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 احلوار مع الذات يف زمن الكورونا

 2020بريل إ 26خبار الخليج أفي جريدة  رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

الكثيرُ منا، وربما جميعنا ال يجدُ الوقَت الكافي حتى يجالسُ نفسَه 
؟ هل يجلسُ هو على مقعد  يجالسُ نفسَه ويحدثهاويحدثُها، ولكن كيف 

 ؟ ويدع نفسَه تجلُس على المقعِد اآلخر ويفتح معها حوارًا، أم ماذا

هذا بالضبط ما قاله لي األخُ السائل حينما حادثني قبل عدةِ أيام، قال لي 
بكل وضوح: أنا في غايةِ الملل، وال أجُد ما أفعله في البيت، فالحجر الصحي 

أنفاسي، فال أستطيعُ الخروجَ، وال أعرف كيف أستغل وقتي في كتمَ على 
البيت، أو لنقل إنه ال يوجد لدي أي شيء يمكنني أن أعمله وأنا في البيت، 

 ؟ فماذا أفعل

فعددُت له الكثيرَ من األمورِ التي يمكن القيام بها إلدارة الوقت أثناء فترة 
، الطبخ.. الخ، إال أنه لم يقر كل الحجر الصحي، مثال: الزراعة المنزلية، القراءة

هذا، إذ إن كلَّ هذه األمورِ بالنسبة إليه جزءٌ من الوقت فقط وإنما يريد بعض 
 األمور األخرى، فقلت له: سأعاود االتصالَ بك بعد ساعة.

بعد ساعة عاودت مهاتفته، فقلت له: لماذا ال تحاور نفسَك بين الفينة 
؟  فسك وأهدافك، وفكرك وكل حياتكواألخرى، وتحاول أن تعيد تقييم ن
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لعل هذا الموضوع سيأخذ منك الكثير من الوقت لدرجة أنه لن يكون لديك 
الوقتُ الكافي لتشعر بالملل، إن النظرَ إلى النفس والذات سوف يغنيانك 

 عن كل الذي حولك.

 ؟ فقال: أتسخر مني

 فقلت: ال واهلل، إنما أنا جاد جدًا.

 ؟ ، كيف يمكنني أن أفعل ذلكفأطرق لحظات، ثم قال: حسنٌ

 ؟ فقلت: ألم تقف يومًا أمام المرأة وكلمتها أو باألحرى كلمت انعكاسك

 قال: بلى.

 فقلت: هكذا هي.

الحوار مع النفس أو الذات يا صاحبي، هو أحدُ أنواع الحوار العلمي الذي يقوم 
 فيه المُحاور على ُمراجعة أفكاره، وتصحيح مواقفه؛ اعتمادًا على جلسات
النفس واألحاسيس الداخليّة، إذ يقوم فيها اإلنسان على مراجعة نفسه، 
والوقوف معها، والتأمل فيها؛ ومراجعة نقاط القوة والضعف، ومراجعة 

 األعمال والمواقف، ويُطلق عليها اسم حوار األنا أو حوار الذات.

ويجد بعض علماء علم النفس أن الحوار مع الذات يعطي المرء الشعورَ 
ستقاللية النفسية، بمعنى آخر، يعطينا القدرة على تنظيم الذات، ومن باال
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دونه سنفتقر إلى الوعي كما سنواجه صعوبًة في أداء المهمات التي 
يتطلب منّا العمل في االتجاه الصحيح، ومن الجدير بالذكر أن الحوار مع 
الذات يرافقنا على مدار اليوم، فعندما نعيش في بيئة عمل يسودنا 

ا ؤول ديكتاتور أو عندما نخرج إلى الشارع ونجد أمامنا الطريقَ مزدحمًمس
بالسيارات، أو أن نعيش في بيئة أسرية مفككة أو حتى سعيدة فإننا حتمًا 
سنتحدث مع أنفسنا لنقول لها ما نشعر به في تلك اللحظات، سواء كنا 

ا تعساء أو سعداء، لذلك نجد أنه من المهم أن نتعلم كيفية تسخير هذ
النوع من الحوار لمصلحتنا، فهو الجزءُ األكبر من الحوارات التي نتحدث من 

 خاللها.

في زمن كورونا وفي فترة الحجر الصحي والتباعد المجتمعي حيث يجلس 
كل منا في منزله، يشاهد التلفاز ويتحدث مع أقرب الناس إليه، نجد أننا 

خاطب أنفسنا فإنه من نحتاج إلى أن نتحدث مع أنفسنا ونخاطبها، وعندما ن
المؤكد أننا سنكون شفافين ومنفتحين، فال يمكن أن نكذب على أنفسنا أو 
نتحاور في جزء من الحقيقة، ألن الحقيقة في هذه الحالة موزعة ما بين 
نفسي ونفسي، فكيف أكذب عليها وأتالعب باأللفاظ معها أو أخفي عليها 

 جزءًا من الحقائق، فهذا أمرٌ مستحيل.

جلس مع أأنه اآلن هو الوقُت المناسب لمحاورة النفس والذات،  نعتقد
نفسك، حدد زمنًا معينًا لتكن نصف ساعة في اليوم، تحدث مع النفس، أعد 
شريط ذكرياتك منذ المرحلة االبتدائية، وثم الذي تليها والتي تليها حتى 
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لى ؟ وإ ؟ وماذا تريد تصل إلى هذا اليوم الذي أنت فيه، اسأل نفسك من أنت
  ؟ أين تريد أن تصل

لنبدأ من البداية ومن أول السطر، فلعلنا نتمكن من فتح الملفات المغلقة 
والمركونة من سنوات، ولعلنا نفتح أبواب الحوار مع الذات وخاصة ونحن في 
هذا الحجر الذي فرضته علينا بعض الفيروسات الصغيرة جدًا. وعادة ما نبدأ 

في حياتنا، وهي ثالثة أسئلة ولكنه من ببعض األسئلة المهمة والمحورية 
المهم أال نتوقف عند هذه األسئلة، وإنما هذه األسئلة الثالثة هي التي 

  ستقودنا لالنطالق في عالم الذات.

ربما ُيعد هذا السؤال من أصعب األسئلة التي حاولت  ؟ السؤال األول: من أنا
البشر اإلجابة عليه، كل الفلسفات وحاول كل المفكرين وكل الشعراء وجميع 

ولكنهم لم يتمكنوا من اإلجابة المرضية عن هذا السؤال، نعم، من 
  ؟ ؟ من أنت «من أنا»يستطيع أن يقول من هو 

كثيرًا ما نقف مع زمالئنا وأهلنا ونشخص األفراد، ونحلل شخصياتهم، إال 
أنه عندما تصل األمور عندنا نحن، نتوقف ألننا بالفعل ال نعرف أنفسنا، 

 ؟ ن أنافم

ونحن هناك ال نتحدث عن وظيفتك، أو أهدافك، أو طموحاتك، أو تطلعاتك، 
أو حتى شخصيتك وحدودها وأبعادها، وإنما نتحدث عنك أنت، أنت 

 ؟ بالتحديد، فمن أنت
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ربما يضحك بعضنا اآلن وقد يسأل نفسه: هل من المعقول أال أعرف 
 ؟نفسي

انك وذاتك، وحدود فإن كنت تشك فيما نقول، فهل يمكنك أن تحدد كي
 ؟ األنا لديك

ولعل اإلسالم هو الدين الوحيد الذي تمكن من اإلجابة عن هذا السؤال، فحدد 
من األنا، ومن أنت، وكل ما يتعلق بك، وبذاتك، والجوف الذي أنت فيه، 

 ومحتواك، وكل ما أنت، أنت.

يمكننا اليوم ونحن في هذا الحجر اإلجباري أن نناقش أنفسنا حول هذا 
سؤال، ربما نتمكن من الوصول إلى اإلجابة، وربما ال، إال أنه من المفروض ال

 أن نحاول.
 

هذا السؤال هو نتاج طبيعي للسؤال األول إال أنه  ؟ السؤال الثاني: ماذا أريد
أكثر سهولة ويسر في اإلجابة، إذ نستطيع من خالل أهدافنا أن نحدد ماذا 

دنا إلى السؤال األخطر، هل لدينا ؟ إال أن هذا يقو ؟ وما نريد أن نكون نريد
؟ هل أنا وأنت وكل هؤالء لديهم أهداف يريدون  أهداف نريد تحقيقها

؟ هل تعرف ماذا  ؟ اسأل نفسك هذا السؤال: هل لديك أهداف تحقيقها
  ؟ سنة قادمة 20تريد أن تكون بعد 

 ؟ جاءتني متدربة ذات مرة تبكي، فقلت لها: ما بك
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 ؟ ماذا يمكنني أن أفعلقالت: أنا ليست لدي أهداف، ف

فعندما جلست معها وتحدثنا عن حياتها وجدت أن حياتها خالية، ليس 
؟ وال تعرف أي شيء من  لديها طموح، وال تعرف ما المطلوب منها أن تعمل

أي شيء، وبالفعل شعرت باألسى عليها، فكيف بشابة في ريعان شبابها 
 ؟ ماذا تريد وإلى أين تريد أن تصلال تعرف 

يريد أن يدرس في الجامعة، ثم يتخرج ويعمل في وظيفة، وبعد  معظمنا
ذلك يتزوج وينجب، ونربي األطفال، وندخلهم المدارس والجامعات 

 ونزوجهم، ومن ثم نموت نحن، وتستمر الحكاية مع أطفالنا.

هذه الخارطة الحياتية المعتادة التي يعيشها معظم البشر في الكرة 
بدين أو موقع جغرافي أو أي ما كان، وإنما  األرضية، وهي ليست لها عالقة

هي قيود وأطواق من الحديد يضعها اإلنسان هو بنفسه حتى يسير وفق 
منهجية محددة حتى ال يتوه في األرض، فكم من هؤالء البشر كسر طوقه 

 باألحرى أو –؟ قليل جدًا هؤالء هم الذين تمكنوا من الخلود وتسجيل  وخرج
تاريخ، فمازلنا نذكر ابن سينا، أو الرازي، ونيوتن، ال قطار في أسمائهم –حفر

وشكسبير وغيرهم الكثير، فهؤالء ليسوا أفضل ذكاءً وعلمًا من أغلبنا إال 
أنهم رفضوا الطوق الحديدي وساحوا في فضاء الحياة والمعرفة، ألنهم 

؟ هؤالء عرفوا ماذا يريدون  تمكنوا من اإلجابة على السؤال الثاني: ماذا أريد
وا لتحقيق طموحاتهم وأحالمهم من خالل أهداف وضعوها في فركض

 حياتهم.
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ومرة أخرى نقول، إن هذا الحجر اإلجباري فرصة سانحة لنحدد من خاللها 
 أهدافنا، وطموحاتنا وتطلعاتنا، كل ذلك من خالل الحوار مع الذات والنفس.

 

  ؟ السؤال الثالث: كيف أصل إلى ما أريد

عن األسئلة الصعبة نوعًا ما، ربما تستطيع أن  اآلن وقد تمكنت من اإلجابة
ترسم بعض الخرائط والشوارع والطرق والدروب التي تمكنك من الوصول 

 إلى الموقع الذي تريد الوصول إليه.

فإن كنت في المكان الذي كنت تتوق الوصول إليه، يمكنك اآلن في طرح 
ن تكون بعض األسئلة على نفسك، ولكن في هذه المرحلة تحتاج إلى أ

صريحًا مع نفسك، فالصراحة هي أن تقول الحقيقة المجردة مهما كانت. 
 اسأل نفسك هذه األسئلة:

 ؟ هل  ؟ هل اختلست ؟ هل سرقت كيف وصلت إلى هذا المكان
 ؟ ؟ هل وصلت بمجهودك البحت ارتشيت

  لو بدأتُ من البداية، هل يمكنك أن تصل إلى نفس هذا الموقع من غير
؟ قل بصدق، صارح نفسك، كن  ي سلكته سابقًااللجوء إلى السلوك الذ

 واضحًا.
 ؟ هل أنا مقتنع بالمكان الذي أنا فيه 
 ؟ ؟ هل أنا أناسب المكان هل المكان يناسبني 
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وغيرها من تلك األسئلة التي يمكنها أن تكشف نفسك لنفسك. ونحن هنا 
ال نريد اإلجابات وإنما أبقيها لنفسك، ودردش بها مع نفسك، فهل تتمكن 

 ؟ وصول إلى نهاية الدردشة بصدقمن ال

في زمن كورونا حينما نجلس في الحجر اإلجباري، وتمر علينا الساعات 
الطوال من غير أن نستفيد منها، فإن هذا يعني أننا نخنق ساعاتنا وأوقاتنا 
ونقتلها، لذلك علينا أن نستفيد من كل دقيقة تمر، وكل لحظة تطير، وإال 

أمام أعيننا، وساعات تطير مع الدخان، ومن فإننا تعساء، فالحياة تمضي 
ثم تأتي نسمات الهواء الباردة أو الساخنة فال نستطيع أن نمسك حياتنا 

 وال ساعاتنا.

لذلك نعتقد أن فتح الحوارات مع النفس والذات في هذه األجواء يمكنها أن 
تخرجنا من الطوق الذي نعيش، وعندما تنجلي جائحة كورونا فإنه من 

أن نكون قد أصبحنا أفرادًا آخرين ألننا تمكنا من وضع أيدينا على المفترض 
أخطائنا، ومراكز قوتنا ومراكز ضعفنا، فتمكنا من استثمار قوانا وتقوية 

 ضعفنا، لو فكرنا هكذا فلن تكون لدينا أوقاتٌ ضائعة. فكروا في ذلك.

 

 

 

 

 

 


