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ول���د »�س���فوان« مبدينة الإ�س���كندرية، وتخرج ف���ى جامعة 
ف���اروق الأول »جامعة الإ�س���كندرية«، ع���ام 1934،  بعد اأن 
در�س الفل�سفة على يد كبار الأ�ساتذة منهم: الدكتور يو�سف 
كرم، والدكتور اأبو العال عفيفى ومنهم اأحب الفل�س���فة. فى 
عام 1945 قرر ال�س���فر ل�ستكمال درا�سته العليا فى جامعة 
ال�س���وربون بباري����س. عاد مرة اأخرى للعم���ل فى اجلامعة 

امل�سرية قبل اأن يقرر الهجرة اإىل فرن�سا.
فى باري�س ارتبط بعامل النف�س���ى الفرن�س���ى ال�سهري »جاك 
لكان«، واأ�سبح من تالميذه ومريديه. وعن حجم تاأثره به 
يقول: »لف���ت انتباهى باهتمامه باللغة والكلمة ووظيفتها، 

ومن ثم تغري جمرى حياتى كله«.
يق���ول الدكت���ور »�س���فوان«، اإن اأه���م فر�س���ة منحت���ه اإياها 
احلي���اة هو مي���الده فى ع�س���ر النه�سة الثقافي���ة امل�سرية، 
واحلري���ة الفكري���ة الت���ى تاأ�س�ست م���ع اأقالم كب���ار الُكتاب 
ابت���دًءا م���ن عبدالرحمن الرافع���ى، والعق���اد، وطه ح�سني، 
واملازن���ى، وغريه���م. بالإ�سافة اإىل انفت���اح العامل العربى 
عل���ى الغ���رب وازده���ار حرك���ة الرتجم���ة واإن�س���اء جلن���ة 
»التاألي���ف والرتجم���ة والن�س���ر«، الأم���ر الذى جع���ل الكتب 
الأدبي���ة والعلمية املرتجمة تف���وق الن�سو�س الأ�سلية من 
حيث اجلمال، ح�سبما �سرح فى اإحدى لقاءاته التلفزيونية 
امل�سجل���ة. ويرى �سي���خ علم���اء التحليل النف�س���ى، اأن اأبرز 
املحط���ات الفارق���ة فى حيات���ه، والتى �سه���دت اأوىل اأزماته 

النف�سي���ة، كانت وهو بعمر 4 �سن���وات حلظة اإلقاء القب�س 
عل���ى والده ال�سيخ الأزه���رى، واقتياده م���ن املنزل جمرًبا 
بتهم���ة »ال�سيوعي���ة«. واأن هذه كانت �سرخت���ه الأوىل �سد 
الظل���م. فيما حاولت اجلدة حمو اآث���ار هذه الأزمة النف�سية 
خ���الل ال�سنوات الث���الث الالحقة وحتى خ���روج والده من 

ال�سجن.
ان�سغ���ل املفك���ر الراح���ل ط���وال حيات���ه ب���الأدب والثقاف���ة 
والرتجمة، واأ�سدر العديد من املوؤلفات نذكر منها: »الكالم 
اأو امل���وت، ع�سر حما�سرات فى التحلي���ل النف�سى، الكتابة 
وال�سلطة، اللغة مبا هى نظام اجتماعى، �سيق فى التحليل 
النف�س���ى، مل���اذا الع���رب لي�س���وا اأح���راًرا، نحو ع���امل عربى 
خمتل���ف، درا�س���ات ف���ى الأودي���ب، البنيوية ف���ى التحليل« 
وغ���ري ذل���ك. ويرى �ساحب كت���اب »الكتاب���ة وال�سلطة«، اأن 
جرمي���ة الطغاة فى الع���امل هى الت�سبه بالآل���ه، واأن احلكام 
يتعامل���ون مع ال�سعوب بغ���ري م�سئول، بخا�س���ٍة ال�سعوب 
العربية التى اأن�ساأت دول ثم �سارت عبيًدا حلكامها، م�سرًيا 
اإىل اأن ه���ذا ه���و اأ�سا�س اخلن���وع الذى ُفّطر علي���ه العرب، 
ف�ساًل ع���ن اأن حكام الدول مل ي�سمح���وا بالتفكري والتعبري 
بالكتابة وتع���اون الأفراد، وبالتاىل اأ�سب���ح ل يربط اأفراد 
ال�سعب ببع�س���ه اإل الزعيم فاإذا توفى اأ�سقط فى يديهم ومل 

يبق اأمامهم غري انتظار الزعيم القادم.
وع���ن تزايد حالت العنف ف���ى البيئة امل�سري���ة التى متيل 
بطبيعته���ا اإىل املحب���ة واخل���ري وال�سماح���ة، اإىل ح���الت 
العن���ف املتزايدة خالل ال�سنوات الأخ���رية؟ يقول الدكتور 
م�سطف���ى �سفوان، اأن ال�سبب الرئي�سي هو »الفردية« التى 

حدثت نتيج���ة التفكك الأ�س���رى، وف�سل النظ���ام ال�سيا�سى 
فى جمي���ع وجبات���ه القت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة والتعليمية 
وال�سحي���ة والجتماعية وغري ذلك م���ن الأمور التى ي�سعر 
معها الف���رد بالظلم فيفكر حينها بال�سيط���رة الفردية ومنها 

يلجاأ اإىل العنف كحل بديل.
وي���رى �ساح���ب كت���اب »ملاذا الع���رب لي�س���وا اأح���راًرا«، اأن 
النه�س���ة احلقيقة للدولة امل�سري���ة حتتاج اإىل تغري النظام 
التعليم���ى باأكمل���ه، م���ع اإمكاني���ة ن�س���ر احلقائ���ق واإع���الم 
النا�س بها، وال�سماح للُكت���اب واملثقفني واملوؤرخني بكتابة 
احلقائ���ق، والبتع���اد ع���ن املوؤلف���ات التى ي���روج لها وهى 

مليئة باجلرائم والأكاذيب، ح�سبما قال.
ي�س���ري الدكت���ور م�سطف���ى �سف���وان ف���ى كتاب���ه »الكتاب���ة 
وال�سلط���ة« اإىل الأ�سب���اب الت���ى دعت���ه اإىل ترجم���ة كت���اب 
»مقال ف���ى العبودية املخت���ارة« للكات���ب الفرن�سى اآتني دى 
لبو�سي���ه ومنه���ا تخلفنا العقل���ي �� على حد تعب���ريه �� الذى 
يتجل���ى اأو�س���ح م���ا يتجل���ى ف���ى فق���ر فل�سفتن���ا ال�سيا�سية 
الت���ى انح�س���رت ف���ى ب�سع ق�ساي���ا �سارت جت���رى جمرى 
البديهي���ات، فل���م نعد حت���ى نحل���م مبراجعة اأنف�سن���ا، رغم 
�سبهه���ا اجلوه���رى بتل���ك الت���ى �س���ادت ف���ى الغ���رب اإّب���ان 
الع�س���ور الو�سطى، التى مل يتوقف تعمقه���ا هناك ونقدها 
حتى الي���وم، مثال ذل���ك وقوفنا عند اإبراز وح���دة املجتمع 
املبنية على التاريخ واللغة والق�سيدة مع اإغفال انق�ساماته 
املبنية على ا�ستغالل النا�س بع�سهم بع�سا اإذا ا�ستطاعوا.

عن المصري اليوم

مصطفى صفوان.. إبن اللغة العربية 
الذى أقام فى فرنسا

ــ قال إنه ال مستقبل لعلم 

النفس ىف العامل العرىب إال 

بوجود نهضة فكرية شاملة

ــ اهتم بالرتجمة وانشغل 

بسؤال:  ملاذا العرب ليسوا 

أحراًرا؟

كانت اللغة بشكل عام طريقه 

األساىس إىل علم النفس، إذ 

قال عنها: »نحن أبناء اللغة قبل 

أن نكون أبناء آبائنا وأمهاتنا«. 

وأكد أنه ال مستقبل لعلم 

النفس ىف العامل العرىب إال 

بوجود نهضة فكرية شاملة. 

وبرغم عشقة للغة مل يقف 

»صفوان« ضد الكتابة باللهجة 

العامية املرصية، بل دعمها 

وبادر برتجمة أجزاء من 

مرسحية »عطيل«، لألديب 

اإلنجليزى وليم شكسبري 

مستخدًما العامية.

إنه الفيلسوف واملحلل النفىس 

املرصى مصطفى صفوان 

»1921 ــ 2020«، الذى رحل عن 

عاملنا مبقر إقامته ىف باريس، 

وهو يعد أحد أبرز علامء النفس 

املعارصين، وشيخ علامء 

التحليل النفىس ىف فرنسا، 

وواحدا من أشهر علامء النفس 

املرصيني، صاحب العديد من 

املؤلفات املكتوبة بالفرنسية 

والتى ُترجمت بعضها إىل 

العربية.

شيماء شناوى
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���ح -يف ح���ّد ذات���ه- موقف���ًا  واإىل ذل���ك، كان العن���وان يو�سّ
�سام���اًل م���ن الوجود، موق���ف م�سطف���ى �سفوان ب���ال �سك، 
ولكنه موقف كل امرئ ذي �سمري، فالكالم هو رمز التعبري 
وم���ن دونه تقب���ع الكينون���ة الب�سرية يف زاوي���ة بعيدًا عن 
الفع���ل والتاأثري فت���ذوي تدريجيًا يف امل���وت الرمزي، كما 
اأن ال���كالم يحي���ل اإىل التوا�س���ل والع���رتاف ب���ني الذوات 
وكل تعطي���ل لكالم الآخر اإمنا هو اإن���كار لإن�سانيته متهيدًا 

لإق�سائه اأو اإبادته.
َع���رف الكت���اب - بف�سل جاذبي���ة عنوانه وق���وة مقولته - 
مقروئي���ة عالي���ة يف ثقاف���ات ع���دة، اأّوله���ا الفرن�سي���ة التي 
ُكتب بلغتها ويعّد الي���وم اأحد اأهّم مراجع علم النف�س فيها. 
ويف اأم���ريكا اجلنوبية حتّول اإىل مفتاح جديد من مفاتيح 
التخّل����س من الآث���ار اجلانبي���ة للدكتاتوري���ات الع�سكرية 
املتداعي���ة نهاية القرن الع�سرين. وكانت له اأ�سداء مو�ّسعة 
�سم���ن الثقاف���ات الأملاني���ة والياباني���ة والأنغلو�سك�سونية 
واأخ���ذ هن���اك �سريع���ًا موقع���ًا رئي�سي���ًا ل���دى الباحث���ني يف 
�س الأ�سلي يف علم النف�س  جمالت عدة اأرحب من التخ�سّ
فا�ستلم���ه ال�سيميولوجيون وعلم���اء الجتماع والباحثون 
يف الدرا�سات الثقافية والأنرثوبولوجيون وا�ستندوا اإىل 

كثري من مقولته واأطروحاته.
اأم���ا عربي���ًا، فقد و�س���ل الكت���اب اإىل لغة �سف���وان الأم عام 
2008، برتجم���ة م�سطفى حج���ازي الذي اأ�سار يف تقدميه 
للعم���ل اإىل اأن عب���ارة "ال���كالم اأو املوت" هي الت���ي األهمته 
مفاهي���م مثل الهدر الفكري واله���در الكياين، وهي املفاهيم 
التي اأقام عليها كتابه ال�سهري "الإن�سان املهدور". كما اأ�سار 
املرتج���م اللبناين اإىل حاجة الثقافة العربية بالذات لينطق 
ه���ذا الكتاب بل�سانها وهي الت���ي تعاين اأكرث من غريها يف 
مفتت���ح الق���رن احلايل م���ن قم���ع التعب���ري والت�سييق على 

احلريات الفكرية. 
كان ذل���ك ع�سّي���ة التحّولت الت���ي �ستعرفها الب���الد العربية 
يف 2011، وق���د كانت النتفا�س���ات ال�سعبية - من تون�س 
اإىل �سوري���ة م���رورًا مب�سر وليبيا واليم���ن - ُت�سمر �سمن 
�سعاراته���ا مقول���ة "الكالم اأو امل���وت". كانت تل���ك اللحظة 
اأ�سب���ه ب�س���راع حقيقي ب���ني الرغبة يف "ال���كالم" والرغبة 

يف فر�س "املوت"، بني اإرادة �سعبية انفلت عقالها �سائحًا 
مبطالب احلرية والكرام���ة والعدالة، وبني قب�سة الأنظمة 
وهي ت�ستعم���ل اأدوات العنف بال رحمة لتمنع من يريدون 

"املوت". اإىل  بهم  وتدفع  حقوقهم  "الكالم" من 
ميك���ن اأن نرب���ط كت���اب "ال���كالم اأو امل���وت" مع عم���ل اآخر 
"مقال���ة يف العبودي���ة  ل�سف���وان، وه���و ترجمت���ه لكت���اب 
املختارة" ل���� اإيتيان دي لوي�سيه )الق���رن ال�ساد�س ع�سر(. 
�س  خيار ل يب���دو اعتباطيًا بحال، فالكتاب خ���ارج التخ�سّ
العلم���ي ل�سف���وان، وبالت���ايل فهو ن���وع من النتق���اء الذي 
يع���رّب عن �سخ�سيته ويع���رّب عما يرى باأن���ه ينق�س املكتبة 
العربي���ة. اختار اأن ينقل عم���اًل تاأ�سي�سيًا للوعي باحلريات 
يف الثقاف���ة الفرن�سية، كيف ل وكت���اب لوي�سيه يقوم على 
اإ�ساءة اخلطر الذي يتهّدد الإن�سان حني ير�سى بالعبودية 
طواعي���ة حت���ى لو كان���ت حمفوف���ة ب�ست���ى اأن���واع امللّذات 

واملنافع.
كما نقل املحلل النف�سي امل�سري اإىل العربية كتاب "تف�سري 
الأحالم" ل�سيغموند فرويد، لكنه مل يت�سّد له كخيار حر كما 
مع "مقالة يف العبودية املختارة"، بل كان خيار ال�سرورة 
ل�سببني على الأق���ل؛ تقف وراء ال�سبب الأول ق�سة طريفة، 
حيث اإن �سفوان وه���و يف بداية حياته املهنية يف فرن�سا، 
عاد يف �سيف 1953 اإىل م�سر خالل العطلة ال�سيفية غري 
اأنه وجد نف�سه - بقرار �سيا�سي من نظام ال�سّباط الأحرار 

- مكره���ًا عل���ى البق���اء يف م�سر خم�س �سن���وات على الأقل 
مدّر�س���ًا يف اجلامع���ة امل�سري���ة، وهي ف���رتة جعلته يحتك 
بحاجيات الثقافة العربية فُيفيدها ب�سكل مبا�سر مما تعّلمه 

يف �سنوات حت�سيله يف ال�سوربون.
اأم���ا ال�سبب الثاين، فهو ا�ست�سع���ار �سفوان احلاجة امللحة 
للثقافة العربية اإىل �سّد فجوة معرفية تت�سع ب�سكل مت�سارع 
يف جم���ال عل���م النف�س، م���ع ظهور طل���ب على ه���ذا املجال 
املع���ريف بعد ملح���ات اأوىل �َسحر بها �سالم���ة مو�سى القّراء 
الع���رب دون اأن ي�سف���ي غليله���م نظ���رًا لفتق���اده للموؤهالت 
العلمي���ة الكافية الت���ي باتت متوّفرة ل�سف���وان الذي در�س 
����س يف باري����س منذ 1946. يف ه���ذا العمل اجتهد  التخ�سّ
�سف���وان اأميا اجته���اد لنقل املفاهي���م التاأ�سي�سي���ة للتحليل 
النف�س���ي اإىل العربي���ة الت���ي كان ل يج���د �سمنه���ا مقابالت 
ملف���ردات املفّكر النم�ساوي، ولكنه اأتاح لها لحقًا نواة مادة 

معجمية تلقفها مرتجمون اآخرون يف عقود لحقة.
حني عاد اإىل فرن�سا يف 1958، انغم�س �سفوان يف متابعة 
حما�س���رات اأ�ستاذه ال���ذي تعّرف عليه من���ذ �سنوات، جاك 
لكان )1901 - 1981(. مل يك���ن يعل���م - وه���و الأجنبي - 
اأنه �سي�سبح بع���د ب�سعة اأعوام اأهم تالميذ املحلل النف�سي 
الفرن�سي و�سديقه، ث���م راأ�س التيار الذي يحمل ا�سمه بعد 
رحيل���ه )الالكاني���ة(، و�سيتحّم���ل �سف���وان يف ه���ذا الإطار 
م�سوؤولي���ة ج�سيم���ة يف حتوي���ل حما�س���رات اأ�ست���اذه اإىل 

�سل�سل���ة كتب �سماه���ا "لكانيان���ا"، ونفهم ثق���ل امل�سوؤولية 
حني نعل���م اأن لكان مل يعنت طوال حياته البحثية الطويلة 
بتاألي���ف كت���ب، وبالت���ايل ف���اإن لكان كما نق���روؤه اليوم هو 
ب�سكل من الأ�سكال لكان بروؤية �سفوان كما نعرف �سقراط 

عرب روؤية اأفالطون.
كان له���ذا الدور، وللعالقة الوطيدة مع لكان - وهو عالمة 
مركزي���ة يف منظوم���ة العلوم الإن�ساني���ة - اأثر اأ�سا�سي يف 
اعرتاف اجلماع���ة العلمية الفرن�سي���ة ب�سفوان كما يحدث 
ذلك نادرًا مع باحث اأجنب���ي. لحقًا ُيعترب �سفوان فرن�سيًا 
م���ن اأ�سول م�سرية. لكن ل ميك���ن اأن ُنرجع هذا العرتاف 
الفرن�س���ي اإىل ه���ذه العالق���ة م���ع لكان وحده���ا، فق���د كان 
ل�سف���وان موؤهالت اأخرى تدعم �سرعية موقعه، من ذلك اأنه 
حني جرى اإطالق م�س���روع �سل�سلة الكتب املعروفة "ماهي 
البنيوي���ة" ُعه���د اإىل �سف���وان بو�سع كت���اب "البنيوية يف 
التحلي���ل النف�سي" دون غريه م���ن الباحثني يف هذا املجال 

ومنهم لكان نف�سه.
ث����م اإنن����ا ل����و ت�ساءلنا: م����ا هو الكت����اب الذي يعت����رب اليوم 
املدخ����ل الرئي�سي لعام����ة القّراء اإىل التحلي����ل النف�سي يف 
فرن�س����ا ف�سنج����د اأنه عم����ل اآخر ل�سفوان �س����در يف 2013 
وبدا مثل خال�سة جتربة فكرية كاملة. لقد اأتى هذا العمل 
لريب����ط ب�سكل نهائي بني كوالي�س احلقل العلمي والقارئ 
الع����ادي، وهو ما يف�ّسر تعّدد طبعاته، ومنها طبعة �سعبية 
بحج����م اجليب. عمٌل و�سل اإىل العربي����ة يف 2016 )نقله 
اأي�س����ًا م�سطفى حجازي(، وه����و موؤ�ّسر يبدو اإيجابيًا يف 
�سرع����ة نقل اأعم����ال م�سطفى �سف����وان اإىل العربية، ولكن 
ه����ل يخفي ذل����ك غيابه الطوي����ل، وقراره اأن يفي����د الثقافة 
العربي����ة م����ن مق����ّره الباري�سي ولي�����س م����ن الإ�سكندرية، 
م�سق����ط راأ�س����ه، مث����اًل. لعّله كان ي����وّد ذلك، ولك����ن هل كان 
�سيج����د بيئة حا�سنة مهّياأة للعلم والتاأليف؟ لعّله حني كان 
يحّدد مدينة ا�ستقراره كان يختار بني "التحليل النف�سي" 

اأو "املوت".

عن العربي الجديد

مصطفى صفوان: التحليل النفسي أو الموت

"الكالم أو املوت" عنوان أشهر مؤلفات املحّلل النفيس املرصي الذي غادر عاملنا 

مصطفى صفوان )1921 - 2020(. عنوان يوجز فكرة العمل الذي صدر يف عام 1996، 

ويختزل جوهر املدرسة الالكانية التي ينتمي إليها املؤلف وهي التي وضعت اللغة 

وأنظمة التواصل بشكل عام يف موقع أسايس ضمن فضاء التحليل النفيس، ويف 

هذا الكتاب قطع صفوان خطوة أخرى حني أذاب مفاهيم مثل املعنى والحقيقة 

ضمن معجم التحليل النفيس. 

شوقي بن حسن
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ح�س����ب علمي ف����اإن املبادرة املهمة والوحي����دة يف هذا ال�سياق 
حتقق����ت قب����ل �سهور قليل����ة بجهد م�سك����ور للمنظم����ة العربية 
للرتجم����ة الت����ي اأ�س����درت له كتاب����ه امله����م »ال����كالم اأو املوت« 
ترجم����ة د. م�سطف����ى حج����ازي. كما ن�س����رت دوري����ة »اأوراق 

فل�سفية« ملفني مهمني عن �سفوان واأ�ستاذه جاك لكان.
تلك مقدمة �سرورية حني نتحدث عن العامل اجلليل م�سطفي 
�سفوان فه����و واحد من كب����ار اأ�ساتذة التحلي����ل النف�سي على 
امل�ست����وى العامل����ي. تلميذ مبا�س����ر، ثم زمي����ل و�سديق، جلاك 
لكان مل����ا يزيد عل����ى ثالثة عقود. وحاليًا يحت����ل زعامة التيار 
»ال����الكاين« يف اأوربا كلها. ول اأزعم لنف�سي باعًا يف التحليل 
النف�س����ي وق�ساياه الدقيق����ة، لكنها كانت فر�س����ة بالن�سبة يل 
ك�سحف����ي اأن اأق����رتب م����ن عامل ه����ذا الرجل والف�س����ل يف ذلك 
لتلمي����ذه و�سديق����ه د.ح�س����ني عبد الق����ادر، فله جزي����ل ال�سكر 
مرت����ني، لأن����ه اأت����اح يل فر�سة التع����رف عن كثب عل����ى مثقف 
عرب����ي مرموق، ولأنه قدم الكثري م����ن املالحظات املفيدة قبل 
ن�س����ر احل����وار، كاحتف����اء ب�سيط لرج����ل اأعط����ى دون �سخب، 
ول انتظ����ار مقاب����ل من اأح����د. وحتتم عل����ّي الأمان����ة اأن اأ�سري 
اإىل اأن احل����وار مت على اأك����رث من مرحلة، من بينها جل�سة يف 
امل�س����رح القومي يف �سيافة د.عبد الق����ادر واأخرى يف مركب 
�سراعي يف النيل وثالثة يف اأحد الفنادق. و�سعرت ك�سحفي 
ب�سعوب����ة اإدارة اللقاء معه، لي�����س فقط لأنني �سحفي ول�ست 
حمل����ال نف�سيًا، بل لأن �سفوان نف�سه على امل�ستوى الإن�ساين 
�سخ�����س متاأمل �سموت، يكتفي عادة بردود مقت�سبة ل تخلو 

من �سفرات!

بداية المشوار
أنت تخرجت في جامعة اإلسكندرية في العام 1943 
كدارس للفلســفة لكنك اتجهت فجــأة إلى التحليل 

النفسي.. ما سبب هذا التغيير؟
- يف احلقيق����ة هناك ثالثة اأ�سباب دفعتني اإيل ذلك: الحتياج 

ال�سخ�سي، ت�سجي����ع اأ�ستاذي د. 
زي����وار،  م�سطف����ي 

اأردت  ولأنن����ي 
اأن اأتفل�سف 

م����ن 
ل  خال

علم 

مرتب����ط بالواق����ع. وقد ظلل����ت متذبذب����ًا: هل اخت����ار التحليل 
النف�س����ي مهن����ة يل اأم ل؟! كن����ت اأ�سعر اأن هن����اك م�سكالت بال 
ح����ل كاأنها اأبواب مغلقة.. مثاًل ما يقال عن ق�سوة الأنا الأعلى 
وال�سع����ور بالذنب م����ن دون اأب، ف����اإذا كان الأنا الأعلى وريث 
الأب، فم����ن اأي����ن جاء ه����ذا ال�سخ�����س بالأنا الأعل����ى؟ من اأين 

يتوارثه؟!

وهل ثمة حلول لمثل هذه المشكالت؟
- يف احلقيق����ة، ج����اك لكان ه����و ال����ذي فت����ح تل����ك الأب����واب 
املغلقة بنظرياته ع����ن التمييز بني الرمزي واملتخيل. يف تلك 
الف����رتة كنت ق����د بداأت حتلي����اًل �سخ�سيًا يل حت����ت اإ�سراف د. 
�سلومربجي����ه، وكان رجاًل وا�سع الثقافة الأدبية، ومل يكن من 
الذي����ن يعطون تف�سريات وح�سية كاأن يق����ول لك: اأنت متعلق 
باأم����ك اأو اأبي����ك! بل كان يقول لك اأين اأنت بن����اء على ما تقوله 
فح�س����ب، دون م�سادرة، فكان����ت ممار�سته للتحلي����ل النف�سي 
اأق����رب اإىل ح�س عامل اللغة من����ه اإىل ال�سيكولوجي الدينامي. 
وه����ذا جعلني اأقب����ل التحلي����ل النف�سي، خا�س����ة اأنني منحدر 
م����ن اأ�سرة للغ����ة ووجود قوي بها، فوال����دي كان عاملًا اأزهريًا، 
ورمب����ا لو �سادفت اأ�ستاذًا اآخ����ر جلعلني اأنفر من هذا املجال. 
يف تلك الأثناء ق����راأت مقاًل جلاك لكان وا�ستمعت اإىل بع�س 
حما�سراته وكنت معجبًا به، بجانب اأن اأحد الأ�ساتذة الكبار 
يف ال�سورب����ون وه����و »با�سالر« اأ�سار يوم����ًا اإىل حملل نف�سي 
�س����اب ي�ستحق م����ن ال�سه����رة اأكرث مما ل����ه، وكما نق����ول لدينا 
»ال�سيت ول الغنى« وهكذا اأ�سبح اختياري للتحليل النف�سي 

ل رجعة فيه، وهكذا اأي�سًا ارتبطت بجاك لكان.

مع الكان

كيف استمرت عالقتك مع الكان؟
- عمل����ت حتت اإ�سرافه منذ العام 1949 وكان دائمًا ي�سجعني 
دون اأن يق����ول ث����الث كلم����ات وكاأن����ه غ����ري مهتم، فه����و مل يكن 
يتدخ����ل يف العم����ل اإل لل�س����رورة الق�س����وى، ومن����ذ بداأ 
درو�س����ه ارتبط����ت ب����ه كتلمي����ذ ث����م كزمي����ل له يف 
مدر�ست����ه، وحني ا�سطدم مع الحتاد الدويل 
للتحلي����ل النف�سي اأخ����ذت جانب����ه، وظللت 
اأعم����ل معه حت����ى وفات����ه ، حي����ث اآل اأمر 
املدر�س����ة اإىل زوج ابنت����ه فف�سل����ت اأن 
اأعمل مبفردي حيث كانت يل �سهرتي 

وكتبي وتالمذتي.

كمــا  الكان  تترجــم  لــم  لمــاذا 
ترجمــت فرويــد مــن قبــل فــي 
الشهير»تفســير  كتابــه 

األحالم«؟
العربي����ة  اإىل  لكان  ترجم����ة   -
كم����ا فعلت مع »تف�سري الأحالم« 
لفروي����د، مل تخطر عل����ى بايل، 
لأن لكان ل����ه اأ�سل����وب خا�����س. 
هناك تعريف يقول اإن »الأ�سلوب 
ه����و الإن�س����ان«. لكان ي�سيف اإىل 
ه����ذا التعري����ف قائ����اًل اإن »الأ�سلوب 
هو الإن�س����ان الذي حت����ب اأن تكلمه«، 
فق����ارئ لكان لب����د اأن يك����ون �سخ�س����ًا 
نبيهًا. كذلك هو ل يكت����ب ل�سرح نظرياته 
واإمن����ا ي�سرح لكي يّكون تالم����ذة، فهو يتكلم 
بلغ����ة ملغزة ك����ي ُيعمل التلميذ ذهن����ه. فطريقته 
تعتمد على الإملاح وعلى م�ستدعيات ي�سعب 
فهمها على القارئ العربي، فهو يتكلم 
وه����ذا  الال�سع����ور،  بتكني����كات 

�سعب للغاية يف الرتجمة اإل اإذا جعلت لكل �سطر هام�سًا. من 
هنا فرتجمة فرويد اأ�سهل.

صاحب المتن

تحدثنــا عن عالقتك مــع الكان، ولم نتحدث عما يعنيه 
لك فرويد؟

- فرويد هو املنت الذي يحوي الت�سورات الأوىل التي تكون 
منها �سرح التحليل النف�سي. فاأنا عندما اأتكلم عن الأنا الأعلى 
فهذا ماأخوذ عن فرويد، كذلك الأنا والال�سعور وغريهما. اإذن 
الزواي����ا الأربع للبن����اء موجودة عند فرويد، وم����ن اأتى بعده 
يحاول اأن يح����ل ما يطراأ من م�سكالت، فاأحيانا تكون العالقة 
بني الت�سورات املختلفة عالقة تناق�س، وبالتايل حتتاج اإىل 

حل، اأي اإيل نظرية جديدة وهكذا.

ولماذا الهجوم على فرويد أحيانًا؟
- م����ادام التفك����ري يتمت����ع ب�سف����ة العلمية فالب����د واأن ي�سطدم 
باملعتق����دات املوج����ودة يف الأ�ساطري، مثاًل فك����رة اأن الن�سان 
اأعط����ى لالأ�سي����اء اأ�سماءه����ا والتي تعتقده����ا جمتمعات كثرية 
جم����رد خراف����ة، فالواق����ع اأن الن�س����ان يولد يف ع����امل الأ�سياء 
فيه م�سم����اة، وهو نف�سه ياأخذ ا�سم����ًا في�سبح من عائلة فالن، 
وه����ذا يفر�س عليه تبعات معينة. اإذن الإن�سان ل ي�سكن اللغة 
فح�س����ب بل هو معجون فيها. ودائمًا كان التفكري احلر بعيدًا 
ع����ن املعتقدات ومت�سادمًا معها، ف����ال يوجد �سدام بني فرويد 
والفك����ر الديني اأكرث مما بني الفكر الديني واأي نظرية علمية 

اأخرى.

قيــل إن فرويــد بالــغ فــي تفســيراته المســتمدة من 
نظرية دارون عن التطور؟!

- فروي����د كان واقع����ًا حت����ت تاأث����ري فك����رة التطور الت����ي كانت 
جاري����ة جمرى امل�سلم����ات يف القرن التا�سع ع�س����ر، فكان على 
ذهن����ه اأن يتحرر من هذه النظرية، كما اأن تكوينه العلمي كان 
بيولوجي����ًا لأنه طبيب. م����ن هنا انتهى فروي����د اإىل ت�سورات 
اأوج����د بالطب����ع بع�����س  مرتبط����ة بتكوين����ه اخلا�����س وه����ذا 

امل�سكالت.

على الشاطئ اآلخر

منذ ســتين عامــًا تقريبــًا وأنت تعيش على الشــاطئ 
اآلخــر للبحــر المتوســط، في فرنســا، تكتــب وتعمل 
هنــاك، وربمــا ال يعرف القارئ العربــي عنك الكثير .. 

فما أهم مؤلفاتك التي ترشحها له؟
- بداي����ة، ل اأحب كتبي ول اأحب قراءته����ا مرة اأخرى، لكنني 
اأذك����ر بع�����س الكت����ب باخل����ري منه����ا »درا�س����ات يف الأوديب«، 

»الال�سعور و�ساحبه« و»الكالم اأو املوت«.

برغــم أنــك ترجمــت بعــض الكتــب مثل »مقــال فى 
العبوديــة المختــارة« .. فــإن كتبــك لــم تترجــم إلى 

العربية، لماذا؟
- ل اأع����رف، وعموم����ًا الع����رب ل يرتجم����ون �سيئ����ا مقارن����ة 
بغريه����م، رمبا نرتج����م يف ال�سن����ة ت�سعني كتاب����ًا يف حني اأن 
البولندي����ني يرتجم����ون 45 األف كت����اب والياباني����ني 60 األف 
كت����اب .. فمن ال����ذي ُيرتجم لدينا؟ هيدغر غ����ري مرتجم اإل يف 
�س����ذرات من����ه، غونرت غرا�س م����ن الأدباء مل يرتج����م له �سوى 
اأعم����ال قليلة .. وغريهم����ا.. فلماذا ُيرتج����م م�سطفى �سفوان 

بالذات؟

ألم تحاول إحدى المؤسسات العربية ترجمة أعمالك؟
- ل .. مل يت�سل اأحد بهذا ال�ساأن ول اأ�ستطيع اأن اأجري وراء 
اأح����د كي يرتجمني. لك����ن كان هن����اك كالم لرتجمة كتابني يل 

العالم النفسي المصري مصطفى صفوان:

إذا كان العرب لم يترجموا هايدغر 
فلماذا يترجموني؟

" ال كرامة لنبي يف وطنه«! مقولة 

تذكرتها عندما التقينا أثناء زياراته 

املتقطعة إىل القاهرة، فمن غري 

املعقول أن يأيت ويغادر إىل حيث 

يعيش يف فرنسا بال احتفاء وال حتى 

لقاء عابر يف إحدى القنوات التلفزيونية، 

وما أكرثها! ومن غري املعقول أن يكون 

علاًم من أعالم التحليل النفيس يف 

أوربا وال ينال جائزة تليق به من وطنه، 

وما أكرث الجوائز التي توزع يف وطننا 

العريب!

مل يشفع للعالمة مصطفى صفوان 

أنه قىض ما يقرب من ستني عاماً مع 

التحليل النفيس أو أنه ترجم سفر 

فرويد الشهري »تفسري األحالم« منذ 

ما يزيد عن أربعني سنة. ومل يفكر 

القامئون عىل املشاريع الثقافية 

العربية يف إعادة نرش كتبه القليلة 

التي ترجمها باقتدار إىل العربية، ومنها 

»مقال يف العبودية املختارة« وهو 

كتيب صغري الحجم، عظيم الفائدة! 

هذه الحالة املؤسفة بالنسبة ملا 

ترجمه تنطبق أيضاً عىل مؤلفاته التي 

يكتبها بالفرنسية واإلنجليزية والتي 

تطبع يف كربيات دور النرش األوربية.

 شريف صالح
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م����ن خ����الل امل�س����روع القومي للرتجم����ة يف القاه����رة، وهما 
»درا�سات ع����ن لكان« والآخر »ع�سر حما�سرات يف التحليل 

النف�سي«.

باعتبارك ُمترِجمًا قديرًا ِلَم ال تترجم أنت مؤلفاتك؟
- ه����ذا »اأ�سنع« �سيء، فكما قلت ل����ك ل اأحب قراءتها فما بالك 

برتجمتها.

رعب النفي

يالحــظ حاليًا أن ثمــة تكاماًل بين علــم اللغة واألدب 
والتحليل النفسي، ما جوهر العالقة بين الثالثة؟

- عندما ظه����رت فكرة البنيوية ظهرت عل����ى يد دي �سو�سري 
الع����امل اللغ����وي الذي اأبرزه����ا للعيان، ثم انت�س����رت بعد ذلك 
يف العل����وم املختلف����ة. بالن�سبة لعل����م النف�����س مل ياأخد فكرة 
البني����ة فح�س����ب واإمن����ا عم����ق نظري����ات لغوية اأخ����رى مهمة 
مث����ل فك����رة »النفي« فهي فك����رة لغوية مرعب����ة مازالت تدوخ 
الفال�سف����ة واللغويني. هناك نفي واق����ع على املو�سوع »هذا 
لي�س اأحمر« ونفي على التخ�سي�س اأو على التعميم، وهناك 
نف����ي القول »اإنني مل اأقل اإن الأر�����س كروية« وهذا غري نفي 
احلقيقة نف�سه����ا، هذا املو�سوع اللغوي مت تعميقه بوا�سطة 
عل����م النف�س. كذلك مو�س����وع »التمييز« اأخذه علم النف�س من 
عل����م اللغة وط����وره. فالق����ول املنط����وق ي�س����ح اأن يظهر فيه 
الفاع����ل »اأن����ا جئت ح����ال« القائل موج����ود فى العب����ارة، وقد 
ل يك����ون القائ����ل موجودًا مث����ل »ام�س يا ول����د« �سنالحظ اأن 
القائ����ل غري املوجود له ح�س����ور حم�سو�س وقوي اأكرث كلما 
مل ي�ستخ����دم »اأن����ا« وهذا م����ا جنده فى �سيغ����ة الأمر والنهي 

والوعد. هذا التمييز عمقه اأي�سًا علم النف�س.

وكيف وجــدت تحليــل فرويد لنصوص وشــخصيات 
أدبية مثل »هاملت« و»أوديب«؟

- ل ن�ستطيع القول اإن حتليالت فرويد لبع�س ال�سخ�سيات 
الأدبي����ة كان����ت خاطئة اإمنا ميك����ن القول اإنها كان����ت بدائية، 
فمث����اًل فى حتلي����ل »هاملت« يقول: اإن هامل����ت مرتدد مقارنة 
باأوديب، لأن ع�سر هاملت كان ع�سرًا متاأخرًا ولهذا فقد زاد 
الكب����ت، من ق����ال اإن الكبت يزي����د مع تخل����ف الع�سر؟! لكان 
لح����ظ �سيئا اآخ����ر وهو اأن والد هاملت م����ات بال�سم فى اأذنه 
وج����اءه فى املنام واأخربه اأن »اأم����ك خانتني«، املالحظة هنا 
اأن الأب مل مي����ت بال�س����م، ولك����ن هامل����ت هو ال����ذى ت�سممت 
اأذن����ه بفع����ل كالم اأبيه، وياأت����ى الفارق ب����ني اأوديب وهاملت 
ف����ى املعرف����ة، اأودي����ب مل يك����ن يعرف، ف����ى حني تب����داأ رواية 
هاملت باملعرف����ة. ومثلما فى البنيوي����ة عندما يتغري عن�سر 
لب����د من حدوث توازن جديد للمجموعة كلها، وبالتايل كان 
لب����د اأن تاأخذ �سخ�سية هاملت م�سارًا اآخر خمتلفًا عن م�سار 
�سخ�سية اأوديب نظرًا لخت����الف عن�سر البداية فى كليهما. 
مث����ل هذه اللمح����ات من لكان هى الت����ي جعلت ح�سوره فى 
اأمريكا بني اأ�ساتذة ونقاد الأدب اأكرث من ح�سوره عن طريق 

اأ�ساتذة التحليل النف�سي.

لمــاذا ال نجــد محلــاًل نفســيًا عربيــًا أقدم علــى مثل 
هــذه التجربة؟ ألم تفكر في ذلك خاصة أنك شــديد 

االهتمام باألدب؟
- مل اأفعل ذلك.. لأنه لي�س كل كاتب ي�سلح لأن ُيعطي در�سًا.

 برأيــك، ما أهم العلــوم والمعــارف الالزمة للمحلل 
النفسي الناجح؟

� اأ�سياء كثرية اأهمها علم اللغة، الفل�سفة بوجه عام، وخا�سة 
الفل�سف����ة ال�سيا�سية، علم الإن�سان، املنط����ق، تاريخ وفل�سفة 
العلوم، واأن تكون لدى الدار�س األفة بالأفكار الأ�سا�سية فى 

الريا�سيات.

هل من األفضل لدارس التحليل النفســي أن يســافر 
إلى الخارج؟

العرب����ي  الع����امل  يف  التكوي����ن  اإمكاني����ة  تبق����ى  الآن  اإىل   -
حمدودة لأن عدد الأ�سدق����اء القادرين على التكوين حمدود 
جدا واأرجو منهم اأن يهتموا بتكوين قاعدة من التالمذة. اأنا 
مث����ال لو كنت اأعي�س هن����ا » يف م�سر« ل اأع����رف ماذا �ساأفعل 
رمب����ا لو وجدت طالب����ًا نابهًا ف�ساأعطيه بع�����س اجلل�سات ثم 

اأتركه يعمل حتى نوجد حركة بالقوة.

هل ترى أن لدينا محللين نفسيين أكفاء؟
� الكف����اءة موجودة لكن العدد قليل للغاي����ة، وفى لبنان اأكرب 
ن�سبة من املحللني من هوؤلء عدنان حب الله ومنري �سمعون 

ولدينا فى م�سر اأحمد فائق وح�سني عبد القادر وغريهم.

وكيف ترى مســتقبل التحليل النفســي في الوطن 
العربي؟

- يوج����د جم����ال وا�س����ع للع����الج ولي�����س للعلم فهن����اك طبقة 
كب����رية فى املجتمع العربي مل يعد نظ����ام حياتها خمتلفًا عن 
نظ����ام احلي����اة يف الغرب مث����ل اأ�سات����ذة اجلامع����ة والأطباء 
واملهند�س����ني وم����ن ي�سكن����ون يف املدينة، وتكوي����ن الأ�سرة 
ذاتها اأ�سبح �سديد ال�سبه بالغرب، هذا يعني اأن لدينا جماًل 
رحب����ًا للع����الج )الزبائن ُك����رث( لك����ن التحليل النف�س����ي كعلم 
لي�����س ل����ه م�ستقبل ما مل تك����ن هناك نه�سة فكري����ة. امل�ستقبل 
حاليا من����وط بالأ�ساتذة املوجودين بالفع����ل، فعليهم كاأفراد 
اأن يوج����دوا عنا�س����ر ن�سطة وفاعلة، فنح����ن يف مرحلة على 
الأف����راد اأن يخلق����وا احلرك����ة ولي�س على احلرك����ة اأن تخلق 

الأفراد. 

في رحاب األدب

رغــم عملــك كأســتاذ فــي التحليــل النفســي، فــإن 
اهتمامــك العميق باألدب ال يخفــى على أحد، كيف 

تشكل هذا االهتمام؟
- ال����ال �سعور نف�سه نظرًا لأن عليه رقابة يبحث عن تنفي�س، 
فمث����اًل النكت����ة تق����ول احلقيقة ولك����ن بطريقة غ����ري مبا�سرة 
جتعلن����ا ن�ستغ����رب العالق����ة قب����ل اأن نفهم. كذلك ال����ال �سعور 
يق����ول احلقيقة عرب طرق غري مبا�س����رة، مثلما جند ذلك عند 
م����ن ن�سفهم باجلنون. فالال�سعور جمنون اأو اأديب، من هنا 
تاأت����ي العالق����ة العميق����ة ب����ني الأدب والال�سعور، لك����ن اأقرب 
اأن����واع الأدب اإىل الال�سع����ور هو »املينار�س����ت« الذي يعتمد 
على اللعب بالكلمات. ويبقى لالأدب جماله الوا�سع باعتباره 
يعتمد على الت�سام����ي، فهو لي�س جمرد حتريف ل �سعوري. 
ولأن العجين����ة واحدة ي�سبح ال�ستغال ب����الأدب معينًا على 
متابع����ة املت�سمن����ات الال�سعوري����ة للخط����اب والت����ي ت�ساعد 

بدورها على فهم الأدب.

كيف بدأت عالقتك باألدب العربي؟
- عالقت����ي ب����الأدب العربي ج����اءت خالل الف����رتة الأوىل من 
حيات����ي حي����ث ع�س����ت يف فرتة نه�س����ة اأدبية ك����ربى طرحت 
اأ�سم����اء ل ن����زال نحيا على اإجنازها مثل ط����ه ح�سني والعقاد 
وامل����ازين واأحم����د اأم����ني. يف تل����ك الف����رتة كان����ت الرتجم����ة 
مزده����رة، فمث����اًل فخ����ري اأب����و ال�سع����ود يرتج����م م����ن الأدب 
الإجنلي����زي ودرين����ي خ�سبة يرتجم يف امل�س����رح وال�ساوي 
حمم����د يرتج����م »تايي�����س« لأنات����ول فران�����س. وكان����ت اأقرب 
الأ�سم����اء اإىل نف�سي يف تلك الفرتة عبد القادر املازين، ومن 
ال�سع����راء اأعجبت مبدر�سة اأبوللو وباأحمد زكي اأبو �سادي. 
تل����ك الف����رتة مل تكن تتمي����ز بالنه�سة الأدبي����ة فح�سب واإمنا 
بالنه�س����ة ال�سيا�سية اأي�سًا، فال�سحيف����ة كانت مهمة عند كل 
مواط����ن كرغيف اخلبز، وكانت النا�����س تنتظر ردود توفيق 
دياب على عبد القادر حمزة وردود حمزة على توفيق دياب، 
وبالت����ايل مل يكن تكوين����ي اأدبي����ًا فح�سب واإمن����ا كان اأي�سًا 

اأدبيا و�سيا�سيًا بحكم هذا الع�سر.

ماذا لو عقدنا مقارنة بين األربعينيات أثناء دراســتك 
في الجامعة وبين األيام الحالية؟

- ال�سحيف����ة حالي����ًا مل تع����د مهم����ة كرغيف اخلب����ز، �سحيح 
الوع����ي ال�سيا�س����ي ل����دى النا�����س م�ستم����ر. ودائم����ًا الوع����ي 

باحلقائ����ق عاٍل لكن التعب����ري عن هذا الوعي يف اأيام احلركة 
الوطنية كان يجد احلماية، لأن العزمية كانت اأم�سى، حيث 
اإن الع����دو اأجنب����ي �سراح����ة وحمت����ل، ولي�س جم����رد �سلطة 
ن�س����اأت من البلد، ف����كان التج����روؤ عليه اأق����وى، والق�سية لها 
ق����درة تعبوي����ة اأك����رب والد�ستور كان ل����ه وج����ود والأحزاب 
كان����ت متعددة. �سحي����ح كان هناك تزيي����ف لالنتخابات لكن 
كانت حتدث احتجاجات ومظاهرات �سد التزييف وي�سطر 
امللك مث����اًل لأن ياأتي بالنحا�س با�س����ا. كان هناك �سعور لدى 
النا�����س باأن لهم كلمتهم يف اختي����ار زعمائهم ونوابهم، ويف 
الحتج����اج على ت�سرفاتهم الت����ي ل تعجب. من تلك الناحية 

هناك فرق كبري عما نعي�سه حاليًا.

العامية والسلطة

أبديت حماســًا لترجمــة بعض أعمال شكســبير إلى 
العامية المصرية، لماذا؟

- �س����ر اختي����اري للهجة امل�سرية اأن لدين����ا نظامًا يف�سل بني 
الكات����ب والأمة اأو النا�����س، حيث نعل����م يف املدار�س لغة لها 
نوع م����ن التبجيل وذات �سور اأرفع ونبداأ يف املدار�س على 
حمب����ة هذه اللغة، وما زالت اإىل الآن اأحب لغة اإىل قلبي هي 
اللغة العربية، وم����ا زالت اأ�سهل علي مليون مرة من الكتابة 
بالعامي����ة، ولكي اأجد �سيغة اأدبي����ة بالعامية اأعاين �سعوبة 
�سدي����دة لع����دم متكني منها، لك����ن ل اأزال اأراه����ن على اأهمية 
اإيجاد اأدب رفيع من اللغة الدارجة واأول من اأقنعني باإمكان 
ا�ستخ����راج اأدب من العامية هو �سالح جاهني، بجانب اأنني 

قراأت اأي�سًا فوؤاد حداد وعبد الرحمن الأبنودي.

ســمعنا أنك تســتعد أيضــًا لترجمة »هاملــت« إلى 
العاميــة، فهل اطلعــت على ترجمــات فصحى لها، 
كترجمــة جبــرا إبراهيم جبرا أو خليل مطــران أو عبد 

القادر القط؟
- مل اأر ه����ذه الرتجمات ول اأح����ب اأن اأراها اإل بعد اأن اأنتهي 
من الرتجم����ة. كذلك لنقطاعي عن م�س����ر مل اأعرف ما ُترجم 
ل�سك�سبري، لك����ن اأ�ستطيع اأن اأدعي الق����درة على ترجمة اأدق 
لهامل����ت تفوق م����ا ُترجم من قب����ل، و�ساأح����اول يف ترجمتي 
اأن اأع����د له����ا هوام�����س واأن اأجع����ل الن�����س مدر�سي����ًا واأك����رث 
عامي����ة، لكن �ساأت����رك اأ�سماء امليثولوجي����ا اليونانية كما هي 
م����ع اإي�ساحه����ا يف الهوام�����س وعل����ى املخ����رج امل�سرحي اأن 

ي�ستبدلها باأ�سماء من بيئة العر�س امل�سرحي نف�سه.

وهــل الكتابة باللغــة الدراجة ستكســر الحاجز بين 
الكاتب والناس؟

- الكاتب لدينا ل يكتب بلغة النا�س. �سك�سبري كانت رواياته 
ت����وؤدى عل����ى م�س����ارح ب�سيط����ة ي�ساهده����ا كل النا�����س وه����م 
ميرح����ون ويله����ون، وم�سرحي����ات �سوفكلي�����س عندما كانت 
تعر�س يلتف النا�س حولها، فلو وجدوا اأن ال�سرير ل يوؤدي 
دوره باإتقان اأو�سعوه �سربًا، فهوؤلء التحموا بالنا�س ولهذا 
لو �ساألت اليون����اين اأيهما تف�سل حلف الناتو اأم �سوفكلي�س 
�سيقول لك �سوفكلي�س، واإذا �ساألت الإجنليزي عن �سك�سبري 

ف�ستح�سل على النتيجة نف�سها.

إذا كان الكاتــب العربــي ال يكتــب للنــاس، فلمــن 
يكتب؟

- يكتب لبقية زمالئه من الكتاب

هل هذه األزمة مرتبطة بعالقة الكاتب بالسلطة؟
- ال�سلط����ة املحتك����رة دائم����ًا �ستك����ون �س����د الكات����ب لأنه����ا ل 
حت����ب احل����ق اإل باعتب����اره م����ن اخت�سا�سها فح�س����ب، ولن 
ترتك����ه لك ككاتب ول توجد فر�س����ة للم�ساحلة بني الطرفني 
ومادام الكات����ب يكتب بلغة ل يفهمها النا�س �ستبقى ال�سلطة 
)م�ستف����ردة( بالكات����ب واأي�س����ا )م�ستف����ردة( بالنا�س، ولذلك 
على الُكتاب لدينا اأن يقوموا بجهد اأكرب حتى ي�سلوا اإىل ما 
و�س����ل اإليه زمالوؤهم يف الغرب حيث اأ�سبحوا جزءًا مقومًا 

من ذاتية �سعوبهم دون اأن يعانوا ازدواجية اللغة.

مــا الذي نحتاج إليه كي تكــون هناك عالقة إيجابية 
بيــن الفرد والســلطة، وهــي العالقة التــي دفعتك 

لترجمة كتيب »العبودية المختارة«؟
- عقلي����ة »العامل« يف اأوربا مثاًل ترب����ت يف قرون، يف حني 
ح����اول عب����د النا�س����ر اأن ي�سن����ع »الربوليتاري����ا« يف م�سافة 
ن�س����ف جي����ل، على الرغم م����ن اأننا مازلن����ا اإىل الآن ل نعرف 
فكرة »الأجر« واإمنا لدينا فكرة »الرزق«، كذلك ل نعرف فكرة 
»راأ�����س املال« واإمن����ا املوجود فكرة )الهب�����س( .. فال�سيوعية 
كان����ت دعوة يف اأر�س جاح����دة غري معدة له����ا فف�سلت ف�ساًل 
ذريع����ًا، كذل����ك عندم����ا حاولت رو�سي����ا اأن ت�سب����ح راأ�سمالية 
بني ي����وم وليلة كان م�سريه����ا الف�سل لأن فك����رة الراأ�سمالية 
عا�س����ت ومنت ف����ى اأوربا خ����الل ق����رون طويلة. م����ا اأق�سده 
اأن م����ا يح����دث فى يوم وليل����ة ل ينتج رج����اًل راأ�سماليًا واإمنا 
ينتج جم����رد )هالب( نح����ن بحاجة اأوًل اأن نخل����ق الفرد من 
حي����ث اإن له حقوقًا �سيا�سية وعلي����ه واجبات دون انف�سال. 
فهناك واجب����ات ل عقاب عليها كاأن ي�س����وت فى النتخابات 
وهن����اك واجبات يعاق����ب عليه����ا كاأن ي�ستعم����ل بطاقة غريه 
ف����ى النتخابات. فالفرد مب����ا له من حق����وق وواجبات فكرة 
موج����ودة من اأيام اليونان ومل نخلقه����ا نحن بني يوم وليلة 

واإمنا حتتاج اإىل وقت حتى تثمر فى اأر�سنا.
من اهتماماتك الرئي�سية اأنك ترك����ز على الفل�سفة ال�سيا�سية 

باعتبارها حاجة ما�سة للمجتمع العربي، هل هذا �سحيح؟
- ل����و مل اأك����ن حمل����اًل نف�سي����ًا مل����ا انتهي����ت اإىل تف�س����ريي هذا 
بخ�سو�����س عالقتن����ا بال�سلطة، وميك����ن اأن اأ�س����رب لك مثاًل 
باأمري����كا نف�سه����ا، لي�����س �س����ر ق����وة اأمري����كا يف الأ�ساطي����ل 
والطائ����رات، فهذه هي الق����وة نف�سها، اأما �س����ر القوة فيعود 
اإىل وج����ود اأقدم واأهم د�ست����ور ل مُي�س منذ ع�سرات ال�سنني 
ول ي�ستطي����ع اأح����د اأن يغ����ريه. ه����ذا الد�ست����ور اأع����ده الآباء 
املوؤ�س�س����ون لأمري����كا من قبل الث����ورة الفرن�سية حتت تاأثري 
قراءته����م جلون ل����وك وغريه م����ن الفال�سفة. والفك����رة التي 
قالوه����ا اإن حيل����ة احلي����اة ه����ي اأن نبحث عن اآلي����ات ت�سبط 
احلاكم كما جند اآليات ت�سبط املحكوم، وهي فكرة اليونان 
القدمي����ة نف�سه����ا الت����ي بحثت ع����ن »اآليات« جتع����ل احلاكم ل 
ي�ستب����د باحلكم. هذا هو �سر قوة اأمري����كا، اإىل جانب اأ�سياء 
اأخ����رى غ����ري الد�ستور، فهدفه����م من احلي����اة اأ�سبح حت�سيل 
النق����ود ب����دون اأي ك����ف، واأ�سب����ح هن����اك اإمكاني����ة حل�س����اب 
الك�س����ب واخل�سارة با�ستمرار، ولأن الكل لديه الهدف نف�سه 
ف����اإن النجاح مينح الإعجاب ولي�س الغ����رية واحل�سد. وهذا 
اأعطاه����م �سجاعة يف البحث عن م�س����ادر الرزق يف القارات 
املختلفة. اأي اأن قوة اأمريكا يف الد�ستور اأوًل ثم يف تكوين 
ال�سعب الذي ُيعجب بالنجاح ويرى يف الك�سب عالمة ر�سا 

وهذا ما نحتاج اإليه كعرب.

مجلة العربي اذار 2009

مصطفى صفوان.. في سطور

مصطفى صفوان من مواليد الثامن عشر من شهر 
مارس 1921 وقد تخرج في جامعة فاروق األول 

)اإلسكندرية حاليا( في الدفعة األولى عام 1943 
ومع نبوغه تصارع عليه أستاذان شهيران لتوجيه 

بعثته العلمية هما أستاذ المنطق أبو العال عفيفي 
وأستاذ علم النفس مصطفى زيوار الذي أصبح أبا 

روحيا له وكتب له مقدمة ترجمة »تفسير األحالم«. 
وفي أواخر األربعينيات سافر صفوان إلى باريس 

الستكمال دراساته العليا وارتبط آنذاك بجاك الكان. 
وبعد عودته وعمله في الجامعة المصرية تعرض 

لموقف قد يبدو بسيطًا جدًا مع حرس الجامعة لكنه 
كان حاسما بالنسبة له التخاذ قرار الهجرة واالكتفاء 

بزيارات متقطعة إلى الوطن، مع التواصل مع 
األصدقاء وعدد قليل جدًا من المنابر اإلعالمية.
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كان ياأم���ل العي�س حت���ى عام 2022 ليتمكن م���ن لقاء موظفه 
الحوال ال�سخ�سية العاملة يف الدائرة ال�ساد�سة يف باري�س 
الت���ي جددت له هويته ال�سخ�سية عام 2012 ، يف ذلك اليوم 
وه���و ياأخذ الهوي���ة من يد املوظف���ة وجد انها ُج���ددت لع�سر 
�سن���وات قادم���ة ،  ق���ال له���ا با�سم���ا �ساح���اول اأان اعي�س قدر 
ا�ستطاعت���ي ، فاجابت���ه �ساحك���ة : ل ، نحن بانتظ���ارك . كان 
اآن���ذاك يف ال� " 91 " . م�سطفى �سفوان الذي رحل عن عاملنا 
قب���ل ايام كان يتمن���ى ان يتغلب على ا�ست���اذه و�سديقه كلود 
ليف���ي �سرتو����س الذي عا�س مئة عام وع���ام ، ومثل �سرتو�س 
مل يك���ن م�سطفى �سفوان يوؤمن بالتقاعد حيث وا�سل العمل 
حتى العام الأخري من حياته ، كان يقول يف التحليل النف�سي 
لمكان للتقاعد ، وجنده دائما ما ي�ستح�سر �سخ�سية الكاتب 
امل�سرح���ي ال�سهري مولري الذي بق���ى على امل�سرح دون توقف 
حتى اآخر حلظة يف حياته . ي�سخر �سفوان من �سفة متقاعد 

ويقول انها تعني " ُمت .. قاعدًا " . 
�ساح���ب مدر�سة التحليل النف�سي العربي���ة ظل طوال حياته 
الت���ي بلغت ال� " 99" عاما ينتم���ي اىل ع�سر الظرفاء والذي 
ي�سفه بان���ه متيز باأنا����س مغرمني بالدب ، كان���ت احاديثهم 
كله���ا احاديث عن روايات وتناقل اخب���ار، وتعليقات نقدية ، 
مما ر�سخ يف ال�سبي الذي ولد يف ال�سابع ع�سر من ايار عام 
1921  يف مدين���ة ال�سكندري���ة حب الإن�س���ات اىل الآخرين 
والتعل���م من احلي���اة ، حتى انه مل يوؤلف كتاب���ا اإىل اأن جاوز 
اخلم�س���ني م���ن عم���ره . يف الرابع���ة والع�سري���ن م���ن عمره 
يق���رر اأن يرتجم كت���اب �سيغمون���د فرويد ال�سخ���م " تف�سري 
الح���الم " ، كان يرى يف التحلي���ل النف�سي منوذج ملا ي�سمى 
الدميقراطي���ة املثل���ى  :" فالتحليل النف�س���ي مينح  لل�سخ�س 
فر�س���ة ان يتكل���م بحرية م���ن دون ارتباك او حتف���ظ " . بعد 
خم�س���ة �سنوات م���ن التفرغ لرتجمة كت���اب " تف�سري الحالم 
"  يقدم الن�سخة اىل ا�ستاذه م�سطفى زيور الذي �ستده�سه 
ق���درة تلمي���ذه عل���ى فه���م كت���ب فروي���د ، فيق���رر ان يراجع���ه 
وين�س���ره �سم���ن �سل�سلة بعن���وان " املوؤلف���ات ال�سا�سية يف 
التحلي���ل النف�سي " و�سيحمل كتاب " تف�سري الحالم " الرقم 
الول يف ال�سل�سلة ، التي �سدر منها فيما بعد كتاب " حياتي 
والتحليل النف�سي "و" ثالث مقالت يف النظرية اجلن�سية " 
و" املوج���ز يف التحليل النف�سي " و" مبداة فوق اللذة " و " 

خم�س حما�سرات يف التحليل النف�سي " .
 ق���ال �سف���وان ان فرن�س���ا التي در����س فيها ث���م اتخذها مكانا 
لل�سك���ن والعم���ل من���ذ نهاي���ة اخلم�سيني���ات منحت���ه ال�سالم 
وال�سكين���ة ، لكن���ه ي�سر عل���ى انه �سيبقى م�س���ري يف املحل 
الول ، ول���ن يتنازل عن م�سريته ، حتى وان كان ي�سعر فيها 
بالغرب���ة لنه من جيل رحل معظم رموزه " لطفي اخلويل .. 
حممد عوده ..يو�سف ادري�س .. حممود امني العامل "  الذي 
كان ي�سغره بعام واحد والذي �سخر من اهتمامات م�سطفى 
�سف���وان بنظرية فرويد فكت���ب مقال ينتقد نظري���ة التحليل 
النف�س���ي بعنوان " التاري���خ ل ي�سنع يف غرف النوم " ، قال 
�سف���وان عن �سديقه حممود امني العامل انه " جاد ا�سرتاكيا 
ُيذكره بوالده الذي اعتقل عام1924      ، اللزوم  " اك���رث من 
 بتهم���ة ال�سيوعي���ة،   يقول ان���ه ام�سى طفول���ة هادئة من دون 
م�س���اكل ، با�ستثناء ال�سرطة ال�سري���ة التي كانت تراقب الأب 
املارك�س���ي واملتنور الذي  كان يعم���ل يف التدري�س واول من 
نبه ابن���ه اىل اهمية قراءة مارك�س ،و�سجعه على ال�ستمتاع 
بكت���ب العقاد وط���ه ح�سني وابراهيم امل���ازين الذي كان الب 
يحتف���ظ بكل كتبه ، كان م�سطف���ى �سفوان يف ال�سابعة ع�سر 
م���ن عمره عندما قراأ مارك�س لول م���رة ، يف ذلك الوقت كان 
يفه���م املارك�سي���ة من خ���الل احاديث وال���ده ال���ذي كان يردد 
ان الثقاف���ة م�سروط���ة بالبني���ة القت�سادية للمجتم���ع ، لكنه 
بع���د �سن���وات قليلة �سينح���از اىل راأي فرويد ال���ذي يرى ان 
فك���رة الثقاف���ة تنبثق من البنية الالواعي���ة . يف مقابل الب 
املهموم بال�سيا�سة ، كانت الم ربة بيت على طراز امهات ذلك 
الع�سر ، ويتذك���ر م�سطفى �سفوان ان امه هي التي ر�سخت 
في���ه فك���رة التم���رد ، فف���ي ذل���ك الوق���ت رف�س���ت ان تتحجب 
برغ���م انها ام���راة متدينة ..يف املدر�سة يتعل���م النكليزية ثم 
يب���دا بدرا�س���ة الفرن�سية ، اإل ان اللغ���ات مل ت�سرف اهتمامه 

وع�سق���ه اىل اللغ���ة العربي���ة الت���ي احبها من خ���الل ا�سدقاء 
وال���ده واحاديثه���م عن ال�سع���ر والدب العربي ، وعن طريق 
الهتمام باللغ���ة يقررالدخول اىل ق�س���م الفل�سفة عام 1939 
، يف اجلامع���ة يتع���رف على ا�ست���اذه يو�سف ك���رم الذي كان 
اآنذاك يدر�س الفل�سفة اليونانية ، ويهتم بار�سطو الذي يرى 
ان���ه ميثل قم���ة العقل ، و�سنجد م�سطف���ى �سفوان يكتب بعد 
�سن���وات مق���ال يطالب فيه برتجم���ة كتب ار�سطو مل���ا لها من 
اهمي���ة يف ا�ساع���ة التنوير يف البل���دان العربية ، ومن خالل 
درو�س يو�سف كرم �سيتاثر باملنطق الر�سطي الذي يتلخ�س 

باأن اللغة موجودة لتقول ما هو موجود . 
وال�ست���اذ الث���اين ال���ذي كان ل���ه تاثريكب���ري علي���ه  الدكتور 
م�سطفى زيور وكان ُيدر�س علم النف�س، وعن طريقه �سيهتم 
بكتاب���ات فرويد التي كان���ت تتحداه باعتباره���ا اثرا مللحمة 
فكرية عظيمة :" لق���د كان فرويد ممثال حقيقيا لتقاليد حركة 
التنوي���ر ، ونظريتها املعرفية التي تعود تاريخها اإىل بيكون 
وديكارت و�سبينوزا " – م�سطفى �سفوان التحليل النف�سي 
علم���ا وعالج���ا وق�سي���ة -  وق���د وج���د �سف���وان ان احلقيقة 
تك�س���ف ع���ن عريها عند فرويد ، وكان مث���ل كارل بوبر يوؤمن 
ان " احلقيقة منذ ان تك�سف يف عريها ، تكون دوما جلية كما 

هي " – كارل بوبر املجتمع املفتوح واعداوؤه " .
يف الثال���ث م���ن كان���ون الث���اين ع���ام 1946 ي�س���ل م�سطفى 
�سف���وان اىل فرن�سا للدرا�سة ، كان قبل الو�سول اىل باري�س 
قد قرر درا�سة م�ساأل���ة اللغة ووظيفتها، بت�سجيع من ا�ستاذه 
اأب���و العال عفيفي ال���ذي تخرج من كامربي���دج باأطروحة عن 
حمي���ي الدين ب���ن عرب���ي ، وكان  يري���د لتلميذه ال���ذي وجد 
في���ه مقدرة ونباه���ة ان يدر�س الفل�سف���ة واملنطق ويف نف�س 
اجلامعة  ، لكن الذي ح�سل ان وزير الوقاف امل�سري اآنذاك 
تو�سط لرت�سيح علي �سامي الن�سار لبعثة كامربيدج ليدر�س 
الت�سوف ال�سالمي ، فكان قرار اجلامعة ان تبعث ب�سفوان 
اىل فرن�س���ا وقد �سجع���ه على ذلك ا�ست���اذه م�سطفى زيور :" 
يف احلقيق���ة هناك ثالثة اأ�سباب دفعتن���ي اإيل ذلك: الحتياج 
ال�سخ�س���ي، ت�سجيع اأ�ستاذي م�سطف���ي زيور، ولأنني اأردت 
اأن اأتفل�س���ف م���ن خ���الل عل���م مرتب���ط بالواق���ع. وق���د ظللت 
متذبذب���ًا : هل اخت���ار التحليل النف�سي مهن���ة يل اأم ل؟! كنت 
اأ�سعر اأن هناك م�سكالت بال حل كاأنها اأبواب مغلقة.. مثاًل ما 
يق���ال عن ق�سوة الأنا الأعلى وال�سع���ور بالذنب من دون اأب، 
فاإذا كان الأنا الأعلى وريث الأب، فمن اأين جاء هذا ال�سخ�س 

بالأنا الأعلى؟ من اأين يتوارثه؟!" .
يف باري����س �سيج���د ان البنيوي���ة لها تاثري ق���وي يف جمتمع 
املثقف���ني الفرن�سي���ني ، وهي تزاح���م املارك�سي���ة والوجودية 
، وان رواد البنيوي���ة م���ن امث���ال دي �سو�س���ري وكل���ود ليفي 

�سرتو����س وج���اك لكان يحظون باح���رتام النخب���ة الثقافية 
الفرن�سي���ة ، كان ليف���ي �سرتو����س قد عاد لتوه م���ن نيويورك 
الت���ي هاجر اليها اثناء الحتالل الملاين لفرن�سا ، حيث عمل 
هن���اك ا�ست���اذا للبح���ث الجتماع���ي ، وكان قد ن�س���ر درا�سته 
املهمة " التحلي���ل البنيوي يف علم اللغ���ة والنرثوبولوجيا 
" ، يرتب���ط �سفوان ب�سداقة متينة مع �سرتاو�س ا�ستمرت 
حت���ى وف���اة املفك���ر الفرن�س���ي الكب���ري ، يف اجلامع���ة يدر�س 
حت���ت ا�س���راف ع���امل النف����س ال�سه���ري " ج���اك لكان " الذي 
مار����س تاثريا كب���ريا عليه، بعد �سن���وات يوؤ�س�س جاك لكان 
" عام 1964 ، و�سيقع اختياره على  " املدر�س���ة الفرويدية 
تلميذه م�سطفى �سف���وان للعمل معاونا له يف املدر�سة حتى 
حلظة اغالقه���ا ، كان �سفوان قد ارتبط بالعمل مع لكان منذ 
عام 1949 ، وكان قبلها يح�سر الندوة ال�سهرية التي يقيمها 
لكان ، فاده�س���ه حديث���ه عن اللغة ، ووج���د ان هناك ارتباطا 
ب���ني اهتمامات���ه ع���ن اللغة وب���ني حما�س���رات لكان فقرر ان 

يطلب منه ان يكون م�سرفا على ر�سالته .
كان ج���اك لكان املول���ود يف الثالث ع�سر م���ن ني�سان ، يحتل 
مكانة ب���ارزة يف مدر�س���ة التحليل النف�سي حت���ى كان يطلق 
علي���ه " فرويد الفرن�سي" ، ومن���ذ ان ا�سدر عام 1932 كتابه 
ال�سه���ري " الذهان���ات " – ترجم���ه اىل العربي���ة عب���د الهادي 
الفق���ري – وهو ل يتوقف عن اع���ادة تف�سري فرويد ، حتى ان 
ر�سالت���ه اجلامعية ع���ام 1936 والتي كانت بعن���وان " وراء 
مبداأ  الواقع " هي حماولة ل�ستح�سار فرويد وكتابه ال�سهري 
ف���وق مبدا الل���ذة ، لقد رفع لكان �سع���ار " العودة اىل فرويد 
ركام  من  فرويد  افكار  ا�ستخراج  " والذي حاول من خالله 
ال�سروح والتف�سريات التي كان لكان يرى انها ا�سرته حيث 
كان البع����س ينظر اىل افكار فرويد عل���ى انها جمرد " �سلعة 
" يكتب لكان ان " معظم املحللني النف�سيني ارتكبوا ما هو 
ا�س���واأ من �سوء فهم فرويد ، لنهم فقدوا كل اح�سا�س باهمية 
افكار فرويد وقدرتها البداعية حني �ساغها للمرة الوىل " ، 
طالب لكان بالعودة اإىل قواعد التحليل النف�سي الفرويدي. 
وق���د كان���ت كتاباته ق���د اأولت الأهمي���ة الق�س���وى للغة حيث 
اعت���ربت نظريته اللغوية من اأه���م النظريات يف علم النف�س 
كونها اأظه���رت العالقة بني النف�س واللغ���ة فح�سب لكان  ان 
ج���ذور الكلم���ة واأ�سرار اللغ���ة خمباأة يف اأعم���اق الال�سعور، 
فجوه���ر اللغ���ة يكم���ن يف ل�سعوريتها ، كم���ا اأن اللغة نف�سها 
ت�سكل منطق الال�سعور وعلي���ه فاإن ما على التحليل النف�سي 
اكت�ساف���ه هو بنية اللغة. ولهذا يركز لكان على اأهمية الكلمة 
يف ميدان التحليل النف�سي حيث تغدو هذه الأخرية كمفتاح 
بيد املحلل ي�ستخدمه لكت�ساف اإ اأعماق النف�س. ويرى لكان 
اي�سا ان الحالم تنطوي عل���ى بنية رمزية وهذه البنية هي 

عبارة ع���ن كلمات واإ�س���ارات ودللت مبجملها ت�سكل نظامًا 
متكاماًل يوؤكد وجوده من خالل الكالم واللغة .

يع���ود م�سطفى �سفوان اىل م�س���ر عام 1954 ، كانت الزمة 
ب���ني ال�سباط الح���رار وحمم���د جنيب يف اوجه���ا ، وخالل 
اقامت���ه التي مل ت�ستمر طويال  راأى �سفوان ان البالد تتحول 
باجتاه ال�ستبداد،ولهذا يقرر العودة  مرة اأخرى اإىل فرن�سا  
:" من غري املعقول اأن تبقى حملاًل نف�سانيًا ويف نف�س الوقت 
تتملق لواح���د دكتاتور. غري ممكن اأن تبق���ى حملاًل نف�سانيًا 
وتبق���ى متوحدًا مع ذلك الزعيم ال���ذي يقود اجلماعة القائمة 

على اللتفاف حول هذا الزعيم/الطوطم " .
من بني الكتب املهمة التي ا�سدرها م�سطفى �سفوان كتابه "  
ملاذا العرب لي�سوا اأحرارا ؟ " ،   الذي  ناق�س فيه ق�سية حترير 
الإن�س���ان العرب���ي من خمتل���ف األ���وان ال�ستب���داد ال�سيا�سي 
والدين���ي  يكتب :" لق���د اعترب ار�سط���و ت�سبيه رج���ل الدولة 
برج���ل العائلة �سف�سطة غري مقبول���ة ، ورغم ان هذا الت�سبيه 
خاط���يء فانه موجود يف جمتماعتن���ا العربية حيث جند ان 
الدكتات���ور ل يحا�سب عل���ى اخطائه، فهو وحده الذي �سينقذ 
الب���الد ، واي خمالف���ة لرايه خيانة ، وه���و نف�سه ل يتعلم من 

هزائمه ول توجد معه نهاية �سوى الكارثة" .
يهت���م م�سطفى �سفوان بكتاب���ات الفيل�سوف الملاين "هيغل 
" حيث يقرر يف ال�ستينيات من القرن املا�سي ترجمة كتاب 
هيغ���ل " عل���م ظه���ور العق���ل " ويكت���ب يف املقدم���ة ان تقدمي 
ه���ذا العم���ل ل يعن���ي ان املرتجم يحت�س���ن فل�سف���ة املوؤلف ، 
لكنه���ا حماول���ة لالكت�ساف ولتعبيد ط���رق حديثة من التفكري 
لبن���اء العربية ، يجد يف ترجمته لكتاب اأتيني دي لبوي�سيه 
العبودية يف  للك�سف عن  ا  " حماولة  " العبودي���ة املختارة 
���ة  جمتمعاتن���ا والت���ي يق���ول انه���ا :" لي�س���ت ظاه���رة خا�سّ
مبجتم���ع دون اآخ���ر، ب���ل ه���ي ظاه���رة طبيعية ج���ّدا. احلّب 
ا�ستعب���اد، حّب ام���راأة، حّب زعيم.. فاحلّب مين���ح القّوة. اأّما 
اخل�س���وع والتفاين للزعي���م، فهو �سيء طبيع���ّي، لأّن النظم 
ال�سيا�سي���ة مبنّية عل���ى الزعامة . تبقى الأم���ور على ما يرام 

طاملا كانت الزعامة ناجحة جّدا، يف الداخل واخلارج "  .
يوؤكد �سفوان ان الظاهرة اخلطرية يف الوطن العربي لي�س 
غي���اب الدميقراطي���ة فقط ، بل :" عدم قيام اأي���ة ثورة �سبيهة 
بالث���ورة الفرن�سية على احلكم ، ولهذا جند ان احلاكم عندنا 
يت�س���ف بطبيع���ة دينية ، فال���ذي يحكم ، يحكم عل���ى انه ظل 
الل���ه على الر�س "  ، وهو يع���زو ا�سباب غياب الدميقراطية 
احلقيقي���ة يف جزء كبري منه اىل ال�سعب الذي مل يعرف يوما 
ه :"  ل  جترب���ة الحّت���اد للدفاع ع���ن م�سلحة م�سرتك���ة تخ�سّ
يعرف���ون املجتمع امل���ديّن. بلد اأهل���ه عاجزون ع���ن تنظيم ” 

طابور ” فما بالك بتنظيم ثورة!" .

علي حسين 

رحيل مصطفى صفوان .. عالم النفس المدافع عن الحرية 
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ل ميكنك اأن تتكّلم واأن تقتل يف الوقت نف�سه، فاإّما الكالم... اأو املوت. »الكالم اأو املوت« خياران 
ي�سع���ك اأمامهما املحلل النف�سي امل�سري م�سطفى �سف���وان يف كتاب حمل هذا العنوان )تعريب 
م�سطف���ى حجازي عن »املنظمة العربي���ة للرتجمة«(. ُو�سع هذا الكت���اب ا�ستجابًة ملناق�سة حول 
الثورة الإيرانية دارت بني املوؤلف و�سديقه الباحث كولن ماك كابي. لكن اآثار هذا ال�سبب غابت 
متامًا خالل الكتابة. لن يجد القارئ �سيئًا عن الثورة الإيرانية، لكّنك �ستكت�سف »تف�سريًا معقوًل 
ملا قد يدفع �سعبًا ما اإىل تقدي�س جذور هويته«، من خالل تف�سري عالقة املجتمع بالنظام الرمزي 
على �سوء تفا�سري فرويد ولكان واآرندت واآخرين. ويف هذا اخل�سم، يجد �سفوان دربًا يقوده 

اإىل تف�سري النظام الرمزي الذي قامت عليه دولة اإ�سرائيل يف املنطقة.
ب���دءًا م���ن مقّدمة الكت���اب، ُيده�س �سفوان املتلّق���ي. اإذ ين�سحه بتاأجيل ق���راءة الف�سل الأول اإىل 
النهاية، اأو يقرتح عليه مثاًل اأن يبداأ باأي ف�سٍل �ساء، فكتابه من طراز دائري. كاأّننا بتلميذ لكان 
ي�سي���ف اإىل مهمة الكتابة ��� عل���ى �سعوبتها ��� مهّمة و�سع خيارات منهجّي���ة متاحة للقراءة. فاإذا 
ب���ه يحّل���ل منطق تفكري املتلق���ي: اإذا كنت م���ن املهتمني بالتحلي���ل النف�سي كن���واة للكتاب فعليك 
بالف�س���ل املعنون »ال�ستعادة التاأملي���ة«. اأما اإذا كنت ممن يف�سلون الذهاب مبا�سرة اإىل املحاور 
الأ�سا�سي���ة، فين�سحك �ساحب »اأربعة درو�س يف التحليل النف�س���ي« بالتوجه اإىل اجلزء الأخري 

وعنوانه »يف ما يتجاوز املجتمع«.
واإذا كانت �سري هايت كاتبة ن�سوية وّدعت الفرويدية يف كتابها الذي عر�سناه الأ�سبوع املا�سي، 
فاإننا نبدو يف حال اأخرى مع فرويد يف هذا الكتاب ال�سيا�سي النف�سي. اإذ ي�سع �سفوان اإ�سبعه 
عل���ى الطبيعة الدميوقراطية العميق���ة لكت�سافات فرويد الذي ما زال رائج���ًا يف تف�سري الرموز 

التي حتتاج اإليها التاأويالت ال�سيا�سية والتاريخية.
ق���راءة الرموز التي تقوم عليه���ا املنظومة النف�سّية للفرد وبالتايل الأنظمة الجتماعية والدينية 
والثقافي���ة الكاملة، قادت �سفوان اإىل اإعادة قراءة فروي���د يف كتبه »تف�سري الأحالم« و»درا�سات 
يف اله�ستريي���ا« وغريهم���ا، م�ستندًا اإىل مقولته ب���اأّن قراءة اأّي رمز ل بد م���ن اأن تكون حمكومة 
بالتما�س���ك والن�سج���ام الداخلي الذي ميّي���ز بني حمتوى الكامن والظاهر. وبه���ذا، فاإّن اأي رمز 
ل يف�س���ح ع���ن معن���اه اإل حني ي���درج يف �سياق���ه. واإذا جرى ا�ستثن���اء مف�ّسري الكت���اب املقد�س 
الالهوتيني مثل بولتمان، فاإن املف�ّسرين املعا�سرين ا�ستندوا اإىل منحى فرويد يف التاأويل. يف 
الواق���ع، اإّن خطورة الفرويدية يف تاأويل الرموز تكمن يف الطريقة التي ميكن اأن ُت�ستخدم بها، 
ف���اإذا كان فرويد يرى اأن كل تعليم من التعاليم ه���و تعبري عن اإرادة ت�ستلزم �سلطة متنحها، فاإنه 
ي�ستثن���ي القتل كاأمر ينطق به »فم الإله« �ساحب العه���د، وكذلك هي حال الكالم الذي يحتاج اإىل 

ال�ستناد اإىل القانون نف�سه.
وهن���ا دعون���ا ن�ستذكر قوًل لفرويد يف كتابه »مو�سى والتوحي���د« حني قال »هناك ت�سويه يحدث 
للن�س، وال�سعوبة لي�ست يف تنفيذ احلكم لكن يف حمو الآثار.. فيجب اأّل ت�سري فقط اإىل تغيري 

مظهر ال�سيء، ولكن اأي�سًا، اإحالله مكان �سيء اآخر«.
هن���ا ميكن الزعم ب���اأّن الكيان الإ�سرائيلي ك���ّون نف�سه و�سّكل م�سريه من خ���الل »�سلوك الطريق 
اللتف���ايف الذي مي���ر بالإله، وهكذا ميكن ا�ستم���راره وهويته وبالنتيجة غريّيت���ه وتفرده لي�سا 
يف وفائ���ه لتعاليم الله ول ملحبته، بل لالإميان الذي اأق�س���م عليه«. واإذا كانت اليهودية ����� بح�سب 
ع���امل الجتم���اع الأمل���اين ماك�س في���رب �������� تق�سي عل���ى اأ�سط���رة الع���امل مل�سلحتها، 
ف���اإّن التحليل النف�س���ي ُيجهز على ه���ذه الأ�سطرة. وم���ا ي�سدق على 
املر�سى يف التحليل، ي�سدق بالقدر نف�سه على اأحوال الوجود 
الأخ���رى. من هنا، قال كولن م���اك كابي يف مقدمة الن�سخة 
الإنكليزي���ة م���ن الكتاب ال�س���ادر يف اأ�سل���ه بالفرن�سية، 
م���ن اأّن تعب���ري ال���كالم اأو املوت الذي �س���در عن لكان 
مبعن���ى حتليل���ي نف�سي، يحم���ل يف اأ�سا�س���ه ر�سالة 
احلاك���م  وب���ني  »ال���ذوات  ب���ني  فعلي���ة  �سيا�سي���ة 
واملحك���وم، متج���اوزًا ال�سيا�س���ة باملعن���ى ال�سائع 
و�س���وًل اإىل الدميوقراطي���ة الفعلي���ة«. واإذا كان 
لتعبري parlêtre ال���ذي ابتكره لكان اأي�سًا 
اأي معن���ى، فاإن تاأويله �سيك���ون بالوجود من 
خ���الل ال���كالم، اأو الكائن املتكل���م، وما ميكن 
ا�ستبدال���ه بعبارة �سفوان »الكالم اأو املوت«، 
ونحن بذل���ك ندخل يف لعبة ه���ذا اأو ذاك، »ل 
يوجد ب���ني اأي �سخ�س���ني، �س���وى التحية اأو 
ال�س���رب باحلجر« يقول �سف���وان مبّينًا كيف 
ي�سبح العنف �سرط���ًا اإن�سانيًا �سمنيًا لدى 

هزمية الكالم.

عن جريدة االخبار

يف كتاب���ه " ال�سلط���ة والكتابة " وال���ذي كتبه كمقالت يف 
جمل���ة " اب���داع " التي كان يراأ�س حتريره���ا ال�ساعر احمد 
عب���د املعطي حجازي وق���د جمع املقالت واح���د من طلبته  
يلخ����س لن���ا �سف���وان الزمة التي من���ر بها كم���ا يقول يف 
جملت���ني :" الدول���ة التي ت�ستم���د �سرعيتها م���ن املقد�سات 
ولذل���ك تعم���د اىل املحافظة عل���ى بع�س الف���كار اخلرافية 
وهي ت�سعى دائما لتعميم اجلهل  واي�سا ت�سعى اىل حتقري 
لغتها لنها لغة العام���ة وجتعل كافة الفكار حم�سورة يف 
لغ���ة اخلا�سة التي هي الف�سح���ى التي تتخذ �سفة املقد�س 
" ، وه���و يطال���ب باحرتام اللغة الدارج���ة، بتعليمها يف 
املدار����س : "حينها نرّبي ل���دى النا�س احرتام ل�سانهم عرب 
اح���رتام لغتهم، من غري ذلك ل ميكن اأن يحرتموا اأنف�سهم. 
اأكّرر ما قلته من قبل، اإّننا نعلم اجليل احتقار اللغة، وهذه 
�سيا�س���ة الغزاة. لقد كان العرب غزاة، وكّل الغزاة يفعلون 

هذا، احتقار اللغة " 
وجن���ده يطبق نظريت���ه يف اللهجة العامي���ة على ترجمته 
لبع����س م�سرحيات �سك�سب���ري ومنها عطي���ل وكما تهوى ، 

وكان قد اجنز ترجمة لهاملت بالعامية مل تطبع .
يف كتابه " التحليل النف�سي علما وعالجا وق�سية " يطرح 
م�سطفى �سفوان ق�سية تتعلق بخوف املجتمع العربي من 
التحليل النف�س���ي فهو يرى ان جمتمعاتنا تعترب  الالوعي 
�سيئ���ًا خميف���ًا : " ال�سع���وب العربية خارجة ع���ن التحليل 
النف�س���ي خروجها عن الزم���ن. واإذا تكلمَت عن احلكومات 
العربي���ة، هذه ال���دول ل تتب���ع اإل النه���ج الت�سليلي واأهم 
�س���يء عندها هو ال�ستم���رار يف ن�سر اجلهل. واأنا اأرى اأن 
الدعوة ال�سلفية الت���ي ن�ساأت يف البلدان العربية هي اأكرب 
نكب���ة اأملّت بالع���امل الإ�سالم���ي، وهي اأخطر م���ن الحتالل 
الإ�سرائيل���ي، ول يهمه���ا اإل الحتف���اظ بال�سلط���ة والق���وة 
وجنح���ت يف فر����س اجلهل. يكف���ي اأن مت���ّر بالقاهرة بعد 
اتف���اق ال�سادات مع هذه الدول الداعمة لل�سلفية حتى ترى 
كمي���ة الكتب امل�سللة املوج���ودة يف ال�سوق والتي تتحدث 
عن اجلن وال�سعوذة، من هنا يت�سح مدى عدائهم للتحليل 
النف�س���ي وللعلم ولكل �سيء ي�سّكل خط���رًا على نفوذهم" . 
وي���رى �سفوان اأن النق���د بالن�سبة للعق���ل العربي املقولب 
ديني���ًا و�سيا�سي���ًا واجتماعي���ًا غ���ري موجود وه���و مرتبط 
بعدة عوامل اأهمها القمع ال�سيا�سي الذي متار�سه ال�سلطة 
عل���ى النا�س والذي اأدى اإىل اإق�ساء اجلمهور عن امل�ساركة 
يف احلي���اة ال�سيا�سي���ة . ويعت���رب �سف���وان اأن التع�س���ب 
الدين���ي " هو نتاج ف�سل الدول���ة يف �سيا�ساتها الإمنائية ، 
ولي�س الدين بحد ذات���ه هو الذي ي�سبب التع�سب اأو ف�سل 
م�سروع���ات الدول���ة " .ويف اجلانب الخ���ر يرى م�سطفى 
�سف���وان ان الزم���ة لتتعل���ق باحل���كام او ال�سع���ب وامنا 
ه���ي اي�س���ا ت�سمل طبق���ة املثقفني الذي ي���رى ان م�سيبتهم  
احلقيقي���ة تكم���ن  يف اله���وة الت���ي تف�سله���م ع���ن النا�س ، 

وان�سرافهم عن معاجلة هذه امل�ساألة. 
ن�س���ر م�سطفى �سفوان العديد من الكت���ب باللغة الفرن�سية 
بال�ساف���ة اىل مق���الت ن�سره���ا بالعربي���ة وق���د ترج���م اىل 

العربية عددا من موؤلفاته ابرزها " 
التحلي���ل  يف  درو����س  و"اأربع���ة  امل���وت    اأو  "ال���كالم    

النف�س���ي، و"مل���اذا العرب لي�س���وا اأح���راًرا"، و"ح�سارة 
م���ا بع���د الأوديبي���ة"، و"نحو ع���امل عرب���ي خمتلف"، 
الّل���ذة "،  مب���داأ  و "ف�س���ل  الأنثوي���ة " ،   و" اجلن�سانّي���ة 
و"ال�سلطة والكتابة  " ،   و "�سيق يف الّتحليل الّنف�سي". 
يغ���ادر م�سطف���ى �سف���وان عاملن���ا بع���د ان م���ال احلياة 

الثقافية الغربية بالكثري م���ن الدرا�سات والنقا�سات 
التي مل جت���د لال�سف �سداه���ا يف املجتمع العربي 
، لنه���ا كانت تت�س���م بال�سراحة والك�س���ف الدقيق 
، واي�س���ا لنه���ا كان���ت ت�س���ري اىل عج���ز الن�س���ان 

العرب���ي  وه���و ي���رى جمتمعات���ه تغ���رق يف اجلهل 
���ا عن ح�سوره  واخلراف���ة .. لكن بغ����س النظر اأي�سً

يف امل�سه���د الثق���ايّف العربي  ،  ف���ان موؤلفات م�سطفى 
�سف���وان �ستظل دلي���ل للمجتمعات العربي���ة التي عليها 

ان ت���درك  ": اإن حيل���ة احلي���اة ه���ي اأن نبحث ع���ن اآليات 
ت�سبط احلاكم كما جند اآليات ت�سبط املحكوم، وهي فكرة 
اليون���ان القدمي���ة نف�سه���ا التي بحث���ت عن »اآلي���ات« جتعل 
احلاك���م ل ي�ستب���د باحلك���م. اأن ما نحتاجه كع���رب  هو يف 

تكوي���ن ال�سع���ب ال���ذي ُيعج���ب بالنج���اح ويرى يف 
الك�سب عالمة ر�سا" .

مصطفى صفوان: 
هزيمَة الكالم

نوال العلي



هالل  ب�سري  ال��راح��ل  معه  اج��راه��ا  مقابلة  يف   يقول 
عادية،  طفولة  اأم�سيت  “كلمن”:  جملة  يف  ون�سرت 
كر�ست  واأّم  التدري�س  يف  يعمل  ك��ان  ر  متنِوّ اأٍب  بني 
حياتها لتكون ربة بيت على تقليد تلك الأيام، لكنها مل 
تكن حمجَبّة. ويف املدر�سة كنا نتعلم النكليزية ابتداء 
من ال�سنة ال�ساد�سة من العمر والفرن�سية من العا�سرة 
اأ���س��ات��ذت��ن��ا يف اللغات  ال��ب��دء، وك���ان  وال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ 
الأجنبية من جن�سيات دولها. كان تعليمًا جادًا اأّهلني 
من  جمموعة  لوالدي  وكانت  ل��غ��ات.)...(  ع��دة  لأتقن 
كثريًا  يجتمعون  كانوا  بالِظرف،  ميتازون  الأ�سدقاء 
بع�س  ح�سرت  وق��د  ال�سكندرية  مقاهي  بع�س  يف 
اجتماعاتهم عندما اأيفعت. وكان وجود املجموعة التي 
متّيز  ج��ٍو  يف  طبيعيًا  ال�سكندرية  يف  وال��دي  ت  �سَمّ
من  �سيء  وبانت�سار  النه�سة  من  بنوٍع  كله  البلد  يف 
اإ�سعاع الأنوار انعك�س بن�سوء �سلل وجماميع اعتمدت 
ميكن  ك��ان  ال��ت��ي  امل�سائل  ت��ن��اول  يف  طريقة  ال��ِظ��رف 
بطريقة  ت  مَتّ لو  املخاطر  اأو�سع  ت�ستدرج  اأن  لإثارتها 
والتجديف.)...(  القدح  اآخر، ومنها  زمٍن  اأخرى ويف 
باللغة  يتعَلّق  ما  بكل  اهتمامي  بع�س  يعود  ���ا  وُرمَبّ
اإىل تلك الأيام والأجواء وما دفعني اإىل اختيار ق�سم 
الفل�سفة لدى مبا�سرتي درا�ستي اجلامعية عام 1939. 
اأ���س��ات��ذت��ي يو�سف  و���س��اءت ال��ظ��روف اأن ي��ك��ون ب��ني 
وفل�سفة  اليونانية  الفل�سفة  يف  فرن�سا  خريج  ك��رم، 
بالفيل�سوف  ُمتاأثرًا بخا�سة  الو�سطى، وكان  الع�سور 
والالهوتي )القدي�س( توما الأكويني الذي كان َيعترب 
الفل�سفة  هذه  واحتوت  العقل.  قمة  لأر�سطو  تف�سريه 
اللغة  نظرية  العقول  على  التاأثري  بالغة  تزال  ل  التي 
لها دور يف  ك��ان  اليونان وال��ت��ي  اأي���ام  م��ن  امل��وج��ودة 
ن�ساأة علم النحو عند العرب. اإذ هو علٌم تاأثر باملنطق 
موجودة  اللغة  ب��اأن  يتلخ�س  ال��ذي  الر�سطاطالي�سي 
الدكتور  الثاين  اأ�ستاذي  وكان  ما هو موجود.  لتقول 
م�سطفى ِزيَوْر قد قدم من فرن�سا غداة انفجار احلرب 
�سنا علم النف�س، وكان الكتاب  العاملية الثانية وكان ُيدِرّ
فرويد  كتاب  وتعليقًا  �سرحًا  دائ��م��ًا  اإليه  يعود  ال��ذي 
وكان  اليومية”،  احلياة  يف  النف�سية  الأمرا�س  “علم 
اإىل  م�����ي�����اًل 

الفرويدية.  لالأمثلة  مطابقة  عربية  اأمثلة  ا�ستخراج 
ومن تعليمه ذاك ل زلت اأذكر حالة �سابة التقت جمعًا 
من الأ�سدقاء وكانت عائدة للتو من رحلة �سهر الع�سل، 
تلك فال جتد  اإجازتها  لهم عن  اأن حتكي  تريد  بها  واإذ 
البو�سنة  يف  الإج���ازة  اأم�ست  اأنها  تبنَيّ  ثم  الكلمة. 
بجن�سانيتهم.  م�سهورين  “الرتك”  رجالها  كان  التي 
وع�سقي،  ج��غ��رايف  معنيان  فللكلمة  اآخ���ر  ومبعنى 

ون�سيانها كان دليل احتبا�س وكبت«.
و�س���ل �سف���وان فرن�س���ا يف 3 يناي���ر )كان���ون الثاين( 
1946 ُبَعْي���د احل���رب، وكان���ت قد بداأت ت�س���در العديد 
م���ن البح���وث يف اللغ���ة بع���د اكت�ساف���ات دو �سو�س���ري 
وعلماء الإنا�س���ة الأمريكيني والفرن�سيني و�سريورتهم 
نح���و البنيوية، وبخا�سة منه���م كلود ليفي �سرتاو�س. 
يف ربي���ع العام نف�سه،   بداأ حتلي���اًل   �سخ�سيا �سرعان ما 

حتول على مدار الأيام اىل حتليل تعليمي .
 �سه���د �سف���وان كلّ   الن�سقاق���ات الت���ي اخرتق���ت حركة 
الّتحليل الّنف�س���يّ   يف فرن�سا مبا يف ذلك حل  “ املدر�سة 
الفرويدية ”.  وهو م���ن الأع�ساء املوؤ�س�سني  “ للجمعية 
التاأ�سي�سي���ة للتحليل النف�سي ” ،   يف ع���ام1983   ،   ومن 
ث���م  “ املوؤ�س�سة الأوروبية ”  للتحلي���ل النف�سيّ .  وع�سو 

�سريف جلمعّيات حتليل نف�سّية . 
�س���در له كت���اب  " ملاذا الع���رب لي�سوا اأح���رارا ؟ " ،   الذي 
يتعر����س اإىل ا�سكالية ق�سية حتري���ر الإن�سان العربي 
من خمتلف األوان ال�ستبداد ال�سيا�سي والديني .  تربز 
اأهّمي���ة هذا العمل الذي يك�سف بن���ى ال�ستبداد ويحّلل 
اآليات���ه التي وّط���دت اأركانه، لي�س �سيا�سي���ًا فقط واإمنا 
اجتماعي���ًا وثقافي���ًا ولغوي���ًا. ومن اأب���رز مقّومات بنى 
ال�ستب���داد الت���ي يعاجله���ا ه���ذا العمل العالق���ة ما بني 
اللغ���ة والكتابة، و�سلطات ال�ستب���داد، وكذلك ما ميكن 
اأن نطل���ق علي���ه ت�سمية الالوع���ي الثق���ايف، على غرار 
الالوع���ي الف���ردي، وال���ذي ير�ّس���خ عالق���ة ال�ستب���داد 
ما ب���ني احلاك���م وال�سع���ب. يتكام���ل لدى �سف���وان هّم 
حتري���ر الإن�سان العربي من ال�ستب���داد مع حتّرره من 

ال�ستالب الذي متار�سه عليه املكبوتات النف�سية.
من كتبه : " اجلن�سانّية الأنثوّي���ة " ،   "ف�سل مبداأ الّلذة "، 
و"الاّل�سع���ور وكاتب���ه " ،   و"الّط���رح و�س���وق املحّلل " ،  
امل���وت "،  اأو  الأودي���ب " ،   و"ال���كالم  يف   و"درا�س���ات 
 و"�سي���ق يف الّتحلي���ل الّنف�س���يّ "،   و"ع�سر حما�سرات 
لكان "،  ج���اك  الّنف�س���يّ "،  و"ن���دوات  الّتحلي���ل  يف 
 و"البنيوي���ة يف التحلي���ل وقد اأغنى ال�ساح���ة الثقافية 
بكتابات���ه وترجمات���ه، وعل���ى راأ�سه���ا ترجمت���ه لكتاب 
فروي���د: "تف�سري الأح���الم"، الذي ع���ّده كثريون من 
الباحث���ني باأّن���ه متف���وق عل���ى الرتجم���ة الفرن�سية 
لكت���اب موؤ�س����س التحلي���ل النف�س���ي. كم���ا ارتبط 
ا�سم���ه برتجمة كتاب "العبودي���ة املختارة" لتني 

دي لبوي�سي.
ترج���م �سفوان م�سرحية �سك�سبري اإىل اللغة 
امل�سرية العامي���ة، وكان لديه مواقف لفتة 
جتاه اللغ���ة الف�سحى والعامية، يعترب ان 
احتق���ار ال�سع���ب لل�سانه و�سيل���ة ال�سلطة 
لك�س���ِره، ويق���ول »اأعتق���د اأن���ه دون تعليم 
اللغ���ة العامي���ة �ستبقى الهوة ب���ني الثقافة 
وال�سع���ب قائم���ة و�ستبق���ى عملي���ة اخللق 
الدب���ي �سوه���اء. اإذ اللغ���ة الأدبية خمتلفة 
ولكنها لي�ست لغة ثانية، فهي خلق لكْن خلق 

باللغة التي تعلم ال�سعب قواعدها

 يف شهر ترشين الثاين من عام 2020 رحل املحّلل النفيس املرصي مصطفى 

صفوان يف باريس عن 99 عاما، وكان أحد أوائل املحّللني النفسيني 

الذي التحقوا مبدرسة جاك الكان وقراءتها التفسريّية لسيغموند فرويد 

واكتشافها حقاًل جديداً يجمع بني الطّب النفيس والفلسفة والرياضّيات 

واألدب واللغوّيات.

 ولد صفوان عام   1921   ونشأ يف االسكندرية خالل االنتداب الربيطاين .  عىل 

الرغم من اعتقال والده يف عام1924     بتهمة الشيوعية،   مضت طفولته 

من دون أي مشاكل ويف هدوء .  درس الفلسفة يف الجامعة املرصية ثم 

التحليل النفيس عىل يد الدكتور مصطفى زيور .

مصطفى صفوان... 
الكان العرب


