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اند  وُروْبِريَّ
ُّ
طأ قدماه بالد الط

َ
ة ألول يصُعب على من ت أن مرَّ

يتخلَص بُسُهـولٍة من االنطباع الذي يستحِوذ عليه إلى أن ُيوِهمه بأنُه 

رقي كألن
َّ

يف، أو ُبوذنيب، أو في إحَدى ُمُدن جنوب املغرب الش

ين يسكنـون  ِ
اندي  ِيَصاني. ذلَك أن األَهالي الطوُروبريَّ

مثل ُسكان املُدن  -الر 

ٍ منها  -اآلنفة 
وب يحيط بالجَهات األربع لكل 

 
َعاٍت معماريٍة من الط في تجمُّ

أسَرة ترتبط  300سوٌر طوبي ضخم يتسُع أحيانا إلى أن يأوي أكثر من 

ل فيما بينها َعادة بقَرا ِ األوَّ
ع إسم الجد  م، ولذلَك يحمُل كلُّ تجمُّ َبة الدَّ

باإلَضافة إلى إسم  -الذي يضرُب عادة في ُعمق التاريخ  -املؤسس 

ولعلَّ املرَء ال يحتاُج إلى «... غسر عالن»أو « غسر فالن»، فُيقال: «غسر»

ين مجهوٍد ِفكري كبير للوُصول إلى الَعالقة املوُجوَدة بين َهذه الكلمة وبَ 

ى « قصر»تسِمية  ار إليها على املسمَّ
َ

التي تُدلُّ في املُدن املغربية املش

ان استيراِد 
َ
َع على افتراض إمك ِ

نفِسه، وهو ما كاَن من شأنه أن يشج 

ام  ِ من املغرب لوال َهذا الغَياب الت 
َمط املعماري  ين لهذا الن  ِ

اندي  الطوُروبريَّ

اند - ة والثقافة الطوُروبريَّ
َ
ِ في َهذا  -يتين في اللغ

ع على املض ي  ِ
ملا ُيشج 

ثرة الت
َ
 شابهات: االتجاه. بيَد أنَّ األمَر ال يزَداُد إال تعقيدا بالنظر إلى ك



 

 6 

ة بدورها تلعُب دورا حاسما في تنظيِم  - انديَّ فاملرأة الطوُروبريَّ

الفَضاء والَعالقاِت االجتماعية، وتمارُس ُسلطة قوية ِمن داِخل 

ة بشكٍل ال يجعُل من غيابَها احتَجاباتها امل وية والجَسديَّ
َ
عَمارية واللغ

 املطلق ِسوى الوجه اآلخر لحُضوِرها املطلـق.

والبلَدة تنزوي وَسط غاباِت النخيل كمَساحة َمنسيٍة من  -

 الَعالم: فِهَي آخُر محطة كودُرون، آخُر عموٍد كهربائي، آخر أنبـوُب مـاء...

  !لكن
َ
ِني عندما اآلن فقط أدرُك حجَم الغ فُّ

ُ
باوة التي كانْت تل

كنُت  -التَماثالت وغيرها تلك بالتفاِتي إلى  -اعقدُت في البداَية أنني 

ا ألوَهامي بُسهولٍة  بصَدِد اكتشاٍف كبير؛ فقد وَضَع أحُد األهالي حد 

وأناقٍة متناهيتين: انَدفَع أَمامي بقامته القصيرة وُهو يتعثُر في جلبابه 

وفي وأمَرني  بمفترق أزقة ضيقٍة  الصُّ
َ

لفُه، وَسار إلى أن وقف
َ
باملش ي خ

نيا، ثم قال لي:
َ
ا َسك ط حي   يتوسَّ

ـدِري ما اسـم هـذا الحـي؟ -
َ
 أت

 ال. -

وَحات التي تعتلي «... إبط الكلب» هاسُم  -
َّ
انظر جيدا َهذه الل

قاق اسمه  ة: فهذا الزُّ
 
، وَهذا «ْستَراْسُبوْرغ ُد َساْن ُدِني»أركاَن األزق

ي ِدي َساْن َراُموْن »اسمه  ِ
اي 
َ
رُب اسُمُه «ك «... زنقة الذَباب»، وَهذا الدَّ

 أتستزيد؟

 ال. -
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ي بَك إلى باريس التي ال تبُعُد عنها اآلن إال ببضِع  - األوُل ُيفض ِ

الث إلى َمدينة القصر الكبير 
 
اني إلى ِلشُبونة، والث

 
مئاٍت من األمتار، والث

 ِ
د الجنسيات، وُهو لم يحصل على َهذا الوضع )...( إنَّ هذا الحي ُمتعد 

ِدي إال حديثا، وبذلك فأنت اآلن في َهذه املُدن جميعا ُدون أن  َوحُّ الت 

ِ واحدة منهـا.
 تكون في أي 

صرفُت صاحبي، ثم قصدُت منزال في قعر أَحِد األزقة ال يحمُل 

ة:
َّ
 اسما، وكانت امَرأة جالَسة ببابه. سألتَها باللغـِة املحليـ

َوا؟ -
َ
وُرو ِميْك ِنيْك ال

ُ
اْن أ

َ
ت
َ
 أ

 أجابْت وهي تِشيُر إلى َداخل املنزِل: -

ي ِكي َياوي. - ِ
 ُبوُرو ُبوُرو ِكي ي 

. سمعُت  لفي ملا التفتُّ
َ
 خ

َ
دخلُت إلى املنزل. إال أنني لم أجد املرأة

ُب من غرفة مجاوَرة لم يكن بداِخلها ِسوى نافذٍة وباٍب،  َضوضاَء تتسرَّ

طْت فتسللُت، وف تحُت النافذة فورا. أشرفُت على َساحة واِسعة توسَّ

أقواسا وَسَواري بديعة النقوش والزَّخارف وامتألْت جنباتها بأفَرشٍة 

ِجين في جلبة من 
فاخرٍة وأواني بديعٍة، تحلق حولها عشراُت املتفر 

 جماعٍة من 
ُ

غاريد والتصفيقات فيَما كانت أرداف الغَناء والضِحك والزَّ

اقص ات العظام تهتزُّ بالتناُوب على عزِف جوقين أحُدُهما مشرقي الرَّ

احة جلَس شيخ كان بيده  . وفي ركن من السَّ واآلخر يبدو أنُه محليٌّ شعبيٌّ

وضاء أو إيقافها واشتغال  مفتاٌح سحريٌّ يتيح له التَحكم في إطالق الضَّ

احة أو توقفها؛ فبيَن الفينة  واألخَرى كان الكاميَرات املثبتة في أركان السَّ

األوَراق النقديِة من فئة كميات كبيرة من يتناَوُل بحركٍة بطيئٍة ُمتعبة 
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ُ

اقَصات ثم ينصرف وا بها الرَّ
ُ
ط ِ

عها على األهالي ليَنق  ِ
مائِة دوالر، ويوز 

لغليونه ُمثيرا سحبا كثيفة من َحواليه... سألُت أقرب متفر ِج من 

افذتي، أجابني بلهجٍة تلغرافية: 
َ
ق األمُر بُعرس َوهِمي. الشيخ يتعل»ن

العجميُّ هو املخرج َدافيد ُسول صاحب ُمسلَسل ستارسكي وهوتش. ُهو 

 «.اآلن بصدِد تصوير فيلِمه األِخيـر

اخلي للغرفِة، وكاَن أتاني منه صوُت أغنيٍة  فتحُت الباب الدَّ

 -ت ملاُدونا، فأفض ى بي إلى ممر  انتهى بي ُهو اآلخر إلى ساَحٍة إال أنها كان

ة  ي وَمَواِئَد استداَر حولها فتيان وفتياٌت  -في هذه املرَّ ممتلئة بكراس ِ

ورجاٌل ونساٌء وقد جلُسوا جنبا لجنٍب. تقدمُت نحو باب كبير في آخر 

احة، فأفض ى بي إلى الخارج ألجَدني وسط شارع نظيٍف أنيق قبالته  السَّ

لباَب الذي خرجُت كشٌك وبناية عالية. استدرُت إلى الَوَراء كي أَموقَع ا

مقهى »منه، فكانت تعتلي َواجهَته لوحة ُزجاجية كبيرة كتَب عليها 

اند، «. الكوميدَيا وُروبريَّ
 
التفتُّ شمال الشارع فتراءى لي نخيٌل كنخيل الط

بـاط. ِ
 بيَد أني تبينُت فيمـا بعد أنني كنُت في َمدينة الر 

* 

* * 

انديا يحدث آخر قائال وبريَّ َزني : »إذا سمعَت طورُّ
َ
لقد َوخ

وظننَت أنه يحدثه في أُمور دينية أخطأَت، ألنه « الِفردوُس ليلة البارحة

إنما يخبُره بازدياد َمولودة جديدٍة، والش يُء نفُسه يحصُل إذا رأيَت 

ا يقول آلخر:  اندي  وبريَّ ألنه ال يقصُد « إني بصدِد استجماع ُروحي»طورُّ
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ُ
ِطَبت منه وأنه اآلن بصَدد بهذا التعبير ِسوى أنَّ بنتا له قد خ

ها لبعلها... ِ
 
 االستعداِد لزف

ِ في استعمال َهذه التعبير 
ر  ِ

ا عن الس  اندي  وبريَّ  اتوإذا سألَت طورُّ

كانت األُموُر دائما هكذا، »املجازية امللتوية أجاَبك بمنتهى البروَدة: 

ه معلوماٍت أخرى كأن تسأله «وستظلُّ دائما هكذا
َ
، وإن أنَت استزدت

؟ك»
َ

، وإن «هذا إفَراط في التفكير الكثير»، أجاَبَك: «ملاذا؟»أو « يف

َزَرَك بامتعاض شديٍد، ثمَّ كتم غيظه، وقاَل لك 
َ

أضفَت أي تعليق، ش

والواقع أنُه ال يمكُن فهم أمثال «. أنَت زنديٌق »بمنتهى اللباقة واألدب: 

افة اللغة والثقفي سياق َهذه التعابير إال بتسييقَها، أي بوضعها 

َتْين: انديَّ وُروبريَّ
 
 الط

اللة  اندي يشتمُل على أكثر من ألف مفردٍة للدَّ وُروبريَّ
 
فاملعجم الط

َعلى جمال األنثى من بني الَبشر، ُمنذ والَدتها إلى ُمغادرتها بيِت والديها 

ا « الجمال»لتلتحلَق ببيِت زوجها. وَهكذا، فإلطالق ِصفة  على فتاة مَّ

ل في اختيار امل
 
ِ الفتاة، ستتدخ

ا كِسن  فرَدة املناسبة اعتباراٌت كثيرة جد 

عرها، وأحوال أسناِنها، وقامتها ولون بشَرتها، وحال خاِطرها لحظة 
َ

وش

الة على  ابق... وبذلَك تتغيُر الكلمة الدَّ عِت السَّ « جمال األنثى»إطالق الن 

ٍة، مثال، إلطالق صفة جميلة على ط فلٍة باستمَرار. وإلعطاء ِفكرة تقريبيَّ

ال يتجاوُز عمرها أربع سنواٍت، مقصوُصة شعر الرَّأس، وهي تضحُك، 

 -، لكن ما تبكي هِذه الطفلة نفُسها حتى يتم اختيار «أونـَوا»سيقاُل: 

ابقة    -بَدال من املفردة السَّ
َ
َوا»كلمة

َ
ال

َ
ة، وما يطول « ال

َ
لوصفها بالجميل

وُبو»شعُر رأِسها حتى تصيَر 
ُ
ت و« أول

َ
ـيإِ »إذا ضِحك ِ

إذا َبكت، وذلَك « ِإي 
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فة نفسها، ِصفة جميلة. ومعَنى ذلَك أن  ِ
اللة على الص  للدَّ

ـَر عليه 
 
يَن يتوفُرون على ِحس جمالي رهيٍف قلما توف ِ

اندي  وُروبريَّ
 
الط

 أقواٌم آخرون...

ة  انديَّ وُروبريَّ
 
وهذا الحسَّ الجمالي الدقيق ُهو الذي ُيجِبُر املرأة الط

اتية على نفسها وُيعفي أهلَها من ُمراقبة على تشديِد الحراس
 
ِة الذ

د إزاحة  ْت لها نفُسها بمجرَّ
َ
ل تصرفاتها خارج البيِت. فإذا حَدث أن سوَّ

، توفر أهلها  حجاب وجهها، وهَي بالشارع، لتعِرَض َعينيها أمام أجنبي 

دائما على إمكانيٍة ملعرفة ذلك دون أن يحضُروا املشهَد أو يش ي بابنتهم 

د ما تعود إلى البيت أحٌد.  ؤال:  يباغتونهاولذا، فبمجرَّ ملاذا أفقدِت »بالسُّ

، وُهو سؤاٌل ُيستتَبع عادة باقتالع العين األكثر «َعينيِك ِسْحَرُهَما؟

را من ُرؤية األجنبي. والحكم نفُسه ينطبق على َسائر أعضاء  تضر 

ا أسرَّ أحد بدأْت اليوَم تتغير... وكم -فيما يبدو  -الجَسد. لكن األُمور 

ة: 
َ

ين املرتدين ألهل َماِقنطوش ِ
اندي  وُروبريَّ

 
 الط

م العلميُّ والطبيُّ الذي َمكننا من استحَداث دكاكين » لوال التقد 

لة )أو قطع غيار جسم اإلنَسان( الستفحلْت  لبيع األعَضاء املفصَّ

عاهاُت العرج والقرع والعمي وَسرطان الثدي بين نَسائنا نظرا 

 «...تواِصل لعدد األجاِنب املقيمين بينناللتَزايد امل

ُد في بيع أنفس  ِ ابنته، ال يتردَّ
 

ِ لَزف
اندي  وُروبريَّ

 
أثناَء استعداد الط

خيل، وقطعان  ُممتلكاته وأحبها إلى نفِسه، كالقطع األرضية، وأشَجار الن 

اجات النارية... وبذلك يمكنَك  اجات العادية، والدرَّ أن واإلبل، والدرَّ الضَّ

ئما أن تدفَع، نظير َمهـر، ما ال يتجاوز خمسمائة دوالر وتحُصُل في دا
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املقابل على ما قيمته َعشرة ألف ُدوالر أو أكثر من الحلي واملجوَهَرات 

وجة َمعها إلى املنزل ليلة  وأحدث األَدَوات املنزلية التي تصحبها الزَّ

لت لَك نفُسك باإلثراء عبر بطاقتي ا واج والطالق َزفافها. لكن إذا َسوَّ لزَّ

الَم. لن تفطن إال والقوم قد حملوَك متوجهين  فاقرأ على جسدك السَّ

اجيا طقوسية. 
َ
وف احة الُعُمومية اللتهامَك في حفل أنثروبُّ بَك إلى السَّ

اندي يحب  بناته لدرَجة العبادة، وال يماثُل هذا  ذلَك أن الطوُروبريَّ

اجته العادية. :  الحب عنَده إال ولهُهُه بدرَّ انديُّ وُروبريَّ
 
أال يقوُل املثل الط

 ُتِهـن ابنتـِي»
َ
اَجِتي وال ْب درَّ

َ
 ؟«اْرك

* 

* * 

 : ٍ
اندي  وبريَّ اجتك»إذا قلَت لطورُّ ٍل « ِعْرِني درَّ

َ
أجابَك فورا ِبَمث

اَجِتي»يقول:  ليضعَك رأسا بمواجهة اإللهين « أعيُرَك ابنتي وال أعيُرَك درَّ

و»
ُ
ول

ُ
و»و« الُسول

ُ
ول

ُ
ِ  «الُوول

نس الجنس ي  اجات من الدَّ َري الدرَّ ِ
ُمطه 

اَجات إلى املنطقة بما فيَها تلَك  وضامني انتظام ُوُصول جميع أنواع الدرَّ

نع في مَعامل  التي ترتدُّ إلى بداية القرن الحالي، واألخَرى املبرمجة الصُّ

. وفضال عن ذلَك، فهما اللذان 2000فرنسا والياَبان ابتداًء من عام 

َد  ِ
اِنَها بطاقة البقاء والخلود، فال يحي  اَجة الوافدة وُيِمدَّ ان جنس الدرَّ

ُض أبدا ألعطاب وال تحتاُج إلى إصالح أو ِصباغة أو تغيير أجَزاء،  تتعرَّ

وتصبُح قادرة على حمِل إحَدى عشر راكبا فَما فوق دفعة واِحدة، 

 
َ

 -وأنت سائٌر في الطريق  -وبذلَك يمكنَك دائما أن تصادف

َب طوُرو 
َ
ا يسوق دراجته وقد حمَل فوق كتفيه طفلين، وأرك اندي  بريَّ
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 أمامه طفلين آخرين، ُمرِدفا وراَءه، في 
َّ

آخرين في ِمقوِد الدراجة، وَصف

ت هي األخرى إلى ظهرَها طفال وأجلَست  الوقِت نفِسه، زوَجَتُه وقد شدَّ

اجة  رِضُعه من ثديَها... ُدون أن تسقط الدرَّ
ُ
أو تتمايل أمامها طفال آخر ت

بب في ذلك يُعود إلى كون طقس  . والسَّ  »على األقل 
ُ
ول

ُ
ول و -و السُّ

ُ
ول

ُ
، «ُوول

ور 
 
اجة إلى كما يرى الط وبويانديون، ُهو أيضا ميثاق والء تنشدُّ به الدرَّ

اجة ليست في  َمالكها إلى األبد. وبذلَك يستحيُل على الفرد قيادة درَّ

سَرَق ِملكه، وبالتالي هذه العوَدة األبدية 
ُ
اجة إلى مالكها بعد أن ت للدرَّ

اجة تنهُض وحَدها  -أيضا  -منه. وبذلَك  يمكنَك دائما أن تشاهَد درَّ

 صاحبها، بعد أن يكوَن نسيها على َمقُربة من ُدكان 
َ

وتنطلق جارية خلف

و »أو مقهى، وهي تناديه باللغة املحليِة قائلة: 
ُ
ـو ُوول

ُ
 ُسول

َ
اْن ُزوُرو َداال

َ
آط

و َواِليِكي !َواِليِكي
ُ
و ُوول

ُ
 ُسول

َ
اْن ُزوُرو َداال

َ
ُسبحان »، وترجمتها: «!آط

ِدي وأنا لم أصنع إال لتركَبِني !اإللهين ِ
 !ُسبَحان اإللهين !نسيتِني ياسي 

ِدي وأنا لم أصَنع إال لتركبِنـي ِ
 «!نسيَتِني ياسي 

* 

* * 

ث آخَر ويقول له:  ِ
ا يحد  اندي  اركب »إذا سمعَت طوُروبريَّ

فاعتقدَت أنه يحدثه في أمور دينية أخطأَت، ألنه إنما يأمُره « شيطانَك 

ورفضَت « رأَس الحمار يا»بركوب حماره الغير. وإذا ناداَك أن تعاَل 

االمتثال ألمره أو تشاجرَت معُه اعتقادا منك بأنه أَهانَك أو شتمَك 

اعتبرَت ُمنذئٍذ زنديقا. وإذا سألَك أحُدُهم عن كيفية ُوُصولك إلى 

ه ِمن « على متن باخرةٍ »أو « َعلى متن طائرةٍ »نطقة وقلَت له: امل
َ
لم يفق
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كالِمَك شيئا، وإذا فطَن لقصِدك ُصدفة بادر فورا بتصِحيح َجَوابك 

قْل: أتيُت على متن حمار »وإرغامَك على تكراره على َمَساِمِعه قائال: 

حمار الهواء، قل: أتيُت على متن »، «تقْل: أتيُت على متن باخرةٍ  املاء، وال

وإذا لم تفعل اعُتبرَت زنديقا أيضا ألن «. وال تقل: أتيُت على متن طائرة

ن ِسوى فصائل حمير:  ِ
انديي  سائر وَسائل النقل ليَست في نظر الطوُروبريَّ

اَجة العادية، مثال، ُيسمونها  ِيح»فالدرَّ
اجة النارية «حمار الر  ، والدرَّ

ان»
َ
خ  «...املـاءحمار »، والَباخرة «حمار الدُّ

ين تسمية  ِ
اندي  مجازا على « الشيطان»وراء إطالق الطوُروبريَّ

 »الحمار تختفي 
ٌ
 وذكيٌّ في « فلسفة

ٌ
بكاملها قاَدهم إليها تأمٌل طريف

َرائي الذي ُيَسلطه هذا الكائُن على رائيه ِمن بعيٍد: فهو حينما 
َّ
التَباِس الت

ا: رأٌس تد ائن غريٍب جد 
َ
لى تحته ُمباشرة َساقان يكون مقبال يأخذ هيأة ك

طويالن ُدون أن يكون لذلَك الرَّأس صدٌر أو بطٌن، ولذلَك فُهم ُيطلقون 

وحينما يكون ُمدبرا يأخذ أيضا هيأة كائن غريٍب «. اسم الُعلوي ِ »عليه 

ى تحتها مباشرة ذيٌل 
َّ
َرٍة تدل ِ

 
ل: يتراءى بهيأة ُمؤخ لكنه مختلف عن األوَّ

ٌن وال رأٌس، ولذلَك يطلقون عليه نعَت وساقان ُدون أن يعتليهما بط

فلي» ون «. السُّ انديُّ  الطوُروبريَّ
ُ

ف ِ
وَعلى أساس هذا التقاُبل األولي ُيَصن 

ال منها في َمكانه املناسب 
ُ
جميع كائناِت الَعالم وأشيائه، ويضعون ك

بكيفيٍة فضال عن كونها تجعُل من هذا التقابل أبا التقسيمات ألنَّ ما 

 ويجُد موضعا لُه في رأس حمار أو مؤخرتِه، فضال ِمن كائٍن أو ش 
 
يء إال

عن ذلَك تجعُل الحماَر يلعُب َدورا حاسما في تنظيم الفَضاء والَعالقات 

االجتماعيِة ويمارس ُسلطة قوية تجعله أحَد املداخل األساِسية لفهِم 

ين. انديَّ افة الطوُروبريَّ
َ
 املجتمِع والثق
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* 

* * 

َك  ل مدينٍة  إن كنَت أجنبيا، فإنَّ حاملا تطأ إحدى قدماك أوَّ

ة ينهمَل عليَك األهالي بُعُروض زواج بإلحاح شِديٍد قد  اندي  طوُروبرويَّ

ل وهلـة إلى اعتقاِد أنَّ األمَر يتعلق بأزمة شبيهٍة بتلَك التي  يدفعك أوَّ

أعقبت الحربين العامليتين بأوُروبا، لكن َهذا االعتقاَد ُسرعان َما 

قة واألناقة نفَسيهما سُيصادف تنحية م ِ
انديين بالد  ن قبل الطوُروبريَّ

املعُهودتين فيهم: فإن قبلَت العرَض اعُتبرَت على الفوِر زنديقا، وإن 

 -عندُهم  -رفضتُه كنَت زنديقا أيضا، وإذا لم تقْل أيَّ ش يء فأنت 

زنديق أيضا. وسـواٌء أقبلَت ُدون أن تقبل أم لم تقبل وأنَت قابـٌل عـرَض 
، ولن ينفعَك أيُّ تعقيب على هذا النعِت !اج فإنَك عندُهم زنديقالزَو 

واج، كأن تقوَل:  أو « هذا غير َمعقول »الذي يلصقُه بَك عارضوا الزَّ

، ألنَّ تعقيبَك سيصطدُم حتما بجواٍب من الطبيعة «َهذا غير منطقي  »

 «...!هذا إغراٌق في التفكير الكثير )...( أنَت زنديٌق »نفِسها: سيقال لَك: 

* 

* * 

اهُب:  الما»عنَدما يقوُل لَك الرَّ
َ
َك تفيُض ك ، فإنه «اذهْب، فإنَّ

يكوُن قد بث َسلفا في مسألِة إقصائك أو تأهيلك. فإذا أحسسَت عقَب 

َل داخلك إلى لغٍة حتى  هذه الكلمة بأن الُعنف الجَسدي قد تحوَّ

ياقات تنساُب  ِ
منَك  أصبحِت الكلمة املناسبة لجميع املواِقِف والس 

ام املوالي. وَعالَمة ذلك أن ال 
َ
لَك للمق انسياَب الوحي فاعلم أنه قد أهَّ
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ائر نفسه 
 
يجَد القوُم أنفسُهم أَمام كل كلمٍة تتلفظ بها إال كَما يجُد الط

في قبضِة فخ أو شراٍك. فإذا َرفُعوا، مثال، ِسعر مواد كشفرة الِحالقة 

أكل الهَواء، وإذا لحية و والخبز وجدَت نفَسك قد عمدَت إلى إهمال ال

ا ثمَّ رَحل نهائيا عن املنطقة  انديٌّ مبلغا ماليا ُمهم  استَعار منَك طوُروبريَّ

َد ما عليه من ديٍن وأردَت االنتقاَم منُه اكتفيَت بإرسال  ِ
ُدون أن ُيَسد 

كلمٍة واحدٍة لُه مع رُسول، فَما يتلقاها غريمك حتى تبتَر إحَدى يديه أو 

متلبسا فوق امرأٍة أو حمار ليَسا في ملكَك قلَت، رجليه، وإذا ُضِبطَت 

د القوُم »مثال،  إنما هذه ]=املرأة[ حماٌر، وهذا ]=الحمار[ أبي... فال يتردَّ

بُب في ذلك كله ُهو أنَك تكوُن حينئذ  لحظة واِحدة في تصديقك. والسَّ

ين: فاللحية عنوان  انديَّ اريخ واللغـة الطوُروبريَّ تتكلُم من ُعمـق الت 

ٍة بحقبٍة تاريخيٍة بكاملَها، كما األوكسيجيـُن، ُم  صنفاٍت تاريخيٍة خاصَّ

ٍة بحقب  واملئزُر، والعقال، والهـَواُء... عناوين ملصنفاٍت تاريخية خاصَّ

ين ال يكتبوَن التاريخ بتسجيِل  ِ
اندي  تاريخية أخرى، ذلك أن الطوُروبريَّ

نونه بأحوا ِ
ل الجَسد واملِعدة تعاقـب األحداِث والوقائع، وإنما ُيدو 

ُل  ِ إمبراطور: فحينَما صَعَد اإلمبراطوُر األوَّ
والطبيَعة ِخالل حكم كل 

فرَض إهمال اللحية فأهِملْت إلى أن جاء اإلمبراطوُر الثاني فحظرها 

عة، ثمَّ قال:  َماُء َسوَداء»وأمَر القوَم بارتداء القبَّ فظلت َسوَداء إلى « السَّ

َماُء َسوَداء، بل هي »ثالث فقاَل: أن أسقطُه اإلمبَراطوُر ال ال. ليست السَّ

ِجال أن يرتدوا « بيَضاء
وأمَر النساء بارتداء املآزر وفَرَض على الر 

ابع فقال:   « اذَهبوا فـأنتم الُعَراة»التنوراِت القصيرة، ثمَّ َجاَء الرَّ
َ
فنبذ

برطوُر القوُم املآزر التنوَرات وجاُبوا األرَض ُعراة حفاة إلى أن جاء اإلم



 

 16 

ِجال بارتداء املآزر 
ادُس وأمر النَساء بارتداء التنوراِت القصيرة والر  السَّ

 والخفين... 

ين، مجاُل ِحس ال ُيضاهيه إال الحسُّ  ِ
اندي  وُربريَّ

 
والكلمة، عند الط

بب في عوَدة غريمك  ان هذا الحسُّ اللغوي هو السَّ
َ
فور  -الجَمالي. وإذا ك

ة  إلى املنطقة -تلقفه كلمتَك  سيحا، فإنَّ الرهافة اللغويَّ
َ
أعمى أو ك

ة  فوا َحدسا على القصَّ نفَسها هَي التي َستتيُح لجميع األَهالي أن يتعرَّ

د ُمشاهَدتهم ذلَك الغـريم ولو لم تطلع أَحدا عليَها، وبذلك  بكاملها بمجرَّ

د طفل لم يتجاوز ُعمره  َما أن تسأل أحدُهم، حتى وإن كان مجرَّ

ة بشكل السنتين، عن صَ  احب الَعاَهة حتى يوافيَك بتفاصيل القصَّ

يجعلك تشكُّ فيما كان ذلَك الطفُل هـو أنَت أم أنـك هو... يقول لك: 

لقد استعاَر منك فالن بن فالنة مبلغ كذا دوالر، وفرَّ من املنطقة »

اها حتى  -أنَت  -فأرسلَت  ل حمار هواء ُيقلع، فما تلق  إليه كلمة مع أوَّ

ِس 
َ
يَن: «يحا...عاد أعمى ك ِ

اندي  ا ينطبُق مع املثلين الطوُروبريَّ
َ
ال »، وهذ

ا أو تغبنــه»، و«إجماَع خارَج اإلجماِع  اندي   «.يستحيل أن تخَدع طوُروبريَّ

يَن  ِ
اندي  وُروبريَّ

ُّ
إن هذا الحسَّ اللغويَّ الدقيق هو الذي يجبر الط

رقة، وال لوك، وتجنب الكِذب، والسَّ وشاية، َعلى االستقامة في السُّ

اُول على ممتلكاِت الغيـر. كذلَك، هذا الحسُّ هو الذي 
َ
والنِميمة، والتط

ات 
َ
يَن في التكلم بجميع اللغ ِ

اندي  ر النباهة الكبيرة للطوُروبريَّ ِ
ُيفس 

األجنبية ِفطرة وُدونما أي  حاجة لتعلمها أو املُرور باملعهد العالي للغات 

ِطفال لم يتَجاوز ُعمره سبع  األجنبية، وبذلَك يمكنَك دائما أن تشاهد

وي البشرة 
َ
 ذ

َ
ة

َ
سنواٍت وهو يجرُّ وراَءه قطيعا كاِمال من أهل ماِقنطوش
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البيَضاء يدلهم وَسط غاباِت النخيل واملآثر التاريخية ُمكلما كل سائح 

ة بظواهرها وبواطنها...  منهم تكليما بلغته الخاصَّ

* 

* * 

اهُب حتى ضحك إلى أن اسإن ما   َرآني الرَّ
َ
اه ثمَّ أخذ

َ
ف

َ
ـى على ق

َ
تلق

َها على ُعنق الحَمار ُدون أن 
َ
ِمخالة فارغة وقَرأ عليها نشيدا ِدينيا، وعلق

لَك علينا من الَيوم ِضيافة سبعـة أيام »يَضَع فيها شعيـرا، ثم قاَل لي: 

لنا عما تشاء
َ
 «...يمكنَك بعَدَها أن تسأ

ني ُمضيفي إلى منزله وأجلَسني في ُركن ساَح 
َ
ل
َ
ٍة واسعة أدخ

َرفا عديدة، ثم أمرِني بلهجٍة خشنٍة حادة:
ُ
ط غ  تتوسَّ

ا، ثمَّ انظر ما يليَك فقط،  الزم -
َ
جلسَتك هذه داخَل مكانك هذ

واستنشق مَن الهَواء ما يليَك فقط. وإن أنت استدرَت يمينا أو ِشماال، 

يت ُحدودك، وإن تتجاوز ُحدودَك فلن تظلَمنَّ إال  فإنَك تكون قد تعدَّ

ى نادى على مائدة كبيرة وجاء بماء غسلت به !سكنف ، وما فعلُت حتَّ

 هو متنقال بيَن املائَدة 
ُ

، ثمَّ أمرني بالتهيؤ لألكِل فيما انصرف يديَّ

ُحون الفارغة واألباريق   املاِئَدة باألطباق والصُّ
َ
واملطبخ إلى أن مأل صفحة

ة أيضا، فجلَس بجانبي وقَرأ نشيدا ِديني
َ
وس الفارغ ُ

ا، ثم أمسَك والكؤ

َعها كما لو كانت خبَزة، وانصرف يمِسُك  ِ
 
 من الهواء، قط

ً
بين يَديه دائرة

ارغة 
َ
ُحون الف  منها ِتلو األخَرى في الصُّ

َ
ة ويبلل الواحدة الكسَرات الَوهميَّ

 في َمضغ الهواء بَنَهم شديٍد وُهَو يستضيفني 
ُ
ثم ُيعيُدها إلى فمه ويأخذ

 »قائال: 
ْ

ف َك في بيِتك كل وال تخَجل. تصرَّ ، «كأنك بين ذويَك، كأنَّ
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ة، 
َ
ُحون الفارغ ُه في الصُّ

ُ
بٍز وهمي  أبلل

ُ
فانصرفُت بَدوري إلى تقطيع خ

 
َ

ف
َّ
 إال بعَد أن توق

ُ
ف

َّ
و به فمي ثمَّ أمضغ الهواء، ولم أتوق

ُ
وأحش

 نفس ي في ترسيخ قدميَّ في 
ً
ُمضيفي. أثناء ُمغادرتي املنزل خرجُت ُمجهدا

من كثافة الهَواء الذي امتأل به بطني. بباِب البيت األرض كي ال أطيَر 

ُعِني ُمضيفي بحَرارة كبيرة وُهَو يسألنـي: ِ
 َود 

 ألم تجـْدِني كريما؟ -

 نفس ي عناَء أي تفكير:
َ

ف ِ
 
 أجبته دون أن أكل

ـى. -
َ
ـى. َبل

َ
 َبل

وإذن، فبلغ ذلك ألهلك وذويك؛ قل لهم كنُت بين قوم ال مثيَل  -

 ـَرم...لهم في الضيافة والك

 «.حاتم طائـي»َحاِضـر. َحاِضـر، كلكم  -

اُه...
َ
ف

َ
ى ق

َ
 وهو يضحُك إلى أن استلقى َعل

ُ
 فانصرف

ما سيال حيرني كثيرا أمر اللهجة الصارمة التي حدثني بها مضيفي، 

 
َ
َمه لي أنني كنُت ُمنَزال عنده منزلة عندما أدركُت من خالل ما قدَّ

وح» َدْت ملا التفتُّ إلى إال أن حيَرِتي س«. استجماع الرُّ رعان ما تبدَّ

غم من تَواجدنا  تصرُّف نسائه وبناته طيلة ُوُجودي في البيت: فبالرَّ

ينظرَن  جميعا داخَل محل واحد وَساحة واحدٍة، فإنهن كنَّ بدورهن ال

، وإذا اضطرَّت إحداهن  إال ما يليهن وال يشممَن من الهواء إال مايليهنَّ

عل ذلَك إال وهي تقفُز في الهواء كأنها تتخطى حبال إلى املُرور أَمامي لم تف

خفيا يمتدُّ أفقيا من عيني إلى نقطٍة بالحائط املقابل لهَما، وذلَك حتى 
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ال يقَع بصري على أي  قطعٍة من جسدها الذي لم َيكن يستُره ِسوى 

ُِب الداخل بكل  تفاصيله...
 ثوٍب شفاٍف ُيَسر 

 سألـُت ُمضيفـي:

 ساؤك وبناتَك إال قافزاٍت في الهواء؟ملاذا ال تمر  ن -

 أَجابني بُدون تفكيـر:

 إنُهنَّ محتجبـاٌت. -

كل إال ُمنقلبة إلى  -
َّ

إني ما أَرى الغاية التي تريُدون نيلَها بهذا الش

هـا ِ
 !ضد 

 !أنَت زنديـــٌق  -

راِت. - ِ
 
 نعـم، نساؤكنَّ محتجباُت الوجوه، لكنهنَّ سافراُت املؤخ

-  
ُ
ُد املرأة

َ
ول

ُ
 ...!عندنا ثيبا وتموُت بكـرا ت

اآلن فقط أدرُك حجم الغباوة التي كانت تنطُقِني وأنا أستدرُج 

فقد كاَن تحقيق أي  تواُصل َمعه  !مضيفي إلى هذِه املَساحة من الكالم

د الواجهاِت التي كان ُيراعيها  في تلَك اللحظة ُمستحيال ما لم أعتبر تعدُّ

ان ُمضيفي امتثاال لُسلطة نسائه؛ فه
َ
يسعى إلى  -في آن واحٍد  -و ك

دا  اجيا الطقوِسية، ومنحي وضعا اعتباريا محدَّ
َ
وف وقايتي من األنثروبُّ

ي باجتياز  ة، وإصدار ُحكم في حق  طقس »داِخل الخريطة اإلثنية املحليَّ

طهير يكي والكلبي:« الت  ِ
 بشقيه الد 
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يكي»يتعلُق األمُر في  ِ
لى ديٍك بتحويِل األجنبي إ« طقس التطهير الد 

احر رئيس املدينة، وذلَك لتطهيره  حسب االعتقاد  -من قَبل السَّ

 ِ
اندي  وُروبريَّ

 
ِ املحتمل أن ينشره َهذا الغريُب في  -الط

نس الجنس ي  من الدَّ

 -ُسولولو »املدينة. بتعبير آخر، إنَّ هذا الطقَس هو أيضا طقُس 

اجة عادية وإنما«ُوولولو َرُجل أجنبي  ، لكنَّ موضوعه اآلن ليَس درَّ
ساقته األقداُر ليقيم بيَن األَهالي. ويكمن سرُّ هذا الطقس في الُوُصول 

 -بالوافد الجديِد إلى َمقام التوفيق بين حجِم اللذة الجنسية اإلنسانية 

سَتأَصُل منه 
ُ
يك في هذه  -التي ال ت ِ

وُمواضعاٍت حيوانية، هَي هيأة الد 

الطقُس باألجنبي إلى تمكنه من الحالة. بعبارٍة أخرى، يجُب أن ينتهي 

ِ نفِسه الذي يناله في هيأِته البشرية، 
الحُصول على اإلشباِع الجنس ي 

يُك في نيـل  ِ
لكن في زمٍن أقل، في زمٍن بحجم املدة التي َيستغرقَها الد 

 لذته من الدجاجة.

ة غنية بطقوس ِمن هذا  انديَّ وُروبريَّ
ُّ
ولإلشارة، فإن الثقافة الط

ون أنفُسهم على أبنائهم وبناتهم النوع، يمارس انديُّ وُروبريَّ
 
ها الط

يكي»وحيواناتهم، كـ  ِ
، «التطهير الِحماري »، وطقس «طقس التطهير الد 

َبابي  »طقس »و
ُّ
، وكلها تستهدف غاَية واحدة هي إحَداث «...التهير الذ

 تحييٍد جنس ي لَدى الذكور واإلناث...

ق األمُر باستئصال ، مثال، يتَعل«التطهير الحماري »ففي طقس 

س الجنس ي املحتمل أن ينشَره هذا الحيواُن في املدينِة، وذلَك 
َ
ن الدَّ

 ويتمُّ 
 
بب، ما من أنثى تصُل إلى املدينِة إال بتحييد جنسه. ولهذا السَّ
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ابق  -تحويلها  ر، وِلذا يستحيُل أن تجَد أتانا  -عبر الطقس السَّ
َ
ك

َ
إلى ذ

اهب:واحدة بيَن عشراِت آالف الحمير الذ  ين تُعجُّ بهم املدينة. قلُت للرَّ

 ملاذا تنعدُم إناث الحميـِر باملدينة؟ -

 تلَك طريقتنا في تطهيـر نَسائنا وأطفالنا. -

 لكن أال ترى أنَّ ذلك يجبـر البَهائم على تعاِطي اللواط؟ -

ه ُضبط متلبسا، فأجاَب مرتبكا:
 
 احمرَّت وجنتاه كأن

 بِل والوالدة...إنَّ ذلَك عندنا أيسُر من الح -

، من ِخالل نتائج استطالع ِسري  
ٌ
وقد أظهَرت باحثة أوروبية

ي إلى نشأة تمثالٍت  ِ
أي، أجَرتُه في املوضوع، أن طقوس التحييد تؤد  للرَّ

اللة، لدى الجنسين بشأن كل ما يتعلُق  غريبة، لكنها شديدة الدَّ

ل سن  البلوغ بالجنس. من َهذه التمثالِت، مثال، أن الفتاة تظل  إلى قبي

ُجل ال يتوفر على قبعٍة، وأنه يملك  عضوا  -باملقابل  -تعتقُد أن الرَّ

د ُمداعبة  مماثال لضريح املرأة. أما الحمُل عند َهذه األخيرة، فيتمُّ بمجرَّ

رجل إياها، أو ُمعانقته إياها، أو نوِمه بجانبها، أو اشتهاِئه إياها، أو 
ون تفكيره فيَها... وإلى ُحُدود ِسن ا انديُّ وُروبريَّ

 
لعشرين يظل  الفتيان الط

كل التالي: إنها تملُك، مثل الرَّجل، قبعة، 
 

ُرون املرأة على الش يتصوَّ

د نومها بجانب رُجل أو اشتهائه إياَها أو إطالته التفكير  وتحمل بمجرَّ

ريح. وقد بينت  ا وضعها للجنين فيتم من العجز وليس من الضَّ فيها، أمَّ

ت ترتكُز على استيهام الَباحثة في ا
َ
ابقة أن هذه التمثال راسة السَّ ِ

لد 

ي نفَسه   لُيخص ِ
ً
ال َصاء ُمزدوج يخص ي فيه كلُّ جنس الجنَس اآلخر أوَّ

َ
خ
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ٍب حتمي  النتفاء ُعنصر املغايرة الفيزيولوجيِة َعلى ُمستوى 
 
بعد ذلك كترت

التمثل. وقد افترضت الباحثة إمكان استفحال ُسلوكات اللواط 

ح ِ
ين بالرغم من عَدم والس  ِ

اندي  وُروبريَّ
 
اق َووطء الحيَوانات بين الط

وي البشرة 
َ
ان ذ

َ
عَمت افتراضها بالتنبيه إلى طوف جهرهم بذلَك، ودَّ

ة، الذي يجتاُح املنطقة َدوريا...
َ

 البيضاء، من أهل ماِقنطوش

ا إنجاز الطقس، طقس  يكيهالتط»أمَّ ِ
 22، فيستغرُق «ير الد 

ها على ا الـي:َمرحلة أهم  حو الت   إلطالق املرَحلة األخيرة، وتتمُّ على الن 

لَك إلى ديٍك،  احُر رئيُس املدينة، بعَد أن يكون قد حوَّ يجلُس السَّ

ادا أوتوماتيكيا، ثم يطلُق صفيرا ُمعطيا لَك بذلَك  وهو يمسُك بيِده عدَّ

إشارة االنطالق نحَو َدجاجة، تكون قد ُوِضعت ُمسبقا في ُمتناولك، 

َرَك منها في وقٍت محدٍد ال يتجاوز عموما ِنصف دقيقٍة إلى لتقض ي 
َ
وط

مرة في الَيوم وملدة شهر بكاِمله، أي  60دقيقٍة واحدة، وذلَك بمعدل 

ون على ضُرورتها للترويض. وتستمدُّ َهذه  انديُّ وُروبريَّ
 
ة التي يجمُع الط املدَّ

بُرخِص املرحلة أهميتها مما يستتبُعها من تقنيناٍت صارمٍة تتعلق 

ة اإلجازات املسُموح بها، وإمكانياِت االنتقال... فمثال، إذا  ات، ومدَّ التغيب 

اند بـ  وُروبريَّ
 
 4000كنَت تقيم أصال في مدينٍة تبُعُد عن منطقة الط

ة واحدة في كل  ستة أشهر.  ب إال مرَّ ص لَك بالتغيُّ
 
كيلومتر، فإنه ال يَرخ

د عموما في تس ا مدة الغياب، فتحدَّ فر أمَّ ع إلى عشر ساعاٍت: ثمانية للسَّ

هابا وإيابا، وَساعة واحدة أو َساعتين لإلقاَمة بين أهلَك 
َ
بالطائرة ذ

 وِنسائك...

* 
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* * 

طهير الكلبي»في بداية اجتيازي لـ  أحسسُت أنَّ وضعي « طقس التَّ

ن نسبيا في املدينة، إذ لم يُعد أي  واحٍد ينعتني بـ  ِنديق»قد تحسَّ
، «الز 

الحُجُب بيني وبين النَساء فأخذن يتوافدَن على بيتي  وانكشفت

كر وَسائر  دخين والسُّ ِية وُيشاركنني الت 
بالقواِفل ويجاِلسَنني في مقاهي سر 

ي فطنت فيما َبعد إلى أنَّ ذلك الوضع كان مشُروطا 
 
حماقاتي... غير أن

 بمواضَعات: 

أسَراب تقصُدني تقصدني كانت  في النوم،عندما كنت أغرُق 

اني بال أذن، 
 
لنهب جَسدي. في الَيوم األول أصبحُت بالذيٍل، في الَيوم الث

في الثالث بال ِرجٍل، بال عين، بال أنف، بال رأس... ولسُت أدري ما إذا كنَّ 

يأتينني من تلقاِء أنفسِهنَّ أم أن رجالهن هُم الذين كانوا يبعثون بهنَّ إلي 

ن لي الحق  حتى في اإلشَعار بالنهِب لإليقاع بي. كل  ما أعرفه ُهو أنه لم يك

لك. كان عليَّ 
َ
الذي كانت أعضائي تتعرَّض له، فأحرى االحتجاج على ذ

احُر رئيُس  أن أتراءى في كل يوم كلبا بالهيأة التي َسواِني عليها السَّ

والعشرين، وكان  االثنيناملدينة ُمنذ املرحلة األولى ِمن مَراحل الطقس 

 َراسٍة ليلية مشددة على جسدي وأنا نائم.ذلك يستوجب مني ضرَب ح

ل امرأة ضبطُتها، وقد عرفُت من مالِمح وجهها أنَها لم  سألُت أوَّ

تكن إال املرأة التي كانت تجلُس قرَب الباب القعري يوَم قادني 

د الجنسيات:  ِ
ِ املتعد 

انديُّ القصيُر إلى الحي  ملـاذا تنهبين »الطوُروبريَّ

يلـي؟
َ
ِمي بقامتها القصيرة وِهَي تتعثُر في مئزرها الطويِل ، فاندفَعت أما«ذ
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ق األزقِة نفسه الذي سبَق وأمَرتني باملش ي خلفَها إلى أن وقفْت بمفتر 

ِ القصير أن قاَدني إليه، ثمَّ سألتني:للطور 
اندي   وبريَّ

؟ - ِ
 أتدري ما اسـُم هذا الحـي 

 ال. -

 الكلـِب... اسمه -
ُ
 إِبط

وَحات، وستقوُل لي إنَّ الحيَّ عرفُت أنها ستأمرني أن أنظ
َّ
َر إلى الل

كان هو الحي  املتعدد الجنسَياِت، وإنه ُيفض ي إلى ُمُدن باريس وبرشلونة 

والقصر الكبير...، وإنني كنُت بهذه املُدن جميعا، ولذلَك َصرفتها 

قاق الذي ال يحِمُل اسما، فكان  ائن بقعر الز 
َ
وقصدُت املنزل الك

انديُّ ال قصيُر جالسا ببابه. َهممُت بسؤاله، لكنه َباَدَر بإجابتي الطوُروبريَّ

اَن على اتصاٍل سري  بما يجري في ِدَماغي  -قبَل أن أتكلَم 
َ
وهَو  -وكأنه ك

 ُيشيـُر إلى داخل املنـزل:

ي ِكي َياِوي. - ِ
 ُبوُرو ُبوُرو ِكي ي 

ة. أشرفُت على 
َ
دخلُت إلى املنزل. سمعُت الضوَضاء. فتحُت النافذ

احة َجلس شيخ كاَن بيده مفتاٌح السَّ  احة الواِسعة. في ُركن ِمن السَّ

تي. 
َ
وَضاء أو إيقافها. سألُت أقرَب ُمتفر ِج من نافذ سحريٌّ إلطالق الضَّ

مُت نحَو  اخلي للغرفة. تقدَّ أَجاَب بلهجة تلغرافيٍة. فتحُت الباب الدَّ

ى بي إلى ا اَحة، فأفض َ ، فإذا بي لخارجالَباب الكبير املوُجوِد في آخر السَّ

ة بالشارع  ل ُحشوَد أجَساد املارَّ بـاط. انصرفت أتأمَّ ِ
وَسط مدينة الر 
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ة إلى أن أعَدادا غفيرة منهم كانت ِمثلي ُمركبة ِمن  فالتفتُّ ألول مرَّ

 أعَضاء مجزأة بينها تنافٌر صاخٌب.

د  ملا كانت أعَضائي تتعرَّض للنهب ولم َيكن لي الحق  حتى في مجرَّ

بسرقِتها،  فأحَرى االحتجاج على ذلك، كان الحل  الوحيد أَمامي اإلشَعار 

ِ الوحيد الذي 
ري  ِ

كان الس  وداء، مَن الد  وق السَّ هو شراء أعضاء من السُّ

كان كان باإلمكان  أة. لكن في الدُّ ة مجز  يبيُع األعَضاء الحيَوانية والبشريَّ

 ِ
ِ الحيوانات باستثناء أعضاء الد 

يِك والكلِب، العثور َعلى أعَضاء كل 

وبذلَك لم يكن أَمامي أي  خيار آخر َعدا تعويض أعضائي املنهوَبة 

بأعضاء َحيواناٍت من أجناس مجاوَرة للهيأة التي كنُت بها، وَهذا ُهو 

بُب في كوني اآلن أمش ي بحافر حمار وذيل كبش وفرو ِعجل... لذا،  السَّ

يكوَن له حاِفر َبغل أو شخصا بهيأة ُمَركبة كأن  -أينما كنتم  -إذا رأيتم 

ٍ أو أذن حمار...، فاعلُموا أنه بصَدِد اجتياز 
طقس التطهير »رأس ِهر 

ا على أبَواب األنثروبوفاجيا الطقوِسية أو على َمشارف «الكلبي ، وأنه إمَّ

ة بعَد أن يجتاز  انديَّ طقَس املرأة املَعلقة »التثبت في النسابة الطوُروبريَّ

ا ُهم،«. في الهَواء  َحصلوا على َهيآٍت مماثلة؟ بل أيتعلُق األمُر  أمَّ
َ

فكيف

ٍ للعبٍة  فعال بُحُصول على تلَك الهيآِت أم أنه ال 
د تجل  يعُدو مجرَّ

ة تستقـرُّ في أعماقنا جميعـا؟وبريطور   انديَّ
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ٚڣلڤڗ  ا أطفاا يه ٚ حيثما ڣليت ڣجهڊ  ٗا استيقظت يڤما ڣلږ ت
ٚيغ  ٜائږ سح ٚأڣڗ ع ٚع يق نهږ سح جماعاػ جماعاػ ڣهـږ يغمغمـڤڗ ك

ٙٵ الجڤٵ بنهږ شٖيٖ، فاعلږ أنڊ قٖ ڣصلت  ٙانظ تصا لګ بإ أڣ أ
ٙاڅ ما اامتحاڗ به٘ا  ٚيانٖييڗ، ڣأڗ اليڤم يڤم امتحاڗ، ڣما إٔ ڣب الطٙڤ
ٙأٝ  البلٖ السعيٖب يڤم يقشعٚ لڢ جلٖ امٚ فڤځ عظمڢ، ڣيشيظ 
ٚكظ ليفلت بجلٖه ڣما  ٚضيٸ ڣفمڢ بثٖڬ أمڢ، ڣيبحن امٚ عن م ال

 ٙ ٚكظ بمقلڢببب ثږ اعلږ أڗ الصغا ما تط أقٖامهږ عتباػ امٖاٝٙ  م
ع  ٚاػ ڣاسعغ انتصظ أمام سبٙڤ ج لګ  حت يتږ اقتيإهږ صفا صفا 
ٚام، حت  نهما حفظغ ك ٚطي ك ٚطي ڣخلڀ صفڤفها ش ٚع منها ش ج كل 
سئلغ اامتحاڗ علګ شكل  ٗا استڤڥ التامي٘ علګ امقاعٖ أڣتڤا ب

علګ صاحبها بحٴ مخالڀ: ه٘ا حماٙ ڣه٘ا  تمائږ تطلٸ كل تميمغ 
ع  ٚٛه بصٙڤ ه ح ٌٚ ڣه٘ا ثعلظببب فطڤبى ثږ طڤبى من جا ٙنظ، ه٘ا ه أ
ع غيڇهماب ڣمهمغ  ٚاهظ، ڣالڤيل كلڢ من أتتـڢ تميمتڢ بصٙڤ ٚ أڣ ال الساح
ٚطييڗ ليست منٸ اأطفاڋ من أڗ يتناقلڤا أجڤبغ ااختباٙ أڣ  الش

ٙغامهږ علګ فتِ الكتظ ڣنقـل ي ٚجڤا الٖفاتٚ، بل هي بالضبط  خ
ٚيانٖيغ  ڣب ٕٚ خٖعغ طٙڤ اأجڤبغ منهاب غيڇ أڗ اأمٚ هنا ا يعٖڣ مج
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ٚه ٕفًڇه لږ يجٖ فيڢ شيئا مما كاڗ قٖ  أصيلغ، ٗلڊ أڗ الطفل مت أخ
اڋ قيٖه فيڢ طڤاڋ السنغ أڗ ما كتبڢ يكڤڗ قٖ م ع الس خ علګ صٙڤ

ٚيغ علګ امتٖإ امسافغ الفاصلغ  ٜائږ سح نفسڢ بفعل ما قٚ من ع
ع حماٙ، لږ يجٖ  ٗا طلعت تميمتڢ بصٙڤ ٙسغب ڣب٘لڊ، ف بيڗ امنڈڋ ڣامٖ
ي أڬ ٕفًڇ فتحڢ سڤڥ صٙڤ حميـٚ، منهږ النائږ، ڣمنهږ امقبل، ڣمنهږ 

ٗا طلعت عليڢ ا  امٖبٚببب ڣ ڗ ما من كتاب يفتحڢ  ٚأع، ف ع ام صٙڤ
ٚقصغ طفلها، ڣمنهن  ڣيجٖ صفحاتڢ محتشٖع بصٙڤ نسا منهن م
ٜڬ  ي مڤكظ جنائ لګ بعلها  ٜفڤفغ  ي جيٖها، ڣمنهن ام حمالغ الحطظ 

 ٙهيظببب

ٚيانٖيغ أنيقغ:  ڣب ٚڣف طٙڤ ع التميمغ يكتظ بح أطاڗ »تحت صٙڤ
ڗ قاڋ التلمي٘: «ب ما اسږ ه٘ا؟»، ڣمعناها «ڊ؟أڣلڤمي « ه٘ا ساحٚ»ف

ِ م  ڗ قاڋ:  ن ٚا، ڣ ٙاهظ»صف ٚطياڗ قائليڗ: « ه٘ا  ٚاڣغنا، »عنفڢ الش ا ت
جابغ ڗ كتظ: «فه٘ه ليست  ٚأع»، ڣ ڬ « ه٘ا حماٙ»، أڣ «ه٘ه ام جٛڤ

 ٚ ڣب جابتڢ تلڊ، قٖ انتهڊ الحكمغ الطٙڤ ٚ أنڢ يكڤڗ، ب يانٖيغ أيضا بصف
ٚاهظ»القائلغ:  ا الساحٚ ڣال فبمڤجظ ه٘ه «ب كل ٧  ليس نفسڢ 

ٚيانٖڬ  ڣب ع امشيٖع علګ قاعٖتي الكڤجيتڤ الطٙڤ ثٙڤ أنا لست أنت،  -ام
نا هڤ أنت  ٗڗ ف نت هڤ أنا، ڣأنت لست أنا،  ٕٚ  -ٗڗ ف يمنٸ علګ كل ف

ٗا ٚقغ ڣسجل  أڗ يسم الش  باسمڢب ف تع٩ٚ أحٖهږ، مثا، لس
ٚيمڢ قائا:  نڢ يتهږ «لقٖ سطا علګ أمڤالي ل٨ٌ »شكايغ ضٖ غ ، ف

اف امحاميڗ ڣا  ٕٚ عنڢ ه٘ه التهمغ  جنب ڣلن ي ٜنٖقغ فيحاكږ ڣي بال
لقٖ سطا علګ أمڤالي »معاجږ الٖنيا قاطبغ أنڢ بٖا من أڗ يقڤڋ: 



 

 31 

ٛاه السڤلڤلڤ »أڗ يقڤڋ:  كاڗ عليڢ« ل٨ٌ  ٚمن جا ك لقٖ تفضل محسن ف
 «بڣالڤلڤلڤ بخيڇ

ٚيا بيڗ  ڗ تحًڇف اللصڤصيغ لتصيڇ ث ٗا سڤلت لڊ نفسڊ ب
حاها ظانا أڗ القڤم سيسمڤنڊ  ػ، « حاتږ الطائي »عشيغ ڣ أخط

 ٚ ، ڣلڤ كاڗ مج ٕ عقاڋ بعيـٚ، ڣتقڤڋ أنڊ ما تكإ تضٸ يٖڅ علګ ٧ 
ٚني»لضحيتڊ:  ٚمتڊ فاشك ا ڣقٖ « لقٖ تفضلت ڣأك حت ا تفطن 

ٚڅ مئاػ اأطفاڋ ڣالنسا ڣالكهڤڋ مسلحيڗ بالعپ  ڣالٖبابيس  حاص
ي ڣجهڊ:  ٚخڤڗ  ٚ ڣهږ يص ٚاڣغغب هاػ ما »ڣالخناج لـن تنفعڊ معنا م

ا هشمنا أضلعڊ أڣ ف ٚقتڢ ڣ نا عينيڊ س ڣبالفعل، لن تنفعڊ «ب ق
ڗ  ا بعٖ اسًڇجاعهږ العقاڋب ڣ ٚاڣغغ أڗ القڤم لن يخلڤا سبيلڊ  م
ٜ عٖع  ٙجليڊ السام ڣجه ٚأ علګ عينيڊ أڣ  ٜعمڊ فاق أنت استمسكت ب

 اللحاځ بطابٙڤ امعڤقيڗ ڣامكفڤفيڗ ال٘ين تع بهږ امٖينـغب

* 

* * 

ي فڤٿ  التسميغ  ٗا اعتقٖػ  ٚيانٖييڗ يعيشڤڗ  ڣب أڗ الطٙڤ
ا  ٚ ٕائما  ڣسڤلت لڊ نفسڊ أڗ تڤقٸ بمن شئت منهږ لږ ينقلظ اأم
ٛفاػ غيڇ مضمڤنغ فيما ا  ضٖڅ،أنڊ تسمياتڊ ستكڤڗ ٕائما مجا
ٚيانٖيڤڗ أبٖا بالكام، ٗلڊ أنڢ مهما يكن اإسږ ال٘ڬ  ڣب ٛف الطٙڤ يجا

حٖڥ قاعٖتي ي  ٚه عن  نڢ ا يخ ٚيانٌٖڬ ما ف ڣب الكڤجيتڤ »طلقڢ طٙڤ
ٚيانٖڬ ڣب نت هڤ »تقڤڋ القاعٖع اأڣلګ: «ب الطٙڤ ٗڗ ف أنا لست أنت، ڣ

نا هڤ أنت »، ڣتقڤڋ الثانيغ: «أنا ٗڗ ف ڣبٖڣڗ تعلږ «ب أنت لست أنا، ڣ
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ٚيانٖيغ يستحيل علګ امٚ  ڣب أڗ يفهږ هاتيڗ القاعٖتيڗب اللغغ الطٙڤ
ٙمٛڤ ٕينيغ، ڣل٘لڊ  ٚيانٖيغ هي أيضا  ڣب ٚڣف الهجائيغ الطٙڤ ڣالح
ٚځ  ٙ من الكنيسغب أما عمليغ التعلږ فتستغ ٚڣ يستحيل تعلمها ٕڣڗ ام
عغ علګ عشٚ سنڤاػ، ڣهڤ نفس  تسعغ ڣتسعيڗ مقاما أڣ طقسا مٛڤ

ٚيانٖيغ ڣب ٚڣف الطٙڤ ٚع ال٘ين تعاقبڤا  عٖٕ الح ڣعٖٕ الكنائس ڣاأباط
طقس التع٘يظ »علګ حكږ امنطقغ، أهمها علګ اإطاځ امقاماڗ: 

ي»، ڣ«التمهيٖڬ ٛ ااستكشا  «بطقس اإنجا

ع تقڤڋ:  ثٙڤ ٚيانٖييڗ م ڣب ٚ »ڣفضا عن ٗلڊ، فللطٙڤ ٙ يبش الحما
ٚيږ هڤ هڤ «بالٖڣٙا ٚيما تاما، ڣه٘ا التح ڣيلها تح ٚمڤڗ ت ال٘ڬ ، يح

سما عٖيٖع بكيفيغ تجعل من  يمكنهږ من تسميغ الش  الڤاحٖ ب
لګ ما ليس هڤ ڣمما ليس هڤ  ٙ بالش  ڣالكائن مما هڤ  ٚڣ السهل جٖا ام
ڣيل هڤ ال٘ڬ يتيِ لهږ  ڗ حظٚ الت ٚڥ،  ٙع أخ لګ ما هڤ فعاب بعبا

ياػ ڣجعلها هشغ بحين اخًڈاڋ امسافغ الفاصلغ بيڗ اأسما ڣامسم 
ٙڬ لكڤميٖيا  لګ أڗ يظهٚ الڤجڢ العا ٚاٙ  تصبِ قابلغ للمحڤ باستم
ٙيا،  ٚتش  حڤا يتها، بحين يصيڇ ام التسميغ لكن أيضا لٖيكتاتٙڤ

ٚا، ڣالل٨ قٖيسا، ڣاأمي  ي ٚا٧  ٛڣ ٚع ماكڤا «ٛالڤم بڤبڤ»ڣال ، ڣالعاه
ٚيانٖيا ڣهـڤ  ٗا صإفت علګ سبيل امثاڋ، ڣااطڤمببب ف ڣب ٚيقڊ طٙڤ ي ط

، كاڗ أمام صاحبڊ  ٙ ثږ ابتمست للصب ٚأع ڣصب ڣحما ٙفقغ ام  ٚ يسيـ
ٛا  ٕٙ فعل مختلڀ  مكانيغ لتسميتڊ يستتبٸ كا منها  خمس ڣثاثڤڗ 
ابتسامتڊ بحين يمكنڢ أڗ يقتلڊ بسببها كما يمكنڢ أڗ يكتفي 

ٗ لګ أڗ باابتسام لڊ ڣمڤاصلغ سيڇهب ف علګ صڤتڢ  ّٚ ب ٙام قتلڊ ص ا 
 :ٕٕٚ ٙع ڣهڤ ي اف اما ٛڣجتڢ »يتحلڄ حڤلكما  ػ  ٙإڣ ػ  !لقٖ  ٙإڣ لقٖ 
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ڗ قلت: «ب !ٛڣجتڢ  ٛعمڢ: ف  ٕٚ ن٘اڅ أڬ ٧  ل نما ه٘ا »ڣلن ينفعڊ 
ٚأع  ٚ منڊ امتحلقڤڗ جميعا ڣهږ يقڤلڤڗ لڊ:« صب ڣه٘ه ام لن » سخ

ٚاڣغغ معنا ٙ  !تفيٖڅ م ٚأع[ حما ٚأع ڣه٘ا ]سام [ ام «ببب نما ه٘ه ]سالصب
نڢ يقڀ فٙڤ ابتسامڊ أمام  حٖڥ عينيڊ، ف ٗا شا أڗ يقتلٸ  أما 

ي ڣجهڊ:   ّٚ ٙه ڣهڤ يص ي جسٖڬب ه٘ا »حما ٚاهيغ اإلهيڗ  ٜٙٵ ك أنت ت
كٖ لڊ كل «ب أبيببب ٚيقغ نفسها سي ٗا لږ ڣبالط ٛعمڢب ڣ امتحلقڤڗ 

 ٙ حٖڥ عينيڢ للحما ٙع ڣاحٖع ب شا ٙه  صٖا تقتنٸ جي بالساحٚ، ڣب
ي ڣجهڊ قائـا:  ّٚ ه٘ا اأخيڇ   «!نما أنـا أبــڤه !نما أنـا أبـڤه»سيص

* 

* * 

ع امتقڤڋ  ٚيانٖيغالثٙڤ ڣب ٌٖ : »طٙڤ ٌٖ للساحٚ، ڣح : ح الكلمغ حٖٕڣ
ٚاهظ، ڣح لګ حقيقغ عمليغ «ب ٌٖ علګ ناطقهاللـ ڣلًڇجمغ ه٘ه الحكمغ 

ٚيانٖيڤڗ نظاما تعليميا ا يضاهيڢ أڬ نظام علګ  يڤميغ ڣب شيٖ الطٙڤ
ٚع عما بما  ٙصٖڣا لڢ اأمڤاڋ الطائلغ ڣالعقڤڋ امٖب ڣجڢ البسيطغ، 

اػ:  ثٙڤ ٚ ام ي سف  جا 

ي تعليږ أبنائڊ من اما» ڋ ڣال٘هظ ڣالفضغ ما لڤ لڤ أنفقت 
ج اماڋ ڣال٘هظ  ٚڥ ٙڣ ي أخ  ٩ ي كفغ ڣجعلت اٙأ جعلتڢ 
ٚڥ ما أنفقت مثقاڋ حبغ مما كلفڊ  ٙجحت اأخ ڣالفضغ ڣما 

ي سبيل عيالڊ نفاقڢ  ڣلنڇ بعضا مما «ب السڤلڤلڤ ڣالڤلڤلڤ ب
ٚحلغ تعليمي  غ ڣاحـٖع:يكلفڢ الطفل الڤاحٖ خاڋ م
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ي الهڤا»يجتاٛ التلمي٘ بنجاٍ عنٖما ف ٚأع امعلقغ  « طقس ام
جيل بالقسږ امڤالي،  ٙاػ للت ٚيبغ بقيمغ خمسغ ٕڣا ٕڥ عنڢ ض ت
ٙاػ ڣتسعيڗ سانتسا، ڣقلنسڤع  ڣيشًڇڥ لڢ خفا جلٖ تمساٍ بثاثغ ٕڣا

ٚيغ بسبعغ  ٚي ع ح ٙين ڣنصڀ، ڣتنٙڤ ٜ بٖڣا ٕڥ جلٖ ماع ٙاػ، كما ي ٕڣا
ع  ٙاػ أجل بخٙڤ ڣأناشيٖ ٕينيغ ڣصٙڤ ٚع ٕڣا عنڢ ما مجمڤعڢ عش
ياه  خ٘ لڢ مٸ الساحٚ لحظغ نطقڢ بما سيصيڇ الطفل  ٙيغ ت ت٘كا
ٕڥ عن التلمي٘ خاڋ ه٘ا  عنٖما يكبڇب ڣب٘لڊ يبلغ مجمڤٵ ما ي

ٙا ڣتس ٙبعغ ڣثاثڤڗ ٕڣا  -عڤڗ سانتساب ڣهڤ الطقس اانتقالي ڣحٖه أ
ٚيانٖيڤڗ أنفسهږ  ڣب ٜڬ أنڢ ما  -كما يقڤڋ الطٙڤ ٙم ٕٚ مبلغ  ا يعٖڣ مج

سسغ الت سيلجها الطفل تبعا لكلمغ  يلبن أڗ يتضاعڀ بحسظ ام
ڗ قاڋ لڢ مثا:  ٚ »الساحٚ: ف ي نڊ ٛڣ ٙكڤب « اٗهظ ف ٙسغ  التحڄ بمٖ

ڗ قاڋ لڢ: «الحميڇ نت »، ڣ ڗ « ٙاهظ اٗهظ ف ٜٙاعغ، ڣ ڣل معهٖا لل
ٚ »قاڋ لڢ:  نت فاج ڗ قاڋ لڢ: « اٗهظ ف ٚهباڗ، ڣ ٚ لل كن »التحڄ بٖي
ٚڣ٭ ڣمبالغ « جاسڤسا سسغ ش التحڄ بامعهٖ العالي للحاقغببب ڣلكل م

ٗا قيل لتلمي٘ مثا:  ي كتابب ف ٜماػ مٖڣنغ  ٙسغ »ڣمستل لګ مٖ اٗهظ 
ٚا ، تعي «ٙكڤب الحميڇ جيل، ڣش ٙا للت ڗ عليڢ إٔا خمسيڗ ٕڣا

ٚع  ٙيشاػ طاڣڣٝ بعش  ٚ ، ڣاقتنا عش ٙ باستيكي بمائت ٕڣٙا سكافانٖ
ٙا  ٚ حما ٙأٝ كل شه ٚ علګ  ڗ يحض ٙاػ، ڣتڤقيٸ صحيفغ يلًڈم فيها ب ٕڣا

ٚيا  ٕڬ خمسمائغ ٕڣٙا شه ، ڣي طيلغ السنڤاػ  -بقيمغ مائغ ٕڣٙا
ٚ الت يست ٚقها التكڤين العش ٜماػ تحصيل العلڤم  -غ ي مستل أجل با

بابيسببب ڣه٘ا امبلغ هڤ  ٙف من بخٙڤ ڣإٔڣيغ ڣحلڤياػ ڣعپ  ٕڣ ڣامعا
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 ٚ ٜاه الساحٚ، ڣأحڤاڋ الطقس، ڣمٖ البح اآخٚ يتقلظ بتقلظ م
ٜاػببب اػ الطفل من معج ثٙڤ ٚ ام ٚڣف سف ٜٙه، ڣما ستكاشڀ بڢ ح   ڣج

ٚاعي ڣغاػ الحبڤب  ٙ طڤفانيغ ڣأتلفت ام ٜلت أمطا هك٘ا، فعام ن
ٚياب فلما عجٜ عن  ٚع ألڀ ٕڣٙا شه لګ عش ع  ٜػ الفاتٙڤ جاٙ قف ڣاأ
لګ  ٙيڤڗ أنفسږ علګ تسٖيٖها، فسٖٕڣها  با التامي٘ أجبڇ الحڤا إٔائها 

ٕائها ال ٜم ب ٜڣا أل ٜڣا، فلما عج ٚفيڤڗ ڣالفاحڤڗ، أڗ عج تجاٙ ڣالح
ٙ طعام القڤم يڤميا هڤ  لګ أڗ اختفى النقٖ من التٖاڣڋ، فصا ٕڣها  ف
ي  ٵ عليهږ نصفها  ٚع خبڈ محشڤع بمعجڤڗ يشبڢ الشڤكڤاطغ، يٛڤ كس
الصباٍ الباكٚ ڣالنصڀ اآخٚ قبيل النڤم، ڣكلما اشتكڤا من الجڤٵ 

 قيـل لهږ: 

ٚڣ » نما خفت ابش ٚاٹ بطڤنكږ  ٚڥب ڣبف ي الضفغ اأخ مڤالكږ  ا ف
ي تعليږ  اػ أنڊ: تلڤ أنفقت  ثٙڤ ي سفٚ ام ٩ب ألږ ياػ  اٙأ
ي كفغ ڣجعلت  أبنائڊ من اماڋ ڣال٘هظ ڣالفضغ ما لڤ جعلتڢ 
ٙجحت  ج اماڋ ڣال٘هظ ڣالفضغ ڣما  ٚڥ، ٙڣ ي أخ  ٩ اٙأ

ٚڥ ما أنفقت مثقاڋ حبغ مما كلفڊ السڤ  لڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ اأخ
ي سبيل عيالڊ؟ت نفاقڢ   «بب

* 

* * 

ٚف  ي ص ٚڣڗ أيما تقصيڇ  ٚيانٖييڗ يقص ڣب ٗا اعتقٖػ أڗ الطٙڤ
ػ، أڗ ما ينفڄ علګ التامي٘ ا يعٖڣ  ي سبيل العلږ أخط اأمڤاڋ 
سساػب ي بنا ام ٗا ما قيس بما ينفڄ  ٚا  ي صح ٙمل  ٕٚ حبغ   مج
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 ٚ ٗڗ لها ساح ي تلقيڗ العلږ ما لږ ي ٚٵ  ٚيانٖيغ ا تش ڣب ٙسغ الطٙڤ فامٖ
ٛيٖ من نصڀ امٖاٝٙ ا  ي كڤڗ أ ٙاهظ ب٘لڊب ڣه٘ا هڤ السبظ  أڣ 

ٌٙڬ قط مٸ أڗ ماي ها تلمي٘ أڣ حڤا ٙا ما ڣط ٙاػ قٖ يڗ ٛالت ع٘ الٖڣا
ي بنائهاب  أنفقت 

ٗا ظننت أڗ ال  ٚهباڗ يظنڤڗ علګ اأمغ بالتٖشيڗ ڣ ٚع ڣال ح
ٚيانٖڬ يقڤڋ:  ڣب ػ، أڗ الٖعا الطٙڤ ڣاعتبڇتهږ كسالګ أڣ بخا أخط

ڣبالفعل فالتٖشيڗ عقڤبغ ا يمكنڊ أڗ «ب ڣقنا عقڤبغ التٖشيڗ »
ٚا أ ٙها، أڣ تحس بثقل جسامتها، مالږ تكن ساح ٙها حڄ قٖ ٙاهبا تقٖ ڣ 

ا بعٖ أڗ تكإ  ٙسغ  ٗڗ بفتِ مٖ ٚيانٖياب فامٖشن ا ي ڣب أڣ أبا طٙڤ
ٚا ما يلحڄ بڢ  ٜهڄ من ج ٚڣب  -هـڤ  -ٙڣحڢ ت ڣما يلحقڢ بالقڤم من ض

سسغ خلٖ طقس علګ امتٖإ  ٗا قض  اأمٚ بتٖشيڗ م التع٘يظب ف
ٚ طڤاله ٚعبغ ا ثاثيڗ يڤما ينتقل الساح لګ حالغ ثانيغ فيڇڥ أحاما م ا 

 ٜ ا كتابغ مئاػ الطاسږ، ڣيشتهـي فاكهغ يقتض  حل لغ ٜعها  يبٖٕ ف
ٙياضيغ قاسي نجاٛ معإاػ  ي  ٚف أيام طڤيلغ  غ، ڣيكابٖ أسمائها ص

لګ طٙڤ الصبا فيمتنٸ عن  ٚأٝ ڣامفاصل، ثږ يعٕڤ  ي ال أڣجاعا عٖيٖع 
ٚضاعغ ڣقطٸ حلڤڥ، فًڇضعڢ أمـڢ ڣتحملـڢ علګ  الكام، ڣيطلظ ال

ٚابيغ القٖيمغ: ٕٕٚ قڤڋ اأع ٚقصڢ، كما كاڗ صغيڇا، ڣهي ت ٚها ڣت  ظه

 ٖ ٙيــــِ الڤلــ ٖ ٙ  ياحبـــ٘ا  ي البلـ ٜامى   يـِ الخ

ٖ ـــل ڣل ــــــأهكـــ٘ا كــ ٖ    ــــــ  أم لـږ يلـــٖ قبلي أحــ

ٗا حاڗ صبِ التٖشيڗ  ٛ ٗلڊ كلڢ ڣالقڤم يستحملڤنڢ حت  يجتا
ٚيٚ، ڣتعالت  ٙه بالقطن ڣالح ٚڣ ٚقاػ م ٚشت ط ڣاقًڇب مڤعٖ نطقڢ ف
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، ٙيٖ النسا ٛمغ:  ٛغا ٕٕ القڤم نشيٖا ٕينيا تتخللڢ ا ڣقنا عقڤبغ »ٙڣ
ٚإ تٖشينها حت ينطڄ بكلمغ «ب التٖشيڗ ٙسغ ام  -ڣما تط قٖماه امٖ

ڗ  ٕٚ لقضائها، ينڈلها عليڢ اإلهاڗ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ تنڈياب ف ڣحي ا م
ٚ »قاڋ:  ٙػ الخڤاط ڗ قاڋ: « ڣحشغ امكاڗ كٖ هٖمت البنايغ بكاملها، ڣ

ڗ قاڋ: « !هيهاػ هيهاػ أين من ڣمنهږ؟» ٙقناهږ »هٖم نصفها، ڣ
اقڤنا لڤا أڗ حاڋ البيڗ بيننا ٚاتهاببب ڣما « ٙڣ ج ٙها ڣبع٬  هٖمت أسڤا

ٙميږ  لګ  ٚ بهٖمڢ قٖ تحڤڋ  لګ بيتڢ حت يكڤڗ ما أم ٚ يعٕڤ  يكإ الساح
ي قائمغ انتظاٙ التٖشيڗ، ليع  سسغ  جل ام ه من جٖيٖ ڣت إ بنا

ٚ أڣ  ٗا حاڗ ڣقت افتتاحها جا ساح ڣتظل مغلقغ سنڤاػ طڤيلغ حت 
ٙبعها تبعا للكلمغ الڤحي،  مـٚ بمحڤها أڣ هٖم نصفها أڣ  خٚ ف ٙاهظ 

عإع نصبها من جٖيـٖببب  ڣكلڀ القڤم ب

ٜڗ إعإع تشييٖ ما  ٙاهظ أڣ ساحٚ يف٩ٚ امخ هٖمڢ 
ٜياػ  ٚيانٖڬ علګ اأهالي ج ڣب تاڣاػالطٙڤ ٚائظ من الٖقغ  ڣ ڣض

ڣالتعقيٖ بحين يستحيل علګ امٚ أڗ يتمل٨ من إٔائها أڣ يتحقڄ من 
ع قيٖ عليها ما قام بڢ  ٚ الجابي ڣمعڢ فاتٙڤ حساباتهاب فمسا كل يڤم يم

 ٕٚ مانغ متناهيغ ا تفلت كل ف ٙ ب ٚإ العائلغ الڤاحٖع طڤاڋ النها من أف
ه  من قبضتها شاٗع أڣ فاٗعب ڣبجانظ الفعل )يقيٖ( امبلغ الڤاجظ إٔا

عإع التعميڇ، فيكتظ مثا:  ي  ٚفڢ  ٙب البيت لًڇا »ڣڣجڤه ص تبڤڋ 
 ٚ ٚا نصڀ ق ٕڥ عنهما خمسڤڗ سانتسا لش ٙضٸ »، أڣ «ميٖعڣنصفا ي

ٚڣڗ  ٕڥ عنها عش ٚع، ي ي ام ٙبٸ لًڇ  ٙبٸ، بمعٖڋ  ٚاػ أ طفلكږ يڤمڢ م
ٚا سنتميًڇين حٖيٖا )نڤٵ ك٘ا، سمڊ ك٘ا( جلـس »، أڣ «سانتسا لش

ي امقه الفاني ساعاػ خمس ڣاحت٦  فنجاڗ  ابنكږ اأكبڇ يڤمڢ 
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 ٙ ٚا  ٚع سانتساػ لش ٕڥ عنهما عش ٚام جبساقهڤع ي «ببب بٸ كيلڤغ
ٚيانٖيغ  ڣب ٚڣف طٙڤ اػ بح ثٙڤ ٚ ام ٚع من سف ع تكتظ فق ڣأسفل الفاتٙڤ

ي تعليږ أبنائڊ من اماڋ ڣال٘هظ ڣالفضغ ما »أنيقغ تقڤڋ:  لڤ أنفقت 
لخب ي كفغ،  تها حت « لڤ جعلتڢ  ٚا ع(، فما ينه صاحظ البيت ق ثٙڤ )ام

ٚتعشاڗ خشڤعا يسٖٕ للقاب٬ ام بلغ امطلڤب ڣفمڢ مبتسږ ڣيٖاه ت
 ڣخـڤفاب

ٚيانٖڬ اليڤم هڤ  ڣب ڗ ما يثقل كاهل بيت اماڋ الطٙڤ ي الڤاقٸ، 
عإع بنا « فــغ» التٖشيڗب فلڤا ما تقتضيڢ ه٘ه العقڤبغ من هٖم ڣ

ٚيانٖي  ڣب ٚاػ لكاڗ الطٙڤ ٚاػ ام ڤڗ اليڤم أغن سكاڗ للمكاڗ الڤاحٖ عش
ٜيتـڤڗ،  ٩ ڣلتصٖقڤا علګ الشعڤب قاطبغ بالتيـن، ڣالعنظ، ڣال اٙأ
لګ أڗ ايبقى علګ   ٚ ڗ ڣالخنڈي ڣالعسل، ڣالخمٚ، ڣالسمن، ڣلحڤم الض

 ڣجڢ البڇيـغ جائـٸ أڣ متسـڤڋب

* 

* * 

اػ  ي الهڤا حت أصبحت فاتٙڤ ٚأع امعلقغ  ػ لي ام ٚا  ما ت
ٗا كاڗ  ٚني الشڊ فيما  لګ أڗ خام ٚائظ تنهمل علي كالشتا  الض
ٚيبغ ب٘ڋ أڗ يحڤلن  لګ ض ٛ الطقس فحڤلن  نجا ي  ٚاهظ قٖ أخط  ال
ٚيبغ  تين ض ا ڣكانت ت ٚه سبٸ سنڤاػ: فمهما كنت أفعل  لګ طفل عم

حصائياػ  ع ب ع مملڤ تي علګ شكل فاتٙڤ ي منته  علګ ما فعلت، ت
ٙقابغ شٖيٖع  اػ  نجاٛ  ا فيما بعٖ أنها كانت من  الٖقغ،لږ أعلږ 
ي سائٚ اأمكنغ العمڤميغ ڣالخصڤصيغب  الحساسيغ معلقغ خفيغ 
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ٚڣه  ٚيبغ الخ ع ض تين بفاتٙڤ ٜڋ كاڗ الجابي ي فعنٖما كنت أغإٙ امنـ
 مشيتها، ڣمجمڤٵ ڣقٖ قيٖ عليها، فضا عن الثمن، طڤڋ امسافغ الت

، ڣكميغ  ٚيڄ ڣأنا أمش  جيڗامساحغ الت شغلتها قٖماڬ من الط  اأڣك
ٚيبغ  تين ض ٚڣه كانت ت الت استنشقتهاببب ڣعنٖما كنت أع٩ٚ عن الخ
القعٕڤ ڣقٖ قيٖ عليها، بالٖقغ السابقغ، مجمڤٵ الساعاػ الت قضيتها 

عاػ النڤم، ڣساعاػ التفكيڇببب، عنٖما ي امنڈڋ: ساعاػ اليقظغ، ڣسا
تين  ٚيبغ اإهماڋ، ڣحينما أحلقها ت تين ض كنت أهمل اللحيغ كانت ت
ٚائظ أكلت الهڤا  ي الض ٚيبغ الحاقغب ڣما نفڄ كل ما كنت أملكڢ  ض

ببب ٚا ٚيبغ العـ ػ ض ٚيبغ الهڤا ثږ بعت ماب٦  فجا ػ ض  فجا

* 

* * 

ح ٚيانٖييڗ بالتخلي عن طقٝڤ التٖشيڗ ٗا ن ڣب ت الطٙڤ
ٕٙڣا علګ اقًڇاحڊ ا ٜڣڗ بيت اماڋ ما فيڢ صٍا اأمغ  محالغ  لتڤفيڇ مخ

عڤڅ  ٜنٖقغ، فيحاكمڤڅ ڣيٕڤ ما يتهمڤنڊ بال ٚيقتيڗ: ف حٖڥ طـ ب
ٛعمڊ من العصا بما ا جن، أڣ يفحمڤڗ  ا  ال ٕٚه  أڗ تًڇاجٸ سبيل ل

ي الحالغ الثانيغ ما أڗ تفاتحهږ بنصيحتڊ حت يضحكڤا  عن قڤلڊب ڣ
حسنا صنعت بفتحڊ »لګ أڗ يستلقڤا علګ أقفائهږ ثږ يقڤلڤڗ لڊ: 

ڗ  ٚڣڗب لكن تعاڋ نختبڇڅ أڣا  عيڤننا علګ ما ظلت عنڢ مغمضغ من٘ ق
ي امٖ«!كنت من الصإقيڗ ينغ ليشيٸ أڗ حاڗ ڣقت ، فيطلقڤا البڇيِ 

اف التامي٘ ڣالنسا ڣالكهڤڋ  لګ أڗ يحتشٖ  ٙسغ ك٘ا  افتتاٍ مٖ
ٙسيڗ، فيقاڋ لهږ:  ليڢ بتٖشيڗ »ڣامٖ هڤ ٗا الساحٚ ال٘ڬ أڣحي 
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ا أڗ يفتِ البنايغ  سستكږب فقٖ مض  علګ ڣحيڢ شهٚ ڣما بقي  م
ي أمٚ هٖمها أڣ بقائها،  ٚقاػ ڣيبن  ڣٝ ڣامط ٚڣا امعاڣڋ ڣالف فاحض

ٜڣا البغاڋ ڣالحميڇ لحمل الحطام، لكن احملڤا أيضا  ڣالسڤاطيڇ ڣجه
ٚيشاػ ڣالحبڇ ڣالٖفاتٚ ڣامنشفاػ لطلظ العلږ، فع٦  أڗ ا يـڤحګ  ال

ٚ بهٖم طڤبغ ڣاحٖعببب ٙسغ «له٘ا الساح لګ باب امٖ ، ثږ يسڤقڊ الجمٸ 
ٗا ڣصلت سلمڤڅ مفتاحا ڣقالڤا لڊ: ح ڗ كنت من »ت  هيا، افتحها 

ڗ كنت من الصإقيڗ !الصإقيڗ ٙ «!هيا، افتحها  ، لكنڊ أينما تٖ
ٍٜ قيٖ أنملغ،  خما مڤصٖا ا يًڈح ا بابا  امفتاٍ ا تجٖ أمامڊ 

جڤا، حسيڇا، كليماب ڣهنا يثظ عل يڊ القڤم، بعضهږ فتقعٖ خاسئا، 
ٚڣم  ٙجليڊ ي ٚيٖ خنقڊ، ڣبعضهږ يهڤڬ علګ  يلڤڬ علګ عنقڊ ي
ا نهنهغ البكا ڣطلظ الصفِ عما  ٚڅببب، فا يفلتڊ من امڤػ  كس
نما  ٛعمت أنڢ نصيحغ،  ثږب ڣسبظ ٗلڊ كلڢ أنڊ، بما  اقًڇفت من 

ٚػ ما تكڤڗ قٖ أتيت ٗنبا عظيما أنڊ أهنت السڤلڤلڤ ڣالڤ  ڣلڤلڤ، ڣأنك
ٙاجغ من الٖنس  ٚاڗ الٖ ٛنٖيڄ: فهما الل٘اڗ يطه ا  ٙه  نكا ا يجٚ علګ 
ٙاجغ  ٚ امتطت ٕ ب ڣلڤا اضطاعهما به٘ه امهمغ لكاڗ ما من بك الجن٦ 
ڗ  ٜلت منها حبلګ حت ڣ ا ڣن ٙكبتها  ٚأع  ٜلت منها مفًڇعغ، ڣما من ام ا ن

اف  كانت مطلقغ من٘ عقٕڤ أڣ كاڗ ٛڣجها  يفصل بينها ڣبيڗ 
لګ  ٚجل منهږ مت عإػ ابنتڢ  ي كڤڗ ال ٚاسخببب ڣه٘ا هڤ السبظ  الف

ٙجٸ  ٚأتڢ حبلګ قاڋ لها:  -هڤ  -البيت ثيبا أڣ  ٚ طڤيل ڣڣجٖ ام من سف
ٙاجغ؟» ٙكبت ٕ ڗ قالت: «هل  ڗ أجابت بالنفي قتلهاببب، ڣ « نعږ»، ف

لڢ:  ٙاجغ ثږ س لګ صاحظ الٖ ي السڤلڤلڤ ما قڤ »ٗهظ  لڊ 
ڗ قاڋ: «ڣالڤڣلڤلڤ؟ جٚ»، ف أيقن السائل أڗ « هما صنماڗ من 
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ٙاجغ قائا:  ڗ أجاب صاحظ الٖ خلګ ساحتها، ڣ حيغ ف ٚيبتڢ ڣقعت  ق
ٙڬ، ڣأنى تڤجهت تڤجها معي» ، أڣ «أحٖهما عن يمين ڣثانيهما عن يسا

نهما عظيږ مهما بٖ»قاڋ:  ٚه اآخٚش أيقن « ا من عم أحٖهما ڣع
لګ أڗ تبٍڤ باسږ  ٛڣجتڢ قٖ خانتڢ فيجلٖها  السائل أڗ ابنتڢ أڣ 
ڗ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ هما الل٘اڗ يتڤجاڗ  ٚيكها، فيقتلهما معابب ثږ  ش

ي يٖيڢ  ما ٙڬ من علڤم امشائ باللقا معڢ ڣالنفن  ينهلڢ الحڤا
ٙع ال ٛ ليكتسظ قٖ نجا ٙا علګ  ٚعغ الضڤ بحين يصيڇ قإ كتابغ بس

لګ  ٚتبڊ، فًڇاه ينظٚ  ٚاه ٕڣڗ أڗ ي الٖٝٙ ڣهڤ يٖڣڗ كل ما يقڤلڢ ڣي
لګ اإجابغ ڣيٖه اڣيغ علګ القلږ تٖڣڗ ٗلڊ  لڢ ڣينصت  التلمي٘ ڣيس
 كلڢ بمنته الٖقغ ڣاأمانغ، فتنته الحصغ ڣتجٖه قٖ مأ مائغ صفحغ
ٙقام  سما التامي٘، ڣأحسابهږ، ڣأنسابهږ، ڣعناڣينهږ، ڣأ أڣ أكٌڇ ب
، ڣأثمنغ امڤإ  أح٘يتهږ، ڣعناڣين الحاناػ، ڣامطلقاػ من النسا
ٚيانٖيغ  ڣب ٚعغ لكانت الحياع الطٙڤ الغ٘ائيغببب ڣالحڄ أنڢ لڤا ه٘ه الس

ٚف أين يجٖه، من العسٚ بحين يبحن امٚ عن عٕڤ ثقاب فا يع
ٛڣجغ أڣ مسكن أڣ ملبسببب  ي البحن عن شغل أڣ  ٚڥ أڗ يفكٚ  ح ف
ڗ التعليږ كائن  ٚيانٖيڤڗ أنفسهږ،  ڣب ٕٕٚ الطٙڤ ڣبكلمغ ڣاحٖع، ڣكما ي
ي  ڗ شككت  اػ، ف ثٙڤ ٙڣحڢ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ ڣجسمڢ سفٚ ام

ٙڣحڢ، فتع٘ٙ ليس تٖشيڗ ا ٛهقت  سساػ التعليميغ اإلهيڗ أ م
ٙسڤڗ ڣاأطفاڋ  فحسظ، بل ڣك٘لڊ الكام بٖاخلها بحين يتحڤڋ امٖ
اػ بكتاب  ثٙڤ ٚ ام ٙمت استبٖاڋ سفـ ڗ  لګ حشٕڤ من الصږ البكږ، ڣ
ي  ٙڬ مٌس من الجـن ڣصاٙ التامي٘ ا يكتبـڤڗ  خٚ أصاب الحڤا

ا بياضاب ٚهـږ   ٕفات
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* 

* * 

ٚڣڗ علګ ما تلتهمڢ ٗا اعتقٖػ  ٚيانٖييڗ ا يتحس ڣب أڗ الطٙڤ
ػ،  سساتهږ من أمڤاڋ ڣا يعملڤڗ علګ صٍا أمٚ التٖشيڗ أخط م
سسغ  ٚ لهږب فام ي تغييڇ الڤضٸ الحالي بما تيس ٚڣا جهٖا  أنهږ لږ ي٘خ

ٚ بهٖمها يعتبڇڣنها  م ي فتحها ٕڣڗ أڗ ي  ٚ ٙاهظ أڣ ساح من الت يفل 
ٚيفيا،  ٚيِ أڣ كنيسغ، ڣيمنحڤنها لقبا تش ڣنها مكانغ ض ٜاػ، فيبڤ امعج
لګ  ي أڗ تنقل عٖڣڥ اانفتاٍ  ٚابيڗ أما  ليها الهباػ ڣالق ڣيقٖمڤڗ 
لګ أهل  ٚاتها  ج لګ بيٸ معظږ  سساػ امغلقغ، ثږ يعمٖڣڗ  ٚ ام سائ

ٚف قاطبغ، من حٖإين، ڣنجا سكافييڗ، الح لګ .ٙين، ڣنحاتيڗ، ڣ ڣما 
ٚڣاػ خياليغ أڗ ٗلڊ ٙه علګ أصحابها من ث سعاٙ باهضغ ما ست٘ ب ب

ٙكغ تتضاعڀ من تلقا  ٚاػ امبا امڤإ الت تنتٌ بٖاخل ه٘ه الحج
، فًڇڥ  ٙيڤڗ ڣالتامي٘ من أسما نفسها بسبظ ما يتلفٴ بڢ الحڤا

ي الصبا تي  ٚف الحٖإ ي ٍ ڣيصنٸ سيفا ڣاحٖا ثږ يغلڄ محلڢ ڣينص
ٚه  خ ي امسا فيجٖ امحل قٖ امتأ عن  ليقض  يڤمڢ نائما، ثږ يعٕڤ 
لګ أهلڢ ڣهڤ يتعٌڇ  جام ڣاأشكاڋ، فيبيعها ڣيقفل  بالسيڤف من كل اأ
تي عنٖ طلڤٵ الشمس  ٚڥ صاحظ الٖجاه ي ٙا، ڣت ٚڣ ٚحا ڣس ي جلبابڢ ف

ٚڣب، فيجٖ حا ي اإصطبل، ڣيعٕڤ بعٖ الغ ما بيضغ ٕجاه يلقيها 
ي  ٚ اأصنافببب ڣه٘ا هڤ السبظ  امكاڗ مكتضا ب٘ڣاػ أجنحغ من سائ
ببب عنٖما  ٚقاػ، ڣخـڤاٙ، ڣصياٍ، ڣمڤا ما يصم أٗنيڊ من أصڤاػ مط

ٚيانٖيغ تتابٸ  ڣب ي أحٖ الفصڤڋ الطٙڤ ببب تكڤڗ جالسا   الٖٝٙ
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بعٖ اجتياٛ التلمي٘  -مهما تكن الكلمغ الت ينطڄ بها الساحٚ 
ي الهڤا» ٚأع امعلقغ  ا ڣهڤ  -« طقس ام ڗ الطفل ا يفطن بعٖها  ف

ٙييڗ يتڤلڤڗ  ٙيسڢ طابٙڤ من الحڤا ٚع حين يتعاقظ علګ تٖ ج ٕاخل 
ٚع ڣاحٖع من  ٍٚ فق ٚ ش اػسف»طڤاڋ سنڤاػ عش ثٙڤ ا يتجاٛڣ « ٚ ام

ي العامب  ٚع عإع، أڬ بمعٖڋ سطٚ ڣاحٖ  ها العش عٖٕ سطٙڤ
ٚ الحجږ بحين ا تتعٖڥ صفحاتڢ  ڗ السفٚ هڤ من صغ ٙع، ف ڣلإشا
ٛها  ٚضها  الثاثيڗ، طڤڋ كل ڣاحٖع منها حڤالي ست سنتيمًڇاػ ڣع

ٙ بلبلغ  ٚ الحجږ، ه٘ا، مصٖ ٙبعغب ڣقٖ كاڗ صغ لي طيلغ مٖع ا يستهاڗ  أ
« الحصـن الحصيـن»بها، خالها كنت أتڤهږ أڗ اأمٚ يتعلڄ بكتيظ 

ٚڣيغ ڣامحطاػ  ي اأسڤاځ الق ٚبيغ  ي كثيڇ من امٖڗ امغ ال٘ڬ يباٵ 
ا لحظغ سلمن طفل  ٚينب ڣلږ يتبٖٕ ڣهم  ٚقيغ للمساف الط

خغ من السف ٚيانٖڬ ن ڣب ٚ كي ينق٘ني من مڤػ شبڢ محقڄ، طٙڤ
فڤجٖػ خطڢ شبيها بالخط الهنٖڬ، ڣمن ثږ أيقنت أڗ اأمٚ كاڗ 

ٚيانٖڬ أصيـلب ڣب  يتعلڄ بكتاب طٙڤ
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  (2)سفـر امأثــورات 
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ڗ اػ ڣعٖٕ  خلل هناڅ   ٗا اعتقٖػ  بيڗ حجږ سفٚ امأثٙڤ
ٚيانٖييڗ يضحكڤڗ  ڣب ڗ الطٙڤ ٙاسغ، فظننـ  ٚقها الٖ اأعڤام الت تستغ

خطأػ، أڗ قيمغ السفٚ عنٖهږ تفڤځ قيم ٙهږ  غ علګ ٗقڤڗ صغا
هل الٖياناػ التڤحيٖيغ: فهڤ، علګ صغٚ حجمڢ  الكتظ امنڈلغ عنٖ 

لغ عٖٕ صفحاتڢ، يحڤڬ علڤم ما سيكڤڗب  كاڗ، ڣما هڤ كائن، ڣما ڣض
ٛمنغ  ٚاهظ في  لګ الساحٚ ڣال ڣحګ بڢ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ  ڣهڤ ڣحي 

ٚڣايغ ڣاحٖع ل  مكنغ مختلفغ ب ڗ  مختلفغ ڣ يتناطِ حڤلها اثناڗب ثږ 
لكل كلمغ من كلماتڢ معاني ثلثغ: معن ظاهٚ، ڣمعن باطن، ڣمعن 
ٗا فتحـ الكتاب ڣڣقعـ عيناڅ  عب هك٘ا، ف ٚا يتجلګ للقاٙ لحظغ الق

ٙځ »، مثل، كاڗ معناها الظاهٚ هڤ «لـ٨ »علګ كلمغ  ، ڣمعناها «سا
ٚ »الباطن هڤ  ي ما معناها الثالن فهڤ ما سيتجلګ لڊب «حاكږ »ڣ « ٛڣ  ،

ڥ لڊ في  ٚ «صعلڤڅ»ڣ في « فقيڇ»فقٖ يًڇا خ ڗ كاڗ معڊ قاٙ  ، ڣ
ڗ «قٖيـ٠»ڣ « حكيږ»فقٖ يتجلګ لڢ في  ڗ ڣجٖ ثالن فيمكن  ، ڣ

ڗ يتجلګ  خٚ، كما يمكن  ڣ في ش   ليڢ  ٚځ لڢ امعن في ما ٗهبتما  يش
ٚإ به٘ه الكلمغ سڤڥ »ما بالضبط، فيقڤڋ: لڢ فيك ، ڣما «ل٨ »ما ام

جن لتجلٖا «ٙڥ لصيڗ غيڇكما عكما ال ، ثږ يلقي عليكما القب٬ ڣيٕڤ
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ليكماب ڣعلګ معاني التجلي تقڤم الحياع  ٚا بما نسظ  ڗ تق لګ 
ٕٕٚڣڗ ٕائما  ٚيانٖيغ بكاملها، ڣل٘لڊ فهږ ي ڣب ه٘ه القڤلغ الطٙڤ

 :  امختڤمغ بٖعا

تڢ تميمتڢ يڤم المتحاڗ » طڤبى ثږ طڤبى لثنيڗ: تلمي٘ جا
ٚاهظ فكفتڢ شٚ اإجابغ، ڣامٚ تجلګ لڢ  ڣ ال ع الساحٚ  بصٙڤ

طاما حييـ  -فأصاب اإجابغب فلتجعلني من ه٘ين  السږمعن 
ٵ سجنا ڣل يجعل علګ ف - ٕڣ ٚ علګ عين حت ل  ڣ تم م كمامغ 

 «ب سحابغ

تيـ فاحشغ مهما عظږ  هل التجلي، ڣ ٗا كنـ من  ڣبالفعل، ف
ٕٚڅ  لف امحاميڗ بمف فحام  ڗ تفلح في  ٙها كاڗ بمتناڣلڊ ٕائما  قٖ
ٚين، ڣقلظ الژهمغ علګ مژهمڊ بكلمغ ڣاحٖع  عقابهږ خاس ٕهږ علګ  ٙڣ

ٚص  ٚا طليقاب ڣقٖ تطلقها عليڢ كال نـ ح ٚه  جن ڣتخ ا٥ فتٖخلڢ ال
حٖهږ بأم عين كاڗ قٖ ضبط متلبسا فڤځ شقيقتڢ، فقيل لڢ:  ٙيـ 

ٚيعتنا تعاقظ علګ ما فعلتڢ » ڗ ش نـ تعلږ  ٚما، ڣ لقٖ غشيـ مح
لف اأطفاڋ «باإعٖام شنقا ، فلما حاڗ مڤعٖ قتلڢ ڣتحلڄ حڤلڢ 

ّٚ فيهږ قائل: ڣالنسا ڣال ٜڋ عليڢ ڣحي فص حٖ ما »قضاع ن لن يقتلن 
ب  ٛڣجت ، بل كنـ فڤځ  خت كن فڤځ  ڣلب فأنا لږ  لږ يقتل نفسڢ 

بڤانا جميعا؟ ٕم ڣحڤا  خلګ القڤم «ب لي٠  نه كلمتڢ ه٘ه حت  ڣما 
ٚعڤبيـنب ٚقڤا من حڤلڢ م  سبيلڢ ڣتف

ٙب  ڣفڤځ ٗلڊ كلڢ، فمحتڤڥ  اػ يتغيڇ بتغيڇ م سفٚ امأثٙڤ
 ٗ خصاڗ مڤضڤعا ڣاحٖا في الڤقـ نفسڢ،  ع، ڣب٘لڊ ل يقٚ  ٚا الق
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خغ من  لګ جنظ، ڣيمسكاڗ ن ٕٚاڗ جنبا  ڗ يجل٠ ف يحٖف ٕائما 
ٚڥ  حٖ منهما ي ڗ ل  السفٚ، فيفتحاڗ الصفحغ الخامسغ، مثل، غيڇ 

ٚاه اآخٚ، فيقڤڋ اأ  ٙع اماعٜ»ڣڋ: ما ي ، ڣيقڤڋ الثاني: «ه٘ا كلم في تجا
ٕاب النكاح» ٚفاڗ معا فتع٩ٚ الصفحغ نفسها «ب ه٘ا قڤڋ في  ثږ ينص

ٚين، فيڇاها اأڣڋ:  خ خصيڗ  ڣيجٖها « حٖيثا في منطڄ الطيڇ»علګ 
ٙكڤب الخيل»الثاني  ڣ في  ٙاجغ  يضا يصح «ببب كلما في الٖ ڣب٘لڊ 

ٙ ال  بڤ اأسفا اػ هڤ  ڗ سفٚ امأثٙڤ ٚڥ  ٚيانٖڬ ال٘ڬ ي ڣب عتقإ الطٙڤ
ليڢ اإنساڗ في التنجيږ ڣالطظ ڣالحكمغ  جميعا، فيڢ كل ما ڣصل 
ليڢ في البيڤلڤجيا، ڣالطاقغ  ، ڣما سيصل  ٙئ ڣالفيڈيا ڣالكيميا ڣالتا

لګ ٗلڊبالشمسيغ، ڣا  معلڤماتيغ، ڣما 

* 

* * 

ٜػ ٗا التم ٙبعغ السابقغ فعج سـ تفسيڇا لختلف اأقڤاڋ اأ
ٚا يعبن بعقڤڋ قڤم س٘ه مجانيڗ»ڣقلـ:  اػ سڤڥ ه ٚ امأثٙڤ « ما سف

ل جهلڊ بما كاڗ يمأ ٙٝ كل  خطأػ، أڗ ما حاڋ بينڊ ڣبيڗ الفهږ 
ع: فأڣلهږ كاڗ يمژهن تج ٚا ٙبعغ لحظغ الق ٚا اأ ٜ قاٙ من الق ٙع اماع ا

ڣكاڗ علګ ڣشڊ عقٖ صفقغ بيٸ فجا يستشيڇ الكتاب، ڣثانيهږ كاڗ 
ٛڣجغ  ٚاٹ الجيظ فأتى يبتغي  ٜڣاه ڣقصٚ اليٖ ڣف مٚ ال ٜب شغلڢ  ع
ٚما فجا يطلظ  صالحغ، ڣثالڙهږ كاڗ صيإا ڣكاڗ قٖ اصطإ مح

با لتسعغ  ابعهږ كاڗ  ثږ، ٙڣ ٚع ما اقًڇف من  ڗ يشًڇڬ امغف ٙإ  ڣلٕ فأ
ڗ يشًڇڬ  ڗ يحملهږ جميعا فڤقها فاحتاٙ في  ڣسيلغ نقل تتيِ لڢ 
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لګ  نن ما كنـ أهتٖڬ  ٙاجغ فأتى ليبن في امسألغب ڣالڤاقٸ  ڣ ٕ حصانا 
حٖ صبيانهږ: ليها  ڗ هٖانـي   ه٘ه الحقيقغ لڤل 

ٚ اأڣلګ من مقامي بينهږ، حين كن ٙيا فطڤاڋ اأشه شتغل حڤا ـ 
ڣ  في مإع الًڇجمغ بامعهٖ الٖڣلي للغاػ، كنـ كلما تناڣلـ ڣجبغ غ٘ا 
ٚا١ أخلٖ للنڤم سمعـ ٕقا قڤيا بالباب،  عشا ڣتمٖٕػ فڤځ الف
ٙجل من اأهالي  فتِ الباب حت يٖاهږ البيـ  كإ  ا، ڣما  فأقڤم م٘عٙڤ

ٚفقتڢ  ٚتٖڬ جلبابا صڤفيا ڣب قطيٸ من اأجسإ املفڤفغ بعنايغ ي
 ٚ ٙ الناظ ڗ صا لګ  ٛٙ سٕڤ حجبـ العيڤڗ ڣاأنڤف  متناهيغ ٕاخل م
ٜائٚ جلستڢ  ٙيـببب يسڤڬ ال ڣ عفا شباحا  ل  ٚڥ  نڢ ما ي يتڤهږ 

ٜعي قائل:  ڗ يستلقي علګ قفاه ثږ يبٖٕ ف لګ  لقٖ جئتڊ »ڣيضحڊ 
ٚڅ، ڣيكتمن عن بمن سيمأڗ بالسكي ٜين بالصالحاػ ٗك نغ قلبڊ، ڣي

ٜيجاػ صالحاػ  ٙيغ صالحغ )ببب( جئتڊ ب ٚٛقنڊ ٗ اأعٖا عيبڊ، ڣي
ٚه العا٩ٙ من ثنايا جلبابڢ «ب فاخًڇ منهن ما طاب لڊ  ٙتباكي يخ مام ا ڣ

 : ، ثږ يحثن اځ نقٖيغ من فئغ مائغ ٕڣٙل ٚه بأٙڣ خ ل »كيسا امتأ عن 
ٙجعها لڊ   ٙ ڗ شئـ امٚع ڣاحٖع هاػ خمسمائغ ٕڣل تكٌڇػ للمهٚب 
 ٙ لڀ ٕڣل ڗ شئـ اثنتيڗ فهاػ  ٛيإعب ڣ  ٙ لڀ ٕڣل ٚع  ا ڣمعها عش فٙڤ
لفا  ڗ شئـ ثلثا فهاػ  ٛيإعب ڣ لڀ  ٚڣڗ  ٙجعها لڊ حال ڣمعها عش

قغببب ٚضڢ ق«ب ڣخمسمائغ ٙڣ ٚين الصفقغ فأستجيظ لع ٕٙػ »ائل: تغ
ٙخ٨ إحٖاهن  نا مشًڇيڢ،  كڤڗ علګ بينغ مما  ٛڣجغ، لكن حت  ك٘ا 

ٚاني ٙاها ڣت ٜيـِ امئڈٙ عن ڣجهها أ نه طلب ه٘ا حت «ڗ ت كإ  ، فما 
 :ّٚ ع غضظ فيسڤځ قطيعڢ ڣيغإٙ امنڈڋ ڣهڤ يص ٚجل سٙڤ تنتاب ال

ٙجل فظا » ٛڣه نسڤتي  ٜمهـن بحجظ بهائهـنبببيظا غللن  لګ «ب يل عٕڤ 
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فتـِ  قڤڥ من اأڣڋ ڣ سمٸ ٕقا  ٚا١ فما تكإ عيناڬ تغفـڤاڗ حت  الف
نيقغ ڣقبعغ  ٚتٖڬ ب٘لغ  ٙجل من اأهالي ي ٚع،  ٜائٚ، ه٘ه ام ٗا بال الباب ف

ٚاػب ينٖفٸ الجمٸ ٕاخ  ل امنڈڋ، ٙياضيغ، ڣمعڢ قطيٸ من النسا الساف
ٚقـ  ش ٗا بهن حساڗ  ٕٚ البناػ من ملبسهن الفڤقيغ، ف فتتج
هن ڣسيقانهن، فيقٸ  هن، ڣانكشڀ ما بيڗ نهٕڤ ڣجڤههن، ڣتٖلـ شعٙڤ
ٚاهږ التجميل، ڣالتبغ، ڣالنٖ،  ٙڣائِ م فضا البيـ تحـ ضغط 

 ٜ ڗ ال ڗ يسيل لعابيب غيڇ  لګ  ڗ ڣالجعغ، ڣامسڊ،  لګ  ٚسل قهقهغ  ٚ ي ائ
قٖ جئتڊ بمن »يستلقي علګ قفاه ثږ يفاتحن في الع٩ٚ نفسڢ: 

ٚڅ، ڣيكتمن عن  ٜين بالصالحاػ ٗك سيمأڗ بالسكينغ قلبڊ، ڣي
ٜيجاػ صالحاػ  ٙيغ صالحغ )ببب( جئتڊ ب ٚٛقنڊ ٗ اأعٖا عيبڊ، ڣي

ـ  تكلږ يخ«ب فاخًڇ منهن ما شئ ڗ  ٚه العا٩ٙ كيسا ككي٠ ڣقبل 
قاطعڢ  ني  صاحظ الجلباب، ثږ يستعٖ لع٩ٚ صفقغ امهٚ، غيڇ 

ٙخا في ڣجهڢ:  ٜنڤڗب »صا ، ڣل عياڋ، ڣل يح ٙيٖ، ڣل ٕڣٙل ل نسا 
ٚاتڊ ڣاخل سبيلي ٚ «ب امسڊ عاه ٜائ ٚخت تلڊ حت تنتاب ال نه ص ڣما 

ع صاح قڤڥ من سٙڤ ع غضظ  ٙ سٙڤ ظ الجلباب، فيسڤځ قطيعڢ ڣيغإ
لقٖ ق٘فـ نسائي ڣشتمژهږ ڣهن »امنڈڋ ڣهڤ يهٖٕ ڣيتڤعٖ قائل: 

لګ «ب صالحاػ محتجباػب سأسجل حال شكايـغ ضٖڅ  ڣبالفعـل، يتجڢ 
ٚطغ، فيٖخلـڢ بڤجڢ تحجبڢ سحابغ من الغيٴ  ٚب مكتظ للش ق

ٵ شكايـغ   ڣ شكايتيڗ ضٖڬبالكثيڀ ثږ يٕڤ

كاڗ عٖٕ الشكاڣڬ الت سجلـ ضٖڬ قٖ بلغ خمسمائغ شكايغ، 
ڣهڤ النصاب ال٘ڬ يع٩ٚ صاحبڢ، في نصڤ٥ القانڤڗ 
ٙ بأڬ محاكمغ، ڣكنـ  ٚڣ ٚقا ٕڣڗ ام ٚيانٖڬ، لعقڤبغ اإعٖام ح ڣب الطٙڤ
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ٚا خفيفا  ٙثغ محـڤڬ ما سمعـ بباب امنڈڋ نق ڗ تهيأ لكا يقنـ معڢ 
نڢ قٖ عمٖ  ٚقغ، ڣ ل صاحظ امح ٚع  ٚ ما كاڗ سيكڤڗ في تلڊ امـ ٜائ ال
ٚڣهب غيڇ  متنٸ عن الخ ليڢ ڣ فطن  لګ التمڤيڢ لكي ل  ٚقتڢ  بتلطيڀ ط
ٙجل كما ظننـ من  مام  جٖني  ٗ لږ  ٚعاڗ ما تبٖٕ،  ڗ ٗلڊ اليقيڗ س

ٚه حڤل ڣاحٖاب انٖفٸ الطفل قبل، بل ڣجٖتن قبالغ صب ل   يتجاٛڣ عم
ٚه من جيبڢ كتيبا صغيڇا، قاڋ  خ ٙمى مصاصتڢ ڣ لګ ٕاخل امنڈڋ، ثږ 

اػ»نڢ يٖعګ  ياه « سفٚ امأثٙڤ ، فناڣلن  طت نڢ سيخلصن من ٙڣ ڣ
ٙاني كيفيغ استخٖامڢببب   ڣ

ٚيانٖيغ، ڣتڤض ڣب ٜڣاه من امٚع طٙڤ ، نڤيـ ال أػ ڣضڤ الهڤا
نشٖػ نشيٖا ٕينيا كاڗ الصب قٖ حفظن  ، ثږ  ٕٙفتڢ بڤضڤ اما ڣ
جٖها  ل ڣ ٚ فكاڗ ما من صفحغ تقٸ عليها عيناڬ  ياه، ثږ فتحـ السف
 ، ، ڣعنڤاني، ڣسن لي، قيٖ عليها اسم ٙسالغ مڤجهغ  ٙع عن  عبا

ٜڣاه الت ٚڣ٩ ال ، ڣعٖٕ ع سما النسا اللڤاتي ڣمهنت  كنـ تلقيژها، ڣ
ٚعظ  ڣ ضاجعژهنببب معلڤماػ من الٖقغ بحين ملكن ال ٚضن علي  ع
ڣ  م ملڀ محاكمغ  مام سفٚ ٕين  ٗا كنـ  ڋ عما  تسا فأخ٘ػ 
ٚع كانـ تتضمن فعل سبيل  ل فق ٙڣعي  سجل تجس٠ب ڣلږ يهٖ من 

ٚق  ٚع:خلص  من امح  غ كما قاڋ الصب من قبلب يقڤڋ نــ٨ الفق

ٚع »ببب  ڗ تكڤڗ ساف ٚيانٖيغ ل تخلڤ من  ڣب ڗ امٚع الطٙڤ ثږ اعلږ 
لګ لڀ جسٖها ڣسط  ٚع عمٖػ  ڗ كانـ ساف ڣ محتجبغب ف
ڬ جـٜ ڣلڤ  ٚ مشاهٖع  مئڈٙ يكڤڗ من الكبڇ بحين ل يتيِ للناظ

نڀ حت  ڣ   ٚ ڣ ظف ٕٚ عيڗ  ليها خاط كاڗ مج ظ ڣقاڋ: ٗا اطمأڗ 
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ن٠ ڣل جٌنب  ٙٛاڗ لږ يمسسها  ٜڣجغ ما ڣجٖػ: حصاڗ  تنعږ ال
ٚها  ٙمـ امئڈٙ ڣكشفـ شع فطڤبى لي ثږ طڤبىت، ڣعقٖ عليها 
ٚب تفاصيل البطن  ٙتٖػ قميصا شفافا يس ڣڣجهها ثږ ا
خنـ  ع قصيڇع تبٖڬ الساځ ڣالفخ٘ين، ٕڣ ڣالنهٖين، ڣتنٙڤ

ٕٕٚػ علګ ٚػ، ڣت الحاناػ ڣالكنائ٠ ابتغا لهڤ ڣفسڄ  ڣسك
ٚقا تشبڢ املب٠ ڣما هي  ڗ كانـ محتجبغ لبسـ خ ڣمجڤڗب ڣ
خنـ  بملب٠، ڣكشفـ عن محاسن جسٖها جميعا، ٕڣ
ٗا  هـ ڣلهـ حت  ٙتإػ الحاناػ، ڣمجنـ ٛڣ جائٚ، ڣا ال
ٜڣجغ ما ڣجٖػ، محنكغ  ليها خاطظ ڣقاڋ: تنعږ ال اطمأڗ 

ٚبغ ستمأ  ٙا، فطڤبى لي ثږ طڤبىت، ڣعقـٖ مج ٚڣ ٚبا ڣس  قلب ط
ٚػ  ٚ ڣحاص ٚب الخم قلعـ عن التٖخيڗ ڣش ٚقها ڣ ٙمـ خ عليهـا 
ڬ جٜ ڣلڤ كاڗ  ٚ مشاهٖع  جسٖها بمئڈٙ طڤيل، ل يتيِ للناظـ
ڣ ه٘ه  ٚع  بٖا ه٘ه ساف نڀببب فل تقڤلن  ڣ   ٚ ڣ ظف ٕٚ عيڗ  مج

ٚقغ  ڣشڊ علګ امح ڗ يقڤڋ: تما ع٩ٚ محتجبغ، ڣمن قالها ڣ
ل مسافٚ عشڄ  نا  ٛڣاه يڤما، ڣل ٙيـ نسا قط، فما  علي 

ٚيِ ڣخـا٭ لـڢ من العشظ ثياباتببب  «جنحغ ال

* 

* * 

ٚيانٖييڗ من الحفٴ، ڣل٘لڊ فقٖ  ڣب بغ٬ عنٖ الطٙڤ ل ش  
م مقا»بنڤا تعليمهږ علګ عمليغ تتكڤڗ من شقيڗ متكامليڗ، هما: 

انسغ الحڤاٙ ٙ ال٘ڬ « م انسغ الحما )ڣل يجظ الخلط بينڢ ڣبيڗ مقام م
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ٚ لڤل مشاكل مطبعيغ( ڣ «ب مقام قل ڣل تقل »كنا سنختږ بڢ ه٘ا السف
هل العلږ عنٖهږ بـ  ليهما تعٕڤ تسميغ  ٙييڗ»ڣ هل القڤڋ »ڣ « الحڤا

 «بڣالل قـڤڋ 

ٙحلتيڗ هما:  يتكڤڗ كل ٕٝٙ تعليم  طق٠ التمهيٖ »من 
ٌٙڬ «ب طق٠ اإنجاٛ الستكشافي»، ڣ«التع٘يب جبا الطق٠ اأڣڋ 

ٙيغ، ڣهڤ يتألڀ من اغتساڋ يسمڤنڢ  طاڗ »يتصٖٙ كل حصغ حڤا
ٚفيا  -« طڤلڤڗ  ٚجمتڢ ح طلځ بخٙڤ طيظ  -« ڣضڤ الهڤا»ڣت ڣمن 

ناشيٖ ٕينيغ يختږ  ماڗ ڣسلم حت ل ڣتلڣع  كل نشيٖ منها بقسږ 
ٙا  ٚا ض تلحڄ اأسما ڣالكلماػ الت سيتږ التلفٴ بها في الفصل 
ڣ يقٸ  ٙتباكا لٖڥ القائميڗ عليها،  ڣ تحٖف ا ٚيانٖيغ ما  ڣب سسغ طٙڤ بم
ڣ يستيقٴ الساحٚ من نڤمڢببب بعٖ اأناشيٖ  نهظ في بيـ اماڋ، 

اػ ڣالًڇكيڈ مباش ٚاه كتاب سفٚ امأثٙڤ خ ٙڬ التلمي٘ ب ٚع يأمٚ الحڤا
، ثږ يقڀ في  ٙاس  ٚع امناسبغ مستڤاهږ الٖ لبضٸ لحظاػ علګ الفق

ٗا هڤ  ، ف لګ الش  ٚعب يلتفـ اأطفاڋ  ٚكن اأيمن من الحج  -مثل  -ال
 ٕ سڤ ٚم صغيڇ، نصظ ڣغطي بكتاڗ  ٙع عن جسږ مثلن، كه حت  عبا

ٙقيڗ في التأمل ينتشل  ٙ غا ٙ مثل خيمغ صغيڇعب ڣفيما يكڤڗ الصغا صا
ٚتع٤ لڢ  ٚهيظ بژهٖيٖ عنيڀ ت ٙڬ الفصل من الصمـ ال الحڤا
امفاصل: يمسڊ عصا غليظغ تشبڢ الٖبٝڤ ال٘ڬ يعاقظ بڢ الجلٕ 

ّٚ في ڣجڤههږ قائـل:  اللصڤ٥، ثږ يص

ٜعږ » ڗ يتبيڗ لڢ  من ي لګ  ٚبا  ڣجعڢ ض ڗ ه٘ا الش  مڤجٕڤ 
ڗ ه٘ا الش  غيڇ مڤجٕڤ  ، ڣمن يٖٵ  ڬ حٖ هڤ غيڇ مڤجٕڤ لګ 



 

 55 

، ڣمن لږ يقل  ڗ يتبيڗ لڢ كږ هڤ فعل مڤجٕڤ لګ  ٚبا  ڣسعڢ ض
ڗ يحٖثنا ب  لګ  ٚبا  ڣجعڢ ض  «بخبايا نفسڢشيئا 

حسابهږ، تلمي٘ا تلمي٘اب  ٚٵ في منإاع التلمي٘ بأسمائهږ ڣ ثږ يش
ٗ ما يكإ تلمي٘  ٚيانٖڬ ل يخلڀ ڣعيٖه،  ڣب ڣبالفعل، فامٖٝٙ الطٙڤ

ٚف الڤاڣ من  ٚٹ من التلفٴ بح ل « مڤجٕڤ»ڗ يف حت ل يفطن لنفسڢ 
ٚا١ بأحٖ امستشفياػ ا ٚيِ الف ٙسغ أڗ ٙسڢ ڣهڤ ط ع للمٖ مجاٙڣ

ٙع  ٚا من عبا ڗ يتلفٴ بال  ٚ خ « غيڇ مڤجٕڤ»يكڤڗ قٖ هشږ، ڣما يكإ 
ٙجلڢ الت تكڤڗ قٖ  ٛٙٵ  ل ڣهڤ بيڗ يٖڬ طبيظ يعيٖ  حت ل يصحڤ 
ٚٛه العلما  ح نڢ لڤل التقٖم الهائل ال٘ڬ  بًڇػ منڢببب ڣالحڄ 

ٚيإيڤڗ في ڣب ٙڣا يجبڇڣڗ  الطٙڤ مجاڋ الطظ ڣالحكمغ، بحين صا
لګ مكانها  كسٙڤ عظام الٚٝ في نصڀ ٕقيقغ ڣيعيٖڣڗ العيڗ امقتلعغ 
ٚجڤا من  كٌڇ قٖ تخ ڣ  ٚيانٖييڗ  ڣب ٚبما كاڗ ثلثا الطٙڤ في ٕقيقتيڗ، ل
ڣ  ٚڣح خطيڇع  ٚع ڣهږ مصابڤڗ بج سساػ التعليميغ من٘ سن مبك ام

ٜمنغببب عاهاػ   م

ٚام  ل بعٖ انص ڣل ينته ه٘ا الطق٠ التمهيٖڬ التع٘يب عإع 
ما كيفيغ انژهائڢ فتتږ علګ النحڤ التالي: فيما يكڤڗ  يڤم بأكملڢب 
حٖ اأطفاڋ  ٚڬ في الفصل بيٖ ڣجلٖ  ٙڬ منهمكا في تٖڣين ما يج الحڤا

ڗ يهتٖڬ طفل ما صٖف ٚڥ، يحٖف  لګ الجڤاب الصحيِ باليٖ اأخ غ 
ٚاقغ:  ش ڣ  ّٚ كمتصڤف انتابتڢ شطحغ  فيحسږ امسألغ: يقڤم ڣهڤ يص

ٙڬ فيتظاهٚ، مثل، «لقٖ ڣجٖتهاب لقٖ ڣجٖتها» ، ثږ يتجڢ صڤب الحڤا



 

 56 

ٙتم التلمي٘ علګ  ٗا غفا امٖٝٙ ا ٩، حت  بالبحن عن ش  في اٙأ
مسكها  ٚعغ خاطفغ ڣ  ثږ قاڋ: العصا بس

ٗا كاڗ » ا، ڣ ا فأنا لسـ مڤجٕڤ ٛعمـ شيئا مڤجٕڤ ٗا كاڗ ما 
 «بهڤ غيڇ مڤجٕڤ فأنا مڤجٕڤ

لقا ڣحيڢ حت يقڀ  ڣ ينه  ڣما يستڤلي الطفل علګ العصا 
ٙهيظ  ها ڣيعمها صمـ  ٙڬ مش٘ڣها، فتستعيٖ القاعغ هٖڣ الحڤا

لګ  ٛ النتقاڋ  ٛ الستكشافي  طق٠ »ي٘انا بجڤا ، فيعٕڤ التلمي٘ «اإنجا
لګ بيڤتهږ لقضا الليلغ في تخميڗ ما عساه يكڤڗ اسږ ٗاڅ الجسږ 

ب  ٗڬ الشكـل امثلن ڣاللڤڗ اأسـٕڤ

ٚحلتيڗ  ٙ م ٙڬ ڣالصغا ٛ الحڤا لستكتشاف اسږ الش  امعن يجتا
ٚحلغ اكتشاف »تسمياڗ علګ التڤالي:  ٚحلغ اكشاف »، ڣ«امعلڤم م م

 «:امجهـڤڋ 

ٚع  لګ حج ٚحلغ اأڣلګ، يصل اأطفاڋ في الصباح الباكٚ  في ام
 ، لګ الجسږ اأسٕڤ  ٚ ٚهږ ڣهڤ ينظ ٙڬ ڣاقفا ينتظ الٖٝٙ فيجٖڣڗ الحڤا
اػ ثږ  ٚ امأثٙڤ ٚهږ بفتِ كتاب سف ٕٚ ما يستڤڣڗ علګ امقاعٖ يأم ڣبمج

ليها بأصبعڢ ڣهڤ يسألهږ: يقًڇب من الكتلغ ڣي  ڣلڤميڊ؟»شيڇ  « طاڗ 
، فيعقظ عليڢ «ه٘ه خيمغ »)ما اسږ ه٘ا؟(، فيقڤم تلمي٘ ڣيقڤڋ: 

ٙڬ:  ٗڗ فما اسږ ه٘ا؟»الحڤا ، يجيظ تلمي٘ «ل، ه٘ه ليسـ خيمغ، 
ٚم »خٚ:  ٙڬ: «ه٘ا ه ٗڗ فما اسږ »، فيقڤڋ الحڤا ٚم،  ل، لي٠ ه٘ا ه

شيا قٖ «ببب ؟ه٘ا ٙڬ الطفل عن  ڗ يسأڋ الحڤا ڣخلڋ ٗلڊ، يحٖف 
،كأڗ يقڤڋ لڢ:  تبٖڣ ل طلقا بالٖٝٙ ما اسږ جٖتڊ الت »علقغ لها 
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م٠؟ ڣ «ماتـ يڤم  ڣ «بكږ اشًڇيـ ه٘ا القمي٨؟»،  هل تنام في »، 
ٚفغ ڣاحٖع؟ بڤيڊ في غ م تنام مٸ  ٕٚڅ  ٚفغ بمف ڣ «غ سږ ما ا»، 
ٚڅ؟ ما عنڤانڢ؟ ڣكږ قاضيتڢ؟ لخب ڣعنٖما «الحلځ ال٘ڬ حلڄ شع  ،

ڗ يكڤڗ الجسږ اأسٕڤ  تنفٖ جميٸ اأسما الت يحتمل بالبٖاهغ 
ٚحلغ  ٚحلغ « استكشاف امعلڤم»حٖها تنته م لګ ام ليتږ النتقاڋ 

نا تعږ امڤاليغ ڣيحكږ اأجڤبغ منطڄ شبيڢ بمنطڄ العتبا٭ب ڣه 
الفصل ضڤضا جٖيٖع فيتعاقظ البكا ڣالضحڊ ڣاأناشيٖ الٖينيغ 

 ، ، ڣصلع اما لګ ٗلڊڣڣضڤ الهڤا ب بتعاقظ ٗكٚ اأسما الت ڣما 
ٗا قاڋ طفل مثل:  ٙ »تقتض  ٗلڊب هك٘ا، ف ٙڬ: « ه٘ا حما جابڢ الحڤا

نا» ٚه ڣضڤ بطل ٗك لګ اميضا ، فيقڤم «ه٘ا اسږ  كل من في القسږ 
خٚ:  ٗا قاڋ  ، ڣ ل قنف٘ا»إعإع الڤضڤ ٙڥ ه٘ا  ٙڬ « ما  عقظ الحڤا

ٚ اسمڢ بًڇنيږ »علګ اإجابغ قائل:  ه٘ا حيڤاڗ مقٖٝ، فلنتبڇڅ علګ ٗك
ٗا قاڋ ثالن: «نشيٖ ك٘ا ، فيتلڤ الجمٸ نشيٖا ٕينيا خاصا بالقنف٘، ڣ

ٙڬ: « اجغنما ه٘ه ٕٙ » ڣ سمعڢ »جاب الحڤا ٙاجغ  ٚ اسږ الٖ ڣمن ٗك
ٚكبها ثږ يأكل قطعغ شڤكڤلطغ ، فيقڤم جميٸ من في القسږ، «ڗ ي

ٛقغ امٖينغ  ٙاجاتهږ ڣيقڤمڤڗ بجڤلغ في  ٙڬ ڣالتلمي٘، فيمتطڤڗ ٕ الحڤا
ٙهږ قطٸ شڤكڤلطغ، بعٖٕ من ڣا ليجٖڣا في انتظا في الفصل،  ثږ يعٕڤ

ٙع اإلهيڗ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤببب يتڤاصل  ٜلـ من السما بقٖ قٖ ن
لګ اكتشاف  ٗا تڤصل تلمي٘  امجهڤڋ قبل  السږالٖٝٙ به٘ا اإيقاٵب ف

ٗا لږ يتڤصل  لګ الٖٝٙ امڤالي، ڣ ٙڬ  يام انتقل الحڤا ٚام ثلثغ  انص
ڬ طفل كاشفهږ بڢ الح  ع ليڢ  ٜيِ امل ٙڬ علګ النحڤ التالي: ي ڤا

اڋ امٚع جالسغ كالطٕڤ العظيږ  ٗا بالش  مڤضڤٵ الس ، ڣ ا السٕڤ
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ٚحيڗ:  ّٚ التلمي٘ ف ٚيقا، فيص  اسمڢامٚعب  اسمڢ»ڣعيناها تشعاڗ ب
ڗ ه٘ه «امٚع  ل  لګ بيڤتهږ ڣهږ منتشڤڗ بما تعلمڤهب  ڣڗ  ، ڣيعٕڤ

ٚيانٖڬ النشڤع ما  ڣب ڗ تتبٖٕ في الٖٝٙ التالي أڗ التعليږ الطٙڤ تلبن 
ٚاهظ »يقڤم علګ قاعٖع  ل الساحٚ ڣال ففي «ب كل ش  لي٠ نفسڢ 

جل٠  ٙڬ قٖ  ٚع فيجٖڣڗ الحڤا لګ الحج الصباح امڤالي يصل اأطفاڋ 
ٜاڣيغ اليمن من الق ٚاها التلمي٘ امٚع نفسها مكشڤفغ في ال اعغ فما ي

ڣڋ  ٚحا اعتقإا منهږ بأڗ ٕٝٙ اليڤم سيحسږ مٸ  حت يكإڣا يطيڇڣا ف
ڗ ما من طفل يقڤڋ:  ل »ڣ « ه٘ه امٚع»جابغ، غيڇ  ظن ه٘ه  ما 

لګ «ببب امٚع ٚبائيغ  ٚب بالعصا الكه ڣ يض ڣ تقلٸ عينڢ  ٙجلڢ   ٚ ل ڣتكس
ٚف علګ امڤػ  ٙ في الٖيانغ  ڗ يش ٚا ٚ اسږ، ڣالتك ٚٙ ٗك أنڢ يكڤڗ قٖ ك

ل في الٖقيقغ  ٛنٖقغب ڣل يحسږ ه٘ا الٖٝٙ عإع  ٚيانٖيغ  ڣب الطٙڤ
ڗ  لګ  ٙڬ امٚع بعصاه  ٚب الحڤا اأخيڇع من اليڤم الثالن حينما يض

ڗ اأمٚ لږ يكن يتعلڄ سڤ  لګ نصفيڗ ڣيتضح  ڥ تنشطٚ الجالسغ 
 ّٚ ٚا، فيص بكي٠ من البلستيڊ جعل علګ هيأع امٚع ثږ ملي تم

خيڇا مبتهجيڗ:   ٙ سمڢ تمـٚببب»الصغا  «بسمڢ تمـٚ، 

لګ مقام  نئ٘ فقط يتږ النتقاڋ  ٚٵ «قل ڣل تقل»ڣ ، فيش
ٚسخ  جڤبژهږ ڣي ٙڬ في منإاع اأطفاڋ ڣاحٖا ڣاحٖا ليصحح  الحڤا

ٗهان ل تقل: ه٘ه خيمغ، قل: ه٘ه »هږ، فيقڤڋ لكل طفل: اإسږ في 
ٚم، قل: ه٘ه امٚع»، «امٚع ، ل تقل: ه٘ه امٚع، قل: «ل تقل: ه٘ا هـ

ل تقل: ه٘ا قنف٘، »، «ل تقل: ه٘ا تمـٚ، قل: ه٘ا قنف٘»، «ه٘ا تمـٚ
ـ  ٚي ـ ل تقل»، «قل ه٘ا عف ٚي ٚيـ، قل: ه٘ا نف  «ب: ه٘ا عف
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ئ

ڗ  ڗ تغـ٤ ب نڢ يمكنڊ  ٚيانٖيا ڣثعتقٖػ  ڣب ٙيا طٙڤ ٗث كنت حڤث
ٜ طق٠  ڗ تنج سما ثأشيا علګ ثأطفاڋ ٕڣڗ  ما  لګ  تعمٖ، مثا، 

ئطق٠ ثإنجاٛ ثاستكشافي»، ڣ«ثلتع٘يظ ثلتمهيٖڬئ» ػ، أڗئ«  خط
ٚثقبغ ما يجعل من ثمستحيل علګ  ٚيانٖييڗ من ڣسائل ثم ڣب للطٙڤ
ڗ  هٖثف تعليميغ ٕڣڗ  ٙسږ لڢ من  نملغ عما  ڗ يحيٖ قيٖ  ٙڬ  ثلحڤث

ئثلطالڤكيمين»يضبط ڣيعاقظب ڣمن ه٘ه ثلڤسائل  ٜثام بڤبڤ»ڣ« «بئثل
يجإ مقابل لهما ف ٕٚتاڗ يستحيل  ٚبيغب فالكلمغ ثأڣلګ ڣهما مف ي ثلع

ڗ ڣثحٖ،  ٚفيا، ڣفي  ٚځ(، ثږ »تعن ح ڣ هڤ بصٖٕ ثلغ ٚځ ) ڗ يغ كإ 
ٙثكڢ ئنق٘ ڣتږ ثستٖ ٚفيا: «ب كاڗ ينڤڬ ثلغ٤، »في حيڗ تعن ثلثانيغ ح

ٚثئٚ لګ ثلس «بئڣهږ بالقيام بڢ، لكنڢ ضبط بفضل حيلغ تتيِ ثلنفاٗ 
لګ ٗهن ڣعلګ سبيل ثلتجٛڤ فقط،  ٚيظ معن ثمصطلحيڗ  ڣسعيا لتق

ڗ ما نسميڢ في نظامنا ثلتعليم  ، يمكن ثلقڤڋ  ٕفًڇ »ثلقاٙ
ٚيانٖيڤڗ «ئثلنصڤ٥ ڣب ، ڣما نٖعڤه «ثلطالڤكيمين»هڤ ما يٖعڤه ثلطٙڤ

ٜثام بـڤبـڤ»هڤ ما يسمڤنڢ «ئثمفت٤» ئ«بثل

ئ
ئ
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* 

* * 

ئثلطالڤكيمين» ٙئ« ٜڗ حڤثلي خمسمائغ عبا خږ، ي ع عن كتاب 
ٚضڢ مًڇ ڣثحٖ، سمكڢ مًڇ ڣثاثڤڗ  ٚثم، طڤلڢ مًڇ ڣنصڀ، ع كيلڤغ
ٚبغ خاصغب ڣفيڢ يتعيڗ علګ  ا في ع سنتيمًڇثب ڣهڤ ا يحمل ڣينقل 
ثڗ ثلتامي٘، ڣطڤڋ  ٛڣ ؛ فًڇثه يكتظ  ڗ يٖڣڗ كل ش  ٙڬ  ثلحڤث

جاٙ  ثماڗ قاماتهږ، ڣ لڤثڗ ثيابهږ، ڣيٖڣڗ  نسابهږ، ڣ حسابهږ ڣ
سما  ب كما يقيٖ فيڢ  ٚث ٙڣ ثلك ثمڤثٕ ثلغ٘ثئيغ، ڣعناڣين ثلحاناػ، ٕڣ
ڣصافهن، ڣعناڣينهنببب ڣب٘لڊ يعٖ ه٘ث  سما ثمطلقاػ، ڣ ثمڤثليٖ، ڣ

ٚيانٖيغب فما ڣب ٙف ثلطٙڤ من شاٗع  ثلكتاب مجمعا حقيقيا للعلڤم ڣثمعا
 ٚ ٕٙػ خلٸ ضٝٚ فانتظ ڗ  ا ڣتجٖها فيڢ مقيٖع تقييٖثب ف ڣ فاٗع 

ٙڬ  ئطالڤكيمينيڢ»ڗ يحل ثمسا حين يحمل ثلحڤث ٛثڣيغ « ڣيضعڢ في 
ٚه تجٖ فيڢ عناڣين جميٸ خالعي  بالساحغ ثلعمڤميغ، ڣثستش

ٙئ ڗ  ثمنغ فڤثتيڇهږببب ڣ ڣصاف كاباتهږ، ڣ ٚثٝ، ڣ مت تخليٖ حفل ثأض
ٙغفغ،  ثمنغ ثلحلڤياػ، ڣثأ ٛڣثه فتفح٨ ثلكتاب نفسڢ تجٖ فيڢ 
ٛيٌ ثل يغنينها، ڣثآاػ ثمڤسيقيغ ثل  ٚثقصاػ، ڣثأها سما ثل ڣ
ٚثبطببب ڣب٘لڊ  فڤف، ڣب ٜثميڇ، ٕڣ ٙثمڊ، ڣم ٜفن عليها من طنابيڇ، ٕڣ يع

ڣب ٙي٠ عنٖ ثلطٙڤ ڗ مهنغ ثلتٖ ٌڬ كاڗ، يضا يتضح  ٚيانٖييڗ ا يلجها 
ٙ عاما ضليعا في ثلهنٖسغ ڣثلطظ،  ٗث صا ا  ح لها ثمٚ نفسڢ  ٗ ا يٚ
ٙڬ  ٚف ثلحڤث ، ڣثلفلڊ، ڣثلنيڇجاػببب، ڣهي علڤم يص ، ڣثلكيميا ڣثلفيڈيا
ٙثع م نجح فيها  لګ مبا حا٭ بها تقٖم  ٗث  ٚه ح  في تحصيلها ثل عم
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نفڄ فيها نصڀ ثلتحڄ  ٙكڤب ثلحميڇ ڣ ٙسغ  ٙسغ تشبڢ مٖ ٚ بمٖ هڤ ثآخ
ٚق٨،  ثلثلن ثمتبقي من حياتڢ في تعلږ فنڤڗ ثلجلٖ، ڣثلنميمغ، ڣثل
ٚف بٖثخلڢ ما بقي من  ، ڣثأكل ليستلږ بعٖ ٗلڊ قسما يص ڣثلبكا
ليڢ، فيقاڋ ڗ ينه ما عهٖ بڢ  لګ   سن حياتڢ في ثلكشڀ عن ثأسما 

ٚ ثلطليـڄ»لڢ حينئ٘:  نت ثلح ، ڣيڤعـٖ باستام كيـ٠ منتفٔ «ثٗهظ ف
يضا ا يعٖڣ  ٚ هنا  ڗ ثأم ٜث لڢ عما صنٸب غيڇ  بالٖڣٙا طاما حي ج
ٙسڤڋ  تيڢ  صيلغب فصبيحغ ثلغٖ ي ٚيانٖيغ  ڣب ٕٚ خٖعغ طٙڤ مج

حيفغ كتظ فيها:  ئب

ٚ علګ جليل » ٜيـل ثلشكـ ٚڅ ج ٗ نشك ٙنا من ڣ ما نفعت بڢ صغا
ڗ تمڤػ حاا ح ا  ٙنا ب ٚث ڗ نبلغڊ ق ٚنا  ٙف، يس علڤم ڣمعا

ٙسغب ڣثلسـام ٙ ثمٖ سڤث ٙه  ٚ ثمهنغ خا ئ«بئيشاٵ س

ٚسالغ ح ا يجٖ بٖث من  ع ثل ٚث ٙڬ ثلقٖيږ ق ڣما يكمل ثلحڤث
ئثمڤػ فيمڤػببب

* 

* * 

ٙڬ طڤثڋ ثلتهي لڤلڤه لسلڊ مهنغ ثلتئ ٙي٠ يجتاٛ ثلحڤث ٖ
ٚيانٖڬ سلسلغ من ثلطقٝڤ  ڣب ٛثام بڤبڤ »يجمعڤنها في قڤلهږ:  -ثلطٙڤ

ٚفيا: «بڤلي ڣڣنٖيكڤ مالي ٚجمتها ح ٚفغ »، ڣت ٚٵ باب ثمع ٚثڗ ثل٘ثػ يش نك
ٚثعيڢ ٙڬ ثمبتٖ علګ  -«ئعلګ مص طاٵ ثلحڤث لګ شيئيڗ:  ساسا  تهٖف 

، ثږ ثمبٖ ثم سږ علګ مسم طاځ  بٖث في  ڤلٖ لأسما ح ا يخطئ 
ٚغباػ ڣثلشهڤثػب  ٚيٖه من كافغ ثل ئح٘ ملكغ ثماحظغ فيڢ ڣتج
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ٙييڗ ثمبتٖئيڗ حڤڋ  ڣلتحقيڄ ثلهٖف ثأڣڋ يتږ تحليڄ ثلحڤث
ثځ ڣيقاڋ  ٜما من ثأٙڣ مائٖع يڤضٸ فڤقها ٕيڊ، مثا، ثږ يسلمڤڗ ح

ٚڣڗئثقضڤث يڤم»لهږ:  ٚفڤڗ «كږ ه٘ث في ڣصڀ ثلٖيڊ ثل٘ڬ ت ، فيص
ڗ تمتلت  لګ  ٕځ ثلتفاصيل ڣتٖڣينها  ثلساعاػ ثلطڤثڋ في ثلتقا٭ 
ع ما كتبڢ  ٚث خ٘ في ق تي ثلشئ ڣي ٚب ثلشم٠، في ثځ جميعا ڣتغ ثأٙڣ
ٗث  ڗ يستلقي علګ قفاه، ح  لګ  ڣڗ ڣهڤ يضحڊ  ٙيڤڗ ثمبتٖ ثلحڤث

ڗ ه٘ه »ائا: ثنته عنفهږ ق ٙيتږ كيڀ خٖعتكږ بمنته ثلسهڤلغ؟ 
ئٕجاجغ ڣليست ٕيكا لګ ٕجاجغ، «ب ٚعاڗ ما يتحڤڋ ثلٖيڊ  ڣفعا س

ٚفا لږ يكن في ثلحقيقغ  ٙيڤڗ ع ڗ ما حسبڢ ثلحڤث ٙع قإٙ، فيتضح  بقٖ
ٚف  ڣ هي ع ٚف ثلٖيڊ،  ٚث تشبڢ ع سڤڥ قطعغ باستيكيغ حم

لصقڢ فڤځ ٙٝ ثلٖجاجغ قبل ٕخڤڋ ثصطناعٌي  كاڗ ثلشئ قٖ 
ٙيڤڗ ٗيل ٕيڊ لږ يكن في  ڗ ما ٙه ثلحڤث لګ ثلفصل، ڣيتبيڗ  ٙييڗ  ثلحڤث
ٚع ٕيڊ  خ ٙيشاػ كاڗ ثلشئ قٖ ثقتلعها من م ثلڤثقٸ سڤڥ كمشغ 
نها ٕيڊ  ٙػ تبٖڣ ك ٚع ثلٖجاجغ بحين صا خ لصقها في م حقيقي ڣ

ٙيڤڗ فعليئ نڢ لڤا ه٘ه ثلٖقغ في ثلتكڤين ما ثتصڀ ثلحڤث ب ڣثلحڄ 
ني ثلشٖيٖين ثلل٘ثڗ يجعانهږ ا  ٚيانٖيڤڗ به٘ث ثلح٘ٙ ڣثلت ڣب ثلطٙڤ
ٗث حلقت جماعغ منهږ حڤڋ مائٖع  بٖثب هك٘ث، ف ٛفڤڗ بالكام  يجا

ٚث ثږ قلت لهږ:  ٚئ»ڣڣضعت فڤقها ه ٚعڤث ، ف«صفڤث ه٘ث ثله نهږ لن يش
ٙ ثأڣڋ بكاملڢ في ج٠  ا في ثليڤم ثمڤثلي أنهږ سيقضڤڗ ثلنها في ڣصفڢ 
نڢ هٚ فعا،  يلڢ للتحقڄ من  ٗنيڢ ٗڣ ٙٝ ثلحيڤثڗ، ڣثلضغط علګ 
يام  ٙ عٖع  لګ ثانتظا ٚڣڗ لحسمڢ  ه٘ث ما لږ ينشظ خاف بينهږ فيضط

سابيٸ، خالها يفحصئ ه ڣ  ٛه في مختبڇثػ خاصغ، ڣيحللڤڗ مڤث ٚث ڤڗ ب
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اػ خاصغ، ڣيتحققڤڗ مما سيتڤلٖ عن ڣطئڢ  في مختبڇثػ للصڤتياػ ب
ٕٚ قطعغ  م مج ٗث كاڗ لڢ ٗكٚ حقيقي  ٚع في سن ثلبلڤٹ، ڣمما  له
ياما ڣليالي طڤيلغ في ثلتٖقيڄ  قغ قضڤث  ليهږ ٙڣ ٙسلت  ٗث  باستيڊببب ڣ

ٚحلغ ثلكشڀ في فڤثصئ لګ م ڗ ينتقلڤث  لها ڣنقطها ڣڣثڣثػ عطفها قبل 
عببب ٚث ٚع ڣثلباطنغ ڣثل تتجلګ لحظغ ثلق ئعن محتڤياتها ثلظاهـ

ٚيانٖييڗ قڤلغ تختصٚ ما سبڄ كلڢ، تقڤڋ:  ڣب يستحيل »ڣللطٙڤ
ٛثام بڤبڤت ٕثهيغ ٙيا ما لږ تكن ت ڗ تخٖٵ حڤث ئعليڊ  ڗ «ب ڣبالفعل ف

ٜثام بڤبڤ» ئثل » ٗ ٙڬ،  ثلٖثهيغ ڣحٖه هڤ ثل٘ڬ يستطيٸ ثإيقاٵ بالحڤث
 ٍٚ معاڗ شٖيٖ، فيف لګ ثلفصل ڣتابٸ ثلٖٝٙ ب م شا ٗلڊ جا 
ڗ  لګ  ٚحا شٖيٖث أنڢ يكڤڗ قٖ قإ ثأطفاڋ خطڤع خطڤع  ٙڬ ف ثلحڤث

ٜثڣي ڗ ما يشاهٖڣنڢ في ثل لګ  غ ثليمن من ڣصلهږ، بالٖليل ثلقاطٸ، 
نما هڤ، مثا،  ٚع  ئثبن عٝٚ»ڣ «ئنعجغ»ثلحج ڗ «ب ٜثام بڤبڤ»غيڇ  «ئثل

ٗث  حڤقا ف ڣ ي١ٚ عليڢ م ٚعغ خاطفغ، ينفن في ثلحيڤثڗ  يقڤم، ڣبس
ٕٚث»بڢ يصيڇ  ڗ يهڤڥ علګ «بببئق ن٘ثڅ  ٙڬ  ٕٚ»ڣا ينفٸ ثلحڤث بعصا، «ئثلق

لګ ثثنيڗ كي يتئ ڗ ينشطٚ  ٚث  ڗ ثأمٚ لږ يكن يتعلڄ سڤڥ منتظ ضح 
خفي بٖثخلها «ئبٖميغ» ٕٚ ڣ ع ق ڗ «نعجغ»ڣ «ئقٕٚئ»جعلت علګ هي ، ڣا 

يلڢ  ٗنيڢ ٗڣ ث في ج٠ ٙٝ ثلحيڤثڗ ڣثلضغط علګ  ڣ شهٙڤ ياما  يقض  
مام  ا  ئقٕٚئ»أنڢ مهما يفعل لن يجٖ نفسڢ  ٚكاتڢ « حقيقي يحاكي ح

يضطٚ للتخلي عن شكڤكڢ علګ مض٬ ڣثاستسام ڣسكناتڢ، ڣل٘ث، 
ٙڬ ڣهڤ  ٚ ثلحڤث ٚ ثلڤثقٸب ڣهنا  يمسڊ ثمحتسظ عصا ڣيهڤڥ علګ ظه لأم

ئيعنفڢ قائـا:
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ٙ علګ ثلتمييڈ ح  !ما تملڊ ڣجها تستحي بڢ» نت لست بقإ
ڣتيت مئ نڊ  ڣهمتنا ب ٕٚ ڣثلنعجغ، ڣمٸ ٗلڊ  ن علڤم بيڗ ثلق

ٚمل، ڣعلږ كشڀ ثلٖڅ  ، ڣثل ثلطظ، ڣثلهنٖسغ، ڣثلفيڈيا
يضاٍ ثلشڊ بما لږ يڤػ بڢ ثمٚ من قبلبب، فصٖقناڅ، فلږ  ڣ
ٙنا  ٝڣ صغا لګ هنا لتحشڤ ٙ ٚػ علګ ثمۑي  تقنٸ، ڣتجاس

فانيڗ ثلًڇهاػ؟ خسئتئ ٜعباػ ڣ ٚف في حاڋ سبيلڊ !بالخ ب ثنص
ا هشئ ئ«بمت ٙسڊبببڣ

* 

* * 

ٙڬ من ثلشهڤثػ  ٚيٖ ثلحڤث ما لتحقيڄ ثلهٖف ثلثاني، هٖف تج
ٚثهيغ  ٛٙٵ ك لګ  نهږ يعمٖڣڗ  ح٘ ملكغ ثماحظغ فيڢ، ف ٚغباػ ڣ ڣثل
ثلنسا ڣثماڋ في قلبڢ ڣثستبٖثڋ حبهما بعشڄ ثلكام، عما بما جا في 

ثػ:  طفالكږ: ثماڋ ثثن»سفٚ ثماثٙڤ ٙيي  اڗ ا يجتمعاڗ في قلظ حڤث
ليها «ڣثلنسڤع ڗ تسكن  لګ  تڤنڢ، مثا، بحسنا ڣيًڇكڤنڢ يخالطها  ، في

ئكيڀ ڣجٖتها؟»نفسڢ ڣيحبها فيقڤلڤڗ لڢ:  جابهږ: « ٗث  نعږ »ح 
ئ!ثلبنيغ ه٘ه، ڣياليتن كنت لها من ثمالكيڗ ه، نعږ ثلبنيغ ه٘»ڣ «

ئڣياليتن كنت لها خ٘ينا هما « ث غلقڤث ٙڣ ٕٚڣه ڣثمٚع من ثماب٠ ڣ ج
ڗ يكإ  لګ  ٕٚث ڣجڤعا  ٚكڤهما يمڤتاڗ ب ٚفڤث ڣت باب منڈڋ، ثږ ثنص
ٙڬ  ڗ يشهٖڣث علګ ثلحڤث ا بعٖ  ٚجڤهما  كل ثآخٚ، ڣا يخ حٖهما ي

هل ثلفضڤڋ يتحلڄ حڤڋ ثمنڈئ ٚجل ثمبتٖ حشٖث من  ڋ فيسمٸ ثل
ّٚ باكيا:  سًڇ بها »يص ٚقغ  حشڤ بها ثلبطن، ڣخ ٚع  ياليتن ڣجٖػ كس
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ب لڤ ڣضعتږ نسڤع ثلٖنيا ثلحساڗ عن  تقي بها ثلبٕڇ ٚع  ع، ڣجم ثلعٙڤ
ببب ٙڬ اخًڇػ خبڈث ڣما ثخًڇػ نسا ٚع خبڈ فاسٖع عن يسا ، «يمين ڣكس

كياٝ ثمتأػ عن  تڤنڢ ب ٙ لږ تفًڇعها يٖ قط، ڣ ي ثځ ثلٖڣا ٙڣ ٚها ب خ
٩ قٖمئ»ڣيقڤلڤڗ لڢ:  غن من جابت بڢ ثٙأ نت  ، ثږ يغلقڤڗ «ثٗهظ ف

ٚع فيلتم٠ طعاما ڣا يجٖه  ٚث مقف ڣ يلقڤڗ بڢ في صح عليڢ منڈا 
ڗ يشهٖڣث عليڢ  ا بعٖ  ڣيطلظ لباسا ڣا يجٖه، ثږ ا يخلڤڗ سبيلڢ 

ٕٕٚ:  حشٖث منئ تبت يٖث من جعل غايتڢ في ثلٖنيا »ثلناٝ يسمعڤنڢ ي
ٛ ثلكلظ ٚث ٚثئحغ ب ٜكږ ثأنڀ ك ٙثئحغ ت ثقا لها  ئ«بببئٙڣ

ٙيڤڗ  نڢ لڤا ه٘ه ثلطقٝڤ ثلتطهيڇيغ ما كڀ ثلحڤث ڣثلحڄ 
ٙقيڗ فيها ح  ٚڣب ثلفسإ ثل كانڤث غا ٚيانٖيڤڗ عن ض ڣب ثلطٙڤ

ا  ثأٗنيڗ، ڣما ثتصفڤث به٘ه ثاستقامغ ثل ا يجإڋ فيها ثليڤم 
ئٛنٖيـڄ:

لګ ثلفصل ڣفمها لږ ينشڀ من  فمن قبل، كانت تصل ثلبنت 
ٙڬ ح يسيل لعابڢ طمعا فيها، ڣا  ٚثها ثلحڤث مها بعٖ، فما ي حليظ 

ا ڣقٖ حبلت منڢب ڣأجل ٗلڊ كاڗ يصطنٸ م ن ثلحيل ما يخلي سبيلها 
ا لٖهاع ثلشياطيڗ، فكاڗ  تى  ٚجليڗ  -مثا  -ا يت ٚ ثل ينجيها من كس

لقا  ٙسڢ ب ڣ يخلل ٕ ٗنها،  حيِ في  ڣتهشږ ثلٚٝ بهم٠ ثلجڤثب ثل
ڣ غاني  شعاٙ في فنڤڗ ثلعشڄ،  ٍٚ مقطڤعاػ من  ثنا ثلش  ٕٕٚ ي

ڣ يستظهئ ٚثم ثلسيٖع ماكڤا ڣثاطڤم،  ٚ فصڤا من مصنفاػ فنڤڗ ثلغ
ڣ يٖعڤها  ڣثلعشڄ تتفتت لسماعها ثأكبإ ڣثلقلڤب ڣلڤ كانت حٖيٖث، 
لګ بيتڢ لتساعٖه في غسل ثماب٠ ڣطبٔ ثلطعام ڣتنظيڀ ثمنڈڋ، 
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ث جٖيٖث،  لګ مستشفى ثلڤإع لتضٸ لڢ مڤلٕڤ ٛڣجتڢ ٗهبت  ڗ  ٛثعما 
ٜها ليلغ ٚه منها، ثږ يملي علګ ثمتٖثٕهما ڣ ليلتيڗ يقض   ثږ يحتج ڣط

لګ ثلفصل  ڣ حڤڋ بكاملڢ، فتصل ثلطفلغ  ٙڣٝ شهٚ  جڤبغ ٕ عليها 
لقت بجڤثب  ثا  ٙڬ س لقى عليها ثلحڤث خيڇث، لكن كلما  ه  ڣتمأ فضا
ٜػ  ٗث حل يڤم ثامتحاڗ ڣعج ٚصا٥ببب ح  ڣ طلقاػ ثل كالڤےي 

ٚ ث قغ ڣضمخها بعط لګ ثلٙڤ ٙڬ  ٜ تميمتها عمٖ ثلحڤث لطفلغ عن فڊ لغ
ٚڣحانيغ»يسمڤنڢ  ٙف ثل ، ڣهڤ نڤٵ من ثلطيظ ا «شمٝڤ ثمعا

قغ  حح ٙڣ ٚثسخيڗ في ثلعلږ، فا يجٖ م ٕمغغ ثل ا من  يستخل٨ 
جيل ماح طاڗ »ظغ ثاختباٙ بٖث من ڣضٸ نقطغ مائغ علګ مائغ ڣت

ٚجمتها: «طڤلڤڗ ڣينئ ث»، ڣت ، فتصيڇ ثلفتاع «نابغغ تستلږ منصبها فٙڤ
ڣ طباخغ،  ڣ مغسلغ،  ڣ نائحغ،  ڣ ماشطغ،  ٚع،  ڣ ساح ٚثفغ،  لتڤها ع

ڣ نساجـغببب ڣ خياطغ،  ڣ قينغ،  ٚجغ،  ئڣ مه

لګ شه ٙ عليها ثلتسلل  ٗث تع٘ ٙڬ، يڤمئ٘، كانت ثلبنت  ڤثػ ثلحڤث
مها:  ٚجل، قالت لها  ٚع ثل ڣ مكس بڤيها مهشمغ ثلٚٝ  لګ بيت  ڣعإػ 

ٗ يبلغڊ » ٚڣٙ بڤثفٚ علمڊب ڣهڤ  يما س بي  ٙيڊ: قٖ سٚ  قڤلي لحڤث
ٚع في علږ كشڀ ثلٖڅ  ٕبغ عشا تتلڤها مناظ ٚه، يٖعڤڅ م جليل شك

يضاٍ ثلشڊئ لګ منڈڋ مضيفڢ، لكنڢ ، ف«ڣ ٙڬ كتبا ڣيتڤجڢ  بط ثلحڤث يت
ٚثػ  ٚع نسا ساف ٚع يجٖ جمه ڗ يجٖ ثأب ڣثلعشا ڣثمناظ بٖا من 
ا  ٚقصنببب فا يخليڗ سبيلڢ  ٚ ڣيٖخن ڣيغنيڗ ڣي ٚبن ثلخم ٙياػ يش عا

ث ڣمڤثثيڄ يمنِ بمڤجبها لط ڗ يڤقعن بڢ ڣينًڈعن منڢ عهٕڤ فلتهن بعٖ 
ئنقطـغ مائـغ علګ مائغببب



 

 69 

لګ  تي  ٗ ما ت ٙيها،  ڗ تڤقٸ بحڤث ما ثليڤم فيستحيل علګ تلمي٘ع 
ع قصيڇع تبٖڬ ما بيڗ ثلفخ٘ين،  ٚتٖيغ تنٙڤ ٚحغ ثلشعـٚ، م ثلفصل مس
ٚيِ ڣتغمٜ ثمعلږ لحظـغ  ٚٵ ساقيها لل ڣتجل٠ في ثلطاڣلغ ثأڣلګ ڣتش

ثڋ  ٙخا في تڤجيهـڢ ثلس ٙڬ صا ليها، ما تفعل ٗلڊ ح يصٖها ثلحـڤث
 ڣجهها بكلماػ: 

ٚڣميڗ ثإيقاٵ بيب » نت ثل جلست في ثلطاڣلغ ثأڣلګ ت ثسمعي، 
مڊ  !ثسمعي يا ست، يا ڣسخغ ثلفخ٘ين ڣثإستئ تن  لڤ جا

ختڊ، ڣعمتڊ ڣثبنغ عمتڊ، ڣخالتڊ ڣثبنغ خالتڊ، ڣكاڗ  ڣ
ٙئ ٚث س ٚ لعسل  ٚع منڢ في ثلبح كن من ثلحاڣع ما لڤ سقطت قط

ا  ثڋ ڣ جيب عن ثلس ب ف غڤيتنن لګ شهٖ عسل ما   ٚ تحڤڋ ثلبح
ڣلڤ ميڊ؟»هشمت ٙسڊ،  طاڗ  ڣلڤ ميڊ؟  )ما ثسږ  طاڗ 

ئ«به٘ث؟ ما ثسږ ه٘ث؟(

يضا، كاڗ ثأب م لږ يقنٸ بامهنغ ثل ٚ من قبل،   يكڤڗ ثلساحـ
بل، ڣماعٜ،  ٚ نخيل، ڣ جـ لګ بيٸ ما يملكڢ من  قٖ حٖٕها ابنڢ يعمٖ 
 ٙ لګ ٕث ٙث، ثـږ يسڤځ ثبنـڢ  ڣ ثاثـغ ٕڣا غنام فيمأ كيسيـن  بقاٙ، ڣ ڣ

ٙڬ، ڣيقڤڋ لڢ:  ٜځئ»حڤث كمٖث ڣغما علګ فل٘ع كبٖڬب فقٖ  ڗ قلب ليتم
ٙثهبا ٗث بالساحٚ يجعل منڢ  ٚث ف ي ڗ يصيڇ ٛڣ ، فيستلږ «شئت لڢ 

ٚيغ، ثږ يمحڤ خانـغ من ثلخاتږ  خ٘ ممحاع سح ، ڣي ٙڬ ثلنقٕڤ ثلحڤث
، فيكتظ مكاڗ صيغغ:  ٚ ثلصب ٚ ڣضعڢ علګ ظه كن »ثل٘ڬ كاڗ ثلساح

ٙع «ئٙثهبا ٚث»عبا يـ ٚ «كن ٛڣ ٙكڤب ثلحميـ ٙسغ  ، ڣب٘لڊ يلتحڄ ثلطفل بمٖ
حٖب ڣح يضمن ثلطفل ثلنجاٍ ٕڣما، كاڗ  ليڢ  ڗ يفطن  ٕڣڗ 
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حڢ بڤضـٸ عامـغ  مـٚ معـڢ فين ٙڬ يت ئثلحڤث ٜثڣيغ )×( سفـل ثل في 
ڗ يميڈ  قغ ثاختباٙ، ڣبه٘ه ثلكيفيـغ كاڗ يتسن لڢ  ٚڥ من ٙڣ ثليس

ٛبئ علګ نقطغ ڣي٘يلها صحيفغ  ثځ فيمنحها  اف ثأٙڣ ٚثػ  ڤنڢ بيڗ عش
ئطاڗ طڤلڤڗ ڣينئ»بماحظغ  ٙثػ غٖثع « ث حٖڥ ثلٛڤ ليعتلي ثلطفل 

م ثلنتائٌببب  ئثإعاڗ عن 

ٙيا مإع ثلًڇجمغ بامعهٖ  يام كنت حڤث  ، م عين ڣقٖ ٙيت ب
ٚه لتطلظ ثلٖڣلي للغاػ، من مثل ه٘ه ثأمٙڤ ڣغيڇئ ها ما لڤ ثبتغيت ٗك

ختبڇ  ني، كنت  ثأمٚ تخصي٨ سفٚ بكاملڢ له٘ث ثمڤضڤٵب من ٗلڊ 
منحڢ نقطغ  ٚيِ، ف ا ثل ه  ٚع قٖم، ما تمل ٙغا كك جٖ ٙسڢ فا ثلتلمي٘ ف
كبڇ، متڤقعا  ٜث علګ ب٘ڋ مجهٕڤ  ٚين لتكڤڗ لڢ حاف ڣثحٖ علګ عش

ٚئ خ٘ ثلتلمي٘ ثأم ڗ ي لګ  ب٘لڊ  خ٘ جٖ، فيصل في ثليڤم ثمڤثلي  م
غبغ في ثلكٖ ڣثاجتهإب لكنڢ، بٖڋ  ثلقسږ ڣقٖ ثمتأ حيڤيغ ڣنشاطا ٙڣ

ٙبكغ، ڣنايا، ڣبئ تي صبيحغ ثلغٖ ڣقٖ حمل ٕ ، طائبئٚئڗ يفعل ٗلڊ كاڗ ي
 ، ٜف، ڣثلغنا خ٘ في ثلع ٙكن من ثلقسږ، ڣي فا، ثږ ينڈڣڬ في  ٙث، ٕڣ ٜما ڣم

ٚئ غاني ثلسيٖع ماكڤا ڣا طڤم، ڣكلما نهيتڢ ڣثل ٕٚيٖ مقاطٸ من  ق٨، ڣت
جابن بتحٖ مڤقن:  ڗ »عن ٗلڊ  ستاٗ  -أتبڤ ٚتبغ ثأڣلګ يڤم  -يا  ثم

م ثلنتائٌ ئثإعاڗ عن  م ثلنتائٌ ح يحل «ب ڣبالفعل، ما يعلن عن 
هل ثلسياسغ في تٖمئ سسغ مڤكظ من  ٚئاسغ، فيمنِ ثلتلمي٘ بام يڇ ثل

 ٙ ٚها ببنإځ مسڊ حشيت بعقٕڤ ما صا خ ٚبغ ثمتأػ عن  ٚ ع ناقغ تج
، ڣقاٵ، ڣقطٸ  يتڤڗ، ڣقصٙڤ ٙيا٩ ڣبساتيڗ نخيل ڣتيڗ ٛڣ يملڊ من 

ٜث ثحتالڢ  ڗ ڣبغاڋ ڣحميڇ ڣخيل، ج ٚ ڣض ٚتبغ ثأڣلګ»بل ڣبق ڣقٖ «بئثم
حٖ ثلثقاػ ظل ثأمٚ عنٖڬ مصٖٙ  خبڇني  ڗ  لګ  حيڇع ڣغږ كبيڇين 



 

 71 

ب ملڊ من  ٙ من  ٚ في ٗلڊ: فقٖ كاڗ ثلتلمي٘ ثلسابڄ ينحٖ ٚث بالس خ م
ٙڬ  ٚئي لتنقيل صاحبنا ثلحڤث تاٍ لڢ تخصي٨ حصاڗ غيڇ م ثلخيڤڋ ما 
ڗ  ٚ ٕڣڗ  ٗث بالتلمي٘ يحض ڗ يتمن مكانا ف ، فكاڗ يكفيڢ  حين شا

حٖ من  ٚثه  ف ي ٚڬ، فيٕڇ سكاڗ ثمٖينغ، ممتطيا صهڤع ثلحصاڗ ثلس
لګ  ، ينقلڢ  ياه حين شا ه، ثږ ينطلڄ بڢ كالسهږ ناقا  ث ٙڬ ٙڣ ثلحڤث
لګ  لګ ثميضا ثلعمڤميغ،   ، لګ ثمقه لګ ثمخبڈع،  لګ ثلحمام،  ثلسڤځ، 

لګ سا ٜڬ،  ٚك لګ ثماخٙڤ ثم ٚب ثلجعغ، ثلحي ثمتعٖٕ ثلجنسياػ،  حغ ش
لګ بإ  يا  لخب كما كاڗ ثلتلمي٘ نفسڢ يسافٚ ٕٙڣ لګ مقه ثلنميمغ، 

شيا ڤشئطئنئتشبڢ مٖينغ ماقئ ٙڬ  ٚ للحڤث ٚ كل سفٚ، يحض ث غ، فكاڗ، 
 ، ٙيٚ ما ثلخلٕڤ ٚيانٖيڤڗ اكتشافها بعٖ: قڤث ڣب عجيبغ لږ يهتٖ ثلطٙڤ

، فڤثكڢ ثلخطڤ٭ ٚڣب ثلغيبڤبغ  بخٙڤ ثلطيڇثڗ في ثلهڤث ٚڣحانيغ، مش ثل
ڗ  لخب غيڇ  ٚ من سيڇڥ،  قمصغ سيس ٜثميڇ ثلكڤڗ ثلسفلي،  ٚڥ، م ثلصغ
ٚه  ، ڣج ٙڬ بڤجڢ عبٝڤ ثلتلمي٘ كلما جا بهٖثيا جٖيٖع، ثستقبلڢ ثلحڤث
ٙثه ما تكٖٝ فيها من  ٚيغ بمسكنڢ، ڣ ٚفا س ٕخلڢ غ من يٖيڢ معا، ثږ 

ٙئ غطيغ، ٛٙثبي، ڣ ٚثڣيل، ڣ قمصغ، ڣس ثئڊ، ڣلڤحاػ تشكيليغ، ڣ
ٙثه ٗلڊ، ثږ ثسًڈثٕه قائا:  ح٘يغببب  كل ما جئتن بڢ ثليڤم لي٠ »ڣ

ليڢ غيڇڅ من تامي٘ ثأفڤثه ثلسابقغب لن تتبڤ  ب فقٖ سبقڊ  بش 
 ٚ ٗني سمعت ڣا خط ٚ ما ا عين ٙػ ڣا  ٚتبغ ثأڣلګ ما لږ تحض علګ ثم

ٚيغ بامنڈڋ ثمتأػ، فعا، «بالي ٚف س ، يقڤڋ لڢ ٗلڊ، ثږ يٖخلڢ لغ
ڗ  لګ  بنظيڇ كل ماجا بڢ ثلتلمي٘ببب ڣثستمٚ ثأمٚ علګ ٗلڊ ثلنحڤ 
ٙڬ ح  ڗ ٙه ثلحڤث بي٬ كبيڇث، ما  حضٚ ثلتلمي٘ يڤما صحنا 

، كما يفع م ٙسڢ بٖبٝڤ ٙثشيڢ علګ  ٚب  ل ثستشا٭ غاضبا ڣهږ بض
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ٜثام بڤبڤ» ٙڬ، ڣهڤ يعنفڢ قائا: «ئثل ماٗث جئتن بقصعغ في »بٚٝ ثلحڤث
ڣ مضٚ؟ تحسبن مطعږ قحطاڗ  حن !ه٘ث ثلحجږ؟  ، ماٗث جئتن ب

بتڢ  نا ٙڣ ا  ڗ ما في ثلبيت  نت تعلږ علږ ثليقيڗ  ٙجا ڣ إطعام سبعيڗ 
ني مطعږ قحطاڗ ڣعٖن بيعغ ڣمضٚ، ماٗث جئت ڣطفاڗب ثږ هظ  اڗ ٙڣ

لګ «بالقصعغ ڣنسيت ثلكسك٠ ڣثللحږ ڣثلخضٚ؟ ، فضحڊ ثلتلمي٘ 
ٙڬ بلهجغ ثنتصاٙ منتشيغ:  مٚ ثلحڤث ضٸ »ڗ ثستلقى علګ قفاه، ثږ 

ٙثبڤڋ ڣلي٠ قصعغ ستاٗ، فه٘ث با ، قاڋ «نقطغ مائغ علګ مائغ يا 
ٙڬ:  ٜئ»ثلحڤث ٜي ٙثبڤڋ يا ع ٚڥ فيها »، قاڋ ثلتلمي٘: «ڬ؟ڣما ثلبا مـٚع تـ

مـڊئ  ٚ ئ«بببستڊ ڣح

منيغ كل   ٙ ٚب ثمثل، ڣكانت مهنغ ثلحڤث ٙڬ مض يڤمئ٘ كاڗ ثلحڤث
ٚيانٖڬ، فكاڗ يقاڋ مثا:  ڣب ٗئ»، «بٖڗ من معلږئ»طٙڤ ستا ، «سمن من 

ٙڬئ» ٚڥ من حڤث ئث غضبتڢ «ببب ٚجل م  حت عليڢ ڣكاڗ ثل ڣ  ٛڣجتڢ 
ما »بالجماٵ هٖٕها قائا:  ٚين ا ثالن لهما: ف م ٙڬ بيڗ  ڗ تختا لڊ 

ٙيا  ٚػ حڤث ا ص ، ڣ ٚينن ٚڅ بڢ ڣتشك م تقڤليڗ سمعا ڣطاعغ لكل ما 
ٜڣجغ قطئ حتاه ل ٗث حملڢ مشغلڢ من ثأعبا ما ا طاقغ لڢ «فا  ، ڣ

مڢ من كانت حياتڢ عا٩ٌ ب»بڢ هٖٕه قائا:   ٚ ٚ بغل في ح ي مڢ، ڣ  ٚ ض
ما  ٚثٛ تٖعڤه خبڈث ڣكاڗ ه٘ث ثلبڇثٛ ڣقفا عليڊب ف ڣقفا علګ فتاػ ب

صيڇ  تخفٴ شتڊ ڣ هجٚ ٙڣ ڣ  ٚتي  ج ٚفٸ  عن ساعاػ ثلعمل ڣت
ٙيا ئ«بببئحڤث

ساڅ ثلتعليږ بحين لڤ لبيت  يڤمئ٘ كٌڇػ طلباػ ثالتحاځ ب
ڣ خمسغ، ڣهڤ ما كاملغ  ٙييڗ  ٙبعغ حڤث ٚيانٖڬ  ڣب ٙ لكل صغيڇ طٙڤ لصا
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ٙڬ  سساػ، حين كاڗ ثلحڤث لږ يعٖم حٖڣثڢ بشكل ما في بع٬ ثم
ٙسغ ڣمعڢ  تي ثلقيږ علګ ثمٖ سطٚ، ثږ ي ٚع  ث في تلقيڗ عش يقض  ٕهٙڤ
 ، ث١ ثلبنا ٙڣ ث قطعاڗ ثإبل، ڣ ٜلڤث تڤث من ٙڣ ٙيا ن تسعڤڗ حڤث
ٙع  كاكيڗ ثلنجا ٜڬ، ٕڣ ٚك ٙٛ، ڣثماخٙڤ ثم ٜيتڤڗ، ڣحقڤڋ ثأ ڣمعاصٚ ثل

ماٗث تكلڀ نفسڊ ما ا طاقغ لها »ڣثلحاقغ ڣثلحٖثٕعببب، فيقڤڋ لڢ: 
ٚف ڣكلماػ  ح لګ  ڗ تجٜ  ٚع مقٖسغ يقتض  تفسيڇها  بڢ؟ فه٘ه فق

ڣ  ٚ سط لګ  ا ڣق«مقاطٸ ڣلي٠  ٙ ثلقاعغ  ٖ ڣلٖ منها تسعيڗ ، ڣا يغإ
ٙي٠ كلمغ ڣثحٖع لفصل ڣثحٖ  ٙڬ جٖيٖ مهمغ تٖ ڣكل لكل حڤث فصا ڣ

ٚ ثمقبلغببب  ئعلګ ثمتٖثٕ ثلسنڤثػ ثلعش

ٙع ڣثلصعڤبغ  ٙي٠ من ثلطها ٙػ مهنغ ثلتٖ ما ثليڤم فقٖ صا
ا قٖي٠ ضليٸ في ثاستقامغ ڣمجاهٖع ثلنف٠، أڗ  بحين ا يطلبها 

ٚع  ٙڣحاني، ا ثلحج ڗ يصيڇ كائنا شبڢ  ا بعٖ  ٙڬ  ا تسلږ للحڤث
ا  ٙ ا يتقاض   كل، ڣا ينام، ڣا يشته شيئا، أنڢ صا يًڈڣه، ڣا ي
ڗ حاڗ مڤعٖ  ٚسل ب تيڢ ثل ٗ يقض  ثلحڤڋ في ثلفصل، فت ٙث،  حڤث

لګ بيت ثماڋ، ڣما تط قٖماه عئ تبغ ثلبنايغ ثستام ثلحڤثلغ، فيتڤجڢ 
ٚيِ، ڣمٖ ثلبحٚ،  حاب، ڣثمطٚ، ڣثل ح تلقى عليڢ خطبغ طڤيلغ في ثل

ٜٙه، ثږ يقاڋ لڢ:  ٚف بالقڤڋ ثلتالي: «ما ٙيڊ في ه٘ث ثلكام؟»ڣج ، ڣيص
ٚف، فقٖ ثستلمت حڤثلتڊئ» ئثنص جيظ «ب ٚثب  قل ثستغ بٖڥ  ٗث  ڣ

طلقنا »بالقڤڋ ثلتالي:  هلها ين كنت نائما ما   ٙ ثلبڇيِ في ثمٖينغ إخبا
ٙ ڣثمحإثغ قٖ حا محلڢ؟ ڗ ثلحڤث ٚم ڣ ڗ ثلنقٖ قٖ ح ٙػ «بببئ!ب كما صا

ٚب ثمثل، حين يقاڋ:  ٙڬ مض ، «نحڀ من معلږ»نحافغ جسږ ثلحڤث
ٗئ» ستا ٚ ك ڣث كفنڢ ڣقبڇه »، «بطنڢ ضام يٖيهږ من شفائڢ ڣهي نفضڤث 



 

 74 

ٙڬئأڗ جسمڢ  نڢ حڤث ٙ ك ڗ صا لګ   ٚ ٜڋ ڣلڤنڢ ثصف لګ ٗلڊ، «ه ب، ڣما 
طفالهږ  ٙع بحثا عمن يعلږ  ٚڣڗ ثلقصظ ڣثلسنا خ ڣصاٙ ثلقڤم ي

ثما ڣثلهڤث ڣا يعٌڇڣڗ عليڢب ڣه٘ث هڤ ثلسبظ  -اصطيإه  -ڣيجڤبڤڗ 
كٌ ڣ  ٙڬ ثلڤثحٖ ثماڗ مائغ طفل  ڇ، ڣفي في كڤنهږ يڤكلڤڗ ثليڤم للحڤث

ٚػ  صطباػ، بحين ص شباه  لګ  ٙثسيغ قٖ تحڤلت  ٚثػ ثلٖ كڤڗ ثلحج
ٚث٭  ٙڣثئِ ثلض ٜكمڊ  حٖثها ح ت ما تكإ تخطڤ خطڤع ٕثخل 

ئڣثلفسا ڣنتانغ ثآبا٭ ڣثأقٖثمببب

* 

* * 

ٚيانٖيڤڗ:  ڣب ڗ »يقڤڋ ثلطٙڤ ٛثام بڤبڤ بالقڤع، ڣيكفي  كل ثمٚ 
لګ ٛئ ئثام بڤبڤ بالفعليم٩ٚ فيتحڤڋ  ڗ «ب ٜم ب ڣفعا، فامحتسظ ا يل

ڣقاػ  تكڤڗ لڢ سن معينغ، ڣا يخضٸ لتكڤين خا٥، ڣا ينظږ 
ٚنامٌ معيڗ أڗ ثلـ  ٙڬ ڣفڄ ب ئٛمغ بابڤث»محاسبتڢ للحڤث ڣ ثلحسبغ( « (

ٙ ما هي حالغ نفسيغ تعًڇڬ  ليست مهنغ محٖٕع ثلڤضٸ ڣثلقانڤڗ بقٖ
ٕٚ لحظغ مئ ٙسيغ ثلف ٚع ٕث ا ڣهڤ ٕثخل حج عينغ فا يح٠ بنفسڢ 

ٙڬ  ڗ يتعاقظ علګ ثلحڤث ٙيا ڣتامي٘ه، ڣب٘لڊ يمكن  يحاسظ فيها حڤث
ٚضاعغ، ڣثمٚع  ٙثسيغ ڣثحٖع، طفل في سن ثل ثلڤثحٖ، خاڋ حصغ ٕ
نيڄ، ڣحبلګ حاڗ ڣقت ڣضعها، ڣكهل يحتضٚ، ڣعامل  ، ڣشاٌب  عجٛڤ

ٜڋ تڤث م ٛثلت ن ٚع، ڣمعشڤځ ا ث عن عاه ثڗ قام فٙڤ ، ٛڣ شغ بنا ن ٙڣ
ڗ  يضا يمكن للمٚ  تڢ بب ڣب٘لڊ  منيغ عاشڄ صٙڤ تاڣتڢ مبللغ ب
خيڢ، ڣجٖه، ڣعمتڢ،  مڢ، ڣ بيڢ، ڣثبنڢ، ڣ يتع٩ٚ للتفتي٤ من قبل 
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، أڗ ثمح ڬ ش  ٚثبتهږ في  ڗ يستفيٖ من ق ٙتڢ، ڣعمڢببب ٕڣڗ  تسظ ڣجا
ين ستنته بڢ قٖماه ما لږ يكن  ٚف  ٙغبغ ثلتفتي٤ ا يع عنٖما تعًڇيڢ 

ٚثقظ من قبل  ٚ م كبڇ «ئٛثام بڤبڤ»ٙثسخا في ثلحٖٝب ثږ أنڢ هڤ ثآخ
ٗث تڤثط معـڢب ئمنڢ ثللهږ 

ڗ كڤڗ ثلحسبغ حالغ نفسيغ ڣلي٠ مهنغ أمٚ يسهل علګ 
ها ل ٗ م ثلكثيڇين ثٕعا ٙييڗ،  تصفيغ مختلڀ ثلحساباػ مٸ ثلحڤث

 : نڢ لينب»قاڋ ثمٚ ح٠ بڤجٸ في ثلٚٝ، ڣ ٗهظ ئني  ڗ  ڗ علي  ن ب
ٗث كاڗ «لتفتي٤ فاڗ بن فانغ ڗ يتحقڄ مما  حٖ باستطاعتڢ  ، فا 

نڢ ثٕعاه فقط، ڣب٘لڊ تصيڇ قڤلتڢ  م  ح٠ فعا بما قاڋ  ثلقائل قٖ 
ٙث ا م نڢ قٖ ٙياضيغ، مثا، ف ٜم طفـل في لعبـغ  ٗث ثنهـ ٕٚ لڢب هكـ٘ث، ف

نت تملڊ ثليڤم من ثلقڤع ما جعلڊ تفٛڤ علي بمنته »يقڤڋ للغالظ: 
ٛثام  نا  ڣقٸ بڊ ڣ ٙيا ح  نڊ ما تكبڇ ڣتصيڇ حڤث ثلسهڤلغب لكن ثعلږ 

ئبڤبڤ ٕٚ ما يستلږ فائٜ ثأم٠ فصائ«ب لګ  ڣبالفعل، بمج ٚٵ  ٙثسيا يه ٕ
ٚيمڢ ڣهڤ يقڤڋ:  نڢ لينب»غ ، ڣ حسست بڤجٸ في ٙس  ڗ علي ئنن  ن ب
حاسبڊ حاا ٚكڢ جثغ هامٖع تسبِ في «ڗ  ا ڣقٖ ت ، فا يخلي سبيلڢ 

ڗ  ٛفاف، ك ٚڥ في حفل  خ لګ  ػ ثمٚع  سا ٗث  ب ڣ ٚكغ من ثلٖما ب
مام ثمأ بامبالغغ في ليها  تعيڇها  س   ڗ ثل  ٚق٨، ف ڣ ثل ثأكل 

ب يمتهن  ڣ  ڣ عٌږ  ڣ خاڋ  ٚيمتها ثبن  ٗث كاڗ لغ تستعلږ حاا حڤڋ ما 
ٚ ك٘لڊ ح تعلڤ ڣجهها نشڤع ثانتصاٙ، فتقڤم  ٙي٠ فما تجٖ ثأم ثلتٖ

ٙ علي ٕفعڢ، »ڣتخاطظ معيڇتها قائلغ:  لحقت بي من ثأٗڥ ما تع٘ لقٖ 
ڗ ل ڗ علي  ني ب نڢ لينب ح٠ من ثآڗ بڤجٸ في ٙس  ڣ نن  كن ثعلم 

ٚيبڊ ثمٖعڤ فانا بن فانغ ثل٘ڬ يشتغل في  ٗهظ حاا لتفتي٤ ق
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سسغ ك٘ث من٘ عام ك٘ثببب ڣبالفعل، تتحڤڋ ثمٚع في ثللحظغ ٗثتها «بئم
ّٚ: «ٛثام بڤبڤ»لګ  بڤسا»، فتص خ٘«هاتڤني قلما ٕڣ ڣجهغ ثلساحغ  ، ڣت

ٚتم علګ  ليها ت ئطالڤكيمين»ثلعمڤميغ، ڣحاما تصل  ٚيمتها « ٚيظ غ ق
ٚفا ڣثلتشطيظ علګ عٖٕ كبيڇ  ٚفا ح تڢ ح ٚث ڣتقض  ثلليلغ بكاملها في ق
ٗث  ٚثتڢ ڣتٖڣين ماحظاػ مطڤلغ في هڤثمشڢ، ح  ٕٚثتڢ ڣفق من مف

ٚ  ڣشكت ثلشم٠ علګ ثلطلڤٵ كانت ثمٚع قٖ تمت فح٨ ثلسف
ٚيمها،  لګ ثلقسږ ڣجلست تًڇقظ غ ثلضخږ بكاملڢ ڣحملتڢ بنفسها 
ٚع، غيڇ  ٛثڣيغ من ثلحج ٙڬ ڣمعڢ كالعإع جسږ ليضعڢ في  تي ثلحڤث في

ڗ يخطڤ خطڤتڢ ثلثانيغ ٕثخل ثلفصل تفاج ٙخغ: ئنڢ قبل  ڢ ثمٚع صا
نت معٖه ا» ٚه «!ڤم يڤم حساب ڣعقابفالي !ٕثعي إعٖثٕ ما  م ، ثږ ت

ٙثجعتڢ ڣما مامڢ ما  ٚفا ڣهي  بالجلٝڤ بجانبها فتع٩ٚ  ٚفا ح ٕڣنتڢ ح
ب تقڤڋ لڢ مثا:  م ٙسڢ بالٖبٝڤ ٚبڢ علګ  لننتقل »تڤبخڢ ڣتعنفڢ ڣتض

ٕٚ ثلنطڄ  ڗ مج ٚڣفها مقٖسغ، ڣ ڗ ح نت تعلږ  لګ ه٘ه ثلكلمغب ف ثآڗ 
ٚڥ كتابتهاببب، ماٗث بها يقت ح طاځ بخٙڤ ك٘ث ڣتاڣع نشيٖ ك٘ث، ف ض  

ٚعغ ثلبڇځ؟ فيږ كنت  ڣنتها بس ٚثم ٕڣ ٚڣٙ ثلك ٚٙػ علګ ه٘ث كلڢ م م
ٚف ڣثحٖ ليجيظ تهڤڥ عليڢ «تفكٚ؟ببب ڗ ينطڄ ثمٖٝٙ بح ، ڣقبل 

ٙڬب ٙث من ٙٝ ثلحڤث ٚ لها ثلٖم فڤث ٚبغ ٕبٝڤ يتطاي ڣ تقڤڋ ثمٚع بض بب 
حسنا فعلت هناب فقٖ ٕڣنت كل تفاصيل تطق٠ ثلتمهيٖ »لڢ: 

ػ ك٘ث عينا،  ٙجل ك٘ث تلمي٘ث، ڣفق ٚػ  ت، فكتبت: تكنت كس ثلتع٘يب
 ٚ  -ڣهشمت ك٘ث ٙسا ما قام صاحظ ثمقعٖ ثلخلفي من ثلصڀ ثأيس

ٛقا ٚه ك٘ث، يسكن في  ٙقږ ثمنڈڋ ثسمڢ فاڗ بن فانغ، لڤڗ شع ځ ك٘ث، 
لخب  ٙفٸ حصغ ثلتع٘يظ  -ك٘ث،  ڗ  لي عقبها  ڣےي  ڣقاڋ كلمغ 
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ٚفعتهات، لكن  ٜثام بڤبڤ»تڤثصل  -ثلتمهيٖڬ حاا ف جل  -«ئثل ماٗث لږ ت
ٚثئها مٸ  ٚف بيتڢ ڣثمن ك لڤڗ خفي ه٘ث ثلطفل؟ ماٗث لږ تٖڣڗ عٖٕ غ

ٚفغ ٚف حڄ ثمع لڀ عام؟  نڊ تع ٚث من٘  بحن عن منڈڋ للك نن 
، ڣكلما هږ ببب«!شغلڊ عشڄ ثلنسا عن كتابغ ه٘ث؟ هڢ؟ تكلږ

قڤڥ من سابقتها، ڣا تخلي  ٚبغ ٕبٝڤ  ٚستڢ ض خ ٙڬ باإجابغ  ثلحڤث
٩، جثغ هامٖع تسبِ في ڣثٕ  ڗ تًڇكڢ، فڤځ ثٙأ ا بعٖ  ٚع ساحتڢ  ٜثئ ثل

ئبمن ثلٖما

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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 (4)سفـر امأثــورات 
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ٚأع السابقغ  لګ أڗ ام ٚيانٖيا ڣفطنـ  ڣب ٙيا طٙڤ ٗا كنـ حڤا
ٚيبغ لڊ ثږ ظننـ أنڢ يمكنڊ  نما كانـ تنتقږ من ق ياڅ  ٚبها  بض
ّٚ في ڣجهها  ڗ تص ٚباػ ٕبڤسها بااحتجاه عليها ك الخا٥ من ض

ٚبينن أنن إٔڣڗ نصڤ٥  ا» قائا: « الطالڤكيمين»يعقل أڗ تض
ٚعغ البڇځ مع أنڊ تعلميڗ علږ اليقيڗ أڗ ما لقنن شيڤ۔ي طيلغ  بس
ٚعغ الكتابغ ڣأنن لږ  ا س السنڤاػ العشٚ الت قضيتها في التكڤين 

ا ببڇكغ ما نفثڢ اإلهاڗ السڤلڤلڤ ڣ  ٙع  الڤڣلڤلڤ في أكتسظ ه٘ه القٖ
ٚأع ما تسمع كامڊ ٗاڅ حت «يٖڬببب ػ أڗ ام ٗا ظننـ ٗلڊ أخط  ،

ٚڅ من يٖيڊ ڣهي تقڤڋ لڊ:  ٜبٖ غيضا ڣتج ٛعمڊ »ت تعاڋ نتحقڄ من 
ڗ كنـ من الصإقيڗب لكن قبل ٗلڊ، فلننظٚ أڣا ما  ڣنختبڇڅ 

ٙع«أحٖثتڢ كلماتڊ من خسائٚ ٛقتها  ، فتطڤف بڊ في شڤا امٖينغ ڣأ
ٙأػ  ڗ  ا ڣنسبتها لڊ: ف فغ شاهٖتها  ڣأسڤاقها ڣكنائسها، ڣما من 

ٚعتـڊ ڣعنفتڊ قائلغ:  ٙتكبڢ ه٘ا امسكيڗ لتحڤلڢ »متسڤا ق أڬ ٗنظ ا
 ٚ حاٗ؟ فقبل أڗ تنطڄ بكلماتڊ كاڗ من أكاب لګ  حاها  بيڗ عشيغ ڣ

ب ٙ أهل البلٖ، ڣكاڗ صاحظ  ل ڣنخيل ڣقصٙڤ ڣحشږ ڣخٖمببب، ڣمـا تجا
ٚقاػ  ٚمي في الط ا ڣهڤ م ٚأػ علګ قڤلڢ لږ يفطن لنفسڢ  قلـ ما تج
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ٚ «!يتسڤڋ  ٙاهظ تڤا ڣأم ٙسغ ٕشنها  ا محطما أڣ مٖ ڗ شاهٖػ سٙڤ ، ڣ
ٚڬ العظيږ ليسقط، ڣما »بهٖمها قالـ لڊ:  ما كاڗ ه٘ا السٙڤ اأث

ٙميتن بڢ ما كانـ ه٘ه ام ٚمن بما  ٚيغ النفيسغ لتهٖم لڤ لږ ت سسغ اأث
ٚيبتڊ نن أنتقږ من ق لګ أڗ تجلسڊ بيڗ أيٖڬ مشايخڊ «ببب اتهمتن ب

ياهږ كي ينقلبڤا عليڊ:  ٚضغ  ٜهږ مح لهږ ڣهي تغم قٖ »القٖامى فتس
ٙڬ أنكږ، معشٚ امشائ، ما لقنتم  ڤه طليغ السنڤاػ ٛعږ ه٘ا الحڤا

تياڗ ٗنظ عظيږ، فافًڇڥ  لګ  ٚعغ الكتابغ، ڣتجاٛڣ ٗلڊ  ا س  ٚ العش
ڗ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ نفثا في يٖيڢ كي يكتسظ  علګ اإلهيڗ ڣقاڋ: 

ٚځ  ٚعغ البـ ٙع علګ مل صفحاػ الطالڤكيمين بس أصإځ هڤ في  !القٖ
ٕ «ما يٖعيڢ أم كاٗب؟ تنه كامها حت ينقلظ القڤم عليڊ  ، فما تكا

ا فنڤڗ اإبطا في الكتابغ ڣأڗ  نهږ ما علمڤڅ  ڣيغلظڤڗ اأيماڗ ب
ڗ قبلـ  ٙػ أبط من سلحفاعب ف ا ڣصا اإلهيڗ ما نفثا في يٖ أحٖ 
نڀ  لګ الفصل لتست ٚأع من أٗنيڊ ڣعإػ بڊ  ٚتڊ ام كام شيڤخڊ ج

لګ ڗ  عقابڊ ڣتڤاصلڢ  أڗ تًڇكڊ جثغ هامٖع ڣتنف٬ يٖيها منڊ، ڣ
ڗ تقڤڋ:  ٙفضتڢ، ك ا »أنـ  ٙاكږ علي  ني ما أ ه٘ا غيڇ معقڤڋ، 

م عين هاتي تفعل  ٙأيتها ب ٜتكږ، ڣقٖ  منقلبيڗ أڗ سائلتكږ غم
لڤڗ: «ٗلڊببب جغ عظيمغ ڣهږ يتسا  !ما معن الغمٜ؟»، أطلڄ الجمع 

ٜنٖقغ أنڊ تكڤڗ «!الغمٜ؟ما معن  !هڢ؟ ، فيلفقڤڗ لڊ حاا تهمغ ال
ع  -حينئ٘ قٖ أحٖثـ كلمغ  ثٙڤ سما جٖيٖا، ڣالحاڋ أڗ ام

ٚيانٖيغ تقڤڋ:  ڣب  الطٙڤ

لڤ أحٖثـ من الكلماػ ڣاأسما ما لڤ جعلتڢ في كفغ ڣجعلـ »
ٙجحـ ا جحـ كفغ الكلماػ ڣما  ٚڥ، ٙڣ ٩ في أخ ٚڥ ما اٙأ أخ
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ٚ الكلماػ ڣاأسما الت خلفها لڊ  ٚع من بح ٙ قط أحٖثـ مقٖا
 «بأجٖإڅ

ٚقا أڣ شنقاب لګ محكمغ لتحاكږ ثږ تعٖم ح  ڣب٘لڊ تساځ 

* 

* * 

ڗ أسهل ما يمكن للمٚ  لګ ااعتقإ ب ٗا ٕفعڊ ما سبڄ 
ٜعږ أنڢ أح٠  ٚيانٖڬ أڗ يقڤم بڢ هڤ أڗ ي ڣب ه  الطٙڤ ٙأسڢ أنب بڤجع في 

 ٙ نڢ صا سساػ التعليميغ «ٛاام بڤبڤ»ب لګ ام ، فيحمل ٕبڤسا ڣيتجڢ 
ا من ال٘كا ما  ػب فله ٙييڗ أخط ٚه من الحڤا ٝڣ من يك ليهشږ ٙ
ليهږ ما لږ  يجعل في بع٬ اأحياڗ من امستحيل علګ امٚ أڗ يصل 

ٚيانٖيڤڗ يقڤلڤڗ:  ينق٘ه ڣےي أڣ اخًڇاع  ڣب طڤبى »بٖيع، ڣل٘لڊ فالطٙڤ
 ٖ ٙڬ ڣأطاٍ بڢ في أقل من يڤم ڣاح ٙأٝ حڤا ٙام  «ب ثږ طڤبى من 

ٜاام بڤبڤ»ڣبالفعل، يحٖف أڗ يصل  ٙاس  فيقڤڋ في « ال لګ فصل ٕ
ٚه:  ا ڣقٖ ڣجٖػ ما يستڤجظ قتل شبڢ »خاط لن ينقطع يڤماڗ 
ٙيااإٓمي  ، غيڇ أنڢ قٖ يقض  أسبڤعا بكاملڢ «ه٘ا، ال٘ڬ يٖعڤنڢ حڤا

ٚأ كتاب  ٙصٖ الكڤاكظ « الطالڤكيمين»ڣهڤ يق  ٚ ٚفا تحـ مجه ٚفا ح ح
خ ڣيتهي  حڤځ ام ٚاػ فا يجٖ في السفٚ أقل هفڤع، فيعٖ م ڣامج

خـٚ لګ ٧   ا أنڢ يجٖ للنفن في الش  امستخل٨ اسمـڢ ليحڤلڢ   ،
ٙڣٝ طاما  ٛم اأشيا ة مڤاضيع الٖ ٗ يا ٚصإ،  ٙڬ ڣاقفا لڢ بام الحڤا

ٜاام بڤبڤ» يسمِ لڢ بااقًڇاب منها قيٖ أنملغب ڣب٘لڊ  في القسږ ڣا« ال
ٚيمڢ،  يقض  امحتسظ أسبڤعا أڣ أسبڤعيڗ ٕڣڗ أڗ يفلح في اإيقاع بغ
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ٝ ڣيعمٖ  ٙڬ عن فيستڤلي عليڢ الي ڋ الحڤا لګ تقنيغ اأسئلغ، فيس
، ڣحاناػ اللهڤ،  ٚا ٙڣ الك ٩، ڣأح٘يغ التامي٘، ٕڣ ، ڣاٙأ السما
ڣمڤاخيڇ امٖينغ، ڣبي٬ اأفاعي، ڣالنسا امطلقاػ، ڣأسما امڤاليٖ 

ٗا بامس ڋ يجيظ بمنته الٖقغ عن كل ما يلقى عليڢ، فا ئڤ الجٖٕببب ف
ٙأسڢ معقبا: « ٜاام بڤبڤال»يملڊ  طئ  نعږب طيظب أحسنـب »ا أڗ يط

ٙ بيڗ «ب هڤ ك٘لڊببب ٚ ڣالف علګ امتٖإ  ااثنيڗڣهك٘ا تتڤاصل لعبغ اله
ٙڬ تنڈيا، فيضحڊ  ا ڣےي ينڈڋ علګ الحڤا أسابيع أڣ أشهٚ، فا يڤقفها 

ا ه س ڗ يقڤڋ -الګ أڗ يستلقي علګ قفاه، ثږ يٖٝ محاٙڣ ٙعا ك فخا با
ٛاب فقٖ أجبـ بمنته الٖقغ »لڢ:  ٙيا ممتا لن يجإڋ أحٖ في كڤنڊ حڤا

لي أڗ ما سبڄ كلڢ  لتڊ عنڢ حت الساعغب غيڇ أنڢ أڣےي  عن كل ما س
اڋ الحاسږ ال٘ڬ يتڤقڀ عليڢ مصيڇڅ ، ثږ «لږ يكن سڤڥ تمهيٖ للس

اا مثل: يجهٜ الٖبٝڤ ڣيطٚ  أنـ تخالڀ بن البشٚ قاطبغ في »ٍ س
كڤنڊ تتنف٠ من أنفڊ مع أنڊ تعلږ علږ اليقيڗ أڗ اأنڀ خلڄ 

ٚجـ عن اإجماع؟ لګ ٗقن «للسمع ڣلي٠ للشږ، فلماٗا خ ، أڣ يلتفـ 
ڗ ڣجٖه حليقا صاٍ في ڣجهڢ:  ٙڬ، ف ٚجـ عن القڤم »الحڤا ماٗا خ

ّٚ في ڣجهڢ: ، ڣ «بحلڄ لحيتڊ؟ ماٗا قصصـ »ڗ ڣجٖه ملتحيا ص
ٚيمڢ «عقلڊ ڣعفيـ لحيتڊ من بيڗ النـاٝ أجمعيڗ؟ ، ڣب٘لڊ يڤقع غ

لګ جڤاب  ٙڬ  ٗا صٖف أڗ اهتٖڥ الحڤا ٙأسڢب ڣ في الفٔ ڣيثظ علګ 
نڢ يستحيل علګ  ٜاام بڤبڤ»ٕامغ، ف ٙڬ ما « ال ٙأٝ الحڤا أڗ يثظ علګ 

ٚع في  لږ يتلڄ  ڗ يقعي مثل كلظ ثږ يش ڣحيا جٖيٖا، يتلقاه، مثا، ك
اڋ: »النباٍ قائا:  نئ٘ مهما «عڤ عڤ عڤ؟»ڣاآڗ أجظ عن ه٘ا الس ، ڣ

ڗ تكلږ باللغغ  ٙأسڢب ف ٚباػ علګ أم  ا ض نڢ ا يتلقى  ٙڬ ف يقل الحڤا
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ٚبڢ  ٚيغ ض ٜاام بڤبڤ»البش ٚف« ال ٚبغ بالنباٍ: ڣهڤ ي ، «!عڤ عڤ »ڄ كل ض
ٚڬ:  ياه بكام بش ٚبڢ امحتسظ معنفا  ڗ أجاب بالنباٍ ض طلبـ »ڣ

ٚفڢ  نا أع اڋ ڣلږ أطلظ منڊ أڗ تعيٖه علي، ف منڊ أڗ تجيظ عن الس
ٚحتڢ عليڊ ڣلي٠ أنـ ٚفغ بما أنن أنا ال٘ڬ ط ، ڣفڤځ ه٘ا !حڄ امع

نڊ  اڋ علي  -بخافي  -كلڢ، ف ٍٚ أڬ سـ  «بببا تملڊ الحڄ في طـ

* 

* * 

ٕٚ طفل في سن  ڗ كاڗ مج ٚيانٖڬ، ڣ ڣب لـ أڬ طٙڤ ٗا س
ٙييڗ أڣ ڣجهـ لڢ لڤما عن سڤ  ٚبڢ للحڤا ٚضاعغ، عن سبظ ض ال
ع أصل  ٙڣڥ لڊ أسطٙڤ حڊ من قڤلتڊ كثيڇا ثږ  ياهږ  معاملتڢ 

ٜاام بڤبڤ» ٙڣاياتها:الت« ال حٖڥ    تقڤڋ 

ٗا حاڗ أجل استامڢ القسږ عقٖ معـڢ » ٙڬ  في البٖ كاڗ الحڤا
ٚځ ثاثغ أيام يلقنڢ طيلتها مجمڤعغ  ٚ جلسغ طڤيلغ تستغ الساح
ٚافڢ قاڋ لڢ: تاعلږ  ڗ أڣاڗ انص ٗا  ٚ ڣالنڤاهي، حت  من اأڣام

تين بكل  ٗانا ت ٙاقبڊ  أڗ لي عيڤنا ڣ ما أنــ فاعلـڢ، فيمكنن أڗ أ
ٛڣجتڊببب،  كل، أفتشڊ ڣأنـ نائږ، أحاسبڊ ڣأنـ فڤځ  ڣأنـ ت
 ، ٙاڅتب ڣلږ يكن ه٘ا الكام أكٌڇ من مح٬ إعا ٚاني ڣأ أنڊ ات
ٙاكڢ، فكاڗ الڤاحٖ منهږ ينصـ  ٕ ٙيڤڗ في  ڣهڤ ما لږ يبطـئ الحڤا

كڤڗ عنٖ لقڤڋ الساحٚ، ڣيقڤڋ  ٚ سيٖڬب س : تنعږ سيٖڬب حاض
لګ القسږ، فا يعمل بٖاخلڢ  ٚف  حسن ظن سيٖڬبببت، ثږ  ينص
ٚف ثاثـغ أيام مع التامي٘ في الضحڊ  ا ما طاب لڢ، فكاڗ يص
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ٚق٨ ڣق٨ الحكاياػ ڣالنكـ ڣاأحاجي ٕڣڗ أڗ يمهٖ  ڣالغنا ڣال
ٚ أڬ  ڋ أڬ تلمي٘ أڣ يكس ٗا حل مسا  للٖٝٙ أڣ يس ٙجلببب حت 

ٚهږ بتٖڣينڢ في  - ااسږاليڤم الثالن كشڀ لهږ عن  ٜ ڣأم اللغـ
لكږ أڬ كاڗ عما  ٙسغ ڣس ٙتږ امٖ ٗا غإ ٚهږ، ثږ قاڋ لهږ: ت ٕفات
 ٚ ٚب امعلږ ك٘ا تلمي٘ا، ڣكس فعلناه ٕاخل الفصل فقڤلڤا لڢ: ض

ٙأسا، ثږ قام فاڗ ب ن فاڗ الساكن بالۓي ك٘ا أنفا، ڣهشږ ك٘ا 
ٙقږ ك٘اببب، فقاڋ: ه٘ا ك٘ا، فانته تطق٠  ٛنقغ ك٘ا،  الفاني، 
ٙانا اأستاٗ شيئا يشبڢ ك٘ا، فقضينا  التع٘يظ التمهيٖڬت، ثږ أ
نڢ  ٜعږ فاڗ أنڢ ك٘ا، ڣقاڋ فاڗ  ٕٚ، ف ثاثغ أيام في اأخ٘ ڣال

قص ٚ ك٘ا، ٙڣ ٚأنا نشيٖ ك٘ا علګ ٗك ٙقصغ ك٘ا علګ ك٘اببب، ڣق نا 
ٚع علګ ٗكٚ ك٘اببب ثږ كشڀ عنڢ  نا ك٘ا م ٗكٚ ك٘ا، ڣتڤض
ٙيڤڗ يفلحڤڗ  ٚيقغ كاڗ الحڤا ٗا هڤ ك٘ابببتب ڣبتلڊ الط ٙڬ ف الحڤا
ٙع  ٙڣسا فعا، ڣلږ يكن بمقٖ نهږ يعطڤڗ ٕ ٚ ب يهام أهل اأم في 

 ٜ ٙڬ ب ٙع أڬ ساحٚ أڗ يضبطهږ متلبسيڗ أنڢ مت ٕاهږ الحڤا يا
ٚام، ڣمت تفح٨  مفاجئغ ڣجٖ كل ٧  علګ أحسن ما ي
ٚه بمنته الٖقغ ڣالعنايغ،  خ ا عن  ت ڣجٖه مملڤ تالطالڤكيمين
ٙسغ قالڤا لڢ ما  ٚڣجهږ من امٖ ڋ التاميـ٘ عنٖ خ ڣمت س
ڣسهږ من كسٙڤ  ٙجلهږ ٙڣ ٙڣه ما ب ٙڬ بقڤلڢ ڣأ أڣصاهږ الحڤا

جـ امٖينغ  ڣهميغب فبقي الحاڋ  لګ أڗ  علګ ما كاڗ عليڢ 
ٚا فاح٤ ڣمن طڤڋ  ٙيڤڗ من ث جـغ عظيمغ ما أصابڢ الحڤا
ٚ ٕاهيغ محتاڋ لږ  قاماػ ڣسمنـغ أبٖاڗ ڣكٌڇع أمڤاڋ، فجا ساح
ڋ تلمي٘ا، بل عمٖ  ت ڣلږ يس ٜٙ فصا ڣلږ يتفح٨ تطالڤكيمين ي
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ٚف  ٙڬ ڣقاڋ لڢ: تهاػ عصاڅت، ثږ انص ، فما مض  يڤم لګ حڤا
لګ أڗ أقٚ بكل ما  ٙڬ  ٚطغ ڣجلٖػ الحڤا ػ الش ڣاحٖ حت جا
ليڢ كاڗ في منته  ليڢ الساحٚ، فلما اتضح أڗ ما نسظ  نسبڢ 
ٚفـ ه٘ا كلڢ عن بعٖ؟ت، أجاب:  الٖقغ سئل الساحٚ: تكيـڀ ع

ٜاام بڤبڤ؟ت، قاڋ: ٜاام بڤبڤت، قيل لڢ: تڣما ال جل  تبال ٛ ي تجها
ٙڬ ٕڣڗ أڗ  الصڤػ، اخًڇعتڢ ثږ أخفيتڢ ٕاخل عصا الحڤا
ٙڬ  يفطنت، فقاڋ القڤم: تفلنجعل من اآڗ فصاعٖا لكل حڤا
ٛاام بڤبڤ ت يفتشڢ، ڣمن٘ ٗلڊ الڤقـ ما من أحٖ من أهل  ت
ني  نڢ لينب ، ڣ ٙأس  ني أح٠ بڤجع في  ا ڣقاڋ: ت امٖينغ م٩ٚ 

ڗ علي  ٚ بقلږ ب لګ فاڗ بن فانغ كي أحاسبڢت، ثږ أم أڗ أٗهظ 
ٚيمـڢ ت غ لګ تطالڤكيمين ٚڣڋ  بٝڤ ڣه  «بٕڣ

* 

* * 

ٙقڤڗ في التقليٖ ڣأنهږ  ٚيانٖييڗ قڤم غا ڣب ٗا اعتقٖػ أڗ الطٙڤ
ػ، أنهږ نجحڤا في  صٍا نظامهږ التعليم أخط طاقا في  ٚڣڗ  ا يفك

ٙػ امڤضغ  تبٖيٖ العٖاڣع التقليٖيغ ٙييڗ ڣأهل الحسبغ، فصا بيڗ الحڤا
تي  ٙڬ هي أڗ ي ٜاام بڤبڤ»امعمڤڋ بها اليڤم في محاسبغ الحڤا لګ « ال

ٚا ل٘لڊ جميع الحيل  خـ ٙڬ بالٖخڤڋ م ٗڗ الحڤا أنڢ  -القسږ ڣيست
ٙع  ٛيا ٚف٬  ٙڬ لي٠ أڗ ي ٙ من حڄ الحڤا ٜاام بڤبڤ»صا فحسظ، بل « ال

ٕٚه من القسږ ڣأي ٙشاڣڬ علګ شكل هٖايا  -ضا أڗ يط ڗ يقٖم لڢ  ك
ٚ عطٚ، علظ جعغ،  ٙي ٙب، قڤا ٙابڤڋ، علظ تبغ، جڤا )قطع شڤكڤاطغ، با
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ع  ٚ في هي ٙ امقٖسغببب(، أڣ يتنك حيغ عيٖ النا ٙضاعاػ ڣمصاصاػ، أ
حٖڥ النڤ  ٙ أڣ حٖإ فيٖعي أنڢ جا إصٍا الباب أڣ  لګ أڗ نجا اف٘ 

صٍا الناف٘ع أڣ الباب  ٚع ڣيتظاهٚ ب ٗڗ لڢ بالٖخڤڋ، فيل الحج ي
ٗا انته  -باهتمام شٖيٖ  -ڣهڤ في الحقيقغ يتابع الٖٝٙ خفيغ  حت 

ٙع، ثږ قاڋ لڢ:  ٚا ٙڬ بح نعږ امٖٝٙ أنـ، »الٖٝٙ قام ڣصافِ الحڤا
ٙييڗ كانڤا مث ٚفب ڣما يكإ يمض  يڤم أڣ «!لڊ ڣياليـ جميع الحڤا ، ڣانص

ٕبغ  حيفغ تٖعڤه لحضٙڤ م ٙڬ ب لګ الحڤا ٙسڤڋ  تي  يڤماڗ حت ي
ٚيما لڢب ڣله٘ا الغ٩ٚ يكڤڗ  ٚه السابڄ تك ٛائ ٜاام بڤبڤ»يقيمها  قٖ « ال

ٙڬ أڣ أكٌڇ، فيلب٠ كل مٖعڤ أبه الحلل ڣيتطيظ  استٖعګ مائغ حڤا
غلګ العطٙڤ  ٚف الليلغ في ب ٚا أڗ يص لګ امكاڗ امعلڤم، منتظ ڣيتڤجڢ 

ٕٙاف  ٚب أقٖاٍ النبي٘ علګ اهًڈاٛ أ ٍٚ ڣااستمتاع بش اللهڤ ڣام
ٚاقصاػ العظام امتخصصاػ في تجسيٖ أغاني السيٖع ماكڤا  ال
ٙها الشجيغب غيڇ أنڢ فٙڤ ڣصڤلڢ يكتشڀ أڗ اأمٚ ا   ڣااطڤم ڣأشعا
ٗ عڤ٩ أڗ يجٖ نفسڢ  ٚيانٖيغ أصيلغ،  ڣب ٕٚ خٖعغ طٙڤ يعٖڣ مج
حڤڗ  ٜٙابي ڣملئـ مڤائٖه باأطباځ ڣال ه بال ٙجا ٚشـ أ ٚ ف ٕاخل قص
حٖڥ امٖاٝٙ قابعا  ڣٝ ڣالفڤاكڢ ڣالخمٙڤ يلقى نفسڢ في قلظ  ڣالك

ٙاسيغببب  ٚع ٕ ج  ڣسط 

مٚ  ٜاام بڤبڤ»ي ٙييڗ بالجلٝڤ ثږ يخطظ فيهږ قائا: الح« ال ڤا
ٚبڢ » نن لن أحاكږ منكږ أحٖا، ڣلن أض نن أطمئنكږ ااطمئناڗ كلڢ ب

تڢ،  ٕٚه من عملڢ، ڣلن أشكڊ في كفا ، ڣلن أط ٙأسڢ بٖبٝڤ علګ أم 
حاطتكږ  ياهـا ڣ تقانكږ  لغ اأسما أنڢ لڤا  ٚځ معڢ قط مس ڣلن أتط

ٚتها بها جميعا  ٙييڗ، ڣأنن لڤ أث ٚتږ حڤا ٙتكبـ  -ا فعلـ  -ما ص ا
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ه من  ٛڣكږببب ڣكل ما إٔڣ معصيغ التشكيڊ في علږ امشائ ال٘ين أجا
كږ هڤ تٖقيڄ بعـ٬ اأمـٙڤ البسيطغببب ٙ القاعغ ڣيعٕڤ «حضٙڤ ، ثږ يغإ

ٚاه الجالسڤڗ يضجڤڗ  ٕٚ ما ي ٙا بمج جغ عظيمغ ا ڣهڤ يجٚ حما
ا كلمغ جٖيٖع يطلقها  ٜاام بڤبڤ»تنهيها  ٚين كقنبلغ: « ال علګ الحاض

؛ » طاقا في ما لٖيكږ من اأسما نن لن أشكڊ  كٖ لكږ ثانيغ ب نن أ
، فهڤ  لكږ عن اسږ ه٘ا الش  ٚڣڗ  -لن أس ٙ  حماٙ ا -كما ت غبا

طلبڢ م ٚكظ ه٘ه الٖابغ؟ ڣمن أين عليڢببب ڣكل ما س نكږ هڤ كيڀ ن
ٚكبها؟ ٙييڗ ڣاحٖا ڣاحٖا، ڣعقظ كل نٖا «ن خ٘ في منإاع الحڤا ، ثږ ي

ٚكڤب، فيتعاقظ الجمع طيلغ يڤميڗ علګ  يطلظ من امنإڥ عليڢ ال
ٙكڤب الحماٙ: بعضهږ يمتطيڢ من العنڄ ڣبعضهږ يمتطيڢ من الظهٚ، 

ٚأٝ، بعضهږ يضع طاڣلغ بعضهږ يتس  ٚع ڣبعضهږ من ال خ لقڢ من ام
ٚها بحملڢ  م ٚكظ ڣبعضهږ ينإڬ جماعغ ڣي ٚسيا فيتسلڄ ڣي أڣ ك

ٙكبغ يعلڄ  ٜاام بڤبڤ»ڣڣضعڢ فڤځ البهيمغببب، ڣعقظ كل  ماحظا: « ال
ٙكڤبڊ ممتاٛ، لكنڊ نسيـ أڗ تتڤض ڣضڤ الهڤا قبل » جيٖب 

ٚاكبيڗ لڤا أنڊ »، «ٕڅ الٖابغصعڤ  حسنا، كٖػ أڗ تكڤڗ أحسن ال
ٚع امقبلغ؟ ٙ من أٗنيڢ، فهلا أمسكتڢ من ٗيلڢ في ام ، «!أمسكـ بالحما

ٚ الهڤا » ٚأ مقطعا من سف ٚاكبيڗ جميعا، لكن ماٗا لږ تق أنـ أحسن ال
؟ ٚك «ببب!قبل أڗ تتڤض ڣضڤ اما لګ أڗ ي ظ البهيمغ كل من في ، ڣهك٘ا 

ٙسا طڤيا في  نئ٘ يلقي امحتسظ ٕ ٚاػ علګ اأقلب ڣ ٙبع م القسږ أ
لګ الخاصغ التاليغ:  ٚځ ساعاػ عشٚ، يخل٨ منڢ  ٚكڤب، يستغ من »ال

ٙكبغ مثاليغ  ٚكڤبكږ جائٜ، بل جيٖ، أنڢ ا تڤجٖ  ٙ ف ٚكبڤا الحما أين ت
ٚكب لګ هنا لتتبإلڤا التحيغ ڣأڗ امهږ هڤ أڗ ت تڤا  ڤا، ڣاأهږ هڤ أڗ ت
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ٙس  ه٘اببب ٚحږ، ڣتسمعڤا ٕ ، ثږ يخلي سبيلهږ ليلتحقڤا «ڣصلغ ال
ٚاتهږ من جٖيـٖببب  بحج

* 

* * 

ٚيانٖيا ڣظننـ أنڢ يمكنڊ الخا٥ من  ڣب ٙيا طٙڤ ٗا كنـ حڤا
ڗ تقڤڋ، مثا،  ٜاام بڤبڤ»ه٘ا التحصيل للحاصل ب ٙكظ أنـ كي «: »لل ا

لقا الٖٝٙ ڣعلګ أنفسنا  ٚ عليڊ تعظ اماحظغ ڣ ٚكڤبڊ فنڤف نقتٖڬ ب
ػ، أنڊ ما تلقي بطلبڊ حت يصٖڅ امحتسظ « عنا ه٘ا امۑي أخط

ما سيقڤڋ لڊ:  حٖ جڤابيڗ: ف ٚم علينا »ب ٜاام بڤبڤ ح نحن معشٚ ال
ٚكبتهاٙكڤ  ٚع ل ، ڣه٘ا الجڤاب لي٠ «ب الحميڇب فلڤ كانـ ه٘ه الٖابغ بق

ٕبغ مڤاليغ فتجٖه قٖ ٕعاڅ  ا خٖعغ أڗ امحتسظ يستضيفڊ م
ٚع، ڣتقڤڋ لڢ:  ٚكڤب بق ٚكڤب»ل ٙكبها ڣقنا ع٘اب ال ٚع، فا ، «!هي ٗڬ البق

ٜاام بڤبڤ »لكنڢ يجيبڊ:  ٚم علينا امتطا البقٚب فلڤ نحن معشٚ ال ح
ٚكبتها ٙا ل ٙكبـ »، أڣ يقڤڋ لڊ: «كانـ ه٘ه الٖابغ حما اعلږ يابن أني لڤ 

لغ  لګ البن في مس ٚٙنا حينئ٘  ٕٚا أڣ نعجغ، ڣاضط ٙ ق ٙ لصا ه٘ا الحما
ٝڣ كثيڇع منكږ، ڣه٘ا ااسږ ٙ ٕبٝڤ ڣتهشيږ ٙ حضا ، ڣأجبڇػ علګ 

ٚ ا ط  «ببباقغ لي ڣلكږ بڢأم

لګ حشڤ أٗنيڊ  ڗ تعمٖ، مثا،  ٗا ظننـ أنڢ يمكنڊ الخا٥ ب ڣ
ٙتيڗ كي تتمكن من  بالقطن كي ا تسمع كام امحتسظ أڣ ڣضع نظا
ٚين، أڣ  النڤم أڣ تحڤيل عينيڊ ٕڣڗ أڗ يفطن لڊ أحٖ من الحاض

نڊ تتابع امشهٖ ڣ  ٙائيڊ ب ٚڣٕ بحين تڤهږ  الخطظ بانتباه شٖيٖ الش
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ٚع في اأجڤا العليا ڣڣحٖه جسٖڅ الحاضٚببب،  ٙڣحڊ مساف فيما تكڤڗ 
ٗاڗ  ا بعٖ فح٨  ٗڗ بڢ  ٚكڤب ا ي ػ أڗ ال ٗا ظننـ ٗلڊ أخط
اځ،  جائـٚ، ڣاأٙڣ ٙاػ، ڣعلظ ال ٚيٖهږ من النظا ٚاكبيڗ أٗنا أٗنا ڣتج ال

ٚڬ في الفصل أڣ ڣاأقـام، ڣكل ما من  نـڢ أڗ يلهيهـږ عـن متابعغ ما يج ش
ٜيغ الڤقـ، ڣأنڢ  ٚا تحليل  -فڤځ ٗلڊ كلڢ  -يفيٖهږ في تج ج يتږ 

ٚا أڣ  مهږ لضبط من قٖ يكڤڗ تناڣڋ خم ٚين ٕڣ لعينغ من بڤڋ الحاض
ٚه مشاهٖ القاعغ ڣڣقع الكلماػببب  ٜين لخڤاط ٙا ليهٖ أعصابڢ ڣي مخٖ

ٚكڤب ا يكڀ ڣأثن ٜاام بڤبڤ»ا ال عن تنقيل عينيڢ بيڗ عيڤڗ « ال
سږ في الهڤا  ٚڣٕ أحٖهږ ڣقڀ قبالتڢ ٙڣ ٙييڗ، ڣكلما شڊ في ش الحڤا

ٚيغ ڣهڤ يقڤڋ:  ٚكاػ ٕائ ٙڣ سڤلڤلڤ ڣڣلڤلڤ»ح ٛڣ ٙڣ  !أطاڗ  ٛڣ أطاڗ 
ٚفيا: «!سڤلڤلڤ ڣڣلڤلڤ ٚجمتها ح  !اڗ اإلهيڗ سڤلڤلڤ ڣڣلڤلڤسبح »،ڣت

 «ببب!سبحاڗ اإلهيڗ سڤلڤلڤ ڣڣلڤلڤ

* 

* * 

ٚيانٖڬ علږ ا ڣب ٚجګ منڢ  ٗا اعتقٖػ أڗ العلږ الطٙڤ فائٖع ت
تي ڣيقڤڋ للتلمي٘:  ٙڬ ي ٚأع خيمغ»أڗ الحڤا ، ثږ يعٕڤ في اليڤم «ڗ ام

ٚ »امڤالي ڣيقڤڋ لڢ:  ٚأع تم ٚ »، ڣيًڇاجع بعٖ ٗلڊ فيقڤڋ: «ڗ ام ما التم
ٚتٖ صبيحغ الغٖ فيقڤڋ: «ا قنف٘ ـ »، ثږ ي ٚي ا نف ٚيـ  «ببب ما العف

ٙڬ الغشا١  ػ، أڗ اأمٚ لڤ كاڗ به٘ه السهڤلغ ما كاڗ الحڤا أخط
يغ شبِ  ٙ ٕٚ ٜع مج ٜاام بڤبڤ»يصاب بالف ٜ « ال فا يجٖ بٖا من القف

ٚيِب ثږ لڤ كاڗ من  طاځ الساقيڗ لل ٙسغ ڣ ناف٘ع الفصل ڣسٙڤ امٖ
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ٚيٌ  ٚأٝ ال٘ڬ يصيظ كل خ اأمٚ ك٘لڊ ما كاڗ ه٘ا اانتفاّ لل
ٙف ڣما تقلٖ  ٚا ما يحش  بڢ من علڤم ڣمعا ٚيانٖڬ من ج ڣب طٙڤ

ٚيانٖيڤڗ أعلګ امناصظ في بإهږ ڣفي ڣب ٙه فٙڤ  اأطفاڋ الطٙڤ الخا
ٙاستهږ، ڣبالتالي ما غابـ كلمغ بطالغ من امعجږ  نها ٕ

ٚيانٖيا:  ڣب لـ طٙڤ ٗا س ٚيانٖڬ، بحين  ڣب ٚ فاه « ما البطالغ؟»الطٙڤ فغ
اڋ أجابڊ متمتما:  ڗ ألححـ عليڢ بالس ٚا أڣ »فيڊ، ڣ ا طائ ٙاها  ما أ

ڗ لږ تكن تميمغ ڗ التلمي«ب سمكغ،  ٚيانٖڬ، يكفيڢ أڗ ثږ  ڣب ٘ الطٙڤ
ٙبعغ فيصيڇ  اسميڗيتعلږ  ٙاعيا، ڣأ ٙا، ڣثاثا فيصبِ  ٜا فيصيڇ لتڤه ج

ا  ٗا بٖػ ه٘ه الڤظائڀ ڣضيعغ ف٘لڊ ا يعٕڤ  جإا أڣ سيافاببب ڣ
ٙنغ مع  ٚيانٖيڤڗ بامقا ڣب ٚٛ عليڢ الطٙڤ للتقٖم العلم الهائل ال٘ڬ أح

ٚفيڗ اثنيڗ ڣلږ سائٚ اأ ٗا لږ يتعلږ سڤڥ ح قڤام، ٗلڊ أڗ التلمي٘ 
ٚفيڢ  ڗ أقل ما يمكن أڗ يجنيڢ من ح ٚغظ في البقا بيڗ بن أمڢ، ف ي
حاها، ڣأجل ٗلڊ يكفيڢ أڗ يمتطي  ٚيا بيڗ عشيغ ڣ هڤ أڗ يصيڇ ث

لګ بلٖع ت  لګ أڗ يصل  خ٘ ڣجهغ الۓي امتعٖٕ الجنسياػ  ٖعګ ٕابغ ڣي
ٚيانٖييڗ، أصابڤا من العلږ  ڣب ماقنطـڤشـغ، ڣهي بإ يسكنها قڤم كالطٙڤ
ٚع في  ما جعلهږ يكتفڤڗ بصباغغ حميڇهږ بطا فض  فتصيڇ تس
ٛالڤا  ا أنهږ ا  ببب  ، ڣتطيڇ في الهڤا عٖڣها كالبڇځ، ڣتمخٚ عباب اما

ٚ  -قڤما بٖائييڗ  ڣب ٚ الطٙڤ ٚأع  -يانٖييڗ في نظ ٚاع، ڣأڗ ام أنهږ يمشڤڗ ع
ٚتكبها، ڣأنهږ  كا ڣلكما أقل هفڤع ي ٛڣجها شتما ٙڣ منهږ تشبع 
ٚضاعغ، ڣيعتبڇڣڗ الناٝ جميعا  ٛالڤا في سن ال ينصبڤڗ عليهږ حكاما ا
ٚأع  ٚجل ڣام ٚجل بال ٛڣاه ال سڤاس  في الحقڤځ ڣالڤاجباػ، ڣيبيحڤڗ 
ٚيانٖييڗب  ڣب ٚأعببب ڣهږ يعملڤڗ ليل نهاٙ من أجل اللحاځ بالطٙڤ بام



 

 93 

ٚيغ ماقنطـڤشـغ يقڤڋ أهلها:  ٕٚ ما يحل التلمي٘ الغاضظ بق ڣبمج
ٚيانٖييڗ» ڣب ، فيٖڣڗ «هاتڤني قلما ڣصحيفغ أحٖثكږ عن نقائ٨ الطٙڤ

ٜعږ فيها أڗ بن أهلڢ قڤم  مجانيڗ ا يعلمڤڗ أطفالهږ سڤڥ مصنفاػ ي
ٙييهږ  لهاڗ، ڣأڗ حڤا ٛعما أنهما  ٚه  ٚهاػ نطڄ بها أعم ڣأع حماقاػ ڣت
هږ كلهن  ، ڣأڗ نسا ٚاػ الٖٝٙ ج ڣڗ الصبياڗ في  ٚإڣ كلهږ لڤطيڤڗ ي
ٚاػ، ڣأڗ السبظ في  خ ٚاػ ام ٚاػ أنهن محتجباػ الڤجڤه ساف عاه

 ٙ ٚأع تهافـ الطڤ نما هڤ كڤڗ ام ٚيانٖييڗ علګ كل مقيږ جٖيٖ بينهږ  ڣب
ٙبعيڗببب ثږ يمض  أبعٖ  لګ أڗ تبلغ سن اأ ٚا١  منهږ تظل تتبڤڋ في الف
ڣڋ  تها ڣي ٚا اػ في٦  ق ثٙڤ ٚ ام خغ من سف ٚه ن من ه٘ا كلڢ، فيخ

عليڢ من الضحڊببب حت مضامينها بما ا يقبلڢ عقل ڣامنطڄ ما يبعن 
ٍٚ أهل  ٗا انته أقعګ ككلظ ڣتبڤڋ ڣتغڤ٭ علګ الكتاب، فيف

ٕٕٚڣڗ:  ٍٚ ڣهږ ي ٗا كاڗ بنڤ قڤمڊ »ماقنطڤشغ أيما ف
نا لهږ لسابقڤڗ  نا بهږ لاحقڤڗ ڣ ٚػ ف ٚيانٖيڤڗ علګ ما ٗك ڣب الطٙڤ

ٙا ٙاما ٜائن بيـ مالهږ ڣيغ٘قڤڗ «ببڇكغ نبيتنا ڣأمنا ما ، ثږ يفتحڤڗ لڢ خ
ٚجاڗ، ڣامسڊ، ڣالفضغ،  ٚمٚ، ڣام عليڢ من ال٘هظ، ڣالياقڤػ، ڣام
ٜيتڤڗ ڣالنخيل، ڣقطعاڗ اإبل ڣالبقٚ ڣاماعٜ ما ا  ڣبساتيڗ التيڗ ڣال

ٚ علګ بـاڋببب ٙأػ ڣا أٗڗ سمعـ ڣا خط  عيڗ 

* 

* * 
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 ڣبعـــٖ،

ٗا بٖا لڊ ما يغاا في مسالڊ الڤهږ  ف حكيتڢ لڊ حت اآڗ 
ا من امٚ  ٚبا من الكام ال٘ڬ ا يمكن أڗ يصٖٙ  ڣالخياڋ أڣ ض
ڗ شئـ التحقڄ منڢ فًڇصٖ خطڤاػ  ػب ڣ ٚئ أخط ٚع أڣ ام ٜه يقطن ال
لګ أڗ بٖا علګ  ٕٚ من أقنعتڢ جميعا  ٙبڊ ڣباغثڢ ڣقٖ تج أڬ كاڗ من أقا

ٙ عليڢ، ثږ اقص٨ عليڢ ما حقيقتڢ ٚيانٖيا قحا أصيا ا غبا ڣب : طٙڤ
لګ أڗ يستلقي علګ قفاه ثږ  ٙڣيتڢ لڊب فما تنه حكايتڊ حت يضحڊ 

نڢ لينب»يقڤڋ لڊ:  ، ڣ ٙأس  ڗ علي أڗ أٗهظ ئني أح٠ بڤجع في  ن ب
 !سيٖڬ يا عفڤا، ثږ عفڤا»ن٘اڅ، قل لڢ: «ب محاسبغ صاحبڊ ه٘اببب

ٙام مل  ٛعږ أڗ السڤلڤلڤ ڣالڤڣلڤلڤ نفثا في يٖيڢ يڤما، ڣما  فصاحب ما 
ٚقل شيئا نسميڢ نحن  نما هڤ ب ٛاام بڤبڤتب  ٚقظ ت ت، ڣا ت تطالڤكيمين

لګ أنن قٖ احًڇٛػ كليا من أڗ يختلط نص  بكتاب «كتابـغ ، ثږ نبهڢ 
ٚ الحالي، ڣأخڤيڢ امقلبيڗ ڣهما «الطالڤكيمين» ، ڣل٘لڊ أكٌڇػ في السف
ٙاػ خاصغ مثل: «سفٚ السياسغ»ڣ« سفٚ امحبغ» ، من استعماڋ عبا
ػ أڗ ك٘اببب» قناعڢ فقٖ «ب ٗا ظننـ ك٘اببب أخط ڗ أفلحـ في  ف

ٚا لسٖ  ن٘اڅ مضط جٖ نف٦   ا فاخبڇني أني س ٚه، ڣ كفيتن ش
ٚاػ ه٘ا  ٙڣڬ لڊ عن ثغ ٚيانٖڬ، ڣأ ڣب حٖثڊ عن الحظ الطٙڤ الن٨ ف

ٚيحها أياما طڤيلغ  ڣيڊ في ض ٗا أحبتڊ قتلتڊ، ڣعن الت ت ٚأع الت  ام
ٙجل»أجابتڊ: « قبلين»ڣكلما قلـ لها:  ٙاجغ يا  ٚأع  !اتڄ لعنغ الٖ نا ام ف

ٚجل ال٘ڬ يغاٙ عل«!محصنغ أخش  بط٤ اإلهيڗ ٛڣجتڢ ، ڣعن ال ګ 
ٚجاڋ  لګ بطن باستيكي ڣيلصقڢ بجسمها ٕڣڗ علمها فيڇعظ ال فيعمٖ 
بحبلها الڤهم سنينا ڣأحقاباببب، ثږ أحٖثڊ عن السياسغ 
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ٜڬ ال٘ڬ يٖعګ  ٚك ق٨ لڊ عن اإصطبل ام ٚيانٖيغ، ف ڣب الطاڗ »الطٙڤ
ٚاڗ ضڤ ( ڣنقاشاتڢ البي« ال ٚڣبڢ البڤنيقيغ، )مجل٠ التشاٙڣ ڈنطيغ ڣح

جن أنڢ كشڀ  عڤه ال ٚجل ال٘ڬ جعلڤا علګ فمڢ كمامغ ڣإٔڣ ڣعن ال
ٛ الكلظ، ڣعن امٚ  ٚا ٙائحغ ب اقا تفٍڤ منها  ٚځ أٙڣ عن الل٨ ال٘ڬ س

لي من العلږ ما لږ يٍڤ بمثلڢ أحٖ من قبلب فانصبڤا »يقڤڋ:  قٖ أڣےي 
ٙا، ڣالحميڇ لي خيمغ ڣهاتڤني قصبا ڣ  اځ ٕڣا سكينا أجعل لكږ اأٙڣ

ٙا ٙڬ أنها حا ٙا، ڣال ، فيمنِ ما طلظ، غيڇ أنڢ ما يكإ يٖٙڣ عليڢ «أبقا
ٚڥ  ٚا في اأخ ٚا ٕبڤسا في يٖ ڣخنج ٚه شاه الحڤڋ ٕاخل الخيمغ حت يخـ

علګ صڤتڢ:  ّٚ ب ٚ »ڣهڤ يص ٚه؟ أين الساحـ ؟ أين اأع ؟ أين أين اأعم
ٚاهـظ؟  ال
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ٚڬ ح انقلبـ  ح ٚاهظ من تبليل عين بالسائل الس ِ ما انته ال
ٙڥ حيثما ڣليـ ڣجه  عٖ  يغ من حميڇ، فلږ  مبڇطٙڤ لګ  مامي  امٖينغ 

ل ٚ ٕڣما  ضط ٙا، ڣكاڗ ٗلڊ يقلقن كثيڇا أنن كنـ  ٚاجعغ ا حما ګ م
ڗ ه٘ا اأخيڇ  ٙا اسيما ما علمـ  ڬ حما صيڇ بٖٙڣ ڗ  هيأتي ِخشيغ 

ه ا ينجڤ من اجتياٛ طق٠ تطهيڇڬ  يسم  ٚ »بٖٙڣ طق٠ التطهيـ
ٙڬ  ڗ « الحما يضا باستئصاڋ الٖن٠ الجن٦  امحتمل  ٚ فيڢ  يتعلڄ اأم

لڊ بتحييٖ جنسڢب ڣله ي امٖينِغ، ٗڣ ٚه ه٘ا الحيڤاڗ  ٘ا السبظ، ما ينش
ا  ڣيتږ تحڤيلها  لګ امٖينِغ  ن تصل  لګ  -عبڇ الطق٠ السابڄ  -من 

اف الحميڇ  ٚاِػ  تانا ڣاحٖع بيڗ عش ڗ تجٖ  ٗكٚ، ڣِل٘ا يستحيل 
ٚاهظ:  ال٘ين تع بهږ امٖينغب قلـ لل

ِٚ بامٖينغ؟ - ناف الحميـ  ماٗا تنعٖم 

ي تطهيـ - ٚيقتنا  طفالنابتلڊ ط  ٚ نسائنا ڣ

ٚ البهائږ علګ تعاِطي اللڤا٭؟ - ڗ ٗلڊ يجبـ ٚڥ  ا ت  لكن 

ٚتبكا: ڢ ضبٰ متلبسا، فأجاب م ٚػ ڣجنتاه كأن   احم
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ٚ من الحبِل ڣالڤإعببب - يس  ڗ ٗلڊ عنٖنا 

ي ڣجهڢ: ٙخا   قاطعتڢ صا

ٛنٖيـڄ! -  نـ 

ٚڬ مح ا ڣعصا تهڤڥ علګ ظه فطن  نن لږ  ٖثغ بڢ ڣجعا ا  
ٚبيغ  ٙطنا اختلطـ فيِڢ الع لګ اآڗ، ثږ سمعـ كاما  ا   ٚ ٛاڋ مستم ا
ميڈ فيڢ سڤڥ كلمغ  ٚيانٖيغ امحليغ، لږ  ڣب الفصۓګ باللهجغ الطٙڤ

ٚاهظب« شيطاڗ» ٕٕٚػ كثيڇا علګ لساڗ ال  ال ت

ي ه٘ا ٚاِهظ  امڤضڤٵ!  ه كږ كنـ غبيا ما تجٚػ علګ مفاتحغ ال
يڗ مكانغ ا يضاهيها ِسڤڥ منڈلغ امٚع: فما  ِ

ٚيانٖي  ڣب ٙ عنٖ الطٙڤ فللحما
ٚجل بيڗ  ڣ ثاثغ علګ اأقلب ڣكثيڇا ما يخلٰ ال ٙين  ا ڣبڢ حما ِمن منڈڋ 
ا   ٚ هما عن اآخ ِٖ ح ي تمييڈ  حٖڥ بناتڢ ڣڣاحٖ من حميڇه فا ينجح 

ڣ اا  ٚا طقٝڤ خاصغ  ي بإج ٙكاڗ اأساسيغ  حٖ اأ ٚاهظب ڣ ِٕ ب ستنجا
ٚيانٖيغ اسمڢ  ڣب ٙڤ يانغ الط  ِ

 ٖ انسغ الحماٙ»ال ، ڣامثل القائل «مقام م
ٚ بالٖڣٙا» ِ

ٙ يبش  ٚيانٖيغ باإجماٵب« الحما ڣب ٚع طٙڤ  يعتبڇ مفخ

* 

* * 

خٚ ڣيقڤڋ لڢ:  ف  ِ
 ٖ ا يح ٚيانٖي  ڣب ٙكظ »ٗا سمعـ طٙڤ ا

ٚه « شيطانڊ  نما يأم خطأػ، أنڢ  مٙڤ ٕينيغ  ي  نڢ يحٖثڢ  فاعتقٖػ 
ڗ تعاڋ  ٗا نإاڅ  ٙه اغيڇب ڣ ٚكڤب حما فضـ « ٙٝ الحماٙ يا»ب ٙڣ

ڣ شتمڊ  هانڊ  ٚػ معڢ اعتقإا منڊ بأنڢ  ڣ تشاج ٚه  اامتثاڋ أم
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لګ امن حٖهږ عن كيفيغ ڣصڤلڊ  ٗا سألڊ  ٛنٖيقاب ڣ طقغ اعتبڇڅ 
ٚع »ڣقلـ لڢ:  ٚع »ڣ « علګ مًڗ طائ لږ يفقڢ ِمن كاِمڊ « علګ مًڗ باخ

ٙغامڊ  ِحيِ جڤابڊ ڣ ا بت ٙ فٙڤ څ صٖفغ بإ ِٖ ٗا فطن لقص شيئا، ڣ
ٙه علګ مساِمِعڢ قائا:  ٚا ، ڣا»علګ تك ٙ اما تيـ علګ مًڗ حما تقْل:  قْل: 

 ٙ تيـ علګ مًڗ حما ٚعب قل:  تيـ  تيـ علګ مًڗ باخ ، ڣا تقل:  الهڤا
ٚع ٚ ڣسائل «ب علګ مًڗ طائ يضا أڗ سائ ٛنٖيقا  ٗا لږ تفعل اعتبڇػ  ڣ

ٙاجغ  ٚيانٖييڗ ِسڤڥ فصائل حميڇ: فالٖ ڣب ي نظٚ الطٙڤ النقل ليسـ 
ِيِ»العإيغ، مثا، يسمڤنها   ٚ ٙيغ «حماٙ ال ٙاجغ النا ٙ »، ڣالٖ حما

ٚع «الٖخاڗ ٙ امـا»، ڣالباخ  «بببحما

يڗ تسميغ  ِ
ٚيانٖي  ڣب طاځ الطٙڤ ا  ٛا علګ « الشيطاڗ»ٙڣ مجا

ي « فلسفغ »الحماٙ تختفي  كٌي  ٚيڀ ٗڣ ليها تأمل ط بكاملها قإهږ 
ٙائيڢ ِمن بعيٖ: فهڤ حينما  ِٝ الًڇائي ال٘ڬ يسلطڢ ه٘ا الكائن علګ  التبا

ا: ٙٝ تٖلګ تح  ٖ ٚيظ ج ٚع ساقاڗ يكڤڗ مقبا يأخ٘ هيأع كائن غ تڢ مباش
ڣ بطن، ڣل٘لڊ فهږ يطلقڤڗ   ٙ ڗ يكڤڗ ل٘لڊ الٚٝ صٖ طڤياڗ ٕڣڗ 

ٚيظ «ب اسږ العلڤڬ ِ »عليڢ  يضا هيأع كائن غ ٚا يأخ٘  ڣحينما يكڤڗ مٖب
ٚع ٗيل  ٚع تٖلګ تحتها مباش ِ

خ  ڥ بهيأع م لكنڢ مختلڀ عن اأڣڋ: يًڇا
ڗ يعتليهما بطن ڣا   ٙٝ، ڣل٘لڊ يطلقڤڗ عليڢ نعـ ڣساقاڗ ٕڣڗ 

ٚيانٖيڤڗ «ب السفلي» ڣب ڀ الطٙڤ ِ
ساٝ ه٘ا التقابل اأڣلي يصن  ڣعلګ 

ي مكانڢ امناسظ  شيائڢ، ڣيضعڤڗ كا منها  جميع كائناِػ العالږ ڣ
با التقسيماػ أڗ ما  بكيفيغ فضا عن كڤنها تجعل من ه٘ا التقابل 

ڣ ٧   ٚتِڢ، فضا ِمن كائن  خ ڣ م  ٙ ي ٙٝ حما ا  ڣيجٖ مڤضعا لڢ 
ي تنظيږ الفضا ڣالعاقاػ  ا حاسما  ٙ يلعظ ٕٙڣ عن ٗلڊ تجعل الحما
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حٖ امٖاخل اأساِسيغ لفهِږ  ااجتماعيِغ ڣيماٝٙ سلطغ قڤيغ تجعلڢ 
ٚيانٖييڗب ڣب  امجتمِع ڣالثقافغ الطٙڤ

ا  ڣڋ حماٙ اعًڇ٩ سبيلي،  نن ما امتطيتڢ ح ٙكبـ   
ٚه بالسيڇ  م ڗ ڣاحٖ، قيإتڢ ڣالنڈڣڋ منڢ: فعنٖما  ي  استعپ  علي، 
ڗ يكڤڗ قٖ تڤقڀ،  ِٚه، بعٖ  ستعٖ للنڈڣڋ من ظه يقڀ، لكن عنٖما 
ڗ يكڤڗ قٖ  ِڬ جلس لكي يڤاِصل سيڇه، بعٖ 

سڤ  ينطلڄ ثانيغ؛ حينما 
ڈڣڋ ينطلڄ من جٖيٖببب استأنڀ سيڇه، يتڤقڀ ثان تهي للن  يغ، ڣحينما 

ٜٵ  ڣب٘لڊ استعپ  علي البقا كما استحاڋ علي النڈڣڋب ڣهڤ ڣضع مف
٩ كأنها  - لګ اٙأ ٚها  ٚڥ ظه أڗ الٖابغ كانـ تميل بيڗ الفينغ ڣاأخ

ٖ  -ستنفضن  ح ڗ ا  ٚعظب غيڇ  ٚاّ م طاځ ص مامڢ ِسڤڥ  ملڊ   لږ 
ٚا۔ي لږ يكن ِسڤڥ صمـ مطبڄببب  ڬ ڣكأڗ ص ِٗ نقا لګ   ٙ ٙع بإ من اما
ٙع  شا ٙه  ٙسل من فڤځ حما ا صب  ڣلږ ينق٘ني من ٗلڊ الڤضع 

لګ  نِفڢ  ٙڬ »بعينڢ ڣ صابن « حما ِيِب   ٚ ٙيا كال فانطلڄ بي ه٘ا اأخيڇ جا
ٙ قٖ ا ڣالحما صح  ٚعغ فلـږ  ٙ من شٖع الس ي ساحغ بمنڈڋ  ٕڣا نفضن 

ٙيا ڣهڤ  ي السابڄ، ڣتڤجڢ نحڤه جا ٚبا  ڣجعن ض ٚاهظ ال٘ڬ  ال
ٚڣ صغيـٚب   يبْصب٨ كج

* 

* * 

خ٘  ڗ استلقـى علګ قفاه ثږ  لګ  حڊ  ٚاهظ ح  ڗ ٙني ال ما 
ڗ ٙ ٕڣڗ  ينيا، ڣعلقها علګ عنڄ الحما ِٕ ٙغغ ڣقٚ عليها نشيٖا   ِمخاع فا
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ٚا، ثږ قاڋ لي:  يام »يضع فيها شعيـ لڊ علينا من اليڤم ِضيافغ سبعـغ 
ڗ تسألنا عما تشا  «يمكنڊ بعٖها 

ٚيانٖيڤڗ يتسابقـڤڗ  ڣب ِطڤاڋ تلڊ اأيام كاڗ اأهالي الطٙڤ
ڗ تطأ قٖماڬ  ڗ ينشظ بينهږ اختصام ڣاقتتاڋب ڣما  لګ  استضاف 

لګ ساحغ ثږ يمِسڊ بقطعغ فحږ فيخٰ منڈڋ مضي ِٙجِن  في ح يستٖ
ٚني بلهجغ حإع:  ٙكن ڣهڤ يأم ي  ا ڣيجلسن  ٩ خط  ه٘ا )مشيڇا »ي اٙأ

جل٠ فيها(  لګ الجهغ ال  ٚيمڢ( ٙٝ حماٙ ڣه٘ا )مشيڇا  لګ جهغ ح
ٜم جلستڊ ه٘ه ٕاِخل مكانڊ ه٘ا، ڣانظٚ ما يليڊ  ٚع حماٙب ال خ م

  ٰ ڣ  فق ْٙ يمينا  ِٖ ڗ تست ڣاستنِشڄ من اأكسيجيڗ ما يليڊ فقٰب ڣ
ا  څ فا تظلمن  ڗ تتجاٛڣ حٖٕڣ څ، ڣ ػ حٖٕڣ شماا تكن تجاٛڣ

ٚه ح ينإڬ علګ مائٖع كبيڇع ڣيأتين بما «ببب نفسڊ متثل أم ڗ  ڣما 
ٚف هڤ متن ٚني بالتهي لأكِل فيما ينص قا بيڗ غسل يٖڬ بڢ ثږ يأم

ٙغغ  حڤڗ الفا ڗ يمأ صفحغ اماِئٖع باأطباځ ڣال لګ  امائٖع ڣامطبٔ 
ينيا ثږ  ِٕ يضا، فيجل٠ بجانب ڣيقٚ نشيٖا  ٙغغ  ڣٝ الفا ٙيڄ ڣالك ڣاأبا
عها كما لڤ كانـ خبڈعب يمِسڊ  ِ

ٚع من الهڤا فيقط  يمسڊ بيڗ يٖيڢ ٕائ
ٚاػ الڤهميغ ڣيبلل الڤاحٖ ٙغغ الكس حڤڗ الفا ي ال ٚڥ  ع منها ِتلڤ اأخ

ي مضغ الهڤا بنهږ شٖيٖ ڣهڤ يستضيفن  لګ فمڢ ڣيأخ٘  ثږ يعيٖها 
ي بيِتڊ»قائا:  ْٚف كأنڊ بيڗ ٗڣيڊ، كأنڊ  « كل ڣا تخجلب تص

ٙغغ  حڤڗ الفا ي ال بللڢ  لګ تقطيع خبڈ ڣهم   ڬ  ٚف بٖٙڣ فأنص
حشڤ بڢ ف ڗ يتڤقڀ مضيفيب ڣ ا بعٖ  تڤقڀ  مضغ الهڤا ڣا  م ثږ 

٩ كي  ي اٙأ ٚسئ قٖمي  ي ت ٚه مجهٖا نف٦   خ ٙتي للمنڈڋ  ثنا مغإ
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طيڇ من كثافغ الهڤا ال٘ڬ يكڤڗ بطن قٖ امتأ بڢب بباِب امنڈڋ  ا 
ٙع كبيڇع ڣهڤ يسألنـي: ٚا عِن مضيفي بح ِ ٕ  يڤ

ٚيما؟لږ تج - ِني ك ْٖ  ـ

ڬ تفكيڇ: ڀ نف٦  عنا  ِ
كل  ڗ   جيبڢ ٕڣڗ 

 بلـىب بلـىب -

ي  - ٗا، فبلغ ٗڣيڊ ٗلڊ؛ قل لهږ كنـ بيڗ قڤم ا مثيل لهږ  ڣ
ِٚمببب  الضيافغ ڣالكـ

 حاِضـٚب حاِضـٚب -

ڗ يستلقي علګ قفاهببب لګ  ٚف ڣهڤ يضحڊ   فينص

ٚي  ڣب جٖ ٕائما طٙڤ ٙه امنڈڋ  ِهږ خا ڣ ثاثغ يٖعڤنن بٖٙڣ يڗ  ِ
انٖي 

، كما يقڤلڤڗ، ڣهي تأتي علګ ٙٝ قائمغ  ٚحيڄ اإله ڣ ال ِٚب الجعغ  لش
ٙجغ الِعبإع،  لګ ٕ ٚڣحيغ امحبڤبغ عنٖهږ، يحبڤنها  ٚڣباػ ال امش
ڗ تشاهٖ حيثما  ي كل ِ اأڣقاِػب ڣب٘لڊ يمكنڊ ٕائـما  ٚبها  ڣيٖمنڤڗ ش

 ٚ ٙاػ من م سا ڣالشيّڤ قٖ تحلقڤا حڤڋ ِعما ِ
ٚاػ اأطفاڋ ڣالن  ٙػ عش

ينيغ ڣاأغاني  ِ
 ٖ ِٖ ال صنإيڄ الجعغ يلتهمڤنها ڣسٰ ضڤضا من اأناشي

 الڤطنيغببب 

ٙغغ فيمِسڊ  يأتي مضيفي بعٖٕ كبيڇ من صنإيڄ الجعغ الفا
 ٚ ٚڥ ثږ يق خ ڣ علبغ ڣيناڣلن   نشيٖا ٕينيا ڣيقڤڋ لي: قنينغ ڣاحٖع 

ْٚب علګ نخبڊ» ڗ تنته جميع القنيناػ « اش لګ  ٚب الهڤا  فأش
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معائي  ڗ نتق٘ف  لګ  ي  تمايل ڣ نا  ڣالعلظ أنه٬ بعٖ ٗلڊ ڣ
 ماِميببب

ٚتٖڬ علګ التڤالي ب٘لغ  ٚاهظ ڣهڤ ي ي اليڤم السابع استقبلن ال
نيقغ ڣجلبابا صڤفيا  ٚيغ  ٕا يشبڢ البڇن٠ ثږ استڤڥ علګ عص ٙڣ

ٚني بلهجغ خشنغ حـإع: م ٚس   كأنڢ سيلقي خطبغ بالكنيسغ ڣ  ك

ڗ تسألنا عما شئــ! -  لڊ اآڗ 

بياڗ؟ - ٚع الص ِ ٙهبانكږ من معاش  ماٗا يكٌڇ 

ا  ٙتباكا شٖيٖا،  ٙتبڊ ا سا، فا ِ
ْٚػ ڣجنتاه، كأنڢ ضبٰ متلب  احم

ٚع  :نڢ س ي ڣجِه ٙخا  ٙ صا ي نفِسڢ، فبإ  اڗ ما استعإ ثقغ كبيڇع 

ٛنٖيـڄ! -  نــ 

ٙڅ  - ٚني حمـا  ِعـ

ِٙڬ! - عيڇڅ ِحمـا ٙاجتـي ڣا  ٚڅ ٕ  عيـ

ٙاجتـڊ -  هـاػ ٕ

ٙاجـغ! - ٚڅ الٖ عيـ ٙ ڣا   عيڇڅ الحما

 نـ بخيــل! -

نه الكلمغ اأخيڇع ح لږ  ا ڣعصا تهڤڥ علګ ما كٖػ  ح٠  
ا ح اليڤمبب  ٚ ٛاڋ مستم ـْ بڢ ڣجعا ا  لحق ٚڬ   ظه
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ٚبيا فصيحا  ٚاهظ سمعـ كاما ع ٙتي منڈڋ ال ثنا مغإ
ٚابيغ  ٚيقغ اأع ٙه علګ ط ٨ حما ِ

ٚق  ٚاِهظ ي لګ الخلڀ أجٖ ال ٙػ  فاستٖ
ٕ بيتيهـا الشهيڇيـن: ِ ٕ  القٖيمغ ڣهڤ يٚ

ْٖ ياحبـ٘ا  ي اْلبلـ ِ ٜامى  يـِ اْلخ ِٙ  
ْٖ   ِٙيِ اْلڤل

 ْٖ حـ ْٖ قْبِلي  ْم لـْږ يِل  ْٖ  هكـ٘ا كـل ڣلـ

ٚنِسڢ ڣقٖ  ي ب ٚڬ مثعٌڇا  ٚ يج خ ٙاهبا  ٜقاځ شاهٖػ  ٚه ال ي مخ
ٚڥ، فعلمـ  خ ٚع ڣشيئا يشبڢ السبحغ بيٖ  ٚڣنڤميًڇا بيٖ ڣمبخ مسڊ ك

ٚاهظ اأ  ٙه ڣڣاحٖ من ڗ ال ڣڋ قٖ اختلٰ عليڢ اأمٚ، فلږ يميڈ بيڗ حما
ي امسألـِغببب ٚاهظ الثاني ليحِسږ   بنائڢ فاستٖعګ ال

* 

* * 

ٚيانٖيغ  ڣب ٙٵ الطٙڤ حٖ الشڤا ي  ِٕ التجڤڋ  ٗا كنـ بصٖ
ي  ڣ نهيڄ حماٙ فا تتباطأ  ڣ خڤاٙ ثٙڤ  ڣسمعـ خلفڊ صياح ماعٜ 

ٚ الط   ٚيڄ شغـ ٌٕ علګ الط نـ ممٖ ا ڣ ڗ لږ تفعل لن تفطن  ٚيڄ أنڊ 
ڣ  يـاح  ڗ الص ِ ٚف  ن٘اڅ فقٰ ستع ٚڅب ڣ ڣ ظه ڣقٖ تهشږ ٙسڊ 
ٙا عـن بهيمغ كما  ِٕ الخڤاٙ ال٘ڬ سمعتڢ قبل ٗلڊ بقليل لږ يكن صا

ٚيانٖي  ڣب ڣ شاحنغ أڗ البهائږ الطٙڤ ٙع  نما عن سيا ِغ ا اعتقٖػ خطأ، ڣ
  ٖ ٙا، بغضظ ڣتح ٚا ي ڣجهڊ م ٗا احتججـ علګ السائڄ ق٘ف  تصيِب ڣ

ٛنٖيـڄ!»شٖيٖين، كلمغ:  نـ  ٛنٖيـڄ!  عإ ق٘فها كلما هممـ «نـ  ،ڣ
ٚيانٖيغ  ڣب ع طٙڤ ڣلـ مأثٙڤ ٛنٖيقا أنڊ  بالكامب ڣستكڤڗ بالفعل 
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ٚمب فقٖ قاڋ ٚيقغ، ڣالتأڣيل عنٖهږ مح ڗ  ع ٚني  م ٚاهظ يڤم  لي ال
 سأڋ ما شئــ: 

ٚام ما » جٖإنا الك نحن قڤم ا نحظ التأڣيل )ببب( لقٖ خلڀ لنا 
ڣ تٖب علګ  ٚڣه  ٚع ت ڣ قاط ٙع  ڣ سيا قغ ٕڣٙا  يجعل ما من ٙڣ
هماب قالڤا:  ع ظهٙڤ ٛع نبڤ ا ڣهي مٖينغ لنا بحيا ڣجڢ البڇيغ 

ٚع حسبڢ ت ت )ببب( يڤم ظهٚ اماعٜ أڣڋ م ٚ بالٖڣٙا ِ
الحماٙ يبش 

ڣ  ٙجل  ٚه  ا ڣاعتلګ ظه ٙع فكنـ تجٖ ما من عنڈ  الناٝ سيا
ٚػ  ڗ ظه لګ  ٚكڤب ڣالسياقغ  ي ال امٚع يجهٖاڗ نفسيهما 
ٚػ  ٙاػ، لكن ظه نها سيا ٙكبڤا اأكبا١ ظانيڗ  اأكبا١، ثږ 

ٚػ الحميڇببب نحن قڤم ا نحظ اأ  ٚكبڤها، لكن ظه بقاٙ، ف
 «بالتأڣيلب نحن قڤم ا نحظ التأڣيـل

نهږ  ِ
يڗ تأڣيل امثل السابڄ هڤ ال٘ڬ يمك  ِ

ٚيانٖي  ڣب ٚيږ الطٙڤ ڗ تح
من تسِميغ الش  الڤاِحٖ بأسما عٖيٖع بكيفيغ تجعل من السهل 

ٙ بالش  ڣالكا ٚڣ ا ام  ٖ لګ ما ج لګ ما لي٠ هڤ ڣمما لي٠ هڤ  ئن مما هڤ 
ٚيږ التأڣيل هڤ ال٘ڬ يتيِ لهږ اخًڈاڋ  ڗ تح ٚڥ،  خ ٙع  هڤ فعاب بعبا
امسافغ الفاصلغ بيڗ اأسما ڣامسمياػ ڣجعلها هشغ بحين تصبِ 
ٙڬ لكڤميٖيا التسميغ  ڗ يظهٚ الڤجڢ العا لګ  ٚاٙ  قابلغ للمحِڤ باستم

ا لكن  ٚيانٖي  ڣب ٚيقڊ طٙڤ ي ط ٗا صإفـ  يتهاب فمثا،  يضا لٖيكتاتٙڤ
مام  ، كاڗ  ٙفقغ امٚع ڣصب ڣحماٙ ثږ ابتمسـ للصب ڣهـڤ يسيـٚ 
ٕٙ فعل  مكانيغ لتسميتڊ يستتبع كا  منها  صاحبڊ خم٠ ڣثاثڤڗ 
ڗ  ڗ يقتلڊ بسبِبها كما يمكنڢ  ٛا ابتسامتڊ بحين يمكنڢ  مختلڀ 
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ّٚ بأعلګ صڤتڢ يكت ٙام قتلڊ ص في باابتسام لڊ ڣمڤاصلغ سيڇهب فإٗا 
 :ٕ ِ ٕ ٙع ڣهڤ يٚ اف اما ڗ يتحلڄ حڤلكما  ْٖ »لګ  ْٛڣجتڢ! لق ػ  ْٕ ٙاڣ  ْٖ لق

ْٛڣجتڢ! ػ  ْٕ ٛعمڢ: فإڗ قلـ: «ب ٙاڣ  ِ ٕ ڬ ٧  لٚ ن٘اڅ  نما »ڣلن ينفعڊ 
ٌ ڣه٘ه امٚع  ٚ منڊ امتحلقڤڗ جميعا ڣهږ يقڤلڤڗ لڊ: س« ه٘ا صب خ

[ امٚع ڣه٘ا ]سامٚع[ » نما ه٘ه ]سالصب ٚاڣغغ معنا!  لن تفيٖڅ م
 ٙ حٖڥ عينيڊ فإنڢ يقڀ فٙڤ ابتسامڊ «ببب حما ڗ يقتلع  ٗا شا  ما 

ي ڣجهڊ:   ّٚ ٙه ڣهڤ يص ي »مام ِحما ٚاهيغ اإلهيڗ  ٜٙٵ ك نـ ت
ب ڬب ه٘ا  ِٖ ٛعمڢب « يبببجس كٖ لڊ كل امتحلقڤڗ  ٚيقغ نفسها سي ڣبالط

ٙع ڣاِحٖع بإحٖڥ عينيڢ  شا ٙه  ٗا لږ تقتنع جي بالساحٚ، ڣبإصٖا ڣ
ي ڣجهڊ قائـا:  ّٚ ه٘ا اأخيڇ  نـا »للحماٙ سيص نما  بـڤه!  نـا  نما 

 «بــڤه!

* 

* * 

ي ف  يڗ يعيشڤڗ  ِ
ٚيانٖي  ڣب ڗ الطٙڤ سميغ ٗا اعتقٖػ  ڤٿ  الت 

ٚ لن ينقلظ ٕائما  ڣسڤلـ لڊ نفسڊ باإيقاٵ بمن شئـ منهږ فإڗ اأم
ٛفاػ غيڇ مضمڤنغ فيما ا  ڊ تسمياتڊ ستكڤڗ ٕائما مجا ا ضٖڅ أن 

نڢ مهما يكن  بٖا بالكام، ٗلڊ  ٚيانٖيڤڗ  ڣب ٙڤ ٛف الط  ال٘ڬ  ااسږيجا
ٚيانٌٖڬ ما فإنڢ ا  ڣب حٖڥ قاعٖتي يطلقڢ طٙڤ ٚه عن  الكڤجيتڤ » يخ

ڬ ِٖ ٚيان ڣب ٗڗ فأنـ هڤ »تقڤڋ القاعٖع اأڣلګ: «ب الطٙڤ نـ، ڣ نا لسـ 
ـ »، ڣتقڤڋ الثانيغ: «نا ن ٗڗ فأنا هڤ  نا، ڣ ڣبٖڣڗ تعلږ «ب نـ لسـ 

ڗ يفهږ هاتيڗ القاعٖتيڗب ٚيانٖيغ يستحيل علګ امٚ  ڣب ٙڤ  اللغغ الط 



 

 109 

ٙمٛڤ ٕينيغ، ڗ  يضا  ٚيانٖيِغ هي  ڣب ٙڤ ٚڣف الهجائيغ الط  الح
ما عمليغ التعلږ  ٚڣٙ ِمن الكنيسغب  ڣل٘لڊ يستحيل تعلمها ٕڣڗ ام

ٚ سنڤاػ  عغ علګ عش ڣ طقسا مٛڤ ٚځ تسعغ ڣتسعيڗ مقاما   -فتستغ
ٚيانٖيغ ڣعٖٕ الكن  -كما مٚ بنا  ڣب ٙڤ ٚڣف الط  ائ٠ ڣهڤ نف٠ عٖٕ الح

همها علګ اإطاځ  ٚع ال٘ين تعاقبڤا علګ حكږ امنطقغ،  ڣاأباِط
طِهيڇ الكلب ِ »، ڣتسم علګ التڤالي: 99ڣ ثڣ 5امقاماػ  ، «مقام الت 

ي الهڤا»ڣ انسغ الحماٙ»، ڣ«مقام امٚع امعلقغ  ڣتعلږ كل  «ب مقام م
ٚين: التهي للطق٠ ام م حٖ  ٚف يستتبعڢ  ڣ اإقصا النهائي ح ڤالي، 

ي النسابغ  ي التثبـ  ٗا كاڗ التأهل يقڤڬ حظڤٱ امتعلږ  من التعلږب ڣ
ٚاعيڢب  مامڢ باب الجنڤڗ علګ ِمص ٚيانٖيغ، فإڗ اإقصا يفتِ  ڣب الطٙڤ

ٙقږ  ٚف  ٕٚ، مثا، من الح قپ ِ الف امۓګ عقلڢ مما سڤڥ  ة2فإٗا 
ٚفا فا يعٕڤ ٚين ح ياهاببب عش ا   ينطـڄ 

ي  ي الهڤا»يتعلڄ اأمٚ  بحشڤ مسحڤځ « طق٠ امٚع امعلقغ 
ناشيٖ ٕينيغ،  ٚع  ي غم ٗنيڢ،  ي  نڀ امتعلږ ڣصظ ِ سائل  ي  ٚڬ   ِسح
ڥ لڢ حيثما نقل عينيڢ،  ، تًڇا ي الهڤا ڗ تنكشڀ لڢ امٚع معلقغ  لګ 

ٚف من تكڤڗ ه٘ه ام»فيقاڋ لڢ:  ي تع ـ الكام فيڊ ببا ِ
ْٖ ثب  ٚع؟، لق

ڊ تفي٬ كاما ن  ، فاٗهْظ  ِ ٝ ڗ يتږ اانتها بالتلفٴ به٘ه «ب الحڤا ڣما 
ٚه سبع  الكلمِغ ح يجٖ امتعلږ نفسڢ بهيأع طفل ا يتجاٛڣ عم
ٚفڄ  ڗ ت ٚيانٖيغ  ڣب م  طٙڤ ن ال يتحتږ فيها علګ كل  سنڤاػ، ڣهي الس ِ

ل ٙسها عنٖا يصيڇ كبيڇا، ابنها  ٕ لڢ امهنغ ال سيما ِ
 ٖ ګ الساحٚ كي يح

ٛڣجاتڢ،ڣعٖٕ الكلماِػ  ي الحياع، ڣعٖٕ  ڣعٖٕ السنيڗ ال سيقِضيها 
ڗ يتلفٴ بها ِطڤاڋ حياتڢ، ڣكميغ اأڣكسجيڗ ال  ال يجظ 
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ٚا»سيستنشقهاببب فإٗا قاڋ لطفل:  ي ٚا بالِفعل « كن ٛڣ ي ٙ الطفل ٛڣ صا
ي ح ٚه منها  ٙكڤب الحميڇ ال ا يتخ ٙسغ  ي مٖ ى تكڤينڢ  ڗ تلق   ڣ

ڗ قاڋ لڢ:  ٚهباڗ، ڣ ا ال ٚا»اأصل  ٚا بالفعل ڣلڤ « كن فاج صاٙ فاج
ٙشإ فيهاببب ڣه٘ا هڤ  لقا خطظ الڤعٴ ڣاإ م ِ الكنائ٠ ڣ ِٙع  كلڀ بإٕا

ٚيانٖي  ڣب اڋ ال٘ڬ ا يكڀ الطٙڤ ي الس ٚحڢ علګ كل ِ السٚ  ڤڗ عن ط
ٙساػ السائٖع  ملتحڄ جٖيٖ بامنطقغ اعتقإا منهږ بكڤنيغ امما

 عنٖهږببب

* 

* * 

ٚاهظ:  ، فإنڢ «اٗهْظ فإنڊ تفي٬ كاما»عنٖما يقڤڋ لڊ ال
حسسـ عقظ  ڣ تأهيلڊب فإٗا  قصائڊ  ي مسألِغ  يكڤڗ قٖ بن سلفا 

لګ لغغ ح ه٘ه الكلمغ بأڗ العنڀ الجس  ٖڬ قٖ تحڤڋ ٕاخلڊ 
ياقاػ تنساب منڊ  ـِ الكلمغ امناسبغ لجميع امڤاِقِڀ ڣالس ِ صبح
ڗ ا  هلڊ للمقام امڤاليب ڣعامغ ٗلڊ  نڢ قٖ  انسياب الڤحي فاعلږ 
ٚ نفسڢ  ائ ا كما يجٖ الط  مام كل كلمغ تتلفٴ بها  نفسهږ  يجٖ القڤم 

ب   ٔ ٚع الِحاقغ ڣالخبڈ ي قبضِغ ف ٙفعڤا، مثا، ِسعٚ مڤإ كشف فإٗا 
 ٙ ٗا استعا ، ڣ كل الهڤا هماڋ اللحيغ ڣ لګ  ڣجٖػ نفسڊ قٖ عمٖػ 
ڗ  ٙحل نهائيا عن امنطقغ ٕڣڗ  ا ثږ  ٚيانٌٖڬ مبلغا ماليا مهم  ڣب منڊ طٙڤ

ٙسا ٕٙػ اانتقام منڢ اكتفيـ بإ ٕ ما عليڢ من ٕين ڣ ِ
 ٖ ڋ كلمغ يس

ڣ  حٖڥ عينيڢ  ٚيمڊ ح تبًڇ  ٙسڤڋ، فما يتلقاها غ ڣاحٖع لڢ مع 
ي ملكڊ قلـ،  ٙ ليسا  ڣ حما ٗا ضِبطـ متلبسا فڤځ امٚع  ٙجليڢ، ڣ
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ٕ القڤم  نما ه٘ه ]س»مثا،  بيببب فا يًٕڇ امٚع[ حماٙ، ڣه٘ا ]سالحماٙ[ 
ي ٗلڊ ك ي تصٖيقڊب ڣالسبظ  نڊ تكڤڗ حينئ٘ لحظغ ڣاِحٖع  لڢ هڤ 

ٚيانٖييڗ: فاللحيغ عنڤاڗ  ڣب ٙئ ڣاللغـغ الطٙڤ ا تتكلږ من عمـڄ الت 
ٙيخيغ بكاملها، كما  ٙيخيغ خاصغ بحقبغ تا ، اأكسيجيڗمصنفاػ تا

ٙيخيغ خاصغ بحقظ  ببب عناڣين مصنفاػ تا ڣامئڈٙ، ڣالقبعـغ، ڣالهـڤا
ڗ  ٚڥ، ٗلڊ  خ ٙيخيغ  ٙئ بتسجيِل تا ٚيانٖيـڤڗ ا يكتبڤڗ التا ڣب الطٙڤ

نڤنڢ بأحڤاڋ الجسٖ ڣامِعٖع  ِ
نما يٖڣ  تعاقـظ اأحٖاِف ڣالڤقائع، ڣ

: فحينما صعٖ اإمبڇاطٙڤ اأڣڋ  مبڇاطٙڤ ڣالطبيعغ ِخاڋ حكږ كل ِ 
ٚها  ڗ جا اإمبڇاطٙڤ الثاني فحظ لګ  ـْ  هماڋ اللحيغ فأهِمل ف٩ٚ 

 ٚ م ٙتٖا القبعغ، ثږ قاڋ: ڣ ا»القڤم با لګ « السما سٕڤ ا  فظلـ سٕڤ
سقطڢ اإمبڇاطٙڤ الثالن فقاڋ:  ، بل هي »ڗ  ا اب ليسـ السما سٕڤ

ٚتٖڣا « بيضا ڗ ي ِجاڋ   ٚ ٛٙ ڣف٩ٚ علګ ال ٙتٖا ام مٚ النسا با ڣ
ٚابع فقاڋ: اِػ القصيڇع، ثږ جا ال ٚاع» التنٙڤ فنب٘ « اٗهبڤا فـأنتږ الع

ڗ جا اإمبڇطٙڤ  لګ  ٚاع حفاع  ٩ ع اػ ڣجابڤا اٙأ ٛٙ التنٙڤ القڤم ام
 ٙٛ ٙتٖا ام ِجاڋ با  ٚ اِػ القصيڇع ڣال ٙتٖا التنٙڤ ٚ النسا با م السإٝ ڣ
ٗا  ا الح٠ الجماليب ڣ ڣالخفيڗببب ڣالكلمغ هي مجاڋ ِح٠ ا يضاهيڢ 

ٚيمڊ  كاڗ ه٘ا ع غ ي عٕڤ لګ  -فٙڤ تلقفڢ كلمتڊ  -الح٠ هڤ السبظ 
ڣ كسيحا، فإنڢ الح٠ اللغڤڬ نفسڢ هڤ ال٘ڬ سيتيِ  عم  امنطقغ 
ٕٚ مشاهٖتهږ  ٚفڤا حٖسا علګ القصغ بكاملها بمج ڗ يتع لجميع اأهالي 

ح ڗ تسأڋ  حٖا عليها، ڣب٘لڊ ما  ٚيږ ڣلڤ لږ تطلع  ٖهږ، ح ٗلڊ الغـ
ٚه السنتيڗ، عن صاحظ العاهغ  ٕٚ طفل لږ يتجاٛڣ عم ڗ كاڗ مج ڣ
ح يڤافيڊ بتفاصيل القصغ بشكـل يجعلڊ تشڊ فيما كاڗ ٗلڊ 
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نـڊ هڤببب يقڤڋ لڊ:  م  نـ  ٙ منڊ مبلغ ك٘ا »الطفل هـڤ  لقٖ استعا
ٙسلـ  ٚ من امنطقغ فأ ، ڣف ڣ  -نـ  -ٕڣٙا ٙ هڤا ليڢ كلمغ مع  ڋ حما

عم كِسيحاببب اها ح عإ  ڗ تلق  ڣه٘ا ينطبڄ مع امثليڗ « يقلع، فما 
يڗ:  ِ

ٚيانٖي  ڣب ٙه اإجماِٵ »الطٙڤ جماٵ خا ڗ تخ٘ٵ »، ڣ«ا  يستحيل 
ڣ تغبنــڢ ا  ٚيانٖي  ڣب  «بطٙڤ

يڗ  ِ
ٚيانٖي  ڣب ڗ ه٘ا الح٠ اللغڤڬ الٖقيڄ هڤ ال٘ڬ يجبڇ الطٙڤ

ٚقغ ڣالڤشايغ ڣالنِميمغ علګ  ب ڣالس ِ٘ ي السلڤڅ ڣتجنظ الك ااستقامغ 
 ٚ ڣالتطاڣڋ علګ ممتلكاِػ الغيـٚب ك٘لڊ، ه٘ا الح٠ هڤ ال٘ڬ يفس ِ
ي التكلږ بجميع اللغاػ اأجنبيغ  يڗ  ِ

ٚيانٖي  ڣب النباهغ الكبيڇع للطٙڤ
ٙ بامعهٖ العا ٚڣ ڣ ام ڬ  حاجغ لتعلمها  ڣنما  ٚع ٕڣ لي للغاػ اأجنبيغ، ِفط

ٚه سبع سنڤاػ  ڗ تشاهٖ ِطفا لږ يتجاٛڣ عم ڣب٘لڊ يمكنڊ ٕائما 
ٚع البيضا يٖلهږ ڣسٰ  ه قطيعا كاِما من ٗڣڬ البش ا ڣهڤ يجٚ ٙڣ
ٙيخيغ مكلما كل ڣاحٖ منهږ بلغتڢ الخاصغ  ثٚ التا غاباِػ النخيل ڣام

ٚها ڣبڤاطنهاببب  بظڤاه

* 

* * 

ػ لي  ٚا اػ ما ت صبحـ فاتٙڤ ي الهڤا ح  امٚع امعلقغ 
ٗا كاڗ  ٚني الشڊ فيما  ڗ خام لګ  ٚائظ تنهمل علي كالشتا  الض
لن  ِ

ڗ يحڤ  ٚيبغ ب٘ڋ  لګ ض ٛ الطق٠ فحڤلن  نجا ي  خطأ  ٚاِهظ قٖ  ال
ٚيبغ  ـْ تأتين ض ا ڣكان فعل  ٚه سبع سنڤاػ: فمهما كنـ  لګ طفل عم

ي منته علګ ما  ع بإحصائياػ  ع مملڤ فعلـ، تأتي علګ شكل فاتٙڤ
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ٙقابغ شٖيٖع  اِػ  نجاٛ  نها كانـ من  ا فيما بعٖ  علږ  الٖقغ،لږ 
ي سائٚ اأمِكنغ العمڤميغ ڣالخصڤصيغب  الحساسيغ معلقغ خفيغ 
ٚڣه  ٚيبغ الخ ع ض ٜڋ كاڗ الجابي يأتين بفاتٙڤ غإٙ امنـ فعنٖما كنـ 

ٖ عليها، فضا عن الثمن، طڤڋ امسافغ ال مشيتها، ڣمجمڤٵ ڣقٖ ق ي ِ
، ڣكميغ اأڣكسيجيڗ  مش  نا  ٚيڄ ڣ امساحغ ال شغلتها قٖماڬ من الط
ٚيبغ  ٚڣه كانـ تأتين ض ع٩ٚ عن الخ ال استنشقتهاببب ڣعنٖما كنـ 

قغ السابقغ، مجمڤٵ الساع ِ
 ٖ ٖ عليها، بال اػ ال قضيتها القعٕڤ ڣقٖ قي ِ

ي امنڈڋ، ساعاػ اليقظغ ڣساعاػ النڤم ڣساعاػ التفكيڇببب حينما 
حلقها تأتين  ٚيبغ اإهماڋ، ڣحينما  ـْ تأين ض همل اللحيغ كان كنـ 
كلـ الهڤا  ٚائظ  ي الض ملكڢ  ٚيبغ الِحاقغب ڣما نفڄ كل ما كنـ  ض

ٚيبغ الهڤا ثږ بعـ ما ػ ض بببفجا ٚا ٚيبغ العـ ػ ض  ب٦ ِ فجا
 

* 

* * 

ب٘ٙ ما  نا  جږ الغباڣع ال كانـ تلفن ڣ ٙڅ  ٕ ه اآڗ فقٰ 
ٚاجي  مامي كافيغ إخ لګ امِٚع امثبتغ  مكلڢ! فقٖ كانـ التفاتغ ڣاحٖع 

ٚائظ ڣقلـ للجابي:  لګ مكتِظ الض ٚڣا  ٛځب اتجهـ مه نن »من ٗلڊ امأ
ي  ٚيبغ فضعڤني  نهيـ ه٘ه الكلمغ ح انبعن «الصنٖڣځ ض ، ڣما 

 : لګ الهڤا ، ثږ قاڋ ڣهڤ يشيڇ  ـِ ٚي مامي كالعف ٚاهظ  ٚف من هِ٘ه »ال تع
ٙا»قلـ: «ب امٚع؟ ا حما ٙڥ  نن ما  ڗ «ڬ امٚع؟  لګ  ، فضحڊ 

انسغ»استلقى علګ قفاه ثږ قاڋ لي:   هنيئا لڊب فقٖ تأهلـ مقام م
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ٙع صغيڇع ڣقاڋ لي: «الحماٙ ٙڣ ٚه مـن جيبڢ قا خ ڣاآڗ هاِػ »، ثږ 
ٚڬ  ح بللهما بالسائل الس ِ  «بببعينيڊ كي 
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