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 يوم عيد العشاق رحلة في أبعاد أصول الحب

 

 

الرجل هو الوعً المرأة، والمرأة الوعً الرجل، فحٌن ٌالمس نبض أحدهما اآلخر تومض الحٌاة فً مساحات " 

 "إن أدرك أهمٌة اآلخر فً حٌاته ووجوده. مان لخآخرالوعٌهما. هذا وكل منهما شاطئ األ

. ً )ج.ب.م(بقلم د. جوزٌف مجدالن "تعرف إلى الحب" اإلٌزوتٌرٌكقرأت هذه العبارة على الغالف الخلفً لكتاب  

م الباطنٌة العلوقسم  فً جهة نً وجدتهمررت بها بعد انتهاء دوام عملً. والغرٌب أن ةمكتبفً إحدى واجهات كان الكتاب 

كٌف وصل كتاب عن الحب إلى هذا القسم من المكتبة وما عالقته به؟! تصفحت الكتاب بسرعة ثم أخذته  !واألبعاد الخفٌة

 ...السلٌم وأقاصً طموحاته ه إلى أبعاد مجهولة فً أصول الحببدور ٌأخذنًمن دون أن أدرك أنه سمعً إلى المنزل 

فعنً ألبحر بدأت رٌاح التساؤالت تدو .أنتظر عودة زوجً من العملفٌما  أقرأ الكتابالمنزل ركن من جلست فً  

إلى به رتفع ترةً ات، وعًٌمركب تالطم فً صفحاته جابات أمواج اإل كانتومع كل تساؤل  ...صفحاتهبٌن عُباب بعٌداً 

  ن!المغٌّب كلٌاً عن األذها الحب مفهومفً صمٌم به غوص توطوراً  ،المعادالت اإلنسانٌةمراقً 

ً بدٌهٌكان تساؤلً األول  أنمع   شعور، أو إحساس، أهو : ما هو الحب؟ السؤال ، إال أننً شعرت بحاجة داخلٌة ألطرحا

 فكرة؟

: "الحب تعرفه النفس البشرٌة وال تعرفه، تجده وال تجده... العاطفة واحة الفكر، لكنها لٌست الحب. وأجابنً الكتاب 

 ”ٌس الحب... تسلٌط قوة صفاء الفكر على واحة العاطفة هو الحب!الفكر قوة صفاء العاطفة، لكنه ل

برات وتربطها بختلك المفاهٌم  بٌن، وأطلقت العنان لمخٌلتً لتقارن الفرٌد واألول من نوعه تمعنت فً ذلك التعرٌف 

فً هذا لى المأل عاإلٌزوتٌرٌك موضوع الحب -اإلنسان لماذا تتناول علوم باطنحٌاتً. لكن تساؤل جدٌد قاطع رحلتها: 

 من الحب؟  أشمل، التً تعتبر حول موضوع المحبة عادةاإلنسان  علوم باطنأال تتمحور  الكتاب وتعٌره كل األهمٌة؟

"الحب والمحبة وجهان ألبعاد ومعانً الشفافٌة فً الكٌان اإلنسانً، حٌث الحب ٌمثل تساؤلً: عن الكتاب  أجابو 

لالمادة. المحبة هً األم، والحب ولٌدها، هً موجدة الحب وراعٌته. فإذا تبصرنا فً شفافٌة المادة، والمحبة "شفافٌة" ا

فً دفتٌها، كما تحتضن األم طفلها... ما ٌدل على أن هدف الحب فً نهاٌة المطاف  حبة نراها تحتضن كلمة حبكلمة م

 هو بلوغ المحبة."

مناهج التربٌة تركز على مفهوم المحبة وقلما ، إلى جانب اإلنسانٌة والمعتقدات الروحٌةالفلسفات تفكرت أن  ،ومع ذلك 

، فٌما يّ على نصائح والد   ةسائد تمفهوم المحبة كانبما فٌها  ،المثالٌاتال أزال أتذكر أن تتناول موضوع الحب... حتى أننً 

 بل بلوغ سن الثامنة عشرة!ق ًالتطرق إلى موضوع الحب أمامجنبان ٌتكانا 

  ًّ "بٌن الحب والمحبة تكمن أسرار النور فً الكون، التً ٌعصى لثامنة عشرة بإجابة أخرى: الصفحة ا وأطلت عل

لٌة ... ما جعل المثافهمها على الفكر البشري الذي دأب على ربط الحب بالرغبة الجنسٌة... وربط المحبة بكل ما هو مثالً

  "ال تلتقً مع الرغبة الجنسٌة.

http://www.albayan.ae/
http://www.albayan.ae/readers-page/media/photos/8a8081a03ce6c8e4013d119689f10027/8a8081a03e65bd3f013ea38403590069/consciousness.jpg


 3 من 2 صفحة  
 

 ات أخرى قرأت: وفً صفح

ما ٌتَّضح لنا أن  ،(اإلنسانٌة بٌن عمل الجنس )المحصور فً الجسد( وفعل الحب )الذي ٌرتفع إلى الذات"هناك فارق 

الحب حالة وعً وحقٌقة نور... فٌتبدّى الحب والوعً صنوان... من ٌبتعد عن الحب أو ٌهٌن عاطفة الحب بالجنس 

 لدٌه!"  اإلنسانًالمبتذل والعالقات الرخٌصة ٌكون قد أهان الوعً 

فً األولى الحب  واعجت لمتى بدأكٌف وذاكرتً استحضر من أغلقت الكتاب ووضعته على المنضدة، ورحت  

 لكتاب:الخلفً لغالف العبارة على من المنضدة وهل للحب بداٌة؟ فنادتنً  ...حٌاتً

، ٌعنً أنك تحب... الحب فٌك "ٌقظة نبض النفس هً بداٌة الحب. وفعل النبض فٌها هو امتداده وتوسعه... فأن تتحسس 

وأال تتحسسه ٌعنً أن تظل هائماً بال محور وال هدف، بال حب. ألن الحب هو الدرب الوحٌد إلى صمٌم المحور فٌك، حٌث 

 " فً الصمٌم ٌلتقً المحور بالهدف.

عند بزوغ أترقب لقاء فارس األحالم ، الحبأن أختبر قبل  معاناةفً فراغ و ةفعالً هائمأننً كنت  وسرعان ما أٌقنت 

 كانت أٌامً تخلو من التفاعل الداخلً، وتسود علٌها الرتابة وثقل االنتظار.قبل أن أعرفه عند كل مغٌب. ه كل فجر، وأعاتب

جعلنً أتساءل أحٌاناً  ... ما!معاناةنوع آخر من اللد التً واكبت زواجنا، وُ نسٌة الخطوبة ارومالتقائنا، وخالل لكن حتى بعد 

 الحب معاناة! ماذا عن كل فتاة تعانً فً الحبٌنطبق على واقعً وواقع والرواٌات لحب فً الكتب الً لالمثوصف الإن كان 

 ؟ هل أجد إجابات عنها فً هذا الكتاب؟ هذه

  ُ ربما أو ، صباح الٌوم زوجًبعد أن نسٌها ها لنفسً، وفتحت الكتاب من جدٌد وكأنً أفتح هدٌة عٌد العشاق التً قدمت

ٌفرط فٌما اآلخر فرط باالبتعاد عن الواقع الحٌاتً أحد أسباب هذه المعاناة أن أحدنا ٌ أنفً ال شك . الزمن..مع مّر  اهاتناس

ً الصفحات، بحث قلبتباالرتباط به! و  : 79الصفحة  اإلجابة فً أنارت ذهنً، إلى أن ةعن تفسٌر للمعانا ا

مشاعر... ومرة كتواصل فكر. هذا  ء"إن تفاعالت الحب فً النفس البشرٌة تتحقق مرة كلذة جسد... ومرة كدف 

م باتحاد اللذة والدفء فً عمق التجربة الحٌاتٌة على أنواعها... وإلى ذلك الحٌن ٌبقى  فً ما بٌن  االبتعادالتواصل ٌتمَّ

والمعاناة الزمة الحب. فهً معاناة الاللحمة الداخلٌة فً ما بٌن أجسام هذه الثالثٌة، بمثابة "مسافات" تسكنها المعاناة، 

خارجاً على شكل خالف ٌتجاوز  تقطع فً تفاعالتها اللذٌن ٌنعكسانالتصدع وال معاناةالنفس البشرٌة. هً )أجهزة وعً( 

مل منه جراء انعدام الراحة معاناة هً فً حقٌقتها انعكاس خارجً لحقٌقة ما تعانٌه النفس وتتمل .االختالف مع الحبٌب

إن السلبٌة التً تباعد بٌن مكونات النفس الذبذبٌة،  الداخلٌة واالنسجام فٌما بٌن مكوناتها وما بٌن الفراغات التً تتخللها.

 بل تغّشً نورانٌتها، هً أساس معاناة النفس فً أوجه وجودها وتجاربها... وبالتحدٌد فً الحب."

  ً فً زمن الكتاب واألروع من ذلك أن القارئ ٌستطٌع مراراً ومراراً، نستطٌع أن نفتحها مثقفٌن، ال اٌاالكتب هدإن ، حقا

من  وراء ألقرأدت بضعة صفحات إلى الإلى الوراء بمجرد قلب الصفحات... عُ أدراجه ٌعود ٌختلس نظرة إلى األمام أو أن 

فً اإلنسان... وكأن موضوع المعاناة هذا الذي  وفكر ألبعاد الثالثة: جسد، مشاعراللحمة والتواصل بٌن اموضوع جدٌد عن 

 :أن أهملته فً قراءة الصفحات السابقةأتخبط فٌه حٌاتٌاً، استحثنً ألفهم بعمق ما سبق 

جسدٌة تندمج كحال تفاعل جراء االختبار لتصب -"كلٌة الحب هً كلٌة مقدرات نفسٌة، فكرٌة، مشاعرٌة، وصحٌة 

هذا ما ٌدل على أن تجربة الحب تهدف إلى تفعٌل كلٌّة ا شرارة نور تقدح داخل المحبة... العقل الذي ٌجّسده-فً المحور

نطالقاً من اعلى مستوى من التواصل والتفاعل بٌن أبعاد عوالم النفس البشرٌة، أهذه المقدرات فً اإلنسان بحٌث تحقّق 

العوالم فً شفافٌة واحدة جدٌدة هً شفافٌة األرض، وفً حالة تفاعلٌة )ذوبان وانصهار( تتوحد فٌها "شفافٌات" هذه 

 ... الحب!"

ألرض. فً حٌن أن المحبة هً هدف ا-ً بعضها انطالقاً من بُعد المادةدمج أبعاد عوالم الشكل فٌ"الحب هدف شامل   

ٌق الحب الجوهر... فتحق-فً صمٌم النور –مسٌرة الوعً على صعٌد الروح  –ٌُعزز بإرادة االرتقاء نحو الحكمة الروحٌة 

كهدف أو عنوان للوعً األرضً ٌعنً أن ٌتألق الجسد فً التعبٌر عن تكامل تفاعل المشاعر والفكر، وبالتالً تتألق 

  المرأة والرجل." –الشخصٌة البشرٌة التً تعبّر عن إنسانٌتها الكاملة فً قطبً الحٌاة 
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 وفً صفحة أخرى قرأت: 

القلقة والبعٌدة عن لذائذ الحب... كونه باقة تجمع صفات الكٌان  "النفس التً ال تستمتع بالحٌاة هً النفس 

وتصهرها فً حال تفاعل ممٌز ٌجمع ما بٌن الخٌال والرومنسٌة واإلرادة والمعرفة مروراً بالجسد والمشاعر والفكر، 

الحب ما ٌقع ضمن فٌغتنً الحب بها وٌتوسع جراء تفاعلها، فٌعً المرء الحقٌقة أن الزمن ٌقع ضمن دائرة الحب، ولٌس 

 دائرة الزمن."

ً فً دوائر وعًٌ العباراتشعرت بوقع تلك   ً أغلقت الكتاب من جدٌد ووضعته ف، عمٌقا ، ألستلقً على السرٌر جانبا

نفسً فٌها وسط  شاهدت ...وطوٌلة حالم غرٌبةوأللنوم، ل فٌهادقائق استسلمت انقضاء بضع قرأت... وبعد  معّن فً ماوأت

 للقاء زوجً ٌنقلنً إلى واحة السالم من خضم الضجٌج الداخلً...صخب شدٌد، أتوق 

ألرى زوجً من الحلم، ت فجأة ستٌقظاوثم سكن الصخب وتالشى الضجٌج، وأبصرت نوراً ٌتمدد داخل كٌانً،  

ًّ ٌحدق ! كان أحمر وردباقة حامالً بٌن راحتٌه بقربً،  ٌده  ت  مس  ال. ..فً أفق بعٌد ، وكأنه ٌنظر إلى أبعاد شاسعةفً عٌن

هذا ... وجدت كتابك حن معاً فً دائرة الحبحبٌبتً، كل عٌد ونزوجتً و: حب وهو ٌقولسمة ب على شفتٌهٌدي، وارتسمت 

 :مع باقة الورد، أهدٌك إٌاها ه العباراتعلى المنضدة ووجدت فٌه هذ

بلهفة تخترق أعماقً كلمسة  "حبٌبة عمري، أنا أٌضاً غارق فً الصخب، مرهق ومثقل بأعباء الحٌاة، أترقب لقاءنا 

 سحر... أنت أٌضاً واحتً ودلٌلً ودربً إلى الحٌاة الهانئة خارج هدٌر الواقع.

 نحن دائرة وجود

 محورها أنِت وأنا...

 ومحٌطها تفاعلنا.

 هاِت ٌدِك لٌكون مسكنها كٌانً...

 لٌكون مسكنها قلبِك.  يوخذي ٌد

 ".لحٌاةالوعً، مسٌرة الكفاح فً ا معاً نسٌر فً مسٌرة

وأهدٌك مع باقة الورد أٌضاً معنى اسمك "شارلوت" الذي وجدته أخٌراً بعد طول بحث. ثم قّص ورقة زهرٌة اللون " 

رقٌقة شفافة، وشرع ٌتلو علٌها بعذوبة الحب: "شارلوت الحبٌبة، فهذا معنى اسمك "الحبٌبة". كلمة شارلوت مؤنث شارلز 

الحبٌبة... ومن الخلٌلة، ها كارال( وتعنً بالعربٌة: المعشوقة، ثوس باالسبانٌة )ومؤنباإلنكلٌزٌة، وشارلً بالفرنسٌة، وكارل

 "؟!؟!؟!مرأةغٌرك ٌضم كل صفات ال

 هلحن شارلوت
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