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 األحداث من اعكث� فيه يوجد اعذي بمعفوىض املزدحم اعامل هذا يف  

، اآلخر جمنبه عىل يوجد اعابثية،  ك� اعابثية من يشءٌ  ينقَذنم وعن اعفنُّ
 عىل نتصمرعُ  ح� يف حتّى، وردة أو جيدة رواية أو قصيدة تفال

 من نتأكّد منهم، زائدة بكّمية أنفسنم ونُغرق املهمرات وعىل املالوممت
 عألسف، «عكن اعيق� عن نبحث فنحنُ  فيهم، نايش اعتي اعُهويمت َهشمشةِ 

رُ  اعذي  أنَّ  األبحمثُ  أظهرِت  وقد اعسامدة، هو رحلتنم يف إيجمده يف نتأخَّ
 اعبحثَ  يشبه مانى عن اعبحثُ  بين� علغمية، مرضيةٌ  تجربةٌ  املانى إيجمدَ 

.  »وفوضويّ  مخيف اعظالم، يف قشٍّ  كومة يف إبرةٍ  عن
 

 اعنظر ووجهمت املالوممت من وكث�ٌ  متنّوعةٌ  مقمالتٌ  فيه اعكتمب هذا  
 أن أرجو نظرِنم، ووجهة حيمتنم تاريف إعمدة عىل يسمعدنم قد واعنصمئح،

 أن أنىس وال عليه، اعامل أثنمء يل ممتًام كمن ك� علقمرئ ممتًام يكونَ 
 كّل  هذا اعكث�، بحثك كل عىل …كأنَّك عش: «كممو أعب� قمعه بم أذكّرَكم

. »تارفُه مم
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. »َوتَِجُده تُقّررُه َمم بَل عَك، يُقمُل  َمم عَيَست اعَحِقيَقةُ   «

 
 أخرى، قصص حدوث أثنمء عشنمهم اعتي اعقصص من املانى نكتشف قد  
، هو مم إىل نصل حتّى املانى عن اعبحثُ  يستمرُّ  قد أو  من ف� حقيقيٌّ

 اعنظر، وجهمت من كث�ٌ  وهنمك اعصحيحة بمعطريقة األشيمء عفال رريقةٍ 
 اتَّبانم إذا. عنجَده عنه ونبحثُ  نُقّررُه مم بل عنم يُقمُل  َمم عَيَست واعحقيقةُ 

م سمذِجَ�، نبقى فسوف مارفٍة، دون أو مخمررةٍ  دون اعامدية اعطُّرَق   أمَّ
بنَم بَحْدِسنم وثقنم إذا  فسوف- باضهم يف فشلنم عو حتّى -اعطُّرَق  كلَّ  وجرَّ

.  حقيقيِّ� نصبح
 

 تجربةٍ  وكلُّ . اعفراغ يف يقعُ  فإنَّه ماّقدٍة، تجمرَب  إىل اعّدممغُ  تارَّض  مم إذا  
 عصبيةٍ  روابطَ  يسبُّب  ألٍ  وكلُّ  وحرٍب، ورَصمصةٍ  قذيفةٍ  وكلُّ  مفهومٍة، غ�ِ 

 مللءِ  شيئًم يجد عندمم إال اعبحث عن اعدممغُ  يتوقَُّف  وال. اعدممغ يف جديدة
 نحنُ  «فـ بمعَقصص، اعفراغ هذا اعدممغ �أل مم وعمدةً  بمملانى، اعفراغ

 …أنفِسنم عَفهمِ  اعَقصِص  خلقِ  إىل مضطرُّون نحن نخربُهم، اعتي اعقصص
 صورٍ  عىل رسدٍ  خطّ  بفرض نايش ونحن نايَش، عك اعِقصَص  أنفَسنم نُخربُ 

 تجربتنم هي اعتي املتغّ�ة األوهمم عتجميد ممّسةٍ  حمجة بسبب منفصلةٍ 
.  »اعفالية
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 جديدةٍ  أفكمرٍ  واكتشمف اعامل، هذا إىل نظرتِنم تحديث إىل نحتمج عندهم  
 بروايةِ  نبدأ عندمم أخرى، قصةٌ  هي رحلة وكّل  اعبحث، رحلة يف واعبَدء

 وعن نفهُمهم، ال ألنَّنم حقيقتِنم عن منشّق� نكونُ  املرتابطة، غ� اعقصِص 
 وجدنم مم وإذا. اعواقع رريق عن وعيس األلِ  ذعك من نقرتُب  اعخيمل رريق

 ال واقًام كمنت عو حتّى قّصتنم يف نقٍص  دو�م كمملةً  ذاتًم أصبحنم املانى،
 والدةُ  كأنَّهم منّي اعقّصةُ  تخرجُ  «كمفكم يقول وك� فهمنمه، عكنّنم نحبُّذه
. »واعوحل بمعرتاب ملطََّخةً  حقيقّي، إنسمنٍ 
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  بوبوفم ممريم  

 
 نفًام، يُجدي ال املذكّرات من األممنةِ  فتوقُّعُ  األُفق، ضيِّقي نكونُ  ال دعونم  «

 ألنّ  اعكمتب؟؛ اختمره اعذي اعذات واعامل اعنسخة مم: نتسمءَل  أن ويستحقُّ 
 شيمبورسكم، فيسوافم اعشمعرة كتبته مم هذا ،»عالختيمر مجمًال  دائًم هنمك

 أفضَل  أو أسوأَ  صورة يرتك ملذكّراته كمتٍب  كلُّ  أع�عِه، يف: «وأضمفت
. عه شخصيّتَ� صورتَ� رسم مع جنٍب  إىل جنبًم يارفُهم، اعذين عألشخمص

م عمًدا، يكتبُه األوُل  اعجمنُب   وغنيّ . َعريضّ  عه، مخطٍّط  غ�ُ  فهو اعثم�، أمَّ
 من صدقًم أكث هو اعثم� بين� اعثم�، من إغراءً  أكث هو األول إنّ  اعقول عن

 االهت�م من املزيد نويل أن علينم وجب جيًّدا، اعكمتب كمن وكلّ� األول،
. »اعتنمقضمت عهذه

 
 ازدواجية تجال اعتي واالستسالم، اعسيطرة من اعثنمئية هذه مم عكن  

- واعُكتّمَب  اعقرّاءَ  -نحن ملمذا بجمذبيّتهم؟ ومستمرّة فمتنةً  اعذاتية اعصورة
 إىل أوغسط� اعقديس اعرتافمت من املذكّرات؟ إىل مكثًَّفم انجذابًم ننجذُب 

.  اعحن� إىل ذعك باض ياود رّبم اعشخصية؟ بمعقصص اإلنرتنت غرق
 

 من أكربُ  يشءٌ  اعذات، مع اعتصمعح من أعمُق  يشءٌ  هنمك بمعطبع عكن  
 وجراَحه قلبَه يفتحَ  بأن اعكمتب عىل تفرُض  اعتي نفسهم، مع األنم محمدثة
. اعغربمء وجراحِ  املفتوحة اعقلوب يف اعغوَص  اعقمرئ عىل وتفرُض  علغربمء،

٦



 ملمذا: «يف ممران م�يديث املحّررةُ  كشفته اعيشء عهذا اعغممض اعجوهر  
 أنفَسهم يكشفون ملمذا يكتبون مذكّراٍت  كمتب عرشون: أنفسنم؟ عن نكتب

 َشب�و، دا� مثل املذكّرات كُتّمب من وافيةٌ  ُخالصةٌ  »األدب بمسم) وغ�هم(
. إعخ …دوم وميغن فل�، ونيك سرتايد، وش�ي الموت، وآ�

 
 كمنت -املبدعة اعحيمة عن ومذكّراتهم َشب�و دا� املذكّرات وكمتبة اعروائية  

 االعتقمد من بتحريرنم تبدأ- حيوية قرأتهم اعتي اعكتب أكث من مذكّراتُهم
:  فقط علتنفيس هي املذكِّراِت  كتمبةَ  أنَّ  اعخمرئ

 
 أجل من تُكتَُب  املذكّرات كتمبةَ  أنّ  اعقمرئُ  ياتقدَ  أن فَهمٍ  سوءُ  إنّه  «

 ترّسخُ  فهي مامكسمً، تأث�اً  املذكّرات عكتمبة إنَّ . اعشيمر� من اعنفس تطه�
 رريق عن واملميض اعحمرض ب� اعَاالقة تتوّسط إنهم. داخلك يف قّصتَك
. »اعوقت يف عحظة تجميد

 
: وتضيف اعذاكرة، تطويع من حّذر عندمم سمكس أوعيفر مقوعةَ  مرّددةً   
 ومتغّ�ة متقلّبة اعذاكرة سخيفة، فكرة هي املذكّرات يف اعحقيقة فكرة«

.  »اعذاكرة حقمئق من تتأكّدَ  أن �كن ال مستمرّة، حركة ويف
 

 أنّ  تؤكّد عألرفمل اعخرايف كتمبهم يف نوردسرتوم أورسيال املحّررة رأي يف  
 أّمم ،»اعفوىض من اعنظمم َخلقِ  يف اعرغبة) هي (املبدع اعفنّمن عقوبة«

 امتالك هي املذكّرات كتمبة تقّدُمهم اعتي اعهدايم أعظم: «فتكتب شب�و،
 بحيث باض بجمنب باضهم األجزاء وتجميع اعفوىض، تلك عتشكيل وسيلة
 عهم كقّصة اعحيمة فَهم عىل علسيطرة سممٍ  فاٌل  إنّه منطقية، أكث تصبح
 اعفوىض تلك أخذ بل فقط، مذكّرات عيست إنّهم. اآلخرين عند صًدى
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 ف�ذا كمتبًم، تكون عندمم منهم، اعفنّ  عُصنع ومحموعة منهم، قّصة وكتمبة
. »ذعك؟ غ� ستفال

 
 بل اعزمنّي، اعرتتيِب  حسب عيس نظمم وخلق اعق�ش، ترقيعِ  مثُل  إنّهم  «

. »واعنفيسّ  اعامرفيّ 
 

 اإلبداعية، اعحيمة نسيجُ  هي واعنفسيةَ  اعامرفيةَ  األبامدَ  أنَّ  شب�و وتقرتح  
 ومن. اعفنّمن عحيمة اعامدية اعجوانب من حتّى عالنقسمم قمبلة وغ�

 أنم: «شب�و وتالحظ واعحيمة، اعامل ب� املوازنة املقمبلة اعجهة يف اعرضوريّ 
 اإلبداعية حيمت ب� تخطيٍط  وال تنمقٍض  أيُّ  هنمك عيس أنّه وأكثَ  أكثَ  أشارُ 

 األخرى، دونَ  موجودةً  تكون أن إلحداه� �كن ال إذ املنزعية، وحيمت
 يتوّسع اعذي املكمن ذعك يف علغطس اعحمجة وهنمك اعحيمة، هذه هنمك
 من اعذي اعامل مثل� بداخله، أكون عندمم وشممل كب� اعامل وهذا. حينهم
.  »حويل

 
 كتمبة إىل علطممح� أسمسية بنصمئح تُسهم أن شب�و اختمرت وقد  

:  مذكّراتهم
 االنتقمم األسبمب أحد كمن فإذا املذكّرات، كتمبة من أهدافك اِعرف  «

 كمن مه� أو واعخيمنة، املامنمة عن اعكتمبة أو اعغمضبة، فمعكتمبة. فتوقّف
 كمفيةٌ  مسمفةٌ  عديك تكونَ  أن من تأكّد. مفّككة قّصة تنتج فسوف حمفزك،

.  شخصيّة بوصفك بنفِسك تفّكر أن تستطيع بحيث كتمبمتك، من
 

 ال عك حدث كونه ملجرد …يخصك يشء كلُّ  عيس. قّصة تحك أنك تذكّر  
. »سترتكه ومم ستكتبه مم بدقّة تختمر أن عليك. صلة ذا يجاله
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:  املذكّرات فرادة عن تتحّدث سرتايد ش�يل  
 

 اعُجمل وراء اعكمتب فيه يقُف  يشء، قراءة يف اعقوة من اعكث�ُ  هنمك  «
 اعذي اعزائف اعتواضع يف عالنغ�س مناش رفض إنّه. ›»صحيح هذا: ‹قمئًال 

ب األحيمن من كث� يف يخفي  أنّ  سرتايد وتادّ  اإلبداعي، عغرورِنم اعتاصُّ
: حقيقيّ  فنّمن كّل  تحرّك اعتي هي تدفاهم، اعتي اعح�سةَ 

  
 ينظرُ  اعذي اعنمس، يحرّك أدبًم أكتَب  أن أريدُ  أنم. اعاظمة إىل أرمحُ  أنم«  

 وهو األدب، مهّمة تحقيق هو يشغلُني مم. أع�قِهم إىل ويصل عيونِهم إىل
 اعج�ل إعطمء يف اعرغبة أملك …إنسمنًم؟ تكون أن مانى مم عنم يقول أن

 وجوهرية عميقة بطريقة هذا أريدُ . أبنيهم اعتي اعُجمل خالل من علامل
.  اعكتمبة رريق عن إال يهدأُ  ال بداخيل ألٌ  هنمك. وأسمسية

 
 يف األعمق اعحقيقة قول عن اعرضورة، عن بل االعرتاف عن أتكلّمُ  ال أنم  

.  ذعك يف اآلِمر أكون وأن املنمسبة، اعلحظة
 

 يف يُقمَل  أن يجُب  بم أبوحُ  فقط أنم اعصدمة، حجم عىل تتوقّف ال كتمبمت  
 أهتمُّ  أنم. بمالعرتاف أهتمُّ  ال أنم. إمكمنمتهم كممل إىل عتصَل  اعكتمبة

.  »بمملكمشفة
 

 عن حميميّ  بصوٍت  بصدٍق، تتكلّم عندمم: «اعسمبقة مالحظتهم مرّددة  
: اعطممح� علُكتّمب مشورتَهم وتقّدم ،»عممليّ  بصوٍت  تتكلّم أنت حيمتِك،

 عممليّتِك من االستفمدة بل أصمعتِك، عن تاّرب  ال مذكّراتِك يف األقوى اعحبكة«
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 اعوحيدُ  اعشخُص  عكنّك كتمبمتك، يف أصيًال  تكونَ  أّال  أقول ال وهنم. اعخمّصة
.  بذعك ثِْق  بطريقتِك، اعامملية اعتجربة كتمبة يستطيعُ  اعذي

 
 تقومَ  أن يجب …واعحرفة اعقلب من اعنمبع عىل مبنيّة اعجيّدة اعكتمبة  

. »عتنجزَه يشء كّل  يكلَّفك أن ويجب باملِك،
 

 مواضيعَ  حول وبسخمء ماتمدة غ�َ  مواضيعَ  تكتب اعتي الموت آ� أّمم  
 اعنمس، إرضمء بحموعتنم أنفسهم نصّغر وكيف واعصداقة، كمعحزن فوضويةٍ 

 خمًصم عمًال  املذكّرات ترى واعتي. مانى بال عمل يف مانى ياطينم اعذي ومم
 جزًءا أكونَ  ك رغبةً  أملُك  ألنني املذكّرات أكتب أنم: «عمّمة خدمة عتقديم
 عن واعتطّور، اعشفمء، مراحل عن أكتَب  أن أحبُّ . املسمعدة من صغ�ًا
 أن عىل وافقنم مم نصبحَ  أن ال عنكونَه، ُوعدنم مم عنصبح اعامر؛ يف اعتقّدم
 اعداخلية، اعشخص صورةِ  عوصِف  اعتبش�ّي، اعيشء من نوعٌ  إنّه. نكونه
 بهم، يشارُ  منّم كّل  اعحقيقة يف عكن نقوعَه، أو بهذا نفّكرَ  ال عك ُربّينم ورّبم

 كأن علنمس، أقّدَمهم أن عيلّ  هدية أنّهم أشار. منهم يام� وكلّنم وعمشهم،
 كلّنم. كذعك كلّنم. به تثق أو تحبّه أنك يبدو اعذي يل، يبدو مم هذا: ‹أقول

 بأنّنم جميًام نشار ضحميم، بأننم جميًام نشار. محبوبون وكلّنم مدّمرون،
. ›األفضل

 
 قد عه صديًقم تكون أن تحمول شخص أيّ . ذعك يف عيٌب  هنمك وعيس  

. »ممضيه يف اعجراح من عكث�ٍ  تارّض
 

 عن تقول اعتي ،»نحن؟ من نصبح كيف «كتبت اعتي دوم ميغمن أّمم  
 واملهتّمة ،»املذكّرات تكتُب  مّ�  أكثَ  شخصيةً  مقمالٍت  تكتب: «إنهم نفسهم
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 اعقصص كتمبة يل، بمعنسبة: «املشمركة وزيمدة اعحميمية ب� اعفمصل بمعخطّ 
 يقول. دعوة إنّهم. اعقمرئ تجمه اعكرم أفامل من يكون أن يجب اعشخصية

 عن عك وأكشف األشيمء باض أخربك بين� ماي تامل ‹علقمرئ اعكمتب فيهم
 قليًال  أكث اقرتب أرساري، عىل أَأَْتِنُك وسوف مني اقرتب ‹،›األفكمر باض

. ›األشيمء باض عىل أَأَْتِنُك وسوف
 

 أو مشمعره باَض  عيكشَف  اعقمرئ تلهم سوف أنهم األرسار تلك من واألمل  
 نفِسك منح أو اعشجمعة يف اإلفراط ياني هذا من يشء وال. اعخمّصة أفكمره

 مامعج وغ� محّرر غ�َ  تقد�ًم حيمتِك قصةَ  تقّدم أن ياني وال عآلخرين،
 فاندمم. سيّئة واستضمفة سيِّئ خلق عىل يدلُّ  فهذا. يستوعبَهم ك علقمرئ
 تقديم هو اعهدف- يشء أيّ  عن اعكتمبة عند اعواقع يف -نفسك عن تكتب

 محتويمت يف تغرق ال أنت اعصحيحة، األجزاء يف اعصحيحة املكّونمت
.  »نهمئية وجبة تقّدم بل املخزن،

 
 كنوع شتمينبك جون كتمب من صفحةً  دوم تأخذُ  علُكتّمب، نصيحتِهم ويف  

:  اعتنويه من
 

. اعحيمة يف ك� األدب يف نصيحتي، فيهم بم ِملحٍ، حبّةِ  مع نصيحةٍ  كلَّ  خذ  «
. املصدر إىل انتبه دائًم عذعك متلّقيهم، وعيس صمحبَهم أكثَ  تاكُس  اعنصيحة

. »صمحبَهم تشكرَ  أن تنَس  فال جيدٌة، نصمئحُ  كمنت وإذا
 

 اعدافع «من يأت املذكّرات كتمبة منبعَ  فإنّ  هومز م.أ علكمتبة بمعنسبة  
 اعوعمء ذعك نضع عو فقط وعمء، يف عوضاهم -واعخربات املالوممت عتنظيم

. »اعوقت عباض جمنبًم
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 وبمعنظر. بمندورا عصندوق عنيًفم تحطيً�  يتطلّب اعجيّد اعوعمء بنمء عكنّ   
 عقمء عن واعبمرعة املقلِقة ومذكّراتهم »اعاشيقة ابنة «مذكّرات تجربة إىل

: تقول اعوالدة عند علتبنّي إعطمئهم من عمًمم ثالث� باد اعبيوعوجيَ� واعَديهم
 املث� من كمن. أنم َمن أعرف ل ذعك ومع أكونه، أن توقات َمن أكن ل«

 أكث أو اعثالث� يف كنَت  عو حتّى. ُهويّتي هشمشة مدى أدرَك  أن عالهت�م
 أنت، َمن تالم أنّك وتظن اعكتب، من مجموعة وكتبت اعامر، من

 مم كلَّ  تدّمرُ  قد حكميمتك، يف نقصمن أو زيمدة جديدة، مالوممت اكتشمف
. عليه تقُف 

 
 وأنّ  رشعية، بأنّني أشار اآلن أنّني هو يل تحّول أكرب مذكّرات، نرش باد  

 أحسسُت  عقد. اعوجود يف واعحّق  اعحيمة، قيد عىل أكونَ  أن يف اعحقَّ  عديَّ 
  واحدة.»علايش مريحةٍ  غ�َ  وسيلةً  وكمنت اعهممش، عىل بأنّني رفلةٌ  وأنم
 اعتي اعجذب وقوة املذكّرات، فيهم تشرتك اعتي اعاظيمة اعصفمت من

نم  عتجمرب واعرشعية اعكرامة �نح فال: اعرشعية احرتافية هي إعيهم، تشدُّ
:  وتقول هومز ذعك وتصف. اعخمّصة اعكمتب تجربة عرب اعغربمء

 
، غ�َ  حدثًم كمنت مذكّرات كتمبة  «  هل: نفيس أفحُص  ربيٌب  كأنّني سمرٍّ

 مرةً  تنزُف  جالتك عقد! عفًوا أكث؟ يوجُاك جزءٍ  أيُّ  هنم؟ بمألل تشارُ 
. أخرى

 
.  أتوقََّف  أن أريدُ . هذا أفاَل  أن أريدُ  ال أنّني فّكرتُ  األحيمن من كث� يف  
 

 إىل أضيَف  أن أستطيعُ  بأنّني أشارُ  كنُت  أنّني أكمَل  عك دفاني واعذي  
 اعتجمرب أجل من اعلغة وإيجمد اعكتمبة، عىل وتدريبي خربت املذكّرات
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 عغةً  يجدوا ل اعذين عألشخمص صوتًم أعطت املذكّرات. اعصغ�ة اعامرفية
 تجربَتَهم يكتشفوا أن اعِكتمب عهم أتمح وقد تبنّيهم، تجربة عن تاّرب 

 واضحةً  هذا تجمه مشمعرُهم تكون أو/و مختلفة، زاوية من اعشخصية
.  »ومؤكَّدة

 
م املذكّرات شكل أن مع    جوهرهم أن إّال  اعاميقة، علشخصية مصمَّ

 بدقّة هومز تلتقطه يشء وهو -اإلبداعي اعدافع عمملية من مصنوعٌ 
 وكيف نحن؟ َمن: ونفسيّتنم اعبرش حول تدور اعفنّ  صنمعة: «مدهشة
 عندمم عظمِمك إىل أقرُب  إنّهم نريده؟ مم عىل علحصول نفالُه ومم نترصّف

. »عظمم مجرّد تبقى اعاظممَ  عكن مذكّرات، تكون
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 رينوعدز سوزان. د  

 
 تشّكُل  اعشخصيةَ  اعتجربةَ  عكنّ  اعوالدة، منذ موجودة اعشخصية فروقمتُ   

 وراثيًم، متطمبقةً  اعاقوُل  تلك كمنت عو حتّى واعشخصية، اعفرديَّ  اعاقَل 
 أممكنَ  عن واعبحث حّريّته، إعطمئه رريقِ  عن دممِغك نحَت  تستطيعُ 
 املهنية حيمتك فيه تواصل اعذي نفسه اعوقت يف وتجربتهم، فيه جديدةٍ 

. اعاقلية قدراتَك تطّورَ  أن �كنُك واإلبداعية،
 

 اعِانمن إلرالق واحدةٌ  رريقةٌ  هنمك رواية، كتمبة إىل تتطلّع كنت إذا  
 األعصمب، علم تجمرب من مستوحمةٌ  اعطريقةُ  وهذه اعكتمبة، عابقرية

 األمر هذا يبدو تطبيقيًم). عروايتك شهر يف كلمة ٥٠.٠٠٠ (كتمبة وهي
 اعتجربة هذه تطبيق قّررت إذا عمليًم جيٌّد، واعجنونُ  جنوٌن، إنه جنونيًم،
. اعكتمبة مغممرة تدخل سوف واعنهج،

 
 واعاقل اعاقل عتحرير تجربة واحٍد، شهرٍ  يف اعكل�ِت  تلك كّل  تكتب أن  

 تكون وسوف اعيوم، يف كلمة ١٦٠٠ تكتَب  أن املفرتض ومن اعالواعي،
 عىل اعُكتّمب عتشجيع اعتجربةُ  هذه. األمر آخر يف منسجمةً  قصةً  نتيجتُهم
. مخيّلتك من برسعة تكتب سوف فقط، واعكتمبة اعتفك� عن اعتوقّف
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 اكتشمفمت إىل تقوُدك سوف وغمعبًم حرًّة، تجربةً  تكون قد برسعة اعكتمبة  
. ممتاة وأشيمءَ 

 
 فمعّدممغ اعرتكيز، عىل اعدممغ تدريب بتجربة اعتجربة هذه ربطنم إذا  

به مم يصبحُ   وقلّة بمستمرار، تدريبُهم يجب عضلة هو اعاقل. عليه، تدرِّ
 إىل تؤّدي اعحديُث، اعارصُ  علينم يفرُضهم اعتي املتاّددة املهممّ  أو اعرتكيز
 يف مختلفة نقطة من بأكثَ  يامُل  اعدممغَ  أنّ  أكّدت فمألبحمثُ  اعذكمِء، نقص

. اعامرفيّ  املستوى ارتفمع إىل يؤّدي مّ�  نفسه، اعوقت
 

 ويوجد عمدة، يصبح اعرتكيز عىل املقدرة فادمُ  برسعة، يتكيُّف  اعاقُل   
. صغ�ة وخطوات صغ�ةٍ  بهّمةٍ  اعبَدء علينم عذعك اإلعهمءات، من اعكث�ُ 
 عقلك عتدريب تساى أن عليك جسدية، عيمقة الكتسمب كمحموعتِك تمًمم
. اعرتكيز عىل

 
 أشيمء كتمبة يف اعرغبة تحفيز عىل يسمعد سوف علكتمبة ترين يأت وفي�  

: األفكمر باض وياطيك متنّوعة،
 

. كتمبتهم تودُّ  محتملة كتٍب  عنموين عرشة اكتب: األول اعيوم  • 
 ومواصفمٍت  تحبّه، عشخص شخصية مواصفمٍت  اكتب: اعثم� اعيوم  • 

. كث�ًا به تهتمُّ  ال عشخص جسديةٍ 
. حيمتك يف رأيته مكمن أجمل عىل بنمءً  اعوصَف  اكتب: اعثمعث اعيوم  • 
. ومميّزاتك قدراتك عن فيهم تخربه زبون إىل رسمعة اكتب: اعرابع اعيوم  • 
. حيمتك يف تنىس ال عحظمٍت  عن قصيدة اكتب: اعخممس اعيوم  • 
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 سطرٍ  أوَل  خذ عشوائ، بشكلٍ  مكتبتِك من كتمبًم اخرت: اعسمدس اعيوم  • 
 قصةً  واكتب أخرى، شخصية عحوار سطر وآخر عشخصية، اعحوار من

. قّصتِك عنهمية واستخدمهم) كلمة ممئة من أقّل  (قص�ةً 
 يف تحسينَهم تريدُ  اعتي األشيمءِ  عن نفِسك إىل رسمعة اكتب: اعسمبع اعيوم  • 

. املمضية اعستةِ  األشهرِ  أحداث
. اعسيّئ اعشخص نظر وجهة من خيمعيةً  قصةً  اكتب: اعثممن اعيوم  • 
 واكتب تسماهم جملة أول دوِّن اعتلفمز، بتشغيل قم: اعتمسع اعيوم  • 

. عنهم قّصة
 إىل وحّوعهم املحمدثمت إىل واستمع عمم، مكمن إىل اذهب: اعامرش اعيوم  • 

 اعسمع بمسرتاق قم. متطّفًال  شخًصم اعنمُس  يظنَّك أّال  حمول (حّب  قّصة
). بذكمء

 مع تنرشهم سوف اعتي االعرتافمت صفحة اكتب: عرش اعحمدي اعيوم  • 
. سمعدوك اعذين اعنمس فيهم اشكر اعثم�، أو األول كتمبك

 املفّضل واخرت املمضية، األيمم يف كتبته مم كلَّ  اجمع: عرش اعثم� اعيوم  • 
. وانرشه عديك

 
 واقاية توقّامت ووضع داخلك، يف اعكمتب عقَل  تكمفئَ  أن املهمّ  من  

 دممغك تكمفئَ  أن تنىس وال يوم، كّل  تكتبَهم أن �كن اعتي اعكل�ت عادد
. تحّددهم اعتي اعكتمبة أهداف كّل  عىل ينطبُق  وهذا حّققته، يشءٍ  أيّ  عىل

 
 بنشمٍط  يساى اعدممغ أنَّ  اعدممغ؛ عن شيئَ� األعصمب عل�ء اكتشف عقد  

 يطلق جيّدة، بحمعة أنك تشار عندمم. علمكمفآت ويستجيُب  إلرضمئك
 من وغ�هم واألوكسيتوس�، واعس�وتون�، واألندورف�، اعدوبمم�، دممغك
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 اعصرب بفمرغ ينتظرُ  سوف اعذي عدممِغك جًدا ممتاةٌ  وهي اعهرمونمت،
. اعتجربة هذه عتكرار جديدة فرًصم

 
 اعتي بمعفرص ويتمتّع اعكتمبة، تجربة إىل أخرى مرة يساى سوف دممغك  

 عقلِك رساح إرالُق  هدفُهم اعتجربة وهذه اعتجربة، هذه فيهم يكّرر
 تستطع ل إذا عقلِك مامقبة من واحذر. بمملتاة اعكتمبة وربط اعكمتب،

 وفال بمعنجمح اعشاور ب� ربطت كلّ� تذكّر. اعيومية مهّمتِك إنجمز
.  أسهل ستصبح اعكتمبة فإنّ  اعكتمبة،
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…



 
 بوبوفم ممريم

 
. مم مكمنٍ  من تبدأ أن فاليك اعاظيم، األدب قراءة تنهِ  ل عو حتّى  
 

 أزمة من توعستوي عيو عم� اعخمس�، ميالده عيد من قص� وقت باد  
 عن ذعك فال عقد. اعحيمة مانى عيجدَ  االعتزال فقّرر عميقة، روحية
 كيفية يف كب�ًا تشمبًهم واكتشف اعدينية، واعكتب اعفلسفة قراءة رريق
 وقد عألدب، نَِهً�  قمرئًم- أيًضم -كمن وقد اعحقيقة، مع اعبرشية اعروح تاممل
. تجميِاهم يف حيمته آخرَ  قىض اعتي »علحكمة مفّكرة «يف مًام جماهم

 
 مع اعتواصل وسامدةَ  وهدوًءا، داخليةً  قوةً  ياطيني ذعك أنّ  أعرف أنم  «

 يخربُوننم فهم …وبمركر وأرنوعد، وأبتيكوس، أرسطو مثل عظ�ء مفّكرين
.  »واعفضيلة اعحيمة مانى حول عإلنسمنية؟ بمعنسبة األهمّ  هو مم
 

 حيمته، عن شخًصم أخربَ  أن أستطيعُ  منه انطالقًم …كتمبًم أكتَب  أن أودُّ   «
. »اعجيّدة اعحيمة وسيلة عن

 توعستوي  
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 سنّ  يف. تطّوره يف ومؤثّرة خمّصة أهّمية ذات مايّنةً  كتبًم توعستوي أعدَّ   
 من قمئةً  جَمعَ  ،١٨٩١-٨-٢٥ بتمريخ صديقه إىل رسمعة يف واعستّ�، اعثمعثة
 املؤعّف تنويه اعقمئة هذه وتسبق حيمته، مدار عىل أعجبته اعتي اعكتب
 عيس عكن فيهم، علنظر بدأتهم، اعتي بمعقمئة أباث أنم: «فيه يقول علنمرش
 فاٌل  بطبياتهم، واعقراءة،. »االكت�ل عن بايدةً  ممتزال ألنّهم نظرًا علنرش؛

 عه ينبغي وال األدب، ينهيَ  أن يف يأمَل  أن �كنُ  ال فمعشخُص  مكتمٍل، غ�ُ 
.  ذعك يأمَل  أن
 

 اعقراءة قمئةَ  توعستوي قّسم »انطبمًعم تركت اعتي األع�ل «عنوان تحت  
 ذعك يف اعامرية بفئته ونهميةً  اعطفوعة من بَدًءا عمرية، مراحل خمس إىل

 ،»مهمّ «و ،»جًدا عظيم «إىل »اعاظيم «من عنوان كلَّ  وصنّف. اعوقت
 تكوينية، سنواتٌ  هي املراهقة سنوات أن توعستوي عدَّ . »علنظر الفت«و

 أقّل  وكتبمً  واعكّمية، بمعنوعية تتميّز كتبًم اعامرية اعفئة عتلك وصف عذعك
 إىل اعارشينيّمت من بداية األع�ر عىل ركّز بين� اعشار، حول تتمركز
 رّبم أقّل، فيهم اعكتب عدد كمن فقد اعثالثينيّمت فئة وأّمم اعثالثينيّمت، أوائل

 ألنّهم نظرًا قليل اعامرية اعفئمت تلك عدى علقراءة اعفراغ وقت ألنّ 
 عليه اإلنسمنَ  أنّ  اعتقد توعستوي ألنّ  رّبم أو واعامل، بمإلنتمجية مشغوعون

 اعُكتب يأت وفي�). 1(اعامرية اعفئة تلك يف يقرأَ  أن من بدًال  يايَش  أن
:  عمرية فئة عكّل  توعستوي من املقرتحة
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:  عمًمم ١٤ عمر من  • 
:  عظيم  
. وعيلة عيلة أعف  
. نمبليون: بوشك� قصمئد  
: جًدا عظيم  
. بوغوريلسك: اعصغ�ة اعسوداء اعدجمجة  
: مهمّ   
. يوسف سيّدنم قّصة  
 أعيشم مورمتس، إيليم نيكيتيش، دوبريمنم: اعشفهية اعفلكلور ملحمة  

. بوبوفيتش
 

: ٢٠ إىل ١٤ ب� األع�ر  • 
:  عظيم  
. برسكوت ويليمم: املكسيك احتالل  
 شمرع إيفمن، من اثنمن املِاطف، (غوغول نيكوالي: واعرشّ  اعخ� حكميمت  

). نيفسك
: جًدا عظيم  
. ست�ن عورنس: عمرفية رحلة  
. ع�مونتوف ميخمئيل: زممننم من بطل  
. غريغوروفتش د�رتي: أنطون اعتايس  
. دورهيني أعكسندر: سمكس بوعينكم  
. تورجنيف إيفمن: ريميض مفّكرة  
. غوغول نيكوالي: امليّتة اعنفوس  
. شيلر فريدريش: اعلصوص  
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. بوشك� أعكسندر: أونيغ� يفغيني  
. روّسو جمك جمن: اعجديدة هلويز أو جويل،  
:  مهم  
. اعجبل عىل اعاظة: متى إنجيل  
. روّسو جمك جمن: اعرتافمت  
. روّسو جمك جمن: اعتاليم عن أو إميل  
. غوغول نيكوالي: اعكمملة األع�ل  
. ديكنز عتشمرعز: كوبرفيلد ديفيد  
 

  ٣٥ إىل ٢٠ من األع�ر  • 
:  عظيم  
 تيوتشيف فيودور: قصمئد  
. كلتسوف: قصمئد  
. هوم�وس: واألوديسة اإلعيمذة  
. فيت عفمنزي: قصمئد  
. أفالرون: فيدون  
:  جًدا عظيم  
. غوته: ودوروث ه�ممن  
. هوغو فيكتور: نوتردام أحدب  
 

 ٥٠ إىل ٣٥ من األع�ر  • 
: عظيم  
. وود ه�ي: روايمت  
. إعيوت جورج: روايمت  
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. ترعوب أنتو�: روايمت  
:  جًدا عظيم  
. هوم�وس: واألوديسة اإلعيمذة  
. اعروسيّة املالحم  
. رينوفون: املرض تفمقم  
: مهمّ   
. هوغو فيكتور: اعبؤسمء  
 

  ٦٣ إىل ٥٠ من األع�ر  • 
:  عظيم  
. بمركر ثيودور: اعدينية املواضيع يف اعحديث  
. روبرتسون: عظمت  
: جًدا عظيم  
. اعتكوين سفر  
. جورج ه�ي: واعفقر اعتقّدم  
. فيوربمخ عودفيغ: املسيحية جوهر  
:  مهمّ   
. اإلنجيل  
. بمسكمل بليز: خوارر  
. أبكتيتوس  
. ومنسيوس كونفوشيوس  
. ميرتا ريجيندرالال: سينهم سمكيم مذكّرات: فيزتمرا - العيتم  
 تزو الو: مؤعّفمت  
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 أغمروال أبهيشيك  
 ممرعو كريست�. د  

 زعت ميندا. د  
 

 كيف تارف كنت إذا فقط حيمتك، تغّ�  نصمئح تقّدم أن عألحالم �كن  «
. »تسأل؟

 
 رريق عن رموحمتِهم حققوا ألشخمٍص  قصًصم سمات قد تكون رّبم  

 اعتي بمعتجربة عوي، أوتو نوبل، بجمئزة اعفمئز حلم. بهم حلُموا اكتشمفمت
 خطرت. كيميمئيًم تنتقُل  اعاصبيةَ  اعنبضمِت  بأنّ  فكرته إثبمت شأنهم من

 يف غريٍب  ُحلمٍ  باد فرانكنشتمين كتمب فكرة غودوين وعستونكرافت ملمري
 اعحبكة ستيفنسون عويس روبرت اعكمتُب  وابتكر. بميرون اعلورد فيال

. اعحلم أثنمءَ  هميد واعسيّد جيكل اعدكتور عحمعة اعغريبة
 

 تقترصُ  ال علمشكالت حّل  كأسلوب اعنوم من االستفمدة عىل اعقدرة إن  
 أثنمء همّمة بمكتشمفمت اعقيمم نستطيع جميًام فنحن مختمرة، قلّة عىل

 تتميّز مشرتكة حمعة هي: اعواضحة األحالم. اعوضوح هو واملفتمح اعنوم،
 علنوم مشمبهة اعطريقة وهذه اعُحلم، وإدراك بمالستيقمظ اعسواء حدّ  عىل

 علقرشة املستوى عميل نشمط اعواضحة عألحالم املصمحب اإلدراك. اعامدي
 تشبه وواعية، نشطة حمعة يف اإلدراك أنّ  عىل عالمة وهذه علمّخ، األمممية

٢٣



 األحالم تلك يف أنّك اعحقيقة عكنّ . اعفّامل واالست�ع اعاميق االنتبمه
 أن و�كنُك اعواعية، اعتجربة عن تختلُف  وهي اعحقيقة، تايش ال اعواضحة

.  أحالمك يف اعقّصة عىل اعسيطرةَ  تتالّمَ 
 

 بمستمرار، يستخدمون، اعذين األشخمص من كث�ينَ  أنّ  سمانم وعقد  
 اعحيمة يف حلّهم يف صاوبةً  يجدون مايّنة، مشكالت عحّل  اعواضحة أحالمهم

 إحدى استدعى إنّه قمل اعُكتّمب أحد: املثمل سبيل عىل. اعحقيقية
 أخربته قد اعشخصية هذه وأنَّ  ماهم، عيتكلّم ُحلِمه إىل روايته شخصيّمت

 عتكون باد في� يحتمُجهم سوف ألنّه اعرواية يف شخصيّة يقتَل  بأّال 
 صبمح يف ويسّجله ُحلمه يف اعقمدمَ  عحنَه يسمع آخر وموسيقي. موجودة

 خيمعه يف ويحفظُهم يرسُمهم سوف اعتي بلوحته يحلم ورّسمم. اعالحق اعيوم
. الحًقم عرسِمهم

 
:  اعطرق هذه اتّبمع �كنُك اعواضحة، األحالم إىل علوصول  
 

:  اعنوم قبل محّدًدا واحًدا سؤاًال  نفَسك اسأل  • 
 

 يربمج سوف اعواحد واعسؤال األحالم، يشّوش سوف سؤال من أكث  
. عليه تردَّ  ك األحالم

 
:  برسعة تستيقظ ال  • 

 
 أن تريد كنت وإذا نتذكّرهم، ال عكنّنم األحالم من بمعكث� يحلم ماظُمنم  

 أن عىل واالستيقمظ، اعنوم ب� املّدة تطيَل  أن عليك اعواضحة األحالم تتذكّر
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 منمسبًم يكون اعوقت وهذا صبمح، كّل  وعرش دقمئق خمس ب� تستمرَّ 
 سوف بأنّك اعنوم قبل عنفِسك تؤكّدَ  أن وعليك. واضًحم تذكّرًا األحالم عتذكّر
 وسوف اعالواعي، اعاقل إىل إشمرات ترسُل  سوف وبذعك أحالمك، تتذكّر

. وأكث أكث أحالِمك بتذكُّر تبدأ
 

: اعرسير بجمنب وقلً�  ورقةً  ضع  • 
 

 تبَقى أن وعليك. تنسمه ال حتّى تكتبَه أن عليك عحلمك، تذكُّرك فور  
 فورَ  بمعامل تبدأ وال عليك، يشّوشوا بأن عآلخرين تسمح وال عتتذكّر صممتًم

. وتكتب عتتذكّر مّدة خذ بل استيقمِظك
 

: أسبوع مدة اعسؤال نفس كرر  • 
 

 بدَّ  ال األسبوع نهمية ويف أسبوع، مدة عيلةٍ  كّل  نفسه اعسؤال نفَسك اسأل  
 أو أسئلتك، عىل تجيب ال األحالم كمنت وإذا. اعجواب يف وضوًحم تجدَ  أن

 با� اعامرفية اعحمعة تأخذ أن فاليك األحالم، كماظم منطقية غ� تبدو
 يف به تشار مم تاكُس  سوف فمألحالم بمعقلق، تشار كنت فإذا. االعتبمر
 اعذي مم تريك سوف فأحالمك بمعسامدة، تحسُّ  كنت وإذا اعواقاية، اعحيمة

 اعذي اعجواب من جزء هي بهم تحسُّ  اعتي فمعاوارف تحقيقه، تستطيع
.  اعُحلم يف تتلّقمه

 
 واحدة، ملشكلة أجوبة سباة تتلك قد األحالم، من عيملٍ  سبع وباد  

. اعحّل  أجل من مًام ربطهم وعليك
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 وأفكمر، حلول عىل علحصول أحالِمك استخدام عىل قمدًرا تصبح وعندمم  
 استخدام عىل قمدًرا تكون وسوف أمممك، تُفتح جديدة آفمقًم تجدُ  فسوف
 ومن. تفالُه مم كّل  يف مبدًعم وستكون اعَحِرجة، اعقضميم حّل  يف أحالِمك
 حيمة يف إيجمبًم بهم تحلم قد اعتي اعحلول تؤثر أن املمكن فمن يدري؟
 telegram @t_pdf  مكتبة .اعنمس من املالي�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٦



 



 
 كوف�ن بمري سكوت. د  

 
 جزيرة إىل عيصَل  اعجنون بحر يف بمعسبمحة يخمررَ  أن املُبدع عىل هل  

 يكون مم غمعبًم املبدعُ  فمعاقُل  اعفاّيل، بمملانى اعجنون هنم وعيس اعابقرية؟
 علمبدع تسمحُ  اعتي هي امليزاتُ  وهذه وتفكيكيًم، مرتابط غ� فوضويًم

 عىل اعدراسمت من كث� أُجريَت عقد. اعواقع من متنمقضة مالوممت بجمع
 من اعلغز هذا مفتمح يتّضحُ  اعدراسة هذه ويف واعجنون، اإلبداع موضوع
. واعذكمء) 2(االنفتمح: عنَرصين من انطالقًم عإلنسمن اعنفسية اعنمحية

 
 وعصبيًم، سلوكيًم االنفتمح عن فصلُه �كن اعذكمء أنّ  اعدراسةُ  وتُبّ�   

 اإلدراك، دالالت أو مجرّدة أشكمل مع واعتاممل بمالكتشمف مرتبطٌ  فمعذكمءُ 
 اعتقسيمُ  وهذا. واإلدراكية اعحّسية اعتجمرب مع مرتبطٌ  االنفتمحُ  بين�

 ألنّ  اعنطمق؛ هذا عَفهم اعنفس عال�ء اإلشكمعيّمت من كث�ًا ررح املاريفّ 
. علمارفة حّسية و�مذج اعحدس مع تختلطُ  اعفكرية اإلدراك �مذج

 
 بشكل مامً  مرتبطمن واعجنون اعذكمء إن! مفمرقة اعوضع هذا خلق عقد  

 اعشخصية اضطرابمت أن إذ. واالنفتمح اعذكمء يف إيجمبيمً  ومرتبطمن سلبّي،
. وسلبية إيجمبية نوَع� إىل وتقّسم اعبرش كّل  عند موجودة
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 عن نتكلَّم أن اآلن �كننم فإنَّه املصطلحمت، باض عرفنم قد كنَّم وملَّم  
 مع تحصُل  اعتي اعتغّ�ات إىل اعنظر قّرروا اعذين وزمالئه يونغ دي دراسة

 اضطرابمت من اإليجمب اعجمنب هو) 3(االستسقمط أنّ  و. اعطبيايّ  اإلنسمن
 من حيمدية أكث ودالالتهم اعظمهرة، عهذه دقّة أكث وهو اعشخصية،
 اعجهود من اعكث� اعال�ء بذل عقد. اعفصمم قبل مم اعشخصية اضطرابمت

 ضدَّ  متحيّزين سمبًقم وكمنوا االستسقمط، من اإلدراك جمنب عقيمس
 اعجيد، اعالم مع يتنمقُض  أنّه اعتقدوا رّبم. اعتفك� من كنوع االستسقمط

 مع االستسقمط ربطُ  يتمُّ  سوف اعبحث مع أنّه وزماليه يونغ دي وياتقد
. واالنفتمح اعذكمء

 
 االستسقمط؟ عن اعذكمء تباد اعتي اعقوى مم  
 

 كمن إذا. املالوممت امتصمص حجم أي االستيامب، إنّه جًدا، سهل األمر  
 أنَّ  وجدت اعدراسمت. واإلبداع االنفتمح ب� اعَاالقة يفّرسُ  فهو كذعك، األمرُ 
 حديثة دراسة حسب اعشمقُّ  اعامُل  ويازِّزُهم اإلبداع، تُلهم واألحالم اعنوم

 اعبرصية املوسيقى مجمالت يف (فنّمنٍ  ممئة من عيّنة عىل وروعينجز عنيلسون
 اعذين أنّ  اعنتمئجُ  بيَّنَِت  وقد. واإلبداع االنفتمح ب� علربط) واألدب واملرسح

 من عمعيةً  مستويمٍت - أيًضم -سّجلوا اإلبداع، من أعىل مستويمٍت  سجلّوا
 واعحمعة اإلبداعي بمعتدفُّق مرتبط واالستيامب واالنفتمح، االستيامب

 غ�ُ  عكنّه عإلبداع، هممٌّ  اعتدفُّق. املهّمة يف واعغمئبة تمًمم اعحمرضة اعاقلية
. بمعذكمء مرتبٍط 

 
 تاريف تخطئ فقد خط�ًا، يكون قد االستسقمط من اعكث� بمعطبع  

 من املهمّ  فمعجمنب. اعفايلّ  بمعجنون تخمرر وبذعك متكّرر، بشكل األشيمء
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 عن األبحمث عّربت وقد واعذكمء، عالنفتمح اعتطرُّف ب� املوازنة هو اإلبداع
. اإلبداع نتمئج عىل اعشخصية اضطرابمت عتأث�) U (شكل

 
:  اآلت اعنحو عىل عُّخصت وزمالئه يونغ دي دراسة نتمئج  
 

 ارتبمٌك  هو اعجنون بين� امللموس، اعواقع إىل نظرة تتطلّب اعابقرية  «
 إيجمبّ  بشكلٍ  مرتبطمن واعجنون اعابقرية أنَّ  يبدو ذعك ومع. اعواقع حول

 يف أسمسية تكون اعتي األ�مط إدراك إىل ميلٍ  دون واعذكمء، االنفتمح مع
 علابقرية، املالزم اإلبداع إىل اعذكمء يؤّديَ  أن املرّجح من وعيس. االنفتمح

 وعىل املستوى، عمعيَيْ  وانفتمح ذكمء إىل تحتمج اعابقرية بذعك ورّبم
. »اعابقرية أجل من بمعجنون يجمزَف  أن اإلنسمن

 
 »عإلبداع األسميس املريض اعنفس علم «يف كوشفسك أندريم ومالحظمت  

:  ذعك توضح
 

 تكون أن. اعطريقة بتلك عبقريًم تكون عن املضطربة، اعجينمت تلك عوال  «
 اعواقع يف وعكن متّزنًم، يجالك ماّ�  اتجمهٍ  يف تبمعغ وال اعخيمل، وسط يف

 املث�ة األشيمء باض املث�ة، األشيمء كّل  تحصل اعهممش عىل. أيًضم ممالً
 اعذين األشخمص باض عكنّ  نفسية، بمضطرابمت وتنتهي منضبطة غ� تكون

 األخرى اعنفسية واعظروف واعفصمم اعقطب ثنمئ اكتئمب من يامنون
 ويصبحون اعصفمت، بتلك املقرتنة اعامعية املارفية اعسيطرة موهبة عديهم
 يف إعيهم وبحمجة مثلهم، عنكون ونساى نقدرهم، اعذين اعابمقرة هؤالء

. »يمئس بشكل اعامل هذا
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 عكنّ  اعذكمء، مع اإليجمب االنفتمح يرتبط إذ حلّت، قد املاضلة تكون وهنم  
 وانفتمح ذكمء نسبة �لكون اعذين وهؤالء. اعك�ل عن بايدة اعَاالقة
. اعامل هذا يف بصمتهم يرتكون رّبم عكنّهم اعنمس، من قليل عدد هم عمعيَ�

 تكون أن عليك عكن اإلبداع، إىل عنصَل  بمعجنون نخمرر أن علينم أجل، عذا
. اعواقايّ  اعامل يف اعسيطرة تفقدَ  ال ك واعيًم

 
 فتصيُب  اعابقرية أّمم يصيبَه، أن ألحد �كن ال هدفًم تصيب املوهبة  «

) دايل سليفمدور. (»يراه أن ألحد �كن ال هدفًم
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 أكث من وهو كينغ، عستيفن »اعكتمبة فنّ  «كتمب ملّخُص  هنم عدينم  

 عىل وحمئز اعرعب، أدب يف اعكتمب أبرز كينغ ستيفن يَُادُّ . مبيًام اعكتب
 تمَّ . األمريك األدب يف اعبمرزة إلسهمممته اعقومية اعكتمب مؤّسسة ميداعية

. اعامل حول كتبه من نسخة مليون ٣٥٠ من أكث بيع
 
: »اعحدث «أهّمية وتذكر »املخطّط «انَس . ١ 

 أحمول كأّ�  سيبدو فهذا علكتمبة، مخطّطمت أضع ال أّ�  إقنمَعك أحمول عن  
 وأنم ذعك، أمكنني كلّ� كليه� أفال أنم. حيمت يف أكذب ل أّ�  إقنمَعك
:  عسبب� »املخطّط «أستباد

 
 إعيهم أضفت عو حتّى كب�ًا، تخطيطًم مخطّطة غ�ُ  حيمتَنم ألنّ : األول  

. اعصحيح واعتخطيط املاقوعة االحتيمرمت
 

. يتوافقمن ال اعحقيقي عإلبداع واعافوية املخطّط أنّ  أعتقد أنم: اعثم�  
 اعتاب� عمدة �كن. نقمش محّل  املخطّط موضوع يجال اعقوي واعوضع

: »عو ممذا «سؤال شكل يف عالهت�م إثمرة األكث املواقف عن
 

 صغ�ة؟ قرية دممء مّصمصو غزا عو ممذا  
 مصمب كلب وحمرصهم اعسيّمرة، يف رفلهم مع شمبّة أمّ  علقت عو ممذا  

  اعكلب؟ بداء
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 أثنمء اعسيّمرة، قيمدة أو االستح�م أثنمء بميل يف خطرت اعتي اعحمالت هذه  
 من حمل بأية رسمهم يتم ل كتب، إىل ذعك باد حّوعتهم واعتي امليش،

.  ورقة عىل مالحظة صورة عىل مكتوبة حتّى وال األحوال،
 
.  واعخطأ اعصواب: واعتشبيهمت االستامرات. ٢ 

 عقد. مضحكة اعنتمئج تكون واالستامرة اعتشبيه استخدام يف تخفق عندمم  
 ذكر عدمَ  وأُفّضل قريبًم نرشهم يتمُّ  سوف رواية إىل تش� جملة مرة قرأت
 كمنتظمر بصرب، اعرشعيّ  اعطبيب منتظرًا اعجثّة بجمنب بثبمت جلس: «اسمهم
 ل فأنم اعحَدث�، ب� صلة هنمك كمنت إذا. »اعرومي اعديك عسمندويش رجل

! تحديدهم أستطع
 

 األرباينيمت يف اعخيمل روايمت من أغلبهم أفضلهم اعتي اعتشبيهمت  
 مليئة سيّمرة من قتممة أكث كمن: «اعتشبيهمت هذه ومن واعخمسينيمت،

 منديَل  يشبه راُمهم سيجمرة أشالت عقد«و هيغنز، عجورج »بمعحمقى
. تشمندعر عر�وند »املراحيض عممل

 
.  املسترت اعكالم: اعحوار. ٣ 

 تحديد يف حمسم أمر وهو أصواتهم، علشخصيمت ياطي اعذي هو اعحوار  
- عمدةً  -اعنمس يقوعه مم هم؟ من عنم يُظهر اعنمس يفاله مم. ُهويّمتهم
. واعٍ  ال بشكل شخصيّمتهم عن اعكث� يكشف

 
 اعذكية اعشخصية عن اعغبيّة اعشخصية �يّز سوف اعجيّد اعحوار  

 بيرت أو هيغنز جورج كتبه اعذي مثل اعجيد اعحوار. اعكمذبة من واعصمدقة
. اعقمتل هو اعسيّئ اعحوار اعقراءة، فرحة هو غرين، غراهمم أو سرتاوب
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.  سيّئة شخصية توجد ال: اعشخصيمت. ٤ 
 

 قل ثَمّ  ومن اعبرش، ترصّف كيفية مالحظة: أمرين يف تتلّخص اعحقيقة  
 اعصديق «أو »رشيرة شخصية «يوجد ال أنّه وتذكّر. تراه مم حول اعحقيقة
 �كن منّم شخص أي اعحقيقة يف. »اعذهب من بقلب اعامهرة «أو »املفّضل

 املوقف هذا تستثمر أن استطات وإذا اعرئيسة، اعشخصية نفَسه يادَّ  أن
 اعصاب من يكون سوف عكن جيدة، شخصيّمت تخلق فسوف كتمبمتك، يف

. علشخصية واحد اتجمه خلق عليك
 
. دائًم اعفضىل عيست اعرسعة: اعوت�ة. ٥ 
 

 من نوع هنمك. اعرسد رريق عن األحداث كشف رسعة هي اعوت�ة  
 أنّ  اعنرش دور يف واالعتقمد ،)واضح غ� ثَم ومن (املالن غ� االعتقمد
 هي اعفكرةُ  هذه. اعرسعة من عمعيةٍ  وت�ةٍ  عىل هي اعنمجحةَ  اعروايمِت 

ر »اعوردة اسم «يف إيكو أمربتو مثل كمتب اعسبب وعهذا ُهراٍء، مجرّدُ   تصدَّ
 أنّهم أرّجح وأنم اعنرش، ودور املحّررين فمجأ مّ�  مبيًام، األكث اعكتب

 تدّ�  وبسبب بهم اعتنبّؤ �كن ال هفوات بسبب نجح «اعكتمب أنّ  اعتقدوا
. علقرّاء اعسليم اعذوق

 
 أن وعليك بهم، اعخمّصة بمعوت�ة اعقّصة تنكشف أن يجب أنّه وأعتقد  

 من �لّون سوف اعصبورون اعقرّاء حتّى ألنّه اعوت�ة، إبطمء من َحِذًرا تكون
.  ذعك
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.  بهم اعقمرئ تنِهك ال عكن بمألبحمث قم. ٦ 
 

 نيويورك، يف اعصحي اعرصف نظمم أو اعلحوم، آكلة اعبكت�يم تدهشك قد  
 استثنمءات نذكر هل. بمعقصة و بمعشخصية أكث يهتم سوف اعقمرئ عكن
 مثل جًدا نمجحة وأحيمنم استثنمءات، هنمك دائًم بمعطبع اعقمعدة؟ عهذه
. واعحقمئق اعبحث عىل روايمتهم تاتمد إذ ميشي� وجيمس همييل آرثر

 أكث كورنويل، وبمتريشيم كالنيس توم مثل اآلخرون، املشهورون اعكتمب
 اعواقاية املالوممت من اعكث� يقدمون ممزاعوا وعكنهم اعقصة، نحو توجهمً 

 إىل يرقون اعكتّمب هؤالء باض أنّ  أحيمنمً  أعتقد. امليلودرامم جمنب إىل
 غ� «مم نحو عىل هو اعخيمل بأنّ  يشارون اعذين اعقرّاء من واساة رشيحة
 أقرأ أنم حسنًم: «بمعقول إال تسويغهم �كن ال بدرجة اعذوق وسيئ ،»أخالقي

 اعتي اعفنمدق وغرف اعطمئرات عىل فقط وعكن) هنم مؤعّف أي اسم ضع(
 املنمسب املوضوع اذكر (عن اعكث� تالّمت عقد وأيًضم تلفمز، دون هي
 telegram @t_pdf  مكتبة )».هنم
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 كل� جيمس  

 
. علنجمح اعوقت إيجمد هو علقراءة، اعوقت إيجمد  
 

 بهم نقوم اعتي اعصغ�ة واعخطوات ذعك، يالم كلّنم برسعة، تيض حيمتنم  
 أنفسنم، نغّ�  أن أردنم فلو. مستقبلَنم وتغّ�  تكّوننم من هي املتتمعية أيّممنم يف

 نخطوهم اعتي اعصغ�ة اعخطوات بل واحدة، دفاة يأت ال اعكب� فمعتغي�
 سنة كّل  بداية قّررنم مرة من وكم. اعكب� اعتغي� هذا تصنع مم هي يوم كّل 
 اعامدة هذه تكون عندمم عكن نقريهم، اعتي اعكتب عدد من نزيدَ  أن

. صابًم أمرًا بهم االعتزام يصبح املكتّظ، برنممجنم ضمن عيست
 

 عىل اعدم تدفّق من وتُزيد عحيمتك، املدى بايدةَ  فوائدَ  تقّدم فمعقراءة  
. وتامرًفم هدوًءا أكث تجالُك بمنتظمم واعقراءة اإلدراك، واألداء اعدممغ

 
 مؤكّد بشكل تستطيع سوف اعنصمئح، من اعقليل مع أنه هو اعسمر اعخرب  

 اعبَدء عىل ملسمعدتك اعطرق باض يأت وفي�. اعكتب من املزيد قراءة
: فوًرا
:  اعكتب عقراءة مايّنمً  هدفمً  حدد  • 

 اعكتب إنهمء تريد اعتي اعرسعة ومم قراءتهم؟ تريد اعتي اعكتب عدد كم  
 تتبّع عملية يجال سوف قراءتهم تريد اعتي اعكتب عدد تحديدَ  إنّ  فيهم؟
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 يجب اعتي واعطريقة. بمنتصمرك االحتفمل عك وتتيح أسهَل، املحرز اعتقّدم
. تقّدمك ومتمباة األيمم وعدد اعكتب عدد تسجيل هي اتّبمعهم عليك

 
:  علنقمش قمبل غ� علقراءة وقتًم حّدد  • 

 املخطّط يف اعزمني بمعجدول مرفقة علقراءة، فقط وقتك من جزًءا خّصص  
 منبًّهم سّجل. اعنوم أو نفسهم اعاشمء تنمول بأهمية واجالهم بك، اعخمّص 
: بانمية اعقراءة وقَت  واخَرت  اعقراءة، بوعد عيذكّرك تليفونك عىل خمًصم
 اعوضوح يكون فحينهم اعبمكر، اعصبمح يف علفهم أسهُل - مثالً -املاّقدة املوادّ 

. ذروته يف اعذهني
 

:  علقراءة مكمنًم اخَرت   • 
 اعخمّص  املالذ هذا عيكون علقراءة، مالئًم مكمنًم اخرت اعضّجة عن بايًدا  

 ال واألهمّ . صغ�ة ورموعة جيّدة وإضمءة مريح كريسّ  عىل اعث. بمعقراءة
 عقلُك عيبقى مفتوًحم اتركه بل اعقراءة، فرتات ب� اعرّف  عىل اعكتمَب  تضع

. منه تنتهِ  ل أنّك متيّقظًم
 

:  كمنت شكل بأيّ  تاجبُك اعتي اعكتب اخرت  • 
 سهوعة سواءً  نارفُهم، ميزاتٌ  منه� عكّل  ورقية، أم كمنت إعكرتونية  

 من واسرتاحة اعورقية اعكتب قراءة متاة أو إعكرتونية، اعكتب إىل اعوصول
 اعورقية، اعكتب تجمه نقية عمرفة عديهم اعقراء ماظم. اعزرقمء اعشمشمت

 اعصفحمت باد وثم ينمسبك، مم اختيمر عليك املوضوعية أجل من عكن
ُب  فل�ذا اعكتمُب، انتبمَهك يِث  ل إذا اعخمس�، األوىل  به؟ نفَسك تاذِّ
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:  مكتبة عزيمرة اذهب  • 
 عكن جًدا، قد�ة كمنت علقراءة مكتبة بزيمرة فيهم قمت مرة آخر رّبم  

 ترتيبًم ومرتّبة منظّمة وصمرت كث�ًا، تغّ�ت فمملكتبمت أخرى، مرة جّربهم
 جرّب قبُل، من تجدهم ل همّمة أو قد�ة كتبًم املكتبة يف تجد ورّبم أفضل،

. االكتشمف يف املتاة تلك
 

 املشكلة فامعج اعقراءة، موضوع من تتهرّب بأنك تحّس  بدأت مم إذا  
 يوميًم حّدد أو يوميًم، صفحة عرشين بقراءة ابدأ. اعصغ�ة بمعخطوات

 وسوف قليًال، اعجهد عك يبدو سوف وبذعك علقراءة، دقيقة عرشين
 تستطيعُ  ثَم، ومن اعيومي، برنممجك إىل اعقراءة إدخمل عىل هذا يشّجُاك

. اعوقت مرور مع عمدة تصبح وسوف اعاطلة، أثنمء أكثَ  تقرأ أن
 

. اعقراءة وأهّمية اعدممغ وظمئف عن أكث واقرأ  
 

 من املزيدَ  عقلَك تاطي فسوف اعريمضية، اعت�رين باض اعاب  
. األوكسج�
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  بوبوفم ممريم  

 
. »منهم اعيأس دون من علحيمة حب هنمك عيس  «

 
 يكونوا أن يرفضون سامدتهم، عىل مبمدئهم يفّضلون اعذين هؤالء  «

 دفرت يف هذا كممو أعب� كتب. »بسامدتهم املرتبطة اعظروف خمرج ساداء
 اعرغم وعىل عمدات، إىل تتحّول مبمدئنم وبمعفال، حيمته، آخر يف مالحظمته

 إىل تتحّول أن �كن فإنّهم اعداخلية، حيمتَنم تشّكُل  اعتي هي اعامداِت  أنَّ  من
 عىل قدرتنم من يوّسع أن بدل اعذي اعزخم، من نوًعم وتخلق اعروت� جمود

 األمر بنم ينتهي املنظّمة، واإلنتمجية اعروت� نشوة يف. منهم يحدُّ  اعسامدة
. عنهم غمئب� نكون اعحقيقة يف بين� اعيومية حيمتنم يف موجودين نكون بأن

 
 أكثَ  بسامدةٍ  عنايَش  وتوقظنم روتيننم، تكرس اعتي األشيمء باُض  وهنمك  

. نسمفر أن من قوةً 
 

 عمًمم، وعرشين اثن� عمره كمن عندمم مضت، عقود قبل. ذعك َعلم كممو  
 جمئزة عىل حمصل أصغر يكون أن نحو اعطويل رريقه يف شمبًم زال ومم

 عهم نظ� ال اعتي اعفكرية األنمقة مع اإلنسمن َح�ة يف بحث األدب، يف نوبل
 شمبّة المرأة مشهد ورسد. »اعحيمة حّب  «عنوانه مقمل يف اعروحية واعنامة
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 هي اعسامدة دعمئم أنَّ  اعتقد اعذي كممو إسبم�، ملهى يف بهذيمنٍ  ترقُص 
: كتب أخالقيّ  اعتزام

 
 مكتوبة صفحمت. اعسفر اعصاب من يكون واعجرائد، املقمهي دون  «

 تقليد من تّكننم املسمء، يف اآلخرين بجمنب أكتمفنم فيه تكون مكمن بلغتنم،
 من إعيه ينظرُ  عندمم اعذي، املنزل، يف نكونه اعذي عإلنسمن مأعوفة إ�مءات
. غريبًم شخًصم يبدو مسمفة،

 
 اعداخلية اعبنية من نوع يكرس إذ اعخوف، هو علسفر قيمة ياطي واعذي  

 اعطويلة اعامل سمعمت وراء نختبئ وأن نغّش، أن بإمكمننم ياد فلم عدينم،
 عمٍل، بصوت عليهم نحتجُّ  اعتي اعسمعمت هذه (املصنع يف أو املكتب، يف

 روايمت أكتب أن دائًم أردتُ  عقد). وحدتنم أل من جيًّدا تحمينم واعتي
 زوجتي: «أو »املكتب؟ دون أفال ممذا: «مثل جمالً األبطمل يقول حيث

 ،»اعغد عامل مللئهم كث�ةٌ  رلبمتٌ  عدي عليه، يُؤَسُف  مّ�  عكن، ممتت،
. امللجأ هذا منّم يسلُب  واعسفر

 
 كّل  من ومحروم� اعدعمئم، كّل  من مجرّدين عغتنم، عن شابنم، عن بايًدا  

 سطح عىل نايش نحن آخر، يشء أيّ  أو اعقطمر أجرة نارف فال (األقناة
 قيمته غرض وعكلٍّ  كمئنٍ  عكّل  نايد املتابة، بمعروح أيًضم، عكن أنفِسنم،
). اعخمرقة

 
 من عَمحتهم اعطموعة عىل قنينة رأِسهم، يف أفكمر دون ترقُص  مخمورة امرأة  

 مم وبقدر فيهم، تتجّىل  كلّهم اعحيمة رمزًا، تصبح عقطة كّل : اعستمر وراء
 اعهدايم، بكّل  واع� نكون عندمم اعحمعية، حيمتنم اعلقطة تلك تلخص
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 بهذه) اعصفمء ذعك يف بم (نستمتع أن نستطيع عندهم املتنمقضة، واعسموم
. »تُوَصف ال اعتي اعلحظمت

 
 قدر وضع برضورة يحذر، كممو املطلق اعنايم مع االتصمل هذا مع عكن  

:  اعيأس مع بمالتصمل متسموٍ 
 

 مرارة منّي، يهرب أن �كن ملم اعصممتة اعرغبة اعحيمة، حّب  يكمن فهنمك  «
 نفسه، من يتسممى كرجل األديرة حيمة مغمدرة أريد يوم كّل . تتّقد

 دون علحيمة حّب  يوجد ال اعامل، استمرارية يف وجيزة علحظة املندمج
. »منهم اعيأس

 
 كثة أنّ  اعد�مرك اعفيلسوف كتَب  -يُنىس ال اعذي ك�كيغمرد تحذيرَ  مرّدًدا  

 اعسخيفة، األشيمء جميع ب� من: «اعتامسة مصمدر من مصدر أكربُ  اعتفك�
. »مشغوًال  تكون أن يل، بمعنسبة سخمفة أكثهم

 
: اعسامدة عتحقيق اعالزم اعوجود منّم ترسق اإلنتمجية نشوة أنّ  كممو يرى  
 

 نشيٌط، إّ�  يقوعون. اإلنسمن وقت إضمعة املخزي ومن قص�ة، اعحيمة  «
. أنفسنم يُنسينم االنشغمل إنّ  إذ علوقت، إضمعة هو نشيطًم تكون أن عكن
 مميزال األل كمن إذا. نفسه عن علبحث يذهب وقلبي راحة، يوم اعيوم

 من تنزعق تُاّوض ال اعتي اعلحظة بهذه أحسُّ  عندمم فإنه ب، متشبثمً 
 هذه. اعامل هذا من كلّهم مملكتي اعلحظة، هذه يف …كمعزئبق أصمباي
 ملمذا: اعهواء هذا أع�ق من املنبثق واعربد اعدفء اعظّل، وهذا اعشمس
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 يشء كلَّ  ألنّ  يام�؟ اإلنسمن كمن إذا أو �وت، يشء هنمك كمن إذا تتسمءل
  عشفقتي؟ كتحية اعضوء عليهم يتسلّط حيث اعنمفذة هذه عىل مكتوٌب 

 
 إنسمنًم تكون أن اعهممّ  إنّ  أقول سوف عحظة وباد اعقول، أستطيع  

 يف يكون يشء كّل  وعندهم حقيقيًم، تكون أن هو يهم مم ال،. ومتواضًام
 أنم أكون عندمم صدقًم أكث أكون متى. واعتواضع اإلنسمنية املنمسب، مكمنه
. علرغبة اعوقت أمتلك أن قبل كأيس �تلئ عندمم اعامل؟

 
 ياد ل اآلن إعيه أرمح مم عكن إعيه، أرمح وكنت موجود اعخلود  

. اعوعي مجرد بل اعسامدة،
 

 […]  
 

. املوت إىل تحّدق ك� اعنور إىل مبمرشة تحّدق أن هي اعحقيقية اعشجمعة  
 اعحّب  هذا من يقود اعذي اعرابط تحديد �كنني كيف ذعك، عىل عالوة
 اعسخرية صوت إىل استماَت  إذا اعّرسّي؟ اعيأس هذا إىل علحيمة اعشمق
 بأشيمئهم تغمز. ببطء نفسهم عن ستكشف فإنهم األشيمء، تحت اعرابض

 كثة من اعرغم عىل …»كأنّك عش: «وتقول اعريية، واضحة اعصغ�ة
 telegram @t_pdf  مكتبة.»أعرفه مم كّل  هذا اعبحث،

 
 
 
 
 

٤١



 



 توممس جورج سوزان. د  
 همميل ش�ي. د  

 ويتبورن كراوس سوزان. د  
  

 اعبرشي، واعسلوك األفكمر مرونة عَفهم �وذجٌ  اعرسدية اعُهويّة نظرية  
 اعقصص خلق إىل مضطرون نحن نخربهم، اعتي اعقصص نحن: واعفرضية

 ،»نايش عك اعقصص أنفَسنم نخرب: «ديدون جوان تقول. أنفِسنم عَفهم
 ممّسة حمجة بسبب »منفصلة صور عىل رسد خطّ  بفرض «نايش ونحن

. »اعفالية تجربتنم هي اعتي املتغّ�ة األوهمم عتجميد«
 

 من واستخراجه وتنظيمه املانى توضيح إىل جوهرية بحمجة نحن  
 سنة، ٤٠.٠٠٠ إىل ياود تكيفيٌّ  سلوٌك  هو اعقصُّ . حيمتنم يف اعفوىض

 أن عليهم عكن اعتدقيق، إىل تتارّض ال ألنفسنم نخربهم اعتي واعقصص
 وخلق اعَفهم عىل وقدرتنم اعشخصية، تجربتِنم ضمن بأصمعتهم تشارَنم
 اعتي ُهويّتنم وتشّكل أنفسنم تجمه شاورنم كيفية تارف اعذكريمت. املانى
.  حيمتنم روال نخلُقهم

 
 واعرفض اعامر قصص عتحويل عنم بمعنسبة جًدا قويٌّ  دافعٌ  هنمك  «

 جيفرسون اعنفس علم أستمذ يقول ك� »اعحكمة عبنمء فوائد إىل واعفقدان
 اعتجمرب، تلك عخوض ساداء أنّنم مم بطريقة نقوَل  أن نريد نحن. «سينغر

. »حيمتنم بهم نايش أن نريد اعتي اعكيفية عن شيئًم علّمتنم ألنّهم

٤٢



 اعنفس عمل قمم إيجمبية؟ قصص إىل اعقصص تلك نحّول كيف عكن  
 صيمغة إعمدة عن فرجينيم جمماة يف بحث بإجراء وعسون تيم االجت�عي

 وتقنيمت ،»اعقّصة تحرير «أس�ه مم وابتكر وبإيجمبية، برسعة قّصتنم
 اعنظر وجهمت يف مفمجئة تغي�ات حدوث أثبتت اعتي ،»اعقصص توجيه«

 . واعسلوك
 

 وتجربة اعضمرّة، اعخربات فتيل نزع هو »اعقصة تحرير «من واعهدف  
 واعسلوك واعتفك� اعهز�ة إىل إشمرة تكون أن �كن اعتي اعذات تحديد
 مع علتاممل إسرتاتيجية إنّهم إذ أقوى تكون أن �كن اعتجربة وهذه. اعهدام

.  اعواساة االجت�عية اعخربات
 

 فرجينيم وجمماة ستمنفورد جمماة يف اعدراسمت أظهرت املثمل، سبيل عىل  
 املحروم� واعطالب األقليّمت تسمعد أن �كن »اعقصة توجيه «عملية أنّ 

 تغي�ًا يحدث أن شأنه من اعذي اعتشميم وررد عقليّتهم عتحويل اقتصمديًم،
 سحرية، عيست اعطريقة هذه إنّ  ويلسون ويقول. اعذات تقدير يف إيجمبيًم

 املجموعة، تفك� عتغي� اجت�عي إرمر يف »اعقصة توجيه «تأر� فقط بل
 أنّ  إلدراك وتوجيههم اعثمبتة، واألشيمء اعذكمء حول األرفمل تفك� تغ�«

 عىل واعتغلّب اعصحيحة بمملسمعدة االستامنة حول يدور اإلنجمز تحقيق
 سنّ  أثنمء راسخةً  تصبحُ  حيمتِنم قصة أن ويلسون ويالّق. »اعاقبمت
 عدم من بمعرغم اعقوية، اعذكريمت حول نفسيّمتنم توجيه يف ونبدأ املراهقة،

 ذكريمت «هذه. أكث فينم تؤثّر سوف اعتي اعقّصة عىل اعسيطرة عىل قدرتنم
 أنفَسنم نفهم نحن. مكروًهم نفسيًم إعحمًحم عتاكس تأت »املص� تحديد

. وأهّميتهم وقيمتهم اعذكريمت تلك تفس� من انطالقًم اعامّمة وُهويّمتنم
 

٤٣



 ال اعقصص تلك فإن مكأدامز، دان اعنفيس اعطبيب تاب� وبحسب  
 بتطوير نقوم اعبلوغ سنّ  مرحلة من. شخصيّتُنم هي بل شخصيّتَنم تاكس
 ونواصل حيمتنم، عىل وعلسيطرة واعرّد، واعتقييم علتنبّؤ نتباهم رسدية قصص

 كيف: اعتحّديّمت نواجه عندمم عالسرتشمد إعيهم واعرجوع اعرسد تحديث
 أننم اعشخصية قصصنم أخربتنم وإذا كهذا؟ يشء عىل أردَّ  أن �كنني

ل� غ� أنّنم اعشخصية قّصتنم أخربتنم إذا أّمم كذعك، فسنكون صممدون،  مؤهَّ
. ندافع عن فإننم علدفمع،

 
 نايد أن حرفيًم منّم ويُطلب توقّامتنم، عتحس� جديد نهج هوَ  اعنهج هذا  

 أو اعورق رريق عن أنه دراسمت عدة وجدت عقد. حيمتنم قّصة كتمبة
 تسمعد مسمفة من جديدة بايون اعنكسمت مراجاة �كن اعاميل، اعصوت

 عهم وتقدم ،)قد�ًم كمنوا َمن أو (اعقد�ة هويمتهم مع اعتأقلم عىل اعنمس
 إن. املسمر عتصحيح وسيلة وإيجمد يكونوا، أن يريدون ملم أفضل تصّوًرا
 أو كفرص األحداث ريية عىل اعنمس تسمعد اعشخصية اعقّصة صيمغة إعمدة

 رّوروا اعذين اعنفس وعل�ء اعطريق، نهمية من بدًال  اعطريق عىل كنقمط
. تتوقّع مّ�  أرسعَ  يأت اعتغي� إنّ  يقوعون اعتقنيّمت هذه

 
 يُشّكلنم؟ وكيف فينم يؤثّر كيف نغّ�  أن �كننم عكن املميض، تغي� �كن ال  

 مستقبلنم توجيه إعمدة �كننم املميض، عن ألنفسنم نقوعه مم ناّدل فاندمم
 أخطمءنم، ندرك أن �كننم وظمئفنم، يف أو اعحيمة، اختيمرات وأثنمء عالقمتنم يف
. جديدة قصة عيش يف واعبدء األممم، إىل نس� أن
 

 وتازيز واعسامدة املزاج تحس� منهم: كث�ة فوائد اعكتمبة وإلعمدة  
 واعتاب� ومشمعرك أفكمرك ترتيب عىل اعكتمبة إعمدة وتسمعدك املنمعة،

٤٤



 اعاوارف، فرز منظور اكتسمب عىل يسمعد بدوره وهذا. بمعكل�ت عنهم
 اعشخص؟ هذا أصبحت وكيف أنت؟ َمن عتفهمك اعرسد تمسك وزيمدة
 مستقبلك؟ سيكون وكيف

 
 فمملراهق املراهق�، ألنمنية تقريبًم عمملية سمة هي كأبطمل أنفسنم ريية  

 نظر وجهة من األشيمء ريية عىل قمدر غ� وذهنيًم اعُهويّة، بقضميم مشغول
 تقهر ال اعتي األسطورة فكرة عن ماظُمنم يتخّىل  اعوقت مرور مع. اآلخرين
 اعزمالء، علينم يتفّوق أن و�كن اعتزعّج، عوح عن نقع أن �كننم أنه وندرك
 يف يبدأ ماظمنم اعدروس تلك نتالّم  ونحن.مأزق يف ندخل أن و�كن
 عن واقاية توقّامت عتطوير صحية وسيلة إنّهم عذعك، َوفًقم سلوكه تنظيم
. اعحيمة

 
 املتوقّاة، اإلنجمزات سينمريو هي اعشخصية حكميمتنم صغمًرا نكون عندمم  

 رييتنم. اعفشل نوبمت عدمج بمستمرار قّصتنم نغّ�  اعامر يف تقّدمنم ومع
.  املميض عىل بنمءً  املستقبل يف املتوقّاة عُهويّتنم مبمرشةٌ  ثرةٌ  هي عحيمتنم

 
 أن �كن نفسك، ذعك يف بم اعامل، أنّ  عىل يتّفقون واعال�ء اعفالسفة  

 أنت من ذعك يف بم وواقاك. به تفك�ك رريقة رريق عن فقط تارفَه
. تغّ�َهم أن و�كنُك نفَسك، بهم تخرب قّصة شكل عىل يكون

 
 عقلك يف ترُّ  كل�تٌ  هي اعواعية أفكمرك أنَّ  تقبَل  أن عليك تبدأ عك و  

 ومشمعرك أفكمرك أيمم أرباة مدة تكتب أن وعليك كذعك، عيست عكنّهم
 ويف فيك أثّرت عمرفية قضية أو حيمتك، يف تأث�ًا األكث اعصدمة عن

 تكتشف وأن تخرج، بأن املشمعر عتلك تسمح أن كتمبمتك يف عليك. حيمتك
٤٥



 مع باالقتك اعقصص تربط أن تستطيع وقد وأفكمرك، عوارفك أعمق
 كنت بن ومستقبلك، وحمرضك، بمضيك، وأقمربك، واعديك مثل اآلخرين

 عن يوم كلَّ  تكتب أن تستطيع اآلن؟ أنت ومن تكون؟ أن تريد ومن
 مدة دقيقة عرشين إىل عرشة خمس مّدة مختلفة تجربة أو موضوع

 بنمء أو اإلمالء حول تقلق ال. نفسك عىل تتارّف وسوف أيمم، أرباة
. اعكتمبة تنهيَ  أن مميهمّ  اعجملة،

 
:  أسلوبك اعرف  • 

 
 وهذه عقلك، يف عنفسك تقوعهم اعتي اعكل�ت تختمر أن تستطيع  

 حيث اعواعي، بمإلدراك املتالّق املخّ  نشمط من جزًءا تكون سوف اعكل�ت
 اعبيئة مع تفمعالتنم من انطالقًم بشخصيّمتِنم يرتبط اآلخر باضهم إنَّ 

 اعفال وردود اعتهديدات، عن بمعكشف أسلوبك فهم �كنك. االجت�عية
 تالّقك، أسلوب من كجزءٍ  اعداعمة، أو اعدفمعية اعترصّفمت أو اعامرفية،

 اعدممغ يف اعاوارف مركز. عالقمتِك يف بمعتهديد أو بمعخوف تشار عندمم
 اعذي مم فاليًم تكتشف أن قبل اعامرفي االنغالق أو اعقلق، استجمبة يث�

 تغي� عىل اعامل �كنك تلقمئيةٌ  تلك اعفال ردود أنّ  تالم وعندمم يحدث،
. أنت َمن

 
:  افرتاضمتِك غ�ِّ   • 

 
 دائرتنم يف األشخمص وعن واعامل أنفسنم حول أسمسية أفكمر جميًام عدينم  

 ننىس أن إىل تتكّرر، مم وكث�ًا رويلة مدة بهم احتفظنم أفكمر االجت�عية،
 �كن األسمسية األفكمر وتلك قّصتَنم، أصبحت األفكمر تلك. أفكمر مجرّد أنّهم

٤٦



 وننتزع حيمتنم، يف عليهم ناتمد ذعك ومع منطقية، غ� تكون أن
. اآلخرين من اعتقمداتنم مع تتنمسُب  اعتي اعسلوكيّمِت 

 
 وجهة تشّكل حكميمتٌ  جميًام عدينم أنّه فكرة عىل األبحمث هذه تستند  

 بشكل عنهم ياّرب  ال اعداخيلَّ  اعصوتَ  أحيمنًم عكن وأنفسنم، اعامل عن نظرنم
 �كن تحريرهم، ثم قصصنم كتمبة نتيجة أنّه اعبمحث� باض وياتقدُ . صحيح

 تقف اعتي اعاقبمت وتحديد أنفسنم، عن تصّوراتنم تغي� عىل يسمعدنم أن
. صحتنم رريق يف
 

 بكّل  عكنّهم املشكالت، كّل  تحّل  ال اعكتمبة إنّ  ويلسون اعدكتور يقول  
 كّل  تفس� إعمدة عىل اعنمس تجرب اعكتمبة. اعتكيّف عىل اعنمس تسمعد تأكيد

 مكتبة.األشيمء عكّل  جديد مانى وإيجمد علقلق، يدعو مم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٧



 



 
  كونيكوفم ممريم  

 
. زيجمرنيك مقيمس حسب وهمنغواي سقراط  
 

 شيئًم زيجمرنيك بمملم واعسلوك اإلدراك عمملة الحظت ١٩٢٧ عمم يف  
 اعتقديم، قيد يف اعتي اعطلبمت فقط يتذكر املقهى يف اعنمدل كمن: مضحًكم

 عمملة وكأيّة. ذاكرته من كلّهم اعطلبمت تسح اعفمتورة، اعزبون يدفع وحمملم
 نتيجة وكمنت املوضوع، عن دراسة بتصميم زيجمرنيك بادهم قممت جيّدة

 عىل قدرة أكثُ  املهّمة، أداء أثنمء قمراتهم اعذين األشخمص أنّ  اعتجربة
. أنهوهم اعذين أوعئك من املهّمة تذكّر

 
 مم يارف أن يريد فاقلُك: اعتوتّر إىل اعنتمئج هذه زيجمرنيك عزت وقد  

 اعامل يف يستمرُّ  وسوف اعامل، يف االستمرار يريد عقلك الحًقم؟ يأت اعذي
 يتذكّر سوف عقلك األخرى املهمم تلك وأثنمء اعتوقّف، منه رلبت عو حتّى

 عه يتسنَّ  ل اعتي األشيمء يتذكّر سوف واعٍ  ال وبشكل يكملهم، ل اعتي املهّمة
 إىل اعحمجة: اعحمعة هذه كروجالنسك آري اعدكتور ويسّمي. إك�عُهم

 غ� األع�ل وحسم اعيق� عدم حمالت إنهمء يف دممغنم رغبة االنتهمء،
 إنهمء حتّى أفضل وبصورة بجّدية اعامل عىل تحّفزنم اعرغبة هذه. املنجزة
 أو مشغوًال  اعدممغ يكون وعوالهم اعاقل، إىل اعح�سة وتضيف اعامل،

٤٨



 يف اعطلبمت تلك تبقى أن يضمن فإنّه أخرى، بابمرة. بمعتفمصيل مشبًام
. رلبك يصلك حتّى اعنمدل عقل

 
 أنّ  ك�. اعسيمقمت من كث� يف مرة من أكث زيجمرنيك تأث� أُثبَت  عقد  

 ذاك يف. »اعذاكرة عدوُّ  املكتوبة اعكل�ت إنّ : «اعذاكرة عن قمل سقراط
 موهبة تحتمس امللك يهب اعذي تحوت اإلعه حكمية سقراط يروي اعحوار

: اعحروف
 

 ذاكرة وياطيهم حكمة أكث املرصي� يجال سوف تحوت وقمل هذا  «
 اعابقري، تحوت يم: تحتمس أجمبه. واعذكمء علذاكرة مخّصصة فهي: أقوى

 فمئدة عدم أو فمئدة عىل حكم أفضَل  دائًم عيس اعفنّ  مخرتع أو واعد إنّ 
 األب محبة ومن اعحروف، واعد أنَت  اعحمعة هذه ويف. ملستخدميهم اخرتاعه
 ألن �لكوهم؛ أن �كن ال ميزة إعيهم عتنسب دفاك تم قد ألرفمعه،
 يستخدموا عن ألنهم املتالّم�؛ نفوس يف اعنسيمن يسبّب هذا اخرتاعك
 إن. بأنفسهم يتذكّروا وعن املكتوبة، اعخمرجية بمعحروف وسيثقون ذاكرتهم،
 تاِط  ل وأنت علذكريمت، بل علذاكرة، مسمعدة عيس هذا اخرتاعك
 أشيمء إىل يستماون وسوف اعحقيقة، يشبه مم فقط بل اعحقيقة عتالميذك

 اعاموم يف عكن كمعال�ء، يظهرون سوف. شيئًم منهم يتذكّروا عن عكن كث�ة
 عيس عكن اعحكمة يارضون سوف. مملّةً  رفقةً  وسيكّونون شيئمً، يارفون ال

. »اعواقع
 

 يف موجود نارفه مم أنّ  يق� عىل كنّم وإذا اعتذكّر، إىل نضطرُّ  ال عندمم  
 يف بمملالوممت سنحتفظ فل�ذا وقت، أيّ  يف إعيه اعوصول نستطيع كتمب
 بهم؟ وننشغل عقلنم

٤٩



 جورج مع حوار يف قمل حيث نفسه، اعيشء همنغواي إرنست الحظ عقد  
 ال ُصلٌب  اعكتمبة من جزًءا هنمك أنّ  من اعرغم عىل: «١٩٥٨ عمم بلمبتون

، آخرُ  نوعٌ  يوجد عنه، تكلّمت إذا بأذى تصيبُه  انهمر عنه تحّدثت إذا هشٌّ
 مغممرات قرأ توين أن أصدق أن أستطيع ال. شيئًم تلك ال وأصبحت
 دفاوه أنّهم بدّ  فال فاًال، ذعك فال إذا املستما�، عىل ف� هكلب�ي
 اعذين اعنمس كمن. اعسيّئة األجزاء ويستخدم اعجيّدة األجزاء عيقتطع
 تكلَّم ستيفنز كمتبمً، منه أفضل متكلًّ�  كمن إنّه عنه يقوعون وايلد يارفون

 أن سمات عقد. تصديُقه يصاب شيئًم كمنم وكالمه كتمبمته كتب، مّ�  أفضل
 اعحديث يستطيع ث�بر كمن إذا. اعامر يف كربَ  كلّ� تغ�ت قصصه من كث�ًا

 يستطيع رجًال  أعرف أنم. ومشوقًم عظيً�  يكون فسوف يكتب ك� بطالقة
 خوان هو عا�، وبلسمنٍ  وبجمذبية رريقة بأحسن مهنته عن يتحّدث أن

. »اعث�ان مصمرع بيلمونت
 

 اعورق، خمرج ماّ�  عمل عن اعحديث فإنّ  هذه، اعنظر وجهة وحسب  
 -هذا اعختمم ِفاُل  مم، بطريقة اعحدود، أقىص إىل إنشمئه عىل اعقدرة يايق

 تقد�ه تمَّ  قد وكأنّه. إنهمئه يف اعرغبة يزيل- مم عمل خالل اعتحّدث
 اعاقل من إعغميه يتمُّ  ذعك، من االنتهمء وبجرد ينتظره، اعذي علاميل

. جديدة رلبمت عيأخذ
 

 اعتي اعحقيبة زوجته فََقَدت فاندمم تجربة، من أتت همنغواي كل�ت  
 يف اعامل، كمن اعقص�ة، قصصه من املوجودة اعنسخ جميعَ  بداخلهم تحوي
 ول األوىل، املرة من اعورق عىل نفَسه كتب عقد. األبد إىل ذهب قد رأيه،

 اعقص�ة قّصته يف اعاملية تخيّل إنّه حتّى أخرى، مرة استامدتهم من يتمّكن
 املستحيل من أنّه يجد قصِصه، يفقد اعذي اعكمتب: »اعغريب اعبلد«

٥٠



 بكّل  شارتْ . »فمئدة بال إنّه: «املتامرفة اعسكن عصمحبة قمل. تذكرهم
 يشء كل وضاُت  وقد األشيمء، تلك نحو بهم أشارَ  أن عيلّ  كمن اعتي املشمعر

 ثم اعكتمبة أعدت عقد. عنهم أعّرب  أن استطات اعتي املامرف وكّل  فيهم
 عملت وألّ� . فيهم وأصبحت مني املشمعر كّل  خرجت حتّى اعكتمبة أعدت

 كتمبته بجرّد يشء أيّ  أتذكّر أن أبًدا أستطيع ال صغ�ة، سنٍّ  يف اعصحف يف
 أو بإسفنجة اعسبورة تسح ك� بمعكتمبة ذاكرتك تحو وكأنّك اعورق، عىل

. مبلّلة ق�ش بقطاة
 

 اعحرب، من نفد قلمهم أنّ  تفطن ل اعتي اعاميمء املرأة قصة عنأخذ أو«  
 املؤعّف نصيحة أو. فمرغة اعصفحة أنّ  ابنهم عيخربهم روايتهم مقّدمة وكتبت
 تحّملَني، عكن علبديهة، مخمعف هذا املالحظمت، تدون ال: ‹تميلور جمست�

 عنفسك كتبت وإذا األوىل، املسوَّدة من واحدة نسخة عىل تحصل فأنت
 قطاة - األوىل املسوَّدة عليه كمنت مم فهذا الحًقم، إعيهم عتنظر مالحظة

. »كث�ًا تتكرر حكمية إنّهم. ومحّ�ة مختزعة، مخبوزة، نصف
 

 وصف سقراط صّف  يف يقف همنغواي أنَّ  يبدو نواحٍ، عدة من  
 عن شيئمً  عرفنم وكلّ�. اعذاكرة ملراوغمت اعتأسيسية ودراستهم زيجمرنيك

 أنّنم نشار نَاد ل اعتي املالوممت نرتك أنّنم وهو صحيًحم األمر بدا اعذاكرة،
 وزمالئهم، سبمرو عبيتيس اعالوم مجلّة يف دراسة نُرشت عقد. إعيهم بحمجة

 اعتي املالوممت تذكّر عىل أقّل  قدرة عديهم اآلن اعنمس أنّ  إىل تش�
 وكيف أين يتذكرون ذعك، من بدًال  املستقبل، يف عليهم اعحصول يتوقاون

 املالوممت؟ تلك عىل اعاثور �كن
 

٥١



 عكن زر، بنقرة املوضوعمت إىل واعوصول اعبحث فكرة عن أبًدا نتخّىل  عن  
 َحِذرين نكون أن علينم اعحسبمن، يف وهمنغواي سقراط نصمئح أخذ مع

 محفزة، قوة هو زيجمرنيك تأث�. اعخمصية تلك استخدام كيفية حول
 عو حتى واإلنجمز، اعتفك� عىل قدرة األكث اعاقل هو املتحّمس واعاقل
. علتذك� مالحظمت إىل األحيمن باض يف احتمج

 
 بكمعوريوس عديهم. روسية أمريكية نفسية وعمملة كمتبة كوننيكوفم ممريم  
 علم يف ودكتوراه همرفمرد، جمماة من اإلبداعية واعكتمبة اعنفس علم يف

. كوعومبيم جمماة من اعنفس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٢



 



 
 هينتز كمروع�  

 
 أخذت ثم اعغالف، إىل تنظر زعت ومم كتمب قراءة من علتوّ  انتهيت هل  

 تتأّمل؟ وجلست رئتيك من عميًقم نفًسم
 

 روحك من قطاة عىل عثت بأنّك تشار. اعِاَرب  وتستخلص تفّكر أنت  
 شيئًم اكتشفت رّبم. وحميميًم عميًقم إحسمًسم علتوّ  اختربت عقد. وأضاتهم

 مجّدًدا، تراه عن غريب شخص مع اعحّب  يف وقات. مم حدّ  إىل مكثًّفم شهيًم
 تشار نفسه اعوقت يف عكن اعاالقة، ونهمية واعحزن اعحن� بنمر تحرتق
 روح أع�ق اكتشمف من يأت اعذي بمإلشبمع بمعتجربة، ومتخم بمعرضم،
. أرول مّدة اعاالقة استمرت عو وتتمنّى بمالمتالء تشار أنت أخرى،

 
 وهي اعاميقة، اعقراءة يدعى تميم مجلّة حسب اعقراءة من اعنوع هذا  

 أكث اعكتب تصّفح إىل �يلون اآلن اعنمس ألنّ  قريبًم؛ تختفي سوف قراءة
 اعذين أنّ  أكّدت األبحمث أنّ  اعتوقّامت هذه يف جزءٍ  وأسوأ. قراءتهم من

 اعنمس أكث هم ورّبم اعامدي، اإلنسمن من وأعطف أذك هم يقريون
. غ�هم من اعحّب  يف جمذبيةً 

 

٥٣



 يقريون اعذين هؤالء أنّ  ،٢٠٠٩ كندا يف يورك جمماة من دراسة بحسب  
 واعتقمدات آراء تبنّي عىل اعقدرةُ  وعديهم. تامرًفم أكث هم خيمعية قصًصم

ى مم وهذا محيطهم، عن بايدة واهت�ممت . اعاقل بنظرية يسمَّ
 

 آرائهم عىل اعحفمظ مع رفضهم، دون اآلخرين بآراء االستمتمع �كنهم  
 علبرش فطرية صفة تكون أن يجب اعخمصية هذه أنّ  واعحمل. اعخمّصة
 االجت�عية اعخربات من متفموتةً  مستويمٍت  تتطلّب عكنّهم جميًام،

.  عتحقيقهم
 

 خالصة اختربوا ألنّهم األفضلون؛ هم يقريون اعذين أنّ  املفمجئ من عيس  
 من اعامل ويرون أجسمدهم يرتكون كيف تالّموا عقد. آخر شخص حيمة
 عنهم قريوا اعتي اعشخصيمت تلك من اعخربة وهذه. آخر شخص زاوية

 تلك من املرتاكمة فمعحكمة املستقبلية، اعفرص من كث� يف تفيدهم
. بثمن تُقّدر ال آخرين اشخمص حيمة يف اعاقلية اعرحالت

 
. أبًدا تارفهم عن أشخمص موت وعميشوا تفهمهم، عن أشيمء اختربوا عقد  

 اعحكمة وتلك اآلخرين، مامنمة واختربوا اعرجل، وحيمة املرأة، حيمة اختربوا
. عمرهم سنوات تتجموز اكتسبوهم اعتي

 
 انتصمر فكلُّ  شخصيّتك، إىل ويضيف تشكيلَك يُايدُ  يشء هي اعقراءة  

 عك تصبح ومأسمة وأل وجع وكّل  عك، تصبح علبطل حمسمة وعحظة ودرس
 ماه وعشت اعكمتب، مع اعسفر رحلة اختربت عقد. عتتحّملهم وعكن

 اىل ورجات حيمة أعف عشت عقد اعكتمبة، أثنمء اختربهم اعتي املامنمة
. جميًام منهم دروس مع حيمتك

٥٤



 ب� عنه فمبحث حيمتك، رشيَك  عيكون شخص عن تبحث ممتزال كنت إذا  
 أحمديث بل عمبرًا كالًمم يكلّموك عن إنّهم. اعكتب ماهم يحملون اعذين

 اعدقمئق أثنمء ذعك وستارف وحنون�، فضوعيّ� يكونون وسوف سحرية،
 يركّزون سوف بل اعخطمب، بطريقة األسئلة عن يجيبوك عن ماهم، األوىل

 و علكل�ت بمستخدامهم �تّاونك وسوف واعنظريمت، األفكمر عمق عىل
. عألفكمر

 
 سوف األشخمص هؤالء كل�ته، ينتقي كيف يارف اعذي اعشخص اخرت  

 ل اعتي أع�قك يرى شخص مع اعحّب  يف اعوقوع عليك. جيًّدا يفهمونك
 يارفك أن ال جيًّدا يفهَمك أن يجب. يكتشفهم أن قبله من أحد يستطع

 بهم يلتقِ  ل اعتي اعشخصيّمت مع اعتواصل عىل اعقمرئ اإلنسمن فقدرة فقط،
 اإلنسمن قدرة من بكث� أسهل هي محيطه، يف األشخمص وفهم قبل، من

 مع زاويتك من األمور ريية من تّكنهم اعتامرف عىل فقدرتهم. اعامدي
. آرائك يف ماك يتّفقوا ل رّبم أنهم

 
 أنفسهم عن اعتاب� من تّكنهم اعقراءة من تنشأ اعتي اعلفظية اعخربة  

 عن اعتاب� من تّكنهم يارفونهم اعتي املفردات وكّمية جّذابة، بطريقة
 يشارون؟ أو يريدون ممذا هم؟ من: أنفسهم

 
 عيس: «عحظة من يخشون اإلنسمنية اعاالقمت يف األشخمص من اعكث�ون  

 يقريون اعذين األشخمص مع هذا يحدث أن خطر إن!». نقول مم عدينم
 االحتيمط يف أحمديث دائًم فلديهم اعصفر، إىل قريب خطر هو بدأٍب 
 قريبة إنسمنية وتجمرب وأحداث أشخمص عن أحمديث ومشوقة، غريبة
. بسهوعة اعحديث يف تنخرط تجالك سوف منك

٥٥



 اعجديدة املدرسة يف كورمكيد، ديفيد علامل َوفًقم ذعك يف واعسبب  
 يف كمتب إىل يحّوعك اعذي هو اعاظيم اعكمتب إنّ : «االجت�عية علبحوث

 دممغك تحفيز عىل تامل اعشخصية اكت�ل عدم حيث األدب، اعخيمل
. »اآلخرين دممغ فهم ملحموعة

 
 حديثهم نتيجة ذعك تلمس أن و�كنُك جيدٌة، ذاكرةٌ  اعقرّاء عدى وعذعك  

 ورّبم. اعكتب وأس�ء واعشخصيمت واألحداث األبطمل أس�ء وتذكّرهم
 وعديهم وهوايمته، وتمريخه اعكمتب حيمة فإىل ذعك، من أكث إىل يتوّساون

. اعواحد علحدث وقصة نتيجة من بأكث اعتنبؤ و اعتخيّل عىل قدرة
 

. مث� يشءٌ  هو حكيً�  تكون أن عكن مزعج، يشءٌ  هو اعذكمء حمدَّ  تكون أن  
 اعحمجة إن. منهم تتالّم أن �كن اعذين األشخمص يف يُقموم ال يشءٌ  هنمك

 يف واعوقوع تتوقّع، مّ�  أكث ملّحة حمجة هي اعظّل  خفيفة محمدثة إىل
. أيًضم مستواهم بل املحمدثة فقط عيس ياّزز سوف متمرّس قمرئ مع اعحّب 

 
 ومهمرات يارفهم، اعتي املفردات كّمية بسبب أذك يقرأ اعذي اإلنسمن  

 اكتشمف عىل مقدرته إىل بمإلضمفة اعقراءة، عليهم تدّربه اعتي اعذاكرة
 اعتواصل و�كنه اعقمرئ غ� من أعىل مارفية وظمئف وعديه. اعشخصيمت

. وفمعلية بدقّة
 عتجمرب مكسب هي روح، أعف عىل اعتارّف يشبه يقرأ شخص إيجمد إن  

. ومكتشف رومنيس بروفيسور مواعدة يشبه وحكمتهم، قراءاتهم
 -تايش فسوف بامق، يقريون اعذين اعقرّاء هؤالء أحد عىل تارّفت إذا  

 مكتبة.مختلفة حيمة أعف- إذًا
 

٥٦



 



 
 سميث.يس راسيل.د و فوسرت مميكل.د  

 
. »األرواح وينقذَ  اعحيمة يغّ�  أن اعفنُّ  يستطيع  «

 
 اعتمريخ عىل هذا وينطبق األرواح، وينقذَ  اعحيمة اعفنُّ  يغّ�  أن �كن  

 يف اإلنسمنية واعالوم اعفنّ  تدريس ضدَّ  يقفون اعذين اعنمس. كلّه اعبرشي
 نارف نحن ذعك رغم اعتمريخ، من اعخمرئ اعجمنب عىل يقفون املدارس
 األعامب عىل املالي� مئمت تنفق بين� علفّن، اعتمويل نقص مشكلة

 واعالوم اعفنون إيّمهم تالّمنم اعتي أهمية األكث اعدروس أحد. اعريمضية
 ملارفة اعساي اعنمس جميع عىل وأنّ  موّحدة، عيست اعحيمة أنّ  اإلنسمنية

. قّصتهم
 

 كث� يف اعاظيم اعفنّ . اعقديم ويهدم جديدة بأفكمر يأت بطبياته اعفنّ   
 اعج�عمت يف أو األفراد يف وتأث�ه اعسمئدة، اعثقمفة يتحّدى األحيمن من

 أو وتفكيكهم اعامرفية اعتجمرب ترشيح �كن فال اعتحديد، مستحيل
. عمرفية تجربة ينقل فنّ  وكّل  أجزاء، إىل تفكيكهم

 
 اعفن يادّ  ال وعمل، شهمدة عىل علحصول وسيلة اعجمماة تادُّ  بين�  

 ذعك عّززت عقد. مكمن أيّ  إىل علوصول رريقة أنّه� عىل اإلنسمنية واعالوم
 واعربامج األفالم يف املتمثّلة واعثقمفة علفنّ  شابية األكث األشكمل

٥٧



 فيلم جالَك  فإذا. تحديده نستطيع ال تأث�- أيًضم -عهم اعتي اعتلفزيونية،
 بمعتأكيد فأنت اعشخصية، حيمة مع وتتامرف بمعوقت إحسمسك تفقد

. اعفنّ  أهّمية تارف
 

 كمن إذا. واعتحف اعفنون من انطالقًم ومفهوم ماروف اعبرشية تمريخ  
 من األشكمل فهذه شابية، األكث واألغم� األفالم يشمهدون اعيوم اعنمس

 صور من اعفنّمن يبدعه مم هو مميهمّ  أهّمية، ذات عيست واعفنّ  اعثقمفة
 وقصص، روايمت من اعكمتب يكتبه ومم جميلة، فنون أنّهم عىل وعوحمت
 بإبداع يقومون اعنّحمتون يبدعونهم، من األغم� كُتّمب األغم� وكل�ت

 اعحديث؟ اعرقمي املشهد هذا نايش كيف تاكس كب�ة منحوتمت
 

 ياكس مم هو اعفنُّ  ثقمفتنم، نتيجة اعحيمة عن نظرنم ووجهة حيمتنم نارف  
 اعامل هذا �ثّل اعفنّمن اعبرشية، وتمريخ ذاكرة يف عميًقم ويحفر شخصيّتنم

. اعخمّصة بطريقته به ويشار فيه نفسه وجد اعذي
 

 ثم قبل، من ابتكر مم نسخ رريق عن فنّمنًم يكون أن يتالّم اعفنّمن  
 تحويل إىل أّدت اعتي اإلعهمم سمعمت عدد كم. نفسه عىل االبتكمر يتغّذى
 أثنمء رّبم وجمءت تُحَىص؟ وال تَُادُّ  ال اعتي االبتكمرات إىل اعثقمفية األفكمر

 فنّي؟ عمل مشمهدة أو موسيقى إىل االست�ع أو فيلم مشمهدة
 

 عتالّم تحىص ال سمعمت بقضمء اعطبيب فيهم يقوم اعتي نفسهم بمعطريقة  
 عىل وتطبيقه املميض من علتالّم تُحىص ال سمعمت يقيض اعفنّمن اعطّب،

 قراًرا، عيس اعطّب  أو اعفنّ  إىل رفلك بتوجيه اعقرار اعحديثة، اعحضمرة
 من جزء كل يالمس اعفنّ  بكليه�، يحظى أن يجب اعصحيّ  فمملجتمع

٥٨



 اعامرفي اعذكمء من اعكث� يوفّر اعفنّ  أظمفرنم، ناومة منذ يشّكلنم و حيمتنم
 يف اإلفراط بسبب مجنونًم أصبح عمل يف اعتفك� وإمامن واعج�ل

. اعدقّة أجل من واعدقة املوضوعية
 

 واالبتكمرات اإلبداعية اعتطلّامت دون يتوّحد أن �كن اعامل أنَّ  تظن أن  
 وال رتيبًم، اعامل هذا ماه يصبح أمرٌ  وأعطفهم، األشكمل أقل يف اعجديدة
. فيه اعايش عن نمهيك به، اعتفك� عىل أحد أيّ  نجرب أن نستطيع
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 كميزر كيفن  

 
 واالستيامب، اإلبداع عىل قدرة عديهم اعذين اعنمس من خمّصة ج�عة هم  

. األحيمن من كث� يف مختلفة و مث�ة اإلقنمع عىل قدرة وعديهم
 

 كتمبة يف واإلدارة، اعنفس علم يف بروفيسور ميهميل، اعدكتور يقول  
 حيمت من سنة ٣٠ كرّسُت  عقد: »بمرزًا شخًصم ٩١ وعمل حيمة: اإلبداع«

 اعتي اعغممضة اعاملية عفهم وعملهم، وحيمتهم املبدع� حول عألبحمث
 بكلمة، هذا أخترص أن أمكنني وإذا. واخرتاعمتهم أفكمرهم عنهم تنتج

 ال بأفكمر ويفّكرون بأفامل يقومون إنهم. »اعتاقيد «أقول أن �كنني
 املبدع يكون أن فبدل: قوي اختالف وعديهم اعامدي�، اعنمس ببمل تخطر
. اعشخصيمت من متنّوعة مجموعة هو واحًدا، شخًصم

 
 اعاود أو اعغيتمر عزف أو اعكتمبة، يف اعثثرة أو بمألعوان، املليئة األيدي  

 أنّ  إىل ينّوه اعذي ميهميل دكتور بحسب اإلبداع، عالممت بمعرضورة عيست
 مبدًعم نفسه عيادَّ  نظّمرات أو مايّنة مالبس نوعية إىل يحتمج ال املبدع
 يّدعون من أحيمنًم هم هؤالء بل متغطرًسم، يكون ألن بحمجة وعيس

 اإلبداع سمةَ  أنّ  ياتقدون اعنمَس  جال املصطلح هذا فَهم وسوء. اإلبداع
 خطأ وهذا املوسيقى، يازفون أو يكتبون أو يرسمون بمعذين خمّصة هي
. مسطّحة األرض أنّ  االعتقمد خطأ من أكرب
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 مختلف بشكل ويفّكرون يترصّفون املبدع� أنّ  أكّد األعصمب علم إنّ   
 كنت وإذا وغريبة، فريدة بطريقة مصّممة وأدمغتهم اعامدي�، اعنمس عن

 مختلف عمل يف يايش أنّه تكتشف فسوف حقيقيًم، مبدًعم شخًصم تارف
 . فيه تايش اعذي اعامل عن تمًمم

 
 باَض  إعيك. عيونهم خالل من اعامل ترى عندمم يبدأ يشء كّل   

:  ميهميل دكتور دراسة نتمئج حسب مواصفمتهم
 

: يهدأ ال عقٌل  عديهم  • 
 إيقمف زرُ  بهم يوجد وال بمعفضول، مليئةٌ  تهدأُ  ال آعة املبدع اعاقل  

 مصدر هو نفسه اعوقت يف وعكنّه األحيمن، باض يف يرهُق  وهذا. اعتشغيل
. ممتاة وأحمديثَ  عنشمرمت

 
: كذعك عيسوا عكنّهم هنم هم  • 

 اعسفر و�كنهم بشدة، واعخيمل اعواقع ب� يايشون حمملون، املبدعون  
.  اعواقع بحقيقة مرتبطة عكن اعواقع، عن مختلفة أممكنَ  إىل باقلهم

 
: عفوي بشكل اإلبداع  • 

 ربياي، بشكل املبدع، عكنّ  اإلبداع؟ يكون وكيف عِمَ  يارف ل اعِالم  
 عليك عكن فهُمه، �كنُ  ال األمر هذا أنّ  ويخربك األفكمرُ  عديه تتدفّق
.  أوًال  تجربته
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: نفسه اعوقت يف أحرار عكن منضبطون  • 
 أنّهم عدرجة اعثقمفة، من مايّنة جوانب استوعبوا محيطهم يف املبدعون  

 هو هذا اإلبداعية، اعتاب�ات يف عليهم يحمفظوا أو ينتهكوهم أن يستطياون
 رأي َوفق مجتماه، يف مدّمرًا اعفنّمن يكون أن أجله من �كن اعذي اعسبب
. ميهميل اعدكتور

 
: أحرار بل قيود عديهم عيس املبدعون  • 

 املميّزات هذه عكن املسؤوعية، وعد�و متالعبون أنّهم عوهلةٍ  يبدون رّبم  
 به يتمتّاون اعذي اعذات االنضبمط إنَّ . اإلبداع عىل تسمعدهم نفسهم

 اعشخص في� عنهم، اعتوقّف وعدم اإلبداع عملية إك�ل عىل يسمعدهم
. ويرتكه بامله كث�ًا يتشبّث ال اعامدي

 
: محيطهم من يستلهمون  • 

 إبداًعم عيخلَق  محيطه من وعحظمٍت  أحداثًم يغتنمَ  أن �كن املبدع  
 أو اعداخلية املشكالت من عحظمت ذعك يف بم ماتمدة، غ� بطريقة

 دكتور يقول اعتكيُّف، عىل اعامعية قدرتهم علنظر اعالفت ومن اعخمرجية،
 واستخدام موقف، أيّ  مع اعتكيّف عىل عجيبةٌ  قدرةٌ  عديه املبدع: ميهميل

.  هدفه إىل علوصول يديه يف يقع يشء أيّ 
 

: واعسامدة االكتئمب حمفّة عىل يايشون املبدعون  • 
 اعفرح من اعتحّول يستطياون هم أع�عهم، تجمه بامق يشارون ألنّهم  

 نفسه املصدر هو ذكمئهم ومصدر. اعحسمسية إىل بمإلضمفة اعحزن، إىل
 . اعامرفية وملامنمتهم عشقمئهم
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: بأنفسهم وفخورون واثقون نفسه اعوقت ويف متواضاون،  • 
 جيّدين، كمنوا مه� مهمراتهم وتطوير اعتالّم يف يرغبون دائًم املبدعون  

 اعوقت ويف ذاتيًم، ومنضبطون متواضاون أنّهم بكشف كفيٌل  بهم عقميك
. وإبداعمتهم وأفكمرهم أنفسهم يف وثقة اعتزاز عديهم نفسه

 
: ومنازعة اجت�عية كمئنمت املبدعون  • 

 وال تمّمة، بسهوعة اعنمس محمدثة إىل اعازعة حمعة من االنتقمل �كنهم  
. واعتواصل وأفكمرهم إبداعمتهم عرض يف مشكلة أيّة يواجهون

 
: اآلخرون به يارتف ل عو حتّى ذكمءهم يقّدرون  • 

 ويبقون باملهم املبدعون يتمّسك مثًال، فنّهم فهم يُسمء عندمم حتّى  
 ويفّضلون إبداعهم يقّدرون فهم تنمزالت، دون أنفسهم مع صمدق�
.  اعشهرة عىل اعحقيقة

 
: همئلة بدنية رمقة عديهم  • 

 سمعمت اعامل فيمكنهم املبدع، بهم يامل اعتي اعطريقة يف واضح وهذا  
 اعامل جوّ  نفسه اعوقت يف كب�ة، ح�سة مع املغلقة األبواب وراء رويلة
. »اعرهبة إعهمم«بـ يسّمى مم وهذا همدئ، بهم اعخمص

 
: عألفراد وتقسي�ته املجتمع نظرة عىل يوافقون ال املبدعون  • 

 فهي املبدعة املرأة بين� حسمسيّة، وأكث عدائية أقلُّ  هو املبدعُ  فمعرجل  
 ونظرته املجتمع تقسي�ت يقبلون ال عكنّهم اعامدية، املرأة من سيطرة أكث

. اعشأن هذا يف اعخمّصة وآرايهم أفكمرهم فلديهم علرجل، أو علمرأة
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: نفسه اعوقت يف وأذكيمء سّذج هم  • 
 األفكمر، من مؤّسسمت توعّد بمألصمعة اإلحسمس تصايد إىل   نزعتُهم

 اعبُاد وهذا بينهم، واالنتقمل األفكمر تلك تنفيذ يف وسلسلة ذكية ورريقتهم
. وسذًجم أذكيمءَ  متسموٍ  بشكل يجالهم مم هو شخصيّتهم من

 
: روحه عيغّذي اعوقت إىل يحتمج املبدع  • 

 يتطلّب مم وعمدة إعهممهم، مصدر عتجديد متكّرر وبشكل يحتمجون هم  
 . اعوقت باض عزعة األمر

 
: يُبدعوا ك مسمحة إىل يحتمجون املبدعون  • 

 املنزل يف زاوية تكون رّبم أسمسية، حمجة هي عإلبداع منمسبة بيئة إيجمد  
. وشأنهم اتركوهم.. املكمن كمن مه� مقهى، أو استديو أو
 

: مكثًّفم تركيزًا يركّزون املبدعون  • 
 دمج �كنهم ال إبداعهم، عحظمت يف اعامل ينسون اعحقيقيون املبدعون  

 إىل يحتمجون تركيزهم إىل ياودوا وحتى نفسه، اعوقت يف أع�ل عدة
. ثمنية عرشين مدة قمراتهم عو حتى دقيقة عرشين

 
: اعقصص رريق عن ويتكلّمون يفّكرون املبدعون  • 

 املبدعون. اعقصص رسد ك� اإلنسمن يف يشء يؤثّر أن �كن ال اعحقيقة، يف  
 وقتًم يأخذ وهذا يفالونه، يشء كّل  عن اعقصص يروون اعفنمن� وخمّصة

. اعهمّمة هي اعتجربة اعهمّم، هو عيس اعرشح عكنّ  مم، يشء عرشح أرول
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: يوم كلَّ  مقمومة ماركة عديهم  • 
 نحو أنفسهم دفع عليهم أنّ  مدركون وهم يوم كلَّ  يستيقظون املبدعون  

 يف برسفيلد ستيفن قمل ك� أو واعقلق، اعخوف دائًم هنمك عكن األفضل،
 يستطياون ال أنّهم عتخربهم رريقهم يف تقف املقمومة: «اعفنّ  حرب كتمبه
 بمرًعم، املبدع كمن ومه�. اعكمفية األدوات �لكون ال وأنّهم بأع�عهم، اعقيمم

 اعاقبة تلك يحمربون اعحقيقي� املبدع� عكنّ  أبًدا، يزول ال فمعخوف
. »يوم باد يوًمم ويقهرونهم

 
: ذعك باكس دممغهم أمرهم عو حتّى قلبهم يتباون  • 

 اعفشل أنّ  ويدركون أقل، ويقلقون أكث يغممرون اعحقيقيون املبدعون  
 أفكمرهم، أو إبداعهم عن يتخلّون ال هم وعذعك رضم، إىل يتحّول قد

. عقلهم حتّى أو اآلخرون، رفضهم عو حتّى بهم ويتمّسكون
 

: تمّمة بشخصية عملهم- عمدة -يأخذون  • 
 أو خالص هو نقدٍ  وكّل  أع�عهم، عن أنفسهم فصل يستطياون ال إنهم  

. علنفس إدانة
 

: كأداة امل�رلة يستخدمون مم غمعبًم  • 
 وأحيمنًم، اعضغط، تحت أفضَل  باملٍ  يقومون ألنهم م�رلون؛ املبدعون  

 اندفمع عتجربة عحظة آخر حتّى عملَهم يؤّخرون شاور، دون أو قصد عن
. اعتحّدي
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: اإلبداع تدفّق عىل املدمن� من هم  • 
 أكث يكون رّبم »اعتدفّق «فإنّ  األعصمب عالم جديدة دراسة حسب  

 مامنمة سبب هي واملمدية اعجسدية فمعنتيجة األرض، عىل إدممن تجربة
 وبمملانى دائة، قوة إنّهم وارتفمعهم، اإلبداعية اعاملية انخفمض يف املبدع�
. اإلبداعية اعاملية متاة عىل مدمنون هم اعحقيقي

 
 بمعفضول اعطفل بايني اعامل يرون فهم أبًدا، يكربوا عن املبدعون  

 ال ذعك عكس يشء وكّل  ومغممرةٌ  عغزٌ  عهم بمعنسبة اعحيمة. واألسئلة
 كمن عو حتّى عنه ويبحثون يشء كّل  يف اعج�ل يرون. يامش أن يستحقُّ 

 اعذين هم اعحقيقيون املبدعون. غريبًم أو نوعه من فريًدا ج�ًال 
. عآلخرين واضحة تصبح حتّى واألشيمء اعاالقمت ربط يستطياون
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  بوبوفم ممريم  

 
 ه�ي هذا كتبت »اعرّسمم يراه مم نرى اعحّب، با� ننظر عندمم فقط  «

. »مجّدًدا تحّب  أن ياني ترسم أن «املنسية جوهرته يف ١٩٦٧ عمم ميلر
 

 ذي رريق إىل واعقلب اعاقل ب� اعّرسي املمرّ  يحّول بمعفال اعرسم  
 نتالّم أن. حوعنم يدور مم غمعبية إغفمل عىل مربمجون نحن بين� اتجمه�،

 حميميّ  بشكل مختلفة، ريية اعامل ريية عىل برمجتنم إعمدة هو اعرسم
. سمبًقم خفيّة كمنت اعتي بتفمصيله واالعتزاز فيه اعوجود رريق عن أكث،

 
 مجزٍ  فنّ  أنّه عىل اعبرصيّ  اعقّص  فنّ  بمري عيندا اعفنّمنة تُالِّم عهذا ورّبم  

. »موجود هو مم وريية اعوجود «حدود بال
 

 جون واملفّكر اعنمقد قمم بمري، من اعقرن ونصف وقرن ميلر من قرن قبل  
 اعامل ريية عىل اعرسم فيهم يسمعدنم اعتي اعكيفية فلسفة بفحص روسك�

 عنوانهم مقمعة عمًمم عرش تساة عمره كمن عندمم روسك� كتب. غنيّة ريية
 من املستمّدة واملنمفع واعرسم، املوسيقى عدراسمت اعنسبية اعكرامة عن«

. األول اعجزء »روسك� جون أع�ل «كتمب يف وموجودة ،»م�رستهم
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 اعذي اعارص هذا هذا، عوقتنم منمسبة أسبمب عثالثة جميٌل  تأّمل إنّه  
 وتغّ�  اعفوتوغرايف، علتصوير »اعج�يل االستهالك نزعة «إىل فيه استسلمنم

 كمم�ات من انطالقًم إعيه ننظر أصبحنم حيث اعامل، هذا إىل رييتنم
 ونغفل اعالنهمئية، اعطبياية من بدًال  أنفَسنم بهم نصّور اعتي اعنّقمعة اعهواتف

. اعخمّص  واعفرح اعكرامة استامدة هو اعيوم واعرسم. بهم االفتتمن عن
 

: روسك� كتَب   
 عه عالقة ال واعثم� جيّد، رّسمم األول: نزهة يف يخرجمن شخص� دع  

 يف كب� اختالف هنمك يكون وسوف أخرض، ممرّ  يف �شيمن دعه�. بمعرسم
 �يّز وسوف واألشجمر، املمرّ  يرى سوف اعثم�. نظره� وجهة من املشهد
 يرى سوف تجمههم، يشء يف يفّكر عن ذعك ومع األخرض، بمعلون األشجمر
 املمرّ  تظلّل األشجمر عكنّ  مبهج، تأث�ٌ  عه رشوقهم وأنَّ  اعشمس، رشوق

 مم كّل  وهذا حمراء، عبمءة ترتدي عجوزًا امرأة يرى وسوف بمرًدا، وتجاله
! يراه

 
 اعج�ل، سبب عن اعبحث عىل ماتمدتمن فاينمه اعرّسمم؟ يرى ممذا عكن  

 تنقسم كيف ويلتقط أعىل، إىل ينظر. اعسحر هذا تفمصيل أدّق  واخرتاق
 اعهواء �تلئ وحتّى فوقه، من اعالماة األوراق عىل بمعرذاذ اعشمس أشّاة
 اعالماة واعخطوط اعخرضاء، املنطقة يف ترتاقص واعنبمتمت زمردي، بضوء
 وجميلة مرشقةً  تربز واعتي اعشجر أوراق من مجموعة عىل تسقط اعتي

 مرة األبيض اعضوء يلمع حيث بايدة، عشجرة خجوعة وظالل اعظالم، يف
 هنم األغصمن باض وتظهر علشهب، تسمقط وكأنّه اعخلف، من أخرى

. املتاّددة األعوان بئمت األوراق، من اعكب�ة املجموعة ب� وهنمك
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 عىل ترّ  سوف رّسمًمم تكن ل إذا ذعك، ومع املشمهدة؟ هذا يستحّق  أال  
 أو فيه تفّكر مم تجد وعن مجّدًدا، بيتِك إىل وترجع اعخرضاء، املسمحة هذه

. به مررت أنّك عدا املشهد، هذا عن تقوعه
 

 تقموم ال دعوة بل فقط، اعامل مع حميمة أكث وجوداً  اعرسم �نحنم ال  
 مجرّد اعرّسمم عغ� بمعنسبة ستكون حمراء عبمءة يف فممرأة. اعقصص عرواية
 »اعتكّهنمت من كب�ة كّمية «عنهم ينسج فسوف اعرّسمم، أمم غريبة، عمبرة

 سيمق يف صحيًحم وضًام وضاهم إىل اعرّسمم ويساى روسك�، يقول ك�
 انتهى وكيف ُهويّتهم، عن املمكنة املختلفة بمعقصص دائًم ويلاب املشهد،

 هذا أن روسك� ويؤكّد. اإلبداعي علتخم� اعدافع هو وهذا هنم، األمر بهم
:  مختلفة ريية اعامل يرى اعفنّمن يجال مم صميم هو

 
 جدول، فوق خشبي جرس اعدرابزين، عىل ر�: األهّمية عد�ة حمعة من  

 اعفنّمن يستخلص عبمءة، يلبس حوذيّ  أو مريلة، يلبس رفل مكسور، فرع
 ترى حيث نفسه، اعيشء هو يشء كّل  يف. واعتكّهنمت واعتطوير اعتسلية

 واعظل، اعضوء ب� اعتدّرج يالحظ اعفنّمن بيضمء، سحمبة اعامدية اعا�
 املحيط واألبيض، واعذهبي واعرممدي واألرجوا� األحمر: األعوان واختالط

 ملامن، دون وسطوع اعذائبة، األرراف عىل اعظالل وعيونة اعشكل، رشيق
 وسط تطّل  اعتي اعاميقة علس�ء جميل واعتدال اختفمء، دون وشفمفية
 يف اعرسمم متاة اعحقيقة يف. اعنمعمت� اعزرقموين باينيهم اعثلجية اعسحمبة

 عديه عيس مم عشخص وبمعنسبة غممضة،- أيًضم -هي اعطبياة يف اعتأّمل
 اعطبياة إىل بمعنظر يشار سوف واعطمقة، اعذوق وهبته إذا اعرسم حسُّ 

. فوره من أبرص اعذي األعمى اعرجل مثل تقريبًم
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 ديفيس جيفري. د  

 
. تفيدُ  مّ�  أكثَ  ترضُّ  املخّ  من األ�نِ  بمعفّص  اإلبداعِ  ارتبمِط  أسطورةُ   
 

 اعنظممُ  «،»اعدممغ من اعيسمر اعفّص  عىل أعتمد فأنم موهوبًم؛ عست أنم  «
. »غريبًم أو مبتكرًا أو مختلًفم عست أنم «،»اإلبداع يقتُل  اعتاليميُّ 

 
 يكمن اعتي اعتاليقمت تلك من اعكث� إىل أستمعُ  إبداٍع، مستشمرَ  كو�  

 مثيل، مستشمرون خلّدهم اإلبداع، حول خرافمتٌ  تأكيٍد، بكّل  خلفهم،
. اإلبداع حول علمية ألبحمٍث  مكتملة غ� واستنتمجمت

 
 مرتبطٌ  اإلبداع: األسمر� أكرب تبديدَ  وأحمول جريئًم أكون هنم، دعو�  

. اعدممغ من األ�ن بمعفّص 
 

.  األ�ن اعفّص  = اإلبداع: األوىل اعخرافة  • 
 

 وظيفةَ  فقط عيست اإلبداعيةَ  اعامليّمِت  أنَّ  حديثة، دراسة نتمئجُ  أظهرت  
 من املشمرك� من رُلب كوعومبيم ملجمع اعدراسة هذه ويف األ�ن، اعفّص 
 تمّ  وإذا املاروفة، اعهندسية األشكمل باض تخيّل املا�رية اعهندسة رالب

 تخيّل إىل بحمجة اعنشمط وهذا. مستطيًال  أو مربًام إّمم شّكلت تجميُاهم
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 يتطلّب وأيًضم ،)األ�ن اعفّص  عمل يكون أن يفرتض واعذي (ومكم� برصي
 أو اعكمملة اعجدية تتطلّب ل األحجية وهذه اعسمبقة، املارفة عىل االعت�د

. عفوية فكرة
 

 أنَّ  وأعتقد األ�ن، بمعفّص  اإلبداع ارتبمط خرافة من نتامىف زعنم مم كثقمفة،  
 اعدممغ تقسيم فرضية خصوًصم فيه، مبمعغ تسهيل من نمبعٌ  االفرتاض هذا

 وتقدير اإلبداع أنَّ  اعبحوث تلك أثبتت حيث ،١٩٦٠ عمم يف سب�ي عروجر
 ذعك يف بم اعتحليلية األنشطة وأنَّ  علدممغ، األ�ن اعنصف من اعج�ل
 األوسمط يف مشهورة أصبحت اعنتمئج وهذه األيرس، اعفّص  من هي اعلّغمت
. واعتجمرية واعتاليمية األدبية

 
 سبيل فاىل. كممٌل  نشمطٌ  علدممغ نشمطٌ  هو اإلبداعَ  أنَّ  اآلن، نارف نحن  

 اعيد حركمت باض وحفظ متكّررة تدريبمٍت  يتضّمن املوسيقى عزف املثمل،
 املوسيقى مع األحمسيس وربط االرتجمل عن فضًال  ،)األيرس اعفّص (
).  األ�ن اعفّص  عمل مم بطريقة(
 

. األيرس اعفّص  = املشكالت وحّل  املنطق: اعثمنية اعخرافة  • 
 

 األ�ن اعفّص  عىل ياتمدُ  ال شخًصم أنّ  افرتضنم فإذا أيًضم، صحيح واعاكس  
 اعتفك� عىل فقدرتُنم صحيًحم، عيس وهذا علغمية، عقال� شخص واعنتيجة

. املشمعر عىل- أيًضم -تاتمدُ 
 

 رشاء، قرارات إىل اعامرفة ترشُدنم مم فكث�ًا: اعامرفة عىل اعاقل ياتمد  
 يامنون اعذين أنّ  اعحديثة، اعدممغ دراسمت أكّدت وقد منزل، أو سيّمرة مثًال 
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 ملشكلة رويلةً  سمعمٍت  يقضون بمملشمعر، متالّق اعدممغ يف تلٍف  من
. حّل  عىل يحصلوا عن أنّهم املرّجح ومن واحدة، دقيقة حلّهم يقتيض

 
 عمليمت اختصمص من عيست األعصمب عل�ء يقول ك� اعاوارف إن  

 اعدممغ «فكرة يتحّدى عيدوكس جوزيف األعصمب فامل األ�ن، اعفّص 
». Limbic System اعحويف اعجهمز «أو »اعامرفي

 
 كنّم إذا عكن اعتجديد، من اعكث� تتطلّب ال اعرصفة املنطقية املشكالت  

 يف املنطقّي، اعقيمس إيجمد محموعتهم أثنمء اعدممغ عمَل  نراقَب  أن نريد
 أن عكم أيكّد أن �كنني اعحّل، فيهم يجدون اعتي اعلحظة يف اعبص�ة، عحظة
. ييضء سوف األمممّي، اعصدغيّ  اعفّص  ويُدعى األيرس اعفّص  من جزًءا

 
 عليهم، اعاميل اعرتكيز رريق عن املشكالت حّل  اعنمس باض يحمول  

 ال مشكلة حّل  يف ترغب كنت إذا. نتيجة إىل يصلون ال بذعك وعكنّهم
 عاقلك واسمح املطلوبة، بمملالوممت دممغك زّود حلّهم، ملحموعة تجلس

 حّ�ًمم خذ أو جسمك، حرك اعطلق، اعهواء يف علميش اخرج ثم بمالستيامب،
.  سيحلّهم كيف دممَغك وراقب بجّدية اعتفك� عن وتوقّف سمخنًم،

 
 عيس- ويلاب يامل اعاقل مراقبة عىل اعقدرة -األخ� اعجزء وهذا  

 األمممية اعقرشة وظيفة بل اعدممغ، من األ�ن أو األيرس اعجزء وظيفة
 عألشخمص اإلدراك تحفيز عن املسؤول هو اعجزء وهذا. علدممغ اعوسطى
 حّل  عمليّمت مثل االزدهمر، يف أسميس دور وعهم بإدراكهم، اعواع�

. مجمل أيّ  يف اإلبداع أو اإلبداعية املشكالت
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. »وجدتهم أهم؛ «عحظة: اعثمعثة اعخرافة  • 
 

 يسموي اإلبداع إنّ  ثقمفتنم، يف منه نام�- أيًضم -خمرئ افرتاض هنمك  
 يحفزهم اعاملية فهذه »وجدتهم «اعلحظمت بتلك نحظى عندمم. اعبص�ة

 اعبص�ة من أكث إىل نحتمج اإلبداع عيتحّقق عكن اعدممغ، من األ�ن اعجزء
. واعتجديد

 
 جديدة، مسمهمة اإلبداع ويستلزم اعخيمل، تطبيق من جزء هو اإلبداع  
 وحّل  / أو ومفيدة، جديدة بطرق موجودة أفكمر ب� روابط خلق إعمدة أو

. مفيدة بطريقة مشكالت
 

 واضحة مارفة وعديه وحكيً�  ذكيًم يكون أن اعشخص عىل ذعك وعفال  
 تخلّد ألن يطمح اعذي واعكمتب اعيسمر، اعفّص  عمل وهذا واعحرفة، علموادّ 
 عن اعكث� يتالّم أن يجب املثمل، سبيل عىل بمعتقدير، وتحظى أع�عه
  هنمك.اعسحرية وشبه اعجّذابة اعقراءة تجمرب تصميم كيفيه وعن حرفته،

 اإلبداعي، اإلنتمج من اعكث� وراء األيرس اعفصَّ  أنّ  تؤكّد اعدراسمت من كث�
 يرغبون ال ألنّهم املوضوع؛ هذا يف اعتفك� يحبّون ال اعنمس من واعكث�ون

 اإلبداع ربط يحبّون اعنمس وماظم. واالنضبمط اعدراسة مع اإلبداع ربط يف
 اآلعية عيست وهذه اعبمرعة، واألفكمر اعافوية مثل روممنسية بصطلحمت

 إبداًعم تخلق أن �كن تاليم دون املهمرات فكلُّ  اإلبداع، بهم يامل اعتي
. ملبدعه إّال  ممتًام يكون وال أخرى، مصمدر من ومستوحى مسطًّحم

 
 جوانب يتالّمون عندمم اعبمعغ� مع يحدث مم هذا املثمل، سبيل عىل  

. »يفالون ممذا يالمون ألنّهم «تزداد املتاة مم، حرفة من مايّنة
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 قمموا األغلب عىل املشكالت، وحّل  اإلبداع يف ينجحون اعذين فمألشخمص
 أدمغتهم يف »علحمرات «تسمح اعتي اعامدات من سلسلة بتطوير

. »باض مع باضهم بحرية بمعتحّدث«
 

 فيه يحمول اعذي نفسه اعوقت يف بمستمرار يتغّ�  اإلنسمن دممغ بمملنمسبة،  
 تقليل عدم من حذرين نكون أن وعلينم عه، خريطة رسم األعصمب عل�ء

 حول األعصمب عالم تفس�ًا هنمك أنّ  متأكّد وأنم دراسة، أية نتمئج قدر
 مكتبة.اعتقليل يف إفرارنم
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  كمستلو. س مويل. د  

 
 رمقة حقل من جزءٌ  جميًام ونحن روحية، تجربة نتيجة هو اإلبداع  

 اعنظمم مع االنسجمم إىل أقرَب  تجالنم اإلبداعية اعطمقة إن. كب� كهربمئّ 
. كمم�ون جوعيم اعفنّمنة كتبَته مم هذا اعبيئّي،

 
 ب� جديدة عالقمت بنمء أو املفمهيم توعيد مثل جديًدا، شيئًم نصنع عندمم  

 وضع يف يضانم اعذي »اعبيئي اعنظمم «رشارة نشغل موجودة، روابط
 أكث يجالنم اعفرديّ  اإلبداع وفال. اعطبياي اعكون نظمم مع اعتوافق
 وعمٌل  فاٌل  هي اعرب فكرة أنّ  تقرتح كمم�ون. اعاظيم اعخمعق مع ارتبمرًم
. اسم مجرّدَ  وعيس

 
 اعفنّمن� وغ� اعفنّمن� يف: منّم شخص كّل  يف موجودة اإلبداع عىل اعقدرة  

 اإلنسمنية اعقدرة هذه وينيكوت. د اعنفيس اعطبيب يسمي. اعسواء عىل
 تدريب أيّ  يتطلّب ال اإلبداع أنّ  ويقرتح ،»اإلبداعية اعحيمة «اعفطرية

. موهبة أو خمّص 
 

 اعطمقة هذه تحرير سبل إيجمد هو اعامر رول نواجهه اعذي اعتحّدي إنّ   
 يف وينمو يتطّور أن من بدالً باضنم. بمألممن اعشاور واستامدة املَُحرِّكَة،
 األصدقمء حتّى أو واألشقمء اعخمئف�، اآلبمء قبل من إحبمرُه يتمّ  رفوعته
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 تسلّلت وعذعك بمعنفس، اعثقة وأرفؤوا واقانم من انتقصوا اعذين املقرب�،
: محبطة أفكمر

 
 تقول »امللّذات يف وانغ�س وأنم�، وصبيم�، غرور، هو فنّمنًم تكون أن  «

. كمم�ون
 

 عالمة إىل تش� ثم. مم حدّ  إىل اعجميع إحبمطُ  تمّ  أنه كمم�ون وتضيف  
 أستطيع: «بنفسك تفّكر أم اعفنّمن�، من تستمء هل. اعحسد: واحدة منبّهة

 كمم�ون وتشمرك. »االهت�م؟ كّل  عىل هم يحصلون ملمذا هذا؟ أفال أن
: ومنهم اإلبداع رريق يف تقف اعتي املاوقة االعتقمدات من واساة قمئة

 
 يدفع فلن ُحلم، فقط أنّه ظهري، وراء املميض أضع أن فقط يجب  «

. »اعفوات�
 

 اعتاب�، إىل وعي ودون بغفلة تتغلغل إنّهم »فقط «كلمة من حذار  
 بإرادة عمرفية مشكلة مامعجة إمكمنية وتاني املشمعر، شأن من وتقلّل

). ٢٠٠٥ وميونيخ أع� (اعذات اعتأّمل عىل اعجمدّ  اعامل من بدًال  حديدية،
 

 من- أيًضم -وتقلّل مبمرش، بشكل اعواقع مواجهة من تنانم »فقط «كلمة  
 عىل اعحصول من اعشخص ردع و�كنهم اإلبداعي، االستكشمف احت�الت
 اعايش إىل تؤّدي اعتي اإلنتمجية بمعتغي�ات عيقوم يحتمُجهم اعتي املسمعدة
 مم تواجه عندمم اعاقلية اعصّحة مامعجة استمرار إىل وتؤّدي بافوية،

.  »اعامرفية اعجروح «كمم�ون أسمته
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 يشفيني إبداعي: «كمم�ون وتقول. نفسك رعمية من تبدأ اإلبداع تغذية  
 وبإنشمء جديدة بأفكمر تفّكر بأن عنفسك تسمح فاندمم ،»واآلخرين

 اعقوة من انطالقمً  تستطيع اعدممغ يف مسمرات تخلق فأنت مبتكرة، روابط
 . تتدفّق أن اعاقلية

 
 اعفّص  يف املالوممت يجمع اعاقيل اإلبداع األعصمب، علم منظور ومن  

 تنقلهم بمعذكريمت، واعشاور ومشمعرنم تجمربنم. مختلفة بطريقة اعجبهي
 مامعجة مامعجتُهم ويتمّ  اعدممغ، من أخرى منمرق يف اعاصبية اعدوائر

 ديرتيك آر� اعدكتور ويصف. املارفة توسيع إىل يقوُدنم مم وهذا مختلفة،
 من يستفيد اإلبداع أنّ  عبنمن، ب�وت يف اإلدراك األعصمب علم أستمذ

. املأعوفة األ�مط وراء في� واعتفك� ،»اإلدراكية املرونة«
 

 اتجمهمت يف تتوّسع اعتي اعتفك� عملية اعنفس عل�ء باض يصف  
 من كث� اكتشمُف  يتمّ  بوسمرته اعذي ،»اعتبمعدي اعتفك�«بـ متاّددة
 اعذي »املتقمرب اعتفك� «نقيض وهذا مايّنة، ملشكلة املحتملة اعحلول

. املشكلة عحّل  »صحيحة «خطوات إىل علوصول سلًفم محّدًدا تسلسًال  يتتبع
 يربط وبذعك خيمَرين، ب� االختيمر يتضّمن مم غمعبًم اعتبمعدي اعتفك� بين�

 مفيدة مهمرة تكون أن و�كن اإلمكمنمت، أو اعفكر ثنمئية أشكمل ب�
 أو »اعصحيح «األخالقية واعقرارات واعالوم اعريمضيمت يف عالنضبمط

. »اعخطأ«
 

 علفال كَمثَل اعتذّوق من عربة وينيكوت عنم يقّدم املتواضاة رريقته يف  
 مستاينًم اعبيض عّجة تطبخ أن فيمكنك اعيومية، اعحيمة يف اإلبداعي

. اعفطرة عىل اعاّجة وتطبخ املكّونمت تخرج أن �كنك أو مايّنة، بوصفة
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 أكث تصبح اعحيمة عكنّ  منمسبة، أيّة يف نفسهم اعنتيجة تكون أن �كن  «
 أو كمرثيًم أو سيّئًم أحيمنًم اعطام كمن عو حتى مبدع، ربّمخ مع بمعايش متاة

 اعحمعة ففي تمًمم، مختلفتمن اعتجربتمن همتمن عألفراد بمعنسبة. …»مضحًكم
 يفتح اعثمنية يف بين� اعخمرجية، علسلطة واعخضوع االمتثمل هنمك األوىل

 اعثمنية اعتجربة وينيكوت ويصف. داخله من تجريبية مسمحة اعطمهي
 ويثق يخمررَ  أن �كن اعشخص هذا: وحيوية واقاية أكث بأنّهم علطمهي
. املدهشة اعخمّصة بأصمعته

 
 اقرتاف عىل اعقدرة �تلك أن اعفرد عىل اعاّجة، عتلك اعنتمئج كمنت ومه�  

 قيوَده اعشخص عندهم يتجموز اعتي اعلحظة هذه يف. واعفشل األخطمء
 عن استامرة يف كمم�ون تصفه مم وهذا أكرب، يشء من جزًءا يصبح اعخمّصة،

: اإل�من من اعامل
 

. »اعصفمء يظهر وسوف اقفز،  «
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  سمندرز كينت  

 
 اإلبداعية، رموحمتك تقتل اعتي اعامدات باض املقمعة هذه يف سننمقش  

 ستذهب؟ وأين ستفال؟ ممذا اعوراء إىل اعزمن إرجمع بمإلمكمن كمن فلو
 

 باض عنفيس وأعطي سنوات عّدة بمعزمن أرجع سوف يل بمعنسبة  
 إنتمجيتك قلّة عىل نفِسك عوم عن توقّف: «كمآلت تكون وسوف اعنصمئح،
 وسوف تفك�َك غّ�  أعدائك، أسوأ أنت نوٍع، أيّ  من كمبدعٍ  أو ككمتٍب 

. »حيمتُك تتغّ� 
 

 هذه مبدع، أيّ  ُحلم تقتُل  سيّئة عمداٍت  أربع عليكم أررح سوف  
: سمعدتني ك� تسمعدك سوف اعنصمئح

 
. املنمسب اعوقَت  تنتظرُ  أنت: األوىل اعامدة  • 

 
 أنم اإلبداعي؟ عاملك وتتفرغ أشهر عدة اعحيمة تتوقَّف  أن تنّيَت  هل  

. اعطريقة بتلك تامل ال اعحيمة عكن أيًضم،
 

 اعحيمة. مسؤوعيمتك وتزداد مشغوًال  وستبقى وقت، هنمك يكون فلن  
 ال اعقطمر هذا أوقفوا: «تمًمم تثلني اعكل�ت وهذه بمعفوىض، مليئة
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 علوقت وجود ال أنّه عليه يؤسف م� عكن ،»اعرسعة أتحّمل أن أستطيع
 سوف يشء وكّل  حمول فقط. اعوقت ذعك يخلق من أنت بل املنمسب،

. يرام مم عىل يكون
 

.  اعجميع موافقة تنتظرُ  أنت: اعثمنية اعامدة  • 
 

 تحقيقهم من خمئف عكنّك واقاية، غ�َ  أو مجنونة أحالُمك تكون رّبم  
 جميع موافقة عىل تحصل عن. مايّنة ج�عة أو ماّ�  شخٍص  بسبب
! أوًال؟ نفسك إرضمء تحمول ال ملمذا عذا، اعنمس،

 
 من تخمف هل عديك؟ همّمة اعشخص هذا موافقة ل: اآلت أسأعك دعني  

 آممعهم؟ تخييب
 

 تحسب أّال  أو متهّوًرا، تكون أن عليك أقرتح ال أنم اعسؤال بهذا بمعطبع  
 مختلٌف  ألنّه مم عمل عن تتوقّف ال عكن اآلخرين، يف أع�عك تأث� حسمب

. اعنمس يتوقّاه عّ� 
 

.  املثميل بمعشكل عتفالهم تنتظر أنت: اعثمعثة اعامدة  • 
 

 مم وهذا عنحلّهم، جديدة مشكلة أو عنتالّمه جديد يشءٌ  هنمك بمعطبع  
 اعسهل من إنه. جديدة أموًرا ويدرك يتطّور أن وهو مبدع، كلُّ  إعيه يساى
. املرات آالف هذا رأيت عقد واالستسالم، بمإلحبمط اإلصمبة
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 تجمه موقفك هو نمجًحم يجالك اعذي عليك؟ يسيطرُ  اإلحبمط تدع فهل  
 تسمعدك اعتي اعوسمئل تجد سوف بمعتأكيد اعاقبمت، تاّددت مه� األمور

. ذعك تخطّي عىل
 

 املسمعدة إىل تحتمج وعندمم. وحَدك عست أنت …شيئًم أخربك دعني  
. اعاون يد عك عيمدوا اعنمس من اعاديد تجد سوف

 
. شجمع أنّك تشار حتّى تنظر أنت: اعراباة اعامدة  • 

 
 فاندمم. تمًمم يازعنم أن �كن اإلنسمنية، املشمعر كّل  ب� من اعخوف، إن  

. بذعك اآلخرين نخرب أن نخمف أنّنم واألسوأ بمعَوحدة، تشار خمئًفم تكون
 

 وكّل . مقمعة نرشت كلّ� بمعخوف أشار أنم عالعرتاف؛ مستادٌّ  هنم عكنّي  
 اعتي علفكرة اعطالب رفض من أخمف اعدراسة، قمعمت إىل فيهم أدخل مرة

! أعزف أو أغنّي عندمم أخطئ أن وأخمف سأقرتحهم،
 

. علنقد مارًّضم تكون سوف علامل، أع�عك فيهم تارض مرة كّل  يف تأكّد،  
. اإلعجمب تنمَل  أن ألع�عك �كن تمًمم، اعاكس عىل ك�

 
 اإلبداعمت تلك تنفذَ  أن تاني بل اعخوف، عىل اعتغلّب تاني ال اعشجمعة  

. اعخوف وجود رغم واملشمريع
 

 إىل بحمجة أنك ياني وهذا األحيمن، ماظم يف بمعخوف تشار سوف  
 اعقلق من وبدًال . جديدة تحّديمت عن واعبحث اعقّمة إىل اعجبل صاود
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 اعذي بمملستقبل وفّكر اعامرفي اعغضب ذعك استخدم األمور، إفسمد حول
. غًدا حقيقة إىل يتحّول ُحلَمك عتجاَل  اعيوم شيئًم افال. تريده

 
 …ألنّه  
. أبًدا منمسب وقٌت  هنمك يكون عن  
. عالنتقمد تتارّض سوف  
. مثميلّ  بوجهٍ  يشء كّل  بامل تقوم عن  
. أبًدا اعخوف يختفي عن  
 

 أبذل ل وأّ�  كث�ًا، عنفيس قلتهم اعتي اعسيّئة عمدات كمنت األكمذيب هذه  
 دون وساك يف مم كلَّ  تبذُل  عندمم اعشاور، ذعك أعلم أنم. ُجهدي قُصمرى
. ثنَهم ودفاُت  األكمذيب تلك صّدقت عقد جدوى، إىل اعوصول

 
 أن �كنك. املشمريع بتنفيذ واعبَدء األمور، إىل نظرتَنم نغّ�  أن نستطيع  

 ترقص أن و�كنك كب�، جمهورٍ  أممم املنّصة عىل عملٍ  بصوٍت  اعنصَّ  تقرأ
 فيه تستطيع. ضخً�  مارًضم تقيم أن �كنك اعخمّصة، مازوفتك أنغمم عىل
 به، تشار اعذي اعخوف عىل اعتغلّب وتستطيع ورموحك، نفَسك تريض أن

! تستطيع أنت
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 بوبوفم ممريم  
 

 اعذين عهؤالء »اعداخيلّ  بمعك�ل وعًدا يحمل اعفنّ  «حيث مفمرقة، إنّهم  
 مثُل  اعاقلية، واألمراض اإلبداع ب� وثيقة اعاالقة- أيًضم -عكن �مرسونه،

 عىل املحمفظة فكرة يزرع رّبم وهذا. ذعك يختربون اعذي املاّذب� اعفنّمن�
. اإلبداع من عملٍ  ترّدد عىل ياملون اعذين وأوعئك اعاقلية اعفنّمن صّحة

 
 أكث من واحدة غرامي، بجمئزة مرّات ثم� اعفمئزة ميتشل جو� اعفنّمنة  

 تحّدثت. مشهورة رّسممة- أيًضم -وكمنت املميض، اعقرن يف تأث�ًا املوسيقي�
 جو� «كتمبهم يف اعاقلية اعصّحة عىل واعحفمظ اعنفيس اعاالج قيمة عن

ن حيث ،»اعخمّصة بكل�تهم: ميتشل  اعنطمق واساة أحمديثَ  اعكتمُب  تضمَّ
 آراء عنم قدمت اعتي ممروم، ممعكم واعصحمفية اإلذاعية مع املوسيقى عن

 تلك وكمنت اعنجمح، من املظلم واعجمنب واعحرية اإلبداع يف ميتشل
. متنّوعة أحمديث األحمديث

 
 يف »ملتوٍ  «أغنيتك تسجيل أن اخرتِت  ملمذا: ميتشل ممروم سأعْت  عندمم  

 اعنفيس، اعتحليل حول واألغنية ،١٩٧٤ عمم واعرشارة املحكمة أعبومك
 يف اعحقَّ  منحتهم «اعنفيس اعاالج يف تجربتَهم أنّ  مبتسمة نصف أجمبت
 االعتزام مثل اعجّدية، اعنفيس اعاالج جوانب يف اعتفك� عند عكنّهم. »غنمئهم

 من تخلّصُت  إذا: «وعيممز عتينييس املأثور اعقول ترّدد اعفرد، برفمهية
: ممروم تخرب ثم. »مالئكتي أفقد فسوف شيمريني،
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 اعتنمقضمت مواجهة رريق عن فقط …تشّوشمته عديه منّم واحد كّل   
 األسبوع، يف مرات عّدة ملواجهتهم وقت وتخصيص حيمته، يف واعصاوبمت

 دممُغك يصبح عندمم همّمة تصبح عكنّهم همّمة، غ� اعسمعمت هذه تبدو
 …عتحّدثه بجمنبك أحد يوجد وال اعليل، منتصف يف ثقيًال 

 
 ررد مثل إنّهم اعنفيس، اعاالج حول اعتغّ�ات من بكث� مررت عقد  

 املتكممل اعيشء هذا تالم، أنت أيًضم؟ مالئكتك تطرد هل عكن شيمرينك،
 االضطراب من ماّ�  قَدرٍ  إىل اعفنّمن فيه يحتمج اإلبداعية، اعاملية حول

. اإلبداعية اعقوى من جزًءا كمنت عقد. ذعك من خلقَت  وعقد واالرتبمك،
. مليًم فيه فكرتَ  إذا اعبص�ة، تأت اعشديد االكتئمب خالل من حتّى أعني،

. اعفهم تكتسب وعكنّك املمزوشية، من نوع ذعك يف فمإلسهمب
 

 وألوعويّمتهم، اعداخلية، عحيمتهم تاريفية كأداة اعنفيس اعاالج ميتشل وترى  
: اعزمنية املرحلة تلك يف اعخمّصة وقيمهم

 
 أنظم اعتي واعطريقة نفيس عن أسئلة اعغمعب، يف األمر عليه كمن مم هذا  

 غ� اعقيم هي مم …اعوقت؟ ذعك يف اعشخصية قيمي هي ومم حيمت، بهم
. مؤقّت يشء كّل  اعوقت؟ ذعك يف املوجودة

 
: قمرًام دفمًعم اعاالج فوائد عن ميتشل تدافع املطمف نهمية يف  
 

 واجهتهم سواء جيّد، أمرٌ  اعذات مواجهة أنّ  أعتقد كث�ًا، أفمد� أنه أعتقد  
. آخر شخص بوجود أو عزعتك، يف بنفِسك
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 ك�. ك عورا. د  

 
 وأثرهم بمعصدمة اعدراسمت من كث� اهتّمت املميض، اعقرن نهمية يف  

 ،»اعاصبية اعصدمة «مصطلح بإنشمء ١٨٨٩ عمم أوبنهميم فقمم اعنفيس،
. »اعاصبية االضطرابمت «هذه اعنفسيّ� األربمء من كث�ون درس وبادهم

 وأثنمء اعنفسية، االضطرابمت نشأة يف دوًرا علصدمة أنّ  فرويد شّكك عقد
 رصاع «اعجيش عىل اعحمعة تلك دراسة تمّ  واعثمنية، األوىل اعاممليتَ� اعحربَ�
 ج�عمت من وبتأث� ،»اعاصبية اعحرب»و »اعقذيفة صدمة»و »اعخنمدق
 اعسلبية بمآلثمر املتّحدة اعواليمت اعرتفت اعسالم، ودعمة اعنسمئية اعضغط

 وبسبب فيتنمم، يف اعقدامى املحمرب� عىل اعكب� تأث�هم بسبب علصدممت،
 شممل وصف إىل أّدى مّ�  ،»االغتصمب صدمة «عن ب�جيس مقمعة

. اعصدمة باد مم اضطراب أخ�ًا ُسّمي اعذي عالضطراب
 

 قمال ،)4(جونسون ودايفيد ميلر روبرت علدكتور ٢٠١١ عمم دراسة ويف  
 كشفت وقد. واإلبداع اعصدمة باد مم اضطراب ب� رابط يوجد أنّه

 اعتخيّل عىل كب�ة قدرة مع يرتبط اعصدمة باد مم اضطراب أنّ  اعدراسمت
 اعدراسة وقمرنت. اعالمية وعلمحموالت علفنّمن� رضوريٌّ  أمرٌ  وهو اعرمزّي،

 يف. اعحرب تجربة إىل يفتقرون آخرين وأنمس اعقدامى املحمرب� ب�
 أن شأنهم من سيكون أبحمثهم أنّ  وجونسون ميلر اعدكتور ظن اعبداية
 بمعصور علتالُعب اعفرد كفمءة يفقدُ  اعصدمة باد مم اضطراب أنّ  تُظهر
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 مشهد وتثيل وصف املشمرك� من رلَب  عندمم ذعك، مع عكن اعرمزية،
: خيميل

 
 كمنوا املصمب�، بغ� مقمرنة اعصدمة باد مم بمضطراب املصمب� مجموعة  «

 مع يندمجوا وأن األدوار، وعاب اعواقع ب� اعحدود وصف عىل قدرة أكث
 باض، مع باضهم متنمسقة محّددة شخصيمت أدوار وتثيل أدوارهم،

 املجموعة بين�. مت�سكة قّصة ضمن تفمعلية ماّقدة مشمهد وإنتمج
 من بمعرغم وضيّقة، �طية اعخيمل ضايفة مشمهد مثّلوا »اعطبياية«

.  »األدوار أداء يف وخربتهم اعاميل اعتاليميّ  مستواهم
 

 عندمم تشخيُصه يتمُّ  اعصدمة باد مم اضطراب أنّ  االعتبمر با� ونأخذ  
 صور وكلّهم مزعجة، وتخيّالت وكوابيس املميض من ذكريمت اعشخص يرى

: االضطراب تجربة تدعم اعدراسمت هذه ونتمئج. اعفايل علحدث رمزية
 ومع. اعرمزية اعصور مع واعتفمعل عإلنتمج اعنفيس االحت�ل من يزيد ألنّه
 رمزية ممدة اعاقل ينتج ملمذا اعحمعة؟ تلك مع هذا يحدث ملمذا ذعك

 قدرة املؤملة اعتجمرب تزيد وكيف املؤملة؟ اعتجمرب عىل كردٍّ  وتخيّلية
  اعرمزية؟ اعصور مع »اعلاب «عىل اعشخص

 
 علتحفيز االستجمبة حمجز أنّهم عىل اعصدمة فرويد سيجموند وصف  

 أنّ  املرّجح ومن اعسمحقة، اعبيئية املحفزات من يحمي اعذي اعطبياي
 اعطبياية اعقدرة اعحدث هذا يتجموز وعندمم سمحًقم، حدثًم شهد اعشخص
 االعتداء أو اعحرب: املثمل سبيل عىل (اعواردة املحّفزات ملامعجة علشخص
 إلقممة اعوقت يوجد وال متوقّع غ� اعحدث يكون عندمم أو ،)اعجنيس
 أو) اعطبياية اعكوارث أو سيّمرة حمدث: املثمل سبيل عىل (بديلة دفمعمت
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 اإلسمءة تكرار: ملثمل سبيل عىل (اعصحية اعذاتية اعح�ية تنع مزمنة حمدثة
). اإله�ل أو اعطفوعة مرحلة يف
 

 عىل ماتمدة اعغريزية، اعجسم دفمعمت تتفمعل علتهديد نتارّض عندمم  
 أو واعهروب علماركة مستاًدا اعدممغ يصبح نفسه، واعشخص اعظروف
 اعدممغ، وجذع اعحويف اعدممغ منطقة يف اعتنشيط يزداد. االستجمبة تجميد

 اعفرد قدرة يقلّل مّ�  اعجبهي، اعفّص  من اعنشمط تثبيط مع جنب إىل جنبًم
 عىل علبقمء اعرسيع علردّ  مهيّأة كلّهم اعجسم منظومة وتصبح اعتفك�، عىل
 واعنمجي االستجمبة، زمن بطء إىل يؤّدي اعصدمة يف اعتفك� إن. اعحيمة قيد
.  حدث ملم مت�سك رسد تشكيل عىل قمدر غ� يكون اعصدمة من

 
 أو صور أو مشمعر أو أفكمر شكل عىل أكمنت سواءً  -اعسمحقة واعتجربة  

 املؤرّقة اعذكريمت وهذه. واعٍ  ال بشكلٍ  وعو تُسّجل- اعجسد أحمسيس
 عندمم تتشّكل واعذكريمت اعذاتية، اعس�ة مع االندممج إىل تفتقر علصدمة

 عن تنفصل اعصدمة وذكريمت. اإلربمك أو علخطر اإلنسمن يتارّض ال
 تُذكر اعتي اعبيئة يف املنبّهمت إرالقهم تايد أن �كن اعتي اعواعي، اإلدراك

. األصلية بمعصدمة
 

 توقّف من رويلة مّدة باد اعنمجي تطمرد أن �كن املؤملة اعتجمرب  
 اعصور وهذه واعكوابيس، واألوهمم املميض ذكريمت من انطالقمً  اعتهديد،

.  اعذات عن انشّقت اعتي األجزاء عن بمستمرار تبحث اعنفسية اعفضوعية
 

٨٧



 »اعلاب «إىل امليل زيمدة اعصدمة من علنمج� بمعنسبة اعنتيجة وتكون  
 املتخيّلة، املوادّ  مع اعحركة خّفة زيمدة إىل يؤّدي مّ�  اعرمزية، اعتخيّالت مع

.  اإلبداعي اعتاب� زيمدة هنم ومن
 

 اعت�سك عىل اعشخص مسمعدة عىل اعقدرة عه اآلخرين عىل االعت�د إنَّ   
 أثر عىل اعتغلّب يف حمسً�  يكون أن و�كن املؤملة، األحداث وجه يف

 اعشاور يقلّص بمعدعم واإلحسمس اآلخرين مع اعتواصل أن ك�. اعصدمة
 تازل بطبياتهم اعصدمة. اعصحية اعحدود تأسيس إعمدة و�كن بمعتهديد،

 وهي املجتمع، يف بمألممن اإلحسمس ومن بمعذات اعشممل اعشاور من اعفرد
 جوانب يتضّمن األزمة من اعاالج  إن.اعحدود عض�ن مشرتكة فال رّدة

 وقد اآلخرين، مع اعاالقمت كسب عن فضًال  فقدت، اعتي اعذات استامدة
.  عكليه� جرسًا اعرمزي اعتخيّل يكون

 
 عن اعتاب� عىل اعقدرة الستامدة خمّص  بشكل رضوريٌّ  اعرمزي اعتخيّل  

 يتمّ  املشمعر تلك ألنّ  علصدمة؛ اعتارّض باد تجنّبهم يتمّ  اعتي املشمعر
 دعم مجموعة وجود. اعصدمة باد مم تفايل عىل عقدرتهم نظرًا تجنّبُهم

 يتأثر أن من وبدًال  اآلخرين، مع علاالقمت و اعذات علوعي هممٌّ  عمرفية
 اعنفيس اعطبيب سّ�ه بم يتأثر املرجع، ذاتية بأفكمر بمعذات اإلحسمس
 األفكمر تربط مستمرة عملية وهي ،»بمعذات اعشاور «تورنر جونمثمن

 أو االشمئزاز بإثمرة واعاالقمت اعخربات وصف يتمّ  ثَّم، ومن بمملشمعر،
 يُكتسب اعذات اعشاور األفكمر، مع املشمعر وبربط. جمذبية أكث جالهم

 واالنفصمل ذعك، شمبه ومم واعقيم واعراحة واعجمذبية اعذوق رريق عن
. اعذات احرتام وتد� املانى بادم اعشاور يف يسهم اعتجمرب عن اعامرفي

 اعصدمة، باد مم اضطراب من يامنون اعذين عألشخمص شمئع أمر وهذا
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 بمإلحسمس شاور تأسيس اعصاب فمن بمعذات، بمإلحسمس اعشاور ودون
.  بمآلخرين

 
 من اعشفمء أسمس االجت�عي اعتواصل إىل اعاودة أنّ  من اعرغم عىل  

 االتصمل يرفض اعشخص تجال أن املؤملة علتجمرب �كن االضطراب،
 اعنمجي عند دفمعية فال ردود ياكس دفمعي موقف وهذا. االجت�عي

 يجب املوقف وهذا اعنفس، محتويمت يف االنقسمم تجمه اعصدمة من
 اعشخص يهّدد عندمم تكون اعصدممت تجمرب إنَّ  ذكرنم، ك�. احرتاُمه

 يحسَّ  أن إىل صّحية إسرتاتيجية هي اعصدمة ذكريمت وتجمهل بمعسحق،
 عن فصلته اعتي املسبّبمت إلدراك اعكفمية فيه بم آمنًم أصبح بأنّه اعشخص

 مكتبة. واآلخرين نفسه
 

 اعتي األجزاء مع »اعلاب»عـ فرصة املمديّ  اعرمزيّ  اعتخيّل يكون قد  
 بأنّه املؤملة اعتجمرب باد اعنمتج اعفنّ  ريية و�كن اعذات، عن انشّقت
 مع علتواصل وكذعك اعذات، من مازوعة منمرق مع علحوار محموعة

 املنمرق من اعنمجي يقرتب اعخيمل من انطالقًم. اعطريقة بتلك اآلخرين
 دون اعشخص حيمة يهّدد سمبًقم كمن بم ،»اعلاب «نتيجة نفسه يف املازوعة
 اعكشف ويتم اعرمزي، اعتخيل نتيجة أخرى مرة عمجزًا يصبح بأن املخمررة

. اعظهور تامود بمعذات اعشاور ونربة تهديد، دون اعاوارف عن
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 بوبوفم ممريم  
 اعحق عديه� شخص� ب� عالقة هي اعتي -اعكر�ة اإلنسمن عالقة إن  «
 مرعبة وغمعبًم وعنيفة، حسمسة عملية هي- حب: كلمة استخدام يف

 باضه� يخربانهم اعتي اعحقمئق عصقل وعملية كليه�، املتورر� علشخص�
. »اعباض

 
 اعحّب  تهذيب كيفية يف تأّمالت «يف ريتش أدريمن كتبته مم هذا  

 واعغضب، اعجمذبية اعحّب  تاطي اعتي اعثنمئيمت ضمن من عكن. »عحقمئقنم
 اعصقل عهذا رريقنم حقيقة وأيًضم واعروت�، االشتيمق األمل، وخيبة اعرغبة

 مع فقط عيس اعحّب  يف نقع نحن: اعخيمل عرب �رَّ  أن يجب املتبمدل
 هو مم اعشخص هذا بهم �أل اعتي علكيفية اعخيمل مع عكن اآلخر، اعشخص
. داخلنم يف مفقود

 
 يف فيليبس آدم واعكمتب اعنفيس املحلّل املسأعة هذه عمعج عقد  
: كتب وقد »تُاْش  ل حيمة مديح: املفقودون«
 

 أن ياني اعحّب  يف تقعَ  أن …إحبمٍط  قصُص  هي اعحّب  قصص كلُّ   «
 اإلحبمرمت من واحد (بوجوده تالم تكن ل اعذي اإلحبمطَ  تتذكّرَ 

 وتشار مم، شخًصم تريد أنت). ذات بشكل عالجهم ومحموالت اعتكوينية،
 يف يتجّدد ومم حقيقة، يصبح أنّه يبدو وبادهم مم، شخص من محرومٌ  أنَّك
 غريبة بصورة أنه عو ك� اعرضم، وشدة اإلحبمط، شدة هو اعتجربة تلك
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 أكنَت  سواء. وصوعه عح� هو َمن تارف ل عكنّك مم، أحًدا تنتظر كنَت 
 تقمبل عندمم تكون وسوف حيمتك، يف نمقًصم شيئًم هنمك أنّ  ال أم واعيًم

. »تريده اعذي اإلنسمن
 

 اعذي اعشخص هذا أنّ  هذه، اعحّب  قّصة إىل اعنفيس اعتحليل يضيفهُ  ومم  
 أن قبل بلقمئه تحلم وكنت أحالمك، فمرس بمعفال هو حبّه يف وقات
 تجربة من عكن- اعادم من يأت يشء ال -اعادم من وعيس به، تلتقيَ 
 ألنّك اعيق� من بيشء عليه تتارّف وسوف. وحقيقية متمنّمة سمبقة

 أنّك عو ك� وتشار قدومه، تتوقّع كنت وألنّك تارفه،- مم بانى - بمعفال
 غريب أنّه تحسُّ  نفسه اعوقت يف ذعك، من بمعرغم وعكن. زمن منذ عرفته
. مأعوف غريٌب  جسدٌ  وأنه عنك،

 
 ب� األسموزية علاالقة اناكمس هي واعغريب عل�عوف االزدواجية هذه  

 اعتوازي كثٍب  عن يارف متيّم عمشق كّل  أنّ  تاني اعتي واعغيمب، اعحضور
 املوضوع هذا ويف غيمبه، يف واملامنمة محبوبنم عحضور اعشوق شّدة ب�

: فيليب يكتب
 

 تحلم اعذي اعشخص عقمء إىل واعتوق واألمل اعرغبة عديك كمنت مه�  «
 وجوده أنّ  ويبدو. عه بمالشتيمق تبدأ سوف به تلتقي عندمم أنّه إال به،

 من نوع ،)محسوسمً  اعيشء غيمب عجال أو (بفقده عإلحسمس رضوريٌّ  يشء
 بمعقوة تشار أن أجل من تلقمه أن عليك عكن وصوعه، سبق رّبم االشتيمق
. »غيمبه يف بمإلحبمط شاورك من اعكممنة

 مم وتحديد موقع، عتخيّل محموالت هي اعاشق وإيجمد اعحّب  يف اعوقوع  
. ومنه بشأنه بمإلحبمط تشار اعذي
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 األدبية األع�ل قراءة أن اعالوم، مجلة يف نرشت جديدة دراسة أثبتت  

. واعامرفية االجت�عية املهمرات من تزيد اعاظيمة
 

 اعقسم يف اعبمحثمن (كيد كومر وديفيد كمستمنو إ�منويل اعبحث أعد  
 اعدراسة خلصت وقد ،)االجت�عية علبحوث اعجديدة املدرسة يف اعنفيس

 اعتامرف قيمس اختبمرات يف أفضل نتمئج أحرزوا اعرواية قرّاء أنّ  نتيجة إىل
. اعامرفي واعذكمء االجت�عي واإلدراك

 
 حتّى اعروايمت قراءة يف دقمئق بضع اعقمرئ استغرق اعحمالت باض ويف  

. االختبمر يف نتيجته تتحّسن
 

 همل، وستون يف اإلنجليزية اعلغة بروفيسور ويندالند أعربت علّق عقد  
 وعميق حّسمس بشكل اعقراءة: «اعامرفي واعذكمء األدب ب� اعاالقة عىل

. آخر شخص حيمة عيش عك يتيح اعقراءة، من اعنوع هذا اعنمس، عحيمة
 تجال مم هي اعتجربة وهذه وصابة، ماّقدة تكون قد اعحيمة وتلك

. »ماهم ويتامرف اآلخرين مامنمة يفهم اعقمرئ
 

: اعامرفي؟ واعذكمء اعقراءة تامل كيف إذن،  
 

.  ذعك تقصد تكن ل عو حتّى دممغك يف صوًرا ترى أنت اعقراءة يف  
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 مّ�  عقلنم، يف اعصور بتخيّل آعيًم نقوم نقرأ وعندمم متاة، اعكتب قراءة  
 تايشهم كأنّك نفسه هو مم، تجربة عن فمعقراءة. افرتاضيًم عمملًم يخلق

 فبكلتم ماميشتهم، وب� اعتجربة قراءة ب� يفصل ال فمعدممغ تقريبًم،
 قمدرة اعروايمت. اعدممغ يف نفسهم اعاصبية املنمرق تحفيز يتمُّ  اعتجربت�

. ومشمعرنم أفكمرنم يف اعدخول عىل
 

 اعذكمء يف اعحمسم اعانرص ويادُّ  اعقراءة تاّززه مم هو اعذات اعوعي  
 تقّدم فمعقراءة تفهمهم، ال مشكلة حّل  عىل اعامل �كنك ال إذ اعامرفي،

 بم إحسمسك عزيمدة همّمة اعخطوة وهذه. منهم عتستفيد اعنمس تجمرب عك
 تجمرب عن تقرأ فاندمم. عسلوكك األعذار خلق من بدًال  تفال، وال تفال

. وتغي�هم نفسك مارفة عىل تصميً�  أكث تصبح اآلخرين
 

عُ  بتسلُسل اعتفك� عىل عقوعنم تشّجع اعقّصة بنية   :  اهت�َمنم وتوسِّ
 

 يشّجاه إذ عدممغنم، جيّد يشء وهذا ونهمية وبداية وسط عديهم اعقصص  
 اعدممغ يصبح قرأت، وكلّ�. بمعنتيجة اعسبب وربط بتسلسل اعتفك� عىل

. اعتفك� من اعنمط هذا تبنّي عىل قمدًرا
 

 ماظم �يل إذ: واعتأث� اعنيّة ب� اعفجوة إدراك عىل يسمعدنم وهذا  
 وهذا اآلخرين، يف وأفامعهم أقواعهم تأث� شأن من اعتقليل إىل األشخمص

 نريد مم ب� اعفجوة يزيدُ  اعتجمهل وهذا اعامرفي، اعذكمء نقص عىل يدلُّ 
. اعواقع يف اآلخرون يسمُاه ومم قوعه
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 اعذي املؤقّت اإليقمف زر اعقراءة عمل إىل اعدخول يصبح اعوقت مع  
 ألنّه اعامرفّي؛ اعذكمء عىل دعيل االنفصمل وهذا اعامل، عن يفصلنم

 يناكس ثَمَّ  من اعلحظة، وعيش اعسيطرة تحت اعتوتُّر إبقمء عىل يسمعدك
 من خوفًم محسوب، غ� فال ردّ  من فبدًال . علمواقف االستجمبة كيفية عىل

 عآلخرين، واالست�ع اعتوقّف عىل تسمعدك اعقراءة اعسيطرة، فقدان
 وعيس تفهُمه أنّك اآلخر تُشار أن ويكفي. نفسه اعوقت يف وعلذات،

 أفكمره، عن علتاب� اعفرصة اآلخر تاطيَ  أن فقط ماه، تتّفَق  أن بمعرضورة
 زاد فضوعك، زاد فكلّ� اعتامرف، عن اعنمتج اعفضول ياّززه مم وهذا

. حوعك من اعنمس مع تامرُفك
 

 أن عليك عذعك اعشخصية، املشمعر تجمهل ياني ال اآلخر مع اعتامرف  
 واعقدرة االجت�عي، اعوعي من تزيد اعقراءة. اآلخرين ونيّمت نيّمتك تفهم
 سهلة اعشخصيمت تصبح اعوقت ومع مامنمتهم، وفهم اآلخرين قراءة عىل

. اعسطح وراء املخفية دوافاهم فهم وتستطيع عغزًا، تاود وال اعفهم
 

 ترجمة عىل مقدرتك من وتزيد االجت�عي، ذكمئك من تزيد اعقراءة  
: أفامل إىل األقوال

 
 دائرة عتتجنّب واعحقمئق األفكمر ب� تفصَل  أن عك يسمح اعامرفيُّ  اعذكمء  

 اعامرفيّ  واعذكمء. عألمور جديدة نظرة وتاطيك اإليجمبية، بمتجمه اعسلبية
. اعتغي� من اعخوف وعدم اعجديدة، اعظروف مع واعتكيّف املرونة ياني

 واعتزام ومثمبرة وقت إىل بحمجة اعقراءة مثل اعامرفي اعذكمء أن ك�
 اعذي اعجهدَ  أنّ  تكتشف واعتدريب اعوقت مع. بقيمته حقيقيّ  وإ�من
. عليهم حصلت اعتي اعنتيجة يستحقُّ  بذعته
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 عىل تدريب إىل بحمجة اعقرّاء فباُض  بمعفطرة، قرّاءً  جمياهم اعقرّاء عيس  
 يأت ميلون كمرنيجي جمماة من بحث بحسب اعتدريب وهذا اعقراءة،

 عتبنّي كب�ة أهّمية ياطي مّ�  اعيومية، اعقراءة من أشهر ستة نتيجة
. اعصّحية اعقراءة عمدات

 
 اعنمس فماظمُ  علتاب�، اعلّغوية مفرداتك زيمدة عىل تسمعدك اعقراءة  

 كقمرئ، أمم. بمعسيّئة اعسيّئة األمور وعن بمعتاب، اعتاب عن ياّربون
 اعنمس فكلُّ  األحمسيس، عن علتاب� اعخمّصة كل�تك عديك فسيكون
 هذه ممهية يارفون اعنمس من قليل� عكنّ  نفسهم، بمعاوارف يشارون

 يسمءُ  مم غمعبًم املُارّفة غ� واعاوارف. عنهم اعتاب� وكيفية اعاوارف
 وكلّ� عكسية، ونتمئج عقالنية غ� خيمرات إىل يؤّدي اعذي األمر فهُمهم،

. حلُّه يسهل يسبّبه، ومم به يشار مم وصف يف بمرًعم اإلنسمن كمن
 

 تأخ� اعنفس، ضبط منهم انطالقًم تحمول اعتي اعكيفية تتالّم أن   عليك
 وهي عآلخرين، ثمّ  »ال «عنفسك تقول وأن. املتهّورة األفامل وتجنّب اإلشبمع

 كلّ� أنّه كمعيفورنيم عجمماة دراسة أثبت عقد. م�رستهم نخىش قوية كلمة
 واإلرهمق، اإلجهمد يزيد سوف األرجح عىل ال، عكلمة قوعك صاوبة زادت
 شخصيّمت مع تتامرف اعقراءة من انطالقًم. االكتئمب إىل يؤّدي ورّبم

 تتسممح بأن اعفرصة عك يتيح مّ�  منك، وصاوبة تاقيًدا أكث واقاهم
 تتالّم أن املفرتض من اعوقت ومع خيمراتك، وتفهم نفسك مع وتتسمهل

 اعذات اعوعي وإيجمد عإلشمرة، تكفي آمنة مسمفة عىل بأخطمئك تحتفظ أن
 املميض يف فمعايش واعتذكّر، املميض يف اعايش ب� اعرفيع اعخطّ  ب� علتفرقة
 ويكمن. عتكرارهم عرضةً  يجالك األخطمء تلك نسيمن بين� قلًقم، يجالك
ن، نحو خطوات إىل اعفشل تحويل يف اعتوازن مفتمح  يجالك وهذا اعتحسُّ
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 ترتيب يشبه تمًمم هذا فيهم، تسقط مرة كّل  باد اعوقوف إىل ميّمًال 
 خيمعك ترتيب ياني املكتبة عتلك تنظيَمك بأنّ  يوًمم فّكرت فهل مكتبتك،
 تجمربك؟ وتنظيم

 
 ربقة يشكل وهذا انفتمحه، يف وتُسهم اعاقل تجربة من تزيد اعقراءة  

 بمعنفس، اعثقة تزداد فحينهم اإلهمنة، وتصديق اعذات احرتام ب� سميكة
. اآلخرين آراء من بمإلهمنة تشار أن اعصاب من ويصبح

 
 غ� بطبياته فمإلنسمنُ  مثميل، غ� عمل عىل اعتارّف عك تتيحُ  اعقراءة ألنّ   

 تجمربه، من اعتالّم بل اعقمرئ، هدَف  املثمعية تكون فال اعخطأ، من ماصوم
 متحّمًسم تكون اعفشل، عىل ذاتِك عوم إىل املطمُف  بك ينتهيَ  أن من وبدًال 

.  املستقبل يف تنجزَه أن �كن ملم
 

 دممغك تسمعد ألنّهم أفضَل؛ بشكلٍ  اعنوم عىل تسمعُدك اعورقية اعكتب  
 يف حمسمٌ  أمرٌ  وهذا اعنوم، قبل توترك اعتي املواضيع عىل اعرتكيز عدم عىل

 مالوممت ويغربل ذاته، شحن يايد فاقلك تنمم، فاندمم اعامرفي، اعذكمء
 ،)األحالم يسبّب اعذي األمر (منهم يتخلّص أو بهم يحتفظ املميض، اعيوم

 يسبّب اعامرفي اعذكمء. تأّهب حمعة ويف نظيف باقل تستيقظ وحينهم
 هو اعنوم عذعك اعذاكرة يف عطبًم تسبّب اعنوم وقلّة واالنتبمه، اعنفس ضبط

.  قصوى أوعوية
 

 اعسلبية أفكمرنم وماظم اعقوة، أعطينمهم اعسلبية األفكمر يف فّكرنم كلّ�  
 أو يحدث ال مم شيئًم أنّ  تشار عندمم. حقمئق وعيست أفكمر مجرّد هي

 تضخيم، (اعتهديدات إلدراك ربياي ميل حمعة يف اعدممغ يكون يتأّخر،
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 يف اعايش عاقلك تتيح اعتي املتاة تلك هي اعقراءة). حدث شّدة أو ترّدد،
 األفكمر توقيف زر عىل اعضغط عىل وتسمعدك حقيقي، افرتايض عمل

 تقريهم اعتي اعرواية إك�ل أهّمية اآلن أدركت هل …واألوهمم اعسلبية
 اعامرفي؟ مكتبة ذكمئك وعنموّ  عدممغك ذعك وأهّمية حمعيمً،
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: سامدتك تازيز أجل من اتّبمعه� عليك مضمونتمن رريقتمن  
 

 يف …اعسامدة عىل علسيطرة نمجحة رريقة جديدة دراسة وجدت  
. رريقتمن اعحقيقة

 
 شخص كّل  �تلُكه اعذي) 5(اعشخصية عقوة نقطة وعرشين أربع ب� من  

 َوفًقم بمعسامدة، اعتنبّؤ أممم تصمدان فقط صفتمن متفموتة، بدرجمٍت  منّم
. كوف�ن بمري سكوت اعنفس عمل بهم قمم عدراسة

 
 يف بمالمتنمن ويشارون يشكرون اعذين فمعنمُس . االمتنمن: األوىل اعصفة  

 تحّديمت عخوض قمبلية وأكث ساداء، اعصغ�ة األشيمء ويقّدرون حيمتهم،
 أفضل، اجت�عية وعالقمت جيّدة جسدية بصّحة يتمتّاون وأيًضم اعحيمة،

 كّل  واعد وعكن اعفضمئل، أعظمَ  فقط عيس اعارفمن: «شيرشون قمل ك�
. »اآلخرين

 
: أنّ  اعدراسة وجدت فقد تفمجئك، سوف اعتي فهي اعثمنية، اعصفة أّمم  

 اعذين األشخمص إن. بسامدتك تتنبّأ اعتي اعثمنية اعصفة هي اعتالّم، حبَّ 
 ملارفة أو جديدة مهمرة عتالّم بمعح�سة يشارون اعقوة تلك �تلكون
. بهم اعخمّصة اعذاتية املكمفأة هو اعتالّم وفال جديدة،
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 اعتالّم؟ عن نتوقَّف  أّال  علينم يجب ملمذا  
 

 يف سامدتنم يف يؤثّر اعتاليم. املدرسة سنوات عباد تتدُّ  اعقوة هذه منمفع  
 نشطة، بحمعة واعذاكرة اعاقل عىل يحمفظ فهو حيمتنم، مراحل جميع

 اعثقة، من بزيد نشار اعتالّم ويجالنم جديدة، أفكمًرا عنم ويكشف
 إىل بمعوصول يتالّق هذا وكّل . وغنية مليئة حيمة عيش عىل ويسمعدنم

 ونفقد بمعوقت، اإلحسمس وننىس نندمج حيث ،»اعفكري اعتدفّق «حمعة
 بنشمط نشمرك أن منّم يتطلّب املرحلة تلك إىل واعوصول. بمعنفس اإلحسمس

. اعهدف هذا ألجل
 

 أفضل من هو جديد يشء تالّمُ  يوميًم، نفالهم اعتي اعنشمرمت كّل  ب� من  
 بأفضل وتشارك اعفكري، اعتدفّق مرحلة إىل علوصول تسمعُدك اعتي األشيمء
. حمالتك

 
: اعتجديد إىل يتوُق  اعدممغ  • 

 
 شيئًم علدممغ يقّدم جديدة، ُهوايمت وإتقمن جديدة مهمرات اكتشمف  

 عن اعبحث أجل من متشمبك اعدممغ تكوين. اعتجديد وهو أال إعيه، يتوُق 
. مرّات عدة االنقراض من أنقذنم مم هو اعتطّور حبَّ  أنّ  شكَّ  وال املجهول،

 »واعتغي� اعتجديد إىل حمجتِنم فهم: «كتمب مؤعّف غمالغمر وينفريد اعامل
: ويضيف اإلنسمن، عبقمء مثمعية مهمرة هي اعتجديد إىل شهيّتَنم أنّ  يرى

 اعتجديد مع تتجموب اعحيّة املخلوقمت جميع أنّ  اعطبياة تضمن«
. »واعتغي�
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 اختبمرات يف اعنمس أداء أنّ  اعجمماية، عندن كلّية يف اعبمحثون ووجد  
 مأعوفة، مالوممت مع جديدة مالوممت ُمزجت عندمم أفضل كمن اعذاكرة

 يحّسن جديدة مالوممت إىل اعدممغ تاريض أنّ  تؤكّد اعدراسة وتلك
.  فمعلية أكث دراسة عىل ويسمعدك اعذاكرة

 
:  أفضل دممغ عصّحة  • 

 
 أو جديدة، مهمرات تالّم أو تغّ�ًا، كمن سواء يحتمُجه، مم دممَغك أعِط   

 ال وعدد اعحيمة، مدى علتالّم كث�ة فرص هنمك. نفسك اكتشمف إعمدة
. وخمرجه اإلنرتنت عىل اعدورات من يُحىص

 
 أظهرت وقد تاليمهم، مواصلة اعتحديد، وجه عىل اعسّن، كبمر يستطيع  

 من يخفض أن �كن اعامر يف اعتقّدم مع اعفكريّ  اعتحفيز أنّ  األبحمث
. بمعسامدة اعشاور من وياّزز علدواء، استخدامنم

 
 يالم حيث ،»اإلنرتنت استخدام يتالّمون اعسنّ  كبمر «اعوثمئقي اعفيلم يف  

 ٨٢ كريست� تقول. اإلنرتنت استخدام اعسنّ  كبمر اعامر مقتبل يف شبمب
 إنّهم هنم، تحدث األمور من اعكث�: «مرة أول عإلنرتنت استخدامهم عن عمًمم

. »حًقم مث�ة
 

 عىل تحصل بهم أحلم ل اعتي األمور من اعكث�: «أخرى امرأة وقمعت  
 أنّ  تثبت اعسنّ  عكبمر واعقصص األفالم من وغ�ه اعفيلم هذا ،»اإلنرتنت

. عمئًقم عيس اعامر
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:  ويتطّور ينموَ  أن اعبمعغ عدممغ �كن  • 
 

 يستطيع جديد يشء تالّمَ  أنّ  أكّدت األعصمب علم يف جديدة تطّورات  
 دممغ بأنّ  اعتقليدية االعتقمدات عكّل  حًدا يضع مّ�  دممَغك، ينميَ  أن

 اعنقدي، اعتفك� قوة فمثًال . اعجديدة بمعتجمرب ينموَ  أن �كن ال اعبمعغ�
 يشء وهذا اعدممغ، يف واعرممدية اعبيضمء املمدة تازيز عىل قدرتهم أكّدت
 فيهم تتالّم مرة كّل  يف جديدة وصالت يشّكل فدممُغك تارفَه، أن يجب
. جديًدا شيئًم

 
: اإليجمب اعنفس عالم األسمسية املفمهيم تدعم- أيًضم -كوفمن أبحمث  

 ياود وك�. سامدتك أجل من اعطريق هي اعشخصية عقواك فم�رستك
 سواءً  جديد، من اعتالّم إىل ناود أن علينم األيمم، هذه املدارس إىل األرفمل
 تدريبية، ودورات ورشمت حضور أو مرسحية، حضور أو عوحة إىل بمعنظر
 األرفمل تدع ال. تتقنه أو عنه تارف أن تريد جديد يشء اختيمر مجرد

. املتاة كّل  عىل يستحوذون
 

 من متنّوع تاليم عىل وتحصل اإلنرتنت تستخدم أن تستطيع بمعطبع  
. كتمبًم فمفتح اعزرقمء، اعشمشة عن عالبتامد بمعحمجة شارت مم وإذا منزعك،

 
 جمماة من اإليجمب اعنفس علم تطبيق يف ممجست�: بورز جميسون. د  

. بنسلفمنيم والية
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 عنم يقّدمهم اعتي املارفة اختزال نحمول االقتبمسمت يف نبحث عندمم عالّنم  

 االقتبمسمت تلك من بقمئة االحتفمظَ  دائًم ونحمول املشهورون، اعُكتّمب
 عكنّنم. واعقراءة واعطموح واإلعهمم واعرفض اعكتمبة عن آرائهم عن عتاّرب 

 تلك إىل يرجاون واعكث�ون. امللهمون هم فهؤالء أبًدا، نختزعهم ال كُكتّمب
 ألنّ  أقوى، مانوية بروح اعكتمبة إىل وياودوا اإلعهمم عيجدوا االقتبمسمت

. علبدء نقطةً  أو تحفيزًا أو فكرة أعطمهم قد مم كمتبًم
 

 اعشار بقراءة عك تسمح اعكتمبة ألنّ  علكمتب؛ متاة أعظمُ  هي اعقراءة  
. باملك تقوم فقط ألنّك ودراستهم، منهم واالقتطمع واعروايمت

 
: اعكتمبة عن مشهورين كُتّمٍب  من االقتبمسمت باض عكم جمانم وعقد  
 

. »اعوحوش أرلق ثم شخصيّمت، مع تامرًفم أخلق أنم  «
 كينغ ستيفن  

 
 عذعك قيمة، األكث هي بحوزتهم اعتي اعحقيقة أنّ  اعكتّمب ماظم يادُّ   «

. »استخدامهم يف يقتصدون
 توين ممرك  

 

١٠٢



 وتبتكر اعشخصيّمت وتخلق اعقصص تخرب أن بمستطمعتك كمن إذا  «
. »تكتب كيف حينهم املهمّ  فليس وصدق، بشفمفية األحداث

 موم سومرست  
 

 بطريقة بتاديله تقوم رمملم مقبول، أمرٌ  هو سيّئةً  أشيمءَ  تكتب أن  «
. »ذكية

 تش�ي. جي. يس  
 

 اعكتمبة، يف موهبة عدي عيس أنه ألكتشف عمًمم خمس� استغرقُت  عقد  «
.  »جًدا مشهوًرا كنت اعوقت ذعك يف ألنني عنهم؛ اعتخّيل  أستطع ل وعكن

 بنشيل روبرت  
 

. »عظيً�  كمتبًم عيس رّبم فمشًال، عيس اعكتمبة يف يستمر كمتب أي  «
 

 رويًال  وقتًم تأخذ أن بل رويلة، اعقصة تكون أن يف اعقضية عيست  «
.  »أقرص عتصبح

 ثورو ديفيد ه�ي  
 

. »اتباه ثم بطلُك، يريدُ  ممذا اكتشف: أوًال   «
 برادبري راي  

 
. »عه صورة يرسم اعنث األسطورة، يخلق اعشار  «

 سمرتر بول جمن  
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 بشكل ترتفع كأن اعكتمبة، يف سحريًم شيئًم هنمك أنّ  ياتقدون اعنمس  «
 يختلف اعوضع عكنّ . قّصة ماك اعصبمح يف وتنزل اعليل، منتصف يف سحري

 يف مم كّل  هذا …بمعكتمبة وتبدأ اعكمتبة اآلعة وراء تجلس فأنت تمًمم،
. »األمر

  اعيسون همرالن  
 

. »اعسيّئة بمعكتب جًدا ساداء فهم اعجيّدة، اعكتمبة يستحّقون ال اعنمس  «
 إمرسون واعدو راعف  

 
 عندمم بمعطبع ألنه شيئًم؛ أنهي أن دون اعسن� من اعكث� أمضيت عقد  «

. »يحمكمونك سوف مم شيئًم تنهي
  جونغ إيريكم  

 
 إنه قوعَه، تريد بم فّكر بل منك، س�عه اعنمس يريد بم أبًدا تفّكر ال  «

. »تقّدمه سوف اعذي اعوحيد اعيشء
 كينغسوعفر بمربرا  

 
 اعضوء، بفال اعريية تستطيع اعليل، يف اعسيّمرة قيمدة مثل اعرواية كتمبة  «

. »اعطريقة بهذه كلّهم اعرحلة تنهي عكنّك
 دوكتورو. إل. إي  

 
 اعطريقة هي هذه عكنّ  سيّئًم يكون قد اعفرص، واغتنم عملَك أنهِ   «

.  »حًقم جيًدا شيئًم تفال أن من تّكنك اعتي اعوحيدة
 فوك� ويليمم  
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 املوسيقية أذ� ك�ن عمزف مثل أنم اعخمّصة، كتمبمت من غمضب أنم  «
. »بداخيل أسماهم اعتي املازوفة إنتمج إعمدة ترفض أصمباي عكنّ  سليمة،

 فلوب� غوستمف  
 

 يف شار هنمك عيس نفسه اعوقت يف عكن اعشار، يف أمواٌل  هنمك عيس  «
.  »أيًضم األموال

 غريفز روبرت  
 

 اعشجر، عىل صغ�ةٌ  إشمراتٌ  إنّهم قّصة، عيست املقروءة غ�ُ  اعقّصة  «
. »قّصة اعحيّ  واعيشء حيّة، ويجالهم يقريهم اعقمرئ

 جوين يل أورسوال  
 

. »اعجنس عن ماظُمه أو كلّه، األدب  «
  ب�جس أنتو�  

 
 يف اعربح. كتمبتهم يف استمرّ  عذعك اعقص�ة، اعقصص بكتمبة تتالّم أنت  «

. »وأدّق  أوضح كتمبتك تجال اعقص�ة اعقصص كتمبة عكن اعروايمت،
 نيفن الري  

 
. »سبع تغّ�  دون كل�ٍت  خمس كتمبة أستطيع ال  «

 بمركر دوروث  
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 واغسل اعرس يف أكتب عكن منه، تخجل يشء بمعرضورة عيست اعكتمبة  «
                .»تنتهي أن باد يدك

 هيينل�. أ                          روبرت
  

. »املطبايّ  اعخطأ إال يشء كّل  من تنجوَ  أن �كن اعقصيدة  «
 وايلد أوسكمر  

 
 اعقمموس، يف عليهم اعاثورُ  �كنُ  قصيص يف أستخدُمهم اعتي اعكل�ت كّل   «
. »اعصحيحة اعجمل يف ترتيبُهم مسأعة مجردُ  إنّهم

 موم سومرست  
 

 اعنمر وإرالق اعخلفية اعحديقة إىل رفلٍ  أخذَ  يشبه اعكتمب تنهيَ  أن  «
. »عليه

 كمبوت تروممن  
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  عونغ بريسيال  

 
 األخت «قصيدت تبدأ هكذا. »فوتوغرايف جممٌد، وعكنّه فمتٌن، ج�عُك  «

 هذه يف - اعفنّ  يفال ممذا. سوزان أختي رحيل تنموعت اعتي »اعشبح
  …اعقصيدة تستمرُّ  أسطر بضاة باد واعنمج�؟ علثكمىل،- اعرثمء اعحمعة،

 
. عنم األحجمر من هدية موتك،  «
. عوم ال  
 مضطرب االنتحمر  
. …»بمعيأس ُمشبع  
 

 عىل قّصة أو إحصمء من أكثُ  هي. اعامل يف سوزان ذكرى يُبقي اعرثمء  
 من وغ�هم عسوزان قصيدت. أثر دون تختِف  ل هي. اعجرائد صفحمت
 عيس (انتحرت األرجح وعىل اعغمبة يف اختفت ممتت؟ كيف ترشح اعقصمئد

 وعكنّ  ممتت، قد واعجميلة واملضحكة واملبدعة اعفنّمنة). مايب برسّ 
 وحيمتهم حبّهم وقّصة قّصتهم؟ ومم كمنت؟ ومن ذكراهم، تحيي اعقصمئد
  ممتت؟ وكيف اعاقيل ومرضهم

 
 م�يتم اعسويرسية اعفنمنة تقول ،»يحلم املجتمع يجال اعذي اعفنّمن إنّه  «

 يقرتب عندمم اعحزن يأت حيث: يحزنون اعذين هم اعجميع وعكنّ . وفينميم
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، يكن أين�: عمملية إنسمنية تجربة من اعقرب أشدّ  اإلنسمن  يكن اعحبُّ
 مقمعة يف ب�يزين، روبرت اعطبيب يقول ك� اعحزن،. وحزن خسمرة، هنمك

. اعنفس علم يف
 

 ويضع يقرّب يَرث، واعفنّ . مرئيّ� ويجالهم يُذكرهم املحبّ�، يحفظ اعفنّ   
. اعبرشية ظروفنم جوهر صدى مع صداه عيرتّدد اعامل أممم واعحزن اعاذاَب 
 آخرين ألشخمص وخمّصة شخصيّة قصًصم تروي ألنَّهم ترعبُنم اعجرائد قصص

 عن وياّرب  يازّي، اعفنّ  وعكنّ ) حًقم ماك حدثت اعتي اعقصص تلك عدا(
 يايد عن اعاظيم، اعفنّ  اعجيّد، اعفنّ . نفسه اعوقت يف وعمملي فردي يشء

. واعنسيمن اعصمت من يحمينم وعكنّه املوت،
 

 يف وعد اعذي األصل أرمينيّ  اعاظيم، األم�كّ اعرّسمم غورك، أرشييل  
 اعذي واالضطهمد اعانرصي اعتطه� وأّمه أخواته مع شهد اعرتكية، أرمينية
 املراهقة سنوات أواخر يف أصمبته اعتي اعصدمة. ١٩١٨و ١٩١٥ عمم حصل

 إىل املوت ومس�ة ،»فمن «اعرتكية األرمينية علمدينة واعدممر اعحصمر شملت
 سنة يف. »حيمتهم رمبع هو بهم اعجوع «كمن وسنوات اعروسية، أرمينية
 عمم يف. اعجوع من هممدة جثّة يديه ب� واعدته هوت ١٩١٩ املجمعة

 »بمعغ كرجل «املتحدة اعواليمت إىل شقيقته بصحبته غورك وصل ،١٩٢٠
 ويف. واعدته ذكرى غورك قَدس عقد: «هوريرا عنه كتب ملم َوفًقم

 يف ذكراهم يخلد كمن اعارشين اعقرن من واعثالثينيمت اعارشينيمت
 من بكث� غورك قمم. »املقّدسة بمألمّ  شبيهة فيهم تبدو كمنت رسوممت

 اعفنّمن «عنوانه� عه عوحتمن هنمك كمن األقّل  وعىل واعدراسمت، اعرسوممت
 عليهم خيّمت واعتي غورك، بهم قمم اعتي األع�ل أنّ  يُاتقد. »وواعدته
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 من وقت واعدته، ذكرى مع بطيء وقت بقضمء عه سمحت واعدته ذكرى
. قُُدًمم واملُيضّ  اعرسيع اعتخطّي عفكرة منمقًضم اعبطيء اعحزن

 
 مقمعة وعيست فنّ  ألنّهم كمشمهدين؟ اعلوحمت، هذه عنم تقّدم ممذا وعكن  
 يتجموز وأسميس رقيق بيشء بمالتصمل اعلوحتمن همتمنِ  عنم تسمح جريدة، يف

 عكّل  صمعحة واملشمعر اعتجمرب من كث� «غورك يقول ك�. واعوقت اعفضمء
 يف أنفسنم من شيئًم ندرك وبذعك أدمغتنم، ن�ان يطلق بمعفّن، اعتأّمل. »زممن

. وحدنم عسنم أنّنم واعوقت، اعزممن عرب ندرك، يجالنم عالّه اآلخرين،
 

 اعفنّ  يدرك. فقدنمهم من نسيمن يرفض اعفنّ  …اعصمت نقيض اعفنّ   
. عنه وياّرب  فيحمله اعنمج� حزن

 
 اعفنّ  «كتمبه يف ممكنيف، شون بمعفنّ  املامعج كَتب ك� »اعفنّية اعتامب�  «

 األزممت وقت يف فردٍ  كلِّ  إىل اعوصول يف وخمعدة نمدرة قدرة عهم: «»يشفي
 اعجوهرية اعاملية: «أيًضم -ممكنيف ويكتب. »اعج�عية واملحن اعشخصية

 إذا. وإرالقهم املبدعة اعروح حصمد تتضّمن اعفن، من انطالقم اعاالج يف
 رريقهم بإيجمد دوًمم فستقوم حيمتنم، يف اإلبداعية اعاملية تحرير استطانم

. »تغي� أو انتبمه إىل يحتمج مم عكّل 
 

 األمر، عزم إذا كلّه اعامر اعوقت، قضمء أممم اعبمب تفتح اعفنّ  صنع عملية  
. فقدنمهم َمن عىل واعحزن اعتذكّر يف
 

 أثنمء أرفمعهم من اثن� ٢٠٠٠ عمم بمرنيت كل� األم�كية اعطبيبة فََقَدِت   
 ممرّ  شكل عىل املوزاييك بصنع بدأت ذعك من عمم� باد رمئرة، تحطّم
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 ذكرى كّل  يف. رفلتَيهم ميالد ذكرى إلحيمء كطريقة حديقتهم يف حجريّ 
. اعذكرى إلحيمء املوزاييك وصنع اعنبيذ عرشب األصدقمء يحرض ميالد،

 أنّ  ياني هذا نام، (أداة بمستخدام اعزجمج تكس� اعاملية تتضّمن
 كقطع املكسور اعزجمج تركيب يامد اعالحقة اعخطوة ويف ،)ممزق اعفقدان

 تصوغهم ك� وعكن نفِسك، حطممَ  تايدَ  أن �كنك نام، (الصقة ورقة عىل
 قلب مع األممم إىل اعطريق: «كتبهم أحد عنوان يف واكر أعيس اعكمتبة
). »محطّم

 
 يقيض حيث أرت، موزاييك سيمتل استديو بمفتتمح الحًقم بمرنيت قممت  

 أن يستطيع آمنة أممكن باض هنمك. «املوزاييك بصنع اعوقت اعحزا�
 بم اعقيمم عىل اعنمس مسمعدة هو هنم نفاله مم. حزينًم اإلنسمن فيهم يكون
. بمرنيت تقول »حجري ممرّ  أو حديقة تأسيس. أنم به قمُت 

 
 عخسمرتهم سنحزن أحبّميهم نحن. رويل وقت منذ سوزان أختي رحلْت   

 :رثمئهم يف كتبت ك�. رريقته عىل منّم كّل  موتنم، حتّى
 
  عمًمم ثالث� منذ كمنت األربا� يف وفمتهم«
 

 قصمئدي تحّب  هي ذعك، مع  
 

  اعص� سور ستميش ذعك، ومع  
 

. »عيقوعه جديد يشء امليت عدى عيس  
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 جديد يشء عدينم األحيمء نحن وعكنّنم عيقوعه، جديد يشء امليت عدى عيس  
. عرسمهم أخرى عوحة أخرى، موزاييك قطاة عصق عكتمبته، آخر رثمء عنقوعه،
، هو اعفنّ  صنع. مانم بمقٍ  هو رمملم حزننم مع سنبقى  عملية هو تحدٍّ
- أيًضم -وهو مم، يشء إليصمل رريقة مجتمع، يف علايش ورريقة ومتاة
. أحيمء إلبقمئنم رريقة
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 غروفر سوميت  

 
 عوصف جّدية بطريقة اعكل�ت وضع مجرّد من أكث اعشاري اعتفك�  

 واملشمعر بمملخيلة اعكل�ت نسج فنّ  إنّه واعامرفية، اعاقلية اعشخص حمعة
 ك� عهم، اعنمس تنمدي احتوايهم �كن ال ورمقة واآلممل، واألحالم واعشغف

 رفمقه من ويطلب عمعيًم، أسطره يقرأ حيث اعقراءة مرحلة يف املمثّل يفال
. مم عقطة تثيل ويايدوا إعيه ينضّموا أن
 

 وسوف اعنمس، من اآلالف قلوب ب� وينترش يلتقط اعشاري اعتاب� هذا  
 . اعشاري اعاقل املقمل هذا يف عليكم أعرض

 
 يتميّز. واعتاب� اإلبداع، األفكمر،: عنمرص ثالثة من يتكّون اعشاري اعاقل  

 اعفلسفة من وصوت املحيطة، علبيئة عميقة بحسمسية اعشاري اعتفك�
 عقل. األشيمء حول واعتسميل اعقلب تحرّك بدورهم اعتي اعفرد، �تلُكهم اعتي

 اعراهن، اعوضع وراء بمالنجراف أو اعدنيوية بهذه يقتنع أن �كن ال اعشمعر
. اعشخصيمت عمق يف واعنظر اإلنسمن، حمعة عن علبحث عطش فهو

 
 اعنمس وبين�. اعشمعر عقل يدفع اعذي هو اعشاري اعتفك� وعذعك،  

 املختلفة اعروائح تنمدي عليه، اعتمدوا اعذي املحيط يف اكرتاث بغ� يتنقلون
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 كّل  تحويل ذعك باد يتمّ  يفّكر، ك اعشمعر اعنمس وجوه عىل واعتاب�ات
. اعشاري اإلبداع إىل األفكمر تلك

 
 عرأي مكرتث� غ� واالنفامالت، عألحمسيس كخمررة يقريونهم اعنمس وجوه  

 ب� اعس� ويتمباون. بشخصيمتهم خمصة كرامة فلديهم بهم، اعنمس
. اعشاري اعاقل يف اإلبداعي اعتغي� استحضمر أجل من اعحشود،

 
 عوحة إىل اعنظر أغنية، إىل واالست�ع فيلم، بشمهدة يستمتع جميانم  

 يف اعامل هذا مثل خلق أجل من بمعخيمل يستمتع اعشمعر عكنّ  …إعخ
 بداخلهم ويتخيّل عقله، يف اعشمعر يلتقطهم فوتوغرافية صورة مثل. عقله
. بباض باضهم ويربطهم تفمصيلهم كّل  يف ويدقّق آخر، وسؤاالً آخر عمملمً 

 
 اعتاب� من انطالقمً  شكله ياطي واعشار اإلبداع، ثراء اعشمعر �تلك  

. اإلعجمب متاة علنمس ويرتك اعشاري،
 

 عوارفهم، وإثراء مانويمتهم رفع أجل من اعشار اعنمس يقرأ بين�  
 نتيجة حية وجالهم املخيلة، نتيجة اعصورة تلك بإبداع يفتخر اعشمعر
 اعاّشمق هؤالء يقول أن �كن ممذا: علتخيّل قصيدة يأت وفي�. اعتاب�

:  عباض باضهم
  اعصيفي املسمء هذا يف  
 اعرشوق  
. ثمبت اعهواء  
  أستطيع هل  
  حوعك أجلس أن  
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  اعطامم أتنمول  
  حبّي عن وأخربك  
  اعصفراء األضواء بين�  
. تتأعّق فوقنم،  
 

 وبيئته، اعشمعر ب� وتفمعًال  عميًقم، تفك�ًا يتضّمن اعشاري اعتاب�  
 عه اعشمعر قلب. بهم ويحلمون اعنمس يقريهم قصيدة كتمبة عىل واعقدرة

 واعشار. اإلنسمن بحيمة املميّز واالحتفمل األعمق، اعكرامة فلسفة يف جذور
 وقلب. وخلفيمتهم جنسيمتهم اختالف عىل اعبرش يوّحد أن شأنه من

 علحيمة، اعحقيقية اعقيمة عن اعقوية اعفلسفة تلك تتلك أن يريد اعشمعر
 هو فمعشار هذا، فقط عيس. قراءته باد يتسمءعون اعنمس يرتك واعشار

 قدًمم �ضوا وأن واحدة، بنظرة األشيمء إىل ينظروا بأّال  علنمس حقيقة دعوة
 سايدة حيمة عيايشوا علنمس دعوة اعشار يكون أن و�كن. حيمتهم يف

. واثقة وحرة
 

. شارهم يقرأ وملن علشاراء املجد اعفلسفة، هذه من وانطالقًم  
 

 telegram @t_pdf  مكتبة
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 بوبوفم ممريم  
 

 بروكل� منمزل أحد سطح عىل بايد، وقت منذ عيس صيفية، عيلةٍ  يف  
 اعروايمت وينظّم اعكو�ّ  اعنظمم يدرس المع صديق - صديق سأعني املمررة،

 وظيفة مم: «ومخمدًعم محتمل وغ�َ  َجلِيًال  سؤاًال - االستثنمئية اعشارية
. »اعشار؟

 
 ال اعتي حقيقتَنم، يالمون َمن اعشاراءُ  وحَدهم: «بمعدوين قمعه مم تذكّرتُ   

 اعنقمبمت، مديرو وال اعدين، رجمل وال اعدوعة، رجمل وال اعجنود، يالمهم
 �نحهم ثَمّ  من اعلغة، خالل من شكًال  تجمربنم ياطي اعشار ،»فقط اعشاراء

. إنسمنيتنم مع اعتواصل عىل قدرتنم ويوّسع واعوقمر، اعصالحية
 

 كنت وعذعك اعشار، كّل  عيس عكن ذعك، يفال اعشار أنّ  من اعرغم عىل  
. اعح� ذعك منذ أمري من ح�ة يف
 

 يف ومضة يف: اإلجمبمت تصل ك� وصلت اإلجمبة األقّل، عىل أو اعجواب،  
 مطمئنة، عيلة يف نمئة كنُت  عندمم ذكرى، منتصف ويف ُحلم، منتصف
 ررأ أنه درجة إىل رويلة …رويلة مدة منذ قرأته شيئًم فجأة تذكّرت

 ممذا «كتمب من مقمرع واعي، اعال عقيل أع�ق يف ترميزية مشكالت عليهم
 واحدة) ٢٠١٢-١٩٢٩(ريتش ألدريمن »واعسيمسة اعشار عن: هنمك وجدتُ 

. املميض اعقرن يف يقظة وأكثهن اعشمعرات أعظم من
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 عندمم: «فيهم قمل اعتي كينيدي جون خطبة من عمًمم ثالث� باد بمعتحديد  
 واملث� اعطويل اعرصاع: «عن ريتش تبحث ،»يطّهر اعشار اعسلطة، تفسد
: يأت مم وكتبت »واعسيمسة اعشار ب� املمتد

 
 تمًمم، خمرئ أمر هو مبمرش، سيميس فال أنهم عىل اعقصيدة إىل تنظر أن  «

. »إرضاب أو احتجمجية تظمهرة »إنجمزات «عن اإلعالن كمحموعتك
 

 […]  
 

 أو اعقمدة عان أو اعثنمء عنمء نفسه يكلّف ال اعشار من نوًعم أريد  «
 ظمهريًم، كذعك داخليًم، أنّنم يكشف هذا عكن اعنظمم، حتّى أو األحزاب

 املمدية، اعسلطة قبل من واالستغالل اعتوازن اختالل من ظروف تحت
 حميمية يف اعحّب  �مرس كيف وإدراكنم؟ اعخمّصة محمدثمتنم تأثّرت كيف

 إيجمد نحمول كيف نشار؟) اعحواّس  بكّل  (كيف األوسع؟ املانى ويف
. »املانى؟

 
 واعرأس�عية، اعفنّ  ب� عالقة يف اعتفك� يف حيمتهم أمضت اعتي ريتش  

 يف علفنّون اعورنية امليداعية رفض اعذي اعوحيد، واعشخص أول، وكمنت
 اعشار هدف أنّ  ماتربة اعاالقة، تلك نواقص عىل عالحتجمج سيمسية حركة

: املتفّشية اعرأس�عية بوحشية منشغلة سطحية ثقمفة وسط اعوحيد
 

 منمرق ويسرتجع االحت�الت، من مغلقة حجرات يفتحَ  أن علشار �كن  «
. »اعرغبة شحن ويايد اعشاور، إىل مخّدرة
 […]  
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 أو أكث أنّه أعتقد وال اعتمريخ، من هروب هو اعشار أنّ  يف قطُّ  أيمن ل  «
 املحرتمة، اعامل وظروف واعتاليم واعصحة واملأوى اعطامم من رضورة أقّل 
. »رضورة إنه

 
غ عمم قرار كّل  بين�    اعشار يزعزع اعرشكمت، أربمح ميزان رريق عن يُسوَّ

 بل األيديوعوجيم نتيجة عيس واضح، بشكل اعبديهية االفرتاضمت هذه
. واعرغبة اعشوق مراحل بتجسيد وجوده، وررق ذاته بحدّ  وجوده نتيجة

 
 يف واعبحث سلاة، إىل املشمعر املامرصة اعثقمفة حّوعت كيف مراقبة مع  

 اعتدم� كتمبة يف فروم إيريك رّوره مفهوم وهو عليأس، املأسموي االستسالم
 االنهزامية ملقمومة واعواقاية اعواضحة سلونيت ربيكم دعوة وك� اإلنسم�،

:  ريتش تكتب عليأس،
 

 نفس يف االجت�عية واعغطرسة اعالمبمالة تجتمع عندمم اعيأس نرى  «
 واالستهمنة اعسطحية من مدّمرة بستويمت اعايش يف اعرغبة مع اعشخص،

 …بمعذات
 

 مثل هو املطلقة، واملانوية املمدية اعهز�ة عىل رًدا اعيأس يكون ال عندمم  
.  »اعَخيَمل يف فمشل اعحرب

 
 واعهروب املهمجرين تجربة هي ريتش تتفّحصهم اعتي اعنقمط أقوى من  

 غ� االنصهمر «يف علجدل املث� علمجمز كنقيض اعشار وتادّ  اعقهر، من
: وتكتب »املتجمنس
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 تطلّعَ  داخيل، مهمجر فهو املنفى، إىل اعشمعر هرب مم إذا يهم بمعكمد  «
 عليهم تقوم اعتي اعامل ظروف عن بانمد وكتَب  كأمثلة، آسيم و أوروبّم نحو

 أو مدان كأنّه وكتَب  اعخمص، وجوده عن املصغر عممله من وكتَب  اعثوات،
 اعخيمل من عمنت أع�عنم كّل : عإلنسمن عدوّ  أو كحبيب أرستقراري،

. تمريخنم يف اعضمنيّ  اعخيمل يف واعتمزّق اعامجز اعورنيّ 
 

 اعتمزّق من تمريخ يف: «األخرى اعجهة من ونتكلّم األمر عنقلب عكن  
 اعشار يصبح املشرتكة، واألرسار اعخيمل عىل مبنيّ  اجت�عي وعقد اعروحيّ 

 إنّه اعجوفية، امليمه تدفّق عىل يحمفظ إنّه: مىض وقت أيّ  من رضورة أكث
. اعحجر يخرتق أن �كنه اعذي اعسمئل صوت

 
 أو بمعطمئرة أو بمعقمرب أو بمعبمص حديثًم هنم إىل وصلوا اعذين اعشاراء  

 أم�كم من همييتي إىل كوعومبيم من سيّمرة يف مختبئ� أو األقدام، عىل مشيًم
 أيّ  من واعهرسك، اعبوسنة ومن وبمكستمن أفريقيم أو روسيم أو اعوسطى،

 املأسموية، املوعودة األرض األحرار، أرض إىل وهربوا اعنمس منه اقتلع مكمن
. »هذا كلَّ  سيتالّمون أيًضم هم

 
 اعتي األوضمع يحسد أن يستطيع واعحيمة اعشار يحّب  مّمن أحد ال  

 األمثلة باض (أفريقيم جنوب يف اعسود أو اعرشقيون األوروبّيون عهم تارَّض
 االنفرادي اعحبس وجه يف أفامالً كتمبمتهم كمنت حيث ،)اعقرن هذا يف

 يف إال عملٍ  بصوت أع�عهم قراءة أو نرش من ومناوا واعنفي، واعتاذيب
. اعرسّ 
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 عإل�من و وعشجمعتهم، ملواهبهم حسًدا يكون سوف ظروفهم تحسد   أن
 وهذا ،)اعتأديبي حتّى (مشمركته تَّت االعتقمد وأنّ  اعكلمة، بقوة اعانيد
 يفتقر كمن عو ك� بخمّصتنم، اعطمرئة حمالتهم استبدال يف اعرغبة ياني

. املتحدة اعواليمت يف هنم املأزق، أو اعتحّدي إىل اعشاراء
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  كوف�ن بمري سكوت  
 

 اعشهوة؟ أم اعحّب  …اإلبداعَ  ياّززُ  اعطريق� أيُّ   
 

 عن عّربوا اعاّشمق من كث�ونَ . وثيًقم ارتبمرًم يرتبطمن واإلبداع اعحّب   
 تدفع هل اعشهوة؟ عن ممذا عكن اإلبداع، إظهمر نتيجة واملوهبة اعحّب 

 نفسهم؟ اعحّب  إبداع درجمت إىل املبدع اعشهوة
 

 جنز اعواحد، اعشخص يف يجتمامن واعحّب  اعشهوة أنّ  االعرتاف مع  
 وبمعفال،. ينفصال أن �كن أنّه� صحفي مقمل يف جمدعوا وزماليه فورسرت
 أوالد «واعحّب  اعجنس أنّ  أكّدت همتفيلد وإيالين بيشميد أع� اعطبيبة
 عن أحده� مختلفمن عكنه� اعنمس، أذهمن يف مرتبطمن فكاله� ،»عمومة
: وزمالئه فورسرت عدراسة َوفًقم مستقلّة، نفسية آثمًرا يُنتِجم أن و�كن اآلخر،

. »اعامل إلدراك مختلفت� رريقت� إىل يؤّديمن واعشهوة اعحّب «
 

 حمملة، رغبمت وجود مع اعروممنيس اعحّب  ارتبمط وزماليه فورسرت يرى  
 هنم»بـ أكث مرتبطة اعشهوة أنّ  ويرَون. األمد رويلة بأهداف وارتبمط
 اعرأي، هذا عىل وبنمءً . اعجنيس اعنشمط يف االنخراط يف واعرغبة ،»وهنمك
 ياّزز أن شأنه من اعطويل املدى عىل اعحّب  عىل اعرتكيز يكون أن توقّاوا
 اعرتكيز عىل تنطوي اعشهوة أنّ  ح� يف اعخّالق، واعفكر اعشمويل اعتفك�

.  اعتحلييلّ  اعفكر تاّزز أن شأنهم ومن اعحمرض، عىل
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 مع امليش من رويلة مدة تخيّل املشمرك� من رُلب األوىل، اعدراسة يف  
 تجربة يحموعون بين� ،)أعزب املشمرك كمن إذا املثميل اعرشيك أو (املحبوب

 اعجنس م�رسة تخيّل منهم رُلب اعثمنية واعاينة. اعشخص عهذا حبّهم
 حمعة يف. حب حمعة يف عيسوا عكنهم ياجبهم، اعذي اعشخص مع اعاريض
 حّل  منهم رلبوا بادهم بفردهم، عطيفة نزهة املشمركون يتخيّل اعتمكن

 بمعتفك� تحليلية مشكالت أربع إىل بمإلضمفة اإلبداعية، اعفطنة مشكالت
.  املنطقي

 
 عديهم كمنت اعحّب  عن بأفكمر املجّهزين أوعئك أنّ  اعبمحثون وجد وقد  

 حّققوا اعشهوة بأفكمر واملجّهزين اإلبداعية، األفكمر من املستويمت أعىل
 مستويمت أعىل عديهم كمنت اعشهوة يف يفّكرون اعذين أنّ  ح� يف. أدنمهم

.  أدنمهم عديهم كمن اعحّب  مشمهد تخيّلوا واعذين اعتحلييل، اعتفك� من
 

 ثمنية، دراسة بامل اعبمحثون قمم اعنتمئج، يف اعالوعي يتحّكم كيف وع�َ   
 رريق عن علشهوة، أو علحب إّمم واعٍ  ال بشكل املشمركون يُجهَّز حيث

 اعشهوة أو ،)نحّب  أن املحبّة، اعحّب، (بمعحّب  املرتبطة اعكل�ت من وميض
 اعشمشة عىل وضات اعكل�ت وهذه ،)اعجنيس اعنشمط اعشبق، اعجنس،(

 اإلشمرة املشمرك� من ورُلب بتوقيتهم، أو بكمنهم اعتنبّؤ �كن ال أممكن يف
.  وبدقّة برسعة عليسمر أو عليم� اعكل�ت ظهور أممكن إىل بمعفأرة

 
 إىل توجيههم تمّ  اعذين األشخمص أنّ  نفسهم، اعنتمئج وجدوا أخرى ومرة  

 إىل توجيههم تمّ  اعذين بين� اإلبداعية، اعحلول عىل قدرة أكث كمنوا اعحّب 
 أفضل نتمئج حّققوا بين� اإلبداعية، اعحلول يف أد� مستوى حّققوا اعشهوة
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 اعتفك� يف أد� نتمئج حّققوا اعحّب  نحو املوجهونَ  و اعتحلييل، اعتفك� يف
.  اعتحلييل

 
 اعامل مع اعتاممل ياّزز اعحّب : «اعبمحثون إعيه توّصل اعذي واالستنتمج  

 اعتحليّيل، واعتفك� املحّيل  اعتاممل تاّزز اعشهوة بين� اإلبداعي، واعتفك�
 كقدرات اعتحلييلّ  واعتفك� اإلبداع عن اعبديهية علفكرة خالفًم ذعك، ومع
 قبل من تغي�هم يتمَّ  أن �كن إذ مستقرة، شخصية كس�ٍت  أو ثمبتة

. »اعحمالت باض يف بهم اعتفك� مجرّد أو اعبيئة، يف اعبمرعة اإلشمرات
 

: حول وزماليه غريشغفيش فالدس بهم قمم صلة، ذات أخرى دراسة يف  
 بغض اإلبداعية قدراتهم تزداد املبدع� اعرجمل أنّ  أكّدت ،)اإلعهمم محبّة(

 علمرأة بمعنسبة بين� األمد، قص�ة أو األمد رويلة باالقة فّكروا إذا اعنظر
 رشيك مع األمد، رويلة باالقة تفّكر عندمم فقط اإلبداع يزيد املبدعة

 عالستث�ر اعتطّوري اعتنظ� مع تت�ىش املتبمينة اعرغبمت وهذه. ملتزم
 قص�ة اعاالقمت يف اعرجل من أكث علمخمررة مارّضة املرأة ألنّ  األبوّي؛
 يف االستث�ر يف رغبتهم قبل االعتزام ض�ن تشرتطَ  أن املرأة وعىل األجل،
.  اإلبداع

 
:  املرجع  
 

 �لُكهم ال بين� أجنحة اعحّب  �لك ملمذا: وأوزسيل أوبستيود، كيم فورسرت،  
 واعتحلييل؟ اإلبداعي اعتفك� يف واعجنس اعحّب  يؤثّر كيف اعجنس؟
 مكتبة.االجت�عي اعنفس علم ونرشة شخصية
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 ممرانو إسرتوف همرا  

 
.  »مجنونًم عسُت  أنم. وبيني اعجنون ب� واحدٌ  فرٌق  هنمك  «

 دايل سلفمدور  
 

. اإلبداعية اعابقرية تزيد اعجنون أسطورة: واملزاج اإلبداع  
 

 عيس عكن اعنفسية، واالضطرابمت اإلبداع ب� عالقة هنمك تكون قد  
 اعابقرية من يزيدُ  اعجنون أنّ  اعتقمد وهنمك. فيهم نفّكر اعتي بمعطريقة

 مرتبطة اعفكرة هذه تكون وقد واملوسيقيّ�، واعُكتّمب اعفنّمن� يب اعخّالقة
. اعفنّي بمإلعهمم

 
 اإلبداع عكنّ  وغممضة، علتفس� قمبلة غ� زاعت مم اإلبداعية اعاملية  

 االستمرار ورضورة واعتقنية، املوهبة: ه� هممَّ� عنَرصين عىل يحوي
. اإلبداع يف اعانيد

 
 ثالث� كرّس واعذي واإلدارة، اعنفس علم يف اعربوفيسور ميهميل، اعدكتور  

 هلتون نينم اعنحمتة تجربة يروي اإلبداع، حول عألبحمث حيمته من سنة
 عىل رًدا وتقول رائع، يشء اعنحت بأنّ  ياتقدون اعنمس أنّ  أخربته عندمم

 نّجمًرا تكون أن ياني نّحمتًم تكون أن: «وترشح »فيه؟ اعرائع مم: «ذعك
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 نتمئج عند يتوقّفون اعنمس ماظم: «وتقول ،»اعوقت ماظم وما�ريًم
 يأت بل فكرة من يأت ال فمإلبداع مراحله، س�ع يريدون ال ألنّهم اإلبداع؛

. »اعشمّق  اعامل من
 

 أينشتمين فأفكمر اعحدس، تتبع اعتحّمل قدرة أنّ  اعابمقرة، ماظم يارتف  
 اعتجربة من وجوالت االنضبمط، من اعكث� وتتطلّب واحد، يوم يف تنجز ل

 اعفكرة، عتحقيق األهمية بمعغ أمر واملتمباة. اعفكرة عىل علامل واعخطأ
 كب� وبإرصار متأّخرة سمعمت ياملون املبدع� أغلب إنّ : «ميهميل يقول

. »وح�سة
 

 روت روبرت. االنضبمط من كب�ًا قدًرا ياطيَ  أن يستطيع األفكمر وجود  
 يجلس ل إذا: «يقول- اإلبداعية علاملية آخر مراقب وهو -برنشتمين

. »يزوره عن اإلعهمم فإنّ  يوم، كّل  عيكتب اعكمتب
 

 اعُكتّمب ب� شيوًعم أكث هي اعامرفية االضطرابمت باض فإنّ  ذعك، مع  
 مرات عرش من أكث اعفنّمن تصيب االكتئمب نوبمت. واملوسيقيّ� واعفنّمن�

 كث�ًا يتأّمل مم غمعبًم فمملبدع اإلبداع، عيس واعسبب اعنمس، بقيّة عن
 ذاته، حدّ  يف اإلبداع يامرض اعتفك� من اعنمط وهذا أع�قه، يف ويبحث

. اعامدة يف إعيه ويؤّدي عالكتئمب املميّزة اعسمة وهو
 

 عمل بهم قمم اعدراسة وهذه اعخّالقة، اعابقرية زيمدة إىل يؤّدي ال اعجنون  
 إىل جنبًم اإلبداعي، اإلنتمج بمعتفصيل درس اعذي يسب�ج روبرت اعنفس
 اعذي شوممن روبرت علموسيقمر اعطبّية واعسجّالت اعرسمئل مع جنب
. اعقطب ثنمئ االكتئمب من يام� وكمن االنتحمر، حمول
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 االكتئمب مدة أثنمء املوسيقية املؤعّفمت من كث�ًا شوممن كتب اعحقيقة يف  
 اعحقيقيون فمملبدعون آخر، يشء واعجودة يشء اعكّمية عكنّ  اعقطب، ثنمئ

. واعسيّئة اعجيدة اعفكرة ب� اعتفريق عىل اعقدرة عديهم تكون أن يجب
 سنوات أثنمء بمعفال تضّخم عشوممن اعتأعيفيَّ  اعنمتج أنّ  يسب�ج وجد

 عىل وعلحكم. تتغّ�  ل جهوده نوعية متوّسط أنّ  إال اعقطب، ثنمئ االكتئمب
 اعتسجيالت عدد: موضوعي مقيمس عىل يسب�ج اعتمد اعتأعيفية اعقدرة
. ماّ�  عامل املتمحة

 
 عكن اعاظيمة، املازوفمت من كث�ًا شوممن أعّف االكتئمب مراحل أثنمء  

 من املرتفاة املاّدالت أنّ  يسب�ج ويالحظ. عمدية مازوفمت أعّف بمعتوازي
 اإلبداعية، اعحيمة عنمط نتيجة تأت اعابمقرة ب� اعنفسية االضطرابمت

 من يامنون املبدع� من فكث�ون اعامرفي، االستقرار بصاوبة يوفر واعذي
 أع�ًال  أنتجوا وإذا حيمتهم، تجمه اعامّمة املبمالة عدم ويحمربون اعفقر

 نجمحمتهم مستوى عىل علحفمظ اعضغط تحت يقاون فإنّهم نمجحة
. اعسمبق

 
 يارّضهم علمبدع� واعحسمسية االنفتمح إنّ  ميهميل، اعدكتور ويقول  

 اعشاور تاطي اعحيمة يف قليلة نشمرمت هنمك ذعك ومع عألل، و علمامنمة
.  اإلبداعية اعاملية مثل اعذات وتحقيق بمعرضم
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  همرت كريس  

 
 تقّدَمه أن �كن يشء أفضُل  هو يوميًم األقّل  عىل واحدة قصيدة قراءة  

 ويف علحيمة، محبّ� أنفَسهم ياّدون اعذين عألشخمص بمعنسبة. عدممِغك
 أريد نبدأ أن قبل. حقيقية جر�ة يقرتفون اعشار يتجمهلون نفسه اعوقت

  همّمة؟ اعشار قراءة ملمذا: أسأعكم أن
 

- أيًضم -واعج�ل اعفنّ  وكذعك همّم، غ� اعشار أنّ  يجيب سوف باضهم  
 تايش أن �كنك. تحبّه اعذي اعتلفزيو� اعربنممج ذعك حتّى أو واعفلسفة،

. اعنقمش نبدأ أن �كننم اإلجمبة وبهذه اعشار، قراءة دون كمملة حيمة
 

: األسبمب إعيك. مفيدة يوميًم قصيدة  • 
 

 أحّب  أن عيلّ  وممذا أفال؟ ممذا أحدٌ  يل يقوَل  أن أحبُّ  ال تمًمم مثلكم أنم  
 ألنّهم تأكله شيئًم بمعقرنبيط، أشبه اعشار يجال سوف هذا أكره؟ أو

 املنمسب هو مم أختمر سوف أنم األوامر، يحّب  أحد ال. عك مفيد أنّه أخربوك
. يل
 اعج�ل، إىل واعنظرة اعذات عتحس� فّامعة وسيلة هيَ  يوميًم اعشار قراءة  

 إذا ملارفة اعشار قراءة تجرّب أن حًقم وعليك متاة، بل واجبًم عيس وهو
. ال أم به تستمتع سوف كنت
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 فهُمه، �كن وال مم، نوًعم صاب اعشار أنّ  مشرتكة، نظر وجهة هنمك  
 اعشار، قراءة يخشون اعذين املثّقف� حتّى بل األذكيمء من اعكث�ون فهنمك
 إىل تحتمج اعشار قراءة أنّ  اعحقيقة. نفهُمه ال يشء قراءة املخيف فمن
. اعشار قراءة عن اعنمس من اعكث�ين تبادَ  أن �كن اعحقيقة وهذه جهد،
 أرشح ودعني اعشار عقراءة يوميًم دقمئق بضع تستثمرَ  أن �كنك عكن
:  ملمذا

 
 من اعنمس إنقمذ يف أرغب أنّني فهو اعشار، كتمبة من هدف يل كمن إذا  «

. موريسون جيم اعشمعر »بهم ويشارون يرون اعتي املحدودة اعصورة
 

 إىل ويفتقد جممًدا يكون عندمم دممغك إىل صوًرا يضيف أن �كن اعشار  
 عن واعتاب� اعامل عتجربة جديدة ررقمً  عك يقّدم واعشار اعج�ّيل، اعحّس 

 بمعقصيدة وتفّكر تحلّل أن و�كنك. مفيد يشء إىل اعواقع ويحّول أفكمرك،
. هنمك عمعقة األبد إىل اعجميلة اعصورة وتبقى عقلك، يف أيمم مدة

 
 من يُحىص ال عدًدا عقيل يف فرتكْت  اعخريف، عن قصيدة مرة قرأتُ   

 اعخريف عن املحدودة نظري وجهة من ذعك وخلّصني اعشارية، اعصور
 كث� بادهم ذهني يف وَ�ْت  مختلف، بشكل أراهم ورصتُ  اعفصول، وتغّ� 

 بادهم فرصتُ . جديدة اتجمهمت يف أفكمري ووّجَهُت  األخرى، اعصور من
 اعخمّصة اعج�عية أفكمري وأكوِّن جديدة، وأفكمر آخرين شاراء عن أبحثُ 

 نحو قبل مم يوم يف قرأتهم قصيدة بسبب ذعك وكمن األشيمء، حول األصيلة
. سنوات عرش
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 أمزجة تجربة عن إنّهم اعشار، تحّب  ال أو تحّب  أن يتاّدى املوضوع  
 قد�ة، تكون رّبم وأفكمر اعنظر، ووجهمت واعتجمرب املشمعر من جديدة

 ويدفع وسلبيًم مزعًجم شيئًم تقرأ وربم. مختلفة أصداء عديك ترتك وعكن
. جديدة وانتقمدات أممكنَ  يف اعتفك� إىل عقلك

 
 مم تتحّدث؟ وأنت نفَسك تسمع مرة كم رتيبة؟ مملّة؟ تبدو حيمتك  

 هل األحيمن؟ أغلب تكّررهم اعتي اعابمرة مم أكث؟ تستخدمهم اعتي اعكل�ت
 قمت مرة آخر متى ؟»رائع «أو »مذهل: «بكلمة اعرائاة األشيمء كّل  تصف

 اعخيوط يل تصف وأنت شاورك س�ع أريد اعشمس؟ غروب بوصف فيهم
 بادهم اعشمس وتغيب أعوان، عدة ماهم اعس�ء يف ترسم اعتي اعربتقمعية

.  علنجوم املجمل وتفسح اعجبمل وراء
 

 املقمبل يف اعجهد، من واعقليل اعوقت، سوى شيئًم تكلّفك ال ثروة اعشار  
 شارية، قدرة �لك كلّنم اعجوهر يف. عقلك يف قصوًرا يبنيَ  أن علشار �كن

 اعشار نايش نحن وعقليًم املستخدمة، اعكل�ت من أكرب تاب� هو اعشار
 اعحيمة، يف أخرى فلسفة هو اعشار. يوميًم املجمزية اعلغة يف ونستخدمه

. أخرى بطريقة رشحهم �كن ال أشيمء هو
 

 تاب� وسمئل إيجمد وعن اعتاب� عن أبداً  يتوقّف ال اعشاري اعاقل  
. اعتسميل عن اعفلسفي اعاقل يتوقّف ال ك� تمًمم جديدة،

 
 كمية هنمك. أعىل قيمة ذات حيمتك عجال هو يومية قراءة اعشار قراءة  

 عىل أشّجاك وأنم اعقد�ة، اعاصور من تنضب ال اعامل يف اعشار من
 نظرتك تغّ�  وقصمئد بمعغضب، تشارك وأخرى تاجبك قصيدة عن اعبحث
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 يقف مم إنَّ . اعشار جوهر وهذا علمفردات، استخدامك وتوّسع اعامل، إىل
 تفهم أن يهمُّ  وال فاله، عك ينبغي اعذي اعجهد هو اعشار قراءة وب� بينك

 األحيمن، ماظم يف نهملهم مهمرة هي فمعقراءة األوىل، اعقراءة من اعشار
 عمملنم يف واعشار. املالوممت عىل علحصول األحيمن ماظم يف ونقرأ

. بهم نقرأ اعتي علطريقة نتيجة وهذا جمنبًم، تركُه يتمّ  مم عمدة املزدحم
 

:  عملٍ  بصوٍت  اعشار اقرأ  • 
 

، ببطء اقرأ    استمتع فمك، من تخرج اعتي اعكل�ت بوقع اشار وبتأنٍّ
 واعتشمبيه بمألعفمظ واعتالعب واعقوايف وبمإليقمع اعكل�ت ترتيب بطريقة

 تكون وسوف فقط، باينيك تقرأ كنَت  إذا تغفلَهم أن جًدا اعسهل من اعتي
 ل إذا اعلغة من اعفمئدة مم. تتوقّاه تكن ل بوجه حيّة وقتهم اعقصيدة

 تكون عندمم ميتة نصف اعقصيدة تكون واعغنمء؟ علكالم نستخدمهم
 وسوف شفويًم، تقليدا كمن بل مكتوبًم يكن ل أصله، يف  اعشار.صممتة
 مدة عليك مرّت فلقد سيّئًم، إعقمءً  اعشار تلقي أن من تقلق ال. كذعك يبقى

 أنت تذكر؟ هل عمٍل، بصوٍت  اعشار فيهم قرأت مرة آخر منذ رويلة
 اعقصيدة عتسمع اعصوت إىل اعبرصي اعباد من اعقصيدة نقل إىل بحمجة
. قلبك وتالمس بأذنيك

 
.  »ذكرى كأنّه ويظهر علقمرئ اعاليم األفكمر يالمس أن اعشار عىل  «

 
 كيتس جون  
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  ممرت� عورين  

 
 من تيّمرٌ  هي بل املص�، حول وعيست اعخيمرات، من عددٌ  اعحيمة  

 واعتسميل، اعراحة عادم خيمر اعحيمة علمبدع� بمعنسبة. اعواعية اعقرارات
 أحالمه، وظيفة ومالحقة اململّة، املكتبية اعوظمئف عن بمالبتامد خيمرٌ  أنّه
. بشابية تحظى ال بطريقة اعايش خيمرُ  أنّه

 
. اعشخيص بخيمرهم هو يفالونه مم فكلُّ  ذعك، ينكرون ال املبدعون  

 أسمسية، اعنمس يظنّهم اعتي األشيمء من محروم� يكونوا أن اختمروا
 واعرفض، بمالستنكمر حيمتهم إىل أحيمنًم عيُنظرَ  اعتيّمر، ضدَّ  اعسبمحة واختمروا

 يطلق مم يصبحوا أن اختمروا عقد ذعك، من وأهمُّ . اعازعة إىل يضطرّهم مّ� 
. »األروار غريبو: «اعنمس باض عليه

 
 عىل اعحيمة تحّمل عىل قدرتهم عدم باد اعحيمة هذه يختمرون عمدةً   

 عينجوا اعامل سوق عن وابتادوا اعداخيل، صوتهم من اآلخر اعطرف
. بأرواحهم

 
 هذه. اعحرية أعطتهم اعتي خيمراتهم من انطالقًم املبدع� حيمة تارف  

 املبدع� إىل ينظرون فمعنمس. اعنزاع من ماّ�  مقدارٍ  مع تأت اعتي اعحرية
- أيًضم -يجالهم مبدع� يجالهم ف�. خمرئة أنّهم عىل خيمراتهم ويرون
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 أبقمهم قصور أنّهم عىل عمداتهم إىل ويُنظر املجتمع، قبل من منبوذين
 يف هو »اعقصور «هذا أنّ  نارفه ال مم. اعحديث املجتمع يف اعنجمح خمرج
.  اعقوة اعواقع

 
 يف هي واعتي املبدع�، ب� مشرتكة ضاف نقمط باض يأت، وفي�  

: قوة نقمط اعحقيقة
 
:  برسعة �لّون. ١ 

  
 يثقل مم كّل  ويرفضون وظيفة، عىل اعحفمظ يستطياون ال املبدعون 

 املمديّ  اإلفالس يفّضلون. اإلعدام عقوبة هو املمّل  اعسيمق وحدة كمهلَهم،
. مملّة واحدة وظيفة عىل اعوظمئف ب� اعتنّقل بذعك ويفّضلون امللل، عىل

 
: مشغول عقلهم. ٢ 

   
 مكمن يف عتالق قليلة احت�عية هنمك مكمن، كّل  يف عقلك يكون عندمم
م اعرتكيز، عىل قدرة عدم ذعك يجدون اآلخرون. واحد  فينظرون املبدعون أمَّ
: يقمل. املتاّددة واالهت�ممت بمملشمعر االستمتمع عىل اعقدرة أنّهم عىل إعيهم

 وقته يستثمر اعذين اإلنسمن هو فمملبدع به، مرغوب اعذك اعشخص إنّ 
. جديدة وأفكمر وأممكن ثقمفمت الكتشمف
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:  كث�ًا يخمررون. ٣ 
  
 روت� يف عمعق� يبقون أنّهم درجة إىل اعتغي� يخشون اعنمس من كث�ون 

 يف أنفسهم يضاون املبدعون بين�. املجمزفة ويرفضون سنوات، متاب
. اآلخرون يخشمه اعذي اعرفيع اعخطّ  ذعك عىل ويقفون متاّددة، أممكنَ 

 
: اعقرارات بمتخمذ عحدسهم يسمحون. ٤ 
 

 اعجرأة عديهم علقرارات، اتخمذهم يف تتدّخل بقوى ياتقدون املبدعون  
 يبدو اعذي وعيس حقيقي، أنّه يحّسون ملم عالمتثمل و بحدسهم علوثوق
. بحدسهم اآلخرون يثق ال بين� صمئبًم،

 
:  األخطمء يقرتفون. ٥ 

  
 أن املبدع ويستطيع واألخطمء، بمعفشل مليئة املبدع حيمة أنّ  ًرسا عيس 

 اعصغ�ة األخطمء مالي� إن. واحد يوم يف اعصغ�ة األخطمء مئمت يقرتف
 يوعد واحد، يشء يفشل فاندمم اعصغ�ة، االنتصمرات مالي�- أيًضم -تاني
. فرص إىل أخطمئهم تحويل تالّموا واملبدعون جديد، يشء

 
:  علتسميل اعقواعد يُخضاون. ٦ 

  
 وجه؟ من أكث عألمور أنّ  تالم بين� عّالتهم عىل األمور تأخذ ملمذا 

 ك� بمملجتمع يقبلون وال اعقواعد، من أباد اعنظر عىل يجريون املبدعون
. »اعصحيحة بمعطريقة «األشيمء فال ويرفضون عهم، يقّدم

١٣٢



: مستقلّون مفّكرون. ٧ 
  
 يادّ  اعحرّ  اعاقل بين� ومتمرًّدا، صابًم بمعتبمرك تفّكر بنفسك، تفّكر عندمم 

. عليه االعت�د �كن بمعتبمره هو إلنهمئه اعوحيدة واعطريقة تهديد، مصدر
. »عبقرية«علـ قمسية كلمة هي »املجنون «أنّ  اآلخرون، يدركه ال ومم

 
: أروار غريبو. ٨ 

   
 عإلهمنة يستخدمونهم فمعنمس ،»األروار غريب «عكلمة غريب تفس�   عدينم

 غريب تكون أن يانيه اعذي مم عكن. سلبية دالعة واكتسبت علتشه�، أو
 اعخطأ مم سيّئة؟ اعكل�ت هذه تادّ  ملمذا مختلف؟ تقليدي؟ غ� األروار؟

 مليون؟ من واحًدا تكون أن يف
 
: بمستمرار رأيهم يغّ�ون. ٩ 

  
 بنشمط، اعقرارات بمتخمذ يقومون وعذعك نشط، عقل عديهم املبدعون 

 وأحيمنًم عألممم اعتقّدم يرفضون وال يرتّددون، املبدعون اعنمس، ملاظم وخالفًم
 يكونوا أن خوفهم بسبب اعقرار اتخمذ يف يرتّددون ال فمملبدعون. علوراء

 وعألممم واعيسمر عليم� خطوة عرشين اعتقّدم يفّضلون فهم خطأ، عىل
. يتحرّكون أنّهم يالموا عك فقط واعخلف؛
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:  كث�ًا يحلمون. ١٠ 
  
. جذره بل علنجمح منمقًضم عيس اعُحلم 
 

 عن جًدا بايدون أنّهم وياتقدون اعحممل�، من اعنمس ماظم يسخر  
 اعكوكب هذا يغمدرون من وحدهم عكن. داخله شيئًم عيحّققوا اعواقع

 بحمجة فقط املبدعون. عه حقيقية حلوًال  يجدوا أن يستطياون بأفكمرهم
 عندمم ذعك تكتشف وسوف شيئًم، تسموي أحالمهم واعدعم، اعوقت إىل

. بمعواقاية مطمعبتهم عن تتوقّف
 
 
: بأوقمتهم يستمتاون. ١١ 

   
 من تختلف، اعامل هذا إىل نظرته رريقة عمٍل، سخرية حّس  عديه املبدع

 يستطيع املبدع. فيهم تاتقد اعتي اعبديهيمت كل من يسخر أن يستطيع ثَمَّ 
 مرحة وظيفته تكن ل فإذا كئيبة، وظيفة يف يامل وعن يقناك، أن أحيمنًم

 يتملّكه عذعك تاتقدهم، اعتي اعجدية بتلك اعحيمة يأخذ ال. يرتكهم فسوف
 مكتبة.مرحة بطريقة النتقمدهم بمعحرية إحسمس
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  عيفرجود. د نورممن  

 
 قدرٍ  مع إعيهم يساون اعذين ألوعئك اعبمرنية املارفة تُاطى أن �كن  

 اعامدية؟ املارفة عن املارفة تلك تختلف كيف فَهمٍ  ومع اعوعي، من ماّ� 
 بمعوسمئل عليهم اعحصول �كن اعامدية واملارفة عليهم؟ اعاثورُ  �كنُ  وكيف

 تلك اكتسمب إنَّ . إعيهم اعوصول علجميع و�كن األدبية، اعكتب من اعامدية
 االختبمر هذا يجتمزون اعذين أوعئك وفقط اختبمر، أول تادّ  األوعية املارفة
 أن و�كنهم. علجميع املتمحة اعرضورية املامرف يكتسبون اعذين هم األول،
 تتمح سوف اعنقطة هذه وعند اعتمعية، اعخطوة إىل تنتقل أن بادهم يأملوا

. اعفردية املسمعدة عهم
 

 اعفهم اكتسَب  إذا اعبمرنية املارفة من االقرتاب يأمل أن عإلنسمن يجوز  
 أثنمء رريقه يشقَّ  أن استطمع إذا وهذا اعامدية، املارفة من اعصحيح

 مانمهم وفهمَ  واعفرضيمت، واعنظريمت املتنمقضة، األنظمة من متمهة
.  اعامّمة وأهّميّتهم

 
. كلّهم علبرشية املفتوح اعتنمفيس االمتحمن يشبه يشء هو االختبمر هذا إن  

 ترفض اعبمرنية اعدائرة ملمذا ترشح وحدهم اعتنمفيسّ  االمتحمن من واعفكرة
 مرتّددة؟ عيست أنّهم مع اعامل، تسمعد أن
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 أو عن اإلنسمن عكنّ  اإلنسمن، مسمعدة أجل من به اعقيممُ  �كن هذا كّل   «
. »بمعقوة مسمعدته �كن وال نفسه، أجل من اعالزم بمعجهد يقوم ال
). اعكون من جديد �وذج: آوسبنسك(
 

: املحّددة اعتجربة نتيجة املارفة  • 
 

. واعخربة اعحّجة من ينطلقمن وه�: املارفة أسمعيب من نوعمن هنمك  «
 تسبّب ال عكنّهم بهم، االعرتاف عىل وتجربنم االستنتمجمت تسبّب اعحّجة
 إذا إال اعحقيقة، راحة يف اعاقل يبقى أن أجل من اعشكوك تزيل وال اعيق�

. بيكون روجر. »اعخربة رريق عن ذعك توف� تمّ 
 

 قد إنّهُ : شقَّ� ذات بطريقة وذعك عدينم، اعنظري األفق يغّ�  قد اعتدريب  «
 �كن ال اعتي واملارفة. جديدة قوى ويؤمِّن جديدة عوال إىل يؤّدي

 رريق عن إعيهم اعوصول �كن وقد عليه، نحن ك� تبقينم إعيهم، اعوصول
 ويليمم. »أخالقيّم نحّققه أن �كن مم وهذا اعاليم، واعحيمة علقوى اعنتمئج
 . جيمس

 
: تتالّم كيف تالّم  • 

 
 اعديكمرت، اعاقل هو علمارفة املامرصة اعرئيسة اعاقبمت من واحدة  

 فالسفة ماظم. املارفة عىل قمدرونَ  جوهريًم اعنمس أنّ  يفرتض اعذي
 اكتشمف عىل بمعفال قمدرون أنّهم افرتضوا عرش اعثممن اعقرن يف اعتنوير

 فلسفية أو ريمضية حيلة عىل ياثوا أن عليهم فقط عكن اعحقيقة،
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 اعتقمعيد يف تدرس اعتي املارفة نحو همّمة بخطوة استخّفوا وقد. مطلوبة
. اعحقيقة عتمييز اعالزمة قدراته يطّور أن أوًال  يجب اعطمعب إنّ : اعقد�ة

 
 اعظمهرة تلك سأجال: ‹شكل عىل كمن اعالمي اعنهج إنّ  يقمل أن �كن  «

 دع: ‹اعشكل هذا عىل اعصوفية اعطريقة موقف بين� ،›أرسارهم عن تكشف
 يشء محموعة: اعبطل وضاية من األوىل. ›يل تُكشف كمنت، مه� اعحقيقة،

 نفَسه يدفع اعذي): اعذات اعتطّور (من واعثمنية. املارفة كفمية عدم مع
 اعقمئد. شمه إدريس. (»اعبطوعة ويزيل مالحظته، يجب اعذي اعيشء إلدراك
). اعذات

 
 هي- اعحقيقيّ  اعروحيّ  واعفهم - اعحقيقية املارفة نحو األوىل اعخطوة  

 عطريقة عقوعنم إلعداد اعوقت وقضمء اعثقمفية، األسمر� من أنفسنم تجريد
. علتفك� جديدة

 
 اعامدات من) اعحقيقية املارفة تخّص  اعتي (املسمئل هذه …ذعك باد  «

 يحموعون اعذين ألوعئك واالستاداد االستقصمء عليهم يرتتّب عألفكمر، اعامدية
 إىل اعقديم من أتوا اعذين أوعئك مع اعحمل هو ك�. اعاقل عتطه�: فهمهم

 املواجهة تلك عىل نُقدم أن ويجب املارفة، بّوابة هنم اعنقمء. اعغممض
 تجربة كّل  نفحص أن علينم يجب …واعتحممل اعتاّصب من خملٍ  باقل
 أّال  علينم يجب. واعقّديس� واعشاراء اعحممل� ننتقدَ  أن قبل محتملة برشية
 إذا - اكتشمفنم عح� اعحممل� عهؤالء اعحقيقي غ� اعامل عن نتكلّم

. أندرهيل إيفل�». (به عمملهم مقمرنة �كن حقيقيًم عمملًم- استطانم
). تصّوف
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 ك� اعذات، مارفة من تنبع اعواقع مارفة أنّ  تالِّم اعقد�ة اعتقمعيد  «
 يفّرس  اعامدي واعشخص. »ربّه يارف نفسه، يارف من: «عرب ابن يقول

، ومن اعشخصية، اعتقمداته صورة عىل اعواقع  يدرس أن اعرضوري من ثَمَّ
 أجل من اعسمبقة، واألفكمر اعتفك� وعمدات وماتقداته نفسه املرء

 نتيجة هي اعذات عفهم املثىل واعطريقة. اعواقع عن أصدق تصّور اكتسمب
. اآلخرين دراسة

 
، من    �كن ال كمن نفسه من شيئًم اآلخر يف يرى أن اإلنسمن يستطيع ثَمَّ
 عكن واعسلوك، اعرأي يف اعتقلّب إىل بيله مانيٌّ  اإلنسمن إنَّ . دونه يراه أن

) به خمصة سمة- أيًضم - أنّهم ح� يف (اآلخرين عند اعسمة تلك يرى عندمم
. »فيهم عيوبه يرى

 
: امليتمفيزيقية اعتقنية  • 

 
 عىل اعنمس ملسمعدة فالية تكنوعوجية تقنيمت تلك اعقد�ة اعتقمعيد  

 تحوي اعتقمعيد تلك داخل واعقصص اعكتب. اعوعي من أعىل حمالت تطوير
) واعاقل اعشخصية (اعقمرئ نفسية عىل عتامل بانمية مصّممة عنمرص
 وجود مع اعقراء قدرات بمختالف اعنتمئج  وتختلف.دقيقة تأث�ات إلنتمج
 إىل وامليل اعزمن، من مراحل مدى عىل املوادّ  تلك إىل ياود واحد قمرئ

. األفكمر عن تاّرب  اعكل�ت من سهلة مجموعة إىل اعكتب يحّول اعدراسة
 تكون أن شأنهم من وتامعيم حقيقيًم علً�  نتصّور أن علينم اعصاب من

. اعبرشية يف تطورية تحّوالت إنتمج عىل قمدرة
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 وسيلة إنهم إذ اعحّجة عىل اعوسطى اعاصور يف املفّكرون اعتمد رأينم وك�  
 موضوع أيَّ  أنّ  ياتقدون املفّكرين جال مّ�  رسميًم، هذا وأصبح علمارفة،

 فوق اعكل�ت ومراكمة مصمدره، دراسة عىل بمعحرص إتقمنه �كن
.  األفكمر من منطقي نظمم عخلق اعكل�ت

 
 اعحقيقية اعطريقة هو األسلوب هذا أنّ  ياتقد اعيوم مدرسة كّل  يف  

 اعحميل مفهومنم أن مفرتض� األعىل، املارفة عن مامي� كنّم وإذا. علمارفة
 من املأعوفة األشكمل عىل نتغلّب أن علينم سيكون يشء، كّل  هو علمارفة
 تييز مراحل عىل أعيننم نفتح كيف ونتالّم بمعامى، واالعرتاف املارفة
.  اعاليم املارفة

 
:  اعتامعيم إحيمء إعمدة  • 

 
 يشءٌ  عنهم نتجَ  هي، ك� اعحميل وقتنم يف اعقد�ة اعتامعيم اُستخدمت إذا  

 احتيمجمت تالئم أن يجب فمعتامعيم واعخداع، اعتمريخية املفمرقمت من
 مجدية غ� تصبح األصيل شكلهم يف املميض وتامعيم واعوقت، اعنمس

 األمر يبدو. املارفة من جديًدا نظمًمم يادّ  اعتامعيم تلك وتطوير. وضممرة
 األمراض عىل تطبيقهم ونحمول قد�ة ربية وصفمت نُخرج مثل� تمًمم

. اعحميل وقتنم يف املوجودة
 

: األذواق يارف اعذي هو  • 
 

 عكن اعحجج، أو اعكتب رريق عن تكتسب ال اعحقيقية املارفة إن  «
 اعبمرنية، واملارفة اعامدية، املارفة ب� واعتمييز. اعتجربة من انطالقمً 
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 أنَّ  بسبب عيس وهذا ،›اعكل�ت وراء مم ‹تفهم أن تتطلّب األرسار ومارفة
 عهم نفسك تكريس تتطلّب املارفة تلك ألنّ  عكن نقلهم، �كن ال املارفة
 إنّ  إذ مبمرشة، بطريقة تدريسهم �كن ال املارفة وهذه. اعبص�ة إىل عتؤّديَ 

 يرتّبون بل تقمرير، شكل عىل األرسار عك �ّرروا عن اعروحيّ� املالّم�
).  روسزاك ثيودور تنتِه، ل حيوانمت. (»تالّمهم �كن بطريقة األرسار

 
 رضوريٌّ  جزءٌ  وهي واعتفك�، اعحّيس  اإلدراك نتيجة تأت اعامدية املارفة  

 نتيجة تتحّقق أن �كن فقط اعبمرنية املارفة وعكنّ . اإلنسمنية اعتجربة من
. إعيهم يساى ملن املارفة تلك إنّ  إذ …اعتجربة
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  ويب. ت جيمس  

 
. اعوجوديّ  عالكتئمب علتارُّض عمعيةٌ  احت�عيةٌ  عديهم واملتفّوقون املُبِدعون  

 اعتهديدُ  أو كب�ةٌ  خسمرةٌ  تسبّبه أن �كن اعوجوديَّ  االكتئمب أنَّ  عىل
 أكثُ  هم اعامعيةِ  اعفكريةِ  اعقدراِت  أصحمَب  أنَّ  إال شخٍص، أليّ  بمعخسمرة

 تجربة مع اعوجوديُّ  االكتئمُب  هذا يرتبطُ  أحيمنًم. اعوجودي عالكتئمب عرضةً 
). ١٩٦٦ (دابروفسك عهم أشمر اعتي اإليجمبّ  اعتفكُّكِ 

 
 قضميم باَض  اعفردُ  يواجه عندمم ينشأُ  اكتئمٌب  هو اعوجوديُّ  االكتئمُب   

 أو (وجودية قضميم أربعَ ) ١٩٨٠ (يمعوم وصف وقد. األسمسية اعوجودِ 
 قلٌق  هو املوتُ . املانى وانادامَ  واعازعةَ  واعحريةَ  املوتَ ): »اعنهمئّ  اعقلق«
، مانى هي اعحريةُ  بين� منه، بدَّ  ال  اعبنيةِ  غيمب إىل وتش�ُ  وجوديٌّ

 ناطيَ  أن علينم بل املنظّم، اعامل إىل يدخلون ال اعبرشَ  ألنَّ  ذعك. اعسطحية
 شخص من قريب� كنّم مه� أنّنم تثبت اعازعة. بأنفسنم ننشئُهم قواعدَ  اعاملَ 
 وانادام. وحَدنم ذعك مع ونحن موجودة تبقى دائًم اعفجوة فإنّ  آخر،

 عمملنم بإنشمء قمنم وإذا �وت، أن بدَّ  ال كمن إذا اعثالثة، من ينبعُ  املانى
 اعحيمة؟ مانى مم إذن وحَده، جوهريًم فينم شخٍص  كلُّ  كمن وإذا اعخمّص،

 
 متنمسبة غ� بصورة اعوجودية املخموف تلك تحدث أن يجب ملمذا عكن  

 أن يجب واناكمسه اعجوهريَّ  اعفكرَ  ألنّ  جزئيًم املوهوب�؟ األشخمص ب�
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 اعسطحية اعجوانب عىل اعرتكيز من بدًال  املفمهيم، تلك تأّمل بجرّد يحدث
 املوهوب� األرفمل شخصية يف املميّزة اعصفمت وأيًضم. اعيومية اعحيمة من

. االكتئمب عهذا تارّضهم أن �كن
 

 إىل �يلون االحت�الِت، دراسة عىل اعقدرةُ  عديهم املوهوب�َ  األرفمَل  ألنّ   
 ال اعامل أن ريية عىل نفسه، اعوقت يف قمدرون، فإنهم ذعك، ومع. املثمعية

 بمإلحبمط يشاروا أن �كن مكثّفون، وألنّهم. املنشود املستوى إىل يرقى
 وبمملثل. اعاليم املُثل تتحّقق ال عندمم تحدث اعتي األمل وبخيبة

ف اعتنمقضمِت  يحّددوا أن يستطياون  ويف املجتمع، وسخمفمت واعتاسُّ
. حوعهم من سلوكيمت

 
 عىل اعتشديد يتم ملمذا: املثمل سبيل عىل. ومسمءعتهم تحّديهم يتمُّ  اعتقمعيدُ   

 مم غ� ويقوعون اعنمس ينمفُق  ملمذا اعنمس؟ عىل اعامر ودور اعجنس دور
 من كب�ٌ  عددٌ  يوجد ملمذا يقصدونهم؟ ال بأشيمءَ  اعنمس يتفّوه ملمذا يفالون؟

 االختالف مقدار مم اآلخرين؟ مع بتامملهم يهتّمون وال يفّكرون ال اعنمس
 اعامل؟ هذا يف واحد شخص حيمة تحدثهُ  أن �كن اعذي

 
 اآلخرين، مع املخموف هذه مشمركة املوهوبون األرفمل يحموُل  عندمم  

 -اآلخرين أنّ  يكتشفون. اعاداء و اعح�ة ب� ترتاوح أفامل ردود تقمبلهم
 يركّزون ذعك من وبدًال  املخموف، تلك يشمركونهم ال- عمرهم يف خمّصة

 من كث� يف. اآلخرين توقّامت مع اعتوافق وعىل واقاية، أكث قضميم عىل
 املوهوبون األرفمل هؤالء يشار املدرسة، يف األول اعصّف  يف حتّى األحيمن
 اآلخرين أنّ  ويكتشفون عمئالتهم، ب�- أيًضم - ورّبم أقرانهم، ب� بمعازعة

. اعثقيلة املخموف تلك ملنمقشة مستاّدين غ�
١٤٢



 محبط� اعشبمب هؤالء يصبح متاددة، بإمكمنيمت شدتهم تقرتن وعندمم  
 يف كمفية سمعمت توجد ال ألنّه واملكمن، علزممن اعوجودية اعقيود بسبب
 يف تاّسفي إجراء هو االحت�الت ب� االختيمر إنَّ . موهبتهم عتطوير اعنهمر

 املهنة اختيمر حتّى. املطمف نهمية يف »صحيح خيمر «يوجد وال اعواقع،
 اعشغف ب� مهني قرار اتخمذ اعشخص حمول إذا صابًم يكون أن �كن

 واعريمضيمت األعصمب وعلم املكمن يف املتسموية واإلمكمنمت واملوهبة،
.  اعدوعية واعَاالقمت اعنظرية

 
ة عىل اعتأكيد مع (املوهوب� فال رّدة   دَّ  غمعبًم اإلحبمرمت تلك عىل) اعشِّ
 اعغضَب  ألنّ  عقيم؛ غضبهم أنّ  يكتشفون مم غمعبًم عكن اعغضب، يكون مم

 عىل قمدرين يكونوا عن اعتي املسمئل من غ�ه أو ،»املص� «نحو موّجهٌ 
. اكتئمب إىل برسعة يتطّور املكبوت واعغضب عليهم، اعسيطرة

 
 باض إيجمد بحموعة املوهوبون يقوم االكتئمب، من اعنوع هذا مثل يف  

 من أنفسهم سحب منهم انطالقًم �كنهم ربط نقطة وهي بمملانى، اعشاور
 كل� خمرًجم، أنفَسهم يسحبوا أن حموعوا كلّ� غمعبًم عكن. »اعظلم «مستنقع

 يف صغ�ة وكمئنمت وحيدون وأنهم ومحدودة، مخترصة حيمتَهم أنّ  أدركوا
 أن يختمر اعتي بمعكيفية متالّقةً  مخيفةً  حريةً  هنمك وأنّ  اعواسع، اعامل هذا

 و اعحيمة مانى يف يشّككون املرحلة هذه عند. حيمته اإلنسمن بهم يايش
 اعحيمة هل نهمئ؟ مانى يوجد أال اعحيمة؟ يف مم كلُّ  هذا هل: «يتسمءعون

 عمل يف وحيدٌ  ضايٌف  كمئنٌ  أنم املانى؟ أنم أعطيتهم إذا فقط مانى عهم
 وبادهم قليل تأث� عهم يكون أن �كن وحيمت ومتقلّب، وتاّسفيّ  عبثيّ 

  يشء؟ كّل  هذا هل أموت،
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 منتصف بأزمة �رُّون اعذين اعبمعغ� يف مستغربةً  عيست املخموف هذه  
 األسئلة هذه توجد عندمم اعكب� اعقلق عىل يباث مم عكن اعامر،

 االكتئمب يستحّق  وحينهم ،١٥ - ١٢ عمر من املراهق� عقل يف اعوجودية
. االنتحمر عىل مؤرشاً  يكون أن �كن ألنّه االهت�م اعوجوديّ 

 
 ال األسئلة؟ تلك مع اعتاممل عىل املوهوب� شبمبَنم نسمعدَ  أن �كن   كيف

 أن نستطيع ذعك ومع وجودنم، محدودية تجمه اعكث�َ  نفال أن نستطيع
 وحدهم، عيسوا وأنّهم مفهومون، بأنّهم اعشاور تالّم عىل اعشبمب نسمعد

. بمعازعة وشاورهم حّريتهم إلدارة ررقًم هنمك وأنّ 
 

 اعشبمب، مع واعحوار اعتواصل رريق عن بسهوعة اعازعة مشكلة حلُّ  يتمّ   
 أن مع. ماهم يتصمرعون اعتي اعقضميم يفهم آخرَ  شخًصم هنمك أنّ  وتوضيح
 علمت إذا يرتاجع بمعوحدة شاوري أن إّال  تجربتي، عن تختلُف  تجربتَك

 أمرًا اعَاالقمت تُادُّ  وعذعك. ماقوًال  تشمبًهم خربات مع تشمبًهم عديك أنّ 
 ويب، (املوهوب� عألرفمل اعطويل املدى عىل اعتكيّف يف رضوريًم

). ١٩٨٢ وتوالن مميكسرتوث
 

 بمعطريقة اعلمس، خالل من وهي اعازعة الخرتاق مايّنة رريقة هنمك  
ع احتضمن فيهم يتمُّ  اعتي نفسهم  اعذين األشخمص تجمه وملسهم، اعرُّضَّ

 وفطريّ  أسميسّ  جمنب واعلمس. اعوجودية اعَوحدة مشمعر من يامنون
 بانمق أنصحُ  مم فغمعبًم. واعرضيع األمّ  ب� اعرتابط من يتّضحُ  ك� علوجود،

 اآلبمءَ  وأنصح اعوجودّي، االكتئمب من يامنون اعذين علشبمب يومي
 بحمجة أنم عكن اعانمق، يف ترغب ال أنّك أعلم أنم: «يقوعوا بأن واألّمهمت
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 عىل يؤّسس ألنه رضوريّ  اعلاب أو اعذراع عىل اعلمس أو فمعانمق ،»إعيه
. اعفايلّ  االتصمل باض األقّل 

 
 اعلمس مقمبلهم ويف اعفكرية، اعحرية إدارة تتضّمن واعقضميم فمعخيمرات  

 اعذين املوهوب� عألرفمل �كن. اعامرفية عألزممت حّيس  حّل  وإيجمد
 منظٍّم، غ�ِ  عامل تُحَىص  وال تُادُّ  ال اعتي اعخيمرات من بمإلرهمق يشارون

 آخرون أشخمٌص  بهم قمم بديلة ررق واستكشمف دراسة يف راحةً  يجدوا أن
 اختمروا آخرين أشخمٍص  حيمة عن اعقراءة من انطالقًم. حيمتهم عتنظيم
 اعخيمراِت  أنّ  اعقراءة عرب يفهموا أن �كن اعصغمر هؤالء واإلنجمز، اعاظمة
 إىل بهم تؤّدي أن �كن منهم كّل  اعحيمة، رريق عىل تفرعمٍت  سوى عيست

 بنمء إىل بحمجة جميًام نحن). ١٩٩٤ همعستيد (واإلنجمز علتحقيق فَهمٍ 
نُ  سوف واعتي واعقيم، املاتَقدات من اعخمّصة فلسفتِنم  مانى ذا نظمًمم تكوِّ
. عحيمتنم

 
 حثيثًم دفنًم أنفسهم دفنِ  إىل املبدع� شبمبنم تقود اعوجودية اعقضميم تلك  
 اجت�عية أم سيمسية أم أكمد�ية األسبمب تلك أكمنت سواء (»األسبمب «يف
 موجة تسبّب اعوجودية اعقضميم هذه أنَّ  عليه، يُؤسُف  ومّ� ). رمئفية أم

 إن. عالنت�ء ومهذبة يمئسة بحموالت تختلط مم وغمعبًم االكتئمب، من
 قد األسمسية اعوجودية اعقضميم عىل اعتارّف عىل األفراد هؤالء مسمعدة
 إىل بمإلضمفة. مقبوعة وبطريقةٍ  بلطٍف  بذعك اعقيمم رشيطة عكن يسمعد،

 دفاة ماهم اعتاممل �كن ال املص�ية اعقضميم أنّ  تاليُمهم يجب ذعك
. تقييم وإعمدة متكّررٍ  تفك�ٍ  إىل تحتمج إّ�م واحدة،
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 بمالكتئمب املصمب� األشخمص من كث�ينَ  نسمعد أن نستطيع وبذعك  
 األمل رسمعة تبنّي عىل وتشجياهم وحَدهم، عيسوا أنّهم عيدركوا اعوجودي؛

: هيوز النغستون اعشمعر كتبهم اعتي
 

  بأحالِمك َجيًّدا تّسك  
  األحالمُ  ممتت فإذا  
  اعجنمح مكسورَ  ر�ًا تصبح فمعحيمة  
 اعط�ان تستطيع وال  
  بأحالِمك جيًّدا تّسك  
  األحالمُ  ذهبِت  فإذا  
 عمقرًا أرًضم اعحيمة تصبح  
 اعثلوج تغطّيهم  
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 تمسلر نيك.د  

 
 كندا، يف اعربيطمنية كوعومبيم جمماة يف اعبمحثون قمم سنوات، عّدة منذُ   

 قراءةُ  املشرتك� من مجموعة من رُلب إذ كمفكم؛ روايمت تأث� يف ببحٍث 
 وهذا ،»بكمفكوفيّتهم «تتميّز قّصة وهي ،»اعريفي اعطبيب «كمفكم قّصة
 اعواضح، املغزى من اعقليَل  تُاطي واملناطفمِت  اعقّصة تقلّبمِت  أنّ  ياني
 منطقيةً  أكثَ  ماّدعةً  نسخةً  يقريوا أن اعثمنية املجموعة من رُلب بين�

. نفسهم علقصة
 

 مهممّ  بإعطمء برول ترافيس اعدكتور إرشاف تحت اعبمحثون قمم بادهم  
 قمم وعندمم األحرِف، ضمنَ  خفيّةٍ  رموزٍ  اكتشمَف  تتضّمن علمجموعتَ�

 قرأت اعتي املجموعة أنَّ  اكتشفوا اعنتمئج، بدراسة وفريقه برول اعدكتور
. اعصحيحة األ�مِط  اكتشمِف  يف مرّت� أفضَل  أفراُدهم كمنَ  املربكة كمفكم قّصة

 اعكل�ت إىل اعنظر عند اعنمس قدرات زيمدة- أيًضم -اعبمحثون واكتشف
 من أكث ،»اعرسيع اعتوت «أو »اعحذرة اعقمصمن «مثل اعاشوائية املزدوجة
 نفسه واعيشء. »اعربكمنية اعحمم «أو »كيك تشيز «مثل اعواضحة اعكل�ت

 مقطع مقمبل عينش، عديفيد غممًضم قص�ًا فيلً�  عليهم عرضوا عندمم حدث
.  سمبسونز ذا مسلسل من مت�سك قص�

 أذك؟ يجالُنم عه مانى ال اعذي اعكالم وملمذا هنم؟ حدث اعذي ف� 
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: اعخمرقة اعقدرات نفس علم  • 
 

متهم ،»االجت�عي اعنفس وعلم اعشخصية «مجلة يف جديدة دراسة    قدَّ
 أعقت ميسوري، جمماة من كينغ وعورا همينتزمل� س�نثم اعنفسية اعدكتورة

 واعتجمرب اعدراسمت من سلسلة يف. اعغريبة اعظمهرة هذه عىل اعضوء
 يسمح فإنّه منطقيةً  حيمته قصةَ  أنّ  اإلنسمنُ  اقتنع إذا أنه وجد املرتابطة،

 اعحيمة أنّ  اإلنسمن فيهم يشار اعتي األوقمت يف عكن. أع�عِه بتوجيه عحدِسه
ُ  اعدممغ دفمعمِت  فإنَّ  املانى، عد�ة . د وكتبت. »اعصدمة قبل «ملم تتغ�َّ

 اإلنسمن يايش أن املحتمل من اعصدمة، وقوع قبل: «وكينغ همينتزمل�
 باد وعكن،. األّوعية اعغرائز عىل ياتمد حيث اعاممة، حمعته هوى وفق

. »املانى إعمدة أو صنع يف حمسمة املجهدة اعامليّة تكون قد أعيم، حدث
 

 يتحّول عندمم مثًال  عه، مانى ال يشء تحديد عند: كمآلت يامل وهذا  
 يف اعجمر يترصّف عندمم أو اعهروب، إىل عليه ناتمد اعذي اعرشيك ترصّف

 بتنشيط اعدممغ وظمئُف  تقوم وجيٍه، سبٍب  دون اعِحصمن مثل كمفكم قصة
 من مانى ذات �مذج إليجمد تامل اعتي املارفية املهمرات من مجموعة

 مللءِ  شيئًم يجد حتّى اعبحث عن اعدممغ يتوقّف ال يبدأ، أن وبجرّد حوعنم،
. بمملانى اعفراغ

 
 يبدأ فسوف رشيكك، ترصُّفمت عتغّ�  وجيًهم سببًم اعدممغُ  يجد ل وإذا  

 األ�مط تحديد يف ويبدأ عمدية، غ� وقدرة بكثمفة آخرَ  مكمنٍ  يف بمعبحث
 اعوقت، روال أمممنم كمنت رّبم اعتي واألشيمء األفكمر ب� اعصالت وتشكيل

. قطُّ  نالحظهم ل عكن
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ًا أن كيف »كمفكم تأث� «يصف    يسّميه مم يكون أن �كن متوقَّع غ�َ  تغ�ُّ
 اعنمس تحفز اعحوادث بذور مثل تغّ�ات.” اعحوادث بذور «اإلبداع بمحثو

 اعقد�ة واعقصص حدث، قد جديًدا شيئًم ألنّ  جديدة، أفكمر اكتشمف عىل
 يف ترسلُنم اعحوادث وبذور تفس�هم، عىل قمدرةً  تاد ل ألنفسنم نخربهم اعتي
. أخرى قّصة اعرحلة تلك ونهمية اكتشمف، رحلة

 
 أنّ  املبدع� اعُكتّمب عىل دويل شمرعوت اعدكتورة دراسمت نتمئج أكّدت  

 حبكةٍ  اكتشمَف  األقّل  عىل أو جديدة، قصصمً  تلهُمهم اعحوادث بذور
 اعحوادث بذور اعنمس عبمقي بمعنسبة. جديدة شخصية إضمفة أو جديدةٍ 

 وعلكث�ين نمجح، ملرشوع جديدةً  فكرةً  اعامل خسمرة من توعِّد أن �كن
 شخصية الكتشمف حوادثَ  بذورَ  عملهم يف املتوقّع غ� اعتغي� يصبح

 اعفنّية، األع�ل تُلهمُ  اعحوادث أخرى، أوقمٍت  يف. وجرأة حكمةً  أكثَ  جديدة
 من اعنمج� أنّ  فورجريد ممري اعدكتورة وجدت جديدة دراسة ففي

 أثنمءَ  إبداًعم أكثَ  وفنّمن� موسيقيّ� أصبحوا رواندا يف اعج�عية اإلبمدة
.  شفمئهم مرحلة

 
 أنّ  االعتقمد إىل يدعو مم كّل  باض مع باضهم األبحمث هذه تاطينم  

 علنمس مصطناة نتيجة مجردَ  عيست املانى وذات اإلبداعية االكتشمفمت
 يف. املتوقّاة غ� علتغّ�ات مرشوعةٌ  عصبيةٌ  نتمئجُ  هي بل يامنون، اعذين

 بأنّ  غريغوار كمروع� واعكمتبة كوف�ن بمري اعامعِم ينمقش املشرتك، كتمبه�
 نوعٌ  هي املتوقّاة غ�ُ  اعتغّ�ات. استثنمءً  وعيس إنسمنية فطرة هو اإلبداعَ 

 اعتي األمّ  قصةَ  يشبه وهذا اإلنسمن، يف عإلبداع اعخفيّة اعقوى استدعمء من
 وعيست عقليةٌ  اعقدراِت  أنَّ  هنم اعفرَق  عكنَّ  ابنهم، عتنقذ سيّمرةً  رفات

. جسديةً 
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: دائًم ساداءَ  عيسوا األبطمل•   
 

 عقد. اعسامدة هو رحلتنم يف إليجمده نتأّخر اعذي عليه، يؤسف مّ�   
 عن اعبحث بين� علغمية، مرضية تجربة املانى إيجمد أنّ  األبحمث أظهرت
.   وفوضويّ  مخيف اعظالم، يف قشٍّ  كومة يف إبرة عن اعبحث يشبه مانى

 يف جيًّدا شيئًم هنمك أنّ  مقناةً  حّجةً  يقّدم كوف�ن مثل بمحثٌ  ذعك، ومع  
 أكث أحد ،١٩١٢ سنة من شهر آخر يف. جيًّدا ذعك كمفكم أدرك عقد. اعفوىض
 منّي اعقصة خرجت «كيف صديَقه أخرب وإبداًعم، سوداوية حيمته مراحل

. »عزجة بأوسمخ ملطَّخة حقيقّي، إنسمن والدة كأنّهم
 

 اعفوىض تكون ورّبم اعنتمئج، من جزًءا اعفوىض تكون رّبم أخرى، مرة   عكن
 اعتي اعلحظمت تلك يف برش، وأنّنم اعحيمة قيد عىل بأنّنم إلحسمسنم سببًم

 . اعجميلة واإلبداعمت اعغممضة اعبدايمت ب� اعنقمط فيهم دممغنم يربط
 
 telegram @t_pdf  مكتبة 
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…

 
  بوبوفم ممريم  

 
. »اعجّدية وعيس اعحقيقي، اعواقع هو اعلاب نقيض إن  «

 
 عمم -»اعيقظة وأحالم اإلبداعية اعكتمبة «عنوانه مقمل يف فرويد درس  

 يف املوضوع جذور الحق وقد اإلبداعية، واعكتمبة اعتخيّالت- ١٩٠٨
:  اإلبداعية اعكتمبة يف اعامرفيّ  االستث�ر أهّمية عىل مشّدًدا اعطفوعة،

 
 يف مبّكر وقٍت  يف اعتخيّيل علنشمط أثر أول عن نبحث أن عنم ينبغي أال  «

 اعلاب هو اعقوي وشمغله اعطفل يحبّه مم فأفضل اعطفوعة؟ مرحلة
 مبدع، ككمتب يترصّف اعلاب يف رفل كلَّ  إنّ  اعقول �كننم أال. واألعامب
، عمملَه ويخرتع  بطريقة عممله يف األشيمء ترتيَب  يايدُ  بمألحرى أو اعخمصَّ

 عنهم؟ يرىض
 

 فإنّه اعاكس، عىل بل جّديًم مأخًذا عممله يأخذ ال أنّه نفّكر أن اعخطأ من  
 هو اعلاب نقيض إن. فيه كب�ة عمرفة ويستثمر جّديًم مأخًذا اعلاب يأخذ

 عمل يف يُخِرجهم اعتي اعاوارف كّل  عىل. اعجّدية وعيس اعحقيقي، اعواقع
 أشيمئه ربِط  إىل و�يل بل اعواقع، عن جيًدا تييزًا اعطفل �يّزهم اعلاب،

 اعربط وهذا. اعحقيقي عممله يف ومرئية ملموسة بأشيمء املتخيّلة واعحمالت
. »اعتخيّل«و اعطفل »عَِاب «ب� اعفرق كّل  هو
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 عمملًم فيخلق يلاب، عندمم نفُسه اعطفل يفاله مم يفال اإلبداعيُّ  اعكمتب  
 عمرفة يستثمرُ  أنّه هذا وياني اعجّد، محمل عىل يأخذهم اعتخيّالت من

. اعواقع عن حمًدا فصًال  يفصلهم بين� كب�ة،
 

:  اإلبداعية علاملية زمنية جداول عن فرويد يتحّدث ثم  
 

 نقول أن �كننم عمم، بشكل هممٌّ  موضوع واعوقت اعخيمل ب� اعاالقة  «
 تشمل اعزمن من عحظمت ثالث -زمنية مراحَل  ثالث ب� تتأرجح إنّهم

 االنطبمعمت باض مع اعاقيلُّ  اعامُل  يرتبط. املفمهيم أو األفكمر تشكيل
 من واحدة تث�َ  أن تستطيع اعحمرض اعوقت يف أحداثًم يث�ُ  وباُضهم اعحمعية،

 تجربة ذكرى إىل تاود هنم ومن. املوضوع عهذا اعرئيسة اعرغبمت أكرب
 تحّققت، قد اعرغبة هذه تكون حيث) اعطفوعة ذاكرة تكون عمدة (سمبقة
 من وهو. اعرغبة تلك تنفيذَ  تثّل اعتي بمملستقبل متالّقة حمعة تُخلق واآلن

 اعتي اعحمدثة هذه ريمتهم يف تحمل اعتي اعخيمل، أو اعيقظة أحالم يخلق ثَمَّ 
 واملستقبل واعحمرض املميض فإنَّ  وهكذا،. أيًضم اعذاكرة ومن حرّضتهم

. »عربهم ترّ  اعتي اعرغبمت من خيطٌ  أنّهم عو ك� مًام، يرتابطون
 

:  واعلاب اإلبداعية اعكتمبة ب� اعتشمبه فرويد يجمع ذعك باد  
 

 ملم وبديل استمرار هو اعيقظة، أحالم مثل اإلبداعية، اعكتمبة من نص  «
.  »اعطفوعة مرحلة يف تسلية مم يوم يف كمن

 
 اعيقظة، ألحالم اعّرسية اعطبياة يستكشَف  أن أجل من فرويد ويُكمل  

:  اآلخرين مع مشمركتهم من �نُانم اعذي اعامر عنرص إىل مش�ًا
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 يف اعكتمبة فنُّ  يكمنُ . األعمُق  رسّه هو هذا؟ اعكمتب يحّقُق  كيف  «
 مع- فيه شكَّ  ال بم -تتّصُل  اعتي فينم، اعتنمفُر مشمعر عىل اعتغلّب تقنيّمت

 يستخدُمه� أسلوبَ� تخم� و�كننم واآلخر، األنم ب� ترتفع اعتي اعحواجز
 اعيقظة بأحالم املتالّقة اعشخصية اعكمتب يخّفف. اعتقنية هذه يف اعكمتب
 اعج�يل املحض بمعوجه ويرشونم وإخفمئهم، تبديلهم رريق عن األنمنية،
 املكمفأة: اسم وناطيهم. تخيُّالته عرض يف عنم يقّدمهم اعتي املتاة من املنبثق

م واعتي هذه، مثل متاةٍ  من تاود اعتي األوعية، املتاة أو اعتحفيزية،  تـُقدَّ
. عمًقم أكثَ  نفيس مصدر عن تنبثق واعتي ممكنًم املتاة إرالق تجال ك عنم

 رمبعُ  عهم اإلبداعيُّ  اعكمتُب  عنم يقّدمهم اعتي اعج�عية املتاة كّل  رأيي، ويف
 اعتحّرر هو متخيّل بامل اعحقيقيةُ  ومتاتُنم اعنوع، هذا من األّوعية املتاة

 ذعك من ُ�َّكننم اعكمتَب  أنّ  إىل يرجع اعتأث� وهذا أذهمننم، يف اعتوتّر من
 اإلحسمس أو اعذات عوم دون اعيَِقظة بأحالمنم بمالستمتمع فصمعًدا اعح�
. »بمعامر
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 يف أّمم املراهقة، سنوات أثنمء مرتج�ً  واإلنجيل هوم�وس قراءة تقرتح توعستوي رسمئل) 1(
 اعتاليميّ  اعنظمم ياكس وهذا بمعيونمنية، قراءته تتمَّ  أن فيقرتح واعثالث� اعـخممسة سنّ 

 .اعوقت ذعك يف اعتقليديّ 
 

 اعشخص ويكون اعنفس، علم يف اعخمسة اعشخصية عنمرص من عنرص: االنفتمح) 2 (
 عالكتشمف ورغبته اعشخص فضول درجة تقيس). متحّفظ ثمبت بمملقمبل، خّالق، فضويل(

 ومدى ،)ومفمهيم أفكمر أو وأنشطة تجمرب سواء (واعغريب اعجديد عس�ع واستاداده
 .واإلبداع علفنّ  تقديره

 
 عتحميلهم يجماهم رابط ال منفصلة أشيمء أو أحداث عدة ربط محموعة هو: االستسقمط) 3 (

 اعصفة إضفمء من كنوع نفسهم األشيمء أو األحداث من أيّ  أصل من عيس جديًدا، مانى
 هذا صيغ وقد. اعحقيقي حجمهم تفوق أهّمية إعطمئهم أو عليهم املصداقية أو اعالمية

 مسوغ ال اعتي اعصالت «بأنه عرّفه اعذي كالوس، كونراد قبل من ١٩٥٨ عمم يف املصطلح
 .»ماينة عتجربة ربياية غ� بقمصد «متبوعة »عهم

 
 باد مم اضطراب يف اعرمزية عىل اعقدرة). ٢٠١١ (ر.د وجونسون ج.ر ميلر: (اعدراسة) 4 (

 .اعامل وخطّة وامل�رسة اعبحوث نظرية: اعنفسية اعصدمة. اعصدمة
 
 سّت  تحت تندرج اعتي قوة، نقطة وعرشين أربع من اعشخصية اعقوة تصنيف يتأعف) 5( 

 واعتفّوق، واالعتدال واعاداعة واإلنسمنية واعشجمعة واعحكمة اعفضيلة: هي واساة فئمت
 ومسمعدة أنفسنم مسمعدة عىل قدرتنم وتشمل. عممليًم بهم مارتف أخالقية نقمط وهي

 تايش أن عك تضمن اعتي اعوسيلة هي قوتك نقمط ومارفة إيجمبية، ونتيجتهم اآلخرين،
.  أكرب بسامدة

 اعنصمئح، إعطمء اعتاليم، حّب  اعنقدي، اعتفك� اعفضول، اإلبداع،: من اعقوة نقمط وتتأعّف 
 اعادل، اعج�عي، اعامل االجت�عي، اعذكمء اعحّب، اعح�سة، اعصدق، املثمبرة، اعشجمعة،
 اعج�ل تقدير اعتفّوق، اعذات، اعتنظيم اعتواضع، اعغفران، اعقيمدة، االعتدال، اإلنصمف،
.  اعروحمنية اعفكمهة، األمل، اعارفمن، واعتميّز،
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