
 09I02I2009א – אא
 

I02I2009>09א

א−528 !א...אמ

 قبل النص

آتاب العالج") بروفات" (جتارب"حدث أثناء مراجعىت 
ثالثني نشرة منالذى مجع أول " النفسى من خالل اإلشراف عليه

ىف نشرات اإلنسان والتطور أنىن الحظت" التدرب عن بعد"باب 
حالة ذلك الصىب الذى سرق من) 17(أنه ورد ىف احلالة رقم 

وآنت أرد على). عدة آالف(أمه مبالغ آبرية من النقود 
أن هذه السرقة، ومن األم: مداخلة حول هذه النشرة تقول
جانب الصىب أن يعلن أمه أا دون غريها، قد تكون حماولة من

مل تعطه حقه ىف الرؤية أو الدفء أو احلنان أو االعرتاف، رددت
على الصديق املعقب بأىن أوافقه رأيه، مث تذآرت أنىن قد خطر

ىف) السرقة من األم بالذات(ىل مثل هذا التأويل هلذا العرض 
  "عندما يتعرى اإلنسان"أول عمل ىل، شبه قصصى باسم 

آنت قد خاصمت هذا العمل طويال حيث تصورت أن به من
،التشكيل واإلبداعأآثر مما به من  "اخلطاب املباشر"و "احلكمة"

–أقرأه، برغم أنه قد أشاد به رجعت إىل هذا العمل الذى مل 
يوسف آثريون من بينهم حممد ابىن والناقد احلاذق - شفاهيا 
أما أنا فكنت دائما أرفض اإلشارة إليه، أو اإلقرار. الشاروىن

بقيمته لألسباب السالفة الذآر، رحت أحبث عن احلكاية الىت أشرت
 ).حىت اآلن(فلم أجدها ) 17(هبا ىف ردى على احلالة 

مرة(ت وأنا أفعل ذلك باملقدمة وآأىن آتبتها اليوم، فوجئ
، فوجدهتا)عاما واحد وأربعون عاما 41ثانية مضى على آتابتها 

)528حنن اآلن ىف العدد (آأىن أقدم هبا نشرة اإلنسان والتطور 
 ؟)هل هذه ميزة أو عيب(وآأىن مل أتغري منذ هذا التاريخ 

ايات القدميةقلت أختار من هذا العمل إحدى هذه احلك
لكنىن حني مررت على) يوم إبداعى اخلاص(وأنشرها هنا اليوم 

املقدمة مرة ثانية شعرت أا أوىل بالنشر، بالرغم من أا
 .ليست إبداعا صرفا

لكلأقدم به " آليلة ودمنة"آتبت هذا الكتاب على ج 
وآان هذا من بعض ما خاصمت العمل من(، قصة مغزاها وهدفها

 :نت قد صدرت هذا العمل بكلمة برزوية وهو يقولوآ) أجله
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 فيه،   مايفهموملالكتاب،هذاقرأمن". . . 

  له   بدا   مبا   ينتفع   مل وباطنا،    ظاهرا   غرضه   يعلم   ومل    

 له   قدر   رجال   أن   لو   آما ونقشه،    خطه   من 

  " يكسره   أن   إال   به   ينتفع   مل   صحيح   جوز   

  )  فارس   أطباء   رأس (  برزويه

 ودمنة   آليلة

اطمأننت بعد واحد وأربعني سنة، وتصورت أن أصدر قول
 .برزوية لكل من يتهمىن بالصعوبة أو الغموض

 من املقدمة

........ 

........ 

 الفليسوف   بيدبا   وقال احلكمة،    تعلمنا   احليوان   لسان على 
  . .  األمس   حكمة   امللك   لدبشليم 

  اختالطا   أشهد فهى  ... حتقيقا   وأصعب   مناال   عدبأ   اليوم   وحكمة
  . ووضوحا   حتديدا   أقل فهى    وبذلك مضى،    وقت أى    من   بالوهم 

........... 

أصدقائى   مع حديثى  ىف    اليوم   مةكح   عن   أحبث   أن   حاولت   وقد
 أن   أعجز   آنت   وحني استثناء،    بال   مرة   آل ىف    ووجدهتا املرضى  
-  أنه   أو آافية،    لدرجة   أفهم   مل   أىن   أعلم   آنت أراها،  
  . .  آافية   لدرجة   يعان   مل  -  املريض صديقى  

 صور   من   زوايا   بعض   أعرض   أن   اللقطات   هذه ىف    وسأحاول
ذاته،   حقيقة   عن   باحثًا   وجهه على    ليهيم يتعرى    حني   اإلنسان 
 أن   أرجو بذاته،    إنسانا   تصف   ال الىت    الصور   هذه   أعرض   إذ وإىن  
 أن   من عندى    أعز   فهم أصدقائى،    صداقه   ابتداء   القاريء   يقبل 
 واحدة   لقطة   توجد   ال   أنه   رغم أصدقاء،   إال على    صورهم   أعرض 
  . وعهدًا    احرتاما احلقيقى    صاحبها على    التعرف   ميكن 

**** 

 رؤيته   اتضحت الذى   الفىت "، األصدقاء   هؤالء   أحد   قال
  : "الطريق على    وأستقام 

 ماعلمت   بعض   عن حدثتىن    فهال املطاف،    بنا انتهى    وقد   أما  - 
 عند   أجده   لن   ما   منك   أتعلم لعى    وأحواهلا   النفس   ورأم   من 
  .غريى   به   نفعت   ورمبا غريك،  

  : احلكيم   قال

 مل   ما   إال   منه   أآثر   ليس آثري،    آثري   فهو   رأيت   عما   أما  - 
     رأيته   ام   آل   فليس   رأيت   مما   أقل   فهو   عملت   ما   أما أره،  
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  فكم . .  رأيته    أو تعلمتهعلمتهماآلليسأنهآماعلمته،
 وآم تفسريا،    علمه ىف    هلا   جيد   ال   رؤيا  -   علم   مهما  -   العامل يرى 

،أبدًا يرى    فيما   يصادفها   فال   قانونا   تصورها   حقيقة   عن   يبحث 
 طبيعة   ولكنها علمه،  ىف    قصور   هو   وال قدرته،  ىف    نقصًا   هذا   وليس 
ىف   هناية   له   ليس   العلم   دام   وما احلقيقة،    صور   وتقلب . .  العلم 
  . يقال   ما   لكل   يتسع   فاجملال  -   األحوال   هذه ىف    وخاصة  -   حال أى  

 : أقول   مما   نتعلم   أن   أما

إطالقها،   ميكن   قاعدة   أحسبه   وال   ئزًاجا   أراه   مما   فهذا  
 ال   وقوانينها الكالم،    من   اإلنسان   يتعلمها   ال   النفس   فأحوال 
الىت   املعرفة  وأ  -  احلقيقة   نقيم   نأ   وعلينا أحكام،    هبا   يصدر 
 من   رةاحلاض   اللحظة   حتتمل   ما   بقدر  -"  اآلن "  حقيقة   نتصورها 
 ولكن.  حالية   وسائل   من   لنا   أتيح   ما   بكل األمور،    إدراك 
 ولتكن ,   جديد   لكل   دائما   تفتحا   أيضا   حنمل   أن   علينا 
  . حال   آل ىف    األصل هى    التجربة 

 جعلت   وإمنا الغري،    جتارب   يعدها   ال   الفرد   اإلنسان   جتارب
هبا،   لالقتداء   ال   منها   النفع   جلواز   خريا   الغري   جتارب   فةمعر 
 نفسه   يعرف   أن   بد   وال اخلاصة،    معاملها   بكل   ذاته   هو   فاالنسان 
ىف   مستقلة   آوحدة   وجوده   حيقق   وأن . .  الفريدة   الصورة   هذه ىف  
 أن   والبد واألشياء،    بالناس   صاخبةال   الدنيا   مع   دائم   تفاعل 
 دائما   يذآر   أن   عليه   ولكن ويعلم،    يتعلم   مبا   ذلك ىف  يهتدى  
 أحد   آمثله   ليس   فرد   إنسان "  أنه هى    األساسية   احلقيقة   أن 
 هذه   حتقيق   بغري جزء من وجود اآلخرين، أنه   وجوده   وأن "  آخر 
   .ىف نظر اآلخرين حىت   وال ، شيئًا  " يكون "  لن   تالذا 

 :-بىن  -  فأعلم غريى،    عند   جتده   وال مىن    تسمعه   ما   وأما

 آما يرى    أن   يعطيست الذى    وأن غريب،    جديد عندى    ليس   أنه 
 غريب   لآ و   غريب طبيعى    آل   جيد   قد   فإنه   أحس   آما   وحيس ، ىأر 
، ولعل العثور علىاحلقيقة   مفتاح   سيجد   البد   هو   مث طبيعى،  

 ذاهتا   احلقيقة  نأل األوحد،    أو   األول   الطريق   هو  مفتاح احلقيقة
 هو   إليها السعى    آان   ورمبا حمددة،    وال   حمدودة هى    وال   ثابتة   غري 
الذى   املنار ترى    أن   املهم   فليس الوقت،    نفس ىف    حتقيقها   غاية 
إىل   تصل   أن   ضروريا   وليس نوره،  ىف  متشى    أن   املهم   ولكن يضيء،  
 مسعت   مهما   فإنك   ولذلك ، .. ودفئها   بضيائها   تتمتع حىت    الشمس 
 ذلك   بعد ستالقى    ما   وأن   القليل   هو   مسعت   ما   أن   فستجد   ووعيت 
  . جدته تبلى    وال   حكمته تنتهى   ال الذى   الكثري   هو 

 " ك غري   هذا   حديثنا   ينفع "  أن   وأما

 أيضا   هو   ولكنه ملطلبك،    ستجابةاال إىل  يدعوىن    ما   هو   فهذا 
 معك،    احلديث   من خيوفىن    ما 

 أمانة   هلو   الناس   أآثر   به   عينتف   ال الذى    العلم   ألن 
بيعها،   يعطيست   ال الذى    اجلوهرة   آسارق   وخازنه ضائعة،  
 امتالك   وخدعة املطاردة،    أوهام   مع   فقره ىف    ويعيش   فيحبسها 
  . بثمني   هو   وما   مثني   شيء 
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من   الضرر   منه يأتى قد:احلدينذىآالسكنيالكالمأنعلى
 للتفاهم   وسيلة   هناك   ليس   أنه   ومبا النفع،    به   ترجو   ثحي
 نرسل   وحنن   احلذر   من   فالبد هذا،    جمالنا ىف    األلفاظ   من   أفضل 
 اخلرب،   تسمع   وأنت   احلرص   من   بد  وال الكلم،  

 وال فكرك،   ىف    صاحلا    مكانا   وافق   أنه   حتس   ما   منه   ولتأخذ  
 آل ينتقى    وهبذا طبيعتك،    إليه   ترتاح   ال   ما   نفسك على    تقحم 
 للتجارب   ليست   ألنه به،    يصلح   أو   له   يصلح   ما   احلديث   من 
 امنا   فانك تنفع،    ال   أو   تنفع   أمثلة هى    وإمنا   ثابتة   قواعد 
 هذه   إن   مث .. ما   حلظة ىف  ما،    لكيان رؤيىت    من   جانبًا مىن    تسمع 
 قائم   آواقع   إدراآها   جيعل حى    بإحساس   إليك   تصل   قد   الصور 
 منها   تدرك   ال   مسطحة   ملساء   تظل   قد هى    أو ومفيد؛    سهل   أمر 
 إال هى    وما   منها   ةفائد   فال   احلالة   هذه وىف  .  الصورة   بعد   إال 
 ... اجلوفاء   القصص   بعض   مثل   تتناقل   رواية 

 وتعى،   تسمع   مبا بدورك،    الناس   تنفع   أن   أما

 فعشته   لك   راق   ما   أدرآت   إذا   ذلك   تفعل   إمنا   نكإف  
... ونفسك   كانيآ   من   جزءا   آان   مث ووعيته،    حفظته   مث ،  ومتثلته 
 إذا   احلكمة   تنتشر   فإمنا غريك،  على    باخلري   حضين   حمالة   ال   نهإف 
 بالذات   اختلطت   إذا   احلقيقة   تتأصل   وإمنا احلقيقة،  هى    آانت 
  . سلسًا   تلقائيًا    طبيعيا  عمال   االميان   يكون   مث ،  إميانا   لتصبح 

**** 

 الكثري، ىف    أطمع   ال بىن    يا أىن  على 

 بكل   شحنته   حجرا   والظالم   الرآود   حبر ىف    ألقيت   احلديث   هبذا فإىن    
 يهز   أن فأملى    صغريا   احلجر   آان   ومهما حب،    من   لالنسان   أمحل   ما 
  . متتابعة   دوائر   لتصبح   صغرية   دائرة   فتنزاح   الراآدة   الصفحة 

 يا   مثلك   الناس   من   ببضع   آله   احلديث   هذا   من   خرجت   فاذا
حىت   الطريق على    فساروا   احلقيقة   هزهتم   إذ   يقظتهم   اآتملت بىن،  
 بضعة   عند   وتعجب   استفهام   عالمات   به   أثرت   إذا   أو ...  هنايته 
 به   هيجت   إذا حىت    أو ...  " رمبا "  أنه   يعقبها   آخرين   عشرات 
 أو   هذا   مت   إذا ،  مئات   بضعة   عند   معا   واجلديد   للقدمي   الرفض 
  . أردت   ما   حققت   فقد   هذا   من   شيء 

 لن   فأنت األمور،  على    احلكم   تتعجل   أال  -بىن  -  أوصيك   آما 
بعضا،   بعضه   يكمل   ثحدي   ألنه بآخره،    إال   ديثاحل   أول   تدرك 
  . كلليغ يشفى    عما جعبىت  ىف    لك   وسأحبث   شئت   ما بىن    يا فاسألىن  

**** 

مث رحت أقلب بني احلكايات ألختار إحداها لتمثل إبداعا
 .مضى عليه هذا الزمن آله

.......... 
 .لنشروحني احرتت أن أختار أيها أوىل با

 .اجلت نشر النص إىل األثنني القادم

 عذرا
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