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 مدعلا نم انصلخي يذلا ام
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 ةمدقملا

 ًايعو رثكأ انحبصأ نأ دعبف ،مويلا رومزملا اذه تاملك ةيوق يه مك 1؟ُهَدِقَتْفَت ىَّتَح َمَدآ ُنْبٱَو ؟ُهَرُكْذَت ىَّتَح ُناَسْنإِلٱ َوُه ْنَمَف«

 امدنع – مهلخادب اوئجافت نيذلا ددع عقاولا يف وه مك !ةمزأ يف هلك ملاعلا عضو سوريف ببسب ،انزجعو انفعضو انتيمدعل
 يذلا مدعلا ةضبق نم مهصلخي نأو ةياهنلا ىتح مهتياعرب دحأ موقي نأ يف ةبغرلاب – ينعملا بايغ وأ فوخلا مهيلع رطيس

	  !مهتايح ددهي ناك
 ةكارشلا ةيوخأل ةيونسلا ةيحورلا ةضايرلا دوقي نأ بجي ناك يذلا لاؤسلا وه اذه "؟مدعلا ةضبق نم انصلخي يذلا ام"

 ةيحورلا ةضايرلا هذه نع يلختلا ىلع انتربجأ يتلا ةيحصلا ئراوطلا ةلاح انتربجأ اذاف ةيوخألا ةايح يف ةرداب مهأ ،ررحتلاو

 هتطعأ لب ،لاؤسلا يغلت مل اهنأ الإ ،- لماك قالغإ ةلاح يف ًاعيمج انك امدنع ،يضاملا ليربإ رهش يف دقعتس تناك يتلا ـ

 مامتهالا زيكرتل ،نوكراشيس اوناك نيذلا كئلوأ عيمج ىلإ اًمدقم لاؤسلا لاسرإ دعبو .ةريخألا ثادحألا ءوض يف رثكأ ةيمهأ

 ًاروعش مهيف راثأ امم - ةيتايحلا مهتربخب ةلصلا قيثو هنأ تقولا سفن يف اوكردأ ،يصخشلا مهماهسإ جاضنإو مهتربخ ىلع

 مهضعب نودعاسي ءاقدصألاف :ةقادصلا ةملك ىنعم ىلع اًضيأ ءوضلا طلسي اذهو .ريبك ةقادص لمع هنأكو - نانتمالاب ًايروف

 نأ نكمي ال اًعم اندوجو نإ .اننايك زهتو انحرجت يتلاو ،ةجعزملاو ةمزلملا كلت نم ىتح ،ةلئسألا نم فوخلا مدع ىلع ضعبلا

	 .ىرخأب وأ ةقيرطب ةلئسألا كلت ًابناج انيحن اذإ ةقادص نوكي
 - يعامتجالاو يصخشلا اندوجو يأ - رصاعملا ناسنإلا دوجو ىلع رهظت ةيمدعلا تامالع نأل كلذف "مدع" نع انثدحت اذإ

 ،يفاقث رايت ىلإ انه حملن ال نحنو .ةيئرم تاريثأت نودب سيل نكلو ،ةنيعم تاحيرصت وأ جيجض نودب ،ةيغاطو ةحضاو ةقيرطب

 ،فصولا وأ ليلحتلا يف ًابح سيل ،طقف ةيرهوجلا هتامس يف ولو ،هيف رظنلا انمهي يذلا عضولا وه اذهو .ةيدوجو ةلاح ىلإ لب

 امهم ،اهشيعن يتلا فورظلا طسو تاذلا قيقحتل ريسلاب انم دحاو لكل حمسي ًاقيرط فاشتكا نوديري نيذلا كئلوأ فغشل لب

 مهثحب ةريسم يف عيمجلل ماهسإك همدقن قيرط حمالم ديدحت ىلإ فدهيو لوصف ةتس ىلإ باتكلا ىوتحم مسقني .تناك

	.ةايح ةصقو ةربخ ىلع سسؤم هنأل مهتاعلطتو
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 لوألا لصفلا

 ةيدوجو ةلاحك ةيمدعلا

	 ؟شيعلاو ريكفتلا يف انتقيرط ىلإ عاو لكشبو رخآب وأ لكشب تللست يتلا ةيمدعلا صئاصخ يه ام

 ةايحلا ةيباجيإو عقاولا قاستا يف كشلا  )۱
 نحن ىتح ،ءيشال ىلا يهتني ءيش لك نأ ذإ :عقاولل يئاهنلا قاستالا يف كش اهنأ ىلع اهسفن ةيمدعلا مدقت ،ةيحان نمف

 الو مهو يه ءايشألا نأب داقتعالا ىلإ انعفدي بذاك ءارغإ انلخاد ومني ،ءايشألل لئازلا رهظملل انكاردال ةجيتنكو ".انسفنأ

."ءيش
2

 ىنعم دوجو ةيناكمإو ،ةايحلا ةيباجيإ لوح كوكش اهنأ ىلع اهسفن مدقت - ىلوألاب ةلصتملا - ىرخأ ةيحان نم 

 طسو ىتح ،يفخلا سأيلاب ًاروعش ببسي هب موقن ام لك ددهي غارف روصت ىلإ ةداع مجرتت يتلاو ،اندوجو نم ةدئافو

	.ةيلبقتسملا تاعورشملاو ديعاوملاب ةئيلملا لامعأ لوادجو ةحجانلاو ةمحدزملا ةايحلا
 ، كرومج نيب راوحلا وه اذه .ةلاعفو ةيحوم ةقيرطب عضولا اذه ىلإ ،يهتنت ال يتلا ةصقلا ،تاينينامثلا نم روهشم مليف حملي

 .اهمالحأ تيسنو .لمألا سانلا دقف دقل« .مدعلا فقول وعدملا باشلا لطبلا ،ويرتأو ، "مدعلا ءارو ئبتخي يذلا ةوقلا مداخ"

 ،ملاعلا رمدي يذلا وه سأيلا نإ .انب طيحي يذلا غارفلا هنإ« ."؟مدعلا اذه ام" يناثلا لأسيف .لوألا لوقي ،»مدعلا رشتني اذكهو

 زوفلل ةقيرط نمأأ يه هذهو .ءيش يأب نونمؤي ال نيذلا كئلوأ ىلع ةرطيسلا لهسلا نم هنأل .]...[ هتدعاسم ىلع تصرح دقو

." ةطلسلاب
3
 ذإ ."ةيمدعلا" ةملكب مويلا هيلإ ريشن يذلا فقوملا اذه نم ءيش نع ريبعتلا متي ،روصلاو تاراعتسالا هذه يف 

 ةرهاظ حبصي يذلا ، "انب طيحي يذلا غارفلا" ، "رمدي يذلا سأيلا" ، ةايحلا يف "ىشفتي يذلا مدعلا" :هكاردإ اعيمج عيطتسن

 انتيوه ديدحت يف ،تقولا ضعبل ثدحي مل امك ،ركفن انتلعج انوروك سوريف ببسب فقوتلل انرارطضا ةقيقح لعلو  .ةيعامتجا

 ةظحلل مويلا ناسنإ فقوتي نأ ًايفاك نوكيس" :يوتسلوت لوقي امك .ءايشألاو انسفنأ نع انيدل يعو يأو ، شيعن اممو فيكو

 ضقانت يف هلاعفأ لكو ،اهلك هتايح نأ كردي يكل ،ةيلاحلا دوجولا فورظب هبلقو هلقع تاجايتحا سيقيو ،ركفتيو هطاشن نع

." هبلقو هلقعو هريمض عم خراصو رمتسم
4	

 ،يحصلا رجحلا نم لوألا عوبسألا لالخ« :يل بتكت .رمألا يف ركفتلل فقوتو كلذ تكردأ ةيوناثلا ةسردملا يف ةاتف يه اه

 مدعو  يقيدصو  يئاقدصأ ةيؤر نودب لزنملا يف ءاقبلا ةركفف .ديدشلا قيضلا نم تاظحل  ،نيريثكلا لثم ،تشع يننأ دقتعأ

 ،صوصخلا هجو ىلع .ديدجلا نم قالطنالا يف ينتدعاس تاملاكملا نم ةلسلس تيرجأ مث .ينتبعرأ ةيرحب جورخلا يتعاطتسا

 مل يننأ تكردأ ،هعم ثيدحلاب ."اًريثك سيل نكل ، ريخب انأ" ـب يدر نم دعبأ وه اميف قمعتلا دارأ يذلا يل قيدص عم ةملاكم

 لوصولا يف ةبغرلا مدع نمو فوخلا نم ليلقلا ببسب يقوف قلزني ءيش لك تكرتو نآلا ىتح ةلئسألا ضعب يسفن ىلع حرطأ

 وه ينقلقي ام رثكأف .ةديعس نكأ مل اذإ ،يسفن ىلع ةلئسألا حرط مدع ءابغلا نم هنأ تكردأ يننكل .ةحيرم ريغ تاباجإ ىلإ

 وزغت اهعاونأ لكب راكفألا عدأ نايحألا بلاغ يف داهجإلأ بنجتأ ىتحو .يتلئسأ مامأ ينعضيو ريكفتلا ىلإ يندوقي هنأل ، تمصلا

 ةلئسأ يف ةنماك نوكت دق يتلا ةباجإلا نم قلقأ يننإ .مونلا ةظحل يتأت نأ ىلإ ،يسفن بساحأ ال ىتح ،مونلل يباهذ لبق ينهذ

 لاق امكو .قاش قيرط يف ينعضت يتلا وأ اهفرعأ نأ ديرأ ال يسفن نم بناوج عم لماعتلا ىلع ينربجت نأ ىشخأو ،ةنيعم

 ةايحلا نم ةيلاخ نزحلاو قيضلا تاظحل نمو ، كحضلاو ، تاماستبالا نم ةعونصم ةعاقف يف شيعلا لضفأ يننإ ،يقيدص

	 :قيضلا كلحأ ينطقست رخآلا مويلا يفو ىلعأ ىلإ ًاموي ينعفرت فطاوعلا نم ةراود يف شيعأ يننإ .ةمتعم تحبصأو
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 ال اذه نأ كردأ يننكل ."ةليمجلا تاربخلا" جرد يف كلذ دعب اهعضأ مث ، رعاشملا هذه هيف يناعأ يذلا تقولل ةسامحلاب رعشأف

 Kierkegaard لوقي امك - هنأل ،ةرورضلاب اًريبك نوكي نأ بجي اًئيش ديرأ انأف ،ريثكب كلذ نم رثكأ ديرأ يننأل ،ينيفكي

 تفصو ،تقولا ضعب ذنم." ةيدبألا ىلإ ةجاحلاب رعشت يتلا ناسنإلا حور عبشي نأ هنكمي هلك ملاعلا ىتح الو دودحم ءيش ال" -

 مدقي ال هنأل هزومر كفو هب كاسمإلاو همهف بعصي ، يفخ ودع" اهنأ ىلع اهنع ثدحتن يتلا ةيمدعلا  Tracce  راثآ ةلجم

. "هنم صلختلا ديرن غارفل ةسوملم ريغ ةينب هل نوكي نايحألا نم ريثك يف نكلو ، ]...[ ةحضاو تامسب اًمئاد هسفن
5 
 فيضأو

 " :ةيتآلا تاملكلاب هنع ربعو يعماج قيدص كلذ مهف دقو .ًادج سوملمو يعقاو تقولا سفن يف هنكلو سوسحم ريغ هنأب يلوقب

 ردق زيكرتلل ةلواحم يف ."يمايأ ىلع نميهي ام اًبلاغ يذلا ريغصلا يمويلا مدعلا هنإ ،تليخت امم رثكأ نولتمو يفختم مدعلا نإ

 عقاولا قاستا مدع يف كشلا :لوقلا اننكمي - اهتيؤر مدع يف رمتسي وأ ضعبلا اهاري ال امبر يتلا - ةلكشملا ىلع ناكمإلا

	.ًاعيمج انيلع رثؤت يتلا ةيمدعلا كلت يف ضعبلا مهضعب نومعدي مهو كباشتم دوجولاب ءافولاو ىنعملا ةيناكمإ يف ةقثلا مدعو
 هتمجرت نكمي يذلاو ،هيف شيعن يذلا قايسلا( انجراخ غارفلاب ساسحإ هنأب ةيمدعلل يلاحلا لكشلا فصو نكمي ، راصتخاب

 ةايحلا نم ًامامت ةيلاخ يتلا  نزحلاو قيضلا تاظحل نمو كحضلاو تاماستبالا نم ةعونصم ةعاقف" ىلإ نايحألا ضعب يف

 عقاولاب انتقالع فعض هنع جتني يذلا غارفلاب روعشلاف ؛)" ديزملا ديرأ ينأل ينيفكي ال اذه نأ كردأ "( انلخادو )" ةيفافشلاو

 فقوت انألا ردخت نم ةلاح كانه .انم يقيقح لوبق ىلع لوصحلا قحتست الو ، ةيقطنم ريغ ةياهنلا يف ودبت يتلا ، فورظلا عمو

 ةأجف تفقوت يتلا ةطشنألا كلت ؛ ةمومحملا ةطشنألا نم ةماود يف نيقلاع نوكن امدنع ىتح ،عقاولا يف ثدحي اميف انطارخنا

 ديرن يذلا امو ،نورئاس نحن نيأ يف ريكفتلا ىلع ىرخأب وأ ةقيرطب "انربجأ" اذكهو -  انوروك سوريف ببسب ةليوط ةرتفلو

 ةبسنلابف ؛ًاضيأ قالغإلا ءانثأ امبرو ،ينونجلا عراستلا اذه فقوتي ملو .ًايلعف اهمعدي نأ نكمي يذلا امو ،انتايح يف هب مايقلا

 يوق مدعلا" نأ سيول .سإ .يس عم اهلوقن امك ،انفشتكا يلاتلاب   ؛ ةقيرطلاو لكشلا رييغتب ةطاسبب قالغالا كلذ ماق نيريثكل

 هسفن لح رودي يذلا لقعلل بيهرلا بلقتلاب نكلو ،ةولحلا اياطخلاب سيل ناسنإلا تاونس لضفأ ةقرسل يفكي امب يوق وهف :اًدج

.» فصنلا ىوس نوفرعي ال مهنأ ةجردل فيعضلا لوضفلا عابشإل ًايعس ،ببسلا ةفرعم نودب
6

 يتلا ةفلتخملا تالواحملا يف ركفأ 

 .تاجاردتسالا نم ةماود لالخ نم يروف عابشإ ىلإ ىعست يتلاو ،ةياغلل ةجعزملا ةلئسألا دنع فقوتأ ال ىتح تقولا اذه يف ترج

 ةايحلا زيمي ام نأ هتشهدأ دقل" ،۱۹۸٤ يف رداصلا »ةالابماللا« ةيوبنلا هتياور يف ليوروأ ظحالي امكو لقعلا بلقتو ردختلا

".نوللا ةميدع ةالابماللا هذهو غارفلا اذه لب ،هب رعشن يذلا نامألا مدعب ماعلا روعشلا الو اهتوسق نكي مل اًقح ةثيدحلا
7
 اهنإ 

 ... يب طيحي اميف كانه نكي مل" :عقاولا يف ثدحي امو اننيب قدنخو ةفاسم رفحتو ةيلخادلا تاذلا دسفت "نوللا ةميدع ةالابمال"

 "هوحن باذجنالاب ترعش
8
 انيدل يتلا تاقالعلاف .انألا مازلإ ىلع ًاقح رداق هنأ ودبي ءيش كانه سيل كلذل .يكسفيوتسود بتكي 

	.تقولا نم ةرتفل انسامح تراثأ يتلا كلت ىتح ،انقيض ريثت اًضيأ اهب موقن يتلا ءايشألاو
 اًقيثو اًطابترا طبترم ،ةايحلا معط نادقفو ةقاطلاو زفاحلا بايغو قاهرإلاب روعشلاف :مويلا ةيمدعلا هذختت يذلا هجولا وه اذه

 ،اهلوح رشبلا عمجت ةركف كانه دعت مل ذإ ؛ ىوقلا تمزقت نكل ،تاورثلا تمظاعت دقل« .اًقح اننايك ىلع ذوحتسي ءيش بايغب

 " !اًعيمج انفعض دقل .نيقهرمو ءافعض عيمجلا حبصأو ،ًافيعضو ًاشه حبصأ ءيش لكف
9
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 انتايح ىوتسم ردق ىلع ىنعمل بايغ )۲
 عم بسانتي ىنعم بايغل هنزح نع يزيفاب يرازيش اهيف برعي ،هرمع نم ةرشع ةعباسلا يف ناك امدنع اهبتك ةديصق يف

 نمزل اهل ُتقُت يتلا تاعادبإلا ةيؤر دنع / بعرلا نم فقوت الب ًابذعم / اديحو عراوشلا يف ريسلا« :ةيناسنإلا ةايحلا تاعلطت

 ءاقبلاو / يسفن لخاد ءيش لك ... ءيش لك ... لمألاو سامحلا يشالتب روعشلا دنعو / ؛ يينيع مامأ ىشالتت  /  ليوط

.» يمويلا نزحلاب يلع ُاموكحم / ]...[ / ، بح نودب اذكه
10	

 ،مدعلا نم تاظحل شيعأ يننأ ،لبق نم ثدحي مل امك ،ةريخألا ةرتفلا يف تكردأ« :رهشأ ذنم ةباش ةيعماج ةبلاط يل تبتك

 ينعفديو قيقر لكشب ملكتي يلخادب مدعلاف .ةايح فصن شيعأ ،ىشالتأ يننأو ةبغرلا طوقسب يتايح قفأ اهيف زيمتي تاظحل

 يف ريفوتلل ؛ ىرخأ تاحرتقم يأ رابتعإ نودب ىتح طقف هب ركفأ ام وه هلعف قحتسي ام نأل ،يتقاط ريفوتل :يسفن ذاقنإ ىلإ

 ىندألا دحلاب مايقلا ىلإ مدعلا كلذ يندوقي ،راصتخاب .ءانعلا قحتسي ال رمأ نيرخآلا عم يبعاتم ةكراشم نأل ،يتاقالع

 شيعأ يننأ ودبي ، ربمفون رهش نم ةريخألا مايألا هذه يف ىتح .ديازتم وحن ىلع ةديعس ريغو ةلحاق يسفن دجأ مث ،يرورضلا

 مظعأ جرخت ىتح ددجلا بالطلا عم ةعقوتملا ريغ ةقالعلا نم اًءدب ، ةليمجلا تابسانملا نم ديدعلا هاجتف :روبقلا وج هبشي وج يف

 روعشو ،مدعلا ةمحر تحت يننأ ،عقاولا يف ،تكردأ دقل .يبعاتم يفو يراكفأ يف ةسمغنم يسفن دجأ ام اًبلاغ ، ءاقدصألا

 ببسب[ لمع نودب لزنملا يف تنك« :ةربخلا سفن ىلإ ،اًرخؤم اهتيقلت ،ىرخأ ةلاسر نم عطقم ريشيو ." ًاريسفت هل دجأ ال قيضلاب

 تقولا اذه ئلتمي مل اذإ .هيلإ ريشت يذلا مدعلا اذه وه ام ًةرشابم ربتخأ تأدب ]ةيحصلا ئراوطلا ةلاح اهتضرف يتلا ةلزعلا

	 .» ءيش ال انأو اًمامت غراف وه نذإ ،ىقبي ءيشب
 يذلا ماظنلا ليدعت نع زجعلاب روعش اهبحصي اهيلع ءوضلا طيلست مت يتلا صئاصخلا ،عقاولا يفف .ءيش لك سيل اذه نكلو

 نكت مل دوهجلا نأ ول امك ،ىرخأ ةرم ظقيتسنل ، )انلق امك ،"هنم صلختلا ديرن يذلا غارفلل سوملم ريغلا ماظنلا"( هانينبت

 نعو انسفنأ نع انترظن ريغتو ،انمادقأ ىلع فوقولا ىلإ انديعتل جراخلا نم انيلإ لصت يتلا تازفحملا ضعب ىتح الو ةيفاك

	 .هب رعشن يذلا غارفلا نم انسفنأ صلخنل عقاولا مجح كردن انلعجتو ،ءايشألا
 تاظحللا كلتل اًمئاد برقألا ةدوعلا عنمي نأ نكمي ءيش دجوي ال ،ةقيقحلا يف" .انيرصاعم نم ديدعلا عمجت ةملؤم ةربخ اهنإ

 ةلاح يف قرغت ىتح ةيئاهنو ةملؤم ةثراك نم برتقي كدوجو نأب روعشلاو ينوكلا غارفلل ككاردإو ،ةقلطملا كتدحو نيب عمجت يتلا

." ةيقيقح ةاناعم
11 
."ةايحلاب ساسحإلا نادقف وه ]...[ ريطخلا ديدهتلا" نأ سيسنرف ابابلا دكؤي ،ببسلا اذهل

12	
 نأ نم نكمتن ىتح فورظلاو عقاولا زازفتسا ىلع انحاتفنا ديعي يذلاو ،هلك اننايك ظاقيإ ىلع رداق ءيش ىلإ ةجاحب نحن

."مئادو قيمع لكشب عقاولا شيعن"
13 
 نولواحي نيذلا كئلوأ عضو يف انسفنأ دجن ذإ ،اًيفاك سيل ءايشألا ثودح درجم نأ كردن

 يذلا ام ىرن ال .انمدع يف ديدج نم طقسنو .ةيادبلا ةطقن ىلإ ةدوعلاو ،ىرخأ ةرم قالزنالاو ردحنم ىلإ ديدج نم دوعصلا

 هيلع انفرعت يذلا قيضلاب روعشلا هنإ .انسفنأ عم قيمع قيض ةلاح يف نحن كلذل .أدبن نيأ نم يعن الو مدعلا ةهجاوم هنكمي

 ،ماري ام ىلع اوسيل بابشلا" :Galimberti	Umberto يسفنلا للحملا لاق امك - عيمجلا لمشي هنكلو - بابشلا يف

."اذامل نومهفي ال مهنكل
14
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11	M.	Houellebecq	،	دادتما	لاجم	لاضنلا	،	ينایبموب	،	نالیم	٢٠٠٧	،	.ص	١٥.	
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 رعشأ انأو روهش ذنم .ةرتفلا هذه يف ًامامت يتايح فصت اهنأل يبلق تقزم يتربميلاج اهبتك يتلا ةلمجلا هذه" :باش قيدص يل بتك

 تحت ناك ول امك ،ناكم لك يف دوجوم اذه اضرلا مدعب روعشلا نأ ىرأ .هب موقأ ام لك يف نزحلاو اضرلا مدع نم عونب يلخاد يف

 ىقبي ىنعملا بيغي امدنعو .نييقيقحلا حرفلاو ىنعملا بيغيو مدعلا دوسي هب مايقلا بجي يتلا ةريثكلا ءايشألاو تاماستبالا نم عانق

 قلعتت ةلكشم اهنإ .اًريثك اهب انربخت يتلا ةيمدعلا يه هذه امبر .عاقلا وحن رثكأ ينعفدي هنأل ،هنم عفن ال بجاو وهو ، طقف بجاولا

 اًقفو ريسي ال يذلا ءيش لك نأ وه كلذ ىلع لوألا ليلدلاو .ةايح لقأ نآلا تحبصأ ةايحلا نأ ول امك رمألا ودبي ، عقاولا يف .يدوجوب

 بهم يف يسفن كرتاو ملستسأو راهنأ ىتح ديرأ امك ريسي ال ريغص ءيش يفكي .عاقلا ىلإ ينطقست ةريبك ةرخص حبصي يططخل

 ةلصاومل داهتجالاو ماري ام ىلع ءيش لك نأب رهاظتلا ةلواحمو ةعنقألا نم مغرلا ىلعو .ًانيزحو ًاخضار فقأ عقاولا مامأف ..حيرلا

 ناك طقف تاونس عضب لبق .اذامل مهفأ ال يننكل ،نيزح يننأب اهارأ يتلاو يل ثدحت يتلا ءايشألا لك مامأو يقامعأ يف كردأ ،ةايحلا

 هيلإ رظنلا مدع لواحأ يبلق يف يذلا جايتحالا نآلاو .ةريبك روخص ال ،قالطنا تاصنمك تابوعصلا تناكو ، حيحصلا وه سكعلا

 ىلع رصتني ميظع ءيش ىلإ جاتحأ .نآلا دعب يتشهد ريثي ءيش يأ كانه سيل هنأو ريخب يننأ رهاظتأو دوجوم ريغ هنأ رهاظتأو

	."مدعلا اذه يف ءاقبلا ديرأ ال يننأل ،ةيمويلا يتايح ءانثأ يل ثدحي ام مهفأ نأ ديرأ .هيف تعقو يذلا مدعلا
 ملستسن لب ،مدعلا راتخن ال نحن" .ىرخأب وأ ةقيرطب رمي يذلا تقو ءلمل ، ةطيسبو ةهفات ءايشأ ىلع انزيكرتب رايتلل انسفنأ انكرت دقل

 ، "هل
15

 فرعن اننأل" ، اًقح هب انسفنأ مزلن نأ اننكمي يذلاو ، "هلجأ نم يحضن نأ اننكمي يلاثم ءيش دجوي ال" ،ورلام لاق امك ،هنأل 

 ."ةقيقحلا يه ام فرعن ال نحنو ،عيمجلا نع بذكلا
16	

 ذإ :حومط الب مويلا يهف ؛ ةيلوطب ةقيرطب ميقلا دقتنت تناك يتلاو ،يضاملا يف تناك يتلا كلت يه ةيلاحلا ةيمدعلا دعت مل ، راصتخاب

 اننايك ىلع ذوحتسي ءيش ال ،بذجي ءيش ال ،ءانعلا قحتسي ءيش دجوي ال هنأل ،اهلخادب ةدود دوجو عم نكلو ،"ةيعيبط" ةايحل هجو اهل

 دعب هتقاط ذفنتسا يذلا نوثاراملا ءادع لثم ،ةبغرلا قاهرإ ىلإ انب يدؤتو اندلج قرتخت يهف ،يبلس لكشب اهشيعن ةيمدع اهنإ .اًقح

 ثدحت يذلا  ةيحطسلا عتملا يف بلقلا قلق" قارغإ دوت  "قلق نودب" ، "ةحرم ةيمدع" نع هشتون ليد وتسجوأ ثدحت .قالطنالا ةظحل

." سونيطسغأ سيدقلا هنع
17
 

 ليدب مامأ ةيرحلا  )۳
 انتايح يف مدقتي يذلا مدعلا ضرع ةدهاشمب يفتكن نأ نكمي له :انسفنأ لأسن انوعد .اًليدب انتيرح هجاوت ،قايسلا اذه يف

 ".مدعلا مدقت ةدراب نيعب دهاشأو / ،نامزلاو ناكملا عطاقت يف فقأ" ؟Houellebecq بتكي امك ،ةالابم الب
18	

 عدخنو ،»!متهي هاسع نم ،ىفتخا دقل .مدعلا ةمحر تحت نحن ، انسح« :بورهلاو ةيؤرلا مدع ررقت نأ اًضيأ ةيرحلل نكمي

 نيركفملا رهشأ دحأ ،نيروم راجدإ لوقي .لاح يأ ىلع كلذب مايقلا عيطتسن .اهنع اًديعب رظنلا درجمب ةلكشملا لحب انسفنأ

 نم اهتلازإو امهريدختب انجعزت يتلا قئاقحلا ءافخإ وه ماهوألاو ءاطخألا ردصم نأ مهفأ" :ةقيقد ةظحالمب ءايحألا نييبوروألا

."انناهذأ
19

 لك لعفن نأ انلواح .ملأتي ال بلقلاو ىرت ال نيعلاف ؛ملألا اهيأ ًاديعب بهذا ،ةنٍسلا اهتيأ ًاديعب يبهذا ،لوقن نأ امك 

 :اهنم ىناع يتلا بئاصملا ىلع هتيزعتل ،رفوز هقيدص هل لاقل ،انرصع يف شاع دق بويأ ناك ول .انوروك سوريف نمز يف ءيش

	.» !ةعتملا نم لضفأ نكٍسم كانه سيل !انهابتنا تيتشت بجي ،ةلزعلا تاظحل يف«
 

 

 

	

 
	.٢٨	.ص	،	٢٠٠٠	)(AL	Monferrato	Casale	،	Piemme	،	ةلوجتملا	ةیرحلاو	دوجولا	باتك	،ورباف				15
	
	.انتمجرت	؛	٢١٦ ص	،	١٩٢٦	Paris	،	Grasset	Bernard	،	l'Occident	de	tentation	La	،	ورلام	16
	
	.")ينیطسغألا	بلقلا	قلق	عمقل	كلذك	اھفیرعت	اننكمی	امبر(	قلق	الب	،ةحرملا	ةیمدعلا	يھ	ةیلاحلا	ةیمدعلا"	.١٩٨٤	،	ةروشنم	ریغ	،	يلیرداوك	وفلودور	ىلإ	ةلاسر	،	ھشتون	لید				17
	
18	M.	Houellebecq	،	Cahier	،	ةنیفس	سویسیث	،	نالیم	٢٠١٩	،	.ص	٢٣.	
	
19	E.	Morin	،	میلعت	شیعلا		.	نایب	رییغتل	میلعتلا	،	ولییافار	انیتروك	،	نالیم	٢٠١٥	،	.ص	١٤.	
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 وأ ،بلقلا قلق عمق يأ ،ةحرملا ةيمدعلا ىلإ هشتون ليد هبسني يتلا فدهلا قيقحت يف اًقح حاجنلا اننكمي له ؟ةقيقحلا اهنكلو

 لح اًقح اننكمي له .مكحلاو ةصاخلا مهتربخ ىلإ رظنلا عيمجلل نكمي ؟انناهذأ نم مدعلا مدقت ىلع ءاضقلا ،نيروم تاملكب

 نأب فارتعالا قدص مهيدل ،ويتيوموم ايردنأ لثم ،نيذلا كئلوأ كانه ؟انرظن ةهجو رييغت قيرط نع طقف ،ةقيرطلا هذهب ةلكشملا

  ربع اهلاسرإ يف رمتسن يتلا ةيبغلا تاكنلا كلت نم ةدحاو كل لسرأ ،قلقت ال ؟ًاقاش ًاموي شيعت له" :يلمع ريغ راسملا اذه

WhatsApp، امنيب نيرخآلا نم ةماستبا عازتنا لواحت ةيرخسب ترعش اذإ ىتح ،قالطإلا ىلع ةكحضم اهدجأ مل ول ىتح 

 يف ركفأو ابيل ايردنأ يتليمز عم ويديف روصأ .]ينويزفلت لسلسم[ Central	Hospital ةدهاشم وه هب مايقلا ديرأ ام لك

 يملاع نأ فرعأ نأ ديرأ .ءيش يأب نمؤأ ال يننأل كلذ دعب راهنأ مث Instagram ةصنم ىلع اهرشنل ةفيخسلا gif روص

 نم ريثكلا دوجو مهف يف ةبوعص دجأ يننأو ،ةسئاي يننأ ءانثتساب ،هلوقأ ءيش يأ يدل سيل ]...[ .كلذك سيل رمألا نكل ، انه

 نم ديدعلاو ،لئاسرلا نم ديدعلاو ، Zoom ةصنم ربع لصاوتلل تابلطلا نم ديدعلاو ،لؤافتلا نم ريثكلاو وجلا يف حرفلا

 الو ينوزغي يذلا بضغلا اذه .بضغلا اذه عم شيعلا ملعت ىوس يل ىقبتي ملو ]...[ .ةهفاتلا ءايشألا نم ديدعلاو قيفصتلا

.» موللا يقلأ نم ىلع يردأ
20
 :اهقاستا مدعب فرتعت ةفصو تدعأ اهنأب يريجأ لوس فرتعت ،ردقلا سفنب ةقداص ةقيرطبو 

 ملظم عقاول قايرت وه ،ىرخأ ةرم ،كحضلاف .سباع هجو ىلع ةماستبا اهادحإ تراثأ ام اذإ ىرأل ]...[ تاهافت يكحأ انأ اهو«

.»مئادلا يجالع وه ،نايحألا نم ريثك يف نيرخآلا اهرقتحي يتلا ،ةكحضلاف .ةياغلل
21	

 نأ ديرن .]...[   شيعلا درجمب ٍضار ]...[ دحأ ال" ، ليف نوميس بتكت امكو ،ةزكرم ةقيرطب شيعن نأ ديرن اننأ يه ةقيقحلا

.»ام ءيش لجأ نم شيعن
22
 ئطخت نأ كنكمي ال نكلو ،راكفألا يف ئطخت نأ كنكمي" :هلوقب ىرخأ ةرم يكسفيوتسود انرذحيو 

 ".أطخلا قيرط نع كريمض لضت وأ كبلق يف
23
 اًضيأ اننكمي ؟كلذ ينعي اذامف ،بلقلا يف ءيطخن نأ نكمملا نم نكي مل اذإ 

 ىقبي ، ةأجافملا انه ، نكلو .انمايأ دسفي يذلا مدعلا كلذ ةلكشم ةلازإب يأ هتلازإب رابتعالا يف انقيض ذخأن الأ ررقن نأ

 .هنم صلختلا سيل نكل ،اضرلا مدعب انروعش ءافخإ اننكميو ؛ هعمق سيلو ، بلقلا بارطضا ةيطغت اننكمي !فيكو .ملألا

 ءيش يأ ثودح مدعب رهاظتلا لواحنو اهيدترن يتلا ةعنقألا نم مغرلا ىلعف .رمألا ةياهن يف هتاكسإ نكمي ال انيف ءيش كانه

 !لوقلا درجمب ملألا داعبإ وأ ةنس داعبإ نع امامت فلتخي رمأ وهو .انقحست يتلا ةرخصلا هبشي ءيش لكو نونيزح اننإف ،

 :ىريمضو يبلق قامعأ يف يلخاد يف تمي مل ءيش كانه ناك" .ةسوسحم ةقيرطب مواقي انيف ءيش كانهو .ًامئاق لظي ملألاف

 ."ديدش قلق لكش يف رهظ يذلاو ،تومي نأ ديري ال ءيش
24	

 ةيلاثم  ةداهشك يل ودبت يتلاو ، ىرخأ تابسانم يف اهٌتركذ يتلا يفيل يرنه درانرب ىلإ ةلاسرلا يف كيبليوه بتكي ؟مواقي اذام

 ]...[ .ًابوبحم نوكأ نأ يف ةبغرلاب رثكأف رثكأ ترعش يننأب فرتعأ نأ يل ملؤملا نم« :اهفصن يتلا ةيناسنالا ةيمانيدلا ىلع

 ،يل ًائيش لعفي نأ عطتسي مل كلذ يف لمأتلا نكل .]...[ ملحلا اذه ةفاخسب ةرم لك يف ]...[ ينعنقي ناك ريكفتلا نم ليلقلاف

.» نآلا ىتح ةمئاق لازت ال اهنأب فارتعالا نم يل دب الو ةبغرلا ترمتسا ذإ
25

 نأ دحأ عدن الو ،انسفنأ عدخن ال انوعد اذل 

 .ءيش لك يأ لبق انسفنأ يف ةمواقم ةطقن دجت ةيمدعلاف :شيعلا ةلكشم "لحل" رخآ ناكم يف ثحبلا يفكي هنأ هلوقب انعدخي

	.اهيلإ هابتنالا ىلإ جاتحنو
 

 

 

	
	

 
20	oA.	Momoiti،	،وكیلبوب	١٠	لیربأ	٢٠٢٠.	
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23	Dostoevskij	،	لئاسر	لوح	عادبإلا	،	Feltrinelli	،	ونالیم	١٩٩١	،	.ص	٥٥.	
	
24	F.	Dostoevskij	،	تاركذم	نم	تحت	ضرألا	،	عجرم	.قباس	دھشتسا	،	.ص	١٤٧.	
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 دعي مل تاملسم هانربتعا ام لك نأ ذإ« :اهزجعب فارتعالا هيسكاوك ليبازيإ ىلع بجي ،انوروك سوريف يدحت ةهجاوم يفف

 يتلا قئاقدلا هذهو ةعاسلا هذه شيعأ نأ عيطتسأ ال يننأ كردأ .رونلا نم ٍلاخ فيثك بابض وه انمامأ حتفني امو .ًادوجوم

.» ةيدبأ تحبصأ
26
 لوحي يذلا قيضلاب اذه اهرعشأو ،انلو اهل ثدحي ام مامأ فقت نأ عيطتست ال اهنأ ةينابسإلا ةجرخملا كردت 

 رجحلا نم لوألا عوبسألا لالخ« :ةلزعلا ةربخ يريجأ لوس فصت ، اهبناج نمو .ةياهن الب ودبي سوباك ىلإ رمت يتلا قئاقدلا

 نزحلا كلذ ىلإ ريشأ يننإ .اًضيأ يترايزل نزحلا يتأي نأ لامتحال نكلو ،طقف سوريفلا نم سيل .ةفئاخ تنك يلزنملا يحصلا

 عيراشملا يدعأ ،ةديعس ينوك :هب ينوربخيس ناك ام فرعأ يننأل دحأل فرتعأ مل .ةايحلاو ةيؤرلا بجحي يذلا قاطي ال يذلا مئادلا

.» لولح نع يثحباو
27

 

  ةبغرلا ماصفنا مدع )٤
 يتلا ةيناسنالا انألل ةيلصألا ةينبلا كلت ةموميد ؟ةفشتكملاو ةقداصلا تافارتعالا هذه نمو هذه لعفلا دودر نم حضتي يذلا ام

 نأ شهدملا نم .عقاوللو تاذلل لماشلا ىنعملا ةفرعمو ،اهل نيرخآلا ةبحمو نيرخآلا ةبحمو ،اهتاذ قيقحت يف ةبغرلا اهيلإ يمتنت

 قمع ربعي يذلا زفاحلاو ،انتبغرل يئاهنلا هاجتالا ىلع ةرطيسلا انيدل سيل .Houellebecq لثم صخش يف رهظت اهارن

."كيف الإ انبولق حيرتست نلو كلجأ نم انتقلخ دقل" :ىسني ال يذلا هبولسأب سونيطسغأ سيدقلا هنع ربع ام اذهو .اننايك
28

 

 ،ةيمدعلا قمع يف ًاديدحتو ،ىرخأ ءامسأ تحت امبر ،هلازتخا ةيناكمإ مدعب ،هسفن نع نلعي يذلا بلقلل يلصألا جيسنلا اذهو

	.ةيعامتجا ةرهاظو ةيفاقث ةداع نآلا حبصأ يذلا
 يلاخلا قايسلا اذه يف دجوي هنأب كاردإلا ؟اًلح اهل فرعي ال ةلكشم نم ًابراه شيعلا ديري ال نمل ىلوألا ةوطخلا يه ام نذإ

	.لازتخالل ةلباق ريغ يتاذ نإ ؟مواقي اذام .ةينالقع ةالابمال لكو ةيمدعلا مواقي ،ماصفنالا وأ عمقلل لباق ريغ ءيش ،ىنعملا نم
 ذنم حبصأ يذلاو ،ينرمغي يذلا ىنعملا غارف نم اهتاناعم مغر ،ةيلصألا يتاذ ةينب رارمتسا ةرورضلاب كردأس ،تهبتنا اذإ

 دعت ملو ،اهتوق لكب انتيناسنإ تاعلطتو تاحارج حطسلا ىلع ترهظ املك ،مدعلا رشتنا املكف ."ةفاقث" ، "اًخانم" تقولا ضعب

 ،يلصألا مههجو يف رهظت حورجو تاعقوت اهنإ :ريثأت يأ اهيدل دعت مل يتلا ،ةيعامجلا تاعورشملاو ةيفاقثلا تالادجلاب ةاطغم

 امدنع طقف" :نوترتسيشت ظحاليو ."يلخاد يف تمي مل ءيش كانه ناك" :يكسفيوتسود لاق .بطخلا نم ريثكب ةناعتسالا نودب

 ".هنوجاتحت امع ًايدج نوثحبت ،يقيقح قرغل نوضرعتت
29	

 امك - رصع يف انك« .ةلئسألا ترهظ ،قيمعلا انتابس نم انظاقيتسا دعبو :ئجافم لكشب هانيأر انوروك سوريف ءابو يشفت عم

 نكمي ءيش كانه نكي مل ثيح .كانه ىهتنا هنأ انل ادب - Tracce راثآ ةلجم هعم اهترجأ ةلباقم يف ينايجام ويستيروم دكأ

 ةزه تببس ، كلذ نم اًلدبو ]...[ .ماظنلا دقن ًانكمم نكب مل .دقنلل لباق ريغلا صاخلا هقطنم ءيش لكل ناك دقف ، ثدحي نأ

 حرط انيلع بجي" .ةلئسألا ؟لازلزلا اذهل ةجيتن لوأ يه ام .» اًجعزم هرظنم تلعجو تباثلا دادتمالا اذه هيوشت يف ةيضرأ

 ةلاح يفف ]...[ .هيف انسفنأ انزجتحا يتلا نجسلا نابضق ليزتو ،ةباحر رثكأ ناكم يف انعضت اهنأل ،انسفنأ ىلع ةلئسألا

 ." ةلئسألا حرطب .لاؤسلاب طقف ؟فيك .نيغلابلا زيمي يذلا لقعلا ىلإ مكتحن نأ اننكمي ،انيف نحن يتلا ىضوفلاو تابارطضالا

 "ءايربكلاو ةفرجعلا" رسحنت ةلئسألا مامأف
30
	 .نايحألا بلاغ يف انقفاري يذلا 

 

 

 

 

 
26	I.	Coixet	،	ABC	،	٣١	سرام	٢٠٢٠.	
	
27	S.	Aguirre	،	El	Español	،	١٠	لیربأ	٢٠٢٠.	
	
	".كیف	الإ	انبولق	حیرتست	نلو	كلجأ	نم	انتقلخ	دقل"	.1	،	1	تافارتعا	،	سونیطسغأ	سیدقلا					28
	
	.٦٢	.ص	،	١٩٨١	ونالیم	،	يرودادنوم	،	يح	لجر	تارماغم	،	نوترتسیشت	.ك	.يج					29
	
	.١٦-١٥		.ص	،٥/٢٠٢٠ .n	،	communionis-Tracce	Litterae	،	ابوتس	اردناسیلأ	عم	ةلباقم	، "	ةایحلا	رییغت	"	،	ينایجام					30
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 لوقت :ةعاقفلا تراهنا دقل .اهيلإ انأجل يتلا ةحيرملا ةقطنملا رادج يف ًاخرش ةلئسألا حتفت  اننزاوت زهت فورظ ىدحت مامأو

."نايحألا بلغأ يف هسسأ يف ئطاخ ماظن نم ءزج اننأل نيردخم اًدج ةليوط ةرتف انشع دقل" :يرابال ايرون
31

 انققحت دقل 

 عقاولا ريثأت شيعي مل يذلا صخشلا" :ينيدلا سحلا باتك نم رشاعلا لصفلا يف يناسوج بألا هدكأ امم ةرشابم ةقيرطب

."هلقع ةيويحبو هتقاطب هكاردإ لقيسو ،هريمضب هساسحإ لقيس ،دهجلا نم ليلقلا ىوس لذبي مل ،لاثملا ليبس ىلع ،هنأل ،هيلع
32	

 نأل .هزازفتسا لهاجت وأ برهتلا وأ ةمدصلا فيفخت اًدج بعصلا نم هنأ ةجردل ةوقب عقاولا اهيف انمدصي امدنع تاقوأ كانه

 يننإ .هتعيبط نع ةربعملاو ىنعملا تاذ ةلئسألا قالطإب لمعلا ىلإ انلوقع داعأو - انتيرح ةدعاسمب - انهابتنا ظقيأ دق ثدح ام

 ةقيرطب حطسلا ىلإ رهظ دق - هانلبق يذلا - جفلاو يراعلا عقاولا ريثأت نأو انلكشت يتلا ىنعملل ةحلملا ةجاحلا نع ثدحتأ

 ."ةيناسنالا ةوحص" نع انثدحت ىنعملا اذهبو .ةيوق
33

 

 باوجلا اهيف ةخرص )٥
 نإ .نيبوبحم نوكن نأ يف ،ريمدتلل ةلباقلا ريغ ةبغرلاب روعشلا دادزاو ىنعم البو قاطي ال ةايحلا تحبصأ ،ةيمدعلا تمدقت املك

 "لاضلا نبالل" ثدح ام اذه
34

 .هشهدم هقيرطب هدلاول نينحلا هلخاد يف داز ،عاقلا ىلإ طقس املك :ليجنإلا اهنع ثدحتي يتلا 

 يف قثوم وه امك ،اهلازتخا نكمي الو ،ةيح لظت ًابوبحم نوكي نأ يف ةبغرلا نأ كردي بأ هيدل سيل نأ دقتعي نم ىتح نكلو

 برهيو تاملكلا يف قثي ال انرصع نإ« .ءيفطنت الو بيغت ال ةبغرلا هذه نإ .يفيل يرنه درانرب ىلإ Houellebecq ةلاسر

." ةبغرلا ىنعم فرعي وهف ،كلذ عمو .دئاقعلا نم
35
 مهفل يلإ رظنلا بجي ام يه ةبغرلا نأ ،ددصلا اذه يف فوكيشت ظحاليو 

 ليمن امك[ لاعفألا صحفتأ نكأ مل ،يسفن مهفل وأ ،ام صخش مهفل ةبغرلا ينيتأت تناك امدنع يضاملا يف" :انمامأ فقي نم

 ]انسفنأ ةنادإ عيطتسنل ،انئاطخأ ىلإ انترظن ةلوهسب بجحنف ،يقالخأ بضغب :انسفنأ هاجت ةصاخ ،نايحألا بلغأ يف كلذ لعفل

.» تابغرلا لب ،ءيش لك اهيف دقعتي يتلا
36
 شطع بطاخي هنإ .اهتبغر ؟ةيرماسلا ةأرملا يف هاري يذلا ام :عوسي هلعفي ام وهو 

 ".كشطع يوري يذلا ديحولا ءاملا ،فلتخمو ديدج ءام يدنع" :ةأرملا كلت
37

 بغرت ام يل لق" :هلوقب فوكيشت متخي ،ىنعملا اذهب 

 ".تنأ نم كل لوقأس انأو ،هيف
38	

 ،ةبغرلل رمتسملا يركذ نأ دقتعأ« :يناسوج بألا لاق .انسفنأل يئاهنلا هجولا حمالم ،قمعو قدصب هديرن ام يأ ،انتبغر مسرت

 ءيش هنأ حضاولا نم هنأل ،]ًاقيوشت رثكأ[ ةفاطل رثكأ لوقأ ام لعجت يتلا ءايشألا دحأ يه ]...[ ،يتايح ةربخ نم ينيتأت يتلا

.» عيمجلا بناج نم فارتعا لقأب ىظحي يذلا ءيشلا هنكلو ،يناسنإ
39
 هاجتا يف رظنلاو ،اهقنخ نوريثكلا دوي ،عقاولا يفف 

 نع لاؤسلا اذه ربعي ؟اهدقفب رطاخن يتلا ةايحلا ةداعتسا يف أدبن نيأ نم ؟عضولا اذه يف شيعلا نكمي فيك .اهسودو رخآ

 يذلا مدعلا راشتنا نم مغرلا ىلع مواقت يتلا ،ةبغرلا لازتخا ةيلباق مدع ببسب .دسجلا يف ةكوش لثم وهف ،يدوجو حاحلإ

 رهاظتلاب رخآ ناكم ىلإ انهابتنا هيجوتب خوضرلا امإ :قرط قرتفم مامأ نحنو  لاؤسلا ةدح نم ديزيو ةيواسأم ةايحلا لعجي

  .خارصلاب انتبغر نلعن نأب ،اهئافطإ دحأل نكمي ال يتلا ةحلملا بلقلا ةجاح عابتإ وأ ،انسفنأ عدخنو ماري ام ىلع ءيش لك نأب
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 نأ لقعي له ... نكلو .لماك ءاضرو ،لماش ىنعمل انشطع نع نيربعم خرصنو ،انقيض نم اًءدب ،عقاولا ىلع فرعتلا اننكميو

 ىرخأ تاقوأ يف .خارصلا نم نيبعتمو نيطبحم انسفنأ دجن نايحألا ضعب يف ؟ةياهنلا يف ءيش كانه نكي مل اذإ خرصن

 كلتو بلق ةخرص دوجوب مّلسن اننأ وه كشلا اذهو طابحإلا اذه ببس نإ .ءانعلا قحتسي ًارمأ خارصلا لعجي امم كشلا دوسي

 يف أدبن ،هيف ركفن نأ درجمبف .ًاحوضو تاملسملا لقأ وه ةبغرلاو لاؤسلاو خارصلا دوجو نكل .ةيمدع يأ مواقت يتلا ةبغرلا

 لثم مهف اًنايحأ انيلع بعصي .ةباجإ كانهف ، ةخرص كانه ناك اذإ  ؟خارصلا دوجو ينعي اذام ، نآلاو .هدوجو نم بجعتلا

 امل اًقفوو ،ةياهنلا ىتح لقعلل انمادختسا دنع .هب ًاملسم ارمأك ةخرصلا ذخأن اننأب :ليق ام وه ببسلاو .هلوبقو تابثإلا اذه

.هتاذ لاؤسلا هيلإ راشم "باوجلا دوجو ىلع ديكأتلا نإ " :اًمئاد اًنوناق يناسوج بألا ددحي ،ةربخلا نم قثبني
40 
 ضومغ مغرو

 "لاؤسلا يف لعفلاب دوجوم" باوجلا نإ .دوجوم هنأ الإ باوجلا
41

 اذه يف يناجدام ظحال امك( لاؤسلا يف هيلإ راشم وهف 

."ةباجإ دوجوب فرتعن مل اذإ لاؤسلا عمقن اننأ" ،هلوقب يناسوج بألا لصاوي ،عقاولا يف )ةروكذملا ةلباقملا يف ،هاجتالا
42

 

." اًمئاد هزواجتي هنكلو ،قفألا يف حولي يئاهن ءيش ىلإ ةحماجلا ةبغرلاو شطعلاو عوجلا يه" انم لك انأ نإ
43 
 بلط نإ

 فرعأ اذامل .ةدوجوم اهنكل ،"ةربتخملا ةيدوجولا قرطلا زواجتت  ةيئاهن ةباجإل" ينمض ديكأت وه تاذلا قيقحتو بحلاو ىنعملا

 ءاضقلا مت اذإ" .يتيناسنإل ةيدوجولا ةينبلا يفو صخشك يتيكيمانيد يف نمضتم اهدوجو - رركأ - نأل ؟دوجوم وه هنأ

 ".يعيبط ريغ لكشب تاجايتحالا هذه قنتخت فوسف ،" دعب ام "ةيضرف ىلع
44	

 ديكأتلا ىلع "انربجي" هتاذ لاؤسلا حرط نإ .هل ىمسألا ريبعت ىمسأ وهو ،انلقع لكشي ،لماك ريسفتو لماش ىنعمل انبلط نإ

 قفأ يف ]انألاو لقعلا[ ريسفتلا اذه ىلع روثعلا ناسنإلل نكمي ال« .هسايق عيطتسن ام قفأ نم دعبأ ىتح ،باوجلا دوجوب

 اندرأ اذإو ،نحن نم ددحت يتلا ةقاطلا هذه عم نيقستم نوكن نأ اندرأ اذإ يأ ،لقعلا صالخ اندرأ اذإ .]...[ ةيتايحلا هتربخ

» .انتايح قفأ زواجتت ةلماشلا ةباجالا نأ ىلع ديكأتلا ىلع ةصاخلا اهتيكيمانيد نتربجأل ،اهراكنإ مدع
45

 عم قباطت ال اهنإ 

 انريسفت ةيناكمإ الو ،ةخرص كانه ناك ام الإو .ةدوجوم اهنأ فرعأ يننكلو يه ام فرعأ الو ،هكاردإ يننكمي ءيش يأ

 ،ةباجإلا ديكأت ةبوعص ببسب ،لوقن امدنعو ،هسفن لقعلا جيسن يه يتلا ،ةيناكمإلا ىوتسم يغلن امدنع  .لاؤسلا دوجول

 ،هرهوج يف لقعلا ركنن ،"اًدوجوم نوكي نأ نكمملا نم سيلو ،كانه سيل هنإ" :هكاردإ نكمي ام قفأ يف لازتخالل اهتيلباق مدعل

 .ةيقطنمو ةيلوقعم لاعفألا رثكأ نوكيس "!ينودعاس" خرصا ، ةباغ يف اًعئاض يسفن تدجو اذإ .ةيويحلا هتيكيمانيد نم طحن

 داعبتسا اًدبأ يننكمي ال ،ةديعب تناك امهم ،عقاولا يف .يخارص ىلإ ام صخش عامس ةيلامتحا نمضتي خارصلا نكل

 مدع نإ .ًايثبع ًارمأ خارصلا حبصأ الإو .- نيرخآلا دوجو ىلإ ريشي لامتحا وهو - رخآ صخش يل عمتسي نأ لامتحا

 .ةبغرلا حومج ةنايخو لقعلا علو راكنإو - دوجوم وه يذلا - لاؤسلا راكنإ ينعي ،روكذملا ىنعملاب ،باوجلا دوجوب فارتعالا

 ،"سأيلا" اذهو "ةينالقعاللا" هذه ،انه
46
 اهدجي يتلا تابوعصلا ببسب ،انم دحاو لك يأ ،رصاعملا ناسنإلا ةوقب يرغت يتلا 

  .هتايح ةريسم يف

 

 

 

 

 

 
	.٧٦	.ص	،دھشتسا	.قباس	عجرم	،	ينیدلا	سحلا	،يناسوج	يجیول		40
	
	١٥	.ص	،	.	دھشتسا	.قباس	عجرم	،	"ةایحلا	رییغت	"	،	ينایجدام		41
	
	.٧٥	.ص	،	دھشتسا	.قباس	عجرم	،	ينیدلا	سحلا	،يناسوج	بألا		42
	
	.٦٦	.ص	،قباسلا	عجرملا					43
	
		.١٦٠	.ص	،قباسلا	عجرملا				44
	
	ھیلإ	ھجتتو	،ھیلإ	لوصولا	نكمی	ال	لوھجم	نئاك	دوجو	كاردإ	وھ	لقعلا	راصتنا	ةمق	نإ«	:ةحفصلا	سفن	ىلع	يناسوج	بألا	لصاوی	،لیلقب	كلذ	دعبو	.١٦٢	.ص	،قباسلا	عجرملا			45
	."	رسلا	ةركف	اھنإ	.لوھجملا	نئاكلا	كلذ	ىلعً	اضیأ	فقوتی	هدوجو	ھنأل	ناسنإلا	تاكرحت	لك							
	
		١٠٠ - ٩٨ تاحفصلا	.قباسلا	عجرملا	رظنا	46
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  خارصلا نضتحي يذلا "تنأ" )٦
 نكميو ؛ ناسنإلا ةعيبط ىلإ يمتنت - بلقلا جايتحا عابشإ يف ةبغرلاو ،ىنعم ىلإ ةحلملا لقعلا ةجاح نع ريبعتك - ةخرصلا نإ

 .كلذب مايقلا انعسو يف سيلف ؛ نيرخآلا لبق نم وأ انسفنأب ءاوس ،اهعالتقا نكمي ال نكلو اهفاقيإ وأ اهفاعضإ وأ اهفيفخت

 ،"ةيناسنالا ةعيبطلا يف اهارن لبنلاو ةمظعلا ةمالع مظعأ" يهف
47 

 ىلإ ةفلتخم قرطب ليمن اننأ دكؤملا نم .يدرابويل بتكي امك

 نم ةنيعم تاظحل يفف .دح ىصقأ ىلإ اهل نيصلخم ءاقبلاو حاتفنالا ةبوعص ىدم ىرن ام اًريثكو ،رابتعالا يف اهذخأ مدع

 يذلا عوجلا هبشت ،ىرخأ تاظحل يفو .ةداوه البو ،حوضولا نم ديزمب اهروهظب انرعش ،نيريثكلا ةداهش انربخت امك ،قالغإلا

 ،عقاولا يف .هنع ثحبي ام ىلع ةلدأ ىري ال هنأل ىشالتي ثحبك وأ عبشملا ماعطلا ىلع روثعلا ةبوعص ببسب عجارتلا ىلإ ليمي

 .لماشلا ىنعملل انجايتحا يبلي ًاروضحو بيجتسي ًاروضح انمامأ دجن امدنع ؟لماكلا هانعمب لاؤسلا انيف ظقيتسي ىتم

 بارتقاب ملع امدنع اهحبك نكمي الو ةيلاعلا ىمعألا سواميتراب ةخرص عفترتس فيك ليختنل انسفنأ دهجن ال نحن ،نذإ

 ُسُواَميِتْراَب َناَك ،ٍريِفَغ ٍعْمَجَو ِهِذيِماَلَت َعَم اَحيِرَأ ْنِم ٌجِراَخ َوُه اَميِفَو« .رشبلا ةايحل قيمعلا لاؤسلا ىلع بيجي هنأ عمس ناسنإ

 مامأ خرصي هنإ [ ُخُرْصَي َأَدَتْبا ،ُّيِرِصاَّنلا ُعوُسَي ُهَّنَأ َعِمَس اَّمَلَف .قيرطلا .يِطْعَتْسَي ِقيِرَّطلا ىَلَع ًاسِلاَج َسُواَميِت ُنْبا ىَمْعأَلا

  ] :خرصي أدب ،نينيعم بقلو مسا هل ،لجرلا كلذ نع عمس امدنع نكل ،سواميتراب بناجب سانلا نم ريثكلا رم امبرو ؛ مهدحأ

 ْنَأ" :َرَمَأَو ُعوُسَي َفَقَوَف ."!يِنْمَحْرا ،َدُواَد َنْبا اَي" :ًاريِثَك َرَثْكَأ َخَرَصَف ،َتُكْسَيِل َنوُريِثَك ُهَرَهَتْناَف  "!يِنْمَحْرا ،َدُواَد َنْبا ُعوُسَي اَي"

 :ُهَل َلاَقَو ُعوُسَي َباَجَأَف .َعوُسَي ىَلِإ َءاَجَو َماَقَو ُهَءاَدِر َحَرَطَف ." !"َكيِداَنُي اَذَوُه !ْمُق !ْقِث" :ُهَل نَيِلِئاَق ىَمْعأَلا اُوَداَنَف ."ىَداَنُي

 "؟َكل َلَعْفَأ ْنَأ ُديِرُت اَذاَم"
48

 نكمي ةيناسنالا ةايحلا قفأ يف روضح كانه ،خيراتلا يف عوسي لوخد ذنم ،نيحلا كلذ ذنمو 

 ال روضح ،انخارص قناعي نم كانهف "؟كل لعفأ نأ ينم ديرت اذام"  :انم دحاو لك ةخرص مامأ ،انلأسي يذلا وهو ،هل خارصلا

 ةحاتم هؤاقل ةيناكمإ نإ .خيراتلا يف ىقبيسو ،انل رصاعم وهو ،نآلا ثدحيو يضاملا يف ثدح هنأل نآلا دعب هيغلي نأ دحأل نكمي

 زجعلا وأ انيلع ذوحتست يتلا ءايشألا مامأ انزجع ،هنم يناعن بعت وأ فافج نم هيف نحن يذلا عضولا ناك امهم انم دحاو لكل

 ىدصو نينر ىلإ عامتسالاو هيلا لصي نأ عنم نم ،هذختي يذلا فقوملا ناك امهم ،دحأ نكمتي نلف ،انمجاهي يذلا مدعلا مامأ

  :ىمعألا سواميتراب لثم درلا نم انعنمي نأ نكمي ءيش الو "؟كل لعفأ نأ ينم ديرت اذام"  :ًايصخش هيلإ هجو امك حيسملا لاؤس

 ،"!،ملعم اي رصبأ نأ"
49
 نم ةيحيسملا ةبحصلا نوكتت  .مدعلا نم ينجرخت يتلا كتيبذاج رابتخا يأ ،"راصبالا" عيطتسأ ىتح 

 ال يئاهن بح ظاقيإو ،انتيناسنإ ةخرص ناضتحا ىلع رداقلا روضحلا اذهب اوبحرو ،سواميتراب لثم ،اوضرتعا نيذلا كئلوأ

	 .مدعلا ىلإ قلزنن ال ىتح ةيناسنالا انتريسم يف انيوقيل ،انسفنأل روصتلا قوف نانحو بضني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47	G.	Leopardi	،	Pensieri	،	LXVIII	in	Id.	،	دئاصق	تایرثنو	،	.دلجملا	٢	،	يرودادنوم	،	نالیم	١٩٨٠	،	.ص	٣٢١.	
	
	٥١ - ٤٦ :١٠	رم					48
	
	٥١ :١٠	رم					49
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 يناثلا لصفلا

 »هذه ةقيمعلا ةايحلا ةوه ألمن فيك«

 خوضرلا مدع اننكمي فيك "؟مدعلا ةضبق نم انصلخي يذلا ام" :يساسأ رمأ وه انمامتها زكرم يف هانعضو يذلا لاؤسلا

 ةمدصلا نإ  ؟ىنعملا بايغ ىلع درلا اهب اننكمي يتلا ةباجإلا يه ام  ؟اهنم رفم ال يتلا ةايحلا مالآ طسو انزجعو انفعضل

 يف انعضوب ةدح رثكأ لاؤسلا تلعجو ،انتايح ىلع فاخن انتلعج انم دحاو لك تزه يتلا ،انوروك سوريف يشفت نع ةمجانلا

	  .حوضولا نم ديزمب انتباجإ تالواحم ليلحت ىلع اندعاست يتلا فورظلا

 ةيفاك ريغ تالواحم  )۱
	دحأ يف رثؤت دعت مل ججح )أ    
 

 انل نيبت امك ،اهدحو بطخلا نكل مامألا ىلا يضمي يذلا مدعلا يدحت ىلع راصتنالل يفكي دحاو باطخ نأ ضعبلا دقتعي

 ثعبو ةيناسنإلا قالطإ ةداعإ ىلع نيرداق ريغ يركفلا وأ يسفنلا ليلحتلاو ةفسلفلاو ركفلا نأ ذإ   .ةيفاك تسيل ،انتبرجت

 رمتسي كلذ عمو ،انيديأ لوانتم يف ءيش لك تنرتنإلا ةكبش دوجو عمو اهب ةئيلم تابتكملاف .انتاوذ ديدجتو ديدج نم انيف ةبغرلا

 ىلع ام ءيش ناسنالا يفف«  .انم لك قامعأ يف زتهي امب مامتهالا داز املك روصقلا اذهب نيعاو حبصنو .يشفتلا يف مدعلا

 يئاهنلا علطتلا وه اذه ناك اذإ ام فرعن فيكو ،عناملا كلذ قرتخن فيك  .ههيوشت وأ هلهاجت وأ هعمق وأ هبجح متي كحملا

." ناسنالا ةريح لهاجتن ام اًريثك يرشبلا كولسلا ةسارد يف نوطرخنم نحن امنيبو  ؟ناسنإلل
50	

 ثدحتلا هنكمي«  :عذاللا هبولسأب كلذ ريبسكش ركنتسيو  !ةدئاف الب يهو ،اضيأ اهلوقنو اهعمسن يتلا تاملكلا ةريثك يه مك

 ،مويلا لاوط اهنع ثحبلا كيلع .رشقلا نم نيترجش يف حمقلا نم نيتبح يه هبابسأو .ءيش يأ لوق مدعو ىمسم ريغ لجأ ىلإ

.» ثحبلا ءانع قحتست مل اهنأ كردت ،اهدجت امدنعو
51 
 نومضم يأ نم ةيلاخ ججحب ةغرفم ةرئاد يف ريسلا لقعلل نكمي ذإ

 طابرل هعطقب هكاردإ نودب اهب نتتفي نأ نكمي ميهافم ةبعل هاجت فارحنالا ءارغإ ىلإ ًامئاد ]...[ ءاكذلا ضرعتيو"  .يقيقح

."عقاولا نيبو هنيب دحوي يذلا ةلصلا
 نكمي ام اذه سيلو ؛ ةميلسو ةحيحص تناك امهم ، ميهافم حارتقا يفكي ال ،راصتخاب	52

 نل يتلا ةككفملا ةفلتخملا راكفألا نم ةعومجم" - "اًينيد اًباطخ" ىتح الو .اهزيمي يذلا شطعلا ألمو ةايحلا ىلع راصتنالا هب

 "نيرخآلا ضاهنتسا ىلع ةرداق نوكت
53 

 نع ثيدحلل ةينيد ةيؤر انيدل نوكي نأ يفكي ال .مويلا ناسنإ كرحت نأ نكمي يتلاو -

 غارفلا ربتخنو نييحيسم ىتح وأ ًايفاقث نينيدتم نوكن نأ اننكمي .ةيمدعلا عقنتسم نم جورخلل ةيهلإلا نع وأ ومسلا نعو هللا

 ءاوس - ةيقالخألاو ةدرجملا تاظعلا عيطتست نلو  .اهنلعن يتلا ميقلاو اهلوقن يتلا تاملكلا نم دعبأو لب ،سأيلا ىتح ،يدوجولا

   .مدعلا ةضبق نم انصيلخت – ةيناملع وأ ةينيد تناك

 

 

 

 

 

 
	.١٨	.ص	،	٢٠٠٥	نالیم	،	SE	^	؟ناسنإلا	وھ	نم	،لشیھ	أ	50
	
	.لوألا	دھشملا	،	لوألا	نوناقلا	،	ةیقدنبلا	رجات	،	ریبسكش	51
	
52	F.	Varillon	،	عضاوت	هللا	،	Qiqajon	-	عمتجم	سوب	،	Magnano	(Bi(	١٩٩٩	،	.ص	٣٠.	
	
	.١٤٧	،	يلیجنافیإ	يلوسرلا	داشرإلا	،	سیسنرف					53
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 حيسملا نع ثيدحلا وه رمألا هيف دعي مل يذلا نمزلا ىلإ خيراتلا ةعاس ريشت ذإ ،ةيفاك بطخلا دعت مل" :فوميكودفإ بتك كلذل

 جتنت نأ ،ةيلاثم اهعيمج نوكت امدنع ىتح ،ميهافملا عيطتست الو  ."هتملكو هروضح ناكم حبصنو حيسملا حبصن نأ لب ،طقف

  .ةسوململاو ةيدوجولا ةيمدعلا ةسفانم اهنكمي ال ،ةخسن يأب ،ةلماكلا ةفرعملاف  .مدعلا ىلع بلغتلا نم انٍنكمي امم ًاطيسب اًءزج

 مالكلل هلمحت مدع نع ةصاخلا هتقيرطب يكسفيوتسود ربعيو .ةايحلا يف حاجنلل ةيركفلا انتفرعم ةدايزو ميهافملا رييغت يفكي الو

 ،يه يه اًمئاد لظت ،فقوتت ال يتلا ةرمتسملا تاهيشيلكلا هذه لكو ،ةيساوملا تارثرثلا هذه نإ «  :ةيعقاو ةربخ يأ نم يلاخلا

 يف اهنع ثدحتي ، انأ سيلو ،رخآ صخش نأ ول ىتح اًلجخ رمحأ ]...[ يننأ ةجردل يل ةبسنلاب ةهيرك تحبصأ ىتح ،رييغت الب

 » يدوجو
54 
 راستلاب هيلإ ريشي - ةرشابم ةقيرطب هربتخن يذلاو انرصع يف ًايشفتم حبصأ يذلا - كلذ لمحتلا مدع ببس نكل

Balthasar ةقيقحلا تابثإل انججح ذفنتست ،هتميقو لامجلا ديكأت ىلع نورداق اننأ هيف دقتعن دعن مل ملاع يف هنأ « :هلوقب 

 ةبساحلا تالآلا وأ ةراودلا تالآلا لثم ،اًقبسم ددحملا عاقيإلل اًقفو رودت ةيقطنملا انتاسايق نأ يأ :ةيقطنملا اهتاجاتنتسا ةوقو

 ، بابسألا هذه[ جاتنتسا ىلإ يدؤت يتلا ةيلمعلا نكلو ،ةقيقد لك تانايبلا نم اًنيعم اًددع انيطعت نأ بجي يتلا ةينورتكلإلا

.» ًاعنقم دعي مل هسفن جاتنتسالاو دحأ يف رثؤت دعت مل ةيلآ يه ]ةيقطنملا تاسايقلا هذهو
55
 ،ةيقيقح ءايشأ لوقن نأ اننكمي  

 "veritatis	splendor	est	pulchritudo" - انبذجي سوملم لامجك اننيعأ مامأ ثدحت ال اهنأ املاط ،نكلو
56

 

57 .نيرخآلا فقوي نلو انفقوي نلف – ينيوكألا اموت سيدقلا دكؤي امك ،ةقيقحلا ةعور وه لامجلاف
 نوف لصاوي ،عقاولا يفف 

 ةفرعم نإف ،لامجلا ةمالع اموت سيدقلل ةبسنلاب لكشت يتلا ةعورلا هذه ىلإ ةقيقحلا ترقتفا اذإ " :هلوقب Balthasar راستلاب

."ءاوس دح ىلع ًايلكشو ًايتامجرب ًارمأ لظت ةقيقحلا
58	

 

	دعاوقلا ددعت )ب
 

 مازتلالا ىلع ثحت يتلا تاءادنلا فعاضتت اذكهو  .ةيقالخأ ةموظنم وه ةيدوجولا ةيمدعلا قايرت نأ رخآلا ضعبلا دقتعي

 لئاسوو ءرملا ءاقب لجأ نم ،مارتحالاو ةعاطلاب اًضيأ ىظحت نأ نكمي يتلاو ،"اهب مايقلا بجي يتلا ءايشألا" ىلعو ،بجاولاب

 باشلا قيدصلا لاق امكو .ىنعمل ةحلملا ةجاحلا ىلعو ،انألا قيض ىلع ليلق ردقب ولو ًايفاش ًادر يطعت ال اهنكلو ،ةفلتخملا هتحار

 ىلإ رثكأ ينعفدي امم يدجي ال هب طرفم ساسحاو ،بجاولا ىوس ىقبي ال ،ىنعملا بايغ يف هنأ " :قباس تقو يف هتركذ يذلا

  ."عاقلا
59

 دعاوقلا Nechljudov فودولكين عضي ناك تاوحصلا هذه دعبو" :هلوقب يوتسلوت اًديج هنع برعأ روصت وهو 

 :ًادبأ اهنع ديحي الأ ىنمت ،ةديدج ةايح أدبي ناكو ،تايمويب ظفتحي ناكو  .دبألا ىلإ اهتاعارم هسفن ىلع حرتقي ناكو ،ًامئاد

 قمعأ هطوقس ناك ام ًابلاغو ،ديدج نم طقسي ناك ]...[ ،ةرم لك يفو ،كلذ دعب نكلو .هسفنل لوقي ناك امك ةديدج ةحفص حتفب

 ." اهنم قلطنا يتلا ةطقنلا نم
60 
 Balthasar راستلاب انيلإ دوعي انهو  .اننيب ةكرتشم نوكت امدنع ىتح قالخألا يفكت الو

 حمسي يذلاو انبذجي يذلا رحسلا كلذ[ ةعتملا كلت ىلإ ريخلا رقتفا اذإ" :هلوقب كلذ ءارو قيمعلا ببسلا نع فشكلل ديدج نم

 ةعتملاو ةعفنملا ىلع ةمئاق ريخلاب انتقالع لظت ،سونيطسغأ دنع لامجلا ةمالع يه يتلاو ]ةعتملابو ءالتمالاب ساسحإلا رابتخاب انل

."ةيسحلا
61  

 

 

 
	.١٨٨	.ص	،	٢٠١٠	نالیم	،	يرودادنوم	،باقعلاو	ةمیرجلا	،يكسفیوتسود	54
	
55	HU	von	Balthasar	،	روصت	.لكشلا	.دجم	ةیلامج	ةیتوھال	،	.دلجملا	انأ	،	باتك	اكاج	،	ونالیم	٢٠٠٥	،	.ص	١١.	
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 وأ ،يقالخأ دوهجم يأ ىلع ،ءالتمالا ىلع ،تاذلا قيقحت ىلا شطعتلا ىلع انتباجإ سيسأتل ةلواحم يأ ةشاشه اًعيمج ملعن

 ءايشألا"و ةيتايحلا انجماربو انعيراشم ةردق مدع عم شيعلا ىلع نيغلابك اندتعا اذإ ،كلذ عمو  .مازتلالل يصخشلا انسايقم ىلع

 ىلا دشأ عوجو غارفلاب يوق كاردإ بابشلا ىلع نيمهي ذإ  .انتاوذ قمع نم عبانلا جايتحالا ةيبلت ىلع "اهب مايقلا بجاولا

 وأ ماتلا عابشإلل ىرخأ قرط نع ،ةضقانتم ةقيرطب امبر وأ ،ام ةقيرطب نوثحبيو – نيرتتسم اونوكي امدنع ىتح - ىنعم

 ةيلاطيإلا ءاسملا ديرب ةفيحص يف روهش ةدع ذنم هترشن لاقم يف Tamaro	Susanna ورامات انازوس تبتكو .رارفلل

Corriere	della	Sera نأ نودب عوبسأ ةياهن رمي ال« :" ةدحولاو فعضلاب مهروعش ببسب انئانبأ طقسي اذكه " ناونعب 

 مهئاضق دعب قيرطلا ىلع مداصت ثداح ببسب مهتايح اودقف ءاقدصألا نم ةعومجم هتيحض عقو ميلا ثداح ىلع رابخألا انعلطت

 :لثم ةديدج تايجيتارتسا ءاعدتسا متي يواسأملا عقاولا اذه ءاوتحال ةلواحملا يفو  .ةيليللا يداونلا دحأ يف ةبخاص ةرهس

 مهتويب ىلإ بابشلا لقنل تالصاوم لئاسو ريفوت ،ةيليللا يداونلا نم جورخلا دنع ةلامثلا ةجرد نم ققحتلا ،ةباقرلا نم ديزملا

 يف ةبغرلا نع ًاريثك فلتخت ال اهنكلو ،اهنم ءزج يف ةايحلل ةذقنمو ،ةيرورض تاءارجإ ديكأت لكب اهن  .ةديج ةحصو نامأ يف

 نكل ،كش الب ضعبلا ةايح ذاقنإ نكمي كلذ نإ   .ةقيحسلا ةوهلا يف طوقسلا نم ةيامحلل ةكئاشلا كالسألا نم روس عضو

 :لأسيل دحأ فقوتي مل ،ةرركتملا ثداوحلا هذه لك دعب ،هنأ وه يتشهد ريثي ام نإ  .]…[ انمامأ كانه ًامئاد ةقيحسلا ةوهلا ىقبت

.»؟ثدحي يذلا ام نكل
62
 دعاوقلا يفكت ال ذإ ."ةكئاشلا كالسألا" وه لحلا نأب داقتعالا اننكمي ال ،ةيدوجولا ةوهلا ةهجاوم يفف 

 دكؤت ذإ ،اندوجو رس ىلع باوجلا وه اذه نوكي نأ نكمي ال  .غارفلا نم ةايحلا ىلع ظافحلل ةيئامحلا راوسألاو ةدمعألاو

 ،" ميلسلا سايقملا " نوينانويلا هامسأ ام ،نيسحتلا نم ديزمب ،انيعدتسا ول ىتح رومألا ريغتت نلو  .رارمتساب كلذ انتربخ

 عاجرتسا دوأ يننإ " .دحلا نع ةدئازلا تابغرلاو تاحومطلاو تاعافدنالا نم انيمحت يتلا دودحلا قالخأ ةموظنم وه يذلا

 ." Galimberti يتربميلاج بتك امك ،ةبغرلل دودح فرعت ال يتلا انتفاقث ىلإ هذه دحلا ةفاقث
63
 بيع يه نذإ ةبغرلا له

 ةيجيتارتسال نأ ودبي اذه انموي ىتحو نيينانويلا ذنم ،ةنده ةرتف انيطعي ال يذلا ،اهطارفاو اهتالاغم مامأف  ؟هحيحصت بجي

 احوضو رثكألا ناهربلا وه ةلوبقم دودح نمض اهعضوو ةبغرلا صيلقتل سرشلا عارصلا اذه نكل .ةبغرلا صيلقت يه ةديحولا

 رهظي ،دعاوق ضرفو دودح عضوب ةبغرلا دييقتل ةلواحم يأ لشف نإ  .قلقلل ةريثملا اهتالاغم ىلعو ،اهتينب ةيدودحم مدع ىلع

	.اننايك قمع يف ينيطسغألا قلقلا بلقلا ةموميد رهظتو ،لازتخالل اهتيلباق مدع
 

	ةبغرلا فقس ضفخ )ج
 

 نإ«  :اهلوقب Muraro	Luisa وراروم ازيول ظحالت امك ،راشتنالا ةعساوو ةلصاوتم اهئافخإو ةبغرلا نم دحلا تالواحم نإ

 ةماخض نأش نم ليلقتلا يف أدبن امدنع عادخلا أدبي مث  .ليلقلاب ىضرن نأ يأ :يتاذلا لادتعالاب نايتأي عادخلاو ضارتعالا

 مزتلن اننإف ،يلاتلابو ."لاحلا ةعيبطب ةدودحم يه يتلا ،انتوقل ةبسنلاب اهسايق ىلإ ةجاحب اننأ يف ريكفتلا يف أدبنو انتاجايتحا

 متهن ام لعفن دعن ملو ،ةيقيقحلا انتامامتها مدخن دعن ملو ،فادهأك جئاتن يأ ذخأب ،تانالعإلاب ةصاخلا كلت لثم ةيمهو تابغرب"

."لقأ بسكم لجأ نم رثكأ لمعلا ىلا رمألا انب يهتني ،عقاولا يفف " ؛ةيقيقحلا "انتحارل ىعسن دعن ملو ،اًقح هب
64

 زجاح ضفخن 

 يتبغر ردق ىلع شيعلا يف ةبوعص دجأ يننإ " :ةبيبشلا دحأ يل بتك  .انبولق عادخ نيلواحم انتبغر فقس ضفخن كلذل ،انتبغر

    ."ليلقلا لقأب ىضرأ ةياهنلا يفو ،ىواهتأ ام ًابلاغو
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 ." اهل ةميق ال ءايشأب غارفلا ألمن اننإ "  :هلاتنوم لاق
65

 كانه نأ امبو  .غارفلا اذه ألمت لغاشم نودب تقولا لتق اننكمي ال ذإ 

 اذه ناك ول ىتح ،ام ءيشب مايقلل يعامتجالا جايتحالا انهف ،غارفلا اذه ىلإ تابثب رظنلا ىلع نيرداقلا لاجرلا نم ليلقلا

.» ديدج نم انيف غارفلا اذه ةدوع نم ضماغلا فوخلا ريدختب داكلاب موقي ءيشلا
66
 نم مويلا ةيمهأ رثكأ ءيش كانه له

 Lubac	de كابول يد ظحالي امك – انمامتها زكرم يف هعضن نأ اًقح قحتسي ام نإ"  ؟انتبغرل يلصألا جيسنلا فاشتكا

."اهادمو هتبغر ةعيبط لب :يرشبلا فعضلل عيمجلا اهعفدي يتلا ةبيرضلا سيل -
67

 هجو ىلع وه انرصعل ًاديدهت رثكألا رطخلاف 

 عيجشتب ةفلتخم لبسب يتأيو ةعونتم قرط عابتإ هنكمي فارتعا مدع هنإ ؛ناسنإلا ةبغرل ةيقيقحلا ةماقلاب فارتعالا مدع ديدحتلا

	.نيرخآلا ةايح ىلع ةرطيسلا يف ةحلصم مهيدل نيذلا كئلوأ نم
 فطاعتلا رعاشم قمعأ نإ« :)نيطايشلا دحأ مسا( Berlicche ناسل ىلع موهفملا اذه ،هئاكذب ،سيول .سإ .يس عضي

 اهحبري ةطقن امئاد وه اهنع هداعبإو .]هللا[ ودعلا هل اهاطعأ يتلا ،ةيادبلا ةطقنو ،ماخلا ةداملا يه ناسنإ يأ عفاود قمعأو

 ناسنإلا هبحي امم اًلدب ،ةضوملا وأ ،فرعلا وأ ،ملاعلا سيياقم ينبت اًمئاد نسحتسملا نمف ،ةدياحملا رومألا يف ىتح ؛)ناطيشلا(

.»اًقح ههركي وأ
68

 تيتشت لالخ نم ،انلكشت يتلا انتابغر نعو ،انعفاود قمعأ نع انداعبإ وهو :يناطيشلا كيتكتلا وه اذه 

 ةرم عقاولا انزهي نأ درجمب طبارلا رهظي ،انسفنأ نع انلصفل ىوقلا عيمج همدختست يذلا ،هابتنالا تيتشت نكل .انهابتنا

 ريعتسن ،هابتنالا تيتشت مادختسابو   .داتعملا عادخلا ةعاقف قرخب ،هذه انوروك سوريف يشفت ةرتف يف انيأر امك ،ىرخأ

 ".غارفلا سيلو ،تقولا ألمأ يننإ " ،ربق دهاش اهنأك ودبت يتلا ،Marracash شاكارام بارلا ينغم ةرابع
69
 	

  انتيناسنإ .2
 فيزوج لوقي امك ،اًبيرغ ءيش لك حبصي ،عقاولا ةيلومشب انمامتها ءايحإ ديعيو ،اننايك ىلع ًامامت ذوحتسي ءيش ثدحي مل اذإ

 ،ةيجاجز ةرك لخاد قلغم هنأك سلجي ناك دحاو لكو ،مهنم دحاو لك لوح بارتغالاب روعشلا امن دقل«  :Roth	Joseph ثور

.»هيلإ لوصولا نودب رخألا ىلإ اهنم رظني
70

 مازتلالاب تادشانملا الو ،ةينيد وأ ةيناملع تناك ءاوس ،اهدحو بطخلا ال نكلو 

 مامتهالا لمنت نمو انتبغر فعض نم لماكلاب انصيلخت ىلع ةرداق ،نيدلا مساب ىتح ،"اهب مايقلا بجي يتلا ءايشألاب"و ،بجاولاب

	.هنيح يف هانركذ يذلا
 ةباجإلا لعفلاب فرعأ يننأب داقتعالا وه ءارغإ مظعأ نأ يسفن يف تفشتكا« :باش قيدص يل اهبتك يتلا ةلاسرلاب قثوم اذهو

 ىتح ،ءايشألا لكف  .مدعلا ةفاح ىلع اًمئاد يندجأ ةقيقحلا يف نكل " ؟مدعلا ةضبق نم انذقني يذلا ام " :لاؤسلا اذه ىلع

 ةوه ءلمل ةيفاك ريغ[ ام دح ىلإ ةديعبو ةيواستم اهلكف ،ةلمم حبصت نأ نكمي ةيعماجلا يتداهش ىتحو ،يتسارد وأ يتقيدص

 يننأ رثكأ يل ادب املك اهيلإ رظنلا يف ترثكأ املكو )فطاوعلا اهنم تلفت ال يتلا( ةالابماللا هذه كردأ طقف كلذ دعبو .]ةبغرلا

 :ةساردلا يف يئالمز ىلإ ثدحتلا درجمب ىتح ،مدعلاب طاحم يننأ كردأو  .هفرعأ يننأ دقتعأ ام عم ىتح ضقانت يف لخدأ

 كانه نكلو  .لبق نم هنع ثدحتن انك ام ركذتن نأ نود رخآ ىلإ عوضوم نم لقتنن مث ،مدعلاب قلعتي اننيب رودي يذلا راوحلاف

 ،يلقملا ءاوهلا نع ثيدحلل ةجاحب تسلف .مدعلا لجأ نم قلخأ مل يننأ وهو ،تاظحللا هذه لثم مامأ فقأ انأو همهفأ دحاو ءيش

	 ." هضارتعال يفكي ال اذه ةظحالم درجم نأ يل ودبي نكلو ،مدعلا ةضبق نم ينصلخيو يب كسمي ءيش ىلإ جاتحأ يننأل
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 هنع ىنغ ال مساح رصنع كانه نأ ،مدعلا لجأ نم نيقولخم انسل اننأب يكاردإ دنع ديدحتلا هجو ىلع - لوقأ - كلذ نم اًلدبو

 يه ام .يتيناسنإ فاشتكاو ،ةيناسنإلا يتاعلطت فاشتكا هنإ :مدعلا ةضبق نم انذقني يذلا ام ديدحتل انتايح ةريسم يف

  ؟يريدقت لكشب ةاقتنم ةباجإ يأ اهءاطعإ اننكمي ال يتلاو ،اهعادخ اننكمي ال يتلاو ،عادخلل اهسفن كرتت ال يتلا هذه انتيناسنإ

 ،حارجلاب انتيناسنإ ةباصإ نم مغرلا ىلعو  .مدعلا نم اناذقني ال امهنكل ،قيضلاب روعشلا نايطغي هابتنالا تيتشتو عادخلاف

 لقأ اهنأ ىلع ةمالع هذهو ،اهيلع رمي صخش لوأ نم عادخللو شوشتلل اهسفن كرتت ال اهنأ الإ ،اهشوشتو اهرهظم لهلهتو

 وه ام ءارو ريسن ،ةقلطملا قالخألا وأ هابتنالا وأ ءالولا ىلإ راقتفالا ببسب ،نايحألا ضعب يف اننأ عمو  .هيلع ودبت امم ًاشوشت

 باتك ناونع لاق امك ،اًريبك اًمهو انعبتا اننأ ،اًلجآ مأ اًلجاع ،كردن انلعجت انيف يتلا ةيناسنإلا نأ الإ ،هل ملستسنو يقيقح ريغ

 اًمساح اًزجاح انتيناسنإ لكشت .ةيعويشلا مهو ىلإ ةراشإ يف ،مهولا نم يضام ،Furet	François هيروف اوسنارف بتاكلل

 قلعتت اهنأ وه - سيول .سإ .يس بتكي - ةربخلا نم ينبجعي ام نإ "  .انتربخ يف هب أجافتن  .هنم رفم ال يذلا فاطملا ةياهن يف

 روهظ لبق اًديعب باهذلاب مكل حمسُي نلو ةحوتفم مكنويع اوقبا نكل ؛ةئطاخلا تافطعنملا نم ريثكلاب مايقلا مكنكمي  .قداص ءيشب

 هنوبوجتست امدنع ةيقيقحلا ةباجإلاب دري نوكلاف  .مكعادخ ىلإ ىعست ال ةربخلا نكل ،مكسفنأ عادخ مكنكميو .ةحيحصلا ةتفاللا

."قدصب
71 
 هساسأ ىلع نكمي اًرايعم يلاتلابو ،اًمييقتو ،اًمكح نمضتت اهنأل – ديصقلا تيب انه – كلذك ةربخلا نوكت ىتح ،نكلو

 ،انع ًامغر هلمحن نأ بجي ائبع تسيلو ،يناعن انلعجي اًئيش درجم تسيل اهنإ .انتيناسنإ وه ؟رايعملا وه امو  .مكحلا ةغايص

	.ديدحتلاب انمكح رايعم اهنإ ،ال :عقاولاب انتقالع قيعي عنام تسيلو اهؤلم نكمي ال ةوه تسيلو
 عم يتقالع رابتخاب يل حمست يتلا مكحلا ىلع ةردقلا كلتب يسفن يف يعوب تئجوف امدنع حرفلا نم ترط فيك ركذتأ تلز ام

 نم ةدقعم ةعومجم يه يتلا :انتيناسنإ وه يذلا رايعملا كلذب هيلع مكحلا مت رابتخا عقاولا يف يه ةربخلاف  .ءيش لك

 تفشتكا دقل اهتايح ةريسم يف هيقتلت امب اهسفن ةنراقمب لمعت يتلاو ًايوينب انيلإ يمتنت يتلا ةيلصألا تايهيدبلاو تاجايتحالا

 يفرعملا قاطنلاب يعولا نإ  .ثدحي ناك ام ىلع مكحلل يئاهنلا رايعملا تناك يلخاد يف يتلا تايهيدبلاو تاجايتحالا ةعومجم نأ

 يتاذ حتفي نأ هنكمي طقف يسفنل سمحتملاو نونحلا ىتحو ينأتملا يعولا نإ " :لوقلا ىلإ يناسوج بألا عفدي يذلا وه انتيناسنإل

  ،"ةفرعملل يندعيو
72 
 نانحلاو مامتهالاو سامحلا سفن ناك اذإ ام انسفنأ لأسن نأ بجي  .هلجأ نم شيعلا قحتسي ام فاقيإو

 اهل اي نم اهل اي  .اهيف نحن يتلا ةرجملا ريغ ىرخأ ةرجمب قلعتت ءايشأ هذه نأ ودبي نايحألا ضعب يف :انسفنأ ىلإ انترظن زيمي

 ."!رشبلا ةيناسنإ يه مكو ،ناسنإلا ةيناسنإ يه مك"   :لوقي يناسوج بألا عمسن امدنع نذإ ةمدص نم
73 

 ةيناسنإ يه مك

 يفو ،ةقيقحلا فاقيإ ىلع نيرداق ريغو ،نيشوشم انسفنأ دجن كلذل ،انتيناسنإ سمحت مدع نم ،فاخن ام اًبلاغف  !يتيناسنإ

 ،ردخت ىتح هيلع قلطي نأ نكمي ناك يذلاو ،قيمعلا ديرجتلا نم عون يف طقس دقل"   .تادرجملا ملاع يف ءيش لك ىشالتي ةياهنلا

 ".ءيش يأ ةظحالم يف ةبغر راهظإ نودب ىتحو ،هطيحم ىلإ هابتنالا نود أدبو
74	

 هنإ .هيف ريسلا بجي يذلا هاجتالا نم نيدكأتم ريغ ،انل ثدحي ام ةميق كاردإ يف انددرت املك ،نيسوق نيب انتيناسنإ انعضو املكف

 :انوروك سوريف نمز يف ،يفطاع ناشيجب هلافطأ يف Montiel	Jesús ليتنوم سوسيخ ينابسإلا رعاشلا هظحال ام سكع

 مهنإ .نيغلابلا سكع ىلع ،ةدحاو ىوكشب اوقطني مل يلزنملا يحصلا رجحلا ةرتف لالخف .يشاهدإ نع نوفقوتي ال يلافطأ نإ«

 نوكت نأ نود – ةبحم ةئيب يف ربكي يذلا لفطلا نأ تظحال دقو  .هتلئاع يه لفطلل ةيقيقحلا ةيعيبطلا ةلاحلا نأل عضولا نولبقتي
 انسل اننأ ىلع ليلدلا مه لافطألا نأ دقتعأ ]...[ .نولوقي امك ،اننوفكت متنأ ]...[ .ديزملا ىلإ ىعسي ال - ةيلاثم ةئيب ةرورضلاب

  .انل نيرخآلا ةبحمو نيرخآلا ةبحمل شيعلا لجأ نم نكلو ،عيراشملا لجأ نم نيقولخم

 

 

 

 
	.٢٠٠-١٩٩	.ص	،١٩٨٢	نالیم	،اكاج	باتك	،حرفلا	ينئجاف	،سیول	.سإ	.يس	71
	
	.٣	.ص	،٢٠١١	ونالیم	،يلوستیر	،يحیسملا	معزلا	لصأ	يف	،يناسوج	بألا	72
	
	.٤٢	ص		،٢٠٠١	ونالیم	،روب	،نكسلاو	ةدوملا	،يناسوج	بألا	73
	
74	F.	Dostoevsky	،	ةمیرجلا	باقعلاو	،	عجرم	قبس	داھشتسالا	،ھب	.ص	٥.	
	



 

 19 

.» انرضاح راهني الو ىنعم ئراطلا عضولل نوكي طقف اذكهف
75

 روضح هنإ :شيعلل هنوجاتحي ام ىلع ةلوهسب لافطألا فرعتي  

 ىلع نوظفاحي نيغلاب كانه نأ حضاولا نمف  .ىوكشلا ىلإ قلزننو مواقن ام اًبلاغ ،ةقرافملا نم ،نيغلابلا نحن امنيب  .نيدلاولا

يف تبتك دقف  .كلذل عطاس لاثم Hillesum	Etty موسيليه يتيإ  .اهنوقمعيو ةطيسبلا لافطألا ةيناسنإ
 كركشأ« :اهتايموي 

 ىوس رخآ ًائيش تسيل يتلا ،ةباحرلاب ةئيلم نوكأ نأ عيطتسأ نايحألا ضعب يف يننأل كركشأو  .انأ امك ينتقلخ كنأل ،يهلإ اي

.» كب ئلتمملا ينايك
76
 

 " ناسنإلا لماكب ‘‘ساسحإلا’’ نف " )۳
 ،انسفنأ ةلماعم ءيسن نايحألا نم ريثك يفف  ؟هتيناسنإو هسفن هاجت يقيقح نانح ةظحلب لقألا ىلع ،موي لك ،رعشي انم نم

 نأ اننكمي ال ىرخأ ةيحان نمو اهنم بورهلا دون اننإ :بيذاكألا اهيرغت نأب اهسفنل حمست ال يتلا ،انتيناسنإ نم بضغنو

 هركأ مك«  :رفاسملا ناسل ىلع اهلوقي يتلا حرملا ملعلا هباتك يف كلذ نع ريبعتلا Nietzsche هشتين ةرابع نسحتو  .اهيحمن

.» !اههركأ مك ،نيقيللو ،عقاوللو ،ةقيقحلل ةحماجلا ةبغرلا هذه
77

  :يناثلا سلوب انحوي ابابلا ةرابع اًمئاد ينتلهذأ ببسلا اذهل 

 78 ." ناسنإلا لماكب ‘‘ساسحإلا’’ نف وه نانحلا نإ "
 يذلاو شيعلل يرهوج رمأ وه ناسنإلا لماكب ‘‘ساسحإلا’’ اذهف

 هاجت نانحلاب اًئيلم اًصخش - يناسوج بألا لوقي امك - دجت نأ ردانلا نم’’ نكلو  .لقع الب ةيفطاعلا ةعزنلا سكع وه

 79 .‘‘!هسفن
 بضغلا دوسي ام ًابلاغ مويلاف  .ةدحاو دي عباصأ ضعب ىقبت امبرف ،مهفرعن نم ددع بسحن نأ انلواح اذإف

	.عقاولا عم لاحلا وه امك ،نيرخآلا هاجتو انسفنأ هاجت فنعلاو
 هتياور يف Camus وماك بتكي امك ،هتيناسنإ هاجت نانحلا اذه طبضلاب وه ناسنإ لك هرابتخا ديري ام نإف ،كلذ عمو

 حبصأل ،Drusilla اي ،رمقلا يدل ناك ول  .ةياغلل طيسب وه كلذ عمو  .ةياغلل اًدقعم ءيش لك ودبي " :Caligola الوجيلاك

 دجأ نأ يننكمي نيأ نكلو !نانحلا   .ًانونح نوكأ نأ يتعاطتساب نأ ،الوجيلاك اي فرعت تنأ  .ًافلتخم ًائيش ةداعسلاو ملاعلا

 كلذ يف الو ملاعلا اذه يف ال ،ينبساني ءيش دجوي ال ]...[ ؟ةريحب لثم اًقيمع اًبلق دجأ نيأ  ؟يشطع يورأل هنم ينيفكي ام

 دودح ةياهن يف هنع تثحب !ليحتسملا  .ينيفكي نأ نكمي ليحتسملا نأب ،]...[ اًضيأ كلثم ،نيقي ىلع انأ كلذ عمو   .رخآلا ملاعلا

 جهوت يف تنأ .يهجو ىلع هقصبك ًامئاد كب ،كب الإ يقتلا الو يادي دمأ ]ًاعيمج هنع ثحبن ام اذهف[ يسفن دودح ةياهنو ملاعلا

.» يرفاظأب هعالتقا دوأ حرجك يل ةبسنلاب يذلا تنأ ]...[ بذعلاو عئارلا موجنلا
80	

 دون حرجك هيلإ رظنلاب فاطملا انب يهتني ،انتيناسنإ هاجت ،انشطع هاجت نانحلا اذه انيدل نوكي نأب حمسي "اًئيش" دجن مل اذإ

 ردقب هنم فيفختللو ،ةاسأملاب رعشن ال ىتح ؟هنم صلختلا ديرن اذامل نكلو .- اًمامت بحلا سكع وهو - اندسج نم هعلتقن نأ

 لصفت يتلا ةوهلا عم لماعتلا ىلإ رطضن ال ىتح ،انتاعقوت اهيف عضن يتلا ءايشألا لك ةيافك مدعب رعشن ال ىتحو ،ناكمإلا

 ىلإ ةراشإ يف ، ينيشتوج ينغي امك وأ ، "ينبساني ءيش دجوي ال" :وماك لوقي امك  .هيلع لوصحلا يف حجنن امو ديرن ام نيب

 يتنأ // ... لعفلاب تمهف دق ينوكت مل اذإ نيمهفت نأ بعصلا نمو / ،هحرش بعصلا نم هنإ ،يتبيبح اي يرظنأ" :بحلا ةقالع

. "اليلق لازي ال لكلا كلذ نكل ، ءيش لك تنأ ]...[ / ، ةيفاك ينوكت مل ول ىتح ، ريثكلا
81 	
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 نم هعلتقأ نأ دوأ حرج"( يتيناسنإ هاجت ةيهاركلا وأ )"ناسنإلا لماكب ‘‘ساسحإلا’’ نف"( نانحلا :ليدبلا رهظي ذئدنع

 اهنإف ،اهتاكسإل اندوهج لك نم مغرلا ىلع :اهعمقو انتيناسنإ داعبإ عيطتسن ال اننأل قلقلاب اهيف رعشن ةرم مك  .)"يدسج

يوري .كلذ اهيف عقوتن مل يتلا ةظحللا يف اهدوجوب انرعشتو رجفنت
 Milosz شوليم نم Mañara	Miguel اراينام ليجيم 

 يأ ،هتيناسنإ يف يتلا ةقيمعلا ةوهلا ءلم يف حجني ال اذه نكل ،ةلحنملا ةايحلا يف اراينام سمغني  .ةيلاثم ةقيرطب ةربخلا هذه

 تمدخ دقل  .للملا ةرخص نم رملا بشعلا لكآ  .]...[ توملا ىلإو ،لحولا ىلإو ،ةعتملا ىلإ بحلا تررج دقل«  .هتبغر ءلم

Venere سئابلا حرفلا ىلإ ،اًمامت مكلثم ،اًضيأ تيعس ،يبابش يف ،عبطلاب  .]...[ زازئمشاو ثبخب كلذ دعب مث ،بضغب، 

 :هنوفرعت ال ام ةفرعمل يعسلا يف ةبغرلا يلخاد يف تدلو نكل .اهمساب كربخت الو اهتايح كحنمت يتلا ةقلقلا ةيبنجألا ةأرملا ىلاو

 ىوقأ ،اًمئاد ةدوجوم ةبغرلا نأل ؟لمعلا ام ؟هذه ةايحلا ةيواه ألمن نأ اننكمي فيك  !هآ ]...[ .ولحلاو ملظملاو ميظعلا بحلا

 " !ينوكلا مدعلا مالظ قامعأ يف هبهلب بهي رحبلا يف قيرح لثم اهنإ  .ىضم تقو يأ نم اًنونج رثكأو
82

 ةبغرلا ىقبتو 

 انتايح تلاط املكف :ئفطنت ال اهنإ  .ةأجافملا يه هذه ،لوقن انكو  .ءيش لك نم مغرلا ىلع ،ىضم تقو يأ نم ىوقأ ،رمتستو

 ،ناسنإلا بلق قمع عم بسانتي ءيش ال ،سونيطسغأ سيدقلل ةبسنلاب .تدادزا املك ،اهريدخت وأ ةبغرلا هذه عابشإ انلواحو

 نم قمعأ وه ام عقاولا يف  ؟ةوهلا وه ناسنإلا بلق نأ دقتعن الأ ،قمعلا يه ةوهلا تناك اذإ« :انم دحاو لك يف زتهي يذلا

 نكلو :نوثدحتي امدنع مهيلإ عامتسالا نكميو ،مهفارطأب نوفرصتي مهو مهتيؤر نكميو ،نوملكتي نأ رشبلل نكمي ؟ةوهلا هذه

 امو ،لمأتت اذامو ،هلعف هنكمي يذلا امو ،كلخادب اذه هلعفي يذلا ام  ؟هبلق صحفب موقن يذلا نمو ،هركف يف ضوخن يذلا ام

  ؟كلذ مهفي نمو ،هديرت ال يذلا امو هديرت يذلا امو ،هكلمت يذلا

 ."هللا دجمتيس ،قيمعلا هبلقب ناسنإلا برتقيس" :رخآ عطقم يف اهنع لاقي يتلاو ،ةوهلاب ناسنإلا مهف بجي نأ دقتعأ كلذل
83	

 ريغ ةبغرلا هذه ،هذه ةايحلا ةوه ألمي نأ هنكمي يذلا ام ،مدعلا ةضبق نم انذقني يذلا ام - ىرخأ ةرم رركن - كلذ دعب نكلو

 ،"نوكلا هيلع راص امم ربكأ تحبصأ ىتح" ،ةيماسلاو ةحيرملا ريغو لازتخالل ةلباقلا
84 
 يتلاو انيف يتلا ةيناسنإلا لكش يهف

	؟انتالواحم ةيافك مدعو زيحت نع فشكت
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 ثلاثلا لصفلا

 » صالخلل ةيوازلا رجح وه دسجلا«

" Caro	cardo	salutis." "صالخلل ةيوازلا رجح وه دسجلا". 
85

 ودبت دق  .ةسينكلا ءابآ دحأ ،سونايلترت ةرابع يه 

 ةضبق نم انذاقنإ ىلع اًرداق ناك - ثدح امدنعو ،ثدح اذإ - يذلا ام :انتربخ ىلإ انرظن درجمب اهانعم حضتي نكل ،ةضماغ

	 ؟مدعلا

 يدسج روضح  )۱
 ،هريوطتب موقن يذلا عوضوملل يدصتلا يف ةيصخش ةمهاسمك

86
 ةقيرطب اهزيكرتب زيمتت ةلاسر تاباشلا ىدحإ يل تلسرأ 

 الإ ،مهلاكشأ عونت مغر – هنأ دقتعأ – نورخآلاف .اهحرط ةداعإ قحتست يه كلذل  .انمهت يتلا ةطقنلا ىلع ةحضاوو ةطيسب
	.ةباشلا كلت هبتكت ام لك يف مهتاوذ ىلع ةلوهسب نوفرعتيس مهنأ
 تكرت ناتظحل كانهف  .مويلا ىتح ةلماك يتايح ةصق يف ريكفتلا ىوس يننكمي ال ،مدعلا نم ينصلخي يذلا ام لءاستأ امدنع"

 يذلا لئاهلا قرفلاو ،يتلوفط تايركذ يه ىلوألا ةظحللا  .مدعلا اذه يف ركفأ امدنع يلاب ىلع نارطختو ةيوق تاعابطنا يف

 عطتسأ مل يلايللا ضعب يفو  .نوكلا ةمظع مامأ ءيش ال يننأب ريكفتلا ينمدص دقل  .موجنلا دهاشأ تنك امدنع هب ترعش

 امدنع ،ىرخأ ةرم يفو  .فقوت الب ريسي يذلا نمزلا رايت يف اهل ىنعم ال ةظحل اهنأكو تدب يتايح نأل ،ببسلا اذهل مونلا

 رعشأ انأو ةرايسلا ىلإ تدع ،)ةياغلل هبحأ تنك ءيش وهو( ةيراجتلا لاحملا يف قوست ةلوج دعب يتدلاو عم لزنملا ىلإ تدع

 ءيش اهيف ثدحي مل مايأ كانه"  :يتدلاول كلذ تلقو  .)ًادج بيرق هنأ اًمئاد رعشأ تنك نزحلاب نيعم روعش وه( عطقني ال نزحب

 انك يذلا عايذملا ادعام ،ةلحرلا ةيقب تمصلا نم ةلاح يف انيقب دقو  ."هببس فرعأ ال ريبك نزحب ترعش ةأجف نكل ،صاخ

 امدنع )ةيحيسملاب اهلالخ نمو( ررحتلاو ةكارشلا ةكرحب تيقتلا دقو  .ءيش ال ىلإ يهتني ،يئاهنال نزح هنإ  .ةيفلخك هعمسن

 – ةرشع ةعباسلا يف انأو - هتافوو يدلاو ضرم نم نيماع دعبو  .ةكرحلا تالئاع ضعب اهتسسأ ةديدج ةسردم ىلإ تلقتنا
 ىلوألا ةنسلا يف ةنهكلا دحأ ىلع تفرعت مث  .ةكرحلا ىلإ مامضنالاو ةرم لوأل سدقملا لوانتلا رسل مدقتلاو دادعتسالا تررق

 ةيسنجلا تاءادتعالا عوضوم نع اهتبتك دق تنك يتلا ةلاسرلا يناطعأ ،اهب رمأ تنك يتلا ةملؤملا ةلاحلل هتيؤر دنعو  .ةعماجلاب

	(Repubblica ةيروهمجلا ةديرج يف ترشن يتلاو "حيسملا ىلإ انحارجب دوعنلف " ،)هشيعأ تنك امب هل ةقالع ال رمأ وهو(
(La، ماع لكشب يشطع نع ثدحتلا كنكمي ناك نكلو ،ةلادعلا ىلا شطعلا نع هيف تثدحت يذلاو  .۲۰۱۰ ليربإ ٤ خيراتب.  

 لاؤسلاف ،عضولا وه اذه ناك اذإف"  ."مئاد شطع هنأل ،هذافنتسا نكمي ال" ،"عاق نودب" ،"دودح الب" شطعلا اذه نإ تلق دقل

 عبشي اذام " satis	animo	Quid ? " :هتاذ نآلا يف دينعو طيسب وه - هبنجتي نأ دحأل نكمي ال يذلاو - اًحاحلإ رثكألا

 ،اهتءارق تدعأو ةلاسرلا تأرق  ؟اهعبشيو سفنلا يفكي اًئيش كانه نأ تضرتفا اذاملو  ؟طقف لاؤسلا اذه تحرط اذامل  "؟سفنلا

 دولخلا يف ةبغرلا هذهو ملألا اذه ءلم ًاقح نكمملا نم له نكل"  :ركفأ انأو يعومد ترجفناو ،يتشيعم ةفرغ يف يدحو تسلجو

 نأ نكمملا نم هنأ اهيف تدقتعا يتلا يتايح يف ىلوألا ةرملا تناك دقل ."؟مهعبشي ام ملاعلا اذه يف دجوي له   ؟حرجلا اذهو

  .يشطع يوري سوملمو يدسجو يقيقح ءيش كانه نوكي
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 ةرظنلاو ،ةسردملا كلت يف مهتفرع نيذلا صاخشألاف :ةدحاو ةدحو يف ديدج نم رصانعلا لك عمجتب ةأجافم هنأك رمألا ناك

 ركفأ تنك زتهيو عستي يبلق ناك امدنع ةيفيصلا تاميخملا يف اهتيضق يتلا تاظحللا كلتو ،يتسردم يملعمل اًمامت ةفلتخملا

 ءافش ىلع ةرداقو ةسوملم ةقيرطب "تنأ" ناك اذه لك  .هتعمس دق ام عمسأل يتايح لاوط ترظتنا تنك ول امك يسفن نيبو ينيب

 هذه تناك  ."ًادسج راص يذلا رسلا ،حيسملا هنإ  :نآلاو انه ةرضاح ةيدبألا لعجي هنإ"  :دولخلا يف يتبغر عابشإو يحارج

 ذوحتسا دق حيسملا نأ كردأ ،هذه يلزنملا لزعلا عيباسأ يفف  .سوسحملا "تنألا" اذهل ،سوململا دسجلا اذهل بح ةصق تاونسلا

	." مدعلاب هيلع اًموكحم سيل ينزح نأ ربتخأو ،ىرأ ينلعج هنأل ،يتايح ىلع
 ةايحلا ثادحأ نم ديدعلا ببسبو  .قالطإلا ىلع ةبعللا هتنت مل ،مدعلا نم ذقني يذلا يدسجلا روضحلا اذه ءاقل دعب نكلو

 نأ نكميو ،انقيرط لضن نأ نكمي ،انريحت يتلاو حطسلا ىلع زربت يتلا تابوعصلا ببسبو انفعض وأ انفرجعت ببسب انايحأو

 اًدحاو ًادسج اًمئاد لظيس تالاحلا هذه يف ىتح  .هنع يلختلا اننكميو هانيقتلا يذلا )حيسملا( روضح نع نيديعب انسفنأ دجن

 ضعب ةأطو تحت ،ماع لبق«  :ةيعماج ةبلاط يل تبتك ،ةريخألا رهشألا يف .ديدج نم انمامتها ىلع ذاوحتسالا ىلع ًارداق

 ذإ  .يسفن فرعأ دعأ ملو  .يتايحل ةيرورض تناك اهنأب يفارتعا مغر ةبحصلا كلت نم تبره ،يلخاد يف اهتلمح يتلا ءايشألا

 ءيش دجوي ال هنأ تدقتعاو  .راظنألا نع ءافتخالا ىتح تدرأ يننأ ةجردل ًاكهنم يبلق ناكو ،ةيلاخو ةايح الب يترظن تناك

 .ًادبأ ىفاعتأ نل يننأ تدقتعاو  .لمأ كانه سيل هنأب ترعش ذإ ،هلعفأل

 .ديدج نم ءدبلا تلواح ،يبلقبو يب اونتعا نيذلاو ،ًادبأ يدحو ينوكرتي مل نيذلا ءاقدصألا ضعب ةبحص لضفبو ،كلذ عمو

 يف اهب رعشأ نكأ مل يتلا نانحلاو بلقلا ةبيط نم رعاشمب يل رظنت تناك يتلا هوجولا كلت نم ةيادب ًاددجم تقلطنا لعفلابو

 ،اننايك لك هب قناعي يذلا نانحلا كلذب ناسنإ انيلإ رظني امدنعف  !انيف يذلا فشكلا زاهج اذه ًاديج لمعي مك .»ةظحللا كلت

 بحأ نأ عيطتسأ ال يسفن انأ تنك اذإ نكلو :يسفن تلأس ـــ ةلاسرلا ةبحاص لصاوت - ةديدع تارم" !روفلا ىلع كلذ كردن

 يف هودجو يذلا ام  ؟هوأر يذلا ام  ؟سانلا ءالؤه يدل بلق يأ  ؟كلذ نولعفي اذاملو يننوبحي نأ نيرخآلل نكمي فيكف ،يسفن

 رم دقل .ةعئار اهنكلو ةبعتمو ةفثكمو ةلماك ةنس تناك دقل  .ثحبلا ةلحر تأدب كلذل .مهفأ نأ تدرأ  ؟يلثم هناسنإ نوبحي ىتح

 كلتو ملألا اذه نأل وأ لضفأ تنك يننأل سيل .ًاضيأ يتايح ءالتمابو بارطضالاب هيف ترعش يننأب – لوقأ نأ عيطتسأ - ماع

 هربتخا مل يبلق عم قفاوتي روعش ةددحملا هوجولا هذه لالخ نم تربتخا يننأل نكلو ،تفتخا دق يلخادب تناك يتلا فواخملا

. "هليخت نكمي الو ،هليختأ مل" لبق نم
87
 نمف  .اهتشع يتلا كلت لثم ةقادصلاو ءاقللا لامج رابتخا نم عيمجلا نكمتي نأ ىنمتأ 

 ريسأو ،اهدقفأ نأ يناكمإب دعي مل ذإ .ةوقب اهنضتحا نأ ديرأ  .يبلقل ةميظع ةبحص تدجو يننأب نيقيلا عم شيعلا عئارلا

 يفواخمو يفعض لكب ةبوبحمو ةلوبقم يننأب طقف ناكملا اذه يف هنأ ىضم تقو يأ نم رثكأ كردأ مل يننأل ،يراكفأ ءارو

 رمأك ءيش يأ ذخأ نودو ًائيش لمهأ نأ نود دجلا لمحم ىلع يسفن ذخأو رظنأ نأ يننكمي طقف انه هنأل ؛يتاجايتحاو يمالآو

 ال يننأ مغر ،كلذ نم نيقيلاب روعشلا ينشهديو  .يبلق نوبحي ءاقدصأ تدجو طقف ةبحصلا هذه يف هنأ كردأ ذإ  .هب ملسم

 .انسفنأ هاجت بضغللو ةيهاركلل اليدب كانه نأ كردن ،انل يقيقحلا نانحلاب ةئيلم ةرظن هجاون امدنع ." يدحو انأو كلذب رعشأ

 :يأ ." ةبحصلا هذه ؟مايألا كلت يف مدعلا نم ينذقنأ يذلا ام ؟مدعلا ةضبق نم ينصلخي يذلا ام ،نذإ" :ةلاسرلا لصاوتو

 سيلو ،دسجلا :صالخلل ةيوازلا رجح وه دسجلا   .ةايحلا صلخي يذلا دسجلا وه اذه  .ةيخيراتو ةيدسجو ةيقيقح ةبحص

 هوجو« - اهتلاسر متخت يهو ةبلاطلا تلاق امك – يأ ،دسجلا نكلو ،يضارتفالا عقاولا سيلو ،انتالايخ الو ،انروص الو ،انراكفأ

 ينداعأ يذلاو ،نآلاو انه رضاحلاو يحلا تنألا ىلإ ،رخآلا ىلإ ينديعي يذلا نانحلاو حالصلا اهتارظن يف دجأ يتلا ةددحم

 يلييناد بتاكلا انل يكحي امك ،هفالتخال هيلع فرعتلا نكمي دسج هنإ  ."صالخلل ةيوازلا رجح وه دسجلا نإ" .»ةايحلا ىلإ

 نادلو كانه ناك« :تارظنلا تيب ناونع لمحت يتلا ،ةيتاذلا هتريس نم ةرثؤم ةرقف يف ،Mencarelli	Daniele يلليراكنم

   .ةيجاجزلا ةيرحلا ةذفان عافترا سفن ىلع نافقي
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 ريباعت لعتفي ناك ،هسفن تقولا يفو ةيلخادلا ةقيدحلا ةروفان هيريو ،بألا هعم بعلي امنيب اهيعارذ نيب اًلفط مألا لمحت تناكو

 ةوطخلا دقفت مث   .نيدلولا نم رتم ةفاسم ابرتقا امدنع ريغصلا لفطلا امهعمو نيدلاولا ارادتساو  .هنبا كحضيل هناسلو ههجوب

 دجوت مفلاو فنألا نم الدبو هجو هل دجوي ال ،هينيع فالخبو ؛هرمع نم ةثلاثلا يف لفطلاف   .سفنتلا كلذكو مظتنملا اهعاقيإ

 لمأ ىلع تقولا عيضأو ]...[ .مهارأ نأ نودب رخآلا بناجلا ىلاو ةيضرألا ماخر ىلا يرظن هجوأف  .رمحألا محللا يف بوقث

 نآلا مهنكل .كانه دالوألا لازي ال ءيش يأ لبق لفطلا تاكحض لصت نكل .هوشملا لفطلاو نايبصلا ناذه ناكملا رداغي نأ

 نبالا تنأ" .بيهرلا لفطلا هجو اههجو سمليو مامألا ىلإ ةينحنمو ،نسلا ةريبك يهو ،تابهارلا ىدحإ مهمامأف .مهدحو اوسيل

 ال ةبهارلا رمعو ،ًاكحاض رجفني هل اهتبعادمل امبرو ،اهلبقتو نيتريغصلا هيدي ىدحإ كسمتف" ؟كلذك سيلأ ،ابابو امامل ليمجلا

 بحت له ،اًضيأ فيطللاو ،ليمجلا لفطلا اهيأ كدحو تسل تنأ نذإ" .بيلحلاك ضيبأ هنولو ئلتمم اههجوو ،ًاماع نينامث نع لقي

 الأ نكلو" .همأو لفطلا دلاو ىلإ رظنتو ةبهارلا فقت مث .رورسلاب رعشيل اهنقذو اهمف ىلع ةريغصلا هدي ريرمتب موقتو "؟كلذ

 ،تلهذ دقل .ءيش لكبو ههجوب هئباع ريغ هلبقتو ." يحلا بهذلاو بهذلا لب ةضفلا سيل هلخاد يف نإ ؟امكنبإ تاكحض اعمست

 ضرأ نم ةمداقلا سوقطلا دحأ لثم ،اًبيرغ تقولا سفن يفو ًايناسنإ اًئيش تيأر دقل .زغللا هذه لحأ وأ مهفأ نأ عيطتسأ ال

 نايسن تلواحو ،ةفلتخملا قرطلا لك تلواح دقل ]...[ يتغل ىلإ هتمجرتل همزاللا تاودألا يلخادب دجأ نأ عيطتسأ ال ،ًادج ةديعب

 لبسلا لكب هلالغتسإ تدارأ يتلاو ملألا ىرت الو عمست ال ةبهار بصعتك و ،ةيدامر سبالم يدترت زوجع ةأرما نايذهك هتيأر ام

 تبهذ دق نوكت امبر ،ةيناث دعب يتلا ةبوهوم ةلثممل يحرسم ضرعك مث ،هوشتلا اذه ةهجاوم يف ىتح ،اههلإ قوفتب داهشتسالل

 ام نيب ةفاسملا ألمت نأ ةءارق يأل نكمي ال نكلو .هوشملا هجولا اذهل اهتطعأ يتلا ةلبقلا راثآ نم اهمف تلسغو ضاحرملا ىلا

.»يقطنم نيبو هتيأر
88 

 اهآر يتلا ةموهفملاو اهب ؤبنتلا نكمي يتلاو اهآر يتلا ةيئانثتسالا ةعيبطلا رسفي نأ بتاكلا لواح دقل 

 ليلقت دانعب لواحن تارملا نم مك .هيف رثأ و هبذج يذلا رمألا ، )"تقولا سفن يف بيرغو يناسنإ ءيش"( هينيع تزغ يتلاو

 ،ًاقبسم ةقيقحلا رييغتل دادعتسا ىلع هنأ ةجردل درجملا طابنتسالاو ماظنلاب قصتلم ناسنإلا نإ" !انسايقم ىلا هارن يذلا عونتلا

."هقطنم ريربتل طقف ،عمسلا قيرط نع عامتسالا مدعو ةيؤرلا لالخ نم ةيؤرلا مدعل دادعتسا ىلعو
89 	

 ملو  .يناسنالا فالتخالا :ةروكذملا لئاسرلا نبتك يتاللا تاباشلا بذج يذلا ءيشلا سفن ؟Mencarelli بذج يذلا ام

 ىنعملاب قيمع فطاعتو ، نانح هل تلمح دقف كلذ نم سكعلا ىلع لب ، لفطلا كلذل اًمامت هوشملا هجولا مامأ ةبهارلا عجارتت

	 .- ةيهلإ - و "ةبيرغ" تدب دقف ،ةيناسنإ نم "رثكأ" تدب يتلاو ةقيمعلا اهتيناسنإ ةدومب هترمغو  حلطصملل لماكلا
 ،انبذجي هنأل ،هيلع ءاضقلا انتاريسفت لكل نكمي ال روضح هنإ ؛ مدعلا نم انصيلخت ىلع رداقلا وه طقف يدسجلا روضحلا

 روضحلا كلذ عم ًاقفاوت اهيف ربتخن انلعجت يتلا ةظحللا سفن يف انتبغر لك ريثيو ،قامعألا ىلإ انبذجيو ،انهابتنا ىلع ذوحتسيو

 ةبهارلا هب ترظن يذلا نانحلا كلذب وأ انتاقيدص هب ترعش يذلا نانحلا كلذب هيلإ رظنلا يف بغري ال انم نم .روصتلا قوفي

 يتلا "ةايحلل ةقيمعلا ةوهلا" ألمت نأ اهنكمي يتلا طقف يه ناسنإ يف ةدسجتملا ةرظنلا هذه لثم ةفداصم نإ ؟لفطلا كلذ ىلإ

 روضح لب ،يدسج روضح يأ الو ،دسج يأ سيل .مدعلا ىلع راصتنالا عيطتسي يذلا طقف دسجلا هنإ .شوليم اهنع ثدحت

 ،انهاوفأ يف ةرارملا معط كرتي دسج كانه ،عقاولا يف .اننايك بذج ىلع رداق يلاتلابو انتاعلطت لك عم قفاوتي اًئيش هعم بلجي

 امك .هتايح يف هتلخدأ ديدج لك عمو امالوريج عم هئاقل لبق اراينام ليجيمل ثدح امك ،ةدحولاو للملاب ءيلتمت ةايح ىلا يهتنيو

 .هتلزعو هتدحو نم ناسنإلا صلخي نأ نكمي ناسنإلا ىوتسم يف ىقبتي ام وأ ناسنإلا هقلخي امم ءيش ال« :كابول يد بتكي

 اهنأ ىوس رخآ ًائيش تسيل اهنأل ،هتاذ فاشتكا يف ًايجيردت أدبي امدنع رثكأف رثكأ ةدحولا دادزتس ،كلذ نم سكعلا ىلع لب

."ناسنإلا اهيلإ وعدملا ةكارشلا سكع
90
 

 

 

 
88	D.	Mencarelli	،	تیب	تارظنلا	،	يرودادنوم	،	نالیم	2020	،	.ص	185-183.	
	
89	F.	Dostoevskij	،	تاركذم	نم	تحت	ضرألا	،	عجرم	.قباس	دھشتسا	،	.ص	35.	
	
	.162-161	تاحفصلا	ةسینكلا	نع	تالمأت		يف	‘‘مألا	ةسینكلا’’	،كابول	يد				90
	



 

 24 

 

	

 يناربعلا يرصانلا عوسي  )۲
 انتابغرو انتاعلطت لك عم قفتي اًئيش ،هيفو هعم بلجي دسج ىلإو روضح ىلإ انباذجناب هنإ ؟ ةيمدعلا ىلع راصتنالا هنكمي يذلا ام

 ىلعو مدعلا ةضبق نم انصيلخت ىلع رداقلا وه طقف دسجلا »كلذ« هنإ .تاذلا ريدقت ىلإو ءالتمالا ىلإو بحلا ىلإو ىنعملا ىلإ انجايتحاو

 مل اذإ . Milosz  شوليم تاريبعت ىرخأ ةرم نيمدختسم ،انلخادب ام قيقحت يف »ةنونجملا ةبغرلا« ءلم و "ةقيحسلا ةايحلا ةوه" ءلم

 نأل ،نكمم ءيش لكب انمقو ةينيدلا بطخلا ءاقلإ ىلع ًايفاقث نيبردم انك ول ىتح ،انريكفت ةيمدع نم جرخن ال اننإف ،ةربخلا هذه شيعن

 بذجو ،»انمامتها ذاوحتسا« ىلع ةرداق تسيل »اهذيفنت بجي يتلا ءايشألا« و ،راستلاب اهنع ثدحت يتلا ،»ةقيقحلل ةديؤملا ججحلا«

	.للملاو قيضلاب روعشلا ىلا رمألا انب يهتني - اًلجآ سيلو اًلجاع ًةداع - اًلجآ مأ اًلجاعف ؛اننايك لك
 « .يرصانلا عوسي يناربعلا وه ،ناسنإ دسج لالخ نم ماع يفلأ ذنم ملاعلا ىلا انتيناسنإل نانحلاب ةئيلملا ةرظنلا هذه تلخد ،نآلاو

 عوسيب اهتقالع نع لصفنم لكشب ةيدبألا ةملكلا يف ريكفتلا اهب نكمي ال ]…[  ةقيرطب دسجتلا يف عوسيب ةيدبألا هللا ةملك تطبترا

 يف تراص يتلا اهتاذ ةيهلإلا ةملكلا وه هنأل ]...[ . يرصانلا عوسي سملي ةيهلإلا ةملكلا عم لصاوتي ناسنإ يأف ]...[ .ناسنإلا

 اًمئاد هسمي هنكل .ةسينكلا رارسأ نع ًاديعب ىتح ةديدع قرطب ناسنإلا سملي هللا نأ دكؤملا نم .ةيخيرات ةيصخش ناسنالا عوسي

» .ةيدبألا يف انطيسو وهو خيراتلا يف يتاذ طيسو وه يذلا ناسنالا عوسي لالخ نم
91 	

 بألا دكؤي ، ببسلا اذهل .ةقيقحلا كلت هنع عزني نأ دحأل نكمي الو ناسنإلا خيرات يف لوحت ةطقن وه - دسجتلا - ثدحلا اذه نإ

.»دسج يف الإ هدجن نل اننإف دسج يف ةملكلا هللا دسجت اذإف .دسجتملا ةملكلا هللا ىلع فرعتلا اننكمي دسجلا يف هنإ« ،يناسوج
92

 

 مهأ نم دحاو ىلإ دوعن انوعد .هثودح دنع حوضوب كلذ ىرن اننإ .هتايح يف ًامسح رثكألا ثدحلا مامأ هنأ كردي هفقوتسي نم لكف

 ةرارملا معطب, اهجايتحإبو ملأتملا اهريمضب عوسي ىلا تتأ يتلا ةأرملا كلت عم لثامتلا هيف لواحن ،هذه رظنلا ةهجو نم ليجنإلا ثادحأ
 عزنل ةعفدنملا اهتبغرب امبرو ،اهسفن هاجت نانحلا بايغبو ،اهلخاد  يف مالسلا داجيإ نع اهزجعبو ،اهرورش لك ببسب اهمف يف

 ىلإ اهجايتحاو ديدحتلاب ةأرملا كلت ةيناسنإ تناك ،كلذ عمو .ةئيس ةقيرطب اهعابشإ تلواح يتلا ةبغرلا كلتبو اهسفن نع اهتيناسنإ

	.عوسي روضحب يأ ،هعقوتت مل امب ءيجافتت اهلعج يذلا ةيقيقح ةرظنب اهيلإ رظنلا ىلإو بحلا
 هَّنَأ تَمِلَع ،ةنيدمَلا يف تناك ٍةَئِطاخ ٍةَأرماِب اذِإو .ةَدئاملا ىلِإ سَلَجو ّيسيِّرِفلا َتيَب َلَخَدف ،هَدنِع ِماعَّطلا ىلِإ نَيِّيسيِّرِفلا ُدَحَأ ُهاعَدو«

 ،عومُّدلاِب هيَمَدَق ُّلُبَت تَلَعَجو ،يكْبَت َيهو هيَلْجِر َدنِع ُفْلَخ ْنِم تَفَقَوو ،ٍبيِط ُةروراق اهَعمو تَءاجف ،ّيسيِّرِفلا ِتيب يف ِةَدِئاملا ىلع

 اذه َناك ول« :هِسْفَن يف َلاق ،رمأَلا اذه ُهاعَد يذَّلا ُّيسيِّرِفلا ىَأر اَّمَلف .بيِّطلاِب امهُنُهدَتو هيَمَدَق ُلِّبَقُتو ،اهِسأَر ِرْعَشِب امُهُحَسمتو

 اي ْلُق« :َلاقف »َكَل هُلوقَأ ام يدنع ،ناعمِس اي«  :عوسي هَباجَأف »ةَئِطاخ اهَّنِإ :اهُلاح امو هُسِملَت يتَّلا ُةَأرمَلا َيِه نَم َمِلَعَل ،ًاّيِبَن ُلُجَّرلا

 امُهافعَأف امُهَنيَد ايِفوُي نَأ امِهِناكمِإِب ْنُكَي مَلو .نوسمَخ ِرَخآلا ىلعو ٍرانيد ِةئاِمُسمَخ امهِدحَأ ىلع ،نانيدَم ٍنِيادمُل َناك« :لاق »مِّلعُم

 َّمُث »َتمَكَح ِباوَّصلاِب« :عوسي هل َلاقف  .»َرثكأَلا َنِم ُهافعَأ يذَّلا كاذ هُّنُظَأ« :ناعمِس هَباجَأف ؟ هَل ًاّبُح َرَثكَأ ُنوكَي امهُّيَأف  .ًاعيمَج

 َّيَمَدَق تَّلَب ِعومُّدلاِبَف َيِه اَّمَأو .ًءام َّيَمَدَق ىلع َتبَكس امف َكَتيَب ُتلَخَد يِّنِإ  ؟ ةَأرمَلا ِهذه ىرَتَأ« :ناعمِسِل َلاقو ِةَأرمَلا ىلِإ َتَفَتلا

 َيِه اَّمَأ ،رَّطَعُم ٍتيَزِب يسأر َتنَهَد ام َتنَأ .َّيَمَدَق ِليبقَت نَع تَلَخَد ذُم َّفُكَت مَلف يه اَّمَأو ،ًةَلبُق ينَتلَّبَق ام َتنَأ .امُهتَحَسَم اهِرعَشِبو

 ُرِهظُي هَّنِإف ،ليلَقلا هل ُرَفغُي يذَّلا اَّمَأو .ًاريثك ًاّبُح تَرَهظَأ اهَّنأَلف ،اهَل تَرِفُغ َةَريثَكلا اهاياطَخ َّنِإ َكَل ُتلُق اذِإف .َّيَمَدَق ْتَنَهَد ِبيِّطلاِبَف

».اليلَق ًاّبُح
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 نأ دكأ امدنع ،رشع سداسلا سوتكيدنب اباب اهنع ثدحت يتلاو »لبق نم اهنع عمسن مل يتلا ةيعقاولا« كلت مامأ انسفنأ دجن انه

 مدو دسج يطعي يذلا ،هتاذ حيسملا ةيصخش يف نكلو ،ةديدجلا راكفأ يف نمكي ال ديدجلا دهعلل يقيقحلا ديدجلا ءيشلا نإ"

."ميهافملل
94

 كلت تجاتحا اذام ىلإ .هتايح رادأ امهمو ،لعف امهم ،ةرظنلا هذه لثم هيلإ لصت نأ دوي هنأ - دقتعأ - انم دحاو لك 

 عيمجلا ةيناسنإ يه امك - ءارتهاو حارج نم اهب ناك ام مغر ،طقف اهتيناسنإ ىلإ تجاتحا ؟حيسملا ةرظن اهيلع »ذوحتست« ىتح ةأرملا

 كانه نكي مل هنأ ةجرد ىلإ ،اًمامت هل اهتيناسنإ تبذجنا ،اهتبكترا يتلا ءاطخألا لكب ىتح ،لجرلا كلذ تلباق امدنعو .- اهقمع يف

 ليجنإلا عم لثامتلا نإ .اهعومدب عوسي مادقأ لسغل ةدئاملا يف تبهذو مهراكنتساو نيرخآلا ءادع ةأرملا تزاتجا دقف :اهفاقيإل ةقيرط

 اهنع عزننو ،تاملسمك اهربتعنو صصقلا هذه أرقن ام اًبلاغ ،عقاولا يفف .يناسوج بألا اهايإ انملع يتلا ءايشألا لمجأ دحأ وه

 انلعج ،اهيف ةفوصوملا ثادحألا عم لثامتلاب ،ليجنإلا ثادحأ ىلإ ىرخألا ولت ةرملا انتدوعب ،نكلو .ةيويحلاو ةيخيراتلاو ةيعقاولا اهتميق

 .مهلباق نيذلا كئلوأ دودحب ةئيلملاو ةحيرجلا ةيناسنإلا عم عوسي لماعت فيك - اهيف - »ىرن« نأ يناسوج بألا

 قفو ريست ال رومألا نأل ،قيضب ًاريثك اهانشع يتلا - ديدحتلا هجو ىلع انتيناسنإ يه هذه .نآلا هعنمي ءيش الو .ءيش هعنمي مل

 بطاخي وهف ،اهقامعأ يف ىتح حيسملا اهعم لماعتي يتلا - انلخاد يف اهدجن يتلا ةديدعلا دويقلا ببسبو ،اهبحن ال اننأل ،انتبغر

 ةقيمعلا ةطقنلا بعوتسي يذلا وه هدحو هللا نإ« .لاصتا ةطقن دجي نلو ،يتايحو كتايح لوخدل رخآ قيرط دجي نل اهنودبو ،انتيناسنإ

 ام قمعأ دمتسي يذلا حيسملا وه ءادفلا ،ةياهنلا يفف  .هاياطخو هتايح نم مغرلا ىلع اًقح اًيناسنإ ناسنإلا اهيف نوكي يتلا ريمضلل

 ،" هتئيطخ نم رثكأ قحتسي ام ناسنإلا يف
95

 قامعأ أرقتو انلخاود أرقت ةرظن يه حيسملا ةرظن نإ .نويراف اوسنارف بتك امك 

 نع ثحبلا قلق :كلذ هللا دارأ ذإ .قلقلا ةرذب انلخادبو اندلو دقل« :هلوقب اًرخؤم سيسنرف ابابلا كلذ ركذ دقو .ءالتمالا يف انتبغر

 ءاقللا ىلإ نآمظ وهو قلقلا نم ةلاح يف انبلق نإ .قلقلا اذه انيدل نأ ةفرعم نودب ىتح ةديدع تارمو ،هللا نع ثحبلا قلق ،ءالتمالا

 هللا دنع ،ىرخألا ةيحانلا نمو ... هنع ثحبلل دوعي مث ،عيضيف :ةئطاخلا قرطلاب نايحألا نم ريثك يف هنع ثحبي وهف .هللا عم

.»قلقلا اذه هجاوي ىتح انئاقلل عوسي لسرأ هنأ ةجردل ،ءاقللا ىلإ شطع
96	

 ؛ خيراتلا يف ناسنإلا يرصانلا عوسي اهب لخد يتلا ةرظنلاب هل ثدح امك يرذجلا لكشلا اذهب هتاذ ديكأتب ناسنإ يأ رعشي مل

 ، اهريصمل اًمامت يباجيإلا ديكأتلا سفنبو ليصألا نانحلا سفنب اهنبا نع ثدحتي صخش يأ قالطإلا ىلع ةأرما يأ عمست ملو

 ةروفغم" :عومدلاب هيمدق تلسغ يتلا ةأرملل عوسي لوقي ،ةيباجيإلا ةرظنلا هذهبو .لشف يأ كلذكو هروصت نكمي حاجن يأ نع ًاديعب

 رفغي يذلا اذه نم« :]لؤاستلاو كشلا ريثي ديدج ءيش مامأ درمت هنإ[ مهنيب اميف لوقلا يف نورضاحلا أدب ذئدنع ."كاياطخ يكل

 عطتسي مل[ ةأرملل لاق هنكل ]فدجم هنإ :نولوقي مهنأك ُهَنوُضَفْرُي مهنإ ْلَب ،بجعتو شاهدناب كلذ نولوقي ال مهنإ[ ؟ًاضيأ اياطخلا

.»!مالسب يبهذاف ؛كصلخ دق كناميإ نإ« :]اههاجت هفقوم نم ريغي نأ دحأ يأ
97

 ىلع نم ةرظنلا هذه عالتقا ناكمإلاب دعي مل 

	.ةريخألا ةملكلا وه كسفن نع هنيلوقت وأ كسفن نع هلوقت ام وأ انسفنأ نع هلوقن ام دعي مل ،يلاتلابو :ضرألا هجو
 اهصخشل ليضفتبو فغشب ءيلتمم اًروضح لب ،اهدوهجوأ اهتارارق وأ اهراكفأ نكي مل ،مدعلا نم ليجنإلا ةئطاخ ذقنأ ام نإ

 متهت دعت ملف :اهيف ةروث ءاقللا اذه ثدحأو ،بقع ىلع اسأر اهتايح ةريسم تبلقنا دقل .اهنايك ىلع ذوحتسا هنأ ةجرد ىلإ اهتنونيكلو

 دحأ اهيلإ رظن نأ قبسي مل .اهنايك لماك ددحو فرع دق همحشو همحلب هروضحو هترظن لالخ نم عوسي نأل ،اهل نيرخآلا تارظنب

 ،اهتشاع دق ةربخ نم اهل اي .اهرعشب اهتففج امو عومدلاب هيمدق تلسغ الو ،لزنملا اذه ىلإ تبهذ امل الإو .ناسنإلا اذه لثم هتايح يف

 اذه نودب !ةقيرطلا هذهب اهلمكأب ةنيدملا مامأو ةدئاملا كلت ىلإ نيسلاجلا نييسيرفلا ىدحتتل ةأرملا كلت لخادب نيقيلا رادقم ناك مكو

 انراكفأ عيمج ىلع ةرظنلا كلت تبلغت ،كلذ نم اًلدبو .نيرخآلا تاقيلعتو انتاقيلعت ةمحر تحت عوقولا ىلإ رمألا انب يهتني ، نيقيلا

	 .انتقاعإ ىلع اهتردق تفقوأ لب انراكفأ ليزت مل اهنإ :اهيلع ءاضقلا ملاعلا اذه يف ةوق يأل نكمي الو نيرخآلا راكفأو
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 ةقيقحلل حضاولا ليلدلا ىلع نكلو ،يرشبلا انئاكذ ةلدأ ىلع دمتعي ال نيقي « ـب قلعتي رمألا نأ ،راستلاب نوف عم ،لوقلا اننكمي كلذل

	Von راستلاب نوف رصي امك ،»مويلا ةيحيسمل ةيويح ةيضق« هذهف .»اننايك ىلع اهذاوحتسإب لب ؛اهل قبسملا انمهفب سيل :ةيهلإلا
Balthasar، ءيشك هاندصق اذإ« الإ انب طيحي يذلا ملاعلا ىلإ ةبسنلاب ةيقادصم ناميإلل نوكي نل .ةيرسيوسلا لزاب ةنيدم يتوهال 

 ،يرشبلا لقعلل ةموهفم ريغ اهنوكل ،يتلا »قئاقح تاتابثإلا ضعب رابتعإ« ،ًاريخأو اًلوأ ،]...[ ناميإلا ينعي مل اذإ يلاتلابو ،ةيقادصم وذ

 ةقيقحلا كلت لالخ نم ناسنإلا دوقي  ،ةيهلإلا ةقيقحلا ومسو زواجت لك مغر ،عقاولا يف ،ناميإلاف ؛ةطلسلا ةعاطب طقف اهلوبق نكمي

.»ًاضيأ هتاذ مهف ىلإ ناسنإلا دوقي )هبناج ىلإ( مهفلا اذهبو ،ةقيقحلا يف هللا ةيهام مهف ىلإ ةيهلإلا
98
 ةأرملا كلت ناميإو نيقي دنتسا 

 لماكلا هذاوحتسابو اهتيناسنإ ديكأتب ترعش يتلاو ،اهل ليثم ال يتلا عوسي ةرظن لالخ نم ،»ةيهلإلا ةقيقحلل يلجلا ليلدلا ىلع«

 هنأ امك ،ةياغلل يوق ةقيقحلا ىلع ليلدلا اذه نإ  .لبق نم اهشعت مل يتلا ةيساسألا اهتاجايتحا عم قفاوت ةربخ ىلعو ،اهيلع

.»هتاذ جراخ رخآ رربم ىلإ جاتحي ال يذلا - راستلاب رصي امك - اذه دجملا فشك« ةياغلل عطاس
99
 ىدمب هسفن يعولا نإ 

 ناميإلا نأب قمعب ًاعنتقم تنك" :ةيادبلا ذنم يناسوج بألل يوبرتلا مازتلالا زيم دق ناميإلا ةيقادصم ىلع ليلدلا اذه مسح

 ىلع ةردق ناميإلل ناك ام ،هتاجايتحا ةيبلتل عفانو اهل ًادكؤمو ،ةرضاحلا انتايح ةربخ يف هيلع روثعلاو هفاشتكا نكمي ال يذلا

.» سكعلا لوقيو لاق ،ءيش لك ،ءيش لك ثيح ملاع يف ةمواقملا
100	

  ثدح )۳
».ًادسج تراص ةملكلا« .انم ًادحاو هللا حبصأ يرصانلا عوسي يف

101
 ىلإ ةدوعلا ةرورضلاب انيلع بجي ،هنع ثدحتن ام مهفل نكلو 

 مل ثيح ،نمزلا كلذ يف انسفنأ عضنلف« .انمهف ريغت ام اًبلاغ "ةقبسملا انتفرعم« نإ ،عقاولا يف .ثدح ام ىلإ ةيانعب رظنلاو ةيادبلا

 هؤاقل سانلل نكمي ناكو ،تاقرطلا يف ريسي ناك ،»ًاناسنإ وه هوأر امف :ًادوهعم اًمسا نكي ملو ،ءاوهلا يف حيسملا عوسي كانه نكي

 كانه ناك ناسنالا اذه عامس دنعف" .ةيلدجملا ميرمو راشعلا اكزو سرطب ةايحل ًارصاعم ًاروضح عوسي ناك دقل .هعم ثدحتلاو

 ميرمو اكزو سرطبل ثدح مويلا كلذ ءاسم يف« ،اًنسح ."هب رعشيو هعمسي ناك لب ،هسفنل دحأ كلذ لقي ملو ؛ةايحلل ةديدج ىرشب

 وه اذه ناك دقل .هيلإ مهبذجو »مهمامتها ىلع ذوحتسا« يذلا ناسنالا كلذ اوفداص دقل :»اهلك مهتايح حبصأ ام ءيش  ةيلدجملا

 ،ءانعلا قحتسي ام لكو ىنعملاو ةنونيكلاو تابثلاو ةيدبألا« روضح لجرلا كلذ يف رهظي ،عقاولا يف هنأل .مهل ةبسنلاب مساحلا ثدحلا

.» !ًاناسنإ حبصأ لماشلاو مئادلاو تباثلا نإ .هنايكو هيعوو ناسنالا لقع عنص هلجأ نم يذلا عوضوملا وه حبصأ اًريخأو
102
 ةبسنلابو 

 امبر« :تاعماجلا بالط ًابطاخم يناسوج بألا كلذ دكؤيو .مامتلاب .كلذك انل ثدحي ةقيرطلا سفنبو ؟ماع يفلأ دعب اوتأ نيذلا نحن انل

 نودبو يتاذلا يعولا بخص نودب ،انه ىلإ انتداق يتلا يه ةايحلل دعوب ساسحإل ةياغلل ةقيقدلاو ةريصقلا ةبعصلا ةظحللا تناك

 لامجلا لكو لدعلا لكو تابغرلا لكو ميقلا لكو يناعملا لك هلخاد يف لمحي ءاقل هيف ثدح مكتايح يف موي كانه نكلو .دقنلا بخص

 .ةيرشبلل يداملا عقاولابو همفبو هينيعبو هيديب كيلإ لصي ًاناسنإ راص يذلا هللاو اًناسنإ راص يذلا هللا وه اذه نأل .هنوبحت ام لكو

«
103
 »ةايحلاو قحلاو قيرطلا انأ« :لاق يذلا ناسنالا .يرسلا هدسج مه نيذلا هب نينمؤملا ةبحص ؟عقاو يأ 

104
 يأ ،تاومألا نم ماق 

».ملاعلا ةياهن ىتح مايألا لك كعم نوكأس« .خيراتلل رصاعم هنأ
105
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 هتردابم مهتلصو سانأ نم نوكتت ةيعقاوو ةيئرمو ةسوملم ةرهاظ عم ققحتي نآلاو انه هروضح نإ ؟هيلإ عمتسن نيأو ؟هارن نيأ

» .ةسينكلا يأ ،هدسج يف نامزألا لك يف ناسنإلل حيسملا ةرصاعم ققحتت « .ةسينكلا عقاو اهنإ :هوفرعو
106
 ناك امدنع ىتح« 

 رهظم عم نكلو ،هصخشل يدسجلا رهظملا عم طقف قباطتي متي مل اًلكش هثدح ذختا ،ةيضرألا هتايح طاشن مضخ يف عوسي

 هصخش ناك يذلا صالخلا قيقحتل هتازجعم راركتو هتلاسرو همالك اولقنيل مهلسرأ هنأ ثيح ،هب اونمآ نيذلا كئلوأ روضح

.»هسفن
107
 اهتقثو امك - ماع يفلأ ذنم تثدح يتلا ةربخلا سفن انمض ينعي كلذل انكاردإ نإ .رصاعم روضح حيسملا نإ  

 ىرشب ظقوي فلتخم يناسنإ روضحب رثأتلا نأ يأ - Mencarelli  يلليراكنم هبتك يذلا عطقملاو ناتروكذملا ناتلاسرلا

 نم هيف تركذت ءاقل ةربخب اًضيأ رمألا قلعتي مويلاو .ءالتمالاو ىنعملا ىلإ انيف يذلا شطعلا يوري هنأل انلهذيو ةايحلل ةديدج

 اهب ربتخن يتلا ةقيرطلا يه هذه .»هبحأ ام لكو لامجلا لكو لدعلا لكو تابغرلا لكو ميقلا لكو يناعملا لك نمضتي هنأ« لبق

 مث لقعلا مكحو ةنراقم ربع رمي يلاتلابو ،انبلق تاجايتحا عم قفاوتي هنأل انبذجي رخآ ءيش« عم انفداصت نأ ذإ :نآلا هروضح

.»اننادجو يف ةيرحلا ريثي
108
 هذهب ينعي ال .»يئانثتسا« ةملك يناسوج بألا مدختسي ،ةفلتخملا ةيناسنإلا هذه روضح فصولو 

 ام ءيش فيرعت اننكمي .اهانركذ يتلا ةقباطملاو قفاوتلا ديدحتلاب لب ،دوهعملا نع فارحنا وأ ةبارغ وأ ،يدرفلا ءادآلا قوفت ةملكلا

 نكل .كلذب ًاحضاو ًايعو صخشلا ىدل نكي امل ول ىتح ،بلقلل ةيلصألا تاعلطتلا عم فاك لكشب قفاوتي امدنع يئانثتسا هنأ ىلع

 .ًةداع ثدحي ال ،ًايعيبط ًارمأ نوكي نأ بجي يذلا ةيلصألا انتاجايتحا عم قفاوتلا نأل ؟»يئانثتسا« ـب »قفاوتملا« ةيمست بجي اذامل

 ىنعم لكب ،ءيش لك ىلإ لوصولا عيطتسنو ءيش لك انيدل نأل :ىضم تقو يأ نم لضفأ لكشب كلذ مهفن نأ اننكمي مويلاو

 اذه لك نم ءيش دجوي ال نكلو ،تاربخلا وأ ءايشألاو تاقالعلا ثيح نم ءاوس ،ىهاضي ال لكشب لبق يذ نم ريثكب رثكأ ،ةملكلا

 قفاوتلا اذه ثدحي امدنع ،كلذل .هيلإ شطعلاب انبلق رعشي يذلا قفاوتلا ربتخن انلعجي نأو ،ةياهنلا ىتح انيلع ذاوحتسالا ىلع رداق

 اذهل نيرخآلا نع زيمتي قفاوتلا كلذ هلالخ نم ربتخن يذلا هجولاو روضحلا .يئانثتسا ءيشك هسفن عضي وهف ،نيعم ءاقل يف

	»!يئانثتسا هنإ« :لوقنو .ًاديدحت ببسلا
 ًادر نوكي نأ نكمي يذلا طقف وه نآلاو انه هروضحف .مدعلا نم انذاقنإ هنكمي يذلا طقف وه انل رصاعملا حيسملا روضح ،نآلاو

 ًايدسج لب ،ةدرجملا »ةيلاثملا« و ةيناحورلا ةيحانلا نم همهفن ال روضح وه نذإ :ىنعملا نم ولخلا ىلعو ،ةيمدعلا ىلع ًامئالم

 »ءيش هلخادب دجوي ءيشب« يقتلأ ذإ :يتايح يف رجفتي يقيقح ثدح وه لب ،ريكفت ةقيرط وأ ةركف سيل حيسملا .َايخيراتو
109
 

 ةيناسنإ رهظم تحت ارضاح راص نأب ،هسفن ىفخأ يذلا ،ةنس يفلأ لبق ناسنالا كلذ ،حيسملا عوسي« :هنايك لك هيلإ بذجي

.»ةفلتخم
110
 دلوأ نأ نكمي يرمع نم نيسمخلا باتعأ ىلع انأو هنأ دقتعأ نكأ مل« :كلذل ًايح ًاقيثوت ىرخأ ةلاسر يف انل مدقيو 

 هذه لاوطو .يل ةبسنلاب هنع ىنغ ال »ءيش« نكي مل حيسملا عوسي نأب عنتقم انأو ًاماع نيعبرأو عبس تشع دقف .ديدج نم

 اهيف لصأ تنك ةرم لك يفف .يترسأ يفو يتنهم يفو ةعماجلا يف :نمزلا تامدص لمحت عطتست ال اًفادهأ ءارو تيعس ،تاونسلا

 نأ نم مغرلا ىلع .ةديدج فادهأ نع ثحبلا رارمتساب لصاوأ تنكو اضرلا مدعب رعشأ تنك ،فادهأ نم ًاقبسم هتددح ام ىلإ

 دقف .يلخاد يف ةقيمع ةمزأ قلخ اذه لك .ينعبشي مل ءيش ىلع ىذغتأ يننأب ترعش يننأ الإ ،نيريثكل ةليمج تدب امبر يتايح

 ،موي تاذو .اديحو نوكأ نأ تدرأ .ةبعص حبصت تأدب ءابحألاو ءالمزلاو ءاقدصألا عم يتاقالع ىتحو عفان ريغ يننأب ترعش

 ببسب بعص تقوب هرورم نم يناعي ًاضيأ يناعي ناكو .نيتعمال نينيع وذ صخشب اهيف يئانبأ سردي يتلا ةسردملا يف تيقتلا

 ملعأ نكأ ملو ،اذكه هلعج يذلا ام فرعأ نكأ مل .اًديعس ناك ،ةدحاو ةملك يف ،هسفن نم اًقثاوو ،اًئداه ادب هنكل ،لمعلا لكاشم

  .ررحتلاو ةكارشلا ةكرح نم هنأ

 

 

 
	.٢٥	ص	،ةقیقحلا	عوطس		ةماعلا	ةلاسرلا	،يناثلا	سلوب	انحوی				106
	

	.٢٦	.ص	،	٢٠١٤	نالیم	،	يلوستیر	،	ةسینكلا	اذامل		،يناسوج	بألا				107
	

	٣٨	-	٣٧	.ص	،ھب	داھشتسالا	قبس		عجرم	،	ملاعلا	خیرات	يف	راثآ	دیلوت	،	سیدارب	.J	-وتربلأ	.ج	-يناسوج	يجیول	بألا	108
	

	.١٤٢	.ص	،	٢٠٠٦	نالیم	،	يلوستیر	،	ةربخ	وھ	ةقیقحلا	ىلإ	قیرطلا	،يناسوج	بألا				109
	

		٣٩ ص	،١٩٩٤	Milan	Mondo،	Nuovo	Editoriale	Cooperativa	،نامیإلا	جھنم	يف	،»ًالوأ	يتأی	ءيش«	،يناسوج	بألا			110
	



 

 28 

 

 ءاقل يف تأدب دقل .ههاجت يلوضف امنو انتالئاع عم ةزاجإ يف انبهذ .هتبحص يف ةبغرلا ىلإ ينتعفد اننيب ةيوق ةقادص تدلو دقل

 ىرخأ ةرم يلصأ تأدبو .ةكرحلا اهتحرتقا يتلا لامعألا يف ةكراشملا تأدبو .كلذ دعب يئاقدصأ اوحبصأ نيذلا ماظتناب هئاقدصأ

 ."لضفأ لاح يف رعشأ ينأل" :يسفن ىلع تبجأف »؟كلذ لعفت اذامل« :لءاستأ تنك نايحألا ضعب يفو .فرتعأو سادقلا ىلإ بهذأو

 فغشلاو  لمعلا انعمجي ءاقدصأ يدل ناك ، قباسلا يف .حيسملا عوسي ةبحم نم عبنت يتلا ةقادصلا هذه نم مويلا ىتح شهدنأو

 يئاقدصأك ،ةليوط ةرتفل ينوفرع نيذلا كئلوأ .لضفأ ينتلعجو ، ثالثلا تاونسلا هذه ينتريغ دقل .انل كلذ ةمئالمل وأ ةضايرلا سفنب

 تاضمو ضعب نأ دقتعأ ينكل ،يقيدص نويع يف يذلا رونلا سفن سيل امبر .اًفلتخم اًئيش ايف اوظحال يئالمزو يتلئاعو ىمادقلا

 "ءيش لك وه حيسملا نأب انسفنأ ريكذتل" ءاقدصألا ءالؤهب يلاصتا ىلع لظأ نأ ديرأ كلذل .اًضيأ ينيع يف اًنايحأ رهظت رونلا اذه

 ىتح هركذت ديعنو ،يعولا اذه شيعن نأ ىلع ضعبلا انضعب انتدعاسمل" و "اننيب وه نم" ـب فارتعالل  - يناسوج بألا لاق امك -

 ."اًداتعم ًائيش انل حبصي
111
 ريثي ،عقوتم ريغ ءاقلب :اهب هلاصيا اًمئاد نكميو ناميإلا لاصيإ اهلالخ نم مت يتلا ةقيرطلا يه هذه 

 ترّوط ،لسرلا نمز ةياهن دعب" .ةيحيسملا ةعامجلا ةايح يف ةكراشملا لالخ نم هب يتأي يذلا دعولا نم ققحتلل صخشلا كرحيو ةبغرلا

 كلذ عمو ]...[ و نيينثولل ناميإلا نالعإل اهب ةصاخ ةيجيتارتسا اهيدل نكي ملو ،ًايبسن ليلق ةسينكك  اًيريشبت اًطاشن ىلوألا ةسينكلا

 ناميإلا رابتخا ةرمث ناك لب ،هل ططخم لمع ةجيتن ةيحيسملا ىلإ ميدقلا ملاعلا لوحت نكي مل .ريشبتلل ةميظع حاجن ةرتف اهنمز حبصأ

 ىلإ ةربخ نم ةيقيقحلا ةوعدلا تناك ،ةيناسنالا ةيحانلا نمو .ةسينكلا عمتجم يفو نييحيسملا ةايح يف اًيئرم حبصأ ثيح ملاعلا يف

 يتلا ةايحلا هذه يف ةكراشملل وعدت ةسينكلا ةايح ةعامج تناك .ىلوالا ةسينكلل ةيريشبتلا ةوقلا يه ،رخآ ءيش يأ سيلو ىرخأ

 نكمي ةقيقحلا هذه ةايح يف نامضلاو اهتاذ نم ةعبان ةقيقح نيب كباشتلاف ]...[  .ةايحلا هذه اهنم تعبن يتلا ةقيقحلا اهيف فشكنت

." ملاعلا ىلا سدقلا حورلا لخدي طقف بابلا اذه لالخ نم ؛ناسنإلا بلق هيلا علطتي يذلا ناميإلا ىلع ليلدلا كلذل ًاقيرب يفضي نأ
112	

 تسيل اهنع ثدحتن يتلا ةيمدعلا نأل ،اًمئاد لب  ،طقف مويلا سيلو .مويلا انعضو ددحت يتلا طورش يه هذه :ةيداملا / ةيمدعلا

 .اهيلإ ةراشإلل ىرخأ روصع يف ةفلتخم تاملك مادختسا مت ول ىتح ،ةيناسنالا سفنلل مئاد لامتحا اهنإ ، ةيضرع ةرهاظ

 دعاوقو بطخ درجمب اهيلع درلا نكمي ال ،اهل خوضرلل اًمئاد ليمن يذلاو ، اندوسي يذلا ءيشاللا ىلإ يأ ،ةيمدعلل ةبسنلاب

 سيسنرف ابابلا رارصإ رسفي ام اذهو  .انتيناسنإ ىلع ذاوحتسالا ىلعو انبذج ىلع ةرداق ريغ رمألا ةقيقح يف اهنأل تاءاهلإو

.ةيجاليبلا وأ ةيصونغلا ىلإ ةيحيسملا لازتخا رطخ ىلع
113
 ،دسج وه ىنعملا بايغ ىلعو ةيمدعلا ىلع طقف درلا عيطتسي ام نإ 

 ".يتيناسنإب ينتعي يذلا طقف حيسملا هنإ" .مويلا لثم سمأ ،قيدص وأ اًماع نينامث رمعلا نم غلبت ةبهار يف ةدسجم ةرظنو
114
 

 يتلا تاءاهلالا وأ تايقالخألا الو مالكلا الف ،رفم كانه سيل رمالا ةياهن يف وأ يتيناسنإب ينتعي ًاروضح مويلا ربتخأ نأ امإ

	        .قمعب هيلا علطتأ يذلا ءالتمالا كلذ ديلوت اهنكمي اًضيأ انيدل
 دجوت ال يلاتلابو ،ةيلصألا اهتعيبط بسح يأ ،ثدحك ةيحيسم دجوت الو ؛ةيحيسم كانه سيلف هذه تاذلا "باذجنا" ةربخ نودبف

 هللا لخد ،هيلع فرعتي ىتحو« .ةيقيقح ةفطاع الو يرذج لوحت دجوي الو ،ءايشألاو سانلا ةلماعمو روصت ةقيرط رييغتل ةيناكمإ

 ذخأي ذإ  .هيلإ مهباذجنا ببسب »اوفقوت« مهنأك هنادجوو هلايخو ناسنإلا ركف راص كلذلو ،ةيرشب ةئيهب ،ناسناك ناسنإلا ةايح

.»يداعلا يمويلا عقاولا يف يناسنإ ءاقل يأ :»ءاقل« لكش يحيسملا ثدحلا
115
 لهسأ الو ناسنإلل احوضو رثكأ ءيش دجوي الو 

    .ءاقل لكش ذخأي ثدح نم مهفلل
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 ابابلا تاملك راركت نم لٍكأ نلو« : est	caritas	Deus »ةبحم هللا« ةرابع سيسنرف ابابلا رركي اذامل انل حضاولا نم نذإ

 لب ،ةميظع ةركف وأ ًايقالخأ ًارارق كانه سيل ،ًايحيسم كنوك ةيادب يف« :ليجنإلا زكرم ىلإ اندوقت يتلا رشع سداسلا سوتكدنب

. »اهل ًامساح ًاهاجتا ،مث نمو ،اًديدج اًقفأ ةايحلل يطعي ،صخش عم ،ثدح عم ءاقل
116
 يتلا ةقيرطلا يهو ،هللا ةقيرط يه هذه 

 ءيش لك نأ يف كشلا نمو تاذلا قيقحت ةيناكمإ مدع نم ،مدعلا نم - انم دحاو لكو تنأو انأو - ناسنإلا ذاقنإل هللا اهراتخا

 نمز يف امك ،مويلا انتايح يف ءيش لكف« .سأيلاو مالستسالا ةلوهس نمو تاذلل ةبيئكلا لمألا ةبيخ نمو  ءيش ال ىلإ يهتني

».ءاقلب أدبي ،عوسي
117
 ،يقالخأوأ  يدئاقع بهذم تسيل ساسألا يف يهف ؛ ةيحيسملا يه هذه :اننيب نكسيو ًًاناسنإ هللا راص دقل 

 لصألا ،هللا يأ[ ءيش لك قلاخ نإ« .اًقحال يتأت - قالخألاو ةديقعلا يأ - يقابلاو .نآلاو انه رضاحلا )دسجتملا هللا( يه لب

 لعجيو هرارقتسا مدع يف ناسنالا عم ]ىرخأ ةرم[ لثامتيو ،هرارقتسا مدع يف ناسنالا عم لثامت دق ]ةايحلا ىنعمو ريصملاو

 ،»ُاسوملمو اًعومسم هسفن
118
 )دسجتملا ةملكلا هللا( هنكلو ،صئاقنلاب نوئلتمملاو ةفيعضلاو ةشهلا انداسجأب ؛كلثمو يلثم سانأك 

 لكشب اومزتلا اًصاخشأ انيأر اننأل كلذف ، نيعم عقاوب انطبترا اذإو ،ةيحيسملا انتبلخ اذإ .رخآ ءيش ىلإ انلوحو هيلإ انبذج

 يف ىتح ،ةيباجيإ ةرظنبو لباقم الب ،انسفنأل هاندرأ يذلا - قاهرإلاو ملألا مغر - مالسو حرفب ،عيمجلا هجاوي ام لك عم فلتخم

 يذلا - يحيسملا ثدحلا مهريغ ،"نوبذجنم" سانأ ؛ "دسحن"  نحنو انسفنأ اندجو يتلا ،ًاضقانتو ًةبوعص فورظلا رثكأ ةهجاوم

 ةطيحملا ةئيبلا يف بارطضا يناسنإلا ىنعملاب ببست يتلا ةايحلا ةثادح ىلع دوهش مهو ،- ًاضيأ مهل ةبسنلاب ءاقل لكش ذختا

 ةحرف يف ًاحضاو يروضح لعجأس« :بارطضالا كلذ لصأل ًاقيقد ًافصو سويزوربمأ سيدقلا سادق سقط مدق دقل .مهب

».مهبولق
119
 اهنإ .عوسي مهفنل دسجلا يف نوكن نأ بجي« ،عوسي يف ًادسج هللا حبصأ اذإ ،هلوقب يناسوج بألا ظحالي ،ذئدنع 

 قلطنن مل اذإ رسلا اذه نم ءيش يأ مهف نكمي الف ،ةأرما ءاشحأ نم دلُو ًادسج ،رسلا ،هللا حبصأ اذإ .عوسي مهفن انلعجت ةربخ

 :ةقرافملا رمدن ،دسجلا اندعبتسا اذإ« :لصاويو .»دسجلا نم أدبن نأ بجي كلذلو ،همهفن ىتح دسجت دقل .ةسوململا تاربخلا نم

 ،»نآلا دعب ادحأ مهي نل ناميإلا اذهو
120
 .انبذجي دعي مل هنكلو ،اهب لمعلل تاميلعتوأ ةيقالخأ ةموظنم وأ ًادرجم باطخ ريصي هنأل 

	.هب كتقالع مهفو حيسملا روضح فاشتكاب كل حمست يتلا ةيناسنإلا ةربخلا طقف اهنإ

 ةقيقحلا ةفرعمل قداصلا مامتهالا يفكي  )٤
 .ثودحلا ردان وه هنع انثدحت يذلا قفاوتلا ربتخن انلعجيو انبذجي يذلا روضحلاف :لهس رمأ رصاعملا حيسملا روضح ةفرعم نإ

 .هب ملسم رمأ سيل هنكل ،لهس هنإ .ةيلدجملا ميرمو ةيرماسلا ةأرملاو راشعلا اكزو سرطب عم ثدح امك هتفرعم لهسلا نم ،كلذل

	 .راشعلا اكز لزنم ىلإ بهذي هوأر نيذلا كئلوأ روفن نم اهعبت امو ةحيضفلا يف ركفنلف .ًاضيأ عوسي عم كلذ انيأر دقف
 كاردإ اوعاطتسا ىتح ،هولباق نيذلا نيرخآلا يفو ةيلدجملا ميرم يفو ةيرماسلا ةأرملا يفو اكز يفو سرطب يف ةرورضلاب ناك يذلا ام

 ةقيقحلا نإ« ،عقاولا يفف .اهيعارصم ىلع ةحوتفملا ةرظنلاو صلخملا هابتنإلا هنإ ؟حيسملا صخش يف ديرفو فلتخمو ديدج وه ام

 كلذ يه ةلكشملا نذإ .نيهبتنم انك اذإ الإ ،هيلع فرعتلاو هتيؤر اننكمي ال ذإ :انقيرط يف ليمج ءيش ىلع روثعلا لثم يه ةيئاهنلا

.»هابتنالا
121
 يننإ« :ةايحلا عقاو نع لاصفنالا يفخي رركتم ضارتعا نم لاجملا يلخي هنأل ،انررحي ءيش اذهو عيمجلا لوانتم يف هنإ 

	 .ةقيقحلا كاردإل مامتهالا انيفكي .»مهفل لئاسولا ىلإ رقتفأ يننإ وأ ًايكذ تسلوأ ًارداق تسل
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 نم ريثكب رثكأ فنعب يقيقحلا هابتنالا بنجتي انسوفن يف ءيش كانه« :ليف نوميس تبتك امك ،هابتنالا اًدبأ لهسلا نم سيل ،عبطلاب

.»هابتنإلا عوضوم ىلع ًاحتفنمو اًيلاخو اًحاتم هكرتب انركفل قيلعت وه هابتنالاف ]...[ .بعتلا نم رفني يذلا دسجلا
122
 انركف عدن يكلو 

 ،"ةكراشملا لماوعلا عيمج ىلع حاتفنالل« ،انسيياقم ىلع قلغنن نأ نودب ،انهابتنا عوضوم ىلع ُاحتفنم
123
 نم صيصب ىلإ جاتحن 

 اننأب لبقن نأب انل حمسيس ،انسفنأ عاق يف هانعضُو ول ىتح ،صيصبلا اذهف ؛اندوجو ريصمب مامتهالا نمو ،انسفنأل ةفطاعلا

 ناك لب :مهتيناسنإ اودمخي مل ةيلدجملا ميرمو ةيرماسلا ةأرملاو اكزو سرطبف .انب متهيو اننايك دكؤي روضح عم "بواجتلاب"و ،نيبوبحم

 نأ دكؤملا نم  .ًاضيأ ملأو أدهي ال علطتو أمظ مهتارظن يف راثأو مهتيناسنإل ناضتحاو قفاوتو ىدصو ءاعدتسا ناسنإلا اذه روضح

 كلذو ةراثتسالا كلت اوعبتيو اوبواجتي نأ مهيلع ناك نكل ،ةحتفنملا ةرظنلا هذه مهيف ثحو راثأ يذلا وه يئانثتسالا عوسي روضح

 روضحلا كردن ىتحو  .)ناسنإلا ىلع اًبيرغ ًائيش ناك ةقيرطلا هذهب ثدح ام نأل( اًيكيناكيم وأ اًيرحس ًائيش مهيف ثدحي مل ذإ ،ثحلا

 هابتنا كانه نوكي نأ نكمي ال ذإ .ةيح ةيناسنإو ًاينادجو مزتلم لقعو هابتنا دوجو نذإ بجي ،ةايحلا يف ًاديدج ًائيش بلجي يذلا

 انأف ،نيعم ءيشب اًمتهم نكأ مل اذإ« .ةمتهم ةرظن امئاد يه ةهبتنملا ةرظنلا نإ .مامتها دوجوو يفطاع رثأت دوجو نودب لقعلل حاتفناو

 دودشم« ،ةينيتاللا ةغللاب ينعت هابتنالا ةملك .هل هبتنأ نأ يلع ،هيلع فرعتأ ىتحو .هتفرعم يننكمي نلف ،هيلإ رظنأ مل اذإو :هيلإ رظنأ ال

." هيلإ ًادودشم نوكأس ،يباجعإ ريثي هنإف ،ينمهي كلذ ناك اذإ .»... ىلإ
124 	

 ناميإ همسا فارتعا  )٥
 نيأو ، ثدحي امدنع - ةفلتخم ةيناسنإ روضحل انكاردإ دنع ،عقاولا يف .انمامأ وه ام ةعيبطب فارتعالا ةيادب وه هابتنالا اذه نذإ

 :هلامعأ اوأرو ملكتي هوعمس نيذلا يف لاؤسلا راث ،عوسي روضح مامأف .هارن ام ةعيبط لوح لاؤسلا عمق بعصلا نم نوكي - ثدحي

 همأ نوفرعيو ىتأ نيأ نم نوفرعي مهنإ« .لازتخالل لباق ريغلا هفالتخا وه لاؤسلا اذه راثأ ام نإ .بيرغ لاؤس .»؟لجرلا اذه نم«

 ىنعم هل ناك لاؤسلا نأ ةجردل ةفلتخمو ةميظع هتيصخش تناكو ،مهتاروصت تقاف ةردق رهظأ هنكل ،هنع ءيش لك نوفرعيو هبراقأو

 " ؟لجرلا اذه هاسع نم :فلتخم
125
 مهيلع انددرتو مهانفرعو مهانفداص صاخشأ روضح يف مويلا انلخاد عبني لاؤسلا سفن نإ 

 .انتربخ يف حضاو ءانثتسا وهو ،مهروضحل ةيئانثتسالا ةعيبطلا ببسب لاؤسلا زربي »؟اذكه تنأ اذامل ، تنأ نم« :انئاقدصأ اوحبصأو

 قيدصلل وتلل اهب تدهشتسا يتلا ةلاسرلا وه كلذ لوق نسحأ دقل .يضاملا يف ناك امك نآلا ةيحيسملا ليصوت متي ةقيرطلا هذهبو

 صاخشألا ىلع اهسفن تحرط يتلا »ةميسجلا ةلكشملا« سفنل ضرع وه عقاولا يف لاؤسلا روهظ نإ .هرمع نم تانيسمخلا يف يذلا

 .هنوري نيذلا كئلوأ يف ةلئسألا ريثي باجعإلاو ،باجعإلا ريثت ةداهشلا نإ« :سيسنرف ابابلا ظحالي امك .عوسي عم اولماعت نيذلا

.» ؟ةبحملاب نيرخآلا ةلماعمو ءاجرلا ةبه هل يتأت نيأ نم ؟اذكه صخشلا كاذ اذامل :نورخآ لءاستيو
126	

 له ؟كريصمل فغشلا سفنب عيمجلا كيلإ رظني له ؟ةيناجملا سفنب عيمجلا كيلإ رظني له ؟نانحلاو ةقرلا سفنب عيمجلا كيلإ رظني له

 ءرملا عسي ال - ةبهارلا مامأ هسفن يلليراكنم بتاكلا دجو امك - هل ليثم ال ًافالتخا ءرملا هجاوي امدنع ،ببسلا اذهل ؟يواستم ءيش لك

 ةفرعملا ةريسم أدبت ،هعمق نكمي ال الاؤس ريثت يتلا ،هذه ةشهدملا لعفلا ةدر نم ،انه نم "؟لجرلا اذه وه نم" :لاؤسلا لأسي نأ الإ

	 .ناميإلا هيمسن يذلا فارتعالاو
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 ةيكيمانيدلاب انسفنأ ةنراقمل ،ةديدعلا ليجنإلا دهاشم دحأ يف انسفنأ عضن لواحن .عوسيب اوقتلا نم لوأ يف كلذ رهظ فيك رظنن انوعد

 اذام« :مهلأسيو ةنيعم ةطقن دنع فقوتي ،قيرطلا يفو .ةيرصيق ةقطنم ىلإ ذيمالتلا عم عوسي بهذو .ةصقلا نع قثبنت يتلا ةيفرعملا

 رخآلا ضعبلاو نادمعملا انحوي ضعبلا لوقي« :تاباجإلا ضعب ءاطعإ اولواح ،لاؤسلا اذهب مهتأجافمل ًارظنو »؟انأ نم نع سانلا لوقي

 نم لوأ .»؟ انأ نم مكل ةبسنلاب نكلو« :اًيصخشو اًرشابم لاؤسلا حبصي ،دحلا اذه دنع .»ءايبنألا دحأ وأ ايمرأ رخآلا ضعبلاو ايليإ

."يحلا هللا نبا حيسملا تنأ" :هلعف در يف ةعفدنملا هتقيرطب ،سرطب وه باجأ
127 
 سرطب لوقي ال ؟تاملكلا هذه لوقي نأ عاطتسا فيك

 ؟نذإ اهرركي اذامل .هتازاجنإوأ هتاملك تسيل اهنإ .هسفن عوسي نم هعمس ام رركي هنإ ؛ مهفلا ىلع هتردقب هيلإ لصوت وأ ،هيف ركف اًئيش

 ةربخلاو ،ناسنالا اذه نع سرطب هيلإ لصوت يذلا نيقيلا نإ ؟اًلماك اهانعم يعي مل ول ىتح ،اًمامت اًلوقعم اهراركت لعجي يذلا ام

	.»!يسفنب قوثولا ىتح يننكمي الف ،ناسنالا اذهب قوثولا عطتسأ مل اذإ« هنأ تحضوأ يتلاو هب هتقالع يف اهب رم يتلا

 ةقثلاو ةيرحلا  )٦
 نأ ىلع ديكأتلا يغبني ،ةيادبلا يف ؟)"اننيعأب قثن نأ ىتح اننكمي الف لجرلا اذهب نمؤن مل اذإ"( عوسيب ةقثلا سرطب ىلع ناك اذامل

 نيذلا صاخشألا ؟عوسيب قوثولا بجي هنأ مهفي نأ عاطتسا نم .هتايحل هابتنالا ىلع ةردقلا سفنو رخآلا نم نقيتلا ىلع ةردقلا انيدل

 مكارتت نأ نكمي طقف ةكراشملاو شياعتلاب .ةيويح ةكراشم يف اوطرخني مل مهنكل ،ءافشلل بهذ يذلا دشحلا سيلو ، هعم اوناكو هوعبت

  ".هب قوثولا يننكمي" :ةيلوقعم لكب لوقلا ىلإ لصن ىتح ،رخآ صخش لوح نيقيلا ىلإ لوصولل ةيرورضلا تامالعلا

 اذه يف اهرود بعلت ةيرحلاف« .اضيأ اهيلإ يدؤت يتلا ةجيتنلا »ضرفت« ال تامالعلاو .ةيرحلا بلطتي اهريسفتو تامالعلا مهف نكل

.» هريسفت بجي ثدح يه ةمالعلاف ]...[ .ةمالع هيلع قلطن يذلا لاجملا
128
 يف عونت كانه ناك ،هسفن عوسي صخش مامأ ،كلذل 

.حطسلا ىلع ةيرحلا رهظت ،تامالعلا مامأو .سانلا نيب تاريسفتلا
129
 ىلع هيلإ رظنُي ،اًضارتعا ةيرحلا دوجو لثمي ،نيريثكلل ةبسنلاب 

 ريفوت طقف اننكمي ال هنأ يل باش قيدصل حيضوتل ةلواحم يف .اهيلإ لصوتلا مت يتلا ةجيتنلا ةقيقح فعضي وأ ةايحلا لقثي ءيش هنأ

 نم ديدعلا ةيؤر دعبو كتقيدص عم تاونس عضب تيضمأ نأ دعب كنأ ليخت :هل تلقف" .اًلاثم هل تمدق دقف ،انل ريخ اهنكلو ،ةيرحلا

 كيدل له ،كلذب مايقلا دنعو ."؟ينم جاوزلا نيديرت له« :ةحارص اهنم بلطت نأ تررقف ،رخآلل حلاص امكنم لك نأ مك ىلع تامالعلا

 .»ضفرت نأ اهنكمي هنأل« :روفلا ىلع دكؤيف "؟لعفلاب كل اًحضاو ءيش لك نأو فيك« هيلع درأف .»اقح كلذ دقتعأ« :بيجيف " ؟فوخ يأ

 " اه"ريسفتل ضرعم كنأل ،معن لوقتل كتقيدصل ةيفاك نوكتس تامالعلا هذه لك تناك اذإ ام فرعت ال كنأل ًافئاخ نوكتس ،نذإ«

 ىتح ،ًايلآ وأ اًيكيناكيم ءيش لك نوكي نأ لضفت له« :هتلأس ذئدنع . »كلذك معن« يل دكأف »؟اذكه رمألا له .اهتيرحل يأ ،تامالعلل

 كلذ يل لوقت نأ كش الب لضفأ يننإ" :وهو »؟ةيرحب معن لوقت نأب ،ةرطاخملا لضفت مأ ،فوخلا بنجتتل ،اهتيرح ةفزاجمل ضرعتت ال

 سيسنرف ابابلا ماق ًارخؤمو .»ةيرحب »معن« هل لوقي نم لضفي ًاضيأ هللاو ؟كنم لقأ ًاقاذم هل هللا نأ دقتعت امبر لهو« :تفضأف ."ةيرحب

 عرسي ال برلا نإ ]...[ .رمتسي ال ،انعضو مرتحيو ،انمرتحي هنإ ]...[ ؟عوسي فرصتي فيك« :هلوقب انتركاذ ىلا كلذ ءاعدتساب

.»ىلوألا ةوطخلا وطخن ىتح رظتنيو ]...[ ،انتريتو ىلع اًمئاد ريسي هنأل ،ةريتولا
130
 تامالعلا لك ،تاراشإلا انيطعي ال هنأ ينعي ال اذه 

 اهلاق معن نيب ةنراقم دجوت ال هنأل ،انتيرح رارقل ام ةقيرطب لثتماو ًارارحأ هللا انقلخ دقل .اهمامأ اًرارحأ ىقبن اننكل ،اهجاتحن يتلا

 نم رجفنت كلعجت نلف ،اهتيرح ةرمث وه »اهلوبق« نكي مل اذإ" :يلوقب تمتخف .ةيرحلل ةيعاو ةسرامم نود خوضر نيبو ةيرحب ناسنإلا

 حمست يتلا تامالعلل ريسفتلا كلذ يف ةنمضتم ةيرحلاف اذل !ةبه يه لب ،اًديقعت تسيل انتيرح نأ كردن نأ مساح وه مك  ."حرفلا

 نم اهعمس دق يتلا تاملكلا سرطب لاق ،ةقثلا هذه ببسبف .رخآلاب ةقثلا عيطتسأ يننأب نيقيلا ىلإ ةلماك ةيلوقعمب لوصولاب انل

  .عوسي
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 نع يخيراتلا روضحلا هلاق ام ةقيقحب فارتعالا وه ناميإلا« .ةينالقع يأ نودب هب موقن لعف سيلو ،ةيواهلا ىلإ زفقلا سيل ناميإلا

 كلت اهب ينلصت لازت ال يتلا ةيئانثتسالا ةقيرطلاب ،نآلا هنأو يقيقح هنأ ىلع نورخآلا هلبق اًئيش هسفن نع ناسنإ لاق دقل« .»هسفن

 ناسنالا اذه هلوقيو هلعفي امل انهابتنا نإ ]...[ ."ةايحلاو قحلاو قيرطلا وه انأ" :لاق ناسنإ وه عوسي .اًضيأ انأ هلبقأ ،ةقيقحلا

 وه ناميإلا نإ .ناميإلا وه اذه ،هلاق ام ةقيقح ىلع ديكأتلاب هروضح لوبقو ،"ناسنالا اذهب نمؤأ انأ" :لوقن نأ ةجرد ىلا لصي

 ثدحتي يذلا ناسنالا كلذ هلوقي ام لبقأ انأ« :لوقلا ىلإ ناسنإلا عفدي يذلا هروضحل ةيئانثتسالا ةعيبطلا هكرحت ينالقع لعف

».بيذاكألا لوقي الو قدصب
131 
« ريشي  ،يحيسملا ميلعتلا لوقي امكو

 ؛ ةقيقحلا ىلإو صخشلا ىلإ :جودزم عجرم ىلا "ناميإلا" 

.» اهدكؤي يذلا صخشلل ةحونمملا ةقثلل ةقيقحلا ىلإ
132
 يذلا - ناسنإلا يف يهلإلا روضحلا - "ءيشب" فارتعالا وه ناميإلا 

 مامأ وه ام رسفي ، اًمامت لوقعم فارتعا وه كلذ عمو ،هفيرعت هدحو لقعلا عيطتسي ال يذلاو ،باعيتسالا ىلع لقعلا ةردق زواجتي

."تاذلا قيقحت ةربخو ناميإلا نيب ةميمح ةقالع" كانه نأ راستلاب ظحاليو .اهشيعأ يتلا ةربخلاو ،يينيع
133
 قدص انيدل ناك اذإ« 

 "اًطيسب" نوكت نأ .ناتلثامتم ناتملك ةطاسبلاو قدصلا .ناميإلا وه اذهف ،روضحلا اذهب قلعتلا ةفطاعو لوبقلا ةطاسبو ،فارتعالا

 ،ةطاسبب ثدحلا ىلإ رظنت نأ ]...[ كيلع بجي ]...[ .جراخلا نم ةراعتسم ةبيرغ لماوع لاخدإ نود ،ًةرشابم ءيش ىلإ رظنلا ينعي

 هب ةقالع اهل تسيل همييقتل ةيجراخ لماوع لاخدإ نودب بلقلا ىلإو لقعلا ىلإ هلصوي امبو هلوقي امب ثدحلا ىلإ رظنت نأ كيلع هنأ يأ

".
134
 يناسوج بألا اهب ثدحت يتلا ةقيرطلا .اهيلع بيرغ ءيش يأ لاخدإ نودب ةربخلا ىلإ لقعلا عضخت ةطاسبلا نأب لوقلا اننكمي 

 رعشأ ينتلعج يتلا بلقلا ةطاسب اهنإ" :انتركاذ يف ةروفحم لازت ال ۱۹۹۸ ماع يف سرطب سيدقلا ةحاس يف ابابلا مامأ كلذ نع

 ،عقاولا تاظحلو لماوعل ريمدتلل لباق ريغلا عطاقلا ليلدلل ثدحي امك ،ةينيقيلا ةيئاقلتلا كلتب ةيئانثتسا ةيصخش حيسملا نأ مك فرتعأو

."انبلق ميمص يف ىتح انشهدتو انصخش قفأ ىلإ تلخد يتلا
135	
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 عبارلا لصفلا

  ةايحلا ىدم مودي قيرط

 - هتصقو هنمز بسح دحاو لك - هيف انفرع ،فلتخم يناسنإ روضح "انفقوأ" امدنع ،باذجنالا ةربخ انشعو ءاقللا ثدح نأ درجمب

 نأ بجي .ريسملا نع فقوتلا اننكمي يلاتلابو ،انلصو اننأ انل ودبي دق ،انتايح يف رامثلا ىرن انأدب نأ دعب نآلاو انه حيسملا روضح

 فقوتلا اننكمي ال قيرطل رمتسملا حاتفنالا وه رارمتساب هثودح رركتيو ددجتي يذلا ءاقللاف .كلذك تسيل رومألا نأ ةقيقحل ملستسن

 يطعأ ام لك نإ .]...[ انتريسمل ةيادبلا ةطقن حبصي انتايح يف ئجافملا لوخدلا نم اعون ثدحأ يذلا" ءاقللا "اذه« .هيف ريسلا نع

." ملعتلا نع فقوتت ال ةبغرل ضاخم لب ،قالطإلا ىلع كلمتلل ةيكيمانيد سيلو فثكملا لمعلاو ثحبلل ةيادب ةطقن حبصي انل
136	

 ةريسملا ةرورض  )۱
 بشعلا دجن ،راهدزالا نم اًلدبف .فافجلاو لقثلاب روعشلا انمايأ انوزغي ،انل يطعأ ام انكلتما اننأب انداقتعال فقوتن نأ درجمب

 اذه ثدحي فيك .لمأ ةبيخو ةأجافملا نم ةلاح يف لظنو .اننمز جيسن ىلإ  ديدج نم للستي مدعلا ىرنو .انيديأ يف فاجلا

 :بوذي نأ دري ملو ىرخأ ةرم يبلق دمجت" :موسيليه يتيإ تاملكب ىضم تقو يأ نم رثكأ رعشن ،تاظحللا كلت يف ؟فافجلا

".هشامك يكف نيب سوبحم يلقعو تاونقلا لك تدسنا
137	

 ،وكاشيساك نم برقلاب ةقيدح يف ةيحيسملا قنتعاو لوحت امدنع« :سونيطسغأ سيدقلا نع رجنيستار لاق اذام ؟انل ثدحي اذام

 دقتعا دقف ..ةثدحملا ةينوطالفألا ةفسالفو نيطولفأ لجبملا فوسليفلل ةيركفلا ةموظنملا بسح ىرخأ ةرم لوحتلا سونيطسغأ مهف

 اًصخش اًدعاصف نآلا نم حبصأ )ديدجلا نيدلا قنتعمو( بئاتلا نأو .يئاهن لكشب اهزواجت مت دق ةيضاملا ةئيطخلا ةايح نأ

 ءيش وهو ،هللا نم برقلاب ًءاقن رثكألا تاعافترالا ىلإ رمتسم دوعص يف نوكتس ةيلاتلا هتريسم نأو ،اًمامت اًفلتخمو اًديدج

 ةدحاو ةعفد مهعفد درجمبف ،ماسجألا لثم اًمامت« :   Moysis	vita	De  يف يزنيزنلا سويروغيرغ سيدقلا هفصو ام لثم

 يف قلطنت ةيضرألا تاوهشلا نم تررحت يتلا حورلا نكلو ،.. اهسفن قارغإب موقت ،عفدلا نم ديزملا نودب ىتح ،لفسأ ىلإ

.»ءامسلا وحن اًمئاد ةهجتم ناريط ةلحر يف ... ةعيرس ةيدعاصت ةكرحب اهسفن قوف رارمتساب ولعت ذإ سكاعملا هاجتالا
138
 

 ثدح ام روصتن ،كلذل هبنتلا نود امبر ، نايحألا نم ريثك يف اننإف ،ىضم تقو يأ يف تاملكلا هذهل انمادختسا نودب ىتح

 سيدقلل ةيقيقحلا ةربخلا نكل« .هشيعن امع اًديعب ،ىرخأ نكامأ نم ةراعتسم جذامن بسح - "يرذجلا رييغتلا" ،ءاقللا - انل

 هيف ام لكب ةقشم دادزي قيرط يف ريسلا ىرحألاب ينعي يحيسمك شيعلا نأ ملعتي نأ هيلع ناك ذإ :ةفلتخم تناك سونيطسغأ

 تاظحل اندناستو انيزعت نكل تاقشملاو بعاتملا نم ةريسم وأ قيرط ةروصب دوعصلا ةروص لادبتسا مت دقل .حارتأو حارفأ نم

 جوضنو ،مئاد ومن وه ناميإلا كلذل .ةايحلا ىدم مودت ةريسم وه يرذجلا ريغتلا . رخآ ىلإ نيح نم اهيقلت اننكمي رونلا نم

."انسفنأل نحن امم رثكأ انل ةيميمح يه" يتلا ةقيقحلا هاجت حورلل
139 
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 فلتخملا موهفملا اذه ىلع ديكأتلل ، ناموين يرنه نوج ةافول ةيوئملا ىركذلا ةبسانمب تاظحالملا هذهب رجنيستار لانيدراكلا يلدي

 نم ناموين لانيدراكلا ضرع دقل" :سيدق نآلا حبصأ يذلاو ، يزيلجنإلا لانيدراكلل اًبسانم ناك يذلا يرذجلا لوحتلل حيحصلاو

 ةايحللو لب ، طقف ةيحيسملا ةديقعلا ةريسمل  سيل اًريسفت انل مدق كلذبو ،اًدبأ يهتنت مل يرذجلا هريغت ةربخ نأ روطتلا ةركف قلطنم

 ثيح ،هتايحب اًضيأ نكلو ،طقف هبطخو هركفب سيل هملعي ام يه ميظعلا ةسينكلا ملعمل ةزيمملا ةمالعلا نأ يل ودبي .ًاضيأ ةيحيسملا

 ،ماظعلا ةسينكلا يملعم ىلإ اًقح يمتني ناموين نإف ،اًحيحص اذه ناك اذإ .رخآلا امهنم لك ددحيو ةايحلاو ركفلا اهيف لخادتي

.»انراكفأ ءيضيو انبولق سملي تقولا سفن يف هنأل
140
 اذه يف ةدراولا ةنيمثلا رجنيستار لانيدراكلا ةمهاسم ظفحن نأ يغبني 

 هذه يغيب ددري ."مئاد ومن وه ناميإلاو" ؛ "ةايحلا ىدم مودي قيرط ،ةريسم وه يرذجلا ريغتلا نإ" :رامث ىلا اهلوحنو عطقملا

 .يحيسملا لاح قمعأ وهو .ناسنإلا لاح سفن وه اذهو .دبألا ىلإ بستكم وه بستكم ءيش ال« :ةحلملا ةيرثنلا هتديصقب تاملكلا

 نإ .يحيسملا ركفلا عم اًضقانت رثكألا يه فالخ عضوم دعت مل يتلا يئاهنلا ذاوحتسالا ةركف ، يدبألا ذاوحتسالا ةركف نإ

 ركفلا ةموظنم يف ناسنإلا ريصم عم اًضقانت ءايشالا رثكأ يه شاقنلل اعوضوم دعت مل يتلا ةيئاهنلاو ةيدبألا ةنميهلا ةركف

." يحيسملا
141
 لصافلا طخلا ددحت يتلاو ، انل يئاهنو هلازتخا نكمي ال لكشب اًديدج اًئيش اًضيأ مدقت يتلا ، ةيدومعملا ىتح 

 يلاتلابو "هوزغ" و،  ،اندوجو ىلا لوخدلل حيسملا هدوقي يذلا يحورلا داهجلا ةيادب :ةيادب ىوس تسيل ،دعب امو لبق ام نيب

 اهنأ ةسينكلا يف ةيدومعملا رهظت - "حيسملا ثدح نم اًءزج هنوك لوبقو مهف ىلإ ناسنإلا وعدت يتلا" ،ةيدومعملاب .انتاوذ قيقحت

 »عوسيب نمؤي صخش يأ ىلإ" اهنومدقي "مهينواعمو لسرلاف ]...[ :ناميإلاب اًمئاد ةطبترم"
142
 سانأو فلتخم ناسنا دلويف" - 

."نيفلتخم
143
 امك ، "لهجلاو نايسنلل ربق يف وأ ضرألا نم كيمس ءاطغ تحت اًضيأ نفدُت نأ نكمي ةخرؤملا ةيادبلا" كلت نكل

 "ةيح ةيحيسم ةبحص" ءاقل لالخ نمو .سانلا نم ديدعلل ثدحي
144
 .انتايح يف اهرامثب ئجافتن يتلا ةيدومعملا ريثأت ىدم كردن 

 نيذلا كئلوأ ىتح .ةيتايح ةريسم كلذ نمضتي ،ىرخأ ةرمو .ةيدومعملا ةمعن انيف ومنت ةبحصلا هذه ةايح ىلإ ءامتنالا لالخ نمو

 ةركاذلا شيع مدعب ،نايسنلل نيملستسم :لحوملا ملاعلا طيحم يف اوقرغي نأ" عقاولا يف مهنكمي ،ةيدومعملا لعفب مهرايتخا مت

."ناسنالا ةايح يف يقيقح ثدح وه يذلا ،حيسملا روضحب يعولا يه يتلا
145	

 ،مئاد ومن وه ناميإلا نأو ةايحلا ىدم مودي قيرط وه يرذجلا ريغتلا نأب ليلدلا اذه نكل .ةريسملل عاطقنا كانه سيل ،نذإ

 ةحلملا اهتاجاحو ةايحلا مامأ - يأ ،جهنملا رييغت وهو الأ :ءارغإل ،داكلاب انم كاردإ نودب ،مالستسالا ىلإ اندوقي نأ نكمي

 ناميإلاو يحيسملا ثدحلا رابتعا وه ءارغإلا نأ ينعي اذه .رخآ ءيشب ءاقللا لادبتساب - ةيعامتجالاو ةيصخشلا اهتايدحتو

 .انبذج يذلا ثدحلا لخاد سيلو رخآ ناكم يف انتايح قيقحتل ىعسنف :رخآ ءيش ىلع انمامتها زكرن مث ،اهب ملسم رومأك

 ىلع بعصي يلاتلابو ةثيدحلا ةيلقعلاب اهلوبقو اهمهف بعصي يتلا ةملكلا ]...[ وه " ثدحلا " :يناسوج بألا بتكي ببسلا اذهل

 ،انريصم ىلإ ،انتايح ةقيقح ىلإ ،انسفنأل انظقوي ام وه ثدحلا نأ هلوبق نكمي ءيش بعصأ نإ .]...[ ًاضيأ اهمهف دحاو لك

.»قالخألا ىلإو ءاجرلا ىلإ
146
 انيأر يف وهو ،انعنصو انريكفت نم ءيش يف دنسو ذالم نع ثحبلا ىلإ فاطملا انب يهتني اذكهو 

	 .انلخاد هدوجوب حملي يذلاو انب طيحملا مدعلا ةمجاهم ىلع ةردق رثكألا - اًينمض اذه لظ ول ىتح -
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 ءارجإ انيلع ؟جهنملا ريغن اذامل ؟اناوق كهني عارص يف نيقلاع ًانايحأ انسفنأ دجن ،لوألا راهبنالا دعبو ،روهدتن اذامل نكل

 ىلع ةردق رثكأو هب مكحتلا يف لهسأ انل ودبي ام ىلع زكرن ،ءاقللا ىلع زيكرتلا راتخن نأ نم ًالدب اننإ . يلوأ صيخشت

 .اهب انعبشت يتلاو انب ةطيحملا ةيلقعلاب هليهستو كلذ عيجشتب موقنو ،بلاغلا يف ةحضاو ريغ ةقيرطب ناك نإو انتاوذ قيقحت

 نكلو ،هشيعنو هل دهشن نأ ىلإ جاتحيو ،حيسملا ثدح ىلإ جاتحي :انل ثدح ام عم ضراعتي "يويند" عقاو يف نوسمغنم اننإ«

».ةيادبلا حيسملا اهيطعي يذلا "ةديدجلا ةقيلخلل"و ،ةديدجلا ةيصخشلل اًضراعمو ًامامت بيرغ وه ،ةفطاعو يعوك
147
 ضقانتلاف 

 مدع هنكمي فيك .هداوه الب دمعملا يحيسملا ىدحتي هيف نحن يذلا يخيراتلا قايسلاو حيسملا ثدح همدق يذلا ديدجلا نيب

 يحيسم عقاو لالخ نم هرابتخا نكمي يذلا ،ًادسج راص يذلا رسلل رمتسملاو سوململا روضحلا لضفب طقف ؟مالستسالا

 نم ةعرسب اكز اي لزنا«( يرشب ليضفت لالخ نم انلمشي يذلاو ،حيسملل رمتسملاو سوململا روضحلا اذه نع اًديعبو  .يح

 طسو ةنيعم ةظحل يف ةميزه ةربخب رمو ةيدومعملا رسل هلوبق نم مغرلا ىلع ،انم دحاو لكف ،)"كتيب ىلإ ٍتآ ينأل ،ةرجشلا

 قايسلا اهيطعي يتلا تاذلا قيقحت روصو ،ةطلسلا تاءارغإو ىوق ةمحر تحتو ،هتابغر ةهجاوم يف هدحو ىقبي ،ةسينكلا ةبحص

 حيسملا ةبحصب رضاح طابر بايغ يف هنأ اًحيحص ناك اذإ :نكلو .يعو الب وأ يعوب ءاوس وه هروص اهربتعي يتلا موي لك

 يتلا ةيلقعلل مالستسالا مدع ، ليحتسملا نم نكي مل نإ ،بعصلا نمف ،اهمدختسي يتلا ةيناسنالا هوجولا لالخ نم ،ةرمتسملا

 ثدحلا لادبتسا ءارغإل مالستسالا رطخ ًايلآ نمضي ال ةيح ةيحيسم ةبحص يف انسامغنا نأ اًضيأ حيحصلا نمف ،انب طيحت

 وه اذه .ةصاخلا اندراوم نم ًاقالطنا ءالتمالا قيرط ليخت ىلإ ةدوعلاو ،رخآ يف انئاجر عضوو ،رخآ ءيشب هانيقتلا يذلا

 كلذ ظحالتو .»ةئيطخلا« ةياهنلا يف لكشي ام وه هل مالستسالاو ،خيراتلا ربع اذكه لظيسو ،ءدبلا يف ناك امك مويلا ءارغإ

 ملستسا امدنع ،ةسدقملا نيوكتلا رفس ةصقب انمزتلا اذإ" :لصألا ىلإ اهرظن هيجوتب ،ةصاخلا اهتقيرطب وناربماز ايرام

 يتلا ةداعسلا بنجتب ،سكعلا ىلع لب ،ةداعسلا ىلإ شطعلاب سيل -" ةهلآلا لثم نونوكتس "- لبقتسملل دعاولا ءاوغإلل ]مدآ[

 نم برهي يك ،هيلع ضرعي ناك اميف ريكفتلا هيلع بجوتي ال ىتحو ،هعنص نم ،هب ةصاخ ةقيلخ نع ًاثحب يعسلل هرمغت تناك

.»اهرس ال نكلو ،اهمسا فرعي يتلا تانئاكلل صلاخلا روضحلا
148	

 دولوملا ديدجلا ءيشلا لادبتسا ءارغإ ىلإ عاصني امدنع ةيعامجلا وأ ةيصخشلا هتايح يف ثدحي ام ةيؤرل وعدم دحاو لك

	.انعنص نم اهنم ءزج عم طقف انل ةقيلخب ًادسج راص يذلا رسلا نم

 تاذلا تابثإ ءارغإ )۲
 ردقت ال ةقيرطب اندعاست نأ نكمي يناسوج بألل هللا اهحنم يتلا ةيهلإلا ةبهلل ةجيتنك أشن يذلا خيراتلا ىلع ةرظن ءاقلإ نإ

 ثادحأ تبقعأ يتلا تاونسلا يف ةبعصلا ةيخيراتلا ةلحرملا يف .ةيحيسملا ةايحلا ةريسم يف لخدت يتلا لماوعلا مهف يف نمثب

 ،يحاونلا ضعب نم ،يتلاو ،يسايسلاو يعامتجالاو يفاقثلا قايسلا نم ةيتآلا ةرمتسملا طوغضلا مضخ يف ،۱۹٦۸ ماع

 نكل ،۱۹۷٥ ماع يف نحن .هنع ثدحتن يذلا ءارغإلا ةقدب يناسوج بألا فصو ،مويلا اهل نوضرعم نحن يتلا كلت هبشت

 ماعلا ةيادي مويب لافتحالل يقيسوملا دهعملا ةعاق يف اوعمتجا نيذلا ،وناليم نم نيغلابلا نم ةعومجمل اهب ىلدأ يتلا تاظحالملا

 ،داتعملا ديدجلا
149
 ةريحلا ،ةربخلا فافج - "لشفلا" ةكرحلا عقاو يف يناسوج بألا ركنتسي .مويلا انل يه امك ةحلاص 

  ."هابتنالا بايغو جهنملا ىلإ راقتفالا" ىلإ اهوزعيو - قلقلاو
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 هنم عبني يذلا ،رذجلا يأ ،ةلأسملا رهوج " وه  رمألا عقاو يف صقنلا اذهف مامتهالا يفو جهنملا يف روصقلا اذه مهفن فيك

 امك رمألا ودبي كلذل ،انتدارإو انهابتنا ةدعاسمب يظحي دعي مل هنكل ،هب ملسم رمأك هربتعن يذلاو ءاكذلاو ةقاطلاك ءيش لك

 انهجول مئادلا ردصملا نأ نييحيسمك انتايح يف انربتعا اذإ ،انل ليولا .ًادرجم ًائيش حبصيل ،ءافتخالا ىلإ ءطبب ليمي هنأ ول

.»هب ملسم رمأ وه !انتوقو انرونلو انتيصخشلو يناسنالا
150
 يف عقو يذلا ثدحلا يأ ،هب ملسم رمأك ردصملا ذخأن امدنعف 

 ًاقالطنا عقاولا عم لماعتلا متي مث نمو اضرتفم ارمأ ثدحلا نأ ربتعنو ؛جردلا يف اهعضو متي ةهادب ىلإ لوحتي هنإف خيراتلا

 .لمعلاو ةفرعملل يويح رذجك سيل نكلو ، اًضيأ ةمدختسمو ةفورعم ةئفك ثدحلا ىقبيف .ةصاخلا انتاريسفتو انعيراشم نم

 ثحبلا يف ىعسن ذإ :بلقلل ةيلصألا تاجايتحالا عم قفاوتلا يأ ،عابشإلا هنم عقوتن الو ، يحيسملا ثدحلا نم أدبن ال نحن

 يتلا جهنملا ريغت - ميكح ريغ لكشب - كلذ يف ثدحيف .انتاوذ تابثإ يف ،ءانبلا ىلع انتردق يف ،ةصاخلا انتازاجنإ يف هنع

 ريبعتلا نع ثحبلاو ةيريبعتلا ةردقلل ةريطخلا ةنميهلا« يف مامتهالاو جهنملا ىلإ راقتفالا يناسوج بألا ددحي كلذل .هالعأ هانركذ

 انتايح ألمت يتلا تاجاحلاو تاجايتحالاو ةزيرغلاف .يعيبط موهفمب ةيريبعت ةردق " ىلإ يعسلا يف ،"يعامجلاوأ يصخشلا ًءاوس

 ىلع ةياغلل ةريطخلا ةنميهلاو تازايتمالاب اهعابشإ ىلإ ةحلملا ةجاحلاب رعشن ،ةيعامجلا انتايح يف اهظحالن يتلاو ،ةيصخشلا

 ةيصخشلا ةيريبعتلا ةردقلا نع ثحبلا ةنميه نإ ،راصتخاب .» ةيحيسملاو ةيناسنالا انتريسمل ةرمتسملا ةيذغتلا لكشت يتلا ةطقنلا

 ةيفطاعو ديدج ءاكذبو ةديدج ةيناسنإل ردصمو لصأك اًضيأ هسفن نع فشك يذلاو ةايحلا لخد يذلا ثدحلا كلذ باسح ىلع

 ىعسن يتلا ةميقلاف" .لمعلل يئاهن قفأو يئاهن فدهك تاذلا ديكأت :ددرت نودب يناسوج بألا دري ؟ةلكشملا رذج وه ام .ةديدج

 ديكأت وه ،اًعم نوكن امدنعو اندحول نوكن امدنع ،ةعماج وأ ةسردم وأ عنصم يف لمعلا دهجب وأ ةسينكلا ىلإ باهذلاب اهيلإ

 ريبعتلا ىلع ءرملا ةردق امبرو ،يفاقثلا لوضفلا نع وأ قوذلا نع وأ رعاشملا نع ريبعتلا امبر( انمهي يذلا بناجلل اًقفو ،انسفنأل

 ودبت ،اًيعمتجمو اًيدرف ،اهيلإ ىعسن يتلا ةميقلاف :ةلأسملل ةيزكرملا ةطقنلا يه هذه .)يسايسلاو يعامتجالا علولا امبرو ،هنع

 مامتهالل اًريثم هب رعشن امل اًقفو ،انمهي امل اًقفو ،انسفنأ ديكأت نم قلقلا لالخ نم ،بلطلاو ةجاحلاب يساسأ لكشب ةددحم يل

 ".نحن
151
 عم نكلو ،ىرخأ تاراسم عابتا اوراتخا نيذلا صاخشألا عم ثدحتي ال يناسوج بألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 

 تالاجم فلتخم يف ةقاطلاو تقولا ءاخسب نورمثتسي نيذلاو اهراثأ يتلا ةيحيسملا ةربخلا يف اوطرخنا نيذلا صاخشألا

 حارتقالا نوشيعي نيذلا سانلا يأ ، "نحن" نكلو ، "نيرخآلا" مهت ال اهنأل ، مامتهالل ةراثإ رثكأ هتظحالم لعجي ام اذه .مهمازتلا

 نايك ديكأت نم ًالدب" :ليدب قايس يف ةساسحلا ةطقنلا ريخألا هباتك يف يناسوج بألا حضوي .هنم مهبذج مت يذلا يحيسملا

 ."انتاوذ تابثاب مامتهالا ىلع نوممصم نحن ، لماشلاو يلكلا هريصم يفو ةلماكتملاو ةلماكلا هتقيقح يف عقاولاو ناسنالا

."انعيراشم دحأ يف لمألا عضن امدنع ةئيطخلا يه هذهو :انعيراشم دحأ يف لمألا عضن اننإ" :لصاويو
152
 ءارغإلا وه اذهو 

 امع لصفني ،انم دحاو لك يأ ،ناسنإلا هل ملستسي معزل تقولا سفن يفو ، قيمعو بيرغ فعضلو .هل ضرعتن يذلا مئادلا

 يف ةبغرلاو هابتنالا زكري" و هسفن ىلع زكري هنإ . هسفن دكؤيو - هراكنإل ةقيرط يهو - هب ملسم رمأك هذخأيو ،شيعي هلعجي

 يريدقتلا  مادختسالا لالخ نم ، ناسنإلا هلجأ نم قلخ مت يذلا ،يلصألا ميمصتلا رييغت مت .ةدودحمو ةددحم ءايشأ

 رشبلا نأ يه موي لك اهشيعن يتلا ةربخلا نإ .ةايحلا فدهب لكلا نع هلصف متي نيعم وحن لاجرلا ليمي اذكهو .ةيرحلل

 ةدوعلا عيطتسي انم دحأ الف :انيديأ يف سيل زيحتلا اذه نم جورخلاو .دودحمو يئزج ءيشب ةايحلا لمجم ديدحت ىلإ نوليمي

.» هدرفمب عقاولا ىلإ ةيقيقح ةرظنب رظنلا ىلإ
153	
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 انبطخ نإ .مدعلا نم انررحي الو اهب اندعي هنأ ودبي يذلا اضرلاو ءالتمالا ىلإ انتاوذ تابثإل يعسلا يدؤي ال كلذ عمو

 لك مغر "ريبك لكشب اضرلا مدع دادزي" ذإ ،كلذ نم سكعلا ىلع .انظحال امك ،ةميقعو ةيفاك ريغ تالواحم يه اندوهجو

.انلامعأب مايقلا يف اهلذبن يتلا دوهجلا
154
 ،"ماقتنالا ةبوقع" يرييجيلا يتناد رعاشلا اهيمسي يتلا ةبوتلا نمكت ةئيطخلا يف 

 ىلإ اًمئاد يدؤي ،رثكأ انمهي يذلا تاذلا تابثإل يعسلا" نإ ،عقاولا يف ."هبكترا يذلا أطخلا ةطساوب ءرملا بقاعُي" ثيح

." ءيش لك رمدي تاذلا نع ريبعتلا ىلع ةردقلا معط قوذتو تاذلا تابثإ نم يلعي يذلا فقوملا اذهو .قيضلا نم ديزملا
155 	

 ريثي رمأ وه مكو عقاولا يف انئاقب ةيدودحم ،انوروك سوريف اهيف ىشفتي يتلا تاقوألا هذه يف امك ،اندهش نأ انل قبسي مل

 مهتلت اهنإ .ينانأو ساق ءيش وه تاذلا نع ريبعتلا نإ« :نيرج ماهارج بتك .ريبعتلا ىلع انتردق يف انلمأ عضن نأ ةقفشلا

." يمامتها ريثي رخآ ءيش يأ كانه دعي مل .اهنع ربعت انأ كيدل سيل هنأ فشتكت ةياهنلا يف .انألا ىتح ،ءيش لك
156
 كئلوأ« 

 فقوتلا ىلإ رمألا مهب يهتني ،قح ىلع مهنأب عانتقإلا وأ قلقلا لوحو ، مهئاكذ وأ مهحالصو مهسفنأ لوح نوزكرمتي نيذلا

 وه ةايحلا يف هب روعشلا نكمي يذلا ديحولا سامحلا نإف ،اذكهو .ضماغلاو بضني ال يذلا هفالتخا يف عقاولا كاردإ نع

." دوجولا ةمعنلو صخشلا بطاخي يذلا عقاوللو ثدحي امل ةأجافملا ديكأتلاب سيلو اًيضار نوكت نأو ،قح ىلع نوكت نأ
157
 

 ام نإ .ةقناخ ةعاقف ىلإ ةايحلا لوحيو بضني ال يذلا ضماغلا هفالتخا نعو ،عقاولا نع ءامصأ انلعجي تاذلا لوح زكرمتلا

 ،ءيش لك دسفي انتاوذ نع ريبعتلا ىلع انتردق قاذم ليضفتو ؛ةيمدعلا ىلإ اندوقي اضرلا ىلع هنم لوصحلا اننكمي هنأ دقتعن

 هلاق ام يه ةايحلا ةعيرش نإ" .هتاذل ناسنإلا قيقحت نوناق عم ضراعتي هنأل ؟اذامل نكل .رفصلا ىلإ ءيش لك لازتخا يأ

 ." اهدجيس يلجأ نم هتايح دقفي نأ لبقي نم .اهدجيس هتايح دقفي نأ لبقي نمو اهعيضي هسفن نع ثحبي نم لك" :برلا

 .»"يرذجلا ريغتلا" موهفم وه اذه
158	

 رمتسم لكشب ناميإلا ةداعتساو .يرذجلا ريغتلا )٤
 ًايسايسو ًايفاقثو ًاينلع ًاريبعت سيل .تاذلل َايرذج ًاريغت لب ،تاذلا نع اريبعت سيل« :يناسوج بألا هيلإ راشأ يذلا ليدبلا وه اه

 لوحتلا اذهل ،هتنمزأو هتطخل ًاقفو ،ملاعلا اذه يف ةأفاكملا هللا حنمي !ةملكلا يه هذه .ةكرحلل ًايرذج اًلوحت لب ، ةكرحلا نع

.» "بوعشلا لك كيتأتس" :هلل اًنيمأ لظي نأ ةطيرش ،ليئارسإل اونغ امدنع ءايبنألا عيمج ًاضيأ كلذ دكأ امك ،يرذجلا
159
 	

 - يخيرات ريثأتك ىتح ،ةملكلا ىنعم لكب - انه فعض ةئم ،"ةأفاكملا" نمضي يذلا وه حيسملا ثدح ىلإ "يرذجلا ريغتلا" نإ

 قالزنالا ةطقن يه هذه نكل .تاذلا تابثإ وأ ،انب ةصاخلا ةيريبعتلا انتردق نع مومحملا ثحبلا وأ ،صاخ عورشمب رهاظتلا سيلو

 ،هديرن يذلا ريثأتلاو اضرلا ىلع لصحن انلعجل ًايفاك ودبي الو ةياغلل اًشه اًبلاغ انل ودبي يذلا ءاقللاو ناميإلا نأل :ديدحتلاب

 هنأ دقتعي ناك" :هبقاوعو فقوملا اذه يوتسلوت كردي .انتردابم ىلع زكرنو انءارو ثدحلا كرتن مث ،هليختنو هيلإ علطتن يذلاو

 .قالطإلا ىلع "مئالم ريغ"   ءيش وه ناميإلا اذه نأب يعي ناك ]...[ هنايك لك عم ، ءانثألا هذه يف نكلو :نمؤي ناك ]...[

." ةنيزح امئاد هينيع لعج ام اذهو
160	

 

 

 
154	FCL،	قئاثولا	ةیعمسلا	،ةیرصبلاو	موی	ةیادب	ماعلا	ةكرحل	ةكارشلا	،ررحتلاو	ونالیم	،	١٤	ربمتبس	.١٩٧٥	بتك	يكسفیوتسود	يف	باتك	ةوخألا	فوزاماراك	:		
		،يتاذلا	ریمدتلا	ىلإ	لب	،ةایحلا	ءلم	ىلإ	لصت	ال	هدوھج	عیمج	نأ	ذإ	،كلذ	سكع	ثدحی	نكلو	؛	ةایحلا	ءلم	ھسفن	يف	ربتخی	نأ	دحاو	لك	دیری	]مویلا[«										
	.)٤٢١	.ص	،١٩٨١	ونالیم	،	يتنازراج	،لوألا	دلجملا	،	فوزاماراك	ةوخإلا	،	يكسفیوتسود	FM("	ةلماك	ةلزع	يف	ھسفن	ناسنإلا	قلغی	،ھنایك	ءلم	قیقحت	نم	ًالدب	ھنأل										
	

155	FCL،	قئاثولا	ةیعمسلا	،ةیرصبلاو	موی	ةیادب	ماعلا	ةكرحل	ةكارشلا	،ررحتلاو	ونالیم	،	١٤	ربمتبس	١٩٧٥.	
	

	.٧٨	.ص	،	١٩٨٤	ونالیم	،	يرودادنوم	،	ةقرتحم	ةلاح	،	نیرج	156
	

		فرعن	دعن	مل	اننكلو		نورینتسم	اننأب	نمؤن	نحن«	:كابول	يد	بتكی	،لاونملا	سفن	ىلع	.١٣٩	.ص	،	دھشتسا	.قباس	عجرم	،	ناسنإلا	ةایح	يف	ثدح	،	يناسوج	بألا	157
	ھتاذ	نآلا	يف	اًمئاد	دیدجو	ھتاذ	يف	وھ	امكً	امئاد	لظی	يذلا	انلوح	نمو	ةریثكلاو	ةرھازلا	حورلا	تاعادبإ	فشتكن	فیك	فرعن	دعن	مل	اننإ	.يرھوج	وھ	ام	كردنو	زیمن	فیك										
										")H.	de	Lubac	،"	انبراجت	هاجت	ةسینكلا	،"	يف	Id.	،	لمأت	لوح	،ةسینكلا	عجرم	،قباس	ص	٢٠٠(.	
	

158	FCL،	قئاثولا	ةیعمسلا	،ةیرصبلاو	موی	ةیادب	ماعلا	ةكرحل	ةكارشلا	،ررحتلاو	ونالیم	،	١٤	ربمتبس	١٩٧٥.	
	

	ينمز	فدھب	قلعتی	امیف	،كلذ	اندرأ	املاط	ةلیبن	تناك	نإو	،ةلیسو	الإ	اھربتعن	دعن	مل	امدنعو	ةیرشبلا	اھایازم	نأ	ةسینكلا	يف	ىرن	نأ	فرعن	دعن	مل	امدنع«	:كابول	يد	ظحالی	،ددصلا	اذھ	يفو					159
	،"حیسملا	عوسی	رس	"،	Lubac	de	H.(	ً»اقالطإ	اھمھفن	دعن	مل	نامیإلا	رس	ءيش	لك	لبقو	ًالوأ	،حوضو	الب	نییحیسمك	انئاقب	مغر	،اھیفً	ائیش	فشتكن	فیك	فرعن	دعن	مل	امدنعو										
	.)١٤٥	ص	،	قباس	عجرم	،ةسینكلا	لوح	لمأت	،	ھسفن	عجرملا	يف								
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 لك ةايحل اًرصاعم ىقبي هنإف ، خيراتلا يف ثدحلا اذه رمتسا اذإو اًناسنإ ،ءيش لك ىنعم وه يذلا ،هللا حبصأ اذإ ، نآلاو

 ةيادبلا ىطعأ يذلا ءاقللا نإ" .ناسنالا هلإلا اذه لوح ءيش لك رودي نأ بجي هكردي يذلا ناسنإلل ةبسنلابو ، انم دحاو

 حيسملا نإ ."هنم ءزج يه اهشيعن يتلا انتايح ةصق ليصافت عيمج نأ ثيح ،لماشو يئاهن وهف ،صئاصخلا سفن هل انتريسمل

 نم مئاقلاو تئاملا حيسملا عوسي ،ًاناسنإ راص هللا نأب - ناميإلا نومضم نإ« .ةسوململا اهتايعادت لكبو انتايح لكب ةقالع هل

 لخدت ةماود تناك ول امك يتلا ،بناوجلاو تاظحللا لك لمشي ،خيراتلا نم ةطقن يف يلاتلابو ،ءاقل نم قثبني يذلا - تاومألا

 يصخشلا انريصمل اًديفم نوكي نأ لامتحال اًقفوو هنم عبني يذلا بحلل اًقفو ،هرظن ةهجو نم اهعم لماعتلا بجيو ءاقللا كلذ يف

.»هحرتقي يذلا ناسنالا ريصملو
161
 حبصي« .لكشلاو قاطنلا نيب قرفلا يناسوج بألا مدختسي ،يلومشلا عباطلا اذه ىلع ديكأتلل 

 نيرخآلاو يسفن ىلإو ةعيبطلا ىلإ هب رظنأ يذلا يقيقحلا لكشلا ،ةقالع لكل يقيقحلا لكشلا تقولا رورمب ،ةيلومشلا هتعيبطب ،ءاقللا

 لب ،بسحف تاقالعلل ناكمك ةبحص سسؤي ال وهف :تاقالعلل لاجم درجم سيلو اًلكش حبصي ،اًلماش ناك اذإ ،ءاقللاف .ءايشألاو

.»تاقالعلا هذه شيعو روصت هيف متي يذلا لكشلا وه
162
 لالخ نم لكشتت دوجولاو عقاولا ليصافت لك ىلإ رظنلا نأ ينعي اذهو 

 لب "بدأ" نم ًاعون سيل هنإ .انديقي عضو يف اندجاوت ول ىتح ،ةعقوتم ريغ ةماركبو قمعب ءيش لك شيعن نأ اننكميف .ءاقللا كلذ

 .ريثكلا ملعتن انه« :داصحلاو عمجلل  كروبرتسيو لقح يف يبشخ دعقم ىلع ةسلاج يهو ،موسيليه يتيإ تبتك .ةيح ةربخ وه

 ىتح ،ناكم لك يف ديجو حلاص ءيش وه شيعلا نأو ،خيراتلا بتك يف اهفصو نع اًمامت ةايحلا هذه فلتخت ،لاثملا ليبس ىلعف

.»ةايحلا هاجتو نيرخآلا هاجت يرورضلا بحلاب شيعت كنأ املاط ،ةشهلا خاوكألا لخادو ةكئاشلا كالسألا فلخ
163	

 ناميإلاو ءاقللا ريثأت يف كش وه انيلع نميهي يتلا ركفلا نإف ،انسفنأل كلذب فرتعن نأ نود ،نايحألا نم ريثك يف ،ءيش لك دعب

 عضاوتم انل ودبي ،رشع سداسلا سوتكيدنب ابابلا هيمسي امك ،"ءيداهلا" هللا جهنم نإ .ملاعلا يف )هللا( رسلا ةردابم ةيلاعف ىلع

 حبصيف .ةيرشبلل ميظعلا خيراتلا يف هخيرات ينبي طقف ًايجيردتو .ةعضاوتم ةقيرطب هللا رس لمعي نأ ًاقح قئاللا نم هنإ« :ةياغلل

 ،تاومألا نم مئاقكو ،توميو ملأتي .ةطلسلا تاذ خيراتلا ىوق لبق نم ،نيرصاعملا لبق نم اهب هلهاجت متي ةقيرطب نكل ًًاناسنإ

 ،اهانحتف اذإو ،انبولق باوبأ ىلع ءودهبو رارمتساب قرطي وهف .مهل ىلجتت نيذلا ناميإ لالخ نم طقف رشبلا ىلإ لوصولا ديري

 ةيرحلا يطعي لب ،ةيجراخلا ةوقلاب ىغطي ال هنإ ؟يهلإلا بولسألا ًاقح اذه سيلأ .]...[ "ةيؤرلا" ىلع نيرداق ءطبب انلعجي هنإف

.»بحلا ريثتسيو حنميو
164	

 ،"هدعاسن" وأ ثدحلا لدبتسن نأ ،اهب كرحتن يتلا ةقيرطلا نم حضتي هنكلو - هنع نالعإلا نودب ىتح ، لضفن ،كشلا كلذلو

 هكرتن اننكل ،ةحارص حيسملا ركنن ال نحن ،كلذب مايقلابف .انتطشنأو انتاعورشم يف هبولسأو هفرصتو هتاذل هللا فشك ةقيرط

 هيف ركفن ام رربي ماهلإ ىلإ هلوحنو هضفرنو ،هب ملسم رمأك عبنملا ذخأن اننإ :يوقو صاخ ناكم يف ،سدقملا نابرقلا تيب يف

.انتاوذ تابثإ وهو الأ ،نحن هديرنو
165
	.يعامجلاو يصخشلا ىوتسملا ىلع يرذجلا ريغتلا ىلإ يناسوج بألا انوعدي ببسلا اذهل 

 فارتعالا وه ناميإلاو ،رارمتساب ناميإلا ةداعتسا وه يرذجلا ريغتلا نإ" ؟ديصقلا تيب وه اذه اذاملو وه ام !يرذجلا ريغتلا

 وأ نوليلق ءاوس ،كئلوأ ؟ماع يفلأ لبق ناميإ هيدل ناك نم .اننيب ىقبي يذلا ميظعلا ثدحلا ،عقاولا يف ثدح دق ثدحلاو ،ثدحب

 هنكلو ،هيف هوأر يذلا لثم دحأ يف هوري مل اًئيش هنإ .ةعيبطلل قراخو ميظع ءيش دوجو ناسنالا كلذ يف اوكردأ نيذلا ،نوريثك

 سوميدوقين لاق امك "هعم هللا نكي مل نإ اهلعفتو اهلوقت يتلا ءايشألا لعفيو لوقي نأ عيطتسي دحأ ال" نأل ،هيف ًاحضاو ناك

 انيف دوجوملا ثدحلابو ،اننيب دوجوملا رسلاب قاصتلالاو يعولا ةداعتسا رارمتساب ينعي ناميإلا ةداعتسا نإف ،يلاتلابو .عوسيل

  ." هللا ةسينك نم ءزجك اننيب يلاتلابو ؛ ةيدومعملاب انم لك يف وهف :اننيبو

 

 

 
	.٤٠	.ص	،	دھشتسا	.قباس	عجرم	،	ملاعلا	خیرات	يف	راثآ	دیلوت	،سیدارب	وتربلأ	.ج		.S	-يناسوج	يجیول	بألا					161
	

	.قباسلا ردصملا عجار					162
	

163	E.	Hillesum،	،لئاسر		ونالیم	،٢٠١٣		.ص	١٨٣-١٨٢	
	

	.٣٠٦	.ص	،	٢٠١١	ناكیتافلا	ةنیدم	،	فیل	،	ةمایقلا	ىلإ	سدقلا	لوخد	نم	.يرصانلا	عوسی	،	رشع	سداسلا	سوتكیدنب	ابابلا	-	رجنیستار	فیزوج	164
	

	.٢	،	يحیسملا	صالخلا	بناوج	ضعب	لوح	ةیكیلوثاكلا	ةسینكلا	ةفقاسأ	ىلإ	وید	تیوكالب	ةلاسر	،	نامیإلا	ةدیقع	عمجم	ددصلا	اذھ	يف	رظنا	165
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 نيرداقو نيحاتمو نيزهاج نوكن نأ ىلع ةردق رثكأ اًضيأ نوكن فوسف ،انتايحل اًعورشم" ًاعقاو يرذجلا ريغتلا اذه حبصأ اذإ

."موي دعب اًموي انم خيراتلا اهجاتحي يتلا انتامازتلإ عيمج يف
166
 ناميإلا ةداعتسا نإ :هلوقب اًلصفم يناسوج بألا رمتسيو 

 .مامتهاب امهيلإ رظنن نأ بجي - ةعاطلاو ءاكذلا - انه ناميإلل نيدعب كانه ."ةعاطو ءاكذك ناميإلا ةداعتسا" ينعي رارمتساب

 هنكلو ،»مهف لعف وه ،عقاولا يف ،ناميإلا .انطسو يفو مكطسو يفو يلخاد يف يذلا ثدحلا كردي يذلا مهفلا هنإ« .لوألاب أدبنل

 ةداعتسا .اهانعمو اهقاستإ هيف ذختت يتلا ءايشألا ىوتسم قرتخي هنأل ،يعيبطلا لقعلل داتعملا مهفلا نم ىتح ربكأو قمعأ« مهف

 لكف .ًادحاو ًائيش حبصن زبخلا كلذ نم لكأن نيذلا انلكف" :انطسو يف يذلا ثدحلاب لصاوتملا فارتعالا ينعي مهفك ناميإلا

.» ضعبلا امكضعب ءابعأ نولمحت يلاتلابو ،رخآلل وضع وه مكنم دحاو
167
 ملاعلا يف ،مويلا ثدحتن فيك نكلو :يسفن لأسأ 

 ؟اهيلإ انرشأ يتلا ءايشألابو ،هرٍجحت يتلا ةقبسملا ماكحألاو كوكشلا لكبو ،هزيمت يتلا هتاروطتو هتازاجنإ لكب ،هيف نحن يذلا

 ةديدج ةيناسنإ ةقيرط يلاتلابو ديدج يتاذ يعو انيف امن اذإ يأ ،طقف انتربخبو انتايحب ؟ءايشألا هذه لوق اننكمي ةطلس يأب

 ىلإ لب ديرجتلا ىلإ روبع هقفاري ال يحورلا ررحتلا نإ« ،Berdjaev ريشي امكو .عيمجلل ةيتايحلا عاضوألا لخاد دجاوتلل

.»ةبارغلا ةوق ىلع راصتنا هنإ ،]...[ ديسجتلا
168
  

 هررحت وحن ناسنإلل ليبنلا دهجلا هيف دجي يذلا ناكملا لكشن نحن اه« :يناسوج بألا تاملكب ىرخأ ةرم لوقن نأ اننكمي امك

 انرابتعا يف اهعضن ال انيفو اننيب يذلا حيسملا رس ،ةيهلإلا ةقيقحلا تناك اذإ" ،ءايشألا هذه لوقن نأ اننكمي فيك ؟"ربكأ اًلامتكا

 اهنإ ،انسفنأ مهفل ىرخأ ةقيرط عقاولا يف وه« ديدجلا يتاذلا يعولا نإ ."؟ديدج يتاذ يعو ىوتحم نكت مل اذإو رارمتساب

 نولمحت يلاتلابو :رخآلل وضع وه مكنم لكو ،دحاو انلك« .هب يتقالع يه امو رخآلا وه نم ،رخآلا روضح مهفل ىرخأ ةقيرط

 مامأ انفقوم حبصي ؟]ملاعلا يف[ لعفن اذام ،موي لك جمانربو حابص لك عورشم اذه حبصي نأ ىلإ ".ضعبلا مكضعب لاقثأ

 ناسنإلا هجو يف ىقلم رخآ اًمهوو ،نيرخآلا تايجولويديأ نيب نم ةيجولويديأو ،نيرخآلا بطخ نيب نم اًباطخ روفلا ىلع ملاعلا

«.
169
 .»ةعاطلا« يه ،ناميإلل ةرمتسملا ةداعتسالاو يرذجلا ريغتلا ىلإ ةراشإلل يناسوج بألا اهمدختسا يتلا ةيناثلا ةملكلا 

 يذلا عقاولا اذهل ةعاطك اًضيأ نكلو ،اننيبو انلخادب ديدج وه امل كاردإك«و  مهفك ناميإلا نع طقف سيل لاؤسلا نإف ،يلاتلابو

 يتلا مدلا ةدحو نإ .مكنيبو ينيب داحتالا اذهلو ،تنأو انأ وه يذلا ،حيسملا رسب داحتالا اذهلو اننيبو انيف هكردنو هب فرتعن

 :مهدحأ هل لاق ريهامجلا دشح طسو هقيرط قشي ناك يذلا تقولا يف برلا لاق امك ،اذه نم ةيئاهنو اًقمع لقأ مألا اهنمضت

.»يتخأو يخأو يمأ وهف يبأ ةدارإ لعفي نم نإ« ؟يبراقأو يناوخإ مه نمو يمأ يه نم« ».انه كناوخإو كمأ نإ ،ملعم اي«
170 	

 ناميإلا نأ نم ققحتلا وه ام :نآلا انسفنأ لأسن انوعد .انقيرط ةياهن يف عسوأ قاطن ىلع - ةعاطلا - ةملكلا هذه لوانتنس

 ،»حيسملا يأ ،ناسنالا كلذ يف انتدحو« ىلإ ،هب فرتعملا عقاولا اذهل ةعاطكو ،اننيبو انيف ديدج وه امل مهفكو ،فارتعاك
171
  

	.ةيئاهنلا ةداعسلل ةمدقمو ةديدج ةيناسنإ وه ققحتلا اذه نإ ؟يرذجلا ريغتلا نم ققحتلا وه ام ؟ايفو كيف نويقيقح مه له
 انَأف ،ةَّيِرشَبلا ِرومأُلا ىلع َدامِتعاِلا هِّقَح نِم َّنَأ يريَغ َّنَظ نِإف«  .هلئاسر يف اهل ًةداهش سلوب سيدقلا اناطعأ يتلا ةربخلا اهنإ

 انَأف ةعيرَّشلا يف اَّمَأ .نيِّيِنارْبِعلا َنِم ٌّيِنارْبِع نيمايْنَب ِطْبِس نِم ، ينَب نِم يِّنِإو ،نِماَّثلا ِموَيلا يف ٌنوتْخَم يِّنِإ :كِلذِب هنِم ُّقَحَأ

 ِّلُك يف َناك ام َّنَأ َّالِإ .هيَلع َموَل ال ٌلُجَر انَأف ةعيرَّشلاِب ُلانُي يذَّلا ِّرِبلا يف اَّمَأو ،ةسينَكلا ُدِهَطضُم انَأف ةَّيِمحَلا يف اَّمَأو ،ّيِسيِّرِف

  .يِّبَر ِحيسملا َعوسي ِةفِرعَم ،ةيماَّسلا ِةَفِرعمَلا ِلْجَأ نِم اًنارْسُخ ٍءيَش َّلُك ُّدُعَأ لب ،حيسملا ِلجَأ نِم اًنارْسُخ هُتدَدَع يل ٍحْبِر نِم َكِلذ
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 ُّرِبلا ِلب ،ةعيرَّشلا َنِم يتأي يذَّلا كلذ يِّرِب َنوكَي الو ،هيف َنوكَأو َحيسملا َحَبرأَل ةَيافُن ٍءيَش َّلُك ُتدَدعو ءيَش َّلُك ُترِسَخ هِلْجَأ نِم

 هِمالآ يف َةَكَراشمُلاو هِتمايِق َةَّوُق َفِرعَأو ُهَفِرعَأف ،ناميإِلا ىلع ُدِمَتعَيو هللا َنِم يتأي يذَّلا ُّرِبلا ِيَأ ،حيسملاب ِناميإِلاِب ُلانُي يذَّلا

 ُضِبقَأ يِّلَعَل ىعْسَأ لب ،لامَكلا ُتكَردَأ وَأ َكِلذ ىلع ُتلَصَح يِّنِإ ُلوقَأ الو .تاومأَلا نِيَب نِم َةمايِقلا ُغُلبَأ يلَعَل ،هِتوَم يف هِب َلَّثمتَأف

 ام ىسْنَأ نَأ وهو دِحاو ٌرمَأ ينُّمُهَي امَّنِإو .هيَلع ُتضَبَق دق يسْفَن ُبَسحَأ ال ،ةَوخإِلا اهُّيَأ .حيسملا ُعوسي َّيَلَع َضَبَق دَقف ،هيَلع

».عوسي ِحيسملا يف اهَلانَنِل ُلَع نِم اهيَلِإ ُهّللا انوعْدَي يتَّلا ِةَزِئاجلا ىلع ِلوصُحلِل ،ةياغلا ىلِإ ىعْسَأف مامأَلا ىلِإ ىَّطمتَأو يئارو
172
 

 بألا فقوتي ،دادتمالا كلذ ءارو ةنماكلا ةربخلا حيضوتل ؟لبقتسملا ىلإ ةراشإ وه له ؟ةزئاجلل ةبسنلاب يرجلا ينعي اذامف

 اهدافم ةظحالم فيضي مث .اهيلإ ةراشإلل سدقملا سقطلا اهانبتي يتلاو سلوب سيدقلا اهانبتي يتلا ةملكلا نع ثيدحلل يناسوج

 ذإ ،انه ةزئاجلا أدبت« :لاملا سأر يه ،مهتاوذ قيقحت يف نوبغري نيذلا ءالؤهل - يتربخو كتربخو - انتربخلو انل ةبسنلاب هنأ

 حورلا دهع ،"دهع" وهو اًدج اًحضاو اًحلطصم سدقملا سقطلاو سلوب سيدقلا مدختسي .اهب اندعو يتلا ةديدجلا ةيناسنإلا اهنأ

 نيرخآلل هئاطعإل هشيعو هرابتخال نووعدم نحن ام اذهو .ضرألا ىلع انه ةيئاهنلا ةداعسلا مدقم ،"مدقم" ينعي "دهعلا« .سدقلا

 ةفيزمو ةفئاز ناسنإلا دوهج نوكت ال ىتح ةحيصن لضفأ يه ةديدجلا ةيناسنإلا يأ ،ةديدجلا ةبهلا هذه نأل رشبللو ملاعللو

.»ةياهنلا يف لامآلل ةبيخمو
173
 ةديحولا "ةحيصنلا" يهو ةبوغرمو الامتكا رثكأو ةيقيقح رثكأو ةفلتخمو ةديدج ةيناسنإ اهنإ 

 .انررحتو انبذجت ةوعدك اهب ساسحإلا اننكمي يتلا ةديحولا يهو ،نيرصاعم رشبكو رشبك انيعو ىلإ لخدت نأ نكمي يتلا

 كجوز ىلعو كتجوز ىلعو ةيرسألا كتايح ىلع قبطني" ليق ام نكلو ،ماع ىوتسم ىلع ةرورضلاب اهيقبي ءايشألا هذه ديدحت نإ

 ثدح لكبو هلباقت ناسنإ لك عم اهميقت نأ بجي يذلا تاقالعلا ىلعو مهعم لمعت نيذلا سانلا عم تاقالعلا ىلعو كلافطأ ىلعو

 دح ىلع قيضلا نمز يف نينمآو ،ءاخرلا نمز يف نيعضاوتم نوكن ىتح تاقيضلاو بعاصملا ةنمزأو ءاخرلا ةنمزأ يف ثدحي

.»ءاوس
174
 ىلع ةيقيقح ةرظنو ،ةديدج ةفرعمو ،ءايشألا روصتل ىرخأ ةقيرط يلاتلابو ،ةيئاهنلا ةداعسلل ةمدقمو ةديدج ةيناسنإ 

	.هنع انثدحت يذلا يرذجلا ريغتلا اهدوقي يتلا ةأفاكملا يه هذه .عقاولا
  

 
	.١٤-٤	:٣	لیف	172
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 سماخلا لصفلا

 بآلا عم ةقالعلا

 شاع دقل  ؟اهشيعنل انتدعاسم عيطتسيو خيراتلا ىلإ اهمدق يذلا نم ؟اهشاع نم ؟عقاولا ىلع ةيقيقحلا ةرظنلا نوكتت امم

 نم ىناعو ،ةرباعو ةدودحمو ةنيعم ءايشأ عم لماعتي نأ هيلع ناك يقيقح ناسناك .انم دحاو لك لثم ضرألا ىلع عوسي

 وأ ةيمدعلا ىلإ يهتني ال نأو ،زايحنالا ىلإ ملستسي الأب هل حمس يذلا ام .بيلصلا ملأ وهو ملأ ىصقأ ىتح مالآلاو براجتلا

 انتالواحم نع مجانلا قلقلاو ،فقاوملاو ءايشألل زايحنإلا ةسيرف عقن ال ىتح حيسملا اندعاسي فيك ؟ىربكلا ةبرجتلا مامأ سأيلا

	؟سأيلاو ىنعملا نم ةايحلا ءاوخو انتاوذ تابثإل

  رخآ ىلع دمتعت انتايح نإ  )۱
يف

 ، »ناميإلل ةيناسنإلا ةمئالملا« هباتك 
175 
 هباتك نم رجنيستار لانيدراكلل ءزج ىلع هقيلعت يناسوج بألا فنأتسي

 ىلإ لخدم« 

 كولس لكل رايعمو جذومن ناسنإك هلبقأو حيسملا مسال يتايح ملسأو ًايحيسم يسفن لعجأ امدنع ثدحي اذام« : »ةيحيسملا

 هذه قمع ىدم ام ؟كلذ يلعفب ةيناسنإلا مامأ هذختأ يذلا فقوملا وه ام ،يناسنالا نايكلل لوحتلا ةطقن عون وه ام ؟يرشب

 ؟كلذ نع قثبني يذلا عقاولل ماعلا مييقتلا وه ام ؟ةيلمعلا
176  

 هنم تارقف يناسوج بألا لوانتي ،ءزجلا حرط ةداعإ درجمب

 "مسالا" - حيسملا اذه مسال عوضخلا ينعي نييحيسم اننوك نأ لوقلاب رجنيستار لانيدراكلا أدبي :هيلع ةبترتملا راثآلاو

 ناسنإلاك" ، هب فارتعالاو ،"وحنلا اذه ىلع هلوبقب" ،روضحلا اذه ةوق ىلإ ،روضحلا اذه ىلإ -  ينعي يربعلا ىنعملاب

 امك فرصتأ نأ لواحأ نأ َىلع بجي كلذل ."يرشب كولس لك سايقمو" رايعمك يتايح رمثتسي نأ بجي يذلا "جذومنلا

.»وه فرصتي
177 
 "انرمأ ملسن" امدنع انتايح ىلإ لخدي ديدج ءيش لوأو انيف ثدحت يتلا ىلوألا لوحتلا ةطقن يه ام نذإ

 انتايحو !رخآلا اذه لجأ نمو رخآ ىلع دمتعت انتايح نأب يعولا« ءيش لك لبق ؟انلامعأ عيمجل رايعمك هلبقنو حيسملا مسال

 لزنملا يف صصخملا اهناكم يف ءايشألا عضول اندعاوس نع رمشن امدنعو نبللاب ةوهقلا برشنو حابصلا يف ظقيتسن امدنع

 قوفي لكشب انم ربكأ ،رخآ ءيش ىلع انتايح دمتعت ،)قرف يأ دجوي ال( ةفيظولا هذه تناك امهم ،لمعلا ىلإ بهذن امدنعو

.»اهفده وهو روصتلا
178
 	

 رايعمو سايقمكو انتايحل ةودقكو ناسنإك حيسملا انيف هثدحي نأ بجي يرهوج ءيش لوأ وه ،يناسوج بألا دكؤي امك ،اذهو

 ،بآلاب "قلعتم" هدوجو لك نأ ءرملا مهفي امدنع اذه حضتي .بألا »نم« يأ ،مظعأ ءيش »نم« انقلُخ "اننأب يعولا" :انكولسل

.»بآلا "نم" هنأو بآلا "كْلِم" هنأو
179
 انوروك سوريف انلعج نأ دعب ،اهشيعن يتلا ةظحللا يفف .ةريبكلا ةملكلا يه هذه ،"بأ" 

	 .اهريثأت ىدم يف ةيماردو ةددجتم ةلدأب تاملكلا هذه زربت ،ثدحي ام ىلع اندامتعاو انفعضو انتشاشه ىدمب اكاردإ رثكأ
 ضبقلا نم ةعاس لبق لئس امدنع شوشم لكشب لوسرلا سبليف همهف« ام ديدحتلاب وه "بآلا" ىلإ ةراشإلا مسح ناك دقل

  ."!ءادعس نوكنسو ةدحاو ةرم بألا اذه ىرن انعدو بآلا نع انعم ثيدحلا يف رمتسا" :حيسملا ىلع
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 ءيش لك لصأ ىلإ بهذت اهنأو مهسفنأب رشبا اهب رعشي يتلا ةيعيبطلا ةقيرطلا لبلبت يتلا ةملكلا يه هذه نأ مهف دقل

 ،اهؤارجإ اننكمي ةنراقم برقأ نم ةيئاهن ال ةقيرطب ربكأو ءيش لك رذجو ءيش لك قفأ وه بآلا نأل ،ءيش لك قفأ نضتحتو

 سفن امه بألاو مألاف( همأ محر وه يلكلا رذجلاو لماشلا قفألا هيلإ ةبسنلاب يذلاو ،هب لمحلا مت يذلا لفطلا ةنراقم لثم

 ،اذه لثم بأ كانه سيل ،ومين رتاب مات « .ةمئادو ةيرذجو ةيئاهن ةوبأب رمألا قلعتي ،عقاولا يف ،انه .»)هيلإ ةبسنلاب ءيشلا

 ." بآلا ىأر دقف ينآر نم ؟دعب مهفت ملو ةليوط ةرتفل يعم كنإ ،سبليف" .هل كلمو هب ةقلعتم اهلك انتايحو ديحولا بألا وهف

 ،هيلإ يمتنن يذلا بألا رس نمكي نبالا يف هنأل حيسملل يكسفيوتسود يدل ناك ناذللا شاهدنالاو نانحلا لصأ وه اذه

.» اًفولأم حبصي
180 

 ةظحلب ةظحل هنم قثبني يذلاو هب كاسمإلا نكمي ال يذلا عبنملا اذه عم رسلا عم انتفلُأ ىلإ ريشن يك 

 بألاف :اهمادختسا اننكمي ةملك برقأ يه يتلا "بآلا" لوقن ،ةياهنلا يف لكلا هيلإ يمتني يذلاو ناسنإ لك تاذك يتاذو نوكلا

 ةيناسنإلل جذومنك حيسملا انل همدقي ام نكل .انم ًادحاو هللا حبصأ ،نآلاو .ةفلألا هذه تامالع برقأو زومرلا برقأ امه مألاو

 نأ انيلع بجي ."انابأ" هل لوقن نأ اننكمي مظعأ ءيش ىلإ يمتنن اننأب انيف ًالغلغت رثكألاو قيمعلا يعولا اذه وه سايقمكو

.»ةبحملاو ةمحرلاب ةئيلم تاقالعلاو ًاحونممو ًاقيمع لمعلا لعجن ىتح ،انتاقالع يفو انلمع يف هيلع فرعتن
181
 قيرطلا وه ام 

 نأ عيطتسن ىتحو ،هرابتخا اننكمي اًروضح هلعجب ،هنبا انل لسرأ دقل ؟هعم ةفولأمو ةقيمع ةقالع يف انلاخدإل بآلا هراتخا يذلا

 سدقلا حورلا لمع ةطساوب ًاناسنإ راص يذلا نبالا يف »ىرن«
182
 ديدج يأ ىلإو نووعدم نحن هعم ةيميمح ةقالع يأ ىلإ 

	 .اهعم لماعتلاو ءايشألا لك ىلإ رظنلا ةقيرط يلإ حملي
 اهلاق هملك لكو هب ماق لمع لك ؟هلامعأ اوأرو هوعمس نيذلا ءالؤه ىلإ بآلا ىلإ ءامتنالاب يعولا ناسنإلا حيسملا لخدأ فيك

 اًرداق ناك هنأ ةجردل ةلماك ةقيرطب ناسناك حيسملا يعولا اذه ددح دقف" .بآلا يعو تقثوو بآلا يعو اهلكش دق هل ةرظن لكو

 امب" :هلأسو كانه لكأي وهو لسرلا عم ملكتي وهو ريسي وهو هفقوأ نم لكلو .)۳۰ ،۱۰ وي( "دحاو بآلاو انأ " :لوقلا ىلع

 يذَّلا ِةَئيشَمب َلَمعَأ نَأ يماعَط .هَنوفِرعَت ال مُتنَأ هُلُكآ ٌماعَط يل« ."بآلا نم" :لوقيس ناك "؟ةظحللا هذه يف كيعو ءيلتمي

 ،انعو هسفن نع ًاثدحتم يناسوج بألا لصاوي كلذل ." ةايحلا يه هذه هلمع مامتإ .)۳٤ - ۳۲ :٤وي( »هَلَمَع َّمتُأ نَأو ينَلَسرَأ

 اي ًامامت يكل ةبسنلاب وه امك يل ةبسنلاب هنإ ؛نهاك يننأل سيل ،هلمعب مايقلا يه يتايح« :انك قيرط يأ ىلعو انلعف امهم

.»!ةبتاكلا هلألا ىلع نيبتكت نم
183
 اهنأل ،اهعم لثامتلاو اهب انسفنأ ةنراقمل اهيلإ نووعدم نحن يتلا كلت يه حيسملا ةربخ نإ 

 ،"؟ةظحللا هذه يف كيعو ءيلتمي امب" :انلأسو انريس ءانثأ عراشلا يف دحأ نآلا انفقوأ اذإ .اهيلإ رظنن نأ بجي يتلا ةربخلا

 لعفلاب انيعو ألمي يذلا ام ةفرعمب أجافتن نأ لب ،ةنيعم تاملك راركتب قلعتي ال رمألا نإ ،ًاحضاو نوكأ ىتح ؟اندر وه ام

 ءايشألا لك هنم يتأي يذلا وهو ،ءايشألا لك لصأ وه بآلا ؟بآلا وه نم ؟بآلاب يعو يدل نوكي نأ ينعي اذام .شيعن نحنو

 دوعت يتلا ةدئافلا ام ؟عقاولاب هتقالعو بألل حيسملا يعو نيب ةقالعلا امو .ةبيبحلا هجو لثم لقحلا ةرهز هنم قثبنتو ةياهنلا يف

 يف ةفولأم ةقيرطلا هذه تحبصأ ،حيسملا يف ؟بآلا عم ةقالع يف ناسناك هتايح اهب شيعي يتلا ةقيرطلا هذه نم انيلع

 فرعتلا نإ" :كلذل انقلُخ دقل .مهولا يف انكرتي الو تاذلا ققحيو عبشي يذلاو بلقلا عم قفاوتي يذلا نئاكلا عم لصاوتلا

 هدارأ امك ،يأ ،ديدحتلاب وه امك عقاولا ىلع فرعتلا يف هنأل ،لقعلل اًفولأم نوكي نأ بجي رسلا نم قثبنم ءيشك عقاولا ىلع

 يه يتلا ةفطاعلاو لقعلا ةيناكمإ ةياهنلا ىتح ققحتتو قفاوتلا انبلق تاجايتحا دجت ،قمع الب وأ حيطستوأ ليلقت الب ،هللا

 هنأل عقاولا ىلع فرعتلا لالخ نم الإ هتاذ قيقحت نكمي ال ،اهتاذ ةيلصألا هتيكيمانيد ببسب ،لقعلا نإ ،عقاولا يف .نحن

  .رسلا يف رومغم
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.»رخآ نم قثبنت اهنأل يه امك ءايشألا ىلع فرعتي امدنع ،قحب لقع وه نذإ ،هتورذ ىلإ يرشبلا لقعلا لصي
184
 فرعتلا نإ 

 لقعلل يقيقحلا مادختسالا ةمق وه لب ،ةيتاذ ةعانق وأ ،ىؤرلا باحصأ هربتعي امك اًمهو سيل رسلا نم قثبنمك عقاولا ىلع

 تسيل اهنإ ؟ةداتعملا ءايشألا ىلإ رظنلاب )هللا( رسلا ىلع فرعتن نأ انل ثدح ةرم مك ؟انل ةبسنلاب فولأم وه مك .ةفطاعلاو

 لهأ ىلإ هتلاسر يف سلوب سيدقلا لوقي امك ،عيمجلل حاتم رمأ وه رسلا ىلع ةمالعك عقاولا ىلع فرعتلا نإ .تاردق ةلأسم

 يأ ،ُةَّيـِفَخلا ِهللا ُتافِصو ،َمَلاعلا ُهللا َقَلخ ُذنُمف .مُهل اًّيِلَج اًحِضاو ُهللا ُهَلعَج ِهللا ِنَع ُهوفِرعَي ْنأ ُرَشَبلا ُرِدقَي ام َّنأل« :ةيمور

.»اًذإ ،مُهل َرذُع الف .ِهِتاقولخَم يف ُلوقُعلا اهُكِردُت ٌةَّيِلَج ٌةَحِضاو ،ُهُتَّيِهولُأو ُةَّيـِلزألا ُهُتَردُق
185
 وهف ،عيمجلا لوانتم يف ناك اذإ 

 قفاوتي امك - عقاولا ىنعم مهفل اًيلكيه ممصملا - انلقعل اًفولأم نوكي نأ بجي ام .سكعلا ىلع .ًاملسم ًارمأ سيل كلذ عم

 عقاولا ىلع فرعتن امدنع اننأ ةجردل .هديكأتو هتيؤر اننكمي الو ًاضماغو اًديعب ةيخيراتلا ةيحانلا نم انل ودبي ، انتيرح عم

 يه ةداتعملا ةربخلا هذهف ،ءيش يأ ناك اذإ .انل ةبسنلاب ةداتعم ةربخ تسيل اهنأ ينعي اذه .ةشهدلاب رعشن ،رسلل ةمالعك

 ءايشألاو سانلا عم ةقالعلل ةيمويلا ةربخلا يه ام .ًايهيدب ًارمأ اهدوجو ربتعت يتلاو ،عقاولا عم لصاوتلل ىرخأ ةقيرط

 نم ةظحل لك ثدحلا ةيكيمانيد فصتو« :ثدحك عقاولا لك عوسي مهفي ؟ليجانألا اهقثوت امك ،عوسيب ةصاخلا ثادحألاو

 "يوامسلا بآلا كلذ فرعيو" - طقسي يذلا رئاطلا .ثدح يه "ناميلس ةلح نم لضفأ بألا اهسبلي "يتلا لقحلا ةرهز :ةايحلا

 ثدح ،ثدح يه نورقلا نييالمل ةدوجوم تناك يتلا ضرألاو تاوامسلا ىتح .ثدح وه "ةدودعم مكسوؤر روعش" ؛ثدح وه -

 ةقالعلا نأ ينعي رخآ ًائيش ءيش لك عم انتقالع يف ىرن امدنع .يهتني سيل مهريسفت نأل ،ديدج ثدحك مويلا ثدحي لازي ال

.»ثدح يه اهتاذ
186
 ةقيرط قثوي وهف .ليجانألا اهفصت يتلا عقاولا ىلع عوسي ةرظن نم بذجنن الأو أجافتن الأ بعصلا نم 

 بناوج نم بناج لك عم ةلماك ةيقيقح ةقالع ىلع ةداهش يطعيو دسجي لب ،هنم للقي الو ،هحطسي ال يذلا عقاولا شيع

 عوسي انلخدي - يناعي يذلا صخشلاو عقي يذلا رئاطلاو لقحلا ةرهزك - ءيش لك ىلإ رظني فيكل ةداهش ءاطعإب .عقاولا

 نم - رمألا ةياهن يف - نآلا تآ وه امك يأ ،ثدحك هشيعن نأ نكمي ءيش لك :نآلا ثدحي يذلا رسلا عم ةفلأ ةقالع ىلإ

 عضي مل ، لبق نم ةمدختسملا تاحلطصملا ذخأل .بآلا عم هتقالع ؟قمعلا اذهب عقاولا شيعب هل حمس يذلا ام .)هللا( رسلا

 ،هتاردقل ًاضارعتسا ًادبأ نكت مل تازجعملا ىتح( بآلا عم هتقالع يف نكلو ،ةيريبعتلا هتردق يف ،هتاذ تابثإ يف هلمأ عوسي

 هتشيعم ةقيرط نكت مل .)هلسرأ بآلا نأ نوفرعيو بآلا عيمجلا كردي ىتح  هيدي ىلع تمت دقو ،بآلا ىلإ ًامئاد راشأ هنأل

 لك شيعي هتلعج ،تقولا لاوط هيعو اهب ألتما يتلا ،بآلا عم ةرمتسملا هتقالعف .بآلا ةدارإل ةعاط لب ،هتاذل ًاتابثإ ناسناك

 يف" :ينيدراوج ونامور ةرابع نومضم يف هءالتمال ًاساكعنا ناسنإلا حيسملا يف دجن اننإ .امهل ليثم ال قمعو ةوقب ءيش

."هطيحم يف اًثدح حبصي ثدحي ام لك ]...[ ،ميظع بح ةربخ
187	

."دحاو بآلاو انأ" :بآلا ىوس ءيش هبذجي مل
188
 كانه ، عقاولا يف .بآلا نع هلصف عطتسي مل هنم ىناع يذلا رشلا ىتح 

 ،ةقث مدع يأ اهبجحت ال يتلا ،بآلا يف ةيلصألا ةقثلا هذه نإ" .دودح الب هب ةقثلا ىلإ هدوقي امم ،بآلاب هتقالع قمع لك ىرت

 بيترت لك ناك يتلاو عزعزتت ال يتلا ةقثلا نبالا يف ظفحي سدقلا حورلاف :نبالاو بآلا عم سدقلا حورلا ةكرش ىلع موقت

 نوكيس ،اًناسنإ نبالا حبصأ نأ ذنم يذلاو ،بحلا نم اًمئاد قثبنيس - ًارجه يصخشلا لاصفنالاب لوحتلا ىتح - اهيف بآلل

.» ناسنإلا ةعاطب ةباجتسالا يرورضلا نم
189
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 حيسملا دهشي هلعفي ام لك يف .مدعلا ىلع راصتنالا يه نبالا ةايح ةقيرط نإ .مدعلا ىلع حيسملا راصتنا رذج نمكي انه

."ينلسرأ يذلا بآلاب لب يب نمؤي ال يب نمؤي نم لك" .بآلاب هتقالع ىلع
190
 ،بآلا ىلإ ريشت ،ةملك وأ لعف لك ،ءيش لك 

 اهراركت تيون يتلا ةلمجلا كلت يف ،يناسوج بألا لوقي امك .روضحلا اذه اهازغ دق لمع وأ هل ةرظن لك نإ .رسلا ىلإ

 هرهظم نكل( اهتاذ هللا ةعيبط ذختملا يلاتلابو ةملكلا رسب فلكملا - يرصانلا عوسي ناسنإلا« :تعطتسا املك ةرم لك

 بآلا هللاب يعو رهظي نأ نودب دحاو لمعب موقي وهو ناسنالا اذه اوري مل - )سانلا عيمج رهاظمل اًمامت ًايواسم ناك

«.
191
 نَأ يماعَط« :انحوي ليجنإ تاملك يناسوج بألا ركذي ،ناسنإلا عوسيل يتاذلا يعولا زيمي ام ىلع رارصإلا دنعو 

 لثم ،رمتسملا ديلقتلا هبشت هتايح ."اضيأ لمعأ انأو امئاد لمعي يبأ" :وأ »هَلَمَع َّمتُأ نَأو ينَلَسرَأ يذَّلا ِةَئيشَمب َلَمعَأ

 ام ىلع ُمُكحَأ لب يدنِع نِم ًائيَش َلَعفَأ نَأ ُعيطَتسَأ ال انَأ« .بآلل ةمئاد ةآرم هيعو ناك دقف ؛ ةآرملا لثم ،رمتسملا ديلقتلا

.»ينَلَسرَأ يذَّلا َةَئيشَم لب يتَئيشَم ىَّخَوَتَأ ال يِّنَأل لِداع يمكُحو عَمسَأ
192
 ىلع دمتعت هتميق لك نأ اًكردم عوسي شاع 

 ىنعمو اًقمع ىطعأ ،هعم ةقالعلاو بآلا .قاستا هيف ءيش كانه نوكي نلو ،مودي ءيش ال ةقالعلا هذه جراخو .بآلاب هتقالع

 أشنت ،كلذ عمو .اهل ةياهن ال يتلا ءامسلا ىلإ ةرهز رغصأ نم ، ]…[ ءيش لك مامأ عوسي شهدنا ديكأتلاب« :ءيش لكل

 نميهي يذلا هسفن بحلا نم شهدني قلطملا بحلا حور يف يذلا يدبألا نبالل ريثكب قمعألا ةشهدلا نم ةشهدلا هذه

.» "مظعأ بآلا" .ءيش لك ىلع ولعيو
193
 

 ءانبأ نوكن نأب :عوسي عابتا )۲
 ةرظن ملعت نإ .عوسي ةبحصب ؟انسفنألو ملاعلل ةرظنلا هذه ،ةيخيراتلا ةيحانلا نم ،انم لكل ًافولأم ًارمأ حبصت نأ نكمي فيك

 هللا لمع نم اًءدب ،ثدحك ،" ةيطع "هنأ ىلع ملاعلا ىلإ ناسنإلا رظني مل اذإ" هنأل ،ءانعلا قحتسي رمأ عقاولا ىلإ حيسملا

 ماظنب مازتلالا حارتقا دقفي يلاتلايو ،يقالخألا ءاحيالاو ةأجافملاو ةباذجلا هتوق لك دقفي هنإف ،اهايإ هاطعأ يذلا رصاعملا

.»ءايشألا ريصمو
194
 ةايح يف هل ليثم ال قمع أشني  ،رسلا نم قثبنم ثدحك عقاولاب فارتعالا متي امدنع ، كلذ نم ًالدب 

 ةقالع اهل ةظحل لك نإ !لصألاب ءيش لك ةقالع ،ةظحلب ةظحل ،نوكردي نيذلا كئلوأ ةايحل هب دعولا مت قمع يأ« :ناسنإلا

.» انتداعس يه هذهو ،اذهل نودوجوم نحنف :اًئيش دقفن ال يلاتلابو ،رسلاب ةيئاهن
195	

 :كلذب يعو ىلع نوكن نأ بجيو .ارصق اهرثكأ ىتح ،ةيباجيإلاو ىنعملاب ةئيلم ةظحل لك لعجت يتلا يه بآلا عم ةقالعلا نإ

.» ةيدبألل لئاهلا سايقملا / ةضبن لك يف ةايحلاو .نورقلا / ةوقب انيلع رثؤت ال / ةظحل كانه سيل ذإ«
196
 لك راهنا الإو 

 نم" :ققحتي وهو هدعو ىرن نأ اننكمي ،هعابتابف .انل ةمئالم رثكألا ءيشلا وه عوسي عابتا كلذل .ىنعملا غارف رصتناو ءيش

 نكميو ،انيف ةرقتسم ةربخ عقاولا عم ةيقيقحلا ةقالعلا حبصت نأ نكمي ،عوسي ةبحص يف ".انه فعض ةئم هل نوكيس ينعبتي

 ،ةظحل لك يف ةربخ حبصت نأ - ءيش لكب ةطبترملاو ،ءيش لك يف رسلا عم اهشيعنو اهب فرتعن يتلا ةقالعلا يأ - نيدتلل

	 .ةقالعلا هذه ةرمث يه يتلا ةفلتخملا ةايحلا رمتست نأ نكمي اذهبو
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 نم ريثكلا دعبو انتثداحم نم ريثكلا دعب« .بآلا عم ةفلأ يف لوخدلاب انل حمسي حيسملا نأل ،حيسملا عم عيضي ءيش ال

 ءامسلا نم ُتلزن دقل" ]...[ !انل اهمدقي يتلا اهفالتخاو ةايحلا ةفخو لبنلاو قمعلا ةيعونب ساسحإلا يف ءدبلا اننكمي ،انتبحص

 يأ دقفأ ال ىتح ." يناطعأ امم اًئيش دقفأ ال نأ يه ينلسرأ نم ةئيشمو .ينلسرأ نم ةئيشمب لب ،يتئيشمب لمعأل ال

 يأ دقفأ ال نأ يه بآلا ةئيشم نإ .ةرابعلا هذه ىنعم عيسوت نكمي نكلو ،ذيمالتلا ىلإو لسرلا ىلإ عوسي ريشي ناك !ءيش

 رثكأ يئاقلتو يوفع قمع اهنإ .هلعفأ ءيش لكو زازفتسا لكو ةايحلا فورظ نم فرظ لكو ةظحل لك يف :يناطعأ امم ءيش

 " - ذاوحتسا تسيل اهنإ - رثكأف
197
 يف هتايح ءانثأ اهبتك يتلا لئاسرلا ىدحإ يف ،رفوهنوب اهب دهش يذلا قمعلا اهنإ 

 مكصقني امو / مكبذعي ام / ةوخإلا اهيأ اوكرتا « :يكارتشإلا ينطولا ماظنلل هتضراعم ببسب هيف هتافوب تهتنا يتلا نجسلا

 ،ءيش لك ةداعتسا متي حيسملا يف نكلو ،عيضي ءيش ال ؟"ءيش لك مكل ديعأ انأ" اذه ينعي اذام .»ءيش لك مكل ديعأسف /

 اهدصق يتلا ةقيرطلاب ديدحتلابو اذه لك ]...[ ديعي حيسملا .]...[ لاحلا ةعيبطب حضاوو فافشو فلتخم لكشب هيلع ظافحلاو

 .»اناياطخ هتببس يذلا هيوشتلا نم ةيلاخ ،لصألا يف هللا
198	

 اندوهج نإف ،اذه ثدحي يكل نكلو .ملاعلا ىلإ حيسملا همدق يذلا ديدجلا ءيشلا كلذ لمحي نأ فورظلا نم فرظ لكل نكمي

 يه ام .عوسي عابتا ىنعم ىلع ةصحاف ةرظن يقلن انوعد .- ةيرورض تسيل انتيرح نأ ينعي ال اذه ناك ول ىتح - يفكت ال

 لالخ نم ءانبأ نوكن نأ ينعي اذام عوسي انملعي .ءانبأ نوكن نأ .ةونبلا لب دهجلا سيل ؟عوسي اهب انل دهشي يتلا ةقيرطلا

	.ءانبأ نوكن نأ لب ،نيرداق نوكن نأ سيل هقثوي يذلا ءالتمالا قيرط نإ .نبإ وه فيك انل هتداهش
 ،انِبولُق ىلِإ هِنبا َحوُر َلَسرَأ َهللا َّنَأ ءانبَأ مُكِنوَك ىلع ُليلَّدلاو« :ةفلألا هذه عبنمب ةديلولا ةسينكلا ييحيسم سلوب سيدقلا ركذي

.»"!ٍتبأ اي !ابأ" :يدانُي يذَّلا َحوُّرلا
199
 !ابأ" :يدانُن هِب ٍّنبَت َحور لب ،فوَخلا ىلِإ اودوعَتِل ٍةَّيِدوبُع َحور اوَّقَلتَت مل« :لصاوي و 

.»"ٍتبأ اي
200
  ]...[ عوسي بحري ،هتمايقو هتومو هدسجتب انلثم اًناسنإ حبصأ امدنع"  :رشع سداسلا سوتكيدنب ابابلا قلعي 

 سيل هللا ءانبأ اننوك نأ دكؤملا نم .هللا ىلإ صاخلا هئامتنا يف لوخدلا اًضيأ اننكمي اذل ،اًنبا هنوك يفو هتيناسنإ يف انب

 داحتالا يفو حيسملا عابتا يف ومنلاب يحيسملا اندوجو ةريسم لاوط رثكأف رثكأ كلذك حبصن نأ انيلع ذإ :عوسي ءلم هيدل

 انل فشكنت يتلا ةيساسألا ةقيقحلا يه هذه نإ .انتايح ظفحي يذلا بآلا هللا عم هبح ةقالع يف قمعأ ةقيرطب لوخدلل هب

 ينبتلا ىلإ قلخلا ةلحرم اقح انزواجت دقل .ٍتبأ اي "!ابأ" انلوقب هللا ىلإ تفتلن انلعجيو سدقلا حورلا ىلع انسفنأ حتفن امدنع

.» ديدج دعُببو ةديدج ةقيرطب هللا عم ءانبأك نيدحتم ةقيقحلا يف نحن ذإ ؛ عوسي عم
201
 ، Schlier	H. دكؤي ، عقاولا يف 

 حورلا يف دوجولا "ـب ةيخيراتلا انتربخ حبصتو ،انل رضاحو انيديأ لوانتم يف حبصيو انل ىلجتي« عوسي حيسملا يف نوكن نأ

.» هربتخن انلعجيو حورلاب حيسملا عوسي ىلجتي ،عقاولا يف .]...[»"
202
 نع هتاظع يف ىحوم لكشب يمجنلا قاحسإ ريشيو 

 اذإ ،فيعض لكشب كلذ قيدصت ىلع يتوخإ اي ؤرجي نم لعفلابو ؟انبا حبصي نأ نم رثكأ دبعلا ديري اذام« :ءانبأك انتروريص

.» ؟كلذب دِعي ملو حمسي مل هللا حالص ناك
203
 مه اونوكيلف دحاو ءيش تنأو ينأ امك« :هلوقب كلذ نم دعبأ ىلإ اًليلق بهذي مث 

  .انعم ًادحاو ًائيش ًاضيأ
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 قيدص نم ،قيدص مداخ نمو ،مداخ ىلإ ودع نم لوحتي ىتح ودعلا حلاصتي ثيح ،مداخلا هيف بهذي يذلا ناكملا وه اذه

 نأ عيطتسي ال ،هسفن نم مرحي نأ نكمي ال هنأ امكو ؛ثاريملا ردصم عم رثكأ حبصت ىتح ،ثيرولا نم ،نبالا ثيرو نم ،نبالا

.» هسفن هللا وه يذلا ثاريملا نم مرحي
204	

 شيعلا يأ ،هب مايقلا عيطتسن ال ام لعفب هل حمست امبر يتلا ةقئافلا هتردق يف نمكي عوسي فالتخا نأب داقتعالا وه انأطخ

 لجأ نم شيعي هنأل ، ءيش يأل ةيحض سيل وهف ، الحاق حبصي الو عوسي لشفي ال ، كلذ نم اًلدب .مدعلا ىلا مالستسالا نودب

."بآلا لجأ نم شيعأ انأ" :ةديحولا هتوق يه هذهف .بآلا
205
 .لقتسم لكشب هسفن وه نوكي نأ ىلع ةردقلا يف سيل هفالتخا نإ 

 نع ملكتي نم "" .بآلاب هتقالع وه يتاذلا هيعو نومضمف .حيسملل يعونلا فالتخالا لك نمكي انه .نبا هنوك يف وه هفالتخا لب

 صخشلا دجمل ىعسي نم نكلو "- لداجن امدنع طقف ركف :انسوؤر عطقي اذهو - ]تاذلا ديكأت[" صاخلا هدجم بلطي ، هسفن

 ثحبلا يف ،ةقيقحلا عضاوتو ةلواحم ىلع لماكلا ديكأتلا لب ،انرظن تاهجو تابثا ىلإ ىعسن ال اننإ ." قداص هنإ ، هلسرأ يذلا

.انلسرأ نم "يأر" نع
206
 مف ىلع "ريمض" ةملك نإ .يعولل فلتخم فقوم هنإ ؟انرظن تاهجو تابثال يعسلا مدع ينعي اذام 

 عبتأ انأ"( ريمضلا ةملك ينعت ،ثيدحلا ناسنإلا مف يف .رصاعملا ناسنإلا مف يف اهانعم نم آمامت سكعلا ىلع يه يحيسملا

 لك ردصم لثم هسفن مهفي هنأل ،هب رعشيو هدقتعي ام ديكأت يف قحلا هلو ،هراكفأو هئارآ ءرملا هيف دلوي يذلا ناكملا )"يريمض

 ثيح تاذلا ناكم« وه ريمضلا ، ىرخأ ةيحان نم ،يحيسملل ةبسنلاب ." ءارآلاو ريياعملا ردصمك  يعولا نأ كردي ذإ :ءيش

 اًمامت دكأتم وهف ،اًحضاو ءيشلا نوكي امدنعو ةعضاوتملا هتعيبطب يحيسملا نإف كلذل ؛ رخآلا ةقيقح ىلإ عمتسيو ءرملا ىعسي

 :لبق نم انحوي ليجنإ لاق امك ، "روعشلا" لجأ نمو ثحبلا لجأ نم لمعلا يف هتاقاط عضول زهاج هلكو ،عضاوتب نقيتم وهو ،

.» انعمس ام لقنلف ."هنم اهتعمس يتلا ءايشألاب ملاعلا ربخأ انأو ، قداص وه ينلسرأ نم"
207 
 لوقو رخآ ةقيقح ىلإ عامتسالا

 :مهنع ثدحتي نيذلا رابكلا ىلإ ريشي وهو ، الب يناسوج بألا بيجيو ؟بيرغ مأ قاش فقوم وه له :رخآ نم هانعمس ام

 ءيش نم هل اي" .كلذب يعو ىلع اونوكت نأ طقف مكيلع ،"نايحألا نم ريثك يف كلذ نولعفت مكنإ ،امئاد كلذ نولعفت مكنإ ،ًاوفع"

 سفن هنأل ،مكئاقدصأل كلذكو ،مكئانبأل ءايشأب مكتيصوتب وأ مكلوقب اوئجافتت نأو ،كلذ نولعفت متنأو نيعاو اونوكت نأ عئار

 هتعمس ام لوقأو ،قداص وه اذكه ملكتأ ينلعجي يذلا اذه" :لوقلا نوعيطتستو مكئانبأ عم نوثدحتت امدنع مكئجافتو ،ءيشلا

."هنم اهتعمس يتلا ءايشألا ينبال لوقأ انأو ،هنم
208
 نامآ يأو ءوده يأ" ءانبألا عم انتقالع يف ديدجلا يعولا اذه لمعي امدنع 

 ،مهملا وه انيأر نأ ىرن امدنع ،ىرخأ ةيحان نمو .نبإلا هيطعيس يذلا درلا مامأ ىتح اًضيأ رارحأ متنأ "!نذإ كانه مالس يأو

.» نيرطيسملا نحن :نمث يأب هريرمت ديرن اننإف
209
 يذلا ديدجلا يعولا ناك اذإ امع ققحتلل ةياغلل ةسوململا تامالعلا يه هذه 

 ،اولوقي نأ عيمجلل نكمي ثيحب ،ةفلأ رثكأ حبصي بآلاب يعولا نأ يه ةطقنلاف نذإ .ال مأ انقامعأ قارتخا يف أدبي حيسملا هب ىتأ

 يذلا قيرطلا ىلع ريسلا نع فقوتت الو ريسلا يف رمتستو ،نمزلا عم جضنت ةربخ اهنإ ."يعم وه ينلسرأ نم" :عوسي لثم

 كردي ، مويلا يف ةرم فلأ ، ةئام وأ رشع ، اناسناوأ اًصخش ليختن نأو  ركفن نأ لواحن انوعد" .انلق امك ، اًمئاد ءاقللا هحتفي

 نابهرلا ضعب هوجو ىلعو ضعبلا هوجو ىلع هارن يذلا ءافصلا نإ :هعم هللا نأ يا ، هقلخ نم يأ ، هلسرأ يذلا نأ ةقيقح

  .انه هلصأ دجن تابهارلاو
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.»اننيب شيعت ءايشألا هذه نأل ،انئاقدصأ نم ديدعلا هجول باجعإلل ريثملا ءافصلا نمكي اذه يف نكلو
210
 يف يعولا اذه لكشتي

 نم يتآ مل و ،تيتأ هللا نم  يتأل"" .ةوطخب ةوطخ ،ءيش لك عم يلماعت ةقيرط يفو ،ةرظن لك يفو  لمع لك يفو ةظحل لك

 كلذ لوقي نأ دحاو لك ىلع بجي "و ، اهركذتي امنيب يناسوج بألا دكؤي ،" يسفنل اهلوقأ لب ، مكل اهلوقأ ال انأ ." !يسفن

 نأو  رظنأ نأو  هل يغصأ نأ يلعو ،هنم تئج يذلا  لامعأب موقأ نأ بجي يلاتلابو ، رخآ نم لب ، يتاذ نم تآ مل انأ :هسفنل

 :دريف ، "؟ركفت امب" :هلأسو ، يرصانلا عوسي لجرلا كلذ وأ باشلا كلذ نم هتايح نم ةظحل يأ يف دحأ برتقا اذإ .يدتقأ

 نإ" .ءايشألاب مامتهالا وأ ريكفتلاو بآلا يف ريكفتلا نع ليدب دجوي ال ،عقاولا يف .» ءايشألا نم ادرجم سيل نكلو ، "بآلا يف"

 يتلا رظنلل ةقيرط اهنإ :ءايشألا يف ريكفتلل ةيقيقحلا ةقيرطلا اهنإ ،ءايشألا يف ريكفتلل ةقداص ةقيرط وه بآلا يف ريكفتلا

." كل ثدحي يذلا رشلاو ريخلاو كلمعو كلافطأو كجوز وأ كتجوز ىلإ اهبلجت
211
 انملعي يذلا وه .بآك رسلا عوسي انل فشكي

 لك ىرن انلعجي اذهو .بآلا عم ءيش لك ةقالع مهف نذإ ينعي لصألاب ءيش لك ةقالعل ةظحلب ةظحل انمهف نإ ."انابآ" :لوقن نأ

 يلاتلابو ،عوسي لاق امك ،بألا عم يأ ،رسلا عم ةقالعلا نأ نودقتعت له نكلو« .ءانبلل اهتيلباقو ،اهتيلكو ،اهتقيقح يف ءايشألا

 ةيقيقحو اقمع رثكأ ةقيرطب رظنن انلعجي هنإ ،ال ؟ءايشألاو راهزألاو لافطألاو ةأرملاو لجرلا ىلإ رظنن انلعجي ال ،حيسملاب ءادتقالا

 انه نم انيلإ يتأت ةقيقحلا نأ كردن ،انمثعلت لالخ نم ىتح ؛بناجلا اذه يف ةقيقحلا نأ مهفن ،ةأتأتلا مغر ،اذكهو .ةرم ةئامب

".
212
 	

 نايسنلا وه رشلا )٤
 ةقداصلا ةقيرطلا وه بآلا يف ريكفتلاف .ىنعملاب اهألمت لب ، اهعمقت الو ، ءايشألا نع انهابتنا فرصت ال بآلا عم ةقالعلا نإ

 ةظحللا ةميق ديكأت متي ةياهنلا يفو :ديرف قمع ،قمع ءيش لك بستكي نذإ .ةياهنلا يف ةيقيقح ةرظن هنإ .ءايشألا يف ريكفتلل

	 .نيرخآلا ةاناعمو انتاناعمو ، فورظلاو ، عقاولاو ، لمعلاو ، تاقالعلاو ،
 "( يلختلاو ةقثلاو زتهي ال يذلا نيقيلاو مالسلاو ةيرحلا :ءيش لك عم لماعتلا يف ةيقيقحلا ةقيرطلا هذه ىلع تامالع كانه

 دعي ملو  انددحي يذلا وه ريبعتلا ىلع انتردق يف حاجنلا دعي ملو ، انيلع بلغتي قلقلا دعي مل .)"يحور عدوتسا كيدي يف

 ، "؟ةعاطلا اًدج لهسلا نم نوكي امدنع انسفنأ بذعن اذاملو" .انيلع ةنميهلا نيقيلا مدعو فوخلل
213
 اعضاو ، ليدولك لوقي 

 انتلماعمو انريكفت ةقيرط يف زيحتلاو بذكلا رادقم وه مك ،كلذ عمو .ءارذعلا ميرم ةراشب يف ،روكرف انآ مف يف تاملكلا هذه

 فرعن نأ نودب نكلو ، ةئيطخلا :روفلا ىلع درنو ؟- انسفنأ لأسن ام اًبلاغ - كلذ لصأ وه ام !ءايشألاو نيرخآلاو انسفنأل

 ىلإ ةعزنلا ضرع هنإ .قاستالاو ةدارإلا ةوقو ةقاطلا ىلا انراقتفا روفلا ىلع اننهذ ىلإ ردابتي .اقح ةئيطخلا رهوج اديج

	 .ةمتاق انمايأ لعجيو هيف شيعن ام لظلاك بحاصي يذلا يقالخألا تمزتلا
 يه ةيطخلا ةربخ نإ .لاحلا يف انلضي يقالخألا تمزتلا عدن نأ نودب ربكأ قمعب رمألا اذه ىلإ رظنن نأ لواحن انوعد كلذل

 ربكألا "اذهب اًطبترم تنك اذإ" ، عقاولا يف ."يعولا اذه ثودحب حمسي يذلا بذجلا نادقف يأ ،بآلاب يعولا نادقف ايفرح"

 وه رشلا !ريرش رمأ اذهف ،ةقالعلا هذهب يعولا نع تيلخت اذإ ،ذئدنعف ،يعوب شيعلا يه يتعيبط تناك اذإو ]...[ ،" ينم

 ةالص ةيمهأ ىدم ام .نايسنلا اذه وه رشلا جيسنو يقيقحلا رشلا نإ ]...[ .ةقالعلا هذهب يعولا رجهي يذلا يرشبلا كولسلا

 ةظحل يف لقألا ىلع هنأ :تاملكلا يف ركفنو ،ءطبب اهلوقنل انسفنأ عوطن انوعد !انابأ لوقن نأ مهم وه مك !ءاسملاو حبصلا

.» !ءيش لك ىلع كلذ رثؤي ىتح ،اناسنإ ءرملا حبصي ةعاس نيرشعو عبرألا نم
214	
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 عم ةفلألا صقنو ،نايسنلا اهنكلو ، قاستالاو  ةدارإلا ةوق صقنو ، ةقاطلا صقن لوألا ماقملا يف تسيل ةيقيقحلا ةلكشملا

 اًديكأت حبصي ذإ ؛ ةايحلا فده لءاضتي ،ءانبأك انيعو يأ ،بآلاب يعو كانه نوكي ال امدنع .ةردق ةلكشم تسيل يهو .بألا

 يقلن اننإف ، انسفنأل كلذ انلعف اذإ .مدعلا ىلإ ءيش لكب يقلي لاوزلا عيرس ضرغل" ءيش لك لعفن اننأ يأ ؛ انسفنأل اصلاخ

 هاجتالا يف ريسن نأ بجي يذلا ، بيهرلا ريصملا اذه اهل انلاعفأ عيمج لب ةئملا يف نوعست ،عقاولا يف .مدعلا يف ءيش لك

 ام لك نع بيغي" ، تقولا رورم عمو ،ربكأ ءيش ىلا فدهت انتايح نأب يعولا هيف ومني ال يذلا دحلا ىلإ ،كلذل ." هل داضملا

."مدعلا يف ءيش لك يمرن اننإف ، هب موقن
215
 عيرس ءيش لك حبصيو ،مدعلا يف ءيش لك ءاقلا لداعي انسفنال كلذ لعف نإ 

 رهاظم درجم  ىلإ ةايحلا يهتنتو .هب مايقلا انيلع يذلا ءيشللو لمعلل بسانملا فدهلا بيغيو .ىنعملاو قمعلا بايغ ببسب لاوزلا

 شيعلا قحتسي ءيش ىقبي مل ،ةريخألا ةنوآلا يف .خلإ ، غارفلا تقوو لمعلاو ةرسألا نيوكتو برشلاو لكألا :ىلع طقف رصتقتو ،

 يذلا يعولا قمع ىلعو اهيف يذلا ىنعملا ىلع دمتعت ،عقاولا يف ،ءايشألا ةميق نإ .ىنعم تاذ ءايشألا لعجيو انبذجي وأ هلجأ نم

 ةيادب يف كلذ يكحأ تنكو - ركذتأ" .سيردتلا نم ىلوألا هتاونس لالخ هل عقو مهم ثدح حرط يناسوج بألا ديعي .هب شيعن

 تنك ثيح ،ومير ناس ةنيدم نم ةرم تاذ تدع ،ةيشاملل تابرع كانه تناك امدنع ،برحلا ءاهتنا روف هنأ - نيدلل يسيردت

 يف ىتح نكلو .ىلوألا ةجردلا يف تنكو ،)Bicchierai نارطملا اهريدي ناك يتلا( وناليم ساتيراك ةيعمج مساب كانه

 .هرمع نم نيعبسلا يف ودبي ناك ةياغلل زيمم نسم لجر ينم برقلاب سلجي ناك .ًادج ةمحدزم ةبرعلا تناك ىلوألا ةجردلا

 ام لك ىلع تلصح انأ« ،مسالاب ينربخي ملو ،"رظنا" :فاضأ مث .ريدلل ريبك عربت ميدقتل ومير ناس ىلإ بهذ هنأ ينربخأ

 يغولب دعب نكل"  - اًريبك اًيعانص ناك ،راصتخاب – "تاعانصلاو عناصملا تارشع يدل نأل ، ةايحلا يف هقيقحت تدرأ

».يتايح دقفأ مل اذإ امع لءاستأ ،يرمع نم نيعبسلا
216
 يلاتلابو بآلا عم يأ رسلا عم ةفلألا كلت مويلا ملعتن نأ اننكمي فيك 

 مدع يف كشلاو ةيمدعلا ءارغإل مالستسالا مدع ةيناكمإ كلذ نع جتنيو ؟خيراتلا يف عوسي هلخدأ يتلا عقاولا عم ةقالعلا

	؟مويلا عوسي لثم ءانبأ ديلوت هنكمي يذلا ام .ةايحلا ةيباجيإ يفو انسفنأ يف كشلاو عقاولل يئاهنلا قاستالا
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 سداسلا لصفلا

 نبالا يف ءانبأ

 نإف" ،هعبتن نأ انررق اذإو حيسملا انعبتا اذإ كلذل .بآلاب يعولا هددح دقو ،بآلا يف ريكفتلا هيلع رطيسي ناك حيسملا يعو نأ انيأر دقل

 لك يف لصأتم ءيش وه هللا ركف نإ ]...[ .ًافولأم ًائيش حبصي ، تقولا رورم عم ،ءطببو ؛ هب موقن ام يف لغلغتي نأ بجي هللا يعو

 حبصي ال رشلاو ءايربك ريخلا حبصي نأ نكمي ال ثيحب ،رشلاو ريخلا ،كسفنو كتجوز ،ءيش لك ةيؤرل ةقيرط عم نمازتي هنأ يأ ،ءيش

.»سأيلا
217
 هولبق نمل ةردقملا ىطعأو" بآلاب هتقالع يعوب ذيمالتلا عوسي فٌرع دقل  .اًلاؤس زربي نأ نكمي ،دحلا اذه دنعو 

."هللا ءانبأ اوحبصيل
218
	؟فيك .بآلاب هتقالع ىلع انفِّرعُي يذلا وه اًمئاد حيسملا هنإ ؟مويلا انمدقي نم نحنو 

  )امزيراكلا( ةمهلملا ةبهوملا .نينمؤملا ةقفر لالخ نم  )۱
 ،انركذت امك ،حيسملا هنإ

219
 يذلا عنقم ءاقلو ددحم دسجو روضح لالخ نم ،هيلإ يسفن ًابذاج يتايح يف ةوقب مويلا لخدي 

 حيسملا عم ةقالعلا يفو نبالا يف هنإ ،كلذل .هولباق نيذلا لئاوألا اهشاع يتلا هعم ةقالعلا ةربخ سفن شيعأ نأ عيطتسأ هلالخ نم

 :عوسي همدختسا يذلا حلطصملا وه اَبأ ."اًبأ" انلعجي يذلا رسلا ىلع فرعتلل ،"انابأ" :لوقن نأ ملعتنو ًءانبأ حبصن نآلاو انه رضاحلا

	.نيحلا كلذ ىتح دحأ اهروصتي نكي مل يتلا هللا عم هتقالع يف ةفلألا نع ربعي وهف
 ةنيمثلا ةبهلا" ، حيسملا حور ،سدقلا حورلا لانن ثيح ةيدومعملاو ناميإلا لالخ نم "نبالا يف ءانبأ" حبصن ،ماع يفلأ ذنم ثدح امك

 "هللا ءانبأ انلعجت يتلا ةيرورضلاو
220
 حورلاو نبالاو بآلا ةدحو هعمجت يذلا بعشلا" ،ةسينكلا وه يذلا ، حيسملا دسج ءاضعأو 

 يتلا ،»"ةمهلملاو ةيمرهلا بهاوملا" ـب هءارثإ مت يذلا ،ملاعلا رون ةقيثو يف هيلإ راشملا سونايربق سيدقلل ليمجلا فصولل اًقفو ، "سدقلا

 ةيمرهلا بهاوملا نيب ةقالعلا لوح Ecclesia	Iuvenescit ةلاسر ريشت .اهتلاسر يفو اهئانب يف ةفلتخم قرطب ةمهاسملل تيطٌعأ

 سوتكيدنب ابابلا نم سبتقيو بهاوملا هذهل "رهوجلا يف ةاواسملا" وهو ، يناثلا سلوب انحوي ابابلا هنلعأ يذلا أدبملا ىلإ ةمهلملاو

 يسسؤملا عباطلا ءافضإ بجي ىرخأ ةيحان نمو ةمهلم يه ةيساسألا تاسسؤملا ىتح ةسينكلا يف" هنأ دكؤي امدنع رشع سداسلا

 حورلا سفن نم أشن نيذلا نيدعبلا الك نإف ، اذكهو .ةيرارمتسالاو كسامتلا ىلع ظافحلا لجأ نم ىرخأب وأ ةقيرطب بهاوملا ىلع

."ملاعلا يف نيرضاح يصالخلا حيسملا لمعو رسلا لعج يف اًعم نامهسي ،حيسملا دسج سفنل
221
 	

 ال ةسينكلا نأ فيك نع ةماه ةداهش سدقلا حورلا بهاوم ةبه نم ةقثبنملا ةديدجلا تاعامجلاو تاكرحلا لثمت ،ببسلا اذهل

."" ةيبذاجلاب "لب يئاعدلا ريشبتلاب" ومنت
222 
 ،يلاسرإلا حاتفنالل ةديدجلا قئاقحلا هذهب ريكذتلا نع سيسنرف ابابلا فقوتي الو

 ؛بألا اهب انرمغي يتلا بهاوملا رهدزتو حتفتت نينمؤملا ةعامج لخاد" هنأل ،ةسينكلا يف رارقتسالاو ةسواسقلل ةمزاللا ةعاطلاو

.»هئانبأ عيمجل هللا بح ىلع ليلدك اهيلع فرعتلا ملعتن نينمؤملا ةعامج يفو
223  
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 اًضماغ ًاكاردإ لظيس" ةقيلخك اندامتعا نكل .هتاقولخم اننأ يأ ،حلطصملل يرذجلا ىنعملاب "هل" نحن ،بآلا هللا ىلإ يمتنن نحن

 ديحولا نبالا :لبق نم دحأ هري مل - ةقيقحلا يف - هللا" :]هحور يف[ حيسملا يف انل حوضوب هنع فشكلا متي مل اذإ اًرباعو

 يئاهنلا دامتعالا" كلذ ًايلج حبصأ ىتح خيراتلا لخدو اًناسنإ حبصأ ،هللا ىلإ ءامتنالاب طقفو ."هفشك دق ،بآلا نضح يف دولوملا

 ."هتقيلخ نحنو "لماكلاو
224
 يف دتمي يذلا يقيقحلا حيسملل نكلو ،حيسملا نع انيدل يتلا ةركفلل سيلو" حيسملل وه ءامتنالاو 

."امور فقسأ ،ابابلا عم نيدحتملا نينمؤملا ةدحو لخاد خيراتلا
225  

 ةسينكلا لالخ نم مويلا انل اًفولأم بآلا رس لعجي نبالا

 حورل نكمي .- يناسوج بألا ىلإ هللا اهحنم يتلا ةبهوملا يه انل ةبسنلابو - ةبهوم عم ءاقللا ةمعن لالخ نم انل اًثدح حبصيو

 ةقيرط ةقدب ةبهوملا لثمت .ناسنإلا عم حيسملا ةكراشمل ةقيرط فلأ ، ةبهوم فلأ" بهي نأ ، نيدودحماللا هلايخو هتيرح يف ، هللا

 سفنبو ،يل ةبسنلاب اًثدح برلا اهب حبصي يتلا ةيركفلاو ةيفطاعلاو ةيسفنلا ةقيرطلاو ، جازملاو ةيصخشلاو ناكملاو نامزلا

 ،نيرخآلا لك عم سيلو  مهنيبو ينيب براقت ثدحي ىتح ،نيرخآلا عم لصاوتأ ةقيرطلا هذهبو .نيرخآلل ةبسنلاب اًضيأ ةقيرطلا

 يتلا ةيخيراتلا فورظلا لظ يف ،ملاعلا ةياهن ىتح موي لك انعم حيسملا ىقبي اذكه .اًديدحت رثكأو ىوقأ ةوخأ طابر انطبريو

." هبحنو هروضح كردن اهلالخ نم انلعجيو بآلا رس اهددحي
226
 ثيح ،مويلا رضاحلا ثدحلا ليلد يه" ةمهلملا ةبهوملا نإف كلذل 

 ةطاسبب هب قاصتلالا ىلع ةردقلا انيطعيو ،يئانثتسالا هروضح كردن حيسملا حور اهب انلعجي يتلا ةقيرطلا اهنإ ... ،انكرحي هنأ

.» بحو
227
 ثدحب حورلا اهب طبتري يتلا ةيخيراتلا جهانملا نم لك« .اهلك ةيسنكلا ةايحلا يف لمعتو ةيح ةسينكلا ةبهوملا لعجت 

 ةيلومشلا نم اننٍكمي صاخ ءيش هنكل .ةيصخشلاو جازملاو ناكملاو نامزلا يف ةنيعم ةقيرط يهو ،" ةصاخ " اًمئاد يه حيسملا

".
228
 نأ اهنكمي الو يعدت ال ام ةكرحل ةايحلا يطعت يتلا ةبهوملاب ةصاخلا ةلاصألا« نأ ةدحب يناثلا سلوب انحوي ابابلا ظحال  

 ةرثؤم ةوعدو اًيوق اًمعد لكشي هنإف ، كلذ عمو .ديدش صالخإب ةسينكلا هيمحت يذلا ،ناميإلا ثارت ءارث ىلإ ءيش يأ فيضت

 تاجاحلاو تايدحتلل ةبسانم تاباجإ داجيإل قبسملا طرشلا وه اذه .عادبإو ءاكذب ةيحيسملا ةربخلا  الماك شيعن يك ةعنقمو

 قيمعتل اًقرط ةسينكلا اهب فرتعت يتلا بهاوملا لثمت ،اذه ءوض يفو .رارمتساب ةريغتملا ةيخيراتلا فورظلاو ةنمزالل ةحلملا

." هلك يحيسملا بعشلا عم ةكرشلا يف رثكأف رثكأ رذجتت تقولا سفن يفو ،هل ربكأ ءاخسب تاذلا ءاطعإو حيسملا ةفرعم
229	

 يرمع نم نيسمخلاو ةعساتلا يف انأو ، ماعلا اذه ررحتلاو ةكارشلا ةيوخأ تلخد« :ةداهشلا هذه يف اًديج ةلثمم ةيكيمانيد اهنإ

 .يتمومع ءانبأ نم ددع ربع  ةكرحلا لوح رودت تنك يتايح نأ ركذأ .اهأدبي الو ءايشألا صخشلا يهني نسلا اذه يف ةداعو ،

 انأ ؟انأ نم نكلو" :يلاؤسل ةباجإ ىلع روثعلا وه ينشهدأ يذلا ءيشلا .دحاو بناج نم يناسوج بألا ةلاسر ينتفقوأ اذكهو

 امدنعو ، دحألا موي سادقلاب نمؤم انأ له ؟دحأ ال انأ ةسردملا يف كلذ دعبو ،يدلاو عم ءادغلا لوانت ءانثأو ،لزنملا يف ةيحيسم

 عم ،ةجاحك نكلو ،ةيوبرت ةيفلخك سيل يلخاد يف هب رعشأ تنك ام قباطأ فيك ؟رخآ صخش نوكأ له ،امنيسلا ىدتنم يف نوكأ

 اًرمتسم الاؤس ناك دقل ؟قبسملا مكحلا ةيحطسو ۱۹٦۸ ماع ثادحأ دعب أشن يذلا ديرفلا ركفلا عمو ،جراخلا يف هب تيقتلا ام لك

 "عقاولا شيع" ىلإ يناسوج بألا ةوعد يف لاؤسلا اذه دجو دقو .زغللا اذهل لحو ىنعم يطعي ام ىلع روثعلل لاجم لك يف اًثحبو

  .ةسوملم ةيناكمإو ًايلوأ ًاهجوت
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 نيعبشم اوناك نيذلاو  مهتايحو مهناميإ نيب اولصفي مل نيذلا ،يدادجأ يف هفرعأ تنك ام ميلسلا قطنملا نم ناك هنأ حضاولا نم

 لك ةشقانم ديعأ ةيمويلا يتايح يف يسفن تدجو ،سكعلا ىلع ينكلو .لاحلا ةعيبطب ،ةعيبطلل اًقفو هب اوماق لعف لك يف ،ناميإلاب

 بجي ناك اياضق ىلإ قرطتلا مدع يفو تاقالعلا يف ةيحطسلاو ماسقنالاو هجوتلا نادقف .هقطنم دقفي ءيش لك ناكو ،ءيش

 ىلإ يتايحب ترس ةطيسبلا تاملكلا كلتبو .لح كانه ناك دقل ،قيرط ىلإ ريشي ملعم ىلإ ًابيرقت تنصتو ،تعمس نكلو .اهلوانت

 ةايحو تاحاجنلا نم ديدعلاو تابوعصلا نم ديدعلاو لمعلا نم ريثكلاو ءانبأ ةعبرأو ةفثكم ةايح )ةجيتنلاو( ."عقاولا شِع" :مامألا

 ديدعلل رابتخاو قيرطلل سسحت ناكو ةبغر ناكو اًثحب ناك "لعفلا" كلذو  قلقلا كلذ لك نأل ،رمتسم ثحب يف .ةكسامتمو ةلماك

 قيفصتلا دجأ تنك .هدجأ مل يذلا .نكمي ام عرسأب معدلاو ديكأتلا سمتلأ تنك .اهيف ريسلا نكمأ يتلا قرطلا لكو قرطلا نم

 مامأ ينعضي نم يتأي .عقوتم ريغ ثدح عقي مث .كراشتلا سيل نكلو ،يماكحأو يتالاغم ىلع بينأتلا وأ يكسامتو يقاستا ىلع

 يح حيسم هجو :ههجو ناكو ،يمامأ ناك باوجلاو .لاؤس لب .ةباجإ سيل ."؟يح حيسم كلخاد يف له ،تنأ نكل" :اًلئاق يسفن

 .يل ةبسنلاب .نآلاو انهو مويلا لعفلاب رضاح وه لب ،ملاعلا ةياهن يف طقف يتأيس ًاحيسم سيل .يبناجب انهو مويلا ،يلخاد يف

 ةددحم طامنأ عابتال ةلواحم يف ،طاقنلا نم ديزملا مِكارُأ دعأ مل :ةالصلا يف يتقيرط تريغت اذكهو .يتايح تريغ ةظحللا كلتو

  .ةيهلإلا ةيانعلل تاذلا ميلستو راظتنالاو ءاغصإلاو براقتلاب نكلو ،اًقبسم

 يذلا ةرظنلا سفن يه ،ةفلتخم ةرظنب يلاتلابو يبناجب هروضحب "ًايقيقح ًاشيع" تحبصأ يتلا عقاولا يف يتكرح تريغت دقو

 نأ تلواحو يتايح يف هتأرق ام لك .تريغت يتلا يتنأ يكنأل كمامأ فقي نم ريغت يتلا ةرظنلا كلت ،ايلع تعقو امدنع اهتربتخا

 وه ،ءاقدصألا نم ةبحص لخاد هتقمعت اذإ ،ناهربلا اذهو .يلج ناهرب لب ،ًابعت سيل :رخآ اًئيش ناك همهفأو هسردأو هملعتأ

 انتباصأ ةسينكللو ةسينكلا يف ةمهلملا ةبهوملا اهتدّلو يتلا ةبحصلا انتشهدأ اذإ .»اًمئاد اهنع ثحبأ تنك يتلا يسفنل ىقيسوم

 ديرجتلا نع ًاديعب انذخأيو ةسوملم ةربخ )عوسي( ناسنالا اذه عم ءاقللا نم لعجت"  اهنأل كلذف ،اهيلإ نوبذجنم اننأب انرعشو

 ينعي روضحو ةعقاو ةقيقح يه لب قطنموأ ةبطخوأ ةركف تسيل ةبحصلا .نآلا اهشيعن نأ اننكمي ةقيقحك هربتخن انلعجيو

.»ءامتنالا ةقالع ًاينمض
230
 	

 ةرضاح ةوبأ :ةطلسلا )۲
 ةيئاهنلا ةقيرطلا هنم دمتسن يذلاو ،انم دحاو لكل انألا ءامتنا ناكم" ،حيسملا عم ءاقللا متي ثيح ،ةسوململا ةقفرلا حبصت ،كلذلو

 انألا نإ .لعفلاو رارقلا رادصإو طيطختلاو ليختلا ةقيرطو ،انلقعب اهيلع مكحلاو اهمهفو  ،اهب ساسحإلاو ءايشألا كاردإل

 يلاتلابو .ءيش لك عم لماعتلل يئاهنلا رايعملا دمتسن اهنمو ةيحيسملا ةبحصلا وه يذلا "دسجلا" اذه ىلإ يمتنت انب صاخلا

.»نييعقاو انلعجت نأو عقاولا شيع نم اننكمت يتلا ةديحولا ةقيرطلا يه ةبحصلا كلت نإف
231 	

 عقاو يفو ،هنوكن نأ نووعدم نحن بعش عقاو يف ةيمهأ رثكألا لماعلا وه ام" :يناسوج بألا عم نآلا انسفنأ لأسن انوعد

 يه ةطلسلا 232".ةطلسلا هيمسن ام وه بعش عقاو يف ةيمهأ رثكألا لماعلا نإ" :هتباجإ يه اه ."؟اهيف كراشن يتلا ةبحصلا

 ثيح ،رصتنملا وه حيسملا نأ هيف حضتي يذلا ناكملا يه ةطلسلاو .بعش دلوي ال ةطلس نودب هنأل بعشلا عقاو يف لماع مهأ

 حيسملا هلوقي ام نأ ًايلج رهظي هارن امدنع ىري صخش يه ةطلسلا" .ةعنقم ةقيرطب بلقلا تاجايتحا يبلي هنأ حيسملا تبثي

."بعشلا داشرإ متي اذهبو .بلقلا عم قفاوتي
233	
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 يف نكل .اهب سانلا طبرت ةيدايق ةيصخش وأ عِضخُت ةوقب اهديدحت متيو ،ةبيرب "ةطلس" ةملك ىلإ رظنُي ام اًبلاغ ،انعمتجم يف

 ةوقلا سكع امه ةدايقلاو ةطلسلا« :يناسوج بألا دكؤي امك – كلذك رمألا نوكي نأ نكمي ال ،هللا بعش يف ،ةسينكلا ةايح
 موهفم مامأف ،اًمامت ةبئاغ يه ،ببسلا اذهل .ذوفنلاو ةوقلا ىلا ديعب وأ بيرق نم ريشي ام ةطلسلا يف دجوي ال ذإ ًامامت ذوفنلاو

 نم ءرملا ررحتي ىتحو ،فوخلا اهلباقي ةوقلا نأل :فوخلل ساكعنا لك ًامامت بيغي ،ىوتسم يأ ىلع ،هللا بعش يف ةطلسلا

.»ًامامت اهب مامتهالا مدع هيلع ةطلسلا
234
 يف Péguy نسحأ دقو ؟هللا بعش ىلإ ءامتنالاو ةطلسلاب ةقالعلا زيمي اذام ،نذإ 

 :ءانبأ اننوكو ذيمالت اننوك نيب هزييمتب ةونب ةملكب ةقالعلا هذه نع ريبعتلا
235
 وأ ةذملتلا سيلو ةونبلا ًانمض ينعي ءامتنالاف 

 ميلعتلا نم لكشلا كلذ"و )امزيراكلا( ةمهلملا ةبهوملا ةلاصأو ةيقيقحلا ةبحصلا ةميق انيف لخدت ةونبلا لبس لالخ نمف .راركتلا

 "هاقلتن يذلا
236
 نم وه هنيوكت نأ ذإ هتلالس اهنم لعجيو .هيبأ ةلالس نم ذخأي نبالاف« .ةطلسلا ءانبأ اننأب يناسوج انركذيو .

 انأ ررقأ يتلا وأ اهاشخأ وأ ينفيخت ةملك تسيل يهف ،ًةيلك ينبذجت ةطلسلاف :ئيش لك بذجت يه ببسلا اذهل .بألا ةلالس

 ةوبأ ةملك اهل اًفدارم نوكي نأ نكمي يتلا - ةطلسلا ةملك نإف ،كلذل .اًلوأ هيلإ هللا ينبذجي املثم ،يندشت اهنإ .اًلوأ اهعابتإ

 ةملكب ةعوبتم - ةقالعلا هذهب ًافلتخم ينلعجو يسفن يف رثأ يذلا ثدحلا يأ ، ةايحلا لسن و عونلا لاصيإو رثاكتو باجنإو

.» ةيرحلا وه ًانبا ينوك نأ ذإ :ةيرح دلوتو ةيرحلا
237	

ةرضاحلا ةوبألا يه ةطلسلا
.
 يف نكلو انناهذأ يف يذلا حيسملا يف سيلو  حيسملا يف ءانبأ يأ ،"نبالا يف ءانبأ" نوكن ىتح 

 كانه نوكي نأ بجي ذإ :ةرضاح ةوبأ شيعن نأ يغبني ،بآلاب هتقالع يف انلخدي يكو ،نآلاو انه رضاحلا  يقيقحلا حيسملا

 لك ةايح خيرات ىلإو[ هخيرات ىلإ يمتني هنأل مئاد ديصر وه بآ انيدل نوكي نأ«  :يناسوج بألا دكؤيو .ءانبأك اندلي روضح

 ةيوناثلا هيشريب ةسردم ىلإ ۱۹٥٤ ماع يف لخدأ مل اذإ .]... ةمساحلا ةطقنلا انه نكلو .بأ هيدل ناسنإ لك نأ ذإ ،دحاو

 ،روضحلا وه - ةوبألا يف بناج مهأ وهو – باجنإلا نكل ،مئاد ديصرلا .اًمامت اًفلتخم رمألا ناكل ىرخأ ةيوناث ةسردم تلخدو

.»رضاح هنإ
238
 مل نإ دلي دحأ ال « .نيدولوم اننوك رابتخا نودبو ةونب نودب يقيقح عادبإ الو انتيصخشل راهدزا كانه سيل  

 ةفاقث لك هتبراح يذلا موهفملا وه اذه ةوبألا موهفم نإ )يحورلا ىنعملاب( ."دلوُي مل اذإ" نكلو ،"دِلُو دق نكي مل اذإ" سيل .اًلوأ دلوي

 »ريونتلا
239
 بألل هللا اهاطعأ يتلا ةمهلملا ةبهوملا رابتخا ةمعن انلن نيذلا نحن اننيب ىتحو ،نييحيسملا نيب ىتح ،ةريثك تارم يفو 

	.هنع ثدحتن ام ةايحلاب ةضبانو ةديدج ةقيرطب فاشتكا نم اهلالخ نم انكمت يتلاو ،يناسوج
 ناك اذإ نكلو ، ]بأ[ "يضاملا يف هيدل نكي مل" اذإ ]اوهبتنا[ ال .بأك دحأ هيدل نكي مل اذإ ًابِجنُم ،ابأ نوكي نأ ءرملل نكمي ال«

 .باجنإب الو ]...[ ،ثدحب قلعتي ال رمألا نأ ينعي اذهف ،بأك دحأ يدل نكي مل اذإف .بأك دحأ ]رضاحلا تقولا يف[ "هيدل سيل"

." رضاح لعف باجنإلا
240
 ةوبأ ىلإ يأ ،اهيلإ انبذج يتلا ةبحصلا يف ،شيعلل انتوعدب بآلاب هتقالع ةفلُأ ىلإ عوسي انمدقي 

 اذه ثدحي يكلو .يتقالعو كتقالع يأ انتقالع يه بآلاب عوسي ةقالع حبصت اهلالخ نم يتلا ةقيرطلا يه ةوبألا كلتف .ةرضاح

 ةيداع رثكألا ىتحو ،انلاعفأو انراكفأ عيمجل ًارايعم حبصت نأ ىلإ ،انتايح لك بآلا عم ةقالعلا لمشت ىتحو ،ديدجلا ءيشلا

 لباقو عنقمو حضاو عقاو حيسملا هيف حبصي روضح ةطساوب نآلا دلوُن نأ بجي يأ ،نآلا ةوبأ ىلإ جاتحن ،اهنم ةلذتبملاو

  .نآلا انتدالو لالخ نم الإ ،نبالا يف ًءانبأ نوكن نأ اننكمي ال :رابتخالل
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 انصيلخت ىلع ةردقلا دهج يأل نوكي نلو انيف ةايحو اًيعو حبصت نأ بآلا عم ةقالعلل نكمي ال ،رضاحلا يف ةدالولا كلت نودبف

 دق اًئيش طقف ددحي ال ثدحلا نإ« :"نآلا" اذهل ةيرهوجلا ةيمتحلا هل ليثم ال لكشب يناسوج بألا حضوأ دقو .مدعلا ةضبق نم

 نإ .اًنكمم رضاحلا لعجيو ،رضاحلل ىوتحملا مدقيو ،رضاحلا فِرعيو ،رضاحلا ظقوي ام نكلو ،ءيش لك هب أدب يذلاو ثدح

 هجو كانهو ،نآلا هب اندمت دي كانهو :نآلا انل ىَطعُي ءيش وه انيدل ام وأ هفرعن ام ناك اذإ ةربخ حبصي انيدل ام وأ هفرعن ام

 نكمي ال !ءيش دجوي ال "نآلا" اذه جراخ كلذل .نآلا ثدحت ةمايق كانهو ،نآلا قفدتي مد كانهو ،نآلا انمامأ روهظلا يف أدبي

 .نآلا يل ثدحي ءيش وه حيسملا .ثدح لالخ نم يأ :اهل رصاعم ءيش لالخ نم الإ ريغتت يأ ًايفطاع رثأتتو كرحتت نأ انألل

 رضاح هنإ :انزهيو انريثي ًارضاح نوكي نأ يغبني ،ًارابتخا - حيسملا نع ثيدحلا لك ، حيسملا - هفرعن ام نوكي ىتح ،كلذل

 .هوعبت امدنع انحويو سواردنأ عم ثدح ام طبضلاب يه ،حيسملا ،ةيحيسملا .انحويو سواردنأل ةبسنلاب يضاملا يف ناك امك

 ىتح ،نآلا ىتح امئاد ثدحي ام اذهو ... هلزنم ىلإ اوبهذ امدنعو   .امهيلإ رظنو عوسي رادتسا امدنع !مهرثأت ناك مك اوليخت

.» !ةظحللا هذه
241
 ةوبألا هذه نم يتدالول حامسلا يف ًابغار نوكأ نأ بجي ذإ ،ةرضاحلا ةوبألا هذه دوجو يفكي ال ،كلذ عمو 

 ".ديدج نم دلوت نأ بجي" :سوميدوقين عوسي هلاق ام اذه« .ءانبأ نوكن نأ اندادعتسا ىلع فقوتت انتايح ةبوصخ لك نأ ذإ .

 ةقيقح مهف مهنكمي ال ىرخأ ةرم اودلوي مل نيذلا كئلوأ" "؟ةيناث دلوأل يمأ محر ىلإ دوعأ نأ بجي له ؟ديدج نم دلوُأ ؟فيك"

 "ةديدج ةدالو وه مهفلا اذه ."ءايشألا ةقيقحو عقاولا
242
 ةديدجلا ءايشألا نم شهدنيس ًانبا حبصي نأب هعابتا لبقي نم نإ 

	.هتايح يف ثودحلا يف أدبت يتلا

 ةعاطلا )٤
 ريغتلا :هالعأ انلق .انتاذل ديدج يعو ومنل ةمساح اهربتعي يتلاو ،ىرخأ ةوطخب مايقلا ىلع يناسوج بألا انثحي كلذ عمو

 ديدج نم ةدوعلا ىلع اندهاعت دقل .ةعاطكو ،اننيبو انيف يتلا ةديدجلا ءايشألل مهفكو ،فارتعاك ناميإلا ةداعتسا وه يرذجلا

 عم لماعتأ نأ ايلع بجيو :ناهتمالاو لالذإلا نم ةلاح زايتجا بلطتت ،مهفلا اذه اهيلإ وعدي يتلا ، ةعاطلا نإ« .ةملكلا هذه ىلإ

 يقاب عم دحتملا فقسألا نإف ،حيسملا اهعنص يتلا ةسينكلا ةطلس ىلع قبطني هركذأ فوس ام ناك اذإ ." ةطلس "هيمسن ام

 لماعل روضح يأ ىلع قبطني ،اًيوبرت مساحو يقيقح هنكلو ،ىندأ تايوتسم ىلع قيبطتلابو ةلثامملاب ،ابابلا عمو ةفقاسألا

."ةيحيسملا ةايحلا يف" ةيقادصملا" وأ "ةطلسلا"
243
 نل" - ةطلسلا - "ةمالعلا هذه نودب" هنأل ،ةطقنلا هذه ىلإ هابتنالا دش بجي 

 ةطلس نودب :ملاعلا ريخ لجأ نمو ملاعلا يف ريسي ديدج بعش الو ةسينكلا رس كانه نوكي نلو اننيب اميف ةبحص كانه نوكت

." اعم اهشيعن نأ حيسملا اناعد يتلا ةديدجلا ءايشألا كانه نوكت نل
244
 يف هنع ثدحت يذلا ،تاذلل يرذجلا ريغتلا ةريسم يف 

 لهاجتبو :ةيوبرتلا ةيحانلا نم مساح لماع وه ةطلسلا وأ ةيقادصملا لماع عم ةقالعلا" نأ يناسوج بألا ظحالي ،۱۹۷٥ ماع

 سلوب سيدقلا لوقي امك ،نيبذبذتم اًلافطأ ديدج نم حبصنو ،لماكلاب ضرألا هجو ىلع حايرلا هرثعبت اًرابغ حبصن لماعلا اذه

 ليلضتل مهركمو رشبلا عادخل ةضرع نونوكتو ةديقع حير لك نوعبتت  ..." :يسولوك لهأ ىلإ هتلاسر نم يناثلا لصفلا يف

 نأ ذإ :رخآ يأر يأ لثم يأرل ًاميدقت تسيلو ،هتشقانم بجي اًيفاقث اًيأر تسيل اننيب ةطلسلا« - لصاوي - كلذل .»"عيمجلا

." ةيحيسملاو ةيناسنإلا اهلك انتربخ ةدحو لوانت هيف متي حارتقا يه ةطلسلل ةيمسرلا ةفيظولا
245
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 ةربخ حرتقت ام ردقب ،ةطلسلا" :انم لك اهيلإ وعدملا ةقالعلا ةعيبط يلاتلاب و ةطلسلا ةعيبط نم لك حاضيإ متي ،يلاتلا عطقملا يف

 ةمالعلا اهنإ .بآلا ططخم رس ،رسلل ايلعلا ةمالعلا يه ةطلسلاف :ًةلماك انتايح ةكراشم بلطتت ،صوصخلا هجو ىلع ،ةايح

 يه ةطلسلا نأ ةقيقح يأ ، ببسلا اذهل .» ًايلاح اهثادحأ عقتو ةروريصو لوحت ةلاح يف ةصقك اننيب يه يتلا رسلل ايلعلا

 باسح لجأ نم سيلو ،برلل ةعاطلا ،ةعاطلا وه ةطلسلل ةيمسرلا ةفيظولل هبتنملا ينافتلا نإ" ،اننيب يذلا رسلل ايلعلا ةمالعلا

 لخاد يف الإ اننيب ةيقادصم كانه نوكت نأ نكمي ال ببسلا اذهل .ناميالا ةسرامم اهمامأ يتأي يلاتلابو ،شاقن ىلإ لوحتي

 اذه شيع ىلإ قمعب ىعست مل اذإ ةيقادصم تاذ ةطلس ةكرحلل نوكي نل ،لثملاب ،اذكهو .اهلك ةكرحلا ةدحول يقيقح صالخإ

 » حيسملا اهعضو يتلا ةطلسلل صالخإلا
246 

 لخاد "ةطلس" لك مييقتو فارتعالل ريياعملاو تاراشإلا اًضيأ عطقملا اذه انل مدقي 

 نأش امئاد وه ةكرحلا نع هلوقن ام« .فصولا يف ةياغلل قيقد يناسوج بألا انهو .اهيف انطرخنا يتلا ةيحيسملا ةبحصلا

 اذهل اهشيعن نأ برلا اناعد يتلا ةربخلا يه ]ةكرحلا[ :انتايح يف ةسينكلا ىنعم جاضنإل ةيوبرت ةلواحم وه اندهج نإ .يوبرت

 اهلمكأب ةكرحلا ةايحل ةقيمع ةنامأ راطإ يف هكاردإو هب ساسحإلاو هحرط متي ال ةطلسلل فقوم عابتا متي ال ،كلذل .فدهلا

 ،بارتغالا نم ةلاح ىلا عيمجلا عفدت يه يلاتلابو ةيدادبتسا يهف ،اهفقوم عبتن انلعجت نأ يف ةطلسلا تحجن اذإ وأ .اهتدحوو

." ءانب ْرَجح تسيلو ،ةرثع رجح يه يويندلا موهفملاب ةطلسلا نإ .ىرخأب وأ ةقيرطب ءايشألا ضرفب موقت يهف
247	

 .ينبت الو ةرثع رجحو رفنم دادبتسا يه ،ةردقك يأ ،يويندلا اهموهفمب ةطلسلاف .ءانبلل يرهوج لماع يه ةليصألا ةطلسلاف

 ريغو نينمؤم ،عيمجلا صخي دعُبو جايتحا نع ثدحتن نحن ،عقاولا يفف .ةيحيسملا ةربخلا قاطن زواجتت تاظحالم هذه نكل

 ةطلسلا نإف ،نذإ ،ةددحملا ماقرألا نع ًاديعبو .ةيناسنالا ةيكيمانيدلل قيقحتو فيثكت وه ةيحيسملا عم ثدحي ام نإ .نينمؤم

 ةربخ نلعت .انتيصخش ءانب يفو ،انألا ومن يف هنع ىنغ ال لماع يه )"ومنلا ىلع دعاست يتلا يأ" ، auctoritas ( ةيقيقحلا

 ديسجتب ةدقعملا فورظلا نم ةعومجم يف انب لخدي يذلاو ،عقاولاب هيعو يف ينغ صخش عم ءاقلك انتايح يف اهسفن ةطلسلا

 ققحتلل ،ةيضرفلا كلت رابتخا ىلإ تقولا سفن يف انتوعدبو ،بسانم لكشب اهتهجاومو فورظلا كلت ريسفتل "ىنعملا ةيضرف"

 عمو .ةيقيقح رثكألا "انألا" يه ةنيعم ةقيرطب ةطلسلا" :اًلئاق يناسوج بألا لصاوي مث .اهكسامتو اهقاستا نم ةرشابم ةقيرطب

 ،يعولل ةدقاف ةطلسلا لظت .درفلا ىلإ "فاضي" ،بيرغ ءيش اهنأ ىلع اهيلإ رظنُيو مويلا اهسفن ةطلسلا مدقت ام اًبلاغ ، كلذ

.»ىوقتب هلبقن روصق كلذ ناك ول ىتح
248 

 لماعك سيلو انألا ومن مامأ قئاعك ةطلسلا كردن ،هذه بارتغالا ةلاح دوست امدنع 

 هنأ ربتعت مويلا ةفاقث" نأ - اًلئاق يناسوج بألا ظحالي - هل جيورتلاو هشيع متي يذلا بارتغالا كلذ ببسبو .اهومنل دعاسم

 ةفرعملل ةادأك صخشلا يف ريكفتلا متي ال ،انرصع يفف .صخش عابتاب" طقف "عقاولاو تاذلا رييغتو ةفرعم ليحتسملا نم

 سكعلا ىلعو .دعاوقل قيبطتو ةسراممك يناثلاو ،يرظنو يليلحت ساكعناك ىلوألاف ،ةلزتخم ةقيرطب امهمهف متي ثيح ، رييغتلاو

 عقاولاو امهسفنأ افرعي نأ املعت يئانثتسالا صخشلا كلذ عابتاب ،عوسيب ايقتلا نم لوأ ،سواردنأو انحوي دجن ،كلذ نم

.» تقولا رورمب قيبطتلا يف جهنملا أدب ،لوألا ءاقللا ةظحل ذنمف .فلتخم لكشب امهسفنأ رييغتو
249	

 ال ةطلسل يساسألا جايتحالا ىلع ةداهشب لوألا لجرلا ناونع لمحت يتلا ةقيمعلا ةيتاذلا هتريس يف ،Camus وماك اندميو

 - رشلا وه امو ريخلا وه ام يسفنب فشتكأل قوتأ تلز امو ،ةيادبلا ذنم تلواح" :ةيوبأ ةطلسل لب ،انألا ىلإ ًايجراخ اهفيضن

 نيبي صخش ىلإ ةجاحب يننأ كردأ ،ءيش لك ينع ىلخت نأ دعب نآلاو .كلذب يرابخإ ىلع اًرداق يلوح نم دحأ نكي مل ثيح

.»يبأ ىلإ جاتحأ يننإ ،ةطلسلا كلت مساب نكلو ةوقلا ةطلس مساب سيل ]...[ قيرطلا يل
250
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 نلف الإو ،اًمامت ةتباثو ةبلص ضرأ ىلإ جاتحن ينبن يك« .هرهوج لكب هسفن رهظيو ،ةيحيسملا ةربخلا يف هقيقحت متي ام اذه

 تابث نم نيقي ىلع نحن يذلاو اننيب يذلا حيسملا رس نكي مل نإ انيدل يذلا تباثلاو بلصلا ءيشلا وه امو .ءانبلا عيطتسن

 " ؟رثكأ انفلكتسو ريثكلا انتفلك يتلا ،ةسينكلا هذه ةطلس ةعاطإب ،هتسينك
251
 يناسوج بألا لاق امك ،ةعاطلا ىلع ديكأتلا دعب 

 اًرذحم ،يركفلا هلمأت نم ىلوألا ةطقنلا ىلإ دوعيو - هيف نحن يذلا عضولاب اهتلصب ظفتحت هتاملك نكل ،۱۹۷٥ ماع يف -

  ،ضقانتلا اذه يف اًديج اوركفت نأ مكنم دوأ نذإ" .يرذجلا اهرييغتل يعسلاو تاذلا ءاضرإل يعسلا نيب :ضيقن نم هيرواحم

 ،يحيسملا انمازتلا ةقاطو ،انتدارإو ناميإلاب انئاكذ يذغي يذلا عبنملا نيبو ،يذغي يذلا رذجلا نيب لصفلا رطخ هيلإ وزعأ يذلا

 سولجلا اننكمي ال يذلا تقولا انءاج ، ظحلا ءوسل .اهيف شيعن هللا انلعج يتلا ةيخيراتلا فورظلا انم اهبلطت يتلا ةطشنألا لكو

 نيب لاصفنالا ىلع عجشي يذلا رطخلا ضقانتلا اذه يف ىرأ .انسح .قرتحي يرشبلا تيبلا .لزنملا هيف قرتحي تقو هنأل هيف

 يفو ةعامجلا يفو ةكرحلا يف دوجولا نيب ضيقنلا هنإ :رذجلا نع لصفنملا تابنلا فيفجت متي ثيحب ،ةرجشلا راهدزاو رذجلا

» .تاذلا يرذجلا رييغتلل يعسلا نم اًلدب يتاذلا اضرلل يعسك اهسفن ةيحيسملا ةايحلا
252
 هحوضوو ضيقنلا ةيلاكيدار نإ  

 يعسلا" ىلإ قالزنالا وه ،انم لكل ءارغإك ىقبي يذلا رطخلاو .هنم رفم ال اًرمأ انسفنأ عم ةنراقملا لعجيو ام ةقيرطب عجشي

 سيل .هب متهنو هب رعشنو هيف ركفن ام ريياعمب يرذجلا ريغتلا نم اًلدب ،انمامتها قفوو هب رعشنو هدقتعن امل اًقفو تاذلا ديكأتل

 .مييقتلا ريياعم رييغت بجي ذإ :" metànoia " »تاذلل يرذجلا رييغتلا« ةملك ،ىلوألا ةملكلاك ،برلا مادختسا ببس نودب

 كتامامتها عبشي يذلا ردقلا يف تسيل ررحتلاو ةكارشلا ةكرح يف انمازتلا ةميقو ةعامجلاو ةكرحلا ةميق يلاتلابو ، ةايحلا ةميق

 ةميقلا نكل ، )كراكفأ ةكراشمو ،كاتف وأ ،كتاتف ىلع فرعتتو ،تاقادص نيوكتل لاجملا كل حسفتو ،كتاذل كريدقت نم عفرت اهنأل(

.» اذه ىلع زكرن انوعد كلذل .]كيف[ ثدحي يذلا ناميإلا ىلإ يرذجلا لوحتلا يف نمكت
253 	

 »ضرألا هذه ىلع فعض ةئملا« )٤
 اوحمسا كلذل .انيلإ لصت يتلا ةايحلا تاداهش يه - نيرخآلا لثم انل ةبسنلاب - يرذجلا ريغتلا ىلع انثحت ةقيرط لهسأ نإ

 اًطيسب الاثم انيطعت يتلا ةلاسرلا هذه تيقلت ،ءابولا يشفت لبق  .برلا ةمعنب انب طيحت يتلا اهنم ديدعلا نم نينثا حرتقأ نأ يل

	:هنع ثدحتن يذلا رمتسملا يرذجلا ريغتلل
 :قيرطلا انللض اننأ انكردأ ةرتف دعبو ،ةديدجلا انفئاظو يف اًمامت يجوزو انأ تسمغنا دقل .ةياغلل ةبعص ةيضاملا ةنسلا تناك«

 يأب مايقلل تقولا نم ليلقلا انيدل ناك .انتقالع يف ةريطخ تابوعص ىلإ ىدأ يذلا دحلا ىلإ ، طقف ةايحلا ديق ىلع انك دقل

 نأ انررق .عاض امع انسفنأ لاؤسو فقوتلا انيلع ناك ،ةنيعم ةلحرم يفو .اًدج ديعب مهمظعمو ،ءاقدصألا نم ليلقو ،ءيش

 ،ىرخأ ةرم ةساردلا أدبنو ةينهملا انتايح يف ءارولا ىلإ ةوطخ دوعن
254
 نيرداق نوكن نأ لجأ نم .روهش ذنم اهانلمهأ يتلا 

 كئلوأل اهعفد مت يتلا ةفلكتلا ىلإ اهتفلكت فاضت - لافطأ ةسيلج فظون نأ انيلع ناك ،اًعم ةعامجلا ةسردم ىلإ باهذلا ىلع

 ىلع انكردأ .اًعم هيضقن نأ نكمي يذلا ديحولا ءاسملا يف ةقيرطلا هذهب مازتلالا انررقو - راهنلا لالخ لافطألاب اوظفتحا نيذلا

 تئجوف دقل .انتقالع اًضيأ مدخي اًئيش ناكو اًحضاو كلذ ناك :ةداعس رثكأ انك ةعامجلا ةسردم ىلإ باهذلا لالخ نم هنأ روفلا

 اهب ثدحتي يتلا ةقيرطلا .ددجلا نيدفاولا نم ةشهدلاب رعشأ عوبسأ لك يفو - اًدبأ هليختأ مل - كانه هانيقلت يذلا بيحرتلاب

 ءاقلل يل ةصرف يه مهسفنأ ىلع اهنوحرطي يتلا ةلئسألا وأ مهتلحر نم ةظحل لك يف حيسملا عم مهءاقل نع سانلا نم ريثكلا

 ،ةكرحلا لخاد اًماع رشع ةسمخ تيضق نأ دعب !ديدج نم يل ثدحي هنإ .ةيادبلا يف انتايح ألم يذلا روضحلا سفنب ىرخأ ةرم

  .ةعامجلا ةسردم ىلإ يباهذ دنع هذهك ةداعسب اًدبأ رعشأ مل
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 عقاولا ىلإ رظنلل ىرخأ ةقيرط ةعامجلا ةسردم ينملعت .انمايأ ءيضي يذلاو عوبسألا لالخ اًضيأ اهب مايقلا لواحن لمع هنإ

 هاجت اًحاتفنا رثكأ انسفنأ دجن ،ىرخأ ةرم ةكرحلل انعابتا فانئتسا يف انأدب نأ ذنمو .ةيلومش رثكأو ةيقيقح رثكأ ةقيرطب

 .بلقلا ءلم سفن هيف شيعن نأ ديرن ءيش لك يفو هدوجو ىدص ىلع فرعتلا ديرن اًعيمج اننأل ،مهب يقتلن نيذلا صاخشألا

 قفاوتي يذلا ديحولا ءيشلا وه ،يتايح ىلإ حيسملا اهب لخد يتلا ةقيرطلا وهو ،يصخشل فطللاو فطاعتلاب ءيلملا رهظملا اذه

 .لوألا ءاقللا ديدجت لضفب ناكم لك يف ىدصلا ةيؤر اننكمي هنأ انكردأو .اًقحال يتأي رخآ ءيش لكو  .ةيقيقحلا يتبغر عم اًقح

 ءايشألا يف وأ انئالمز يفو انتيعر نهاك يفو انناريج يف انتبحص ةيؤر سامحلا ريثي رمأ هنإ !هوجولا نم ديدعلا هيدل نآلا

 ،اًقح اندناسي ام انكردأ ذإ :اًنيمث ماعلا اذه يف هب انمق يذلا لمعلا ناك ،كلذ دعب .طيسبلا اهثودحب اندعاست يتلا ةريغصلا

 عوسي لوقي .اذه يعولاو فاشتكالا قيرط يف ريسلا يف انتدعاسم ىلع كركشن .ةجهبو ةيرحو اًيعو رثكأو اًجضن رثكأ ناميإب

 امك .» قح ىلع هنأب اهشيعن يتلا ةربخلا عقاو نم ديكأتلا اننكمي ."ءيش اولعفت نأ نوعيطتست ال ينودب" :ريخألا ءاشعلا يف

."هنودب هيلع ظافحلاو هب ظافتحالا اننكمي ال هللا نم يتأي ام" ،سودرانرب سيدقلا بتكي
255
 رركتملا ثودحلا نودب هنأ ينعي اذهو 

 ةيرقبع نإ :ةربخ يه ةقيقحلا ىلإ قيرطلا .اًضيأ اهانقوذت يتلا رامثلا كلت جاتنإ ةداعإ اننكمي ال ،هعبتن نأ نودبو هروضحل

	.انه اهلك ةدوجوم يناسوج بألل ةيوبرتلا ةقيرطلا
 تجوزت« .لافطأ باجنإ ىلع ةرداق ريغ ةباش ةأرما يه .اهقثوت يتلا ةايحلا يف ديدج وه امل ةمهم ،ةيناث ةداهش مدقأ نأ دوأ

 ناك امدنع ،ةياغلل ةبعص تاظحل كانه تناك .دعب لصي مل نبا نع ثحبلا يف روفلا ىلع يجوزو انأ تأدبو تاونس عبرأ ذنم

 يذلا لفطلا اذه ىلع فقوت ءيش لك يل ةبسنلاب .ينئدهي نأ ،يئاقدصأ ىلإ يجوز نم ،دحأل نكمي الو ،مويلا لمع وه ءاكبلا

 يتلا ةباجإلا لالخ نم تناك يل ةبسنلاب ةداعسلل ةديحولا ةيناكمإلا نأ ول امك ،يئزج ءيشب اهلك يتايح تددح دقل .لصي مل

 نأب يتفرعم عم ".انجوز يذلا نهاكلا ىلإ بهذن انيعد ،يعمسا" :ةرم تاذ يجوز يل لاق .ةمومألا يف يتبغرل اهيف ركفأ تنك

 بيجأ ال ىتح صنلا ةءارق يف تأدبو اًلوأ تكرحتف ،"ةعامجلا ةسردمل ةصلخم تيقب له" :اهنع ينلأسيس يتلا ءايشألا لوأ نم

 يه ]...[ خيراتلا يف ةسينكلا ةفيظو نإ" :يناسوج بألا لوقي ةنيعم ةطقن دنع .ةسينكلا اذامل باتك أرقن انك .ضفرلاب اًمئاد

 متيس ]...[ هيلع يلصألا اندامتعاب يعولا انشع اذإو ]...[ .هللا ىلع ناسنإلا دامتعا :ءايشألا ةقيقح ىلإ ةيمومألا ةراشإلا

 ةلكشملا نم ربكأ ءيش ىلع ةرشابم ةرظن ىلا رمألا جاتحي ،عقاولا يف ]...[ .اهلح لهسي عضو يف لكاشملا عيمج عضو

." حلاص قيرط روظنم ءيش لك يطعي نأ هنكمي يذلاو ،ةدحاولا
256
 ةطاحم - ءيش لك لبق - تنك !حايترالاب روعش نم هل اي 

 ىتح هنأ نيكردت مث ةديعس نينوكتو يلمحت" :يل تلاقف اهسفن نع تثدحتو ،ةقيدص يب تلصتا موي تاذو .يئاقدصأو يجوزب

 .ببس نودبو لاحلا يف ءاكبلا نع تفقوت اهاحضو ةيشع نيبو ." انتايح هيلع زكترت يذلا ءيشلا ام يه ةطقنلا .كيفكي ال اذه

 هوجولا لالخ نم لب ،تافيرعتلاب ريغتأ مل :يكبأ نأ نود اذه لك يكحأ نأ عيطتسأ يننأ ةجردل ةئداه تحبصأو تريغت دقل

 يتأت ال ةحرف وه يسفن يف هدجأ ام .ةدوجوم لازت ال يتلاو ،يبعاتم ىلع ةديدج ةرظنبو قيرطلا يف يسفن تدجو .قئاقحلاو

 نأ يننكمي نكل ،ىقبيو دوجوم بعتلا .نانتمالاب ينألمي يذلاو هللا ططخم يف لماكلاب يتقث عضأ نأ يل حمست يتلاو ينم

 ىلختأ ىتح يتايح ألميل هللا ىلإ جاتحأ ".كيف رقتسي ىتح أدهي ال يبلق" :سونيطسغأ سيدقلا لاق .ءافصو ءودهب هيلإ رظنأ

 يف ركفأ امك يتأت ةباجإلا نأب رهاظتلا يف عقأ دعأ مل نآلا نكلو .ةدوجوم اهنأل يتبغر نم صلختلا يننكمي ال .ينهذ يف امع

 دعت مل ،ديدج نم حيسملا نم قالطنالاب .ةباجإلا هذه مهف ىلإ ليمأ انأف ، يتبغر ىلع )هللا( رخآلا ةباجإ راظتنا يف انأ :ينهذ

  .ءاكبلا ايلع رصتنيو يراكفأ بلغتتو فوخلاو قلقلا ايف للستي ،حيسملا نع دعتبأ نأ درجمب .ًاقحاس اًلمح ةبوعصلا هذه
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 رظنأ امدنعو .يتايح ازغ يذلا يلخادلا مالسلا اذهو حرفلا اذه وه كلذ نم اًلدب ريخألا مكحلا نوكي ،هروضح نم أدبأ امدنعو

 ةيقيقح رثكأ يتايح لعجي هروضح نإف ،حيسملا نم ديدج نم أدبأ نأ ررقأ امدنع .ينعدخي ال حيسملا نأ ملعأ ،اهلك يتايح ىلإ

 نيتماص ىقبن نأ عيطتسن ال فيك ." نيرخآلا نويع يفو ينيع يف ةزجعم هذهو .اًلامج رثكأو ةيناسنإ رثكأو ًاقاذم ىلحأو

 هب ىلدأ يذلا يلاتلا ديكأتلا اندعاسيو !يدسجلا حيسملا روضحب اهئاقلب تريغت هذهك ةيناسنإ ةداهش مامأ ةشهدلاب نيئلتممو

 ."مهحلاصمو مهراكفأو مهتاوزن لك نوضريس يننوعبتي نيذلا كئلوأ" :لوقيل تأي مل حيسملا" .هتيمهأ زاربإ ىلع يناسوج بألا

 لعف اذإو ."ةميقلا ىلع مكحلاو ةميقلاو مييقتلا ريياعم رييغت يف اوأدبيو ،ريياعملا نوريغي يننوعبتي نيذلا كئلوأ" :لاق هنكل !ال

 حارتقا دجوي ال ".انه فعض ةئمو ةيدبأ ةايح هل نوكتس ينعبتي نم" .هدقف هنأ ادب ام ىتح فعض ةئم هيدل نوكيسف ،كلذ مكدحأ

 تائمو رثكأ نودجيسو رثكأ نونوكيس يننوعبتي نيذلا كئلوأ" .ةربخلاب انادحتي هنأل ،اذه نم ةقد رثكأو احوضو رثكأ ملاعلا يف

!"ينعبتي نم" نكلو ."تارملا
257 

 ،"يملاعلا دهشملا يف ديدج لطب" ،اًديدج ًاناسنإ حبصي نبالا يف اًنبا نوكيل هعابتاب لبقي نم 
258
	 .۱۹۸۷ ماع يف نييناملعلا نع ةفقاسألا سدونيسل يناسوج بألا لاق امك 
 ىلع انتردقو ناسنإلا ءاقل ىلع انتردقو ملاعلا يف يعامجلاو يصخشلا انروضح ىنعم نإ« .ةدجلا هذه يه ملاعلا يف انتمهم

 ةقالعلابو حيسملاب انتقالع مويلا هيف ربتخن يذلا ردقلاب طقف .مويلا ةربخ يه يتلا ةايحلا يف ديدج ءيش ىلع طقف سسأتي ءاقللا

 مالسلا نم ديزملاو انلوح ةيناسنإلا نم ديزملا قلخن نأ اننكمي مويلا هربتخن يذلا ردقلاب طقف ،هروضح لالخ نم اننيب ةديدجلا

 ." انلوح نم سانلا نيب
259	

 »ةيقادصملا وذ وه بحلا طقف ملاعلل ةبسنلاب« )٥
 ىتح ،۱۹۷٥ ربمتبس يف هيلإ عامتسالل وناليم يف اوناك نيذلا كئلوأ ىلإ يناسوج بألا اههجو يتلا ةئنهتلاب متتخأ نأ دوأ

 ىتح تابوعصلا لخاد اًمئاد نوكنس« :انرظتنت يتلا ةيمويلا ةايحلا ةريسم يف دنسك هبلق يف ظفحي نأ انم دحاو لك نكمتي

 لهأ ىلإ ةيناثلا ةلاسرلا يف سلوب سيدقلا لوقي امك ، اًدبأ راهنن نل اننكل ،اًيعامتجاو اًيصخشو اًيدسجو اًيقالخأ قنعلا

 يتأت ةوقلا نأ مهفن ىتح ]كلذ لعف هللا نأ يأ[ فزخلا نم يناوأ يف هذه حيسملا ةمعن زنك لمحن" :عبارلا لصفلا يف سوثنروك

 نحن .ًادبأ رسكنن مل نكل ، ءيش لك يف نوبرطضم نحن كلذل .]فزخلاك ءافعض اننأل لب ،انتراهمل سيلو انم سيلو[ هللا نم

 نم نكمت دحأ ال نكل انبرض متي ؛ نيكورتم اننأب اًدبأ رعشن ال اننكل ،نودهطضم نحن ؛اًدبأ سأين ال اننكل ،انرمأ نم ةريح يف

 يلاتلابو" انداسجأ يف اًضيأ عوسي ةايح رهظت ىتح ناكم لك يف اذه عوسي توم اًمئاد انداسجأ يف لمحن ؛انيلع ءاضقلا

 ."ملاعلا اذه يف
260
 انبذجنا نيذلا نحن - ةمهلملا يناسوج بألا ةبهوم لالخ نم انيلإ تلصو يتلا ةمعنلل نيصلخم انك اذإ 

 نوكن نأ اننكمي "ليجنإلاو حيسملا يف انزكرمتبو" رضاحلا ثدحلا ىلإ يصخش ريغتك ةكرحلا انشع اذإ - اهعبتن نأ دونو اهيلإ

 ،" ةحتفنم " ةسينك بلقو لقعو مادقأو يدايأو عرذأ"
261
 يذلا لبقتسملا كلذ ،ملاعلا يف ةسينكلا لبقتسمل ابابلا عم نواعتلاب 

 ةوق نم الإ يتأي نل مويلا ىتحو يتأي نأ نكمي ةسينكلا لبقتسم نإ« :۱۹٦۹ ماع داليملا ديع يف رجنيستار لانيدراكلا هكص

 نم يتأي نل .طقف تافصولا نوفصي نيذلا كئلوأ نم يتأي نل .يفاصلا مهناميإ ءلمب نوشيعيو ةقيمع روذج مهل نيذلا كئلوأ

 لاحلا وه امك ، ىرخأ ةرم :ةيباجيإ ةقيرطب اذه لوقن انوعد .]...[ ةرباعلا ةظحللا عم رخآل تقو نم نوملقأتي نيذلا كئلوأ

 .ريثكلا ترسخ دقو اًدغ ةسينكلا يتأتس مويلا ةمزأ نم ىرخأ ةرمو ]…[ .ددج نيسيدقب انل يتأيس ةسينكلا لبقتسم نإ ،اًمئاد

  .ديدج نم أدبت نأ اهيلع بجيسو رغصأ حبصت فوس
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 ديدعلا اًضيأ دقفتس ،اًيددع اهعابتأ نادقف بناج ىلإ .اهئاخر مايأ يف اهتماقأ يتلا ينابملا نم ديدعلا ءلم ىلع ةرداق نوكت نل

 نكمي يتلاو ،ةرحلا ةدارإلا ةعامجك يضاملا يف هيلع تناك امم اًحوضو رثكأ ةقيرطب اهسفن مدقتس .عمتجملا يف اهتازايتما نم

 اهزكرمب ىرخأ ةرم فرتعت فوسو ]...[ .ريثكب ربكأ ةوقب اهئاضعأ ةردابم ثحتس ةريغص ةعامجكو .طقف رارقب اهيف لوخدلا

 لك نأ عقوتن نأ اننكمي و ]…[ .ةيسقط ةلكشمك سيلو ةيهلإ ةمدخك ىرخأ ةرم رارسألا ربتختسو ةالصلاو ناميإلا يف صاخلا

 ةينغ ةسينك نم ةميظع ةوق جرختس تاماسقنالا هذه ةنحم دعب نكلو .]...[ ةقهرمو ةليوط ةيلمعلا نوكتس .تقو بلطتيس اذه

 مهل اًمامت هللا يفتخي امدنعو .اًمامت ططخم ملاع يف فصوي ال لكشب مهدحو رشبلا نوكيس ،عقاولا يف .ةطيسبو ًايحور

 مهب قلعتي لمأكو .اًمامت ديدج ءيشك ةريغصلا نينمؤملا ةعامج كلذ دعب نوفشتكي فوسو .فوخلاو ماتلا مهرقف نوربتخيس

 .ةسينكلل ةياغلل ةبعص ةنمزأ دادعإ يرجي هنأب نيقي رمأ يل ودبي .ًارس مهسفنأ ىلع اهوحرط املاط يتلا ةلئسألا ىلع ةباجإكو

." توملا دعب ام ىتح لمألاو ةايحلا مهحنمي نطوك رشبلل رهظتسو اًديدج اًراهدزا دهشتس ةسينكلا نكل ]...[
262
 بألا لاق 

 وه اذه ،انه" :تقولا اذه يف انيلع حتفني يذلا ديدجلا روظنملا ،"ةءوبنلا" هذه اًددرم ،اًماع رشع ةسمخ نم لقأ دعب ،يناسوج

 ".ملاعلا يف طقف رشع ينثا كانه نوكي نأ ليمجلا نم هيف نوكيس يذلا تقولا
263
 درفتلا لاكشأ نم لكش ببسب كلذ لقي مل 

 نم انذقني نأ هنكمي يذلا ديحولا ءيشلا ، ةيادبلا يف امكو .ءيش لك ةيادب ،ةيادبلا يف اننأك اندع اننأب يعولل نكلو ،معزلا وأ

 ةيحيسملا حمقلا ةبح حبصت" .مويلا ةيقادصم تاذ نوكت نأ نكمي ةدجلا هذه طقف .مويلا ةايحلا ةثادح رابتخا وه مدعلا ةضبق

 نم ىرخأ لاكشأ عم بنج ىلإ اًبنج شيعي ،يمهو صاخ لكش يف اهسفن قلغت مل اذإ طقف لكشلا ءاطعإ ىلع اًقح ةرداق

 نم برطضت نأ نودب اهتيحضتبو اهتاذ نع اهيلختب عوسي لاثم انعبتا اذإ نكلو ،مقعلاب هسفن نيديو اًيوناث حبصيو ملاعلا

 ." ةيقادصملا وه طقف بحلا ملاعلل ةبسنلاب هنأل .ملاعلا يف سامغنالاو صوغلاو اهتاذ نم جورخلا نع مجانلا ملألاو قلقلا
264	
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 سرهفلا

 

 ۳ ةمدقملا

 لوألا لصفلا
 ٤ ةيدوجو ةلاحك ةيمدعلا
 ٤ ةايحلا ةيباجيإو عقاولا قاستا يف كشلا )۱
 ٦ انتايح ىوتسم ردق ىلع ىنعم نادقف )۲
 ۷ ليدب مامأ ةيرحلا )٤
 ۹  ةبغرلا ماصفنا مدع )٤
 ۱۰ باوجلا اهيف ةخرص )٥
 ۱۲  خارصلا نضتحي يذلا "تنأ" )٦

  يناثلا لصفلا
 ۱۳ »هذه ةقيمعلا ةايحلا ةوه ألمن فيك«
 ۱۳ ةيفاك ريغ تالواحم  )۱
 ۱٦  انتيناسنإ )۲
 ۱۸ " ناسنإلا لماكب ‘‘ساسحإلا’’ نف " )۳

  ثلاثلا لصفلا
 ۲۰ »صالخلل ةيوازلا رجح وه دسجلا«
 ۲۰ يدسج روضح  )۱
 ۲۳ يناربعلا يرصانلا عوسي )۲
 ۲٥  ثدح )۳
 ۲۸ ةقيقحلا ةفرعمل قداصلا مامتهالا يفكي )٤
 ۲۹ ناميإ همسا فارتعا )٥
 ۳۰ ةقثلاو ةيرحلا )٦

  عبارلا لصفلا
 ۳۲ ةايحلا ىدم مودي قيرط
 ۳۲ ةريسملا ةرورض  )۱
 ۳٤ تاذلا تابثإ ءارغإ )۲
 ۳٦ فقوت الب ناميإلا ةداعتساو .يرذجلا ريغتلا )۳

  سماخلا لصفلا
 ٤۰ بآلا عم ةقالعلا
 ٤۰  رخآ ىلع دمتعت انتايح نإ  )۱
 ٤۳ ءانبأ نوكن نأب :عوسي عابتا )۲
 ٤٦ نايسنلا وه رشلا )۳
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  سداسلا لصفلا
 ٤۸ نبالا يف ءانبأ
 ٤۸ ةمهلملا ةوقلا .نينمؤملا ةقفر لالخ نم  )۱
 ٥۰ ةرضاح ةوبأ :ةطلسلا )۲
 ٥۲ ةعاطلا )۳
 ٥٤ »ضرألا هذه ىلع فعض ةئملا« )٤
 ٥٦ »ةيقادصملا وذ وه بحلا طقف ملاعلل ةبسنلاب« )٥
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 ةوقب مدعلا ميخي هيفو هنزاوت ناسنالا دقفُي يذلا نمزلا اذهب هسفن سايقب ،باتكلا اذه يف ،ررحتلاو ةكارشلا ةيوخأ سيئر موقي

 نحنو مدع ىلا يهتني ءيش لك نأ ودبي كلذل ،عقاولل يئاهنلا قاستالا يفو ةايحلا ةيباجيإ يف كشلا عرزب انم دحاو لك ةايح ىلع

 .نيبوبحمو نيبوغرم نأ يف تومت ال يتلا انتبغرو ىنعم نودب شيعلا انلمحت ةيناكمإ مدع ،ةقرافم ةقيرطب ،زربي قايس هنإ  .ًاضيأ

 .نايسنلاو هابتنالا دورش طسو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل ةيفاك ريغلا تالواحملا عمو ةيلاحلا ثادحألا عم ةباذج ةنراقم اهنإ
 ءاقللاف  .انتايحو انسفنأل انبح ءايحإ ديعيو ،انتيناسنإ خارص نضتحي يذلا "تنأ" :يدحتلا ىوتسم ىلإ ىقرت ةباجإ نع ثحبلا هنإ

 ةفطاعو ةفرعم دلوي ،رضاحلا ةربخ يف لخدت ناميإ ةداهش نأ ذإ  .ةعئار ةربخ ًايوس ةريسملا لعجي ةيح ةيحيسم ةعامج عم

  .قيرطلا يف هيقتلي رٍيخو ليمجو يقيقح وه ام لكل ةميقلا ءاطعإ ىلع رداق ناميإ هنإ .نيديدج
 

 

 

	
	
 سدقملا باتكلا سيردتب ماقو ۱۹۷٥ ماع يف ًانهاك مسرو .)اينابسأ( وهيسنوكافان ةنيدم يف ۱۹٥۰ ماع يف نوراك نايلوي بألا دلو

 ةيلوئسم هكراشيل يناسوج بألا نم ةوعدب ۲۰۰٤ ماع ذنم وناليم ةنيدم يف شيعلل لقتنا مث .ديردمب وساماد ناس ةعماج يف

 يساردلا ماعلا ذنم  .۲۰۰٥ سرام ۱۹ ذنم ررحتلاو ةكارشلا ةيوخأل ماعلا سيئرلا ًايلاح وهو .ررحتلاو ةكارشلا ةكرح ةدايق

 ماع يف لزعألا لامجلا باتك هل ردصو .وناليم يف سدقملا بلقلل ةيكيلوثاكلا ةعماجلا يف توهاللا يف اًذاتسأ ناك ،۲۰۰٥/۲۰۰٤

	.۲۰۲۰ ماع يف ةيناسنإلا ةوحص باتكو ۲۰۱۷ ماع يف ؟هللا نيأ باتكو ۲۰۱٥
  


