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األب ي&/ي!ن h!رون 
 Qـفة. و"ـثR!9ة ا/ـ`!رـ\ز"ـ! ' خـض, ا/ـJ9نـ p;ـS دة!Vي شـd9ـ!ؤنـ! /ـنS5ـتKـيت, اK wأنـ Qـ5 أن يـتخيfـ, يـ0ن أل/
 Qـh غـ, "ـنAا/ـ p;ـSـفة، وR!9إزدادت شـ5ة ا/ـ !J;ـh wا/ـق!رب، |ـن أيـًض! "ـن5%ـش&ن "ـن أنـ }" p;ـS ا/ـت�"ـيذ
 !Vـ5ث ا/ـ`!ر\ـز"ـ! ا/� و%ـبf أن �f wبة /ـBـPوا ،wـ/ Qا/ـذي _ "ـثي� Wـي.Pـة اSت روAـVظ !J;ـh ،!ن��"Bـ5وديـ

/ألب ج&K!� أخ(بن�! ' د"ن!. 

و|ـن "ـ5رC) /ـ;ف!رق ' اإل"ـ`!نـي�ة ب) Sـ5"ـن! ونـJ9تw، نـd;ب "ـن ا/ـAوح ا/ـق5س أن يـ&Kـc ا/شـAخ ' قـ;&بـن�! 
Cي _ �5 ن&ر fض&ره Sقب!ت فين�!. 

ت9!ل أيV! ا/Aوح ا/ق5س 

"ـfAـًب! بـ0, جـJي9ً!، ا�ـ!ضـA\ـن %ـن! و وا�ـ!ضـA\ـن IS ا/ـت&اRـQ اPـOA. /ـقS 5ـ;Jتن�! خIة %ـذيـن ا/ـ9!") 
ا/ـJ!ضي) أنـw _ يـ&جـ5 �ء يـ0Jن أن يـJنf cـ5وث "ـ! تـZتظAه قـ;&بـن�! �f بVـذه ا/ـAd\ـقة. ف;Y.ـت اآلداة أو 
 بـذاتـw أو 

ً
ا/ـ&Kـي;ة ا/� ن.ـتخ5"ـV! %ـي ا/� تـ(نc ا/ـفAق ' اPـق!م األول. فـق5 اKـتd!ع hـQ واfـK ،5ـ&اء fـ!ضـAا

IS ا/ـت&اRـQ اPـOA،  أن يـتف!جـأ بـش`Q رد فـw;9 و%ـ& ي.ـتcJ إ� hـ;J!ت األغـني�ة األو�. و"ـن شـA9 أن «ا�ن) 
1إ� شـخ� غـ!ئـب» %ـ& fـنYن�w؟ فـ`Q واfـ5، ' اPـ`!ن ا/ـذي يـ&جـ5 فـيw اآلن، hـ!ن قـ!دًرا Sـ;p ا/ـش9&ر بـ!_%ـ�از 

- أو بــ59م ا_%ــ�از - بــ`Q ا�ن) ا/ــذي ُيــ0ِ&ن قــ;ب اإلنــ.!ن. و/ــ0ن، /ــ;Jف!رقــة، أود أن أقــ&ل إنــw _ يــJVن! 
 ,Vيـ !Jاء جـ5ًا؛ فـAن فـقB2 ' أيـ5يـن�!، فـنYـذا /ـ% �f ـي!نfبـ9ض األ ' wألنـ ،wبـ A9و نـش wـCـب�!ً إذا /ـ, نـ5ر\Aبـتق
%ـ& أن §تS Iـ;p األقـQ - %ـذا ا/ـَن9, - �ـظة األ/ـ, Sـن5 رؤ\ـة "ـ5ى شـ9&ر ا/ـشخ� ا/ـذي أ/ـف %ـذه ا/£نيJة 
بـ!�ن) ا/ـذي %ـ& أªC  ب0ث© "ـن شـ9&رنـ! |ـن ا/ـذيـن ا/ـتقين�! بـJن ي;¨ تـd;9!ت قـ;&بـن�!. Cـ, أود أيـًض! أن أرى 

Qh ن.يج وج&دي يJC  �V! إ%�  ' "ؤ/ف ا/£نيJة! 

/ـ0ن، دSـ&نـ! _ نـضيc ا/ـ&قـت ' /ـ&م أنـف.ن!، إذا /ـ, نـ0ن قـ5 أدرCـن! ذ/ـ]، �f يـ0Jنن�! "ـ9!:ـتw ' ا�ـ!ل. 
Cـيف؟ ربـJ! فـ9;ن! ذ/ـ] أثـن�!ء غـن!ء ا/£نيJة ا/ـث!نـي�ة: بـd;بن�! "ـن ا/ـذي جـ9;ن! نـ;تقي بـنJ9ة ا/ـ`!ر\ـز"ـ! أن يـ9ي5  
 Aء نـ!ضـ� Qـh ـ!نh !ـن5"ـS ـ!نh !JـC ـ�Vـج&ز  وق;¨ /ـ, يـ59 يS !ـج&ز اآلن [أنـS !ى. «أنـAة أخـAـذا ا/ـ;ق!ء "ـ%

2وج5ي5] [...] / و/0ن إن شئت Kتنقذ�.»  
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١) نJ9ة ا/`!ر\ز"! 
إن "ـ! Kـ9Jن!ه وSـشن!ه �f اآلن، ' %ـذه اPـ�fـظ!ت ا_فـتت�!fـية، يـh 209ـQ "ـأKـ!ة ا/;Bـظة ا/ـت!ر\ـخية ا/� 
نـY9شV!، وا/تBـ5ي ا/ـذي ±ـ5 أنـف.ن! ' "ـ&اجVـتw "ـc "ـR!9ـA\ـن�!. إنـن�! نـ&اجـw %ـذا ا/ـظAف و%ـذا اPـنd9ف 
ا/ـت!ر\² بـJ&رد Sـظي,: و%ـ& ا/ـنJ9ة ا/� "ـ;ئ�ن�! وا/�، Sـ;p ا/ـAغـ, "ـن hـQ %ـش!شـتن�! وتشـتت ذ%ـنن�! وخـي!نـ�ن�!، 
  تـ;] ا/ـنJ9ة ا/� غـزت قـ;&بـن�! 

ً
_ تـزال ³ـ5 "ـ�.9ً! فـين�!. و/ـ, ي.ـتcd أي �ء أن ين�ع "ـن Cـي!نـن�! تـJ!"ـ!

وج!ءت بن�! إ� %ن!. 

 Qـ! "ـن وجـ&دنـ! %ـن! ا/ـي&م. بـfً&وضـ Qيـ&جـ5 �ء أقـ _ wـ.!ر، أنـPة األو� "ـن اd0´ أود أن أقـ&ل، /ـتق5يـ, ا/ـنق/
Sـ;p ا/ـ209 "ـن ذ/ـ]، إنـV! ا�ـقيقة ا/� تـفAض نـف.V! أS  ªCـ;p إ%ـتJ!"ـن! وانـ�ب�!%ـن! وتـJ;ئن�! أªC بـ!/ـ5%ـشة 

وب!/A9ف!ن بS5&تن�! /ب9ضن! ا/ب9ض إ� "ز\5 "ن ا/J9ق /&Sين�!.   

 ́ إن ا/ـ.ؤال ا/ـذي بـ5أ بـw تـش!ر/ـز تـ!يـ;&ر fـ5يـث�w ' "ـA9ض «ا/ـY9ش بـ� خـ&ف ' Sـ(S Aـ5م ا/يق)» ج9;
 بVـذا و"ـنذ ا/;Bـظة ا/� Kـ9Jتw /ـ, أKـتcd ا/تخـ;� "ـنC» :wـيف ³ـن¸ت أن أR© "ـثQ "ـ9ظ, 

ً
أªC وSـي!

Kــ`!ن إقــ;ي, Cــي¸ي] (Cــن5ا) ا/ــذيــن، بــ59 ف£ة "ــ9ين�ة، غــضب&ا بشــ5ة "ــن ا/ــ0نY.ة؟ وفــجأة، ' ف£ة 
ا/.ـتYني�!ت، fـ5ث تـAJد وابـت59 ا/0ث© "ـن ا/ـن!س. /ـJ!ذا /ـ, أتـبc %ـذه ا�ـCAـة؟». /ـ, يـت&قـف %ـذا ا/ـ.ؤال 
 Qة %ـ& أقـ.Yـبة ¹ أن ا/ـبق!ء ' ا/ـ0ن.Z/!ـ! بـfً&وضـ ªCأ Aاأل"ـ Q9جـ !Jـن ا/ـغ;ي!ن بـ5اخـ;ي >ـ&ال ا/ـ(يف، "ـS

 .wء ".;, ب�

Cـيف /ـ, نـفQ9 "ـثQ ا/0ث© "ـن "ـR!9ـA\ـن�! ا/ـذيـن %جـAوا ا/ـ0نY.ة؟ و' ا/(BـAاء ا/� تـ�.c بـش`Q يث© ا/ـ5وار 
و' ا/«\ف اP.ـتS ' AJـ5د اPـؤ"ن) اPتJ.0) بـ!P.ـيW وبـ!إليـJ!ن ا/ـذي يK ºJـي!قـ!تـن�! األوروبـي�ة وا/ـغAبـي�ة 
 ي.ـتBق ا/ـ9ن!ء؟ 

ً
(وغ©%!)، "ـ! ا/ـذي "ـ0نن�! "ـن ا/ـبق!ء ' ا/ـ0نY.ة و"ـ! ا/ـذي  �ـf Q9ـض&رنـ! %ـن! ا/ـي&م أ"ـAا

!؟ /قـ5 أث!ـر ' داخ;ـي ا/نـظA ' وجwـ Kؤـال ت!ـي;ـ&ر ا"تـن�!ًن!ـ ب�  ف0ـيف /,ـ نشـA9 ب!ـ_ن.ـB!ق ¼ت و>أـة ذ/]ـ أيضـً
fـ5ود. وhـ;J! تـ9!"ـ;ت "ـc األ"ـh ،Aـ;J! إجـت!fت´ "ـ&جـة "ـن ا_"ـتن�!ن /ـ5رجـة أن´ /ـ, أتـ0Jن "ـن اfـت&اء 
"ـش!SـAي وتـذCـAت ا/ـ9ب!رة ا/� قـ!/ـV! ا/ـق5يـ2 بـ&/ـ2 ألRـ5قـ!ئـw "ـن أ%ـC Qـ&رنـث&س: « إنـ0, /.ـت, نـ!ق() 

3' "&%بة "!».   فJن %ذه ا½Iة ُوِ/S 5ن&ان ي&م ب5اية %ذا ا/9!م. 

ألنـw /ـ2Y %ـن!ك �ء أªC وضـ&fًـ! بـ!/Z.ـبة ¹: فـ&جـ&دنـ! %ـن! وSـ5م إنـتJ!ؤنـ! إ� ا/(BـAاء %ـ& ب.ـبب ا/ـنJ9ة 
ا/� نـ;ن!%ـ! وب.ـبب نـJ9ة اPـ&%ـبة ا/� "ـنVB! ا/ـAوح ا/ـق5س /ـألب جـ&Kـ!� /ـف!ئـ5ة ا/ـ0نY.ة جـ9J!ء، أي 
ب.ـبب ا/ـAd\ـقة ا/� اخـت!ر بـV! اP.ـيW أن �ـذبـن�! إ/ـي�f w يـقي, Sـ�قـة "ـقن9ة "ـ9ن!. إن دوام %ـذه ا/ـنJ9ة 

وتA0ار%! ' fي!تن�! %& أK!س fض&ر Qh وا5f "ن! %ن! ا/ي&م. أين ي0Jن أن ن0&ن ¿�ف ذ/]؟ 

« إنـ0, /.ـت, نـ!ق() ' "ـ&%ـبة "ـ!». /ـق5 رأى ا/ـق5يـ2 بـ&/ـ2 ' اPنتJ) /ـ0نY.ة Cـ&رنـث&س SـQJ ا/ـنJ9ة 
ا/� "ـ;ئتV, وا/� /ـ, ت.ـتcd إخـف!ئـh �f !VـQ شـAور%ـ, و"Bـ5وديـتV, وأخـd!ئـV,. فـفي نـظA ا/ـق5يـ2 
 wJوتـ9!/ـي wدتـ!Vـذه ا�ـ!/ـة بـ!/ـذات "ـن خـ�ل شـ% ' wـتخ5"ـتKب ا/� اAـض&ر ا/ـf ةJ9ـ!دت نـK 5بـ&/ـ2، قـ

 .,Vل إ/ي&R&;/

 أªC فـأªC  إ� نـظAة األب جـ&Kـ!�: «وبـنض&جـن! 
ً
!Jـ!ن يشـ�5 دائـh ا/ـذي ،A0ـذا ا/ـف% Àو/ـ, ي.9´ إ_ ربـ

 بJشـيئ�ة هللا. أي "شVـB" 5ـ5وديـة وخـي!نـة، وبـ!/ـت!¹ "شVـ5 
ً
ا/ـت5ر\Ã، نـ0&ن "شVـ5 ألنـف.ن! و/ـآلخـA\ـن أيـض!

إذ_ل، و' اآلن ذاتـw "شVـ5 أ"ـ!ن _ يـنضب بـق&ة ا/ـنJ9ة ا/� يـd9يV! /ـن! هللا و\جـ5د%ـ! hـR Qـب!ح. و"ـن %ـن! 
4تـأÄ تـ;] ا:ـAأة ا/¸.ـيdة ا/� تºJن!».  فـ0, نـ9!� "ـن ا½ـي!نـة وبـ!/ـت!¹ "ـن ا/ـذل! /ـ0ن _ �ء - _ �ء! - 
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يـنجW ' أن يـضc ' "ـ&ضـc تـ.!ؤل اآل"ـ!ن ا/ـذي _ يـنضب بـ!/ـنJ9ة ا/� ُتـJنW /ـن! وتتجـ5د hـR Qـب!ح. %ـذا %ـ& 
ا/فA0 ا/.!ئ5 ا/ذي "أل� ب!/(Jت! 

 فـين�!؟ 
ً
 جـذر\ـ!

ً
"ـ! ا/ـذي �ـ9;ن! نـشA9 بـ!_"ـتن�!ن وا/ـA9فـ!ن بVـذا ا/ـق5ر /ـنJ9ة ا/ـ`!رـ\ز"ـ!؟ %ـQ ألنـV! أfـ5ثـت تـأث©ا

 p;ـS ن وثـيق ا/ـ(;ة بـ!�ـي!ة وقـ!در!Jبـأن جـ9;تن�! نـ5رك أن اإليـ ،©)Pشن! إ� ا_"ـت�ء وإ� اdـS روت  !Vألنـ
 �ًRا_قتـن�!ع "تـأ Q9� ¹!ـ "5ـى "9ـق&/يـة ذ/]ـ ، وب!ـ/تـWـ ي&ـض!" Àـ «%ذـا فقـcا/&ـاق ' .!Vتغـي©%!ـ و¼قيق

  .«
ً
!Sتج إب5اZء ي� Qh¹، و!f cا�ب وا/.خ!ء واق Q9ة و\ج\A�!ه بAJ0ًن! و\غJ"5و

وإfــ5ى Sــب!رات األب جــ&Kــ!� ا/� اKــ�ش5Vت بــC !Vثً©ا ' ا/ــ.ن&ات األخ©ة ت.ــ;À ا/ــض&ء Sــ;p %ــذه 
ا�ـ!جـة اPـ;Bة ا/� إن /ـ, نـ;بيV! _ يـ0Jن /ـإليـJ!ن أن يـق!وم ' ا/ـ9!/ـ, ا/ـذي ُدSـين�! /ـ;Y9ش فـيw. «ف¸.ـبب 
!، Cـنت "ـقتن9ً! بشـ5ة أن اإليـJ!ن 

ً
تـ0&\´ ' األKـAة و' اV9Pـ5 اإلh;©\0ي ' ا/ـب5ايـة، وب.ـبب تـأ"ـ;ي _fـق

 
ً
 بـت;بYت�P wـd!/ـبV!، فـ;ن يـ0&ن إيـJ!نـ!

ً
ا/ـذي _ يـ0Jن ا/ـ9ث&ر Sـ;يw ' خIة fـي!تـن�! ا�ـ!/ـية و\ـؤCـ5%ـ! و\ـ0&ن نـ!فـ9!

 Sـ;p اPـق!و"ـة ' Sـ!/ـ, fـيث hـQ �ء، hـQ �ء، قـ!ل و\ـق&ل Sـ20 ذ/ـ]».  فـ!إليـJ!ن ا/ـذي _ يـ0Jن أن 
ً
6قـ!درا

 ،!Vـتي�!جـ!تـfتـ;بي�ة ا p;ـS و_ يـق5ر ،!VقJـS ,يJـR ' Qبـ!�ـي!ة و_ يـتغ;غ wـ;ة /ـR _تن�! ا�ـي!تـي�ة وIـ5ه ' خ±
 A)92 ' ا/ـYجـذب اإلنـ.!ن ا�ـقيقي - /ـ w0نJجـذبـن�!»، و_ يـ» p;ـS غ© قـ!در &Vوا/ـذي _ يـق&ي اإلنـ.!ن، فـ
ا�ــ!ضــA  فــقÀ، بــh ' QــS Qــ(A: ربــJ! بــ5ت األشــي!ء ' ا/ــÇ!J "ــخت;فة فــقÀ ب.ــبب ا/ــثقQ ا/ــثق!' 

وا_جتS!Jي وا/.ي!È /;0نY.ة -. 

و\ـؤCـ5 األب جـ&Kـ!�، «/ـذ/ـ]، أوً_ وقـبh QـQ �ء، تـأثـAنـ! بـ!/ـAغـبة ' أن يـ0&ن اإليـJ!ن وثـيق ا/ـ(;ة بـ!�ـي!ة، 
ـ!» و «وقـºّ" 5ن! ا/ـ&Sـي بـأن اإليـJ!ن %ـ& إSـ�ن Sـن fـقيقة fـ!ضـAة، �ـ5ث %ـن! 

ً
وأن يـ0&ن "ـنdقًي! وfـAًا وخـ�ق

7واآلن، /ـw "ـ�"ـwB اPـ;K&Jـة وSـ�"ـة وجـ&ده وا/� تـS5ـp ’’ا:ـS!Jـة اP.ـيBية‘‘».   فـإذا /ـ, تـ0ن اP.ـيBية 

 ،w9ا/ـ;ق!ء "ـ 
ً
fـ5ًثـ! "ـن أfـ5اث ا�ـي!ة، وإذا /ـ, يـ0ن اP.ـيf Wـ!ضـAًا اآلن ' Sـ�"ـة إنـ.!نـي�ة، أو /ـ, يـ0ن "ـ0Jن!

/ـ2Y بـAd\ـقة "ـج!ز\ـة، بـQ بـAd\ـقة واقـ9ية، ' ج.ـ5ه ا/.ـAي، ' CـنY.ة هللا اPـقK5ـة، f.ـب ظـV&ر%ـ! 
اPــ;J&س ا/ــذي Ëــ5ده ا/ــAوح ا/ــق5س، فــ;ن يــ0JنV! تــ;بي�ة "ــتd;ب!ت ا�ــي!ة و_ يــ0JنV! أن تــؤدي إ� خIة 

ا_"ت�ء وب!/ت!K ¹ن0&ن ¼ت رJfة Ë !" QhيÀ بن�!. 

|ـن %ـن! ألنـن�!، "ـن خـ�ل /ـق!ء - دقـيق ' "ـ&Sـ5ه  وتـ!ر\² وج.ـ5ي - وRـ;تن�! نـJ9ة ا/ـ`!رـ\ز"ـ! ا/� "ـنVB! هللا 
إ� األب جـ&Kـ!�: وا/� فـيV! إتـضW /ـن! KـA ا�ـقيقة اP.ـيBية وا�ـ5ث اP.ـيÌ بـAd\ـقة "ـقن9ة وبـAd\ـقة 
تـAبـ&\ـة تـ9ب&\ـة وSـJ;ية و"ـd!بـقة /ـ;تd;9!ت ا/ـبZي&\ـة إلنـ.!نـYتن�!. «فـ!/ـ`!رـ\ز"ـ! %ـي >ـA\ـقة ا/ـAوح وقـ&تـw ا/� 
8بـV! نـAى ا/I%!ن أي fـقيقة اإليـJ!ن وقـ5رتـS wـ;p ا/تغي© ا:ـذري». واآلن، تث© ا/ـ`!ر\ـز"ـ! أ/ـفة وانـ.ج!م        

نـ.JيV! «شـCAـة». ون.Í ا/ـ&اقـc ا/ـذي تـY9شw %ـذه ا/شـCAـة ’’fـCAـة‘‘». /Vـذا ا/.ـبب، يـق5م /ـن! األب 
جـ&Kـ!� "ـ�fـظة أخـAى و%ـي أن «ا�ـCAـة /Y.ـت قـ9dة "ـن ا/ـ0نY.ة»؛ بـQ بـ!ألfـAى «ا�ـCAـة %ـي ا/ـAd\ـقة 
9ا/� نـY9ش بـV! ا/ـ0نY.ة ونـY9ش بـV! ا�ـ5ث اP.ـيh Ìـ;w». ' ا/ـ&اقـc، إن ا/Vـبة ا/� نـ;ن!%ـ! أخـ(بت 

وأثـAJت "ـh cـQ ا/Vـب!ت ا/� أSـd!%ـ! هللا ½ـ�Rـن!: "ـثQ ا/ـ0ت!ب اPـق5س واPـJ9&ديـة واألKـAار  اPـقK5ـة 
 Qـh Qـة "ـن أجـR!ة وا/ـ9!/ـ, وخـ.Yـي!ة ا/ـ0نf Qـ!قـفة وا/ـب!بـ! "ـن أجـKة األd;ـKـق5س وPبـ!ن اAى وا/ـقAاألخـ
 Qـh ' ـ.ةKـؤPـ`!ن و³ـ5د ا" Qـh ' ة.Yـ!ر\ـز"ـ! ³ـ5د ا/ـ0نh Qـh» ـ!� أنK&األب جـ Wأوضـ !JـCـ5 "ـن!. وfوا
"ـ`!ن بـ!/ـS!dـة ' ا/ـنV!يـة /ـJ! %ـ& ضـJ!نـة /ـ;`!ر\ـز"ـ! ا½ـ!Rـة نـف.V!: بـ!/ـنJ9ة وا/.ـA اPـق5س  وتـ9;ي, 

10ا/0نY.ة». 
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  /ـd;بة ا:ـ!"ـ9!ت EـCAـة ا/شـAاCـة وا/تBـAر (CLU)، وبـ59 "ـش!%ـ5ة 
ً
وأثـن�!ء اإلجـتJ!ع ا/ـذي Sُـِق5 "ـؤخـAا

 :!V5اخـ;ة قـ!ل فـيJبة بـ;dـ5 ا/ـfنة، شـ!رك أJ;9ـ&ل ا/ـf «(ـ5م ا/يقS A)ـS ' ش بـ� خـ&فY9ض «ا/ـA9ـ"
«وأنـ! ذا%ـب ' ا/ـfAـ;ة، أثـن�!ء ا/ـ(Jت، تـأثـAت "ـش!SـAي Sـن5 ا/تف0©  بـأنـw /ـ& /ـ, أ/ـتقي بـ!�ـCAـة، /ـJ! بـقيت 
 Í;9وت Qة رغـ, وجـ&دي داخـ.Yـن ا/ـ0نS إبـت59ت !Jوربـ Î!Jو/ـ& /ـ, أ/ـتقي بـ!/ـ`!رـ\ز"ـ! /ـفق5ت إ%ـت ،

ً
".ـيBي!

"ـن "ـنظ&"ـة تـ9;يJية وتـAبـ&\ـة hـ!ثـ&/ـي0ية. فـق5 إرتـبdت بـ!ألشـخ!ص ا/ـذيـن قـ!بـ;تV, ' ا�ـCAـة ألن´ Sشـت 
"ـV9, خIة إ±ـذاب، بـQ أود أن أRـفI¿ !Vة إ"ـت�ء وإشـب!ع تـJنYت أن ت.ـتAJ إ� األبـ5. ثـ, فـA0ت: أنـw بVـذه 
 - w;ـh [ـ!>ف� واأل%ـ, "ـن ذ/ـSـق;ي وS م و\ـ9;ي "ـن شـأن£Ë 

ً
!f£ق" Ìـي.Pق£ح اPيـ0&ن ا Àـقة فـق\Adا/ـ

CـJ! قـيQ ' اPـA9ض - Ë£م و\ـ9;ي "ـن شـأن fـA\�. %ـذا %ـ& ا/Ðء ا/ـ&fـي5 ا/ـذي يـ(C) 5Jـنت أفـA0 ' ذ/ـ] 
خـ�ل %ـذه األيـ!م ا/ـق;ي;ة ا/ـJ!ضـية) ' "ـ&اجـVة ¼ـ5يـ!ت ا�ـي!ة وتـ9قي5اتـV! و"ـش!hـ;V! و%ـ& ا/Ðء ا/ـ&fـي5 
ا/ـق!در Sـ;p رفـc رأÈ "ـن جـ5يـS 5ـن5"ـ! أKـقÀ، أي إدراك fـض&ر نـقdة جـذب (CـJ! اKـت9Jت إ/ـي] أو 
 wفـتA9ء إ� "ـAـPـت!ج اË !ـ5، "ـSا/ـق&ا) Ò!ض)، وا/ـبA9ـPشـ!%ـ5ت ' فـي5يـ& ا ' !JـC أ"ـ2 أو AـVـ!تـذة بـ59 ظKـأل/
 بـ!/ـ.أم وا_خـتن�!ق وببVـت!ن 

ً
أو فـw;9) يـأÄ ' اPـAتـب�ة ا/ـث!نـي�ة. وإذا ابـت59ت Sـن %ـذا، أ_fـظ أن´ أشـK A9ـA\ـ9!

أ/ـ&ان ا�ـي!ة وبـVجتV! إذ _ ي.ـتغAق ذ/ـ] Kـ&ى ا/ـق;يQ "ـن ا/ـ&قـت. و/ـ0ن، Sـن5"ـ! أختI  وأSـYش %ـذا، تـب�5أ 
ا�ي!ة "ن ج5ي5 وت(بW "ث©ة /;JB!س. 

/ـذ/ـ] نـفV, /ـJ!ذا قـ!ل األب جـ&Kـ!� /ـ�dب ا:ـ!"ـ9!ت ' Sـ!م ١٩٨٧: «بـ!/Z.ـبة /ـن!، Rـ!ر وجـ&دنـ! ' fـCAـة 
ا/شـAاCـة وا/تBـAر ضـAورً\ـ! Cـي نـY9ش ا/ـ0نY.ة - فـيS !Jـ5ا إS£اضـ!ت األب األبـ5ي! - /ـق5 أRـبW ذ/ـ] 

 .«
ً
يJَ!ِن BَCَي!ة 11ضAورً\! ألنw ا/Ad\قة ا/� ُدSَِيت بV! إلدراك ا_ِٕ

و"ـن خـ�ل نـJ9ة ا/ـ`!رـ\ز"ـ!، ا/� %ـي ا:ـ!ذبـي�ة ا/� إKـتB&ذت Sـ;ين�! ' ا/ـ;ق!ء، أدرCـن! fـض&ر اP.ـيh Wـإ"ـت�ء 
بـ!Ø9P وا/ـ&Sـ5 بـ!/Z.ـبة /ـن!، وCـت;بي�ة /ـ;dJ!/ـب ا/ـJ9يقة وا:ـ&%ـA\ـة /ـق;&بـن�!. إنـن�! /ـ, نشVـ5 "ـن قـبQ تـ&افـق 
"ـثQ %ـذا "ـc رغـب!تـن�! ا�ـقيقية، و"ـثQ %ـذا ا_fـتض!ن ا/ـ`!"ـQ إلنـ.!نـYتن�! اPـBت!جـة، وا/ـذي، ' نـف2 ا/ـ&قـت، 
، بــأفــ9!/ــن! وبــ!/ــبYئ�ة ا/� |ــن فــيV! "نغJ.ــ)، 

ً
!Jــتf !Vــ/ !V9ــتي�!جــ!تــن�! "ــن ا_خ�ا_ت ا/� §ــضfر اAــf

 QـيRاأل wت ا/ـ;ق!ء، رأيـن�! ا/ـ&جـº" �/ة ا/ـت&افـق اIـ;ية. و' خRاأل !VBـ"�Jـتي�!جـ!ت بـf_ـن تـ;] اS بـ!/ـ0شف
 ³ـ!ه جـAوfـن! 

ً
/ـق;بن�! يظVـA ورغـب�ن�! ت.ـتيقظ "ـن جـ5يـ5، وتـتJ9ق "ـBب�ن�! /ـإلنـ.!ن، وتـزداد "ـش!SـAنـ! ر%ـ!فـة

وجـAوح اآلخـA\ـن. وبـتJ9ق تـ9;قن! ا/ـت5ر\Ã بـ!�ـ5ث ا/ـذي جـذبـن�!، نـنظA بـنف2 ا/ـنظAة  وُنظVِـA نـف2 ا�ـن!ن 
ا/ذي إختIن!ه ' أنف.ن! ' ا/;ق!ء إلخ&انن�! وأخ&اتن�! ' ا_ن.!ني�ة ا/ذين يY9ش&ن ' ق;ق وأ/,. 

٢) "ف!جئة ا/نظAة: ا/تأث© ا/ت!ر\² /;`!ر\ز"! 
/ـ5يـن�! تـ&ثـيق /ـذ/ـ] ' ا/ـ;ق!ء ا/ـ.ن&ي بـJ\Aي´. فـب!/Z.ـبة ألو/ـئ] ا/ـذيـن تـ0Jن&ا "ـن ا�ـض&ر شـخ(ًي! وا/ـذيـن 
تـ!بـ9&ه IS ا/ـت&اRـQ اPـh ،OAـ!ن ا/ـ;ق!ء نـ!فـذة رائـ9ة يـ0Jن "ـن خـ�/ـV! ا/ـنظA إ� Sـ(Aنـ!. فـقK 5ـWJ /ـن! 
بـ!_KـتAJار ' رؤ\ـة "ـ! ظVـA بـ!/ـفQ9 ' ¼ـ5ي ا/ـ&بـ!ء: ا_نـ�ش!ر ا/ـ&اKـc /ـفAاغ وجـ&دي "9)، وا/ـذي أ>ـ;قن! 

S;يw ا/59"ية، وا/59ي5 "ن األوض!ع ا/شخ(ية وا_جتS!Jية ا/� إS£ا%! ا/ضيق وا�©ة واأل/,. 

 Q.;ـ.Pـ;.�ت ا/ـت;يفز\ـ&نـي�ة وا.P!ض ا½ـ!ص بـA9ـPـة ' اR!ـ5قـ!ء: «' ا/ـ;ق!ء، وخـRـ5 األfـتب ¹ أC
ا½ـ!ص بـ!/ـJ;9نة، خـAجـت RـAخـة اإلنـ.!نـي�ة اPـBت!جـة بـش`Q واضـR .WـAخـة تـ, ا/ت9ب© SـنV! بـأشـ`!ل 
 QJـË ض ا/ـذيA9ـPـث!ل، ' اPا Qـبي�K p;ـS ،A0ى. أفـAخـة ' "ـ9!رض األخـA)9ت نـف2 ا/ـJـKـة». وS&ـتن"
S12ــن&ان ’’أنــ! بي© بــ!و/ــ& بــ!زو/ي´‘‘: «%ــن!ك دائــJً! �ء نــ!قــ�، %ــن!ك فــAاغ / ' hــQ إدراك /ــ5ي»؛  أو ' 

 ' A0ـن أنـ!؟».  أفـ"» :cيJره ا:ـAـC ب بـ!/ـ.ؤال ا/ـذي&B)ـPة‘‘، اJـ9ن&ن ’’أنـِت قـيPض نـ.!ء روز اA9ـ"
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ا/ـ(Aخـة ' أغـني�ة /ـي5ي جـ!جـ!: «قـ&¹ ¹ شـيئ�!ً أيـتV! فـت!ة: / %ـQ أنـِت Kـ9ي5ة ' %ـذا ا/ـ9!/ـ, / أو %ـQ ¼ـت!ج) 
13إ� اPز\5 "ن األشي!ء؟ / %Q %ن!ك �ء آخA تبBث) Sنw؟». 

بـ!خـت(!ر، /ـق5 رأيـن�! أSـJق األKـئ;ة اإلنـ.!نـي�ة وأªC%! إزSـ!ًجـ! تظVـS Aـ;p ا/.ـWd. واKـتd!ع hـQ واfـ5 
ا/ـتBقق، بـ!/ـتأث© ا/ـق&ي ا/ـذي شـA9وا بـw، "ـن اPـ&قـف ا/ـذي Sـ!شـ&ه بـw. و' بـ5ايـة ا/ـ�.9يZي�!ت، قـ!ل األب 
جـ&Kـ!� إن "ـ! «يºJ اإلنـ.!ن ا/ـي&م [%ـ&] ا/ـش] ' ا/ـ&جـ&د وا½ـ&ف "ـن ا/ـ&جـ&د و%ـش!شـة ا�ـي!ة وSـ5م 

 .«p;Sاأل QثPب "ن ا/فج&ة ا/0ب©ة ب) ا/ذات واSA/ب ا/9جز، واS14إت.!قن!  ور

يـ.cJ ا/0ث© "ـن! %ـذه ا/ـ(Aخـة اإلنـ.!نـي�ة بـ&ضـ&ح. إذ يـ0تب ¹ شـخ� آخـA: «إنـV! ف£ة خـ!Rـة ' تـ!ر\ـخ 
 !Vوح - أقـ&/ـAـ0ن %ـذه ا:ـ/ .«(fوAجـPـ&ى بـ!ألشـخ!ص اK ـ! أراه. و\ـب�5و أن´ _ أ/ـتقي" Qـh ا/ـ9!/ـ,، ب.ـبب
' ا�ـ!ل - %ـي جـAوfـن! ' اPـق!م األول، CـJ! ي.ـتdيh cـQ واfـ5 فـين�! إدراك ذ/ـ] إن /ـ, يـ0ن قـ5 ¼ـ&ل إ� 
 p;ـS !زادت قـ5رتـن� !J;ـh ،!VشY9ة ا/� نـI½ـن! "ـن خـ�ل اfاAـÜ !ـين�Sزاد و !J;ـh ،[ـذ/ـ/ .(ـ.!سfبـ� إ) اAًجـf
ا/ـش9&ر بـقAبـن�! "ـن ا:ـAاح ا/� ±ـ5%ـ! ' اآلخـA\ـن. و' ا/ـ&قـت نـف.w، ³ـ9;ن! جـAاح اآلخـA\ـن أªC وSـًي! 

AÜاfن!. 

 :w.ـ!� نـفK&ة األب جـAى نـظAـن، أن نـ\Aاح اآلخـAـن! وإ� جـfاAإ� جـ !Vبـ Aـقة ا/� نـنظ\Adـذه ا/ـV0نن�! بJو\ـ
 2Yش، و/ـY9ـيف نـC ـش`;ة %ـيPـ!نـت اh ـ!/ـ, ا/ـي&م إ� ".ـت&ى ا/ـبؤس اإل±ـي;ي؛ فـفي ز"ـن يـ.&عS Ý5ـق5 تـ/"

15"ن %& f p;Sق». 

 ا/ـ;ق!ء "ـc واقـÞ c نـظA إ� إنـ.!نـYتن�! بـأCـV;J!، بـإشـ9!/ـw فـين�! 
ً
!JـK!ـf 

ً
"ـث;h !Jـ!ن  - و_ ـيزال - بـ!/Z.ـبة /ـن! أ"ـAا

 ,Vـ5ث ' األشـخ!ص ا/ـذيـن نـ;تقي بـË ءÐ/ى نـف2 اAشـ9&ًرا بـ!�ـقيقة وقـ&ة جـذابـة وقـ&ة رجـ!ء، فـإنـن�! نـ
: «يـب�5و أن´ أ/ـتقي 

ً
وا/ـذيـن _ ßُـف&ن RـAخـة انـ.!نـYتV,. فـ`!تـب�ة ا/ـKAـ!/ـة اPـذCـ&رة أSـ�ه، وا/� بـ5أت قـ!ئـ;ة

فـقÀ بـأشـخ!ص "جـAوf)» ، ثـ, أضـ!فـت أن %ـؤ_ء األشـخ!ص - وأنـ! أقـت¸2 - «بJجـAد أن يـشA9وا بـأن 
جـAوfـV, وجـ5ت "ـن يـتفVJV! وËـبV!، يـبق&ن "ـw9 و_ ي£C&نـw بـ59 ذ/ـ]». وا/Ðء ا/ـذي �ـV;9, يـت9;ق&ن 

 .,VfاAتض!ن جf!ب !Vون "نA9ة ا/� يشAذا ا/شخ� %ي "ف!جأة ا/نظVب

إنـw نـف2 ا/Ðء ا/ـذي ي.ـتAJ ' ا�ـ5وث /ـن!، CـJ! يـ0Jنن�! أن نـفS ,Vـن5"ـ! نـقAأ رKـ!/ـة ا"ـAأة إ� أfـ5 ".ـئ&¹ 
تـنظي, اPـA9ض ا½ـ!ص بـ!P.ـ;.Q ا/ـت;فز\ـ&� بـ59 ز\ـ!رتـV! /ـ;A9Jض: «' خـت!م اPـA9ض اPـ9ن&ن ’’Kـؤال 
fـ!رق. /ـق!ءات واCـ�ش!فـ!ت ' Sـ!/ـ, اP.ـ;.�ت ا/ـت;يفز\ـ&نـي�ة‘‘، أجـ5 نفà "ـJتن�ة /ـز\ـ!رتـw. فـق5 اKـت9Jت 
 Qــتقب.Pا ' !Vــ5اثــfــن ا/شــب!ب وتــ;] ا/� تــ5ور أS ــ5ثBا/ــذي يت Q.;ــ.Pإ� روايــ!ت ا/ــشخ(ي!ت ' ا
 cـ" !VـنS و أن أبـ5أ ا�ـ5يـث !Vـت أن´ أر\ـ5 "ـش!%ـ5تـCو' %ـش!شـ� ا/0ب©ة. فـأدر ÞوAو' جـ Ä!ـيf ' تA0وفـ
شـخ� "ـ!. وKـأ/ـت نفà /ـJ!ذا أردت ذ/ـ] وقـ;ت إن ا/.ـبب %ـ& رغب� ' إجـتي�!ز%ـ! /ـ;&Rـ&ل إ� ا/ـن&ر ا/ـذي 
رأيـت�w ' %ـذا اPـA9ض. %ـذا ا/ـن&ر ا/ـذي رأيـت�w %ـ& أجـQJ �ء وأªC �ء أد%ش´ ' اPـA9ض. أيـن و"ـ! %ـ& %ـذا 
ا/ـن&ر ا/ـذي رأيـت�w؟ إنـw نـ&ر أراه ' نـV!يـة نـفق ا/ـظ�م واPـ9!نـ!ة واأل/ـ, ا/ـذي تـ9!نـي�w شـخ(ي!ت اP.ـ;.Q. و%ـي 
Sــب!رات اPشــAف) Sــ;p اPــA9ض واPــAشــ5 ا/ــذي قــ5"ــw /ــن!. إن اPشــAف) أنــف.V, %ــ, ا/ــذيــن يــZتظAونــن�! 
و\.ـت9J&ن إ� أKـئ;تن�! وأفـ`!رنـ!. و' نـV!يـة اPـA9ض، أKـأل نفà /ـJ!ذا فـA0 اPشـAفـ&ن ' "ـA9ض "ـثQ %ـذا، 
 ́ fـيث ي0Jن´ ا/تBـ5ث Sـن نفà. _ أSـAف Cـيف أجـيب. و' أثـن�!ء ذ/ـ]، أفـA0 ' ا/ف£ة ا/ـ(9بة ا/� قـ!دت
 Q`ب�ة نف.ـية بـشYا:ـ!"ـ9ة، بـ5أت ' ز\ـ!رة >ـب ' !Vشـ5. وخـ�ل ا/ـ.ن&ات األخ©ة ا/� قـضيتAـن ا/ـK إ�
. وأSـ!ود ا/تف0© ' اPـA9ض وأKـأل نفà: "ـ! ا/ـفAق ب) 

ً
"ـتA0ر، /0ن´ hـ!نـت fـ!/� ا/نف.ـية تـزداد تـ5%ـ&را

 و"ـ! أSـYشS wـن5"ـ! أقـ!بـQ >ـبYب نفà؟ ثـ, يـZبثق ' داخـ;ي ا/ـ.ؤال األقـAب إ� ق;¨: 
ً
ا½Iة ا/� SشـتV! تـ&ا
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’’/ـJ!ذا ـيA\ـ5 %ـؤ_ء ا/ـن!س ا/ـ;ق!ء á، وبـJ! أنـ! Sـ;يw ' ا�ـقيقة؟‘‘. وبـ59 ذ/ـ] "ـب!شـAة ، غـزت´ أKـئ;ة أخـAى: 
 p;ـS ب&بـةBـية و"ـf ´بـأن A9ي´ وأشـS ¹إ Aض و%ـي تـنظA9ـPا p;ـS (فAشـPـي&ن اSشـ5 وAـPـي&ن اS ذا أرى!Jـ/’’
ا/ـAغـ, "ـن Í;S بـأن /ـ5ي ا/0ث© "ـن ا:ـAوح؟ وبـ59 اPـA9ض /ـJ!ذا أشـA9 بـ!/ـAغـبة ' ا�ـي!ة و' ا/ـ&جـ&د و'   
ا/ـ.9!دة وأدرك أن جـAاÞ _ ت.Bق´، بـYنJ! أخI شـيًئ�! Sـن نفà؟ /ـJ!ذا hـ!ن /ـ5ى اPشـAف) Sـ;p اPـA9ض 
ا/ـشج!Sـة /ـ�KـتJ!ع إ� fـي!Ä وإ� جـAاÞ وإ� أKـئ;�؟ "ـن أنـ!؟ Cـيف يـ0JنV, أن يـ0&نـ&ا CـJ! %ـ,، وCـيف 
 .,V9وأتـب ,VفـAـSوأر\ـ5 أن أ .,Vة ا/ـنف2 فـيJـظS ؟‘‘.  إن´ أرىá يبf£/ع إ¹ وا!JـتK_ا p;ـS ا/ـق5رة ,Vـ5يـ/
فـ;5يـV, نـفS 2ـظJة ا/ـنف2 ا/� أرا%ـ! ' ا/ـق!ئS (Jـ;p تـنظي, ا/ـ;ق!ء، و' اPـتS&d) و' أو/ـئ] ا/ـذيـن 
 ́ نـظJ&ا ا/ـ;ق!ء، واPـ9!رض وا_جـتS!Jـ!ت و' األRـ5قـ!ء اPـ&جـ&ديـن %ـن!. أشـ!%ـh 5ـQ %ـذا ثـ, يـ�ب�!در إ� ذ%
وا/ـ5ي وا/ـ59يـ5 "ـن اآلبـ!ء ا/ـذيـن hـ!نـ&ا "ـشغ&/) بـ!/ـQJ9 ' ا/.ـب9يZي�!ت و_ أSـAف "ـ!ذا. وأتـذCـA ا/ـAغـبة 
 Äـ5م قـ5رS ا/0ب© "ـن Í/ب´، وأËا� وAـشخ� "ـ! ـي/ àـن نفS ـ0يfـنت >ـف;ة ' أن أC !ـن5"ـS وا�ـ!جـة
 ,V;90ن "ـن جـJع إ¹ّ أو أن´ /ـ, أتـ!JـتK_ا p;ـS ـتق5 إذن أن وا/ـ5ّي /ـ, يـ0&نـ! قـ!در\ـنSا/ـقي!م بـذ/ـ]. أ p;ـS
يـفJV&ن´ ألن´ ارتـ0بت أخـd!ء. و"ـc ذ/ـ]، Ëـ5ث ¹ �ء جـ5يـ5 ' نـV!يـة اPـA9ض، وأنـ! أ¼ـ5ث "ـc "شـAف 
اPـA9ض: تـ&/ـ5 '  ا/ـAغـبة ' Sـ5م إدانـة وا/ـ5ي و' Sـ5م ا/ـ.J!ح ألخـO!d بـأن ¼ـ5د�، و' أن أغـفA /ـV,  وأن 
أغـفA /نفà ألن اPشـAف Sـ;p اPـA9ض و%ـؤ_ء األشـخ!ص ا/ـق!ئS (Jـ;p تـنظي, ا/ـ;ق!ء ا/ـ.ن&ي ا/ـذيـن 
أرا%ـ,، بـAd\ـقة "ـ9ين�ة، أªC أ/ـفة "ـن أو/ـئ] ا/ـذيـن %ـ, "ـأ/ـ&ف) ¹. وأشـA9 أنـË wـ5ث ¹ "ـAة أخـAى "ـ! fـ5ث 
¹، بـفضQ هللا، "ـAات Sـ5يـ5ة ' fـي!Ä، ' /ـق!O بـ!P.ـيW ا�ـ!ضـA "ـن خـ�ل شـV&ده: إذ أشـA9 أن´ /ـ, أSـ5 

و5fي ' ا/9!/,». 

وfـ`!يـة "ـثQ %ـذه األfـ5اث يـ0Jن أن يـتض!Sـف إ� "ـ! _ نـV!يـة. "ـثQ "ـ! تـ&ثـقw /ـن! "ـف!جـأة إيـ�ر\ـ! (ا/� 
يـ0Jن0, قـAاءة شـV!دتـV! ' "جـ;ة ا�ـCAـة ’’آثـ!ر‘‘): فـفي نـV!يـة درس IS اإلن£نت، يـ.أ/ـV! أfـ5 ا/ـd;بة SـJ! إذا 
hـ!ن يـ0Jنw أن يـ.أ/ـV! شـيًئ�! شـخ(ًي!؛ وSـن5"ـ! Kـأ/ـتw /ـJ!ذا Kـأ/ـV!، أجـ!ب: «ألنـw /ـ2Y %ـن!ك ا/0ث© "ـن 
16ا/ـن!س ا/ـذيـن يـ0Jن] أن تـAdح Sـ;يK ,Vـؤال VCـذا».  أو اPـف!جـأة اPـؤثـAة ألم /ـ5يـV! و/ـ5 "ـ(!ب بـن&ع "ـن 

ا/ـت&fـ5 تـAى Sـ5م ا%ـتJ!م ابـنV! وخـ&فـw يـت��شـ! شVـAًا بـ59 شVـA بـنظAة "ـ5رKـة تـش!رك ' خIة ا�ـCAـة وا/� 
أشـCAـتS ' wـ�قـتw بـز"ـ�ئـw ' ا/ـف(Q، بـ!ق£اfـ!ت Rغ©ة و"ـت&اRـ;ة، /ـ5رجـة أنـw _ يـdيق ا_نـتظ!ر �f يـ9&د 
إ� اPـ5رKـة. أو ا�ـ5ث ا/ـV!م ا/ـذي وقـc ألKـت!ذ "ـc ’’رئـY.ة‘‘ ا/ـd;بة ا/ـق!ئS (Jـ;p إRـ5ار ا/ـ(Bيفة - و%ـي 
 دون أن Iâ اآلخـA\ـن، و 

ً
RـBيفة تـق5"ـية /ـ;غ!يـة و"ـفت&fـة :ـJيc أشـ`!ل ا�ـA\ـة -. فـقE 5ـثت SـنK wـAا

: «إن ا:ـJيc يـفA0 بـنف2 ا/ـAd\ـقة و/E ´0ـ!جـة إ� "ـن يـق5م شـيًئ�!  وقـ!/ـت /ـw و%ـي "ـخج&/ـة تـقA\ـب�!ً
"ـخت;ًف!». أو األ"ـA ا/ـذي _ ـيزال يث© ا/ـ5%ـشة و%ـ& إRـAار "جـS&Jـة "ـن ا/ـd;بة Sـ;p دSـ&ة "VJ;9ـت, /ـقض!ء 
يـ&م "ـV9, ' ا:ـب!ل. و¼ـ0ي أنـV! تـAددت، وfـ!و/ـت اPـق!و"ـة /ـ0نV, اKـتAJوا ' إRـAار%ـ, �f اKـ�.;Jت ' 
ا/ـنV!يـة. وأثـن�!ء ا/ـfAـ;ة /ـ;&Rـ&ل إ/ـيK ،,Vـأ/ـت نـف.V!: ’’/ـ0ن /ـJ!ذا ـيA\ـ5ون´ %ـؤ_ء ا/ـd;بة وـ\A\ـ5ون أن أCـ&ن 

%ن!ك‘‘».  

"ـ! ا/ـذي نـAاه يVـ�  بـ!�ـي!ة ' %ـذه األfـ5اث؟ إنـw اإليـJ!ن ا/ـذي أfـيت�w ا/ـ`!رـ\ز"ـ!، و' قـ5رتـS wـ;p إfـ5اث تـأث© 
تـ!ر\² بـ!/Z.ـبة ألو/ـئ] ا/ـذيـن يـ5رCـ&ن جـAاfـV, واfـتي�!جـ!تـV, وأKـئ;تV,، وا/ـذيـن _ يـت&قـف&ن أبـ5ًا Sـن 
 أو Sـ�نـي�ًة، Sـن نـظAة قـ!درة Sـ;p اfـتض!ن إنـ.!نـYتV, اPـBت!جـة %ـذه. ' ا/ـ&اقـc، إن إدراك %ـذه 

ً
ا/ـبBث، KـAا

17ا:ـAوح %ـ& بـ!/تBـ5يـ5 ا/ـذي «يـضc اإلنـ.!ن Sـ;p >ـA\ـق ا/ـ;ق!ء» و\ـ.WJ /ـw بـإدراك "ـ5اه. و' hـQ %ـذه 

 ' ا�ـــي!ة %ـــي إدراك ا�ـــض&ر  ا/ـــV!م - 
ً
!J.ـــf ªCن�! أن ا/ـــقضية األZـــيSأ"ـــ!م أ !Bًات، يـــب�5و واضـــI½ا

18«األشـخ!ص ا/ـذيـن يـ0&نـ&ن fـض&ًرا»،  CـJ! قـ!ل األب جـ&Kـ!� - أي األشـخ!ص ا/ـذيـن _ ßـ!فـ&ن "ـن 
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إنـ.!نـYتV,، و\ـ.BJ&ن /ـآلخـA\ـن بـ!/ـنظA إ/ـيV!، دون ا�ـ!جـة إ� فـAض رقـ!بـة Sـ;p أي �ء. %ـ!%ـ&  ا�ـ2 
اPتج5د بJ! ي9ني�w أن ن0&ن شV&ًدا /إليJ!ن ' «ا/ض&اÞ ا/&ج&دية»، JC! يذACن! ا/ب!ب! Cثً©ا. 

 wرأيـن�!، إنـ !JـC .!ـ"!Jا/ـ209 تـ p;ـS Qـئ;ة. بـKـ5ة األf ـفف "ـنß _ـ5يء وVـؤ_ء األشـخ!ص _ ي% Qإن /ـق!ء "ـث
: «"ــن %ــ,؟ Cــيف يــ0Jن أن يــ0&نــ&ا %ــ0ذا، قــ!درون Sــ;p ا_KــتJ!ع إ¹، وا/£fيب á؟». 

ً
ـز\ــ5%ــ! تفجــAا ـي

 Qض "ـثA9إقـ!"ـة "ـ wـ;يS (Jذا أراد ا/ـق!ئ!Jى: «/ـAة أخـAوتـ.أل "ـ ,;.�وا/ـ(5يـقة hـ!تـب�ة ا/ـKAـ!/ـة _ ت.ـ
%ـذا؟». Cـت¸ت: «_ أSـAف Cـيف أجـيب، ألن اإلجـ!بـة %ـي %ـ,. إن´ أSـ;, أنـw بـ59 ز\ـ!رV/ Äـذا اPـA9ض، ا/ـتقيت 
بـأRـ5قـ!ء، ألن´ أCـ�شف أن´ أقـ&م بـ;فتة إنـ.!نـي�ة fـقيقية أرا%ـ, يـق&"ـ&ن بـV! وا/� أتـJن!%ـ! /نفà». %ـذا %ـ& 
اRـQ ا/ـ(5اقـة. فـ!/ـ(5يـق %ـ& ا/ـشخ� ا/ـذي يـ.WJ بـ;فتة إنـ.!نـي�ة fـقيقية ³ـ!ه ذاتـw. و%ـذه %ـي ا/ـAd\ـقة 
 p;ـS ـةf&ـفتPة اAـن جـ5يـ5 ا/ـنظ" !Vى بـAـقة ا/� نـ\Adو%ـذه %ـي ا/ـ .,Vـ5قـ!ء ا/ـذيـن |ـت!جـRاأل !Vا/� نـ5رك بـ

"(AاSيAJ;/ !Vأة ا/.!"A\ة  إ� ا/ذي يأخذ dSشQJB" p;S !V ا:5. 

 hــ;J!ت ا/ــب!بــ! فــAن.ــ2Y، ا/ــذي دSــ! ا/ــ0نY.ة، ' خــd!بــw اPــ&جــw ألKــ!قــفة 
ً
وبVــذا اØ9P، أد%شــت´ Cث©ا

Kـ;&فـ!Cـي!، إ� Sـ5م اإلنـف(!ل Sـن ا/ـ9!/ـ, "ـن خـ�ل ا/ـنظA إ� ا�ـي!ة بتجـAد، بـQ إ� ا_نـغJ!س ' ا�ـي!ة 
19ا/&اق9ية، وبJ.!ء/ة نف.f !V&ل أJSق اfتي�!ج!ت ا/ن!س. 

و"ـ! يث© ا/ـ5%ـشة %ـ& إخـت�ف ا/ـنظAة: فVـي نـظAة تـ9!نـق وتـ0شف ' اآلن ذاتـw ا/Z.ـيج ا/ـJ9يق إلنـ.!نـYتن�!، 
 ,V9يJشن!. /ـق5 ا/ـتقت %ـذه ا/ـ(5يـقة بـ!/ـ59يـ5 "ـن األشـخ!ص، /ـ0ن /ـ, يـ0ن جـdـSـ!جـتن�! ا�ـقيقية ، وfو

 اfتض!ن إن.!نYتV! اBPت!جة. 
ً
ق!درا

و%ـذا Ëـ5ث ' األفـق ا�ـ!¹، ' ا/ـظAوف ا/� نـY9شV!. اآلن و%ـن!، ' خـض, تـف0] اإلنـ.!نـي�ة، ¼ـ5ث "ـف!جـأة 
بـذ/ـ] ا�ـض&ر، ألشـخ!ص hـ!نـ&ا fـض&ًرا. إنـw �ء _ يـ0Jن إSـتب�!ره "ـن اP.ـ;J!ت. إذ نـ0�شف بVـذه ا/ـAd\ـقة 

األ%Jية ا:&%A\ة /.ؤال ت!ي;&ر. 

 و"ـبS5) أ"ـ!م األشـخ!ص ا/ـذيـن 
ً
و' بـAاتY.ـ�فـ! (Sـ!RـJة Kـ;&فـ!Cـي!) أيـًض!، أوã ا/ـب!بـ! بـأن نـ0&ن أfـAارا

تـCAـ&ا اإليـJ!ن وفـق5وا "ـ9ن!ه. Cـيف؟ "ـن خـ�ل ³ـنب «ا/ـتذ"ـA وا/تJ£س ' خـن5ق ا/ـ5فـ!ع Sـن ا/ـ0نY.ة 
ا/ـ`!ثـ&/ـي0ية، وإ>ـ�ق األfـ`!م Sـ;p ا/ـ9!/ـ, ا/شـA\ـA واتـV!"ـw»، و"ـB!و/ـة «فـتW ثـقب» - بـ!دراك ا/شـAخ 
اPـ&جـ&د ' hـQ �ء، CـJ! قـ!ل /ـي&نـ!رد Cـ&%ـ) -، وإ�ـ!د، CـJ! قـ!ل ا/ـب!بـ!، «>ـAق ووKـ!ئـQ و/ـغ!ت  جـ5يـ5ة 

 .«!Qن اإل±ي�S20إل

٣) ".©ة ا/&Sي ب!/ذات 
Cـيف تشـAح اPـ`!ن ا/ـذي يـ0Jن أن تـشA9 فـيw إنـ.!نـة بـأن %ـن!ك "ـن ËـتضنV! بـAd\ـقة ³ـV;9! تـنظA إ� 
 ،!V.ـنف/ Aوتـغف !JVـ/ Aأن تـغف Qبـ ،!Vـ5 إدانـة وا/ـ5يـ\Aتـ _ !Vـ5رجـة أنـ/ ،«wيـة /ـ!Vو «ا/ـظ�م ا/ـذي _ نـ !VـfوAجـ
: /ـق5 رأت %ـذه ا/ـ(5يـقة نـف.V! و%ـي ُتـ&/ـ5 "ـن جـ5يـ5 "ـن خـ�ل 

ً
وأن _ ¼ـ5د%ـ! أخـd!ئـV!؟ /ـق5 قـAأنـ!%ـ! Kـ!بـق!

 Q2 "ـثYـ/ &Vـ5 ا/ـني�!زك، فـfأ Qء "ـث!J.ـن ا/ـ" Àض _ يـ.قA9ـPأن %ـذا ا Wض، /ـ0ن "ـن ا/ـ&اضـA9ـP !Vز\ـ!رتـ
Rـ!Sـقة ' KـJ!ء زرقـ!ء. فـ`Q %ـؤ_ء ا/ـذيـن أقـ!"ـ&ا %ـذا اPـA9ض يـY9ش&ن "نغJ.ـ) ' خIة "ـ9ين�ة "ـن 
 p;ـS ن&Jض واإلنـ.!نـي�ة ا/� قـ5م ا/ـق!ئـA9ـPا ' !VـنS I9Pة اAـذا. فـ!/ـنظ% Qن وراء �ء "ـثJ0ن، وا/� تـ!Jاإليـ
اPـA9ض شـV!دة /ـV! وا/ـتقdتV! اPـAأة ا/� Cـت¸ت ا/ـKAـ!/ـة، /Y.ـت نـ�يجة اKـ£اتـيجية أو إبـ5اع ف´، بـQ %ـي 
ثـAJة /ـق!ء "ـc واقـC cـنY.ة ¼ـيي�h wـ!رـ\ز"ـ! جـذبـت  وأبVـAت hـQ "ـبتA0ي اPـA9ض /ـ5رجـة أنـV! دفـ9تV, إ� ا/.ـ© 
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 ,Vـخت;فة و"ـ0نPا ,VتـAنـظ Q`ـذا %ـ& ا/ـ;ق!ء ا/ـذي شـ% .,Vذات» جـ5يـ5ة فـي» !Vـ©ة إنـ.!نـي�ة ُوِ/ـ5ت "ـن." '
"ن ا_ق£اب "ن ا/زوار Pش!رCتV, ن�يجة %ذه اP.©ة ا_ن.!ني�ة. 

 ،!Vفـقة ا/� ُتـ&/ـ5 "ـنAة ا/ـJة وبـقي.Yإ/ـين�! ' ا/ـ0ن Wـي.Pا !Vبـ Q)ـقة ا/ـت!ر\ـخية ا/� يـ\Adـين�! بـ!/ـSازداد و !J;ـhو
hـ;J! إزداد إتـب�!Sـن! بـذhـ!ء وSـ!>ـفة /;Bـ5ث ا/ـذي إ/ـتقين�! بـw، بـ!تـب�!Sـن! /ـنJ9ة ا/ـ`!رـ\ز"ـ! وا/ـ.J!ح /ـV! بـأن ³ـ5د 

Cي!نن�!، وJ;h! زاد إت.!ق ذاتن�!. 

ف;Z.ـتC cJـيف ـيAوي أfـC5ـ, ".ـ©ة fـي!تـw ' %ـذه ا/ـ.ن&ات. «Sـن5"ـ! hـ!ن SـAJي "ـن ١٦ إ� ١٨ Sـ!ً"ـ!، Cـنت 
 ' ا/ـ9!/ـ, ب.ـبب hـQ ا/ـAغـب!ت وا_fـتي�!جـ!ت ا/� hـ!نـت تـغ;ي ' ق;¨. وا/ـ;ق!ء 

ً
أSـتق5 أن´ أªC ا/ـن!س تـK!9ـة

"ـc ا�ـCAـة ج9;´ أتـنف2 ا/ـ(59اء، ألنـw ألول "ـAة أجـ5 "ـن يـنظA إ� قـ;قي بـت9!>ـف وCـJ&رد و/ـh 2Yـإدانـة. 
أRـبBت "ـAتـبdً! بـ!�ـCAـة ب.ـبب ا/ـت&افـق ا/ـفA\ـ5 "ـc ق;¨ ا/ـق;ق واPـضAdب. /ـ0ن �ـب أن أS£ف أنـw بـ59 
SشـK Aـن&ات "ـن ا�ـي!ة اPـ0ثفة وا:ـJي;ة، بـقيت بـ9ض األشـي!ء ا½ـ!Rـة بـ!نـ.!ني� وق(� دون fـQ. وhـ!ن 
يـ9&د ا/ـش] ا/ـق5يـ,: أنـ! أªC غـAابـة "ـن اآلخـA\ـن. /ـJ!ذا أfـ0ي hـQ %ـذا؟ ألن ا/ـ`!ر\ـز"ـ! ازد%ـAت ' داخـ;ي 
 ¼ـت ضـغÀ ظـAو') أن آخـذ إنـ.!ني� hـ;S !Vـ;B" pـQJ ا:ـ5، "ـc األشـي!ء ا/� /ـ, 

ً
Sـن5"ـ! قـAرت ("ـضAdا

أفـVJV!، و' نـف2 ا/ـ&قـت وجـ5ت أ"ـ!Î شـخً(! اق£ح Sـ;َي ا/ـ`!ر\ـز"ـ! JC.ـ©ة، CـفAضـية SـC - QJـ, hـ!ن 
! - بـ9ب!رة أخـAى، /ـق5 اKـتفز� Cـي _ أخ�ل اق£اح األب جـ&Kـ!� وCـي _ أخـفي شـيئ�!ً "ـن 

ً
ذ/ـ] جـ&%ـA\ـ!

، أRـبBت ا/ـ`!ر\ـز"ـ! شـيئ�!ً 
ً
إنـ.!ني�، و%ـ& األرضـية ا/� تـزد%ـA فـيV! ا/ـ`!ر\ـز"ـ!. و"ـنذ تـ;] ا/;Bـظة وRـ!Sـ5ا

 :ـJيc األبـن�!ء ا/ـذيـن /ـ5يـV, نـف2 
ً
أRـيً�  ' داخـ;ي. و"ـنذ تـ;] ا/;Bـظة Rـ!رت َ' ا/ـ`!ر\ـز"ـ! شـيئ�!ً جـ5يـ5ا

. فـقh 5ـ!ن تـ9;ي, 
ً
!J;9ت "ـBـبRـظة أB;/و"ـنذ تـ;] ا .Qـن قـب" ´Jجـ!Vـ!نـت تـh �/ن ا!Jاإليـ p;ـS اضـ!ت£S_ا

 ' !Vش "ـ.ؤو/ـية ا/ـ`!ر\ـز"ـ! ا/� إ/ـتقيت بـYـSين�ة ألJـة ثـRAر  فـAـBـة وا/تCاAـة ا/شـCAـE ـ;بة ا:ـ!"ـ9!ت<
 W;ـ!� أن يـق&ل: _ تـK&ـت!د األب جـSا !JـC ؛,Vش أ"ـ!"ـYـSـ;ي أن أS ـ!نh wـت "ـنذ ا/ـب5ايـة أنـCوأدر .Ä!ـيf
S21ـ;يV,، بـS Qـش أ"ـ!"ـV,.  فـأشـCAـت نفf ' àـي!تـV, بـ5ًءا "ـن fـي!Ä ا½ـ!Rـة و"ـن إنـ.!ني� اPـBت!جـة. 

وبVــذا اØ9P، أدرك Cــ, %ــ& fــ!Kــ, أن أSــYش إنــ.!ني� اPــBت!جــة "ــنذ بــ5ايــة ا/ــ(ب!ح، وأن أSــي ا/ــdبي9ة 
 ،wو' اآلن ذاتـ .Ä!ـتي�!جـf_ !Vـية بـ5اخـ;ي وأ¼ـقق "ـن "ـ�ء"ـتf !ا/ـ`!ر\ـز"ـ Wـن5ئـذ تـ(بS .ا�ـقيقية �ـ!ج�
أنـ5%ـش "ـن إنـ.!نـي�ة ا/ـd;بة، و"ـن أKـئ;تV, ا/� /ـ, تـ0ن أبـ5ًا "ـن اP.ـ;J!ت. فـأنـ! أول "ـن إنـ5%ـش "ـن 
د%شـتV, "ـن تـ&افـق fـ5ث اP.ـيW ا�ـ!ضـA. وأنـ! أ"ـ!"ـV, /.ـت خبً©ا ' ا/ـ`!رـ\ز"ـ! أو قـ!ئـ5ًا. /ـق5 ¼ـققت "ـن 
نفà "ـن أن´ أول "ـن شـجc ا/ـd;بة Sـ;p ا/ـتBقق ا/شخæ، /ـ2Y "ـن خـ�ل إSـd!ئـV, إجـ!بـ!ت، و/ـ0ن "ـن 
خـ�ل ¼ـ5يـV, بـ!/ـقي!م بJ.ـ©ة شـخ(ية. Cـ, "ـن األشـي!ء اPـ5%ـشة Cـنت Kـأفـق5%ـ! /ـ& جـن¸تV, "ـأKـ!ة "ـ9ين�ة، 
أو فـقAة "ـن اCـ�ش!ف شخæ! /ـذ/ـ]، ' %ـذه ا/ـ.ن&ات، شـ!%ـ5ت ' د%ـشة جـيQ «األنـ!» /ـب9ض ا/ـd;بة، 
"ـن خـ�ل ا/ـ;ق!ء ب) إنـ.!نـYتV, وا/ـ`!ر\ـز"ـ! ا/� و%ـبV! هللا /ـألب جـ&Kـ!�. «أنـ!» �ـQ9 ا/ـ`!ر\ـز"ـ! جـ5يـ5ة 
وا/�، ' ا/ـ&قـت نـف.w، بـ5أت ' إيـ�د أشـخ!ص آخـA\ـن (أفـA0 ' ا/ـd;بة ا/ـذيـن ا/ـتق&ا بـV, ' اPـ5رKـة 
ا/ـث!نـ&\ـة J;9JC))، وا/ـذيـن بـ5ور%ـ, يـق&"ـ&ن اآلن بتجـ5يـ5 جـS!Jـة ا/ـd;بة ا:ـ!"9ي) EـCAـة ا/شـAاCـة 
وا/تBــAر. ,أKــتdيc أن أؤCــ5 /ــ0, أنــw _ يــ0Jن ألfــ5 أن ي.خــA "ــن %ــؤ_ء ا/ــd;بة Sــ;p وجــw ا/تBــ5يــ5 ألن 
ا/ـ`!رـ\ز"ـ! أRـبBت جـزًءا "ـن خIتV,». وSـن5"ـ! يـب�5أ أfـ5%ـ, بـ!/ـق&ل: «أنـ!» يـتف!جـأ بـAؤ\ـة «ذات» اآلخـA\ـن 

 .A%و%ي تزد

"ـ! %ـي نـ�يجة اP.ـ©ة ا/� تـب�5أ بـ;ق!ء واقـc ا�ـCAـة؟ ا/ـثAJة %ـي شـ5ة ا/ـ&Sـي ا/ـذاÄ اP.ـيÌ، وا/ـذي يـ0Jن بـ59 
ذ/ـ] ا/ت9ب© Sـنw "ـن خـ�ل  ا/ـنظAة و\ـ0Jن ا/ت9ب© Sـنw ' "ـA9ض، و\ـ0Jن ا/ت9ب© Sـنw ' ا/ـQJ9 أو ' ا½Iة 
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22ا/ـ9!>ـفية، ألن «قـ&ة ا/ـشخ� تـJ0ن ' "ـ5ى SـJق وSـيw ا/ـذاÄ».  /ـذ/ـ]، بJجـAد أن يـ(!دف اPـAء شـخً(! 

بVذا ا/&ض&ح وبق&ة ا/&Sي ا/ذاÄ %ذه، _ ي0Jنw أن _ يت�أثA بذ/]. 

Cـيف يـ0Jن /ـ`Q "ـن! أن يـ(Q إ� وËـقق %ـذا ا/ـ&Sـي ا/ـذاC ÄـJ! تـAغـب Rـ5يـقتن�! ا/� زارت اPـA9ض؟ و"ـن 
ي.ـتdيc اإلجـ!بـة Sـ;p %ـذا ا/ـ.ؤال أفـضQ "ـن األب جـ&Kـ!� نـف.w؟ دSـ&نـ! ن.ـتcJ إ� "ـ! قـ!/ـw ' ا/ـA\ـ!ضـة 
ا/ـAوfـية  /ـd;بة ا:ـ!"ـ9!ت EـCAـة ا/شـAاCـة وا/تBـAر ' Sـ!م ١٩٧٦، وبـ!/ـت!¹ أيـًض! /ـألشـخ!ص ا/ـذيـن قـ5 
يـ0&نـ&ن %ـن!ك ألول "ـAة. يـب�5و أنـw فـA0 ' ذ/ـ] /ـJ! نـY9شw ا/ـي&م، إذ %ـ& وثـيق ا/ـ(;ة بـ!/;Bـظة ا/� نـAJ بـV!. أنـ! 
أق£S wfـ;ي0, ألن´، "ـنذ أن اKـت9Jت إ/ـيw ' األشVـA األخ©ة، /ـ, أKـتcd "ـق!و"ـة ا/ـ9&دة /ـ.S!Jـw "ـAة 
أخـAى: /ـ, أرغـب ' �ء أªC "ـن يـ(بW ¹. وأSـتق5 أن´ /ـ, أKـتcd "ـن0B, %ـ5يـة أجـQJ "ـن ذ/ـ]  ' بـ5ايـة 
%ـذا ا/ـ9!م، fـيث KـنBتفQ بـ!/ـذCـAى اPـئ&\ـة Pـي�د األب جـ&Kـ!�. /Z.ـتcJ إ� بـ9ض اPـقتdف!ت "ـن ذ/ـ] 

ا�5يث. 

9



"ـن fـ5يـث األب /ـ&\Ã جـ&Kـ!� ' ا/ـA\ـ!ضـة ا/ـAوfـية /ـd;بة ا:ـ!"ـ9!ت EـCAـة ا/شـAاCـة 

 (١٩٧٦ IJ.ج!ردا، ٥ دي Qر\ڤ! دي) رABوا/ت

ا/ن� ا0Pت&ب /;�.جيQ ا/(&Ä ا/ذي ت, ASضw أثن�!ء وق!ئc ي&م ب5اية ا/9!م ' ٢٥ KبتIJ ٢٠٢١ واBPف&ظ 
' أرشيف أخ&\ة ا/شAاCة وا/تABر.  

"ن إ5Sاد األب ي&/ي!ن h!رون 

 �!K&ج Ã\&/ األب

%ـذا %ـ& ا/ـAبـ!ط ا/ـذي ـيAبـdن! Eـقيقة األشـي!ء ' SـJقV!! ألن "ـ! %ـ& Sـ;p اPـB]، أوً_ وقـبQ أي �ء وبـAd\ـقة 
"ـب!شـAة، /ـ2Y اإلدارة ا/.ـ;.ة /ـ;JجتcJ وإ"ـ`!نـي�ة ا/ـت9!يـش بـAd\ـقة أªC إنـ.!نـي�ة، وا/ـت9!ون /;تغي© "ـن 
 w2 %ـذا. ألنـYء "ـن ا/ـ9نف، /ـ!dـ£ة بـغ.�Pـ!ذيـب اhة، و"ـن األd;ر "ـن ظـ;, ا/.ـAـBـ5ا/ـة األشـي!ء، وا/تS Qأجـ
إذا hـ!ن %ـذا بـش`Q "ـب!شـK_ ،Aـت9dن! اخ£اع fـزب. /ـ0ن، fـCAـتن�! hـ!ن /ـV! %ـ5ف آخـA آ� و"ـب!شـA: و%ـ& أن 

 … [BPا p;S !أنف.ن! وشخ(ن cنض

 W2 %ـن!ك �ء أوضـYـن %ـذا. و/ـ" ªCـية اإلنـ.!نـي�ة أf!ـن ا/ـن" 
ً
 وfـقيقي!

ً
أSـذرو�، فـ;2Y %ـن!ك شـيئ�!ً Rـ!د"ـ!

 أªC "ـن Sـب!رة اP.ـيW %ـذه: «"ـ!ذا يـنفc»، "ـ!ذا يـنفc إذا fـققت hـQ "ـ! 
ً
"ـن ا/ـن!fـية اإلنـ.!نـي�ة وRـ!دم أيـض!

يـ�ب�!در إ� ذ%ـن]، و«إذا ربـBت ا/ـ9!/ـ, hـ;C - «wـJ! يـق&ل - «ثـ, تـفقØ9" 5 ذاتـ]؟». وتـفق5 نـف.]. «أو 
 ،cJـجتPي؟ "ـ&قـف جـ¹5 ' اA0ـذ%ـب فـ" p;ـS 5ـيCا/ـتأ Q؟» %ـw.ـن نـفS ي اإلنـ.!ن فـ5اًءd923"ـ!ذا يـ

وغـضب يتفجـA بـ!/ـ;J0!ت أو بـزجـ!جـ!ت اPـ&/ـ&تـ&ف، وا/ـ9نف ا:.ـ5ي، وب£اCـ, Kـ!Sـ!ت وأيـ!م "ـن ا/ـAاfـة، أو 
ذ/ـ] ا/ـفض&ل /ـ;A9Jفـة ا/ـذي Sـن5"ـ! يـ0&ن ذCـًي!، _ ي(© Kـ&ى غـضًب! أو تـشنًج! ب.ـبب Sـ5م ا/ـت&افـق ا�Pايـ5 
 w;ـh ,ا/ـ9!/ـ êا_نـ.!ن /ـ& ر c؟ «"ـ!ذا يـنفcا_نـ.!ن و/ـغز ا/ـ&اقـ QـقS (ـ&ضـ&ع، وبPـي;ة واK&ب) ا/ـ wـf&وضـ '

ث, خ.A نف.w؟ أو "!ذا يd9ي ا_ن.!ن ف5اء Sن نف.w؟»  

%ـذه %ـي ا/ـ`;Jة األو� ا/� ذCـAنـ!%ـ! ألول "ـAة "ـنذ أربـK cـن&ات، وجـ9;ن!%ـ! واfـ5ة "ـن اPـ(B;d!ت اPـ9ت!دة 
"ـنذ ذ/ـ] ا�) -: و%ـي ا/ـ&Sـي بـ!/ـذات. إنـw "ـ(W;d /ـ2Y شـA9ً\ـ! جـ5ًا: إنـB" wـ5د. فـ!/ـ&Sـي بـ!/ـذات 

وا/ش9&ر ب59م إ"`!ني�ة اخ�ال ا/ذات. «"!ذا يd9ي ا_ن.!ن ف5اًء Sن ذاتw؟» 

ا/ـش9&ر بـ59م إ"ـ`!نـي�ة اخ�ال ا/ـذات!. ألنـw _ يـ&جـ5 �ء آخـA … و"ـ!ذا يـ&جـ5 و"ـ! %ـ& أªC وضـ&fًـ! Sـن5"ـ! 
 "ـن أنـS wـن5"ـ! نـنdق بVـذا «األنـ!»، 

ً
نـنdق بـ`;Jة «أنـ!» Eـ5 أدÝ "ـن ا�ـن!ن ا/ـيقظ؟ و"ـ!ذا %ـن!ك أªC وضـ&fـ!
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يـؤCـ5 اPـAء و\ـشA9 أنـw يـؤCـ5 و\ـ5رك أنـw يـؤCـf 5ـقيقة غ© قـ!بـ;ة /ـ�خ�ال؟ /ـ2Y %ـن!ك �ء آخـA يـ0Jن 
 … 
ً
ت.Jيت�w بVذه ا/`;Jة p;S "5ار اا/ت!ر\خ بJ!ضيw وf!ضAه و".تقب;w وأب5ي!

أنـظAوا إ� fـ5اثـة ا�ـي!ة و%ـي ' اتـ.!ق "ـc ".ـت&ى نـض&ج %ـذا ا/ـ&Sـي بـ!/ـذات و%ـذا ا_fـ.!س بـ!/ـذات 
 Qـh !Vـن" cبZأن ا/ـذات، أي ا/� تـ ,Vـ&نـ! نـفSـذاق /ـ;ذات. "ـن فـض;0,: /ـ0ن دPـذا اVة ا/ـذات %ـذه وبAوبـنظ
األشـي!ء و"ـنV! تـأخـذ إتـ.!قـV! وتتج.ـ5 أشـ`!/ـV!، أي hـQ ا/ـ�9قـ!ت وhـQ األفـ9!ل وhـQ ا/تBـhAـ!ت، %ـQ %ـي %ـذا 

األن!؟ أن!!  

%ـن!ك قـ!نـ&ن Sـ;ي0, ¼ـ5يـ5ه، قـ!نـ&ن /Vـذا ا/ـ&Sـي بـ!/ـذات وfـي!تـw، و/Vـذا األنـ!، و/Vـذا ... /Vـذا ا/ـشخ� ا/ـذي 
%ـ& أنـ!. و/ـ2Y %ـن!ك ثـJن /Vـذا األنـ!. CـJ! قـ!ل بـ!Kـ`!ل: «"ـ! %ـذا ا/ـشخ�؟ إنـw نـقdة _ يـ0Jن رؤ\ـتV! ' %ـذا 
ا/ـفض!ء ا/ـش!Kـc». /ـ0ن إذا انـ5فـc ا/ـفض!ء وا/ـ9!/ـ, hـ;w |ـ&ي، |ـ& %ـذه ا/ـنقdة، |ـ& %ـذه ا/ـنقdة ا/ـ9!بـAة 
وداخـQ ا_KـتقAار ا/ـظ!%ـAي /ـ`Q �ء، وإذا انـ5فـc |ـ&ي /B.Yق´، «فـأنـ! أSـظ, "ـنw، ألن´ أفـV, وأدرك "ـ!ذا 
 !VـCو\ـ5ر !VفـA9ّئـ;ة و\ـ!Vوأدرك أن %ـن!ك �ء بـ5اخـ;ي يـف;ت "ـن قـبضة %ـذه ا/ـ`!رثـة ا/ـ ,Vـ5ث». إن´ أفـË24

"ن ا½!رج و\فVJV!. و/2Y %ن!ك �ء ي0Jن أن ي`!ë شخæ %ذا ....  

 wـ&\ـت�% p;ـS فA9و\ـت ... !VـبËو wـ&\ـت�% p;ـS فA9ء يـتAـPـ0,: إن ا/ wـ&غـRت0, أن %ـن!ك قـ!نـ&ن. أI0´ أخ/
وËـبE !Vـبw إلنـ.!ن آخـA، بـ!/ـتA9ف Sـ;p و"ـBبة آخـA، ب) قـ&Kـ). وبـ!/ـتA9ف Sـ;p اآلخـA و"ـBبت�w تـب�5أ وتـ&/ـ5 

ا/ق5رة p;S ا/ت9;ق ا/9!>في …  

 wـبfو wافـ£Sقـة ا!dـق!ط /ـKـإh !
ً
فـنBن |ـب ونـتA9ف Sـ;p اآلخـA و|ـبw، ورجـQ يـتA9ف Sـ;p إ"ـAأة وËـبf !Vـق

 يـق&ل ذ/ـ]: «أfـبب قـA\ـب] Cـنف.]». فـ!Pـ9ي!ر PـBبة اآلخـA %ـ& اPـBبة 
ً
25/ـذاتـw فـقÀ. ألن اإل±ـيQ  أيـض!

  .Äذا/ !VنCا/� أ

، إنن�! _ |ب اآلخA\ن ألنن�! _ |ب أنف.ن! … 
ً
 وتA0ارا

ً
وJC! ق;ن!ه ألنف.ن! "Aارا

إنـن�! _ ن.ـتdيc أن |ـب وأن نـ0&ن أRـ5قـ!ء، إذا /ـ, نـ5رك  "ـBبة األب واألم /ـن! أوً_. إن ا/ـذيـن يـ5رKـ&ن Sـ;, 
. فـ!إلدراك ا/ـ&اضـW /ـ0&نـ] "ـAغـ&ًبـ! و"ـd;&ًبـ! 

ً
ا/ـنف2 يـA9فـ&ن ذ/ـ] جـي5ًا. ألنـw يـ0Jن تـ&ثـيق ذ/ـ] نف.ـي!

و"ــBب&ًبــ!… %ــ& أ"ــA جــ&%ــAي /ــ(Bت] ا/نف.ــية. فــ`;ن! نــA9ف ذ/ــ]. /ــ0ن _ يــفA0 أfــ5 ' بــZي�ة ا/ــق!نــ&ن 
اP&ج&دة ب!/5اخQ %ن! … 

إذا /ـ, نـ0�شف hـQ �ء، األم واألب واPـAأة وا/ـAجـQ، بـإSـج!ب وتـJجي5، ' تـأ"ـQ يـب�5أ "ـن %ـن!، "ـن %ـذا 
ا_Cـ�ش!ف بـ!/ـذات، وإذا /ـ, نـ0�شفC ,Vـ�9"ـة Sـ;p بـZي�ة أRـ;ية /ـ0ي!نـن�! وSـ;p "ـ! �ـ9;ن! نـ0&ن، أن نـ0&ن!، 
 
ً
 ووجــ&دي ي9´ أن أCــ&ن "ــd;&بــ!

ً
ألن "ــ! %ــ& أنــ! ' %ــذه ا/;Bــظة /ــ2Y %ــبة "´ إ� ذاÄ. أن أCــ&ن "ــd;&بــ!

 Qـh ' ـن ا/ـ59م" pـSد
ُٔ
 أو، ' اKـت9!رة "ـن "ـ5رKـة ا:ـS!Jـة أن ا

ً
بـ!KـتAJار - "ـAغـ&ب َ' - وبـ!/ـت!¹ أCـ&ن "ـBب&بـ!

�ظة. فقيJة ذاÄ %ي ' أن] تA\�5 ي! إ/Vي… 
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 Aـf ـ5، /ـ0ن "ـن يـ5رك %ـذا %ـ& إنـ.!نfأ wإ/ـي Aقـ5 _ يـنظ ... Aآلخـ wـبf ـن خـ�ل" wـب اإلنـ.!ن %ـ&\ـت�Ë
و"ـت&ازن، وربـJ! بـنظAة أ/ـيJة Sـ;p ا/ـ&اقـc، /ـ0ن األ/ـ, %ـ& أRـW �ء، تـJ!ً"ـ! "ـثQ ا/ـقي!"ـة و اPجـC - 5ـJ! يـق&ل 

ا/0ت!ب اPق5س -، ألن اPج5 أو ا/قي!"ة وا�ي!ة %, IS ا/(;يب واأل/, … 

26قـ!ل ا/ـش!SـA دانـ&ن�.ـي&: «/ـ5ي» «"ـ! و%ـبت�w».  /ـ2Y %ـن!ك �ء أªC خـ5اSًـ! وبـ!/ـت!¹ أضخـ, Cـذبـة "ـن 

%ـذا. «إن ِقـ&اÎ واتـ.!Ò %ـ& "ـ! و%ـبت�w»: %ـذا %ـ& ا/ـتA9\ـف …  إنـw تـA9\ـف _ يـن�!Kـب اإلنـ.!ن واPخـ;&ق. 
«Sن5ي فقÀ «"! و%بت�w»: وب!/ت!¹ تJجي5 ا_ت.!ق ACد فQ9 وا_ت.!ق 9Cنف، أي ACد فQ9 وSنف.  

Sـdي ¹. 
ُٔ
Sـdي ¹! %ـذه %ـي ا/ـ9ب!رة ا/ـ(BيBة. أنـ! Sـن5ي، أنـ! أCـ&ن، أنـ! "ـ0&ن "ـن، أنـ! Sـن5ي "ـ! ا

ُٔ
أنـ! Sـن5ي "ـ! ا

 cبZيـ w؛ و"ـنwـي!تـfو Aو/ـآلخـ  wو�ـي!تـ wبة ا_نـ.!ن /ـذاتـBـ" wـن" cبZا/ـذي يـ ،Äـي ا/ـذاS&ـذا %ـ& ا/ـVاف ب£S_ا
اإلن.!ن واإلن.!ني�ة …  

، hـ;J! أRـبBت أªC شـخ(ية وhـ;J! ³ـ&/ـت أªC وأنـ! أنـظA إ� األشـي!ء وأ¼ـ5ث إ� 
ً
فـ`;C !Jـنت أªC وSـي!

ا/ـن!س  وبـ5اخـ;ي شـف!فـية ووSـي بVـذه ا�ـقيقة و%ـي Cـ&� "خـ;&ق، وبVـذا ا�ـض&ر ا/ـذي يش`;´ وبVـذا 
  … !VشYSا/� أ Ä!بي9ي �يd/ا/(�ة ا/ب59 ا Wة - ا/� تش`;´ وت(بJفخJ/ُاألنت - األنت ا

 ́ %ـذه %ـي ا/ـV&ة ا/� fـفA%ـ! ا/ـAJ9 ' نفà - و"ـc ذ/ـ]، hـ!نـت شـيًئ�! أفـA0 فـيw "ـنذ دراKـ� ا/ـث!نـ&\ـة، ألن
Cـنت أشـA9 بVـذه األشـي!ء "ـنذ دراKـ� ا/ـث!نـ&\ـة - … %ـذه %ـي قـ&ة ا�ـA\ـة وقـ&ة اإلبـ5اع، و%ـذه %ـي قـ&ة 
اPـBبة وقـ&ة ا/ـ9!>ـفة! أتـفJV&ن؟ %ـذا %ـ& اإلنـ.!ن و%ـذا ' ا/ـت0&\ـن: اPـنبc وا/ـfAـ, ا/ـذي ßـAج "ـنw اإلنـ.!ن 

  …

و%ـذا اPـجV&ل ا/ـJ9يق و%ـذا ا/ـ;غز بـ!�ـAوف اPفخـJة و%ـذا اإل/ـw ا/ـذي _ يـ&Rـف وا/ـذي _ يـ0Jن نـdقw و%ـذا 
 وقـ!ل: 

ً
«األنـت» بـ5ون Sـي&ن أو أنـف أو فـ, و%ـذا ا/.ـA ا/Ì، ا/ـذي يـd9ي قـ&ام وإتـ.!ق /ـ;ذات، وRـ!ر إنـ.!نـ!

 !V؟»؛ ثـ, قـ!ل:  «أيـ
ً
«أá»؛ وقـ!ل: «أÎ»؛ وقـ!ل: «_ تـب0ي يـ! إ"ـAأة»؛ وقـ!ل: «%ـQ تـA\ـ5ون ا/ـfAـيQ أيـض!

اPـن!فـق&ن!»؛ وقـ!ل: «تـ9!/ـ&ا إ¹ّ جـJي09, يـ! "ـن _ تـفJV&ن واPـش&شـ) واPت9ب)»؛ وا/ـذي قـ!ل: «أRـ;ي 
 بـ59 اآلن، 

ً
»؛ وقـ!ل: «/ـ2Y %ـن!ك …»: «_ أدSـ&Cـ, Sـبي�5ا

ً
/ـ] يـ! أá، أSـdيV, ا/ـق&ة أن يـ0&نـ&ا شـيًئ�! واfـ5ا

 وأنـت, جـJي9! إخـ&ة. أنـت, تـS5ـ&ن´ «اPـ9;, وا/ـAب» وأRـبت, ' "ـ! 
ً
 واfـ5ا

ً
!J;9؛ قـ!ل: ألن /ـ0, "ـ«O!ـبfأ Qبـ

تـق&/ـ&ن، فـ0Vذا أنـ!؛ وا/ـذي قـ!ل: «"ـن hـ!ن "ـن0, بـ� خـdيئ�ة فـ;ي0ن أول "ـن ـيA"ـيE !VجـA!». وا/ـذي قـ!ل: «إن 
Cـنت أKـأت ' ا/ـ`�م، فّب) اإلKـ!ءة. وإن Cـنت أfـ.نت ' ا/ـ`�م، فـ;J!ذا تـضAب´؟»؛ وا/ـذي قـ!ل: «يـ! 
أبـت�!ه /ـJ!ذا تـCAت´؟» وRـAخ: «/ـقC 5ـh QJـQ �ء»، ألنـw قـ!ل ألول "ـAة ا/ـ`;Jة ا/ـ9ظيJة ’’ا/ـ9ظيJة’‘، hـ;Jة 
27ا_نـ.!ن ا/ـ9ظيJة، أي hـ;Jة إبـAا%ـي,: «يـ! أب�، و/ـ0ن _ "شـيئ�، بـQ "شـيíت]». إن >ـبي9ة ا/ـ0ين&نـة %ـي 

أنـت. وقـ&اÎ واتـ.!Ò /ـ2Y %ـ& خـي!¹ ا/ـذي يـتB.2 >ـA\ـقw، و/ـ2Y ا/ـش`Q اPـخت(Ðd9/ A /ـ;Bي!ة و/ـ0ن 
ا/يZب&ع ا�قيقي �ي!Ä و/نفà %& أنت، و"ج5ي ا/ذي %& أنت.  

فVـذاا/ـ&Sـي بـ!/ـذات إذن %ـ& ا/ـ&Sـي Eـض&ره. وا/ـ&Sـي Eـض&ره ' وKـdن!! إذا hـ!ن /ـ;&Sـي بـ!/ـذات CـJضJ&ن 
نـO!V وSـJيق وإدراك واCـ�ش!ف "ـ5%ـش و"ـتأ"ـQ و' ذ%ـ&ل "ـن اآلخـA ا/ـذي يش`;´ "ـن أSـJ!ق نفà، قـ5 
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 نـق&ل /ـw: «أنـت» و/ـ0ن بـ!/ـ&جـw وا/9ين) واألنـف وا/ـف,! 
ً
! - ' وKـdن!، وRـ!ر واfـ5ا

ً
Rـ!ر واfـ5ًا - واfـ5ا

  … wتفيC p;S أسA/وإ"!/ة ا wي;S تن�!دK_وا wتB5 أ"0ن "(!فfوا

وبـ!/ـت!¹ إذا hـ!ن اPـضJ&ن ا/ـنO!V /ـ;&Sـي بـ!/ـذات %ـ& %ـذه ا�ـقيقة ا/� ت(ن9´ - أي هللا - و"ـقي!س ا/ـ0ي!ن 
ا/شخæ %ـ& ا/ـت5يـن و%ـذا ا/ـJ9ق، وقـR 5ـ!ر %ـذا «األنـت» و%ـذا «ا/ـ;غز» بـتفخي, ا�ـAوف، واfـ5 "ـن!. «إذ 
29/ـ, ـيAى أfـ5 هللا، ا/ـذي أخIن! Sـنw ا_بـن». «فـJن رآ� قـ5 رأى اآلب».  إنـw واfـ5 "ـن!! «إRـن9&ا hـQ �ء  28

30/ـذCـAي».  ا/ـذCـAى: %ـي ا_S£اف بVـذا ا�ـض&ر وا/ـ&Sـي بـ!/ـذات اآلن ووîS ا/ـذاh Äـ!نـ.!ن "ـS5ـ& /Vـذا 

 … Ìن.!ن ".ي!h ا/;ق!ء

«و|ــن أيــًض! _ نــفV, شــيئ�! "ــJ! تــق&ل، /ــ0ن إذا ابــت59نــ! Sــن] إ� "ــن نــذ%ــب وhــ�م ا�ــي!ة األبــ5يــة 
 A9شـ !J;ـhِجـ5ة ا�ـي!ة، و QثJـي بـ!/ـذات يـS&ـ!م قـ;ن! أن ا/ـS أ/ـفي Qـ!نـت ا�ـي!ة ا:ـ5يـ5ة قـبh ـن5ك؟». "ـ!ذاS31

 بـذاتـw -؟ وا/ـبق!ء ' fـض&ره! فـJنذ أ/ـفي Sـ!م hـ!نـت ا�ـي!ة ا:ـ5يـ5ة 
ً
ا_نـ.!ن Üِـ5ة ا�ـي!ة hـ;h !Jـ!ن أªC وSـي!

 ́ %ـي ا/ـبق!ء ' fـض&ره. %ـذا... %ـذا ا/ـش9&ر بـ!�ـA\ـة واتـ.!ق ا/ـذات: «إن %ـذا يـت`;, ب.ـ;d!ن» و%ـذا يd9ي
ا_تـ.!ق. hـ!ن ا/ـبق!ء ' fـض&ره. /ـ5رجـة أن ا/ـ0تب�ة وا/ـفA\.ـي) وhـQ ا:ـJ!%ـ© ا/ـذيـن خـAجـ&ا بـ5افـc ا/ـفض&ل 
أو بـ5افـc ا_%ـتJ!م أو /ـ;B(&ل Sـ;p ا9Pجـزات ثـ, تـغ!در اPـ`!ن، و/ـ, يـ0ن /ـ5يـV, %ـذه ا�ـي!ة ا:ـ5يـ5ة إ_ ' 
 cوه و%ــ& يــ(نAيــت`;, أو  ـيـ w9&نــJ.ــذ%ــ&/ــة و%ــ, يــPا ,VــينSــن!ك بــأ% !Vــ!نــ&ا فــيh �/ــظة ا/ق(©ة اB;/ا

ا9Pجزات.  

"ـنذ أ/ـفي Sـ!م hـ!نـت ا�ـي!ة ا:ـ5يـ5ة %ـي ا/ـبق!ء ' fـض&ره. و' ا/ـبق!ء ' fـض&ره hـ!ن Ëـ5ث Cـن&ع "ـن 
ا/ـث&ران و"ـن ³ـ5يـ5 ا/ـذات: إذ hـ!نـت ُتـ&/ـ5 األنـ!! تـ&/ـ5 بـ!تـ.!قـV! ا/ـشف!ف وا/ـنقي ' وضـ&fـw وبـق&تـV! ا�ـية 
وبـd9شV! وقـ5رتـS !Vـ;p اPـBبة، وبـإنـ.!نـYتV!؛ وبـ!خـت(!ر، و_دة اإلنـ.!نـي�ة داخـQ ا/ـذات. و' إ±ـيQ يـ&fـن! 
إRـB!ح ٣، جـ!ء نـيق&ديـJ&س إ� يـ.&ع ا/ـذي قـ!ل /ـw: «_بـ5 "ـن و_دة جـ5يـ5ة… ا�ـق ا�ـق أقـ&ل /ـ]: _بـ5 
"ـن و_دة جـ5يـ5ة». فـإذا أردت فـV, ا/ـ&اقـc وا/ـ5خـ&ل فـيS wـ;ي] أن ُتـ&/ـ5 "ـن جـ5يـ5. و%ـ0ذا hـ!نـت ا/ـ&_دة 

ا:5ي5ة. 

وبـإخـت(!ر أيـV! ا/ـ�dب، إن ا/ـ&Sـي بـ!/ـذات %ـ& اإليـJ!ن … واإليـJ!ن %ـ& ا_S£اف Eـض&ره … %ـذا %ـ& 
 ،Î&ي و' يـ;JـS ـ!تS!ـK ' ،ªCت أAضBـتKا !J;ـhأنـ!. و Äـي بـذاS&ـي بـ!/ـذات، أي ا/ـS&ن. و%ـذا %ـ& ا/ـ!Jا_يـ
ا/ـ&Sـي بVـذا ا�ـض&ر وأن أقـ&م بـ`Q �ء ...، hـ;J! اKـت59ت أªC ا/ـ&Sـي Eـض&رك أيـV! اP.ـيW، وhـ;h !Jـ!نـت 
 !Aاآلخـ cـ�ق� "ـS زادت قـ&ة إبـ5اع !J;ـhت] |ـ&ي، وJـfور ،à³ـ!ه نف 

ً
%ـ&\� أقـ&ى و fـن!� ورق� أS ªCـJق!

اذ%ـب&ا وأSـي5وا قـAاءة رKـ!/ـة ا/ـق5يـ2 بـ&/ـ2 إ� أ%ـC Qـ&/ـ&È (Cـ&١: ١-٢٣)، Sـن5"ـ! يتBـ5ث Sـن «"ـA9فـة 
هللا».   

أRـ5قـ!O األSـزاء، إن اPـش`;ة األو¹ �ـCAـتن�!…، اPـش`;ة األو� /Y.ـت تـنظي, جـS!Jـتن�!، /ـ0ن "ـ&اRـ;ة 
  … Aن أي �ء آخ" ªCوأ Qذا، قبVك بACن]، إذا /, تذY5اقة بي´ وبR ت.Y/ !Vا/¸ش!رة … إن
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 QJ9أي يـب�5أ ا_نـ.!ن ' ا/ـ ،QJ9ـي بـ!/ـذات ' ا/ـS&يـب�5أ ا/ـ !Vة ا/� فـيAـظة وا/ـظ!%ـB;/ء بـ5قـة اï!ـز ونـفVتZف;ن
فتتBـAك شـخ(ي�ن�!. فـ!/;Bـظة األو¹ وا/ـن&ع األول /ـ;ظ!%ـAة بـ!Ø9P اPـd;ق…، اPـب!درة، واPـب!درة %ـي ا/ـAغـبة 
' ا/ـذCـAى. وSـن5"ـ! ن.ـتيقظ ' ا/ـ(ب!ح، أيـV! ا/ـd;بة، وSـن5"ـ! نـنVض "ـن نـ&"ـن! ' ا/ـ(ب!ح، "ـ!ذا نـAغـب؟ 
Sـ;ين�! أن نـ5ْ0ِ - %ـذا RـBيW - /ـ;تغ;ب Sـ;h pـK QـيQ ا/ـAغـب!ت ا/� تـق5م نـف.V! بـش`Q غـA\ـزي /ـ5"ـ!غـن! 
و/ـ&Sـِين�! و/ـنف.ن!، وSـ;ين�! "ـق!و"ـة %ـذا و إخ£اق KـيQ ا/ـAغـب!ت %ـذا /ـ;&Rـ&ل إ� fـقيقة hـQ �ء، و/Vـذه 

ا/Aغبة ' ذACه! ألن ت;] %ي �Rة ا/(ب!ح ...  

 hـ!/ـ0ي!ن ا/ـب!ئـ2 ا/ـذي %ـ& أنـت 
ً
 وSـ!ر\ـ!

ً
إذا /ـ, يـ(h QـQ �ء إ� %ـذا ا/ـش!>ـئ ا/ـنO!V ا/ـذي تـقف Sـ;يw %ـش!

وأنـ!، و%ـ& يـZتظA "ـ! ßـ;(w و\ـw;J0 و"ـ! Ëـققw و\ـwJ9d و\ـAوي Sـdشw، و"ـ! �ـK w;9ـي5 نـف.w وا/ـ9!/ـ, - 
 بـJن %ـ& قـ&ا"ـن! واتـ.!قـن! -، فـإذا /ـ, يـ(h QـQ �ء إ� %ـذا ا/ـش!>ـئ أوً_، 

ً
ألنـw "ـن أجـQ %ـذا |ـن ُوِ/ـ5نـ!، إقـت5اءا

ألRبQh W �ء  ب� ف!ئ5ة …  

 Qو تـف9ي ،
ً
/ـذ/ـ] ا/ـقيJة %ـي تـف9يQ %ـذا ا�ـض&ر ا/ـت!ر\² ا/ـذي _ ي;)، و%ـذه األبـ5يـة ا/� Rـ!رت تـ!ر\ـخ!

%ـذا ا�ـض&ر ' hـQ ا/;Bـظ!ت وبـ`!"ـQ "ـBت&ا%ـ!. إن´ _ أجـAدCـ, "ـن Sـ&ا>ـف0,، و_ "ـن ا%ـتJ!"ـ!تـ0, و_ "ـن 
 wء وفـي� Qـh cبZيـ wا/ـذي "ـن QـRـ!دتـ0, إ� ذ/ـ] األSـ!ول إfـ, إ� ذ/ـ]… أC5ـيSـة؛ إن´ أ\Aاتـ0, ا/¸شـ

ّ
"ـ;ذ

ا/ـ9&ا>ـف و ا_%ـتJ!"ـ!ت واPـ;ذات تـنJ& وتـزد%ـA ' "جـ5 _ يـ0Jن تـ(&ره وت(© دائـJة وfـقيقية … إن 
نـض&ج %ـذه اPـب!درة  وقـ5رة %ـذه اPـب!درة تـنضج Cـت!ر\ـخ … دS&ـن!ـ _ ن&ـقفـ، دS&ـن!ـ _ ن&ـقفـ %ذـه اPب!درة، و_ 
 و%ـي ا/Z.ـي!ن، وتشـتت ا/ـذ%ـن ا/ـذي إSـت5نـ! Sـ;يw، واإلfـب!ط 

ً
�f ب.ـبب ا½ـي!نـة وا½ـي!نـة األªC خـز\ـ!

Sـن5"ـ! نـ5رك أنـن�! /ـ, نـفQ9. فـ!_fـب!ط Sـن5"ـ! نـ5رك أنـن�! /ـ, نـفQ9 %ـ& فـخ �ـب ¼ـdيwJ. دSـ&نـ! _ نـقc فـA\ـ.ة 
/Vـذا اإلfـب!ط! %ـQ تـA9فـ&ن /ـJ!ذا /ـ, نـفQ9؟ و%ـQ تـA9فـ&ن /ـJ!ذا أخـdأنـ!؟ و%ـQ تـA9فـ&ن /ـJ!ذا Cـن! "شـتت) 
ا/ـذ%ـن؟ و%ـQ تـA9فـ&ن /ـJ!ذا ن.ـين�! بـش`Q "خجـQ؟ أتـJ;9&ن /ـJ!ذا ارتـ0بن�! ا½ـي!نـة "ـ!ئـة "ـAة وأ/ـف "ـAة أ"ـ2؟ 
أتـJ;9&ن /ـJ!ذا؟ /ـقK 5ـWJ هللا بVـذا ألن ا/ـي&م واآلن أنـت ت.ـتخ5م %ـذه ا/ـ`!رثـة Cـآداة /ـتت�ذCـAه … Cـ, "ـن 

  … 
ً
!Jة. دائA" ة؟ ";ي&ن ";ي&نA" ات؟ ";ي&نAPا

تـت9;, %ـذا ا/ـAd\ـق بـ!/.ـ© فـيw! و\ـأÄ ا/ـنض&ج "ـن خـ�ل ا/ـQJ9. و/ـ0ن Cـيف يـ0Jن] ا/ـقي!م بـذ/ـ]، إذا /ـ, 
تـA9ف ا/ـAd\ـق؟ /ـذ/ـ] فـ!/ـق!Sـ5ة األKـ!Kـية /Vـذا ا/ـت!ر\ـخ و/Vـذا ا/ـAd\ـق %ـي واfـ5ة فـقÀ: اإلتـب�!ع، اإلتـب�!ع، 
اإلتـب�!ع! اتـبc "ـن يـA9ف بـ!/ـفQ9 %ـذا ا/ـAd\ـق، CـيفJ! فـQ9 ذ/ـ]. ألن اPـ9;, يب) /ـ] بـ!/يق) وبـ!إلقـن!ع 

وب!/I%!ن.  

و"شـAوع نـض&جـ] _ يـ0Jن أن يـأÄ "ـن] … "!ـ يVـ, ' ا�ي!ة %&ـ ا/تـA9ف S;ـp ا9P;, وا_S£ـاف بwـ! ألن]ـ _ 
 !JـC ،,0واغـ!تـAـ, و"ـCـنف أفـ`!رS ردة!dـ9;, ي9´ "ـPإن اخـتي�!ر ا !wوت9£ف بـ wـ;يS فA9ـ9;,: أنـت تـتPـت!ر اâ

KتقAأون ' ا/KA!/ة ا/ث!ني�ة إ� تيJ&ث!وس، ا/ف(Q ا/Aابc، اآلي!ت ٣ و ٥.  

 !wت.ـتخ5"ـ&نـ !JـC ةd;جـ5ف /;.ـPم ا&VـفPوا اAهللا، د"ـ ' 
ً
إKـKُ wJـ;dة، إتـفقن!، إKـKُ wJـ;dة، و/ـ0ن، fـب!

 جـثة "ـBنdة. إن "ـفV&م ا/.ـ;dة ا/ـذي /ـ5يـ0, %ـ& "ـفV&م Sـتيق و"تBجـA. إنـw ذو >ـبي9ة خـddية 
ً
ألنـf !Vـق!
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�9;´ غـ!ضـًب!، أي شـ5يـ5 ا/ـغضب Sـن5"ـ! أجـ5ه. ألنـw /ـ2Y ا/ـتJ!ثـQ "ـc ا/ـشخ� Sـ;p اإل>ـ�ق، بـQ %ـ& 
 ! ً̀ ;Jقـي, ا/ـشخ�. ألن ذ/ـ] ا/ـشخ� قـ5 يـ0&ن أردأ "ـن]، وقـ5 يـ0&ن "ـت cـقي, و"ـC ا/ـشخ� cـ" Qثـ!Jتـ
 !wـ&تـR ةIـ!نـت ' نh �/9;,، فـذ/ـ] ب.ـبب ا/ـقي, اJفت بـ£Sغ©ة، /ـ0ن إن اR ـن] وقـ5 يـ0&ن ذو رأس" ªCأ
ب.ـبب ا/ـقي,. "ـ! %ـي ا/ـقي,؟ %ـي hـQ "ـ! �ـ9;] تـفV, و\ـ5ربـ] Sـ;p "ـ�ئـJة ا/;Bـظة "ـc "(©ك. ا/;Bـظة 
f.ـب "ـضJ&نـV! وf.ـب ا/ـ�9قـة "ـR cـ5يـقت] أو "ـc أبـي] وأ"ـ] أو "ـc أKـت!ذك  و"ـS cـض& ا/J/I!ن 

  .!V"!Jك ب!%تAJتغ _ !Vألن [;%!h Qة تثقS!Jج c" أو Qتق.Pا

 wـبب�K wـ;يS !ـذا ا_تـب�!ع. إن "ـ! أنـVب Àش فـقYـSـيت - إن´ ضـ9يف،ألن´ أVوانت - O!ـ5قـRإن´ ضـ9يف يـ! أ
ا_تـب�!ع ا/ـذي أSـYشw. إتـب�!ع يـS IS AJـ�"ـ!ت ا/¸شـA ا/ـذيـن جـ9;ن! هللا أن نـ;تقي بـV,؛ و/ـ0ن بـAJور ا/ـ&قـت، 
 أنـw اPـ9;, األوfـ5: «واfـ5 

ً
 و"ـب!شـAة

ً
 بـAd\ـقة أªC وضـ&fـ!

ً
!Jدائـ Wـي.Pا  Wيـ(ب ،Aؤ_ء ا/¸شـVـن! /ـS!ورغـ, اتـب�

   !«,0J;9" &% À32فق

 .Wـي.Pاتـب�!ع ا !Vش فـيY9ـة ُ"ـق!دة، يـCAـة أو �ـS!Jو:ـ Aـي /¸شـS!ـذا ا_تـب�!ع، بـ!تـب�Vش بYـSأنـ! ضـ9يف ألن´ أ
إن إتـب�!ع اP.ـيW %ـ& ا/ـ5افـc ا/ـ&fـي5 /ـ`Q �ء. إن إتـب�!ع اP.ـيW %ـ& ا/Ðء ا/ـ&fـي5 ا/ـذي �ـب Sـ;َي ا/ـ.9ي 

  .Äنيف /ذاS ف وانتف!خAت9ج" ,Sن9ي، وأن! ' زR ي�!ت "نZو_ يقي á إذ /, ي59 /5ي ات.!ق خ!ص .wإ/ي

و/ـذ/ـ] ت.ـ© ا�ـي!ة بـن&ر و\ق) وSـ!>ـفة _ "ـن Rـنc أفـ`!ري وجVـ5 إرادÄ، بـQ أجـ5%ـ, ";ت(ق) á. يق) 
 .(Wي.Pا) c؛ وأن! أتبá (ق)فة أج5%, ";ت<!Sن!ن، و\ق) وfو

   
األب h!رون 

%ـذا "ـ! جـذبـن�! "ـن األfـش!ء، و"ـ! أنـقذنـ! "ـن اPـغ!درة "ـثC QـثيA\ـن آخـA\ـن: دافـc /ـ;Bي!ة و>ـA\ـقة /ـت(&ر 
اP.ـيBية وSـYشV! وتـق5يـVJ!، و%ـ& "ـ! أثـ!ر fـK!Jـن!، و أثـ¸ت اإليـJ!ن نـف.w ' "ـ9ق&/ـيت�w وإقـن!Sـw بـأنـw >ـA\ـق 
إ� تغي© ا/ـذات. وا/ـ`!ر\ـز"ـ! %ـي ا/ـAd\ـقة ا/� اخـت!ر%ـ! اP.ـيW إلقـ!"ـة Sـ�قـة ذات "Ø9 "ـ9ن!، :ـذبـن�!، 
 !JـC ،,ـذا ا/ـ9!/ـ% ' Qبـ ،Aـ!/ـ, آخـS ' 2Yة هللا: /ـ.YـنC '  !VشY90ن أن نـJة وجـ&ديـة يـIخ wئـن�! /ـ!Jانـت Q9و:ـ
%ـ&، بـ`Q ا/تBـ5يـ!ت وا/ـت&تـAات ا/� �ـت!ز%ـ!، «' ز"ـن Sـ5م ا/يق)»، بـ!_Eـ!ر ' "ـي!ه Sـ(Aنـ! ا/ـó!Vـة. 
 àــ;&ب ا/نفKــزاج واألPــ`!ن وا/ــشخ(ية واPــقة ا/ــ&قــت وا\Aــ5يــ5 >ــBا/ت wوجــ p;ــS !ا/ــ`!ر\ــز"ــ QثJوتــ»

33وا/9!>في وا/فA0ي ا/ذي ي(بW بw ا/Aب 5fًث! ب!/Z.بة ¹ وبنف2 ا/Ad\قة ب!/Z.بة /آلخA\ن».  

"ـن خـ�ل %ـذه ا/Vـبة ا½ـ!Rـة RـAنـ! قـ!در\ـن بـش`Q فـ9!ل «Sـ;p ا/ـت9!"ـQ "ـc ا�ـي!ة بـشJ&/ـيتV!. وتVـ5ف 
34ا/`!ر\ز"! إ� خ;ق ش9ب "0تQJ، أي ش9ب ج!"c وh!ث&/ي0ي».  
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و%ـ0ذا، /ـتن�!ول Kـؤال تـ!يـ;&ر "ـAة أخـAى، بـ5ً_ "ـن أن تـغAJنـ! قـ&ة ا/ـتي�!ر ا/ـذي hـ!ن ي.ـ© ' ا_³ـ!ه اPـC!9ـ2، 
وجـ5نـ! أنـف.ن! "ـن جـ5يـ5 «"ـأخـ&ذيـن» و"نجـذب) Eـض&ر اP.ـيW ا/ـذي أô /ـ;ق!ئـن�! "ـن خـ�ل %ـذا ا/ـAd\ـقة، 
35و%ـذا ا/ـ&جـw و%ـذا «ا/ـش`Q "ـن ا/ـت9;ي, ا/ـذي ت.ـ;Jن!ه»،  %ـ& بـ!/Z.ـبة /ـن! ا/ـ`!رـ\ز"ـ! ا/� و%ـبV! هللا /ـألب 

 Qث© "ـن ا/ـب!/غ)، و"ـ! %ـ& أقـC 'ت فـين�! - وAة. وقـ5 ازد%ـ.Yـن ' ا/ـ0ن\Aـ&ا%ـب آلخـ" pdـSأ  !JـC ،�!ـK&جـ
وضـ&fًـ!، ' Cث© "ـن ا/شـب!ب - «ا/ـ&Sـي Eـض&ره»، اإليـJ!ن، وقـ5 بـ5أنـ! §تf Iـ5اثـة ا�ـي!ة ا/� %ـي «ا/ـبق!ء 
"ـf cـض&ره»، ا/ـذي %ـ& ا"ـت�ء /ـ, |ـ;, بـw أبـ5ًا. Cـ, %ـ& RـBيW أن «ا/ـ0نY.ة _ تـنJ&» ' ا/ـ9!/ـ, «بـ!/ت¸شـ© ، 

36بQ  ’’ب!:!ذبي�ة‘‘»،  JC! يA0ر ا/ب!ب!! 

يـ! /ـV! "ـن نـJ9ة! ' ا/ـ&اقـc، أن اP.ـيW قـ5 اجـتذبـن�! و_ ـيزال �ـذبـن�! ا/ـي&م "ـن خـ�ل وجـw و/ـVجة و>ـA\ـقة إقـن!ع 
ا/ـ`!رـ\ز"ـ! /ـ, يـ0ن و/ـ2Y "ـب!درة "ـن!، و/ـ0نV! "ـب!درة "ـن ا/ـAوح ا/ـق5س: إنـV! نـJ9ة. إن %ـبة ا/ـ`!رـ\ز"ـ! %ـي نـJ9ة 

وديJ&"تV! %ي نJ9ة. إنV! نJ9ة ت.تج&ب Qh وا5f "ن! وت9´ و¼فز وتتd;ب ".ؤو/ية Qh وا5f "ن!. 

/ـقK 5ـ9Jن! /ـ;ت& hـ;J!ت األب جـ&Kـ!�: «ا/Ðء اPـV, ' ا�ـي!ة %ـ& ا/ـتA9ف Sـ;p اPـ9;,! ألنـ] _ âـت!ر اPـ9;,: 
إنـ] تـتA9ف Sـ;يw!». /ـ0ن Cـيف يـ0Jنن�! ا/ـتA9ف Sـ;يw؟ وCـيف يـ0Jنن�! أن نـتA9ف Sـ;يw ' %ـذه ا/;Bـظة ا/� 
! /ـ;9J!ي© اBPـ5دة ' قـAار  اPجـ;2 ا/àZ0 /ـ;J;9!ني) واألKـAة 

ً
تـS5ـ&نـ! فـيV! ا/ـ0نY.ة إ� تغي© اPـAشـ5، وفـق

وا�ـي!ة :ـJيc ا�ـhAـ!ت وا:ـS!Jـ!ت ا/ـJ;9!نـي�ة، وبـ59 "ـ! ي£تب Sـ;p ذ/ـ] "ـن ضـAورة تـ59يـQ ا/ـنظ!م 
األÈ!K؟ 

/ــقC 5ــAرنــ! Sــ;p أنــف.ن! "ــAات Sــ5يــ5ة أن «ا/.ــ;dة ُتــJنW "ــن خــ�ل "ــ! نــY9شw و"ــن خــ�ل ا½Iة ا/� 
37نـY9شV!».  و' fـ5يـث�w إ� "جـS&Jـة "ـن ا/ـV0نة اPـ.ؤو/) Sـن بـ9ض جـS!Jـ!ت fـCAـة ا/شـAاCـة وا/تBـAر، 

' Sـ!م ١٩٨٠، قـ!ل األب جـ&Kـ!�: «إذا رغـبُت ' أشـي!ء ["ـ9ين�ة]، فـإن هللا �9;´ أتـVJ;9! "ـن أو/ـئ] ا/ـذيـن 
يـY9ش&نـV!، و"ـن ا/ـذيـن يـY9ش&نـV! بـ!/ـفQ9». %ـذه %ـي ا/ـAd\ـقة دائـJً! : «إنـن�! نـت9;, ا�ـي!ة بـ!تـب�!ع "ـن 
 Ä!ـيf قـف&JـCـقة و\AdـC ة! /ـ0نAي!ر "ـ;Jـ&أ "ـن] بـK0ن أن يـ0&ن أJـن]! إذ يـ" Qأفـض w2 ألنـYـ/ :!VشY9يـ

 .«
ً
38وC.;&ك ... وJC&قف JS;ي، فV& "ث!ل. إنن�! ن�بc "ث!ً_، و_ ن�بc خd!ب!

وقـ!ل األب جـ&Kـ!� ' "ـن!Kـبة أخـAى أن اPـ9;, وا/.ـ;dة %ـي «اPـ`!ن ا/ـذي فـيw ا/ـ(;ة ب) fـ!جـ!ت ا/ـق;ب 
واإلجـ!بـة ا/� يـق5"ـV! اP.ـيW تـ0&ن أªC وضـ&fًـ! وأب.ـÀ وأªC "ـ.!Pـة»؛ «فـ!/.ـ;dة %ـي Cـي!ن، و/Y.ـت 
"ـ(5ًرا /;خـd!ب. وا½ـd!ب %ـ& أيـًض! جـزء "ـن اتـ.!ق ا/ـ0ي!ن، و/ـ0ن فـقÀ بـ!Sـتب�!ره انـKً!`9ـ!. وبـ!خـت(!ر، 
ا/.ـ;dة %ـي شـخ� Sـن5"ـ! نـAاه نـAى أن "ـ! يـق&/ـw اP.ـيW يـت&افـق "ـc ا/ـق;ب. %ـذا %ـ& ا/ـذي يـ&جـw و\ـAشـ5 
39ا/ـش9ب».  "ـ! %ـ& إذن اPـd;&ب قـبh QـQ �ء /ـ;تA9ف Sـ;p اPـ9;,؟ ا/ـ&Sـي بـdبي9ة fـ!جـتن�! ا�ـقيقية، 

ووSـي واضـW  /ـ;ذات، CـC !Jـت¸ُت ' رKـ!/� األخ©ة إ� األخـ&\ـة. «"ـ!ذا يـنفc اإلنـ.!ن إن رê ا/ـ9!/ـ, hـ;w إذا 
 "ـ! 
ً
خ.ـA نـف.w بـ59 ذ/ـ]؟». /ـ2Y %ـن!ك "ـ9ي!ر آخـA. ألن اPـ9;, وا/.ـ;dة %ـJ! اPـ`!ن ا/ـذي أرى فـيK wـ!>ـ9!

¼ـت!جـw إنـ.!ني� /ـ;Y9ش: فـنJ9ة ا/ـ`!ر\ـز"ـ! وا:ـ!ذبـي�ة ا/� اKـتB&ذت Sـ;ين�! ' ا/ـ;ق!ء وا/� غ©ت fـي!تـن�! 
16



، بـأن جـ9;تن�! §تI وجـ&دًيـ! fـض&ر اP.ـيW وقـ5رتـS wـ;p ¼ـ&\ـh QـQ خـيÀ "ـن ن.ـيج Cـي!نـن�! وSـ;p ¼ـقيق 
ً
جـذر\ـ!

ذواتن�!. 

!: «Ëـ5ث ا/ـنض&ج و|ـن نـQJ9. و/ـ0ن Cـيف يـ0Jن] أن تـفQ9، إذا Cـنت _ تـA9ف ا/ـAd\ـق؟ 
ً
/ـقK 5ـ9Jن! Kـ!بـق

/ـذ/ـ] فـإن ا/ـق!Sـ5ة، ا/ـق!Sـ5ة األKـ!Kـية /Vـذا ا/ـت!ر\ـخ، و/Vـذه اP.ـ©ة %ـي واfـ5ة فـقÀ: اإلتـب�!ع، اإلتـب�!ع». 
و"ـن خـ�ل إتـب�!Sـن! «/ـVؤ_ء ا/ـذيـن جـ9;ن! هللا أن نـ;تقي بـV,»  و/ـألشـخ!ص ا/ـذيـن ËـCAـV, روح ا/ـAب أ"ـ!"ـن! 
 ،«Wـي.Pاتـب�!ع ا !Vش فـيY9قـي!دة، نـ !Vـة /ـCAـf» أي بـ!تـب�!ع ،w0ن ا/.ـ© فـيJـ! و\ـKً&J;ـ" wـق إ/ـي\Adـيج9;&ا ا/ـ/

و|ن ن�بc اP.يW: ألن «إتب�!ع اP.يW %& ا/.بب ا/&fيQ`/ 5 �ء». 

فـقÀ بـ!تـب�!Sـن! ZK.ـتdيc أن «نق£ح Sـ;p أخـين�! اإلنـ.!ن fـقيقة "ـن fـق!ئـق ا�ـي!ة». فـفي ا/ـ&اقـc ، «جـ!ء 
 Qـث" cJـجت" '» ،!VتـAـCـ! ذ" 

ً
40ا/ـAب /ـيd9ين�! fـي!ة _ "ـؤKـ.ة».  وCـJ! قـ!ل األب جـ&Kـ!�، ' Sـب!رة Cث©ا

 .5J)أن تـ !V0نJة و_ "ـب!درات يـJو_ "ـنظ Q`2 %ـن!ك %ـيY;0ن] إبـ5اع �ء جـ5يـ5 إ_ بـ!�ـي!ة: فـJـذا، _ يـ%
ـ5ث ثـ&رة ' ا/Vـي!hـQ واPـب!درات وا/ـ�9قـ!ت، بـ!خـت(!ر 

ُ
إن fـي!ة جـ5يـ5ة و"ـخت;فة %ـي فـقÀ ا/� يـ0JنV! أن ¼

41¼5ث ث&رة ' Qh �ء». 

%ـذا "ـ! نـA\ـ5 إبـ�غـw إ� ا:ـJيc و|ـن |ـتفQ بـ!/ـذCـAى اPـئ&\ـة Pـي�ده: SـظJة اP.ـيW، وfـي!ة fـي!تـن�! ا/ـذي 
وRـQ إ/ـين�! و_ ـيزال �ـذبـن�! إ/ـيw "ـن خـ�ل ا/ـ;غة ا/ـفA\ـ5ة /ـ;`!رـ\ز"ـ! ا/� ³ـh Q9ـQ أبـ9!د fـي!ة ا/ـ0نY.ة "ـقن9ة 

/9!/, ا/ي&م. 

/Vذا ا/.بب، ي0Jنن�! أن نق&ل: إنن�! /.ن! ن!ق() ' "&%بة "! P&اجVة اfAP;ة ا:5ي5ة "ن ".©تن�!. 
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Sب!رات ب!رزة 

 «ICن! ب&ض&ح أfاAش!ف ج�C5ن! ' إS!.ن ت\Aاح اآلخAإن ج»

 «Ø9"ض&ر ذو "غزى وE ف وا_".!كA9ي ' ا�ي!ة %& ا/ت©)Pا A"إن األ»

دSـp "ـن 
ُٔ
 وأن ا

ً
 بـ!KـتAJار - "ـAغـ&ب َ' - وبـ!/ـت!¹ أCـ&ن "ـBب&بـ!

ً
 « وجـ&دي ي9´ أن أCـ&ن "ـd;&بـ!

ا/59م ' Qh �ظة. فقيJة ذاÄ وات.!قV! %ي ' أن] تA\�5 ي! إ/Vي…  
 Aـf ـ5، /ـ0ن "ـن يـ5رك %ـذا %ـ& إنـ.!نfأ wإ/ـي Aقـ5 _ يـنظ ... Aآلخـ wـبf ـن خـ�ل" wء %ـ&\ـت�AـPـب اË
و"ـت&ازن، وربـJ! بـنظAة أ/ـيJة Sـ;p ا/ـ&اقـc، /ـ0ن األ/ـ, %ـ& أRـW �ء، تـJ!ً"ـ! "ـثQ ا/ـقي!"ـة و اPجـ5 - 

JC! يق&ل ا/0ت!ب اPق5س -، ألن اPج5 أو ا/قي!"ة وا�ي!ة %, IS ا/(;يب واأل/, …» 

«"ـنذ أ/ـفي Sـ!م hـ!نـت ا�ـي!ة ا:ـ5يـ5ة %ـي ا/ـبق!ء ' fـض&ره. و' ا/ـبق!ء ' fـض&ره hـ!ن Ëـ5ث 
Cـن&ع "ـن ا/ـث&ران و"ـن ³ـ5يـ5 ا/ـذات: إذ hـ!نـت ُتـ&/ـ5 األنـ!! تـ&/ـ5 بـ!تـ.!قـV! ا/ـشف!ف وا/ـنقي ' 

  «!VتYبة، وبإن.!نBPا p;S !Vوق5رت !Vشd9ا�ية وب !Vوبق&ت wf&وض

«Sن5"! ن.تيقظ ' ا/(ب!ح، "!ذا نA\5؟ S;ين�! أن ن50 - %ذا BRيW - /;تغ;ب Qh p;S >&ف!ن 
ا/Aغب!ت ا/� تق5م نف.V! بش`Q غA\زي إ� Sق&/ن! وضJ©ن! وروfن!. S;ين�! "ق!و"ة %ذا واخ£اق 

%ذا ا/d&ف!ن /;&R&ل إ� fقيقة Qh �ء وإ� %ذه ا/Aغبة ' ذACه!» 

«أنــ! ضــ9يف و%ــش ألن´ أSــYش فــقS Àــ;p %ــذا ا_تــب�!ع. إن "ــ! أنــ! Sــ;يw %ــ& ب.ــبب إتــب�!Sــي 
/;J.ـيW ا/ـذي أSـYشw. إنـw إتـب�!ع يـAJ "ـن خـ�ل Sـ�"ـ!ت ا/¸شـA، %ـؤ_ء ا/¸شـA وتـ;] ا/ـ�9"ـ!ت 
ا/� %ـي "ـن ا/¸شـA ا/ـذيـن جـ9;ن! هللا أن نـ;تقي بـV,. و/ـ0ن "ـc "ـAور ا/ـ&قـت، ورغـ, إتـب�!Sـن! ا/ـ5ائـ, 
/ــVؤ_ء ا/¸شــA، يــتضW أªC  "ــc "ــAور ا/ــ&قــت أن اP.ــيW %ــ& اPــ9;, األوfــ5: ’’واfــ5 فــقÀ %ــ& 

  «!’’,0J;9"

«' "جـتcJ "ثـQ %ذـا، _ يJـ0ن] إب5ـاع �ء ج5ـي5ـ إ_ ب!ـ�ي!ة: ف;ـ2Y %نـ!ك %يـ`Q و_ "نـظJة و_ 
ـ5ث ثـ&رة ' 

ُ
"ـب!درات يـ0JنV! أن تـ(5J. إن fـي!ة جـ5يـ5ة و"ـخت;فة %ـي فـقÀ ا/� يـ0JنV! أن ¼

ا/Vي!Qh واPب!درات وا/�9ق!ت، ب!خت(!ر ¼5ث ث&رة ' Qh �ء». 
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 cاجAPا

1 «"ينV! /&ز»، ق5ر بAتغ!¹، ن� و"&Kيقp ج. "!ر\!ن& و إ. K&Cت!. 

�h 2ودي& Cييف&، «رق(ة ا/AجQ ا/9ج&ز»، ' Cت!ب ا/£اني,، ا/شCAة ا/ت9!وني�ة ZPش&رات ا/9!/, ا:5ي5، "ي�ن& ٢٠١٤، ص ٢١٨.

3 C١&ر ١: ٧. .

4 األب /&\Ã ج&K!� واألب Kتيف!ن& أ/بAت& واألب خ!في© بAادس، ت&/ي5 آث!ر ' ت!ر\خ ا/9!/,، ب&ر، "ي�ن& ٢٠١٩، ص ١٥٦.

5 األب /&\Ã ج&K!�،  األن! ت&/5 "ن ج5ي5 ' /ق!ء (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، ب&ر، "ي�ن& ٢٠١٠، ص ٣٠٩. 

6 األب /&\Ã ج&K!�، اPج!زفة ا/تAب&\ة، ر\�.&¹، "ي�ن& ٢٠١٤، ص ٢٠. 

7 األب /&\Ã ج&K!�،  األن! ت&/5 "ن ج5ي5 ' /ق!ء (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، Cت!ب Kبق ذACه، ص ٣١٠.

8 نف2 ا/0ت!ب اPذC&ر أ�Sه، ا/(فB!ت ٣١٢ - ٣١٣.

9 نف2 ا/0ت!ب اPذC&ر أ�Sه، ص ٣١٣.

10  األب /&\Ã ج&K!� واألب Kتيف!ن& أ/بAت& واألب خ!في© بAادس، ت&/ي5 آث!ر ' ت!ر\خ ا/C ،,/!9ت!ب Kبق ذACه، ص ١٣١.

11 األب /&\Ã ج&K!�،  األن! ت&/5 "ن ج5ي5 ' /ق!ء (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، Cت!ب Kبق ذACه، ص ٣٨٩.

12 بي© ب!و/& ب!زو/ي´، «ا/ق(ي5ة ا/.!دKة. فجA ا:ن&ب»،  "ن شA9 ' ش`Q ورود (١٩٦١ - ١٩٦٤)، Kب!بة. Qh األش9!ر، اPج;5 ا/ث!�، ج!رت.!ن�، 

    "ي�ن& ١٩٩٥، ص ٨٠١.

13 /ي5ي ج!ج! و بAادC ¹&بA، «ضQB»، "ن أ/ب&م "ي�د ±Jة، ٢٠١٨، © تسجيالت إنترسكوب. 

14 «اP.ئ&/ية اPش£Cة»، رK!/ة إ� أSض!ء CAfة ا/شAاCة وا/تABر، رق, ١١/ ١٩٩١ ، ص ٣٣.

wي/!S Q15 "ث

J/» 16!ذا تd;بw "ن؟»، "ج;ة آث!ر، 5Sد ٨/ ٢٠٢١، ص ٣٠.

17 األب /&\Ã ج&K!�،  األن! ت&/5 "ن ج5ي5 ' /ق!ء (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، Cت!ب Kبق ذACه، ص ٣٦٢.

18 األب /&\Ã ج&K!� - ج. ت.ت&ري، "Ø9 اPي�د، ب&ر، "ي�ن& ٢٠١٣، ص ١١٦.

19 «ا:Jي;ة %ي ا/0نY.ة اPت&اض9ة ا/� _ تنف(S Qن ا/9!/, و_ تنظA إ� ا�ي!ة بتجAد، بQ ت.0ن فيw. دS&ن! _ نöZ: اPش!رCة، وا/.© "9ً!، 

      وا/£fيب بأKئ;ة ا/ن!س وتd;9!تV,. فVذا ي.!5Sن! p;S ا½Aوج "ن اAPج9ية ا/ذاتي�ة. [...] ودSن! ب5ً_ "ن ذ/] ننغ2J ' واقc ا�ي!ة، ا�ي!ة 
      ا�قيقية /;ن!س ون.أل أنف.ن!: "! %ي ا_fتي�!ج!ت ا/Aوfية وتd;9!ت ش9بن�!؟» (ا/ب!ب! فAن.2Y، خd!ب أثن�!ء ا/;ق!ء "c  األK!قفة وا/V0نة 

 .(٢٠٢١ IJبتK ف!، ١٣�.YاتAب ،Ìي.Pا/ت9;ي, ا Í;9"0ي) و\©;hبة  اإل;d/ا%ب!ت واA/ب!ن وا%A/وا      
  wي59 يت`;, و/, ي59 ي&ج ,/ Ç!" ةACذا ' Qيظ wبة �ي!ة ا/59ي5 "ن ا/ن!س ا/ي&م ، فإن.Z/!غ´، و/0ن ب Ì20 «/5ين�! ' ا½;فية تق;ي5 ".ي

 p;S ,0ة ا/`!ث&/ي0ية، وا�.Yن ا/0نS وا/;ج&ء إ� ا/5ف!ع ،A"ن، _ ف!ئ5ة "ن ا/تذ!Jح اإليAهللا وف Ø9" ا_ختي�!رات ا/&ج&دية. وأ"!م ضي!ع      
      ا/9!/, ا/شA\A واتw"!V، _، اdP;&ب %& إب5اع اإل±يQ. [...] ' "&اجVة، ربc" ،!J جيQ _ يؤ"ن بw، فق5 اإلf.!س ب!إليJ!ن، أو اخ�ل اإليJ!ن إ� 

! وأK!/يب 
ً
      S!دة أو ثق!فة "قب&/ة إ� 5f "!، دS&ن! |!ول أن نفتC W&ة و/ن0&ن "بS5)! ا�A\ة واإلب5اع ... "! أجQJ أن نA9ف Cيف A< 5±ق

 Í;9"و (0ي\©;hبة اإل;d/ا%ب!ت واA/ب!ن وا%A/نة واV0/قفة وا!Kاأل c" ب أثن�!ء ا/;ق!ء!d2، خY.نAا/ب!ب! ف) «!Qن اإل±ي�Sو/غ!ت ج5ي5ة إل      
.(٢٠٢١ IJبتK ف! ، ١٣�.YاتAب ، Ìي.Pا/ت9;ي, ا      

21 «�ب أن ت0&ن أ"!"w و_ ت(S A;يw» (األب /&\Ã ج&K!�، األن! ت&/5 "ن ج5ي5 ' /ق!ء (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، Cت!ب Kبق ذACه، ص ٣٦٦.

22 األب /&\Ã ج&Ø9" �!K هللا وا_ن.!ن ا�5يث، ب&ر، "ي�ن& ٢٠١٠، ص ١٣٢.

23  "ت ١٦: ٢٦ - ٢٧.

24  ب;º ب!K`!ل، أف`!ر، رق, ٢٣١، األJS!ل ا/`!";ة، ب&"بي�!�، "ي�ن& ٢٠٢٠، ص ٢٣٩٣.

25  "ت ٢٢: ٣٤ - ٤٠.

26  ش9!ر  "Bف&ر ' "5خQ «إنت(!ر اإليd!/ي)»، ج!ردو� ر\في©ا (بA\ش!)، fيث ي&ج5 "ث&ى ا/ش!AS وا/AواO ج!بA\ي;ي دان&ن�.ي&. 

27 "ت ٢٦ : ٢٧؛ /& ٢٢ : ٤٢.

28  ي& ١: ١٨.

29  ي& ١٢: ٤٥.
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.٢٢: ١٩ &/  30

31  ي& ٦: ٦٨.

32  "ت ٢٣:  ١٠.

33  األب /&\Ã ج&K!� واألب Kتيف!ن& أ/بAت& واألب خ!في© بAادس، ت&/ي5 آث!ر ' ت!ر\خ ا/C ،,/!9ت!ب Kبق ذACه، ص ١٢٨.

34 اAPجc اPذC&ر S;يw، ص ١٢٩.

  ،١٩٩٣ Aو"!�، ٢٠ ين�!يA/اقب اAP5ة ا\Aة ا/`!ث&/ي0ية»، ' ج.Y0ن;/ Ìي.P0ت!ب ا/ت9;ي, ا/ wJجزء "ن تق5ي» ،A35 ا/`!ردين�!ل ج&ز\ف رات.ينج

     ص ٥.
36 ا/ب!ب! فAن.2Y، اإلرش!د ا/KA&¹، فAح ا_±يQ، فقAة ١٤.

37 األب /&\Ã ج&f ،�!Kض&ر 5Ëث تغي©، ب&ر، "ي�ن& ٢٠٠٤، ص ٣٦٤.

38 أ/بAت& K!ف&ران!، fي!ة األب ج&K!�، ب&ر، "ي�ن& ٢٠١٤، ص ٥٧١.

39 «"قcd "ن f&ار األب ج&c" �!K "جS&Jة "ن اPت¸ت;) ا/J;9!ني) ("ي�ن& ٢٩ KبتIJ ١٩٩١)» ' «"ن %& ذاك ا/AجQ؟»، ";Bق "ج;ة آث!ر، 

      5Sد ٩/ ٢٠١٩، ص ١٠.     
40 األب /&\Ã ج&K!�، اPج!زفة ا/تAب&\ة. Cيفية خ;ق شخ(ية وت!ر\خ، K!ي، ت&ر\ن& ١٩٩٥، ا/(فB!ت ٦١ و ٦٥.

41 «ا�CAة، ’’ق!5Sة‘‘ Af\ة»، "ن إ5Sاد  أ. جAاÈ، رK!/ة إ� جJيc أSض!ء CAfة ا/شAاCة وا/تABر، رق, ١١/ ١٩٧٨، ص ٤٤.
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