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אא−52 )5(מ،

 التحكُّْم، واخلوف من فقدًه: عن  8، 7: لعبتان
 اللعبة السابعة 

 ...............أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا أعرف إن

 اللعبة الثامنة 
 ........هو ...... ....اللى مانعىن أسيب نفسى 

التحكم واخلوف من"ضيوفنا الكرام هم نفس ضيوف حلقة 
 وقد)2005-3-30بتاريخ " سر اللعبة"من برنامج  ("فقده

)10-3 يومية 1اللعبة (نشرت احللقات األربعة األوىل بتاريخ 
 والرابعة)10-10يومية ) 3،2(لعبتان الـ (والثانية 

لعبتان الـ( والثالثة )10-14يومية ) 4(اللعبة الـ (
 )10 – 20يومية ) 6،5(

 مىن، آلية الفنون اجلميلة: السيدة
  فوزى، مدرس تربيه فنية: األستاذ
  سوزان، صحفية: األستاذة
  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(هاىن مدرس مساعد : والدآتور

 اعتذار واآتشاف
أثناء مراجعىت لليوميات، الىت نزلت فيها هذه احللقات
متتابعة، اآتشفت أن اللعبة اخلامسة نشرت مرتني ىف يومى

، بتعقيبني خمتلفني ومناقشتني أيضًا، وذلك20/10/2007، 14/10
فهما تفريغ" (بعد اللعبةآراء "و" نص اللعبة"فيما عدا 

، ورغم خجلى من ذلك، ومراجعىت هلذا)مباشر من شريط التسجيل
اخلطأ واعرتاىف به حاًال، إال أن ذلك أدى ىب إىل اآتشاف أفرحىن،

 . بقدر ما ألزمىن باعتذار واجب

  مالحظات مبدئية عامة
 :قبل أن نعرض نص اللعبة نود إبداء املالحظات التالية

 يوجد وجه شبه بني بعض األلعاب العشرة وبعضها البعض،-1
 .لكن املؤآد أنه ال يوجد تطابق

 إن التوجه ىف األلعاب العشرة آان واحدا، مبعىن الدعوة-2
، ىف مقابل التحفظ أو"السيبان) "أو اإلغراء بــ(إىل 

 .اخلوف من السيبان، مع وضع الشروط املناسبة، ىف احلالتني
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 إنه بالرغم من التشابه الظاهر، إال أن ألفاظ آل-3
ىف، وأيضا تدفع مساحات خمتلفة من احلرآةلعبة آانت تعطى 

 .ات متنوعةاجتاه
 واآلن إىل نص اللعبة السابعة

 ..)إىن: أو(أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا أعرف إّن 

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملايا مدام سوزان : فوزى/ا
 ، ابقى اعمل حساهبااعرف إيه العواقب

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا اعرف إىنيا مىن : سوزان/أ
 ىف موقف ما أخفش منه

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا اعرفيا دآتور هاىن : مىن/أ
 ان اللى قدامى ممكن حيتويىن او يتقبلىن باللى جوايا

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملايا دآتور حييى : هاىن/د
 (!) ان انتوا سايبىن سيبان سايباعرف

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملاعزيزى املشاهد : حييى/د
اعرف اىن ىف وسط ناس، بيعملوا زىي ومساحمّنى، وحاحيرتموا اللى

 .حيصل أيا آان

 آراء بعد اللعبة
 حد وصل له حاجة جديدة : حييى/د

غم انوصلىن ان السيبان ممكن ِيْوَصْل منه احرتام، ر: هاىن/ د
أنا سايب حاجة، طالع مىن حاجة سايبة، ومش حاسيبها يعىن،

 تساوي عند اآلخر وآاسر بيها حاجات غري متوقعة، ممكن
 "احرتام"

آده إن آل إنسان حمتاج آلخر حيتوية .... انا وصلتىن: سوزان/أ

 ملا يسيب نفسه جيد االخر حيتوية فعال ) الواحد(هو : سوزان/أ

 وصل، واالحرتام وصل، ومعاملة اِملْثل هو االحتواء:حييى/د
وصلت، وإا حاجة مؤقته مش على طول، الظاهر هانطلع من

: قد ما هى،"أسيب أو ماسبشى"املسألة ) إن(اللعبة دى مش 
اسيب إمىت) أيوه(، "مع مني"و" ملدة قد اية"، "أسيب امىت"

وال" معاملة املثل"؟ "متبادل وال أل"، ومدة قد أيه ومع مني
 إحنا عملنا اللعبه آويس اوى،احد هايبص للتاىن من فوق؟و

لو لعب معانا) املشاهد(على اهللا يكون وصل للمشاهد، يعىن هو 
 ).بالشروط دى(أو حىت بعد ما خنّلص بنقول األلعاب ميكن يسيب 

 شوية، فوزى أنا وصلىن منك حاجة خّضتىن) يا (:حييى/د
ة شوية، عاوز حتسبها باينة ىف اللعبة دى زياد حسباتك آانت

 بالضبط وبعدين تسيب؟ يبقى سيبان إيه ونيلة ايه؟

 انا آنت عاوز أعلق عليها برضه، هى وصلتىن أآرت:فوزى/ا
  .مش من حقى إىن أسيب مهما حصل، بكل صدق يعىنمن آده، يعىن 

 !! بعد آل ده؟َََ:حييى/د
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 مش من حقى إىن أسيب  وصلتىن اىن :فوزى/أ

 املناقشة
 اللعبة السابعة، قديبدو أن املشارآني بعد وصولنا إىل 

تعّودوا فكرة اللعبة، فأصبحت االستجابات أآثر تلقائية،
 .ورمبا أعمق داللة

استدعى احلسابات املنطقية" أعرف إن"إن استعمال تعبري  
واُملَعْقَلنة بشكل يعطى للعقل الواعى دورًا أآرب ىف التحكم

أعرف إىن ىف: ، سوزانأعرف العواقب أعمل حساهبا: فوزى(
 ).ف ما أخافش منهموق

آان واردا) اآلخرين(إن استدعاء اآلخر آشرط للسيبان  
اللىأعرف إن : ُمَنى(حىت باحلسابات العقلية املنظمة 

،ن انتو سايبّنى أسيبأعرف إ: هاىن.  دقدامى ممكن حيتويىن،
 ).رف إىن ىف وسط ناس زىيأع: حييى. د

م،إن مسألة العالقة بني القدرة على التحكم واالحرتا 
متداخلةوبني السماح بالسيبان دون فقد االحرتام، آانت 

 سواء ىف اللعبة أو ىف اآلراء بعد اللعبة، فنالحظومفيدة،
هاىن الذى مل يذآر االحرتام باللفظ ىف استجابته،. أن د

السيبان"وقد آان هو أول املعلقني، راح ينبه إىل أن 
ه آاد، فنرجع لألصل وهو يلعب وجند"يوصل منه احرتام

"أعرف أن انتو سايبىن إال ملا" يستأذن اآلخر قبل أن يسيب
آاسر بيها حاجات غري.... حاجة سايبة"وىف بقية تعليقه 

، وصلىن أنه يريد أن"متوقعة، ممكن توّصل لآلخر االحرتام
السيبان الذى مسحوا له به، قد أّدى إىل جرعة منيؤآد أن 

 .اجلسارة فرضت عليهم احرتامه

 ل إىل التعقيب فردا فردمث ننتق

 فوزى 
بدا أآثر وضوحا من حيث قوة دفاعاته اجلاهزة، وحساباته

أعرف إيه العواقب، إمىت أعمل" التحفظية سواء أثناء اللعب
أسيب مهما يعىن مش من حقى إىن.... "أو بعد اللعب" حساهبا

 .حصل بكل صدق يعىن

 سوزان 
تعقيبهاإذا مجعنا استجابة سوزان أثناء اللعب على 

بعده، وجدنا أا ىف اللعبة استشعرت أن هناك ما خييف، فلما
آخر"جاء التعقيب حددت حاجتها آمصدر أمان من خالل 

، وآأن هذا االحتواء هو الذى يعطيها األمان الذى"حيتويها
 ".أن تسيب نفسها"يسمح هلا 

  مىن
وجود) "أ(هى الىت حددت البعدين معًا، " مىن"نرى أن ... 

مث إا) مقارنة بسوزان(، "وقدرته على احتوائها) ب(، آخر
اعتمادية"أضافت بعدًا خيفف من احتمال أن يكون االحتواء 

يقبلىن باللى جوايا، هنا يرتقى معىن"...  بأن أضافت ،"رضيعية
 ".االحرتام مبا ُيَطْمِئُن أآثر إىل أنه ليس هربًا أو عودة لرحٍم مغلق
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 هاىن . د
بل أن يسمحق" اآلخر"هاىن . استسمح د" اللعب"أثناء 

لنفسه بالسيبان، بدا أن عليه من مساح هذا اآلخر وإن آان
آما ذآرنا ىف التعقيب العام–تعبريه متداخل غري واضح، لكنه 

، وهذا عكس ربط ذلك بتوصيف هذا الفعل بأنه جملبة لالحرتام–
 فالتسيبتسُّيب أآثر منه حرية،"الشائع من أن السيبان هو 

 اليدعو لالحرتام

 ى حيي. د
وجود آخرين) أ(حييى ليسيب نفسه شروطًا أآثر . اشرتط د

وحيرتمون نتيجتها،) ج(ميارسون نفس املخاطرة والسماح ) ب(
ماداموا(سواء آانت نتيجة سيبانه هو، أو سيبام ُهْم 

 )معاملة املثل–يفعلون نفس احلكاية 

عن احللقة" مسئوال"أما تعقيباته التالية فبدت بصفته 
ة أآثر منها بصفته الشخصية، وقد جعلته صفتهوعن اللعب

آمسئول يلخص املوقف وحنن نقرتب من اية احللقة وهو يتكلم
بأننا حىت هذه اللعبة قد انتبهنا إىل ظروف: بصفة اجلمع

 :وشروط السيبان من حيث

وإن آانت جزئيا" ِسيْب وأنا أسِيْب"أا ليست فقط ) أ(
 آذلك

أسيب إمىت وملدة، "مدة"و" قيتتو"وأا أيضا مسألة ) ب( 
 "قد ايه

 حتضري لآلخر، وليس جمرد حضورهوآذلك هى فيها احتمال ) ج(

، ليؤآد"سيب وأنا أسيب" إىل  حييى. وأخريا رجع د) د( 
السيبان بالدور،، مثل معاملة املثل ضمان  فكرة

حىت نتجنب إصدار األحكام على بعضنا البعض) التبادل(
 !؟"ص على التاىن من فوقوال واحد حايب"...

 اللعبة الثامنة
 ......هو ...... اللى مانعىن اسيب نفسى 

 اللى مانعىن أسيب نفسى هو احرتامى لنفسىيا سوزان : مىن/ا

اللى مانعىن أسيب نفسى هو اىنيا أستاذ فوزى : سوزان/أ
 مش عارفة اآلخر

اللى مانعىن أسيب نفسى هويا دآتورهاىن : فوزى/أ
 آرت من خوىفاحتياجاتى ا

  "انا"اللى مانعىن أسيب نفسى هو يا دآتور حييى : هاىن/د

اللى مانعىن أسيب نفسى هو اىنعزيزى املشاهد : حييى/د
 خايف من نفسى أوى، إىن عارف شوية آتري 

 آراء بعد اللعبة

من نفسه ومن تصرفاته،) خوفه(حتة اخلوف دى، الواحد  :مىن/أ
 . لو حاتطلع مع حد قدامههى تبقى مع نفسه صادقة اآرت من
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  حد وصله حاجه تانية جديده:حييى/د

 هو آلمة اخلوف حضرتك ملا قلتها حسيت خبوف، الواحد:مىن/أ
   . . .ملا ساعات يقعد قدام نفسه) حيسها(

أنا) عندى. . . (يارب يكون أحترك الوعى : حييى/د
)آجى(باستغرب على نفسى ملا أنا اللى حمّضرالكالم ده وملا 

بها ألول مرة، أنا مش بس حمّضره داألَعْبهَا معاآم آاىن بالع
 سنة، ما أنا باعمل ده مع العيانني50أنا عايشه بقاىل 

بتوعى، صحيح ماباسبشى نفسى علشان اقدر أشيلهم، إمنا مها
يا عيىن بيسيبوا، وانا باسيب وإال مايطمنوش ليا، بس هو

 اآتشاف إىن طلعت خايف بصحيح 

 املناقشة العامة 
لتعقيبات على اللعبة آانت أقل مننالحظ أن اآلراء وا

املعتاد، ورمبا حدث ذلك ألن الفكرة العامة مع التقدم
املضطرد حىت اللعبة الثامنة أصبحت تصل إىل املشارآني أسهل
وأوضح مبا الحيتاج إىل تعقيب مطّول، مبعىن أن هذه اللعبة آانت

 . تأآيدًا ملا مت إجنازه من اللعبات السابقة بشكل أو بآخر 

مث إن مسألة االحرتام الىت ناقشناها ىف اللعبة السابقة،
اللى مانعىن هوا احرتامى"حضرت هنا من جديد ملىن وهى تلعب 

 أما تعقيبها وهى الوحيدة الىت عقبت هنا، فيمكن أن"لنفسى
نربطه برؤيتها وتفضيلها لصدقها مع نفسها عن صدقها أمام

 نفسها الذى ورداآلخرين، مما يشري إىل حرصها على احرتام
 . أثناء لعبها

 التعقيب فردا فردا 

 مىن
 أحسب أن ما جاء عنها ىف املناقشة العامة آافيا 

 سوزان 
 آانت استجابتها ىف اللعب أقرب إىل اللعبة السابقة وما قبلها 

 فوزى 
انتقل خطوة إىل مستوى أعمق وهو يربر دفاعاته، فبدال من

الته آما ىف األلعابأن نشاهد الدفاعات تغطى أغلب حماو
السابقة، ها هو يتعرف عليها، فيعلن سببها، وهو حق مشروع

مماعنف احتياجاته ومساحة خوفه،  وهو يقارن هنا بني –
 ىف آيف تساعد هذه األلعابجيعلنا نستنتج إمكانيه النظر 

 .على التقدم هبدوء إىل بصرية أآثر نفاذا آما حدث مع فوزى

 هاىن . د
)الشاب املتزن املعقلن الطبيب النفسى ("األنا"حضرْت 

 فتماهت األنا، مع تعقله السابق لتعلن بأا هى املانع
 ) جزئيا وأيضا مع عقلنته(

 حييى.د
 ن خوفه من رؤيته حييى فرصة إال وهو يعلن ع. ال يرتك د

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   305



א  22I10I2007א –א

دة، والىت يبدو وأنه يعرف آيف تقتحمه من خالل متاهيهاملتزاي
 مع مرضاه، وهنا هو يعرض ملشكلتني منهجينت 

 يعيد اآتشافها: أن معد األلعاب) مكررة نسبيا: (األوىل
  وهو يلعبها-واآتشاف نفسه -

أن الطبيب النفسى أثناء ممارسته ملهنته: والثانية
وإال فكيف( راحتها نفسه على" يسيب"جبّدية، ال يستطيع أن 

هذا: ، وىف نفس الوقت)يستطيع محل مسؤلية مرضاه مبا هم
الطبيب ال يستطيع إال أن يسيب نفسه، وإال ستتسع املسافة

 .بينه وبني مرضاه، فاليطمئنون إليه

إن ضبط اجلرعة بني درجة السيبان، ودرجة التماسك، وأيضًا
ر العالج إمنابني االنتقال من السيبان إىل التماسك حسب مسا

 .تتوقف على خربته، املفروض أا تتزايد بإزدياد ممارسته

 وجب االعتذار للتكرار، لكن االآتشاف الذى أفادىن هو-
تجابة آكل، أو منأن التعقيب الذى قمت به سواء عن االس

قراءة استجابة آل مشارك على حدة آان هو هو تقريبا، وإن
اختلفت األلفاظ وتنوع الرتتيب، أنا شخصيا الذى آتبت

 بأن هذه– خطأ -  التعقيبني بعد أن أبلغتىن سكرتاريىت
اللعبة اخلامسة مل تكتب من قبل ومل تنشر، فاستسلمت هلم بسبب

قد أعدت آتابة التعقيب وأناالعجلة وااللتزام اليومى، و
أشك فيما أبلغوىن إياه، االآتشاف الذى اآتشفته اآلن، وأنا
 أعتذر، هو أنىن وجدت ىف هذا اخلطأ فرصة الختبار مدى
املصداقية ىف املنهج، وخرجت من ذلك بأىن رضيت عن موقفى، وعن
سالمة منهجى، إذ وصلُت لنفس االستنتاجات ىف ظروف خمتلفة،

 .باعدة، احلمد هللاوأوقات مت

ال أعرف آيف مل ينبهىن أحد األصدقاء الزوار هلذا : ملحوظة
التكرار ىف مراسالهتم، لكن لعل معهم عذرهم، رمبا تصوروا أن
اخلطأ جاء أثناء حبثهم، وليس بسبب التكرار الناتج عن خطئى

 .أنا

 حني وجدت السيبان آلمة عربية -!ال أعرف ملاذا– فرحت -
 جاء ىف الوسيط " فصحى

  حيث شاء، ذهب وسِيِبانًاسْيبًا : ساب

 غري رويةساب فالن ىف آالمه أفاض فيه من 

  يسيب حيث يشاء ترآه وخاله: سّيبه

إال ّملا" (إن" بعض املشارآني التقطوا آخر آلمة على أا -
إال ملا" (إىن"ىف حني التقطها آخرون على أا "...) إن"أعرف 
 .وقد ترآنا االستجابات آما هى") إىن"أعرف 

 أماreasoning نعىن بالتعقل، ترجيح حكم العقل احلكيم -
العقلنة فنعىن هبا فرط استعمال املنطق العقلى على حساب

  intellectualizationاحلْدس والوجدان واملعايشة الكلية
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23I10I2007א

 )1(אא""−53

 مقدمة 
ألول مرة منذ صدرت هذه النشرة اليومية، يصدر هذا

، وآان املتبع فيه أن"حاالت وأحوال"الباب الذى آنا نسميه 
حالة بطريقة ليست تقليدية،" أحوال"نعرض مقتطفًا من 

بأعراضه ومن خالل"  املريضمعىن ما يقوله"وحناول أن نقرأ 
بل) اخل. . . اآتئاب –هالوس (أعراضه، وال نكتفى بتسميتها 

إننا آثريا ما آنا حناول أن نتجنب تسميتها، آما نتجنب
 حىت ال خنتزلعادة وضع الفتة تشخيصية معينة، ما أمكن ذلك،

 .املريض إىل ما ُيَسمَّى به مرضه

، يقول بأعراضه" هومبا" هو عامل زاخر -أى مريض–املريض 
وبفشله وبتفسخه أحيانا أبلغ وأعمق مما يقوله السليم، ومن

خذوا احلكمة من"األقوال الىت تستعمل بسطحية شديدة قوهلم 
وأظن أنه قد آن األوان أن يتعدل هذا املثل" أفواه اانني

أو" اعرفوا أنفسكم من خالل صدق اانني"إىل قول آخر يقول 
، أو أّمتوا مشوار اانني"م من دروس ااننيأآملوا وجودآ"

 . اخل" ...-مسريهتم–بشطارتكم ماداموا هم قد أجهضوا 

املهم ها هو الباب يعود، ونأمل أن يكمل ما بدأناه،
 . وأن يتطور إىل مايفيد 

حالة اليوم نود أن ننبه إىل" بعض"قبل أن نبدأ ىف عرض 
 : ما يلى 

، وأحوال هذه آلمةها حالةأحوال أآثر من إا :أوًال
يستعملها املتصوفة املبدعون الذين نتعلم منهم وهم على ىف
ِذْروة ِوجِْْدِهْم، آما نتعلم من اانني وهم يغوصون إىل ُجبِّ آهوف

 ذواهتم، ما مل نلحقهم فيستجيبون

وليست آل احلالة ، وحنن نريد أن" بعض حالة" إا :ثانيًا
قبل ومع" املرض"اولة فهم بعض لغة نتعلم ونعلِّم الناس حم

 .، مهما آانت موجزة أو جمرد عينة "املرضى"لغة 

 إننا لن نتوقف آثريا عند األسباب آما حيب آل:ثالثًا
الناس أن يفعلوا، ومثلهم يبدو التحليليون خاصة، وأغلب
 املعاجلني، واألطباء النفسيون، فتنقلب املسألة من البحث عن 
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إىل تربير) لبافهو ىف املاضى غا(سبب الميكن إزالته عادة 
والتماس العذر، مما قد يعطل مسرية العالج، وال يؤّدى بنا إىل

 .فهم املواجهة احلالية الىت ننطلق منها حنو الشفاء

إن اسم املريض املوجود هنا خمتلف طبعا عن حقيقة: رابعًا
امسه، آذلك، آل األمساء والتفاصيل األسرية وبعض التاريخ، حىت

بأى حال من) أو صاحبة احلال(حب الميكن التعرف على صا
 .األحوال

من" غرضًا خاصًا"إن لعرض آل حالة أو أية أحوال : خامسًا
، وننصح الزائر القارئ أال يغلبه حب"فرٍض خاصٍّ"خالل 

االستطالع، فتشغله تساؤالت بعيدة عن املعروض، ألن املسألة
ليست مجع معلومات، أو رص أسباب آما ذآرنا، بقدر ما هى

"وتشغيل حْدس" "وإعمال فكر"، "وحتديد معىن"، "رض لعيناتع"
 . املعروض " الفرض"وآل ذلك إلمكان اإلحاطة بأبعاد 

 واآلن إىل احلالة 
 ىف السابعة عشرة من-"طارق"ولنطلق عليه اسم –هو شاب 

عمره، الثالث من ثالثة أخوة وأخوات أشقاء، طالب ىف
يعاىن من نفس(ه الثانوية العامة، له أخ واحد أآرب من

، وهو من الطبقة املتوسطة األعلى الىت آّون عائلها)املشكلة
نفسه وأعال أسرته بالشطارة، والسفر، والصرب، واحملاولة،

 .واخلطأ، مث الرتييح، واألمل، والرتاخى

 الفرض
الىت يستعملها غالبية املدمنني،" دماغ" إن آلمة :أوًال

ىف الوعى، َمَع درجٍة من) نوعى (تغري آيفّىإمنا تشري إىل 
 ).الوعى بالوعى(هبذا التغري ) awarenessالدراية " (الوعى"

املقابل لتعدد(إن تعدد مستويات الوعى البشرى  :ثانيًا
لتعدد، وأيضا املقابل )املخ= ترآيبات منظومات الدماغ

 هو الذى يسمح هبذه النقلة من مستوى وعىالذوات داخلنا،
أيضا يسمح بالتوليف املمكن بني بعضإىل مستوى وعى آخر، و

مستويات الوعى ليحقق من خالل ذلك تغير آيفّى معني، آأنه
 .وعٌى آخر يتخلَّق

املفروض أن هذا التغري هو أمر طبيعى، ويتمثل :ثالثًا
أساسا ىف تغري حالة الوعى بني النوم اليقظة، وأثناء النوم بني

تى ذآره، وحني ال تتاححالة احللم والالحلم، وغري ذلك ما سيأ
، وهذامستوى وعى واحد طول الوقتالفرصة لكل هذا، يسود 

املستوى إما أن يتصلب ، أو يبهت، أو ُيَبْرَمج بانغالق دوائره
 .االغرتاب واألداء اليومى اخلاىل من الطزاجة والتجددإال ىف قطاع 

 عرض املقتطفات الداعمة للفرض

آرة استطاع بدقةإن هذا الشاب، ىف هذه السن البا
،التغري الكيفى للوعىمتناهية وصف تنويعات وتشكيالت من 

، هذا ما"دماغ) "آما يسميه أغلب املدمنني(وهو ما أمساه 
 :استنتجناه من شكواه ونص أقواله آما يلى
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الصبح يقعد يتخانق" خاىل"أنا من زمان آنت باشوف ) 1(
ويزعق ويسّب الدين، وبالليل آان ملا يشرب حشيش آان بيتحول

ن تاىن خالص، أنا ساعتها ماآنتش أعرف إن دىويبقى إنسا
 .خمدرات، وبدأت أعرف إن الواحد عنده دماغ تانية غري دماغه

أى قبل تسجيل( سنة 12هذا الشاب بدأ التعاطى من سن 
، ونالحظ آيف، وهو ىف)هذا التاريخ الذى حيكيه خبمس سنوات

هذه السن الباآرة، الحظ االختالف الواضح بني حالة خاله
هو بدون خمدرات، وحالته بعد التعاطى، مما جعله يرجحو

 أن املخ البشرى له أحوال نوعية خمتلفة من تلقاء نفسه
غري تقلب املزاج، واختالف العواطف، وتبديل اآلراء، وهذا(

عرف الصىب هذا) الكالم التقليدى الطىب النفسى املعاد
ها،التغري من خالل تغري أحوال حالة خاله آلها على بعض

وهو ما نفرتض أنه يقابل الوعى، آما حنب أن نقدمه، وهو
 ..الدماغ ) ىف األغلب(هو ما أمساه هذا الشاب الحقا 

 ."بدأت أعرف إن الواحد عنده دماغ تانية غري دماغه" 

ىف هذه السن الباآرة دعونا نفرتض أنه مع دقة املالحظة
ليه،الىت حيكى هبا هذا الشاب، لو آنا أحسنا االستماع إ

ومن َثمَّ إىل حاجته إىل اآتشاف هذه الدماغ الثانية من
خالل طرق طبيعية، تعرف النقلة النوعية ىف املراهقة آما

دماغًا) وآل الناس(تعرف آيف ميكن أن يعمل الشباب 
من خالل حياة متحرآة صحيحة، يعملون) تغريا ىف الوعى(

 فكر،دماغا أى يسمحون حبرآية نضج، وطزاجة إدراك، ونبض
يتيح تنقال بني وعى ووعى، أقول لو أننا عرفنا آيف ميكن

إن الواحد عنده"هلذا الشاب أن يستجيب ملالحظته تلك 
ملا آان هذا الشاب وصل إىل ما، "دماغ تانية غري دماغه

 :أراد معرفت هكذا

وآنت عايز أوصل للدماغ دية، وأعرف هى إيه الدماغ) 2(
  ده،إللى بتحول البىن آدم بالشكل

 لو أننا عرَّفنا هذا الصىب آيف يصل إىل هذه الدماغ:أعيد
الثانية بطرق تربوية حياتية حرآية جدلية إبداعية
سليمة، ملا احتاج إىل دخول إىل مغامرة هذا التحريك
الكيميائى بإقحاِم مسوم اإلدمان من خارجه إىل داخل جسده

 .ووجوده

 مل نفعل، 

 الدماغ التانية ىف هذهفماذا فعل هو الآتشاف سّر هذه
 السن املبكرة؟

11فقررت أسرق سيجارة من خاىل وأشرهبا وآان عندى ) 3(
 ساعة، وآنت مبسوط جدًا24سنه، وفعًال شربتها وعملت ىل دماغ 

 .حسيت إىن إنسان تاىن وفعًال العيشه إحتولت

حسيت إىن إنسان تاىن، وفعال العيشة": الحظ هنا تعبري
 ".احتولت
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 .هذا وهو مازال ىف احلادية عشرة

إىل" نوعيا"هل هناك لدينا فعال وسيلة لتحويل العيشة 
 .أحسن ىف هذه السن ىف احلياة العادية؟

وإال(، وهذا ال يربر أن نستسلم لذلكأظن االجابة بالنفى، 
 )فلماذا هذه اليومية؟

 أن نعيد النظر ىف نظمفإذا آان األمر آذلك فعلينا
يال ىفالرتبية، وعدد الفرص، ومدى املساحة، وحرآية اخل

 .هذه السن بالذات، أليس آذلك؟

 .وبدأت أعرف اخلمره وبقيت أشرهبا مع احلشيش) 4(

مع تغري املواد وخلطها حسب الظروف والتجارب يتغري الوعى
فيحقق آل واحد من هؤالء املبتدئني التغري) حيصل الدماغ(

املناسب الذى يسعى إليه ىف غموٍض مسَتِطْلع، ليكتشفه
لتجربة واخلطأ، أو بالتقليد أوبالصدفة، أو با

 .بالتباديل والتوافيق

تتواصل هذه احملاوالت مع هذا الفىت منذ هذه السن الصغرية
 .وهو يكتشف االختالفات النوعية مبنتهى املهارة

بابقى" أعرف دماغ"وفضلت آده حواىل سنه آل ما ) 5(
 ".فيه تاىن وال أل"عايز أعرف 

هو هو،" املصنوع"جلديد يالحظ هنا أن استمرار الوعى ا
وتكراره آما هو، يقرتب هبذا الوعى املصنوع من نوعية
الوعى العادى املغرتب الذى هرب منه هذا الفىت بالتعاطى،
فالصىب هنا ال يبحث فقط عن نوعية وعٍى بذاهتا يريد أن
يصل إليها ويكررها، بل هو دائم التطلع إىل اهول

بالضرورة إىل األحسن أو ليس بتجديد غري مألوف لوعيه،
 نوع من الدراية واإلدراك،"وعى آخر"األعمق بل جمرد 

 .أعرف فيه تاىن وال أل"خمتلف عما هو فيه 

 حرق، ضربتها حقن ال شم و ال"البيسه"أول ما ضربت ) 6(
 .شخصيىت آلها إتغريت: يعىن إيه) عرفت(وعرفت الدماغ العاليه و

مع متادى التباديل والتوافيق بدأ طارق يستطيع أن يعطى
أحيانا امسا لكل حالة من حالة الوعى الىت حيققها، وقد

الدماغ"وصل هنا إىل اسم من األمساء الشائعة وهو 
 ." العالية

"الوعى الفائق" يسمى هناك مستوى من الوعى اإلبداعى
وهو الذى يشتمل على أآثر من مستوى معًا ىف جدل خالق

 فيكون اإلبداع، 

 الىت أطلقها طارق على "الدماغ العالية"هذه التسمية 
- ىف األغلب–آخر ما وصل إليه من توليفات الوعى هى 

الوجه السلىب لنفس الظاهرة، أى أا متثل أآثر من مستوى
  ولكن دون توليف باق قادر على إفراز ،"تنشط معا"وعى 
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أى وجود أو نتاج إبداعى، ومن صفات هذه الدماغ
أهنا تغمر) وأيضا الوعى الفائق ىف اإلبداع(العالية 

فهى ليست تغريا ىف العواطف أو ىف األفكار أوالوجود آله، 
الىت عرب عنها هذا" آلية التواجد"ىف اإلدراك وإمنا ىف 

:يعىن إيه) عرفت(وعرفت الدماغ العالية ... " الفىت بـ 
 ".شخصيىت آلها أتغريت

 :مث يتمادى ىف الوصف

حسيت إىن باشا، وإن الدنيا آلها حتت رجليا وعرفت) 7(
، وعرفت إنه مفيش دماغ بعد آده"طعم احلاجات"يعىن إيه 

 .وبطلت اخلمرة

 " طعم احلاجات"الحظ تعبري 

نوع اإلدراكاألرجح أنه مع هذا التغري النوعى ىف الوعى 
، يعرف من"ذروٍة ما"حىت تصل التجربة بصاحبها إىل ، "آكّل

 )هنا طارق استغىن عن اخلمر(خالهلا فيَم يستمر، وماذا يدع 

لكن مهما آانت هذه الذروة فهى إذا استمرت وتكررت ال 
 ، "هى الىت هى"تصبح 

إن تغيري الوعى، وهو الذى يسعى إليه طارق، وأمثاله،
 املهم وهو الدماغ،هو" التغري ىف ذاته"دعونا نسميه 

وطارق هنا يفرق بني حتقيق وعى آخر يتكرر وقد يثبت
 .فيبوخ، وبني التغيري ىف ذاته لذاته

والدماغ بدأت تتقل، وَمْعِدتش زى زمان، فبدأت) .. 8(
آخد حاجات تانية، علشان أوصل لنفس الدماغ، وبدأت أخذ

سلابرتيل وترامادون عشان أوصل لنفس الدماغ، وفجأة شهرالع
 . . . "خلص

حىت" التغري"مع استمرار التعاطى لنفس التوليفة خيتفى فعل 
، طارق"زى زمان"لو بقى مستوى الوعى اجلديد وال يصبح 

يضيف هنا أنه لكى يصل إىل مايريد عليه أن يقوم بتجديد
الصنف أو خبلطة مبواد جديدة لتحقيق الدماغ الذى أصبح يعىن

مل يعدد إبدال وعى بوعى، -رناآما ذآ–، إن اهلدف "التغيري"
،وإمنا هو التغيري نفسه، فهو الذى يعطى للتعاطى معىن
وطارق حني أضاف آل ما أضاف من توليفات جديدة، مل حيقق ما
أراد من تغيري مضطرد طول الوقت، مل ينجح، ورمبا هذا ما

 ".فجأة شهر العسل خلص") ىف هذه السن(أمساه 

ى تكاد تثبت الفرض الذى نعرضهمث جلأ طارق إىل حماولة أخر
هنا بشكل مباشر، جلأ إىل االنقطاع عن التعاطى، ليس
آخطوة أوىل ىف العالج، أو بداية توبة نصوح، وإمنا ليعاود

=أى حيقق الدماغ(الضرب من جديد، فيستشعر التغيري 
 )حرآية تغيري الوعى

...آنت أرّيح مخس أيام، أستحمل أعراض االنسحاب، ) َ 8(
 .ع أضرب تاىن، واآتشفت ان ده آويس جدًاأرج
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هكذا يصر هذا الصىب أن يعلَّمنا بذآاء فائق أن املسألة
ليست هذه املادة أو تلك بقدر ما هى تغري الوعى، فكأنه

، يتوقف ويتحمل" واإلعادة–التجربة " بتلقائية –هو 
 َفيشعرليكف عن التعاطى، ولكن ليعودأعراض االنسحاب، ال 

اد إىل الضرب، وقدإذا ما عبالتغّير الذى يسعى إليه، 
وها هو قد: حتقق له ما أراد، وآأنه عامل يبحث ليكتشف

 .اآتشف إن ده آويس جدَّا

)8 َ علشان ده آان بيخليىن أوصل لنفس الدماغ اللى) َ 
 آنت بدور عليها،

فهو مازال يبحث عن نوعية تغري الوعى  :مرة أخرى
 .املتميزة بنقلٍة ما، وليس على حالة وعى بذاته

تمر احلال ويتباعد التغيري، وتصبح تلك املواد جزءًامث يس
، ألنه"اجلمود"ثابتًا من الوعى اجلديد الذى يبدأ ىف 

يستقر ويسكن بفعل هذا االنتظام املدعم باملواد هى هى،
فتنقلب وظيفة املواد الىت آانت تقوم بالتغيري إىل أن

 وهى تعجز عن التغيري"ىف احملل"التماسك تقوم مبزيد من 
 .آما آانت سابقا

)8 َ  َ بقيت باضرب ىف الفرتة األخرية علشان أمسك نفسى،) َ 
 . ماآنتش باعمل دماغ

حني تتحول املواد اجلديدة هكذا لتصبح مهمتها هى لتثبيت
حالة ما، وىف نفس الوقت يصبح االستغناء عنها مهّدًدا

:ليتماسكبالتناثر حىت اجلنون، يضطر املدمن إىل تعاطيها 
 وليس ليتعتع اجلمود آما آان يفعل ىف" نفسهميسك"

 .البداية

أنا طول الوقت عندى أفكار ضرب، وفاآر إىن ملا أخرج) 9(
من هنا لو ضربت حاعمل نفس الدماغ بتاعت زمان، أنا آنت

 .داميًا عارف إىن مليش غري البودرة

 عن التعاطى،-قسرا غالبًا–مع دخوله للعالج وامتناعه 
الىت آان يصنعها) حرآية التغيري (يفقد طارق دماغه

بنفسه، إْذ يفقد فرصة معاودة جتديد ألعابه لتغري األدمغة
الواحدة تلوه األخرى، وها هو ينتظر ىف) حاالت الوعى(

بعد خروجه،" يضرب"شوق خروجه، رمبا ألنه ينتظر أنه حني 
وقد انقطع طول هذه املدة، سوف يصل إىل وعى جديد متاما،

 حيافظ على-أثناء العالج–ألول مرة، فيظل آأمنا يضرب 
 حلني تتاح الفرصة من جديد" أفكار الضرب"

وحني تطول به املّدة، وال حيقق آل ما يريد، يبدى حترآا
:ويلوح له أنهبطيئا آأنه حياول أن يأخذ فرصة التوقف، 

 . ، لكنه يظل يتغزل ىف هذا الوعى اآلخر"آفاية آده"

شا، مفيش حاجه قهراىن والنفسى أبطل وأعيش با) 10(
.مسيطره عليا، بس الدماغ التانيه بتاعىت حاتوحشىن جدًا

 نفسى أبطل أنا، وأآمل حياتى حمرتم، 
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وبرغم هذه األمنيات، فإنه يعلن بشكل مباشر قوى أن َثمَّ
خطأ ىف حماوالت العالج التسكينية السطحية الىت تتناىف مع

البشرية ىف التقط عمق الطبيعة الذى"خيال هذا الصىب 
 ". احليوى النابضإيقاعها

أنا مش متخيل إن أنا حاعيش بدماغ واحده، بعد ما) 11(
آان عندى دماغ حشيش ودماغ أبرتيل ودماغ ترامادول ودماغ

 !بودره سم، أسيب آل ده وأعيش بدماغ واحده دماغ ِمَبطَّْل؟

 ...وبعد

هل نصدقه فنتعلم ضرورة تعدد مستويات الوعى حىت نكون
 !بشرا؟

إما إىل سجن واحدية ثابتة، عادية، ماسخة،وحىت ال نضطر  
 زائفة؟

أو نضطر إىل حتريك مصطنع بسموم هتدد إما بالتناثر وإما 
 باغرتاب خامد جديد؟

 التعقيب اخلتامى

  ِدَماْغ ِمَبطَّْل؟  آم منا باهللا عليكم يعيش بدماغ واحد؟* 

"نبطل"منذ البداية إْذ " ىف السليم"أم أننا نعيش * 
 ك أصًال؟قبل أن نتحّر

 .أم بعدة أدمغة) ِمَبّطْل(وهل َخَلَقنا اهللا بدماغ واحد * 

ومادام احلصول على دماغ عن طريق هذه السموم له آل* 
"بقية أدمغتنا"هذا الثمن الغاىل، فكيف ميكن أن حتصل 

ىف التواجد، والتبادل، والتنشيط، واإلبداع،على حقها 
 والرتاجع، واحملاولة، واخلطأ؟

 !ملسألة الصعبةتلك هى ا

مع اختبار" حرآية خياله"وغدًا نلتقى بطارق أيضا ىف 
 ٍإسقاطى

  البودرة-
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)2( אא−54

 مع اختبار إسقاطى" ىف حرآية خياله"طارق 
، واستنتجنا منها"طارق" أمس بعض أحوال حالة قدمنا

الىت يستعملها املدمنون،" دماغ"أن آلمة : احتمال حتقيق فرض
 ىف األحوال– األمر الذى هو ،"تغري نوعى ىف الوعى"قد تشري إىل 

حرآية النمو، وحيوية دليل –ليمة الصحية وبالطرق الس
بتحريٍك" والذى إذا ُحَرْمَنا منه، جلأ بعضنا إىل حتقيقه احلياة،
، وقد انتهى التقدمي، بسموم خبيثة هى مواد اإلدمان"مصنوع

 :أمس باالستشهاد بقول طارق

 ..."نفسى أبطل وأآمل حياتى حمرتم"

  :لكنه يردف
، أسيب....حدةأنا مش متخيل إن أنا حاعيش بدماغ وا"

 !!؟"دماغ ِمَبطَّل! آل ده وأعيش بدماغ واحدة؟

قبل الدخول إىل احلالة ننصح من تساءل عن أساسيات(
)س،ج عن اإلدمان(فكرتنا عن اإلدمان أن يرجع إىل يومية 

 .21/10/2007بتاريخ 

 سنة، يعلمنا،11 سنة، مدمن من سن 17هذا شاب عمره 
ملن مل يقرأ (لنا أآثر من دماغوهو يهبط إىل اهلاوية، أن 

،املقالة السابقة يضغط على خانة  يومية أمس، يستحسن أن
 ويقرأ ما،")1"أدمغة املدمن ومستويات الوعى ( أو هنا

 ).شكرًا. نشرناه أمس، قبل أن يكمل

االختبار الذى أجريناه لطارق والذى سنعرضه اليوم، ال
يتعلق مبشكلة هذا الشاب آمدمن، بقدر ما يتعلق بإمكانية
حتريك الوعى لألصغر، من خالل تنوع احلوار، وحماولة التباديل

"حرآية اخليال" ميارسها اإلدراك البشرى، مع املمكنة الىت
 .بإسقاطات متنوعة

أشرنا أمس إىل ما يذّآرنا آيف أننا ىف أشد احلاجة إىل
 :قبول فكرتني أساسيتني

 .تعدد مستويات الوعى: األوىل

 إمكانية احتواء هذه املستويات على مسار : الثانية
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 أن تتبادل،– مع وبعد –النمو ىف جدل خيّلق منها 
خيّلق منهاتتضفر باستمرار، وتتوازن، وتتصارع، مث 

 هو ما يسميها املدمنتنويعات متجددة من الوعى،
، وهو ما حتققه له السموم الىت يتعاطاها، والىت"دماغ"

تقوم هبذا التقليب قسرًا، بعد العجز عن حتريك الوعى
خياال وإبداعا ومنوًا، لكن النتيجة هى آارثة الضياع ىف

 .خراب ظاهرة اإلدمان

 :التجربة

عرضنا على طارق، وهو متوقف عن التعاطى حتت العالج،
منتقاه من اختبار معروف، هو اختبار) مخسة(بضعة صور 

مضافًاThematic Apperception Testاملوضوع " تفهم إدراك"
إليها صورتان حمليتان من ثقافتنا، مث صفحة بيضاء ليكون

 .اموع مثانية

ا دالالت االختبارفكرة االختبار هى شديدة البساطة، أم
وقراءاته فهى شديدة التنوع من جهة، وعليها خالفات علمية

،اإلسقاطوتطبيقية بال حصر، الفكرة مبنية على ميكانزم 
فنحن ندرك األشياء واملثريات واملوضوعات. وعالقته باإلدراك

 وإمنا آما تصلنا بعد أن ُنسقط عليها،"آما هى"ليست 
جرد وقوعها على حواسنا، هذهماتيسر مما أثارته فينا مب

الفكرة البسيطة يعرفها أبسط الناس، آما يعرفها األطفال،
القرد ىف عني أمه"أول من آما تؤآدها األمثال العامية 

إهنارأت ابنتها على احليط فقالت الىت " اخلنفسة"حىت " غزال
 ".لؤلؤة ىف خيط"

نطلب من املريض أن يروى قصة، أو يصف ما يصل إليه من
، ونسجل الوقت إىل أن)1+سبعة(آل صورة من الصور الثمان 

، مث نسجل") بالثانيةزمن الرجع"وهو ما يسمى (يبدأ 
 بعد انتهائه من احلكى، ومن خالل استجاباته،الزمن الكلى

با إىل جنب مع ما نعرفه عنه تارخيا شخصيا وحضوراجن
إآلينيكيا، جنتهد ىف قراءة حالته دون حماولة الوصول إىل
تشخيص، ودون احلماس إىل أى حسم ائى ىف أى اجتاه، وإمنا هى
إضافات دالة للحالة إآلينيكيًا، تضئ جوانب أخرى غري الىت

لومات، مث ُيطلبأضاءهتا املقابلة، واألسئلة واألجوبة، واملع
من املفحوص وضع عنوان ملا َحَكى أو َآَتب، بعد أن ينتهى من

 .احلكى

هناك أساليب خمتلفة، ودرجات وتقنينات جمتهدة لقراءة
هذه االستجابات، لكننا نتبع هنا منهجا يعترب آل استجابة

مبا ىف ذلك إسقاطاتإضافة إآلينية مفتوح قراءهتا للخبري، 
 .إسقاطات املريضاخلبري نفسه على 

 ما ننوى تقدميه هنا-عزيزى القارئ-أما آيف تقرأ 
 : ىف اهلامش نصيحة اختيارية – دون إلزام –فننصحك 
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 T.A.Tبطاقات 

  سنة17: السن  طارق: االسم
االستجابة التلقائية 

ملة مبشكلة وآلها حم
 اإلدمان

 )طارق املنغمس(

 

االستجابة بعد أن طلب 
منه جتنب ذآر 

 )اليوم التاىل(اإلدمان
 )طارق بدون(

 مدمن يتأمل) 1الصورة (
ده واحد واقف بيخنق
حد، أل ده واحد بيشك

حلد تاىن يف] بيضرب[
رقبته، السرجنه واضحه،

 .بيحطها ىف رقبتها
اللى قاعده على األرض

بان مش القىده مدمن تع
 .عروق يضرب فيها

   11: الرجع   زمن
  1َ  ً 54:  الكلى   الزمن 

 قاتل حمرتف) 1الصورة (
ناس قاعدين ىف بري سلم 

 .واحد بيقتل التاىن
  ًَ 24: الرجع   زمن 
 ً 52:  الكلى   الزمن 

 فاقد األمل )2الصورة (
واحد واقف ىف أوضه، 

الباب مقفول وبيعيط، 
ن مظلوم،هو بيعيط علشا

علشان الناس فاآراه 
 .بيضرب
  7: الرجع   زمن

1    ً 48:  الكلى   الزمن

 )2الصورة (
 الكنيسة اهولة

دى آنيسه أنا شايف 
حد بيعرتف صليب، ده وا
 .لقسيس وندمان

       ً 12: الرجع   زمن
   ً 38:  الكلى   الزمن  
 

 مادة سم) 3الصورة (
واحد قاعد على األرض 

وساند راسه على 
السرير، هو لسه ضارب 

وسرجنه ] يصب[وبيسقط 
 .واقعه جنبه

  9ً: الرجع   زمن
1    ً 35:  الكلى   الزمن 

 حلظة ندم) 3الصورة (
راجل البس برييه وساند 

 .على السرير وبيبكى
     8ً: الرجع   زمن

 ً 51:  الكلى   الزمن 

 -----) 4الصورة (
أنا ىف املستشفى وأمى 
 بتعيط، متخيله إىن ممكن
أطلع أضرب تاىن ومستحمل
بُعْدى، علشان أطلع زى 
 .الصفحه البيضاء ديه

 2ً: الرجع   زمن
  2َ  ً 55:  الكلى   الزمن 

 الرجل امللعون)4الصورة ( الصفحة البيضاء
فيه ناس طالعني رحله 

واألتوبيس انقلب بيهم، 
ناس آلهم ميتني والسواق
آان شكله قاصد يقلب 

األتوبيس علشان السواق 
 .مسيحى ودى رحله حجاج

 ً 25: الرجع   زمن
  2َ  ً 55:  الكلى   الزمن  
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غرزة السعادة) 5الصورة (

دى غرزه وديه شرموطه 
وده املعلم بتاعه وفيه 
بودره على الرتابيزه 
وفيه حشيش على آانشه 
 .وده معرّص واقف يالغى

  8ً: الرجع   زمن
1    ً 30:  الكلى   الزمن 

الرجل البذئ) 5الصورة (
ده راجل ودى مراته وهو

عرص عليها والطويل بي
ده زبون وهو مدّخله 

 . عليها وبيعرص
   ً 10: الرجع   زمن

   ً 42:  الكلى   الزمن 

 نصيحة أب) 6الصورة (
الصغري ده مدمن والكبري 

أبوه، بينصحه إنه 
يبطل، بس هو شايف 

حياته آده أحسن، ومش 
 .عايز يبني إنه مضايق

   ً 10: الرجع   زمن
1    ً 40:  الكلى   الزمن 

 فنان عظيم) 6الصورة (
الراجل ده شبه فريد 

األطرش، وده ملحن بيقول
له على أغنية، بس هيه 

 .مش عجباه
  6: الرجع   زمن

 ً 44:  الكلى   الزمن 

 فكرة ضرب) 7الصورة (
ده راجل واللى وراه 

شيطان عمال يوسوس له ىف
ودنه إنه يرجع تاىن، بس
هو مبطل وعجباه حياة 

 .التبطيل
     ً 12: الرجع   زمن

    2ً:  الكلى   الزمن 

 الساحرة الشريرة) 7الصورة (
دى ست واللى وراها 
شيطان وبيقوهلا تعمل 

حاجه بس هيه مش راضيه 
 .عنه ومدياله ضهرها

     7ً: الرجع   زمن
   ً 47:  الكلى   الزمن 

الرجل العبيط) 8الصورة (
ده راجل أهبل، موظف 

ملوش ىف الضرب، وملوش ىف
 .صحاجه خال

          5ً: الرجع   زمن
  1َ   25:  الكلى   الزمن

  

 قرىن) 8الصورة (
راجل أهبل ملوش حل، هو

ختني ومراته رآباه، 
هو وبتمَشَّى آلمتها، بس 

 . سعيد
          5ً: الرجع   زمن

  ً 39:  الكلى   الزمن

 مناقشة االستجابات

 :أوال بصفة عامة، الحظنا ما يلى
يتمتع خبيال مرن طول الوقت، سواء وهو" طارق"إن ) 1(

ىف مشكلة إدمانه، أو وهو مستجيب) فكرًا وخياًال(منغمس 
 .لتجنب احلديث عنها

ع الصور مبا ىف ذلك الصفحةإن استجابته األوىل جلمي) 2(
وهذا. (البيضاء آانت حول موضوع املخدرات بشكل أو بآخر

 ).ما جعلنا حناول إعادة االختبار آما أوضحنا

إنه على النقيض من قصائد املديح الىت أثىن هبا طارق) 3(
الىت ُتحققها له خمتلف املواد، سواء بذاهتا،" األدمغة"على 

ها مبعرفته، وهو ما أمسيناهمن" آوآتيل"أو بعد إعداد 
 ، على النقيض من ذلك جاءت "التباديل والتوافيق"أمس 
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تعلن) املنغرسة ىف فكرة اإلدمان(معظم استجاباته اليمىن 
وعيا مباشرا وغري مباشر باألضرار، والصرب، والرفض،

 .واليأس، وأعمال الشيطان

إنه بالرغم من آل ذلك انتهى ىف الصورة األخرية إىل) 4(
ر مقتطف أمس، وهو ما بدأنا بهما يؤآد ما أعلنه ىف آخ

اللى مالوش ىف الضرب مالوش ىف"من أن " اليوم"آلمة 
، آما ظهر ىف وصفه للرجل البدين ىف الصورة األخرية،"حاجة

وهو نفس املوقف الذى انتهى إليه، وأظهرناه ىف اية
أسيب آل ده وأعيش بدماغ ":حلقة أمس من قوله متعجِّبًا

 !!؟" واحدة؟ دماغ ِمبطَّل

إنه حني طلبنا منه االستجابة دون التطرق ملوضوع) 5(
اإلدمان، حترك وعيه بنفس املرونة والتلقائية، وذلك ىف

اجتاه الندم، أو اللعنة، أو: اجتاهات خمتلفة منها
:التوبة، ولكنه حترك أيضا ىف اجتاهات أقسى وأخطر مثل

البذاءة والقتل، لينتهى نفس النهاية، وهو يصف الرجل
ومراته راآباه ألنه مالوش ىف الضرب" قرىن"لبدين بأنه ا

 ".بس هو سعيد"وال ىف أى حاجة، ومع ذلك 

 :"بدون" مقابل طارق املنغمس"قراءة ىف استجابات طارق 

 "طارق املنغمس) "1(الصورة 
"مدمن يتأمل"مل أستطع أن أحدد ما يقصد طارق بالعنوان 

تعبان يريد أن يضرب ومش"يتأمل ِممَّ؟ من أنه : هذا املدمن"
، أم من السريجنة الواضحة وهى تنغرس ىف رقبته"القى عروق

وهذا ما يلجا إليه آثري من املدمنني حني تتخثر معظم عروقهم(
 ؟)الظاهرة ىف الذراعني أو الساقني

لكن نالحظ أن استجابته هلذه الصورة بدأت بغري ذلك، فقد 
، وهو ما)إزهاق الروح(التقط فيها ألول وهلة حماولة للخنق 

 ".بدون: طارق"ظهر أيضا ىف استجابة 

فهل ميكن أن نفرتض أن طارق يعلن بذلك أن أى شخص يساعده
ىف استمرار إدمانه، وهو ما يتمثل فيمن يضرب احلقنة

 !؟ جيوزإمنا يقتله بذلكىف رقبته، ) السرجنة(

 "نطارق بدو) "1(الصورة 

على الناحية األخرى آانت الصورة أآثر إجيازًا، لكن ظهرت
والقتل، صحيح) بري السلم(الّسرية والتحتية، : فيها أبعاد

أن استجابته اقتصرت على االثنني الظاهرين ىف الصورة، وأن
رمبا هو هو غارز السريجنة ىف الناحية: العنوان(القاتل حمرتف 

الذين مجاعة املدمنني نلكنهم آانوا مجاعة، وآأ) األخرى
يسمحون هلذا القاتل احملرتف أن يتمادى ىف احلفز إىل استمرار

 . اإلدمان، هم قتلة أيضًا مشارآون ىف اجلرمية بشكل ما

 "طارق املنغِمْس"أوال ) 2(الصورة 

 هنا غري واضحة، قفلة الباب قد تشري إىل املأزقاستجابته
 الت عالجية خمتلفة بال الذى هو فيه وقد مضت ست سنوات مع حماو
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طائل، أما بكاؤه فقد ربطه بأن الشخص ىف الصورة قد توقف
عن التعاطى ومع ذلك، مازال متهما، وال أظن أن األمر هبذه
البساطة، فقد نفهم من ذلك أن الوعى الذى يريد أن يتوقف

على أحسن الفروض، وهو الذى ظهر ىف"حسن النية " وعى"هو 
آما( لكنه ."نفسى أبطل وأبقى باشا"اية ما عرضناه أمس 

سرعان ما استبعد أو استنكر أن يرضى) نشرنا ىف يومية أمس
 "!دماغ مبطَّل"يعيش بدماغ واحد "بأن 

ىف آثري من األحيان تكون هذه األنواع من الوعود، وهذه
مؤقته، ُوْمَفرَغة، وبرغم احتماالت صدقها: االنفعاالت بالبكاء

 .املبدئى هى ال تفيد آثريا ىف مسرية العالج

 "طارق بدون) "2(الصورة 

،)رمبا للتطهري(ارتبط التبطيل هنا باالعرتاف والندم 
وهذا أيضا ليس بالضرورة من العالمات اإلجيابية الىت نفرح هبا

 .عادة حني تظهر عند املدمن

أما َآْون االعرتاف والندم جاءا هنا مرتبطني بالكنيسة،
اح أو قلةفهذا أمر ال نرى أنه يدل على أية درجة من السم

التعصب، حيث ظهر التعصب بشكل مباشر ىف استجابته ىف الصورة
  .أنظر بعد :)  طارق بدون–الصفحة البيضاء (الرابعة 

 "طارق املنغمس) "3(الصورة 

وليس جمرد تغيريه"خدر إىل إحداث غياب الوعى حني تصل جرعة امل
، هذه املرحلة يكرهها املدمن)يصب( املدمن "يسقط" "أو إبداله

عادة برغم أنه ىف آثري من األحيان ال يستطيع جتنبها، ويصبح
 ).العنوان" (مادة سم"املخدر ىف هذه احلالة هو 

 "طارق بدون) "3(الصورة 

يظهر أنه حني خيرج اخليال من انغماسة ىف املخدر، ينقلب
اللجوء إىل سنٍد ما،تدفع إىل : إىل إفاقة نسبية" التسقيط "

جمرد استناد، فال يتمادى الوعى الظاهر ىف االنسحاب حىت
)يبكى(الغيبوبة، وتظل املشاعر قادرة على استيعاب املوقف 

 ) حلظة ندم:العنوان(وَيْظَهُر الندم 

 ": طارق املنغمس) "4(الصورة 

،"هنا واآلن"موقفه  أسقط طارق على هذه الصفحة البيضاء
مع أنه مل (  آل إليه حاله وحضرْت عواطف أمه وأملها مما

تظهر لنا ىف تارخيه أى اعتبار العواطف أمه أو توجه وجداىن
 يربط هنا البياض، مبا  يبدو أنه )مفيد من ناحيته حنو أمه

، ُترجُع املدمن آما"سريع-سريع" من أن إزالة التسمم يشاع
ولدته أمه، وهذا ما يزعمه البعض ىف الدعايات العالجية

 .املغرضة املسطحة

 إذا ما عاد-رمبا يرى طارق من خالل هذا البياض أن عليه  
 أن يتحمل ُبْعَده عن أمه، ويستمر ىف املستشفى صابر-بريئا نقيا

 !! آما ولدته " أبيضا"فائه لريجع ليحقق هلا أملها ىف ش
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 "طارق بدون) "4(الصورة 

هنا بدت االستجابة هلذه الصفحة ىف االجتاه العكسى متاما،
 ألنه بدا أن–املزعومة " براءة البياض"وآأا آشفت خدعة 

ض الذى يزعم أنه حتقيق ألمنية أمه، وراءهوراء هذا البيا
سائق مسيحى ينتحر: جرمية قتل مجاعى تعصىب انتحارى نذل
 .برآابه املسلمني رد أم ذاهبون للحج

 فأين ذهب البياض وأين النقاء وأين أمه وأين اآلخر؟
إن هذا ينبهنا إىل خطورة ادعاء املثالية النظرية ، 

 . والتسامح الكاذب

العنوان فرمبا يعىن به طارق وصف السائق بأنهأما عن 
 لكن هل هو ملعون ألنه قاتل، أم ألنه،"الرجل امللعون"

منتحر، أم ألنه هذا وذاك، وهل حلقته اللعنة بعد موته مع
ضحاياه؟ أم أن اللعنة هى الىت دفعته إىل هذا القتل اجلماعى

"هم ميتنيآل"األعمى التعصىب االنتحارى؟ مث هذا املوت اجلماعى 
أيضا،". سكون بياض الصفحة"هل ميكن أن يكون الذى أوحى به 

 !آفنًا هذه املرة وصمتًا؟

آل هذا قد يشري إىل أن الغطاء األبيض، الذى خنتبئ وراءه
أحيانا ببالهة، ولو باملخدر، قد يكون وراءه آل هذا القتل

 . االنتحارى البشع

 "طارق املنغمس) "5(الصورة 

آقيمة" اللذة" قد تعرب عن رؤية املدمن ملعىن هذه االستجابة
منفصلة ىف ذاهتا، وهذا قد َوَرَد بعض ذآره من طارق فيما قدمناه

 وهو يتغزل ىف تأثري املخدر تلو اآلخر،-وىف بقية أوراقه-أمس
 له ، الىت تعُد بأن حتقق"ُغْرَزة السعادة"وميثلها هنا ما أمساه 

 .واد املختلفةأنواع اللذة الىت حققتها له امل

 "طارق بدون) "5(الصورة 

ىف حني رأى طارق هذه الصورة وهو منغمس ىف املخدرات على
، فقد تصورنا أنه استقبلها هنا" ُغْرَزة السعادة" أا 

 والتعريص على بالسلبية"ليواصل دمغ الرجل العادى ويصفه 
وقد انقلب الرجل الذى آان ّخيدم على املخدر. زوجته شخصيا

 على زوجة هذا ، إىل زبون يساوم)مع املنغمس( اليمني على
فهل يشمل ذلك ما يهجس ىف النفوس أحيانا،. الرجل السلىب

الىت نعيشها(أن آثريا من احلياة العادية : ولو ىف الالشعور
 ظهرت فيها مثل هذه الصفقات  إذا ما تعّرت )بدماغ واحد

 ".جمازا على األقل"

 . ال أظن وال أستبعد

 "طارق املنغمس) "6(ورة الص

"تفاهة"باملقارنة بالصورة التالية جند أن طارق هنا يعّرى 
النصائح الفاترة املعادة الىت نتعامل هبا مع املدمن" والجدوى"

 .، فكيف ينفذ إليه النصح"مبسوط آده"بإحلاح غىب، فالشاب هنا 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(ــــــــــطور    اإل�ســـــــــــان  و التـــ"  يــــوميــــــــا "   320



א  24I10I2007א –א

 "طارق بدون) "6(الصورة 

حني أزيح موضوع اإلدمان من اخليال، استطاع طارق أن يرى
 بشكل موضوعى نسبيا، وفعال يبدو الرجل األصغر ىفالصورة

الصورة به شبه من فريد األطرش، آما ميكن أن يكون العجوز
ملحنا، مث أن طارق يعطى عنوانا مناسبا هلذه املوضوعية

 .وهو ال يبالغ " فنان عظيم"النسبية الظاهرة وهو 

 "طارق املنغمس) "7(الصورة 

 رغم قصائد املديح الىت أشرنا–الضرب " هنا"ُيرجع طارق 
- إىل وسوسة الشيطان، وهو يزعم أن الشخص الصغري-إليها أمس
قد أعجبته حياة التبطيل، وهو زعم" املبطل -ىف الصورة

 .ا أشرنايتناىف مع الصورة السابقة آم

 "طارق بدون) "7(الصورة  

استمر حضور الشيطان ىف خيال طارق حىت بعد إزاحة مشكلة
:اإلدمان من فكره، وهذا هو ما يؤآده ذلك العنوان أيضا

فاقرتبت فكرة رفض السوء مبا ذآر وهو" الساحرة الشريرة"
أن الذى بّطل استطاع أن) املنغمس(يزعم على الناحية اليمىن 

 .  وسوسة الشيطانيظل يقاوم

 "طارق بدون" + "طارق املنغمس) "8(الصورة 

 يكمل بعضه بعضا ىفالناحتنيما وصلنا من هذه الصورة من 
نفس االجتاه، وهو متعلق بالفرض احلاىل، لذلك فضلنا أن جنمع

هذه الصورة الىت أشرنا إليها ىف مقدمة: القراءة هلما معا
لىت تؤيد ما ذهبناهذه احللقة تبدو لنا من أهم الصور ا

إنه برغم آل حرآية الرفض،: إليه من فروض، فهى تعلن
والوعود، والندم، وبرغم حضور القتل والسموم واالنتحار، ىف
معظم االستجابات، تعلن آيف تصل احلياة البليدة الروتينية

دماغ "إىل الشباب ىف هذه السن باعتبارها حياة مغرتبة فاترة
 ".واحد ثابت فاتر

 "طارق املنغمس) "8(رة الصو

 . ده راجل أهبل-
 . موظف-
 . مالوش ىف الضرب-
 . مالوش ىف حاجة خالص-

 "طارق بدون) "8(مث الصورة 

  راجل أهبل-
  مالوش حل-
  ختني-

 ومراته راآباه
 مث برغم آل ذلك أنه 

 ".بس هو سعيد"
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الىت يسخر منها طارق، وهو" املضروبة"هذه السعادة 
ه األفكار، هذاهذ" بدون"مغموس بأفكار اإلدمان، وأيضا وهو 

مالوش ىف أى" والالمباالة  اخلمول، والالشيئيه، هذه البالدة
يبدو أا هى الىت حاول طارق أن يهرب منها وهو، "حاجة

 ".بالوعى املصنوع"، حىت "األدمغة املتغرية"يبحث عن سعادة 

هل هلذا بديل صحى آما أشرنا أمس إىل: علينا أن نتساءل
 .ري، وإبداع؟مساح، وحرآة، وتغ: ما هو

طارق راح يبحث عن آل ذلك ألنه افتقده، وهو ىف أشد
باستعمال" جيّرب"احلاجة إليه ىف هذه املرحلة من العمر، فراح 

آل هذه السموم بديال لينتهى به األمر أن خياف أن يشفى حىت ال
 ".الدماغ الواحد املبّطْل"يعود إىل حظرية 

رآة مستويات معًا،فهل عندنا للباحثني مثله عن حقهم ىف ح
 ؟من الشباب وغري الشباب، بديل حقيقى

 : اخلالصة
بعد املراجعة األخرية، استشعرت الصعوبة بقدٍر أآرب مما

 .حسبت، حىت آدت أتراجع عن النشر

لكن مرة أخرى، حنن ال ننشر األسهل، آما أننا ال نكتفى
 ".نقّر باملعروف مسبقا لنؤآده"بأن 

 :  أمكن هوما نريد أن خنلص إليه إن

، إمنا هى"لغة"إن قراءة إشكالة اإلدمان من منطلق أا 
عملية تساعدنا أن تعرف مدى تقصرينا ىف فهم الطبيعة
البشرية واحتياجاهتا، وهذا ال يساعد فقط ىف مساعدة املدمن،

 .بل إنه قد يرشدنا إىل تصحيح أنفسنا

 . ما أمكن ذلك

 ).حييى الرخاوى( احليل النفسية ىف األمثال العامية - 

 للصورميكن أن تقوم بنقل الورقتني احلاملتني) 1(
 .، وتطبعهما)الكمبيوتر(واالستجابات إىل حاسوبك 

 :يستحسن أن تعمل ثالث نسخ من الورقة) 2(

 . األوىل حتوى الصور فقط-أ

احململة مبشكلة( الثانية حتوى االستجابات على اليمني -ب
 ).اإلدمان

بعد أن( الثالثة حتوى االستجابات على اليسار -جـ
 اإلدمان ىف استجاباته ىفطلبنا من طارق أن يتجنب ذآر

 ).اليوم التاىل

قصة قصرية) أو تسجل(أن حتاول أنت شخصيا أن تكتب ) 3(
 .أو رؤية مما يصلك من آل صورة بعيدا عن استجابات طارق

أال تقرأ استجاباتك شخصيا اآلن، فقط تتعرف على) 4(
 .طبيعة االختبار
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أن تعود إىل النسخة الثانية وتقرأ استجابات) 5(
ا ىف مشكلة اإلدمان، معووعيه الظاهر منغمس" طارق"

طارق: "قد امسيناها(النظر ىف آل صورة مقابلة 
 ").املنغمس

 .أن تضع ذلك جانبا وتنتظر قليال) 6(

أن تعود إىل االستجابات على اليسار وقد طلبنا من) 7(
أن يتجنب ذآر اإلدمان ىف استجابته وقد امسيناها" طارق"
 "..بدون: طارق"

 ذلك تقرأ معنا ما حاولناأن تعود إلينا بعد آل) 8(
،"هناية األرب أو فصل اخلطاب"قراءته، وال تعترب قراءتنا هى 

 . مع فارق اخلربة ال أآثر بل هى اجتهاد مثل اجتهادك

ول طول الوقت ىف مشكلة اإلدمان الىتتعىن املشغ:  املنغمس- 
 .حددت إستجاباته األوىل

تعىن طارق بعد أن أوصيناه أال يتحدث ىف:  بدون-
 استجاباته عن اإلدمان

 يستحسن أن تقرأ هذا االجتهاد التفسريى الناقد وأنت-
 .تضع الصور واالستجابات جمتمعة أمامك بعد أن تطبعها

 يتحرك- سواء ىف حالة اإلدمان أو الذهان–أحيانا  -
اآلخر داخلنا آنوع من إعالن حتريك النقيض" الدين"

وهذا يقابل ما يتفق مع ما هو) وعٍى عكسّى(الداخلى ىف 
شائع من حماولة عالج بعض املرضى املسلمني ىف الكنيسة وبعض

 الشائع تفق أيضا معاملرضى املسيحيني عند الشيوخ، وهو ي
أى حتت(عند العامة من أن قرين الذآر أنثى حتت األرض 

وهو) (حتت الوعى(وقرين األنثى ذآر حتت األرض ) الوعى
ىف اإلسقاط" النقيض"، فظهور )قريب ملا قال به آارل يونج

 .ال أآثر" وعى العمق"هو دليل على حتريك 

آلمة يستعملها املدمن تعىن الوسن املفاجئ أو قرب:  يصب-
 .السقوط ىف الغيبوبة

يستعملها فريق آخر" يصب"معىن آلمة بنفس :  التسقيط-
 .من املدمنني لتؤدى نفس املعىن

عموما بالنسبة هلذه البطاقة البيضاء، آثريا ما توقعُت -
كثريا أيضا ف أن يرفض الكثريون االستجابة هلا، ومع ذلك

ما آانت أآثر ثراًء من آل الصور، وآأا جمال اإلسقاط
احلقيقى، هذه الدهشة مربرة أآثر حني نتذآر أننا نطلب من
 املريض أن حيكى مايراه ىف الورقة وهو يعلم وحنن نعلم

 أنه ليس هبا شْى أصال

 هذا ما يشيعه أخصائيون إزالة التسمم آما ذآرنا ىف-
 .املنت حاال

ل ال جمال حملاولة أن نربط هذا املوقف حبرآية اإلبداع لعم- 
دماغ بديال عن اإلدمان آما افرتضنا أمس، الغناء والطرب
ليسا مها اإلبداع الذى نعنيه ىف حتريك الوعى لعمل دماغ

 .مبدع سليم
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 )3( "אמ"א−25

  3  احللم
به رجل يلتف حولههذا سطح سفينة يتوسطه عامود مقيد 

حبل من أعلى صدره حىت أسفل ساقيه وهو حيرك رأسه بعنف
 مينة ويسرة ويهتف من أعماقه اجلرحية

 مىت ينتهى هذا العذاب؟
وآان ثالثتنا ينظرون إليه بإشفاق ويتبادلون النظر ىف

 ذهول
 :وتساءل صوت

 من فعل بك ذلك؟
 فأجاب الرجل املعذب ورأسه ال يكف عن احلرآة 

 لفاعلأنا ا
 ملاذا؟

 هو العقاب الذى أستحقه
 عن أى ذنب؟
 :فصاح بغضب

 اجلهل
 :فقلت له

 عهدنا بك ذو حلم وخربة
 جهلنا أن الغضب استعداد ىف آل فرد

 :وارتفع صوته وهو يقول
وجهلت أن أى أنسان ال ميكن أن خيلو من آرامة مهما َيُهن

 شأنه
 .وَغَلبنا احلزن والصمت

 )النقد(القراءة 

 :آلخرنبدا من ا

 "،"الغضب استعداد ىف آل فرد) "1(
 ".أى إنسان ال ميكن أن خيلو من آرامة مهما يكن شأنه) 2(
يبدو أن هذه البديهيات الىت نتصور أنه ال جدال حوهلا، 

خاصة وحنن نرددها ليل ار، ونتصور أننا مبجرد أن ننطقها
قد حققناها، يبدو أن حلم حمفوظ هنا ينبهنا إىل احتمال

 حىت لو ظللنا نرددها دون أن- ننساها– ىف حقيقة األمر أننا
 .خنتربعمق وحقيقة ممارستها بتسطيٍح أو تزييٍف أو آذب
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، فقد شغلتىن هذهالغضب استعداد ىف آل فردأما أن 
ىف شكلها األبسط ىف) 2007(املسألة طويال حىت صغتها حديثا 

، أآتفى باإلشارة إىل"داخلنا وخارجنا"صورة أغنية لألطفال 
 25/7/2007 مقاالت الدستور "احلق ىف الغضب"موقعها ىف املوقع 

 مبا وراء هذا الغضب اإلجياىب،)1980 ( قبل ذلكِغْلتمث إنىن ُش
 الىت عادة ماالوجه االجياىب لغريزة العدوانحني رحت أدافع عن 

ننكر دورها اإلجياىب خوفا من حضورها التحطيمى السلىب األشهر،
من أول ما نّظرت ىف مسألة" العدوان واإلبداع"آانت أطروحىت عن 

العدوان"الغرائز، وأآتفى أيضا باإلشارة إىل موقعها ىف املوقع 
 .1980 جملة اإلنسان والتطور يوليو "واإلبداع

 :اجلهل ذنب خطري

-جهًال أو جتاهًال، ونتنكر) حق الغضب(حني ننكر هذا احلق 
، فنحن خنتزل)العدوان( إلجيابيات هذه الغريزة -ضمنا

هوطبيعتنا البشرية فنستحق العقاب، أقسى العقاب، وهذا 
ما بلغىن مما ميثله هذا الرجل املقيد نفسه على عمود

 السفينة؟ 

 .هذا هو اجلهل األول

، هو أن)الذى يبدو أيضا أنه جتُاُهل، فإنكاْر (اجلهل الثاىن
، بفئة دون أخرى،)الىت أآرم اهللا هبا آل خلقه(خنص الكرامة 

آرم"وسواء فهمنا آيف أن الكرامة نابعة أساسا من أن اهللا 
، من حيث هو إنسان، أو فهمناها بذاهتا لذاهتا مبعىن"نساناإل

العزة واحلرية واإلباء، فإن جهلنا هبا أو ختصيصها لفئة من
البشر دون أخرى يرتتب عليه ذنب آخر يستحق نفس العقاب، أو

 .صدمة إفاقةمضاعفته، وهو ما جاء ىف هذا احللم وأعِلَن بعد 

مع أنه استعداد(غضب حق ال) ُيْنكر/ يتجاهل (الذى جيهل 
أن أى إنسان ال ميكن أن) ينكر/يتجاهل(، آما جيهل )ىف آل فرد

 خيلو من آرامة، البد أن يدفع الثمن؟

آفى بنفسك اليوم(وهو نفسه الذى يصدر احلكم على نفسه  
 ).عليك حسيبا

أى ذنب. آيف يكون اجلهل جرمية تستحق العقاب؟: لكن
 اقرتفه هذا اجلاهل؟

رر مثل ذلك على طلبىت حني أجد أن شرآاتآثريا ما أآ
الدواء قد أغلقت عقوهلم إال على ما خيدم أمواهلا، ىف حُني يلقى

ما يعيننا على" املعرفة واملعاىن"املرضى ىف وعينا من 
مساعدهتم ورؤية أنفسنا وإياهم، لكنىن أجد مقاومة شديدة من

إن اهللا: "طلبىت وزمالئى لفهم أبسط هذه الرسائل، فأقول هلم
، أوسيحاسبنا على ما نعلم، وعلى ما رفضنا أن نعلمه

ما دامت قد أتيحت لناجتنَّبَنا أن نعلمه، ولو الشعوريا، 
 . معرفته، إدراآهفرصة تعلُُّمه،

 :العقاب
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سنا إذا ما أذنبناطيب ما هو العقاب الذى نلحقه بأنف
أدىن، وأقل،ىف حق أنفسنا فعشنا أنقص مما خلقنا اهللا، مبعىن 

 وأآثر تشويها؟

 نقرأ احللم

هل هى مقابل سفينة نوح؟مسرح احللم هو سطح سفينه، 
الىت حيملها لنا احللم، حنملها وحنن نرآب" صدمة اإلفاقة"

ا إليهالفلك لعلها تنقذنا من االغرتاب التخديرى الذى وَصْلَن
 .على مستوى العامل؟

بالصدفة البحتة بعد أن آتبُت املسودة األوىل لنقد هذا
يومية"آرمية تعليقا على ) قارئة(احللم وصلىن من زائرة 

،)23/10("عىأدمغة املدمن ومستويات الو": "حاالت وأحوال
انظر حوار الغد ىف. (معلومة جعلتىن أعيد حتديث نقد احللم

 )هذه اليومية

قائد الثورة" هوشى مّنًه"طلب ... "تقول هذه املعلومة 
آب، وال يفكوهالفيتنامية من رفاقة أن يربطوه بسارى مر

".مهما تأثروا بصراخه، حىت يتسىن له الكف عن تعاطى األفيون
هزتىن هذه املعلومة وأنا أربطها حبدس جنيب حمفوظ اإلبداعى

يربط نفسه ليفيق" هوشى مّنًه"برغم عكس الرسالة، ذلك أن 
من املخّدر، ىف حني أن رجلنا هنا يربط نفسه عقابا على أنه

 .زال واالغرتاب وتشويه الفطرةاستسلم لتخدير االخت

ما وصلىن من تشكيل هذا احللم أن جنيب حمفوظ يبلغنا هبذا
 :احللم أنه

مهما بدا العقل الفوقى حليما وحكيما، ومهما بدا يقظا
متلفتا، فهو قاصر عن اإلحاطة بكلية الوجود، ألنه أغلق

 ".اجلسد"و" احلرآة"بقية قنوات املعرفة مبا ىف ذلك 

 رىفالعلم املع

، حياول)خاصة ىف العشرين سنة االخرية(العلم املعرىف األحدث 
تصحيح هذا الذى حلق بالوجود البشرى اختزاال واغرتابا حىت
التخدير، وذلك حني يذآرنا أن العواطف هلا براجمها املعرفية،

 آما يعلمنايشارك ىف التفكري) مبا هو جسد(وأن اجلسد 
 أمهية- املبدعون ال الذاهلون –متصوفونا ومتصوفوا العامل 

العقل) وليست البديلة عن(بقية قنوات املعرفة املشارآة مع 
 .املنطق األحدث

 !!النتيجة

بصورة تشكيلية شديدة اإلجيازهكذا حيدد هذا احللم 
 :ألمور على الوجه التاىلتكثيف اوال

إننا قيدنا وجودنا آله، حىت الشلل حني حّل هذا) 1(
العقل الفوقى، حمل حرآتنا االستكشافية: الرأس املتلفِّت

 ).اإلميانية(املعرفية 
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أو إىل) أى ميني(إنه سواء آان التلفت إىل اليمني ) 2(
، فالنتيجة واحدة والضياع واحد،)يسارأى (اليسار 

 .والعقاب حتمى

الغرتاب التخديرى اُملعْقَلْن إمنا جيرحنا ىف غورإن هذا ا) 3(
مىت ينتهى هذا"وجودنا إذ خيتزلنا حىت تستغيث أعماقنا 

 ".العذاب

 املشاهدون والصوت 

لكن من هؤالء الثالثة الذين ينظرون إليه باشفاق
 ويتبادلون النظر ىف ذهول؟

هنا، رفضت إثباهتا" 3"خطرت بباىل عدة احتماالت لرقم 
ليسوا(وفا من التعسف، ومع ذلك احرتمت أم ثالثة مجعيا خ
احرتاما شديدا، دون تعليق، خاصة وأنه سيأتى ذآر) واحدا
 ). ومن يدرى بعد ذلك" (4"ىف احللم ) ثالثة(3الرقم 

 ؟من فعل بك ذلك": الذى يتسأءل: أما هذا الصوت
  صوت أحد الثالثةفقد يكون

 آما ميكن أن يكون صوت الزمن
 ). على نفسه بصرية ( خص املقيد على السارىأو صوت الش

إنزال العقاب ليس مرادفا للشعورننبه أيضا إىل أن 
 برغم العقاب هنا هو أن يعيش اإلنسان ناقصا عاجزابالذنب،

 ".ىف احملل"حدة انتباهه 

مث أن الرجل مل يكن مشدودا إىل صليب يتأمل فوقه بل آان
 . مقيدا حببال عقله األعلى ال أآثر

احلرمان من بقيه مناهل املعرفة يتمثل ىفذا العقاب هنا ه
من ناحية، سواء آانت املعرفة باجلسد أم باحلدس أم باحلرآة
أم بالوجدان، آما يتمثل ىف العزلة والعجز واحلرآة

 .البندولية بني اليمني واليسار

 :هامش

قبل أن أشري إىل خامتة احللم، وآيف وصلْتىن، أنبه إىل قول
وجهلنا أن الغضب استعداد ىف آل") الاملصلوب (املشدود

جهلُت أن اإلنسان الميكن أن خيلو من": مقارنة بقوله.. ".فرد
العدوان"بإنكار ) حنن" (العام"اجلهل  وآأنه جعل "آرامة

من"إىل ، هو اخللفية الىت جعلته فردَا، مييز البشر "واإلبداع
 ". عنده آرامة، ومن ال يستحقها

 :النهاية
أرجو أن ينتبه قارئ احللم لنهايته بدقة مناسبة، ذلك
أن احلزن والصمت مل يكونا من مشاعر احملكوم عليه بالقيد

فسه هكذا، واعرتف جبرميةواجلمود، حىت لو شعر بالذنب، وعاقب ن
 أوالثالثة"وصمت اجلماعة اية احللم آانت حزن . اجلهل

الثالثة زائد الصوت أو الثالثة زائد الصوت زائد الرجل
 ".املقيد، أو حنن مجعيا بىن البشر
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حزننا هو هلذا االنقسام الذى برت الوجود البشرى إال من
 .عقله األعلى املتمنطق حىت لو اتصف باحللم واخلربة

احلزن الدافع األقوى لتحمل غموضرمبا يكون هذا هو 
 . وضرورة العالقة باآلخر ىف آن

 .تعرية احلقيقة املناسب املصاحب لصدمة احلزن الذى هو التفاعلأو 

أما الصمت بعد هذه الرؤية فقد وصلىن على أنه ذلك الصمت
 .املفعم بوعود اليقني وضرورة مواصلة السعى املمتد آدحًا إليه

 وبعـد

 قول تشكيُل حلم هبذا التكثيف واإلجياز، آل ذلك؟ هل ميكن أن ي-1

 حمفوظ– وهل لو عرضت هذه القراءة على مبدع احللم -2
    يقبلها؟ -نفسه

التشكيل املكثف بكل/ وهل من حقى أن استقبل هذا احللم-3
 هذا التفصيل الناقد الصعب؟
 أن نعم،: االجابة عن السؤال األول هى

 .ذا هو ما حضرىن نقدًافإن مل يكن احللم قد قاله فه 

سواء قبلها املبدع األول: االجابة عن السؤال الثاىن هى
أم مل يقبلها، فهذا األمر ليس من حقه، فاملبدع يبدع، مث

 ". يسهر النقاد جراها وُيختُصم"

متضمنة ىف االجابة عن: االجابة عن السؤال الثالث هى
 . السؤالني السابقني

ذات مرة رحت ألقى حماضرة على شباب مبعوثني تابعني - 
لوزارة التعليم العاىل إعدادًا هلم ملواجهة ما يسمى

عند سفرهم للدراسة ىف أوربا، وآان" الصدمة الثقافية"
 ميكن أن يتعلموه منمن بني ما قلته هلم إن هناك ما

ثقافة خمتلفة متقدمة، وأيضا هناك ما ميكن أن يغلقوا
وعيهم عن تعلمه، وهم يقاومون أن يصل إليهم من هذه

وأضفت أن اهللا سبحانه سيحاسبهم علىالثقافة الغريبة، 
ومل يفهم!! (ما تعلموه وعلى ما رفضوا أن يتعلموه

 )أغلبهم اجلملة األخرية

  Lackoff. Philosophy in the flesh  الآوف - 
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 )اجلزء األول( :ورأمحد منص
 ):هذا تعليق عام ليس على مقال حمدد(

آيف يعيش االنسان حالة من العواطف واملشاعر وينفعل فيها
 .ما تنقضى مبجرد انقضاء احلدث او البعد عن املكان بشده وسرعان

  حييى. د
ناهيك عن املشاعر(هناك فرق بني العواطف واالنفعاالت 

هو أقرب إىل االنفعال، وهووما تصفه أنت هكذا، ) والوجدان
.املظهر السلوآى الذى يصل إىل وعينا من حرآة الوجدان
العلم األحدث فاألحدث، واخلربة األعمق فاألعمق تتناول

بشكل أعمق، وقد تتاح ىل الفرصة لعرض) األصل" (الوجدان"
املهم اآلن. بعض وجهة نظرى، ىف نظرية متكاملة عن العواطف

االنفعال، وأن حنمد اهللا على/ ذا التفاعلأن حناول أن حنرتم ه
أنه اليدوم، وإن آان، بيىن وبينك، هو اليزول حىت لو ابتعد

الشئ يزول يا بومحيد، العواطف يا سيدىعن الوعى مؤقتا، 
التواصل، وتسهم" تربمج"قناة نشطة من قنوات املعرفة، هى 

 ، وهلذا حديث آخر،ىف الكشف

 . أبسط من آل ذلكولكنىن أظنك تتحدث عن أشياء 

  أمحد منصور
تنتابه حالة إميانية يود) مثال(  اإلنسان ىف صالة اجلمعة... 

 لو يفعل أى شىء و سرعان ما تنقضى هذه املشاعر مبجرد أن
 يقول اإلمام السالم عليكم و رمحه اهللا ناحيه اليسار

  حييى. د
اعُجّمالىت تشري إليها هذه ميكن أن تكون " احلالة اإلميانية"

"صالة اجلماعة"، وهذا مرتبط باحتمال أن حرآية الوجدان
إىل هذا التوحد الوجداىن" معا"وسط الناس تقوم بتحريكنا 

، وىف تصورى أن ما يتبقى"إليه"-"فينا"-"فيهم"–" أنا"
 اجلمعة التالية أو صالة  حىت- ولو دون ترآيز–من ذلك 

ال يندرج حتتوجداٌن معرٌىف مشتمل، "التالية، هو " اجلماعة"
هو األقرب" حالة"ما يسمى عواطف بالضرورة، ولعل تعبريك 

 .إىل الوصف املوضوعى، وإن شئت قلت الوصف املعرىف املوضوعى
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  أمحد منصور
مبا حتمل من آالم يود حىت عند مشاهدة االخبار.... 

لو أنه حيمل سالحه ويذهب حلرب الطغاة،) الواحد منا(
 .شىء وسرعان ما ينتهى آل

  حييى. د
لكن االحتفاظ هبذه املشاعر ىف بؤرة: تهىقلت لك ال شئ ين
لوقت طويل، قد جيعلها َتْفُتُر لتصبح" اآلن"الوعى دون فعل 

أقل فاعلية وأقرب إىل االنفصال عن وظيفتها الدافعية
أحيانا أتصور أهنم يكررون مثل هذهواملعرفية معًا، 

املناظر حىت نتبلد فال نثور، ونشارك، ولكن لنتعوّد
 .واهللاأى . ونتّجمد

 )اجلزء الثاىن: (أمحد منصور
 سنة15اهللا، بني ما وصلىن منكم اآلن وبني مقالكم من  سبحان

 مل أالحظ أى اختالف " بأى حال عدت يا رمضان"بعنوان 

  :حييى. د
 بومحيد، اعذرىن إن آان قد وصلىن قولك هذا مبا نبهىن إىليا

أآرر ال أفعل إال أن - إذن –احتمال سخفى باعتبار أنىن 
 !  ما تعنيه ال أعتقد أن هذا هو!! نفسى، يا خربا

  :أمحد منصور
آأفالم السينما، ما إن آتابات األدباء واملفكرين.... 

 هى إال تسجيل للعصر وملخص للحالة الىت يعيشها الناس 

  حييى. د
إن(وال أوافق، وال أرضى أن أآون من هؤالء .. ال أظن، 

 ).وجدوا هكذا

  أمحد منصور
أنا أعىن) آل شئ آما هو(إننا ال خنطو لألمام، .....

األسى تطورنا داخليا آبشر، آل عام جديد حيمل املزيد من
والكراهية والبعد عن اهللا و آلما زاد قولنا سبحان اهللا

 .تعجبنا ملا حيدث

  حييى. د
أعتقد يا عم أمحد أن تطور البشر يتم عادة دون وعى

ها التطور فعال أو حىتمعلن، وقد متر فرتات يتوقف في
ينعكس، فهو التهديد باالنقراض، ولألسف أنا أشعر أن هذا
بعض ما يتعرض له اإلنسان عامليا حاليا، ال بدليل املقاالت
املعادة، والبالدة التطورية، وإمنا بسبب عماء وغباء من

 القادرة على تزيبف اإلعالم وسرقة وإجهاض بيده القوة
لك حتريك غول سلطان املال، واللعباألحالم، وهو هو من مي

 .بأسلحة االنقراض الشامل القادرة على اإلبادة اجلماعية

 عن قصيدة لألطفال داخلنا) اجلزء الثالث(: أمحد منصور
إن االطفال داخلنا ليسوا: صدق الشاب حني قال ألخته..... 
 أستطيع أن أرى أحدًا الزال بداخله الطفل  وأنا ال أطفاالً،
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  حييى. د
فال بداخلنا الميوتون، حنن خنافأنا ال أوافقك، األط... 

 ونأخذهم- إْن آنا منوت–منهم وحنبسهم، ونلغيهم، مث منوت 
أنا ال أدافع عن. معنا، واهللا سيحاسبنا على آل ذلك

الطفل(منفصًال، لكنه ) أو خارجنا(الطفل داخلنا 
أحد رآائز مكونات حرآية وجودنا الىت نكتمل) داخلنا

واألفضل أن يكون(ري مباشر هبا، سواء بطريق مباشر أو غ
 )غري مباشر

  أمحد منصور
رغبة شديدة ىف انتابتىن) الفتقادى الطفل الداخلى(رمبا 

 وخرجت الدموع حربا ىف آالمى املاسخ البكاء، وامتلكت نفسى

 حييى . د
يا شيخ حرام عليك، وصلىن صدقك وإصرارك وحيويتك، ربنا

 ".لنا معا"يبارك فيك 

 العيد، والناس، واحلب، وربنا) ء الرابعاجلز(  :أمحد منصور
أن ذهبت اىل صالة العيد ورأيت األطفال مل أبتسم، ولو بعد

  رغبٍة مىن ىف العودة إىل الطفولة

  حييى. د
أعمل هبا! (أنا عمرى ما متنيت أن أرجع للطفولة

 أعجز عن الفعل املسئول- برغم مجاهلا–هى فرتة !). ماذا؟
ى استمرارنا أحياًءا، ناهيك عنالقادر على أن حيافظ عل

الشطارة أنتطورنا، بل هى أعجز من أن حتمى نفسها، 
 ".هبا لنا"لنكتمل " اآلن فينا"نفجر طفولتنا 

  أمحد منصور
ال أعرف ملاذا أعتقد أن هذا الطفل الذى بداخلى قد.... 

حبثى عن عمل، أو مات خمنوقا من زمحه مات مىن أثناء. مات
لقد ن الضغط النفسى، مات من البكاء،املواصالت، مات م

 تأآدت أنه مات ألنه آان الدافع الوحيد حلنيىن لطفولىت

  حييى. د
إنه ال ميوت، وليس دليل حياته هو أن: قلت لك، وأآرر

بل الدليل هو دوام قدرتنانظل نرغب أن نرجع أطفاال، 
وميكن أن ترجع إىل يوميةأن نتفجر أطفاال مسئولني، 

-10-6!! فال ختتزلوه!! النقائض حيمل آل" مشروع: "الطفل(
 حىت تتعرف على موقفى الصعب من نقد الطفولة)2007

"تكامل"املنفصلة من ناحية، و أيضا بالنسبة ألملى ىف 
 .  نضجًا من ناحية أخرى حيوى الطفولة

  أمحد منصور
بداخلنا، الىت تضىن أعتقد يا دآتور حييى أن الطفولة...

نفسك حبثا عنها، مل تعد موجودة قد نتذآرها، ولكننا فقدنا
 وإن اشتقنا، فهو فقط هروب من الواقع  الشوق هلا، 

  حييى. د
 ليست أن – آما ذآرُت حاال –عندك حق نسبيا، لكن املسألة 
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فىنشتاق لطفولتنا أو ال نشتاق، أنا أآره أن ُيفهم موق
من الطفولة، وحماولىت إحياءها على أنه دعوة لرباءة ساذجة

  .بلهاء، األمر الذى ارجح أنه هرُب من واقع مؤمل، ال أآثر

أظن يا بومحيد، أن هذه املسرية الطبيعية الىت أعنيها قد
بناء"فهى قد أوَجْزهتا فيما أمسته " مْى حلمى"وصلت إىلَّ ِمْن 

فولة، حنن نبىن أنفسنا هبا،حنن ال نرجع إىل الط "نفسها
، تعاىل نستمع إىل َمْى وهى تعّلق علىمهما آان أمل النمو

 :نفس املقال

  مى حلمى
 ..أفرح أنا أيضا تأملت بدال من أن...

 ..بناء نفسيو لكنىن ما زلت أأمل يف 
 ..أبعادي بعضأشكرك على مساعدتي لفهم 

  :حييى. د
 ! ياه، يا َمْى

ة إال هلذا، ألمسعك تأملني وأنتلو مل أآتب هذه اليومي
"..البحث عنها"وال " معرفتها"ال  ("بناء نفسى": تقولني

 )آما اعتدنا أن نردد

 " أبعادىبعضفهم : "مث قولك 
 ومن ذا يستطيع يا َمْى أن يفهم آل أبعاده،  

 إن بناء النفس هى جتميع نبضها املتصاعد دون توقف،

 شكرًا، 

قل إىل الصديق رامى الذى يبعثرىنمث امسحى ىل يا َمْى أن ننت
خبطاباته املتالحقة، وهو ينتقل من موضوع إىل موضوع بتدفق
يضطرىن إىل انتقاء واختزال بعض ما يرسل مبا يشككىن ىف

 .فائدة احلوار هكذا، لكنىن أشعر أنىن مدين له بشئ ما

 حييى . د

أهال يا رامى، ترى مىت تكف عن إطالق طلقاتك املتالحقة
امحة هكذا، أشكرك يا رامى وامسح ىل أن أقول لك أنىناملتز

أطمأننت أآثر حني حملت ىف بعض آتاباتك أنك تعمل عمال
منتظمًا غري الرد على هذه اليومية هبذا التداخل السريع
حىت انك ال ترتك مسافة بني الكلمة والكلمة ىف آثري من

 .موضوع األخالقاألحيان، هات حديثك أوال عن 

  لرامى عاد
 ....أنا بالذات الزم يا غش يا ْغشش، يا ابقى محار

  :حييى. د
األرجح عندى أن إعالنك ذلك ليس تقريرا، وإمنا!! حلوة هذه

هو تنبيه ملا تشعر أنك مضطر إليه، هدئ من محاسك يا رجل،
إعادة النظر ىف"وقل ىل بربك، ما دمت تتحدث عن مقال 

؟"الدهشة فضيلة" هل وصلْتَك آيف تكون ":منظومة القيم
 .أشعر أن هذه القيمة من أعمق القيم، وأغمضها ىف آن

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   332



א  26I10I2007א –א

  رامى عادل
 الدهشة ممكن بس، ماُروْحشِى ىف أبو بالش، 

  حييى. د
 معظم–هتدد بأن نرى األشياء .. الدهشة فعال يا رامى 

 وآأا جديدة على وعينا، وبالتاىل لو متادت-الوقت
أنا معك ىف اخلوف من"!! نروح ىف ابو بالش"ميكن أن .. هكذا

فرط الدهشة األمر الذى قد جيعلنا نتمادى حىت يرى الواحد
، حىت تنكر الفتاة أباها فعال ىف حالة"نفسه أنه ليس هو"

إن هذا يعّداملرض، أو ينسلخ أى منا من نفسه، وهكذا، 
أعراضا مرضية صرحية، وآل هذا خيرج بالدهشة عن آوهنا

ية ماضبط اجلرعة و حتمل مسئوليبدو أن املهم هو فضيلة، 
 .يرتتب على الدهشة من تغيري خالّق

 ولكن دعىن أداعبك، وُأْشِهُد األصدقاء على بعض شطحك

  رامى عادل
أخريًا وّصلتك يا مرسى، إن شاء اهللا جايلك بكره،... 

 ....وباحب احللم اليومى 

  :حييى. د
"..مل أفهم جيدا ما تقصد، لكنىن توقفت هادئا آمًال أمام 

وصلىن أنه غري حلم النوم، وغري أحالم" مىوباحب احللم اليو
اليقظة، لو أن اليوم العادى أصبح حلمًا واقعيا، إذن
لتغيَّر وجه الكون، هل هذا ما تقصده؟ ال أظن، ألنك

 تتمادى بعدها ىف الشطح جدا 

  رامى عادل
حييى، ما اقصدش، أناعايز أخرج من الشرنقة، أنا. يا د

 ن غري ما أآون أنتعايز اشوفك من غري ما أقلدك م

  حييى. د
أوافق مائة ىف املائة، يرعبىن من يتصور أىن أفرح حني يصبح هو

اخلاص،" درىبَّ" عن -شعرًا-مثلى وهو يتبع جى، ذات مرة تكلمت
ورفضت أن يسلكه من يتصور أنه مثلى، قلت ىف ذلك على ما

 .، حيفره بأنني الوحدة"ال يسلك إال درَبْه: اِملثلى"أذآر 

ن دعنا يا رامى نواصل عمًال يوميا روتينيا، وأرجوك أنلك
حترص أن تفك الكلمات وتبعدها عن بعضها البعض حىت أستطيع
أن أتابعك، أنت أحيانا ترسل السطر آّله آلمة واحدة يا
رامى بال أى مسافات، أنا ال أعرف آيف أنتقى من رسائلك

من آل مااملتدفقة املتداخلة ما أصنع به حوارًا، ال جدوى 
 "واقع يومى"نقول، وال أمل ىف حلم يومى إال إذا خرج من 

ابن" دون آيشوت أسرتاليا"هيا بنا يا رامى نستمع إىل  
 .أخى حممد

 حممد الرخاوى . د
الربجوازية املعششة ىف النفوس العيانني، تكرب وتضرب.... 

 .ىف مقتل، حتول البىن آدميني إىل دود

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  ــا يــــوميــــــ"   333



א  26I10I2007א –א

  حييى. د
 ؟"بعدين"طيب و

  حممد الرخاوى. د
ى آل واحد عايز ياآل ىف بري سلم أو ىف فيال،فتالق... 

ومايفكرش ال ىف اللى َخَلُفْه، وال ىف مصريه والميكن حىت ىف بىن جنسه 

  حييى. د
؟ ماذا نفعل مبجرد التفكري هكذا؟،)وأنا(وأنت يا حممد 

 وهذا الكالم؟ وحىت هذا احلوار؟

  حممد الرخاوى. د
عمل مرتو أنفاق،احلكاية آلها دود بياآل، ويقولك ن.... 

 وآبارى وضريبة مبيعات عشان الدود يعيش 

  حييى. د
ال ال ال آفاية يا حممد، أنت تكرر أآثر من احتماىل يا
شيخ، ومع ذلك سأترآك تكمل بعض بعض ما أرسلَت حىت ًنشهد
األصدقاء على إصرارك على نفس النغمة، وعلى مربر

 .اعتذارى منسحبًا

  حممد الرخاوى. د
ة زمحة عربيات واقفة بالساعات ىف وهم آبري؟ هىهى احليا

 جهلة تعملهم قشور3/4احلياة عدد جامعات؟ مفرمة بتدخّل 
العلم وخترجهم من الناحية التانية مفرومني، أفندية،
عايزين جييبوا السيارات الربجوازية؟، وال شقة ىف احلى

عايز" دود"العاشر؟ أما املهمة مش مهمة، ألا آلها 
ىف فضلة خريك، طب بس هو فني خريك؟ هو خريك ىف التعريصياآل 

واهلوان وقلة النخوة والتسقيف لكل حاآم بيخوزق ىف
 احملكومني

  حييى. د
يكفى هذا يا ابن أخى، حرام عليك يا شيخ، هيا.... 

نفكر معا ىف بداية اخلالص، آلُّ من موقعه هيا نتوقف عن آل
 ..رمبا معاهيا، نفكر ، "ىف احملل"السباب هذا 

  حممد الرخاوى. د
اللى فاهم أو يفكر يبقى جمنون، أو بالكتري خمصى... 

 .فاخلصى ىف الزمن ده نص اجلدعنة

  حييى. د
:هذا" الدون آيشوتى"سوف أنتقى آخر ُمْقَتَطَفْين من تدفقك 

واحد عن العرب، والثاىن عن الغرب، والفرق نقطة على
ملتعاطف معك، وحىت ال يتهمىنآرمي ا. العني حىت يعذرىن االبن د

 "العرب"بالتحامل عليك، هات ما عندك عن 

  حممد الرخاوى. د
الَعَرْب َجَرْب وحياتك، وانت فاهم واللى خلقك،.... 

 ...معظمهم زى املعيز بس املعيز بتجيب لنب أو حىت ترعى ىف 

  حييى. د
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 والغََْرب؟طيب شكر اهللا سعيك، 

  حممد الرخاوى. د
 الكلمة األخرى الىتبدال من" (املهتوآني"نيجى بقى للغرب 

، فالدود هناك شياآة،!)استعملها ألا غري صاحلة للنشر
وآل دودة اشرتت هلا عربة تقعد تلف حوالني نفسها بس برضه
بتموت وهى دودة، يا خلق هووه فوقوا بقى وال انشاهللا
عنكم ما فقتم دى احلياة راح تفوقكم، والدنيا الزم تكون

 !فيها اللى يستاهلهازى ما ربنا خلقها، بس يعيش 

  حييى. د
 إللى هّوا مني؟ اهللا يساحمك

  حممد الرخاوى. د
دعىن أؤآد لكل من يتعاطف معى أن أبلغه أنىن هاجرت... 

 جبسدى فقط ألن مهى هو الوعى الوجودى آله

  حييى. د
 آيف؟!! اهللا نّور!! ال ياشيخ

  حممد الرخاوى. د
هل.  ما أرىأى قادم جديد إىل هنا أسأل نفسى هل سريى

 سيبيع نفسه بثمن خبس دراهم معدودة؟

  :حييى. د
 آرمي املتعاطف معك؟. فبماذا تنصح االبن د

  حممد الرخاوى. د
هل أنت هارب: قبل أن هتاجر فلتسأل نفسك أوًال: أقول له

 من نفسك أم أن هجرتك موضوعية ومهك مهاجر معك؟؟؟

  حييى. د
 طيب وأنت؟

ك، فهل مهك هذا هو الذى عّلمكأنت تتصور أن ّمهك هاجر مع
مث ختتم آالمك آل" بالشتيمة"أن تنطلق هكذا تصلح الكون 

طيب ازاى؟" ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالآرام"مرة أنه 
ليبقى وجه"آل واحد مّنا آل ثانية، يعمل ماذا؟ : حتديدا

، ماثال دافعًا ىف وجهه؟ نقوهلا ألف"ربك ذو اجلالل واالآرام
 .هل عندك شئ حمدد. رف آيفمرة وال نع

  حممد الرخاوى. د
 ُنّشركجيعلنافلنقتل ىف داخلنا وخارجنا معنويا آل ما ... 

بأمر مباشر من(باهللا، وميكن أن يكون معىن قتل اخلضر للطفل 
 .هو أمر من اهللا لنا بقتل أى شئ جيعلنا نشرك) اهللا

         حييى. د
ل البدائى املنفصل رفضَت ما وصلىن من أن قتل الطففلماذا

داخلنا ميكن أن يكون هو املقصود بأمر مباشر من ربنا،
مثل هذا األمر املباشر من اهللا النقاش حوله، لكن من حقنا

 .أن نفهمه بطرق متعددة 
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  حممد الرخاوى. د
 أن اهللا يريد أن يرحم الوالدين وليس الطفل.... لنتذآر .... 

  حييى. د
 حساب وهو اليرحم الوالدين على- يرحم اجلميع-اهللا سبحانه 

الطفل، وال يطلق للطفل سراحه مستقًال على حساب حرآية نضج
اهللا خلقنا لنتكامل بكل ماالوالدين إليه، إىل اهللا، إلينا، 

 فإذا أصّر طفلنا داخلنا أن ينفصل ليقودفينا، ومن فينا
املسرية، فاهللا الغىن عنه، نشّله، نقتله مؤقتا، نستغىن عنه

هذا! سبحانه وتعاىل" إليه "مرحليا حىت نرّوضه لنكون معه
من النمو، ّمناها" ّمناها"يا حممد، يعىن " زّآاها"ما وصلىن من 

ىف الداخل" حنن"معا، لنكون معا " بفجورها وتقواها"
 .سبحانه" إليه": "واخلارج

وهى أول صديقة هلذه" ألمساء"هل عندك وقت نستمع معًا : يا حممد
 .إا تبدو عكسك متامااليومية، وهى صغرية طيبة صادقة، مث 

 أمساء 
إعادة النظر ىف منظومة القيم(ما فائدة هذا البحث 

 اذا آنَت شْخصًا عاديًا، أليس ممكنا أن أآون خمطئة)واألخالق
 ما أقرره ىف هذا البحث؟ ىف

                                            حييى. د
 خيطئ ليسيا أمساء، من حقك أن ختطئى، والِعامل الذى ال

عاِلما، الْعُلم ال يكون ِعْلما إال إذا َقِبَل اخلطأ والتفنيد،
أما الفائدة فهى أن نتعلم أن البحث العلمى هو حق
الشخص العادى، وليس حكرا على العلماء، وأن التفكري

 .النقدى هو البنية األساسية للبحث العلمى

 أمساء 
) القيممنظومة(هل آل فرد سيعمل على تلك املوضوعات 

 فرد يأخد جزءًا منها؟ آلها ام ان آل

  حييى. د
آل واحد واحتماله، وآل واحدة وشطارهتا، واهللا احملاسب ما

ِمْن آل حبسب اجتهاده، ولكل": رأيك نبتدع شعارًا يقول
 "!حبسب آْدحه

 أمساء 
 ما املدة احملددة إلاء هذا البحث؟

  حييى. د
 ).عمرك أو عمرى وحدناوليس (املدة هى اية أعمارنا 

 أمساء 
 امام الكل؟ أم أمام البحاث فقط؟ هل النتيجة ستكون

  حييى. د
 الُبحَّاث هم مجيعنا معًا،: أوال

  ومجيعًا النتيجة هى ُجّماع ما حناوله آلٌّ على حدة:وثانيا

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   336



א  26I10I2007א –א

معًا أيضا، أما مسألة أمام الكل فهذه ليست القضية،
، وإمنا حنن"لقيم جديدة" "جدوال جديدا"ألننا لن نضع 

اول أن نّعرى الزيف، ونراجع ما آالت إليه القيمحن
املزيفة، وجنتهد لتنمية ما نرجح أنه أبقى، ليمكث ىف

 .األرض، لعل وعسى

 أمساء 
 أخريا هى فكرة رائعة اعجبتىن جدا

  حييى. د
 ، هل عندك شئ آخر؟"عالربآة.. "شكرا

 أمساء 
ممكن توضح ىل أآثر معىن الدهشة، وهل هى مثل): نعم(

 ل؟التأم

  حييى. د
 التأمل هى ليست التأمل، مث إىن احتفظ ىف مواجهة.. ال 

، وحىت استغراق الصوىف"اليوجا"عامة، مبا ىف ذلك تأمل 
 أساسًا، أحذر منه إذا انقلب تأمالإىل داخلهإذا اجته 

ذاتيا ِصْرفًا ، الدهشة اخلالقة يا أمساء تبدو ىل أحيانا
 .غلقامل" الدائرى"عكس ما يسمى التأمل 

 أمساء 
واخدةاستغرب من حاجة ماآنتش " يعىن" "أندهش"هل ... 
 باىل وارفع حواجىب وابرق عيىن واقول يااااااااااه  منها

  حييى. د
..اإلبداع/ليس متاما، الدهشة هى بداية َطْرق باب الغيب

هى احرتام السؤال، هى أن ترى نفس الشئ بشكل جديد، هى
، وآل هذا يستطيع.. اجلاهزةالرتدد ىف التسليم لإلجابات

أن جيربه وخيتربه أى فرد منا دون أن حيصل على شهادة
 ".عامل"أآادميية أو يلصق على جبهته الفتة أنه 

 أمساء 
الذى سوف يقوم به اإلنسان العادى طيب وهل البحث الشعىب

الىت جاءت ىف(هو جمرد اإلجابة على االسئلة التسع 
 .ضيحا أآثرتو ؟ أم ماذا؟ أرجو)النهاية

  حييى. د
طبعا ال، ولشرح آيف يقوم اإلنسان العادى ببحث علمى

سبع جتارب"أحُيلك إىل آتاب أفادىن ىف هذا آثريا هو آتاب 
ن آنت ستعثرين على لست متأآدا إ"قد ُتحّول وجه العامل

 استسمحك يا أمساء ننتقل إىل-اآلن-نسخة منه أم ال، دعيىن
،)عن اإلدمان" (حاالت وأحوال"أصدقاء عقبوا على يومية 

 .أسامة عرفه. ودعينا نبدأ باالبن الصديق املنتظم د

 أسامة عرفة. د
آنت ال أفهم آثريا ولسنوات طويلة مقولتك املتكررة أن

  أن مسعتها من أحد مرضانا الفصاميني إىل" اختيار لذهان"
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شديدة لوعيى الطيبني أنه اختار اجلنون، آانت صدمة
 .جعلتىن أعيد تقليب آل األوراق

  حييى. د
شكرا، هذا جيعلىن ال أمّل من االستمرار!! أخريا يا أسامة 

 أو التكرار، ولكن ما عالقة ذلك باإلدمان؟

 أسامة. د
اسةمصاحبة االنتك خالل معايشة املتعافني من اإلدمان و... 

مث العودة ومع احرتامى لكل التأثري العضوى الطاغى
 على املخ العضوى إال أنىن الحظت عدة أمور لكيمياء املخدر

االنتكاسة أيضا و أن..  ان اإلدمان إختيار :أوال:
:ثالثا.  ان اإلدمان لغة حياة- أو أوال :ثانيا. إختيار

يضااإلدمان آما هو عرض ألسرة مريضة ممكن أن يكون أ ان
 ىف قضية العالج وجدت أن البصرية:رابعا .عرض تمع مريض

 باملرض رغم أمهيتها ال قيمة هلا ىف العالج مامل تتحول لفعل
 إن اإلرادة احلقيقية قادرة على جتاوز:خامسا. حقيقى

قادرة على إعادة تنظيم عمل األثر الكيميائى للمخدر بل
 جتاه والوقتاملخ وموصالته ومستوياته، شريطة ضبط اال

 .الفعال املناسب

 حييى. د
أماأوافقك يا أسامة متاما على ما قلت حىت رابعا، 

"اإلرادة" فدعىن أصرح لك أنىن خشيت أن ُتفهم الناس خامسا
.مبا يشاع عنها من إعالن شعورى وتعميم آالمّى وما شابه

ال تشّد إرادتك هكذا وأنت: أحيانا أداعب املدمن قائال
الىت تعيد- يا أسامة– تنقطع منك، اإلرادة حىت ال"حتزق 

برجمة مستويات املخ معًا، هى القادرة على إعادة تنظيم
، وهذه ليست اإلرادة آما يعرفها)برجمته(عمل املخ 

الناس، دعنا نبحث عن اسم آخر ال حيضرىن اآلن، لكنه أقرب
 .، آسف، إْنَس هذا"إختاذ القرار متعدد املستويات معًا"إىل 

اآلن ننتقل إىل نقطة أصعب عن الوعى وتعليقك هبذاهيا 
 .الشأن

 أسامة. د
آل نفس"الوعى حالة هلا طعم ومذاق، حىت حالة وعى املوت 

 ".ذائقة املوت

 حييى. د
أشكرك يا شيخ، لست متأآدا إن آنت!! يا خرب يا أسامة

، ليس.. الالوعى واملوت،تعلم مدى انشغاىل حاليًا مبسألَتْى 
يام، ولكن طول عمرى، ولعلك تعلم آيف اختزلفقط هذه األ
موضوع الوعى حىت) أطباء النفس، وعلماء نفس(النفسيون 

معرفة"استبعدوه من الفحص، والدراسة أصًال، اللهم إال 
، حاجة!!!، واالنتباه، واليقظة"الزمان واملكان واألشخاص
، املهم أن الفالسفة والشعراء!!تدعو إىل اخلجل يا أسامه

طبيعة احلديثة واملتصوفة والتطوريني حلقوا املسألة وهموال
 . يقومون بالواجب حنو الوعى والوجود والفطرة معًا
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لربطة بني الوعى الشخصى، والوعى الكوىن إىلوصلُت مؤخرا 
وجه اهللا ىف عالقة آل ذلك بالسعى والكدح إليه حىت أنىن

 مما ال جمال لتفصيله هنافهمت املوت من خالل بعض النقالت،
 إن آان ىف–رف أنىن سأعود إليه يوما واآلن، وإن آنت أع

 .العمر بقية

املهم أن يكون قد وصلك من آالم طارق ما ّنورنا ىف هذه
 .املنطقة، عن تعدد مستويات الوعى

 أسامة. د
آل حالة حسب مستوى الوعى ضمن هريارآية متسعة... 

 .الدوائر أو احللزون أيًا آان

 حييى. د
"الدماغ"رق هو أن الذى أتضح ىل أآثر من نص آالم طا

من وعى دراية بالنقلةليست وعيًا جديدا، بقدر ما هى 
وأن َتّجدد ذلك باستمرار هو الذى حيقق للمدمنإىل وعى، 

املطلوب، وهذا ما دعى طارق ذو السبعة عشر عاما أن
يقوم بكل هذا التجريب طول الوقت، فيعلمنا ما تعلمنا،

 .شفاه اهللا

 أسامة. د
ستويات الوعى أم مستويات اللذةهل املطروح هنا م

والنشوة وإن آان من الصعب الفصل، وأيّهما السبب،
 وإيهما النتيجة؟

 حييى. د
، هو منظومة أمشل جدا،"مستوى الوعى"ال أظن، عندى أن 

وإن آنت أوافقك على صعوبة الفصل، والبد أن نعود إىل
ذلك معًا خصوصا لو خصصنا يوما أسبوعيا ثابتا ىف هذه

 .مية ملناقشة مسألة اإلدمان باستمراراليو

تعاىل يا أسامة نستمع معا لواحد من أصغر أبنائى
يشارآنا الرأى فيما وصله حول اإلدمان من نفس املوضوع

 آرمي شوقى. دوهو 

 آرمي.د
مصداقا للعرض الذى عرضَته عن الدماغ الذى يعمله(

 قال ىل أحد)املدمن، وأن ذلك يعىن هو الوعى بالنقلة
 :دمننيامل

عارف يا دآتور آرمي أحلى ضربة بتبقي هى اللى بعد... 
 .بتعمل أحلى دماغ العالج عشان

 حييى. د
هذا هو ما أردت توصيله من!! بالضبط ! ياه، يا آرمي

)الدراية(هو الوعى " الدماغ"هذه احلالة، بالضبط، إن 
هبذه النقلة، هو ليس حالة الوعى اجلديد، وهذا ما قلته

لقد لقطّتها يا رجل، شكرا لك. أسامة عرفه حاالللدآتور 
 ).ولطارق شفاه اهللا(
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אא−57 )א(מ،

 اللعبة التاسعة 

 ...ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية بس دا ما مينعش اىن 

 اللعبة العاشرة 

 ...الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل ما أسيب ماهو برضه

التحكم واخلوف من"ضيوفنا الكرام هم نفس ضيوف حلقة 
 وقد)2005-3-30بتاريخ " سر اللعبة"من برنامج  ("فقده

)10-3 يومية 1اللعبة (نشرت احللقات اخلمس األوىل بتاريخ 
 الثالثة)10-10يومية ) 3،2(لعبتان الـ (والثانية 

لعبتان الـ( والرابعة )10-14يومية ) 4(اللعبة الـ (
يومية) 8،7(لعبتان الـ ( واخلامسة )10 – 20يومية ) 6،5(

22 – 10( 

 مىن، آلية الفنون اجلميلة: السيدة
 فوزى، مدرس تربيه فنية : األستاذ
 سوزان، صحفية : األستاذة
  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(هاىن مدرس مساعد : والدآتور

 مالحظات مبدئية 

وال أعرف إن آانهذا هو اجلزء األخري من هذه احللقة، 
املتابع هلا قد استطاع أن يصرب علينا هكذا أآثر من شهر وهو
يربط بني احللقات املتتالية أم أن اخليط قد فقد منه، وحنن

القارئ فنحن/السبب، سواء آان هذا أو ذاك فليعذرنا الزائر
ما زلنا جنّرب وننتظر اقرتاحاته، وإىل أن نصل إىل ما هو مناسب

حه، وخاصة إذا آان زائرا جديدا، أن يرجع إىلله ولنا، ننص
 ).أنظر عاليه (احللقات السابقة ىف أرشيف هذه اليومية

آما ننصحه بأن يطبع هذه احللقات، أو يقوم بنقلها إىل
 .حاسوبه ليقرأها جمتمعة، مث يرسل لنا تعليقه إذا تفضل

 واآلن إىل نص اللعبة التاسعة

 ...ية بس دا ما مينعش اىن ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعاف
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يا دآتور هاىن ال ياعم دا أنا الّمة نفسى :سوزان/أ
  دا ما مينعش اىن اسيبها احيانابالعافية بس 

يا مدام مىن ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية :هاىن/د
 .... زى احلزمة املربوطة اللى بتتفرفط  دا ما مينعش اىنبس 

ال ياعم دا أنا المم نفسى: يا دآتور حييى :مىن/أ
 ساعات حتصل حاجات انا مشبس دا ما مينعش اىنفية بالعا

 مسئولة عنها، يعىن بتطلع آده غصب عىن

أستاذ فوزى ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية :حييى/د
 احتمل بس دا ما مينعش اىن انا اللى عامل آده والزم

 املسئولية، وذنىب على جنىب

سىعزيزى املشاهد ال ياعم دا أنا المم نف :فوزى/ا
بس دا ما مينعش اىن ادور على حقوقى شوية واسيببالعافية 
 نفسى شوية

 املناقشة

فيه حاجة ىف اللعبة دى حمّيراىن شوية، حد حيب يغري ىف :حييى
 الفاظها 

 " إىن"انا نفسى اشيل : فوزى/أ

ما علينا، هو انا اختضيت أوال من حكاية) معقول: (حييى/د
إن فيه تناقض شوية ىف)  إىلخيل(المم نفسى، بس دا ما مينعش 

 .اللعبة

 ) باين(التناقض اللى فيها مش : هاىن/د

حكاية) يا دآتور هاىن( بس انت قلت آالم مهم جدا :حييى/د
نفس الكالم اللى) قريب من(، أظن "زى احلزمة اللى بتتفرفط"

إمنا حكاية". بيطلع غصب عىن"، مش آده قولىت "مىن"قالته 
عايزة توضيح، الظاهر إحنا مسئولنيمسئولة ومش مسئول دى 

عن اللى بيطلع، وعن السيبان، وعن اللم، مادام أنا المم
مش من حقى: نفسى، يبقى انا مسؤل عن آده، آنت هاآمل

 ). بس بالش(اشتكى 

هو ممكن فيه حد يستفز اللى قدامه حبيث خيليه غصب: مىن/ أ
 عنه يطّلع حاجات ىف مواقف معينة 

 وهو بيطلع غصب عنه، بيبقى مسئول عنبرضه حىت: حييى/د
 اللى طلع منه 

  بيبقى خالص خرج عن شعوره؟ وال: ... مىن/ أ

السيبان مسئولية، واللمهِّ:  أل آلها مسئولية:حييى/ د
مسئولية، أنا بيتهيأ ىل هو ده اللي عاوزين نوصله للناس

على فكرة أنا ماباوصلش حاجة للناس، الربنامج ده. ونفسنا
 يف آده، إحنا مش بنوصل حاجة للناس بنوصل حاجةبيختلف

لينا، ومن خالل ما بنكون صادقني، واحلمد هللا األمور مشيت برتوح 
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الناس على طول القطني، أنا أظن حكاية المم نفس بالعافية
واختالف االستجابات بتقول إن اللمة املطلقة مستحيلة، وإن
فيه حاجة هاتفرفط مين هاتفرفط مىن، وإذا انفرطت برضه أنا

ان أآتشف ىف نفسى إن اللمة زيادة عن اللزوممسئول، وآم
 .مسئوليىت

  ...........أنا رأيي إن هو مش حق من احلقوق: فوزى/ أ

 املناقشة العامة

بشكل عام أشعر اآلن أن هذه اللعبة مل تضف جديدا إىل ما
ذآرناه ىف األلعاب السابقة، اللهم إال شرحا ثانويا للمأمول

"غصبا عىن"ملسئولية، مسألة من توظيف الربنامج لتعميق ا
شاعت ىف جمتمعنا بشكل آاد يصبح وبائيا، حىت ان من يتهمنا
باللجوء طول الوقت لتفسري األزمات، والسلبيات وبأا من

ميكن أن يربط ذلك) ما يسمى بالتفكري التآمرى(فعل فاعل 
 ".غصبا عنا"بشيوع االعتذار حبكاية 

 فردا فردا: التعقيب

 سوزان
وزان تبدو حكيمة، وخمتارة ىف توقيت وجرعةمازالت س

 السماح بالسيبان

 مىن
تبدو هنا أآثر تربيرا الحتمال السيبان االضطرارى، األمر

 .الذى ال ميكن اجلزم به على أنه أضطرارى

 هاىن. د
هاىن هنا من مهنته نسبيا حيث تشري إجابته إىل. ختلص د

، لكن يبدوحجم احلزمة الىت يربطها برباط بقدر ما يستطيع
أن الرباط ليس آافيا، ترى هل الذى خيلخل إحكام الرباط هو

 ممارسته املتزايدة للطب النفسى، وما يفعله املرضى بنا؟

 فوزى
مازال فوزى حيسبها حبرصه الواضح، وهو هنا يربط حبثه عن
حقوقه بالتحكم، ىف حني يربط السماح بالسيبان بعكس ذلك،

:السيبان فهو مازال آما هووآأنه مازال يقاوم حّقه ىف 
 .مدافعًا ُمِحقًّا طيبا طول األلعاب العشرة

 حييى. د
رمبا يشري إىل فعل" اللى عامل آده"حييى بأنه . اعرتاف د

اإلرادة الواعية أآثر فأآثر رمبا من موقع مهنته، أو عمره،
 .أو إدراته للحلقة، أو آل ذلك

*** 
 :اللعبة الثامنة

 ......نت مني، قبل ما أسيب ماهو برضهالزم أعرف أنا فني، وأ
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يا استاذ فوزى الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل :هاىن/ د
 برضه إنت شايفين وأنا باسيبما أسيب ماهو 

يا مدام سوزان الزم أعرف أنا فني وأنِت مني قبل :فوزى/ أ
برضه السيبان ده عاوز حسابات، الزم يبقىما أسيب ماهو 

 فيه حسابات

 فني وانت مني قبل مايا مىن الزم أعرف أنا :سوزان/ أ
 .برضه احلرص واجبأسيب ماهو 

يا دآتور حييى الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل ما :مىن/ أ
 .برضه تتحملين يف السيبانأسيب ماهو 

 عزيزى املشاهد الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل:حييى/ د
 .ما أسيب ماهو برضه إيش ّضمّنى بصحيح

 املناقشة

 بأية طالقة أو تفصيل على هذه مل يعلق املشارآون
اللعبة، مثلما حدث ىف اللعبات التسع السابقة فكان علينا

 :أن نناقش هذه اللعبة مباشرة على الوجه التاىل

 املناقشة العامة

بدا ىل أن هذه اللعبة األخرية هى مبثابة التكملة للعبة
وأيضًا" لو عارف إن حد حايستحملىن ميكن اسيب نفسى"الثانية 

اإلضافة الىت". سيب أنت األول وانا ساعتها"لعبة السادسة ال
أن مساحى بالسيبان: تضيفها هذه اللعبة هنا رمبا تشري إىل

أمام آخر ال يكفى فيه أن أطمئن إىل أن هذا اآلخر قادر على
 أن أعرف َمْن هذا-أيضًا–حتمل نتيجة سيباىن، وإمنا قد يلزم 

دير إن آان ميكن أن يتحملىناآلخر، حىت أستطيع أن أشارك ىف تق
 فهذه جديدة فعًال، ألا تربط"أنا فني"أم ال، أما حكاية 

 وقد تذآرُت اآلن، ورمبا وأنا أعّدباملكان، واالالسماح 
اللعبة تلك العادة اللطيفة الىت يعملها بعضنا وهو ىف
احلمام حني يسمح لنفسه أحيانًا بالغناء لنفسه بصوت مرتفع،

 أن ميارسه خارج احلمام، وآأن-عادة-ى ال يقدراألمر الذ
التعرى ولو من املالبس بعض الوقت ىف مكان مغلق، قد يسمح

"أنا فني"وآذلك . لنا مبا ال نستطيع أن منارسه ىف مكان آخر
ورمبا الوقت الذى يسمح" احمليط"و " اال"هنا قد تشمل أيضًا 

 .بذلك

 التعليق فردًا فردًا

 هاىن
هذا اآلخر" من هو"هاىن وحرصه أن يعرف . فظ دبدا أن حت 

الذى سيسيب نفسه أمامه، هو بسبب أن هذا اآلخر سوف يكون
 "شايفىن.... ماهو برضه "موضع سره، 

 فوزى
 .مازال فوزى أآثر أفراد اموعة حسابات وحتسبات 
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 سوزان
مل تضف سوزان إال ما آررْته سابقًا، وهو ما أّآد حتفظها 

 ".ماهو برضه احلرص واجب"اهلادئ 

 مىن
أا توجه آالمها إىل الطبيب املسئول، وأيضًا" مىن" تنس مل 

يتحملهاهو املسئول عن إدارة احللقة، فهى تذآره بواجبه أن 
 .إذا ما سابت نفسها

 حييى/ د
مل خيتلف موقعه وحرصه عن اللعبات السابقة، فهو مازال 

 . يطلب ضمانات أآثر فأآثر- برغم موقفه هذا، أو بسببه–

 )من التسجيل(لى العشر لعبات تعقيب ختامى ع

 إحنا آده لعبنا عشر لعبات وأنا فعًال مش عاوز:حييى/ د
بس فعال أنا مطمئن ومبسوط، آّتر خريآم ان. أقول شاآر تاني

إحنا دخلنا يف منطقه فيها آالم آتري. انتم سيبتوا نفسكم
وشعارات آترية وادعاءات آترية، ودائمًا نتصور إن القهر من

زى ما( من الداخل، أتارى الرقيب جوانا حمرتم اخلارج مش
، فاللي عاوز يشتغل ىف احلرية بصحيح أظن مافيش داعي)شفنا

حيط آل حاجة بره، القضية حقيقية وداخلية قبل ما تبقى
خارجية، ياريت آل واحد يكون طلع حباجة جديدة وصلته من
العشر لعبات على بعضها، نبلغها لنفسنا وبعدين ميكن تصل

 من آل اللى عملناه .... ىل املشاهد ا

يعين أنا من العشر لعبات وصلين إني إحتملت: هاني/ د
اللعبًه فيها حاجتني داميا آنت باحس. االختالف يف آل لعبة 

وأنا باقول إىن بامحل حاجتني، زى ما يكون دماغي إخترقت،
وانا بعمل احلاجتني دول، يعين باقول حاجة، وباستحمل نقيضها

 .يا يعينجوا

حيب يعلق على العشر لعبات على) تاىن( حد :حييى/ د
 بعضها؟

 واحدة أحبها، الزم أبتدي  يعين انا الزم:مىن/ أ
باملبادرة إن أسيب هلا يف العالقة مابيين وما بينها، علشان
أمسح بالعالقه تكون ما بينا آويسة جدًا، حتقق الغرض إن

 .الواحد يعرف يسيب نفسه مع بعضنا

امللخص اللي أنا حسيته من العشر لعبات إن: سوزان/ أ
أنا أو اإلنسان الزم نبتدي من جوه أن انا أنساب. اإلنسان 

اعطى لألخروبعدين لنفسى من جوه لربه، أو أعطي احلريه 
 وبكده ممكن العالقة تصري ىفالفرصة إن هو آمان ينساب وينفتح

 .جو صحيح

 خامتة

رًا لتحملك مشارآتنا هذهشك..  عزيزى املشاهد :حييى/ د
 املخاطرة احملسوبة، أرجو أن نكون قد جنحنا ىف أن نعرى نفسنا 
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آما أرجو أن يكون قد بلغتك اخلطورة املناسبة، آلما أمكن، 
واحد حيدد املساحة والتلقائية ويعرف إن من حقه يسيب، وإن
مسئوليته إنه يتحمل نتائج اللى طلع، وإنه عليه برضه

 .مسؤلية عدم السيبان

 عزيزى–أنا هاقول العشر العاب تاىن وباعزم عليك  
 أنك تلعبها مع أصحابك ،مع أسرتك، -) والزائر(املشاهد 

 )حسب ما تقدر(مع نفسك ىف املراية، 

 ..... ميكن  ..دانا لو سبت نفسي.. ياخرب : اللعبة األوىل

لو عارف إن حد هيستحملين، ميكن أقدر: اللعبة الثانية
 . .......وساعتها .. نفسيأسيب 

  ...ده أنا حىت.. أسيب نفسي بتاع أيه: اللعبة الثالثة

 .....أنا ممكن إني .. سيبان بسيبان : اللعبة الرابعة

حىت يف احللـم، أنا مبقدرش أسيب نفسي: اللعبة اخلامسة
 .......حلسن ... احتها على ر

 .......وانا ساعتها سيب انت االول ، : اللعبة السادسة

 ...ملا اعرف اىن انا مش ممكن اسيب نفسى إال : اللعبة السابعة

 .... هو...  اللى مانعىن اسيب نفسى:اللعبة الثامنة

ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية بس: اللعبة التاسعة
 .......دا ما مينعش اىن 

الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل ما: اللعبة العاشرة 
 ......أسيب ماهو برضه

**** 
وإىل لعبة تالية نرجو أن نصقل املنهج أآثر فأآثر،

 باحملاولة واملراجعة،

 .نقدًا وتوجيهًا واقرتاحاِت: وىف انتظار مشارآتكم دائما 

حييى، ليس.  هذا التعقيب اخلتامى، آما ىف غريه من آالم د-
بالضرورة هو التسجيل احلرىف، نظرًا الختالف وسيلة توصيل
الرسالة املراد توصيلها، فاألمر خيتلف من الشفاهية

واملعىنللكتابة، لكننا حرصنا دائما على االلتزام باهلدف 
 .طول الوقت
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אא−58  אאא

 )1(..) إليه(هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل 

،"سد هارتا) "رواية(لظروف اضطرارية، قرأت أمس عمل 
 ، "هلرمان هسه"

هذه الظروف االضطرارية ليست سرًا، فهو الكتاب الذى سوف
 ىف الندوة الثقافية2007-11-2نناقشه يوم اجلمعة القادم 

الىت تعقدها مستشفى دار املقطم للصحة النفسية باالشرتاك مع
مدحت. د.مجعية الطب النفسى التطورى، وسوف يقوم مبناقشته أ

 . هيثم عبد الفتاح. اجليار، وأ

 ين الظروف االضطراية؟ طيب أ

 أن أقاطع هذه-واألمر آذلك-ذلك أنىن آنت قد قررت 
الندوة احتجاجا على اهتزاز قيمها، وتراجع نظامها، األمر

 ،)1974منذ (الذى التزمنا به شهريا ألآثر من ثلث قرن 

آنا قد اشرتطنا أن يكون العمل، قيد املناقشة، ىف هذه 
ك قبل موعد الندوة بوقتالندوة، ىف متناول احلضور، وذل

آاف، حىت تتم قراءته من معظم احلضور، وقبل التقدمي، ومن مث
يأتى التقدمي إضافة نقدية، وتكون املناقشة جادة مثمرة، مبا
ميكن به أن حنقق أهداف الندوة الىت حددناها منذ البداية،

 :ذلك بعد أن تعاهدنا على ما يلى

) املقدم أو املقدمان، مثًال (أال تكون الندوة صوتا واحدا: أوًال

 أال تكون استعراضا َسْرديا، : ثانيًا

 أال تكون مباهاة موسوعية، : ثالثًا

  احتفالية اجتماعية للمؤانسة غري املعلنة-جمرد–أال تكون : رابعًا

 إذن ملاذا الندوة؟

أننا نأمل أن حتقق) ورحنا نكرر ذلك بسخٍف حلوْح(تصورنا، 
 ضورالندوة للمقدمني واحل

 ) ال جمرد زيادة معلوماتية(إضافة معرفية : أوًال

  دعوة إلعادة النظر: ثانيًا
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 ) بأى درجة(حتريكا للوعى : ثالثًا

آنا دائما نقول ِجدا آاهلزل، أو(أمال ىف تغيٍري ما : رابعًا
 ). هزال آاجلّد، ولو واحد ىف األلف

 طيب، هل حققت الندوة بعد ثلث قرن أيا من هذا ؟ 

 ال أظن : اإلجابة 

 . طيع أن أنفى بإطالق وال أست
الذى حدث أن احلضور األفاضل، ويرتاوح عددهم حول الثالثني،
أصبحوا هم نفس الوجوه تقريبًا ، وال اعرتاض على ذلك فهذا

للزمالء من) شبه إلزامى(جناح ىف ذاته، يضاف إليهم حضور 
األطباء النفسيني واملعاجلني واألخصائني العاملني باملستشفى،

ئك، برغم انتظام احلضور أخذ يرتاجع التزامهمهؤالء وأول
رويدا رويدا مبا ىف ذلك االلتزام بقراءة العمل مسبقا، طبعا

ألن) منظمِّى الندوة(هذا يرجع أساسا إىل خطإ من جانبنا 
مع أننا نلتزم(العمل املقدم عادة يكون صعب احلصول عليه 

 هو أنناباإلضافة إىل تقصري آخر،) بتصويره إن آان غري متاح
آنا ال خنطر الضيوف األفاضل باسم العمل ومكان نشره قبل
الندوة بوقت آاٍف، وبالتاىل ال يتمكن الضيوف من قراءته

 . استعدادا للندوة 

الحظت آل ذلك ىف السنوات األخرية، مث شككت ىف مصداقيةحني 
مع أنىن اعترب هذه (وجدوى احلضور اإللزامى للزمالء األصغر

ما آان موضوعها مبثابة جزء جوهرى أساسى ىفالندوات مه
تدريب الذين يعملون ىف هذه املستشفى باعتبارها مستشفى

، وظلتبدأت أقلق على مسار ومصري الندوة، )اتمع العالجى
هواجسى تتزايد مع التمادى ىف عدم االلتزام، حىت أنىن آنت

من الذى قرأ العمل: عنأحيانا ىف بداية آل ندوة أسأل 
اللى") متصنعًا املزاح( أفعل ذلك وأنا أقول أحيانا سبقًا،م

الذى آان مسئوال( حىت رىن ابىن حممد – "قرا العمل يرفع إيده
باعتبار أن) عن هذه الندوات الثقافية عددا من السنوات

احلضور ليسوا تالميذا ىف سنه ثالثة إعدادى، وليس من حقى أن
 قفُت ْمَكرها عن مثل ذلك فتو" عمل الواجب"أسأهلم عن الذى 

 أين االضطرار بعد آل هذا احلكى ؟ : مرة أخرى 

الذى حصل أنىن حني بدأت آتابة هذه النشرة اليومية
 ، رجوت2007لإلنسان والتطور ىف هذا املوقع منذ أول سبتمرب 

ومجاعات احلضور اإللزامى أن. ممن أعرف من ضيوف الندوة
تكماال لفكرة احلوار الىتيتابعو ما أآتب، ما أمكن ذلك اس

تتبناها الندوة، رجوهتم أن يتابعوىن ولو ىف البداية، حىت
 إىل أن أستقر على منهج، أو أتعرف على يصححوىن، ويوجهوىن

املخاَطب، أو أحدد اهلدْف، خاصة ىف مرحلة التجريب األوىل الىت
مازلت فيها حىت اآلن، وانتظرت من أى ممن وصلهم رجائى أى

 أو نقد أو إشارة، فلم حيدث أى من ذلك، فكررت الطلبتعليق
وآتبت بعضه ىف بعض اليوميات هنا، ومل يستجب أحد، فطرحت

 :على نفسى أسئلة على الوجه التاىل
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ألسُت أنا هو هو الذى حيرصون على أن أحضر الندوة،  -1
 ألحرك النقاش وأساهم ىف التعقيب؟

.أليس ما أآتبه ىف هذه اليومية هو ىف نفس اإلجتاه  -2
 "حتريك الوعى واألمل ىف التغيري ؟" س الغرض ولنف

أليس اهلدف ىف اية النهاية هو أن نتحرك معًا لنفهم  -3
 فنعمل، آلُّ مبا تيسر له، أىَّ شئ، بأى قدر، لعل وعسى؟

أليست هذه اليومية هى امتداد لة اإلنسان والتطور -4
االىت آانت تصدر فصلية، لتؤدى نفس الوظيفة الىت هتدف هل

الندوة واجلمعية، لعلنا حنقق نفس األمل ىف نفس اإلجتاه،
 لنفس اهلدف؟

 على هذهالرد اعتربت أن -ورمبا حلاجىت الشخصية–بصراحة  
، من واقع هذا الصمت، والعزوف عنجاءىن سلبااألسئلة 

املشارآة ىف مناقشة هذه النشرة اليومية اإللكرتونية لة
ك بأن علّى أن أراجع من جديداإلنسان والتطور، وخرجت من ذل

ما وصلْت إليه حال هذه الندوات، وتزايدت شكوآى ىف احتمال
 .السالفة الذآر) وال أقول أحالمها( حتقيق أى من أهدافها 

2007(نتيجة لذلك، اعتذرت عن عدم حضور ندوة أآتوبر 
حكايات"مع أن موضوعها آان ىف بؤرة إهتمامى ) الشهر املاضى

تأليف. من القصص الشعبيةموعة خمتارة جم. "الدقهلية
"مثل وموال" هذا املوضوع يتصل مباشرة بباب ،)فتوح أمحد.د(

الذى ظل يصدر طوال عشرين عامًا ىف جملة اإلنسان والتطور،
وآنت أحرره بدون اسم، حىت مجعت بعضه ونشر ىف آتاب اهلالل

 "مثل وموال": بنفس االسم

اعتذرت عن ندوة الشهر املاضى وأنا متأمل أشد األمل، ذلك
ألا أول مّره اعتذر فيها احتجاجا هكذا منذ أآثر من ثالثني
عامًا، وتصورت أن هذا االعتذار االحتجاجى سُيْحدث للقائمني

جتعلنا نعيد النظر ىف آل شئ، طبعا آان" صدمة"ندوة على ال
،"رجل مهم"هذا التصور مرتبطا بفكرتى عن نفسى أنىن البد 

، وأن األمور سوف تنصلح، قال ماذا؟وأهنم سوف يفتقدونىن جدا
 . نظرا حلرصهم على أال أعتذر ثانية

بالنسبة للندوة" صحة سالمىت"يسألوا ىف الذى حدث أم مل 
، انتظرت وال صوت وال خرب، حىت وجدت نفسى أنناالقادمة

 ومل يبق على الندوة القادمة2007 أآتوبر 23أصحبنا ىف يوم 
إال بضعة أيام، ومل خيربىن أحد مبوضوعها بعد، وال) 2007نوفمرب2(

بسمه حممد نسخة. أرسلْت ىل االبنة الكرمية سكرترية الندوة د
 . موضوعها آما اعتادت هى استشارتىن ىف مما سيقدم فيها، وال

 يبدو–) إفاقىت أنا(قلت ىف نفسى، هكذا تكون اإلفاقة  
  أخريا استغنوا عن خدماتى،–أم 

وأيضا انتبهت أنىن البد آنت مغرورا ىف تقدير أمهيىت، 
 . وحرصهم على حضورى 

 ما علينا 
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بسمة وسألتها عن موضوع الندوة. تطفلت على ابنىت د
يا خرب يا!!  هيسه، هلريمان"سد هارتا " روايةفأخربتىن أا 

 ؟2005الذى قدمته سنه " دميان"، أليس هو صاحب !بسمه
ىف نفس السنة" أيام من حياتى"نعم، وقدمنا له أيضا : قالت

وِلَم ْمل ختربيىن حىت اآلن ومل يبق على الندوة: "تقريبًا، قلت هلا 
 سوى أيام، أين الكتاب؟ 

هاأشفقت عليها خشية أن تكون قد تصورت أنىن ألوم"
بصفتها الشخصية، ومل تقل ىل طبعا أم أو أا استغنت عن
خدماتى، وال حىت أا فهمت أنىن قاطعت الندوات آلها فأشفقت

املهم وعدتىن أن. أن تضغط علّى، ومل تقل ىل أيضا ما ال أعرفه
 مصرا-أو أبدو آذلك–ترسل ىل الكتاب، وأنا مازلت حمتجا 

 على عدم احلضور

 مث ماذا؟

 . وصلىن الكتاب") مقموص يعىن( "ا ىف هذه احلالة من االحتجاج وأن

أبديته ىف الندوة الىت" دميان"وألن ىل رأيا ىف رواية 
 وألنه آان ىل نفسه،" هريمان هسه"ناقشناها فيه، وأيضا ىف 

 سريته الذاتية،  هى" من حياتى أيام"اعرتاض شديد أن نعترب 
ى وأقرأ آتابه اجلديد أمام مل أستطع إال أن أزيح آل ما

، ووجدتىن أنتهى منها ىف"سد هارتا " !)يقال روايته(املقرتح 
 ، !!)مضطرا (جلسة واحدة من فرط ما شدتىن 

أرجع إىل سريته: أوًال: استتبَع ذلك أنىن وجدت نفسى
، وأيضا إىل دميان"أيام من حياتى"الذاتية املزعومة 
ب ناقدا هذه أقرر أن اآت:ثانياو  وأقرأمها من جديد

السرية!! األعمال الثالثة معًا ىف هذه اليومية هبذا العنوان 
هرمان هسه، وجتليات التعدد إىل التكامل: الذاتية واإلبداع

 )!إليه(

  ما هذا ؟ !!! . .آسف

 قبل أن أبدأ ىف آتابة املوضوع " اليومية"انتهت 

 هل تنتظروىن حىت الغد

 .آمل ذلك

 ملحوظة
ند قرارى أال أعود للندوة الثقافيةبرغم أنىن مازلت ع

فإنىن) إال مضطرًا، يعىن يتحايلوا علّى جدًا جدًا(الشهرية 
أدعو آل زوار هذا املوقع حلضور آل من الندوة العلمية

2/11الساعة الثالثة ظهرًا والثقافية الساعة السادسة يوم 
 .ومرفق مع هذا تفاصيل ذلك

  الدعوة فإليكم
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 2007 نوفمرب 2الندوة العلمية اجلمعة 
 !تغـيـر الـذات 

 فرتات باحس آأىن ىف فيلم، أو آأىن"
 باحس آأىن باتفرج من بعيد علىَّ وعلى .. باحلم

 ..."اللى بيحصل
 ! هل سبق وأن عايشت مثل هذه اخلربة؟-

  ولو للحظات؟-

  هل هذا َعَرض؟-

  أم َمرض؟-

 !!وهل هناك داٍع للتفرقة، وما هى دالالت آل ذلك؟-

اجلمعة[ها ىف الندوة العلمية أسألة متعددة جياب علي
 ]2007الثاىن من نوفمرب 

أمحد عثمان. د: تقدمي 

  
Depersonalization 

"Sometimes I feel as if I'm in a movie, or as if I'm 
dreaming..,  

or as if ,and from a distance, I'm watching my self and 
what's going on…" 

- Have you ever lived such experience?! 

- Even if its for moments? 

- Is it a symptom? 

- Is it a syndrome? 

-And would it be of value to differentiate?! And 
what is the significant of all of that? 

Answers to all questions will be found next scientific 
seminar {Friday. Nov.2nd} 

Dr. Ahmed Othman 

حييى جعفر. د: سكرتري اللجنة العلمية

 الندوة العلمية بدار املقطم، هى ندوة:ملحوظة*  
شهرية تقام يوم اجلمعة األول من آل شهر، وهى دعوة للحوار
العلمى هتدف أساسًا إىل تناول املواضيع اإلآلينيكية،

 .والتطبيقية بشكل عملى

 بقاعة احملاضرات –عصرًا تعقد الندوة الساعة الثالثة * 
 مدينة املقطم10مبستشفى دار املقطم للصحة النفسية 

25080223 - 5080876 2 

 شارع قصر –يقوم أتوبيس خاص من أمام دار احلكمة 
 . قبل امليعاد املثبت بساعة آاملة–العيىن ظهر يوم الندوة 
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 2007 نوفمرب 2الندوة الثقافيةاجلمعة 
 :تناقش الندوة آتاب

 " سد هارتا"
 ندنثر من اهل

وإذا ما أنصت سد هارتا بدقة إىل النهر هذا، إىل هذه"
األغنية املتألفة من آالف األصوات، وإذا ما امتنع عن اإلصغاء
لألمل أو الضحك وعن إقران نفسه بصوت معني من األصوات وعن
الغوص فيه، إذا ما استمع إىل اجلميع، إىل الكل وإىل الوحدة،

أوم،: ف من لفظ واحدفإن نشيد األلف صوت العظيم يتأل
 ." الكمال

 هرمان هسه: املؤلف

 جيزال فالور حّجار: ترمجة

 مكتبة نوبل: الناشر

 هيثم عبد الفتاح.  أ  -    مدحت اجليار. د.أ: تقدمي

 بسمة حممد. د: سكرتري الندوة

 ملحوظة*

 بقاعة –تعقد الندوة الساعة السادسة مساءًا  
10، شارع   ة النفسيةاحملاضرات، مبستشفى دار املقطم للصح

 . مدينة املقطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   351



א  29I10I2007א –א
 

29I10I2007א

אא−59  :אאא

 )2..) (إليه(جتليات التعدد إىل التكامل 

رفض جنيب حمفوظ أن يكتب سريته الذاتية، وىف رأىي أن هذا
من الذى يستطيع، أو جيرؤ، أو.  من سننمن أفضل ما اسنت

 لن أدخل ىف تفاصيل هذه ؟"سريته الذاتية"يعرف ما هى 
الرتحال[ثالثية ترحاالتى القضية قفد تناولتها بقدر آاف ىف 

الالرتح، املوت واحلنني: الرتحال الثاىن، لناس والطريقا: األول
آما ناقشتها ىف مقدمة نقدى] ذآر ما ال ينقال: الثالث

 وبرغم أن الكثريين،ألصداء السرية الذاتية لنجيب حمفوظ،
 ذاتيه لشخصى، إال أنىن فضلتسرية" الرتحاالت "  ثالثية اعتربوا

 مبا ىف  إىل أدب الرحالت،  أقرب أن أتعامل معها باعتبارها
  .رحالت الداخل واخلارج، وبالعكس"ذلك ما أمسيته 

 أعترب أى مبدع لكنىن أذهب إىل أقصى الطرف اآلخر حني
إال نفسه، إذ ال بد أن) يشكل/يسجل/يرصد(حقيقى ال يكتب 

عماله دون استثناء، وقد بلغ ىبنعثر على املبدع ىف أ
االقتناع هبذا الفرض مؤخرا أن جعلته يشمل آل أنواع اإلبداع

هل ميكن أن يعىن ذلك أننا ميكن أن. مبا ىف ذلك اإلبداع العلمى
 نتعرف على شخص أينشتاين ىف نظريته النسبية؟ إجابىت

، هذه قضية حتتاج!)تصّور ( ميكن" نعم"أن ) أرجوك ال تندهش(
 .عشرات بل مئات الصفحات لشرح بعض مداخلها، فلنؤجلها  إىل

أن الكاتب املبدع ال يكتب(تأآد ىل هذا االحتمال الغريب 
أآثر وأنا أقرأ األعمال الثالثة الىت أشرت إليها) إال نفسه

ترمجة أمحد عمر هاشم" (أيام من حياتى: "هلرمان ِهسـّْهأمس 
 مث ،)التوزيع الناشر دار سندباد للنشر و1999طبعة 

ترمجة عبده الريس، الناشر اهليئة العامة لقصور" (دميان"
ترمجة جيزال ("سد هارتا"مث ) الثقافة سلسلة آفاق عاملية

، قرأت هذه) فالور حّجار، الناشر داراملدى للثقافة والنشر
 معا ىف الظروف الىت ذآرهتا أمس، وحضرتىن عدةمضطرااألعمال 

أن إبداع: ، وأوهلا ما ذآرته حاال منفروض تتعلق هبذا الشأن
املبدع احلقيقى ال ميكن أن خيلو من سريته الذتية على مستوى

،"الواقع اإلبداعى"وهذا شديد االرتباط مبا أمسيته ما، 
وبالنسبة هلريمان هّسـه، فإنىن تصورت أنه ميكن من خالل قراءة

 شأن من هو هو، وإىل أين، أن حنقق جانبا هاما مما يشغلىن ب
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تعدد:  ومسارها، من حيث البدء بـطبيعة النفس البشرية
ىف سعيها الدائب) الذوات داخلنا وخارجنا (مستويات الوعى

، لعل ما نبدأوالذى تسمى بأمساء خمتلفةحنو التكامل املمتد، 
الذى استعمله   Individuation" التفرد"به هنا هو اسم 

آارل يونج، خاصة وأن هرمان ِهسـّْه الذى غامر بأن يدخل خربة
تحليل النفسى شخصيا، وقد مت له ذلك من منطلق مدرسةال

 analytic التحليلى  آارل يونج املسماة بعلم النفس
psychology.  وليس التحليل النفسىpsychoanalysis ليس املهم 

 أن نناقش إىل أى مدى تأثر- ىف هذه املرحلة من التقدمي–
فاقتنع به، أوهرمان ِهسـّْه مبا َخَبره ُشخصيا أثناء التحليل، 

 ليس هذا هو املهم اآلن .َفَنضَح ىف إنتاجه) ال ميكن اجلزم(عاشه 
،)سيدهارتا، وإىل درجة أقل ىف دميانوسوف نعود إليه ىف (

املهم هو أن ِهسـّْه نفسه قد عاش بذاته، وىف إبداعه، مبا يدعم
 مبا حفزىن أن أعيد تقدمي هذا الفرض منفرض التعدد للنمو،

، وهذين)أيام من حياتى( بني بعض سريته الذتية خالل اجلمع
 .العملني اهلامني، ىف هذه األطروحة

 تعريف موجز جدا

 وهو يصف ذلك1877  يوليو سنة2  ولد هرمان هّسـه ىف ·
، مث يضيف1877ىف يوم حار من أيام شهر يوليو " بقوله 
وحرارة تلك الساعة الىت ولدت فيها، هى الىت"... 

، مث يفسر بذلك تفضيله للجو احلار"عىأحببتها بال و
 ).اهلند خاصة(وحنينه املتصل إىل اجلنوب 

ورسام تشكيلى(ُيصنف ِهسـّْه على أنه شاعر، وروائى،  ·
 )أحيانا

 1946حصل على جائزة نوبل ىف اآلداب سنة  ·

  من التعليم العام– طفال –هرب  ·

مد،للواقع اخلا) مبدعا/منسحبا/حمتجا/ثائرا(ظل رافضا  ·
 .والسلطات املغرتبة

 .تزوج ثالث مرات وأجنب ثالثة أوالد من زوجته األوىل ·

 .مرض ابنه األصغر مرضا شديدا ظهر ىف أعماله ·

مرضت زوجته مرضا عقليا ودخلت مستشفى أمراض عقلية ، ·
 وماتت

آانت له مواقفه، ومشارآته ، وإسهاماته ىف جمريات ·
 ية األوىل وما حوهلا عصره، وخاصة بالنسبة للحرب العامل

على( لغة 54ذاع صيته وانتشرت أعماله وترمجت إىل  ·
 حىت اآلن) األقل

بقية املعلومات وقائمة بأعماله ميكن احلصول عليها من ·
 أى موقع أو موسوعة

 عودة إىل مسألة السرية الذاتية واإلبداع

ليست املسألة أننا بصدد دراسة مبدع هبذا احلجم لنصفق
 ، لكن اهلدف من هذه األطروحة !نعريه، أو لنشّخصهله، أو ل
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نتعلم من مبدع هبذاالىت قد متتد مناقشتها ألسابيع أن 
الصدق، وهذا احلدس، نتعلم منه ما هو السحر، وما هو
الشعر، نتعلم ما هى الطفولة وما هو النمو، نتعلم ما هو
اخليال األوقع من الواقع ، وما هو الواقع األآثر زيفا من

ى نفس الطاقة الفطرية بكلأى حقيقة، نتعلم آيف تتجل
 ىف إبداع فائق، وآيف تصدم حرآيتها النابضة التشكيلية

فتتناثر أو تتشتت، مث تتجمع ، نتعلم آيف ينحرف املسار
إال–بتلك الطاقة حىت يصل األمر إىل جرمية ال ميكن تصورها 

 من مثل هذا اإلنسان الصادق الرائع اجلميل، وآيف-خياال
 .ال يكف عن إبداعه وعطائه طول الوقت و يتقبل هو آل ذلك

ال أطمع ىف أن أغطى آل هذه املناطق مبا تستحق، آما لن
أطيع هاجسا يغريىن باالختزال أو التقريب، فلنتفق على

 .املنهج إزاء هذه املغامرة

بشكل عام) أو فروض الدراسة(ابتداء سوف أقدم فرض 
 )قابل للتعديل والتطوير الحقا(

على هذه األعمال)ىف املرحلة احلالية(سوف أقصر حبثى  
 الثالثة السالفة الذآر

الذى سوف يتابعنا أن يقرأ) القارئ(أنصح الزائر  
حىت قبل استكمال(األعمال الثالثة بنفسه لنفسه بطريقته، 

 ، وان يصل إليه ما يصله بطريقته أيضا) النقد

أرجو من املتابع أن يتحمل عدم االنتظام ىف النشر خوفا 
 )لو أرغمت نفسى على االنتظام جدا(لتشويه أو التعسف من ا

أرجو أيضا من املتابع أن يعود إىل احللقات السابقة، 
وهو يتلقى احللقة اجلديدة ما أمكن ذلك، ويا حبذا لو

 .طبعها أوال بأول

آمل أن ينبهنا من يشاء إىل ما خنطئ فيه، أو نتجاوزه، 
 )آلما َعّن له ذلك(

ال( ُيْكتب عمل نقدى هبذا احلجم أعلم أا مغامرة أن 
هبذه الصورة املتقطعة، لكنىن،) أعرف حجمه حتديدا اآلن

 نفسى حىت أجنزه،- آالعادة –ومبنتهى الصراحة، وّرطت 
ولعلى أتبع نفس النهج ىف معظم األعمال النقدية الىت مل
أمتها أو أنشرها بعد، وإن آنت على يقني أنه بعد نشر

تاج االمر إىل إعادة آتابة، وإعادةهذه احللقات، سوف حي
 .حترير، قبل أن يصدر العمل مكتمال

 )إن آان ىف العمر بقية(وسوف نكون معا غالبا 

 حتذير
أرجو من املختصني فيما هو نفس، وبالذات الطب النفسى

، أوتشخيصاوالتحليل النفسى، أال ينتظروا من هذه الدراسة 
، أوعقد شائعةنمو إىل ، أو اختزال الأعراضترمجة سلوك إىل 

أّيا مما شاع عند من يتبع أو يتصور انه يتبع ما يسمى
العلومميكن الرجوع إىل أطروحىت عن  (النقد األدىب النفسى
 ) آتاب تبادل األقنعة مباشرة أو ىف النفسية والنقد األدىب
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 تساؤالت األطروحة

حنن ال نعرف الطفولة، فهل يعرفها ِهسـّْه؟ يعرف ماذا؟  .1
 إىل أى مدى ؟

 حيتفظ هبا هل عاش ِهسـّْه طفولته رغما عنهم، وهل ظل  .2
 حىت اية حياته؟

ت الطفولة ىف ما نتناول من هذه األعمالآيف جتل  .3
 الثالثة؟

حنن ال نعرف ما هو الشعر، وآيف يكون اإلنسان شاعرا. 4
 وهل جنح هّسـه أن إذا أراد، أم أن هناك احتماالت أخرى؟

 يكون شاعرا، وهل استطاع إال أن يكون شاعرا؟

حنن ال نعرف اخليال، ذلك الواقع اآلخر، أو الواقع. 5
دو أن ِهسـّْه يعرفه مبا يتيح لنا أن نعيداألول، ويب

التعرف عليه، ولكن إىل أى مدى ميكن أن يكون هذا اخليال
 بديال، أو دعما، أو إبداعا؟) الواقع(

حنن ال نعرف عالقة السحر األبيض مبا هو إبداع، وال. 6
السحر األسود مبا هو إجرام، وهل ميكن أن يكون اإلجرام

 إبداعا؟

افة دالة فيما يتعلق بعالقة املرضمث هل من إض. 7
ما هى عالقة اإلبداع: العقلى باإلبداع؟، وبالعكس/النفسى

 ؟)ويستحسن أال نعترب ذلك تكرارا(باملرض النفسى 

 الذى )مستويات وعينا(مث آيف نقبل تعدد ذواتنا . 8
جتلى ىف سرية ِهسـّْه وأعماله هبذه الصور املتعددة، لنتكامل

آما(لنتناثر بسببه، أو لنهرب فيه؟ ال ) بتعددنا(به 
 ؟)يتجلى آل ذلك فيما حنن بصدده

مث هل مثَّ احتمال أن يساعدنا آل ذلك على مواصلة. 9
 حنو وجه احلق آدحنا إىل تكامل أعلى فأعلى، متجهني

 سبحانه وتعاىل، بال توقف، وال اية ؟

مث آيف يساعدنا ذلك أفرادا ومجاعات ونوعا ىف  .10
 زمة اإلنسان املعاصر؟مواجهة أ

أآتفى هبذا القدر من التساؤالت، الىت ال أعد طبعا
باإلجابة عليها، اللهم إال مبا تيسر ىف حدود قراءة هذه

 .األعمال الثالثة دون غريها
 الفرض

هنا"اإلنسان آائن له تاريخ، وهو حيمل آل تارخيه ) 1(
 .، وتارخيه مفتوح إىل ما ال نعلم"واآلن

املعاصر متورط ىف إجنازاته الرائعة املغرتبة،اإلنسان  )2(
ومن أخطرها سيطرة املستوى األحدث طول الوقت، على حساب

 األسطورة واخليال واإلبداع والتكامل

اإلنسان آائن مرآب، متعددٌة مستويات وجوده، وعيه،) 3(
دماغه، ذاته، وهذا الرتآيب يتحرك بآليات نابضة حنو

 )طبيعيةىف الظروف ال(تكامل ممتد 
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ة اإلبداع الروائى يعرى بعض تلكاإلبداع، خاص )4(
 احلقائق، آما يضع لنا أسهما ىف االجتاه الصحيح

العقلى هو الوجه اآلخر السلىب هلذا/املرض النفسى) 5(
التعدد، ومن مث هو ميثل احتمال فشل املسرية أو انتكاسها،

 .لكنه يعلن حرآيتها وحتدياهتا أيضا

اجلرميةالتبادل بني املرض، والشذوذ، والشطح، و)6(
 .واإلبداع وارد باستمرار

 )احملتملة مبدئيا(العناصر 
 الطفولة واخليال والواقع. 1

 السحر والدين واألسطورة واإلبداع . 2

  واملرض النفسى )الذوات(تعدد املستويات . 3

 حرآية احلياة وما هية الشعر. 4

 احلوار مع الطبيعة إىل املطلق. 5

  واإلميان إبداع الذات. 6
 دات مثريةاستطرا

حىت ال تكون هذه اليومية اليوم جمرد عناصر وأسئلة
وفروض، فضلت أن أيها بإشارة مبدئية إىل بعض األحداث الىت
توقفت عندها، وسوف أعود إليها الحقا، لكنها قد حتتاج من
القارئ منذ اآلن بعض االنتباه اخلاص قبل أن نصل إىل

 :مناقشتها، ومن ذلك

 ل االنتحار حول سن اخلامسة عشرةإن هرمان هّسـه حاو 

 إنه دخل مستشفى لألمراض العقلية آنذاك 

عددا) مدرسة آارل يونج(إنه عوجل بالتحليل النفسى  
 44 & 39من السنني ىف سن 

 إن زوجته األوىل أصيبت مبرض عقلى  

إنه بعد أن بلغ السبعني، ونال آل ذلك التكرمي مبا ىف 
 هنا وهناك، استعمل دآتوراة فخرية من ذلك نوبل، وآذا

 . السحر األسود لغواية طفلة، وحوآم، وسجن- آما يقول–
 وقفة خاصة

 مل أستطع أن أستوعبها ىف-بالذات–هذه املعلومة األخرية 
 وقد رحت أحبث عن تفاصيل أآثر مما سياق ما وصلىن منه وعنه،
ىف آل املتاح من" أيام من حياتى"ذآرها الكاتب نفسه ىف 

نت وغريه، فلم أجد أآثر مما ذآر، آما مل أجدمصادر على ال
أحدا من نقاده أو مهامجيه قد توقف عندها آما توقفت، وسوف

 102أحاول أن أثبتها آما ذآرها بالنص ص 

قد ولدت ساحرًا، وعن طريق الوتسى وآى تشنج"........ 
عرفت منذ فرتة طويلة وبشكل أآيد طبيعة ما يسمى بالواقع

، ومن خالل السحر عاجلت هذا الواقع حسبالطارئ أو املتغري
وأعرتف أىن مل آبرية وأنا أفعل ذلك  رغباتى، وشعرت بسعادة

 أقتصر على احلديقة املبجلة املعروفة بالسحر األبيض، بل جرتىن
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تلك الشعلة الصغرية احلية داخلى، من حني آلخر، إىل ذلك اجلانب
 .األسود من السحر

وبعد أن جتاوزت السبعني من العمر، ومباشرة بعد أن
ختارتىن جامعتان ملنحى الدآتوراه الفخرية، قدمت للمحاآمةا

ىف السجن، رجوهتم. بتهمة غواية طفلة صغرية باستخدام السحر
أن يسمحوا ىل بقضاء وقىت ىف الرسم، ووافقوا على ذلك، وأحضر
ىل األصدقاء عدة الرسم واأللوان، ورمست منظرًا طبيعيا على

ىل الفن، ومع آل ماحائط الزنزانة، وهكذا عدت ثانية إ
عانيته وحتطم آثري من اآلمال، إال أن ذلك مل مينعىن من استحالب
املتعة مرة أخرى من آؤوس الفن النبيلة، ومن إقامة عامل

، ومن التمتع من آل قلىب هبذاآالطفل الذى يلعبصغري مجيل 
العامل والتخلى عن آل احلكمة واردات اإلنسانية والعودة إىل

 .لق البدائيةشهوة اخل

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

وآنت سأختنق وأصبح هباء ىف جهنم األوراق هذه لوال... 
رسوماتى الىت أنعشتىن وأراحتىن، وتلك اللوحة املنظر اجلميل

آنت أقف يومًا أمام لوحىت. الصغري الذى جدد ىل اهلواء واحلياة
مل، وحاولواحني جاء احلراس مهرولني بطلب االستدعاء امل

انتزاعى من استمتاعى، شعرت ىف تلك اللحظة باإلرهاق
والنفور من هذا االستعجال، ومن هذا الواقع اخلاىل من
الروح، واستغرقت وقتًا طويال ألضع حدا حلزىن، ولو مل يسمح ىل
بأن ألعب لعبة الفنان الربيئة دون إزعاج، الستنجدت بتلك

ا سنوات آثرية من حياتى،الفنون األشد صرامة والىت آرست هل
 . فبدون سحر سيصبح العامل مكانًا ال يطاق

استدعيت إىل ذهىن الرتآيبة الصينية، ووقفت لدقيقة أآتم
، مث رجوت احلراس بدماثة، أنوحررت نفسى من وهم الواقعنفسى، 

يصربوا حلظات، ألىن أريد أن أصعد إىل املشهد الذى رمسته ألحبث عن
 . وا بطريقتهم املعتادة، فقد اعتربوىن جمنونًاشئ ىف القطار، ضحك

مث بدأت أصفر وأصفر، وخطوت إىل الصورة، وصعدت إىل
القطار الصغري الذى سار حىت النفق املظلم، ولربهة ظل الدخان
األسود الذى خيرج من النفق مرئيًا، خيرج مندفعًا من الثقب

  الدائرى، مث اختفى الدخان، واختفت الصورة وأنا معها

 ". وظل احلراس واقفني تغمرهم حرية آبرية

 ما هذا؟
 أين اخلط الفاصل بني الواقع واخليال؟

حني انتقل هسـّه فجأة وهو حيكى بعض سريته الذاتية من 
ذآر التهمة إىل التواجد ىف السجن هبذه السالسة، دون أى
تعقيب أو نفى للتهمة، وال ُهَو ذآر أية تفاصيل أخرى إال

جن، مل أستطع أن اقبل أيا من ذلك بنفسخربته ىف الس
البساطة، وحني حبثت عن هذه الواقعة الىت حسبت تارخيها

 بعد أن جتاوز (... فوجدهتا بعد نوبل مباشرة تقريبا 
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 ومل أجد عنها ىف املصادر املتاحة أية تفاصيل أخرى، )السبعني
مل أرتح لقبوهلا هكذا آما هى، حىت أنىن فضلت ىف هذه املرحلة

سرية( قوسني، وخاصة أن موقف احلكى من الدراسة أن أضعها بني
انتهى هبذه النهاية الىت جسدت له لوحته على!!) ذاتية

احلائط حىت اختفت اللوحة واختفى هّسه معها وظل احلراس واقفني
 .تغمرهم حرية آبرية

إن مل يكن األمر آله خياال حمضا فكيف نتصور هذا املبدع
آم، ويدان، وهواجلميل الرائع يغوى طفلة بسحر أسود، وحيا

حائز على نوبل، وهو ىف السبعني من عمره، وآل ما حيكيه حول
هذا احلادث وما أحاط به من حماآمات هو سخف اإلجراءات وغباء
املكتبيني، مث هذا اخليال اجلامع الذى ميحو الواقع بكل هذا

 . اليقني

هو يسرتسل وهو يصف آيف تواصل خياله مع الصورة الىت
ائط، والىت جتسدت له حىت صعد ورآب القطاررمسها على احل

 واختفى هو والصورة عرب احلائط؟

  حىت أحتقق من آان من املمكن أن أؤجل طرح هذه التساؤالت
مصداقية احلدث، مبا ىف ذلك الرجوع إىل الثقاة املختصني ىف
تاريخ مثل هؤالء املبدعني، إىل أنىن فضلت أن أستغل هذه

 النشر اإللكرتوىن هكذا، ألشرك الزوارالطريقة املسلسالتية ىف
والقراء معى ىف حبث هذه املسألة، فأطلب ممن يهمه األمر أن
يفيدىن بأى تفاصيل تتعلق هبذا الغواية لتلك الطفلة، مث هذه

 .احملاآمة الالحقة

فرضما استفدته من هذه احلرية املؤقتة، هو أن هذا املبدع 
اقع الزائف، حىت أوصلىنعلّى موقفه من اخليال الواقع، والو

 .إىل هذه االحتماالت العجيبة

 .هذه جمرد عينة من حتديات النقد املطروح
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 عن الفصام.... 

والتساؤالت،" العناصرجرعة "وصلىن من أصدقاء وزمالء أن 
 من"هرمان هّسه"الىت ظهرت أمس آمقدمة لقراءة سرية وشخصية 

إبداعه، آانت أآرب مما يتحمل زائر املوقع، آذلك آان احلديث
عن املنهج، مث إن طرح آل تلك الفروض هبذه الطريقة رمبا جتعل

 يعرب عن إآمال املوضوع–الزائر، خصوصا الكسول أو املتعجل 
ته، خاصة إذا ظهر ىف حلقات، وقد قبلت تنبيههمأو متابع

 .الكرمي، فوجب االعتذار

هذا آله صحيح، ومهم، والبد أن أضعه ىف االعتبار، خاصة
وأن هذا األسلوب قد تكرر مىن، منذ بداية آتابة هذه النشرة

ماذا حدث) ومصادر(مرة وأنا أآتب عناصر : اليومية
إشكالة ، ومرة وأنا أآتب عن إعادة النظر ىف للمصريني

، النتيجة أنه بدال من أن تتزايد التعقيباتالقيم واألخالق 
الت على ما آتبت وأآتب، تراجعْت، إال من هؤالءواملداخ

األصدقاء القالئل الذين أتصور أم مستمرون رد أم يصربون
 ".يرسى له على بر"على العبد هللا حىت 

ستون يومًا مضت على ظهور هذه النشرة، ومل أستطع أن
أحدد موقعها بني آل ما أآتب، ومل أتعرف على الفئة األْوَلى

– ن خالهلا، ومل أستقر على جدول ثابت أليام األسبوعباخلطاب م
 حىت ينتقى آل زائر ما يهمه ىف–" ذات يومية"آما حاولت 

يوم آذا، وال يشغل باله بسائر األيام، ستون يوما بالتمام
 حىت وصلُت إىلوالكمال، وأنا مازلت حمتارا مرتددا مل أستقر،

 . مسحتمحالة ليست جيدة فعًال، وأفضل أال أصفها لو

هربا مؤقتا من هذا املأزق، قررت أن أؤجل آل شئ آخر،
، وخاصة بعد أنمبا ىف ذلك دراسىت النقدية عن هرمان هسة

حصلت على آتب أخرى له، ومزيد من املعلومات عن بعض سريته
فتغري رأىي ىف سريته الذاتية من خالل إبداعه مبا حيتاج ملزيد من

 أعزف عن هذه الدراسة، وحىتالفحص والتأىن، أقول أؤجل، وال
يوم (للنقد األدىب ىف اليوم الذى خصصته – ىف دورها –أضعها 

 ).األحد
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 .مازلت اقرتح، وأطلب النصيحة ىف نفس الوقت

هو تنظيم أيام األسبوع:  وقد سبقت اإلشارة إليهاألقرتاح
حوار/ بريد :(واجلمعة) جنيب حمفوظ:(اخلميسبدءًا بيومى 

 نفسى بدءًاطب(حاالت وأحوال : السبتمث أخصص ) الزوار
،)ألعاب عالجية وآشفية(، "لسر اللعبة: "واألحد) بالفصام
للنقد األدىب: "والثالثاء) املعىن والتحدى" (لإلدمان: "واالثنني
 ).ملا ليس آذلك: (األربعاء، مث "واإلبداع

 :رمبا يكون أوضح لو قّدمت هذا االقرتاح ىف جدول آالتاىل

 أقرتاح أسبوعى

 )و تنظريحاالت أ(إدمان  السبت
 )وإبداع(نقد أدىب  األحد
 )ألعاب عالجية وآشفية( سر اللعبة  االثنني
 )بدءًا بالفصام(طب نفسى  الثالثاء
 )ما ليس آذلك(يوم حر  األربعاء
 جنيب حمفوظ اخلميس
 حوار/ بريد  اجلمعة

 ما رأيكم؟

 ما رأيكم؟! ال، بصحيح

نكمأعلم أنىن أضجرتكم بكل هذا الرتدد، لكن البد أ
اآتشفتم أن هذا طبعى، ولعله من أساسيات وجودى، وأنا ال
أرفضه، بل أعيد اآتشافه باستمرار، وهو قد يشري إىل جانب
إجياىب مثل استعدادى الدائم للمراجعة، مث إن هذه احلرية مل حتل
أبدًا دون أن أواصل طريقى طول الوقت، ألقوم بعد آل عثرة

بعد آل موت، أنشط:  قلأو وقفة أآثر محاسا وتصميما، أو
:وهذا بعض ما سوف أهديه لنفسى غدًا مبناسبة خاصةبعثا، 

أآتفى منها اآلن باقتطاف ما يطمئنكم ويطمئىن إىل احرتام أى
 :وقفة، وعدم اخلوف من أى احتمال تراجع

 يا سادتى هذا أنا، ملَّا َأَزْل 
 !سيفى خشب؟

 لكن لؤلؤة احلياة بداخلى ال تْنكِسْر
 قعنا الَغىبوبرغم وا

 ينمو البشر
 ىف ملعىب

 ):حمدثة(ومن قصيدة أخرى 
 ...وآل صباْح"

 يزيح اجلنُين، ظالَم اهلروِب اجلباْن
 َهيَّا.. ينادى الوليد العنيد على الشمس 

 .هّيا اتبعيىن
 "ار جديد
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عثرت على القصيدتني اللتني منهما هذين املقطعني، بينما
دأألب" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"آنت أقلب صفحات آتاىب 

موضوع الفصام ىف هذه النشرة اليومية، ىف حماولة االلتزام
يومباجلدول املقرتح، أليس اليوم هو األثنني، وغدًا الثالثاء 

 !!الطب النفسى بدءًا بالفصام؟

 عن الفصام...

الفضل ىف العودة إىل الكتابة ىف هذا املوضوع األساسى الذى
سى يرجع إىل ابنىتميثل ىل الفكرة احملورية ىف آل ما هو طب نف

، تلك الصعيدية الرائعة الىت شرفت"أماىن الرشيدى. د"
-هى وشطارهتا–بتلمذهتا على يدى هنا منذ سنوات، لتكمل 

–هناك ىف فرنسا آل ما تعد به وتقدر عليه، آانت أماىن 
 آلما عادت ىف اإلجازة السنوية تسألىن هل آتبت-ومازالت

)تظر اإلجابة ألا تعرفهاوهى ال تن(، فأجيبها آتاب الفصام
بالنفى، فتنظر إّىل نظرة األم املمتلئة بالعتاب دون قسوة،
وحني خطر بباىل أن أخصص يومًا ىف هذه اليومية ملا هو حاالت
وأحوال، وبدأت باإلدمان، تذّآرُتها، وحضرىن اقرتاح أن أخصص

هكذا: ، وقلتللطب النفسى بدءًا بالفصاميوما آخر أثبته 
ن إحلاح ابنىت األم، وحني حتضر هذا العام، ستجدىن إنأختلص م
 . لعلها ترضىقد بدأت ىف عمل الواجبشاء اهللا 

آل"آيف أآتب ىف هذا املوضوع اجلوهرى، وهو يكاد ميثل 
 بوجهيها الطىب واإلبداعى، مبا ىف ذلك إبداع ذاتى؟" حياتى

قلت أبدأ مبا سجلته ىف آتاىب األساسى دراسة ىف علم
من ص(صفحة 122اثولوجى موضوع الفصام يشغل فيه السيكوب

، وخاصة وقد آنت عزمت أن أصدر) شامًال املوجز443حىت ص 321
طبعة جديدة من هذا الكتاب األساسى بعد أن مضى على صدور
الطبعة األوىل ثالثني عامًا، حاضر يا أماىن، ولكن يا ترى هل

تك اإلجنليزيةوقد أصبحت فرنسية، باإلضافة خللفي–أنِت تريدين 
 هل تريدين مىن أن أآتب آتاىب-وأصلك الصعيدى طيبتك املصرية

عن الفصام بطريقة أقرب إىل الطريقة التقليدية، حىت إذا
ُترجم، َوَصل ملن تعاشرينهم اآلن، ويهمك، آما فهمت يومًا، أن
توصلى هلم فكرًا آخر لعل وعسى؟ انت تعرفني أنىن ال أنتظر

ت فأنت تعرفني أنىن لن أوافقك، وإن آنتإجابة، وحىت لو أجب
 .سأضع رأيك ىف االعتبار حتما

أقول لك يا أماىن ماذا أنوى أن أفعل؟ وأرجو أن
تساعديىن ىف القرار املبدئى، وأن تعدليىن أنت ورفيق ومن

 .  يهمه األمر، أثناء سرينا على الطريق

التزم بالفكرة األساسية الىت وردت ىف آتاب: أوال
باثولوجى، طبعا بعد ما طرأ عليها من حتديث خاللالسيكو

 .ثالثني عامًا

أعيد تنظيم املادة العلمية حبيث ال ترتبط: ثانيا
، آما)ديوان سر اللعبة(إرتباطًا مباشرا باملنت الشعرى 

 .آان احلال ىف الطبعة األوىل
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أنقل املنت الشعرى إىل اهلوامش إن آان ذلك الزمـا،: ثالثا
 .رمبا دون إشارة مباشرة إليه

عن الفصام، إمـا أوال" أحوال حاالت "حاول أن أقدم    أ: رابعا
بأوال، وإما منفصلة، مث أعود إليهـا حـني جنمـع املـادة الـىت

 .نشرت، ونعيد حتريرها ىف آتاب ورقّى يصلح للرتمجة إن شئت

أؤّجـل مرحلـة االسـتعانة بـاملراجع، واالستـشهاد: خامسا
ذهبالتاريخ سواء باملوافقة أو املعارضة، ورمبا أتـرك هـ         

، وحممـد)يسرية أمني يعـىن   . د(املهمة لك حتديدا، وليسرية     
 ".آل من يهمه األمر"حييى و

 . ىف آالمى ىف آل هذا– آما تعلمني –قد أرجع : سادسا

 .واآلن دعينا ندخل ىف اجلد

 :وأبدًأ بأحوال هذه احلالة

 حالة عصام: بعض أحوال
 )حالة فصام: أعىن(

  لشدة أمهيتها مرةأآررها ىف آلسوف : تنبيهات أساسية

 ال تبحث عن أآثر مما ُآتب، فالفكرة هى تقدمي جزئية           -1
 ".حاالت"وليست " أحوال"هلا داللتها، نعم هى 

لـو مسحـت،    ) بقيـة األسـباب   ( ال تتوقف عند األسـباب     -2
 املقتطف" احلال"اللهم إال مبا يسمح به 

  ال تربط التشخيص باحلالة، مهما بدا ذلك مغريا -3

ع برتمجة األحوال إىل أعراض، حىت لو ذآرنا حنن          ال تسار  -4
 . ىف التفسري والتعليق أمساء بعض األعراض

دون نــص ( آــل األمســاء، وبعــض األحــداث مت تغيريهــا -5
حـىت الميكـن    ) األلفاظ  ودون املعىن احلقيقى ألبعاد احلالة      

 .التعرف على احلالة

 عصام

 وهو"عصام"سوف نطلق عليه اسم )  سنة23عمره (هو شاب 
الرابع من ستة أشقاء حاصل على ليسانٍس ما، أعزب، من
الوجه البحرى،  لوالد باملعاش من أوسط الطبقة املتوسطة،

 . وجه حبرى، أمه ربة منزل

 املقتطف من شكوى املريض 
ىف ثانية ثانوى ، ماآنتش بذاآر آويس ، وربنا عّداها ،

 نافوخك غريليه، ألن مني يقول آالم ىف.. وأنا  اعتربته وحى 
  !"؟....ربنا هو أنت متلك حاجة

الذى قاله عصام ليس هو هو آل ما حدث بالضرورة،
 إذ ميكن أن يقوله املريض هكذا، وهو يعلن حقيقة 
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 ، أى بأثر رجعى، عصاميكتشفها إال بعد الكسرةداخلية مل 
بطريقة أعمق،" حني ّعداها ربنا"سوف حيكى عن ما حدث آنذاك 

ذلك. ن عنده تعاىلوأخطر من اعتبار املسألة جمرد توفيق م
التوفيق العادى ميكن أن يشعر به أى طالب حسن احلظ، أما أن

 أن املسألة هلا عمق أبعد، بلغٍة أصعببعد الكسريكتشف عصام 
 فهو رمبا يشري إىل أنربنا قال آالم ىف دماغه،أن : مثل

 .إجاباته الىت أجنحته آانت نتيجة ذلك، مث تفلت املسألة منه

 الذى نسميه مرضا مل-مبا استتبعه–إن هذا التأويل 
 ":فرضًا"يؤلفه املريض من فراغ، وخذ مثال تفسريى هلذه اجلزئية 

 إن هذا املريض قد تلقى حلظتها داللة هذا التوفيق بأن
 هو الذى جعل اعتمال– مبا يعرفه بفطرته –اهللا سبحانه 
 يرتتب منتظما بنجاح وهوinformation processingاملعلومات 

ز لذلك، فتخرج ، علينا إجابات ىف االمتحان سليمة، إذنجاه
 فهى ليست معجزة وال وحيا، هى جمرد تفسري طبيعى،

االمر الذى سيكون( ابتداًء علينا أن حنرتم آالم املريض 
هذا التفسري برغم اختالف لغة) أسلوبنا هنا طول الوقت

 املريض ال ينفى اخلربة الىت وراءه 

)ب(نقص الفروض ) أ: (ا يرجع إىلإن هذا االختالف إمن
مبعىن أنه هو الذى" ربنا قال ىف نافوخه"اختالف اللغة، 

أجنحه، وبالتاىل فهو ليس ختريفا بقدر ما أنه التعبري الذى
 .أستطاع به عصام أن يرتجم الفرض الذى ذهبنا إليه

 :يظل هذا التعامل مع هذا احلادث آامنا

 ذى مل يكن ينتظره، حيمد اهللا على التوفيق الالظاهر 

يشعر بالفطرة الىت تنظمت وتعاملت مع: والداخل 
املعلوات وحفظتها وأجابت هبا بفضل اهللا، وبفضل قوة حقيقية

 أآرب من تصوره لقدراته وحتصيله،

أما ما تلى ذلك، فال ميكن أن نعرتف مبشروعيته مبا أنه قد 
 . الصريحترتب عليه آل أو أغلب الشطح التاىل حىت املرض العقلى

ذلك أن عصام يكمل دون فاصل وهو حيكى حادثا حدث له بعد
 حواىل سنة، يكمل 

اللـى يـأمرىن... بعدين استمر الوحى ىف قلىب امسعه بقلىب      "
 . أأدِّن) األذان(بيه أنفّذه، يقوللى إّدن 

:، ولكن دعونا نأخذ املقتطف آله على بعضه من أوله)أنظر بعد(

بـا آلفـىن برتتيبـات احتفـالىف اجازة ثانية ثـانوى، با     
مناسبة ألخىت، فرحت للمسئول بتاع احلفـالت قعـد حيـريىن ويقـرتح
ويغري رأيه، فاتنرفزت عليه، بابـا قـاللى بتتنرفـز عليـه
ليه، وطلع يكلم الراجل، قام الرجـل اتنرفـز علـى بابـا،

بابا مـسك إيـدى... وآان حايضربه، فأنا طلعت عشان أضربه     
 أنا ساعتها مافهمتش بابا ... لقلم،عشان يهّدى، وضرىب با
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اللى يؤمر... ضربىن ليه ، استمر الوحى ىف قلىب امسعه بقلىب
وىف البيت قالو هّوا بيدن ليه؟ طيب يا مجاعة.... بيه أنفذه

دى حاجة طبيعية، انتو مش آلكم مسلمني؟ الوحى ده آان قوة
دامغة إىن أعمل حاجات آتري، ساعات تقوللى قّلد صوت الديك،

حان وقت: ، وده معناه أقلد صوت الديك البلدى
 اخل..االنتصار

مث أخذ املريض يصف األعراض اجلسمية بدون أى فاصل زمىن بني
 . احلادث املرسَّب وظهور املرض هبذه اجلسامة

 :احلادث من وجهة نظر الوالد

حيكى الوالد ىف موضع آخر، ليس ضمن شكواه من ابنه أو وصفه
 " ته باملريض يقولعالق"حلالة املريض ، وإمنا عند سؤاله عن 

أعزه أآثر مما يتصور، أعزه أآثر من أى شئ، أى شئ ىف"
ورفض الوالد( بس مره ضربته قلم ىف وضع غري مناسب.. حياتى 

ذآر أى تفاصيل عن هذا الوضع، ومل يعلم أن املريض ذآر لنا
  ِفضل بعدها سنة زعالن مىن، )احلادث تفصيال

 :نالحظ هنا

 احلادث آما ذآره املريض، وبنيالفرق  الزمىن بني–) أ (
-ربطا فوريا–ظهور األعراض، حيث تكلم آالما متصال رابطا 

ظهور األعراض اخلطرية وآأا ظهرت فورا(بني احلادث والشطح 
ىف حني أن آالم الوالد يشري إىل مرور عام زمىن) بعد الصفعة

 .على األقل من الزعل واالحتياج

 املريض احلادث تفصيًال، وبنينالحظ أيضا الفرق بني وصف) ب(
مع" ضربته قلم ىف وضع غري مناسب" وصف األب له بأنه 

 رفضه ذآر أية تفاصيل 

إنه بالرغم من فداحة خطأ األب إال أن احلادث ىف ذاته،
يصعب أن يرتتب عليه آل ذلك مما يدفعنا إىل النظر ىف خلفية

ذهالعالقة بينهما وإال فال سبيل لفهم، هذه الكسرة  هب
 :الفظاعة هكذا، ومن مث البد أن ننتبه إىل آلٍّ من

تكليف األب هلذا االبن بالذات يدل على ثقة مبدئية،* 
 ).له أخوان أآرب) (من حيث املبدأ(واعتمادية متبادلة 

اختالف االبن مع منظم احلفالت يدل على درجة من* 
 . التلقائية والثقة بالنفس عند االبن

 ليدافع عن أبيه أساسا بشهامة ورجولة مث إن االبن تقدم * 

 بدال من شكره ألنه وقف ىف جانبه ضد املتعهد–لكن األب * 
، صفعه أمام نفس هذا الشخص-املتجاوز حدود اللياقة

 .الغريب املختلف معه الذى تطاول عليه

 آل ذلك حدث على ثالث خلفيات 
 ا عالقة قدمية بني االبن واألب ظهرت مبادئ فساده: األوىل 
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بتدائية حني شكى االبن من صداع غريبباآرا منذ املرحلة اال
 )أنظر بعد(

 .عالقة اعتمادية، متضاربة الوجدان بني االبن واألب: الثانية

 اعتمد على تنظيمتنشيط ملستوى وعى داخلى: الثالثة 
، عزاها االبن لتوفيق اهللا سبحانه خالق هذهفطرة داخلية

طحت منهالفطرة، حىت جنح ضد حساباته الظاهرة لكن، املسألة ش
 حىت قفزت األعراض إىل أبعد- ىف مواجهة هذه اإلهانة الكسر–

 .من آل تصور

 إىل- تربويا–قبل أن نرجع إىل احلالة نود أن ننبه 
 خطورة مثل هذا التصرف بالذات

الصفع املفاجئ من على مسافة هو من أآثر أنواع) 1(
 الضرب إهانه

 والصفع عالنية هكذا أمام آخر هو أبشع) 2(

والصفع بال ذنب آّىن يستأهل العقاب فورًا أآثر وأآثر بشاعة ) 3(

مث  حني يتم الصفع ىف اللحظة الىت يتوقع فيها االبن) 4(
 مكافأة، ما تصبح الكارثة بال حدود

الذى آان ) الوالدى(وحني يأتى الصفع من نفس الشخص ) 5(
 الولد يعتمد عليه، ويتقمصه وهو يدافع عنه، فال حدود لإلضرار

وأخريًا وليس أخرًا تتم اجلرمية البشعة حني يكون الصفع) 6(
 .أمام غريب، فما بالك لو آان خصمًا

 نرجع للحالة 
 ىف هذه اللحظة بالذات حدث آسر ىف الرتآيبه األساسية

مع أن)  دون ظهور أعراض صرحية بعد(الداخلية لكيان عصام 
:رة هكذاعصام ربطها زمنيًا بكالم مباشر يبدأ بالصفع مباش

..مافهمتش بابا ضربىن ليه استمر الوحى ىف قلىب امسعه بقلىب
 اخل، وسنرجع إىل ذلك 

 : عودة إىل تفاصيل عالقة االبن باألب، يقول األب 

آان عصام يطلب حد ينام معاه عشان خايف ، فأنا أنام
معاه، يقوم يزنق نفسه بعيد عشان حيرتمىن، وخياف يلمسىن ويسيب

 طاء ىل أآثرية الغ

 يعقب املريض على ذلك بالتاىل 
حايستهبل حاستهبل ، مش ِحَنّين معايا، امشعىن، عصام".... 

ياخد الدوا والباقى ماخيدش، احنا آلنا مرضى، آان حنني علّى
ملا آنت صغّير، هّوا جاب ىل قلم وآراسة ىف ابتدائى وقاىل اآتب

أل، وخدبالكبيّصلوا وال أل ، بيقروا قرآن وال ) إخوته(ىل ّمها 
ّمها بيصلوا صح وال أل، ويقروا صح وال أل، وآان جييبلى تفاح،
لذلك اخواتى آانوا بيكرهوىن، وقررت أن ألعب الدور ده حلّد

أحد أعراض املرض احلاىل األذان بناء عن أوامر(ما أّذنت 
خدت الدور)  سنة13األخت الصغرى (بعد آده هانية ) هلوسية

 ) م البوها بتنقله الكالمده، بقت السكرتري العا
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 : نالحظ هنا آيف أن العالقة بني عصام وأبيه آانت

 تفضيلية ) أ(
 سرية جتسسية) ب(
  )بيخاف ينام لوحده(اعتمادية ) ج(
 ) احلفاظ على املسافة(ابتعادية ) د(

هذه العالقة هكذا هى من أصعب العالقات، ففى حني حيضر األب
شكاًالميثل ىف نفس الوقت إ    ) قوية(ىف شكل سلطة هلا معامل جامدة       

 والشك ىف عمـق Ambivalenceسلطويا جيمع بني تناقض الوجدان 
 . الدعم، وغري ذلك

 :عصام يعلن رؤيته

بعد املرض، استطاع عصام أن يعلن اجلانب الرافض للوالـد
 :بوضوح حني وصف والده آالتاىل 

آسالن، آداب، نفسيته تعبانه، مش ِمْتَهّنـى ، عياطـه"... 
، ممكن يزور اخواته ملـصلحة ىف نفـسهمش عياط يعىن قلبه قاسى    

 "اخل...واخواته أصال بيكرهوا بعض

 تنبيهات هبا بعض التكرار

 ال– رغم آل اخلطورة الىت ذآرناها حاال –هذه الصفعة ) 1( 
،)إعملوا معروفًا آفوا عن هذا التبسيط(تسبب مرضا ىف ذاهتا 

دوإن آان ال ميكن أن نقلل من آثارها الداخلية على أى واح
، حىت لو مل تظهر هذه) سنة16/17ثانية ثانوى (ىف هذه السن 

 .اآلثار هبذه الصورة اخلطرية مباشرة عقب احلدث

 ىف–الذى جيعل هلذه الصفعة داللة أآرب هو خلو األسرة ) 2 (
 من أى تاريخ إجياىب للمرض–حدود املعلومات املتاحة 

 ،)أو العقلى(النفسى 

 إال بعد سنة من– هلذه الصفعة إنه مل تظهر االستجابة) 3( 
، مع إن عصامفضل بعدها سنة زعالن مىن لكن يكلمىن: اخلصام أو

 .بدا ىف آالمه، املتصل إعالن األعراض اخلطرية فور الصفعة

 :بعض التاريخ القدمي من الطفولة

يربط األب بني عرض عابر اشتكى منه عصام ىف فرتة املدرسة
لفرتة  الىت آلفه والدهنذآر أن هذه هى ا(االبتدائية 

 .يقول األب. وبني املرض احلاىل) بالتجسس على إخواته

العيا ىف أساسه خالص إنه حصل واشتكى من دماغه وقال
الكالم ده آان ىف ابتدائى، رحنا لدآتور... دماغى بتوجعىن

عيون وآشف عليه وقال مفيش حاجة فضل املوضوع متام حىت
يقعد آتري منعزل، وماآانشىالثانوية العامة، بدأ ينزوى و

راضى خيش امتحان الثانوية، لكن أنا دخلته إجبارًا وجنح
إن موضوعوجاب الدرجات النهائية ىف الرياضة وقتها أتطمنت 

 ىف أجازة الثانوية رجع يشتكىابتدائى ده ما أثرش عليه،
 ".الصداع تاىن"من 
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مع آل أخطاء هذا األب، إال أننا نالحظ حْدسه الدقيق هنا،
أن يربط بني املرض اخلطري)  على األقلأو حاول(فقد استطاع 

، مث هو يعود)جمرد صداع(احلاىل، وبني بدايات بعيدة وعادية 
يربط ظهور الصداع بعد اختفائه سنوات، وقبيل ظهور هذه
األعراض اجلسيمة مصاحبة باالنزاوء ىف االجازة، وهذه أمور قد

 .ال ينتبه إليها حىت آثري من األطباء

جناز حتت ضغط، وهو جيد ىف ذاته، ال يدلنالحظ أيضًا أن اإل
بالضرورة على حّل أى إشكال حال جذريًا ىف الداخل، وإن آان

 .قد يساعد ىف تأجيل الكسرة، إىل أجل غري مسمى

حىت هذه املرحلة، وبرغم احلادث اخلطري السالف الذآر ظل
 .عصام يواصل دراسته

فهامث ظهرت أعراض وسواسية على الوجه التاىل آما يص
 :الوالد

وبعدين آان فيه وسوسة، يعىن ميسك الكباية أو الطبق".. 
بفوطة عشان خايف ليكون وسخ، وما يستحماش غري بصابونته

 ".اخلاصة

–الىت تسمى عصابية(ىف آثري من األحيان تكون هذه األعراض 
مبثابة) يعىن دون اجلنون أو عكس اجلنون أى ضد اجلنون

دون) رمبا بصفة دائمة(رتة ما ميكانزمات دفاعية حتول لف
الكسر األخطر فالتفسخ، وقد تنجح هذه الدفاعات املرحلية ىف
بعض احلاالت فتحول دون ظهور الذَُّهان، وقد تفشل هذه
الدفاعات نتيجة لشدة الضغط من الداخل، وىف نفس الوقت
نتيجة لفقر الدعم احلقيقى من اخلارج، وقد عوجل هذا

هارة من زميل يبدو  أنه استشعر ماحبدس طىب وم. الوسواس
وراء ظهور هذه الوساوس ىف هذه املرحلة هكذا، فأعطى ىف نفس
الوقت مضادات الذهان، لكن املريض توقف عن تعاطى العقاقري

 :دون إذن الطبيب بعد حتسن نسىب، فظهرت األعراض اجلسيمة

 يقول األب

تعب تاىن وانعزل وبقى ما يستحماش، ويكلم حد هو.... 
وميثل) يؤدى األذان(سامعه، وبدأ يطلع فوق السرير ويّدن 

الديك الرومى ىف صوته ويتبول نواحى السرير لكن عمره ما
 ...اتبول فوق السرير وال قدام حد

نتوقف هنا ألنىن أشعر أن احلالة أصبحت شديدة التعقيد
حالةوأقدم الفرض الرتآيىب الذى ميكن أن نكمل به فهم 

)الثالثاء(د أن نقدم ىف احللقة القادمة الفصام هذه، بع
بعض املعلومات اإلضافية عن األم، وترآيب االسرة وزخم

 .األعراض

 : الفرض

شاب نشأ ىف أسرة مزدمحة شكال، ُمفْرغة موضوعًا، تفتقد إىل
 أى دفء حقيقى يضم أفرادها إىل بعضهم البعض، اليوجد هبا 
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تاريخ عائلى إجياىب ملرض نفسى أو عقلى خطري، الوالد حاضر
جافا ملتويا، يعلّم األقرب إليه من األوالد التجسسحضورًا 

 ،"أخته األصغر"مث الحقا " عصام"على الباقني، 

األم آما سريد وصـفها ىف احللقـة القادمـة ضـعيفة سـلبية
 ".متلصمة"متنحية مقهورة ، جافة 

آمـا( داخل طبيعى سليم هو الفطرة       -مثل أى واحد  –عصام  
، ال األهـل وال اتمـع، هـذهلكن أحدًا مل يتعهدها   ) خلقنا اهللا 

 ظلـت-الفطـرة –الفطرة تغطت بقشرة تربوية المعـة، لكنـها         
تتعامل من وراء القشرة مع مايـصلها مـن برجمـة بطريقتـها

 .البسيطة الصحيحة

 القشرة تنجح وتتمم صفقاهتا مع الوالد

 وتدرك، وتتعامل مع املعلومات باستيعاب سليم" تعرف"والفطرة 

 )االبتدائية(ع القشرة ىف مرحلة باآرة  تتصادم الفطرة م

بني القـشرة( يظهر الصداع، مث خيتفى رمبا بالبعد بينهما        
 .مع استمرار نشاط آل منهما) والفطرة

تستمر القشرة ىف النجـاح الظـاهر، والـصفقات الداعمـة
وتستمر الفطرة) التمييز والتجسس : بني االبن و األب   (اخلبيثة  

 .رفة السليمة واالدراك الداخلىىف النشاط والتماسك واملع

تنجح الفطـرة حـىت ىف برجمـة املعلومـات واإلسـهام ىف أداء
االمتحانات، فيفسرها االبن حامـدا فـضل اهللا، لكـن يبـدو أن

 .الداخل جتاور هذا املستوى سرا، وىف نفس الوقت أّجل إعالنه

 حادث دال خطري حيدث بالصدفة يهز هذه الرتآيبة برمتها،

 ة اخلبيثة اجلارية، يفسد الصفق
  فتختل صورة األب ليظهر على حقيقته بال رجعه

  فتفسد الصفقة، 

 دون ظهور األعراض بعد،) سنة: الزعل(فيحدث التباعد بني االبن واألب 

 جيتنب االبن أباه، لكن الكـسرة قـد حـدثت ىف الـداخل ،
فطالــت الفطــرة الــىت انفــصلت، وارتــدت، وانطلقــت حلــساهبا

 ..ة القشرة منفصلةالبدائى خمرتق

الفطرة وحدها الميكن أن تواصل اجنازًا واقعيـًا ظـاهرًا إال
 . إذا تكاملت مع أجهزة األداء السلوآى 

لكن الرسـالة تـصل أن القـوة الفطريـة الداخليـة قـد
 انطلقت بني شقوق الكسرة

تتعملق قوة الدفع وال تتوقف عند حد اسـتعادة تلقائيـة
 حىت تنقلب الفطـرة إىل تـسليمالفطرة وأحقيتها، بل تتفاقم   

 قدرى أعمى، 

 ومن َثمَّ تفقد الذات أبعادها متاما،
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يتضاعف التمادى ىف االنفصال وتتجلى سلبية مطلقة لقوى مل
تعد هى القوى الضامة املساعدة، ولكنها أصبحت قـوى شـكلية
هابطة من اهول وإن مل تفقد ىف شكلها الظاهرى معامل الوصلة

األذان، واللغـة "وتظل ىف نفس الوقت تتعامل بـنفس األلفـاظ        
 "الدينية املسطحة

 .تشوهت الفطرة على أنقاض القشرة وظهر الفصام

 )وللحديث بقية طبعا(
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"מא""...−61 :"

 هو 2/11وبعد غد  هو يوم جنيب حمفوظ 2007/ 1/11ألن غدا 
: نوفمرب، اليوم2حوار الزوار سوف نعرض هلذا احلدث، وهو حدث /بريد

 "وزارة اخلارجية"
 م1917من نوفمرب  2 

 "روتشيلد"عزيزى اللورد 
يسرىن جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب اجلاللة

التاىل الذى ينطوى على العطف على أماىن اليهود التصريح
 :وأقّرته وقد عرض على الوزارةوالصهيونية، 

إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن"
اليهودى ىف فلسطني، وستبذل غاية جهدها لتسهيل قومى للشعب

مفهوًما بشكل واضح أنه لن حتقيق هذه الغاية، على أن يكون
ُيْؤَتى بعمل من شأنه أن ينتقص احلقوق املدنية والدينية الىت

 هبا الطوائف غري اليهودية املقيمة اآلن ىف فلسطني، والتتمتع
احلقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود ىف البلدان

احتاد اهليئات الصهيونية وسأآون ممتًنا إذا ما أحطتم. األخرى
 . علًما هبذا التصريح

بلفوور أرثر: املخلص
حملددةبألفاظه ا) وعد بلفور(مل أقرأ هذا النص العبثى  

 !!هكذا من قبل

 ما هذا؟ 
 آيف؟

 !!اسم اهللا" العطف على أماىن اليهود؟: "ما حكاية
 !!اسم النىب حارسك" تنظر بعني العطف"مث يكرر 

مفهوم بشكل واضح أنه لن ُيْؤَتى": مث آيف يكون هذا اللغو
"بأمارة"، مفهوم ملن؟ "اخل... بعمل من شأنه أن ينقص

 .اخل!!. خييبكم آما خيبناوماذا حدث؟ اهللا ...ماذا؟

"مفهوم بشكل واضح"، و"أماىن"، و"عطف"، "وعد: "آلمات
 .آلمات تصلح ملوضوع تعبري يكتبه تلميذ ىف سنة ثانية إعدادى
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الذى يقرأ السياسة، قدميا وحديثا، من خالل التصرحيات
والوعود، واملواثيق، البد أن يعيد النظر ىف ذآائه عدة

 الرمسية،مرات، مل يعد يصلح ما ينشر علينا ىف آل القنوات
 .واإلعالمية، لتفسري أى من اجلارى

املفهوم: "وقع ىف دائرة وعيى مؤخرًا آتابا، بعنوان
، مث1946، وهو آتاب قدمي صدر سنة "املادى للمسألة اليهودية

، مث أعيد1970صدرت ترمجته أيضا منذ أآثر من ثالثة عقود 
بريوت،. ، عن دار الطليعة للطباعة والنشر1973طبعها 

غم ذلك، وبرغم التفسري املادى األيديولوجى القوىوبر
 القراءة املتناسب مع تاريخ صدور الكتاب، فهو مازال واجب

 .لفهم اجلارى بدءًا بوعد بلفور

"..املؤلف هو أبراهام ليون الذى ولد ىف أسرة يهودية  
آان األهل ىف منزل ليون الوالدى ميثلون الصهيونية

ولقد آان الولد حيس لدى. يديةالربجوازية الصغرية التقل
أول احتكاك بالواقع جذب األسطورة الصهيونية آنشوة

، لكن"اخل  ..دينية، لقد آانت األسطورة قيد التحقق
منى، وَنَظَر، وأعاد النظر، وَفهمََ، وفّسر واهتدى إىل" ليون"

!الرؤية املوضوعية الىت فّسر هبا املسألة اليهودية، نعم
ادية آنذاك حني آانت معظم األفكار جتد هلانظر من زاوية امل

-تفسريا ماديا حىت نظرية املعرفة، حىت قام روجيه جارودى 
أظن ىف أطروحته( بالتفسري املادى لنظرية املعرفة، -مثال

ىف باآر حياته مارآسيا، تفسري ليون، برغم) للدآتورة
يا" (وعد بلفور"قدمه، يفصح آل اجلارى مبا ىف ذلك 

 !!).ناس

لتاريخ اليعيد نفسه، والتفسري املادى أّدى واجبه متاما،ا
والفكر املوضوعى والتجربة والتطور جتاوزوه دون أن يلغوه

 حيتاج  العامل – عرب –أو ينكروا فضله، لكن ما حنن فيه اآلن 
 . أآثر شجاعة وأمضى اخرتاقا"!! تآمرى"إىل تفسري 

سريا تطورياتفالذى جيرى على الساحة ىف آل العامل حيتاج 
ماديا بيولوجيا إميانيا لتعرية شياطني البشر الذين حيكمون

 ومن شفرة مكاتب الشرآات العمالقة، ذلكالعامل من حتت األرض،
التعاون الوثيق بني رجال املافيا، ورجال املخدرات، ورجال
املال الكاسح القاتل، آل ذلك هو ما يدفع بالعامل إىل

 .اهلاوية

 نفهم احلروب واازر واملعاهدات واملؤمتراتإْن مل نستطع أن
واملعاهدات من خالل هذا املنطلق، مهما اتَِّهْمنا بالتفكري

 .فال جدوى من اإلحاطة مبا جيرى، أو مواجهته. التآمرى

 من خالل – مثال –الذى يتناول املسألة الصهيونية اآلن 
وعد بلفور أو بدءًا بوعد بلفور، هذه الوثيقة العبثية
املضحكة البد أنه يضحك على نفسه، متاما آالذى يتناول حرب
العراق وجمازره من خالل تصرحيات السيد دبليو بوش والست

 . آوندى 
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ال أجد ىف نفسى ميال إىل نقد هذا الوعد من جديد، ناهيك
 عن شجبه وتفنيده، ماذا فعلنا بكل ما قلنا فيه؟

 .يكفى أن تقرأه أنت مرة أخرى
 وأنت تبتسم،  

 مث وأنت تضحك،
 بكى،مث وأنت ت

 مث وأنت تستعد،

مث وأنت تعمل شيئا آخر غري أن تقف عند وعد خريطة
الطريق، وطريق اخلريطة، ومؤمتر واشنطن، واحتفاليات شرم

 . الشيخ

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

 :اليوم" ذلك"عذرًا ، ولكن حدث أيضا ىف مثل 

 أن هذا اليوم،- من والدى رمحه اهللا–آنت قد علمت الحقًا 
هو اليوم احلقيقى الذى جئت فيه إىل هذه الدنيا،" وفمربن2"

مع أنه سّجلىن يوم أول نوفمرب ألسباب تتعلق مبواعيد افتتاح
، وآان قد فعل مثل ذلك مع)آان رمحه اهللا مدرسا(الدراسة 

،)اللذان ولدا ىف يوليو وأغسطس فسجلهما ىف سبتمرب(أَخَوّى 
 تاريخ وعد بلفور،آنت قدعلمت هذه املعلومة قبل أن أعلم

فزاد حتفظى على هذا التاريخ وما تصلىن إليه من رسائل،
  :وقلت لنفسى

أنه: وهل عالقىت بتاريخ مولدى آانت ناقصة هذه املعلومة 
 .نفس يوم هذا الوعد السخيف العبثى؟

اعتدت أن أّدعى أنىن ال أحب هذا اليوم الذى زعمت أىن
جعت حني أدرآت قيمة االحتفالأرفضه ألنه ال َفْضل ىل فيه، مث ترا

به لألطفال خاصة، وقلت رمبا حنن نعتذر هلم أننا أجنبناهم دون
 مع شيخى جنيب حمفوظ حول معىنإذم، إىل آخر ما جاء ىف حوارى

 لكنىن مل أتوقف عند هذا الرتاجع بل،مليالد عنده وعندىعيد ا
متاديت ىف التفكري ىف تنويعات حول ابتداع تشكيالت خاصة ىب رحت

 :أعبث هبا مع هذا اليوم، وهذه املناسبة، إليكم بعضها

أنا أآره حكاية اهلدايا ىف هذا اليوم، وتعاىن زوجىت  )1(
، حيث تقع فيهلعله سبتمرببطيبة وآرم، من شهر معني، 

عدة أعياد ميالد معًا، مما يستتبع ذلك من ضرورة تقدمي
هدايا بعدد املولودين، لكنها تفرح بكرمها أآثر، قلت ىف

هذه مناسبة تكبد الذين يهادون مصاريف زائدة: نفسى
  ال– ال شعوريا –ليست ىف حسبام، قد جتعلهم 

اذا لويرحبون هبذا اليوم برغم قيامهم بالواجب، طيب، م
وخاصة بعد أن سرتها اهللا معى ماديا؟. قلبت أنا اآلية؟

ماذا لو أهديت أنا من أحب ىف اليوم املسمى بعيد ميالدى
هدية؟ أليس هذا أضمن أن أجعله يفرح هبذا اليوم، بدال
من أن ينشغل بالتزامه بإهدائى ما تيسر، ويا ترى

 !!. عنده، أم ال، وفعلتها أحيانا، ونفعت

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "    يــــوميــــــــا " 372



א  31I10I2007א –א

)أو غريهم( أحد أحفادى حني آان خيطر بباىل أن أعطى  )2 (
هدية ما ، أتعمد أن تكون بال مناسبة، وحني يسألىن أحدهم

هدية عيد"هذه : هذه اهلدية أقول له" مبناسبة إيه"
:لكن عيد ميالدى ليس اليوم، فأقول له: ، فيقول"ميالدك

، وحني تكرر هذا املوقف آفوا عن التساؤل،"إيش عّرفك"
هدية عيد ميالد أى منهمواعتربوا أن أية هدية مىن هى 

بشكل ما، ألن أى يوم ميكن أن يكون هو يوم مولدنا حسب
 .ما نقرر

احلمد هللا الذى أحياىن بعد: "وتذآرت دعاء االستيقاظ يوميا
هنار":  رباعية صالح جاهنيمث، "ما أماتىن وإليه النشور

جديد أنا قوم شوف نعمل ايه، أنا قلت يا حتقتلىن يا
 "حقتلك

أو(ىل خاطر آخر هو أن أهدى نفسى ىف هذا اليوم خطر  )3(
وقد حدث ىل ذلك. هدية سرية ال أعلن عنها ألحد أبدًا) غريه

هكذا" 221ص :  قائال .وأنا أى الرتحال الثالث واألخري
 . "أمنح نفسى جائزة املغامرة بنشر هذا الكتاب

حني حيل هذا اليوم بعد غد، وهو يوم وعد بلفور، وأنا
أدخل ىف عامى اخلامس والسبعني، وبعد أن التزمت ستني يوما

ماذا لو آانت هذه النشرة: بكتابة هذه النشرة، قلت
 !!.واللى عاجبه"وهذا املوقع هو هديىت لنفسى هذا العام 

مث إىن عثرت حاال على قصيدتني قدميتني، وجدهتما قد )4(
، مث اختفيا وراء"سر اللعبة"اندّسَتا ىف آخر ديواىن 

،"علم السيكوباثولوجى"شرحهما السخيف ىف آتاىب دراسة ىف 
فأحببتهما من جديد، وقلت أضيفهما إىل هدايا لنفسى هذا
العام، خاصة وأن ما وصلىن منهما جعلىن أتفاءل وأعرف

 !!.، مبا ينبغى، هكذا"وعد بلفور" أواجه  أنىن ميكن أن

 القصيدة األوىل
  : هلب أىب    إخوان آيشوت إىل    دون   من   رسالة

  -1-  
  سادتى    يا

  '  هلب أىب    يدا   تبت ' 
  آسب؟   ماذا

  .. ..  
    أزْل   ملَّا   أنا   هذا سادتى    يا

  '  السالْح؟؟ ألقى  ' 
 أمانيكم هذى    .. ال
  )  آذا؟ (... 

 اَمللثَِّم بالعدْم   الِيأُس   والسيد
 الندْم   الشماتَة    التحية يلقى 
  باألمْل،    املتَّيم   الْعِقل   الذاهِب     اهلواء ُمصارِع  على 
    !!!خشْبّ؟ سيفى 

 املسْد   احلبِل   من   خري
  . ِجيدُآْم ىف 
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 -2-  
  ... طاحونىت 

 بكِّفهَا   اهلواء   عبث
      توقفت تئنُّ،    تدار
 دارْت

 القدمي ثأرى    طاحونىت،
 ماِئَها   من يرتوى  َرْوضى    لكن
 الفزْع   سد   عال   مهما
 ظنكْم    جبندل اَرى    وتعثَّر

    احلياة   هنر   ُتوقفوا   لن
  .طوفاهنا   فاحذورا بل، 

 -3-  
  .. .. روضىت  ىف 

 القلْق   بذرة    ألقيت
 البشْر   بوجداِن   نبَتْت
 .  العَدْم فاهنار   الطني   اجلُنني   حنَت
 .باألْمل   أَّذَن   الطفل   الوليد   صرخ

 اجلديْد   الشجُر   وتطاول
 القمْر   يغزو   إذ   الكون   قباب   يعلو

    الثمْر حيمى    إذ    الكفَّ ُيدمى    والشوُك
  الضَجْر صمغ   من   الساِق   فوق   الرباق    واللؤلؤ

 -4-  
  .. صرخىت  ذى 
 القارعة     رعد   النور   اللهيب   سوط

  ..  الوجوه يكوى 
   !!  وحيكم   يا
 . قلبكم ىف  الصَدى    الرْجَع     يوقف   َمْن

 املوت   إال   هيهات
 .بعَدَنا   احلقيقَة خيفى    ال   املوت حىت 

  ..  
   ،. بداخلكم   منها   وحيكم   يا
  '  أنا  ' ليست  ...  نعم
    الوجود   عمق ىف  '  حنن  ' بل
 احلياْة   الطني   واهُب   بل
    جنباتنا ىف    اهللا   نبض   الكل   آل الكون،    أصل   سر   بل

 . أَنا     ليست
 -5-  

  :  سادتي   يا
  ... أزْل   مل   أنا   هذا

 !! خشب سيفى 
 تنكسْر   ال داخلى ب   احلياة   لؤلؤة   لكن

 الغىب   واقعنا   وبرغم
 ... البشر   ينمو

 . ملعىب ىف  

 القصيدة الثانية
 الكهف    وأهل    الشمس    عباد    دورة
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-1- 
  ُوَرْيَقْه،   وطارْت

    وأخرى، ... وأخرى 
   ..  الغرب إىل    هتاوت   مشس   عباد   وزهرة
    الغروب   قبل
    تئن   اخلريف   رياح   وهبت
 القمْر   بقايا   الظالم   جبال   وغطت
  . وداعا :  حزين ناٌى    وصفَّر

-2-  
    بذرة   وهترب   

  جديدْة،    أرٍض   جوف اىل 
 قروَنا    سنني   بضع   الكهِف ىف    لتكمن
    سبْعة ستُة،  مخسُة،    يقولون
 . أمْني   وآلٌب

 -3-  
    يثور   قدمي   وثأر
     الديناصور   صحا
  ، النمور   وسط   عنقَاء   داعُبي   وغوُل
  الضياع،    شقوق   خالل   تطل   اجلديد   اجلنني   وروح
  . رعبا   فرتتد

 -4-  
   ...  وآلبهمو ،  السحاْب   فوق   احلمامة   تبيض
  . الذئاْب   جوع   يطارُد

 -5-   
  صباح،    وذات
  اجلنْني،  متطَّى 
  ْن، اجلبا   اهلروِب   ظالَم   أزاح

  ...هيا،  'الشمس،  على    العنيد   الوليد ونادى 
  ...  اتبعيين   هيا
  .' جديد   هنار
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آليـة: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
مجعية الطـبرئيس جملس إدارة      
فـــسي التطــــوري والعمـــلالن

   اجلماعي
ـة  ـحاث النفسـي  األـب

ـداخالت  عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات وامل
ـرف بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واش

ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط        - حرية طبيب نفسي    ـى ال ـة  1ج(   املشي عل 2ج.  الواقع

ـي          -) مدرسة العراة  ـسي اجلمع ـة يف  -  مقدمة يف العالج النف دراس
 العمل احملوري الذي ميثل)سر اللعبة : شرح  (علم السيكوباثولوجى   

ـسيكوياثولوجيا       ـنفس    -تنظريه لألمراض النفسية وال ـوار ال - أغ
ـم-  حكمة اانني    النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات من عل

ـة( النفس   ـسية البيولوجي ـة النف ـة للنظري تشمل اخلطوط العام
ـل  - ءات يف جنيب حمفوظ   قرا -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـتلهام      -لغات املعرفة    ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالس   ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (ي  حييى الرخاو  ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

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

ـب - عندما يتعرى اإلنسان   دليل الطالب الذآي يف علم النفس والط
ـت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي البي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان  ـوم النف  اللغة العربية والعل
ـسي       -احلديثة     ـب النف ـية للط ـسي- املفاهيم األساس ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -يب حمفوظ قراءات يف جن    -للممارس   ـراءة يف ال ق
هيا بنا نلعب يا جدي سويا  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية  
  أصداء األصداء  – تبادل األقنعة – مثل أمس

ـة  ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم
   للصحة النفسيةاجلمعية املصريةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
  مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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