحلة : على املستوى التفاعلى النمائى  مث 
 Transactionalالتفاعالتى    التحليل  =  املتقاطعة 

analysis .  

 أن   من   فبدال ":  املنطلق   عكس ": ضد الفكر الفريدى ) 6( 
 وضبط   فعل   در   أساسا هى    وحضارته   اإلنسان   إنسانية   تكون 
 النفس   علم "  حرآة   تفرتض ,  متفجر غريزى    هو   ملا   وربط 
هى   اخلرية   الطبيعة   أن  ) ماسلو   أبراهام :  مثال ( اإلنساىن 
 حنن   هو   ما إىل    تعد   مبا   تفجرت   تعهدناها   إذا   وأننا ,  األصل 

 ذلك   بعد   ما إىل    مث )  Self actualization الذات    حتقيق (
  )Self Expansion  الذات   امتداد :  أرييت (

 خربات   امتداد التجاوز حنو التأآيد على واقعية) 7( 
إىل   أقرب   خربات وهى  ,  الذاتي   املمتدة، واإلبداع   اإلميان 
 اخلربات   وبعض ,  آسيا   شرق   جنوب   ديانات   طقوس   ممارسات 
 أن   ميكن   هذا   آل .  اإلسالم   ذلك ىف    مبا   األديان   آل ىف    الصوفية 
 النفس   علم   حرآة يسمى    ما   جمموعة   حتت   مباشر   غري   بشكل   يدرج 

 Transpersonal(الشخصية    عرب )  النفسي   والطب (
Psychology and Psychiatry( 

 ومن ,  طريقه   اختيار ىف    اإلنسان   ةحري مطلق على    تأآيد ) 8( 
 يناقض   مبا )  الوجودي النفسى    التحليل (  هويته   ختليق   مث 
  .  البيولوجية   أواحلتمية   النفسية   للحتمية   التسليم   متاما 

  منظومات ىف  هريارآى  بيولوجى    هو   ما   بني تكاملى    توليف ) 9( 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـوميــــــــا يـــ"   1933
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 أآد   فيما ,  النمو   رجمدا على    السلوك   الدماغ، وتنظيمات
 علم "  مقابل ىف  "  الوعي   نفس   علم "  القائد   هو   الشعور   أن

 اإليقاعية   النظرية   وآذلك )  إي هنرى  (الالوعى    نفس 
 املرض   بني   يربط   األول ).  السطور   هذه   آاتب (  التطورية 
العالقة  بني   تربط   والثانية ,  الصرع ,  والعقلي ,  النفسي 

 اإلبداع   ودورات   املرض،   ودورات ،  النمو   دورات باملوضوع، و
النامى اهلريارآى    التنظيم   مسار على  )  بالذات   احللم ىف  (
 . املتصاعد 

لنا اآلن، أو نقده، بواسطة ماآجني أو  فرويد   تقدمي   إن
 هذه   آل   من   حوله   الدائر   دلاجل   هذا إىل    اإلشارة   دون غريه، 

 عن   وإمنا ,  فرويد   عن   فقط   ليس   يضللنا   بأن   خليق   االجتاهات 
 .  بنا جيرى    أن   ميكن   وما ,  حولنا جيرى    وعما ,  أنفسنا 

 وغدا نكمل احلديث 

 ).علٌم وشائعاْت: (حنن وفرويد

الثاىن   العدد " ( نظر   وجهات : لكتبا "  جملة ىف    له   موجز   ظهر  - 
  بدرالرفاعي   وتقدمي   ترمجة  -2000  نوفمرب   والعشرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1934
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29I04<I2008א

(א"""−242 "23( 

 علٌم وشائعات

 مدخل

 ثقافتنا ىف  ,  ناسنا إىل    يصل   ما   بعض تقدمي  اصل نو يلى    فيما
على أنه فرويد ىف املمارسة احلياتية وهو ليس,  اخلاصة 

 :بالضرورة آذلك

 حتليل   هو   وما ,  فرويد   هو   ما   بني   منـا   الكثريون   يرادف ) 1( 
 أشكال   حدأ   إال   يعد   مل الفرويدى    التحليل   أن   مع ,  نفسي 
  . النفسى   التحليل 

 عالج أى    وبني النفسى    التحليل   بني   أيضا   الكثريون   خيلط ) 2( 
 مل   إذا   خاصة النفسى    الطب   ذلك ىف    مبا النفسى    للمرض 
على   ذلك   يقتصر   وال ،  أساسا   العقاقري   الطبيب   يستعمل 
, أعصاب   وأطباء   وعلماء   ومثقفني   مهنيني ىل إ   ميتد   بل   العامة 
  .  نفسيني   ورمبا أطباء 

," عقدة "  العامة   عند يسمى    ما   مع   فرويد   اسم   يرتادف ) 3( 
 تربير ىف    املغاالة إىل    نبادر   جيعلنا   مما  Complex  مرآب " أو 
ىف   عادة   سابقة   خلربة   تثبيت   من   حدث   مبا "  اآلن " سلوآنا  
  .   الطفولة 

 هو   عما   املبدع   بتصورات   اإلبداع   حماوالت   من   آثري   تتأثر ) 4( 
 تأثرا ,  نفسية   عقدة   هو   وما ,  نفسي   حتليل   هو   وما ,  فرويد 
 بيغل   حني )  والقصصي (الروائى    اإلبداع ىف    مثال   خذ ,  مباشرا 
ينتمى   مما املاضى  ىف    سبب على    والتأآيد   إلثبات   اإلحلاح   هذا 
 يرتتب   مما ,  الالحقة   األحداث   ، ليفسرالنفسية   احلتمية إىل  
ىف   هذا   يقع   أحيانا .  العمل الفىن برمته   وتسطيح   مسخ   عليه 
 يـتناول   وأحيانا  , بالنتائج   املقدمات   ربط يسمى    ما   إطار 
, حلها   مث ,  املسرحية   أو   الرواية "  عقدة "يسمى    ما   ضمن 
 األعمق   وغائيته   اإلبداع   ألصالة   عائقا   يعترب الذى    األمر 
 عن   ناهيك .  إليه   تنطلق   ما إىل    حرآيته   توليد   تشمل والىت  
 طبيب   حبضور   التافهة   احملاوالت   هذه   ملثل   املباشر   الظهور 
 املسلسالت   من   آثري ىف    وجاهل   فج   بشكل نفسى    حملل   أو نفسى  
   .  واألفالم   واملسرحيات 

  
 اويــــــــالرخــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1935
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 بتحديث   تقوم   أن   النفسية   احلتمية   هذه   إحلاح   من   بلغ ( 
 فناننيلل   اجلميلة "  وسكينة   ريا   مسرحية "ىف    وسكينة   ريا   جرائم 
 وسكينة   جرائم ريا   تربير إىل    النص   حتديث   عمد   حني  - املتحدين 
) الصعيد ىف    أمهما   تقتل   األم   زوجة (  سخيف سطحى  حتمى    بتفسري 
أصال إال استجالبا لتعاطف ليس   النص   يتطلبه   يكن   مل الذى    األمر 

 . !!!)اذا؟ضروريا مع سهري البابلى وشادية، مل

 القراءات   ختتزل   ما   آثريا األدىب    النقد   جمال وىف  ) 5( 
 حتليل   هو   ما إىل  ,  النفسي   النقد يسمى    ما   وخاصة   النفسية 
 أجبدية إىل  النص   يرتجم   وآأنه   الناقد املنت   فيقرأ ,  النفسي 
  .  تبعـِدةمس   وأحيانا ,  وقادرة   جاهزة   فرويدية 

, اآلن   فرويد   عن   فقط   ليس   نتساءل  آل هذا وغريه جيعلنا 
ما تبقى لنا من فكره، وإىل أى   منه؟   موقعنا   عن   أساسا   ولكن 

 مدى أسأنا ونسىء فهمه؟

   تبقي؟ الذى    هذا   نناقش   آيف  

    ماذا؟   ومنهم ,  منه   لنأخذ   حاوروه؟   من   نقرأ   آيف 

 ماذا؟   ونرتك

 تطور   ملراحل   عريضة   خطوط   لتقدمي   موجزة   حماولة يلى    فيما
 عالقتها   وما ,  منها بقى    وما ,  يقابلها   وما   فرويد   فكر 
  .  األحدث النفسى    والطب النفسى    بالفكر 

 املرضية   الباثولوجيا   عامل   فرويد :  أوال  

 حاول   حني ،  بعد النفسى    بالتحليل   انشغل   قد   رويدف   يكن   مل
 خلل   تصور   خالل   من اإلنساىن    واملرض اإلنساىن    السلوك   تفسري 
 آما  - اخلاطر   هذا   أثبت   العصبية، وقد   اخلاليا   بني   ارتباط 
 هذه   نم   انطالقا   واملرض   الصحة   عن   آتيب ىف   -أمس  ذآرنا 
, فيها   نفسه   وجد الىت    القح   األآادميية   التشرحيية   البداية 
: أمساه   فيما   وضعه )  آنذاك   مستحيال (  تفسريا   بباله   فخطر 
أقصى إىل    هرب   أن   بعد   له   تنكر   لكنه  The Project املشروع 
 املشروع   هذا   نشر -آرناآما ذ -   رفض   أنه حىت  األخرى    الناحية 
  .  وفاته   بعد   نشر   لكنه ,  حياته ىف  

  :  التعقيب

 فرويد   عبقرية   إرهاصات   دالالت   أآثر   من   املشروع   هذا   يعترب   
 عن   احلديث   أصبح   الزمان   من   قرن   من   أآثر   فبعد ,  الباآرة 
 وإعادة   ومستوياته   وتربيطاته   لعصبيةا   خبالياه   الدماغ   عالقة 
 متناول ىف    ذلك   آل   أصبح ,  والعالج   واملرض   الصحة ىف    تنظيمه 
  .  والتطبيق   والنقد   البحث 

 إن .  قيمته   من   يقلل   ال   الباآر   احلدس   هلذا   فرويد   رفض   إن
 تقييم   إن   بل .  تعود ملكه   ال   صاحبها   من   خترج   إذ   الفكرة 
وصلىن أن .  أصال   حقه   من   ليس   إجيابا   أو   سلبا ,  أبدع   ملا   املبدع 

 تقييم   الباآر العبقرى    املشرع   هلذا   فرويد   تنكر   يقابل   ما
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ذاتى خاطئ أيضا لكن على الناحية األخرى، وذلك حني بالغ
 من   باعتباره   إال  -شخصيا– يصلىن   مل   آشف   قيمة   من  ىف إعالئه 

 أنظر (  "األحالم   تفسري "تعسفا، أعىن    وأآثرها ,  آشوفه   أسطح 
  ) بعد 

 أحد؟   إليه   يلتفت   مل الذى  "  املشروع "  هذا   من تبقى    ماذا

 بعد The Project    املشروع   هذا   عن   يدافع   من   هناك   يعد   مل
 . عنه   صاحبه ختلى    أن 

 خيتبئ الذى    االسم   وهو   احلديث النفسى    الطب يسمى    ما   إن
, امليكين النفسى    الطب   وأيضا ,  الكيميائي النفسى    الطب   فيه 
آيميائى   خلل   نتيجة   إال هى    ما   النفسية   األمراض   آل   أن   يزعم 
 توازن ىف    اخللل   عن   احلديث   بدأ :  اوأخري (  نقصا   أو   حمدد، زيادة 
 األساس   هذا وعلى  ).  اخللية   داخل ىف    خلل   مث ,  بعضها   مع   املوصالت 
اختزال   هذا، اخلطأ   هذا   بتصحيح   ذاك   أو   املرض   هذا   يعاجل   هو 

، فرويد مل يقدم مشروعه هبذا شديد لكن يف داخله حقائق مضيئة
 الطاقة "  عن   يتكلم   الباآر   فرويد   مشروع   إن االختزال املعيب، 

 املادة   هذه   عن   حديثه   من   أآثر "  العصيب   التوصيل "  و "  العصبية 
 عند   انقلبت   العصبية   الطاقة   هذه .  تلك   أو   الكيميائية 
 أمساه   ما إىل  )  ثولوجياالبا   عامل   وليس النفسى    احمللل (  فرويد 
 بغريزة   وإحلاقها ,  العصيب   اجلهاز   عن   فصلها   بعد "  ليبيدو "
  .  اجلنس 

" فرويد   مشروع "ىف    ورد الذى    الطاقة   مفهوم   أن نرى    إننا
والطب الشعىب    الطب   عنها   يتحدث الىت  "  الطاقة "إىل    أقرب هو 

ورمبا يكون, ) مثال "  الشاآرا ("  آسيا   شرق   جنوب ىف    البديل
أقرب إىل الطاقة اخلاصة الفعالة الىت أشرنا إليها قبال ىف

 آل   له   ويتنكر   ينكره الذى    أحباث تينربجن ولورنز األمر
 مسعوا   ما   إذا   باحلساسية   يصابون   الذين   التقليديون   األطباء 
 الوصلة وغري ,  والكهرباء ,  الذرة   طاقة   غري   طاقة أى    عن 
 High Energy الفوسفور   جزيء ىف    جسيمة   بطاقة   بإفراط   املشحونة 

Bond ، إىل   خرج   فإذا ,  جمازيا   تعبريا   يعتربونه   ذلك   عدا   ما   وآل
 .أو شعوذة    نصبا   اعتربوه   املمارسة   حيز 

أحداس فرويد ىف   أن   نذآر   أن   املقام، هو   هذا  ىف   يهمنا   ما
 :  اجتاهات ثالثة ىف    قد تفرعت "  املشروع "

 , والكيميائي امليكىن  النفسى    الطب إىل    االختزال :  األول -

 ما   تنظيم   استعمال فكرة   سوء   أو   استعمال   هو : والثاىن- 
, النفسي   التوازن   الستعادة   ديةاجلس   الطاقة   تنظيم يسمى  

 )مثل اإلبر الصينية وغري ذلك(بواسطة ما يسمى الطب البديل 

هو حماولة تنظيم تبادل وإطالق مستويات: والثالث-
الطاقة البيونفسية لتحقيق نوع من التواصل واألداء البشرى

وهو ما أشرنا(القادر على أن يستوعبها ويطلق إجيابياهتا 
:م.م.م املواجهة املواآبة املسئوليةا أمسيناه عالج إليه فيم

 )حسب النظرية اإليقاعية التطورية للكاتب
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 والالشعورالشعور:ثانيا

 تبادل   أن   منذ و,  وجوده   مستويات   وتعددت   اإلنسان   آان   منذ  
 أن   لغة   بكل   يعلن   وهو , " حلمه - ال" مع    وحلمه ,  نومه   مع   حوهص 
واألديان، ,  األساطري   قالتها ، " ظاهر   هو   ما   ماوراء "  هناك 

،اليومى   واألحالم والسلوك ,  الشعيب   واملثل ,  الشعيب   والقص
 بديهيا   أمرا   زال   وما   ذلك   آان. ومعظم أو آل انواع اإلبداع

  .  عبقرية إىل    نظرية، وال إىل    حيتاج   يكن   مل   حبيث 

 تواضعه   بكل   وهو ,  ذلك   يعلم   من   أول   هو   نفسه   فرويد   إن   
 أنه إىل    خييل ". .   بقوله   صراحة   أعلنها   وذآائه اخلاص وحتايله 
  ". بداهة   موراأل   أآثر   أآتشف   أن ىل    قيض 

 رائد   هلا   نظرية   الناس   آل   يعرفها الىت    البداهة   تكون   آيف
 ؟ الصورة   هبذه   ااالت   آل ىف    أثرت   وتطبيقات   وآتب   وتالميذ 

النفسى   التحليل   نظريات على    تنطبق   ال   وهى   هامة   اإلجابة
حىت   أرمشيدس   أول   من   آثريين   ومنظرين   نظريات على    وإمنا ,  فحسب 
. العباقرة   يكتشفها   مث   النظريات   تعيش   الناس   إن .  أينشتاين 
 هم   وإمنا ,  عندهم   من   شيئا   يضيفون   ال   العباقرة   أن مبعىن  
 داأب   دائما جيرى    آان   ما   املتناول ىف    ورموز   بألفاظ   يعلنون 
 متناول ىف   - الكشفية   وصياغتهم   بإعالهنم -  اُملعاش   هذا   يصري   حبيث 
  .  األمر   لزم   إن   التطوير  و   والتعديل   واالستفادة   اإلفادة 

إىل )  مقسمة   الشخصية   أن   أعلن   قل   أو (  الشخصية   فرويد   قسم
 : هو   ما 

 القادم   اإلدراك تتلقى  الىت    النفس   من   املنطقة   وهو (  شعور  
 )  الداخل   من   وأيضا ,  اخلارجي   العامل   من 

تلى الىت    املساحة هى  و   ) الشعور   حتت ( الشعور   قبل   وما
 ميكن الىت    والعمليات   الذآريات، واألحداث   حيث   مباشرة   الشعور 
  إليها،   االنتباه   توجيه   جردمب   الشعور   يستدعيها   أن 

 واألحداث   العمليات   آل   مجاع   وهو :  الالشعور   وأخريا
 ال والىت    الشعورية   الدراية   عن   بعيدا   الكامنة   والذآريات 
 نظريات   أآدت   وقد .  وحده   االنتباه   برتآيز   نستدعيها   أن   ميكن 
 ميكن   ال والذى  الطاغى    الالشعور   دور  على   الباآرة   فرويد 
،) مثال   التنومي   أثناء (الوعى    تغري   مع   إال   حمتواه على    التعرف 
 احللم   من   املتاحة   للمادة   املراحل   متعددة   تأويالت   خالل   من   أو 
 تحليلال   عرب  Free Association  احلر التداعى    أثناء   خاصة 
 ال   أنه   اعترب فرويد   وقد .  اللسان   زالت   خالل   من   وأيضا ,  النفسي 
الذى   وأن ,  الالشعور ىف    خيزن   أو ,  ينفي   وإمنا ,  أصال يـُنسى    شيء 
  .  الكبت   حيلة   هو   النشط بالنفى    يقوم 

إىل فتمادى    شديدا   افرح   الكشف   هبذا   فرح   فرويد   أن   يبدو   
 وعيه   فاعلية   ينكر   بأن   اإلنسان   غرور   يضرب   فراح املدى    آخر 
 ظهر   فوق   تقف   بذبابة الوعى    شبه   أنه   قيل حىت  ,  أصال   وإرادته 
 إذا   الفيل   أن   تتصور   الذبابة   وأن , ) الالوعى   ميثل الذى  (  فيل 
  !!!  تقوده الىت  هى    إهناف   حترك 
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 :التعقيب

 األمور   أآثر   يكتشف   مل   فرويد   إن   القول   ميكن   الصورة   هبذه  
رصانة ومتادى ىف   األمور   أآثر   تعرية   حاول   إنه   بل ,  بداهة  

 جعلت الىت  هى    املغاالة   هذه   أن   يبدو   .ذلك حىت تشوهت منه
 رفض إىل    فقط   ليس   هبم   وصلت   لدرجة   النار   عليه   يفتحون   خصومه 
. آانوا   منذ   الناس   عرفها الىت    البداهة   رفض إىل    بل ,  نظريته 
ىف   فرويد غاىل  الىت    بالنظرية   يقذفوا   أن   اخلصوم   هؤالء   أراد 
 فصدق   تهبرم   بالالشعور   معها   يقذفون   هبم   فإذا ,  قيمتـها 
 هؤالء  "  هبا الذى    بالطفل   السلة ألقى  "  القائل   املثل   عليهم 
 اخلفى عنا   وجودنا   أنكروا   فرويد   إنكار   أرادوا   حني   اخلصوم 
 ".  باملرة "

 حيرتم   فرويد   وبعد   قبل الشعىب    وغري ,  الشعيب احلكى    عموم   إن  
 فرويد   أعلنه   ما   آل   إن ".  الالشعور "  فرويد   هأمسا الذى    هذا 
 هنار   ليل   الناس   ميارسه الذى    هذا يسمى    أن   استطاع   أنه   هو 
:أو غري علمية  علمية   شبه   أو   علميه   اخلليقة بأمساء   بدء   منذ 
،" مليانه   قلوب دى    دبانة   مش دى  "الشعىب    مثلنا   يقول   حني 
 وهو النفسى    التحليل   فكر   إليه   نبهنا   مما   أساس إىل    يشري   فإنه 
 مثل   يقول   وحني ، Displacement"  اإلزاحة "  ميكانزم   عن   يتحدث 
إىل   ينبهنا   فهو "  عوجه   األرض   تقول   ترقص تعرفشى    ما اللى    آخر 
صغريى   اطعم   من "  يقول   وحني  Rationalization  التربير   حيلة 
 حيلة إىل    يشري   فهو "  بطين   حالوهتا   نزلت   بلحة 
 فرويد   من   أقدم   أمور   هذه .  وهكذا . Identification التقمص 
 خطأ   ثبت   لو حىت    فيها   حقنا على    حنافظ   أن   علينا   إن .  بكثري 
  .  مجيعا   يدفرو   نظريات 

 أن بدعوى    النفسية   وجود احليل   ينكر   أو   يهاجم   من   إن
 إنه .  واحدة   للحظة   ولو   نفسه ىف  حىت    ينظر   ال   هبا   قال   فرويد 
 من   وخيفف ,  نفسه   عن   اإلنسان   عيوب خيفى    العظيم   هذا الكبت   لوال 
. تستمر   أن   للحياة   أمكن   ملا ,  ا بالداخلم   وقسوة عرى    فداحة 
هذا ليس دفاعا عن الكبت بقدر ما هو احرتام حلرآية النمو(

وىف ,  حيتمل   ال   آان   إذا   األمل   آتم ىف    حبقنا   االعرتاف   إن ).  ومراحله
 أن   منا   حيتاج   ال   مرحليا   واملهينة   املخجلة   الذآريات   إبعاد 
 أنه   زعم   حتت   هذا   آل   إنكار   إن .  فرويد   قاله   ما   بكل   نؤمن 
  .  برمتها   البشرية   للطبيعة   إنكار   هو "  فرويدي "

 : ) ىف آتابه املشار إليه أمس (  ماآجني   آولني   يقول   حني

 تفسري   نعرف   حنن ,  أنفسنا   فهم   من   آبري   بقدر   نتمتع   حنن " 
 ومبا ,  دوافعنا   إدراك قادرون على  ,  ببساطة   ألننا   أفعالنا 
 ".  هى واعية   الدوافع   هذه   فإن ,  نقول 

  : يقول   أو 

 ميكن   حالة جانىب    من   أعرف   مل أنىن    هو   إذن   قوله   أود   ما ". . .  
 " ,. . . .  للكبت . . .  الذاآرة   احنراف   مثال   نعزوا   أن فيها  

   مث 
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 وأراها الفرويدى   الكبتفكرةجمـملىفأشككإنىن". . .
 الكبت   آان   إذا   لكن ، (!!!)  شعبيتها   من   بالرغم   خرافة   حمض 
لالوعى   بالنسبة ,  مث   من   آذلك   احلال   مؤآدة، فيكون   غري   فرضية 
 فكرة :  آبته جرى    ما   حصيلة   بأنه   يعرف   إنه   حيث الفرويدى  
 خترج   آلها   أيضا، فالفقاقيع   خرافة العقلى    الفقاقيع   إناء 
 " تكوا   مبجرد 

 بني   وما   األسود   والبنط   التعجب   عالمات : ( املقتطف انتهى  
 ، ) عندي   من   األقواس 

  :  ماآجني   يضيف

 العقلية حاالتى    أمنع   أن بإمكاىن    أن   وجدت   شخصيا   أنا " 
 آنت   وإن ,  اللسان   زالت ىف    الوقوع   من ,  تامة   بسهولة   الواعية 
  ".   واعية   ال   جعلها   عن   متاما   عاجزا 

  : آذلك   يقول

 أن علّى    لكن ,  عرفت   مما   آثريا   نسيت أنىن    من   يقني على  إنىن  "  
باملعىن   قمعت   واحدة ذآرى    أو   رغبة   أعرف   مل أنىن    أقرر 
ىف   الظاهرة   الفجوات   من   الدليل، سواء لدى    وليس ,  الفرويدي 
 ذلك   مثل   عانيت أنىن  على    اآلخرين   دةشها   من   أو ذاآرتى  
  "  النسيان 

 التعقيب

 مثال   يستعمل أمى    إنسان أى    عليه   ميكن أن يرد   آالم   هذا
 من   صدر ما   فعال   به ذآرنا، يعرى    ما   غري   أو   ذآرنا   مما   عاميا 
 بدون   أو   ، معالكبت   أساسها   ميكانزمات   خالل   من   صاحبه 
 ,  أخرى   ميكانزمات   استعمال 

 فيها اللى    تلهيك، وآل   القحبة   تشتم   ال (  اإلسقاط : مثال 
 قال ,  اعرج   يا   الرقص   عن   حايشك   إيش (  أوالتربير  ,) فيك   جتيبه 
على   اتشطر   احلمار على  قدرشى    ما (  اإلزاحة   أو )  االآمام   قصر 
.  إخل ). . .  صابون   العرب   عند   آله (  التعميم   أو , ) الربدعة 
يعرى   حني   فرويد   وبعد   فرويد   قبل -الشعىب  الوعى    إن 
 حيددها   آما   حتدث   إهنا   يقول   ال  -  مثال  -  باألمثال   امليكانزمات 
 يعرف   ال   فعل على    يباتعق العامى    املثل   يصدر   املثل، وإمنا 
 وراءه   ما   وإظهار   الفعل   بتعرية   يقوم   وآأنه .  فعله   مل   صاحبه 
 املثل   يطلق   بأن )  فرويد   عند الالوعى  يسمى    ما (الوعى    عمق ىف  
  .  موضوعية   األآثر   احلقيقة   من   يقرتب حىت  املعىن    الفعل   يصف 

من درب -   الرجل   يعدل ,  جاهني   لصالح   الكبرية   لليلةا ىف   
 للتجربة   االستجابة   عن   قوته   اختبار إىل    املدعو -شكمبة

 عم   يا   ال "   يقول   بأن , " وهوه   انت   واد   يا ,  القوة   ورينا "
 خيلق )  جاهني   صالح (  هنا   فاملبدع , " جديدة   البدلة سعيدة، دى  
 إيش : " حاال   ذآرناه الذى    القدمي   املثل   مقابل   جديدا   مثال 
, الناس   ليكمل".  االآمام   قصر   قال   ياعرج   الرقص   عن   حايشك 
 يزفه   وهو   اجلديدة   بدلته "ىف    اختبأ   من   تعرية ,  خاصة   واألطفال 
  ".  جديدة   بدلة   يابو ,  سعيدة   ها ها هأه "  مرددا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1940
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 إن "    الثقة مبنتهى نقده قائالماآجنيالسيدوحني خيتم 
 ال   شيئا   تكبت   أن   ميكن   ال   أنت ,  مستحيلة الالواعى    الكبت   فكرة 
 يعود   ال   فإنه   الوجود   هبذا   علمت   إذا   إنك ,  بوجوده   تعلم 
آالم امسهبالذمة هل هذا : ه ال نرد عليه إال أن  "!!! الوعيا 

يصدر بعد حواىل قرن من ظهور نظرية هبذه القوة وهذا
العناد؟ نظرية تقول بعض ما قاله عامة الناس منذ عشرات

 الشعور   حكاية   -مثال –القرون؟ هذه النظرية تناولت 
 فرويدية، بل   وجهة نظر   باعتبارها   فقط   ليس هذه؟،    والالشعور 
 وبعده؟   فرويد   قبل   إنسانية؟   بديهية   ار آوهنا باعتب 

 اآلن بني الشعور والالشعور؟" حنن"آيف نعيش 

الناظر ىف موقفنا اآلن بالنسبة ألى موضوع آان، خاصة
مسئوليتنا  عن   نتنازل      املوضوعات العامة، قد يالحظ أننا 
 ناأفعال وآأن )  شعورنا(عن ما نأتيه ظاهرا مبحض وعينا 

 زعم   وبالتاىل جند أنفسنا حتتة هى من صنع غرينا،  الظاهر 
 اخلرافة   أحضان ىف    ,الذى يتحكم فينا  لالشعور   التسليم 
  .  غامض   هول   مستسلمني 

وحمتواه" الشعورنا"مث إننا على اجلانب اآلخر نتنازل عن 
يطلق الذى ال نعرفه، والذى هو قادر، ىف الوقت املناسب، أن

سراح ما ينقصنا، نكتمل به وننمو باستيعابه ىف ظروف
لصاحل شعور ظاهر مصنوع، وهذا هو مامناسبة، نتنازل عنه 

 آلها   واألرقام ,  والتصرحيات ,  والعقائد ,  القضايا قد يفسر أن 
 فكرنا إىل  ينتمى    من   آل .  النهاية   حمسومة   اإلغالق   حمكمة   عندنا 
 آخر   احتمال أى    هناك   وليس ,  أآيد وحيد   حق هو على    ديننا   أو 
  !!). وال ىف الالشعور(

نستثمر سوء فهمنا لفكر فرويد لنعيش األوىل    احلالة ىف    حنن
 ىف ظالم استسالمى ملا ال نعرف

 اليقني   فرط   فرويد، من   ضد   نقف   الثانية   احلالة ىف    إننا   مث
 .  آخر   احتمال بأى    يسمح   ال الذى  ,  الثابت   هرالظا 

وغدا ننتقل إىل اجلزء الثالث واألخري من هذه املتابعة عن
 .فرويد وتفسري األحالم مث تشريح الشخصية
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 !؟!تفسري األحالم، وتشريح الشخصية، وما هو األنسب لنا 

ىف   جيلس   فرويد   آان  1895  سنة   يوليو  24  األربعاء   يوم ىف    
ىف   حدس   أهم   حسبه   ما   عليه   هبط   حني   بيده   بالسكني   ميسك   مطعم 
 وقد ,  الطعام   مائدة على    حفرا   التاريخ   سجل   أنه حىت  ,  حياته 
 أن   مثل ,  الشأن   هذا ىف     أمورا آثرية بسيطة وصحيحة   فرويد   عرض 
 لفرويد   ليس   أمر قدمي   وهو ,  ما   بشكل   احلامل   رغبة   حيقق   احللم 
 حيرس   احللم   أن   مثل   أو , ) العيش   بسوق   حيلم   اجلعان (  فيه   فضل 
 احلس   جمال إىل    تصل الىت    املثريات   يتضمن   أنه   حيث   من ,  لنوما 
 أفكارا   فرويد   قدم   آذلك .  النائم   توقظ   ال حىت    حلما   فيقلبها 
آما ,  والظاهر   الكامن ,  للحلم   مستويني   مثة   أن   مثل   أعمق 

 أن   فرويد   استطاع   وأيضا  . رائع   بشكل   بينهما   العالقة   تناول
 آلية   عمليات   باعتبارها  " األولية   العمليات "  أمساه   ما   حيدد 
 فيها   واجلنون، تستعمل   احللم   من   آل   هبا   يتصف   هالمية   متداخلة 
 عن   بعيدا   والرمزية   التداخل   وفرط   واإلزاحة   التكثيف 
 العمليات   أمساه   مبا   العمليات   هذه   قابل   وقد .  الواقع 
 اليقظة   أثناء   الناضج   الفكر   يستعملها الىت  هى    و ,  الثانوية 
ىف   ويكون , " الواقع   مبدأ "  حيرتم الذى    املسلسل   املنطلق يسمى    مبا 
 حدس   راءو   األهم   اإلضافة هى    هذه .  واملراجعة   النقد   متناول 
على   يضعها   مل   شخصيا   هو   آان   وإن ,  األحالم   لتفسري   ورؤاه   فرويد 
 احللم حمتوى    تفسري   خيدم   ذلك   آل   أن   تصور   فقد .  آشفه   قائمة 
- ذاهتا   احللم   وظيفة عملية      تقدير دوره ىف وضع   من   أآثر 
  .  الصحيح   مكاهنا ىف   -  حمتواه   عن   النظر   بغض 

  :  التعقيب

 هذا   أن   الزمان   من   أآثر من قرن   بعد   الذى ثبت ىل،   إن
 حلقات   أضعف   رمبا آان   األحالم،   بتفسري   يتعلق   فيما   احلدس 
 تنظريه ىف    أسهب   نظريته، وقد بالغ فرويد ىف محاسه له، آما  
 بعض   ليحشر   للتسطيح   اضطر نفسه   الوقت   سنف تعسف، وىف  حىت  
  .  رؤيته   لتكتمل   قسرا   التفاصيل 

,  الرغبة  حتقيق   أحالم على   الرتآيز   فهو   منه   تسطح   ما   أما
 املؤثرات   يستوعب   إذ   للنوم   حارس   هو   إمنا   احللم   وأيضا أن 
 حلمه   نسيج ىف    فيدخلها   بالتيقظ   النائم   هتدد الىت    اخلارجية 
  جائز   وذاك   هذا   أن   من   الرغم وعلى  ,  نومه   فيتواصل   منه   آجزء 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1942
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 وال ,  احللم   ظاهرة   لتفسري   آافيا   ليس   أنه   إال ,  وجزئيا   أحيانا
 احللم   رموز   ترمجة ىف    مبالغاته   ذلك إىل    أضفنا   فإذا .  لقراءهتا 
عن جذور طبيعة   هذا   حبدسه   ابتعد   آم   واخلاصة، تبينا   عامةال 

  .  احللم وحرآية اإليقاع احليوى 

 من   أسطح   آانت   لألحالم   فرويد   منظور على    ماآجني   اعرتاضات
 عامل ىف    الالحقة   اإلضافات   من   بكثري   وأقل   فرويد   مفهوم   قصور 
اإليقاعى   والتنظيم   اإلنسانية   النفس   ملعرفة   ماألحال   دراسة 
 فرويد على    ماآجني   اعرتض   فقد ,  ووظائفه   الدماغ   لرتآيب احليوى  
  ,  صحيح   غري   وهذا ,  فقط   الرغبة   لتحقيق   األحالم   جعل   أنه 

 : ماآجني   يقول ·

غري   لرغبات   أحالم هى    ماألحال   آل   أن على    اإلصرار   ملاذا " 
 اإلصرار   هذا   إن ،  بوضوح   مشبع   منها   آثري   يبدو   وقت ىف    مشبعة

الىت   الالواعية   الرغبات   عن   البحث إىل    بالناس يؤدى  الذى    هو 
 متثل   األحالم   بعض   أن   ببساطة   نتقبل   ال   احللم، فلماذا   هبا   متيز 
 ؟. واعية   خماوف   ميثل   اآلخر   وبعضها ,  واعية   رغبات 

 : أيضا   ماآجني   يتساءل   و   ·

 أثناء   احلد   هذا إىل    ضعيفة   القمع   آلية   تكون   ملاذا " 
 ساعات   خالل   القوة ىف    غاية   تكون الذى    الوقت ىف  ,  النوم 
ىف   دخل   قد   نفسه   الرقيب   أن   هذا  معىن   هل . . . .  ؟ , اليقظة 
 أن الطبيعى    من   آان   لرغبات   باملرور   فسمح   النوم   أثناء   سبات 
  ويقمعها؟   هبا   ميسك 

، رغبة   حتقيق   األحالم   آل   ليست   أنه على    ماآجني   يعرتض و  ·
    واعية؟   خماوف   ميثل   فبعضها 

 ذلك   حيدث   فكيف ,  توقظنا   األحالم   بعض   أن على    يعرتض   وأخريا ·
 ؟   واستمراره   النوم على    اإلبقاء   وظيفتها   آان   إذا 

 نشرت   أهنا   لوال ,  أصال   رد إىل    حتتاج   ال   االعرتاضات   هذه   آل
 نوردها   سوف   لةدال   وأآثر   وأوضح   أهم   اعرتاضات   مثة   إن ,  حديثا 
 .  ماآجني   اعرتاضات على    اعرتاضنا على    التنبيه   بعد 

  : قائلني   ماآجني   أورده   ما على    نبدأ بالرد 

 . رغبة   حتقيق   جمرد هى    األحالم   آل   أن   يعمم   مل   فرويد   إن

 الفهم   لوياتأو   من   هو   واخلوف   الرغبة   بني التساوى    إن   مث 
 بزمن   فريد   قبل   معروف   أمر   وهو ,  الالشعور   للغة الدينامى  
 . بعيد 

 الشيء ىف    رغبتنا خنفى    آما أننا ,  فيه   نرغب   مما   خناف   إننا
 .  منه   اخلوف   بإعالن 

 ايطلقه   مل   مقولة هى    للنوم   حارس   احللم   أن   مقولة   إن   مث
 قبضة   ضعف   فإن   وأخريا ,  األحالم   آل   هبا   ليفسر   تعميما   فرويد 
إىل   حاجة   دون ومنطقّى    وارد   أمر   هو   النوم   أثناء   الرقيب 
  .  عميق   سبات ىف    راح   قد   الرقيب   باعتبار   السخرية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1943
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 ال   السطحيني   نقاده   مواجهة ىف    فرويد   عن   الدفاع   هذا   إن
 بالعمق   أهنا   أو ,  اخلط   طول على    سليمة   فرويد   نظرية   أن يعىن  
, العمق   هذا   بكل   ظاهرة   خالهلا   من   نفهم   أن   ميكن الىت    املناسب 
 مث   بدأ   قد   األحالم   عن   فرويد   قاله   ما   جتاوز   إن .  احللم أعىن  
 بعده   حتقق   ملا   نتيجة   الظاهرة   هلذه   رؤيتنا   فتاختل حىت    تطور 
لرؤى   نتيجة   وأيضا ,  ناحية   من   نيوروفسيولوجية   إجنازات   من 
 سلسلة   السطور   هذه   آاتب   قدم   وأخريا، فقد ,  األعمق   يونج   آارل 
 احليوى    يقاعاإل   مدخل   من   واإلبداع   احللم   لفهم   الفروض   من 

 هبا   فرويد   فرحة   رغم   ومتعلقاهتا   األحالم   تفسري   نظرية   إن
  .  نظريته   حلقات   أضعف   لعلها   اآتشافاته، بل   أهم   ليست 

لنظرية الكاتب ىف األحالم واإليقاع) جدا(إشارة موجزة 
 احليوى

 . احللم   ظاهرة ىف    بالنظر   األهم   هو   احللم حمتوى    يعد   مل ·

 باالهتمام حيظى  الذى    هو  - ذاته ىف   -  احللم   حدوث   إن ·
 . حاليا 

والدراسة، وهى   البحث   حمور   أصبحت   احللم   ظاهرة   إن ·
الوظيفى   التناوب   وهارمونية معىن    لدراسة   األنسب   املفتاح 
 فقط   ليس ,  النشاط   تبادل   خالل   من   املتآلفة   الدماغ   ملستويات 
 النوابية   الناحية   من   ولكن ,  الفسيوجلية   الناحية   من 
 التناول   ذلك ىف    مبا )  احليوي   اإليقاع (  عامة   البيولوجيية 
   .النفسى 

 ومراحله   النوم   ورصد الكهربائى    املخ   رسام   ظهور   بعد  
 وظيفة   لفهم   املدخل   هو   الرسام   هبذا   األحالم   رصد   صار ,  تفصيال 
)Repatterning وأحكمه    أآمله :  الشىء   رّصن (  الرتصينية   األحالم 
. التنظيم   بإعادة   التعلم   من   نوعا   تشمل الىت    الوظيفة وهى  
  .  حنكه   مل   أو   احللم   حكينا   سواء   ذلك   حيدث 

 ثبت   األحالم   من   واحلرمان ,  النوم   من   احلرمان   جتارب   خالل   من
هى )  حنكه   مل   أم   سواء حكيناه :  أخرى   مرة (  احللم   وظيفة   أن 
 , اجلنون   ضد   أمن   صمام   مبثابة 

األخرى   املستويات   لنشاط   يسمح   احللم   خالل   من   أنه   ذلك -
 أثناء   تنشط   أن   حقها   تأخد   مل الىت  )  الدماغ (  املخ   من 
 تأخذ   أن   هلا   يسمح ,  تطوريا   أقدم   مستويات وهى  ,  اليقظة 
  ,  املناِوب   التنشيط ىف    حقها 

 بطريقة   فتثور   اليقظة   أثناء   تضغط   ال وبالتاىل  -
 حيل الذى  البدائى    الشاطح   التنشيط   درجة إىل    تصل   بدائية 
  .  املتكامل   أو   األحدث   التنشيط   حمل 

 : أيضا   ىف نظريته   السطور   هذه   آاتب   أوضح  -

 , العادي   الشخص   باعتباره إبداع   دوراحللم*

 ,  أصال اليقظـة  مستوى وعى    متناول ىف    ليس   بالقوة   احللم   وأن *

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــوميــــــــا يـ"   1944
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الثواىن ىف    النائم   يؤلفه   ما سوى    ليس  احملكىاحللم   وأن *
 االستيقاظ   قرب   واليقظة   النوم   بني   وهو )  الثواني   أوأجزاء (
 ,  أثناءه   أو 

 مجلة   تكوين   خالل   من   يتم   ) اإلبداع(التأليف    وأن هذا *
ىتال   املعلومات   أجبدية  مما ىف املتناول قرب اليقظة من    احللم 
 . احلامل   النوم   نشاط   أثناء   حترآت 

 بواقع   ليلة   آل   ساعتني   الذى يستغرق  احلامل   النوم وأن *
يقوم بوظائفه  بانتظام   دقيقة   تسعني   آل   دقيقة   عشرين حواىل  

املنظِّمة والرائعة بغض النظر عما يتبقى منه ىف متناولنا
 . ما حنكيه على أنه احللمأثناء استيقاظنا لننسج منه 

 اليقظة   قرب  - حلم   آخر   بقايا   من   حنكيه   ما وبالتاىل فإن *
هو ما متكنا   ثوان   بضع إىل    الثانية   من   اجلزء يتعدى    ال   وهو  -

 .من التقاطه لننسج منه أحالمنا

 لفرتةا   هذه ىف    حترَّك   ما هى  احملكى    احللم   إذن، فمادة*
 اليقظة   قبل   ما وعى    متناول ىف    قبيل اليقظة فاصبح   الوجيزة 
  .  حلما   نسميه   ما   منها   نؤلف   أن   لنا   يسمح   مما ,  مباشرة 

 : القول   ميكن   أنه   مؤخرا   احللم   وظيفة   بأمهية   االهتمام   من   بلغ   لقد  

, نفسه   النوم   من   أهم   هو   النوم   ثناءأ   احلامل   النشاط   إن 
 قال   آما -  وليس ,  لنحلم   الفرصة   لنا   تسنح لكى    ننام   وآأننا 
 .  النوم ىف    نستمر لكى    حنلم   إننا  -  فرويد 

 اإلجنازات   هذه   خالل   من   فرويد   عند   األحالم   تفسري   قراءة   إن
 ميثل   ال احملكى    احللم   أن   تنبه   لدرجة   نظريته رى تع ,  األحدث 
 ُيـحسب   آان   وإن ,  األعمق   احللم   لظاهرة   بالنسبة   حقيقيا   جوهرا 
 أمسيناه   وهو ما (  الظاهر   احللم   بني   الفرق إىل    أشار   أنه   له 
 ما   يقابل   ما   يكون   قد الذى    الكامن   واحللم )  احملكي   هنا احللم 
 "نقد على نقد 2008-3-13يومية " ) بالقوة   احللم (  أمسيناه 

 مآخذنا أقدم ىف تسطيح األحالم

ىف على نظرية فرويد  ماآجني   اعرتاضات   أن   من   الرغم على 
 أهنا   إال ,  أصال   اعليه   يـُرد   أن   من   وأغلط   أسطح األحالم هى 

 من   موضوعية   بطريقة   فرويد   أحالم   نظرية ىف    للنظر   تدعونا 
  : التايل   الوجه على    جانبنا 

 خطيئة ىف   - لألسف -  فرويد   سبقت   العربية   ثقافتنا   إن
 إال ,  حينذاك   وأمامه   أمامنا   يكن   ومل ,  حمتواه إىل    احللم   اختزال 
 ترميز ىف    املبالغة   خطأ   ارتكاب ىف    حنن سبقناه  آذلك .  ذاك 
 ابن   فعل   مثلما   التعميم ىف    يغال   مل   هو   آان   وإن ,  احللم   عالمات 
 مازال   أنه   إال   قدمي   تاريخ   أنه   رغم   اخلطأ   هذا   إن .  مثال   سريين 
وتفسريه،  احللم إىل فهم    لعامة الناس عندنا    العام   املدخل   هو 

بل إنه امتد لألسف إىل تشويه آثري من نقد إبداع أصيل وصل
إىل النقاد على أنه حلم، حني نبالغ ىف ترمجته إىل رموز

يانا ىف ذلكقد تورط أح) حمفوظ(جاهزة، حىت لو آان مبدعه 
 ."أصداء األصداء"، "قراءات ىف جنيب حمفوظ"
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اهلروىب   الشطح   طريق ىف  أخرى    خطوة   تقدمت   قد   ثقافتنا   إن   بل
 فيه   يقع   مل   خطأ   وهذا ,  التنبؤية   احللم   قيمة ىف    بالغت   حني 
  .  ىف حدود ما وصل إينا  فرويد 

 باعتباره ,  شديد   حبذر   يعامل   أن ينبغى    احللم حمتوى    إن-
   , جمهض   إبداع   من   املتاح   زءاجل 

 سياق ىف    مكثفا   نقدا   إال   قراءته   ميكن   وبالتاىل فهو ال-
  ,  الفردي   للوجود   األمشل الوعى  

 .  أصال   قراءته   لزمت   إذا   هذا

 هو ,  احرتامه على    وحنرص ,  احللم   من   نتعلمه   ما   أهم   إن-
 ,  املخ   ملستويات التنظيمى    التبادل   بدأمب   اإلقرار 

حىت   حتدث الىت    والتنظيمية   التعلـُّمية   العلميات   حنرتم   وأن-
  .  نيام   وحنن 

 يتعلق   فيما   خاصة ,  احللم   عامل   نشاط   بقيمة   اإلقرار   إن-
حىت ,  اليقظة   اطنش   مع   تكامله ىف    احللم   نقرأ   جيعلنا   بوظيفته 
 ,  تعسفية   رمزية   برتمجة   تفسريه   حماولة   أو ,  حمتواه   معرفة   دون 

إىل   االمتداد ىف    الذات   حبق   لإلقرار   األحدث   السبيل   هو هذا -
  .  النهاية   مفتوح   هو   ما   وإبداع ,  تعرف ال   ما 

أريىت   سيلفانو   أضافه   ما   بيننا،   عشا   وال ,  نعنت   مل   إننا   مث-
 احللم ىف    الغالبة   العمليات   بني   الوارد   التآلف   فرض   من 
ىف   الغالبة   وتلك )   Primary Processes األولية   العلميات (
 احلسابية   املنطقية (=  الثانوية   ، العمليات العادية   اليقظة 
 العمليات "  أمساه   مبا )    Secondary Processes السببية 
 معا   االثنني حتتوى  الىت  .  (Tertiary Processes)" الثالثوية 
. إليه   احلاجة   أشد ىف    حنن الذى    األمر .  إبداعا   الناتج   ليصبح 
مع أن سيلفانو أريىت مل يتعرض لتفسري احللم باعتبار أنه(

 ).أشرنا إبداع الشخص العادى آما

 الشخصية   تشريح فرويد و:  واخري 

ننتقل اآلن إىل آخر نقطة ىف هذه الثالثية، وحنن نعيد
التعرف على فكر فرويد، وما وصل إليه حىت اآلن، وننظر فيه
من خالل ما يناسبنا ، هذه النقطة األخرية هى ما يتصل مبا
قدمه من فهم عن ترآيب الشخصية اإلنسانية أو تشريح

 : ية آما أمساه هوالشخص

 عرف   فيما   إليها   وأضاف   الباآرة   نظرياته   فرويد   جتاوز 
 حمددة   ترآيبات إىل    النفس   يقسم   راح   املتأخر حني   فرويد   بفكر 
 آان   وإن   مفيد   تقسيم   وهو , " األعلي   األنا " و "  اهلو " و " األنا "هى  
  .  الكثري   ينقصه 

  : بقوله   التقسيم   هذا   فرويد على    ماآجني   يعيب

  العقل،    داخل الثالثى    التقسيم   هلذا   فرويد   عرض   إن ". .  
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 ساحة   العقل   أن   لو   آما ,  االنتباه   جلذب   منها   آل   تتنافس
 به   نقبل   أن   ميكن   ال   شىء   هذا   متحاربني، لكن   لفرقاء   حقيقية 
 ". ااز   سبيل على    إال 

 :التعقيب

ىف   لكننا ,  املخل   التبسيط   هذا   فرويد على    نأخذ   بدورنا   حنن
  : ذلك   وتفصيل   ماآجني   اعرتاض   نرفض   الوقت   نفس 

 ثالثة   أهنا   ليزعم   التقسيم   هذا   يطرح   مل   فرويد   إن
 مقارنة ,  عليه   يؤخذ وبالتاىل فإنه  .  فعل   ليته   ويا ,  تنظيمات 
" هو"بالـ  يعىن    أنه مثال، )  برين   إريك (التفاعالتى    بالتحليل 
واملكبوتة،   البيولوجية   الغريزية   الطاقة   جمرد )  "هى"الـ   أو (

 هذا   يعترب   إنه . والفوضى   الشواش   من   حالة ىف    فجة   قوة   وأهنا
ومؤثرة جدا، لكنها   ضاغطة   قوة   الغرائزى  البدائى    فعالدا 

 حتت   وآأننا   آثارها   بال معامل ذاتية حمددة، أى أننا نعيش
ترآيبا له غائيته:دون أن نتعرف على معاملها   رمحتها 

عن آلية -ىف املرض –التطورية املختلفة، خاصة إذا ما انفصل 
ا ميكن أن نعترب تعامل فرويدمن هن. التكامل البشرى النابض

مبا ىف ذلك غريزة اجلنس، تعامال ديناميا مع الغرائز عموما، 
 . أآثر منه ترآيبيا حواريا حيتمل اجلدل النامى اخلالق

 رقيبا "  األعلي   األنا " أمساه    ما   فرويد   حدد   املقابل ىف 
بالرغم(اخلفي    مريالض   تشبه   بعمليات   يقوم   شعوريا   ال   وضابطا 

 آما يقوم بعمليات القهر,  )من تأآيده على عدم الرتادف
  . االجتماعى   التكيف   لصاحل الضمىن،  

 ينقصه   فرويد   عند   للشخصية الطوبوغراىف    التشريح   إن
وإن آان ال ينقصه احلس,  اهلريارآي املنظوماتى    التفكري 

 وأيضا ,  آذلك  اإليقاعى احليوى    بادلالت   ينقصه   آما التطورى، 
يسري الذى    ،ينقصه البعد اجلدىل الغائى النمائى    هو ينقصه 

 أين إىل  بنا إىل غاية متعالية حمتملة باستمرار فيتضح لنا 
الرتآبيب التشرحيى، وهل يقتصر األمر   حرآية هذا  بنا   تذهب 

 والف   تشكيل   حنو   وارداعلى دينامية التوازن، أم أن مثَّ سعيا 
األخرى   املدارس مفتوح النهاية آما قالت بذلك بعض  أعلى  
 والناضج ,  يونج   عندIndividuationالتفرد    مثل   خمتلفة   بأمساء 
 برين؟   إريك   عندIntegrated Adult   املتكامل 

بل  , لفرقاء   ساحة   الذات   جعل   أنه   إذن   فرويد على    يؤخذ   ال
 الشاعرة   الذات (  األنا   جعل   أنه   عليه   يؤخذ بالعكس، قد 

 حتت   تعيش   أهنا   مع ,  عداها   ما   لكل   الوحيد   املعرب هى  )  الظاهرة 
 ال  EGOألنه اعترب أن آل ما عدا هذه الذات الشاعرة  ,  رمحتهم 
ومن خالل  الغالبة   امليكانزمات   تأثري   حتت إال   نفسها   عن   تعرب 

 ).األنا(هذه الذات الشاعرة 

, الصدد   هذا ىف    فرويد   جتاوزتا   مدرستني إىل    اإلشارة   جتدر   هنا
 التحليل   مدرسة   والثانية ,  باملوضوع   العالقة   مدرسة األوىل  
 تكون   أن   ميكن   املدرستني هاتني   آال من . ,) برين   إريك ( التفاعالتى 
النفسى   التحليل   مدرسة   من   أآثر   ثقافتنا   مع   تالؤما   أقرب 
 وما  -  املدارس   نبحث ىف   أن   هو   علينا   الواجب   إن . الفرويدى 
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رس ونظريات وافرتاضاتمدا2008-3-24يومية( -أآثراها
ىف مرحلة ما   شاع   ما   وليس   ثقافتنا   يناسب   عما  )أساسية

  .  أصال   علينا   تنطبق   ال   وسياسية   تارخيية   ألسباب 

 اإلجنليزية   املدرسة (  باملوضوع   العالقة   خذ مثال مدرسة   
) وآخرين   جانرتب   مث   نآالين، وفريبري مبيالىن    بدءا النفسى    للتحليل 
 مع   تعامله على    يتوقف   اإلنسان   منو   أن   تعترب الىت    املدرسة وهى  
 ): غرائزه ىف    حتكمه على     -أساسا-وليس(  املوضوع 

إىل   يصل  " موضوع   ال "  حيث   الرحم   داخل   موقعه   من   ذلك   يبدأ
 عقب   الرحم   خارج   ميتد   الوضع   آذلك، هذا   باعتباره   اجلنني وعى  
 ورمبا (  أسابيع إىل    أيام   بضعة   من   ليستمر   مباشرة   الوالدة 
 تتحدد   مث , ) schizoid positionالشيزيدي    املوقف ويسمى  ,  أشهر 
" خراآل /"  املوضوع   أن   اعتبار   خالل   من )  اآلخر (  باملوضوع   عالقته 
 هجوم   عالقة   باعتبارها   العالقة   فالسحق، فتصاغ   اهلجوم   خطر   حيمل 
 paranoid   املوقف :  والفر   الكر   موقف (  وبالعكس دفاعى  

position  .( وليس ,  فحسب   عدوا   ليس   اآلخر   أن   يتبني   الطفل   لكن 
 واحلياة )  األم   صدر (  اناحلن   مصدر   إنه   بل ,  صرفا   هتديدا 
 الود "  موقف إىل    والفر   الكر   جمرد   من   فينتقل , ) لبنها (
 باعتبار )  الوجدان ثنائى    املرتدد   اخلائف   احملب "( احلذر 
 باالختفاء   يهدد   أيضا   لكنه   احلياة   مصدر   هو )  األم " ( املوضوع " أن 
 موقف   وهو ) depressive position   املوقف يسمى    وهوما ,  واهلجر 
 حبذر   فالبعد   االقرتاب   حماوالت   استمرارية   مع ,  الغموض   حتمل   يشمل 
 احلقيقى، إن البشرى    للنضج األوىل    األساس   هو   املوقف   هذا .  ودود 
, أمراض   من   املستمدة   أمسائها   من   بالرغم   املتتالية   املواقف   هذه 
ىف   فشله   أو   جناحه وبقدر  ,  شخص   آل   هبا   مير   طبيعية   مواقف هى  
 عدوانية   أو ,  حانية   طيبة   داخلية   مواضيع   تتكون   اجتيازها 
 ..إخلفوالف يتكون    متتالية   انشقاقات   خالل   من,  قاهرة 

 اإلجنليزية   املدرسة   باسم   املعروفة   هذه املدرسة هى 
 أو   القليل   أقل   عنها   يعرفون   عندنا   الناس . النفسى   للتحليل 
 موقفه   فرويد تأخذ على    مدرسة هى  و.  إطالقا   شيء   ال 
 يبدأ   فرويد   أن ترى    أهنا مبعىن  )  زعمها   حد على  " ( البيولوجي "
 التحكم على    بقدرته   اإلنسان   ومصري   مسار   ددوحي غريزى،    هو   مما 
 يأخذه   ما   أن   هنا   ونالحظ ,  اجلنس   أمهها الىت    الغرائز   هذه ىف  
 النموذج   اسم   حتت امليكىن  الكيميائى    للفكر   املنتمون (  األطباء 
 ضد   أنه   الفرويدي هو النفسى    التحليل على  )  البيولوجي 
 فرويد   تتهم   باملوضوع   العالقة   مدرسة   أن   مع ,  البيولوجي 
 يرآز   مل   فرويد   أن إىل    يرجع   ذلك   لعل .  البيولوجية ىف    باإلفراط 
" أوديب   عقدة "  خالل   من   إال   باآلخر   العالقة   وتنويعات   أمهية على  
 ).ناثاإل   عند   يقابلها   وما (

 !! من منظور ثقافتنا 

 من   أنفسنا   نفهم أنه ميكننا أن    -ولومرحليا –األرجح عندى 
 بتضخم   يتعلق   فيما  ، خصوصامدرسة العالقة باملوضوع   خالل 
 املوقف (  والفر   الكر   موقف   عند   الطويلة   ووقفته   وجودنا 
 ىف يتجلى    ما   أآثر   ذلك يتجلى  ).  التوجسي البارنوى  
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, عامة   بصفة   الغريب   أو ,  األقوى   باآلخر   عالقتنا   تفسري
إىل   أضف .  والشخصية أيضا  السياسية   مواقفنا  جمال ىف    وبالذات 
 املوقف (  الرضيعية   االعتمادية   ملوقف   غالب   حضور   ذلك 
 املوقف   هذا .  خاصة   العاطفية   عالقاتنا ىف    عندنا )  الشيزيدي 
 أوالفناء   باحتوائه )  احملبوب (  املوضوع يلغى    حرارته   ظاهر   رغم 
  .  فيه 

 هذه   لكاتب  -  اإليقاعية   التطورية   النظرية   أضافت 
 النضج   مراحل على    قاصرة   ليست   املواقف   هذه   أن  - السطور 
 مرتبطة   وأهنا ,  تطورية   بيولوجية   جذور   ذات   وأهنا ,  األوىل 
 جمال   ال   مما  , باستمرار   تتكرر   وأهنا ,  الدماغ   هريارآية   مبنظومات 
 )ىف علم السيكوباثولوجى آتاب دراسة(املقام    هذا ىف    لتفصيله 

الىت قد تكون مكملة ملا يتناسب معنا،   الثانية   املدرسة
 بـبساطتها   فاقته   لكنها   فرويد   استلهمت  وهى الىت 

 حدسه   آل   يستغل   مل   برين   إريك  - رائدها   آان   وإن ,  ومباشرهتا 
 Transactional التفاعالتى   التحليل   مدرسة ، هى -املتجاوز 

Analysis ) وهى ,  عبدالعزيزالقوصي .  د .  أ   املرحوم   ترمجة ه  هذ
  ).  اآلن حىت    بديال   هلا   أجد   مل لكنىن  ,  دقيقة   غري 

وقوى   أجزاء   جمموع   ليس   اإلنسان   إن   املدرسة   هذا   تقول   
 عدة   هو منظوماتى،    آيبتر   هو   وإمنا ,  بينها   فيما   متصارعة 
 Ego  الذات   حاالت =   بيونيورونية   منظومات   عدة (أناِسّى  

States    -  منظومة   آل   إن . ) إخل..حاالت العقل  -للذات   حاالت 
تتابع حسب ىف    السلوك   تقود   أن   احلق   وهلا ,  متكاملة   ذات هى  

, أخرى   ذات أى    مع   تتبادل  ت قد وأن أى ذا ,  املوقف واإليقاع
  .  سواء   علي حد   وبتغرياملوقف ,  احليوي   اإليقاع   طور   بتغري 

 متكامل   آيان   هو ,  املدرسة   هذه   نظر   وجهة   من ,  اإلنسان   إن
, وتطوره   ومنائه   وصحته   مسريته   أن   آما ,  بذاهتا   حلظة ىف    واحد 
ىف   الذات   حاالت   من   حالة   ظهور   تناسب مدى  على    تعتمد   اإمن 
مدى على    وأيضا ,  لظهورها   املناسب   واال   املناسب   الوقت 
 املواقف ىف    البعض   وبعضها   الذات   حاالت   بني   التبادل   مرونة 
  .  املختلفة   واألوقات 

, بساطتها على  ,  نوعية   نقلة   هو   لذواتا ىف    التعدد   هذا   إن
  : آما يلى    مبراحل   فرويد   تتجاوز 

, الوجود البشري   لتكامل الضرورى    التناوب   حترتم هى  :  أوال   
العرضى املستمر، وخاصة من   الصراع   افرتاض   من   تتخلص وبالتاىل  

  حيث أنه ليس دائما صراعا لنصرة طرف واحد 

, الذوات   متعدد بنظرهتا لإلنسان على أنه آيان  هى  :  ثانيا
 ليس   تتناوب   أن   مجيعا   للذوات   بالفرصة   أجزاء، تسمح   عدة   وليس 
 .  اليقظة   أثناء   أيضا   ولكن ,  فحسب   واليقظة   واحللم   النوم   بني 

 ليست   نفسية البيو   التنظيمات   هذه   تتعامل مع   إهنا :  ثالثا
 وإمنا , ) نفسية   عقد (  ومثبت   ومكبوت   خمزون   ماض   باعتبارها 
 حلظة   فبني وبالتاىل  ,  به   ومعرتف   وحمرتم   متاح   حاضر   باعتبارها 
  .  احلاجة   حسب   وتوافيق   تباديل   حيدث   أن   ميكن وأخرى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   1949



א  30I<04I<2008א –א

 منظور   من   وقبوهلا   فهمها   ميكن   النظرية   هذه   إن :  وأخريا
 منظومة , "ت ذا   حالة"  آل   متثل   حيث ,  ناحية   من  فينومينولوجى 
, والفكرية   والوجدانية   السلوآية   مميزاهتا   هلا   حاضرة   آلية 
  . البشرى   املخ   ترآيب ىف  النيوروىن    أساسها   هلا   أن   آما 

 يقابل   ما إىل    الطفلية   الذات   ختتزل   أن   الشائع   اخلطأ   من   
 ما إىل    الوالدية   الذات   ختتزل   وأن ,  فرويد   عند "  اهلو /  اهلي "
 يقابل   ما إىل    الناضجة   الذات   مث ، " ه  عند األعلى    األنا "  يقابل 
 تقسيمة   ألن   شائع   خطأ   هذا   إن   أقول ".  فرويد   عند   األنا "
 ذلك   عدا   ما   وآل "  األنا "هى    واحدة   ذات   إال   فيها   ليس   فرويد 
 الذات   هذه   خالل   من إال    الظهور   حق   هلا   خفية، ليس قوى  
 إن. مباشر   غري   بتأثري   ولو , )Ego  اإلجو (آما ذآرنا   الواحدة 
 آلية   ذاتا   وليست   ضاغطة   فوضوية   اقةط   هو    فرويد   عند "  اهلو" 
 حق   له   ليس خفى    مؤثر   هو األعلى    األنا   أن   آما ,  متماسكة 
  .  أيضا   الظهورمباشرة 

إىل   يوجه   أن   ميكن الذى    النقد   أن   العجالة   هذه   من   يتبني
 منظومات   من   االقرتاب   عن   قاصرا   آان   فكره   أن   هو   فرويد 
, متناوب إيقاعى    تبادل ىف    هريارآيًا   املرتبة   الكلية   اإلنسان 
 األمر ,  والتشتت بالفوضى    مهدد   أو ,  متصارع   بالضرورة   وليس 
القوى   باختزال   نظريته   يصيغ   أن   اضطر   أنه   عليه   ترتب الذى  
. الواحدة   الظاهرة "  األنا "  عنه   وتعرب   حتتويه   ما إىل    الفاعلة 
 هذه   بني   الوالف   مسرية يرى    أن   فرصة   أمامه   يكن   مل   هنا   من 
 مفتوح   نام   والف ىف    فاملتكاملة ,  املتباعدة، فاملتحاورة   الذوات 
  .  النهاية 

 :وىف النهاية

 بني   والتبادل احليوى    واجلدل   حلالتعدد والتصا   مفاهيم   لعل 
 التوجهات   بعض   من   أيضا   قريب   هو   الواحد   الشخص ىف    الذوات 
 أو الشعىب  (التصوىف    جانبها ىف    وخاصة ,  ثقافتنا ىف    الشائعة 
 من   باملطلق   التكامل إىل  السعى    دوام   خالل   من   وذلك )  اجلوهري 
 ". واحد ىف    الكل "  قبول   لخال 

النظرية اإليقاعية"وهلذا حديث آخر حني نتناول بالتفصيل 
 .للكاتب" التطورية

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1950

 



א  2008 –א

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1671

   

4 أسبــــــــوع :2008 ــــــــلأفريــــــــــــــــــ 

 

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

 2008مجيع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــف 
 



 2008

א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــاري   ــبري مستش ــم آ دار املقط

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

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

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

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

ـنفس  - ه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا ميثل تنظري أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م
تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( لم النفس ع

ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع
ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

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

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

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط

ـنفسوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - ممارس لل قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

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

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

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c< <
  2008مجيــع احلقــوق حمفوظـــة  للمؤلـــــف 

 


	يوميــــا: الإنســـان و التطـــــور
	الفهـــــــــــــــرس
	235- مقامات
	236- الإشراف على العلاج النفسى (7)
	237- قراءة فى أحلام فترة النقاهة
	238- حوار  بريد الجمعة
	239- "مؤامرة العولمة" و"عولمة المؤامرة"
	240- قصة قصيرة مبارزة
	241- "نحن" وفرويد "الآن" (1 من 3)
	242- "نحن" و فرويد "الآن" (2 من 3)
	243-  "نحن" و فرويد "الآن" (3 من 3)

	الغلاف الأخير: أ. د . يحيــى الرخاوي

