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 ) !! ىف ذاهتا؟ هل ثـَم مذاق للحياة(

ن قصد أتقدم بنصف وعى حنو منطقة طاملا جتنبتوجدت نفسى دو
 .االقرتاب منها، خوفا من أن أآذب على نفسى أو أن أخدع الناس

 .وجدتىن أآاد أفعل ما أى عنه معظم مرضاى، واآلن، معظم الناس

وجدتىن أآاد أوصى ببعض ما اآتشفت، فيبدو أنه نصحية
 . وم هلاغري مسئولة، وال لز سطحية ال ميكن تطبيقها، فهى 

ما احلكاية بالضبط، وآيف استدرجتىن مواضيع هذه اليومية
 مؤخرا إىل مأزقى هذا؟

 املأزق 

حماط أنا بثالثة آتب أحضرهتا معى، وهى من الكتب الىت
اآتشفتها وأنا أراجع مكتبىت ألحدد موقفى من املنتدى املطروح
إلكرتونيا على آل زوار الشبكة العربية للعلوم النفسية،

.شكرا يا د" (فكر وأطروحات حييى الرخاوى" مسى مؤخرا مما
 ) "مجال ترك

الكتب) أخشى أن أقول مئات(ماذا أفعل؟ اآتشف عشرات  
الىت قرأهتا، وخططتها، وقلبت ىف هوامشها مبا تيسر، مث حاليا
آدت أنسى جمرد عناوينها، لكنىن ما أن أقلب صفحاهتا، وأقرأ

لصفحات وأعالها، حىت أتذآرتعليقاتى على هوامشها، وأسفل ا
 .ليس فقط ما هبا، ولكنىن أعاود معايشة حالىت أثناء قراءهتا

 هذه الكتب الثالثة هى 

  دانييل دينيتأنواع العقول لـ ) 1
   روبرت شلدرايك سبع جتارب قد تغري العامل لـ) 2
 برتراند رسلاقتناص السعادة لـ ) 3

 "السر"ة هذا باإلضافة إىل فيم تلك البدعة اجلديد

وأشرت" السر"حني نشرت يوميتني عن تلك البدعة املسماة 
- 12 يومية "اجلواهر الكرمية وسط آومة قشة"إىل ما أمسيته 

 ا ، سألىن الكثريون عن تلك اجلواهر، وملاذا مل أوضحه12-2007
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يبة أمل قاسية، واعترب آخرون أم خـدعوابعد أن أصبتهم خب
ىف هذا السر، وأنىن أنرهتم، وعلى اجلانب اآلخر، وصلتىن
احتجاجات أن اهلجوم على مثل هذه البدعة مث اإلشارة إىل ما
.أمسيته بعض إجيابيات فيها، هو دعاية خفية هلا دون أن أدرى

سألةآل ذلك دفعىن أن أحاول أن أقدم وجهة نظرى ىف هذه امل
وغريها، فوجدت نفسى مضطرا أن أناقش املنهج أوال حيث أن
اإلشكال ال يقتصر على تناول هذه البدعة الىت راجت عند

 .أصحاهبا أآثر بكثري من فرصتها عندنا

 من أين نبدأ البحث؟
الفكرة االساسية عندى هى ىف البحث اجلاد وراء انتشار

ة، أو سلبية،ظواهر نعتربها خرافة، أو مستحيلة، أو سطحي
فيما يشبه التهوين البحث ليس جملرد معرفة أسباب انتشارها 

واالهتام، ولكن البحث اجلاد ىف معناها ووظيفتها وغايتها مما
 .يربر مثل هذا االنتشار

البحث العلمى، والنظراملبدأ عندى هو أن تكون بداية 
 هو من واقع الناس لصاحل الناس، العلمى، والنقد العلمى،

ىت لو آان هذا الواقع سلبيا أو معيبا أو خطأ صرفا،ح 
 .لكنه واقعهم فعال

البداية من الواقع السلىب فد يسمح لنا أن نفهم أبعاد
 .سلبيته مبا ميكن أن يقلبه إجيابيا

البداية من الواقع اخلطأ قد يهدينا أن جند ىف جوف اخلطأ
 . ما يصححه، وهكذا

فرتاضاتنا حنن، وآتبنااليصح أن نبدأ من أذهاننا حنن، وا
 حنن، وال حىت من إجنازاتنا التكنولوجية والعصرية الرائعة،

 ، ليست تسليما له،"واقع الناس"البداية من 

أرجو أن تستوعب ىف هذا السياق ما(ولكنها البداية 
 )شكرا! ؟ "البداية"تعنيه آلمة 

 ) العالج املعرىف (عالج القبول وااللتزام

ازات املوجة الثالثة للعالج املعرىفىف ثالث إجناز من إجن
،"عالج القبول وااللتزام"األحدث، ظهر مؤخرا عالج امسه 

ِAcceptance Commitment Therapyوهو ما يقابل بعض ما 
منارسه هنا ىف مصر ىف مدرسة الطب الفسى التطورى مما أمسيناه

  ."و.و.و" " املسئولية- املواآبة-املواجهةعالج "

 هنا هو التأآيد على أن تكون البداية هىمعىن القبول
بالسعى املتالحق للتخلص منه، وليس ما هو موجود بقبول

باعتبار أن التخلص من العرض هو غاية املراد ) األعراض اساسا(

ىف هذا العالج نساعد املريض أن يقبل أعراضه املوجودة
لننطلق منها إىل ما ميكن، وليس أن يتجنبها ويصر على

  منها إىل ضدها مما يتمناه التخلص
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ىف السر ملا تريده،" اجلذب"تذآر وجه الشبه مع فكرة (
أحجار آرمية وأشياء") وليس الرتآيز على ما تريد جتنبه؟

  2007-12- 12 يومية "أخرى وسط آومة قش

مبواضيع أساسية صد مسبق ارتبط هذا املوقف دون ق
تناولتها هذه اليومية منذ ظهورها، وأيضا ببعض أساسيات
املمارسة اإلآلنيكية من منطلق تطورى معرىف، وآذلك ببعض
منطلقات فـكرى شخصيا ، فحاولت أن أمجع بعضها وأضيف إليها

 :جمرد عناوين، سوف نرجع إىل تفاصيلها ىف حينها

ممارسة العالج اجلمعى بوجهىف " هنا واآلن" مبدأ الـ -1
 خاص
 )الوجه اإلجياىب ىف احلياة العامة( مبدأ اهلنا واآلن -2
-12-16يومية " بعض تشكيالت عالقة املمكن باملستحيل -3

ناه الثرواتماأمسي: مثل( !" املستحيل واملمكن2007
  )اجملانية

 ىف عالقته باإليقاع احليوى  اإليقاع احليوى اإلنساىن-4
 ) حنو وجه اهللا-ىف الطبيعة إىل املطلق(الكوىن 

حقمثل (  حقوق اإلنسان الغامضة األساسية غري املكتوبة -5
،حق اجلنونحىت .. وحق العوزان، حق االستجابة، والدعاء
 )وغريها
نطلقات ال ميكن دراستها دراسةهذه امل) أو أغلب(آل 

 :إال إذا) نفعية معا(موضوعية 

  بدأنا برصد نسىب حلضورها ىف الوعى العام-1
  مث بقبوهلا من حيث املبدأ -2
  مث بالبحث ىف معناها وجتلياهتا-3
  مث ىف مدى انتشارها-4
  مث ىف مغزى ذلك قبل وصمها وشجبها وحماربتها-5
ية الىت مسحت هلا مبا أدى إىل ما مث ىف رصد الطبيعة البشر-6

 نبحثه
  مث ىف وزن سلبياهتا ىف مقابل إجيابيتها-7
 مث ىف إجياد بديل أآثر إجيابية، إذا ما رجحت سلبياهتا-8

 إخل..على إجياباهتا، أو رجح ضررها على فائدهتا 

هذا املنهج يقابل عادة بالرفض بشكل حاسم، وآثريا ما
  يقابل باالهتام 

،"مرضى وأصحاء"رس ملهنة جتعلىن ىف مواجهة الناس مبا هم لكنىن مما
 . ال مبا أتصوره من الينبغيات، وال مبا أرجو هلم أن يكونونه

أدى ىب تبىن هذا املنطلق للنظر ىف أغلب املمارسات الشعبية
التلقائية عندنا، وما يقابلها من بدع تظهر ىف بالد أآثر

 . بعض التوصياتتقدما ، ووجدت بعض اإلجابات، وعرضت 
مث إىن أمتمت الرابعة والسبعني من عمرى، منها نصف قرن

 وبضعة شهور وأنا طبيب نفسى

اجتمع آل هذا معا، ورمبا هو الذى أدى ىب أن أعثر على
 هدتىن إىل بعض ما مل أتصور أن له بعض املفاتيح البسيطة الىت 
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ميكن هى( فشعرت أن علّى أن أفصح عنها آل هذه القيمة،
 !) !! بتاعنا احنا السر

-، حملت فيه"السر"حني فوجئت هبذا العبث أو الدجل املسمى 
 بعض ما خربتـُه، برغم أنىن استبعدت أن أصحابه ميكنهم-مضطرا

 .أن يعرفوا أى وجه شبه

مهمت أن أصرح مبا وجدت، وأنا أتصور أن الدافع الذى دفع
أن يكتب آتابه عن السعادة) مع الفارق طبعا(برتراند رسل 

أن بلغ تلك املرحلة من العمر، رأى أن عليه بعد  هو أنه
أن يبلغ جتربته إىل الناس حىت لو انتقده أمثاىل واهتموه

 ). وال أقول السطحية(بالتعرض لألمور هبذه البساطة 

 تردد

 برغم آل ذلك ترددت أن أقدم ما وجدت فعال، 

ليس فقط خشية سوء الظن، واالهتام مبساندة اجلهل، وإمنا
 .ر يتعلق بأحوالنا البائسة جداأفحمىن سبب آخ

هذه املفاتيح الىت وصلت بدا ىل أنىن لو تقدمت بعرض بعض 
 ما أى األهل الىت عادة(إليها، والىت تبدو مثل النصائح 

عن ممارستها مع مرضاهم لثبوت فشلها، سوف أقع ىف مظنة
االستهانة بآالم الناس، وما يعيشونه من حرمان وقهر وظلم

آيف أتكلم عن فرحة حمتملة، ورضا قريب، وامتالءوإذالل، إذ 
والناس ال جتد رغيف عيش ممكن، ونوم طيب، وإبداع ىف املتناول 

ألطفاهلم الذين ال يستطيعون حىت النوم من فرط قرص) حاف(
 اجلوع إال إذا أعام البكاء على ذلك؟

ىف دائرة من حىت لو استعبطت وقلت إن هذه الفئة ال تقع  
ن أوصل هلم آلمىت، فهذه مقولة خادعة ال متثل احلقيقة،أحاول أ

ألن الكلمات الىت حتمل رسالة ما، تصل من خالل أى من آان إىل
 .أصحاهبا، سواء قرأوها أم مل يقرأوها

مسئولية الكلمة، تلزم أى صاحب آلمة، أن ينتبه إىل 
 .مسارها ونتائجها على اجلميع وليس فقط على من يقرأها

 إذن ماذا؟

 ميكن أن جيعل"جمانا"بسيط  إذا أنا عثرت على مفتاح 
حلياتى معىن، فجربته، فغّيرها، فاختربت التغيري، فوجدته
إجيابيا، فحاولت أن أنقل ذلك ملن أحبهم، وملن ال أحبهم،
ماذا ستكون النتائج؟ تصورت بعض املواقف الىت سأقابل هبا

 :أمعلى الوجه الذى جعلىن أصنف املتلقني باعتبار 

 لن يصدقوىن  -1
  أو سوف سيسخرون مىن-2 
  أو سوف يشفقون على-3
 أو سوف يتهموىن أنىن ىف برجى العاجى، فرح مبنتداى-4

ال أشعر بآالم الناس، وال الذى زرعىن فيه عم مجال ترك، 
 .أقدر مشاآلهم احلقيقية
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 ال حقيقة  أو سوف يصنفوىن أنىن ال أفهم مغزى اجلارى،-5
 والعاملى، وال مؤامراتاملؤامرات، وال الصراع احمللى

الشرآات إياها، وأنىن ال أقدر مدى ما آلت إليه مسائل
تلوث البيئة، والتطهري العرقى، ومافيا احلكام

 بسبب احلروب وحوارييهم ومسرييهم، والدماء السائلة
 إخل..اجملنونة والعصبية الغبية

  "، وال ْف شم ورد..."زفت"إحنا ْف 

 األحكام الىت أمهها نسيان آالمحتضرىن، احرتاما ألغلب هذه
الناس أقوال وأمثال شعبية هى من أآثر ما حيول بيىن وبني أن

"املفاتيح البسيطة"أتكلم عن ما وصلىن من خربتى فيما أمسيته 
 .الىت قد تؤدى إىل نتائج رائعة تبدو مستحيلة

إحنا ف إيه : من هذه األقوال التساؤل الشعىب الرائع 
 مث،"خّل اهلم الصحابه"حتجاج الشعىب الدال واال ؟ وّال ف إيه

املثل األآثر انطباقا والذى اضطررت أن أغري آلمة فيه وهو
املثل ("، وال ف شم ورد..."زفت"إحنا ىف : "يقول متسائال

 ).األصلى يستعمل آلمة أقبح هلا رائحة

 يصلىن آل ذلك فأعدل، وأتراجع، وأسكت
 :خيانة

 الناس وأمتتع من ورائهممث أجد أنىن بذلك أآاد أخون
ببعض املتع باستعمال هذه املفاتيح سرا لنفسى دوم، بل إنىن
أتصور أم أوىل وأقدر على استعماهلا، وأم لو صدقوىن
لفعلوها أمجل وأآثر جدوى، رمبا يستطيع االستفادة منها بشكل

 .أفضل من هو أصغر وأقل حرمانا سابقا 

ف الصعب هو أنىن تصورت أنالذى جعلىن أنتبه هلذا املوق 
هذه هو" السر"هذا الذى عثرت عليه قبل أن أمسع عن حكاية 

ما وراء انتشار هذه الظاهرة اجلديدة ، حىت لو مل يدرك ذلك
أصحاب اللعبة، دع جانبا احلديث عن آالف أو ماليني الدوالرات،
أو ذلك الذى أصبح فجأة معشوق النساء النه استعمل قانون

وبني ما انتبهت لوجه الشبه بني مفاتيحى ". موتيكىتو"اجلذب 
 . مندوبو مبيعاته وراء انتشار السر مما ال يعرفه غالبا

حني وصلت إىل هذه املرحلة من التداعى، قفزت إىل ذهىن آلمة
الىت استعملها برتراند رسل، وهى ما جعلتىن أحتفظ" السعادة"

ليس علىعنوان آتابه و"حتديدا حتفظت على (على آتابه 
، فوجدت أن الذى عثرت عليه هو شىء آخر غري)آتابه

 ". طعم احلياة"السعادة، شىء أقرب إىل 

 هل للحياة طعم ؟ مذاق؟!! ياه 
 وهل ميكن أن نستشعره بإحساس حقيقى  

 وما عالقة احلياة مبا هو سعادة؟
 وأين يقع األمل من ذلك؟

 واحلب؟
 .وغري ذلك

 اختيار احلياة، والوعى بذلك
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هو هو) غالبا(أحد على نفسه السؤال الذى ال يطرحه 
أن يعيش أو ال: السؤال الذى ُيطرح على أى حى من األحياء

 .يعيش

وسنرجع إىل ذلك( الفرق بيننا وبني من قبلنا من أحياء  
هو أننا  ،)دانييل دينيت(عند مناقشة آتاب أنواع العقول 
 ميكنا الوعى هبذا السؤال أحيانا

 خالل حدس شكسبري علىهل هو هو نفس السؤال الذى شاع من
 ؟"هاملت"لسان 

الأظن، وسوف نناقش الفرق بني توجد، وأن تتفرد، وأن( 
 ) تعى احلياة ىف ذاهتا

الىت) خفية بإرادة ظاهرة أو (االختيارات االضمنية 
تطرح على الكائن البشرى تباعا قد تتسلسل على الوجه

 :التاىل

 ،أن ختتار أن حتيا ·

قائيا بقوانني التالؤم والبقاءهذه قضية بقائية تتم تل
وال أقول(وتاريخ احلياة واألحياء قبل مرحلة مواجهة السؤال 

طرحه على سائر األحياء، ألن هذا السؤال ال يـُطرح إال على
 ).وعى وعقل

  حتيا بشرا أن ختتار أن ·

 هذه قضية أخرى الحقة إذا آنت جنحت أن ختتار أن حتيا

 )إىل ما ال تعرف(لتصري  " أن ختتار أن حتيا بشرا ·

هذا االختيار آامن ىف وعى الكائن البشرى، وهو نابع من 
الوعى الباطىن بتاريخ التطور الذى مازال حيمله وميثله،

 )لذلك فهو حماط بأآرب قدر من الغموض 

 :الة الوعى البشرىإشك
على الرغم من أن الكائن البشرى قد متيز باآتساب
الوعى، مث الوعى بالوعى، إال أن استعماالت ومستويات هذا
الوعى ليست دائما جاهزة، وال متساوية عند خمتلف البشر،

ومن بعضنعلم مىت تكون مفيدة، ومىت تكون عكس ذلك،  وحنن ال 
 :ذلك

ت السابقة ، وال يعى البعضأنه يعى بعض هذه التساؤال 
 ) أن تصري- أن تكون بشرا-أن حتيا(اآلخر 

أنه يحل بعض التساؤالت األولية حمل الىت تليها، فهو قد 
 حيل اختيار احلياة بشرا، مع أنه مل خيرت أن حييا أصال

ولكن ألنه وهو ال يكون بشرا ألنه ينطق، أو يبتسم، أو يفكر،  
 ، عى بشرى آخر حياول نفس احملاولةيستطيع أن يعيش ىف جدل مع و

 )وهذا هو ما يسمى احلب أحيانا(

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   838



 22I12I2007א – אא

أن حتل أسئلة الحقة حمل هذه األسئلة األولية ، مثل أن 
 "هل أحيا أم ال "حمل سؤال " ملاذا حنيا"حيل سؤال 

تتعلق(أن حتل أسئلة فردية ذاتية حمل أسئلة نوعية  
حتقيق" مثل احلكاية الشائعة جدا عن إشكالة ) وعبالن
تقال متميزا، فهذه اإلشكالة حني تتصدرفردا مس" الذات

أولويات التساؤل بديال عن، او أهم من التحقق من أننا
نعيش أصال تصبح معطلة بشكل ما، واألرجح أن هذا هو ما

، وبني"أآون أو ال أآون "دعاىن للتمييز بني مسألة
 ".اختيار احلياة"

 سعادة احليوان وقانون اجلذب

"أن أحيا أو ال أحيا" هو حني نكتشف أن التحدى األول
– لألسف وللفخر معا –، وحنن ) وليس أن أآون أو ال أآون(

نتمتع هبذه املصيبة الرائعة الىت امسها الوعى، يصبح علينا
املقومات األساسية الىت تثبت ىل أن هذاأن نتعرف على 

 ،احلياة"االستمرار الذى أنا فيه هو 

 ألحياء، هذه املراجعة غري مطروحة على سائر ا 

ورمبا هذا هو ما دعى برتراند رسل على غالف آتابه يتغزل
ىف سعادة احليوان، وأيضا جعله يستهشد بشعر وايتمان ىف

 ". اقتناص السعادة"مقدمة آتابه 

 :الفرض

 law of الفرض الذى جاءىن ألفسر به جزئيا قانون اجلذب 
attraction  هذا القانونهو أن " بدعة السر"الذى وراء: 

ميكن أن ينمى هذه العالقة األساسية بني اإلنسان      ·
 )آونه حيا (واحلياة

 التناغم بني إيقاع األحياء وهو ميكن أن يوثق      ·
 )اإليقاع احليوى(وإيقاع الكون ) اإلنسان هنا بوجه خاص(

ورمبا هذا ما ترمجتـْه معظم األديان بكفاءة رائعة وأدى(
فظت على استمرارها، قبل أن تتشوهإىل آل اإلجيابيات الىت حا

 ). األديان

 :توقف وتذآرة
سوف أتوقف ىف هذه املرحلة ، ألنىن أشعر أنه ال بد من
استيعاب هذه املقدمة قبل أية تطبيقات، لكن علينا أن نقدم
مزيدا من نقد أساسيات هذه البدعة، حىت نطمئن وحنن نبحث

 ): التكرارحىت لو آان فيه بعض (فيما وراءها، ومن ذلك 

 ليست املسألة مسألة تفكري يتحكم ىف الكون، 

وإمنا هى وعى يتصل به، وعى بشرى يتناغم مع وعى الكون 
عابرا حميط الغيب بالحدود ) إىل وجه اهللا بال ياة(إىل املطلق 

أو غاية معروفة مسبقا، دون إلزام بالوعى بالوعى، ولكن
 )مع إمكانية ذلك
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علـى مكـسبللحصول    ليست املسالة ىف حتديد مطلب بذاته      
 ) أربعمائة ألف دوالر أو مليون (بذاته

وإمنا هى ىف إمكانية حتقيق ما تريـد، بـدون هـذا املبلـغ
 بالذات إذا مت التناغم مع الكون

امللِزم من الفـرد إىل الكـون(هبذا الوعى اإلجياىب املشارك      
 ) حق الدعاء ىف اإلسالم، لو أقسم على اهللا ألبره–فوجه اهللا 

امللـزم مـن) أو الـسلىب  (عى الكوىن اإلجيـاىب     ىف مقابل الو   
 ).القدر(الكون إىل اإلنسان 

ليست املسألة ىف ترآيز على املطلب بنعومـة سـلبية، أو 
  وتفكري مرآز،حىت جبذب مشتاق

وإمنا هى تذآرة ضمنية بإمهال استعمال قنـوات التواصـل 
 مع الكون حىت انغلقت 

 واإلبـداعات،املفروض أن هذا هو ما حتققـه العبـادات،        ( 
و" ىف"واحلرآة اإلجيابية مع الناس إليـه، واحلـب حتـت مظلتـه             

 ")إليه"و" على"

ليست املسألة ىف إمكانية احلصول على مكسب آجل يأتى من 
 خالل الرتآيز 

- قد ال يعرفها املروجون للبدعة     –وإمنا هى إشارة ضمنية      
، لكنـك تـصر أنما تريده قد يكـون حتـت قـدميك اآلن         إىل أن   

أبعد من) ىف الزمان واملكان  (تواصل البحث عنه بعيدا بعيدا      
تدوسه بقدميك ، وال حتصل على شـىء أى احتمال واقعى، وأنت     

 .بتطلعك للمابعد

ليست املسألة ىف أحادية التوجه من الكون إليك، أو من 
 اهللا سبحانه إليك

  باستمرا ذهابا وإياباوإمنا هى ىف العالقة 

 ا عنه،رضى اهللا عنهم فرضو(

 أنا عند حسن ظن عبدى ىب 

 )إخل.. لو أقسم على اهللا ألبره، 

وحىت نلتقى غدا أعدآم أن أحاول عرض مزيد مـن تـداعيات
 هذا الفرض وما أثاره 

 خاصة حول

 تعميق معىن اختيار احلياة، 

موقـف(وهل مث تعارض بـني اختيـار احليـاة واختياراحلـب،            
 )غرينوى ىف عطر سوزآند

 هريارآية االختيار؟ وما مدى إلزام 

 وهل مث اختيار للموت؟ 

 وما عالقة ذلك باختيار احلياة؟ 
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 وهل لكل ذلك دور ىف التطبيب النفسى؟

 .وغري ذلك مما ال أدرى

 ربنا يقدرنا،

 ويصربآم 

 .آمني
 سيحدث،(

 !بل حدث
 )!!!!!هأنذا أمارس يقني احلق ىف الدعاء

نؤجل البحث ىف االنتحار اجلماعى لبعض األحياء، وأيـضا ىف 
من األحياء، هل هم اختاروا االنتحـار أو% 99،9معىن انقراض   

 االنقراض؟
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