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  .حقيقتها كينونة إبداعية ذات فكرة متجسدة بشكل يتفق معها لنفس فيا 

، وتسخيرها لكي تكون واضحة وفاعلة في الحياة ، فاإلبداع هو منح الفكرة شكال 

  .وقادرة على التعبير عن نفسها وتحقيق دورها وأثرها

ال يعطي ، ال يكون إال شكال فارغا وصوتا بال صدى، واإلبداع الذي يتجرد من الفكرة

  .ما ينفع

يحتاج لجهد حضاري ، واإلرتقاء إلى تحقيق الفكرة بتجسيدها في أطر وصياغات فنية 

  .وقدرات إبداعية  وثقافية تستوعب دورها ومنهجها في الحياة وتطويرها

فصارت ، والمجتمعات الحية المتقدمة أخذت على عاتقها اإلهتمام باألفكار وتثميرها

وتأتي بالثراء ، ألنها تحدد معالم الحياة، ها وأعظم جواهر صيد، أغلى ما عندها 

  .أو أنها تخلق العكس إن كانت سلبية، والسعادة الكبيرة ، الشامل 

والصياغات ، وليد الفكرة والمعبر الواضح عنها، فالواقع اإلجتماعي مهما كان مستواه 

كار إنما هي حصيلة أف،  بمختلف توجهاتها العقائدية والحزبية والسياسية وغيرها

  .متفاعلة

  .وكلما إرتقت األفكار إرتقت التعبيرات التي تمثلها وتحمل رسالتها

وال يمكن أن تكون األشياء من غير ، فوراء كل سلوك وكيان إجتماعي وثقافي فكرة 

  .ألنها أصل الوجود وقلب األكوان النابض ومنبع اإلدراك، فكرة 

  .ها في تراب النسيان واإلهمالوعندما نجرد األشياء من األفكار نقضي عليها وندفن

يجد أنها ربما ال تحمل ، والمتتبع لما نقوم به من نشاطات على مختلف المستويات

الذي يصنع وجودا سلبيا ، وإنما مشحونة باإلنفعال والتفاعل العاطفي المحتقن ، فكرة 

  . وصياغات إتالفية مدمرة في ساحة الحركة والحياة القائمة

، ونمضي تحت لوائها وال نريد العدول عنها ، راب التي ننتجها وهذا يفسر مسيرة الخ

  ونستلطفها

  .تستخدم جميع دواعي وأسباب الضياع الممكنة، كمتوالية هندسية 

، أو عدم إعتبار الفكرة ذات دور وفعالية مؤثرة في الحياة، فاإلهمال المتعمد لألفكار
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بداعا وقوة وغاية حضارية وحسبانها إ، والتركيز على المظاهر واألشكال والصور 

التي ال يتوقف ناعورها ، يتسبب بالمزيد من األوجاع والمآسي التأريخية ، ومنهج مفيد

  .وال ينتهي نزيفها

  

هي التي ، والشعوب التي أطلقت القدرات ذات القيمة  والفعالية اإلنسانية والحضارية 

ها الثروة الحقيقية لتناميها وأدركت بأن، تعهدت األفكار بالرعاية والتطوير واإلستثمار 

  . في رحلة الزمن البعيدة

، ونحن من الشعوب التي تعهدت الفكرة وفجرت ما فيها من طاقات الخلق واإلبداع

  . مما تسبب في إضافات حضارية خالدة من األجيال الرائدة

ولهذا ، أما أجيال الحاضر فأن المسافة التي تفصلها عن الفكرة شاسعة ومتعثرة ومعقدة

وتسطحت لتتوهم أن ، ألنها أصيبت بأمية المحتوى والمعنى، تراها تقفز إلى األشكال 

وال يمكنها أن تتحرر بسهولة من هذه ، والكرسي سيد األشياء ، الشكل هو كل شيء 

  . الثنائية القائمة في المجتمع

تنا ونسخر طاقا، وتلك معضلة مدوية ومحنة ثقافية نعبر عنها بالدماء والدموع والقلم

بل وتصغيره ألنه لم يجلب الشكل ، من أجل تأكيد الشكل واإلنقضاض على المحتوى

  .ونبجل الشكل الفارغ ونتوهمه ونحسبه خالصة اإلبداع وتاج المعاصرة،  الذي نريده

وجعلنا أضعف ، فهذا النهج هو الذي ربما حولنا إلى بالونات متطايرة في مهب الرياح

ونتشظى كأننا ال ، فترانا نميل أينما مالت الرياح. تمن قشة بوجه العواصف والملما

ألن غاياتنا شكلية ، ونتصارع لكي نقضي على وجودنا ومحتوانا، نعرف بعضنا

  .مجوفة بال وزن

  

وال نريد أن نعترف بأن الماء ، وكأننا نبني عمارات من الوهم ونمشي وراء السرابات

واإلنقطاع عن ، غدو بال قيمة أو معنىوالحياة ال يجوز أن ت، ال يمكنه أن يكون سرابا 

  . إنما هو الفناء واإلندثار، اللحظة الزمنية

وال نعرف ، وال نتجاوز الماضي ونتعلم منه، فنتأبط األشكال البالية والقوالب الغادية

وال ، مثْل أجنة ال يمكنها أن تغادر رحم ماضيها، الحاضر وال نرغب بالمستقبل

، أو تستخدم عقلها وتعبر عن دورها اإلنساني والحضاري، تستطيع التحرك بمفردها 

وتخشى أن تقطع حبلها السري ، بل تريد أن تبقى متعلقة بأحشاء رحم األجداث

  .وتتخلص من اإلعتماد على مشيمة الغوابر

هذه المعطيات الماضوية والرؤى والتصورات السطحية الخالية من جوهر فكرة 

جعلتنا نتمسك بالقشرة ونتماهى بها ونختفي ، عيالماضي ومحتواه الحضاري واإلبدا

هربا من جذوة الماضي الخالقة ومحتواه اإلبداعي المطلق ، في حفر الذات البعيدة

وبالعذاب الناجم عن دفن الوجود الحضاري ، فرحنا نتلذذ باإلختفاء والهروب، األبعاد
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البؤس و، المصنوع من مفردات الظالم ، في صندوق الشكل الخالي من الضوء

  .والحرمان واإلنغماس في نقطة الالجدوى واإلفالس

  

وينبوع الحضارات وطاقة الصيرورات ، ونمضي في رحلة نسيان الفكرة هي األصل

، وهي العمود األساسي لخيمة األشياء، وبدونها تتعذر الوالدات وتغيب اإلضافات ، 

  .وال يمكن للخيمة أن تبقى من غير عمودها الذي تسانده األوتاد

وفعال سلبيا ال ، يعد مرضا حضاريا، إن تطهير الشكل من الفكرة واإلستهانة بها 

، وإنحرافا فكريا يالزمنا منذ أن إستيقظنا من سباتنا ، يحقق نتائج مفيدة لألجيال

وسوطا يدفعنا إلى مزيد ، وإتالفنا وتخديرنا في نهايات القرن التاسع عشر وإلى اليوم

وأكدت ما ال يرتبط بحقيقة ، ليمة التي أكلت فينا ما هو جيدمن العثرات والمطبات األ

وفي حالة من اإلنقضاضات ، وجعلتنا بال طريق، فكرتنا الحضارية ودورنا اإلنساني 

وكأننا في جد وإجتهاد إللغاء ، على ذاتنا وحاضرنا وماضينا الذي نجهله بفخر كبير

  .مستقبلنا وقتل وجودنا وتلوينه بالدماء والدموع

  

  .الصعود إلى مرتبة العطاء الحضاري يتطلب قوة الفكرة ومسيرة الفكرة إن

وتحركها الزوابع ، لكنها تصدر أصواتا عالية ، فال يمكن لألشكال الفارغة أن تعطي

  . وتلعب بها العواصف أنى تشاء

فذلك يعني أن مسيرة ، ويغيب المشروع الفكري الحضاري، وعندما ال تتوفر الفكرة

وإنما تنزوي في عالم المراوحة ، ال يمكنها أن تخطو إلى أمام، واألمةالمجتمع 

  .والنكوص واإلنكسار واإلنكفاء على الذات السيئة الحمقاء

  

وصناعة األشكال التي ال يمكنها ، هي إهمال الفكرة وتأكيد الشكل، فمشكلتنا المعاصرة

  . فكار وأثمارهافال توجد عندنا أشكال صلدة مترعة بنور األ، الثبات في المكان

لكي ، نحن نريد أن نفرغ ماضينا من أفكاره ونحوله إلى شكل أجوف، وبسبب ذلك

  .دون هدف أو غاية واضحة، يطير في الهواء مثلما نحن نطير

  

هكذا هي الحقيقة التي تواجهها أجيال تتحرك دون أن تمسك بخيط الفكرة ومربط 

  .ء الحضاري الخالقأو تمتطي صهوة الوضوح الفكري والعطا، المنهج 

أشكال متناثرة كالبالونات التي تنكمش لمجرد غرزة إبرة في جسدها المتهالك الساعي 

  . نحو اإلنفجار

أشكال تسابق أشكاال كأنها شالل ضياع ونافورة دماء ودموع تتخبط في حوض 

  .الالجدوى والخواء

كون النابعة من وبأنغام المراوحة ونبضات الس، فمن ال يعرف الفكرة يتشبث بالصورة
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  . قلب الحسرات واألنين

. وتصنع مهرجاناتها وتنتجها بغزارة وتسابق وعنفوان، والدنيا بأسرها تطفح باألفكار 

يستند على كمية ونوعية وقوة األفكار التي تنتجها ، وأصبح مقياس الشعوب الحية

  .نيةوتعبر عنها في تجسيدات حيوية مؤثرة في المسيرة اإلنسا، عقول أبنائها 

  .أما األمم الراقدة فأنها تنتج أشكاال فارغة واألمم المستيقظة تنتج أفكارا

  . ما بين وهن الشكل وصالدة الفكرة، وعلينا أن نرى أين نحن

إال لكي يتم تعبأة األشياء فيه ، الشعوب الشكلية تصنع وجودا كارتونيا ال قيمة له

  . وركنه في الزوايا المظلمة

  . يتم تعبأتها بما ال تشاء وتكديسها في حجرات السكون ،فاألمم الكارتونية 

ألنها حلقت بأفكارها إلى أبعد ما ، أما األمم الحية المفكرة فأنها تملك األرض والفضاء

 .يمكن للفكرة أن تصل وتتحقق وتكون

  !!ترى هل أن النفس فكرة؟
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http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
  ا"�$# ا"�!  �����م ا������-
   

���� ا���ارا ا
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 
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http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 
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 )غير محمية بكلمة عبور(التحميل الحر اصدارات
 

  
  )�0/ ا.ور( ا-�,ار ا��+�� �*(�ن وا��&�ر -

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
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http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm 
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http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm 
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http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 
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http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm
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ب ا����� ا�����         -��(  ا������� ا���� )ا��ارات ��رج ا
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
- ��3! إ�,ارات ا�5اث ا����� ا����

www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1Wazzani2013.pdf 
  

 ) 26-25 �) ا��د ا'ول إ# ا��د(  ا��� ا������ �����م ا������ -

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

��8 ���$,ات ا����م ا������ ا������ - 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  
��8 ���$,ات ا����م ا������ ا������ - 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

د���ـ�ةA@ـ,��. . .   »أرا�����ـت/  >�ـ;«  ..د��9-+1�;0� 
www.arbpsynet.com/APNeBook10Years.pdf 

 

-"D��E�� �����م ا������ ا������" ا��
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

 

 و �!�اهــــــــ.........د��9-
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

 
 

***    *** 

^ãiø‰†Ú<l^Ûñ^Î<íÓf�Ö]<l]…]‚‘]<»<<l^Ò]��÷]<oè‚�<ç©< <

  

  فصل دعم الشبكة  واالشتراك في  خدماتها :  2013شتــــاء 

^ãi]…]‚‘cæíÓf�Ö^iø‰]†ÛéÊ<‹ËßÖ]ð^Û×Âæð^f�ù^Ò]��]< <

 ) ،������ ا���*� ا-�,+�ات ا�. ،����*���0م ا ������45�6ت ا-�ا23ت، ا�1� ا
�، ا��ارات 7���*� ا>اث ���3� ا�,�ب ا*��� ا����، ا-�+9 ا-830 ���0م ا*

،��=>� )ا*��� ا��ا��23، ا�,�ب ا���? ا�*0ي 

  إرسااللسيرةالعلميةوملخصاتاألعمال

www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  

- A�� 8 -��0مBC � اك<Eا� 
-  Fا'د G�H ,��ر����4 اIد J�KL  M4<>آ��� �0ازي  اE>اك د0Iة 

 )دو�ر ���3U4ت 500دو�ر �S2اد و 100(3*0ي 

íÓf�Ö^e<íéÛ×ÃÖ]<l]…‚‘÷]æ<Ìñ^•çÖ]æ<l]†³ö¹^e<Ìè†ÃjÖ]< <

�4��) .2ت وآ,W دون ���0م  -���L0�5ا���را�X0ا,����=�-�YUا0Lا
A�� 

�� J�KL د�4I ا�,��ر�� G�H ا'دF د0Iة ا-�,����) �) ه]G ا���Zت  -
 �0ازي  اE>اك 3*0ي ���3U4ت

Ü{{{{{{{Â‚Ö^ï{{{Ï×j×{{{{ñ^‰æ  

l^Ú‚}<áç{{{{{éÞçéÞ†{{{j‰çÖ]< <
 ] 9I��"K�,L^ ا����� ا���*� ا��0م ا�=E " ت���� � "ا��!5ن �G(��ن"�0ا`

��=> Dr. Jamel TURKY – TUNISIA: ��93 رa�5 ا

��=>�,�I c�0d^ ���� ا ��e�-96 ا� c3�� :arabpsynet@gnet.com ا

øèçvjÖ]<êÓßfÖ< <
��*=� I*� اcB�� (- W�f ا,c�0d ا�=>� ���*=�0� اgا c3�L 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1Wazzani2013.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arbpsynet.com/APNeBook10Years.pdf
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm
www.arabpsynet.com/cv/cv.htm



