
 16I02I2008א – אא
 

16I02I2008א

א −169 א א ، א א א

نفسه" الدهر"تتكون الدنيا آلها من أشياء بسيطة، حىت 
 هو ليس إال جمموع حلظاته،

 . ُترى بالعني اردةاألشياء البسيطة بسيطة، ُترى أوال

 تتجمع األشياء البسيطة ىف أشياء حمددة،

 مث تتميز األشياء احملددة ىف أشكال منتظمة،

 مث تتشكل األشياء املنتظمة ىف احمليط املمتد،

 فنعرف ىف أى عصر حنن، ىف أى مرحلة، إىل أين،

 :وإليك بعض اإلشارات واحملكات

بعة والساعة هل هناك فرق بني الساعة السا)1(مثال 
السابعة إال عشر دقائق، أم أن الساعة السابعة هى هى

 السابعة إال عشرة أو السابعة وعشرة؟

38أدرس وأدّرب ىف قصر العيىن على العالج النفسى منذ  
عاما بدًءا من الساعة السابعة إال عشر دقائق صباحا، آان

ى، أما املرور اإلآلينيك)مث أصبح األربعاء(يوم الثالثاء 
األسبوعى فهو يوم اخلميس وهو يبدأ الساعة السابعة ومخسة
عشرة دقيقة صباحا، سألىن الدارسون ملاذا هذا التوقيت
الغريب؟ مل أجب ىف البداية وترآتهم يستنتجون، مث اضطررت أن

لو آان املوعد السابعة وتأخر أحدهم عشر: أشرح آالتاىل
 على آل حال–دقائق أو ربع ساعة، فسوف يكون عذره أننا 

،"حول"لكن السابعة إال عشر دقائق ليس هلا ، "حول السابعة"
حول السابعة"يصبح سخيفا أن يقول أنه تأخر ألن الساعة 

 .جّرب تقوهلا وسوف تعرف الفرق".. وعشر دقائق

– وإن آنت تسافر إىل اخلارج قارْنت – هل الحظت )2(مثال 
لتعامل بالنقود بني عند االباقىأنه مل يعد وجود ملا يسمى 

الناس؟ ال توجد بقية مثن تذآرة السينما، أو البنزين، أو
 :ورقة الدمغة، أو وجبة طعام، أو تذآرة قطار

 إن آان هناك باق بالتحديد ملا تدفع فهذا مستوى حضارى، ·
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 وإن مل يكن هناك باق مع االعتذار فهذا مستوى آخر، ·

 إذا مل يكن هناك باق بدون اعتذار، فهذا مستوى ثالث ·

 :، وإذا آان عاجبكوأخريا 

إذا مل يكن هناك باق بدون اعتذار، مضاف إليه زغرة ·
 طاردة ألنك تلكأت تنتظره، فهذا مستوى رابع

 .وهكذا 

 املراحيض ىف أول شارع املنيل ىف طرف:املكان )3(مثال 
احلديقة الىت تقع بني ورشة املرحوم االسطى صالح بالسى وحمل

 املرحوم حممد حسن السمكرى،

أجد سبيال لوصف مراحل احلضارة الىت وصلت إليها هذهال  
املراحيض، ألهنا وصلت إىل مرحلة ما قبل البشرية، حىت اعتقدُت
أن الكالب تقضى حاجتها ىف احلديقة ليس حبا ىف اهلواء الطلق،
ولكن قرفا مما آل إليه البشر وهم ميارسون نفس النشاط

 .الفسيولوجى

 املستويات احلضارية لدورات ميكن تعدادعلى مستوى اخليال
 :املياه ىف عاصمتنا املصون على الوجه التاىل

  أماآن بال هواء وال ماء وال ورق:املستوى األول

  أماآن باهلواء بدون ماء وال ورق:املستوى األعلى قليال

 أماآن باهلواء واملاء خارج املراحيض وليس:املستوى األعلى
 .داخلها

اهلواء واملاء حىت داخل املراحيض أماآن ب:املستوى األعلى
 .ال يعمل) السيفون(لكن الطارد 

على اجلانب اآلخر من البحر املتوسط ميكن أن جتد مراحيض
تلمع مثل حجرة صالون نائب وزير عندنا، لكنها أيضا ذات

 .مستويني حضاريني

 أترك املكان آما وجدته:املستوى األول عليها الفتة تقول
 .لو مسحت

 أترك املكان آما آنت حتب أن:لثاىن الفتة تقولاملستوى ا
 .جتده

 هل عرفت الفرق؟

املستوى الثاىن يدفعك أن تصحح خطأ من ترك املكان ىف 
 .حالة ال تُرضى القادم بعده

 تذآرة بالفعل البسيط جدا

ننتقل اآلن من رصد عالمات احلضارة إىل النظر ىف هذا الفعل
املالئمة، مع بشرالبسيط جدا الذى يتجمع ىف الظروف 

 .يستأهلون هذه الصفة فتتخلق احلضارة
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 املستمر هو أصل البقاء، ) تلقائيا(الفعل البسيط املنتظم 

حتّدث قانون البقاء اآلن، فلم يعد البقاء لألشطر، أو
لألقوى، أو لألشد افرتاسا وأقسى قتال، وال لألغىن وال لألعلى

 صوتا وال حىت لألعظم إبداعا،

 البقاء اآلن 
 لذى النفس الطويل، ·

 املنظم بإصرار، ·

الذى ينجح أن يتجنب املعارك اجلانبية، والنشاطات ·
 الدائرية حول نفسها،

الذى حيسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار باستمرار ·
 .دون أن ينظر إىل مدى ارتفاع البناء

 : استشهادات

 من حكمة اجملانني: أوال

 :تقول) 5(احلكمة رقم 
إسهام رائع ىف مسرية احلياة، ألنه.. الفعل اليومى املتقن 

 "القدر"يقربك من قانون 

 )4(احلكمة رقم 
ال تستهن بالفعل البسيط العادى املستمر، فشمول".. 

ذاته إثبات إلنسانيتك وتواضعكرؤيتك ال يغىن عنه، وهو ىف 
 ".البشرى الرائع ىف سعيك اليومى املتصل إليه، حىت بغري علمك

 :تقول) 6(احلكمة 

 إال الفعل اليومى الصحيح... ال يوجد مقياس ألى صحيح 

 : تقول- بعد التحديث-) 7(احلكمة 
 :حينما تدور الدورة آاملة، ستجد نفسك حيث بدأت

 البسيطة الىت آنت تقوم هباتقوم بكل األشياء العادية
 منذ البداية،

 هى هى نفس األشياء العادية البسيطة،

 .لتكتشف معىن نبض األشياء العادية البسيطة

 )7(احلكمة 
 حني تقوم بالفعل الذى مثل آل األفعال

 وتتحدث احلديث الذى مثل آل األحاديث،

 ولكنك ترى ىف هذا وذاك الرؤية الىت ليست مثل آل الرؤى،

  هذا أنت الذى ليس آمثك شئ،تكون

 .ولكنك أيضا لست خالفا ألى شئ

  - حتديث-) 10(احلكمة 
 إذا أحسنت رؤيته وهو يعمل ُملثَّمًا بالطيبة
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 ترس نابض يدير ترسا صامتا، وهو 
 .وهو جدول هادئ يروى زرعا جافا ىف إصرار

 سوف تعرف معىن الفعل املستمر البسيط

 وقد ختجل من نفسك إن آان عندك دم،

 الستنمائىيا مدمن اإلحساس ا 

 .والتفكري املكيف االسرتخائى 

 - حتديث-) 11(احلكمة 

 بأن متدح عمله ال ختدع العامل البسيط 

 ّمشر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا

أو على األقل، ساعده يدور دورته ليدرك بنفسه ما حسدته
 عليه

 فيعيش له وبه أعمق

 فيزيد حرمانك منه، وحسدك له

 فتكف عن تذوقه نيابًة عنه، 

 )13(احلكمة 

 وإال آرهَت طلوع الشمس آل صباح.... ال تكره الروتني، 

 "البالغة") جنيب حمفوظ(من أصٍداء السرية الذاتية 
 : هلا ىف ذاهتا مثلتذآرت آلمات بسيطة ال وزن.... 

 " ...أنت"

 " ..فيم تفكر"

 " ...طيب"

 " ..يا لك من ماآر"

 ...ولكن لسحرها الغريب الغامض ُجن أناس 

 ....ومثل آخرون بسعادة ال توصف 

ديوان البيت الزجاجى(" أار املسعى السبعة"من قصيدة 
 )والثعبان

 وَلعَاَد املعىن... 

 ميأل وجه الكلمْة

 يهتز الكون

 "أهال: "لو يعىن القائل
 "أهال"َأن 
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