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يمذيح
بقــايــــا حضــــارة عظيمــــة

ازدىرت يوماً في فترة مجيدة مف الماضي البعيد لكنيا غائبة كمياً في ذاكرتنا
الػدالئؿ ىػػي قميمػػة لكنيػا قويػػة التػػي دفعػت بعػػض البػػاحثيف إلػى االعتقػػاد بأنػػو فػي عػػالـ مػػا
قبؿ الطوفاف كاف ىنػاؾ حضػارة أخػرى معاصػرة ألطمػنطس وربمػا نافسػتيا مػف حيػث القػوة
والعظمػػة .ىػػذه االمبراطوريػػة التػػي ُيشػػار إلييػػا أحيانػاً باالمبراطوريػػة األوزيرّيػػة Osirian
 Empireازدىػػرت قبػػؿ حػوالي ٘ٔ ألػػؼ سػػنة ،وشػػممت أوروبػػا الجنوبيػػة وأفريقيػػا الشػمالية
العظمػػى
والمنطقػػة التػػي تتوسػػطيما والتػػي غمرتيػػا ميػػاه المحػػيط األطمسػػي خػػالؿ الكارثػػة ُ

وسػػط .ىػػذه االمبراطوريػػة كانػػت معاصػرة
لتتحػ ّػوؿ إلػػى مػػا نعرفػػو اليػػوـ بػػالبحر األبػػيض المت ّ
لالمبراطوريػػات األسػػطورية األخػػرى مثػػؿ أطمػػنطس المزدى ػرة فػػي المحػػيط األطمسػػي و ارمػػا
الت ػػي احتمّ ػػت المنطق ػػة المعروف ػػة الي ػػوـ بالين ػػد .يش ػػرح الباح ػػث "ديفي ػػد ىاتش ػػر تش ػػيمدرس"

 David Hatcher Childressنظرية االمبراطورية األوزيرية قائالً:

" ..وفقاً لمتقاليد اإليزوتيريػة ،قبػؿ حػوالي ٘ٔ ألػؼ سػنة ازدىػر عػدد مػف الحضػارات فائقػة

التطػ ّػور عمػػى كوكبنػػا ،وكػػؿ منيػػا حػػازت عمػػى تقنيػػات تتقػػدـ تقنيتنػػا العص ػرية بمسػػتويات
كبيػرة .يُقػاؿ بأنػو فػي أيػاـ ازدىػار أطمػنطس و ارمػا كػاف حػوض البحػر المتوسّػط عبػارة عػف
وادي خصب كبيػر ،بػدالً مػف البحػر الػذي نػراه اليػوـ .كػاف نيػر النيػؿ الخػارج مػف أفريقيػا،
يصب في البحر المتوسػط
كما يفعؿ اليوـ ،يُسمى نير "ستيكس"  .Styxلكف بدالً مف أف
ّ
ػؼ نحػو ال ػرب
عند دلتا النيؿ في شماؿ مصػر ،تػابع مسػيرتو نحػو وادي المتوسّػط ،ثػـ يمت ّ

ليتجمّع في الجزء العميؽ مف الوادي (جنوبي جزيرة "كريت") ليش ّكؿ بحيرة كبيرة ،ثـ يتػابع
جريان ػػو ب ػػيف جزيرت ػػي "مالت ػػا" و"ص ػػقميا" ،ث ػػـ جن ػػوب "س ػػردينيا" ،ث ػػـ يخ ػػرج عم ػػى الح ػػوض
األطمسػػي عنػػد جبػػؿ طػػارؽ (أعمػػدة ىرقػػؿ) .ىػػذا ال ػوادي الخصػػب الكبيػػر ،مصػػحوباً مػػع

الصػ ػػحراء األفريقي ػ ػػة الش ػ ػػمالية المتراميػ ػػة األطػ ػ ػراؼ الت ػ ػػي كانػ ػػت س ػ ػػيوؿ خضػ ػ ػراء دائم ػ ػػة

الخصوبة ،كانت معروفة في األزمنة القديمة باالمبراطورية األوزيرية"..
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البحر المتوسط بصي تو الحالية

حوض المتوسط كاف عبارة عف وادي خصب يخترقو نير كبير يمثؿ امتداد لنير النيؿ،
يجري ىذا النير عمى طوؿ الوادي ليصب أخي ارً في المحيط األطمسي عند جبؿ طارؽ

وفقاً لػ"تشيمدرس" ،يوجد حوؿ العالـ كتابات باطنية توصؼ دمار االمبراطورية األوزيرية
بطريقة تجعميا مرتبطة بدمار أطمنطس .كتب يقوؿ:

" ..وفق ػاً لممعمومػػات التػػي وفرتيػػا المخطوطػػات اإليزوتيريػػة ،والتػػي قسػػـ كبيػػر منيػػا الزاؿ

محفوظػاً حتػى اليػوـ فػػي مكتبػات سػريّة فػػي كػؿ مػف مصػر والصػػيف والينػد والتبػت وأمػػاكف
تعرض ػػت أطم ػػنطس لم ػػدمار نتيج ػػة كارث ػػة مفاجئ ػػة أص ػػابت ى ػػذه الق ػػارة الصػ ػ يرة
أخ ػػرىّ ،
المعزولة ،لكف ارتدادات ىػذه الكارثػة امتػدت لتطػاؿ الحضػارة األوزيريػة التػي بػدأت تن مػر

تػ ػػدريجياً بميػ ػػاه المحػ ػػيط فتحػ ػ ّػوؿ حوضػ ػػيا الخصػ ػػب الحق ػ ػاً إلػ ػػى مػ ػػا نعرفػ ػػو اليػ ػػوـ بػ ػػالبحر
المتوسّػط .ارحػت الفيضػانات تجتػاح المػػدف العُظمػى ،وتسػارع األوزيريػوف باتجػاه األ ارضػػي
المرتفعػػة ىرب ػاً مػػف الميػػاه .ىػػذه النظريػػة تسػػاعد فػػي تفسػػير امثػػار العمرانيػػة العمالقػػة فػػي

كافة أرجاء حوض المتوسّط ،خصوصاً تمؾ الموجودة في جزر مالطا وسردينيا وكورسػيكا
ٙ
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وصقميا وكريت والجػزر األسػبانية .وقػد تػـ اكتشػاؼ اثػار عمالقػة فػي مواقػع مائيػة بػالقرب
مػػف س ػواحؿ الم ػػرب وأسػػبانيا .باإلض ػػافة إلػػى الحقيقػػة المعروف ػػة فػػي مج ػػاؿ عمػػـ امث ػػار

والقائمػػة بوجػػود أكثػػر مػػف ٕٓٓ مدينػػة غارقػػة معروفػػة فػػي قػػاع البحػػر المتوسّػػط .الحضػػارة
المص ػ ػرية وكػ ػػذلؾ الحضػ ػػارة المينونويػ ػػة  Minoanوالميسػ ػػينية  Myceneanفػ ػػي كريػ ػػت

واليوناف ىي نظرياً عبارة عف بقايا لتمؾ الحضارة العظيمة األولى"..

يػػذكر "تشػػيمدرس" إحػػدى تمػػؾ المواقػػع ال ارقػػة كمثػػاؿ ،وىػػو المرفػػأ ال ػػارؽ فػػي االسػػكندرية
المتوسػػط كػػاف
بمصػػر .الموقػػع المػػنخفض ليػػذا المرفػػأ يمثػػؿ دلػػيالً عمػػى أف مسػػتوى البحػػر
ّ
أكثػػر انخفاضػاً مػػف اليػػوـ .باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،القطػػع العمالقػػة التػػي يتػػألؼ منيػػا المرفػػأ،
ومواقع أخرى قريبة منو مثؿ أبوديس ومعبد أبػو اليػوؿ ،تسػبؽ زمػف المصػرييف المعػروفيف

تاريخياً ،حيث تعػود إلػى زمػف مػا قبػؿ السػالالت الفرعونيػة ،أي إلػى الػزمف الػذي ازدىػرت
المشار إلييا بػ"شمسو حور" (أتباع حورس).
فيو الحمقة الكينوتية ُ

وج ػػد ال طاس ػػوف أيضػ ػاً ،بقي ػػادة "س ػػتيفف شػ ػوارتز" ( Steven Schwartzمؤل ػػؼ كت ػػاب
"مشػػروع االسػػكندرية"  )The Alexandria Projectمنحوتػػات عمالقػػة تشػػمؿ قطعػػة
حجري ػػة ض ػػخمة أش ػػاروا إلي ػػو باس ػػـ "ت ػػاج أوزيػ ػريس" ،وى ػػذه القطع ػػة تع ػػود لتمث ػػاؿ عم ػػالؽ

ألوزيريس ربما يتجاوز ارتفاعو ٓٓٔ قدـ .كتب "تشيمدرس" شارحاً:

المتوسػػط بالمػػاء ،ال بػػد مػػف أف العمميػػة دامػػت عػػدة
" ..مػػع االمػػتالء التػػدريجي لحػػوض
ّ
قػػروف قبػػؿ أف يسػػتوي مػػع المحػػيط ثػػـ توقػػؼ .وقػػاـ بعػػدىا البقايػػا المنحػػدريف مػػف الحضػػارة
األوزيري ػػة ،مس ػػتخدميف التقني ػػات والعم ػػوـ الموروث ػػة م ػػف أطم ػػنطس ،ببن ػػاء منشػ ػآت وم ارفػ ػ

جديدة حسبما سمحت ليـ الظروؼ .لكف الحقاً ،وبعد كارثة ُكبرى نتجت ربمػا مػف انزيػاح
تعرضػػت المنطقػػة
تكتػػوني (انزيػػاح صػػفائح قاريػػة) أدى إلػػى حصػػوؿ سمسػػمة مػػف ال ػزالزؿّ ،

شيد فييا المرفأ العمػالؽ (بػنفس مسػتوى عظمػة أبػوديس ومعبػد أبػو اليػوؿ)
الساحمية التي ّ
إلى االن مار الكامؿ والمفاج تحت الماء فأصبح عديـ الجدوى .مف المثير مالحظة أنػو

وفقػاً لمنظريػػة ،كػاف ىنػػاؾ معبػد لػػ"بوسيدوف"  Poseidonموجػوداً عنػػد موقػع "رأس التػػيف".

كان ػ ػ ػػت أطم ػ ػ ػػنطس معروف ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػػدى الق ػ ػ ػػدماء باس ػ ػ ػػـ "بوس ػ ػ ػػيد"  .Poseidو"بوسػ ػ ػ ػػيدونيس"
ٚ
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 Poseidonisأو "بوسيدوف" ىو اسػـ الممػؾ االسػطوري ألطمػنطس .وبشػكؿ مماثػؿُ ،يقػاؿ

بأف "بوسيدونيس" و"أوزيريس"  Osirisيمثالف الشخص ذاتو"..

اثار رائعة في قاع البحر مقابؿ االسكندرية
في البحر األبيض
عد الحركات األرضية ،مثػؿ الػزالزؿ والبػراكيف ،سػبباً رئيسػياً
المتوسط ،تُ ّ
ّ
ل ػػرؽ معظ ػػـ الم ػػدف ،لك ػػف ل ػػيس جميعي ػػا .بس ػػبب االرتف ػػاع الع ػػاـ لمس ػػتوى المي ػػاه لمبح ػػر
المتوسط ،أصبحت أجػزاء كبيػرة مػف مػدف معروفػة جيػداً تاريخيػاً غارقػة تحػت ميػاه البحػر.
ّ
ذكرت سابقاً أف جميع عمماء امثار يسمموف بوجػود أكثػر مػف ٕٓٓ مدينػة غارقػة معروفػة

المتوسػػط .مػػف ضػػمف ىػػذه المػػدف ال ارقػػة نجػػد الكثيػػر مػػف المواقػػع عمػػى طػػوؿ
فػػي البحػػر
ّ
السػػاحؿ ال ربػػي اإليطػػالي ،وكػػذلؾ المػػدف ال ارقػػة فػػي س ػواحؿ يوغوسػػالفيا المطمّػػة عمػػى
البحػػر االدريػػاتيكي ،وكػػذلؾ جػػزء كبيػػر مػػف مدينػػة "سػػاراكيوس" الواقعػػة فػػي جزي ػرة صػػقميا،

ومدينػػة "البػػيس" فػػي ليبيػػا ،باإلضػػافة إلػػى م ارف ػ صػػور فػػي لبنػػاف وسػػي ازريا فػػي فمسػػطيف.
ُيعتق ػػد ب ػػأف مدين ػػة "ىالي ػػؾ"  Helikeتقب ػػع ف ػػي ق ػػاع البح ػػر ب ػػالقرب م ػػف مدين ػػة "كورني ػػث"
التاريخيػػة فػػي اليونػػاف .فف ػػي الػػزمف الق ػػديـ كان ػػت ىػػذه المدينػػة ال ارق ػػة عب ػػارة عػػف ى ػػدؼ
ٛ
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س ػػياحي لم ازئػ ػريف الروم ػػاف الق ػػادميف إل ػػى اليون ػػاف .ك ػػانوا يم ػ ّػروف فوقي ػػا بواس ػػطة القػ ػوارب
ويتمتعوف بمنظر اثارىا التي يمكف رؤيتيا خالؿ المياه الصافية .أمػا تمثػاؿ "زيػوس" الػذي
كػاف ال يػزاؿ واقفػاً فػػي إحػػدى سػػاحات ىػػذه المدينػة ال ارقػػة ،فكػػاف يبػػدو واضػػحاً ىنػػاؾ فػػي

األسفؿ.

يمكف تقييـ مدى عظمة الحضارة األوزيرية مف خالؿ المواقع األثرية العجيبة المنتشرة

حوؿ البحر المتوسّط ،كحجارة البناء العمالقة التي استخدمت لتشييد الصروح ،كما ىو

الحاؿ في بعمبؾ ،لبناف ،حيث تحتوي المنصة العجيبة (أرضية الموقع األثري الذي كاف
معبد) عمى أكبر حجارة مصقولة في العالـ .بعض ىذه الحجارة طوليا ٕ٘ متر،
وسماكتيا ٘ ٗ.متر ،وتزف كؿ واحدة منيا بيف ٕٓٓٔ إلى ٓٓ٘ٔ طف.

عمػػى بعػػد ٓٓٓٔ قػػدـ مػػف جزيػرة "ميمػػوز" ( Melosجزيػرة يونانيػػة عمػػى بحػػر إيجػػة) تقبػػع
في قاع البحػر مدينػة قديمػة تمتػد عمػى طػوؿ ٓٓٗ قػدـ .تتف ّػرع منيػا طػرؽ وشػوارع كثيػرة،
تؤدي نزوالً إلى أماكف مجيولة أعمؽ مف مستوى المدينة بكثير .وجد المستكشؼ البحػري
ّ

متوس ػػط .كان ػػت جزيػ ػرة ص ػػقميا
"ج ػػاؾ كوس ػػتو" طري ػػؽ ّ
معب ػػدة طويم ػػة ف ػػي أعم ػػاؽ البح ػػر ال ّ
موصػػولة بطيطاليػػا بواسػػطة أرض واسػػعة أصػػبحت امف قابعػػة تحػػت ممػ ّػر مػػزدحـ لمسػػفف

والبواخر.
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عمػػى بعػػد خمسػػة أميػػاؿ مػػف مارسػػيؿ  Marseillesعمػػى سػػاحؿ الريفي ػ ار الفرنسػػي ،وعمػػى
عمػػؽ ٓ ٛقػػدـ ،وجػػد ال واصػػوف أنفػػاؽ منػػاجـ أفقيػػة و عموديػػة ،منشػػآت صػػير و إذابػػة،

وأكواـ مف خبث المعادف ممقاة في باحة الموقع .قػد تكػوف السػكؾ ال امضػة الموجػودة فػي
مالطا ،والتػي تنػزؿ مػف المنحػدرات نحػو قػاع البحػر ثػـ إلػى أمػاكف مجيولػة فػي األعمػاؽ،
مف بيف شبكة مف الترامات (عربات تمشي عمى سكؾ) التي ش ّػيدتيا الحضػارة األوسػيرية،
ربمػػا اسػػتخدمت لنقػػؿ حجػػارة البنػػاء مػػف المقػػالع إلػػى المػػدف التػػي ىػػي امف غارقػػة تحػػت
البحر.
المخيمػػات الت ػػي اسػػتخدميا ى ػػاني بعػػؿ كنقط ػػة انط ػػالؽ لحممتػػو اليادف ػػة إلػػى غ ػػزو روم ػػا
ّ

أص ػػبحت امف م مػ ػػورة بالمي ػػاه الضػ ػػحمة ،فػ ػػي "بنسػ ػػكوال" الواقع ػػة عمػ ػػى السػػػاحؿ الشػ ػػرقي

ألسبانيا.

انشًال األفشٚم ٙاخلصة
كانػػت الصػػحراء الشػػمالية جػػزءاً مػػف المحػػيط لفت ػرة مػػف الوقػػت (نتيجػػة الطوفػػاف العظػػيـ).
لكنيا أصػبحت الحقػاً تتػألّؼ مػف مجموعػة منػاطؽ خصػبة تحػيط ببحػر داخمػي كبيػر ،ىػذا

البحر الداخمي الذي ،بعد اضمحاللو التدريجي ،بقي يمثّؿ منطقة خضراء ُمفعمة بالحيػاة.
في بداية التاريخ المصػري المكتػوب ُذكػر فػي السػجالت مسػاحات واسػعة مػف المسػتنقعات

الموزعة في البالد .ربما بحيرة "تشاد" الحالية ىي مف بقايا ىذه الحالة .كانػت بحيػرة تشػاد
ّ
ت طػػي مسػػاحة تقػػارب ٓٓٗ ألػػؼ كيمػػومتر مربػػع ،وىػػذه مسػػاحة أكبػػر مػػف مسػػاحة بحػػر
تبيف خريطة "بيري رايس" (العائدة إلى حضارات ما قبػؿ التػاريخ) المرسػومة بدقّػة
القوقازّ .
قبؿ االؼ السنيف ،وجود بحيرات وأنيار ومدف كثيرة في تمؾ المنطقة.
الشماؿ األفريقي الذي تصوره األساطير في فترة ما قبؿ السالالت الفرعونية يختمؼ تماماً

عف ما ىو عميو اليوـ ،إف كاف مف حيث الروعة التي اتصفت بيا طبيعػة الػبالد أو مػدى

تقػػدـ الحضػػارة التػػي تفػػوؽ الخيػػاؿ .لكػػف الس ػؤاؿ المطػػروح ىػػو ىػػؿ ىنػػاؾ دالئػػؿ ممموسػػة
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ػحة ىػػذه الصػػورة التػػي حفظتيػػا لنػػا السػػجالت عبػػر التػػاريخ ،خصوصػاً تمػػؾ التػػي
تثبػػت صػ ّ
قدميا أفالطوف وديودوروس وصولوف؟

وفؽ المسح الطب رافي والتصوير الجوي الذي أجري لمشماؿ األفريقي منذ بدايات القرف
موزعة في كافة أنحاء المنطقة
الماضي ،ظيرت بقايا واضحة ألنيار وبحيرات كُبرى ّ
التي نعرفيا اليوـ بالصحراء الكُبرى.

اكتشػػفت الحمػػالت األثريػػة إلػػى منػػاطؽ مختمفػػة مػػف الصػػحراء الشػػمالية رسػػومات ألن ػواع
متنوعػػػة م ػػف األدوات التػػػي صػػػنعيا
مختمف ػػة م ػػف الحيوان ػػات ،باإلض ػػافة إلػػػى مجموع ػػات ّ
المتطورة التي اكتشفت في كيوؼ جباؿ "تاسيمي" فػي الج ازئػر تص ّػور
اإلنساف .الرسومات
ّ
البشر والحيوانات في بػالد تممؤىػا البحيػرات واألنيػار واألشػجار( .غالبػاً مػا كػاف ىػذا الفػف

المتطور عمى جػدراف الكيػوؼ يتع ّػرض لمتشػويو مػف قبػؿ شػعوب بدائيػة جػاءت فػي فتػرات
ّ
الحقة).
فػي إحػػدى النقػػاط بػػيف "سػػبيا" عاصػػمة "فػزاف" الحديثػػة ،وكػػذلؾ واحػػة "غػػات" عمػػى الحػػدود
الجزائرية ،ىناؾ أنفاؽ تمتد لمسافة ٓٓ ٚميؿ .بعد األخذ في الحسػباف القبػور التػي يفػوؽ

نتوصؿ إلػى حقيقػة أف ىػذه المنطقػة كانػت
عددىا ٓٓٓ ٔٓٓ.والتي اكتشفت في "وادي"،
ّ
تعج بالسكاف.
ّ
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العديد مف الرسومات تشير إلى ازدىار بيئة مائية غنية بأنواع مختمفة مف األسماؾ
أظي ػػرت التحم ػػيالت الت ػػي أجري ػػت عم ػػى أنػ ػواع غب ػػار الطم ػػع المس ػػتخرجة خ ػػالؿ عممي ػػات
التنقيػػب ،بأنيػػا تعػػود إلػػى أشػػجار األرز ،الميمػػوف ،البمّػػوط ،القيقػػب ،الصػػنوبر و البمسػػاف

ػؼ المنػاخ ،ارحػػت تختفػػي أشػػجار السػػرو
كانػت قػػد ازدىػػرت فػػي ىػذه المنطقػػة .وبعػػد أف جػ ّ
والزيت ػػوف أيض ػ ػاً .لكػ ػػف يبػ ػػدو أف شػ ػػجيرات األكاسػػػيا بقيػ ػػت صػ ػػامدة وكػ ػػذلؾ بعػ ػػض أن ػ ػواع

األعشػػاب .حتػػى فػػي العصػػر الييمينػػي (اليونػػاني) ،كانػػت شػػماؿ أفريقيػػا تُعتبػػر سػمّة ال ػػذاء
ألوروبػػا ،حيػػث األ ارضػػي الخصػػبة والمرويػػة جيػػداً .حقػػوؿ القمػػح الواسػػعة والعش ػرات مػػف
البمػدات والمػػدف الرومانيػػة انتشػػرت فػي ىػػذه المنػػاطؽ .واثػػار ىػذه المػػدف تقبػػع اليػػوـ سػػاكنة

تحت رماؿ الصحراء المنجرفة.
راح السكاف ييجروف المنطقة بعد جفافيا أماـ زحؼ الصحراء .منطقة الصػحراء الشػمالية
تحولػػت منطقػػة بحجػػـ كػػؿ م ػػف
ىػػي امف جػػرداء تمامػػاً .خػػالؿ الثمػػانيف س ػػنة الماضػػيةّ ،
بريطانيػػا وفرنسػػا وألمانيػػا إلػػى ص ػػحراء قاحمػػة .الص ػػحراء امف تزحػػؼ نحػػو الجنػػوب إلػػى
أفريقيػػا ،وبمعػ ّػدؿ  ٚكمػػـ فػػي السػػنة .وىنػػاؾ بحػػر عظػػيـ مػػف الرمػػاؿ يزحػػؼ شػػرقاً نحػػو دلتػػا

النيػػؿ الخصػػبة ،بمعػ ّػدؿ ٖٔ كمػػـ فػػي السػػنة .فػػي العػػاـ ٜ٘٘ٔـ ،كانػػت شػػجيرات األكاسػػيا
مزدىرة حوؿ مدينة الخرطوـ .أمػا اليػوـ ،أصػبحت ىػذه النباتػات الصػحراوية ،التػي يمكنيػا
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العيش عمػى عػدة سػنتيمترات مػف الميػاه سػنوياً ،موجػودة عمػى بعػد ٗ٘ ميػؿ مػف العاصػمة

السودانية.

زرافات ووحيد القرف وغيرىا مف حيوانات كانت تسرح في السيوؿ الخضراء التي غطت
يوماً الصحراء الشمالية األفريقية

يقػوؿ العػالِـ "إمانويػؿ فاليكوفسػكي"  Immanuel Velikovskyفػي كتابػو "األرض عنػد
اضطرابيا"  Earth in Upheavalواصفاً مشيد الشماؿ األفريقي فػي ذلػؾ الػزمف ال ػابر

قائالً:

" ..ما نعتبرىا اليوـ الصحراء الكبرى في شماؿ أفريقيا كانت في الماضي سػيوؿ عشػبية
واس ػػعة .اكتُشػ ػػؼ الكثي ػػر مػ ػػف الرسػ ػػومات المحف ػػورة عمػ ػػى الصػ ػػخور ص ػػنعيا سػ ػػكاف تمػ ػػؾ
المناطؽ تصور قطعػاف مػف الماشػية باإلضػافة إلػى مجموعػة متنوعػة مػف الحيوانػات التػي
لػػـ يعػػد ليػػا أثػػر ىنػػاؾ ،وحتػػى أف بعضػػيا أصػػبح منقرض ػاً تمام ػاً .لقػػد تػػـ تأكيػػد حقيقػػة أف
الصػػحراء الكبػػرى كانػػت مأىولػػة بعػػدد كبيػػر مػػف السػػكاف الػػذيف عاش ػوا فػػي غابػػات واسػػعة

وسيوؿ عشبية مترامية األطراؼ .اكتُشؼ عدد كبير مف األواني واألدوات المنزلية بالقرب
مف تمؾ الرسومات الصخرية ،باإلضافة إلى أدوات الصيد واألسمحة .اكتُشفت ىذه األثػار

في مواقع مختمفة تمتد مف شرقي الصحراء الكبرى حتى غربيا .كانت كثافة السكاف كبيرة

في ىذه المناطؽ التي أصبحت امف صحراء رممية تمتد عبر االؼ الكيمومترات القاحمة.
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إل ػػى أي زم ػػف تع ػػود تم ػػؾ الفتػ ػرة الت ػػي س ػػادت فيي ػػا ظ ػػروؼ مناس ػػبة لع ػػيش اإلنس ػػاف ف ػػي
الص ػػحراء الكب ػػرى؟ بع ػػض الب ػػاحثيف (مث ػػؿ "م ػػوفرز"  Moversف ػػي الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر)
زعمػوا بػأف تمػػؾ الرسػومات الصػخرية فػػي الصػحراء الكبػرى تعػػود لمفينيقيػيف ،بينمػا الػػبعض

امخر (مثؿ "بارث"  Barthفي الخمسينات مف القرف الماضي) زعـ بأف الرسومات تعود
إلى أصوؿ مصرية ،حيػث وجػد صػور ل لػو المصػري "سػيت" محفػورة فػي مواقػع صػخرية

مختمفػػة .كمػػا تػػـ اكتشػػاؼ صػػور لعربػػات حربيػػة تجرىػػا الخيػػوؿ وذلػػؾ فػػي منطقػػة جػػرداء
حالي ػ ػاً بحيػ ػػث ال تسػ ػػتطيع ىػ ػػذه الحيوانػ ػػات أف تصػ ػػمد ليػ ػػوميف بسػ ػػبب البيئػ ػػة الصػ ػػحراوية
القاتمة"..

في ىذه المنطقة كانت تسرح الفيمة التي استخدميا ىاني بعؿ في حممتو العسكرية

المشيورة إلى روما ،لكف ىذا النوع مف الفيمة الذي يختمؼ بجوانب عديدة عف الفيؿ
األفريقي المألوؼ اليوـ قد انقرض منذ قروف.
..................
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يصش اخلضشاء

لػػـ تكػػف مصػػر دائمػاً مجػ ّػرد شػريط رفيػػع مػػف الحيػػاة المحيطػػة بنيػػر نيػػؿ ويحيطيػػا صػػحراء
واسػػعة متراميػػة األط ػراؼ .قبػػؿ عش ػرة االؼ سػػنة ،حػػيف كانػػت الصػػحراء الشػػمالية تشػػكؿ
مسػاحة واسػػعة مػف السػػيوؿ العشػبية وال ابػػات واألنيػػار ،كانػت مصػػر امتػداد طبيعػػي ليػػذه
الجنة الخضراء والتي شيدت تراكـ عدد كبير مف الثقافات المختمفة.
لمػ ّػدة قػػروف طويمػػة مػػف الػػزمف ،كانػػت مصػػر عبػػارة عػػف بػػالد تكثػػر فييػػا األمطػػار ال زيػرة.

أحػػدث الكاتػػب "أنتػػوني ويسػػت" صػػدمة كبي ػرة لعمػػـ امثػػار األكػػاديمي فػػي أوائػػؿ التسػػعينات

مػػف القػػرف الماضػػي عنػػدما كشػػؼ مػػع الجيولػػوجي "روبػػرت سػػكاتش" عػػف حقيقػػة أف صػػرح
أبػػو اليػػوؿ القػػابع فػػي الجيػػزة يحمػػؿ دالئػػؿ عمػػى أنػػو تعػ ّػرض لمحػػت والتآكػػؿ النػػاتج مػػف
األمطار ال زيرة .ىذا التآكؿ يشػير إلػى أف أبػو اليػوؿ قػد ُنحػت خػالؿ أو قبػؿ فتػرة ىطػوؿ

األمطار ال زيرة ،أي فترة انتقاؿ أفريقيا الشمالية مف حالة الرطوبة إلى حالػة الجفػاؼ .أمػا

ػؤرخ اإلغريقػي "ىيػرودوتس" الػذي
مدى امتداد األرض الم مورة بالمياه سابقاً ،فقد ذكػره الم ّ
قاؿ .." :ليس ىناؾ أي جزء يمكف رؤيتو ماوراء بحيرة "مػوريس" (بحيػرة فػي الفيػوـ اسػميا
امف "قاروف") ،المسافة بيف البحيرة وشاط البحر كانت تمثّؿ رحمة م ّػدتيا سػبعة أيػاـ."..
وبيذا نستنتج بأف مصر المنخفضة كانت م مورة بالكامؿ بمياه البحر.
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ىكذا أصبحت منطقة الجيزة بعد ط ياف البيئة الصحراوية القاحمة عمى مصر
المرويػػة كانػػت تمتػ ّػد مسػػافة مئػػات األميػػاؿ غربػػي
تؤ ّكػػد األسػػاطير القديمػػة بػػأف األ ارضػػي
ّ
النيػؿ ،إلػػى السػػوداف وليبيػػا (التػػي ىػػي امف عبػارة عػػف صػػحاري قاحمػػة) .فػػي تشػريف ثػػاني

مف العاـ ٔ ،ٜٔٛأظيرت الصور الرادارية المأخوذة مػف مكػوؾ الفضػاء "كولومبيػا" وجػود
أنيار واسعة ووديػاف فرعيػة مدفونػة تحػت الصػحراء (بعضػيا تفػوؽ نيػر النيػؿ الحػالي مػف
ػب فػػي حػػوض عمػػالؽ
ناحيػػة العػػرض) ،حيػػث يبػػدو أنيػػا كانػػت تجػػري جنوبػاً و غربػاً لتصػ ّ
أكبػػر مػػف مسػػاحة بحػػر القوقػػاز (بحي ػرة تشػػاد امف) .ىكػػذا كانػػت الحػػاؿ فػػي أفريقيػػا قبػػؿ
التاريخ المكتوب بآالؼ السنوات .كانت األمطار غزيرة جداً.
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حتى قبؿ ٕٓٓٓ عاـ مضى ،وصؼ الج ارفػي الرومػاني "سػترابو" األرض الواقعػة غربػي
اإلس ػػكندرية ق ػػائالً .." :أرض "م ػػاريوتس" ى ػػذه المحبب ػػة لمقم ػػوب ،المميئ ػػة ب ػػالقرى والمعاب ػػد
غنيػػة بحيػػث أف الكرمػػة (العنػػب) تنمػػو بسػػرعة وكثافػػة لدرجػػة أنيػػـ
الرائعػػة ،كػػـ ىػػي التربػػة ّ
ينصػػبوف ليػػا الع ػرائش لتنظػػيـ نموىػػا "..ىػػذه األرض الجميمػػة التػػي وصػػفيا "سػػترابو" ىػػي
امف عبػػارة عػػف أرض جػػرداء قاحمػػة .فػػي العػػاـ ٓ٘ٗٔ قبػػؿ المػػيالد ،كانػػت بػػالد كنعػػاف
(فمسطيف واألردف) توصؼ بأنيا " ..تسيؿ بالحميب والعسػؿ "..لكنيػا امف صػحراوية .أمػا
الحضػػارات العظيمػػة مثػػؿ سػػومر واشػػور وبابػػؿ التػػي ازدىػػرت فػػي بػػالد خصػػبة أصػػبحت
امف مدفونة تحت رماؿ الصحراء ومدنيا المزدىرة ضاعت إلى األبد.
........................

اذلجشج يٍ يصش
لطالما ُنشرت أبحاث أثرية تتحدث عف اكتشاؼ اثار مصرية في مناطؽ مختمفة حوؿ
العالـ مف المفروض أف ال تكوف ىناؾ وفؽ المنطؽ العممي الرسمي .فقد تـ اكتشاؼ
اثار مصرية في معظـ أنحاء العالـ تقريباً ،حتى أبعد المناطقة وأقصاىا ،وتمؾ المواقع

عميقة في ال ابات االستوائية والجزر النائية ووسط الصحارى مترامية األطراؼ.

جميع المكتشفات األثرية تشػير إلػى وجػود فتػرة فػي الماضػي البعيػد حيػث كػاف العػالـ فييػا
معروفػاً بالكامػػؿ وكػػاف السػػفر حولػػو امنػاً وذو منفعػػة اقتصػػادية لكػػف فجػػأة تراجعػػت بعػػدىا

األمـ وانحدرت الشعوب إلى مستويات وضيعة جداً إقتصادياً وثقافياً حيث انػدثرت الطػرؽ

التجارية العالمية ومحيت تماماً مف ذاكرة األجياؿ المتعاقبة.

تـ اكتشاؼ اثار مصرية في مناطؽ مختمفة مف أمريكا الشمالية كما أف ثقافات بعض
قبائؿ الينود الحمر متأثرة بشكؿ واضح بالتقاليد المصرية وأشيرىا قبيمة الميكماؾ التابعة
لألمة االل ونكوينية اليندية والتي استخدمت في كتاباتيا ٕٓٓٓ سمة ىيموغرافية مطابقة
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تماماً لتمؾ التابعة لممصرييف القدماء .وكذلؾ ىنود اليوبي الذيف الزالوا يستخدموف عدد
كبير مف الكممات المصرية القديمة في ل تيـ المحكية.

قطع أثرية مصرية اكتشفت في كيؼ تحت أرضي بالقرب مف أحد أفرع نير "واباش"
 Wabashجنوب شرقي والية "إلينوي"  .Illinoisالصورة العميا تبيّف نقش حجري
يصور رجؿ مصري ،والصورة الدنيت تبيّف قطع ذىبية تحمؿ معالـ مصرية.
ّ
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في الصفحة األولى لجريدة "أريزونا
غازيت"

ARIZONA GAZETTE

الشييرة والصادرة في تاريخ ٘

نيساف ٜٜٔٓـ .عنواف مقالتيا
الرئيسية ىو" :استكشافات في

الوادي الكبير"

Explorations in

Grand Canyon

 .theتروي

المقالة كيؼ تمكف المستكشؼ

"ج.كينكايد"

G. E. Kincaid

مف

اكتشاؼ نفؽ كبير في الجانب
الشرقي مف الجرؼ الصخري

المحيط بنير كولورادو ،ويحتوي
النفؽ عمى اثار مصرية متنوعة

تتراوح مف تحؼ وأدوات نحاسية
إلى مومياءات وكتابات ىيروغميفية
عمى الجدراف.

أمػػا فػػي أمريكػػا الجنوبيػػة فينػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف المكتشػػفات التػػي تظيػػر مالمػػح مص ػرية
واضحة ،إف كانت كتابات ىيروغميفية أو تحؼ وأدوات مختمفة .كالصػفائح المعدنيػة التػي
اكتش ػػفت ف ػػي األكػ ػوادور والت ػػي محف ػػور عميي ػػا كتاب ػػة ىيروغميفي ػػة .والمخطوط ػػة المصػ ػرية
ال امضة المكتشفة في البيرو .وااللكتابة الرمزية التي استخدميا ىنود األيمػارة Aymara

القػػاطنيف فػػي محػػيط بحيػرة "تيتيكاكػػا" فػػي بوليفيػػا وىػػي متطابقػػة تمامػاً مػػع الرمػػوز القديمػػة

الموجػودة فػػي جػػزر الكنػػاري ،وصػػحراء الشػماؿ األفريقػػي .كمػػا تػػـ اكتشػػاؼ أدوات جراحيػػة
نحاسػية تسػػتخدـ لفػػتح الػدماغ ،اكتشػػفت فػػي مدينػة تييوانكػػو ،تطابقػػت تمامػاً مػػع تمػػؾ التػػي
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اسػػتخدمت مػػف قبػػؿ المصػرييف القػػدماء .أمػػا فػػي البػػاراغواي ،فقػػد تػ ّػـ العثػػور عمػػى كتابػػات
ونقوش في بعض الكيوؼ في تيوكاري  Teyucareتنسب إلى مصر الفرعونيػة .أمػا فػي
الب ارزيػػؿ ،فقػػد تػػـ اكتشػػاؼ أكثػػر مػػف ٓٓ ٕٛنقػػش حجػػري أو عمػػى أوانػػي وأل ػواح معدنيػػة،

ومعظميا ت ّػـ إيجػاده فػي قمػب ال ابػات أو قمػـ الجبػاؿ ،بعضػيا يعػود إلػى مػا قبػؿ الفراعنػة
المص ػ ػرييف ،ومنيػ ػػا كتابػ ػػات ىيموغريفيػ ػػة فينيقيػ ػػة وسػ ػػومرية .وفػ ػػي إقمػ ػػيـ األمػ ػػازوف ،وجػ ػػد
الميندس الفرنسي "ابولينػار فػروت"  Apollinaire Frotصػخرةً منحوتػة كانػت قابعػة فػي

ال ابة قرب النير ،سجمت ىذه الصخرة رحمة كاىف مصري (فرعوني) إلى ما يسمى اليوـ

بوليفيا .أظيرت ىذه الصخرة خريطة تب ّػيف االتجاىػات وجػب سػموكيا لموصػوؿ إلػى منػاجـ
الفضة والذىب ،لكف لموصوؿ إلييا وجب قطع مسافة طويمة مرو اًر بوسط الب ارزيؿ.

أمػػا فػػي الق ػػارة األسػػترالية ،فينػػاؾ ع ػػدد كبيػػر مػػف امث ػػار المصػ ػرية القديمػػة وفػػي منػػاطؽ

مختمفة مف القارة .باإلضافة إلى أف تقاليػد بعػض القبائػؿ المحميػة ىػي متػأثرة جػداً بالثقافػة
المصػرية القديمػػة .فمػػثالً ،حيػػا السػػكاف األصػػميوف القػػاطنوف فػػي شػػماؿ غػػرب اسػػتراليا ّأوؿ

رجؿ أبيض (بريطاني) بطشارات يدوية ماسونية والتػي أصػوليا مصػرية قديمػة .كػاف لػدييـ

أيضاً تقاليد وطقوس دينية وكممات واضحة مف أصؿ مصري .باإلضافة إلػى زمػر دمويػة

وتقاسػيـ الوجػو مشػػابية لتمػؾ الموجػػودة بػيف سػكاف الشػػرؽ االوسػط .وقػػد أظيػرت رسػػومات

الكيػػوؼ فػػي "ونػػدجينا" أناس ػاً كػػانوا يرتػػدوف ثوب ػاً غيػػر معػػروؼ عنػػد القبائػػؿ البدائيػػة ،لكػػف

مثؿ ىذا المباس كاف يرتديو البحارة المصريوف والفينيقيوف قبؿ ٖٓٓٓ سػنة .تقػوؿ القبائػؿ

أف ال رب ػػاء ج ػػاؤا بي ػػذه األعم ػػاؿ الفني ػػة م ػػف جي ػػة المح ػػيط الين ػػدي .وق ػػد وج ػػدت
المحمي ػػة ّ
صفيحة برونزية مف أصؿ فينيقي (ٓٓ ٙقبؿ الميالد) استقرت في الترسبات الطينية عمى
الشاط الشمالي ال ربػي ألسػتراليا قػرب منطقػة "ديربػي" وبقػرب مػنجـ قػديـ .ويوجػد صػور

لرجػػاؿ ذوات مظػػاىر غيػػر اسػػترالية مرسػػومة فػػي جػػرؼ صػػخري غػػرب منػػابع "ألػػيس" فػػي
وس ػػط اسػػػتراليا ،أح ػػدىـ مرت ػػدياً تاجػ ػاً يب ػػدو عمي ػػو األسػػػموب الب ػػابمي أو المصػػػري القػػػديـ.
معتقدات وطقوس الموت المصرية (باإلضافة إلى التحنيط) ىي سػائدة بػيف سػكاف منطقػة

"أرنييـ" ،وسكاف مضيؽ تورس أما طرؽ ومناىج التحنػيط فيػي مشػابية لتمػؾ التػي سػادت
فػػي مصػػر قبػػؿ ٖٓٓٓ سػػنة .العديػػد مػػف الرمػػوز ال ربيػػة ،السػػفف ،الصػػور ذات األس ػموب
المصري ،الفينيقي ،السوري ،كانػت قػد وجػدت محفػورة عمػى الصػخور الممتػدة عمػى طػوؿ
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نيػػر ىكسػػبوري  ،جنػػوب ويمػػز الجديػػدة .كمػػا وجػػد تمثػػاؿ ل لػػو المصػػري "تػػوث" Thoth
يعػػود إلػػى ٕٓٓٓ سػػنة قبػػؿ المػػيالد ،وتػػـ اكتشػػاؼ أزىػػار نبتػػة البػػردى فػػي كوينزالنػػد سػػنة
 .ٜٔٙٙفػػي القػػرف الماضػػي ،اكتشػػؼ ف ػي ىػػذه المنطقػػة الكثيػػر مػػف األوانػػي والقطػػع التػػي
تتطابؽ مع تمؾ الموجودة في الشرؽ األوسط ،باإلضافة إلى العديػد مػف الرسػوـ واألوانػي
الفينيقية والمصرية.
وفػػي نفػػس المقاطعػػة يوجػػد بنػػاء ىرمػػي الشػػكؿ يرتفػػع مئػػة قػػدـ فػػوؽ األحػراش .وىنػػاؾ ىػػرـ

األوؿ بم ػرتيف موجػػود فػػي القػػرب مػػف سػػيدني .ىػػذه األبنيػػة اليرميػػة ىػػي
اخػػر أكبػػر مػػف ّ
مطابقة لتمؾ الموجودة في الشرؽ األوسط قبؿ ٖٓٓٓ سنة.

رسـ ألحد اليياكؿ اليرمية في إحدى المناطؽ العميقة في أدغاؿ أستراليا وىذه اليياكؿ
اليرمية عديدة في تمؾ البالد النائية

تقوؿ األساطير القديمة التي يتداوليا السكاف األصميوف كيؼ أبحر ال رباء في سفف كبيرة
تشابو الطيور (كانػت مقدمػة السػفينة الفينيقيػة عمػى شػكؿ رأس طػائر) تػأتي إلػى الشػواط
األسترالية .فيدخموف إلى المناطؽ الداخمية ويحفروف األنفاؽ في الجباؿ (مناجـ) ،والتػزاوج
مع السكاف المحمييف.
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مجموع الكتابات التي ُوجدت في موقع نيو ساوث ويمز ،أستراليا .الزالت تمقى اإلىماؿ
مف قبؿ عمـ امثار الرسمي .تـ ترجمتيا مف قبؿ الباحث المستق ّؿ "بوؿ وايت".
ف ػػي الحقيق ػػة ال نس ػػتطيع ذك ػػر كاف ػػة االكتش ػػافات األثري ػػة العائ ػػدة إل ػػى الحض ػػارة المصػ ػرية
القديمة والتي ت طي عدد كبير مف المواقع حوؿ العالـ ألف ىذا سيحتؿ مسػاحة كبيػرة مػف
ىذا الكتاب لكف أعتقد أف األمثمة المذكورة في الصفحات السابقة ىي كافية إلثبات الفكػرة

المطروحػة ،لكػػف السػؤاؿ ىػػو كيػؼ وصػػؿ المصػريوف القػػدامى إلػى تمػػؾ المنػاطؽ المختمفػػة
حوؿ العالـ والتي ىي بعيدة جداً عف الوطف األـ؟ ىؿ كانت وساءؿ إبحارىـ متطػورة إلػى

ىذه الدرجة؟ في الحقيقة ال نستطيع تقييـ مسػتوى عمػـ اإلبحػار بشػكؿ دقيػؽ لكػف وفقػاً لمػا

لػػدينا مػػف مكتشػػات أثريػػة حاليػػة نسػػتطيع تكػػويف صػػورة تقريبيػػة لمػػا كػػاف موجػػود فػػي ذلػػؾ

الماضي البعيد.
مػػثالً ،احتػػوى معجػػـ أكػػادي قػػديـ لم ػػة السػػومرية عمػػى فصػػؿ كامػػؿ حػػوؿ السػػفف ،تضػػمف

قائمػػة تضػ ّػـ ٘ٓٔ مصػػطمحاً سػػومرياً ألنػواع السػػفف بحسػػب الحجػػـ وال ػػرض .ارتػػبط أكثػػر
مػػف  ٜٙمصػػطمح سػػومري بمجػػاالت تخػػص الوظيفػػة عمػػى السػػفينة باإلضػػافة إلػػى مجػػاؿ
وتـ ترجمتيا إلى الم ة األكادية.
بنائيا ّ
ٕٕ
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تـ العثور عمى سفينتيف رومانيتيف في قاع بحيرة نيمػي  Nemiعػاـ ٕٜٓٔ
وفي إيطالياّ ،
وبػػيف عػػاـ  ٜٕٔٚو ٕٖ ٜٔتػ ّػـ انتشػػاليا ةواعػػادة ترميميػػا ،لكنيػػا دمػػرت بالقنابػػؿ األلمانيػػة
في نياية الحرب العالمية الثانية .تستطيع ىػذه السػفف الفخمػة إحتػواء ٕٓٔ راكبػاً مػوزعيف

فػػي ٖٓ غرفػػة ٗ ،أسػ ّػرة فػػي كػػؿ واحػػدة ،إضػػافة إلػػى أقسػػاـ المالحػػيف وزينػػت بشػػكؿ فػػاخر
وأرضػػية زينػػت بالفسيفسػػاء ،الجػػدراف مكسػ ّػوة بخشػػب السػػرو ،األعمػػدة معدنيػػة ،تماثيػػؿ مػػف

الرخػػاـ ،لوح ػػات فنيػػة ف ػػي الصػػالة الرئيس ػػية ،مكتبػػة تحت ػػوي عمػػى الكت ػػب الف ػػاخرة ،س ػػاعة

شمسػػية مثبتػػة فػػي السػػقؼ ،صػػالوف فيػػو فرقػػة موسػػيقية ص ػ يرة لتسػػمية المسػػافريف ومطعػػـ

كبي ػػر ومط ػػبخ .والحمام ػػات مجيػ ػزة بس ػػخانات نحاس ػػية لمتزوي ػػد بالمػػػاء الس ػػاخف ،إضػ ػػافة
لمجموعة حديثة مف األدوات الصحية ىي عبارة عف أنابيب برونزية وحنفيػات (صػنبور).
الجزء السفمي مف ىيكؿ السفينة م مور بطبقة مف الرصاص ،ومثبت بمسامير نحاسية.

رسـ يوصؼ تفاصيؿ إحدى السفف الرومانية التي تـ انتشاليا مف بحيرة "نيمي"
ٖٕ
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أمػػا السػػفف المصػػرية القديمػػة التػػي تشػػؽ عػػرض البحػػار فكػػاف يصػػؿ طوليػػا إلػػى أكثػػر مػػف
ٓٓٔ متر وعرضيا حوالي ٕ٘ متر وترتفع أربع طوابؽ.

باإلضافة إلى الرحالت االستكشافية التي قاـ بيا البحاريف المصرييف القدامى والتي
شممت معظـ مناطؽ العالـ ،ىناؾ أسباب كثيرة أخرى دفعت إلى اليجرة مف مصر،
أىميا األحداث السياسية والفوضى االجتماعية التي أصابت البالد أكثر مف مرة ،ثـ

التصحر الذي راح يقمّص األراضي الخصبة في شماؿ
ىناؾ أسباب مناخية وأقصد بذلؾ
ّ
أفريقيا حيث كاف المستبصروف يستشرفونيا مسبقاً ويتخذوف االجراءات الالزمة قبؿ أف

يحيف موعدىا .ىذا بالضبط ما فعمتو مجموعة مف المصرييف قبؿ أكثر مف ٓٓٓ ٚسنة
وقد ىاجروا بعيداً حتى وصموا إلى جزر بولينيزيا حيث يشكموف اليوـ شريحة واسعة مف
سكانيا األصمييف .ىؿ يمكف أف يتوقع أحدكـ بأف سكاف ُجزر بولينيزيا ينحدروف مف
ٕٗ
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أصؿ مصري أو شماؿ أفريقي عموماً؟! ىناؾ دالئؿ كثيرة تشير إلى ىذه الحقيقة ال ُميممة

أكاديمياً حيث يتجاىميا البحث العممي بشكؿ كامؿ.

األصم ادلصش٘ نغكاٌ ْأا٘!

يبدو أف وسائؿ اإلبحار لدى المصرييف القدامى كانت متطورة بدرجة كبيرة مما مكنتيـ
مف الوصوؿ إلى كؿ ىذه المناطؽ المختمفة حوؿ العالـ ،بما في ذلؾ الجزر النائية مثؿ
جزر ىاواي وجزيرة إيستر الواقعة في المحيط اليادئ! لكف ما ىي نوعية تمؾ األدوات
التي استخدميا ىؤالء البحارة الم امروف بحيث تمكنوا مف الوصوؿ إلى ىذه األماكف

البعيدة جداً؟ كيؼ تمت ىذه العممية التي الزالت صعبة االستيعاب بالنسبة لنا؟ اإلبحار
ٕ٘
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عبر ىذه المسافات الشاسعة والنجاح في إدراؾ األىداؼ البحرية في عصرنا ىذا تتطمب
شبكة واسعة ومتنوعة مف التجييزات اإللكترونية مثؿ الرادارات واألقمار الصناعية وغيرىا

مف وسائؿ وتقنيات إبحار متقدمة .كيؼ نجح القدماء في إنجاز ىذه الميمات شبو

المستحيمة دوف المجوء إلى أي مف تمؾ الوسائؿ المتطورة؟!
الجواب عمى ىذه التساؤالت ال يكمف في وسائؿ اإلبحار بؿ في اإلنساف ذاتو .مف
الواضح أف شعوب تمؾ الفترة القديمة لـ يممكوا أدوات إبحار متطورة ،وىذا ما تثبتو األثار

العائدة إلى تمؾ الحقبة الزمنية ،لكف نظرتيـ ل نساف كانت مختمفة كمياً وىي بكؿ تأكيد

أكثر تقدماً مف نظرتنا الحالية.

"بولينيزيا"  Polynesiaىي منطقة بحرية واسعة تقع في المحيط اليادي وىي مؤلفة مف
مجموعة كبيرة مف الجزر المتناثرة عمى مساحة واسعة .أشير الجزر ىي نيوزيالندا
وىاواي وفيجي ةوايستر وكوؾ وتاىيتي وتون ا وسامكا وغيرىا.

نحف في ىذا العصر الحديث ال يمكننا التصديؽ بأف القدماء حققوا كؿ تمؾ اإلنجازات
البحرية المذىمة ألف نظرتنا إلى الكائف البشري ال زالت ناقصة ومشوىة .ال زالت معارفنا

المنيجية تنظر إليو عمى أنو مخموؽ ضعيؼ ومحدود القدرة بحيث ال يستطيع فعؿ شيء

إزاء عوامؿ الطبيعة مثؿ الرياح واألمطار الرعدية والعواصؼ وغيرىا مف ظروؼ بيئية
تعتبر أقوى مف إرادة اإلنساف ،بينما أولئؾ البحارة القدماء كانوا يممكوف القدرة عمى
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التحكـ بمسار الرياح ودرجة شدتيا وكذلؾ األمطار الرعدية والعواصؼ وغيرىا مف
ظروؼ جوية وبيئية مختمفة! ىؿ أصبت بالصدمة؟ انتظر قميالً فنحف لـ نتعرؼ عمى
شيء بعد .معارفنا المنيجية تنظر إلى اإلنساف عمى أنو مخموؽ غبي ومحدود اإلدراؾ
بحيث ال يستطيع إدراؾ أبعد مف دائرة حواسو الخمسة ،بينما أولئؾ البحارة القدماء كانوا
يممكوف القدرة عمى إدراؾ أىداؼ بعيدة جداً ،مكانية وزمانية! أي كانوا يستطيعوف تحديد

مواقع األىداؼ التي تبعد عنيـ االؼ الكيمومترات فيتوجيوف إلييا بشكؿ مستقيـ ،كما
البوصمة ،دوف أف يزيحوا عف المسار وال حتى شبر واحد .أما اليدؼ الذي يتوجيوف إليو

بكؿ ثقة ويقيف وسط مساحات بحرية شاسعة فيكونوا قد شاىدوه وحددوا طبيعتو ومزاياه
عبر االستبصار (الرؤية البعيدة) والذي يكوف مف اختصاص أحد أعضاء فريؽ البحث.

إف قدرة القدماء عمى اإلبحار عبر مساحات بحرية واسعة أذىمت الباحثيف وأوقعتيـ في حيرة مف
أمرىـ حيث وفقاً لممنطؽ العممي ال يمكف تحقيؽ ىذه اإلنجازات دوف استخداـ أدوات إبحار

متطورة وىذه األخيرة كانت غائبة كمياً لدى البحارة القدماء الذيف اعتمدوا عمى القوى الباطنية
ل نساف والتي ىي أكثر كفاءة وجدوى مف األجيزة اإللكترونية.
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بيذا نستنتج أنو ليس وسائؿ اإلبحار تختمؼ فحسب بؿ المنطؽ الذي اعتمد عميو القدماء
في تفكيرىـ وسموكيـ يختمؼ عف اإلنساف المعاصر .كانت نظرتيـ ل نساف والعالـ

عموماً مختمفة عف نظرتنا العصرية .قد نستبعد كمياً واقعية ىذه القدرات المذىمة التي
استعرضيا البحارة القدماء لوال أنيا كانت سائد بقوة في الحياة اليومية لسكاف جزر ىاواي

(وبولينيزيا عموماً) إذ كانت تعتبر ظواىر مألوفة يصنعيا سحرتيـ الذيف يسموف أنفسيـ

"كاىونا" .األمر لـ يتوقؼ ىنا بؿ تروي موراثتيـ الشعبية كيؼ ىاجر ىذا الشعب مف
بالد مصر! قاطعيف البحر األحمر! وكيؼ انتيى بيـ المطاؼ في ىذه الجزر النائية

وسط المحيط اليادئ! وكاف ذلؾ قبؿ عشرة االؼ سنة! ىؿ يتوقع أحدكـ بأف سكاف
ُجزر بولينيزيا ينحدروف مف أصؿ مصري أو شماؿ أفريقي عموماً؟! ىناؾ دالئؿ كثيرة
الميممة أكاديمياً ،لكف غالباً ما تقود الصدفة إلى ظيور دالئؿ
تشير إلى ىذه الحقيقة ُ
جازمة غير متوقعة وسوؼ أذكرىا الحقاً.

بالعودة إلى الكاىونا ،أسياد السحر والحكمة واألعماؿ الروحية المختمفة .كانوا يعتبروف
عنصر أساسي بيف سكاف الجزر ،حيث كما الدور الذي يمعبو الشاماني (طبيب القبيمة)
بيف الشعوب األخرى حوؿ العالـ ،كاف الكاىونا يعتبر الطبيب ،ليس الجسدي فحسب بؿ
النفسي والروحي أيضاً ،باإلضافة إلى مسؤوليتو عف أمور كثيرة أخرى تدخؿ ضمف

مجاؿ عممو .لكنو يختمؼ عف الشماني العادي بحيث يتقدـ عميو مف ناحية درجة التأثير

والمفعوؿ .فمثالً ،خالؿ عالجو لحالة كسر في العظاـ ،بدالً مف الشفاء التدريجي الذي

نألفو عند أطباء القبائؿ (الشامانييف) نرى الكاىونا يرمـ العظـ فو اًر وكأنو لـ ينكسر
رمـ كمياً!
أصالً! ّ
مجرد أف وضع يده وتمتـ بعض الكممات يكوف الكسر قد ّ

يستطيع ىذا اإلنساف (الكاىونا) أف يمشي عمى حمـ بركانية سائمة حافي القدميف دوف
أف يصاب بأذى! كما يستطيع التحكـ بالطقس (الرياح ،األمطار ..إلى اخره)! باإلضافة
إلى قدرتو عمى التحكـ بسموؾ الحيوانات (بما فييا الطيور واألسماؾ)! ناد اًر ما يتعرض

الكاىونا باأل ذى تجاه أحد لكف في حاالت استثنائية مثؿ المعارؾ التي تنشب بيف قبائؿ
الجزيرة ،لديو القدرة عمى شحف قطع خشبية بقوة كيربائية غامضة بحيث عندما يرمييا
عمى األعداء يصابوف بصعقة كيربائية تؤدي إلى شمميـ أو موتيـ السريع! وقد يتفؽ
ٕٛ
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مجموعة مف الكاىونا عمى التخمص مف أحد األشخاص األشرار في المجتمع فيقيموف ما
يسمونو احتفالية الموت (طقوس الموت) والموجية لذلؾ الشخص مما يؤدي إلى موتو

عمى الفور! األمر األكثر عجباً ىو احتفالية الطعاـ التي يقيميا ىؤالء حيث يجمسوف

معيف مف
حوؿ وعاء كبير لو غطاء ويطمبوف نوع الطعاـ الذي يرغبونو (غالباً نوع ّ
المكرس ليذا ال رض وبعد انتياء الطقس يزيموف ال طاء
السمؾ) فيبدأ االحتفاؿ الشعائري
ّ

عف الوعاء فيجدوف الطعاـ الذي يريدونو وبالكمية المرغوبة! كما يستطيعوف خمؽ

كينونات فكرية (جف) أو استدعاء أرواح وتوكيميا بميمات مختمفة وغيرىا مف أعماؿ

أخرى سوؼ أذكرىا بالتفصيؿ الحقاً .خالصة الكالـ :لدى ىؤالء القدرة عمى التحكـ بأي

شيء أو حالة أو كائف حسب الرغبة والطمب! ما ىي ىذه القوة ومف أيف يستمدونيا
وكيؼ؟ ىنا يكمف السؤاؿ الكبير .والجواب عمى ىذا السؤاؿ الكبير يساىـ في ت يير

نظرتنا كمياً تجاه التاريخ البشري .إنو يثبت بشكؿ جازـ أننا ال نتقدـ عمى القدماء مف
الناحية الروحية بؿ بالعكس ،نحف مف ىذه الناحية انحدرنا مف القمة إلى الحضيض.

كممة "كاىونا" ىي كممة مرّكبة تتألؼ مف كممتيف" :كا" و"ىونا" أو "ىنا" (مع ضـ الياء).

ذكرت في ختاـ الجزء السابؽ أنيا تعني الفرد قد حقؽ اندماج مع الػ "كا"  Kaوىذه
الكممة األخيرة تمثؿ مصطمح مصري قديـ يستخدـ ل شارة إلى الذات العميا في الفرد.

وبالتالي عندما يقوؿ الفرد "كاىنا" أو "كاىف" (حسب ل ة المنطقة) يقصد بأف الػ"كا" قد
حضرت لديو ،أي أصبح يحوز عمى الػ"كا" أو لديو قدرة التواصؿ مع الػ"كا" ،وبالتالي
"ىنا" بأنيا تعني معرفة أو حوزة أحرزىا الفرد .ليذا السبب
يمكف اعتبار كممة "ىونا" أو ُ
أشرت إلى الكاىونا باسـ "أصحاب الحوزة" ألنو يصؼ حالتيـ بشكؿ دقيؽ .ىذه القدرة
التي يتمتعوف بيا ال تخمؽ معيـ بؿ يتعمموىا عبر الممارسة ،وبالتالي فيي معرفة

مكتسبة وليست قدرة فطرية ،ومف ىنا أشرت إلى ىذه المعرفة بػكممة "حوزة" .ألنيـ ال
يتوقفوف عند حدود معرفة الػ"كا" (النفس العميا) ةوادراكيا بؿ يتواصموف معيا وىي تتعاوف
معيـ وفقاً لرغبتيـ (المشروطة طبعاً بسبب أخالقياتيـ العالية التي تمنعيـ مف فعؿ أشياء

مؤذية) .أما المشعوذيف الذيف يسودوف الجزيرة ويسموف أنفسيـ كاىونا فميس ليـ أي
صمة بالمعنى الذي يمثمو ىذا المقب .ىناؾ فرؽ كبير بيف الشعوذة وممارسة الكاىونا
سيتوضح مع توالي الفصوؿ.
وىذا الفرؽ
ّ
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في العصور القديمة ،تـ تطوير عدد مف الفنوف والعموـ ومجاالت معرفية مختمفة عبر
خطوات بطيئة ومتأنية حتى وصمت حد الكماؿ .كاف عمـ الرياضيات دقيؽ جداً لدرجة

تجعمو كامالً تقريباً .وكذلؾ نجد مجاالت مثؿ عمـ القانوف ،الطب ،اليندسة ،الفمؾ،
الفيزياء وعمـ االجتماع وغيرىا .جميعيا شيدت تقدـ مذىؿ حتى بم ت مستويات راقية.

قمة الكماؿ .ىذا ىو
مف بيف المجاالت المعرفية غير
ّ
المصنفة ،واحد فقط تـ دفعو إلى ّ
المجاؿ الذي أشير إليو باسـ "الحوزة" وتعتبر معرفة سرية تـ حراستيا بعناية فائقة.

الكاىونا كما يصوره أحد الفنانيف
مف الصعب تصنيؼ عمـ "الحوزة" ألنو مجاؿ يشمؿ عمى األق ّؿ ثالثة عموـ مختمفة لـ
تطور ،حيث اثناف منيا الزالت اليوـ في مرحمتيا البدائية
تشيد في عصرنا الحالي أي ّ
وىي "عمـ النفس"  Psychologyو"عمـ القوى الروحية" ( Psychic Scienceالعموـ

الوسيطية أو العقمية الخارقة) .مف المفروض أف ىذيف العمميف يتناوالف اإلنساف بصفتو

تمتد إلى مستويات وأبعاد
كائف مرّكب ،ال تتوقؼ كينونتو عند حدود الجسد الفيزيائي بؿ ّ
تجاوزية أخرى" .عمـ النفس" الذي أقصده ليس لو عالقة بالعمـ السائد حالياً والذي يدرس
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حاالت الوعي البديمة عمى أنيا حاالت ناتجة مف ُعطؿ أو خمؿ في وظيفة ذلؾ الشيء
المسمى "عقؿ" ،وىذا المجاؿ النفسي ُيسمى اليوـ "عمـ النفس الشذوذي"
ال امض ُ

ويستخدـ لعالج حاالت "انفصاـ الشخصية".
ُ ،Abnormal Psychology

المكوف الثالث لمػ"حوزة" ىو "الديف" .ىذا العمـ الذي أصبح اليوـ بعيد
العمـ الذي يش ّكؿ
ّ
جداً عف إمكانية بموغ المرتبة العممية .والحقيقة المؤسفة ىي أنو الزاؿ يزداد ظالماً يوماً

بعد يوـ ،حيث يتزايد وبائو بمعتقدات وشعائر تستند كمياً عمى التنظيرات الوىمية بدالً مف
عموـ الوعي القابمة لمتطبيؽ العممي والفعاؿ .يمثّؿ "الديف" في الحقيقة عمـ العالقة القائمة

بيف اإلنساف والكائنات األسمى أو األكثر تطو اًر منو ويكوف ليا تأثير مباشر عمى حياتو
الدنيوية والعموية (الظاىرية والباطنية) .أما عمـ األخالؽ واداب السموؾ عموماً فوجب

اعتبارىا مجاالت منفصمة حيث تنتمي طبيعياً إلى الفمسفة وعمـ االجتماع ،لكنيا رغـ

ذلؾ تمتزج مع الديف في معظـ األحياف .عمـ الػ"حوزة" ي طي ويشمؿ كافة المجاالت

المذكورة سابقاً ،وىذا يجعمو معقّد جداً لدرجة أف جبؿ مف الكتب ال يكفي لوصفو بشكؿ
كامؿ ،ىذا إذا أخذناه بصي تو الصافية وتجاىمنا كؿ المعتقدات والتنظيرات والمعمومات
المظمّمة التي أصبح موبوئاً بيا امف وتش ّكؿ عوائؽ منيعة في مسار الفروع المختمفة التي

انحدرت منو .سوؼ أتحدث عف ىذا الموضوع بالتفصيؿ الحقاً.

إذاً ،سك اف ىاواي ينحدروف مف أصوؿ مصرية! يا لمعجب! عندما تعرفت عمى ىذه
الحقيقة المذىمة ّأوؿ ما خطر في بالي ىو تمؾ الرقصة التي تميزف بيا فتيات الجزيرة
ويسمييا ال ربيوف "بيمي دانس"  Belly Danceوىو ذاتو االسـ الذي يستخدمونو ل شارة
إلى الرقص الشرقي الذي تشتير بو مصر أيضاً .وبالفعؿ فطف الرقصتيف متشابيتيف جداً!

األمر امخر الذي خطر لي ىو الكممة المشيورة التي يستخدميا سكاف الجزيرة لمسالـ
وىي كممة "ألوىا" ،وذكرتني بالكممة المعروفة جيداً في األدبيات السحرية القديمة في

بالدنا والواردة في عبارة "ألوحا ألوحا العجؿ العجؿ" وتستخدـ لمخاطبة الكائنات ال يبية
(الجف) .يبدو أف الكممتيف "ألوىا" و"ألوحا" تنحدراف مف أصؿ واحد وتحمؿ في الحقيقة
معنى واحد يوحي إلى السالـ .باإلضافة إلى أمور كثيرة أخرى تشير إلى وجود ترابط
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وثيؽ بيف الشعبيف أىميا األساطير التي تذكر تفاصيؿ اليجرة مف ما وراء البحر األحمر
التي يروييا سكاف ىاواي .واألىـ مف ذلؾ كمو ىو التعاليـ السرية (الحوزة) التي لدى

الكاىونا في الجزيرة وىي مطابقة لمتعاليـ التي كانت سائدة في مصر قبؿ أكثر مف
خمسة االؼ سنة.

رقصة فتيات ىاواي تشبو إلى حد كبير الرقص الشرقي السائد في مصر اليوـ
تـ اكت شاؼ الدليؿ القاطع عمى ىذه الحقيقة بالصدفة وعبر الكاتب "ماكس فريدوـ لونغ"
 ٜٔٛٓ( Max Freedom Longػ ٜٔٔٚـ) وىو باحث في الظواىر الروحية واشتير
حوؿ العالـ مف خالؿ دراساتو المتعددة حوؿ التقاليد الدينية والميتافيزيقية لسكاف ىاواي.

األوؿ الذي نشره في العاـ ٜٖٔٙـ ،وىو بعنواف "إعادة إحياء السحر القديـ"
في كتابو ّ
 Recovering the Ancient Magicوالذي وصؼ فيو عدد مف الظواىر الروحية
(تخاطر ،استبصار ،المشي عمى النار ،الشفاء التمقائي ،التحكـ بالطقس ...وغيرىا)
والتي استعرضيا السحرة المحمييف في جزيرة ىاواي والمعروفوف باسـ "كاىونا" (وقد ترجـ
الكاتب ىذه الكممة بأنيا تعني "حراس السر") تحدث "لونغ" عف بعض التفاصيؿ المتعمقة

بشعائر وطقوس ىذه الممارسة والمعتقدات التي تتمحور حوليا وباإلضافة إلى األسس
المبدئية التي تستند عمييا .الكالـ الذي أورده "لونغ" في كتابو حوؿ ممارسة الكاىونا لفت
انتباه أحد قراء الكتاب ،وىو صحافي بريطاني متقاعد ُيدعى "ويمياـ رجينالد ستيوارت"
 William Reginald Stewartفكتب فو اًر إلى "لونغ" زاعماً بأف ما وصفو في كتابو

حوؿ منظومة الممارسات السحرية في ىاواي تتطابؽ تماماً مع منظومة ممارسات
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سحرية إلحدى قبائؿ األمازيغ في جباؿ األطمس في شماؿ أفريقيا ،والتي درسيا
"ستيوارت" بذاتو حينما كاف شاباً يعمؿ ىناؾ .تبيف أنو ليس فقط المعتقدات والممارسات

متشابية بؿ الكممات أيضاً والتي ليا ذات المعنى!

ذكر "لونغ" ىذه الصدفة الميمة في كتابو الثاني الذي أصدره عاـ ٜٔٗٛـ وىو بعنواف
"العمـ الس ّري وراء المعجزات" ،THE SECRET SCIENCE BEHIND MIRACLES
فكتب قائالً:

األوؿ في بريطانيا وصمتني رسالة مف صحافي بريطاني
" ...بعد عاـ مف نشر الكتاب ّ
تحوؿ كبيرة في أبحاثي .عبر
متقاعد يُدعى "ويمياـ رجينالد ستيوارت" وما قالو ش ّكؿ نقطة ّ
عف دىشتو ةواثارتو بعد اكتشافو أف ما وصفتو في الكتاب يشبو إلى حد كبير تمؾ
الممارسات السحرية التي كاف شاىداً عمييا خالؿ فترة شبابو وأثناء وجوده بضيافة إحدى
قبائؿ البربر في جباؿ األطمس في شماؿ أفريقيا .لشدة دىشتو ،وجد أف الكممات التي

استخدميا الكاىونا في ىاواي ىي متطابقة تقريباً مع تمؾ التي استخدميا سحرة تمؾ
القبيمة األمازي ية ،لكف ىناؾ اختالؼ في الميجة والمفظ .وأضاؼ أنو بعد قراءة كتابي
راح ينبش مذكراتو القديمة التي تعود إلى تمؾ الفترة وبدأ يقارف بيف الكممات الواردة في

كتابي وتمؾ التي كتبيا في مذكراتو والتي تعود إلى ل ة سريّة استخدميا سحرة البربر،
فوجد مثالً تشابو كبير بيف كممة "كاىونا" المستخدمة في ىاواي وكممة "كواىونا"
المستخدمة لدى األمازيغ ،بينما الشخص الذي تتممذ عمى يده ىذا الصحفي البريطاني
ىي ساحرة امرأة وبالتالي أشاروا إلييا بكممة "كواىينا" (أو ربما "كواىينة" مع استخداـ تاء

التأنيث) .بينما الكممة المستخدمة ل شارة إلى إلو معيّف ىي "أكوا" في ىاواي و"أتوا" لدى
األمازيغ .وىكذا راح يقارف بيف الكممات حتى وجد تشابو كبير ال يمكف إرجاعو
لمصدفة"..

" ..نحف ال نجري مقارنة بيف الم ة األمازي ية والم ة البولينيزية التي يتكمميا سكاف

ىاواي إذ جميعنا نعمـ أنو ما مف صمة تربط بيف الم تيف ،بؿ نتناوؿ تمؾ الم ة السريّة
التي يتداوليا السحرة في كال البمديف خالؿ ممارسة أعماليـ الروحية المختمفة .واكتشاؼ
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التشابو الكبير في الممارسة السحرية بيف البمديف والم ة السرية التي توصؼ ىذه

الممارسة تثبت وجود صمة تربط بيف الشعبيف .إما أنيما انحد ار مف أصؿ واحد أو أنو

حدث تواصؿ فيما بينيما في إحدى فترات التاريخ القديـ"..

" ..خالؿ وجوده في الجزائر يعمؿ مستكشفاً عف عالمات وجود النفط لحساب شركة
ألمانية ،ىذا باإلضافة إلى عممو صحافي لحساب مجمة "كريستياف ساينس مونيتور"،

سمع "ستوا رت" الكثير مف الحكايا المثيرة عف ىذه القبيمة األمزي ية ال امضة وسحرتيا،

فقرر أف يأخذ إجازة ووظّؼ مجموعة مف األدالء وانطمؽ يبحث عف القبيمة .نجح أخي ارً
في إيجاد القبيمة وقابؿ ساحرىا وتبيف أنيا امرأة .بعد مرحمة مف االستجداء واإلغراء نجح

"ستيوارت" في إقناع الساحرة بأف تتبناه كابف ليا وىذا شرط ألف يستطيع االطالع عمى

معرفتيا السرية باإلضافة إلى التدريب العممي أيضاً .كاف اسـ المرأة الساحرة "لوشيي"
تتحضر لالطالع عمى معرفة والدتيا
وكاف لدييا ابنة عمرىا سبعة عشرة سنة وىي أيضاً
ّ
السرية ،فانضـّ "ستيوارت" إلى التدريب"..

" ..بدأ التدريب برواية المرأة لمتاريخ األسطوري لقبيمتيا ،فروت كيؼ كاف ىناؾ اثنى

عشرة فرع لمقبيمة وجميع ىذه الفروع لدييا ما يكفييا مف الكاىونا ،عاشوا جميعاً في
إحدى فترات التاريخ العتيؽ في منطقة الصحراء الكبرى لكف ىذه المنطقة لـ تكف جرداء

بؿ الزالت خصبة وخضراء ومميئة باألنيار والبحيرات .لكف األنيار جفت وانتقمت القبيمة
بكافة أفرعيا إلى وادي النيؿ .خالؿ وجودىـ ىناؾ استخدموا معرفتيـ السحرية لبناء
األىرامات .في تمؾ الفترة كانوا يحكموف مصر وارتقوا فوؽ امخريف بفضؿ معرفتيـ

السحرية التي ال يضاىييا أحد"..

" ..استمرت الرواية إلى أف ذكرت المرأة كيؼ تنبأ الحكماء بقدوـ فترة مف الظالـ الفكري
معرضة لخطر
والروحي الذي سيط ي عمى العالـ بأسره مما سيجعؿ معرفتيـ السريّة ّ
الضياع .كاف عمييـ الحفاظ عمييا ألنيا كانت ثمينة بقدر ما كانت سرية ،وبالتالي قرر
زعماء األفرع االثنى عشر البحث عف أراضي معزولة تماماً فيياجروف إلييا ويعيشوف
فييا بسالـ ومعرفتيـ السرية التي ستبقى محفوظة ومُصانة حتى يحيف الوقت لعودتيا
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وازدىارىا مرة أخرى .بعد فترة مف البحث االستبصاري وجدوا أنو ما مف مكاف أنسب مف

الجزر النائية في المحيط اليادي ،واكتشفوا أف ىذه الجزر خالية مف السكاف وتنتظر مف

يش ميا ،فانطمؽ احد عشرة فرع مف القبيمة نحو البحر األحمر ،بعضيـ اجتاز البحر

وتوجو شرقاً تحو اليند بينما البعض امخر سار مع السواحؿ األفريقية ثـ توجو إلى
جزيرة مدغشقر .تابعت المرأة في سردىا الرواية قائمة أنو بعد سنوات عديدة ضاعوا

جميعاً ولـ نعد نسمع عنيـ شيئاً .أما الفرع الذي بقي في ىذه البالد والذي تنحدر منو
"لوتشيي" فقد قرر التوجو غرباً لالستقرار في جباؿ األطمس .الزالوا يعيشوف ىناؾ عبر
قروف طويمة ويحافظوف عمى المعرفة السرية ويستخدموف ثمراتيا السحرية عندما يمزـ

األمر ،لكف راح الكاىونا يتناقصوف عبر السنوات ومع مجيء العصر الحديث أصبحوا

منقرضيف تماماً ولـ يبقى سوى واحد فقط وىو ىذه المرأة التي تروي القصة"..

" ..وجد ستيوارت ىذه القبيمة مضيافة ونظيفة ويتمتع أفرادىا بدرجة عالية مف الذكاء

ولدييـ ثقافة راقية وعريقة جداً .كانوا يتكمموف ل ة مختمطة مألوفة لدى قبائؿ األمازيغ
عموماً ،لكف عندما يتعمؽ األمر بالحديث عف تقميدىـ السحري العريؽ يتـ استخداـ ل ة
أخرى مختمفة تماماً ألنيا الوحيدة التي تحوز في طياتيا عمى مصطمحات مناسبة ل شارة
إلى العناصر التي يتكوف منيا اإلنساف والتي تدخؿ في استنياض القوى السحرية"..

" ..مع مرور فترة مف الزمف كاف ستيوارت قد تعمـ االسس الفمسفية لمسحر .وقد

استعرضت معممتو الكثير مف معجزاتيا السحرية مثؿ الشفاء السريع لممرضى والتحكـ

بالطيور والوحوش واألفاعي وحتى الطقس .كؿ شيء كاف يسير عمى ما يراـ ،والتعميـ

النظري قد تـ واف أواف التعميـ العممي ،لكف في إحدى األياـ حصؿ عراؾ بيف فريقيف
متحاربيف في الوادي أسفؿ مخيـ البربر وبدأ إطالؽ النار فيما بينيـ .فجأة ،جاءت

رصاصة طائشة مف المجيوؿ لتصيب المرأة في قمبيا فماتت في الحاؿ"..
" ..ىذا الحادث المفاج

أدى إلى نياية غير متوقعة لمدورة التدريبية التي يخوضيا

ستيوارت .فما كاف عميو سوى لمممة أغراضو ومالحظاتو وودع اخوتو بالدـ وانطمؽ عائداً
إلى عممو السابؽ .بعدىا بثالثيف سنة ق أر كتابي واكتشؼ التشابيات بيف المصطمحات
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التي استخدميا الكاىونا في ىاواي وتمؾ التي دونيا في مالحظاتو خالؿ وجوده بضيافة

القبيمة البربرية"..

" ..أما مف ناحية سكاف ىاواي فكانت روايتيـ مكممة لتمؾ التي روتيا لوتشيي لستيوارت.

تروي كيؼ كاف سكاف ىاواي يعيشوف يوماً في بالد بعيدة جداً .اكتشفوا جزر ىاواي
العذراء عبر قوة االستبصار فانطمقوا لمبحث عنيا .بدأت رحمتيـ مع اجتياز البحر

األحمر وىذه النقطة األخيرة تثبت حقيقة أصوليـ المصرية .وتتابع الرواية كيؼ كانوا
يتنقموف بيف البالد المختمفة ثـ اجتياز المحيط بواسطة مراكبيـ المزدوجة ،وبعد إيجاد

جزر ىاواي مف قبؿ الكشافيف عادوا ليبشروا جماعتيـ بخبر االكتشاؼ .فبدأت اليجرة

الجماعية إلى ىناؾ مصطحبيف معيـ أنواع مختمفة مف األشجار والنباتات والحيوانات.

بعد االستقرار في جزر ىاواي توقؼ اإلبحار كمياً إلى الخارج وبقوا معزوليف تماماً لفترة
طويمة مف الزمف"..

يوجد امف في جزر المحيط اليادي عشرة ليجات مختمفة لم ة البولينيزية وىي منتشرة
بيف نيوزيالندا وىاواي وتاىيتي وساموا والجزر الص يرة األخرى المتناثرة في المحيط.
ىذه الحقيقة وحدىا تؤ ّكد رواية الكاىونا حوؿ األفرع االثنى عشر ،حيث عشرة أفرع
أكمموا مسيرتيـ إلى جزر المحيط اليادي بينما واحدة نزلت باتجاه مدغشقر شرقي أفريقيا
واألخيرة توجيت غرباً نحو جباؿ األطمس في شماؿ أفريقيا.
بسبب المواقع النائية ليذه الجزر استطاع سكانيا حفظ معتقداتيـ وممارساتيـ مالؼ
السنيف دوف أي ت يير أو مؤثرات خارجية .األمر المذىؿ بخصوص أساطير ىؤالء،

خصوصاً في ىاواي ،ىو أنيا تشمؿ معظـ روايات العيد القديـ (مع اختالؼ أسماء

األبطاؿ طبعاً) وىذا أدىش المبشريف األوائؿ الذيف سكنوا في ىاواي .تحدثت األساطير
عف قصة الخمؽ وعف ادـ وحواء وجنة عدف ،وكذلؾ قصة نوح والطوفاف ،وحتى قصة

يونس والحوت .مع العمـ أف ىذه القصص كانت منتشرة بيف حضارات الشرؽ األوسط
مثؿ الكمدانييف والبابمييف .بما أف ىذه القصص ىي عبارة عف حكايا رمزية لمعرفة
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باطنية فيي تثبت وجود عالقة وثيقة بيف سكاف ىاواي وحضارات الشرؽ األوسط
القديمة.

ىؿ يُعقؿ أف يأتي اسـ ىاواي مف ل ة مصرية قديمة قريبة مف الكممة العربية
(السريانية/امرامية) "ىواي" والتي تعني :ما تتوؽ إليو النفس وتتمناه .إذا كاف كذلؾ فطف
االسـ يأتي مناسباً لقصة اليجرة الطويمة إلى ىذه الجزر.

ّ
احلٕصج انغشٚح
التاريخ المعروؼ والمتسمسؿ ليذه "الحوزة" السرية التي يحتفظ بيا الكاىونا يمثّؿ فصؿ

رائع ومذىؿ يبدأ مف أزمنة قديمة جداً ويتسمسؿ تدريجياً حتى يصؿ زمننا الحالي .العمـ
يتتبع تاريخ منشأه وسبؿ
الرسمي ال يعترؼ بيذا المجاؿ العممي أصالً فكيؼ لو أف ّ
انتشاره عبر العصور .ليذا السبب ال ُيعرؼ سوى القميؿ عف أصوؿ ىذه الػ"حوزة" .لكف
الدالئؿ أصبحت واضحة عمى أي حاؿ بأف قسماً كبي اًر مف ىذا التقميد ظاىر بوضوح في

أقدـ السجالت المكتوبة في مصر ،وىذا يشير إلى أف "الكينة" أو "الكاىونا" (أصحاب
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الحوزة) ليـ عالقة وثيقة بتمؾ البالد ،حيث إما أف أصوليـ تعود إلى ىناؾ ،أو كانوا
عمى تواصؿ وثيؽ مع شعوبيا (مع أف الدالئؿ تؤ ّكد الفرضية األولى).
السري إلى جانب صي ة أخرى أكثر
كما حالة الػ"حوزة" التي تشمؿ صي ة ُم ّ
بسطة لعمميا ّ
ذكاء ،نجد األمر ذاتو في مصر القديمة التي
تعقيداً ومحروسة بعناية ومخصصة لألكثر ً
كاف لدييا صي تيف أيضاً ،حيث ىناؾ الصي ة "الظاىرية" مف ىذا العمـ والتي قُدمت
بطريقة بسيطة جداً تجعؿ أق ّؿ الناس فطنة قادروف عمى استيعابيا واالستفادة مف بعض
منافعيا ،بينما الصي ة "الباطنية" بقيت محجوبة.

لقد احتُِفظ بالعناصر الباطنية أو المبدئية لمػ"حوزة" ضمف نطاؽ المنظومة الكينوتية
استمر المصريوف في تنافميا
المشار إلى منتسبييا باسـ الػ"كاىونا" (الكينة) ،و ّ
المتوارثة ُ
داخؿ المعابد مف جيؿ إلى جيؿ ،كالمياً وليس كتابةً .لكف مف أجؿ المحافظة عمى

صي ة صحيحة تمثّؿ مرجع موثوؽ لمنيج الػ"حوزة" بحيث يبقى صامداً عبر األجياؿ ،تـ
ابتكار ل ة خاصة ليا وظيفتيف مختمفتيف ،أي توفّر معنييف بنفس الوقت :ظاىري
وباطني ،ألي كممة أو جممة أو إفادة واردة في التعاليـ السرّية .اإلفادات التي تشمميا ىذه

المقدسة" ش ّكمت شيفرة ال يمكف كسرىا إال إذا كاف الفرد سابؽ اإللماـ بجزء كبير
"الم ة
ّ
المستخدمة
مف عمـ الػ"حوزة" باإلضافة إلى قائمة طويمة مف الرموز المرادفة لممفردات ُ
ل شارة إلى عناصر أساسية في ىذه المنظومة المعرفية.

أصبحت الدالئؿ واضحة عمى أف "الكاىونا" وشعوبيـ البولينيزية ش ّكموا عرؽ منحدر مف
مصر والشعوب الشماؿ أفريقية األخرى الذيف كانوا عمى صمة وثيقة معيـ أو يشكموف
جزءاً منيـ أصالً .والدالئؿ واضحة أيضاً عمى أنيـ ،في إحدى الفترات التاريخية ال ابرة،
غادروا تمؾ المنطقة (مصر) خالؿ ىجرة طويمة وشاقة بحثاً عف موطف جديد في ما

أصبحت معروفة اليوـ بجزر "بولينيزيا"  Polynesiaالمتناثرة في المحيط اليادي .في
موطنيـ الجديد ،حيث راحوا يستخدموف "الم ة السرية" لمتواصؿ ،ازدىروا مالؼ السنيف،

محافظيف عمى تماسؾ ىذه الم ة والمعرفة السرّية التي صي ت لحجبيا.
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في مواطنيـ الجديدة في جزر المحيط اليادي ،لـ يستخدـ "الكاىونا" أي نوع مف الكتابة،
النقية .لكف "الكاىونا" الذيف
معتمديف كمياً عمى الذاكرة لحفظ الػ"حوزة" بصي تيا السميمة و ّ
بقوا في الوطف األـ (الكينة المصرييف) سمحوا بكتابة تعاليـ الػ"حوزة" ،وىذه الكتابة لـ
تُصاغ بميجة "الم ة السرّية" بؿ تـ ترجمة المبادئ األساسية بال استثناء إلى ل ة مختمفة
كمياً .وىذا أيضاً ساىـ في حجب عيوف الفضولييف عف الكممات التي صي ت أصالً لكي
تحمؿ معنييف مختمفيف (ظاىري وباطني) ،وىذا جعمو مستحيالً عمى أي فرد خارجي

(غير ُمنتسب) أف يكسر الشيفرة.

األعضاء المنتسبوف الذيف بقوا في الشرؽ األوسط بعد ىجرة أسالؼ البولينيزييف سعوا
إلى صياغة ُمعظـ الػ"حوزة" عمى شكؿ كتابة محجوبة .وقد خرجوا بعدىا بما أصبح
ُيعرؼ بالكتابات "ال نوصية" ( Gnosticالعرفانية) باإلضافة إلى معظـ العناصر التي
يتألؼ منيا العيديف القديـ والجديد (اإلنجيؿ) ،حيث اكتُشؼ تطابؽ ُمذىؿ بيف قصة
الخمؽ وجنة عدف وادـ وحواء ...وبيف أساطير "الكاىونا" في بولينيزيا.
مطولة في بولينيزيا وخرجت في العاـ ٖٔ ٜٔباكتشاؼ وجود منظومة
لقد أُجريت أبحاث ّ
سرية مشابية لمػ"حوزة" المصرية ،والنجاح في تحقيؽ كسر جزئي لمشيفرة بحيث
تعميمية ّ

فؾ أل از قسـ مف التعاليـ السرّية .عمى أي حاؿ ،بقي األمر حتى العاـ
ساعد عمى ّ
التعرؼ عمى التعاليـ المطابقة لتمؾ الموجودة في الكتابات ال نوصية والعيد
ٓ٘ ٜٔقبؿ ّ
الجديد .أروا في ذلؾ الوقت بأنو مف خالؿ ترجمة ىذه الكتابات (الشرؽ أوسطية) إلى

إحدى الميجات البولينيزية ،خصوصاً تمؾ السائدة في ُجزر "ىاواي" ،أصبح ممكناً إظيار
التعاليـ الباطنية إلى النور باستخداـ نظاـ التشفير القديـ.
تبيف أف التعاليـ الباطنية لمكتابات "ال نوصية" والديانات الشرؽ أوسطية التي جاءت
ّ
خصصة لألعضاء المنتسبيف لمحمقة
الم ّ
بعدىا تُش ّكؿ جزءاً مف الػ"حوزة" البولينيزية ُ

السرّية  .معظـ الحكايا الرمزية الواردة في النصوص المقدسة ىي أمثمة رائعة عمى
الطريقة التي استُخدمت بيا المعمومات المشفّرة عبر العصور .المعنى السطحي البسيط
ذكاء حيث كانت بالنسبة ليـ ِحكماً يستمدوف منيا الدروس
كاف مخصصاً لمحشود
ّ
األقؿ ً
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البسيطة ،بينما المعنى الباطني العميؽ المحجوب بالتشفير ال يضاىي أرقى المستويات
يتضمف
التي بم تيا أبحاث عمـ النفس الحديث فحسب بؿ كاف أكثر رقياً وشموالً حيث
ّ

(سُبؿ استنياض القوى الخارقة) .وبكؿ
عدد مف العموـ األخرى أيضاً مثؿ العموـ العقمية ُ
تأكيد ىذا المستوى الشمولي ىو ما عجز عمـ النفس العصري عف بموغو أو التفكير بو

أصالً .فيذا األخير ال يعترؼ حتى امف بوجود "عموـ عقمية" تساعد عمى استنياض
القوى الخارقة.

تتوافؽ تعاليـ الػ"حوزة" مع كؿ ما نعرفو اليوـ عف قسمي العقؿ "الواعي" و"الالواعي"،
وقوتيما وقدراتيما االستثنائية.
لكنيا تقدـ الكثير مف المعمومات اإلضافية عف طبيعتيما ّ
وبينت خواصو العجيبة
لقد أضافت ىذه التعاليـ قسـ اخر أكثر سمواً ىو "الوعي الخارؽ" ّ

أيضاً .أما بالنسبة لمحاالت العقمية غير العادية فتوفّر الػ"حوزة" نو اًر جديداً لكنو بعيد كؿ
البعد عف اعتبارىا "أمراض عقمية" كما يزعـ عمـ النفس العصري .وعندما يصؿ األمر
ُ
إلى شرح وتفسير األمور المذىمة التي كشفت عنيا "العموـ العقمية" (الوسيطية) خالؿ

دراسة الظواىر الروحية وفوؽ العادية عموماً ،توفّر الػ"حوزة" التفسيرات الوحيدة التي
ابتداء مف التخاطر وصوالً إلى التحريؾ عف ُبعد
يمكف إيجادىا لشرح الية عمميا جميعاً،
ً

[ ،]PKمف التنبؤ بالمستقبؿ والسايكومتري وصوالً إلى تجسيد مجسمات شبحية.

بسبب السيولة التي تم ّكف أي فرد مف االطالع عمى ما تـ اكتشافو مف أل از حوؿ
الػ"حوزة" (التعاليـ السرّية) حتى لو لـ يكف لديو أي معرفة بم ة ىاواي ،ليس ىناؾ أي
ُعذر يجعمو يرفض النظر إلى الدالئؿ والبراىيف الميمة جداً المتعمقة بالعموـ التي تشمميا
الػ"حوزة" ،أو الضوء الجديد الذي تمقيو عمى المفاىيـ الدينية ،خصوصاً الشرؽ أوسطية،

تفرعت منيا اليوغا مثالً.
وكذلؾ الشرقية التي ّ

تفرعت
األمر المؤ ّكد ىو الصعوبة التي سيواجييا أولئؾ الذيف نشئوا عمى معتقدات دينية ّ
لتقبؿ إمكانية أف ما نشئوا عمى
مف ذات األصؿ الذي انحدرت منو تعاليـ الػ"حوزة" ّ
اعتقاده بأنو يمثّؿ الحقيقة المطمقة ال يمثّؿ في الواقع سوى قشور خارجية لحقائؽ باطنية.

أولئؾ الذيف يعتقدوف بأنيـ قاموا بكؿ ما توجب عمييـ مف أجؿ نيؿ الخالص في امخرة
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قد ينتكسوف بعد معرفتيـ لحقيقة وجود "تعاليـ سرّية" وجب استيعابيا أوالً قبؿ إحراز
الخالص الكامؿ والحقيقي.
نوصية (العرفانية) يمكف إيجاد طيؼ واسع ومتنوع مف محاوالت تدويف
في النصوص ال
ّ
عناصر الػ"حوزة" أو غيرىا مف تعاليـ سرّية مشابية لكف بشكؿ ُمشفّر وباطني .أما

بخصوص األصوؿ األولى لمنظومة التشفير ىذه (صياغة نصوص تحمؿ معنييف:
ظاىري وباطني) فال يمكننا تجاىؿ حقيقة أنو في األزمنة المصرية القديمة حيث كانت

التعاليـ السرّية (الػ"حوزة") تخضع لمتحريؼ خالؿ تشفيرىا ،كاف ىناؾ معرفة سرّية

ضيقة وتُكشؼ أماميـ فقط في الحرـ الداخمي لممعبد.
محفوظة لممنتسبيف إلى حمقات ّ
وىذا التقميد الزاؿ قائماً اليوـ عند الييود ،حيث "حجاب الحرـ" يرمز إلى الستار الفاصؿ
بيف التعاليـ الباطنية والظاىرية.

احنذاس احلضاسج اإلَغاَٛح

تناغماً مع اإليقاع الدوري لمسنة العظمى
جاء موعد الظالـ الفكري كما تنبأ بو الكاىونا بالضبط خالؿ وجودىـ في مصر والتي
مثمت سبب رئيسي ليجرتيـ .راحت تتمبد غيوـ الجيؿ واالنحطاط فوؽ سكاف األرض
عبر توالي العصور ،وعمت الفوضى وظيرت الممالؾ الدنيوية المتحاربة في كؿ مكاف.

ت مب المحاربوف الشباب عمى الحكماء الكياؿ وساد السيؼ عمى حساب الحكمة،
وحص ؿ الذي حصؿ في التاريخ .لكف يبدو أف اإلجراء الذي اتخذه الكاىونا القدماء في
اليجرة إلى جزر نائية لـ ينجح في حماية الػ"حوزة" لدييـ .ميما اتخذ اإلنساف اجراءات
وقائية لكف ال مفر مف القدر المحتوـ .ال بد ل يقاع الكوني أف ينفذ ميما كانت األحواؿ.

يعتبر اإليقاع مبد أ كوني ثابت ،وبالتالي ال بد مف أف يشمؿ الجميع ميما حاولوا تجنب
تأثيراتو .يبدو أف العصر الذىبي لمبشرية قد انتيى وبدأت مرحمة اليبوط ..االنحدار
التدريجي نحو الحضيض ..نحو عصر الظممات .ىكذا تجري األمور في الكوف .كؿ

شيء محكوـ بطيقاع ..صعود وىبوط ..المرتبة البشرية ليست استثناء .معظمنا يجيؿ
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حقيقة أف الحضارة اإلنسانية تسير وفقاً لدورة إيقاعية تتراوح مدتيا بيف  ٕٙوٕٗ ألؼ

سنة .ىذا ما أكده المصريوف القدامى وكذلؾ اليندوس والصينييف واإلغريؽ وغيرىـ .وفقاً

لممراجع اإلغريقية ،ىذه الدورة الكونية تُسمى السنة الكبرى وىي مقسومة إلى أربعة
مراحؿ رئيسية :العصر الذىبي ،العصر الفضي ،العصر البرونزي ،وأخي اًر العصر
الحديدي .سمى اليندوس ىذه المراحؿ "يوغاس" وذكروا أنيا أربعة .وفقاً ليذا المفيوـ،
الحضارة اإلنسانية تمر عبر ٕٔ ألؼ سنة صعوداً نحو قمة المجد والعظمة واالزدىار

واالرتقاء الروحي ،ومف ثـ ٕٔ ألؼ سنة ىبوطاً نحو حضيض الجيؿ والتخمؼ

واالنحطاط والدنيوية المقيتة.

مالحظة  :في الحقيقة ال نستطيع تكويف صورة واضحة دوف المرور عمى موضوع ميـ
جداً ورغـ أىميتو الكبرى إال أنو ال يناؿ ما يستحقو مف االىتماـ في األوساط الثقافية أو

حتى العممية األكاديمية .إنو اإليقاع الدوري الذي يحكـ الحضارة اإلنسانية حيث ىي في
حالة دائمة مف الصعود واالزدىار ثـ واليبوط واالندثار ،وذلؾ عبر دورة زمنية مؤلفة مف

ٕٗ ألؼ سنة ويشير إلييا القدماء بالسنة الكبرى .دعونا نتعرؼ عمى ىذا الموضوع
ونألفو جيداً قبؿ العودة إلى موضوع الكاىونا في جزر ىاواي.

.............................
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انذٔساخ انضيُٛح

الطبيعة الدورية لمسيرة الحضارة اإلنسانية
بعكس ما يسمـ بو المنطؽ العممي العصري بخصوص مسيرة تاريخ الحضارة البشرية

(التطور الدارويني) والذي يزعـ بأنيا تتقدـ بشكؿ تدريجي مف الحضيض نحو قمة ،كاف
ّ
القدماء يؤمنوف بالدورات الزمنية اإليقاعية لتاريخ الحضارة اإلنسانية ،أي كؿ صعود نحو
القمة يقابمو سقوط نحو الحضيض لكف يتبعو صعود مرة أخرى ثـ سقوط ..وىكذا .وىذه
المسيرة اإليقاعية صعوداً وىبوطاً تجري عبر أربعة مراحؿ مختمفة وكؿ مرحمة ليا ميزاتيا

الخاصة ،ورغـ تشابو ىذه الميزات بيف كافة الثقافات التي تناولتيا إال أف أسماء تمؾ
المراحؿ كانت مختمفة بيف كؿ ثقافة وأخرى .أشار اإلغريؽ مثالً إلى ىذه المراحؿ أو

العصور كما يمي :العصر الذىبي ،العصر الفضي ،العصر البرونزي ،وأخي اًر العصر

الحديدي .أما اليندوس فقد أشاروا إلى مجموعة ىذه العصور باسـ "يوغاس" وأشاروا
إلييا باألسماء التالية :ساتيا يوغا  ،Satya Yugaتريتا يوغا  ،Treta Yugaدوابا ار

يوغا  ،Dvapara Yugaكالي يوغا ( .Kali Yugaالشكؿ التالي)

تتحرؾ صعوداً وىبوطاً عبر أربعة مستويات
خط بياني لمسيرة الحضارة اإلنسانية التي ّ
إف العقيدة التي يستند عمييا كؿ مف عمـ امثار وعمـ المستحاثات تتمحور كمياً حوؿ

التطور لدارويف  Darwinالتي تجزـ بأف كافة التطورات في الطبيعة بما فييا
نظرية
ّ
تتطور بشكؿ تدريجي نحو مستوى متقدـ وراقي.
اإلنساف تبدأ مف مستوى بدائي ّ
متدني ثـ ّ
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لكف في العقود القميمة السابقة ظيرت تقنيات جديدة مثؿ التقويـ الزمني عبر الكربوف
المشع  ،carbon datingوخارطة الدي أف أي  ،DNA mappingوالتقويـ بواسطة
ّ
قياس الراديو  radiometricأو األرغوف  ،argonوالتي سمحت لنا بتحديد تاريخ القطع
األثرية بشكؿ دقيؽ مما أدى إلى ظيور متناقضات كثيرة لمنظريات الداروينية.
يتطور مف القرود
مثالً ،كيؼ يمكننا التوفيؽ بيف نظرية دارويف القائمة بأف اإلنساف بدأ ّ
قبؿ ٕٓٓ ألؼ سنة مع قطعة نقدية انتشمت مف أعماؽ األرض والتي يعود تاريخيا إلى

ما بيف ٕٓٓ ألؼ سنة وٓٓٗ ألؼ سنة؟! فيما يمي مجموعة أمثمة عمى حالة التناقض
الفاضحة لممنطؽ الدارويني:
ىذه القطعػة النقديػة ،والتػي انتُشػمت خػالؿ حفػر
بئػػر ارت ػوازي بػػالقرب مػػف الوف ريػػدج Lawn
 Ridgeف ػ ػػي إليون ػ ػػوي بأميرك ػ ػػا ،وج ػ ػػدت عم ػ ػػى

عم ػػؽ حػ ػوالي ٖ٘ مت ػ ػ ارً تح ػػت سػ ػػطح األرض.
ووفق ػػا لممعموم ػػات الم ػػأخوذة ع ػػف ىيئ ػػة المس ػػح

الجيولػػوجي فػػي مقاطعػػة إلينػػوي ،فػػطف الرواسػػب

التي كانت تحيط بالعممة يصػؿ عمرىػا لمػا بػيف

ٓٓٓ ٕٓٓ.وٓٓٓ ٗٓٓ.سنة.

فػػي العػػاـ ٜٔٙٛـ ،أعمػػف كػػؿ مػػف "و .درويػػت"
 Y. Druetو"ىػػ .سػالفاتي"  H. Salfatiعػف
اكتشاؼ أنابيب معدنية شػبو بيضػوية ومتطابقػة
ف ػػي الش ػػكؿ لك ػػف أطوالي ػػا مختمف ػػة ،وذل ػػؾ ف ػػي
طبقػ ػ ػػة طبشػ ػ ػػورية تعػ ػ ػػود لممرحمػ ػ ػػة الكريتاسػ ػ ػػية

 .Cretaceousوقُػػدر عمػػر ىػػذه الطبقػػة ،التػػي
تـ نبشيا في مقمػع حجػارة فػي "سػانت جػيف دي
ليفيػػت" فػػي فرنسػػا ،بمػػا ال يقػػؿ عػػف ٘ ٙمميػػوف

سنة.
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يغشلح ذؼٕد إىل أكثش يٍ  07يه ٌٕٛعُح

فػػي حزيػراف مكػػف عػػاـ ٖٜٗٔـ ،اكتشػػؼ أف ػراد عائمػػة "ىػػاىف"  Hahnقطعػػة مػػف الصػػخر

ػؽ الصػػخرة بواسػػطة إزميػػؿ لمعرفػػة مػػا
ويبػػرز منيػػا قطعػػة مػػف الخشػػب .خػػالؿ محاولػػة شػ ّ
بػػداخميا ،أزيػػؿ بعػػض مػػف الفتػػات الصػػخري ممػػا سػػمح برؤيػػة الشػػيء الػػذي يقبػػع داخػػؿ
الحج ػػر ،عب ػػارة ع ػػف رأس حديػػػدي لمطرق ػػة! ُشػػػمعت ى ػػذه القطع ػػة الحجري ػػة ال ريبػػػة مػػػف
الصخور األرضية بجانب أحد الشالالت في منطقة "ريد كريػؾ"  ،Red Creekتكسػاس.

ىػذا الموقػع الصػخري يمثّػؿ جػزء مػف منطقػة ج رافيػة تُسػمى "إدواردز بالتػو" Edwards
( Plateauىضػػبة إدواردز) ،وقػػد خضػػعت لممسػػح الجيولػػوجي مػػف قبػػؿ حيػػث تػػـ تحديػػد
عمر الطبقػات الصػخرية ىنػاؾ بأنيػا تعػود لممرحمػة الكريتاسػية  ،Cretaceousوتحديػداً إلػى

أكثر مف ٓ ٚمميوف سنة.

٘ٗ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
جشط حناعٚ ٙؼٕد إىل  077يه ٌٕٛعُح

فػػي العػػاـ ٜٗٗٔـ ،أسػػقط فتػػى عم ػره ٓٔ سػػنوات ،اسػػمو "نيػػوتف أندرسػػوف"

Newton

 ،Andersonقطعػػة مػػف الفحػػـ فػػي قبػػو منزلػػو ،فانكسػػرت كتمػػة الفحػػـ لتكشػػؼ عػػف الكنػػز
القػػابع بػػداخميا .ىػػذه الكتمػػة مػػف الفحػػـ تػػـ قمعيػػا مػػف مػػنجـ بػػالقرب مػػف منػػزؿ الفتػػى ،فػػي
مقاطعة "أبشور"  ،Upshurفرجينيا ال ربية ،ومف المفروض أف يكوف عمر ىذه الطبقػات
الفحمية التي يتـ حفرىا أكثر مف ٖٓٓ مميوف سنة!

يضْشٚح يؼذَٛح ذؼٕد ألكثش يٍ  077يه ٌٕٛعُح
ورد تقريػػر بعن ػواف "تحفػػة مػػف عصػػر غػػابر"  A Relic of a Bygone Ageفػػي المجمػػة
المشػػيورة "سػػاينتيفيؾ أميريكػػاف" ( Scientific Americanإصػػدار ٘ حزيػ ػرافٕٔٛ٘ ،ـ)،

يقوؿ:

تػػـ إحػػداث تفجيػػر كبيػػر لصػػخرة كبي ػرة فػػي منطقػػة "ميتينػػغ ىػػاوس" فػػي بمػػدة "دورشسػػتر"

 .Dorchesterوقد بعثر ىذا التفجير كتؿ ضخمة مف الحجارة ،وبعض الشػظايا الصػخرية
المنسػوفة كػاف وزنيػا عػػدة أطنػاف ،وتبعثػرت رشػقات الحصػػى والحجػارة فػي كافػة الجيػػات.
مف بػيف ىػذه القطػع المبعثػرة تػـ إلتقػاط مزىريػة معدنيػة مفموقػة إلػى قسػميف بفعػؿ التفجيػر.

بع ػػد جم ػػع األجػ ػزاء ببعض ػػيا تشػ ػ ّكؿ مزىري ػػة عم ػػى ش ػػكؿ ج ػػرس ،ارتفاعي ػػا ٘ ٗ.بوص ػػة،
وعرضػ ػػيا عنػ ػػد القاعػ ػػدة ٘ ٙ.بوصػ ػػة وعنػ ػػد القمػ ػػة ٘ ٕ.بوصػ ػػة ،وبم ػ ػػت سػ ػػماكتيا ثُمػ ػػف
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البوصػػة" ..والمعػػدف الػػذي تتػػألؼ منػػو ىػػذه المزىريػػة يشػػبو لػػوف الزنػػؾ ،أو سػػبيكة معدنيػػة
مشابية ،ويبدو أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الفضة"..

المزىريػػة المعدنيػػة التػػي تعػػود إلػػى عصػػور جيولوجيػػة

غ ػ ػ ػػابرة .حس ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػا توص ػ ػ ػػؿ إلي ػ ػ ػػو مكت ػ ػ ػػب المس ػ ػ ػػح
الجيولوجي فػي منطقػة بوسػطف /دورشسػتر ،فػطف ىػذه

المنطقػػة الصػػخرية التػػي نبشػػت منػػو تعػػود لمعصػػر مػػا
قبؿ الكامبري ،أي يبمغ عمرىا أكثر مف ٓٓ ٙمميػوف

سػػنة .وحسػػب مػػا نعرفػػو عػػف تمػػؾ الفت ػرة الجيولوجيػػة

السػػحيقة ،فػػطف الحيػػاة ال ازلػػت فػػي طػػور التشػ ّكؿ عمػػى

سطح كوكب األرض.

مالحظة :لممزيد مف الحقائؽ األثرية والجيولوجية والتاريخية المتعمقة بماضي اإلنساف
وأصولو أنظر في كتاب "األصوؿ ال امضة ل نساف" (لمكاتب نفسو).

إذاً ،إف عمر العالـ المادي ال يسير وفؽ خط مستقيـ يرتقي تدريجياً بؿ يسير وفؽ دورات

متكررة ،أي صعود وىبوط .كافة الحضارات القديمة ،مثؿ حضارات ما بيف النيريف

وحضارة المايا واألزتؾ في أمريكا الجنوبية وكذلؾ الحضارة المصرية واليونانية والصينية
واليابانية ..إلى اخره ،جميعيا تحدثت عف عصر ذىبي سابؽ وعصور انحطاط الحقة.
أشار اإلغريؽ إلى ىذه الدورة الزمنية باسـ "السنة الكبرى"  ،The Great Yearبينما

الثقافة اليندية العريقة أشارت إلى ىذه الدورة الزمنية باسـ "عصور اليوغا Yuga

 . cyclesعبر توالي ىذه العصور الدورية ارتقى الكائف البشري إلى قمة الحضارة
التوحش .حاز اإلنساف خالليا عمى أرقى العموـ
والتطور ثـ سقط في قاع االنحطاط و ّ
المدمرة لكؿ
وحقؽ أروع اإلنجازات ثـ عاد وفقد تمؾ العموـ وسيطر عميو الجيؿ واليمجية
ّ

شيء جميؿ.
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أشار اإلغريؽ إلى ىذه الدورة الزمنية باسـ "السنة الكبرى"  ،The Great Yearويبمغ

مدتيا  ٕٙألؼ سنة تقريباً (وفؽ المراجع الفمكية وت ير مواقع النجوـ القطبية ،باإلضافة

إلى ت يّر البرج الصاعد كؿ  ٕٔٙٙسنة تقريباً) ،ىذه السنة الكبرى مقسومة إلى قسميف:
ٖٔ ألؼ سنة صعوداً ؤٖ ألؼ سنة نزوالً .مع العمـ أف المراجع اليونانية العديدة
اختمفت حوؿ مدة ىذه السنة الكبرى.

أصبح واضحاً أف تاريخ الحضارة اإلنسانية يسير وفؽ دورات زمنية متكررة وليس وفؽ

فسر العجائب األثرية
خط مستقيـ يرتقي تدريجياً .إذا لـ يكف األمر كذلؾ فكيؼ إذاً ن ّ
العديدة القائمة أمامنا مثؿ األىرامات التي يعجز أعظـ ميندس عمراني عف تفسير كيفية
تشييدىا ،وكذلؾ الحاؿ مع الكثير مف المواقع األثرية حوؿ العالـ التي عجز
المتخصصيف عف تفسير بعض مظاىرىا اليندسية وكذلؾ الكيميائية والجيولوجية التي

تعتبر شواذ عممية .ىذا باإلضافة إلى العديد مف الشواذ األثرية األخرى التي تـ نبشيا أو
الكشؼ عنيا عبر تاريخ عمـ امثار المعاصر والمنافية تماماً لممنطؽ العممي المنيجي،

كاألمثمة التالية:
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حجارة البناء العمالقة في بعمبؾ والتي الزالت تمثؿ حتى اليوـ معجزات ىندسية يستحيؿ
تفسيرىا وفؽ المنطؽ العممي الحالي .لكف ميما كاف األمر فطنيا تكشؼ عف تقدـ عممي
راقي جداً.

المسالت المصرية كانت تُستخرج مف المقالع قطعة واحدة رغـ حجميا العمالؽ! ىذه
العممية تتطمب درجة راقية مف التطور العممي والمعرفي والتقني.
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إف انجازات عمرانية كيذه تتطمب معرفة ىندسية راقية وتفوؽ مستوى معرفتنا الحالية بكؿ
تأكيد .أما التماثيؿ العمالقة المنحوتة مف حجر واحد فتتطمب درجة عالية مف المستوى
الفني إلى جانب المعرفة اليندسية
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العممقة في حجـ الحجارة ىي إحدى جوانب ىذه المعجزات العمرانية حيث ىناؾ جوانب
كثيرة أخرى أىميا األشكاؿ المختمفة لحجارة البناء المتراكبة بطريقة فنية أنيقة ،وىذه
أيضاً تعتبر معجزة عمرانية بكؿ المقاييس.

لكف يوجد جانب اخر أيضاً في ىذه المعجزات العمرانية وىو السمة السيولية التي تبدييا
بعض حجارة البناء! أي بمعنى اخر ،يبدو أف ىذه الحجارة كانت عبارة عف عجينة
تجؼ وتتصمّب!
اسمنتية طرية قبؿ أف
ّ
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معظـ الحجارة في موقعي ساكساييواماف وأوالنتايتانبو في أمريكا الجنوبية تظير بوضوح
تتحجر! وقد خضعت لدراسات مكثفة مف قبؿ الكثير
أنيا كانت في حالة سيولية قبؿ أف
ّ
مف الباحثيف المتخصصيف وتوصموا جميعاً إلى ىذا االستنتاج المثير!
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يبدو واضحاً أف تمؾ الحضارات القديمة توصمت إلى وسائؿ تمكنيـ مف تمييف الحجارة

بحيث يحولونيا إلى عجائف اسمنتية فيستطيعوف بعدىا أف يصي وف الشكؿ الذي يريدونو
مف الحجر .ىذه التقنية العجيبة الزالت بعيدة المناؿ عف تقنياتنا العصرية! األمر ال

يقتصر عمى الحجارة بؿ عمى المعادف أيضاً .لطالما نبش عمماء امثار قطع معدنية

غريبة الزالت مجيولة وفؽ التصنيؼ العممي وىي تتراوح بيف معادف خفيفة شبيية

لأللمنيوـ وبيف معادف ثقيمة مشابية لمحديد الصمب .أشير مثاؿ عمى تطور صناعة
السبائؾ المعدنية ىو عواميد دليي الشييرة في اليند وىي مصنوعة مف معدف الحديد

مرت عمييا!
لكنيا ال تصدأ أبداً رغـ العصور المديدة التي ّ

أحد عواميد دليي الحديدية التي ال تصدأ أبداً
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ىذه العواميد موجودة في مناطؽ مختمفة مف اليند لكف أشيرىا ىو عمود دليي .تاريخ
تشييدىا غير معروؼ لكنيا وردت في مراجع تعود إلى حوالي ٓٓ ٔٙسنة ،وقد عجز
عمماء المعادف البريطانييف عف تفسير كيفية صناعتيا .تمثؿ ىذه العواميد الحديدية

كابوس فعمي بالنسبة لمعمماء حيث تبيف أنيا مصنوعة مف فمذات حديدية عالية النقاوة.
المصدر الوحيد ليذه الفمذات النقية ىو القمر! وقد تـ اكتشاؼ ىذه الحقيقة بعد جمب
ع ينات مف الصخور القمرية في بداية السبعينات مف القرف الماضي .أصبحنا امف أماـ
خياريف يمثؿ كؿ منيما كابوس بالنسبة لمعمـ المنيجي ،المصدر الفضائي ليذا النوع مف

الحديد ،أو وجود تقنية متقدمة الزاؿ العمـ الحديث يجيميا تماماً!

مف بيف العجائب التقنية في عمـ المعادف ىناؾ ما يسمى السيؼ الدمشقي الذي كاف
ُيصنع مف معدف الحديد لكف بعد معالجتو بطريقة خاصة الزالت تمثؿ ل ز كبير يعجز
العمـ الحديث عف التوصؿ إليو رغـ محاوالت عديدة وباستخداـ وسائؿ مخبرية متطورة.

الحديد الدمشقي ىو نوع مف الحديد الذي كانت تُصنع منو نصاؿ السيوؼ .أشير ميزاتو
ىي تمؾ السمة العجيبة التي تظيرىا النصاؿ المعدنية لمسيوؼ والتي توحي بطبيعة
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سيولية لممعدف فيتخذ ىيئة رخامية (األشكاؿ التالية)ُ .عرؼ عف ىذه النصاؿ بأنيا قاسية
جداً وشديدة التماسؾ رغـ انعداـ سماكتيا تقريباً مما يحافظ عمى حدة شفرتيا الدائمة.

المظير الرخامي لمعدف السيؼ الدمشقي الشيير .كيؼ تمكف القدماء مف صناعة ىذا
المعدف العجيب قبؿ قروف بينما عجز العمـ الحديث عف ذلؾ؟!

مجرد عينات مف ذلؾ الكـ اليائؿ مف الدالئؿ التاريخية التي
ىذه األمثمة السابقة ىي ّ
تثبت مدى تقدـ العموـ والمعارؼ القديمة (أنظر في كتاب "العالـ قبؿ الطوفاف" لمكاتب
نفسو) ،لكف رغـ ذلؾ كمو تبقى الدالئؿ السابقة أقرب لالستيعاب مف األمثمة التالية التي

ؾ أف القدماء عرفوا تقنية
ىي دالئؿ تاريخية أذىمت الباحثيف حيث تثبت دوف أدنى ش ّ
الطيراف والمالحة الجوية!
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سعٕياخ ال ميكٍ سؤٚرٓا عٕٖ يٍ انغًاء
مرة عندما
ألوؿ ّ
رسومات نازكا موجودة في البيرو ،أمريكا الجنوبية ،وقد تـ اكتشافيا ّ
حمّقت فوقيا الطائرات في العشرينات مف القرف الماضي .قبؿ ىذه الفترة لـ ينتبو سكاف
المنطقة إلى وجودىا إطالقاً.

٘ٙ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
طالما أف ىكذا رسومات عمالقة موجودة عمى األرض (قبؿ االؼ السنيف) فال بد مف
سبب منطقي لصياغتيا ،وىذا السبب ال بد مف أف لو عالقة بالتحميؽ في السماء ألنو

دوف ىذه العممية ليس ىناؾ أي سبب منطقي لصناعة ىذه الصور العمالقة أصالً ،ألنو
يستحيؿ لمشخص رؤيتيا خالؿ وجوده عمى األرض .وىنا يبرز السؤاؿ الكبير ،ىؿ

وجدت االت طائرة في ذلؾ الزمف القديـ؟! الجواب ىو نعـ! والدالئؿ األثرية التالية تؤكد
ىذه الحقيقة:
صٕس آالخ عائشج يف يؼثذ أتٕدٚظ

نقوش ىيموغريفية في إحدى زوايا معبد أبوديس في مصر ،تبيف صور االت طائرة

صورة مقربة لموحة التي تحتوي عمى االت طائرة مختمفة
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طائرة مروحية !! ..؟؟

طائرة شراعية...؟!!

مركبة طائرة!..

عائشاخ يف أيشٚكا اجلُٕتٛح
تـ الكشؼ عف الكثير مف القطع الذىبية الص يرة في المناطؽ التي ت طي كؿ مف أمريكا
الوسػػطى والمنػػاطؽ السػػاحمية ألمريكػػا الجنوبيػػة ،وىػػذه القطػػع تتخػػذ شػػكؿ طػػائرات مشػػابية
لتمػػؾ التػػي نسػػتخدميا اليػوـ .الزاؿ تػػاريخ ىػػذه القطػػع مجيػوالً حيػػث يصػػعب عمػػى العممػػاء

تحديد تاريخ معدف الذىب بدقة .لكف يبدو أنيا تعود إلى زمف بعيد جداً.
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نموذج طائرة نفاثة

قطع ذىبية تـ اكتشافيا في مناطؽ مختمفة مف أمريكا الجنوبية وتتخذ شكؿ طائرات نفاثة
مشابية لتمؾ التي نستخدميا في العصر الحديث

ٜ٘

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
مجرد عينات مف ذلؾ الكـ اليائؿ مف الدالئؿ األثرية التي تشير
في الحقيقة ،إف ىذه ّ
بوضوح إلى وجود تقنية الطيراف في الماضي البعيد ،ةواذا تناولنا تمؾ المراجع اليندية
القديمة التي تتحدث عف الفيمانا  Vimanaوتفاصيؿ مممّة عف طرؽ صناعتيا وكيفية

المالحة الجوية بواسطتيا فسوؼ يطوؿ الحديث كثي اًر (أنظر في كتاب "العالـ قبؿ
الطوفاف" لمكاتب نفسو) .أما الدليؿ امخر الذي يثبت حقيقة وجود تقنية طيراف في

الماضي البعيد فيتمثّؿ بتمؾ الخرائط الدقيقة التي تعود أصوليا إلى ماضي سحيؽ والتي

ال يمكف رسميا بيذه الدقة الفائقة لوال وجود تقنية طيراف ،وأشيرىا خريطة "بيري ريس"

.Piri Re'is

خريطة بيري ريس Piri Re'is
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وجمعػػت مػػف قبػػؿ بيػػري ابػػف حػػاج محمػػد Piri Ibn
تعػػود ىػػذه الخريطػػة لعػػاـ ٖٔ٘ٔـُ ،
 Haji Memmedالمعػروؼ ب ػ بيػري ريػس  .Piri Re'isوكػاف أدميػ ارالً فػي األسػطوؿ

البحػػري التركػػي ،وكانػػت أفضػػؿ ىواياتػػو ىػػي رسػػـ الخ ػرائط .تعتمػػد خريطتػػو عمػػى خ ػرائط

وبيانػػات قديمػػة أخػػرى كانػػت بحوزتػػو حيػػث زعػػـ أف أصػػوليا قديمػػة بقػػدـ التػػاريخ .كانػػت
ميمػػة جػػداً وتػ ّػـ حفظيػػا كخريطػػة أساسػ ّػية لرسػػـ مػػا سػػميت فيمػػا بعػػد
إحػػدى ىػػذه الخػرائط ّ
خريطة بيري ريس .Piri Re'is map

المنطقة التي ت طييا خريطة بيري ريس ،وقد صورت صورت تفاصيميا بدقة كبيرة
كتب بيري ريس بعض النقاط المثيرة عف ىذه الخريطة ،مثؿ:
ػ ّأنيا كانت مجمعة مما يقارب عشريف خريطة تعتبر مصد اًر أصمياً.
أف الجزء ال ربي مف الخريطة تـ الحصوؿ عميو مف كريستوفر كولومبس.
ػ ّ
أف تاريخ بعض المصادر يعود إلى عصر اإلسكندر العظيـ.
ػ ّ
ػ رسمت بعض الخرائط األصمية باالعتماد عمى الرياضيات المعقّدة.

رغػػـ المعرف ػػة المتقدم ػػة الت ػػي تكشػػؼ عني ػػا ال ػػدالئؿ األثري ػػة الس ػػابقة إال أني ػػا تب ػػدو عادي ػػة
بالمقارنة مع معارؼ أكثر تطو اًر كتمؾ المعرفة التي يحوزىػا شػعب الػدوغوف  Dogonفػي
غػػرب أفريقيػػا والمتعمقػػة بعمػػـ الفمػػؾ حيػػث اسػػتطاعوا وصػػؼ الكثيػػر مػػف األج ػراـ السػػماوية
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بدقػػة كبيػػرة أذىم ػػت العممػػاء! وبع ػػض األجػ ػراـ التػػي تناولتيػػا مع ػػرفتيـ "المقدسػػة" ال يمك ػػف
رؤيتي ػػا ب ػػالعيف المج ػ ّػردة حي ػػث ل ػػـ ي ػػتـ اكتش ػػافيا ح ػػديثاً س ػػوى ف ػػي العشػ ػرينات م ػػف الق ػػرف
الماضي! سوؼ أتناوؿ ىذا الموضوع بالتفصيؿ في فصوؿ قادمة مف ىذا الكتاب.

الرسومات الجدارية التي رسميا حكماء الدوغوف في الكيوؼ التي يجتمعوف فييا (الشكؿ
عمى اليسار) ىي متطابقة تماماً مع المواقع الفعمية لألجراـ (الشكؿ عمى اليميف) التي
تناولوىا في معرفتيـ السرية والتي يعتبرونيا مقدسة!

تطور العالـ
مالحظة :ىذه ّ
مجرد عينات مف ذلؾ الكـ الكبير مف الدالئؿ التي تثبت مدى ّ
القديـ والذي نسيناه تماماً بحيث لـ يعد لو أثر في ذاكرتنا الجمعية .يمكنؾ االطالع
عمييا في كتاب "العالـ قبؿ الطوفاف" لمكاتب نفسو.

بالعودة إلى نظرية الدورات الزمنية التي تتحدث عف الطبيعة الدورية لتاريخ الحضارة
اإلنسانية ،فنجد أنيا تستند فعالً عمى منطؽ عممي ثابت رغـ أنو بعيد كؿ البعد عف
المنطؽ العممي الذي نألفو في وقتنا الحالي .المسألة إذاً تتعمؽ بطريقة تفكيرنا وليس ليا

عالقة ببعد الموضوع أو قربو إلى الواقع .ىذه الحقيقة واقعية بكؿ تأكيد لكف يبدو أف

تفكيرنا الحالي ىو الذي بحاجة إلى تعديؿ.
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إذا عدنا إلى مبدأ الدورية والمبدأ رباعي األطوار في التعاليـ السرية (الجزء الثامف في
مجموعة مف نحف) نجد أف الطبيعة الدورية لتاريخ الحضارة اإلنسانية منطقية جداً.

دعونا نمقي نظرة عمى ىذا الموضوع لننعش ذاكرتنا.

يثذأ األعٕاس األستؼح
بػالعودة إلػػى قػانوف الحركػػة الػػذي ذكرتػو سػػابقاً ،وقػػد اسػتخدمت مثػػاؿ الكػرة التػي تمػ ّػر عبػػر
تجسػػد قػػانوف الحركػػة الفيزيػػائي ،وفيمػػا
ثالثػػة م ارحػػؿ حركيػػة قبػػؿ أف تتوقػػؼ .ىػػذه الظػػاىرة ّ

يمػػي سػػوؼ نتعػػرؼ عم ػػى أس ػػاس ى ػػذا الق ػػانوف الفيزي ػػائي ال ػػذي يحك ػػـ كافػػة الحركػػات ف ػػي

الوجود.

تحركو تصاعدياً ثـ كبح جماحو ،يوجد مرحمة يتوقؼ فييا المحتوى
بعد انطالقو ثـ ّ
العقمي تماماً

عممية التكاثؼ في مركز الكرة الكونية وفؽ مسػار لػولبي تخضػع لقػانوف الحركػة ،بػؿ ىػي
أسػػاس قػػانوف الحركػػة أص ػالً ،ألنيػػا تمثّػػؿ ّأوؿ حركػػة فػػي الوجػػود ،وبالتػػالي تعتبػػر الػػنمط
األولػي الػذي تحاكيػو كافػػة التحركػات فػي الكػوف ميمػػا كػاف نوعيػا (تػأرجح ،دوراف ،تمػ ّػوج،
ّ

ذبذبػػة ..إلػػى اخ ػره) ،كافػػة الحركػػات فػػي الوجػػود تتػػألؼ مػػف ثالثػػة م ارحػػؿ ويتبعيػػا مرحمػػة

رابعة ىي حالة التوقؼ.

عنػدما انطمقػػت عمميػة التكػػاثؼ عنػد مركػػز البيضػػة الكونيػة بػػأمر مػف اإلرادة اإللييػػة مػ ّرت

فػي أربػػع أطػوار مختمفػػة .طػور االنػػدفاع ،طػور الحركػػة المتسػارعة ،طػػور العطالػة ،وأخيػ اًر
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طػػور التوقػػؼ .مبػػدأ األطػوار األربعػػة يمثّػػؿ أسػػاس مفيػػوـ العناصػػر األربعػػة والمألوفػػة فػػي
األدبيػػات السػػحرية والفمسػػفية المعروفػػة جيػػداً حػػوؿ العػػالـ والتػػي كانػػت تمثّػػؿ مفيػػوـ عممػػي

أساسي في العالـ القديـ.إذا قمنا بفصؿ ىذه األطػوار األربعػة لمحركػة عػف بعضػيا وجعمنػا
كػػؿ طػػور قػػائـ بذاتػػو سػػوؼ يصػػبح لػػدينا العناصػػر األربعػػة التػػي يقػػوؿ القػػدماء بأنيػػا تمثّػػؿ

المكونات األساسية لكؿ شيء في الطبيعة ،وأشػاروا إلييػا باألسػماء التاليػة :نػار [انػدفاع]،

ىواء [تسارع] ،ماء [تقييد] ،تراب [توقؼ].
لقد تنبو القدماء إلى أف الوعي (أو المبدأ العقمي عموماً) ليس لو عالقة بأي مف األطػوار

األربعػػة لمنش ػػاط الكػػوني ،ولي ػػذا السػػبب رم ػػزوا لتمػػؾ الح ػػاالت بالعناصػػر األربعػػة (الن ػػار،
الي ػواء ،المػػاء ،الت ػراب) التػػي نألفيػػا فػػي األدبيػػات القديمػػة (عمػػـ الفمػػؾ والخيميػػاء والفمسػػفة

والطب ..إلى اخره) .وكؿ عنصر يمثّؿ حالة مػف تمػؾ الحػاالت الكونيػة األربعػة بصػي تيا
النموذجية ،وىي التالية:

ٔػ عنصر النار :يرمز لالندفاع ،االنطالؽ ،اإلرادة ،التحفيز ،الييمنة ..،إلى اخره.
ٕػ عنصر اليواء :يرمز لمحركة ،النشاط ،الحيوية ،االتصاؿ ..،إلى اخره.
ٖػ عنصر الماء :يرمز لالنطواء ،االحتواء ،االحتضاف ،التمقّي ،الكبح ،العطالة..
ٗػ عنصر التراب :يرمز لمجمود ،الثبات ،الثقؿ ،التكتّؿ ..،إلى اخره.

٘ػ أمػا الػوعي (أو المبػدأ العقمػي عمومػاً) فقػد رمػزوا إليػو بالعنصػر الخػامس .وىػو عنصػر

منفعؿ يتأثّر بكافة العناصر األربعة السابقة.
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اإلسادج اإلذلٛح يف دانح يغرًشج يٍ انذفغ إىل األياو
بعد أن خضعت الحركة رباعية األطوار لعاممي الزمان والمكان

بعػػد نشػػوء عػػاممي الزمػػاف والمكػػاف أصػػبحت الك ػرة (المحتػػوى العقمػػي) المػػذكورة سػػابقاً فػػي

ػتمرة مػػف الحركػػة اإليقاعيػػة رباعيػػة األط ػوار .كممػػا توقفػػت الك ػرة ،يػػتـ ركميػػا مػ ّػرة
حالػػة مسػ ّ
تتحرؾ صاعدة ،ثـ تتبػاط ثػـ تتوقػؼ ،فيػتـ دفعيػا مجػدداً..
أخرى ،فتنطمؽ مف جديد ،ثـ ّ
وىك ػػذا حت ػػى ال نياي ػػة .فيشػ ػ ّكؿ مس ػػارىا التص ػػاعدي والتن ػػازلي خ ػػط متم ػ ّػوج ال نياي ػػة ل ػػو.
(الشكؿ التالي):

الصعود واليبوط الدائـ لموعي يش ّكؿ موجة بيانية غير منتيية
امف أصػػبحنا نعمػػـ كيػػؼ تجػػري األمػػور فػػي الطبيعػػة .إذاً ،اإلرادة اإللييػػة لػػـ تػػدفع مسػػيرة

الخمػػؽ مػرة واحػػدة واكتفػػت بػػذلؾ ،بػػؿ ىػػي فػػي حالػػة دفػػع دائػػـ ومسػػتمر لحركػػة الحيػػاة بكػػؿ

تتكرر عممية الدفع باستمرار.
جوانبيا .ذلؾ بسبب نشوء عاممي المكاف والزماف وبالتالي ّ
أوضح األمثمة عمى ىػذه الحركػة الدوريػة
المتكػ ػ ػػررة تتمثّػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي الطػ ػ ػػور الربػ ػ ػػاعي
لمطبيعػػة ،والػػذي نعرفػػو عموم ػاً بالفصػػوؿ

األربعػ ػ ػػة :الربيػ ػ ػػع ،الصػ ػ ػػيؼ ،الخريػ ػ ػػؼ،

الشتاء.
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إذا استندنا عمى المفاىيـ السابقة لمنظر إلى األمور ،سوؼ نستنتج بأف الطبيعة المفعمة
بالحركة والحياة ىي كياف واعي قائـ بذاتو .وبالتالي ينطبؽ عمييا القانوف الرباعي

نتعرؼ
السابؽ .أي ما نعرفيا بالفصوؿ األربعة تحمؿ مضاميف لـ نفطف ليا أبداً .دعونا ّ
المصورة التالية:
عمى إحدى ىذه المضاميف عبر الشروحات
ّ

[ٔ] الربي ػػع يمثّػػؿ االنطالق ػػة األول ػػى لمطبيع ػػة فتن ػػتعش
مف جديد بعد السبات الشتوي.

[ٕ] الصػػيؼ يمثّػػؿ الحركػػة التصػػاعدية لمطبيعػػة حيػػث
تنمو النباتات وتثمر األشجار وتنشط حركة الكائنات.

ٙٙ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
[ٖ] الخريػ ػػؼ يمثّػ ػػؿ كػ ػػبح جمػ ػػوح الطبيعػ ػػة حيػ ػػث تبػ ػػدأ

النبات ػ ػػات بال ػ ػػذبوؿ وأوراؽ األش ػ ػػجار تتس ػ ػػاقط وتتباط ػ ػػأ

حركة الكائنات.

[ٗ] الشتاء يمثّؿ توقؼ أو جمود الطبيعة تماماً ،حيػث
تم ػ ػ ػػوت النبات ػ ػ ػػات وتع ػ ػ ػػرى األش ػ ػ ػػجار وتجم ػ ػ ػػد حرك ػ ػ ػػة
الكائنات.

كمما دخمت الطبيعة إلى طور الجمود (الشػتاء) يػأتي دفعػة ثانيػة مػف اإلرادة اإللييػة فتحيػا

مف جديد وتنتقؿ إلى طور اإلنعاش (الربيع) .وفقاً لمتعاليـ السرّية ،ال عالقة بيف الفصػوؿ
األربعػة مػع اقتػراب األرض أو بعػػدىا عػف الشػمس .الس ّػر يكمػػف فػي الشػمس ذاتيػا .ىنػػاؾ
ت ييرات إيقاعية تحصػؿ فػي جػوىر الشػمس ممػا يػؤدي إلػى حصػوؿ ىػذا التب ّػدؿ اإليقػاعي
حيػرت العمػـ
في الفصوؿ .أعتقد بأف ىذا ىو التفسير المنطقػي الوحيػد لتمػؾ الظػاىرة التػي ّ

والمتمثمػػة فػػي أف األرض تكػػوف أقػػرب إلػػى الشػػمس خػػالؿ فصػػؿ الشػػتاء وأبعػػد منيػػا فػػي

فصػػؿ الصػػيؼ ،ممػػا يؤ ّكػػد عػػدـ وجػػود أي دور القت ػراب األرض أو بعػػدىا فػػي زيػػادة أو

نقصاف درجة الح اررة.

لػػيس فقػػط السػػنة الشمسػػية مقسػػومة إلػػى أربعػػة م ارحػػؿ ،بػػؿ اليػػوـ الواحػػد أيضػاً .بػػيف فجػػر

الصػػباح وغػػروب المسػػاء نجػػد دائم ػاً شػػمس الظيي ػرة بػػأو ّج قوتيػػا .لكػػف بعػػد ال ػػروب يػػأتي
المي ػػؿ حي ػػث ت ي ػػب الش ػػمس تمامػ ػاً .أم ػػا الم ارح ػػؿ الثالث ػػة الرئيس ػػية لمس ػػيرة حي ػػاة األش ػػياء
(الػوالدة ،البمػػوغ ،التالشػػي) ،فيتمبعيػػا دائمػاً المػػوت .لكػػف فػػي الطبيعػػة تُعتبػػر ىػػذه المرحمػػة
الرابعة (الموت) غير نيائية ،بػؿ يتبعيػا دائمػاً انتفاضػة جديػدة .فالحيػاة ال تتوقػؼ أبػداً بػؿ
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تعػود وتنػػتفض مػف جديػػد لتعيػد إحيػػاء المسػيرة رباعيػػة األطػوار مػ ّػرة أخػرى ..وىكػػذا إلػػى ال
نياية.
ػتمرة متجميػػة فػػي كامػػؿ الكػػوف وعمػػى كافػػة
ىػػذه الحركػػة (رباعيػػة األط ػوار) الدائمػػة والمسػ ّ
المسػػتويات .تب ػػدأ أوالً بش ػػكؿ بسػػيط ،ث ػػـ تتخ ػػذ تػػدريجياً أنم ػػاط أكث ػػر تعقيػػداً ،فيب ػػدأ ظي ػػور

وبنى معقّدة .ومع تسمسؿ العممية مف المستوى البسػيط إلػى المسػتوى المعقّػد
أشكاؿ مرّكبة ُ
يبػػدأ ظيػػور المكونػػات المناسػػبة لتجمّػػي الحيػػاة العضػػوية .ثػػـ تتجمػػى الحيػػاة ذات التكوينػػات

متدرجػة ومتراكبػة
المعقّدة التي يتع ّذر استيعابيا ..وىكذا إلى النياية .إنيا مسيرة النيائيػةّ ،
التنوع الالمحدود.
مف الحياة والكينونة ،مف الشكؿ والييئة ،و ّ

ىذه الحركة الرباعية الدائمة تبدأ أوالً بشكؿ بسيط ،ثـ تتخذ تدريجياً أنماط أكثر تعقيداً
كم ػػا الحظن ػػا س ػػابقاً ف ػػطف الحرك ػػة رباعي ػػة األطػ ػوار لي ػػا ع ػػدة مظ ػػاىر حركي ػػة أىمي ػػا]ٔ[ :

الطبيعػػة اإليقاعيػػة (كالذبذبػػة) ،و[ٕ] الطبيعػػة الدوريػػة (الفصػػوؿ األربعػػة) ،باإلضػػافة إلػػى
مظ ػػاىر أخ ػػرى س ػػوؼ نتناولي ػػا ف ػػي مواض ػػيع الحق ػػة .وبالت ػػالي ميم ػػا ب ػػدت الحػػػاالت أو

الظواىر مختمفة ومتمايزة عف بعضيا فيػذا ال يعنػي أنيػا متح ّػررة مػف ىػذه الحركػة رباعيػة
األطوار.
لكػف غالبػاً مػػا تتخػذ ىػػذه الحركػة رباعيػػة الم ارحػؿ مظيػر الحركػػة بػيف قطبػػيف رئيسػيف مثػػؿ
الصػػعود واليبػػوط أو الػػذىاب واإليػػاب أو الكػػرب واالنف ػراج أو المػػد والجػػزر أو غيرىػػا مػػف

مظػاىر تشػبو تػأرجح البنػدوؿ بػيف قطبػيف ،وىػذا مػا يجعػؿ الفػرد يواجػو صػعوبة أحيانػاً فػي

التعرؼ عمى الم ارحػؿ األربعػة فػي ىػذا المظيػر الثنػائي لػبعض الظػواىر الحركيػة ،فيعجػز
ّ
بالتالي عف تمييز العامؿ المشترؾ بيف ظاىرتيف حركيتيف مختمفتيف.
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الطبيعة الدورانية أو الدورية لظاىرة الحركة رباعية المراحؿ

الطبيعة اإليقاعية لظاىرة الحركة رباعية المراحؿ
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غالباً ما تتخذ الحركة رباعية المراحؿ مظير الحركة بيف قطبيف رئيسيف كما تأرجح
البندوؿ ،مما يؤدي إلى صعوبة في تمييز المراحؿ األربعة ليذه الحركة

ورد في أحد فصوؿ التعاليـ السرّية المقولة التالية:
مستمرة .كؿ شيء يخضػع لمت ييػر
يتحرؾ .كؿ شيء في حالة حركة
ّ
ك ّؿ شيء في الكوف ّ
الدائـ .كؿ شيء إيقاعي زمني .الذبذبة سائدة عمى مسػتوى الكػوف ،وبصػفتيا متجميػة وفقػاً
لقانوف اإليقاع فيي تختمؼ بيف األشياء والمسػتويات مػف حيػث الدرجػة .كػؿ شػيء يتح ّػرؾ

ذىاب ػاً ةواياب ػاً بػػيف أقطابػػو بشػػكؿ إيقػػاعي .كػػؿ شػػيء يصػػعد وييػػبط بشػػكؿ إيقػػاعي ضػػمف
حدود طبيعتو .كؿ شيء يتقدـ ويتراجع بشكؿ إيقاعي ضمف حدود قدرتو.

الحركػػة الدائمػػة واألبديػػة لكافػػة األش ػياء فػػي الكػػوف سػػببيا طبع ػاً ىػػو مفعػػوؿ مبػػدأ الحركػػة،
والػذي يمثّػؿ أحػد المبػػادئ الثالثػة الرئيسػية (العقػؿ ،الحركػػة ،المحتػوى) .ىػذا المبػدأ ِ
النشػػط

الذي ينتج مػف تفاعالتػو المختمفػة مػع مبػدأ المحتػوى كػؿ التجسػيدات المتنوعػة فػي الكػوف.

وبما أف ىذه التجسػيدات ال محػدودة فبالتػالي إف طػرؽ وصػيغ وأنمػاط تفاعػؿ مبػدأ الحركػة
مػػع مبػػدأ المحتػػوى ال محػػدودة أيض ػاً .كمػػا اسػػتنتجنا مػػف المواضػػيع السػػابقة ،فػػطف حركػػة

المحت ػػوى العقم ػػي ذو طبيع ػػة إيقاعي ػػة ،وى ػػذا يعن ػػي أني ػػا حرك ػػة متذبذب ػػة .ورد ف ػػي المقول ػػة

السػػابقة مػػا يمػػي .." :الذبذبػػة سػػائدة عمػػى مسػػتوى الكػػوف ،وبصػػفتيا متجميػػة وفق ػاً لقػػانوف
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اإليقػػاع ،فيػػي تختمػػؼ بػػيف األشػػياء والمسػػتويات مػػف حيػػث الدرجػػة ،"..وىػػذا بالضػػبط مػػا
يؤكده العمـ الحديث الذي يقوؿ بأف كؿ األشياء في حالة ذبذبػة ،وأف االخػتالؼ فػي وتيػرة

ػذري الػػدقيؽ
الذبذبػة يحػ ّػدد الطبيعػػة البنيويػة لكػػؿ األشػػياء .كػؿ شػػيء ،ابتػ ً
ػداء مػف الجسػػيـ الػ ّ
يجسػػد قػػانوف الذبذبػػة اإليقاعيػػة .باإلضػػافة إلػػى
ػاء بػػأكبر الكتػػؿ الماديػػة فػػي الكػػوفّ ،
وانتيػ ً
المكون ػػة ألش ػػكاؿ الم ػػادة
ذل ػػؾ ،فق ػػد أثب ػػت العم ػػـ أيضػ ػاً ب ػػأف الف ػػرؽ الوحي ػػد ب ػػيف العناص ػػر
ّ
المختمفة يكمف في وتيرة ذبذبة الجسيمات التي تتألؼ منيا .الفرؽ مثالً بػيف معػدف الػذىب

ومعػػدف الرصػػاص يكمػػف فػػي اخػػتالؼ وتيػرة ذبذبػػة الجسػػيمات الذريػػة .والفػػرؽ بػػيف الضػػوء
وشمع العسؿ يكمف في اختالؼ الذبذبة.

تجسػػدت الذبذبػػة عمػػى طػػوؿ سػمّـ التجمّػػي ،عمػػى طػػوؿ امتػػداد سػمّـ
منػػذ فجػػر نشػػوء الكػػوفّ ،
الطاقة/المادة ،نزوالً إلى أدنى مستوى .مف أكبر كتمة مادية في الكوف وصوالً إلى أصػ ر

جسيـ .وىذا االختالؼ الالمحدود في درجات الذبذبة مسؤوؿ عف تجسيد كؿ شيء ،لػيس
فقػػط األشػػياء الماديػػة ،بػػؿ الحػػاالت العقميػػة أيض ػاً .كػػؿ حالػػة عقميػػة ليػػا درجتيػػا الذبذبيػػة
يميزىا عف الحاالت األخرى .وفي ىػذا السػياؽ ،وجػب تػذ ّكر حقيقػة أنػو
الخاصة ،وىذا ما ّ

مػػا نسػػميو صػػوت وضػػوء وح ػ اررة وم ناطيسػػية وكيربػػاء وأشػ ّػعة سػػينية وغيرىػػا مػػف أشػػكاؿ
الطاقة ىي عبارة عف أشكاؿ مختمفة مف الذبذبػة .وحتػى أكثػر المػواد الصػمبة قسػاوة ،وىػو
المػػاس ،مكػ ّػوف مػػف جزيئػػات وجسػػيمات ذريػػة دقيقػػة فػػي حالػػة حركػػة وتذبػػذب مولّػػدة بػػذلؾ
طاقػة ىائمػة ممػا يجعػؿ قطعػة المػاس تبػػدو شػديدة الصػالبة .حتػى كتػب الفيزيػاء المنيجيػػة

تؤ ّكػد حقيقػة أف كػػؿ شػيء ندركػو بحواسػػنا ىػو عبػارة عػػف مظػاىر ناشػئة مػػف وتػائر ذبذبيػػة
مختمفة .حتى إدراكنا ليذه األشياء ىو عممية ذبذبية صرفة.

لكف ماذا عف "قانوف اإليقاع" الذي يجعػؿ كػؿ األشػياء تتح ّػرؾ بطيقػاع زمنػي متناسػؽ ،كمػا
تؤ ّكده الحكمة السابقة؟ دعونا نمقي نظرة عمى ىذا القانوف وأىمية دوره في مجاؿ الحاالت
الحركيػػة فػػي الطبيعػػة .المعنػػى الحرفػػي لكممػػة "إيقػػاع" ىػػو :تكػرار
العقميػػة وكػػذلؾ الظػواىر
ّ
موحد .أوضح مثاؿ عمى ذلػؾ ىػو اإليقػاع الموسػيقي الػذي ُيقػاس
الحركة وفؽ نسؽ زمني ّ

بواسطة دقات المترونوـ (بندوؿ اإليقاع) أو عصا قائد األوركست ار الذي يحافظ عمى نسػؽ
زمنػػي محػ ّػدد لتك ػرار الدقّػػة أو الن مػػة .لقػػد اكتشػػؼ العمػػـ حػػديثاً مػػا كانػػت تدعيػػو التعػػاليـ
ٔٚ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
السرّية منذ عصور مديدة ،وىو أف كؿ شيء في الكوف ىو "إيقاعي زمني"،
ويتحرؾ وفقػاً
ّ
المد والجزر ،وضربات القمػب ،وعمميػة
معيف .يمكننا رؤية ذلؾ بوضوح في ظاىرة ّ
إليقاع ّ

التنفّس ،وعمػؿ الذبذبػة فػي كػؿ األشػياء وعمػى كافػة المسػتويات .وكمػا ىػي الذبذبػة ظػاىرة
كونية ،فاإليقاع أيضاً ىو ظاىرة كونية.
تجسػػد
التأمػػؿ فػػي األشػػياء سػػوؼ تكتشػػؼ بػػأف كافػػة الظ ػواىر فػػي الطبيعػػة ّ
بعػػد برىػػة مػػف ّ
قػػانوف الحركػػة اإليقاعيػػة بػػيف قطبػػيف متعاكسػػيف .ىنػػاؾ دائمػاً جػػزر ومػ ّػد فػػي كػػؿ األشػػياء.

نجػد دائمػاً تػأرجح البنػػدوؿ بػيف قطبػيف متعاكسػػيف لمشػيء ذاتػو .دائمػاً يكػوف النيػار متبوعػاً

ػرد الفع ػػؿ ،والعم ػػؿ متبوعػ ػاً بال ارح ػػة،
بالمي ػػؿ ،والص ػػيؼ متبوعػ ػاً بالش ػػتاء ،والفع ػػؿ متبوعػ ػاً ب ػ ّ
الجيػدة فػي مجػاؿ التجػارة مػثالً تتبعيػا أوقػات صػعبة،
والنشاط متبوعػاً بػالخموؿ ،واألوقػات ّ

بعد االزدىار يأتي الكساد .في كافػة المجػاالت وعمػى كػؿ المسػتويات يمكػف مالحظػة ىػذا

الت ػػأرجح اإليق ػػاعي ال ػػذي ينق ػػؿ الش ػػيء ذىابػ ػاً ةوايابػ ػاً ب ػػيف قطبي ػػو المتناقض ػػيف .كم ػػا تق ػػوؿ

الحكمػػة السػػابقة .." :كػػؿ شػػيء يتحػ ّػرؾ ذىابػاً ةوايابػاً بػػيف أقطابػػو بشػػكؿ إيقػاعي كػػؿ شػػيء
يصعد وييبط بشكؿ إيقاعي ضمف حدود طبيعتو .كؿ شيء يتقػدـ ويت ارجػع بشػكؿ إيقػاعي

ضػػمف حػػدود قدرتػػو ."..التعػػاليـ السػرّية لػػـ تتوقػػؼ عنػػد األشػػياء التفصػػيمية فػػي الكػػوف ،بػػؿ
ذىبت أبعد مف ذلؾ ،أي عمى مستوى الكوف بذاتو ،حيث كمػا ىنػاؾ نيػار وليػؿ فػي اليػوـ
العػػادي ،فينػػاؾ أيضػاً نيػػار وليػػؿ بالنسػػبة لمكػػوف بكاممػػو ،حيػػث نحػػف امف نعػػيش فػػي فتػرة

النيار الكوني ،أي فترة التجمّي بصي ة مادية ،لكف ما أف يحيف الميؿ الكػوني سػوؼ يعػود

كؿ شيء إلى حالة الالتجمّي.

قانوف القطبية وقانوف اإليقاع ىما تػوأميف .إنيمػا منػدمجاف إلػى األبػد .يمكػف تحديػد نتيجػة
التػػأثير الػػذي يولػػده التػػأرجح اإليقػػاعي بػػيف قطبػػيف حسػػب طػػوؿ امتػػداد الس ػمّـ بػػيف ىػػذيف
القطبػػيف .ال يمكػػف لشػػيء أف يتػػأرجح متجػػاو اًز حػػدود قطبيػػو .ال يمكػػف لشػػيء أف يتجػػاوز

حػػدود طبيعتػػو أو قدرتػػو .وبالتػػالي ،إذا تػػأرجح الشػػيء بعيػػداً باتجػػاه أحػػد األقطػػاب ،فسػػوؼ

يتأرجح حتماً بنفس المسافة باتجاه القطب المعاكس .إذا كانػت مسػافة التػأرجح كبيػرة ،فػال
بد مف أف تكوف أقطاب الشيء متباعدة .ةواذا كانت مسافة التأرجح قصيرة ،فال بد مف أف
تكوف أقطػاب الشػيء متقاربػة .يمكػف تطبيػؽ مثػاؿ "البنػدوؿ المتػأرجح" فػي كافػة المجػاالت
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وعمى كػؿ المسػتويات .فػي المجػاؿ النفسػي مػثالً ،الػذيف يتمتعػوف كثيػ اًر يتػألموف كثيػ اًر .أمػا

الذيف ال تسمح طبيعتيـ سوى بالقميؿ مف المتعة ،سوؼ ال يختبروا سوى القميؿ مف األلػـ.

طػػوؿ المسػػافة التػػي يتأرجحيػػا البنػػدوؿ باتجػػاه معػّػيف تسػػاوي طػػوؿ المسػػافة التػػي يتأرجحيػػا
فػي االتجػػاه المعػػاكس .ىػػذا األمػػر ينطبػػؽ عمػػى كافػػة المجػػاالت ،النفسػػية والعقميػػة والماديػػة
وغيرىا..
دعونػػا امف نمقػػي نظ ػرة عمػػى قػػانوف "الدورويػػة" ،أي الظ ػواىر الدورّيػػة فػػي الطبيعػػة .سػػبؽ
وذكػػرت بػػأف جميػػع الظ ػواىر الحركيػػة فػػي الطبيعػػة تمثّػػؿ الشػػيء ذاتػػو جوىري ػاً ،وبالتػػالي
فقػػانوف "الدورويػػة" قريػػب الصػػمة بق ػػانوف "اإليق ػػاع" .ورد ف ػػي أحػػد فصػػوؿ التعػػاليـ السػػرّية

المقولة التالية:

الدوروي ػػة متجانس ػػة م ػػع اإليق ػػاع ،وتنش ػػط بس ػػببو أصػ ػالً .كاف ػػة األح ػػداث تحص ػػؿ بطريق ػػة
ّ

دورّيػة ،أي أنيػا تتك ّػرر دائمػاً وباسػتمرار ،وضػػمف نفػس اإليقػاع .الطريقػة الوحيػدة ل فػػالت
لولبيػة .يتحقّػؽ ذلػؾ بواسػطة
مف ىذا التأثير الدوري ىي تحويؿ الحركة الدورّية إلى حركة ّ

لولبيػة
ّ
عممية تحويؿ الحركة الدائريػة إلػى ّ
انية إلى األماـ .تُعتبر ّ
التقدـ بمركز الحركة الدور ّ
العقمية.
مف أرفع أشكاؿ الخيمياء
ّ
الفك ػرة الرئيسػػية التػػي عمينػػا االىتمػػاـ بيػػا فػػي المقولػػة السػػابقة ىػػو أف األحػػداث فػػي كافػػة
المسػتويات ،فػػي حياتنػا الشخصػػية أو عبػر التػػاريخ ،ىػي دائمػػة التكػرار رغػػـ أننػا لػػـ نفطػػف
تتكرر بػنفس الصػي ة والمشػيد لكػف الظػروؼ التػي تػؤدي إلػى نفػس
لذلؾ .صحيح أنيا لـ ّ
الحػػاالت والمواقػػؼ ىػػي التػػي تتكػ ّػرر .أمػػا بخصػػوص تحويػػؿ الحركػػة الدائريػػة إلػػى حركػػة

لولبية بواسطة الخيمياء العقمية فتنتمي إلػى موضػوع اخػر لسػنا بصػدده امف ،لكػف اليػدؼ
ّ
العقمية ىو عدـ التأثّر سػمباً باألحػداث الس ّػيئة عنػدما تتك ّػرر م ّػرة ثانيػة فػي
مف ىذه العممية
ّ
حياتنػػا ،ونحقػػؽ ذلػػؾ عبػػر نقػػؿ مركػػز الػػدائرة (أي نحػػف) مػػف مكػػاف إلػػى اخػػر وسػػط ىػػذه

الحركة الدورّيػة لمحػدث المعنػي فننػأى بنفسػنا عػف تاثي ارتػو الس ّػيئة .والقصػد مػف نقػؿ مركػز
معينة سوؼ أتناوليا بطصدارات قادمة.
عقمية ّ
الدائرة ىو القياـ بطجراءات ّ
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بػػالعودة إلػػى الفكػػرة التػػي تطرحي ػػا الحكمػػة الس ػػابقة ح ػػوؿ التكػ ػرار الػػدائـ لألحػػداث ،وبعػػد
التفكير ممياً باألمر ،مع األخذ بعيف االعتبار خبرتنا الشخصية فػي حياتنػا اليوميػة وكػذلؾ

صدـ الباحثوف في عمـ التػاريخ مػف
الدراسات التاريخية ،سوؼ نجد أنيا صحيحة .لطالما ُ
ظػػاىرة تك ػرار ذات األحػػداث والمواقػػؼ والظػػروؼ واألفكػػار ..وغيرىػػا ..بشػػكؿ دوري عبػػر
يخية المتعاقبة .وكذلؾ الباحث فػي مجػاؿ الفمسػفة الػذي الحػظ ذات الظػاىرة
العصور التار ّ
متجسػدة فػي كافػة مجػاالت الفكػر
الدورّية عبر التاريخ .في الحقيقػة ،ىػذه الظػاىرة الدوريػة
ّ

اإلنسػػاني ولػػيس مجػػاؿ واحػػد فحسػػب .نالحػػظ بػػأف األع ػراؽ واألمػػـ المختمفػػة تشػػيد فت ػرات
ازدىار ثـ انحطاط ثـ اندثار ،ثـ يتبعيا أعراؽ وأمػـ أخػرى بػنفس مسػيرة الصػعود واليبػوط

اإليقاعي لحضارتيا .نجد دائماً بأف مركػز السػمطة السياسػية الكبػرى ينتقػؿ مػف مكػاف إلػى
مكػػاف حػػوؿ العػػالـ عبػػر فصػػوؿ التػػاريخ المختمفػػة .حضػػارات كػػؿ مػػف أطمػػنطس ومصػػر

الحالي ػػة الت ػػي
والكم ػػدانييف والروم ػػاف واليون ػػاف ...جميعي ػػا ازدى ػػرت ث ػػـ ان ػػدثرت .حض ػػارتنا
ّ

تتمح ػػور ح ػػوؿ ال ػػرب تس ػػير ب ػػنفس االتج ػػاه ووف ػػؽ المس ػػار اإليق ػػاعي ذات ػػو .كاف ػػة أش ػػكاؿ

اطيػػة اسػػتبدادية ،وغيرىػػا ..وبكػػؿ تنوعاتيػػا،
ممكيػػة ،ديمقراطيػػة ،أتوقر ّ
الحكومػػات السياسػػيةّ ،
كانت معروفة جيداً في الماضػي وعبػر العصػور المتعاقبػة .يمكػف مالحظػة قػانوف اإليقػاع
في تاريخ الفمسفة أيضػاً ،حيػث معظػـ الفمسػفات الحاليػة التػي نظنيػا مػف إنتػاج عقػوؿ ىػذا

العصر كانت مألوفة جيداً في الماضي البعيد ،لكنيا واجيت مصيرىا المحتػوـ ..االنػدثار

العمميػة التػػي بػػرزت فػي ىػػذا العصػػر
واالختفػاء تمامػاً مػف ذاكػرة الشػػعوب .كافػة النظريػػات
ّ
الحتميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ػببية  ،Causationاالسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتم اررية ،Continuity
ّ
الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث ،مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
جيػػداً فػػي اليونػػاف
 ،Determinismوحتػػى نظريػػة التطػ ّػور  ،Evolutionكان ػػت مألوفػػة ّ
القديمة قبؿ أكثر مف ألفي سػنة .وكانػت مألوفػة أيضػاً قبػؿ ذلػؾ بكثيػر فػي كػؿ مػف مصػر

والينػد .الموضػػة فػػي المبػػاس والتفكيػػر والعػػادات وغيرىػػا كػػاف يتكػػرر بروزىػػا واختفاءىػػا مػػف

الدينية التي نألفيا اليوـ ىي
الساحة االجتماعية بشكؿ دوري عبر العصور .حتى األفكار
ّ
الحموليػػة والتوحيديػػة واإللحاديػػة
قديمػػة بقػػدـ العػػالـ .كافػػة المػػذاىب الدينيػػة كانػػت مألوفػػة،
ّ

والوثنيػػة ..وغيرىػػا ..يتكػ ّػرر ازدىارىػػا وانػػدثارىا بشػػكؿ دوري منػػذ بدايػػة التػػاريخ .جميعيػػا
لعبت دورىا في توجيو الشعوب وقولبة تفكيرىـ.
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إذاً ،كػػؿ شػػيء لػػو طبيعػػة إيقاعيػػة ،ويمكػػف أف تكػػوف طبيعػػة دوريػػة أو تبػػدوا ظاىري ػاً بأنيػػا

تأرجح بيف قطبػيف ،لكػف فػي النيايػة جميػع ىػذه الحركػات اإليقاعيػة ىػي رباعيػة األطػوار،

وبناء عمى ىذه الحقيقة ،توصؿ الحكماء القدامى إلى ابتكار طريقة مجدية لمتنبؤ بأحػداث
إيقاعي ػػة ،ف ػػال بػػد م ػػف أف مس ػػيرتيا
مسػػتقبمية .بم ػػا أف األحػػدث تتك ػ ّػرر باس ػػتمرار وبطريقػػة
ّ
محددة ،أي يمكف تحديد تاثيراتيا بدقة كبيرة.
تمر عبر أربعة أطوار ذات طبيعة ّ
اإليقاعية ّ
أشػاروا إلػى ىػذه الم ارحػؿ األربعػة لمػدورة اإليقاعيػة بأسػماء [النػار ،اليػواء ،المػاء ،والتػراب]

ووصفوا تأثير كؿ منيا عمى الوعي البشري وكذلؾ عمى وعي الطبيعة وما فييا مػف وعػي

كائنػػات وأشػػياء .أقػػرب مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ ىػػو التقسػػيـ الػػذي نألفػػو جيػػداً فػػي الػػدائرة الفمكيػػة

أبينيػا الحقػاً) .حتػى فػي مبػدأ الػيف واليػانغ
(رغـ أف طريقة التقسيـ الحاليػة خاطئػة وسػوؼ ّ

الصيني ،نجد أف ىذيف القطبيف يتوسطيما مرحمتيف انتقاليتيف.

تتحرؾ باستمرار صعوداً وىبوطاً
دائرة األنماط األربعة [نار ،ىواء ،ماء ،تراب] ّ
إذاً وفؽ قانوف اإليقاع الدوري الذي يمثؿ قانوف كوني عاـ ،نجد أف كؿ شيء يسير
بطريقة إيقاعية دوروية بيف أربعة مراحؿ ،وقد أشارت الحكمة السرية إلى ىذه المراحؿ

بعناصر النار واليواء والماء والتراب .لكف الثقافات المختمفة عبر التاريخ ،وخالؿ حديثيا
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عف السنة الكبرى ذات الفصوؿ األربعة ،أشارت إلى ىذه العناصر األربعة بأسماء
مختمفة .اإلغريؽ مثالً أشاروا إلى العصور األربعة لمسنة الكبرى كما يمي :العصر
الذىبي (نار) ،العصر الفضي (ىواء) ،العصر البرونزي (ماء) ،وأخي اًر العصر الحديدي

(تراب) .بينما الحكماء اليندوس أشاروا إلييا باألسماء التالية :ساتيا يوغا (نار) ،تريتا

يوغا (ىواء) ،دوابا ار يوغا (ماء) ،كالي يوغا (تراب).

اإليقاع الزمني عبر العصور األربعة لمسنة الكبرى ىي متطابقة إليقاع العناصر
كما أف لكؿ عصر مف ىذه العصور األربعة طبيعتو الخاصة (مشابية لطبيعة العناصر
األربعة أو الفصوؿ األربعة لمسنة) نجد أف تأثير كؿ عصر يختمؼ عمى الخصائص

اإلنسانية وعمى الحضارة البشرية وعمى الطبيعة بشكؿ عاـ .كؿ مف ىذه العصور
األربعة يؤثر بشكؿ مباشر عمى الوعي الجمعي لمعرؽ البشري (وكافة الكائنات عموماً)

وىذا ىو السبب الرئيسي وراء االختالؼ الحاصؿ في مستوى الحضارات المتعاقبة

التطور البشري .ىذا المنطؽ الجديد يفرض عمينا التسميـ بحتمية قياـ
وكذلؾ مستوى
ّ
حضارات متطورة جداً في المستقبؿ ،لكف بنفس الوقت عمينا التسميـ بوجود حضارات

متطورة جداً كانت سائدة في الماضي أيضاً .أما بخصوص حضارتنا الحالية فبالكاد
خرجت مف العصر الحديدي ،وىو عصر التخمؼ واالنحطاط .أصبحنا امف في العصر

البرونزي صعوداً نحو األعمى (الشكؿ التالي) إذ لـ نجتاز ٘ٔ %مف ىذا العصر ،أي
الزلنا في بداياتو وسوؼ يسود لبضعة االؼ قادمة مف السنيف.
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موقعنا الزمني في دائرة العصور (ٕٗٔٓـ) ،بالكاد دخمنا العصر البرونزي صعوداً
يشيروف إلى العصر الحالي في األدبيات اليندوسية باسـ "دوابا ار يوغا" ،وقد اختمفت
المراجع اليندوسية المختمفة عمى مدة كؿ مف العصور األربعة التي تش ّكؿ السنة الكونية.

بعض المراجع جعمت مدة كؿ عصر مئات امالؼ مف السنيف ،ورغـ وجود الكثير مف
التقصي أف ىذه مبال ات تـ فرضيا
المؤمنيف بيذه الفرضية لكف ّ
تبيف مف خالؿ البحث و ّ
عبر العصور المظممة خالؿ عممية تشويو واسعة النطاؽ لمنصوص المقدسة اليندوسية
(ىذه الحالة أصابت كافة األدياف حوؿ العالـ ،حيث سوء تفسير النصوص أدى إلى
كوارث عممية واجتماعية وثقافية! معظـ أدياننا بحاجة حتمية إلى إصالح ةواعادة

تصويب) .مف بيف المصمحيف المشيوريف الذيف أعادوا تصويب ىذه الفرضية باالعتماد

عمى براىيف عممية ثابتة كاف المعمّـ الجميؿ "سري يوكتيسوار غيري" Sri Yukteswar

ٜٖٔٙ -ٔٛ٘٘( Giriـ) وىو رجؿ استثنائي بكؿ المقاييس ،حيث كاف فقيياً في عمـ

الفمؾ اليندي (تعاليـ الفيدا) وكذلؾ في نصوص البياغافادا غيتا Bhagavad Gita

المقدسة وفي اإلنجيؿ المقدس ،كما أنو كاف متمرساً في الكريا يوغا مع العمـ أنو كاف

تخرج مف مدرستو اليوغي الشيير "براماىانسا يوغاناندا"
ال ورو (المعمـ) الذي
ّ
.Paramahansa Yogananda
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المعمّـ الجميؿ "سري يوكتيسوار غيري" ةواحدى لوحاتو الفمكية الواردة في دراستو التي
تثبت فكرتو الثورية حوؿ التوقيت الفعمي لمسنة الكونية وعصورىا.

المعمّـ الجميؿ "سري يوكتيسوار
غيري" وتمميذه الذي أصبح

مشيو ارً في ال رب ،المعمـ اليوغي
"براماىانسا يوغاناندا"

وفقاً لممعمـ "سري يوكتيسوار غيري" (وصادؽ عميو أغمب الفقياء) فطف قوانيف مانو

( Manuأقدـ النصوص التي تتحدث عف اليوغاس) ىي المرجع األنسب بخصوص
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المدة الفعمية لمسنة الكبرى والتي تبمغ ٕٗ ألؼ سنة ،وقد خرج بيذا االستنتاج باالعتماد
عمى الكثير مف الحقائؽ الفمكية أىميا مواعيد االنقالب الصيفي والشتوي precession

 of the equinoxesفي الدورة السنوية لمكرة األرضية .كما أنو تبنى فكرة االختالؼ في
مدة كؿ مف العصور األربعة وفؽ نسبة زمنية تسمسمية [ٗػٖػٕػٔ] ،أي العصر الذىبي
(ساتيا) مدتو ٓٓ ٗٛسنة ،والعصر الفضي (تريتا) مدتو ٓٓ ٖٙسنة ،والعصر البرونزي
(دوابارا) مدتو ٕٓٓٗ سنة ،والعصر الحديدي (كالي) مدتو ٕٓٓٔ سنة ،ومجموعيا ٕٔ
ألؼ سنة ،وبعد إضافة ٕٔ ألؼ سنة مقابمة (وفؽ حركة صعود/ىبوط) نخرج بمجموع

نيائي ٕٗ ألؼ سنة.

السنة الكبرى وفقاً الستنتاج المعمـ "سري يوكتيسوار غيري" ،مدتيا ٕٗ ألؼ سنةٕٔ ،
ألؼ صعوداً ؤٕ ألؼ ىبوطاً.

مف أشير مؤلفاتو كتاب "العمـ المقدس" ٜٔٛٗ( The Holy Scienceـ) قد ورد فيو
الكثير مف األفكار الثورية بالنسبة لزمانو .يتمحور ىذا الكتاب حوؿ عممية مقارنة بيف
نصوص العيد الجديد في اإلنجيؿ مع نصوص األوبانشاد اليندية وذلؾ بيدؼ إظيار
الوحدة بيف كافة التعاليـ الدينية حوؿ العالـ .كتب في مقدمة كتابو يقوؿ:
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" ..إف اليدؼ مف ىذا الكتاب ىو إظيار بأكبر قدر مف الوضوح وجود وحدة جوىرية

بيف كافة األدياف ،وأنو ما مف اختالؼ في الحقائؽ التي ترسخيا المعتقدات المختمفة.
وأف ىناؾ طريقة وحيدة فقط تطور عبرىا كؿ مف العالـ الداخمي والخارجي ،وأنو ال يوجد

تقر بو كافة النصوص الدينية"..
سوى ىدؼ واحد ّ

كما أنو أثبت صحة ادعائو حوؿ حقيقة أننا أصبحنا في عصر دوابا ار (البرونزي) بدالً
يصر عميو الكثير مف
مف عصر كالي (الحديدي) كما يزعـ التقميد الديني السائد والذي ّ
معيف وتدور حولو
رجاؿ الديف .تستند نظريتو عمى فكرة أف الشمس ليا توأـ يمثمو نجـ ّ

بحيث تكمؿ دورتيا كؿ ٕٗ ألؼ سنة .وىذا ىو السبب الذي يخمؽ تمؾ الظاىرة الفمكية
التي نسمييا االنقالب الصيفي واالنقالب الشتوي ،precession of the equinox
حيث تبدو المجموعات النجمية (األبراج الفمكية) بأنيا تسير إلى الخمؼ .الزاؿ العمـ
المنيجي يفسر ىذه الظاىرة باالعتماد عمى تفسيرات إسحاؽ نيوتف الناقصة ،حيث تزعـ

نظرية نيوتف بأف الكرة األرضية تتمايؿ خالؿ دورانيا حوؿ محورىا .بخصوص الشـ
التوأـ لشمسنا كتب يقوؿ في مقدمتو:

" ..القمر يدور حوؿ الكرة األرضية ،والكرة األرضية تدور مع الكواكب األخرى حوؿ

الشمس ،والشمس مع كامؿ مجموعتيا المؤلفة مف األقمار والكواكب تدور حوؿ شمس

أخرى تعتبر توأـ ليا"..

مالحظة :أما بخصوص الشمس األخرى التوأـ لشمسنا فسوؼ أتناوليا الحقاً بالتفصيؿ.
.........................
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انؼصٕس األستؼح نهغُح انكربٖ
أوصافها وميزاتها

كما تعرفنا سابقاً ،رغـ اختالؼ المدة بيف كؿ حضارة وأخرى بالنسبة لمسنة الكبرى إال
أنيا اتفقت جميعاً عمى العصور األربعة التي تمر عبرىا األرض صعوداً وبوطاً .فيما

يمي فكرة مختصرة عف سمات كؿ مف ىذه العصور األربعة:

ٔػ العصر الذىبي (ساتيا يوغا) :ىذا ىو العصر األرقى منزلة بيف باقي العصور .ىو
عصر الحقيقة الجمية حيث النقاوة والكماؿ .ال يسود فيو سوى ديف واحد بيف البشر،
وكافة البشرية تميؿ إلى الطبيعة القدسية وليذا ال يمارسوف أي نوع مف الشعائر الدينية.
يكوف اإلنساف قوي البنية ومتناسؽ الجسـ وجميؿ المظير ويتمتع بحيوية الشباب طواؿ

عمره ،ىو فاضؿ وخموؽ ونقي تماماً مف أي لطخة دنيوية ،باإلضافة إلى أنو متنور

وواسع العمـ والمعرفة .ال يوجد أي مينة مثؿ الزراعة أو التعديف ،حيث الطبيعة تنتج ىذه
األمور ب ازرة وبالتالي ما مف داعي لبذؿ أي مجيود مف قبؿ اإلنساف لكي يأكؿ أو

العيش برغد واكتفاء .يكوف الطقس محبباً دائماً واإلنساف في حالة سعادة دائمة .ال يوجد
أي نوع مف األحزاب أو المذاىب الدينية أو التفرقة القبمية أو العشائرية أو العرقية أو

غيرىا مف أسباب انقساـ وتمييز بيف البشر .ال يوجد أي أثر لألمراض أو الشيخوخة أو
الخوؼ مف أي شيء .عمر الشخص طويؿ األمد لكف عندما يموت يفعؿ ذلؾ راضياً

وسعيداً ومكتفي بما اختبره وتعممو مف دروس وحكـ في الدنيا .في ىذا العصر الذىبي

تكوف المعادلة [ٓٓٔ %فضيمة وٓ %خطيئة].

الفضي (تريتا يوغا) :في ىذا العصر ينخفض مستوى الفضيمة قميالً .يبرز
ٕػ العصر
ّ

الكثير مف المموؾ واألباطرة لمسيطرة عمى البالد المختمفة .ىنا يبدأ مفيوـ الساللة الممكية

التفوؽ لكف كؿ ىذا يكوف باعتداؿ وتع ّقؿ .يشيد ىذا العصر الحروب لكف تجري
ونزعة ّ
بالتبدؿ بيف
بشرؼ ووفؽ قوانيف وأعراؼ تتمحور حوؿ الشيامة والنبؿ .يبدأ الطقس
ّ
حاالت متطرفة فتنشأ الفصوؿ (صيؼ/شتاء) .تتش ّكؿ المحيطات اليائجة والصحارى
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القاحمة بعد أف كانت األرض تشبو الفردوس بطبيعتيا الربيعية الدائمة .تبدأ الطبيعة
البشرية تنحدر قميالً مف مستوى الكماؿ الذي تمتع بو األسالؼ .ىذا العصر يشيد

بدايات الزراعة والتعديف واألعماؿ المختمفة التي يضطر إلييا اإلنساف مف أجؿ العيش

والبقاء .في ىذا العصر تكوف المعادلة [٘ %ٚفضيمة وٕ٘ %خطيئة].
ٖػ العصر البرونزي (دوابا ار يوغا) :في ىذا العصر تصبح البشرية ممطخة بصب ة دنيوية
مظممة مع جيؿ شبو كامؿ لمحقائؽ الكونية باإلضافة إلى أف اإلنساف لـ يعد قوياً كما
أسالفو ،حيث يشيد انحطاط جسدي وعقمي وروحي .السعي يكوف دائماً لتحقيؽ التفوؽ

عمى امخريف وكذلؾ السيطرة إذا سنحت الفرصة .اليدؼ الرئيسي لمفرد ىو إشباع األنا

الدنيوية التي ال تكتفي أبداً .األمراض تتكاثر باطراد ويكوف الناس في حالة دائمة مف
عدـ االكتفاء وطمب المزيد دائماً وىذا يدفعيـ إلى قتاؿ بعضيـ البعض ،والحروب

الكبرى تصبح حالة مألوفة بيف الدوؿ .بدالً مف االعتماد عمى الموارد الداخمية ل نساف

تعوض
(كاستخداـ القدرات العقمية والروحية الخارقة) يجتيد دائماً إلى ابتكار تكنولوجيات ّ

عف ىذه القدرات الباطنية فتزدىر صناعة األجيزة واألدوات المختمفة التي تخدـ ىذا

ال رض .في ىذا العصر تكوف المعادلة [ٓ٘ %فضيمة وٓ٘ %خطيئة].
ٗػ العصر الحديدي (كالي يوغا) :ىذا ىو عصر الجيؿ واليمجية والتخمؼ والظالمية
بكؿ أبعادىا .تنعدـ الفضيمة كمياً والخطيئة تسود أينما كاف وكيفما كاف .يتحوؿ الناس
إلى عبيد لرغباتيـ الدنيوية ،وبعكس مرتبة أسالفيـ الذيف كانوا أشباه الية فقد انحدر

الناس إلى مرتبة الحيوانات .المجتمعات تتصارع وتتف ّكؾ ويتحوؿ أفرادىا إلى كذابيف
ومنافقيف .تضيع المعرفة األصيمة تماماً ويتـ تزوير النصوص الدينية بيدؼ استعباد
الرعايا .يبدأ الناس بمعاممة بعضيـ البعض كالحيوانات حيث يسود الخطؼ والسبي

وتشح موارد الماء والطعاـ حيث
الرؽ واالستعباد بأبشع صورتو .تتموث البيئة
وتجارة ّ
ّ
الطبيعة عموماً تصبح عقيمة ويتضاءؿ إنتاجيا .ىذا ىو عصر الجيؿ واالنحطاط
األخالقي حيث اليمجية والوحشية تسود بيف الناس بأبشع صورة .في ىذا العصر تكوف

المعادلة [ٕ٘ %فضيمة و٘ %ٚخطيئة].
.....................
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انؼصٕس األستؼح خالل دٔسج انصؼٕد ٔاذلثٕط
وفق التاريخ الجاري لعالمنا

المجردة أي بعيداً عف
في الصفحات السابقة وصفت كؿ مف العصور األربعة في حالتيا
ّ
مجردة مف أي سياؽ زمني محدد ،لكف ىذا ال
سياؽ طبيعتيا الدورية المتسمسمة ،أي ّ

يجعؿ الصورة كاممة حيث العصر البرونزي مثالً تختمؼ حالة صعوده مف العصر
الفضي المتطور .وباإلضافة إلى ذلؾ،
الحديدي المتخمؼ عف حالة ىبوطو مف العصر
ّ
فطف العصر البرونزي الصاعد قبؿ مئات االؼ السنيف يختمؼ عف العصر البرونزي
الصاعد قبؿ عدة االؼ مف السنيف ،ليذا السبب ال يمكف وصفو بدقة خارج سياؽ زمني
تمر بيا الكرة
محدد .فيما يمي وصؼ ليذه العصور األربعة خالؿ اخر دورة الزالت ّ
األرضية صعوداً وىبوطاً:
انؼصش انزْثٙ

من العام  6100..ق0م حتى العام  10..ق0م
الحية) يسوده وعي صافي تماماً وكذلؾ اإلدراؾ البدييي
الوعي العالمي (كافة الكائنات ّ
المباشر ،أي كؿ مسألة نفكر فييا يأتينا حمّيا المناسب بشكؿ بدييي .كما تسود حالة

سر
إدراؾ مباشر لمذات الحقيقية (النفس العميا) والتواصؿ معيا يكوف سيالً .الجميع فيـ ّ
الحياة المادية ويعمـ أنيا مدرسة وجب عمى الفرد خوضيا لتعمّـ الدروس والحكـ التي تزيد

مف مستوى الوعي لديو .كانت البيئة األرضية تشبو الفردوس تماماً حيث البيجة والسعادة

الدائمة .كانت البساطة سائدة في كؿ شيء حيث ليس ىناؾ تكنولوجيات معقّدة بؿ فقط
ق وة الفكر التي تضاىي أعقد التكنولوجيات في تحقيؽ الرغبة المرجوة .إف قدرات اإلنساف
التصور وبالتالي ال نستطيع استيعابيا
العقمية والروحية وكذلؾ دوافعو النبيؿ تفوؽ
ّ
وشرحيا بالكالـ .كاف مفيوـ الخالؽ [ج ّؿ جاللو] واضح ومفيوـ بشكؿ جمي ،بعكس

الحالة التي نعاني منيا اليوـ حيث مفيوـ الخالؽ يختمؼ بيف ديف واخر إذ صار لو

معاني كثيرة .نظروا إلى الخالؽ [ج ّؿ وعال] بصفتو حالة مف الوعي الصافي المطمؽ

ٖٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
بحيث يتجاوز حدود الييئة والمحدودية .وأف وجودنا المتجمّي ىو تعبير حتمي ومرّكب
عف ىذا الوعي المطمؽ .كاف البشر (وكافة الكائنات األخرى) يتواصموف بالتخاطر

ويحوزوف عمى كؿ ما يرغبونو بواسطة الفكر! إذا اشتييت أكؿ تفاحة فما عميؾ سوى

معيف ،ميما
التفكير بيا وستكوف في يدؾ خالؿ لحظة! إذا فكرت في السفر إلى مكاف ّ
كانت المسافة الفاصمة ،فما عميؾ سوى التفكير بو وسوؼ تجد نفسؾ في ذلؾ المكاف!
الحيوانات المفترسة تتصؼ بالوداعة والرقة ،حيث ما مف داعي لشراستيا ألنيا مكتفية
وامنة ومطمئنة وكؿ ما ترغبو تخمقو بواسطة الفكر .كافة أشكاؿ العدوانية منعدمة تماماً.
كاف العالـ يشبو الفردوس بكؿ ما تعنيو الكممة .البيجة التي سادت في ىذا العصر ال

يمكف وصفيا وفؽ مفاىيمنا الحالية.
ّ
انؼصش انفضٙ

من العام  10..ق0م حتى العام  06..ق0م
الوعي العالمي أصيب بفقداف اإلدراؾ البدييي لموعي الكمّي الكامف وراء كؿ شيء.

باإلضافة إلى فقداف معظـ القدرات الروحية العجيبة التي تنبع مف الذات الجوىرية بينما

القدرات العقمية الخارقة التي ىي أقؿ منزلة فبقيت قائمة لكف بأدنى درجاتيا .رغـ فقداف
تواصمو البدييي مع الوعي الكمّي الذي كاف مندمجاً معو سابقاً إال أف اإلنساف بقي

محافظاً عمى بعض مف قواه الخارقة لكنيا أقؿ منزلة مف تمؾ التي تمتع بيا في العصر

السابؽ .ىذا العصر شيد ظيور المعمّميف األجالء الذيف الزالوا يتمتعوف بالوعي الذي
تمتع بو أسالفيـ في العصر الذىبي ،لكنيـ قالئؿ ،فراحوا يعمموف األقؿ منيـ منزلة كيؼ

يستنيضوف تمؾ القوى العجيبة التي تمتع بيا األسالؼ ،وذلؾ عبر دروس منيجية
خاصة وعبر اتباع وسائؿ محددة تتطمب مجيود عقمي وروحي مثؿ رياضة اليوغا .الزاؿ

اإلنساف في ىذا العصر يسمّـ بحقيقة أف الفكر ىو الذي يقبع وراء خمؽ كؿ شيء موجود
في العالـ المادي (أي معادلة الفكر -الطاقة -المادة) .أصبحت القوى الخارقة في ىذا

سخر ل ايات دنيوية لكف وفؽ حدود منضبطة حيث ال زاؿ سموؾ اإلنساف
العصر تُ ّ

محكوماً بقوانيف أخالقية راقية ونبيمة .امثار العمالقة التي الزالت تمثؿ عجائب ىندسية

عصية عف التفسير وفؽ معرفتنا العممية الحالية تـ تشييدىا في ىذا العصر ،حيث معظـ
ٗٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
معينة استخدمت فييا قوى عقمية
ىذه اإلنجازات العمرانية العجيبة تـ تشييدىا وفؽ طرؽ ّ
خارقة يصعب عمينا استيعابيا باالعتماد عمى طريقة تفكيرنا الحالية .مثالً ،الحجارة التي

استخدمت لبناء بعض الصروح األثرية الماثمة أمامنا اليوـ تزف مئات األطناف وبالتالي

يصعب عمى أي رافعة ميكانيكية أو قوة عضمية بشرية رفعيا ونقميا ميما كاف عدد
األفراد ،بؿ تـ استخداـ وسائؿ تدخؿ فييا طاقة خارقة نابعة مف العقؿ ،مثؿ ظاىرة خمؽ
كينونات فكرية تقوـ بأعماؿ تنوب عف امالت (أنظر في موضوع أبو رافع في الجزء
الثالث مف ىذه المجموعة) .لكف ىذه الطريقة الخاصة الستخداـ القوى العقمية اندثرت مع
زواؿ ىذا العصر وتحولت في العصر التالي إلى أعماؿ سحرية أقؿ منزلة وكانت في

معظميا أقرب إلى الشعوذة الوضيعة المتمحورة حوؿ عبادة األصناـ وتحضير األرواح
والكائنات الخفية المختمفة كالجف والعفاريت لتحقيؽ غايات دنيوية تافية.
انؼصش انربَٔض٘

من العام  06..ق0م حتى العام  0..ق0م
الوعي العالمي أصيب بفقدانو إلدراؾ حقيقة أف عنصر الفكر يفوؽ الطاقة في المنزلة،
وبالتالي كاف التركيز عمى الطاقة وحدىا بصفتيا العنصر الذي يقبع وراء المادة بينما
العنصر العقمي (الفكر) ،الذي ىو األساس ،أصبح خارج المعادلة تماماً .في ىذا

العصرُ ،منحت األولية لرغبات األنا والمصمحة الذاتية ،كما شيد ىذا العصر ظيور
المدف والتجمعات السكانية الكبرى وازدىار التجارة والميؿ إلى تجميع الثروات .كما ذكرت
سابقاً ،كاف اإلنساف في ىذا العصر يستوعب جيداً حقيقة أف الطاقة تكمف وراء المادة.

بالتالي بدالً مف استنزاؼ المجيود في تطوير تقنيات معقدة لتوليد الطاقة ،استطاع أبناء

ىذا العصر استخداـ العمـ الذي توارثوه مف أسالفيـ في العصر السابؽ لكي يخمقوا
الطاقة بطرؽ الزالت غامضة بالنسبة لنا ،وىذه الوسيمة وفرت عمييـ تمؾ المرحمة
الوسيطة المتمثمة ببناء محطات توليد كيربائية تستخدـ الوقود أو الطاقة النووية أو

الطاقة الشمسية أو الرياح أو غيرىا .كانوا مثالً يعالجوف نوع مف الحجارة شبو
تشع بالنور( .ذكرت ىذه
الكريستالية بحيث يجعمونيا تضيء كما لو أنيا لمبات كيربائية ّ
التقنية في كتاب فوانيس أطمنطس) .يوجد الكثير مف األنفاؽ تحت األرضية التي حفرىا
٘ٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
حيرت عمماء امثار بخصوص وسائؿ اإلنارة التي استخدموىا ،حيث لـ
القدماء والتي ّ
يجدوا أي أثر لممشاعؿ أو الشموع أو غيرىا مف وسائؿ إنارة مألوفة .باإلضافة إلى
حجارة ل نارة ،نجد أف القدماء استخدموا حجارة خاصة لمتدفئة وكذلؾ لمطبخ وغيرىا مف

أعماؿ مشابية تتطمب ح اررة .أما كيفية جعؿ األحجار تولّد ح اررة عالية فالزالت غامضة

بالنسبة لكؿ مف بحث في ىذا الموضوع .ىذا ولـ نتحدث عف األبواب الحجرية التي
تفتح وت مؽ لوحدىا حيث يتـ تفعيميا عبر النفخ في فتحة بالجدار أو الدعس عمى بالطة
خاصة في األرض ..وغيرىا مف تقنيات أخرى تحدث عنيا عمماء امثار والتي تمثؿ

ظواىر عجيبة فعالً لكنيا تعتمد عمى طاقة غامضة عجز العمـ عف تفسيرىا والزلنا اليوـ

نعتبرىا سحرية!

انؼصش احلذٚذ٘

من العام  0..ق0م حتى العام  60..م
الوعي العالمي أصيب بفقدانو إلدراؾ حقيقة أف الطاقة تكمف وراء المادة ،إذ بسبب
الجيؿ المطمؽ الذي أصاب البشرية في ىذا العصر ،راح الناس يعزوف الظواىر التي ال
يفيمونيا إلى قوى سحرية ماورائية ليس ليا أي أساس واقعي .كانت الخرافات ىي
السائدة والتخمؼ واليمجية ليما اليد العميا .تدىور مستوى الوعي إلى أدنى درجاتو حيث

االىتماـ منصب كمياً عمى األمور المادية المرئية والمسموعة إذ يعجز التفكير أف يذىب

أبعد مف ذلؾ حيث الطاقة الكامنة ماوراء المادة .إشباع الحاجات الجسدية (ال ريزية)

األوؿ واألخير .أدنى مستوى االنحطاط حصؿ في العاـ ٓٓ٘ـ الذي يمثؿ
كاف اليدؼ ّ
النقطة الوسطى لمعصر الحديدي .ليذا السبب نالحظ الوحشية واليمجية التي تتصؼ بيا
بعض األدياف التي نشأت في ىذه الفترة والزالت قائمة حتى اليوـ .في الحقيقة فطف لتمؾ

األدياف أصوؿ عريقة ضاربة في التاريخ ،لكف التفسيرات الخاطئة ليذه التعاليـ الدينية
والتي نشأت في ىذه الفترة الزمنية ىي تفسيرات ىمجية بكؿ المقاييس ،خصوصاً إذا

قارناىا بمعايير السموؾ العصرية ،ليذا السبب نالحظ أغمبية الناس اليوـ ينفروف مف ما

تفرضو تع اليميـ الدينية ألنيـ يرونيا غير عقالنية وغير إنسانية وبعيدة كؿ البعد عف
المشوىة ليذه
كونيا روحية .المشكمة إذاً ليست في التعاليـ الدينية بؿ في التفسيرات
ّ
ٛٙ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
التعاليـ .ال نستطيع القوؿ بخصوص ىذا العصر سوى أنو يمثؿ فترة انحطاط بكؿ
المعايير ،األخالقية والروحية والعممية واإلنسانية والفنية واألدبية والحضارية .كاف

المتوحش مف كونو إنساف وديع .التدمير الذي أصاب
اإلنساف أقرب إلى الحيواف
ّ
المنجزات العمرانية لمحضارات العظمى ومنتجاتيا الثقافية والعممية والفنية في ىذه الفترة
كاف ىائالً ويدمي القموب فعالً! كانت التحؼ وامالت واألدوات وغيرىا مف مبتكرات
بحجة أنيا بدع شيطانية شريرة! كؿ شيء غريب عف
عممية تُحطّـ بشكؿ وحشي وذلؾ ّ
مفيوميـ اليمجي الوضيع كاف ُينسب إلى الشيطاف وغيره مف كائنات خرافية شريرة
فيدمرونو دوف تردد .ما فعمو أسالفنا المتوحشيف في ىذا العصر تجاه المنجزات الراقية

لمحضارات المتطورة مثّؿ لعنة بكؿ ما تعنيو الكممة مف معنى! لعنة شريرة سوداء أصابت
األرض وما عمييا مف إنجازات حضارية راقية.

انؼصش انربَٔض٘

من العام 60..م حتى العام 06..م
ىذا ىو العصر الذي نحف فيو حالياً (ٕٗٔٓـ) وبالكاد اقتربنا مف ٘ٔ %مف مدتو

اإلجمالية التي تفوؽ ٖٓٓ٘ سنة .عاد مستوى الوعي البشري إلى االرتقاء مرة أخرى،
لكف الرحمة نحو التنور الزالت طويمة ونحف الزلنا في بداية الطريؽ ،لكف الميـ أننا

انطمقنا في ىذه المسيرة التصاعدية وىذا ىو الميـ .نحف اليوـ نعتمد عمى تقنيات مؤذية
لمبيئة (الوقود ،التفاعؿ النووي ،سدود مائية ..إلى اخره) إلنتاج الطاقة الكيربائية ،لكف
سوؼ يأتي اليوـ الذي نست ني فيو عف ىذه التقنيات المؤذية بحيث نستطيع استخالص
الطاقة الكيربائية مباشرة مف األثير .قد ال نتمكف مف استيعاب تمؾ الوسائؿ التي

استخدميا أسالفنا الذيف عاشوا في العصر البرونزي السابؽ ألننا ال زلنا نعتبرىا
ماورائيات خرافية ،لكف سنصؿ في النياية إلى إيجاد تقنية نظيفة مناسبة .باإلضافة إلى
أننا ال زلنا عاجزيف عف استيعاب المصدر الفعمي لقوة الجاذبية ،لكف مع تقدمنا في ىذا
العصر ومع ارتقاء الوعي لدينا ،سوؼ نتمكف في النياية مف استيعاب ىذه القوة

ونسخرىا لصالحنا .كما العصر البرونزي السابؽ ،فطف ىذا العصر محكوـ باألنانية
والمصمحة الذاتية ،لكف عمى الجانب امخر فيو يشيد صحوة فكرية ومعرفة متقدمة
ٛٚ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
بمجاؿ الطاقة .إف ظيور نظريات ثورية مثؿ النظرية النسبية والنظرية الكمومية يجعؿ
اإلنساف يقترب أكثر إلى األجوبة التي كاف أسالفنا في العصر البرونزي السابؽ يعرفونيا
بخصوص العالقة الجوىرية بيف الطاقة والمادة .لكف كما حالة أسالفنا في العصر
البرونزي السابؽ ،الزاؿ اإلنساف في ىذا العصر بعيد عف فيـ الدور الجوىري لمفكر في
المعادلة ،حيث العنصر العقمي ىو األساس .لقد سمـ عممائنا في ىذا العصر بأف الكوف
المادي مؤلؼ مف طاقة متذبذبة ،حيث الذبذبة ىي أساس كؿ شيء موجود ،أما العنصر
العقمي فالزاؿ خارج المشيد حتى امف.
رغـ أف اإلنساف في ىذا العصر توصؿ إلى تقنيات تدميرية ىائمة مثؿ القنبمة النووية ،إال
أنو يتمتع بدرجة كافية مف الوعي التي تدفعو إلى تجنب ذلؾ المصير المشؤوـ المتمثؿ
بالدمار الشامؿ لمكرة األرضية .لكف ىناؾ تدمير جزئي ينتظر عالمنا وىو خارج عف
إرادة اإلنساف ويتمثؿ بالكوارث الطبيعية .صحيح أنيا خارجة عف إرادة اإلنساف لكنيا

نتيجة حتمية لتصرفاتو .باإلضافة إلى التموث البيئي الذي يساىـ فيو يوجد سبب اخر ال
يفطف لو أحد وىو الطاقة السمبية الناتجة مف التفكير السمبي لمبشرية .إف التوتر العقمي
والعاطفي الذي ينتجو البشر في عالمنا العصري يؤثر بشكؿ خفي ،لكنو فعاؿ جداً ،عمى
الطقس وحتى عمى بنية الكرة األرضية ،فينتج األعاصير المدمرة والطوفانات والزالزؿ..

إلى اخره .بسبب طريقة الحياة الشاذة التي صنعيا اإلنساف العصري لنفسو والموبوءة

بالشيوة والرغبة الموجية لمممذات مثؿ الجنس والمواد المسكرة والمخدرة وىذا مختمط مع
الطمع لكسب المزيد وال ضب الناتج مف عدـ تحقيؽ ىذه الرغبات الدنيوية كؿ ىذا سوؼ
يؤدي في النياية إلى إطالؽ كميات ىائمة مف الطاقة السمبية المؤثرة جداً عمى كوكب
األرض .لكف عممائنا ال ينتبيوف ليذه العوامؿ الخطيرة ألف عنصر العقؿ الزاؿ خارج

معادلة الطاقة/المادة كما شرحت سابقاً.
في ىذا العصر البرونزي الصاعد ،إف االفتتاف بالم ريات الدنيوية مثؿ الجنس

والمسكرات المخدرة والماؿ (الطمع) ىو قوي جداً وعندما يعجز الفرد عف الحصوؿ عمى
ما يكفي مف ىذه الم ريات (وسوؼ ال يكتفي أبداً) يتولد ال ضب والتوتر .إف حقيقة أف
ىذه الم ريات تؤدي حتماً إلى ال ضب تمثؿ برىاف عمى أننا نسير في درب مؤدية نحو
ٛٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
العبودية وليس الحرية .كـ ىي حزينة حقيقة أننا أصبحنا في ٘ٔ %مف العصر البرونزي
الصاعد وال زلنا مجتمعات استيالكية نعبد الماؿ ونميث وراء الم ريات إلشباع غرائزنا

وبطريقة شاذة غير سميمة .بعد عدة قروف مف امف سوؼ ينظر أحفادنا إلينا ويشمئزوف
تصور طريقة حياتنا المقززة .لكف الذنب ليس ذنبنا عمى أي حاؿ،
مف مشاىد قبيحة
ّ
حيث ال زاؿ العصر الحديدي يؤثر عمينا إذ بالكاد خرجنا منو والزالت عالقة فينا الكثير
مف سماتو الحيوانية السمبية المختمفة.
ّ
انؼصش انفضٙ

من العام 06..م حتى العام 00..م
بدالً مف األنانية والمصمحة الذاتية وبدايات الصحوة الفكرية التي اتسـ بيا الوعي الجمعي
في العصر السابؽ ،فطف ىذا العصر يشيد سيطرة كاممة عمى الذات .سوؼ ُيستخدـ
الفكر لمتواصؿ تخاطرياً وكذلؾ يستخدـ لمتأثير عمى األشياء المادية .اإلنساف في ىذا
العصر لف يحتاج التقنيات المعقّدة لكي يحقؽ إنجازات عظيمة مثؿ تحويؿ بنية المواد

الفيزيائية أو الكيماوية أو التحكـ بالقوى الطبيعية حيث فكره يكفي لتحقيؽ ذلؾ .لـ يعد
الكالـ المقروء أو المكتوب ضروري لمتواصؿ بيف البشر حيث التخاطر الفكري يكفي
ليذا ال رض .لـ نعد بحاجة إلى كمبيوترات وال شبكة إنترنت وال التعميـ المدرسي أو

غيرىا مف أمور ذات صمة حيث الفكر يستطيع سبر واستيعاب أي موضوع حسب
الرغبة .بسبب القدرة عمى قراءة األفكار وسبر خواطر امخريف لـ يعد ممكناً الخداع أو

مبيتة حيث سيتـ
ال در أو أي عمؿ مؤذي يعتمد عمى أفكار ونوايا أو مخططات ّ
اكتشافيا فو اًر قبؿ تنفيذىا .بما أف تكويننا الجسدي وحالتنا الصحية عموماً يتـ إمالئيا
مف قبؿ العقؿ الباطف أي أفكارنا المسبقة المزروعة عمى شكؿ قناعات في الالوعي لدينا

ىي التي تقرر حالتنا الصحية فيذا يعني أف ت يير القناعات السمبية يؤدي حتماً إلى

حصوؿ ت ييرات جذرية في وظائؼ أجسادنا وحالتنا الصحية عموماً .سوؼ يتمكف
اإلنساف في ىذا العصر مف إجراء تعديالت مناسبة في عقمو الباطف بحيث يخمؽ حالة

جيدة دائماً وأبداً.
جسدية وصحية ّ
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بفضؿ قوتو الفكرية النافذة ،سوؼ يتمكف اإلنساف مف سبر واستيعاب القوى الماورائية
التي تمثؿ مصدر كافة القوة الكيربائية والم ناطيسية المتجمية في الطبيعة والتي تمثؿ

أساس وجودىا أصالً .سوؼ يتمكف أيضاً مف تجاوز الحدود الزمنية التي تضبط نمو

النباتات أو حتى نمو األجساـ الحيوانية (يصبح إل اء التسمسؿ الزمني أمر ممكف) ،أي

يسرع نمو المزروعات بحيث يزرع الحقؿ اليوـ ويحصد المحصوؿ غداً!
يستطيع أف ّ
األمر ذاتو يصبح ممكناً مع الكائنات األخرى .بفضؿ القوة الفكرية اليائمة التي سوؼ

يتمتع بيا اإلنساف في ىذا العصر لـ يعد ىناؾ حدود ل نجازات التي يمكف أف يحققيا
بقوة الفكر .لكف السمة األبرز ليذا العصر ىي العودة إلى الحياة البسيطة الخالية مف

التقنيات المعقدة التي يتـ استبداليا كمياً بوسائؿ بسيطة تعتمد عمى قوة الفكر .تبدأ
الطبيعة بعدىا باستعادة عافيتيا وازدىارىا بحيث تخمو كمياً مف المموثات التي تخمفيا

التقنيات المعقدة.

انؼصش انزْثٙ

من العام 00..م حتى العام 600...م
ىذا العصر يشيد وصوؿ الوعي الجمعي إلى ذروة التنور .سوؼ يعود الفردوس المنتظر
ليتجمى عمى األرض مرة أخرى ،وسماتو ىي ذاتيا التي تجمت في العصر الذىبي

السابؽ .ىذا العصر سيسود لمدة طويمة مف الزمف قبؿ أف تنحدر البشرية مرة أخرى نحو

الحضيض.
بالعودة إلى ما زعمو المعمـ "سري يوكتيسوار غيري" بخصوص وجود شمس أخرى تمثؿ

مجرد فرضية مف بنات أفكار الرجؿ ،أـ أف ليا أساس
توأـ لشمسنا ،ونتساءؿ :ىؿ كانت ّ
عممي بحيث استقاىا مف مراجع ثابتة؟ ىؿ يوجد أساس منطقي ليذه الفرضية؟ أـ أنيا
مجرد فكرة تـ ابتكارىا لتفسير بعض ال وامض الفمكية في سموؾ الكرة األرضية
ّ
والمجموعة الشمسية عموماً؟ سوؼ نتعرؼ عمى الكثير مف اإلجابات الشافية ليذه
التساؤالت في الموضوع التالي:
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انشًظ انرٕأو
ربما تكوف ىذه أوؿ مرة تتعرؼ عمى ىذه الفكرة التي قد تصيبؾ بالصدمة .لكف يبدو أف
ىناؾ الكثير بخصوص ىذه الفكرة التي تجعميا حقيقة ثابتة ال يمكف نقضيا بسيولة.

المشكمة ليست في مصداقية ىذه الحقيقة العممية الثابتة بؿ في عدـ اعتيادنا عمييا كواقع
مسمـ بو .في الحقيقة ىذا أحد األسباب التي تجعمنا ال نثؽ كثي اًر بالعمـ المنيجي الذي

ُيفرض عمينا في المدارس .ىناؾ الكثير مف الحقائؽ في الطبيعة مف حولنا والتي رغـ
تجمييا بوضوح أمامنا إال أف العمـ يتجاىميا كمياً وكأنيا لـ تكف .أما بخصوص وجود

شمس أخرى في الفضاء وتمثؿ توأـ لشمسنا وكالىما يدوراف حوؿ بعضيما ،صحيح أف
الفكرة ال يمكف استيعابيا لموىمة األولى لكنيا تعتبر مف الظواىر المألوفة في مجاؿ عمـ

الفمؾ العصري ،إذ جميع عمماء الفمؾ يسمموف بحقيقة أف ٓ %ٛمف النجوـ التي
يدرسونيا في الفضاء ىي ذات طبيعة ثنائية  ،binary systemsأي أنيا تدور حوؿ
بعضيا البعض ،أما الػٕٓ %الباقية فمـ تتوفر وسائؿ المراقبة المناسبة الكتشاؼ طبيعتيا
االزدواجية ،وىذا يجعؿ الطبيعة الثنائية لمنجوـ ىي السائدة بينما الطبيعة الفردية ىي

الحالة الشاذة .وفقاً لما سبؽ نستنتج أف شمسنا إذا كانت منفردة (كما اعتدناىا أف تكوف)
فيذا يجعميا حالة شاذة وليست طبيعية.

وفقاً لممنطؽ الجديد لعمـ الفمؾ العصري ،كافة النجوـ ذات طبيعة مزدوجة ،أي لكؿ نجـ
توأمو الذي يقترب ويبتعد عنو وفؽ مدار خاص ،أي كال النجميف يدوراف حوؿ بعضيما
البعض .ىذه الحالة ال تستثني شمس مجموعتنا.
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أما بخصوص مدة اكتماؿ دورة الشمسيف حوؿ بعضيما فيي بيف ٓٓٓ ٕٗ.وٕٓٓٙ.
سنة ،وقد توصموا إلى ىذا الرقـ باالعتماد عمى عدة ثوابت فمكية لكف أىميا ىي ظاىرة

تقدـ موقع الثريات خالؿ االعتداليف السنوييف لمكرة األرضية precession of the
.equinoxes

االعتدال  equinoxeىو الزمف الذي يتساوى فيو الميؿ والنيار في شتى أنحاء العالـ.

ويصادؼ االعتداؿ الربيعي والخريفي يوميف في السنة ،وذلؾ عندما تكوف الشمس
عمودية فوؽ خط االستواء بشكؿ مباشر .وفي ىذا الوقت ،يكوف طوؿ الميؿ والنيار

متساوييف تقر ًيبا في كؿ بقعة مف بقاع األرض .ويحدث االعتداؿ الربيعي في العشريف أو
الحادي والعشريف مف شير مارس وفي الثاني والعشريف أو الثالث والعشريف مف شير
سبتمبر .وفي نصؼ الكرة الشمالي يحدث االعتداؿ الربيعي في شير مارس ،بحيث
وغالبا ما ُيطمؽ عميو االعتداؿ الربيعي .أما اعتداؿ شير
يعمف عف بداية شير الربيع.
ً
سبتمبر ،فيعمف عف بداية شير الخريؼ ويسمى االعتداؿ الخريفي .ويكوف الحاؿ في

نصؼ الكرة الجنوبي عمى النقيض مف ذلؾ.

ظاىرة التقدـ  precessionتمثؿ تمؾ الحالة التي تبدو فييا الثريات النجمية في حالة
حركة دورية بحيث تكتمؿ دورتيا (مف منظور الكرة األرضية) كؿ ٕٓ ٕ٘.ٜسنة.
وخالؿ ىذه الدورة البطيئة جداً تبدو الثريات النجمية بأنيا تدور حوؿ األرض مما يجعميا

ت ّير مواقعيا في السماء بيف حيف واخر.

عمى ىذه الظاىرة الدورية اعتمد اإلغريؽ في تحديد مدة السنة الكبرى التي أسمفت ذكرىا.
جعموا ىذه السنة مؤلفة مف ٕٔ شير ،وكؿ شير مدتو ٓ ٕٔٙسنة ،وكؿ مف ىذه

الشيور مرتبط بثريا نجمية خاصة وبرج فمكي خاص .لقد أصبح مألوفاً اليوـ حقيقة أننا
في أواخر عصر برج الحوت الذي ساد أكثر مف ألفي عاـ ،ونسير ببطء نحو برج الدلو

(ىذه الدورة الكبرى تسير إلى الوراء ليذا السبب يأتي برج الدلو بعد الحوت وليس
الحمؿ).
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باإلضافة إلى حركة مواقع الثريات النجمية ،فطف النجـ القطبي يت يّر بيف حيف واخر.
مثالً ،في العاـ ٖٓٓٓ قبؿ الميالد كاف نجـ الثعباف  THUBANىو الذي يمثؿ النجـ

القطبي ،وبعد حوالي ٕٔ ألؼ سنة يصبح نجـ النشر الواقع

VEGA

ىو النجـ القطبي.

خالصة :مف خالؿ ظاىرة تقدـ موقع الثريات خالؿ االعتداليف السنوييف precession

 ،of the equinoxesتبيف أف الدورة الكاممة (ٓ ٖٙدرجة) ليذا التقدـ البطيء تتـ

خالؿ ٕٓ ٕ٘.ٜسنة ،وبعد تقسيـ حزاـ الثريات المحيط بالكرة األرضية إلى ٕٔ قسـ
(برج) ،ينتج لدينا ٓ ٕٔٙسنة مدة كؿ برج .أي أف كؿ ٓ ٕٔٙسنة يظير برج جديد في
يتحرؾ درجة واحد كؿ ٕ ٚسنة ،وبعد مسيرة ٖٓ درجة يكوف قد احتؿ
األفؽ ،وىذا البرج ّ
مكانو برج جديد في األفؽ.

ٖٜ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
لكف السؤاؿ الكبير ىو :لماذا اىتـ القدماء بيذه الظاىرة الفمكية المتعمقة بمبادرة
االعتداليف؟ لماذا منحوا أىمية كبرى ليذه الدورة الكبرى الناتجة مف تقدـ الثريات خالؿ

االعتداليف ،والتي سموىا السنة الكبرى (مدتيا ٕٓ ٕ٘.ٜسنة)؟ يبدو أنو عبر تناوب
الفصوؿ المختمفة ليذه السنة الكبرى نشيد تبدالت جذرية في الوعي البشري ومستوى
الحضارات عمى وجو األرض .تحدث القدماء الصينييف والينود والمصرييف واإلغريؽ
وحتى حضارات أمريكا الجنوبية عف تناوب مستوى الحضارت بيف قمة االزدىار والمجد
وبيف حضيض االنحطاط والجيؿ واليمجية ،وربطوا ىذا التناوب بالسنة الكبرى أو الدورة

الكبرى والتي نحف بصددىا امف .ىذا يعني أنيـ فيموا جيداً تمؾ الدورة الفمكية الكبرى

التي ال يمكف مقاومة تأثيرىا الجذري عمينا ميما اتخذناه مف اجراءات .عندما يحيف موعد
االنحطاط فسوؼ يحصؿ حتماً ،وعندما يحيف موعد االرتقاء فسوؼ يحصؿ حتماً .ليذا
السبب كاف القدماء ييتموف بموقع الثريات (ألبراج الفمكية) في حزاـ دورة السنة الكبرة

ألنيا األساس بينما المجيود البشري ميما كاف مثم اًر فال يعني شيئاً أماـ المصير
المحتوـ .ليذا السبب نجد أف القدماء كانوا ميووسيف بيذه الدورة الكبرى وتأثيراتيا.

ّأوؿ مف تناوؿ ظاىرة مبادرة االعتداليف محاوالً تفسيرىا بشكؿ عممي ىو إسحؽ نيوتف
وتقدـ بنظريتو الشييرة باسـ "المبادرة الشمس/قمرية"  Lunisolar Precessionالتي

تفسر ىذه الحركة التراجعية البطيئة لمثريات خالؿ االعتداليف بناء عمى التجاذب القمري
الشمسي ،أي أف الكرة األرضية تتأرجح خالؿ دورانيا نتيجة تفاعؿ القوة الجاذبية لمكرة

األرضية مع تمؾ التي لمشمس والقمر .مع أنو حتى في زمانو تعرضت نظريتو لالنتقاد
مف قبؿ الكثير مف العمماء البارزيف لكنيا بقيت قائمة رغـ ذلؾ كمو .جميعنا نعمـ أف

نيوتف ارتقى إلى مرتبة القدسية بحيث يستحيؿ انتقاد أي مف نظرياتو التي تعتبر مسممات

مقدسة .لطالما أخطأت معادالتو التي تناولت الكثير مف الظواىر الفمكية خصوصاً

اضطر
نظريتو التي تسمى "المبادرة الشمس/قمرية"  Lunisolar Precessionمما
ّ
تدخؿ مف قبؿ فمكييف اخريف إلصالح تمؾ العيوب في محاولة منيـ لتقريب تمؾ
المعادالت الرياضية إلى الواقع بأكبر قدر ممكف .تذكر أف نوتف أصبح شخصية مقدسة

وبالتالي ال يمكف إل اء نظرياتو ومعادالتو الخاطئة ورمييا في الزبالة بكؿ بساطة ،بدالً
مف ذلؾ بذلوا جيود كبيرة لترقيع تمؾ النظريات والمعادالت لكي تصمد عبر الزمف.
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لكف مع تقدـ العمـ وحصوؿ الكثير مف االكتشافات الفمكية الجديدة ،كافة الدالئؿ
أصبحت تشير بوضوح إلى أف ظاىرة بمبادرة االعتداليف ال تنتج مف تأرجح الكرة

األرضية خالؿ دورانيا كما زعـ نيوتف بؿ ىي ناتجة مف دوراف كامؿ المجموعة الشمسية
وفؽ مدار بعيد المدى بحيث تكتمؿ دورتو كؿ ٓٓٓ ٕٙ.سنة.
لطالما اعتدنا عمى فكرة أف مجموعتنا الشمسية ىي ثابتة في مكانيا دوف حراؾ بينما
الحركة تكوف فقط لمكواكب واألقمار التي تدور حوؿ الشمس ،لكف ىذه أيضاً فكرة خاطئة

وغير واقعية .تبيف أف مجموعتنا الشمسية بالكامؿ تسير ضمف مدار ثابت لكنو واسع
المدى بحيث لـ نشعر بو ميما حاولنا مراقبتو مباشرة ،وما يثبت ىذه الحقيقة ىو وجود
الكثير مف الظواىر الفمكية المتعمقة بمجموعتنا الشمسية وظاىر مبادرة االعتداليف ىي
إحداىا فقط ،بينما يوجد الكثير مف الظواىر لكف شرحيا معقد ويتطمب حسابات فيزيائية

تتعمؽ بالوزف وسرعة الحركة والطرد المركزي وغيرىا مف عوامؿ مختمفة تتطمب حسابات
والمجوء إلى معادالت رياضية معقدة ال مجاؿ لشرحيا ىنا .لكف فيما يمي ظاىرة واضحة
وبسيطة بحيث يمكننا استيعابيا بسيولة:
ىناؾ مالحظة تنبو ليا العمماء منذ البداية وتتمثؿ بمدار الكواكب حوؿ الشمس الذي

ليس دائرياً بؿ إىميجي أي بيضاوي الشكؿ (الشكؿ التالي) .ىذه الظاىرة تـ إنسابيا إلى

مجرد فرضيات تعتمد تفسيراتيا عمى فرضيات.
أسباب مختمفة لكنيا تبقى جميعاً ّ

مدار الكرة األرضية (وباقي الكواكب) يتخذ شكؿ إىميجي (يميف)
وليس دائري تماماً (يسار)
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باإلضافة إلى ذلؾ ،يوجد ظاىرة غريبة عجيبة الزاؿ العمـ يحتار في تفسيرىا وىي أف
فصؿ الصيؼ يحيف معاده عندما تكوف الكرة األرضية في النقطة األبعد مف الشمس

بينما فصؿ الشتاء يحيف موعده خالؿ وجود الكرة األرضية في النقطة األقرب! وىذا
منافي تماماً لممنطؽ العممي ونظرتو تجاه الطبيعة الشمسية.

كوكب األرض يكوف في أبعد نقطة مف الشمس خالؿ فصؿ الصيؼ
المشكمة مع رجاؿ العمـ المنيجي ىو اجتيادىـ دائماً لاللتزاـ بالنظريات التي وضعيا

أشخاص مقدسيف مثؿ نيوتف وغيره مف العمماء الذيف يعتبروف األولياء األوائؿ لمعمـ
المنيجي وبالتالي يتجاىموف الكثير مف الحقائؽ األخرى حتى لو كانت ماثمة أماـ

عيونيـ .إف التفسير العممي لمظاىرتيف المذكورتيف سابقاً ىو واضح وبسيط جداً يتمثؿ
في أف الشمس مع مجموعتيا كاممة ىي في حالة حركة!

تحرؾ الشمس باتجاه محدد ىو الذي خمؽ المدار البيضاوي لمكواكب بدالً مف المدار
إف ّ
الدائري .وكذلؾ أيضاً ،إف حركة الشمس باتجاه محدد ىي التي ترفع ح اررة كوكب

األرض خالؿ فصؿ الصيؼ رغـ وجوده في أبعد نقطة وذلؾ بسبب الميب الشمسي

المنبعث مف حركة الشمس ،أي تكوف الشمس كما حالة الشياب المسافر في الفضاء
والذي يخمؽ وراءه ذيالً نارياً .النقطة األقرب (مف الوجو األمامي) الشياب تكوف باردة

بينما النقطة األبعد (مف جية ذيمو) تكوف حارة .إذا عدنا إلى الشكؿ السابؽ الذي يبيف

مدار األرض حوؿ الشمس وأجرينا بعض التعديالت سوؼ تتوضح الفكرة جيداً.
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كامؿ المجموعة الشمسية تسير باتجاه محدد في الفضاء ،وحركة الشمس تشبو سفر

الشياب في الفضاء بحيث تترؾ ذيالً مف الميب .ىذا ىو تفسير ارتفاع ح اررة الكوكب
خالؿ وجوده في أبعد نقطة مف الشمس فيتجمى حينيا فصؿ الصيؼ.

مالحظة :ذكرت في جزء سابؽ أف طبيعة الفصوؿ األربعة تحددىا قوة صادرة مف جوىر
الشمس ،ىذا صحيح لكف مسألة الح اررة تختمؼ كمياً عف مسألة بعث الحياة في األشياء .الحياة

التي تنتفض في الطبيعة خالؿ فصؿ الربيع وتزدىر في فصؿ الصيؼ تختمؼ عف الح اررة التي

يكوف مصدرىا مختمؼ تماماً وىو متعمؽ حصرياً بموضوعنا الحالي.

كما ذكرت سابقاً ،يوجد الكثير مف الظواىر األخرى التي يمكف المجوء إلييا لمبرىاف عمى
نظرية حركة الشمس عبر الفضاء لكنيا طويمة ومعقّدة رياضياً وسوؼ تحتؿ مساحة
كبيرة مف ىذا الكتاب ،لكف أعتقد أف البرىاف السابؽ يكفي إلثبات الفكرة.
امف جاء دور السؤاؿ األكبر واألىـ :طالما أف شمس مجموعتنا تسافر في الفضاء وفؽ مدار

بعيد المدى تناغماً مع شمس أخرى تعتبر توأـ ليا بحيث ىي أيضاً تسير وفؽ مدار متداخؿ مع
مدار شمس مجموعتنا ،فأيف ىي ىذه الشمس المر ّشحة ألف تكوف توأـ شمس مجموعتنا؟ ىؿ

نستطيع رؤيتيا في السماء؟ ىؿ تـ اكتشافيا وتحديد ىويتيا؟ الموضوع التالي يحمؿ الجواب

الشافي عمى كافة ىذه التساؤالت.
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جنـــــى انشؼـــشٖ
Sirius

تاريخه المثير عبر العصور ومرتبته الجميمة بين كافة ثقافات العالم القديم

" ..وإنه هو ربّ الشّعرى"..

(امية [ ]ٜٗمف سورة النجـ)

لطالما سمّـ بعض العمماء المعاصروف بضرورة وجود نجـ توأـ لشمس مجموعتنا لكي

تفسر الكثير مف الظواىر الفمكية المتعمقة بمجموعتنا
تكتمؿ معادالتيـ الرياضية التي ّ
الشمسية .تـ نشر الكثير مف األوراؽ العممية التي تزعـ ضرورة وجود نجـ توأـ لكنيا
المجردة لكف
وصفتو بأنو وجب أف يكوف نجـ قزـ بني الموف ويصعب رؤيتو بالعيف
ّ
تربطو بشمسنا عالقة تجاذبية وثيقة .أطمقوا عمى ىذا النجـ االفتراضي اسـ "نميسيس"

 Nemesisبعد افتراض ضرورة وجوده كسبب رئيسي لبعض االضطرابات في األجراـ
الدائرة ضمف نطاؽ المجموعة الشمسية .رغـ التسميـ بضرورة وجود ىكذا نجـ توأـ
لشمسنا إال أنيـ لـ يحددوا ىوية أو مكاف ىذا التوأـ االفتراضي.

أما بالنسبة لباحثيف اخريف ،فطف النجـ المرشح ألف يكوف التوأـ الفعمي لشمسنا فيو نجـ
الشعرى  !Siriusواعتمدوا في استنتاجيـ ىذا عمى الكثير مف البراىيف الفمكية وحتى
التاريخية حيث ليذا النجـ تحديداً تاريخ حافؿ ومجيد بيف كافة الحضارات القديمة .رغـ
تاريخو الحافؿ ودوره البارز بيف كافة ثقافات العالـ القديـ إال أف بعض العمماء الزالوا
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متردديف في ترشيحو كتوأـ لشمس مجموعتنا ومستنديف بذلؾ عمى عدة أسباب أىميا أف
نجـ الشعرى ليس أقرب نجـ لمجموعتنا الشمسية حيث يبعد حوالي  ٛسنوات ضوئية،

لكف أعتقد أف ىذا السبب غير كافي الستبعاد ىذا النجـ ألف األسباب التي تر ّشحو ىي

كثيرة وقوية جداً كما سنرى الحقاً .في الحقيقة يوجد الكثير مف الدالئؿ والبراىيف التي

تجعمو ممثالً مناسباً لتوأـ شمس مجموعتنا لدرجة أف الفرد يحتار مف أيف يبدأ.

صحيح أ ف النجـ األنسب ليكوف توأـ شمس مجموعتنا وجب أف يكوف األقرب مف حيث
يصر عميو العمماء المنيجييف ،لكف في الحقيقة إف نجـ الشعرى يعتبر
المسافة ،وىذا ما ّ
األنسب بناء عمى الكثير مف العوامؿ التي تعتبر أىـ مف مسألة المسافة .أىـ ىذه
العوامؿ ىو أف ىذا النجـ لو درجة انزياح مف خط استواء النظاـ الشمسي تبمغ ٔٚ
درجة ،ىذا مع العمـ أف األجراـ في نظامنا الشمسي ىي جميعاً في حالة تناغـ مع نظاـ

الشعيرة ،حتى كوكب بموتو وكذلؾ الجرـ المكتشؼ حديثاً وسموه "سيدنا"  Sednaيزيحاف
عف خط استواء النظاـ الشمسي  ٔٚدرجة.

حجـ نجـ الشعرى بالمقارنة مع حجـ شمسنا .ىو أكبر مف شمسنا بمرتيف وأكثر سطوعاً
نتصور شمس ضخمة
بعشريف مرة ،وبالتالي خالؿ الحديث عف ىذا النجـ وجب أف
ّ
تسبح في الفضاء وليس نجـ ص ير معمؽ في قبة السماء
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يمكننا إضافة حقيقة فمكية أخرى وىي أف نجـ الشعرى ال يتراجع بمساره عبر السماء كما
باقي النجوـ األخرى بؿ يبقى عمى مسافة ثابتة تقريباً مف مواقع االعتداؿ الصيفي
والشتوي وكذلؾ مف مواقع االنقالب الخريفي والربيعي وبقي عمى ذلؾ طواؿ قروف طويمة

مف المراقبة المستمرة ،وذلؾ رغـ ظاىرة التقدـ ( precessionالثريات النجمية في حالة
حركة تراجعية في السماء).
صحيح أف اىتماـ العمماء العصرييف كاف حديثاً بيذا الموضوع لكف إذا عدنا إلى التاريخ

سوؼ نكتشؼ بأف معظـ الحضارات القديمة تممكيا اىتماـ كبير بتمؾ العالقة الخفية بيننا

جيد الميكانيكا
وبيف نجـ الشعرى .لـ يعد غريباً أف الحضارات القديمة قد فيمت بشكؿ ّ

الفمكية وبمستوى راقي يفوؽ مستوانا بأشواط .أكبر دليؿ عمى ذلؾ ىو الدقة الرياضية
لمراقباتيـ وحساباتيـ الفمكية المختمفة وىذا يمثؿ عمـ عريؽ يعود تاريخو إلى زمف غابر.

لكف ىناؾ المزيد بيذا الخصوص .إحدى القنوات المحفورة في اليرـ األكبر ،والمنطمقة
صوبة نحو نجـ الشعرى .ىذا أكبر دليؿ عمى ثبات
مف غرفة الممكة نحو السماء ىي م ّ
موقع ىذا النجـ في السماء .وىذا الثبات الدائـ يعتبر السبب الجوىري الذي جعؿ
المصرييف القدامى ،وكذلؾ حضارات عديدة أخرى ،يستخدموف نجـ الشعرى كنقطة عالـ
لمسيرة الزمف لدييـ حيث اعتمدوا عميو كثابت تاريخي يمكف االستناد عميو.
إف الثبات المذىؿ لموقع نجـ الشعرى في السماء طواؿ السنة ىو الذي دفع المصرييف
القدامى إلى جعمو محو اًر لروزنامتيـ ألنو ما مف نجـ اخر يفوقو ثباتاً .أشار إليو

المصريوف باسـ "سوثيس"  Sothisوربطوه باإللية إيزيس ،األـ المقدسة .يعتبر الصعود

الشمسي لنجـ الشعرى (أي ظيوره مف نقطة صعود الشمس بحيث يمكف رؤيتو قبؿ

األوؿ لمسنة المصرية وىو اليوـ الذي ُيستخدـ
شروؽ الشمس مباشرة) إشارة لبدء اليوـ ّ
لضبط منظومة الروزنامة المصرية .ىذا الصعود الشمسي لنجـ الشعرى يسبؽ مباشرة
موعد طوفاف النيؿ وكذلؾ موعد االعتداؿ الصيفي .مف خالؿ استخداـ نجـ الشعرى
كبادئ لمسنة الجديدة لـ يعد المصريوف ييتموف بمسألة السنوات الزائدة leap years

( ٖٙٙيوـ) وبالتالي روزنامتيـ كانت أكثر دقة مف الروزنامة ال ري ورية Gregorian
التي نستخدميا اليوـ.
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األمر المثير ىو أف االىتماـ بنجـ الشعرى لـ يقتصر عمى المصرييف القدامى بؿ عمى
كافة الحضارات القديمة ،مثؿ سومر وبابؿ وغيرىما ،لكف األمر األكثر إثارة ىو التشابو
في المفاىيـ والمصطمحات المتعمقة بيذا النجـ .أىـ التشابيات ىو ذلؾ الذي يربط ىذا

النجـ بمفيوـ الكمب أو الذئب أو غيرىما مف حيوانات تنتمي لفصيمة الكمبيات .مثالً ،في

عمـ الفمؾ الصيني والياباني ُيعرؼ نجـ الشعرى بػ"نجـ الذئب السماوي" .بيف قبائؿ الينود
الحمر في أمريكا يشيروف إلى ىذا النجـ بأسماء أو عبارات مختمفة تتعمؽ بالكمبيات.

مثالً" ،الكمب الذي يمحؽ أغناـ الجبؿ" ،أو "وجو الكمب" ،أو "نجـ الذئب" أو "نجـ
القيوط" ،أو "كمب القمر" .أما في اليند فيشيروف إليو باسـ "سفانا" وىو الكمب األمير .أما
اليوـ فنحف نسميو نجـ الكمب كطشارة إلى بروزه في مجموعة الكمب الكبير النجمية.

مجموعة الكمب الكبير النجمية  ،Canis Majorوالشعرى أحد مكوناتيا وليذا غالباً ما
يسمى نجـ الكمب

أما في اليوناف القديمة فقد كانت الفترة التي تتبع ظيور نجـ الشعرى في األفؽ تُسمى
أياـ الكمب الصيفية .وكانت أياـ حارة جداً إلى درجة دفعت سكاف جزيرة سيوس في بحر

إيجو إلى تقديـ األضحيات لنجـ الشعرى مف أجؿ جمب النسيـ البارد .كانوا يترقبوف
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جيد،
ظيور النجـ في بداية فصؿ الصيؼ ،إذا كاف النجـ واضحاً فيذا داللة عمى حظ ّ

لكف إذا كاف شاحباً (غائماً) فيذه داللة عمى حظ سيء مما يعني وباؿ مف الشؤـ.

جنى انشؼشٖ ٔاحملافم انغشٚح ادلصشٚح

منذ األزمنة القديمة وعبر العديد مف الحضارات كاف نجـ الشعرى  ،Siriusأو نجـ
الكمب ،يمثؿ محور لتعاليـ غامضة .كافة التعاليـ الباطنية وعبر كؿ العصور نسبت ليذا
النجـ أىمية كبرى ومنحتو مكانة خاصة في الرموز السرية ،وىذا وحده يكفي إلثبات
أىميتو البال ة .ما الذي يجعؿ ىذا النجـ ميماً بيذه الدرجة؟ ىؿ ألنو يعتبر أكثر النجوـ

سطوعاً في السماء؟ أـ ألف كامؿ اإلنسانية متصمة بيذا النجـ عبر رابط غامض غير

واضح بعد؟

كافة البقايا األثرية والمخطوطات التاريخية القديمة تكشؼ عف األىمية الكبرى لنجـ
الشعرى في عمـ الفمؾ واألساطير والطقوس السرية لدى كافة الحضارات القديمة.

المدارس السرية تعتبره "الشمس الكامنة وراء الشمس" وبالتالي ىو المصدر الفعمي لقوة
شمسنا .إذا كانت ح اررة شمسنا تحافظ عمى الحياة في العالـ المادي ،فطف الشعرى يعتبر
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الشمس التي تحافظ عمى الحياة في العالـ الروحي .وفقاً لمتعاليـ السرية ،شمس الشعرى

ىي مصدر النور الحقيقي الذي يسطع مف الشرؽ ،ىي النور الروحي األصيؿ بينما

شمسنا العادية تنير العالـ المادي الذي يعتبر وىـ كبير وفقاً لكافة التعاليـ الباطنية.

إف ربط الشعرى بكؿ ما ىو مقدس وحتى اعتباره موطف المعمميف الكبار لمبشرية (مثؿ
ىرمز اليرامزة) لـ يقتصر عمى األساطير الخرافية لبعض الثقافات البدائية بؿ تمثؿ
اعتقاد واسع االنتشار والذي صمد وحتى تعاظـ عبر السنيف حتى يومنا ىذا.
في مصر القديمة ،كاف الشعرى يعتبر النجـ األكثر أىمية في السماء .ىو في الحقيقة
يشكؿ األساس الفمكي لكامؿ المنظومة الدينية المصرية .كاف المصريوف يقدسونو باسـ
"سوثيس"  Sothisوكاف يرتبط باإللية إيزيس ،اإللية األـ في األساطير المصرية .كاف

المصريوف القدامى يرفعوف مرتبة الشعرى إلى درجة أف معظـ اليتيـ مرتبطة بطريقة أو

بأخرى بيذا النجـ .كاف "أنوبيس"  Anubisإلو الموت ذو رأس الكمب ،لو عالقة واضحة
بنجـ الكمب ،أي الشعرى .وكذلؾ اإللو "توث" (ىرمز) ،معمـ البشرية العظيـ ،كاف مرتبط
بيذا النجـ بطريقة باطنية.
العديد مف الباحثيف في التعاليـ الباطنية زعموا أف اليرـ األكبر في الجيزة بمصر قد تـ
بناءه بتناسؽ كامؿ مع مجموعة نجوـ ،أحدىا وأىميا ىو نجـ الشعرىُ .يقاؿ بأف النور
المتسرب إلى صاالت اليرـ عبر قنوات خاصة ،كاف ُيستخدـ
المنبعث مف تمؾ النجوـ ،و ّ

في الشعائر والطقوس التي كانت تقيميا المحافؿ السرية المصرية في داخؿ اليرـ .كتب

"مارشاؿ أدمز"  Marshall Adamsفي كتابو الذي بعنواف "كتاب السيد" The Book
 of the Masterيقوؿ:

" ..لقد عرؼ ىذا الشعب القديـ (المصريوف) بأنو مرة في كؿ سنة تتناسؽ الشمس مع

نجـ الكمب وفؽ خط واحد مستقيـ .ليذا السبب تـ بناء اليرـ األكبر بطريقة تجعمو في

ىذا الموعد المقدس تحديداً يسقط نور نجـ الكمب المتسؽ مع الشمس عمى "المربع"
وكانوا يسمونو "حجر اإللو" ،وكاف متواجد في القسـ العموي مف الصالة الكبرى ،فينزؿ
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عمى رأس الكاىف األعمى الواقؼ فوؽ المربع والذي يتمقى القوة الشمسية الخارقة التي

تت م ؿ في جسده النقي تماماً ثـ يقوـ بتوزيع ىذه القوة إلى المنتسبيف الحاضريف في
المحفؿ فيقوـ بتنشيط عممية تطورىـ نحو األلوىية .ىذه ىي ال اية وراء "حجر اإللو"
المتنور تاج الػ"أتؼ"  Atfأو
والذي خالؿ الطقس يجمس عميو أوزيريس ليمنح المنتسب
ّ
النور السماوي ...شمالي ىذا التاج وجنوبو تقبع المحبة ...ىكذا غنّت الترنيمة المصرية.
مجرد ظ ّؿ لمنور الخفي ،ووفؽ
وىكذا عبر التعاليـ المصرية القديمة ،النور الظاىر ىو ّ
حكمة تمؾ البمد العريقة فطف مقياس الحقيقة ىو مدى سنوات ذلؾ الكائف األعمى"..

يوجد العديد مف النجوـ الثابتة بحيث ال تت ير مواقعيا رغـ ت يير موقع األرض وقد عرفيا بناة
اليرـ األكبر وصوبوا نحوىا قنوات ثابتة في بنية اليرـ ونجـ الشعيرة أحدىا.

يظير في الشكؿ تناسؽ بعض المجموعات النجمية مع قنوات اليرـ األكبر .مجموعة "أوريوف"

( Orionكوكبة الجبار) والمرتبطة باإللو "أوزيريس" متسقة مع حجرة الممؾ في اليرـ ،بينما نجـ
الشعرى  Siriusالمرتبط باإللية "إيزيس" متسؽ مع حجرة الممكة.

كتب الفقيو الماسوني "مانمي بالمر ىوؿ"  Manly P. Hallفي كتابو "التعاليـ السرية
لكؿ العصور"  The Secret Teachings of All Agesواصفاً شعائر اليرـ في
مصر القديمة بأف أصوليا تعود إلى الحضارة األطمنطية ،فيقوؿ:

ٗٓٔ
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" ..ىؿ كانت المعرفة الدينية والفمسفية والعممية المتطورة التي حازىا كينة العالـ القديمة

تعود أصوليا إلى أطمنطس التي أدى غرقيا إلى تبعثرت عموميا إلى أجزاء مبعثرة في
أنحاء العالـ فساىمت في تقدمو؟ لقد حافظت عبادة الشمس األطمنطية عمى بقاءىا

وديمومتيا عبر طقوس وشعائر كؿ مف المسيحية والوثنية .كالً مف الصميب واألفعى
تمثالف أصالً رموز أطمنطية تشير إلى الحكمة اإلليية المقدسة"..
" ..ربما كاف مركز الحكمة الدينية األطمنطية يمثؿ معبد ىرمي عظيـ قائـ عمى حافة

ىضبة ترتفع وسط المدينة ذات البوابات الذىبية .مف ىذا المكاف انتشر الكينة المنتسبيف

لمحمقة السرية ،حامميف معيـ مفاتيح الحكمة الكونية إلى كافة أصقاع األرض"..

" ..حامميف معيـ التعاليـ السرية والمقدسة ،أسس ىؤالء األطمنطييف أنفسيـ في مصر،

أوؿ حكاميا المقدسيف .كافة األساطير الفمكية والمتعمقة بالخمؽ والتي تمثّؿ
حيث أصبحوا ّ
أساس الكتب المقدسة المختمفة حوؿ العالـ ىي تستند أصالً عمى الشعائر السريّة

األطمنطية"..

كتبت "ىيمينا بالفاتسكي"  Helena Blavatskyتقوؿ بخصوص نجـ الشعرى:

" ..كاف لنجـ الشعرى" (سوثيس) والزاؿ ،تأثير صوفي ومباشر عمى كامؿ السماء
المفعمة بالحياة ،وىو متصؿ بكؿ إلو ةوالية تقريباً .ىو يمثؿ إيزيس في السماء ،ويسمى
تصرح الكتابات عمى صروحيا .بما
إيزيس/سوثيس ،حيث إيزيس تمثؿ ثريا الكمب كما
ّ

أنو متصؿ باليرـ األكبر فيذا يجعؿ نجـ الشعرى متصالً بالشعائر التي كانت تجري
داخؿ اليرـ"..
مالحظة :قبؿ الدخوؿ في موضوع المحافؿ السرية العصرية القائمة في أعظـ عواصـ العالـ،

دعونا أوالً نمقي نظرة إلى إحدى القبائؿ األفريقية البدائية التي يحوز حكماءىا عمى نفس التعاليـ

لتمؾ المحافؿ العصرية وكالىما يعتبرانيا تعاليـ سرّية مقدسة وجب حراستيا بعناية شديدة.
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انرؼانٛى انغشٚح نشؼة انذٔغٌٕ
DOGON

الدوغوف ىـ قبيمة أفريقية تسكف في مقاطعتي "باندياغارا"  Bandiagaraو"دوينتزا"
 Douentzaفي مالي ،غرب أفريقيا .يبمغ عدد سكاف القبيمة حوالي ٖٓٓ ألؼ نسمة،

ويتجمعوف بشكؿ كثيؼ عمى طوؿ جرؼ صخري طويؿ (ٕٓٓ كمـ) يسمى منحدرات
"باندياغرا" ،حيث خمقوا طريقة خاصة لمسكف في منازؿ خاصة تـ بنائيا عمى طوؿ
الجرؼ ،باإلضافة إلى طريقة عيشيـ البسيطة .في بدايات القرف العشريف ،وخالؿ فترة
االحتالؿ الفرنسي لمالي ،قضي عالمي أنثروبولوجيا فرنسيف ىما "مارسيؿ غريوؿ"
و"جرماف ديترالف" فترة طويمة مف الزمف بيف قبيمة الدوغوف بيدؼ دراسة طريقة حياتيـ.

قرر أربعة مف كينة
وفي العاـ ٖٜٓٔـ ،بعد أف عاشا مع أفراد القبيمة لمدة ٘ٔ سنةّ ،
الدوغوف بأنو اف األواف ألف يبوحوا لمفرنسياف عف أسرارىـ المقدسة ،فدعوا الرجالف إلى
السري المحروس بعناية فائقة .راح الكينة خالؿ االجتماعات
مشاركة القبيمة تقميدىا ّ
المتتالية في أحد الكيوؼ يروف قصتيـ السرية الطويمة التي تتضمف أساطير الخمؽ
وجميعيا تمحورت حوؿ انجـ المقدس الذي سموه "بو تولو"  .Po-Toloالنجـ الذي
ٔٓٙ
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قصدوه في رواياتيـ ىو الشعرى  Siriusالذي يبعد عف كوكبنا حوالي  ٛسنوات ضوئية.
ىذا النجـ الذي ىو أسطع النجوـ في سمائنا.

ابتكر الدوغوف طريقة خاصة لمسكف في منازؿ خاصة تـ بنائيا عمى طوؿ الجرؼ
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لو أف الكينة توقفوا عند ىذا الحد يمكننا تفسير ذلؾ بطريقة منطقية بحيث ما وصفوه
حوؿ نجـ الشعرى يعتبر معمومات عامة .لكف األمر العجيب يتعمؽ فيما سيأتي الحقاً.
راحوا يتحدثوف عف نجـ شريؾ لمشعرى وىو خفي عف مجاؿ نظر اإلنساف لكنو يدور
حوؿ الشعرى بمسار بيضاوي وتكتمؿ دورتو كؿ خمسيف سنة .ىذا النجـ رغـ ص ر
حجمو إال أنو ثقيؿ جداً جداً ويدور حوؿ محوره .مف بيف المعمومات الفمكية التي كشفوا
صرحوا بكؿ ثقة
عنيا ىي تمؾ المتعمقة بكوكبي زحؿ  Saturnوالمشتري  .Jupiterفقد ّ
ويقيف بأنيـ يعمموف عبر االؼ السنيف حقيقة أف المشتري لو ٗ أقمار مدارية وزحؿ لو

حمقات محيطة بو.

اثنيف مف حكماء الدوغوف
في البداية لـ يمنح العالماف الفرنسياف أي أىمية لرواية الكينة لكنيـ نشروا ىذه الرواية
في إحدى المجالت المحمية المتخصصة في عمـ األنثروبولوجيا .لكف بعد فترة قصيرة تـ
مالحظة ىذه المعمومات الفمكية في رواية الكينة الدوغوف مف قبؿ مجموعة مف عمما
الفمؾ وقرروا بأنيا معمومات ليا جدوى عممية وتستحؽ المزيد مف البحث واالستقصاء.
ما اكتشفو الفمكيوف الفرنسيوف ىو أف الدوغوف قد وصفوا بدقة كبيرة ثالثة خصائص
رئيسية لمنجـ القزـ الذي يدور حوؿ نجـ الشعرى (الذي ىو شمس في الواقع) .يمكف

تمخيص تمؾ الخصائص بثالثة كممات :ص ير ،ثقيؿ ،ولونو أبيض .ىذا بالضبط ما تـ
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اكتشافو حديثاً مف قبؿ العمماء حيث ال أحد قبؿ ذلؾ يعمـ بأف لنجـ الشعرى شريؾ يدور
حولو ،وقد أطمؽ الفمكيوف العصريوف عمى ىذه المنظومة المزدوجة باسـ Sirius-A

لنجـ الشعرى و Sirius-Bلمنجـ القزـ الذي يدور حولو.
باإلضافة إلى مواصفات ىذا النجـ القزـ ،ىناؾ
خاصية أخرى تحدث عنو الدوغوف وكاف صحيحاً وىو
أف النجـ الص ير يكمؿ دورتو حوؿ نجـ الشعرى كؿ

خمسيف سنة .وقد اكتشؼ العمـ ىذه الحالة مؤخ اًر وأ ّكد
عمى صحتيا ،حيث النجـ القزـ يدور فعالً حوؿ

الشعرى كؿ  ٜٗإلى ٓ٘ سنة.

الشكؿ المقابؿ يبيف إحدى الصور المأخوذة لمنجـ

الص ير بجانب الشعرى لكف عبر استخداـ تمسكوب

متطور

مقارنة بيف رسـ عمى جدار أحد كيوؼ الدوغوف وبيف خريطة فمكية لممسار الحمزوني
الذي يصنعو النجـ الص ير عند دورانو حوؿ الشعرى خالؿ سفرىما في الفضاء.
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األمر ال ريب بخصوص قبيمة الدوغوف ىو أف أفرادىا يستخدموف روزنامة غير مألوفة
في أي مكاف عمى وجو األرض بحيث تعتمد عمى دورة زمنية مدتيا ٓ٘ سنة .ىذه الدورة

الزمنية ىي فريدة مف نوعيا ألنيا ال تمتزـ بأي دورة متوافؽ مع الكرة األرضية وال القمر

وال الشمس ،بؿ بدالً مف ذلؾ فيي مضبوطة عمى النشاط المداري لمنجـ الص ير الذي

يدور حوؿ نجـ الشعرى! أي  .Sirius Bوفي الحقيقة ،فطف كامؿ عادات وتقاليد
ونشاطات ىذه القبيمة تستند عمى مدار ذلؾ النجـ الص ير والذي ال يمكف رؤيتو بالعيف
المجردة!
ّ

مع اكتماؿ دورة النجـ الص ير كؿ خمسيف سنة حوؿ الشعرى ،يقيـ الدوغوف مراسـ
احتفالية صاخبة تدوـ أياـ طويمة تعبي ارً عف بيجتيـ!

وجب العمـ أف شعب الدوغوف الذيف عاشوا في ثالثينات القرف الماضي (فترة اإلفصاح

عف معرفتيـ السرية) كانوا بدائييف جداً بحيث يستحيؿ التفكير في حقيقة حوزتيـ عمى

تمسكوب أو غيره مف أدوات فمكية متطورة .لـ يكف لدييـ حتى ل ة مكتوبة .كيؼ
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استطاعوا معرفة كؿ تمؾ المعمومات الفمكية ووصؼ أمور ال زاؿ العمـ يممؾ جزء بسيط
مف المعرفة بيا اليوـ؟! مف أيف جاؤوا بيذه المعرفة الفمكية المتطورة؟
كاف الدوغوف يكرروف دائماً بأنيـ ُمنحوا ىذه المعرفة قبؿ ٓٓٓ٘ سنة مف قبؿ مخموقات

فضائية زارت الكوكب في ذلؾ الزمف ال ابر ،وموطنيا ىو أحد الكواكب التي تدور حوؿ

النجـ الص ير  .Sirius Bوقد وصفيـ الدوغوف بأنيـ مخموقات برمائية يركبوف مركبات
طائرة دائرية الشكؿ ويصبح ليا ثالثة قوائـ عندما تيبط عمى األرض .في الحقيقة ال أريد

أف أتناوؿ ىذا الموضوع بالتفصيؿ ،ليس ألنني أستبعد وجود مخموقات فضائية بؿ ألننا

بصدد موضوع أىـ تتمحور حولو ىذه المجموعة مف الكتب وىو معرفة مف نحف .لذلؾ
سوؼ ألجأ إلى تفسير أقرب إلى المنطؽ المألوؼ .الحظ الباحثيف في ل ة الدوغوف
المحكية وكذلؾ رموزىـ الجدارية بأف أغمبيا لو أصوؿ مصرية قديمة .ليذا السبب يمكف

أف تكوف معرفتيـ عائدة إلى زمف الكينة المصرييف المياجريف خالؿ إحدى الفترات غير
المستقرة والتي كانت كثيرة عبر تاريخ مصر القديمة .باإلضافة إلى ذلؾ ،فطف منظومة
أساطير الدوغوف مشابية جداً لتمؾ العائدة لحضارات قديمة مثؿ السومرييف والمصرييف

والبابمييف.

إف استيعابيـ الكبير ملية دوراف النجـ الص ير حو الشعرى متوافؽ تماماً مع االكتشافات

العممية العصرية ،لكف الفرؽ ىو أنيـ عمموا بذلؾ قبؿ االؼ السنيف بينما العمـ لـ يحوز

عمى ىذه المعرفة سوى قبؿ عقود .كما أنيـ زعموا بوجود نجـ ثالث في منظومة نجـ
الشعرى وسموه "أيمي يا"  .Emme Yaىذا النجـ الثالث ىو أكبر حجماً مف النجـ

الثاني ( )Sirius Bويدور أيضاً حوؿ الشعرى .ىذه المعمومة األخيرة لـ يكتشفيا العمـ
بعد ،وىا نحف ننتظر حتى تتقدـ أجيزتنا وتقنياتنا قبؿ تحقيؽ ذلؾ والتصديؽ عمى ما

يزعمو الدوغوف.
.....................
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جنى انشؼشٖ ٔاحملافم انغشٚح انؼصشٚح

أحد أشير الشعارات الماسونية المألوفة .الثالوث الذي يقبع وسطو عيف حورس،
مصحوباً دائماً بالوىج الساطع مف وراء الثالوث .ىذا ىو نور نجـ الشعرى!

إف ترجمة أساطير الثقافات القديمة ال يمثؿ عمـ دقيؽ بحيث الروابط يصعب إثباتيا
بطريقة عممية .لكف مف ناحية أخرى ،الرابط الرمزي بيف نجـ الشعرى والعموـ الباطنية
كاف ظاى اًر دائماً عبر التاريخ وبقي عمى ىذه الحالة عبر العصور .في الحقيقة ،إنو

معروؼ اليوـ كما كاف معروفاً منذ االؼ السنيف بأف المحافؿ السرية مثؿ الماسونية
 Freemasonsومحفؿ الصميب الوردي  Rosicruciansومحفؿ الفجر الذىبي

( Golden Dawnوالتي تعتبر جميعاً محافؿ ىرمزية ألف تعاليميا تستند عمى تعاليـ

متفحصة إلى رموز
ىرمز اليرامزة) ،جميعيا تمنح نجـ الشعرى أىمية كبرى .إف نظرة
ّ
ىذه الجمعيات السرية توفر لنا فكرة واضحة عف مدى أىمية الصمة بيف نجـ الشعرى
والفمسفة الباطنية .إف عدد كبير مف الجمعيات السرية ،والتي برز مف بيف صفوفيا أعظـ
الشخصيات في التاريخ وأكثرىـ نفوذاً ،تتحدث في تعاليميا السرية عف مدى العالقة بيف
نجـ الشعرى والبشرية جمعاء .قبؿ عدة عقود مف امف قد ال يجرؤ أي مف المنتسبيف إلى

المحافؿ السرية عمى الحديث عف المعمومة التالية لكنيا أصبحت امف شبو مألوفة
ومتوفرة لكؿ مف يتمتع بنظرة ثاقبة تستطيع اختراؽ خفايا األمور .ىذه المعمومة تقوؿ

التالي:
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بخصوص معرفة الحقيقة ،كاف المجتمع في الزمف القديـ (والحديث أيضاً) مقسوـ إلى

ثالثة شرائح وليس شريحتيف كما نألفو عموماً .الشريحة األولى ىي شريحة الجماىير
الواسعة ...الناس العادييف ..الرعاع! الجاىموف الذيف يجيموف أنيـ يجيموف .كانت ىذه
الشريحة تعبد الشمس التي تقبع عالياً في السماء مف فوقنا .حتى في ىذا اليوـ ،إذا
سألت أحدىـ :أيف اهلل؟ فسوؼ يجيبؾ عمى الفور :ىو ىناؾ في األعمى ،مشي اًر بأصبعو
إلى السماء .ىذه اإلجابة العفوية ليست حديثة المنشأ بؿ تعود إلى أياـ عبادة الشمس
التي تقبع في السماء.
أما الشريحتيف الباقيتيف فيما مصنفتيف في خانة العارفيف .الذيف يعرفوف بأنيـ يعرفوف..
رعاة البشرية ...المسيطروف عمى مصير كؿ فرد منا .لكف يبدو أنو حتى بيف أولئؾ
العارفيف ىن اؾ مف يعرؼ قسـ مف الحقيقة بينما ىناؾ مف يعرؼ كؿ الحقيقة .إذا كاف

الجماىير يمثموف الشريحة األولى فيناؾ الشريحة الثانية والتي كاف يمثميا الكينة الكبار.
ىذه الشريحة الثانية تعمـ أف الشمس التي يعبدىا الناس العاديوف ليست الشمس
المقصودة في التعاليـ الدينية .الشمس الحقيقية والتي تمثؿ ىدؼ عبادتيـ ىي الشمس
الباطنية الكامنة داخؿ كؿ فرد أو حتى مخموؽ في العالـ (شرحت ىذا الموضوع
بالتفصيؿ في الجزء السابؽ) .لكف رغـ توصميـ إلى ىذه المرتبة الرفيعة مف المعرفة ،إال

ضيقة
أنيـ الزالوا يجيموف الكثير بخصوص األسرار الكونية والتي ىي في حوزة حمقة ّ

جداً مف العارفيف والذيف يمثموف الشريحة الثالثة.

ىذه الشريحة الثالثة تعمـ الكثير مما ال نستطيع استيعابو ،ومف بيف ما تعرفو ىو أف

مصدر القوة الروحية الحقيقية ال يتوقؼ عند حدود الشمس الباطنية بؿ يتجاوزىا إلى
مكاف اخر مختمؼ تماماً .ىو بعيد كؿ البعد عف المجاؿ الروحي أو الباطني .ىذا
العامؿ امخر الذي يعتبر أساسي ومصيري في منظومة الفرد الروحية ىو ذو طبيعة

فمكية! ىذه الشريحة الثالثة تعمـ جيداً أنو ميما حاوؿ اإلنساف االرتقاء روحياً إال أف

معيف بحيث يستحيؿ التقدـ أكثر .فقط بعض االستثناءات
ارتقاءه سوؼ يتوقؼ عند حد ّ
النادرة جداً استطاعت فعؿ ذلؾ .والسبب ىو فمكي أكثر مف كونو رباني أو أي سبب
روحاني أو ماورائي .ىذه الشريحة الثالثة لدييا إدراؾ كامؿ وواضح بخصوص العالقة
ٖٔٔ
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الصميمية بيف مجموعتنا الشمسية ومجموعة نجـ الشعرى! فيي عمى يقيف بأف الحضارة
تمر في مراحؿ ارتقائية ومراحؿ انحدارية متناوبة،
البشرية ،والوعي البشري عموماًّ ،
ازدىار وانحطاط ،وىذه الشريحة النافذة جداً جداً جداً جداً تتعامؿ مع العالـ وما عميو مف

كائنات عمى ىذا األساس!

مستوى الوعي البشري وما ينتجو مف حضارة ،مرتبط بشكؿ وثيؽ بنجـ الشعرى! إف قربو
وبعده عف مجموعتنا الشمسية يمثؿ عامؿ حاسـ وميـ جداً بالنسبة لمستوى تفكيرنا
وسموكنا ووعينا بشكؿ عاـ ،وىذه العوامؿ األخيرة ىي التي تحدد مستوى الحضارة.

مجرد االدعاء بأف نجـ الشعرى ىو ميـ بالنسبة لممحافؿ السرية اليرمزية ىو تصريح
إف ّ
سطحي .وجب العمـ بأف ىذا النجـ يمثؿ الجوىر األساسي لتعاليـ الجمعيات السرية
وكذلؾ رموزىا وشعاراتيا .أكبر إثبات عمى ذلؾ ىو أف معظـ الجمعيات السرية اتخذت
لنفسيا أسماء مختمفة توحي إلى ىذا النجـ.
ادلاعَٕٛح

المتوىج" ،Blazing Star
في المحافؿ الماسونيةُ ،يشار إلى نجـ الشعرى باسـ "النجـ
ّ
ومجرد ن ظرة سريعة إلى مكانتو البارزة بيف الرموز الماسونية تكشؼ عف أىميتو الكبرى.
ّ
كتب الماسوني "ولياـ ىوتشينسوف"  William Hutchinsonعف أىمية ىذا النجـ قائالً:
ٗٔٔ
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الممجدة والتي تتطمب انتباىنا الدائـ داخؿ المحفؿ ."..بيذه
أوؿ وأكثر األشياء
ّ
" ..ىو ّ
الطريقة ذاتيا وجد نور الشعرى طريقو إلى قمب اليرـ األكبر خالؿ طقوس االنتساب في
الزمف القديـ .المحافؿ الماسونية تعيد إحياء تمؾ الفترة المجيدة بطريقة رمزية.

كتب الزعيـ الماسوني البارز "ألبرت بايؾ"  Albert Pikeيقوؿ .." :رأى الفمكيوف

القدامى كافة الرموز الماسونية العظيمة في النجوـ .نجـ الشعرى يتألأل في محافمنا

بصفتو النجـ المتوىّج"..

نجـ الشعرى ،انجـ المتوىّج ،يقبع في مركز البالط الفسيفسائي الماسوني
يكتب "ألبرت بايؾ"  Albert Pikeفي مكاف اخر قائالً:

" ..النجـ المتوىّج يمثّؿ أصالً نجـ الشعرى ،أو نجـ الكمب ،وظيوره يسبؽ طوفاف النيؿ.
ىو يمثؿ اإللو أنوبيس ،رفيؽ إيزيس خالؿ بحثيا عف جثة أوزيريس الذي كاف يمثؿ
زوجيا وأخوىا .ثـ أصبح يمثؿ الحقاً صورة حورس ،ابف أوزيريس والذي أصبح يرمز
لمشمس ،موجد المواسـ ،ةوالو الزماف .والدتو ىي إيزيس ،التي تمثؿ الطبيعة الكونية .ىو

يمثؿ أيضاً المادة البدائية ،المصدر الالناضب لمحياة ،ش اررة النار غير المخموقة ،البذرة

٘ٔٔ
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الكونية لكؿ المخموقات .وكذلؾ نجد ىرمز أيضاً ،سيّد العمـ والتعمّـ ،والذي بالنسبة
ل غريؽ يمثؿ اإللو ميركوري"..
مالحظة :ال يمكف لمفرد استيعاب ىذا الكالـ السابؽ إال إذا كاف مطمعاً عمى المعاني

الباطنية  .ما يقولو "ألبرت بايؾ" يمكف اختصاره بما يمي :سوؼ يبقى اإلنساف الدنيوي

(إيزيس) في حالة ضياع وبحث دائـ عف ذاتو الحقيقية (أوزيريس) إلى أف ينجح أخي اًر
في إيجادىا ،فيتجمى المخمّص (حورس) بكيانو .لكف ىذا االكتشاؼ لذاتو الحقيقية لف

يأتي بفعؿ مجيوده الخاص بؿ لسبب فمكي! وىو اقتراب نجـ الشعرى (أنوبيس) مف
فيتنور اإلنساف بعد ارتقاء الوعي لديو (ىرمز) ومع ارتقاء الوعي
مجموعتنا الشمسيةّ .
يتجمى المخمّص.

النجـ المتوىّج يسطع مف صدر الصالة الماسونية عمى األعضاء الحاضريف في المكاف
توىج يمثؿ اإللو األعمى .ىو في الحقيقة ال
يعمموف في التعاليـ الماسونية بأف النجـ الم ّ
يمثؿ اإللو األعمى بؿ المحفّز الذي يمكف اإلنساف مف معرفة خالقو .ليذا السبب يعتبروف
ٔٔٙ
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نجـ الشعرى بأنو يمثؿ المكاف المقدس (حيث معرفة الخالؽ) الذي عمى كؿ ماسوني أف
يرتقي إليو .ىو يمثؿ مصدر القوة اإلليية والمقصد النيائي لألفراد اإلليييف .غالباً ما

صور ىذا المفيوـ في الفنوف الماسونية.
ُي ّ

تصور نجـ الشعرى ،النجـ المتوىّج ،عمى أنو المقصد
أحد األعماؿ الفنية الماسونية التي
ّ
األخير لمرحمة الماسونية
وفقاً لمتعاليـ الماسونية ،مف أجؿ تحقيؽ الكماؿ ،عمى المريد أف ينجح في فيـ واستمياـ
الشر أو الذكر
الطبيعة الثنائية (القطبية) لكؿ شيء في العالـ المتجمّي .مثالً ،الخير و ّ
مجرد أمور
واألنثى أو األسود واألبيض ..إلى اخره ،لكف ىذه األمثمة األخيرة ىي ّ
سطحية بالنسبة لموضوع أساسي وجب استيعابو جيداً ،وقد تحدثت عنو بطسياب في
الجزء السابؽ .الطبيعة الثنائية التي قصدتيا التعاليـ الماسونية ىي الجانب الظاىري

والباطني لمفرد (أو العموي والدنيوي) .وفقاً لمتعاليـ الماسونية وجب االجتياد إلى دمج

ىاذيف الجانبيف (عبر الخيمياء العقمية) قبؿ أف يولد المخمص في كيانؾ .ليذا السبب

يرمزوف إلى عممية الدمج ىذه بتزاوج أوزيريس ةوايزيس لكي يولد حورس ،الولد النجمي،
ٔٔٚ
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المتوىج ،أي نجـ
اإلنساف المثالي الكامؿ بالنسبة لمماسونية ،والذي ُيرمز إليو بالنجـ
ّ
الشعرى .وقد عبرت في الجزء السابؽ عف عممية دمج الجانب الباطني مع الظاىري كما

يمي:

قب ػػؿ أف يس ػػتطيع النػ ػػور أف يخت ػػرؽ ويت م ػػؿ إلػ ػػى أعمػ ػػاؽ الفقاع ػػة الدنيويػ ػػة وجػػػب دمػ ػػج
الجػػانبيف العمػػوي والػػدنيوي معػاً ،ةواذا نجػػح الفػػرد بػػذلؾ يكػػوف قػػد حقػػؽ حالػػة التنػػور فيتجمػػى

المخمّص.

النفحة الشمسية ىي عبارة عف
نور إليي صافي ووديع .إذا كاف

محتوى الفقاعة الدنيوية كثيفاً
بالشوائب (غرائز دنيوية) فال يمكف
لمنور اختراقو ،وىنا يُرمز إلى أف
المخمّص مات تعذيباً.

بعد تنقية المحتوى الدنيوي مف

الشوائب بحيث يصير صافياً
(وذلؾ عبر الخيمياء العقمية)
يتمكف بعدىا النور اإلليي مف

الت م ؿ في كامؿ جوانبو وحينيا

يحصؿ اإلندماج بيف الجانبيف

العموي والدنيوي فتجمى التنور لدى

الفرد ويولد المخمّص.

ٔٔٛ
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وفقاً لمتعاليـ الماسونية (الباطنية جداً) ،إف تحقيؽ الكماؿ في كياننا لو طريقتيف :األولى

تتطمب االجتياد في إجراء ت ييرات جذرية في طبيعتنا الدنيوية وىي عممية مضنية جداً
ألنيا تتطمب قمع ةواخضاع الكثير مف النزوات وال رائز الدنيوية .ىذا ما يقصد بالخيمياء

العقمية .لكف ىناؾ طريقة ثانية أكثر سيولة وال تتطمب أي مجيود ألف الت ييرات في
طبيعتنا الدنيوية تحصؿ لوحدىا .ىذه الطريقة الثانية تتمثؿ باقتراب نجـ الشعرى مف

مجموعتنا الشمسية .وبالتالي ما عمينا سوى االنتظار .طبعاً إذا كنت ال تؤمف بظاىرة

التقمص أو تناسخ األرواح فطف االنتظار لف يفيدؾ بشيء ،لكف يمكنؾ أف تبتيج وتشعر
باألمؿ ل نسانية جمعاء التي سوؼ تشيد الخالص الجماعي في إحدى العصور القادمة

(عدة االؼ مف السنوات القادمة) حيث يقترب الشعرى إلى مجموعتنا الشمسية .رمز
المصريوف القدامى إلى نجـ الشعرى بالشعار الييروغميفي التالي:

ىذا الشعار الييروغميفي الذي يمثؿ نجـ الشعرى يحتوي عمى ثالثة عناصر :العضو

الذكري (المسمة التي تمثؿ أوزيريس) ،القبة التي تمثؿ رحـ إيزيس ،والنجمة التي تمثؿ

حورس .ىذا دليؿ واضح عمى أف الشعرى يمعب دور جوىري في والدة حورس المخمص
في كياننا .أي ىو مسؤوؿ عف االرتقاء الروحي

ىذا المفيوـ المتعمؽ بتزاوج األب مع األـ لوالدة االبف المخمّص ىو أساسي جداً بالنسبة
لمماسونية لدرجة أنيـ قاموا بطظيارىا في معظـ المراكز الميمة حوؿ العالـ .أشير تمؾ

المراكز ىو صرح واشنطف الشيير( .الشكؿ التالي)
ٜٔٔ
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في ىذا الموقع الشيير ،المسمة المصرية تمثّؿ المبدأ الذكري وىو متصؿ مباشرة بقبة
الكابيتوؿ والذي يمثؿ المبدأ األنثوي .بعد اجتماعيما يولد حورس الذي يمثؿ طاقة قوية
غير مرئية .وفقاً لمماسونييف ،ىذه الطاقة يعززىا نجـ الشعرى عند وصولو فوؽ رأس
المسمة مباشرة في مواعيد فمكية محددة.

كما ذكر "ألبرت بايؾ" سابقاً ،يوجد رابط

وثيؽ بيف اإللو المصري حورس ونجـ
الشعرى .في الرموز الماسونية لوحاتيا

الفنية دائماً نشاىد عيف حورس بأنيا

متوىج ،ىذا النور يعود
محاطة بنور
ّ
لنجـ الشعرى.

ٕٓٔ
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ىذه الموحة الفنية الماسونية مميئة بالرموز التعبيرية التي تفسيراتيا قد تمأل كتاب كامؿ،
لكف الذي ييمنا ىو الرموز التي تعمو العواميد الثالثة .الشمس تعمو العمود األيسر

(المبدأ الذكري) ،القمر يعمو العمود األيمف (المبدأ األنثوي) ،ونجـ الشعرى يعمو العمود
األوسط ممثالً اإلنساف المثالي الكامؿ أو حورس ابف إيزيس وأوزيريس .الحظوا عيف
حورس وسط نجـ ِ
الشعرى.

ٕٔٔ
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بعد التعرؼ عمى العالقة الصميمية بيف عيف حورس و ِ
الشعرى في الرموز الماسونية
سوؼ يصبح واضحاً بالنسبة لنا المعنى الباطني لمشعار التالي الموجود عمى الدوالر

األمريكي:

النور المتوىّج وراء المثمث الذي وسطو عيف في قمة اليرـ ىو ليس وىج الشمس بؿ نجـ
الشعرى  .Siriusلقد بني اليرـ األكبر بتناسؽ مع موقع ِ
ِ
الشعرى في السماء وبالتالي ىو
الذي يعمو اليرـ وليس الشمس .ىذا الرمز الماسوني المطبوع عمى الدوالر األمريكي
الذي يتداولو مالييف الناس لكف دوف أف يعمموا معناه الباطني.

قد يست رب اإلنساف العادي في الطريقة التي يتبعيا المسيطروف العارفوف (مثؿ
الماسونية أو المتنوريف) حيث يبدو أنيـ ميووسيف في وضع صور وشعارات رمزية أماـ

نظر الناس رغـ أنيـ ال يفيموف شيئاً مف ىذه الرموز .أكبر مثاؿ ىو العيف عمى قمة

المبيف في الشكؿ السابؽ .لكف يبدو أنو يوجد غاية ميمة وراء
اليرـ في الدوالر األمريكي ّ
ىذا العمؿ ربما يتعمؽ بموضوع الرسائؿ الخفية التي تتفاعؿ مع العقؿ الباطف ،لكف ميما
كانت ال اية ،الميـ أنيـ يجتيدوف في القياـ بيذا العمؿ الخفي وىو ال يقتصر عمى

يمتد ليطاؿ معظـ األفالـ السينمائية وقصص األطفاؿ المشيورة جداً،
الصور والرموز بؿ ّ
ٕٕٔ
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مثؿ قصة ليمى والذئب ،وكذلؾ قصة بياض الثمج واألقزاـ السبعة ،وغيرىا مف قصص
نظنيا عادية لكنيا في الحقيقة تخفي معمومات باطنية ذات قيمة عظيمة .مع العمـ أف
جميع ىذه القصص كتبيا ماسونيوف .أما القصة التي تتعمؽ بنجـ ِ
الشعرى والتي ال ينتبو
ليا أحد فيي قصة بينوكيو  Pinocchioوالتي كتبيا الماسوني "كارلو كولودي" Carlo
 ،Collodiوتتحدث عف "جيبيتو" الذي تضرع لمنجـ األلمع في السماء ِ
(الشعرى) طمباً
ّ
تشع بموف األبيض (لوف اشعاع نجـ
ألف يكوف لديو ابف حقيقي ،فنزلت عميو ّ
جنية زرقاء ّ
ِ
الشعرى) ومنحت الحياة لمماريونيت (دمية خشبية) التي تسمى بينوكيو.

ٖٕٔ
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طواؿ مجريات القصة وخالؿ سعي بينوكيو ألف يصبح ولدا حقيقياً (رمز لالنتساب

الجنية خالؿ مسعاه وترشده
لممدرسة السرية ليصبح الفرد إنساف حقيقي) نرى كيؼ ترافقو ّ
عمى الطريؽ الصحيح .بيذه القصة يقدموف نجـ ِ
الشعرى عمى أنو مصدر الحياة وكذلؾ

ىو معمّـ أو مرشد الطريؽ نحو التنور.
مف بيف األفالـ الشييرة يمكننا اختيار فيمـ "تروماف شو"  Truman Showالشيير جداً
والذي يتحدث عف نشوء بطؿ الفيمـ وسط عالـ اصطناعي غير واقعي .في الحقيقة ىناؾ
الكثير مف الرسائؿ الخفية في ىذا الفيمـ لكف الذي ييمنا ىو أحد المقاطع في أواخر

الفيمـ والذي يقع فيو أحد أضواء المسرح ( spotlightوالذي كاف يستخدـ كضوء أحد
النجوـ فوؽ المسرح) وبالكاد يضرب بو .خالؿ مسؾ تروماف ليذا الضوء يمكف مشاىدة
كتابة عميو ،إذا دققت النظر في الكتابة سوؼ تالحظ أنيا تمثؿ اسـ ِ
الشعرى .Sirius

الحظوا اسـ ِ
الشعرى  Siriusمكتوب عمى ضوء المسرح الذي بيد تروماف
في ىذا المشيد مف الفيمـ ،بعد سقوط ضوء المسرح مف األعمى ،والذي وجب أف يكوف
ىذا األعمى سماء حقيقية ،يختبر تروماف حالة انتباه بوجود شيء غير طبيعي .ىذه
الحالة ترمز إلى المعرفة الحقيقية التي يفطف ليا الفرد بشكؿ عفوي بحيث يكتشؼ بأف
عالمو غير حقيقي .ىذه المعرفة العفوية ىي التي تحفّزه إلى البحث عف الحقيقة .ىذا
يجعؿ نجـ ِ
الشعرى يمعب دور نجـ االنتساب إلى المدرسة السرية حيث المعرفة األصيمة
ٕٗٔ
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بخصوص العالـ الحقيقي .ىذه الحادثة التي اختبرىا تروماف بالصدفة في الفيمـ (سقوط
المزور الذي يعيش فيو (يرمز إلى
ضوء المسرح) جعمتو يدرؾ مدى محدودية العالـ
ّ
العالـ المادي) مما دفعو في النياية لمخروج إلى الحرية (االنعتاؽ الروحي).
مجؼٛاخ أخشٖ عشٚح ٔغري عشٚح

لقد اكتفيت بذكر المثاليف السابقيف فقط مع أنو في الحقيقة يوجد العشرات مف األمثمة

األخرى التي تحمؿ رسائؿ ومعمومات مخفية في األفالـ والقصص والروايات العالمية
الشييرة .يبدو واضحاً أف ىذا النجـ الذي يناؿ اىتماـ كافة الجمعيات السرية بحيث

تتمحور حولو معظـ تعاليميا الباطنية لو دور بارز في مصير اإلنسانية ،أما تفاصيؿ

ىذا الدور الذي يمعبو نجـ الشعرى فتبقى محتكرة عمى بعض العارفيف ومحجوبة عف

العامة .باإلضافة إلى رأي الماسونية بيذا النجـ مكانتو البارز في تعاليميـ ،يوجد العديد

مف الجمعيات األخرى (والتي تعتبر جميعيا رديفة لمماسونية) التي ليا نظرة مشابية
وبنفس مستوى القدسية واألىمية.
ىيمينا بالفاتسكي  Helena Blavatskyوأليس بايمي  ،Alice Baileyالشخصيتاف
األبرز في المجتمع الثيوسوفي  ،Theosophyكالىما اعتبرتا نجـ ِ
الشعرى مصد اًر لمقوة

الباطنية .صرحت "بالفاتسكي" بأف نجـ ِ
الشعرى يمارس تأثير صوفي مباشر عمى كامؿ
ّ
الحية وىو متصؿ بكافة األدياف العظمى التي نشأت في العالـ القديـ .أما "أليس
السماء ّ

بايمي" فترى نجـ الكمب بأنو "المحفؿ األبيض العظيـ" الحقيقي إذ ىو موطف ىيئة
الكائنات الروحية ،وليذا السبب تعتبر ِ
الشعرى بأنو نجـ االنتساب إلى المدرسة السرّية.
كما باقي الكتاب الباطنيف ،تعتبر "بايمي" بأف لنجـ ِ
الشعرى تأثير كبير عمى الحياة
البشرية .كتبت تقوؿ:

" ..في البداية يوجد تمؾ الطاقة أو القوة المنبعثة مف شمس ِ
صح لنا
الشعرى .إذا
ّ
التعبير ،فطف طاقة الفكر ،أو القوة العقمية ،بكميتيا ،تصؿ إلى المجموعة الشمسية مف
الشعرى ِ .Sirius
مصدر كوني بعيد وىو شمس ِ
فالشعرى يعمؿ عمؿ الباعث أو مركز
بؤري بحيث يبعث ىذه التأثيرات التي تنتج الوعي بالذات في اإلنساف"..
ٕ٘ٔ
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أما جمعية "محفؿ النجـ الشرقي"  OESفشعاره يمثؿ نجـ ِ
الشعرى والذي ىو ذاتو النجـ
المتوىج في الماسونية .حتى اسـ ىذا المحفؿ يمثؿ نجـ ِ
الشعرى أصالً إذ معروؼ أنو
ّ

يطمع مف الشرؽ.

النجمة الخماسية التي تمثؿ شعار "محفؿ النجـ الشرقي" OES
في العاـ ٜٔٓٚـ أسس الساحر الماسوني الشيير "أليستر كراولي" محفمو الباطني
الخاص وأطمؽ عميو االسـ الالتيني  Argentium Astrumومعناه "محفؿ النجـ
الفضي يعني نجـ الشعرى .Sirius
الفضي" ،وبكؿ تأكيد فطف النجـ
ّ
ّ

الساحر الماسوني أليستر كراولي يرتدي قمنسوة عمييا شعار يرمز لنجـ ِ
الشعرى
ٕٔٙ
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حتى لو كاف "كراولي" يشير إلى نجـ ِ
الشعرى بمصطمحات محجوبة إال أف كامؿ فمسفتو
السحرية منذ أف كاف ماسونياً مبتدئاً تتمحور كمياً حوؿ تأثير ىذا النجـ الذي ناؿ اىتماـ

الكثير مف الباحثيف والكتاب في زمانو .لكف إذا استخدـ كراولي كممات رمزية لوصؼ
نجـ ِ
الشعرى ،فيذا لـ يمنع ربيبو "كينيث غرانت"  Kenneth Grantمف المجاىرة
باالىتماـ بيذا النجـ في أعمالو وكتاباتو العديدة .في كتبو العديدة جداً ،لطالما وصؼ
نجـ ِ
الشعرى بأنو يمثؿ مرك اًز قوياً لمطاقة السحرية الم ناطيسية.
في الحقيقة ،رغـ االختالؼ في وصؼ نجـ ِ
الشعرى بيف الفمسفات الباطنية المختمفة ،إال
أنو يبقى معتب اًر بالنسبة لمجميع بأنو "الشمس الكامنة وراء الشمس" .ىو المصدر الحقيقي
لمقوى الخفية .نظروا إليو عمى أنو ميد المعرفة اإلنسانية ،واإليماف بوجود عالقة قوية

بيف ىذا النجـ وكوكب األرض لـ يفقد صالحيتو عبر العصور الطويمة.

ّ
جنى انشؼشٖ غٛش نَّٕ

لونو األحمر صار أبيض وىي إشارة إلى أنو بدأ يسير نحونا
ىناؾ مسألة مثيرة بخصوص لوف نجـ الشعرى مما قد يكشؼ عف حقيقة ميمة جداً.

اليوـ يظير ىذا النجـ بموف أبيض مائؿ لألزرؽ .لكف النصوص البابمية وكذلؾ الكتابات

العائدة لمعصر الروماني/اإلغريقي ،بما فييـ كتاب مشيوريف مثؿ "سيسيرو" و"ىوراس"

و"سينيكا" و"بطميموس" وغيرىـ ،جميعيـ يشيروف دائماً إلى نجـ الشعرى بأف لونو أحمر.
ذكر "سينيكا" حاولي العاـ ٕ٘ ميالدي بأف احمرار الشعرى أكثر عمقاً مف احم ارر

المريخ .وفقاً لممنطؽ العممي الفمكي فطف ألفي عاـ تعتبر مدة قصيرة جداً بالنسبة لنجـ أف

يبدؿ لونو ،ليذا السبب الزاؿ الجداؿ قائماً حوؿ كيفية تبديؿ ىذا النجـ لمونو .لكف وفؽ

المنطؽ الذي نحف بصدده ،أي أف نجـ الشعرى ىو توأـ شمس مجموعتنا ،فيذا يشير

إلى أف النجـ ب دأ يسير باتجاىنا مرة أخرى وىذا ىو السبب الذي جعؿ لونو يتبدؿ مف
األحمر إلى األبيض .فالموف األحمر يكشؼ عف الميب الذي يخمفو وراءه خالؿ سيره
بعيداً عنا بينما الموف األبيض يكشؼ عف وجو النجـ الذي بدأ يسير نحونا.
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ىذا يعيدنا إلى كتاب المعمـ "سري يوكتسوار" الذي افترض إمكانية وجود عالقة زوجية
بيف شمسنا وبيف نجـ الشعرى .اقترح أف تمؾ العالقة بيف ىذيف الشمسيف ىي السبب

الفعمي وراء تناوب العصور األربعة الكبرى التي تُسمى "يوغاس" وفؽ المعتقدات
اليندوسية ،والتي تبمغ دورتيا التناوبية اإلجمالية ٕٓٓٓٗ سنة .عندما تكوف الشمساف

قريبتيف مف بعضيما يتجمى العصر الذىبي (ساتيا) حيث االزدىار واالرتقاء والبيجة،
بينما عندما تكوناف متباعدتيف إلى أقصى األطراؼ يتجمى العصر الحديدي (كالي) حيث
االنحطاط والتخمؼ والبؤس .وبسبب ىذه العالقة الدورية بيف الشمسيف يحصؿ ذلؾ

اإليقاع الدوري الذي ترتقي خاللو الحضارات ومف ثـ تنحدر نحو االنحطاط .لقد بدأنا
امف نشيد عودة لمتقارب مرة أخرى بيف الشمسيف مما يعني أننا نتوجو مرة أخرى نحو
عصر ذىبي جديد ،رغـ أف األمر الزاؿ مبكر جداً لمفرح واالحتفاؿ ألف المدة الزالت

طوووويمة جداً لموصوؿ إلى ذلؾ المجد الموعود.

الحسابات الفمكية العممية تستبعد فكرة أف نجـ الشعرى ىو شريؾ شمس مجموعتنا
كمنظومة زوجية .لكف ميما كاف األمر فطف شمسنا ونجـ الشعرى يسيراف باتجاه بعضيما
البعض امف .إف لنجـ الشعرى مكانة مميزة في سمائنا ويبدو أنو ال يتأثر بظاىرة بادرة
االعتداليف  .precessionلقد أثبتت الحضارات القديمة تقدماً عجيباً في معرفتيا الفمكية

المميزة التي تربط كوكبنا
بخصوص النجوـ وعالقتيا بكوكبنا .لقد تعرفوا عمى العالقة
ّ
بنجـ الشعرى .يبدو أف العالقة التي تربط بيف شمس مجموعتنا ونجـ الشعرى ىي أكثر
تعقيداً مف أف يكتشفيا عممنا المنيجي السخيؼ .كما أسمفت سابقاً ،إف الطبيعة الزوجية
لمنجوـ (الشموس) ىي المألوفة اليوـ في الفضاء بينما الطبيعة الفردية ىي الشاذة ،والعمـ

المنيجي الزاؿ ممتزماً بيذه الفكرة األخيرة والتي صارت فكرة بالية عديمة الجدوى .يبدو

أنو عمينا النظر باىتماـ إلى مزاعـ القدماء بخصوص األمور الفمكية حيث أظيروا معرفة

متقدمة جداً بيذا المجاؿ ،وقد أصروا عمى فكرة أف لألجراـ الفمكية تأثير مباشر وقوي

عمى حياتنا .يبدو أننا سوؼ نستمر في تعمـ الكثير عف تمؾ العالقة الخاصة بيننا وبيف

األجراـ الفمكية مع تقدـ وسائؿ البحث واالستكشاؼ ،وبنفس الوقت يزداد معيا تقديرنا
لتمؾ المعرفة المتطورة جداً التي حازتيا الحضارات القديمة.
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األوؿ لمحضارة البشرية حتى وقتنا الحالي ،مف القبائؿ األفريقية النائية حتى
منذ الفجر ّ
العواصـ العظمى لمعالـ الحديث ،كاف نجـ الشعرى والزاؿ ُينظر إليو بصفتو مانح

الحياة ...رمز االرتقاء والخالص .رغـ التبايف بيف الثقافات والعصور المتباعدة بينيا،

بقيت السمات ال امضة ذاتيا تُمنح لنجـ الكمب ،لمشعيرى ،وىذا يقودنا إلى السؤاؿ الميـ:
كيؼ يمكف لكؿ ىذه التوصيفات أف تتناغـ رغـ اختالؼ الثقافات وتباعد العصور
موحد لكؿ تمؾ األساطير واألوصاؼ المتعمقة بنجـ الشعرى؟
الزمنية؟ ىؿ يوجد مصدر ّ
يبدو أف نجـ الكمب مرتبط بشكؿ وثيؽ بالقدسية ويعتبر مصدر المعرفة والقوة والمجد.

نتفحص التعاليـ والرموز العائدة لمجمعيات السرية مثؿ
ىذه السمات تتوضح جيداً عندما ّ

الماسونية ،والتي طالما تحدثت عف ذلؾ الرابط ال امض مع نجـ الشعرى .ىؿ يوجد رابط

حؿ أحد أعظـ األل از
سري بيف
التطور البشري ونجـ الشعرى؟ إف ح ّؿ ىذا الم ز يعني ّ
ّ
ّ
بالنسبة لمبشرية.
...................
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خالصح َٓائٛح

الفكرة الرئيسية في ىذا الفصؿ ،بقدر ما ىي مذىمة ،يمكف استخالصيا بما يمي:
كاف القدماء يؤمنوف بالدورات الزمنية ذات المراحؿ المتناوبة والمسؤولة عف صعود

وىبوط الحضارات ومستوى الوعي البشري .ىذا يفسر تمؾ المكتشفات األثرية التي تنـ

عف مستوى متطور يفوؽ مستوانا أحياناً مثؿ صور الطائرات المحفورة عمى العواميد
القديمة والخرائط الدقيقة التي تعود مالؼ السنوات .ال يمكف تفسير ىذه الظواىر إال
عمى أساس فكرة الدورات الزمنية المسؤولة عف صعود وىبوط الحضارات .أي كما أنيا
حتمية ضرورة وجود حضارات متطورة في المستقبؿ ،فال بد مف أنو كاف ىناؾ حضارات

متطورة في الماضي أيضاً .وقد قسـ القدماء كؿ دورة زمنية إلى أربعة عصور :الذىبي،
الفضي ،البرونزي ،الحديدي .أي أف الصعود يكوف تدريجياً عبر أربعة عصور مختمفة

واليبوط يكوف مسيرة عكسية عبر ىذه العصور األربعة .كؿ دورة (صعود وىبوط) تبمغ

مدتيا بيف ٕٗ ألؼ سنة و ٕٙألؼ سنة ٕٔ .ألؼ صعوداً ؤٕ ألؼ ىبوطاً .وقد حدد
القدماء مدة ىذه الدورة باالستناد عمى ظاىرة التقدـ  precessionوالتي تمثؿ تمؾ الحالة
التي تبدو فييا الثريات النجمية في حالة حركة دورية بحيث تكتمؿ دورتيا (مف منظور
الكرة األرضية) كؿ ٕٓ ٕ٘.ٜسنة .وخالؿ ىذه الدورة البطيئة جداً تبدو الثريات النجمية

بأنيا تدور حوؿ األرض مما يجعميا ت ّير مواقعيا في السماء بيف حيف واخر .أي وفؽ
مفيوـ األبراج االثنى عشر ،كؿ ٓ ٕٔٙسنة يتبدؿ البرج في السماء .نحف مثالً نعيش
في عصر الحوت منذ ألفي عاـ تقريباً وبعد قرف أو اثنيف سوؼ ننتقؿ لمعيش في عصر
الدلو .تـ تفسير ىذه الظاىرة الفمكية بشكؿ خاط مف قبؿ إسحاؽ نيوتف الذي زعـ بأف

كوكب االرض يتأرجح خالؿ دورانو بفعؿ التفاعالت الجاذبية ،لكف ىذه الظاىرة في
الحقيقة تحصؿ بسبب سفر المجموعة الشمسية بالكامؿ في الفضاء وضمف مدار بعيد

المدى.

إذاً تبيف أف الية ىذه الظاىرة الدورية لصعود وىبوط الحضارة اإلنسانية تعود لسبب فمكي
أكثر مف أي سبب اخر .وىذا السبب الفمكي يمكف توضيحو بالشرح المختصر التالي:

ٖٓٔ
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الشمس تعتبر عنصر مف منظومة زوجية مؤلفة مف شمسيف ،أي بدالً مف مجموعة
شمسية منفردة يوجد مجموعتيف شمسيتيف تدوراف حوؿ بعضيما البعض .النجـ المرشح

ألف يكوف شريؾ الشمس ىو الشعرى  .Siriusىذه الدورة التي تدوـ حوالي ٕٗ إلى ٕٙ

ألؼ سنة ىي التي تسبب اإليقاع التصاعدي والتنازلي لمسيرة الحضارات وقد قسـ
القدماء ىذا اإليقاع إلى أربعة عصور.

يبدو أف الكينة الخفيوف القابعيف في قمة ىرـ كؿ جمعية سريّة يعمموف بالطبيعة الزوجية
لمجموعتنا الشمسية ومجموعة شمسية أخرى ،والتي يبدو واضحاً مف خالؿ رموزىـ أف
المجموعة الشمسية الشريكة لمجموعتنا ىي مجموعة الشعرى Sirius
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باإلضافة إلى العديد مف العوامؿ الفمكية التي تر ّشح نجـ ِ
الشعرى كزوج لشمس
مجموعتنا ،فطف لو تاريخ حافؿ ومجيد مع الحضارات القديمة التي أديانيا وثقافاتيا عموماً
تتمحور حوؿ ىذا النجـ .الروزنامة المصرية مثالً تستند عمى دورية نجـ ِ
الشعرى .عبر
االؼ السنيف ،يعتبر نجـ ِ
الشعرى في أدبيات المحافؿ السرية ،مثؿ الماسونية ،بأنو

المحفّز الرئيسي لمصحوة الروحية لدى البشرية .ىو الذي يستطيع إحياء المخمّص بداخؿ
التنور الذي يسبؽ دائماً تجمّي المخمّص .وبالتالي فطف
كياننا .لكف ىذا لف يحصؿ دوف ّ
التنور والخالص والكثير
ىذا النجـ يحدث الكثير مف األمور بداخمنا ،مثؿ ارتقاء الوعي و ّ
المتوىج،
مف األمور األخرى .ليذا السبب ُمنح نوره قدسية خاصة وأشاروا إليو بالنجـ
ّ
ودائماً يبينوف ىذا الوىج المقدس يسطع مف خمؼ الثالوث الذي في وسطو عيف حورس
(الشكؿ التالي).

عينات مختمفة مف شعار الوىج الساطع لنجـ الشعرى مف خمؼ الثالوث الذي في وسطو
التنور
عيف حورس التي ترمز لموعي البشري الذي مع ارتقاءه إلى مستوى معيّف يسود ّ
في كياف اإلنساف ثـ يتجمى المخمّص.
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وفقاً ليذا المفيوـ الجديد بخصوص الطبيعة الزوجية لمجموعتنا الشمسية مع مجموعة
الشعرى ،نحف امف نقترب مف نجـ ِ
الشعرى ببطء ،وأىـ الدالئؿ عمى ذلؾ ىو ت ّير لوف
ىذا النجـ عبر األلفيتيف السابقتيف ،حيث صار لونو أبيض مائؿ لألزرؽ بدالً مف
األحمر القاتـ .ىذا يعني أننا بدأ السير في طور الصعود منذ ثالثة قروف تقريباً ،ويبدو
أف الحضارة البشرية بدأت مشوارىا الطويؿ نحو االزدىار مف جديد ،وذلؾ بعد رحمة

ىبوط دامت ٕٔ ألؼ سنة حتى وصمت الحضيض في العاـ ٔٓ ٚقبؿ الميالد حيث
عصر التخمؼ واليمجية واالنحطاط داـ ٕٓٓٗ سنة وخرجنا منو في العاـ ٜٜٔٙ

ميالدي.

السنة الكبرى ،وفقاً لمفيوـ القدماء ،والتي تبمغ مدتيا حوالي ٕٗ ألؼ سنة ،وىي مؤلفة
مف أربعة فصوؿ :الذىبي والفضي والبرونزي والحديدي .ىذه الفصوؿ تتناوب صعوداً
وىبوطاً بشكؿ إيقاعي متكرر كما ىو مبيّف في الشكؿ.
....................
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ً
احنذاس يغرٕٖ احلضاسج ذُاغًا يغ اإلٚماع انكَٕٙ
يبدو أف المياجريف األوائؿ مف مصر وشماؿ أفريقيا الذيف سكنوا جزر بولينيزيا كانوا
أكثر قوة وعظمة مف األحفاد الذيف اكتشفيـ األوروبييف ّأوؿ ما زاروا الجزر قبؿ قرنيف
مف الزمف .يمكننا استنتاج ذلؾ بوضوح مف خالؿ النظر إلى امثار القديمة التي تمأل
جزر بولينيزيا .التفسير المألوؼ بخصوص ىذه اإلنجازات العظيمة ىو أف الذيف
صنعوىا ىـ شعوب غامضة مصيرىا مجيوؿ لكف ليس ليـ عالقة بسكاف الجزر
الحالييف .ىذا التفسير خاط بكؿ تأكيد .األمر ذاتو بخصوص بناة األىرامات في مصر
وكذلؾ حضارة المايا المتطورة حيث يقوؿ االعتقاد السائد بأنيـ شعوب أصوليـ غامضة

وقد اختفوا بطريقة غامضة .لكف الحقيقة ىي أف السكاف المحمييف ىـ المسؤوليف عف

ىذه اإلنجازات العظيمة لكف حالتيـ المتخمفة بالمقارنة مع أسالفيـ المتطوريف أصحاب
تمؾ اإلنجازات العظيمة يعود سببيا إلى اإليقاع الكوني ذو الطبيعة الدورية لمتاريخ
البشري حيث الصعود واليبوط لمستوى الحضارات.
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التماثيؿ التي اشتيرت بيا جزيرة إيستر  Easter islandوىي إحدى جزر بولينيزيا .ال

زاؿ الجدؿ قائماً حوؿ كيفية قص العشرات مف ىذه التماثيؿ العمالقة مف المقالع الحجرية
ثـ نحتيا ثـ نقميا عبر مسافة بعيدة ثـ تنصيبيا .الزاؿ الباحثيف يتساءلوف إذا كاف
أصحاب ىذا اإلنجاز الكبير ىـ ذاتيـ أسالؼ سكاف الجزيرة المتخمفيف
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أينما ذىبت في مجموعة جزر بولينيزيا ،بما فييا ىاواي ،سوؼ تالحظ وجود اثار
عمالقة ومبنية بطريقة متقنة وبواسطة حجارة مصقولة ومشذبة بطريقة متقنة رغـ

قساوتيا .كؿ ىذه الميزات ال تتواوفؽ منطقياً مع مستوى السكاف المحمييف الذي في حالة
تخمؼ ويعيشوف في بيوت مصنوعة مف الخشب وأوراؽ األشجار ويعيشوف
حياة بسيطة شبو بدائية.
ٖٔٙ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة

ٖٔٚ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة

إف إنجازات عمرانية كيذه والتي تكشؼ عف رقي ىندسي وفني ال تتناسب مع السكاف
المحمييف لجزر بولينيزيا
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أينما ذىبت في جزر بولينيزيا ستالحظ اثار تكشؼ عف مستوى ىندسي راقي وواسع

النطاؽ ،خصوصاً األنفاؽ تحت األرضية التي يبمغ طوؿ الواحد منيا عدة كيمومترات،

واألرصفة الحجرية الطويمة جداً التي استخدمت غالباً كقنوات نقؿ المياه .جميعيا امف
أصبحت خرائب ميممة في جزر يسكنيا شعوب بدائية تتصؼ بالبساطة
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ً

االحنذاس احلضاس٘ كاٌ شايال
بالعودة إلى سكاف ىاواي .كما ذكرت سابقاً ،يبدو أف عزلتيـ في جزيرة نائية لـ تحمييـ

مف االنحدار المحتوـ لمستوى الحضارة .في إحدى الفترات القديمة وخالؿ وجودىـ في

عزلة تامة عف الخارج ،يعيشوف حياتيـ بسالـ ووئاـ ،نفذ الدـ الممكي مف الجزيرة فقرر
الحكماء إرساؿ مبعوثيف إلى جزر أخرى بحثاً عف أمير يحمؿ دماء األسرة الممكية ،وىذا

ما حصؿ بالفعؿ .جاء األمير لكنو جمب معو حاشيتو الخاصة ومف بينيـ كاىونا .ىنا

بدأت المشكمة الكبرى .وفقاً لما ترويو الحكاية الشعبية ،ىذا الكاىونا القادـ مع األمير
مشوىة بحيث احتوت عمى القميؿ مف السحر لكف
كاف فاسداً وراح ّ
يرسخ صي ة كينوتية ّ
الكثير مف العبادة الصنمية عديمة الجدوى .ال حؽ الكاىونا األصمييف واصطادىـ أينما
كانوا ،وفرض بناء المعابد كما فرض قدر كبير مف المحرمات التي قيدت سموؾ السكاف
المشوىة بقوة في الجزيرة لفترة
في حياتيـ اليومية عموماً .سادت ىذه الطريقة الدينية
ّ
طويمة ،لكف ىذا لـ يمنع الكاىونا األصمييف مف االستمرار في ممارسة تقميدىـ األصيؿ

تجردىـ كمياً مف الدعـ السياسي ،فعاشوا منعزليف نسبياً.
مشوه رغـ ّ
وال ير ّ

راح النظاـ الكينوتي الجديد يفرض نفسو بقوة في الجزيرة .تـ بناء مصاطب حجرية كبيرة
في الجزر الثمانية لياواي و ُشّيد عمييا أصناـ خشبية كبرى ومذابح لألضاحي ،وىذه
األضاحي ال تتوقؼ عند الحيوانات فحسب بؿ طالت البشر أيضاً .إحدى المظاىر

الرىيبة لعبادة األصناـ المفروضة عمى السكاف ىي تمؾ الكمية اليائمة مف المحرمات
التي سادت .ال يمكف لمفرد فعؿ شيء قبؿ السعي إلى رفع الحرـ المفروض عميو ونيؿ
السماح مف الكينة الذيف سيطروا عمى البالد بشكؿ مطمؽ ،وذلؾ بسبب الدعـ ال ير
محدود الذي تمقوه مف الزعماء المحمييف واألسرة الممكية .دامت ىذه الحالة االستبدادية
فترة طويمة مف الزمف .راح الض ط يتزايد عمى السكاف مع مرور الوقت حتى وصؿ
درجة غير محمولة في بدايات القرف التاسع عشر ،وىذا دفع رئيس الكاىونا في الجزيرة

ويدعى "ىيواىيوا" إلى الدعوة إلجراء إصالحات جذرية ،فتقدـ بطمب مف الممكة واألمير
ُ
الص ير الحاكـ في حينيا بأف يسمحوا لو تدمير األصناـ ةوال اء كافة المحرمات دوف
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استثناء ومنع أولئؾ الكينة المنافقيف ممارستيـ .وأخي اًر ناؿ السماح الممكي لفعؿ ما يراه

ضد النظاـ الوثني
صائباً فتآزر الكاىونا األخيار مع ىذا الرجؿ النبيؿ في حممتو الواسعة ّ
المتوحش ونجحوا أخي اًر في إل ائو كمياً.

نماذج مف األصناـ القائمة في الجزيرة ،وكانت أصالً تصوير ألبطاؿ األساطير الدينية
لسكاف ىاواي لكنيا تحولت إلى أصناـ وأىداؼ عبادة خالؿ فترة الطبقة الكينوتية
المنافقة التي حكمت الجزيرة لفترة طويمة مف الزمف

تذكر المراجع بأف الكاىونا األعمى "ىيواىيوا" كاف رجالً استثنائياً بكؿ المقاييس .كاف

يحوز عمى قوى روحية استثنائية أبرزىا قدرة االستبصار واإلدراؾ ال يبي .ىذه القدرة

االستثنائية جعمتو مستشا اًر استثنائياً لمممؾ "كامييامييا" بحيث أرشده بحكمة فائقة خالؿ

حممتو التي است رقت سنوات عديدة لتوحيد كامؿ جزر ىاواي تحت سمطة واحدة

والسيطرة عمى باقي الزعماء المحمييف .كاف "ىيواىيوا" مثاالً باى اًر عمى نموذج الطبقة
العميا مف سكاف الجزيرة حيث كاف لديو قابمية مذىمة عمى استيعاب األفكار الجديدة

والتجاوب معيا بطريقة سميمة .لكف لألسؼ الشديد ،ىذه الميزة الحسنة في شخصيتو ىي
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التي حممت بذور المحنة التي تنتظر سكاف الجزيرة .لقد اقترؼ ىذا الرجؿ خطأ كبير
جداً لـ تسمـ منو جزر ىاواي حتى يومنا ىذا.
لكف ما ذنب رجؿ واحد عندما يتعمؽ األمر بسياؽ تاريخ بكاممو؟ كما سبؽ وذكرت،
قانوف اإليقاع الكوني أقوى مف أي رجؿ أو حممة إصالحية ميما كانت مؤثرة وفعالة .ال
أحد يستطيع مقاومة القدر المحتوـ .كيؼ يمكف لرصاصة طائشة أف تقتؿ أخر فرد مف
ساللة عريقة تعود إلى االؼ السنوات وىي الساحرة "لوتشيي" الماكثة في جباؿ األطمس

السر الذي عانى أسالفيا ما عانوه لممحافظة عميو وصيانتو عبر الزمف
بحيث مات معيا ّ
المديد؟ ىكذا يعمؿ القدر المحتوـ .قُدر ليذا العمـ أف يزوؿ تجاوباً مع قانوف اإليقاع

الكوني .األمر ذاتو حصؿ في ىاواي .إف ظيور مصمح عظيـ مثؿ "ىيواىيوا" ال يكفي

لمنع القدر المحتوـ .كؿ ما أنجزه "ىيواىيوا" في حممة إل اء المحرمات واألصناـ والمعابد

والطبقة الكينوتية المنافقة لـ تقي سكاف الجزيرة مف القدر المحتوـ .الضربة القاضية
جاءت مف مكاف اخر غير متوقع ..بدأت المحنة مع قدوـ اإلنساف األبيض إلى الجزيرة.
عندما مات الممؾ "كامييامييا" ذو الطبيعة المحافظة جداً ،راح "ىيواىيوا" ذو الطبيعة

المنفتحة يستبصر نحو المستقبؿ وما راه أسره بشكؿ كبير .رأى رجاؿ ونساء بيض
ينزلوف إلى شواط ىاواي ويخبروف السكاف المحمييف عف إلييـ الذي يعبدونو .حتى أنو
بالضبط سيجتمعوف فيو مع األسرة

حدد الموقع الذي سينزلوف فيو وعمى أي شاط
ّ
الحاكمة .بالنسبة لرجؿ في مكانتو ُيعتبر ىذا األمر ميـ جداً .بدأ بعدىا يستقصي

األخبار عمى طريقتو الخاصة مف خالؿ الحديث مع البحارة البيض الذيف كانوا ينزلوف

في الجزيرة بيف حيف واخر .راح البحارة يخبرونو عف أولئؾ الذيف وصفيـ "ىيواىيوا"
بأنيـ مبشروف يعبدوف سيدنا يسوع الذي كاف يصنع المعجزات ةواحياء الموتى وىو ذاتو
قاـ مف الموت بعد ثالثة أياـ مف صمبو ...وىكذا .تصوروا مدى تأثير القدر المحتوـ.
طؿ
حتى مستبصر نبيو مثؿ ىيواىيوا عجز عف إدراؾ الصورة بوضوح .القدر المحتوـ ع ّ
قدرتو االستبصارية ونباىتو لدرجة جعمتو يقع في شرؾ البصيرة المخادعة .بعد فترة مف

التف ّكر خرج "ىيواىيوا" بنتيجة فحواىا أف قدوـ ىؤالء المبشريف ىو أمر مفيد بالنسبة
ألبناء الجزيرة ،خاصة بعد اقتناعو بشكؿ واضح بأف الرجؿ األبيض متفوؽ عمييـ مف
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حيث السالح الفتاؾ وامالت الميكانيكية المعقدة والسفف الحديدية العمالقة وغيرىا مف
مظاىر قوة واضحة ،وبالتالي مف المؤ ّكد أف لدييـ سحر أقوى مف سحر سكاف الجزيرة
ظف "ىيواىيوا" ،خصوصاً مع األخذ بعيف االعتبار التشويو الكبير الذي
أيضاً .ىكذا ّ
أصاب النظاـ العبادي في الجزيرة والذي رسخو الكينة المنافقوف عبر عصور طويمة فال
بد مف إدخاؿ منظومة دينية جديدة وقوية وظف بأنو ما مف منظومة أنسب مف تمؾ التي
سيجمبيا معيـ الكاىونا البيض! يا لو مف استنتاج ساذج ومميت!
اتخذ "ىيواىيوا" ق ارره النيائي وىو التحضير اإليجابي لقدوـ ىؤالء الكاىونا البيض الذيف
راىـ قادموف حتماً .راح ينشر جو مف القبوؿ والرضى تجاىيـ بيف األىالي واألسرة
الممكية .أمر بتدمير كؿ ما تبقى مف األصناـ والمعابد العائدة لمكينة المنافقيف الذيف

سبؽ وقضى عمييـ كمياً .وفي شير تشريف ّأوؿ (أكتوبر) مف العاـ ٕٓ ،ٔٛوفي نفس
المكاف الذي حدده "ىيواىيوا" عبر االستبصار أماـ أصدقائو واألسرة الممكية ،نزلت عمى
الشاط مجموعة تبشيرية كبيرة قادمة مف "ني ةوان مند" الواليات المتحدة .قابميـ "ىيواىيوا"
عمى ذلؾ الشاط واستقبميـ باحتفالية كبيرة وأقاـ صالة استقبالية خاصة صاغيا عمى

شرفيـ .ثـ تقدـ مف الكينة المبشريف وراح يباركيـ ويبارؾ إلييـ القابع في المكاف العالي.
انتيت مرحمة الزيارات البروتوكولية إلى األسرة الممكية واف أواف العمؿ الميداني بالنسبة
لممبشريف الذيف تـ توزيعيـ عمى كافة الجزر مع ترخيص ممكي لمقياـ بعمميـ بكؿ حرية.
رافؽ "ىيواىيوا" الفريؽ المفروز إلى ىونولولو .لكف لـ يمضي وقت طويؿ قبؿ أف يشعر
"ىيواىيوا" بعدـ االرتياح مف ىؤالء الزوار ال رباء حيث تبيف أنيـ ال يممكوف أي سحر

مف أي نوع .كانوا عاجزيف تمام ًا بنفس درجة األصناـ الخشبية التي سبؽ وأحرقيا .كاف

المحمييف يجمبوف العمياف والمرضى والعرجاف أماـ ىؤالء المبشريف البيض ثـ يعودوف

بيـ دوف حصوؿ أي ت يير في حالتيـ .األعمى بقي أعمى والمريض بقي مريض
واألعرج بقي أعرج .ىناؾ خطأ في مكاف ما .حتى الكينة المنافقيف حققوا إنجازات

أفضؿ مف ذلؾ .تبيف الحقاً أف حجة الكينة البيض ىي حاجتيـ إلى معابد (كنائس)،

فتأمؿ خي اًر وانطمؽ فو اًر في بناء معبد ليـ.
ّ
فظف "ىيواىيوا" بأنو ربما ىنا تكمف المشكمة ّ
كاف معبد كبير وجميؿ ومصنوع مف الحجر المصقوؿ وتطمب فترة مف الزمف قبؿ اكتماؿ
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بناءه .لكف حتى بعد بناءه واستخدامو بقي المبشروف عاجزيف عف شفاء الناس! ىذا ولـ
ظف "ىيواىيوا"!
نتحدث عف إحياء الموتى كما ّ
كاف "ىيواىيوا" كريـ جداً مع المبشريف ،فقد أطعميـ وأحسف معاممتيـ وساعدىـ إلى
أقصى الحدود ،وقد ورد اسمو بشكؿ متكرر في رسائميـ وحتى إصداراتيـ الشيرية .لكف
ماذا فعموا بدورىـ لرد الجميؿ؟ بعد أف تمكنوا مف السكاف وتمتعوا بدعـ سياسي مطمؽ تـ
محو اسمو مف كافة السجالت والتقارير العائدة لمتبشيرية القائمة في الجزيرة .وحجتيـ

كانت جاىزة :لطالما حاولوا إقناعو لالنضماـ إلى الديف الجديد لكنو رفض بشكؿ قاطع
وفضؿ البقاء مع الميرطقيف .عاد "ىيواىيوا" إلى استخداـ السحر الذي توارثو مف أسالفو

عبر التقميد العريؽ وأمر أتباعو الكاىونا بالعودة إلى مزاولة عمميـ المعيود في عالج
مسائؿ الناس المختمفة عمى الطريقة التقميدية .وبعد عدة سنوات ،حيث تزايد باطراد عدد

الرعايا الذيف تحولوا إلى الديف الجديد والمرفؽ مع الحياة العصرية التي سوؽ ليا
ال ربيوف ،نجح المبشروف في جعؿ السمطات تصدر قرار رسمي يمنع مزاولة الكاىونا
لعمميـ! فأصبح الكاىونا أشخاص غير شرعييف وغير مرغوب فييـ في أوساط المناطؽ
المدنية في الجزيرة .وبالفعؿ ،بقي ىذا القانوف قائماً منذ العشرينات مف القرف التاسع

عشر حتى عاـ ٜٜٔٛـ .كانت ىذه الفترة كفيمة بأف تقضي كمياً عمى ذلؾ التقميد

الشعبي العريؽ .ىذا المنع القانوني كاف مرفقاً مع التحريـ الديني الذي فرضو المبشروف.

ىذا المنع المفروض حرـ األجياؿ الصاعدة فتياف وفتيات مف اإلقباؿ عمى تعمّـ أساسيات

ىذه الػ"حوزة" كما ىي العادة ،األمر ال يتوقؼ عند االطالع النظري فحسب بؿ التدريب

العممي أيضاً والذي يتطمب الوقت واإلرادة واإليماف ،وجميع ىذه العوامؿ فُقدت مع دخوؿ
الحياة المدنية ال ربية والديف الجديد المرافؽ ليا .مع مرور الزمف راح الكاىونا الكبار
يموتوف وراحت الػ"حوزة" تندثر معيـ .إذا كانت ىذه مشيئة القدر فمتكف كذلؾ .ال جدوى
مف مقاومة القدر المحتوـ .إنو قانوف اإليقاع ووجب احترامو.
قبؿ أف يفيمني القارئ الكريـ خطأً ،ربما بدوت امف منحا اًز إلى صؼ المشعوذيف الذيف

يمارسوف السحر األسود ،وىذا ما سوقو المبشروف وال ربيوف عموماً بخصوص الكاىونا،
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لكف األمر ىنا يختمؼ تماماً .أنا أتحدث عف تقميد معرفي عريؽ كاف سائداً بقوة في
إحدى الفترات وفي جميع أنحاء الكرة األرضية ،ىذا التقميد يختمؼ تماماً عف ما نعتبره
سحر أسود أو شعوذة .الكاىونا األصيؿ ال يؤذي أحد إال إذا تعرض لألذى أوالً .أقصد

أنو لـ يكف األمر خطي اًر ليذه الدرجة القصوى التي تـ فييا التشديد عمى منع وتحريـ

ممارسة ىذا التقميد العريؽ .إنو عمـ قائـ بذاتو .إف جيمنا بو ىو الذي يجعمو يبدو سح اًر
بالنسبة لنا ،لكف ما ذنب ىذا العمـ إذا كنا نجيؿ أشياء كثيرة عف أنفسنا وعف الوجود

عموماً؟ عندما تتعرؼ عمى المبادئ األخالقية التي تحكـ سموؾ الكاىونا وممارستو تعمـ

حينيا أف ىذا العمـ ىو أبعد ما يكوف مف السحر الخطير أو الشعوذة المؤذية .سوؼ

أشرح الحقاً ىذه المبادئ األخالقية التي تمثؿ جوىر الػ"حوزة" .رغـ أف الكاىونا أصبحوا

أشخ اص خارجيف عف القانوف إال أف ىيبتيـ بقيت قائمة .ما مف شرطي أو قاضي يجرؤ
عمى توقيؼ أحدىـ ،خصوصاً أولئؾ األصيميف األقوياء .استمرت ممارستيـ رغـ التحريـ

والمنع لكف في السر ووراء ظيور البيض ال رباء .انتشار المدارس والكنائس في كؿ

مكاف في الجزيرة والتحوؿ السريع نحو الحضارة ال ربية لـ يمنع ىذه الممارسة العريقة
مف التداوؿ الشعبي .كاف األىالي يذىبوف إلى الكنيسة أياـ األحد ،يصموف وي نوف بأعمى
صوتيـ ،لكف في باقي أياـ األسبوع يزوروف الكاىونا طمباً العالج أو ت يير الحظ أو
التنبؤ بالمستقبؿ .بينما في المناطؽ النائية كاف الكاىونا يمارسوف عمميـ في العمف،

واستمروا في عباداتيـ التقميدية ويقدموف األضحيات ل لية "بيمي"  Peleعند فوىة
البركاف.
اإللية "بيمي"  ،Peleوىي إلية النار والرعد
والبراكيف والرياح ،كما أنيا المسؤولة عف خمؽ

جزر ىاواي .تعتبر مف أقدـ املية التي صمدت

عبر الزمف في الجزيرة .ىي سيدة املية أيضاً،
أوؿ
وىذا دليؿ عمى أف المصريوف القدامى ّ

اكتشافيـ في الجزيرة قبؿ االؼ السنيف كانوا الزالوا
يألفوف المجتمعات األمومية ،أي السيادة كانت

لممرأة في المجتمع المصري.

٘ٗٔ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة

انكإَْا

كما ذكرت سابقاً ،كممة كاىونا ىي كممة مركبة مؤلفة مف كممتيف جذريتيف" :كا" و"ىونا".
األولى ىي إشارة إلى الكا  Kaوىي ما نعرفيا اليوـ بالنفس العميا أو "الذات" أو الشمس
الباطنية ،وقد اعتبرىا المصريوف القدماء القسـ األقدس في الكائف .ىذا االسـ لمكائف

المقدس لـ يقتصر عمى مصر بؿ ىو منتشر في مناطؽ كثيرة .ففي أفريقيا مثالً ،ال

زالت بعض القبائؿ تستخدميا بأكثر مف طريقة ،مثؿ قبيمة الياوسا في شماؿ غرب
أفريقيا يقولوف "كاي" تعبي اًر عف الدىشة أو اإلعجاب مثالً ،أي كأننا نقوؿ "يا إليي".
أما كممة "ىونا" أو "ىنا" أو "ىيف" أو ىوني" أو "ىاف" ..إلى اخره ،فالزالت مألوفة في

بالدنا العربية حيث تستخدـ ل شارة إلى الموقع الحالي أو المكاف الحاضر أو الحوزة أو
الممكية .الصي ة المستخدمة في العربية الفصحى ىي "ىنا" ومعناه المكاف الحالي.
وبالتالي كممة "كا ىنا" استخدمت لتعني أف "كا" (الشيء المقدس أو النفس العميا) ىو

ىنا ،أي أصبح في حوزة الفرد أو أصبح متصالً أو قريباً مف الفرد .والمعنى الذي ُيراد
مف ىذه الكممة ىو أف الفرد صار عمى تواصؿ مع نفسو العميا أو ذلؾ الشيء المقدس
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القابع في جانبو الباطني ،فيحمؿ لقب "كا ىنا" ،وتختمؼ ألفاظ ىذه الكممة مع اختالؼ
الثقافة والحضارة والم ة ،حيث نرى ىذه الكممة تستخدـ في كافة الحضارات في الشرؽ
األوسط (كوىيف ،كاىاف ،كاييوف )..،ومنيا جاءت كممة "كاىف" بالم ة العربية ،والتي

تشير إلى رجؿ ديف أو رجؿ يتعامؿ بطريقة أو بأخرى مع العالـ الماورائي.
إف استخداـ كممة "كاىونا" في جزر ىاواي ل شارة إلى نفس المعنى يمثؿ أحد الدالئؿ
القوية عمى األصؿ المصري لسكانيا .ورد معنى كممة "كاىونا" في القاموس المتخصص

بياواي عمى أنو اسـ يشير إلى رجؿ ديف أو مشعوذ أو ساحر أو حكيـ ..،إلى اخره.
لكف مع مرور الوقت راح سكاف ىاواي يستخدموف نفس الكممة ل شارة إلى مزاولي الميف
الحرفية المألوفة لدييـ ،وىذا يجعؿ وجود أنواع كثيرة مف الكاىونا في جزيرة ىاواي .ففي
المتخصص ،فنجد
مينة الطب والعالج وحدىا يوجد أكثر مف عشريف نوع مف الكاىونا
ّ
مثالً "كاىونا ال أو الباأو"  Kahuna la'au lapa'auوىو متخصص في طب
األعشاب ،أو "كاىونا ىاىا"  kahuna hahaوىو متخصص في تشخيص األم ارض.
كما نجد اختصاصات عديدة في مجاؿ المالحة البحرية مثؿ "كاالي وا أا" kālai waʻa
وىو متخصص في صناعة القوارب ،و"ىو أوكيمي"  hoʻokeleوىو متخصص في
المالحة وسط البحار .أما ذلؾ المجاؿ الذي نسميو سحر ففيو كـ كبير مف

االختصاصات وفيما يمي بعضيا:

ٔػ كوىيكوىي بو أووني  :Kuhikuhi puʻuoneالمتخصص في تحديد المواقع
المناسبة لبناء المعابد .أي عمى مبدأ الوسيمة التي نألفيا اليوـ وىي البحث عف المياه

الجوفية بواسطة قضيب الرماف (القنقنة).

ٕػ كيموكيمو  :kilokiloالذي يتنبأ بالمستقبؿ واستحضار معمومات غيبية .أي عمى مبدأ
البصاريف الذيف نألفيـ اليوـ.
ٖػ ىو أوناأونا  :Hoʻounāunāالمتخصص في إرساؿ األرواح إلنجاز الميمات.
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ٗػ انا انا  :ʻAnāʻanāالذي يقيـ صالة الموت .تُستخدـ غالباً لمتخمص مف األشخاص
األشرار في المجتمع ،وكذلؾ كسالح فتاؾ في الحروب.
٘ػ ناناولي  :Nānāuliالذي يدرس العالمات الطبيعية كال يوـ واألمطار والرياح.
ٙػ ىو أوبي أوبي أو  :Hoʻopiʻopiʻoالذي يممس أي قسـ مف جسده فيتأثر ذات
القسـ في جسد الشخص المستيدؼ .تستخدـ غالباً في العالج ،لكف ىذا ال يمنع

استخداميا لألذى.

ٚػ ىو أوكومو كومو  :Hoʻokomokomoالذي يرسؿ األرواح لالستحواذ عمى
الش خص المستيدؼ .كانت وسيمة فعالة السترجاع المسروؽ مف السارؽ أو غيرىا مف
حاالت مشابية.

ٛػ بو إي أوىاني  :Poʻi ʻUhaneالذي يستطيع اصطياد األرواح ةواخضاعيا ألوامره.
معرض
غالباً ما يتـ االستعانة بو لكي يزيؿ األرواح الشريرة مف موقع مصاب أو مكاف ّ

لألذى.

ٜػ البا او  :Lapaʻauالذي يمارس العالج الطبي السحري (العالج الفوري).
باإلضافة إلى الكثير مف االختصاصات األخرى في ىذا المجاؿ .ومف يستطيع احتراؼ

كؿ االختصاصات التي يشمميا مجاؿ السحر يحوز عمى لقب "كاىونا نوي" أي الكاىونا

العظيـ ..الساحر األكبر.
رغـ أف الميف المذكورة في الفقرات السابقة تتعامؿ في مجاؿ الماورائيات لكنيـ يختمفوف
عف الكاىونا األصمييف الذيف سادوا يوماً في الجزيرة .ىذه االختصاصات المختمفة في

مجاؿ السحر تعتبر اختصاصات دنيوية بالمقارنة مع المنيج السحري لمػ"حوزة" حيث

ىناؾ فرؽ كبير بيف سحر الحوزة والسحر الشعبي الذي يتداولو الناس.
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ربما ىذه المظاىر الوثنية لسكاف ىاواي ىي التي دفعت المبشريف الذيف نزلوا في الجزيرة
عاـ ٕٓٔٛـ إلى وصفيـ بالشعب اليمجي وغير األخالقي وعممت عمى منع وتحريـ
كامؿ ممارسات الكاىونا .قد يكوف المبشريف محقيف في ىذا اإلجراء لكنيـ بذلؾ أل وا

مجرد سموؾ أو مينة أو مذىب .كؿ شيء كاف مختمفاً في
طريقة حياة بكامميا وليس ّ
الجزيرة بالنسبة لم ربييف .حتى الرقصة المشيورة لفتيات ىاواي تـ تحريميا في البداية
ألنيا تعتبر مف المظاىر الخالعية وغير األخالقية! كيؼ استطاعوا تعريؼ كممة
"خالعي" لسكاف ىاواي؟ ال بد مف أنيـ واجيوا صعوبة كبيرة في ذلؾ ،خصوصاً عندما
نعمـ أف حرية العالقات الجنسية كانت سائدة في حينيا .ال بد مف أف المنع والتحريـ

الذي فرضو ال ربيوف عمى طريقة حياة سكاف الجزيرة كاف قاسياً جداً بالنسبة ليـ.

"كاالي وا أا"  kālai waʻaوىو الكاىونا المتخصص في صناعة القوارب
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"كاىونا ال أو الباأو"  Kahuna la'au lapa'auوىو المتخصص في طب األعشاب
حصمت محاولة واحدة فقط إلل اء المنع والتحريـ الذي فُرض عمى سكاف الجزيرة وكاف
ذلؾ بعد وصوؿ الممؾ "كامييامييا" الخامس إلى العرش عاـ ٖٔٛٙـ ،حيث أعرب عف

يشجع عمى إعادة إحياء الممارسات الشعبية .دعى ىذا الممؾ
ازدراءه ليذا المنع وراح ّ
وولي عيده (الممؾ "كاالكاوا" الحقاً) الكاىونا لممجيء إلى العاصمة ىونولولو لتدويف

حكمتيـ العريقة بشكؿ كتابي .جمع الكاىونا تواريخ وتراتيؿ وصالوات وممارسات طبية

مختمفة لـ تكف مكتوبة مف قبؿ إذ كانت سابقاً تُنقؿ شفيياً مف األب إلى االبف .اىتـ
الممؾ "كاالكاوا" الذي جاء الحقاً باإلرث الشعبي الذي كاد يصؿ في زمنو حد الزواؿ،
يشجع عمى العودة إلى الحياة التقميدية .ىذه اإلجراءات التي اتخذىا الممؾ سبب
فراح ّ
غضب شديد لدى السكاف البيض والسمطة السياسية ال ربية المسيطرة عمى البالد ،وفي
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العاـ ٔٛٛٚـ فرضوا نظاـ سياسي جديد أدى إلى تجريد الممؾ مف معظـ صالحياتو.
استمر المنع الذي فُرض عمى ممارسة الكاىونا حتى العاـ ٜٜٔٛـ.
المنع والتحريـ لـ يطاؿ المجاؿ السحري فحسب بؿ معظـ المجاالت األخرى وخصوصاً
اإلبحار بعيد المدى والذي برع بو سكاف جزر بولينيزيا عموماً .لطالما ُذىؿ ال ربيوف
لمدى براعة سكاف الجزر في اإلبحار بعيد المدى .كانوا يتنقموف بيف الجزر التي تفصؿ

بينيا االؼ الكيمومترات ،وسط األمواج اليائجة والعواصؼ واألمطار ،دوف استخداـ

بوصمة أو أي أداة مألوفة لتحديد المواقع والجيات .كاف البحاروف يحتفظوف بأسرار ىذه
الطريقة العجيبة في المالحة ضمف جمعيات سرّية تتداوليا فيما بينيا .لكف حتى ىذه
المعرفة السرّية انقرضت بعد سيطرة االستعمار األوروبي (خصوصاً فرنسا) عمى معظـ

جزر بولينيزيا.

كيؼ استطاع سكاف جزر بولينيزيا بواسطة ىذه المراكب البسيطة أف يجتازوا مسافات شاسعة
مف المحيط اليادي والوصوؿ إلى أىدافيـ بدقة دوف استخداـ نوع مف المعرفة التي
نعتبرىا اليوـ سحرية؟!

وجب العمـ أف القبطاف كوؾ  Cookالبريطاني استعاف ببحار محمي مف تاىيتي حتى
استد ّؿ عمى جزر ىاواي ،قبؿ أف واجو مصيره ىناؾ عمى يد سكاف الجزيرة .إذا قارنا

ا ألدوات المتطورة لمبحارة البريطانييف وتمؾ البدائية لمبحار المحمي البسيط مف تاىيتي
سوؼ نستنتج عينة مف عمـ اإلبحار المتقدـ لسكاف جزر بولينيزيا رغـ اختالؼ منيجو.
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قد تكوف االختصاصات المذكورة سابقاً في مجاؿ السحر مخيفة وتدعو لالشمئزاز فعالً،
لكف وجب أف ال ننسى أمر ميـ جداً وىو أننا نتحدث عف طريقة حياة ،وقد نظر إلييا

سكاف الجزيرة عمى أنيا عناصر ضرورية توفر الحموؿ لممسائؿ التي تط أر في حياتيـ

مرت عمى ىذه الممارسة
اليومية .كما وجب األخذ بعيف االعتبار العصور المديدة التي ّ
شوىتيا عبر مراحؿ زمنية عديدة أىما السيطرة الكينوتية
السحرية والتأثيرات السمبية التي ّ

المنافقة عمى الجزيرة لقروف طويمة مف الزمف .باإلضافة إلى الحروب التي نشبت بيف

قسـ الكينة الجزيرة إلى قبائؿ ومقاطعات) والتي ال بد مف أنيا
القبائؿ المختمفة (بعد أف ّ
استخدمت ىذا السحر كسالح رئيسي فتحوؿ مع الوقت ألداة لمقتؿ أو األذى بكافة
أشكالو .جميع ىذه األسباب وغيرىا ساىمت في تشويو المنيج األصيؿ ليذه الممارسة.
أما العامؿ األىـ فيو انحدار مستوى الوعي البشري تناغماً مع تأثير اإليقاع الكوني الذي
ذكرتو في الفصؿ السابؽ .رغـ الحالة المتخمفة لسكاف الجزر إال أف اثار أجدادىـ تكشؼ

عف مستوى رفيع مف الحضارة واإلنجاز المذىؿ الذي يتطمب رقي عممي وثقافي.

األمر األىـ الذي وجب معرفتو ىو وجود فرؽ كبير بيف "الحوزة" السرّية وبيف التقاليد

الشعبية والديانة السائدة عموماً في ىاواي .الكاىونا الحقيقييف ىـ أصحاب الػ"حوزة" التي

سري محصور ضمف مجموعة محددة مف الناس ويتـ تناقمو مف األب ل بف
تعتبر تقميد ّ
أو مف المعمـ إلى المريد ،وبالتالي فيو تقميد خاص وليس عمومي .صحيح أنني ذكرت
بعض الميف الشعبية التي يسمى العامميف بيا كاىونا أيضاً إال أنيـ يختمفوف عف
الكاىونا الذيف أقصدىـ .حتى االختصاصات المختمفة في مجاؿ السحر والتي ذكرتيا

سابقاً تختمؼ تماماً عف المنيج السحري لمػ"حوزة" حيث ىناؾ فرؽ بيف سحر الحوزة

والسحر الشعبي .ذكرت سابقاً أف كممة كاىونا أصبحت عمى مر الزمف معممة عمى كؿ

مف امتيف حرفة صناعية معينة مثؿ صناعة القوارب مثالً.

مالحظة :لقد استخدموا لقب الكاىونا كما نفعؿ اليوـ عندما نقوؿ معمـ ميكانيؾ أو معمـ

سيد مينة ،األمر ذاتو مع كممة كاىونا .بينما
نجار حيث كممة معمـ ىنا تعني خبير أو ّ
الكاىونا الحقيقي يختمؼ تماماً.
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صحيح أف الػ"حوزة" التي أقصدىا تستخدـ السحر أيضاً لكنو سحر إيجابي ال يؤذي أو

يعتدي سوى في حالة الدفاع عف النفس .ىو ليس سحر في الحقيقة بؿ معرفة قائمة

بذاتيا ،طريقة حياة خاصة ،نظرة مختمفة تماماً لموجود ،لكننا نجيؿ الياتيا وطبيعتيا

فنقوؿ عنيا سح اًر .ىذه المعرفة "السحرية" ىي التي ساىمت في بناء األىرامات مثالً
ومعجزات عمرانية مشابية ،وكذلؾ المعجزات الطبية والكيميائية وغيرىا مف التي شيدىا
التاريخ القديـ .ال أعتقد بأف ىذا المنيج السحري لمػ"حوزة" سيبدو مخيؼ إلى تمؾ الدرجة
بعد التعرؼ عمى األخالقيات العالية التي تفرضيا تعاليميا عمى الممارسيف مثؿ التشديد

عمى عدـ أذى امخريف والدعوة المستمرة إلى محبتيـ ومساعدتيـ كمما سنحت الفرصة.

ػصش انظالو جيراح اجلضٚشج
وجب العمـ أف ىذا المنيج السحري القائـ في ىاواي كاف في أحد الفترات التاريخية سائداً
في كافة أنحاء العالـ .الحوزة التي يجتيد الكاىونا في ىاواي إخفاءىا عف العامة ىي

ذاتيا التعاليـ السرية التي تسود تحت أسماء مختمفة بيف كافة الجمعيات والمذاىب السرية
حوؿ العالـ .والسبب الذي جعؿ ىذه التعاليـ سرية أو خفية ىو سبب وجيو ومنطقي.
لمدة طويمة مف الزمف ،قبؿ ذلؾ التاريخ المشؤوـ ،أي حوالي ٓٓ٘ ميالدي (وىو تاريخ
تقريبي) ،ازدىرت بقايا عموـ مذىمة في روعتيا ت طي كافة المجاالت ،مف بينيا ساد

منيج خاص لمتطوير الشخصي ،ومنيج صحي (عالجي) ،ومنيج روحاني كاف مكشوفاً
لمجميع .لـ يكف سرياً ألنو لـ يكف في حينيا معرضاً لمقمع والمالحقة .كانت األدياف
الشمولية ذات الطابع السياسي القمعي الزالت في بدايات ظيورىا ورسوخيا .صحيح أف

تمؾ الفترة التاريخية تمثؿ نياية الحضارات العظيمة وما رافقيا مف عموـ ومناىج روحية
مبيجة لكنيا رغـ ذلؾ تمثؿ فترة أكثر روعة بالنسبة لما جاء الحقاً .كاف يسود نظاـ
يكرـ المرأة بنفس مستوى الرجؿ .أما بخصوص جزيرة ىاواي ،ما
اجتماعي متوازف ّ
أصبحت تسمى الحقاً التعاليـ السحرية كانت تسمى في البداية "ىو أو مانا" أي صناعة
المانا ،أو خمؽ القوة الحيوية .واألفراد الذيف مارسوا ىذه التقنيات كانوا عمى عمـ بأف كؿ

القوة وكافة القوى الحيوية تنبعث مف مصدر واحد أحد ..وىو مصدر كؿ شيء موجود..
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ىو مصدر الحياة ،وكافة أشكاؿ الطاقة .في تمؾ األثناء كانت ىذه المعرفة منتشرة في
كافة أنحاء الكرة األرضية .نستطيع تتبع اثار وبقايا ىذه المعرفة في كافة أنحاء العالـ

رغـ اختالؼ التسميات والشروحات والممارسات.

السبب الذي جعؿ ىذه المعرفة السامية تختفي مف عمى وجو األرض بحيث لـ تترؾ
مشوىة ىو تعرضيا ليجمة شرسة انطمقت منذ االؼ السنيف وتعاظمت
سوى بقايا
ّ
وانتشرت عبر القروف إلى أف اعمنت انتصارىا بالضربة القاضية حوالي ٓٓ٘ ميالدي.
أما في جزيرة ىاواي ،فقد وصمتيا الضربة القاضية بيف ٓ٘ٚـ وٕٓ٘ٔـ (تختمؼ
التواريخ حسب المراجع) .في ىذه الفترة جاء الكاىونا الشرير "با أو"  Pa'aoإلى ىاواي
ووجد في الجزيرة شعب مسالـ محب يعيش بوئاـ وانسجاـ في جنة عمى األرض .ىذا
الكاىف الخسيس عمؿ عمى تدمير المنظومة الروحية التي كانت قائمة في الجزيرة

يرسخ نظامو الكينوتي المقيت مما أدى إلى ت يير المعتقدات
(الكاىونا األصمييف) وراح ّ
والممارسات الدينية السائدة في الجزيرة .النظاـ القديـ اندثر إلى األبد وساد مكانو نظاـ
شيطاني جديد ييدؼ إلى استعباد السكاف واستثمارىـ لصالح األسرة الممكية المسخة.
خالؿ تمؾ الفترة الدموية التي كاف فييا الديف الجديد يرسخ نفسو في مجموعة جزر

ىاواي كاف الكاىونا األصمييف يتعرضوف لممالحقة والقتؿ والمعابد تتعرض لمتدمير وكؿ
ما يتعمؽ بالنظاـ القديـ ُيحرؽ ويحطـ إلى أف ُمسحت اثاره بالكامؿ .لـ يبقى مف النظاـ
القديـ سوى تمؾ التراتيؿ التي يتناقميا األجياؿ والتي أخفى فييا الكاىونا األصمييف كامؿ
مجرد نسخة مص ّ رة لما كاف يجري حوؿ
معرفتيـ .في الحقيقة ،إف ما حصؿ في ىاواي ّ
العالـ .ما نسميو مالحقة الكفار وذبحيـ وسبي نسائيـ كاف سائداً بقوة في الشرؽ األوسط
وشماؿ أفريقيا .محاكـ التفتيش التي أدارتيا الكنيسة في أوروبا كانت شرسة لدرجة أف

عدد سكاف اسبانيا لوحدىا انخفض ٓ٘ %خالؿ قرنيف مف الزمف .أنظمة روحية عريقة
مثؿ نظاـ التانت ار في اليند كاف في حينيا يتعرض لممالحقة واالندثار مف قبؿ موجة
دينية جديدة تجتاح اليند .ىذه الحالة المرعبة كانت سائدة في كافة المناطؽ حوؿ العالـ،

مف الينود الحمر في أمريكا حتى شعوب األبوريجيناؿ في أستراليا .كافة الشعوب التي
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حازت عمى التعاليـ األصيمة كانت تتعرض لممالحقة في محاولة حثيثة لمقضاء عمى تمؾ
التعاليـ والثقافة التي حضنتيا.
المظير األكثر شناعة لمنظاـ الديني الجديد الذي سيطر عمى ىاواي تمثؿ بطدخاؿ
طقوس التضحية بالبشر في الممارسات الدينية .يمكننا رؤية المظير ذاتو الذي ساد في
حضارات أمريكا الجنوبية (مثؿ األزتؾ واإلنكا) بعد سيطرة طبقة كينوتية مسخة في تمؾ
البالد أيضاً.

مجرد
شعائر التضحية بالبشر في حضارة األزتؾ .ىؿ كانت سائدة منذ البداية؟ أـ أنيا ّ
ممارسة طارئة رافقت الطبقة الكينوتية الشريرة التي سيطرت عمى البالد في إحدى
الفترات التاريخية ال ادرة؟
٘٘ٔ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة

معظـ الجزر النائية سادت فييا شعائر التضحية بالبشر في إحدى فترات العصور
المظممة التي اجتاحت العالـ أجمع

بعد سيطرة الكينة المنافقيف انفمتت الممارسة السحرية مف عقاليا .لـ يعد ىناؾ أي
ضابط أخالقي أو ديني يردع السحرة مف القياـ بأعماؿ مؤذية وشريرة .أصبح األمر

يعتمد عمى الساحر ذاتو إف كاف خي اًر أو شري اًر .مف ىنا بدأت تتخذ ىذه الممارسة مظير
مقزز كما شعرنا خالؿ قراءة الموضوع السابؽ الذي يتحدث عف أنواع الكاىونا .في تمؾ
ّ
المرحمة العصيبة التي مرت بيا الجزيرة بدأ ينشأ ما نسمييـ الكاىونا السود .بدالً مف
استخداـ قواىـ السحرية لخدمة مجتمعاتيـ ،راحوا يستخدمونيا الستعباد الناس ةوابقائيـ

في حالة خوؼ دائـ ،بينما الكينة المنافقيف است موا مناصبيـ النافذة لعزؿ الناس عف

التواصؿ الروحي المباشر مع الكائف األعمى .كانت فترة سوداء بكؿ ما تعنيو الكممة.
إف استخداـ القوة النفسية واإلكراه النفسي لمسيطرة عمى امخريف بيدؼ الربح أو أي ىدؼ

أناني/دنيوي سوؼ يؤدي إلى تدمير التكامؿ البنيوي لمنفس ،مما يؤدي بدوره إلى تدمير
الروح .ىذه نتيجة سوء استخداـ القوى عمى المستوى النفسي فقط .بينما سوء استخداـ

القوى الروحية ،أي تمؾ التي تصنع المعجزات (السحرية) ،فتؤدي إلى مخاطر أكبر.
يبدو واضحاً أف ىذه القوة الروحية ثنائية الجانب ،أي يمكف استخداميا لمشر كما لمخير،
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وبالتالي فطف المجاؿ الذي يعمؿ بو الكاىونا (أو أي شاماني أو ساحر) ىو مجاؿ يفرض
عمينا أخذه بجدية وعدـ الخفة.
لكف مف ناحية أخرى ،وجب عمينا عدـ الخمط بيف المفاىيـ ووضع كافة األعماؿ
التجاوزية في سمة واحدة .بعض األدياف الرسمية السائدة اليوـ ،والتي تحدد ما ىو حراـ
وما ىو حالؿ ،تقيـ صالة االستسقاء بيدؼ جمب األمطار .لكف ىذه ممارسة معروفة
ومنتشرة في كافة بقاع العالـ حيث معظـ القبائؿ البدائية اليوـ يقيموف طقوس مختمفة

تيدؼ إلى جمب األمطار ،لكف المفارقة ىي أنيا تعتبر ممارسات شعوذة مف قبؿ الديف
الذي يقيـ صالة االستسقاء! إف جمب األمطار إلرواء الناس والزرع ىو عمؿ خير،
الخيرة لمتوسع أكثر في مجاؿ الممارسات
وبالتالي يمكف البناء عمى ىذه الممارسة ّ
التجاوزية بحثاً عف ما يفيدنا ويكوف خي اًر لنا ،خصوصاً فيما يتعمؽ في مجالي الزراعة

معيف بيدؼ حماية الحقوؿ والبساتيف مف الحشرات
والصحة .إذا تـ إجراء عمؿ تجاوزي ّ

الضارة باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج ،وىي طريقة رخيصة وغير ضارة ،فسوؼ تعتبر

شعوذة وغير سميمة .لكف رمي كميات كبيرة مف المضادات الحشرية الكيماوية والسماد
الكيماوي في األراضي المزروعة تعتبر أمر عممي وسميـ! مع العمـ أف األرض التي يتـ
تمويثيا بالمواد الكيماوية سوؼ تموت وتصبح جرداء خالؿ فترة قصيرة ،بينما العمؿ
التجاوزي لف يصيبيا بأي أذى .ىذا ما أقصده بخمط المفاىيـ خالؿ التعامؿ مع ىذا

جيد
الموضوع .صحيح أنو يوجد جانب شرير ليذه الممارسة لكف يوجد أيضاً جانب ّ

ومفيد ،وىذا الجانب األخير ميما كاف ضئيالً وجب االىتماـ بو واخذه عمى محمؿ الجد.

ىذا ليس تسويؽ لمشعوذة والسحر كما سوؼ يتيمني بو البعض ،لكف يمكف اعتبارىا
زيادة في المعرفة واالطالع .الحوزة التي أتناوليا في ىذا الكتاب ،كما العموـ الخفية
والشامانية المنتشرة حوؿ العالـ بمظاىرىا المختمفة ،ىي تتناوؿ الجانب الخفي مف
اإلنساف ،لكف بنفس الوقت ىي تمثؿ سيؼ ذو حديف .األمر يتوقؼ عمى ممارس ىذه

العموـ ،بدالً مف استخداميا لمكسب والسيطرة وغيرىا مف أىداؼ دنيوية يمكف استخداميا
لتطوير الذات واالرتقاء الروحي.
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احلٕصج نٛغد د ٍٚتم ػهى ذغثٛمٙ
قبؿ السير قدماً في شرحنا وجب توضيح مسألة ميمة تتعمؽ بالمعتقدات الدينية لمكاىونا.

إف "الحوزة" التي تـ تناقميا بينيـ مف جيؿ إلى جيؿ تعتبر نوع مف عمـ النفس التطبيقي

أكثر مف كونيا تعاليـ دينية .العناصر الدينية بالمعنى الذي نألفو نحف ىي ضئيمة جداً
في ىذا المنيج العممي الخاص .وجب العمـ أنو ال يوجد فرؽ كبير بيف مفيوـ السحر

معيف مف العالقة
والديف .كالىما يتعامؿ مع مواضيع ماورائية .لكف السحر يمثؿ نوع ّ
المتبادلة مع قوى ماورائية ،بينما الديف يمثؿ عالقة اإلنساف مع قوة ماورائية مطمقة .كؿ
األدياف الحالية تحوي نوع مف الممارسة السحرية في منيجيا .الصالة مثالً تمثؿ نوع مف
معينة ألنفسنا
السحر ألنيا تتعامؿ مع جية ماورائية .إف كؿ ما نفعمو بيدؼ نيؿ منافع ّ
في ىذه الحياة أو الحياة األخرى يمثؿ نوع مف السحر ،ألف السحر ىو عبارة عف
حصوؿ عمى شيء مف مصادر ماورائية .الديف الحقيقي (والذي ىو بعيد كؿ البعد عف
األدياف السائدة اليوـ) ىو عبارة عف عبادة كائف مطمؽ وقبوؿ كؿ ما يمنحو ميما كاف

المتديف الحقيقي ىو مف
سيئاً أو جيداً ويكوف الفرد متشك اًر في كال الحالتيف .الشخص
ّ
المتديف الذي
أسمـ نفسو كمياً ل لو األعمى وقبؿ بكؿ ما يختبره مف مساوئ وحسنات .أما
ّ
يتطرؼ في عبادتو ومعامالتو وحياتو عموماً ،خصوصاً االلتزاـ بالطقوس والفرائض

متديف (أي ىو ليس مسمـ) ألنو يفعؿ ما يفعمو فقط مف
الدينية المختمفة ،فيو ليس إنساف ّ
أجؿ نيؿ رضى إليو (يتزلّؼ) ليس ألي سبب سوى ألنو يطمح إلى نيؿ الحسنات
بأقصى درجة ويجاىد بكؿ ما عنده إلى تجنب السيئات بأقصى الحدود ،وىذه ليست

المتديف األصيؿ الذي يرضى بكؿ ما ينالو مف حسنات وسيئات ويكوف متيقناً أف
طريقة
ّ

مجرد دروس تزيد مف توسع الوعي لديو ألنو
ما يختبره مف ظروؼ سيئة أو جيدة ىو ّ
ليذا السبب بالذات تجمّى بصي ة جسدية في العالـ المادي الذي يعتبر أكبر مدرسة
لمنفس والوسيمة الوحيدة لتنقيتيا وجالءىا.

رغـ أف "حوزة" الكاىونا تحوي في منيجيا عمى قصص جمبوىا معيـ مف وادي النيؿ
والتي تتطابؽ مع قصة ادـ وحواء وقصة الخمؽ وقصة الطوفاف وغيرىا ،لكنيـ لـ يأخذوا
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بالمفيوـ الديني الذي يتحدث عف إلو أعمى ذو طبيعة أبوية متسمطة .لقد سمّموا بوجود

إلو مطمؽ لمكوف لكف ال يمكف لمعقؿ البشري استيعابو وبالتالي يستحيؿ إدراكو والتعامؿ

معو مباشرة .ال يستطيع اإلنساف استيعاب أي شكؿ مف الوعي المختمؼ عنو أو أعمى
لتصور خصائص وميزات إلو أعمى
منو في المنزلة .بالتالي أروا أنو كؿ الجيود البشرية
ّ
مطمؽ ونيائي ُيعتبر مضيعة لموقت .امنوا بوجود مصدر مطمؽ لمخمؽ لكنيـ لـ يتعامموا

معو أو يتوجيوا إليو بصمواتيـ .ما الجدوى مف الصالة لشيء ال تعرفو؟ استنتجوا أنو ما

مف نتيجة عممية لذلؾ.
لقد ظير الكثير مف الحركات الدينية عبر التاريخ البشري وقررت التعامؿ مباشرة مع
الكائف األسمى [ج ّؿ وعال] الذي خمؽ الكوف .لكف ماذا كانت النتيجة سوى تدنيسو أكثر
تصوره وكأنو بييئة إنساف اخر! رغـ
مف تمجيده؟! أكثر ما فعموه في ىذا السبيؿ ىو
ّ
أنيـ زادوا مف مستوى عظمتو لكنيـ أبقوا عمى جعمو يتصرؼ ويفكر ويتكمـ كما اإلنساف.

بدالً مف محبتو راحوا ييابونو ويصموف لو خوفاً مف غضبو وأمالً بنيؿ عطاياه ةواحسانو.
راحوا يرشونو بذبائحيـ وأضحياتيـ وقرابينيـ المختمفة .حاولوا جاىديف االلتزاـ بأوامره

تصوروا أنو فرضيا .أي بمعنى اخر ،راحوا يعبدوف ويتوسموف لكائف ذو
ووصاياه التي
ّ
طبيعة بشرية لكف أعظـ منزلة مف اإلنساف العادي وىنا يكمف الخطأ في التعامؿ مع
تصور أرقى الخياؿ ويسمو فوؽ أرقى إدراؾ
[عز وج ّؿ] الذي يفوؽ
الكائف األسمى ّ
ّ
مجرد التعامؿ معو بطريقة بشرية دنيوية يعني تدنيسو في أي حاؿ مف األحواؿ.
وبالتالي ّ

كاف الكاىونا عممييف أكثر في ىذا المضمار .مف خالؿ تسميميـ بحقيقة وجود مستويات
عديدة مف الوعي والتي تسمو فوؽ مستوى وعي اإلنساف ،لـ ييتموا بأي مستوى سوى

ذلؾ الذي يعمو وعي اإلنساف مباشرةً .في ىذا المستوى يقبع ما نسميو الوعي الخارؽ أو
النفس العميا ،وىو اإلمتداد األعمى في كينونة اإلنساف .أشار إليو الكاىونا باسـ "أوماكوا"
 ،Aumakuaومعناه "العريؽ" أو "الوالد الحنوف" أو "الروح األمينة والجديرة بالثقة".
عندما وصفوه بػ"الوالد الحنوف" قصدوا بذلؾ األب واألـ معاً ،حيث الػ"أوماكوا" يعتبر ذكر

وأنثى معاً .كافة الصموات موجية ليذه الروح المزدوجة ،وألنيا تعتبر جزءاً مف كينونتنا

مثؿ العقؿ الواعي والعقؿ الباطف (رغـ أنيا تقبع في المستوى الباطني) لـ يتوجو الكاىونا
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إلى ىذه الروح بالعبادة بؿ بالمحبة ،بالتالي لـ يقدموا ليا األضاحي وال الرشاوى مف أي
تتميز بالمحبة والثقة كما ىي عالقة االبف مع والديو تماماً.
نوع .كانت العالقة معيا ّ
بسبب ىذا السموؾ العقالني السميـ حافظ الكاىونا عمى اتباع ممارسة دينية بسيطة
وخالية مف العقائد والمسممات الدينية الصارمة .كانوا مباشريف في عمميـ التجاوزي إلى
أقصى الحدود .ليذا السبب كانوا يحوزوف عمى منيج سحري عممي جداً ولو تأثيرات
مباشرة وفعالة .ىذه الطريقة في صناعة السحر لـ تتطمب أي تنظيرات فمسفية أو
الىوتية مف أي نوع .لف تجد في معتقداتيـ أي قديسيف أو أولياء صالحيف أو جنة ونار

معرضة لسوء الفيـ والتفسير" .حوزتيـ" تشمؿ
وال وحي إليي وال نصوص مقدسة ّ
تطبيقات عممية تستطيع إحداث قوة سحرية كبيرة في أي لحظة يتـ طمبيا.
ليذا السبب نرى أف طقوس المشي عمى الجمر أو عمى الحمـ البركانية السائمة والتي
اشتُير بيا الكاىونا في جزيرة ىاواي تعتبر طقوس أساسية بالنسبة ليـ ألنيا كانت
والزالت تعتبر ،وخصوصاً بالنسبة لممتخرجيف الجدد مف مدرسة الحوزة ،إثبات فعمي عمى
وجود قوة سحرية يمكف استدعاءىا وفؽ طرؽ محددة وحيف الطمب.

معظمنا يصمي مف أجؿ نيؿ البركات والعطايا عمى أنواعيا ،لكف أصحاب "الحوزة"
يستطيعوف تجسيد نتائج أكيدة ومباشرة وتكوف أكثر فعالية وقوة مف تمؾ البركات والعطايا
التي نصمي مف أجميا .نحف مثالً ال نستطيع الصالة مف أجؿ الحصوؿ عمى مناعة ضد

النار! بينما أصحاب الحوزة يعتبروف ىذه المنحة اإلليية أقؿ ما يمكف تقديمو حيث يوجد

الكثير مف اإلنجازات والظواىر المذىمة التي يستطيعوف تجسيدىا.
......................................
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لذٔو انكاذة نَٕغ إىل اجلضٚشج
وصؿ الكاتب "ماكس فريدوـ لونغ"  Max Freedom Longإلى ىاواي في العاـ
ٜٔٔٚـ ليعمؿ بوظيفة معمـ مدرسةّ .أوؿ مدرسة توكؿ بيا كانت في منطقة "كيالويا"
التي فييا بركاف كاف اليزاؿ نشطاً ،ويست رؽ السفر إلييا ثالثة أياـ مف ىونولولو بواسطة

ق ارب بخاري ص ير .لـ يمضي وقت طويؿ مف وجوده ىناؾ حيف بدأ يسمع روايات
مختمفة عف السحرة المحمييف الذيف يسمونيـ "كاىونا" .أثار ذلؾ فضولو فبدأ يطرح
األسئمة ىنا وىناؾ .لكف اسئمتو ىذه لـ تمقى التجاوب وال حتى الترحيب .شعر بأنو خمؼ
الحياة األىمية العادية تقبع أسرار وممارسات خاصة ال ترحب بالمتطفميف ال رباء .أدرؾ
بعد فترة بأف ىؤالء السحرة ،الكاىونا ،خارجيف عف القانوف منذ األياـ األولى لوجود

المبشريف خصوصاً بعد أف أصبحوا العنصر الحاكـ في البالد ،وىذا جعؿ نشاطات

الكاىونا ومراجعييـ سرية جداً عندما يتعمؽ األمر بالرجؿ األبيض.

راح "لونغ" يسمع الكثير مف الروايات عف العالج الفوري عبر استخداـ السحر ،وكذلؾ
القتؿ الفوري باستخداـ السحر لكف دائماً يكوف القتؿ ألولئؾ األشرار الذي يؤذوف
امخريف .واألمر األغرب الذي سمعو "لونغ" ىو استخداـ السحر مف أجؿ استشراؼ

مستقبؿ الفرد ةواذا لـ يكف جيداً يتـ ت ييره ليكوف أفضؿ!
كاف "لونغ" ذو عقمية متشككة ،وىذا بسبب تنشئتو الدينية باإلضافة إلى ميولو العممية
التي ال تسمح لو االنجراؼ بسيولة مع تيار مف المعتقدات الخرافية .الذي دعـ ىذا
الموقؼ المتشكؾ ىو قراءتو لمجموعة مف الكتب التي استعارىا مف مكتبة ىونولولو حوؿ
الكاىونا ،ونسبة كبيرة مف مراجعيا جاءت مف المبشريف الذيف سيطروا عمى البالد قبؿ

قرف تقريباً .الخالصة التي استنتجيا "لونغ" بعد قراءة ىذه الكتب ىي أف الكاىونا ىـ
مجموعة مف األنذاؿ األشرار الذيف يعيشوف عمى جيؿ السكاف ومعتقداتيـ الخرافية...

وأنيـ ال يحوزوف عمى أي سحر مف أي نوع .حينيا استراح "لونغ" مطمئناً بأف كؿ ما
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يسمعو عف ىؤالء الكاىونا ىي نسج خياؿ ال أكثر .لكف الواقع فرض عميو قصة مختمفة
تماماً.
ّأوؿ حادثة شيد عمييا "لونغ" أثارت ارتيابو مف جديد .ىناؾ شاب مف السكاف األصمييف
تخرج مف المدارس الرسمية وكمو
يعيش في نفس المنطقة ويعرفو "لونغ" ،ىذا الشاب ّ
قرر
إيماف بأف العمـ الذي يحوزه ىو أرقى منزلة مف الخرافات المحمية ولكي يثبت ذلؾ ّ
تحدي المعتقدات السائدة فدخؿ إلى حرـ معبد ص ير (خموة) ويكوف بذلؾ قد دنسو .ىذا

مجرد أف دخؿ الخموة أصابو
االستعراض لمعضالت انقمب عمى الشاب المسكيف حيث ّ
الشمؿ في رجميو .حممو أصدقاءه إلى المنزؿ بعد أف خرج مف الخموة زاحفاً .بعد عجز

طبيب المنطقة عف عالجو أخذوه إلى أحد الكاىونا فعالجو فو اًر.

بدأ "لونغ" يطرح األسئمة مف جديد .سأؿ بعض السكاف البيض القدماء في المنطقة عف
رأييـ بالكاىونا فكانت اإلجابة واحدة :ال تتدخؿ في شؤونيـ وابقى بعيداً عنيـ .سأؿ

أشخاص محمييف ذوي ثقافة عالية ومستوى عممي رفيع لكنيـ لـ يجيبوا .إما أنيـ اكتفوا

بالضحؾ أو تجاىموا السؤاؿ كمياً .استنتج "لونغ" بأف ىذه الحالة المريبة تخفي حقيقة

معينة ليا أساس واقعي لكف يرفض الجميع االعتراؼ بيا أو الحديث عنيا أصالً.
ّ

لـ تنقطع الروايات المختمفة عف الكاىونا مع تنقؿ "لونغ" مف مدرسة إلى أخرى في
األرياؼ المعزولة بجزر ىاواي حيث الزالت التقاليد الشعبية نشطة ىناؾ لكف مف جية
أخرى كاف القانوف ساري المفعوؿ والتحريـ الكنسي أيضاً كاف نافذاً بقوة.
الشيقة التي سمعيا "لونغ" كاف حينيا في منطقة تسود فييا مزارع القيوة
إحدى الروايات ّ
عمى منحدر الجبؿ وفي األسفؿ عمى الشاط يعيش صياديف أسماؾ محمييف .سكف
حينيا في منزؿ مجاور المرأة عجوز تعمؿ واعظة ألكبر أبرشية في المنطقة ،لكنو عمـ

بأف كنيستيا مستقمة تماماً عف الكنائس التبشيرية في الجزيرة .كانت ىذه المرأة ذاتية
التعييف كواعظة وقد ورثت ىذا المنصب مف والدىا وليس مف السمطة الكنسية في

الجزيرة .وكاف ليذه الحالة قصة مثيرة بالفعؿ .بدأت القصة منذ أياـ والدىا الذي كاف
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معيناً رسمياً مف قبؿ السمطة الكنسية وقد قرر في أحد األياـ أف ي امر في تحدي
واعظاً ّ
القوة السحرية ألحد الكاىونا المحمييف مف خالؿ استخداـ صالتو الكنسية ةوايمانو
المسيحي الصادؽ .لكف الكاىونا وعده بأنو سيقتؿ جميع أفراد رعيتو واحداً تمو امخر
ليثبت بأف معتقداتو أكثر أصالة وواقعية مف الخرافات المسيحية .قاؿ "لونغ" بأنو اتطمع
عمى مذكرات ذلؾ الواعظ بنفسو ،حيث ذكر كيؼ بدأ أفراد رعيتو يموتوف الواحد تمو
امخر ثـ اليروب المفاج لباقي أعضاء الرعية خوفاً مف أف تطاليـ ىذه المعنة المميتة.
لكف الذي لـ يذكره ىذا الرجؿ المؤمف في مذكراتو كاف أكثر عجباً بالنسبة لمونغ وقد

روتو ابنتو بمسانيا .غاب الواعظ لفترة مف الزمف عف األنظار وخالليا تعمـ كيؼ يستخدـ
السر يقيـ ىذا الطقس المميت
السحر الذي يؤدي إلى الموت (صالة الموت) وراح في ّ
ويوجيو إلى الكاىونا الذي سبب ىذه الكارثة لرعيتو .ذلؾ الكاىونا لـ يتوقع ىذا اإلجراء
مف قبؿ الواعظ وبالتالي لـ يتخذ االحتياطات الالزمة فمات خالؿ ثالثة أياـ .ما كاف
عمى الرعية سوى التسابؽ عائديف إلى الكنيسة وتعظيـ الواعظ الذي ت مب عمى الكاىونا

ظف بأف الواعظ استخدـ الصالة الكنسية لالنتصار أما الحقيقة فبقي
الشرير .الجميع ّ
سرىا مدفوناً إلى األبد .منذ تمؾ الحادثة ت ّير الواعظ كمياً .شيء ما أصاب معتقداتو في
ّ

تد عف الديف المسيحي لكنو بقي مستقالً عف السمطة الكنسية لعدـ جدواىا
الصميـ .لـ ير ّ
بنظره .لقد أسس كيانو التبشيري الخاص وقدمت لو إحدى األميرات المحميات ىدية وىي
قطعة أرض تمتد مف الشاط

حتى سفح الجبؿ فبنى عمييا كنيستو الخاصة وىا ىي

ابنتو ترأسيا كواعظة مستقمة بعد ستيف سنة.
مضى امف عمى وجود "لونغ" في ىاواي أربعة أعواـ ولـ تنقطع خالليا الروايات المثيرة

حوؿ الكاىونا المتراوحة بيف المشي عمى النار والتحكـ باألمطار إلى العالج الفوري
وتحضير الكائنات ال يبية وغيرىا ،لكف جميعيا بقيت مج ّرد روايات رغـ مصداقية الرواة
وقوة الدالئؿ والبراىيف إال أف ىذا ال يكفي لبناء صورة واضحة ذات أساس واقعي راسخ.
ىو بحاجة إلى سمطة رسمية تؤكد ىذه الظواىر وليس االكتفاء بمصادر شعبية .في ىذه

الفترة انتقؿ إلى ىونولولو وبعد أف استقر ىناؾ قرر زيارة متحؼ "بيشوب" لمتاريخ
الطبيعي  Bishop Museumوىي مؤسسة مشيورة أوجدتيا األسرة الممكية لتمويؿ
مدرسة خاصة لمسكاف األصمييف .سبب زيارتو ىذه ىو محاولة إيجاد أحد يقدـ أجوبة
ٖٔٙ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
رسمية لتساؤالتو حوؿ الكاىونا والتي أقمقتو عبر السنوات .سمع بأف أميف المتحؼ
يخص الحياة المحمية في ىاواي ،فأمؿ أف يقدـ لو
أمضى معظـ حياتو يدرس كؿ ما
ّ
جانب مف الحقيقة عمى األقؿ ،وبطريقة عممية باردة ووفؽ منطؽ سميـ ومقبوؿ.
كاف أميف المتحؼ يدعى "ولياـ توفتس بري ياـ"  William Tufts Brighamووفقاً
لمكاتب "لونغ" كاف "بري ياـ" عالِـ عظيـ ومرجع ميـ في مجاؿ عممو ،ناؿ التقدير
واالحتراـ مف قبؿ المتحؼ البريطاني بسبب كماؿ دراساتو ونشر المتحؼ الكثير مف
التقارير العممية بناء عمييا .كاف في الثانية والثمانيف مف عمره ،ضخـ البنية وأصمع لكف

ذقنو كثيفة الشعر.
عرؼ "لونغ" عف نفسو
دخؿ "لونغ" إلى مكتبو وبعد أف عرض "بري ياـ" عميو الجموس ّ
ودخؿ فو اًر إلى السؤاؿ الكبير الذي جمبو إليو أصالً .استمع "بري ياـ" بانتباه وراح يسأؿ
عف األشياء التي سمعيا "لونغ" والمناطؽ المختمفة التي سكنيا واألشخاص الذيف تعرؼ
عمييـ .راح يرد عمى تساؤالت "لونغ" حوؿ الكاىونا بتساؤالت عف استنتاجاتو بخصوص
مجرد إيماف بالخرافات أو
الموضوع .شرح "لونغ" بأنو الزاؿ مقتنعاً بأف األمر بكاممو ّ
إيحاءات أو خدع أو غيرىا مف ىذا القبيؿ ،لكنو الزاؿ بحاجة إلى أحد يمثؿ مرجعية
رسمية بيذا الشأف ويحوز عمى معمومات حقيقية تحسـ الموضوع بشكؿ نيائي فتيدأ نفسو

إلى األبد.
شعر "لونغ" في البداية أنو جاء إلى المكاف الخطأ ،بسبب التساؤالت العديدة التي طرحيا
"بري ياـ" وجميعيا بعيدة كؿ البعد عف الموضوع الرئيسي .راح يتساءؿ في نفسو ،كيؼ
يمكف ألكاديمي محترـ كيذا أف يحدثني عف السحر والكائنات الخفية وغيرىا مف أمور
ماورائية؟ بدأ صبر "لونغ" ينفذ قبؿ أف يتوقؼ "بري ياـ" فجأة عف الكالـ وحدؽ إلى عينيو
بنظرة صارمة وسألو .." :ىؿ أستطيع االتكاؿ عميؾ في احتراـ ثقتي بؾ؟ "..ثـ ابتسـ

وتابع قائالً .." :حتى بيذه السف المتأخرة مف عمري ال زالت ميتماً بسمعتي

األكاديمية"..
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أجابو "لونغ" بأف ما سيقولو لف يخرج أبعد مف باب المكتب وانتظر ما سيدلي بو ىذا
األكاديمي المحترـ .فكر "بري ياـ" لمحظات ثـ قاؿ .." :لمدة أربعيف سنة كنت أدرس

الكاىونا بحثاً عف إجابات عمى التساؤالت التي تطرحيا .الكاىونا يستخدموف بالفعؿ ما

تسميو سح اًر .إنيـ يشفوف بالفعؿ .يقتموف بالفعؿ .وينظروف إلى المستقبؿ وي ّيروف

مج رياتو بالفعؿ .الكثير منيـ دجاليف ،لكف البعض منيـ حقيقي وأصيؿ .بعضيـ يستخدـ
ىذا السحر لممشي عمى النار أو فوؽ الحمـ البركانية السائمة والتي بالكاد تحمؿ وزف
إنساف ،"..ثـ توقؼ عف الكالـ فجأة وكأنو تكمـ الكثير بخصوص ىذا الموضوع .اتكأ

إلى الوراء عمى كرسيو وراح يراقب تجاوب "لونغ" لما قالو.

أصيب "لونغ" بدىشة .ىا ىو جالس أماـ مرجع عممي كبير يعترؼ لو بواقعية الموضوع
الذي جاىد الجميع في تكذيبو .كاف يتوقع العكس تماماً ،تكذيب رسمي لمسألة الكاىونا.

بدالً مف غسؿ يديو كمياً مف ىذا الموضوع رأى "لونغ" نفسو غائصاً فيو حتى األذنيف.
استجمع أفكاره ورأى نفسو يطرح سؤاؿ بتردد .." :المشي عمى حمـ بركانية؟ ...لـ أسمع

عف ذلؾ مف قبؿ ...كيؼ يفعموف ذلؾ؟ ،"..ضحؾ "بري ياـ" وقاؿ " ..حاولت لمدة
أربعيف سنة أف أجيب عمى ىذا السؤاؿ لكف دوف جدوى"..
لـ يمضي وقت طويؿ في ىذه المقابمة قبؿ أف يذوب الجميد بيف الرجميف .وكانت ىذه
المقابمة بداية جيدة لعالقة صداقة استمرت سنوات .كاف "بري ياـ" يعمؿ سابقاً معمّـ
مدرسة ،وبالتالي كاف لديو موىبة التبسيط والتوضيح في مناقشة حتى أعقد المسائؿ .ىذا

أسر لو "بري ياـ" الحق ًا بأنو طالما كاف يبحث
ما الحظو "لونغ" مع مرور الوقت .وقد ّ
عف شاب مناسب يدربو كيؼ يدرس ىذه الظواىر بطريقة عممية ويأتمنو بالمعرفة التي
اكتسبيا خالؿ دراسة ىذا المجاؿ ال ير مكتشؼ بعد والذي الزلنا نسميو سحر.
كاف لدى "بري ياـ" توؽ كبير لمعرفة سر الكاىونا ،لكنو يتقدـ في العمر وشعر بأف

الوقت القصير الذي بقي مف حياتو لف يمنحو ىذه الفرصة .شرح كيؼ أف الكاىونا
بذاتيـ فشموا في إقناع أوالدىـ وبناتيـ في االلتزاـ بالتدريب وتعمـ ىذا التقميد العريؽ الذي
تـ تناقمو عبر العصور مف األب لالبف وتحت قسـ صارـ بالحفاظ عمى السرّية التامة.
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م ريات الحياة العصرية ذات الوتيرة السريعة خربت عقوؿ الص ار وأفسدت أرواحيـ.
أ ّكد "بري ياـ" أف الكاىونا الذيف يستطيعوف إحداث الشفاء الفوري وغيرىا مف معجزات
حقيقية قد انقرضوا مف الجزيرة منذ العاـ ٜٓٓٔـ والكثير منيـ كانوا أصدقائو المقربيف.
حتى لو بقي ىناؾ كاىونا أصمييف في الجزيرة فقد تعمموا عبر التجربة الصعبة أف ال
يتعامموا مع البيض ،وبالتالي ما مف مواطف محمّي يجرؤ عمى اصطحاب معو إنساف
أبيض عند زيارة كاىونا دوف اذف منو ،وىذا اإلذف ناد اًر ما ُيمنح ألحد.

اعترؼ "بري ياـ" متألماً بأنو أصبح وحيداً في الساحة بحيث لـ يعد ىناؾ ظواىر خارقة
ليدرسيا مع موت أصدقاءه الكاىونا .وقد يبدو األمر مضحكاً بالفعؿ إذ استطاع في

الماضي أف يحضر طقوسيـ ويراقب عمميـ وكاف صديقاً مقرباً ليـ ،حتى أنو تمكف في

إحدى المناسبات أف يمشي عمى الحمـ البركانية بصحبتيـ وبحماية سحرية منيـ ،لكنو

رغـ ذلؾ كمو لـ يتكوف لديو أدنى فكرة عف الية عمؿ ىذا السحر الذي استخدموه.
باستثناء حالة واحدة فقط وىي تمؾ التي تسمى "صالة الموت" التي وصفيا بأنيا ليست
سحر بمعنى الكممة بؿ عبارة عف ظاىرة متقدمة مف تحضير األرواح.
كؿ ما استطاع فعمو "بري ياـ" ىو إثبات حقيقة أف التفسيرات السائدة حوؿ سحر الكاىونا

مجرد إيحاءات نفسية وال أي شيء مألوؼ حالياً في مجاؿ عمـ
ليست صائبة .ىي ليست ّ
النفس .إنيـ يستخدموف شيئاً الزاؿ غامضاً وعمينا اكتشافو ،ألنو العنصر األىـ في
العممية .عمينا إيجاده وفؽ وسائؿ عممية ،وسوؼ يحدث ثورة في عالـ المعرفة إذا

وجدناه .سوؼ يحدث ت يي اًر جذرياً في المفاىيـ العممية .كما أنو سيحدث توفيقاً حاسماً
بيف المعتقدات الدينية المتضاربة.

أبرز ما أوصى بو "بري ياـ" بخصوص ىذه الظواىر ىو التالي :ابحث دائماً عف ثالثة

معيف مف الوعي الذي يدير عممية
أشياء خالؿ دراستؾ ليذا السحر .ال بد مف وجود نوع ّ
معيف مف القوة المستخدمة لتجسيد ىذه اإلدارة الواعية .وأخي اًر ال بد
السحر .وكذلؾ نوع ّ

معيف مف المحتوى أو المادة المرئية أو غير المرئية التي تعمؿ خالليا
مف وجود نوع ّ
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تمؾ القوة .ابحث دائماً عف ىذه العناصر الثالثة ،ةواذا وجدت واحد منيا فسوؼ يقودؾ
إلى العنصريف امخريف.
بعد أربع سنوات مف الصداقة الحميمة مات السيد "بري ياـ" تاركاً السيد "لونغ" وحيداً في

ىذا المجاؿ االستثنائي مف البحث العممي .ىذا يجعؿ السيد "لونغ" اإلنساف األبيض
الوحيد في العالـ الذي يعرؼ الكثير عف تقميد الكاىونا الذي يتعرض لمزواؿ بشكؿ مطرد

وسريع ويسعى جاىداً إلى تفسيره بشكؿ عممي مقبوؿ .لطالما ترقّب مع السيد "بري ياـ"
ظيور اكتشاؼ جديد في مجاؿ عمـ النفس أو األبحاث الروحية لكف دوف جدوى ،حيث
كال المجاليف بدأ يبدي عقمو في ىذا الموضوع .رغـ وجود أكثر مف مئة عالِـ بارز
انش ؿ في البحث بيذا المجاؿ ال امض عبر خمسيف سنة سابقة لتمؾ الفترة (خصوصاً

جمعية األبحاث الروحية) لكف لـ يتـ التوصؿ إلى أي نظرية ثابتة تفسر حتى ظواىر

بسيطة مثؿ التخاطر واإليحاء النفسي ،ىذا ولـ نتحدث عف تجمي األشياء مف العدـ أو
انتقاليا لحظياً مف مكاف إلى اخر أو تجميات شبحية أكتوبالزمية.
مر المزيد مف السنوات وعجز "لونغ" عف التقدـ في بحثو ،وفي العاـ ٖٜٔٔـ اعترؼ
ّ
بانيزامو وترؾ الجزر عائداً إلى دياره في كاليفورنيا .استمر ىناؾ في ترقّب ظيور أي
اكتشاؼ ثوري في مجاؿ عمـ النفس يحمؿ تفسير عممي مناسب ليذه المسألة التي طالما

ش متو لكف دوف جدوى .لكف في العاـ ٖٜ٘ٔـ استيقظ في أحد الميالي بفكرة مذىمة قادتو
مباشرة إلى المفتاح الذي سيكشؼ لو عف الحؿ المنشود ليذا الم ز .ال بد أف لدى
الكاىونا أسماء خاصة لمعناصر التي يتكوف منيا تقميدىـ السحري .دوف ىذه األسماء لما
استطاعوا نقؿ ىذا التقميد عبر األجياؿ .بما أنيـ يتكمموف ل ة ىاواي فال بد مف أف تمؾ
األسماء موجودة بيذه الم ة .ل ة ىاواي مكونة مف كممات مركبة ،أي كؿ كممة تتألؼ
مف كممات جذرية قصيرة .بالتالي فطف ترجمة تمؾ الكممات الجذرية القصيرة سوؼ تؤدي
إلى معرفة المعنى األصمي لمكممة المرّكبة .كؿ ما عميو فعمو امف ىو النظر في الكممات
المسجمة في األرشيؼ ويبدأ بترجمتيا بعد
المستخدمة في صموات وترتيالت الكاىونا
ّ

إعادتيا إلى جذورىا.
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بدأ العمؿ عمى ىذه الفكرة في الصباح التاليّ .أوؿ ما خطر لو ىو االعتقاد السائد لدى
الكاىونا والقائؿ بأف ل نساف روحيف اثنيف .لـ يبدي أحداً أي اىتماـ ليذا االعتقاد الذي

اعتُبر خاط  .كيؼ يمكف ل نساف أف يممؾ روحيف؟ يا ليا مف سخافة ..يا ليا مف
خرافات سوداء! ىكذا كاف رأي الجميع بيذا االعتقاد .راح "لونغ" يبحث عف األسماء التي
استخدميا الكاىونا ل شارة إلى ىاتيف الروحيف .استعمؿ معجـ مترجـ مف ل ة ىاواي إلى
الم ة اإلنكميزية ،وكاف معجـ قديـ صادر عاـ ٘ٔٛٙـ .أسماء الروحيف ىي" :أوىاني"
 uhaneو"أونيييبيمي"  .Unihipiliوجاءت معانييما في المعجـ كما يمي:

ٔػ "أوىاني"  :U-ha-neىي نفس أو روح الشخص .شبح أو روح اإلنساف الميت .ىذه
الروح تستطيع الكالـ والبكاء والشكوى ..إلى اخره .ىذه الروح تفارؽ الشخص كمياً بعد

موتو ولـ يعد ليا صمة بو إطالقاً.

ٕػ "أونيييبيمي"  :U-ni-hi-pi-liعظاـ رجؿ ويد الشخص .وىو اسـ ُيطمؽ عمى أحد

مراتب املية التي تُدعى "أكوانوىو" .كما انيا االسـ الذي يشير إلى الجندب.

أدرؾ "لونغ" أف ىذه التعريفات غير الكاممة ليتيف الروحيف جاءت بسبب عدـ اتفاؽ

التبشيرييف (الذيف صاغوا المعجـ أصالً) عمى الكثير مف الجوانب التي يمثميا االسماف

ألنو يبدو أف السكاف المحمييف الذيف استشاروىـ بيذا الخصوص كانوا يعطوىـ معاني

متضاربة .بعد إعادة كؿ اسـ إلى جذوره كشؼ عف العديد مف المعاني المؤدية إلى فكرة
واحدة نيائية .تذكر أف غايتو األساسية ىي إيجاد معاني ليا عالقة بالسحر الذي
استخدمو الكاىونا.

لـ يمضي وقت طويؿ قبؿ أف يكتشؼ حقيقة ميمة جداً وىي أف ىاتيف الروحيف التي

تحدث عنيما الكاىونا قصدوا بيما الوعي والالوعي وفؽ مفيومنا المعاصر .لكف لـ يكف
الالوعي كما نفيمو بؿ كاف بالنسبة لمسحرة أعظـ بكثير .فيما يمي التعريفات التي توصؿ

إلييا "لونغ" بعد العودة إلى جذور الكممات.
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ٔػ "أوىاني" ىو الوعي .الكممة الجذرية "ىاني" في كممة "أوىاني" تعني الكالـ .أي أف
ىذه الروح ىي التي تتكمـ في اإلنساف .وصفوا ىذه الروح بأنيا تتكمـ وتبكي لكف مفعوليا

ض عيؼ .وىذا بالضبط ما يقولو عمـ النفس الحديث عف الجانب الواعي ل نساف إذ ىو
يمثؿ القسـ األص ر مف منظومتو العقمية.

ٕػ "أونيييبيمي" ىو الالوعي .الكممات الجذرية ليذه الكممة تعطي عدد كبير مف المعاني
التي توصؼ ىذه الروح .تشير المعاني إلى أف ىذه الروح تبكي لكنيا ال تستطيع الكالـ.
ىي شيء ي طي شيء اخر ويخفيو ،أو ىي خفية بواسطة غطاء أو حجاب .ىي روح

تتبع الروح األخرى أو موصولة بيا .ىي لزجة وتمتصؽ بالروح األخرى .ىي تمتحؽ
تتصرؼ بسرّية وبصمت وبكؿ حذر،
بالروح األخرى وتعمؿ كخادـ ليا .ىي الروح التي
ّ
لكنيا ال تفعؿ بعض األشياء ألنيا تخاؼ مف غضب املية .ىي الروح التي تستطيع أف
تنتأ أو تندلؽ مف الشيء أو تخرج مف ذلؾ الشيء أو تسحب شيء مف ذلؾ الشيء .ىي

ترغب بأشياء معينة لدرجة التوؽ .ىي عنيدة وممتنعة ،وتميؿ إلى عدـ فعؿ ما تُؤمر بو.
ىي تختمط أو تنصبغ أو تُنقع بشيء اخر .ليا عالقة بدلؼ الماء أو صناعة ورشح
الماء المنعشة (اكتشؼ "لونغ" الحقاً أف الماء يرمز إلى القوة الحيوية ل نساف).

وفقاً لمكاتب "لونغ" ،نظر الكاىونا إلى الوعي والالوعي عمى أنيما عبارة عف روحيف
متواجدتاف في جسد واحد يتـ السيطرة عميو مف قبؿ الالوعي .الروح الواعية ىي أكثر
إنسانية بمظيرىا وتممؾ القدرة عمى الكالـ وبالتالي ىي تقبع في الواجية .بينما الروح
القابعة في الخفاء (الالوعي) ىي المسؤولة عف الحزف وذرؼ الدموع وصنع الماء الذي

بالسر
يرشح في الجسـ (القوة الحيوية التي ت ذي الجسـ بالطاقة) ،كما أنيا تقوـ بعمميا
ّ
وبصمت كامؿ ،لكنيا بنفس الوقت عنيدة وتميؿ إلى رفض االنصياع .ىي تمتصؽ
بالروح الواعية لدرجة االندماج فتعطي االنطباع بأنيما يمثالف روح واحدة.
باإلضافة إلى ىاتيف الروحيف في كياف اإلنساف (الوعي والالوعي) تحدثت تعاليـ الكاىونا
عف واحدة ثالثة سموىا "أوماكوا"  Aumakuaوتعني األبوي أو العريؽ جداً أو الروح

الرعوية األمينة أو الجديرة بالثقة .وفقاً لمفيوـ الكاىونا ،ىذه الروح ىي أنثى وذكر مع ًا
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وتقبع في الجانب التجاوزي مف الفرد وىي أعمى منزلةً مف الروحيف السابقتيف .ىذا

الجانب ىو الذي نشير إليو اليوـ بأسماء مثؿ الوعي الخارؽ أو النفس العميا أو المالؾ
الحارس أو الروح المرشدة أو غيرىا .ىذا الجانب يمثؿ أساس تعاليـ "الحوزة" ومحور
الممارسات السحرية لمكاىونا .كما أنو مثؿ محور دراستنا في الجزء السابؽ والذي أشرت

إليو باسـ "الذات" أو الشمس الباطنية.
أصبح واضحاً بالنسبة لػ"لونغ" أف الكاىونا قد عرفوا منذ االؼ السنيف كؿ ما يتعمؽ بعمـ
النفس الذي لـ يتعرؼ عميو اإلنساف العصري سوى قبؿ سنوات قميمة .أصبح متيقناً أف

ما استعرضو الكاىونا مف معجزات سحرية اعتمد بشكؿ جوىري عمى معرفتيـ بعوامؿ

نفسية ميمة والتي لـ يكتشفيا العمـ بعد.
إذاً ،اكتشؼ "لونغ" الكممات التي توصؼ "أقساـ العقؿ" كما يشير إلييا عمـ النفس
التقصي بدأت تتوضح لديو تدريجياً تفاصيؿ
الحديث .خالؿ سنوات عديدة مف البحث و ّ
السري لمكاىونا .لقد نجح في إيجاد الشيفرة التي تقبع مخفية في ل ة ىاواي التي
التقميد ّ

تحمؿ معتقداتيـ وتقاليدىـ وغيرىا مف مقومات ثقافية مختمفة .ىذه الشيفرة ساعدتو في
اكتشاؼ معتقدات مشابية في حضارات قديمة أخرى أيضاً .ىذه الشيفرة ُبنيت عمى ل ة
ال بد مف أف تكوف متطابقة لفظياً مع ل ة أسالؼ الكاىونا الذيف عاشوا في مصر قبؿ
مر عمييا المياجروف المصريوف
ىجرتيـ إلى المحيط اليادي .في بعض البالد التي ّ
المحمية وبالتالي تـ تعديؿ بعض الكممات أو
خالؿ رحمتيـ الطويمة تأثروا بم اتيا
ّ
استبداليا كمياً .لكف لحسف الحظ حافظ الكاىونا في ىاواي عمى ل تيـ بحذر شديد ،ألنو

بيف طيات ل تيـ الشعبية تقبع الشيفرة التي تمثؿ المفتاح لحوزتيـ السرّية .لو حصؿ أي
ت يير في ل تيـ الشعبية فسوؼ تت ّير الكممات وبالتالي تضيع الشيفرة إلى األبد.
يدربوف ص ارىـ عمى حفظ تراتيؿ
مف أجؿ المحافظة عمى نقاوة ل تيـ كاف الكاىونا ّ
طويمة تتناوؿ تاريخ شعبيـ وساللة الزعماء والمموؾ .لو أخطأ أحد ىؤالء الص ار في
لفظ أي كممة خالؿ الترتيؿ يتـ تصحيحو فو اًر مف قبؿ المعمّـ .كنتيجة ليذه الطريقة بقيت
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ل ة سكاف ىاواي صامدة دوف ت يير مالؼ السنيف .بينما حصؿ الكثير مف التعديالت
في الم ة بيف سكاف الجزر األخرى مثؿ نيوزيالندا وتاىيتي.
معيف في منظومة
الذي عقّد عممية ف ّ
معينة كرمز لعنصر ّ
ؾ الشيفرة ىو استخداـ كممات ّ
الحوزة ،ةواذا لـ ُيعرؼ المعنى الرمزي فسوؼ لف تُفيـ الفقرة بالكامؿ .مثالً ،في مصر
القديمة نجد صورة الجندب في المدفف مع المومياء .كاف الجندب في ىاواي يرمز لنفس
المفيوـ أيضاً .لكف اسـ الجندب بم ة ىاواي ىو "أونيييبيمي" وىي الكممة ذاتيا التي
استخدميا الكاىونا ل شارة إلى ما نعتبره العقؿ الالواعي .ما مف كممة جذرية ليذه الكممة

ليا عالقة بالجندب أو المومياء أو الشخص الميت ،لكنيا توصؼ جميعاً خصائص
العقؿ الالواعي .مثاؿ اخر عمى الرموز نجد "الماء" الذي يرمز إلى القوة الحيوية

ل نساف .وكذلؾ نجد "النور" الذي يرمز إلى النفس العميا أو الوعي الخارؽ أو غيرىا مف
مصطمحات تشير إلى ذلؾ الكياف العظيـ القابع في أعمى مستويات اإلنساف أو في

جانبو التجاوزي ،وقد أشرت إليو في الجزء السابؽ بكممة "الذات" أو الشمس الباطنية.
طور فيـ كامؿ ليذه الشيفرة الم وية
مع انتياء الحرب العالمية الثانية كاف "لونغ" قد ّ
ومعظـ الرموز التي تحوييا .لكف في الحقيقة تطمب األمر أربعيف سنة لكي يصبح فقيياً
في ىذا المجاؿ .أي ليس قبؿ العاـ ٜ٘ٔٙـ تمكف مف جدولة كامؿ المنيج الذي
اعتمدتو ىذه المنظومة القديمة التي تسمى "حوزة" .وبالتزامف مع ذلؾ أجرى أبحاث ووجد
تشابيات متعددة مع الشيفرة الم وية ليذه "الحوزة" في أدياف وأنظمة روحية مختمفة عريقة
مثؿ منظومة اليوغا وكذلؾ اليندوسية والبوذية .كما وجد "لونغ" تشابيات في األساطير
اإلغريقية والمصرية القديمة وكذلؾ الكتابات المقدسة لمطوائؼ العبادية القديمة في الشرؽ

األوسط .لقد وجد تطابؽ في العبارات واألقواؿ المشفرة الواردة في "حوزة" الكاىونا مع تمؾ
الواردة في الػ"أوبانشاد" (وىي نصوص مقدسة ىندوسية) وكذلؾ في كتاب األموات
المصري وفي الممحمة اليندوسية الشييرة "بياغافاد غيتا" ،كما أنو وجد أثار ليذه "الحوزة"

ُمشفرة في كؿ مف العيد القديـ والجديد في اإلنجيؿ.
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انمٕج اذلائهح ادلغرخذيح يف انغذش

كيف تتجمّى ومن أين تأتي؟

خالؿ تناولو سحر الكاىونا كاف لونغ يسعى إلى وصفيا وتفسيرىا بأكبر قدر ممكف مف
المنطؽ العممي ،ولتحقيؽ ذلؾ كاف يقارف بيف الظواىر السحرية التي اشتير بيا الكاىونا

بظواىر مشابية يتـ إنجازىا مف قبؿ شعوب مختمفة حوؿ العالـ ،لكف تختمؼ عف بعضيا
مف ناحية تفاصيؿ الطقوس وكذلؾ اختالؼ في الكائنات ال يبية التي يناشدونيا وغيرىا
مف تفاصيؿ تعتبر ثانوية أماـ الموضوع الرئيسي .فمثالً ،طقوس المشي عمى النار

مختمفة بيف الشعوب المختمفة التي مارستو ،لكف الموضوع الرئيسي متشابو وىو المناعة
ضد النار التي يكتسبيا الممارسوف .وكاف "لونغ" يمجأ غالباً إلى تفسيرات أعضاء جمعية
األبحاث الروحية الذيف اشتيروا منذ قرنيف تقريباً وكانوا رجاؿ عمـ بارزيف في أياميـ ،وقد
تناولوا ىذه الظواىر بطريقة عممية بحتة .لكف المنطؽ العممي الذي اعتمدوا عميو ىو

الذي كاف سائداً في أياميـ ،لكنو تقدـ كثي اًر اليوـ وأصبح أسيؿ عمينا تفسير تمؾ الظواىر

السحرية باالعتماد عمى نظريات عصرية أىما النظرية اليولوغرافية (تحدثت عنيا

بالتفصيؿ في الجزء الثاني مف ىذه المجموعة) .سوؼ لف أتناوؿ تمؾ اإلنجازات السحرية
بالتفصيؿ ألنني فعمت ذلؾ عبر أجزاء سابقة ،لكف سأكتفي بذكرىا سريعاً وباختصار .بدأ

"لونغ" مف ظاىرة المشي عمى النار والتي اشتير بيا الكاىونا كما الكثير مف الشعوب

األخرى حوؿ العالـ .الفقرات التالية مقتبسات مف كتابو:

إحدى شعائر المشي عمى الجمر في ىاواي
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يوجد مظيريف يجعالف المنظومة النفسية/الدينية لمحوزة مذىمة ويميزىا عف المنظومات
الدينية والنفسية العصريةّ .أوؿ ىذه المظاىر ىو أنيا حقيقة واقعية .ىي عممية وواقعية
بالنسبة لمكاىونا وبالتالي ال بد مف أف تكوف عممية وواقعية بالنسبة لنا .أما المظير
الثاني فيو قابمية ىذه القدرة العجيبة أف تتجمى لدى الفرد ميما كاف اعتقاده أو دينو.
جيد لدى الدينييف
إف أفضؿ مثاؿ عمى السحر العممي والحقيقي والذي يعمؿ بشكؿ ّ
وكذلؾ الوثنييف وحتى المتوحشيف ىو ما ُيسمى "المشي عمى النار" ،والذي يتـ ممارستو
عبر القروف الماضية والزاؿ ُيمارس اليوـ في أماكف مختمفة حوؿ العالـ.

كيؼ يمكف لمقدميف اكتساب مناعة كاممة ضد ح اررة الجمر رغـ االتصاؿ المباشر؟
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إف سيولة فحص ودراسة ىذه العممية ،التي يدخؿ فييا عامميف فقط :القدميف والمادة
وجمية ،حيث ما
المحترقة (جمر أو حمـ بركانية أو نار) ،جعميا أبسط ظاىرة واضحة ّ
مف شيء غامض بخصوص األقداـ واألشياء الساخنة .وقد تـ إخضاع ىذه الظاىرة
لمكثير مف الدراسات الدقيقة مما يستبعد عامؿ الخداع مف أي نوع .لكف باإلضافة إلى
األقداـ والمواد الساخنة يوجد عامؿ ثالث في ىذه الظاىرة والذي يصعب رؤيتو أو فحصو
أو مراقبتو .ل كف ىذا العامؿ حقيقي وبعيد كؿ البعد عف الخداع .ىذا العامؿ الثالث ىو
ما نسميو اليوـ "السحر" .ىذا العامؿ الثالث ىو الذي يكوف حاض اًر بالضرورة خالؿ

اتصاؿ األقداـ بالح اررة العالية فيحمييا مف الحروؽ أو أي اثار سمبية وجب أف تنتج

منطقياً مف ىذا االتصاؿ.
شنت حرب شرسة ضد ما تسمى "الخرافات"  superstitionsعبر القرنيف
لقد ّ
المحرمات
الماضييف .كاف نمو العموـ يستند عمى إمكانية العمماء في محاربة الخرافات و ّ
تبيف اليوـ أف إنكار ىذه العموـ العصرية لمظواىر
الدينية الجازمة والمجحفة .لكف ّ
الروحية تمثؿ وجو جديد لمتحريـ الجازـ والمجحؼ ،لكف ىذه المرة بدالً مف أف تكوف ذات

صب ة دينية ىي عممية .لقد جاىدت مدارسنا ومؤسساتنا اإلعالمية بكؿ ما بوسعيا وعبر
السنيف الطويمة في سبيؿ تكذيب كؿ الظواىر التي عجز العمـ عف تفسيرىا ،ونتيجة لذلؾ

ظيرت تمؾ العبارة المرعبة التي يستخدميا األكاديميوف لمقضاء عمى مصداقية أي مف
تمؾ الظواىر الخارقة ،ىذه العبارة ىي" :خرافة سوداء"  Black superstitionويا ليا
مف عبارة مرعبة ،حيث سببت بتدمير الكثير مف العموـ والظواىر التي رغـ واقعيتيا إال
أنيا ال تستند عمى المنطؽ العممي السائد .لقد تـ محاسبة ةواقفاؿ الكثير مف المصالح
وا لميف التي ليا عالقة بطحدى الظواىر الخارقة باعتبارىا غير قانونية .بسبب ىذا كمو،
تـ دفع اإلنساف العادي إلى االعتقاد بأف كؿ ما لو عالقة بكممة "سحر" ،كتمؾ التي
مجرد خداع وليس ليا أساس واقعي.
تتجمى بوضوح في ظاىرة المشي عمى النار ،ىي ّ
مف بيف حاالت كثيرة حوؿ العالـ تتعمؽ بشعائر المشي عمى النار ،ذكر "لونغ" إحدى
المميزة المتعمقة بالمناعة ضد النار لكنيا تستخدـ لمعالج .قررت أف أذكرىا ىنا
الحاالت
ّ
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ألنيا تمثؿ مف ناحية ثانية مثاالً واضحاً عمى طريقة قمع ىذه الممارسات بواسطة

القانوف:

ٚاتاَٚ ٙؼاجل تانُاس
بيف عامي  ٜٕٔٛؤٜٕٜـ جاء إلى ىونولولو رجؿ ياباني يعالج بالنار .استعرض قواه
يسخف
أماـ اإلعالـ وراح يمارس العالج .كاف اختصاصو معالجة التياب المفاصؿ .كاف ّ
مجموعة مف الحجارة الص يرة إلى درجة تصبح كالجمر بحيث يمكنيا أف تحرؽ الجمد

ومجرد أف المستو .لكف بواسطة السحر (حسب ادعاءه أماـ المحكمة الحقاً)
بسيولة
ّ
يمكف جمع الحجارة حوؿ المفصؿ المصاب بحيث تالمس الجمد لبعض الوقت فيتـ

العالج مباشرة وعمى الفور ،والجمد لـ يصاب بأي أذى مف أي نوع .وقد عالج بالفعؿ

الكثير مف الحاالت ،أشيرىا ىي حالة رجؿ أمريكي ثري كاف عاج اًز عف المشي لمدة

شيور عدة بسبب ركبتيو المصابتاف بالتياب المفاصؿ.

يقوؿ "لونغ" أف ىذه الحالة ميمة ويمكف إثبات صحتيا عف طريؽ الرجوع إلى أرشيؼ

المحكمة التي مثؿ أماميا الحقاً .بعد فترة وجيزة مف ممارسة عالجاتو لبعض الوقت في

ىونولولو تـ اعتقاؿ ىذا الرجؿ الياباني نتيجة شكوى قدميا أحد األطباء الرسمييف .اتيـ
بممارسة الطب دوف رخصة قانونية ،لكف بسبب عدـ وصفو أي دواء مف أي نوع
لمرضاه ،تـ اتيامو بأنو كاىونا ،أي مشعوذ .لـ تيتـ المحكمة بالدالئؿ العديدة التي تثبت
صحة النتائج المذىمة ليذه الطريقة العالجية ال ريبة بقدر ما ىي مجدية ،في الوقت

الذي عجز األطباء الرسمييف عف التوصؿ إلى أي نتيجة إيجابية في عالج التياب
المفاصؿ .دافع الياباني عف نفسو مف خالؿ ذريعة أنو كاف يستخدـ السحر وليس العالج
الطبي ،وشرح وسيمتو التي تستخدـ الحجارة الحارة لمعالج .السحر ليس معترفاً بو في
المحاكـ العصرية .لذلؾ تـ ت ريمو وسجنو بصفتو كاىونا وتـ طرده الحقاً خارج البالد.

يختـ "لونغ" ىذا الفصؿ باستنتاج يقوؿ :المناعة ضد النار ،إف كانت مكتسبة عبر
الصالة إللو ماورائي أو عبر روح شخص ميت أو غيرىا مف كائنات ماورائية ،ىي في
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جميع األحواؿ نتيجة عمؿ ماورائي وفوؽ طبيعي ،وىذا ما نسميو السحر .كافة الظواىر
الماورائية أو الفوؽ طبيعية ىي سحر ،إف كانت عالجات فورية أو تجسيد ظاىرة روحية

كالتعامؿ مع كائنات غيبية ،أو التخاطر أو االستبصار أو التنبؤ ..أو استخداـ "شعائر
الموت" ..إلى اخره ،جميع ىذه األمور تندرج في خانة السحر.
لكف السؤاؿ الكبير ىو :ما ىو ىذا السحر؟ وكيؼ يتـ تجسيده حسب الطمب؟ رغـ تعدد
الوسائؿ واختالؼ الشعائر بيف الشعوب إال أف النتيجة تكوف ذاتيا ،وبالتالي ال بد مف

مجرد أف تعرفنا عمى السبب المنطقي خمؼ ظاىرة السحر ال
وجود تفسير عممي ّ
موحدّ .
بد مف تحديد اإلجراءات أو الخطوات التي وجب اتخاذىا قبؿ تجسيده عمى أرض الواقع.
األعاعٛاخ انثالثح يف انغذش ٔجتهٛاذٓا ادلخرهفح
يتذكر "لونغ" كيؼ قاـ الدكتور "بري ياـ"  Brighamبشرح ظاىرة سحر الكاىونا
باالستناد عمى ثالثة عناصر أساسية وجب حضورىا قبؿ تجمي أي ظاىرة خارقة ،وىي:
[ٔ] حضور نوع مف الوعي الخفي ،والذي استخدـ [ٕ] نوع مف القوة الخفية ،وتـ التحكـ

بيذه القوة عبر [ٖ] نوع مف المحتوى الخفي أو المادة الخفية .أكد الدكتور "بري ياـ" أنو
مجرد فيـ ىذه العناصر الثالثة يصبح السحر سيؿ الفيـ بالنسبة لنا.
ّ

يكتب "لونغ" مقارناً :وفقاً لما يشرحو الكاىونا ،فطف [ٔ] "أوماكوا"  Aumakuaوىو
الوعي الخارؽ أو النفس العميا ،يمثؿ عنصر الوعي الذي يمعب دو اًر في ظاىرة المناعة

ضد النار ،أما [ٕ] القوة التي يستخدميا ىذا الوعي فيسمييا الكاىونا "مانا"  manaوىي
معروفة لدينا باسـ القوة الحيوية .ىي كيربائية بطبيعتيا وتظير خواص م ناطيسية قوية.
أما [ٖ] المحتوى أو المادة الخفية التي تنشط وسطيا تمؾ القوة الحيوية فتسمى "أكا" aka
أو محتوى الجسـ الظميؿ كما يوصفونو.

أورد "لونغ" الكثير مف الحاالت والظواىر المختمفة كأمثمة وحدد فييا جميعاً نشاط
العناصر الثالثة في كؿ مثاؿ .معظـ أمثمتو اقتبسيا مف موسوعة العموـ الروحية
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 Encyclopaedia of Psychic Scienceلمدكتور "ناندور فودور" Nandor Fodor
وكاف ىذا األخير عضو بارز في جمعية األبحاث الروحية  ،SPRوالذي جمع مع فريؽ
عممو كافة التقارير والشيادات المتعمقة بالظواىر الروحية عبر المئة السنة السابقة لمعاـ

ٖٖٜٔـ .نالت ىذه الموسوعة شيرة واسعة ألف كاتبيا لجأ إلى تقييمات واراء وتنظيرات
عقالنية وحكيمة .لـ يوجد في ذلؾ الزماف أي مصدر أو مرجع يفوقو شمولية في
التفاصيؿ والتوسع في المواضيع المتعمقة بالظواىر الروحية عمى اختالؼ أنواعيا.
ذكر "لونغ" تمؾ الظاىرة التي كانت تتجمى في حضور الوسطاء الروحييف ،وىي ارتفاع
األشياء في اليواء دوف أي سبب منطقي .لـ يتوقؼ األمر عمى أشياء ص يرة مثؿ
المالعؽ واألطباؽ والكؤوس التي كانت تحمّؽ في اليواء ،بؿ حتى الطاوالت الكبيرة

والكراسي الثقيمة كانت تتراقص في اليواء كما لو أنيا بخفة أوراؽ الشجر .أما التفسيرات

العمم ية ليذه الظواىر ال ريبة فمـ تتقدـ منذ ذلؾ الزمف الذي شيد ازدىار األرواحية في
أوروبا وأمريكا قبؿ مئتي عاـ .الزالت تُعزى إلى كائنات خفية أىميا أرواح الموتى التي
كانت تنشط خالؿ جمسات تحضير األرواح .يؤكد "لونغ" أنو حتى الكاىونا في ىاواي

كانوا يعزوف ظواىر مماثمة إلى كائنات خفية ،لكف تفسيراتيـ كانت مختمفة بعض الشيء
حيث كانت أشمؿ وأكثر وضوحاً ومباشرة.
في زمف ازدىار األرواحية في أوروبا وأمريكا ُبذلت جيود كبيرة مف قبؿ رجاؿ العمـ الذيف
اىتموا بيذا األمر مف أجؿ تفسير تمؾ الظواىر الماورائية ال امضة بطريقة ال تعتمد عمى
أسباب تتعمؽ بنظرية األرواح أو الكائنات الخفية عموماً .وقد نجح الكثير مف الباحثيف
في وضع تفسيرات تعتمد عمى فكرة وجود قوى فيزيائية مجيولة وىي بعيدة كؿ البعد عف

فكرة األرواح والكائنات الخفية .في ىذه التفسيرات بالذات بحث الكاتب "لونغ" لكي بجد
العناصر الثالثة األساسية التي تمعب دو اًر في ظاىرة السحر( .ذكرت موضوع األرواح

بالتفصيؿ في الجزء الثالث مف ىذه المجموعة).

خالؿ بحثو في موسوعة العموـ الروحية لمدكتور "ناندور فودور" وجد "لونغ" مصطمح
عممي جديد استخدمو كؿ مف الباحثيف الشييريف "مورسيمي" و"فمورني" و"غيمي"
ٔٚٚ
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و"كارن توف" لتفسير الحركة التمقائية لألشياء والتي كانت تحصؿ في حضور الوسيطة
اإليطالية الشييرة "يوسابيا بالدينو"  Eusapia Paladinoوىذا المصمح العممي ىو

التحرؾ" ( Exteriorisation of motricityأي الحركة
"التجسيد الخارجي لقدرة
ّ
التمقائية لألشياء بعيداً عف الفرد لكف بتدخؿ مباشر منو) .توصؿ ىؤالء العمماء إلى
تتجسد في حضور الوسيط يعود
اعتقاد بأف ىذه الحركة التمقائية  motricityالتي كانت
ّ
سببيا إلى خميط مف الطاقة الكيربائية والقوة الحيوية والطاقة العصبية .افترضوا بأف ىذه
القوة ،ميما كانت طبيعتيا ،يمكنيا ترؾ الجسد والدخوؿ في الشيء الذي يظير الحركة

التمقائية.

إذاً ،أصبح في حوزتنا أحد العناصر األساسية في الظاىرة السحرية وىو عنصر القوة

ويتمثؿ بتمؾ التي أشار إلييا الباحثوف األرواحيوف بمصطمح "الحركة التمقائية"

 ،motricityبقي أف نجد العنصريف امخريف المتعمقيف بعنصر الوعي وىو الذكاء

الخفي المسؤوؿ عف حصوؿ ىذه الحركة التمقائية ،والعنصر الثالث ىو المحتوى الخفي
الذي يستخدمو عنصر القوة كأداة لمتأثير عمى األشياء بشكؿ ممموس.
أقر الباحثوف بضرورة وجود عنصر وعي أو ذكاء خفي وراء ظاىرة الحركة التمقائية
ّ
لألشياء ،إذ مف المفروض أف يكوف ىذا العنصر العقمي الخفي ىو الذي حفّز تمؾ القوة
المحركة عمى الخروج مف جسد الشخص وتحريؾ األشياء البعيدة عنو .باإلضافة إلى
ّ
ذلؾ ،فطف ىذا العقؿ الخفي ىو المسؤوؿ عف استجرار تمؾ المادة الخفية مف جسد

الوسيط واستخداميا كأداة تنشط وسطيا القوة المبذولة لتحريؾ األشياء (أي عنصر

المحتوى) .أطمؽ الباحثوف األرواحيوف عمى ىذه المادة الخفية اسـ "أكتوبالزـ"

 .ectoplasmأما ذلؾ العقؿ الخفي المسؤوؿ عف كامؿ المجريات المؤدية إلى تجسيد
الظاىرة الروحية مثؿ حركة األشياء ،فقد توصؿ الباحثوف إلى حقيقة أنو أحد الجوانب
المجيولة مف العقؿ الباطف  .subconsciousقالوا أف ىذا العقؿ الباطف يستطيع وفؽ

يجسد عنصر الحركة التمقائية  motricityومصحوبة
ظروؼ وضمف شروط محددة أف ّ
مع مادة أثيرية خفية  ectoplasmفتخرجاف مف جسد الوسيط وتتجسداف عند الشيء

يتحرؾ بعدىا تمقائي ًا .يفعؿ العقؿ الباطف كؿ ىذه األمور دوف أف يشعر
الذي سوؼ ّ
ٔٚٛ
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العقؿ الواعي بذلؾ ،وليذا السبب يتـ تفسير حركة األشياء أو أي ظاىرة روحية أخرى
بأنيا مف عمؿ كائنات خفية ليس ليا عالقة بالشخص المعني رغـ أف عقمو الباطف ىو

الذي يقوـ بالعمؿ فعمياً.

في الحقيقة يوجد كمية ىائمة مف التفسيرات التي خرج بيا الباحثوف العمميوف في الظواىر
الروحية عبر القرنيف الماضييف وجميعيا اتخذت طابع عممي بعيد عف كؿ ما ىو
ماورائي .تـ التقدـ بالكثير مف الفرضيات حوؿ تمؾ القوة الخفية التي تتولد خالؿ

الجمسات الروحية ةواحدى تمؾ الفرضيات تؤكد بأف تمؾ القوة الخفية ليا عالقة

بالم ناطيسية ،وأخرى تجعؿ الم ناطيسية مرتبطة بطريقة ما بالجاذبية ،وأخرى تجعؿ
الم ناطيسية متواجدة بالضرورة حيث يوجد تيار ذو طبيعة كيربائية ...وغيرىا مف
تنظيرات مختمفة تمثؿ محاوالت حثيثة لتفسير تمؾ الظواىر ال ريبة وغير المألوفة التي

تتجسد في جمسات تحضير األرواح .الزاؿ ىذا المجاؿ الواسع مفتوحاً لمبحث والجداؿ
كما أنو يمثؿ مجاؿ واعد لمبشرية ألنو يخفي الكثير مف الحموؿ المجدية لممشاكؿ
المستعصية التي تواجييا مجتمعاتنا العصرية .قد تبدو ىذه الفكرة األخيرة شاذة وغير
عقالنية بالنسبة لمبعض ،لكف وجب عمى ىذا البعض أف يعمـ بأف القوة التي يمكف
توليدىا في ىذا المضمار ىي أقوى بآالؼ المرات مف الطاقة النووية! ةواذا عرفنا كيؼ
نولدىا ونستثمرىا فسوؼ نست ني عف كافة أشكاؿ الطاقة التي نستخدميا اليوـ والتي
تعتمد عمى الوقود األحفوري والطاقة النووية وغيرىا مف طاقات تعتمد عمى تكنولوجيات
مموثة لمبيئة .ىذه ىي ذاتيا طاقة "فريؿ"  Vrilالتي جاىد األلماف النازيوف في محاولة
توليدىا واستثمارىا في الثالثينات مف القرف الماضي! لكف كامؿ أبحاثيـ صودرت

وأخفيت بعد انتياء الحرب العالمية الثانية! لكف أعتقد بأف الوقت الزاؿ مبك اًر لمحديث في
ىذا الموضوع.

يقوؿ الكاتب "لونغ" بأف الكاىونا تعرفوا عمى الطبيعة الجاذبة والنافرة ليذه القوة الحيوية
التي كانوا يولدونيا إلحداث الظواىر السحرية المختمفة ،لكنيـ لسوء الحظ لـ يفصحوا

عف أي تفسير أو شرح ليذا الجانب مف ظاىرة السحر الذي كانوا يجسدونو .كانوا
يعمموف جيداً بأف ىذه القوة تمثؿ شيء لو عالقة بالمجريات الفكرية والنشاط الجسدي،
ٜٔٚ
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ويعمموا أيضاً أف ىذه القوة تمثؿ جوىر الحياة بذاتيا .أما الرمز الذي استخدموه ل شارة
إلى ىذه القوة الخفية فيو رمز الماء .وىذا ىو ذاتو الرمز الذي ال زاؿ يستخدمو

أنسباءىـ في الشرؽ األوسط اليوـ .يقولوف مثالً :الماء يجري ،وىذا ما تفعمو ىذه القوة...

يتسرب ،وكذلؾ تفعؿ ىذه القوة.
الماء يمأل األشياء ،وكذلؾ تفعؿ ىذه القوة ...الماء ّ
ُ
أخشاب يكٓشتح

باإلضافة إلى طبيعة الجذب والنفر التي أظيرتو ،تعرؼ الكاىونا عمى طبيعتيا الكيربائية
أيضاً ،حيث ذكر "لونغ" في كتابو كيؼ أمضى الدكتور "بري ياـ" مدة طويمة مف وقت
يدرس خالليا تمؾ الممارسة العريقة لدى الكاىونا والمتمثمة بحمؿ قطع خشبية ثقيمة باليد

ومف ثـ التركيز عمييا فكرياً مما يتـ شحنيا بنوع مف الكيرباء .كانت ىذه القطع الخشبية
الثقيمة تُستخدـ قديماً في المعارؾ بيف القبائؿ حيث كاف الكاىونا يقفوف في الصفوؼ
ومجرد أف لمستو
الخمفية ويشحنوف تمؾ القطع الخشبية ومف ثـ رمييا عمى أحد األعداء،
ّ

القطعة الخشبية كاف يسقط عمى األرض فو اًر فاقداً الوعي.

جرب الدكتور "بري ياـ" قوة ىكذا قطع خشبية ووجدىا قادرة عمى إعطاء ما يمكف
لقد ّ
وصفو بصعقة كيربائية مف نوع خاص .تقوـ ىذه الصعقة بتخدير الطرؼ الذي تممسو
كما تصيب الرأس بالدوار الشديد .ذكر "لونغ" أيضاً بأف طريقة مشابية كانت سائدة بيف
الينود الحمر في أمريكا .أحد التقارير في أرشيؼ الحكومة األمريكية يروي كيؼ قاـ

شاماني ىندي باستعراض قواه السحرية عبر لمس أحد الشباب المحاربيف األشداء في
صدره بواسطة أصبع السبابة ،فما كاف عمى الشاب المحارب سوى السقوط عمى األرض
غائباً عف الوعي.
باإلضافة إلى الصعقة الكيربائية التي تتولد نتيجة ىذه العممية ،فطف "لونغ" ال يستبعد
عامؿ اخر وىو ما نسميو اإليحاء الم ناطيسي ،أي أوامر موجية لمعقؿ الباطف لمضحية
فيستجيب ليا دوف تردد ،فيسقط الفرد نتيجة تأثيريف ،أوليما الصعقة الكيربائية الممموسة،
وثانييما أوامر إيحائية تفرض عمى الفرد السقوط مع فقداف الوعي .ال يمكف شرح ىذه
ٓٔٛ
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العممية بطريقة أوضح مف ذلؾ .إذاً ،الطاقة الكيربائية التي انتقمت إلى الفرد المستيدؼ

ىي قوة حيوي فكرية أكثر مف كونيا قوة كيربائية فيزيائية كما نألفيا.
انغثٛؼح اجلارتح ذلزِ انمٕج احلٕٚٛح

كما أف الطبيعة الكيربائية تختمؼ بالنسبة ليذه القوة الحيوية ،نجد أف الطبيعة

الم ناطيسية أيضاً تختمؼ عف ما نألفو بخصوص الم ناطيس العادي .فالم ناطيس

العادي يجذب القطعة المعدنية إليو ،لكنو ىو أيضاً ينجذب نحو القطعة المعدنية ،أي أف

االنجذاب متبادؿ .بينما في حالة الطبيعة الم ناطيسية لمقوة الحيوية التي يولّدىا الساحر،

أو ممارس أي شكؿ مف أشكاؿ العمؿ التجاوزي ،فتختمؼ تماماً.

يذكر "لونغ" في كتابو مثاالً عمى ىذه السمة ال ريبة في الطبيعة الجاذبة لمقوة الحيوية،

وىو أحد ممارسي التنويـ الم ناطيسي اسمو "أرثر سبراي"  Arthur Sprayالذي يعمؿ
بمينة تصميح األحذية (سكافي) في منطقة قريبة مف مدينة لندف .قاـ ىذا الرجؿ
باستعراض تمؾ الظاىرة العجيبة في إحدى المناسبات أماـ مجموعة مف الصحفييف.

اختار أحد الشباب راه مناسباً ل يحاء الم ناطيسي ،ثـ جعمو يستمقي مستقيماً عمى
األرض ،ثـ أوقعو في نوـ م ناطيسي عميؽ بحيث صار جسده متخشباً بالكماؿ (أصبح

المنوـ مف جية قدمي النائـ وأمره بفتح عينيو ،بعد أف
صمباً كما لوح الخشب) .ثـ وقؼ ّ
المنوـ راح ىذا األخير يموح بيده اليمنى موحياً لمنائـ بالقياـ عمى
فتح عينيو ناظ اًر باتجاه ّ
قدميو.

راح النائـ يرتفع لألعمى مع بقاء قدميو عمى األرض ،واستمرت الحركة ببطؤ إلى أف
أصبح النائـ واقفاً باستعداد عمى قدميو (كما في الصورة المقابمة) .النائـ طبعاً لـ يفعؿ
ذلؾ بالطريقة المألوفة ،بؿ بقي جسمو متخشباً وراح يرتفع رأسو مع كتفيو لألعمى كما لو

المنوـ يشير بيده موحياً لمنائـ
أنو لوح مف الخشب .بعد وقوفو باستقامة لعدة ثواني راح ّ
أف يعود إلى األرض ثانيةً .فراح جسـ النائـ المتخ ّشب يميؿ نحو األرض بحركة بطيئة
المنوـ
إلى أف عاد إلى وضعية االستمقاء السابقة .طواؿ فترة القياـ والنياـ ىذه ،لـ يشعر ّ
ٔٔٛ
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أي قوة جذب أو سحب في جسمو أو يده .وكذلؾ النائـ الذي يزف ٓ ٚكيموغراـ لـ يتدخؿ
في أي حاؿ مف األحواؿ بعممية القياـ والنياـ ىذه ،بؿ قوة خفية ساىمت في العممية مف

أوليا حتى اخرىا .لقد تـ تكرار ىذه العممية العديد مف المرات وعمى يد الكثير مف
المنوميف امخريف عبر السنوات ،خصوصاً عمى المسارح االستعراضية .أما القوة الخفية

التي تنشط خالؿ العممية فال يمكف تعريفيا بالضبط لكف يبدو أف ليا طبيعة كيروحيوية

والتي تتراكـ في جسـ النائـ م ناطيسياً بحيث تتكاثؼ ومف ثـ تقوـ بعمميا الموكؿ إلييا،
المنوـ بواسطة قوة الفكر واإلرادة.
أي العمؿ الذي تـ برمجتيا لتنفيذه مف قبؿ ّ

ىناؾ صي ة أخرى الستعراض ىذه القوة الجاذبة التي اشتير بيا الباروف "يوجيف
فيرسوف"  Eugene Fersonوكاف رجؿ ذائع الصيت في زمانو .ذكره السيد "لونغ" في
كتابو حيث قاـ باستعراض ىذه القوة مرات عديدة في ىونولولو أماـ حشود مف
معيف فسوؼ يسحب قوة
المشاىديف .كاف ىذا الرجؿ يؤمف بأنو إذا أجرى إيحاء عقمي ّ
معينة مف الجو لكف
كيربائية مف الجو المحيط بو .ما مف ش ّ
ؾ بأنو كاف يسحب فعالً قوة ّ
طبيعتيا غريبة وغير مألوفة وىذا ما أشارت إليو استعراضاتو .غالباً ما كاف يجري

االستعراضات أحد تالميذه وىذا األخير كاف يجري عممية شحف لجسمو بالطاقة
ٕٔٛ
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الكيربائية مف الجو المحيط ،تستمر ىذه العممية لدقيقة أو اثنيف حتى يشعر بأف جسمو
امتأل بتمؾ الطاقة ،ثـ يضع يديو عمى كتؼ شخص اخر ثـ يبعد يديو رويداً رويداً حتى

معيف ينجذب الفرد امخر بقوة نحوه
يصبح عمى بعد متريف أو ثالثة ،وعندما يعطي أمر ّ
بجرار زراعي يستحيؿ مقاومتو .األمر ال ريب في العممية ىو أف
كما لو أنو مدفوع ّ
الشخص المأمور يندفع بقوة نحو الشخص اممر بينما ىذا األخير ال يتأثر إطالقاً بأي
قوة جذب مف أي نوع .ىنا تكمف المسألة وىذا ما يجعؿ ىذه القوة مختمفة تماماً عف القوة

مجرد قوة إيحائية تـ
الم ناطيسية العادية .باإلضافة إلى ذلؾ ،ال يمكننا القوؿ بأف ىذه ّ
زرعيا في العقؿ الباطف لمشخص المأمور ،ألف ىذه القوة استطاعت أف تفعؿ فعميا في
األشياء غير العاقمة وكذلؾ عمى الحيوانات.
ا ختبر شابيف مف متتبعي طريقة "فيرسوف" ىذه القوة عمى كمب ونجحت .روى أحد
الشابيف كيؼ قاما بشحف أنفسيما بالطاقة الكونية ،عمى طريقة "فيرسوف" ثـ وضعا

أيدييما عمى خمفية الكمب وأبعداىما رويداً ويداً فراح جسد الكمب يمحؽ بيما رغـ مقاومتو

الجررة أقوى مف محاوالتو الحثيثة لمتحرر منيا كما لو
وتشبثو باألرض ،لكف كانت القوة ّا
ّ
جرار الي .ىذه التجربة تمثؿ دليؿ عمى أف عامؿ اإليحاء مستبعد
أنو ُيسحب بواسطة ّ
مف العممية حيث ال يوجد ل ة مشتركة بيف اإلنساف والكمب لكي يزرع في عقمو الباطف

بجر الكمب حوالي المتر بيذه الطريقة مع أف كال الشابيف لـ
إيحاءات كالمية .لققد نجحا ّ
يبذال أي مجيود أو يشع ار بأي قوة جذب مف أي نوع.
ْزِ انمٕج احلٕٚٛح لاتهح نهربرلح
في إحدى المناسبات قاـ الباروف "فيرسف" بشحف إحدى الكراسي خفيفة الوزف بيذه القوة
الم ناطيسية ،وكانت ىذه الكرسي مف بيف صؼ كامؿ مف الكراسي المشابية ،ثـ أدخموا

امرأة كانت بعيدة عف المكاف بحيث لـ ترى أي كرسي تعرضت لمشحف ،ثـ راحت ىذه
المرأة تمشي بالقرب مف صؼ الكراسي وما أف صارت أماـ الكرسي المشحونة حتى

جذبتيا إلييا قوة شديدة يستحيؿ مقاومتيا .كاف وزف المرأة يفوؽ وزف الكرسي بعشر مرات
ورغـ ذلؾ انجذبت نحو الكرسي بدالً مف أف تنجذب الكرسي نحو المرأة مع أف الفرد
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السر يكمف في عممية الشحف ،حيث الشيء المشحوف ميما كاف
يتوقع العكس .يبدو أف ّ
ص ي اًر وخفيؼ الوزف فسوؼ يمعب دور الجاذب دائماً بينما الشيء أو الكائف المجذوب
ال يحتوي جسمو عمى ىذه الطاقة المشحونة.

مف خال ؿ المثاؿ السابؽ نستنتج بأنو يمكف زرع ىذه القوة الحيوية العاقمة في أي مكاف
خارج كياننا ومف ثـ برمجتيا بأوامر محددة تجعميا تقوـ بميمات محددة ،ومف ىنا يمكننا
السر وراء ما نسمييا الكائنات الخفية التي يتـ خمقيا أو استحضارىا وتوكيميا
معرفة ّ
معينة أو إرساليا عبر مسافات إلى أىداؼ بعيدة لتنفيذ ميمات خاصة
لحراسة أماكف ّ
موكمة إلييا .ذكرت ىذا الموضوع بالتفصيؿ في الجزء الثالث والخامس مف ىذه
المجموعة وقد وصفت ما سميتو صناعة أو خمؽ الكينونات الفكرية .ىذه ىي ذاتيا
الكائنات الخفية التي تعامؿ معيا السحرة وكؿ مف عمؿ في المجاؿ التجاوزي ومنيـ

الكاىونا في ىاواي .كانوا جميعاً يسمموف بوجود أرواح فيتعامموف معيا وفؽ طقوس

معينة تيدؼ ليذا
مجرد كينونات فكرية يتـ خمقيا وفؽ طقوس ّ
محددة .لكنيا في الحقيقة ّ
ال رض وقد سميتيا مسرحيات ذىنية .المسرحية الذىنية أمر ضروري لكي تعمؿ ىذه
الظاىرة بشكؿ واقعي وفعمي .المسرحية الذىنية تقوي عامؿ اإليماف الذي يعتبر عنصر
أساسي لخمؽ أي ظاىرة خارقة لمطبيعة (سوؼ أتكمـ عف ىذا العامؿ األخير بالتفصيؿ

الحقاً).

ذمذٚى رتٛذح نكائٍ خفٙ

ذكر "لونغ" في كتابو كيؼ شرح لو "و.ر .ستيوارت"  Stewartالذي عاش مع قبيمة
وتدرب عمى يد كاىنة القبيمة (سبؽ وأسمفت ذكره) كيؼ يمكف تخزيف
بربرية في الجزائر ّ
ىذه الطاقة الحيوية في الخشب والحجر والماء وجسـ اإلنساف وكذلؾ في أجساـ الكائنات
الخفية ،ويمكف ليذه القوة الخفية أف تتجمى فجأة بصفتيا كائف ذكي وترفع أشياء في

اليواء .روى "ستيوارت" إحدى األمثمة عمى ىذه الظاىرة السابقة والتي شيد عمييا
شخصياً .ذكر كيؼ أنو في إحدى الميالي ذىب مع الكاىنة البربرية إلى سفوح أحد

التالؿ القريبة مف موقع القبيمة حيث يوجد مدخؿ إلى حجرة تحت أرضية تشبو الم ارة

الطبيعية ،نزال إلييا عبر درجات محفورة باليد .في نياية الحجرة يوجد صخرة كبيرة بارزة
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مف األرضية والجدار معاً .قامت الكاىنة عمى ضوء الشعمة بذبح دجاجة وجعمت دماءىا

تسيؿ فوؽ الصخرة ثـ رمتيا أماميا عمى األرض ،فعمت كؿ ذلؾ وىي تتمو تعويذة
موجية لكائف خفي يعتقد أنو يسكف داخؿ تمؾ الصخرة .بعد أف رمت الدجاجة الميتة

عمى األرض أماـ الصخرة لفترة مف الوقت ارتفعت فجأة في اليواء والتصقت بالصخرة
بقوة وكأنيا انجذبت إلييا كما الم ناطيس .بعدىا بمحظات اقترب "ستيوارت" حامالً

تفحص األمر عف قرب ،فشعر بقوة جذب قوية كادت تسحبو إلى
الشعمة بيده محاوالً ّ
قررت أف ي اد ار المكاف
الصخرة لوال تدخؿ الكاىنة التي أمسكت بو وأرجعتو بقوة ،ثـ ّ

فو اًر .أكدت بأف اقترابو نحو الصخرة كاف خطأ كبير كاد أف يودي بحياتو .لـ تفصح لو
الكاىنة عف الروح التي تسكف تمؾ الصخرة ،لكنو يعتقد بأف ىذا الكائف الخفي الذي

يتطمب زيارة يومية مف قبؿ الكاىنة لو عالقة بمسائؿ يومية مثؿ خصوبة التربة أو
سالمة المواشي أو غيرىا مف أمور تعتبر ميمة بالنسبة لمقبيمة ومواشييا .لكف الذي

صرحت بو الكاىنة بيذا الخصوص ىو أنو خالؿ التعامؿ مع ىذه الكائنات الخفية وجب
ّ
اتباع طقوس محددة ،وأف أي ت يير تفصيمي في ىذه الطقوس قد يؤدي إلى مشكمة
كبيرة .وما فعمو "ستيوارت" خالؿ وجودىما في المكاف ،أي عندما حاوؿ االقتراب مف
الصخرة ،ىو مخالفة كبيرة لمسيرة الطقس وكاد أف يسبب مشكمة كبيرة .قالت أنو وجب
عميو االنتظار حتى ينتيي الطقس ويكوف الكائف الخفي الساكف في الصخرة قد انتيى

مف استيالؾ كامؿ القوة الحيوية لمدجاجة المذبوحة التي جذبيا إليو وبعد انتياءه مف ذلؾ
تسقط الدجاجة عمى األرض ،وحينيا فقط يمكنو االقتراب.
شرحت سابقاً أف ىكذا ممارسات كانت سائدة في كافة أنحاء العالـ القديـ وتعتمد عمى

معيف (معبد مثالً)
مبدأ واحد وىو يتعمؽ بصناعة "كينونات فكرية" يتـ خمقيا في مكاف ّ
وبرمجتيا بميمات محددة تخدـ أصحابيا .أما الطقوس التي يتـ إقامتيا الستحضار قوة
مجرد مسرحيات
ىذه الكينونة الفكرية بما فييا مف تقديـ أضحيات أو قرابيف متنوعة فيي ّ
ذىنية تتوافؽ مع معتقدات البيئة االجتماعية المحمية .أي وجب معاممة الكينونة الفكرية
المخموقة في المكاف وكأنيا تمثؿ كائف حقيقي وجب تكريمو بالذبائح واليدايا مقابؿ

ترسخ مف اإليماف بوجود الكائف مما يزيد مف قوة واقعيتو وتأثيره.
خدماتو .ىذه األمور ّ

٘ٔٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
عمى ىذا المبدأ تعمؿ األصناـ التي تـ عبادتيا في كؿ مكاف في العالـ القديـ حيث كاف
تعبد وشعائر الصموات
يتـ شحنيا بالطاقة بطريقة غير مباشرة وذلؾ عف طريؽ ال ّ
الموجية لكائنات غيبية تمثؿ أصحاب تمؾ األصناـ والتي وجب تكريميا عبر
المختمفة
ّ

المخزنة في
تقديـ الذبائح (مسرحية ذىنية) .أما الفوائد التي يمكف كتسابيا مف الطاقة
ّ
تمؾ األصناـ فيي كثيرة وتختمؼ حسب متطمبات البيئة االجتماعية السائدة( .األمر ذاتو
ينطبؽ عمى الم ازرات التي قد تمثؿ أضرحة أو مقامات المقدسة ،وىذا شكؿ مف أشكاؿ
العبادة المألوفة في كافة األدياف).
انكَُٕٛح انفكشٚح

وفق مفهوم الكاهونا
يعتقد الكاىونا بأف كافة األشياء في الوجود (اإلنساف ،الحيواف ،النبات ،األشياء الجامدة،

وحتى األفكار) ليا أجساميا الطيفية الخاصة .أما بخصوص األفكار التي تصدر مف
شدد الكاىونا عمى أنيا أشياء شبو مادية إذ ليا أجساميا الطيفية الخاصة
عقولنا فقد ّ
وقابمة ألف تبقى قائمة وتنمو أيضاً إذا اعتنى الفرد بيا كما حالة النبتة تماماً .الفكرة
بالنسبة لمكاىونا ىي كما البذرة التي تُزرع في األرض ،حيث ىي قابمة لمحياة والنمو
استمر الفرد في العناية بيا وسقايتيا بالماء (شحنيا بالطاقة) .ىذه البذور
والتمدد إذا
ّ

خيرة حسب الحالة .قد يزرعيا الفرد في كيانو (غالباً دوف عمـ
الفكرية قد تكوف سيئة أو ّ
منو) فتش ّكؿ ما وصفيا الكاىونا بالعناقيد ،بعضيا قد يش ّكؿ ما يمكننا تسميتيا بالعقد
النفسية أو القناعات السمبية وبالتالي وجب اقتالعيا فو اًر ألنيا مؤذية .يمكف لمفرد زرع
ىذه البذور الفكرية في فرد اخر (كما اإليحاء الم ناطيسي) ،أو في النفس الدنيا أو

النفس العميا مف كيانو .ىذا الموضوع األخير يتطمب شرح مستفيض سأذكره الحقاً ،لكف

الميـ أف األفكار بالنسبة لمكاىونا تمثؿ أشياء قائمة بذاتيا أو حتى كينونات قائمة بذاتيا،
وبالتالي تعامموا معيا بطريقة خاصة .ىذا الوصؼ التشريحي لألفكار يساعدنا كثي اًر في

تفسير ظواىر عقمية كثيرة مثؿ التحكـ عف ُبعد أو التخاطر أو أي ظاىرة عقمية يستطيع
الفرد إحداثيا في أىداؼ بعيدة عنو زمانياً ومكانياً .ىذا باإلضافة إلى ظاىرة تحضير
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األرواح والجف وغيرىا مف كائنات غيبية تعتبر في الحقيقة كينونات فكرية تـ تنميتيا
وتنشيطيا وفؽ طرؽ معينة فصارت تبدو وكأنيا كائنات منفصمة قائمة بذاتيا.
إف نظرة الكاىونا لألفكار قريبة جداً لمفيوـ "الوعي الديناميكي" الذي تناولتو بالتفصيؿ

في الجزء الخامس .حيث أدركوا جيداً أف الفكر ىو طاقة بحد ذاتيا ويمكنيا االنتقاؿ عبر
توجو إليو انتباه الفرد .أحد المبادئ السبعة
عاممي الزماف والمكاف إلدراؾ اليدؼ الذي ّ
الرئيسية لدى الكاىونا تقوؿ .." :تذىب الطاقة أينما وجيت االنتباه( ."..سوؼ أذكر ىذه

المبادئ السبع بالتفصيؿ الحقاً).

يتحوؿ إلى كينونة فكرية
الوعي الديناميكي الذي يولّده اإلنساف بشكؿ طبيعي ىو الذي ّ
بعد تركيزه وتكثيفو وبرمجتو بتعميمات محددة
األمر ال ريب ىو أف الكاىونا كانوا يعمموف جيداً أف األفكار تمثؿ كيانات مستقمة،

وبالتالي ال بد مف أف يتساءؿ الفرد ،طالما أف الكاىونا يقروف بمبدأ الوعي الديناميكي

والكينونات الفكرية والية عمميما لماذا إذاً يؤمنوف باألرواح والكائنات الخفية؟ الجواب
بسيط ،الحكماء األوائؿ الذيف وضعوا األسس األولية لمحوزة عمموا أنو دوف صياغة

مسرحية ذىنية يدخؿ في سياقيا سيناريو (يكوف أبطالو كائنات خفية) ال يمكف ل يماف
تتجسد بشكؿ قوي ومؤثر .إف
أف ينشط ويقوى لدى الفرد وبالتالي ال يمكف لمظاىرة أف
ّ
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ل يماف الراسخ دور ميـ وأساسي في األعماؿ التجاوزية بكافة أشكاليا وىذا ما سوؼ
أتناولو بالتفصيؿ الحقاً.
عمظ ادلٕخ
أما طقوس الموت التي اشتير بيا السحرة والشامنييف والمشعوذيف حوؿ العالـ ،والتي

غالباً ما يعزونيا إلى أرواح أو جف أو غيره مف كائنات خفية مختمفة ،فيي في الحقيقة
عبارة عف عممية خمؽ كينونات فكرية مبرمجة لمقياـ بمالحقة وقتؿ االشخاص
المستيدفيف .لقد احترؼ القدماء عممية خمؽ الكينونات الفكرية بحيث تخدميـ في جوانب
كثيرة مف حياتيـ اليومية كالزراعة والعمارة والطب وغيرىا ،لكف كما لكؿ عمـ وجياف:

خير وشرير ،نجد أف ىذا العمـ أنتج ما يعتبر الممارسة األخطر واألكثر
سالب وموجبّ ،
رعباً عمى اإلطالؽ ويتمثؿ في خمؽ كينونات فكرية يتـ تسخيرىا لمقتؿ .األمر الخطير

في ىذا العمؿ ىو أف الضحية قد تكوف بعيدة االؼ الكيمومترات لكنيا مع ذلؾ تقع فرسة

سيمة لمكينونة المسخرة لقتميا! كؿ ما يحتاجو الساحر ىو أثر لمشخص المستيدؼ ،أي
شعر أو أضفر أو قطعة مف ألبستو أو صورة لو ،فتتـ العممية بنجاح.
كما ذكرت سابقاً ،كاف يوجد أنواع مختمفة مف الكاىونا في ىاواي ،والذيف ىـ في الحقيقة

مجرد مشعوذيف محمييف ليس ليـ أي صمة بالكاىونا األصمييف سوى االسـ الذي انتحموه.
ّ
ليس ليـ أي صمة بالحوزة أو عمى األقؿ يفتقدوف إلى فيـ حقيقي لجوىر معاني الحوزة
ومنيجيا الروحاني األساسي .ليذا السبب نجد اختالؼ كبير في اختصاصاتيـ .بعضيـ

كاف بالكاد يحترؼ تحضير الكائنات الخفية والتعامؿ معيا ،بينما بعضيـ امخر كانوا
يجيدوف التنبؤ بالمستقبؿ .والبعض تخصصوا في التحكـ بالرياح والطقس بشكؿ عاـ.
القميموف فقط استطاعوا ممارسة السحر بشموليتو ،أي كافة جوانبو ،بما في ذلؾ العالج
الفوري والتحكـ بالعناصر بكافة تجمياتيا .ىؤالء ىـ الكاىونا األصمييف .رغـ أف الكاىونا

توزعوا عمى اختصاصات مختمفة إال أف جميعيـ يحترفوف "طقس الموت" الذيف يشيروف
إليو بكممة "أنانا" .anana
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مف أجؿ أف ينجح الكاىونا في طقس القتؿ عميو أف يممؾ كائنات خفية مخصصة ليذا
ال رض .واحد أو اثنيف أو حتى ثالثة مف ىذه الكائنات الخفية .غالباً ما يرث ىذه

الكائنات مف كاىونا اخر ،أو عميو إقامة شعائر معينة إليجاد وتطويع كائنات جديدة .في

مجرد مسرحيات ذىنية تتمحور حوؿ كينونات فكرية أل
الحقيقة ،كؿ ىذه التفاصيؿ ىي ّ
أكثر وال أقؿ ،لكف ىكذا كانوا يعتقدوف عمى أي حاؿ.
كانت ىذه الكائنات الخفية التي يستحضرىا الكاىونا بيدؼ القتؿ تُعطى أوامر وتعميمات
يحمميا طاقة مميتة بييئة أمانة أو رسالة وجب
محددة حوؿ ميمتيا .كاف عمى األغمب ّ

توصيميا إلى جسد الضحية المستيدفة .كاف الكاىونا خالؿ الطقس يشير إلى األثر
التابع لمضحية المستيدفة (شعر ،أو أضافر ،أو قطعة قماش تابعة لمشخص المستيدؼ)
ثـ يرسؿ الكائنات الخفية إلى صاحب ىذا األثر الذي بيف يديو .عندما تصطاد اليدؼ

تزرع في كيانو تمؾ الطاقة المميتة فتبدأ ىذه األخيرة بفعؿ فعميا في الضحيةّ .أوؿ ما
تتجمى في كيانو ىو عمى شكؿ صدمة قوية تؤدي إلى الشمؿ .ثـ تتفاقـ المسألة مع مرور
الوقت حتى يتوسع الشمؿ ويصؿ القمب فيموت الشخص عمى الفور .بعض الكاىونا كانوا
يوكموف تمؾ الكائنات باالندماج بجسد الضحية وامتصاص كامؿ حيويتو ،وىذا ما
يحصؿ بالضبط ،حيث يبدأ الخدر يصيب الضحية مف قدميو ثـ يتمدد عبر فترة ثالثة

أياـ إلى الركب ثـ األفخاذ ثـ الوركيف وأخي اًر الصفيرة الشمسية أسفؿ القمب أو القمب

مباشرة وحينيا يموت الشخص عمى الفور.

كاف التفسير العممي الرسمي لحاالت الوفاة التي تحمؿ ىذه األعراض يقوؿ بأف سببيا

السـ ال امض أو حالة نفسية تنتج مف رعب الضحية مف تيديده بالقتؿ .لكف
نوع مف ّ
ىذه كميا تفسيرات عممية بعيدة كؿ البعد عف الواقع .في الوقت الذي كاف فيو األطباء
يتسموف بيكذا تفسيرات واىية ،كاف سكاف ىاواي يعرفوف السبب وواثقوف جيداً بأنو السبب

السـ ال امض ليس ليما
الوحيد .ذكر "لونغ" في كتابو مثاالً عمى أف عامؿ الخوؼ أو ّ
أي دور في العممية .كتب يقوؿ:
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جاء شاب ايرلندي إلى ىونولولو ومعو سيارة تكسي حديثة يعمؿ عمييا سائؽ أجرة .كاف
مفعماً بالحيوية والنشاط ،شعره أحمر ،متحمس لمحياة ولـ يخشى شيئاً .لـ يمضي وقت
طويؿ حتى صاحب إحدى الفتيات المحميات ،وكانت ىذه الفتاة م رمة جداً بو إلى درجة

أنيا أل ت خطبتيا إلى شاب اخر مف سكاف الجزيرة األصمييف .لطالما حاولت جدتيا أف

تنيي عالقة حفيدتيا مع ىذا الشاب ال ريب لكف دوف جدوى .كانت ىذه المرأة العجوز
واثقة بأف نوايا ىذا الشاب االيرلندي غير سميمة وبالتالي عمييا اتخاذ اإلجراءات الالزمة
إلبعاده مف حياتيا .كانت تيدده باستمرار لكف تيديداتيا كانت بريئة بعض الشيء حيث
كانت تقوؿ لو أف اهلل لف يرضى عميو إذا استمر بالتالعب بعواطؼ الفتاة ،أو أف مصيره

الجحيـ إذا تعرض لمفتاة باألذى وغيرىا مف تيديدات بسوء امخرة .لكف يبدو أف ىذا
الشاب األوروبي ال يؤمف بتمؾ المسائؿ الدينية وميولو كانت عممانية .باإلضافة إلى أف
زير نساء مثمو يكوف معتاداً عمى تيديدات كيذه ،وبالتالي لـ تترؾ ىذه التيديدات أي أثر
في نفسو ....في أحد األياـ شعر بأف رجميو أصيبت بالخدر ثـ الشمؿ الجزئي .حاوؿ

جاىداً تحريكيما لكف دوف جدوى ،وبعد فترى بدأ الخدر والشمؿ يتمدد لألعمى ،وخالؿ

يوميف كاف قد زار طبيبيف لكف دوف جدوى ،فانتيى بو األمر مستمقياً في المستشفى.

ُبذلت كافة الجيود إليجاد عالج ليذه الحالة لكف دوف جدوى .خالؿ خمسيف ساعة بعد
اإلصاب ة وصؿ الخدر إلى خصره .عجز كافة األطباء عف عالج ىذه الحالة رغـ

محاوالتيـ الحثيثة ،إلى أف تدخؿ طبيب عجوز بعد استدعائو إلى المستشفى .أمضى ىذا

مجرد أف نظر بسرعة إلى
الطبيب معظـ حياتو في الجزيرة وأصبح يألؼ عاداتيا جيداًّ .
األعراض عرؼ السبب وأدرؾ أف المسألة ليست صحية بؿ شيء مختمؼ تماماً .بعد

انفراده وحيداً مع الشاب اقترب منو وأجرى معو تحقيؽ سريع فعرؼ في النياية عف قصة

الجدة العجوز والتي لـ
الشاب مع الفتاة المحمية .بعد المزيد مف التحقيؽ عمـ بتيديدات ّ
يأخذىا الشاب عمى محمؿ الجد .ىذا الطبيب الحكيـ لـ يتكمـ شيئاً عف الموضوع ألحد
بؿ توجو مباشرة إلى منزؿ الجدة العجوز .وخالؿ زيارتو إلى منزليا جرى الحديث التالي،

قاؿ ليا الطبيب الذكي:
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" ..أنا أعمـ أنؾ لست كاىونا (أي مشعوذة ،وىذه تيمة خطيرة في الجزيرة) وأعمـ بأنو ال
دخؿ لؾ في ىذه المسألة إطالقاً ،لكف بصفتي صديؽ أسألؾ ،ىؿ يمكنؾ مساعدتي

حؿ لمسألة ىذا الشاب المسكيف؟"..
بطيجاد ّ

أجابت الجدة العجوز قائمة .." :حسناً ،أنا ال أعرؼ شيئاً عف موضوع ىذا الشاب ،وأنا

لست كاىونا كما تعمـ .لكف أعتقد بأنو إذا قطع الشاب عيداً عمى نفسو بأف ي ادر

الجزيرة عبر ّأوؿ سفينة متوجية إلى أمريكا ولـ يعود أو حتى يراسؿ أحد ىنا ،ربما يشفا
مف مرضو"..
أجاب الطبيب العجوز .." :أنا أضمف بأنو سوؼ يقوـ بكؿ ىذه األمور ،"..فأجابتو
العجوز .." :حسناً ،فمنرى ذلؾ"..
بعد اسراعو إلى المشفى ومقابمة الشاب ،واجو الطبيب العجوز صعوبة كبيرة في إقناع
الشاب العنيد بم ادرة الجزيرة ،لكف بعد أف تخمى الطبيب عف طريقتو االلتفافية في شرح
المسألة ووضح لو األمور بطريقة مباشرة أصيب الشاب بالرعب فاستسمـ وقبؿ بكافة
الشروط ،كاف ذلؾ في فترة بعد الظير ،وعند المساء كاف قد استعاد عافيتو تماماً وبعدىا

مباشرة توجو إلى الميناء واستقؿ ّأوؿ باخرة متوجية إلى أمريكا.

لقد أورد "لونغ" الكثير مف األمثمة بخصوص ىذا الموضوع لكف أعتقد بأف المثاؿ السابؽ
يكفي لتوضيح المسألة .لكف باإلضافة إلى طقوس الموت ،يوجد طقوس مخصصة

لمعالج وسوؼ أتناوليا بالتفصيؿ الحقاً.

ىذه القوة الحيوية ليا سمات فيزيائية عجيبة تتخطى تمؾ المتعمقة بالجذب والنفر
والكيرباء والم ناطيس .ىناؾ الكثير مف األمثمة عبر التاريخ لقدرة أشخاص عمى

االرتفاع في اليواء والموضوع التالي يكشؼ عف بعض األمثمة:
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االعرتفاع يف اذلٕاء
ورد فػػي أدبيػػات المػػذىب األرواحػػي (يػػؤمف بػػاألرواح وتحضػػيرىا) ،الػػذي ازدىػػر فػػي القػػرف
المميػزة ،باإلضػافة إلػى ارتفػاع
التاسع عشر ،حاالت كثير تشير إلى ىذه الظاىرة البشػرية
ّ
ػدخؿ
أشياء أخرى مثؿ الكراسي والطاوالت وغيرىا ..تتح ّػرؾ وتطػوؼ فػي اليػواء دوف أي ت ّ

بشػػري مػػف أي نػػوع .أشػػير المرتفعػػوف عػػف األرض ىػػو الوسػػيط الروحػػي "دانيػػاؿ دوغػػالس

ىػوـ"  .Daniel Dunglas Homeحصػمت تجربتػو األولػى فػي االرتفػاع عنػدما كػاف حاضػ اًر
في إحدى جمسػات تحضػير األرواح فػي شػير اب مػف عػاـ ٕ٘ٔٛـ .فقػد ارتفػع فجػأة فػي

ػداء م ػػف أرس ػػو ن ػػزوالً إل ػػى أخم ػػص قدمي ػػو ،وس ػػيطرت عمي ػػو
اليػ ػواء ...أص ػػيب برعش ػػة ابت ػ ً
مشػػاعر الرعػػب والبيجػػة مع ػاً ...ارتفػػع فػػي الي ػواء قمػػيالً ثػػـ عػػاد لمكانػػو ،ثػػـ ارتفػػع ليعػػود
ثانيػػة ،وفػػي الم ػرة الثالػػث انطمػػؽ عالي ػاً فػػي الي ػواء حتػػى وصػػؿ إلػػى سػػقؼ ال رفػػة ،حيػػث

المست يداه ورجاله السقؼ ببطء .بعد فترة مف ىػذه الحادثػة أصػبح يسػتطيع الػتح ّكـ بيػذه

يحضػػرىا ىػػي المسػػؤولة
القػػدرة حسػػب الرغبػػة والطمػػب .كػػاف يعتقػػد بػػأف األرواح التػػي كػػاف
ّ
عف رفعو في اليواء .طواؿ ٖٓ سنة مػف ممارسػة استع ارضػات أمػا العامػة ،شػاىد امالؼ
م ػػف الن ػػاس ب ػػأـ عي ػػنيـ قدرت ػػو العجيب ػػة عم ػػى االرتف ػػاع ف ػػي اليػ ػواء .وأش ػػير استع ارض ػػات

االرتفػػاع التػػي قػػاـ بيػػا "ىػػوـ" كانػػت بحضػػور المػػورد "ادر"  ،Lord Adareسػػيد مقاطعػػة
"لينػػدزي" ،حيػػث طػػاؼ فػػي الي ػواء وخػػرج طػػائ اًر مػػف النافػػذة إحػػدى عمػػارات لنػػدف الشػػاىقة
ودخؿ إلى نافذة العمارة المقابمة.

لقد شاىده العالِـ اإلنكميزي البارز السير "ولياـ كروكس"  William Crookesفي مناسػبات
كثيرة وىو يرتفػع عػف األرض ،وأ ّكػد بأنػو لػيس ىنػاؾ أي أثػر أو حتػى إمكانيػة لمخػداع فػي

العممي ػػة .وف ػػي إح ػػدى المناس ػػبات ،ارتفع ػػت زوج ػػة الس ػػير ك ػػروكس ،والت ػػي كان ػػت جالس ػػة

بالقرب مف "ىوـ" ،ىي والكرسي التي تجمس عمييا في اليواء.
الوسػػيطة الروحيػػة اإليطاليػػة المشػػيورة "أوسػػابيا بالدينػػو"  Eusapia Palladinoكانػػت فػػي
مناسبات كثيرة ترتفع عف األرض ،واسػتطاعت أيضػاً أف ترفػع أو تخفػض مػف نسػبة أوزاف

صحة ومصداقية قدراتيا االستثنائية مػف خػالؿ تجػارب مخبريػة
األشياء .لقد تـ التأ ّكد مف ّ
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ص ػػارمة أج ارى ػػا عمم ػػاء أوروبي ػػوف بػ ػػارزوف ف ػػي ب ػػدايات الق ػػرف العشػ ػريف .وبع ػػد مشػػػاىدة
استع ارضػػاتيا االسػػتثنائية ،صػ ّػرح الرياضػػياتي والعػػالِـ الفمكػػي الفرنسػػي "كاميػػؿ فالميػػروف"
 Camille Flammarionبأنػػو وجػػب أف ال ُيعتبػػر االرتفػػاع عػػف األرض غريب ػاً أكثػػر مػػف
ظاىرة جذب الم ناطيس لقطعػة حديػد .خػالؿ قمػة ازدىػار المػذىب األرواحػي فػي القػرنيف
الثامف عشر والتاسع عشر تـ التبميغ عف عدد كبير مػف حػاالت االرتفػاع فػي اليػواء ،وتػـ
توثيؽ ىذه الحاالت بطريقة عممية منيجية.

الوسيط الروحي الشيير "كوليف إيفانز"  Colin Evansيرتفع في اليواء خالؿ إحدى
الجمسات األرواحية النشطة عاـ ٜٖٔٛـ.
ٖٜٔ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
في منتصؼ القرف التاسع عشر ،سافر القاضػي "لػويس جػاكمواه"  ،Louis Jacolliotرئػيس
محكمة العدؿ في مدينة "شاندرناغور" في المستعمرة اليندية ،حوؿ البالد الينديػة لمتع ّػرؼ

أكثر عمى العجائب التي كاف يستعرضيا "الفاكيرييف" ( fakirsوىـ متصػوفوف ىنػود) .وقػد

ييمنػا ىنػا ىػو
كتب عف الكثير مف االستعراضات التػي شػاىدىا خػالؿ جولتػو ،لكػف الػذي ّ
ظػ ػػاىرة ش ػ ػػاىدىا ب ػ ػػأـ عين ػ ػػو ف ػ ػػي مدين ػ ػػة "فاراناس ػ ػػي" حي ػ ػػث ق ػ ػػاـ أح ػ ػػد الف ػ ػػاكيريوف ي ػ ػػدعى
"كوفينداسػػامي" باستع ارضػػات كثيػرة أمامػػو ،ةواحػػداىا ىػػي ارتفاعػػو عػػف األرض مسػػافة ٕٔ

بوصػػة ،وبقػػي معمّق ػاً فػػي الجػػو أكثػػر مػػف  ٛدقػػائؽ .وقػػد وصػػؼ "جػػاكمواه" مناسػػبة أخػػرى
ارتفع فييا ىذا الفاكير ،حيث كتب يقوؿ:

" ..متّكئ ػاً عمػػى عُ ّكػػازه بيػػد واحػػدة ،ارتفػػع الفػػاكير تػػدريجياً فػػي الي ػواء ،ح ػوالي ٕ قػػدـ فػػوؽ
األرض .كانػ ػػت أرجمػ ػػو متصػ ػػالبة (وضػ ػػعية التربيػ ػػع) تحتػ ػػو ،ولػ ػػـ يجػ ػػري أي ت ييػ ػػر فػ ػػي

وضػعيتو ...بقػي معمقػاً بيػذه الوضػعية فػي اليػواء لمػدة ٕٓ دقيقػة ،وحاولػت أثنائيػا معرفػة

كيؼ يمكف لػ"كوفينداسامي" أف يرتفع خارقاً كؿ قوانيف الجاذبية المعروفػة .لقػد كانػت فعػالً
أكثر مما استطيع اسػتيعابو .العُكػازة لػـ تمنحػو أي دعػـ مػف أي نػوع ،حيػث لػـ يكػف ىنػاؾ
اتصاؿ ممموس بينيا وبيف جسده سوى مف خالؿ يده اليُمنى"..

صورة قديمة ألحد المتصوفيف الينود (الفاكير) يرتفع في اليواء
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ىناؾ الكثير مف المراجع التي تشير إلى ىذه الطريقة في االرتفاع في اليواء .فقػد وصػؼ
الم ارسػػؿ الصػػحفي األمريكػػي "جػػوف كيػػؿ"  John Keelمناسػػبة مشػػابية تمام ػاً لمػػا سػػبؽ،

خػػالؿ سػػفره فػػي "سػػيكيـ" (واليػػة ىنديػػة) فػػي الخمسػػينات مػػف القػػرف الماضػػي ،حيػػث قابػػؿ

"الما" (راىب بوذي) عجوز واستعرض أمامو ىذه القدرة العجيبػة .يقػوؿ جػوف كيػؿ واصػفاً

لما راه:

" ..ض ط بيد واحدة عمى قمّة العصا ،وىي عبارة عػف غصػف سػميؾ طولػو ٗ أقػداـ ،ىػـّ
بقميػػؿ مػػف الجيػػد ،ومػػف ثػػـ راح يرفػػو أرجمػػو إلػػى األعمػػى فػػي اليػواء واتخػػذ وضػػعية التربيػػع
بينما ىو محمقاً في اليواء .لـ يكف ىناؾ شػيئاً خمفػو أو تحتػو .دعمػو الوحيػد كػاف العصػا،

والتي يبدو أنو استخدميا مف أجؿ التوازف وليس لمساعدتو عمػى االرتفػاع ..كنػت مندىشػاً
لما رأيتو"..

االرتفاع في اليواء مألوفاً في معابد التبت ،خصوصاً بيف األطفاؿ
ىناؾ الكثير مف األمثمة التي يمكف ذكرىا ،لكف أعتقد بػأف ىػذا كػافي إلثبػات نقطػة ميمػة
ىػي أف ظػاىرة االسػترفاع البشػػري كانػت مألوفػة فػػي تقاليػد شػعبية كثيػرة .كممػا تعمػؽ الفػػرد
فػػي ىػػذه القػػدرات العقميػػة العجيبػػة مػػع ارتباطيػػا الوثيػػؽ مػػع تمػػؾ الطاقػػة الحيويػػة ال امضػػة

سػػوؼ يصػػؿ فػػي النيايػػة إلػػى تفسػػير منطقػػي وسػػميـ لكافػػة مظػػاىر السػػحر .رغػػـ افتخارنػػا
ٜ٘ٔ
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بتقدـ عمومنا العصرية إال أنو وجب االعتراؼ بأننا الزلنا نجيؿ تماماً خفايا العقػؿ وأسػرار

تمؾ القوة الحيوية ال امضة ومحتواىا األثيري الخفي.
سفغ احلجاسج

ذكرت سابقاً أنو خالؿ جمسات تحضير األرواح التي ازدىرت عبر القرنيف الماضييف
حصمت ظواىر كثيرة غير مألوفة أىميا ارتفاع األشياء في اليواء مثؿ الكراسي

والطاوالت وغيرىا مف أشياء ثقيمة ،وكاف االعتقاد سائداً بأنيا مف عمؿ األرواح التي

مجرد كينونات فكرية تتولد مف الوسطاء
كانت تحضر في المكاف .لكنيا في الحقيقة ّ
الروحييف لكنيا تتصرؼ وفؽ ما يعتقده أولئؾ األشخاص (مسرحية ذىنية) فتبدو أنيا مف
عمؿ األرواح .ذكرت ىذه الظاىرة أيضاً في الجزء الثالث والتي استثمرىا القدماء الذيف

سرىا جيداً وراحوا يخمقوف كينونات فكرية خاصة لرفع األشياء الثقيمة ونقميا مف
أدركوا ّ
مكاف إلى اخر عبر مسافات بعيدة.

ٜٔٙ
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كيؼ استطاع القدماء استخداـ حجارة عمالقة تزف مئات األطناف في البناء؟

عندما ننظر إلى تمؾ الحجارة الدائرية العمالقة التي تتألؼ منيا عواميد معبد بعمبؾ في
لبناف سوؼ نصاب بالذىوؿ والميابة مف تمؾ التقنية ال امضة التي اعتمدىا القدماء
لتشييد صروحيـ العمالقة في زمف مف المفروض أف يفتقر إلى تقنيات رفع متطورة
ٜٔٚ
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رغـ التفسيرات الواىية التي اوجدىا العمماء العصرييف لكيفية بناء تمؾ الصروح الحجرية
العمالقة (الحباؿ والبكرات والعبيد) والتي ىي بعيدة جداً عف المنطؽ ،إال أف التسميـ
بوجود قوة حيوية/عقمية تحضر جميعاً عند تجسيد أي ظاىرة خارقة سوؼ يساعدنا عمى
التوصؿ إلى حؿ ذلؾ الم ز الكبير المتعمؽ بكيفية رفع تمؾ الحجارة الثقيمة.

سخروا ىذه القوة
ىؿ يعقؿ أف بناة األىرامات وكافة المواقع العمالقة حوؿ العالـ ّ
الحيوية/العقمية لتنفيذ مشاريعيـ العمرانية الجبارة؟! ربما يستبعد اإلنساف العصري ذلؾ

الجواب الذي يعتبر األنسب لمسؤاؿ السابؽ ،لكف بعد أف ينظر إلى عينات مرئية ممموسة

ال بد مف أف ي ير طريقة تفكيره .يوجد الكثير مف األمثمة حوؿ العالـ لكف أعتقد أف
المثاؿ التالي يكفي إلثبات ىذه الحقيقة .في بمدة "ماولينونغ"  Mawlynnongالواقعة
شماؿ شرقي اليند يوجد صخرة ضخمة وزنيا عدة أطناف موضوعة عمى قاعدة مؤلفة مف
أربع قوائـ ،ىذه الصخرة ترتفع في اليواء عشرات السنتيمترات ولبعض الدقائؽ ثـ تعود

إلى مكانيا بيدوء ،وذلؾ في يوـ محدد في فصؿ الربيع.

صخرة " ماولينونغ" العجيبة تطوؼ في اليواء في موعد محدد سنوياً

ٜٔٛ
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أما عف سبب حصوؿ ىذه الظاىرة العجيبة فالزاؿ غامضاً ،لكف ميما كاف تفسيره فسوؼ
يبقى بعيد كؿ البعد عف المنطؽ العممي ألنو يستحيؿ وفؽ مفاىيمنا الفيزيائية أف يحصؿ

ىكذا ظواىر .الكينونة الفكرية المزروعة في ىذه الصخرة تنشط وتتصرؼ بطريقة
منتظمة وفي مواعيد محددة وىذا يجعؿ كامؿ الظاىرة مف صنع اإلنساف لكف ال أحد
يعمـ كيؼ ولماذا .الميـ أنيا إثبات مرئي وممموس عمى إمكانية ارتفاع الحجارة العمالقة

في اليواء دوف أي وسيمة فيزيائية مألوفة.
صٛذ انغًك تغشٚمح ػجٛثح
حتى ىذه القدرة األخيرة التي تتحدى الجاذبية رغـ عظمتيا إال أنيا تعتبر ال شيء أماـ

ظواىر أخرى مثؿ خمؽ األشياء مف العدـ وقد اشتيرت ىذه الظاىرة خالؿ جمسات
تحضير األرواح حيث كانت األشياء تظير في المكاف فجأة كالورود والحجارة والتحؼ

المعدنية وغيرىا .لكف أغربيا ىي تمؾ التي كاف الكاىونا يمارسونيا وىي ظاىرة تجسيد
األسماؾ داخؿ الوعاء ،وكانت ىذه طريقة الصيد الشائعة لدى األسالؼ القدماء .كانوا
يضعوف وعاء فخاري كبير لو غطاء ثـ يجمسوف حولو ويتموف ترتيالت خاصة موجية

تتجسد السمكة أو عدة أسماؾ داخؿ الوعاء! وتكوف السمكة
إلى أحد املية ،وبعد فترة
ّ
مف النوع الذي يرغبونو! رغـ تعدد التفسيرات إال أنيا جميعاً لـ تثبت حتى امف مف أيف
تتجسد فجأة في الوعاء .ىؿ تأتي مف مكاف اخر في ىذا العالـ
تأتي السمكة التي
ّ
المادي ،أـ تولد مباشرة مف العالـ الباطني؟!

الشكؿ السابؽ مأخوذ مف كتاب "لونغ" وتوضح طريقة تفسيره لكيفية اختفاء السمكة مف
مكاف بحري بعيد وظيورىا في الوعاء الذي يجمس حولو الكاىونا.

ٜٜٔ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
انرذكى تانشٚخ
لطالما اشتيرت شعوب مختمفة حوؿ العالـ بطقوس أو صموات االستسقاء والتي كانت
تُقاـ بيدؼ جمب األمطار وكانت ىذه األخيرة تأتي فعالً .لكف في جزيرة ىاواي لـ يحتاج
سكانيا لألمطار ألنيا تيطؿ ب ازرة في الجزيرة ،أما الرياح فكانت تمثؿ أم اًر يستحؽ
االىتماـ وخصوصاً بالنسبة لمبحارة القدماء ،ليذا السبب كاف ىناؾ كاىونا مخصصيف

لمتعامؿ مع الرياح .ذكر الكاتب "لونغ" إحدى األمثمة المثيرة في كتابو وتتعمؽ بأحد
األشخاص وىو ميندس أمريكي يعمؿ في مسح األراضي يدعى "ف.س .أمرسوف" N.

 S. Emersonوقد عاش معظـ حياتو في الجزيرة .كاف عممو يدفعو إلى زيارة الكثير
مف المناطؽ النائية في جزر ىاواي المتعددة حيث كاف الكاىونا الزالوا يزدىروف في تمؾ
األياـ القدمة .يبدو أف السيد "أمرسوف" كاف طيب القمب ولطيؼ المعشر مما جعمو

يصادؽ أكثر مف كاىونا في األماكف المختمفة التي عمؿ بيا .لكف أحد أولئؾ الكاىونا
كاف سحره قوياً ومتخصص في مجاؿ التحكـ بالطقس عموماً ،فقرر أف يعمّـ السيد
مرة إلى اإللو المسؤوؿ عف التحكـ بالطقس،
"أمرسوف" فف التحكـ بالرياح .قدمو أكثر مف ّ
معينة ،ثـ عمّمو كيؼ يتمو إحدى الدعوات القصيرة التي تؤدي إلى
وذلؾ عبر شعائر ّ
زيادة الرياح أو تقميميا .ىذا كؿ ما في األمر!

قاـ الكاىونا باستعراض ىذا النوع مف السحر أكثر مف مرة أماـ السيد "أمرسوف" وىذه
طريقة مجدية لكي يؤمف بواقعية األمر ،وقد نجحت فعالً في ترسيخ إيمانو بطمكانية

حصوليا ،ألف العامؿ األىـ في أي عمؿ تجاوزي ىو اإليماف المطمؽ بطمكانية حصوؿ

النتائج المرجوة .في النياية ،بعد أف أصبح السيد "أمرسوف" جاى اًز نفسياً وعقمياً لمقياـ

باألمر بنفسو ،طمب منو الكاىونا أف يجري العممية بطشرافو ،فقاـ "أمرسوف" بما طُمب منو
سيد الرياح وبعد فترة قصيرة بدأ يشاىد النتيجة تتجمّى أمامو! ومع مرور
متوجياً إلى ّ
مجرد أف
الوقت والمزيد مف الممارسة أصبح "أمرسوف" قاد اًر عمى إحداث نتائج مجدية ّ
ذكر اسـ إلو الرياح وتكرار تالوة دعاء قصير فقط .ليس ىناؾ أي شيء غير عادي

السيد "أمرسوف"
بخصوص ذلؾ الدعاء الذي يكرر تالوتو .يبدو أف الكاىونا أعطى ّ

ٕٓٓ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
مفتاح بصي ة دعاء بسيط يمكنو مف فتح التواصؿ مع النفس العميا والتي ىي المسؤولة
عف أعماؿ تجاوزية ىائمة كالتحكـ بالطقس.
كاف ىذا الرجؿ مشيور بيف الجالية ال ربية في الجزيرة ،وغالباً ما كاف أصدقاءه يأتوف
إليو طالبيف مساعدتو في تخفيؼ حدة الرياح عندما يربدوف السفر في البحر بيف جزر

ىاواي المتعددة .كما كاف ُيطمب حضوره في أياـ العطؿ المدرسية لكي يجعؿ الرياح
معتدلة بحيث يستطيع التالميذ إطالؽ طائراتيـ الورقية بطريقة مناسبة .الكثير مف

الشيود وصفوا كيؼ كاف ىذا الرجؿ يجري دعاءه الخاص إللو الرياح وكانت النتيجة

تتجمى حسب رغبتو بعد عدة دقائؽ .ليس ىناؾ أي مناسبة فسؿ فييا ىذا الرجؿ في
تجسيد نوعية الريح التي طمبيا.
اعرثذال ػظًح يكغٕسج تأخشٖ جذٚذج
ىذه تعتبر إحدى مظاىر خمؽ األشياء مف العدـ .ذكر "لونغ" في كتابو إحدى الحوادث
التي وثقيا الدكتور "برغياـ" ،تـ فييا عالج عظمة مكسورة بشكؿ فوري ومباشر مف قبؿ

إحدى الكاىونا النساء .كانت الكاىونا العجوز تُعتبر إحدى أقوى الكاىونا في جزر
ىاواي ،وفي إحدى المناسبات بينما كانت تجري إحدى الحفالت المقامة في منزليا
استعرضت قدراتيا بشكؿ مباشر وأدرؾ الجميع مدى قوة ىذه المرأة.
انزلؽ أحد الضيوؼ عمى الرماؿ وكاف الكسر في رجمو فظيعاً حيث يمكف رؤية نياية

قرر الحاضريف نقؿ الرجؿ
العظمة خارجة مف الجمد .بعد إدراؾ مدى خطورة الكسرّ ،
فو اًر إلى المستشفى ،لكف الكاىونا العجوز اعتبرت بأف ىذه إىانة ليا وطمبت عدـ سماع
شيء عف المستشفى .ركعت عمى األرض بجانب الرجؿ المكسور ،جمّست رجمو

التأمؿ لبضعة
وض طت عمى منطقة الكسر التي خرجت منيا العظمة .وبعد الصالة و ّ
دقائؽ ،وقفت منتصبة وأعمنت نياية العالج .نيض الرجؿ المكسور مست رباً عمى رجميو،
بأوؿ خطوة ،ثـ الثانية ،ثـ راح يمشي وكأف شيئاً لـ يحصؿ! لقد عولج تماماً ورجمو
قاـ ّ
لـ تبدي أي عالمات عمى كسر مف أي نوع!
ٕٔٓ
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في الحقيقة يوجد عدد كبير مف الظواىر األخرى التي يمكف ذكرىا ىنا لكف أعتقد بأف
األمثمة السابقة تكفي لوصؼ طبيعة تمؾ القوة العقمية/الحيوية التي يولدىا الكاىونا خالؿ

طقوسيـ والتي نشير إلييا بالسحر .يمكنؾ العودة إلى ظواىر كثيرة أخرى أوردتيا عبر

تتجسد بفعؿ ذات القوة وبنفس الطريقة.
أجزاء ىذه السمسمة مف الكتب وجميعيا طبعاً
ّ
األمر ذاتو ينطبؽ عمى موضوع الشفاء والعالج الذي اشتير بو الكاىونا الذيف استخدموا
القوة السحرية ذاتيا .لكف ىناؾ طريقة أخرى لمعالج اىتـ بيا الكاىونا وىي العالج الذاتي
والذي يعتمد كمياً عمى الحالة النفسية لممريض والذي يمكف أف نسميو العالج باإليماف

وىذا ما سوؼ أتناولو الحقاً.

انمٕج انؼمهٛح/احلٕٚٛح انرَ ٙغًٓٛا عذش

طبيعتها وسماتها

إذاً ،يبدو أنو خالؿ الطقوس السحرية التي يقيميا الكاىونا (وكافة الشامانييف والسحرة

حوؿ العالـ) تتولّد قوة ذات طابع خاص .ىذه القوة العقمية/الحيوية التي نسمييا قوة

سحرية ليست قوة فيزيائية ميتة بؿ ىي عاقمة وقابمة لمبرمجة بحيث تتجمّى بييئات

التصور الذىني وجميع
وأشكاؿ مختمفة تتوافؽ تماماً مع الرغبة أو اإلرادة أو الخياؿ أو
ّ
ىذه األمور ىي مجريات عقمية .باإلضافة إلى ذلؾ ،ىذه القوة العقمية/الحيوية ليست مف
عمؿ كائنات خفية مف أي نوع بؿ ىي تصدر مف اإلنساف ذاتو رغـ أف المظاىر تشير

إلى غير ذلؾ ،بالتالي ال نستطيع فيـ واستيعاب ىذه القوة العقمية/الحيوية قبؿ التعرؼ
عمى التركيبة الفعمية لمكينونة البشرية .يمكننا تمخيص سمات ىذه القوة العقمية/الحيوية
عبر البنود التالية:
تتجسد بفعؿ ىذه القوة العقمية/الحيوية تخضع لقوانيف
ٔ ػ إِف الظواىر غير المألوفة التي
ّ
السائدة .ىذا جعؿ رجاؿ العمـ
خاصة بيا ،وىي تخالؼ تماماً المفاىيـ
طبيعة
ّ
العممية ّ
ّ
ّ
ألنيـ رجاؿ ينتموف إلى منيج عممي
المنيجي عاجزيف عف استيعابيا وفيـ طريقة عممياّ ،

يعتمد عمى منطؽ مختمؼ عف المنطؽ الذي يحكـ ىذه الظّواىر مما جعميـ يواجيوف
صعوبة في صياغة نظريات صحيحة حوؿ طريقة عمميا.
ٕٕٓ
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محددة .فيي
زمنية
ومكانية ّ
ّ
ٕ ػ يمكف ليذه القوة العقمية/الحيوية أف تعمؿ خارج حدود ّ
الزماف.
متناقضة تماماً مع القوانيف
النيوتونية التي وضعت حدود ثابتة لممكاف و ّ
ّ
تميزت بيا ىذه القوة قامت بدحض جميع النظريات التي اعتمدت في
ٖ ػ المظاىر التي ّ
تفسيرىا ليا عمى عناصر مثؿ ،موجات ،ذرات وجزيئات ،قوى ،حقوؿ ،وغيرىا مف
تقميدية أخرى( .لكف يتـ استخداـ ىذه المصطمحات مف أجؿ وصؼ
عممية
عناصر
ّ
ّ
مجريات عمؿ ىذه القدرات وليس مف الضرورة أخذ ىذه المصطمحات بحرفية الكممة).
القوة
ٗ ػ ىذه القوة ال تتأثّر بالقوى األساسية األربعة المعروفة :القوة النووية الشديدةّ ،

ناطيسية.
القوة الكيروم
قوة
ّ
ّ
النووية ّ
ّ
الجاذبيةّ ،
الضعيفةّ ،

ألي مف القوانيف الطّبيعية المعروفة مثؿ :قانوف
٘ ػ ىذه القوة ال تنتمي وال تخضع ّ
الجاذبية.
الديناموحراري ،أو قانوف
ّ
عممية التّأثير عف بعد.
طاقة أو تبدالتيا في
 ٙػ ىذه القوة ال تتطمّب
عممية تذبذبات ال ّ
ّ
ّ
نووية
نقدية مثالً تتطمّب بالمفيوـ الفيزيائي التّقميدي طاقة قنبمة ّ
فعممية اختفاء ِع ْممة ّ
ّ
العقمية/الحيوية فطريقتيا تختمؼ تماماً.
ص يرة تقوـ بمحوىا عف الوجود ،أما ىذه القوة
ّ

لممادة
 ٚػ ىذه القوة
العقمية/الحيوية ال تتوافؽ مع النظرية النسبية التي تقوؿ بأنو ال يمكف ّ
ّ
أف تسافر بسرعة تفوؽ سرعة الضوء ،أي ٓٓٓ ٔٛٙ.ميؿ في الثانية .بؿ يبدو أف

سرعتيا لحظية! أي أسرع مف الضوء بكثير!

تميزت بيا ىذه القوة ،والتي تتناقض مع المفيوـ العممي
 ٛػ جميع المظاىر التي ّ
المعاصر ،دفعت الباحثيف إلى التوجو نحو مجاالت أخرى خارجة عف حدود المنيج

العممي الت ّقميدي في سبيؿ إيجاد تفسيرات مناسبة ليا .أىـ المواضيع التي ش مت الباحثيف
ىو موضوع الوعي وعالقتو الصميمية بتمؾ القوة العقمية/الحيوية ،ومف ىنا ظير مفيوـ
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حاالت الوعي البديمة  .Altered States of Conciousenessوىذا المفيوـ األخير
يتنافى تماماً مع المفيوـ العممي الذي يستند عميو عمـ النفس العصري.
ذكرت سابقاً أف ىذه القوة العقمية/الحيوية ليست مف عمؿ كائنات خفية مف أي نوع بؿ

ىي تصدر مف اإلنساف ذاتو رغـ أف المظاىر تشير إلى غير ذلؾ ،بالتالي ال نستطيع

فيـ واستيعاب ىذه القوة العقمية/الحيوية قبؿ التعرؼ عمى التركيبة الفعمية لمكينونة
البشرية .لقد اختمفت التقسيمات حسب اختالؼ المفكريف والباحثيف ،لكف جميعيا اتفقت

عمى تعدد أقساـ ومستويات المنظومة العقمية البشرية .الموضوع التالي يمثؿ طريقة
الشرح التي اتبعيا "لونغ" في كتبو المختمفة عف الكاىونا ،ويتحدث عف وجود ثالثة
كيانات عقمية مختمفة في اإلنساف ،وكؿ كياف عقمي لو قوتو ومحتواه الخاص .،دعونا
نتعرؼ عمى ىذا التقسيـ الثالثي الذي تحدث عنو "لونغ" وسوؼ يأتي تعميقي عمى

الموضوع الحقاً.

.....................
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ثالثح كٛاَاخ يُفصهح

داخل كل إنسان

وفقاً لما تعرفنا عميو سابقاً ،توصؿ "لونغ" إلى وجود ثالثة كيانات عقمية منفصمة في
اإلنساف ،وقد صنفيا بطريقة تناسب المنطؽ ال ربي السائد في أيامو ،أي :عقؿ واعي،

عقؿ باطف ،والوعي الخارؽ .أو يمكف تصنيفيا عمى الشكؿ التالي :نفس عميا ،نفس
وسطى ،ونفس دنيا .وباإلضافة إلى ىذه الكيانات العقمية المختمفة ،تحدث عف ثالثة
مستويات مف القوى أو الطاقات ( Manaكؿ عقؿ لو قوتو الخاصة) ،وكذلؾ تحدث عف
ثالثة مستويات مف المحتويات المادية ( Akaكؿ عقؿ لو محتواه األثيري الخاص).

[ٔ]
انؼمٕل انثالثح

الوعي والالوعي والوعي الخارؽ
كما سبؽ وذكرت ،وفقاً لمباحث "لونغ" ،اعتبر الكاىونا كؿ مف العقؿ الواعي والعقؿ

مجرد روح تستطيع الكالـ،
الباطف ل نساف كيانيف منفصميف .اعتبروا العقؿ الواعي بأنو ّ
وىي تسكف في الجسد كضيؼ .ىي تستطيع إدراؾ الحقائؽ وتُعقمنيا منطقياً .الميمة
األساسية لمعقؿ الواعي ىي إرشاد وتوجيو العقؿ الباطف .يعترؼ عمـ النفس العصري

بوجود عقؿ باطف ووصؼ بعض خصائصو لكف ىذا الوصؼ كاف ناقصاً بشكؿ كبير

وبالتالي العمـ ال يفيمو كما فعؿ الكاىونا ،فيؤالء استوعبوه جيداً وعرفوا قدراتو وكيؼ يتـ

استثمار تمؾ القدرات .اعتبر الكاىونا ىذا العقؿ الباطف بأنو روح ذات طبيعة حيوانية.

يوجو نمو الكائف وتنفسو وىضمو
وكما باقي الحيوانات ،يختزف بداخمو إرشاد فطري ّ
لمطعاـ والقياـ بكافة الوظائؼ الالإرادية .نحف نعمـ اليوـ بأف العقؿ الباطف يسيطر عمى

ردود فعمنا األوتوماتيكية مثؿ االرتكاسات الالرادية .كافة الحيوانات تخضع لسيطرة
عواطفيا ،والحاؿ ذاتيا مع العقؿ الباطف لدينا حيث يعتبر مركز منظومتنا العاطفية.
وظيفة العقؿ الواعي ىي كبح جماح عواطفنا والتحكـ بيا بطريقة الئقة .باإلضافة إلى
ٕ٘ٓ
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ذلؾ ،نظر الكاىونا إلى العقؿ الباطف عمى أنو مخزف كافة األفكار واالنطباعات التي
اختبرىا العقؿ الواعي في حياتو اليومية .نحف اليوـ نشبيو كالكمبيوتر الذي يخدـ كمخزف
ذاكرة لكنو يفتقد القدرة عمى المجادلة العقالنية .عمى العقؿ الباطف أف يعتمد عمى العقؿ

الواعي في عممية االستدالؿ العقالني .إذاً ،العقؿ الواعي يتصرؼ كمرشد ويتحكـ بالعقؿ
الباطف عبر اإليحاء.

باإلضافة إلى العقميف الواعي والباطف ،ىناؾ كياف ثالث بيف محتويات الكينونة البشرية.
أشاروا إليو وفؽ المصطمحات العصرية بالنفس العميا أو الوعي الخارؽ أو غيرىا مف

مصطمحات .يمكف تسميتو بالمالؾ الحارس أو الروح المرشدة التي تحدثت عنيا بعض
األدياف .اعتقد الكاىونا أف ىذا الكياف التجاوزي أكثر سمواً مف الكيانيف العقمييف السابقيف

إذ ُيعتبر ما يمكف وصفو باإللو الشخصي لمفرد .وصفوه بأنو ال يقبع في الجسد مع
الروحيف المذكورتيف سابقاً (العقؿ الواعي والباطف) ويستطيع السفر إلى أماكف بعيدة ومع

ذلؾ يبقى يمثؿ جزء مف كينونة اإلنساف.

مف أجؿ تبسيط الشروحات المتعمقة بيذه الكيانات العقمية الثالثة ،قرر الكاتب لونغ
استخداـ ثالثة مصطمحات بسيطة ل شارة إلييا وىي :النفس العميا (الوعي الخارؽ)

والنفس الوسطى (العقؿ الواعي) والنفس الدنيا (العقؿ الباطف).

لـ تكف النف س العميا تمثؿ بالنسبة لمكاىونا اإللو األعمى ،اذ اعتقدوا بوجود مستويات
عديدة مف النفوس األرقى منزلةً ويمكف لمنفس العميا أف تمتج

إلييا في حاالت معينة

لنيؿ مساعدتيا .أشاروا إلى تمؾ النفوس األرقى مف النفس العميا باسـ "أكوا أوماكوا" وىي

تعموا النفس العميا في المرتبة .الكاىونا لـ يش موا أنفسيـ بالتعامؿ مباشرة مع اإللو
عصي عف االستيعاب
[عز وج ّؿ] وال حاولوا دراستو أو فيمو ،والسبب ىو أنو
المطمؽ ّ
ّ
البشري ،وثانياً ،أنيـ عمى يقيف بأف النفس العميا كفيمة في تحقيؽ كؿ أمنياتيـ

ومتطمباتيـ.
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العقوؿ الثالثة وفؽ شرح "لونغ"
إف مصطمح "النفس الدنيا" ال يجعؿ ىذا المستوى مف العقؿ (العقؿ الباطف) أقؿ شأناً أو

التدرج العقمي .ىذا القسـ مف
أدنى منزلة ،لكنو يعني أنو يحتؿ الموقع األدنى في سمّـ ّ
جيد.
العقؿ ىو الذي رّكز عميو الكاىونا في تعاليميـ إذ اعتبروه شيئاً وجب فيمو بشكؿ ّ

أوالً ،ىو منفصؿ عف الكياف العقمي الواعي كما انفصاؿ ىذا األخير عف الكياف األعمى

(النفس العميا) .تعتبر النفس الدنيا خادمة لمنفسيف امخرتيف ،وىي مرتبطة مع النفس
الوسطى كما يرتبط األخويف ،تمتصؽ معيا كما يتصؿ جزأيف لمشيء ذاتو .النفس الدنيا

تسيطر عمى كامؿ المجريات المختمفة لمجسد المادي ما عدا الوظائؼ اإلرادية .ىي تمثؿ
القسـ الحيواني مف اإلنساف .ىي مركز العواطؼ واالنفعاالت .ليذا السبب فطف المحبة

والكره والخوؼ والضحؾ والبكاء ..جميعيا تصدر كانفعاالت عاطفية بتحفيز مف النفس
الدنيا ،وتكوف ىذه االنفعاالت قوية أحياناً لدرجة أنيا تجرؼ بطريقيا إرادة النفس الوسطى
(العقؿ الواعي) فتجبرىا عمى تنفيذىا عممياً .إف فيـ ىذه النقطة ميـ جداً حيث ىذا يثبت

مدى قوة النفس الدنيا في سيطرتيا عمينا .بالتالي فطف ميمة النفس الوسطى ىي التعمّـ
كيؼ تتحكـ بالنفس الدنيا وتمنعيا مف إدارة حياتنا اليومية عمى طريقتيا العفوية الخاصة.
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النفس الدنيا ىي التي تتأثر أو يتـ السيطرة عمييا بواسطة اإليحاء الم ناطيسي .ىي التي
تحتفظ بأفكار غير ُمعقمنة والتي تسربت إلييا في وقت لـ تكف النفس الوسطى (العقؿ
الواعي) محترسة ،ةواذا تفاعمت مع ىذه األفكار سوؼ يتشكؿ ما نسميو "العقدة النفسية".
كما أف وظيفة النفس الدنيا تسجيؿ وحفظ كؿ انطباع وكؿ فكرة تخطر لمنفس الوسطى.

خزف عمى شكؿ وحدات متصمة ،وقد
كافة األصوات والمشاىد والخواطر والكممات تُ ّ
وصفيا الكاىونا بعناقيد أو بذور .وكمما أرادت النفس الوسطى استرجاع أي مف ىذه

المخزنة إلى ذاكرتيا تستجيب النفس الدنيا ليذا الطمب مباشرة .بيذه الطريقة
االنطباعات
ّ

نتذكر األشياء بشكؿ فوري خالؿ الحديث أو الكتابة أو غيرىا .كما ذكرت سابقاً ،فطف
مجردة مف القوة العقالنية .ىي مركز العواطؼ
لمنفس الدنيا طبيعة حيوانية وبالتالي ىي ّ
المخزنة لدييا وليس تقيميا
إلى جانب كونيا مخزف الذاكرة .ىي تستنتج بناء عمى الذاكرة
ّ

العقالني لألمور .إف رغباتيا ةوارادتيا تستند كمياً عمى ما ُخزف بذاكرتيا مف خبرات

وتجارب سابقة وبالتالي يكوف رد فعميا أتوماتيكي لكؿ ما تواجيو مف مواقؼ بحيث تعتمد

عمى نتيجة ما اختبرتو سابقاً مف مواقؼ مشابية .ليذا السبب نرى ردود فعميا أحياناً غير

منطقية تجاه مواقؼ معينة ،إذ ىي تستند عمى نتائج مواقؼ سابقة خزنت في ذاكرتيا.
أما النفس الوسطى ل نساف فيي ال تتذكر وليس لدييا عواطؼ وبالتالي تستجيب
لممواقؼ التي تواجييا بطريقة عقالنية مناسبة لمظرؼ الحالي .أما النفس العميا فمدييا

طريقة أرقى لمتعامؿ مع المواقؼ وتستند عمى عوامؿ تجاوزية ال نستطيع فيميا أو
استيعابيا.
إحدى أىـ الطرؽ المتبعة وفؽ مفاىيـ الػ"حوزة" ىو فيـ خطوط االتصاؿ بيف ىذه النفوس

الثالثة في اإلنساف وقد أوجدوا نوع مف الصالة الموجية لمنفس الدنيا وتحفيزىا عمى
االتصاؿ المباشر مع النفس العميا لكي تستجيب ىذه األخيرة وتمبي الطمبات المرجوة .أي
بمعنى اخر ،ال يمكف الوصوؿ إلى النفس العميا سوى عف طريؽ النفس الدنيا (العقؿ
الباطف) .ال نستطيع التواصؿ مع النفس العميا بشكؿ مباشر بؿ وجب الحصوؿ أوالً عمى

موافقة العقؿ الباطف وىنا تكمف المسألة الكبيرة التي وجب حميا .وبالتالي فطف أىـ جزء
مف ممارسة الكاىونا لمسحر ىو التعمـ كيؼ تتعامؿ مع العقؿ الباطف مف أجؿ الوصوؿ
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إلى النفس العميا .وعندما نستطيع التواصؿ مع ىذه األخيرة لـ يعد ىناؾ أي شيء
مستحيؿ بالنسبة لنا.

[ٕ]
انمٕٖ انثالثح

"المانا"  Manaمصدر القوة السحرية لمكاىونا
بالنسبة لمكاىونا ،ال يمكف لمسحر أف يتجمى دوف حضور نوع مف الطاقة الحيوية التي
يولدىا الجسـ وسموىا "مانا"  ،Manaوىي ذاتيا الطاقة التي أشار إلييا الينود باسـ
"برانا"  Pranaوالصينييف باسـ "تشي" ( Chiمع العمـ بأف كممة "مانا" وردت في العيد
"منة" بالعربية).
القديـ لكف بمفظ مختمؼ حيث تـ تشديد حرؼ "النوف"
فتتحوؿ إلى كممة ّ
ّ
وفي الحقيقة فطف ىذه الطاقة الحيوية كانت معروفة في كافة الثقافات القديمة حوؿ العالـ
ألنيا تمثؿ جزء أساسي في األدياف والمعتقدات القديمة لكف عمـ النفس الحديث ال
يعترؼ بوجودىا أصالً .بالنسبة لمقدماء فطف ىذه القوة الحيوية إذا استخدميا الفرد بشكؿ
مناسب سوؼ يحصؿ عمى نتائج مجدية وعممية .ىذا ما اعتقده الكاىونا أيضاً واعتبروىا
عنصر أساسي لممارساتيـ التجاوزية المختمفة.

حسب وصؼ الكاىونا ليذه الطاقة وطريقة سموكيا ،يمكف تشبيييا بالطاقة الكيربائية
حيث ىذه األخيرة يمكف توليدىا ومف ثـ تخزينيا (في مكثفات أو بطاريات) ومف ثـ
تفري يا لتؤدي عمؿ معيف مثؿ إضاءة مصباح .الػ"مانا" أيضاً يتـ توليدىا مف قبؿ النفس

معيف .لكف الفرؽ
الدنيا ومف ثـ تخزينيا في الجسـ ثـ إطالقيا حيف الطمب ألداء عمؿ ّ
ىو أف الػ"مانا" ليست طاقة ميتة كما الكيرباء العادية حيث يمكف تحميميا بأفكار
معينة .باإلضافة إلى أنيا تستطيع السرياف عبر أي شيء ميما كاف نوعو دوف
ومشاعر ّ
حصوؿ أي انخفاض في قوتيا ،وىي ال تضعؼ خالؿ سفرىا عبر مسافات بعيدة.
بعكس الكيرباء التي تتفاوت شدتيا حسب نوع الوسيط الذي تجري عبره كما أنيا ال
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تستطيع المرور عبر المواد العازلة والمسافة التي تسافر عبرىا تؤثر بشكؿ كبير عمى
درجة شدتيا.
تحدث الكاىونا عف ثالثة مستويات ليذه الطاقة الحيوية التي سموىا "مانا" .أدنى درجات
ىذه الطاقة تصنعيا النفس الدنيا بشكؿ طبيعي وذلؾ مف أجؿ إنعاش الجسد وتمكينو مف
حي .بعض مف ىذه الطاقة يتـ مشاركتيا مع النفس الدنيا والعميا.
أداء وظائفو ككائف ّ
معينة فيتشكؿ نوع اخر
عندما تُستخدـ مف قبؿ النفس الوسطى تت ّير طبيعتيا بطريقة ّ
مف الطاقة وقد سماىا الكاىونا "مانا مانا" وىذه التسمية المزدوجة لمطاقة تشير إلى أنيا
تصبح أكثر قوة في ىذا المستوى ،فتستخدميا النفس الوسطى لمتحكـ بالنفس الدنيا .القوة
التي تستخدميا النفس الوسطى ىي ما يعرفيا عمـ النفس الحديث بػ"قوة اإلرادة" ،واإلرادة
يسخرىا المنوـ الم ناطيسي مثالً خالؿ تركيزه عمى النائـ،
التي أقصدىا ىي تمؾ التي ّ

مجرد صفة أو حالة نفسية .أما النفس العميا،
وىي تش ّكؿ نوع مف القوة العقمية وليس ّ
معينة ،يصبح اسميا وفؽ الكاىونا "مانا لوا"
فعندما تصؿ الطاقة إلى مستواىا ،بطريقة ّ
أي الطاقة األقوى .وتكوف الطاقة في ىذا المستوى التجاوزي ذات طبيعة مختمفة تماماً

حيث تستطيع بطريقة معينة صناعة كؿ ما نعتبره معجزات ،مثؿ المناعة مف النار أو

العالج الفوري.
أحد األمور األساسية التي نتعمميا في الػ"حوزة" ىو كيفية تجميع كمية كبيرة مف ىذه
الطاقة ومف ثـ إرساليا إلى النفس العميا .وفقاً لطريقة الكاىونا في صنع المعجزات

السحرية ،الطاقة ال تُرسؿ مباشرة إلى اليدؼ بؿ يتـ إرساليا أوالً إلى النفس العميا وتكوف
ُمحممة بطمباتنا أو أمنياتنا (حسب الحالة) وىناؾ في ذلؾ المستوى التجاوزي يتـ اتخاذ
القرار بالتنفيذ .إذاً ،المسألة التي وجب معالجتيا ال تكمف عند كيفية إحداث ظاىرة

معينة بؿ في كيفية النجاح في مخاطبة النفس العميا ةوايصاؿ طمباتنا إلييا وبعدىا
سحرية ّ
تتجمّى الظاىرة السحرية لوحدىا وبشكؿ تمقائي.
لمسيد "لونغ" ،استخدـ الكاىونا رمز "الماء" ل شارة إلى ىذه الطاقة الحيوية .ربما
وفقاً ّ
السبب يعود إلى أف الماء ليا طبيعة مشابية لطاقة الػ"مانا" ،فالماء تتدفؽ وكذلؾ الحاؿ
ٕٓٔ
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م ع المانا ،الماء تمأل األشياء وكذلؾ المانا تفعؿ ذلؾ ،يمكف لمماء أف تتسرب وكذلؾ
الحاؿ مع المانا ..وىكذا .كممة "واي" تعني الماء في الم ة البولينيزية ،وقد استخدميا

الكاىونا ككممة جذرية لمصطمحات كثيرة خالؿ حديثيـ عف المانا .كنوا مثالً يستخدموف

وصؼ الماء الذي يتدفؽ مف نافورة خالؿ وصفيـ لشحنة قوية مف طاقة المانا.

يعتقد الكاىونا بأنو عبر المفعوؿ العقمي يستطيع الفرد خمؽ كمية زائدة مف الطاقة ثـ
تجميعيا ثـ استخداميا حسب الحاجة .وجدوا أف الطريقة المجدية لخمؽ ىذه الطاقة ومف

ثـ إنتاج قوة كبيرة ىي عبر بػ"التنفس الثقيؿ" .ىذه الطريقة تذكرنا بتمؾ التي يتبعيا
ممارسو الػ"يوغا" في اليند والذيف يجروف تماريف تنفّس وفؽ صيغ متعددة لتجميع طاقة
الػ"برانا" لدييـ .ىذا باإلضافة إلى ممارسي الػ"تشي كونغ" في الصيف وغيرىا مف
ممارسات مشابية حوؿ العالـ .جميع ىذه الممارسات تتشابو بأمريف مشتركيف ،أوالً وجب

لتصور كيؼ ُيشحف الجسـ بشحنة قوية مف ىذه الطاقة الحيوية،
بذؿ مجيود عقمي قوي
ّ
معينة تؤدي تمقائياً إلى حصوؿ حالة
وثانياً ،يتـ إجراء تماريف تنفّس أو حركات جسدية ّ

تنفّس ثقيؿ .عندما أراد الكاىونا تجميع شحنة قوية مف المانا يتنفسوف بعمؽ ويتصوروف
كيؼ تتدفؽ المانا كما تتدفؽ الماء مف النافورة ،فتعمو وتعمو حتى تفيض مف الجسـ.
النفس الدنيا تعمـ كيؼ تجمع الطاقة الحيوية تمقائياً ،فيذه وظيفتيا ،حيث تفعؿ ذلؾ كؿ

معينة كالوقوؼ أو الجموس .إذاً ،ىذه وظيفة تمقائية لمنفس الدنيا،
مرة يقوـ الفرد بحركة ّ
معيف،
وبالتالي عندما تبدأ بالتنفّس بشكؿ إرادي (أي بشكؿ واعي) وتقوـ بو وفؽ إيقاع ّ

أي بشكؿ بطيء وعميؽ ،ىذا العمؿ يخطؼ اىتماـ النفس الدنيا فتبدأ باالنسجاـ مع

مجرد أف استحوذت عمى انتباه واىتماـ النفس الدنيا
أفكار ورغبات النفس الوسطىّ .
تكوف قد أنجزت مرحمة ميمة مف العمؿ التجاوزي ميما كاف نوعو .لكف ىذا جزء مف
العممية فقط إذ يتطمب األمر تركيز كامؿ عمى الموضوع المراد إنجازه مع تسميط االنتباه
بشكؿ كمّي عمى النفس الدنيا خالؿ مخاطبتيا وكذلؾ االستمرار في تجميع ومراكمة

شحنة قوية مف المانا .التنسيؽ الكامؿ بيف ىذه اإلجراءات المتعددة يتطمب الكثير مف

التمريف والممارسة المستمرة.
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تقنية التنفّس التي استخدميا الكاىونا ىي ذات طبيعة إيقاعية .أشاروا إلى ىذه التقنية
باسـ "ىا"  Haأو "طقس التنفّس" ومعنى ىذه الكممة "أف تتنفّس بشكؿ ثقيؿ" أو "التنفّس
بقوة" .كما أنيا تعني "نفس بطيء وعميؽ" .يقوموف بالتنفّس داخالً وخارجاً بشكؿ إيقاع
معينة
رباعي ،أي الشييؽ ثـ التوقؼ ثـ الزفير ثـ التوقؼ .ويتـ ذلؾ عبر توقيتات ّ
تختمؼ حسب الحالة أو ال اية مف التمريف.

أبسط أنواع طقوس التنفس التي تيدؼ إلى التواصؿ مع النفس العميا ىي تمؾ التي

يجرييا سكاف ىاواي عموماً خالؿ صالتيـ الجماعية .كاف األىالي يحضروف أنفسيـ
لمصالة بشكؿ حذر ومتأني .كاف الكاىونا القابعيف داخؿ المعبد يست رقوف ساعتيف أو

التأمؿ في ما يريدوف الصالة مف أجمو .بينما األىالي يقبعوف في الخارج
ثالثة في ّ
ويجمعوف المانا عبر التنفّس العميؽ (طقس الػ"ىا" الموصوؼ سابقاً) ،وأخي اًر ُيعبر عف
موجية إلى مجموعة النفوس العميا لكؿ الحاضريف،
أمنياتيـ بالكممات المحكية وتكوف ّ

تعـ البركة كامؿ القبيمة أو المجموعة ،وىذا الطمب يكوف ُمرفؽ مع حالة
طالبيف أف ّ
تصور ذىني.
ّ
عندما شاىد سكاف ىاواي كيؼ يصمّي البيض بشكؿ سطحي ،أي دوف تحضير مسبؽ

وال إجراء أي طقس لمتنفّس أو تعامؿ مع أي طاقة حيوية مف أي نوع ،ىزوا رؤوسيـ
وقالوا .." :ىؤالء الناس يقيموف صالة غير قوية ..ىؤالء الناس ال يتنفسوف ."..فأطمقوا
عمى البيض اسـ "ىا أولي" أي "الذيف ال يتنفسوف" ،ومنذ حينيا أصبح ُيشار إلى السكاف
البيض في ىاواي باسـ "ىاوليس" أو "ىوليس" .يبدو أنيـ يستحقوف ىذه التسمية ألنيـ

يصموف دوف إرساؿ طاقة المانا عبر طقس التنفّس إلى النفس العميا.

النتائج التي يحصدىا الكاىونا مف ىذا النوع مف الصالة ال تتوقؼ عند طمب البركة أو
تحقيؽ األمنية بؿ تذىب إلى أبعد الحدود ،تتراوح بيف إحداث ظواىر عالج عجيبة إلى
خمؽ األشياء مف العدـ أو حتى ت يير جوانب كثيرة مف المستقبؿ الذي ينتظر الفرد .ىذا

النوع مف الصالة الخاصة ىو مف اختصاص الكاىونا أصالً ألنيا تتطمب المعرفة
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الصحيحة والممارسة الصحيحة وىذيف العامميف محفوظاف بسرّية فائقة لدى الكاىونا.
المتبع في التواصؿ مع النفس العميا.
لكف في جميع األحواؿ تعرفنا عمى فكرة أولية لممبدأ ُ

[ٖ]
احملرٕٚاخ انثالثح

الػ"أكا"  AKAالمحتوى الذي تنشط ضمنو القوة المبذولة مف قبؿ الوعي
كما سبؽ وذكرت ،المنظومة السحرية لمكاىونا (الحوزة) ترتكز عمى ثالثة عناصر رئيسية
لتحديد فعالية السحر وىي [ٔ] عنصر الوعي الذي ينشط خالؿ أي عممية سحرية]ٕ[ ،
القوة المبذولة مف قبؿ عنصر الوعي ،و[ٖ] المحتوى الخفي الذي تنشط ضمنو تمؾ القوة.
عبر ىذا العنصر األخير تسري القوة الحيوية أثناء نشاطيا .تعرفنا سابقاً عمى النفوس

الثالثة التي تتألؼ منيا كينونة اإلنساف ،حيث كؿ نفس لدييا وعييا الخاص أو نشاطيا
العقمي الخاص ،وكؿ منيا لدييا درجتيا الخاصة مف القوة الحيوية .لكف إذا أضفنا إلى

ىذه التركيبة عنصر ثالث وىو المحتوى األثيري الذي تختمؼ كثافتو وطبيعتو حسب
مرتبة النفس أو درجة الوعي فسوؼ تكتمؿ الصورة بالنسبة لنا.
شبو الكاتب "لونغ" وصؼ الكاىونا لعنصر المحتوى بتمؾ الفكرة التي يأخذ بيا المذىب
ّ
التيوسوفي والذي استعارىا بدوره مف الفمسفات اليندية .تقوؿ الفكرة بأنو يوجد ثالثة
أجساـ طيفية مؤلفة مف محتوى أثيري خفي ،وىذه األجساـ الطيفية تخدـ النفوس الثالثة
ل نساف كمركبات تتحرؾ أو تنشط بواسطتيا .استخدـ الكاىونا كممة خاصة ل شارة إلى

ىذه األجساـ وىي "كينو أكا" ،حيث "كينو" تعني جسـ و"أكا" تعني طيؼ أو خياؿ.
وعمموا أنو كؿ مف نفوسنا الثالثة لدييا جسميا الطيفي الخاص بيا .الجسـ الطيفي

لمنفس الدنيا ىو األكثر كثافة بينما الجسـ الطيفي لمنفس العميا ىو األقؿ كثافة .ىناؾ
معنى اخر لكممة "أكا" وىو االمتداد المضيء لمجسـ أو اليالة الضوئية المحيطة بالقمر

أو الشمس .ىذا المعنى األخير يوضح لنا الفكرة جيداً بخصوص المحتوى األثيري الذي
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نتحدث عنو .ىو الجسـ الطيفي الذي يكسو كؿ مف النفوس الثالثة أو مستويات الوعي
الثالثة وتستخدميا ىذه النفوس كمركبات لتنقالتيا ونشاطاتيا المختمفة.

النفوس الثالثة وقواىا ومحتوياتيا وفقاً لشرح "لونغ"
وفقاً لما يشرح الكاتب "لونغ" ،األجساـ الطيفية لكؿ مف العقؿ الواعي والعقؿ الباطف (أو

النفس الوسطى والنفس الدنيا) تختمط ببعضيا داخؿ الجسد بحيث تتخمالنو بشكؿ كامؿ.
لكف الجسـ الطيفي لمنفس الدنيا ىو األكثر كثافة أي األقرب لممستوى المادي وبالتالي

األولي
ىو الذي لو السمطة العميا في الجسـ وكامؿ وظائفو وأعضاءه ،فيي تش ّكؿ القالب ّ

لكؿ شيء في الجسد حتى أص ر خمية .أما النفس العميا (الوعي الخارؽ) فيي تقبع

تتميز بقوتيا اليائمة وجسميا الطيفي ذو طبيعة نورانية .وفقاً
خارج الجسد المادي لكنيا ّ
لتعاليـ الكاىونا ،ما يسمونو "النور الحقيقي" الذي يتعمؽ بالنفس العميا ىو األساس،
والتعامؿ معو يمثؿ المعرفة السرّية التي يحوزونيا ويحرسونيا بعناية.
.................
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يالدظاخ دٕل انرمغٛى انثالث ٙنهكاذة نَٕغ
رغػػـ أف الكاتػػب "لونػػغ" لػػو الفضػػؿ فػػي كشػػؼ الحػػوزة التػػي مارسػػيا الكاىونػػا فػػي ىػػاواي
وسػػاىـ فػػي شػػيرتيا حػػوؿ العػػالـ إال أنػػو تعػػرض لمكثيػػر مػػف االنتقػػاد خصوصػاً فيمػػا يتعمػػؽ
بموضػػوع النفػػوس الثالثػػة وىػػي طريقػػة خاطئػػة لشػػرح أقسػػـ الكينونػػة البش ػرية وفق ػاً لمػػنيج

الحػػوزة الحقيقيػػة .واألمػػر امخػػر ىػػو أف لونػػغ خمػػط بشػػكؿ واضػػح بػػيف الكاىونػػا الحكمػػاء

الذيف ىـ األصمييف والكاىونػا المشػعوذيف الػذيف ازدىػروا فػي الجزيػرة أيضػاً لكػنيـ يفتقػدوف

لمحكمػػة والروحانيػػة والتعػػاليـ األصػػيمة .وىػػذا أدى إلػػى تعرضػػو لمكثيػػر مػػف االنتقػػادات مػػف

قبؿ الكثير مف الكتاب والمفكػريف مػف سػكاف ىػاواي األصػمييف والػذيف اجتيػدوا إلػى التميػز
بػػيف الحكمػػاء الػػروحييف والمشػػعوذيف الػػدنيوييف .لكػػف الميػػـ أف كػػال الط ػرفيف أجتمػػع عمػػى
حقيقة واحدة :أف تمؾ القوة السحرية التي يولدىا الكاىونا فػي ممارسػاتيـ ىػي حقيقيػة وليػا
تػأثير مرئػي ومممػوس ،وىػذا الػذي يفيػدنا فػي ىػذا الكتػاب ،أي التعػرؼ عمػى الطريقػة التػػي
تتولّػػد فيي ػػا ى ػػذه الق ػػوة العقمية/الحيوي ػػة وم ػػا عالقتي ػػا بتك ػػويف المنظوم ػػة العقمي ػػة أو تركيب ػػة
الكياف البشري .أما الفرؽ بيف الكاىونا الروحييف والمشعوذيف فسوؼ نستنتجو الحقاً.

أم ػػا بخص ػػوص الطريق ػػة الت ػػي اتبعي ػػا لون ػػغ ف ػػي تقس ػػيـ الكي ػػاف البش ػػري إل ػػى ثالث ػػة أقس ػػاـ
رئيسية ،فكانػت خاطئػة بكػؿ تأكيػد ،ولػيس ىػذا فحسػب ،بػؿ أحػدث خمػط كبيػر فػي تعريػؼ
تمؾ األقساـ الثالثة .يبدو أف لونغ اتبع طريقة متوافقة مع المفيوـ السػائد فػي أيامػو والػذي

يتبع نموذج ثالثي في تقسػيـ العقػؿ أو الكيػاف البشػري عمومػاً .ىػذا المػنيج كػاف ُمتبػع مػف
قبػ ػػؿ كافػ ػػة المػ ػػذاىب الفكريػ ػػة التػ ػػي سػ ػػادت فػ ػػي بػ ػػدايات القػ ػػرف العش ػ ػريف ،مثػ ػػؿ المػ ػػذىب
الثيوسػػوفي  Theosophyوكػػذلؾ مػػذىب "الجيػػؿ الجديػػد"  New Ageوباإلضػػافة إلػػى
مػذىب فرويػػد الػػذي كػػاف فػي بػػدايات حضػػوره فػػي العػػالـ األكػاديمي .كػػؿ مػػف ىػػذه األفكػػار

السائدة فػي أيػاـ لونػغ تحػدثت عػف ثالثػة أقسػاـ العقػؿ أو الكيػاف البشػري رغػـ أنيػا تختمػؼ
في تعريفاتيا لكؿ مف ىذه األقساـ الثالثة .المذىب الثيوسوفي وكذلؾ الجيؿ الجديد تحدثا
عػف النفػوس الثالثػة :الػنفس العميػا ،الػنفس الوسػطى ،والػنفس الػدنيا .أمػا طريقػة فرويػد فػػي
تقسيـ العقؿ فيمكف التعرؼ عمييا باختصار مف خالؿ الموضوع التالي:
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ألغاو انؼمم ٔفك يفاْٛى أكادميٛح
شبو عمماء النفس العقؿ بجبؿ مف الجميد الذي يطػوؼ عمػى ميػاه المحػيط ،القسػـ الظػاىر
ّ
فوؽ سػطح المػاء ىػو "الػوعي"  ،Consciousnessوىػو ضػئيؿ جػداً بالمقارنػة مػع مػا ىػو
لتزود بالمعمومات المختمفػة مػف البيئػة
م مور تحت سمطح الماء ،ويعمؿ ىذا القسـ عمى ا ّ
المحيطة (فوؽ الماء) .أما القسـ الخفي الم مور تحت الماء ،فيو ىائؿ جداً بالمقارنة مع

م ػػا ى ػػو ظ ػػاىر ف ػػوؽ الس ػػطح ،وى ػػو ال ػػذي نس ػػميو "الالوع ػػي" ّ .Unconsciousأوؿ م ػػف
اسػػتخدـ تشػػبيو الجبػػؿ الجميػػدي كػػاف عػػالـ الػػنفس "سػػي موند فرويػػد" Sigmund Freud
خػ ػػالؿ وصػ ػػفو ألقسػ ػػاـ العقػ ػػؿ فػ ػػي نظريػ ػػة "التحميػ ػػؿ النفسػ ػػي"  psychoanalysisالتػ ػػي

قسػػـ فرويػػد العقػػؿ إلػػى منطقتػػيف ،مشػػبياً إيػػاه بجبػػؿ
صػػاغيا فػػي بػػدايات القػػرف العش ػريفّ .
الس ػطح ىػػو "الػػوعي" ومػػا خفػػي تحػػت
جميػػدي يطػػوؼ فػػوؽ ميػػاه البحػػر ،ومػػا ظيػػر فػػوؽ ّ

السػػطح ىػػو"الالواعي" .باإلضػػافة إلػػى ىػػذا التقسػػيـ الثنػػائي لمكيػػاف العقمػػي ،أجػػرى "فرويػػد"
قس ػػمو إل ػػى ثالث ػػة أقس ػػاـ أساس ػ ّػية" :اإلد"
تقس ػػيماً اخ ػػر ل ػػو حي ػػث ّ
"اإلي و" ( egoاألنا) ،و"السوبر إي و" ( superegoاألنا العميا).

( idالي ػػو أو الي ػػذا)،

أقساـ العقؿ كما شرحيا فرويد وفؽ مثاؿ الجبؿ الجميدي

ٕٔٙ
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وفقاً لنظرية "فرويد" لمتحميؿ النفسي الذي صاغ قواعده" ،األنا"  egoتمثّؿ القسـ مف
يعبر عف ذات الفرد .إنيا القسـ المسؤوؿ عف الذاكرة والتخطيط والتقييـ،
النفس الذي ّ
وبمعنى اخر ،ىي التي تستجيب لألفعاؿ الحاصمة في العالـ المحيط بالفرد .أما الػ"إد"
 ،idفيو مصدر الدوافع ال ريزية مثؿ الجنس واالعتداء وكذلؾ الحاجات األولية
الموجودة عند الوالدة .ىذا القسـ غير عقالني إطالقاً ،ويعمؿ وفقاً لمبدأ "األلـ ػ الم ّذة"،

ساعياً إلى إرضاء فوري لدوافعو ونوازعو غير العقالنية متما سنحت الفرصة .نشاطاتو

تكوف غير واعية تماماً لدى البال يف ،لكنو يوفّر الطاقة الضرورية لمحالة العقمية الواعية.
المكوف األخالقي لمشخصية ،وىو الذي يوفّر
أما "األنا العميا"  ،superegoفتمثّؿ
ّ
المعايير األخالقية التي تعمؿ وفقيا "األنا" .ىذا القسـ يتش ّكؿ خالؿ السنوات الخمس
األولى مف حياة الفرد ،وذلؾ نتيجة الخضوع لتربية الوالديف المستندة أصالً عمى نظاـ
المكافأة والعقاب .مع ىذه الطريقة في التنشئة ،يستيمـ األطفاؿ "المعايير األخالقية"

لوالدييـ باإلضافة إلى تمؾ السائدة في البيئة االجتماعية التي نشأ وسطيا ،وبالتالي تخدـ

"األنا العميا" التي تتطور لديو في ضبط الدوافع العدوانية أو تمؾ الممقوتة اجتماعياً .وأف
أي انتياؾ لممعايير التي نشأت عمييا "األنا العميا" يؤدي إلى بروز شعور بالذنب أو

القمؽ.
الرغبات المكبوتة في الالوعي
قاؿ فرويد إِف األمراض
ّ
النفسية ىي نتيجة ّ
الصراع بيف ّ
والقوى الكابتة ،ومكانيا ىو بيف العقميف الواعي والالواعي .وبناء عمى ىذا كاف ىدؼ
العالج النفسي الذي صاغو ىو الكشؼ عف التوترات الموجودة في الدافع ال ريزي لمػ"إد"،
ةوادراكات الػ"إي و" وسموكو ،والرقابة األخالقية التي يفرضيا الػ"سوبر إي و".
ىذا التعريؼ العممي السابؽ ألقساـ العقؿ يختمؼ كمياً عف التعريؼ الذي استخدمو

القدماء بخصوص الكياف العقمي بقسميو الواعي والالواعي .لقد تجاىؿ ىذا التعريؼ كمياً
ذلؾ الكياف العقمي العظيـ الذي يقبع في الجانب الباطني والمسؤوؿ عف الكثير مف

الظواىر العقمية غير المألوفة والتي لـ يعد مجدياً نكرانيا ألنيا خضعت لمكثير مف
األبحاث العممية العصرية .فيما يمي أقساـ العقؿ حسبما وصفتيا في أجزاء سابقة:

ٕٔٚ
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األلغاو انشئٛغٛح نهؼمم

كما وصفتيا في ىذه السمسمة مف الكتب
الطريقة التي اتبعتيا لتقسيـ العقؿ في ىذه السمسمة مف الكتب ىي كما يمي ،وقد اتبعتيا

لكي أجعؿ الموضوع سيؿ االستيعاب بالنسبة لمقارئ .أما بعد االطالع عمى المزيد مف

المعمومات عبر توالي األجزاء سوؼ نعتمد عمى طريقة مختمفة في تقسيـ المنظومة
العقمية ل نساف.

أقساـ العقؿ حسبما وصفتيا في أجزاء سابقة
بشكؿ عاـ ،ىناؾ ثالثة مستويات مألوفة ويتـ الحديث عنيا دائماً :الوعي ،conscious
الالوعي  ،unconsciousوالوعي الخارؽ " ]ٔ[ .super-consciousالعقؿ الواعي"
يحكـ التصرفات اإلرادية التي يقوـ بيا الفرد خالؿ حالة الصحوة العادية ،مثؿ األكؿ،
ٕٔٛ
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الكالـ ،المشي ،الكتابة ..إلى اخره .وىذا القسـ مف العقؿ يشمؿ أيضاً "العقؿ الباطف"
 subconsciousالذي ىو مسؤوؿ عف االستجابات التمقائية أو األوتوماتيكية المتعمّقة

بشؤوف الحياة الدنيوية والتي تـ برمجتو عمييا منذ الطفولة .كما أنو يمثّؿ صمة الوصؿ

بيف العقؿ الواعي والعقؿ الالواعي (مع أنو غالباً ما يتـ الخمط بينيما)" ]ٕ[ .العقؿ
الالواعي" يحكـ الحركات والوظائؼ الالإرادية في الجسـ ،مثؿ التنفّس ،ضربات القمب..،
المشار إليو عموماً باسـ "النفس العميا" ،أو "العقؿ
إلى اخره" ]ٖ[ .الوعي الخارؽ" ،و ُ
الفضائي الباطني" ،وىذا القسـ مف العقؿ ىو متجاوز لممكاف والزماف وكذلؾ ىو مصدر
تمؾ القوة الخفية التي نسمييا سحر والمسؤولة عف كافة القدرات العقمية الخارقة.

ىذا التقسيـ السابؽ لممنظومة العقمية لـ يستبعد ذلؾ القسـ العقمي الخفي الذي ىو
مسؤوؿ عف كافة الظواىر العقمية غير العادية (العقؿ الفضائي الباطني) ،لكف مع ذلؾ
فيذا التقسيـ ىو تقسيـ نظري وال يمثؿ التقسيـ الواقعي والفعمي لكياف اإلنساف.

قبؿ السير قدماً نحو التعرؼ عمى التكويف الفعمي لممنظومة العقمية البشرية ،عمينا أوالً
التعرؼ عمى مكامف الخطأ في طريقة تقسيـ لونغ والذي ،كما رأينا ،ىو تقسيـ ثالثي.
فيما يمي بعض الجدليات المتعمقة بجوانب كثيرة مف ىذا التقسيـ وبعدىا سنخرج بالتقييـ

النيائي.

جذنٛح خبصٕص انؼمم انٕاػٔ ٙانُفظ انٕعغٗ
في طريقة شرح لونغ لمتقسيـ الثالثي

خالؿ شرح لونغ لمتقسيـ الثالثي لمكياف البشري ساوى بيف العقؿ الواعي والنفس الوسطى
مع أف الفرؽ بينيما كبير جداً .إف ما يقصده العمـ الحديث بالعقؿ الواعي ىو حالة
الصحوة التي نختبرىا في حياتنا اليومية .وحالة الصحوة ىذه ال تمثؿ النفس الوسطى

وفؽ المفيوـ القديـ بؿ الصحوة ىي تمؾ الحالة الجزئية مف الوعي والمرتبطة بالجسد
والمحكومة تماماً بال رائز والعواطؼ والم ريات والدوافع المختمفة .بينما وفؽ المفاىيـ

القديمة ،حالة الوعي الحقيقية (التي تمثميا النفس الوسطى) ىي تمؾ التي يكتسبيا المريد
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بعد خوض مرحمة طويمة مف التدريبات الصارمة .ىذه الحالة تشبو تماماً تمؾ العممية
المذكورة في الجزء السابؽ والتي يخوضيا المريد لتجمي المخمّص في كيانو لكنيا تختمؼ

مف حيث الجودة والمرتبة .لو أف األمر بسيطاً كما ذكره "لونغ" بخصوص النفس
الوسطى لكاف أي شخص استطاع توليد تمؾ القوى السحرية حسبما ما شاء ومتما رغب،

لكف يبدو أف األمر أكثر تعقيداً مف ذلؾ .أي بمعنى اخر ،لو أف تحضير الذات لمتعامؿ
مع ىذه القوة الخارقة ىي سيمة كما وصفيا "لونغ" في كتابو ،أي جعؿ النفس الوسطى

تمثؿ حالة الصحوة ،لما اجتيد الكاىونا القدماء إلى وضع منيج كامؿ متكامؿ بحيث
يست رؽ الفرد في التدريب سنوات طويمة قبؿ أف يتخرج ساح اًر متمكناً .ولكاف استطاع

كؿ مف ق أر كتب "لونغ" أف يستنيضوا قدراتيـ الخارقة دوف أي صعوبة رغـ أننا لـ نسمع
عف ىكذا أشخاص حتى امف .ليذا السبب ال بد مف وجود قطبة مخفية في ىذه المسألة

والتي غفؿ عنيا السيد "لونغ" خالؿ شرحو لمحوزة.
القطبة المخفية تتمثؿ في أف كياننا مؤلؼ مف أربعة أقساـ وليس ثالثة ،وىذا ما غفؿ
عنو معظـ الباحثيف خالؿ تناوليـ التعاليـ السرية بمختمؼ مناىجيا حوؿ العالـ ،بما فييـ
لونغ الذي تناوؿ دراسة الحوزة في ىاواي .وقد جادؿ أحد الكتاب المحمييف في ىاواي بأف
"لونغ" غفؿ عف الكثير مف العناصر األساسية خالؿ شرح "الحوزة" لكف أىميا ىو ذلؾ

القسـ الذي تجاىمو "لونغ" تماماً خالؿ الحديث عف أقساـ الكياف البشري وفقاً لمنيج

الحوزة الذي اتبعو الكاىونا.

األقساـ الثالثة التي ذكرىا "لونغ" وبنى عمييا منيجو الخاص (ذو الطابع ال ربي) الذي

زعـ بأنو يمثؿ تعاليـ "الحوزة" الفعمية ،ىي التالية" ]ٔ[ :أوماكوا" ( Aumakuaالنفس
العميا)" ]ٕ[ ،أوىاني" ( U-ha-neالنفس الوسطى)" ]ٖ[ ،أونيييبيمي" U-ni-hi-pi-li
(النفس الدنيا) .إذا نظرت إلى بداية كؿ مف الكممات الممثمة ليذه األقساـ الثالثة سوؼ
تالحظ أنيا تبدأ جميعاً بالمفظ الصوتي " ..أو "..ويمثميا الحرؼ  Uأو الحرفيف .Au
ويستخدـ
وفقاً لمباحثيف المحمييف في ىاواي ،فطف ىذا المفظ الصوتي يمثؿ اسـ قائـ بذاتو ُ
ل شارة إلى قسـ رابع في كياف اإلنساف وىو القسـ الميـ الذي تتمحور حولو الحوزة

أصالً .وىو الذي يمثؿ النفس الوسطى وليس ذلؾ القسـ الذي ُيسمى "أوىاني".
ٕٕٓ
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أما معنى ىذه الكممة (أي "أو"  )Auفيو "أنا" أو "ذات" أو "نفس" أو "لي" أو "تبعي"
الميـ أنيا تمثؿ الشخص المعني في الكالـ .ةواذا سبقيا لفظ "نا"  Naبحيث أصبحت "نا

أو"  ،Na'auفتعني "تفكير" أو "أمعاء" ،أي كأنيا تقوؿ حالة وعي في األمعاء .ومف
المثير تذكر حقيقة أف موقع األمعاء في الجسـ قريب مف موقع الصفيرة الشمسية وىي
إحدى الشاكرات السبعة الرئيسية وفؽ مفيوـ اليوغا .لكف ليس اليوغا فقط تيتـ بيذه
المنطقة في الجسـ بصفتيا منطقة ميمة لتوليد القوة التجاوزية ،يوجد العديد مف المناىج
الشرقية األخرى مثؿ "تا يشي شواف"  Tai Chi Chuanو"أكيدو"  Aikidoو"جودو"

 Judoالتي تيتـ جميعاً في تطوير واستثمار الوعي الذاتي الكامف داخؿ ىذا القسـ مف
الجسـ (البطف) وىذه العممية تعتبر جوىرية في احتراؼ ممارسة ىذه الفنوف القتالية.

اليدؼ ىو االعتماد عمى الوعي الكامف في ىذه المنطقة مف الجسـ مع تجاىؿ كامؿ
لموعي الكامف في الرأس .عندما يتـ تحقيؽ ىذه الحالة سوؼ يتمكف بعدىا الممارس أف

يستعرض حركات جسدية أكثر رشاقة وقوة وكياسة.

في تعاليـ الفمسفية اليندوسية نجد المصطمح السنسكريتي "ماناس"  Manasالذي يمثؿ
مركز التفكير أو كامؿ اإلجراءات الفكرية عموماً ،كما يمثؿ مركز األنا ،والشخصية
اإلنسانية ،لكنو بنفس الوقت يمثؿ الجوىر الخالد الذي يبقى صامداً عبر توالي الحيوات
المختمفة التي يتجمى فييا الفرد في العالـ المادي ،ىذه السمات والخصائص المنسوبة

يتجسد
ليذا الكياف (ماناس) قد تبدو متناقضة لكنيا ليست كذلؾ في الحقيقة .عندما
ّ

يكوف "ماناس" مزدوج الجوانب ،أي يصبح مقسوـ إلى قسميف :القسـ العموي ينجذب نحو

الجانب العموي مف الكياف والذي يمثمو "بودىي"  buddhiأي "الحكمة اإلليية" وفؽ

التعاليـ اليندوسية ،أما القسـ السفمي مف "ماناس" فينجذب نحو القسـ الدنيوي مف الكياف

والذي يمثمو "كاما"  kamaأي الجانب الحيواني المحكوـ بالرغبات الدنيوية .تقوؿ
النصوص أف الجانب العموي مف ماناس تحكمو الشمس بينما الجانب السفمي يحكمو
السر العظيـ الذي يفصؿ بيف المريد الذي يبحث عف الحقيقة واالرتقاء و
القمر .وىنا يكـ ّ
بيف اإلنساف الدنيوي المن مس بالممذات وال رائز .بيف اإلنساف اإلليي واإلنساف الحيواني.
أما في ىذا الزمف فالزاؿ "ماناس" غير متطور في اإلنساف بحيث الزاؿ القسـ الدنيوي
منو ىو الظاىر والنشط بينما القسـ العموي مستت اًر مكبوتاً مقموعاً وينتظر فرصتو
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لمتجمّي ..ىذا ىو المخمص وفؽ الفمسفة اليندوسية .لكف إذا عدنا إلى جدلية النفوس

الثالثة فسوؼ نجد أف الفمسفة اليندية تقوؿ بأف النفس الوسطى مقسومة إلى قسميف:

قسـ عموي يتناغـ مع النفس العميا ،وقسـ سفمي يتناغـ مع النفس الدنيا ،وبالتالي فطف
الكاتب "لونغ" خمط بيف االثنيف في شروحاتو وىنا يكمف الخطأ الكبير الذي اقترفو.

الجانب العموي مف النفس الوسطى ىو المسؤوؿ عف تجمي المعجزات التي يصنعيا
الكاىونا بينما القسـ الدنيوي ال يستطيع عمؿ شيء .وبالتالي لكي ينشط ىذا القسـ
العموي مف النفس الوسطى يتطمب األمر الكثير مف الجيد والتدريبات الصارمة.

وفقاً لمفمسفة اليندوسية ،النفس الوسطى (ماناس) مقسومة إلى قسميف :قسـ عموي يتناغـ
مع النفس العميا ،وقسـ سفمي يتناغـ مع النفس الدنيا

إذاً ،ىذا القسـ الجديد في المنظومة العقمية ىو الذي يمثؿ النفس الوسطى وليس القسـ
نميز ىذا
الصاحي الذي نألفو والذي جعمو الكاتب "لونغ" ممثالً لمنفس الوسطى .لكي ّ
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القسـ الجديد عف الوعي العادي سوؼ نسميو "الوعي السحري" وىذا الوعي يتطمب الكثير
مف الجيد والتدريب إليقاظو مف سباتو الطويؿ .يمكف توضيح الفرؽ بيف التقسيـ الثالثي

المبينة في الشكؿ التالي:
لمكاتب لونغ والتقسيـ الرباعي لمحوزة مف خالؿ المقارنة ّ

التقسيـ الثالثي لمكاتب لونغ ،حيث جعؿ

التقسيـ الرباعي لدى كافة التعاليـ السحرية

التي تمثؿ النفس الوسطى

رابع لكنو خفي ومقموع في الحالة العادية

حالة الوعي العادية ،أي الصحوة ،ىي

حوؿ العالـ ،حيث يبدو أنو ىناؾ وعي

ليذا السبب ،عندما ننظر إلى شروحات الكاتب لونغ بخصوص الحوزة وتعاليميا نجد أف
كالمو صحيح لكف مفيومو ليذا الكالـ الصحيح ىو خاط  ،حيث يبدو أنو لـ يستوعب
تمؾ الشروحات المتعمقة بالتقسيمات المختمفة لمكينونة البشرية .عندما تتحدث التعاليـ عف
النفس الوسطى فتكوف صحيحة في شروحاتيا لكف الخطأ الذي اقترفو "لونغ" ىو اعتبار
النفس الوسطى بأنيا ىي ذاتيا القسـ الواعي مف العقؿ أي حالة الصحوة التي نألفيا في

حياتنا اليومية ،وىذا خاط تماماً ،حيث يوجد وعي رابع مسؤوؿ عف صناعة الظواىر
السحرية لكنو في الحالة العادية يكوف خفي ومقموع ونائـ وبالتالي مف أجؿ إيقاظو

وتنشيطو وجب خوض تدريبات خاصة.

ٖٕٕ
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يمكننا مالحظة ىذا التقسيـ الرباعي في كؿ ثقافة قديمة حوؿ العالـ ،في التعاليـ
المكتوبة والمحكية وحتى في الفنوف الدينية ،إف كانت رسومات جدارية أو منحوتات

وتماثيؿ .أشير ىذه النماذج الفنية ىي تمؾ العواميد التي تُسمى الطوطـ Totem
والمنتشرة بيف قبائؿ سيبيريا وأمريكا الشمالية وكذلؾ في جزر بولينيزيا وىاواي مف
ضمنيا ،نجد أنيا مؤلفة مف أربعة كيانات وليس ثالثة.

كما نالحظ في الشكؿ السابؽ ،يتألؼ الطوطـ مف أربعة كيانات منفصمة ،لكف ىناؾ

كياف يصعب مالحظتو مباشرة (الصورة عمى اليسار) حيث أنت بحاجة إلى التدقيؽ جيداً
توضح األمر
قبؿ إدراكو وتمييزه ،وىو الذي يمثؿ النفس الوسطى .الصورة عمى اليميف
ّ

جيداً ،حيث تـ ترقيـ الكيانات األربعة .الكياف الذي في األعمى يمثؿ النفس العميا (ٔ)،
ويبدو أف لو جناحاف وىذا يجعمو ممي ازً عف باقي الكيانات حيث يرمز إلى قدسيتو

وتجاوزيتو ومرتبتو السامية .أما الكياف الذي يصعب إدراكو مف النظرة األولى فيو الذي

يمثؿ النفس الوسطى (ٕ) ،وتحتو مباشرة نجد النفس الدنيا (ٖ) ويبدو واضحاً أف ىذه
النفس الدنيا تحضف كياف رابع يمثؿ الجسد (ٗ) لكنو يمثؿ أيضاً حالة الصحوة أو الوعي
العادي الذي نألفو في حياتنا اليومية.

ٕٕٗ
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كما نالحظ في الصورة ،بعض عواميد الطوطـ تحتاج لمتدقيؽ قبؿ إدراؾ ذلؾ القسـ

الخفي وليذا السبب تبدو أنيا تتألؼ مف ثالثة كيانات فقط ،لكف إذا دققت النظر جيداً
سوؼ تجد أف ذلؾ القسـ المخفي يقبع في صدر الكائف األعمى .ىذا ىو القسـ الذي

يمثؿ النفس الوسطى...أو الوعي السحري كما سميتو سابقاً .لكف حالة اإلخفاء ىذه

مقصودة مف قبؿ مصممي الطوطـ بحيث ترمز إلى أف ىذا القسـ في كياننا ليس ظاى اًر
في حالة الوعي العادية وبالتالي ىو بحاجة إلى تدريبات خاصة إلظياره أو إيقاظو مف

سباتو .الشكؿ التالي يوضح موقع الكياف الخفي في الصورة السابقة:

ٕٕ٘
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كما ىو مبيف في الشكؿ ،الكياف الذي في األعمى يمثؿ النفس العميا (ٔ) ،والكياف الخفي
الذي يصعب مالحظتو يقبع في صدر الكياف األعمى (ٕ) وليذه الوضعية رمزية ميمة

تشير إلى انتماء النفس الوسطى إلى ىذا القسـ العموي الجميؿ .أما النفس الدنيا (ٖ) فيي
واضحة ،أما الوعي العادي الذي نألفو فقد ربطوه بالجسد المادي (ٗ) وطريقة إظياره في
الطوطـ يوحي إلى أنو يمثؿ القسـ األقؿ شأناً في كياف اإلنساف.

وفقاً

لنموذج

التقسيـ

الرباعي

الذي

استخدمتو سابقاً ،نجد أف التقسيـ الذي

يوحي إليو الطوطـ لمكياف البشري يختمؼ
كمياً ،أي جعموا الوعي العادي أو الصحوة
في القسـ السفمي المادي/الجسدي مف
الكياف ،بينما الوعي الخفي (السحري)
جعموه يمثؿ النفس الوسطى.
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جذنٛح خبصٕص انالٔػٔ ٙانُفظ انذَٛا
في طريقة شرح لونغ لمتقسيـ الثالثي

أما الالوعي الذي تتحدث عنيا المفاىيـ العصرية فيو ذلؾ الكياف الخفي الذي ىو
مسؤوؿ عف كافة المجريات الذىنية الخفية في كياننا الفكري وكذلؾ المجريات البيولوجية
غير اإلرادية في كياننا الجسدي .أما بالنسبة لمقدماء فيذا القسـ الخفي مف عقمنا يمثؿ

امتداد طويؿ مف األجزاء واألقساـ والمراتب المختمفة ولكؿ مف ىذه المراتب أو الكيانات
العقمية المنفصمة خصائصو وسماتو ووظيفتو وشخصيتو الخاصة بو.

تتألؼ المنظومة العقمية وفؽ المفاىيـ العصرية مف قسميف :واعي والواعي ويفصؿ
بينيما حيّز رفيع يُسمى العقؿ الباطف
ٕٕٚ
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كما نالحظ في الشكؿ السابؽ" ،العقؿ الباطف" ىو ذلؾ القسـ الموجػود تحػت عتبػة الػوعي
مباشػػرة ،أو ذل ػػؾ التفكيػػر الخف ػػي ال ػػذي يقػػع تحػػت مس ػػتوى التفكيػػر ال ػواعي .يبػػدو "العق ػػؿ
البػػاطف" فػػي الشػػكؿ السػػابؽ بأنػػو عبػػارة عػػف مقطػػع رقيػػؽ يفصػػؿ بػػيف القسػػـ الم مػػور مػػف

المعرضػة لمشػمس
الجبػؿ والقسػـ الظػاىر منػو ،أي يمثّػؿ الطبقػة الرقيقػة بػيف الميػاه الدافئػة
ّ
والمياه العميقة الباردة التي ال يطاليا نور الشمس أبداً .ىذه ىي النفس الػدنيا التػي تحػدث
عنيػا "لونػغ" والتػي سػػماىا "أونيييبيمػي" ،لكنػو لػػـ يقصػد ىػذا القسػـ الػػذي بينتػو فػي الصػػورة
بؿ قصد الالوعي وىنا تكمف المسألة المربكة.
يمكف توضيح مفيومنا الجديد ألقساـ العقؿ مف خالؿ الشكؿ التالي:

المنظومة العقميّة ل نساف وفؽ المفاىيـ العصرية
وىي مؤلفة مف ]ٔ[ :الحواس الجسدية (منافذ الوعي) ]ٕ[ ،العقؿ الواعي ]ٖ[ ،العقؿ
الباطف أو الحاجز الحرج ]ٗ[ ،العقؿ الالواعي.

ػتمد معظػػـ معموماتػػو مػػف البيئػػة المحيطػػة ،ويتواصػػؿ معيػا عػػف طريػػؽ
العقــل ال ـواعي يسػ ّ
الحػواس المألوفػػة (البصػػر ،السػػمع ،الممػػس ،الشػػـ ،الػػذوؽ ...إلػػى اخػره) .اإلدراؾ الػواعي
يعكس لنا البيئة الخارجية ،ثـ يقوـ جيازنا الفكري بتحميؿ المعمومات التي جمعيػا ومػف ثػـ

ٕٕٛ
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ػاء عمػػى مػػا أدركنػػاه .وكػؿ فػػرد منػػا يقػػوـ بتحميػػؿ األشػػياء ويتعامػػؿ
يخػرج بقػ اررات مناسػػبة بنػ ً
معيػػا وفقػاً لممنطػػؽ أو النظػرة الخاصػػة التػػي نشػػأ عمييػػا ويقػ ّػيـ األمػػور مػػف خػػالؿ تجربتػػو
الشخصية في الحياة .كؿ ىذه اإلجراءات يقوـ بيا العقؿ الػواعي .باختصػار نقػوؿ :العقػؿ
الػواعي يعمػػؿ عمػػى عقمنػػة (أو منطقػػة) اإلد اركػػات الحسػػية التػػي يسػػتقبميا ،أي يعمػػؿ عمػػى
تصفيتيا وفقاً لما يراه عمى أنو عقالني ومنطقي.

العقل الباطن

لمعقػػؿ قسػػـ خفػػي أسػػماه عممػػاء الػ ّػنفس بالعقػػؿ البػػاطفُ .يقصػػد بالعقػػؿ البػػاطف ذلػػؾ القسػػـ

الموجود تحت عتبة الوعي مباشرة .أو ذلؾ التفكير الخفي الذي يقع تحت مستوى التفكيػر

يوميػاً ،وىػو المسػؤوؿ أيضػاً عػف األفعػاؿ
الواعي .ىو مخزوف تجاربنا
اليومية التي تتك ّػرر ّ
ّ
(األوتوماتيكية) .يعمؿ العقؿ البػاطف وظيفػة الرقيػب ،أي مراقبػة جميػع تصػرفاتنا
ادية
ّ
الالإر ّ

ػدخؿ أثنػػاء الخػػروج عػػف حػػدود ىػػذه التصػػرفات( .العقػػؿ البػػاطف ال يفػ ّػرؽ بػػيف
وسػػموكنا والتػ ّ
خزنػت فيػو منػذ الطفولػة أثنػاء
الصح والخطػأ ،بػؿ ىػو يعمػؿ عمػى أسػاس المعمومػات التػي ّ
الخضػػوع لعمميػػة التربيػػة التػػي تختمػػؼ مػػف شػػخص مخػػر ،فيػػو يعتمػػد عمػػى البرنػػامج الػػذي

زود بػػو منػػذ الطفولػػة .التص ػرفات الصػػحيحة بالنسػػبة لػػو ىػػي تمػػؾ التػػي نشػػأ عمييػػا الفػػرد
ّ
مقتنع ػاً بأنيػػا صػػحيحة) .فيتحػ ّػوؿ مػػع الوقػػت إلػػى رقيػػب يمنػػع األفكػػار غيػػر المألوفػػة مػػف
الدخوؿ إلى مخزونو ألمعموماتي الذي يستقبؿ ويختزف فقط األفكػار المتوافقػة مػع البرنػامج

معينػة أو نعالجيػا ذىنيػاً إال
المنطقي الذي نشأ عميو .فبالتػالي ال يمكػف أف نسػتوعب فكػرة ّ
إذا توافقػػت مػػع مػػا ىػػو مبػػرمج مسػػبقاً فػػي عقمنػػا البػػاطف .فينػػاؾ حػػاجز غيػػر مممػػوس فػػي

الناقػدة" أو "الحػاجز الحػرج" Critical Faculty
يسمونو "حػاجز العقػؿ" أو
"العقميػة ّ
ّ
ذىننا ّ
وال يمكف لألفكار الجديػدة أف تخترقػو بسػيولة ،وفػي الحقيقػة ىػو ذاتػو الكيػاف العقمػي الػذي
نسميو العقؿ الباطف.
طفػػؿ خػػالؿ
طفػػؿ ،يكػػوف ىػػذا "الحػػاجز الحػػرج" غيػػر موجػػود تقريب ػاً ،فيقػػوـ ال ّ
عنػػدما يولػػد ال ّ

األيػاـ بامتصػاص جميػع االنطباعػات والمعمومػات المحيطػة بػو كقطعػة اإلسػفنج،
نموه مػع ّ
ّ
السػبب الػػذي ُيمكػف الطفػػؿ
كػ ّؿ شػيء يكػػوف مقبػوالً لديػػو ،فيس ّ
ػجمو العقػػؿ البػاطف ،وىػذا ىػػو ّ
مػػف تعمّػػـ كػػؿ مػػا اسػػتحوذ عمػػى اىتمامػػو بسػػرعة وسػػيولة كبيػرة .لكػػف خػػالؿ خػػوض ىػؤالء
ٕٕٜ
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األطفاؿ فػي مرحمػة الػتعمّـ ،واسػتيعاب المعمومػات المختمفػة مػف محػيطيـ ،يكػوف "الحػاجز"
السػػابعة تقريب ػاً يكػػوف ىػػذا الحػػاجز قػػد
الػػذي تكمّمنػػا عنػػو فػػي حالػػة نمػػو تمقػػائي .وفػػي سػ ّػف ّ
اكتمػػؿ نمػػوه ،فبينمػػا ي ِ
لكميػػات كبي ػرة مػػف
كمػػؿ الطفػػؿ بعػػدىا مسػػيرتو فػػي الػػتعمّـ والتعػ ّػرض ّ
ُ
ّ

يتقبػػؿ منيػػا فقػػط
المعمومػػات والمفػػاىيـ والعػػادات وغيرىػػا ،يبػػدأ حينيػػا
ػفية ،أي ّ
بعمميػػة التّصػ ّ
ّ
وتقبمي ػػا قب ػػؿ اكتم ػػاؿ "الح ػػاجز الح ػػرج" ،أم ػػا المعموم ػػات
المف ػػاىيـ والمعموم ػػات الت ػػي س ػػبؽ ّ

األخرى فيرفضيا تماماً .كؿ ىذه اإلجراءات تحؿ بشكؿ الإرادي بحيث لـ ننتبو لو أبداً.

تختمؼ طريقة عمؿ العقؿ الواعي عف العقؿ البػاطف ،فالعقػؿ الػواعي يعتمػد عمػى المنطػؽ
والتفكيػػر الموضػػوعي الػػذي نشػػأ عميػػو الفػػرد ضػػمف بيئتػػو االجتماعيػػة ،واإلدراؾ المحصػػور
ضػمف حػدود الحػواس الخمػس .أمػا العقػؿ البػاطف ،فتفكيػره غيػر موضػوعي وال يعتمػد فقػط
عمى المعمومات القادمة مف العقؿ الواعي ،بؿ يعتمد عمى معمومات خفية ال يمكػف لمعقػؿ

الواعي إدراكيا ،ويتجاوب ليا حسب الحالػة .سػبب ذلػؾ يعػود إلػى أف العقػؿ البػاطف يشػبو
الم ػراة ذات وجيػػيف ،الوجػػو الػػذي مػػف ناحيػػة العقػػؿ ال ػواعي يتصػ ّػرؼ حسػػبما يمميػػو العقػػؿ
الواعي والبرنامج (المنطؽ المػألوؼ) الػذي نشػأ عميػو .بينمػا الوجػو الػذي مػف ناحيػة العقػؿ
الالواعػي يتص ّػرؼ حسػبما يمميػػو العقػؿ الالواعػي ومػا يػػوفره مػف معمومػات خفيػة (إد اركػػات
خفيػػة) لكنػػو يبقػػى مكبوتػاً تحػػت عتبػػة الػػوعي ،وأحيانػاً تتسػ ّػرب بعػػض التصػػرفات الالإراديػػة

المتجاوبة مع ما يأتي مف القسػـ الالواعػي كالتصػرفات الالواعيػة المتجاوبػة مػع معمومػات
غيبية ،مثؿ خروج الشخص مف مكاف ما وفي الوقت المناسػب قبػؿ أف يتع ّػرض النفجػار
يؤدي بحياة كػؿ مػف كػاف فػي ذلػؾ الموقػع ...مػف أوحػى لػو بػالخروج قبػؿ أف يحصػؿ ىػذا

الحدث المأساوي؟! يوجد الكثير مف الروايات التي تتحدث عف أشخاص امتنعوا لسبب ما
ع ػػف ص ػػعود الط ػػائرة أو الس ػػفينة وق ػػرروا تأجي ػػؿ س ػػفرىـ ويس ػػمعوف الحقػ ػاً ب ػػأف كارث ػػة م ػػا

أصػػابت الطػػائرة أو السػػفينة .ىػػذا الحػػدس الػػذي راود ى ػؤالء األشػػخاص المحظػػوظيف ىػػو
عبارة عف معمومات متجاوزة لمزمف والتي تسربت مف الالوعي عبر العقؿ الباطف.
السبب الذي يمنع حصوؿ أي تواصؿ بيف العقميف الواعي واالواعي ىو نمو الحاجز
الحرج وسط وجيي العقؿ الباطف ،وىذا يؤدي إلى نمو رقيب يصفّي المعمومات المارة في
معبر عنو في الصورة التالية:
كال االتجاىيف .كما ىو ّ
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في الوقت الذي يظف فيو الفرد بأنو يعتمد كمياً عمى مصدر واحد مف المعمومات ،وىي
المعمومات القادمة عبر منافذ الوعي (الحواس التقميدية) ،إال أنو في الحقيقة ىناؾ

مصدر أكثر عظمة لممعمومات ،وىي تمؾ القادمة عبر الالوعي ،وسبب جيمو بيا ىو

المستمرة مف قبؿ الحاجز الحرج (العقؿ الباطف) الذي نشأ عمى عدـ
تعرضيا لمتصفية
ّ
ّ
التعامؿ معيا أو التجاوب ليا فيتجاىميا كمياً.
ػ"المعمومات ال يبية" الواردة في الصورة السابقة (الداخمة مف الالوعي) ىي اإلدراكات
الخارجة عف الحواس التقميدية ،وقد تكوف ذات طبيعة ىولوغرافية أو تجاوزية (أي خارج
سياؽ الزماف والمكاف) وأحياناً يتمكف بعضيا مف المرور عبر الحاجز الحرج ويتجمى

عمى شكؿ إليامات أو ىواجس أو إدراكات مسبقة ..إلى اخره .ىذه المعمومات ىي التي

أنقذت األشخاص المذكوريف في الفقرة السابقة والذيف امتنعوا عف السفر في الطائرة أو
السفينة التي قُدر ليا اليالؾ في كارثة مرتقبة.
الوسيمة الوحيدة التي يمكف عبرىا السماح لممعمومات ال يبية بالمرور إلى المسرح الذىني

بحيث يدركيا الفرد ىي تعطيؿ ذلؾ القسـ مف العقؿ الباطف الذي مف ناحية العقؿ
الواعي ،ونسمي ىذه العممية بػ"حالة الوعي البديمة" وأشير تجمياتيا ىو التنويـ
الم ناطيسي .يمكف التعبير عف الفكرة مف خالؿ الصورة التالية:
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حالة وعي بديمة .غيبوبة أو نوـ م ناطيسي ،حيث يتـ تعطيؿ العقؿ الواعي والعقؿ
الباطف معاً بحيث يصبح الطريؽ سمكاً مف الالوعي

بنفس الطريقة أيضاً ،يمكف إجراء تعديالت في القناعات الراسخة التي يعمؿ وفقيا العقؿ
الباطف (الرقيب) .وقد أثبت التنويـ الم ناطيسي جدارتو في ىذا المجاؿ أيضاً ،يمكف
التعبير عف الفكرة مف خالؿ الصورة التالية:

حالة وعي بديمة .غيبوبة أو نوـ م ناطيسي ،حيث يتـ تعطيؿ العقؿ الواعي والعقؿ
الباطف معاً بحيث يصبح الطريؽ سمكاً إلى الالوعي
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الحاجز الحرج الذي أشرنا إليو بالعقؿ الباطف ىو الذي يشير إليو لونغ بالنفس الدنيا وىذا

خطأ فادح ،ألف النفس الدنيا تمثؿ الالوعي وىو كياف مختمؼ تماماً.

تصور مدى أىمية الدور الذي تمعبو القناعات المزروعة في قولبة كينونتنا إال
ال يمكف
ّ
بعد االطالع عمى األبحاث المخبرية التي أجريت في مجاؿ التنويـ الم ناطيسي .مف
خالؿ زرع قناعات في عقؿ النائـ م ناطيسياً (أي عندما يكوف الحاجز الحرج لديو

معطالً) يمكف جعمو يرى شيئاً في المكاف ويتصرؼ عمى أساس أف ىذا الشيء موجود
رغـ أنو ليس كذلؾ .فيمكف أف يخاؼ ويرتعب عندما يوحى لو بوجود أفعى في ال رفة
فيتصرؼ عمى أساس ذلؾ .إذا قيؿ لو إف أحد الحاضريف في ال رفة غير موجود ،فسوؼ

يتصرؼ عمى أساس أف الشخص غير موجود فعالً! رغـ أنو يكوف واقؼ أمامو .األمر

مجرد أف ُزرعت لديو قناعة بذلؾ،
العجيب ىو إمكانية استعراضو لقدرات إدراكية ىائمة ّ
مقيدوف باقناعاتنا .عمى ىذا
مثؿ قدرة الرؤية ما وراء الجدار مثالً! إلى ىذا الحد نحف ّ

العنصر بالذات ركزت الحوزة في ىاواي أو أي تعاليـ سحرية أخرى حوؿ العالـ ،حيث

مجرد ت يير القناعات سوؼ تتجمى حالة جديدة كمياً في كياننا .ومف مضاميف ىذه الحالة
ّ
الجديدة تتجمى قوة تجاوزية ىائمة نسمييا القوة السحرية.

العقل الال واعي

يعتبر ىػذا القسػـ الخفػي مػف أكبػر أقسػاـ العقػؿ .إذا عػدنا إلػى تشػبيو جبػؿ الجميػد الطػائؼ

عمػػى ميػػاه المحػػيط ،نجػػد أف العقػػؿ الػواعي موجػػود عمػػى السػػطح والعقػػؿ البػػاطف ىػػو تمػػؾ
الطبقػػة الرقيقػػة بػػيف الميػػاه السػػطحية الدافئػػة والميػػاه العميقػػة البػػاردة ،أمػػا الالوعػػي ،فيمثّػػؿ

القسـ األكبر مف الجبػؿ والم مػور تحػت الميػاه ،وبالتػالي ،يحتػوي عمػى مخػزوف ىائػؿ مػف

الوظػائؼ والنشػاطات والمعمومػات .ىػذا القسػـ الخفػي مػف العقػؿ ،والػذي لمسػنا وجػوده فػي
مناسػػبات كثيػػرة مػػف خػػالؿ تج ػػارب كثيػ ػرة أشػػارت إليػػو بوض ػػوح ،ى ػػو مػػا يحػػاوؿ الػػبعض
تجاىمو ةوانكار وجوده ،ةوالحاقو بمفيوـ العقؿ الباطف.
ػدرج واسػػع وطويػػؿ يمتػ ّػد مػف حػػدود العقػػؿ البػػاطف وصػوالً مػػف الجيػػة
العقػؿ الالواعػػي ىػػو تػ ّ
األخرى إلى أطراؼ الػوعي الخػارؽ والػذي يسػمى عمومػاً "الػنفس العميػا" (الكػا) أو الشػمس
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الباطنية (الذات) .وبالتالي خالؿ حديثنا عػف العقػؿ الالواعػي وجػب العمػـ بأنػو لػيس كيػاف
واحػػد بػػؿ امتػػداد طويػػؿ مؤلػػؼ مػػف عػػدة أقسػػاـ مختمفػػة .وىػػذه األقسػػاـ المختمفػػة ىػػي التػػي

جعؿ منيا القدماء أبطاالً ألساطيرىـ( .سوؼ أسيب في ىذا الموضوع الحقاً)

انُفظ انؼهٛا
يوجد جانب مف أنفسنا رغـ أنو خفي وغير ُمدرؾ أو ممموس إال أنو حقيقي وواقعي ولو
تأثيرات ممموسة .ىذا البعد الخفي مف أنفسنا يمثؿ القسـ الجوىري واألساسي لكؿ فرد منا
وقد تـ اإلشارة إليو بأسماء كثيرة مثؿ النفس العميا ،النفس المقدسة ،الذات الباطنية،

الكمية ،النفس الخفية ،األنثروبوس ،الشمس الباطنية ..،وغيرىا مف أسماء ترفع
النفس ّ
مف مقامو إال أنيا ال تمثؿ كامؿ الصورة الحقيقية ليذا البعد الجميؿ في اإلنساف .مع
اكتشاؼ نفسؾ العميا واألكثر قدسية تأتي معرفة باطنية ربما ىي الوحيدة المؤىمة لوصؼ
ىذا الجانب الخفي وال امض في جوىرنا .إف السعي الستكشاؼ نفسؾ العميا يمثؿ جوىر
الحياة الروحية ويمثؿ المفتاح نحو الوعي األسمى.

األوؿ وقؼ الكائف البشري مشدوىاً أماـ عظمة الخمؽ وجاللتو وروعة ابداعو.
منذ الزمف َ
الشمس ،القمر ،المواسـ ،الريح والنار والزىرة ووالدة طفؿ ...إلى اخره .لكف رغـ ىذه
العجائب إال أف العالـ الخفي ىو الذي خطؼ اىتمامنا أكثر مف أي شيء اخر .نحف

نأتي إلى ىذه الحياة دوف معرفة لماذا نحف ىنا ،مف أيف جئنا ،أو إلى أيف نذىب بعد
الموت .نعيش حياتنا اليومية وكأننا سنعيش إلى األبد ،لكف في أعماقنا نعمـ أننا لـ نأتي
إلى ىنا لنبقى.
يوجد الكثير مف الناس الذيف ال يفطنوف إلى وجود ىذا البعد الروحي في جوىرىـ .يبدو
أف سحر العالـ الدنيوي خمؽ بداخمنا ميؿ أو نزعة إلى إدراؾ ما يمكف إدراكو عبر
الحواس الخمسة فقط ،مع تجاىؿ كؿ ما يخرج عف ىذا النطاؽ اإلدراكي الضيؽ .لقد
تش ّكؿ معتقد عاـ ،أو منطؽ مألوؼ ،سيطر عمى تفكيرنا ورؤيتنا لألمور بحيث نعتبر كؿ
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ما يمكف إدراكو بالحواس الخمس ىو الحقيقي ،كؿ ما ىو مرئي وممموس ىو واقعي،
بينما كؿ ما ىو خفي ،غير مرئي أو ممموس ،ىو غير حقيقي .رغـ ذلؾ كمو ،يكشؼ لنا

التقدـ العممي دائماً وباستمرار حقائؽ جديدة عف ىذا العالـ الخفي ،خصوصاً في مجاؿ
الفيزياء الكمومية وكذلؾ اليولوغرافية ،جميع تمؾ الحقائؽ تشير إلى أف ذلؾ العالـ الخفي

ىو الوحيد الذي يعتبر حقيقي بينما ما ندركو ونعتبره حقيقي ىو وىـ.
إحدى الحقائؽ الروحية الراسخ والتي ىي قديمة بقدـ الزمف تقوؿ أننا لسنا كائنات بشرية

تختبر تجربة روحية ،بؿ نحف كائنات روحية تختبر تجربة بشرية .ما نحف عميو فعمياً
ليس المظير المادي مف أنفسنا ،بؿ المظير غير المادي ىو الذي يمثؿ جوىر طبيعتنا

تأممت في حياتؾ سوؼ تكتشؼ كيؼ "الذات" الحقيقية لديؾ
ككائنات بشريةّ .
مجرد أف ّ
ال تت ير رغـ أف مظيرؾ وشخصيتؾ وكؿ مظير مف مظاىرؾ الجسدية تت ير .مع
القميؿ مف التف ّكر حوؿ المسألة سوؼ تستنتج بأف جسدؾ ليس سوى ميجع مؤقت لمذات
الحقيقية التي ىي أبدية.
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معظـ الناس يعتقدوف بأف الروحانية شيء وجب البحث عنو خارج أنفسيـ وأف اهلل ىو
كائف بعيد وجب البحث عنو في معبد أو في خموة داخؿ م ارة أو عبر االنضماـ إلى
منظمة دينية معينة .وجب العمـ بأف النفس العميا ،ذلؾ الجانب الخفي منا ،تمثؿ حضور

اهلل في جوىرنا .في أعماقنا الباطنية تقبع تمؾ الش اررة اإلليية التي انبعثنا منيا أصالً.
الشمس الباطنية التي تمثؿ ذاتنا الحقيقية.

[عز وج ّؿ] .عندما تتواصؿ
البعد الخفي مف أنفسنا موصوؿ بواقع أسمى ..الخالؽ ّ
ىذا ُ
مع ىذه الشمس الباطنية بطريقة أو بأخرى سوؼ تكتشؼ وجود حكمة أكثر عظمة مف
ما ىو موجود في العالـ المادي الذي يسيطر حالياً عمى تفكيرنا المنطقي ونظرتنا

التحميمية .عندما تعيد االتصاؿ مع النفس العميا ،مع الذات الحقيقية ،فأنت بذلؾ تتصؿ

مع مصدرؾ األساسي .الوعي األسمى ،أو الوعي الخارؽ كما يسمونو ،ىو الوعي الذي

تستخدمو النفس العميا ،وىو وعي روحاني يتجاوز محدوديات المستوى المادي ،وىذا ألنو
غير محصور ضمف حدود إدراكات العالـ المادي .ذلؾ العالـ التجاوزي غير المحدود
سوؼ يتوفر لؾ ويصبح مدركاً بالنسبة لؾ فقط عندما تبدأ العيش في مستوى النفس
العميا وبعد تفعيؿ الوعي الخارؽ الذي يعمؿ بذلؾ المستوى.

ىؿ الزلت تستبعد حقيقة ىذه المزاعـ؟ وجب أف تعمـ أف النفس العميا لديؾ ال تمثؿ قسـ
مف كيانؾ بؿ تمثمؾ أنت! ىي في الحقيقة تمثؿ ذاتؾ الحقيقية .كؿ شيء يتعمؽ بؾ
عمى المستوى الظاىري يت ير باستمرار ،لكف نفسؾ العميا ال تت ير أبداً .فيي دائماً كانت
والزالت ىناؾ ،تنظر إليؾ وتراقبؾ .أنت في الحقيقة كائف روحي .كؿ ما عميؾ فعمو ىو
إسكات الثرثرة الدائرة في عقمؾ باستمرار ،وفي لحظة الصمت الكامؿ أنظر في أعماؽ

نفسؾ وسوؼ تكتشؼ مف تكوف في الحقيقة .سألوا يوماً أحد القديسيف األجالء ىؿ أنت

اهلل؟ فكاف جوابو .." :نعـ أنا ىو ..وكذلؾ أنتـ ..والفرؽ الوحيد بيني وبينكـ ىو أنني
عرفتو بينما أنتـ تجيمونو"..

مجرد أف ان مس اإلنساف في حالة الدنيوية
ىذا االندماج الكامؿ مع "النفس العميا" انقطع ّ
والخشونة والوحشية واالنحراؼ الفاسد .وفقاً لمتعاليـ السرّية ،مف أجؿ الت مّب عمى ىذه
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الحالة الدنيوية ومحدوديات المادة إلعتاؽ نفسو تدريجياً مف دوامة الفناء ،وجب عمى
اإلنساف خوض عممية شاقة مف تيذيب النفس عبر وسيطو الجسدي ليعود مف جديد إلى

التجدد الروحي ،فيصبح الجسد منزؿ أو حرـ اهلل والذي ُخمؽ أصالً بفضؿ
حالة
التطور و ّ
ّ
الخالقة .يمكف بعدىا لذلؾ الجزء مف روحو النائمة ،والتي تتخذ لنفسيا ىيئة مادية،
قواه ّ
أف تعود لالتحاد مع الكياف الكمّي ،أو النفس العميا .ىذا ىو اليدؼ الرئيسي واإلنجاز

النيائي لممدارس السرّية والذي يختـ مسيرة تدريب المنتسبيف إلييا .ال اية النيائية مف
"الممارسة التجاوزية" ىي أف يصبح اإلنساف مدركاً لممصدر اإلليي لكينوتنو ،ويعود
ل تحاد معو بشكؿ واعي ودوف حاجة لالنتظار حتى يخوض مرحمة التالشي المادي

(الموت) حتى يدرؾ مصدره الحقيقي.
ىذه ىي المشكمة مع موضوع النفس العميا ،أو ذلؾ الكياف التجاوزي الذي يصعب وصفو
بكممات .عندما نقرر وصؼ أقساـ العقؿ بطريقة عممية ومنطقية مألوفة سوؼ ننجح

مجرد أف وصمنا إلى ىذا القسـ الباطني الخفي
بذلؾ خالؿ وصؼ األقساـ األولى ،لكف ّ
سوؼ يبدأ الموضوع باتخاذ شكؿ اخر غير عممي أو غير منطقي بالنسبة لمبعض.
لي ػػذا الس ػػبب عن ػػدما نتح ػػدث ع ػػف الحػػػوزة أو أي تع ػػاليـ باطني ػػة ح ػػوؿ الع ػػالـ ،ال يمكنن ػػا

مقاربتيػػا أبػػداً مػػع الطريقػػة العصػرية فػػي تقسػػيـ العقػػؿ أو الكينونػػة ،بػػؿ وجػػب مقاربتيػػا مػػع

طريقة القدماء في تقسيـ الكياف البشػري والتػي تختمػؼ تمامػاً عػف الطػرؽ العصػرية .وجػب
العمػػـ بػػأف القػػدماء لػػـ يتحػػدثوا عػػف أقسػػاـ عقميػػة بػػؿ عػػف نفػػوس مختمفػػة أو كيانػػات مسػػتقمة

تجتمع في كياف واحد .باإلضافة إلى التقسيـ الرباعي (أربعة نفوس) ،توصؿ القػدماء إلػى
تقسػػيـ متع ػػدد لمكينون ػػة البشػػرية (ق ػػوى) .الموض ػػوع التػػالي يمثػػؿ عين ػػة عػػف طريقػػة تقس ػػيـ

القػػدماء والتػػي لػػـ يػػتمكف البػػاحثوف األكػػاديميوف فيػػـ أي مػػف تمػػؾ األقسػػاـ المختمفػػة ألنيػػا
مشروحة غالباً بطريقة رمزية:
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ذؼذد انُفٕط نذٖ ادلصشٚني انمذياء
بالنسبة لممصريف القدامى ،تتألؼ الكينونة الفردية مف أقساـ ومستويات عديدة ،واستخدموا
أسماء مختمفة ل شارة إلييا ،وقد اختمفت المصطمحات والمعػاني التػي تمثّميػا ىػذه األقسػاـ

مػ ػػع اخػ ػػتالؼ المرحمػ ػػة التاريخيػ ػػة ونوعيػ ػػة الطبقػ ػػة الكينوتيػ ػػة التػ ػػي حكمػ ػػت المعابػ ػػد عبػ ػػر

العص ػػور .فبالت ػػالي ال أعتق ػػد بوج ػػود أي ج ػػدوى م ػػف تناولي ػػا بش ػػكؿ ج ػ ّػدي خصوصػ ػاً إذا
اعتمػػدنا عمػػى النصػػوص التػػي انحػػدرت إلينػػا والتػػي معظميػػا جػػاء مػػف مرحمػػة االنحطػػاط
الثقافي والعممي لمحضارة المصرية حيث ُجّردت التعػاليـ والممارسػات الروحيػة مػف سػياقيا
العممي والفمسفي األصيؿ .لكف ىذا ال يمنع مف ذكر بعض النقاط الميمة بخصوص ىػذا
الموضوع لتوضيح أمور كثيرة ميمة وليا عالقة جوىرية بما نتناولو بيذا الكتاب.

وفقاً لمتعاليـ المصرية القديمة ،باإلضافة الجسـ المػادي ل نسػاف (الجسػد) ىنػاؾ مجموعػة
كبيرة مف األجساـ أو الكيانات األخػرى والمو ّكمػة بميمػات ووظػائؼ مختمفػة وكػؿ منيػا ليػا
مرتب ػػة وق ػػدرة مختمف ػػة .لق ػػد ورد ف ػػي النص ػػوص أس ػػماء مث ػػؿ[ :ب ػػا] [ ،BAخ ػػو] ،KHU

[ َش َخـ] [ ،SHEKHEMأب] [ ،ABساىو] [ ،SAHUخايبيػت] [ ،KHAIBITخػاب]
[ ،KHABخ ػ ػػات] [ ،KHATكػ ػ ػػا] [ ،KAسػ ػ ػػيخف] ِ ،SEKHEN
[رف]  ..RENإلػ ػ ػػى
معينػػة،
اخػره ،وذكػػرت ىػػذه األسػػماء فػػي األجػزاء السػػابقة بشػػكؿ عػػابر فػػي سػػياؽ مواضػػيع ّ

وذلػؾ لػػيس لشػػيء سػػوى المقارنػة بينيػػا وبػػيف التعػػاليـ الينديػة إلثبػػات مػػدى تشػػابو المفػػاىيـ

بيف المدرستيف الروحيتيف (المصرية/اليندية).
لطالما حاوؿ الباحثوف األكاديميوف في ِعمـ امثار المصرية تفسير معاني وأل از ىذه
األجساـ المختمفة باالعتماد عمى المخطوطات المتوفرة بيف أيدييـ لكنيـ فشموا في

مساعييـ .قاؿ "ج.ج .بورتماف"  J. J. Poortmanفي كتابو الذي بعنواف "مركبات
الوعي ػ مفيوـ تعدد األجساـ" Vehicles of Consciousness - the Concept of

 .." :Hylic Pluralismالمعنى الدقيؽ لػ"كا"" ،با" ،و"سخـ" ،وغيرىا مف أجساـ لـ يعُد
مرة إسقاط الفكرة المصرية
مرة بعد ّ
مرة بعد ّ
واضحاً بالنسبة لنا .لقد حاوؿ ألمع الفقياء ّ
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حوؿ "النفس" عمى مفاىيمنا التقميدية العصرية لكنيـ فشموا في مساعدتنا عمى فيـ شيء
عمى اإلطالؽ"..

الخفيػػة المصػرية
ليػػذا السػػبب نالحػػظ وجػػود اختالفػػات فػػي تعريػػؼ ووصػػؼ ىػػذه األجسػػاـ
ّ
المختصػة ،حيػػث يختمػؼ مػثالً مفيػػوـ الػػ"كا/با" بػػيف مرجػع واخػػر.
بػيف الم ارجػع األكاديميػػة
ّ

وىذا الفشؿ في تعريفيا يعود ألسباب كثيرة أىميا ىو أف النظرة المصرية القديمة لمكينونة
البشرية تختمؼ كثي اًر عف النظرة العصرية .ىػذا باإلضػافة إلػى أف الم ارجػع التاريخيػة التػي

يعتمػ ػػد عمييػ ػػا البػ ػػاحثوف ىػ ػػي مشػ ػ ّػوىة أص ػ ػالً ومنحػ ػػدرة مػ ػػف عصػ ػػر اإلنحطػ ػػاط لمحضػ ػػارة
المصرية.
يتسائؿ الباحث "ليونيؿ كاسوف"  Lionel Cassonفي كتابو "مصر القديمػة" Ancient

 Egyptقػػائالً .." :كيػػؼ يمكػػف أف نفيػػـ األمػػر؟ يكػػوف الميّػػت فػػي أمػػاكف مختمفػػة بػػنفس

الوق ػػت .يك ػػوف ف ػػي الف ػػردوس (ف ػػي زورؽ "رع" الس ػػماوي) ،وب ػػنفس الوق ػػت يح ػػرث الحق ػػوؿ

خزنة في قبره"..
اإللوسية ،وبنفس الوقت يتمتع بأكؿ القرابيف المُ ّ

الزاؿ البػػاحثوف يعتقػػدوف بشػػكؿ جػػازـ أف المص ػرييف القػػدامى امن ػوا بتعػػدد أجسػػاـ اإلنسػػاف
بعد الموت ،أي كػؿ جسػـ ينتقػؿ إلػى مكػاف مختمػؼ فػي العػالـ امخػر ،وذلػؾ عنػد تبعثرىػا
بعػػد المحاكمػػة األوزيرّيػػة لألمػوات  .Osirian judgmentتقػػوؿ النصػػوص الييروغميفيػػة
أنو بينما يقبع "خػات" مسػتمقياً فػي القبػر ُمحضػ اًر ل حيػاء مػف قبػؿ "كػا" ،يكػوف "بػا" مسػاف اًر
فػػي العػػالـ السػػفمي مػػع "رع" .بينمػػا "أب" يكػػوف بصػػحبة امليػػة ،و"خابيػػت" قػػد يكػػوف حينيػػا

بصػحبة "بػػا" عمػػى زورؽ "رع" ،أو فػي القبػػر يتمتػػع بأكػػؿ القػرابيف .وفػػي نفػػس الوقػػت" ،أخ"
و"سخـ" و"ساىو" ينتقموف لمعيش بيف النجوـ ،وينظروف لألسفؿ نحو األرض .ىذا المشيد
ال ريػػب والم ػراوغ لألقسػػاـ المختمفػػة لمكينونػػة التػػي تتبعثػػر بعػػد مػػوت الجسػػد أوقػػع المفك ػريف

في حيرة كبيرة مف أمرىـ.
ومػػف بػػيف المشػػاىد الكثي ػرة األخػػرى نجػػد ذلػػؾ الػػذي يتحػػدث عػػف م ػػامرات ال ػػ"كا" .تصػ ّػور

النصػػوص الييروغميفيػػة كيػػؼ أف كػػؿ الحيوانػػات والنباتػػات والمػػاء وحتػػى الحجػػارة تحػػوز
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عمى الػ"كا" الخاصة بيا .أما الػ"كا" البشرية فتستطيع التن ّقؿ في كؿ مكاف بينمػا يقبػع الفػرد

نائم ػاً ،وحتػػى أنيػػا تسػػتطيع االسػػتحواذ عمػػى نبتػػة أو حي ػواف إذا أرادت بػػدالً مػػف اإلنسػػاف.

تجسد نفسػيا بييئػة شػبح أمػاـ امخػريف ،إف كػاف صػاحبيا ميتػاً أو حيػاً.
تستطيع الػ"كا" أف ّ
كمػػا كانػػت تالحػػؽ أولئػػؾ الػػذيف أخطئ ػوا معيػػا ..،وغيرىػػا مػػف أوصػػاؼ مختمفػػة نابعػػة مػػف
معتقدات خاطئة.
الحقيقػػة ىػػي أف ىػػذه األوصػػاؼ والمشػػاىد تمثّػػؿ قصػػص رمزّيػػة تتحػػدث عػػف الخصػػائص
الفعمية لمنفس البشػرية ،لكنيػا تش ّػوىت وأسػيء فيميػا عبػر العصػور ،إلػى أف وصػمت إلينػا
ّ

المسػ ػػت رب ىػ ػػو أف البػ ػػاحثيف األكػ ػػاديمييف الفطاحػ ػػؿ ال
بيػ ػػذه الصػ ػػي ة المشػ ػ ّػوىة .األمػ ػػر ُ
يأخػػذوف ىػػذه الحالػػة بالحسػػباف حيػػث ال ازل ػوا يجيػػدوف عقػػوليـ لمحاولػػة فيميػػا وتفسػػيرىا!
كيػػؼ يمكػػف أف تفػػوتيـ ىػػذه الحقيقػػة؟ كيػػؼ يمكػػنيـ تصػػديؽ أف المص ػرييف القػػدامى كػػانوا

بيذه الدرجة مف السخافة؟ نحف نتكمّـ عف بناة األىرامات!

ػخ ىػذا النػوع مػف
حتػى الباحػث الشػيير "إي.ؼ .سػترايتوف"  E. V. Straitonوقػع فػي ف ّ
التظميػ ػػؿ رغػ ػػـ محاولتػ ػػو اسػ ػػتعراض أكبػ ػػر قػ ػػدر مػ ػػف العقالنيػ ػػة خػ ػػالؿ وصػ ػػؼ المعتقػ ػػدات
المصػ ػرية القديم ػػة ف ػػي الج ػػزء الث ػػاني م ػػف مجموعت ػػو "س ػػفينة الش ػػماؿ الس ػػماوية"

The

األوؿ مػف القػرف الماضػي) ،حيػث
( Celestial Ship of the Northمنشػورة فػي العقػد ّ
ىػػو أيضػاً كػػاف مقتنعػاً بػػأف النصػػوص كانػػت تتحػػدث فعميػاً عػػف حالػػة الػػنفس بعػػد المػػوت.

كتب يقوؿ:

" ..يُفترض بأف اإلنساف مؤلؼ مف عدّة كيانات ،وكؿ منيا تعمؿ في حياة منفصمة داخؿ
القب ػػر م ػػع المومي ػػاء .ك ػػاف يُعتق ػػد ب ػػأف اإلنس ػػاف مؤل ػػؼ م ػػف "س ػػاىو"" ،ك ػػا"" ،ب ػػا"" ،خ ػػو"،

"خايبيت"" ،سيخـ"ِ ،
و"رف" .قيؿ بأف الػ"كا"  Kaتتجمّى عندما يُخمؽ جسـ صػاحبيا ،وتبقػى
قابعػػة فيػػو حتػػى الممػػات .صُػ ّػورت عمػػى أنيػػا االمتػػداد األثيػػري ،الصػػورة اإللييػّػة أو نسػػخة

مج ػػدة ،مصػ ػػدر
ع ػػف الكي ػػاف السػ ػػرمدي ،ص ػػورة ع ػػف "األنػ ػػا" الروحي ػػة" ،ال ػػذات العُميػ ػػا" المُ ّ
العبقرية ،يصورونيا بأنيػا رغػـ عظمتيػا تمتػزـ بالػذات الفانيػة طػواؿ حياتيػا األرضػية .إنيػا

تمثّؿ النسخة المثالية ،قمّة الكماؿ ،إف كاف لمطفؿ ،الرجؿ أو المرأة .كانػت الػػ"كا" تنفصػؿ
ٕٓٗ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة
عػػف الجسػػد وتنػػدمج معػػو وفػػؽ إرادتيػػا ،وعنػػدما تعػػود لتنػػدمج مػػع الجسػػد بعػػد االنفصػػاؿ

تقػػوؿ .." :لق ػػد سػػمحت لنفس ػػي األبديػػة أف ت ػػرى جسػػدي ."..كان ػػت تُخصّػػص لمػ ػػ"كا"حُجرة
خاصػػة فػػي القبػػر .أمػػا ال ػػ"با"  ،Baجػػوىر الػػنفس ،فكانػػت تمثػّػؿ المحتػػوى األثيػػري األكثػػر

نقػػاء .تسػػتطيع الػػ"با" دخػػوؿ الفػػردوس وفػػؽ إرادتيػػا .يمكنيػػا زيػػارة الجسػػد فػػي القبػػر إلعػػادة

إحياءه ،وكما الكيانات األخرى ،إذا لـ تت ّذى بشكؿ سػميـ كانػت تتالشػى ،لػذلؾ كػاف يُقػدـ

ليا الطعػاـ مػف قبػؿ البشػر أو امليػة .تسػتطيع الػػ"با" أف تتجمّػى فػي أي مكػاف كاشػفة عػف
نفسػػيا .أم ػػا الػ ػػ"خو"  Khuفكان ػػت شػ ػ اررة النػػار المقدّس ػػة ،الشػ ػ اررة الس ػػاطعة ،وس ػػكنت ف ػػي

الفردوس كما سكنت في جسد اإلنساف .كانػت الػنفس الروحيػة نصػؼ الشػفافة التػي ترتقػي

إلى السماء .أما "خابيت" (أو الظ ّؿ) ،فكانت تُعتبر جزءاً مف االقتصاد اإلنساني .كاف ليا
وجػػوداً مسػػتقالً ،ويمكنيػػا االنفصػػاؿ عػػف الجسػػد وتػػزور أمػػاكف مختمفػػة وفػػؽ إرادتيػػا .كػػاف

يُعتق ػػد بأني ػػا تبق ػػى دائمػ ػاً ب ػػالقرب م ػػف ،أو م ػػع ،ال ػػنفس .أم ػػا "س ػػيخـ" ( Sekhemأو الق ػػوة
الحيويػػة) ،ف الب ػاً مػػا كانػػت تػُػذكر مػػع ال ػػ"خو" والػػنفس .وىػػي أيض ػاً كػػاف ليػػا وجودىػػا فػػي
الفػػردوس .أمػػا ِ"رف" فكػػاف االسػػـ ،وكػػاف لػػو وجػػوده فػػي الفػػردوس أيضػاً .كػػؿ ىػػذه الكيانػػات
قيػػؿ بأنيػػا مندمجػػة مػػع بعضػػيا بشػػكؿ وثيػػؽ وأبػػدي ،رغػػـ أنػػو فػػي األزمنػػة الماضػػية اعتُقػػد

بأني ػػا أقس ػػاـ منفص ػػمة ومس ػػتقمّة ف ػػي طبيع ػػة اإلنس ػػاف الفاني ػػة ...يُش ػػار إل ػػى تجمي ػػع أجػ ػزاء
اإلنسػػاف الروحيػػة بكممػػة "أوزيػريس"  .Osirisكػػاف "أوزي ػريس" اإلنسػػاف (أي مجمػػوع كامػػؿ

أقسػاـ كينونتػػو) يُحػػرز ال بطػػة الروحيػة بعػػد إجػراء شػػعائر المػوت .عنػػد جمػػع تمػػؾ األقسػػاـ
ػتمر
الروحية مع بعضيا سوؼ تشبيو تماماً ..كاف الميّت في مصر يُسمى "أوزيريس" واس ّ
األمر كذلؾ حتى عصر الروماف"..
كيؼ يمكف اإلشارة إلى مجموع أقساـ نفس اإلنساف بكممة "أوزيريس" Osiris؟! ما ىو

الميت؟ طالما بقي الباحثوف
المعنى وراء ىذه األوصاؼ المظمّمة التي تتناوؿ اإلنساف ّ
األكاديميوف ينظروف إلى ىذه النصوص مف الزاوية العممية التقميدية فسوؼ لف يصموا
إلى مكاف .الفمسفة الروحية المصرية األصيمة ال تعتمد عمى أوىاـ وال خرافات ،بؿ عمى

التعرؼ عمى المعنى الحقيقي ليذه
العمـ التطبيقي ،خصوصاً العموـ العقمية .مف أجؿ
ّ
حيرت ألمع العقوؿ األكاديمية ،وجب أوالً اإللماـ بالتعاليـ الروحية
األل از الوصفية التي ّ
المصرية األصيمة .خصوصاً تمؾ التي تتمحور حوؿ شجرة الحياة.
ٕٔٗ
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"تعدد األجساـ" كاف المصريوف في
خالؿ حديثيـ عف أقساـ النفس البشرية عبر صي ة ّ
الحقيقة يصفوف كياف واحد لكنو مؤلؼ مف أقساـ وحاالت عقمية مختمفة .باإلضافة إلى
وضحت ىذه النقطة في أجزاء
أنيـ لـ يتحدثوا عف الموت كما يعتقد الكثيروف (وقد ّ
سابقة) بؿ عف االنتقاؿ إلى العالـ التجاوزي .وقد قمت بطسقاط ىذه األقساـ المختمفة
لمنفس عمى مخطط شجرة الحياة خالؿ مقارنتيا مع التعاليـ الشرقية (الجزء الرابع).

ما يعتبرىا المصريوف كيانات مختمفة لمنفس البشرية ىي في الحقيقة أقساـ "العقؿ" وفؽ
مفاىيمنا العصرية.

المسألة تكمف في أف المصرييف لـ يعرفوا "الوعي" (أو حتى "العقؿ" بمفيومنا الحالي)،
حولت فيما
بؿ عرفوا "النفس" ،أي بمعنى "الكينونة" عموماً .وقسموىا إلى أقساـ مختمفة ت ّ
بعد إلى أجساـ قائمة بذاتيا (كما فعمت التعاليـ اإليزوتيرية الشرقية والثيوسوفية أيضاً،
صححت ىذا الخطأ خالؿ الحديث عف الوعي الديناميكي في الجزء الخامس).
لكنني ّ

وما نسمييا "طاقة الوعي" كانت ُمقسمة لدييـ إلى أنواع مختمفة تنبع مف أقساـ مختمفة
مف جوانب الكينونة البشرية .ىذه الجوانب المختمفة مف الكينونة ىي بالذات التي يجمعيا
ٕٕٗ
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عمـ النفس العصري تحت عنواف واحد" :الالوعي"  .unconsciousىذا المفيوـ

(الالوعي) كاف معروفاً ومشروحاً بالتفصيؿ المم ّؿ لدى حكماء مصر منذ االؼ السنيف
لكف وفؽ مصطمحات وتصورات مختمفة عف تمؾ التي نتبعيا اليوـ خالؿ الحديث عف
ىذا المجاؿ .ىذا المفيوـ المتعمؽ بتعدد النفوس في اإلنساف وسبؿ إحداث حالة وصؿ
وتواصؿ فيما بينيا ىو الذي كاف سائداً في تعاليـ الحضارات القديمة مثؿ األشورييف
والبابمييف والكمدانييف والمصرييف .ونستطيع رؤية ىذا المفيوـ بوضوح في الصور

الييروغميفية المصرية .مثالً ،يرمز طائر المقمؽ في مصر القديمة إلى كائف روحي أو

ماورائي .نرى أحياناً في الكتابة التصويرية في المعابد والمدافف المصرية القديمة

مجموعة مف طيور المقمؽ محبوسة في شبكة واحدة وىذا يشير إلى مجموعة مف النفوس

المختمفة داخؿ جسد واحد فتصبح تمثؿ شيئاً واحداً.

لوحة مصرية تبيّف تعدد األرواح أو النفوس في الكياف البشري وذلؾ عبر تصوير
مجموعة مف طيور المقمؽ عالقة داخؿ شبكة
بالعودة إلى حوزة الكاىونا في ىاواي ،لوحظ أنيـ أيضاً كانوا يتحدثوف عف مجموعة مف

املية واألرواح وغيرىا مف كيانات خفية تمثؿ في الحقيقة جوانب متعددة لمكينونة
البشرية ،لكف الخوض فييا معقد ويتطمب مساحة واسعة مف الشرح والتفسير .باإلضافة

سر حوزتيـ الباطنية ألحد ،وبالتالي
إلى أمر ميـ جداً وىو أف الكاىونا ال يكشفوف عف ّ
ٖٕٗ
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ال يمكف االستناد عمى التعاليـ الظاىرية في توضيح المعنى الفعمي ليذه الكيانات الخفية
الممثمة لجوانب النفس .وبالتالي ما كاف عمى الباحثيف ال ربييف مثؿ "بري ياـ" و"لونغ"

سوى استخالص ثالثة كيانات أساسية تمعب دور جوىري في إحداث السحر .وقد تـ
وصفيا وفؽ مفاىيـ عصرية وقابمة لالستيعاب مف قبؿ اإلنساف ال ربي .لكف ىذه الطريقة
أدت إلى إحداث خمط كبير في المفاىيـ.

المقياس الفعمي لمدى مصداقية الحوزة وجدوى تعاليميا ىو مقارنتيا بتعاليـ شجرة الحياة،

ألف ىذه التعاليـ األخيرة تعتبر أساس كافة التعاليـ الباطنية حوؿ العالـ .وبالتالي كمما

ابتعدت مفاىيـ أي مف تمؾ التعاليـ المختمفة عف مفاىيـ تعاليـ شجرة الحياة كمما حكمنا
عمييا بأنيا تعاليـ بعيدة عف الحقيقة .الموضوع التالي يثبت أف الحوزة التي استند عمييا
الكاىونا في صناعة السحر ىي مشتقة مف تعاليـ شجرة الحياة أصالً.

ٕٗٗ
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ػٕدج إىل ذؼانٛى شجشج احلٛاج
الطريقة األكثر جدوى الستيعاب الحوزة أو أي تعميـ باطني اخر ىي تمؾ التي تتمحور
حوؿ تعاليـ شجرة الحياة .إف ىذا المخطط الجميؿ وذو الجدوى العممية والفمسفية الذي

كاف سائداً في كافة أنحاء العالـ وتـ استخدامو مف قبؿ معظـ الحضارات والثقافات
القديمة ،يمثؿ الحؿ الشافي لم ز الذي يحيط بتعاليـ الحوزة في ىاواي وكذلؾ في كافة
التعاليـ الباطنية القديمة .يمكف تقسيـ ىذا المخطط إلى أربعة أقساـ رئيسية وىي األقساـ
الرئيسية التي يتألؼ منيا الكياف البشري .باإلضافة إلى ذلؾ ،يمكف تقسيمو إلى أقساـ
أخرى متعددة وتتمثؿ بمقامات الشجرة ،وىذه ىي املية المتعددة التي تحدثت عنيا

أساطير ىاواي وكذلؾ كافة األساطير لدى الحضارات القديمة.

كما تعاليـ الحوزة ،نجد أف مخطط الشجرة الحياة مقسوـ إلى أربعة أقسـ مختمفة،
أي أربع مستويات مف الوعي

ٕ٘ٗ
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كما نالحظ في الشكؿ المقابؿ ،باإلضافة إلى أربعة أقساـ مختمفة ،فطف الشجرة تنقسـ إلى
عدة أقساـ ممثمة بعدد المقامات ،واملية المتعددة في ىاواي تمثؿ ىذه المقامات.

مخطط شجرة الحياة يربط بيف العالـ المادي الممموس والعالـ الباطني الخفي ،ويوفر
املية التي تمكف الفرد مف الوصؿ بيف الظاىري والباطني ،بيف المادي والخفي .ىذا ألف
الطريؽ الذي يتبعو إلى تحقيؽ ذلؾ (فمسفياً أو عممياً) ىو مرسوـ في مخطط الشجرة
وواضح لكؿ مف دقؽ النظر واستوعب الية عمؿ النظاـ الذي يفرضو ىذا المخطط.

إذا عدنا إلى شروحات الحوزة لدى الكاىونا في ىاواي بخصوص النفوس الثالثة وقواىا
ومحتوياتيا سوؼ نكتشؼ بأننا أماـ تسعة عناصر مختمفة ،ةواذا أضفنا الجسـ المادي
الذي يمثؿ النفس الصاحية أو الوعي العادي فسوؼ يصبح لدينا عشرة أقساـ وىذا

بالضبط ىو عدد المقامات في شجرة الحياة .ةواذا قمنا بتوزيع ىذه النفوس والقوى
والمحتويات المختمفة عمى مقامات الشجرة سوؼ نجد تطابؽ كبير بيف معاني تمؾ
العناصر العشرة التي تناولتيا الحوزة وبيف معاني الكيانات التي تحتؿ مقامات الشجرة.
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نتفحص العناصر العشرة المذكورة في الحوزة قبؿ إسقاطيا عمى مخطط شجرة
دعونا أوالً ّ
الحياة ،وىي موصوفة كما يمي:
ٔػ النفس العميا أو الوعي الخارؽ .ىذا الكياف متصؿ بشكؿ وثيؽ بكؿ مف النفس
الوسطى والدنيا ويمعب دور الراعي أو المرشد أو الوالد  Aumakuaلكنو باطني وغير
مرئي أو ممموس رغـ سمطتو المطمقة وقوتو الباطنية التي بعد تجمييا يكوف ليا تأثير
ىائؿ .رمز الكاىونا ليذه النفس العميا بالشمس وقوتيا يرمز إلييا بالنور الساطع.
ٕػ القوة العميا أو الطاقة الباطنية ،وىي القوة التي تصدر مف النفس العميا ويشيروف إلييا
باسـ "مانا لوا"  mana-loaومعناىا القوة األعظـ أو القوة األقوى .لكف رغـ قوة تأثيرىا
عندما تتجسد إال أنيا غير ممموسة بمعنى أنو ال يمكف قياسيا أو معرفة خصائصيا

بالتحديد ،وليذا السبب يرمزوف إلييا بنور الشمس ،حيث رغـ أنيا خفية إال أف تأثيرىا
قوي وبالتالي ىي سحرية بكؿ ما تعنيو الكممة مف معنى.
ٖػ المحتوى األعمى أو الجسـ األثيري األسمى ،ويشيروف إليو باسـ "كينو أكا" kino

 .akaىذا ىو الجسـ الخفي الذي تقبع فيو النفس العميا أو الشمس كما يوصفيا
الكاىونا.

إذاً ،أصبح لدينا نفس عميا تمثؿ أعمى درجات المنظومة العقمية في الفرد ،وليا قوة معينة

معيف يعتبر الجسـ أو المادة األثيرية الخاصة لمنفس العميا( .الشكؿ
وتقبع وسط محتوى ّ
التالي):

ىذا يذكرنا بمبدأ الثالوث الذي تحدثت عنو

في أجزاء سابقة ،والذي يتألؼ مف مبدأ

عقمي ومبدأ نشاط أو حركة ومبدأ محتوى.

ٕٗٚ
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كما حالة النفس العميا ،نجد أنو لدى كؿ مف النفس الوسطى والنفس الدنيا قوة خاصة
ومحتوى خاص ،وسوؼ أقوـ بتعدادىا سريعاً فيما يمي:
ٗػ النفس الوسطى٘ ...ػ القوة الوسطى ٙ ...manaػ المحتوى األوسط aka
ٚػ النفس الدنياٛ ...ػ القوة الدنيا ٜ ...manaػ المحتوى األدنى aka
ٓٔػ الجسد المادي
إذا أسقطنا العناصر العشرة السابقة عمى مخطط يعبر عف مواقع ترتيبيا المتسمسؿ
فسوؼ تبدو كما يمي:

كما ىو مبيف في الشكؿ السابؽ ،أصبح لدينا ثالثة مستويات مف الكائنات العاقمة ،وكؿ

كائف عاقؿ لديو قوتو الخاصة ومحتواه الخاص .وأخي ارً يقبع الجسد المادي في أسفؿ ىذا
التدرج الثالثي.
ّ
ٕٗٛ
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إذا عدنا إلى مخطط شجرة الحياة ،نجد أنيا ،كما ذكرت سابقاً ،مقسومة أفقياً إلى أربعة

مستويات رئيسية( ،الشكؿ التالي ،الصورة عمى اليميف) .لكف كؿ مف المستويات الثالثة

مقيد)
مؤلفة مف ثالثة عناصر (عنصر عقمي ،عنصر حركي نشط ،عنصر حاوي ّ

نميز ىذه العناصر الثالثة
وبالتالي إذا أجرينا تقسيـ عمودي لمخطط الشجرة سوؼ ّ
بوضوح (الشكؿ التالي ،الصورة عمى اليسار):

وفقاً لمخطط شجرة الحياة نجد أف
مستويات الوعي ىي أربعة وليس ثالثة،
حيث العمود األوسط لمخطط الشجرة

مؤلؼ مف أربعة مقامات (ٔوٙوٜوٓٔ)
وىذا يثبت صحة الحوزة التي تتحدث عف

أربعة مستويات مف الوعي وليس ثالثة.

فالوعي العادي أو الصحوة موجودة في

القسـ السفمي المادي/الجسدي وال يمثؿ

النفس الوسطى كما زعـ الكاتب "لونغ".

ٕٜٗ
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بعد أف أصبح لكؿ عنصر موقعو الخاص عمى المخطط وبالتالي أصبح لو دوره الخاص
ووظيفتو الخاصة التي تميزه عف غيره أصبح بطمكاننا منحو شخصية خاصة بو ،وىذا ما

فعمو الحكماء القدامى عندما صاغوا األساطير المختمفة وأبطاليا المتعددة والتي ىي

عبارة عف حكايا رمزية تتحدث عف المجريات والنشاطات المختمفة التي تقوـ بيا تمؾ
العناصر المختمفة في مخطط الشجرة التي تمثؿ مكونات أساسية لمكائف البشري ولكؿ
كائف حي.

مف ىنا جاءت أسماء املية والمالئكة والكائنات الخفية المختمفة التي زخرت بيا
األساطير القصص الخرافية التي سادت في كافة ثقافات العالـ القديـ .حتى الشخصيات

المقدسة التي بجميا الشعوب والتي وردت اسمائيا في النصوص المقدسة تمثؿ في
الحقيقة عناصر تنتمي لممنظومة الفمسفية التي تتمحور حوؿ مخطط شجرة الحياة.
ٕٓ٘
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ىذه المكونات المختمفة لمكائف البشري والتي يرمزوف إلييا بأسماء مختمفة (الية أو
مجرد أبطاؿ أساطير) ىي في الحقيقة قوى مختمفة تحتؿ مقامات الشجرة .لكف
مالئكة أو ّ
الميـ أف نعمـ بأنو كما تحدث الكاىونا عف أربعة نفوس (مع الجسد) وثالثة قوى وثالثة
محتويات (مما يجعميا عشرة عناصر) نجد أف منظومة شجرة الحياة تشمؿ أربعة
مستويات عقمية وثالثة مستويات مف النشاط وثالثة مستويات مف المحتوى ،وكؿ منيا
يحتؿ أحد مقامات الشجرة التي عددىا عشرة .المقامات التي تمثؿ المبدأ العقمي ىي كؿ
مف [ٔ] و[ ]ٙو[ ]ٜو[ٓٔ] (وتشكؿ العمود األوسط في الشجرة) ،أما المقامات التي تمثّؿ

مبدأ النشاط فيي كؿ مف [ٕ] و[ٗ] و[( ]ٚوتشكؿ العمود األيمف في الشجرة) ،أما
المقامات التي تمثّؿ مبدأ المحتوى فيي كؿ مف [ٖ] و[٘] و[.]ٛ
يمكننا وصؼ الفكرة السابقة بصي ة أخرى بحيث نوصؼ دور القوى المختمفة في

الشجرة .سوؼ أشرح الموضوع مستخدماً أسماء املية الرومانية ألنيا مألوفة وبالتالي
يسيؿ استيعاب معانييا .العمود األوسط مف الشجرة والذي يمثؿ المبدأ العقمي يشمؿ كؿ

مف ]ٔ[ :فانيز ( Phaneseالشمس الباطنية وتمثؿ النفس العميا) و[ ]ٙأبولو Apollo
(الشمس أو االبف المقدس ويمثؿ النفس الوسطى) و[ ]ٜديانا ( Dianaىي القمر ،وتمثؿ
النفس الدنيا) و[ٓٔ] بموتو ( Plutoالوعي العادي) .بينما العمود األيمف في الشجرة

والذي يمثؿ مبدأ النشاط يشمؿ كؿ مف ]ٕ[ :أورانوس  Uranusو[ٗ] جوبيتر Jupiter

(المشتري) و[ ]ٚفينوس ( Venusالزىرة) .أما العمود األيسر مف الشجرة والذي يمثؿ
مبدأ المحتوى (تقييد) فيشمؿ كؿ مف ]ٖ[ :ساتورف ( Saturnزحؿ) و[٘] مارس Mars
(المريخ) و[ ]ٛمركوري ( Mercuryعطارد)( .أنظر في المقارنات بيف املية الرومانية
واليونانية والمالئكة العبرية في الشكؿ التالي).

ربما الحظ بعضكـ (خصوصاً الذيف لدييـ الماـ بعمـ الفمؾ) بأف املية التي تمثؿ مبدأ

مقيد لمنشاط ،تمثؿ نفس أسماء الكواكب التي ليا دور في تعسير
المحتوى وىو مبدأ ّ
حركة األمور والتي نعتبرىا سوء حظ .بينما املية التي تمثؿ مبدأ النشاط تمثؿ نفس
أسماء الكواكب التي ليا دور في الت يير والتوسع والحظ الوفير .ىذا جانب واحد فقط مف
الجوانب العديدة التي تتسـ بيا منظومة شجرة الحياة.
ٕٔ٘
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آلهة اإلغريق

آلهة الرومان

ٔ

فانيز Phanese

فانيز Phanese

ٕ

أورانوس Uranus

أورانوس Uranus

ٖ

كرونوس Kronus

ساتورف Saturn

ٗ

زيوس Zeus

جوبيتر Jupiter

٘

اريس Aries

مارس Mars

ٙ

أبولو Apollo

أبولو Apollo

ٚ

أفروديت

Aphrodite

فينوس Venus

ٛ

ىرمز Hermes

مركوري Mercury

ٜ

أرتميس Artemis

ديانا Diana

ٓٔ

ىيدس Hades

الجدوؿ المقابؿ يشمؿ مقارنة بيف

املية اإلغريقية والمالئكة العبرية
حيث كؿ مف المجموعتيف مف

الكائنات تمعب نفس األدوار وليا
ذات الوظائؼ وتمثؿ ذات القوى

الباطنية في اإلنساف.

بموتو Pluto

آلهة اإلغريق

مالئكة القبالة

ٔ

فانيز Phanese

"ميتاتروف" Metatron

ٕ

أورانوس Uranus

"رتزائي" Ratziel

ٖ

كرونوس Kronus

"تزفقائيؿ" Tzaphqiel

ٗ

زيوس Zeus

"تزادقائيا" Tzadqiel

٘

اريس Aries

"كمائيؿ" Kamael

ٙ

أبولو Apollo

"رافائيؿ" Raphael

ٚ

أفروديت

Aphrodite

"ىانئيؿ" Haniel

ٛ

ىرمز Hermes

"ميخائيؿ" Michael

ٜ

أرتميس Artemis

"جبرائيؿ" Gabriel

ٓٔ

ىيدس Hades
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"صندلفوف"

Sandalphon
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مالحظة :ربما الحظت حصوؿ ت يير في مواقع وأسماء بعض املية في الجداوؿ
السابقة بالمقارنة مع الجداوؿ التي وردت في الجزء السابع .وجب العمـ بأف ىذه الجداوؿ

الحالية ىي األصمية حيث تـ استنتاجيا والتصديؽ عمييا مف مراجع أصمية ،بينما تمؾ
الواردة في الجزء السابع ىي مأخوذة مف مراجع غير مؤىمة وىي ذاتيا المراجع المنتشرة
عمى اإلنترنت اليوـ.
إذا أردنا توصيؼ مواقع املية في شجرة الحياة وفؽ تقسيمات الحوزة لدى الكاىونا في
ىاواي ،نجد أف املية أو المالئكة التي يتألؼ منيا العمود األوسط (أي ]ٔ[ :و[ ]ٙو[]ٜ
و[ٓٔ] ) ليا عالقة جوىرية بموضوع النفوس األربعة .بينما املية التي يتألؼ منيا
العمود األيمف (أي ]ٕ[ :و[ٗ] و[ ) ]ٚليا عالقة جوىرية بموضوع القوى الثالثة (مانا

 .)Manaأما املية التي يتألؼ منيا العمود األيسر (أي ]ٖ[ :و[٘] و[ )]ٛفميا عالقة
جوىرية بموضوع المحتويات الثالثة (أكا .)Aka
وبالتالي ،وفقاً ليذا المفيوـ الجديد ،نستنتج بأف كؿ مف اإللو أورانوس والمشتري والزىرة

ليـ عالقة وثيقة بموضوع القوة (مانا  )Manaوالتي ليا سمة النشاط .بينما اإللو زحؿ

والمريخ وعطارد ليـ عالقة وثيقة بموضوع المحتوى (أكا  )Akaوالذي لو سمة التقييد.
ىذا يجعمنا نستنتج بأف ىذه القوى المختمفة في كياننا والتي تمثميا املية في شجرة
الحياة ،إذا قمنا بمعالجتيا بطريقة معينة ،أي ضبطيا وفؽ معايير محددة ،سوؼ تتجمى

تمؾ القوة السحرية التي استخدميا الكاىونا في ممارساتيـ المختمفة .ىي ذاتيا القوة
السحرية التي تتجسد لدى الشامانييف وكافة السحرة حوؿ العالـ.

أي بمعنى اخر ،ما نسميو قوة سحرية (مانا  )Manaىي متوفرة طبيعياً وتتوالد باستمرار
في كياننا ،لكف سوء توجيو تمؾ القوى المسؤولة عنيا في كياننا (أورانوس والمشتري

والزىرة) ىو السبب الرئيسي وراء بعثرتيا وعدـ تركيزىا في مكاف واحد لكي تتكاثؼ
وتصنع نتيجة ممموسة .أما عنصر المحتوى (أكا  )Akaوالذي لو سمة التقييد فتمثمو
تمؾ القوى في كياننا (زحؿ والمريخ وعطارد) التي يبدو أنيا تساىـ في تقييد ةواعاقة نشاط
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القوة السحرية ومنعيا مف االنبعاث والتجمّى ،وذلؾ ألف ىذه القوى عشوائية التنظيـ

وبحاجة إلى ضبط وتوافؽ.

وبالتالي إذا قمنا بطحداث ت ييرات في معايير ىذه القوى المختمفة ،ووفؽ صي ة معينة ،ال
بد مف أف تتوافر الظروؼ المناسبة التي تسمح لتمؾ القوة السحرية أف تتجمى وفؽ اإلرادة
والرغبة .لكف عممية إحداث ت ييرات في معايير تمؾ القوى المختمفة في كياننا ليست
سيمة حيث تتطمب خوض فترة طويمة مف التماريف والتدريبات .أنا ال أتحدث عف

تدريبات مضنية كتمؾ التي تفرضيا اليوغا أو ما شابييا مف رياضات عقمية شاقة ،بؿ
عف صياغة طريقة حياة محددة وطريقة تفكير محددة وزرع معتقدات محددة (وىذه الفكرة
األخيرة ستتوضح الحقاً مع توالي المواضيع).

ال أستطيع شرح ىذا الموضوع بالتفصيؿ ىنا بسبب ضيؽ المساحة (ألننا في ىذا الكتاب
نتناوؿ موضوع اخر) لكف سوؼ أذكر بشكؿ مختصر المكونات التي تيـ موضوعنا
وىي المقامات [ ٚو ٛو ]ٜفي الشجرة والتي تتألؼ منيا النفس الدنيا ،وتمثؿ المستوى
األدنى مف المبادئ الرئيسية الثالثة (العقؿ والنشاط والمحتوى) .ىذه المكونات تتعمؽ
بشكؿ مباشر بموضوع اإليماف ،وطبعاً انا ال أقصد ذلؾ اإليماف المتعمؽ باألمور الدينية،

رغـ أنيا قريبة الصمة ،بؿ أقصد ذلؾ اإليماف الذي ينشده الكاىونا وباقي السحرة

والشامانييف حوؿ العالـ .أي ،عميؾ أف تؤمف بما تعممو وتسعى إليو وتسمّـ بواقعيتو

وصحتو ميما كاف بعيداً عف الواقع وميما بدى غير حقيقي! ىذا ىو التحدي الذي عمى
المريد مواجيتو ،وبالتالي مف أجؿ النجاح في خمؽ ىذا الشيء الذي ىو بعيد عف الواقع،

مثؿ خمؽ قوة سحرية مجدية وفعالة ،وجب إجراء تعديالت في نشاط تمؾ المقامات
جيد.
الثالثة أوالً .الموضوع التالي سوؼ يوضح األمر بشكؿ ّ
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َظشج سلرهفح إىل يٕضٕع اإلمياٌ
تعرفنا عبر األجزاء السابقة عمى مدى أىمية اإليماف في إحداث ت ييرات جذرية في
حياتنا إف كانت تتعمؽ بأمور صحية أو خمؽ ظواىر وحاالت مختمفة غير مألوفة.

اإليماف الذي أقصده ىو المعتقد العاـ الذي يحكـ طريقة تفكيرؾ أو نظرتؾ الخاصة
معيف ،ومف أجؿ تكويف فكرة شاممة بيذا
لمواقع ،أو قناعاتؾ الخاصة تجاه أمر ّ
الخصوص أنصحؾ بأف تراجع موضوع نحف نجسد ما نؤمف بو ص ٕٗٔ ،وكذلؾ
موضوع اإليماف والقناعة الشخصية وتأثيرىا عمى أجسادنا ص ٖٓٔ في الجزء الثاني
مجرد
مف ىذه المجموعة .رأينا مف خالؿ ىذه المواضيع كيؼ يمكف ت يير الواقع بكاممو ّ
أف غيرنا معتقداتنا أو طريقة نظرتنا لألمور عموماً .لكف رغـ إمكانية حصوؿ ىكذا

ت ييرات جذرية نتيجة قوة اإليماف إال أنيا نادرة أو مؤقتة أو ضيقة األفؽ والسبب يعود
إلى أف األمر ليس بيذه السيولة التي نظنيا حيث يوجد الية خاصة الزلنا نجيميا .الزلنا
نجيؿ املية التي يمكف مف خالليا ت يير قناعاتنا المزروعة بقوة في العقؿ الباطف لدينا

فنسمّـ بالنياية أف األمر مستحيؿ .طبعاً أستطاع التنويـ الم ناطيسي تحقيؽ الكثير مف
اإلنجازات بيذا الخصوص .التنويـ الم ناطيسي يعتمد أصالً عمى ت يير القناعات في

مجرد أف استيقظ النائـ
العقؿ الباطف ،لكف إنجازاتو تكوف مؤقتة وغير راسخة ،حيث ّ
م ناطيسياً يعود إلى حالتو العادية السابقة وتعود معو قناعاتو السابقة وتختفي الظواىر
والحاالت غير العادية التي جسدىا النائـ م ناطيسياً قبؿ صحوتو مف نومو .بالتالي ال

يمكف االعتماد كمياً عمى التنويـ الم ناطيسي في ىذا المضمار رغـ أنو يمثؿ وسيمة
مجدية في بعض الحاالت.

خالؿ سعييـ إلى إيجاد وسيمة تمكنيـ مف خمؽ حالة ت يير دائمة في جوىر الفرد رأى

الحكماء القدامى بأنو وجب تجسيد حالة ت يير دائمة في معتقداتو ونظرتو لمحياة عموماً
(وليس مؤقتة كما في التنويـ الم ناطيسي) .ليذا السبب بحثوا عف األساس الذي يستند

عميو موضوع اإليماف (أو القناعة أو المعتقد) وكيفية تأصمو ونشوئو في ما نسميو اليوـ
العقؿ الباطف .فتوصموا في النياية إلى نتائج مجدية وذات قيمة عممية كبيرة.
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وفقاً لممنيج السحري ،اإليماف يعني أف تسمّـ بمصداقية وواقعية األمر الذي تتصوره ومف
ثـ ترغب في تجسيده أو تحقيقو .لكف ىذا األمر ليس بسيطاً كما نظف ،ألننا ال نتكمـ

عف عممية خداع الذات بؿ إقناع الذات بأف ما نفعمو ىو حقيقي وواقعي ولو نتائج

ممموسة .وفقاً لتعاليـ شجرة الحياة ،اإليماف ىو موضوع مرّكب يتألؼ مف مجموعة

مكونات .ىذه المكونات تمثؿ المقامات الثالثة التي تتألؼ منيا النفس الدنيا في أسفؿ

مبيف في الشكؿ التالي:
الشجرة ،كما ىو ّ

القسـ األدنى مف شجرة الحياة (النفس
الدنيا) يتألؼ مف ثالثة مقامات ]ٜ[ :و[]ٛ

و[ ،]ٚوىي تمثؿ طاقات أساسية وتمعب
دور جوىري في طريقة رؤيتنا لمعالـ الذي

نعيش فيو .وفقاً لمفمسفة الرومانية ،أسماء
املية التي تحكـ مقامات ىذا القسـ
الدنيوي ىي[ :الزىرة]  Venusو[عطارد]

 Mercuryو[القمر]  .Dianaوقد تـ
الكشؼ عف الكثير مف أدوار ىذه القوى

الثالثة عبر األساطير الشعبية والتي ىي

في الحقيقة حكايا رمزية تخفي الكثير مف

المعرفة والحكمة الباطنية.

إذا رغبت في ترسيخ قناعة معينة فيذا يتطمب القياـ بطجراءات تتعمؽ بالنفس الدنيا ،أي

المقامات الثالثة التي تشمميا .المقاـ التاسع يمثؿ نظرتؾ لمواقع الذي نشأت وسطو وتسمـ

(التصور) .ىذا الواقع تستطيع تفسيره وتبريره منطقياً بفضؿ المقاـ الثامف
بأنو حقيقي
ّ
(القناعة) .المنطؽ المألوؼ الذي سمـ بو المقاـ الثامف مدعوـ بالقوة العاطفية لممقاـ
السابع (الرغبة الوجدانية) .إذاً ،أنت تعيش وسط عالـ تؤمف بواقعيتو وتبرر وجوده

نجسد ما نرغبو
منطقياً وتتفاعؿ مع ىذا الواقع عاطفياً (وجدانياً) .نحف في الحالة العادية ّ
بشكؿ دائـ لكف دوف شعور منا ،وىذا ما يشيروف إليو اليوـ بقوة الجذب أو (قانوف
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الجذب) ،أي أنت تستطيع جذب كؿ ما تفكر بو باستمرار .لكف بسبب جيمنا بآليات ىذا
الموضوع ،نجد أنفسنا جاذبيف إلينا أمور كثيرة سمبية إلى جانب اإليجابية ،والسبب ىو

أننا نفكر بتمؾ األشياء السمبية إلى درجة اليوس (بسبب خوفنا منيا أو كراىيتنا ليا أو

غيرىا مف أفكار وعواطؼ سمبية مشحونة بقوة) فنراىا مع األياـ تتجمى في حياتنا وبشكؿ
متكرر .لكف ميما كاف األمر ،نحف نقوـ بجذب الكثير مف األشياء السمبية واإليجابية
إلى حياتنا اليومية دوف شعور منا ،وىذا يعود إلى قوة عجيبة بداخمنا تستطيع تجسيد أي
شيء نفكر بو ،لكف ىذا التجسيد ال يحصؿ بشكؿ منتظـ (ألف معايير مقامات النفس

ا لدنيوية عشوائية) وال يخضع إلرادتنا (ألننا نجيؿ اليتو) وال بشكؿ فوري بؿ يتطمب فترة
يتجسد (وىذا يعود سببو إلى أف عالمنا الدنيوي محكوـ بعاممي الزماف
زمنية قبؿ أف
ّ
يتجسد الشيء المرغوب
والمكاف وبالتالي يتطمب األمر تسمسؿ منطقي لألحداث قبؿ أف
ّ

أو المكروه) .لكف رغ ـ ىذا كمو نالحظ بأف ىذه القدرة عمى الجذب قد ال تعمؿ في بعض
األحياف أو حتى معظـ األحياف ،والسبب يعود إلى جيمنا لألسس التي تستند عمييا الية

عمؿ ىذه القدرة .فتتجمى عشوائياً وبشكؿ متواتر وغير منتظـ ،وغالباً نا تكوف نتائجيا

سمبية ومنافية لرغباتنا.

ما فعمو الحكماء القدامى ىو العمؿ عمى إيجاد الية مجدية وفعالة تساعد الفرد ليس عمى

جذب ما يرغبو ،بؿ عمى تفعيؿ القوة التي تساعده عمى جذب ما يرغبو! وىذا ما نسميو
اليوـ بكممة السحر .يوجد فرؽ كبير بيف النجاح في جذب ما ترغبو ثـ تكتفي بو ،وبيف

النجاح في تفعيؿ قوة الجذب أصالً بحيث تستطيع جذب أو خمؽ أو استحضار ما ترغبو

وبشكؿ لحظي ،أي دوف تسمسؿ زمني لألحداث والذي قد يتطمب فترة طويمة قبؿ تجمي

ما ترغبو.

جيد مف خالؿ المثاؿ التالي .إذا رغبت في تجسيد تفاحة،
أوضح المسألة بشكؿ ّ
دعوني ّ
ّأوؿ ما عميؾ فعمو ىو تصور ىذه التفاحة بشكؿ واضح وجمي وكأنيا أمامؾ فعالً ،وجب
تصور لونيا وطعميا ونوعيا ..إلى اخره ،ىذا اإلجراء مسؤوؿ عنو [المقاـ  ]ٜفي شجرة
ّ

التصور .وامف عميؾ أف تقتنع بشكؿ منطقي وفعمي بأف ىذه
الحياة ألنو مركز الخياؿ و ّ
التفاحة ماثمة أمامؾ واقعياً ،ىذا اإلجراء مسؤوؿ عنو [المقاـ  ]ٛفي شجرة الحياة ألنو
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مركز المنطؽ والعقالنية وبالتالي وجب أف تقتنع فعالً بأف ما تقوـ بو ىو منطقي

تفعؿ العاطفة والرغبة وذلؾ عبر اشتياء التفاحة ورغبتيا
وعقالني .عميؾ امف أف ّ
مجرد النظر إلييا بصفتيا شيء موجود .ىذا اإلجراء مسؤوؿ عنو [المقاـ
وجدانياً وليس ّ
 ]ٚفي شجرة الحياة ألنو مركز الرغبة والشيوة وغيرىا مف مشاعر عاطفية وجدانية.
تصوره
األمر ذاتو ينطبؽ عمى األمور األخرى .عندما تريد شيئاً فال يقتصر األمر عمى ّ

والتسميـ بوجوده منطقياً بؿ عاطفياً أيضاً ،أي أف تفرح بو مثالً أو تتوؽ إليو أو ترغبو

معيف فأنت تسمّـ بو فعمياً وتبرره
وتشتييو ..إلى اخره .أي بمعنى اخر ،عندما تؤمف بأمر ّ
منطقياً وتتفاعؿ معو عاطفياً ووجدانياً .وفي الحقيقة ،ىذا الواقع قد ال يمثؿ الحقيقة ،لكنو

بالنسبة لؾ يمثؿ حقيقة ثابتة ،ليس ألنو حقيقة بؿ ألف المقامات الثالثة لمنفس الدنيوية

لديؾ مضبوطة بطريقة تجعمو حقيقة وأنت سعيد بذلؾ وأصبحت تألفو وتعيش حياتؾ
تصور إلى أي درجة يكوف األمر معقداً عندما يتعمؽ بموضوع
اليومية عمى أساسو.
ّ
مجرد فكرة أولية ولـ ندخؿ بعد في التفاصيؿ وما
اإليماف الذي ينشده السحرة .ىذه ّ
يرافقيا مف تعقيدات .أىـ تمؾ التعقيدات تتعمؽ بعامؿ الزمف .صحيح أنؾ قمت بكافة
اإلجراءات الذىنية والعاطفية التي تمكنؾ مف تجسيد تفاحة لكنؾ لف تحصؿ عمييا بشكؿ
فوري ألف عامؿ التسمسؿ الزمني سوؼ يقؼ حاج اًز بينؾ وبيف التفاحة ،وبالتالي سوؼ

تتجسد التفاحة في حياتؾ لكف عبر سمسمة طويمة مف األحداث التي تطوؿ مدتيا أو
ّ
تقصر حسب ما يراه القدر مناسب ًا .قد يجمبيا إليؾ أحد مف أصدقائؾ في اليوـ التالي ،أو
قد تُقدـ إليؾ كضيافة خالؿ زيارتؾ ألحد األشخاص بعد أسبوع ،أو غيرىا مف ظروؼ.

لكف ىناؾ مف كاف ذكياً بدرجة مذىمة بحيث وجد حالً مناسباً لتجاوز ىذه المسألة .مف

ىنا بدأت فكرة تجسيد كينونات فكرية (جف أو أي كائف خفي) أو طاقة سحرية تقوـ
بتنفيذ األوامر مباشرة .الكينونات الفكرية ليس ليا أي أساس مف الواقع ،أي ىي ليست

مجرد تصورات ذىنية لكنيا صارت واقعية بفعؿ ضبط معايير
مخموقات طبيعية ،بؿ ّ
المراكز الثالثة في النفس الدنيا كما شرحت سابقاً .لكف قمنا بت يير اليدؼ حيث بدالً مف

بتصور
تصور تفاحة ومف ثـ االنتظار لفترة مف الوقت حتى تتجمى في حياتنا ،قمنا
ّ
وخمؽ كائف خفي يستطيع جمب التفاحة بشكؿ فوري ولحظي .األمر ذاتو ينطبؽ عمى

القوة السحرية التي ىي أيضاً مخموقة بنفس الطريقة (ضبط معايير المراكز الثالثة لمنفس
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الدنيا) وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ محددة مثؿ كيربة القطع الخشبية أو رفع األشياء في اليواء
أو غيرىا مف أمور تعرفنا عمى بعضيا في ىذا الكتاب.
رغـ معرفتؾ باملية التي يعمؿ وفقيا اإليماف إال أنؾ ال تستطيع تطبيقيا بسيولة .ليذا
السبب أوجد القدماء نظاـ تدريبي متسمسؿ (خطوة خطوة) يؤدي بؾ في النياية إلى ضبط
معايير المقامات الثالثة بحيث تتوافؽ مع القناعة المراد ترسيخيا ،وذلؾ عبر تفعيؿ ما
نعرفيا بالمسارات الواصمة بيف المقامات .يتـ ذلؾ عبر استحضار وتيييج أفكار

وعواطؼ معينة تمثؿ قوى تمؾ المسارات فتقوـ ىذه األفكار والعواطؼ بتنشيط المقامات

الثالثة وفؽ صي ة تجعميا مضبوطة مع القناعات التي نريد ترسيخيا .أما كيفية
استحضار وتيييج تمؾ األفكار والعواطؼ التي تمثؿ قوى تمؾ المسارات فيتـ ذلؾ عبر
معينة تؤدي في النياية إلى استحضارىا وترسيخيا.
التأمؿ في مواضيع فمسفية ّ
معالجة و ّ
إنيا طريقة غريبة عجيبة فعالً ،وىذه طريقة عبقرية ال يمكف لعقوؿ العصر الحديث
صياغتيا أبداً .إنيا بكؿ تأكيد مف صنع عقوؿ تجاوزية مذىمة عاشت يوماً عمى وجو
األرض في إحدى فترات الزمف الذىبي القديـ.

المسارات الواصمة بيف المقامات الثالثة

الدنيوية مع مقاـ العاشر .واألحرؼ التي

تمثميا ىي[ :ت] و[ش] و[ر] و[ؽ] و[ص]

و[ؼ].

المقامات تمثّؿ طاقة روحية ثابتة ،بينما
المسارات تمثّؿ طاقة روحية ديناميكية.
التعرؼ عمى
فبالتالي ،مف الضروري
ّ
طبيعة ىذه المسارات والية عمميا ،وذلؾ

عبر دراسة الدور الذي تمعبو في مخطط

شجرة الحياة.
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العالـ الدنيوي (الذي ندركو ونألفو ونختبره في حياتنا اليومية) ىو ما تصنعو نفسنا

الدنيوية مف خالؿ تفاعؿ ثالثة مكونات رئيسية :العاطفة (رغبة) ،المنطؽ (فكر) ،الخياؿ
(وىـ) .أي عالمنا الدنيوي الذي نعيشو امف ىو عالـ وىمي أصالً ،وبالتالي يبدو كما
تصور محدد مدعوـ بمنطؽ محدد ويحفزه رغبة محددة تنشط في النفس
نراه بناء عمى
ّ

مجرد أف أجريت ت ييرات في ىذه العوامؿ الثالثة سوؼ
الدنيوية .ىذا يجعمنا نستنتج بأنو ّ
يتجمى أمامؾ عالـ اخر مختمؼ تماماً ويحكمو قوانيف مختمفة.
طالما أننا نتناوؿ النفس الدنيا ومكوناتيا الثالثة ،دعونا نتعرؼ عمى بعض المواضيع

الميمة التي تتعمؽ بيا مباشرة ،وأقصد بذلؾ موضوع اإليماف ،ألنو موضوع جوىري
وأساسي ليس في الممارسة التجاوزية فحسب بؿ في حياتنا اليومية أيضاً ،خصوصاً فيما

يتعمؽ بحالتنا الصحية.
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دٔس انؼمذ انُفغٛح يف األيشاض ٔانؼهم
وفقاً لمنهج الحوزة في هاواي

ذكرت سابقاً أف الكاىونا لـ يعتمدوا كمياً عمى القوة السحرية لمعالج الفوري (مثؿ ترميـ

الفوري لمعظاـ أو العالج الفوري لمجروح أو غيرىا مف معجزات عالجية) ،بؿ في معظـ

األحياف اتبعوا طريقة خاصة تعتمد أساساً عمى الحالة النفسية لممريض حيث يبدو أف

معظـ األمراض والعمؿ تنتج مف ما نسميو عقد نفسية ،ويقصدوف بذلؾ وجود قناعات
سمبية مزروعة في النفس الدنيا (العقؿ الباطف) ،وىذا يجعؿ أساس المرض نفسي قبؿ
أي سبب اخر ،وبالتالي يتطمب طريقة أخرى لعالجو وليس بالسحر .ىذا الموضوع
سوؼ يتوضح جيداً عبر الفقرات التالية.
قبؿ قياـ الكاىونا بالفحص الجسدي بحثاً عف سبب بيولوجي لمعمة أو المرض ،كاف

معينة مثؿ الشعور
ينظر في موضوع اخر يعتبره أكثر أىمية ويتمثؿ بحاالت نفسية ّ
بالذنب تجاه أحدىـ أو قناعة سمبية مزروعة بعمؽ في نفس المريض أو الشعور
بالخطيئة تجاه املية أو غيرىا مف حاالت مشابية نسمييا اليوـ عقد نفسية أو قناعات

سمبية ،لكف يشير إلييا الكاىونا عموماً بأنيا " ..أشياء تأكؿ مف الداخؿ ."..ىذه
ومجرد أف رسخت في ذاكرة النفس
القناعات السمبية مزروعة بعمؽ في النفس الدنيا
ّ
الدنيا فسوؼ يصبح صعباً إيجادىا ومف ثـ إزالتيا .يعتقد الكاىونا بأنو عمى المريض

التحرر تماماً مف ىذه المعوقات النفسية التي تمنع الشفاء وتقاوـ العالج بشكؿ عنيد.

مجرد أف يتـ إزالة ىذه المعوقات النفسية سوؼ تتوفر الشروط المناسبة لمشفاء بحيث قد
ّ
ال يحتاج المريض إلى عالج أصالً.
لقد سعى عمـ النفس العصري إلى استكشاؼ العقؿ الباطف وصادؽ عمى وجود العقدة
النفسية وىذا يوفر عمينا مجيود كبير في محاولة التصديؽ عممياً عمى منيج الحوزة

وصحة توجيو في ىذا المضمار .لقد كاف الكاىونا عمى حؽ عندما سمموا بوجود ىكذا
أشياء ودورىا في المسائؿ النفسية .لكف يوجد أمر واحد لـ يتوصؿ إليو عمـ النفس
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الحديث بينما الكاىونا عرفوه منذ زمف بعيد ،وىو حقيقة أف الجيود الساعية إلى إزالة
العقدة النفسية سوؼ تكوف أكثر نجاحاً إذا شممت في إجراءاتيا عدة أشياء مثؿ مناشدة

منطقية لمعقؿ الواعي لممريض ،مع إيحاءات كالمية تخاطب النفس الدنيا (العقؿ
الباطف) ،مع استخداـ محفّز مادي (مسرحية ذىنية) يرافؽ اإليحاءات الكالمية .المحفّز
الم ادي يعني مسرحية عالجية وىمية ينخدع بيا المريض .ألف النفس الدنيا معتادة عمى
االستجابة ألشياء حقيقية ممموسة يصادؽ عمييا العقؿ الواعي .أي مثالً ،الماء المقدسة

رش عمى المؤمنيف بحيث "ت سؿ الخطايا" ىي
المستخدمة في المراسـ الدينية والتي تُ ّ
معيف ،لكف لو تأثير قوي
عبارة عف مسرحية ذىنية ،أي ىي فعؿ رمزي يمثؿ معنى ديني ّ

عمى نفسية المؤمف .ىذه المسرحيات الذىنية ليا تأثير قوي عمى النفس الدنيا بحيث

تستجيب ليا وتتفاعؿ مع إيحاءاتيا .ليذا السبب نجد أف الكاىونا استخدموا طريقة ال سؿ
بالماء المقدسة مترافقة مع إيحاءات كالمية خالؿ طقوس العالج .ىذه تعتبر واحدة مف
عدد كبير مف الطقوس الرمزية التي اتبعيا الكاىونا لمتأثير عمى النفس الدنيا.

أحد أبرز األمثمة العصرية بخصوص ىذا الموضوع ىو ما نعرفو بمفعوؿ "بالسيبو"
 Placebo Effectوىو عبارة عف عممية إعطاء المريض "كبسولة فارغة" أو "كوب مف
فعاؿ أثبت
المموف" ويوىموف لو عبر اإليحاء الكالمي بأف ما يقدمونو لو ىو دواء ّ
الماء ّ
جدارتو في القضاء عمى المرض الذي يعاني منو ،بعد أف يجعموه يؤمف بفاعمية ىذا
محددة (مسرحية ذىنية) ،وبعد فترة مف الزمف
الدواء الوىمي يتناولو المريض عمى فترات ّ
تمقائياً.
بالتحسف
يبدأ
ّ
ّ
وىناؾ مفعوؿ معاكس يسمونو مفعوؿ "نوسيبو"  Nocebo Effectوىو عبارة عف
إعطاء المريض الدواء الحقيقي الذي يستطيع أف يشفيو فعالً لكنيـ يقنعونو بأف ىذا

مموف أو كبسولة فارغة ،والنتيجة
الدواء ىو عبارة عف مادة غير فعالة وىي ّ
مجرد ماء ّ
المذىمة ىي أف ىذا المريض لف يتجاوب مع الدواء ،أي أنو ال يشفيو .ويتجمى مفعوؿ
"نوسيبو" في حاالت أخرى كتمؾ التي تحصؿ في مختبرات التحميؿ الطبي ،حيث يقوـ

معيف إلى شخص اخر يتمتع بصحة
العامموف بو بطعطاء نتيجة تحميؿ شخص مريض ّ
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جيدة (يحصؿ ذلؾ بالخطأ في أحياف كثيرة) لكف ىذا الشخص يصاب فعالً بأعراض

المرض مع أف نتيجة التحميؿ ال تعود لو أساساً.

تجسد بفعؿ
أال يعكس ىذا مدى تأثير العقؿ عمى الجسد مف خالؿ قوة اإليماف الذي ّ
الصحة الجيدة وتوقّعت حصوؿ ذلؾ عبر
اإليحاء؟ أي أنؾ إذا امنت بأنؾ تستحؽ
ّ
ويتجسد كواقع حقيقي وليس وىـ.
مسرحية عالجية مخادعة فطنو سيحصؿ فعالً
ّ

إذا ألقينا نظرة سريعة عمى تاريخ الطب وتفحصنا األساليب العالجية التي اتبعيا أسالفنا
القدماء سوؼ نكتشؼ أف ىذه األدوية وطرؽ العالج البدائية لـ تكف سوى مفعوؿ
بالسيبو ال أكثر وال أقؿ .فكاف الفرد يشفى تماماً بعد خضوعو لمرحمة عالجية تتمثّؿ

محضرة بطريقة عشوائية ،أو عممية جرح في إحدى مناطؽ جسده (فيسيؿ
بتناوؿ أدوية
ّ
بتحسف واضح .والحقيقة ىي أف ىؤالء الناس
بعض مف الدـ) كافية لجعمو يشعر بعدىا
ّ
قد تماثموا لمشفاء ليس بفضؿ الدواء بؿ بفضؿ خضوعيـ لفترة عالجية (مسرحية ذىنية)

بالتحسف .خاصة ةواف كانوا يؤمنوف بفاعمية ىذا العالج أو الطبيب
وىذا كاؼ لشعورىـ
ّ
الذي يشرؼ عمى ىذا العالج .ربما نالحظ أف األطباء الشعبييف األكثر نجاحاّ في عالج
المرضى غالباً ما يتصفوف بقوة الشخصية والحضور وطالقة المساف مما يجعؿ
إيحاءاتيـ الكالمية ذات تأثير كبير عمى النفس الدنيا (العقؿ الباطف) .ىذه الصفات في

شخصيتيـ ىي بحد ذاتيا الدواء الذي يقوـ بالفعؿ الحقيقي وليس المواد التي يصفونيا
لممرضى.
ىذا ما كاف يفعمو الكاىونا بالضبط خالؿ التعامؿ مع المرضى ،لكف أساليبيـ كانت
مدروسة وتستند عمى إلماـ واسع بيذا الموضوع الذي نسميو إيماف .لقد أضاءت أدبيات
الحوزة كثي اًر عمى ىذا الموضوع الجدلي الذي نسميو إيماف .لقد سعت كافة األدياف في
تنظيراتيا وجدلياتيا العديدة لمتوصؿ إلى نتيجة مجدية بخصوص الطبيعة الفعمية لما

نسميو اإليماف .لطالما أكد القائموف عمى األدياف بأنو وجب حضور اإليماف قبؿ أف
تستجاب الصموات واألدعية .حتى ولو درجة قميمة مف اإليماف تكفي .لكف في نياية
األمر ،اإليماف ىو حالة تسميـ كامؿ واعتقاد جازـ بحقيقة معينة .لكف ىذا التعريؼ ال
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يكفي ،حيث تعممنا امف مف الكاىونا بأف اإليماف عمى مستوى العقؿ الواعي ال يكفي إذ
ىذا ليس إيماف كامؿ .ال يمكف ل يماف أف يكوف لو مفعوؿ قوي وتأثير ممموس إال إذا
كاف راسخاً في النفس الدنيا (العقؿ الباطف) .عمى النفس الدنيا أف تؤمف أوالً ،وىنا تكمف
المسألة .أي بمعنى اخر ،إذا كانت النفس الدنيا تحوي عقدة سمبية أو قناعة عنيدة

معيف وىي معاكسة لمقناعة التي رسخت مؤقتاً في العقؿ الواعي ،فسوؼ
بخصوص أمر ّ
ترفض النفس الدنيا تنفيذ األوامر .مثالً ،إذا كاف العقؿ الواعي قد اقتنع بطمكانية حصوؿ

ظاىرة التخاطر وراح يأمر العقؿ الباطف (النفس الدنيا) كيؼ يرسؿ ويستقبؿ األفكار
التخاطرية ،يمكف أف تنجح العممية لكف بشرط أف تكوف النفس الدنيا لـ تخضع في إحدى

الفترات المبكرة مف حياة الفرد لمتمقيف السمبي بخصوص موضوع التخاطر بحيث رسخ
فييا قناعة بأف التخاطر ظاىرة خرافية وليس ليا أساس مف الواقع.
إنو صعب جداً عمى الفرد معرفة إف كاف لديو قناعة سمبية مزروعة في ثنايا النفس الدنيا

لديو .وألننا نجيؿ تماماً وجود ىكذا قناعات سمبية في نفسنا الدنيا ،غالباً ما نصرح بكؿ

ثقة أنو ليس لدينا أي منيا ،رغـ أنيا قد تكوف عديدة لكننا ال نشعر بذلؾ .ال يمكننا
التأكد مف األمر إال عبر التجربة العممية .إذا أمضيت فترة مف الوقت تخوض خالليا

تماريف لتنشيط قوة عقمية معينة أو تحقيؽ ىدؼ صحي معيف ولـ تحصؿ عمى نتيجة

مجدية فما عميؾ سوى البحث عف قناعات سمبية أو عقد نفسية مزروعة بعمؽ في النفس

الدنيا لديؾ ،ألنيا السبب الرئيسي الذي يعيؽ تقدمؾ في ما تسعى إليو.
ً
لُاػاخ حتكى انؼمم انٕاػٔ ٙانثاعٍ يؼا
الحقيقة المذىمة التي فشؿ عمماء النفس والمحمميف النفسييف مالحظتيا بوضوح ىي أف
العقؿ الباطف (النفس الدنيا) ليس الجية الوحيدة القابمة ل صابة بوباء العقد النفسية أو

القناعات السمبية .جميع عمماء النفس ،مثؿ "فرويد"  Freudو"جونغ"  Jungو"أدلر"
 Adlerصبوا اىتماميـ عمى العقؿ الباطف ولـ يعيروا أي اىتماـ إلى العقؿ الواعي الذي
ىو أيضاً قابؿ ل صابة بيذا الوباء الخطير والمتمثؿ بالمعتقدات الجازمة التي تحكـ
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طريقة تفكير الفرد ،والتي ىي مشابية تماماً لمقناعات السمبية المزروعة في العقؿ
الباطف.

الحقيقة المذىمة ىي أف معظـ الناس محكوـ الوعي لدييـ بمعتقدات أو اراء راسخة
وعنيدة بنفس درجة تمؾ المزروعة في العقؿ الباطف (النفس الدنيا) .نجد مثالً أشخاص

محكوموف بمعتقدات سياسية بحيث يتعصبوف لمحزب السياسي الذي يناصرونو .ميما
حاولت اقناعيـ بعكس ما يعتقدوف ،حتى بالحجة والبرىاف والمنطؽ واإلثبات ،إال أنيـ

يصروف عمى صوابية السياسة التي ينتيجيا حزبيـ السياسي بينما امخروف ىـ عمى

خطأ وضالؿ .ىذا النوع مف األشخاص ال يستجيبوف ألي جداؿ منافي لعقيدتيـ
السياسية .إف أي محاولة ل شارة إلى عيوب ما يعتقدوف بو سوؼ تواجو بال ضب
والمقاومة الشرسة ،وأحياناً بالصراخ والنزعة القتالية.
يمكف أف نجد مثاؿ اخر في المالييف الذيف ينتموف لعقيدة دينية معينة والذيف يتعصبوف
لعقيدتيـ بعقوؿ مقفمة تماماً بحيث يستحيؿ ت يير رأييـ بيذا الخصوص .إف ظيور

حقائؽ جديدة أو اكتشافات عممية جديدة أو ظروؼ حياتية جديدة ال ت ير شيئاً في

طوروا عقدة نفسية مؤلفة مف مجموعة معتقدات راسخة يتقاسميا كؿ
توجييـ الفكري .لقد ّ
مف العقؿ الواعي والباطف معاً.
إذا أردت أف تعرؼ إف كاف لدى الشخص عقدة نفسية يتقاسميا كؿ مف عقمو الواعي
والباطف معاً كؿ ما عميؾ فعمو ىو إجراء اختبار بسيط .قـ بانتقاد توجيو السياسي أو
معتقده الديني وراقب استجابتو ليذا االنتقاد إذا كانت مشحونة بالعواطؼ.

إذا قمت لمشيوعي مثالً بأف التوجو السياسي لمحزب الذي ينتمي إليو أصبح موضة قديمة

ووجب ت ييره ،راقب استجابتو لمالحظتؾ ،إذا كاف رد فعمو مشحوناً بالعواطؼ (غضب)

بدالً مف التجاوب اليادئ والعقالني المدعوـ باألسباب المنطقية ،فاعمـ أف عقيدتو

السياسية مدعومة بعقدة نفسية .األمر ذاتو ينطبؽ عمى الرجؿ الذي وجيت انتقاد لدينو،
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فطذا كاف رد فعمو مدعوـ بالعاطفة فتستنتج بأف معتقداتو موبوءة بعقدة نفسية وال تستند
عمى المنطؽ والحجة.
الجية المسؤولة عف ردود الفعؿ العاطفية (غير العقالنية) ىي النفس الدنيا ،بينما العقؿ
الواعي يستجيب في الحالة الطبيعية بالمنطؽ والعقالنية إال إذا كاف محكوماً بنفس العقدة
النفسية التي تط ي عمى الجانبيف ،وبذلؾ تزوؿ العقالنية أماـ تييج العاطفة.

لكف مف ناحية أخرى نرى أف العقدة النفسية السياسية ناد اًر ما تؤثر عمى الحالة الصحية
لمفرد ،بينما العقدة النفسية الدينية غالباً ما ليا أثر سمبي عمى صحتو وحتى عمى حظو
في الحياة .وىذا ما أدركو الكاىونا منذ البداية ،حيث عرفوا حقيقة أنو إذا اقترؼ اإلنساف

ما يعتقد بأنيا معصية أو خطيئة (وفقاً لمعتقده الديني) وتكوف النفس الدنيا لديو قد وافقت
عمى أف ما اقترفو ىو خطيئة تستحؽ العقاب ،فسوؼ تتشكؿ عقدة نفسية تممي عمى
النفس الدنيا بأنو وجب مواجية العقاب مقابؿ ىذه الخطيئة .وىنا تبدأ المشكمة ،حيث تبدأ
النفس الدنيا بمعاقبة الشخص مف خالؿ األمراض والعمؿ والحوادث المؤذية وحتى سوء
الحظ.
ذكر الكاتب "لونغ" في كتابو إحدى الحاالت المثيرة التي اقتبسيا مف أرشيؼ أحد األطباء
النفسييف ،وتبيف بوضوح مدى تأثير العقدة النفسية التي يسببيا الديف عمى الفرد .ىذه
الحالة تتحدث عف شاب تولت عمتو تربيتو لكنيا أخضعتو لتربية دينية صارمة .كتب
"لونغ" يقوؿ:

" ..بعد انتياء الشاب مف الدراسة الثانوية شعر بتوؽ في داخمو ألف يصبح كاىف لكنو

تخمى عف الفكرة وبدالً مف ذلؾ عمؿ في معمؿ لممفروشات .لكف خالؿ عممو في ذلؾ
المعمؿ كاف أثر أبخرة الدىاف والورنيش قوياً عميو فأصابو المرض .تـ بعدىا نقمو إلى
قسـ النجارة لكنو أصيب بالربو بسبب غبار الخشب .ترؾ معمؿ المفروشات ووجد وظيفة

في مكاف اخر .ثـ مكاف اخر .وفي كؿ مرة يصاب بالمرض بسبب ظرؼ معيّف في
العمؿ .بعد فترة مف المعاناة قرر زيارة طبيب نفسي ،وقد نجح ىذا الطبيب في التعرؼ
ٕٙٙ
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عمى العمة التي تسبب لو ىذه المعاناة الصحية وكانت عبارة عف عقدة نفسية راسخة في

مجرد أف بدأ يفكر في التخمي عف
عقمو الباطف .ىذه العقدة النفسية بدأت في التش ّكؿ ّ
تكريس حياتو في الخدمة الدينية في الكنيسة .ىنا بدا واضحاً أف النفس الدنيا تقاسمت
العقدة النفسية مع العقؿ الواعي وتمثمت ىذه العقدة بطحساس قوي بالذنب نتيجة رفضو

تكريس حياتو لخدمة اهلل .ألف األمر كاف أليماً جداً بالنسبة لو ،قرر الشاب إخفاء ىذه
الذاكرة المؤلمة ،لكنيا في الحقيقة بقيت قائمة في عقمو الباطف وش ّكمت ما يمكف اعتباره

شعور بالذنب الشديد .بما أنو تعمـ منذ بداية حياتو بأف كافة الخطايا والذنوب يتـ

المعاقبة عمييا مف قبؿ اهلل فما كاف عمى نفسو الدنيا (عقمو الباطف) سوى توقع ىذه

النتيجة ومف ثـ خمقيا فعمياً كمما سنحت الفرصة .لكف مع أف العقؿ الواعي رفض
التفكير بمسألة الخطيئة والذنب الناتجة مف عدـ االلتحاؽ بالكنيسة وقرر نسيانيا ،ما

كاف عمى العقؿ الباطف سوى ترجمة ىذا التصرؼ وفقاً لما نشأ عميو الشاب منذ طفولتو

فاعتبره خطيئة وجب المعاقبة عمييا .مف ىنا جاءت األمراض والعمؿ التي كانت تصيب
الشاب كمما انتقؿ إلى عمؿ جديد"..

" ..بعد االستجواب والمراقبة ،نجح الطبيب النفسي أخي ارً في تحديد السبب بدقة .لكف
بدالً مف معالجة المسألة عبر التفسير المنطقي لمموضوع وت يير قناعات الشاب التي

ىي السبب ،واجو مشكمة أكبر .عندما حدد لو الطبيب بأف سبب العمة ىو رفضو
االلتحاؽ بالكنيسة وبالتالي عميو ت يير رأيو بيذا الخصوص حيث اهلل لف يعاقبو عمى

أصر الشاب عمى أنو يستحؽ العقاب بقوة ألنو كاف غير مبالي بدعوة اهلل لو
ذلؾ،
ّ
أصر عمى قناعتو
لخدمتو .رغـ المحاوالت العديدة التي قاـ بيا الطبيب إال أف الشاب
ّ

ولـ يسمع لمكالـ المنطقي الذي جاىد الطبيب شرحو .في النياية أصبح الشاب عصبياً
وراح غضبو يزداد .فما كاف عمى الطبيب في النياية سوى نصح الشاب لاللتحاؽ

بالكنيسة لكي يستعيد صحتو ،وىذا ما حصؿ فعالً ،وبعد التحاقو بفترة قصيرة جداً اختفت
كافة أعراضو المرضية"..
في ىذا الحالة لـ يتمكف الطبيب مف إزالة العقدة النفسية مف جوىر الشاب .يستحيؿ
إزالتيا بالطريقة العادية ألنيا متشكمة عمى مستويي العقؿ :الواعي والباطف .ال يمكف
ٕٙٚ
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لممنطؽ أف يؤثر عمى ىكذا حاالت .الحؿ الوحيد ىو أف تستمر المسرحية الذىنية التي
يميؿ العقؿ الباطف إلى تمثيميا إلى النياية .وىذا ما حدث في الحالة السابقة.
لكف ىذه الحالة السابقة تذكرنا بأمر ميـ جداً .كـ مسرحية ذىنية تدربنا عمى تمثيميا منذ

طفولتنا ونستمر في تمثيميا طواؿ حياتنا .إذا دققت النظر جيداً في سموكنا وطريقة

تفكيرنا تجد أنيا جميعاً عبارة عف مسرحيات ذىنية تقوـ بتمثيميا بشكؿ أوتوماتيكي ودوف
أي وعي أو شعور منؾ .ال أريد أف أزيد مف تعقيد الموضوع ألنو معقد أصالً ،لكف لكي
نعرؼ مدى عمؽ ىذه المسألة ومدى تأثيرىا عمينا سوؼ نمقي نظرة إلى جانب واحد فقط

بيف الجوانب العديدة مف حياتنا وىو الجانب الصحي.
جميعنا نشأنا منذ الطفولة عمى أفكار وقناعات ومعتقدات تحدد لنا ما ىو صائب وما ىو
خاط  ..ما ىو ممكف وما ىو مستحيؿ ..ما ىو عقالني وما ىو غير عقالني ..إلى

اخره .أىـ األفكار التي نشأنا عمييا وليا تأثير كبير عمى حياتنا ىي تمؾ األفكار المتعمقة
بحالتنا الصحية.
ادلغشدٛاخ انزُْٛح ٔدانرُا انصذٛح
مجرد
أال يفطف أحدكـ يوماً إلى أف استجابتنا تجاه األمراض واألدوية اليوـ ىي
ّ
مسرحيات ذىنية تفرضيا عمينا عقولنا الباطنة ألنيا تبرمجت عمييا منذ الطفولة وبالتالي

نحف مجبوروف عمى تنفيذىا؟!

صحتنا تت ّير باستمرار مع
إف الحقائؽ والمعمومات المختمفة التي نتناوليا بخصوص
ّ

مرور الزمف .إف المواد الدوائية التي يقنعونا بأنيا مفيدة اليوـ قد تت ّير غداً ،حيث

تتبدؿ عمى الدواـ.
ويصرحوف بأنيا خطيرة وضارة
يعودوف
بالصحة .إف ىذه المعمومات ّ
ّ
ّ
مرت بو أجياؿ وأجياؿ مف البشر .فكانوا في
ىذه ىي الحقيقة .ىذا ىو الواقع الذي ّ
الماضي البعيد يضعوف ثقتيـ المطمقة بيد الكينة والشامانييف وحتى المشعوذييف ،ورغـ
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يصحوف .أما امف ،في ىذا العصر ،فطننا نمنح ثقتنا لشركات األدوية العالمية
ذلؾ كانوا
ّ
لصحتنا وبقائنا عمى قيد الحياة.
التي ىي المصدر الوحيد
ّ
تمؾ المؤسسات العمالقة التي يممكيا رجاؿ عصابات المالية ليس ليا أي عالقة بالطب
والعالج ،وال باإلنسانية أصالً ،لكف مع ذلؾ معظمنا يشفى مف أدويتيـ .ذلؾ ألف

طريقتيـ اإليحائية في تسويؽ أدويتيـ تشبو إلى حد بعيد أساليب الكينة والمشعوذيف

الذيف ازدىروا في الماضي لكف اليوـ ىي عمى نطاؽ أوسع وأضخـ وأكثر وقعاً وتأثي اًر

عمى الشعوب .الطب العصري مدعوـ مف قبؿ المؤسسات األكاديمية واإلعالمية التي

تمثؿ مصدرنا الوحيد لممعمومات .القائموف عمى شركات صناعة األدوية يجندوف جيوشاً

مف العمماء واألطباء والخبراء الصحييف الذيف يطموف عمينا مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ
المختمفة ،ويقولوف لنا ما ىو أفضؿ لصحتنا وما ىو عكس ذلؾ ،ويطمعونا عمى دراسات

أقاموىا (بتمويؿ مف شركات األدوية) تظير لنا مدى ىشاشة مناعتنا الصحية تجاه
توصموا إلييا إلنقاذنا مف تمؾ الحاالت المرضية
األمراض ،فينصحونا بتناوؿ أدوية جديدة ّ
المرعبة! ىؿ تعمـ كـ ىو تأثيرىـ قوي عمى نفوسنا وعقولنا؟
رغـ حصوؿ ت يرات جذرية وحتى متناقضة في مفاىيميا بخصوص الطب والعالج عبر

جيدة ساعدتيا في
التاريخ ،استمرت الشعوب في البقاء عمى ىذه األرض وتمتعت
بصحة ّ
ّ
تبدؿ أساليب العالج وطقوسو المختمفة وطرؽ
متابعة مسيرتيا التاريخية الطويمة .رغـ ّ

تناوؿ األدوية بطريقة جذرية أحياناً ،بقي اإلنساف قائماً ومستم اًر .لكف شيئاً واحداً فقط

معينة مف مراحؿ التاريخ ،منذ أف
ت ّير ،وىو فقداف اإلنساف إليمانو بنفسو ،في مرحمة ّ
سيطر عمى معتقداتو أشخاص اخروف ،مشعوذوف وكينة وغيرىـ ،وراحوا يمموف عميو
قناعات ومعتقدات مختمفة ،فيطيعيا دوف وعي أو تفكير .وراح اإلنساف يقتنع مع مرور
الوقت بأنو مخموؽ ضعيؼ يحتاج إلى نصيحة دائمة ،خاصةً في ما يتعمّؽ بصحتو.

فتنشأ أجياؿ كاممة عمى أفكار ومعتقدات متوارثة مف جيؿ إلى جيؿ ،قناعات كثيرة غالباً

ما تكوف خاطئة ،تتح ّكـ بحالتنا الصحية حتى أصبحت ىي المعيار الحقيقي ليا.
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أمػػا اليػػوـ ،فػػي ىػػذا العصػػر الحػػديث المتطػػور ،فقػػد نجحػػت شػػركات صػػناعة األدويػػة فػػي
معظ ػػـ أنح ػػاء الع ػػالـ بنش ػػر فكػ ػرة أف الم ػػرض ى ػػو ج ػػزء محت ػػوـ م ػػف الحي ػػاة .م ػػف خ ػػالؿ

وفعػػاؿ ،بالحػ ّػد
ػي ،وبشػػكؿ حاسػـ ّ
الشخصػػيات العمميػػة البػػارزة التػػي تمثمػػو ،قػػاـ النظػػاـ الطبػ ّ
العامػة مػف النػاس ،وتػـ تػوجيييـ
مف مدى خيػارات العػالج والرعايػة الص ّ
ػحية التػي يػدركيا ّ

تكرس ػػيا مؤسس ػػات
نح ػػو خي ػػار واح ػػد" :العق ػػاقير الكيماوي ػػة الج ػػاىزة" .واأليديولوجي ػػة الت ػػي ّ
صػػناعة األدوي ػػة ىػػي أف "الطّبيع ػػة األـ لػػـ تك ػػف تعمػػـ م ػػاذا تفعػػؿ عن ػػدما صػػنعت الجس ػػـ
البشري" ،بينما العمـ الحديث وحده الذي يعمـ.

الحقيق ػػة الجوىري ػػة الت ػػي أخفتي ػػا ى ػػذه الش ػػركات ع ػػف الش ػػعوب م ػػف خ ػػالؿ نفوذى ػػا اليائ ػػؿ
والمخيؼ سياسياً وعممياً واقتصادياً ىي أف "الجياز المنػاعي لمكػائف البشػري ىػو المسػؤوؿ
األساسػػي والوحيػػد عػػف شػػفاء وعػػالج األم ػراض" .وأف "اسػػتخداـ األدويػػة والمقاحػػات تمثّػػؿ

ميػاؿ دائمػاً إلػى الشػفاء الػذاتي
إف جسػـ اإلنسػاف ّ
انتياؾ جائر لمجياز المناعي الطبيعي"ّ .
(يشػػفي ذاتػػو بذاتػػو) حيػػث أف وظيفتػػو الفطريػػة ىػػي تك ػريس نظػػاـ صػػحيح مزدىػػر .لكننػػا
أجبرن ػػا عم ػػى ك ػػبح وتثب ػػيط ى ػػذه العممي ػػة الفطري ػػة الطبيعي ػػة م ػػف خ ػػالؿ تن ػػاوؿ طع ػػاـ غي ػػر
صػػحي ،ممػػوثيف بيئتنػػا الداخميػػة (أجسػػادنا) بم ػواد غذائيػػة صػػناعية ،ومعتمػػديف عمػػى م ػواد
سامة (األدويػة) لمعالجػة حاالتنػا المرض ّػية .نحػف نعػيش حيػاة غيػر صػحية وغيػر
كيماوية ّ
صحيحة أصالً .لكف األىـ مف ذلؾ كمو ىو أننػا محكومػوف بقناعػات خاطئػة عػف أنفسػنا.

نحف لـ نسمع مف أي جية رسمية تقوؿ لنا إننا أقوى مف ما نحف عميو بكثيػر ،وأننػا أقػوى

مػف ىػػذه الحػػاالت الصػحية التػػي نتعػ ّػرض ليػا ،وىػػي ليسػػت سػوى تجسػػيد لقناعػػات مختمفػػة
نشأنا عمييا كما نشأت عمييا أجياؿ سبقتنا.
نحػػف محكومػػوف اليػػوـ بقناعػػة ارسػػخة تقػػوؿ بأننػػا كائنػػات ضػػعيفة ال نسػػتطيع العػػيش دوف
إرشاد .نحف اليوـ أصبحنا نجيؿ مدى عظمتنا ومدى قدراتنا الباطنيػة .لػيس ىػذا فحسػب،
بؿ يؤمف الكثيروف بأنو إذا تجمت إحدى تمؾ القدرات أو القوى فيػي مػف عمػؿ الشػيطاف!!
أما الشياطيف الحقيقييف الذيف يتحكموف بحياتنا وطريقة تفكيرنا فنتوجو إلييـ بفائؽ التقػدير

واالحتراـ!! يا ليا مف محنة يعيشيا اإلنساف.
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اإلمياٌ ْٕ منظ زلذد نهٕػٙ

ونمط الوعي يحدد الحالة الصحية
كؿ ما يحدث في حياتنا وما يحدث في أجسادنا ىو نتيجة حصوؿ ت يير ما في الوعي

تتقبمو مف أفكار
لدينا .إف وعينا ىو ما نحف عميو وما نختبره في الحياة .أنت تقرر ما ّ
تقرر بما تف ّكر وما تشعر بو ،وليذه األفكار والمشاعر
معينة وترفض
اً
ّ
أفكار أخرى .أنت ّ
تأثير كبير عمى جسدؾ المادي .إف نوعية ىذه األفكار والمشاعر ىي التي تحدد مدى

اإلجياد أو االرتياح الذي يعاني منيا أو يتمتع بيا جسدؾ .أما اإلجياد ،فسوؼ يؤدي

إلى ظيور أعراض تتجسد حسب نوع ىذا اإلجياد ودرجتو ،أي حسب حالة الوعي .ومف
أجؿ استيعاب ىذه الفكرة التي تشير إلى أف ما يصيب حالتنا الصحية سببو داخمي وليس

خارجي ،سنأخذ أمثمة مف الواقع المحيط بنا :الجراثيـ موجودة في كؿ مكاف ،لكف ما ىو
تفسير وجود أشخاص يتأثروف بيا ويمرضوف ،بينما ىناؾ أشخاص ال يتأثروف إطالقاً؟
الجواب ىو اختالؼ حالة الوعي .في المستشفيات والعيادات الطبية المختمفة ،لماذا نجد

مرضى يتجاوبوف مع األدوية والعالجات ويشفوف تماماً ،بينما ىناؾ أشخاص ال

يتجاوبوف مع األدوية؟ الجواب ىو اختالؼ في حالة الوعي .إف نظرتيـ لتمؾ األدوية

مختمفة ،وتتفاوت درجات اإليماف بقدرتيا عمى العالج مف شخص مخر.
الوعي ىو نظرتنا الخاصة تجاه أنفسنا ..اإليماف بما نحف عميو ..ىو طاقة بحد ذاتيا.
انتياء بكامؿ
طاقة عجيبة يمكنيا تجسيد أي حالة عقمية في الجسـ
ابتداء مف الخاليا و ً
ً
الجسد .ىذه الطاقة ال تكمف فقط في الدماغ .إنيا منتشرة في جميع أنحاء جسمنا .ىذه
الطاقة متصمة بكؿ خمية مف خاليانا .وعف طريؽ ىذا الوعي (الطاقة) ،يمكننا التواصؿ

مع كؿ عضو وكؿ قطعة نسيجية موجودة في أجسامنا.

لػػيس ىنػػاؾ دواـ لممػػادة التػػي يتػػألؼ منيػػا جسػػدنا .األمػػر الوحيػػد الثابػػت بخصوصػػو ىػػو
خميػػة ،كػػؿ قطعػػة نسػػيجية فػػي جسػػمنا تتجػ ّػدد عمػػى الػػدواـ بػػيف حػػيف
الت ييػػر الػػدائـ .كػػؿ ّ

نقيػة وصػافية مػف أي شػائبة.
واخر .تتالشى األنسجة القديمػة لتػأتي محمّيػا أنسػجة جديػدة ّ

أي كأنؾ تيدـ منزؿ قديـ لتبني مكانو منزؿ جديد مطػابؽ فػي المواصػفات اليندسػية .لكػف
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السؤاؿ الكبير الذي يعجز األطباء عف إيجاد جػواب شػافي لػو ىػو :طالمػا تػـ تشػييد منػزؿ
جديد مكاف القديـ ،لماذا تبقػى الشػقوؽ قائمػة عمػى الجػدار؟! أي بمعنػى اخػر ،لمػاذا يبقػى

تبدلػػػو بالكام ػػؿ ويصػػػبح لػػػدينا جس ػػـ جديػػػد بػػػيف الحػػػيف
الم ػػرض معمقػ ػاً ف ػػي الجس ػػـ رغ ػػـ ّ

واألخرى؟!

الييكؿ العظمي في جسدؾ يت ّير بالكامؿ خالؿ ٗ شيور؟ وأف المصراف لديؾ تت ّير كػؿ
٘ أيػػاـ؟ وأف الجمػػد يت ّيػػر بالكامػػؿ خػػالؿ يػػوميف؟ ويصػػبح لػػديؾ رئتػػيف جديػػدتيف خػػالؿ ٙ
تتبدؿ بالكامؿ خالؿ أسابيع معدودة؟ كػؿ عضػو مػف أعضػاء جسػدؾ
أسابيع؟ وخاليا الدـ ّ

معينػة ...وطالمػا أف جسػدنا يت ّيػر باسػتمرار بحيػث يصػبح لػدينا
ّ
يتبدؿ بالكامؿ خالؿ فترة ّ

جسداً جديداً بيف فترة وأخرى (كؿ ٔٔ شير تقريباً) ،لماذا تبقى األمراض معمّقة بأعضائنا
التأمؿ بيذه الفكرة.
الجسدية؟! حاوؿ ّ

الشػيء الوحيػػد الػذي ال يت ّيػػر فػي كياننػػا ىػو ىويتنػػا ووعينػا بأنفسػػنا .أي أف حالتنػا العقميػػة

والنفسية ومعتقداتنا الخاصة عف أنفسنا تبقى كما ىي .السبب الذي يجعؿ السرطاف معمقاً
بالرئتيف رغـ تبدليما بالكامؿ خالؿ كؿ  ٙأسابيع ىو الطريقة التي ننظر مػف خالليػا إلػى

جس ػػدنا الفيزي ػػائي .مج ػ ّػرد أف حص ػػؿ ت يي ػػر ف ػػي ال ػػوعي ل ػػدينا يحص ػػؿ ت يي ػػر ف ػػي حالتن ػػا
الجسدية.
ػحة .ألف الجسػػـ فػػي
وجػب عمينػػا معرفػػة أنػػو لػػيس لمجسػػـ أي سػػمطة عمػػى المػػرض أو الصػ ّ
النياية ىو عبارة عف تكتّؿ مػف اإللكترونػات (أو جزيئػات كيربائيػة) التػي تخضػع بالكامػؿ

لسيطرة العقؿ .وأف ىذه اإللكترونات الخاضعة إلمالءات المنظومػة العقميػة ىػي فػي حالػة

ػتمر ،وأف األشػػكاؿ التػػي تتخػػذىا تعتمػػد كميػاً عمػػى الصػػور التػػي نسػػتوحييا
ت ييػػر دائػػـ ومسػ ّ
فػي عقمنػػا .أي أف أجسػامنا باختصػػار ىػي عبػارة عػف مفيػػوـ عقمػي .ىػػي تمثّػؿ انعكاسػػات

لألفكػػار التػػي تسػػتحوذ عقولنػػا .وبالتػػالي عنػػدما نمػػرض ،فيػػذا يعػػود سػػببو إلػػى أف أفكػػار

المػػرض والػػوىف قػػد اسػػتحوذت عمػػى عقولنػػا .ةواذا أردنػػا أف نشػػفى مػػف مػػرض معػ ّػيف ،مػػف
الضػػروري أف نبػػدأ أوالً بت ييػػر أفكارنػػا بخصػػوص حالتنػػا الصػػحية قبػػؿ اتخػػاذ أي إجػػراء

عالجي.
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يوجد كياف خفي يسميو العمـ العقؿ الباطف (النفس الدنيا) ،رغـ أنو كياف عقمػي عظػيـ إال
أنو كياف أعمى ال يف ّكر بؿ ينفّذ األوامر .واألوامر التي تكوف بحوزتو خالؿ والدتؾ (وىػي
األوامػػر االفت ارضػػية) تصػ ّػور اإلنسػػاف الكامػػؿ كمػػا ُيفتػػرض أف يكػػوف ،لكػػف ىػػذه األوامػػر

تشوىت مع تقدمؾ في مسيرتؾ الدنيويػة نتيجػة القناعػات الخاطئػة التػي تمقّيتيػا فػي حياتػؾ
ّ
عمػػى شػػكؿ إيحػػاءات صػػادرة مػػف محيطػػؾ ،خصوصػاً مػػف جيػػات نعتبرىػػا نافػػذة ومحترمػػة

وبالتػػالي ىػػي ذات مصػػداقية كبػػرى بالنسػػبة لنػػا وبالتػػالي ليػػذه الجيػػات النافػػذة تػػأثير قػػوي

عمى قناعاتنا.

منذ أف سممنا أنفسنا ومصائرنا لتمؾ الجيات النافذة بدأت المشكمة تتفاقـ ،حيث راحت
األجياؿ تنشأ عمى قناعة أف المرض يمثّؿ حالة حتمية في حياتنا وأننا كائنات ضعيفة ال

يمكنيا البقاء دوف توجيو ةوارشاد .وغيرىا مف إيحاءات سمبية ال تعد وال تحصى .وكؿ ما

عمى عقمنا الباطف ىو االستجابة ليذه اإليحاءات بحذافيرىا ،فينخرط في مسرحيات ذىنية
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نشأنا عمييا أو فرضت عمينا عبر العصور التاريخية .وبالتالي ما عمى العقؿ الباطف
سوى تجسيد ىذه المسرحيات الذىنية كحاالت مرضية أو غيرىا مف حاالت سمبية أخرى.
إف كام ػػؿ أجس ػػادنا ى ػػي مج ػ ّػرد تجس ػػيدات خارجي ػػة ألفكارن ػػا .أي أف قناعاتن ػػا وتص ػ ّػوراتنا
ػحية .يكفػي معرفػة
الخاصة عف أنفسنا ىي التي تساىـ فػي صػياغة حالتنػا الجسػدية والص ّ

أف انخفػػاض المعنويػػة مرتبطػػة بشػػكؿ وثيػػؽ بفقػػداف المناعػػة .األرؽ واليمػػوـ التػػي تسػػيطر
عم ػػى الف ػػرد تس ػػاىـ ف ػػي إح ػػداث خم ػػؿ ف ػػي أداء أح ػػد األعض ػػاء ،أي ق ػػد يك ػػوف خم ػػؿ ف ػػي

اإلفرازات أو حتى أداء الخاليا.

ؾ بحقيقػػة أف السػػبب الرئيسػػي لممػػرض ىػػو التفكيػػر السػػمبي؟ انظػػر إذاً إلػػى
ىػػؿ الزلػػت تشػ ّ
ش ػػيادات بع ػػض أب ػػرز األطب ػػاء ال ػ ػربييف الت ػػي تؤ ّك ػػد ى ػػذه الحقيق ػػة ،وق ػػد وردت ف ػػي أب ػػرز

المراجع الطبية منذ بدايات القرف الماضي .." :أي حالة غضب أو حزف شػديد ال بػدّ مػف

أف يتبعيا حمّى ما في بعض المنػاطؽ فػي أفريقيػا،"..

الػدكتور سػامويؿ بيكػر Sir Samuel Baker

 ،المرجػػعBritish and Foreign Medico Chirurgical Review :

 .." .theاإلصػػابة بمػػرض

السػػكري نتيجػػة صػػدمة عقميػػة يؤ ّكػػد حقيقػػة أنػػو حالػػة مرضػػية ناتجػػة مػػف أصػػوؿ عقميػػة،"..
ال ػػدكتور ب.و .ريتشاردس ػػوف Richardson

W.

 ،B.المرج ػػع .." .Discourses :ف ػػي ح ػػاالت كثيػ ػرة،

الحظ ػػت أس ػػباب عدي ػػدة جعمتن ػػي مقتن ػػع ب ػػأف م ػػرض الس ػػرطاف يتأصّ ػػؿ م ػػف حال ػػة القم ػػؽ
المػػزمف،"..

الػػدكتور جػػورج بيػػدجز Pages

 ،Georgeالمرجػػع .." .Lectures :لقػػد فوجئػػت كيػػؼ أف

المرضػػى المصػػابيف بسػػرطاف الكبػػد يرجعػػوف سػػبب حػػالتيـ الصػػحية السػػيئة إلػػى الحػػزف

مجرد صدفة،"..
المديد أو القمؽ المزمف .عدد ىذه الحاالت كبير لدرجة يصعب اعتبارىا ّ

الدكتور مورتشيسػوف  .." .Murchisonاألغمبيػة العُظمػى مػف حػاالت السػرطاف ،خاصػة سػرطاف
الثػدي والػرحـ ،ترجػع أسػبابيا إلػى القمػؽ الػذىني،"..

وقد تحدث بعض األطباء،

مثؿ الدكتور "ولكػس"

الػدكتور سػنو  ،Dr. SnowالمرجػعLancet :

.The

 ،Dr. Wilksعف حاالت اإلصػابة باليرقػاف والتػي

معينػة .وبعػض اإلصػابات باليرقػاف يعػود سػببيا إلػى قمػؽ
أرجع أسبابيا إلى حػاالت عقميػة ّ
مزمف ،تحدث الدكتور "تشػورتوف"  Dr. Churtonفػي المجمػة الطبيػة البريطانيػة  British Medical Journalعػف إحػدى ىػذه
الحاالت .العديد مف حاالت فقر الدـ الخبيث حصمت نتيجة صدمة عقمية قويػة،
Makenzie

الػدكتور مػاكنزي

 .Dr.لطالمػػا ُعػػرؼ عػػف نػػوع مػػف حػػاالت الذبحػػة الصػػدرية بأنػػو ينػػتج مػػف اىتيػػاج
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عاطفي ،ونوع مف الطفح الجمدي الػذي يتبػع دائمػاً حػاالت اإلجيػاد الػذىني الشػديد،

الػدكتور

ىنتػػر  .Hunterصػ ّػرح الطبيػػب الشػػيير "ألمػػر غيػػتس"  Elmer Gatesيقػػوؿ .." :أشػػارت
تجاربي إلى أف العواطؼ الحاقدة والمحبطة ،وكذلؾ انفعاالت شديدة مثؿ سرعة ال ضب،

تولّد في المنظومة الجسدية مرّكبات كيماويػة بعضػيا يكػوف شػديد السػمّية .بينمػا العواطػؼ
السػػعيدة وال ارضػػية تولّػػد مركبػػات كيماويػػة ذات قيمػػة غذائيػػة بحيػػث تنشّػػط الخاليػػا وتولّػػد
المزيد مف الطاقة."..

الحقيقة العظيمة التي وجب التسميـ بيا ىي أف كؿ منا ىو عبارة عف نظاـ خاص مف
الوعي مستق ّؿ عف غيره ..مبرمج حسب الظرؼ االجتماعي والتربوي والثقافي وغيرىا مف
معينة مف
أنماط فكرية مختمفة ترعرع ونشأ وسطيا ..كؿ منا يسير في الحياة وفؽ درجة ّ
معينة ..يتـ تحديد ىذه القدرة حسب نوع البرمجة التي تمقاىا وتأثر بيا
القناعة بقدرة ّ
"وعينا" وامف بياُّ ...
كؿ منا ىو نظاـ خاص مف الطاقة ...طاقة متدفقة في كياننا ..ويتـ

المخزنة في العقؿ الباطف) لكف
توجيييا بواسطة وعينا (حسب القناعات والمعتقدات
ّ
بواسطة ىذا النظاـ الخاص الموجود في جوىرنا يمكننا فعؿ أي شيء ،ونعالج أي شيء،

التعرؼ عمييا ةواتقاف طريقة
طالما أنيا طاقة ..طاقة قابمة لمتوجيو ،كؿ ما عميؾ ىو
ّ
استخداميا ومف ثـ توجيييا وسوؼ تصنع المعجزات.

وفقاً لمتعاليم السرية

اإلَغاٌ ْٕ عادش تانفغشج
كانت المفاتيح المؤدية لمتشبييات والتناظرات بيف مكونات واليات اإلنساف األكبر
(الكوف) ومكونات واليات اإلنساف األص ر (اإلنساف) تمثّؿ األسرار األكثر تقدي اًر ةواجالالً

لدى المنتميف لممدارس السرّية .وىذا طبعاً لو سبب ميـ جداً .لقد وجدوا في حدود دائرة
الضيقة تجسيداً لكافة ال وامض واألسرار التي تحوزىا الدائرة األكبر الالمحدودة
اإلنساف
ّ

التوجو في البحث ،تـ تشكيؿ نظاـ فكري الىوتي
وىي الكوف .وكامتداد طبيعي ليذا
ّ

بأف اهلل ُيعتبر اإلنساف األكبر ،وعمى نحو معاكسُ ،يعتبر اإلنساف إلوً ص ي اًر.
يقوؿ ّ
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وباالستناد عمى ىذا التشابو ،اعتُبر الكوف بأنو إنساف كبير ،وعمى نحو معاكس ،اعتُبر
اإلنساف كوناً ص ي اًر.
بناء عمى ىذه التركيبة اليولوغرافية لموجود والتي تجعؿ اإلنساف صورة مطابقة لمخالؽ
سخر وفؽ رغبات
[عز ّ
وجؿ] ،فقد أدرؾ الفالسفة القدامى بأف القوى الكونية قابمة ألف تُ ّ
ّ
المقدسة بيف عقمو الشخصي والعقؿ الكمّي.
اإلنساف بسبب ىذه الوصمة ّ
سد منيع يعزلو
إف نظرة اإلنساف تجاه نفسو ككياف ضعيؼ ومنفصؿ عف الكوف تمثّؿ ّ
ويحرمو مف التحكـ بتياراتو وقواه المختمفة .ليس ىناؾ حدود مف ناحية العالقات التي
مجرد أف جعؿ اإلنساف نفسو موحداً
توصؿ اإلنساف بالكوف بشكؿ جوىري ووثيؽ ،حيث ّ
مع أي فكرة أو أي شيء ،سوؼ تزوؿ الحواجز الزمنية والمكانية بينيما .لكف مدى قدرتو
في السيطرة عمى ما يستيدفو بتفكيره تعتمد عمى درجة قوتو العقمية ،وكذلؾ عمى ظروؼ

(يتقمص) أو
البيئة اإلنسانية التي نشأ فييا (برمجة الوعي) .يستطيع اإلنساف أف يكوف
ّ
معينة
ّ
يسخر أي شيء يدركو أو يستيدفو بتفكيره ..حيث أف كؿ شيء يدركو ىو بطريقة ّ
جزءاً منو أصالً .كؿ شيء في الكوف موصوؿ ببعضو البعض ليش ّكؿ في النياية كياف

وبناء عمى ىذا المبدأ ،يستطيع اإلنساف أف يخضع كامؿ الواقع
موحد .وبالتالي،
واحد ّ
ً
الذي يدركو ويألفو إلرادتو الفردية إذا عرؼ كيؼ يحقؽ ذلؾ.
المميز
في الحالة الطبيعية ،وبناء عمى الطبيعة االستثنائية لمكائف البشري ،وكذلؾ موقعو
ّ

متعمد يقوـ بو بأنو عمؿ سحري .أي كؿ إنساف
في الكوف ،يمكف اعتبار كؿ عمؿ
ّ
يتصرؼ أو يف ّكر فييا ،ذلؾ دوف أف يدري
مرة
ّ
يصنع السحر بشكؿ طبيعي في كؿ ّ
معيف أو كينونة
طبعاً ،ألنو يجيؿ حقيقة أف كؿ فكرة تخطر في ذىنو تمثّؿ إما فعؿ ّ
يتجسد في ذات المحظة
معيف ،مع أف ىذا التأثير ال
معينة ،وتؤثّر في النياية عمى شيء ّ
ّ
ّ
يتجسد في النياية.
أو ذات الفترة ،لكنو
ّ

وبناء عمى ما سبؽ ،تُعتبر الممارسة التجاوزية (التي نسمييا اليوـ "السحر") بأنيا عمـ أو
فف إحداث ت يير يتوافؽ مع اإلرادة ألف حصوؿ أي ت يير مرغوب قد يتأثّر نتيجة تطبيؽ
ّ
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معينة عمى اليدؼ المناسب ،وذلؾ بالدرجة المناسبة ،وبطريقة
النوع المناسب لقوة ّ
مناسبة ،وعبر الوسيط المناسب .ةواذا نجح الشخص بمراعاة ىذه الشروط ،فنياً (ابتكر
سيعتبر ساح اًر محترفاً.
وسيمة جديدة) أو عممياً (انتيج وسيمة سابقة)ُ ،

كؿ إنساف يدرؾ ضمنياً ،أكثر أو أق ّؿ ،بأف كينونتو تتألؼ مف عدة مستويات لموجود،
حتى لو كاف مف العممانييف/المادييف الذيف يعتقدوف بأف ذلؾ الجانب الخفي ل نساف ىو

مجرد مظير مف مظاىر جسده المادي .والطبيعة أيضاً تتألؼ مف عدة مستويات
ّ
لموجود ،لكف مع ذلؾ ،اإلنساف يجيؿ الطبيعة الحقيقية لكينونتو وقدراتو .حتى قناعاتو
بخصوص ىذه المحدودية في النظر إلى نفسو تعتمد عمى تجاربو في الحياة ،وكؿ خطوة
توسع إمبراطوريتو الوجودية .وبالتالي ،ليس
إلى األماـ في استكشاؼ نفسو تساىـ في ّ
ىناؾ أي سبب لوضع حدود نظرية ليويتو الحقيقية أو ما يستطيع إنجازه.
انغذش اَمهة ػهٗ انغادش
طالما أننا نتمتع بكؿ ىذه العظمة والمناعة الصمبة واالكتفاء الذاتي في أجسادنا ،لماذا
إذاً نحف نمرض وننيزـ أماـ العمؿ واألوبئة؟ الجواب بسيط وواضح :قناعاتنا بخصوص

أنفسنا تمثؿ عامؿ أساسي في تقرير حالتنا الصحية .قناعاتنا بخصوص صحتنا تمعب

دور أساسي في مناعتنا ضد األمراض والعمؿ .بما أننا سحرة بالفطرة ،فيذا يجعمنا قادريف
عمى تجسيد أي فكرة أو قناعة ميما كانت سمبية أو إيجابية .لكف المشكمة ىي أف
قناعاتنا لـ تنشأ مف بنات أفكارنا بؿ ىي مزروعة مف قبؿ جيات أخرى ليا مصمحة

خاصة في ذلؾ .بمعنى اخر أقوؿ :نحف فقدنا اإليماف بذاتنا!!!

تعرض إلى
اإليماف بالذات ...ىذا المفيوـ اإلنساني الجوىري ،ىذا الوعي بالذات قد ّ
التحريؼ المقصود عبر العصور بحيث جعمو يبدو كما ىو امف ،مفيوـ يقوؿ إف:

التصرف دون إرشاد ،ال يستطيع معالجة نفسه
اإلنسان هو كائن ضعيف ،ال يستطيع
ّ
من العمل دون إرشاد ،ال يستطيع التفكير دون إرشاد  ...فآمف اإلنساف بيذا الواقع

المزور الذي فرض عميو ..وتـ إرشاده وتوجييو ،ومف ثـ توجييو ..إلى أف وصؿ إلى
ّ
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ىذا المستوى مف االنحطاط الروحي والفكري والمعنوي ...انحطاط كبير بكؿ ما تعنيو
الكممة مف معنى ..مأزؽ فكري عظيـ يصعب الخروج منو بسيولة .ألف ىذا الوضع

معينة سيطرت يوماً عمى أرواح
صمـ بطتقاف كبير مف قبؿ جيات ّ
اإلنساني البائس قد ّ
الشعوب.
معينة مف مراحؿ التاريخ الطويمة ،ال
لقد حصؿ ت يير ما في جوىر اإلنساف في مرحمة ّ
نعرؼ متى وأيف ولماذا ،لكف ىذا الت يير قد تـ فعالً ،وكذلؾ طريقة تفكيره ونظرتو إلى

الحياة بشكؿ عاـ .لقد فرض عمى اإلنساف منذ زمف بعيد ،وألسباب الزلنا نجيميا ،بأف

يقنع بفكرة أنو مخموؽ ضعيؼ .وقد توارثت ىذه الفكرة أجياؿ كثيرة متتالية مما جعميا
تصبح حقيقة واقعية غير مشكوؾ بيا .لكف ميما قاؿ رجاؿ العمـ ورجاؿ األيديولوجيات،
وميما خرجوا بنظريات وأفكار ومعادالت وقوانيف وتفسيرات مختمفة ،ال يمكف إنكار

حقيقة ثابتة تفرض نفسيا ،وىي أننا أقوى من ما نحن عميه بكثير ،وبأننا نممؾ قدرات

نمر
وقوى الزلنا نجيميا ،وقد ولدت معنا لكننا لـ نتمكف مف استثمارىا ،وبدالً مف ذلؾّ ،
بيذه الحياة بكؿ بساطة ونتمنى األفضؿ ألنفسنا ونحف نجيؿ أف األفضؿ الذي نتمناه ىو
في داخمنا ..جاىز دائماً لمتجمي والتجسيد.
منػػذ والدتنػػا ،نبػػدأ الخػػوض فػػي معتػػرؾ ىػػذه الػػدنيا ،ونبػػدأ بػػتعمّـ أشػػياء كثي ػرة ،فنػػتعمّـ كيػػؼ

نمشػػي وكيػػؼ نػػتكمّـ وكيػػؼ نكتػػب ونق ػرأ ..إلػػى أخ ػره ،لكػػف ال أحػػد يعمّمنػػا كيػػؼ نسػػتخدـ

عقولن ػػا! ال أح ػػد يعمّمن ػػا كي ػػؼ نس ػػتخدـ وعين ػػا ب ػػذاتنا الحقيقي ػػة ،اإليم ػػاف الحقيق ػػي بأنفس ػػنا.

ظػواىر كثيػرة تشػير إلػى أننػػا أكثػر مػف مػػا نحػف عميػػو بكثيػر .لكننػا نتجاىميػػا ،ونسػير وفػػؽ
المعتق ػػدات التػػي فرض ػػتيا عمينػػا األنظم ػػة االجتماعيػػة الس ػػائدة .كي ػػؼ ال نتجاىمي ػػا والزلن ػػا
نجيؿ ما ىو اإليماف ..الوعي بالذات ..وعالقتو الصميمية بواقعنا وحياتنا الشخصية؟
.................

ٕٚٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة

اإلمياٌ تكائٍ أػهٗ

شرط أساسي لتفعيؿ القوة الحيوية الخارقة في كياننا
في مزار "لوردز"  Lourdesبفرنسا ،اىتـ األطباء في فحص الكثير مف المؤمنيف الزوار
الذي قدموا إلى المكاف بأمؿ الشفاء والعالج .وقد تراكمت سجالت طبية توثؽ حاالت

عجيبة كثيرة عبر قرف مف الزمف .ىذه السجالت تتحدث عف تفاصيؿ الكثير مف
الحاالت التي ال يمكف تفسيرىا عممياً ،لكنيا حصمت دوف أدنى شؾ .تـ توثيؽ العمة أو

المرض والمدة التي است رقيا قبؿ أف يشفى تماماً ومف ثـ توثيؽ الحالة بعد الشفاء وكيؼ

كانت الحالة النفسية لممريض الذي شفى تماماً ..وغيرىا مف تفاصيؿ.

األوؿ يتمثؿ بالشفاء الكامؿ
إذا أردنا تصنيؼ حاالت الشفاء فنرى أنيا مف نوعيف :النوع ّ
والسريع بحيث ال يمكف تسجيؿ أي مدة زمنية ألف الشفاء فوري إذ است رؽ ثواف أو
مشوه أو
لحظات .وحالة الفاء ىذه شممت كافة العمؿ مثؿ ترميـ عظاـ مكسورة أو جمد ّ
حاالت شمؿ أو وىف أو غيرىا مف عمؿ ال يمكف أف تشفى بيذه السرعة وفؽ المنطؽ
العممي المألوؼ .أما النوع الثاني مف الشفاء فيو يختمؼ مف حيث المدة الزمنية ،أي قد
يست رؽ عدة أياـ قبؿ أف ترمـ العظاـ أو الجمد أو غيرىا مف أعضاء معطوبة.
كافة أنواع العمؿ واألمراض تـ شفاءىا بيذه الطريقة .الكتؿ السرطانية اختفت ،العظاـ
المشوىة استقامت ،حاسة السمع أو البصر عادت إلى حالتيا الطبيعية ...والقائمة طويمة
جداً ،وكميا موثقة طبياً.
لكف في الحقيقة ليس فقط مزار "لوردز" شيد ىذه الظاىرة العجيبة في شفاء العمؿ

واألمراض ،بؿ يوجد الكثير مف ىذه المواقع المقدسة حوؿ العالـ وتعود ألدياف أخرى
مختمفة .لكف السر ال يكمف في ىذه المواقع بؿ في مكاف اخر تماماً .األمر الذي وجب
معرفتو ىو أنو ليس كؿ مف يزور تمؾ المواقع المقدسة يشفى بؿ نسبة قميمة فقط .والسر

يكمف في ىذه النسبة القميمة وفيما تتمتع بو مف طريقة تفكير .إنو اإليماف المطمؽ بكائف
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أسمى .درجة اإليماف بيذا الكائف األعمى ىي التي تحدد سرعة الشفاء .لكف الميـ ىو
عنصر اإليماف وىذا الذي ييمنا .إف السبب الذي يجعؿ البعض يشفوف تماماً بينما
التوجو لمكائف األسمى (أي اهلل
البعض امخر ال يشفى ىو صي ة ىذا اإليماف وصي ة
ّ
التضرع إليو وغيرىا مف عناصر أساسية تجعؿ اإليماف
في الحالة المسيحية) وطريقة
ّ

يفعؿ فعمو في تحقيؽ المعجزات.

أما موضوع الكائف األسمى فيو ميـ جداً في المعادلة رغـ اختالؼ الطريقة التي ُينظر

إليو بيف أتباع األدياف المختمفة .لكف الميـ أنو يمثؿ الكائف السامي الجميؿ الذي يعمونا

مرتبةً ويمثؿ جوىر وجودنا .الكاىونا في ىاواي نظروا إليو بطريقة مختمفة بحيث يمثؿ
أعمى مستويات الكينونة البشرية ،أي النفس العميا ،وسموه "أوماكوا" .الميـ إذاً أف يتوجو

الفرد في صالتو أو تضرعو إلى كائف أعمى جميؿ المرتبة وعظيـ القدرة ،وىذا يكفي

لتفعيؿ تمؾ القوة العظيمة التي يعتبر العالج والشفاء أحد تجمياتيا العجيبة الالمتناىية.

ذكر الكاتب "لونغ" في كتابو أحد األمثمة الميمة عمى ىذا الموضوع تحديداً وربما يساىـ

في توضيح الفكرة جيداً لدى القارئ الكريـ .ألف الفرد الذي تتمحور حولو القصة ال
تضرع
ينتمي ألي ديف وىو في الحقيقة عمماني التوجو .وبالتالي فالكائف األعمى الذي
ّ
إليو ىو مف بنات أفكاره وال يتمتع بأي مف الصفات التي نألفيا عنو في األدياف المختمفة
األخرى ،لكنو امف بوجوده وىذا كؿ ما في األمر .كتب لونغ يقوؿ:

" ..في بداية العشرينات بينما كنت في ىونولولو كاف ىناؾ فندؽ كبير قيد البناء وتـ

إرساؿ رجؿ خبير مف أمريكا لتركيب المصاعد  .elevatorsتعرفت عميو في إحدى

المناسبات واكتشفت بأنو يتمتع بقدرة إدراكية عجيبة بحيث يستطيع استشعار األشياء

دوف االعتماد عمى حواسو التقميدية .فيستطيع مثالً معرفة إف كنت في المنزؿ أو خارجو،

كما يستطيع التنبؤ بحوادث طارئة قبؿ حصوليا .وقد استعرض ىذه القدرة أكثر مف مرة
أمامي وبأكثر مف صي ة ..كاف مثالً عند زيارتو إلى منزلي يقؼ عمى الباب ويصمت
لمحظات ةواذا استشعر وجودي في المنزؿ يقرع الباب ،لكف إذا لـ يستشعر وجودي يذىب

فو ارً دوف أف يكمؼ نفسو بقرع الباب ..قررت في إحدى المرات أف أخدعو مف خالؿ عدـ
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أصر عمى أنني موجود في
استجابتي لو عندما يقرع الباب ،لكنو رفض الم ادرة و ّ
الداخؿ .راح يقرع باستمرار ويقوؿ :افتح يا لونغ ،أنا أعمـ أنؾ في الداخؿ وتحاوؿ

خداعي ..ىيا افتح"..

" ..أما قصة ىذا الرجؿ فيي كما يمي ..اختبر في فترة سابقة مف حياتو حالة مف سوء
الحظ أصابتو خالؿ عممو كميندس تركيب المصاعد في إحدى الشركات الكبرى التي

تصنع ىذه امالت .كاف العماؿ الذي تحت إشرافو يصابوف بالحوادث الخطيرة عمى
أنواعيا رغـ حذره الشديد خالؿ إدارتو لمورشات .وفي النياية قررت إدارة الشركة فصمو

مف العمؿ .في ذلؾ الوقت كاف لديو ابنة مقعدة عمرىا حوالي العشريف سنة وىي مالزمة
دائمة لمسرير منذ عدة شيور .زوجتو توفيت منذ عدة سنوات وكانت ابنتو تدبر المنزؿ

قبؿ مرضيا .خسر وظيفتو في فترة كانت صعبة جداً لدرجة أنو لـ يستطيع إيجاد وظيفة

أخرى .لتزيد األمور سوءاً ،بدأ ىذا الرجؿ يمرض ،المرض تمو امخر ،إلى أف انتيى بو
األمر عند الطبيب الذي فرض عميو إلتزاـ السرير معظـ أوقاتو"..
" ..لمقاومة يأسو ةواحباطو بدأ الرجؿ يق أر كتب دينية خصوصاً تمؾ التي تعود لمذىب
"كريستياف ساينس"  Christian Scienceوانتقؿ الحقاً إلى قراءة كتب تعود لمذىب

"الفكر الجديد"  New Thoughtثـ إلى كتب تعود إلى مذاىب أخرى تيتـ بالعالج
الروحي ،لكف دوف جدوى ..وفي النياية ،بعد أف نفذت مدخراتو المالية زاد يأسو والتزـ

السرير طواؿ الوقت ،واستنتج أخي ارً أف كافة التعاليـ الدينية ىي غير كاممة وبالتالي
عديمة الجدوى .لكف مع ذلؾ فال بد مف وجود ذكاء أعمى يمكف ل نساف مناشدتو ،لكف

الرجؿ ال يعمـ كيؼ ..لكف ىذه الفكرة استحوذت عميو ،وراح يمضي كامؿ وقتو ومجيوده

يوماً بعد يوـ ساعياً إلى التواصؿ مع ىذا الذكاء األعمى"..

أحس فجأة بأنو عمى تواصؿ مع شيء غامض .شعر برعشة
" ..في يوـ مف األياـ ّ
كيربائية خاطفة وحادة ،ىذه الرعشة الكيربائية ال تشبو شيء اختبره سابقاً .وفي الحاؿ،
صاح طالباً المساعدة مف ىذا الشيء ،راح يستجديو ألف يعيد صحتو وعافيتو .صاح
قائالً بأنو عميو الحصوؿ عمى مساعدة ميما كاف الثمف ،وأنو ييـّ امف ترؾ سريره
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والوقوؼ عمى رجميو مستعرضاً بذلؾ إيمانو الكامؿ .رويداً رويداً استطاعة أف يقؼ عمى
أوؿ خطوة ،ثـ خطوة
قدميو مف جانب السرير وىو في حالة صالة مستمرة .ثـ خطى ّ
أخرى ،وقد فرح كثي ارً عندما اكتشؼ بأف قوتو وعافيتو تتعاظماف بشكؿ عجيب .تحولت

صمواتو إلى حمد وشكر لذلؾ الشيء ال امض .وخالؿ دقائؽ معدودة بدى واضحاً بأنو
قد شفي تماماً وعافيتو عادت بالكامؿ"..
" ..مع شعوره باالنتصار والبيجة ال امرة ،ذىب مسرعاً إلى غرفة ابنتو وأخبرىا ما
حصؿ معو .راح يحفزىا عمى محاولة التواصؿ مع ذلؾ الشيء ال امض .حاوؿ التواصؿ
معو مرة أخرى لكنو عجز عف ذلؾ"..

مر عدة أياـ .فعاد إلى حياتو السابقة مبتدئاً مف النقطة التي تركيا فييا ،وحاوؿ عبر
"ّ ..
ساعات األياـ تكرار اإلجراء الذىني الذي قاـ بو عندما حصؿ التواصؿ مع ذلؾ الشيء.
وبعد حيف ،وبشكؿ فجائي وبنفس الرعشة الكيربائية التي أصابتو ،حصؿ التواصؿ .فبدأ

فو ارً يصمي باىتياج لذلؾ الشيء ال امض متوسالً إليو أف يشفي ابنتو .ثـ بعدىا أسرع
التضرع ،أمسؾ بيا مف يدييا وراح يشدّىا
إلى غرفة االبنة مع استم ارره في الصالة و ّ

لموقوؼ عمى رجمييا .قاؿ ليا :استخدمي إيمانؾ! انيضي واثبتي أنؾ تستطيعيف!..

لمتحرر مف سجف السرير .وكما
وتتضرع
فتجاوبت االبنة لطمب والدىا فراحت تصمي
ّ
ّ
أوؿ
حصؿ معو تماماً ،عادت العافية البنتو بشكؿ عجيب .نيضت مف السرير وخطت ّ
خطوة ،ثـ الثانية .لقد تجمّت معجزة الشفاء الفوري في الفتاة كما سبؽ وتجمت في والدىا.
بعد الحمد والشكر ،ارتدت لباسيا وبدأت حياة جديدة مفعمة بالصحة والعافية"..

" ..بعد عدة أياـ استطاع مرة أخرى الحصوؿ عمى ذلؾ التواصؿ المكيرب .لقد كاف
بانتظاره ،وكاف حافظاً لمصالة عف ظير قمب ،فراح فو ارً يتمييا في حضور ذلؾ الشيء.
طمب أف يستعيد وظيفتو السابقة مع شركة المصاعد الكيربائية .مع ثقتو بأف صالتو
استجيبت ،ذىب مباشرة إلى إدارة الشركة وتحديداً إلى المدير الذي طرده قبؿ شيور.
دوف أف يروي أي تفسير أو شرح مف أي نوع ،قاؿ بيدوء :أنا جاىز لمعمؿ مرة أخرى،

في أي ورشة تحتاجني أف أكوف؟ ..ما كاف عمى الرجؿ وراء المكتب أمامو سوى النظر
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إليو بطمعاف لمدة لحظات ،ثـ أخذ مف مكتبو مجموعة أوراؽ وسممو اياىا ،وسمى المدينة

التي تقع فييا ورشة التركيب التي عميو استالميا"..

" ..ىذه كانت بداية مستقبؿ مزدىر ال يصدؽ .مف خالؿ الممارسة ،تعمـ الرجؿ كيؼ

يتواصؿ مع ذلؾ الشيء الجميؿ حسب الرغبة والطمب ،ولـ يمر أي صباح أو مساء دوف

إجراء تواصؿ معو .وفي النياية تكونت لدى الرجؿ حاسة خاصة بحيث يستطيع التنبؤ

بحصوؿ حادث مستقبمي في الورشات التي عمؿ بيا ،وكاف ذلؾ الشيء يرشده بطريقة
فوؽ حسية بموقع الحادث المستقبمي ،فكاف الرجؿ يسبؽ الحادث مف خالؿ الحضور في

الموقع قبؿ األواف والسعي إلى تدارؾ األمر فتمضي األمور بسالـ"..

تعميق :في ىذا المثاؿ السابؽ حصمنا عمى مجموعة ظواىر تتراوح بيف الشفاء الفوري
مف العمؿ المزمنة ،وكذلؾ الفرج المادي حيث تحرر الرجؿ وابنتو مف المشاكؿ المالية.

الدور الذي لعبتو النفس العميا (التي سماىا الرجؿ بػ"الشيء") واضح جداً ،حيث است رؽ

الرجؿ فترة مف الوقت لتدريب النفس الدنيا لديو (العقؿ الباطف) إلجراء تواصؿ مع النفس
العميا .األمر األىـ الذي استنتجناه مف ىذا المثاؿ ىو إمكانية التواصؿ اليومي ،أو حتى
بالساعة والدقيقة ،مع النفس العميا التي لف تبخؿ بطرشاداتيا وعطاياىا إذا طمبنا منيا

ذلؾ.
نظرية الكاىونا بيذا الخصوص تقوؿ بأنو مسموح لنا ممارسة اإلرادة الحرة ،حيث النفس
العميا ال تتدخؿ في شؤوننا ميما كانت حياتنا ممتوية أو شاذة عف المسار .إف تدخميا لف
يحصؿ إال إذا طمبنا منيا مساعدتنا .الطمب ىو الذي يفتح أبواب السماء .يقوؿ الكاىونا
بأف النفس العميا تتوؽ إلينا وتتحسر عمينا كما تفعؿ األـ أو األب تجاه ابنو .فيي

متشوقة دائماً لمساعدتنا ةوارشادنا لكنيا ممنوعة مف ذلؾ ألننا بعيدوف عنيا في تفكيرنا
وتوجينا وحتى معتقداتنا وقناعاتنا التي تمثؿ جميعاً سد منيع ضد التواصؿ معيا ،وسوؼ

يبقى األمر كذلؾ إلى أف نكتشؼ وجود ىذا الكائف السماوي الجميؿ ووجود سبيؿ

لمتواصؿ معو وتمقي حسناتو وعطاياه.
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ال يمكننا معرفة أي قانوف كوني بالضبط يمنع التواصؿ الطبيعي والتمقائي بيف النفس
العميا واإلنساف الدنيوي ،لكف يمكننا الحكـ بأنو ال بد مف وجود قانوف ،ألف ىذا التواصؿ

ال يحصؿ طبيعياً بؿ وفؽ شروط معينة .لكف أنا شخصياً أعتقد بأف النفس العميا ،وىي
الشمس الباطنية في كياننا ،الكائف النوراني الجميؿ ،ال تتدخؿ في حياتنا بشكؿ تمقائي

ألننا جئنا إلى ىذه الدنيا لنختبر ونتعمـ وميما كانت الظروؼ صعبة وقاسية عمينا فيي
مجرد وىـ وبالتالي ال يمكف ليذا الوىـ أف يؤذينا ميما بدا األمر كذلؾ ،وعندما
تعمـ أنيا ّ
تنتيي زيارتنا إلى ىذا العالـ الدنيوي (الموت) سوؼ نعود إلييا سالميف مطمئنيف .فنقؼ
ونحاكـ أنفسنا عمى أفعالنا (أنظر في الجزء السادس) ثـ
أماـ ىذا الكائف النوراني الجميؿ ُ

بناء عمييا نقرر كامؿ السيناريو لحياتنا الدنيوية التالية فنعود ونتجمى في الدنيا مرة أخرى
لنتعمـ المزيد مف الدروس باالعتماد عمى ىفوات الحياة السابقة ،فيزداد الوعي لدينا

وتتوسع معرفتنا وحكمتنا وىذا ىو اليدؼ مف تجمينا أصالً .وسوؼ تستمر ىذه الدورة
األبدية إلى أف تكتمؿ حكمتنا وتصبح نفسنا كاممة النقاء فمـ يعد ضرورياً تجمينا مرة

أخرى في ىذا الممعب الدنيوي الذي استخدمناه كمدرسة ساعدتنا عمى إدراؾ الكماؿ.
فننتقؿ إلى مرتبة أخرى تتمثؿ بعالـ اخر ال نستطيع تصوره بناء عمى مفاىيمنا الحالية.
عند موت الجسد وحضور األنا

أماـ الذات بشكؿ مؤقت ،تعود
النفس

ل ندماج مع محتوى

الكينونة انتظا ارً لمتجمي مرة أخرى
في العالـ الدنيوي ،ىذا الحضور

المؤقت أماـ الكائف النوراني ىو
ذاتو المحكمة األوزيرية التي

تحدثت

عنيا

المخطوطات

المصرية القديمة ،التي جائت

منيا مفاىيـ األدياف السماوية

الحقاً بخصوص المحاكمة بعد
الموت.

ٕٗٛ

دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة

اإلمياٌ ٔدذِ ال ٚكفٙ

وجب تحديد عناصر أساسية يتمحور حولها هذا اإليمان،
أهمها حقيقة وجود النفس العميا

بعد التعرؼ عمى مدى تأثير اإليماف عمى كامؿ منظومتنا الجسدية وكذلؾ عمى ظروؼ
حياتنا وعمى مصيرنا عموماً أصبح واضحاً أنو مف أجؿ خمؽ حياة مناسبة ألنفسنا وجب

إيجاد سبيؿ مناسب لمسيطرة عمى اإليماف لدينا .بعد أف تحسـ مسألة اإليماف وتعرؼ

كيؼ تخمؽ واقعاً جديداً تؤمف بو وتسمّـ بو أنو حقيقي ،أصبح عميؾ امف تحديد
المواضيع التي وجب اإليماف بيا وتسمـ بواقعيتيا .أىـ المواضيع ىي التسميـ بوجود كائف
أسمى جميؿ المرتبة وعظيـ القدرة .وىذا بالضبط ما فعمو الكاىونا في ىاواي وباقي
الشمانييف والسحرة في الثقافات المختمفة.
إف اإليماف بكائف أعمى ليس خيار بؿ ضرورة .طبعاً أنا ال أقصد ذلؾ اإليماف الذي

تفرضو األدياف والذي يفرض اإليماف بطلو يكره امخريف ويأمر بقتميـ وسبي نسائيـ
وسرقة ممتمكاتيـ ،بؿ كائف يمثؿ أعمى مستويات كيانؾ المتجمي ،وقد أشرت إليو بأسماء
مختمفة مثؿ الشمس الباطنية أو النفس العميا .ىذا ىو الكائف النوراني الجميؿ الذي
نرفض إدخاؿ نوره إلى حياتنا اليومية ألننا غير مستعديف لمتخمي عف أي مف مكتسباتنا
الدنيوية الفانية مقابؿ تجمي ىذا النور حتى لو كاف مخمصنا الوحيد واألبدي مف العذاب

السرمدي .ىذا النور يحاوؿ دائماً التجمي في كياننا الدنيوي لكنو يواجو مصير بائس

صمب وعذب وعاد إلى والده في السماء.
حيث رمز إليو القدماء بأنو ابف الشمس الذي ُ
ىذا ما تتمحور حولو التعاليـ المسيحية أصالً .لكف ال يفطف أحد إلى أف ىذا النور

ويصمب بشكؿ متكرر مف
الشافي يتجمى دائماً وبشكؿ متكرر في كياننا وبالتالي ُيعذب ُ
قبؿ القوى الدنيوية التي تسيطر عمى توجينا الفكري.

نحف مش ولوف دائماً وأبداً بشؤوف الحياة الدنيوية محاوليف دائماً توفير كؿ ما يشبع
غرائزنا ورغباتنا وميووسيف بالبقاء سالميف ومعافيف في ىذه الدنيا الفانية وبالتالي ننسى
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أف المخمص موجود دائماً وأبداً لكنو يطرد مف منظومتنا العقمية دائماً وأبداً .وسوؼ يبقى
الحاؿ كذلؾ إلى أف يأتي اليوـ الذي نتعمـ فيو كيؼ ُنسمـ تماماً ليذا الكائف النوراني
الجميؿ بحيث نتركو يدير شؤوننا كما تراه حكمتو اإلليية مناسباً .وىذه الحالة األخيرة

تسمى اإلسالـ الكامؿ .ىذه ىي الحالة التي يدعونا إلييا اإلسالـ الحقيقي ..الديف
اإلسالمي الحنيؼ والذي ىو أكثر األدياف التي تعرضت لمظمـ وسوء التفسير بسبب
الشر المطمؽ.
اختطافو مف قبؿ جيات دنيوية مقيتة موغمة في الظمـ واالستبداد والمكر و ّ

بعدما تسمح لنور النفحة الشمسية في الدخوؿ إلى عالمؾ الدنيوي ،يتجمى المخمّص ،ابف
اهلل ،نور النفس العميا ،تصبح حينيا مسمماً حقيقياً ألنؾ سممت كامؿ شؤونؾ الدنيوية
لمكائف النوراني الجميؿ لكي يديرىا وفقاً لما تراه حكمتو مناسباً

سبؽ وذكرت أنؾ ،بفضؿ تمؾ القوة العظيمة بداخمؾ ،تستطيع تجسيد ما ترغب بو لكف
بنفس الوقت تستطيع تجسيد القوة التي تمكنؾ مف تجسيد كؿ ما ترغب بو ويوجد فرؽ
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كبير بيف الحالتيف .وطبعاً أنت بكؿ تأكيد سوؼ تختار الخيار الثاني ،ومف أجؿ أف

تنجح في تفعيؿ تمؾ القدرة التي تمكنؾ مف تجسيد كؿ ما ترغب بو يوجد عنصر ميـ

جداً وجب حضوره في المعادلة وىو اإليماف بكائف أعمى (النفس العميا) بحيث تسمّـ

بوجوده منطقياً وتتفاعؿ معو وجدانياً وتكوف واثقاً كؿ الثقة بأنو يستطيع تمبية كؿ ما
ترغب بو .مف ىنا جاء مفيوـ عالء الديف والفانوس السحري .كؿ فرد منا يوجد بداخمو

مارد سحري يستطيع تمبية كؿ ما يرغب بو لكننا نجيؿ ىذه الحقيقة الرائعة .وفقاً لرواية
عالء الديف ،مف أجؿ أف تجد الفانوس السحري الخاص بؾ (صي ة التواصؿ مع المارد

السحري) عميؾ النزوؿ إلى الم ارة تحت األرضية (خفايا النفس الدنيوية) وتبحث عف
الفانوس .وفي النياية ال بد مف أف تجده.
مجرد أف بدأ ىذا الكائف األسمى التجاوب مع طمبات الشخص
وفقاً لممصرييف القدامىّ ،
ورغباتو فسوؼ يستحؽ ىذا الشخص حينيا لقب الكاىونا أي أف الػ"كا" (النفس العميا)
أصبحت في "حوزة" الشخص ومتناغمة مع إرادتو ،ومف ىنا جاءت كافة الكممات الرديفة
والمشابية والتي تحمؿ معاني القوة والعظمة والجاللة ،مثؿ كاىف ،كوىيف ،كياف،
كييوف ،خاف ..إلى اخره.
انفشق تني انكإَْا ٔادلشؼٕر
لكف تميؿ قميالً وتريث ،إذ ال بد مف توضيح مسألة ميمة جداً ،وىذه المسألة ىي التي

تحدد الفرؽ بيف الكاىونا الحقيقي والمشعوذ الدنيوي .الفرؽ بيف الكاىونا األصيؿ

األوؿ قاـ بتفعيؿ الوعي السحري لديو لكف يترافؽ معو حكمة
والكاىونا المشعوذ ىو أف ّ
إليية جميمة تمنعو عف اقتراؼ الخطايا مف أي نوع ،أىميا األذى .بينما الثاني الزاؿ
يعتمد عمى القوى والقدرات التي تمنحيا النفس الدنيا فقط ،أي قاـ ببرمجة المقامات

الثالثة الدنيا (وفقاً لمخطط شجرة الحياة) بحيث ضبط معاييره اإليمانية لكي تتجمى لديو
قوة سحرية .بينما مف أجؿ تفعيؿ الوعي السحري (النفحة الشمسية) ال يمكف لمفرد أف

يستخدـ قواه لألذى إطالقاً ..ىذا مستحيؿ ..ألف نور النفس العميا قد تجمّى في كيانو
وبالتالي أصبح يتمتع بالحكمة الكافية ليمتنع عف فعؿ أي نوع مف األذى أو يتصؼ بأي
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نوع مف الطمع الدنيوي .لقد فرضت عميو أخالقياتو أف يصبح خادماً لمجميع ..يخدـ دوف

مقابؿ ..أصبح يعمـ بفضؿ حكمتو الجميمة بأنو جاء إلى ىذه الدنيا ليتعمـ ،ليختبر،
وليخدـ ..وما يكتسبو مف حكمة ومعرفة نتيجة ذلؾ ىي الكنوز الحقيقية التي يستطيع

أخذىا معو بعد الموت ،بينما القصور والذىب والجواري والخدـ وغيرىا مف ممتمكات
دنيوية فانية سوؼ تبقى مكانيا .ال يستطيع أخذىا معو إلى العالـ امخر .ال يستطيع
أخذ سوى ما سوؼ يحاكـ عميو مف أعماؿ اقترفيا في ىذه الدنيا الفانية ،وما اكتسبو مف
حكمة ومعرفة بعد ما اختبره وتعممو خالؿ حياتو الدنيوية المؤقتة.
ال يمكف ل نساف الذي يتجمى فيو المخمص أف يفعؿ أعماؿ خالية مف المحبة والرأفة
والعفة والزىد والكرـ والتضحية ..ال يمكف أبداً .حينما يتجمى المخمص يتجمى معو نور

البينة واالطمئناف .ىذا ىو الكاىونا األصيؿ .وبالتالي ال يمكف أف يكوف
الحكمة و ّ
المشعوذ بأي طريقة مف الطرؽ سوى إنساف دنيوي محكوـ بشؤوف الدنيا ومسحور

بم رياتيا وبالتالي أىدافو وغاياتو ىي دنيوية .مف ىنا يمكننا التمييز بيف الساحر
األبيض والساحر األسود .المشكمة ال تكمف في السحر بذاتو ،بؿ في مف يستخدمو
وكيؼ يستخدمو وألي غاية يستخدمو.
معظمنا يجيؿ وجود ذلؾ الكياف العظيـ في جوىرنا والذي ىو مسؤوؿ عف وجودنا أصالً .بدالً
مف ذلؾ نحف نتجاىؿ عالمنا الداخمي بكؿ عظمتو ونوجو انتباىنا إلى عالمنا الخارجي بحثاً عف

السعادة واألماف والحياة الرغيدة .وجب أف نبدأ في ت يير طريقة تفكيرنا ،خصوصاً بما يتعمؽ
بامتدادنا الباطني حيث يقبع كائف عظيـ .جميعنا لدينا عقدة نفسية تقبع عميقاً في النفس الدنيا

(العقؿ الباطف) وتمنعنا مف التواصؿ مع النفس العميا .ىذه العقدة النفسية ىي عبارة عف قناعة
راسخة بأنو ال وجود لنفس عميا أو كائف جميؿ يقبع في أعمى مستويات كياننا .المدارس السرية

تعرؼ جيداً ىذه العقدة النفسية وتعمـ كيؼ تزيميا تمام ًا مف النفس الدنيا .ىذا ّأوؿ ما يفعمو
المنتسبوف إلى المدارس السرية ،أو تالميذ الحوزة السرية في ىاواي .إف معرفة الذات أو النفس
العميا وتعمـ كيفية التواصؿ معيا ىو ّأوؿ دروس الراجا يوغا  RAJA YUGAمثالً .والموضوع
التالي يوضح المسألة أكثر.
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فكشج يٕجضج ػٍ يُاْج انٕٛغا األعاعٛح
لقد عرؼ الحكماء اليوغيوف ،ومنذ زمف غابر ،بأف العقؿ قابؿ ألف يمعب دور الكمبيوتر
الذي نعرفو اليوـ ،أي يمكننا تحميمو ببرنامج فيو "منظومة معموماتية" خاطئة أو غير

يتخبط فييا العقؿ
صحيحة أو مزورة ،والمحصوؿ الناتج ىو مجموعة مف األوىاـ التي ّ
وصاحبو .وىا نحف نعود لمحكمة اليندية القديمة التي طالما تحدثت عف "الوىـ"
 illusionالذي يسود عقوؿ البشر ،وىذا مفيوـ أساسي في معظـ الفمسفات الشرقية.
المربؾ
مزود بمنظومة معمومات وىمية سيجمب لصاحبو ُ
فخوض الحياة مف خالؿ عقؿ ّ
الكثير مف األلـ والبؤس.
وبالفعؿ ،فاليروب أو النجاة مف "الوىـ" ُيعتبر موضوع رئيسي في مناىج "اليوغا".
ويقصد بػ"اليروب" ىنا أف "يتخمّص" الفرد مف "المنظومة المعموماتية الذىنية الخاطئة"
ُ

جردتو مف العناصر األساسية التي تمكنو مف عيش الواقع الحقيقي بسعادة وىناء.
التي ّ
وىذا ما تحققو فمسفة "الفيدانتا"  Vedântaبنجاح .حيث أف فروعيا الفمسفية/التدريبية
يمكنيا تصحيح أنواع مختمفة مف األنظمة الذىنية الوىمية/الخاطئة في العقؿ ،ومف ثـ
تحميؿ (أو إيقاظ) أنظمة ذىنية تساىـ في تنشيط وتفعيؿ ما نسمييا بالقوى الكامنة ،وىي
قوى عقمية/جسدية ىائمة بشكؿ مخيؼ .يمكف تحديد موقع ىذه القوى ثـ تطويرىا

وتعزيزىا ،لكف ىذا األمر ال يتحقّؽ إذا لـ ُيييأ العقؿ والجسد بشكؿ صحيح ،وذلؾ عف
طريؽ تزويد الفرد بمنظومة معموماتية تساعده عمى إدراؾ ،أو الوعي بوجود ،ىذه القوى
الكامنة في كيانو.
التعرؼ عمى الحقيقة مف خالؿ
أما بخصوص المناىج التدريبية التي تساعد الفرد في
ّ
عيشيا وممارستيا عممياً ،فكما ذكرت سابقاً ،يمكف استخالص عدد ال ُيحصى مف
تطبيقات "اليوغا" مف النصوص اليندية القديمة ،وىذه التطبيقات ت طي كافة مجاالت

الحياة وبالتالي يصعب شرحيا جميعاً .لكف عمى أي حاؿ ،باالعتماد عمى فمسفة
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"الفيدانتا"  Vedântaالتي تشمؿ أفرع مختمفة مف عمـ اليوغا ،يمكننا تصنيؼ خمسة
فروع مختمفة ،وىي المألوفة اليوـ حوؿ العالـ:
[ٔ] "ىاثا يوغا"  ،Hatha Yogaىو الفرع مف عمـ اليوغا الذي ُيعمـ كيؼ يسيطر الفرد
عمى كامؿ المجريات والنشاطات المتعمقة بالقسـ الجسدي مف كينونتو" ]ٕ[ .كارما
يوغا" ،Karma Yogaتمثّؿ الػ"كارما يوغا" فرع عمـ اليوغا الذي يتناوؿ الػ"كارما"،
ورد الفعؿ،
وتوصؼ الطريقة التي تم ّكف النفس الفردية مف تخميص نفسيا مف دورة الفعؿ ّ
وبعد نفاذه مف ىذا القانوف "السببي" الطاغي الذي يشمؿ الجميع ،يمكنو إحراز الحرية
التصرؼ الصحيح وحده يمكنو تحقيؽ اليدؼ
الكاممة ةوانجاز أسمى غايات الحياة ،وعبر
ّ
النيائي لمديف" ]ٖ[ .بياكتي يوغا"  ،Bhakti Yogaتعمّـ الػ"بياكتي يوغا" بأنو يمكف
الوصوؿ إلى النياية الختامية لكؿ األدياف عبر محبة وعبادة اهلل الذي ىو خالؽ وحاكـ
الكوف المحسوس .ىذا الفرع يؤدي إلى نفس ال اية التي تنشدىا فروع اليوغا األخرى،

لكنو ُمخصص لكي يناسب األفراد الذيف يتصفوف بطبيعة عاطفية زائدة حيث تكوف
مشاعر الحب والتقوى متطورة لدييـ" ]ٗ[ .جنانا يوغا"  .Jnâna Yogaىذا الفرع األخير
المثمى التي ينشدىا أتباعيا ىي معرفة الحقيقة المطمقة ،التي
يمثّؿ درب الحكمة .وال اية ُ
ىي المصدر المشترؾ لكؿ الظواىر الممموسة والخفية في الكوف .ىذا الفرع يعمّـ بأف

ىناؾ حياة واحدة ،كائف واحد ،واقع واحد ،وأف كؿ األفكار والعقائد المختمفة ،وكؿ

مجرد أوىاـ غير حقيقية]٘[ .
المعتقدات المسمّمة بثنائية الوجود أو تعدد الوجود ىي ّ
"راجا يوغا"  ،Râja Yogaوتتعامؿ كمياً مع الجانب العقمي مف كينونة الفرد والقوى
الروحية المختمفة المتعمّقة بيذا الجانب .يمكف اعتبارىا نوع مف عمـ النفس التطبيقي،

وىو قريب جداً مف نظاـ الحوزة في ىاواي لكنو مختمؼ مف حيث بعض المفاىيـ .لكف
كالىما يسعياف إلى توفير الظروؼ المناسبة لتجمي النفس العميا .اليدؼ مف ىذا الفرع

ىو إزالة كؿ العقبات الذىنية واكتساب حالة ذىنية سميمة وقابمة لمسيطرة تماماً .ال اية

األساسية لتدريباتو ىي تطوير اإلرادة وتنشيطيا ،وكذلؾ قوة التركيز ،وتقود الباحث عف

التأمؿ .تستند فمسفة ىذا المنيج التدريبي
الحقيقة إلى ىدفو المنشود عبر مسار التركيز و ّ
عمى فكرة أنو مف يحقؽ سيطرة كاممة عمى عقمو يستطيع أف يحكـ كؿ الظواىر في
السيدة في الكوف ،وأنو عندما تكوف قواه
الطبيعة .إنو ُيعمّـ حقيقة أف العقؿ ىو القوة ّ
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معيف ،سوؼ تُكشؼ الطبيعة الحقيقية ليذا ال رض.
مرّكزة بشكؿ صحيح عمى غرض ّ
بدالً مف استخداـ األدوات (تميسكوب أو ميكروسكوب ،)..كؿ ما عمينا فعمو ىو التركيز
المستيدؼ وسوؼ نعرؼ كؿ شيء عنو ،وليس ىذا فحسب ،بؿ يمكف
عمى الشيء ُ
المستيدؼ أف يكوف ذو
السيطرة عميو والتحكـ بو حسب الرغبة .يمكف ليذا الشيء ُ

طبيعة مادية ،عقمية ،أو روحية .أىـ القدرات التي يمكف تطويرىا عبر ىذا المنيج

الحسي ،عمـ ال يب ،التحكـ باألشياء عف ُبعد ،السيطرة عمى
التدريبي ىي اإلدراؾ فوؽ
ّ
العقوؿ ..إلى اخره.

األوؿ واألساسي الذي تعممو مدرسة الػ"راجا يوغا" فيو التعرؼ عمى النفس
أما الدرس ّ
العميا لدى المريد ،وتسميو الذات الحقيقية .دوف إدخاؿ ىذا الكياف العموي الجميؿ إلى
المنظومة المعموماتية لمفرد بحيث يصبح مألوفاً لديو ويسمـ بواقعيتو فسوؼ لف يتوصؿ

إلى أي نتيجة مف أي نوع .الموضوع التالي يوضح الفكرة جيداً.
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يؼشفح انزاخ احلمٛمٛح

األول في مدرسة الراجا يوغا
يعتبر الدرس ّ
THE "I" in RAJA YOGA

في مدارس الراجا يوغا في اليند ،عندما يتقدـ المريدوف إلى أسياد اليوغا طمباً لمتعميمات،

ُيمنحوف سمسمة مف الدروس المصممة لتنويرىـ بخصوص طبيعة الذات الحقيقية ،وكذلؾ

إ رشادىـ عبر المعرفة السرية بحيث يطوروف الوعي الذي يمكنو إدراؾ الذات الحقيقية
كامنة داخميـ .يعممونيـ كيؼ يمكنيـ التخمي عف تمؾ المعرفة الخاطئة وغير الكاممة
المتعمقة بيويتيـ الحقيقية.
إلى أف يتقف المريد تمؾ التعميمات ،أو عمى األقؿ حتى تصبح الحقيقة ثابتة في الوعي
لديو ،تُحجب عنو التعميمات التي تمييا الحقاً ،وذلؾ ألنو قبؿ صحوتو إلى حالة إدراؾ
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واعي ليويتو الحقيقية ال يستطيع استيعاب مصدر قوتو ،وكذلؾ ،ال يمكنو استيعاب قوة
اإلرادة الكامنة بداخمو ،وىذه القوة ىي التي تستند عمييا كامؿ تعاليـ الراجا يوغا.
يصروف عمى
كوف المريد مفيوـ فكري واضح ليذه اليوية ،بؿ ّ
لـ يكتفي أسياد اليوغا إذا ّ
أنو وجب الشعور بيذه الحقيقة واختبارىا .عميو أف يصبح مدركاً لمذات الحقيقية .عميو أف

يدخؿ إلى وعي يصبح فيو ىذا اإلدراؾ جزءاً مف حياتو اليومية ،بحيث يكوف ىذا الوعي
المدرؾ ممثالً لمفكرة األساسية في عقمو والتي تتمحور حوليا باقي أفكاره وتصرفاتو.

األوؿ الذي يعممو أسياد اليوغا لممريديف والذي يوصميـ إلى الدرجة األولى في
الدرس ّ
جسد
سمـ المعرفة الطويؿ ىو كما يمي :أف العقؿ الكمّي لمكوف ،المطمؽ ّ
[جؿ جاللو]ّ ،

جسد
الكائف الذي نسميو إنساف والذي ُيعتبر أرقى التجسيدات في ىذا الكوكب .لقد ّ
[عز وج ّؿ] عدد ال متناىي مف أشكاؿ الحياة في رحاب الكوف الواسع ،وىذا
المطمؽ ّ
يشمؿ عوالـ متباعدة وكذلؾ شموس وكواكب ..إلى اخره ،لكف معظـ ىذه األشكاؿ مف
الحياة ىي مجيولة بالنسبة لنا في ىذا الكوكب وبالتالي يستحيؿ استيعابيا مف قبؿ عقؿ
اإلنساف العادي .لكف موضوعنا الحالي ليس لو عالقة بذلؾ القسـ مف الفمسفة والذي
يتناوؿ تمؾ األشكاؿ الالمتناىية مف الحياة ،حيث سوؼ نركز اىتمامنا ىنا عمى تك ّشؼ
الطبيعة األصمية والقوة الحقيقية في عقؿ اإلنساف .قبؿ أف يسعى اإلنساف إلى كشؼ

أسرار الكوف الخارجي عميو أوالً معرفة الكوف الداخمي الكامف في جوىره ..مممكة الذات.
عندما يحقؽ ىذا األمر ،يمكنو حينيا ،أو وجب عميو ،التقدـ إلى األماـ سعياً إلى

سيد يطمب الحصوؿ عمى أسرارىا بدالً مف أف يكوف
استكشاؼ المعرفة الخارجية بصفتو ّ
عبداً يتوسؿ الفتات الساقط مف مائدة المعرفة .إذاً ،المعرفة األولى التي تتوفر لممريد ىي
المعرفة بالذات.

مكوف
اإلنساف الذي ىو أرقى تجميات المطمؽ [ج ّؿ وعال] في ىذا الكوكب ،ىو كائف ّ
بشكؿ عجيب ،رغـ أف اإلنساف العادي ال يفيـ سوى القميؿ عف طبيعتو الحقيقية .ىو
يحوي ضمف تركيبتو الجسدية والعقمية والروحية المكونات األرقى واألدنى معاً .في

عظامو يتجسد بمستوى الحياة المعدنية ،وفي الحقيقة ،فطف عظامو وجسده ودمو تحوي
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فعالً أنواع كثيرة مف المعادف .الحياة المادية لمجسد تشبو حياة النبتة .الكثير مف الرغبات

والعواطؼ الجسدية ىي مماثمة لتمؾ التي لدى الحيوانات .وفي اإلنساف غير المتطور
نجد ىذه الرغبات والعواطؼ طاغية وتحكـ الطبيعة األرقى بداخمو فتبدو ىذه األخيرة

غير موجودة أصالً .ثـ نجد أف ل نساف مجموعة مف الخصائص المتعمقة بفصيمتو والتي

غير موجودة في الحيوانات .باإلضافة إلى تمؾ الممكات العقمية المألوفة لدى البشر

(لكنيا بدرجات متفاوتة بيف البشر) يوجد أيضاً ممكات أرقى كامنة في جوىر اإلنساف

والتي إذا تجمّت أو تـ التعبير عنيا سوؼ تجعؿ اإلنساف أكثر مف إنساف عادي.

إف تك ّشؼ ىذه الممكات الكامنة ممكناً بالنسبة لكؿ مف ارتقى إلى مرحمة معينة مف

التطور ،ةواف رغبة المريد ونيمو الشديد لمحوزة عمى ىذه التعاليـ يعود سببو إلى الض وط
التي تخمقيا ىذه الممكات الكامنة والتي تتوؽ إلى التك ّشؼ والتجمّي في وعي المريد .ثـ

ىناؾ ذلؾ الشيء الرائع ،وىو اإلرادة التي الزالت غير مفيومة مف قبؿ الجيالء الذيف ال
يفقيوف فمسفة اليوغا .ىذه اإلرادة تمثؿ قوة الذات الحقيقية ،إنيا حقيا بالوالدة والتي
منحيا اياىا المطمؽ [ج ّؿ جاللو].
لكف في الوقت الذي تكوف فيو ىذه األشياء العقمية والمادية ممكاً ل نساف ،نجدىا في

الحقيقة ال تمثؿ اإلنساف ذاتو .قبؿ أف يتمكف اإلنساف مف السيطرة عمى ،والتحكـ بػ ،ومف

ثـ توجيو ،ىذه األدوات العقمية والجسدية التي تعود إليو ،عميو أوالً الصحوة إلدراؾ ذاتو

الحقيقية .وجب عميو أف يتمكف مف المييز بيف "الذات" و"الالذات" .وىذا ّأوؿ ميمة
وصعت أماـ المريد.
الذات الحقيقية التي تتجمى في إلنساف ىي الش اررة اإلليية (النفحة الشمسية) المبعوثة مف
التوىج المقدس (الشمس الباطنية) .ىي االبف المقدس المبعوث مف والده اإلليي .ىي
ّ
خالدة وأبدية وال تُقير أبداً بحيث يتعذر تدميرىا .تحوز بداخميا القوة والحكمة والواقع
الحقيقي .لكف كما الطفؿ الذي يحوي بجوىره مستقبمو كرجؿ بالغ ،نجد أف عقؿ اإلنساف

يجيؿ إمكانياتو وخصائصو المستقبمية وبالتالي يجيؿ ما يحتويو بجوىره .لكف مع
صحوتو نحو معرفة طبيعتو الحقيقية ،يبدأ العقؿ بتجسيد خصائصو ثـ يدرؾ ما وىبو اياه
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المطمؽ [ج ّؿ وعال] .عندما تبدأ الذات الحقيقية بالصحوة داخمنا ،تنحي جانباً تمؾ األشياء

التي ىي ليست سوى زوائد ةواضافات عديمة الجدوى لكنيا في السابؽ خالؿ سباتيا
العميؽ كانت تعتبرىا نفسيا الحقيقية .تنحي جانباً ىذا وذاؾ إلى أف تتخمص في النياية
مف كؿ ما ىو "ال ذاتي" ،تاركة الذات الحقيقية متحررة مف عبوديتيا لتمؾ اإلضافات

والزوائد الوىمية .لكنيا في النياية تعود وتمتقط تمؾ اإلضافات والزوائد لتستخدميا ،لكف
ليس كما السابؽ حيث كانت خادمة ليا ،بؿ سيدة ليا.
مع إعادة النظر في السؤاؿ :ما ىي الذات الحقيقية؟ ،دعونا نتوقؼ لنفحص ماذا يعني
الفرد عادةً عندما يقوؿ "أنا".
الحيوانات المنتمية لممستويات األدنى ال تممؾ أي إحساس بالػ"أنا" .ىي فقط واعية بالعالـ

الخارجي عبر رغباتيا وغرائزىا ومشاعرىا .لكف الوعي لدييا لـ يرتي إلى مستوى الوعي
بالذات .ىا ال تستطيع التفكير لنفسيا ككيانات منفصمة ،وىي ال تعرؼ بأنيا تفكر
أصالً .ال يوجد أي أثر لمذات الحقيقية في وعييا .رغـ أف الذات الحقيقية ،تمؾ الش اررة

المقدسة ،تقبع كامنة في كافة المخموقات ،حتى في أدنى مستويات مف الحيوانات ،لكنيا

تكوف مخفية تماماً بحيث ال يكوف ليا منفذ لمتعبير عف نفسيا في ذلؾ المستوى ،حيث
تكوف مدفونة تحت طبقات عديدة تمنعيا مف التجمي .لكف مع ذلؾ فيذه الشمس الباطنية

موجودة دائماً في كؿ المخموقات ،ألنيا سبب تجمي تمؾ المخموقات أصالً.
كما في حالة الحيواف ،ىي موجودة في عقؿ اإلنساف المتوحش أيضاً ،لكنيا غارقة في
سبات عميؽ ،لكف مع تقدمو الفكري والحضاري نجدىا تشرؽ بعضاً مف نورىا .أما في
داخؿ المريد الذي قرر االنتساب إلى المدرسة السرية (راجا يوغا في ىذه الحالة) نجدىا

تصارع بقوة لكي تسطع بنورىا عبر العقبات الدنيوية المادية التي تمنعيا مف ذلؾ .عندما
تبدأ الذات الحقيقية في الصحوة مف سباتيا ،تختفي أحالميا (وىي حياتنا اليومية) وتبدأ

برؤية العالـ كما ىو عمى حقيقتو .فترى نفسيا أوالً عمى حقيقتيا وليس كما الصورة
المشوىة السابقة التي حرفتيا األحالـ.
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اإلنساف اليمجي واإلنساف البربري ناد اًر ما يختبراف الوعي بالذات الحقيقية .ىما بمستوى

يعمو الوعي الحيواني بقميؿ ،ومحكوماف باألنا التي تيدؼ إلى إشباع الحاجات الجسدية

والرغبات الدنيوية عمى أنواعيا ،وكذلؾ إشباع ال رائز عمى أنواعيا .إذا استطاع اليمجي
أف يحمؿ أفكاره سوؼ يقوؿ بأف األنا فقط موجودة وىي تمثؿ الجسد المادي ،والجسد لو
مشاعر ورغبات وحاجات وجب إشباعيا .إف األنا التي يتحدث عنيا ىكذا إنساف تمثؿ
أنا مادية فحسب ،حيث يمثؿ الجسد ىيئتيا ومحتواىا .لكف ىذه الطريقة في التفكير
ليست منسوبة لميمجي فقط بؿ حتى لبعض الذي يسموف أنفسيـ أشخاص متحضريف

ويعرفونيا بنفس
في ىذا العصر الحديث ،حيث ال يعترفوف سوى بوجود األنا الجسدية ّ
الطريقة .ىؤالء األشخاص تكوف القوة الفكرية والعقالنية متطورة لدييـ لكنيـ ال يعيشوف
ضمف مجاؿ عقوليـ كما امخريف ،بؿ يستخدموف قواىـ الفكرية إلشباع الحاجات
والرغبات الجسدية ،أي يعيشوف ضمف مجاؿ العقؿ ال ريزي .ىكذا أشخاص يتحدثوف
عف عقوليـ أو نفوسيـ ليس مف موقع يجعميـ يروف ىذه األشياء مف مستوى عالي ،أي

السيد الذي أدرؾ الذات الحقيقية ،بؿ يرونيا مف مستوى أدنى ،أي مف
مف مستوى ّ

مستوى العبد المطيع ل رائزه الدنيوية .بالنسبة ليؤالء الناس ال يوجد ذات حقيقية تقبع في
الجانب الباطني مف وجودىـ ،بؿ فقط األنا الجسدية .ىذه األنا مندمجة مع الحواس
وبالتالي مرتبطة معيـ عف طريؽ الحواس فقط .لكف بالطبع ،اإلنساف يتقدـ بالحضارة

والثقافة وبالتالي تتيذب حواسو مما يجعميا تُشبع بأمور أكثر رقياً مف ال رائز ،بينما
اإلنساف األقؿ مستوى في الحضارة والثقافة ال يمكف إشباعو سوى بال رائز الدنيوية .لكف

ىذا ال يجعؿ الحضارة والثقافة عنصراف ميماف في معرفة اإلنساف لمذات الحقيقية ،ألف
المتحضر يسعى إلى إشباع حاجات تبقى دنيوية ميما كانت ميذبة وارتقت فوؽ
اإلنساف
ّ
ال رائز .ىو ال يتقدـ بالضرورة في مستوى الوعي لديو وال يسعى بالضرورة إلى التك ّشؼ

تعرؼ عمى الذات الحقيقية وأصبح يحوز
نحو الذات الحقيقية .أما بخصوص ّ
السيد الذي ّ
حواس متطورة جداً بحيث تفوؽ مستوى اإلنساف العادي بدرجات عديدة ،فقد تـ تيذيب

تمؾ الحواس المتطورة لديو ةواخضاعيا لسيطرة اإلرادة بحيث أصبحت خادمة لألنا بدالً
سيدة ليا وتتحكـ بسموكيا وتفكيرىا فتشكؿ عقبات في طريؽ تقدـ النفس في مسيرتيا نحو
النقاء.
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مع تقدـ اإلنساف في سمـ االرتقاء ،يبدأ تدريجياً بتطوير مفيوـ أرقى لمذات الحقيقية .يبدأ

أوالً باستخ داـ تفكيره وعقالنيتو لفعؿ ذلؾ .إلى أف يترؾ المستوى الجسدي ويدخؿ
المستوى العقمي حيث يبدأ عقمو بالتجمي والعمؿ في ىذا المستوى الفكري .فيكتشؼ حينيا

بأنو يوجد شيء بداخمو أرقى مف المستوى الجسدي .يكتشؼ بأف عقمو يبدو أكثر حقيقة
مف القسـ الجسدي ،وفي أوقات التأمؿ والتفكير العميؽ يمكنو نسياف وجود الجسد تماماً.
لكف في ىذا المستوى الثاني يصاب الفرد بالحيرة والضياع .يواجو مسائؿ تتطمب أجوبة،

مجرد أف بدأ اإلجابة عمييا تبدأ تمؾ المسائؿ باتخاذ ىيئات مختمفة بحيث تقدـ نفسيا
لكف ّ
بمظاىر جديدة مختمفة عف السابقة ،فيضطر إلى إعادة تفسير التفسيرات السابقة.
فالعقؿ ،رغـ أنو في ىذه المرحمة الزاؿ متحرر مف سيطرة اإلرادة ،إال أنو يتمتع بمجاؿ
واسع المدى ،لكف رغـ ذلؾ يجد الفرد نفسو يدور ويدور ضمف دائرة م مقة ،فيدرؾ أخي اًر

بأنو دائماً ومع كؿ محاولة يواجو المجيوؿ .ىذا األمر يزعجو ،وكمما تقدـ في تعميمو
الذي ينيمو مف الكتب كمما زاد إزعاجو بسبب شعوره بعدـ االكتفاء .اإلنساف الجاىؿ ال
يرى وجود ذلؾ العدد الكبير مف المسائؿ التي تفرض نفسيا أماـ اإلنساف العالِـ بحيث
تفرض عميو ضرورة إجابتيا وتفسيرىا .إف عذابات اإلنساف الذي أحرز النمو العقمي،
بحيث تمكف م ف إدراؾ مسائؿ جديدة واستحالة إجابتيا ،ال يمكف تصورىا مف قبؿ الفرد
الذي لـ يتقدـ إلى ذلؾ المستوى العقمي بعد.

اإلنساف الذي تقدـ إلى المستوى العقمي ينظر إلى األنا لديو بصفتيا شيء فكري ولو
رفيؽ أدنى مرتبة وىو الجسد .يشعر ىذا الفرد بأنو تقدـ وارتقى ،لكف مع ذلؾ ،تعجز

تحيره .فيصبح ىذا الفرد يائس
األنا لديو عف تقديـ الجواب عمى التساؤالت واألل از التي ّ
وحزيف .بعض مف ىؤالء يطوروف حالة نفسية متشائمة ممؤىا اإلحباط والقنوط ،ويعتبروف
الحياة بكامميا شريرة ومحبطة ..يعتبرونيا لعنة بدالً مف نعمة .التشاؤـ ينتمي إلى

المستوى العقمي فقط ،بينما لعنة التشاؤـ لـ تطاؿ أبناء المستوى الجسدي في األدنى وال
المستوى الروحي في األعمى .فالمنتمي إلى المستوى الجسدي ناد اًر ما يفكر أصالً ،إذ
ىو مشعوؿ بشكؿ كامؿ بطشباع طبيعتو الحيوانية .أما المنتمي إلى المستوى الروحي فيو

يرى عقمو كأداة يستخدميا بدالً مف كونيا تمثمو ىو ،وبالتالي ىو يعرؼ بأف عقمو غير
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كامؿ في مرحمتو الحالية مف النمو .ىو يعمـ أف في جوىره يقبع مفتاح كؿ المعرفة
الموجو مف قبؿ اإلرادة
(الذات الحقيقية) وأف العقؿ
المطور ،و ّ
ّ
المدرب والمصقوؿ و ّ
الصاحية ،يستطيع استيعاب ىذه الذات ويندمج معيا .بعد معرفتو ىذه الحقيقة لـ يعد
اإلنساف المتقدـ روحياً يصاب باإلحباط ،ومع إدراكو لطبيعتو الحقيقية ةوامكانيات الفعمية

مع صحوتو إلى وعي جديد بقواه ةوامكانياتو ،يضحؾ مف األفكار المحبطة والمتشائمة

التي حكمت عقمو سابقاً والتي انتزعيا مف نفسو كرداء عتيؽ ورماىا بعيداً .اإلنساف
المنتمي لممستوى العقمي يشبو الفيؿ العمالؽ الذي يجيؿ مدى قوتو ،حيث يستطيع

تدمير أي حاجز يعيؽ طريقو ويثبت نفسو وسط أي ظرؼ أو حالة ،لكف بسبب جيمو
لقدراتو الحقيقية ومدى جبروتو نراه قابؿ لمخضوع ألوامر رجؿ ضعيؼ أو يرتعب مف
سماع خشخشة ورقة.
عندما يصبح المريد منتسباً رسمياً إلى مدرسة الراجا يوغا ،وىذا لف يحصؿ قبؿ ارتقائو

مف المستوى العقمي إلى المستوى الروحي ،يدرؾ بأف الذات ،أو النفس العميا ،ىي شيء

أرقى مف العقؿ والجسـ حيث كالىما في الحقيقة ُيستخدماف كأدوات ووسائؿ مف قبؿ
الذات .ىذه الحقيقة ال يمكف التوصؿ إلييا عف طريؽ التحميؿ الفكري أو التسمسؿ

المنطقي رغـ أف ىكذا جيود مف قبؿ العقؿ قد تكوف ضرورية أحياناً لممساعدة عمى

التنور ،إذ حتى األسياد يستخدمونو أحياناً .لكف عمى أي حاؿ ،العمـ
التك ّشؼ نحو ّ
الحقيقي يأتي واضحاً جمياً مف الوعي ..ال حاجة إلى تفكير .خالؿ تجمي ىذا النوع مف
الوعي الجميؿ ،يصبح المريد مدركاً بالذات الحقيقية ،ومع إحراز ىذه المعرفة يرتقي

المريد إلى مرتبة المنتسب الرسمي إلى الراجا يوغا  .Initiateعندما ينجح المريد
المنتسب في المستوى الثاني مف ىذا الوعي الجميؿ ،حيث يبدأ بالنمو نحو إدراؾ عالقتو

مع الك ّؿ العظيـ ،حيث يبدأ بتوسيع امتداد النفس ،حينيا يكوف في طريقو نحو السيادة
التنور
 .Mastershipمجرد أف أدرؾ المريد صمتو الفعمية مع الكؿ العظيـ يحرز حالة ّ
 Illuminationالتي طالما سعى إلييا.

مجرد أف دخؿ المريد إلى مرحمة الوعي بالذات يصبح منتسباً  ،Initiateوالمنتسب
إذاًّ ،
التنور  Illuminationيكوف قد تقدـ بخطوة أولى عمى طريؽ
الذي يدخؿ إلى عتبة ّ
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السيادة  .Masteryبالتالي فاإلنتساب إلى الراجا يوغا ىو إيقاظ الذات (التي تكوف نائمة
التنور فيو الكشؼ
في الكياف المتجمّي ل نساف العادي) إلى معرفة وجودىا الحقيقي .أما ّ
األوؿ لموعي
عف الطبيعة الحقيقية لمذات وعالقتيا مع الك ّؿ العظيـ .بعد إحراز الفجر ّ

بالذات (الدرجة األولى) ،يصبح المريد قاد اًر عمى استيعاب السبؿ المؤدية إلى تطوير
وعي اخر ينتمي إلى درجة أرقى .كما يصبح قاد اًر عمى استخداـ القوى الكامنة بداخمو،
أي التحكـ بحاالتو العقمية المختمفة ،أو تجسيد مركز مف الوعي المؤثّر بحيث يسطع

وينبعث إلى العالـ الخارجي المميء بالناس التي تتوؽ إلى إيجاد ىكذا مركز جميؿ مف

الوعي لكي يطوفوف حولو واالستفادة مف بركاتو.

عمى اإلنساف أف يسيطر عمى نفسو قبؿ أف يفكر في التأثير والسيطرة خارج نفسو .ال
يوجد طريؽ سيؿ نحو االرتقاء والقوة .وجب اتباع كؿ خطوة عمى حدى ،وعمى كؿ مريد
أف يخطو ىذه الخطوة بنفسو وبمجيوده الخاص .لكف باإلمكاف ،وسوؼ يتـ ،مساعدتو

مف قبؿ المعمميف األسياد الذيف مشوا عمى ىذه الدرب قبمو ويعرفوف في أي ماوقع مف
ىذا الطريؽ يتطمب األمر مؤازرة مف لممريد فيساعدونو دوف تردد.
إف أغمبية الناس في ىذه الفترة مف وجودنا ال يممكوف سوى فكرة شاحبة عف حقيقة

الذات .ىـ يتقبموف فكرة وجودىا رغـ أنيـ يدركوف أنفسيـ ككائنات تأكؿ وتناـ وتعيش
دوف جدوى ،كما لو أنيـ مرتبة عالية مف الحيوانات .لكنيـ لـ يصحوا إلى ذلؾ الوعي أو

اإلدراؾ لمذات الحقيقية لدييـ .ىذا الوعي بالذات الحقيقية الذي وجب أف ينشط لدى كؿ
مف أصبح يمثؿ مرك اًز لمتأثير والقوة ،لكف لألسؼ الشديد فاألمر ليس كذلؾ في ىذه
األياـ حيث معظـ (أو الك ّؿ) الذيف يحتموف مناصب رفيعة مف التأثير والسمطة اليوـ في

ىذا العالـ يخدموف الشيطاف بدالً مف القوة اإلليية الجميمة.

بعض األشخاص قد تعثروا بالصدفة فوؽ ىكذا نوع مف الوعي الجميؿ ،أو درجة منو

عمى األقؿ ،لكف دوف أف يستوعبوا مدى أىمية األمر وحتى خطورتو .لقد شعروا بحقيقة

خيرة حسب
ىذا الوعي وتمايزوا عف باقي الناس وتحولوا إلى مراكز سمطة شريرة أو ّ
الحالة .ىذا األمر المؤسؼ المتمثؿ بطمكانية تسخير قوى الذات ألغراض دنيوية شريرة
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يعود سببو إلى عامؿ الجيؿ ،ألف ىذه القوة اليائمة التي يحوزىا الفرد بطريقة أو بأخرى
(دوف توجيو ةوارشاد مف قبؿ مدرسة مخصصة مثؿ الراجا يوغا مثالً) وجب أف تترافؽ

دائماً مع معرفة سميمة تحدد كيفية استعماليا والتصرؼ بيا ،ةواال فسوؼ تجمب لصاحبيا
الكثير مف األلـ والعواقب الوخيمة .لكف في النياية ليس عمينا سوى القوؿ:

" ..عندما ترى الذات نفسيا كمركز يحيط بو محيطو ...عندما تعمـ الشمس بأنيا شمس

ويحيطيا ضمف مجاؿ تأثيرىا الكواكب واألقمار ...حينيا تكوف جاىزة لتمقي الحكمة

والقوة مف األسياد"..

.............................
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اخلامتح
تعني عبارة "راجا يوغا"  Râja Yogaبالم ة السنسكريتية "االتحاد الممكي" Royal
 .unionتعتبر مدرسة الراجا يوغا منظومة مجدية لتطوير القوى النفسية والعقمية

والروحية معاً (أي القوى التابعة لمنفس الدنيا والوسطى والعميا معاً) ،وذلؾ بعد التواصؿ
واالندماج مع النفس العميا التي تعتبر المصدر اإلليي الجميؿ لوجودنا .إف ىذا االتحاد
المموكي مع النفس العميا ىو مصدر العبقرية واإللياـ السامي الذي يتجمى في عقؿ
اإلنساف .يزيد اإلنساف مف مستوى تمقيو لمقوى اإلليية القادمة مف جوىر كيانو (النفس
مجرد التعامؿ
العميا) مف خالؿ التعاوف مع الطبيعة عمى المستوى الروحي ،أي أكثر مف ّ
معيا عمى المستوى المادي .ىذا التكامؿ إلى حد االندماج مع الطبيعة عمى المستوى
الروحي ال يمكنو أف يحصؿ دوف حضور المحبة الوجدانية الموجية إلى كافة الكائنات
الحية ،ألنيا جميعاً متشابية عمى مستوى نفوسيا العميا .ال يوجد فرؽ بيف نفس عميا

وأخرى ،جميعيا شموس باطنية يسطع نورىا بنفس الطريقة ونفس الييئة .وبالتالي ،بعد

سيد الراجا يوغا طامعاً بأي مف التجسيدات الدنيوية التي
تعرفو عمى ىذه الحقيقة ،لـ يعد ّ
أصبح واضحاً بأنيا وىمية وليس ليا أساس واقعي .فيتحوؿ طموحو إلى تحقيؽ حالة
الػ"موكشا" ( Mokshaأي "سامسا ار "  Samsaraوفقاً لممصمح اليندوسي) وىو التحرر

كمياً مف دورة الموت والوالدة المتكررة في ىذه الدنيا (التناسخ أو التقمص) .ىذا ىو
سيد حكيـ في جميع أنحاء العالـ .وقد ذكرت في
اليدؼ األسمى الذي يسعى إليو كؿ ّ
الجزء السابؽ بأف ىذا التحرر مف قيود الوىـ الدنيوي يأتي إما طبيعياً (أي عبر الدروس
التي يتعمميا الفرد خالؿ حيواتو الدنيوية المتعددة والتي تستمر عبر مالييف السنيف إلى

أف تحرز النفس لديو النقاء الكامؿ) ،أو يكوف ىذا التحرر اصطناعياً (أي يقرر الفرد
بناء عمى إرادتو أف يتحرر ،ويسعى إلى ذلؾ عبر االنتساب إلى مدارس خاصة وخوض

تدريبات خاصة لتحقيؽ مبت اه خالؿ فترة حياة واحدة فقط) .لكف ىذه المدارس التي
تمكنو مف النجاح في تحقيؽ ىذا اليدؼ السامي النبيؿ لـ تعد قائمة ألنيا تعود إلى
عصور غابرة تمتع حينيا اإلنساف بمستوى روحي وعقمي وأخالقي أرقى مما ىو عميو
اليوـ.
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يبدو أننا فقدنا ذاكرة تمؾ الفترة الذىبية التي سادت يوماً وجو األرض .تمؾ الفترة التي

كانت فييا معرفة النفس العميا واالندماج معيا أم اًر طبيعياً .ىذه المعرفة تولد معنا منذ
مجيئنا إلى الدنيا .لكف بعد التعرؼ عمى موضوع اإليقاع الفمكي حيث الدورات الزمنية

طويمة األمد (السنة الكبرى) أصبح واضحاً سبب انحطاطنا إلى ىذا المستوى المريع مف
الجيؿ والتخمؼ واليمجية .لكف االنحطاط طاؿ مستوى الوعي لدينا فقط ،وليس إمكانية

التواصؿ مع النفس العميا لدينا .فيذا التواصؿ موجود وممكف في أي وقت مف األوقات.
لكف لألسؼ الشديد ،طالما أف الوعي تأثّر بتمؾ الدورة الفمكية فيذا يجعؿ طريقة التفكير

تتأثر وكذلؾ المعايير األخالقية تأثرت وكذلؾ جودة المعرفة تأثرت وكذلؾ الطبيعة

العقمية عموماً ...جميعيا تأثرت بيذا اإليقاع الفمكي الكوني .أي أف الفرؽ بيننا وبيف
سكاف ذلؾ العصر الذىبي ال ابر ليس في إمكانية التواصؿ مع النفس العميا لدينا (ألف

ىذه اإلمكانية متوفرة دائماً وأبداً) بؿ في المعرفة التي تمكننا مف التواصؿ مع ىذا الكائف
العموي الجميؿ .ىذه المعرفة كانت متوفرة في تمؾ العصور الذىبية ال ابرة ،أما امف فيي

مفقودة دوف أف تترؾ أثر .كيؼ ضاعت ىذه المعرفة عبر العصور؟ مف ساىـ في
ضياعيا (أو إخفائيا قصداً) بحيث اختفت تماماً مف ذاكرتنا ومجاؿ إدراكنا؟ نسبة كبيرة

مف الناس اليوـ ال يؤمنوف بوجود ىكذا معرفة أصالً! أنظروا إلى التعاليـ الروحية السائدة
محرفة أو
اليوـ في كافة أنحاء العالـ ،تعاليـ دينية أو فمسفية أو غيرىا ،جميعيا تفسيرات ّ
ترجمات خاطئة لتمؾ المعرفة الرائعة التي ُسرقت منا في إحدى العصور ال ابرة .مف
ساىـ في تشويييا وتحريفيا؟ لماذا نجد اليوـ أف معظـ المؤمنيف الدينييف يسمموف دوف

ؾ بصحة تعاليميـ الدينية والتي في صي تيا الحالية ال تجدي نفعاً مف الناحية
أدنى ش ّ

الروحية ،بينما نجدىـ ال يصدقوا بأف تعاليميـ الدينية ىي نسخة مشوىة أو تفسيرات

مزورة لمتعاليـ الجميمة األساسية التي تيدؼ إلى التواصؿ مع النفس العميا أو الذات
الحقيقية أو الشمس الباطنية أو غيرىا مف أسماء تستخدـ ل شارة إلى ىذا الكياف الباطني
الجميؿ؟! العيب إذاً ليس في إمكانية تواصمنا مع النفس العميا ،بؿ في مستوى الوعي

الذي نحف فيو (بسبب الدورة الفمكية) والذي يرفض التسميـ بوجود تعاليـ أصيمة تمكننا

مف التواصؿ مع النفس العميا.
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إف السعي إلى إعادة إحياء أو تجمّي نور الذات الحقيقية (النفحة الشمسية) في كياننا
الدنيوي ليس شعوذة بؿ ىي تمثؿ حقنا في الوالدة .لقد ُحرمنا مف السبؿ التي تمكننا مف
ذلؾ ،وكاف ىذا لمصمحة الجيات المسيطرة عمينا والتي تستعبدنا منذ عصور طويمة...،
مست مة جيمنا وبؤسنا وانحطاطنا الفكري واألخالقي ،...ىي ال ترغب أبداً في تحريرنا
مف قيود االستعباد الفكري التي فرضت عمينا منذ زمف بعيد .االستعباد الفكري يؤدي إلى

االستعباد الجسدي المباشر ،وىذا ىو اليدؼ الذي يسعى المسيطروف إلى تحقيقو دائماً

وأبداً .ىـ يعرفوف جيداً أنو ال يمكنيـ السيطرة جسدياً عمى كؿ تمؾ المميارات مف البشر
بشكؿ مباشر ،بينما التحكـ بطريقة تفكيرىـ والمحافظة عمى قمع الوعي لدييـ سوؼ

يجعؿ ذلؾ االستعباد الجسدي ممكناً ..بحيث لـ يعد العدد يمثؿ أي مشكمة .وقد نجحوا
فعالً في خمؽ مجتمعات خاضعة خانعة سخيفة وتافية ،يراقب أفرادىا بعضيـ البعض

ويفرضوف عمى بعضيـ البعض االمتثاؿ ،والمسيطروف يسرحوف بنا كما لو أننا قطعاف

مشوىة ،تؤمف بكؿ ثقة وبشكؿ جازـ بأنيا عبارة عف
أغناـ! لقد صنعوا كائنات بشرية ّ
كائنات ضعيفة ال حوؿ ليا وال قوة ،ولدت مف العدـ ،ثـ تعيش حياتيا دوف غاية أو
ىدؼ سامي ،تيتـ فقط بطشباع ال رائز والرغبات الدنيوية ،ثـ تموت وتعود إلى العدـ مرة
أخرى.
ىذا الكتاب ال يسوؽ ألي نوع مف الممارسة السحرية أو غيرىا مف ممارسات محرمة أو
ممنوعة ،بؿ يسمط الضوء عمى الفرؽ الكبير والشاسع بيف الشعوذة (التي تيدؼ إلى

تحقيؽ مصالح دنيوية شخصية) وبيف السحر اإلليي الذي يتجمى في الفرد بعد توفير
الظروؼ العقمية المناسبة لذلؾ .ىذه القوة العجيبة التي نسمييا "سحر" (ألنو ما مف كممة

أخرى في الم ة العربية تناسب جاللتيا وعظمتيا لألسؼ الشديد) تترافؽ في تجمييا مع
الحكمة والبينة والرأفة والوداد ،وأىـ مف ذلؾ كمو :المحبة البريئة والتوؽ الدائـ لخدمة
امخريف دوف مقابؿ .لماذا ننفر مف ىذا المجاؿ؟ فيذه ىي طبيعتنا األصمية وحقنا منذ
الوالدة .مف لو مصمحة في انتزاع ىذا الحؽ منا؟ لماذا كؿ ىذا اليوس في قمعيا وقيرىا

ومالحقتيا وسحقيا عبر خمطيا مع مجاؿ اخر مختمؼ تمام ًا وىو الشعوذة المقيتة

والمؤذية؟!
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أنصحؾ يا أييا القارئ الكريـ أف تستخدـ عقمؾ جيداً وابدأ السعي في التمييز بيف ىذيف
الموضوعيف المختمفيف تماماً .إف السعي نحو تحقيؽ ىذا التمييز ىو الذي يجعمؾ تنجح

في التفريؽ بشكؿ واضح وجمي بيف الديف الحقيقي والشعوذة الحقيقية .وبعد أف تجري
المقارنات سوؼ تندىش مما تكتشفو ،سوؼ تصاب بالذىوؿ مف مدى الخمط في معايير
األشياء .ىذا الخمط والتزوير الذي سعى إلى تحويؿ الديف الحقيقي إلى شعوذة بينما

الشعوذة تحولت إلى ديف رسمي! يا ليا مف محنة يعيشيا اإلنساف!
أصبحت معرفة الحقيقة أم اًر ضرورياً وليس مجرد مسعى كمالي يدغدغ المشاعر .تعرؼ
عمى الحقيقة وتحرر .الحقيقة ىي دوائؾ الشافي مف كؿ العمؿ .الجيؿ ىو أخطر وباء

ضرب وجو األرض! فقط الحقيقة تحررؾ بالكامؿ مف أوىامؾ التي تجعؿ حياتؾ جحيماً.
ىذا الجحيـ الذي يتألؼ مف ثالثة قوى أساسية :قوة الجيؿ ،وقوة الخرافة ،وقوة الخوؼ.

ىذه القوى الثالثة ىي التي أدت إلى اقتراؼ أبشع المجازر بحؽ الجسـ المعرفي األصيؿ

الذي ساد في إحدى األزمنة القديمة ،حيث ُحرقت المئات مف المكتبات العظيمة وقُتؿ
امالؼ مف الفالسفة والحكماء .إنو جيؿ الحشود ،وخرافات المعتقدات الكاذبة ،والخوؼ
لممتجبريف .ىذه ىي األشياء التي دمرت
مف األذى الذي يجعؿ اإلنساف خانعاً وتابعاً
ّ
وأفسدت المؤسسات العممية العظيمة التي ازدىرت يوماً في أحد العصور الذىبية ال ابرة.
أما اليوـ ،فقد يظف الفرد بأنو يتمتع بمستوى متقدـ مف العمـ والحضارة واالطمئناف ،لكف
مجرد شعارات فارغة عممونا عمى تردادىا بشكؿ تمقائي دوف تفكير .إذا دققت النظر
ىذه ّ
جيداً سوؼ تكتشؼ الحقيقة المرعبة! نحف الزلنا اليوـ محكوموف مف قبؿ ىذه القوى
الثالثة ،والتي أصبحت أكثر شراسة مف قبؿ .فنحف الزلنا نجيؿ الحقيقة األصيمة،

وتحكمنا أفكار خرافية (ليس دينية فحسب بؿ عممية أيضاً) ،أما الخوؼ فحدث دوف
حرج ...نحف نرتعب مف الخوؼ! خوؼ متعدد األنواع والوجوه ،وتزداد أسبابو وعناصره

يوماً بعد يوـ في ىذا النظاـ االستيالكي الذي يسيطر عمينا ويدفعنا عنوةً إلى عبادة
مجرد أف جمعت الماؿ الوفير انيالت عميؾ
الماؿ وال شيء غيره .وفقاً لمتفكير العصريّ ،
البركة والنعمة مف كؿ جية وصوب .فيصبح اليدؼ األسمى لدى اإلنساف العصري جمع
الماؿ ميما كانت الوسيمة .ىذا اليوس في كسب الماؿ جعمنا ننسى ونتجاىؿ الكثير مف
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األمور الميمة .نسينا لماذا جئنا إلى ىذا العالـ وما ىو ىدؼ وجودنا أصالً .نحف

مجرد ضيوؼ مؤقتيف إلى ىذه الدنيا ،بينما منزلنا
نتجاىؿ حقيقة ميمة جداً ،حقيقة أننا ّ
األبدي يقبع في مكاف اخر يتجاوز ىذا العالـ .وعندما نعود إلى ىناؾ سوؼ نترؾ كؿ ما
جمعنيا مف ممتمكات وأمواؿ وال نأخذ معنا سوى ما اكتسبناه مف خبرات وتجارب تزيد مف
توسع الوعي وتساىـ في نقاوة النفس لدينا .بالتالي فمسألة جمع الماؿ لنيؿ المتعة واليناء
ّ
الدنيوي الزائؼ ىي مسألة مؤقتة .أما المسائؿ األبدية التي وجب االىتماـ بيا ألنيا
تخص جوىر وجودنا فال نمقي ليا باؿ وكأنيا غير موجودة أصالً .لكف ىذا ليس ذنبنا
ّ
عمى أي حاؿ ،فيكذا نشأنا ونشأت أجياؿ مف قبمنا .ىذا الجيؿ بالحقيقة ليس لو أي
بد
التنور ال ّ
عالج سوى التنور حيث تتجمى الحقيقة بأبيى حمتيا .ولكي نحوز عمى ىذا ّ
مف اكتساب العمـ الحقيقي .ولألسؼ الشديد فطف العمـ الحقيقي ال يمكف الحصوؿ عميو
ذرع مف أذرع النظاـ
مجرد ا
عبر المعرفة الحالية التي نتعمميا في المدارس والتي ىي ّ
االستيالكي المسيطر عمى عالمنا الميووس بكسب الماؿ .قبؿ أف نحوز عمى العمـ
الحقيقي عمينا أف نكتسب الحكمة وليس المعرفة .ولكي نزيد مف حكمتنا عمينا أوالً
التعرؼ عمى بعض األساسيات المتعمقة بالحقيقة .أىميا ىو سبب مجيئنا إلى ىذه الدنيا

واليدؼ مف وجودنا أصالً .باإلضافة إلى طبيعتنا الحقيقية وطبيعة الكوف والية عممو

والقوانيف التي تحكمو .بعد التعرؼ عمى ىذه األساسيات تزداد حكمتنا وبالتالي نصبح

مؤىميف لحيازة العمـ الحقيقي الذي يجعؿ عيشنا المؤقت في ىذه الدنيا ىنياً وميس اًر .أما

مجرد أف نمشي عمى الدرب الصحيح فال
التنور ،فسوؼ يأتي حينيا بشكؿ تمقائي ألنو ّ
ّ
التنور ىو حالة االندماج مع العالـ
الجميمة.
الحالة
تمؾ
إلى
النياية
في
نصؿ
أف
بد
ّ

العموي ...عالـ النور والحقيقة األبدية .ىذا االندماج يحصؿ بعد تجمّي النفحة الشمسية

التنور ىو نتيجة حتمية لمحكمة التي نكتسبيا عبر خوض
(المخمص) في كياننا.
ّ
التجارب وتعمـ الدروس مف تمؾ التجارب التي نخوضيا في حياتنا الدنيوية .إذا لـ تستفد
مف الدروس فسوؼ لف تناؿ الحكمة ،وبالتالي لف تدرؾ حالة التنور.

يمكننا تمخيص األمر بعبارة أو اثنيف :نحف جئنا إلى ىذه الدنيا لنختبر ونتعمـ .ومع
تقدمنا في الدرب ،عبر خوض التجارب واالختبارات الدنيوية المختمفة ،يزيد الوعي لدينا
ويترافؽ ذلؾ مع زيادة نقاوة النفس والتي مع الوقت (تسمسؿ الحيوات المتكررة) تحقؽ
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التنور والخالص مف قيود العالـ
الطيارة الكاممة وىذا ىو اليدؼ النيائي لكؿ مف ينشد ّ
المادي الدنيوي .لكف كيؼ تستطيع إقناع شخص يعيش في ىذا العالـ الدنيوي المحكوـ

تماماً بنظاـ استيالكي يعبد الماؿ والسمطة والمكانة االجتماعية؟! ىذه ميمة صعبة
وحتى مستحيمة أحياناً .لكنني سأحاوؿ تحقيؽ ذلؾ عبر الجزء التالي ربما أنجح في

ميمتي .مع العمـ أف الجزء التالي ىو األخير في ىذه السمسمة مف الكتب (مجموعة مف
نحف) ،وىو بعنواف" :درر وعطور مف حكمة العصور" .باإلضافة إلى ذلؾ ،سوؼ
نتعرؼ عمى المزيد بخصوص النفس العميا لدينا ،ودورىا في إرشادنا ورعايتنا خالؿ

التنور
خوضنا التجارب الدنيوية وكسب المزيد مف الدروس مع تقدمنا في الدرب نحو ّ

والخالص .سوؼ تتعرؼ عمى حقيقة أف النفس العميا ،ىذا الكائف الجميؿ الذي يمثؿ ذاتنا
الحقيقية أصالً ،ترافقنا في كؿ خطوة وخالؿ كؿ دقيقة وثانية مف حياتنا لكننا ال نفطف
موجو كمياً إلى العالـ الخارجي وم رياتو.
إلى ذلؾ! نحف ال نشعر بحضورىا ألف انتباىنا ّ

إذا اختبرت حالة مأساوية مف أي نوع فاعمـ أنؾ لست وحيداً بؿ تخوض ىذه التجربة

األليمة برعاية ةوارشاد النفس العميا لديؾ! ىذه التجربة أليمة بالنسبة لؾ كطنساف جاىؿ

لمحقيقة لكنيا ليست كذلؾ بالنسبة لمنفس العميا لديؾ التي تدرؾ الحقيقة وتعمـ بأنؾ تختبر
حياة وىمية لكف جيمؾ بيذه الحقيقة يجعمؾ تشعر باأللـ والمعاناة! إف حيتنا الدنيوية
مجرد اختبار
ممتعة فعالً إذا عرفنا كيؼ نعيشيا .ميما تبدو الحياة قاسية وأليمة فيي ّ
وىمي لمذات الحقيقية ..إنيا حمـ ال أكثر وال أقؿ ..الجيؿ فقط يجعميا جحيماً ال يطاؽ.
ىذا الشعور بالعذاب والمعاناة ىو الذي يسود لدى معظـ (أو كؿ) الناس .ىـ ليسوا

كائنات م ضوب عمييـ وال ألنيـ محكوموف بأي عقاب مف أي نوع .ىـ يعانوف مف حالة
واحدة فقط :الجهل! وىذه أكبر لعنة يمكف أف تصيب اإلنساف!
....................
انتيى
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