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 هذا عنوان خادع، فاحذر
)، سبتمرب، أآتوبر، نوفمرب9 + 31 + 30(سبعون يوما 

َتَغير من خالهلا منط اإللتزام اليومى، وتالحقت: وسبعون يومية
ددت االقرتاحات، وتكررت الرتاجعات، سبعون يومااألفكار، وتع

وأنا أحاول اهلرب، أو الرتاجع فال أستطيع لكنىن مضطر إىل هذه
 :الوقفة معكم ألعود إىل التساؤل

 ماهذا؟ ما هذا الذى جيرى؟ ملاذا؟ إىل أين؟ حىت مىت؟

آلما الحت ىل فرصة للتوقف للتقييم أو حماولة الرد على
تفت وراء إحلاح السكرتارية وهى تطالبىنمثل هذه االسئلة، اخ

 .بيومية الغد، بشكل مالحق يستحيل صده

ثبت أن اليومية ليست عامودا يوميا يتابع جمريات احلياة
 ليسهم برأى ما أو يِضئ ظالم زاوية ما،

 .وهى ليست عمال متصال يصدر ىف حلقات 

وهى ليست عمال مجاعيا يساهم املسئول عنه مواصلة تنظيمه
 .ارآة آخرين ىف دفعهم إىل إجنازه واحلفاظ عليهمبش

حىت دائرة الذين وصلتهم بعض مالمح هذه اليومية هى
– نفس األشخاص –دائرة حمدودة حمدودة، مل تتجاوز بضعة أشخاص 

صحيح أا تتسع ببطء؟ وال أنكر أنىن أحاول أن تتسع أآثر،
 ولكنىن ىف نفس الوقت أرجو أال تتسع أآثر،

تتسع ألبرر االستمرار، وأا البداية القادرةأحاول أن  
 ".تضرى إذا ضريتموها فتضرم" أن

وأرجو أال تتسع فلست مستعدًا أن أآون مسئوال عن التمادى
 .ىف اتساعها، مع االلتزام بالتجاوب واحلوار املتصل

أآتشف من خالل آل ذلك أمورا غريبة، مفيدة وصادمة
 :وجديدة ومرعبة معا

 تشف مثال أنه ال شئ ينتهى،أآ

 وأن البدايات اصبحت أعجز عن أن تربر تكاثرها، 
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وأنىن ال أستطيع أن أالحق ما أآتشفه خمزونا ىف حاسوىب
 )الكمبيوتر(

– ُمَصاِرعًا –وال أنا قادر أن أوجز بعض أو ما مهَّشت به 
 أغلب الكتب الىت قرأهتا ومل أحدد آتابًة ما وصلىن منها،

ر الىت تراودىن وأريدآما ال أستطيع أن أالحق األفكا 
 .توصيلها إىل أصحاهبا

وال أن أتابع راصدًا ما يغمرىن به مرضاى من رؤى جديدة، 
تعيد تنظيم آل ما أعرف، أو جتعله يتناثر مىن وأنا غري واثق

 .مىت أو آيف يعود ليستقر ىف شكله اجلديد

 وأنا أحاول أن اختار– ليس أآثر –أتوقف لدقائق 
، وال تطول الدقائق فال وقت)أى يوم(موضوع يومية اليوم

للرتدد، فأمد يدى إىل أقرب آتاب من مكتبىت الىت تقع أغلبها
خلف مكتىب، أحيانا أمدى يدى دون أن أنظر ورائى، وأمسك
:بالكتاب الذى جنح أن يقفز إىل يدى دون أن أعنيه حتديدا
اجنليزى، عرىب، نفسى، شعر، طب، فسلفة، مكتبة األسرة، أى

 على صفحاته"آثار عدواىن " أتصفح الكتاب فأجد بهحاجة،
باحلوار والشجار، واالحتجاج، وعالمات التعجب، وعالمات
االستفهام، والداوئر الىت حتيط بعض الفقرات، وأحيانا بعض
اجلمل، وأحيانا بعض الكلمات، فأعرف أنىن زرت هذا الكتاب

ات،يوما ما، وإال ما حلقت به آل هذه اإلصابات والكدم
حني يطلب مىن أحد أبنائى أو بناتى أو. والزخارف واحلليات

زوجىت أو طلبىت أن أصور له نسخة من آتاب نادر أآون قد
مدحته أو اقتطفت منه شيئا، ويعرفون أن به ما به من
آثارى هذه مما حيول بينهم وبني تلقائيتهم، يرتددون ىف اإلحلاح

 ميمسها بشر، خصوصاعلى النسخة، ويبحثون عن نسخة عذراء مل
حرمة بشكل) وال لسواد احلروف(بشر مثلى ال يرعى للبياض 

 حضارى مهذب،

 أآتشف أن أى هامش من هذه اهلوامش يصلح ملوضوع يومية، 

الكتب الىت مازالت صفحاهتا تزهو بعذريتها ُتبِلُغىن رسائل 
اإذا آنت هكذا مل أملسها فلماذا اشرتيُتها؟ وملاذ: أآثر حتديًا

؟ مىت؟ وآيف أعود إليها!احتفظت هبا ىف مكتبىت؟ ألعود إليها
والكتابة أصبحت تالحقىن هكذا حىت زحفت على اهلامش الذى قد
آنت قد جّنبته للقراءة؟ أقّلب ىف هذه الكتب العذراء فأعرف
ملاذا اقتنيتها، وأحيانا أتذآر يوم اشرتيتها أيام أن آنت

د أتذآر مىت آلفت بعض مساعدىأشرتى آتىب بنفسى، ومؤخرا ق
بالبحث عنها وشرائها، طيب ماذا فعلت هبا بعد اقتنائها؟
ها هى تقبع ساآنة منسية بني مئات الكتب دون أن تعرب حىت

 آما قلت–شريط ذاآرتى وأنا بعيد عنها، ال أجد ىف صفحاهتا 
)أو الفهرس( أى أثر من آثار عدواىن، فأذهب إىل احملتوى –

صوال آنت أدفع جزءًا من عمرى ألعرف ماذا هبا ف فأآتشف
تفصيال، ويدفعىن دافعى األول أن أرجع إىل منت أحد هذه
الفصول، فأفاجأ أا آذلك، أا هى الىت آنت أريد أن أمل

 مبوضوعها حني اقتنيت الكتاب، آنت أريد أن أحيط بوجهة 
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النظر الىت تعرضها، واملصيبة األآرب حني أآتشف أن هبا
لت فيها مؤخرا إىل فرض أو تصور أومواضيع، أآون شخصيا وص

وأنىن بذلك أضيف إىل, نظرية تصورت أا جديدة وأصيلة 
املعرفة أو إىل العلم إضافة جديدة غري مسبوقة، وإذا هبذا
الفصل الذى عثرت عليه ىف هذا الكتاب قد تناوهلا هى هى من
قدمي، بأروع وأدق مما اآتشُفُته أنا بيىن وبني نفسى مؤخرا،

 من جهلى، وأمحد اهللا أنىن مل أسارع بنشر أفكارى هذه حىتأخجل
ال تبدو أا سرقة بشكل أو بآخر، مث أعود أفخر أنىن وصلت
بنفسى إىل ما سبق أن وصل إليه هؤالء الرواد الثقاة، يتكرر

،"الطوىل"املصداقية باالتفاق "ذلك معى حىت أخرتع ما أمسيته 
أنمبعىن Consensual Validity   Longitudinal" التارخيى"أو 

إعادة اآتشاف نفس النظرية ولو بعد عشرات السنني هو ىف حد
وطبعا هو إثبات جلهل الالحق(ذاته نوع من إثبات مصداقيتها 

 )مثلى جبهود وأفكار من سبقوه

حيدث ذلك حني يكتشف أحد العلماء نظرية ما ىف مكان: نعم
سنة ، نفس الشهر،نفس ال(ىف الكرة األرضية، وىف نفس الوقت 

قبل ذلك بقليل بعد ذلك بقليل، قبل نشر أو انتشار
، أقول وىف نفس الوقت يكتشف آخر نفس النظرية)احداها

تقريبا، َفُيتَّهم َمْن نشرها بعد اآلخر، أنه سرقها، مع أنه قد
يكون اآتشفها وسجلها لنفسه أو خلاصته، ومل تتح له فرصة

املصداقية" ىف يومية الغد وسوف افصل ذلك. النشر األسبق
–وأآتفى هنا باإلشارة إىل نظرية االنفعال جليمس " باالتفاق

دانيمارآى، وتقوم" النج"أمريكى والثاىن " جيمس"النج، األول 
معرآة تنتهى باالتفاق بتسميتها بامسهما معا، الفارق آان

، أيهما األول؟ من يدرى؟ وإال1885 – 1884سنة واحدة 
 واالس عن التطور–رآة؟، أما نظرية داروين فلماذا املع

 .وأصل األنواع فسوف نفصل ما دار بشأما غدًا

نرجع مرجوعنا إىل الكتب العذراء الىت تقع ىف يدى وانا
أى(احبث عن موضوع لليومية الىت على أن أآتبها اليوم 

تقريبا بال(، فأجد أنىن أصبحت أشعر أن آل آتاب )يوم
يكون مصدرا ليومية مفيدة، حىت الكتابميكن أن ) استثناء

التافة، أو املزيف، أو السطحى، أو السئ، أشعر أن على أن
 ".هكذا"، حىت وصُفته لنفسى "هكذا"أوضح للناس ما وصلىن 

هكذا مسحت ىل هذه الورطة مبراجعة ما فعلته بنفسى وبكتىب
 وبوقىت حىت هذه السن،

ن موضوع بذاته،أما زيارتى ملخازن حاسوىب وأنا أحبث ع 
فهى أآثر مصادمة وإرعابا، حيث أنىن آثريا ما أآتشف أنىن
آتبت ىف هذا املوضوع آتابا آامال، أو فصال ىف آتاب أو فهرسًا
آامًال لعناصر آتاب، مث أآتشف أنىن نسيت آل ذلك متاما، وأنه
لوال أن احلاسوب قد سجله واحتفظ به ألقسمت أنىن مل أخّط فيه

بديهى أن أجد ىف هذه الكتب والفصول والفهارسحرفا، ومن ال
 .مايصلح آلالف اليوميات الىت ورطت نفسى فيها هكذا باملصادفة

 هذا غري املفأجات الغريبة وغري السارة أحيانا الىت 
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تفاجئىن وانا أحبث ىف حاسوىب حني أجد عنوانا رائعا على وجه
الوثيقة أو امللف، مث أفتحه فإذا به حيوى موضوعا آخر متاما

 عالقة بالعنوان، وقد ال أجد احملتوى اخلاصليس له أدىن
والعجيب أنه حىت هذا املوضوع اآلخر الذى!! بالعنوان أصًال

اْخَتَبَأ وراء العنوان الزائف أجده جديرًا بالنظر، وإعادة
 .النظر آما أجده صاحلا للتقدمي هنا أيضا

 ما هذا الذى جيرى؟ ما هذا؟

وليس(لعظيم أرجع أتأمل وأسأل نفسى لو أن فرويد ا
، أو هيجل مثال آانت عند أى منهما فرصة)العبد هللا األى آالم

تسجيل أفكاره وآرائه مبثل هذه العشوائية، وهذه
التلقائية، وهذه الكثافة إذن لرتآوا لنا من الثراء

 .واإلضافة ما هو أآثر مما ترآوا، رمبا عشرات املرات

 ما هذا الذى جيرى؟ ما هذا؟

ىف يدى صباح اليوم، والذى آان سببًا ىفالكتاب الذى وقع 
لربتراند رسل،" انتصار السعادة"هذا االستطراد هو آتاب 

وأنا اآره آلمة السعادة هذه وأحتفظ على استعماهلا الطىب
والتخديرى والطفوىل والعشوائى، وقد آتبت نقدًا لكتاب خلصه

علم"ىف جملة وجهات نظر، بعنوان أمحد مستجري . د.أاملرحوم 
وقد رفضت أغلب ما جاء فيه وحادثت املرحوم" امسه السعادة

مستجري.ذآر د(مستجري ىف ذلك حمذرا ترويج عقار لشرآة بذاهتا 
حتت هذا الزعم، وآأن) اسم العقار ىف املقال حبسن نية
 السعادة أصبحت حبوبا تباع فتشرتى،

تساءلت وأنا أقلب آتاب برتراند رسل العظيم آيف يكتب
انتصار"احلجم والعظمة آتابا هبذا العنوان رجل هبذا 

 ؟"السعادة

تصفحت الكتاب وإذا ىب أآتشف أنه من الكتب الىت قرأهتا
بعنف، حىت أن االعتداء ظهر بألوان أقالم خمتلفة، بدأت
باألسود واألزرق، مث سالت الدماء باألمحر العادى، واألمحر دم

 آخر صفحةالغزال، مل أصدق وواصلت التقليب حىت وصلت إىل
 .فوجدت أنىن فعًال أجهزت عليه

مقتطف"وسوف نعود إىل بعض ذلك مرة فمرة، رمبا ىف باب  
 ".وموقف

 
 هل عرفت اآلن مل حّذرتك من خداع عنوان هذه اليومية؟....
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