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 130ص : املتقطف

 آامبل

، آان صبيا من قبيلة"األيل األسود "Black Elkآان ".... 
Sioux) وآان الصىب حينذاك ىف حواىل) من داآوتا الشمالية

التاسعة من عمره، وقد حدث هذا له قبل أن تواجه الفرسان
 .ريكية القبيلة الىت آانت أقوام شعب السهول الكبري األم

الذى حدث أن الصىب مرض نفسيا، وحتكى عائلته قصة
الشامان التقليدية، فقد بدأ الصىب يرجتف مث أصبح اليتحرك من
أسفل، وانزعجت عائلته عليه جدًا وأرسلت إىل الشامان الذى

 أن حيضرآان عنده جتربة من هذا النوع ىف صباه، وطلبوا منه
آمحلل نفسى وأن ينزع الصىب من حالته، ولكن بدال من أن خيلص
الصىب من القوى اإلهلية فإن الشامان حاول أن جيعله يتكيف مع
هذه القوى، وأن جيعل القوى تتكيف معه ، وهذه مشكلة خمتلفة
:عن مشاآل التحليل النفسى ، وأظن أن نيتشه هو الذى قال

هذه اآلهلة" .  أن خترج أفضل شئ فيكاحذر ىف إخراجك للشياطني"
مت االحتفاظ هبا وبقيت" قوى"الىت واجهها الصىب ولنسمها 

الصلة معها بدال من أن تنقطع، مثل هؤالء الرجال يصبحون
 .بعد ذلك هم الذين يقدمون النصيحة واهلدايا ألقوامهم

 املوقف 

حكى جوزيف آامبل هذه التجربة، لصديقه املقدم) 1(
وهو حياول أن جييب عن تساؤله عن" بيل موريز) "وراحملا(
، نتيجة ملرور"قدرة الشامان على مساعدة املرضى"

الشامان نفسه بتجارب مماثلة سابقة، آان موريز يسأل ىف
وهذا الشخص الذى حدثت له هذه): "129(الصفحة السابقة 

التجربة النفسية، جتربة الصدمة وهذه النشوة، هل سيصبح
إنه قد يصبح املفسر للرتاث: آلخرين؟ فأجاب آامبلاملفسر ل

مث حكى هذه القصة قصة الصىب األيل.. (امليثولوجى للحياة 
، وآامبل هنا ال يدافع عن موقف، وال يدعو لبديل،)األسود

 .لكنه يدعونا للتأمل

نالحظ أن اساس املعاجل هنا هو خربته السابقة بتجارب) 2(
 .امشاهبة وخروجه منها إجيابي
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مان أن يطرد هذه القوى الىت تلبستال حياول الشا) 3(
عكس ما يفعله أغلب املعاجلني الشعبيني اآلن وهم(الصىب 

 )اجلانيطردون 

فقط، وأحيانا" القوى"آامبل مسَّى هذه القوى باسم ) 4(
الشياطني، وهووهى هى الىت اعتربها " القوى اإلهلية"باسم 

 وبعضيستشهد بنيتشه، فهل هذا يعىن شيئا؟ ملاذا األساطري،
 التصوف تستعمل هذه الكلمات بالتبادل هكذا؟

احذر ىف إخراجك"إن استشهاد آامبل بقول نيتشه ) 5(
 ال يعىن بالضرورة دفاعًا"للشياطني أن خترج أفضل شئ فيك

عن الشياطني، الىت تسمى ىف األساطري أحيانا آهلة، بل إن ما
القوى"وصلىن هو أن آل هذه التسميات إمنا تشري إىل 

بداخلنا الىت ال نكتمل إال هبا، رمبا مستويات" ألخرىا
 "الوعى األخرى، أو حاالت الذات الداخلية

إن أغلب العالجات الشعبية تكاد تفهم الطبيعة) 6(
وعلما من الطبالبشرية وترآيبها املتعدد أآثر عمقًا، 

، الذى يلجأ عادة إىل ما هو ألعنالنفسى االختزاىل امليكىن
ان أو التصاحل معهم، حني يقتل هذا اجلزءمن إخراج اجل

من املخ رد أنه ثار من طول املنع) الوعى اآلخر(األقدم 
onenessوالقهر، ثار مستقال حىت بدا خطرا على الواحدية 

 إن ما)أن يكون املرء واحدا ال أآثر ىف حلظة بذاهتا(
يفعله التداوى الشعىب فيه حوار ما، أما هذا القتل

وهذا ال. (اء طول الوقت طول العمر فأمر آخربالكيمي
 ).أنظر بعد. يعىن تفضيل التداوى الشعىب عن فن التطبيب

 حاول أن جيعل الصىب– ىف قصة آامبل –إن الشامان ) 7(
، وهذا ال يكفى من وجهة نظرى، لكنهيتكيف مع هذه القوى
 .هذه القوى تتكيف معهحاول أيضا أن جيعل 

وجود هكذا ىف األساطري، وقد اقتطفهإن آل ذلك، وهو م) 8(
آامبل ليستشهد به هنا، إمنا يشري إىل ضرورة إعادة النظر
فيما يسمى الطب النفسى احلديث، ال لنستبدل به التداوى
الشعىب العشوائى، ولكن لنحرتم من خالله الطبيعة

 .البشرية، بعد أن نفهمها من خالله أيضا

والت الطب الشعىبإنه ينبغى إعادة النظر ىف حما) 9(
التخلص من هذه القوى، حىت ال تكون النتيجة وجود خمتََزل،

 ".ُخترج أفضل ما فيك"متاما مثل الذى حذر منه نتيشه 

من منظور ترآيبيى(إن الطب النفسى التطورى ) 10(
ال ينكر هذه القوى حىت لو صدرت ىف صورة) هريارآى إيقاعى

مساع أصوات ال(مثال أعراض خطرية مثل اهللوسات السمعية 
وىف نفس الوقت هو ال حياول أن حيرتمها لدرجة تربر) وجود هلا

، وإمناonenessاجلنون أو تسهم ىف التفسخ وفقد الواحدية 
يتدخل املفهوم الطىب التطورى الرتآيىب املِرن للحد من

ولو بالعقاقري مؤقتًا، خاصة العقاقري(غلواء هذه القوى 
مث، ) تعمل انتقائيا على املخ األقدمالىت يستعملها ألا

هو حياول أن يتمكن من إعادة إطالق هذه القوى مع غريها ىف
  بعد أن يكون قد توصل مع املريض إىل االجتاه الصحيح
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ليس فقط مع الطبيب أو) معا(احتمال استنئاف املسار 
 .املعاجل، وإمنا مع مستويات الوعى بعضها مع بعض

 اجلمعى النمائىىف العالج املكثف األعمق، وىف العالج) 11(
 مع هذه القوى،mini-dramaقد جنرى متثيلية صغرية 

ونكلمها ونتبادل معها األدوار ليس باعتبارها آهلة أو
 الىت"باعتبارها ذواتنا األخرىشياطني، أو جانا وإمنا 

 !!.أنكرناها بوسائل متعددة منها الطب امليكىن احلديث

 بدور–ىن  آما وصلت–على الرغم من فرحة آامبل ) 12(
الشامان الذى حياول أن جيعل الصىب يتكيف مع تلك القوى،
وأن جيعل القوى تتكيف مع الصىب، والىت ترمجتها أنا إىل

=مستويات الوعى (حماولة تنظيم وتصاحل مستويات املخ 
مع بعضها البعض على الرغم من آل ذلك،) ذوات الداخل

هذا هو غايةإال أىن أجد ىف نفسى ميال للتحذير أن يكون 
 .املراد من العالج

أحيانا نكون مضطرين إىل فض االشتباك، مثلما ىف) 13(
اهلدنة أو معاهدات الصلح، وضمان عدم االعتداء مؤقتا،

 هو أن يكون هذا االجراء– ما أمكن ذلك –لكن األفضل 
املؤقت نوع من التكيف وهو مرحلة جيدة، تنطلق بعدها،

ىف) ملمتدة حىت املوت ورمبا بعدها(ومن خالهلا مسرية النمو 
 .جدل متصل مع آل املستويات مهما بدت متناقضة

" =زّآاها"أذّآر مرة أخرى، دون تفسري علمى، أن ) 14(
 ، وليس رجح أحد شقيها،"ّمناها) "تعىن(

، لصاحل"لفجورها وتقواها"وإمنا يتم االحتواء ) 15(
إليه آدحااستمرار حرآية النمو إىل وجه التناغم األعظم 

 . لنالقيه) جدال(
 وبعـد

أعرف أن مسألة تعدد الذوات، وتعدد مستويات الوعى،
وتعدد ترآيبات املخ حتتاج أآثر آثريًا جدًا من آل هذا، وسوف

 . نعود إليها مئات املرات 

 بيىن وبينكم 

 . وهل صدرت اليومية إال هلذا

بيل مويرز، وهو) مع(جوزيف آامبل : سلطان األسطورة  -
/، ترمجة بدر الديب 1986 / 1985حوار دار بينهم بني عامى 

 . ىف سلسلة املشروع القومى للرتمجة2002سنة 
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