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 مقدمة

تعدد"أنه ال مفر من استمرار فتح ملف ) مرة أخرى(يبدو 
ىف الرتآيب البشرى، والذى امسيناه بالعامية" الذوات

لة، ذلكفثبت أنه اسم أبلغ دال" أنا واحد وال آتري"املصرية، 
أو أتصور أنىن(أنىن بعد آل يومية ىف هذا املوضوع ُأالحُق 

بتساؤالت أو اعرتاضات أو محاس وتصفيق، أشعر من خالهلا) ُأالحُق
مجيعا أننا بعيدون عن اإلملام بأبعاد القضية آما عاينتها

 .وأريد توصيلها بشكل أو بآخر

أو بدقةحني عرجت أمس إىل عالقة اإلبداع بفكرة التعدد، 
، آنت آمل أن أجنح ىف التأآيدحرآية التعددأآثر، حبقيقة 

على ما هو حرآية ىف هذه القضية، بديال عن التوقف للتوصيف
الساآن لذوات متعددة، مهما أوضحنا آليات وإعراب العالقات

 .بينها

آما مت ىف برنامج اختبار هذا الفرضفإذا حاولنا مراجعة 
 متطوعني، لوجدنا أنأسوياءمع  link  & link " سر اللعبة"

النجاح الذى حتقق نسبيا ىف إثبات الفرض ّمت من خالل أن اللعب
، دون فرض وجهة نظر حتريك الوعى حنو احتماالت ممكنةجنح ىف
 .بذاهتا

الذى زاد األمور اهتزازا أو خطرا، مل يأت من ناحية
املتحفظني واملرتددين ىف قبول الفكرة، بل من محاس املوافقني

من أهم أشكال االختزال آان االقتصار على. املختِزلني هلا
 Transactionalعالتىاستعمال بعض لغة نظرية التحليل التفا

Analysis هذه اللغة وليس آلها، الثالوث" بعض"، أقول
،"اليافع"، "الطفل"الذى يستعمل عادة هو ثالوث حاالت 

 نادرا ما قابلت من يعطى مستوى التحليل الفوقى".الوالد"
، أمهية آافية، وآذلك ال أحدMeta-analysisأو البعدى 

أو" وحدات اآلنا"مفهوم يستعمل مفهوما أدق ورمبا أهم هو 
 .Ego Units"وحدات الذات"

التحليل البعدى يتكلم عن أن آال من هذه الذوات الثالث
 .األشهر هى ىف ذاهتا حتتوى طفال يافعًا ووالدا
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فهى تعىن عددا بال حصر من وحدات" وحدات الذات"أما 
معا، يعلوا بعضها بعضَا، أو يتلو" سلوآية-وجدانية-فكر"

 .بعضها بعضًا

أو أن فالنا مهما. م عن الطفل بداخلناما أسهل أن نتكل
بلغ سنه أو شاعت عبقريته يتصرف بطفولة مجيلة وطازجة،
فيبدو طفال آبريًا، املسألة ليست هبذه البساطة، آما أن هذه

 .مبا تستحق) أو احلقيقة(البساطة ال ختدم الفكرة 

 البداية
لعل البداية من حرآية اإلبداع قد وضعتنا أمام ما

وله مبزيد من التوضيح تدرجييا، وهو أن نواصلينبغى تنا
من خالل تطبيقاهتا) أو احلقيقة(تقدمي ما يدعم الفكرة 

أآثر من التنظريوجتلياهتا عند األسوياء قبل املرض، 
سر"واملناقشات فإذا آنا قد بدأنا باملتطوعني ىف برنامج 

ن، مث عرجنا إىل شهادات املبدعني، فنحن اليوم حناول أ"اللعبة
ىف الطفولة علىنتبني مزيدا من معامل األطروحة من خالل النظر 

 .مسار النضج

 :مسار النمو وتشكيالت التعدد والواحدية
يولد الطفل وهو حيمل آل تاريخ التعدد الذى ميثل •

تشكيالت آل األحياء الىت آاا وتطور من خالهلا، حىت أفرزته
 ).بإذن اهللا(

احليوى الفطرى معمنذ هذا البدء يتناغم إيقاعه  •
، ذلك ألن"االنفصال لألتصال"اإليقاع احليوى الكوىن ُملنطلق 

:والدته بشرا تعىن استعداده ألن يكون له وعى ذاتى
وعيهانفصاال مؤملا عن الوعى الكوىن، ىف طريقه إىل اآتساب 

بداية مسرية دون خلٍع مَباعد، بقدر ما هى تعلن اخلاص
 .طويلة واعدة

ع بعد ذلك نبضات اإليقاع احليوى للنمو والتناسق تتالحق وتتاب •
 : فيعيد الكائن البشرى تارخيه النابض، ىف مراحل متعاقبة

 نعرف وميكن أن ترصد بعضها،
 .ونستنتج بعضها
 ونتخيل بعضها 
 .وجنهل أغلبها

وىف آل مرحلة، قصرْت حىت الثواىن، أو طالت حىت السنوات •
 . حلظة بذاهتاواحدا ظاهرا ىفيكون اإلنسان الفرد 

أو هو حيتوى(وىف نفس الوقت هو حيتوى حرآية التعدد  •
 .نابضا من خالل دورات اإليقاع احليوى) التعدد حرآية

الىت قد متتد سنني عددا خاصة ىف أزمة-ومع آل نبضة منو  •
 يعاد تشكيل الرتآيب البشرى حبيث-املراهقة ومنتصف العمر

 ترجيح آيان مناسبتصبح العالقة بني الكيانات ليست جمرد
واحد ظاهر فاعل للموقف اآلىن، وإمنا عملية ختليق واحدية

:بطوريه(ضامة طول الوقت من خالل اإليقاع احليوى املستمر 
 ).اإلستيعاب والبسط
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تتخلق هذه الواحدية الضامة من جدل مستمر، ىف تطور •
مستمر، يشمل أآثر فأآثر ما جنح أن ينضم إليها

 .تهافيتمثلها لتظل نامية متوجهة إىل غاي

ال تتحقق هذه الواحدية آاملة أبدا طاملا ظل اإلنسان •
 .هذا هو الكائن الذى نعرفه بشرا

وبالتاىل يظل اإليقاع احليوى نابضا على املستويات الىت •
نعرفها واملستويات الىت ال نعرفها، ويظل النمو مضطردا

 .حسب الفرص املتاحة

وىنتوازًيا مع هذه املسرية، يظل اإليقاع احليوى الك •
بشكل أو بآخر مع-بدرجات خمتلفة –متسقا متناغما 

رمبا مرورا بدورات منو اجملتمعات(اإليقاع احليوى الذاتى 
 ).واحلضارات

آلما تقدمنا ىف مسرية النمو تزايد احتمال ختليق •
الواحدية الضاّمة الىت تتناغم مع اإليقاع الكوىن  أآثر

 .فأآثر باضطراد

غم بني الوعى الذاتى والوعىىف أزمة املوت، يعود التنا •
الكوىن متسقا بقدر جناح منو هذه الواحدية النابضة ىف

 .تناسق مع إيقاعية الكون توجها إىل وجه احلق تعاىل

 .حدس من اإلبداع للطفل يدعم فرض التعدد
الباحث هو أداة البحث وحقله ىفتناولت قبال رأيا أن 

فإنىن أرى أن املبدع ، آذلك Link  )واجلنون(دراسة الطفولة 
هو أيضا أداة إبداعه وهو) وهو باحث فائق إن صدق إبداعه(

يتحسس طريقة إىل عامل األطفال، أو وهو يوجه خطابه لألطفال،
 . وهو ينقد نصا عن األطفالأو 

 مقتطف دال، ومقتطف
سوف أحاول اآلن عرض بعض ما يدعم فرض التعدد هنا من

 : اقتطافات حمدودة قمت هبا ناقدا ىف هذا اجملال

 ديستويفسكى : من نقد نيتوتشكا نزفانوف) 1(
 آيف تعلمت سيكولوجية الطفولة،Linkذآرت ىف هذا العمل 

وسيكولوجية النضج من ديستويفسكى أآثر مما تعلمته من آتب
علم النفس والرتبية، وسوف أقتصر على بضعة إشارات ألدوار

د نشري إليهاجتلت ىف الطفلة نيتوتشكا، هذه األدوار هى ما ق
 أحيانا باعتبارها آيانات

 :آالتاىل أما ألبيها منذ البداية بدت نيتوتشكا

 تشتمل   العاطفة   هذه   أن   أقول   أن   ألستطيع حىت " : نيتوتشكا
  )66 ص " ( وقلق   حب   من   إبنها   حنو   األم   به   تشعر   مما   شئ على  

 وياليتنا !  لنتعلم  ( األمر   ةغراب   تعلن   نفسها   ذات وهى 
 : وهى تكمل ) نفعل 

  )66 ص " ( هذا   مبثل   طفل   عاطفة   توصف   أن   مضحكا   يكن   مل   إن " 

    هو   ليس "  الطفل   َمْن "  و "  الوالد   َمْن  " حيدد الذى    أن   يبدو
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 إمناو ،  من رآبْىت  على    جيلس   َمْن   أو   الُعلوية   الُقبل   أو   السن
  : باآلخر   طرف   آل وعى    ونوع   االعتمادية   اجتاه 

  !. بالطفولة أوىل    فهو :  إذن ،  األضعف   هو   بدا   هنا   فاألب

  )66 ص " ( مضطهد ،  معذب ،  بالرثاء   حقيق أىب    أن ىل  يرتاءى    آان " 

 :  بالتاىل   مث

  )66 ص " ( قويا   حبا   أحبه   أال   الظلم   من   وأن " 

  )102 ص " ( أعماقه إىل    أنفذ   أن   استطعت ،  طفلة   آنت أىن    ومع " 

 اللهجة   هبذه حيدثىن    دام   ما ،  أنا   ال   الطفل   هو   أنه   شك   ال " 
  )102 ص" ( أعدائه   عن 

 حياهتا ىف    حلظة أقسى  ىف  حىت    تالحقها   ألبيها   أمومتها   ظلت   وقد
 أن   من   فبدال ،  والدهتا   وفاة   بعد   غدرا   الشارع ىف    ترآها   حني 
 ظلت ،  َبْترِك   َتْرَآَا   تعامله   األقل على    أو   وترفضه   عليه   تثور 
  : لرتعاه   ولكن ..  به لتحتمى    ال   وراءه جترى  

.. جمنون   خوف متلكىن    وقد   سريعا   عدوا   وراءه   أعدو   أخذت " 
 فحملت   يعدو   وهو   رأسه   عن   سقطت   لقد ،  الطريق ىف    قبعته   ووجدت 
 خيتنق صدرى    آان أىب،  على    أشفق   آنت ..  عدوى   وتابعت   القبعة 
 " عين   بعيدا ،  قبعة   وبال ،  معطف   بال   أنه   أتذآر   إذ 

يتوتشكا ىف تشكيالت وآيانات عدة أطفالمث تتجلى لنا ن
الطفلة الدمية، الطفلة الطفلة،: بالتبادل غالبا، فثمة

 .والطفلة األخت، والطفلة األم

)ومتناقضة(قد يقال إا أوجه خمتلفة لسلوآيات متنوعة 
حسب املواقف املختلفة، لكن النقد ناقش ذلك وما وراءه من

 . آيانات دون أن ينفيه

، وفيهlink  ذلك ىف النقد األصلى وع إىل آلوميكن الرج
 . لديستويفسكى أيضا" قصة البطل الصغري"امتداد إىل مثل ذلك ىف 

 هانز آريستيان أندرسون 
تيانفإذا انتقلنا من ديستوفسكى إىل هانز آريس

 أندرسون، لراعتنا ثالثة أمور 

آيف عرف هذا املبدع الشاعر اجلميل ذلك الرتآيب: األول
املتعدد النامى لألطفال إال بأنه استطاع أن حيرك أطفاله

 بداخله 

آيف استطاع من خالل ذلك وغريه أن خياطب األطفال:الثاىن
 ) مبا ىف ذلك األطفال داخلنا(

اإلبداعى رصد مسرية النموآيف حبدسه الشعرى و: الثالث
 .هكذا من خالل هذا التعدد

 )[1]1(قصة الظل
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ما دمنا ىف(سوف أثبت القصة آلها حىت استغل مساح املساحة 
 ،)املوقع الرحب

 وألنىن أشك أن اختزاهلا أو تلخيصهما ميكن أن يقوم
 بتشويهها، 

قد قرأها، أو) الزائر(آما أىن استبعد أن يكون القارئ 
 .يتذآرهاإذا آان قد قرأها أنه مازال 

 )الظل:  (القصة

 ىف البالد احلارة، حيث الشمس حارقة يصطبغ[2]2) 75ص (
الناس بلون بىنٍّ  متاما، وىف البلدان األشد حرارة حيرتقون حد
.السواد، ولكن هذا وحلسن احلظ آان حيدث فقط ىف البالد احلارة
طالُب علم قد جاء البالد الباردِة واعتقَد أن بإمكانِه تدبر

لكنه سرعان ما أقلع عن الفكرة،.  ذلك، آما ىف بلدهأمَر
 . فهو وآل الناس العاقلني آان عليهم البقاء داخل بيوهتم

مصاريع الشبابيك واألبواب مغلقة طوال اليوم، يبدو وآأن
األزقة الضيقة بني. البيوت مبن فيها نيام، أو آأن ال أحد فيها

ى قد ُبنيت أيضاالبيوت العالية، حيث يسكن، آانت هى األخر
مل يكن األمر. حبيث تظُل أشعة الشمس من الصباح إىل املساء هناك

القادم من البالد" طالب العلم) "76ص ! (يطاق بالفعل
البادرة آان رجال شابا، رجال ذآيا، شعر بأنه قد جلس ىف فرن

لقد متكن احلر منه، َهُزَل متاما، حىت ظله انكمش، صار أصغر. ساخن
 آان عليه ىف بلده، فالشمس قد أخذت منه مأخذا، ملبكثري مما

 . يكونا، هو وظله، يعيشان إال بعد مغيب الشمس عند املساء

آان مثريا للدهشة رؤيُة الظل حال دخول الضوء إىل
.الصالة، وهو يتمدد عاليا على طول اجلدار، بل وحىت السقف

خرج. آان عليه أن يتمطى ليسرتدَّ قواه. لقد استطال آثريا
 . طالب العلم إىل الشرفة ليتمدد هناك

مع ظهور النجمة تلو األخرى ىف ذلك اجلو الصاىف اللطيف
 . يشعُر وآأنه يعود إىل احلياة مرة ثانية

أطل الناس من آل الشرفات ىف الشارع، ففى البالد احلارة
هناك لكل شباك شرفة، ألن املرَء حيتاج إىل نسمة هواء، رغم أن

 !أن يكون بلون بىناملرء اعتاد 

دبت احلياة ىف آل مكان فنزل اإلسكافيون، اخلياطون وآل
وُوضعْت الطاوالت والكراسى، وأوقدت. الناس إىل الشارع

وهناك واحٌد حيكى. الشموع، أجل، أآثر من ألف مشعة ُأوِقدت
وآخٌر يغىن، والناس تتمشى، العربات تروح وجتئ، واحلمري حتمل

، وهناك جثمان يدفن"دنك دنك دنك "أجراسا تصدر أصواتا
ترافقه التواشيح، واألوالد يقذقون احلجر بنقافاهتم، وأجراس

 . أجل، آانت هناك حياة نشيطة ىف الشارع. الكنائس ُتَدُق

ما عدا ذلك البيت املقابل، حيث يسكن طالب العلم
  ومع ذلك فهناك يعيش أحٌد. الغريب، آان هناك هدوُء مطبق
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ارة الشمس، فهى مل تكنما، ففى الشرفة زهور انتعشت حبر
آذلك لو مل يتْم سقُيها، إذ البد من أحٍد ما يسقيها، البد من

ُفِتَح باب الشرفة أخريا ىف وقت متقدم من. وجود أناس هناك
ذاك املساء، وآان الداخل مظلما، على األقل ىف الغرفة

ُدِهَش الرجل) 77ص . (ومن العمق ينبعُث صوت موسيقى. األمامية
م الغريب فذلك مل يكن له مثيٌل، ولكن ذلك ميكُن أنطالب العل

يكون جمرد خياٍل ألنه َوَجَد آلَّ شئ استثنائيا ىف تلك البالد
 . احلارة، لو مل تكن هناك مشٌس

املؤجر قال بأنه  مل يعرف من استأجر البيَت املقابل، مل
ير املرء أناسا، وأما ما خيص املوسيقى يعتقُد هو بأهنا مملة

وآأن أحدا ما قد جلس ومترن على معزوفة مل" فظيعبشكل 
سأخرج منها"يتمكن اخلروج منها، دائما ذات املعزوفة، 

 ". ، ولكنه لن خيرج منها، مهما طال عزفه!"حتما

ذات ليلة صحا الغريب، إذ آان نائما وباب الشرفة مفتوح،
ارتفعت الستارة أمامه بفعل الريح، واعتقد هو بأن ملعانا

اء من شرفة اجلار املقابل، آُل الزهور التمعت آالشعالتعجيبا ج
بأمجل األلوان وىف وسط الزهور وقفت عذراء رشيقة مليحة، وآأهنا

غشى الضوء عينيه، ففتحهما على وسعهما،. هى أيضا أضاءت
وحبذر خرج من خلف الستارة،. وبقفزة واحدة آان على األرض

آان الباب. وماولكن العذراء آانت حبالة جيدة آما هى د
وآان ميكن. مواربا، ومن العمق ترتدد  املوسيقى، عذبة ومجيلة

آان األمر ىف. للمرء أن يسرح حينها آليا ىف أفكار حلوة
الواقع آمشهد سحرى، من يسكن هناك ؟ وأين هو املدخل احلقيقى؟
آل الطابق األرضى آان مقسمًا إىل دآاآني متالصقة، فال ميكن للناس

 . ال دوما املرور من خالهلاعلى أية ح

ذات مساء جلس الغريب ىف الشرفة، آان الشمع من خلفه
داخل الصالة موقدا، وهلذا آان من الطبيعى أن يكون ظلُه
على جدار جاره املقابل، نعم، استقر هناك بني الزهور متاما
ىف الشرفة، وعندما يتحرك الغريب، يتحرك الظل أيضا، وهذا

 . هو الطبيعى

قال الرجل طالب"! هناكبأن ظلى هو الوحيد احلى  أظن"
انظر، آم هو لطيف وهو جيلس وسط الزهور، الباب"العلم 

مواَرٌب، واآلن على الظل أن يكون حاذقا وميشى إىل الداخل،
وحيدثىن عما رآه، نعم، عليك) 78ص (ينظر ملا حوله مث يأتى 
هل! ادخل هناك، ماذا" قال مازحا"أن تقوم بعمل مفيد 

ومن مث أحىن رأسه إىل الظل، فأحىن الظل رأسه" ستذهب؟
 !"أجل، إذًا إذهْب، ولكن ال تغْب طويال. "موافقا

هنض الغريب من مكانه فنهض ظله ىف شرفة اجلار املقابل أيضا،
واستدار الغريب فاستدار الظل أيضا، أجل، لو انتبه أحد

 دخل منبشكل جيد لكان بإمكانه أن يرى بوضوح، أن الظل قد
خالل باب الشرفة املوارب عند اجلار املقابل، ىف اللحظة الىت دخل

  .فيها الغريب صالته وترك الستارة الطويلة تنسدل خلفه

 ىف اليوم التاىل ذهب الرجل طالب العلم ليشرب القهوة ويقرأ
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قال عندما خرج حتت أشعة!" ولكن ما هذا. "بعض الصحف
يعْدإذًا لقد راح البارحة فعال ومل ! أين ظلى"الشمس، 

 ! ثانية، إن هذا ألمر مؤسف

، ولكن ألنه علمالظل اختفىأزعجه ذلك آثريًا، ليس ألن 
، يعرفها الناس مجيعا ىفلرجل بال ظلبأن هناك قصة ثانية 

البالد الباردة، واآلن لو جاء طالب العلم نفسه وحكى قصته،
سيقول الناس بأن هذه ليست قصته، وهو مل يكن حباجة لذلك،

 .شأ إطالقا التحدث عن ذلك، وهذا آان تفكريا معقوالهلذا مل ي

عند املساء خرج إىل الشرفة مرة أخرى، وضع الشمعة متاما
له دوما، ولكنه ملبأن الظل يريد سيده غطاء خلفه، ألنه عرف 

جعل من نفسه صغريا، آبريا، ومع هذا مل. يستطع غوايته آى يظهر
 . ولكن بال جدوى! حمتنحنح، إ! يكن هناك ظل، مل يكن هناك أحد

آان األمر حمزنا، ولكن ىف البالد احلارة والىت ينمو هبا آل
شئ بسرعة فائقة، الحظ ويا لسروره الكبري وبعد مرور مثانية

، برز من قدميه عندما خرج إىلظال جديدا قد منا لهأيام بأن 
بعد ثالثة. البد إن اجلذر آان باقيا ىف مكانه. أشعرة الشمس
 وعندما قفل راجعا إىل.ظل ال بأس بهر لديه أسابيع صا

البلدان الشمالية، منا أثناء الرحلة أآثر وأآثر، حىت إنه
أصبح أخريًا طويال وآبريا جدا حيث إن نصفه يكون آافيا،

وملا وصل طالب العلم إىل بلده ألف آتبا حول ما هو) 79ص(
رتوم. حقيقى ىف العامل، وحول ما هو خري، وحول ما هو مجيل

 . األيام، والسنوات، سنوات عديدة

. وذات مساء وعندما آان جالسا ىف صالته، نقر على الباب نقر خفيف

قال طالب العلم، فلم يدخل أحد، قام وفتح! ادخل"
الباب، فرأى انسانا حنيفا للغاية أمامه، اعرتاه إثر ذلك
شعور غريب باملناسبة آان هذا اإلنسان حسن الثياب، ومظهره

 . على أنه ذو حسب ونسبيدل 

 . قال طالب العلم" من الذى تشرفىن خماطبته ؟"

حضرتك مل تتعرف " قال الرجل األنيق!" نعم، هذا ما فكرت به"
حضرتك مل . لقد صار ىل جسم، لدى اآلن وفر من اللحم والثياب! على

أمل تتعرف . تفكر أبدا بالتأآيد ىف يوم ما بأن تراىن هبذا اجلاه
ك القدمي؟ نعم، بالتأآيد مل تعتقد حضرتك بأىن سأعود حضرتك على ظل

معى سارت األمور بشكل جيد للغاية منذ آخر مرة آنت فيها . ثانية
لو آنت عبدا فبإمكاىن شراء ! لقد صرت صاحب ثروة ونفوذ. عندك
خرخشْت املسكوآات الثمينة الىت آانت معلقة بالساعة عندما !" حريىت

لسميكة الىت محلها حول رقبته، أمسك بيده السلسة الذهبية ا
 . وآلها أصلية! ياللروعة فاألصابع آلها تلمع باخلوامت املاسية

 !"ما آل هذا" تساءل الرجل طالب العلم، ! "هل أنا ىف وعيى"

 هذا اجلزء مقتطف من مقال نقدى أطول للكاتب ظهر ىف وجهات - [1]1
 2005نظر، باسم أطفالنا بني روح الشعر ونظم احلكمة، مارس 

، "اجلزء الثاىن" هانز آريستيان اندرسون، جريدة القاهرة - [2]1
 2005دار املدى، 
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معك حق، ليس األمر عاديا، قال الظل، ولكنك أيضا لست"
من العامة، وأنا تعرف متاما حضرتك، مشيت منذ نعومة

حاملا تأآدت بأىن قادر ألن أتدبر شأىن. أظفارى على خطاك
ىف عز تألقى وملعاىن،وحدى شققت طريقى اخلاص بنفسى، أنا اآلن 

لكن دامهىن نوع من احلنني لرؤية حضرتك، قبل أن متوت حضرتك،
أنا أود لو أرى جمددا تلك! أنت تعرف بأن حضرتك ستموت 

!البلدان، ألن املرء حين بالتأآيد دوما إىل أرض أجداده
جديد من جديد،) 80ص (وعلمت بأن حضرتك قد حصلت على ظل 

 ."ه بشئ ألدفعه؟ حضرتك تأمرأمدين أنا حلضرتك أو ل

إن هذا ألمر غريب"، طالب العلمقال !" أحقا هو أنت"
 ما ميكن أن يعودقدميا إلنسانمل أعتقد يوما بأن ظال ! جدا

 !"هبيئة إنسان

فأنا ال أحب أن"قال الظل، ! قل ىل، آم على أن أدفع"
 !"تكون على ديون من أى نوع

ما عالقة هذا. "لمقال طالب الع! "آيف لك أن تقول هذا"
!يسعدىن جدا أن يوافيك احلظ! لتتحرر آأى شخص آخر! بالديون

إجلس أيها الصديق القدمي، حدثىن ولو قليال، آيف حدث ذلك،
 !"وما الذى رأيته عند اجلار املقابل هناك ىف البالد احلارة

ولكن على"قال الظل وجلس، "نعم، سوف أخرب حضرتك، "
رب احدا هنا ىف املدينة، وحيثماحضرتك أن تعدىن، بأال خت

ففى نيىت أن أخطب فتاة، ألن! تلقاىن، بأنىن آنت ظل حضرتك
 !مبقدورى اآلن إعالة أآثر من عائلة

لن أخرب أحدا عن"قال طالب العلم، !: إطمئن متاما"
 !"هاك يدى، أعدك والرجل آلمة! حقيقة من تكون

 !"الكلمة ظل"

 .هذا الشكلقال الظل، ومل ميكنه قوهلا بغري 

وغريب آم بدا ذلك الظل إنسانا، بلباسه األسود، والذى
آان من أرقى الثياب، واجلزمة الالمعة، والقبعة الىت ميكن أن
تطبق فال يظهر منها غري أعالها وصيواهنا، عدا عن الذى
عرفناه من قبل من مسكوآات، وسلسلة العنق الذهبية وخوامت

شكل غري عادى، وهذا آانأجل، الظل آان أنيقا ب. األملاس
 .بالضبط ما جعله يبدو وبالفعل إنسانا

قال الظل، وخبط باجلزمة اللماعة!" واألن دعىن أخربك"
األرض بكل ما أوتى من قوة على ذراع الظل اجلديد لطالب
العلم، والذى استقر آكلب البودل عند قدميه، وآان هذا

 يواصلإما حلماسته، أو ألنه أراد من الظل اجلديد أن
حريصا) 81ص (وبقى الظل املستلقى ساآنا هادئا . اإلصغاء

هو بالتأآيد يود معرفة آيف ميكن للمرء أن. على اإلنصات
 .يتحرر هكذا ويرتقى ليصري سيد نفسه

  "هل عرفت حضرتك من الذى آان ساآنا ىف البيت املقابل؟"
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آنت هناك! آان أمجل الكل، آانت روح الشعر". سأل الظل
لثالثة أسابيع، آان مفعوهلا آما لو آان املرء قد عاش لثالثة
آالف سنة وقرأ آل ما نظم وآتب من شعر، وألىن أنا الذى

 !"أقول، فهو صحيح، لقد رأيت آل شئ وأعلم آل شئ

نعم، نعم، إهنا!" صاح الرجل طالب العلم!" روح الشعر"
أجل، لقد رأيتها! روح الشعر! متصومعة دوما ىف املدن الكربى

آانت تقف! مرة خطفا، ولكن النعاس حلظتها قد أطبق على عيىن
آنت! إحك، إحك! ىف الشرفة، أشرقت آما يشرق الشفق الشماىل

 .سأل طالب العلم..!" ىف الشرفة، دخلت عرب الباب، مث

حضرتك آنت دائما. "قال الظل!" مث صرت ىف املمر املوزع"
مل يكن هناك ضوء هنائيا، فهناك ما. جتلس وترنو إىل املمر

يشبه الشفق، ولكن األبواب آانت مجيعا مفتوحة الواحد على
اآلخر على طول الصاالت والقاعات، وهناك أضئ املكان، لو آنت
دخلت حيث العذراء لكنت قد مت، لكىن آنت متأنيا، أخذت بعض

 !"عني الصوابالوقت للتفكري، هذا 

 .سأل الرجل طالب العلم" وما رأيت بعدها؟"

، ولسوف أحكى حلضرتك، ولكن، ليس اعتزازارأيت آل شئ"
 وهبذه القابليات الىت لدى، إضافة إىلآكائن حربنفسى، ولكن، 

 !"وضعى اجليد وأحواىل احلسنة، أمتىن من حضرتك لو ختاطبىن بشكل رمسى

!ا عادة قدمية متأصلةإهن"قال طالب العلم، !" املعذرة"
ولسوف أتذآر ذلك، ولكن اآلن ستخربىن! حضرتك على حق متاما

 !"حضرتك عن آل شئ رآه حضرتك

!"النىن رأيت آل شئ، وأعلم آل شئ"قال الظل، " آل شئ"
 .سأل طالب العلم"آيف بدت الصاالت ىف عمق البيت؟ ) "82ص (

سةهل آان مثل دخول ىف غابة نضرة أو آدخول إىل آني"
مقدسة؟ وهل آانت الصاالت آبرية مفتوحة وآأهنا السماء

 "املرصعة بالنجوم عندما يقف املرء على اجلبال العالية؟

حقيقة مل أدخل متاما إىل. "قال الظل" "آل شئ آان هناك"
الداخل، بقيت ىف الغرفة األمامية عند الشفق، ولكىن آنت

، لقد آنت!واقفا مبكان مناسب، رأيت آل شئ، وأعلم آل شئ
 ".مع حاشية روح الشعر ىف املمر املوزع

ولكن ما الذى رأه حضرتك؟ هل مر بالقاعات الكبرية آل
آهلة العصر القدمي؟ هل حارب هناك األبطال القدماء؟ هل لعب

 "األطفال اجلميلون وحكوا عن أحالمهم؟

هل بإمكانك أن تدرك، رأيت آلأقول حلضرتك، آنت هناك، "
،ملا صرت إنسانا،  لو جئت حضرتك هناك!ما ميكن أن يرى

وعرفت طبيعىت أيضا، وما خلقت عليه، عالقىت" ولكنىن صرت
أجل، عندما آنت مع حضرتك ىف ذلك. بروح الشعرالعائلية 

ولكن بشروق الشمس، بغياهبا، آما تعرف. الزمن مل أفكر بذلك
  حضرتك، صرت آبريا بشكل غريب على ضوء القمر آنت أوشك
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مل أفهم وقتها طبيعىت،. تكتقريبا أن أصري أوضح من حضر
 خرجت راشدًا، آنت!صرت إنسانا! املمر املوزعأدرآت ذلك ىف 

حضرتك حينها قد ترآت البالد احلارة، خجلت من نفسى،
احتجت إىل جزمة،. آإنسان، بأن أخرج بالطريقة الىت خرجت هبا

لباس، إىل آل تلك اهليئة اإلنسانية، الىت جتعل إنسانًا ما
طلقت، أجل، أقوهلا حلضرتك وحدك، ولن تذآر حضرتكان. ُمَعّرفا

ال. هذا ىف آتاب، تسللت داخل تنورة اخلبازة، اختفيت حتتها
تعلم تلك املرأة مبا خفى حتت تورهتا، مل أخرج إال عند حلول

أطلت. املساء، تنقلت من مكان آلخر حتت ضوء القمر ىف الشارع
رآضت! كل لذيذقامىت على طول اجلدار، ذلك يدغدغ الظهر بش

إىل األعلى، ورآضت إىل األسفل، نظرت عرب أعلى النوافذ، إىل
ىف القاعة وعلى السقف، نظرت ىف أمكنة ال ميكن) 83ص (الداخل 

وما ال جيب ألحد. ألحد أن يصلها، ورأيت ما ال ميكن ألحد أن يرى
مل أشأ أن أآون إنسانا، لو مل يكن! إنه عامل وضيع! أن يرى

رأيت آل ما ال خيطر! ذا اعتبار ومقرر من اجلميعهذا األمر 
على بال بني النساء، عند الرجال، عند أولياء األمور،

ما ال"قال الظل، " علمت. "واألطفال الذين ال يضاهيهم أحد
جيب إلنسان أن يعلم، ولكنه يتحرق ملعرفته، آمصاب اجلار، لو

ملعىنولكىن آنت أآتب للشخص ا! آتبت جريدة، لالقت رواجا
صاروا خيافون مىن. حتديدا، فيحل رعب ىف آل املدن الىت أحل هبا

الربوفيسورية جعلوا مىن! وهلذا أحبوىن آثريا! آثريا
بروفيسورًا، اخلياطون أعطوىن لباسا جديدا، هلذا أنا جمهز بكل
شئ، والذى يسك النقود سك ىل نقودًا، والنساء قلن ىل بأنىن

واآلن!  الذى أنا عليه اليوموهكذا صرت الرجل! مجيل جدا
أودعك، هاك بطاقىت، أسكن ىف جهة الشمس، وعلى الدوام ىف

 .وخرج الظل! البيت ىف اجلو املمطر

 .قال طالب العلم!" عجيب غريب"

آيف"مرت السنون واأليام، وجاء الظل مرة أخرى وسأل، 
 "تسري األمور؟

ريأآتب عن احلقيقة واخل"قال الرجل طالب العلم، " أوه"
واجلمال، ولكن ال أحد يعجبه مساع شئ من هذا القبيل، أنا

 .بالفعل يائس، ألن ذلك يغمىن

أنا اصري أمسن، وهذا ما جيب على" قال الظل! "لكن أنا ال"
نعم، حضرتك ال تفهم حقيقة هذا! املرء أن حيرص على أن يكونه

!العامل، ستمرض حضرتك من جراء ذلك، وعلى حضرتك أن تسافر
م برحلة ىف الصيف، هل ترافقىن حضرتك؟ أمتىن أن يكون لدىسأقو

؟ إهنا ملتعةهل ترغب حضرتك بالسفر معى، آظل! رفيق سفر
 !"آبرية أن تكون حضرتك معى، أنا أتكفل مصاريف الرحلة

ذلك يعتمد) "84ص .(قال طالب العلم!" إن هذا لكثري"
!السفر، ستجىن الكثري من "قال الظل! "على رؤية املرء لألمر

 !".إن قبلت أن تكون ظلى، ستحصل على آل شئ جمانا ىف الرحلة

 .قال الرجل طالب العلم! "هذا جنون
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، وهكذا سيبقى وراح"قال الظل! "هكذا هو العامل اليوم"
 .الظل

احلزن والعذاب. مل يكن الرجل طالب العلم على ما يرام
طارداه، وما قاله عن احلقيقة واخلري واجلمال، آان بالنسبة

 .وأصبح أخريا مريضا بالفعل! اء وردة لبقرةللغالبية آإهد

قال الناس لطالب العلم" تبدو حضرتك بالفعل آظل"
 .فاقشعر بدنه للقول، ألنه آان يفكر بذلك

قال الظل، الذى جاء!" جيب على حضرتك أن تقصد محاما صحيا"
سآخذ حضرتك معى من أجل معرفتنا! ال حل غري ذلك"لزيارته، 

، أما حضرتك فعليك الكتابةاليف الرحلةالقدمية، أنا أدفع تك
ألىن أود الذهاب إىل محام! وشئ من قبيل الرتفيه عىن ىف الطريق

آن! صحى، حليىت ال تنمو آما جيب، إنه مرض، واللحية البد منها
 !".حضرتك عاقال واقبل العرض، سنسافر آأصدقاء

.الظل آان هو السيد، والسيد آان الظلوسافرا معا، 
ية، رآبا العربة ومشيا معا، جنبا إىل جنب، أمامانطلقا سو

الظل حرص على اجللوس دائما مبكن. وخلف، حسب موقع الشمس
السيد، أما طالب العلم فلم يفكر هكذا باألمر، آان ذا قلب

مبا أننا: "طيب، ورقيقا ولطيفًا جدا، وذات يوم قال للظل
نا منذأصبحنا رفيقى سفر، آما حنن اآلن، وحنن أيضا قد نشأ

الطفولة معا، أال نشرب خنب رفع الكلفة بيننا، إنه أمر
 !"أآثر ألفة

مسعت حضرتك، فامسعىن "فرد الظل الذى آان هو السيد اآلن
اآلن، قولك مباشر وصريح وبنية حسنة، وأود أنا أن أآون

حضرتك آطالب علم، تعرف بالتأآيد. حسن النية وصرحيا أيضا
بعض الناس ال تتحمل أن. إلنسانطبيعة ا) 85ص. (آم هى غريبة

متس الورق األمسر، تتأذى من جراء ذلك، آخرون تقشعر أبداهنم
رد مساعهم أزة مسمار على زجاج نافذة، ينتابىن شعور آهذا
رد أن أمسعك تناديىن بـ أنت أشعر وآأنىن قد سحقت على األرض

إنهآما ترى حضرتك .  متاما آما ىف خدمىت األوىل عند حضرتك
:ال أستطيع أن أمسح حلضرتك أن تقول ىل . شعور، وليس تعاليا

أنت، هكذا، ولكىن أود مناداتك بـ أنت بدل حلضرتك، وهبذا
 ". نكون قد رفعنا نصف الكلفة 

 . وبدأ الظل مبخاطبة سيده السابق مباشرة

، أن أناديه حبضرتك"فكر طالب العلم" إن هذا جلنون وال شك،
 . وهو الميلك إال أن يتحمل هذا األمر!" وهو يناديىن بإمسى

وجاء املصح آان فيه الكثري من الغرباء ومن بينهم إبنة
ملك مجيلة، آانت تشكو من علة وهى أهنا نافذة البصرية، وهذا

 . ما آان يثري القلق

انتبهت ابنة امللك هلذا الذى دخل ىف احلال، آان شخصا
يجعل حليته تنمو،خيتلف متاما عن الباقني، قيل انه جاء ل

 .احلقيقى أنه بال ظلولكىن أرى أن السبب 
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متلكها الفضول، وراحت تتحدث باحلال مع السيد الغريب
آإبنة ملك مل يكن األمر حيتاج للكثري من. أثناء متشيهما

"مرضكم هو أن حضرتك ال تستيطع أن ترمى ظال"املقدمات، قالت 
أعلم بأن مرض حضرتك"، قال الظل! البد وإن جاللتكم بتحسن

نفاذ البصرية، ولكنه صار أخف وطأة، لقد شفيت حضرتك،هو 
 أال ترين حضرتك ذلك الشخص الذى!فلدى اآلن ظل غري اعتيادى

ال، ولكنىن فأناس آخرون لديهم ظل اعتيادى! يسري دوما معى
 الناس ىف الغالب تلبس خدمها أفضل.أحب ما هو اعتيادى

ما ترينأجل، وآ! لباس، أنا هذبت ظلى وجعلت منه إنسانا
 . حضرتك، فقد منحته ظال أيضا

 !ذلك مكلف جدا، ولكىن أحب أن أملك ما هو متميز 

، هذا احلمام هو األول!ماذا ؟ فكرت األمرية، هل شفيت فعال
يا للماء ىف وقتنا هذا من قوى! من نوعه ىف فعاليته) 86ص(

ولكىن لن أسافر، ألن األمر أصبح األن مسليا، يعجبىن. عجيبة
 !"علَّ حليته ال تنمو، آى ال يسافر. غريب بالفعلهذا ال

آانت. ىف املساء وقصت األمرية والظل ىف قاعة الرقص الكبرية
أخربته من أى. مل تر راقصا مثله قط. خفيفة، ولكنه آان أخف

بلد جاءت، وقد عرف البلد، حيث آان هناك، ولكنها ىف ذلك
يا والسفلى،الوقت مل تكن ىف القصر، نظر عرب النوافذ العل

رأى آل شئ، ولذا فقد متكن من إجابة إبنة امللك ملمحا هلا
لعله أآثر الرجال حكمة ىف. بعض التلميحات مما جعلها تتعجب

أآنَّْت تقديرا ملعرفته، وعندما رقصا معا مرة! العامل آله
ثانية وقعت ىف حبه، وقد شعر الظل بذلك، ألهنا آانت قادرة

قصا مرة أخرى، وآانت على وشك أنومن مث ر. على سرب غوره
فكرت ببلدها واململكة والناس. تقوهلا، ولكنها آانت متعقلة

!"هذا جيد"قالت لنفسها، !" هو رجل حكيم. "الذين ستحكمهم
إملاموهو راقص جيد، هذا أيضا جيد، ولكن يا ترى هل لديه 

واملعارف، هل له ذات األمهية، جيب أن يتمعميق مبختلف العلوم 
وهكذا بدأت قليال قليال بسؤاله عن أصعب األشياء،". تبارهاخ

 .تغريت معامل وجه الظل. حىت التعرف هلا جوابا

 قالت ابنة امللك؟!" الميكن حلضرتك أن جتيب"

هناكحىت ظلى " قال الظل،"إنه سؤال يوجه للمبتدئني، "
 !"عند الباب ميكنه اإلجابة عليه

 ".مر شديد الغرابةإنه أ"ظل حضرتك؟ قالت إبنة امللك، 

ولكىن"قال الظل، !" نعم، ال أقول بالتأآيد إنه يعرف"
ولكن! اعتقد ذلك، لقد تبعىن لسنني عديدة وأطاعىن، أعتقد ذلك

لتسمح ىل جاللتكم، أن ألفت انتباهكم إىل إنه مزهو جدا بسبب
النظر إليه آإنسان، فيجب أوال أن يكون مبزاج حسن لكى جييب

 ". ومن مث عليك معاملته آإنسان بالضبطجيدا على السؤال،

وتوجهت حيث) 87ص .(قالت إبنه امللك!" هذا ما أحبه"
طالب العلم عند الباب، حتدثت معه حول الشمس والقمر، وحول

 .الناس، خارجهم وداخلهم، فأجاهبا بذآاء ودقة
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أى رجل عساه أن يكون، هذا الذى لديه ظل حكيم هبذه"
اسى واململكة إنسيكون هذا برآة لن"فكرت األمرية، !" الدرجة

 !"سأفعلها: اخرتته زوجا ىل

واتفقت إبنة امللك والظل، ىف احلال على ذلك، ولكن ال أحد
 .جيب أن يعلم عن ذلك قبل أن تعود إىل مملكتها

 !قال الظل، وآان له قصد ىف ذلك!" ال أحد، وال حىت ظلى"

 .وجاءا بعد ذلك إىل البلد الذى حتكم فيه إبنة امللك

اآلن"قال الظل لطالب العلم، !" قى العزيزإمسع يا صدي"
صرت أآثر الناس سعادة وسلطة، اآلن أود أيضا أن أفعل شيئا

ستسكن عندى دوما ىف القصر، ترآب معى ىف عربىت! خاصا لك
ولكن عليك أن: امللكية، وحتصل على مئة ألف درهم سنويا

أال ختربعليك : بأن خياطبوك آظلتسمح للناس مبختلف طبقاهتم 
، مرة ىف السنة عندما أظهرأحدا بأنك آنت ىف يوم ما انسانا

 عليك أن متكثنفسى لتحية الناس ىف الشرفة حتت أشعة الشمس،
 أخربك بأىن سأتزوج!عند قدمى آما جيب على الظل أن يفعل

 ."إبنة امللك، وسيقام حفل الزفاف هذا املساء

قبلال أ". قال طالب العلم!" ال، إن هذا لقمة اجلنون"
! وإبنة امللكختدع البلد بأآملهأن ! هذا، لن أفعل ذلك

 !"بأىن انسان، وبأنك الظل، وأنت جمرد ثياب! سأقول آل شئ

تعقل وإال ناديت عليك"قال الظل، !" لن يصدق احد هذا"
 !"احلرس

سأذهب ".طالب العلم قال !"ابنة امللك إىل سأذهب باحلال"
ذا ما حصل، ألن احلرسوه". سيقبض عليك" قال الظل، !"قبلك

 .أطاعوه، ألهنم يعرفون بأن هذا ما تريده إبنة امللك

ص (هل" قالت إبنة امللك عندما دخل عليها الظل،!" أنت ترتعد"
 ."حدث شئ ما؟ ال جيب أن مترض هذا املساء، فلدينا حفل زفاف) 88

قال الظل،!" شهدت أفظع ما ميكن المرئٍى أن يشهد"
!ملسكني ال يستطيع أن حيتمل آثرياتصورى، إن دماغ ظلى ا"

، يعتقد بأنه إنسان، وأنا تصورىصار جمنوناتصورى، ظلى 
 !"أنا ظلهأنت، 

 "حبسته بالتأآيد؟"قالت األمرية، !" هذا أمر مريع"

 ."ال أعتقد أبدا بأنه سيشفى! أجل"

إنه تعيس جدا، من"قالت األمرية، !" مسكني هذا الظل"
ملتبقية له، وىف احلقيقة عندما أفكراألفضل حتريره من احلياة ا

 !"ىف ذلك، أجد من الضرورى التخلص منه سرا

ومن!" ألنه آان خادما خملصا"قال الظل، !" ذلك صعب جدا"
 .مث أطلق ما يشبه حسرة

 .قالت إبنة امللك!" حضرتك نبيل"
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:املساء آانت املدينة مضاءة بأآملها، واملدافع تطلق ىف
!ل زفاف حقيقياآان حف. واجلنود يقدمون عرضا ببنادقهم! مب

ظهر الظل وابنة امللك ىف الشرفة ليحييهما الناس ويهتفوا
 !هلما ابتهاجا باملناسبة، هوراه

ومل يسمع طالب العلم شيئا من آل هذا، ألهنم آانوا قد
 ختلصوا منه 

 1847آتبت ىف عام 

 القراءة
وودت لو أنىن ال أآتب أى تعليق، وأترك للقارئ أن يتعرف

 جترىنات الىت جتلت ىف القصيدة القصة، وهىبنفسه على الكيا
آلها تقريبا ىف ساحة النفس، حالة آوا تنمو، وأن يالحظ
تبادل األدوار، ورحالت الذهاب والعودة، والساحة الداخلية،

  "القادم"طالب العلم حلساب وحماوالت التوفيق وأخريا اختفاء 

ثبات ماقد أرجع لكل ذلك تفصيًال لكنىن أآتفى اآلن هنا بإ
 .سبقُت إىل االشارة إليه

.................... 

 نالحظ حيوية احلوار، مث جتسد الظل إنسانا وبالعكس، 

 مث االختفاء والظهور، 

 .مث غلبة الظل متكامال آأنه األصل

آيانا" (روح الشعر"قصة الظل هذه عمقت التقابل بني 
 ّصى،املعلوماتى الظاهر الو" طالب العلم"وبني ) حقيقيا

 مل خيطئ أندرسن فيتمادى ىف االستقطاب بني الظل الذى
استوعب روح الشعر، وبني طالب العلم، ليفّضل أحدمها على

رحلة" الظل"اآلخر ىف مناظرة مسطحة، وإمنا مضى ليجعل رحلة 
معرفية إبداعية شديدة العمق دون إلزام بتنافس سطحى مع

 ".طالب العلم"

مل تكن حكرا على" الشعرروح "إىل " الظل" إن رحلة 
بعد أن" طالب العلم"، فهذا األخري  خياطب صاحبه "الظل"

روح"التقاه لقاء الند للند فيشرح له آيف أن فرصة لقاء 
مفتوحة ملن يريد، على شرط أن يتقدم إليها ال أن" الشعر

 جيلس ىف الشرفة ينتظرها، 

حضرتك آنت دائما: ".... لطالب العلم" "الظل"يقول 
ضوء) عند اجلار الغامض(لس وترنو إىل املمر، مل يكن هناك جت

هنائيا، فهناك ما يشبه الشفق، وآل األبواب آانت مجيعا
 ..".مفتوحة على اآلخر على طول الصاالت والقاعات

خيل إىل أن اختفاء طالب العلم ىف النهاية مل يكن حلساب
 روح الشعرالظل املِتأنسن، وإمنا حلساب 

أن أندرسن قدم فرصة اإلبداع تكامالوصلىن أيضا 
 هى ليست حكرا . باعتبارها فرصة لكل الناس دون استثناء
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 على صفوة موهوبة إذن،

 يدور احلوار بني طالب العلم وظله بعد عودته من رحلته
وقد جتسد) ذواته معا(املعرفية الواعدة بتخليق ذاته 

إنسانا، يدور احلوار مبنتهى االحرتام التلقائي، مث بناء على
..."حضرتك"بـ " طالب العلم"على أن خياطبه " الظل"إصرار 

االستقطاب املباْعِد بني. حىت لو مل يفعل نفس الشئ باملقابل
حالة الذات"املتحاورين مل يكن مطروحا، فالظل مل يكن هو 

)حسب نظرية التحليل التفاعالتي" (الطفلية احلرة املنطلقة
ألخرى، آان حنيفامع أنه آان ميثل احلرية والبحث عن املعرفة ا

لكنه يافع متاما، وقوى، وواثق من نفسه، ومطالب حبقوقه
إشارة إىل أن" حليىت ال تنمو آما جيب"برغم شكواه من أن 

 .النضج مل يتم

 االعرتافاالحرتام هنا ليس التبجيل التقليدى بقدر ماهو
 املتبادل 

التكاملحبدس إبداعى فائق يدرك أندرسن، فيبّين آيف أن 
بالتبادل، ال بالتصاحل واملواآبةإمنا يتم الذوات بني 

، حىت قال طالب العلم للظلبالتسوية املائعة وال املستقطب،
مبا أننا"..ذات يوم وهو يرافقه بناء على اتفاق طيب 

أصبحنا رفيَقْى سفر آما حنن اآلن، وحنن أيضا قد نشأنا منذ
ه أمرالطفولة معا، أال نشرب خنب رفع الكلفة بيننا، إن

 ".أآثر ألفة

ىف نفس الوقت يعلن حدس أندرسون آيف استطاعت األمرية أن
جيعل حليته..حىت"حني جاء إىل املصح مل حيضر " الظل"تنتبه إىل أن 

بال هوية إال(، "أنه بال ظلتنمو، ولكىن أرى السبب احلقيقى 
الكائن الذى ال حتتمل"فنتذآر آانديرا ىف ) مبكن يكملها

الرجل الذى فقد" أقل نتذآر فتحى غامن ىف وبدرجة" خفته
 ".ظله

ىف عبارة عابرة" الظل" أنظر أيضا ما ورد على لسان 
، فيكشف عن دور اإليقاع"طالب العلم"وهو حياور صاحبه 
األزمة" جنبا إىل جنب مع Circadianاحليوى اليوماوى 

 يقول لصاحبه بعدCross-Roads crisis: 3[3]" املفرتقية
أقول حلضرتك، آنت هناك، هل بإمكنك أن تدرك ما.. ".عودته 

عرفت طبيعىت أيضا وما خلقت عليه، عالقىت...ميكن أن ُيرى؟
العائلية بروح الشعر، أجل، عندما آنت مع حضرتك ىف ذلك

ولكن بشروق الشمس، بغياهبا، آما تعرفالزمن مل أفكر بذلك، 
أوشك على ضوء القمر آنت حضرتك، صرت آبريا بشكل غريب،

تقريبا أن أآون أوضح من حضرتك، مل افهم وقتها طبيعيت ـ
  ".أدرآت ذلك ىف املمر املوزع، صرت إنسانا، خرجت راشدا

 أنه غاية النموإريك برين الذى قال الراشد، املتكامل
توليفا بني الذوات األساسية الثالثة مل يتضح أبدًا حىت باعرتاف

رسون هنا يشري إليه أندإريك برين،صاحب النظرية نفسها 
 .بسالسة دون أن خيتزله
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مشروعانعّقب حنن أن املفروض أن هذا الراشد املتكامل يظل 
 . آما ذآرنا ىف املقدمةال يتكامل أبدا فعال ناميا

 وبعد 

 :أمامنا سبيالن للتعليق على مثل هذا اإلبداع الكاشف

 وشاعريته الىتاملؤلف وحدسهحنن إما أن نتكلم عن خيال 
خياللكاشف املضئ وآأن املسألة مسحت له هبذا التوليف ا

 .وإبداع منسوج

وإما أن نستلهم من هذا العطاء أن داخل هذا املبدع من
الزمان نكوصا القادرة على التّحرك ىف الكيانات املرنة

،وإىل الوعد توجها منائياإبداعيا أو ىف املكان جدال آنيا، 
وأن هذا هو الذى أتاح أن يصل عمق فكرة النمو قبل أن

 .َنظَّر علما بقرن أو اثننيُت

آلها هى ىف الداخل حني يتجلى ترآيب-ىف القصة–الساحة 
النفس البشرية، وحرآيتها، ونبض آياناهتا ىف عملية التكامل

 .املتصاعدة أبدا

 اخلالصة 
التعدد من) حقيقة(إذا آنا قد حترآنا حنو قبول فكرة 

 ذلكخالل حرآيتها، وليس رصدها أو صفها، وآنا قد فعلنا
وحنن نرصد حرآية اإلبداع عامة، مث حرآية مسار النضج املمتدة

فإنه بقى أن نربط مفهوم) من خالل عينة لإلبداع عند الطفل(
 بشكل-وليس بضرورة الوعى به –التعدد بفاعلية ممارسته 

برامجاتى ىف العالج أو النمو أو االبداع مبختلف جتلياته مبا ىف
 . ذلك حرآية اإلميان
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