


ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ئ

د دمـاء الحـ  بالعنـ تتجَ
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 محمـ أسليـــــ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ

د دمـاء الحـ  بالعنـ تتجـ
ئ

ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
ئ

 ايــــ
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ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ٙڣثـيغ مــا ثلـحظ )  ٕٕ ئبالعـنڀ تتجٖـ
 سلـيږ لڀ: محمٖ  ئثم
  :ثٵ ثلقانــڤني ئ999تة1349ٙقږ ثإٖي
 سلـيږ لڀ: محمٖ  ئثم
  :ڣـلى ئب999تثلطبـعغ ث
  :ٚبي ثلغاف: ثلتصميږ ڣصٙڤ ثلصفحغ ثلخلفيغ ي ثمغ ٚث ٚ عاقيل ثلفناڗ ثلفڤتڤغ  -جعف

ماميغ:  ع ثلصفحغ ث ئjean-françois Gatéصٙڤ
  ٚ ڬ للطباعغ ڣثلنـش ـحظ: سْنٖـ ئثل

ڣبليك٠ 3ت ٛنقــغٕ   ،(Duplex) - ئمكنــٝا
ئ(5ة) 52 49 25( ة 5ة) ت5 5ت ث3ثلهاتڀ: 
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ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ

 ، ف امجتمع، على هامش لى كل الواقفي على ش
لحومه  دا، من دمائه  ا  هو سو  حي يغ
، ينش فيها  ا بيوتا له ؛ يتخ من اأف تقتا
، ا  ضونها أطباقا، مأدبا لنه الناهشي يع جثثه 

بب ا على خطى من جم فو منها  ب على كش ينص
ببب نو  ي البضاع يتعا

ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
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ئ
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ئ
ئ
ئ
 

ئ
ٚين قٖ تڤقفـ بعٖ عنٖما ثنسلـ  لږ تكن تصفيقاػ جمهٙڤ ثلحاض
ڗ  ٚين سنغ، لږ يسبڄ لي  ، ثبنغ سـ ڣعش ٚث ٙه حسنا شق من صفڤف ثمٖ
ٚيٸ ڣخصاػ  خ٘ػ ڣجهغ ثمنصغ بخطڤ س ٚفژها من قبلب قامـ تژهإڥ، ثږ  ع

ٚها تٖثعظ جبي لګ مائٖع شع ڗ ڣصلـ  لګ  ٚها يسبقها  نها ڣعينيها، ڣمڤكظ عط
 ، ـْ علګ ڣجن لګ ثليڤم؛ ڣثب جهلڢ  ٛلـ  ٙتن لسبظ ا  ٙكيڗ، فاختا ثمشا
لژها متمتما  ٙتبكـ، س جلـ، ث ػ طابعغ عليهما قباػ ملحاحغ عميقغب  ڣثنكف

:ٖ ٚثب شٖي ئبنبڇع ثستغ

نـ؟ - ئمن 
ٚفب ـ: سڤف تع ئقال

ـ: ئكيڀ تجٚػ علګ تقبيلي؟ قل
ٚفب ٚف، سڤف تع ـ: سڤف تع ئقال

ٚع هناببب ٛڣج حاض ـ: لكن  ئقل
ٖب نڊ لږ تًڈڣه بع ـ:  ئقال

ٙبـغ بيتـي: لګ حين تقعٖ  شيڇ  ٚثب شٖيٖ، ڣنا  لژها باستغ ئس

ڗ تكڤڗ؟ - ئ!ڣٗڗ فما ع٦  تلڊ ثمٚع 
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ث هږ ما  ي ثمٖثخلغ، كانـ  ٕٚ نقطغ  ـ: مج ي كامڊ، ڣهي ما قال ٙني  ا
تتفضل بمنحي لقا فٙڤ ثنژها ثلنٖڣع، علګ  ٰب  ٕڣ مناقشتڊ فيڢ بالضب

ٜب؟ متفڄ؟ ي مقه ثلع  ، ئثلسإسغ ڣثلنصڀ مسا

ٙجل مًڈڣه ڣب لطفليڗببب نا  ٜب،  ع ـ: ڣلكنن لسـ  ئقل

ڣجت ٚ جاڋ ثمًڈڣجيڗ، ٛڣ ٜب ككل ثل ع ٛلـ  نـ ا  ٕٚ ڣهږب  ـ: مج ڊ قال
ي تمام  ٖب ستجٖني  ك ٙڬ ڣم ٚڣ ٖب ثمڤعٖ ض ٜبا ككل نسا ثلبل ٛثلـ ع ا 

ٜبب ٙڅ بمقه ثلع ي ثنتظا ئثلساعغ ثلسإسغ ڣثلنصڀ، جالسغ 

ٚ يتعلڄ بڤثحٖع من تلڊ ثلطالباػ ثمجنڤناػ  م ڗ ث قنٸ نف٦  ب كٖػ 
ٚثػ ثلثقافيغ ليختلقن حكايا ڣ ثلتظاه ػ يسًڇقن ثللڤثتي يتصيٖڗ ثلتجمعاػ 

ي كل   ڣثئيغ، ڣ  ٚ ، كتلڊ ثل كانـ تڤثظظ علګ حضٙڤ ثلنٖڣثػ ثل ضڤث بها ث
ي ه٘ث  ٙها ثلشخصيغ  ٚث س نڢ قٖ كتظ عن  ٛثعمغ  ٙڣثئي   نٖڣع تطبڄ علګ 
ٚع  لقيـ نظ ڗ  قنٸ نف٦  ب٘لڊ، ڣلكن ما  ڣ ٗثڅببب كٖػ  عمالڢ  ثلعمل من 

ٙڬ ح ت ٚڥ علګ يسا قناٵ نف٦  بڢ؛ فقٖ شٖ علګ يمين ڣخ بٖٕ ما هممـ 
، بل ڣتجٚ بعضهږ علګ تقبيلي  ثمتٖخلڤڗ ڣثحٖث ڣثحٖث علګ يٖڬ يصافحڤنن

ئمن ثلڤجنتيڗ مثلما فعلـ ثلفتاعببب

ا  ڗ ثلحكايغ ا يمكن تفسيڇها  لګ ثمقه ڣنا شبڢ مڤقن ب ٚفـ  ثنص
ع كبڇڥ: خفـ لي مفاج  ْٖ ٚيبغ لي ثنقطٸ حبل  بكڤڗ ثلفتاع ثمعنيغ ق لعلها ق

ڗ  ٙػ  ڬ، فاختا لګ مكاڗ ڣجٕڤ خيڇث  ، ثږ ثهتٖػ  هلها من٘ عقٕڤ لغ ب ثلص 
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ٙبما كنـ  ڣ  ٚثځ طڤيلب  ٚيبيڗ بعٖ ف ٩ٚ ثللقا بيڗ ق تْسژهل علګ ٗلڊ ثلنحڤ ع
ٚٿ   ي ع علږ  -جئـ  ڗ  ٙف  -من غيڇ  ٚيغ جٖيٖع ستقلظ كل ثمعا بنظ

ٚثئجغ حاليا  جابصٖ»ثل ٚع نمٗڤ ْس سساػ ثاجتماعيغ: ث ع ثم ، «ٕ تفسيڇ نش
٩ٚ ثل٘ڬ ساهمـ بڢ، حثن علګ ه٘ث ثلتفسيڇ طڤڋ  ڣكاڗ ه٘ث هڤ عنڤثڗ ثلع
ٚين، ثږ ثلتحيغ ثل خصن بها  ثلتصفيقاػ ثل خصن بها جمهٙڤ ثلحاض

سات٘عبببب ئٛمائي ث

ٜثب ح ٍا لي ڣج ڗ ڣطئـ عتبغ مقه ثلع هها، جلسـ بجانبها، ما 
ٚ٭ جماڋ  ٚڣثٕ قاطبغ لف نظاٙ ثل ٙػ مائٖتنا شبڢ مغناطي٠ يج٘ب  صا

، فاتحتن قائلغ: ئجليس

ليڊ، ڣا ح من ثللڤثتي يحتمل  - ٚبائڊ، كما قٖ يخيل  ق لسـ من 
ضعڀ ثمٖثخاػ علګ  عتبڇها  ني كٖػ  ٚتڊ، بل  عجبڗ بمحاض ڗ يكن 

نها قنعڊ بهاببب ثإطاځ لڤا  ڗ  ٚٙػ  ٙ ثل ق فكا ي ٗهن ث ٙػ  ئثا

لغ،  مامي ثمس ٚحي  ڣ بحقائڄ نهائيغب ثط نن جئـ بڤحي  ٛعږ  ـ: ا  قل
ٚثجعـغ كـل شـي علــى  ثٕ م تـږ ثاستعٖـ هاػ ثلحج ڣثلبڇثهيڗ ثمضإع، ڣنا علـى 

ئضــڤ مـا 
ئتقًڇحيڗب

سسغ ڗ ظهٙڤ ثم ٚػ  ـ: ٗك ي شڄ منڢ بالضعڀ،  قال ٚتبٰ  ثلعائليغ ي
ي  ي ٗلڊ مثل كافغ ثلقڤثنيڗ: فسن ثلقڤثنيڗ يتڤ ه تسلطا ا مثيل لڢ:  مثلها 
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ڗ  لګ  ڣڗ بفضل قڤع عضاڴهږ، لكنهږ يفطنڤڗ  قڤيا ما يشا ثلبٖثيغ يناڋ ث
ٚ: شيخڤخغ  م قص ٜماڗ  ٜٕڣجغ طاڋ ثل ه٘ه ثلقڤع ستطالها شيخڤخغ م

ن، ڣشيخ ٚ قڤثنيڗ، هي ثلس  ٚي لګ تح ڤخغ ثلنسل، ڣفٙڤ فطنژهږ ل٘لڊ يعمٖڣڗ 
هږ،  ٚثٙ ثمتاكهږ، هږ ڣبنا ٚب من عقٕڤ ڣمڤثثيڄ يضمنڤڗ بها ثستم ض
ممها  ا لي ٙجل بامٚع  ٚتبٰ  ، ا ي ٛثػ ثل كانڤث نالڤها بالقڤعب به٘ث ثمعن ثامتيا

ٕٚڴه ٚجاڋ ڣم ٚع ثل ٚف عنها، بقڤع ثلقانڤڗ، جباب ږ ثل٘ين يصڤلڤڗ ڣيجڤلڤڗ ڣيص
ڗ  ْٚػ  ڣ لٖهائهږببب ثږ ٗك مڤثلهږ، لعضاڴهږ  ڣ  ، لجمالهږ  ي حلباػ ثلنسا
ٜثيا ثلنفسيغ ثل يحققها  ٚ بام ي شقڢ ثآخ ٚتبٰ  سسغ ثلعائلغ نفسڢ ي ظهٙڤ م
ڗ ثإنساڗ  ٛثعما  ٕٚػ مجمڤعغ من ثلحااػ ثلنفسيغ  ه٘ث ثلتنظيږ، حين س

لي٠ لڤ لږ يجٖ ف ٚڣڗب  ٜڣثه من٘ ق ٙثحغ ڣسعإع لكاڗ ثستغن عن ثل يها 
ئك٘لڊ؟

ـ: بلـىب ئقل

ڗ  ٙيٖـ مناقشتڊ فيڢب ڣٕڣ  ـ: ه٘ث بالضبٰ ما  ئقالـ
ٚف بصٖځ  ثڋ ڣثحٖ ا غيڇ، تمنحن ڣعٖ ش ثڋ؛ س سژهل ه٘ه ثمجإلغ بس

ئثإجابغ عليڢ: 

م ا؟ - ٛڣجتڊ  ئتحظ  

ٙهيظ، هممـ با ٚثػ جليس ثملحاحغ سإ صمـ  لنطڄ، ثحتڤتن نظ
: نس ٕٙتن م ـب ٕثخل صم طا ي ثلصم ٙقا  ئثلغنجغ، ڣجٖػ نف٦  غا

ٚف بصٖځ ثإجابغببب - م ا؟ عٖني ڣْعٖ ش ٛڣجتڊ  ئتحظ 
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لقائها،  طڤڋ، خلـ نف٦  نائما، ملمـ كلمغ، هممـ ب سإ صمـ 
صابن شبڢ ٕڣئ ٚني جماڋ ثلجليسغ،  جاڋ حاص مل محياها ب ي ت ٚقـ  ثٙ، غ

نسغ  ٙع يغيظ ڣجڢ ثم ي نشڤع ثابژهاه بجماڋ بٖئي، ڣتا ٚځ  غ ٙع  ڣخشڤٵ، تا
حسسـ يڤمئ٘  لـ هل  ٚفـ عليهاببب تسا يام تع ٛڣج  ع  فتنبج٠ منڢ صٙڤ
بالنشڤع ٗثڴها ڣبالجاٗبيغ ٗثڴها؟ ثختلٰ ثلڤجهاڗ: ڣجڢ قٖيږ جٖيٖ، ڣڣجڢ 

ٛڣج هي جليس ثآڗب قلـ جٖيٖ قٖيږئ ، تمنيـ لڤ كانـ  ب هاجـ حڤثس  
ه من ثلنڤم: ئكمن ثستيقٴ لتڤ 

ئ!!!ا -

ڣ نجـ من عقاب  ٙ عسيڇ،  ي ثختبا ـْ  نها نجح ، ك تنفسـ ثلصعٖث
نها حٖثـ نفسها قائلغ:  ٚكغ فهمـ منها  يحڄ »ڣشيڊ، سڤػ مقعٖها قليا بح

ي مجالستڢ   ٚ ستم ڗ  ي ثلجلٝڤ لي ثآڗ   ٙ ٚث ٚٙ ثاستم ڣمحإثتڢ؛ ٧  ما يبـ
ليڢ ئمعڢ ڣثلتحٖف  ي ٗهن صڤثب ه٘ث ثلتفسيڇ كڤڗ ثلڤضٸ «ب ٙسخ  ڣمما 

 ٙ ي ڣجه بحين صا ٚها  ٚ بص ، سم خ٘تڢ محإث ثلجلڤس  ثلجٖيٖ ثل٘ڬ 
خٚ غيڇڬ، ڣهي ثل كانـ قْبل قليل  ٙجل  ڬ   ي  ڗ تنظٚ  مستحيا عليها 

ٚفيڗ مطبقغ ببصٚئ خڤصڢ ثلجالسيڗ ڣثمنص ها علګ فضا ثمقه ڣ
حسسـ بال٘نظ؛ ماٗث لږ  ٙثٕثٙ فائڄ ثلحساسيغب  نها جهاٛ  ڣثلقإميڗ، ك
ٛڣج ثمسكينغ  ڬ قباڴها ثلعميقغ ثملحاحغ؟   ٖ ـْ علګ خ ٚفها لحظغ طبع ص
ي  ٚڴها  فكاٙ ٗك ٚني عن  جالسغ ثآڗ مٸ طفليها، تنتظٚ ڣصڤلي كْي تستفس

ي ه٘ث ثلڤجڢ ثمائكي ثل  ٚ ستمتٸ بالنظ خفيژها عنها من قبل، ڣنا  ٩ٚ، كنـ  ع
حسسـ  -فيما بعٖ  -يتض لي ڤف ثل٘ڬ س ٚه من سالغ ثلشياطيڗببب  نڢ خ

ڣقعتن  ٚف٬ قباڴها؛ فه  ڗ ي  ٚ خ ٙجل  ڬ  نا ڣا  بالنشڤع: لږ يكن بڤسعي 
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ٚف ٔ: تص ي تْسميتڢ بف ٕٕٚ ثآڗ  ت نها مڤظفغ ي ما ا  ڣهمن ب ـْ علګ نحڤ 

ٗني  لګ  نن خٖعـ، ثنحنـ ثږ ٕنـ بفمها  لګ  نـ  ي ثلكليغ، ڣما ثطم جٖيٖع 
ٗني كي يسهل علي ثلتقا٭ ما  نن ما ملـ ب ا، بيٖ  ٙيا هام  ٕث ٚث  م ها ستبلغن  ن  ك

يصاڋ  ٕ  قڤلڢ لي، ڣيسهل عليها  نها كانـ تڤ لي  ئ«ئٙسالژها»خيل   ڣثبـ لي ح
ٚقژهما بالقباػببب ئعلګ ڣجن ڣغ

ٙ بين ڣبينها بصٖٕ ثمشهٖ ثمعلڤم:  ي حڤث ٛڣج  ئجبـ 

ٚ غيڇ ما فعلتڢ؟ - خ ڗ يفعل شيئا  ٙجل بڤسعڢ  ئ !ڬ  

 ٕ  ٖ ٙبما كاڗ هـڤ سبظ ثنتشائي، ڣتب قـڤڥ،  ٚث٩  ج باعتـ ٕٙػ  لكنها 
ي ڣجه بعينيڗ جئ ـْ  ٚخ ٚث:حساس  بال٘نظ؛ ص ٚثڗ شـ ئاحظتيڗ يتطاي

سات٘ع؟ بب - ٚ ثلسإع ث ٙتڊ ڣحٖڅ من بيڗ سائ ئڣماٗث ثختا

 ٍٚ ط ڬ ما فتئـ  نا بٖٙڣ ٛمائي؟  ٙتن من بيڗ ساٚئ  نعږ ماٗث ثختا
قن علګ ثإطاځب   ٖ حٖث لن يص ثڋ بٖثخلي ح ثآڗ، ڣلكن  ئثلس

ئببببببببببب -

ـ: لڤ لږ يكـن لها تصـٙڤ عنـڊ، لڤئ ئلږ تكـْن لهـا  قال

ٚفغ مسبقغ بڊ، لڤ لږ يكن لها فهږ معيڗ لنصڤصڊ، لڤ لږ يْحڊ لها  مع
ئعنڊ، لڤبب لڤبب لڤبب لڤبب ما جْٚػ علګ فعل ما فعلتڢ معڊ ڣحٖڅببب

خ٘ػ   ، ٛڣج ي ٙس  بين ڣبيڗ   ٚ ثنًڈعتن ثلجليسغ من ثللجاه ثلٖثئ
ٙبغ ثلب ٜم عبٝڤ  ْٜما عتابيا ق ٚع مامحها ح ٚي م  ش تي مثل  يـ؛ بٖػ محاٙڣ

ي ڣجڢ طفلها سيا من ثلعتاباػ  لقـ  ـْ عصا ڣعبسـ، ثږ  مسك
ٚبغ: ـْ ائمغ مستغ ٚباب قال ٚه ض ٙ ظه ئڣثلتعنيفاػ تمهيٖث إمطا



 

 15 

ئ!!ڣماٗث ا تحبها؟ -

ٙبما لكڤڗ ثلحظ   ح٠  بالسعإع معهاب  نن لږ  قصٖ  قلـ متمتما: 
ٜئ ٚجل ثلفتاع يتا٧  ٕثخل ثلحياع ثل ي ثلبٖثيغ يحظ ثل ٚڣٵ  -ڣجيغ؛  مش

ڗ يجمعهما  ، لكن ما  ٕٚٝڣ ي ف ڣيڢ  نها ست ٛڣثجڢ، فيكڤڗ سعيٖث، يتخيل 
لګ  بنا ح تصيڇ ثلحاجغ  ٚه ث عڤثم علىالبيـ، ڣيعم  سقڀ ڣثحٖ، ڣتتمطى ث

ٙڣتيڗب ٚ مح٬  ئثآخـ

ـ: عجبا، ڣماٗث؟ ئ!قال
ٙبما ك ٙڬ،  ٕ ـ: لسـ  ـْ طبيعغ ثإنساڗ ٕثئما هك٘ثبببقل ئان

ڗ لږ يًڈڣه؟ سعٖ  ڗ ثإنساڗ يكڤڗ  فهږ  ڗ  ـ: هل يمكنن  ئقال

ٙبمـاب ـ:  ئقل
 ٙ ي ثختبا نها نجحـ  ڣلګ، ك طڤڋ من ث ٚع  ٛف ٚسلغ  عٖث م تنفسـ ثلص 
ٛمغ فهمـ  ٚكغ حا ڣشڊ، سڤػ مقعٖها قليا بح فلتـ من عقاب  ڣ  عسٚ، 

نه ـْ نفسها قائلغ: من خالها  ي مجالستڢ »ا حٖث   ٚ ستم ڗ  يحڄ لي ثآڗ 
ٙ ثلبقا معڢببب ئ«بڣثلحٖين معڢ؛ ثمغ ٧  ما يبڇ 

ه  بٖث ٕٙػ  ثڅ هڤ ثاعًڇث٩ ثل٘ڬ  ـ: ٗثڅ هڤ ٙيي بالضبٰ، ٗڣ قال
ٚ فيڢ  فك ٜڣثه ، ڣلن  ي ثل  ٚ فك نا لسـ مًڈڣجغ، ڣا  ٚضڊب ف ي ع ٛث ما جا 

ٙجل مهما كاڗ جمالڢ علګ ثإطائ ڬ   ځب بل ا يخطٚ ببالي نهائيا ثاٙتبا٭ ب
نڢ مهما يعاملن لن  ٚين،  ڣ شه  ٚ ٕٚ شه ٚتبتڢ ثاجتماعيغ، ڣلڤ مج ثلجسٖڬ ڣم
ٙببب لڤ فعلـ  لګ نفڤ ليڢ  ٚعغ، ڣينقلظ ميلي  ملڢ بس ٜڣ قلب سبيا؛ س يجٖ لغ

لګ قيٖ ڣڣضعتڢ علګ يٖڬ  نن عمٖػ  ٚيغ لكنـ ك جلي، يمنعن من ح ٙڣ
ي ثاحتماڋ  ٚمن من ل٘ع ثإقامغ  ٙجل ڣثحٖ سيح ٚفب ثلبقا مٸ  ٚكغ ڣثلتص ثلح
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ٚ ع طليقغ،  نن ح ٚ علګ ثلٖڣثم ب شع ڗ  ي ثاحتماڋ؛ هي  ٙثڅ ما ثإقامغ  ٕ ڣما 
ڗ  ٚقظ علګ ثلٖڣثم  ت ع ٕثئما إقامغ عاقغ جٖيٖع،  ، مهي نن ملڊ لنف٦  ب

ٙجل قٖيږ، ٙتبٰ بص ڬ  ڗ يكڤڗ  ٙجل جٖيٖ ٕڣڗ  ٙتبطـ »لغ جٖيٖع مٸ  ث
ٜڣجـ؟«ئبڢ نـ ماٗث ت ي منعي عن ٗلڊ ببب لكن،  ٕنى حڄ  ئمن قبل، 

ا  لګ ه٘ه ثلحقيقغ  فطن  نن لږ  ٚفڢ هڤ  ع ٙڬ، كل ما  ٕ ـ: لسـ  قل
ئ ٙب  نا ثآڗ  ڣثڗ؛ ف ا بعٖ فڤثػ ث ليها  لتفـ  ٚيظ جٖث، لږ  بيـ،  ي ڣقـ ق

ٚكهږ،  ٚف ڣت نص ڗ  ڣلياػ تجاههږ، ڣا يعقل  طفاڋ، ڣلي مس ب  نن  كما 
ڗ  ي ثلنهايغ،  ي حقهږب ڣ ٚيمغ  ٙتكظ ج ي حقهږ، كنـ كمن ث ٗنبـ  ڗ فعلـ 
لګ  ٜڣجغ تتحڤڋ  ٗث كانـ ثلعاقغ بال ٜمنب  ٚمڢ ثل ٚتقڤڗ ما يخ نفسهږ ي طفاڋ  ث

ٜئ بنا ي ڣتيڗ، فا  ٚ ي كل  يڤم، بڤقٕڤ جٖيٖ لطي ما ٛڋ من ثل م،  ب ڣث ٕڣڗ ث ڣ 
ٚفيڗ نڤعا من ثلتعڤي٬، حين ين٦   نهږ يمنحڤڗ ثلط تي من ثلسنڤثػب  سي
لګ ما يجمعڢ  ٚه  ٚف ثهتمامڢ ڣبص ٚف ثآخٚ، بل ڣح نفسڢ، ليص كل ط

نئ ٛڣثجي،  نن لسـ نإما علګ  ب ثږ فڤځ ه٘ث كلڢ،  بنا ٚ: ث ٚف ثآخ ن لڤ بالط
ٚ٭ ما كاڗ  ٙبما كنـ ميتا لف ڣ  ٕٚث،  ڣ مش ٚبما كنـ ثآڗ صعلڤكا  فعل ل لږ 
لګ سڤ ثلتغ٘يغ ڣقلغ ثاعتنا بالنف٠  ٚث٩ عائٖع  م سينق٬ علي من 

ئڣثلبٖڗببب

ي حقهږب  ٚيمغ  ٖ  ج طفاڋ يع ڗ ثلتخلي عن ث ٛعمڊ ب  ٚ شاط ـ: ا  قال
ل ڗ ث مهږ، بيٖ  ڗ ٗلڊ سي ٗث حقا  ږ قسمغ متٖثڣلغ بيڗ بن ثإنساڗب ف

ٙبما كانـ ثلنتيجغ ثل سيتږ  لږ،  ي مڤضڤٵ تٖثڣڋ ث ٙيخي  نجٜ بحن تا
ڣ قسمغ  مانغ  ٜ ثلجسٖڬ،  ل، ڣثلعج طفاڋ، ڣثلًڇم  ڗ يتږ ث ليها هي:  ل  ثلتڤص 

ٛمنيغ ڣجيا ثػ  ي ٕٙڣ ڬ بالتساڣڬ، ڣلكن  يعا عإا،  ٚ تٛڤ ٵ علګ بن ثلبش ڋ تٛڤ



 

 17 

قل تبي ڗ ما  ٙ صياغغ قڤثنيڗ بصٖٕها فيمكن علګ ث ڗ كاڗ من ثلتع٘ محٖٕع، 
ڣ ثل٘ڬ ثنفصل ڣثلٖثه عن بعضيهما، مثا،  ڗ شقا ه٘ث ثلطفل ثليتيږ  يلي: 

ه ٗثڅ هڤ  كبإنا شفقغ عليڢ؛ شقا ٚيبغ»ڣثل٘ڬ تتفتـ  مها علګ «ئثلض  ٖ ثل يق
ٚث ف ٚع نسابتڢ، ثل٘ين لږ ي٘ڣقڤث ثلسعإع ثل عاشها من سبقڢ من  ج  ٕ

بڤين، ثل٘ين كانڤث يعيشڤڗ، ڣيلٖڣڗ، ڣينشئڤڗ  ٚثځ ث طعږ ثليتږ ڣا شقا ف
ٚ ه٘ث  حفإهږب ڣه٘ه ثلسعإع ثل تغم يغ  لګ ٙ هږ، ڣتمتٖ بهږ ثلحياع  بنا
بما  حفإه، بْل ٙڣ ڗ ٙڥ  لګ  ٖ  ثل٘ڬ يسعٖ لكڤڗ ثلحياع قٖ ثمتٖػ بڢ  ثلج

بن ع ثل نالها عن ح  حفإه، تلڊ ثلسعإع ليسـ سڤڥ ثمكاف «ئثلشقا»ا 
ڣ ٗثقڤث طعږ  ٚملڤث  ٚع نسابتڢ من قبل، ثل٘ين ت ج عضا  ثل٘ڬ عاشڢ بع٬ 
ما  ٙثببب ڣعليڢ، يكڤڗ معن ثلحياع نفسها هڤ  ڣ ماتڤث صغا يما،  ٚجل  ڗ يكڤڗ ثل

ع ينا ڣ مكاف ٕيها ثمٚ عن سابقيڢ  ٚيبغ ي ، ض ٘ث ثمعن يضاب به لها عن سابقيڢ 
ٕٚ مح٬ ڣْهږب ڗ ثلف ئف

ڗ  مكانڢ  ڗ ثمٚ ب عتقٖـ   ، ث ه٘ه ثلخلفيغ ثلعميقغ لأشيا ڣفيما ٙڣ
ي  ڣجتڊص ٕڣثم ثلقبڤٵ  نـ ٛڣ ڗ تغيڇث ] ، ك يخلـڄ ثلسعإع لنفسڢ م شا

ينما من حيڗ لګ ثلس  ٙث، تٖخا  سفا ڣ  ٚجاػ  ڗ تنظما خ آخٚ، تجلسا  ثلبيـ ب
ٙفقغ طفليكماببب ئي مقه 

ٚجنا، ڣكلنا  ٚنا، ڣخ ـ: يا سيٖتي، قٖ فعلنا ٗلڊ كلڢ ڣكٌڇ منڢ؛ ساف قل
ڗ ثحتمينا  لګ  ٙٵ،  ي ثلشڤث ي ثلفنإځ، ڣتجڤلنا معا  ي ثمطاعږ، ڣقضينا ليالي 

لګ ثلبيـ ڣجٖن ٚڣب منهاب لكننا ما عٖنا  ٙڣتيڗ ثإقامغ فيها باله ٙڣتينڢ قٖ من  ا 
ٙٵ مخافغ  لګ ثلشا ع  ڗ ثنفتلـ عضاتڢ، فخشينا ثلعٕڤ لګ  كبڇ ڣثشتٖ ساعٖه 
نن لسـ ثلڤحيٖ ثل٘ڬ يعاني من  ني مڤقن  ٙ غڤاببب  ٙڣتينڢ قٖ صا ڗ يكڤڗ 
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طالغ علګ حاناػ ثمٖينغب  ڗ تلقي  ٚتابغب ڣلكي تقفي علګ ٗلڊ، يكفي  ه٘ه ثل
ٚها خ سسغ  ستجٖينها مكتظغ عن  ٕٚڣڗ علګ م ، مثلي، ثل٘ين يتم باآبا

ٚبڤڗ من جحيږ ثلبيـ، ڣيحتمڤڗ بظاڋ ثلحانغ، محاڣليڗ تعڤي٬  ٜڣثه، يه ثل
ٚعب ٜڣجغ بٖف ثلعاقغ بالخم ٚڣٕع ثلعاقغ بال ئب

ٙثػ   ٖ يڇ ڣمٖمن ثمخ ك  ڗ ثلس  ڗ ظننـ  ػ ثلخط كلڢ  خط ـ:  قال
ٚثڗ ڣيتناڣاڗ ثمنشطاػ ثلعقليغ  ٚث من ثمجتمٸ ڣضڤثبطڢب علګ يسك لكي يف

ا لكي يظا علګ صلغ ڣطيٖع به٘ث ثمجتمٸ، ما  نهما ما يفعاڗ ٗلڊ  ثلعك٠، 
نهما  ٚ ثلجماعغ ڣنڤثهيهاب كل ٧  يتږ ڣك ڣثم ا ليمتثا  ٚع ثلعقل  يمتطياڗ طائ

ٚث لتسلٰ ثلجماعغ ڣغلبژ ها، ڣلكن نظ سساػ ڣقيمها ڣقيٕڤ ها، ا يطيقاڗ ثم
لګ سفٍڤ ثلطاعغب   ٕٚ عالي ثلتم ٙثػ لينڈا من  ٚع ڣثمخٖ لګ ثلخم ڗ  نهما يلج ف

ٚين قائا:  ٚب، يخاطظ ثآخ ٕمانڢ ثلش ، ب يٚـ ك  ڗ ثلس  نن »ك ثعلمڤث، ياسإع، 
ٚڣنن بفعلڢ ڣتحثڤنن علګ  م ٙث٩ عن كل  ما ت ني غيڇ  لسـ متفقا معكږ، 

ي ممكلغ ثلجٙڤ ڣثائ ٚكڢب  ٙثياػ ڣشيٖتږ ضڤثبٰ، ت ڬ نصبتږ  ستبٖثٕ باٚل
ٚڣ٩ ثلطاعغ ڣثلڤا  ٜمتمڤني بتقٖيږ ف ل ڗ تكڤڗت، ثږ  ڣقلتږ لي: تهك٘ث ينبغي 
فعل  مها، لكنن لن   ٖ ق ؟ حسنا، س ٚڣ٩ ثلطاعغ ڣثلڤا ٚيٖڣڗ من ف يڤمياببب ت

شباه مائكغ، ائ لګ حالغ ثانيغ، تبٖيكږ لي  ا باانتقاڋ  تيكږ ثلخط من ٗلڊ   ي
ٚڣنن بفعلڢ ڣجيڢ،  م مامكږ ڣا مْن خلفكږ؛ كل ما تقڤلڤنڢ صحيِ، ڣكل ما ت
ڗ  ٚثڗب  ني سك ا  ٚكږ  ڣثم متثل  ني ا  فعلڢب لكن ثعلمڤث  ڣل٘لڊ س

ڣ مخٖٙ  ٚ لګ خم ي حاجغ  كڤڗ  نن س ڣيًڇتظ عن «بئصحڤػ قلقـ جٖث، 
ي ڗ ثمجتمٸ هڤ ثل٘ڬ يڤجٖ  ٚ: ثمجتمٸ  ٗلڊ  خ ٚثڗب بتعبيڇ  ٚ ا ثلسك حالغ سك

ٚهب  ٚثڗ صاٍ بسك ْحڤه ڣثلسك ٚثڗ ب ئسك
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لګ ٗلڊ  ٚع، كما ٗهظ  نڢ باإْمكاڗ تعڤي٬ ثمٚع بالخم ڗ ظننـ  ثږ 
ي  ٚيٖ ٕڣ مڤسيڢ  ٚيانا»لف ٜڣثػ م ي «ئن ليڇ  ٙ »ڣ«ئثلجناػ ثاصطناعيغ»ڣ بٕڤ ٛها

ڗ ظن«ئثلشٚ ٚڣڗ كثيڇڣڗ،  ٩ ڣخ نڢ ا يعڤ  يضا،  نـ ٗلڊ كنـ مخطئا 
ٛڣجتڢ،  ٜڣه  ڗ يخڤڗ ثل ٚيڄ ثملكي ل٘لڊ ثاستبٖثڋ هڤ  ٚڥب ڣثلط خ ا  ثمٚع 
قامتڢ ه٘ه ثلعاقاػ، سيتغلظ حتما علګ  كٌڇببب ڣب ڣ  ٚتبٰ بسيٖع  ڗ ي
ٚجل  ڗ ثل ٛڣجتڢ فيڢب ٗلڊ  قبڇڴها  ٚڣتيڗ، ڣيعيٖ تفجيڇ ينابيٸ ثلحظ  ثل  ثل
لګ ثمٚع تعاملڢ كما لڤ كاڗ طفا صغيڇث؛  حڤجڢ  ضعيڀ ٕثئما بطبعڢ، ڣما 
قل  قسماػ محياه لٖڥ كل لقا  لڢ عما بڢ، تقٚ  تبتسږ لڢ علګ ثلٖڣثم، تس
ٛڣثجهن،  ، ه٘ث ما تبخل بڢ ثلنسا علګ  جٖيٖ بينهماب ڣه٘ث ما ا تعطيڢ ثلنسا

ٚفن جميعا ه٘ه ثلحقيقغ، ڣئ ليها نهن ا يع ڣ  -ثللڤثتي يهتٖين  ٖفغ  بالص 
عماڋ ثلتفكيڇ  ٙث ڣيقمن بينهن ڣبينها  -ب جبا ڣستا ٚعاڗ ما يسٖلن عليها  س

طفاڋ  ٛڣجها بحمل من  حٖثهن كاهل  ڗ تثقل  ٜ شاهقغب ڣب٘لڊ، ما  حڤثج
ٚها ڣتتنف٠ ثلصعٖث قائلغ:  ٙي سا ٚه  ٚجل لي٠ »ح تتمطى ڣتنف ڗ ه٘ث ثل

ٛڣه لي ٛڣه لي»؛ «سڤڥ   ٕٚ كٌڇ من مج ٚجل ب ڗ تثقل كاهلڢ «لي٠ ه٘ث ثل ، ما 
نڢ يعي٤  ٚفاػ بما يجعلڢ يح٠  ك فعاڋ ڣثلتص تي من ث ح  تنقلظ عليڢ ڣت
ڗ يتخ٘ لڢ خليلغ  ي  ٚجل ثلحڄ   ڣ جٖتڢببب ڣمام ڣضٸ كه٘ث، لل مٸ ڣثلٖتڢ 

ٚثها يڤميا فا يشبٸ منها، يشتاځ  ٙه ثلبيـ؛ ا ي ٚثه يڤميا خا ليها علىالٖڣثم، ڣا ت
ي  ٚحغ بلقائڢ، فتنيمڢ  ليڢ علګ ثلٖڣثم، ڣم ثلتقاها لږ تسعها ثلٖنيا ف فتحن 
ٜڣجغ  ٚمتڢ ثل ٕٚث من عشڄ، مغٖقغ عليڢ كل ما ح ٚث١ من حظ  ڣتغطيڢ ب ف
ا بمنته ثلش  ڣثلتقتيڇ، تفعل ثلخليلغ ٗلڊ ڣكلها خڤف  مڢ لڢ   ٖ ڣ لږ تق منڢ 

ڗ ٚ ثلحصڤڋ علګ  من  م  ٚ ڗ يتٖب ياهب ڣلڢ  يكڤڗ قٖ بقي فيها بقيغ لږ تمنحها 
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ي ڣجهڢ ثلسبل فخإمغ  ڣ ثنسٖػ   ٜ ڗ عج تى لڢ ٗلڊب  ڗ يت لګ  عشيقتڢ 
ي متناڣڋ يٖيڢببب ليڢ، ڣكٌڇهن  ٚب ثإناف  ق ئثلبيـ تكڤڗ ٕثئما 

لڤئ تياڗ مثل ه٘ث ثلس  ٙث علګ  عتقٖني قإ څ ڣا ٗثڅ؛ قلـ لها: ما 
يب خا ٚ ف ا  ئفكاهما تص

: ـْ ئقهقهـ ضاحكغ، ثږ قال

سسغ  ٙف٬ م سم شكل للتعبيڇ عن  ٜڣجيغ هي  ڗ ثلخيانغ ثل ڣا، 
نڢ، عبڇ ه٘ه  ٛڣجتڢ، ف ٛڣه ما  ٜڣثه نفسڢب عنٖما يخڤڗ  ٜڣثه من ٕثخل ثل ثل

ٙسالغ؛ يقڤڋ:  ي ثلڤثقٸ  نما ينقل  ه، لك»ثلخيانغ،  يضانا مًڈڣ  ٜب  ع ڣ «ئنن 
يضا» ٜب، لكنن مًڈڣه  ع ٚع، «نا  ، ڣثلعاه ، ڣهڤ قڤڋ مجان٠ لقڤڋ ثلل٨ 

عب ي ثنايا ه٘ه ثمحاٙڣ ڣ  لڊ  لغ جنسيا، كما س ئڣثمتحڤ 

نها  ڣلګ، ثږ سڤػ جلسژها ك علګ من ث ٙسلـ قهقهغ  صمتـ لحظغ، 
ٚع، ڣڣثصلـ حٖيڙها قائلغ: ئستلقي محاض

ڗ تكڤڗ من ثلس٘ثجغ بحين تعتقٖ كاڗ بڤسع ا  تخيل كل ٧   ڗ  ي 
خاځ»بڤجٕڤ  ئث ٙها «ب ٜ عن تصڤ  خاځ ليعج «ئصانعڤها»ڣ«ئڣثضعڤها»ڗ ث

لڊ  ڗ يقڤڥ علګ تقمصها ڣتجسيٖها قطعاڗ ثلتابعيڗ، ٗڣ ٚڥ  ح نفسهږ ف
:ٙ ئمڤ

مٚ ثل٘ڬ يجعلها تت ٛئبقيغ، ث ڣڋ: لأخاځ نفسها طبيعغ  منٸ عن ث
، ڣيجعلها ا  ڬ  ڣعا ي  ئتقيږئ»ثانسكاب  ڗ ه٘ث ثلـ «هناڅ»ا « ، علما ب

ٛئبقي يتغيڇ مڤقعڢ ڣجهتڢ بتغيڇ مڤقٸ ثلكامةثلكائنةثلهنا؛ «ئهناڅ»  ٚ هڤ ثآخ
ا  ٚ ثلعڤثلږ  ي سائ ڣ كانـ   ، ي ثلسما خاځ  ٩ٙ كانـ ث ٗث كاڗ ثلهنا هڤ ث ف
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ص ٩ْٙ؛ كاڗ كڤكبنا  خاځ؛ كاڗ مڤطن ثلصٍا ث ڗ يسٸ ث غٚ من 
ٚڥب ڣٗث كاڗ ثلـهـنا هڤ  خ ٚثػ ث ڣثاستقامغ ڣمقامها هڤ ثلنجڤم ڣثلكڤثكظ ڣثمج
ا ثإنساڗ؛  جسإ ڣثلكائناػ  ٚ ث ي سائ ٙجڢ؛ كانـ  خاځ خا ثإنساڗ كانـ ث

جاٙ ڣثل نهاٙ ڣث ٙ كاڗ مڤطنها ڣمقامها ثلجباڋ ڣثلبحاٙ ڣث جا ٚقاػ ڣث ط
ئڣثلحيڤثناػببب

يضاب  خاځ ڣجٕڤ  ڗ يكڤڗ لا ثلثاني ليكڤڗ لأخاځ ڣجٕڤ يجظ 
ا بغيڇه، بنقيضڢ؛ ا تتحٖٕ هڤيتڢ، ا يكتسظ ثستقالڢ  فالش  ا يتحٖٕ 
مل ما يفعلڢ بنڤ  ي ت ث  ٚفـ ٕهٙڤ نن ص هب بيٖ   ٖ ا بض ڣيصيڇ قابا للتمييڈ 

ڗ ثلصٍا ڣثلڤايغ ثإنساڗ فما ڣج ما ٙيـ  لګ ثلتمييڈ بيڗ ثإثنيڗ سبياب  ٖػ 
ي ڣعا من ٕن٠؟ ا  ڗ  !ا ينسكباڗ  ٚ من  صغ ا تحٖثن عن ثلتڤبغ، ف٘هن 

ٚ ثږ يلتحڄ بيڗ  ك ي ثلفجٙڤ ڣثللهڤ ڣثلس  ٛمنغ  ٚف  ع ثمٚ يص تقيږ فيڢ صٙڤ
ڗ ثمٚ ثل ٜثهٖينب  ٚكظ ثل حاها ب لګ عشيغ ڣ ي ثلحاناػ  ڣقاػ  ٚف ث ٘ڬ يص

ٚث، با حساب ڣا  بنائڢ تب٘ي مڤثڋ  نڤثٙ ثلحاتميغ فيب٘ٙ  ٚځ عليڢ ث ڗ تش
ٚثڗ مٸ من شا  نخاب ثلخس ٚب  تقتيڇ، فيتصٖځ علګ من شا ثلصٖقغ ڣيش
ٚثػ،  ٚ ٩ جيبڢ لنهظ من شا من ثلقڤثٕين ڣثلڤسطا ڣثلعاه ٚثب، ڣيعـ ثلش

ڣقع ٙ ش لهږببب ٗلڊ ڣكلما  ع٘ث ٙتڢ باإشفاځ عليهږ ڣثلتماٝ  ڤث بڢ ڣثجڢ خسا
ٙيا يقٸ  عيڗ ناقصغ، ڣيمنحڤنڢ ڣضعا ثعتبا ليڢ ب ٚڣڗ  ثمٚ يـْمقتڢ ثلناٝ، ينظ
ي  ڣقاتڢ  ٚف  ٚجل ثل٘ڬ يص ٚف نقي٬ من ٗثڅ ثل٘ڬ يمنحڤنڢ لل علګ ط

ي عبإع ه ثبتغا ڣجتڢ ڣبنائڢ ڣ نهږ ثلعنايغ ببيتڢ ٛڣ  حسن ثإيابب بيٖ 
ڣليا ه  ي مقام ڣثحٖ مٸ  ا يضعڢ سلڤكڢ ٗثڅ  ڣڗ؛  ي ٗلڊ مخط جميعا 
 ٚ ڗ تب٘ي ٜثهٖين؟  كبڇ ثل ي مقام ڣثحٖ مٸ  ا يضعڢ سلڤكڢ ٗثڅ  ثلصالحيڗ؟ 
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لګ ثمجتمٸ،   ٙ ٜٕڣجغ يڤجهها ثمب٘ ٙسالغ م ي ثلڤثقٸ،  ي ثلحاناػ لهڤ،  مڤثڋ  ث
لګ ن ئفسڢ: ثږ 

ٚثسا:  نفسهږ علګ ثمجتمٸ ح ع »يقڤڋ لل٘ين نصبڤث  قٖ منحتمڤني مكاف
ٛ ثلكلظب  ٚث ٚثئحغ ب ٙثئحغ ك ڗ لها  نڀ  ٜكږ ث ثځ ثل ت ٙڣ علګ عملي، هي ه٘ه ث

ثځ ٙڣ ٜث عملي؟ !هڢ؟ !تكافئڤنن ب ثقكږ، ثستعيٖڣها !ه٘ث ج ٙڣ به٘ث «بئليكږ 
ٚب  ٕماڗ ش ٚف ثلنقٕڤ ثل تفض  ثمعن يكڤڗ  ي ثلحاناػ ڣڣجڤه ص  ٚ ثلخم

ٙ علګ ثلنقي٬ من مضاعفغ ثملكيغ «ثإفٝا»لګ  قل  تضٸ ثمب٘ ڣ علګ ث  ،
ٜيٖث  ٚ م خ  ٖ ٛها، ڣبالتالي تجلظ للم مڤثڋ ڣثكتنا ٚثكمغ ث ، عبڇ م لګ ثلٌڇث ڬ   ٕ ثل ت

عاڗ قطيعئ غ مٸ ثمجتمٸب من ثاحًڇثم من لٖڗ ثمجتمٸ، يكڤڗ ٗلڊ نڤعا من 
ٙب  حانغ  لڤڅ: فهڤ  جا مثاليا له٘ث ثلس  ٙه نمٗڤ ٙجا يمكن ثعتبا خصيا  ٚف  ڣع
ٚٹ  ٚڬ ثلحساباػ، ڣيف صغيڇع، يقض  ثليڤم مشتغا، ڣعنٖ ساعغ ثإغاځ يج
ٚف  ي جيبڢ، ڣينص ٙباٍ، ثږ يضعڢ  نٖڣځ مما ثجتمٸ لڢ طيلغ ثليڤم من  ثلص 

فخږ فنٖځ بام ي ثحتسا ثلخمٙڤ لګ حانغ  ٖينغ، ڣهناڅ يقض  بقيغ ثلليلغ 
ٚف كل ما ثجتمٸ  ڗ يص لګ  ثځ ثلنقٖيغ،  ٙڣ ٚثقصاػ با ٚثػ ڣثل ڣتنقيٰ ثلعاه

ٚضياب ٙثضيا م ٚتاحا مطمئنا،  لګ ثمنڈڋ م ي ثليڤم، ڣن٘ثڅ فقٰ يعٕڤ  ئلڢ 

ٚ سالغ ثلثانيغ  ٙ لنفسڢ  -ما ثل هها ثمب٘ :  -ثل يڤج  ٙ »فه ب٘ ٗث كنـ 
لګ ثلبيـ  عٕڤ  ا  ٥ٚ كلڢ علګ  ٥ٚ ثلح ح ني  ي ثلحاناػ، ف٘لڊ  مڤثلي 
ت  ٚ علګ تتبڇئغ ٗم سه ٥ٚ علګ ثاتصاف بااستقامغ؛  ح ني  ڣمعي ماڋ؛ 

ٙثحغ ضميڇڬئ مڤثلي هڤ: »ڣ هي: «بئڣ ٚڬ  ٕ  قڤلڢ عبڇ تب٘ي ڣ عٖػ »ما  ثآڗ ڣقٖ 
عٕڤ  ڗ  ٚتاحا، ڣنام مل جفڤنيلهږ ملكهږ يحڄ لي  ٚ ثماڋ «بئلګ منڈلي م ڣتب٘ي

٥ٚ علګ  ڗ ثلح نينغ، يمكن تفسيڇه علګ ثلنحڤ ثلتالي: ك لګ ثلطم ٙه سعيا  باعتبا
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ه ڣحٖه، يتطلظ تفكيڇث  ڗ ثلنقٖ، بڤجٕڤ ثماڋ يشكل عبـئا علګ ثمب٘ٙ؛ ك
بيڇئ ْٖ ي كيفيغ ت ي كيفيغ صيانتڢ،  ٚث فيڢ: يتطلظ ثلتفكيڇ  ي كيفيغ مستم ه، 

ي قسمتڢ،  ٚبڢ،  ي ض ٚحڢ،  ي ط ي جمعڢ،  ي كيفيغ حسابڢ،  مضاعفتڢ، 
ٚف،  ٝب تجاه ٗلڊ كلڢ، ينه٬ ثمس ي ثٚل لڊ عظ يڤلٖ صٖثعا  ثلخب، ٗڣ
تى  ڣ ليلغ ڣثحٖع، كل ما ملكـ يٖه، ليت ي يڤم ڣثحٖ  ٚف ٕفعغ ڣثحٖع،  فيص

ٚف ث ٚثحغ، ڣيص ڗ ينعږ بال ٚع لڢ بعٖ ٗلڊ  خ  ٘ ثل كاڗ سيبًڈه منها  -لطاقغ ثم
٥ٚ علګ ثماڋ  ڗ  -ثلح نڢ ما  ڣ كاتبا، ف ٗث كاڗ مثقفا  ٚڥ؛  خ شيا  ي 

ٚث»يتخل٨ من ثلنقٖ ح يجٖ نفسڢ  ئمضط ڣ « لانشغاڋ كليا بامطالعغ 
ٕب ڣٗث  ٜيا عن ثماڋ ثمفقڤ ٙم ڣ بٖيا  ، تكڤڗ ثلكتابغ تعڤيضا  ثلكتابغب به٘ث ثمعن

مڤثڋ ثل  كاڗ ٩ ث ڣ عملڢ كي يعڤ  ٙتڢ  ڣ عاما ثستعجل ثستئناف تجا ٚث  تاج
ٚ  عملڢ  ڣ مق لګ ٕكانڢ  نفاقها فيڢ، فيعٕڤ  ي غيڇ ثلڤجڢ ثل٘ڬ كاڗ يجظ  نفقها 
ٚ كا لعجلغ  ٚثڗ مح ٙ ثلخس ڣهڤ يفي٬ حيڤيغ ڣنشاطاب به٘ث ثمعن يمكن ثعتبا

ثػ ثإنتاهب ڣمعن ٗلڊ  ٚعغ ثلعمل ڣمنشطا لٖٙڣ ڗ عجلغ ثمجتمٸ ا تٖٙڣ بس
مام  لګ ث ڗ نمض  بها قليا  ٚع ما  ٚيڄ من ٕم ڣعظام ڣجماجږب فك ا فڤځ ط
ي  ڣڋ ثل تعي٤ ثليڤم   ٖ ڗ ثل ٚعبغ ثلتاليغ:  فڄ ثلحقيقغ ثم ي ث ٚتسږ  ح ت
حٖثها  ڗ تشن  مكاڗ   ٙ ٙ بحين يستحيل تصڤ  تجان٠ ڣتناغږ ڣحسن جڤث

ٚڥ، خ ٚبا علګ  ٙيغ علګ ثلصعيٖين  ح ٚڣبا ضا تلڊ ثلٖڣڋ عاشـ فيما مض  ح
هليغ قاسيغ،  ٚڣبا  ٙجيب ڣبامثل، فالشعڤب ثل تشهٖ ثليڤم ح ثلٖثخلي ڣثلخا
ٚثّ  ، ڣثلص ما  ٖ خباٙ ثل ا علګ  ٚقيغ ڣحشيغ، ما تقتاػ يڤميا  تطاحناػ ع

ٚثهن ب٘ٙڣ  ٜٙٵ بهلعها ثل نما ت ، تلڊ ثلشعڤب  من مطمئڗ ڣثلبكا مستقبل 
ٚ سكڤڗ تلڊ  يٸ، ك٘لڊ يبش ٚ بهٖڣ ٕڣ ٚثكيڗ ه٘ه تبش نڢ، مثلما ب ٖب بيٖ  ٙغي
م٠، لكنڢ يمهٖ  ٚب ث ٜع عن ح ٙيظ فيها؛ سلږ ثليڤم جائ تيغ ا  ٚڣعغ  ٛڋ م ٜا ب
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ي   ٖ م٠، لكنها تمه  ٚب ثليڤم عقاب عن سلږ ث ٚب ثلغٖ؛ ڣح ي ثآڗ عينڢ لح
ٖب ٙجڤحغ؛  ثآڗ عينڢ لسلږ ثلغ ي  ٙثكظ  ٙڣٵ من سابقژها: ثإنساڗ  حقيقغ 

 ،  ٚ ٚفها ش ٚفها خيڇ ڣط ٚب، ط ٚفها ثلقپ   ثلثاني ح ڣڋ سلږ ڣط ٚفها ثلقپ  ث ط
خاځب ٚفها ا  خاځ ڣط ٚفها  ئط

هڤڋ  ٚثځ ثمتصڤف ٗڣ ش ٙځ ا تبعٖ عن  ٚكغ ثلسا ڗ ح ٙځ؟  ڣثلسا
ب مثل ث قل  ڣ  صبٸ   ٙ ا بمقٖث ا١  ٙځ ثلحش  ڣ ثلحشا١ يٖثهږ ثلسا متصڤف 

ٚحغ  ڗ ثاستيهام يسلٰ عليڢ ف ٚغبغ،  ٚهبغب ثل ٚغبغ ڣثل ي ثل ٙځ  هٖفڢ ڣهڤ غا
ٙ ملكا لڢ، يتمتٸ بكامل حقڤځ  يتخيل نفسڢ فيها ڣقٖ سطا علګ هٖفڢ فصا
ٙث  ڗ ثلخڤف يسلٰ عليڢ ح٘ ٚهبغ،  ب ڣثل ٚ ف فيڢ، ڣبالڤجڢ ثل٘ڬ يشا ثلتص

ٚ  لڢ شٖيٖ ٚحغ تحم ٜٵ ڣثلف جنب خليٰ ثلف لګ ثل  ڗ يضبٰ فيساځ  ث من 
ٜمن ثل٘ڬ  ٙٵ نبضاػ ثلقلظ ٕثخل مطلڄ ثل ٚتع٤ ثمفاصل ڣتتسا ثلڤجنتاڗ ڣت
لګ كائناػ  ٙځ  يحيٰ بلحظغ ثلژهي للسطڤ: يتحڤڋ ثلناٝ من حڤڋ ثلسا

مٚ ث ڗ ڣثحٖ، ث ي  ٚطغ ثلفطنغ  ٚطغ ثلغباڣع ڣمف ل٘ڬ يجبڇه علګ ثلقيام مف
ٙځ  ٚهبغ ڣثلس٘ثجغ ڣثلفطنغ يضٸ ثلسا ٚغبغ ڣثل ث ثل ٜٕڣهببب ڣفيما ٙڣ بحساب م
ٙه مڤثضعغ ثجتماعيغ حيڤيغ: بينما يخاطظ  ٛمغ، يضٸ نفسڢ خا ي  ثملكيغ 

ٕٚ قائا:  ئثشتغل لتملڊئ»ثمجتمٸ كل ف ڗ تشتغل»ڣ « ، «لكي تملڊ عليڊ 
ٙځئ ڗ »ثمجتمٸ قائا:  يخاطظ ثلسا ٙيٖ  شتغل، لكنن مٸ ٗلڊ  ڗ  ٙيٖ  ني ا 

شتغل»ڣ «ئملڊ ڗ  ملڊ ٕڣڗ  ملڊ؛ س شتغل ڣمٸ ٗلڊ س ٚه «بئلن  كلنا نك
لګ  ٚجمژها  ٚثهيغ ڣا ت ي ثلعمڄ، لكننا ا نملڊ جٚع ثلبٍڤ به٘ه ثلك ثلعمل 

ڗ يقطٸ عنا ثمجتمٸ ما نقتاػ بڢب كلنا ن ٙع سلڤڅ مخافغ  ٚث ي ق ٚه ثلعمل،  ك
لګ سطڤ علګ ما  ٚثهيغ  ٙځ لنًڇجږ ه٘ه ثلك نفسنا، لكننا ا نملڊ جٚع ثلسا
كل  ٚ لنا جميعا، ڣعلګ قٖم ثمساڣثع، ما ن ٚڣڗب لڤ كاڗ ثمجتمٸ ڣف يملكڢ ثآخ
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؟ ثعتقٖ ما شئـ،  ٙځ كاڗ سيكڤڗ لڢ ڣجٕڤ ٚڥ ثلسا ت ٚب، ڣما نلب٠،  ڣما نش
م ڗ ث ٙڥ  نا ف ٚػ ما  صـا، ما خط ٙځ  ٚ لڤ كاڗ علګ ٗلڊ ما ڣجٖ ثلسا

ي  ٚقغ علګ باڋ، لكاڗ فعلها  ئثلس
ئحكږ ثلعٖمب

ٚ ما ا يبڇٙ ڣثختاځ منطڄ من ا  ٚقغ؛ بتبڇي ستژهمن بالٖفاٵ عن ثلس
ي  ث قليا  ڗ تب٘ڋ مجهٕڤ ڣڋ ڣهلغ، لكن ما  منطڄ لڢب حسنا، ه٘ث ما يبٖڣ 

ننا ڣسٰ فتِ عينيڊ من حڤثل ٚعبغ، ڣهي  يڊ ح تقڀ علګ ثلحقيقغ ثم
ٙها  !ثللصڤ٥ نقيږئ ليها باعتبا  ٚ نشطغ ثل ينظ ڗ ثلعٖيٖ من ثمهن ڣث نعږ، 

ي  ٚين ڣثختاسهږب مجٖػ  ي ثلحقيقغ علګ ثستبإ ثآخ ٚيفغ، تقڤم  ش
ڗ  ڣمن ب نا  ٰب  مٖثخلتڊ ثلفنب ڣٕڣ ثابتٖث من ه٘ه ثلنقطغ بالضب

ٚع، لكنن ما جئـ ث ٚب له٘ه ثلفك ب ستستغ للصڤصيغ هي ثلهيكل ثلعظم للفن 
سماه  لڀ كتابا  ڗ  كتاب ثللصڤ٥ »هنا بجٖيٖ؛ فقٖ سبڄ للجاحٴ 

ٙين ستٙڤ ثلعيا سڀ علګ فقٖثڗ ثلكتاب «بئفنڤنهږببب»، قاڋ فيڢ: «ٕڣ ٙ ما  ڣبقٖ
ع ثمقاطٸ ثل ساقها عنڢ  ٚث سفي لكڤني، من خاڋ ق قٖمڤڗ، يتبٖٕ  ث

لغ بيڗ ثللصڤصيغ ڣثلفن لږ يتبينڢ ثلجاحٴ ڣا من كتظ  ڗ ڣجڢ ثلص  ستنتٌ 
ي ثمڤضڤٵ ا يعٖڣ  ي ثلكتظ ثلقٖيمغ   ٕٚ ڗ ما ي ي ثمڤضڤٵ، بمعن  بعٖه 
ٚفغ  ي مع ٚثفيغ، تفيٖ  مبڇيقيغ، ثإثنڤغ ٕٚ حشٖ من ثمعلڤماػ ث ٕٚ س مج

ٚقهږ ثمع ڣثفعهږ، ڣط ي فئاػ ثللصڤ٥ ٕڣ ڗ تفيٖ  ي ثللصڤصيغ، ٕڣڗ  تمٖع 
ڣ   ، ڣثلغنا  ٚ ح ڣثل   ٚ ٚقغ ڣفنڤڗ كالشع لغ ثلقائمغ، مثا، بيڗ ثلس تبيڗ ثلص 
ٙساػ ثللصڤصيغ ڣجها فنيا  ڗ للمما قناعڊ بڢ هڤ  ٕڣ  ٍٚ، ثلخب ڣما  ثمس
ٚع  ڣڋ يلتقي فيڢ ثلل٨  مباش لګ صنفيڗ: ث ٚقغ  ڗ نصنڀ ثلس يتض ما 

ڣڋ بالضحيغ،  ٚقغ بالفعل»فيتڤلګ مهمغ ثانتشاڋ، ڣسم ه٘ث ثلنڤٵ ث «بئثلس
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ٚ فيڢ ثلل٨  ڣسائٰ ثحًڇثفيغ، لاتصاڋ بالضحايا، تسژهٖف  خ ما ثلثاني، في
ٚين  خ مام ڣسطا  ڣ يمثلڤث  خصيا  مامڢ  جلبهږ طڤثعيغ كي يمتثلڤث 

ْمڤثلهږ طڤثعيغب ئفيقٖمڤڗ لهږ 

ٚئ مام تعقٖ مظاه ٚقغ ڣنڤثعها ڣحيلها ا يمكن له٘ث  حقا،  ثلس
ڗ كافغ  عتقٖ  ني  ي ثلعمڤميغب ڣمٸ ٗلڊ، ف ٚقا  ا مغ ڗ يبٖڣ  ثلتصنيڀ 
ٚقغ  ٚقغ ثلعڤثطڀ، ڣس ٚقغ ثممتلكاػ، ڣس ٙه ضمنڢ: س ٚقغ تنٖ ٚب ثلس ض
 ٙ ثقاڋ سمعڊ باختبا ٕڣ  ڣڋببب ا   ٖ ٚقاػ ثل ٚثٕ، ڣس ف ٚقاػ ث ثلجماعاػ، ڣس

ڣقفڊ  ه٘ث ثلتصنيڀ ڗ  حاڣڋ  ي ثمقابل س ٚقاػ، ڣ ٚب ثلس ض علګ كافغ 
ٚثٕ من خاڋ  ف ناعيغ ث ٙيغ ڣثلص  ٚكاػ ثلتجا ٚقاػ ثلش علګ صنڀ ڣثحٖ، هڤ س
نڢ مثلما يڤجٖ   ٙ ظها لګ  ْسعګ  خٚ، س ٙيغب بتعبيڇ  ثستعماڋ ثلقنڤثػ ثإشها

م، هڤ ث ه ل٨ٌ من لحږ ٕڣ ٙثكظ حافلغ حافظغ نقٕڤ ث فقٖثڗ  ل٘ڬ تڤلګ ٙڣ
ٚث مسژهلڊ ما منتڤجا غيڇ جيٖ ل٨   ث ش عمليغ ثانتشاڋ، ك٘لڊ يڤجٖ ٙڣ
شكاا عٖيٖع،  خ٘  ٙب ه٘ث ثلل٨ ي ٚه صاحظ معمل صنٸ ثمنتڤه ثم٘كڤ سخ
ث، ڣلڤقفنا معا   ٖ ٚځ من ٗلڊ ساعاػ طڤيلغ ج ٕٚها جميعا استغ لڤ شئـ ج

ڗ ننا ا نخلڤ من  ٚفغ، ڣهي  ٙقيڗ  علګ ثلحقيقغ ثمق نفنا  -نكڤڗ سا ڣ  -ٙغږ 
ٚينب ڣل٘لڊ  ٚ للصڤ٥ سبل ثلسطڤ علګ ثآخ ڣ نيس  ٚڣقغ  مڤثڋ مس نعي٤ من 

ٙڬ: ٙ علګ شكل ڣثحٖ، هڤ ثلخطاب ثإشها يـ ثاقتصا ٙت ئث

ٙ ضمن ما يمكن تسميتڢ  ٜع علګ ثإشها ٚتك ٙع ثم تٖخل عملياػ ثلتجا
يعغ»ڣ «ئثللطيفغ»باللصڤصيغ  ٤»ثلل٨  بخاف«بئثلٕڤ ، «ثلخشن»ڣ «ئثمتڤح 

حيتڢ، يعمٖ ثلل٨   ٛ لګ ثلعنڀ ثلجسٖڬ ابًڈث ئثللطيڀ»ثل٘ڬ يعمٖ  ڣ «
ئثمه٘ب» لګ « ڣ ثْستبإها: فلكي يبيٸ منتڤجاتڢ، يعمٖ  حيتڢ  لګ ثستغبا 
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ه له٘ث  ٚڣ  ڗ ت سساػ نشاطها هڤ ثإشهاٙ، فيطلظ منها  ثإشهاٙ؛ يتصل بم
ڣ ٗثڅب هئ ٚع ثمنتڤه  ٚع، ا يتصل مباش ٚځ مباش ٘ث ثلصنڀ من ثللصڤ٥ ا يس

 ٙ خا٥ محًڇفيڗ، مهنژهږ بالضبٰ هي ثبتكا لګ  بالضحيغ، ڣنما يلج 
لګ  ي ثلفٔ،  كاٗيظ ڣثلحيل ثلكفيلغ باإيقاٵ بضحايا يتجهڤڗ، بعْيٖ ڣقڤعهږ  ث

ي ه٘ث ثإطاٙ ٚڣيجڢ ) ٚثٕ ت لګ منتٌ ثمنتڤه ثم ٙه ثلل٨ ثلحقيقي،  ڗ نٖ ، يمكن 
ڗ يسم منتڤجا ما،  ٙساػ ثللصڤصيغ عملياػ تقليٖ ثاْسږ، ك ضمن ثمما
تي ل٨  صاحظ معمل، فينتٌ منتڤجا  مثا، تبا٭ت، ڣيكڤڗ منتڤجا فعاا، ثږ ي
قل  فعاليغ ڣقل  كلفغ، ثږ يطلڄ عليڢ ثسږ تباػت، لكنها لصڤصيغ بٖثئيغ، 

ٙ ما تخاطظ ثلجانظ ث ي كل  ڣثحٖ منا، تسژهٖف ثلفئاػ مقٖث كٌڇ س٘ثجغ 
ڗ ه٘ث ثلل٨ يقبٸ  مييڗ ڣثلبٖڣ، ثلخب(ب علما ب ي ثمجتمٸ كا كٌڇ س٘ثجغ  ث
، فيبيعڤنها  لګ ڣسطا ٚسل بضائعڢ  ٚ  هڤ مصنٸ ثمإع، ثږ ي ٕثخل مق
صحاب ثلٖكاكيڗ يبعيڤڗ ثلكثيڇ من ثمنتڤجاػ  ڗ  ، ف ٰب به٘ث ثمعن بالتقسي
ثلفخاّ ة منتڤجاػ ثللصڤ٥ب مهمغ ه٘ه ثمنتڤجاػ هي ثإيقاٵ بالناٝ، 
ٚقغ، ثل٘ڬ سيباٵ فيڢ ه٘ث  ڣ ثمكاڗ ثل٘ڬ ستتږ  فيڢ عمليغ ثلس ٙع  تمثيل ثلب

ئثمنتڤهب 

كاٗيظ ڣثلحيل ثلكفيلغ باإيقاٵ بالضحايا  ٙ ث سساػ ثبتكا ما تفعلڢ م
ٚهب ٙ ممثليڗ، ڣمخ ٙيڤ، ڣثختيا ث من ثلصناعغ  هڤ كتابغ سينا ڗ جٜ ڣمعن ٗلڊ 

ينمائيغ  ڗ ثمنتڤه ك٘ث  -ڣ مستڤڥ منها  -ثلس   ٚ خيڇه ڣتڤظيفڢ لكي يظه يتږ  ت
ٙيغ علګ ضڤ  ٜثڣيغ يمكن تحليل بع٬ ثللقطاػ ثإشها فضلب من ه٘ه ثل هڤ ث
 ، ٚث س٠ ثاثغ: ثإغ ا ڣيقڤم علګ  ٙڬ  شها ڗ ما من خطاب  ٚضيغ  ف

، ثږ  ٚث لګ ڣثاستع نڢ يعمٖ  ٙڬ  ي ثلخطاب ثإشها ٖب ڣڣجڢ ثللصڤصيغ  ثلژهٖي
ٙه جميا، ڣيحجظ ثلجميل، يشڤ١ عليڢ،  م ثلقبيِ باعتبا  ٖ ٚجٸ، فيق تغييڇ ثم
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لياػ ثشتغاڋ ثلفنب يقٖم  حٖڥ  لګ  ٙه قبيحا؛ يعمٖ  ما لږ يقْٖمڢ باعتبا
ڗ يصٖقڢ ث ٙه فعاا جٖث، بغايغ  لناٝ، منتڤجا محٖٕڣ ثلفعاليغ باعتبا

ٚفڤث  ي منتڤه لڤ ع فيشًڇڣڗ قلغ ثلفعاليغ بثمن ثلفعاليغ؛ يٖفعڤڗ مالهږ 
نهږ يشًڇڣڗ  ٚثئڢ، ثلخب  ي ثامتناٵ عن ش ٕٕٚڣث لحظغ  لغ فعاليتڢ ما ت ض
ي  لګ ما هږ  ي ڣضعيغ حاجغ  ٙڬ  نفهږب يجعلهږ ثلخطاب ثإشها ٙغږ  بضاعغ 

ٙ ثلحم ، يمكن ثعتبا ٙيغ ثل تقڤم بها بع٬ غن عنڢب به٘ث ثمعن اػ ثإشها
ٛثڣيغ كڤنها تخلڄ حاجغ  اٝ بااقًڇث٩ عملياػ نصظ من  ٚث ثلن  بناڅ إغ ث
لګ مساعٖع  ها تعمٖ  حڀ بٖٙڣ ٚيڢب ڣثل  صا؛ تغ لٖڥ من هڤ غيڇ محتاه 
  ٕ ٙيغ لبع٬ ثمڤث شها عاناػ   ٚ ه٘ث ثلنڤٵ من ثللصڤ٥، من حين كڤنها تنش

ڗ  ٚ ا لش  سڤڥ  ڣڗ مبالغ ماليغ مقابل ثإعاڗ عن نش  ٕ صحابها ي
ٚٙه مجانا،  ٙڬ ا تم ٙ ثلخطاب ثإشها  ٚ ڗ ثلقنڤثػ ثل تم ٙيغب  ثلنصڤ٥ ثإشها
نها تقتاػ من عمليغ ثحتياڋ ل٨   حياڗب  ي بع٬ ث ڣنما بمقابل يكڤڗ خياليا 

ٚڬ ثلل٨ شبڢ مقام ، يج ٝب به٘ث ثمعن ٚكغ ما علګ ثلنا ي ثلبٖثيغ؛ ما ة ش ٚع 
ٙڣثجڢ غيڇ مضمڤڗ؛ يٖفٸ ماا كبيڇث كي يقاڋ ڣيعإ قڤڋ:  ه منتڤه نجاٍ  ٚڣ  ي

ٙثئٸ» ٙ ت٘يٸ ه٘ه ثلقڤلغ ڣتتنصل من كل عڤثقبهاب «بئنڢ منتڤه  ڣقنڤثػ ثإشها
ي مطالبغ ثلل٨ ة صاحظ  ٙڣثجا شٖيٖث ا يكڤڗ لها ثلحڄ  ڗ لقي ثمنتڤه 

ڗ يقتسږ معها ن ٛيإع علګ ثمنتڤه ب ٙث من ثماڋ  ڣ يمنحها قٖ ٙباٍ  صيبا من ث
ٚه، فلي٠ لل٨  ٙب ڣڗ لږ ي طاځ لقطغ ثإشها ما تږ ثاتفاځ عليڢ لحظغ 
نها ڣڗ كانـ  ڗ يحاسبها علګ عٖم ثستجابغ ثلناٝ للخطاب ثم٘ثٵ،  ي  ثلحڄ 

لګ ثمسژهلكيڗ ثمحتمليڗ، فه ا تملڊ  ٙڬ  سلطغ تڤصل فْعا ثلخطاب ثإشها
ٚهږببب ٚثئ لګ س ئعليهږ ڣا يمكنها ثلنفاٗ 
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ي قْڤڋ  ي»ثلثالن: للمجتمٸ  خا ي»ڣ«ئه٘ث  خا ٙب قاطبغ «ئٗثڅ ا  ثم
بها قلما يبقي ثمٚ  ْٚ ڗ ش ٚعب  لګ مثاڋ ثلخم خاځب لنعٖ  ٙب ثانشغاڋ با ا م

ٚقا٥ ٗث شبهنا ثلحالغ ثلطبيعيغ لإنساڗ ب ي حالغ  ي ڣضعيغ عإيغ؛ ف ميڈثڗ 
ٚع، م بالغ  ڣ بنقطغ ثاعتٖثڋ، كانـ ثلخم فٚ  ڬ بالنقطغ ثلص  سكڤڗ، 

حٖ حٖين قصييڗ:  ي  ا  ٚبها، لږ تضعڢ  ي ش ئثإنساڗ 

، ڣفيڢ تكإ جميٸ «مٖينغ فاضلغ»حٖهما يشكل ما يمكن تسميتڢ بـ 
؛ يصيڇ ثإنساڗئ لګ ثلحل  حنڤنا عطڤفا،  ثمشاكل ثمستعصيغ تجٖ سبيلها 

غ ت٘ڣځ ثلفن  ٚهڀ حاس  لګ ثمشتكي، ت ٚم ثمحتاه، يصغي  ، يك خا يب٘ڋ ب
ٚياػ ڣشمعٖثناػببب هي  ْٜه لګ بيتڢ محما بلڤحاػ تشكيليغ ڣم لٖيڢ، فيعٕڤ 
ڗ يٖخل ثلحانغب قٖ ينطبڄ ٗلڊ علګ  ها قبل  ٚ علګ بالڢ ثقنا شيا لږ يخط

ب  ثمجتمٸ علګ ثلسئ حٖ ٙب  ثلبيـ ٙڣ ٙڬ عن  ٕه ثبن ع٘ث ٙڣ ما سمعـ ما  ب  ڤث
؟ قاڋ:  ٜعما ي سنغ »ثل ٚيقيغ 345ڣ ف غلظ صاحظ  ٚثهيږ بن ث ب بڤ  ٚه  خ  ،

ماا كثيڇث لحفٚ ثمڤثجل، ڣبنياڗ ثمساجٖ ڣثلقناطٚ لكلمغ كانـ منڢ علګ 
ق *«سكٚ ڣ علګ ث كٚ،  ٜثڣيغ، يمكن تفسيڇ مناهضغ ثمجتمٸ للس  ل  ب من ه٘ه ثل

ٙثجها ضمن  ٕ ٚثب، ڣبالتالي  ٚتبغ من ثلش خاځ»بلڤٹ ه٘ه ثم ، بكڤڗ «ثلا
لګ عٖم ثاكًڇثف  كيڇ قٖ يٖفٸ ثلبع٬  ضابٰ ثلعمل هڤثمهٖٕ؛ سخا ثلس 

ٙتقى »بالعمل؛ سيقڤڋ:  ٝ، ڣم ث ٚ ثلك ٙجل ما يعاق ٙع ما،  ي خما ثمغ ٕثئما، 
ٖئ ٙجاػ عليا تص ٕ ٚ ك ٙه ثلس  ا يحظنا ثمجتمٸ نفسڢ علګ «بئځ عليئي مٖث لكن، 

خاځ؟ ٙجها ضمن ث ا يعتبڇها عما خيڇث، ڣبالتالي يٖ ئثلصٖقغ؟ 

                                                           
ـي،  * راك ي ال ا غرابن ع ر اأندلس وال غـر في أخب ، تحقيق البيـ ال

. س. كوا وإ. ل. بروفن  : ، ط. ومراجع قاف ، دا ال ، III  /1983سال، بيرو
 .1 .  ،113. 
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ٚ فهـڤ ثلعنـڀ، ڣفيڢ تضـٸ  ٚف ثلقپ   ثآخـ ئما ثلطـ
مٙڤ  ٚ عاقبغ ث ٕ، ڣا تقٖي ٚف ثلخڤف، ڣا ثلًڇٕ  ي مساحغ ا تع ٚع ثمٚ   -ثلخم

ئ ـْ ٙع  ه٘ه ثلعاقبغ ثل ليس ي نهايغ ثمطاف سڤڥ يقظغ ثمجتمٸ ڣكليغ ثلقٖ
ٍٚ ڣثلقتل  -ڣثلحضٙڤ ثلل٘ين يطبعاڗ ثلقانڤڗ  ٚب ڣثلج ي ثلض  ٕ فا يًٕڇ

ٜ ثل  ٚثئ ي ه٘ث ثمستڤڥ، تڤقٴ ثلغ ٚع،  ڗ ثلخم ٚقغب ڣبكلمغ ڣثحٖع، ف ڣثلس
ي باطن كل  ڣئ ا؛ مٖثٙ ثلتنشئغ ثاجتماعيغ بكاملها لجمها ڣتنڤيمها  ثحٖ من 

ْٕٚ من كل  ٚڣي٬ ثلف ي ت ٚ ٕ عمل ثمجتمٸ  ٚجها من معاقلها، فتج تڤقظها ڣتخ
لګ مجهٕڤ ٗهظ سٖڥب ڣثنتقاما من ٗلڊ، يعاقظ ثمجتمٸ  فعاليغ، ڣتحيلڢ 
ٙ بيڗ طفل ڣبيڢ:  ٚڬ شبڢ حڤث ٙتكبڢ؛ يج ٙتكاب ما ث كيڇ ثل٘ڬ جٚ علګ ث ثلس 

ب طفلڢ قائا لڢ:  لګ ك٘ث ڣك٘ث، كنـ نهيتڊ عن فعل كنـ نبه»يعاقظ ث تڊ 
ٙتڊ من مغبغ فعل ك٘ث ڣك٘ث، ڣثآڗ ڣقٖ فعلتڢ فقٖ  ك٘ث ڣك٘ث، كنـ ح٘

خلڀ ثلڤعيٖ؟ نن ا  ٙيـ  ڗ لي عينا ا تنام؟  ٙيـ كيڀ  ٜمتن عقابڊب  ئ«بئ!ل

ي »ستقڤڋ لي:  خا ٚ يبٖڣ سلڤكهږ غيڇ  ٚب من ثلبش مام ض ها نحن 
ٚيِ ين نضٸ ثل٘ين ا يطالهږ ثلقانڤڗ، ڣهږ فئتاڗ: فئغ ، ل«بشكل ص كن 

نها صاحبغ  ما  تنژهڊ ثلقانڤڗ علګ مٚڥ ڣمسمٸ من ثلناٝ، لكنها ا تعاقظ 
ٚڣب  تي ض ، ڣفئغ ت نها صاحبغ ماڋ ڣجاه ڣنفٗڤ ڣ  ثلقانڤڗ نفسها ڣڣثضعتڢ 

عيڗ ثمجتمٸ ڣثلقانڤڗ، فا يفطن  ٚماػ قاطبغ بعيٖث عن  حٖ، ا ثمح ليها 
ٙها  ليها باعتبا  ٚ ي ثلنظ ٚ ثلناٝ  ئ؟«متخلقغ»ڣ«ئطيبغ»تعاقظ، ڣبالتالي يستم

ڗ ما يسم بـ  ٚثبٸ:  ٕٚ بضاعغ مفلسغ، ما من «ئثإنساڗ»ثل ا يعٖڣ مج
طا فيها، مجبڇث علګ حملهاب «ئناطڄ عاقل»كائن  ماٗث يجظ »ا ڣيجٖ نفسڢ مٙڤ

فعل بـ تث ڗ  ياه؟علي  نا  ڗ جميٸ «إنساڗت ثل٘ڬ  ثلعقا »، ه٘ث ما يبٖڣ 
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اطقيڗ سميتڢ «ئثلن  لګ ثلتخل٨ مما  ٚحڢب ڣهږ جميعا يسعڤڗ  ڤڗ عن ط ا يكف 
حٖ مسلكيڗ: بعضهږ يعمٖ  ا  لګ ٗلڊ ا يتبعڤڗ  نهږ للڤصڤڋ  ا  بضاعغ، 

ٚين، فيقڤڋ لهږ:  عيڗ ثلناظ ي  ٜييڗ ثلبضاعغ  لعغ ه٘هب ما فيها  نعږئ»لګ ت ثلس 
ٕنى نقيصغ ٚڣڗ بحظ ثلحياع، ڣيسلكڤڗ «عيظ ڣا  ا هږ ثل٘ين يتظاه ، ڣه

بل، هږ ثلكائناػ  ئثاجتماعيغ»لاجتماٵ كل ثلس  ٙتٖث « ثل ثتخ٘ػ من ث
ٛڗ ڣمحبغ ثلغيڇ،  ، ڣثلك٘ب، ڣثلتظاهٚ بالتڤث ٚث قنعغ، ڣثلنفاځ، ڣثاستع ث

ما ثلبع٬ ثآخٚ، ٚ بضاعغ فاسٖع  عْملغببب  ٚي ٚيٖ تم حٖ؛ ا ي ٚيٖ ثإيقاٵ ب فا ي
ٚث بضاعتڢ:  ٙثٕ ش ٙها جيٖع، ڣل٘لڊ فهڤ يقڤڋ لكل من  نعږ سيٖڬ، »باعتبا

خفيڊ ما فيها من عيڤبب  ٚڬ ڣسلڤكي، لكنن ا  ٙثقڊ مظه  ، ٙثقتڊ بضاع قٖ 
ٚ ها هي عيڤب سلع ڣثحٖث ڣثحٖث، ثفتِ عينيڊ جيٖث ح تكڤڗ عل ګ ثنظ

ئبينغ مما تفعل ا هږ ثلكائناػ ثل تنعـ بـ «ب خاقيغ»ڣه ، «ثلا
ئثمقلقغ»، «ثلاثجتماعيغ» ئللقلڄ»ثمثيڇع »ڣ« ٚف»ڣ« ئثلق ٚث حبها ثلحقيقغ « ج

ٚثٕث  ف ٛثئفغببب يفعل بنڤ ثإنساڗ ٗلڊ   ٙ ٕڣث قنعغ ڣتمثيل  ٙتٖث ث فضها ث ٙڣ
ئڣجماعاػ:

لڀ م ڣڋ تت ي ثلجماعغ من ثلصنڀ ث ٚثٕ، هږ ثل٘ين يستيقظڤڗ  ف ن 
ٕث ڣثجباڴهږ ثمهنيغ  ٚصڤڗ علګ  ناقغ، ڣيح ثلصباٍ ثلباكٚ، فيلبسڤڗ ب
ي ثمقاهي للنميمغ  ٚبڤڗ عن ثلحاناػ، يعقٖڣڗ  ڣثلعائليغ بمنته ثلٖقغ، يض
ٛڣجتڢ ڣطفالڢ ڣفاتڢ ثمڤعٖ  حٖهږ علګ مڤعٖ مٸ  ڗ كاڗ  ٕباػ،  ڣائږ ڣم

ق ٙڤ ڣيقږ ثلقيامغببب علګ بنصڀ ٕقيقغ  ي ثلص  ڗ لږ ينفٔ  نيا ڣقعٖها   ٖ ام ثل
لڀ من ثل٘ين ا  ما ثلجماعغ ثلثانيغ، فتت ٛٙڣڗب  ٚ ثلبضاعغ ثلفاسٖع يت ٚي تم
لګ ثمقبڇعب  ٚيڄ  ڗ ثليقظغ ط ا بمنته ثمشقغ، ك ٚث١ ثلنڤم  يتملمڤڗ من ف

ي سعيڇ، ڣل٘لڊ فهږ ٕث ثلڤثجباػ ثاجتماعيغ ڣثمهنيغ عنٖهږ  تقلظ 
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ٚفغ ثمجتمٸ، علګ  ي ش ا ڣثجظ ثلڤقڤف  يتملصڤڗ من ثلڤثجباػ قاطبغ 
ٙڣٕث، من ٕمائهږ ڣلحڤمهږ تقتاػ؛ يتخ٘ڣڗ  ث ڣڣ ٛهٙڤ ٚسڤڗ  هامشڢ، حين يغ
طباقا،  ٚضڤنها  ٚڣڗ فيها جثڙهږ ڣيع ٙ بيڤتا لهږ، ينش من ثلحاناػ ڣنڤثٕڬ ثلقما

ٕباػ لنه٤ ثلناهشي ٚببب علګ م ا علګ خطى من جم ٚفڤڗ منها  ڗ، ا ينص
ٛيڀ ثلبضاعغ يتعاڣنڤڗببب ئكشڀ 

ٗث  كٌڇب ڣح  ڣ  ٖع  حثڊ علګ ثاٙتبا٭ بسي  ني  بنا علګ ما سبڄ، ف
 ٚ ا ش ٚع ه تسٸ خطايا ثإنساڗ قاطبغ  ڗ مغف ثعتبڇػ ه٘ث خطيئغ، فاعلږ 

ي  ڗ يتسبظ  لګ غيڇه ب حٖ ڗ ي٦   ڣ يبًڇ  ٚحڢ  ڗ يج يامڢ، ك ڣ  مڤتڢ 
ڣ ثلسطڤ علګ ممتلكاتڢببب  ٚثقڢ  ْح ڣ  ٚقڢ  ڣ غ ي سجنڢ  ڣ يتسبظ  عضائڢ 

حظڊ عليڢب شيا عما  بعٖ ث ئڣه٘ه 

ستطيٸ ثلقيام به٘ث ڣا  ني ا  ٚ علګ ما تقڤليڗ ف م ـ: ح ڣڗ كاڗ ث قل
ڗ ثإق ٛڣج مڤظفغب  ڗ  ٚع من ٗثڅب ا تن٦   لڀ م هڤڗ علي  ي ثلحانغ  امغ 

ڣ ٗثڅب ئتياڗ ه٘ث 

ا  لګ ثمقبڇع  ڣثڗ، ڣا تمض   ٚم قبل ث ڣثڗ، سژه ـ: ستشئ قبل ث قال
ٜث مفصلغ  ج لګ  ٚث ما سيثظ  (pièces détachées)ڣقٖ تحڤڋ جسٖڅ  ج

ائ ٙثػ فما ڣجٖڴها  ملـ ثلخما ني ت ٚث٩ب ٗلڊ  م ٚثنا ڣما ٙيـ  عليڊ من  ف
ڣڋ ما  ٕخل حانغ ما  ڣ خبڈ فيها تنطبٔ؛ عنٖما  ٚ لحږ  ٙڣثٕها سڤڥ شطائ
 ، ٛبڤڗ مسن  ٚڬ علګ  ڗ ڣقٸ بص جسامهږب  ٛبنائها ڣبنياػ  ل ڣجڤه  م  ت فعل 
ٚث من  ٚف شط ماڗ ڣثإنهاڅ ثلبٖني؛ سماػ كڤنڢ ص تبٖڣ عليڢ عاماػ ثٕإ

ٙتيإ ثلخماٙئ ي ث ٚه  ـ: عم ٚڬ عليڢ قل ْڗ ڣقٸ بص ڗ ه٘ه ثلشطيڇع من »ع يڤميا، 
ها  ٚثجها من هنا، فما بقا خ ليڄ كاڗ  ڣ ثلخبڈ قٖ نضجـ من٘ مٖع، ڣث ثللحږ 
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ا ثحًڇثځ لها ٜيٖث من ثلڤقـ  ـ: «م ل ـْ عين علګ شاب  يافٸ تسا ، ڣڗ ڣقع
ها، كږ سنيڗ يل» ٚڗ لتڤ  ٛجغ ٕخلـ ثلف ي هي ٗڬ شطيڇع لحږ طا ٜمها ثلبقا 

؟ ٚقغ كي تنض ئ«بئه٘ه ثمح

ٙسغ  ٗ علګ ثلعك٠ كلما كانـ ثمٚع متمٖ ڗ ثعًڇثضڊ لي٠ بع٘ٙ،  ثږ 
ٚع  ياها ڣفڤثئٖ ه٘ه ثمعاش ٙع خيانتڢ  ٚڣ قناعها بض ٜڣه  كلما سهل علګ ثل

ٜڣئ ا من ت ٜم بڢ  ڗ يل حإڬ، فهڤ ا يجظ  ٜڣثه ث ه ثممنڤعغب ا تحٖثن عن ثل
نيا قاطبغ،   ٖ ج ثل نڢ لن يقنعها بفائٖع ثلخيانغ ڣلڤ ساځ لها  يغ،  م  ثمٚع 
ٜڣجاػب بخاف ٗلڊ، فامٚع ثمثقفغ تملڊ  ٕ ثل  ٖ ڗ يقنعها بحكمغ تع ٚڥ  ح ف
ږ ثآٙث ثمخالفغ  من ثتساٵ ثل٘هن ڣثابتعإ عن ثلتحجٚ، ڣقابليغ تفه 

هڤلغ علګ فهږ  لقناعاڴها، ما يجعل من ثلس  ب ڣنا ا  ڗ يقنعها بكل ٧  ڣه   ٜ ثل
كٌڇ من  ٚجاڋ، ح ثليڤمب  ٚ ثل نتږ معش ٙجل منكږ،  ڬ   ٙع  خ٘ ثمبإ ماٗث لږ ي
ٛڣثجهن  ٚف ثلنسا ثمثقفاػ م ضبطن  فهږ ماٗث ا تتص ني ا  ٗلڊ، 
تتصٙڤ ماٗث فعلـ مياػب  ٚف بڢ ثلنسا ث ا علګ نحڤ ما تتص  يخڤنڤنهن 
ٛڣجها فڤځ ثلخإمغ؟ ثنتابژها حالغ  ، ڣهي ثْمٚع مڤظفغ، عنٖما ضبطـ  خ
 ّٚ ٩ْٙ ڣثلتڤػ فڤقها مٖع طڤيلغ ڣهي تتخبٰ ڣتص ٙتمـ علګ ث هستيڇيغ، فا
ٙثها  مام بعلها ثلجهنم لڤ  ٙثمبڤ ثمجنڤنغ  ّٚ ع٘ثٙ  كما كانـ ستتلڤڥ ڣستص

ڣثني ثمن ٚػ من  ي متناڣڋ يٖيها، حليا، ثږ قامـ ڣكس ڈڋ ثلنفيسغ كل ما كاڗ 
ٗث  ي بيژها، ح  ٚع ثلجيڇثڗ  ڗ ثحتشٖػ جمه لګ   ّٚ ڣخ٘ػ تڤلڤڋ ڣتص
شبعها ٗلڊ، فغضبـ،  كا، فما  ٛڣجها شتما ٙڣ ڣسعـ  ٙشٖها  ثستعإػ 
ي ثلخجل ڣاٛم بيتڢ؛ لږ يقڤ علګ  ٚځ هڤ  لګ بيـ ڣثلٖيها، بينما غ ٚػ منڈلها  ڣهج

يام ح سقـ لها ثل٘ها ٙثب ڣمٸ ٗلڊ، ما مضـ بضعغ  ليها ثعت٘ث نا ثل  -ب 
ٙثضيغ  -لسـ سڤڥ ثمٚع  لګ ثلبيـ  من ثلحج ڣثلبڇثهيڗ ما جعلها ا تعٕڤ 
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ٚ لها  ڗ يغف ٛڣجها ڣقٖميڢ طالبغ منڢ  ـْ ٙٝ  ٚضيغ فحسظ، بل ڣيضا قبل م
عب قالـ لڢ:  سا ي حقڢ من  ئما ثقًڇفتڢ 

ٙجـل، ڣنصيــظ  - نــڊ  ٚفـغ  ٚف تمـام ثمعـ عـ ئني 
ٚڣتيڗ  حسسـ بال ٚ جاڋ من ثلشهڤع يضاعڀ نصيظ ثلنسا منهاببب ل٘ث، م  ثل
ٜڗ  ٕ عنڊ ثلح  ٖ سڤځ لڊ من ثلنسا ما يب ڗ  خصيا ب تكفل  ثخبڇني، س

ٚ ينابيٸ ثلع ڗ تنفج لګ  ي بيتنا  ٚثييڗ ثلحظ  شڄ ڣيجلڤ عنڊ ثلغږ، ڣيجٖٕ ش
بٖڣثخلڊ، فتغٖځ علي من ثلحناڗ ڣثلعطڀ ڣثمحبغ ڣحْسن ثمعاملغ ڣثلكام 
ڗ  ٚ ثاختياٙ،  م خصيا  تڤلګ  ببب نعږ، س لګ ثلڤثٙ ث  ثلجميل ما يعيٖني عقٕڤ
ٙها لنفسڊ:  ٚفها ڣتختا ع ٚع من ثمٚع ا  لڀ م ٙها لڊ، خيڇ  ختا ٚفها ف ع ثمٚع 

ٚبا٭  ٚف ستحًڇم ثل ع خ٘څ ثل  طاقا ب ثمقٖٝ بيننا؛ ڣلن تحٖڵها نفسها 
ٚف فقٖ تحٖڵها نفسها بالسطڤ عليڊ  ع ما ثل ا  ، ستًڇفٸ عن ٗلڊب  من

ٚف عنكږ  تى لها ٗلڊ بسهڤلغ ما يع ، ڣقٖ يت ٚ جـاڋ  -ڣخ٘څ من ٚ ثل  -نتږ مْعش
ٜي بٖ يا ع لګ ث فقٖڅ  ، ف مام ثلنسا ٜثم  ْٚعغ ثنه ئٜڬبببمن س

ٚثهما  ي سعإع ا مثيل لها؛ من ي لڊ ما كاڗ، ڣهما ثآڗ يعيشاڗ  ٗڣ
كٌڇببب ڣ  ٚين سنغ  ٙ عش ث قٖ لګ ثلٙڤ نهما قٖ عإث  ليڢ  ئيخيل 

لڤم  قڤڥ عليڢب ڣڗ كنـ  ظنن  قلـ لها: ا تحٖثن نف٦  ب٘لڊ، ڣا 
ٚ ث نًڗ معش لڤمب نعږ،  ڣڋ من  نـ  حٖث كنـ  ي ي ٗلڊ  صل  ، ث لنسا

ٚيغ  ٙ ثمٚع، فنلتنڢ، ڣلږ تقنعن بالح  ٚ نكن نإيًڗ بتح شقائكن ڣشقائنا، 
نفسكن ڣعلينا: علګ  ، ڣمن ثږ جنيًڗ علګ  حإڬ  ٜڣثه ث ٚضًڗ علينا ثل فف
ڗ بڢ  ْٕ ڗ ثلعٖيٖثػ منكن ا يًڈڣجن ڣا يـعٌڇڗ علګ شغل يْسٖ نفسكن 

ٖ ئ ٗث ٗبل جمالهن ٙمقهن، فا يجٖڗ ب ٙٵ ح  ي ثلشڤث جسإهن  ث من بيٸ 
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ڣ مجنڤناػ،  حاٗثػ  لګ  ڣ  لګ قڤثٕثػ  ٚجاڋ من حڤلهن، ثنقلبڗ  ڣثنف٬ ثل
نسنها،  ٚنها، ڣنسا في لګ بيڤػ فيعم  نڢ كاڗ بڤسعهن ثانضمام  ڣثلحاڋ 

ٜڣجاػ اٛثڋ م ٕ ثل  ٖ نڢ لڤ كاڗ ثلعمل بتع ١ٚ فيٖفئنهاب ڣنا مڤقن  باحا ما ڣف
، مثا، قنطـ من بكا  نن ي ثلبإ؛ ثږ جنيًڗ علينا  ڣجٖػ مڤم٠ ڣثحٖع 
ٙه ثمنڈڋ، قنطـ من  ٜقها بيڗ عمل ثلبيـ ڣعمل خا ٚث تم ٛڣج ثليڤمي من ج
قنعغ ثلضحايا  ٜيغ ثل تلب٠ فيها ثلنسا ثلجإثػ  ثعيغ ڣثلتلف كٌڇع ثلبڇثمٌ ثٗإ

ڬ ثلبڇيئاػ، قنطـ من كٌ ڇع ثلكتظ ثل تٖثفٸ عن ثمٚع ضٖ ظلږ ٗكٙڤ
لګ  ث كل ه٘ث ثللغڤ ڣثللغٰ سڤڥ ثلسعي  ٚغبغ ثمختفيغ ٙڣ ٙڥ ثل ٜعڤمببب ما  م
ٙجا؛ فتصبِ  ٚجل ثمٚع ڣتصيڇ ثمٚع  ٙ بيڗ ثلجنسيڗ بحين يصيڇ ثل ٕڣث قلظ ث

ٙسڢ عليها حا نڢ يما ٜعږ  ضعاف ما ت ٛڣجها  ٙٝ علګ  ڗ تما ٙع علګ  ليا من قإ
ٚ ثمسبڄ، قبل قيام  عام ثلنص ڗ عٖٕث منهن قٖ حملن  ٰب بل  جٙڤ ڣتسل
ثػ ڣح٘يغ  ي ثلبيـ ڣلبسنهږ، تنٙڤ ٛڣثجهن  قعٖڗ  ٚكظ؛  ٚكغ، ڣتقٖمن ثل ثمع
ٚتيظ ثلبيـ، ڣتنظيفڢ، ڣغْسل  ڣثني، ڣت عاليغ ثلكعظ، ڣجبڇنهږ علګ غْسل ث

ڣق ٚفن هن ث ٙثمل ثماب٠ببب فيما يص فاٵ عن حقڤځ ث  ٖ ي منتٖياػ ثل اػ 
ا  ٚف ڣثحٖ  حٖثهن ثلكلمغ لږ تفڢ بح ڣثلعانساػ ڣثمطلقاػب م تناڣلـ 
ڬ قڤثمغ  ب  ٚها صباٍ مسا يا٭ تلڤڥ علګ ظه ڗ ثلس  ، ك ڣهي مجهشغ بالبكا
فعلڢ لڤ ثبتليـ بامٚع من ه٘ث ثلعياٙ؟ لحملـ  ڬ ٧  كنـ س ٙڬ  تٖ ه٘ه؟ 

ئصا ڣقلـ لها:ع

ٙحمڊ ه يا سـ - م خلتن ثالثا !ثسمعي  حسبتن قڤثٕث لڊ  ب 
ٙڬ بيڗ ثثنيڗ ا ثالن لهما؛  ڗ تختا : لڊ  ـ  ٙحمڊ ه يا س ٚفڤعا؟ ثسمعي  م
ٚث علي، فنڤثصل  ي ميڈثنيغ ثلبيـ ڣتجعلي محاسنڊ ڣمفاتنڊ حك ما تساهم  ف

ٚڬئ ڣ تستم لګ  ثلعي٤ سڤيا تحـ ه٘ث ثلسقڀ  ٚجي  مڤثلڊ، ا تخ ٙ ب ي ثاستئثا
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ٗث عٖػ  ٚڬ من مفاتن، ح  ٚث ما تظه ٚڣٝ، ج ٚػ شبڢ ع ا ڣقٖ ص ثلعمل 
ح٘يغ ثلعاليغ  ثػ ڣثلكسڤثػ ڣث لګ ثمنڈڋ كنسـ ثمساحيڄ ڣخلعـ ثلتنٙڤ
قعٖنڊ عن  ٛڣجغ، ف لګ  لګ خإمغ بيـ منڊ  ٚب  ق سماڋ تبٖيڊ  ٙتٖيـ  ڣث

ثئي ثلعمل، ڣ بڤثبڢ من ٙڣ ا ڣقٖ غلقـ  ٙه  غإ جبڇنڊ علګ ماٛمغ ثمنڈڋ، ا 
ا ڣقٖ سًڇػ ڣجهڊ بخماٙ ڣلففـ جسٖڅ بمئڈٙ  ٙينڢ  بمفاتيِ، ڣا تغإ
لسـ من سالغ عقبغ بن نافٸ ڣمڤس  بن  ٙب  ڗ يتعالګ ثلغبا لګ   ٩ٙ يكن٠ ث

ئ!نصيڇ؟

نڀ من ثلنسئ ي ه٘ث ثلص  ، بل ثلعڤثن٠ ڣما هن ما يشفي غليلي  ا
حٖثهن  لګ منتٖڥ من منتٖياڴهن، ڣحيتڢ  ا ثلشئ؛ كلما ٕعڤنڢ  بعڤثن٠، 

ٜث:  ٜث ام لها هام ٕٙ ثلتحيغ، ثږ س ٚفغ،  ٙيخها حڄ ثمع ٚف تا ٚكـ »يع ين ت
ڗ تتشبڢ بالعانساػ، كانـ «بئ!حليلڊ؟ نها قبل  ٛڣجها طبعا،  ا  حليلها  ما 

يها  قٖ جعلـ من ـْ عمٕڤ ٙفع ٙڣٕث، ثږ  ث ڣڣ ٛهٙڤ ٚسـ فيڢ  ڣجهها بستانا، غ
ليڢ  ٜناع، يحجڤڗ  ٚيحها قبلغ لطڤثبيڇ ثل ، ڣنصبـ ض ٚثه ثلسما ب لګ  ٚ خامييڗ  ثل
ٙجا ڣثحٖث،  ڣڬ  ڣسٸ من ي ٚيحها  ٙ ض ٗث ٗبلـ، ڣصا من كل  فٌ عميڄببب ح 

مڤمغ بٖثخلها، ثلتفتـ يمنغ ڣيسٚئ ٜع ث ٚي ٚكـ غ ٚجاڋ جميعا من ڣتح ٗث ثل ع ف
تى لها جمعڢ  ها ڣيئسـ، مأػ جيڤبها بما ت ٙجا ڤڗب فلما ثنقطٸ  حڤلها منفض 
ٙتڢ كمشغ  ٚ ثلجڤٵ بطنڢ، ڣ ضم ٙجا  ٚثم، ثږ قصٖػ  ْمڤثڋ ثلحاڋ ڣثلح من 

ثځ، ثږ قالـ لڢ:  حاها من ثلنسا «هيـ لڊ»ٙڣ ٗث بها بيڗ عشيغ ڣ ، ف
نشطغ ثلجمعياػ ثمحصناػب ڣمن٘ ٗلڊ ثل يڤم، ڣهي تڤثظظ علګ حضٙڤ 

ي  ياه  ٙكغ  ، تا ياها بعلها ثلجهنم ڣثمنتٖياػ، تٖثفٸ عن حقڤقها ثل سلبها 
نها  ٙڬ؟ فقٖ قيل  ثلبيـ يعجن ثلخبڈ ڣيطبٔ ثلطعام ڣيغسل ثماب٠ببب ڣمن يٖ

قفاڋ ڣمفاتيِ؟ببب ثئها ب ا ڣقٖ غلقـ ثلباب من ٙڣ ٚه  ئا تخ
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ي ه٘ث ثمڤضڤٵب فقٖ يژهمنن ثسمعي  ٙيٖ مڤثصلغ ثلحٖين  ب ا  ـ  يا س
خ٘ يڤجعن  ٙعببب ٙس   ٚمينن بالحجا ٜنٖقغ، ڣيحتشٖڗ بباب منڈلي ڣي ٚ ڣثل بالكف

ٚ جاڋب فاٵ عن حقڤځ ثل  ٖ سي٠ جمعيغ لل ي ت يا   ٖ ٚ ج فك ي  ئڣن 

ٙبعا:  كٌڇ من ثمٚع ڣثحٖع اخًڇػ   ٙ ي ثختيا ڣثحٖع لڤ كاڗ لي ثلحڄ  
ٚڥ  ٕٙ ثقتصإيغ كافيغ، ڣخ مٚ ثل٘ڬ يضمن للبيـ مڤث مثقفغ مڤظفغ، ث
ي شباب  ڣڗ ثلطبٔ ڣتنظيڀ ثلبيـ، بما يجعل ثلجماعغ  ي ش صغ  متخص 
ٙثسيا  بنا ڣتعليمهـږ، مما يضمن لهږ تفڤقا ٕ ڣقڤع ٕثئميڗ، ڣثالثغ لًڇبيـغ ث

ٚق٨ ڣثلغنا ڣثلت ي ثل صغ  ثبعغ متخص  ٕ غيڤم ثلقنٰ ٕثئما، ٙڣ  ٖ مثيل، مما يب
ي صْحڤ ٕثئږببب ئعن ثلبيـ ڣيجعلڢ 

ڬ   تفڄ تماما مٸ كل  ما قلتڢ حڤڋ كفاحهن ضٖ ظلږ ٗكٙڤ ني  ـ:  قال
لغ ڣنكتغ: ضيڀ مس ٜعڤمب ڣلګ قڤلڊ ثلسابڄ  ئم

ڴهن، ڣيستمٸ  ٚڥ هي ڗ ثمٚ عنٖما يحضٚ ثجتماعاڴهن ڣي لغ  ثمس
ٚنڢ ا  ڗ يقڤڋ: لكامهن، يبه لګ  ٙڣ »محالغ  ْٖ مام حفيٖثػ ٕي ا  ٙثني  ما 

ٚػ عقڤڋ مشايخنا ثلقٖما  !ڣمڤنتيسكيڤب سبحاڗ ه ها هي ثلحٖثثغ ثل كس
ا شعٙڤ ثلبناػ ٚ ها  تنا خانعغ طيعغ ٗليلغ ما تج ڗ يختلي «بئقٖ جا لكن ما 

مام ما يشبڢ  حٖثهن ح يجٖ نفسڢ قاعٖث  ڗ ثمٚ نفسڢ ب فظٸب  ڣ  جٖتڢ 
ي   ٕٕٚ ت ني ا  ٚيانا، ح  ٙڬ ٕمائهن ج ي مجا ٚڬ  حظ ثماٿ  ڣثاتباٵ ليج

ٙساػ ثلتقاليٖ»تسميژهن بـ  ماٗث يطالبڗ بالش  ڣيتنصلن منڢ؟ بتنصلهن «بئحا
ٚ جاڋ  ع ثل ٙڥ  ني ما  خن ما يشكيڗ منڢ؟  ٚس  ٚ سن ڣي ا يك مما يطالبڗ بڢ، 

ا  يٖڬ ثلنساتسلطا  ي  ئ!بيإځ 
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ٛٙػ  ٜيغ، ت ٙم ٙطغ، محاكمغ  ي ثلسنغ ثلفا ٚػ،  ني حض ما ثلنكتغ، فه 
ٙڤ ڣقامـ ثلقيامغ، فهظ  ي ثلص  علګ عقٖها جمعياػ عٖيٖع، نفخـ 
ثلڤثفٖڣڗ ڣثلڤثفٖثػ من كل حٖب ڣصڤب، ڣتڤثلـ شهإثػ ثلنسا 

ڣ تنڤب عنهنئ نفسهن  ضمن  -ي ثإلقا نائباػ، فاحظـ  ثمظلڤماػ، يلقينها ب
خفيڗ ڣجڤههن بخمٚ،  -ما احظـ  ڣڋ: كل  ثمظلڤماػ ڣنائباڴهن  ٚين: ث م

ـ:  ٚڗ كامحتجباػ، فقل ڗ ص لګ   !يا سبحاڗ ه»ڣجسإهن بجابيظ سٕڤ 
ٚيحڊ  ٚعيڗ ض ، تش ٚثه ثلسما ب لګ  ٚخامييڗ  يڊ ثل ٙثفعغ عمٕڤ م٠ كنـ  با

، ت ڗ من شا ، ڣنـ تعلميڗ علږ ثليقيڗ  كاليل ثلل٘ع ڣثمتعغ من شا قٖميڗ 
حٖها ثنقلبـ بيڗ عشيغ  ي  ٚثڅ، ڣما ڣقعـ  ٚيڄ محفڤفغ بالفخاّ ڣثلش ثلط

ٜث خـ لأم طيڇي ٙث فما «بئ!لګ  ٚث ٙث ڣتك ٚث ٚه م ثلثاني: قلبـ كامهن علګ ڣجهڢ ڣظه
ي ماخٙڤ ڣئ ٚجل مكانا؛ فال سجنـ  ٙسغ ثلبغاڣجٖػ فيڢ لل  جبڇػ علګ مما

ي بإ  ٙثقصغ  ڗ تجٖ نفسها بغيا  كانـ ساجنژها ڣجإڴها ثمٚع، ڣثل كإػ 
ـ:  ن٘ثڅ قل ٙڴها ثمٚعببب   ٖ نما نصبـ عليها ثمٚع، كانـ مص ٚجل »ثلعجږ  ين ثل

ا ثلنسا ـ: «ي كل ه٘ث؟ ما يجلٖ ثلنسا  ضف يژها »، ثږ  ٚكن بينكن  م
يژها ثلنسا»؛ «نساثل نكن بينكن  ٚف يمأني «ش ٙػ ثلقاعغ ڣشعٙڤ بالق ، ڣغإ

ب ي تنتابن غبغ  ئٙڣ

نڢ   ، ٙبٸ نسا ٜڣثه ب ي ثل ٙغبتڊ  طاقا مٸ  تفڄ  ني ا  ليكن ٗلڊب بيٖ 
ٙب  بيژها كل ٧   ڗ تقبل من  ٜڣجغ بڤسعها  ڗ ثل ګ ڣطبيعغ ثمٚعب ٗلڊ  يتنا

ٚ لڢ خطاياه ق ڗ ڣتغف ٚڥب ثږ  خ ٚثشها قْسمغ بينها ڣثمٚع  ڗ يجعل ف ا  اطبغ 
ٚجل مهما يفعل، لن يعٖڋ بينهنببب ئثل
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يغ ڣمتسلطغ، ا  نها حاكمغ ٕيكتاتٙڤ ڗ ثمٚع عٖڣع للمٚع،  ـ: معناه  قل
ٛمغ  نكن لڤ تقلٖتن  منياػببب معناه  ٚغباػ ڣث ٕ ثل  ٖ ٚف ثلتسامِ ڣا تع تع

ٚب ثلعاميغ ثلثالثغ: ثلٖڣلغ ثلحكږ لكاڗ مق ٙ نصڀ ٕقيقغ كاف لقيام ثلح ٖث
بيـ ڣثلعالږ بيـ، ڣمثلما ثلبيـ ا تتساكن فيڢ ثمٚتاڗ ك٘لڊ ثلعالږ ا 
ٜيا بعضكن  ٚي ٚهن غ ٜيا من بعضكن بعضا، تك ٚي ٚڗ غ نًڗ تنف تحكمڢ ثمٚتاڗب 

فضل للمٚع يهما  سبابببب ثږ  تفڢ ث ٩ٚ بعضا، ل٘لڊ ستقتتلن  ڗ تتع ؟ 
ٚيكاڴها  ڋ بيڗ ش ْٖ ٛڣجها علګ ثلع ٙع  ٚث عٖم قٖ ي ثلبيـ، من ج لغبڗ صغيڇ 

ي مجتمعها، فينب٘ها ثلجميٸ؟ ٩ٚ لغبڗ كبيڇ  م تتع ئفيڢ، 

ڢ؟
 
ٙبـ ي متناڣڋ  ليسـ خإمغ ثلبيـ ٕثئما  ڣڋب  ل ثلحل ث فض  نا  ـ:  ئقال

خٚ عنٖما ت ـ: بلګ، ڣلكنها تغٖڣ مصٖٙ شقا  ن قل كڤڗ صغيڇع ثلس 
ن٘ثڅ ب٘لغ ڣقبعغ، ڣتحمل عصا  ٜڣجغ  ٚتٖڬ ثل ٗ ت ٙبغ ثلبيـ،  ڣكٌڇ جماا من 

ڣڥب من ٕثخل ثم ٙ نفسها إثباب ثلنظام ڣث ئڣمسٖسا، ثږ تن٘

ـ: ڣٗڗ ففي ه٘ه ثلحالغ يبقى ثلعنڀ هڤ ثلسبيل ثلڤحيٖ إحيا  قال
ٚياڗ ثلحظ ف ٚيڄ ثلسعإع ٕثخل ثلبيـ ڣتجٖيٖ ش يڢب نعږ، ثلعنڀ هڤ ثلط

ٜڣه كما لڤ كانـ صبيغ،  ڗ يعاملها ثل لګ  ڗ ثمٚع تحتاه  ليڢ، ٗلڊ  ثملكي 
مانيها  لها ٕثئما عن  ٚثشا من حناڗ، ڣغطا من عشڄ، ڣيس فيجعل لها ف
ه  ڗ كبڇيا ٚ من شْهٖ عسلببب غيڇ  ا بكلماػ تقط غباڴها ڣشهڤثڴها، ڣا يحٖڵها  ٙڣ

لګ ما يمنعڢ من  حڤه من ثمٚع  نڢ هڤ نفسڢ يكڤڗ ٕثئما  ٗلڊ، فضا عن 
ع لڢ  ڗ تعاملڢ كطفل، فيجٖها، لٖڥ كل عٕڤ لګ  تحتاجڢ منڢ: يحتاه 
ٚػ ما  حض ْبه ثلحلي ڣثلحلل، ثږ  ٚػ، ڣلبسـ  ٜينـ ڣتعط لىالبيـ، قٖ ت

ي مكاڗ م ڗ تجلسڢ  لګ  ٚيِ، ٕثفئا، فتبتسږ لڢ، ڣتمسكڢ من يٖيڢ ڣتسڤقڢ 
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ٚ ما ٕثفئا ڣتغسل قٖميڢ ڣتنشفهما، ثږ تناڣلڢ  ڣتخلٸ ح٘ثئيڢ ڣخفيڢ، ڣتحض
 ٚ ياه بكلماػ تقط ياه عما ينقصڢ، محٖثغ  كل، سائلغ  ثلطعام، ڣتاٛمڢ ڣهڤ ي
ڗ يعامل  ٚجل  ، يجظ علګ ثل جاما مٸ ه٘ث ثلكبڇيا من شهٖ عسلببب ڣثن

ٚ عها، ڣيهٖٕها، ٛڣجتڢ ٕثئما بمنته ثلقْسڤع ڣثلعنڀ، فيڤب خها، ڣيعنفها، ڣيق
مامڢ،   ٚ ڗ تنكس لګ  ڣ لغيڇ سبظ،  ٙكـا لطما، لسبظ  ڣيڤسعها شتما ڣلكما، 
ٚ فيڢ ينابيٸ حاجياڴها منڢب  ڗ يفج مامڢ هڤ ڣحٖه ما يمكن  ٙها  ڗ ثنكسا
نڢ  جڤلتڢ ڣنانيتڢ، ڣيح٠  تڢ ٙڣ ن٘ثڅ، سيشعٚ بالتفڤځ، ڣينتش  ب٘كٙڤ

قڤئ عالي ثلقْسڤع بالفعل  ٜع من  ٚي ٙ بڢ ثلغ ڥ من ثمٚع ڣمتفڤځ عليها، فتنحٖ
ٚيكغ  ٚع، فيغٖځ علګ ش ٜځ حْس لګ سفٍڤ ثلشفقغ ڣثلنٖم؛ سيتم ڣثلغضظ 
حياتڢ من ثلحظ  ڣثلحناڗ ڣثلعطڀ، ڣحسن ثمعاملغ، ڣجميل ثلكام ڣحاڣع 

ٕٚٝڣ حقيقي، بعٖه ي ف ڣ ثاثغ  سبڤعيڗ  ما يجظ ثللساڗ، ما يكفي لقضا 
نا مڤقنغ  ٖببب  ٚع ثلعنڀ من جٖي ٚبها ثانيغ ليسژهل  ٕثئ لګ ض ڗ يعٕڤ  عليڢ حتما 
ٜڣجيغ ٕما  لګ منِ ثلحياع ثل ڬ، ٕثخل ثلبيـ، يقٕڤ حتما  ڗ ثلعنڀ ثلٖٙڣ

ٜڣجيڗب ٚثييڗ ثلحظ ڣثلعطڀ ڣثلحناڗ بيڗ ثل ٕ تٖفڄ ش  ٖ ٚيغ، ڣيج ئط

ٕٚ عليئ ، لږ ت ٛڣج لګ ثلبيـ، حييـ  ي ڣجهها، قالـ عٖػ  ٚخـ  ، ص
نها ضبطتن متلبسا: ٚع مژهكمغ ك ئساخ
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ي لسـ من ثلس٘ثجغ بحين  - ن  ي عينيڊ، ثعلږ  قٚ نڤثياڅ  ني 
تيتڢ ثلليلغب من تكڤڗ  تناس  عظږ ما  ڣ  ن٦   ځ ما تفتعلڢ لتجعلن   ٖ  -ص

ٚع»تلڊ  -خيڇث ڣساما  ٚقتـڊ بالقبــاػ،«ئثلعاهـ غ ع،  ثل  سات٘ـ ٚ ث ئٕڣڗ سائـ
ٚع ڣصحابڢ؟ ٚي با ه شهٖػ علګ نكاحها  نڊ  ئك

ڋ من تكڤڗببب تسا ٚف من هي، ڣاٛلـ ح ثآڗ  ع نا نف٦  لږ  ـ:  ئقل

ـ: ها ها ٚع، ثږ قال تستبلٖني؟!قهقهـ ساخ ين ٗهبـ بعٖ ثنژها  !، 
ي مقه ين؟  لي٠ ك٘لڊ؟  ي مڤعٖ معها،  ئم حانغ؟ببب ثلنٖڣع؟ كنـ 

، ثږ  ٚخغ عظم ـْ ص طلق لګ يٖڬ،  ٚب ٧   ق ٛڣج ب هڤيـ علګ 
تصفِ مامحها، لږ تمـ، ها هي جالسغ  ٙهيظب هل ماتـ؟  سإ ثلبيـ صمـ 
، ڣنا شبڢ غائظ عن نف٦  لفظاعغ ما  ي ڣجه  ٚ ي ثلنظ ٙقغ  مامي تبتسږ، غا

ياڬ:  ٚڣٕڬ ٕثعيغ  ٙتكبتڢب ثقتلعتن من ش ئث

نسظ له٘ث ثلنڤٵ من ثلنقاشاػبهيا  - ئلګ ثلبيـ، هناڅ سيكڤڗ ثلفضا 

ٚصغ  ڗ تًڇڅ لي ف قالـ ٗلڊ، ثږ سڤػ حساب ثلنإڋ، ڣسبقتن ٕڣڗ 
ڬ كلمغبببب ئللنطـڄ ب

لګ  ڗ ثنتقلنا  لګ  ٙ بيننا  ليڢ ما ٕث ڬ منعطڀ ماڋ  ٚف ح ثآڗ  ع لږ 
ٚڥ من ثإحساٝ ڣثلتفكيڇ ڣثلسلڤڅ:  خ فما كإػ نف٦  تطيظ بامكاڗ ثلجهغ ث

ٙع  ٚث ڗ ح ٛثعمغ  ٙيغ،  ٚڥ، ڣهي نصڀ عا خ ٚفغ ث ، من ثلغ ح عإػ مضيف
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نفي لږ يكڀ  عن ثٚل من٘ صباٍ ٗلڊ ثليڤم  ڗ  ٚطغ، مٸ  ثلجڤ كانـ مف
 ٝٙ ني من٘ مسژهل  ٗلڊ ثلشتا ثلقا ٜث قڤيغ ما ثنفكـ تعإڣ نفلڤن ٜلغ  بسبظ ن

ٗث بها تعٕڤ ڣقٖ بڤجڢ ثستثنائيببب جال ٙ كتاب، ف حضا ستن قليا، ثږ ثفتعلـ 
ٙها، قْٚػ جملغ من ثلكتاب، ثږ ثصطنعـ ثلبحن عن  ٛثلـ حمالغ صٖ
ٚثڣيلهاببب ثږ تڤثلګ ثاستئ٘ثڗ،  ٚجـ، ڣها هي تعٕڤ ڣقٖ خلعـ س معجږ، فخ

ٚ ثلنڤم ڣه ٚي ا ڣنحن معا فڤځ س فطن لنف٦   ڗ لږ  لګ  ٚڣه ڣثلٖخڤڋ  ي ڣثلخ
مهاب ٙحږ  ٚجـ للتڤ  من  نها خ ٙيغ ك ئعا

ٚهبغ  ٜيٌ من ثل ٙڬ كاڗ شعٙڤ م مل ثلجسٖ ثلعا ت بقٖٙ ما كنـ 
لګ ثلباب  ڣثلخشڤٵ يستڤلي عليب بٖڣڗ تفكيڇ مسبڄ ڣجٖتن قٖ قمـ ڣتڤجهـ 
ٙڅ  ٕ ٙتياٍ كبيڇ لږ  حسسـ با قفاڋب  ٙجي للمنڈڋب كاڗ محكږ ثإغاځ با ثلخا

ا ثآئ ٙ من بن جلٖتيب معناه  لګ ثلبيـ ڣح٤ ضا ڗ يتسلل  خش   ڗ: كنـ 
لګ صنٸ  بڤثب، ڣلږ يهتٖ ثإنساڗ  ي ثلبٖثيغ كانـ تبن بٖڣڗ  ٛڋ  ڗ ثمنا يبٖڣ 

ا  -ه٘ه ثمٖثخل  ٖ  منيٸ بيڗ فضا ثمسكن ڣڣثلجڢ  ٙه ثل تتيِ ڣضٸ س ثمخا
ڗ بيڗ بن جلٖتڢ، بي لګ  ڗ فطن ثإنساڗ  ڗ بن قڤمڢ، من ثلڤحڤ١ من بعٖ 

ٚ ها هڤ  لګ ثتقا ش ٚثڣع ڣبطشا من ڣحڤ١ ثلغاب ثل كاڗ ثلسعي  ٖ  ض ش هږ 
ٚع بنا مساكن: ڣحڤ١ بن جلٖتڢ هږ ثللصڤ٥  لګ فك ي ثهتٖثئڢ  صل  ث

ئڣثلقتلغب

لژها: حسسـ بال٘نظ، س خاځ بٖثخلي،  ٙٝ ث ئثستيقٴ حا

ٚيـ؟ - ئماٗث تع

ٚع غ ـ:ثحتڤتن بنظ ٚع، ثږ قال ئنجغ شبڢ ساخ



 

 43 

ي ٗلڊ  - لـڤم  ْ مما قلـ، ڣلســ  ڬ ٧  ٖ  ثآڗ  نڊ لږ تفهږ لح يبٖڣ 
 ٕٚ تج نن لږ  حغ بما فيڢ ثلكفايغ: ثعلْږ يا سيٖڬ  كن ڣث نن لږ  ا نف٦  
ي ثلجسٖ   ٌٚ ٚثڗ: س ب فللمٚع س ڗ كل ثلنسا ي ه٘ث ش ني  من ماب٦  بعٖ، ش

ي ثلعق ٚ  ڣخٚـ  ٚ ثلبٖڗ ٕڣڗ سـ ٚجل س لب ڣهي من ثلنڇجسيغ بحين تمنِ لل
ي   ، ياه بينما تظل  ا ڣقٖ ڣهبتڢ  ڗ ما من ٧  فيها  ياه  ثل٘هن مڤهمغ 
ا  ٚ ها  نها ا تمنِ س ٚيحها مٖڥ ثلحياع،  ٙث مڤصٖع باب ض ثلحقيقغ، ع٘

ٙ قلڄ عميڄ لها ڣلل٘ين ثشژهژهږ نفسها  ، لنفسهاب ڣه٘ث يغٖڣ مصٖ علګ ثلسڤث
ليهږ ڣثل٘ين لږ تستطٸ ثلڤصڤڋ  ي ٗلڊ ثل٘ين ثستطاعـ ثلڤصڤڋ  يستڤڬ 
بل خانـ  ٚػ لها ثلس  ڗ تيس ي ثلخيانغب ف ليهږب ڣلتبٖيٖ قلقها، فه تفكٚ 
ٚف  ڗ ثمٚع ثل تص تظن  ٚغبغ ڣثمتخيل؛  ي ثل ڴها خانـ  عٛڤ بالفعل، ڣڗ 

ي سڤځ ثل ڋ  ي ثلتجڤ  ڣ ثلحلي بٖعڤڥ ثلتحقڄ ساعاػ خم٠  ڣ ثماب٠   ٚ خض
ٚصا علګ ماڋ  ڣ بٖعڤڥ ثمشاكسغ ڣثمماكسغ ح ه،  ٚث ٕ  ش ثمنغ ما تڤ من 
خٚ عٖث ثلتحقڄ من  تظنها ا تفعل شيئا  ، تلڊ ثمٚع  ثلبيـ من ثلتب٘ٚي
ٚجاڋ  ٙه ثلبيـ تجال٠ ثل ڣقاتا طڤثا خا ٚف  ع ثل تص ْٚ ڗ ثم تظن  ثمنغ؟  ث

طفاڋ ي ثمنتٖ فاٵ عن حقڤځ ث  ٖ ٚ سڤڥ ثل خ ياػ ڣثلجمعياػ، ا تفعل شيئا 
ـْ  ٚف ثڅ ص ٙ عليها ه٘ث ٗڣ مهاػ ثمظلڤماػ؟ببب ڣٗث تع٘ ٙثمل ڣثمطلقاػ ڣث ڣث
، ڣحڤلـ ثلحياع  بنا ٜڣه ڣمعاقبغ ث ٙقابغ ثل شعاڋ جحيږ من  ي  ٜها  عج

ٚڗ ا يطاځب ڣمام ڣضٸ كه٘ث لي لګ ف ڗ يبحن عن ٕثخل ثلبيـ  ا  ٚجل  ٠ لل
ٙه ثلبيـ، عٖيٖثػ بحين يبلغ عٖٕهن مائغ ثمٚع فما فڤځ،  نسا عٖيٖثػ خا
شباعا ڣا سعإعب ڣه٘ث هڤ ثلڤجڢ ثإشكالي  ڗ يحقڄ  ضمن لڢ  ڣمٸ ٗلڊ لن 
ْٚتڤڬ  ي ثلعقل، ا ت هن حقڤڋ شهڤثػ،  ٚجاڋ بٖٙڣ ڗ لل قناعڊ بڢ،  ٕڣ  ي ما 

نها من ليال ٚځ نمڤه ڣكبڇه بٖث،  ٚڣڗ ثلكبـ ثلطڤثڋ تنحٖٙ، كبـ ثستغ ي ق
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ي يڤم ڣثحٖ ما  ڗ يهٖم  ٚمغب ڣهل يمكن لإنساڗ  ٛمنغ ثمنص مجمڤٵ ث
ٚجل  ي كڤڗ ثل صل  ڗ ه٘ث هـڤ ث اف ثلسنيڗ؟ببب  ٚثػ  ه عش ٚځ بنا ثستغ

ٜيٖ ڣهڤ يًڇنِ علګ ثلٖڣثم لغبڗ ما فاتڢ ڣلڤجهن مْنئ ٚحغ  يطلظ ٕثئما ثم ض
كٌڇب ڣ  اف ثمٚع  ٚع  ٙهن عش ئثلنسا ڣلڤ بلغ عٖٕ ثللڤثتي قطڀ ثما

ي شڤ٭ متخلڀ جٖث  ننا نعي٤  فهږ من كامڊ  ڗ  ـ: هل يمكن  قل
ٚبي، مثا،  ٚجل ثلغ ي طْڤٙ نا جٖث عن غيڇنا من ثلشعڤب؟ فال ٙع،  من ثلحضا

حبها فعا، ڣلږ يتمن  ٛڣجغ  حظ  ثمٚع ڣثتخ٘ها  ڗ م  ٚڥ  ح غيڇها، ف
ٚٚي ثلنڤم ڣتتخ٘  ڗ تتمٖٕ علګ س ا  ن٘ثڅ  ٚيكغ حياتڢ  يشژهيها؛ لي٠ لش

ئيمناها ڣسإث ثږ تنام نڤما هإئا ل٘ي٘ث، ڣك٘لڊ ثمٚع منهږببب

بٖيژها  ـ: ثآڗ تبٖڬ س٘ثجغ ا تقل عن تلڊ ثل  ، ثږ قال ـْ قهقه
سلكـ سبي خاځب سڤث  ٙكبـ مطيغ عنٖما حٖثتن عن ث م  ٜمن  ل ثل

ث  ڗ كڤنفڤشيٝڤ ڣبٗڤ ٕٚ ڣهږ؛  نڢ مج نڊ لن تجٖ للتخلڀ مقاما؛  ٙنغ، ف ثمقا
ٚهڀ ثلسمٸ  ڗ ت ا قبل قليل:  ڣث   ٚ ٙ ڣثمسيِ ڣمحمٖثببب كلهږ لږ يم ڣثإسكنٖ
ٚيشا  يسيڇث، تسمٸ صخظ جيڤ١ ثإسكنٖٙ، ڣصڤػ ثلنب ڣهڤ يٖعڤ ق

ٚ جيإ عقبغ بن نافٸ ٙيغ ڣهي  ڣحڤثف قٖثم ثإنكشا ٚيقيا ڣڣقٸ  ف ٜڣ  ڣهي تغ
ٚضاببب فكل  ٗلڊ لږ يم٬ علګ  بي٬ ثمتڤسٰ طڤا ڣع ٚ ث تجڤب ضف ثلبح
ٜٙثعيغ؟ ما  تيڗ ثلصناعيغ ڣثل ٙه سڤڥ بضٸ لحظاػب ما ثلقڤڋ عن ثلثٙڤ ٚڣ م
نڢ بصٖٕ  ڣلګ ڣثلثانيغ؟ كل  ٗلڊ لږ ينتڢ بعٖ،  ٚبيڗ ثلعظمييڗ ث ثلقڤڋ عن ثلح

ٜٕڣجا: قمغ ث ا ڣيعي٤ بعٖث م نساڗ  ڗ ثإنساڗ، ما من  ٚياڗ ا غيڇب ثږ  لج
 ، ٜهڤ ٕثئما، ڣنح٠  بكبڇيا ٙع؛ فتحن ن يضا عتبغ ثلحضا ٙع، لكن  ثلحضا
ٚڬ  ٚ ثلحج ي ثلعص ٚ بنا، فلږ نڤلٖ  خ ٜمن ت بحظڤع علګ ثل٘ين سبقڤنا، لكڤڗ ثل
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باڗ ثلفتڤح ڣ  ي عهٖ ثإْسكنٖٙ ثمقٖڣني،  ڗ ڣ  اػ ثلعثمانيغببب، ثلخب ما 
ٚحانا:  ٚه منتشيا ف ي خاط  ٕ  ٕ حٖنا تلڊ ثلعصٙڤ ح ٚي  ٚ لڤ عشـ »يستحض

ٜڣثػ ثلحكام، لڤ عشـ هناڅ ما  ٙحمغ ن ي تلڊ ثلعصٙڤ لكانـ حياتي تحـ 
مام  ٚع ڣا جلسـ  ي طائ ٚػ  ٚبا ڣا ساف ٛث ڣا ثستنڇػ بكه شاهٖػ تلفا

ڗ قٖ ٚفـ  ڗ حاسڤب، ڣما ع ػ سطِ ثلقمٚ، ڣما علمـ  م ثإنساڗ قٖ ڣط
ٔببب، ثلخب ي  ٚ ٙيغ علګ قٖم ڣساځ للنڈڣڋ فڤځ ثم ٙبما ٗلڊ يطمئڗ كل «بئثلعٖع جا

ٚ ثل٘ين مضڤث من  ٚ بن ثلبش فضل سائ نڢ  ي ٗهنڢ قناعغ  ٚسخ  ڣثحٖ منا، ڣي
ٚ ثإسكنٖ ي عص ڗ ثإنساڗ ثل٘ڬ عا١  ٙ قبل، لكن عنٖما نفعل ٗلڊ نن٦  

ٚنا  ٜهڤ نفسڢ ثل٘ڬ يغم ٚه ثل ٚ يغم ي ثلفتڤحاػ ثلبيڈنطيغ كاڗ هڤ ثآخ ٙڅ  ڣ شا
ٜمن لږ يتقٖم  ثآڗ، كاڗ يح٠  بالكبڇيا نفسڢ ڣبالحظڤع نفسها؛ حظڤع كڤڗ ثل
ٙنغ مٸ بن  ياه بامقا ڗ تتصٙڤ ما نحن  ي ثلعصٙڤ ثلسابقغب ڣلڊ  بڢ، فلږ يڤلٖ 

خئ تڤڗ بعٖ جلٖتنا، مٸ حفٖتنا، ثل٘ين  ٚڣڗ، ثل٘ين سي ڴهږ عنا بق ٜمن ڣٕا ٚ ثل
ناب ٚڥ ڣجٕڤ ڬ شفقغ ستثيڇها فيهږ ٗك ڗ تتصٙڤ  كٌڇب لڊ  ڣ  ئلفي سنغ 

: هاْڬ هاڬ، لږ يتحقڄ ثإشباٵ ثلجن٦  ڣا  ـْ ضاف ٚهغ ثږ  ـْ ب صمت
ڣبا،  ٙڣ ڬ  بقعغ من ثلعالږب ففي  ي  ٚ با٭ ثمقٖٝ بيڗ ثلجنسيڗ بْعٖ  سعإع ثل

ٙم نفسها مث ٛنا ثمحا ٚمغ  ٙقام، بما جعل ح ا، حطمـ ثلخيانغ ثلجنسيغ كل  ث
ڣشڊ علګ  ٚبيغ  ٚبي م ثختلګ بامٚع ع ٚجل ثلغ ا تسلږ من ثانژهاڅ، ڣثل
ٚغباػ ڣيستيقٴ فيڢ من ثاستيهاماػببب  ٚث ما يشتعل فيڢ من ثل ثلخبل ج

ٚبييڗ قٖ ڣصلڤث ڗ ثلغ ٗث سلمنا ب لګ تحقيڄ ثإشباٵ  ڣفڤځ ٗلڊ كلڢ،  فعا 
ي ثلعڤثلږ  ٙع ثلجن٠،  ٙ تجا ٕٛها ٚ ث ڣسعإع ثلصلغ بيڗ ثلجنسيڗ، فبماٗث تفس 

ٙڣ  فأم ثلخاعغ، ڣثلقنڤثػ ثماجنغ، ٕڣ يك٠ شڤب»ثافًڇثضيغ، ك ، ما «ببثلس 
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ٚقٸ  ٙهيبا ٕثخل ثلبيڤػ، ڣت ٚثغا  ػ لتسٖ ف سساػ قٖ جا لږ تكن ه٘ه ثم
ٜڣثه ثم ئهلهل علګ ثلٖڣثم؟؟حبل ثل

، هممـ  ڬ جڤثب، هاجـ حڤثس   لګ  ي ثاهتٖث  لږ يسعفن ثلعقل 
ها بمثل   ٖ قڤ علګ ص نن لږ  حسسـ بالغبا ڣثلضعڀ   ، بعٖتن بتقبيلها، 

ٚػ ڣجن بالقباػب ػ علي ڣمط ئه٘ه ثلڤحشيغ لحظغ ثنكف

ـ: ما ه٘ث قصٖػب ماٗث تجعلڤڗ من ثمٚع فاكهئ ٚڣڗ كل قال خ غ، ڣت
ٚفتږ بحثا عن  ٛهيٖث ثږ ثنص كلتږ منها قسطا  ٗث طابـ  ٧  إنضاجها ح 
ظل  ڗ  ني عاهٖػ نف٦  ب ، ثږ  ٙث ٛلـ ع٘ نا ا  ٚڥ؟ ڣفضا عن ٗلڊ، ف خ

اٛم مٖڥ ثلحياع ڣضٸ  ڗ  ڥ ثلحيـاع؛  ٜبا مٖـ ٚعغ علګ ثاحتماڋ»ع ئ«ثمٚع ثمش

جڤڋ، تٖفڄ  ماني: لفن صمـ  ٚڬ سيل من ث ٚ »ي خاط ٗك ليتن لږ 
ث، عنٖما ثنحنـ علګ  ڴها كما صٖتن تڤ  ْٕ ، ليتن صٖ ٚٿ  ي ع ٛڣثجا ڣا طاقا 
ي تلڊ ثلنٖڣع ثللعينغ،  ْصا  ٙڅ  شا ٚقـ ڣجتن بالقباػ، ليتن لږ  ٗني ڣغ

ببب ي ثمقه ٙقژها  ئليتن لږ ثستجْظ لٖعڤڴها، ليتن فا م«ب اني عقظ سيل ث
ڗ يفعلڢ بجسٖ  ڬ ٧  يجظ علګ ثمٚ  ٖب  غضظ كبيڇ ڣشعٙڤ بالغبڗ شٖي

ئن 
ه عنڢ؟ ٙثم ثلٖنڤ  منڢ صٖـ ٙغبغ ڣكلما  ٙ يتلڤڥ  ئ!عا
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ٚڣتيكيغ  ي ، غفڤػ لحظغ، ڣهاهي مڤسيقى  ٚ من ثلهاٝڣ ي بح ٚقـ  غ
ٖئ س ي ثليقظغ؟ فقٖ  م  نا  ي ثلحلږ  ـْ صاخبغ تقتلعن من غفڤتيب ما ه٘ث؟  ل

بي٬،  ٙتٖػ حمالغ صٖٙ بيضا ڣسليبا  مضيف شعٚ ٙسها، ثږ ث
ٚيٰ  يقاٵ ش ٚق٨ ماجن مغڤ، علګ  ـْ ل ي ثمڤسيقي: ها ه Enigmaڣثستسلم

ڣ ڣْحڤحغ،  نغ  ٚسل شبڢ  ي بعينيڗ من ليل، ت  ٚ ، تطيل ثلنظ ڣثقفغ قبال
ٚع  ، تثن نصڀ جسٖها ثلعلڤڬ يمنغ ڣيس لي عبڇ ثلهڤث تعقبها بقبلغ تبڙها 
لګ  ٖلي ٙسها  ٚكٸ، ت مام، ت لګ ث فعګ تسيڇ ڣثقفغ، تميل  نها  ٚكغ بطيئغ، ك بح

٩ٙ، تقڀ ٚ ٙسها ث ي ثلفضا كما  سفل، يام٠ شع ٚها  ٚ شع ع، يتطاي فج
ٙقصا، تم  ٚع، تقصٖني ڣهي تلتڤڬ  ي ليالي ثلحض ٚثقصاػ  ٚ ثل ٚ شع يتطاي
ٝ لسانها، تطبٸ علګ عنقي قباػ  ڬ ڣجبين ثږ فم ٚب  ٖ عنقي ڣٗني ڣخ
 ، ٙثڣغتن ٙغباتي ڣشهڤثتي من عقالها، ڣقفـ، عانقژها،  ـْ  ٙثغبغ عميقغ، ثنطلق

ٙ ثبتعْٖػ عن  ٚث ٚڣتيكي ثلغنٌ ثمٖلل، علګ غ ٙقصها ثإي ٙ مڤثصلغ  متا ببضعغ 
ي  Chanel Adultتلڊ ثللقطغ ثل تختږ بها قناع  ع،  ٚمٛڤ حصژها ثليڤميغ غيڇ ثم

ڗ بلغنا معا  لګ  ٙقصها  منتصڀ كل ليلغب احقژها ڣهي تتمل٨ من مڤثصلغ 
ٙڬ ٕثعيا  لګ صٖ ، عانقژها، ج٘بژها  ٚٚي ، حاشيغ ثلس ٚٚي ٕ علګ ثلس  ٖ لګ ثلتم ياها 

لګ  ٙع تمنٸ بڤجهها، ثږ ثنتقلـ  شا ٚسل  تملصـ من بمنته ثلخفغ ڣهي ت
ٚػ نصا، كنـ قٚتڢ من قبل، تحـ عنڤثڗ  ٚب ت٘ك ٚي ٚڥ ثمقابلغ للس خ ثلجهغ ث

، يتضمن مقطعا ڣصڀ فيڢ صاحبڢ لقطغ هي «بالعنڀ تتجٖٕ ٕما ثلحظ»
عيشڢ ٚفيغ مما  خغ ح ئثآڗ، ها هڤ ثمقطٸ بيڗ يٖڬ: ن

ٚڣتيكيغ » ي ، غفڤػ لحظغ، ڣهاهي مڤسيقى  ٚ من ثلهاٝڣ ي بح ٚقـ  غ
ـْ  سٖل ي ثليقظغ؟ فقٖ  م  نا  ي ثلحلږ  صاخبغ تقتلعن من غفڤتيب ما ه٘ث؟ 
بي٬،  ٙتٖػ حمالغ صٖٙ بيضا ڣسليبا  مضيف شعٚ ٙسها، ثږ ث
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يقاٵ ش ٚق٨ ماجن مغڤ، علګ  ثمڤسيقي: ها هي  Enigmaٚيٰ ڣثستسلمـ ل
ڣ ڣْحڤحغ،  نغ  ٚسل شبڢ  ي بعينيڗ من ليل، ت  ٚ ، تطيل ثلنظ ڣثقفغ قبال
ٚع  ، تثن نصڀ جسٖها ثلعلڤڬ يمنغ ڣيس لي عبڇ ثلهڤث تعقبها بقبلغ تبڙها 
لګ  ٖلي ٙسها  ٚكٸ، ت مام، ت لګ ث فعګ تسيڇ ڣثفقغ، تميل  نها  ٚكغ بطيئغ، ك بح

ي ثلفضا كما  سفل، يام٠ئ ٚها  ٚ شع ع، يتطاي ٩ٙ، تقڀ فج ٚ ٙسها ث شع
ٙقصا، تم  ٚع، تقصٖني ڣهي تلتڤڬ  ي ليالي ثلحض ٚثقصاػ  ٚ ثل ٚ شع يتطاي
ٝ لسانها، تطبٸ علګ عنقي قباػ  ڬ ڣجبين ثږ فم ٚب  ٖ عنقي ڣٗني ڣخ

ٙث ٙغباتي ڣشهڤثتي من عقالها، ڣقفـ، عانقژها،  ـْ  ، ٙثغبغ عميقغ، ثنطلق ڣغتن
 ٙ ٚث ٚڣتيكي ثلغنٌ ثمٖلل، علګ غ ٙقصها ثإي ٙ مڤثصلغ  متا ثبتعْٖػ عن ببضعغ 

ي  Chanel Adultتلڊ ثللقطغ ثل تختږ بها قناع  ع،  ٚمٛڤ حصژها ثليڤميغ غيڇ ثم
ڗ بلغنا معا  لګ  ٙقصها  منتصڀ كل ليلغب احقژها ڣهي تتمل٨ من مڤثصلغ 

، عانقژها، ج٘ب ٚٚي ، حاشيغ ثلس ٚٚي ٕ علګ ثلس  ٖ لګ ثلتم ياها  ٙڬ ٕثعيا  لګ صٖ ژها 
لګ  ٙع تمنٸ بڤجهها، ثږ ثنتقلـ  شا ٚسل  تملصـ من بمنته ثلخفغ ڣهي ت

ٚٚي ٚڥ ثمقابلغ للس خ ئ«بثلجهغ ث

ڗ صاحظ ثلن٨ قٖ ثختفى  مام ثلشخصيغ ٗثڴهاب ڣبما  نن  قلـ ك
ٚ ياػ، فما حٖڥ خلياتڢ ثلس  ٙفقغ  يام  مام ثلعشيقغ  ه٘ه ث نن  ٙثني  ٕ

ا نصڤصا ڣثقعيغ؟ نعږ لن تكڤڗ ه٘ه  نڢ ا يكتظ  ٕ هڤ نفسڢ   ٕ ا ٚي نفسها؟ 
ٚ يغ، بعيٖث عن  ي شقغ س ا خليلتڢ ثلحاليغب خليلتڢ ثلحاليغ هي ثل تقيږ 
ٜڣثه، هي ثل  سساػ ڣعلګ ٙسها ثل ٕٚػ علګ كل ثم ڣثلٖيها، هي ثل تم

ٕٚ صاحبـ من  ڵها من مج  ٖ لګ نڤثيا مح ٙع علګ ثلنفاٗ  ٚ جاڋ ما جعلها قإ ثل
ٚسلهاببب  ٚع ي ٕٚ نظ ڣ مج ٕٚ كلمغ يتفڤه بها  ڣ من مج ٚكغ يٖ يقڤم بها،  ح

لژها: ئثستحٗڤ علي ثلهلٸ، س
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نـ خليلتڢ؟ - ئهل 

ـ: ا ئقالـ

ي ن٨  خصيغ   ٕٚ م ڣلي٠ مج خ٨ من لحږ ٕڣ نن  يقنـ 
ٙبي ثلكاتظ، تنفسـ  لګ م عـ هاڣس  ڣعٖػ  ، ڣحمٖػ ه، ثږ ٕڣ ثلصعٖث

ٚڥ:  خ ئث

ٚسل نٖث  ٙغبغ، ي مام جسٖ ثمٚع يتلڤڥ  ڗ يفعلڢ  ڬ  ٧  علګ ثمٚ 
ٚع ثغتصابها:  تن فك ٙثٕڣ ٚغبغ ڣثلشهڤع، لكن كلما ٕنا منڢ صٖه عنڢ؟  ثل

عانقها بيٖ ڣ ، ثږ  ٚٚي لګ حاشيغ ثلس ها  ٙجن  ْٖ ي فما ْست ٩ٙ بسا سحبها من ث
عتليهاب قاڋ قائل بٖثخلي:  ٚ ڣنا  ٚي ا ڣهي ممٖٕع فڤځ ثلس ڗ »تفطن لنفسها 

مام  ٚجاڋ يصيڇڣڗ كابا  تفعل تكن ثلشاهٖ نفسڢ علګ قڤلها ثلسابڄ: تكل ثل
ٙثػ،  ث ٙٵ، ڣثٕإ ي ثلشڤث ٙث،  هږ هيبغ ڣڣقا  ٖ عتاهږ ڣش ڗ  ثمٚع، بحين 

ٚ بيڗ ت لينكس ٚٚي ٗث ما ثختلـ بڢ فڤځ س ٙمشغ عيڗ  قل  من  ي  «بئفخ٘يها 
ي  لګ ثلحمام، حين قضيـ ڣقتا ا يسژهاڗ بڢ  ٚفـ  ثخًڇػ سبيل ثلحيلغ؛ ثنص
ٙع علګ  ثاغتساڋ ڣتصفيڀ ثلشعٚ ڣثلتعطٚ، ثږ عٖػ ڣنا مڤقن من ثلقٖ

ٜثئڀ مسيلم طاٍ ثلنب ثل ٚع، علګ شاكلغ ما  غ بنبيغ تميږ ثإطاحغ بها، ه٘ه ثم
ٚڥ  ح ني ما عٖػ ح ٙيـ ما شڄ علي فهمڢ، ف ٍبب بيٖ  مينغ سجا ٜثئفغ  ثل
بٖثها كامتٖينغ، ثږ  ٚها، ڣغطتڢ بمنٖيل  تصٖيقڢ: فقٖ ڣجٖڴها جمعـ شع
ٚ ڣقٖ ك٦  ڣجهها  ٚي ٙكبتيها، ڣثضطجعـ فڤځ ثلس ٖلګ تحـ  ٙتٖػ قميصا ت ث

لژها:  ٜڗ عميڄب س ئح

لـږ ب - ئڊ؟ ماٗث 



 

 50 

ي غضظ  نها كانـ  ٚع، فهمـ  ٜف ٚفڤقغ ب ٚع مبهمغ عميقغ م جابتن بنظ
لـيب ڣ بصٖٕ تڤجيڢ عتاب قڤڬ   ئشٖيٖ من 

ڬ ٧  قمـ بڢ  ٚ علي  -ڣلڤ عن غيڇ قصٖ  -قلـ لها: ماٗث فعلـ؟  فجـ
ئكل ه٘ث ثلغضظ؟

ٚع ٗثڴها ثل ٜف ٚفڤقغ بال ٚع ثمبهمغ ثلعميقغ نفسها ثم  فهمـ جابـ بالنظ
ڣ بصٖٕ تڤجيڢ عتاب قڤڬ لـيببب ي غضظ شٖيٖ من  نها كانـ  ئمنها 

ٜڣيـ  جام عن ثلكام، ثن ي ثإ معانا  ا  اتي  سئل ڣتڤس  ٜٕها  ما لږ ت
ٚڥ  خ ٙع تلڤ  ٕخن سيجا ٙهيظ ڣنا  ٚفغ، ڣثحتميـ بصمـ  ٙكن من ثلغ ي 

ي  ٚثهغ ما عهٖڴها  ئبش

ٙجلئ ني  تب نف٦  من قبل، ك ئمطـا

ٜٛ ثلصمـ بسكڤڗ جسٖينا ڣفتٙڤ  ٙهيظب تع ٚفغ صمـ  سإ ثلغ
ڣ مثل شيئيڗ نفيسيڗ  ٙثبيغ،  ڣ  ٚيڄ  ي ط عيڗ  ٚين مٕڤ ج نا مثل  ْٚ ٚكاتنا، ص ح
ٚڣڗب تحڤلـ  ٩ٙ بفعل تڤثلي ثلق ي باطن ث ٙڥ  ٚڬ سحيڄ مڤث ث ي مبن  قابعيڗ 

ٚكاتنا ڣكلماتنا  ي -كل  ح ٙه ح ثحتمائنا بالصمـ قبل قليل  من٘ ثلتقينا   -ثمٖ
نيڗب  ٚثػ ثلس  ي جلسغ يڤغا من٘ عش ٚقيڗ  ننا مستغ ٚڥ غائمغ، ك لګ مح٬ ٗك
ا  ٚػ خفيفا ما يمأني  ڣج ڣطفالي ڣكامي، فص ٚٹ ٗهن من عملي ٛڣ ف
ي  ٙع علګ ثلتڤغل  ٕٛثٕ عمقا ڣقٖ ٚثغا كنـ  ٕٛثٕ ف ِب ڣبقٖٙ ما كنـ  ٚي ثل

ٕٕٙػ ٕه ب  نن فعا ملڊ لنف٦  ٚع ب ڣڋ م حسسـ  اليڈڬ ڣطبقاتي ثلباطنيغب 
 : ٙع نف٦  ٚث ڣ قبْيل ثلقيامغ»ي ق ا ٕثخل قبڇ  كڤڗ ثآڗ  حسسـ «بئما  ع  ڣفج

ٚفغ  لګ ثلغ ناػ تتناهګ  ٚتفٸ، ڣهاهي ث ثػ ت ٛمنغ ڣثلفضا بالحجظ بين ڣبيڗ ث
ٚع ٗلڊئ ي غم ي ثلتفكيڇ: من كل حٖب ڣصڤبب ڣ ٚقـ  ٚعظ غ ئثلضجيٌ ثم
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مږ ڣشعڤب كلها  ٚػ  ڣڋ من يقيږ علګ ڣجڢ ثلبڇيغ؛ فمن قبلنا ج لسنا 
ع، ثږ كبڇڣث، ڣماتڤثب منهږ من ماػ  ٚثٕ كلهږ ثبتهجڤث للڤٕا بإػ، جماعاػ ڣف
ٙتسږ  ٙها؛ ث نڢ سيغإ ٚث١، ڣثحتضٚ، ثږ غإٙ ثلحياع ڣهڤ يعلږ  ٚيِ ثلف ط

ٙه ثلحياع، بمقڤاػ مامڢ ثمجهڤئ ٙثكڢ من خا ٕ ٙ عليڢ  ڋ، مجهڤڋ ثمڤػ، تع٘
ٚع  نيڗ ڣحس ي ثلحياع، فمض  ڣكلڢ  ٙ غيڇ تلڊ ثل تعلمها  ڣحاسي٠ ڣفكا
عٖثم، تع٘ب ع٘ثبا  ٚب ڣبحكږ  ي ح ٚيضا مقتڤا  ب ڣمنهږ من ماػ م ڣبكا ح

ٙف، ٙسل، ڣكږ ٕمڤعا ٗ نغ  ٍب كږ  ٚڣ ڗ يسلږ ثل ٚثخا  طڤيا قبل  ڣكږ ص
ڣ  ڣ بنٖقيغ  ٙمِ  ڣ  لحقڢ بڢ سيڀ  لږ ثل٘ڬ  ڣ ث ٚه من هڤڋ ثلتع٘يظ  خ

ٙڣحڢ ڗ يسلږ  ڣ لغږ قبل  ٕٚ تنٍڤ جماعغ بكاملها من  !قنبلغ  ڣبعٖ مڤػ كل ف
ه لڤ تمكن  ب  ي ثلسما ٚ ثلنحيظ  ع فقٖثنڢ، ينتش ٙب ڣثلجيڇثڗ، من ڣط قا ث

لغ التقا٭ ة صڤثػ ثلنڤثٍ ڣثلعڤيل ڣثلنحيظ ثل  ثلعلږ من صنٸ  ثستعإع 
ثڗ ثلطبيعي  ٩ٙ، عقظ كل فقٖثڗ، ڣثبتلعها ثلفضا ٕٕٚػ فڤځ ه٘ه ث ت
حيا ثلبقا  ٙ علګ ث ٚبما تع٘ تى ٗلڊ ل ٖب لڤ ت ب لګ ث ٚڬ، فحجباها عنا  ڣثلبش

ڬ ثمٚ يقڤڥ علګ ثل ٗثنهږب  نيڗ سابقيهږ سيصم  ڗ   ٩ٙ ٚ ث حياع علګ ظه
ٚثخا ڣنحيبا ا ينقطٸ ليا ڣا  نينا ڣص ٚسل  ع لڢ ت ٚفغ ثمجاٙڣ ي بيـ تكڤڗ ثلغ

ٚ هږ ه٘ث  ڗ بن ثلبش طاقا، ڣمٸ ٗلڊ يبٖڣ  حٖ  ٙث؟ ا  حٖ»نها ثل٘ڬ يقڤڥ «ئث
ٚف من ثآام ڣما يتږ  ثآڗ ڣما سيلحڄ  هږ ما ثنص ٙڣث ظهٙڤ ٕث نهږ  علګ ٗلڊ، 

ـ: ل نفسهږب تسا لګ ه٘ه ثمنطقغ؟ قاڋ قائل  بهږ هږ  ماٗث ساقن ثلتفكيڇ 
ي ه٘ه ثلليلغ ثلليا»بٖثخلي:  ٚثف؛ ٧  ما سيحٖف  ع ثلع خْ٘ػ «بئتلڊ نبڤ

ٚتع٤ب ٚثئپ  ت ئف
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لګ بهڤ ثمنڈڋ، ثږ عإْػ ڣثختطفـ  ـْ  ٚج ما مض  ڣقـ قليل ح خ
ٚٚي حين تمط ٚڬ ڣثلڤاعغ ڣثمنفضغ، ڣثلتحقـ بالس ـ ڣخ٘ػ علبغ سجائ

ع مٖمن  ا عنٖ  ٚثهغ ما عهٖڴها من قبل  ٚڥ بش خ ٙع تلڤ  تٖخن سيجا
تب ٙجل مطا نها  ٚ ڣثلتٖخيڗ، ك ئثلخم

ٚف  ع ٚ تلڊ ثلنكتغ ثل  -طاما حييـ  -ٙبما لن  لګ ت٘ك ٚ قإني  ڬ خاط
ٙي٠: قيږ ببا يام كنـ  ٚفا فيها  ئكنـ ط

ٜنقغ بي ، ب ٚف لګ غ ٚب ساحغ  Rue Biotڤ فقٖ كنـ عائٖث  ثلكائنغ ق
ٚبـ بضٸ جعاػ، عنٖما لفـ  ي حڤثلي منتصڀ ثلليل، ڣقٖ ش كليشيڢ، 
ٚتٖڬ جاكيـ من ثلجينڈ ڣبنطلڤنا من  ٙشيقغ، ت ٚث  ثنتباهي جسٖ حسنا شق
جٖ  كٌڇ من كلمغ ڣثحٖع  يضا ڣح٘ث جلٖيا عالي ثلكعبيڗب لږ يكفن  ثلجينڈ 

ٚفغ م لګ ثلغ ٙثجعا  ٚثف ثلحٖين، نف٦   ط ي ثلبيـ، تجاٗبنا  ب  ٚفڤقا بالحسنا
ٚغبغ  ڗ نضجـ ثل لګ  ٛلنا  ، ڣتغا نخاب ثحتفاا ب٘لڊ ثللقا ٚبنا ث ڣتعشينا، ڣش
ٗث  ٕببب ح  ٙه كل ثلحٖڣ ٚػ عقالها، ڣثنطلقـ خا ڣثلشهڤع بٖثخلنا، ڣكس

جٖ ع ڗ  : فبٖڋ  ع ثلعظم ٚ ين كانـ ثمفاج نٖ حانـ لحظغ تناف٘ ثلس 
نڢ قصيڇ  ٚ ڬ عٖث  ٚ ث مماثا لس ٚيحا، كما تڤقعـ، ڣجٖػ س ثلحسنا ض

مــاهئ ب  نڢ قلږ صب مام متحڤلغ جنسيغ  !ڣنحيڀ ڣمنكم٤ ك ا  (travestie)ني 
بتلٸ بڢ ثلصٖمغ ثلكبڇڥ سڤڥ ثانعطاف  جٖ ما  بمنته  -مام ثمٚعب لږ 

شقٚ ڣلثږ ثلفږ من ثلعناځ ڣمٖثعبغ ثلف -ثللطڀ ڣثلح٘ٙ  خ٘ين ڣثلشعٚ ث
 ٚ م ب تعلڄ ث لګ ثلجلٝڤ ڣتبإڋ ثلحٖين مٸ هبغ تلڊ ثلليلغ ثلعميا ڣثلنهٖين، 

، كاڗ ثبن طبيظ  ٚيكي اتين م ْصل  ٚجل، ا ثمٚع، ڣمن  حسظ ما  -فعا ب
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ڢ ڣحٖه، لكنن  -ٛعږ  نڢ يهم  ن٘ثڅ  يـ  ٙت ڗ يتحڤڋ جنسيا لسبظ ث  ٙ ثږ ثختا
ٚ بعٖ قليلبثآڗ فقٰ  ٗك ئتبينڢ علګ نحڤ ما س

ٙ لي ضمنيا، بغنٌـ ثللقا  ، فاعت٘ ئفهږ صاحب صٖم
ٚه، ڣعإ تجميل ڣجهڢ  ٙتٖڥ مابسڢ، ڣصفڀ شع الڢ نفسڢ، ثږ ث ٕڣ
لګ حين لن  ٚثف ڣيمض   ٗڗ باانص ڗ يست ٚ قبل  ٚثهږ، ڣتعط بامساحيڄ ڣثم

ٖببب ڣحٖه  ب لګ ث ثانيغ بعٖ «ئيجمعنا»ڢ هڤ ما سـ سبظ تحڤل«ئثكتشاف»ٙه 
ٚين عاما عن ٗلڊ ثللقا  ٚثم عش ئ«بببثلعاٚب»ثنص

ٕنى ثهتمام،  مامنا فا نعيڇها    ٚ ڣ تم شيا تحٖف لنا، تصإفنا،  ثمغ 
ي  نا معها، لكنها  نها ثنژـه فٙڤ ثنژها ثنشغالنا بها لحظغ تماس  لينا  ڣ يخيل 

ٚع ٙكن من ثل٘ثك ي  ڣتظل تشتغل ڣتشتغل ڣتشتغل، علګ غيڇ  ثلڤثقٸ تنڈڣڬ 
لګ  ڗ تطفڤ  ٚثم مٖع طڤيلغ، ب ٚڣف، بعٖ ثنص علږ منا، فما تسنِ لها ثلظ
ٖ  ما ما يسميڢ  لګ ح ا قبل قليل، حالغ تشبڢ   ٚ نها لږ تم ثلسطِ ح تعٕڤ ڣك

ثيڇ ثلبْعٖڬ  ٙكـ (l’après-coup(ثمحللڤڗ ثلنفسانيڤڗ بالت ٕ ب ثآڗ فقٰ 
ئبظ ثل٘ڬ جعلڢ يتحڤڋ:ثلسئ

لڢ  ٚثعب ڣبتحڤ  لګ ثم ٙجل يتحڤڋ  ٛمغ:  ي  لغ )جنسيا( ثلجن٠  تضٸ ثمتحڤ 
 ٕٚ نڤثغ، فيصبِ ٗث نهٖين، ڣيم ن يسطڤ علګ عاماػ ث لګ  ثلفيڈيڤلڤجي 
 : ن ٕڬ ڣظيفغ ث ع ڣكسڤع ڣح٘ث عالي ثلكعظ، لكنڢ ا ي ٚتٖڬ تنٙڤ ڣجهڢ، ڣي

فهاب ا ينجظب بعٖ ڣل ٜي  ؛ ي غلګ ما تملكڢ بنـ حڤث ، يسطڤ علګ  ن ڤجڢ بعٖ ث
ٚجل  بسهڤلغ؛ ا  -غالبا  -خافا للمٚع ثلحقيقيغ، تمنِ ثمتحڤلغ نفسها للـ

ٚيڄ  ٚ جاڋ من طـ لګ ثل   ٚ ٚف( يم ٙجل مثلي  جن٦   )منح صل  ي ث نـها  تمانٸب 
(ب ئ)سڤڬ 
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ي مجاڋ  ي ثمتحڤلغ،  ٚجلب تصف  ٜٕڣجا: مٸ ثمٚع ڣمٸ ثل ، حسابا م ثلحظ 
ٚ جاڋ:  نها تقڤڋ لل ڗ يكڤڗ ثمٚع، ليناڋ »كل ٧  يتږ ڣك ٗث كاڗ ابٖ للمٚ 

لګ ثمٚع تمنِ ثلحظ  با قيٕڤ  ٙجل  ن٘ث قٖ تحڤلـ من  ڣْصلكږ ڣمحبتكږ، فها 
ثين ثلعالږ من مڤقٸ ثمست ٚڣ٭ب مثل ثلشاعٚ، تعيٖ ثمتحڤلغ ت حيل؛ ڣا ش

يضا»تقڤڋ:  ٙجا، لكنن لسـ ثمٚع  ٙجل »ڣ «ئني لسـ  نا ثمٚع، لكنن 
ٚفها «بئيضا ي مساحغ مجانسغ لتلڊ ثل ثستش ڋ ثلجن٦  هڤ ثلتمڤضٸ  ثلتحڤ 

ي ثلڤظيفغ ثلحاليغ للعقل ڣثلعيڗ،  ڣڋ  نيتشڢ ڣباطاڬ لإنساڗ عنٖما شكڊ ث
لګ قيام عيڗ  ي قمغ ٙٝ ثإنساڗ كي يتحڤڋ من كائن ڣ)عنٖما( ٕعا ثلثاني 

ڗ  يب ڣبكلمغ ڣثحٖع،  لګ كائن معٚ ڬ، من كائن شبڢ بهيم  لګ كائن عمٕڤ فقي 
ٚفغب غ منح ٚف سڤڬ  ڣثمتحڤلغ سڤي  ص منح ئثللڤطي ]ثلسلب

ڋ  تسـا نن كنــ  ، كـ لګ مضيف ٚع  ٚقـ نظـ ئثستـ
مام متحڤلغ؟»عبڇها:  نا ثآڗ  نها قٚػ «هل  ، ك ٗث بها تجيبن علګ ثلفٙڤ ، ف

ٚعـ ساقيها،  ش ، ثږ  ـْ ٖ: ثبتسم ٚ عن بع ي حالغ تخاط ڣ كانـ معي  ٙڬ  فكا
ٙث،  ٗث بڢ هڤ هي ڣلي٠ هڤ هڤب قمـ نحڤها معت٘ ٗث بڢ لي٠ هڤ، ڣنما هي؛ ف ف

ٚثكٸ ڣهممـ بتقبيلڢ، صٖتن قائلغ ٗث ٕنڤػ منها ثنحنيـ كال ئ:ح 

ٙڬ  - تٖ ؟  قلقن ٙڬ ما  تٖ ٚغبغ ڣثلشهڤع بٖثخلي تماماب  ػ ثل قٖ ثنطف
لګ تصعيٖ  ٙمي  ٚقپ  ٗثڅ  ٙق٨، ڣكنـ ب ماٗث ٕخنـ؟ قبل قليل كنـ 
ٚثبي لڊ،  ٚثٵ مح ش ي  منيغ  ٜٕڣجا: كانـ لٖڬ  ٚغبغ ڣثلشـْهڤع فيڊ تصعيٖث م ثل

ٙڣع؛ ڣمقٖثٙئ لګ ثل٘ عٕڤ بها  ٕٙػ ثلص  ٚق٨ كاڗ  لكن  ٖها بال صع  ما كنـ 
ٙع ڣثاشتعاڋ  ٙثقظ مفعڤڋ ثإثا ڗ تشتعل؛ كنـ  ڗ تستثاٙ،  ٚڣ٩ فيڊ  مف
ي  ٚثف جسٖڅ  ج عالي  ٖلګ فيها من  لګ ثلنقطغ ثل تت ڗ تصل  ٚع  فيڊ منتظ
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؛  ٚثف جسٖڬ، لكنڊ صٖمتن ج عالي  ٖلګ فيها علګ  ت ثللحظغ نفسها ثل 
٘ئ نن من ثلس تناس  تحسظ  ڣ  ن٦   ځ ما تفتعلڢ لتجعلن   ٖ ص ثجغ بحين 

م  عين ما فعلتڢ؛ تعقبتڊ خفيغ،  تيتڢ قبل قليل؟ فقٖ ٙيـ ب عظږ ما 
جٖڅ تستمن ٗث بي  ليڊ من ثقظ ثلباب، ف  ٚ ماٗث فعلـ  !ڣثسًڇقـ ثلنظ

ٚثم عليڊ، ماٗث ثستمنيـ؟ ( ح ئٗلڊ؟ ماٗث فعلـ ٗلڊ؟ )مجهشغ بالبكا

ٚبقل غتسل ڣتعطـ نما كنـ   ، ـ  ٚث: ثتڄ ه يا س ئـ لها مستنك

م  عين تستنڈڋ ثلحليظ بيٖڅ ـ: ا، ٙيتڊ ب ئ!قال

ني ما فعلـ ٗلڊ   ، ـ  ٚ ه لي ڣلڊ يا س ، غف ـ  ٙحمڊ ه يا س ـ:  قل
كٖڬ ثآڗب ڗ تت ئقٰ، ڣلڊ 

ما ث ٙق٨ب  ٚغبغ مشتعلغ بٖثخلي ڣقـ كنـ  ـ: كانـ ثل آڗ فقٖ قال
عمڄ ٕهليڈ بٖثخليب ي  ػ  ْػ تماما؛ خمٖػ ڣثختب ئثنطف

ني ما فعلـ   ، ـ  ٚ ه لي ڣلڊ يا س ، غف ـ  ٙحمڊ ه يا س قلـ لها: 
ٰب ئٗلڊ ق

م عين تستنڈڋ ثلحليظب ني شاهٖتڊ ب ـ: ا،  ئقال

لګ طبقاڴها ثلباطنيغ ثل تنفن ه٘ث ثلقلڄ كلڢ  ٚثني تحٖيها بالنفاٗ  غ
ٙڥ معن لڢ؛ قلـ لها:ٛث  ئفعل ا 

ني فعلـ، فماٗث بعٖ؟ -  لنهْظ 

ها مـن ثلنڤم، ثږ قالـ بعينيڗ  نها ثستيقظـ لتڤ  ـْ ڣجهها ك ٚك ف
ئجاحظتيڗ:
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ئ!حقا فعلـ؟ -

ـ: نعـږ ئ!قل

نها  ٚكغ يائسغ قلقغ، ك ٚث١، بح ٙتمـ فڤځ ثلف ٚع عميقغ، ث ٛف ـْ  طلق
ڣ صٖمـ بخ ٜث  ٜي ، فقْٖػ شيئا ع ٚٚي ي ثلس ڣم، ٕفنـ ڣجهها  بڇ مش

ٚكغ  ـْ بح نڢ ما مضـ لحظغ ح ثنتفض ـْ لشبڢ نڤم عميڄب بيٖ  ثستسلم
ٚ من عينيها: مڤٵ تنهم  ٖ ـْ ڣثل ٚخ ٚع قلقغ، ثږ جلسـ ڣص ئعنيفغ متڤت

ي ٕمائڊب ماٗث ثستنڈلـ ثلحليظ؟ ماٗث؟  - ٚڬ  ڗ ثلخيانغ تج يقنـ  ثآڗ 
ئماٗث؟

ـئ ـ: لس ني ما نكـ سڤڥ  قل ، فما نكـ سڤڥ يٖڬ،  ـ  خائنا، يا س
ئجٜ من جسٖڬببب

 : ي ثلبكا ئقالـ مسًڇسلغ 

ٚ لڊ ٗلڊ  - غف ٚ لڊ ٗلڊ علګ ثإطاځ، لن  غف ني لن  ڣمٸ ٗلڊ، ف
ئعلګ ثإطاځب

ثځ ڣڣثني، ڣهي  ٙڣ ي متناڣلها من  ي ڣجه ما كاڗ  ـْ  ٙم قالـ ٗلڊ، ثږ 
ي نبڇع  ٕ  ٕ ئشبڢ هستيڇيغ: ٚت

لګ حــاڋ سبيلــڊب فقـٖـ  - ٚف  ڗ تنصـ ئلـڊ ثآڗ 
ع هنا؟ ماٗث فعلـ  ب ماٗث فعلـ ٗلڊ ڣنا مڤجٕڤ ٚغـ ه٘ث ثللقا من كل معن ف

ع هنا؟ ئڣنا مڤجٕڤ

ـ: ٚثجعـ عن مساحغ ثللعظ، ڣقل ئت
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ستنڈْڋ  - ٙ نڤثياڅ، لږ  ٕٙػ سڤڥ ثختبا ني ما  سحظ كل ما قلتڢ لڊ، 
ٜنڤڗب ئب٘ٙڣ كائن ڣا هږ يح

م  عين ما فعلتڢ؛ تعقبتڊ خفيغ،  ـ: ا تستبلٖنيب قٖ ٙيـ ب قال
جٖڅ تستنڈڋ ب٘ٙڣ ثلكائن ٗث بي  ليڊ من ثقظ ثلباب، ف  ٚ  !ڣثسًڇقـ ثلنظ

ٚثم عليڊ، ماٗث  ( ح ماٗث فعلـ ٗلڊ؟ ماٗث فعلـ ٗلڊ؟ )مجهشغ بالبكا
ئثستمنيـ؟

ٚث: ث ٚبقلـ لها مستنك غتسل ڣتعط نما كنـ   ، ـ  ئتڄ ه يا س

م  عين تستنڈڋ ثلحليظ بيٖڅ ـ: ا، ٙيتڊ ب ئ!قال

ني ما فعلـ ٗلڊ   ، ـ  ٚ ه لي ڣلڊ يا س ، غف ـ  ٙحمڊ ه يا س ـ:  قل
كٖڬ ثآڗب ڗ تت ئقٰ، ڣلڊ 

ما ثآڗ فقٖ  ٙق٨ب  ٚغبغ مشتعلغ بٖثخلي ڣقـ كنـ  ـ: كانـ ثل قال
ػ تمام عمڄ ٕهليڈ بٖثخليبثنطف ي  ػ  ئا؛ خمٖػ ڣثختب

عـإػ علګ مسمعي صـڊ ثاڴهام  ٗني،  ځ   ٖ ص ئلږ 
ٚفٸ  ثػ إقناعها ب نفيب ب٘لـ من ثمجهٕڤ ٙغږ  ٙث بما جعلن ضنينا  ٚث نفسڢ م
ٚ  علګ ثلنفي كانـ  ص ٙ ما كنـ  ٚقا، لكن بقٖ تصبظ ع ثلژهمغ عن ما جعلن 

كيٖ، بل ڣئ ٚ  علګ ثلت حغ تص ضفى علګ ثمقام م ٛعمها بالبكا بما  ٜٛػ  ع
ٚڬ  ب٘لڢ من مجهٕڤ فك ٚث ما كنـ  ٚځ ج ٙ بالع ٙ ما كنـ  ٜيغ: فبقٖ جنائ
ٚث فقٖثڗ ا  بٖثها كالنائحغ من ج ٙث  ٙث ٙف ٕمعا م٘ لٖفٸ ثلژهمغ عن كانـ ت٘

فطن فيڢ ٚينب ڣضٸ لږ  ٚي ٚضـ لغبڗ ڣجٙڤ م ڣ كال تع ا  يعڤ٩  لنف٦  
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عام ڣا سابڄ  ـْ علګ ٗهن من غيڇ  ٚڥ طف ٚ ٗك ث ْٙسل قهقهغ كبڇڥ علګ  ڣنا 
ئثستئ٘ثڗ: 

ـ: كنـ » نها قال خژها ثمڤم٠  ٙع لڢ عن  ٙڣڥ جاڋ ثلحكيږ عن جا
ٜبڤڗ  ٗث ب ٜناع، ف ٙفقغ صڤيحباتي، بحي كليطڤ، اصطيإ ثل ڣثقفغ كالعإع 

ْٚتٖڬ مع ليب كاڗ ي : تبكږ شاب يتقٖم  لن ٚ كبتيڗ، ثږ س ٖلګ تحـ ثل طفا طڤيا ت
ٙهږ، قاڋ: ما لي منها سڤڥ ثلنصڀ، فها  جبتڢ: بمائغ ٕ خـ؟ت،  ثلجماٵ يا 
نڢ ڣثصل ثلڤقڤف  لګ حاڋ سبيلڢ، بيٖ  ٚف  ڗ ينص ٚػ  ـ: ا، ڣثنتظ قبلـ؟ قل
ٜځ شفقغ عليڢ،  تم ٚع جعلتن  خا٥ منكس ڣثمشاكسغ ڣثمماكسغ، بنبڇع 

ني ما قبلـ ح ف قٖم لڢ جسٖڬ هٖيغ بامبلغ ثل٘ڬ ثقًڇحڢ، بيٖ  ڗ  قبلـ 
ٚػ  ٚفضـ، ڣثنتظ ٙهما، ف ٚڣڗ ٕ ا نصفڢ، ڣهڤ خم٠ ڣعش نڢ ما يملڊ  ٛعږ 
نڢ ڣثصل ثلڤقڤف ڣثمشاكسغ ڣثمماكسغ، بما  ي حاڋ سبيلڢ، بيٖ  ٚف  ڗ ينص

م جسٖڬ   ٖ ق ڗ  ٜځ شفقغ عليڢ، فقبلـ  تم لڢ هٖيغ بامبلغ ثل٘ڬ جعلن 
ٚع  ثنا عش ا نصفڢ، ڣهڤ  نڢ ما يملڊ  ٛعږ  ني ما قبلـ ح  ثقًڇحڢ، بيٖ 
نڢ  لګ حاڋ سبيلڢ، بيٖ  ٚف  ڗ ينص ٚػ  ٚفضـ، ڣثنتظ ٙهما ڣنصڀ، ف ٕ
ٚڅ ثلعطڀ ڣثلشفقغ بٖثخلي،  ڗ ح لګ  ڣثصل ثلڤقڤف ڣثمشاكسغ ڣثمماكسغ 

م لڢ جسٖڬ هبغ   ٖ ق ڗ  ڗ فقبلـ  نن ما  ڣتصٖځ عليڢ بالجماٵ، غيڇ 
طلڄ شهقغ، ثږ قاڋ:  كل شطيڇع لحم ح  لګ ثلفنٖځ، لي عـٕڤ  لګ ثلص  ٕعڤتڢ 

ٚث» ٚث شك ٚكن مبهڤتغب علګ «كفى كفى، شك لګ حاڋ سبيلڢ ڣت ٚف  ، ثږ ثنص
ٚ كڤنڢ كاڗ طيلغ  ٙكـ س ٚف، ڣٕ ع ڣثنص ثلفٙڤ فهمـ ماٗث قطٸ ثلحٖين فج

ٚڣقغ: ح ٚكاػ ثاٙتجافيغ ثمس ٚ  تلڊ ثلح ا يٖه تحـ معطفڢ، ڣس ٖيثڢ معي ٕثس 
ٚٙ بكيفيغ  ٙيڤ نفسڢ يتك ينا لقٖ كاڗ يستنڈڋ حليبڢب ڣمن٘ ٗلڊ ثليڤم ڣثلس 
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ٚ بائعاػ ثلهڤڥ  -منتظمغ، ڣنحن  ليڢ، لاْستمتاٵ باْستنڈثلڢ  -معش نتسابڄ 
ٚ ڬئ ئ«بثلس 

ٗث كاڗ ثلفعـل ڣثحٖث ـ:  ئ، فلمـاٗث يبكي تلڊ ڣيضحڊ ه٘ه؟قلـ

ٙ عنٖها مهنغ،  ڗ ثلبغا صا قاڋ قائل بٖثخلي: يضحڊ ثاستمنا ه٘ه 
ڣتيڗ ٗثتڢ   ٚ صبحـ ثمڤم٠ تح٠  باملل ڣثل لګ شغل  صاٙ ڣثجباب ڣبتحڤلڢ 

ٜڣجغ ڣثمڤظڀ ڣثلعامل ڣثلعڤڗئ ٙػ ،ثل٘ڬ تح٠  بڢ ثل ٚغظ فصا ٙع ي ت ٚث  ق

تي ڣعنٖما شغلب لها نيك لږ لڤ نفسها  ي مثلڢ ثلشغل، من يعفيها ثمستمن ي
ٚيبا ٗلڊ ٜبڤڗئ ٗلڊئ مثل تق ٚيږ ثل ٚمها ثل٘ڬ ثلك نسڢ سڤڥئ لش  ا يك  ي لت

ٚفئ ثلليل، ٙبغ كلغ ثلليلغ معڢ فتص ٚثنغ شا ٚيحها يلتفـ ڗ ٕڣڗئ نشڤثنغ سه  لض

طالغب ڣلڤ حك فتضحڊ، ثلشغل، من )ثمستنڈڋ( يعفيها ب  عن تعبيڇئ ٗثڅئ هاڣ

ٚثحغ، نشڤع ٙهئ ثلتمڤضٸ نشڤع عن ثل ٚثهاػ كل خا نها ڣضغڤطاتڢ؛ ثمجتمٸ ك  ك

؛ قٖ ثلجن٠ئ ٗث هڤئ» تقڤڋ: بضحكها  حاجغ ٕڣڗئ ثآڗئ تتحقڄ ثلل٘ع ٗڬ هي تشي

ٚه ڣثإنساڗئ نفسڢ ثلجماٵئ يضاجٸئ ثلجماٵئ هڤ ها ثمٚع؛ ڣا ٙجل جسٖ لګ  يتف

ٚفا ڗئيكڤئ ڗ ٕڣڗئ عليڢ ٙڅئ ڗ ٕڣڗئ بڢ يستمتٸ فيڢ؛ ط ئ «بفيڢ يشا

 ثلحليظئ ثستنڈثڋئ تلقـ نها بالبكا ثلحسنا جهشـ ٗلڊ، بخاف

ٙه ي حالغ عطالغ، ثستحڤثٗث علګ ڣظيفغ بنـ  ڣضٸ من نڤعا باعتبا ن  ث
حليلڢ باليٖ، كل  ٧  يتږ  ؛ عنٖما يكڤڗ ثمستنڈڋ بصٖٕ ثلتل٘ٗ بتٖليڊ  حڤث

نڢ يق يضا»ڤڋ: ڣك ن  ٙجل، لكنن  ٚڥ  -ڣ «ئنا  ح نا ٗكٚ، لكنن »يقڤڋ:  -با
يضا لغ جنسياب «ن  ٚع ڣثمتحڤ  ٚ ڣثلل٨  ڣثلعاه ي ٗلڊ يلتقي مٸ ثلشاع ، ڣهڤ 

لږ ثمتڤلٖ عن  ٙغبغ ثلبقا ضمن ثمجتمٸ، تعبيڇ عن ث ٙفيق تعبيڇ عن  بكا 
ـْ من ثلجما قصي نها قٖ  ئعغ، نبَْ٘ػ منهـاب حساسها ب
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ٜٕڣه: علګ نف٦   شفاځ م حسسـ ب لګ ه٘ث ثلتفسيڇ ح  ڗ ثنژهيـ  ما 
ٕٚع علګ جميٸ  ن متم نن قٖ ثلتقيـ ڣثختليـ ب نن لحظغ تخيلـ  ڣعليها، 
ٚبـ  نها قٖ ش سساػ، ها هڤ يتض لي ثآڗ  ٙه كل ثم ثلقيږ، تقبل ثلتمڤقٸ خا

ٝ ثلضابٰ ح ثلنخا ڣ ك مي  ڣ  ٛڣج  مام  نن جال٠  حساٝ ب ٵب ثنتابن 
، ثمتعضـ،  ْسناني تصطڊ  خ٘ػ  ي جسٖڬ،  ٚع  ٚي ٚػ قشع جٖتيب س

: ـْ ، قال ب ثقلتعن ڴهٖيٖها من ثْمتعاٿ  ي ثلقي ٙغبغ  ئثنتابتن 

ڗ عٖػ  - نڊ  ٚع، لكن كن علګ يقيڗ من  قٖ سامحتڊ ه٘ه ثم
ڣتيـ من استنڈثڋ ثلحليظ ثانيغ ثٙئ ٚخـ بكل  ما  يـ ڣص ٩ٙ ڣتلڤ  تميـ علګ ث

ڗ يمتلت ثمنڈڋ بحشٖ ثلجيڇثڗب لګ  ئقڤع 

ٚع مام عاهــ ـ: لعلي  ئ!قل

ٹ ٕ ساڗ ٕني  ٛقاځ سًڇثسبٙڤ كاڗ ثمكاڗ  قاڋ قائل بٖثخلي: سڤث 
ٛقاځ  ڣ  ٙبعا  ڣ حي كليطڤ بسڤځ ث ٙثمڤڗ ببڇشلڤنغ  ڣ كايي ساڗ  ٙي٠  ببا

ڗ ثلفضا يظل  ڣثحٖث؛ ثل٘ ٚ يصانيببب، ف بٰ ثلكلظ بال ڣ  ٚ ثلكبيڇ  باب بالقص
ْحڤثڋ ڣمقاماػ تشبڢ  ي  ٚڥ سڤڥ حساڗ ڣثقفاػ  حيـثما ڣليـ ڣجهڊ ا ت
ڗ  ٙ ا يمكن  ي جسٖ ثمٚع ڣهڤ عا ل  م  ڗ كل ت ڤفيغ ڣمقاماڴهږ ڣك حڤثڋ ثلص 

ٚغبغ ڣثلخ ٚهبغ ڣثل ي جڤ من ثل ا  ٙه كل  نظام يتږ  شڤٵب تقڀ ثمڤم٠ خا
نها تقڤڋ:  ٚثبغ، ك كبڇ من صاػ ثلٖم»للق نا  ٚثبغ،  كبڇ من ثلق ٍٚ «نا  ، تط

ْٚسيخڢ ڣتقنينڢ، تمنِ نفسها  ي ت ٚثبغ نفسها  نظمغ ثلق جهٖػ  جانبا كل ما 



 

 61 

حيا  ي  ب  ا ضڤثبٰ ثلبغا ٙه جميٸ ثمڤثضعاػ ثاجتماعيغ  ٙثغظ، خا لكل  
ٖئ ڬ ثمٚع شئـ، ڣما يكفيڊ ثل  ٙ ڗ تختا مكانڊ  ٙع تتحطږ جميٸ ثلحڤثجٜ؛ ب عا

نها تقڤڋ:  ٚع ك ٰب مثل ثمجنڤڗ، تبٖڣ ثلعاه ٙ بسي ٚث ا كلمغ ة ق ليها  للڤصڤڋ 
ڗ يكڤڗ، بل » لسـ متفقغ مٸ ما شيٖتمڤه؛ ما هك٘ث يجظ علګ ثلعالږ 

ٚحلغ ما قبل ثلعائلغ ڣهيئ«بئهك٘ث ي م ي نظام ثلعائلغ نفسڢب  نها تقڀ  مڤغلغ 
ٙه  ٙٝ ثلجن٠ خا ي سلڤڅ ثمڤم٠، ڣكل  من تما ڬ  يتمثل ثلجانظ ثلثٙڤ
خاځ  ي ما يلي: صْڤػ ث ٚجل،  ٛڣجغ ل ڗ تكڤڗ  ڬ ٕڣڗ  ٜڣثه،  سسغ ثل م

ڗ يل »يقڤڋ لها:  ا  ڬ كاڗ،  ٚ څ  ڗ تكشفي عن س ا  ثفعلي كل ٧  
ڬ  كاڗ؛  ٚيحڊ  بٖث، ا ض ٚيڢ  ڗ ه٘ث ثمڤضٸ من جسٖڅ مقٖٝ، فا تظه

ٚتبٰ بڊ  ٚجل ي ٚتڢ فليكن ٗلڊ ل ظه ڣ  بٖث، ڣٗث كشفـ عنڢ  تكشفي عنڢ 
ٙه  ٜڣثه باعتبا ٛكما حفل ثل ٚبا٭ مقٖٝ يعًڇف لكما بڢ ثجتماعيا عبڇ ثجتيا ب

ٙئ ٚ»ڣبـ «بئطق٠ عبڤ نها تقڤڋ: «ئتعه  ٚ لٖيكږ »ثمٚع يتږ  كل  ٧  ڣك م ٗث كاڗ ث
ٚثٙ،  ص فعل، عن سبڄ  ني  علګ ه٘ث ثلنحڤ، فهڤ عنٖڬ علګ ثلنحڤ ثلتالي: 

، تل «بئعك٠ ما ظللتږ تڤصڤنن بڢ علګ ثلٖڣثم خٚ، بڤلڤه عالږ ثلبغا بتعبيڇ 
ي  نها تخاطظ،  ٚس  قطيعغ معها، ك ٚيبا عن ثلجماعغ، ت ثمٚع نفسها عاما غ

ٚ  قيمغ كبڇڥ، لكنكږ »عضا ه٘ه ثلجماعغ قائلغ: ثآڗ عينڢ،  عطيتږ للس  ْٖ ق
شيا لٖيكږ ڣغاها،  ٜ  ث ع ي  ٚبغ  ڢ لكږ ض ڣج  ليب ڣعقابا لكږ، س تږ  س

ٚ ٕه من كل  قيمـغ ٚ كل هالغ ڣج ٜٵ عن ثلس  ن ئ«بس

ـ: هل تكڤڗ خائنـغ؟  ل ب تسا ٚع جليس ٜم جاڋ ثلعاه ئق
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سسغ  قاڋ ثلصڤػئ ٙف٬ م سم شكل للتعبيڇ عن  نفسڢ: ثلخيانغ هي 
نڢ يقڤڋ:  ٜڣثهب يبٖڣ ثلخائن ڣك ٜڣثه من ٕثخل ثل ٜب»ثل ع «ئنا مًڈڣه، لكنن 

يضا»ڣ  ٛب، لكنن مًڈڣه  ئ، ڣهڤ قڤڋ مجان٠ لقڤڋ ثمتحڤلغ جنسياببب«نا عا

ـئ ع، خلع ٚفغ مجاٙڣ لګ غ ٚجـ  ، خ ـْ ٗن  ، ٗنـ جليس ٜثمي  ثست ح
ڗ  ٝب ما  ٙب هممـ بالجلڤ ٚفغ ثلنڤم ڣنا نصڀ عا لګ غ ػ  ْٖ ثلجلٖڬ، ع
ٚبغ ڣحشيغ،  ٜثم ڣهڤيـ عليها بض ٙفعـ ثلح ني جال٠ ح  تڤهمـ ثلفتاع 
ـْ من قڤع،  ڣتي ق٦  ما  ـْ ب ٚخ ٚي٬، ص ٚ ع حم ٚها خٰ  ٙتسږ فڤځ ظه ث

، سقٰ بعيٖث، ثنحنيـ عل ي ثلهڤث ٜثم  ڗ طڤحـ بالح ليها  ا  ګ مضيف متڤس 
ي ما يشبڢ ثابژهاڋ ثلخشڤٵ: ، صٖتن بفظاظغ، ثږ قالـ  ئتصفِ عن

نيب - ْٕ ٙجڤڅ ٛ ٕٛني،  ٙجڤڅ  ئٕٛنيب 

لحاحها كـاڗ مـن ثلجٖـ  شفاقا عليها، لكن  ئٙفْضـ 
ٙجل مه٘ب لطيڀ  نا  ٙ: ف مامڢ سڤڥ ثانكسا ملڊ  ڣثاسًڇساڋ بحين لږ 

ٚئ نها يك ٛڣشيغ، ك حيغ فاقـ كل  ما ٛث  ه ثلتع٘يظ، ڣلكن ها هڤ يجٖ نفسڢ 
شفقـ عليها ڣعلګ  ٛڣ١ب  ٚ ما ڣ ساش ٙكيڈ ٕ سإ  ٙڣثياػ ثما ها من  ٚجـ لتڤ  خ
ڗ تعفين من تلڊ  ٙجْڤڴها  ٚػ من خٖڬ ٕمعتاڗ، ٕنڤػ منها،  ، تقط نف٦ 

ٕٛثٕ  ٙ ما كنـ  ْٖ مامي ثمهمغ ثلعسيڇع، لكن بق ْٜٕثٕ  ٙث كانـ ت مامها ثنكسا
ي تلڊ  ٚػ،  ي ما يجظ علي فعلڢ، ت٘ك ي ثلتفكيڇ  ٕٙث  ٙثببب ڣفيما كنـ شا ٚث ص



 

 63 

ٚڬ  ڬ سبظ، حكايغ صاحظ ثمسٖٝ ثلس  ٚف لحٖ ثآڗ  ع ڗ  ثللحظغ، ٕڣڗ 
ـ:  نها قال ٚع  خژها ثلعاه ٙع لڢ عن  ٙڣثها جاڋ ثلحكيږ عن جا ئثل 

ٕ علګ» جملنا، ثږ  كاڗ يًٕڇ حي ثمڤمساػ صاحظ مسٖٝ، فيختاٙ 
 ) ٛبطا ڗ تصيڇ ) لګ  ٚ ٕ من ثماب٠، فتفعل  ٚها بالتج م ٚفغ، في ي غ يختلي بها 
ي حاشيغ  ٚع، يجلسها  ٚ ها مباش ڗ يل س مها، ڣبٖڋ  ٙحږ  ٜلـ لتڤها من  نها ن ك

ٕفاها منتصباڗ قبالتڢ، ث ٚ صڤب ثلجٖثٙ، ٙڣ ٚ ڣڣجهها مستٖي ٚي ٕٚ ثلس ږ يتج
ٚيحها ثلخلفي،  مل ض ٚف ثلبيـ، ڣهڤ يت قپ  ط لګ  من ثيابڢ، ڣيبتعٖ عنها 
ـ:  ٩ْٙ ثلبي ع تسمٸ ڣقٸ خطڤه ثلقڤڬ علګ  ٚث١ببب ڣفج ي ثلف ڣڣجهها مٖفڤڗ 
ٚث  ٚخغ كبڇڥ من ج ٖ  إطاځ ص نفاسها، تستع ٙثكضا، تقب٬  يتقٖم نحڤها 

ئ ٝ  س  لږ ثل٘ڬ سيحٖثـڢ عنڀ ٕ ٚ هاببب لكن يا للعجظث ي س ڬ  !ٚ ه  ڣث  تصٙڤ
ٚڥ صفعا  ٕٙفيها باليمن ڣثليس ليها ح يقعي، ڣيصفٸ  ڗ يصل  ٧  يفعلب ما 
ٚ ٕفيڗ ڣقٖ جعل منهما  ١ٚ خٖين، ثږ يجه٤ بالبكا مخاطبا ثل نڢ يط قڤيا، ك

١ بغيتڤث عنٖڬ، تفاٙئ»جمعا:  ٙ عليكږب  ٜثڣكـ فيكږ، ها ثلعا ، ه نا م قڤث من
ٙثني جيـ غيڇ نحـبببببكږ ٜثڣكـ فيكږب  نا م ٚحږ ڣثلٖيكږ،  ، ڣياٛم ٗلڊ ثلڤضٸ «ي

ي يٖيڢ، ثږ يسلږ لل ثختلګ بها ثمبلغ ثل٘ڬ ثتفقا عليڢ،  ڗ ينسكظ حليبڢ  لګ 
ٙثببب ٚڣ ٚحانا مْس لګ حاڋ سبيلڢ ف ٚف  ٚه منها فعا، ڣينص نڢ قض  ڣط ئ«ك

ٙٝ من قبل، كنـ ك ٚيغ من ثلحا خ لما سمعـ ثلحكايغ ثكتفيـ بال 
  ٖ ٙڬ لح ٕ حكغ كبڇڥ، لسـ  طلڄ  ٚ ڬ مبتسما، لكنن ڣجٖتن ثآڗ  ثلس 
  ٚ نڢ يم ٚع، ڣك ڣڋ م طاقها ڣا سبظ كڤني تخيلـ ثمشهٖ،  ثلساعغ سبظ 

ٰببب ٚي ئمامي مثل ش

ئقاڋ قائل بٖثخلي: ماٗث تضحڊ؟
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لږ ثل٘ڬ جمـ عن ثلضحڊ، ڣئ ٚ عظ ڣث ٜڥ ثل مامي مغ ها هڤ ينقشٸ 
ٜڥ تلڊ ثمشاهٖ  ٙكيڈ ٕ سإ، ڣمغ ٛڣ١ ڣثما ٚ ما ثن مشاهٖ ثلجن٠ عنٖ ساش ي

ٚ ٕ ثلڤثحٖع «ئثلجايشاػ»ثل تتحڤڋ فيها  لګ جإثػ قاسياػ؛ تج ثليابانياػ 
غاڋ، ڣتجعل منڢ شبڢ بهيمغ، تمتطي ٛبڤنها من ثيابڢ ڣتكبلڢ با ڢ، ڣا منهن 

ڣ قبلغ  ٕٚ مسغ  ٚيِ  -تجٕڤ عليڢ بمج ڗ ينعږ بالض ا  -فهيهاػ، ثږ هيهاػ 
ق٘ٵ ثلشتائږببب ثآڗ  ٗثنڢ ب يا٭، ڣتشنڀ  ٚه بسيل من ثلس  ٚ ظه ڗ تمط بعٖ 
كٌڇ ثشتعاا،  نيڗ ڣثلًڇنِ ثل٘ڬ يتخلل مشاهٖ ثلجماٵ ث ٜڥ ث فهږ مغ فقٰ 

ٚسلڢ تلڊ ثلح نيڗ ڣثلًڇنِ ثل٘ڬ ت ساڗ ٗڣثػ ثلجماڋ ثمائكي ثللڤثتي يقبلن ث
نحا  ٚيغ ڣتجڤب  ٚطغ بص ش ي  ٖ  حميميغ  ش ٙساڴهن ث جل مما ڗ ت
 ، ثڋ مفقٕڤ ٚثّ لهڤ جڤثب يقٖمڢ ثإنساڗ علګ س ڗ ه٘ث ثلص ٙببب  ثمعمڤ

حيقغ  ٕم من٘ ثلعصٙڤ ثل ٚفڢ ثبن  ، ع ٛثڋ  -مفقٕڤ لكنڢ مڤجٕڤ ڣسڤف  -ڣا 
ٚفڢ ئ:يظل يع

كل حقيقي كاڗ  ٜيا لفعل  ٙم ٚيفا  ٙبما كاڗ فعل ثلجماٵ نفسڢ تص
ٚيڀ(  ڣ لتص ثيڇ ) حيقغ، تحـ ت ي ثلعهٕڤ ثل ٙسڢ ثلجنساڗ علګ بعضيهما  يما
 ٚ ي ثلجن٠ ثآخ يتڢ ڣجهڢ  ڬ ٙ ي ثمٚ مشاهٖتڢ ضعفڢ،  ثلقلڄ ثل٘ڬ يحٖثڢ 

ئ ڗ ه٘ث ثافًڇثٝ كاڗ سي ٙه مٚع لڢب ڣحين  ٚث٩ باعتبا لګ ثنق ٕڬ ا محالغ 
ٜڬ  ٚي ڗ ما يمكن تسميتڢ بالعقل ثلغ ي  -ثلنْڤٵ، ف ڣ عقل ثلنْڤٵ، ثلثاڣڬ 

 ٕٚ ٚڥ،  -ثلجن٠ ا ثلف خ لګ حلبغ  ٚثٵ  ٚيقغ لنقل ثلص ٕڋ ثإنساڗ علګ ط
ٚيهماب ڣمن٘ ٗلڊ ثلحيڗ  ٚڥ: ٕڋ ثلجنسيڗ علګ س خ سلحغ  ٚب ب مڤثصلغ ثلح

ْٚب قائمغ بيڗ ثإثن ثڅ يسعګ ابتاعڢببب ڣثلح ي ٗثڅ ٗڣ يڗ: ه٘ث يسعګ للنفاٗ 
٩ ه٘ه  ڗ ثإنساڗ يعڤ  ڣحين ا ثلنفاٗ ڣا ثابتاٵ ثلكامل يتحققاڗ، ف
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ڣ  لږ  ا ت ٚثّ  ٚثّ؛ ما ثلص  ٖ ٗلڊ ثلسعي بالص ڣ يعض  ٚثّ  ثاستحالغ بالص 
ٚيڄ ثلغڤثيغببب ي ط ئخطڤ 

اتي ڣا ثبژهااتي ڣا محاڣئ ٜڬ عن لږ تسعڀ تڤس  قناعها بعج ي  اتي 
ٚقغ بحين  لحاحها ڣتڤسلها من ثلصٖځ ڣثل ٜثمب فقٖ كاڗ  ثإْمساڅ ثانيغ بالح
نڢ لږ  قناٵ نف٦  ب ي  عاڗ لڢب ڣلحٖ ثلساعغ، مهما نجحـ  ا ثٗإ ْملڊ  لږ 
خٚ عٖث تع٘يظ مضيف تع٘يبا فاځ كل   ْ ڬ ٧  فعل  ڗ  يكن بڤسعي 

فل  نن لن  ٚه من  -طاما حييـ  -ڣحشيغ، ف ٕٙ ثل٘ڬ خ ي فهږ لغٜ ثما
: لږ  ي تلڊ ثلليلغ ثلليا قڤڥ علګ ثلقيام بكل ما قمـ بڢ  لحظتئ٘، ڣجعلن 
ٚ ثلحْسنا فحسظ، بْل  ٜيقڢ فڤځ ظه ٜثمي ثلجلٖڬ سڤطا ڣتم كتڀ باتخاٗ ح

ـئ ٛٙ ڣثللحڀ، ڣلڤي ٚثف ثم ط غاڋ صنعژها من  لګ تكبيلها ب ػ ٗلڊ  علګ  تجاٛڣ
ٜقـ مابسها  ي ثلبيـ من قضباڗ ڣڣثني معٖنيغ، ڣم ٚبا كل  ما كاڗ  ٚها ض ظه
سْسـ قطٸ  ث ڣغاا، ٕڣ ٚشغ، صانعا منها قيٕڤ ف ڣعٖٕث ا يسژهاڗ بڢ من ث
ـببب بيٖ  ٙه ثلبي لګ خا ٚثخها  ٚب ص ي فمها، للحيلڤلغ ٕڣڗ تس ڤف ڣثلقطن  ثلص 

ع٘بها كانـ  ٙ ما كنـ  ٕٕٚ ثآڗ نن مقٖث ت ني ا  ٕمنـ  -تسًڈيٖ، بل  ڣقٖ 
ٚثفيغ  نڤغ ٚطغ ثلبٙڤ ش لږ،  -مشاهٖع ث ٚثخها ما كاڗ من ڣقٸ ث ٙ ص ي ثعتبا

نس جثغ هامٖعب  ٙػ م ڗ صا ا بعٖ  تڤقڀ  ڣنما من مڤقٸ ثلل٘ع كاڗببب ڣلږ 
ـب قلـ هي ٗڬ ثلحقيقغ ساف نها شاخ ٚثٍ بٖث لي  ٚع ڣهي ممٖٕع مثخنغ بالج

مامي  ٚػ  قڤم بڢ من ثآڗ فصاعٖث هڤ: كلما م ڗ  مامي؛ ما يليڄ بي  ممٖٕع 
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ا مجاهٖع قٖميها  ٚها، ا تسيڇ  ، ثمتأ ڣجهها بالتجاعيٖ، ڣقل بص ثمٚع عجٛڤ
قڤڋ:  ڗ  ٚيعا»ڣ متكئغ علګ عصا، يجظ  من٘  !عجبا كيڀ مٚ ثلڤقـ س

ينما لحظاػ فقٰ كانـ ه٘ه ثلسيٖع فتاع ح ٚجاڋ  ، تاحقها عيڤڗ ثل سنا
ٙتحلـ، ڣيشژهڤنها جميعا ڣبامثل ما يليڄ بي قڤلڢ كلما شاهٖػ فتاع «بببئحلـ ڣث

ٜهڤع بجمالها، تسيڇ مژهإيغ، تتحا٧  عيڤڗ  مامي، م   ٚ ي مقتبل ثلعمٚ تم
نها تتابعها، ما يليڄ بي قڤلڢ هڤ:  ٚجاڋ ڣهي مڤقنغ  ا »ثل ما تمض  لحظاػ 

ڗ ه٘ث ثلجسٖ قٖ ڴهلهل، ڣثلڤجڢ قٖ ٗبل، ڣحاڗ قطافڢ؛ سينق٬ عليڢ ڣيكڤئ
ئ«بثمڤػ ثمًڇب ٨

ي نٖم شٖيٖ،  ٚقـ  ٚتع٤، غ ٚثئپ  ت خ٘ػ ف ثستحٗڤ علي ثلهلٸ، 
ٙثقظ شهيقها  ٚ علګ ٕقاػ قلبها، ڣ تصنـ من حيڗ آخ قضيـ ثلليلغ بجانبها، 

ا يكڀ  فيڇها، طالبا من ثلسما  ڀ ٗلڊ ٛڣ ٗلڊ ثلقلظ عن ثلنب٬ ڣا يتڤق 
ڗ تستجيظ  ق٦  من  ٚببب لكن ثلسما كانـ  ٜفيـ ثلصٖٙ عن ثلشهيڄ ڣثل

ئلٖعائيببب

حٖ  ي  نفاسها، قلـ هي ثآڗ  ڀ قلب عن ثلنب٬، ثنقطعـ  تڤق 
نن كنـ علګ  ي طٙڤ ثلعطالغب ٗلڊ  ڣ ٕخلـ  ما تڤقفـ عن ثلعمل  ڣضعيڗ: 

نفسنا ثلٖڣثم  ڬ  كاڗ، لكننا ا نفطن  نڢ بطلظ  ي ش قڤڋ: شغل ا نتقٖم 
ڬ مقابل عنڢ:  ننا ا نتلقى  ٚهنا، مٸ  م ك ٜثڣلتڢ، فنڈثڣلڢ شئنا  فنا بم ا ڣقٖ كل 

ئنڢ مهنغ ثلحياعب
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نـ( ا يكل  ڣا يمل ئ يها ثمڤػ، ڣعامل ) نـ   ٙ ٙٵ  !جبا عنٖما يكڤڗ ثلشا
ٜٕحما بام ٚث م ٚڣٙ بسهڤلغ، من ج ليڗ، بحين يتع٘ٙ علي ثم ٙع ڣثمتجڤ  ا

تعجظ قائا:  ٜ حام،  ٚث ثل ٚين، ج جسإ ثآخ ثاحتكاكاػ ثمتڤثليغ لجسٖڬ ب
ٜم لتكفيڗ كل ه٘ه ثلجثن ثل ستلتحڄ بعٖ قليل » ٙ كفن يل متا عجبا كږ 

ڗ ثمڤػ نفسڢ ڣعجظ من »، فيڇٕ  علي قائل بٖثخلي قائا: «بامقبڇع ٗلڊ 
ڣ تثنيڢ  ڣ يمل،  ڗ يكل  سيتكفل بهږ جميعا؛ سيڈڣٙهږ ڣثحٖث ڣثحٖث ٕڣڗ 

عٖثٕهږ ئ«!عنهږ كٌڇع 

ي ه٘ث ثلڤقـ ثلقصيڇ  نها ثْستطاعـ،  ٙڅ  ٕ ثآڗ ڣقٖ ماتـ، ثآڗ فقٰ 
ڣ  ٚني عشقها،  ْسك حٖ ثثنيڗ: حبيبغ  ٙػ  ڗ صا لګ  حشائي،  لګ  ڗ تتڤغل 

ع ثلفقٖثڗب ن  ٚنِ تحـ ڣط ت ڣجعن مڤڴهاب  ٚبى قڤيغب  ٚبطن بها صلغ ق ت
ا نمنِ كل محبتنا لأحباب ڣا  ٙتكبتڢ: علينا  ٙكـ فظاعغ ثلخط ثل٘ڬ ث ٕ
نهږ جيڇثڗ  ٚحيلهږ؛ علينا معاملژهږ ك مڤنا ب ٚحيلنا ڣا ي مهږ ب هل، لكي ا ن ث

ٚف ك ٚ ا نع ي سف ٚيڄ  ٙفاځ ط ڣ  طفالنا لنا  حبابنا،  ږ يٖڣمببب علينا، م ٙينا 
ڗ نقڤڋ:  ي عيڤنهږ سڤڥ ظلمغ ليل ثلكائن ثلحالكغ، علينا  ٚڥ  ا ن بڤثنا،  ڣ 

ين » حٖ منهږ م ڣا  حٖ منا ڣا  ا سڤڥ سفٚ، ما يعلږ  ما يجمعنا به
ئ«بسينته بڢ

ع ثإحساٝ نڢ ا يشفٸ لنا ڣط ما علمـ  ٙب  ليكْنب لكن،  قا بفقٖثڗ ث
ٚنا؟ ٚ نظ ڗ ثلجٖ نفسڢ  !ا قص ما علمنا  ب   ٖ ب ڣثلج لږ علګ مڤػ ث فنحن نت
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ٜڋ  ن ٖ  قٖ  با ثلج بيڢ ثل٘ڬ ا نعلږ عنڢ شيئا، ڣڗ  ٚثځ  كبإه من ف قٖ تفتتـ 
نا  بڤه )ڣهڤ  ٚثقغ ما ماػ  ب  -ٕمڤعا مه ٖ   -ثلجٖ  -ث ٖ  ج ( )ڣهڤ ج  ٖ بڤ ثلج

ٚڬ بي(ب به٘ث ث ڗ نعلږ بڢب ح ٚڣقنا من غيڇ  ي ع ٚڬ  ٚثځ ثمڤتى يس لږ ف ، ف معن
ٙ ثبتسامغ ڣثحٖعب ا نْصٖ ئبنا 

ٚڬ:  ي خاط ٕٕٙػ  مل جثژها مليا،  ت ٜڬ، ڣقفـ  ڥ لي مڤكبها ثلجنائ ٚث ت
نا هڤ ثلجثغ ثممٖٕع» ٙع ثل يمن «نا هڤ ٗثڅ ثمي ـ،  ، ڣب٘لڊ ثستعٖػ ثلخسا

حيا»ئبها ٙع مشاهٖع ثلشخ٨ جثتڢ ڣهڤ مي ـ  -بعٖ مڤڴهږ «ئث ڣحڤلـ  -خسا
لګ ثستباځ حقيقي ڣثقعيب  ي ثمتخيل ڣثاستيهام،  ا  ي ثمْڤػ،  ثستحالغ ثستبا
ڗ يفعلڢ مٸ كل  ما يحيٰ بڢ، فينصـ  ه٘ث ما يليڄ باإنساڗ ثمن٘ٙڣ للمڤػ 

لږ ثل سيطلقها عئ ْٚخاػ ث ليها ڣهڤ حي  لص ه بْعٖ مڤتڢ، ينصـ  بنا ليڢ 
ٚٛځب ا يـ ٚٛځ، ڣيسمٸ ما سيقڤلڢ ثلناٝ بعٖ ڣفاتڢ ڣهڤ اٛثڋ حي  ئي

ي  فام،  ي ث ٚباػ مسمڤعغ، كما  ثستحٗڤ علي ثلهلٸ، قلب يٖځ  بض
ٚيٰ  ي ش ڣ  ٙثغ،  ي ٗلڊ  Enigmaثللقطاػ ثل تنبئ بڤقڤٵ كا ثمڤسيقي، 

ٚنحاػ نشڤع  ثمقطٸ حظ فيڢ صڤػ ثمغنيغ لتعڤضڢ ت بالضبٰ ثل٘ڬ ين
 ٚ ٚي ٚع ب٘ٙڣ ثلحياع ڣسٰ خ ٜثڋ مشفڤعغ بٖقاػ ثلقلظ ثمسمڤعغ، ڣهج ثإن
ٚع ٗلڊ ثلهلٸ ڣثلصمـ ثمڤقٸ بنب٬  ي غم ٙيغببب ڣ نثڤڬ ثلجا ٚ  ث عيڤڗ ثلس

ٚثفقها سڤئ ٚع تلڊ ثلڤحٖع ثلقاتلغ ثل لږ يكن ي ي غم  ، ٙيغ، قلب ڥ ثلجثغ ثلعا
ڗ  كبڇ من  ٚ ڣجماڋ  حغ سح ٙڬ م ٙغبغ ا تقاڣم: لفـ ثللحږ ثلعا ثجتاحتن 
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لګ  ٙغبغ ڣتڤهجاب ساقتن قٖماڬ، من غيڇ ثستئ٘ثڗ،  ٚ ڬ  تقاڣم، ثشتعل س
ٚيِ، صٖني صڤػ بٖثخلي: ٙڬ ثممٖٕ، ٕنڤػ من عتبغ ثلض ئثلجسٖ ثلعا

؟ تستمن ئ!قاڋ: 

ـ: كيڀ؟ ئقل

ن ميتغ، ڣمضاجعغ ثمڤتى ثستمنا مإثم ا يستفيٖ ق اڋ: ستضاجٸ 
ٚب من ثمڤثقعغ  -من ثلجماٵ  ب ا  -خاڋ ه٘ث ثلض ٕٚ ڣثحٖ، هڤ ثلحي  سڤڥ ف

سم تعبيڇ  ٕٚ مغبڤڗب ڣثلعمليغ  ا من قبل ف ڗ تتږ ه٘ه ثمضاجعغ  يمكن 
ْٕٚ ثمضاجٸب جثغ ثم  -بمعن ما  -يـ هي عن ثلغبڗ ثل٘ڬ يلحقڢ ثمجتمٸ بالف

ٙجل  فتاػ يلقيڢ ثمجتمٸ فڤځ ثمائٖع ما ٕثمـ تنب٘ بعٖ ثمڤػ، ڣحينما يجامٸ 
نڢ يقنٸ ب٘لڊ ثلفتاػ، يخضٸ لقڤع  ٚ يتږ كما لڤ  م ڗ ث حي  ثمٚع ميتغ، ف

ٚڥ فيها ثلكائنب ي لحظغ يتع ٚع،  ئثمجتمٸ ثلقاه

ـ: بالفعل، من يضاجٸ ثمٚع ميتغ ا يئ كل فتاػ قل ٚ عٖث  خ فعل شيئا 
ڬ ٧  نفعلڢ  ٜبلغب  لګ ثم كل  صحابها ڣلقڤث بفضاػ ث ٚف  مائٖع ثنص
ٙه  لګ خا ، ننقلهږ  حيا حيا ث ي مقبڇع، نبعٖهږ عن  ننا نلقي بهږ  بامڤتى غيڇ 

؟ حيا ٙثػ ث حيا لأمڤثػ  !يا لڢ من سلڤڅ غب !مٖث ٨ ث «ئقاماػ»يخص 
قاما ٙه ثمٖينغ )مٸ علګ هام٤  ٚ ثل تقٸ ٕثئما خا ص، هي ثمقاب حيا ڴهږ ]سث

حيا  ٜمن ڣثتساٵ ثمٖينغ يصيڇ مكاڗ ثمقبڇع يقٸ ڣسٰ  نڢ بتقٖم ثل ماحظغ 
ٙع:  ي باب ثمقبڇع عبا حيا  ، ڣن٘ثڅ، يكتظ ث حيا «(بئممنڤٵ ثلٖفن هنا»ث

ڗ ثإنساڗ  ڣڋئ»ڣباستحضاٙ حقيقغ  ئث ٤ ڣسٰ ثلغاب، بيڗ كاڗ يعي«
لڀ  ي مجتمٸ ڣثحٖ يت نڢ كاڗ حيڤثنا، كاڗ عضڤث  ثلحيڤثناػ، يمكن ثلقْڤڋ 
ٚه ثإنساڗ من ثلغاب،  ڗ خ من ثلحيڤثناػ ڣبن ثإنساڗب ڣلكن حٖف 
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ٚڣه  ي ثلغابغب ه٘ث ثلخ ٙكا ثلحيڤثناػ تعي٤  ڣحصن نفسڢ ٕثخل مٖڗ، تا
قامغ علګ هام٤ ثإق ٙه  قامغ يمكن ثعتبا ٙه  صلي، يمكن ثعتبا امغ ة ثمجتمٸ ث

ٚ للغاب، ڣبنڤ ثإنساڗ بٖثخلها  ٕٚ مقاب ي مقبڇع، ڣبالتالي فامٖڗ ا تعٖڣ مج
ٚب مڤثػ ٕثخل مقاب ئبمثابغ 

ا ٕثخل فضا  ڗ تضاجْعها لْن تتږ ه٘ه ثمضاجعغ  قاڋ: فليكن، لكن 
ڗ للمجتمٸ عي ٜٵ،  ٚڣځ، مشڤب بالف حساٝ مس نا ا تنام كعيڤڗ ثاف: ة 

ئعيڗ ه ڣعيڗ ثلصب ڣعيڗ ثلفناڗ:

ٚث للطابٸ ثلب٘يه لحقيقژهاب ٚحا نظ ئ عيڗ ه ا تقتض  ش

ا  ما ثلثانيغ، فم ڣقفنا علګ حقيقژها ثنتابتنا ٕهشغ ا تقاڣم من ه
مام   ٚ طفاڋ(ب فالطفل يم ٚهږ )ڣهږ ث ٙ ثمقيميڗ بيننا، ثل٘ين نستصغ ڢ ثلكبا

ڣ فڤتنا عليڢ  ياه  نسيناه  ڣ  نڢ لږ يفهمڢ ڣبالتالي نسيڢ،  مشهٖ ما، فنخاڋ 
لګ  ، ما لږ نلج  ياه تفسيڇث خاطئا للمشهٖ ثمعن ڣيٖنا  ْٜ فهمڢ، من خاڋ ت
ڗ يكبڇ،  نڢ قٖ نسيڢببب، لكنڢ ما  ٚثها مائمغب نخاڋ  ٚځ ثل ن حٖڥ ثلط قمعڢ ب

ٛمنيغ ڗ تفصل مسافغ  م٠  ما  لينا صب  ث بيننا ڣثلطفل ڣثلحٖف ح يعيٖ 
ي ه٘ث ثلصٖٕ، ما  كٌڇ قابليغ لاستشهإ،  ٚ ث ثلحٖينَ بكل تفاصيلڢب ڣثمظه
هږ ڣڣسطهږ  با شيا ڴهږ   ٗ يكشفڤڗ عن  ٕبا عن طفڤلژهږ،  يكتبڢ ث

ٚڣنها هږ سيت٘ك بنا ڗ  ْٚ لڤثلٖيهږ علګ ثإطاځ  ي يڤم من  ثلطفڤلي لږ يخط
ٚع يمكن نعژها  ڗ للطفل ٗثك يامب به٘ث ثلصٖٕ يمكن ثمض  بعيٖث ڣثفًڇث٩  ث

 ٚ ٜيغ، بڤثسطژها يت٘ك ٚي نها غ يا  -ب ڗ  -ا شعٙڤ ، ك ه ثلجنين لګ طٙڤ شيا تعٕڤ 
ڗ ثلفاكهغ نفسها  ليڢ فاكهغ ما، ثږ نقڀ فيما بعٖ علګ  كڤاػ  حظ  ثم يكڤڗ 

ش حظ  ث يام كانـ حبلګ بڢبكانـ  مڢ  لګ  ئيا 
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نما هږ  نفسهږ  ا  ڗ ه ما عن عيڤڗ ثلكتاب، فيمكن ثفًڇث٩ 
ٜثڣيغ، يشبڢ  ٙڬ، من ه٘ه ثل ٚع ٕثخل ثمجتمٸب ڣڣضعهږ ثاعتبا عيڤڗ مستصغ
ٚڥ منڢب ڣْجڢ ثلشبڢ  خ خغ  ڗ لږ يكن ن طفالنا بيننا،  ٖ  بعيٖ ڣضٸ  لګ ح

ناسا )ح ڗ  ي  صناف ثلثاثغ يكمن  ڣ ث ٚثٕ عإييڗ،  ف  ٕٚ ڣ مج كاما، ساسغ، 
ڗ كل ٧  يطڤيڢ ثلنسياڗ، ڣلن  ٚفڤڗ كما يحلڤ لهږ، معتقٖين  بكاملها( يتص
ٕيظ  ٜمن ح يطلٸ علينا  ٍٕٙ من ثل ڗ يمض   ٖب لكن ما  يت٘كٚ فيما بع

ٚ ئ ٕٚ ثمشهٖ ة ثلحٖف ة ثلتص ڣ قصڤصغ تعيٖ س ٚڣثيغ  فببب بكل تفاصيلڢب ب
ڣ  ڣ نقٖث  ٚيغ  ل ثمشهٖ سخ كٌڇ من ٗلڊ، تعيٖه مغلفا بطابٸ ڣجٖثني، يحم 

ئشإعببب

ٙنغ مٸ ما يفعلڢ  ّٙ بامقا لګ ما يفعلڢ ثم ـ: كيڀ يمكن ثلنظٚ  قل
ئثلكاتظ؟

حياڗ،  غلظ ث ي  ڣ ثلحٖف،  ّ يعيٖ ڣصڀ ثمشهٖ   ٙ ـ: ثم قال
ڗ يضفي عليڢ ليحفظڢ لأجياڋ ثلقا ٜمن، يحاڣڋ  ي صلغ مٸ ثل ٕمغب يٖخلڢ 

نڢ يقڤڋ:  ٕ  فعل تجاه ثمڤػ ة ثلنسياڗب ك ي ٗلڊ ٚب نڢ يقڤم  طابٸ ثلٖيمڤمغب ك
ڣ » ٙئ  ٚٙنا من هنا، ڣفعلنا ك٘ث ڣك٘ث، ڣثلشاهٖ عليڢ ك٘ث )مصنڀ ثلتا م

ڗ كلمغ  ٙيخيغب به٘ث ثلصٖٕ، ف ٙ س »ا  «repères»، بمعن «معالږ»ثمعالږ ثلتا ثا
monuments» نفسها تظل محملغ بٖالغ، ڣمٸ ٗلڊ يظل من ثمفيٖ ثلبحن ،

ي ه٘ث ثاتجاه(ب  ي للكلمغ ثلاتينيغ ثلثانيغ نفسها عساه يصظ   ي ثمعن ثاشتقا
ڗ يتيڢ فيهاب ڣلكي ا  ڗ ثإنساڗ  ٚث من ش ٜمن صح ڗ ثلحياع ڣثلفضا ڣثل ك

 ّ  ٙ ڗ ثم ي يتيڢ، ف ٜمن يغيظ  ڗ ثلبعٖ ثل لګ  مامڢ معالږب ڣبالنظٚ  يضٸ 
نڢ يمكن «معالږ»ثمعن ثلحقيقي لكلمغ  ي ثلٖالغ علګ ثمكاڗ، ف  ٚ ٗ تقتص  ،
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 ، ٚث ٙحلغ ٕثخل صح ي  ٚيغ  ڗ ثلبش ٙيخيغ محطاػ لإقامغب ك ٙ ثلكتابغ ثلتا ثعتبا
ٔب م ٙي ا معالږ ثلتا ڣ ثإقامغ  ٜثڣيغ، يمكن ڣما يڤقفها لاسًڇثحغ  ن ه٘ه ثل

ثڋ: ماٗث تمثل ثلحقبغ ك٘ث من  ٙيخيغ ثنطاقا من ثلس  حٖثف ثلتا ع ث ٚث عإع ق
حٖثف ڣڣقائٸ؟ هل  لګ ما سبقها من  ٚيغ( بالقياٝ  ڣ ثلبش ٙئ ثلشعظ ك٘ث ) تا
ي حالغ ثسًڇثحغ عنٖما  ڣ كاڗ(  ڗ شعبا ما هڤ ) ٚف  قامغ؟ نع م  هي ثسًڇثحغ 

ٰ  فيڢ؛ نقي٠ ما سيف ٜمن، ٕثخل ثمعلږ ثل٘ڬ يح تي من ثل ي ما سي علڢ 
ضافاػ نڤعيغ ما  ٙثػ،  ٜثػ، تجٖيٖثػ، ثبتكا ڗ حقڄ قف ٙنڢ بڢب ف عنٖما نقا
ڗ شعبا ما هڤ  ٚف  ٚ قاطبغب ڣنع ڣ من بن ثلبش جا بڢ سابقڤه من بن شعبڢ 

ي ما سي قامغ عنٖما نقي٠ ما سيفعلڢ  ي حالغ  ڣ كاڗ(  ٜمن، ٕثخل ) تي من ثل
ػ بجٖيٖ  نڢ لږ ي لګ  ٙنڢ بڢ، فنتڤصل  َ  فيڢ؛ عنٖما نقا  ٰ ثمعلږ ثل٘ڬ يح
ڣ  لګ معالږ، فتقيږ فيها لحظغ تطڤڋ  ٩ٙ ڴهتٖڬ  ٚب جميٸ شعڤب ث ي٘ك

ٚڥ جٖيٖعببب خ لګ معالږ  ٙها  ئتقصٚ، تسكن فيها، ثږ تغإ

ڗ للمجتمٸ عينا تظل  يقظانـغ سئ قـڤڋ:  ٚثنـغ كنـ  ئه
ي ه٘ث ثلڤضٸ قإه ٗلڊ  ٕٚ ما متلبسا  ٚيصغ ح علګ فـتاڴهاب ڣم ضبٰ ف ح
ڣ  لګ ثإْعٖثمب ڣعنٖما يحاكږ ثمجتمٸ ثمضاجٸ  جن ما لږ يقٖه  لګ ثل  حتما 
ٜٕڣجغ:  ٙسالغ م ڗ ه٘ث ثمجتمٸ نفسڢ يبن  ڗ كل ٧  يتږ ڣك يعٖمڢ، ف

ملكڢ ح ا تح»يخاطظ ثلظنيڗ فيقڤڋ لڢ:  ْ مما  ڬ ٧  بخ٠ قيمغ  سبنن 
ٚف علګ ثلنسياڗ؛ ففتاػ مائٖتي نفسڢ تظل لڢ  ڣلْڤ طالڢ ثلبلګ ڣثلتا٧  ڣش

ظنا محتمليڗ، «قيمغ كبڇڥ عنٖڬ ٙهږ  ، باعتبا حيا ، ثږ يخاطظ حشٖ ث
ڗ ثمصيڇ »قائا:  تاه ]ه٘ثص فليعلمن  تياڗ ما  ڋ لڢ نفسڢ  ثعتبڇڣث به٘ثب من تسڤ 

ٚهن ئ«بفسڢ ينتظ



 

 73 

لګ بخلڢ،  نڢ ا يفطن  ڗ ثمجتمٸ ماڅ بخيل، بل  ـ: معناه  قل
ڗ عٖلڢ يتبٖڥ  ڣ حكما، بيٖ  لګ تنصيظ نفسڢ عٖا  فيتجاٛڣ ه٘ث ثلنسياڗ 

ٚهب ئْع

ـ: كيڀ؟ ئقـال

ٚفيڗ، يجعل من ثإثنيڗ  ظ نفسڢ حكما بيڗ ط نڢ ينص  ـ:  ثلحي  -قلـ
حٖهماب  -جٸ ثمضاجٸ ڣثميـ ثمضا ظاما ڣمظلڤما، غابنا ڣمغبڤنا، ثږ يعاقظ 

لګ بن  «قٖ ثنتقمـ لڊ منڢ»ڣبمعاقبغ ه٘ث يخاطظ ٗثڅ قائا لڢ:  ، ساعيا 
ٚف  ٜٕڣه: ثلشعٙڤ بااٙتياٍ استعإع حڄ مسلڤب، هڤ حڄ ثلتص حساٝ م

، ڣهڤ ما  ڗ يمنحهڢ من شا ڣيمنعڢ عمن شا ي  سلبڢ بالجسٖ، حڄ  ثمٚ 
ٙع ڣا ثستئ٘ثڗب ثږ  ثمضاجٸ ثلحي  من ثمضاجٸ ثميـ عنٖما ڣثقعڢ ٕڣڗ ثستشا
ب حام، هڤ ثمجتمٸ بًڇسانغ ضڤثبطڢ ڣقڤثنينڢ،  ٚٿ  لڤجٕڤ  ثإحساٝ بال
ٜيٖ من  لګ تڤليٖ م لڊ سعيا  ٖ  عنهږ كل ظلږ، ٗڣ ٚعايغ، ڣيص ه بال بنا يشمل 

ي مڤثصلغ ثلحياع ضمن ثمجت ٚغبغ  ي ثآڗ عينڢ، ثل مٸ، ضمن ثلثقافغ ڣ، 
ٚغبغ عن ثلحياع ضمن ثلغاب، ضمن ثلطبيعغ، ضمن  ٜيٖ من ثل تڤليٖ م
ٙ ه٘ه ثلحياع ما  ْ٘ غإ ٜعڤم، ڣهڤ ثميـ، م ڗ ثمظلڤم ثم ما علږ  ٜعب لكن  ٚي ثلغ

ا ثلسٖيږ؟ ٚغبغ  ڋ، ڣثلحكږ ڣثلظلږ ڣثاٙتياٍ ڣثل ْٖ ٚبطڢ بالع فعنٖما  !عإ ي
عغ ي ٙ ثمٕڤ جا ، يصيڇ كا ڗ يكڤڗ ملكا لنفسڢ، يتشي ، يكڀ  عن  مڤػ ثمٚ

يضا ا  حيا هږ  ٛلناب ث ثن بها منا شيا ثلجامٖع ثل ن ٚقاػ، كا ي ثلط
نهږ  ا  ي ه٘ث ثلكڤڗ،  ثئٸ  ، ٕڣ شيا يضا  نفسهږ، هږ  بخاف  -يملكڤڗ 

ي  -ثمڤتى  ٚكڤڗ  نفسهږ مإثمڤث يتح ثمكاڗ، ڣيملكڤڗ بعضا من يملكڤڗ 
ٙ ڣثإٙثٕعب ڣعليڢ، ا يليڄ بنا  ٚث حيا  -سلطاػ ثلق ٚ ث ڋ:  -نحن معش ڗ نتسا
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ڣ نقڤڋ:  م ا؟  ٚ ثلحياع  ؟ هل سنت٘ك كيڀ سنكڤڗ بعٖ ثمڤػ؟ بماٗث سنح٠ 
كڤڗ ك٘ث بعٖ ثمڤػ» فعل ك٘ث ثآڗ لكي  ڗ  ڗ مثل ه٘ه «يجظ علي   ،

ٙ ا ت فكا سئلغ ڣث بٖڬ، ث جاب  ا من مڤقٸ ثنسٖڋ بينڢ ڣبيڗ ثمڤػ   ٍٚ ط
جظ بيننا  ٚ ڣثلشږ ڣثللم٠ ڣثلسمٸببب، كل  ٗلڊ  ڗ ثلتفكيڇ ڣثلكام ڣثلنظ بل 
ڬ  ٗهاننا،  ي  ٚع ثمڤػ  ْٚػ فك ڣبيڗ ثمڤػب ڣعليڢ، فما يليڄ بنا قڤلڢ كلما حض

يليڗ، ما يليڄ لګ ثمْڤػ  ننا  ٚنا  نا هنا »بكل ڣثحٖ منا قڤلڢ هڤ:  كلما ت٘ك
ئ«بئڣكفى

ٚڣحها،  ي ثلصباٍ ثلباكٚ ثستيقظـ علګ صڤڴها، كانـ تئڗ  تحـ ج
ٚثئپ   خ٘ػ ف ٙهيظ،  ٚها، ثنق٬ علي خڤف  ليها، هالن منظ ٚػ  ٚحـ، نظ ف

 : ي نف٦  ٚتع٤، قلـ  نڊ لږ تقتلها»ت ٚعاڗ «محظڤٱَ جٖث  ، لكن حظي س
ٚه، ث ع ثڋ: ما تبٖڥ  لي ثلس  ـْ عليڊ؟»ٙتٖ  ڬ «بببئماٗث لڤ ثنقلب ڗ ينض  قبل 

ٔب هناڅ، هالن حشٖ ما ٙيـ من ثلعلظ  لګ ثمطب ، ثتجهـ  ي ٗهن جڤثب 
ٚثػ طبيعيغ من  ٗث كلها مستْحض ٚفڤفب ٕنْڤػ منها ف ي ثل ڣثلقنيناػ ثمصفڤفغ 

، ڣئ عشاب، كتظ علګ كل  منها ثسږ ثلٖڣث ، ڣكيفيغ ثستعمالڢببب ث ڬ ٕث يصل
مثالنا   ٚ ٚع علګ ما عاناه بش ٚقـ حس ٖ   -سابقڤڗ لنا  -غ كاڗ ثلسعي لڤضٸ ح

ڗ  ٙثػب ك ٙڣ ي ڣجٕڤ كل  ثلڤصفاػ ثل ٕخلـ ه٘ه ثلقا صل  آامهږ هڤ ث
ٚثفياػ ثلطبيغ، من  ڣغ ي ثلنٛڤ ٙ ما يڤجٖ هنا، ڣ ٚث٩ب بمقٖث ثإنساڗ مختبڇ لأم

ڬ كتاب ڣصئ ٚع ڣثحٖع علګ  لقا نظ ڗ  ٚث٩ب  م اف ڣڣصفاػ كاڗ هناڅ من 
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عشاب ڣثلنباتاػ ثلطبيغ،  ٕٚ مصنڀ للتٖثڣڬ با ، ڣلڤ كاڗ مج من كتظ ثلطظ 
مثالناب ڣٗث كاڗ ثلعاه ڣمحاڣلتڢ ا   ٚ ٚع علګ ما عاناه بش ٜځ حس لتكفي للتم

ٙئ ڗ نتصڤ ٩ٚ، فلنا  ا بعٖ حلڤڋ ثم تياڗ  ٚث٩ عانى منها ثإنساڗب  ي م كږ 
ث  ٚفغ ثلطظ ڣثلبيڤلڤجيا بجسٖ ثإنساڗ، ٙڣ م مع  ٖ ث تق ڗ ٙڣ خٚ،  بتعبيڇ 
ٚٿ   ٕڣيغ يقبٸ كڤڗ من معاناع ثم ٕ ث  ٖ ث تع ٩ٚ، ٙڣ ٚځ تشخي٨ ثم م ط  ٖ تق

ئثل٘ين لڤاهږ ما كاڗ ٗلڊ كلڢب

ڗ ثلحسنا قٖ ثستحالـ، تحـ ڣط نن كنـ مڤقنا ب ع ثلتع٘يظ ٙغږ 
ٚقـ  نن مٸ ٗلڊ ط لګ مخلڤځ شبڢ ميئٝڤ من حياتڢ، ف ٙستڢ عليها،  ثل٘ڬ ما 
 : ٚتبغ تلڊ ثلليلغ ثلليا ي م ڗ يمن علي بهبغ  ليڢ  ا  باب ثمستحيل متڤس 
ٛم ثلتطبيظ  ٕڣيغ ڣلڤث ٙع، ثږ حملـ من ث ٙڣ ٙع قا ٙڣ ٚ ثلعقاقيڇ قا ٙي تفحصـ قڤث

ٚقـ باب  ،«مناسبا لحالژها»ما ٙيتڢ  قڤڋ ط لګ بعڙهاب  لګ تطبيبها،  ساعيا 
 ٕٚ ڗ ثلطظ ثلتقليٖڬ ا يعٖڣ مج عتقٖ  نن ظللـ علګ ثلٖڣثم  ثمستحيل، 
ا علګ  ليها ثمٚ  ڗ تضاهي فعاليغ ڣصفغ ا يهتٖڬ  ب هيهاػ ثږ هيهاػ  ٚث ه

ٚيڄ فعاليغ ڣصفغ علږ ت لګ ثلط ٕٚه  عم بمف ٚيب عقاني نحڤ ما يهتٖڬ ث  -ج
ڗ طڤځ  -هڤ ثلطظ  لګ  ٚحڢ لبنغ لبنغ،  ي بنا ص اف ثلسنيڗ  ٚف  ص

ٚث٩ ثلفتاكغ  م ٚفتڢ جسٖ ثإنساڗ ڣتمكن من ثلقضا علګ ثلعٖيٖ من ث بمع
ببب تلڊ هي ثلقناعغ ثل كنـ ا  حيا ي ثماٿ  تحصٖ ماييڗ ث ثل كانـ 

ي كل نقا١ حڤڋئ نملغ  ، بمحاڣل تلڊ، لږ  حيٖ عنها قيٖ  نن ثمڤضڤٵب بيٖ 
ٚجمغ ٗلڊ ثلضعڀ ثلبٖئي ثل٘ڬ اٛم ثإنساڗ  ي ثلڤثقٸ سڤڥ ت فعل  كن 
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ٙ ثمڤػ  ْسڤث حيقغ ڣسياٛمڢ طاما ظلـ تفصلڢ عن ثلخلٕڤ  من٘ ثلعصٙڤ ثل
ٚف ٗلڊ ثإنساڗ ثل٘ڬ يظل  يقي٠  ٚفـ علګ نحڤ ما يتص ثلشاهقغ؛ تص

ٗث فعالڢ ڣسلڤكاتڢ بمق ٚبغ ح  اٝ ثلعقل ڣثمنطڄ ڣثلحساب ڣثلخبڇع ڣثلتج
ٙفعڢ عقل ڣا منطڄ ڣا حساب ڣا خبڇع ڣا  ي  لږ بڢ مصاب، ڣلږ ينفٸ 
حضاڗ ثلامعقڤڋ عساه يجٖ فيڢ  ي  ٙتم  ٚڥ، ڣث خ لګ ثلجهغ ث ٚبغ، ثنقلظ  تج

ڗ ڣحٖه تٖخل طب  نن كنـ مڤقنا ب خٚ، مٸ  هڤ ما كاڗ من ماٗثببب بتعبيڇ 
ٜفـ عن ثستٖعا طبيظ،  نن مٸ ٗلڊ ع ، ف ڗ ينق٘ حياع ثلحسنا نڢ  ش
ي  كن  ْٚطغ فيلقى علي ثلقب٬، ڣحاڣلـ تطبيبها بيٖڬببڣلږ  ڗ يبلغ ثلش مخافغ 

ٚغبغببب ٚجمـانا لل ا ت ئٗلڊ 

ٚث ثل  ٖ ثلبقٸ ثلحم ٚڣحها، ڣكم  ٖ ج ضم  ٚفغ ثلنڤم، ڣخ٘ػ  ٕخلـ غ
ي فمها ڣنفها، ثنت ٚ سڤثئل  ٚثهږ، ڣقط ها بام عضا ي جسٖها، ڣٕلڊ  ٚػ  ش

ٚف ثمنڈڋ جيئغ  ٙجليها تجڤب غ فما مضـ ساعتاڗ ح كانـ ڣثقفغ علګ 
ا من٘  لګ ثمنڈڋ  ٕخل  نن لږ  ب ك پ  مامي اقتنا٥ تلص  ٚيغ  هابا، مستع ٗڣ

ئلحظاػب 

لژها:  ، س ، ٗهلــ ځ عين  ٖ ص ئلږ 

ئ ٙڅ  عجبا، لڤئ - ٚي٬ »قبل قليل، لقاڋ:  ام ي ه٘ث ثلجسٖ ثم ما ينفٸ 
ٚيغ حغ عص ي م ڣ عاه مطڤڋ  ٚثحي  ا تٖخل ج  ٚ ڣمٸ ٗلڊ، ها «بببئثمحتض

بل ثل ا تصٖځ ٚعغ ا تصٖځ، ڣبالس  ئ!نـ شفيـ بس
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كن  نا لږ  تفڄ معڊب ف ـ: ا  ٚيضغ»قال ي «م مڤعٖ مٸ »، ڣنما كنـ 
ي «نف٦  ٚٹ من «لقا بنف٦ »؛  ڗ يف ٙثڅ ما لقا ثمٚ بنفسڢ؟ هڤ  ٕ ، ڣما 

 ٩ٚ ي ثم ٚتيڗ:  ا م ا منهاب ڣه٘ث ا يتحقڄ لإنساڗ  جمعڢ  ڣڗ ثلعالږ ب ش
ٚث٩ب ضمن ه٘ث  م ٩ٚ: يتفاڣػ بتفاڣػ ث ي ثمڤػ: لقا ثمـ ثلعضاڋ، ڣ

خغ ) عضائنا ن حٖ  لږ يصيظ  ٕنى   ٙ ، يمكن ثعتبا ( من versionثمنظٙڤ
طفاڋ ثلصغاٙ؛  نفسهږ ث ٖ  ثلناٝ لقا ب ثللقا ثلفعلي  لإنساڗ مٸ ثمڤػب ڣش
ٖ  ڣا يحپ  من  ٚضيڗ علګ ثلٖڣثم ما ا يع هشاشغ صحژهږ تجعلهږ مع
ٚع  ي ثلنظ ي كل  سقږ ثمغ ثختا بالنف٠ ڣنصاػ لهاب ڣتڤغا  ٚث٩، ڣ م ث

ع نفسها، يمكن تفسيڇ غياب كام  ي  -ثلطفل من٘ ثلڤٕا ڬ طڤثڋ مقامڢ 
ڣٍ ڣثلجسٖ؛  -محطغ ما قبل ثلكام   ٚ ٙه ثنشغاا بال٘ثػ، ثقًڇثنا بيڗ ثل باعتبا

ٚب لكن ثمجتمٸ يتٖخل باللغغ  خ ثلنف٠ ڣثلبٖڗ كاهما يكڤڗ ڣجها ل
ٜٕثٕ  ّْٚ ي ٚيغب ش ٚڣخا بينهما، بيڗ ثمٚ ڣكينڤنتڢ ثلجڤه ڣثلضابٰ، فيقيږ ش

نفسنا(ب كلما كاڗ ثمٚ ب ٙه  ننا نعي٤ خا ي ثلكبڇ )ڣمعن ٗلڊ   ْٕٚ تڤغل ثلف
٩ٚ صاٙ ه٘ث ثلجسٖ نفسڢ شغلڢ  سليږ ثلبنيغ، ن٦  جسٖه، ڣكلما م
لګ ثلطفڤلغ، ڣلحظغ ثمْڤػ تعإڋ لحظغ  ٩ٚ عْڤٕع  ، فام ثلشاغلببب به٘ث ثمعن

ائ ني ما كنـ قبل قليل  عب ڣعليڢ، ف ـ  لكنـ  ثلڤٕا ٚع ثلطفڤلغب لڤ م ي غْم
ٚتن  مط ع من٘  ٜينغ جٖث علګ عٖم تحقڄ ه٘ه ثلڤٕا نن ح ڣلٖػ ثانيغب ڣمٸ 
ٗ لڤاڅ ما  ٜيا؛  ٚث ج ٚڅ شك شك ني  لګ صحڤڬ من ثلغيبڤبغ، ف يا٭  بالس 

ٙحاب ثلطفڤلغب ي  ٚ ثلجميل  ئثستمتعـ ب٘لڊ ثلسف

فهږ بعٖ ثلشڄ ثل نن لږ  ـ: مٸ  ٚيٖ،  كامكثاني من قل ي ثلتج ثمڤغل 
حيِ مجمڤعغ معتقٖثػ ٚصغ ت تاحتڊ لي ف ٚث مماثا علګ  بإلڊ شك ني   ف
مليـ علي تلڊ ثلڤصفاػ  ڗ ثلطظ ثلتقليٖڬب فها  عتنقها بش خاطئغ كنـ 
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، من  تخ٘ منها ٕعامغ اعتقإڬ ثلجٖيٖ، ڣٕثفٸ عنڢ بالٖليل ثملمٝڤ ح 
فإع  لږ؟خاڋ  ئثلغيڇ ڣثنتشالڢ من مخالظ ث

ـ: ئقهقهـ، ثږ قال

ٚفڢ منها  - ع ٕٚ قسٰ مما  ملي عليڊ مج ڗ  ثلڤْصفاػ؟ا لڤ شئـ 
كٌڇ ٕڣڗ  ڣ  ٚ ثلليلغ ثلقإمغ  لګ مطلٸ فج ٚځ من ثإما ڣقتا قٖ يطڤڋ  استغ

ٚكئ ڗ تلڊ ثم فعل لسبظ ڣحيٖ، ڣهڤ  نن لن  ٰب بيٖ  باػ ڗ ينفٖ ٗلڊ ثلقس
ها، ڣهي فلسفغ  ث ي ٧  ما لږ يتمثل ثمٚ ثلفلسفغ ثلثاڣيغ ٙڣ لن تنفٸ 

ٚڬ:  ث ما يفعلڢ ثلطظ  ثلعص ئتختلڀ بعمڄ عن نظيڇڴها ثلكامنغ ٙڣ

لګ ثلجسٖ   ٚ حيقغ، ينظ ٙ من ثلعصٙڤ ثل ففي ثلطظ  ثلتقليٖڬ، ثمنحٖ
ٙه شبڢ لغٜ، ڣعا مغلقا، م ثشتكى تږ ثاكتف ا بتحضيڇ ڣصفاػ ثږ باعتبا

ساٝ  ڗ طظ ثلقٖما يقڤم علګ  ٩ٚ ثلشفا ا غيڇب ڣمعن ٗلڊ  تناڣلها، بغ
ب  ٚع ڣثلباطنغ علګ ثلسڤث نا، ثلظاه نا ڣثل تتجاٛڣ من ثحًڇثم ثلحيڤثػ ثل تجاٙڣ

لګ  ٚڬ  ٚفيا، «ئثجتياٍ»بخاف ٗلڊ، يسعګ ثلطظ  ثلعص ثلجسٖ ڣتطڤيقڢ مع
ٚ كل مكڤنات لږ تږ ثلبحن لګ حص ڣ  ڢببب م ثشتكى ه٘ث ثلجسږ من صٖثٵ 

ٚيبغ تكت  جسام غ ي  ٙ يكإ يحٖٕ ٕثئما  ٙ ثإيام، ڣه٘ث ثمصٖ عن مصٖ
ب  ٙجيغ ثمنش كما قٖ تكڤڗ ٕثخليغ ثمنش جسإ قٖ تكڤڗ خا ٖب  ثلجس

ي ثلحقيقغ  ٕڣيغ، هي  ٚي٬ يتږ صناعغ  نها ، ثلهٖف م«مبيٖثػئ»ڣلتخلي٨ ثم
ي ثإبإع يتږ  ثلتعبيڇ عنها لغڤيا  ٚغبغ  جسام ثلٖخيلغب ڣه٘ه ثل ثلقضا علګ ث
 ،٩ٚ حغ ڣثم لګ حقل ثل  كٌڇ مما تنتم  ٚب  لګ حقل ثلح بمصطلحاػ تنتم 

ي ثلجي٤ antibiotiques«ئ)مضإثػ حيڤيغ»فيقاڋ، مثا،  ٙ ما يقاڋ  ٚث ( علګ غ
ٙئ» (ببب يتږ  تسليِ antichare«ئ)مضإ للٖباباػ»( ڣantimissile«ئ)مضإ للصڤث
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ڣ  ٚب ا هڤثٕع فيها بيڗ ثلبٖڗ ثلعليل ) ٕڣيغ، لتخا٩ بٖثخلڢ ح ثلجسٖ، با
صل(  ڬ ث ، بيڗ ثلجسٖ ثلسليږ ) خا  ٖ ثلقلعغ ثمحصنغ( ڣثلنڈا ثل

ڣ ثامتٖثٕ( ثل شْ٘ػ عن  ٚٵ  ڬ ثلف ا ثلفض«ئنامٝڤ»ڣثلجسيماػ ثلعليلغ )
ٙجاػ تتفاڣػ بتفاڣػ نڤعيغ  ي بقائڢ بٖ ٕه   ٖ ٙػ ڴه ڗ صا لګ  ثل٘ڬ تحيا فيڢ 

ٚڬ، تلڊ هي ثلخطيئغ ثلكبڇڥب ثمب ڣلعم ٙڣ ئث

ئقلـ متعجبا: 

ڬ؛ فقٖ  - طاقا مٸ ه٘ث ثٚل تفڄ  ني ا   أنقكيڀ؟ خطيئغ كبڇڥ؟ا 
ٚث٩ كانـ م ي حكږ كاڗ  ٚڬ ماييڗ ثلحيڤثػ، ڣڣضٸ  ي ثماٿ   ثلطظ  ثلعص

 ٚ تيڊ ثمستقبل من كشڤفاتڢ ڣفتڤحاتڢ بما ا يخط تفتڊ بماييڗ ثلبشٚ، ڣسي
ٚڥببب

ْ
ٙستڢ خطيئغ كبـ ڗ تكڤڗ مما ئعلګ باڋببب ا يعقل 

ٚيغ، ثږ قاطعتن قائلغ: خ ئثبتسمـ ب

ٚع  - ي ثلك ڗ عٖٕ ثلبكتيڇياػ ثمقيمغ   :ٰ مل معا ه٘ث ثمعطى ثلبسي لنت
ٙضيغ هڤ ٙئ ٕم  متبوعاقږ ثاثغ ث ٚث، فيما ا يتعٖڥ عٖٕ بن  بثاثيڗ صف

ٙب ما معن ٗلڊ؟  صفا ٙقږ ستغ متبڤعا بتسعغ  ڬ  ثليڤم ستغ ماييڇ نسمغ، 
كٌڇ من  نڢ لي٠   ، ٚٿ  ٕٚ كائن ع ڗ ثإنساڗ ا يعٖڣ مج معناه بكل بساطغ 

ٚ ث ڗ ثلحيڤياػ ڣسائ ي معإلغ ثلكڤڗ،  ساس   ٚيغ ٙقږ غيڇ  ثل  -لكائناػ ثمجه
ٚفها بعٖ  ٚفها ثإنساڗ ڣثل لږ يع مام ه٘ث  -ع ٚٵب  صل ڣثإنساڗ هڤ ثلف هي ث

ٚب من مسعګ ه٘ث ثلطظ ثل٘ڬ  ڗ يستغ ا  ثمعطى ڣحٖه، ا يمكن للمٚ 
غصاڗ، ثنتشاڋ ثلًڇبغ ڣثإبقا علګ ثلكائناػ  ٚع لإبقا علګ ث ٚڣم قطٸ ثلشج ي

ي ثلهڤئ نڢ مسعګ مستحيل، بل هڤ سلڤڅ سيڈيفيب ڣثلٖليل علګ معلقغ  ب  ث
٩ٚ فتاڅ  ٚ ثلقضا علګ م ث ڗ يتنف٠ ثلصعٖث علګ  ڗ ثإنساڗ ما  ٗلڊ، 
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ڗ يكتشڀ ٕڣث فعاا ضٖ ٕث  شٖ فتكا من سابقڢ، ما   ٩ٚ ٚ م ح يظه
، ح يتبٖڥ ثلًڇياځ ثلساب ڄ قاتل، ڣيمض  علګ ثبتكاٙ ثلٖڣث بضعغ عقٕڤ

جيالها ڣسااڴها ثلفتيغ  ٚث تكيڀ ثلحيڤياػ معڢ ڣثكتساب  عٖيږ ثلفعاليغ ج
 ٙ جٖثٕها للعقا شٖ من مقاڣمغ  مناعغ ضٖه، تمكنها من مقاڣمتڢ مقاڣمغ 
ٚڬ  ي ثلغايغ ثلنهائيغ ثل يضعها ثلطظ  ثلعص ل  م  څ للت ٙيٖ ثستٖعا نفسڢب ا 

يا، من  ڣ ا شعٙڤ يا  ڬ  ٧  نصظ عينيڢ، شعٙڤ ڋ مثا عن  خاڋ ثلتسا
ٚبحڢ ثل٘ڬ يعي٤  ٙنغ مٸ ثل٘ڬ يعي٤  ة8تي ڬ ٧   ةةتعاما بامقا عاما؛ 

ٜ ثلستيڗ، ثږ ثمتٖ بڢ  خ٨ بعينڢ كاڗ سيمڤػ حتما عن سن تناه سيڇبحڢ 
ڗ بلغ سن ثمائغ ڣستيڗ عاما، نتيجغ ثجژهإ طب ڣعلم جباٙ؟ ا  لګ   ٚ ثلعم

څ مثل ٙستيڗ ثلطبيتيڗ ثلتقليٖيغ  ٙيٖ ثستٖعا مل، فهڤ سيبٖڬ ثمما ه٘ث ثلت
  ٕ ڣ ٕب ڣبامقابل  ٜڬ، سعي لڤلڤه ثلخلڤ ٙم ٕٚ سلڤڅ  ٚيغ علګ ثلسڤث مج ڣثلعص
 ٩ٚ جمل لڊ ثاختاف بيڗ ثلطبيڗ علګ ثلنحڤ ثلتالي: كاهما تمثل للم ڗ 

ٙه ڣلګ، يتمثل ثلٖث باعتبا ي ثلحالغ ث ٜث، ضبابيا،  ڣتعامل معڢ:  كائنا ملغ
ٙثسغ حڤڋ  ٕ ٛ نجا لغغ ثلطظ »سٖيمياب ڣبه٘ث ثلصٖٕ، سيكڤڗ من ثمفيٖ جٖث 

ئعنٖ ثلقٖما ؟ كيڀ «: ٕڣث ؟ كيڀ يصنفڤڗ ث كيڀ يتحٖثـڤڗ عن ثلٖث
ٚهږ؟ من هڤ ثلعليل؟ هل  ي نظ يتحٖثڤڗ عن ثلعاه؟ من هڤ ثإنساڗ ثلسليږ 

ٚئ ڣڋ عن م ٚي٬ مس ٜث، ثم ٙه كائنا ملغ قڤڋ يتمثل ثلٖث باعتبا ضڢ؟، ثلخب كنـ 
ي عٖم ثلبحن  ٛ ه٘ث ثلتعبيڇب ڣيتمثل ڣجڢ ثمحاباع  ڗ جا ڣبالتالي تتږ  محاباتڢ 
حغ  ليڢ هڤ ثستعإع ثل  ٖب كل ما يسعګ  ثم، بعٖ شفا ثلجس ٙڣ عن مصيڇ ث

ب ڣهڤ م ٙجغ ه٘ث ثلشفا ا ا يقبلڢ ثلطظ  ڣثلعافيغ ا غيڇ ٕڣڗ ثلبحن عن ٕ
ٙع ثلكائن  كٖ من مغإ ٗث ت ا  من بعافيغ كاملغ  نڢ ا ي ٚڬ بتاتا،  ثلعص

ٚيظ يمكن «ئجتڢ»ثلٖخيل ثلجسٖ بصفغ نهائيغب ڣ ڗ ه٘ث ثلنڈيل ثلغ ي ٗلڊ 
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ٚيبيغ  ٚ مهمغ تخ ي قلعغ قصيغ من قاٵ ثلجسٖ ثلخفيغ،ثږ يباش ڗ يتحصن 
ليه ٚئيغ، ا يفطن  ڣثڗب غيڇ م ڣ ڣشڊ فڤثػ ث ڣثڗ  ا بعٖ فڤثػ ث ا ثمٚ 

 ،ٝٚ ٚڬ، ڣثلنق ٜه يٖث، ڣثل ي ه٘ث ثلصٖٕ، عٖيٖع جٖث، كالس  مثلغ ثمقٖمغ،  ڣث
ٚطاڗ، ثلخب  ئڣثلكبإ، ڣثلس

ٙ مقاطعغ ثلطظ   نصا نڊ من  فهږ من كامڊ  ڗ  ـ: هْل يمكنن  قل
ٚڬ؟ ئثلعص

ـ: نعـږب  ئقالـ

ـ: ڣمٸ ٗلڊ فقٖ  تكڤني مٖينغ لڢ بحياتڊب لڤا ثلتلقيحاػ ثل قلـ
ڣ  ٚث سل   ٚبما كنـ ثآڗ ميتغ، ج ٚث٩ ل م ٚڅ ضٖ عٖٕ من ث ي صغ تلقيژها 

ببب ڣ حصبا ٙڬ  ئج٘

ٕ  لعمل ثلطبيعغ،  ، ڣلكن ثلتلقيِ عمل مضا ٕنى شڊ  ي ٗلڊ  ـ: ما  قالـ
ڗ ثإنساڗ ڣلٖ ٕثئما ضعيفا ٚڥ  ما ت ٚځ لحكمژها ثلخفيغب  ، مهٖٕث بما ا يعٖ خ

ڗ للطبيعغ حكمغ  ٩ٚ؟ا  ڣبئغ، ڣمٸ ٗلڊ لږ ينق ٚث٩ ڣث م ڣا يحپ  من ث
ٚث٩ معينغ؟  م ٚ بقائڢببب ما معن تلقيِ ثلجسٖ ضٖ  م ٚػ  خفيغ هي ثل تٖب
مكانيغ  عيننا، هڤ فتِ  ٩ٚ، للكائن ثلحيڤڬ ثمستٙڤ عن  هڤ ثستعطاف للم

ٙهب للتعاي٤ مٸ ثلكائناػ ثلٖق جسإنا من ثلخا ٜڣ  ڣ تغ يقغ ثل تنش بٖثخلنا 
ٚيغ قائا:  نما يخاطظ ه٘ه ثلكائناػ ثمجه ڗ ثإنساڗ بتلقيِ نفسڢ  ڗ »ك لڊ 

، ا  ڗ شئـ، لكن ا تغتالين ڣ تقتحم جسم  ڗ شئـ،  تنشئ بٖثخلي، 
يجاعي ي  ئتتسبب  ٖ: ٗثػ بعٖ ف«ب ٜٕڣه ثلبع ٚث م ج ٕٚڬ ڣبعٖ ڣه٘ه ثللغغ 

ڗ  ٩ٚ، ڣقايتڢ من  ٕٚ من ثم ٕٚ ثمف ي صيانغ ثلف ڣڋ  جماعي: يتمثل ثلبعٖ ث
ٕع   ٖ لګ كائناػ مه ٙها ثلطبيعي، فتنقلظ  ٚف بع٬ خايا جسمڢ عن مسا تنح
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ٕٚ ثلڤثحٖ بما هڤ  ي ه٘ث ثمستڤڥ هي صيانغ ثلف ٩ٚ ڣثمڤػب غايغ ثلتلقيِ  بام
ٙئ ٚث ما ثلبعٖ ثلجماعي، نڤثع للنڤٵ ڣضامن ثستم يمڤمتڢب  ه ڣيصالڢ ڣبقائڢ ٕڣ

ڣبئغ تكڤڗ   ٩ ٚ لګ صيانغ ثلنڤٵ، ڣقايغ ثلجماعغ من ثلتع ي ثلسعي  فيتمثل 
ٚثٕ  ف تي من  ڣ ٕثخليغ ثمنش ت ٙجي،  تيغ من ثلفضا ثلخا  ، ٙجيغ ثمنش ما خا

لګ  طبڄ عليهږ   ،٩ٚ ٚين يكڤنڤث قٖ ڣقعڤث تحـ قبضغ ثم ٙڣث قابليڗ خ ڗ صا
ي ه٘ث ثمستڤڥ، يمكن ثلقڤڋ ثمغ عمليغ  ٚيڄ ثلعٖڣڥب  ٚين عن ط لګ ثآخ لنقلڢ 
ل،  ڣ ثلس  ٚي٬ بالكبإ  ٕٚ ثم ڗ ثلف ٩ٚ نفسڢب ك ٚي٬ ڣثم ٚڥ بيڗ ثم مماهاع تج
ٚع  ٚتيڗ: م ڣ ثلكبإ نفسڢب ڣل٘لڊ يجظ ثاحتيا٭ منڢ م ل  ٙ ثلس  مثا، قٖ صا

؛ بحن جهاٛ ثمناع ڣ ثمكبٕڤ خا٥ ثمحيطيڗ بامْسلڤڋ  غ ثلٖثخلي لٖڥ ث
جسإهږ  ڬ كائن عضڤڬ صغيڇ  قاعبتقڤيتڢ بحين تصيڇ  منيعغ ضٖ تسلل 

، يلهڤ  ڗ يتسلل ح يصيڇ شعڤبا ڣقبائل، يتناسل ڣيتڤثلٖ ڣيتكاٚث نڢ ما  ليها، 
ٙثڗ ثلقلعغ ثمنيعغ ڣيسقئ ڗ يهٖ جٖ لګ  ٚق٨  ٗث ثنته ڣيلعظ ڣي ٙب  طها، فتنها

ٚكغ  ڣيل ثلعمليغ بكاملها بمثابغ ح مكن ت ثانهياٙ بمڤػ ثلجسٖ ثلعليل 
لګ  لګ ثانفصاڋ عن ثلطبيعغ،  ڗ ثإنساڗ يسعګ  للطبيعغ: كل ٧  يتږ  ڣك
ي  ٚڅ  ٚكغ ڣثلتفكيڇ ڣثلتح تڢ ثلحاليغ ثل تتيِ لڢ ثلح ثلٖيمڤمغ ٕثخل هي

، لكن ثلطبيعغ ت ڗ ثلطبيعغ ثلفضا ليهاب ك قتلعڢ من ڣضعڢ ه٘ث، ثږ تعيٖه 
ٕم،  ٙ ثبن  ٜڣ ٚيغ ثلٖقيقغ ت ٚغغ هي ثإنساڗ: ثلكائناػ ثمجه ي حلقغ مف تٖٙڣ 
ٙ نفسڢ  ڗ يغإ لګ  ٖه معها  ٚغڢ من نفسڢ، تڤح  ٙه، ثږ تف ليڢ من ثلخا تفٖ 

٩ٚ با ڣيل ثم ، يمكن ت لګ ثلطبيعغببب به٘ث ثمعن لګ ڣيعٕڤ  ٙه طبيعغ تحن  عتبا
ٚي٬،  جڤنغ ٕثخل ثإنساڗ ة ثلجسٖ ثم ي حالغ سجن، م نفسها، طبيعغ 
لګ ثلطبيعغب  ٚڣه ثانيغ  جل ثلخ ٚيژها، من  جل ثستعإع ح ڣتكافِ ڣتناضل من 
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لګ  ياه  ٚجـ ثإنساڗ نفسڢ معها من نفسڢ محڤلغ  خ ڣم تحقڄ لها ٗلڊ 
ٙثػ ثل ٚ ثلكائناػ ڣثل٘ ڗ يتكل٠ب سائ لګ  ليها ثلجسٖ  ئ يتحڤڋ 

؟ هْل هڤ عقاب للكائناػ  ـ: ڣلكن، كيڀ يمكن تفسيڇ ثلعاه ثلناج قل
م ماٗث؟ ٕٚها من جسٖ ثإنساڗ،  ئثلٖقيقغ، بط

ڗ ثإنساڗ ة  ٙشٖهاب ك لګ  عإڴها  ٚبا من  ٙه ض ـ: قٖ يجٛڤ ثعتبا قال
ػئ»؛ «لي٠ ه٘ث مكانڊ»ثلطبيظ يقڤڋ لها:  ٚيڄ، فما هنا يجظ  خط ثلط

ئثإقامغ ٚ «ب ٚڣٙ، ينظږ سيڇ سائ ٚطي ثم ، يمكن ثعتباٙ ثلطبيظ ش به٘ث ثمعن
ي ثمحكمغ،  ٚڥ  خ ٕٚ تلڊ ڣيقاٿ   ٚيڄ ثلحياع، فيڤقڀ ه٘ه ڣيط ي ط ثلكائناػ 
ٚث٩، بحين يتږ  م ٚحها بحسظ ث ثلخب يمكن ثعتمإ ه٘ه ثلخطاطغ ڣتڤسيٸ ش

٩ٚ علګ حٖع ٚضغ ة ثمتسببغ فيڢ، كيڀ ڣصڀ كل م ٚثضڢ، كائناتڢ ثمْم ع  :
ٚث٩ ثمستعصيغ عن كل عاه، ثلخب م ، ث ٚث٩ ثل تعال م ئيتږ معاملژها، ث

ئقلـ لهـا:

ٙ ثلطبيعـغ؟ - ٚث س لګ كشڀ كل ه٘ه ثلحجظ بينڊ ڣبيڗ  ئكيڀ ثهتٖيـ 

ڣئ ٝب ث ي مٖينغ مكنا ٚفـ عليهما  سام تع ـ: بڤحي مْن كاتظ ٙڣ ڋ: قال
عٖث  ڴها ثلكثيڇين، ڣخلقـ لڢ  ٚث ٜعـ ق ف يهتږ بامڤػ، ڣلڀ فيڢ نصڤصا 

ي نعتڢ بالـ  ٕ بعضهږ  ٚيـ»بامجاڗ عٖيٖين، لږ يًٕڇ ئعف ٕب، «ب ٙٝ ث ٕ
 ٙ ڗ صا لګ  حٚ، ڣثلتنجيږ،  ٚسږ، ڣثلفلسفغ، ڣثلطظ، ڣثمڤسيقى، ڣثل  ڣثل

ْٚمل ڣيكتظ ثلحجظ للبناػ ثلعانساػ ڣمنكڤئ ٚب ثل ساػ ثلحٴببب ڣكما قاڋ يض
ي »هڤ عن نفسڢ، فهڤ  لقى بڢ  ٜمن ف ٚ بڢ ثل خ عالږ من ثلعصٙڤ ثلڤسطى ت

ٚين ٚڗ ثلعش ئ«بئثلق
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لګ »ما ثلثاني، فقٖم نفسڢ قائا:  ٚتي  حٖثڊ عن سبظ هج هْل 
ب  فاس  ٚ ڬ هڤ سبظ  ٚ ڬب نعږ، س ٚ غيڇ س خ ٚ ڬ ڣا لش   ٚػ لس ٚنسا؟ ساف ف

قٖثمهږ  كاڗ ثلقڤم كلما ٚ من لږ تط  ٚ قالڤث لنا نحن معش عإڣث من ثمهج
 ٙ ٚبي محطغ قطا ٚ ثلنسا هناڅب ما يبلغ ثمغ م ٰ: تعجبا  ٙه ثلڤطن ق ٙضا خا

ئGareڣستليًڈ  d’Austerlitz  ڗ لږ ٙيسياػ من كل جانظب  ٕٙه ثلبا ح تطا
حٖثهن ڣمٖٕتڊ  ا ڣقٖ ثختطفتڊ  ٙڅ لن تفطن لنفسڊ  خ٘ ح٘ فڤځ ت

ٚػ ثبتغا  ، ثږ ساف ٚها ثږ ثعتلتڊتب فما سمعـ ه٘ث ح جمعـ حقائب ٚي س
ٚب  خ  ٚ ڬ  مساف  ٙ ي ثنتظا ٙڬ ڣا  ي ثنتظا ڬ ثمٚع  جٖ  ٙٛځب هناڅ، لږ  نسڤع ا 

ٛيٖ ڣ  ٚيِ  لفا ڣخمسمائغ ض  ٜ ٚحژهن ما يناه ض ئ«بببڣمٸ ٗلڊ فقٖ ڣلجـ من 

 : ي نف٦  ا »قلـ  ڣڋ هڤ لن يكڤڗ ه٘ثڗ  سليږ ڣمڤثهظ: نعږ، ث
 ٙ عشاب، فصا صابڢ م٠  من ث سليږ هڤ ثل٘ڬ  ٚع ثمڤتى،  ثل٘ڬ ياٛم معاش

ٚخشڤڗ ڣثلبابنڤه، ڣكليل ثلجبل،  ب،  أم  يه٘ڬ بالط  ٖ قغ، ڣعنظ ثل لڀ ٙڣ
خ٘ يصنٸ ثلٖڣث  ٚڥ، ثږ  خ ٜثمى، ڣلساڗ ثلحمل، ڣنباتاػ  ، ڣثلخ ٙصين ڣثلٖث

عڢ مجا ٝببب ڣثلثاني لن يكڤڗ سڤڥ مڤثهظ، نعږ مڤثهظ ڣيٛڤ ي مقاهي مكنا نا 
ٚ ه ما يكفي لبنا  نفڄ علګ س ٚثفقڢ مثل ظلڢ، مڤثهظ هڤ ثل٘ڬ  هڤ ثل٘ڬ ي
ٚڬ  ٙٵ ثمٖينغب ڣمڤثهظ هڤ محمٖ شك فخږ شڤث ي  ٚ طڤثبڄ  ٙع من عش عما

ا هما؛ هما ثلل٘ثڗ يٖمناڗ ثل ٚيڄ ثلشفڤڬببب نعْږ لن يكڤڗ ه٘ثڗ  ي ثلط  ٚ سف
ٙقږ  ٚثها، كما يشهٖ ب٘لڊ سائقڤ  33ثلثاثيغ  ٚها ڣق ي مٖثش تياڗ ثمصائظ  ڣي

ثڣيغ ثلشئ، ڣتيغساليڗ،  ْٕٚڗ، ٛڣ س ٕڣڗ علګ تڤنفيـ، ڣثغبالڤ  ثلشاحناػ ثمًڇٕ 
ئڣثلقبابببب ٗنـ «ب ڬ تفسيڇ لڢب ثست ٖ  ثآڗ  جٖ لح ثستحٗڤ علي خڤف لږ 

ٚثف، ي ثانص : مضيف  ـْ ، قال ٚڣه، ثستڤقفتن ػ للخ ئٗنـ لي، ڴهي
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نڊ من ثآڗ فصاعٖث  - لګ بيتڊ، لكن ثعلږ  ڗ تعٕڤ  يمكنڊ ثآڗ 
 ٚ ٚ ثلجسٖ ڣا يمنحنڊ س ڬ ثمٚع سڤثڬ؛ هن جميعا يمنحنڊ س ٛڣجا  لسـ 
ڗ  لګ  ٙڬ قاطبغ  ٚث س ٚعـ لڊ  ش نن  ْٛڣجي،  نـ  ثلعقلب من ثآڗ فصاعٖث 

ئقليبڣلجـ عئ

ڗ للٖخڤڋ، ڣكاهما يحمل قفغ:  ٙجليڗ يژهي بباب ثمنڈڋ شاهٖػ 
ٚ ڣثلفڤثكڢ ڣعلظ ثلخمٚ، ڣثلثانيغ تٖلـ منها خيڤ٭  حٖثهما ثمتأػ بالخض
ٚڬ، ڣها  ٙفعـ بص نها كانـ سياطا ڣحباا للتع٘يظب  عٖيٖع فهمـ فيما بعٖ 

ٚه  ٍٜ، ڣشع ٚه ثمقٝڤ مثل قٝڤ ق سليږ بقامتڢ ثلنحيفغ ڣظه شعن، هڤ  ث
شيظ،  ٚه ث ٚببب ثږ ها هڤ مڤثهظ بشع ٚ ڣثلقهڤع ڣثلخم جائ ڣفمڢ ثمٖبڤٹ بال
ٙتيڢ ثلسميكتيڗ، ڣيٖيڢ ثمڤشڤمتيڗ، ڣمعجمڢ ثلفاح٤ يسبقڢببب ثبتعٖػ  ڣنظا
  ٚ قليا عن ثمنڈڋ، ٍا طيڀ ثمٚع تسيڇ نحڤ ثلبيـ بخطى من غضظ ڣهي تج

ٛعيقا ببكائهماب ڗ ثلٖنيا  ـ:  طفليڗ يم سليږ»قل ٛڣجغ  ا  «بئلن تكڤڗ ه٘ه 
 : ي نف٦  ڗ ٕنڤػ منها ح كانـ هيب قلـ  حمٖ ه لكڤني »ڣبالفعل، ما 

سليږ لګ بي «ئلسـ محمٖ  ٚف ماٗث ثستثنيـ مڤثهظ، ثږ عٖػ  ع ڗ  ٕڣڗ 
قن ڣتستسيغ غيابي   ٖ ْٛڣج عساها تص ٙثڣٹ بڢ   ٙ ي ثصطناٵ ع٘  ٚ فك ڣنا 

م٠ببب ئليلـغ 
ئ
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ئ
ل  صـ للم

 
: دي  نصو س

يـ الجثـ - ٕٚيغ(، مكناٝ، منشڤٙثػ عـاماػ،  ح  بت99ت)نصڤ٥ س
ينـي - ف ا شيـز كـ ، م ا ٚبا٭، مطبعغ ثمناهل، كتاب الفقـ ئبث99ت، ثل
ا - ٚبـا٭، مطبعغ ثمناهل، سْفـــ امأثـو ئبث99ت، ثل
- ) اي د دماء الح ) ئب998تكناٝ، مطبعغ سنٖڬ، ، مبالعن تتج

: اسـا  د
ح  - امس اي  ال ٙثسغ(، مكناٝ، سنٖڬ للطباعغ اك اأدب في الشع  ٕ(

ٚ ڣثلتڤٛيٸ،  ئبب999تڣثلنش
السحـ - ٜمنـ ثلعٖٕ اإسام  ٚبا٭، منشڤٙثػ ثل ئبةةة2، تت، ثل
ٚبيغ،  هوام في السحـ - حافغ ثلع ٚع، ڣكالغ ثل ٙثسغ(، ثلقاه ئب2ةة2)ٕ

: جما  ت
ب - يس اللغا اأجنبي في امغ ت ي  التع نكوفوني  ٚجمغ،  الف )ت

ٚبي(، مكنـاٝ، مطبعغ سنٖڬ،  لڀ: ثلٖكتڤٙ ثمصطفى ثلغ ئب994تثم
لڀ: جماعي(، مكنـاٝ، مطبعغ سنٖڬ،  أبحـاث في السحـ - ٚجمـغ، ثم  995ت)ت

ٚځ،  ٚيقيا ثلش ف ئبثةة2ة 
اسا في أل لي - ، د النسيا قضي لغ العا  ليل  اآيا »ل 

ٚثنغيڤم(، مكناٝ، سنٖڬ  «الشيطاني لڀ: جلبيڇ غ ٚجمـغ، ثم )ت
ٚ ڣثلتڤٛيـٸ،  ئبت99تللطباعغ ڣثلنشـ

اث - الح ،  التربي  ٙ ثلبيضا لڀ: ثلٖكتڤٙ ثمصطفى شباڅ(، ثلٖث ٚجمغ، ثم )ت
ٙ ثلثقافغ،  ئب998تٕث

ثنولوجي  - لڀ: جماعي(، مكناٝ،السح من منظو  مطبعغ سنٖڬ،  )ثم
ٚځ،  999ت ٚيقيا ثلش ف ئب9ةة2ة 
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بي اإسامي - السياس في السيا الع اأخا  ل  لڀ:  ال ٚجمغ، ثم )ت
(، مكناٝ، سنٖڬ للطباعغ ڣثلنشٚ ڣثلتڤٛيٸ،  ثلٖكتڤٙ حميٖ ثلٖليم

ئب999ت
بي - ب الع امجتمع في امغ السلطـ  لڀ: جلبيڇ  اللغ  ٚجمـغ، ثم )ت

ٚثنغيڤم(، مكن ٙثبي للنشـٚ، غ ٚځ،  995تـاٝ، ثلفا ٚيقيا ثلش ف ئب9ةة2ة 
قمي - ٚ  اأدب ال ٚبيغ للنش ٚبيغ ثلع ٙ ثمغ ٚبا٭، ثلٖث لڀ: جماعي(، ثل ٚجمغ، ثم )ت

ئبتتةة2ڣثلطباعغ ڣثلتڤٛيٸ، 




