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א/אאא−204

 :مقدمة

ريد اجلمعة وهذا بعض ذلك،ب /وعدنا أمس باستكمال حوار
نرجو أن يقوم مقام تعتعة السبت، مع االعتذار ملن تبقى من

 .األصدقاء

سوف يشمل اجلزء األول من ملحق الربيد اليوم بعض ال 
 ،"التدريب عن بعد"تعقيبات على فكرة 

، هبا حوار صعب" متنوعات حمدودة"أما اجلزء الثاىن فهو 
 .احمه ويبارك فيهبيىن وبني حممد إبىن، اهللا يس

  اإلشراف على العالج النفسى: أوال

 أسامة فيكتور . د

وصلتىن فائدة عرض حاالت هكذا ىف تنمية التقمص مما يفيد
 عملية العالج،

يب وانتظارأعتقد أنه من األفضل تقدمي احلاالت دون تعق
ورود أسئلة، ألنه عندما تعقب على احلاالت فأنت تغلق باب

 . األسئلة واالستفسارات بشكل آبري

 :حييى.د

هذا تؤيد   -يا أسامة -جاءت معظم اآلراء والتعقيبات 
أوال بأول، ومن بالتعقيب عرض احلالة دون تقطيعها : الرأى

 :ذلك أيضا

 حممد حييى الرخاوى .د

بدون التعليقات أو التعقيبات املالحقة بني) أرجح العرض(
هذه عينة مناسبة هلذا النشاط الذى أحبه جدًا: الفقرات

عينة متماسكة ذات بداية واية هى. وأستفيد منه جدًا
 وموضوع وهدف، مجيعها غري مشتتة بالتعليقات والروابط

 "\irrelevant"\ اجلانبية الىت أحيانًا ما تبدو غري متعالقة
 .اإلشرافات هبذه الطريقة ىن مواصلة نشر هذه، أمن
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 عماد فتحى.أ

موافق على أنه ليست هناك حالة مشاهبة حلالة أخرى ولكن
هذه اليومية هبذا الشكل مفيدة جدًا ونشرها هكذا بدون
تعليقات جيعلها أآثر حتريكًا، ويشري إىل اخلطوط العريضة الىت

 .حتّرك األفكار

 :حييى.د

 هذا طيب، شكرا

 حممود حممد سعد . د

 : ضمعرت

ارى أنه مادام الزوج متفاهم، ميكن أن خترب الزوجة زوجها
بتارخيها ألن عدم اإلخبار هو خيانة، أما إذا ترتب على هذا

 .اإلخبار ضرر بسيط، فيجب على الزوجة التحمل

 :حييى.د

عدم! ما هذا يا حممود؟ سبحان اهللا يا أخى! ال يا شيخ؟
"بسيط"ذى سيرتتب اإلخبار لزوج مهزوز هو اخليانة؟ والضرر ال

والزوجة وحدها هى الىت تتحمله؟ ما آل هذا!! إن شاء اهللا
 باهللا عليك؟

شعرت يا حممود أن عليك أن تقرأ املناقشة من جديد، وأن 
حترتم املرأة أآثر آثريا، وأن ترى خيبة الرجال وضعفهم

 وغرورهم أآثر بكثري جدا،

 .سًاولعلك حتتاج أن ترى ذلك ىف نفسك أوال، أو أسا 

 تامر فريد . د

حاولت بكل أمانة أن أتقمص خطيب املريضة، وجدت صعوبة
آبرية، ىف تقبل ذلك، مل أستطع مساحمتها ىف البداية وفضلت أال

 أما بعد ذلك فال أعرف ماذا جرى،. أعرف

شعرت أن شيئا ينقصىن، وأنىن أحتاج فرصة آى أختطى ذلك 
   وأتقبل ، أما آيف، ال أعرف؟

 :حييى.د

تهى األمانة يا تامر، هكذا ميكن أن حنرتم ضعفنا وننمومن
 .وحنن ندفع الثمن متأملني فخورين

 تعقيبات أخرى: ثانيا

 حممد حييى الرخاوى . د

الواحد عاوز يتعود" \يومية"\ بقى ده آالم ُينشر آدا ىف 
 ؟"\عالصبح"\، "\يوميا"\يقراها 

 لتكثيفإمنا فعًال الكالم شديد ا. واهللا عفوًا باهزر بس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1609



א  22I03I2008א –א

إمنا فعًال الكالم شديد التكثيف. واهللا عفوًا باهزر بس
جتعل التواصل والرغبة ىف اإلحاطة من أعلى عليني بطريقة

املقصود بفصل: ، مل أفهم)ال احلصر(على سبيل املثال . صعبًا
 :األداة ىف الفقرة التالية مأخوذة من املقال الطاقة عن

األعلى   طاتاالرتبا ىف    التكامل   عن   الغريزة   عجزت   إذا  -4 
 دون وحىت   - أرقي   لوظائف الدافعى    بدورها   قامت   واألمشل 
البدائى   مبظهرها   ظهورها   احتمال   من   خيفف   قد   مما  - هبا   االلتحام 
 ولكن  ، آمرحلة   ناجحة   تسوية   احلل   هذا   ويعترب ،  مباشرة 
  يفصل   حيث ،  النمو   يعوق   وأن   البد ،  دائم   آحل   استمراره 
  األعلى املستوى  ىف  حتمى    تكاملهما   أن   حني ىف    األداة   عن   الطاقة 
  . النمو   من 

 :حييى.د

هو أن) ويصلىن لآلن(آان الزعم الشائع الذى وصلىن 
هى طاقة دافعة) والدوافع، وأحيانا العواطف(الغرائز 

ظفة حلفظ النوع أو الفرد أوأساسا أو متاما، هى طاقات مو
آليهما، لكن رويدا رويدا حني فهمت آيف أنه يستحيل فصل

)إال مرحليا(الشكل عن املوضوع، آذلك الدال عن املدلول، 
رجحت أن النمو النابض يسمح هبذا االلتحام بني الطاقة
وتفعيلها وجتلياهتا، فال تصبح جمرد طاقة يصلح استخدامها لشئ

قال بالتسامى آان يرحب بأن تستعمل طاقة آخر، فرويد حني
لبناء احلضارة واملدنية ورمبا إلنتاج أداةالغريزة اجلنسية 

الذى Sublianationمعني من اإلبداع، وهذا هو التسامى   نوع
ال أرفضه، لكنىن أحتفظ ضد أن يقدم باعتباره احلل األمثل

رحلةلبدائية الغريزة اجلنسية خاصة، أنا أقبله باعتباره م
وبالتاىل ال ينبغى أن نصفق له أآثر من, جيدة، ال أآثر

ألننا بذلك قد نعوق االلتحام الوالىف بني الطاقة وما الالزم، 
 .تدفع إليه وهو املفهوم السابق اإلشارة إليه

أستطيع أن أضيف أن اإلشكال الذى أشري إليه) 2008(اآلن 
إمنا انفصاهلافقط على انفصال الطاقة عن األداة و ال يقتصر 

- باستمرار –عن بقية الطاقات والتجليات الىت يتشكل منها 
 . الوجود البشرى

لعلك تعرف يا حممد ما وصلُت إليه أخريا من الرتآيز على
، Content"احملتوى"أآثر من  Process" العملية"االهتمام بـ

قبل وبعد احملتوى، علمية التوليف اجلدىل املتصاعد: أو قل 
النظرية"الذى هو أساس النمو ىف ) حيوى نابض بإيقاع(

، الىت أمتىن أن أفرد هلا وقتا آافيا قبل"اإليقاعية التطورية
هذه العملية املتنامية املستمرة ىف تناوب إيقاعى،. أن أرحل

.أبدا ال تكتمل، لكى ONENESS" الواحدية"تتمادى ىف تكوين 
لنهاية أو قربىف ا –جتعل  الوهى هى العملية الىت تعد بأن 

اجلنس جنسا، وال العدوان عدوانا، وال الطاقة  -النهاية 
)نبضة حياة(طاقة، وال األداة أداة، ألا مع آل نبضة منو 

إضافة ليست مبعىن اجلمع) الواحدية(تضيف إىل املشروع البشرى 
 ، وإمنا مبعىن ختليق واحدية أآرب على حساب ) آيت+ آذا (
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،)اإلبداعى(نس لكنه اجلفيصبح اجلنس أقل جنسنةمكوِّناهتا،
،)اإلبداعى(ويصبح العدوان أقل عدوانية ولكنه العدوان 

ويصبح اإلميان أقل تدينا لكنه اإلميان التخليقى املتمادى إىل
آل ذلك حلساب أن. وجهه تعاىل الذى ليس آمثله شىء، وهكذا 

يصبح اإلنسان أآثر إنسانية حنو التناسق األآرب فاألآرب مما ال
،اجلهل الذى ال ضد لهأفق غيب املعرفة الىت متثل نعرفه ألنه ىف 

 .بالعلم الذى ال ضد لهذلك اجلهل الذى يتخلق 

دعىن أتساءل اآلن، آما حيدث ىل آثريا وأنا أرجع لبعض
أوراقى القدمية أثناء إعدادى هذه النشرة، آيف آتبت هذه
اإلرهاصات منذ أآثر من ثالثني عاما، ومل أصل إىل معناها هبذا

 إال األن!!) قال وضوح قال(ضوح الو

 وبعد

هل يعجبك يا حممد ما أوصلَتَنا إليه هكذا ؟ اهللا يساحمك يا
هل اتضحت األمور أم زدناها تعقيدا؟ ماذا يقول! شيخ 

ال ، واملصيبة الىت تثبت طبيعة ما جرجرتنا  الناس عنا هكذ؟
إليه هو ما جاء ىف تكملة تعقيبك من استشهادك مبا آتبت أنت

نذ ربع قرن بالتمام، ولكن دعنا نسمع هذه اجلملةم
 :االعرتاضية أوال

 حممد . د

 أليس من املناسب تضمني إشارة ملوضوع الذنب، وعالقته(2) 
بالعدوان، أو باخلوف من العدوان، اخلوف من جتاوز حدود

 )خصوصًا اخلالقى(من اإلبداع  الوجود احلالية، اخلوف/النمو

 :حييى.د

ف، وأظن أنىن سأرجع إىل ذلك طويال وتفصيالمن املناسب ونص
حني أعود لتناول موضوع الذنب وعالقته باإلبداع، وآل ما

 .شكرا. ذآرته يا حممد هنا يستحق النظر جبدية

 حممد . د

هذا املقال، خاصة) أو إعادة قراءة(ذآرتىن قراءة (3) 
تناولكم املوازى لدرجة ما بني اجلنس والعدوان، مبقطع آنت

 :)عدد أبريل(اإلنسان والتطور  ىف 1983ه سنة آتبت

حول ، هوامش حوارية1983عدد أبريل : اإلنسان والتطور
 :)بتصرف طفيف(التطور والغائية 

والظروف مل تتفق فالكائن ناقص يسعى إىل حتقيق ما هو أآمل،
تلح على" \قضية"\بعد على تنفيذ هذا التحقيق، أليست هذه 

القضية على الكائن جتعله يتحرك ىف وأتصور أن إحلاح الكائن،
األعمق واألآمن، متناوال آل ما احليز املتاح له، احلرآة النشاط

اجلسم،": غري"أو ذات، أو ذات باعتبارها " غري" ميكن تناوله من
املاضى، السلوك والشخصية االجتماعية إىل آخر ما هو مىن وأنظر

الوطن،(اتًا باعتباره ذ" غري"، أو .. ليس أنا إليه وآأنه
 .)املتحقق النوع، األحياء، الوجود
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تلك احلرآة الىت تتميز باهلدم والرتآيب فاإلقحام وما فيه
بالكون، مث تغيري) بفتح احلاء(الذات املقتَحمة  من إقحام

وأالحظ ارتباطًا شديدًا هلذه )الغري والذات(اخلارج والداخل 
آما. املازالت آامنة املظاهر بالعدوان، حىت لتقرتب من صورته

أيضًا بتّقبل الكون مقتِحما للذات ومن مث التفاعل تتميز
للذات مع الكون، وتبني وحدة االشرتاك ىف الوجود الداخلى

واالعتماد املتبادلني واختاذ بأشكاله املتغرية، مث اإلشباع
هذه األدوار، مث املشارآة ىف اإلبقاء، وأالحظ أيضا اقرتاب

 .املظاهر من بعض ديناميات اجلنس

 قتطفانتهى امل

مبناسبة(وثيقة أم ال، ولكنىن  ال أعرف إن آانت العالقة
العويصة أشعر بالذنب حني أقرأ ما آتبت هبذه اللغة) الذنب

يبدو أن هذه. دون أن أوفر ما يسمح ىل بكل هذا التجرؤ
هل آانت هى املصطبة". \اإلنسان والتطور"\ آانت إحدى وظائف

والدين واإلميان فةالىت مل تكن تكتفى بالسياسة بل بالفلس
والتصوف يتناوهلا العامة بكل ما يستطيعون من لغات؟

 .يسهل ربنا. أعتقد

 :حييى.د

 : أوًال

هل هذا آالم يا حممد يكتبه شاب ىف العشرين من عمره؟ هل
تذآر؟ لقد فرحت باستشهادك هذا الذى آتبَته وأنت ىف تلك

ما أحاولالسن، ألقارنه مبا تعرتض عليه من صعوبة تعبريى عن 
دليال على أن نوع هذه اخليبة مث لعل ىف ذلك . تقدميه اآلن

 . وراثى بشكل ما 

 !!أى منا أصعب يا شيخ: أشهدك وأشهد القارئ طيب دعىن 

 :وثانيا

أمل تالحظ أن مقتطفك به مالمح من ردى عليك ىف الفقرة
ألف الم التعريف تدخل( " الـتتكون"السابقة عن الواحدية 

باستمرار، مع!) تتكون، واللى عاجبه "املضارع على الفعل 
أن ردى هذا ما وصلُت إليه هكذا إال مؤخرا، مث أجدك قد أحملت
إليه من ربع قرن، أليس هذا هو ما أشرُت إليه ىف نشرة

لكنها ،"عن املصداقية باالتفاق" 2007-11-12سابقة ىف 
 مصداقية مشكوك فيها بسبب العامل الوراثى غالبا، 

 :ثالثا

لعلك تعرف، فتصدقىن، أنه ال أنا وال أنت وال حنن قد
توزع  آنذاك، والىت ظلت" اإلنسان والتطور"أصدرنا جملة 
مع(بالكاد طوال عشرين عاما ) آل ثالثة أشهر(مائىت نسخة 

، إذن من الذى أصدرها لتقوم هبذا الدور) التوقف املتكرر
رغما عنا، رد اإلحلاح القهرى أن تظل تصدر فصلية طوال هذه

 املدة؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1612
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أال يسمح ذلك لنا أن نتصور أن هذه النشرة احلالية رمبا
صدرت أيضا وحدها لتؤدى نفس الوظيفة، فرتغمنا، وهى
تستعملنا، أن نقول مثل هذا الكالم الذى ال معىن له إال ما

 حيمل من معان؟

 بس خالص

 فّوت هذه يا حممد حىت ال يتهموننا بكذا وآيت يا شخي

 .اهللا يساحمك

# # # # # 
 )عن نشرات اإلدمان(يوسف عزب . أ

 تقليل الوعيرائعة فكرة التسليم بشكل مبدئي بفكرة 
  ،لتتناسب الرؤية مع القدرةمؤقتا 

 مع الرعب من إساءة فهم هذا املوضوع

 :حييى.د

ل وإساءة الفهم واردة ىف آلطيب يا يوسف، ماذا نفع
آلمة وآل حرآة، حنن نلقى مبا عندنا وعلى املتلقى حتمل
 مسئولية تأويله واستعماله ، أو سوء استعماله يا أخى،

 !!!اهللا ..

 يوسف عزب. أ

طارح هذا على مستوى الفرد واجملتمع؟ أم سهل انت: سؤاىل 
 ماذا؟

 :حييى.د

 اتمع،طبعا على مستوى الفرد، و على مستوى 

 "ماذا"وأيضا على مستوى 

 .شكرًا 

# # # # # 
 حممد غنيمى. د

شبابية وأخرى غري شبابية ؟ ملاذا هذه التفرقة بني لغة
 وإذا قبلنا التفرقة ، فما هى اللغة غري الشبابية إذن

علشان نتعلمها من أجلهم ، ميكن يرحيوا أنفسهم من االندهاش)
؟احلقيقة أن دهشة حضور)االندهاش ، أو على األصح من تصنع

)الرفض واحلذر مث(الندوة من دفاع حضرتك عن لغة الشباب 
تستلزم دهشة منها هى األخرى ، حيث أنه مل يتضح جيدا السبب

مثاال لتدهور اللغة ،) لغتنا(اعتبارهم لغة الشباب  وراء
نتكلم بطالسم منطوقة ، وطاملا على أى حال ال) الشباب(فنحن 

 ل من قبل طرف يتم فهمها جيدا من قبلأن آل آلمة تقا
نستتخدمها آوسيلة  مث إننا. الطرف اآلخر ، فهى عندئذ لغة 

وإذا آانوا ال . لغة ينبغى أن حترتم  لإلبداع أيضا ، إذن فهى

  
 اويـــالرخـــــــ ــــىــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1613
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فهذه ليست ،)أو يّدعون ذلك(يقبلوا أو ال يفهموا 
لعل هؤالء الذين يسمون بالنخبة) . حنن الشباب(مشكلتنا 

لغتهم اآلن هى ذات اللغة الىتجيدا أن  املثقفة يدرآون
وأجدادهم آانوا يتحدثون هبا أيام شباهبم ، ولعل آباءهم

رفضوها أيضا وأمسوها لغة شبابية وقتئذ ، ولعلنا أيضا
وأحفادنا ىف املستقبل ، وهذا ما ال أمتىن نرفض لغة أبنائنا

 . حدوثه ، رغم شدة توقع حدوثه

 :حييى.د

يس آله، وسوف تعرف أنىنأعتقد أن هذا بعض ما أعىن ، ول
أدافع ليس فقط عن خصوصية أو سهولة لغة الشباب، وإمنا

املدمنني،" ِسيم"، وعن "بيئة"أيضا عن اللغة الىت يسموا 
لغة تقوم بالتواصل بشكل أعمق وأهم من هذه وعن أية 

 .األصوات إياها الىت يتبادهلا الصفوة وبعض املثقفني

# # # # # 
 د إميان آامل حمم. د

 )آتبْت باألجنليزية(

بعد شكوى رقيقة من صمت الزوج وانشغاله مبشاغله طلبت 
 ،يكون زوجها صديقها ) أو سألت آيف(أن إميان 

 :مث أضافت بالعربية

 ال يوجد بيننا أى حوار

 :حييى.د

يا إميان، قمُت مؤخرا بإجراء حوارات تليفزيونية عن
الرجوع إليها، وهى موجودة باملوقع وميكن "اخلرس الزوجى"

الصمت وآثارة( :والثاىن، )اخلرس الزوجى بني الزوجني(:األول
تسطح نتيجة تدخل املذيعاتوإن آان ما هبا قد  ،)عند الزوجني

 .العشوائى برغم اجتهادهن

 يا إميان أفضل من الكذب على آل حال،  أحيانا يكون الصمت 

 الصمت ليس واحدا، الصمت أنواع وأنواع

:ما يلى )935الفقرة ( 1980 حكمة اانني آتاىبآتبت ىف 
 تشخيصه   أدوات   مها ،  الالحق   والفعل ،  والعيون ،  أنواع   الصمت 
  :على   تعرفت   فهال ،  اخللط   من   فاحذر 

 لآلخرين   وإلغاء   أنانية   وهو :  امليت   الصمت  ·

 مع ،  احلكمة   ظهرم على    احملافظة   وهو :  اخلائف   والصمت    ·
   حساب   دون التعرى    من   اخلوف 

 اتقانا ،  واليبيع يشرتى  الذى    وهو  : اخلبيث   والصمت  ·
 الشطار   لصفقة 

 آخر آلِّ  على  أعلى    من   ينظر الذى    وهو :  الساخر   والصمت    ·

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    تـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ال"  يــــوميــــــــا "   1614
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 ليستوعب   االستماعحيسنالذىوهو:املتأملوالصمت  ·
 التفاصيل 

 بني   الصادقة   املتصلة   الرحلة   وهو  : اليقظ   والصمت   ·
  .  املسئولية   الفعل   للكلمة   احرتاما ،  وبالعكس   واخلارج   الداخل 

 .  ليصمت   أو '  خريا '  فليقل ،  واملصري   باحلق   يؤمن   آان   فمن

فأى صمت هو صمت زوجك يا إميان، وأى آالم هو آالمنا
 وآالمه؟

سواء بني األصدقاء أو احملبني -يا إميان –العالقات البشرية 
أو األزواج والزوجات هى من أصعب ما ميكن إذا أردنا تواصًال

 حبق، 

األسرة والثقافة والطب النفسى(ميكن مراجعة نشرات 
 )تعرية زيف واغرتاب التواصل بني البشر(، ")1"ان واإلدم

# # # # # 
 قدرى عبد العظيم . أ

تعقيبا على اعرتاىف له بتخوىف أن يكون استمرارى قهرًا ىف(
 )ينفقها آتابة هذه النشرة أشبه مبن جيمع أمواال ال

هناك فرق آبري وآثري ما بني الطمع ىف تنمية الوعى ىف بلد
 للورثة األندال مفيش فيه وعى، وما بني مجع فلوس

 :حييى.د

تعقيبك الكرمي هذا يا قدرى لن يعفيىن من مسئولية تساؤىل
عن وجه الشبه بني من يواصل عمال ما بطريقة قهرية حىت لو

مجع ما قد يقوم الورثة بدا مفيدا للناس، وبني من يواصل
 .حبمل أمانته، أو االنتحار به

 من يدرى أيهما أفضل أو أبقى؟ 

 ضبط اجلرعة صعب يا قدرى 

 والقدرة على التوقف حتدٍّ متجدد

   لن أعفى نفسى من قبوله أبدًا

# # # # # 

 آرمي شوقى. د

 آالم، َطَلَب عدم نشره،

 :حييى.د

 . رسالة بعد غيبة 

 رد عليك، فقد أوحشتناوبرغم حتذيرك سوف أ

 مذاآرة،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1615
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 ورؤية،

 واعرتاف،

 وأسرار 

 . عالربآة

 آرمي شوقى . د

 ,First they ignore youقال غاندي واصفا عدوانه اخلالق
then they laugh at you, then  they fight you, then 

you win  

البداية سيتجاهلونك، مث يسخرون منك، مث حياربونك، مث يف
  !تنتًصر

اخلالقي هو األقدر علي االبداع اتفق معك متاما ان
أرجو آما...استيعاب غريزة العدوان من االبداع التواصلي 

تطعيم هذا التنظري الغزير بأمثلة أآثر لتيسري الفهم، وذلك
 ضمانا لعدم التباس املعاني على القراء لصعوبة املوضوع و

 :حييى.د

عندك حق، فاملقال مزدحم، وحيتاج لتفصيل واستشهادات
 ".آتاب الغرائز"الفرصة لكل ذلك حني أآتب  أرجو أن تتاح

# # # # # 

 رامى عادل. أ

 .باإلآراه  نعّمرها  توشكي  على  ياخدونا  برضه  ممكن

  طول  آده  ويردموها  حفر  حيفروا  املدمنني  خيّلوا  أو
 .صاحب  يبان لنا  ما  الوقت حلد

 :حييى.د

 !!طب بس ياهللا

 رامى عادل. أ

  اإلجرام  لدرجة  نتعصب  نا  املهدئات أفضل من

 . صحيه  خمدرات جبرعات  فيه بان  مشموم  خرب  مسعت  انا

 :حييى.د

 عندك حق 

 رامى عادل . أ

وهو يستيقظ مث اجلواد عبد للسيد امحد  وْصف جنيب حمفوظ
من اروع ايات اىل آخره فيتناول الفطور  ياخد دش ساقع

 .املتنفسن االدب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــا يــــوميــــــ"   1616
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 :حييى.د

 ال أوافق،

 ،)املتنفسن(لسخيف وال أحب هذا التعبري اللطيف ا

 . وبالذات إذا وصف به أدب حمفوظ 

 : رامى عادل. أ

 .وحقيق  حبق  اراجوزات  احنا  ,عم حييي  يا  إفرح

 ..تنكرية  حفله  يف  اننا  حسيت أول امرباح  اصلي

 :حييى.د

 وقراءتى له )5(ترجع حللم جنيب حمفوظ رقم أرجو أن 

 رامى عادل. أ

 .البشر   علي   بيلونوا  السياسيني  بيقولوا

 .لنا نداغه وسكر نبات  شويه حا جييبوا  وشويه

  أشغال  احلكم  ةمد  ان  بيقول  الريس  فكره  على
  شاقة

 :حييى.د

 !!ربنا يعينه علينا 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1617
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I03<I2008>23א

א−205 אאא )23(אא

 املنهج والتحدى، والشىء لزوم الشىء

 ىف النفس واإلنسان: بعض مدارس ونظريات

 :مقدمة
)اإلبداعالعدوان و(ما آادت احللقة األوىل عن هذه القضية 

الىت  تظهر، حىت وصلتىن تساؤالت آنت أتصور أا سوف ختتلف عن تلك 
 :وصلتىن منذ أآثر من ربع قرن، أغلبها آان يدور حول ما يلى

 توجس من الدفاع عن العدوان  ·

 بني اجلنس والعدوان) السلىب(خوف من التزاوج  ·

 شكاوى من صعوبة العرض وفرط التداخل والتكثيف ·

 على فرط الرتقيماحتجاج  ·

 )وآأنىن هامجته. (دفاع عن فرويد ·

 وغري ذلك..

آمثال من بعض ذلك، برغم أنه نشر أمس ضمن امتداد حوار
)القراء(رجحت أنه ليس آل الزوار  بريد اجلمعة، إال أنىن 

وفيما. يتابعون حواراجلمعة مبا يسمح ىل أن أعتمد على ذلك
يل أو إضافة بضعمع تعد(يلى التعقيب والرد ، آمقدمة، 

 )آلمات هنا وهناك

 حممد حييى الرخاوى

الواحد عاوز يتعود" \يومية \"بقى ده آالم ُينشر آدا ىف
 ؟"\عالصبح"\، "\يوميا"\يقراها 

إمنا فعًال الكالم شديد التكثيف. واهللا عفوًا باهزر بس
 .جتعل التواصل صعبًا والرغبة ىف اإلحاطة من أعلى عليني بطريقة

 :، مل أفهم)ال احلصر(املثال  على سبيل 

األداة ىف الفقرة التالية املقصود بفصل الطاقة عن 
 :مأخوذة من املقال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1618
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األعلى   االرتباطات ىف    التكامل   عن   الغريزة   عجزت   إذا  -4
 دون وحىت   - أرقي   لوظائف الدافعى    بدورها   قامت   واألمشل 
البدائى   مبظهرها   ظهورها   تمالاح   من   خيفف   قد   مما  - هبا   االلتحام 
 ولكن  ، آمرحلة   ناجحة   تسوية   احلل   هذا   ويعترب ،  مباشرة 
  يفصل   حيث ،  النمو   يعوق   وأن   البد ،  دائم   آحل   استمراره 
  األعلى املستوى  ىف  حتمى    تكاملهما   أن   حني ىف    األداة   عن   الطاقة 
  . النمو   من 

 :حييى.د

هو أن) ويصلىن حىت اآلن(آان الزعم الشائع الذى وصلىن 
هى طاقة دافعة) والدوافع، وأحيانا العواطف(الغرائز 

أساسا أو متاما، وهى طاقات موظفة حلفظ النوع أو الفرد أو
آليهما، لكن رويدا رويدا حني عرفت آيف أنه يستحيل فصل

)إال مرحليا(ول، الشكل عن املوضوع، آذلك الدال عن املدل
رجحت أن النمو النابض يسمح هبذا االلتحام بني الطاقة
وتفعيلها وجتلياهتا، فال تصبح جمرد طاقة يصلح استخدامها لشئ
آخر، فرويد حني قال بالتسامى آان يرحب بأن تستعمل طاقة

لبناء احلضارة واملدنية ورمبا إلنتاج أداةالغريزة اجلنسية 
الذى ال Sublimationوهذا هو التسامى  نوع معني من اإلبداع،

أرفضه، لكنىن أحتفظ ضد أن يقدم باعتباره احلل األمثل
لبدائية الغريزة اجلنسية خاصة، أنا أقبله باعتباره مرحلة

وبالتاىل ال ينبغى أن نصفق له أآثر من, جيدة، ال أآثر
ألننا بذلك قد نعوق االلتحام الوالىف بني الطاقة وما  الالزم،

 .تدفع إليه وهو املفهوم السابق اإلشارة إليه

أستطيع أن أضيف أن اإلشكال الذى أشري) 2008سنة (اآلن 
فقط على زعم انفصال الطاقة عن األداة وإمنا  إليه ال يقتصر

–انفصاهلا عن بقية الطاقات والتجليات الىت يتشكل منها 
 . الوجود البشرى -باستمرار

ُت إليه أخريا من الرتآيز علىلعلك تعرف يا حممد ما وصل
، Content"احملتوى"أآثر من  Process" العملية"االهتمام بـ

، عملية التوليف اجلدىل املتصاعدقبل وبعد احملتوى: أو قل
النظرية"الذى هو أساس النمو ىف ) بإيقاع حيوى نابض(

، الىت أمتىن أن أفرد هلا وقتا آافيا قبل"اإليقاعية التطورية
هذه العملية املتنامية املستمرة ىف تناوب إيقاعى،. أن أرحل

.أبدا ال تكتمل، لكى ONENESS" الواحدية"تتمادى ىف تكوين 
ىف النهاية أو قرب –جتعل  الوهى هى العملية الىت تعد بأن 

اجلنس جنسا، وال العدوان عدوانا، وال الطاقة  -النهاية 
)نبضة حياة(و طاقة، وال األداة أداة، ألا مع آل نبضة من

إضافة ليست مبعىن اجلمع) الواحدية(تضيف إىل املشروع البشرى 
، وإمنا مبعىن ختليق واحدية أآرب على حساب) آيت+ آذا (

لكنه اجلنس اجلنس فيصبح اجلنس أقل جْنـسنةمكوِّناهتا، 
، ويصبح العدوان أقل عدوانية ولكنه العدوان)اإلبداع(

اإلميان أقل تدينا لكنه اإلميان، ويصبح )اإلبداع(العدوان 
ىل، الذى ليس آمثله شىء،املتمادى إىل وجه احلق تعا) اإلبداع(

 .وهكذا 
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آل ذلك حلساب أن يصبح اإلنسان أآثر إنسانية حنو التناسق
اجلهلاألآرب فاألآرب مما ال نعرفه ألنه ىف أفق غيب املعرفة مبا ميثل 

 ، ضد لهبالعلم الذى ال ، ذلك اجلهل الذى يتخلق الذى ال ضد له

 .وهكذا يتواصل النمو الذى أمسيه إبداعا

 وبعد

!هل يعجبك يا حممد ما أوصلَتَنا إليه هكذا ؟ اهللا يساحمك يا شيخ 

هل اتضحت األمور أم زدناها تعقيدا؟ ماذا يقول الناس
    عنا هكذ؟

 ) انتهى املقتطف من يومية أمس(

هأستطيع أن أجيب على السؤال الذى انتهت به هذ اآلن  
 . إننا زدناها تعقيدا : الفقرة قائال

أقرأ اجلزء األول من موضوع العدوان واإلبداع، وهو عدت 
وآان من(الذى مت نشره ، مث مسودة اجلزء الثاىن والثالث 

فوجدت أن املسألة حتتاج فعال إىل) املفروض نشرمها اليوم وغدا
وقفة وتوضيح ومتابعة، وذلك حىت أمتكن من الرد على

اؤالت الىت طرحت ممن يثق ىف أنىن أريد أن أبلغ شيئا، أوالتس
 ممن حيتج أنىن ال أبلغ شيئا،

باإلضافة إىل التساؤالت الىت جتلت ىل وفيما بعض ما وصلىن 
 :مىن شخصيا

 تساؤالت 

هل هذه األطروحة تتناول أساسا قضية اإلبداع أم قضية  ·
 العدوان؟

ل، هو من أرقىأليس اإلبداع، آما شاع عنه على األق ·
سواء اجلنس أو(وظائف البشر؟ فكيف نربطه هكذا بالغرائز 

أا من أوائل ، وقد شاع عن آل ما هو غريزة )العدوان
دوافع البقاء الفجة الىت تشرتك فيها أغلب األحياء مهما

 آانت مرتبتها على سلم التطور؟

مث ما عالقة اجلنس بالعدوان، سواء ىف جذور أصوهلما، أو ىف  ·
 .جتليات منومها لدرجة أن حيتوى آل منهما نوعا فائقا من اإلبداع

مث هذا التقسيم إىل إبداع تواصلى وإبداع خالقى وربط  ·
آل منهما بغريزة بذاهتا، ما عالقته بتقسيمات اإلبداع

هذا التساؤل أنا الذى طرحته على(األخرى، ومستوياته 
منطلقات خمتلفة،نفسى، خاصة أن ىل تقسيمات أخرى عديدة من 

 ؟)حرآية الوجود وجتليات اإلبداع(أنظر مثال 

منهما ترويضا  وما الفرق بني أن نتسامى عن أى  ·
،)وليس بالضرورة هبما(لبدائية آل منهما وارتقاء عنهما 

ىف شكل أرقى أآثر تكامال وىف هى هىتجلى الغريزة وبني أن ت
 نفس الوقت أعقد إبداعا؟
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مث ما عالقة آل ذلك بالنمو النفسى، وباملرض النفسى، ·
 وبعالجه؟

آيف ندرس عملية اإلبداع ذاهتا وحنن ال منلك :وأخريا   ·
لكشفها هى مبا هى، فمن ناحية هى أخفى من أن تتحدد

راحلها قد يتم ىفبعض م للدراسة، ومن ناحية أخرى جند أن 
مساحة متناهية الصغر من الزمن حبيث يستحيل فحصها، إن آل
ما ميكن أن يتاح فحصه هو إما الناتج اإلبداعى، أو بعض ما
يعيه املبدع فيما ميكن أن يكون ىف متناول وعيه الظاهر، وىف
حدود قدرته عن التعبري عنه، األمر الذى ال ميكن اجلزم بأنه

 اع ذاهتا بالدقة املوضوعية املأمولة؟ميثل عملية اإلبد

حنن ىف ماذا ؟ أم ماذا؟ هل هذا وقته ىف مثل: مث أخريا ·
 هذه النشرة اليومية؟

· ........ 

 أقر وأعرتف أنىن أحرتم آل هذه األسئلة

 )مل يسألىن أحد(وأنىن أنا الذى وضعت أغلبها 

 وأنىن جاهز للرد عليها

اليوم، فاملسألة قدوسوف أبدأ بالرد على السؤال األول 
 أو آتابا حتتاج شهورا 

ولعلى أمتكن أن أعرض غدا جداول تسمح باملقارنة بني اجلنس
 والعدوان من جهة، مث بني اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى

 السؤال األول: خلنا اليوم ىف

هل هذه األطروحة تتناول أساسا قضية اإلبداع أم قضية ·
 العدوان؟

إا تتناوهلما معا، وهو رد هروىب ال :والرد اجلاهز ه
 .يفيد شيئا

 إا تتناول العالقة بينهما  :الرد األحسن قليال

 : الرد األهم يقول 

راجعت نفسى فإذا ىب وأنا أتعرض هلذه األساسيات، إمنا
أتناول قضية النمو البشرى أساسا، بل قضية الطبيعة

مع أا آذلك،" ةالفطر"البشرية الىت جتنبت مؤخرا أن أمسيها 
جتنبت مرحليا استعمال هذه الكلمة نظرا الختزاهلا أحيانا من

 .بعض املتلقني إىل ما ال أعىن

 ملاذا البحث ىف اإلبداع من طبيب نفسى؟

 من طبيب نفسى؟) والغرائز(وملاذا البحث ىف العدوان 

ألننا نبحث الطبيعة البشرية حني تعتل أو ختتل وهو ما
 !!النفسى بعالجها يلزم هذا الطبيب 
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دون) نفسيا(هل ميكن أن ندعى أننا نعاجل إنسانا مريضا 
من هو هذا الشخصعموما، مث بعد ذلك  نعرف من هو اإلنسانأن 

 ؟حتديدا

آان(حني راجعت أغلب النظريات املعاصرة ىف علم النفس  
وآان مقررا علينا مثل ذلك أثناء دراسىت) 1980ذلك سنة 

املدارس"بل لعل االسم آان هبذا االسم،  املاجستري ىف آتاب  
 Contemporary Schoolsتأليف وودورث " املعاصرة لعلم النفس

of Psychology Woodworth  أحبث عن ) 1980(، آنت آنذاك
جدوى دراسة هذه النظريات للطبيب النفسى، ذلك أنىن بعد أن
صرت ممتَحنا ال طالبا، آنت أسأل طلبة املاجستري نفس السؤال

نسبة لعلم النفس، بل أيضا بالنسبة للعلومليس فقط بال
ماذا: األساسية، وبالذات علم التشريح العصىب، السؤال هو

يفيدك ىف ما درست ىف العلم الفالىن ىف أدائك الفعلى ملهمتك
ينزعج ألنه مل خيطر على باله ) الطبيب(؟ وآان الطالب آطبيب

رفهذا السؤال أثناء دراسته، آل ما آان عليه هو أن يع
املقرر، وحيفظه، مث يّسمعه ىف االمتحان، أما أن يفاجأ
بالتساؤل حول جدوى ذلك، فهذا ليس من اختصاصه وإمنا هو من
اختصاص واضع املنهج، وآنت أطمئنه أن هذا السؤال، ومثله،

، وحني جترأت)ليس ىف املقرر -السؤال –ألنه (لن حياسب عليه، 
املناهج حسبوىن أمزح، وناقشت هذه املسألة مع زمالئى واضعى

وحني ترأست القسم ملدة أربع سنوات، مل أمتكن من تعديل
املقررات إال ىف حدود شديدة الضيق، وقد بلغىن بعد أن ترآت

 .رئاسة القسم أم تراجعوا عنها

النظريات راجعت أآثر من عشرين من هذه  1980سنة 
عنأن أحبث   -بالنسبة لكل نظرية  -وحاولت  واملدارس، 

األساسيات البدئية للمفاهيم األساسية الىت جتيب على أسئلة
   :أساسية تقول

 من هو اإلنسان؟   .1

 ما هو مفهوم الصحة النفسية؟   .2

 ما هو مفهوم املرض؟   .3

من وجهة نظر هذه النظرية بوجه(آيف العالج؟ : إذن   .4
 )خاص؟

أن ندرسإذا مل جنب حنن األطباء عن هذه األسئلة، فما جدوى 
 هذه املدرسة أو تلك ، حنن أطباء نفسيون، ولسنا فالسفة، 

السؤال األول، وإىل درجةمنها  آلياتالفلسفة تدور آثريا حول 
 ولكنها ال ُتعىن آثريا بالسؤال الثالث والرابع،  أقل الثاىن،

خفيف(يبدأ من السؤال الثاىن ) أغلبه اآلن(الطب النفسى 
 .ا ىف السؤال الثالث والرابعمث جيد نفسه مستغرق) خفيف

لو متعن األمر، لوجد السؤال األول والثاىن أى طبيب نفسى 
 حاضرين آأقوى ما يكون داخله أو داخل داخله،
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دعنا اآلن من آلمة(ومبا أن املسألة ىف الداخل هكذا  
)الطبيب(، فإنه )الفطرة مؤقتا الالشعور آما جّنبنا آلمة 

له هذا العالج عنميارس مهنته، مبا ىف ذلك اختياراته وتفضي
ذاك، وقياسه فاعلية ما يفعل نوعا وآما، يفعل آل ذلك من

، ،)عن اإلنسان والصحة( السؤال األول والثاىنخالل تأثري 
 .سواء اعرتف بذلك لنفسه أم ال

آثري من األطباء يتصورون أن هذه مسائل نظرية ال تعنيهم،
هم عنهالكن واقع األمر أم ميارسون مهنتهم من خالل إجابت

 دون أن يدروا،

وأستطيع أن أتصور أن هناك إجابتني خطريتني تكمنان داخل
وآل إجابة  آل طبيب نفسى، حتددان اختياراته وممارساته ،

 منهما تشري إىل الرد على السؤال األول والثاىن معا

 )مرة أخرى من داخل داخل الطبيب( :اإلجابة األوىل

والصحة النفسية تقاس اإلنسان هو ما أمثله أنا شخصيا ،
 .مبا أنا فيه وما أفعله وأريده أو أرجو أن أآونه

 : اإلجابة الثانية

إن مفهوم ماهية اإلنسان هو أمر ال يعنيىن ألنىن ال أتفلسف،
والصحة النفسية هى ما أقرأ عنه ىف أمهات الكتب الطبنفسية

من جدا، واجملالت العلمية اُملحكَّمة جدا جدا، املمولة بالسالمة
 .شرآات الدواء األحدث فاألحدث

خاصة وأنا أرد على تساؤالت حممد إبىن، أنىن(اآتشفت اآلن، 
آان يشغلىن") النظرية اإليقاعية التطورية("حني وضعت نظريىت 

هذا الشاغل الذى ميثل اإلجابة األرجح هلذه األسئلة األربعة،
سائلىف جذور مثل هذه امل ورمبا هذا هو ما دعاىن إىل الغوص 

اجلنس والعدوان واإلبداع واملرضاألساسية هكذا، ومن بينها 
 واللغة والنمو البشرى والنقد والتطور احليوى، 

وهل حيتاج األمر إىل شرح عالقة آل ذلك مبمارسة الطب
 النفسى ؟

 نعم حيتاج

ولكن دعونا ننظر ىف بعض تلك النظريات الىت مجعتها منذ
 )لعادةومل تنشر آا(أآثر من نصف قرن 

ولكن قبل ذلك البد من اإلشارة إىل صعوبة تعريف اإلنسان
ملحق آتاب حرية طبيب نفسى(خاصة حالة آونه صحيحا نفسيا 

، وذلك)ور الفردىمستويات الصحة النفسية على طريق التط"
مقارنة بتعريف املرض، أما تعريف العالج، فهو قد يكون أسهل

 .ما دمنا جترأنا وعرفنا املرض

وفيما يلى بعض حماوالتى السابقة لتحديد شديد اإلجياز،
قابل للخطأ هلذه املفاهيم الضرورية أن تكون شعورية، بدال

 .من أن تلعب من ورائنا دورا ال نعرفه
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 مفهوم اإلنسان  ·

 م الصحة النفسيةمفهو  ·

 مفهوم املرض  ·

 مفهوم العالج   ·

متداخل( سبعة جمموعاتهذا وقد قسمت املدارس املختلفة إىل 
ثالثا وعشرينلتشمل آلها ) بعضها ىف بعض آخر بالضرورة

 .مدرسة ونظرية 

ومل أدرِّسه ومل( 1980قبل أن أعرض جممل ما فعلت سنة 
خري ظهرت مدارسىف الربع قرن األأنبه إىل أنه ) أنشره

ونظريات جديدة غاية ىف األمهية وبالذات ىف جمال ما يسمى
مما سأعود إليه مستقال ىف العلم املعرىف والعلم املعرىف العصىب

إن ظهور هذه النظريات اجلديدة، أو تطور. الوقت املناسب
 :النظريات القدمية له داللتان هامتان

ل على صعوبة ماإن تعدد هذه النظريات إمنا يد: األوىل 
 تتناوله وغموضه، 

إن باب االجتهاد مل يقفل، وال ينبغى أن يقفل: الثانية
 .ما دامت املعرفة منفتحة

وفيما يلى ما سبق آتابته باإلجنليزية، ونظرا لضيق
مع آل اعتذارى بسبب 1980الوقت سوف أنشره آما آتب سنة 

 العجلة أن أآتفى اليوم بنشره هكذا، 

أن ينتقل - مثلى – يقرأ اإلجنليزية أو ال حيبها وأنصح آل ما ال
فورا إىل التعقيب النهائى دون أن ينشغل اليوم هبذا اجلزء

 . الغريب، ألنىن سأعود إليه باللغة العربية مرارا وتكرارا

مث إنه من البديهى أنىن ىف اية املطاف ، سوف أعود إىل
والعدوان،بعالقته بفروض اإلبداع  -بشكل ما –ربط آل ذلك 
 .وما يتصل هبا

 جمموعات املدارس والنظريات

)1980(عن اإلنسان ونفسه وصحته واعتالله    

THE FIRST GROUP 

 The First Group (Psychoanalysis and related theories):  

 By related I mean "originating from and sharing 
basic orientation with." The terms post-Freudian 
(historical) and neo- Freudian (more elaborate) are 
but misnomers. Some theories that have definitely 
originated from psychoanalysis (like Jung and Adler) 
are put elsewhere according to the dominance of other 
significant characteristics.  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   1624
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1) classical Psychoanalysis (Freud Sigmund)  

 MAN is directed by the outcome  of his unconscious 
make up; determined fixations and instincts 
(particularly sexual).  

HEATH is to be able to find socially acceptable 
expressions for the instincts, to work and to love 
through the conscious efficient agent called the ego.  

 DISEASE is disturbed balance between forces 
unconscious determinants deranging the efficiency and 
adaptation of this functioning unit (man).  

 TREATMENT is psychoanalysis (for cases fit for it) 
in order to let relive early pathological relations 
which makes the causative determinants available to 
interpretation and correction, thus liberating 
sufficient adaptive energy trough rearranging the 
psychic compartments.  

 2-  Object Relations theory (Melanie Klein Winfrid 
Fairbairn, Harry Guntrip... etc)   

 MAN is the outcome of his introjects, splits and 
fixations at sequential object relations modes  
during infancy.  

 HEALTH is optimum object relations where objects are 
predominantly 'good' objects: significant and 
satisfactory, thus promoting production and adaptation.  

 DISEASE is disturbed psychic apparatus as a result 
of introjecting, and perpetuating, distorted objects 
and objects and  relations.  

 THERAPY is to correct these distortions through 
psychoanalysis permitting reliving (reparative) 
object relations, thus reorganizing personality 
structure with consequent constructive relations.  

3- Eric Erickson 

MAN is a social being having the liability to grow 
and re-grow throughout his life. He is not only 
determined through happenings in his childhood but is 
also, at least partly responsible for himself.  

HEALTH is consequent upon the successful resolution of 
growth crises to emerge from them in the positive 
direction, thus promoting successive building of a 
gratifying self concept  positive continuous growth.  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1625
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DISEASE is the predominance of too prominent a 
zone or a mode beyond its appropriate stage of 
development. It is also related to the negative 
outcome of growth crises. is the failure to resolve 
the growth crises, with sub sequent stagnation and a 
negative self-concept.  

 THERAPY is building up basic trust and confidence 
that the individual failed to acquire in infancy and 
childhood. This is established through reliving, 
correcting information, remodeling society, thus 
liberating growth in the proper direction.  

 4- Harry Stack Sullivan (Interpersonal psychiatry) 

  MAN is a social being, developing through and 
living in a real world of inter-personal relations  

 HEALTH is a successful interpersonal life 
including acceptance of one's self, that of others, 
and mutual enrichment and cooperation.  

 DISEASE is the result of hindering such 
constructive interpersonal relating through processes 
of "dynamism of difficulty" which are the process of 
living parts of one's personality that are wrongly 
applied to defect one's self i.e. misuse of 
personality function. Disease is exaggerated un-timed 
normal difficulties.  

 THERAPY is a mutual participation repairing the 
defective interpersonal relations and eliminating the 
'dynamism of difficulty turning them to proper 
personality functioning .  

 THE SECOND GROUP 

The Second Group (Organizational systems 
theories):  

 Most of these theories share, more or less,  some 
common basic assumptions about multiple hierarchical 
organizations, continuous growth, teleological 
direction, consciousness, will and responsibility. 

 5-  Transactional analysis (Eric Berne)  

 MAN is composed of multiple cooperating, 
alternating systems of 'ego states' which correspond 
to biological brain organization   

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   1626
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HEATH is appropriateness and cooperation between 
ego states in relation to the relevant situation and 
individual needs.  

 DISEASE is hyperdominance, exclusion, 
contamination confusion and or inflexibility of 
certain ego states.  

 THERAPY is re-establishment of a proper relation 
between these functioning patterns, then liberation 
in proper interaction towards more and more synthesis 
rather than simple temporal alteration.  

6-  Sandor Rado (Adaptational Psychodynamics)  

 MAN is a biological system operating under 
integrating hedonic control (Hedonia here means 
organizing harmony). He seems to represent a biologic 
hierarchy repeating the evolution of his species  

 HEALTH is achieved by appreciating one's self as a 
"proven provider of pleasure (hedonic)".  

 DISEASE is maintenance of, or revival of the 
helpless, dependent child pattern of resulting in 
neurotic over-reactive behavior. It is also due to 
deficiency (probably innate) in the integrative 
pleasure ability.  

 THERAPY is emotional reduction to achieve self 
reliance, integrating reorganization through pleasure 
tolerance and utilization. The technique is analytic 
but interceptive (interrupting) interpretations are 
advised to stop regression  

 7- Henry Ey (Organo-dynamism)  

 MAN is, the conscious system well controlling and 
organizing other compartments of the personality i.e. 
levels of the brain.  

 HEALTH is this successful control to the extent of 
(so much so to) allowing harmonious adaptation and 
production  

 DISEASE is the failure of this control and 
dissolution of consciousness permitting the 
substructure to erupt directly or indirectly 
exhibiting maladaptive behavior.  

 THERAPY is restoration of this control once again 
by any available therapeutic means.  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) ونيإلكرتإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1627
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8-  Silvano Arieti  (cognitive-volitional therapy) 

 MAN  is primarily a cognitive- volitional organization.  

HEALTH  is the appropriate functioning of the 
mature cognitive- volitional organization with 
secondary processes dominating the primitive 
cognitive organization as well as other functions in 
creation (a higher level of health). Both processes 
primary & secondary act synergistically and self-
expansion, rather than self-actualization is the 
result of properly growing creative life.  

 DISEASE  is failure of such control resulting in 
disharmony and presentation of disguised primitive activity.  

 THERAPY is reparation & reeducation 
,reorganization] of the mature cognitive function to 
control and dominate once again. This is established, 
for instance, through cognitive repair including 
acceptance, translation and cohering.  

 9-  General systems theory: Loving Von Bethany  

 Man is a multi-system organization to sub- and 
surpasses where all constitute the universe organized 
in a hierarchical accumulation of matter-energy- 
information organizations.  

 Health  is The adequacy & harmony within the human 
systems as well as with other systems.  

 DISEASE is a deficiency, or faulty organization in 
any of the critical systems of energy-matter or 
information processing.  

 THERAPY is any means that corrects the deficiency 
thus restoring the harmony.  

 10-  Evolutionary Rhythmic Theory (yehia RAKHAWY)  

 MAN is a biologically rhythmic structure, 
processing information in phasic oscillations on  the 
way to endless dialectic growth.   

 HEALTH is the adequacy of both rhythmicity and 
processing to achieve an optimum degree of harmony 
appropriate to each phase of the biorhythmic cycles 
to promote ever- lasting dialectic growth.  

DISEASE is the mishap or complications of this 
evolutionary rhythm in the form of abortion, 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   1628
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mutilation, disruption, concealing or undue prolongation 
of a certain phase (or phases) of the biologic rhythm.  

HEALTH  is the appropriate functioning of the 
mature cognitive- volitional organization with 
secondary processes dominating the primitive 
cognitive organization as well as other functions in 
creation (a higher level of health). Both processes 
primary & secondary act synergistically and self-
expansion, rather than self-actualization is the 
result of properly growing creative life.  

 DISEASE  is failure of such control resulting in 
disharmony and presentation of disguised primitive activity.  

 THERAPY is reparation & reeducation 
,reorganization] of the mature cognitive function to 
control and dominate once again. This is established, 
for instance, through cognitive repair including 
acceptance, translation and cohering.  

 9-  General systems theory: Loving Von Bethany  
 Man is a multi-system organization to sub- and 

surpasses where all constitute the universe organized 
in a hierarchical accumulation of matter-energy- 
information organizations.  

 Health  is The adequacy & harmony within the human 
systems as well as with other systems.  

 DISEASE is a deficiency, or faulty organization in 
any of the critical systems of energy-matter or 
information processing.  

 THERAPY is any means that corrects the deficiency 
thus restoring the harmony.  

 10-  Evolutionary Rhythmic Theory (yehia RAKHAWY)  
 MAN is a biologically rhythmic structure, 

processing information in phasic oscillations on  the 
way to endless dialectic growth.   

 HEALTH is the adequacy of both rhythmicity and 
processing to achieve an optimum degree of harmony 
appropriate to each phase of the biorhythmic cycles 
to promote ever- lasting dialectic growth.  

 DISEASE is the mishap or complications of this 
evolutionary rhythm in the form of abortion, mutilation, 
disruption, concealing or undue prolongation of a certain 
phase (or phases) of the biologic rhythm.  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1629
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THERAPY is regulating reoroganizing and  re-
channeling the evolutionary rhythms, by all means. 
Recharging by   appropriate and adequate information 
appropriate to each stage, facilitating  unfolding 
and enhancing ultimately dialectic growth.  

THE THIRD GROUP 

The Third Group: The learning oriented theories  

 Although Adlerian theory is included here I am not 
very happy about this but I have no alternative for 
the time being. This group stresses learning in its 
broadest sense as the basic factor for human identity 
and march all through his life.   

 11- Adler (Individual Psychology)  

 MAN is an organic purposeful system aiming at 
self- realization and social survival. He is a unity.  

 HEALTH is achieving these goals of self-identity, 
including sense of unity and continuity and also 
self-esteem and acceptance. This is completed and 
approved by proper social adaptation.  

 DISEASE is failure to achieve such goals, i.e. 
lack of self- unity, surrendering to inferiority and 
lack of social feelings. The etiological roots should 
be traced to childhood.  

 THERAPY for a child is guidance to repair and 
avoid further development of handicapping habits. In 
the adult, it is directed to mobilization of creative 
resources to compensate for failure and to achieve 
the previously unattained goals. It is both social 
therapeutic support and education in a proper milieu.  

 12-  Personality Learning Theory  

MAN is a measurable structural personality 
phenomenon which  adequately functions through 
adequate multi-dimensional learning procedures.  

 HEALTH is symptomatic optimum functioning mode of 
behavior that lies within the normal norms.  

DISEASE is a symptomatizing mode of behavior that  
surpasses normal norms in multi-dimensional aspects 
interacting together.  

THERAPY is a multi-dimensional learning taking  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1630
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into consideration adjustment pathanalysis. 
THE FOURTH GROUP   

  The Fourth Group  (Self actualization theories):  

 I believe that the term humanistic psychology is a 
misnomer since most theories are essentially 
humanistic. I prefer the term self actualization 
theories to include those theories stressing 
actualization of human potentialities "to be ".  

13-  Karen Horney  

 MAN is an organism having evolutionary potential 
striving for self realization by nature (delivering 
or unfolding the central integrating force called 
real self) and to be able to transcend the 
dichotomies of opposing contradictory forces.  

 HEALTH is the attainment of self realization 
through actualization of potentialities in a process 
of constructive evolution.  

 DISEASE  is failure of this fulfillment due to 
basic familial hostility and coldness producing basic 
anxiety. This anxiety, its modifications and 
evolution is responsible for disease.`  

 THERAPY is directed towards discovering one's 
potentiality, on's real self in the actual situation . 
The technique consists developing a real relationship 
between two persons through which goals are achieved in 
the now-on, working through any difficulty .  

 14- Otto Rank   

MAN is an organism striving for rebirth and 
growth.  He is in a continuous in-and-out rebirth 
experience where crescendo relationships are the 
psychological uterus.  HEALTH is promotion of this 
journey in the proper direction to achieve the 
ultimate goal of growth.  

 DISEASE   is itself also rebirth experience where 
the patient makes drastic leaps forwards rather than 
a slow process of gaining insight.   

 15-  Abraham Maslow   

MAN is a potentially growing organism meant to 
fulfill his good natural potentialities.   

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1631
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HEALTH  is reinforcing being (b) needs after 
satisfying deficiency (d) needs in a natural 
hierarchy achieving self actualization as exhibited 
in samples of peak experiences   

 DISEASE is dominance of deficiency needs and 
stunted alienated growth of personality   

 THERAPY is to help growth to continue in the 
natural hierarchy surpassing the lower levels and not 
arrested at  them.  

 16- Existential Analysis (Dasein Analysis e.g. 
Ludwig Binswanger Rollo May)   

 MAN is a unique existing, conscious organism, 
aware of himself, thus aware of in space and time. 
His structure and identity are the result of his 
existential awareness and free choice.  

 HEALTH  is to live as an aware Gestalt operating 
in a dialectic tension reinforcing freedom of self 
and others and adjusting relations to one's self in 
the world.  

 DISEASE is to lose this awareness in hypnotic 
alienation due to reductionistic determinism. 
Overdose of such awareness replacing actual 
productivity and relatedness may represent another 
aspect of illness.  

 THERAPY  is established through an "I and thou" 
communication to reinforce one's awareness of himself 
towards and  in relation to the common world. By so 
doing alienation is overcome and treatment proceeds .  

 17-  Gardner Murphy (Biosocial theory)   

 MAN is a structural organism-environment field 
that is part of a still larger field. This larger 
field is explored through paramental phenomena 
(telepathy clairvoyance....etc.)  

 HEALTH is the harmony between man his immediate 
environment as well as his remote environment.  

 THERAPY is the re-establishment of organization and 
harmony within the person and with the environment, 
through psychotherapy and any other mean.  

 THE FIFTH GROUP 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيدار إص(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1632
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The Fifth Group (The actualization-extension 
group):  

 This group includes theories extending human 
growth beyond the individual or the limited human 
existence. They are also growth oriented but to a 
more extended open ended goal.   

 18-  Organismic psychology (Kurt Goldstien)  

 MAN is a total organism, never a simple 
aggregation of parts, living in a total environment  

 HEALTH is fulfillment of this totality, self 
actualization of his potentiality with malleability 
shifting from concrete to abstract and vice versa.  

 DISEASE is blockage at a limited static 
maintenance of the status quo at a tension release 
level.  

 THERAPY is established through a 'communion' where 
self realization of both patient and therapist is 
enhanced.  

THE SIXth Group (The static or stationary group)   

 This includes a collection the common feature of 
which is that they agree about man being essentially 
some sort of formed structure (organic, symbolic, or 
reflexive).  

19-  Reflexogenic Theory (Pavlov Watson. etc)   

 MAN is a construct of complex conditioned 
responses.  

 DISEASE  is the behavioral expression of good 
adaptive learnt habits  

 THERAPY is, then, reeducation through disrupting 
the maladaptive habits and re-establishing better 
adaptive ones.  

 20- Biochemical Stability  theory 
(Synaptologists).. etc.)  

 MAN   is a chemical constellation permitting 
appropriate function within the range of common norms  

 HEALTH is the adequacy and normal standards of 
this constellation as evidenced mainly by the absence 
of symptoms. 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــىـــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1633
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DISEASE is the manifestation of increase in this 
chemical substance or decrease in that producing 
symptoms.  

 TREATMENT is the correction of this deficit or 
neutralizing or eliminating the excess  

 21-  Structuralism (The recent trend e.g. Jacque 
Lacan, Straus..)  

 MAN is his structural configuration. The conscious 
self (ego) is but a trivial outside façade.  He is 
neither evoluting nor goal seeking and his free 
 choice is rather limited  within structural 
configuration.  

 HEALTH is an efficient by-product of a well 
organized structure.  

 DISEASE is a significant  structure in itself 
declaring an independent organization . It is also 
disruption or obstruction of an established structure 
  

 THERAPY is uncovering of the existing structure, 
analysing the symbolic context and allowing 
transformational genesis of a well organized 
structure.   

 THE SEVENTH GROUP 

The miscellaneous group 

 There remains two trends that  are worth 
introduction i.e. Gestalt and the anti- psychiatry 
and I have failed to include them under any of the 
above mentioned groups.I have put them together under 
the heading miscellaneous group though they share 
some qualities with some others theories not to a 
convincing degree to be included there, (at least for 
me).  

22- Gestalt theory (Kurt Kafka Max Wertheimer, 
Kohler  

 MAN is a Gestalt i.e. he cannot be adequately 
described as a sum of smaller independent events or 
parts.  

 HEALTH is a Gestalten reflecting a balanced 
distribution of the forces underlying this 
organization??  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1634
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THERAPY having the name Gestalt therapy is said to 
be poorly attached to the theory. It has its own 
technique. It aims at organizing self regulation 
through re-education to form a Gestalten delineated 
figure from ground and facilitate ready shift in the 
way to reinforce and liberate choice.  

 23- Anti-psychiatry movement (Ronald Laing, 
Cooper, Thomas Szaz)  

 MAN is the victim of his insane society.  

 HEALTH is to live in a sane society.  

 DISEASE is what the society does to the individual 
to make him diseased or to believe he is so.  

 THERAPY should be directed to the society to make 
it less psycho zing.  

 وبعد 

أرجو أن يكون واضحا أن هذه التقسيمات ، وبعض
 سات، هى جمرد اجتهاداتى أنا،التم

هذا االختصار هبذا الشكل هو خمل بال  آما أنىن أقر أن 
أدىن شك، فليس من املعقول أن تقع نظرية ىف مئات الصفحات مث 

 . أختزهلا ىف بضعة سطور

لكن من الواضح أنىن مل أختزل أية نظرية مما طرحُت حاال،
نظرية ىفأى   آل ما أردت توضيحه هو التأآيد على أن

اإلنسان ىف جمال علم النفس أو اإلمراضية النفسية، ال بد وأا
األربعة الىت تربر دراستها ملن  تقدم مفهوما هلذه األبعاد

 :يتصدى لعالج املرضى، وأن إنكار ذلك يرجعنا لالحتماالت األوىل

إنه من ميارس الطب النفسى بوعى مضبب، وهو ال يتعرض 
ال يبحث عنها داخله قبل خارجه، إمناأصال هلذه املفاهيم، و

حيكم على مريضه وعلى نفسه، ويوجههما إىل وجهة ما، قد ال
يعرفها، وقد تسىء إليهما، وأن موقفه هذا ليس بالضرورة

 .آما يتصور  حياديا

 لن أعد هذه املرة بشىء حمدد،

 لكنىن سوف أعود 

 ! وهل أملك غري ذلك
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I03<I2008>24א

אא−206  א

متعجال آسفا –وعدت أمس أن أقدم ما قدمت : اعتذار مكرر
باإلجنليزية أن أقدمه بالعربية، وهذا هو ليس ترمجة –

مباشرة، أو صورة طبق األصل، فهو ىف شكل جداول لعلها تسهل
ويب بعض التفاصيل، وقد مت تعديل وتص)أوتصّعبها(املهمة 

 . والتقسيمات، وأآرر اعتذارى

من املتوقع أنىن لن أضيف آلمة واحدة باإلجنليزية(
 ).للتوضيح، وعلى من يريد مثل ذلك أن ينظر ىف نشرة أمس

 مدارس ومدارس

 أساسية   وافرتاضات   ونظريات   مدارس

 مقدمة 

النشرة أن يستوعب آل ما تورطنا   ليس املطلوب من قارئ هذه
ماهية"ىف نشره هكذا وفاء لوعد أمس، تربيرا لفتح ملفات فحص 

 )اإلبداع املفتوح النهاية(ومصريا ) الغرائز(اصًال " اإلنسان

هو أن تصله رسالة عن مدى) أو املأمول(لكن املقصود 
ويا حبذا لو امتدت هذه الرسالة إىل اختالف(تنوع الرؤى 

، وقد يعود إىل ماشاء، وأن جيعله هذا يتحمل االختالف)األديان
 .مما ورد ىف هذه العجالة بني احلني واحلني

النفس وىف النفس، وملاذا آل  ملاذا آل هذه النظريات عن
 تلك املدارس؟ 

بالنسبة للطبيب -إن آل ذلك إْن مل يكن اهلدف منه 
العالج، فال  هو -النفسى، واألهم بالنسبة للمريض النفسى 

لتقتصر املسألة على منظور فلسفى،داعى له ىف هذا اجملال، و
 .أو جمادلة نظرية

ال يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ماهيته
ووجوده ومعناه وغايته، آل ما ىف األمر أن هناك من ُيعىن
بذلك واعيا، وهناك من يعيش آل ذلك دون حاجة لفحصه أصال،

ال إذاوهناك من ينكره عالنية لكنه ال ميكنه التخلص منه إ
 .ختلص من حياته آلها
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فيما يلى نقدم عددا من املدارس النفسية، من حيث أن آل
مدرسة تضع هلا مفهوما عن اإلنسان، وبالتاىل مفهوما عن
الصحة، ويكون املرض هو عدم حتقق هذا املفهوم عن الصحة،
ويكون العالج هو حماولة استعادة مفهوم الصحة بكل الوسائل

 ).آما أشرنا أمس(املتاحة 

 بكل   اإلحاطة    ) أو املستحيل(من الصعب هذا وملا آان 
 الصحة   يف   وماهيته   اإلنسان   سلوك   تفسر   أن      حاولت   اليت   املدارس 
 جمموعات   سبع   منها   أمجع   بأن ) 1980سنة (  اآتفيُت   فقد ،  واملرض 
، وبالتاىل نتوقع قدرا من)قسمتها مرغما هكذا بشكل متعسف(

ء والتداخل لعلنا نكتشف بعضه عند املراجعةاألخطا
 إجياز   يف   جمموعة   آل   حتت   حمدودة   أمثلة واملناقشة، وقد قدمت 

 ، !!آما وصلتىن ورمبا ليست آما هى ،  شديد 

 يكمن   الذي   االختالف   مدى   أوضح   أن وقد قصدت من آل ذلك 
يتعلق مبا  فيما )  خارجنا   ضده   أو   بعضه   يظهر آما  (  داخلنا 
 ،  أنفسنا   عن   نتصوره 

  !!!حنن البشر 

    األويل   اموعة

  ) هبا   املرتبطة   واملدارس (  النفسي   التحليل

 من   خرجت   اليت   املدارس   تلك   هبا   املرتبطة   باملدارس   أعين
 االختالفات   برغم    العام   جها   تنهج   ومازالت   عباءهتا 
 واختذت   عنها   انشقت   اليت   املدارس   بذلك   مستبعدا ،  التفصيلية 
  . آخر   عنوان   حتت   مكاا   جتد   أن   يؤهلها   خمتلفا   مسرا 

 الثانية   اموعة

    املتعددة )  الرتآيبية (  املنظومات مدارس  

الىت أحاول تقدميها،   يةللنظر   بالنسبة   األهم   اجملموعة   وهي
 املنظومات   تعدد   حيث   من   األساسية   الفكرة   يف   معها   تشرتك   هى   إذ 
    . متصاعد   هريارآى   بشكل 

    الثالثة   اموعة  

  ) التعلم (  الرتبوي   املنظور   ذات   اموعة

 بافلوف   من   بدءا   ارساملد   من   آبريا   عددا   اجملموعة   هذه   وتشمل
 ورؤيته   ماير   أدولف   حىت   ) الذى نقل إىل جمموعة أخرى(
 ألضعه   فرويد   عن   انشق   الذي   أدلر   بألفرد   مارين ،  السيكوبيولوجية 
  .  ما   بشكل   اجملموعة   هذه   حدود   من   أوسع   منظوره   ألن   متعسفا   هنا 

    رابعةال   اموعة

 الذات   حتقيق   ومنظور   واإلنسانيون   الوجوديون

 من   الذات   حتقيق   علي   بالتأآيد   االجتاه   هذا   أصحاب   ويعين
    غري   جمموعة   وهي ،  وحريته   اإلنسان   إنسانية   تأآيد   واقع 
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، ناحية   من   التفرد   علي   تؤآد   أا   إال ،  بالضرورة   متجانسة
 غاية ،  أخري   ناحية   من   ذاته   يف   آغاية   اإلنسان   وضع   وعلى 
 متارس   مبا   أو )  اإلنسانيون ( اجليدة    طبيعتها   تعد   مبا   تتحقق 
  ) الوجوديون (مفتوحة    حرية   من 

    اخلامسة   اموعة 

    وعبــرها    الذات   امتداد

 النمائية،   التنويعات   من   خليطا اجملموعة    هذه   وتشمل
، واليوتوبية ،  والصوفية   واإلميانية،   الدينية، و   والتطورية، 
 جمرد   هو )  النوع   وأحيانا (  الفرد   اإلنسان   أن   علي   تؤآد   وهي 
 قادر   املتطور   بتكوينه   وأنه ،   بعدها   ما   هلا   متوسطة   حلقة 
 ما   أو ،  هو   ما   عند   التوقف   دون   بعده   ما   إيل   االمتداد   علي 
  ) سابقتها   مثل   الذات   حتقيق   مرحلة   عند   أي (  هو   أنه   يتصور 

    السادسة   اموعة

 الساآن   البنيوي و الكيميائى    املنظور

ثلوال مت   دقيقة   ليست ،  خمتلفة   بامساء   اجملموعة   هذه   وتتسمي
 أو ،  الطيب   النموذج :   مثل  ، حقيقتها ىف آثري من األحيان

  .  فحسب   البيولوجي   النموذج   وأحيانا ،  احليوي   النموذج 

الرتآيب   فكرة   حيث   من (  اآلخر   اجلانب   علي   تشمل   أن   ميكن   وهي
،   لوآينيالس   غالة   بعض )  املربمج اجلاهز أو املتشكل ىف احملل

 والبنيويني التقليديني

 السابعة    اموعة

  ) السياسي (  االجتماعي   اإلنكاري   املنظور

 لقهر   نتيجة   ويعتربه   أصال   النفسي   املرض   ينكر   املنظور   هذا
 جمرد   النفسي   املرض و   مسئول   فاجملتمع   وبالتايل ،  املريض   اجملتمع 
    مريض   جمتمع   علي   جاجاحت   ثورة 

 وحماذير   تعقيبات

، اإلجياز   الشديدة    املتواضعة الباآرة   احملاولة   هذه   مع
 :مرة أخرى، ما يلى  نتذآر   أن   ينبغي 

 متاما   تقريىب   التقسيم   أن ) 1( 

 وأخري   جمموعة   بني   ينقص   أو   يزيد   تداخل   مثة   أن ) 2( 

خاصة(تضاف    أن   ميكن أخرى    مدارس ونظريات    مثة   نأ ) 3( 
، قبل أن تظهر موجات العلم1980وأنىن مجعت هذه املدارس سنة 

املعرىف احلديثة، وتشكيالت العالج املعرىف املتتالية، وهو ما
 )سأرجع إليه ىف هذه النشرة غالبا

 تضمنه   ما   عن   ارةإش   حيت   أو   تفاصيل   أية   تذآر   مل   أنه ) 4( 
  تاريخ   من   به   ترتبط   ما   أو   مؤسسني   من   جمموعة   آل 
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 )وما يرتبط به(التحليل النفسى:اموعة األوىل

 )الفرويدى(التحليل النفسى التقليدى  )1(

 ماهية اإلنسان
  ' الشعوره ' بـ  تارخيه حمكومنتاجاإلنسان

 طفولته مدفوع   بتثبيتات   يعاق   قد
   ) األمشل باملعىن  (اجلنس   سيما   ال   بغرائزه 

  مفهوم الصحة
,  تثبيتاته ) وقفتهيفكأى(يتجاوزأن
 : ليحقق   غرائزه   يضبط   أن   يتمكن   إذ 
   ) ويتكيف " ( حيب   وأن   يعمل   أن "

 مفهوم املرض
حىت   عليه   فتغلب,تثبيتاتهحتتدأن

    كانزماتهمبي   يعاق   أو   ينكص 
  أعراضه   فتكبله ترآيباته،    بني   التوازن   وخيتل

  العالج
التداعى    خالل   منتثبيتاتهمعايشةيعيدأن
 اإلعاقة   إزالة   من   فيتمكن والطرح  

   "وحيب فيعمل، "   التوازن   إلعادة   الطاقة   فإطالق

 )تبط بهوما ير(التحليل النفسى : اموعة األوىل 

 )اآلخر(مدرسة العالقة باملوضوع ) 2(

 ماهية اإلنسان
األوىل    وانشقاقاتهمستدخالتهمجاعاإلنسان

وتواىل  ,  بأمه   عالقته   نوع   حسب   نشأت الىت  
  املتتالية   النمو   مواقع ىف    التثبيتات 

  مفهوم الصحة
ىاملوضوع   باآلخرناجحةعالقةحيققأن

"بدرجة آافية   حسنا"   باعتباره 
  واألداء   للتكيف   متعاونا

 مفهوم املرض
 ملوضوعات احملتوى النفسىاجلهازخلل

 لعمل   معطلة   بتثبيتات   واملار   سيئة 
  باآلخر   مفيدة   عالقة 

  العالج
 خالل   من   التثبيتاتهذهتصحيحهو

, الداخل   حتسن   يحيةتصح   عالقة   إرساء 
     اآلخر   مع املوضوعى    بالتعامل   وتسمح 

 )وما يرتبط به(التحليل النفسى : اموعة األوىل

 إريك إيكسون) 3( 

 ماهية اإلنسان
  ينمو   أن   قدرة  لهاجتماعىآائناإلنسان

  ليس   وهو .  حياته   طول ) دورات(  حلقات ىف  
  نفسه   صنع ىف    يشارك   اوإمن   مصنوعا 

  مفهوم الصحة
 النمو   أزماتعبورىفالنجاحهى

 يصلح   ومبا    اإلجيابة   اجتاه ىف    املتالحقة 
   وجدت   إن   السابقة   املراحل   أخطاء 

 دورها   من   أآثر  مرحلةاستمرارأوتضخمهو مفهوم املرض
  السليب   االجتاه ىف    النمو   أزمة   من   اخلروج   وآذا

  العالج
  تضخمه   سبق   ما   وإصالحاألساسيةالثقةبناءهو
  وإعادة   املعلومات   تصحيح   مع   اإلعاشة   بإعادة 
    النمو   مسرية   وإطالق   الناتج   تشكيل 
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 )وما يرتبط به(التحليل النفسى:اموعة األوىل

 هارى ستاك سوليفان) 4( 

 اإلنسانماهية 
ىف   ويعيش   ينمواجتماعىآائناإلنسان

 من   مصنوع   عامل اآلن،  حقيقى    عامل 
   البينشخصية   العالقات 

  مفهوم الصحة
 قبول   تشمل الىت العالقاتجناحمنحالة

البعض،   بعضنا   وإثراء   واآلخر الذات،  
     بيننا   فيما   والتعاون 

 املرضمفهوم 
:  خالل   من   العالقاتهذهإرساءإعاقةناتجهو
  مبالغات هى  الىت  '  الصعوبات   ديناميات '
     جزئيا   ذواتنا   استعمال   من   والناشئة للعادى  

  العالج
  العالقات   مسارلتصحيحمتبادلةمشارآة

  ديناميات '  وإزالة   البينشخصية 
  الشخصية   توظيف   وسالمة'  اتالصعوب 

 املتعددة ) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 إريك برين) 5(

 ماهية اإلنسان
  ما   هلا   نفسية  منظوماتجمموعةهواإلنسان

  متعاونة،   منظومات وهى  بيولوجيا،    يقابلها 
  بذاهتا   حلظة ىف    فقط،   واحدة   قيادة   حتت 

  مفهوم الصحة
 مع '  القائدة  الذاتحالة'تناسبهو

 التبادل على    القدرة   مع , احلاىل   املوقف 
  األمر   لزم مىت  األخرى    الذوات   مع 

 مفهوم املرض
 واخللط الذوات، إحدىومجودطغيانهو

 املرونة   وفقد   التلوث   واحتماالت   بينها 
   . التبادل   عن   والعجز 

  العالج
املوقفى    التناسبمبادئاسرتجاعهو
 متطلبات   حسب   الذوات   بني   النشط   والتبادل 
   والفاعلية   التكيف   

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 ساندور رادو  )6(

اتساقى    ظيمبتن  يعملبيولوجىجهازاإلنسان ماهية اإلنسان
   . النوع   تطور   مسرية   يعيد هريارآى    برتآيب )  هيدوني (

 آمصدر   نفسهاإلنسانيتقبلأن  مفهوم الصحة
  القادر اهليدوىن    للتناسق 

 مفهوم املرض
 العاجز   املعتمدالطفولةمنطاستمراريةهو

على   القدرة ىف  )  وراثي   رمبا (  نقص   وهو
     التناسقية   القدرات   تكامل 

  العالج

 وتدعيم  , االنفعاليةمناإلقالل
 إعادة   خالل   الذاتية من   االعتمادية 
  خالل   من .  التناسقية   وتكامل   تنظيم 
   . احلر التداعى    من   بدال التدخلى    التحليل 
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 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات:اموعة الثانية

 هنرى إى) 7(

 ماهية اإلنسان
 بتنظيم   يعمل بيولوجى جهازاإلنسان

 يعيد هريارآى    برتآيب )  هيدوني (اتساقى  
   . النوع   تطور   مسرية 

  مفهوم الصحة
 آمصدر   نفسه  اإلنسانيتقبلأن

  القادر اهليدوىن    للتناسق 

 مفهوم املرض

 العاجز   املعتمد  الطفولةمنطاستمراريةهو

على   القدرة ىف  )  وراثي   رمبا (  نقص   وهو
     التناسقية   القدرات   تكامل 

  العالج

  االعتمادية   وتدعيم,االنفعاليةمناإلقالل
  وتكامل   تنظيم   إعادة   خالل   الذاتية من 
التدخلى    التحليل   خالل   من .  التناسقية 
   . احلر التداعى    من   بدال 

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 أريىت   سيلفانو ) 8(

   . أساسا إرادى معرىفآياناإلنسان ماهية اإلنسان

  مفهوم الصحة

 العمليات   تغليبعلىالقدرة
 امتداد   استمرار   مع   أساسا   الثانوية 
 التوليف   ل خال   من   بعدها   ما   إال   الذات 
  والثانوية   األولية   العمليات   بني 

 مفهوم املرض
 العمليات ىف التحكمعنالعجز

إىل   االمتداد   عن   والتوقف األولية،  
  األعلى   التوليف 

  العالج

 الثالثة   العملياتتنظيمإعادة
 الناضجة   املعرفية   القدرات   وتنمية 

 وترمجة   والتقبل املعرىف    اإلصالح   خالل   من
     والتنظيم   األعراض 

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 العامة   املنظومات   نظرية) 9( 

 ماهية اإلنسان
 حتتية   متعددة  منظوماتجمموعةاإلنسان

 بني   تراآم ىف    هريارآيا   مرتبة   وفوقية 
   .  واملعوملات   الطاقةو    املادة 

املنظومات،    هذهاهلارموني بنيآفاءةهى  مفهوم الصحة
  أيضا   احمليطة   املنظومات   وبني   وبينها 

  هذه   بني   التناسقهارمونيةىفخطأأونقص مفهوم املرض
   ) املعلومات  -  املادة -  الطاقة (  منها أى    أو   املنظومات 

  معا   ينظمها   ما   بكلاهلارمونيةهذهاستعادة  العالج
   واإلطالق   النشاز والتأهيل   أسباب   إزالة    من 
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 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات:اموعة الثانية

 )الرخاوى(اإليقاعية    التطورية   لنظرية) 10(  

 ماهية اإلنسان

احليوى    النبض   دائمبيولوجىآياناإلنسان
  بفعلنة   يسمح   مبا   اهلريارآية   آيباتهبرت
  باستمرار   واُملدخلة   الداخلية   املعلومات 
  اية   بال   النمو   مث   ومن ,  النبض 

  مفهوم الصحة
 فعلنة   جناح   احليوي معالنبضآفاءة

 التوازن   باضطراد لتحقيق   املعلومات 
  اليفالو   النمو   املرحلي واستمرار 

 مفهوم املرض

 إما بالنبض احليوى النبضمضاعفاتهو
 إذا الذى    النشاز   بناجته   أو   اجلسيم 
 مينع   مبا   الشخصية   تليفت   واستقر متادى  
  النمو   واستمرار   النبض   آفاءة 

  العالج

  النبض   بإطالق احليوى النبضمسارتصحيح
  مع   واإلبداع   واألحالم   النمو ىف    املنتظم 
ىف    والتحكم   ضعفت الىت    املستويات   تدريب 
  اجلامح الستيعابه تدرحييا البدائى  املستوى  

 )الرتبوى (التعلمى    املنظور :   اموعة الثالثة

 أدلر   ألفرد ) 11( 

  حيقق   أن   يريد  هادفعضوىنظاماإلنسان ماهية اإلنسان
  متكاملة   واحدية ىف  االجتماعى    هءوبقا ذاته،  

  مفهوم الصحة
  استمرارية   يشملمبااألهدافهذهحتقيق

.  اآلخرين   من   والتقبـل   الذات واعتبارها 
  اتمع   من   باإلقرار   هذا   آل   ويتم 

 مفهوم املرض
 من   يهعل   يرتتبمباذلكحتقيقعنالعجز

  . اتمع   عن   واالنعزال ,  بالدونية   شعور 
  الطفولة ىف    جذور إىل    ذلك   ويرجع

  العالج
 واإلصالح   التأهيلإىلأساساموجه

ىف   الغوص   وليس   للناضج   اآلن   بالتعليم 
  مناسب عالجى  اجتماعى    دعم   مع املاضى،  

 )الرتبوى (التعلمى    نظورامل :  اموعة الثالثة

 للشخصية   التعلم   نظرية) 12( 

 ماهية اإلنسان
 وظائفه   تقاس  أنميكنآياناإلنسان

 التدريب   طرق على    آفاءهتا   تتوقف الىت  
  املختلفة   املراحل ىف    املناسب 

  االزمة   الوظائف   آفاءةمناملناسباملعيارحتقيق  مفهوم الصحة
  األعراض   اختفاء   مع , العادى   لألداء 

 مفهوم املرض
 املرضية   األعراضعنهتصدرعاجزسلوك

 املناسب   املعيار إىل    افتقاره   نتيجة 
  الالزمة   للكفاءة 

 متعدد   منظور  منالتعليمإعادةهو  العالج
  ةالستعاد   األداء   التوجه متكامل 
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونلوجوديونا(:اموعة الرابعة

 هورىن   آارين   )13( 

  ماهية اإلنسان

 حتقيق إىل  يسعى آامندفعلإلنسان
 التكاملية   القوة   بسط   خالل   من   الذات 
احلقيقية   الذات :  املسماة   املرآزية 

     املتناقضة   التقابالت   يتجاوز وبالتاىل 

  فهوم الصحةم
 مث   ومن الفردى، التطورىفالنجاحهى

 بإمكاناهتا   الذات   حتقيق 
  احلقيقية   البناءة

  مفهوم املرض

   نتيجة   الذاتحتقيقدوناحليلولةهو
 األويل   العائلية   للعدوانية

 عليه   يرتتب   مبا   احمليط الوجداىن    والربود
  ومكافآته   ومضاعفاته اسى، األس   القلق 

  العالج

 الكامنة   اإلمكاناتهذهالآتشافيتوجه
على   العمل   ويشمل . , إعاقتها   وأسباب 
 فصاعدا   واآلن   هنا ىف    مع   عالقة   إرساء 
  معا   الصعوبات على    للتغلب 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

     رانك   أوتو ) 14( 

 ماهية اإلنسان
 رحالت   من   متصلةخربةهواإلنسان

 حيث الوالدة،    إلعادة   واخلروج   الدخول 
  النفسي   الرحم   املتصاعدة   العالقات   متثل 

حىت    الصحيح   االجتاهىفالرحلةهذهاستمرارهى  مفهوم الصحة
  النمو   استمرار   وهو   منها   اهلدف على    احلصول 

 مفهوم املرض
  ة   إعاد   تشمل   متميزةخربةذاتهحدىفهو
  لألمام   شاطحة   بقفزة   تتم   لكنها الوالدة،  
  البصرية   الآتساب   املناسب   التدرج   من   بدال 

  العالج
  وامليعة   ةاملواجهخاللمنفرصةإعطاءهو
  مبا   واخلارج   الداخل   بني   الرتحال   لسالسة 
  التقدم   استمرار   مع   الشطح   عدم   يضمن 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

 ماسلو   أبراهام ) 15(

  اتهإمكان   حتقيقاجتاهىفنامآياناإلنسان ماهية اإلنسان
  اإلجيابية   عليها   تغلب الىت    الطبيعية 

  الطبيعية   احلاجات   إشباعبعدالكينونةحاجاتتدعيمهى  مفهوم الصحة
  الذات   حتقيق   النهاية ىف    يضمن هريارآى    برتتيب 

على  )  األولية (الطبيعيةاحلاجاتغلبة مفهوم املرض
  النمو   مسار   توقف   مث   ومنالكينونة،    حاجات 

  العالج
 مرتب   بشكل   النمواستمراردعمهو

 املريض   مساعدة   هبدف   هريارآية   بطريقة 
   ) األولية (  الطبيعية   حاجاته   جتاوز  على  
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونلوجوديونا(:اموعة الرابعة

  ) ماى   رولو   مثل (دى  الوجو   التحليل) 16(

 ماهية اإلنسان

  دار وبالتاىل    بنفسهدارواعخملوقاإلنسان
  .  واملكان   بالزمن 

  الوجودية   الدراية   هلذه   نتيجة   ذاتيته   وتتحقق
  احلر   واالختيار 

  يدعم جدىل    توتر   عمليةىفآليةبدرايةتعيشأن  مفهوم الصحة
  العامل ىف    الذات   موقع   فينضبط فاآلخرين،    الذات   حرية 

 مفهوم املرض

  نتيجة تنوميى    باغرتابالدرايةهذهتفقدأنهو
  . االختزالية   للحتمية 

  اإلنتاجية   حمل   حيل الذى    الدراية   فرط   وأيضا
  املرض   من   نوع   هو   والتكيف 

  العالج

  لتدعيم '  أنت -  أنا'تواصلخاللمنالعالجيتحقق
  . األوسع   بالعامل   عالقتها ىف    بالذات   الدراية 

  مث   ومن   االغرتاب على    التغلب   ميكن وبالتاىل 
  املسرية   استمرار 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

  ) جتماعيةالبيوا (مرىف    جاردن) 17( 

 ماهية اإلنسان
 بيئة  -  جمال- آيانمتداخلترآيباإلنسان
  بقدرات   استكشافه   ميكن   أآرب   جمال   من   جزء   وهذا

  ذلك   وغري التليباثى    مثل   اإلدراك   بعد   ما 

الفردى    الكيان  بنالتوازنحتقيقهىالصحة  مفهوم الصحة
  األوسع   اال إىل    ممتدا   ألقربا   واال 

  عليه   يرتتب   مما   التناغمهذاحتقيقعنالعجزهو مفهوم املرض
  واالغرتاب   النشاز   من   نوع 

  العالج
  الذات   بني   التوافقهارمونيةاستعادةهو
  فاألبعد   األقرب ,  اال وبينها وبني  ,  ومكوناهتا 
  مساعدة   وسيلة أى    أو النفسى    العالج   خالل   من 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

 اجلشتالت   نظرية) 18( 

 ماهية اإلنسان
   إىل   يتحلل   أن  ميكنالآلىآياناإلنسان

  له "  شكل"   وهو ,  له   املكونة   األجزاء 
 ميثالن وجوده املتكامل      ، ومها معا " ضيتهأر" 

الكلى    الرتآيبيعكسآلىمنظورهى  مفهوم الصحة
  ىف آلٍّ معا   متاسكه على    حيافظ الذى    املتوازن 

 مفهوم املرض
  يرتتب   مبا   أجزائهاإىلالكليةهذهتفكيكهو
إطالق   عن   وإعاقتها   وتصادمها   تنافسها   عليه 
  األرضية   مع   الشكل   ومرونة تبادل   فاعليتها 

  العالج
  الشكل   بتمييز  الكليةاستعادةعلىيعتمد

  "واآلن   اهلنا "ىف    والرتآيز األرضية،    عن 
  املتوازن   اجلشتالت   بناء   إلعادة 
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونالوجوديون(:اموعة الرابعة
 جولدشتاين   تآري) 19( 

 أجزائه   جمموع   أبداآلي وليسآياناإلنسان ماهية اإلنسان
  آلية   بيئة ىف    يعيش   وهو

  مفهوم الصحة
 حتقيق   مث   ومن  الكليةهذهحتقيقهو

 من   والتنقل   القدرات   وإطالق   الذات 
  وبالعكس العياىن  إىل    ارد 

 مفهوم املرض
  واالآتفاء   القدراتإطالقعنالتوقفهو
  حساب على    التوتر   من   التخلص   مبوقف 
  احملل ىف    التوقف   مث   ومن   التقدم 

  العالج
 خاللمنالعالجيتحقق
 من   آل   ذات   فيه   تتحقق   مشرتك   جمتمع

  معا   واملعاجل   املريض 

 )  الذات   امتداد (  ةاموعة اخلامس 

هنا بالذات ميكن أن تندرج آثري من النظريات السابقة
 اجملموعة الثانية والرابعة: خصوصا

 يونج   آارل) 20( 

 ماهية اإلنسان
 ومتتد ,  األضدادحيتوىآيانهواإلنسان

 وتتمثل , اجلمعى    الالشعور إىل    جذوره 
  لةمتقاب   مناذج ىف    األضداد 

  مفهوم الصحة
 هذا   قبول على القدرةهىالصحة

 املؤلف   اجلدل   مسرية   وحتمل   التناقض 
  التفرد   لتحقيق   بينها 

 النشاز   لدرجةاألضدادتباعدهو مفهوم املرض
  التفرد   عن   والعجز   الواقع   عن   والبعد 

  العالج
  استمرار على    ساعدةواملالتوازناستعادةهو
  خالل   من   املوضوعية   الذات   والدة   إلعادة   املسرية 
  العمر   منتصف ىف    وخاصة النفسى    العالج 

 )وعربها  الذات   امتداد (  اموعة اخلامسة

اجملموعة الثانية  ميكن أن تندرج آثري نظريات  وهنا أيضا
 دخل ىف أى منهماوالرابعة، بل ميكن هى نفسها أن ت

 )عرب الشخصية(سوتيش  أنتوىن ) 21(

 ماهية اإلنسان
 يعرف   ال   ما   بنيمتوسطةمرحلةاإلنسان

 وهو ,  آانه   ما   وبني   الحق   امتداد   من 
 منوه   خالل   الفردية   ذاته   يتجاوز 

 مرحلة   آل   حسبالنموتوقيتحسنهو  مفهوم الصحة
  جتاوز   أو   إسراع   دون   حقها   لتأخذ 

  جتاوز   وأيضا دونية، مرحلةعنالتوقفهو مفهوم املرض
  آاذب   منو   فيتحق   فوقها   بالقفز   سابقة   مرحلة 

ىف    مرحلة   آل   تتحققحىتالنمومساردعمهو  العالج
  توقف   أو   تسرع   يليها دون   ما إىل    وقتها 
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 والبنيوي الكيميائى التشريطىاملنظور(ة السادسةاموع
 ) الساآن 

 واتسون -  بافلوف) 22( 

 ماهية اإلنسان
 املنعكسات   من  مرآبةجمموعةاإلنسان

 الشرطية 

 الصاحلة   املنعكساتآفاءةهىالصحة  مفهوم الصحة
  املناسب   واألداء   للتكيف 

 مفهوم املرض
, معيقة   أو  صارةمنكساتتعلمهو

 منعكسات   تعلم إىل    االفتقار   وأيضا 
  نافعة   شرطية 

  العالج
 املنعكسات   باستبعادتعلمإعادة

 منعكسات على    التدريب   وإعادة   املعيقة 
  تكيفية   نافعة 

 ) الساآن   البنيوي و  الكيميائى    املنظور (  اموعة السادسة

 النموذج الكيميائى البيولوجى املختزل) 23(

 ماهية اإلنسان

, معقد   اإلنسان ترآيب آيميائى
ىف   وتضعه   متيزه   وظائف   بأداء   يسمح 
 السواء على    الدالة   املعايري   حدود 

  مفهوم الصحة
البيوآيميائىالرتآيبهذاآفاءةهو

 املوصالت   من   املعروفة   النسب   باحتوائه 
  العادي   للشخص   العادية   والرتاآيب 

 مفهوم املرض
 بعض   ينقص   أو,فيهتزيداضطرابهو

, املعقد البيوآيميائى    الرتآيب   مكونات 
  التشرحيية   الرتاآيب   فيه   ختتل   أو 

  العالج
 تلك   إنقاص   أو,النقصهذاإصالحهو

التشرحيى   اخللل   إزالة   أو ,  الزيادة 
  أمكن   إن االمراضى  

  ) السياسى (اإلنكارى    املنظور   اموعة السابعة

 النفسى   الطب   ضد) 24(

 به   احمليطللمجتمعضحيةاإلنسان ماهية اإلنسان

 ألفراده   وحامياصحيحااتمعيكونأن  مفهوم الصحة
  يصحوا حىت  

 حلسابللفردسحق مفهوم املرض
  مريض   جمتمع

على   والعمل  احتجاج املريضفهمحسن  العالج
  اتمع )  إصالح (  وعالج   القهر   رفع 

 عام   تعقيب
 أو    جمموعة   آل   يف   تزداد   أن   س ميكن املدار   من   مزيدا   إن ) 1( 

 منفصلة   جمموعات   يف 
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 طرق   بعدة   النظريات   وجدولة   تنظيم   إعادة   ميكن   إنه ) 2( 
 أخري 

) آلها   ال (  النظريات   أغلب   يشمل   عام   اتفاق   مثة   إن ) 3( 
 والتكيف ، )  الداخلي (  التوازن :   مثل   مشرتآة   قيم على    يؤآد 
  .  النمو   واستمرار ،  الذات   وحتقيق ، ) اآلخر   مع (

واملقصود هو ،  عينات   جمرد قدمنا ليس إال  آل ما   إن ) 4( 
على املبدأ الذى ذآرناه أمس واليوم من حيث  التنبيه

، النفسي   التطبيب   ممارسة   مث   ومن ،  النفسي   املرض   فهم استحالة 
 ، وأن ادعاء ذلك هو من أخطر) ولو ال شعورية(بدون نظرية  
 .املمارسة على    يكون   ما 

 ما   بدرجة   ما   بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   نم   إن
 أن   دون   هو   يديرها ،  خفية   لنظرية   يستسلم   إمنا ،  الوعى   من 
عادة لغري صاحل(  ظهره   وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم 

  ).املريض، رمبا لصاحل شرآات الدواء

 ترتجم   أن   ميكن   النظريات   بعض   أجبدية    بعض     إن   )6(
    أخري   أجبدية   إىل )  بتحفظ (

 اإلملام   مساحة   زادت   آلما   وتنشط   تتسع    االنتقائية   إن ) 7( 
 النظريات   من   فأآرب   أآرب   بعدد 

 تكاد هى    بل ،  التلفيقية   هى   ليست   االنتقائية   إن ) 8( 
 املمارس   جانب   من   تلقائيا   حتدث   وهي ،  أشرنا   آما   قيضها   ونتك 
  . اخلربة   صاحب 

 وبعد

 ليكن ما يكون

 لن أتأسف، 

 ألن هذا آان البد أن يظهر بعد حجبه أآثر من ربع قرن

 : فعال

 ليكن ما يكون

 ومن ال يريد ، 

 له آل الشكر واالحرتام
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אא−207 א אאא א

 :مقدمة

قلت أمس إن االعرتاضات والتحفظات الىت وصلتىن مشلت تساؤالت
عن عالقة اجلنس بالعدوان من ناحية، وعالقتهما، أوعالقة آل
جبمنهما، مبا أمسيته اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى، فو

 .التوضيح بأى قدر ممكن

قبل ذلك نتذآر االستطراد الذى استغرق يومية أمس لريد
أو مثل(ملاذا يتناول هذا املوضوع   :على التساؤل القائل

طبيب نفسى، وهو يوجه احلديث إىل زمالئه) هذه املوضوعات
 النفسيني قبل وبعد من يهمه األمر؟،

أن البحث ىف جرنا إىل عرض فكرة -أمس -  هذا االستطراد
أو حىت موقف(  موقف الطبيب األعمق من قضايا احلياة األولية

جوهرى أو على األقل هو مفيد حىت تكون  هو أمر) أى شخص
املمارسة على بينة، وال ينتهى دور الطبيب إىل ما أمساه صديق

 مدير عموم آلةموظف بدرجة   :ىف فرنسا) رفيق حامت. د(ىل 
   .الطب املربمج

لك أيضا أشرت إىل تسمية ما أفعله مع املريضقبل ذ
النفسى طوال نصف قرن، حىت قبل آل هذا التنظري، وأنىن

وليس(أقوم بقراءته، باعتباره نصا بشريا،   اآتشفت أنىن
وىف نفس الوقت هو يقرؤىن فيسمح ىل بإعادة) تصنيفه تشخيصا

هو(بنقد هذا النص   قراءة نفسى، مث أقوم، وهو معى،
ومع آخرين ىف العالج اجلمعى(ونعيد تشكيله معا،  )أساسا

، واملفروض أن يعاد تشكيل النص) وعالج الوسط العالجى خاصة
البشرى للمعاجل نفسه، ما دام النمو مستمرا، واإلشراف، على

 .أى مستوى متواصال

من هذا املنطلق يصبح النظر ىف الطبيعة البشرية بدءا من
هو من أساسيات) غيب ال نعرفهمن ( الغرائز إىل ما تعد به

 ).ورمبا احلياة ملن أراد املواآبة( ممارسة هذا التخصص

اهتمامى بقضية اإلبداع من –بأثر رجعى  –آل هذا فسر ىل 
على طريق مستويات الصحة النفسيةالبداية، منذ آتبت عن 

 وآيف ميكن أن حيقق الفرد منا    ،2008-1-20التطور الفردى 
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باإلبداع على مستوى متطور فائق، آما يتحقق  توازنه
التوازن للغالبية العظمى منا، بالعمى اجليد الرحيم

تأتى  وفيما بني هذا وذاك،) استعمال امليكانزمات العقلية(
راضيةالبصرية ال  مرحلة حتقيق نوع أوسط من التوازن من خالل

اإلقالل من استعمال= بعد تراجع العمى نسبيا(املتأملة معا 
، قبل أو دون االنتقال إىل حتقيق التوازن)امليكانزمات
وهو، 2008-1-20وقد سبق أن نشرت ذلك ىف اليومية(باإلبداع 

 ).موجود تفصيال ىف أماآن أخرى آثرية من املوقع

لُت اإلبداع من منظور اإليقاع احليوى،وىف مرحلة الحقة تناو
وربطت بينه وبني اجلنون واألحالم، مث تناولُت اإلبداع من منطلق
جدليته مع اجلنون على مستويات خمتلفة، وأخريا ىف عالقته

آل ذلك اجتمع ىف اإلصدار األخري الذى صدر ىل من الس(باحلرية 
ن ندخل إليه مناآل  ، مث ها حنن)األعلى للثقافة هذا العام

جديد من باب العدوان، أما حقيقة التطور التارخيى لفكرى
سابق لكل  فهو أن هذا التناول لدور العدوان ىف اإلبداع هو

الصحة النفسية على طريق التطور(ما سبق إال املرحلة األوىل 
 ).الفردى حرية طبيب نفسى

 عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى 

من هنا رأيت أن اإلجابة على التساؤالت الىت وصلتىن وهى
إيضاح الفرق بني اإلبداع التواصلى واإلبداعتطلب بوجه خاص 

الل هذهال ميكن فصلها عن تطور فكرى آله، خاصة وأنىن خ اخلالقى
اإلبداعالرحلة الطويلة قد صّنفت اإلبداع تصنيفات أخرى، مثل 

  إخل..) اجملهض( اإلبداع الناقصو  اإلبداع البديلو  الفائق

مبراجعة آل هذا وجدت لزاما على أن أنبه إىل أن ما
من منطلق جدلية اجلنون واإلبداع هو اإلبداع الفائقأمسيته 

ن منطلق العدوان واجلنس، وأنم اإلبداع اخلالقى) تقريبا(هو 
من املنطلق األول هو املرادف اإلبداع البديلما أمسيته 

 . من املنطلق الثاىن لإلبداع التواصلى

 :الفكرة األساسية ىف إجياز شديد ال يغىن عن الرجوع لألصل هى آالتاىل

o ال اإلبداع ، وال أى نشاط مهذب مستنري، هو بديل آاف حيل
 ا ورقياحمل الغرائز متدن

o حيتوى األقدم  التطور اخلليق بإنسانيتنا هو الذى
 )الغيب(فاألآثر وعدا مما ال نعرف   ، إىل األحدث، ويتوجه به

o بعد أن ارتقى للقيام بتسهيل التواصل األمشل واألعمق اجلنس
واألقدر على إعادة تشكيل املتواصلني، ميكن أن يثرى ويشارك ىف ختليق

نفس   الذات، أو ىف ناتج خارجها، وهو ما يؤدىتشكيالت جديدة، ىف 
ومن هنا اخرتت له" التواصل إبداعا"   أعىن: الوظيفة األحدث للجنس

، وهو نوع ال حيتاج بالضرورة إىل إغارة"اإلبداع التواصلى"هذا االسم 
هذا النوع. وحتكيم واقتحام قبل إعادة التشكيل بطفرة خمتلفة متاما

بديل عن ثورة الطفرة املفزعة برغم - ما بدرجة  –من اإلبداع هو 
أا إبداع أصعب ومن مث فهو األقرب إىل اإلبداع التواصلى احملتوى لـ

 .غريزة اجلنس البدائية) وليس املتسامى عن(
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o أصبح يشارك  وقد احتوته مسرية اإلنسان تطورا العدوان
ىف آخطوة ارتقائية ىف اإلغارة على اجلمود وتفكيكه، متهيدا

منه ىف تشكيل طفرى مغامر، فالعدوان إذنجلمع مشل ما تناثر 
إجيابيا عن هذه اخلطوة االقتحامية املفكِّـكة جلمود  مسئول

السكون املانع حلرآية التطور، آما أنه املسئول عن مثابرة
 .إلعادة التشكيل الطفرى  السعى اإلقدامى

حرآية احلياة"تفصيال ىف   ميكن الرجوع إىل بعض ذلك(
 ")وجتليات اإلبداع

   معامل متداخلة لتفرقة صعبة

 قبل أن أعرض موجز ما مييز بني هذين النوعني من اإلبداع
بل مربكة لكنها قد تغرى بالرجوع(ىف صورة جداول غري مفيدة 

 :ألمر بشكل يومى مباشر هكذادعوىن أبّسط ا) لألصل ملن شاء

أعىن( إن موسيقى النهر اخلالد حملمد عبد الوهاب هى ·
 إبداع تواصلى) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( أما السيمفونية اخلامسة لبتهوفن فهى ·
 إبداع خالقى  )ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما ميكن( إن رواية السراب لنجيب حمفوظ هى ·
 ع تواصلىإبدا) أن يسمى

أما لياىل ألف ليلة ، أومعظم أحالم فرتة النقاهة، فهى ·
 إبداع خالقى  )أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(

أعىن( أغلب شعر صالح عبد الصبور أو حممود درويش هوإن  ·
 إبداع تواصلى) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب( أما أغلب شعر أدونيس أو إبراهيم داود  ·
 إبداع خالقى) مىما ميكن أن يس

أعىن أقرب ما( الرياضة اإلقليدية هى  إن أغلب نظريات ·
 إبداع تواصلى  )ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما ميكن( أما الرياضة الكموية احلديثة فهى ·
 إبداع خالقى) أن يسمى

إن اآتشاف زويل لوحدة الزمن املتناهية الصغر ىف ·
  )كن أن يسمىأعىن أقرب ما مي(هو  التفاعل الكيميائى

   اإلبداع التواصلى

أعىن( النسبية هو  ىف حني أن اخرتاق أينشتاين بنظريته ·
  اإلبداع اخلالقى) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( هو ممارسة طقوس التصوف الشعىب الطيبإن  ·
 إبداع إمياىن تواصلى  )ميكن أن يسمى

فهو اطباتآدح النفرى وحتدياته ىف املواقف واملخأما  ·
 إبداع إمياىن خالقى) أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(
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 وبعد

هل حيق ىل اآلن أن أقدم اجلدول القدمي دون تعديل ليبني
 الفروق بني هذين النوعني؟

أرجوا ممن ال يتحمل قراءة اجلداول  ولعله من املناسب أن
دون شرحها أن يطرحها جانبا، ويواصل معنا ما يشاء، رمبا

أو ال يتقنها أال) مثلى(جنليزية مثلما دعوت من ال حيب اإل
 يقرأ ما جاء هبا أول أمس؟

 .أرجوا أن تسمحوا ىل بفعل ذلك مع اعتذار آاذب

  التواصلى   واإلبداع  اخلالقي   اإلبداع   بني   مقارنة) 1(   جدول

  ) حاسم   فصل   دون (

اخلالقى االبداع
  من  x  النابع (   
   ) أساسا   العدوان 

 فردية   مغامرةىفالقدميطيمحت-1
    صعبة 
 القدمي   جزئيات   من   اجلديد   خلق   إعادة -2 
 بالوحدة   املخاطرة   يشمل   مبا   املـحـطـم 
   والرفض 
 البناء   وإعادة   التحطيم   هذا   يتم -3 
 البداية ىف   - اآلخرين   حساب على    عادة 
  . األمر   وظاهر 
 إبداعه   جراء   من   املبدع يالقى  -4 
 والنبذ   الرفض   من   قدرا   اخلالقى هذا 
 معرآة ىف    جيعله   مما   واالضطهاد   والقسوة 
  . حقيقية 
 بالوحدة   هذا   آل   املبدع   يقاوم  -5  
 آل إىل    حيتاج   مما ،  واالستمرار   واإلصرار 
(  اآلخر   جتاه   عدوانه   زخم إجيابية 
 النهاية ىف    تصب   وحدة وهى  )  اآلخرين 
  ) اآلخرين ىف  (    رفضته   فيما 
 اإلنتاج على    النوع   هذا   يقتصر   ال -6 
 التغيري ،   يشمل   وإمنا ،  األدبي   أو الفىن  
، الفردي   النمو ىف  اإلبداعى  الذاتى  
 السياسية   والثورة العلمى    واإلنشاء 
 املبدعة   واالقتصادية   واالجتماعية 
  ..  إخل    املسئولة 

 اإلبداع
 التواصلي 
 من  xالنابع  ( 

   ) أساسا   اجلنس

يكتفى   وقد ،  القدميحتطيميلزمال-1
 القبول حىت    بتحسينه 
 تناسق إىل    هتدف   األساسية   العملية  -2 
 مع   التناغم على    رةالقاد   اجلزئيات 
  . املتلقي   عند املستوى    نفس 
 وسعيا ،  حلساب   العملية   هذه   تتم  -3 
  . أساسا   اآلخر   ، إيل 
 تقبال   املبدع   جيد   ما   عادة  -4 
    البداية   من   واستحسانا 
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 اإلبداع
 التواصلي 
 من  xالنابع  ( 

   ) أساسا   اجلنس

  احلدة   بنفس   وحدتهيؤآدالهنااملبدع-5
  مبن   يأتنس   هو   وإمنا  -  أيضا   آخطوة -   املطلقة 
نسىب    بشكل   موجته   نفس على   -  ويتلقي -   يتحدث 
  . أيضا   البداية   ومنذ ،  األقل على  
 مرادفا   النوع   هذا   يكون   أن   ميكن  -6  
 بتنمية   املرتبط '  املوهبة '  لإلبداع 
 فهو وبالتاىل  ،  اخلاصة   الفنية   القدرات 
 بصوره واألدىب  الفىن    اإلنتاج   أغلب   يشمل 
 القفزات   دون ،  واملألوفة   املتميزة 
 صوره   مسار   تغري الىت    الطفرية 
   .  برمتها   احلياة   ومسار ،  وأشكاله 

 )اخلالقى تقريبا(الفروق بني اإلبداع الفائق ) 2( جدول 

 )التواصلى تقريبا(واإلبداع البديل 

مث بعد ذلك ميكن عرض أقرب األنواع من تقسيمات أخرى
 :هلذين النوعني آالتاىل  –تقريبا  –مرادفة 

 اإلبداع البديل اإلبداع الفائق  
العالقة

 باجلنون 
حرآيةجدليةعالقةىف
 وحمتوية   مواجهة   نقيضية 

 وعكسه   نونللجسلب

ىفمسامى،قوةىفمرن التماسكنوع
  مفتوح   متاسك 
،  تضافر ىف    النهايات، 
ىف    املستويات   متعدد 
  تواصل 

  حمدد ،  حمكم ،  متماسك
  . املعامل 

عنبالكشفاجلمالخيلق مجاليات
  تكون   قد ،  جديدة   عالقات 
  لكنها ،  بداية   صادمة 
مستوى  على  '  هارمونية '
 أعلي 

  يؤآد ،  اجلمال  رائق
التناسىب    التناسق 
 وحيدده ،  ويعمقه ،  القائم 

مستويات
 املعرفة 

معرىفتيارمنأآثر
،  بدائي ،  مفاهيمي (
ىف  )  آلي ،  مكاني ،  صوري 
  تيار أى    فصل   مينع   تضافر 
 لذاته   بذاته 

هيمى املفا املستوى 
  بالواجب   يقوم   للمعرفة 
  إليه   ويرتجم ،  الوقت   طوال 
  ) غالبا (  عداه   ما   آل 

 اللغة
  

،متجددة،مرنة،مفتوحة
  باحتواء   ينمو ،  حي   آائن 
  عن (  عنه   بديال   ال ،  القدمي 
  ) القدمي 

،  رابطة   ضابطة ،  قوية
  . ملزمة   ملتزمة ،  واصفة 

علىاألثر
 املبدع 

ماخاللمنجديدايعرف
  يتغري ،  به   هو   يفاجأ 
،  ذاته   فتتمدد   بإبداعه 
  مسامه   وتتفتح   يلني 
ىف    يتطور ،  أرحب   الختالف 
    إنتاجه وىف    نفسه 

  يعرفه   يكاد   ما   يؤآد
  ما   بقدر   يتغري   ال ،  سابقا 
  متسكا   يزداد ،  هو   ما   يصقل 
  املوضع ىف    يتقن ،  مبعتقده 
 نفسه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1652



א  25I03I2008א –א

علىاألثر
 الالحق   اإلبداع 

،نوعيوتغري،معريفتطور
  . بالضرورة   مطردا   ليس 

  يكشف   قد ،  جيد  تكرار
للمستوى    أآثر   أبعادا 
 نفسه 

العالقة
  بالنمو 
 الفردى 

،لهاملعلنةالصورةهو
  اإلنسان   اآتساب   بعد 
ويتلقى    يدفعه ،  الوعي 
،  عنه يستغىن    وقد ،  منه 
  جرعة   اطراد   حبسب 
احليوى    النبض   استيعاب 
الفردى    للتغري 
  .  وضبطها )  فالنوعي (

،  أحيانا   ملساره  مؤشر
  بديال   بوصفه (  له   ومعطل 
،  نفسه   الوقت ىف  )  آامال 
 منه يتلقى    قد   آما 

معتبادله
 اجلنون   حالة 

يقل،نادراحتمال
  اضطراد   مع   باضطراد 
  . الذات   ومنو   اإلبداع 

  أما ،  ندرة   أقل   احتمال
  فهو ،  اإلبداع   توقف   إذا 
  يكافئه   ما   أو   هو ،  وارد 
  احملبط   باالبداع (  نفيه   وهو 

  ) بداعإ الال   مجود = 
معتبادله

  االبداع   أنواع 
 األخري 

يفسرمبا(أحياناوارد
  اإلبداع   مستويات   اختالف 
،  حمفوظ ;  متميز   مبدع   عند 
  ) مثال 

  مبا (  تامة   ندرة  نادر
  املبدعني   أغلب   رفض   يفسر 
ألى  املستوى    هذا على  
  ناقص   أو   فائق   إبداع 
  ) مثال   العقاد (

التلقى احملاور، واإلبداع دور النقد
 .املوازى

التقومي احملكم، والتحريك 
 )إن أمكن(

املقابل
التدهورى 

 )املرضى(

اجلنون املتناثر
الفصام، خباصة (

 )التفسخى

: مثل(اجلنون البديل 
حاالت  –االآتئاب اهلوس 

 ...)البارانويا
املقابل
 :احليوى

املستوى - أ
 هارىاللين

املستوى  - ب
البيولوجى 
 لتطور احلياة

نبضات احللم املتكاملة
 ..)منو –تعزيز  –تفكك (

 طفرات التغري النوعى

احللم احملكى وتفسريه 
 الرمزى

حتسني صفات النوع احلاىل "
على املستوى احليوى نفسه (

) دون طفرة أو تغري نوعى
 .وتأآيدها

  : املواجهة

 وضع  -  استحالة   أو  -   عوبةبص   ابتداء   نعرتف  دعونا  
  ما   آل   إذ العلمى،    البحث   جمهر   حتت   ذاهتا   اإلبداعية   العملية 
إن. مبدعها   وإما ،  ناجتها   إما : فحصه هو   هو   لنا   متاح   هو 
 تستغرقها العملية اإلبداعية خاصة ىف  الىت    الزمنية   الوحدة 
 التكثيف   شديدة   حلظة هى   ،   اإلبداع   النبثاق       مرحلة   آخر 
 رغم   ثانية   من   جزء   إا   قلنا   إذا   نبالغ   ال (  القصر   شديدة 
 وقد ، ) املبدأ   حيث   من( العادى     املقياس   هبذا   قياسها   فساد 
 املداخل   بتنوع   وتربر   تسمح الىت  هى    ذاهتا ىف    احلقيقة   هذه   تكون 
يؤدى الذى    األمر الرؤى ،    اختالف   مع ،  اإلبداعية   العملية إىل  
  . التباين   ظاهر   بعض إىل  
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 هذه   تناول ىف    املستعملة   األجبدية ىف    التدقيق   من   البد مث 
الذى ،  اإلبداع   نبض   بني   اخللط   جيوز   فال ،  املعقدة   املكثفة   القضية 
 علما   اإلبداع   ناتج   وبني ،  اإلبداعية   العملية   جذور إىل  ينتمى  
 ومواهبه   املبدع   مسات   وبني   بينهما   أو ،  تشكيال   أو   أدبا   أو 
  . وقدراته 

 اإلبداع   ماهية   تناول   بني   التمييز   من   أيضا   بد  ال   آما 
، األحياء   لكل   بل (  الناس   لكل    ياةاحل   حماور   أحد   باعتبارها 
 إنتاج   حدود ىف    تناوهلا   وبني ، )، ىف احللم اساسا استثناء   بال 
 أدبا   أو   علما   املعرفة   جماالت   من   جمال أى  ىف    متاحا   ناجتا   املبدع 
  . تشكيال   أو 

 أو   رمزا (   املنتـَج   اإلبداع   تصنيف    من   مفر   ال: أخريا مث 
 متبادلة ،  أحيانا   متوازية ،  متعددة   أشكال ىف  )  عيانا 
 . آثريا )  هريارآيا(  ومتصاعدة ،  أحيانا   مكثفة ،  أحيانا 

 ىف حماولة توليف بني املراحل، وعودة إىل العدوان

 أو   القلي   ختفف   بدرجة   القضية   بأطراف   اإلملام     حماولة ىف 
، احملتمل الظاهر بني مراحل تناوىل للقضية    التناقض   من   آثريا 
 الوجه على    املراحل   هذه   بني   للتأليف   احملاوالت   آخر   أطرح 
  : التاىل 

 اإلبداع   ونبض احليوى    اإليقاع   دراسة   أن    أحدد   أن   استطعت
 يكون   أن العادى    الشخص   أحقية   على  - آمنطلق  -ترآز   آانت 
 اإلبداع   صورة ىف    ذلك   ظهر   سواء ،  البيولوجية   بالضرورة   مبدعا 
 وارتقاء   احلياة   تطور (احلياتى    أواإلبداع )  احللم (اليومى  
  قابال   عيانا   أو   رمزا   املنتـَج   اإلبداع   ليكن   مث ، )  النوع 
  .  أآثر   ال   اإلبداع   صور   أحد   شكل ىف    خرآ لتلقى  

 زخم   دور على    رآزت   قد    الباآرة   العدوان   دراسة   لكن
 والتقدم الوعى    واخرتاق    القدمي   حتطيم ىف   اإلجياىب  العدوان 
   من   خاص    نوع ىف    إال    يكون   ما   أصرح   هذا   يظهر   وال ،  لآلخر 
 وإن ،  اخلالقي   اإلبداع   أمسيته   ما   وهو ،  رمزا   املنتج   اإلبداع 
  . األنواع   سائر ىف  جوهرى    دفع   هو   الوقت   نفس ىف    آان 

   بني   ما   لرتبط   واإلبداع    اجلنون    جدلية   عن   دراسىت   جاءت   مث
 احملافظة   وآيفية )  إليقاعا   دراسة (التلقائى    التنشيط   مرحلة 
 حبرآية   السماح   توظيف   مبحاولة   التنشيط   هذا   ناتج على  
 من   التأليف   مث ،  منه   قريبا   أو الوعى  ىف  تبقى    أن   التنشيط 
   . اآلخر   حنو   إقداما   مث للوعى    اقتحاما   ذلك 

 خالل   من   اإلبداع   حفز إىل  رت أشا الىت  األوىل    الدراسة    أما   
إىل   تشري   فإا     الصحة   مستويات   بني املرحلى    التوازن   فقد 
التلقائى البيولوجى    التنشيط   عملية ىف     املساعدة    العمليات 
أخرى، فيما يتعلق   جهة   من اإلبداعى    الوالف   وحرآية ،   جهة   من 

  . مات النمو خاصةهبريارآية أز

 التنشيط    بني   ضروريا   فرقا مثة    أن   فنؤآد   نعود :  ذلك وعلى 
   مل الىت    فعلنة املعلومات   حلرآية   الالزم العادى  البيولوجى  
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اإلرادى   التفكيك   وبني ،  آافيا   متثال الكلى    الكيان ىف    تتمثل
الذى   اجلامد   الرتآيب   تفكيك   وخاصة ،  واملواآـِب   الالحق  -نسبيا–
  . التوليف    إعادة   وبني   التنشيط   هذا   بني   حيول   أن   ميكن 

   اإليقاعية إىل  تنتمى  األوىل    التنشيط    عملية   آانت    وإذا
 إىل تنتمى     واالقتحام    التحطيم    عملية   فإن ،  البيولوجية 
   الغائية   اإلرادة   من    مناسبة   بدرجة    العدوان    إجيابية 
  . النشط    الفاعل   والوعى 

 اإلمكانية   مرحلة   من   االنتقال   فإن   آخر   وبتعبري
،) إيقاعا /   البسط   و   التعتعة فعلْى  ىف  (   املتاحة   البيولوجية 
إىل   انتقلت   إذا   إال    ومرصودا   متميزا   إبداعيا   ناجتا   تصبح   ال 
 حامسة   وبإرادة ،  وآاشفة   خمرتقة   مكثفة   جرعة ىف    الصياغة   مرحلة 
 الىت هى   - ثانية   مرة  -  األخرية   املرحلة   وهذه ،  مسئول ووعى  
 واإلرادة بالوعى    امللتحمة   الطاقة   من   هائال   قدرا   حتتاج 
 تكون   طاقة )  الفائق   أو  اخلالقى    عاإلبدا   أمسيته   فيما   وخاصة (
   اإلبداع   غاية إىل    التنشيط    جرعة على    احلفاظ على    قادرة 
  . املنتج 

مبا هى،  العدوان   الدور اإلجياىب لغريزة    أن نرى    وهكذا
 أساسا   وليس بالتسامى عنها، ناهيك عن إنكارها ، إمنا يسهم

،) التلقائي البيولوجى  (  التناثر   استيعاب لى ع   املساعدة ىف  
 آل   تلقائيا   متحو الىت    الساآنة   العودة   دون   احليلولة   مث    ومن 
التمادى على    قادر   وتنشيط   حرآية   من احليوى    النبض   يتيحه   ما 
  ). املبدأ   حيث   من  -  الناس   آل   عند (  واإلبداع   للخلق 

اخلالقى   اإلبداع ىف  (   اإلجياىب   العدوان   إسهام   يكون   ذلك وعلى 
 تكثيف    على   العمل   هو     الدراسة   هذه ىف    جاء   آما ، )  خاص   بوجه 
   الوحدة   وتأآيد ،  الذاتى الوعى    طبقات   الخرتاق   التنشيط   جرعة 
   عمق   خماطر   آأحد   بالفناء   لتهديدا   وحتمل ،  اآلخر   عن   والتميز 
  املتلقى وعى    الخرتاق   باحلفز   أيضا   دوره   إنه يرتبط   ، مث. التغيري 
 من   مزيد إىل    حيتاج   األمر ، آما أن ) بدغدغته   االآتفاء   وليس (
 جمهض   بديل   آإبداع (  التناثر   دون   للحليولة االقتحامية   الطاقة 
  ) والتجمد   واالنسحاب   اجلنون   صور   بعض ىف  ،  سليب   أو 

على   فإن زخم تقدم العدوان اإلجياىب ميكن أن يساعد   وأخريا 
 يتم   أن إىل    وتصعيدها   اإلبداع   حرآية   وصقل   إلآمال   املثابرة 
  ().الفائق   النوع   من   خاصة ،  اإلبداعي   الناتج 

 اخلالصة

  : يلى   ما    إىل   خنلص   أن   نستطيع ،  فاملراجعة ،  املقدمة   هذه   ومن

 علم   منطلق   من   اجلديدة   بصورهتا   الغرائز   نظرية   إن  - 1 
  . وتطوره   اإلنسان   سلوك   فهم ىف    حقها   لتأخذ   عادت   قد   اإلثولوجيا 

 مباشرا   ارتباطا   يرتبط   للغرائز   بنظرية   التسليم   إن  -2
   الغائرة    املكتسبة   العادات   وراثة   إمكان على    بالتأآيد 
 اليصبح   وبذلك    )  بالبصم   التعلم (   التطورية   الداللة   ذات 
  . منها   انطالقا   وإمنا   للغريزة   تسليما   األمر 
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 يزةغر   من   خطورة   وأآثر   أعمق   العدوان   غريزة   إن  -3
 بالقدر   والبحث   الدراسة ىف    حقها   تأخذ   مل فهى    ذلك   ومع ،  اجلنس 
  . املناسب 

 حياتنا ىف    العدوان   عن   للتعبري   املتاحة   الفرص   إن  -4 
 الغريزة   هذه   دراسة   إمهال   جتعل   حبيث ،   وواهنة   نادرة   املعاصرة 
  . هتديدا   أآثر   خطرا 

 وتراآماهتا   الغريزة   هذه   عن   للتعبري   احملورة   الصور   إن  -5 
 الصاحل   املناسب   اجلهاز إىل    اإلنسان   الفتقار   اخلطورة   شديدة 
  . مباشرة   فيها   للتحكم 

 مع   يتفق   ال   خطر   استسهال   هو  - إمهاهلا   أو - إنكارها   إن -6 
 حتت   مقنعا   التربير   آان   مهما   املعاصرين   العلماء   مسئوليات 
  . مثايل   حلم   أو أخالقى    أمل أى    وهم 

، الشرطي   بالتعليم   العدوان   غريزة   ترويض   حماولة   إن  -7 
هى   والسيطرة   بالنجاح السطحى    والتعويض   باإلعالء   أوإبداهلا 
 طبيعتها على    نؤآد   أن فينبغى    جنحت   نإ ،  مرحلية   وسائل 
  . النهاية ىف    النمو   أعاقت   وإال   املرحلية 

 قد   وتأثريها   العدوان   غريزة   حسابات   عن   التغافل   إن  -8 
 بني واخلفى    املعلن الطبقى    والتمييز   احلروب   عن   مسئوال   يكون 
 األمر ،  واألديان   واالجتماعية   االقتصادية   والطبقات   األجناس 
 أدوات   متلك   بعد   وخاصة   خماطره   وتضخمت   مضاعفاته   زادت الذى  
 النوع   وبقاء   بل البشرى    السالم   يهدد   مما ،  حدود   بال   الدمار 
  . أصال اإلنساىن  

 تطور   ملراحل   نافهم   إعادة   يتطلب   املسئول   احلل   إن  -9 
 مع   لتآلفها   نتيجة والتسامى    اإلبدال   بعد   فيما ،  الغرائز 
  . مستمر   تصعيد ىف    البعض   بعضها   ومع أخرى    وظائف 

 وخطواته   الفائقة   مبواصفاته  اخلالقى   اإلبداع   إن  -10 
 نبذ   من   ذلك على    يرتتب   ما   مث ،  صياغة   وإعادة   حتطيم   من   املميزة 
احلضارى   للعدوان   الصور   أقرب   هو ،  وحتد   وإصرار   واضطهاد 
والوالىف التوافقى  باملعىن    ولكن   إبدال   أو   إعالء   دون   مباشرة 
  . األعلى 

اخلالقى    اإلبداع   هذا   ملثل   الفرصة   إتاحة   أن   يبدو  -11 
 خماطر   من األوىل    الوقاية   هو   متزايدة   وألعداد   متزايدة   جبرعات 
 مرحلته ىف    اإلنسان   وجود   هتدد الىت    االنقراض   أو   الشامل   الدمار 
 إنتاج على    يقتصر   ال   إبداع   آل   مثل   النوع   وهذا (  احلالية 
  ). أساسا   معايشته على    وإمنا   اإلبداع 

 أشكاله   بكل  -  اإلبداع ىف    العدوان   طاقة   توظيف   إن  -12 
 ألجبدية الدورى    التنشيط   نظرية    مع   يتناقض   ال  - ومستوياته 
 اإلبداع   نقيض   مواجهة ىف    الضرورية   اجلدلية   مع   وال ،  اإلبداع 
  ). التناثري السلىب    اجلنون (

 فكر   تطور   من   املرحلة   هذه ىف    أضيف   قد   تعديال   مثة   إن  -13 
  حتطيم ىف    العدوان   طاقة   دور   على   الرتآيز   عن   عدل   فقد ،  املؤلف 
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، تلقائيا   بالتعتعة   يقوم الدورى    التنشيط   دام   ما  -  القدمي
 حاماقت ،  االقتحام على    العدوان   طاقة   قدرة على    يرآز   لكنه 
 مث ،  السكون   استاتيكية   واقتحام ،  ذاته   للمبدع الوعى    طبقات 
  . املتلقى وعى    اقتحام 

، اجلذور بيولوجى    منظور   من   اإلبداع   أنواع   دراسة   إن  -14 
 جديدة   آفاقا   تفتح   أن   ميكن ..  الدافع غائى  ،  احملتوى وظيفى  
 وتكامله   اإلنسان   مسار ىف    تساهم   جديدة   تفرقة  على تبىن    لبحوث 
 ذلك ىف    مما   الرغم على   - الطرفية   وإتقاناته   مساته على    والترآز 
 مع   يتكامل   أن إىل    حيتاج   أنه   إال  - فيه   الجدال إجياىب    إسهام   من 
  . أعمق    نوعية   دراسات 

 وبعد

 ذار جديد،ال معىن العت

ليس فقط ألنه آذب بشكل ما، ولكنىن شعرت أن فيه قدر من 
االستهانة بصرب وقدرة أصدقائى الذين يتحملون ما يلح على
لتوصيله إليهم من خالل هذه النشرة رمبا ألنىن ال أتصور أن
عندهم الصرب أو الوقت للرجوع إىل أصول هذا التنظري ىف

 . املوقع

أن االحتجاج  ى هذه النشرة اليوممث إنىن اآتشفت وأنا أ
بأن هذا العرض هو للمتخصص ىف الطب النفسى حىت حيسن التعرف
على الطبيعة البشرية الىت يتعامل معها هو أيضا خطأ مىن ال
أستطيع أن أمتسك به، إذ مل يعد أغلب األطباء يهتمون مبثل

 .ذلك أصال

 فلمن إذن آتب آل هذا الكالم الصعب؟

 األمر لكل من يهمه 

 وهم آثر

وأخريا أرجو أن أعود للرد على مزيد من التساؤالت الىت
أثرها نشر هذا املوضوع، وخاصة فيما يتعلق بعالقة اجلنس
بالعدوان من منطلق جتلياهتما اإلجيابية، ورمبا أيضا عن دور

 .املرأة ىف اإلبداع بشكل خاص

 ال   اإلبداع   حرآية ىف    العدوان   استيعاب إىل    الدعوة   إن -
 اإلنتاج على    احلفز   أو ,  املواهب   تنمية على    تقتصر   أن   ميكن 
 احلرية   من   حميط   خلق   بضرورة وتوصى  ,  تشري   ما   بقدر ،  اإلبداعي 
 هذه   باستيعاب   تسمح   احلياة   جماالت   آل ىف    واحملاولة   واحلرآة 
    . اإلبداع   ومستويات ومراحل،  أشكال،    خمتلف ىف    الطاقة 
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אא  −208 ، 

 15/12/1998مقتطف مع حتديث حمدود من حماضرة بتاريخ (

الوظيفة اجلنسية من"ألقيتها ىف الس األعلى للثقافة عن 
 ")التكاثر إىل التواصل

 مقدمة قبل املقتطف

انطالقا مما جاءىن من تعقيبات وتساؤالت عقب نشرات
أن ، والىت أشرت فيها آيف ال ينبغى العدوان واإلبداع

نتعامل مع أى من الغرائز مبنطق اخلجل أو التسامى أو
ترآيبنامبعىن أن الغرائز آانت وسوف تظل جزءا من اإلزاحة، 

الطبيعى، وأن وظيفتها تتطور وتتحور مع تطور احلياة
وأطوار اإلنسان، وبالتاىل فإننا نسمو هبا وليس على حساهبا،
وعلى هذا تصبح مقولة التسامى عنها ىف حاجة إىل وقفة

هو الذى –مثال  –ومراجعة، حىت ال يكون االرتقاء والتمدن 
 ننكر أو نكتفى، وحىت ال..يستوعب طاقة اجلنس بدون جنس 

هذا(مبشاهدة العدوان ىف السينما والرياضة من الوضع جلوسا 
 ). ناهيك عن اندالعه ىف احلروب واإلبادة

نبدع، مبا هو حنن آال آامال، بغرائزنا  حنن ننمو، نتحضر،
 .وليس على حساهبا

شعرت مما وصلىن أن هذه املسألة حتتاج إىل توضيح :أقول 
 زبالنسبة لكل الغرائ

أبدأ بالغريزة اجلنسية فهى األسهل استيعابا ورمبا :قلت 
تقبال حىت ىف وظيفتها البدائية قبل أن انتقل للدفاع عن

 .غريزة العدوان سيئة السمعة على معظم املستويات

تذآرت هذه احملاضرة الىت سوف أعود لالقتطاف منها غالبا
لغةاءة حسب التعقيبات الىت قد ترد إىل، وفضلت أن أبدأ بقر

 الغريزة اجلنسية ىف التواصل أساسا

 :إىل احملاضرة

بالتنبيه على داللة تناول موضوع –ىف احملاضرة  –بدأت  
     :آهذا بغري لغته آالتاىل
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اجلنسيةاللغةعناجلنسانفصال
ملاذ نطفئ األنوار وحنن نتحدث عن اجلنس حىت يكاد نقلب

 عن   أتكلم   ناأ   حديثنا رطانا ىف موضوع ال يصح فيه الرطان،
 األشياء تسمى  الىت    املباشرة   الصرحية   اللغة   بني   االختيار 
 املسماة (  املغرتبة   املنافقة   اللغة   مقابل ىف  ،  بأمسائها 
 األلفاظ يسمى    ما   حمل   الكتابة ىف    نقط   وضع   عن   ناهيك ، ) احملتشمة 
 أصوات   إصدار   أو )  عليكم؟   باهللا   ذاما   عن   خارجة (  اخلارجة 
  . الشفاهى   اخلطاب ىف    ُمَهْمِهمة 

موضوع   عن تناول     -حىت ىف جمتمع علمى -  العزوف   جمرد   إن
أمر له داللته، حىت أنه   هو   مباشرة   جنسية   بلغة   اجلنس   مثل 

و لعله يعلن عناملتحدث، أ   مصداقية   ضد ميكن أن يكون أحيانا 
، الصرحية   اللغة   استعمال   عن   الرتاجع إن هذا . احتمال اغرتابه

ىف   أصرح   يوجد   فال ،  احلميدة   األخالق   وال   الدين   عنه   ال ُيسأل 
 املراجع   من   الرتاث ىف    أصرح   يوجد   وال ،  النكاح   فقه   من   الدين 
 جمهولة   آتب ىف    فقط   ليس ،  جسارة   بكل   األمر   هذا   تناولت الىت  
 معروفة   آتب ىف    وإمنا ،  "صباه إىل    الشيخ   رجوع "  مثل   املؤلف 
 هذا   أن   فوآوه   اعترب   وقد " اخلاطر   نزهة"   مثل   ومتداولة 
 عشر   التاسع   القرن ىف  طغى  حىت    ساد الذى    الزائف   االحتشام 
 السابع   القرن   ىف   آانت الىت    واملباشرة   بالصراحة   باملقارنة 
الفكتورى،   العصر   قهر   متيز الىت    السمات   أهم   من   هو ،  عشر 
ذلك وحنن ىف   مبثل مصر والعامل العرىب،  ىف    هنا   منر   أننا   وأحسب 

على السطح  القرن الواحد والعشرين، هذا ما يبدو على
األقل على املستوى االجتماعى املعلن، وليس هو آذلك على أية
حال بالنسبة ملا جيرى ىف املستوى الواقعى التحىت املتمادى

 .فيما ال ميكن رصده بسهولة حول وعن هذه املسألة

 إال   أملك   ال إالأنىن  ،  احلذرة   املقدمة   هذه   آل   من   الرغم على  
 آمل   ما   وغاية ،  اليوم حديثى  ىف  االحتشامى    النفاق رى أجا   أن 
 قدر بأى  ، مىت أحلت الضرورة،  أجتاوزه   أن   أستطيع   أن   هو   فيه 
  . املالحق   أو   اهلوامش   بعض ىف    ضؤل   مهما 

 هو   اجلنس   بشأن   خطابنا على    طرأ الذى    التحول   هذا   مناقشة
 بالصمت   إحاطة   من   اجلنس   وظيفة   إليه   آلت   ما   مفتاح   ذاته ىف  
حىت   آامل   إنكار   من   أو ،  لألطفال   بالنسبة   وخاصة )  الرهيِب (
 تواتر على  أجرى    حبثا   أن   ولو ،  الشرعية   النوم   حجرات   داخل 
 هذا   وداللة  رس اجلنس، العيون وحنن منا   وإغماض ،  األنوار   إطفاء 
وعالقته باالحتشام املصنوع، وتأثريه على معىن وجدوى   وذاك 

، لو الزواجية   املؤسسة ونتيجة املمارسة اجلنسية، خاصة ىف 
إىل فلرمبا نتبني أننا أجرينا مثل هذا البحث بفروض شجاعة، 

 مع   قاربنات ندعى    وحنن ،  نفعل   ما   وعينا على    ننكر مدى  أى  
 لنا   ُتظهر   وقد  ، اآلخر ىف اجلنس للتواصل أو حىت جملرد اللذة 
: أو ،  منارسه   ال   وآأننا   اجلنس   منارس   أننا   األحباث   هذه   نتائج 
 ورائنا   من   نسرقه   وآأننا  :  أو ،  جمهول   مع   منارسه   آأننا 
  ). ورائهم   من   فقط   وليس (

 يستعملها الىت    اللغة   ماهية يستقصى    آخر   ببحث   اقرتاح   مثَّ
     لتسمية  - الفرعية   والثقافات   الطقبات   خمتلف   من  -  أطفالنا 
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 نكتشف   وسوف )  اخل ... العيب   الكلمة ،  البوبو (  اجلنسية   األعضاء
  .  البداية   منذ جنسى    هو   ما   لكل   نتنكر   أو ،  ننكر   آيف 

إىل   حيتاج "  احلياء   خيدش "  أوذاك   اللفظ   هذا   أن   تعبري   إن
 أن على    يدل   تعبري   ألنه ،  آلها   احملاضرة   وقت   تأخذ   أن   ميكن   وقفة 
 زائف   حياء   حمله   ليحل احلقيقى،    احلياء   أزاح   قد   عندنا   النفاق 
 أو   هش   الزائف   احلياء   هذا   يكون   أن   بد  وال ،  التجهيز   سابق 
 اجلوهر ماسّى  ،  الصريح اجلنسى    اللفظ   يكون   وأن ،  القوام زجاجى  
التعبري   هذا معىن    فما   وإال ،  نتلفظه   أن   مبجرد   اخلدش على    قادر 
هوأليس ما خيدش احلياء العام، هو  : ، مث"خيدش احلياء العام"

  !!!! ما ينبغى أن خيدش احلياء اخلاص، أم ماذا ؟؟ 

ىف آثري من احلقيقى    ومضمونه   الكالم   بني   انشقاق   لقد حدث
 اللغة   انشقاق بني ،  بوجه خاص   اجملال   اجملاالت، ورمبا ىف هذا

يسمون   الذين (  الناس   لغة وهى    واملباشرة   واملتولدة ،  احلقيقية 
 ولغة )  اخلاصة   الثقافة ملعىن    آلمة   أقرب وهى  ، "بيئة"    -ناآل–
 تكاد الىت    اللغة وهى  )  باالحتشام   املغلفة   أو (  احملتشمة   الطبقة 
من بعض  وآان ،   وظيفتها   من   لتفريغها "  لغة   ال "  تصبح   أن 

 هذا االنشقاق   إن   بل  ، اجلنس   من   مبوقفنا   حلق   ما   ذلك نتائج 
 املوقف   هلذا   تدعيما    تفيد    ذا داللة   يصبح   أن   ميكن   نفسه 
  . استمراريته على    وإبقاء 

 اجلنسية   اللغة   استعمال   دالالت   مظاهر   بعض   هنا   أورد
  :  اآلن   حالتنا ىف    املختلفة   بصورها 

ىف   املتحدث   يصـنِّف   جنسية   بلغة   اجلنس   عن   احلديث   أصبح ) 1 
 وإن ،  أعالها   أو ،  الشرائح أدىن  ىف    إما   فهو   بذاته طبقى    موقع 
 عن   فتتحدث   خفاء   أآثر   لعبة   تلعب   قد األعلى    الشرائح   آانت 
 من   نوع   وهو ،  أجنبية   لكنها   صرحية   جنسية   بلغة   اجلنس 
 . جتمال   ال   آذبا   أآثر وهى  )  التعبري   صح   إن " ( املستورة   الصراحة "

 رمبا (،  املباشر اجلنسى    احلديث   حمل   اجلنسية   األفالم   حلت ) 2 
  )احلواراألسرى املباشر   حمل   التليفزيون   حل   آما 

 اجلنسية   ثاألحادي   حمل   اجلنسية   النكت   أيضا حلت ) 3 
  ) اجلنسية   املمارسات   حمل   وأحيانا (

 يدرس ،  التدريس   ، ورمبا احملاضرة   هذه   ومنه ،  العلم   أصبح ) 4 
معادالت،   من   بعدد   زهرة   رائحة   تصف   وآأنك ، باهتة   باردة   بلغة 
  . ملون   آمبيوتر على  

ص باحلديث عن اجلنس، وىفاخلا  الرتاث الصريح    مل يعد  ) 5
 بل األغاىن،    أو ،  وليلة   ليلة   ألف حىت  ،  أصال   املتناول ىف    اجلنس، 

 بواسطة   فقط   ليس ،  املعاصر   الرتاث إىل    امتدت األيدى    إن 
 أنفسهم   الناشرين   بواسطة   وإمنا ،  الرمسية   والسلطات   الرقابة 
  ). القدوس وقيل بعض حمفوظ   وعبد   السحار   حكاية (

 عن   اجلنس   لغة   انفصال   إن  :أخلص من هذه القدمة بالقول
هى ،  ممارسته حىت    أو ،  تعليمه   أو ،  عنه   احلديث ىف    سواء ،  اجلنس 
    اجلسد   مع   الوجود   تكاملية   عن   نفسه   اجلنس   انفصال   عالمات   من 
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 من   غائر فينومينولوجى    آكيان   غةالل   ومع ،  ناحية   من
 للتواصل والتعبري   آوسيلة    اللغة   وأيضا عن أخرى،    ناحية 

  . ثالثة   ناحية   من  بالكالم وغريه 

    قائمة بذاهتا   لغة   اجلنس

 باإلشارة أآتفى    سوف لكنىن  ،  آثريا   اللغة   تعريف ىف    أدخل   لن
 هلا منظَّم منظِّم،    جاهز   غائر   آيان   ناحية   من هى    اللغة   أن إىل  
 . والتواصل   التعبري ىف    تفيد     جتليات 

 من   اللغة   تعنيه   ما   بكل يوىف    وبذاته   ذاته ىف    اجلنس 
للتمثيلللتواصل، أو ، سواء ىف ذلك وظيفتها  ووظيفة   ترآيب 

 ). ليس بالضرورة هبدف توصيله التشكيل الحتواء معىن ما،(=

وظيفة اللغة وطبيعتها معا،  حتقيق ىف    بذاته   اجلنس   يقوم
عادة دون أن يعلن ما يقوله برموز "ليقول"يْحُضُر فهو 

نوع   ملعرفة   تفهمه   الواجب   احلوار  منفصلة عنه، وهو حيقق 
 . واملرض   واءالس ىف  مستوى  أى  على  ،  اللقاء   ودالالت العالقة 

 سوف نرآز هنا على مستوى التواصل 

املفروض أن تتحقق هبا     املتاحة   األدوات   آل   اجلنس يستعِمل 
حتت قيادة آله على عمق املستوى الوجودىوظيفة التواصل 

 الوعى املتعني الذى يسمى اجلسد

احلوار اجلنسى ال تستثىن أيا من مستويات الوعى، قد   فكرة   
أ من مستوى بذاته، ولكنها متتد إىل سائر املستويات حىتتبد

 .حتقق وظيفة التواصل ىف أرقى جتلياهتا

، اللفظية   غري  واللغة   اللفظية   اللغة   يستعمل اجلنس 
يستعمل اللغة احلسية اجلزئية واللغة احلْدسية الكلية، ميتد

 خـلجات   بكل   مارا   العرق،   حىت رائحة   العني   نظرة   أول   من
 إشارات   توجد   ولغة   حوار أى    ومثل .  اجلسد   واستجابات   ونبضات 
 وسياقات ،  اقرتاب   وتطور ،  ودالالت ،  استجابة   وعالمات ،  نداء 
ود متماوجة ورد   واستيعاب متنوع،  ،  غاية   حنو   وتوجه ،  جدل 

، ومهس جسدى، وصمت خنداء ورد جاهز أو مرتا متنوعة، و 
لتفصيله   مما ال جمال  ،  وهكذا ، وهكذا، نشاز مزعج، أو تناغمى

توظيفه للتأآيد على هذا املدخل  حيث   من   إال   اللهم   هنا اآلن
 ، على آل املستويات   للتواصل   اجلنس   توظيف   عن إىل موضوعنا 

يستمع إىل إن من حيسن اإلنصات إىل اللقاء اجلنسى ميكن أن 
 أو   جتاوز   أو   فشل   أو   جناح    ما نريد أن نشري إليه من احتماالت 

، أو فهم مغزى عرض، أو إعالن نقلة آخر   مع   عالقة   عمل   صعوبة 
نوعية، أو إضاءة ضوء أمحر، ينذر باختالل الوظيفة ىف مرحلة

 إخل...بذاهتا 

 أعراض وأمراض

 الصعوبات   أغلب   نرتجم   أن   املمكن   من   نهأ   أزعم   أن   أستطيع   
ىف وظيفتها(  اللغة   اضطرابات ىف    يقابلها   إىل ما   اجلنسية 

 )التواصلية أساسا
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أو-هى وقفة ال ميكن = الكالم  ىف  (  الُعـقلة   مثال   خذ    ·
 العجز   من   اجلنس ىف    يقابلها   وما ، ) Stammeringحتريكهاٍ  -يصعب

) النداء   ال (  املبادأة أن الشائع أن    ومبا ،  أصال   بادأةامل   عن 
ىف   تظهر   اجلنسية   هذه العقلة   فإن ،  الرجل   من   عادة   تبدأ 
هى تقابل،   حيث   املرأة   أآثر وضوحا مما تظهر عند    الرجل 

، كالمالُعقلة ىف ال   يقابل   وهو ما )  االنتصاب   عن   العجز (   تعلن
 مراحل ىف    إال  صعوبة توقفها    تكـتشف   ال   قد   املرأة   أن   حني ىف  
  ).اجلنسى (  احلوار   من   متأخرة 

-الكالم، وهى حرآة ال ميكن  ىف  (التهتهة    خذ عندك   مث    ·
ٍ  -أو يصعب ىف   الرجل   يصيب   ما   وهذا ،  ) Stutteringإيقافها

ىف اجلنس حتدث. املرأة أخفى   يصيب   آما أيضا،   أظهر   اجلنس 
 اخلطاب   وآأن ،  وفتورا   حدة   االستجابة   تتذبذب   حني  التهتهة 

، واخلارجية   الداخلية   املعوقات   من   جيد   بدايته   بعد اجلنسى  
    وهكذا ،  وتكرار   بانتظام   يعرقله   ما ،  واملتخيلة   احلقيقية 

 اجلنسية   االضطرابات   من أخرى    أنواع   تعداد ىف    اإلطالة   ونود
األمر الذى(،  اللغة   اضطرابات   من   يقابلها   ما إىل    وترمجتها 

املضمون   هو   ما   عن   نتساءل   دعونا  ) قد نعود إليه الحقا
الصحيح املناسب النتقال الوظيفة اجلنسية من جمرد التكاثر،

 قصورنا   نتصور   أن   ميكن وبالتاىل       التواصل؟)وصعوبات( زخم إىل
إذا ما أحسنا  ذلك ىف    جناحنا   أو   املضمون   هذا   حتقيق   دون 

 .اإلنصات هلذا املضمون املأمول

 اجلنس ىف مجلة مفيدة

اإلنسان،   يريد الىت    املفيدة   اجلملة   أستطيع أن أتصور أن 
اإلنسانية  اجلنسية   باملمارسة   يقوهلا   أن   النهاية، ىف اية 

 وظيفتها إىل    وانطالقها )  التكاثر على    اقتصارها   جتاوز   بعد (
    :ميكن أن تقول،   التواصل وهى    اجلديدة 

معى، /معى لتتحقق انت لك ىب   بوجودك   أآثر   يتحقق  وجودى    إن " 
، خارج   وأنا   ألغيك   ال .  التحاما   أآثر ،  أدخل ،  أقرب : وأنا آذلك

ال أبلعك وأنا أحتويك، وال ألفظك ،  داخل   وأنا   فيك أتالشى    وال 
 لك   أمسح  ألآونك،    فأتداخل نفسى    ألآون   أبتعد وأنا أنسلخ منك، 

، معا الشى نت حىت  ،  اختفاؤك أخشى    فال   وأترآك ،  االنسحاق أخشى    وال 
  " جديدين معا  ،  جديد   من   لنتخلق ،  فينا 

 ،  لذاهتا   اللذة   فيها   تظهر   مل   اجلملة   هذه   أن   هنا   نالحظ 

على   قادرة   بلذة     ممتزجة   لنهايتها   بدايتها   من   اجلملة  
 ). بعد   أنظر ( ي بالتالش   املخاطرة   هذه   آل   حتمل على    فاحلفاظ   الدفع 

إذا استطاعت الغريزة اجلنسية ملتحمة بكل الوجود أن
يؤدى   اجلنس   فإا تعلن أن   املفيدة،   اجلمـلة   هذه   تقول مثل

  ". معا"الذاتى    اإلبداع   يكون   ما   آأروع   التواصلية   وظيفته 

إىل ) التكاثرى (التناسلى    دوره   جتاوز   قد   اجلنس   أن   صح   إذا
البشرى   معىن التكاثر   فإن اإلبداعى،  التواصلى    الدور   هذا 
 البشرى،   الوجود   نوعية   تطور   خالل   من   صياغته   تعاد   أن   ميكن 
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 التكاثر   آان   إذا   أنه مبعىن  ،  النوع على    احلفاظ   جمرد   وليس
 يتخلق   إذ   آذلك   يعودا   ال حىت    خليتني   اندماج   من   اخللوى ينشأ 
 الدافع رشاوى    طريق   عن   يتم   هذا   وأن ،  جديد   آائن   منهما 
 التواصل   فإن اجلنسى من شبق ونداء واستجابة ولذة متبادلة،  
مستوى على    ولكن   الوظيفة   نفس   باجلنس نفسه ميكن أن حيقق 
ىف   اجلنسية   املمارسة   أن أى  باملعىن الوجودى آله،   نفسه   الفرد 
 اجلنس  (  فالتجدد   االحماء   هذا   حتقق   إمنا   املطلقة   اإلبداعية   صورهتا 
 .باستمرار )  آإعادة الوالدة 

  :  تنبيه ال تراجع

حىت ال يبدو القول مرسال وآأنه تفكري آِمل، أود التنبيه
غاية: هى ىف األغلبالصعبة الىت  على شروط قراءة هذه اجلملة 

 : ال بداية، قائال

 بل ،  بالضرورة الوعى    بؤرة ىف    ال تقع   اجلملة   هذه   إن  ·
  . أصال الوعى الظاهر    دائرة   عن   بعيدة   تكون   ما   غالبا   إا 

، وبدائلها ،  ومقدماهتا ،  اجلنسية   اخلربات   مصاحبات   إن   ·
 املمارسة   أن   حني ىف  ،  املفيدة   اجلملة   هذه   أآثر عن   تعرب وجتلياهتا قد  
 يدل   ال   وهذا ،  تفتقر إليها   نفسها تبدو أحيانا وآأا    اجلنسية 
 مع   اجلسد   التحام   صعوبة إىل    هو قد يشري   وإمنا ،  احلقيقى   غياهبا على  
 . متصاعد   مباشر   بشكل حلظى  آياىن    وجدان ىف  الوعى  

إن التيقن من اختفائها متاما قد يضبط الغريزة  ·
 .دون إذن صاحبها اجلنسية وقد ارتدت إىل بدائيتها، رمبا 

اجلملة حاضرة آمراقب دقيق ىف   هبذه  فرط الدراية    إن  ·
السلسة،   اجلنسية   للممارسة   قد يصبح معوقا  الوعى الظاهر، 

 .وليس دعما لتحقيقها

 تقوم ،  أقل إحاطة   تبدو   آانت   وإن أخرى،    مجال   فإن ،  ذلك   لكل
التواصلى   هدفه   اجلنس   حيقق حىت  ،  والتيسري ،  التدرج   بوظيفة 
 .ُمعيقة من البداية   بصعوبات   مواجهة   دون اإلبداعى،  

 :مجل جنسية مساعدة، داعمة أو بادئة 

 فإن األمر ،  اجلملة الصعبة   هذه   مضمون   يتحقق لكى    إنه 
 أن وبديهى  ،  واحد   جانب   من   ال   اجلانبني   من   جهد منائى إىل    حيتاج 
ومستوى ،  شريك   لكل البشرى    التطور ومستوى  ،  هبا الوعى  مستوى  
   مث   ومن   الفردية   االختالفات   آل   مثل   خيتلف   حتقيقها على    القدرة 
 واألوهام ،  اجلزئية   واالحتياجات ،  النفسية   الدفاعات   تقوم 
 الصريح التحدى    هذا   وطأة   من   للتخفيف   بالالزم   الغرامية 
–الذى يزداد صعوبة إذا استعمل احلوار اجلنسى ،  الصعب 

للتعبري عن أشياء قد ال تكون هلا –بامليكانزمات املختلفة 
 .شرة باملمارسة اجلنسية نفسهاعالقة مبا

ملا آان فرط الوعى هبذه اجلملة اجلامعة قد يصبح عائقا
عمليا على أرض الواقع، وخاصة أن حتقيقها هو غاية أآثر

  منه بدءا آما أشرنا، فإن مث مجل أخرى أخف ثقال ميكن أن
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نستمع للجنس وهو يقوهلا ىف أطوار خمتلفة من أدائه أو
 اهلدف   عن   بعيدة   وهلة   ولأل   تبدو   وإن  هذه اجلمل   تطوره،

وهى اجلنسى    احلوار   من   جزء   فإا ،  للجنس التواصلى  اإلبداعى  
، األآمل   اجلملة   على الطريق إىل ،  نافعة مرحلية   تبدو ضرورة

 ): على سبيل املثال(ومن ذلك   . البعث   والوالف 

 أمى   لرحم   أرجع   أن   أريد   خائف   أنا   ·

 أىب   ظل ىف  أحتمى    أن   أريد   خائفة   أنا   ·

 موجود   أنا   إذن ): تريدىن   أنت (تريدىن    هل    ·

 .وجودى   حيتاج   من مثَّ    إذن )  أرضيك   أنا ( ؟   أرضيك   هل    ·

 أنا أحبث عنك، فدعىن أجُدك  ·

 أنا أجُدك رويدا رويدا فال تنسى أو تنكر ·

 صّدقك، دعىن أصدقك أآثرأنا أ  ·

 أنا أآتمل بك، لكن َثم صعوبة، ال تراجع  ·

 إخل........

 الطرفني ىف حوار يعلن امتزاج وعى مشرتك،  حلضور   أمثلة   هذه 

وبديهى أا ال جترى هبذه الرموز احملددة، مع أا أخف من 
 .اجلملة املفيدة اجلامعة األوىل

 اجلانب اآلخر

 يقوهلا السالفة الذآر الىت    اجلمل   هذه   مثل   تكون   ما   بقدر
مفيدة أو بادئة واعدة ملا ميكن أن يصبح)   ألفاظ   دون  (  اجلنس 

إىل اجلانب اآلخر من لغة  اإلنصات   أحسنا   إذا   ميكننا تواصال، 
 تكشف   لغة وهى  ،  وجمهضة ،  مغرتبة أخرى    مجل إىل    نستمع   أن اجلنس 

 جنس   من   ميارس   ما    طبيعة كل مباشر، أو من خالل نتائجها، بش 
 أو   حيفظه   ال   ما على  مبىن    ألنه   ذلك ، ) عادة   قصري   عمره (اغرتاىب  
بكل   اجلنس إىل    حاجة   بنا   تعد   مل   آانت   إذا   ألنه ،  عليه   حيافظ 

 الوقت   نفس ىف    و ، )التكاثر(  النوع على    للحفاظ هذا التكرار 
، أو الذآر   السالفة   املفيدة   اجلملة   ليقول   يرق   مل ) اجلنس(   هو 

 قهرية ،  مغرتبة   ممارسة     يصبح   فإنه حىت اجلمل املساعدة، 
 وظيفتها   حتقيق   عن   عاجزة الكلى،    الوجود   عن   منفصلة ،  أحيانا 
 هلذا األساسى    املوقف   خالل   من   رؤيته   ميكن   ذلك   ، آلأصال   اجلديدة 
، آما قد لبعض الوقت   اللذة   تربره الذى قد  (  املغرتب   اجلنس 

املعلنة أو اخلفية، املتبادلة أو    الذاتوية  تطيل عمره 
 من   اآلخر نفى  يعلن    هذا النوع من اجلنس ) أحادية اجلانب

 و وسيلة أ الذات،    الحتياجات   مسقطا   إال   يعود   فال،  البداية 
 ، اآلخر تلغى  الىت    االغرتابية  الذاتوية   اللذة   لتحقيق 

على هذا اجلانب اآلخر ميكن اإلنصات ملا ميكن أن يقوله اجلنس
من مجل سلبية يقوهلا اجلنس، ال ختدم التواصل، بل لعلها تقطع

 :و َتنفيه، قبل أن يبدأ اصال، ومن ذلكالتواصل، أو ُتجهضه، أ
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 أنا أمتلكك وهذا جيعلىن أآثر أمانا وثقة بنفسى ·

 أنا ُأحسن استعمالك، وعليك أن تسعد بذلك ·

أنا أختفى فيك فال يبقى مىن شىء، وال وجود ىل إال بك ·
 أداة نافعة

أنا أستمد وجودى من قبولك ىل هكذا، وإال الضياع ·
 )ضياعى(

 بعد   شيء   منك يبقى    فال ) تمرارىفأضمن اس(  ألتهمك   أنا  ·
 ...  التهامك   بلذة متتعى  

أنا أحتاجك حىت أشبع، على شرط أال يتبقى من ذلك ·
  ) فالبعث التالشى  يهددىن    فال (  ...شئ

والغرام والرشوة   احلب   تباديل   آل   من   ذلك   غري إىل 
  . بعث   أو   والدة   دون ،  واالستعمال

 عوبات وصعوباتص

جناح العملية اجلنسية ىف ذاهتا ليس دليال على جناح
 أآثر حني   وتشتد   قد تظهر    اجلنسية   الصعوبات  التواصل، بل إن

قد وصلت إىل الوعى أو اقرتبت   السليمة   اجلنسية   اللغة   تكون 
 .منه حىت أصبح التواصل احلقيقى شرطا للقاء بشكل أو بآخر

 مغرتبا   اجلنس   وأصبح ،  أصال   التواصل   احتمال ألغى    اإذ   أما 
، وإن آان  قد تنجح   اجلنسية   املمارسة   فإن ،  متاما   ذاتويا 

 .عمرها االفرتاضى يتناقص باستمرار

،) للتواصل   وال   للتكاثر   ال (  هو   ما   لغري "  اجلنس   استعمال
 ) شعوريا أو ال شعوريا(شريكها  يؤدى به إىل أن تعترب املرأة 

)شعوريا أو ال شعوريا(جمرد مَذْبِذْب، ىف حني يعترب الرجل املرأة 
 . إستمنائية   مبثابة وسادة   

فإذا جتاوز الطرفان أو أحدمها هذا احلوار السلىب للجنس،
، ميكن) أو مرض(إىل ما هو أرقى، فقد يعلن ذلك ىف شكل عرض 

 .بدال من اعتباره احنرافا أو قصوراعالجه باحرتام شديد، 

 :ومن أمثلة ذلك 

)الشريك" ( املوضوع "  يكون   حني   مثال   العنة   تظهر ) 1( 
آيانا بشريا(موضوعا حقيقيا    يكون   أن   ملوحا   أو ، " موضوعا "

، ذلك   الشريك   يشرتط   حني   أو ،  بذلك   واعدا   أو ،  )منفصال مشارآا
  : تقول   العنة   وآأن 

أقرتب منك إال   أن   أستطيع   أعد   فلم إسقاطاتى،    إختّلت  - ا
    أآذب   أن مقدورى  ىف    ليس " ،  حقيقيا   موضوعا " 

  : تقول   أو لعلها

 أتعرف   أن   دون   أستعملك   بأن   إال   تتحقق   ال لذتى    إن  -  ب
 .فأنا عاجز اآلن، فما دمت قد تعرفت عليك  عليك 
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 :اجلنسىبالربوداملرأةتقولوقد)2( 

 البداية   رغم  فيه،   أشارك   أن   أريد   وال   آذبك   أعرف  - ا
    معك   اخلادعة 

  :  تقول   لعلها   أو

    فيه امتادى    أن   أستطع   ومل آذىب،    اآتشفت  - ب

  : تقول قد   القذف   وسرعة ) 3( 

، االستمرار   أطيق   ال ،  آآخر   أحتملك   ال آالمى،   ىف   رجعت  - أ
 .أحسن   ُنْنهها 

  :  تقول   لعلها   أو

    هذا يكفى  ،  عودة   بال   أموت   قد . التالشى   من   أخاف  - ب

  :  تقول   رمبا   أو

. ةثاني ىل    تسمح   ال   أخرج   أن   أو ،  أخرج   ال   أدخل   أن   خفت  - ج
  . سالم 

 وهكذا...... 

 هامش عن معىن انتشار الفياجرا هكذا

إن انتشار استعمال الفياجرا حىت عند الشباب، وىف
،)آما بلغىن من املمارسة اإلآلينيكية مؤخرا(الصعيد أآثر 

وىف املؤسسة الزواجية أآثر فأآثر، إمنا يؤآد انفصال األعضاء
ا ونفسيا ووجوديااجلنسية عن آلية وجود صاحبها فسيولوجي

وهو ال يتيح الفرصة الختبار لغة اجلنس التواصلية الصادقة،
 . وال حىت اللذية املؤقتة

أنا ال أريد أن أعمم فأنصح بتجنب هذه املساعدة ىف حاالت
 خاصة، ولوقت حمدود، فقط أريد اإلشارة إىل أن هذه لعقاقري

األعلى فالوجود   للمخ   تسمح   إمنا الطرىف  اجلنسى    للجهاز   املالئة 
األمشل أن يتخطى صعوبة موضعية مؤقتا هلا أسباهبا احملدودة ،

 آانت   سواء ،  اجلنسية   وظيفته   ميارس   أن  مبا يتيح له أن يكمل 
 هو   الفياجرا   فضل   فإن   مث   ومن ،  مبدعة   تواصلية   أم ،  اغرتابية 
 يتيح   مبا الطرىف    اجلهاز   آفاءة   ضمان   تأآيد   مبثابة   تعمل   أا 
   ، شاء مىت    شاء   آيف   يستعمله   أن املرآزى األعلى    للجهاز 

أما إذا آان استعمال مثل هذه الكيمياء هو البداية
 .والنهاية، فإن متادى االنفصال ال التواصل هو األآثر احتماال

 هذه   مثل   تساعد   أن   هو احلقيقى، حىت تطوريا،   اخلطر  
 أداة إىل    للتواصل   لغة   من   اجلنس   دور   تراجع على    العقاقري 
 االنتصاب   أن   ذلك ،  أآثر   ال   التوتر   وإزالة   واللذة   للتفريغ 
 فأرسل ،  االقرتاب على    وافق   املخ   أن   يعلن   ذاته   حد ىف  الطبيعى  
ىف   ممثال الفسيولوجى    النجاح   هذا   أعلنها الىت    رسائله 
  . االنتصاب 
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ىف  الطبيعية   العملية   هذه   فإن ،  املرأة دور    جهة   ومن
 هذا )  بأمارة (  بدليل   فيها   مرغوب   أا   إعالن هى    ذاهتا 
 .، مرغوب فيها بقدر ما هى راغبة وبالعكس االنتصاب 

 استعمال   واستسهلنا ،  اخلطوة   ذهه   بتجاوز   فرحنا   حنن   فإذا  
 نفرح   أننا   ذلك معىن    فإن ، ) بالفياجرا مثال(الكيميائى    الضخ 
 مضمون   من   رطان خال   أنه   مع ،  الكالم   آأنه ببغائى    صوت   برتديد 
اللذة وخفض   مضمون على    اإلبقاء   من   الرغم على    التواصل 

 .التوتر

 : نقيضني   دورين   الفياجرا   ْستعمال  َفِال   إذن

 حلقة   لكسر ،  املؤقت   االستعمال   وهو :  اإلجياىب   االستعمال 
 عن   تعرب   السليمة   اللغة   تعود   مث   ومن ،  الثقة   واستعادة   الرتدد 
  . فالتواصل  ،  والرغبة   القدرة 

التنشيط الكيميائى   هذا   حيل   نأ   فهو  السلىب   االستعمال   أما
 فتختفى  ،  دائمة   بصفة التواصلى    االختبار   حمل امليكانيكى    
 أصال   اجلنس   للغة   والدال الواعى    اإلنصات   فرصة 

 واجلسد اجلنس 

 عن   انفصل   املعاصر   واإلنسان ،  اجلسد   ُغـِّيَب     حني   اجلنس   ُغـِّيَب
 : أو آاد  جسده 

 Hyper( الذهننة    فرط   نتيجة   مستقال   العقل طغى    حني ) 1( 
intellectualization(  

 مداخل   جمرد   احلواس   أصبحت حىت   احلواس   تدريبات   أمهلت   حني ) 2( 
 .تكامل   ولبنات ،  استشعار   قرون   وليست ،  إنذار   وحمطات   ونوافذ 
  

 لالستهالك   وجمال   لالستهواء   أداة   آمجرد   اجلسد   خرس   حني ) 3( 
 الوجود   تكامل   عن   منفصال 

 دال وجودى    وحضور ،  معرفية   آوسيلة   اجلسد   أمهل   حني ) 4( 

 أصبح ،  مغرتب   جسد ىف    املفعلن   اجلنس   أن   ذلك   آل على    وترتب
 حتقيق على    إما )  واجلسد   اجلنس ( ورمهاد   واقـتصر ،  بدوره   مغرتبا 
  . دال انشقاقى    عجز   إعالن على    وإما ،  منفصلة   لذة 

 والبعث   واملوت   اجلنس 

 أن   ميكن الىت    الذآر   السالفة   املفيدة   اجلملة ىف    ذآرنا
 اجلنسية   املمارسة   تكون   آيف اإلبداعى  التواصلى    اجلنس   يقوهلا 
 املتالمحني   االثنني   اختفاء مبعىن  الوجودى    التكاثر إىل    الوسيلة هى  
 أعيد   أن   املناسب   من   وأجد ،  جديدين   آخرين   اثنني   ختليق   سبيل ىف  
  : تقول     إن ،  جديد   من   هنا   املفيدة   اجلملة 

معى، /معى لتتحقق انت لك ىب   بوجودك   أآثر   يتحقق  وجودى    إن
، خارج   وأنا   ألغيك   ال .  التحاما   أآثر ،  أدخل ،  أقرب : وأنا آذلك

 ال أبلعك وأنا أحتويك، وال ألفظك  ،  داخل   وأنا   فيك أتالشى    وال 
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 لك   أمسح  ألآونك،    فأتداخلنفسىألآونأبتعدوأنا أنسلخ منك،
، معا نتالشى  حىت  ،  اختفاؤك أخشى    فال   وأترآك ،  االنسحاق أخشى    وال 
  " جديدين معا  ،  جديد   من   لنتخلق ،  فينا 

 الزمة   آخطوة   اللقاء ىف    الفرد تالشى    هو   هنا   االختفاء ومعىن 
 التناسل ىف    جمازية   ليست   اخلطوة   وهذه ،  جديدا   يعود لكى  
اإلبداعى التواصلى    للجنس   لنسبةبا   آذلك وهى  البيولوجى،  
 ختليق البيولوجى    التناسل   حمل   حيل   ولكن   تتم   اخلطوات   نفس   فإن 
 إعادة مبعىن  ،  للشريكني النوعى    التغري أى  )  الذاتني (  الذات 
 فيه   واالندماج   اآلخر   لقاء   خالل   من   الذات   إبداع   أو   الوالدة 
 التالشى حىت  

 مث ،  البطئ   بالتصوير   املفيدة   اجلملة   هذه   صورنا   أننا   ولو
، التالشى   حلظة   هول   لضبطنا   إذن   التصوير   توقيف   تصورنا 
التواصلى   اجلنس   أن   نكتشف   بذلك   وآأننا )  املوت  /  العدم (
 مث   ومن )  آخطوة (  املوت   حتقق   إذا   إال   يتم   ال اإلبداعى  
 ؟ يضمن   من   ولكن . البعث 

ىفَّ   ومتوت ،  فيك   أموت " تعبري   ساخر   بشكل   قدميا   أرفض   آنت   وقد
 نفس ىف    هو   باجلنس   املوت   هذا   أن   احتمال إىل    مؤخرا   انتبهت   مث 
 تؤآد   اجلنس   يومينولوجياف   فإن وبالتاىل  ،  والدة   إعادة   اللحظة 
 البعث / واملوت   الكامل،   اجلنس   بني   الوثيقة   العالقة   هذه على  

 نتتبع   أن   ميكن ،  العجز حىت    اجلنس   من   اخلوف   فإن   مث   ومن
 خوف   إال   ليس   أنه   احلاالت   بعض ىف    يثبت حىت  ،  معني   عمق   من   معناه 
 السابقة   الفقرات ىف    إليه   أشرنا   ما   وهو ،  املوت دون بعث   من 
 إخل ..  خروج   بال   الدخول   مجلة   أو ،  عودة   بال   الذهاب   مجلة ىف  

ومن َثم (  اآلخر التهاما تالشى    من   خوفا   يكون   قد   أنه   آما
ىف   سببا   اجلنس   يكون   أن  أى ،  أيضا   عودة   بال ، ) عليه   القضاء 
 اخلالق   اجلدل   وشريك   مصدر   من   احلرمان وبالتاىل  ،  اآلخر   فقد 

 .ولكن هلذا حديث آخر، غالبا

 اللغة   مسألة   حول   دارت الىت    املناقشات   من   آثري -
 آان أدىب    سياق ىف  حىت    اجلنسية   املسألة   تناول ىف    املستعملة 
 عوليس   من   املوقف   أول   من   التاريخ   عرب   ذلك   دالالت ىف    حبث   وراءها 
 داللة إىل    باإلضافة   لورنس، هذا   هـ ،، د   آتابات حىت    جويس   جيمس 
 من   وغريها ،  وليلة   ليلة   وألف ،  هانئ   بن   احلسن   بديوان   حلق   ما 
  .  ثالرتا   مصادر 

   ما يدعم موقفى   أقتطف   أن   عن   حلظة   آخر ىف    تراجعت   وقد
أىب   األنكحة قاضى    اخلاطرتأليف   نزهة ىف    العاطر   الروض   آتاب   من 
 جعل الذى    هللا   احلمد "   يقول   إذ النفزاوى    حممد   بن   حممد   اهللا   عبد 
 خطاب إىل    باإلشارة أآتفى    وسوف ، " إخل ..ىف  الكربى    اللذة 
 تأليف إىل    يدعوه   وهو   تونس   صاحب   العزيز   عبد "  األعظم   الوزير 
 أسرار ىف    الوقاع   تنوير (  سابق   آتاب على    اطالعه   بعد   الكتاب 
 قلته   ما   مجيع   فإن ..  ختجل   ال "..  الوزير   يقول ، ) اجلماع 
 جيهله   وال :  يضيف   مث   معرفته إىل    حيتاج ...  العلم   هذا )  و ..(، حق 
 اخل ".... الدراية   قليل   أمحق   جاهل   آل   إال   به   ويهزأ 
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I03<I2008>27א

 אמא−209

 )44حلم(،)43حلم(

 43  حلم

 بني   بالعباسية   بيتنا ىف    تقام عمى    ابن   الزفاف   ليلة
 حلة ىف    عروسه   ذراعه   تتأبط عمى    ابن   يتقدم .  واألغاىن   الطبل 
 مفتش   يعرتضهما   الداخل إىل    السلم   يصعدا   أن   وقبل .  العرس 
على   املفتش   انقض .  ذلك   وراء   عما   وتساءلنا   ذهلنا .  الشرطة 
وفحصه   صغري   لوح على    بصمتها   وأخذ   وجهها   فتفحص   العروس 
، الشرطة   سيارة إىل    هبا   وسار   عليها   القبض وألقى    مكرب   مبنظار 
  ذلك   يعنيه   ما   اجلميع   وأدرك 

 من   جناه الذى    اهللا   مدونوحي   يواسونه عمى    ابن على    وأقبلوا 
 ،  يطوقه   أن   أوشك   شر 

أمضى   أن   وقررت يبكى    وهو   الشاب مضى    فقد   ذلك   ورغم 
 مجيع   أن   أآتشفت ولكىن  أهلى    مع   العباسية   بيت ىف    الليلة 
  .  معطلة   الكهربائية   مصابيحه 

 أن   أيضا   واآتشفت .  الظالم  ىف   يعيشون   آيف أخىت    فسألت
 أن   ونويت   باملكان   وضقت   ودهان   ترميم إىل    حتتاج   جدرانه 
 . القدمي   رونقه إىل    وأعيده ،  أصلحه 

 * * * * 

 القراءة

  ؟"آيف يعيشون ىف الظالم"نبدأ من اآلخر وهو يسأل اخته 

 ُترى أى ظالم؟

جة ابن العم الذى آادظالم أم ليسوا على دراية بسذا
يشوه مسعة االسرة وهو ال مييز من يناسبها من مصاهرة؟ أم ظالم
عدم احرتامهم ملشاعر شاب اختار، وانكسر ىف ليلة عرسه، ومل
يصلهم معىن بكائه من أثر الفضيحة، أو رمبا من لوعته لفقد

 .العروس، أو من شعوره باحتمال الظلم

 ى آذلك ألا ال ترى إال هل منظومة القيم الظالمية هذه ه
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ظاهر الظاهر دون أن تتيح الفرصة لرأى آخر أو رؤية
خمتلفة فهى حتتاج إىل ترميم؟ وهل يا ترى يكفى الرتميم أم

وآأن الذى"سيكون دهانا خيفى الشقوق لينسى اجلميع الفضيحة 
 ؟"جرى ما آان

)8(الحت ىل عالقة ما بني الرتميم هنا، وبني ما جرى ىف حلم 
وبني أمه حني التقاها وقد خرج منالذى انتهى حبوار بينه 

 البيت وقرر أال يعود إليه مدى احلياة، وقالت له 

 أنت السبب فيما حصل -

 فثأر غضبه وصاح

 بل أنِت السبب ىف آل ما حصل  -

 مث راح ميضى ىف اهلرب؟ 

الفرق هنا هو أنه حني ضاق باملكان، والظالم مل يهرب، بل
 .قدميقرر أن يصلحه ويعود به إىل رونقه ال

من آان منكم بال خطيئه؟، أم"هل هذا الرونق القدمي هو 
 ؟"العدل واالحرتام"أنه قيمة 

 أم آالها، 

 أم هو جمرد مزيد من طالء المع على جدران متآآلة؟

 مث من أدرانا أن البوليس آان على حق فيما فعل؟ 

من أدرانا أن من تقبض عليه احلكومة هو جمرم، وهو مل
 حياآم بعد؟

هر ىف احللم ما يشري إىل أى دليل على موضوعية مثلمل يظ
هذه االجراءات الىت بررت أن ينتزعوا العروس هكذا من
عريسها ىف ليلتهما، وهم ىف مرحلة أخذ البصمات، ومن ذا
يستطيع أن يتحقق من تطابق البصمات بالنظر مبنظار مكرب
وآأن البصمة األخرى قد انطبعت ىف ذاآرته؟ إذن هم مل

قوا يقينا بعد ِمْن ما إذا آانت بصمات العروس ستطابقيتحق
 من يشتبهون فيها أم ال 

 إىل مىت نعيش ىف هذا الظالم؟

 * * * * 

 44  حلم

  مقدمة قبل القراءة

)44(اآتشفت أنىن سبق أن قدمت نقدا منشورا هلذا احللم 
، حيث ربطت بني هذه األحالم)113(، )124(باالضافة إىل حلمى 

، وفضلت أنأصداء السرية الذاتيةبني إحدى فقرات الثالثة و
أثبت النص بأآمله هنا اآلن، لعلى أعرض بعض ما أنويه ىف

لكال النصيني معا، بعد جتميع آلٍّ على" الدراسة الشاملة"
 !!حدة، رمبا
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:أوال

 " التحدى"بعنوان  32من أصداء السرية الذاتية الفقرة 

  :  وزيرا   النواب   أحد   سأل سياسى    جدل   غمار ىف 

  .  يلوث؟   مل   طاهر   شخص على  تدلىن    أن   تستطيع   هل 

  :  متحديا   الوزير   فأجاب

 واملعتوهني   األطفال  -  احلصر   ال   املثال   سبيل على   -  إليك
  . خبري   مازالت   فالدنيا ،  واانني 

  القراءة

مدعى   تضطر قد    احلياة   ضغوط إىل أن    التنبيه   موقع   من
 تضطر   أو ، )28فقرة/األصداء (  اخلفية   الدعارة إىل    الفضيلة 
 الكرامة   عن   التنازل إىل    ،  العيش   لقمة   أجل   من   املكافح 
 صفقة   عمل إىل    الربيئة   األسرة   رب   تضطر   أو ، )34  فقرة/األصداء (
فيقع اجلميع ىف مصيدة التلوث،، )23  فقرة/األصداء (  ضمريه   مع 

ىف هذه الفقرة  حمفوظ   جنيب   يعمم   يكاد مع اختالف التربيرات، 
إجابة الوزير ، وذلك من خالل  الرباءة على    احلفاظ   استحالة 

 هم ،  يلوثون   ال   طاهرين   يظلوا   أن على    القادرين     إن   :متحديا
"فالدنيا ما زالت خبري"مث يضيف " اننيواجمل   واملعتوهني   األطفال 

 .حىت يبدو مرتاحا متاما إىل ما خلص إليه

رأيه   وال   خربته حيكى    ال ،  أصدائه إىل    ينصت   شيخ   من     املوقف   هذا
 هذا   حيل   ما   وعينا ىف    يرتدد   حمفوظ أن   بصفة شخصية، رمبا أراد

 أن :  الصعبة   املسألة هى    تلك   :".... املزعج الذى يقول   اإلشكال 
 حبالوة   بطهارته   برباءته   مساس   دون   والنضج،   احلكمة   للطفل نعطى  
 خيط   من   ننسج   أن ،  قوة ىف    لكن   بسطاء   ناسا   نصبح   أن ،  صدقه 
 ).سر اللعبة للناقد: ديوان"(القدرة   ثوب   الطيبة 

ىف حل تلك املسألة الصعبة، فرمبا واجهنا إذا مل ننجح 
،  معتوهني نصبح   أو ،  عاجزين   أطفاال   إما أن نظل: اخليار الصعب

 النواب   يراها   آما   "خبري   الدنيا   لتستمر"   آل هذا ،  أى ُنجّن 
والوزراء، وآأم ينبهوننا إىل إننا إذا حنن حترآنا بعيدا 

 ). مثلهم وال مؤاخذة،(وف نتلوث عن هذه االختيارات، فس

رمبا أختذ جنيب حمفوظ حذره ضد هذا التعميم الذى أقوم به(
 ")عل سبيل املثال ال احلصر"اآلن حني وضع اجلملة االعرتاضية 

 : نستمر ىف القراءة متجاهلني هذا االستطراد مؤقتا

إن وصف أحدهم بأنه تلوث أو مل: َثـّم حتذير واجب هنا 
هذه الفئات. ى افرتاض أنه سبق خوضه جتربة مايتلوث، يستدع

ميكن أن تدرج) األطفال واملعتوهني واجملانني(الىت ذآرها حمفوظ 
، أو من هو إذا اخترب فإن"مل ُيـخترب"ثالثتها حتت من يسمى 

 .فرصته هى أن يفشل أن يلوث 

فرٌق بني أن تعجز عن أن تتلوث، وأن ترفض أن تتلوث، هذا
  .شئ وذاك شئ آخر
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برغم اجلملة –خطورة التعميم  علىمن هنا وجب التنوية 
خصوصا إذا جاء هذا التوجه إىل -االعرتاضية الىت ال تكاد تغىن

 التعميم من وزير خياطب نائبا ىف جملس الشعب

رحت أحبث عن هذا الذى أشار إليه الوزير عفوا أو
مل أجده ىف". على سبيل املثال ال احلصر" توقيا، وهو يقول 

من أحالم فرتة 142كنىن وجدته ىف حلم األصداء بشكل مباشر، ل
 النقاهة، 

 هذا احللم " نص"نقرأ معا 

 * * * * 

 142  حلم

هذه القطعة من األرض الفضاء هى مرياثى الوحيد وقد أطلق
وما أن ُرزقُت. عليها اسم اخلرابة لطول ما عانت من إمهاهلا

مابعض املال حىت فكرت جادًا ىف تعمريها، ولكىن مل أقدم لكثرة 
:عرفت من حوداث النصب وفساد الذمم، حىت سألت جارى احلكيم

أال يوجد ىف الدنيا شخص خيِّر؟ فأجابىن بأنه موجود ولكن
 .يتطلب العثور عليه عزمًا وشجاعة وحبثًا ال يتوقف

  القراءة 

ىف الصدى املثبت ىف البداية آان السائل نائبا
السائل هنا ىف ، وآان املسؤول وزيرا، ىف حني أن!)برملانيا(

احللم هو صاحب حق بسيط، ومرياث حمدود، يبحث عن شخص أمني يثق
هل يا ترى آان هذا آامن ىف. فيه، واجمليب هو جاره احلكيم

عمق إبداع حمفوظ، مع أن الفارق الزمىن بني آتابة النصني
يكاد يقرب من عشر سنوات؟ اجلار احلكيم يثق ىف خري الناس،

هو األمانة والصدق، فهو يوصى السائل ويعرف أن األصل فيهم
 . أن جيد ىف البحث بشجاعة وعـزم ومثابرة

هذا النوع من اليقني ال يوصل صاحبه فقط إىل اإلقرار بأن
أن يكتشف اخلري بنفسه، –ضمنا  –الدنيا خبري، لكنه يلزمه 

وأنه إن مل جيده ، فليس عليه إال أن يشك ىف حبثه، ال أن يدمغ
–آما فعل الوزير –عليهم ويصنفهم  الناس أو حيكم

 ).أطفال(باعتبارهم بلهاء أو جمانني أو ناقصى النضج 

 . جنيب حمفوظ ال يعمم

اإلبداع هو اإلبداع ال أآثر وال أقل، فجعلُت أحبث أآثر فأآثر
مل أعثر على ما. عن صورة الوزير ىف آل من األصداء واألحالم

 .ض اإلنارة ىف األحالميعينىن ىف األصداء، لكنىن عثرت على بع

 هذا احللم " نص"نقرأ أيضا 

 * * * * 

 113  حلم 
أخريا حضر الوزير اجلديد فقدمت له نفسى باعتبارى
  سكرتريه الربملاىن ولكنه مل يفهم آلمة من آالمى، فحاولت شرح 
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عملى ولكنه رىن حبدة وأمر بنقلى من وظيفىت، وهكذا بدأت
الوزير ىف املعاناة ىف حياتى مث شاء القدر أن جيمع بيىن وبني

مكان غري متوقع وهو السجن، وبعد أن أفقت من ذهوىل أخذت
أذآره بلقائنا األول وما جرى فيه حىت تذآر، وتأسف،

 .واعتذر

وانتهزت فرصة وجودنا ىف مكان واحد آى أشرح له عمل 
 .السكرتري الربملاىن

  القراءة

،)32فقرة : التحدى(نالحظ ىف هذا احللم ، مقابلًة بالصدى 
، وآما آان احلوار)جملس الشعب(نا ما زلنا ىف جو الربملان أن

بني أحد النواب وبني الوزير ىف الصدى، جاء احلوار هنا بني
من أمجل اإلبداع هنا تعمد. السكرتري الربملاىن والوزير

، هذا"سكرتري برملاىن"التجهيل حلقيقة نوعية عمل ماهو 
ارى، وقد تشماجل) سيم(التجهيل حيفزك فورا للبحث عن سر 

رائحة هبا ما يشري إىل أن املهمة احلقيقية هلذه السكرتارية
الربملانية قد تكون ممارسة أساليب التحايل، والتسرت،
والتالعب، وترتيبات الصفقات، وتسريب املعلومات، حبيث يصبح

من هنا. التساؤل حول آل ذلك عالنية أمرا أقرب إىل البالهة
فصل من وظيفته ىف هذا احللم مل يكن ميكن االستنتاج أن الذى

املوظف الذى سجن مع الوزير، لكنه آان املبتدئ األهبل الذى
يتصور أنه عني سكرتريا ليكون سكرتريا، -من فرط خيبته -راح 

هو الذى) وهو بداخله أيضا(ىف حني أن السكرتري احلقيقى 
يشارك الوزير نشاطاته السرية، دون إعالن طبيعتها، وال

املعاناة الىت بدأت بعد عقابه بالفصل مل تكن ألنه. يتهاتسم
ترك وظيفته، ولكنها آانت ألنه اآتشف أن ما آان يتصوره

، تبني أا شراآة فسادية عميقة، عليه"سكرتارية برملانية"
أن ميارسها بشروطها، فكانت املعاناة وهو يروض نفسه ليقوم

شرح أو توصيف، باملهمة احلقيقية حتت املسمى املعلن، دون
ويبدو أنه قد قام هبا خري قيام بدليل أا انتهت به إىل

علينا أن نقرأ اية احللم باعتبارها. السجن بالسالمة
سخرية تعلن أن وجودمها معا ىف هذا املكان املناسب، هو الشرح

 . احلقيقى لطبيعة عمل السكرتري الربملاىن

د، بوعى هادف،مل يقص -غالبا–أآرر بال ملل أن حمفوظ  
أيا من ذلك، إال أن إبداعه قام بالتشكيل الدال بكل حبكة

 آالعادة، وآما ينبغى. ومجال

عاودت البحث عن صورة الوزير ىف األحالم، فإذا ىب أجد أنه قد
 . بصورة قد تدعم هذا الفرض النقدى البدئى) 44(ورد ىف حلم باآر

 * * * * 

 44حلم 

 أيام   منذ .  الداخلية   وزير   مكتب   أمام   جالسا نفسى    وجدت
 للداخلية   وزيرا   اختياره   وآان ،  اجلريدة ىف  زميلى    آان   قالئل 
     مبودة فاستقبلىن    مقابلته   وطلبت   الفرصة   وانتهزت ،  مفاجأة 
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 معروف   أعمال   لرجلتوصيةوهومطلىبعليهوعرضتوترحاب
 وآتب .  شرآاته   من   شرآة ىف    معينة   وظيفة ىف    ُألختار   له،   بصداقته 
 . حال   أحسن على    املقابلة   وانتهت   املطلوبة   التوصية   يده   خبط 

اعرتضىن   النيل   شاطئ على  أمشى    وأنا   نفسه   اليوم   مساء وىف 
مىن   وسلب   سالحا على    وأشهر ،  الصحف ىف    عنهم   تسمع   ممن   رجل 
  . جنيها   مخسني   حدود ىف    آانت .  نقودى 

ىف   يؤثر   إجراء أى    اختذ   مل ولكىن    مضطربا منزىل  إىل    رجعت
ىف   آنت الضحى    وعند ،  األعمال   رجل ىل    حدده الذى    امليعاد 
، ولكىن  التوصية   وقدمت    بالدخول ىل    مسح   دقائق   وبعد   مكتبه، 
 إنه ..   رياه 'نفسى  ىف    قلت .  احلرج ىف    غاية   حلظة موقفى  ىف    جتمدت 
   التوأم   أخوه   أو سرقىن  الذى    اللص 

  . األرض ىب    ودارت 

  القراءة

التكثيف هنا أصعب وأعمق، فالبداية تقول إن
الوزيراحلاىل ليس إال صحفى زميل سابق، والنقلة من الصحفى

راجع تارخينا السياسى(وزير نادرة، لكنها حمتملة إىل ال
النقلة هنا أآثر داللة، ألن هذا الصحفى احلريف مل). األحدث

يعني وزيرا لإلعالم أو للثقافة، وإمنا وزيرا للداخلية، هكذا
ترى ماذا آان عمله احلقيقى ىف الصحافة حىت يعنيخبط لزق، 

 وزيرا للداخلية؟

ى اجلاهز لوزارة الداخلية،الصحف: من هذين املوقعني
فوزير الداخلية ذو االتصاالت برجال األعمال الذين هم،

السالف التصدير(نتذآر وظيفىت السكرتري الربملاىن ىف الصدى 
، وما ذآرناه عن الوظيفة الظاهرة والوظيفة اخلفية، مث)به

أن قاطع -مثل طالب الوظيفة -تنتقل بنا الصورة حىت نفاجأ
استوىل، وبالسالح، على آل ما حيمله هذا املسكنيالطريق الذى 

هو هو رجل األعمال املوصى له) 2005مخسون جنيها سنة (
 بالتزآية

نتذآر أن ما بني آتابة ذلك الصدى وهذا احللم ما يقرب 
وبعد مضى ثالث سنوات أخرى، ولو أن شيخنا. من عشر سنوات

م الفساد،آان على دراية بكل تفاصيل ما جيرى، ومعدالت تضخ
 .ملا بدت للراوى، وال لنا أية مفاجأة

 26/3/2007تعقيب اآلن 

 أال حيق ىل أن آمل ىف دراسة الحقة أمشل هلذين النّصني

أال حيق ىل أن أصر على أهتمامى بالدورية النقدية لشيخنا
 . الذى مل يرحل

 .والدعوة عامة

 .2005-9-2حىت تاريخ نشر هذا النقد الباآر  - 
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 אא−210

 :مقدمة

–رمبا ليست أخرية  –آسف أن يبدو احلوار مرة أخرى 
، ماذا..واهللا العظيم هو ليس آذلك.. عائليا أغلبه، ولكن

 !!أفعل؟؟

رد على اإلبداع اخلالقى واإلبداع: حممد حييى الرخاوى. د
 التواصلى

أحتفظ متام التحفظ على االستشهاد وضرب األمثلة :أوال
أعىن أقرب ما ميكن أن(بأعمال إبداعية بوصفها ممثلة لكل من 

 . اإلبداع اخلالقى واإلبداع التواصلى) يسمى

هذه أمثلة مربكة أآثر منها موضحة، فهى تتعلق -1
املصنف نفسه، ىف حلظات معينة/بذائقة معينة هى ذائقة الكاتب

املصنف نفسه، بانطباعات املصنف نفسه، بينما/عاشها الكاتب
املصنف من رؤى دفعته هلذا التصنيف، أو ما/ما رآه الكاتب

من هذا مل مارسه من حتليالت أو قراءات تدعم التصنيف، أيًا
 .يطلع عليه القارئ

 :حييى.د

أوافقك متاما، وأرفض هذا التصنيف بالذات أن يؤخذ على
لكن يبدو أنىن اضطررت إليه إْذ آان مبثابة" أو.. إّما"أنه 

حماولة تسهيل وتقريب ملن يستطع أن يقبل الفكرة من حيث
هاملبدأ، مث إن لذائقىت احلق أن حتاول وختطئ دون حسم، وملن يصل

أنا ضد: الفرق أن يفعل مثلى أو ال يفعل، وأرجع ألقول
 .التصنيف ألن التداخل وارد، ومطلوب، ومفيد، وواقعى

 : حممد حييى الرخاوى. د

أن يتفق مع رؤية الكاتب) أنا مثال(ميكن ألى قارئ  -2
ألنواع عمليات اإلبداع وتصنيفاهتا ورمبا مستوياهتا أيضًا، وأن

أن يطبق -أيضًا–كن هلذا القارئ ومي. يتعلم منها أيضًا
ذاآرة(اتفاقه وما تعلمه على أعمال أو ممارسات ىف ذاآرته 

وحسب انطباعاته، ويظل ىف هذا حمققًا ألغراض الكاتب) القارئ
 ولكن، ومع آل ذلك يظل من حق هذا القارئ أن خيتلف . اجملردة
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املصنف ىف تصنيفه ألعمال إبداعية بعينها/مع الكاتب
"املنهجية"مل يقدم مربراته  ينتقيها، خاصة وأن الكاتب

هنا تكمن مشكالت منهجية جسيمة، آما تكمن أيضًا. للتصنيف
خماطرة تضييع املستوى األول من االتفاق أو التضحية به حلساب

 .ما هو هامشى

 :حييى.د

يا أخى، واهللا العظيم مل أآن أقصد، ولن أضيف شيئا على
 .ما ذآرته سالفا

 : حممد حييى الرخاوى. د

ما أحرص على اإلصرار على عدم إخضاع األعمال الفنيةآ -3
خاصة، واملوسيقية على وجه أخص هلذا التصنيف، فالذائقة

حىت. واالنطباعات اجلمالية ليست شيئًا ثانويًا ىف أى عمل فىن
ولو أظهر النقد املتخصص عوامل تصنيف ترتبط بأغراض معينة؛

مع بعض آخر إال أنه يظل من حق بعض املتلقني أن خيتلفوا
الغرض املعني هنا هو إبراز وظائف. مجالية خاصة/ألسباب شخصية

إبداعية ترتبط بغرائز فرد وعملياته النفسية آما/نفسية
حتدث ىف عملية اإلبداع ىف حالة اإلبدع، ال باحلكم النقدى

ما هلذه. املنتظر على ناتج هذه العمليات من أعمال إبداعية
خالقيًا أو  ستوى العمل أو تصنيفهالعمليات النفسية وما مل

تصنيفًا قد يكون مشرتآًا أو غري مشرتك بني املتلقني،(تواصليًا 
؟ رمبا هناك من اإلبداع اخلالقى ما ال)واالختالف من حقهم مجيعًا

يرقى أصًال لينشر آعمل فىن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية تكلفته
بة لصاحبه،ناشر، ومع ذلك يظل خالقيًا أو تواصليًا بالنس

 . إخل..وملسريته، وللحظته، ولسياقه، ولفرص اطالعه وثقافته 

 :حييى.د

 حاضر، حاضر، 

مجاليات"فقط دعىن أبدى لك أنىن الحظت أنك ترآز على 
أآثر من مسألة ثورة االبداع اخلالقة ىف آل من املنشئ" االبداع

 واملتلقى، وأنت قادر على أن تعرف داللة ترآيزك هذا

 : حييى الرخاوىحممد . د

افتقدت اإلشارة الصرحية لكون هذه األوصاف لإلبداع -4
-رمبا - وتصنيفاته هى أوصاف حلاالت وليست أوصافًا ألشخاص وال 

)ولو خمتصرة(لنواتج إبداعية؟ لقد افتقدت اإلشارة الصرحية 
هلذه النظرة، حىت ولو مل يكن املوضوع يتطرق حلاالت العادية

 .إلبداعواجلنون باإلضافة ل

 :حييى.د

من حقك أن تفتقد ما تفتقد، ولُست ملزما باستطرادات مل
تردىن، ىف موضوع آخر حيتاج أن يقدم مستقال بكل تفاصيله
وأشكرك على أنك انتبهت إىل أنه ال عالقة بني هذا التصنيف

  )العادية واجلنون، واالبداع(وبني حاالت الوجود 
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:حممد حييى الرخاوى.د

بالنسبة ىل هذه فكرة ذات أمهية منهجية بائنة، ولكنىن
حىت(أجد حضورها أو صداها ضعيفًا ىف سياق هذا النشر املتالحق 
):مع تضمن املقال إلشارات سريعة تفرق بني العملية والناتج

ها ىف مواقعهاآما عرضتمو–إن حاالت اإلبداع املختلفة 
ىف آتابك عن اجلدلية، ورمبا أيضًا حاالت العادية -األصلية

أآثر منها تكوينات ثابتة، أو" حاالت"واجلنون إمنا هى 
أوصافًا لشخصيات أو حىت أوصافًا ألعمال أو نواتج إبداعية مما
يضيف إىل حتفظى الشديد على االستشهاد بأعمال إبداعية أو

جدًا،) فكرة احلاالت(تىن هذه الفكرة لقد أعجب. التمثيل هبا
وبراحها، وتشجيعها، ومعناها بأآثر من أن ختتفى ىف ثنايا

فلماذا ال يتم. ما ُينشر اآلن مما هو مرتبط هبا ومؤسس عليها
 .؟ ولو ىف يومية الحقة"حموريتها"الرتآيز على 

 :حييى.د

حاضر، أدع مع يا حممد أن تأتى فرصة أن أعرض هذه
ذات بشكل أبسط لقارئ اليومية الذى أشعر أنهالفكرة بال

 . ليس ملَزمًا أن أرجع لألصل أن يرجع لألصل

 : حممد حييى الرخاوى. د

فائق ال بد أن خيضع/أعتقد أن أرقى إبداع خالقى :ثانيًا
حمكات اإلبداع) إن مل نقل أغلب(نفسه لكثري 

إن عظمة أى مثال ضربتموه من أمثلة. البديل/التواصلى
اخلالقية اضطرت أن تكون/الفائقني وإبداعاهتم/دعنياملب

ال ميكن إلبداع أو ملبدع أن. تواصلية لكى تسمى إبداعية
مث) حىت باملعىن اجلنسى الذى تتناولونه(يتخلى عن تواصليته 

ما يقال عن أينشتاين. يطالب باالعرتاف به مغيرًا، ال جمنونًا
ار آثريًا إىل أنه مل، ويش"صاغها"نفسه، وما حيسب له هو أنه 

آذلك قل ما تريد عن اجلماليات". رآها"يكن أول من 
التواصلية وإتقان نوتات وتوزيعات وتزامنات وهارمونيات
السيمفونية اخلامسة، واألمر نفسه ينطبق على الشكل الفىن
واللغة اجلميلة املبهرة للياىل ألف ليلة، أو لغة النفرى،

 . زياء حتت الذرية احلديثةأو دقة وآفاءة معادالت الفي

 :حييى.د

يبدو يا حممد أنك فهمت الفروق بني النوعني أآثر مىن،
لذلك سأترآك براحتك تفعل هبا وىب ما تشاء، ولكن دعىن أآرر
لك ما سبق أن مسعته مىن غالبا، سأحكى لك من جديد يا حممد
مامسعته من حممد عبد الوهاب ىف إذاعة الشرق األوسط يوما

ة، وأنا أخجل من حكيه ألنىن حكيته لك مرات آثرية ىفبالصدف
مناسبات آثرية، ولكن دع الباقني يشارآوننا، آانت املذيعة

بشكل خاصل" تبدع"هل آنت ) آالعادة(تسأله سؤاال سخيفا 
لكوآب الشرق أآثر من غريها؟ فأجاب إجابة ال أذآر نّصها،

كل حلنا الأنه اليوجد شئ امسه ابداع بشكل خاص وأنه حني يش
 يقصد اإلبداع هلذا أو ذاك، مث أضاف ما وصلىن هكذا، رمبا ليس 
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إن املسألة تبدأ ىف تشكيل هوامش وهوامش تسمى: "بنص ألفاظة
اللحن، وتظل اهلوامش تضطرد وتتنوع حىت تأتى مجلة موسيقة أو
أآثر تكون هى اإلبداع، أو ال تأتى، فباهللا عليك آيف أرد على

 ؟ !)للمذيعة(سؤاِلك هذا 

مد أن صدق حممد عبد الوهاب الذى ما أحببتهأظن يا حم
هكذا إال بعد أن مات، بإجابته البسيطة الناعمة هذه، ميكن

هى شديدة اجلمال" هوامش"أن يشري إىل احتمال أن ما أمساه 
أو(أيضا وهى األقرب إىل اإلبداع التواصلى، أما تلك اجلملة 

ة ليسالىت ينتظر حضورها مقتحمة تفرض نفسها أصيل) اجلمل
 !) لست متأآدا(آمثلها شئ، فهى األقرب إىل اإلبداع اخلالقى، 

 :حممد حييى الرخاوى. د

الىت سنحت،" النقدية"دعىن، ىف سياق هذه الفرصة  :ثالثًا
علم"أضيف شيئًا آخر يتعلق مبا أريد آتابته منذ يومية 

إن حضور خماَطب: وال يتعلق هبذا املقال حتديدًا "هذا؟ أم ماذا؟
مبنهجه وعلمه ىف وعى حييى) أو حىت مهدِّد(حمرتم ورمبا متحدى 

الرخاوى وهو يكتب؛ هذا احلضور جيعل من الناتج شيئًا أْلـَيـق
ألف مرة بيحيى الرخاوى وحجمه من حضور خماَطب تابع أو غائم

تعرفون جيدًا. صغري أو مستصغر، أو غياب املخاطب أصًالأو 
"فصول"مبا نشرمت ىف جملة ) من بني أغلب أعمالكم(عالقىت األقوى 

جودحرآية الو"مما آان أغلبه املادة األساسية لكتابكم األخري 
العامل"أظن أن عامًال رئيسًا، إن مل يكن  ".وجتليات اإلبداع

ىف هذا املستوى من الكتابة الذى أحببت هو حضور" الرئيس
هذا املثقف املتحفز ىف وعيكم أثناء الكتابة، رمبا مثـََّله
أثناءها أسرة حترير فصول وآتَّاهبا ومن مث قراؤها املتوقعون،

أو ذلك التحفز املنهجى(هذا املثقف  إمنا ىف آل األحوال جعلكم
الىت آتبتم" املنهج/العملية"تكتبون مبا يكشف عن ) املتوقع

هبا، ودافعتم هبا، وشرحتم هبا رؤيتكم، أآثر مما تعجـلتم ىف
أعتقد أنه آان ىف. طرح مضمون الرؤية أو اآتفيتم به

بديًال مكمًال/صياغتكم، بعد وأثناء رؤيتكم، جهدًا تواصليًا
 .مهمًا

وظيفة"عذرى أن فكرة . أرجو املعذرة إن آنت قد َزودُتها
مع آوا أيضًا حالة تتناوب" العدوان هى اإلغارة على اجلمود

مع احلاالت األخرى، ورمبا تتكامل معها على مستوى الشخص
ومستوى العمل اإلبداعى الناتج، بدت ىل فكرة متكاملة،

 .وتكاملها مهم ومظلوم

 :حييى.د

على األقل مقابل العشاء الذى دعوتىن(أبدًا، خذ راحتك ال 
.أنا معك) إليه ىف دهب من أسبوع، إطعم الفم يستحى القلم

واهللا العظيم معك، وانا فخور مبا اُضطرْرُت إليه آنذاك، إلرضاء
هذه الصفوة حىت تسمح ىل أن أنشر ما نشرت عندهم، لكن ماذا

رفت أنىن استطيع أنآانت نتيجة ذلك؟ أنا استفدت أنىن ع
أتكلم لغتهم، وأن ألتزم بشروطهم، مث ماذا؟ هذا الكتاب
 الذى صدر عن الس األعلى للثقافة شخصيا مل يقرأه مبدع ومل 
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ومل يضف إىل اجلدل حول حرآية)ىف حدود علمى(يعلق عليه ناقد
، وىف نفس الوقت مل)بلغتىن(االبداع أو منهجه أية إضافة 
غريب(،أى طبيب )به أو علم(يبلغىن أنه قد استفاد منه 

اللهم إال بعض تالميذى ممن أشك ىف(ىف ممارسته مهنىت ) عنا
ال تقل ىل إنىن أآتب للتاريخ، فأنا اآتب) تبعيتهم طبعا

 .لربنا

أما وقد بلغت اخلامسة والسبعني، واألمر آذلك، فعلّى أن
عليك ما قبل ذلك وما بعد) ليس انت(اقول ما عندى وانتم 

 .ان يستأهلذلك إذا شئتم وآ

 )رد العدوان(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د

أى املراهقة الفكرية(أيام املراهقة  ىل طرقعة من طرقعات
، تعيدنا)طرقعات ىف الغالب، ويا هلا من أيام، ويا هلا من

أى الطرقعات واملراهقة" (\اإلنسان والتطور"\إليهما 
)أى هذه اليوميات(رد املعاصر وإحياؤها املنف)  آليهما

أقصد تلك الىت ينطقها (إن آل املنطوقات"\: تقول الطرقعة
 صادقة، إال اجلمل املنفية،) أى شخص طبيعى، ال يتعمد الكذب

يعىن حواىل آل اجلمل. “حيث هى آاذبة بقدر ما تنفى مجًال أخرى
:أو بعبارة أخرى. يكتبوا صادقة الىت ينطقها الناس، أو

غري وهو(لكالم صادق ما عدا الكالم الذى ينفى غريه آل ا
 أليست طرقعة؟؟: بالذمة). الكالم الذى يتعارض مع غريه

صديقى طارق(املتخصصني ذات مرة  تصور حضرتك، قال ىل أحد
بشكل وحشىن، أصله مسافر، ودائما يرسل لك سالماته: النعمان

لطرقعة، ىف قعدة جتلى، قال ىل إن هلذه ا)أصدق أنه يعنيه
قال ىل إم.   اللسانيات الربامجاتية صورة علمية رصينة ىف

ميكن آان يقصد ("\آل اجلمل صادقة ىف عامل ممكن" \يقولون إنه 
آل ما ينطق به بشر ال). ومسعتها أنا خطأ" \عامل املمكن"\ىف 

 يعىن إيه الكالم ده؟. الكذب صادق يتعمد

الىت لنظرياتحضرتىن هذه الطرقعة وأنا أقرأ آل هذه ا
جتتمع وتتالقى لتشرح آل منها اإلنسان وصحته مرضه وعالجه دون

إىل اجتماعها وتالقيها، بل العادة أن تشري أن تشري آل منها
!!)قال إيه(الذى  آل نظرية إىل قصور األخريات، ذلك القصور

وذلك دون أن حياول أحد أن يضع. هو ما يربر صياغتها هى
ا صادقة، وحىت لو تعارضت فهى تتعارضإا آله"\ صيغة تقول

، مث حياول أن"\غري النفى دون أن تتناىف بالضرورة؛ فالتعارض
 .آيف آان ذلك -ويفهمنا–يفهم 

تفصيالت أى منها آاذبة إال أن إذن فليس جيعل من إحدى 
نظرية ىف) أو آلية(تكون التفصيلة مبنية على نفى تفصيلة 

 ؟!!!يااااه. أخرى

 :حييى.د

يا حممد أن هذا هو ما بلغىن من آخرين وأخريات، من تصور
 حيث املبدأ، ولو الحظت أنت ىف بداية تقدمي هذه النشرة أنىن 
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أشرت إىل هذا املوقف التكاملى رمبا هو الذى يساعدنا على
اخرتاق اختالفاتنا آلها، وليس فقط ىف املدارس النفسية، بل

تكامال، ال تنافسا، أو. والفلسفية، والدينية، رمبا، خنرتقها
 . فخرا وهجاء، يارب يا شيخ

رد(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د
 )العدوان

 صح متامًا؟؟ آلها؟؟ طيب!! يعىن آل النظريات دى صح؟
 ازاى؟؟

أسهل حل أن يقال لك إا مجيعًا تتكامل، ولكن آًال منها
من زوايا طبيعة اإلنسان، وصحته، ومرضه، يرآز على زاوية

حل. النظريات وتتعدد الزوايا واملناظري فتتعدد. جهوعال
، ولكنه)؟!!أليست آل اجلمل صادقة(سليم طبعًا، وصحيح صادق 

آل املنطوقات"\(وراء هذه اجلملة املطرقعة  ال يكشف ما
 :إبرازه مما أريد قوله أو") \صادقة

 :حييى.د

طبعا تعرف أنىن أخشى امليوعة والسماح الرخو، من يضمن
دم اخللط بني حرآية التكامل وزخم اجلدل وبني التوفيقلنا ع

 أو حىت التلفيق؟ 

رد(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د
 )العدوان

حكاية ىف عامل ممكن، أو ىف(إذا آانت آل املنطوقات صادقة 
فما لزوم) إال حتصيل حاصل -بالنسبة ىل–عامل املمكن، ليسـت 

:آما يسميه النفرى(الضرورة  لست ضد النطق النطق أصًال؟؟
 ، ولكن عندما)أصمت ىل الصامت منك ينطق الناطق ضرورة

تتعدد النظريات هبذا الشكل، وتكون مجيعها صادقة؛ فال بد
أن يتجاوزها، أن يستوعبها، ملستوى الضرورة أن يتخطاها،

 مجيعًا، فهل حاولْت إحدى النظريات أن تستوعب صدق مجيع
قلىب مع الطبيب أو املعاجل الذى يقرأ آل ات األخرى؟النظري

أو خيرتق أو) إن آان يريد أن خيتار(خيتار  هذا وال يعرف آيف
هل يتم االلتفات). األمانة إن آان يصر على(يكامل مستوعبًا 

لألصغر )الذى يعرف آل هذه النظريات(هلذا عندما يَدرِّس األآرب 
؟ هل تتم)طريق" \ال"\على الذى ينتظر من األآرب أن يدله (

حينما تعرض آل هذه النظريات، بعيدًا عن مناقشة مثل هذا
أتصوره سهًال، وإن احلل الذى ال احلل السهل التلفيقى إياه؟

ال تعلو) النظريات(آان األآثر بداهة، هو أن املنطوقات 
 ،(MAN) "\اإلنسان"\أبدًا على ما تنظر عنه، عما تنطق عنه (

 :حييى.د

،"النظرية ال تعلو أبدا على ما ُتَنظِّر عنه: "هذه حلوة
 ! طبعا، اهللا نّور

 )رد العدوان(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د
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إال أقل القليل عنه، وأنه أا مل تدرك -ضمنًا–هذا يعىن 
بأن هو األوىل) أى اإلنسان، أى املريض ىف جمال اهتمامكم هذا(

أى(يوضع حاله ىف منطوق صادق يكون مصدر التعلم، حىت ولو مل 
 ). غري ضرورى

 :حييى.د

 ؟!!أفتحه وال اسّده : أعمل ماذا؟ دّلوىن، ربنا خيليكم

رد(النظريات النفسية االجنليزية : حممد حييى الرخاوى. د
 )العدوان

مث طريق إلبراز هذا اإلشكال وحنن ندرس؟ هل مثة وظيفة هل
.بشكل خاص؟ ال أعرف يهتم باللغة هلذا اإلبراز لغريى ممن ال

النظرية معىن"\ولكنىن أعرف أن األمني ال بد أن يتساءل عن 
أعلم. وهو يقرأ آل هذه االستبصارات الرائعة" \ولزومها

علم هذا؟"\الذى حاولتم صياغته ىف يومية  (أيضًا أن منهجكم
يعلى شأن املمارسة على )وىف رأىي مل تنجحوا متامًا" \أم ماذا؟

 حتديدًا،–لعلها   فلماذا آل هذه الكتابة؟ شأن التنظري،
ولكنىن ال .إجهاض لغرور الكتابة، أى التنظري: -وبامتياز

 .هناك آتابة ضرورية ممكنة، والزمة أوافق متامًا، فما زالت

 :حييى.د

هذا هو بعض ما حريىن جدا، ولعل هذا هو بعض ما قصده
ندرآه ال تكتب ما ينبغى أن"صديقك آرمي شوقى وهو يقول ىل 

، ولعل هذا آذلك هو ما حاولت التحذير منه"من املمارسة
)يومية لغة اجلنس، واجلنس آلغة(وأنا أآتب عن لغة اجلنس، 

وبرغم التحذير الصريح جدا فإنىن مل أآتب هبذه الرموز
ال اضطرارا، ومازلت أن على من يريد أن يدرك مااأللفاظ إ

–أعىن، أن ينسى ما آتبُت تصنيفا، برغم ذلك فقد وصلىن آالم 
..أنىن هكذا أجعل اجلنس مغرتبا، –باأللفاظ، وهل يوجد غريها 

هل عندهم حق؟ ماذا أفعل حىت أقنعهم؟ باملمارسة؟ أنا
 أم ماذا؟!! أمزح

# # # # 

- 3-25التواصلي واالبداع اخلالقي االبداع : آرمي شوقى. د
2008 

حضرتك بتكتب آالم يتحس...حييي الكالم صعب اوي يا دآتور
حرآة أآنك بتوصف...و يتعاش و لكن مينفعش يتحط علي الورق

اعتقد ان األسهل إن الناس تشوفها بدل ما..السمك يف البحر
جدول..آل سطر يف املقال عاوز صفحة تشرحه...تقرا عنها

ني االبداع الفائق والبديل اآثر من رائع وهارجعلهالفرق ب
اآرر تاني ان املعلومات دي تتحس وتتعاش....آتري بعد آدا

والكالم فيها يعطل زي ما حضرتك واحيانا قراءهتا
حبرآته النه مينفعش آخد فيلم من علي الشاشة...علمتنا

  .......والوانه وحيويته واحطه علي ورق بشكل جامد
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 :حييى.د

ىف االمتحان بالسالمة، ماذا" ينتعك" يعىن يا آرمي، وربنا
 ؟"ذاق عرف"أفعل؟ أآتب أم اقول من 

واللى!! (عاليه" حممد ابىن"أحرتم ما وصلك وأحيلك إىل  
 )جْى أآرت

 : آرمي شوقى. د  

تعرتف وحترتم باآرر انه بيعجبين يف مدرستك قدرتك علي انك
لعرفمش اللى املفروض حيصل حسب ا, وتشتغل يف اللي موجود جبد

حضرتك بتحرتم عجز اإلنسان وضعفه..والتقاليد واألديان
  التسامي واالعالء والكالم دا لوحده ...وغباوته ودا ممتاز

يا تري: باملناسبة...  مش حيمنع نشوب حرب عاملية ثالثة
 خالقي وال تواصلي وال مزيج بني...تصنف إبداعك ازاي   حضرتك

 هذا وذاك؟؟؟؟؟؟؟؟ شكرا لك

 :حييى.د

ا آرمي اهللا خيليك، اإلبداع ال يصنف ال إىل خالقى وال إىلي
تواصلى، يبدو أنىن أخطأت خطأ جسيما، اآلن اتضح ىل اعرتاض
حممد وآخرين أآثر فأآثر، املسألة أنه آل إبداع فيه هذا
وذاك بدرجات متفاوته ومتداخلة، مث هل أنت تعرف شيئا

 آافيا عن إبداعى حىت تسألىن هذا السؤال؟ 

ور يا آرمي أنىن ال أعترب إنتاجى إبداعا إال إذا فاجأىن،تص
هو الذى يفاجئىن رغما عىن، فكيف مع ذلك أجرؤ أن أمسيه حىت

يا شيخ صنفه!! إبداعا ناهيك عن تصنيفه تواصلى أو خالقى،
أنت آما تشاء أو أقول لك، ال داعى ألى من ذلك اللى خيليك

 . ريى، يارب يساحموىن حىت التعمل ىف مثلما عملُت أنا ىف غ

# # # # 

 االبداع التواصلى واالبداع اخلالقى : أسامة عرفة. د

من العدوان و االبداع االبداع النابع: الفكرة مدهشة
 ما وصلين منها ليس العدوان مقابل اجلنس بل النابع من اجلنس

عودة للمقالة ..تأجج احلرآة مقابل الروقان و الرتييحة
  : األوىل

قي عن املقالة األوىل أحملَت إىل حمور البقاء يف عالقتهتعلي يف
منفردا يف العدوان ومعية البقاء يف اجلنس و البقاء( بالعدوان

أن أضيف ملمحا رابعا يف أريد اليوم) نوعية البقاء يف االبداع
 اجتاه نكوصي أقصد العدوان على الذات أي االنتحار و آأني أرى

–اجلنس  - القتل - االنتحار   :اعيةجتليات العدوان يف هذه الرب
نفسي أمام طيف قطبيه االنتحار و االبداع االبداع، فأجد

هذين القطبني ما وأتساءل ما الذي حيمي املبدع يف حرآته بني
أمان أو رمبا االبداع التواصلي صمام ..الذي حيميه من االنتحار

 وح مااللي ير"دفاع يغين عن تأجج حرآة املبدع أال يروح يف سكة 
 موالنا لك آل الشكر يا .ربنا يسرت "يرجعش
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 :حييى.د

ليس هكذا متاما يا أسامة، مع احرتامى إلنارتك، وميكن أن
تراجع نقد حممد للفكرة األساسية، أو ملا أوحى به ظاهر

 .التصنيف، وبعض ردى عليه

لعل األمثلة" روقانا وال ترحيه"التواصل يا أسامة ليس 
دعتك، وهذا ما نبهىنالتقريبية الىت عرضُتها ىف هذا املقال خ

 .حممد إليه، فرتاجعت

أما رباعية جتليات االبداع فليس عندى اعرتاض عليها إال
فيما يتعلق باجلنس، من حيث املبدأ أفكارك تدفعنا أآثر إىل
النظر ىف آيفية استيعاب العدوان مادام االحتماالن اآلخران

 مها القتل واالنتحار

العدوان فكال وألف مرة أما أن يكون اجلنس هو أحد جتليات
 آال، إال إن آنت تقصد جنسًا تدمرييا شاذًا، 

اجلنس له دوره االبداعى املستقل الرائع، وهو حني يتكامل
 .مع العدوان االبداعى، يصبحان بعثا آخر جدا يا أخى

  العدوان واإلبداع: أسامة عرفة. د

القول الثقيل الذي سيحتاج أن يقرأ هذا العمل من باب
غريزة اجلنس هي تطور أليست : ما بني العدوان و اجلنس مرارا

 أرقى يستوعب غريزة العدوان يف والف أعلى

 :حييى.د

   ال طبعا،! عندك ... ال..ال

  ر األحياء الحقةقد تكون الغريزة اجلنسية على مسار تطو
للعدوان، لكنها التستوعبه هكذا هبذه املباشرة، آيف يا أخى

 تكون آذلك؟ 

 العدوان واإلبداع : أسامة عرفة. د

يف اجتاه اآلخر وحتتوي آالعدوان حرآة) غريزة اجلنس(هي   
 اخرتاق والتهام وحتقق غائية العدوان يف البقاء، بل يف

فيصبح اجلنس تل إىل التكاثراالمتداد، وهى هتذب آليته من الق
هو والف أعلى للعدوان وأآثر ابداعا إذ حيدد معية البقاء يف

اجتاه غائية مقابل فرديته ويأتي اإلبداع فيه ايضا يف
 العدوان ولكن يف والف أرقى ال حيدد فقط البقاء بل نوعية

 البقاء، عذرا على التعجل يف املداخلة

 :حييى.د

حني تقول يأتى اإلبداع ىف اجتاهاآلن أتصاحل معك قليال، 
اخل، لكن أرجو أن تراجع الفقرة األوىل،..غائية العدوان 

وأيضا احلوارات) النشرات املتتالية(ورمبا املقاالت األخرى 
اليوم، وسوف نلتقى بأن يكون بيننا ما هو أفضل مما بدأ آل

 .منا به

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   1684
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 . ياه يا أسامة، احلكاية اتسعت، الظاهر

# # # # 

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

آاألمواج املتتالية حينا،  هذا الفرض يثري الفكر وجيعله
أن أجد فكرى ىف) بشدة(واملتالطمة أحيانا اخرى، وأنا أحب 

تالطم تساؤالتاألمر أن ينتج عن هذا ال واجلميل ىف. هذه احلالة
التاىل أو ىف الفكرة ال تكاد تولد حىت جتد إجابة هلا ىف السطر

 أآاد ال  ...التالية، لينتج عنها هى األخرى تساؤالت جديدة
 .شكرا لك يا سيدى. استطيع االنتظار حىت يوم األحد

 :حييى.د

أرجو يا أميمة أن تكوىن قد تتبعت هذه املسألة ليس فقط
ضا فيما أثارت من حوارات أنا شخصيايوم األحد، ولكن أي

يثري الفكر"استفدت منها، وأشكر اجلميع عليها، أما حكاية 
فلعل هذا ما أعنيه بتحريك الوعى وهو" واألمواج املتالطمة

اإلنسان(اهلدف من هذه النشرة، وهو آان اهلدف من الة 
ويبدو أنه اهلدف من اإلبداع عموما، مث لعله مربر) والتطور

 ودى شخصيًا، وج

 !على اهللا

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

 :العدوان و اإلبداع: أوال

املصاحبة لغريزة ما، هلا مسات هذه الغريزة هل الطاقة
باختالف الغرائز، أم حبيث ىف النهاية تتعدد الطاقات و ختتلف

 ان الطاقة ما هى إال الوقود الالزم للغريزة لدفعها لألداء
 ال غري؟ فقط  بكفاءة

 :حييى

بصراحة أنا مل أعد أتعامل مع الغرائز باعتبارها طاقة
"الوقود"تدفع شيئا غريها، وهلذا أحتفظ على استعمال آلمة 

هنا، وأظن أنىن أظهرت ذلك ىف احدى النشرات السابقة أو
احلوارات السابقة، رمبا ىف ذلك ردى على حممد وهو ينبهىن إىل

 اخل ..يتها حكاية انفصال الطاقة عن غا

 العدوان واإلبداع: أميمة رفعت. د

إذا آانت هذه الطاقة بإمكاا اإلنتقال من غريزة ألخرى 
حسب) آما أو آيفا(من شعور آلخر فهل تتغري طبيعتها  أو

إذا آان هلا طبيعة خاصة الغريزة اجلديدة املصاحبة هلا؟ و
فهل تغري أو تعدل من طبيعة الغريزة األخرى الىت تنتقل

؟ إليها
هل إنتقال الغريزة من البدائية إىل اإلبداع إىل الوالف

 ىف الطاقة أآثر فاآثر؟ األعلى حيتاج إىل تزايد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1685
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:حييى.د

مرة أخرى أذآرك برأىي أا برامج منطبعة قابلة للتوليف
والتطور إىل أعلى فأعلى، وليست طاقة دافعةأو وقوًدا فقط،

لضرورةوليس با Releaser وآل برنامج حيتاج إىل اطالق وُمطلق 
طاقة منفصلة تدفع غريها، لكنىن احيلك أيضا إىل مايؤيد آالمك،
أعىن توجه آالمك، برغم أنىن جتاوزته بعد أن استشهدت به، وهو

"الطاقة اخلاصة الفعالة"بعض أعمال لوزنز، وتبنربجن عن 
Acton Specific Energy إزاحة النشاط"الفعالة، و"

 Displacement of Activity اولته بإجياز ىف أصلوقد تن
 . على ما أذآر )1980االنسان والتطور ابريل سنة (األطروحة 

 املواجهة املواآبة املسئولية: أميمة رفعت. د

حوار الصم أو"برغم من أنه يبدو غريبا أن نعترب 
اليت ذآرها الدآتور حييى الرخاوى ىف مقالته" الطرشان

وسيلة) املواجهة ، املواآبة، املسئولية -العالج النفسي(
أوافق متاما على تواصل مع املريض ىف العالج النفسى، إال أنين

وموافقيت ليست نابعة فقط من. آل آلمة جاءت ىف املقال
 : اقتناع منطقي، بل أيضا من ممارسة عملية إآلينيكية

حتضر جلسات العالج اجلمعي منذ ثالثة) سنة50(لدى مريضة  "
أشهر، وينطبق عليها متاما صفة حوار الصم، فمهما آان

 بقصة صغرية ختصها، أو ختصالسؤال أو احلديث املدار ال ترد إال
هبا أشخاص بعينهم و تستخدم آلمات بعينها ىف التعبري، وبنربة

 ..." صوت ال تتغري لتنتهي ببكاء قصري أشبه بالنهنهة

شهران آامالن مل خترج فيه املريضة عن هذا السيناريو و
و مع. آأا ال ترى أحدا و ال تسمع أحدا وال تشعر بشيء آخر

.معها بصرب، و قد حذا حذوى اآلخرون "احلوار"ىف ذلك استمريت 
ما و إذا مبريضيت وذات يوم آانت تطرح مريضة أخرى مشكلة 
ويبدو أا سعدت. األوىل ترد عليها، بل و تبدى رأيا أيضا

فظلت تردد هذا الرأي حبماسة غريبة بالتغري الذي طرأ  
ما زالت املريضة تذآر قصتها األوىل، و لكن  .عليها

  .إطار حوار الصم أيضا   بالتبادل مع قصتها الثانية، ىف

أعترب ما حدث هلا هو تغري آبري، فبعد أن آانت ثابتة متجمدة
وهى تتحرك اآلن بني) ب(حترآت إىل النقطة )أ(عند النقطة

مل حيدث هذا. بل و خرجت قليال خارج ذاهتا لرتى اآلخر. النقطتني
أحدثه الدىفء الذى. جود حوارالتغيري حمتوى احلوار، بل جمرد و

شعرت به خالل اجللسات، أحدثه األمان الذي وصل إليها عرب قبول
بل و أحدثه استمرار وجود حوار ما مع شخص ما و. اآلخرين هلا

ما زلت أحلم بتغري و تقدم آخر معها، واالنتقال. التعود عليه
  ...من مرحلة حوار الصم إىل حوار من نوع آخر

 :حييى.د

أميمة أن أعود لتناول هذا املوضوع بالذات.ك يا دأعد
 قريبا حيث عندى حالة تكلمت بعد سنة إال شهرا ىف جمموعة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1686
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)2008(، مث ها هى معى اآلن )منذ أربع سنوات(عالجية قدمية
حيث دخلْت جمموعة جديدة بعد مرور سنوات من اخلربة القدمية،
وهو شاب بلغ العشرين اآلن ويواصل حضور اموعة منذ ستة

وهو ال يتكلم أثناء اموعة وال حرفا واحدا وبالذاتأشهر، 
وأنا موجود، لكنه يتكلم خارج اموعة مع زمالئه وزمالئى
األصغر، وحالته شديدة الداللة واإلحياءات أعتقد أا حتتاج

 .لشرح تطوراهتا آتابا بأآمله

 : نقطة أخرى شديدة األمهية البد من االشارة إليها

 أميمة لس مرادفًا أبًدا للصمت .يا د" حوار الصم"

الصمت آالم أعمق وأقوى من حوار آثري من حسىن السمع،
 طلقى اللسان

حوار الصم هو آالم ال يؤدى وظيفة الكالم أما الصمت فهو
 !!آالم دون آالم

ألحالم مستغامنى، وهى" فوضى احلواس"أنا أقرأ اآلن رواية 
 ) ت متأآدالس(رواية جيدة، لعلها تفوق ذاآرة اجلسد، 

الكالم(وقد عددت فيها أآثر من عشرين نوعا من الصمت 
 )الرائع

 . وقد أعود إىل آل ذلك ىف عمل نقدى مستقل

# # # # 

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

ما يصلين من هذا العلم وما جيعله مفهوما عن اي آتاب 
يقوم بتناول االنسان آامال وليس جمزًأ، ولذلك علمي، هو انْْه

ليس اقرب ايل الفن تكون اللغة نفسها مفهومة، والعلم هنا
فقط بل انه من سهولة لغته ووضوحها وارتباطها باللحم احلي

 آدميني تبدو وآأا مقال اجتماعي للبين

 :حييى.د

هذا طيب ومطمئن يا يوسف، ىل اآلن بالذات، وخاصة وأنا ال
ا أآتب، ترىألقى إال االحتجاج علّى للصعوبة والغموض ىف آل م

 ما رأيهم؟ 

 41حلم : يوسف عزب. أ

وصلين هنا ان الشقة هي املأوي وهي": ما ينقصه الصرب هو"
اي بر سريسي عليه ومل يعد الرب بالنسبة للبحر هو يف حرية ايل

ومل جيد وعليه اخلروج منه الي سبب  دمي يسعهالرب او املأوي الق
أن حيصل علي مأوي جديد هي  بعد مأوي جديد واحتماالت

قد) االمثان اليت دفعتها زميالته( مثنها  باسعار اليستطيع دفع
جاء منه ولكنه اآتشف يبدواالمل يف الرب واملأوي القدمي الذي

 يتوقع انه مل يصبح قدميا آما آان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــوميــــــــا يـ"   1687



א  28I03I2008א –א

 :حييى.د

 مازلت عند رأىي، ومازال هذالك ما قلت يا يوسف، لكنىن
 احللم بالنسبة ىل فاترًا نسبيا، 

 . شكرًا، ودعنا خنتلف لصاحل النص

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

يعد هل انكار الغريزة يف االنسان: لدي تساؤل بسيط
انكارا لفكرة التطور آاملة؟، أم ان مدعي ذلك من العلماء

لك حماولة من الفكاك منويقولون ذ يقروا من حيث املبدأ
 ؟..أسرها

 :حييى.د

ينكروا أو يتنكرون: "أظن أن تعبريى ىف البداية آان
وآنت أشري إىل غريزة العدوان أآثر، فال أحد يستطيع أو" هلا

جيرؤ أن ينكر غريزة اجلنس قد أُعطيت آل هذه املساحة بشكل
حتت اسم مباشر مث بشكل غري مباشر ىف الزواج وغريه مث ىف إعالئها

- من حيث املبدأ –التسامى، أآرر رأىي أن إنكار الغرائز 
يؤدى إىل مسار منحرف للطبيعة البشرية، والتسامى عنها
يؤدى إىل مسار وديع متحضر، لكنه يوقف حرآية استيعاهبا ىف

 ) . ميكنك مراجعة آل ذلك ىف آل ذلك(آلٍّ أرقى هبا فعال 

 العدوان واإلبداع: يوسف عزب. أ

العدوان ان العدوان يعترب جزءًا  سيادتكم يف وظائفذآرمت
تطويرها وعن متضمنا يف آل الوسائل املسئولة عن احلياة بل

 .بديهية آذلك، وآيف اصبحت، مسلمة

 :حييى.د

ال أظن أنىن أعىن مسّلمة بديهية حتديدا، وأرى أنىن أحتاج
مساحة آبرية لتقدمي تفاصيل ما أعىن، وأعدك أن أنتهز الفرصة

 املناسبة لشرح ذلك ىف حينه، لعل األمور تتضح ىل أآثر،

# # # # 

 حوار بريد اجلمعة: رامى عادل. أ

  النمو  حدود  جتاوز  من  اخلوف  عن  لكالمكم  بالنسبه
 التخليقي املتمادي  الميانبا  وعالقته, احلاليه  الوجود/

ان  اخلطر  من  اليس..للذات   الكون  باقتحام  وارتباطه
 بالسرمديات ونكتفي   فنسبح  ,هكذا  احليوزات  تتشابك

 . .فكر آونيه   بالفعل اهلامد دومنا انتفاضات

 :حييى.د

بصراحة يا رامى أنا لست أدرى من أين أتيت هبذا احلْدس
تفصيًال ىف آتاىب عن الغرائز، وبالذاتالذى سوف أعود إليه 

 عن غريزة أمسيتها الغريزة االيقاعية التوازنية املمتدة، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1688
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انتفاضات فكر"أفسر هبا مثل هذا النزوع إىل ما امسيته أنت 
أنا أخاف يا رامى حىت اآلن من فتح هذا امللف ىف" آونية

الوقت احلاضر، وأدعو اهللا تعاىل أن يلهمنا اللغة املناسبة ىف
 .الطريق إليه 

 مدارس ومدارس: رامى عادل. أ

  انك  حمسسين  اليوم انت  العابره  قراءتي   خالل  من
 من  مش  وانه  .النفسي الطب  سر مهنة  علي  اطلعتنا

  االطباء  وان  ده  الكالم  حقك لوحدك تنشر
  اتشردوا  اتكشف وام  منهجهم  ان  هيتنرفزوا فسينيالن
  علي بقت  النفسي  الطب  سرية  وان  .بتاعك   املوقع  يف
  سالم  ...او  حيا  عايزينك  الدآاتره  وان  .لسان  آل
 .عم  يا

 :حييى.د

 شكرا. يا رجل، وال يهمك

 وبعد 

 . انتهى احلوار قبل أن ينهى 

ه امتداد ىف أحد أيام األسبوعويبدو أنه البد أن يكون ل
 القادم وليست بالضرورة غدًا، 

 !!لست أدرى 
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 א−211

 )تصلح اآلن(1980"مسرحية قصرية قدمية"

 مبناسبة انعقاد مؤمتر القمة العربية

 2008مارس  29/30دمشق 

  ) الوجلْة الشمِس    من   الناس   خوِف    ستارة   عترتف (  

  .   ظهره   لألخر   فريق   آل أعطى    قد[ 

  . الالمْع     الزمربك   مبلء   اجلنبني   أحد ىف    الفارس   وانشغل

 بطاريْة   حجارة   وضع ىف    األخر   وامك

  ] تلقائياًّ   ُتمأل

  ) الصور ىف    يُنفخ ( 

 للخلف   األول   اجليش   من   الفرسان   أحد   قدميت [ 

 بشماِلْه   ميسك

 ُلَعبْه   فرس   ِمقود

 بيمينْه   ويّلوح

  :]   املخلوع   الزمربك   بذراع

 األزراْر   عصر   فارس   أنا

 األسراْر   األقنعة

 بارْد   منصهر     صلب من     ظالم   أخدود قمرى 

 مطوطهامل   األلياف   من ليالى 

 قمامْه   والزرع

 فاْه   يفتُح حوتى 

 الكلماْت القمح،    بقايا البشر،    ألقمه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1690
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 األزماْتآلفارُسأنا

 -2-  

 األعداْد   جيش   من   الفارس   دور يأتى  [ 

 مصقولة   آلماٍت   فيكور

  ] مذهولْة   ذاهلًة   يطلقها

 األجواْء   آل   سيد   أنا

 ِمبطواْه   الناس   قدر   أرسم

 األيام   سري   أّحول و

 واأللغاْم   بالطلقة

 التاسع   الشهر ىف    جنينا     خرساء امرأًة    أحتجز

 تتكلم   أجعلها

 األعزْل   الطفل   من   النصر   أنتزع

 -3-  

  ] الفهامه   املغوار يدعى    شخص   اآلخِر   اجليش   من   يقفز [ 

 احلْر عصرى    فارس   أنا

 متْر وهى    أفهمها

  ] يعيد   فينطلق   الزهو   يأخذه [ 

 الثائْر   احلر عصرى    فارس   أنا

 اخلاطْر   بسر   متر وهى    أفهمها

 األشباْح   تسكنه   مكسورا   بيتا   أنظم

 بدني   أعشق

 "ذاتي" امرأتى    أفرتش

 أتقايأ   اللذة   ألتهم

 أبدا   َشِبقًا   أبدأ

 أتصدى

    احلاَنْه     غانية   أقهر

    إهالسا مىن    تضحك

  آأِسى    فأضاعف

 نفِسى   سيد   أنا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1691
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  ] واخلامت   املدفع   ربيب   الرادار   الرجل   من   الرد   يأتيه [ 

 الساخن خطى    فارس   أنا

  . .   وأعدُّوا

 الثورْه     أمان   القرش

 العورْه   غطاُء   والكذب

 الرايْه   ُحاملُة   واملرأه

 الساعْه   بشعارات   تغنج

    فأشارآها

 -5-  

  ] أمضى   قوال   يلقمه   من   يقفز [ 

 املقداْم ليلى    فارس   أنا

 ُحلمى   ساحة ىف    ألعب

 باأليام   أمتنطق

 أجتّدْد   أحبث نفسى    أعرف

 أريكه   عجز على    أهتز

 "حرا "أتداعى 

 العصر   هذا   ففروسية

 القصر   أالعيب   ِحذق هى 

 -6-  

 القرصاِن بعلم    الرأَس   َمْن َعَقَص   خيرج [ 

  ] الفرسان   ُخًلِق ىف    فصل   بقول   الناس ىف    ليؤذن   

 الثائر   َغِدنا   فارس   أنا

    أجتاوْز

 قتاْل   دون   أآسبها

 العينني   معصوب   فرحا   أعدو

 الناس   آل   فيها املتساوى    اهلاوية   حنو

 مطواه   حيمل   أو   زرا   ميلك   من

 عرضا   يهتك طفال،    يقتل شعرا،    يكتب   من

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1692
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 النشواْناإلغماءىفيستغرقأو

 دورْه   ميارس   فالكل

 العوره   املعرآة   بإاء   التعجيل ىف 

    بدايتها   قبل

  ] الرؤية   أفق على    الناس وعى    ستارة   تنسدل [ 

**** 

)2008( 

 :بيان ختامى

 من بعد اإلمجاع العادى،

 غري العادى 

 قرر آل الفرسان بأن الشىء لزوم الشىء متَادى 

 .حىت بات األمر آما لو آان األمر آذلْك 

 ولذلْك

 .فليبَق األمر ُآذلْك
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30I03<I2008א

אאאא−212

 ترويض املخ البدائى ىف املريض وأهله

 :مةمقد

جاءت أغلب الردود على تساؤىل حول طريقة عرض هذه احلاالت
تقطيعها بالتعليق داخلها، بل ورمبا تفضل عرض احلالة دون 

 )األمر الذى جلأت إليه هذه املرة(دون تعقيب ائى 

هذه هى احلالة، مع انتظار تعقيباتكم ،: بناء على ذلك 
ملراجعة قائمواقرتاحاتكم، فاحتماالت التحوير والتعديل وا

 !!دائما، حسب الطلب والفائدة

  

:احلالة اللى أنا عايز أتكلم فيها...  :فتحى عبده. د
6سنة آان دخل املستشفى، وقعد حواىل  21هو ولد عنده 

أسابيع، وخرج، وهو بقاله معايا دلوقىت بقاله معايا سنتني
، وآان) قمة"..." (وآان بييجى بانتظام، وهو ىف آلية 

 عسر ىف الكلية عنده ت

 وبعدين؟ :حييى. د

آان ىف   سنني ىف الكلية، 3هو اتعسر ...  :فتحى عبده. د
سنة أوىل ودلوقىت ىف سنة تانية هو ماشى آويس أوى بييجى من
حمافظة بعيدة شوية عن مصر، أبوه مصرى ناجح مؤهل عاىل،

بيشتغل ىف بلد عرىب، وأمه مدرسة وقاعدة له دلوقىت تقريبًا  
سنتني برضه، مش عايزة تروح شغلها تاىن يعىن هى مدرسة بقاهلا

 .وقاعدة شوية جنبه، مش عارف ليه زى ما يكون هى مبسوطة آده

 له آام أخ وآام أخت؟ :حييى. د

أصغر منه ىف هو الكبري، له أخت واحدة  :فتحى عبده. د
 .آلية هنا

 أبوه مسافر بقاله أد إيه  :حييى. د

 سنني وزى 10، بقاله أآرت من بقاله آتري :فتحى عبده. د
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ما تكون األم عاملة اتفاق آده مع ابوه على حاجة بني
 .الطرفني، آله راضى

 مش فاهم، عالقتهم أخبارها إيه؟  :حييى. د

بس أنا مها بينكروا إن فيه أى مشاآل،  :فتحى عبده. د
أعتقد إم بيسكتوا وخالص، ملا باضغط على أبوه ىف املرات

آتري ىف احلته دى، بيقول اللى شفته فيها يعىن مابيتكلمش
الدنيا مافيهاش حاجة، والدنيا أله ما فيش،  ، ..ماشية

  ماشية أهه، واهو الولد ماشى 

 السؤال؟  :حييى. د

حسيت من مدة مش آبرية ومش قليلة إن :فتحى عبده. د
 العالقة بني الولد وأمه فيها حاجة

 حاجة إيه؟  :حييى. د

  بني األم والولد يعىن حاجة أوديبية، يعىن :فتحى عبده. د

إسم ليه بتسميها أوديبية آده خبط لزق، هوه  :حييى. د
بس خلى بالك إحنا اتكلمنا ىف  شائع وآويس وله داللته، 

املوضوع ده آتري، وقلنا إن التطور والتاريخ بيقولوا لنا
قبل أوديب وقبل سوفوآل وقبل إن احلاجات دى موجودة 

ة دى آتري، وقلتها ليكم، وقدمتفرويد، وانا آتبت ىف احلكاي
عدة تفسريات ونقد لتسمية العالقات دى باالسم ده حتديدا، فيه

، نوصفها قبل ما نسّميها على األقل، يعىن هى..؟ ماشى!عالقة
بالضرورة أوديبية، وبعدين إنت فاآر إىن قلت آام  ليست

مرة إن أنا شفتها بتبدأ أآرت من ناحية األم، مش زى ما
ا قال، األم هيا إللى بتنادى، بتطلب، ال شعوريافرويد م

 .غالبا، وساعات تصل لدرجة الشعور، بشكل غامض

 احلقيقة احلته دى هى اللى باسأل عنها!! متام :فتحى عبده. د

 احلكاية بدأت من ناحية األم برضه؟! إيه بقى :حييى. د

آه من ناحية األم، هى بادءة من األم، :فتحى عبده. د
  واضحه جدًا

 إنت متأآد؟  :حييى. د

آه، دى واضحه لدرجة إن األم يعىن بتتكلم :فتحى عبده. د
 عليها والولد بيتكلم عليها بشكل واضح يعىن مابينكروش

 يعىن إيه، بيقولوا إيه؟ :حييى. د

أوال  ،...يعىن مثأل هى تيجى تعمل ازاى :فتحى عبده. د
   هوا ما مفيش عالقة جنسية بينها وبني جوزها

 نعم؟ إنت متأآد؟ :حييى. د

التسوية اللى وصلت هلا مع جوزها إن خالص :فتحى عبده. د
   والظاهر إا واخده الولد بديل  ما فيش حاجة،
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والعالقة منقطعة من هى عندها دلوقىت آم سنة؟  :حييى.د
 من إمىت؟   زمان؟

 سنة 43هى دلوقىت عندها  :فتحى عبده. د

 آام؟  :حييى. د

  43 :فتحى عبده. د

 وجوزها  :حييى. د

  52 - 51جوزها عنده  :فتحى عبده. د

 وانت؟  :حييى. د

 سنة 40أنا عندى  :فتحى عبده. د

   ..يال آّمل  !!ومتزوج وتعول مش آده :حييى. د

 أنا آنت منتبه لده من األول  :فتحى عبده. د

أنا آسف، العالقة منقطعة بقاهلا قد إيه؟ مش :حييى. د
 الراجل مسافر وّال آانت معاه 

أل مسافر، هى برتوح له آده ىف األعياد، :فتحى عبده. د
 ...بتاع  

 طيب ماشى، آام مرة ىف السنة؟ :حييى. د

 احلقيقة ماعنديش معلومات آافية يعىن  :فتحى عبده. د

 !!سنتني يا راجل وما عندآش معلومات آافية ؟ :حييى. د

 فيه صعوبة إا تتكلم  :فتحى عبده. د

خلى بالك املسألة مش مسألة جنسعندك حق، بس  :حييى. د
باملعىن املباشر املنفصل، اجلنس ممكن يكون متام التمام، وما

 . فيش عالقة، واجلوع على آخره

 .أل مش جنس ، العالقة عموما :فتحى عبده. د

بقول لك إيه، هى مش جنس لكن جنس، بس ده :حييى. د
 إنت بتشوف األم بانتظام؟ . بعدين

شهور إن 7لبت من فرتة من حواىل أنا ط :فتحى عبده. د
بقيت يعىن باشوفها بإنتظام هى والولد،  أنا أشوف األم،

يعىن باقّسم اجللسة آده نّصني، نص ليها ونص له، ده ىف حماولة 
إىن أنا أخلى األم يبقى واصّلها اهتمام، ألن أنا شايف إن
عندها احتياج جامد قوى، وزى ما تكون هى قفلت على

ينام ىف...دى، وعوضتها بالعألقة مع إبنها  االحتياجات
حضنها على طول، هى تيجى تنام جنبه من غري ما يطلب، يعىن

 .آده

 يعىن إيه؟ :حييى. د
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الواد آل ما ييجى يفلفص يطلع منها :فتحى عبده.د
أنا بازق الولد بشكل غري ويعمل عالقة مع زميلة أو حاجة، 

ه هـِْه، آل ماينجح مثأل إن...مباشر ىف الناحية دى، مش قصدى
 مع واحده األم تفضل تقّفـل تقّفل تقّفل حايعمل صحوبية 

 مش ده طبيعى ىف بلدنا، وال إيه؟ :حييى. د

آل اللى مش قوى آده، مها مش متزمتني،  :فتحى عبده. د
بيعمله الواد حاجات خفيفة زى مثأل تبادل منر موبايالت، ممكن

 نتقابل، حاجات زى آده 

 وال آالم ؟ وال مشاريع ىف خياله؟   ؟ هوه بيتقابل فعأل :حييى. د

أل بيتكلم وآده، وآل حاجه، وبيخرج، بس :فتحى عبده. د
يالقى  األم بتبدأ تقفل عليه بشكل واضح وباستمرار، وهُتْب

   نفسه بعد آده إن الدنيا فشلت

حلد دلوقىت ما شوفت العالقة األوديبية أوى، يعىن :حييى. د
لى ابنها خصوصًا ملا يكون آانغالبا أى أم ىف مصر بتقفل ع

 .. عيان، ومتعطل ىف آلية صعبة، وانت عارف

أل يعىن مثال حضرتك، ما فيش تربير مثأل إن :فتحى عبده. د
 مها يناموا مع بعض 

 مها مني؟ الواد وامه؟ ىف سرير واحد ؟  :حييى. د

أيوه، ىف سرير واحد، وهو حيط إديه ىف :فتحى عبده. د
 مها أماآن حساسة من جس

 هى بتطلب؟ وّال هو بيعملها وهى بتنطش؟  :حييى. د

هى بتقعد تضحك، وآإنه هزار، وهوه نفس احلكاية :فتحى عبده. د

 طيب وانت بقى موقفك إيه؟  :حييى. د

ماهى دى بقى اللى أنا عايز أتكلم :فتحى عبده. د
احلقيقة يعىن الفرتة األخرية دى زى ما يكون األم بالذات: فيها
دا آمحور أساسى ىف املوضوع، أنا عايز أتكلم معاها ىف بتجيب

 حياهتا ىف آذا هى تقوم حضرتك مرجعاىن للحته دى 

 اللى هى إيه؟  :حييى. د

اللى هى منطقة إن الولد بيجى بيحط :فتحى عبده. د
أيده وبيضايقىن، طول الوقت حاطه دا ىف األول ومش شايفه هى

  . بتعمل إيه

ا الولد جنح ىف سنة تانية وانت عارفإنت قلت لن :حييى. د
 السنة دى صعب قد إيه 

أل، هوه آان متعسر ىف سنة أوىل وجنح وهو دلوقىت :فتحى عبده. د
ىف احلقيقة, ىف سنة تانية يعىن آان متعسر ىف سنة أوىل سنتان وجنح

أنا مش عارف حاسس يعىن عندى آده خماوف إن أنا لو بدأت بقى  
 ل مباشر إنه ما ينفعش وآالم من ده يعىن اشتغل ىف ده بشك
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 السؤال؟  :حييى.د

ما انا قلت، هل أنا أشتغل فيه برضه :فتحى عبده. د
 بالشكل الواضح ده والّ  اقعد أأجل أأجل حلد إمىت 

 الشكل الواضح إزاى يعىن ؟  :حييى. د

يعىن مثأل أقول للولد ماتعملش مثال ده :فتحى عبده. د
ريح العبارة، حىت لواإلسبوع ده حلد ما أشوفك، يعىن أمنعه بص

احلكاية ما تبدأشى منه، حاجة آدا، يعىن أنا حبس إن أنا آده
 بُأستدَرج ىف منطقة أنا ميكن مش واثق ىف قدرتى فيها

وأخته موقفها إيه من ده آله، مش ده قدامها؟ :حييى. د
 أخته مالحظة ده؟ 

آه وما بتعلقشى، وساعات تضحك، آه، فيه :فتحى عبده. د
الظاهر إن هو ّملح على اخته آبديل، : مهمة هنابرضه حاجة 

الولد هدد أمه يعىن، هدد أمه إا ماتسافرش ألبوه ىف العيد
اللى فات، وملح ان ده عشان أخته، تقريبا قال إا حاتبقى

  . بداهلا

 ىف إيه؟ بدال مني؟  :حييى. د

 إن هو يعاآسها يعىن بدل عن أمه يعىن  :فتحى عبده. د

 ب السؤال برضه؟طي :حييى. د

 السؤال بقى هل أنا صح؟ :فتحى عبده. د

، قصدى يعىن إن مش مطلوب منك غري%  100إنت صح  :حييى. د
إنك تعمل إللى تقدر عليه، واديك بتتونس بينا ملا تقف
معاك، املعاجل ما يصحش حيسب إللى بيعمله طول الوقت بإنه صح

، لكن الزمآه، ويراجع نفسه آه وال غلط، هو يشك ىف نفسه 
ما يقدرشى يعمل إال إللى عنده، وملا يكرب ىف يعرف إنه 

الصنعة، حايالقى نفسه بيعمل أحسن، وىف آل مرحلة هوا صح،
إحنا ما عندناش ىف العالج النفسى منوذج إجابة للصح والغلط،

 .نقول إيه وما نقولشى إيه

يعىن مفيد إن أنا يعىن، زى ما مها بيحطوا :فتحى عبده. د
أشتغل فيه بالشكل وضوع ده ىف شكل واضح آده، إىن أنا امل

ىف احلالة  بأستدرج،  طيب وإذا حسيت إىن أنا   الواضح ده؟
   ؟..دى أعمل إيه 

 سؤال تاىن وّال هو ده ؟  عندك :حييى. د

 أل دا السؤال األساسى  :فتحى عبده. د

 أشكرك :حييى. د

ملهم هو إنهو طبعًا إحنا ىف العالج النفسى بنقول إن ا 
احنا نقعد مع العيان ساعة آل أسبوع، ومش مهم الباقى،

 ومش عارف أيه، يعىن مثال مش مهم التشخيص وبتاع، ألن مهما  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1698



א  30I03I2008א –א

آان التشخيص ىف البداية، مع مرور الوقت بيرتاجع ويبقى ىف
اخللفية، التشخيص مش هو اللى بيحدد العالقة، لكنه مهم،

، لكن خلوا وساعات إحنا ننساه خالص مع مضى املدة ىف العالج
بالكم، ملا أثناء املسألة نالقى نفسنا ىف أعماق غريبة، أو
تظهر صعوبة حقيقية مش عارفني هلا حل، تبص تالقى التشخيص
بينط لوحده ىف خمك، الواحد بينسى التشخيص من آرت ما صاحب
العيان، نرجع مرجوعنا للولد ده بالذات، وإنه دخل

والظروف االجتماعية دى املستشفى، هْب، هو حد ىف السن ده،
يدخل املستشفى، ويقعد املدة دى إال ملا تكون احلكاية جد جد،
ويكون التشخيص إللى هّوا، مش عايز اقول أسامى وآالم من

 ده، هوا التشخيص آان إيه يا دآتور فتحى

 فصام :فتحى عبده. د

إنت عارف إن آلمة فصام دى بالنسبة لنا طبعا :حييى. د
يك قاعد معاه أهه بقالك سنتني، والواد جنحما ختوفشى، واد

بفضل اهللا وفضلك، زمالءنا بتوع الكيميا، واألسامى واالتنني ىف
متصورين إنك ملا تقول فصام يبقى آله زى  اتنني باربعة،

آله، أل طبعا، عّكمه دوا وخالص، إنت ىف العالج النفسى، تقول
ى حتسبهاوتبتد..فصام تالقى نفسك ىف عمق الوجود شخصيا، 

ده واحدة واحدة، آل عيان غري التاىن، عندنا أهه ىف اجلدع 
إللى..بالذات، آونه يستمر املدة دى دا إجناز حمرتم لك وله، 

بس الزنقة اللى انت فيها دى. أنت وصلتله دا جيد لك وله 
 : ختلينا نعيد ترتيب أوراقنا

وإحنا ملا آنا بنتكلم على حكاية البدائية ىف الغرائز أ
ىف العواطف أو ىف اجلنس، قلت لكم إن األصل هو إن ما فيش
موانع بيولوجية متنع أى عالقة جنسية بني واحد وواحدة، وأظن
56أنا حكيبت لكم على حكاية األم الطيبة، اللى آان عندها 

سنة وابنها اللى اهتجم عليها جنسيا ، ما علشى حاحكيها
 :تاىن للى مامسعهاش،

، الست دى آانت59/ 58نا نائب سنة الكالم ده آان وا
متجوزة وعندها مخس ست عيال، وعمرها ما تعرف يعىن إيه إن

، طبعا أنا ما)أورجازم يعىن(الست توصل أو ما توصلشى 
سألتهاش، ده جه بعدين، املهم إبنها آان شاب حواىل ىف سن

إللى بنسميها دلوقىت(الشاب ده، وآان بياخد جلسات آهرباء 
، وآنت باشوفه بانتظام حىت بني اجللسات، املهم)اعتنظيم إيق

بعد جلسة من اجللسات دى جت له حالة هتيج على أمه، هتيج
جنسى، وهجم عليها وحاول، وهى زقته جامد، واترعبت، لكن
خافت تقول ابوه وجت قالت ىل انا، أنا ساعتها آنت صغري، وال

ستش، قلت هلامسيت احلكاية أوديب وال حاجة، وآنت لسه ما تفاحل
معلشى دا عيان وملا حايكمل عالج حا يبقى آويس، بس خلى
بالك، وآالم من ده، الوليه الطيبه صدقت، والواد ما
عملهاش تاىن، وبعدين ىف اجللسة اللى بعدها طلبت إا تقابلىن
وهى ىف غاية اخلجل والرتدد، أنا تصورت إا حاتقول إنه حاول

دعت ىل وآالم من ده، قلت هلا إمالتاىن، سألتها قالت أبدا، و
 إيه؟ بصت ىف األرض ووشها امحر، خليكوا فاآرين أنا قلت لكم 
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، حكت ىل خبجل شديد وطيبة إا بعد ابنها ما 56عندها 
عمل آده، وآررت أنه ما عملشى حاجة تانية من دى بعد أول
مرة، ومع أخد اجللسات، آمال إيه يا سىت؟ قالت وهى بتبص ىف

إا بعد احلكاية  تاشر سنة، قالت ىلاألرض زى بنت عندها تال
دى، ملا نامت مع جوزها عادى، جوزها أبو الواد ده، حست

ما حست بيها  بانبساط جامد وجسمها آله اهتز، حاجة عمرها
طول الكام وتالتني سنة اللى خلفت فيهم العيال دول آلهم،
وقالت ىل وهى مكسوفة وخائفة بصحيح إا اختضت، وافتكرت ان

حرام، وخافت تنام مع جوزها تاىن، وفضلت إا تييجىده 
 تسألىن تعمل إيه ؟  

طبعا أنا آنت صغري، بقيت مش عارف هى بتسأل تعمل إيه ىف
إيه، يا سىت دا جوزك، مربوك، دا شرع اهللا، وهى أبدا، إمال
ما حصلشى قبل آده ليه؟ وتستغفر وتعيط، وما ربطتشى ائى

ني إللى حصل، احلمد هللا الواد احتسن،ابنها عليها وب بني هجوم 
وقلتها الكلمتني إللى آنت عارفهم مرة واتنني، ودعت ىل
ومشيت، طبعا ما سألتهاش بعد آده عملت إيه، وهى ما فتحتش
املوضوع، لكن ملا آنت باشوفها آنت باالقى الطيبة زادت،
ووشها منور، وأيامها ما رضيتشى أزود حىت لنفسى ىف

 .التفسريات

كاية دى يا دآتور فتحى بقاهلا أآرت من نص قرن، طبعااحل
بعد آده ملا اشتغلت ىف املسألة اجلنسية، وأوديب ومش أوديب
انتبهت ملعىن دا آله، والحظت آرت احلاالت إللى األم فيها

ال شعوريا غالبا، أو قول دائما –بتشارك ىف اجلذب املتبادل، 
 عشان ما حدش يتخّض

احلاالت دى بالوضوح ده اللى معأنا شخصيا ما شفتش 
، وده خالىن أزيد احرتاما لفرويد)املرضى العقليني(الذهانيني 

أنا برغم اختالىف ىف تفاصيل آترية معاه ىف املسألة دى –بصراحة
إال إىن أعرتف إىن ما شفتش الظاهرة دى بتاع احملارم ) وغريها(

يعىن صرحية )املرضى العقليني(واألم بالذات إال ىف الذهانيني 
ذهانيني، ومع -) بيحلل(بالشكل ده، فرويد ما آانشى بيعاجل 

 . ذلك وصفها زى ما باشوفها ىف املرضى العقليني متام التمام

نرجع مرجوعنا للحالة بتاعتنا دى، قلنا إزاى إن
التشخيص ينط ىف خمك ملا حنتاجه، اجلدع ده آان فصامى، يعىن

قى، املسألة مش مسألة قلةإحنا جوه قوى، يبقى حنسبها صح ب
أدب، وعقد وآالم من ده، الست بتاعة القصر العيىن من مخسني
سنة بتعلمنا إن املستوى البدائى إللى بينط ىف الفصام قدر
حيرك فيها إللى ما قدرشى حيرآه اجلنس اللى جاب مخس ست عيال
من أبو الواد، غري الواجبات املنزلية السريرية عمال على

ى املستوى البدائى اللى بيطلع ىف املرض اخلطري اللىبطال، يبق
زى ده، له وظيفة لو استوعبناه، يبقى ما يصحش نبص للحالة
دى منفصلة ال عن التشخيص، وال عن عالقة الست جبوزها املسافر،
وحىت ملا بتسافر له زى ما انت قلت أو شاورت، احلته

النسوانالبدائية اللى أنا بشاور عليها اللى هى بتثري 
وتثري الرجالة وهلا قيمة حيوية حقيقية، ما يصحش نرفضها من 
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حيث املبدأ، لكن إحنا ما بنقفشى عندها ، خلى بالك، وال
إنت هنا بتعامل واحد فصامى، مهما بنسقف هلا لوحدها، 

ىف األغلب –آانت األعراض الكبرية بتاعة املرض اختفت، هو 
أثار ىف أمه حته بدائية قصاد احلتة -بدون قصد ىف األول 

البدائية إللى احترآت عنده باملرض، مش معىن آده إن الفصام
بيحرك اجلنس بدائى أو غري بدائى، هوا بيحرك الدائى ومن
ضمنه اجلنس ساعات، وساعات بيموته، بيلغيه حسب مرحلة

آل حاجة وهلا حاجة، إحنا بنحاول حنط فرض البدائية، 
 .يساعدك ىف الزنقة دى

ىف منطقة عايزة  اتالقى نفسكالفرض ده، ح وانت بتفكر ىف 
 منك موقف مسئول ونـََفس طويل زى ما أنت بتعمل آده، 

الغريب ىف احلالة دى إن األم هى اللى بتصدر املوضوع
أثناء العالج، وتتكلم عنه وختليه على الوش، بتبقى انت مش
عارف هى بتشتكى، وال بتاخد منك إذن خفى، وال بتحاول توهم

ى عليها، واهو الواد عيان بقى؟ إنت يانفسهإا بتعمل الل
دآتور فتحى الزم تستحمل ده آله من غري ما تستعجل وتدمغها،
وىف نفس الوقت تاخد بالك من التعود، والتمادى ، وأخته ،

إللى انا تصورته إا ما بتصدرش املوضوع عشان. وآالم من ده
يلهعلشان ميكن اإلعألن يد يتحل، آأا بتحكى وتقول وتعيد 

مشروعية غري أخألقية ، آلمة غريبة شوية دى اللى انا
استعملتها دلوقىت، هو فيه حاجة إمسها مشروعية غري أخالقية؟

إعالن العالقة، ما علينا نفكر فيها بعدين، ميكن قصدى إن 
وتكرار ذلك، ملعاجل متحمل زيك، بتديها فرصة إا ما تظهرشى

ده تفضل ماسكة خيوط لنفسها أساسا آأا متهمة، وبالشكل
أنت احلدوته آلها مادام هى أعلنتها لك، وميكن تطمن إنك 

حتدور عليه أصل وفصله بقى بطريقتك، فبالتاىل هى ختليك إنت
.تشتغل ىف اجلزء املتاح فقط اللى هى مسحت بيه وآالم من ده

خلى بالك بعد احلكاية ما بتبتدى، من الواد، من امه مش
ا من االتنني بقى، وال احنا حمتاجني نتمسحلوحده  مهم، بتستمر

أوديب وال عقدة خصاء وال آالم من ده، دا مستوى  ىف عقدة
بدائى، وربنا يسرت، خلى بالك جمرد بدائى بيالغى مستوى 

قبولك ده وانت ىف مرحلة تدريبك دى، صعب جدا، أنا مثال
قبلت الست بتاع القصر العيىن من مخسني سنة، ألنه هى نفسها
عملت شغل بسيط وسريع، وما آانش فيه أى مشكلة بعد ما
الواد احتسن، والست ما اشتكتشى من الواد، دا هى آانت

 . مكسوفة من نفسها إا انبسطت، مع جوزها حالل

املسألة هنا زى ما انت شايف، الفروق بني احلاالت، وبني
طبقة غري الطبقة،: نوع العالقة، وبني املستوى االجتماعى

الراجل أبو الواد بتاعك ده خالع بقىوف غري الظروف، وظر
وبتاع ، غري إنه مسافر، والست مش حاقول مستسهلة، إمنا
بتتسحب وهى مش واخدة باهلا، والواد عيان، أو حىت آان عيان
مبرض من اللى بيقلب اللى جوانا قوى، بصراحة اهللا يكون ىف

ألنه بيهمدعونك، طبعا ما تنساش دور الدوا هنا مهم جدا، 
احلتة البدائية بانتقاء رائع، طيب دا عند الواد، والست

 نعملها إيه؟
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 .ال اهللا يكون ىف عونك وباشكرك على صربك وانتباهك بصحيح 

فيها جامد يعىن بتوقف احلاجات ملا باخش  :فتحى عبده. د
 شوية، لكن أله، أنا عايز أسرتيح شوية 

تسرتيح من إيه، هوا اختيار بإيدنا، دى :حييى. د
احلالة ا قلت لك هى حاله شديدة الصعوبة، مسئولية، أن

صعبة يابىن وعاوزه وقت وشغل مع نفسك علشان تستحمل وحتذر
 . وتعرضها تاىن وتالت آل ما تالقى فيه داعى! من أى متادى

 يعىن دلوقىت أعمل إيه ؟  :فتحى عبده. د

قلنا نبتدى بالدوا، تعدل اجلرعة شويتني وتنشن :حييى. د
  على املخ البدائى

 وبعدين  :فتحى عبده. د

وبعدين بتشتغل ىف املوضوع خفيف خفيف، لكن أآرت :حييى. د
ىف مناطق بعيدة عن املوضوع ده، لكن بتحل حمله، يعىن الست دى
لو لقيت احتياجها اإلنساىن إا تتشاف، اعرتاف حبرماا من غري
لغوصة، وىف نفس الوقت إحنا ّمهدنا اجلزء البدائى عند الواد

وساعتها ملا. لدوا، ميكن نقدر نقطع احللقة املهببة دىبا
يعىن ماينامش معاها ىف السرير يبقى الكالم حاجة تقول هلم 

تانية، مش جمرد قهر مش حايتنفذ، وتقعد تتبع وتشوف نفع وال
ما نفعشى، وتستمر عجلة املذاآرة والكلية واللعب شغالة،

ئل اإلجيابيةخصوصا اللعب اجلماعى يا شيخ، تراآم الرسا
بالشكل ده يديك فرصة حتقق التغيري مش مبجرد احلكم بالعيب
واحلرام، أل تغيري حبق وحقيق، جيوز تروح تالقى ُهْب الوضع اتغري

 واجملتمع إللى جواها وجواه ابتدا يشتغل صح، 

وبعدين خلى بالك إنت عملت عمل مهم جدا، إنك قدرت
ة مع واحد فصامى ىفحتافظ على عالقة طيبة، هلا نتائج واضح

ظروف مهببة ملدة سنتني، هوا دا شوية يا شيخ، أديك ماشى،
بس الزم هتتم بالتفاصيل آلها، مش بس املذاآرة والكلية، ما
فيش شىء على حساب شىء، ومن حقك إذا ما التزموش
:بتعليماتك حتة حبتة إنك هتتهم بعد ما حققت دا آله، يعىن

ة زى السرير، زى الغرفة، زىياتسمعوا آالمى ىف جزئية صغري
التحسيس، يا مش حاينفع أآمل، وآل شوية تزود جزئية يبقى
ىف فرق بني موقفك األخالقى وموقفك العالجى، إنت مش بتزود
جزئية علشان ده عيب، بتزود جزئية علشان الُبنا اللى إنت

 بتبنيه معاه من أول وجديد يطلع دور بدور، ويستحمل

 وهى، أمه يعىن ؟طيب  :فتحى عبده. د

ال ما يهمكشى، إن شاء اهللا خري، هى ملا حتالقى منك :حييى. د
موقف صلب، وىف نفس الوقت خاىل من احلكم الفوقى عليها،
خاتنتبه وحترتم إللى بيوصلها منك، وحترتم نفسها حىت مع احلرمان،
ماهو إذا آان ليك أى قيمة حضورية ىف وعى مثل هذه السيدات

تاجات بتقوم بدور رائع وطيب، هيا يعىن حمتاجة جنسالفاضالت احمل
 قوى آده لدرجة اللخبطة دى، وال يعىن احلكاية دى برتضيها    قوى
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طيبة وحميطة وهادئة دافئة  جنسيا؟ العالقة العالجية ملا تكون 
وقوية وواضحة، بتقوم بأدوار آتري إحنا ما نعرفهاش، وما فيش

 .داعى ننظر آتري، املهم النتائج أول بأول  

أنا أرجح إن الست دى، دلوقىت على األقل، بأمانة حقيقية
وابنها عيان ودخل املسشفى وآالم من ده، ماهياش حمتاجة جنس

النهارده، مث إن اجلنس ملا بيخش ىف حدوتة العالقة  أوى
احلكاية الكلية، والعالقة العالجية هى نوع من ده، بتالقى 

غريمتشى وتستغىن، ولو مؤقتا عن بعض جزئيات مش حاضرة، ده 
ملا جزئية زى اجلنس تنفصل، ىف احلالة دى بتبقى مثارة من
نشاط املخ البدائى عند إبن مريض، وتبقى مصيبة ملا تثري
احلتة اللى صادها عند حد له عالقة بيه زى آده، حتصل

  . البهدلة واملضاعفات زى ما انت شايف

معلشى معدش ما عدشى فيه وقت، احلالة صعبة وده يوريكم
مة غري العالج النفسى واإلشراف والكالم ده، ميكنحاجة مه

يوريكم ليه أنا مهتم بالشيزوفرينيا، من غري شيزوفرينيا 
مش ممكن نعرف إللى جوه قوى آده، وبالطريقة املباشرة دى، مث
تالحظوا إن احنا بنكسر اإلشاعة إللى بتقول الفصام ما

فارغ، ال،يتعاجلشى بالعالج النفسى إال تدعيم وتفويت وآالم 
مافيش آالم من ده، العالج عالج، وبرضه تاخدوا بالكوا إزال
اللعب والتنغيم بني الدوا، والعالقة باملريض، والعالقة

على فكرة هى مش صعبة قوى إال. بأهله على آل املستويات
 واحنا بننظر بس

اللى بيالقى فرصه يشتغل مع عيان فصامى مدة طويلة ،
وأظن أنا قلت لو ت األقل من آده، بيتعلم ضمنا آل احلاال

عرفت حاله واحدة فصام بعمق آاف وملدة طويلة حا تقدر
تعرف آل حاجه أو أغلب احلاالت التانية، فما بالك إذا آان 

 . عالج نفسى
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213−)(

 :قبل احلكى

أن أتعرف_ أول أمس –ما نشرته يوم السبت أغراىن    ·
زوار  هبذه الطريقة الغريبة، على هؤالء األصدقاء اجلدد،

صندوق قمامىت،  بأن أخرج من خزائىن، أو حىت من  املوقع، 
، مما مل يصل إىل الناس فعال أبدا،"أنا"ما أتصور أنه ) آسف(

 .لبضع عشرات هنا وهناك برغم نشر أقله 

أحالم"ثالثية   لتوى من قراءة  ومانتهيت الي   ·
فحضرىن) عابر سرير -فوضى احلواس -ذاآرة اجلسد" (مستغامنى

مىت أآتبه وقد امتأل وقىت هبذه النشرة: قلت. فجأة نقٌد آثري
هذا فضال عما أثاره ما حضرىن من تذآر عشرات(اللحوح؟ 

املباحث النقدية الكاملة والناقصة والىت مل تنشر منذ سنة
 1974 ( 

وبعد عشرين عاما، بعد حوار طيب مع جسدى مث أنىن،    ·
طوال أآثر من ساعة،وآان البحر  ومعه  ،) دهب(داخل البحر

عنيفا بالغ احلنان، وجدتىن أآتب قصة قصرية احرتت أن أختار
هسهسات املربع"أو " جسد الرائحة"هلا امسا من بني امسني إما 

نت قد نويت أن أنشرها ىف، وحني طالت حريتى، وآ"الصغري جدا
هذه النشرات الىت قررت أن أضّمـنها بعض مثل هذه األعمال

 مبناسبة احلديث عن أنواع اإلبداع،

إىل طال الرتدد وأزف موعد الدخول بنشرة الغد     ·
املوقع، وإذا ىب أتذآر جمموعة قصصى القصرية الىت مل يقرأها

 املوقع أحياناىف أحد، قلبتها ووجدت أنىن لو قدمت بعضها 
أعيد تقدمي أن   :فإا قد تصلح للوفاء بأآثر من غرض، مثال

أن أوفر بعض مما مل يصل إىل الناس ، وىف نفس الوقت " بعضى"
 الوقت ملهام حتتاجه أآثر، رمبا هى أوىل ، وغري ذلك آثري،

وهكذا مددت يدى عشوائيا، فوقعت هذه القصة فيها
 .افنشرهتا اليوم دون أن أقرأه

 .شكرا لتحّمـلكم

 هيجل
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 ـ1ـ

عاد قرب املغرب وهو ينفخ دون سبب ظاهر، سأل عن األم
فوجدها ىف اخلارج دون أن حتدد وجهتها، جلس على طرف املائدة
وحيدًا، آشف عن األطباق املغطاة وراح يأآل دون متييز وهو
ينظر إىل ابنه ىف أقصى الصالة وهو ُيعد واجباته املدرسية ىف

د بدأ مؤخرا يلتزم ويستقلمحاس واهتمام، آان الولد ق
، وآل عام، وآل امتحان، حىت أصبح"فرتة"ويواصل التقدم آل

قريبا من أن يكون أّول فصله بكل جدارة، مل يفرح هلذا اخلاطر
الذى طاملا انتظره وأِمل فيه، بل راح يتذآر آل األوائل

 .الذين آانوا معه ىف الدراسة

 ـ 2ـ 

شهور، فتطرق احلديثقابل منهم أخريًا ذلك الطبيب امل 
أطّلت من خالله ذآريات اللزوم هلا، فلم يرد  فاترا طيبا

الذى آان موضع  الطبيب قيمة الكشف، هل هذا هو الفىت
أنظار الزميالت، تراخى جسده حىت ليعجز أن حييط مبحتواه، وال

طاملا شعر  بد أن عقله قد تبعه، أو لعل العكس هو ما حدث،
به عند املقارنة بني إمكاناتهبالنقص الذى آان ينتا

املتواضعة ىف الدرس والبنات، وبني تفّوق صاحبه هذا الذى صار
طبيبا جدا ىف العلم واجلاذبية معا، راح ينظرإىل ما آل إليه

حسه وأشياء أخرى،: جسد زميله الطبيب جدا، وبالتاىل 
فاقرتب منه مهُس مشاتة، فأنكره، هذا الطبيب الزميل مل يكن

التنافس فإن مل جيد من يتنافس معه تنافس مع نفسه، يكف عن
يبدو أنه ما زال يتنافس وإن اختلفت التفاصيل، ُترى مع من

 يتنافس هذه األيام ىف هذا العمر؟

وعلى الرغم من الفتور السائد وضيق الوقت فقد ذآر له
الطبيب األشَهر عدد العـُمـْرات الىت عملها هذا العام، آما

أنه ُمحاسب وله زبائن يتعاملون ىف البورصةسأله حني علم 
الىت مل يألف لغتها بعد عن أى األوراق أضمن، هو ال يتوقف عن

واستعمال أفعال التفضيل، البد أنه سجـّل مضاعفات  العّد
سبع وعشرين ضعفا، مائة ألف، وال بد أنه حسب: الرآعات

ميكن أن تعّوض تلك األضعاف الصلوات املرتوآة،  آيف
 .الىت يؤديها غالبا بنصف وعى  خطوفة،وامل

 ـ 3ـ 

  :عاد ينظر إىل ابنه ىف شكٍّ رافض واحتار

حني آان الولد بليدا آان يقيم الدنيا ويقعدها حىت
يتقدم ىف الدراسة، وحني تقدم ىف الدراسة هامجته خيبة أمل

 .متوقعة وتذآر زميله الطبيب األشهر

       إذن ماذا؟

 ـ 4ـ 

 ه دون أن يدرى،انتهى من غذائ
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يستطيع عادة يتصفح الصحف أثناء تناوله طعامه فال وآان
أن مييز بني البازالء من القلقاس، وال يعوقه من ممارسة هذا
النشاط املزدوج إال طبق ملوخية حيتاج إىل درجة من االنتباه

، أما اآلن"العرق"تسمح بلف اللقمة عدة مرات حىت يتقطع 
هى األمر إىلطعم امللوخية، وعادة ما ينت  فامللعقة متسخ

اإلمساك بالطبق من آلتا الناحيتني، بكلتا يديه، ال حّبًا
 .فيه، ولكن من باب العجلة العاجلة

ـ أآثر فأآثر ـ األطعمة  تساوت عنده  ىف هذا اليوم 
وصفحة  واألمور والعادات واألخبار السياسية وصفحة الوفيات

سيها، وملمث نسيها مجيعًا، آما نسى أيضا أنه ن. االجتماعيات 
يأآل سوى ما هو جاف جاهز مبا تطوله يده وهو مستغرق ىف

 .القراءة، وآأا هى 

 . هو مازال يصّر على هذه العادة

 ـ 5ـ 

توقف فجأة وهو مير بابنه دون أن يقرتب منه، وسأله عن
مكان بقية صحف اليوم، بادر الولد بأا على املنضدة جبوار

ـّم أن يقوم إلحضارها، لكنالباب وأنه سيأتى هبا حاال، وه
يدا حازمة ربتت عليه بشدة غري مناسبة، مث تدافعت األمور

 :على غري توقع، هكذا

 ـ وأنت؟

 ـ نعم يا والدى؟

 ـ الصحف؟

 ـ ُأحـْضـِـُرهم حاال؟

 ـ مل تقرأهم، أليس آذلك؟

 ...ـ فعال

 ـ وأمس؟ هل قرأت صحف األمس؟

 آال  ـ

 ـ وأول أمس؟

 .ـ وال أول أمس

الصىب وهو يتدرج ىف مراتب احلرية والتوجس واخلوفقاهلا 
 معا، 

انفجر الرجل يسب ويلعن الصحف واألوالد واحلكومة 
واملهندسني، والتجار وخاصة شقيق زوجته، وزوج شقيقتها،
وشقيقته أيضا، وإبنها الشاطر ىف الشطرنج والكرة الطائرة

،"آاملهاجرين"أولئك األوغاد الذين يعيشون فيها . معا
 أليست هى بلدهم أيضًا؟
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مل يستطع الولد أن يتابع آل ما مل يسمع، فوالده مل ينطق
 .بكل هذا السباب، 

راح الولد ينظر لوالده، منتظرا حتويل الفوهة إىل ما
 .خيصه هو، البد هلذا املوقف أن ينتهى

 .هدأ الرجل بسرعة غري متوقعة، واستدار مبتعدًا

 ـ 6ـ 

حلجرة، عادأفل راجعًا إىل الولد قبل أن يغلق عليه باب ا
مندفعا وآأنه تذآر شيئًا هامًا، وآأن أصل آل ما حدث هو ىف
ذلك الشىء اهلام، سحب آرسيًا وجلس جبوار ابنه على األريكة،
ووضع جسمه ىف هيئة استعداد متنمر، حىت أحس الولد طعم موت

 بارد على وشك أن يغمره

 :قال الرجل ىف نرباٍت واضحٍة وببطء مرعب 

 ل؟هيج" تعرف"ـ هل 

خاف الولد أن يرد بالنفى مثلما رد سابقا، آما خاف من
لن ينتهى" هكذا"الكذب على حد سواء، وتيقن أن املوضوع 

على خري، إذ البد أن يتفتق عن إمهال، أو تقصري، أو جتاوز، أو
ما يرى والده مادام األمر هكذا هبذه الصورة احلامسة القابضة

 : على جمهول، فانربى الولد مدافعًا

 .هذا العام" علينا"ـ ليس 

 .ولن يكون عليكم ىف أى عام -

راح الولد يتحسس أى ثقب جناة وهو حياول أن يعتذر عن
 .ذنب مل يقرتفه، وهو ال يعرفه أصال

ـ علينا أم ليس علينا؛ آل ما تشري به حضرتك هو علينا،
حضرتك أدرى، حضرتك قل ىل وأنا أنفذ، أحفظه عن ظهر قلب،

 ...ها، وسوففقط قل ىل قبل

 :قاطعه الرجل متحسرًا

 ـ أقول لك ماذا؟

ـ أى شىء، هذا االسم أو غريه، أو أى أحد، وسوف أفعل آل
 .شىء، فقط قل ىل

 :قال الرجل ىف نفس اهلدوء الواثق احلاسم

 ـ آل ما ىف الصحف آذب ونفاق وتلفيق، هل تعرف ذلك؟

 :قال الولد وهو ال يدرى إىل أين يذهب به الرد

تقول حضرتك باستمرار، نعم، هو آما تقولـ هكذا 
 .حضرتك

 قاطعه أآثر حسما
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  ـ أعرف رّدك هذا، توقعُته باحلرف، عذر أقبح من ذنب،
البد أن نقرأها يوميا، نستعني على ما هبا بالصرب والعناد
واالستمرار على الرغم منها، نعم، آل يوم، صباح آل يوم
تال، صباح آل يوم بعد التاىل،اآلن فهمُت ملاذا قال هيجل إن
قراءة الصحف اليومية هى صالة اإلنسان املعاصر، بل إا ىف
أيامنا هذه هى اجلهاد األآرب، البد أن نقرأها وحنن نعرف أا

 .أن تصدر أصًال ال تستحق القراءة، وال يصح 

مل يعرف الولد ماذا خيصه ىف آل هذا، آان أبوه يكلم نفسه
أنه خيصه، مع بصوت عال، ومل حياول الولد أن يستبني أبعد مما

ارتعد وهو يسمع نفس. مل يستطع أن مييز ما خيصه مما ال خيصه
ـ فالتقط من آل ذلك" هيجل"ـ   اإلسم الغريب من جديد،

 .فالحت له انفراجٌة، لعل وعسى" الصالة"آلمة 

أنا أصلى يا والدى بانتظام، وحضرتك تعرف، أنىن  -
 .أصلى آل األوقات

 ـ 7ـ 

متلبسا، آاد يأخذ رأس ابنه ىف أفاق الرجل فوجد نفسه
صدره يعتذر له، تراجع ىف آخر ثانية، وصله من داخل نفسه
نشيج مكتوم، فخاف أن ينتفض جسده أمام ولده، دون أن

لو أن مثة وسيلة لالختفاء دون حرآة، حاول أن  يلحظ، متىن
يشري أية إشارة، أو حىت أن يقهقه، يريد أن يزعم أنه آان

 . مزاحا ال أآثر

حاول أن يبدأ أى حديث آخر، هل يقول له إنه آان خيترب
أعصابه؟ هل يلفق له رواية تفسر بعض ذلك، آأنه مسعها ىف

 .املكتب فحاول أن ميثلها معه

الثقل يزداد ىف الساقني واللسان على حد سواء، فتمىن أن
 .يكون آل ذلك حلمًا

 ـ 8ـ 

، فوجدهحني عاد آخر الليل، اجته إىل سرير الولد مباشرة
  .نائما ينتفض

 احنىن عليه يهم بتقبيله، 

فيفزع، أو تراجع ىف آخر حلظة خشية أن يستيقظ الود 
 .يتذآر، أو يسأل

"الدمعة"إىل تلك   وحني هم أن ينسحب ىف هدوء مل ينتبه
وحني تنبه هلا بدرجة. الدافئة الىت سقطت على خد النائم

 آافية،

 حياول أن ميسحها،   مل 

 .خده هو سح الِحَقَتها عنوال أن مي
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــلالنف ــوري والعمـ ــي التطـ سـ
  اجلماعي

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

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

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

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  حمفوظقراءات يف جنيب  - ) 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 اجملهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

لم النفس والطبدليل الطالب الذآي يف ع -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي
ـية -  )شعر. (جي والثعبانالزجا اللغة العربية والعلوم النفس

ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  ية لألطباء النفسيني عضو مؤسس للكلية امللك 
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  اإلنسان والتطورجملة رئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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  2008قــوق حمفوظـــة  للمؤلـــــف مجيــع احل
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