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التكوير " وإذا البحار سجرت"

 :6 
 
السؤال الذي أبحثه هو كيف 
يمكن للنفس البشرية أن 
توائم بين المشاعر والعواطف 

وتبدو وكأنها في , الملتهبة 
سكون وإطمئنان وتفاعل 
 أمين مع ما فيها وما حولها

 
 

أي أن , " إذا البحار سجرت
البحار تتوقد وتحترق وتكون 

 !!لهيبا متأججا
 
 

وهو , األرض ثالثة أرباعها ماء 
من الممكن أن يكون نيرانا 

إذا وجدت القدرة الكافية , 
على فصل إرتباط جزيئ 
األوكسجين عن جزيئتي 

الهايدروجين  
 
 
األرض يمكن أن تتحول إلى 
جحيم هائل إذا صار ماؤها 

 !!نيرانا
 
 

ي يصنع من النار سبحان الذ

  
  6: التكوير " وإذا البحار سجرت"
  

وسبرت , عماقها وسحت في تالفيفها وغصت في أ, إحترت في النفس البشرية وتأملتها كثيرا 
  . أغوارها وتوغلت في العقل  ونظرته بإمعان

  
, وكان السؤال الذي أبحثه هو كيف يمكن للنفس البشرية أن توائم بين المشاعر والعواطف الملتهبة 

  .وتبدو وكأنها في سكون وإطمئنان وتفاعل أمين مع ما فيها وما حولها
  

وفضاءات العقول , ومتاهات األدمغة ودياجيرها , فوس وأحراشها أتعبني التجوال في غابات الن
, وغاب عني البرهان حتى ضبحت هذه اآلية في دنياي وهزت كياني وأيقظت خيالي , وأكوان الخيال 

  . وكشفت عني غطاء األمية ومحدودية الرؤى والتصورات
  
  !!متأججا أي أن البحار تتوقد وتحترق وتكون لهيبا, " وإذا البحار سجرت" 
   

وهذان الغازان قابالن , فالماء من جزيئ أوكسجين وجزيئتي هايدروجين , نعم أن ذلك ممكن 
فالهايدروجين يمكن منه صناعة أعتى القنابل المسماة , لإلشتعال واإلنفجار الهائل والمدوي 

  . واألوكسجين يصنع النار وبدونه ال يمكن للنار أن تكون أبدا, بالهيدروجينية 
  

  . وفي وسائل إخمادنا للنيران نحاول أن نمنع عنها األوكسجين أو نغرقها بالماء
  . فهذان الغازان المشتعالن يتّحدان ويصنعان الماء وينفصالن فيأتيان بالنيران

  فكيف بربك تحقق الحاالن؟ 
  

على فصل إذا وجدت القدرة الكافية , وهو من الممكن أن يكون نيرانا , األرض ثالثة أرباعها ماء 
فالقوة التي جمعتهما لقادرة على فصلهما أيضا , إرتباط جزيئ األوكسجين عن جزيئتي الهايدروجين  

  .وصياغة معبرة عن قدرة قادر قدير, وهذه ظاهرة من عجائب الوجود الكوني , 
   

  !!فاألرض يمكن أن تتحول إلى جحيم هائل إذا صار ماؤها نيرانا
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 ماًء ومن الماء نارا 
 
 
هو الذي سوى النفس 
, البشرية بذراتها وجزيئاتها 

التي تتفاعل بأساليب تنتج ما 
يتوافق وذاك التفاعل من 
الحاالت التي تبعث سلوكا 
 . معبرا عنها

 
النفس فيها نار وماء والماء 

 !!نار لكنه يطفيء النيران
 
 
يعني بأن البشر يصنع سلوكه 

مكنه أن يؤكده وفقا وي
إلرادته ووعيه وقدرات 
 .إدراكه وفهمه

 
كل تصرف منحرف ومتطرف 
ناجم عن معطيات فكرية 
وتصورات سلبية أو إيجابية 
متفاعلة في أعماق البشر 
 ومؤثرة في المحيط الخارجي 

  

هو الذي سوى النفس البشرية بذراتها , ماء ومن الماء نارا سبحان الذي يصنع من النار 
التي تتفاعل بأساليب تنتج ما يتوافق وذاك التفاعل من الحاالت التي تبعث سلوكا معبرا , وجزيئاتها 

  . عنها
  

  !!فالنفس فيها نار وماء والماء نار لكنه يطفيء النيران
  

وتأكيد على آيات اإلختالف وقدرات صناعة , تلك معجزة تالحم المتناقضات وتفاعل المتنافرات 
فكل متناقض فاعل ويمكنه أن يكون ما , والحب من الكراهية , السالم من الحرب , الماء من النار 

  . يناقضه ويؤكده أيضا
  

والضوء يحمل ألوانا ال تحصى لكنه يبدو بلون واحد أو , فالواحد يجمع أكثر من واحد لكنه واحد 
  . بال لون كما نراه

  
حيث يمكن للبشر أن يكون عدوانيا أو , والسلوك البشري ال يشذ عن هذا القانون الكوني الثقيل  

وكيفيات اٍإلستثمار فيها تؤدي إلى , وتحدد هذه التفاعالت عوامل كثيرة , ومحبا أو كارها , مسالما 
أن يؤكده وفقا إلرادته وهذا يعني بأن البشر يصنع سلوكه ويمكنه , نتائج تتفق وإتجاهاتها ودواعيها 

  .ووعيه وقدرات إدراكه وفهمه
  

وكل تصرف منحرف ومتطرف ناجم عن معطيات فكرية وتصورات سلبية أو إيجابية متفاعلة في 
وهي قابلة للصياغة وفقا لإلرادة الجماعية والصيرورات , أعماق البشر ومؤثرة في المحيط الخارجي 

  . المطلوبة والمشاريع المرسومة للمجتمع
  

 !!فهل من مياه النفوس الدفاقة القادرة على إطفاء نيرانها األجاجة؟

 

 ***   ***   *** 
  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
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 الدوريات واالصدارات و المعاجم
*************************************  

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 
 

  وطب النفس علـــوم لالمجلـــة العربيـــة  -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

 بصائــــــر نفسيــــــة"مجلــــــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

http://arabpsynet.com/
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm
http://www.arabpsyfound.com/
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
 

  ت مكتبيــــــــةاصـــــــــدارا
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال
    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

***     ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
***     ***  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
***     ***  

  "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
 

 دارات معجميـــــةاصـــــــــ

  

ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس
  ا��ار ا�����ي -ا��ار �����  -ا��ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
***     ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"المعجـــم 
  ا��ار ا�����ي -ا��ار �����  -ا��ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ا��ار ا�����ي -ا��ار �����  -ا��ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
***     ***  

  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

  ا��ار ا�����ي -ا��ار �����  -ا��ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  
***     ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا��ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  
***     ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  

 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3

