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 :مق�مة
 إلى ن	جع أن ال�'�& ال%$	#  الع	"ى الف�	 ه�ا وأص�ل تار�خ ع� ن��� ون�� حق�ق�ة ف	صة لعلها

 ب21%�ة ی1عل9 ف�%ا وخاصة الف�	، ه�ا معال6 5ع4 م2ها ون12قى وال�01ر اإلن'ان األم الف$ل�ة ال%,لة
 5اب فى مKال )1980 ی2ای	( “وال�01ر اإلن'ان” م,لة م� ع<د أول م� جل�ا @ل ال�# ال2ق<#، ال%�قف

 ث6 م�1W"ة، �5	وف معًا، نق	أه  ث6 نّ$ا، ن1Rار 2Qا ح�� “وم�قف مق01ف :ثان�ة م	ة معا نق	أ” 5اس6 ج<ی<
 5ال – Qاملة م'\�ل�ة ال�اب ه�ا ع� م'\�ال 2QZ شR$�ا أن2ى أعل� أن األوان آن وق< ه�ا لل��ار، ن<ع�
 .ال%,لة ع%	 ^�ال – ت�ق�ع

***** 
 (1980( الف�ل�ة وال���ر اإلن�ان م�لة م
 مق��ف

  ( (1) وم�#"  .…  مق��ف)
 اإلب�اع؟ .�فئ ال,ف��ة +العقاق�( العالج هل

  : مق�مة
  وال'عادة  !!  ال�f	�ة   وال1	"�ة   االن'ان�ة   ال2فe   ع�   5ال�1ا5ات   ال'�ارة   وال%,الت   وال�d1   ال	واcات   ام1ألت

  االن'ان   تmمل   أن   ال�ف	ة   م�   الق<ر   ه�ا  على  وهى   الب<   5األك�ام   وأ�5اث   أف�ار   م�   ذلi   وغ�	   ال'ل�Q�ة 
 ال'�#    ال'ل�ك   وصفات   یp12	ون    أو  �ة،ال%	تق   5ال,2ة   ف�ها   �cل�ن    رح�ة   آفاق   أب�اب   ف1ح  فى   ال%عاص	 
  ال�f2%رة   األ�5اث   نf	ات  فى   واإلب<اع   اله2اء  ^هى   ^	ق    تفاص�ل   مع  ال,<ی<ة،   ال%عامل   أك�اس  فى   مغفلة 
  . اءهاور    الالهKة   والع	"�ة  األغلd،  فى   الالت�2�ة   ال'�داء   5ال�	وف   ال%$ق�لة   األوراق  على 

  5ه   تع	ف  “ مق01فات ”  اس%ه   ف$ال   تw$R   أن   خاصة   ال%�1<ئة   وال%,الت   عامة   ال%,الت   اع1ادت   وق<
  تق<م   ب�لi  وهى  تR$$ها،   م,ال  فى   وd1Q   ومقاالت   أ�5اث   م�   نf	   ما   5ع4   ع�   إc,از  فى   القارyء 
  ال,ه<   عل�ه   ف�1ف	   ^�d   إc,از  فى وه2اك   ه2ا  5ال,ار#    یل6   أن   الف	صة   له   ت1�ح   ألنها   جل�لة    خ<مة   للقارyء 
 ،Zوال�ق  dوهى  م�ای<ا،   م�قفا  “ ال%ق01ف ”  م�   تقف   ال<ور�ات   وأغل  iل�  ألنها   أc}ا   جل�لة   خ<مة  تmد#   ب
  فه�ه  ن1Rلف،   أن2ا   أح''2ا  ال�اب،   ه�ا   مKل  فى   ف�	نا   وح��  ب2ف'ه،   م�قفه   �c<د   أن   للقارyء   الف	صة   ت1	ك 
  أو   ال���   cق<مه  ال�#  5ال	أ#   رأی2ا   نل�9   وأن  وم'\�ل،   معل�   ال%�قف   ه�ا   �Wcن    أن   والب<  م�قف،   لها   ال%,لة 
�   أن   القارyء  وعلى  نf2	ها،  ال1ى   ال%عل�مة   أو   ال%قال R1اف،   م1ع<د   واقع   م�   ج<ی<ا   م�قفا   ی	األ^  e�م�   ول  
  .. ال%2{ه   ال21{�ل   وQأنها   له   مق<مة   معل�مة 

  أن   جن�1ا   أن2ا   نع1	ف   أن   الب<  وت�0ره،   االن'ان   م'�	ة  فى   ن'ه6   أن   ن�اول   ون��   أن2ا   نع1	ف   أن   والب<
  نع�<   ث6  الR�	ة،   ون�1%ل  ون1'اءل،   الp2	   ونع�<  ون	ف4،  ون2ق�،  ن1غ�y،   ك�ف  أ#  ،“ نق	أ   ك�ف ”  تعل�%2ا   cعاد 

 
 

  عامة   المجالت   اعتادت   قد
  أن   خاصة   المبتدئة   والمجالت 

  اسمه   فصال   تخصص 
  به   تعرف “  مقتطفـات ”

  بعض   عن   إيجاز فى     القـاريء 
  ومقـاالت   أبحاث   من   نشر   ما 

تخصصها،    مجال فى     وكتب 
  للقـاريء   تقدم   بذلك وهى   

  له   تتيح   ألنها   جليلة    خدمة 
  هنا بالجارى     يلم   أن   الفرصة 

  فتوفر   طيب   إيجاز وهناك فى   
 والوقت   الجهد   عليه 

 
 

  من   تقف   الدوريات   أغلب
محايدا،    موقفـا “  المقتطف ”
  خدمة تؤدى     بذلك وهى   

  الفرصة   تترك   ألنها   أيضا   جليلة 
  موقفه   يحدد   أن   للقـاريء 

 بنفسه 
 
 

  ونحن   أننا   نعترف   أن   البد
  مسيرة فى     نسهم   أن   نحاول 

  أن   البد وتطوره،    االنسان 
  يعاد   أن   نحتاج   أننا   نعترف 

أى   ، “ نقرأ   كيف ”  تعليمنا 
وننقذ،  نتغذي،    كيف 
  النظر   ونعيد ونرفض،  

  ثم الخيرة،    ونتحمل ونتساءل،  
  نقبل   ثم ثانية،    النظر   نعيد 

 الحيرة   استمرار 



 	p2ة،   ال�ار   نق�ل   ث6  ثان	ة،   اس1%	�كل  وفى  ال�   iن��   ذل   �R1ار،   م�<دا   م�قفا   ن	فة   وم�  5اس1%�ی�   و@�  ال
  . ال%'\�لة   ال,<ی<ة   الق	اءة   ب1عل%�ن    وه6   ال2اس   cعل%�ا   أن   والf2	   ال�1ا5ة   م'\�ل�ة   �c%ل�ن  

  له�ه   ب2%�ذج   ال%	ة   ه�ه   وس�2<أ  معا،   وال1عل�6   ال1عل6  نع2ى   ف��2  “ ثان�ة   م(ة   معا   نق(أ ”  أن   ال�اب   ع�2نا   فإذا
 ناح�ة،   م�   ال��ار   5ه   c'1%	   5%ا   ت{و�<نا  فى   ال%'1ق�ل  فى   مع2ا   وال{مالء   الق	اء   c'ه6   أن   مل��آ   ال%�اولة 
  . ومK	�ة   مف�<ة   ج<ی<ة   آفاقا   cف1ح   و"%ا 

  : ال5ق��ف
  ” الف,ي   االن�اج  على   واإلك�Aاب   اله�س   م(ض  فى   الل�:�9   +العالج   تأث�( “ 

  (2)  ش�   م�ج,H  : اع�اد
  .1979  أغ��H   ع�د  135  ال5�ل�  ال,ف�ى   لل�N   ال�L)Mان�ة   ال5�لة
  �5��   العالج   له�ا   ن�"اته6   اس1,ابZ   م%�   الل�K�6   عالج   ی1عا^�ن    ف2انا  24 على   ال���   ه�ا  أج	# 

 Zأو   ال�2"ة   ح<ة   م�   خفف   Zة،   درجة  إلى   ,اعاالرت   م2ع	�اد   س\ل   وق<  ك�	2ة   أف�1ه6   ع�   الع�ة   ان1اج�وم<#   الف2 
  ل6   أنه   آخ	ون    س1ة   ق	ر   ك%ا   إن1اجه6  فى   ز�ادة   م2ه6   عf	  اث2ى   ق	ر   وق<د  العالج،   ه�ا   مع   5ه   تأث	ت   ما 
  . ق�ل  ذ#   م�   قلZ   إن1اج�1ه6   أن   ال�اق�ن    ال'1ة   وق	ر   الfأن   به�ا   ی�Q	   تغ�	   �c<ث 

 على   cع1%<   ك%ا   ال%	ض   ن�ع   ش<ة   درجة  على   cع1%<   الف2�ة   االن1اج�ة  على   العالج   ه�ا   تأث�	   أن   و��<و
�لi   الف	دcة   ال�'اس�ة Qة   م�   الف2ان   تع�ده   ما  على   و�ف�ا   ك%K1خاص   ب�جه   اله�س   ن�"ة   ^اقة   راس .  

  أو   الف2ان��   ول�e (  األساس�ة   اإلنfائ�ة   األدوار  ذر#    الف2ان��   ان1قاء  على   K�5ه  فى   ال�اح�   اع1%<   وق<       
  . العقار  على   وال%'1%	��   واإلك1\اب   اله�س   م	ض   م�   cعان�ن    م%�  ) ال1ا5ع�� 

  وس��'	ا   وال'��<   و�0cال�ا   وان,ل1	ا   وال<ان%ارك   وتf��Wسل�فاك�ا   و2Q<ا   بل,�Wا   م�   الف2ان��   هmالء   نوQا
  . األم	�W�ة   ال%�1<ة   وال�الcات   الغ	"�ة   وأل%ان�ا 

  بل   ج<ول1ها  فى   5فfله   اع1	ف   ح��   ك	�%ا   أم�2ا   وQان ( (3)  اكل�2�Wى   تق	�	 (  ال�الة   دراسة   ^	�قة   ات�ع   وق<
 ..“ ك%�ة ”  ن1ائح   cق�م   أنه   م2pة   م�   القارyء   ع2<   یf2أ   ق<  ال�#   لل�e   م2عا   األم	   حق�قة  فى   ذلi   رف4   لعله 
  عل�ه6   ل�1ع	ف   إال   ل�e   س�0ر   ة5}ع  فى   حالة   كل   حاالت   ق<م   ث6  ما،   ح�  إلى   وم}لل  حق�قى   غ�	   وه�ا 
     راسل   وق<  الRاصة،   ال�ل�2�W�ة   ال%قا5الت   ب�2ها   م�   ع<ة   م$ادر   م�   معل�ماته   ج%ع   وق<  أساسا،   القارyء 
  و"�1اضع  ال%	ضي،   1\�اناس   5ع<ا   ال%عال,��   األ^�اء   م�   ال�اق�ة   ال%عل�مات  على   وح$ل   أر"عة   وقابل   واح< 
  . للpاه	ة   ^��ا   ت%K�ال   م%Kلة   اع�1ارها   معها   c$عd   ل<رجة   صغ�	ة   الع�2ة   ه�ه   5أن   نقاشه   ب<أ   العل%اء 

  ب�اس0ة   اإلب<اع�ة   الق<رة   نق�e   أن   ال%'�1�ل   م�   ور"%ا  ، ال$عd   م�   إنه ” إلى   أشار   ال2قاش   وأث2اء
  االدراك   لق�اس   اخ�1ارات   م'1ع%ل��   آخ	ون    5ه   قام   ��5  إلى   وأشار  “ م�ض�ع�ة   س��Wم1	�ة   اخ�1ارات 
  . دالة   ف	وقا   تpه	   ول6   عادی��   ألشRاص   خامل   وعقار   الل�6K   إع0اء   5ع<   اللفpة   وال0القة  ال,%الى 

  : تق�ل   ونافعة   م�1اضعة   ق1	احاتا  إ#   نقاشه  وان1هى
 االك1\ابى   اله���   ف1	ات   دون     لل��ل�لة   م�اش	ة   ن1�,ة   كل�   الل�K�6   عالج   أث2اء  الف2ى   االن1اج   ز�ادة   إن  - 1 

  االن1اج   ن�ع   ت�'�   الع�2ة   م�   كK�	ون    أف	اد   ق	ر   وق<  ال�ق�ق�ة،   االن1اج�ة   cع�ق    وQاله%ا  اله�سي،   الf2ا�   أو 
  . معا   وQ%ه 

 ح1ى  “ ح<ث ق< ن�ع�ا ”  تغ�	اً    أن   ق	رت   ال�%�ة   ال2اح�ة   م�   إن1اجها   ی1غ�	   ل6  ال1ى   ال�االت   5ع4   إن  - 2 
 ”  (4) الل�K�%�ة   ال%	حلة ”  1	ةالف   ه�ه  س%ى  ح1ى   الل�K��م  تعا^ى   أث2اء   ^	�ق1ه   تغ�	ت   رس%ا   أح<ه6 وصف 

  الف2ان��   م�   ع<دا   أن  الى   fc�	   ال1	اث  فى   الق	��ة   ال���ث  فى   ال���   ه�ا  فى   ال12ائج   ت�ل�ل   إن  - 3 
  ن�"ات   اسK1%ار  على   إن1اجه6  فى   cع1%<وا   أن   تع�دوا   ق<   كان�ا   أنه6   ی�<و   ألنه   الل�K�6   مع   الف2�ة   إن1اج�1ه6   ته�& 
  نfأ   أن   ال�االت   5ع4  فى   اآلم	   و"لغ  إن1اج�1ه6،   فقللZ   ال�2"ات   ه�ه   وض�Z0  الل�K�6،   أع�0ا   فإذا  ه�سه6، 
  . إنRفاضه   أو   ذلi   ع�   الع,{   مع   ال$�ة   ع�  الف2ى   االن1اج   مع   ال%	ض   ف}ل�ا  ح1ى   م�1%ل   غ�	   م�قف 

  ت$لح   وخ�	ة   مادة  تع0ى   إل�ه،   وما   ال%�ت   أش�اح   ف�ها ت1	اء#  ال1ى   االك1\اب   ف1	ات   أن   ك�لi   ی�<و  - 4 
  ح0pاتال%ال   م�  أ#   تZ�K   فل6   حال   كل  وعلى  م�اش	ة،   ف�ع<ها   اإلك1\اب   ف1	ة   أث2اء   ت��   ل6   إن  لإلب<اع، 

 
 

  مرض فى     الليثيم   بالعالج   تأثير ” 
  االنتاج على     واإلكتئاب   الهوس 
على     البحث   هذا أجرى     “ الفني 

  عالج   يتعاطون   فنانا  24
  نوباتهم   استجابت   ممن   الليثيم 
  من   خففت   بحيث   العالج   لهذا 
  االرتجاع   منعت   أو   النوبة   حدة 

 كبيرة   درجة إلى   
 
 

  انتاجيتهم   عن   العينة   أفراد 
  مع   به   تأثرت   ما ومدى     الفنية 
اثنى     قرر   وقدد العالج،    هذا 
  إنتاجهم فى     زيادة   منهم   عشر 

  لم   أنه   آخرون   ستة   قرر   كما 
  ابهذ   يذكر   تغير   يحدث 

  أن   الباقون   الستة   وقرر   الشأن 
 قبل ذى     من   قـلت   إنتاجيتهم 

 
 

  االنتاجية على     العالج   هذا   تأثير
  شدة   درجة على     يعتمد   الفنية 

على     يعتمد   كما   المرض   نوع 
  وكذلك   الفردية   الحساسية 

  من   الفنان   تعوده   ما على   
  نوبة   طاقة   ماراستث   كيفية 

 خاص   بوجه   الهوس 
 
 

  من   وربما ،  الصعب   من   إنه
  القدرة   نقيس   أن   المستحيل 
  اختبارات   بواسطة   اإلبداعية 

“  موضوعية   سيكومترية 
 
 

  أثناء الفنى     االنتاج   زيادة   إن
  مباشرة   نتيجة   كلن   الليثيم   عالج 
  الهبوط   فترات   دون    للحيلولة 
الهوسي،    النشاط   أو االكتئابى   

  االنتاجية   يعوق   وكالهما 
 الحقيقية 

 
 

  لم التى     الحاالت   بعض   إن
  الناحية   من   إنتاجها   يتغير 

نوعيا   ”  تغيراً    أن   قررت   الكمية 



  . خاصة   5$فة   الف	ض   ه�ا  ح'd  ال%1احة 
  . االح1%االت   ل2فRc   e}ع   ق<  –  الف�   غ�	  – أخ	#    م,االت  فى   اإلب<اع   أن   االف1	اض   �W%c   إنه  - 5 

*** 
  : ال#�5"

 الVWM؟   هUا   نق(أ   ك�ف  …  واآلن
  م2ه   cف�<   وQ�ف  العالج،  فى  اإلكل�2�W�ى   ال%%ارس   م2ه   cف�<   وQ�ف   العاد#؟   الwRf   م2ه   cف�<   ك�ف

 ال%,ال؟   نفe  فى   ال�اح� 
  م�   كل  على   تعل�قا   ل2ا   أن   ك%ا   5ه   وردت   معل�مة   وQل   كل%ة   كل   ت,اه   م�قفا  –  ال%,لة   ه�ه  –  ل2ا   إن

  . ج%�عا   ون1ائ,ه   ^	�ق1ه 
�   أن  فى   ب<ورنا   ن'ه6   ال1عل�9   ه�ا   وذQ	نا   ال%�قف   له�ا   الن2او"اعR1ء   یyاء   ما   القارfc   ب2اء  م�اقف،   م�  

  .. ال��ار   ه�ا   أثاره   ما  على 
  وال   ضا5&   5ال   الف�   كل%ة  ن'1ع%ل   ح��  – ی�2غى  ال�#   ال�<  إلى   نR,ل   أن  –  كK�	ا   ن�12ه   لعل2ا :  أوال

  5'�0ة   معل�مة   إل�ه6   ن�صل   وال  وال%%Kالت،   اآلالت�ة   ه6   الف2ان��   أن   ت$�رها  وفى   ناش\21ا   فf21أ  را5&، 
  أال  الKانى   واألم	  الع�2ان،   ق	اءة   ی�ح�ه   ما   أول   ه�   وه�ا  ال��اة،  فى  إب<اعى   ك%�قف   الف�   ماه�ة   ع�   وم	Q{ة 
 “ الف� ”  ه�   االب<اع   م�   م�<دا   ن�عا   اخ1ار   إنه   ك�ف   ال�اح�   ش	ح   وق<  لإلب<اع،   م	ادفة   دائ%ا   الف�   كل%ة   ن,عل 
 إلى ” (5) <اعاالب ”  ك1ا5ه  فى  أر�1ى   س�لفان�   ذهd   وق<  وغ�	ه،  العل%ى   ال%,ال  فى   اإلب<اع   أن�اع   5ق�ة   دون  
  . ال<ی2ي   االب<اع  ح1ى   االب<اع   مفه�م   ت�س�ع 

  أن   أو   اخ1فZ   األع	اض   أن   م�   ال%أل�فة   األ5عاد   غ�	   ج<ی<ة   أ5عاد  إلى   1�cاج   ما   عقارٍ    تق��6   إن :  ثان�ا
  ون��   نع�1	  ت	#    cا   فهل  الف2ان��،  وهى   ب�اتها   ف\ة   <ع2   ول��   ج<ی<ا   5ع�ا   ی���   ه2ا   وال�اح�  زال،   ال%	ض 
  ال%�قف   أ^فأ   ق<   ذاك   أو   العالج   ه�ا   أن   ل2ع	ف   الف2ان��   غ�	   مع  ح1ى   ما   عالج   أو   عقار   مفع�ل   نق�6 
  5ال  ال�#   ه�   ل�e  ال'�#    االن'ان   أن   نع	ف   ألن   اآلفاق   تف1ح  ت	#    cا   وهل   أثار؟   أم   لل��اة  اإلب<اعى 
  ال$فات   ه�ه   ت'9�1   وهل   ال%,%�ع؟   مع   واالسهام   وال1غ�	   ال1,<د  على   القادر   االن'ان   ه�   و�ن%ا  أع	اض، 
  . ما   عالجا  نع0ى   ون��   أو   ما؟   عالج   نق�م   ون��   االع�1ار  فى   ت�ضع   أن 

  العقاق�	   ه�ه   مKل   أن  –  إج1هادا   أو   خ�فا  –  ی<ع�ن   ال2ف'ى   الd0  م2اه}ى   م�   ال%�1%'��   إن :  ثال:ا
  cعل%�ن    ح�� م�قفه6   ی	اجع�ن   ت	#    cا   فهل  ل�f	�1ه،   وم�fهة   االن'ان   إلب<اع   �0ةمK  هى  –  عامة   5$فة  –
 ح1ى   غل�ائه6   م�   Rcفف   أن   �W%c  –  أم	ها  فى   م�Wfك   مقای�e   وال   م'�9   تع$d   5ال  – العل%ى   ال���   أن 
  ت$�ح  و"ال1الى (6) ال	خاو#   �c�ى   ذQ	   ك%ا   ال�01ر   لR<مة   م'R	ة   �ال��   ه�ا   م�   @ه	   ك%ا   ال��%�اء   ت$�ح 
  وQ�ف  cع0�ه،   وم�  نع0�ه،   ول%�  نع0�ه،   ك�ف   ت$�ح   ول��  “ ال   أم   العقار  نع0ى   هل ” فى   ل�'Z   الق}�ة 
 e�ف  مفع�له،   نق�Qع   و�ة   االع�1ار  فى   ن}�1ه   االن'ان   إب<اع�الفة   و�ن1اجRأث2اء   ال   i؟ “ ذل 

  م$	نا  فى   األفاضل   ال2فe   عل%اء   ال{مالء   أ�5اث  فى   األس<   ن$�d   لها   اإلب<اع   أ�5اث   إن :  را+عا
  مKل   وغ�	ه%ا (  ش%e   ع��   وت	"�ة   القاه	ة   آداب   كل�ة   ه%ا   أساس��   عل%��   م	Q{��  فى   ت{ده	  وهى  الع{�{ة، 
  م�  ن�صى   أن   �W%c  ح1ى  ج<ی<،   م�   األ�5اث   ه�ه   ل1ق��6   اآلوان   آن  ت	#    cا   فهل  ) الخ  …  ال%2$�رة   ت	"�ة 
  ال���   ه�ا   إن   بها؟   ت%	  ال1ى   ال0R�	ة   م	حل21ا  فى   اإلب<اع�ة   ال�f	�ة   ث	وت2ا  على   �cاف�   f5يء   ن1ائ,ها   واقع 
 #� على   ت'1غ	ق2ا   ق<  “ الpاه	ة   دراسة ”  5أن   ی�Q	نا   5أن   خل�9   إن1اج�1ه   تق��6  فى   م�اش	ة   ال%�<ع   خا^d  ال
  . ذاتها   الpاه	ة   ح'اب 

  االف	ا�   مع   ت2اس�ا   <اع�اإب   أكK	   c$�ح   أن   �W%c   أو  إب<اعا،   أكK	   أص�ح   شع�2ا   هل  : cق�ل   ال'mال   وQأن
  ك2ا   و�ن%ا   أصال   االب<اع   أ�5اث   ف�ها   نع	ف   ن��   ل6   سا5قة   5ف1	ة   5ال%قارنة   وذلi   ال,ار�ة؟   اإلب<اع   أ�5اث  فى 
 شR$�ا؟   االب<اع   ف�ها   نع	ف 


 ذلZ؟  فى   ال�Yأ   وأی
  ع�   ال���   ع�   أغ2انا   ق<   االب<اع  فى   ال���   �Wcن    أن   �W%c   أم  وال�01�9،   ال���   ب��   اله�ة  أهى

  وصف أحدهم حتى   “  قد حدث
  أثناء   طريقته   تغيرت   رسما 
سمى   حتى     الليثيوم عاطى  ت 

  المرحلة ”  الفترة   هذه 
 (“   الليثيمية 

 
 

  تهبط   الفنانين   من   عددا   أن
  الليثيم   مع   الفنية   إنتاجيتهم 

  قد   كانوا   أنهم   يبدو   ألنه 
فى     يعتمدوا   أن   تعودوا 

  نوبات   استثمار على     إنتاجهم 
الليثيم،    أعطوا   فـإذا هوسهم،  

  فقـللت   النوبات   هذه   وضبطت 
 إنتاجيتهم 

 
 

إلى     يحتاج   ما   عقـارٍ    تقييم   إن
  األبعاد   غير   جديدة   أبعاد 

  األعراض   أن   من   المألوفة 
زال،    المرض   أن   أو   اختفت 

  بعذا   يبحث   هنا   والباحث 
  بذاتها   فئة   عند   ولكن   جديدا 

 الفنانين وهى   
 
 

  نقيم   ونحن   نعتبر ترى     يا   هل 
حتى     ما   عالج   أو   عقـار   مفعول 
  أن   لنعرف   الفنانين   غير   مع 

  أطفـأ   قد   ذاك   أو   العالج   هذا 
  أم   للحياة اإلبداعى     الموقف 

  أثار؟ 
 
 

  ألن   اآلفـاق   تفتح ترى     يا   هل
  ليس السوى     االنسان   أن   نعرف 
  هو   وإنما أعراض،    بال الذى     هو 

  التجدد على     القـادر   االنسان 
  المجموع؟   مع   واالسهام   والتغير 

 
  أن   الصفـات   هذه   تستحق   هل

  نقوم   ونحن   االعتبار فى     توضع 
  عالجا نعطى     ونحن   أو   ما؟   عالج 

  . ما 
 

مناهضى     من   نالمتحمسي
 –  يدعون النفسى     الطب 

  مثل   أن  –  إجتهادا   أو   خوفـا 



 یK�	ه؟   أن   �W%c   ما   وت�ف�	   وت2%�1ه  االب<اع، 
  أن   5ع<   ون��  والRارج�ة،   ال<اخل�ة  ال�ق�ق�ة،   ال�	�ة  5ق}�ة   االرت�ا�   أش<   م	ت�0ة   االب<اع   ق}�ة   إن

  االب<اع   أص�ح  أخ	#،   ناح�ة   م�   ال2f1%ج   ال,ام<  ال�'ار#    والف�	  ناح�ة،   م�  ال'لفى  ال<ی2ى   الف�	   2ااس1ق�0ََ  

  . ^اقاته   و�^الق   م,االته   وف1ح   م$ادره   وفه6   عل�ه   ال%�افpة   ول��  ف�ه،   ال���   �cلها   ال   ق<   مRا^	ة 

  . اإلب<اع   ع�   ت��ن    ما   أ5ع<  –  ذاتها  –  أنها   أح�انا   اإلب<اع   أ�5اث   قارyء   fcع	   أن   أسفا   راألم�    أكK	   م�   إن

  جانd   م,	د  ال2ف'ى   للd0  العالجى   ال%�قف   cع�1	   إذ  م1�املة،   ع$	�ة   ق}�ة   یK�	   ال���   ه�ا   إن

�ر  ال1ى   الق}�ة   تلi  ،.. ق}�ةال   ه�ه   م�   ج<ا   صغ�	   واح< �c   اإلن'ان  م��ى   كل   م2ها   ��م2m%61�5   ال  

 دماره؟   أو   تع��قه  فى   االن'ان   عقل   ن1اج   c'ه6   أن   �W%c  م<#  أ#  إلى  : وهي   أال   ت�0ره 

  م$ادر  إح<#  هى   ال2f1%,ة   أو   ال%1ع$�ة   غ�	   ال���ث   ه�ه   مKل   ت$�ح  ال2ف'ى   الd0   م,ال  وفى

  دفع  على   ن1اجه   تأث�	   و"��   ال2%�   قف{ات  فى   العقل   ب��   ال%�1<م   ال$	اع   ^	�9  على   الهادcة   ال%عل�مات 

  . أصال1ه 

  ل�<رس   م�1اع<ة   5الد   f	ةع   م�  ) حالة  24(  ال$غ�	ة   ع�12ه   cأخ<   إذ  ال<ان%ارQى   ال�اح�   ه�ا   إن :  خام�ا

 eة   نف	اهpنا   ال	Q� سWانها ب�� الع0اء ی�1اصل أن   نأمل صغ�	ة ق	�ة العال6   ف�ه   أص�ح  ال�#   5ع$	نا   ی

  .  لل�}ارة ودفعا انل�ع على حفا@ا

عــ�     ̂و

  …  ثان�ة   م	ة   معا   فل2ق	أ

 cقpة  فى   ول��  ..  به<وء   ول2ف�	

  …  ن1Rلف   أو   ول12ف9

  . ال��ار   روعة  هى   فه�ه

  

 وال�01ر اإلن'ان م,لة 1980 مارس – ی2ای	 ع<د[1] – 

  ك�ل�ج�ا   الفارما   أ�5اث   وح<ة  فى  ال���ل�جى  ال2ف'ى   للd0   اس1اذا   cع%ل  “ ش�   م�جe2 ”  االس1اذ[2] – 

  . 5ال<ان%ارك   رس�Wف  فى  ال2�0ف'ى  ال%'f1فى  ال,امعي،   آرهاس   معه<  فى   ال2ف'�ة 

 by Illness Depressive Manic in Prophylaxis Lithium and Productivity Artistic

SCHOU. MOGENS  

report Case – [3] 

Period Lithuim – [4] 

 Magic The Creativity: (1976), processes Tertiary Arieti: Silvano  – [5]

Books Basic Synthesis.، York New  

 )1969 األولى ال�0عة( 2017 ال	ا5عة ال�0عة” اإلن�ان ی�ع(_  ع,�ما “1Qاب :ال	خاو#  �c�ى[6]- 

 ،10 شارع ال2ف'�ة لل$�ة ال%ق60 دار م'f1فى م2ف� وفى ال%$	�ة األن,ل� م�1Wة فى   م1اح وال�1اب

 .ال%ق60 م<ی2ة 9 شارع م� 18 شارع 24 :ال	خاو#  م	Q{ وفى
  

  عامة   بصفة  –  العقـاقير   هذه 
  االنسان   إلبداع   مثبطة هى    –

 لبشريته   ومشوهة 
 

  ليست   القضية   تصبح بالتالى  
“  ال   أم   العقـار نعطى     هل ”فى   

نعطيه،    كيف   تصبح   ولكن 
يعطيه،    ومن نعطيه،    ولمن 

  وكيف مفعوله،    نقيس   وكيف 
  إبداعية   االعتبار فى     نضيع 

  أثناء   الخالفة   وإنتاجيته   االنسان 
 ؟ “ ذلك 

 
  خاطب الذى     البحث   هذا   إن

  تقويم فى     مباشرة   المبدع 
  يذكرنا   بأن   خليق   إنتاجيته 
  قد “  رةالظاه   دراسة ”  بأن 

  الظاهرة   حساب على     تستغرقنا 
  . ذاتها 

 
  أشد   مرتبطة   االبداع   قضية   إن

  الحرية بقضية     االرتباط 
 والخارجية   الداخلية الحقيقية،  

 
  الفكر   استقطََبنا   أن   بعد   نحن
ناحية،    من السلفى   الدينى   

  الجامد اليسارى     والفكر 
أخرى،    ناحية   نم   المتشنج 

  ال   قد   مخاطرة   االبداع   أصبح 
 فيه   البحث   يحلها 

 
 

  كل   منها   يحذر التى     القضية
  بحتم   المؤمنين   اإلنسان محبى   
مدى   أى   إلى   :  وهي   أال   تطوره 

  عقـل   نتاج   يسهم   أن   يمكن 
  دماره؟   أو   تعويقه فى     االنسان 

: ط كامل النصإرتبا  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270119.pdf  
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