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تفكيك وبسطمناوب : الحلم هو

ود المدة ذاتى محد(

عشرون دقيقة كل (، )التوقف

 )تسعين

 

 

 

البسط التلقائى (الحلم بالقوة 

ليس فى المتناول ) الدورى

 اللهم إال برسام المخ الكهربى

 

 

 

 

الحلم ( –) الحلم الفعلى(

الحلم بالتأليف (> ) ==بالفعل

 )الناقص

وهو التقاط بعض مادة 

التحريك والتشكيل كيفما 

ن اتفق، مع أقل قدر م

التحوير، أى مع قدر محدود 

من إعادة التشكيل، وهو ال 

يظهر كما هو، وإن كان قد 

 .يطل بعضه داخل ما يحكى

 

   
نشرة أمس بوعد بتناول وحدة األصل مع اختالف المسار الناتج بين الحلم  أنهيت

أوراقى وجدتنى قد تناولت هذا الموضوع من   ، وحين بدأت اليوم فى مراجعة[2]والجنون  [1]والشعر
، ثم أعيد نشرها بتحديث محدود 1985قبل فى أطروحتى األولى التى نشرت فى مجلة فصول سنة 

روحة بجدول ، وأننى أنهيت األط2007الذى نشر سنة " حركية الوجود وتجليات اإلبداع"فى كتابى 
  :أنه فى حاجة إلى تحديث جذرى فكان ذلك على الوجه التالى –اآلن  –رأيت بعد المراجعة 

   
  جدول مقارن بين الحلم والجنون واإلبداع): 1(جدول 

   

 )فى الشعر كمثال(اإلبداع  الجنون الحلم  

 تنشيط داخلى تنشيط داخلى تنشيط داخلى أساس البداية

فكيك ت: الحلم هو بصفة عامة
محدود المدة ( مناوبوبسط

عشرون دقيقة (، )ذاتى التوقف
 )كل تسعين

تفكيك وبسط : الجنون هو
منافس للوعى المنتظم السائد 

سلبى ) مقتحم مجهول المدى(
 .النتائج

تفكيك وبسط : اإلبداع هو
فى ) (معا(مناغم /مغامر

شوق تطورى بمسئولية 
 ).شاملة ومثابرة هادفة

البسط التلقائى (م بالقوة الحل المرحلة األولى
ليس فى المتناول ) الدورى

 .اللهم إال برسام المخ الكهربى

ال يوجد ما (مشروع الجنون 
إال ) يسمى الجنون بالقوة

إحصائيا، من حيث التوقع، 
ولكن بالنسبة للفرد فهو مجرد 
افتراض ذلك، من واقع 

تاريخ وارثى أو (خارجى 
، )مثال إلخ...ماضى ساحق
فى السلوك  وهو ال يظهر

حلم "كجنون ابتداء، فهو هو 
وهو ال يتميز جنونا ": بالقوة

إال إذا عجز أن يكون حلما أو 
شعرا ومع ذلك ظهر كما هو 
فى ظاهر السلوك والوعى، 
وال يتحكم عليه أنه كذلك إال 

 .بعد إعالنه

والف . القصيدة بالقوة
يتشكل لم يعلن بعد، قد 
تظهر نتائجه فى غير مجال 

المعلن إنتاجاً محدداً، اإلبداع 
وإنما قد تظهر أساسا فى 
مجال النمو الفردى، أو 
حتى طفرة النوع، وهى ال 
تتميز عن الحلم اإليجابى 
بالقوة إال فى درجة ناتجها 
ونوعه، وقد يتوقف الوالف 
عند هذه المرحلة وهذا 
قريب مما وصف بأنه 

 ".القصيدة التى لم تُـقَل"
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بدور ثانوى، " الكلمة"تقوم 

ال " (اللغة الصورة"إذ تكون 

هى األصل، فال  ) المصورة

تتخذ الكلمة موقعها العادى 

 .إال بالحكى الالحق غالبا

 

 

 

 

حسب  يختلف الحلم المحكى

درجة التدبيج والوصف، 

وبالتالى تختلف درجة عالقته 

بالحلم األصلى حسب مدى ما 

يحوى من تتابع وتفاصيل هى 

من صفات اليقظة أو أحالم 

اليقظة أكثر منها من واقع 

 الحلم الغائر

 

 

 

 

تفسير الحلم بواسطة الحالم 

أو حتى عن طريق ) الدفاعى(

، أو التأويل "التحليل النفسى"

فى معظم األحوال الرمزى 

يكاد يمثل وصاية على حركية 

الحلم األصلى حتى لو أصاب 

 .الهدف أحيانا

 

 

 

 

المرحلة 
 الثانية

الحلم ( –) لفعلىالحلم ا(
الحلم بالتأليف (> ) ==بالفعل
  )الناقص

وهو التقاط بعض مادة 
التحريك والتشكيل كيفما اتفق، 
مع أقل قدر من التحوير، أى 
مع قدر محدود من إعادة 
التشكيل، وهو ال يظهر كما 
هو، وإن كان قد يطل بعضه 

 .داخل ما يحكى

ظهور الجنون بمعالم 
أعراض التغير النوعى أو 

لمفاجىء المزعج عادة، سواء ا
كان ذلك فى صورة الشعور 

أو تغير   [3]بتغير الذات
، وقد يظهر فى [4]العالم

صورة أعراض حادة أخرى 
مثل الشك المفاجىء أو سوء 
التأويل الغامر أو غير ذلك أو 

 .األرق المتواصل

أو (القصيدة المسودة 
أو الجرعة ) (اإلبداع الفج

التى قد تظل هى )... األولى
األولى واألخيرة فى بعض 

  ،!!الشعر
 كما قد يعانى الشاعر ما 

يشبه ما يمكن أن يسمى 
وذلك فى " صواعق الداخل"

برق خاطف مضًئ فيما 
يسمى أحيانا إرهاصات أو 
لحظات اإللهام، ثم يتوالى 
بعد هذه المرحلة تسلسل 
وتشكيل اإلبداع فى الشعر 

 ).وغيره(

بدور ثانوى، إذ " الكلمة"تقوم  موقع الكلمات
ال " (اللغة الصورة"تكون 
   هى األصل، فال) المصورة

تتخذ الكلمة موقعها العادى إال 
 .بالحكى الالحق غالبا

قد تنفصل الكلمات فتستقل 
منفردة أو تقود بقية الوجود أو 

الفصام (الوجدان عشوائيا 
، وقد تتباعد الكلمات عن )عادة

اثر بعضها البعض، وقد تتن
حتى الرطان، وقد تختفى 

 .حسب نوع ومرحلة المرض

وهى " الكلمة"تستقل 
تتحدى وتتحاور، ثم تتآلف  

 ـِد ـَع جزئيا فى سياق ي
بالجديد، وهى تشكل 
منظومات مختلفة مقتحمة 

 .قادرة جديدة

يختلف الحلم المحكى حسب  الناتج المتاح
درجة التدبيج والوصف، 
وبالتالى تختلف درجة عالقته 

لحلم األصلى حسب مدى ما با
يحوى من تتابع وتفاصيل هى 
من صفات اليقظة أو أحالم 
اليقظة أكثر منها من واقع 

 .الحلم الغائر

يختلف الناتج حسب مدى 
التناثر مقابل مدى صناعة 
منظومة ضاللية متماسكة فى 
ذاتها لذاتها، وهنا يختلف 
الجنون حسب نوعه ومرحلته 
ومدى تماسك المحتوى الشاذ 

 ).كما فى البارانويا مثال(

يختلف الناتج على مدى 
طيف متسع بدءا من 
القصيدة العمودية المحبوكة 
الملتزمة بوزن واحد وقافية 
ثابته إلى ما يعرف بشعر 
التفعيلة حتى يصل إلى ما 

 ".قصيدة النثر"يسمى 

التفسير 
 والتأويل

تفسير الحلم بواسطة الحالم 
أو حتى عن طريق ) الدفاعى(
، أو التأويل "حليل النفسىالت"

الرمزى فى معظم األحوال 
يكاد يمثل وصاية على حركية 
الحلم األصلى حتى لو أصاب 

 .الهدف أحيانا

قد يتم تفسير األعراض من 
جانب المريض بمزيد من 
تكوين األعراض الثانوية وهى 
األعراض المترتبة على 
األعراض األساسية والمبررة 

الت لها أحياناً مثل الضال
الثانوية، أو االكتئاب نتيجة 
مواجهة ضالالت 

 .الخ...الذنب

يتم التفسير والتأويل من 
جانب المعالج باختالف 
المدارس العالجية من أول 
التفسير الكيميائى حتى 
التفسير الغائى أو المعرفى، 
ويترتب على ذلك نوع 
التعامل مع اإلبداع تهوينا أو 

 .تدعيماً

النقد واإلبداع 
 النقدى

يكون التعامل اإليجابى 
بمعايشة "بقراءة الحلم 

حضوره وتعهد آثاره إلى ما 
إعادة إبداعه استيعابا " (تعد به

، مع احترام )دون قصد عادة
دوره فى دفع النمو والحفاظ 

يكون التعامل اإليجابى 
بقراءة الجنون والنظر فى 
غائيته دون التوقف عند أسبابه 

إعادة  وأعراضه، ومن ثم
إبداعه بالمواكبة العالجية إلى 

  الحلم أو اإلبداع،

يكون التعامل اإليجابى 
بحوار   نقداً  بقراءة القصيدة
إبداع على (مبدع خالق 

، حسب المقولة التى )إبداع
ال ينقد : "كررتها مراراً أنه
 "!الشعر إال شعراً
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يكون التعامل اإليجابى بقراءة 

بمعايشة حضوره وتعهد "الحلم 

إعادة " (آثاره إلى ما تعد به

إبداعه استيعابا دون قصد 

، مع احترام دوره فى )عادة

دفع النمو والحفاظ على 

  التوازن

نقد النص "وهذا ما أسميته  .على التوازن
 ".البشر

   
 
  

 
 ممثِّال لإلبداع: الشعر -  [1]

  حلهمتمثال فى الفصام بكل مرا: الجنون -  [2]
[3]  - Depersonalization 
[4]  - Derealization 

  
  

 
 

****   ****   **** 
 

 كامـــل نشــرات " اإلنسـان و التطـور " (اليوميـة) علـى الويـب
 

http://www.rakhawy.org  
 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

***     ***  
 خريـــف / شتــــاء  2014/2013

 اإلدراك
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter14.pdf  

 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter14.exe  

 
 خريـــف / شتــــاء  2013/2012

"في تجلبـــــــــات ماهو مــــــــــــــوت "   
 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.pdf  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.exe  

  

 ربيــــع – صيــــف 2012
 

"   الفصـــــــــام  " تطـــوري   قــــراءة مــن منظـــور  . . .   
 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSpring&Summer12.pdf  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSpring&Summer12.exe  

 

 اصدار شتــــــــــــاء 2012

 عنـــــدمـــا يتعــــــــرى اإلنســــــــــان
 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.exe  
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