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 لغة الضاد تنبض من جديد من خالل مهنج عمل الإيزوترييك

 :كتبت هيفاء العرب

لغتنا املغناج ابحنناءات حروفها، املصّورة يف اس تدارة خطوطها حينًا، واملنسابة يف متّددها … بريية امجليةللغة الضاد، لغتنا التع 

 …السطور حينًا آ خر” حبر“يف اسرتخاء مجيل وانعتاق عىل 

يقاع اللكامت، مفّرة يه حروف حادة النربة، وآ خرى يه رقيق… لغة الضاد، لغتنا امجليةل ة اخملارج بني طيات حروفها ينبض اإ

ذ تنعتق من ثغر قائلها  …اإ

يف بياض الورق حتفر اشاكًل تعبريية تس توقف احلواس، قبل آ ن يالمس مضموهنا شغاف القلب … لغة الضاد، لغتنا امجليةل

 …آ و تالبيب الفكر

نيب، وفكر العقاد، وآ نىس روائع قيس وليىل، وِحَكم املت ”… ج.ك.رولنغ”و” روبرت لنغدون“و ” ابولو كويلو“مفا ابيل آ تغىن بـ 

كيف آ تبىن لغة ليست لغيت، وفكًرا ل حيمل هواجيس، وآ داًب خيلو … كيف آ نسامه وآ ان العربية يف جذوري؟!… وآ دب نعمية

ن آ ان تنكرت للغيت؟… من طموحايت؟  …وهل لثقافة ليست ثقافيت آ ن تفيين حقّي يف التعبري؟… ومن آ كون اإ

نسان… هوية والانامتءيف عامل ال رض اللغة، لك لغة يه رمز ال  هّنا، كام يوحض عمل … يه رمز حلقيقة خافية يف كيان لك اإ اإ

نسانية الإنسان(، لباس اذلبذبة كالكم ولباس اذلرة مكعىن يف عامل ال رض. فاذلبذبة اكنت اللغة  الإيزوترييك )عمل الوعي، عمل اإ

هذا وللحياة عىل ال رض، آ و للتجسد عىل …  ال رضال صل مع اطالةل الوجود البرشي قبل آ ن تتطّور جتربة الإنسان يف عامل

ال رض، رموز تنطوي عىل حقائق اكمنة يف النفس البرشية ومن هذه احلقائق طبيعة البدل اذلي يتجّسد فيه املرء، النطاق 

الوعي فهذه مجيعها تعرّب عن ش يفرة … الاجامتعي والعائيل آ يًضا جلهة القوامس املشرتكة من صفات وممارسات ومعتقدات

بني هذه الرموز يتجىل التعبري كقامس مشرتك، حيث اللّغة … الفردي اخلاص ابملرء، ابلتايل مس توى الوعي الفردي يف احلياة

ارتباط ابجلذور حبَك  –يف عرف ال صل  –يه جسد التعبري وحيث الارتباط ابللّغة ال م هو يف عرف الباطن الإنساين 

 …البدل اذلي يتجّسد فيه املرء

ويه يف نظر الكثريين من آ بناء لغة الضاد ل تامتىش مع التطور احليايت … لغتنا العربية ابتت لغة مس تضعفة من آ هلها… ولكن

ولكن عمل الإيزوترييك ظهر يف هذا الزمن ابذلات لتثبيت العكس فقّدم مهنج عمل … عامة والتطور التكنولويج العلمي خاصة

 …بلغة عربية، علمية، آ دبية، سلمية بليغة جمّددة وراقيةعمل الإيزوترييك  –املس تقبل الإنساين 
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ىل علوم الإيزوترييك منذ س نوات خلت يف فرتة مل يكن يعنيين فهيا آ مر اللغة من قريب آ و بعيد، وحتديًدا آ مر لغتنا  تعرفُت اإ

س مركز عمل الإيزوترييك، يف تكل الفرتة سأ لُت ادلكتور جوزيف جمدلين مؤسّ … العربية، ول اكن يل شأ ن يف الكتابة آ ساًسا

ِلم تقّدم عمل الإيزوترييك ابللّغة العربية ويه ليست لغة انتشار يف الوقت احلارض وهذا العمل النبيل جيب آ ن يدركه “سأ لته 

ىل تمنية وعيه يف هذا العامل؟ نسان يسعى اإ  اللغة تعرّب عن الهوية الفردية يف ظاهرها كام يف ابطهنا،“فأ جابين حيهنا ”… لك اإ

ىل آ صالته ىل هويته الإنسانية، اإ ن مل تكن … وعمل الإيزوترييك يرشد املرء اإ فكيف نتحدث عن ال صاةل يف عمل الإيزوترييك اإ

 …”افعالنا تعبرًيا عهنا

وعىل مر الس نني شهدُت عدد ل … تعّمقي يف عمل الإيزوترييك فتّح يف نفيس حيّب للغة العربية، مع آ نين مل اتنكر لها يوًما

ىل حمارضات الإيزوترييك جياهرون بفخر آ هّنم  يس هتان به من ال شخاص من لبنان والوطن العريب، آ شخاص اكنوا يتوافدون اإ

يف املقابل اكن يطيب يل … وآ هّنم يفضلون القراءة بلغات آ جنبية” صعبة“والعذر آ هّنا  –لغهتم ال م  –ل يقرآ ون اللغة العربية 

رين آ جانب يتوافدون بني احلني وال خر وجيهتدون يف الاطالع عىل عمل الإيزوترييك آ ن اقابل يف حمارضات الإيزوترييك مفك

 …ابللّغة العربية لشغفهم مبعرفة الإيزوترييك

ولكن يف اجلوهر التنكّر للغة ال م هو … يف الظاهر، آ ن آ حّب لغيت واعمتدها لكغة آ ساس آ و آ ن ل آ حّّبا يبدو شأ اًن خاًصا

ويف عرف عمل الإيزوترييك المتلّق آ و الالصدق يعين تضعضع حمور الوعي يف النفس … املنا العريبوجه من آ وجه المتلّق يف ع

البرشية آ ي نشوء هّوة من الضبابية بني وعي الظاهر ووعي الباطن فهيا )النفس البرشية( جراء ممارسة وجه آ و اكرث من 

ىل  علًما آ ن المتلّق عىل آ ي صعيد اكن هو من السلبيات… آ وجه المتلق النفس ية اليت متنع تفتّح الوعي دلى املرء يف سعيه اإ

 …معرفة نفسه عرب مهنج عمل الإيزوترييك، ابلتايل عليه آ ن يتبىن ال صاةل يف لك تفصيل حيايت همام بدا اثنويً 

ذ تأ ّسس يف هذه املنطقة من العامل العريب ليقّدم منذ آ واسط الامثنينيات عمل املس تقبل  الإنساين لعرص النور عمل الايزوترييك، اإ

عرف نفسك“واملعرفة يف  ، قّدم مهنجه العلمي ابللغة العربية فأ عاد للغة اعتبارها فعاًل ل قوًل، ومعاًل ل تنظرًيا جفعلها ”تقنية اإ

ىل ىل نفوس نا آ يًضا حبيث نقدم اإ العامل ما  س ّباقة يف ما تقّدمه ملس تقبل العامل بأ رسه عىل آ مل آ ن نثق بأ نفس نا وآ ن نرد اعتباران اإ

 …يفيد مس تقبلنا ومس تقبل الإنسان عىل ال رض

ل يكفي آ ن آ حّب لغيت وآ ن ادافع عهنا الكميًا آ و يف الاعالم، بل املطلوب هو هنضة فكرية نقّدم من خاللها اعامًل تتحّدث 

نسانًيا من دون آ ن ننتقد الغرب ظاهرًي ونتبىن ثقافته معلًيا املطلوب هو … علينا. اعامًل توقظ فينا آ مهية وعي الهوية والانامتء اإ

 …ىل املس تويت اكفة، مفن دون هذان الصنوان ما من وعي يُرجتى يف هناية املطافالوفاء والاخالص ع
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