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08I12I2007א

،א−99  אא

 "العطر"اخلطوط العريضة للفرض األساسى لنقد 

 اعتذار ضرورى 

وار أمس، وذلكوعدت أمس أن تكون يومية اليوم هى امتداد حل
ألمهية ما ورد إّىل ىف آخر حلظة من رسالة ابىن حممد، والضيف

آرمي شوقى، لكنىن حني حضرت. الذى افتقدناه هذا األسبوع د
الساعة. فجر اليوم حبثت عن الرسائل على مكتىب، فلم أجدها

اخلامسة صباحا، والسكرتري لن حيضر قبل الثامنة، أثناء
علق ببداية نقدى رواية العطر، األمرالبحث وجدت أوراقًا تت

الذى أشرت إليه أمس، وقبل أمس، وآثريا، قلت لنفسى فهى
 .فرصة أن أبدأ فيما أجّلته طويال

مبجرد أن انتهيت من آتابة خواطرى حول املنهج الذى اقرتحته
على نفسى ألقوم بنقد هذا العمل الرائع نقدا يستأهله وجدت

غد، وأن تزيح الربيد املؤجل إىلأا تصلح أن تظهر يومية ال
 . يوم اجلمعة القادم

لكن رسالة حممد إبىن مل تستطع االنتظار فهربت من هذه
،"احملررون الضيوف"الوصاية، وقفزْت آاملًة لنفتتح هبا باب 

هكذا،" عائليا"فوافُقتها وأنا خجالن من أن يكون االفتتاح 
ررين القدامى، ىفولكن ماذا أفعل ومل يتفضل علينا أى من احمل

باملشارآة حىت اآلن، مع أنىن دعوهتم باالسم" اإلنسان والتطور"
-9-1يومية " عوٌد على بدء، مث نرى(" منذ اليوميات األوىل 

2007( 

وبافتتاح هذه الزاوية أآرر الدعوة، وباالسم، لألصدقاء
القدامى، مث أعمم الدعوة لكل من يرى أننا نستأهل إسهامه،

مثل حممد إبىن(وبالذات آل من يريد أن يكتب تعليقا متكامال 
عقيبهأو آل من يرفض أن نقطع ت) الذى بدأنا به اليوم

ونقلبه حوارًا، متاما مثلما آان احلال ىف اإلنسان والتطور
 ) 2002 – 1980(الة 

 . وفيما يلى دعوة جديدة إىل احملررين القدامى وباالسم

 قائمة بالدعوة
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 2002-1980آتاب جملة اإلنسان والتطور 

 جمدى عرفة. د
 عماد محدى غز. د
 حممد هويدى. د

 وفاء خليل
 سيد حفظى. د

 حممد جاد الرب
 الديناسامة هباء . د

 مها حممد آامل. د
 باهر حممد الزين. د

 حممد شعالن.  د
 عالء إبراهيم

عبد املنعم عبد 
 القادر

 رفعت لقوشة. د
 خالد الدش.  د

 حلمى شوقى املصرى.  د
 .ماهر شفيق فريد.  د

 حممود حنفى
 حممد املخزجنى. د

 السيد أمحد زرد
 امحد زرزور
 حازم شحاتة

 عبد املنعم رمضان
 اعتدال عثمان
 فؤاد حجازى
 سفاروق حسان
 رضا عطية

 راوية  محودة
 وليد منري
 صفية فرجاىن

 إهلام عبد احلميد. د
 إميان مرسال

 حسام حشمت.د
 عيد صاحل. د

 عبد املنعم الباز
 هاىن حييى. د
 أمحد حسني. د
 أمحد الفار. د

 رفعت حمفوظ. د
 باهر حممد. د

الزينفيصل الشبي
حممد حسيب . د

 الدفراوى
 لسماحىحممد ا. د

 إبراهيم عادل حسن
 وفاء الليثى. د
 حافظ عزيز. أ
 يسرية أمني. د

 حممود حنفى
 حممود الشني

 عاطف طنطاوى.  د
 مرقص عوض.  د

 فؤاد قنديل
 حممد عبد املطلب
 أمحد املدثر عيسى

سامى عبد القوى .  د
 على

 عصام طنطاوى.  د
 فاطمة مدآور

 حممد حممود عثمان
 عادل مصطفى.  د
 أبو عوفإبراهيم . د

 عباس الصهىب
 هالة جرب

 آوثر مصطفى
 مشس الدين موسى

 عبدالوهاب األسواىن
 .خريى عبد اجلواد
 مسري عبد الفتاح
 أمحد فضل شبلول

  حلمى سامل-
 رجب الصاوى
 نعيم عطيه

 أمحد صبحى منصور. د
 ياسر عبد اللطيف. أ

 يوسف عزب. أ
 أمحد تيمور. د
 فريد زهران. أ

 أمين حامد عبد الشاىف

 نب عزبزي
 عبد احلميد آابش. د

 عبد احلميد الكاشف
 هناء سليمان. د

 صالح خميمر. د
 عصمت دواستاشى

 حممود الشني
حممد حييى الرخاوى. د

 مرقص عوض. د
 زينب عزب

أسامة عبد احلليم 
 زآى

 حممد عبد السالم
 ولد دوح
 وليد منري
 فؤاد سالمة
 عباس الصهىب

 أمحد زغلول الشيطى
 .عصام اللباد. د

  عطيةرضا
.صالح الدين حمسن حممد

 أسامة عرفة. د
 جمدى حسنني. أ

 عاطف عبد السالم. د
أمحد عبد السالم 

 بسيوىن
 حممد شقرة

 هشام أمحد أمحد
 ماجد يوسف

 منتصر القفاش
 طارق النعمان
 سها النقاش
 إميان مرسال
 على الشرقاوى

 ..إيهاب اخلراط . د
 رمصان بسطاويسى. د

 إدوار اخلراط. أ
 صاحل عيد

 عادل مصطفى. د
 نعيم صربى

 :عن اقرتاح منهٍج لنقد رواية العطر

 ! بداية وحرية
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- ناقدا–امتد املنهج الذى اهتديت إليه وأنا أقرأ 
أصداء سرية حمفوظ إىل أن أغراىن أن أتبعه هو هو ىف قراءتى
ألحالم فرتة النقاهة، األمر الذى أواصل العمل فيه مبشقة

 .رائعة متعبة ومتحدية

 :كن إجيازها فيما يلى خالصة خطوات هذا املنهج مي

 ُيكتب املنت آما هو فقرة فقرة، -

  ُيقرأ هذا اجلزء نقدا بذاته لذاته -

 مث بعد االنتهاء من آل الفقرات، جترى القراءة -
 )الشاملة(الطولية 

آان اإلغراء باتباع هذا املنهج هو طبيعة العمل األول
حيث وصلىن باعتباره جمموعة أصداء ترتدد، وآأا) األصداء(
واطر تقفز من خمزون الذاآرة لُتعاش ىف وادى اإلبداع وهىخ

ترتدد أصداًء بني جنبات اجلبال احمليطة من اخلربات والرؤى
ميكنك أن تستمع إىل نغم آل صدى يرتدد: واملشاعر، هبذه الصورة

منفردا وآأنك ختترب آفاءة آلة عزفه، آِمًال أن تعزف اللحن
المة وجودة أداء آل آلة صدىآامال حني تنتهى من االطمئنان لس

 على حدة،

 حني رحت أطبق نفس املنهج ىف قراءتى األحالم وجدت صعوبات
فمن ناحية لقد عاشرت آاتبها وهى تولد، مث حملت: بال حصر

آثارها عليه وهى تبزغ، مث قرأهتا متقطعة وهى تنشر، ووصلىن
 آما فعلت-منها ما قبلته وما رفضته، وهى مل تشّدىن، 

 أبدا  لقراءهتا ناقدا، ومن ناحية أخرى مثَّلت ىل-داءاألص
التباسا مزِعجًا حىت رحت أنبه نفسى طول الوقت" حلم"آلمة 

أنه ليس حلما باملعىن الشائع عند الناس، مع أن اإلبداع
احلقيقى عندى ليس إال حلما فائقا، آما أن احللم احلقيقى

ات خمتلفةعندى ليس إال إبداع الشخصى العادى على مستوي
، مث)9-29يومية !! إبداع الشخص العادى، وإبداع املرأة (

 أن- ومازلت أخشى–أنىن خشيت آانت مثة صعوبة ثالثة هى 
، وهذا من"تفسري للحلم"ُيقرأ النقد الذى أحاوله على أنه 

أآثر األمور بعدا عن اهتمامى، وأحيانا عن احرتامى، مبا ىف
ذلك الكتاب الذى يقول عنه آل الناس، مبا ىف ذلك مؤلفه،

تفسري"أنه درة أعمال آاتبه سيجموند فرويد، وهو آتاب 
 أثبت موقفى بوضوح من تفسري األحالم، وآذلك من، وقد"األحالم

طبيعة احللم والشعر واإليقاع واإلبداع ىف عمل متكامل سابق
 ) اإليقاع احليوى ونبض اإلبداع(

نهج ىف قراءتىفماذا أغراىن بعد آل ذلك أن أجرب نفس امل
 للعطر؟

أعتقد أن دافعى إىل ذلك هو أن آل فقرة من هذه الرواية
النادرة آانت متثل ىل إثارة نقدية، ليست أقل إهلاما من
أحالم حمفوظ، فعال آانت وال تزال تصلىن حتديا معرفيا يغريىن
: مبحاورهتا قبوال، أو شحذًا للوعى، أو نقدا، أو إعادة تشكيل
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 رىفلنبدأ، ولنجرب بضعة صفحات، مث ن: قلت

 هل يصلح نفس املنهج لقراءة رواية العطر؟ آيف؟ وملاذا؟ 

 )عينة(جتربة حمدودة 

-3يومية  حني آتبت عن حاسة الشم تلك اليوميات الثالثية         
12-4يومية    ،)رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء     (12
12-5يوميـة   ،  )واألنـف الداخليـة آـذلك     (العني الداخليـة    (
حـضرتىن روايـة العطـر،،  )األنُف تدرك مثـل العـني أحيانـاً       (

وبصراحة آانت هى الدافع الذى حفزىن أن أآتب ىف موضوع الشم
هكذا، قلت لعل األوان قد آن الستكمال نقد الرواية ونـشره،

 .دأت باقتطاف أول جزء من الرواية، بدون تعليقوب

اليوم حني بدأت ىف قراءتى هلا ناقـدا وثقـت ىف الرتمجـة إىل
 .العربية مرة أخرى وفرحت هبا بال تردد

مبجرد أن آتبت صفحتني، وأعدت قراءهتمـا، تيقنـت أن هـذا
:املنهج، هكذا، ال يصلح إال أن يكون مسودة، فأآملت مع نفسى          

أن اسـتغل هـذه اليوميـة ىف نـشر مـسودات مـاوما املانع   "
أحاوله، ىف هذه السن وسط هذه الزمحة، ذلك ألنىن ال أضمن ، بل
.لعلى على يقـني أنـىن لـن أمتكـن مـن تبيـيض آـل مـسوداتى                 
فليتحملىن القارئ، أو يرشـدىن، أو حيـول دون اسـتمرارى، أو

 .يأذن اهللا ىف أمرى

 العنوان

 [1]1العطر 

 قصة قاتل
 وترمجـت1997 ونشرت سـنة     1985 آتبت سنة عام     هذه رواية 

، تقييمى للرتمجة ىف ذاهتا، دون الرجوع)ستة وأربعون لغة  (إىل  
مــع املقارنــة احملــدودة بالنــسخة(لألصــل باألملانيــة طبعــا 

مثل ترمجة(، بقدر اجتهادى أا ممتازة حىت خيل إىل         )االجنليزية
ة إبداع النص أا إعاد  ،)سامى الدروىب لروايات ديستويفسكى   

 ).أنظر بعد (بلغة أخرى

قصة"من البداية حىت النهاية حتفظت على العنوان الفرعى         
فأنا مل أستقبل غرينوى أبدا باعتباره قـاتال بـاملعىن" قاتل

اإلجرامى، وذلك برغم عدد القتلى، ونـوع القتلـى، وبـشاعة
"قاتـل "طريقة القتل، فإنه مل يصلىن أن هذه الصفة بالـذات           

  متيزه،هى الىت

  غرينوى آان إهلا زائفا،
  نيزآا ساقطا إىل أعلى

 ،بائسا آان جسما غريبا 
  آان متفردا غبيا،

  آان قرادة جافة ُمْنَقضه،
  قاتال ألنه آان آل هذا،- أيضا – وآان 

 فلماذا يفرض علينا املؤلف هذا العنوان الفرعى هكذا 
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 ".قصة قاتل"على الغالف حىت لو وصله هو شخصيا أا 

 )5(أول فقرة ص 

القرن الثامن عشر عاش ىف فرنسا رجل ينتمى إىل أآثرىف 
آائنات تلك احلقبة نبوغا وشناعة،  وهى حقبة مل تكن لتفتقر
إىل أمثال هذه الكائنات، وقصة هذا الرجل هى ما سنرويه

 Jean-Baptisteآان امسه جان باتيست غرنوى . هنا
Grenuille .وإذا آان امسه اليوم قد طواه النسيان على

ض نوابغ أوغاد آخرين، مثل دوساد، سان جوست، فوشيه أونقي
بونابرت وغريهم، فذلك بالتأآيد ليس نتيجة أن غرنوى
مبقارنته مع هؤالء الرجال املوهوبني األآثر شهرة، يقل عنهم

 . تعاليَا واحتقارًا للبشر وال أخالقية، وباختصار آفرًا

 موضوعبعد مقارنة متواضعة هلذه الفقرة األوىل الىت هى
قررت) انظر اية اليومية(هذه اليومية، بالرتمجة االجنليزية 

نص ُمْبَدٌعفعًال أن اعترب املنت العرىب الذى بني يدى مبثابة 
 وأال أرجع إىل الرتمجة اإلجنليزية إال مضطرًا ، أما األصلمستقل،

األملاىن فأدعو اهللا أال اضطر أن استشريه إال عندما خيتل مىن
اما، فأجدىن حمتاجًا جدا إىل األصل األملاىن، رمبا يدعمالسياق مت

 .  أو ينفى فرضًا من فروضى الصعبة

هنا وصلىن بداللة خاصة، الكاتب مل يقل" الكائنات"تعبري 
رجل ينتمى إىل أآثر الناس أو األشخاص، فهو يذآرنا مباشرة
ومن البداية أننا لسنا إال آائنات، جمرد أحياء، وأن

 .و أحد هذه األحياء، أحد هذه الكائناتاإلنسان ه

  مث إن الكاتب راح حيدد صفات هؤالء النوابغ األوغاد،
واحتقار البشر) 2(التعاىل ) 1(: منهم غرينوى بكل مما يلى

 والالأخالقية،) 3(

 نبدأ مبسألة الالأخالقية حيث أن موضوع تعريف ما هو
من "10-15ميكن الرجوع إىل يومية (أخالقى هو إشكال ىف ذاته 

 وبالتاىل ، فإن صفة)ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن
الصفات داللة ىف وصف هذا الكائن،الالأخالقية تصبح أضعف 

التعاىل أما ،)وأمثاله األآثر شهرة وسلطة وقسوة وقتال(
ومها شديدا االتصال سببا ونتيجة بالتبادل،واحتقار البشر، 

فلهما داللة مهمة ىف فهم موقف غرينوى الحقا، موقفه من
االحتقار والتعاىل،. التنازل عن احلب لصاحل ما تصوره احلياة

، وهذا ما)رمبا من أى نوع(ورمبا مطلق ألى حب .  حاسمنْفى
 .أرجو ان يتضح خالل مراحل النقد املختلفة

أما اقرتان آل هذه الصفات بل إجيازها ىف آلمة واحدة وهى
فهذا ما قد يدور حوله أغلب النقد املقدم هنا،" الكفر"

رمبا ربطا بدراسىت عن اإلخوة آارمازوف واستحالة االحلاد
حرآية العالقات البشرية جدال"تبادل األقنعة () وجيابيول(

 ورمبا هى فرصة لتقدمي معىن،")زوفىف اإلخوة آاراماوامتدادا 
 . آخر للكفر واإلميان 

  بالوغدنة فهذا حيتاج إىلبالنبوغأما مسألة ربط الكفر، 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   698



 08I12I2007א –אא

، حنن نعلى من قيمة النبوغ بشكلنبوغوقفة أمام آلمة 
متواتر دون النظر فيها مبا يكفى، هل اقرتنت هنا آلمة نبوغ

النابغة ميكن أن يكون وغدًا،بالوغدنة آنقيضني أم آمرتادفني؟ 
ل الوغد ميكن أن يكون نابغة؟ أم أما لفظانلكن ه

إن آل نابغة"، ولو واتتنا الشجاعة رمبا قلنا متالزمان
بشكل أو بآخر، وإذا" مشروع وغد" أو على األقل هو ،"وغد

آان الكاتب قد اختار دوساد وسان جوست، وفوشيه،
وبونابرت، آأمثلة فقد خطر بباىل نيتشه، وأينشتاين، مع

هل استطعت أن أحب غرينوى: أتساءل اآلن( جدا أنىن أحبهما
 ) أبدًا، وأؤجل اإلجابة حىت اية الدراسة

 .إلتزمت باأللفاظ العربية دون ما يقابلها باإلجنليزية

 :التحدى املزعج

 [2]2آن اآلوان أن نناقش هنا نفس الفقرة باالجنليزية 

In eighteenth-century France there lived a man who was 
one of the most gifted and abominable personages in an era 
that knew no lack of gifted an abominable personages. His 
story will be told here. His name was Jean-Baptiste 
Grenouille, and if his name – in contrast to the names of 
other gifted abominations, de Sade's, for instance, or 
Saint-just's, Fouche's, Bonaparte's, etc. – has been 
forgotten today, it is certainly not because Grenouille fell 
short of those more famous blackguards when it came to 
arrogance, misanthropy, immorality, or , more succinctly, 
wickedness,  

 .بصراحة عجزت عن أن أجد األلفاظ املتقابلة بني اللغتني

مع(فوجدته " وغد"بدأت باللغة العربية وبلفظ  -
آان  رذال"): األساس"بضم العني (وُغد ): اإلجياز الشديد

 )الوسيط(دنيئا صغري العقل 

سهم ال حّظ : "دنئ، وأصله): الزخمشرى/أساس البالغة(ووْغد  -
 ) ُيِصْب هدفه، الحظ آيف سيتطابق ذلك مع غرينوىفهُمتها، مل.(له

مث رحت قبل أن أقرأ النص االجنليزى ألجد أقرب لفظني إىل
 .وفضلت األخري & Scounder  Villainاملعىن مها

ــة إىل ــه ترمج ــدت أن ــم وج ــنص املرتج ــرأت ال ــني ق ــنىن ح لك
abominableفرحت أستشري املعاجم اإلجنليزية فلـم  تـسعفىن 
 .الختالفمبا يفسر ا

ومبا أىن أآاد أزعم أىن أعرف غرينوى معرفة آافيـة، فقـد
 .وجدت الوصف باللسان العرىب هو األقرب إليه

، فقـد جـاء مـا يقابلـه باالجنليزيـةنابغةأما لفظ    -
Gifted      والنبـوغ عنـدى"موهـوب "، وهو الذى يعىن عندى ،

 .ليس مرادفًا للهبة) ورمبا عند الكثريين(
 –ك زوسكيند باتري:  تأليف- [1]1

 2003دار املدى عام :  الناشر-نبيل احلفار : ترمجة
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الـذى اعتمـدت عليـه" الكائنات"أما ما يقابل لفظ      -
، فلـمإىل بدائيته املتأهلـة    – فيما بعد    –ألرجع بغرينوى   

ــظ ــزى إال لف ــنص االجنلي ــه ىف ال ــا يقابل ــى م ــر عل أعث
Personage!! 

، الـذى ميكـن ان تـدور عليـهالكفروأخريا، فإن لفظ     -
ــى احمل  ــى لفروض ــظفكرت ــة لف ــه ىف االجنليزي ــة يقابل وري

Wickednessوهل هذا االختالف حيتاج إىل تعليق؟  

بصراحة انزعجت انزعاجا بالغا وطرحـت آـل ذلـك جانبـا
 :وقلت

إن ما وصلىن من النسخة بالعربيـة، سـوف يكـون منبعـى 
نبيل. ومصىب، حىت لو آان مؤلف النص الذى أقرأه ناقدا هو د          

 .يداحلفار وليس باتريك زوسكن

 ):مؤقتا(اخلطوط العامة لفرض الدراسة 

 ،مل يوجد أبدا - بطل الرواية -غرينوى  •

 مل يعرتف أحد بوجوده، منذ احلمل حىت النهايـة الغامـضة،
 حـىت لـو آـان– بقاًء   -فراح غرينوى منذ اختار احلياة        

بديال عن احلـب، راح خيّلـق نفـسه: نيزآا منفصال، اختارها  
 .بنفسه لنفسه

متفـردة، شـَكلها مـن) رائحـة (ّلق له روحـا     غرينوى خَ  •
توليفة من أرواح نقية مل تتشوه بعد، انتزعها انتزاعـا
من العذارى اجلميالت، الواحدة تلو األخرى، وآأنـه يقـتىن

 ألوان لوحته الزيتية الفريدة،

حني أمت غرينوى صناعة نفسه بنفسه حاول أن يفرضها على •
 ة أصال فرضا، دون عالق- آل الناس –الناس 

 فـزاد- ىف ذلك من وجهـة نظـره بطريقتـه         -جنح غرينوى    •
انفصاال عن الناس الذين سـجدوا لـه، ذهـوال عنـه، وعـن

 أنفسهم،

هكذا سقط غرينوى ىف هاوية التجاهل واإلنكار، والوحدة •
 .من جديد

 انكشف زيف ألوهيته له، قبل أن ينكشف للناس •

 هرغما عن آل ما أنكروه علي" يبقى"جنح غرينوى أن  •

 "أن حتيا"أن تبقّى ليس مرادفا لـ  •

 . مل ينجح غرينوى أن حييا بشرًا بني البشر •

اإلنسان ال يكون بشرا بروحه وال برائحته وال بـسحره وال •
 بقوته وال بتأثريه،

اإلنسان اليكون بشرا إال جبدل متصل مع بشر مثله متامـا، •
ليس مثله مبعىن أن يساويه أو يشبهه، وإمنا مثله مبعـىن أن

 ، بنفس صعوباهتا وجدهلا ميارس نفس جتربة التواصل مثله
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 وحتدياهتا ومفاجآهتا،

ــة • ــروا ىف الرواي ــن ظه ــه، وال أى مم ــوى وال أم  ال غرين
استطاع أن يفعلها، لكنهم رضوا أن حياولوا، وأن تـستمر

 .احملاولة حىت ال يتأهلوا زيفا

 )عن احلب( غرينوى قرر أن يستغىن عن احملاولة  •

  النهاية مازالت تقلقىن •

  أآثر من تفسري حمتمل، وعندى هلا •

 لذلك سوف أؤجل احلديث عنها لعل أحد هـذه االحتمـاالت •
إذا ما صـلح هـذا(يرجح أثناء ممارسة النقد فقرة فقرة       

 !!)املنهج أصال
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 مقدمة
سوف جيد فرصة ىف) الذوات(يبدو أن موضوع تعدد الكيانات 

هذه اليومية ليأخذ حقه من احلوار واجلدل والقبول والرفض،
أآثر مما حدث حني تناولتُه آتابًة ىف مواقع أخرى سابقة، فمنذ
آتبت فيه املقال التنظريى األول الذى أشري إليه آلما عرجنا

 أآتوبر"الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"إىل هذا املوضوع 
 ىف اإلنسان والتطور، مث آتبت حواىل أربعة عشرة مقالة ىف1981

تلك الصحيفة اليومية اخلفية الىت استضافتىن تسعة أشهر مل
يصلىن خالهلا تعقيب واحد يسمح ىل مبعرفة ما وصل للناس مما
ىن،أآتب، أو يتيح ىل فرصة أن أناقشه أو يّعدلىن، أو يطور

منذ ذلك احلني، وانا أمارس مهنىت، ورمبا حياتى من هذا
دون أن أدرى ىف آثري من(املنطلق، منطلق هذه الفكرة 

إىل أن جاءت هذه الفرصة إلعادة فتح امللف هكذا من) األحيان
خالل هذه اليومية، وإذا بالنقاش يدور أآثر جدية، ورمبا

 .أبعد أثرا

لف على مصراعيه هو حماورتى لعل أهم ما دعاىن إىل فتح امل
أسامة عرفة، ورامى عادل يوم اجلمعة املاضى،. مع آل من د

حممد حييى الرخاوى من مقال نشر. باإلضافة إىل ما وصلىن من د
د ىف الرتآيبالوحدة والتعد"باسم " احملررون الزوار"ىف باب 
 مث فوجئت هذا الصباح بوصول،"آيف؟ إىل أين؟.. البشرى 

تعليق آخر عن نفس املوضوع بشكل يسمح باستمرار احلوار، بل
 .توجيهه

ة،لكن يبدو أن املسألة جتاوزت أن حيتويها حوار يوم اجلمع
 .فهى تلح ىف مواجهة أمشل مبسئولية أعمق، ولغة أقدر

فتصورت أن حتديث هذه السلسلة من املقاالت الىت ظهرت يوما
ىف تلك الصحيفة اليومية اخلفية، ميكن أن يكون أرضية مناسبة

 .حلوار مسئول ممتد

 فنبدأ اليوم بعالقة هذه التعددية باإلبداع 

 احلرآة هى احلل

 حىت وحنن نبحث عن تعريف للفطرة، أن وصل بنا األمر، 
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، وليست"احلرآة الطبيعية إىل ما هى إليه"اعتربنا أا 
آيانا فجاًّ، أو قيمة أولية، وبذلك يستحيل أن نرتادف
الفطرة مع البدائية، مث تكرر هذا التوجه للتأآيد على
احلرآة واجلدل والتوجه والدال قبل املدلول، آل ذلك ىف مقابل

قف عند التشريح والتوصيفالتنبيه إىل احلذر، من التو
 .واحملتوى، وتوفيق األوضاع، أو دوامية الصراع

السبيل األمثل حلل إشكال مواجهتنا هبذا التهديد املسمى
 احلرآة ىفهو تبىن فكرة"!!) حقيقة"هتديد مبا هو " (التعدد"

، وألىن جاهل فعًال مبا يسمى الطبيعة احلديثةمواجهة احلرآة
لم نفس اللغة، وعلم الشواش وعلموالرياضية احلديثة، وع

الرتآيبية والعلم املعرىف، فإنىن أطمع من خالل جهلى هذا أن
يكون ىف عطاء هذه العلوم جمتمعة ما ميكننا من أن نستوعب

، مبا ىف ذلك حرآية الراصد"حرآية"ىف مواجهة " حرآية"معىن 
 .واملرصود

،)هبرغم جهلى السالف الذآر، وبسبب(أعتقد أن ما هداىن 
إىل اليقني الذى أعيشه حاليا وأحاول توصيله إىل الناس، حول

 هو حرآية وعِيى ىف مقابلتعدد الكيانات داخلنامسألة 
 .حرآية وعى مرضاى أثناء العالج اجلمعى خاصة

 من هنا نبدأ

ياه!! هو حرآة آيانات أآثر منه آيانات ىف حرآةالتعدد 
 آما خرج مىن هكذا هذا التعبريأتركمل أقصد، ولكنىن سوف !! 

 للنقاش، مادام مث نقاش،

ليس بصفته"حرآية اإلبداع" من هنا يأتى مدخلنا إىل 
موهبة نادرة، أو عبقرية متميزة أو ناتج فذ، بل بصفته
أرقى أنواع التشكيل املتجدد ملستويات متعددة من الوعى مبا
حتتويه وحيتويها من آيانات مرنة تسمح هبذا التشكيل ىف ناتج

صيل جديد، إن هذا املدخل هو الذى ميكن أن يهدينا إىلأ
 .االحاطة باملعىن احلرآى للتعدد من حيث املبدأ

 املبدع 

 ميارس عملية- آما نعرفه عادة –املبدع املتميز املنتج 
اإلبداع بإرادة مشتِملة، يعى بعضها ىف ظاهر شعوره بدرجة

ْمٍق شامليأتى من ُع) أغلب إرادة اإلبداع(ما، لكن أغلبها 
 .حرآّى عنيد مثابر جاهز متحفز قادر

 عملية اإلبداع هذه ال حتدث ىف وعى بديل يتناوب مع الوعى
عملية(السائد،  آما هو احلال ىف عملية احللم، وال هى 

حتدث ىف حالة وعى الصحو العادى الذى منارس به) اإلبداع
 حياتنا الروتينية طول الوقت،

الوعى"ة من الوعى تسمى أحيانا  لكنها حتدث ىف حالة خاص
، هذا الوعى"الوعى املشتِمل"، وأنا أفضل أن أمسيها "الفائق
املشتمل هو حالة حتتوى أآثر من مستوى من مستويات/الفائق
 ،"معا"الوعى 
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  مجاع وْعى الصحو ووعى احللم،فهى 

 مجاع وعى النصف الطاغى من املخ والنصف املتنحى،وهى أيضا 

 غ القدمية واحلديثة،مجاع وعى مستويات الدما وآذلك هى 

حرآية حيدث آل ذلك نتيجة لقدرة املبدع أن يعيش 
 ،سيمفونية اإلبداع، ليخلق منها املعلومات

 يفعل املبدع ذلك وهو ىف حالة من اإلفاقة تسمح له
 .بإمكانية التشكيل اهلادف الذى حيرك بدوره ويضيف

 حىت– بوجه حق – اتسعت منا "أنا واحد وال آتري" حكاية 
لنا احتمال آيف ميكن أن نكون آيانات بال حصر، ال لنتشتتقب

فَنجن، ولكن لنكون من املرونة واحلرآية حبيث حنرتم ترآيبنا من
املعلومات احلية القادرة على دفعنا على مسار النمو
واإلبداع باستمرار، بتشكيالهتا ىف آيانات متكاملة متحرآة

 .أجبدية ُتستعملداخلنا، وليست جمرد ذآريات تُستعاد، أو 

 هذا الكثري الذى نشري دائما إىل آيفية حرآيته على مسرح
األحالم، هو هو الذى يتحرك ىف حقل اإلبداع ىف وعى خمتلف شديد
اليقظة، بالغ الطزاجة، نشط احلرآية، قادر على التشكيل

 .اجلمال/الدهشة/املفاجأة/إلخراج  اجلديد

 نوعان من املعلومات، وماهية اإلبداع

ملعلومة نوعان، تلك الىت ألفنا احلديث عنها وحنن نتكلما
عصر املعلومات، وحنن حنفظ احملفوظات، وحنن نسّمع جدولعن 

هذه املعلومات هلا وظيفتها باعتبارها أجبدية مستقلة. الضرب
نافعة، تستعمل من الظاهر إال قليال، هى تقع ىف منطقة

آريات،الرموز والتجريد أساسا، وهى تسمى أحيانا ذ
، وهى ليست"لغة) "خطأ غالبا(وأحيانا آالما، وأحيانا 

مستقلة متاما عن آياننا احليوى، لكنها تعترب مبثابة حروف
هجاء، أو أدوات صنعة التواصل والتفاهم أآثر منها آيانات

 .حيوية نشطة مبا هى

املنغرس أو امللتحم من املعلومات هو النوع اآلخر
 بدءاًً بالدماغ، شامال اجلسد آله،،بيولوجيا بكياننا احليوى

الوحدة"وليس فقط املخزون ىف خمزن الذاآرة، تلك هى املعلومة 
آيانا" الىت تدخل إلينا باعتبارها ،"املعىن/البيولوجية

 ،متكامال من نبض، ووجدان، وحفز، ونشاط

)املعلومة األوىل(يتوقف شكل اإلبداع وناجته على أجبديته  
 .معا)  الثانيةاملعلومة(وحرآيته 

اإلبداع ليس قاصرا على نوع بذاته، أو شكل بذاته، وإمنا
هو يشمل أية إعادة تشكيل تأتى جبديد، وهو يصنَّف حبسب غلبة

 .أجبديته

 فإذا آانت أجبدية املبدع معادالت رياضية، وعلوم-
 . أو الرياضةنظرية ىف الطبيعةطبيعية، أخرج لنا 
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 أخرج وإن آانت أجبديته هى املساحة، واللون، واحلجم،-
 غري مسبوقة من تأليف غريحنتا مجيال جيدا، أو لوحةلنا 
 .مألوف

وإن آانت أجبديته هى الناس واألحداث والتاريخ والواقع
بكل تصنيفاته، فإنه ينسج لنا من آل هذا حرآة أحداث

 فهو الروائى املبدع،أخرى، بعالقات أخرى، ىف زمن آخر، 

دية، لكنها وإن آانت أجبديته هى ألفاظ لغتنا العا
تتآلف بشكل آخر، ىف مساحات صور أخرى، مع تشكيل نغم آخر،

 .، وهكذافهو الشعر

، أو إعادة"إعادة تنظيم" آل هذ يقع حتت ما يسمى 
 )من حيث املبدأ(تشكيل، متاما مثل العملية الىت جترى ىف احللم 

أقربالىت ننتحدث عنها ىف مسألة التعدد هى الكيانات  
، وإن آانت العالقة بني النوعني من املعلوماتإىل النوع الثاىن

هى أقرب إىل النوع الثاىنضرورية وقائمة طول الوقت، قلت 
 استعمال النوع األوللكن يستحيل عليها أن تستبعد: وأضيف

 .من املعلومات

 من خالل السيكودراما أو– تعلمت أنه العالج اجلمعىىف 
 إىل الرمز املفهومةاملعلومة  ميكن أن نقلب -األلعاب مثال 

 .املعلومة الكيان احليوى بدرجة أو بأخرى

وخاصة العقلنة) امليكانزمات(مع بعض الدفاعات 
Intellectualizationميكن أن حيدث العكس، أى أن ختتزل 

املعلومة الكيان إىل املعلومة الرمز، فُتفرع من نبضها
 . أجبديةلتستعمل من الظاهرآيانا، 

 :عْى املعلومات معا على مستوين متداخلنياإلبداع يلزمه نو

 ليكون لإلبداع ناتج يصل إىل اآلخرين، فإنه يلزم أن متر
الكيان (من حرآية املعلومة: عملية اإلبداع بطورين أساسيني

 أجبديتهإىل تشكيل الناتج ىف الشكل الذى تسمح بهاألول ) احلى
 ). املعلومة الرمز املفهوم(

 من شهادات املبدعني

 من     إجابات عدد ليس قليال من املبدعني عن حرآية إبداعهمىف
 ،ميكن أن نرصد هذين املستويني، آيف تتم عملية جتارهبم   خالل 

 الىت هىالكيانات(اإلبداع باالنتقال من مستوى املعلومات احلية 
 :إىل مستوى التعبري والتشكيل املتاح باألدوات املتاحة") آتري"حنن 

  الرابـع    العدد  -الثاىن   الد  - فصول جملة  : راطاخل   إدوار 
 )1982 سنة 265:  ص 

على    أو ،   األغلب على    -عندى     القصة   تتخلق ،   بداءة "...  
،  بأصوات   نفسه   الوقت ىف     تتشكل   صورة ،   صورة   من  -  األرجح 
علـى     لنفـسها    تتخذ   صورة   أساسا فهى   ،  (......)بكلمات 
  تتخلـق   فهـى      لغىت، ىل     أن   وأظن .  اللغة   من   جسدا   الفور 
    وإيقاعها   جبرسها ،  الكلمات   من   بنسق   أو   بالكلمة 
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أى  ،  ومدرآة   حسية تأتى    نفسه   اآلن ىف  ،وهى ... وآثافتها
  ورائحتها   طعمها   وهلا ،  ومتجسدة   حسية تأتى    أا 
 ". أساسا البصرى    احلضور   شديدة   ومرتبة ،  وملمسها 

 القراءة
، تتشكل" صورة  " بوصفه   املثري على    الكاتب   ترآيز نالحظ  

جسدا من، مث إن الصورة تتخذ لنفسها ) مثل اهللوسة(بأصوات 
، مث انظر النقلة الىت أشرنا إليها ىف موضوع األحالم،اللغة

:علومات ىف قوله والىت تؤآد ما ذهبنا إليه من تصنيف امل
 هذا مث الحظ آيف أن   .  "اللغة   من   جسدا   لنفسها   الصورة   تتخذ "
 له   يكون   أن   قبل ،  وآثافة   وإيقاع   جْرس   له اللغوى    اجلسد 
حسية، ومرتبة شديدةوأخريا التأآيد على أا .  وداللة   مضمون 

 . احلضور البصرى أساسا

وضح من هذا يشري إىل أن املعلوماتهل هناك دليل أ
حية، وليست جمرد رمز أو" آيانات"األساسية ىف اإلبداع هى 

 بداخلنا مجيعا؟" الكثري"جتريد؟ وأن هذه الكيانات هى 

  العـدد   -الثـاىن      الـد   -فـصول  جملـة   :  حمفـوظ    جنيب   
 )1982 سنة 303:  ص   الرابع  

  فينـشط  )  عنـدى    مـن    التنصيص " ( ام  " نوع   من   حرآة   تدب ... 
،  معـني    شكل ىف     له   تتجسد   أن   بعد   القارىء إىل     لتوصيلها   الكاتب 
 .. ".  بالذات  " شيء   ال  " أو ، " شيء أى   " تكون   قد   ؟  احلرآة   هذه   ما 

 القراءة
 أن   حمفوظ   ستطعي   فلم  ،" ما " " حرآة   تدب "  تعبريات   هنا   نالحظ

 فهو ،  " ما  " نوع   من   أنه   إال )  ينشط  ( يدب الذى    هذا   من   يلتقط 
 هنا   نالحظ   مث .  بعد   حمددا   ليس   أنه   آما ،  اجلهل   آل   جمهوال   ليس 
 مث   وأن ،  لإلجناز   يـُلح   توصيال   مثَّ   بأن   الكاتب   استجابة   حتديد 
 .  التنشيط   إليه   يتوجه "  آخرا "

" شيء أى   " أا ىف    احلرآة   هذه   طبيعة   ليجّهـل   حمفوظ   يعود   مث
التأآيد على البدء   معه   يتحقق   حنو على  "  بالذات   شيء   ال "  أو 

األوىل   اخلطوات   أن إىل    يشري   حبرآية حيوية آما ذآرنا، وهو ما 
 تتميز   مما   أآثر   وتوجهها   حبرآيتها   تتميز) واحللم(   داعلإلب 
   ).احملدد  ( هدفها   أو   مبضموا 

حتريكاحلرآة البدء هنا ليست ترميزا ملوجود، ولكنها 
 . ىف جدل مستمر،"الكثري"هى حنن  لكيان وآيانات آثرية،

  الرابع   العدد  -الثاىن   الد  - فصول  جملة   :إدريس   يوسف
 )1982 سنة 305:  ص 

  سـدمي  ،  .. الكون   خبلق   مايكون   أشبه عندى     اإلبداع ".. 
  هائلــة   حرآــة   تبــدأ   مث داخلــى،    يتكــون   اإلحــساس   مــن 
  احلرآة   هذه   من   األفكار   وتتخلق .  الوقع   بطيئة ،   الضخامة 
  تكـون    احلرآـة    وبتوقـف  ..  والشخـصيات    لألحداث   السدميية 
الىت    احلياة  -  الكون -  القصة   أمسيه   فيما   ختلقت   قد   القصة 
  ". السدمي   مراحل أعلى  هى  
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 القراءة

: السدمي "األول  الذى له معنيان  "  السدمي " تعبري   هنا   نالحظ
، بعيدة   تظهر   جنوم   جمموعة :  السدمي : " والثاىن ، " الرقيق   الضباب 
يفيد ما أريد مما يناسب   وآالمها ، " رقيقة   سحابة   أاآ   تظهر 

 . املقام هنا، واملعنيان متداخالن

، ثابتا   مثوال   ليس  عند إدريس  السدمي   هذا   أن   آيف   نالحظ   مث 
 هبا   أحلق   أنه   ومع ، ) السدميية   احلرآة  ( أساسا   حرآة   هو   بل 
 ليست   تلك   السدميية   مرحلتها ىف    أا   إال ، " واألشخاص   لألحداث "
 وجتزم ،  تنيبء هى    ما   بقدر   متميزين   أشخاصا   أو   بذاهتا   أحداثا 
  ". ما  " وأشخاص   بأحداث ،  نفسه   الوقت ىف  

هى   هنا   األفكار   وآأن ،  احلرآة   هذه   من   تتولد   األفكار   إن   مث  
 هو، ما )  إىل   تكثفه   أو  ( الرقيق   الضباب   هذا   من   تنشيء لىت ا 
 ملفاهيم   ختليق هى    ما   بقدر   مفاهيم إىل    اإلحساس   ترمجة   ليست فهى  
  . املنبعثة   السدمي   حرآة   استيعاب على    قادرة 

،الكيانات بداخلنا ليست موجودات ساآنةومن َثمَّ فإن 
نها آيانات تتخلق، وهى ليست قاصرة على ما شاع عنها،ولك

وإمنا هى مشتملة لكل معلومة حية مبا هى، ومبا خيرج منها مع
 .غريها ىف تشكيالت بال حصر، وحرآية ال تتوقف إأل لتنشط

 -الثـاىن      الد  - فصول جملة  :  النجا   أبو املعاطى     أبو 
 )1982 سنة 261:  ص   الرابع   العدد 

  بـشيء    ألمـسك    أو ،   شـىء    عـن    ألعرب   القصة   فأآتب  "..  
  أضعه   أن   قبل   عليه   أتعرف   أن ويعجزىن   داخلى،   ىف     يتململ 
،  هالميـا    شـيئا    ألجسد ،   املالئمة   القصصية   الصيغة   شراك ىف   
   ".معىن   ليكتسب ،  التجسيد إىل    يفتقر 

 القراءة
، إليه   أشرنا الذى   الداخلى     التنشيط معىن     أيضا   هنا   نالحظ

الذى   هذا   إن".. داخلى   ىف     يتململ : " أبو النجا    قول ىف     وذلك 
، هو، آمـا هـو       مبا   ذاته ىف     عليه   التعرف   عن   بعيد   هو   يتململ 
الحـظ.  مكتمـل    ليـق خت ىف     الكاتـب    إبداعيـة    تصوغه   أن   البد   إذ 

مث إن الكاتب قد وصـف .  القصصية   الصيغة   شراك ىف     أضعه : قوله
 نفـسه    الوقـت  وىف   ،   "الـشىء   "  بــ    األول املعـرىف    املستوى     هذا

 معنـاه    اليكتـسب    إنه   مث ،   بعد   معناه   يكتسب   مل   وأنه ،   باهلالمية 
املستوى   شراك ىف   ) "ضع آل ذات محل محلها    وت ( الوضع  " بعملية   إال 
 . معه   املتجادل ،  إياه احملتِوى  

 الـذىالكـثري ؟ اليس هذا هو     آيانات حية  أليست آل هذه      
 حنن مصنوعون منه لنصري؟

 ننتقل  إىل الشعراء

 )187-186 ص  1974   بريوت - الشعر   مع قصىت   (قباىن    نزار
  غــري   مجــل   بــشكل  - ماتــأتى   لأو  -  القــصيدة تــأتيىن  " 

  ال .  آـالربق  وختتفـى      آـالربق    تـضرب  ،   مفسرة   وغري ،   مكتملة 
    مكتفيا ،  يذهب   أترآه   بل ،  بالربق   اإلمساك   أحاول 
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  وأنتظـر    للظـالم    أرجع ...  حيدثها الىت   األوىل     باإلضاءة
  حتدث ،   وتالحقها   الربوق   جتمع   وِمـن ،   جديد   من   الربق   التماع 
  فقـط    املرحلـة    وىف هـذه   ...  الـشاملة    النفـسية    اإلنارة 
  ورؤيتـها    القصيدة   مراقبة ىف     إراديا   أتدخل   أن   أستطيع 
 ". وبصريتى بعقلى  

 القراءة   
 أن   فيه   نالحظ   ،   خمتلف من الشعر ملستوى     آخر مثال   هذا

ىف   مالحمه   تظهر حىت  ،  نفسه   األول املستوى    بنبض   ظاحمتف   يظل   الشاعر 
 التكثيف   مظاهر   خالل   من   وذلك ،  اآتماهلا   بعد   نفسها   القصيدة 
 إنه   مث ".  معا  " توجه   من   أآثر ىف    األبعاد   وتعدد   والشفافية 
 يستعملها   ولكنه ، ) إدريس   مثل  ( نفسها "  السدمي  " آلمة   يستعمل 
  .هلا   املخلِّـقة   احلرآة   لتفسري   وليس   ذاهتا   القصيدة   لوصف 

 وبعد
إىل عالقةنرجع إىل بداية هذا الفرض التوضيحى الذى ينبه 

إن. فكرة التعدد باحلرآة، وليس مبجرد تعداد الكثريين بداخلنا
 .آما َبيََّناصحة هذا الفرض إمنا تدعمها حرآية عملية اإلبداع 

الرتاجع عن املبالغة ىف التأآيدالذى يرتتب على ذلك هو 
التعدد مبعىن العدد، أو حصر هذا التعدد ىف وحدات بذاهتاعلى 

هلا حدودها املتميزة املنفصلة، نرتاجع عن هذا التناول
إىل قبول فكرة الكثرة مباالسكوىن املختزل، ليتسع وعينا 

 .ات خمتلفة ألهداف متنوعةيسمح بتجسيد وحداهتا بعملي

 آما ظهر من مقتطفات شهادات املبدعني، ومناإلبداعففى 
ىف حرآية جدلية ليعادقراءتنا هلا تتجسد الوحدات معا 

 .التشكيل

"تتعني" مثال ىف العالج اجلمعى) النفسية(الدراما وىف 
الوحدات حسب الدور الذى تلعبه أثناء تفاعل ما، آما جيرى

آيانات ميكن أن تتجسد األفكار ىف Concretizationأحيانا تعيني 
 جيسد الكيان احلر- مثال -فبدال من احلديث عن احلرية (ومتثل

 ).وهكذا) (ليلعب دوره، مقابل آيان خائف من احلرية

 اخلالصة

 إن قبول فكرة التعدد يشمل السماح حبرآية إعادة-
 ).اإلبداع(التشكيل 

 هو مفيدانات حلظيةىف آي جتسيد حرآية التعدد إن -
لتعميق التعامل مع آيانات قابلة وقادرة أال تكون

 .آيانات مستقلة نافرة أو غاطسة
، يقلبها لعبةفكرة التعدد" لفظنة"التوقف عند  إن -

 .آالمية معقلنة مفهومية ُمْفرغة
 خوفا من االستسهال، والتسطيحإلغاء فكرة التعدد إن -  

ل ذلك هو خماطرة على حسابوالتسيب مهما بدا توقّْيا لك
 .احلقيقة واملعرفة األصعب
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 إن البحث عن لغة ومنهج أآثر قدرة على استيعاب-
مفهوم التعدد هو جار وواعد غالبا من خالل االجنازات

 .األحدث لكل من اللغة واملنهج
إن حرآية اإلبداع هى شديدة االرتباط حبرآية التعدد -

 .تفكيكا وجدال وتشكيال وتوجها

ة اإلبداع، واجلدل مع حرآية الوعى إن الربط بني حرآي-
الكوىن، وطبيعة السعى املتواصل بينهما قد يكون مدخال إىل
االستفادة من خربات إبداع الوعى الذاتى ىف رحاب الوعى

آدحا إىل وجه احلق سبحانه بغري) إبداعًا: التصوف(الكوىن 
 .اية

 إن إنكار حرآية التعدد قهرًا وآبتًا مطلقا ميكن أن-
آما يتجلى ىف بعض) الال إبداع(تب عليه توقف النمو يرت

 .أنواع اضطراب الشخصية

 إن اإلفراط ىف السماح بطالقة التعدد دون إعادة تشكيل،-
بتفعيل" الواحدية"أو متحور ضام، يسمح للتعدد أن يفكك 

 .متناثر، وهو ما يظهر عادة ىف صورة ما يسمى الفصام
 خامتة

 مرضى متوسطى التعليم وأّمينيإن معايشة فكرة التعدد مع    
من خمتلف األعمار والطبقات االجتماعية يتم بسالسة وواقعية ىف

دون أيـة حاجـة إىل آـل مـا سـبق مـن) مـثال (العالج اجلمعى   
 !!!تنظري
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 אאאאא−101

 مقدمة

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

فثبت أنه اسم أبلغ داللة، ذلك" أنا واحد وّال آتري"املصرية، 
أو أتصور أنىن(أنىن بعد آل يومية ىف هذا املوضوع ُأالَحُق 

 اعرتاضات أو محاس وتصفيق، أشعر من خالهلابتساؤالت أو) ُأالَحُق
مجيعا أننا بعيدون عن اإلملام بأبعاد القضية آما عاينتها

 .وأريد توصيلها بشكل أو بآخر

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

قضية، بديال عن التوقف للتوصيفعلى ما هو حرآية ىف هذه ال
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 نظرجنح ىف حتريك الوعى حنو احتماالت ممكنة

 .بذاهتا

طرا، مل يأت من ناحيةالذى زاد األمور اهتزازا أو خ
املتحفظني واملرتددين ىف قبول الفكرة، بل من محاس املوافقني

من أهم أشكال االختزال آان االقتصار على. املختِزلني هلا
 Transactionalاستعمال بعض لغة نظرية التحليل التفاعالتى

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

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

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

ذوات الثالثالتحليل البعدى يتكلم عن أن آال من هذه ال
 .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. ما أسهل أن نتكلم عن الطفل بداخلنا
بلغ سنه أو شاعت عبقريته يتصرف بطفولة مجيلة وطازجة،

دو طفال آبريًا، املسألة ليست هبذه البساطة، آما أن هذهفيب
 .مبا تستحق) أو احلقيقة(البساطة ال ختدم الفكرة 

 البداية
لعل البداية من حرآية اإلبداع قد وضعتنا أمام ما
ينبغى تناوله مبزيد من التوضيح تدرجييا، وهو أن نواصل

هتامن خالل تطبيقا) أو احلقيقة(تقدمي ما يدعم الفكرة 
أآثر من التنظريوجتلياهتا عند األسوياء قبل املرض، 

سر"واملناقشات فإذا آنا قد بدأنا باملتطوعني ىف برنامج 
، مث عرجنا إىل شهادات املبدعني، فنحن اليوم حناول أن"اللعبة

ىف الطفولة علىنتبني مزيدا من معامل األطروحة من خالل النظر 
 .مسار النضج

 :ت التعدد والواحديةمسار النمو وتشكيال
يولد الطفل وهو حيمل آل تاريخ التعدد الذى ميثل •

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

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

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

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

تتالحق وتتابع بعد ذلك نبضات اإليقاع احليوى للنمو والتناسق  •
 : تعاقبةفيعيد الكائن البشرى تارخيه النابض، ىف مراحل م

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

وىف آل مرحلة، قُصَرْت حىت الثواىن، أو طالت حىت السنوات •
 .واحدا ظاهرا ىف حلظة بذاهتايكون اإلنسان الفرد 

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

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

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

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

 .فيتمثلها لتظل نامية متوجهة إىل غايتها

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

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

 .حسب الفرص املتاحة

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

اتمعاترمبا مرورا بدورات منو (اإليقاع احليوى الذاتى 
 ).واحلضارات

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

 .فأآثر باضطراد

ىف أزمة املوت، يعود التناغم بني الوعى الذاتى والوعى •
الكوىن متسقا بقدر جناح منو هذه الواحدية النابضة ىف

 .الكون توجها إىل وجه احلق تعاىلتناسق مع إيقاعية 

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

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

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

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

 : اقتطافات حمدودة قمت هبا ناقدا ىف هذا اال

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

وسيكولوجية النضج من ديستويفسكى أآثر مما تعلمته من آتب
علم النفس والرتبية، وسوف أقتصر على بضعة إشارات ألدوار
جتلت ىف الطفلة نيتوتشكا، هذه األدوار هى ما قد نشري إليها

 أحيانا باعتبارها آيانات

 :آالتاىل أّما 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   غرابة   تعلن   نفسها   ذات وهى 
 : وهى تكمل ) نفعل 

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

    هو   ليس "  الطفل   َمْن "  و "  الوالد   َمْن  " حيدد الذى    أن   يبدو
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 وإمنا ،  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   يهعل   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 

مث تتجلى لنا نيتوتشكا ىف تشكيالت وآيانات عدة أطفال
الطفلة الدمية، الطفلة الطفلة،: بالتبادل غالبا، فثمة

 .خت، والطفلة األموالطفلة األ

)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 وميكن الرجوع إىل آل
 . لديستويفسكى أيضا" قصة البطل الصغري"امتداد إىل مثل ذلك ىف 

 هانز آريستيان أندرسون 
فإذا انتقلنا من ديستوفسكى إىل هانز آريستيان

 أندرسون، لراعتنا ثالثة أمور 

آيف عرف هذا املبدع الشاعر اجلميل ذلك الرتآيب: األول
ى لألطفال إال بأنه استطاع أن حيرك أطفالهاملتعدد النام

 بداخله 

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

آيف حبدسه الشعرى واإلبداعى رصد مسرية النمو: 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 
 ،)ملوقع الرحبا

 وألنىن أشك أن اختزاهلا أو تلخيصهما ميكن أن يقوم
 بتشويهها، 

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

 )الظل:  (القصة

 ىف البالد احلارة، حيث الشمس حارقة يصطبغ[2]2) 75ص (
 البلدان األشد حرارة حيرتقون حدالناس بلون بىنٍّ  متاما، وىف

.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،. أمَر ذلك، آما ىف بلده
 . 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

البيوت العالية، حيث يسكن، آانت هى األخرى قد ُبنيت أيضا
مل يكن األمر. حبيث تظُل أشعة الشمس من الصباح إىل املساء هناك

القادم من البالد" العلمطالب ) "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
بكثري مما آان عليه ىف بلده، فالشمس قد أخذت منه مأخذا، مل

 . 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
 .  يعود إىل احلياة مرة ثانيةيشعُر وآأنه

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

 !املرء اعتاد أن يكون بلون بىن

دّبت احلياة ىف آل مكان فنزل اإلسكافيون، اخلياطون وآل
ت والكراسى، وأوقدتوُوضعْت الطاوال. 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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ما، ففى الشرفة زهور انتعشت حبرارة الشمس، فهى مل تكن
آذلك لو مل يتْم سقُيها، إذ البد من أحٍد ما يسقيها، البد من

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

ُدِهَش الرجل) 77ص . (ومن العمق ينبعُث صوت موسيقى. األمامية
طالب العلم الغريب فذلك مل يكن له مثيٌل، ولكن ذلك ميكُن أن
ديكون جمرد خياٍل ألنه َوَجَد آلَّ شئ استثنائيا ىف تلك البال

 . 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 بأا مملة

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

 ". كنه لن خيرج منها، مهما طال عزفه، ول!"حتما

ذات ليلة صحا الغريب، إذ آان نائما وباب الشرفة مفتوح،
ارتفعت الستارة أمامه بفعل الريح، واعتقد هو بأن ملعانا
عجيبا جاء من شرفة اجلار املقابل، آُل الزهور التمعت آالشعالت

آأابأمجل األلوان وىف وسط الزهور وقفت عذراء رشيقة مليحة، و
غشى الضوء عينيه، ففتحهما على وسعهما،. هى أيضا أضاءت

وحبذر خرج من خلف الستارة،. وبقفزة واحدة آان على األرض
آان الباب. ولكن العذراء آانت حبالة جيدة آما هى دوما

وآان ميكن. مواربا، ومن العمق ترتدد  املوسيقى، عذبة ومجيلة
آان األمر ىف. حلوةللمرء أن يسرح حينها آليا ىف أفكار 

الواقع آمشهد سحرى، من يسكن هناك ؟ وأين هو املدخل احلقيقى؟
آل الطابق األرضى آان مقسمًا إىل دآاآني متالصقة، فال ميكن للناس

 . على أية حال دوما املرور من خالهلا

ذات مساء جلس الغريب ىف الشرفة، آان الشمع من خلفه
 الطبيعى أن يكون ظلُهداخل الصالة موقدا، وهلذا آان من

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 

اآلن على الظل أن يكون حاذقا وميشى إىل الداخل،مواَرٌب، و
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

غريب من مكانه فنهض ظله ىف شرفة اجلار املقابل أيضا،ض ال
واستدار الغريب فاستدار الظل أيضا، أجل، لو انتبه أحد
بشكل جيد لكان بإمكانه أن يرى بوضوح، أن الظل قد دخل من
خالل باب الشرفة املوارب عند اجلار املقابل، ىف اللحظة الىت دخل

  .ة تنسدل خلفهفيها الغريب صالته وترك الستارة الطويل

 ىف اليوم التاىل ذهب الرجل طالب العلم ليشرب القهوة ويقرأ

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   715



א  10I12I2007א –א

قال عندما خرج حتت أشعة!" ولكن ما هذا. "بعض الصحف
إذًا لقد راح البارحة فعال ومل يعْد! أين ظلى"الشمس، 

 ! ثانية، إن هذا ألمر مؤسف

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

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

 .هلذا مل يشأ إطالقا التحدث عن ذلك، وهذا آان تفكريا معقوال

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

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

آان األمر حمزنا، ولكن ىف البالد احلارة والىت ينمو هبا آل
كبري وبعد مرور مثانيةشئ بسرعة فائقة، الحظ ويا لسروره ال

، 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 بهأسابيع صار لديه 
البلدان الشمالية، منا أثناء الرحلة أآثر وأآثر، حىت إنه

يال وآبريا جدا حيث إن نصفه يكون آافيا،أصبح أخريًا طو
وملا وصل طالب العلم إىل بلده ألف آتبا حول ما هو) 79ص(

ومرت. 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

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

 . يدل على أنه ذو حسب ونسب

 . قال طالب العلم" من الذى تشرفىن خماطبته ؟"

ك مل تتعرف حضرت" 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
حضرتك على ظلك القدمي؟ نعم، بالتأآيد مل تعتقد حضرتك بأىن سأعود 

معى سارت األمور بشكل جيد للغاية منذ آخر مرة آنت فيها . ثانية
لو آنت عبدا فبإمكاىن شراء ! لقد صرت صاحب ثروة ونفوذ. ندكع

خرخشْت املسكوآات الثمينة الىت آانت معلقة بالساعة عندما !" حريىت
أمسك بيده السلسة الذهبية السميكة الىت محلها حول رقبته، 

 . وآلها أصلية! ياللروعة فاألصابع آلها تلمع باخلوامت املاسية

 !"ما آل هذا" ل الرجل طالب العلم، تساء! "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
وحدى شققت طريقى اخلاص بنفسى، أنا اآلن ىف عز تألقى وملعاىن،
لكن دامهىن نوع من احلنني لرؤية حضرتك، قبل أن متوت حضرتك،

 أرى جمددا تلكأنا أود لو! 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 
 ."أمدين أنا حلضرتك أو له بشئ ألدفعه؟ حضرتك تأمر

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. "قال طالب العلم! "آيف لك أن تقول هذا"
!يسعدىن جدا أن يوافيك احلظ! لتتحرر آأى شخص آخر! بالديون

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

ولكن على"قال الظل وجلس، "نعم، سوف أخرب حضرتك، "
حضرتك أن تعدىن، بأال خترب احدا هنا ىف املدينة، وحيثما

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

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

 !"الكلمة ظل"

 .قال الظل، ومل ميكنه قوهلا بغري هذا الشكل

وغريب آم بدا ذلك الظل إنسانا، بلباسه األسود، والذى
ن أنآان من أرقى الثياب، واجلزمة الالمعة، والقبعة الىت ميك

تطبق فال يظهر منها غري أعالها وصيواا، عدا عن الذى
عرفناه من قبل من مسكوآات، وسلسلة العنق الذهبية وخوامت

أجل، الظل آان أنيقا بشكل غري عادى، وهذا آان. األملاس
 .بالضبط ما جعله يبدو وبالفعل إنسانا

قال الظل، وخبط باجلزمة اللماعة!" واألن دعىن أخربك"
 بكل ما أوتى من قوة على ذراع الظل اجلديد لطالباألرض

العلم، والذى استقر آكلب البودل عند قدميه، وآان هذا
إما حلماسته، أو ألنه أراد من الظل اجلديد أن يواصل

حريصا) 81ص (وبقى الظل املستلقى ساآنا هادئا . اإلصغاء
هو بالتأآيد يود معرفة آيف ميكن للمرء أن. على اإلنصات

 .حرر هكذا ويرتقى ليصري سيد نفسهيت

  "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

 !"أعلم آل شئأقول، فهو صحيح، لقد رأيت آل شئ و

نعم، نعم، إا!" 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..!" ب، مثىف الشرفة، دخلت عرب البا

حضرتك آنت دائما. "قال الظل!" مث صرت ىف املمر املوزع"
مل يكن هناك ضوء ائيا، 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

عذراء لكنت قد مت، لكىن آنت متأنيا، أخذت بعضدخلت حيث ال
 !"الوقت للتفكري، هذا عني الصواب

 .سأل الرجل طالب العلم" وما رأيت بعدها؟"

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

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

!إا عادة قدمية متأصلة"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 (

هل آان مثل دخول ىف غابة نضرة أو آدخول إىل آنيسة"
مقدسة؟ وهل آانت الصاالت آبرية مفتوحة وآأا السماء

 "املرصعة بالنجوم عندما يقف املرء على اجلبال العالية؟

حقيقة مل أدخل متاما إىل. "قال الظل" "آل شئ آان هناك"
ند الشفق، ولكىن آنتالداخل، بقيت ىف الغرفة األمامية ع

، 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 آلل حلضرتك، آنت هناك، أقو"
،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 

عرفولكن بشروق الشمس، بغياهبا، آما ت. الزمن مل أفكر بذلك
  حضرتك، صرت آبريا بشكل غريب على ضوء القمر آنت أوشك
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مل أفهم وقتها طبيعىت،. تقريبا أن أصري أوضح من حضرتك
 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

 آل تلك اهليئة اإلنسانية، الىت جتعل إنسانًا مالباس، إىل
انطلقت، أجل، أقوهلا حلضرتك وحدك، ولن تذآر حضرتك. ُمَعّرفا

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

أطلت. مر ىف الشارعاملساء، تنقلت من مكان آلخر حتت ضوء الق
رآضت! قامىت على طول اجلدار، ذلك يدغدغ الظهر بشكل لذيذ

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! هذا األمر ذا اعتبار ومقرر من اجلميع
على بال بني النساء، عند الرجال، عند أولياء األمور،

ما ال"قال الظل، " علمت. "واألطفال الذين ال يضاهيهم أحد
ب اجلار، لوجيب إلنسان أن يعلم، ولكنه يتحرق ملعرفته، آمصا

ولكىن آنت أآتب للشخص املعىن! 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

ك ىل نقودًا، والنساء قلن ىل بأنىنشئ، والذى يسك النقود س
واآلن! وهكذا صرت الرجل الذى أنا عليه اليوم! 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، 
 " األمور؟تسري

أآتب عن احلقيقة واخلري"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
سأقوم برحلة ىف الصيف، هل ترافقىن حضرتك؟ أمتىن أن يكون لدى

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

لك يعتمدذ) "84ص .(قال طالب العلم!" إن هذا لكثري"
!، ستجىن الكثري من السفر"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
له عن احلقيقة واخلري واجلمال، آان بالنسبةطارداه، وما قا

 .وأصبح أخريا مريضا بالفعل! للغالبية آإهداء وردة لبقرة

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! ذلكال حل غري "لزيارته، 

، أما حضرتك فعليك الكتابةالقدمية، أنا أدفع تكاليف الرحلة
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 الظلافرا معا، وس
انطلقا سوية، رآبا العربة ومشيا معا، جنبا إىل جنب، أمام

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

ا أننامب: "طيب، ورقيقا ولطيفًا جدا، وذات يوم قال للظل
أصبحنا رفيقى سفر، آما حنن اآلن، وحنن أيضا قد نشأنا منذ
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

رتك آطالب علم، تعرف بالتأآيدحض. حسن النية وصرحيا أيضا
بعض الناس ال تتحمل أن. طبيعة اإلنسان) 85ص. (آم هى غريبة

متس الورق األمسر، تتأذى من جراء ذلك، آخرون تقشعر أبدام
رد مساعهم أزة مسمار على زجاج نافذة، ينتابىن شعور آهذا

رضرد أن أمسعك تناديىن بـ أنت أشعر وآأنىن قد سحقت على األ
آما ترى حضرتك إنه.  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" ك،إن هذا جلنون وال ش
 . 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 أا نافذة البصرية، وهذا

 . ما آان يثري القلق

 احلال، آان شخصاانتبهت ابنة امللك هلذا الذى دخل ىف
خيتلف متاما عن الباقني، قيل انه جاء ليجعل حليته تنمو،

 .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! إن جاللتكم بتحسنالبد و

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

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

أجل، وآما ترين! 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(

 لن أسافر، ألن األمر أصبح األن مسليا، يعجبىنولكىن. عجيبة
 !"علَّ حليته ال تنمو، آى ال يسافر. هذا الغريب بالفعل

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

 ىف ذلكبلد جاءت، وقد عرف البلد، حيث آان هناك، ولكنها
الوقت مل تكن ىف القصر، نظر عرب النوافذ العليا والسفلى،
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

 الظل بذلك، ألا آانت قادرةثانية وقعت ىف حبه، وقد شعر
ومن مث رقصا مرة أخرى، وآانت على وشك أن. 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 يتمف العلوم عميق مبختل

وهكذا بدأت قليال قليال بسؤاله عن أصعب األشياء،". اختباره
 .تغريت معامل وجه الظل. حىت التعرف هلا جوابا

 قالت ابنة امللك؟!" الميكن حلضرتك أن جتيب"

هناكحىت ظلى " قال الظل،"إنه سؤال يوجه للمبتدئني، "
 !"نه اإلجابة عليهعند الباب ميك

 ".إنه أمر شديد الغرابة"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
جب أوال أن يكون مبزاج حسن لكى جييبالنظر إليه آإنسان، في

 ".جيدا على السؤال، ومن مث عليك معاملته آإنسان بالضبط

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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 هبذهأى رجل عساه أن يكون، هذا الذى لديه ظل حكيم"
سيكون هذا برآة لناسى واململكة إن"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"

 .ىل البلد الذى حتكم فيه إبنة امللكوجاءا بعد ذلك إ

اآلن"قال الظل لطالب العلم، !" إمسع يا صديقى العزيز"
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 آظلس مبختلف طبقاهتم تسمح للنا
، 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

ال أقبل". 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 ".العلمطالب  قال !"ابنة امللك إىل سأذهب باحلال"
وهذا ما حصل، ألن احلرس". سيقبض عليك" قال الظل، !"قبلك

 .أطاعوه، ألم 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،!" مرئٍى أن يشهدشهدت أفظع ما ميكن ال"
!تصورى، إن دماغ ظلى املسكني ال يستطيع أن حيتمل آثريا"

، 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"ة، قالت األمري!" مسكني هذا الظل"
األفضل حتريره من احلياة املتبقية له، وىف احلقيقة عندما أفكر

 !"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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:قاملساء آانت املدينة مضاءة بأآملها، واملدافع تطل ىف
!آان حفل زفاف حقيقيا. 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، ألم آانوا قد
 ختلصوا منه 

 1847آتبت ىف عام 

 القراءة
عليق، وأترك للقارئ أن يتعرفوودت لو أنىن ال أآتب أى ت

 جترىبنفسه على الكيانات الىت جتلت ىف القصيدة القصة، وهى
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 

رجع لكل ذلك تفصيًال لكنىن أآتفى اآلن هنا بإثبات ماقد أ
 .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 عمَّقت التقابل بني 
 املعلوماتى الظاهر الوّصى،" طالب العلم"وبني ) ياحقيق

 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 
 معمعرفية إبداعية شديدة العمق دون إلزام بتنافس سطحى

 ".طالب العلم"

مل تكن حكرا على" روح الشعر"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(جتلس وترنو إىل املمر، مل يكن هناك 

ائيا، 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 الشعرملِتأنسن، وإمنا حلساب الظل ا

وصلىن أيضا أن أندرسن قدم فرصة اإلبداع تكامال
 هى ليست حكرا . باعتبارها فرصة لكل الناس دون استثناء

 
 ياوـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   723



א  10I12I2007א –א

 على صفوة موهوبة إذن،

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

 االحرتام التلقائي، مث بناء علىإنسانا، يدور احلوار مبنتهى
..."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
أنه آان ميثل احلرية والبحث عن املعرفة األخرى، آان حنيفامع 

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 

التكامليدرك أندرسن، فيبّين آيف أن حبدس إبداعى فائق 
بالتبادل، ال بالتصاحل واملواآبةإمنا يتم بني الذوات 

، 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
 معا، أال نشرب خنب رفع الكلفة بيننا، إنه أمرالطفولة

 ".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"ا ىف فنتذآر آاندير) مبكن يكملها

الرجل الذى فقد"وبدرجة أقل نتذآر فتحى غامن ىف " 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، 
 على ضوء القمر آنت أوشكصرت آبريا بشكل غريب،حضرتك، 

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
عرتافتوليفا بني الذوات األساسية الثالثة مل يتضح أبدًا حىت با

 أندرسون هنا يشري إليهإريك 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

شاعريته الىت واملؤلف وحدسهحنن إما أن نتكلم عن خيال 
خيالمسحت له هبذا التوليف الكاشف املضئ وآأن املسألة 

 .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، 
تاح أن يصل عمق فكرة النمو قبل أنوأن هذا هو الذى أ

 .ُتَنظَّر علما بقرن أو اثنني

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 

، وليس رصدها أو صفها، وآنا قد فعلنا ذلكخالل حرآيتها
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 

اته مبا ىفبرامجاتى ىف العالج أو النمو أو االبداع مبختلف جتلي
 . ذلك حرآية اإلميان
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אא−102  אאא

 "السر"عن آتاب وفيلم 
The secret 

 متهيد 
، ىف ردى على أحد ضيوف حوار2007 نوفمرب 23ىف يومية 

عن التنمية البشرية، والربجمةوهو يسألىن ) غنيم.أ ( اجلمعة
أشرت إىل آتاب، وفيلم، وبدعة ما يسمى. اللغوية املعاصرة

The Law of Attraction وقانون اجلذب The secret" السر"
فزعت فزعا شديدا من لعبة بيع: "... قلت وأنا أرد عليه

األوهام هذه، تلك اللعبة الىت وصلت إىل درجة تكاد توازى
ال أنكر يا سيدى.... : ، مث أردفت، أى واهللاترويج املخدرات

 امللقاة هنا وهناك بني  اخلام أنىن عثرت على بعض احلجارة
أآوام القش اهلشة هذه، تلك األآوام الىت يسّوقوا حتت هذه
األمساء، وأنا أآاد أآون متأآدا أم ال يعلمون شيئا عن أن

 لو أحسنبعض هذه احلجارة قد تكون من األحجار الكرمية،
الكشف عنها بطريقة أخرى هلدف آخر غري التجارة وبيع

 . األوهام

أذآر أن ما وصلىن بعد ذلك من بعض احملاورين، وأيضا من
نقاشى مع حفيدى عمر الذى انبهر جزئيا مبا أورده الفيلم ،

؟ أعىن آيف أن مثة حجارة آرمية ميكن أن"وآيف آان ذلك"أنه 
، وآيف)وراق الباجنو اجلافةأ(نعثر عليها ىف آوم القش 

 نكتشف أا حجارة آرمية؟

 هذا هو موضوع هذه اليومية

 مقدمة

يبدو أنه من األفضل مجع األحجار املتناثرة ىف آوم القش
املال واحلب والرفاهية(قاومته الذى يغرى مبا ال ميكن م

تريدها جدا، وترآز ىف"، حتصل عليها مبجرد أن ) واحلاجات دى
 ".ذلك، وتصر على ذلك، فتأتى إليك بالسالمة

ولكن دعونا قبل التمادى ىف السخرية الىت سبقت إىل قلمى
،"النت"دعونا نتعرف على بعض املعلومات الىت اقتطفتها من 

 : يقول املقتطف2007ايو سنة  م7: وقد آتبت بتاريخ
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 ،"السر"ال يوجد سر ىف "
   :إن الكتاب والفيلم يقرران أن  

إن أفكارك هى الىت حتكم:  هوقانون هذه الظاهرة األساسى  ·
  .الكون

تدع رغبتك تتجلى، عليك أن  قانون اجلذبإنه من خالل ·
حاضرة متاما آأنك تشري إىل طلب حمدد من قائمة معروضات

 ).آتالوج(

ىف نفس اللحظة الىت" هو لك"ما تريده  عليك أن تعرف أن ·
 تطلبه فيها

فليس عليك إال) وفرة( نفسك تعيش ىف حببوحة  تريد أن جتد ·
 .أن جتذهبا إليك

 . لكل واحد دون استثناء، آل مرةإا القاعدة الىت تنجح  ·

 . إنَس التعليم، واجلهد، واألداء: اإلغراء واضح ·

حذاء يريح  ، إىلوةالق  ، إىلاملالآل ما تطلبه من  ·
 . مبجرد أن تريده بدرجة آافيةهو لك، ببساطة،: قدميك

 بأى صورة من  حجارة آرمية  ذلك ميكن أن جند هل وسط
 .الصور؟

 أنكد على حضرتك بتصوير بطىء ،- قبل أن أجيب-لكن دعىن 
لتتقمص صورتني آما فعلت أنا شخصيا، وأنا أشاهد مقطعان من

 : الفيلم هكذا

 :االوىلالصورة 

أنت عامل بناء تسكن ىف حجرة على السطح ىف عـزبة
القصريين ىف غمرة، الساعة التاسعة مساء، ورجلك ىف اجلبس النك
وقعت من على السقالة منذ أسبوع، واملقاول مل يكن مؤمنا

ال يوجد(يذاآر األول والثاىن ىف املطبخ ) ستة(عليك، األوالد 
الثالث، ناموا بعد أنوالثانية و) مطبخ لكنه يسمى آذلك

يئسوا، والرابعة واخلامسة يبكيان من اجلوع، عليك أن تصدق
، وأن تعرف أن أفكارك هى)ىف موضوع السر(ما جاء أعاله، 

الىت حتكم الكون، لو مسحت رّآز بكل ما عندك من حسن نية ،
وشديد عزم، ويقني باالستجابة، رآز على مخسة أرغفة بلدى،

ة، مل حيدث شىء؟ هى غلطتك، لو مسحت رآزليست ساخنة بالضرور
ماذا حيول دون أن ترآز أآثر؟. أآثر؟ بكاء األوالد يزعجك؟

إنتظر قليال، ها مها قد ناما رمبا يأسًا مثل اآلخرين، عد
فرآز آل أفكارك على عشرة أرغفة ، فاألسرة من مثانية حبسابك

ء إىلىف اهلوا(وحساب أمهم ، شاور بوعى بإصبعك إىل ما تريد 
حىت ال تلتفت هنا أو هناك، إشحذ فكرك ، ِرْد ما) الكون

 وال حبقك ىف التأمني، والال تشغل بالك مبا ال تريد،تريد، 
بنذالة املقاول الذى نسيك حىت مل يزرك ليقول لك سالمتك، وال

 تسمح بندمك أن يعاودك على أنك مل حتجز من أجرك ما يكفى 
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ركمن الكون بأفكا" إجذب"مع استحالة ذلك (هلذا اليوم، 
األرغفة الواحد تلو اآلخر، ها هو الباب يدق، أحدهم جاء
باألرغفة، أو لعله جارآم جاء يسد ما استدان منك منذ ثالثة
أشهر، مخس وثالثني جنيها بالتمام، أو لعلها بنت خالة زوجتك
عرفت ما جرى، فّقدمت دور زوجتك وفضلتها على نفسها لتقبض

سوف" السر" َتحقق مفعول هذا الشهر بدال منها، هكذا" مجعية"
 من أى من ذلك، وترسل زوجتك إىل املخبز الذى تأخذ بعضا

ال إبعد هذه األفكار األخرى،-جبوارآم لتحصل على ما تريد، ال
وانس الطابور الذى حكت لك زوجتك عنه هذا الصباح، فهذه
أفكار سلبية متنعك من الرتآيز اآلن، وأيضا ال تنشغل باحتمال

قد انفض دون أن حيصل من آان يقف ىف ايته علىأن الطابور 
اخلبز الذى جاء من أجله، هذه أفكار سلبية، حىت لو حدث ذلك
فليس ألن املخبز خلص ما فيه قبل أن يصل إليه الدور، ولكنه
بسبب خطأ هؤالء الذين آانوا ىف آخر الطابور، إن أيًا منهم

 بل وراح يسخطمل يرآز على األرغفة الىت قرر أن حيصل عليها،
من طول الطابور، أو لعله جترأ فلعن احلكومة، وآان األوىل به
أن يعرف أن أفكاره هى الىت حتكم الكون، وأنه بدال من الضجر

قانون"والسخط وهذا الكالم الغىب، آان عليه أن يستدعى 
بكل ترآيز، آان القانون سوف يقصر طول الطابور، أو" اجلذب

اخلبز ، حىت إذا جاء دور هذا احملظوظعلى األقل يزيد آمية 
أو(مبمارسة توصيات السر، وجد طلبه حتت بصره ىف نفس اللحظة 

، تفيق من أفكارك هذه وتذهب لفتح)بعد نصف ساعة، ال يضر
الباب، فال جتد أحدا، هل آانت خبطة عشواء، أم أن أذنك
التقطت أصواتا ال وجود هلا، ترجع فتجد الطفلني قد حلقهما

ور، وناما مها آذلك، ناما جائعني تتساقط الدموع منالد
عينيك فتحاول أن ختفيها عن زوجتك، مل حيدث أبدا أن رأت
زوجتك دموعك، هى أيضا حتاول أن ختفى دموعها عنك، وهى تغطى

 األوالد ببقايا البطانية القدمية

 ،"السر"الذنب ذنبكما ، مل تصدقا 

   "اجلذب"ومل حتسنا استعمال قانون 

 :الصورة الثانية

 حضر خيالك معى، لو مسحت
 ال تستطيع؟ 

 ملاذا؟
 .ما زالت الصورة األوىل تشغل بالك؟

أنت غاوى نكد ، لو مسحت ، لو مسحت، نعم، هكذا استعد، 
 ، . نعم، هكذا، شكرا

أنت اآلن شخص أمريكى جدا، تريد أن حتصل على مائة ألف
،تريدها جداال أن  ما عليك إ !)يعىن ماذا؟ أنت مالك(دوالر،

عليك أن ترسل أفكارك إىل الكون لتتحكم: نعم، هكذا ، اآلن 
فيه ليجيب طلبك، ترآز أآثر لو مسحت ينجذب طلبك إليك،

من آتاب400000 إىل طريقة تسويق أربعمائة ألف نسخة  هتتدى
ألفته وفشلت أن تسّوقه آما ينبغى، لكنك ملا رآزت جدا جدا، 
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ئة ألف دوالر ما100000على قرارك ورغبتك ىف احلصول على 
جعلك هذا الرتآيز بفضل قانون اجلذب هتتدى إىل جملة إعالنات
أثناء تسوقك ىف سوبر مارآت ما، فتنشر فيها إعالن عن آتابك
هذا وأنه بربع دوالر ال غري، مث تناقشك صحفية انتبهت لإلعالن،
 فتكتب مقاال عن آتابك، فتباع آل النسخ ىف وقت قياسى

ف دوالر الىت رآزت عليها ألنك تريدها ،فتحصل على املائة أل
أى واهللا، فتقول لك زوجتك وهى تعد األوراق اجلميلة ذات

ولكل عملة رائحتها: نعم لألوراق رائحة(الرائحة اخلاصة 
يومية األنف تدرك راجع املختلفة عن رائحة العملة األخرى 

تقول لك زوجتك وهى متأل خياشيمها ) مثل العني أحيانا
ما دام: بالرائحة دون أن ترفع رأسها إىل أعلى، تقول لك

األمر آذلك هيا نرآز على مليون دوالر، فرتآز، فيشاء الكون
 .اخل"... السميع العليم أن حتصل عليه بسر اجلذب بالسالمة 

 .وخالص 
ة منشورة ىف الكتاب، وموجودة ىف الفيلم،هذه القص(

ومثلها آثري، وصاحبها هو الذى حيكيها وعلى وجهه ابتسامة مل
 )أفهم معناها بصراحة

أما القصة األوىل فهى موجودة هى األخرى لكنها ليست
منشورة، ألا مكررة، ليس فيها جديد، وميكنك التأآد من

البساتني،: ، مثالمصداقيتها ىف أى مكان مثل عزبة القصريين
 .إخل إخل..حارة السكر واللمون، درب شبانة، آفر االقرع ، 

**** 

 :من حقك أن تسألىن اآلن

طيب ، إذا آان األمر آذلك بعد هذه التعرية الصارخة،
 فهل ميكن أن جند وسط هذا العبث أية أحجار آرمية آما تقول؟

قبل أن أجيب ، دعىن أذآر لك بضعة أرقام ذآرهتا نفس
 أرقام الكاتبة الىت اقتطفنا آالمها من النت ىف البداية،

 عن املدى الذى وصل إليه انتشار الكتاب

، يقول"أوسع الكتب انتشارا"هذا الكتاب هو من جمموعة 
يبيع مائةإن الكتاب  Simon Schuster)سيمون شسرت (الناشر 

 باع علىDVD"الــ دى ىف دى"، وأن أسبوعيا ومخسني ألف نسخة
طبعا غري الذى سرقت من(قل مليون ونصف مليون قرص األ

، وأنه أآثر الكتب مبيعا ىف أسرتاليا، وبريطانيا)ورائهم
 وأيرلندا، وأنه ترجم لثالثني لغة

 طيب
 حالل عليهم، ناس رايقة؟

 وحنن ؟

، وهو صديقى آما أشرت)  سنة18(فوجئت أن حفيدى عمر 
 أن عمر ، رأى أقول فوجئت   من قبل ىف أآثر من مناسبة،

الفيلم، وأنه معجب به ، ويصدق أغلبه ، قلت له مازحا أو
منبها، هيا يا رجل رآز لنا على ما جيرى ىف العراق، لنتخلص 
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من بوش، ومن آل ما ترتب على وجوده ىف هذه الدنيا هو ومن
")بالسر"اخلاص (، ذلك أن قانون اجلذب الميثله، نبهىن أنه 

ال.  شيطانمينع الرتآيز للتخلص من أى شئ أو أى شر أو أى
ينبغى أن يوجه الرتآيز للتخلص من السلىب، ولكن فقط يسمح

احلرآة"باجلذب لكل ما هو إجياىب للشخص، وبنص التعليمات فإن 
آذلك ال ينبغى أن يتوجه" املضادة للحروب زادت من احلروب

الرتآيز إليذاء اآلخر، ولكن للحصول على ما تريد لك أنت
 .فقط

ت على وشك أن أآتب ما أآتبأقفلت باب النقاش، وآن
 .اآلن، وقلت أرد عليه وللناس

، قد ال ميثل، وهو طالب باجلامعة األمريكيةمث يبدو أن عمر
نفسه، بل ميثل مجاعة ال أعرف حجمها من الشباب، لكن ميكن أن

 مىن إحدى املعدات الفاضالت ىف قناة أستنتج ذلك بعد أن طلبت
وضوع، وبصراحة أنا ملأن اسجل معها حول هذا امل" أوربت"

أآن أعرف شيئا عنه وسط انشغاالتى، ولكن مبجرد ان وصلىن
طلبها استمهلتها ىف االستجابة حىت أتعرف على هذا الكتاب،

 .وهذه الظاهرة، وهأنذا أفعل

 شبابنا ىف قاع البحر
حنن نلوم الشباب الذين يدفعون اآلالف مقابل أن ميوتوا

ًا إىل عمق البحر، وعلى اجلانبغرقى على سواحل األعاجم غْوص
اآلخر هذا هو حفيدى وصديقى يتصور أنه ميكن أن حيقق ما يريد

- غفر اهللا له – ولعل املفىت  مبمارسته قواعد وقانون السر،
قبل أن" السر"آان يريد من الشباب الطماعني أن يعرفوا 

تقتلهم أطماعهم، آان يكفى أن جيلس أى منهم ىف داره ويرآز
 الوادى اجلديد، أو ا يريد، مثال وظيفة آاتب حمكمة ىفعلى م

أن"أمني مساعد ىف خمازن ورش غمرة، شريطة أن يتقن طقوس 
، ال أن يرفض ما ال يريد آما أفهمىن"يريد ما يكون، فيكون

عمر، هذا هو السبيل املضمون للسالمة، والكرامة معا، بدال
 هو مستغنيا عنمن أن حيسر قلب أمه عليه هكذا، وحىت لو آان

 حياته الىت ال تساوى شيئا بنص الدستور، فما ذنب أمه؟

 . املهم 

هل ميكن أن جند وسط هذا الكوم من األوهام: بعد آل ذلك
 .واألحالم واالختزال والتخدير أحجارا آرمية آما أزعم

 نعم: اإلجابة أن 
 قالوا وآيف آان ذلك

ع خفيف خفيفقلت انتظروا قليال وهيا معى أوال إىل اسرتجا
 . عنهاحلكاية السعادة الىت سبق أن تكلمنا ) فالش باك(

 برتراند راسل" سعادة"عودة إىل 

عن آتاب انتصار السعادة لربتراندحني نشرت يومية موجزة 
تصور القراء أنىن غري موافق أن يكتب برتراند راسل،  راسل

  وقد حاولت أن  وهو من هو، عن هذا املوضوع هبذا الشكل،
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 مل أنفى ذلك، أنفى اعرتاضى، ويبدوا أنىن مل أجنح، فراسل
، آما ترجم العنوان خطأ،"انتصار السعادة"يكتب عن 

، آلمة"اقتناص السعادة"تصر، ولكنه آتب عن السعادة ال تن
Conquest   تعىن اقتناص ، وليس انتصار Victory)وقد أشرت

سابقا أنىن مل أعثر على الكلمة املناسبة بدال من انتصار،
 ).وهأنذا عثرت عليها وأنا أتناول معاجلة موضوع اليوم

وسط آوم أوراقسأبدأ برحلة البحث عن األحجار الكرمية 
 الىت وصلتىن من  هذه بأن أفسر اإلجيابيات ،جنو اجلافة البا

توصيات ونصائح برتراند راسل، لعلىن أجنح ىف النهاية أن أجد
 ".هذا السر"حال لبعض ما جذب الناس إىل 

بالسراخلاص " قانون اجلذب " فمثال سوف أحاول أن أقرأ
من خالل شحذ التلقىالسعادة  اقتناص على أنه نوع من

، ذلك أنىن فهمت من جممل آتاب راسل أنه يقصداإلجياىب
االنتقاء اجلميل، واالقتحام الطيب،باالقتناص هذا النوع من 

من الرتآيز على ما مضى، وما ال حل بدال ملا ميكن أن يفرحنا
 .له، الستحالة استعادة نفس األحوال الىت أفرزته

 )اوسوف أقارنه ببعض قواعد السر الحق. (هذا جمرد فتح آالم

)صفحة ونصف(حني شغل راسل أآثر من نصف مقدمة آتابه 
نبهت إىل ما جيدر بنا أن" والت ويتمان"باقتطاف من شعر

 من إجيايات هذا املقتطف، وما ينبغى أن حنذر من نأخذه
 .التسليم له دون حتفظ

اقتناص عن يعطلنا ما   أن من أهم من تلك اإلجيابيات
 السعادة هو

 ت، العويل على ما فا ·
 وتأجيل الفرحة،  ·
 والشعور بالذنب، ·
 واحلرص على امتالك ما ال حنتاج،   ·

 أهم ما ينبغى أن حنذر منه فهو أن تكون سعادة أما
 احليوانات هى مثلنا األعلى،

فمنذ اآتسب اإلنسان الوعى، مث الوعى بالوعى، أخذ 
 مقلبا إذا هو مل يتمكن من حسن استعمال هذا املكسب

نقاشى هلذه القضية بطرح بعض اخلطوط العامة الىت سوف وقد أيت 
 : ، وهى آما يلى )ألنىن سوف أناقشها ىف هذا السياق اجلديد(أعيدها 

،)أو البحث عنها( إنه الجيوز احلديث عن السعادة أصًال، -1
 .ضدها: فهذا ىف ذاته 

نتاج جانىبهو ) أو بأى مسّمى بامسها( إن الوعى هبا -2
على إفرازها من ورائنا، مبا يسمح هلا أنحلياٍة قادرة 

 .تتسرب إليك من باب ترآته مفتوحًا دون قصد 
 دونحرآة نابضة، عميقة وغامضة، ومجيلة وساحرة إا -3

 ال تتعارض مع األمل احلى، واحلزن اخلالقإعالن ذلك، وهى 
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متعددة التجليات بتعدد التباديل، والتوافيق إا -4
نها ىفمع سائر مستويات وجود الفرد وتقلباته، لك

 النهاية حضوٌر آلّى مشتمل
يستحيل (انتشارية) تسمح بالدخول (مساّمية إا -5

 )حبسها فيمن يتمتع هبا وحده لنفسه
تواآب وتدفع إىل ما، إْذ )من النمو (منائية إا -6

 ، لكنه خمتلفوالذى هو هى، بعدها

،"اآلن فقط"، "اآلن جدًا" وهى غري حاضرة مبا هى إال -7
  ،"متد أبدااآلن امل"
،متأل الوقت مبا يستحق أن ُيمأل به وهى القادرة على أن -8

   بغض النظر عن نوع حمتواه

 وهى غري قابلة للتعريف، وال حىت بأا ضد ما هو-9
 !!عكسها

 وهى ما تبقى فيك رغما عنك مما سبق ذآره، ما تبقى-10
 !!من آل ذلك، مما هو ليس أيا من ذلك

 :مث قلت استدراآا 

"ليست السعادة"و أن السعادة هى آما ذآرنا اآلن، فهى ل
 الىت يتحدثون عنها

 .يّدعى أنه سعيدفعًال فلن جيرؤ أحد أن " السعادة"ولو أا

 :)ال تأخذ به من فضلك(اقرتاح عملّى 

ميكننا أن نكتشف، مبا حنن فيه... ، أننا...تصورُت أنه "
  سالفا هو موجود، دون أى جهٍد إضاّىف، أن آل ما ُذِآَر"اآلن"

 لدى أى واحد منا، حاال،

وأننا ال نشعر به ألننا مل ننتبه إىل أنه يدخل فعال من 
 ، )2بند (الباب الذى نسينا أن نغلقه 

وأن آل ما علينا هو أن ننتبه إىل هذا الباب املفتوح
 أصال،

 لعلنا نستقبل منه بعض آل ذلك،  

 !!".برغم آل ما هو ليس آذلك 

*** 

 ". السر"يوجد وجه شبه مع ما نبحث عنه ىف مسألة هل 

 ).انتظرنا ىف يوميات الحقة(

  نبدا -أيضا -من هنا 

حني راجعت هذا الذى جاءىن هكذا من فرط احلب والغيظ
 ، قلت ليكن هذا هو مدخلى"راسل"اللذان أثارمها ّىف آتاب 

 :إىل حماولة اليوم 
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وسوف" اآتشاف األحجار الكرمية ىف آوم قش ورق الباجنو"
 . هو موضوع يومية الغديكون هذا

 ):آعينات(ىف األجزاء التالية أرجو أن نعثر على آل من 

 ".هنا واآلن"إجيابية العيش ىف  ·

 ".العوزان"وعمق احلق ىف  ·

 .ومعىن حق الدعاء ·

 .ومدى حق االستجابة ·

آما أرجو أن نتعلم آيف نضئ الضوء األمحر أمام آل من
 ):آعينات(

 .اجرتار األمل ·

 .لذآريات الواخزة قىء ا ·

 .التأجيل العبثى حىت حتت زعم املشيئة دون الوعى حبقيقة املشيئة ·

 .وغري ذلك من هذا وذاك

 اخلالصة

 :هل ننتهى ىف اية النهاية إىل معرفة آيف ميكن
 ؟)ما أمكن ذلك(العمل على تكريس اللحظة مبا هى ملا هى 

 الىت نبحث عنها؟" اللؤلؤة"هل تكون هذه هى 
 ؟)السر( مالمح هلا وسط قمم قش ورق الباجنو اجلافة وهل مثَّ

 وهل نستطيع أن خنرج منها بنتائج ظاهرة، لسلوك حمدد؟
 .هذا آله هو بعض ما نأمل ىف تغطيته حلاقا 
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 مقدمة

أقدم إجيابيات البدعة اجلديدة املسماةوعدت أمس أن 
 برغم ما قدمُت من نقد قاس وتعرية ساخرة هلذه،"السر"

البدعة، وحني رحت أحبث عن هذه األحجار الكرمية، ملقاة داخل
آومة القش أو مدفونة ىف جوف احلجارة احلجارة، اختطلت

ببقايا الزجاجات املكسورة بعلب السلموناألحجار الكرمية 
 املعسل حببات املسابح ببقايا شراشيب، سجاجيد الصالة،برائحة

بأوراق زهور نادرة، ببذور نباتات للزينة، بأوراق نباتات
 .طبية، مبا ال أعرف

 بانتقاء ما يفيد الناس فقط هبدف أن حاولت االآتفاء
ُأظهر بعض اجلوانب اجلديدة ىف املوضوع لعلها تنبه الناس إىل

وسط ،"اللحظة الراهنة هنا واآلنحقهم ىف إجيابيات عطاء "
أمواج التهريج، والتفتيت، واالغرتاب والتأجيل، واحلسابات

 .فلم أستطع...... اخلائبة، 

مل أجد مفرا من االنتقائية شبه العشوائية، دون أن أزعم
 . هتمة التحيز نفى

 :وهذا بعض ما آان صُغته فيما يشبه حوار اجلمعة لعله يفيد

 ):مبا حسن النية ر-التاجر الشاطر(
 هذا السر يعطيك آل ما تريد... 

 السعادة والصحة والغىن

 أى شىء تريده:  أو أن تصري ميكنك احلصول على، أو أن تفعل،

 ميكننا أن حنصل على أى شىء خنتاره

 ال يهمىن مهما آان آبريا  

 ):واحد مصرى طيب يقظ(
 ؟!!! ؟؟ أى شىء !!!! أى شىء 

 .يا رجل حرام عليك

 .يق أآثر من ذلكال تعل

!!!!! 
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 ):واحد مصرى طيب يقظ(

 لكن ليس هلذا العرض الذى تلّوح به، أو حىت صحيح،
نفس هذه إن، فقطليس هلذا الغرض : تتحلمىن دعىن أقول

املعلومة هى القادرة على أن تفتح باب اإلبداع، وباب النمو
 فلماذا خنتزل السبيلاملفتوح النهاية، وباب اإلميان بالغيب،

ا التبسيط االستسهاىل، للحصول على هبذ إىل آل هذه اآلفاق،
قصر، أو آالف دوالرات، أو سيارة حديثة، أو خيت بنسائه

   .وغلمانه؟

آسف، أحاول ضبط سخريىت بال طائل، عذرا، وهيا قل ىل ما
 هو طبيعة هذا السر يا سيدى؟

 ): رمبا حسن النية-التاجر الشاطر(

 ـ"قانون اجلذب"السر هو ـ

 ك أنت جتذبه إىل حياتكآل ما يأتى إىل حياتك إن

 وهو ينجذب إليك بسبب الصورة الىت تتمثلها ىف خميلتك

 إنه ما تفكر
  مهما حيصل ىف فكرك:انظر

 فإنك جتذبه إليك

 )واحد مصرى طيب يقظ(

تعلمنا صغارا العكس، أننا حنن الذين ننجذب إىل األرض(
جباذبيتها، أنت تشري إىل شئ آخر، تقول حنن حنقق أفكارنا ىف

اجلذب. ون عيانا بيانا، لنجذهبا إلينا هذا فتح جديدالك
هنا حنن مرآزه، ال مانع، ليت ذلك يكون، ولكن أال ختشى سيدى
أن تزيد بذلك اإلنسان غرورا بنفسه، قبل آوبرنيكس آانت
 األرض هى مرآز الكون، مث تواضْعت وتراجعت، فهل هذا السر

حوله جييبيأتى اآلن يعيد لإلنسان مترآزه ليدور الكون 
 طلباته؟

 هذا،"يكون التفكري، بل التخيل هو الذى جيذب"مث أن 
 .موقف يغري األمور جذريا

،واقع آخرمن حيث املبدأ أنا ال أمانع أن يكون اخليال  
   : حيصل ىف فكرك فإنك جتذبه حتتاج مالحظة لكن حكاية ما

مل يعد سيد أدوات معرفة) باملعىن التقليدى(التفكري 
 ،"أنا أفكر فأنا موجود"، تراجعْت حكاية احلقيقة

،"السر"التفكري الذى ميكن أن حيقق بعض ما يدعيه هذا 
أنا ال أرفضه آله، أتصوره نوعا آخر من النشاط املعرىف، ال

آما يعرف التفكري عادة، والProblem Solving هو حل املشاآل 
 هو اخليال التجريدى،

 العالقة مع الكون هوالتفكري الذى ميكن أن خيدم فكرة 
 اجلسد والوجدان نوع أمشل من النشاط املعرىف إْذ يساهم فيه

 والعقل معا، 
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مسألة أنت جتذبه وهو ينجذب إليك هى أيضا هبا بعض
اإلجيابية من حيث املبدأ، وليس مبجرد أن شيئا ىف خميلتك

الفطرة، "4/11يومية (يتحقق، لو رجعت إىل تعريف الفطرة 
، الضامة إىل غايتها، أو رجعتباحلرآة ")والقشرة واالنشقاق

 املمتدة إىل تعدد مستوياتباحلرآةإىل شرح تعدد الذوات 
، إذن")دد الكيانات وحرآية اإلبداعتع "12-9يومية (الكون 

 لعرفت اعرتاىف باحتماالت جيدة واحرتامى هلذا االجتاه،

حتمية وصحة ومجال التأآيد علىآل هذه احتماالت تشري إىل 
تدريبات. ، وبني اإلنسان واإلنسانالعالقة بني اإلنسان والكون

التواصل مع الطبيعة باإلبداع، والتأمل، والعبادات، هى
اختزاهلا إىل مثل ذلك الذى تقول.  تقع ىف هذا النطاقآلها

)مهاريشى(يذآرىن مبوجة التأمل التجاوزى 
   Transcendental  Meditation ،الىت انتشرت ىف السبعينات

لقد جّربتها شخصيا، جاءنا شاب أمريكى ذاهل النظرة، بالغ
"مهاريشى اهلندى"احلماس، طيب احلضور، مبعوثا من السيد 

، وأخذ يدربنا"سويسرا"ى أنشأ معهدا هلذا التأمل ىف الذ
على هذا التأمل،) أنا وجمموعة صغرية ممن أراد التجربة(

وثلث ساعة ىف) الشاآرا(وأعطى لكل واحد منا آلمة السر 
وثلث ساعة ىف املساء، هات يا تأمل، وهات يا. الصباح

يىن، وعرفت ما يكف)هذه آانت آلمة السر اخلاصة ىب" (شرنج"
أن أضع األمور ىف نصاهبا، وانتهى آل ذلك إىل ما جعلىن أنا

 !قشك هكذا

ال اجلاذبية(أنا أوافق على قانون اجلذب املتبادل 
قانون تنظيمإذا آان يعىن ) السلبية وال اجلذب إّىل فقط

 اإليقاع ما بني الكون واإلنسان،

"نوتة"، هو مبثابة "ضبط اإليقاع احليوى"هذا القانون 
  العبادات- التأمل-اإلبداع حن الوْصلى لثالوث الل

أن ينشط ىف) باملعىن الشامل السابق ذآره(املعرفة /للفكر(
 لصقل هذا اللحن- منطقة ضبط اإليقاع احليوى –هذه املنطقة 

بيننا وبني الطبيعة وتطويره، لكن ليس للحصول على عالوة
 .بآالف الدوالرات، أو بناء فيلال أو شراء خيت

  عليك أال ترى أين هؤالء الذين عندهم مثل ذلك ؟ياهللا

 ): رمبا حسن النية-التاجر الشاطر(
  باملائة من البشر1مباذا تعلل أن 
  باملائة من مجيع النقود96يكسبون حواىل 
 هل تظنه صدفة؟

 إنه ليس بالصدفة
 إنه مصمَّم آذلك

 إم يفهمون شيئا
 يفهمون السر

 ):واحد مصرى طيب يقظ( 
 !!! شيخ ال يا

 !يا أخى حرام عليك 
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 !!!!! مباذا أعلل ؟ ؟ 
 يا أخى ملن تقول هذا الكالم؟ 

 ال طبعا ليس صدفة، أوافقك مائة ىف املائة، ليس صدفة

آان الشعراء العرب أرحم منك يا رجل حني يسخرون شعرا 
ملك"من مثل ذلك، آانوا ينصحونك أال تفكر ىف سبب ما وهبه 

    :قولونملن له مثل هذا احلظ السعيد، آانوا ي" امللوك

 ال تسألّن عن السبب        ملك امللوك إذا وهب 
 !!فالزم حدودك باألدب       اهللا يفعل ما يشا 

وآنا ننتبه إىل حتويه هذه السخرية من دعوة إىل رفض ذلك،
وال نلزم حدودنا ال باألدب وال بقلة األدب، ثقًة بعدل ربنا،

ى ، وحني رحناألن ملك امللوك ال يهب اللصوص على حساب اجلوع
نستغفر اهللا وننزهه عن هذا الظلم، آان علينا أن نبحث عن

واحد مباذا تعلل أن "إجابة للسؤال الذى طرحته سيادتكم، 
 باملائة من مجيع96من البشر، يكسبون حواىل  % 1باملائة 

 النقود، هل تظنه صدفة؟

 .ووجدنا أنه ليس صدفة طبعا 

بعد أن نزَّهنا ربنا ملك امللوك أن يكون مشرتآا معهم ىف 
مثل ذلك، جاءتنا اإلجابات أسهل مما تفرتضه يا سيدى، ومع
أننا ال نعرف إال اإلجابات الظاهرة ىف السياسات املعلنة، إال

 . أن اإلجابات اخلفية ستكون ىف نفس االجتاه، على ألعن

ت أا ليست صدفةمن اإلجابات الظاهرة يا سيدى الىت تثب
 :مايلى

السبب، يا سيدى، هو توحش تلك احلروب الىت يديرها السيد
ديك تشيىن ومن ميثله، بواجهة السيد دبلويو بوش، على خلفية
احلكومات احلقيقية من الشرآات اياها الىت تستوىل على البرتول

 !!خملوطا بالدماء البشرية، لتحسني جودته

الدواء الىت جعلت منالسبب، يا سيدى، هو شرآات 
، فراحوا يفصلونبروليتاريا العصر احلديثالعلماء 

 مكاسب هذه النظريات العلمية، بوعى أو بغري وعى، لتخدم
الشرآات ال مصلحة املرضى، وال أخالق وشرف األطباء الضحايا

 .واملشارآني معا

السبب، يا سيدى، هو غياب العدل، وغياب الوعى، وتغييب
 . من البشر% 1 والذهول املربمج لصاحل هذا الـ اهللا احلقيقى،

 تقول ىل مباذ تعلل هذا؟

حرام عليك يا شيخ، أنا مل أتكلم عن املافيا وجتار املخدرات،
فهم ليسوا أخطر ممن ذآرت، لعلك تعرف أنت ما يرآزون عليه

 ؟ .بطرقهم الىت خيفوا عنا وعنك، أم عندك خرب عن سرهم

ألبسط وزدنا ىف احلديث عنه، ماولكن خلنا ىف هذا السر ا
 هو بالضبط؟
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 ): رمبا حسن النية-التاجر الشاطر(

ـ هى إن أختيل نفسى"قانون اجلذب"أبسط طريقة للنظر إىل 
 أنىن مغنطيس

 وأعلُم أن املغنطيس َيْجذُب إليه

 ـ أن الشبيه جبذب الشبيه"قانون اجلذب"يقول ـ 

 ):واحد مصرى طيب يقظ(

 ليكن،

س هو شىء سلىب حىتإال أن ما وصلىن من حكاية أنىن مغناطي
 قارون، مث ما حكاية الشبيه جيذب الشبيه، لو جذبت إّىل مال

أين االختالف للجدل؟ أين التفاعل للنمو؟ ليس فقط بني البشر
 وبعضهم، بل بيىن وبني الكون نفسه؟

  برجاء مزيد من اإليضاح حول هذا القانون أو املبدأ؟ 

 ): رمبا حسن النية-التاجر الشاطر(

 بثالث آلمات بسيطة) مبدأ اجلذب(خيص هذا املبدأ ميكن تل

 األفكار

 تصري

 أشياء

 ما ال يفهمه غالب الناس هو أن األفكار هلا ترددات

 آل فكرة هلا تـََرّدٌد

 ميكننا قياس الفكرة

 ):واحد مصرى طيب يقظ(

هذا صحيحا ، ال مانع عندى، لكن ىف نفسرمبا يكون 
 أفكار احد منا،اللحظة، نفس الثانية، توجد عند أى و

آثرية ، هلا ترددات خمتلفة، واألفكار الشعورية ليست أآثر
األفكار قوة ىف الرتددات، واملطلوب مىن، وأنا أجذب ما سوف
يكون ىل، أن أفعل ذلك بفكرى الذى أعرفه، فما هو السبيل
أن أمنع ترددات األفكار األخرى الىت تزاحم هذا الفكر مما ال

ا ترددات أقوى، فتجذب إىل داخلى ماأعرف، ورمبا يكون هل
 .طلبْت ِهَى، ال ما طلبت أنا

أّما أن األفكار تصري أشياء فهذا شىء له دالالت أخرى عندى
ألىن أقبله بشكل آخر، ىف العالج اجلمعى حناول أن نقلب آل فكرة

تنقلب) ليس مبعناها املرضى(إىل شخص يتكلم، وىف اهللوسة 
"التعيني النشط"شياء ىف عملية تسمى املفاهيم، األفكار إىل أ
Active concretization،  

األفكار تنقلب أشياء، هذا رائع خيفف عنا عبء االنفصال 
الذى حدث بني الفكرة والفعل والوعى والوجدان، لكن أن
ُتْختزل إىل أن فكرتى ىف الرغبة ىف سيارة جاجوار، مع آل اجلّذب 
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الواجب تنقلب إىل أن أحوز سيارة جاجوار إذ تنجذب ىل تلك
السيارة من معرض سيارات الكون، بعد أن هتيئ األسباب

، أن حيدث هذا هكذا؟)حىت التزعل سيدى(البشرية املادية طبعا 
 فامسح ىل،

وماذا عما إذا ما أتتىن أفكار فيما ال أرغبه، لتحل حمل 
 ما أرغبه، هل تسمى هذا وسواسا أم ماذا؟، وآيف أدفعه؟

 : ) رمبا حسن النية-اخلواجة التاجر(

 عندما ترآز ىف الشيء الذى ال ترغبه

  ـ عليه"ال"وتصرخ ـ
 فإنك ىف الواقع ال تقوم بدفعه عنك

 بل إنك حترك نفس فكرة ما ال ترغبه 
 ):واحد مصرى طيب يقظ(

 طيب ، باهللا عليك، آيف أدفعه ؟
 ) : رمبا حسن النية-التاجراخلواجة (

 ـ"آم ذلك سيء"إْن آنت تشتكى ـ 

 ـ"آم ذلك سيء"ن ـ فإنك تنشئ مزيدا م

 القراءة
، وددت لو حصلت على أحد األحجار الكرمية قبل أنأشكرك

وهأنذا أعثر على أول حجر من هذه .أى يومية اليوم
 األحجار،

أنا أوافقك متاما، بل دعىن أذيع لك سرا يوافقىن عليه
أغلب مرضاى، وإىل درجة أقل يقتنع به األهل، وإىل درجة أقل

 .الئى، ورمبا يسخرون مىن بعد ذلكفأقل يصدقىن زم

رحت مؤخرا أآتب تعليمات على أغلب الوصفات 
 :أآتب ما يلى) أقول أغلب(الىت أآتبها ملرضاى ) الروشتات(

ممنوع وصف اآلالم واملتاعب واألعراض إال للطبيب وحني يأتون 
 .لوصفها آما وعدت، أحنرف هبم بعيدا عنها ما أمكن ذلك

مع) خاصة مبا يتعلق بالشكوى(ضى ممنوع الكالم ىف املا 
 احمليطني

 ممنوع االستغفار، ويقلب محدا مع اإلآثار من احلمد 

وغالبا ما تظهر ىف عيوم تساؤالت، أو رفض، باعتبار 
ما يسمعونه ىف وسائل اإلعالم والدراما هو عكس ذلك، فهم

، ويعربون عن ذلك"فضفضة"يسمعون، أن العالج هو أساسا 
ما تكتمشى ىف"، "طلع إللى ىف قلبك" هلم بتكرار ما يقال

، أحاول أن أفههم أن هذا بعد آخر، وأن علينا أن"نفسك
نوقف هذا التأآيد على الشكوى طول الوقت، ولعلك تالحظ
:يا سيدى آيف أن هذه التعليمات تتفق مع ما أمسيته أنت

، إىل"آم ذلك سيئ"فإذا آان االمر يتعدى ". آم ذلك سىء"
 أثقال من تثبيت ال ميكن تصديقها:  فخذ عندكآم أنا سيء
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بل إن آثريا من املرضى ينسون ما يشكون من آالم، 
ومصاعب، فيأتى الواحد منهم ممسكا بورقة مكتوب فيها أن
عنده صداع ىف اجلانب األمين، وأحيانا يشري إىل اجلانب األيسر
وهو يقرأ من الورقة، ليس معىن ذلك أنه يّدعى، لكن الذى

ه إىل الناس أن آثرة تكرار ماأريد موافقتك عليه، وتوصيل
هو شكوى، أو أمل، أو معاناة، يثبت الشكوى واألمل واملعاناة

 .بشكل مضطرد

مث إن األهل أحيانا ما يشرتآون ىف لعبة التثبيت هذه
بكثرة تذآرة املريض مبا يشكو، ومبا يعاىن، باعتبار أن ذلك

 .خيفف مما به

 ،أنا أحتفظ على تفسري ذلك باإلحياء الذاتى

الذى حتكى عنه باإلحياء، ألن" السر"لقد استبعدت تفسري  
من آتالوج الطلبات(الشهود الذين شهدوا بتحقيق طلباهتم 

مل خييل هلم أم حققوها،)  عقبالنا–من الكون باجلذب املباشر 
 بل هم حققوها بالفعل،

إن اإلحياء هو إيهام مبا ليس هناك، ىف حني أن السر جيعل 
 . أشياء عيانية حاضرة األفكار تصري

هناك أبعاد أخرى آثرية ىف اجتاه املوافقة على هذه النقطة
اإلجيابية قد نعود إليها وحنن نفحص أحجارا آرمية تالية، إذا

 جنحنا ىف إزاحة غري ذلك،

 .ولنا لقاء ىف يوميات قادمة
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א−104  :מא

، ذهبت بدعوة1911 ديسمرب 11أول أمس آان يوم مولده، 
زآى سامل إىل فرح بود، قابلت صديقني عزيزين حسن ناصر. من د

وحمبيني أفاضلباإلضافة إىل الداعى !! ونعيم صربى، ياه
 ،أوفياء

،)إن آان قد رحل(ه مل أآن قد ذهبت ألعوام حىت قبل رحلي
قررت أن أحلق بقراءة هذه األحالم القصيدة الىت آتبتها ىف عيد
ميالده الثاىن والتسعني وآذلك قصيدة رثائه أيضا، حىت لو آنت

 .قد نشرهتا عشر مرات

 بل إنىن إذا أعطانا اهللا العمر، 

أريد أن أعرتف أنىن آلما قرأهتما حسبت أىن أقرأمها ألول 
 .ت الشخص الذى آتبهمامرة، وأنىن لس

**** 

 قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة
 )15(احللم 

 أو   حكومية   مصلحة   إنه  ..  املكاتب   جوانبه على    ُرّصت   هبو
 احلرآة   أو   مكاتبهم   وراء   السكون   بني   واملوظفون   جتارية   مؤسسة 
  . املكاتب   بني 

 والغزل   واضح   العمل ىف    لتعاونوا   اجلنسني   من   خليط   وهم
على ومرتىب    اجلدد   املوظفني   من   بدا   فيما   وأنا .  خاف   غري   اخلفيف 
 فتاة   يد   طلب   من مينعىن    مل   ولكنه ،  عميق   بذلك وشعورى    حاله   قد 
 ولكنها شكرتىن    أا   واحلق .  وأعلى   أقدم   آموظفة وهى    مجيلة 
  : قائلة لطلىب    االستجابة   عدم   عن   اعتذرت 

 سعيدة   حياة   لنا   يهيئ   ما   منلك   ال  - 

  . وجداىن   صميم إىل    نفذت   طعنة   بذلك   وتلقيت   

على   الشأن   هذا ىف    زميلة أى    مفاحتة   حتسبت   يومها   ومن
 من   املعاناة   مر   وعانيت .  واحدة   من   بأآثر إعجاىب    من   الرغم 
ىف نفسى    فوجدت   جديدة   فتاة   باخلدمة   وأحلقت ..  والكآبة   العزلة 
    اآللة على    آاتبة وهى    مراجع   فأنا .  مرة   ألول أعلى    مكانة 
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 بل   مجيلة   تكن   مل   أا   إال   مرتبها   ضعف ومرتىب  .  الكاتبة
 من   وبدافع ،  سلوآها   حول   يدور   مهسا   مسعت أىن    ذلك   من األدهى  
 ومن تداعبىن    هبا   فإذا   فداعبتها عزلىت    من   اخلروج   قررت   اليأس 
  :ىل   وقالت ،  يدها   وطلبت وعيى    فقدت فرحى    شدة 

  ! سفةآ  - 
 أهتاوى   وأنا   وقلت أذىن    أصدق   فلم

 مرتبك إىل    باإلضافة   به   بأس   ال مرتىب   - 

  : جبدية   فقالت
 يهمين   ال   املال  - 

 أن   قبل   ذهبت   ولكنها   حقا   يهمها   عما   أساهلا   أن   ومهمت
  . أنطق 

**** 

 القراءة

أن، تكون مقبوالهذا الشعور األساسى ىف الوجود، أن 
 ،أخرى" أنت"تريدك 

 أن تسمح لك أن تكون رجلها، 

  صك االعرتاف بوجودك من عدمه،هذا هو 

 : دع آل ما بعد ذلك جانبا 

             .البدء أن تكون مقبوال، مرغوبا فيك 

أن) حضرة احملرتم" (لعثمان بيومى"منعت نفسى أن أمسح 
يتسحب إىل قراءتى هلذا احللم، الفروق بال حصر، لكن هناك ما

 أحضر عثمان إىل الساحة، فطردُته،

 بوجودك، ختليٌق لك، يأتى بعد ذلك احلب أوالقبول اعرتاٌف 
 اجلنس أو الزواج على أرضية هذا القبول،

، وقد ينتهى به، وقد"األم"يبدأ اإلعرتاف بك من ِقبَل  
 يتطور منه،

الواضح ىف هذا احللم أن املرأة هى السيد، هى الىت بيدها 
 القبول والرفض،

ابنها إىلاألم هى أول من ُيْنتدب للموافقة على حضور  
 هذا العامل،

ومع أا هى الىت مسحت لطفلها أن يغادرها، أن خيرج 
إالمنها، لينطلق إىل العاَلْم حيث ينتظره غريها منهم ومنهن، 

أن موافقتها بقبول وجوده خارجها معها، مث خارجها بعيدا
 .، هى خطوة ال غىن عنهاعنها

 خمادع فهو دور خادع– فيما بعد –دَع جانبا دور الرجل 
 هو الذى يتقدم– غالبا –إذ يتصور أن األمر بيده رد أنه 

 بالطلب
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 ؟ وهل تقبل؟"من الىت تقبل: "األهم هو 

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

العمل منطى رتيب، بال: املسرح ىف احللم تقليدى هادئ هامس
حرآة حقيقية، العقول ساآنة وراء املكاتب، أما احلرآة

 .بني املكاتب": سريا ىف احملل"فتبدو حرآة 

فواتح: لرسائل اخلفيفة تتبادل بني اجلنسنيوبرغم ذلك فا
 . آالم، أو لتزجية الوقت 

أقدم وأعلى" موظفة: "الراوى حيسبها بالقلم واملسطرة هى
، لكنه ُيْقدم، فرتد عليه بالقلم)نستنتج حنن أا أآرب سنًا(

 "سعيدة"لنا حياة " يهيئ"ما " المنلك: "واملسطرة أيضا

 وجدان؟ فمن أين الطعنة، وىف صميم ال

املتقدم مطمئن للنتيجة، وهو يعرف موقعه منها، فهى
أقدم ليس فقط وظيفيا، وإمنا، رمبا، اجتماعيا، آما بلغىن من

، فالرفض وارد، واألسباب"أعلى"بقية احللم، ورمبا من آلمة 
موضوعية واضحة، فلماذا ينتهى املشهد بالطعن، وىف صميم

 !)الوجود(الوجدان؟ 

، وليس من جمرد"الرد"مق رسالة الطعنة تأتى من ع
وآأا!! غري موجود= إنه غري مرغوب، فيه غري مقبول : الرفض

 .هبذا الرفض قد انتزعت هوية وجوده من جذورها

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

ها هو يعيد حساباته ليتجنب آل أسباب الرفض الظاهرة
مع أنه يعرفها،(السابقة، دون الغوص إىل األسباب احلقيقية، 

 ،)ال شعوريا على األقلغالبا، 

الفتاة الثانية تبدو نقيض األوىل، هو يتغاضى عن آل شئ 
حىت يتجنب الرفض، مجال متوسط، درجة وظيفتها أدىن، تعيينها

 .أحدث، مث ماذا يهمه عن اهلمس حول سلوآها

التقدم هذه املرة آان بدافع اليأس، اليأس من ماذا؟
وقعته، اليأس مناليأس من جدوى االنسحاب النهائى إىل ق

 .التنازل عن حقه ىف الوجود

ها هويكسر قوقعته، خيرج من عزلته مرة أخرى، ويبدأ
فإذا هبا(، فتستجيب )وليس مباشرة بطلب يدها(باملداعبة، 

 ، إذن فثم قبوُل مبدئى،)تداعبىن

ما الح من قبول مبدئى هذه املرة جيعل الطعنة أقسى، حىت
 ،"آسفة" جاء ببساطة أا جواهبا" جاء على نفسه"بعد أن 

 االرفض ىف املرة األوىل، آانت أسبابه ظاهرة وعملية، آما قلن

الرفض هذه املرة هو رفض آخر، أقسى وأمّر، هو رفض له
 شخصيا، رفض له رجًال ، هل آان رد املداعبة ترضية خاطر؟
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 أو موافقة موقوته مرتبطة باهلمس حول سلوآها؟ رمبا؟

 . أمر آخر أما َأْن تقبله رجلها، اآلن، مث دائمًا؟ فهذا  

 .الطعنة هذه املرة ىف الصميم، ىف بؤرة وجوده متاما

)فإذا هبا تداعبىن(ما أن الح له احتمال أنه مرغوب فيه  
 حىت فقد وعيه

وىف غمرة نشوة احتمال القبول إذا بالصفعة تصقعه أنه
 .، ليس أنت..."ليس هو الذى "

 !لسَت أنت"

 ".أنت لست مرغوبا فيك من أصله

 صه ليكون مرغوبا فيه؟ما الذى ينق

 ماذا فعل حىت ال تعرتف الواحدة تلو األخرى بوجوده؟

 .ماذا عليه أن يفعل

 هل اعرتفت به أّمه أصال؟

 هل اعرتف به أحد؟

 هل اعرتف هو بنفسه، لنفسه؟

 هل آان عليه أن يعدل من البداية عن احملاولة األوىل؟ 

هل آان مطلوب منه أال يتنازل عن نقائص الثانية وما
 شاع عنها؟

 هل آان عليه أن حيجم عن أية حماولة من األساس؟

هل آان عليه أال يصدق أا بادلته املداعبة؟ إال من باب
 .االة، أو استجابة موقوتة متسقة مع اهلمس حول سلوآها

 .املال ال يهمها

 ما الذى يهمها؟

 ما الذى يهم؟

 هل يعود إىل قوقعته؟

 إىل آهفه؟
  الكهف،    جوف ىف  يغريىن    ماذا :  معليك   باهللا   لكن

    املوت؟ يعىن    الوحدة   وصقيع
 ومقدر،  حتمى    أمر : ...  الواحد   املوت   لكن

  احلب،    بستان ىف    أما 
    األآرب   فاخلطر

  الظل،  ىف  تنسوىن    أن
    الشمس   دفء يغمرىن    أال
  .  اخلوف   دود روحى    برعم   يأآل   أو

  األخضر،    الكفن ىف    الوردة   فتموت
    تتفتح    مل        

  األزهار،   آل حوىل    من   تعانق   الشمس و
  ،  أبشع   موت   هذا
  ..  ال
  أآثر،    تقرتبوا   ال
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    باملقلوب جلدى 
  ة  املسحور   والقوقعُة

 منكم حتميىن 

 ) 1973" سر اللعبة"ديواىن هذا اجلزء األخري هو من (

 !وهو يدور حول مثل هذا املوقف بشكٍل ما

**** 
 ) 16(احللم 
 من إفاقىت    عقب  ..  العملية   جناح على    املساعد   الطبيب هنأىن 

. الصافية   النجاة   وبسعادة   عميق   بارتياح   أشعر   التخدير 
 من   برأسها   مقرتبة   وجلست بكرسى    املمرضة   فجاءت   حلجرةا   دخلت 
 : تأملتىن مليا مث قالت ىل هبدوء شديد .  رأسى 

  ! قوة   وال   حول   بال   راقدا   أراك   أن طاملا آانت أمنيىت 

 وحقد   باحتقار   قالت

 االنتقام   وقت   جاء  - 

 احلرية   من   دوامة ىف  اى إي   تارآة   احلجرة   وغادرت   وقامت
على   إليها   أسأت أنىن    املرأة   تلك   تتصور   آيف ،  واخلوف   والقلق 
ليلقى   اجلراح   الطبيب   وجاء حياتى،  ىف    مرة   ألول   أراها أنىن    حني 
  : قائال   به   فتشبثت   نظرة على  

  ! خطر  ىف حياتى    فإن   دآتور   يا أدرآىن   - 

 املمرضات   بعرض   وأمر .  جرى   ما   عليه   أقص   وأنا إىل  فأصغى 
 املمرضة على    أعثر   مل ولكىن  على    العنرب ىف    باخلدمة   املكلفات 
 بينهن 

  : يقول   وهو   الدآتور وغادرىن 

  ' الرعاية   آامل ىف    هنا   أنت  '- 

 تفارقىن   مل   املمرضة   صورة   ولكن

 .  الوساوس عىن    تغب   ومل

 موضع   أصبحت آأنىن    بغرابة إّىل    نظر   احلجرة   دخل   من   وآل 
 . باملتاعب   ملئ   ملئ   طويل   طريق عيىن    أمام وتراءى  .  وشك   تساؤل 

**** 
 القراءة

 أهى عملية قيصرية؟

 ليس متاما، 

 .لكنها الوالدة 

تطراد لعرض موجز لألسس املبدئية لنظريةال مفر هنا من اس
املدرسة (Object Relation Therapyالعالقة باملوضوع

 - فريبرين– ميالىن آالين –التحليلية اإلجنليزية، ما بعد فرويد 
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، مع التحذير املبدئى من أن نقرأ آلمات بارنوى)جانرتب
Paranoid أو اآتئاىب ،depressive أو شبه فصامى ،schizoid

، أو تدل على، أية أمراض، إاعلى أا تشري إىل) شيزيدى(
لوصف مراحلاأللفاظ الىت ارتضت هذه املدرسة أن تستعملها 

 .النمو العادية عند آل البشر

جنيب حمفوظ مل يقرأ التطورات األحدث فاألحدث ىف التحليل
النفسى واملدارس النفسية، وهذا أفضل، هو يكتشفها أعمق

أبعد( من إبداعه وأروع، ويعلمنا ماهيتنا متأصلة انطالقا
 ).من ديستويفسكى ألسباب رمبا أذآرها فيما بعد

أعرف عنه احرتامه لفرويد، وقد شاهدت تأثري فرويد ىف بعض
آتاباته هنا وهناك، واعرتضت على املباشرة والرمزية ىف

غاص إىل ما غاص إليه آارل) جنيب حمفوظ(بعضها، ومع أنه 
 حسابه دون تأثريونج، إال أىن رصدته قد غاص حبدسه على

  إىل ذات القاع،– تقريبا –مباشر بيونج، مع أما وصال 
 ).لياىل ألف ليلة حملفوظ(مثال ىف 

 حني أصدرنا أول عدد من جملة اإلنسان والتطور أرسلنا-
إىل آل من وثقنا ىف رأيه نطلب توجيها ونقدا، مل يرد علينا

ب حمفوظ ماسوى أربعة آان جنيب حمفوظ أحدهم، جاء ىف رد جني
 :يلى

 رئيس التحرير /  االستاذ   السيد
 وبعد   طيبة   حتية
 تصور إىل   -  مشكورة  -سبيلى    فكانت   جملتكم على    اطلعت   فقد

إىل   املعاصر   املنهك   اإلنسان   تطلع مياشى    النفس   لعلم   جديد 
 االستمرار   هلا  أنىن أمتىن   من   وثق ,  واإلميان   والقيم   التوازن 
ىف   االسراع   عليها الطالعى    نتيجة   أول   وآانت ,  والنجاح 
 االنساني   النفس   علم :  وهى   مراجعها املتاحه   أحد   اقتناء 

 جديدا حتوى    أا ىف    أشك   وال
 ثقافية   علمية   جملة   أعتربها   آما
 اخلانق   الرآود ىف    طيبة   حياة   نفحة   أعتربها   آما

 للمخلص   ودمتم   اهللا   وفقكم
حمفوظ   جنيب
24/1/1980

هكذا آانت روعة متابعته وتشجيعه لكل جديد ىف علم 
النفس وغريه، هكذا آا تشجيعه لكل حماولة جديدة، ومل أآن

ولو آان عرف عن!! أعرفه آنذاك إال قارئا عاديا ألعماله
 أقدمها اآلن لكان أحاط هبا أحسنمدرسة العالقة باملوضوع الىت

 .مىن

هذه املدرسة الىت أقدمها حاليا ترتب مراحل النمو
العادى تدّرجا من مرحلة إىل مرحلة، تسمى آل مرحلة

 ، وهى ترجع هذه املواقف إىل عالقة الطفل بأمه،"موقفا"

 نبدأ بالطفل ىف بطن أمه وعقب الوالدة مباشرة حيث-1
آموضوع أصال، وتسمى هذه املرحلةليس له عالقة بأى آخر 

 Schizoid positionاملوقف الشيزيدى 
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 الطفل التعرف على  مث بعد الوالدة بقليل جدا يبدأ-2 
حيث يغلب التوجس واحلذر، ويكون) بدءا بأمه(املوضوع 

 باعتبار"الكر والفر"أسلوبه ىف التعامل مع أى آخر هو 
املوضوع هو مصدر خطر فقط، إنه العدو الذى يهدِّْده

 أن يدافع عن نفسه جتاهه، وأن يتقى شره،وجوده، وعليه
 paranoidوتسمى هذه املرحلة املوقف البارنوى 

 مث يأتى املوقف الثالث حني يتبني الطفل أن املوضوع-3
الذى آان يعتربه الطفل خطرا هو هو مصدر احلياة

، لكنه ىف)العالقة(واحلنان ) احلضن(والدفء ) الرضاعة(
ا، لكنه خطر من نوع آخر،نفس الوقت هو مصدر خطر أيض

 باهلجر، ومنالتهديداخلطر ىف هذا املوقف الثالث يأتى من 
 .مث املوت جوعًا وضياعًا

إذا هتدد الطفل من مصدر احلياة األساسى بأن مث احتمال 
للرتك أو اهلجر فإنه يستعد لالنقضاض عليه لالحتفاظ به،

 ذلك،فيخاف عليه، ويتقدم إليه، وحيتاجه، ويرفضه، ويكرر
وهذا هو أمل االآتئاب الدافع للنضج إذا استمرت مسرية النمو

 .ىف االجتاه الصحيح

 هنا ىف املوقف االآتئاىب حقيقى، وبعيد، وقريب،"املوضوع"
ذلك ألنه موضوعوىف املتناول، ويهدد باالختفاء ىف نفس الوقت، 

 .ُمحّب وخطر ىف آن واحد

...... 

تقدمي هذه املدرسة، ولوأعرف أنىن أطلت، لكنىن شعرت أن 
، ذلك ألن16هبذا اإلجياز، هو ضرورة مبدئية وحنن بعد ىف حلم 

أسس هذه املدرسة هى حمور فكرى النظرى، والتطبيىب والنقدى
 أحيانا،

يقني العطشفمثال آانت هى األساس اجلوهرى ىف نقدى لكل من  
 .ألدوار اخلراط ، واسم آخر للظل

 احللم

 )16( هذا احللم تدخل اآلن إىل قراءة

يبدأ احللم بإخطارنا أننا ىف املوقف الشيزيدى احلامل
الناعم حتديدا، قرأت ذلك باعتباره أننا ىف مرحلة قبل ظهور
الوعى الذاتى، حنن داخل الرحم حيث ال موضوع، ميتد هذا
الوضع إىل ما بعد اخلروج من الرحم مباشرة، مل أستنتج ذلك

من فقرة ىف أصداء السريةمن بداية احللم فقط، وإمنا 
 .الذاتية

  ىف األصداء" 99"فقرة نتوقف هنا لنقرأ بعض 

.حتية للعمر الطويل الذى أمضيته ىف األمان والغبطة.... 
 ".حتية ملتعة احلياة ىف حبر احلنان

 من خواطر جنني ىف اية شهره التاسع
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إىل" التخدير"مبا ميثله " حبر احلنان"هنا ىف هذا احللم ميتد 
، الفرق هو ان هذا التخدير حيقق)العملية(ما بعد الوالدة 
 هذه"ارتياح عميق وسعادة النجاة الصافية"ما أمساه هنا 

 .هى اجلنة قبل الوعى بالوعى، ومواجهة اآلخر املوضوعى

يشري احللم هنا حتديدا إىل امتداد هذا املوقف إىل ما بعد 
، وهو املوقف الشيزيدى الذى ميتد فعال)غري األصداء ( الوالدة
 . او أسابيع بعد الوضعأياما

 : إىل املوقف التاىل ينقلنا احللم بعد ذك مباشرة

 تظهر املمرضة وتقرتب مثلما يقرتب وجه األم من الطفل، 

 Orientationأول عاطفة يشعر هبا الطفل تسمى الَبهْر  
 ،)وجه أمه عادة(حني تقع عيناه على أول وجه آدمى  

-عد دهشة البهر ب–مبجرد أن يتبني العقل أن ّمث آخر  
 "" "ال أنا"يتحقق من أن هذا الكيان اآلخر هو غري آيانه 

not meموجود ىف الدنيا، ىف العامل، فنجد أنفسنا ىف املوقف 
البارنوى يعيش الطفل موقف املطاردة والكر والفر واالهتام

 .دون جريرة

إعالن نية هذا اآلخر ىف االنتقام هو جمرد شكل من أشكال
خر عدو بال أدىن شك، وأن الثأر قدمي قدم اخلروجتوضيح أن اآل

 ).الرحم(من اجلنة 

آل من هواملهم هو أن هذا املوقف البارنوى يعلن أن 
 .خطر علّى هو "ليس أنا"

استقبالنا التخدير هنا على أنه مرحلة ما قبل الوعى،
)أدرآىن يا دآتور فإن حياتى ىف خطر(جيعل االستنقاذ بالطبيب 

ن للرغبة ىف التنازل عن الوعى البازغ، مبعىن أنهمبثابة إعال
-التخدير(إعالن الرغبة ىف العودة إىل املرحلة السابقة 

وهذا من آليات النمو فيما يسمى برنامج الدخول) الرحم
 ).مما حيتاج لتفصيل الحق(  in – and – out program :واخلروج

قد) مل يذآر هنا املساعد(التطمني الذى منحه الطبيب 
حني يصبحيكون إعالنا لبداية النقلة إىل املوقف اإلآتئاىب 

، وهذااآلخر مصدرا للطمأنية، لكن دون ضمان طمأنينه دائمة
ما يشري إليه استنقاذ الكيان املهدْد باجلانب احلاىن واهب

 اجلراح الكبري، لكن ىف نفس الوقت مع الوعى باملخاطر احلياة
 .بنفس الدرجة

مرحلة االنتقال إىل املوقف بزوغ  أن نلمحمن هذا ميكن  
 )مل يظهر بعد (االآتئاىب

اختفاء وجه املمرضة اخلطرة، واستبداله مبمرضات عاديات
 بقدر ما هوليس واقعامكلفات باخلدمة، قد يشري إىل أن اخلطر 

 .انطالقا من املوقف البارنوى" مصنوع"

 اعب،هكذا أصبحنا ىف بداية الطريق الطويل امللئ باملت
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 .ما هبا، وما تطلبه وما تعد بههى رحلة احلياة بكل 

 لنتأآد من)99(نفس الصدى فقرة عودة مرة أخرى إىل 
 :القراءة، نسمعه وهو يقول

 وملاذا   آيف أخرى،    حياة إىل    اإلنتقال   ترهات   عنك   دع .... 
 له   حيزن   ما   فهو   حقا   املعقول   أما ،  وجودها   تربر   حكمة وأى  
 .قلىب 

 ) ذآريات جنني ىف الشهر التاسعمن(

**** 
 15/12/2003: األهرام

 "92 " الـ   ميالده   عيد ىف 
  .. نفسى على  شيخى  صاحلتىن 

، ىل    يوحيه   ما   ببعِض    حييط   أن   يقُدر   احلرف   رسم   عاد   ما  ...  
  . جديْد   فجر ،  اجلميْل   مولدك   عيد ىف  

 قبل يومى   ' يكون   وأرجتيه   الكرمي   اهللا   ـدأمح   عام   آل ىف 
. الدعاء   اهللا   أصدق   مل أنىن    احلقيقة   أآتشف   وأعود ، ' يومك 
  . فعـامَا   عامًا     معا نبقى    بأن   طمعًا 
 ينساب   إْذ   املاِء   آمثِل   تسرى   معجُز سهـُل    أنت   آم  ....   
 فوق   شاخما   تربَّع   وقد   اجلليد   من   الصخِور   بني   رائقًا    عذبا 
  . اجلبل 

**** 
 علوٍم   من   تيسر   مبا    النفوَس أشفى     قادر بأنِّى    زعموا ...  
 صناعْة   أو   آالٍم   أو 

 ذلك حيتويىن    أو ،  الرؤى   ختتلُط   حني نفِسى  يشِفى    ذا   ومن ،  عفوًا
 أطيق؟   فال   الصديق   احلزن 

. عنيد   طفُل .  رحابك ىف  طفلى    فوضعت ،  سيدى   لقيتــَك حىت 
  . جديْد   من   يوٍم   آلَّ   يْدهش   مازاُل 

 إليه   أآون   ما   أقرب   صرت حىت  نفسى  على  شيخى  صاحلتـىن 
  ، فينـا 

 اجلماعة   ـلهبـ ىف    أشك   وآنت ،  ناسي على  شيخى  صاحلتـىن 
  . هـم   ما   لغري   ْخيدعون 
  . غريي   بظل   أضيع   أن   أآثر   فجزعت ،  حريىت على  شيخى  صاحلتـىن    

  .  منها   آان   مهما   املرة   أيامنا على  شيخى  صاحلتىن 
الوْعَى   حنمل   واملرارة   للحالِوة   ُخـلْقنا   قد   بأنا شيخى  علمتىن 

  . إليه   آدحا   نكونـه   لثقيَلا 
**** 

  ؟"األفق ىف    حلَّ   مث   هل :" يوما   وسألته
  . '' آال  '': هـمـىت   حيفز   فأجاب
    ؟   ملاذا  : جزعا   فسألته

 ." املنــتـظـر   املسيح   صار   أنه   تصور   صاحبـنا ": قال
 ؟.." ايتــه   الصليب  " : قلت

. ....' يهـوذا   لسنـا  ': أذىن   بعض   يقرص   يكاد   وهو   فأجاب
  . املنتظــر   ليس   وهو 

**** 
  : خاليا داخلى   نشطت  - سيدى  - النقاهة   أحالم وحى    من

 
 اويـــلرخـــــــ اـــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   749



א  13I12I2007א –א

 وْعُد   وآأنه   حانيا   دقــا   ومسعت ،  حامـُل أنِّى     فحلـمـُت"  
 . اجلنْني 

 أما   صرت أىن    وفرحت ،  عسريا   أبدا   يكْن   ومل     املخاض   جاء   
 ، طيبة 

 ،   الوليد   الطفل   ذلك     أيضا   آنُت   قد لكنىن   
 ،  أمومىت ثدى    فلقفت  
 ..... . ولكن    سخرية   ليس .. ، ال .  خافتا   ضحكا   ومسعت  
 املستحيل  ' : يقول أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتًا     ومسعت ....  
  . ' بنـا   اآلن   ملمكنا   النبيل   هو 

 فـعـلـمـت ،  وعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتــك   ملست
  .' آـنـتـه   أنـــك 

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت
**** 

  :  اجلليل شيخى 
 يشطُح   البِوح   دون   القوُل   فاستباح   تتطاول   إذ   مريدك   سامح

  . اجلميْل   والصفح   الغفراِن   سحابة   ظلِّ   حتت 
**** 

 نشرت ىف الدستور
6-9-2006 

 " !!َآفى: "ِلَم ُقـلَتها شيِخى
 ماذا جرى؟
 آيف جرى؟

قد آنَت فينا رائحًا أو غاديًا ختطو بنا حنو الذى قد
 صاَغَنا،

وجعلَت إيقاع احلياة له صليٌل مثل نبض الكون سعيا
 للجليل،

 تنتهى،حىت حسبنا أا ال 
وظللَت ختطُر هامسًا آالطيِف، آالروِح الشفيِف، آظلِّ رب

 الكون فيما بيننا، 
 :لتعيد تشكيل البشْروجعلت تنحت جاهدا 

 واقعًا مّنا، لَنَا، : ُحـلمًا فحلمًا 
 نسعى إىل عمق الوجود ليلتقى فينا بنا، 

 "لَتعاَرُفوا"
حنو، حنو وجه احلق، حنو النور، "طريق الزعبالوى"هذا  

 .العدل، حنو اهللا فينا حولنا
 ومضيَت تقهُر آلَّ عجٍز، آلَّ ضعف، آلَّ َهم، 

حىت دْعونا ربنا أن تقهر الساعات تسَحـُبنا إىل اهوِل إْذ
 , ختفى العدْم

 حىت نسينا أننا بشٌر لنا أعماُرنا 
**** 

 ؟"آفى: "مل قلتََها شيخى 
  اآلن، ؟ باهللا ليس!؟ ربنا !اآلن؟ آيف اآلن ؟ شيخى 

 إرجْع عقارب ساعتْك،
 ال، 
 , لسنا قْدرها حنن 

 "آفى"ليسْت 
 ال ،
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 ليس هذا وقُتـها ، 
 حاجتنا إليك؟" ِعـز"أفلسَت تعلم أننا ىف 
 أفلسَت تعرف ما جرى؟

 أفلسَت تعرف آيف تنهشنا السباُع اجلائعة؟
  يأتى بدونك ْهلَو أقسى ألف مرة ؟ أفلسَت تعرُف أن ما

 لو آنَت أقسمَت علِيه،
 من أجل خِاِطرنا،

 .بّرك اهللا العزيز بقدر ما وعد الذين هـُُمـوا آمثلكأل
 آفًى؟: "َمل قلتََها شيخى

 آنا نريدك دائما ختطو مجيال بيننَا،
 آنا نريدك خالدا ىف قرة العني هنا، 
آنا نريدك مثل أطفاٍل أبْوا أن ُيفطموا من حلو ما لوا 

 عطاءك، مثلنا،
 .ِة عصرناآنا نريدك حنتمى ىف دفء ُبْرِدَك من برود 

 لكنَّ خامتة الكتاب تقررت، فسمعّتَها، 
 وآتمتَََها حرصا علينا، 
 وانسحبَت برقٍة وعذوبٍة،

 .وترآَتَنـا 
 ّمل هكذا؟

 حنمُل    واملرارة للحالوِة    ُخـلقنا   قد   بأنا شيخى  علـّمتنا 
  . إليه   سعيا   نكوُنـه   الثقيل الوعى  

 فاجـَـْأَتَنا،
 ؤِالَناورحلَت دون َس 

 وبكى اخلميُس لقاَءنا، 
 .وترآَت بيَىت خاويا ىف آل ُجمعْة

**** 
 ماذا جرى؟
 آيف جرى؟

 : يدعوك سرا  من وراء ظهورنا قد آان مهسا: هل يا ُترى 
 ورجوَت أن تلقاه شيخى بعد ما طال العناْء؟

 فاستاذن اجلسُد العليل بشّجٍة ىف الرأس آانت عابرة؟
 ً ، ومل يشِأ القدْر،ال مل تكن أبدا مصادفة
 آانت نذيرًا بالوداْع،
 قطعْت حبَاَل ِوَصـالنا 

 فتهتك العهُد القدُمي وحرَر اجلسَد العنيْد،
 :يقوهلا" الزقاِق"والشيخ درويُش 

 "ال شىء دون ايٍة"
 :وِهجاؤها

 ".قد حان وقٌت للرحيل"
**** 

 :علمتنا شيخى اجلليل
 أن اخللوَد هبذه الدنيا عدْم، 
  لكلِِّ من أعطاها مثَلك نفَسُه، ملوُت ال ُينهى احلياةََوا 

 املوُت ينقلها إىل ُصـّناعها من بعض فيضك،
 قد آنَت رائَد محلها

   !!يا لألمانة 
 !!!يا ثقلها 
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 هل جاء من أنباَك أّنا أهُلها؟
 . حىت اجلبال أبْيَن أن ِحيْملَنها

  وآل هذا حوهلا ؟ ,آيف السبيل
**** 

 :ه عرب شعاهباإلي" الطريق"لكنَّ ما قّدمَت علَّمنا 
 ّملا عرفَت سبيل دربك حنوه،

 :آدحًا إليه 
ودخلَت ىف عمق العباد تعيد تشكيل الذى غمرْته أمواُج

  واجلشع اجلباْن،  تشّوه بالعمى واجلوع الضالْل، حىت
**** 

 :شيخى اجلليل
 ما دمت أنَت َفَعلْتهَا

 فانعم هبا
 واشفْع لنا

 أن ُنحمل العهَد الذى أْوَدْعتَنَا
 : اجلليلشيخى

 ْمن مطمئنا،
 وارجع إليه ُمْبدعًا،

 عرب البشر،
 وادخل إليها راضيا،

 .أهالً  هلَا

فضلت التقريب ملنع اخللط الذى حيدث حني نرتجم -
Schizoidإىل شبه فصامى، وهو خطأ صرف  . 
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 حـوار بال ترتيب

 !بني ابن وأبيه!! على مدى ربع قرن

 :اعتذار

اعتذر لبقية املتحاورين، ليس بالضرورة ألسباب عائلية،
مال، لعل وعسى، مث إنىن أنصح أن يطبعولكن لتقدمي هذا امللف متكا

 .ويقرأ على الورق، لست أدرى ملاذا، وأنتظر التعليق، فعًال

 متهيد
حممد حييى الرخاوى. الذى حدث أنىن أجلت ردى على د

ىف حوار اجلمعة املاضى، واعدًا إياه أن) تصادف أنه إبىن(
آرمي، وما تيسر مما أجلناه من. أحاوره هذا األسبوع هو ود

حملمد بأن أودعت فيض االبن رامى عادل وطالقته، مث إىن اعتذرت 
"امللحق بالنشرة" احملررون الضيوف"ىف ملف ) تعقيبه(مقاله 

 .دون نقاش حىت اآلن

 .آن اآلوان أن أرد اليوم: هذا الصباح قلت

 طبعُت مقال حممد وأعدت قراءته* 

ىفطبعُت معظم املقاالت املتعلقة باملوضوع الىت ظهرت * 
 .اليومية ىف الشهر األخري

وجدتىن قد أشرت إىل مقاىل القدمي الذى نشرته ىف اإلنسان * 
، وهو املقال "الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"والتطور بعنوان 

 .الذى أشري إليه دائما آلما عاودت الكتابة ىف هذا املوضوع

قرأت معظم التعليقات الىت رحبت بتعليق حممد، وبعضها* 
رامى. أسامة عرفه، أ. آرمي شوقى، د.  يصفق له مثل دآاد

عادل، يبدو أم فرحوا أن ابىن ينكشىن، وينقدىن، وينبهىن،
 .وآالم من هذا

 :فجأة وجدت نفسى أمام حوار من نوع آخر، متيز مبا يلى

 .مقاالت بأآملها تناقش نفس الفكرة) 1(
 .الزمن بني أول مقال وآخر مقال أآثر من ربع قرن) 2(
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 سنة وشهران47ت املقال األول آان عمرى أيام آتب) 3(
 . سنة إال شهرين46:، وعمر حممد اآلن 1981عدد أآتوبر 

عثرت على مقال حملمد آتبه ىف نفس السنة الىت آتبت) 4(
فيها مقاىل األول، وتعجبت أنه مرتبط مبوضوع متداخل مع

":حول طبيعة املعرفة"موضوع التعدد وآان عنوانه 
 1982نشر ىف عدد يناير " ماملواجهة بني الفطرة والتعل

القشرة" بعنوان 26/11/2007رجعت إىل يومية ) 5(
 فوجدت ما يوازى مقال حممد"والفطرة والتعدد والواحدية

)آان بعد طالبا جامعيا ىف السنة الثالثة آلية األداب(
عن الفطرة والتعليم، وقدم فيه منظومتيه اللتني امسامها

، ليخرج"نظومة املكتسبةامل"، "املنظومة الفطرية"أنذاك 
 ".املنظومة التطورية"من تفاعلهما ما امساه 

تعدد" ىف مقال – مضيئة –عثرت على فقرة مهمة ) 6(
 ". الكيانات وحرآية اإلبداع

–ونظرت ىف آل ذلك معًا، فقررت أن أجعل حوار اليوم 
، بفروق زمنية وفكرية بني"حوار مقاالت "–مهما طال 

االت، فروق ترتاوح بني عشرين وثالثني عامااألجيال، وبني املق
 .رأيت أن هلا داللتها وأمهيتها. تقريبا

 تردد وتساؤالت
بعد آل ذلك غمرتىن أسئلة مل أستطع اإلجابة على أغلبها

 :مثل
 هل هناك فائدة ىف هذا احلوار املقاالتى أم اا منظرة-1

 عائلية؟

 الحقا؟ هل هناك وجه شبه بني ما آتب باآرا وما آتب-2
وهل وجود وجه الشبه يدل على اجلمود؟ أم على وضوح

 الرؤية؟

 هل مث جمال ملقارنة منهجية بني هذه األبعاد هبذا الفارق-3
 الزمىن؟

 هلا مكان– وغري هكذا – هل القضية الىت طرحت هكذا -4
حاليا ىف تطورنا العملى والفكرى واحلضارى؟ أم هى لعبة

 استعراض عضالت املخ؟

  مث جمال إلسهام آخرين ىف هذا احلوار هل-5

قبل أن أوضح نظام تقدمي حوار اليوم، أود أن اعرتف
بالصدفة الىت ظهرت -اإلنسان والتطور–بالفضل هلذه الة 

منذ ربع قرن، ومل تكن توزع إال بضع مئات آل ثالثة أشهر،
 والىت أثارتوالعناد بالورطةمث هلذه اليومية الىت ظهرت 

 .دل آل هذا اجل

)احلوارية(آل ما فعلته هو أنىن قمت برتتيب هذه املقاالت 
آمًال ىف مقارنة، واحتمال التقاط احلوار، مع أقل قدر من

 :التعقيب

 2007-12-8: املقال األول

 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
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 آيف؟ إىل أين؟

 حممد حييى الرخاوى

 :األستاذ الدآتور حييى الرخاوى

لة تعدد الذوات ىف ىف تناول مسأ-مرة أخرى –عندما بدأمت 
ندواتكم الشهرية باملقطم، وأعلنت أنا فيها أنىن أواجه

هكذا، آنت أآتب لكم" تعدد الذوات"صعوبة ىف تقبل مسألة 
مل أها إال اآلن لألسف؛ فلم) أمسيها هنا الورقة األوىل(ورقة 

مث إذا بكم تعيدون طرح. أرسلها، وانتظرت حىت أفهم أآثر
ىف موقعكم اإللكرتوىن،!!!) اليومية (املوضوع ىف آتابتكم 

حيث أتصور أنىن) الورقة الثانية(فوجدت نفسى أآتب لكم 
أجنزت بعض خطوة إضافية ىف توضيح مكمن صعوبىت، وحتديد

وها مها الورقتان اللتني سأشرف بقراءتك هلما بكل. حتفظاتى
 .تأآيد

 الورقة األوىل

 األستاذ الدآتور حييى الرخاوى
 ىف النفس البشريةتعدد الذواتم على مسألة تكرر إحلاحك

ومع آل تكرار أستعيد صعوبة بالغة ىف الفهم). عامة(
واالستيعاب، وأستعيد أيضًا حملات خاطفة من مشاعر املوافقة

هذا بينما آان تعبري الصديق. والتسليم بل والرتحيب أحيانًا
رأأنه عندما يق) ومثله هالة ًمنر وغريمها ُآثر(حافظ عزيز 

آتاباتكم عن تعدد الذوات فكأنه يقرأ من يشرح له آيف أن
1+1=2. 

وىف حماولة لفهم منشأ الصعوبة الىت أواجهها، وآذلك منشأ
حملات التسليم والراحة هذه، خصوصًا عندما ال يتعلق األمر
مبجال املرض النفسى وعالجه وأعراضه ومضامينها، أجد عدة

 :اىلعوامل متجاورة، أشري لبعضها آالت

إن فرط ثقتكم ىف مسألة التعدد وفرط ثقتنا فيكم -1
تدعونا للقبول دون فهم آاٍف، ودون تدقيق مفهومى مناسب
ملن أراد للمسألة أن تتحول إىل علم مؤسَّس على وضوح

إال أن إحلاحكم والتكرار يدعواىن لرد. املفاهيم وتعريفها
االدعوة إليكم إلعادة النظر ىف الصيغة آما تطرحو

وتتواصلون هبا، فكأنكم أنفسكم تستشعرون أن ما وصل
 .للغالبية غري آاف لرتسيخ اتفاق مقبول أو تواصل منتج

أحيانًا أفرتض ىف شخصى وقدراتى وخرباتى قصورًا هو ما -2
يعجزىن عن الفهم، وأفرتض أحيانًا أخرى أنىن أخاف؛
فأستخدم آلية للدفاع النفسى متنعىن من االعرتاف بطبيعة
التعدد آما تطرحوا بصيغة الذوات، مما جيعلىن أصمت

بل أحيانًا أخرى،. غالبًا، ىف انتظار الفرج أو النمو
عندما تفرض حلظات التسليم نفسها علىَّ، يصل ىب األمر إىل
تصور أن حتفظاتى منبعها عزة باإلمث، وهذه من بني أآثر ما

 .أآره ىف البشر وىف نفسى بالطبع
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ملسألة بصورةأجدىن أقرب للموافقة عندما ُتطرح ا -3
تواصل عالجى" ممارسة"لعبة، أو " ممارسة"ضمنية، من خالل 

ناجح؛ أو طرحت مفهوميًا ىف سياق مناقشة مرض نفسى جسيم
دون تعميم على غري املريض احملدد، حيث يبدو األمر سلسًا

وَمن ماَل للثقة فيكم ماَل لإلمساك هبذا السلس. وقريبًا
ن هذه السالسة والقربإال أ. القريب حىت ولو دون فهم

يستفزان ملكتنا املفهومية، فهما سالسة وقرب خارج حقل
السيطرة املفهومية املعتادة، آما أن غياب الفهم املستقر

 . جيعل هذا السلس القريب يطري بسرعة

أما عندما يتم استخدام الكالم ارد، املفهومى، -4
ال أن أقولاملعمم من املرضى على غري املرضى؛ فال أستطيع إ

أىن أصادف الكثري من التأآيدات لفكرة الذوات املتعددة ال
وال تدعمها) إال ىف القليل(يساندها شرح يربر آوا ذواتًا 

ثبات يربط النتائج. مشاهدات ذات ثبات علمى متفق عليه
، أو"تعدد الذوات("باملقدمات بطريقة جتعل النتائج 

الضرورة أن إظهار واحلق. ضرورية) تعدد الذوات" صيغة"
 الىت أثق فيها وأعتمد عليها حنيمن أهم حمكات الصدق

 .أحسم مسألة تصديق مقولة أو نظرية

هذه بعض من انفعاالت عديدة متر ىب وأنا أتابع إصرارآم
واالنفعال، مبعناه اللغوى قبل االصطالحى،. على توصيل الفكرة

ذا أطرحهك. أقل من رد الفعل الذى أمتناه حوارًا فاعًال
عليكم جمموعة من األسئلة أعتقد أنه سيكون ىف حماولتكم

 ترسيخ للفكرة، وإجابة لتساؤالت-إن فعلتم–اإلجابة عليها 
ال أعتقد أنىن الوحيد الذى يسأهلا، وتسهيًال لتواصلها مبا ميكن

 :أن يفيد منها آما أوقن أنكم تأملون

صيغملاذا صيغة تعدد الذوات، دون : أحيانًا أفكر -1
إذا آانت(أخرى أسهل وأقرب ورمبا تؤدى الوظائف نفسها 

؟؟ هذا تساؤل صادق يبحث عن!!)تؤدى الوظائف نفسها
.إجابة عادلة، وليس استنكارًا لصيغتكم آما قد يتبادر
ملاذا تصرون على صيغة جاهزة، ورمبا تكون اختزالية، ال
شارحة وال مفصلة، لفكرة التعدد، هذا بينما أتصور أن

)ورمبا الائية(ليات فكرة التعدد متنوعة أآثر بكثري جت
 من سجنها ىف صيغة الذوات؟

حمك آخر من احملكات الىت أعتمد عليها بشدة ىف قبول ما  -2
 املذآور آنفًاالضرورةغري حمك (أقبل والتشكك فيما عداه 

قد ال نفهم وال. الفائدةهو حمك ) والذى سأعود إليه
بشرحها، بينما ميكن أن نقبلها إذانوافق على صدق فكرة 

عرفنا فوائدها أو عرفنا عن فوائدها، تفصيًال وتعدادًا
هبذه الصيغة(فما فائدة تعدد الذوات ): ودعاية أيضًا(

غري الرحبة؟؟ أعتقد أن جهدًا إضافيًا ىف سبيل الشرح
والتفصيل وبلورة الفوائد سيضيف إىل أمهية الفكرة

ًا عن االستثناء املتطرف حلاالتوثباهتا أو رسوخها، بعيد
ال أعتقد أنه يكفى لبيان الفائدة. املرض النفسى الصريح

أن تصوغوا رؤيتكم عن اإلبداع أو الصحة النفسية أو
 الوعى ىف إشارات خمتصرة، هكذا مبفاهيم ال ختلو من إمجال 
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التفاصيل وغموض التعريف وغياب االتفاق، بل ال ختلو أيضًا
فقكم عليهامن شبهة محولة قيمية متحيزة، حىت لو وا

ال وال يكفى أيضًا أن. مريدوآم الذين أظنىن واحدًا منهم
تستشهدوا باستجابات هؤالء املريدين وغريهم الكالمية ىف

إن الرحابة. ألعاب عالجية مصوغة بطريقة موحية وموجِّهة
الىت يوفرها وينشؤها لعب الدراما ىف ألعاب الدراما ال

نتكلم ىف. املتعددة إىل فكرة الذوات -بالضرورة–حتتاج 
اجللسات العالجية بالدراما عن أدوار ُتلعب ىف تفاعل مع آل

الشخصيات، ولكن باملصطلح الدرامى(والكارآرت " السياق"من 
، ومع ذلك فهى توفر ما يكفى ويفيد من)األدق واأللطف

الرحابة ومن التحرر من وطأة الذات املعلنة ومن اللعب
أال يغطى هذا آل ما تريدونأتوقع . باإلمكانات األخرى

 تغطيته بكفاءة، ولكن هل فعل مصطلح الذوات ذلك؟

مباشرة ودائمًا وىف آل مرة-ملاذا ال تربطوا : وأخريًا -3
، والذىالتطورى خاصة ببقية عناصر فكرآم -تعرضوا فيها

أعتقد أنه حيمل الكثري من الشواهد الىت سوف تقرهبا من
 أتصور أن احلفاظ على هذا الربط،؟)على األقل ذهىن(الذهن 

مهما تكرر، سيؤدى إىل إسهام مفيد تبادليًا لكل من
سأفهم أسهل عندما). إن آانا اثنني(املسارين الفكريني 

تتكلمون عن النمر الشكاك املفرتس ىف داخلى، أو عن احلمار
اخلدوم محال القاسية، أو عن السلحفاة البطيئة طويلة

بتلع امللتصق باألرض، وبياهتماالعمر أو الثعبان امل
ال الطفل، هذا الذى أراه دورًا(الشتوى، أو حىت عن اجلنني 

، وأآاد أدرك)أآثر مما يصلىن ذاتًا داخلية أو آيانًا مكتمًال
البيولوجية معًا لكل هذه اازات/الضرورة اازية

 هو أا آلها جمازات-آما أتصور-التطورية الرائعة، واحلق 
أضعف" الذوات"هل أن تكون آذلك، بينما يصلىن جماز تستأ

 .وغري ضرورى أو مفيد، تواصليًا على األقل

يبدو أن حتفطى احلدسى، على فكرة تعدد الذوات ال ينصب
على مسألة التعدد، باألحرى فإن التعدد هو ما يكمن وراء
ومضات قبوىل وتسليمى بل وراحىت املبهمة والىت أشرت إليها ىف

إذن يبدو أن حتفظى احلدسى ينصب على مسألة أا. ةالبداي
 . ذوات

.ملصطلح الذات عندى دالالت ضمنية ال أستطيع منها خالصًا
الذات أصال آيان مفتعل وهش، وغري مستقر االستقرارفالذات 

 أو مقلبورطة هذا باإلضافة إىل أن الذات الذى ُيدَّعى له،
ملاذا. ق لبسه اإلنسانأو حىت خازو) باملعىن البلدى للمقلب(

إىل آيان) الذوات(ورطات عديدة مفتعلة وهشة /أضيف آيانات
هو أصًال مفتعل وهش ومقلب) األنا املتفردة: الذات الواحدة(
وآأنىن بدًال من أن أثبت هشاشته وافتعاله). ؟!!إحنا ناقصني(

وآونه مقلبًا إذ يدعى واحدية والتئامًا مفتعلني، وبدًال من
ظهر أنه يتوهم حدودًا الوجود هلا تفصله عن عامل الأراجعه أل

أخرى، دون أن) ذواتًا(ائى االحتماالت، أثبت له واحديات 
أتفادى ما يتضمنه هذا من افتعاالت ورمبا مقالب إضافية؛

حييل بالضرورة إىل ملتئم فاصل بني أناه والأناه، " ذات"فلفظ 
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حييل إىل ما له حدوده وادعاءاته الكاذبة الىت تسمح له
 .نه ذاتًابادعاء آو

أعلم جيدًا أن آثريين من تالميذآم يقبلون طرحكم قبوًال
حقيقيًا، إال أن معظمهم ممن حيتكون بشكل أو بآخر مبا هو مرض

، ورمبا أيضًا ينطلقون منه لفهم النفس)جسيم خاصة(نفسى 
عمومًا، واحلق أن هذا منطلق طاملا استفزىن وحتفظت على أحقيته

بالطبع هلذا أسباب. نسان بعامةىف أن تقاس عليه أمور اإل
ليس هذا مكان اخلوض فيها، إال أن له أيضًا مشروعية ينبغى

 .أن توضع ىف االعتبار

ملاذا يقاس الوجود آله على الوجود الفصامى؟ أألن
التفسخ يظهر التشريح الذى ال نراه دونه؟ أعتقد أن ىف هذا

هم ماإن أ. مراجعتها) وجيب(القياس قفزات مغاَلطة ميكن 
ميكنىن احملافظة عليه بتحفظى هذا هو ال ائية احتماالت

، وليس لصاحل وحدة)ىف صحته وإبداعه ومرضه(التكوين البشرى 
الذات آما ميكن أن يتصور من يسمعىن أآرر إعالن صعوبة فهمى

هذه الالائية ميكن أن يشري إليها وينفى. لتعدد الذوات
 تفكيك أو خالفه مما قدضدها آل تعدد أو حرآة أو جدل أو

 .نعرف وال نعرف، وليس بالضرورة تعدد الذوات

الذوات املتعددة حيتاج آل منها السم، وحلد، ولفاصل يفصل
بالنسبة هلا وما تعتربه" أنا"بني ما تعتربه هذه الذات 

، وآل ذات حتافظ أيضًا على نفسها وعلى هويتها وعلى"الأنا"
يتوفر من شروط لكى يسمى أىبقائها، إىل آخر ما ينبغى أن 

وهذه شروط أراها قاسية على إمكانات. حضور أو وعى ذاتًا
التداخل وإعادة التشكيل وحىت الوالدة من جديد لكل حضور
داخلى متنازع أو متناوب أو متضام أو متتعتع أو متجادل
إىل آخر ما ال آخر له من احتماالت أوقن أننا ال نعرف عنها

حىت لو آنا خنربها وحنن نسعى لواحدية هىإال أقل القليل، 
بل. دائما أول هذه االحتماالت وآخرها وقلبها وغايتها معًا

إن الفصل الذى يسمح للذات برتسيم حدودها هو نفسه موضع
 .تساؤل جوهرى، ومع ذلك فلهذا حديث آخر

يقصر الرؤية" الذوات"املسألة أن استعمال دال 
 . يرام اإلشارة إليهوالصياغة على أقل آثريًا مما 

 أيضًا لفظ غري آاف، ولكنه ال حيرمنا- مثًال–" الكيانات"
حرية التفكري ىف آل املنظومات املمكنة الىت يستعملها اإلنسان

ليتمكن من التعامل) أو حىت أبعاضه(لتنظيم إدراآاته 
دال ال حيرمنا من تصور إمكانات) الكيانات(آما أنه . معها

تشكيل وجدل وتفكيك وخالفه، على األقلحرآة وهدم وإعادة 
تذآرت اآلن فقط آيف أن بعض". [الذوات"ليس آما يفعل دال 

على سبيل" Construct"الكتاب باإلجنليزية يستعملون الدال 
 ] .املثال

 أيضًا حيمل مزية داللية ال حتملهاCharacter الكارآرت
كنىن أن، هكذا مي)لعب الدور(الذوات، فهو حييل ملنطقة اللعب 

 ) بالعربية( أو آارآرتات charactersأتكلم عن فالن بأن له 
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متناقضة أو متناوبة أو متناغمة، وهكذا وحنن نلعب،
آما حيق لنا أن نتخلى عن لعبة ونبدأ ىف. ونتعمد اللعب

غريها دائمًا، بل حيق لنا أن خنرتع آارآرتات مل نرها، أو أن
. لهيتغري آارآرتنا ىف احللم أو ىف عالقة، أيضًا إىل ما ال آخر

ورمبا نرغب ىف أن نزيد األمر جدية ىف شؤون العالج أو اإلبداع
ال توفر لنا. أو العمل أو غريها؛ فليس هناك ما مينعنا

الذات أو الذوات مثل هذا آله، فهى دائمًا ما تذآرىن مبا هو
 .أنا الىت أمتىن أن أجد طريقة ختفف عىن وطأهتا": أنا"

ون متثيالت لكيانات بدورها ميكن أن تكالكلماتبل إن 
نعم ميكنىن أن أمسيها). ذات حضور خارجى تواصلى(داخلية 

مجع(آيانات، وميكنىن أن أتصور للكلمات آارآرتات أو طعومًا 
ننفخ فيها"للكلمات روح، وقدميا آتبت عنها أننا "). َطْعم"

فأين". نعجز والعجز فضيلة/ ما يتخلق فينا من أرواح 
 ؟"أنوات"بوصفها " الذوت"من " تآيانا"الكلمات بوصفها 

عندى أن الكلمات حمض: مثة ضمنية مهمة للغاية هنا
 مهمة للمعىن، هى ليست آيانات باملعىناحتماالت تتحقق ىف حلظات

الدائم املستقر، هى حلظات زمنية تتخذ أشكاًال تتحمل البقاء
ملاذا ال ينطبق األمر. وحسب" بوصفها ذاآرة"لفرتة ىف الزمن 

على الكيانات الىت تسموا ذواتًا؟ ملاذا ال يتم النظرنفسه 
إن. إليها بوصفها حمض احتماالت ممكنة من بني احتماالت الائية

هذا التصوير يعفيىن من أن تكون الذوات قائمة وثابتة
وحمددة وحاضرة هناك حيث ال أعرف، وهو يعفيىن ال لصاحل

ومزيد من رحابةاملعرفة، بل لصاحل مزيد من اجلهل املنفتح 
 .اإلمكان

–من هنا، وعلى صعيد الفصام؛ أتصور أن مسار الفصامى 
أتصور.  ال يصلح آقياس، وخصوصًا ىف مسألة الذوات-مرة أخرى

أن ما جيعل من تعدد الذوات بارزًا لدى الفصامى هو اختالل ىف
جيعلها) أيًا آان نوعها(احلرآية الطبيعية جلدل الكيانات 

أى دون أن تتكامل ىف(وعد ظهورها وال سياقه، تظهر ىف غري م
؛ فتظهر)شكل تواصلى مقبول واقعى، آما حيدث ىف احللم مثًال

ناقصة، ناآصة، هوجاء وال تواصلية وبدون ذاآرة أى ال
 فالتواصل ىف جوهره مؤسس على إدراك الواقع واقعية؛

املشرتك، وليس على الكلمات الىت ميكن أن تكون جدلغة عند
.امى وتظل آلمات، وإن آانت التواصلية، وبال ذاآرةالفص

أو حىت ىف(إن الذوات املتعددة لدى الفصامى : بعبارة أخرى
ال تكافئ وال تغطى االحتماالت الالائية لطبيعة) احللم

مبعىن أن بقاء حاالت. الكيانات أو املنطومات الداخلية
ام جيعلهاالذات، الىت ال يفرتض هلا أن تبقى ثابتة دون التئ

تستحق أن تبقى ىف الذاآرة؛ هو عرض مرضى وليس ظاهرة أصلية
هكذا ميكن النظر لذوات. آما يوحى القياس على الفصام

الفصامى بوصفها ظاهرة استثنائية جتمعت فيها أجزاء مشتتة
دون استمرار السعى لاللتئام األوسع للذات الكلية الواحدة،

 .أو مع الذات الكلية الواحدة

 . فيما عدا هذا، وبعد هذا، فليست لدى حتفظاتأما
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آما أنىن أنفى عن نفسى اآلن هتمة العزة باإلمث وأنا أعلن
أنه ما زالت لدى صعوبات، حىت ولو مل أنف احتمال أن تكون
صعوباتى نتيجة تواضع ىف الرؤية، أو ىف مرحلة النضج، أو

 .احلرية

 .وأخريًا أشكرآم على حتملكم

 : التعقيب

خرت الرد، وأن ترجع إىل ماأرجو يا حممد أن تعذرىن أنىن أ
لرتى بنفسك أنه) املقاىل التاىل مباشرة(آتبُت قبل ربع قرن 

آان عندى نفس حتفظاتك، آما أرجو أال جيعلك ذلك ترتاجع عن
مواصلة احلوار، فثم تفصيالت آثرية حتتاج إيضاحًا وإعادة

 .تناول، آما أن الدعوة عامة

*** 

 : املقال الثاىن
 1981طور عدد اآتوبر جملة اإلنسان والت

 البشرى   الكيان ىف    والتعدد   الوحدة

 حييى الرخاوى

 شديدة فهى  اخلطر،    شديدة الصعوبة،    شديدة   اإلنسان   دراسة
 أقول   وحني وعواقبا،    جوهرا   اخلطر   شديدة منهجا،    الصعوبة 
 دراسته أعىن    إمنا   فأنا "  اإلنسان   دراسة "

 آيانا، ) 1(  
 وجوهرا، ) 2( 
 وترآيبا، ) 3( 
 وسلوآا، ) 4( 
 وغاية، ) 5( 
 ،إآرب   آل   من   وجزءا ) 6( 

 ختضع  - ومازالت -  آانت   اإلنسان   دراسة   إشاعة   أن   ذلك  
  : حقيقتها   غري أخرى    لعوامل 

 رةالظاه   أن اعىن    "دراسته   املمكن "  الشيء   هو    فاإلنسان -1 
ومدى   الدراسة   أدوات   قدرة ىف    يقع   ما اىل    ختتزل   االنسانية 
ىف   ما   بعد   رؤية   عن    املنهج   قصر   فاذا املستعمل،    املنهج 
 ضمن   أصال   موجود   غري   البعد   هذا   أن   فالبد البشرى    الوجود 
 إنه   ورغم عاجز،    اضعمتو   موقف   وهذا االنسانية،    الظاهره 
 اإلنكار   عملية   من   ضاعف   احلماس   أن   اال ... ومنطقى  عملى  
 للقياس   قابلة   ظواهر    جمموعة   اإلنسان   أصبح حىت    هذه 
  . أصال   آذلك   يكن   مل   أو فقط،    آذلك   يكن   مل   ولو حىت    والفحص 

 منطلق   من   االنسان   دراسة   اآلخر   فالطر ىف  تأتى    مث  -2 
  وطاقة   خمزون   من حيوى    ما   جمموع   هو   االنسان حمتوياته،  
 حيتويه الذى    هذا   دراسة   وختضع مجيعا،    ومعامله   سلوآه   حيددان 
 هذا   من   حمتملة   وعينات   منطقية   إلستنتاجات   الوعاء   هذا 
  . ممكن   تصور إىل  احملتوى    هذا   ترتجم   رمزية   وتفسريات  احملتوي، 
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 جمموعة   اإلنسان   جيعالن   أما ىف    اإلجتاهان   هذان ويتساوى 
 تراآمات   أم السلوك،    جزئيات   نتاج   آانت   سواء أجزاء،  
 آذلك؟   هو   فهل احملتوي،  

ات،اخلمسين   منذ   شاع آلى    مفهوم   إلينا   يقفز   وهنا  -3
" وإراديا   واعيا   آليا   آيانا  " باعتباره   اإلنسان   يتناول 
 واضح   غري   شامل   باسم   اإلجتاه   هذا ىف    املتدرجني   أغلب مسى    وقد 
 أقرب   عامة   لغة   واستعملوا  ،" اإلنساني   االجتاه "   وهو   املعامل 
 التجزيء   ختطوا   قد   بذلك   إم   متصورين   الشعر   لغة اىل  
 قد   اجلزئية   ضد   الكلية   حنو   محاسهم ىف    أم   إال والتفتيت،  
 لديهم   االنسان   وأصبح أصال،    التعدد   إحتمال   أيضا   ختطوا 
 لدرجة   األمر   يبسطوا   مل   وهم ، متصل   بشكل   نامية   وحدة 
 عندهم   فاالنسان تقدميي،    ظاهر   من   بدوي   قد الذى     التسطيح 
 لكن شك،  أدىن    بال   والتكثيف   التعقيد   شديد   مرآب   آيان 
 ما   بشكل يتخطى    اإلنسان   ووحدة   آلية على    االجتاه   هذا   ترآيز 
  . مجيعا   ووجوده   ترآيبه   تعدد   إحتمال 

 اعتبار على    بآخر   أو   بشكل   لمتس   قد   الثالثة   فاإلجتاهات
وضروري،   بل بديهي،    أمر   وهذا بآخر،    أو   بشكل "  وحدة " االنسان 
ذلك،   غري   حتتمل   ال   ووظيفية   عملية   أمور   هو   عليه   املرتتب   ألن 
 يقوم   هو ، " هو   ما  " عن   النظر   وبغض   آان   ما   آائنا   فرد فأى  
 ويكسب   الناس وحييى    عمله اىل    ويذهب   وجهه   ويغسل   نومه   من 
 شخـص أى  ىف    تقبل   ال   النـاس   وعامة آخره،  اىل   ...  القرش 
 وال ،  ذلك   غري   يكون   أن ")  هو   مـا " أو (هـو،    آـان   من   آائنا 
 ما   واذا   املفردة   الواحدية    بصفته   إال   تعامله   أن   تستطيع 
 فاذا تصدر،    واألحكام تبدأ،    الدهشة   فإن ذلك،     غري   األمر   آان 
آخر،   هو   وإمنا  " هو  " ليس   وأحيانا ، " هو  " أحيانا "  هو " آان  
 واراألط   غريب   أو   متقلب   أنه   قيل )  مفرد   واحد   فهو   احلالني وىف  (
 يتحذلق   وقد ")  شخصني   ذا  " يقولون   ال   أم   الحظ  (  وجهيـن   ذو   أو 
 وصف   احلذلقة   إزدادت   فإذا باالزدواج،    فيصفونه   البعض 
 أذهان ىف    خيتلطان   األخريان   والوصفان جرا،    وهلم   باالنفصام 
 يعنيان   أما   آما ، ببعض   بعضهما    ألسنتهم وعلى    العامة 
  . الوقت   نفس ىف    وليس   خمتلفة   أزمان ىف  )  االزدواج   أو ( التعدد 

 آذلك   هو   يكون   فهل العامة،    عند   آذلك   األمر   آان   فاذا
  آذلك   أنه   يبدو   التقدمي   من   املرحلة   هذه حىت    العلماء؟   عند 
 بعض ىف    املستعملة   للغة   املتأمل   أن   إال علماء، ال   عند   أيضا 
 تشري   قدمي   من   ظهرت   اإلشارة   أن   يكتشف   سوف   النفسية   النظريات 
 ظاهر   رغم ، واحد   آن ىف  البشرى    الكيان ىف    التعدد   إحتمال إىل  
  . والتفرد   الوحدة 

 هو   ملا   األعمق   يونج   حدس اىل    اإلشارةب   نبدأ   أن   وميكن )  أ ( 
 السلوك (" القناع "اىل    إشارته ىف    سواء داخلى    آيان 
 أو )  الداخلي   الكيان " (  الظل  "  مقابل ىف  )  اخلارجي 
 وجود مبعىن " ( األنيمس  "  مقابل ىف  "  االنيما " إىل    إشارته 
الذآرى   والكيان   الذآر   اإلنسان   داخل األنثوى    الكيان 
 املتوارثة   النماذج اىل    يشري   وهو   مث ، ) األنثي   اإلنسان   داخل 
،Archetypes  " األرآيتايب  "  األحياء   عرب   بل األجيال،    عرب 
    متثل   متكاملة   تنظيمية   ترآيبات على    يدل   إمنا   ذلك   آل 
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              . أجزاء   ال   آيانات

 األحدث التحليلى    الفكر   بعض   ذلك   بعد يأتى    مث )  ب ( 
 ) " للذة   املضاد   األنا "  و "  الناآص   األنا  "  عن   ليكلمنا 
 أن   وآيف "  الليبيدى اللذى    األنا  " و ، ) لليبيدو   املضاد 
 تهاوصف    شخصيتها   هلا   الداخل ىف  هى  الىت    الكيانات   هذه 
واجلنون،   احللم ىف    الصرحية   ومظاهرها "  حضورها  " و   وطلباهتا 
 وآل السواء،    وبعض   العصاب ىف    الرمزية   اخلفية   ومظاهرها 
  Relation  " باملوضوع   العالقة  "  مبدرسة يسمى    ما   حتت   ذلك 

Object ،  الداخلية   املواضيع   ذآر   ذلك   بعد يأتى    مث   
Internal  Object  االنساىن   الوعاء   حمتويات اىل    لتشري   ال

 لتشري   وإمنا لإلسرتجاع،    قابلة   ذآريات   أو   متجمعة   آجزئيات 
 الكيانية   للموجودات   احلاوية   الداخلية   احلياة اىل  
 توياتاحمل   هلذه   املدرسة   هذه   تسمية   ورغم التنظيمية،  
 جيد   سوف   املراد املعىن  ىف    املتعمق   أن   إال   الداخلية   باملواضيع 
مواضيع،   جمرد   ال داخلنا،  ىف    بأآملها   شخوصا تعىن    إمنا   إا 
 تؤخذ   أن ينبغى    ال   الداخل ىف    الشخوص   هذه   تواجد   وآيفية 
 آما احملتوى    هو   هو   الوعاء   ألن "  واحملتوي   الوعاء " مبعىن  
  . سنري 
  ومأزق حظ،    ضربة   الوقت   نفس ىف  وهى   ( حدس   ضربة وىف  ) جـ(
-لتفاعالتى ا   التحليل   مدرسة   صاحب  -  برين   اريك يرى    ) وعى 
 بتواضع  -  ويعيد ومميز،    واضح   بشكل   متعددا   أمامه   اإلنسان 
 حمددة "  تثليثية  " صورة ىف  البشرى    الكيان   خريطه   رسم  -  شديد 

،) الطفلي   واألنا  - الناضج  - اليافع   واألنا الوالدي،    االنا ( 
) وقوي   حمكومة   وطاقه   ودوافع   زاءأج   جمرد   ال  ( وتنظيمات   آيانات 
 بعضها ىف   ( وتنمو   وتتعدد   وتتصارع   وتتنافر   وتتعاون   تتبادل 
 نظرية "  برين  " ويعمل   وهكذا،   فأآرب   أآرب   آيانات إىل  )  بعض   مع 
  structuralالرتآيىب    بالتحليل   تبدأ   متكاملة   ترآيبية 

Analysis   التفاعالتى    التحليل اىل    تدومتTransactional 
Analysis   البشرى   الرتآيب   دام   ما   أنه :  ببساطة يعىن  الذى

 بني   تفاعال   ليس   وآخر   شخص   بني   التفاعل   فان الشخوص،    متعدد 
ىف   متعددة   مستويات على  جيرى    انه   بل واحد،    وآخر   واحد   شخص 
 متبادلة   عالقات اىل    املستويات   هذه   وتشري   اللحظة   نفس 
 حيدث بعض،    مع   بعضها   الكيانات   من   الزمحة   هذه   بني   ومتداخلة 
 آان   وإن   اللحظة   نفس ىف    العادية   االحوال ىف    حلظة   وآل   يوم   آل 
 غري   للناظر  ( فقط   واحد   ظاهر  مستوى   إال   السطح على    يظهر   ال 
  ). طبعا   املدقق 

 يساء   مث إستعماهلا،    ويشاع النظرية،    هذه   وتنتشر
 مما   أآثر واإلختزال،    التبسيط   مدخل   من   تؤخذ   ألا   إستعماهلا 
  . املعقد النموى    واملسار   الرتآيب   مدخل   من   تؤخذ 

" التثليث " هذا   عن   باحلديث   النظرية   هذه تكتفى    وال
 أمسته   عما -  آاف   وضوح   دون  - تتحدث   بل البشري،    للكيان 
البشري،   الكيان   منها   يرتآب الىت   Ego units " األنا   وحدات "
 هذه   ان   يكتشف   التعبري   هذا يعىن    ما اىل    املتفحص   والناظر 
 يتكون   مرتاآمة   متكاملة )  شخوصا  (  آيانات   اال   ليست   حداتالو 
  . املفرد البشرى    الوجود   وهبا   منها 
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: منهجيا  (  اخلاصة   االآلينيكية تطبيقاتى  تاتى    مث )  د ( 
 هلذا ) الفينومينولوجى    بالفحـص تسـمى    أن   يـمكن 
البشرى   رتآيبال   داخل   املتناهية "  الزمحة  " فأواجه املنطلق،  
 جمال   ال أخرى    وفنون خاصة،   (  والشعر   واحللم   اجلنون ىف  
 واملوازية   القريبة   التجارب   وآل ، ) حاليا   اليها   للتطرق 
مشاهداتى ىل    وتؤآد املرآبة،    االنسانية   اخلربات   هلذه 
إىل   وسأعود  ( والتكاثف   التعدد   هذا   طبيعة ومعايشاتى  
 وأتبني ، ) بعد   فيما   النمو   عملية ىف    التعدد   ظهور   آيفية 
learning by imprinting)  الطبع ( بالبصم   التعلم   أن 
املتلقى االنساىن    اجلوهر على    جاهزة   آيانات   لصق سوى    ليس 
 تظل   أو بعد،    فيما  assimilated   ومتثل   لتستوعب النامي،  
. اليها   وما   واجلنون   والشعر   احللم ىف    للتعتعة   جاهزة   قلقة 
 هذا   تعلن الىت    اإلجتاهات   هذه   بتقدمي   هنا اىل  وأآتفى  
  .  البشري   الكيان   ملاهية "  راخلط " و "  الصعب " املفهوم 

 املدخل   هذا   أمهية   عن   املتخصصة   نصف   الة   هذه ىف    وأعلن
  : فأقول   معا   خطورته   وعن العادى    للشخص   بالنسبة 

حىت   أو  ( إستاتيكية   آوحدة   اإلنسان إىل    النظرة   تغري   إن
 للتاريخ   موجزا   ميثل "  شخوص   جممع"  إعتباره إىل  )  ديناميكية 
 املوازين   آل   يقلب   بأن   خليق واحد،    آن ىف    العامل وحمتوى  
 ومفهوم   احلضارة   ومفهوم   اإلنسان   مفهوم   عن   حاليا   السائدة 
 هذه   وتغيري مجيعا،  البشرى    التطور   ومفهوم الفردى    النمو 
 يستتبع   ما   هو   منه   األخطر   لكن خطري،    أمر   وه   املفاهيم 
  . البشرية   املسرية   طبيعة   من   املفاهيم   هذه   مثل   تغيري 

 ىالعاد    التعامل    من   وبدءا
 صورته   ؟ نفسه   أمام العادى    الشخص   موقف   يكون   ماذا )  أ ( 
 ليس "  هو " آان   إذا   ألنه   ؟ اهل   حتديده   هبا؟   فخره   لذاته؟ 

    يتميز؟   أو   يتحدد   فكيف "  حنن  " أو "  هم " بل "  هو "

 وإختياره لنفسه،    الشخص   قرار   من   املوقف   يكون   ماذا )  ب ( 
 هذا   ميتد   وقد  ( ؟   املسئول   ومن   ؟   اختار الذى    من   لفعله؟ 
،..... اجلنائية   املسئولية   ليشمل   خطرا   إمتدادا   البعد 
  !!) تصور 

 قد   وحنن   ونتحاب   نتفق   وآيف بعضا،    بعضنا   نعامل   آيف )  ج ( 
 أفراد؟   إرادة   ولسنا   موجودات "  حفلة  " أصبحنا 

 اية   ال   ما اىل    التساؤالت   هذه ىف    نستطرد   أن    وميكن
 إستعمال    سوء اىل    بعضه أدى  الذى    األآرب   اخلطر   لنستشعر 
 من   آمثال  - املخطيء   أصبح حىت  التفاعالتى    التحليل   نظرية 
)Dam my child" ( طفلي   اهللا   لعن  " يقول  -  العادية   احلياة 
 ذلك   هو   التقصري   أو   اخلطأ   عن   املسئول   أن   بذلك يعىن  
 من   يتأمل   أن   من   بدال   ذلك   يقول الداخلي،  الطفلى     الكيان 
  . ذلك على    وقس .... اخلطأ   من   ويتعلم  ،  آكل   هو   املسئولية 
  .. اآلن   و

 ال   سلبيات   لباب   فتح   هو   التعدد   هبذا   القبول   آان   إذا
 إبتداء؟   ننكره    أن   بنا   جيوز   أفال بنا،  ستؤدى    أين اىل    نعرف 
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 االعرتاف   يصبح   حني واملعرفة،    العلم على    اخلطر   يبدأ   وهنا
على   وليس   آثارها على    معتمدا   احملتملة   أو   الفعلية   باحلقيقة 
 هو   الفرد البشرى    الكيان   أن   صح   فاذا الذاتية،    حقيقتها 
 هو   املفهوم   هذا   أن   وصح  بعض، ىف    بعضها   شخوص   عدة   بالضروة 
 أن   فالبد   املسئولية   حتديد وعلى    الذات   حدود على    خطر   مفهوم 
 أن   مبا   صح الذى    وذاك صح،  الذى    هذا   بني   تكمن   مفقودة   حلقة 
– التقدم   حنو   خطاه   ثبات   بالتاريخ   أثبت   قد البشرى    الكائن 

 معاناة   من   يصحبه   ما   بكل   اجلاد   البحث   يبدا   وهنا ، -حىت اآلن
 باحتمال   نعرتف   وأن   البد   بغريها الىت    املفقودة   احللقة   تلك   عن 
 تدهورية   تبدو الىت    احلقائق   ألن   ذلك البشري،    النوع   إنقراض 
 إجيابيا   تفسريا   هلا   جتد   مل   ما جدال،    بال   االنقراض   إنذارات هى  
  . آخر   عمق   من 

 إذا؟   احلل   فما

 بالتناثر   التعدد   هذا   فندمغ   نسارع   أن   هو   األسهل   احلل
 فقد  "  مثل   عرضية   عناوين   حتت "  الفصام   جنون  " وخاصة   واجلنون 
 وأمثال  " التكافؤ وتساوى  ات، الكيان   وتردد ، الذات   أبعاد 
 مرض   إال   هو   ما   التعدد   أن إىل    تشري الىت    التعبريات   هذه 
 بالضرورة؟ 

 احللم ىف    تظهر الىت    الشخوص   هذه   ؟   احللم   عن   ماذا   ولكن
 اليقظة؟ ىف    التماسك   ظاهره   الوحدة   من   متعتعة   آيانات   أليست 
 الوعاء   هو احملتوى    حيث الداخلى    تكويننا   من   جزء هى    أليست 
 ذآرنا؟   آما   ذاته 

 هلا   يسمح   قد   مسجلة   ذآريات سوى    ليست   أا   الرد يأتى    وقد
 لكن النوم،    أثناء الوعى    غيبوبة ىف    خاص   بشكل   باإلستعادة 
"آياىن    فعل   احللم "   ان تورى    املتأنيةو   العميقة   الدراسات 
 إستعادة   وليس   خالقة   إعادة   وأنه مسطحا،    ذهنيا   تكرارا   وليس 
assimilative"  متثيلية  "  تنظيمية   وظيفته   وأن متناثرة،  
 هذه   آل خنفى    فأين تروحيية،    تفريغية   وظيفة   جمرد   وليست 
 تعددنا؟   حقيقة   مواجهة   من   هربا   املعطيات 

 يصب الذى  )  االنسان  ( الشاعر   آيان ليعرى    الشعر يأتى    مث
 ترسم   اذ .  اجلديدة   ووظائفها   اجلديد   آياا   هلا   ألفاظ ىف    وجوده 
 هذا   الشاعر   يعلن اجلديد،    النغم   إطار ىف    اجلديدة   الصورة 
 تراآيبه   بني   يؤلف   أن   فنيه   وسيلة   بكل   وحياول   مباشرة   ددالتع 
 آهوف   من   قادمة   الكيانات   عباءته   حتت   من   فتنطلق  وشخوصه، 
ىف األعلى    الوالف   صنع إىل    متجهة ،  احلاضر   وتناقضات التاريخ،  
 جمال   هذا   وليس ، األحد   لواحدا   االله اىل    طريقها ىف    اآلهله   توليد 
 هو   هذا   أن   اإلستطراد   هذا ىف    أعلن أىن    إال تفاصيل،    أو   أمثله 
املكثفة،   رساالته   واستقبال   الشعر   الستيعاب   األصعب   املدخل 
 والتناقض   التعدد   هذا   داللة   هو   هنا   يهمنا الذى    ولكن 
 من   جتعل الىت  ) "...  مثال  ( التحول على    والقدرة   والتكثيف 
 نفس ىف    وتدمريا   خلقا واثباتا،    نفيا   ذاته   مهيار   حضور 
 وما   والطبيعة   الذوات    يشمل الذى    التعدد    وهذا " الوقت 
ىف    اللقاءات   وتنظيم   التنظيم   إعادة   حنو   ذاتيه   حرآه ىف    بعدها 
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 شعر   آل ىف    شجاع   يقظ   قارئ   آل   جيدها ...  اجلديد   املتخلق   الكيان
: يقول  - اإلستطراد   خشية  - املقال   نفس   من   عابر   ومثال (حقيقي،  

 أو "  الشقائق   لتبدا احلرائق،    بك   ولتبدأ   فينيق مت،    فينيق " 
  ). اخل ...  املقال   نفس ىف    الشاعر   نفس "... ( مثلث أنا،    مزدوج "

  : الظاهر   التناقض   هذا   لنحل   نتوقف   أن   بنا   جيدر   هنا

  .  واحد ظاهرى    آيان ىف    متعدد   االنسان  -1 

  . والتناثر   السلبية   بوابأ   يفتح   وقد   خطر   التعدد -2 

  ) 2(، )1 ( رغم   ويتقدم مستمر،    االنسان  -3 

الزمن،   بعد ىف    النظر   إعاده ىف    يكمن   إمنا   احلل   أن   ويبدو
 نفس ىف    وليس ممتد،  زمىن    بعد ىف    ترآيبا   متعدد    فاإلنسان 
 اال   نفس ىف  )  الثانية   من   زءج   من   جزء اىل    تصل   قد  ( اللحظة 
  . الشعوري 

فاعلة،   ترآيبية   حقيقة   هو   التعدد   إن :  أخري   وبعبارة
  . بذاته    بوقت   حمددة   وحصيلة   ظاهر   هو   والتفرد 

 رفضناه الذى    التجزيئ   من   شئ اىل    نعود   املنطلق   هذا   ومن
  أنه   فنقول   نرجع   ولكنا املقال،    بداية ىف    املبدأ   حيث   من 
  . واملنطلقني التعبريين،    بني   وشتان   تعددا    بل جتزيئا،     ليس 

 النقاش   من   املنطقة   هذه ىف  املرحلى    التصوير   ويصبح
  : آالتايل 

 هذا   وه   ما على    ترتب   ما   وآل اآلن،  ظاهرى    هو  .. أنا "  
   : الوقف   نفس وىف  "  مين   هو ...

 بعد   أو   حلظة   بعد   أآونه   أن   ميكن   ما   هو  -  أيضا  -  أنا " 
 متعددة   دائبه   حرآه ىف   "  حنن  - أنا  "  هو   ما   واقع   من   دهر 
  "  األبعاد 

 الذات يعطى  ى الذ   هو   الزمن   بعد   خالل   من   التحديد   وهذا
وىف شاعرا،    فاعال   مفردا   واحدا   آيانا   لكوا   مطلقا   حتديدا 
  . إحتمال   لكل   متسع   واال   احلرآة   بعد ىف    حتديد   فال   الوقت   نفس 

هى "  اللحظة  "  تصبح   حني   السلبية   وتدخل   اخللل   ينشا   وإمنا
  . الوقت   نفس ىف  "  غريها " هى   .. هى   و  " اللحظة   ذات " 

) والشعر   واحللم   اجلنون (   الذآر   سالفة   الظروف ىف    حيدث   وقد
مؤقتا، تتنحى    أو   فاعليته   تتضاءل   أو   الزمن   بعد خيتفى    أن 
 امالفص ( اجلنون ىف    اما واحد،    آن ىف    السطح على    التعدد   فيظهر 
ىف   احيانا   وتتبادل   بعضا   بعضها   املتعددة   الشخوص   فتشل )  خاصة 
 صفرا   العقل   ناتج   فيكون   منها أى    آفة   ترجيح   عن   عاجز   تساو 
 عجز ىف    ونقيضه   القرار اىل    يصل   أو ( أبدا   قرار اىل    يصل   ال   حيث 
  ).- النقائض   حرآة   كذل   بعد   قارن  -  ساآن 

ىف   عشوائية   تبدو   التنظيم   إعادة    فإن   احللم ىف    أما
 قلقلت الىت    املتعددة   الكيانات   تظهر   حرآة   ولكنها   ظاهرها 
 احللم،    تصنع   جديدة   عالقات ىف  )  الشعوري   اللحام   اختفاء   بعد(
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 بعد احملكى    حللما   غري هى    احللم   " ظاهرة  "  أن   التنبيه   مع(
 إعادة إىل    مادته   يعرض الذى    األمر الذاآرة،    تناولته   أن 
  ). التنظيم 

 قبضة   ختف   حني شعورى    إطار ىف    تتم   فالتعتعة الشعر،  ىف    أما
 الصور   فتتحرك املتعدد،  احملتوى    عن   الساآنة   الظاهرة   الوحدة 
 يهم   وال  ( املمكن الفىن    الشكل ىف    وتصاغ متبادل،    ريمث   تقابل ىف  
، ) أدواته   من   متكنه   حسب   يصيب   او   الصياغه   صاحبها   خيطئ   ان 
الىت   الثروة   هو   اخلربه   هذه ىف    الشعور   جمال ىف    التعدد   ويصبح 
 وهو التعبري،    أو   التواصل   لغات   من   غريه   عن   الشعر   هبا   متيز 
 تبدأ   فيه   األصالة   ولكن التنظيم،    إعادة   شكل   يأخذ   قد   تعدد 
 دالالت   اللغة   فتكتسب التناقضات،    بني   التوليف   فعل   مرحلة ىف  
 اخلربة   وتصاغ اجلديد،    املتكون   الكيان   واقع   من   جديدة 
 . الصعب الوالىف    منوها ىف    احلياة   صياغة   لكيفية   مثالآ   اإلبداعية 

ىف   ودوره   ومعناه   التعدد   هذا   ضرورة إىل    ذلك   بعد    ننتقل 
  :البشرى   النمو   مسرية 

 التعدد   صور   عينات هى    اوردهتا الىت    اخلربات   هذه   آانت   فاذا
 املغزي؟   هو   وما الدالله،  هى    فما البشرى،    الكيان ىف  

 واألحياء   احلياة   تاريخ   معه   حيمل   يولد   اذ   االنسان   أن   يبدو
هى   احلياتية   مسريته   وتصبح ائي،    تالحم ىف    وليس   منظم   تكاتف ىف  
 ملء  "عمليىت    خالل   ومن   هبا،    ولد الىت    الكيانات   تلك   حماولة 
 جمال   ال   معينة   عالقات ىف    الكيانات   هذه   تتحرك   متصلتني  " وبسط 
والتعاون، التناوب،    بني   ترتواح   ولكنها   لتفصيلها   هنا 
والتلوث، واإلزاحة،  واإلستبعاد،  والصراع،  والسيطرة،  
 خالل   من   ذلك   آل   ويتم ، ) الوالف  ( التوليف   وأخريا   واملواجهة 
 النوم   بني   التناوب   ذلك ىف    مبا   املتتابعة   احلياتيه   النشاطات 
ىف   يهمنا والذى  اخللق،    وابداع   احللم   فعل   ذلك ىف    ومبا واليقظة،  
 تعدده   اإلنسان   يعايش   حني   األخرية   العالقة   هو   املتقدم   البحث   هذا 
 يتناثر   أن   دون النمو،    أزمات يسمى    فيما   نسبيا   وعيا   ويعيه 
 الفصام وىف    املرض   حالة ىف    آما   بعضا   بعضها   الكيانات   تعجز   أو 
 اهلدف   هو   توضيحها   يكون   أن   ميكن الىت  هى    املعايشة   وهذه خاصة،  
 باستيعاهبا   لعله املتخصص،    غري   لالنسان   البحث   هذا   تقدمي   من 
مرحليا، الواعى    التعدد   هبذا   خاصة   أوقات ىف     لنفسه   يسمح 
 من أعلى    توليف    فرصة   لنفسه   ويتيح   تناقضه   حيتمل وبالتاىل  
 طبيعتنا   إعالن ىف    يكون   وقد بعضا،    بعضها   املواجهة   املتناقضات 
إىل  -  بذاهتا   مراحل ىف   -  يشجعنا   ما   الشخوص   متعددة   البشرية 
 حيمل   قد   هاما   طبيعيا   حدثا   باعتباره   اآلخرين ىف    التناقض   تقبل 
 دفع   إمكانية )  الكايف   والوقت   التقبل   أمهها  ( خاصة   ظروف ىف  
 تفاصيل   عن   النظر   وبغض .  الطبيعي   مسارها ىف    النمو   عجلة 
 األمر ،  البشرية   الوحدة   داخل   ببعضها   الكيانات   هذه   عالقات 
 آخر   موضع ىف    القاريء   جيده   أو ( خاصا   حبثا   له   نفرد   قد الذى  

 الذات   صورة وعلى  البشرى    التواجد على    املفهوم   هذا   تأثري   فان
 وقد واجيابا،    سلبا   إغفاله   ميكن   ال احلضارى    املسار على    ورمبا   بل 
 ان   بنا   وجدير   السلبيات   بعض   من   املقال   هذا   بداية ىف    حذرنا 
  : اآلخر   اجلانب على    نراه   ما   هنا   نذآر 
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 فمن ، " األنا  " غرور   من    يقلل داخلى    بالتعدد شعورى    إن  -1
 سحيقة   أجيال   من   قادمني  ( " هم " اال   لست   آنت   إذا   أنا 
 نتيجة داخلى    مبصومني  " ( حنن  " إال   ولست   ؟) منقرضة   وأحياء 
وعدواىن   مقابلهم ىف  وتناقضى    هلم ومواجهىت    معهم إحتكاآى  
 آان   فاذا   ؟ ...)  إيذائهم   من نفسى    عن ودفاعى    عليهم 
 أآون   أن   فالبد اإلجيابيات،    عن   نتحدث   وآنا آذلك،    األمر 

 من   املؤقتة   الوحدة   ألصنع   املستمر   الوالف   حماولة   هو  "  أنا "
 آيانية   وحدة   أصبح   أن إىل  طريقى  ىف  احلي،    الرتاآم   هذا   مجاع 
 هذا   إستيعاب على    منا   الفرد   قدرة   وحسب اآرب،    آل ىف  
 وتكون مساره،    يكون مبرحلة،    ومرحله   بلحظة   حلظة   املوقف 
 واجيابا   سلبا   املفهوم   هذا   آثار 

اىل طريقى  ىف   "  وحنن ..  هم  "  اال   لست   أنا   آنت   فاذا  -2 
 هو   فما اآرب،    وجود   آيانات إحدى  هى  الىت    البشرية وحدتى  
الفوقى   واحلكم   والتكرب   العداوة   من   مزيد إىل    الطريق 
 آان   من   أنه   املسيح   قول   أحيانا    فهمت   لقد   والصراع؟ 
 ليس  "  منكم   آان   من   نهأ على    حبجر   فلريمها   خطيئة   بال   منكم 
 من  " أو معني،    بعد   من   بالنظر   وذلك "  الزانية   تلك هى    هو 
 حنن   هو   مبا   يذآرنا   وآأنه "  داخله   حيويها   ال   منكم   آان 
 رحلتنا   حقيقة   تنسينا   زائفه   ملعرآة   علينا   تفويتا 
 أن على    تؤآد   حني   الصورة   هبذه   سيحيةامل   واألخالق   األصعب، 
 أخالقا األعمق،    البعد   ذلك   من تصبح،    ال   أعداءنا   حنب 
 لعلها   بل البشرية،    الطبيعة   ضد   أو   نظرية   مثالية 
 وأن أعداءنا،    حنب   إذ   أنفسنا   حنب   أن   شديد   بتواضع   تذآرنا 
- داخلنا   مث   خارجنا   أصال  ( داخلنا   هم   إذ   اأعداءن   حنب 
 صورة هى    الصوره   تكون   أن   ميكن   وال )  اخل ...  خارجنا 
 هذا   أن   شك   وال املسطحة،    الطفولة   موقع   من   اخلائب   اإلستسالم 
 عميق   النضج   شديد   شخص   إال   يقفه   أن   يستطيع   ال   املوقف 
 تأخذ   سوف   النفسية   احليل   فان   واال هم،    ما   وقليل الوعي،  
 الفعل   رد   وتكوين الكبت،    ويصبح مدى    أبعد اىل    جمراها 

Reaction Formation  اىل   لإلضطرار   االقرب   التفسري   هو
العدو،   جتاه   وسخيفة   معطلة   حمبة   واظهار   العداوة   إخفاء 
 العادية   الرؤيه   جمال   خارج   عادة   ويقع   دقيق   والفرق 
 هو   حتديده على    يساعدنا   مما   ولعل األخالقية،    واألحكام 
 اال   هو   فما وفعال،    حقيقة داخلى    العدو   تشريف   من   التيقن 
 ال فمعرآىت    خلارجا ىف    قتلته   لو حىت  بآخر،    أو   بشكل   أنا 
" البصم  "  هذا   ألن تزيد،    لعلها   بل   الداخل ىف  تنتهى  
 بالذات   القتل   حلظه   انطباعه   ويسهل   يزيد   امنا   اليه   املشار 

 الفصاميني   مرضاى   بعض   تتبع   من   املشاهدة   هذه   بدأت (
 مباشرة   الوفاة   حلظة   عقب   دهموال   هو   ما   إجتاه إىل    وتغريهم 
 سك   متا   من املتوىف    الوالد   ميثله   آان   مبا إياها،    وحضورهم 
 ىف   رغبة   من   حيملونه   آانوا   ومبا   وتناقض   وتضاد   وعدوان 
 " أن   يفسر   ما   ذلك ىف    ولعل ، ) املعتدي   الوالد   من   التخلص 
 اذا ، ) بعد يأتى    انظرما  ( قاتلها   حول   حتوم   " الروح 
 خالل   من   اإلنسانية   املواقف   متييع   مسألة   ليست   فاملسألة 
 ولكنها والشر،    اخلري فينتهى  "  آله   مثل   آله "  أن   تصور 
      البطل   بني البشرى    التمييز )  وخدعة  ( حبقيقة   مواجهة 
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 الشرير   بني قتول، وامل   القاتل   بني والضحية، 
 املقام   هذا ىف     أجدها الىت    والصعوبه .  اخل ... والفارس

 ومسخ "  " الديالكتيك   ضرورة "   بني   الفرق   لتحديد 
 منها   أحذر   أن   وسأحاول   حني   آل ىف    ألقاها   سوف  " التسوية 
 ألفاظا   وليست   ةحياتي   ممارسة   املسألة   ألن أبدا،    دائما 
  . ذهنية   ومناقشات   املفاهيم   وتعريف   وتربيرات 

 أفال معا،    واألسود   األبيض أحوى   "  أنا  "  دمت   وما  -3
  إذا خبارجى     بعضهما   جبوار   أحتملهما   أن   هذا يساعدىن  
 املمثل   هو داخلى    وأن داخلي،    أصل   هو خارجي،    أن   تيقنت 
" التناقض   أحتمل "   أن   أستطيع   هل "  باخلارج   هو   ملا الطبيعى  
اىل   املسارعة :  أدق   بتعبري   أو  (  الناس   تصنيف   دون   اخلارج ىف  
 أن   ورغم التعارض،  قطىب  طرىف  على    فريقني إىل  )  الناس   تصنيف 
 هنا   اإليضاح   ان   إال ،  سابقتها   من   قريبة   تبدو   النقطة   هذه 
باملعىن   العدو   حب اىل    دعوة   فيه   ليس :  جديد   مبوقف   يرتبط 
 العامل وىف    اآلخرين ىف    الظاهر   التناقض   حتمل إىل    وإمنا   األعمق 
 املالع   سنشطر   التحمل   هذا   وبغري " أنا  " هو   هو   ألنه اخلارجى  
 فتشطرنا معها،    نتعامل   شطائر إىل    وقهرا   تعسفا   خارجنا 
اىل   يدفعنا   ما   أهم   تكون   قد الىت    بقايانا وتلغى    بدورها 
 حتمل   ضمنا   يشمل   التناقض   وحتمل املسرية،    إستكمال 
 ديستبع   قد   التناقض   ألن   Tolerance of ambiguity الغموض 
والتفكري،   املنطق   وقبل   اإلدراك   مرحلة ىف  حىت    أو منطقا،  
حمالة،   ال   املوقف   يغمض  " معا   التناقض "   تواجد   يستبعد   وحني 
 لقشرتنا   ومحاية لعجزنا،    تأآيدا   مجيعه   نرفضه   أن   فأما 
 تشمل   ومتنوعة   متفرعة   إحتماالت   نضع   أن    وإما املسطحة،  
 والرتاجع والتذبذب،  واخللف،  التناقض،    ذلك ىف    مبا شئ،    آل 
 تتأآد   وإمنا   باجتماعهم   وحدته   ختتل   ال   آل ىف    جمتمعني   وغريها 
 التجمع   هذا   خالل   من   املتصلة   املسرية ىف    وحيويته   دافعيته 
  . التضارب   ظاهر 

ىف   الكيانات   تعدد  ( املفهوم   هذا   فإن املسرية،    ذآر على و  -4 
 النمو   إستمرار   حنو   الدافعة   القوة   هو )  البشرية   الوحدة 
 الكيانات   هذه   تستقر   ومامل ،  احلقيقي الديالكتيكى    مبعناه 
 ذينالل "  التلوث  " أو "  التسوية  " من   هامدة   معادلة ىف  
امدة،   اإلستاتيكية   من   نوع اىل  البشرى    الوجود    يقلبان 
 الدافعة القوى    فإن   هذا   حيدث   مامل املغلق،    التكرار   أو 
احلقيقى   الدافع هى  هى    النشط   التعدد   هذا   من   الناجتة 
 تفسريا   والطاقة   بالغرائز ما يسمى    تفسري   وميكن  ( للنمو 
 للوجود   املكونة   احليوية   الكثرة   مبفهوم   مرتبطا   أعمق 
 وأن داخلها،    نقيضها الىت    الوحدة   حكاية   أن   مث ، ) البشري 
الظاهرى   التعبري هى  )  هيجل  ( اإلجياب   جوف   من   خيرج   السلب 
 رغم الظاهري،    شكلهاب   للوحدة   املكون احملتوى    تناقض   حلقيقة 
بالذات،   الوحدة   هذه   مييز الذى    هو   الظاهر   الشكل   هذا   أن 
 والواقع   الناس   مع  - بذاهتا   حلظة ىف   -  يتعامل الذى    وهو 
 نفس ىف   - أيضا   ولكنه اخل،  ..  املختار   املخري   وهو   املسئول   وهو 
  . عليه   داللة   هو   وما   ماحيويه   إال   ليس  - الوقت 

 هذه   عن   الناتج   املستمر الديالكتيكى    النمو   عملية وىف 
    الداخل   خيرج البشري،    الكيان ىف  "  معا  " املتواجدة   الكثرة 
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تسمى  ( احلرجة   النمو   مواقف ىف    وذلك   الشعور   حيز اىل 
 أآثر   ليصبح   Growth crisis ( النمو   أزمات   أحيانا 
 تكوين   عن   املسئولة   التوليف   عملية   متناول ىف    وأآثر 
أخف،   جبرعات   حيدث   امنا   األمر   هذا   ونفس األعلي،    الوحدة 
  . خاص   بوجه   احللم   خالل   من الوعى    دائرة   عن   وبعيدا 

 أن   البد   وآثاره   املفهوم   هذا   حبقيقة الوعى    هذا   آل   ومع  -5
 يصبح   فال   الذهان،   وخاصة النفسى    املرض ىف    النظر   يعاد 
 الوحدة   منها   تتكون الىت  )  الطبيعية  ( الكثرة   ظهور 
 يصبح   بل والفتة،    إمسا   يستأهل   مرضا   ذاته ىف    هو   البشرية 
مرحلية،   ألسباب   تجاهلهاي   أن   أغلبنا   حيب   حلقيقة   إعالنا 
 هلا   يعد   مل   خدعة   التجاهل   هذا   نعترب   أن   األوان   آن   ورمبا 
 الذهان (املرضى    يعلنها الىت    احلقيقة   وهذه آاف،    مربر 
 الفرصة   إتاحة   إطار ىف    تتناول   بأن   خليقة )  خاصة   النشط 
 احتمال   خالل   من   تنظيمها   يعاد   أن   املعراة   الكثرة   هلذه 
) الكثرة   من  ( منها   الرعب   اليصبح حىت  األعلي،    التوليف 
 بالقهر   األبد واىل    فورا   مكوناهتا   أغلب على    للقضاء   دافعا 
 .بسواء   سواء الرتميزى    والتسطيح الكيميائى  

ىف   تفصيلية   عينات   سرد ىف    أستطرد   ال حىت    قسرا نفسى    وأوقف
  املرضية   األحوال 

 أن   املفهوم   هذا   تقدمي   اختتم   أنا   و   القارئ ىل    وليسمح
ائي،   حبكم   مسبوق   غري   كريتف ىف    املتأنية   للمشارآة   خياله   أدعو 
 مفهوم   من   إنطالقا باىل  ىف    خطرت   تساؤالت   عن   جنيب   أن   حناول   وحنن 
  : البحث   هذا ىف    قدمته الذى    والكثرة   التعدد 

 وما   الشياطني   ورمبا   واألشباح   األرواح   تكون   أن   ميكن   هل  -1 
الىت   املتعددة   آياناتنا   صلب   من   آيانات سوى    تليس )  إليها 
 من )  جتسيدا   أو   فكرا  ( فنستقبلها   عاملنا   خارج اىل    تسقط 
 حتضريها   ذلك ىف    مبا  (  األرواح   تكون   أن   ميكن   وهل   جديد؟ 
ىالبشر   الوجود ىف    مدجمة   آيانات سوى    ليست  )  وتصويرها 
 أن أى  ، ) خاص فيزيوآيميائى    ترتيب   إال   الكيان   وما  ( احلي؟ 
 التنظيمات   هذه   ملثل   احلاملة   الشاشة   هو احلى    اجلسد 
 املواجهه   من   بصمها   مت سابقة،    أجيال   من   املتبقية 
 هذه  وىف   بالوراثة؟   نقلها   مت   أو   حياتنا   خالل   والتفاعل 
 مرن بشرى  حيوى    آيان   هو "  الوسيط " يسمى    من   يكون   احلالة 
    ؟ . اخل ... اخل ...اإلحتواء،   وإعادة   التعتعة على    قادر 

 قيل   ما   الفرض   هذا   يفسرها الىت    اآلثار   هذه   أهم   من   ولعل
 بعد   ميللر   أرثر   وارجب   مونرو   مارلني  (  األرواح   تصوير   عن 
 الرتآيب   دام   ما   بسيطا   التفسري   يصبح   اذ )  مثال   وفاهتا 
وبالتاىل .  للتعتعة   قابل فيزيوآيميائى    ترآيب   هو   املدمج 
احلى   اجلسد   يصبح وبالتاىل  حساس،    فيلم على    للتاثري   مستعد 
 أن    قبل حىت    أو  ( الراحل   بالشخص   واالحتكاك   االتصال   صاحب 
 التنظيم   هلذا احلاوى    اال   هو )  الفرض   هذا   حسب   يرحل 
  . املعين   للشخص   املمثل 

 منوه   عمليه ىف    اهللا   لوجه   اإلنسان سعى    بني   نربط   أن   ميكن   هل  -2 
   ىف    املتعددة   آياناته   دتوحي   من   إقرتابه   وبني املستمرة،  
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 بني   التوليف   عمليه   خالل   من   فشيئا   شيئا   واحد   آيان
 مفاهيم   بعض   أآثر   بعمق   فنفهم املتناقضة،    آياناته 
 وبعض   بل ، االهلي   التوحيد   مفاهيم   وبعض   الصوفيه   التوحيد 
God like existence"  االهلي   شبه   الوجود  " ماسلو   أمساه   ما 
    الذات؟   حتقيق   خربات   يصبغ الذى  

 أقنوم ىف  " املسيحى   "  التثليث  "  مراجعة   ميكن   هل   أو
 ؟ " الوحدة ىف    الكثرة  " من   ما ملستوى    آممثل "  واحد 

 التساؤالت   عرض ىف  التمادى    عن   قسرا نفسى    أوقف أخرى    ومرة
 اخلاصة   تساؤالته   التفكري   شجاعة   من   وهب   مبا   القارئ   ليكمل 
إىل   وال  (  اخلاصة   إجاباته اىل    باالطمئنان   يسارع   وال 
 ). بداهة إجاباتى  

 :التعقيب 

أظن يا حممد ميكن أن تالحظ أن ما جاء ىف هذا املقال يظهر
ظَتآيف آان حذرى الشديد حني آنت ىف سنك، حذرى من نفس ما حتف

 عليه ونبهَت إليه،

أرجو أال يكون ذلك سببا ىف توقفك عن التساؤل، واإلضافة،
 . حىت العراك، ما رأيت إىل ذلك سبيال
*** 

 : املقال الثالث
   1982جملة اإلنسان والتطور ، عدد يناير 

 حول طبيعة املعرفة

 )املواجهة بني الفطرة والتعلم(

 حممد حييى الرخاوى . د

يغامر آاتب هذا املقال باالقرتاب من طبيعة املعرفة بتصور
نسق مسبق قابل للجدل والتطور، ويسهم ىف قضية املعرفة
باجتهاد متواضع، وهو يشعر مبخاطرها اىل حد اجلنون،

 .وبروعتها اىل حد النبوة 

االنسان يولد وىف داخله قوة هائلة ترغب ىفاذ آان 
املعرفة، فهذه حماولة للنظر ىف آيفية حصول هذه املعرفة من

املنظومة(خالل تطور ما سيطلق عليه ىف هذا املقال اسم 
لتدل على ذلك النظام املتكامل الذى تنظم فيه) املعرفية

سلبيا(معارف الفرد، وبدون هذا النظام على أية حال آان
، فان الفرد يعاىن) اجيابيا، خمتبئا آان الفرد او مواجهاأو

ما قد نطلق عليه قلقا أو توترا أو ضياعا أو ضبابا آما
حيلو لكل أن يسمى هذه املعاناة الىت تنتج عن تنافر أو ختبط
تلك املعارف املفردة بعضها ببعض اذ هى ال تنتظم داخل اطار

 .ال ال ختبطاجيعل ما بينها تكامال ال تنافرا، تفاع

،)منظومة فطرية( وهذا املنظور يفرتض والدة االنسان وبه
تلك الىت ينتظم فيها آيانه قبل أن حيصل من اخلارج على أية
معرفة جديدة، وىف حلظة حصوله على أول معرفة جديدة يبدأ
 الفرد ىف ختطى تلك املنظومة الفطرية، فاى معرفة جديدة، هى 
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، وتزداد)طاملا هى جديدة(بالضروة ال تنتظم فيها 
املعارف واملعلومات الواردة من اخلارج، عندئذ قد تتدخل
املراجع االجتماعية لتحكم أوال آم املعارف الواردة، مث لتحجر
على حرآة هذه املعارف فتتجمد ىف ظل منظومات األفراد
املرجعيني اخلاصة، فتتكون منظومة مأخوذة من تلك املراجع

 وهذه تبقى آما،)املنظومة املكتسبة(سنطلق عليها هنا اسم 
هى بال حتول أو اضافة أو تطور، وغالبا ما تكون هذه
املنظومة عالمة احندار عن املنظومة الفطرية والغاء المكانات

، وهى احندار ال تطور)أو الكامنة فيها(املعرفة املصاحبة هلا 
ألا جتمد املنظومة الفطرية وتشلها، مع ما قد يوجد ىف هذه

دات معرفية أو تطورية، وهذا هو حالاملنظومة من استعدا
 .معظم الناس لألسف

وعادة اذا ما ختطى الفرد املنظومة الفطرية باآتسابه اى
معرفة جديدة، فانه ال جيد سبيال للرجوع اليها حىت يبدأ من
جديد، حيث أن املعارف اجلديدة موجودة بالرغم من آل شئ،

اذا ما تكونتوهى ال تدخل ىف بناء هذه املنظومة، حيث أنه 
املنظومة املكتسبة املتجمدة، فانه ال سبيل اىل التطور بعد
ذلك اال بتفككها العادة فتح أبواب االستقبال، وهذا بالطبع

 اذا ما حدث فهنا ميكن اخلطر آل ال حيدث اال مع الندرة، ولكن
 ) .خطر اجلنون مثال( اخلطر

ةواالحتمال البديل عندما يتخطى الفرد تلك املنظوم
الفطرية اذ تعجز عن احتواء املعلومات أو املعارف اجلديدة
الواردة، هو أن تظل املعلومات تتخبط وال تعرف هلا اطارا أو
نظاما تنتمى اليه، وهنا تربز مشكلة الضياع والتوتر أو

الىت حيس هبا الفرد، فاملعلومات) أو غريها من املسميات(القلق 
 جتد قانونا أو اطاراناقصة وغري مفسرة، أوهى مفردة ال

ينظمها لتنتج آال أآرب من جمموع األجزاء، ولست أرى حال هلذا
سوى االستمرار ىف البحث سعيا اىل منظومة تنتظم فيها هذه

بني) أو التنافر(املعارف، فاذا ماوعى الفرد هذا التخبط 
تلك املعارف، عاش فيما يسمى حبرية التساؤل أو جهاد املعرفة،

ذه احلرية من الشدة ما يؤدى بصاحبها اىل االضطرابوقد تبلغ ه
الذى لن يكون مرضيا بالضرورة، اذ هو أخف بكثري من حالة

 .تفكك املنظومة املكتسبة

وقد يكون نتيجة هذه احلرية، اذا طالت بال حل، هو اهلروب
اىل منظومة مكتسبة مبطنة باملشارآة مع الغالبية، ولكن هذه

 تكون أقل استقرار مما لو آانت قداملنظومة ىف الغالب ما
 .تكونت منذ البداية 

أما الوجه االجياىب املتماسك الذى قد ينتج عن تلك احلرية
فهو ذلك النهم املعرىف الذى قد يغمر الفرد فيفتح أبوابه
املعرفية، وهذا النهم وظيفته أن يزيد عدد مفردات املعرفة

 .ومة اجلديدة اجلديدة، تلك الىت متثل عناصر بنية املنظ

ويظل احلال هكذا حىت يكتشف الفرد تلك املنظومة اجلديدة
 الىت ختتلف مع جمرد االآتساب وال تكتفى مبجرد الفطرة، وىف 
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تصورى أنه يكتشفها موجودة بداخله وقد مت بناؤها فعال، فهو
أن) متعجال أمتام البناء قبل استيفاء عناصره(ال حياول 

 مهما قوانينا عقلية منطقية يصنعها أو حييكها مستنبطا
آان صدقها فهو صدق جزئى اذا ال ينتمى انتماء أساسيا
للنظام الذى حيوى الكل ويرتب التفاعل بني أجزائه، وقد
يكون من نتائج عجزه عن الوصول اىل تلك القوانني املنطقية
اجلزئية أن يضطر اىل التزييف بالتأويل والبعد عن الواقع

الىت يكتشف( ظومةآما قد يتضح فيما بعد، املهم أن هذه املن
 ).املنظومة التطورية( من املمكن تسميتها هنا ) تكوينها

وتظل هذه املنظومة التطورية مفسرة ملعارف الفرد، ولكن
عملية اآتساب املعارف أو املعلومات ال تتوقف، وهنا قد جيد
الفرد أن املعلومة اجلديدة أو التساؤل اجلديد له مكانه

رية اجلديدة، سواء أآان هذا بتقبلاملقبول ىف املنظومة التطو
بناء املنظومة للمعلومة، أو برفضها مبعىن أن املنظومة
استطاعت ان تلغى القضية اجيايبا، أو باآتشاف وجود بديل
هلا باملنظومة وان مل يكتشفه الفرد اال عندما أثريت هذه
القضيةن أو بغري ذلك من اشكال حل القضايا أو قبول

 .ع هذه القضية أو املعلومة أو التساؤل املعلومات حسب نو

ولكن تربز هنا قضية غاية ىف األمهية، وهى طريقة قبول هذه
املعلومة ىف املنظومة، والقضية تتضح عندما نعلم ان الفرد ال
يبذل جهدا ذهنيا تفكرييا حياول به ادخال هذه املعلومة ىف

)وغالبا ما يكون هذا بطرق ملتوية(املنظومة، اذ لو فعل
)اجلاهزة(لكان هذا ــ بشكل ما ــ جتميدا للمنظومة احلاضرة 

وانتهى األمر،) قام(ال تغرى باملخاطرة، فهى آيان قائم 
ولكن لو ان املعلومات أو املفردة املعرفية اجلديدة آانت قد
وجدت مكاا القائم ىف هذه املنظومة ، والذى مل يكن ليحتاج

ا واجه الفرد مشكلة التجمداال أن يعى الفرد أنه موجود، مل
أو اضطر للهرب، فاملنظومة املوجودة ال تزوال قادرة فعال على
االستيعاب، فاخلطأ يكمن ىف رفض املعارف أو تأويلها، او حتوير
املنظومة القائمة وزيادة مفردات املعرفة وتطويرها مث اعادة
انتظام املعلومات ىف بناء جديد سيكون فيما بعد املنظومة

 .تطورية األرقى ال

واملعلومات ال حتور فقط لتدخل ىف اطار املنظومة، بل ان
املعلومة تستخدم آذلك لتأآيد صحة املنظومة وتقوية جتمدها

)فلقد استطاعت أن حتتوى املعلومة اجلديدة ولو آانت حمورة(
فيجعله يغض النظر عنها(وهذا يربر للفرد عملية التحوير

ذا الشكل عند معظم أولئك الذين مع، ويظهر ه)وآأا مل حتدث
،)وليس التفكري(أهل العلم مع أهل السياسة والفكر القائم 

وان آان بعضهم مل يصل حىت ملرحلة اآتشاف املنظومة الىت ثبت
عليها، بل تلقاها وثبت عليها، مثله آمثل من تلقى

)األسرية وما حوهلا(منظومته األولية من مراجعه االجتماعية 
خيتلف اال ىف اتساع النطاق، فبدال من املراجعفهو مل 

االجتماعية الضيقة النطاق واالفق، اختذ مراجعا أخرى، دينية
 .آانت أو سياسية أو حىت تارخيية أو غريها
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أذن فاملقصود بأن املعلومة جتد مكاا ىف املنظومة، هو أنه
اذا آانت املنظومة بناء متكامال قائما بذاته، فقد ال يرى

(دما يواجه بوجود هذه اللبنةالفرد آل مكوناته، ولكنه عن
جيدها قائمة ىف بناء املنظومة، بل) املفردة املعرفية اجلديدة

اا قد تكمل له بعض جوانب البناء الىت آانت خافية، جند
هذا ىف مقابل حتوير وتأويل املفردة املعرفية بالبعد عن

 .الواقع لتدخل ىف البناء القائم فعال 

لفرد املفردات اجلديدة اذا ملوقد حيدث أيضا أن يستبعد ا
جيد هلا مكانا ىف املنظومة املعرفية، فهو يلغى املعلومة من

، وان مل)وهذا غري حتويرها او تأويلها السابق ذآره(أساسها 
حبجة) وهذا فرض افضل أو اآثر واقعية(يلغها فهو يستبعدها 

أن ال عالقة له هبا مثال، وأصحاب هذا املوقف هم من غري
مسني من املنتمني ملنظومة ارتضوها واآتفوا هبا، آما أناملتح

 .ذلك هو موقف أصحاب املنظومة األولية املكتسبة دون حتوير 

آما أن هناك البعض ممن مل يغلق منافذ االستقبال
واملعرفة، وأن آان ال يبحث عنها تنازال عن القضية بأآملها

ة اجلزئيةبسهولة ويسر، فان تكونت بعض االرتباطات املعرفي
فأهال هبا، وأن مل تتكون فال داعى، وما عرف قد عرف وما مل

 .يعرف فليس يهم أحدا، وآان اهللا باألسرار عليما

لكن ماذا حيدث للمنظومة القائمة لو أن الفرد املستمر
مل) وعفوا للصفات الىت فقدت معناها ــ أصحاهبا ــ(ااهد 

واجه هذه احلقيقة فهوجيد للمعلومة اجلديدة مكانا هبا، اذا 
سيعلم حتما أنه قد ختطى مرحلة املنظومة احلالية، ولكن
املفردات تظل تتكاثر خارج املنظومة السابقة وقد أتصور أن
بقاء املنظومة السابقة رغم ختطى الفرد هلا ضرورى ومساعد
هام على االستمرار، فوجودها جيعل هناك اساسا، ولو منهتكا،

وقد تتكون ىف هذه املرحلة منظوماتيستند اليه الفرد، 
مرحلية مساعدة، وهى أرقى بالضرورة، وهى مرحلية اذ هى

وهل يستطيع الوصول(جزئية، مبعىن أا احتوت آل املفردات،
لتلك املنظومة اجلامعة اال نىب، ومن املفرتض بالطبع أن تكون
املفردات هائلة عند مثل هذا الشخص صاحب تلك الصفات ــ

، وهذه املنظومة املرحلية هلا نفس وظيفة)حفظناــاللهم ا
املنظومة السابقة، وهى االعانة على التماسك فاالستمرار،

 حداثة وأقل هتتكا، وبالتاىل فهى أآثر وان آانت أآثر
فعالية، بل ان تكوا ىف حد ذاته مشجع ومطمئن آبري على أن

 ىفالعجلة مل تتوقف، وهذا عامل قد يكون له أثره الكبري
 .التخفيف من وطأة اليأس

واآلن، هل من املمكن أن نرى من خالل هذه النظرة ما ميكن
أن نعممه ليوضح شيئا عن قفزات ومراحل منو األشخاص من

 منظور نفسى؟

ــ أو هل من املمكن أن ننتبه اىل امكان تدخل مفهوم
 )املشرتآة(املنظومة العامة
  قيام احلضارة؟ىف) وقد يكون عامال رئيسيا(تدخال جبارا
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هل فيها ما ميكن أن يعاد به النظر اىل مشكلةــ أو 
 التطور البيولوجى؟

 : التعقيب
هل الحظت يا حممد آيف أن َأَمَلَك ىف الربط بني هذا املفهوم
وبني البيولوجى، والنمو والتطور، مل يكن غائبا عىن وأنا ىف

 سنك؟ 

دعنا اآلن خنتم امللف ببعض املالمح من يوميتني تناولتا
القشرة والفطرة والتعدد"11-26يومية : املوضوع

 "عتعدد الكيانات وحرآية اإلبدا "12-9ويومية ، "والواحدية

26-11-2007  
 من يومية : املقتطفات األوىل

 " عن القشرة والفطرة والتعدد والواحدية"

....... 

، ونستطيع) أو مكانا( ليست آيانا، أو صفة  الفطرة ·
تفعيل  الفطرة هى: أن حنددها اآلن ىف ألفاظ أدق قائلني 

 ،قوانني حرآية الوجود

ملنفصلةالقشرة الساآنة اجلامثة اوبالتاىل تصبح  ·
الغطاء اخلارجىهى ،  هلذا القانون واملانعة للحرآةاملسْتبِعَدْة

 للذات

مرنة ومسامية إذا آانت القشرةإال أن نفس هذه  ·
 فإا تصبح جزءًا ال يتجزأ من الفطرة، بل ومكملة هلاومتغرية

 ).تكمل حرآيتة وتدعم نظامه فهى أحد أوجه نفس القانون (

 دة من هذا وذاك؟فأين تقع الذوات املتعد

 ال تتم ىف فراغ: حرآية الوجود
هى جترى بإيقاع تناوىب تكاملى جدىل ينظم ويوجه •
 )ىف واحد(منظومات الوجود البشرى املتعددة  

 .ممتدا إىل منظومات الوجود الكوىن املتصاعدة •

تعدد الذوات ليس جمرد حضور متبادل، أووبالتاىل يصبح  •
 وإمناأو حىت متعاون،متناوب، أو متنافس، أو متصارع، 

وحدات ِعمالة احلرآية اإليقاعية املتمادية لغايتهاهو 
 .بإيقاعها احليوى طول الوقت

ىف اليقظة عادة، فهو(إذا ما طغى الكيان الظاهر  •
على آل تعدد) اليستطيع أن يظل طاغيا أثناء النوم

آبتًا، أو حموًا، أو إزاحة، أو آل ذلكمستويات الوجود، 
 . هو القشرة بشكل أو بآخر، فهووغريه

ىف النوم (فسيولوجيايتم التناوب بني الكيانات  •
وهو أمر من املستحيل إيقافه، ومع ذلك فنتائجه،) واحللم

 .لو مل تستوعب اجلدل النمائى، ليست عادة إجيابية
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الوعى النسىب بتفعيل قوانني حرآية الوجود بقانواإن  •
فاالسهام ىف حفزها إىل ما تعد، احليوى واالستعداد لتلقيها

إبداع الذات مبا ىف ذلك اإلبداع ىف خمتلف جتلياته،، هو هب
 .على مسار النمو

 قوانني الوجود  حرآية انفصال القشرة بعيدا عنإن  •
 أوال )حىت الفسيولوجية (لدرجة إخفائها، وحمو آثارها

هو الذى جيعل القشرة تبدو نقيض الفطرة وآأا بأول 
 .متاماحلت حملها 

9-12-2007  
  من يومية: الثاىناملقتطف 

 "تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع"
ياه!! حرآة آيانات أآثر منه آيانات ىف حرآةالتعدد هو 

 هذا التعبري آما خرج مىن هكذاأتركمل أقصد، ولكنىن سوف !! 
 للنقاش، مادام مث نقاش،

ليس بصفته" حرآية اإلبداع"من هنا يأتى مدخلنا إىل  
ميزة أو ناتج فذ، بل بصفتهموهبة نادرة، أو عبقرية مت

أرقى أنواع التشكيل املتجدد ملستويات متعددة من الوعى مبا
آيانات مرنة تسمح هبذا التشكيل ىف ناتجحتتويه وحيتويها من 

أصيل جديد، إن هذا املدخل هو الذى ميكن أن يهدينا إىل
 .اإلحاطة باملعىن احلرآى للتعدد من حيث املبدأ

 :تساؤالت ختامية 
ل تعقدت املسألة بذلك أم أا َمُثَلْت متحدية تستدعى ه-

 النظر وإعادة النظر؟

 هل أصبحت األمور ثقيلة على القارئ العادى، أم أن-
آون أغلبها نشر ىف جملة دورية منذ ربع قرن يربر تقدميها

 مبا هى مرة أخرى للقارئ العادى؟

 هل مغامرتنا بنشر هذا امللف سوف يؤدى بنا إىل مزيد-
من التعمق ىف التخصص، أم أا رؤية عامة مطروحة على آل

 الناس، تستأهل النظر واملشارآة؟

 وتساؤالت أخرى آثرية
 رينب   أريك   بدأ   ملا   النظرية   هذه   مث الرؤية،    هذه    بدأت-
 مهنة إىل    الوصول على    وقدرته اإلآلينيكى    حدسة ىف    يعتقد 
 دون )  اجليش ىف    خيدم   أيامها   برين   وآان  ( للكشف   القادم اجلندى  
 جمرد   من أعلى    القدرة   هذه   أن   لديه   وثبت عليها،    يسأله   أن 
 بذاته   شخص   من   خاص   إستعداد   حلظة إىل    حتتاج   وأا الصدفة،  
 التنظري   وتعاقب الرؤى    تسلسلت   مث تنميتها،    ميكن   وأنه 

 هذه   جتمع   معقدة    خربة   ألنه   هنا   أرده   مل أىن    إال ،   والتصوف-
 ال   حبيث   مباشر   بشكل   للدراسة   قابلة   غري وهى  مجيعا،    األطراف 
  .  هنا   هبا   اإلستشهاد   يفيد 

) صفورع   جابر ( الدمشقى     مهيار :  املعاصر   الشعر    أقنعة-
-  األول   الد األوىل    السنة ) 1981  يوليو  (  فصول   جملة 
  . الرابع   العدد 
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Rakhawy، Y. (1981) : seleckted Lectures in psychiatry Dar 
EI Chad publishers Cairo  

السيكوباثولوجى   علم ىف    دراسة إىل    يرجع   أن   للقاريء    ميكن- 
 ،740، 569، 224، 124، 52، 37، 32، 26  صفحات للكاتب،  

 .آما ميكن الرجوع ملراجع هذا املقال ىف موقعه باملوقع
- قسم علم نفس -سنة الثالثة آلية اآلداب  طالب ىف ال-

 .جامعة القاهرة
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبمجعيةرئيس جملس إدارة      

عمـــلالنفـــسي التطـــوري وال
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط       - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(   املشي على ال 2ج.  الواقع

ـي         -) مدرسة العراة  ـة يف  -  مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي)سر اللعبة : شرح  (علم السيكوباثولوجى    ـوري ال ـل احمل  العم

ـنفس   -ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا       أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس   
ـل  - ظقراءات يف جنيب حمفو    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

.ألف باء  ) -  علم النفس حتت اهر       -النفس يف املمارسة الطبية     
ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

ذآي يف علم النفس والطبدليل الطالب ال   - عندما يتعرى اإلنسان  
البيت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـسي      -احلديثة     ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال
ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية   ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء– تبادل األقنعة – سويا مثل أمس
ـة  ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
 مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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