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إميانىيل ليفانيش

الزمن واآلخز

د .منذر ػياشي
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مقذمة
إن ـتابة مَدمة تتًِؼ ب٘ظادة ضٌاظة صٍحات ـْا ؿد ٕؼنٕااا مْنذ
ثالثغ شْة ،فتًد تَريٌ ًا ـتابة مَدمة فُاتب آخر .ما ظدا ذفنؽ ،ؾْٕ٘نا
ٕرى أـز افْقاؿص بنظة ،وٕحس بٖمل أؾدح.
إن افْص افذي شَْرؤه ،ئًد إٕتاج ًا خمتزًٓ ٕربع حمارضات حتنت
ظْقان« :افزمـ وأخنر» ،وذفنؽ بنغ ظنامل  ،7947-46أي أثْنا
افًْة إوػ فًِّؾ ذم ادًٓد افًٍٍِل افذي أشًف جان وااؾ ذم ؿِب
احلل افالتْٔل .وفَد طٓر ذم ظنام  7948ذم ادجّقظنة اجامظٔنة ذات
ِّ
افًْقان« :آختٔار ،افًامل ،افتجربة» .وـان اذا افُتاب مـ أول ـتب
ادًٓد افًٍٍِٔة ،حٔث ـْا شًدا بّجاورة جنان انرش ،وأفٍنقٕس
وايِْٓس ،وجان وااؾ .أمنا إشنِقب وأو افالأشنِقبمل ادنتُ ِِّؿ ذم
اذه افُتابة ،ؾٓق بُؾ تٖـٔد ،بافًٌْة إػ ـثريـ ،أشِقب ؾظ أو ش ّٔب.
أضروحنات مل ُتهنغ شنٔاؿا ا ،ـنام مل
ويقجد أيو ًا ذم اذه افدراشات
ٌ
ُتهننغ آؾتتاحٔننات ادًننٌقرة إػ افْٓايننة ،وـننذفؽ مل ُيهننغ إٓتثننار
افًَْل .أٓ وإن مالحية أوفٔة فتنر ،مْذ ظام  ،7948إػ ـنؾ انذه
افْقاؿص افتل مـ ادحتّؾ أن ُيَدِّ م ِؿدَ م افْص ا ام ًا هبا.
ومع ذفؽ ،ؾْٕ٘ا إذا ؿٌِْا ؾُرة افىٌاظة ذم ـتاب ،ورؾوْا دمدينده،
ؾٓذا يًْل إْٔا ما زفْا ٕتًّؽ بادؼوع إويل افذي يّثؾ  -ذم وشنط
احلرـات ادختٍِة فٍُِنر  -افنقٓدة وافهنقغ إول ،وأن ظرونف ٓ
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يزال يٗـد تَدمْا ذم اذه افهٍحات بنظة بافٌة .ؾٓؾ يّثنؾ افنزمـ
حد ًا فُِائـ ادحدود ،أو اق يّثؾ ظالؿة افُائـ ادحدود باهلل؟ وانذه
ظالؿة ٓ توّـ ،بحال مـ إحنقال ،فُِنائـ ٓياينة تتًنارض منع
ؾنائض افْزظنة
افْٓاية ،ـنام تونّـ ـٍاينة ذاتٔنة تًْنل ظْند احلاجنة
َ
آجتامظٔة ،بًٔد ًا ظـ افٍُاية وظدم افٍُاية.
ويٌدو فْا أن اذا افنُؾ دًنا فة افنزمـ ٓ ينزال يّثنؾ اإصنُال
احلل .واُذا ،ؾن٘ن «افنزمـ وأخنر» فًٔتننًر افنزمـ فنٔس ـنٖؾؼ
إٔىقفقجل فُِائـ افُائـ ،وفُـ ـىريَة دا بًد افُائـ ،أي ـًالؿنة
«فٍُِر» بأخر  -وذفؽ مـ خالل صقر متٍرؿة فِْزظنة آجتامظٔنة
ذم مقاجٓة اإًٕان أخر :اإثارة اجًْٔة ،وإبقة ،وادًنٗوفٔة ظنـ
افَريب  -وـًالؿة بُؾ آخر ،وبادتًامل ،وبافاليائل .وانل ظالؿنة
أو َد ْي ٌـ ؽر مٌْل بقصٍف مًرؾنة ،أي بقصنٍف مَهند ًا ٍنل افتّثٔنؾ
ويٖيت بأخر إػ احلارض وإػ ادًاوٕة .وأما افزمـ ،ؾًذ افًُنس منـ
تًرض ؽرية أخر فِخىنر ،وتونّـ
اذا ،ؾًْٔل ذم تًاؿٌف ظالؿة ٓ ِّ
مع ذفؽ ظدم ٓ مٌآتف إزا «افٍُر».
جيب ظذ افزمـ بقصٍف ّٕى ًا فُِائـ ادحدود ،أن يًْل ؾً ً
ال إتثنار
افُائـ ظذ أوؿات تٍْل ًٍٕٓا ،وتىنرد ـنؾ واحندة مْٓنا ًٍٕنٓا إػ
ادايض ،وخارج حوقراا اخلاص .ومنع ذفنؽ ،ؾٓنل تَندم افٍُنرة
افالمًة هلذا احلوقر ،وتَنسح افالمًْنك وادًْنك ،وادنقت واحلٔناة،
وـؾ ما تَسحف .ومـ اْا ،ؾ٘ن افًَؾ يزظؿ إٔف يِّؽ افٍُنرة مَندم ًا،
وال ؾُرة ضريَة افُائـ ،حٔث يُقن ادتًدد واحد ًا ويونٍل امنتال
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ادًْك ظذ احلارض ،مـ ؽر أي اشتًارة مـ افزمـ ادًاش .وفُـ ،مذ
اذه افِحية ،أٓ ُيننؽ أن إبدينة يٍنل برينؼ ٕ -هنػ احلََٔنة -
ٍ
خٔال ؿادر ظذ أن يًزف ظنذ وتنر افالزمْنل ،وأن
افِحية افَائّة ذم
يامرس افقاؿ ظذ مجع ٓ جيّع؟ وفُـ اذه إبدية واذا اإفف افًَع،
أٓ يُقٕان ذم ياية ادىاف مرـٌَّات مـ ٕهػ اذه افِحيات ادجنردة
وؽر ادتامشُة فِْثار افزمْل ،أي ٕبدية جمردة وإفف مٔت؟
تَيض إضروحنة افرئًٔنة ادرئٔنة ذم «افنزمـ وأخنر» أن ٍُٕنر
بافزمـ فٔس بقصٍف تََٓر ًا فألبدية ،وفُنـ بقصنٍف ظالؿنة منع انذا
افذي اق آخر ؿىً ًا ،وٓ يٌَؾ افذوبان ذات ًا ،وٓ يندع ًٍٕنف تونّحؾ
ظـ ضريؼ افتجربة ،أو تّْحل ذم انذا افنذي ٓ يتْنااك ذم ذاتنف ،وٓ
ُيًِؿ ًٍٕف فٍِٓؿ .ومع ذفؽ ،ؾ٘ن اذا يُقن إذا ـان جينب ظنذ انذا
افُائـ ؽر افْٓائل ،أو اذا أخر أن يًّح باإصنارة إفٔنف بإصنٌع
وباشؿ اإصنارة «انذا» ،وـٖٕنف ء بًنٔط ،أو أن ًِٕنؼ ظِٔنف «أل»
افتًريػ ،أو أن ٕرده إػ افتُْر ،وذفنؽ فُنل يٖخنذ جًند ًا .وانذه
ظالؿة مع ؽر ادرئل حٔث ُتْْت َُج افالمرئٔة فٔس مـ ظدم ؿندرة ادًرؾنة
اإًٕإٔة ،وفُـ مـ ظدم جاازية ادًرؾة ما متثِف  -مـ ظدم مال متٓنا
 فٌر افْٓائل أخر مىَِ ًا ،وفًٌِنث افنذي يتخنذ اْنا حندث ًا مثنؾافتالؿل.
وفَد ٕرى أن اشنتحافة افتالؿنل وظندم ادال منة ،فًٔنا مٍٓنقمغ
شٌِٔغ ؾَط ،وفُنـ هلنام مًْنك ذم طناارة ظندم افتالؿنل ادًىناة ذم
افتًاؿب افزماين .ؾافزمـ يًْل اذه افديّقمة مـ ظندم افتالؿنل ،ـنام
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يًْل أيو ًا اذه افديّقمة مـ افًالؿة ،ومـ آشتِٓام ،ومـ إٓتيار:
خٔط أـثر متإة مـ شىر مثايل ٓ يَىًف افتًاؿنبٕٕ :نف فنتٍظ بنف ذم
تْاؿض ظالؿة خمتٍِنة ظنـ ـنؾ افًالؿنات إخنرى دْىَْنا وفًِّْنا
افٍْيس .وفَد حتٔؾ اذه افًالؿات ،وافتل ال بّثابة جمّقظة اجتامظٔة
ؿهقى ،ظذ إؿؾ إػ إٓ َّٔة ـِام ا .أما اْا ،ؾافًالؿة مـ ؽنر ـِنامت،
وإٓتيار مـ ؽر ُمْْتَير ،واشتِٓام ٓ يروى ظىنف .واذا يّثؾ ؿربن ًا

اق أيو ًا  -واذا افَرب فٔس فَا أو احتاد ًا ؾاصالً ،وفُْف يًْل  -وؿد
ؿِْا اذا  -ـؾ افٍائض أو ـؾ افثروة فِْزظة آجتامظٔة إصِٔة .وأما
أن يُقن افتًاؿب أـثر مـ إٔٔة ،وأن يُقن افَرب أثّـ مـ احلندث
ادًىك ،وأن تُقن افتًٌٔة دا ٓ يوااك أؾونؾ منـ افنقظل بافنذات،
أفٔس افًٌَة اااْا ،واااْا ظِ ُّة افديـ؟ إن ـؾ إوصاف افتل تًىنك
هلذا «افَرب  -افًٌد» ،فـ تُقن ظذ ـؾ حال إػ مَاربة اشتًارةٕ :ن
افتًاؿب افزماين ينُؾ ؾٔٓا ادًْنك ؽنر افهنقري ،ادًْنك احلََٔنل،
وافّْقذج و7مل.
إن حرـة افزمـ ادتقاوع ظذ أيا حرـة افتًايل إػ ما ٓياية فن«ـؾ
أخر» ٓ ،تتزمـ بنُؾ خىل ،وٓ تنٌف اشتَامة اإصًاع افَهدي.
ؾىريَتٓا ذم إظىا ادًْك واتًامٓا بٌّقض ادنقت ،تًنقد افََٓنرى
وتدخؾ ذم ادٌامرة إخالؿٔة فًِالؿة مع اإًٕان أخر و2مل.
مل يقصػ افتًنايل افزمْنل ذم دراشنتْا فًنام  7948إٓ ـِّحنات
حتورية ال ذم حداا إؿل .وفَد ـان افَٔاس يَقداا بنغ افتًنايل
افذي يًْل تًاؿب افٌرية ومًاؾتٓا  -ـام ـان يَقدانا اإحلناح ظنذ
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افًالؿة  -واق أمر ٓ يَارن بذاك افذي ربط افُِامت بُؾ افًالؿنات
 افتل يسق ؾقاصؾ اذا افتًايل.ٕحـ مل ٕنٖ ،ذم اذا افُتاب ،أن ٕتٌع خط افًر افذي اتًٌنف تًٌنر
اذه إؾُار .ؾَد بدا فْا أن ٕحّؾ صٓادة فًٌض أجقا آؾتتاح افذي
يَدمف «جٌنؾ افَديًنة جنإٍٔػ» ؽنداة افتحرينر .وؿند ـنان ادًٓند
افًٍِنٍل جنان واانؾ إًُاشن ًا وواحند ًا منـ ادْنازل .ؾٓنق صنقت
جٓقري ٓ يُّـ حماـاتف فُِالم اإًٕاين ،ومًتقحك منـ ؾالديّنر
جإٍُِٔٔٔتش ،ويتٍِظ برشافة برؽًقن افٍريدة ،ويهقغ ما يًنتحٔؾ
وصٍف ،ويّأل افَاظنة ذم ادًٓند افًٍِنٍل .وفَند ح ّٔنل جنان واانؾ
تًددية آدمااات ذم «افًٍِنٍة احلٔنة» ،ومٔنز افَرابنة افتنل تٍونِٓا
افًٍٍِة وإصُال ادختٍِة فٍِـ .وـان فب متابًة افتحنقٓت منـ
ادماه إػ آخر .وإٕف فٌٔدو ذم ـؾ مقؿٍنف داظٔن ًا «فِتجرئٌنة افًَالٕٔنة»
اجرياة وإػ تٌَْٔات ٓ يِق مـ ادٌامرة.
وفَنند ـإننت طااراتٔننة اننقهل ،بٍوننؾ شننارتر ومرفقبننقٕتل،
وـذفؽ ؾًٍِة افقجقد ،وحتك افًٌنارات إوػ ٕٕىقفقجٔنا وظِنؿ
افُائـمل إشاشٔة فندى اايندؽر ،تًنّح حْٔانذ ب٘مُإنات ؾًِنٍٔة
جديدة .وإن افُِامت افدافة ظذ ما ـان افٌؼ مّٓنقمغ بنف منـ ؽنر
جرأة ظذ ئِف ذم خىاب ٕيري ،ـإنت تهنىػ ذم صنػ إٕنقاع.
وفَد ًٕتىٔع مـ ؽر مراوؽة  -وؽافٌ ًا مـ ؽر حذر-وبايناذ بًنض
احلريات مع افوقابط إـادئّة ،وفُـ أيو ًا مـ ؽر مُابدة اشتٌداد
افنًارات افًائدة ،أن ًٕىل ًٍْٕٕا  -وأن َٕنسح ظنذ أخنريـ -
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أؾُار ًا «فِحٍر» ،و«فِتًّنؼ» أو «فًِنز» ،ـنام يننر إفٔٓنا ؽابرئنؾ
مارشٔؾ ؽافٌ ًا ذم «يقمٔاتف ادٔتاؾٔزئَة».
وإٕف دـ ادالئؿ ،ذم اإضار افذاْل هلذه افًْقات مـ إٍٓتناح ،أن
َٕرأ ذم «افزمـ وأخر» ادقوقظات ادختٍِة ،وافتل تًر مـ خالهلنا
 مع إًٓىاف  -أضروحتْا افرئًٔة .وأما ما ؿٔؾ ظـ افذاتٔة :شنِىةافذات ظذ ادقجقد افٌٍؾ فُِائـ ،وإًٓىاف مٌارشة مـ افنذات إػ
إٕا ،وازدحام إٕا بافذات ًٍٕٓا ،وـنذفؽ مادينة ادنادي ،ووحندة
ادثقفٔة ،وافثَؾ افذي ٓ يَاوم فُِائـ ذم افًّؾ ،واجٓند وإمل ،ومنا
ؿٔؾ بًد ذفؽ ظـ افًنامل ،أي ظنـ تٍنقق إؽذينة وادًنارف ،وظنـ
افتجربة ذم ؿِب ادتًة ،وظـ ادًرؾة وافًقدة إػ افذات ،وظـ افقحندة
ذم وق ادًرؾة ادٌُتًِِة فُؾ آخر ،وظنـ وحندة افًَنؾ افنذي انق ذم
جقاره واحد  :وما ؿٔؾ حْٔاذ ظـ ادنقت افنذي فنٔس ظندم ًا حمون ًا،
وفُْف ؽّقض ٓ يُّـ متثِف .وثّة ،هبذا ادًْنك احنتامل فِحندث أن
يٌْثننؼ ذم ذات ادثقفٔننة ،وأن تَْىننع افرتابننة ،وافتٔننؽ تنناك ف َِّحيننات
ادٍْردة  -احتامفٔة فُؾ آخر ،وادًتٌَؾ ،وزمإٔة افزمـ حٔث افتًاؿٌٔة
تهػ حتديد ًا افًالؿة مع اذا افذي يٌَك خارج ًا متام ًا .وما ؿٔؾ أخنر ًا
ظـ افًالؿة مع أخنر ،ومنع ادٕٗنث وافىٍقفنة ،وخهنقبة افنذات،
وافّْىٔة افًِّٔة فِتًاؿنب ،وافتٍّهنؾ أو افساجنع احلتّنل فتٍنقق
افزمـ .ؾال ٕنقة حٔث يٌتِع أخر افذات ،وٓ مًرؾنة حٔنث يْتّنل
أخر إػ افذات  -وأن تُنقن افًالؿنة منـ ؽنر ظالؿنة ،وأن تُنقن
افرؽٌة ؽر منًٌة أو ؿريٌة منـ افالينائل .وانذه أضروحنات مل ًٕند
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ٕتْاوهلا ظذ أخرة حتت أصُاهلا إوػ ،وافتل ـنٍت ظنـ ًٍٕنٓا منذ
ذاك بقصٍٓا ؽر مٍارؿة فَوايا أـثر تًَٔد ًا أو أـثر ؿدم ًا ،ـام ـننٍت
ظـ ًٍٕٓا بقصٍٓا ضافٌة فتًٌر أؿؾ اردمآً ،وـنذفؽ بقصنٍٓا ؾُنر ًا
خمتٍِ ًا.
ٕريد أن ٕنر إػ َٕىتغ تٌدوان فْا مّٓتغ ذم افهٍحات إخنرة
مـ اذه ادحنارضات افَديّنة .وتتًِنؼ ااتنان افَْىتنان بيااراتٔنة
افٌرية وبتًامٔٓا ادجرب ؾٔٓا.
إن افٌرية اإًٕإٔة ؽرية مٍُر ؾٔٓا إىالؿ ًا مـ افٌرينة افننُِٔة
ادحوة وادْىَٔة وافتل بقشاضتٓا تتّٔز افُِامت بًوٓا مـ بًض مـ
ـؾ افتًددية وحٔث ـؾ واحد اق آخر وحامؾ مًٌَ ًا ًٕقت ًا خمتٍِنة ،أو
حٔث ـؾ واحد يَقم ذم تًددية مـ افُِامت متًاوية .ؾُؾ واحد اق
آخر أخنر بقشناضة ؾردإٔتنفمل .وفَند يٌندو فْنا أن مٍٓنقم افٌرينة
ادتًامٔة  -أي تِؽ افتل تٍنتح افنزمـ  -انق مقونقع فٌِحنث ظْنف
ٕىالؿ ًا مـ «ؽرية  -حمتقاة» ،وإىالؿ ًا مـ إٕقثة وجيب ظِْٔا أن ٕرى
بٖي مًْك يُّنـ هلنذا أن يَنال ظنـ افنذـقرة أو افٍحقفنة ،أي ظنـ
آختالف بغ اجًْغ ظّقم ًا.
وفذا ،ؾَد بدت إٕقثة فْا اختالؾ ًا ؿاضً ًا بغ آختالؾات ،وفنٔس
ؾَط بقصٍٓا ٕقظٔة ،واق اختالف يٍسق ظـ ـؾ آختالؾات ،وفُْف
اختالف بقصٍف افْقظٔة ًٍٕٓا فالختالف .واذه ؾُرة ـنان جينب أن
دمًؾ مٍٓقم افزوجغ وافذـر وإٕثك مسجؿمل ممُْ ًا ومتّٔز ًا منـ ـنؾ
ثْائٔة رؿّٔة حموة .ويتّٔز مٍٓقم افْزظة آجتامظٔة افَائّة ظذ اثْغ،
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وافذي اق رضوري فِيٓقر آشنتثْائل فِقجنف  -وانق ظنري جمنرد
وظٍٔػ  ،-منـ آختالؾنات اجًْنٔة ،وفُْنف جنقاري بافًْنٌة إػ
اإثارة اجًْٔة ،حٔث فّؾ افٌرية  -بقصٍٓا ٕقظ ًا اْا أيو ًا ،وفنٔس
بقصٍٓا متٔٔز ًا مْىَٔ ًا ؾَط  -افَقل «فنـ تَتنؾ» افنذي يَقفنف صنّت
افقجف ًٍٕف .واذا إصًاع أخالؿل دال ذم اإثارة اجًْٔة وذم افٌِٔٔدو
وافنٌؼمل وإن اإًٕإٔة فتدخؾ بقشاضتف ذم ادجتّع افَائؿ ظنذ اثْنغ،
وافذي يندظؿ ويًنّح ،ربنام ،بافننؽ ذم اديٓنر افتًٌنٔىل فاثنارة
اجًْٔة ادًارصة.
وٕريد أن ٕنر أخنر ًا إػ بْٔنة فِتًنامل ،ـإنت مرئٔنة ذم «افنزمـ
وأخر» ،وذفؽ إىالؿ ًا مـ إبقة :ما يٌَك فالبـ مـ ادُّـ ادتناح،
وادقوقع بًٔد ًا ظام يُّـ فألب أن يوىِع بف ،انق خاصنٔتف بًّْنك
مـ ادًاين ،وخهقص ًا ذم مًْك إبقة .ؾاخلاصٔة  -أو ظدم آاتامم -
إمُإٔة يوىِع هبا أخر :أتَقم بقشناضة آبنـ إمُإٔنة بًٔند ًا ظنـ
ادُّـ! إن ظدم آاتامم ٓ يْنتح ظنـ افونقابط آجتامظٔنة ادْيّنة
فَِرابة ،وفُْف يٗشس اذه افوقابط ظذ وجنف آحنتامل .وإن إٕنا
فتُقن ممُْة بًٔد ًا ظـ ادُّـ مـ خنالل ظندم انذا آانتامم .وفَند
ينُؾ اذا ،إىالؿ ًا مـ ادٍٓقم ؽر افٌِٔنقجل خلهنقبة إٕنا ،ؾُنرة
افًِىة ًٍٕٓا ـام ال جمًدة ذم افذاتٔة ادتًنامٔة ،وافتنل متثنؾ مرـنز
إؾًال افَهدية ومهدراا.
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-I-

ادلىضىع وادلخطط
دف اذه ادحارضات إػ إطٓار أن افنزمـ فنٔس حندث ًا دقونقع

ذ ٍ
ات مًزوفة ووحٔدة ،وفُْف يّثؾ ظالؿة افذات ًٍٕٓا بأخر.

فٔس ذم اذه إضروحة ء اجتامظل .ؾِٔس ادَهقد انق افَنقل
ـٔػ يَىع افزمـ ويْتيؿ ،وـٔػ يًنّح فْنا ادجتّنع بٕ٘ننا متثٔنؾ
فِزمـ .وـذفؽ ،ؾِٔس ادَهقد أيو ًا اق ؾُرتْا ظنـ افنزمـ ،وفُنـ
ادَهقد اق افزمـ ًٍٕف.
وجيننب ،فنندظؿ اننذه إضروحننة ،مننـ جٓننة أوػ تًّٔننؼ مٍٓننقم
افقحندة ،وتهنقر ،منـ جٓنة ثإٔننة ،احلينقظ افتنل يّْحٓنا افننزمـ
فِقحدة.
إن افتحِٔالت افتل شَْقم هبا فـ تُقن ذات ضابع إٔسوبقفنقجل،
وفُْٓا شتُقن ذات ضابع أوٕىقفقجل وخمتص بًِؿ افُائـمل .ؾنْحـ
ًٕتَد ؾً ً
ال بقجقد افَوايا إٕىقفقجٔة وبْااا .وٓ ًٕتَد اذا بادًْك
افذي يًىٔف افقاؿًٔقن فألٕىقفقجٔا ،ؾٓؿ يهٍقن افُائـ ادًىك ؾَط
وبًٌاضة .وادَهقد اق تٖـٔد أن افُائـ فٔس مٍٓقم ًا ؾارؽن ًا ،وأن فنف
جدفف اخلاص ،وأن مٍاأؿ مثؾ افقحدة أو اجامظنة تيٓنر ذم حلينات
مًْٔة مـ اذا اجدل .وـنذفؽ ؾن٘ن ادَهنقد انق تٖـٔند أن افقحندة
واجامظة فًٔا مٍٓقمغ ًٍٕٔغ ؾَط ،ـنام انل احلاجنة افتنل فْنا ظنـ
أخر ،أو ـام افًِؿ ادًٌؼ ،أو احلدس ،أو اشتٌاق أخر ،وانذا ـِنف
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مـ مًتِزمات اذه احلاجة .ؾْحـ ٕريد أن َٕدم افقحدة بقصٍٓا ؾانة
فُِائـ ،وأن ٕيٓر مُإنف ذم جدفٔنة افُنائـ ،أو أن ٕيٓنر بنإحرى
مُان افقحدة ذم آؿتهاد افًام فُِائـ ،وما ـان انذا إٓ ٕن فُِّنة
اجدل مًْك أـثر حتديد ًا.
إْٕا ٕىِؼ إذن ،مْذ افٌد  ،مـ ادتهقر اهلٔدؽري افذي يرى افقحدة
ذم ؿِب افًالؿة ادًٌَة مع أخر .وإذا ـان اذا ادَهقد ٓ اظنساض
ظِٔف مـ مْيقر إٔسوبقفقجل ،إٓ إٔنف يٌندو فْنا ؽامون ًا منـ مْينقر
إٔىقجل .ؾافًالؿة مع أخر ،ـنان أندؽر ؿند ضرحٓنا بُنؾ تٖـٔند
بقصٍٓا بْٔنة إٔىقفقجٔنة فِّقجنقد اْنا وDaseinمل .وٓ تنٗدي انذه
افًالؿنننة ،ظِّٔننن ًا ،أي دور ٓ ذم درامنننا افُنننائـ ،وٓ ذم افتحِٔنننؾ
افقجقدي .وإن ـؾ افتحِٔالت فتتابع إما مـ أجؾ ٓ صخهنٔة احلٔناة
افٔقمٔة ،وإما مـ أجنؾ ادقجنقد اْنا ادتقحند.ؾٓؾ تًنتًر افقحندة
شّتٓا ادٖشاوي مـ افًندم أو منـ حرمنان أخنر افنذي يننر إفٔنف
ادقت ،مـ جٓة أخرى؟ يقجد اْا ؽّقض ظذ إؿؾ .وإْٕا فْجد ؾٔف
دظقة إػ دمناوز تًرينػ افقحندة بقشناضة افْزظنة آجتامظٔنة ،وإػ
دماوزاا بقشاضة افقحدة .وأخر ًا ،ؾ٘ن أخر ،ييٓنر ظْند أندؽر ذم
افقحدة اجقارية فُِْٔقٕة ادتٌادفة مع أخر ...ويهػ حنرف اجنر
«مع» ادقجقد اْا اذه افًالؿة .واُذا يُقن ثّة اصساك منـ ضنرف
إػ آخر ،وحقل ء ما ،أو حقل ـِّة منسـة ،وحقل احلََٔنة ظنذ
ٕحق أـثر حتديد ًا بافًٌْة إػ أدؽر .وفًٔت اذه افًالؿة انل ظالؿنة
افقجف فقجف .ؾُؾ واحد فّؾ إفٔٓا ـؾ ء  ،ما ظدا احلدث اخلناص
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بقجقده .وبافًٌْة إفْٔا ،ؾْٕ٘نا فْرجنق أن ٌٕنغ أن افتّثٔنؾ فنٔس انق
ادقوقع افذي جيب أن يهػ افًالؿة إصِٔة مع أخر.
شتَقد ضريَتْا اإجرائٔة إػ تىنقرات ،ربنام تُنقن ؿاشنٔة جند ًا.
وفُننـ اننذه افتىننقرات فننـ يُننقن هلننا افتننٖثر افالمننع فِتىننقرات
إٕسوبقفقجٔة .وفُـ يُّْْا ،ظذ افًُس منـ انذا ،أن َٕنقل ظنـ
افقحدة صٔا ًا آخر ؽنر صنجااا ،وؽنر تًارونٓا منع اجامظنة ،انذه
اجامظة افتل ٕتُِؿ ظادة ظـ شًاد ا مـ خالل تًاروٓا مع افقحدة.
واُذا ،ؾْٕ٘ا ٕتّْك وٕحـ ٕهًد إػ اجذر افتُقيْل فِقحندة ،أن
ٕرى بامذا يُّـ دماوز اذه افقحدة .ؾَِْؾ مٌنارشة منا ٓ يُقٕنف انذا
افتجاوز .إٕف فـ يُنقن مًرؾنةٕ :ن افقن بقشناضة ادًرؾنة ،تٌتًِنف
افذات ودمًؾ افثْائٔة يتٍل .وفـ يُقن افتجاوز وجند ًإ :ن افنذات
تٌٔننب ذم افقن ودمنند ًٍٕننٓا ثإٔننة ذم وحنند ا .وتٍيضن ـننؾ اننذه
افتًافَات إػ اختٍا أخر.
وفَد ٕهىدم ،إذ ذاك ،بَؤة إمل وادقت .وفٔس انذا ٕٕنف اْنا
تُقن مقوقظات مجِٔنة ،وتًنّح بتىنقير ٓمنع وجيناري افدُّ ْر َجنة،
وفُـ ٕن ذم طاارة ادقت وافقحدة ،دمد افذات ًٍٕٓا ظذ حاؾة فٌز
مـ إفٌاز .واق فٌز ٓ ئِنؼ أن ٍّٕٓنف شنٌِ ًا بقصنٍف ذفنؽ افقن
ادجٓقل ،وافذي يَع ظذ ظاتَْا أن َٕٔؿ فف مًْك إجيابٔ ًا .وفَد يًنّح
فْا اذا ادٍٓقم بٖن ٕدرك ذم افذات وجقد ظالؿنة ٓ يتنزل ًٍٕنٓا إػ
ظقدة وحد ا ؾَط .وأمنا ادنقت افنذي شنُٔقن فٌنز ًا وفنٔس ظندم ًا
بافيورة ،ؾٕ٘ف ٓ يَقم بابتالع فٍظ بقشاضة فٍظ آخر .وشٌْغ أخنر ًا
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ـٔػ أن افثْائٔة افتل تًِـ ظنـ ًٍٕنٓا ذم ادنقت ،تهنٌح ظالؿنة منع
أخر ومع افزمـ.
إن ما يُّـ هلذا افتىقر أن فتقيف جندًٓ ،فنٔس أٌِٔٔن ًا ظنذ ـنؾ
حال .إذ فٔس ادَهقد انق ظٌنقر شًِنِة منـ افتْاؿونات ،وٓ انق
بافتقؾٔؼ بْٔٓا ظـ ضريؼ إيَاف افتاريخ ،وإٕام إمر انق ظنذ افًُنس
مـ اذا .ؾْحـ ٕريد أن ًٕر بادماه تًددينة ٓ تتقحند ذم وحندة .وإذا
ـان اذا يًد جرأة ،ؾْحـ ٕريد افَىًٔة مع بارمْٔٔد.
وحذة فؼل الىجىد

ظذ أي ء تنتّؾ اذه افقحدة؟ إٕف ٕمر ظادي أن َٕقل :إْٕا ٓ
ٕقجد بادٍرد مىَِن ًا .ؾنْحـ حمناضقن بُائْنات وبٖصنٔا َٕنٔؿ مًٓنا
ظالؿات .وفذا ،ؾْحـ ٕقجند منع أخنريـ ٕينر ًا ،ودًن ًا ،وتنقادد ًا،
وظّ ً
ال منسـ ًا .واذه ـِٓا ظالؿات ظنابرة :إْٕنل أدنس صنٔا ًا ،وأرى
صٔا ًا آخر .وفُْْل فًت أخنر .إْٕنل وحٔند .وفَند يًْنل انذا أن
يُنقن افًْكن
افُائـ َّذم يتّثؾ ذم أن أوجد ،وأن ؾًؾ وجقدي افذي ِّ
افثابت مىَِ ًا .واذا ء يُقن مـ ؽر ؿهد وٓ ظائد .ودا ـان انذا
اُذا ،ؾٕ٘ف يُّـ فُِائْات أن تتٌادل ـؾ ء ؾٔام بْٔٓنا ،باشنتثْا أن
تتٌادل ؾًؾ افقجقد .وهبذا ادًْك ،ؾ٘ن افُائـ يُنقن إذا إًنزل ؾًنؾ
افقجقد .وإْٕل ٕـقن جقار ًا ؾرد ًا بام إْٔل ـائـ .ثؿ إْٕل ٕـقن ؾًنؾ
افقجقد مـ ؽر أبقاب وٓ ٕقاؾذ ،وفٔس بقاشىة أي موّقن شُٔقن
َّذم ؽر ؿابؾ فِتقاصؾ .وأما إذا ـان تقاصِٔ ًا ،ؾنذفؽ ٕٕنف متجنذر ذم
ـائْل افذي اق أـثر ما يُقن خهقصٔة ِّذم .وذفؽ ظنذ ٕحنق يُنقن
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مًف ـؾ تقشع ذم مًرؾتل ،وذم أدوايت افتل أظز ؾٔٓا ظنـ ٍٕيسن ،منـ
ؽر أثر ظذ افًالؿة مع ؾًؾ افقجقد ،وظذ افًالؿة افداخِٔة افراؿٔة.
فَد ازت افذأْة افٌدائٔة  -أو افتٖويؾ افذي يًىٔف هلا فٍٔل برواؾ
 ـام يٌدو ،ادًتَر مـ تهقراتْإ :يا ـإت تتياار بحِّٓنا فٍُنرةافقجقد افًابر .وفَد ـان فديْا إىٌاع بٖن افذات ٓ ترى أخنر ؾَنط
بقشاضة ادنارـة ،بؾ ـإت ترى أيا ال أخر .وانذا مٍٓنقم أـثنر
أمهٔة بافًٌْة إػ افذأْة افٌدائٔة مـ مٍٓقم ما ؿٌؾ ادْىؼ أو مـ مٍٓقم
افتهقف .ومنع ذفنؽ مل تُنـ انذه افذأْنة فتحررٕنا منـ افقحندة.
وـذفؽ ،ؾ٘ن افقظل احلديث ظذ إؿؾ ،ما ـان فٔتْازل بنثّـ بخنس
ظـ هه وظـ وحدتف .وتِتَل اذه افذأْنة اخنتالط افتجربنة ،ظنذ
مَدار ما تُقن ادنارـة إٓٔة .وإيا ٓ تتًّنؽ بثْائٔنة ادهنىِحات.
وفًقف ٕهؾ هبا إػ وحدة افقجقد إذا ؽادرٕا ظِؿ إحادات.
يّتْع افقجقد ظـ ـؾ ظالؿة ،وظـ ـؾ تًددينة .وإٕنف ٓ يْينر إػ
أي صخص آخر ؽر ادقجقد .وفَد يًْنل انذا أن افقحندة ٓ تٌندو،
إذن ،ـننام بنندت حادثننة إًننزال روبإًننقن ،وٓ ـننام ظنندم تقاصننِٔة
موّقن افقظل ،وفُْٓا تٌدو مثؾ افقحدة افتل ٓ تْحؾ بغ ادقجنقد
وظِّف فُل يقجد .أٓ وإن مالمًة ٕزظة افقجقد ذم ادقجنقد ،فتًْنل
حًٌٓا ذم افقحدة ،ـام تًْل ترك بارمْٔٔد يٍِت مـ ـؾ جريّنة فَتنؾ
افقافديـ افتل شنٔحاول خٍِنف ارتُاهبنا ونده .وتُّنـ افقحندة ذم
حدث وجقد ادقجقديـ ًٍٕف .وإذا ـان يُّـ تهقر ووع ينتؿ ؾٔنف
دماوز افقحدة ،ؾٓذا يًْل امتحان مٌندأ افًالؿنة بنغ ادقجنقد وؾًنؾ
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وجقده .وفَد يًْل أيون ًا افنذااب ٕحنق حندث إٔىقفنقجل حٔنث
يتًاؿد ادقجقد ؾٔف منع افقجنقد .انذا وإين ٕظىنل اشنؿ «إؿْنقم»
فِحدث افذي بقشاضتف يتًاؿد ادقجقد مع ؾًؾ وجنقده .وفنذا ،ؾن٘ن
اإدراك وافًِؿ يْىَِان دائ ًام مـ ادقجقديـ ادزوديـ مًٌَ ًا بقجقداؿ
اخلاص .ؾٓؾ اذه افًالؿة افرابىة بغ ما اق مقجقد وؾًؾ وجنقده ٓ
تْحؾ؟ واؾ يُّـ افهًقد إػ إؿْقم؟
فؼل الىجىد من غري مىجىد

ؾًِْد إػ اايدؽر .إُٕؿ ٓ دمِٓقن متٔٔزه  -وإٔا اشنتخدمتف  -بنغ

افُائـ وافُْٔقٕة ،وفُـ ٕشٌاب تتًِؼ بسخٔؿ افهقت ،ؾ٘ين أؾوؾ
أن أشتخدم «ٕزظة افقجقد» و«ادقجقد» ،منـ ؽنر أن أظىنل هلنذيـ
ادهىِحغ مًْك وجقدي ًا خاص ًا .ؾٓايدؽر ئّز افذات وادقونقع -
افُائْات افتل تُقن ،وادقجقديـ  -مـ افًّؾ فُِائـ ًٍٕف .ؾًٌوٓا
يسجؿ بآشؿ أو باشؿ ادًٍقل أو افٍاظنؾ ،وينسجؿ بًونٓا أخنر
بافًٍؾ .ويًّح اذا افتّٔٔز ادىروح ذم بداينة  Sein Und Zeitبنًٌض
افٌِس ظـ افًٍٍِة أثْا تار ٓا حٔث ْٕىِؼ مـ ؾًؾ افقجنقد :فُنل
ٕهؾ إػ ادقجقد افذي يِّؽ متام ًا ؾًؾ افقجقد ،ثؿ وصقًٓ إػ اهلل.
يًد اذا افتّٔٔز اهلايدؽري بافًٌْة إ ِّيل ،افق إـثر ظَّ ًا ذم
 .Und Zeitوفُـ إذا ـان ظْد اايدؽر متٔٔز ،ؾٕ٘ف ٓ يقجد ظْده تٍريؼ.
Sein

ؾًٍؾ افقجقد مدرك دائ ًام ذم ادقجقد .وبافًٌْة إػ ادقجقد افنذي انق
اإًٕان ،ؾ٘ن ادهىِح اهلايدؽري « »Jemeinigkeitيًز حتديد ًا أن ؾًؾ
افقجقد يُِّف ظذ افدوام صخص ما .وإٔا ٓ أشنتىٔع أن أظتَند بنٖن
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اايدؽر يًتىٔع أن يٌَؾ ٕزظة افقجقد مـ ؽر مقجقد ،ؾٓذا يٌندو فنف
ظٌث ًا ومع ذفؽ ،ؾِدى اايدؽر مٍٓقمٕ ،سمجنف ظنادة بنن« :افنتخع» أو
«افسك» .واُذا ،ؾْٕ٘ا ٕرـز ظذ ٕتٔجة مـ ٕتنائج افنتخع .وٕنرى إٔنف
جيب أن ٕسجؿ « »Gewrfenheiبن« :حندث افًنَقط ذم »...افقجنقد.
واذا ٓ يُقن إٓ ـام فق أن ادقجقد يًٌَف ،وـام فنق أن افقجنقد ـنان
مًتَ ً
ال ظـ ادقجقد ،وأن ادقجنقد افنذي ينرى ًٍٕنف شناؿى ًا ؾٔنف ٓ
يًتىٔع أن يهٌح ظذ اإضالق شٔد ًا فِقجنقد .وإٕنف دنـ أجنؾ انذا
حتديد ًا ،يقجد ٌ
ترك أو ٍّ
يؾ .واُنذا تيٓنر ؾُنرة ؾًنؾ افقجنقد افتنل
تهْع ًٍٕٓا مـ ؽرٕا ،ومنـ ؽنر ذات ،إينا ؾًنؾ وجنقد منـ ؽنر
مقجقد .وشَٔقل «م .وااؾ» مـ ؽر صؽ إن ؾًؾ افقجنقد منـ ؽنر
مقجقد فٔس شقى ـِّة .وادهىِح ـِّة مزظجة بُؾ تٖـٔندٕٕ :نف
مهىِح مْحط .وفُْْل ،ذم افْتٔجة ،متٍؼ مع «م .واانؾ» .ومنا أراه
واجٌ ًا ؾَط اق حتديد مُان افُِّة مًٌَ ًا ذم آؿتهاد افًنام فُِنائـ.
وفًع شٖؿقل أيو ًا ،وب٘راديت ،إن ؾًؾ افقجنقد ٓ يقجند .ذفنؽ ٕن
ادقجقد اق افذي يقجد .وإن افرـض ،فُل ٍٕٓنؿ منا يقجند ومنا ٓ
يقجد ،مل يًد ينُؾ ثقرة ذم افًٍٍِة .ؾافًٍٍِة ادثافٔة ـإت ذم افْٓاية
ضريَة فتٖشٔس افُائـ ظذ ء فٔس اق افُائـ.
ـٔػ شَْسب مـ ؾًؾ افقجقد مـ ؽر مقجقد؟ ؾِْتهنقر ظنقدة
ـؾ إصٔا إػ افًدم ،وافُائْات وإصخاص .ؾٓؾ شنِْتَل افًندم
ادحض؟ ويٌَك بًد اذا افدمار اخلٔنايل فُنؾ إصنٔا  ،فنٔس بًنض
إصٔا  ،وفُـ يٌَك احلدث «يقجد» .وفَد يًقد ؽٔاب ـؾ ء ـٖٕف
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حوقر :مثؾ ادُان افذي أطِؿ ؾٔف ـنؾ ء  ،ومثنؾ ـثاؾنة افىَنس،
ومثؾ امتال افٍراغ أو مثؾ آًًة افهّت .ويقجد بًد اذا افندمار
فألصٔا وفُِائْات« ،حَؾ ؿقة» ؾًؾ افقجقد ،وؽر افنخيص .وإٕنف
فق فٔس ذات ًا وٓ اش ًام .ؾحندث افقجنقد انق افنذي يٍنرض ًٍٕنف
ظْدما ٓ يقجد ء  .وإن اذا فُٔقن ؽٍالً ٓ :يقجد صنخص يٖخنذ
افقجقد ظذ ظاتَف وٓ ء  .وانذا أمنر ؽنر صخيصن ،وانق ـنام ذم
افًٌارة «متىر» ،أو «يقجد َحر» .ؾافًٍؾ «وجد» اق افًٍؾ افذي يًنقد
مٓام ـان افًِب افذي ٕزفف بف .وثّة منا يننٌف ظندم افٌٍنران يتًِنؼ
بًٍؾ افقجقد ادحض.
إْٕل أشتدظل احلافة افٌٍؾ بخهقص ٕزظة افقجقد .ؾٖٕنا ٓ أؾُنر
مىَِ ًا هبذا افًّؼ ؽنر ادحندود افنذي تنتُِؿ ظْنف ـتنب افنقجٔز ذم
افًٍٍِة حٔث اإدراك يَىع إصٔا  .ويًد اذا افًّؼ ؽنر ادحندود
ـائْ ًا  -ـْٔقٕة  -وصٔا ًا ما .وإٕف فٔدخؾ ذم ؾاة آشؿ ،ؾّٔتِنؽ مًنٌَ ًا
اذه افنخهٔة آبتدائٔة افتل ت ًَِ ُؿ ـؾ مقجقد .وفذا ؾ٘ن ؾًؾ افقجقد
افذي ٕحاول أن َٕسب مْف ،اق افًّؾ ًٍٕف فُِائـ افذي ٓ يًنتىٔع
أن يًز ظـ ًٍٕف بآشؿ ،وافذي اق ؾًؾ .وٓ يُّـ فًٍنؾ افقجنقد
اذا أن يتٖـد بًٌاضةٕ :ن ما ٕٗـده دائ ًام اق افُْٔقٕة .وانذه تٍنرض
ًٍٕٓا ْٕٕا ٓ ًٕتىٔع أن ُْٕراا .ومنـ اْنا ،ؾْٕ٘نا ٕجند خِنػ ـنؾ
شِب ،اذا افقشط فُِائـ ،واذا افُائـ بقصٍف «حَ ً
ال مـ افَنقى»،
ييٓر ـٖٕف حَؾ فُؾ تٖـٔد وفُؾ شِب .وبدؿٔؼ افَنقل ،ؾٕ٘نف ُيًِنؼ
بق ـائـ ،ومـ أجؾ اذا ًّٕٔف ؽٍالً.
21

ؾَِْسب مـ اذا افقوع ظنـ ضرينؼ آخنر .وفْٖخنذ إرق منثالً.
وفَد ٕجد اذه ادرة أن ادَهقد فٔس دمربة متخِٔة .ؾنإرق مهنْقع
مـ افقظل بٖن اذا فـ يْتٓل أبد ًا ،أي مل يًد ثّنة إمُنان فالًٕنحاب
مـ افَٔية افًابر ؾٔٓا .وفذا ،ؾٓق يَية مـ ؽر أي ادف .ؾٍل افِحظ
افتل ْٕند إفٔفُٕ ،قن ؿد أوًْا ـؾ مٍٓقم فَْىنة إىالؿْنا أو فَْىنة
وصقفْا .ؾاحلارض مِتحؿ بادايض ،واق ـِف مراث هلذا ادايض .وإٕنف
ٓ جيدد ؾٔف صٔا ًا درة ثإٔة .وفذا ٕرى إٔف احلارض دائ ًام أو ادنايض افنذي
يًتّر .وأما افذـرى ،ؾًتُقن حترر ًا إزا اذا ادايض .واْنا ٕجند أن
افزمـ ٓ يْىِؼ مـ أي مُان ،وٓ ء يٌتًد أو يتالصك .وافوقوا
اخلارجٔننة وحننداا ،اننل افتننل تًننتىٔع أن تًننؿ إرق ،وأن ُتنندخؾ
بدايات إػ اذا افقوع افذي فٔس فف بندايات وٓ ياينة ،وأن ُتندخؾ
بدايات إػ اذا اخلِقد افذي ٓ ًٕتىٔع افٍُاك مْف ،وافذي ينٌف ؾًؾ
افقجقد ،وافقجقد ؽر افنخيص افذي تُِّْا ظْف فِتق.
وبقشاضة يَية ،مـ ؽر جق ممُـ فًِْاس ،شّْٔز حتديد ًا افن«منا
يقجد» ،وافنُؾ افذي يُِّنف ؾًنؾ افقجنقد فتٖـٔند ذاتنف ذم دمناره
اخلاص .إيا يَية منـ ؽنر جنق إػ افالوظنل ،ومنـ ؽنر إمُإٔنة
فالًٕحاب إػ افًْاس ـام فق أن إمنر ذم مٔندان خناص .وٓ يّثنؾ
ؾًؾ افقجقد اذا صٔا ًا ذم ذاتف ،وـان اق افًالم مـ ؿٌنؾ .إٕنف حتديند ًا
ؽٔاب مـ ـؾ ذات ،إٕف مـ ؽنر ذات .ويُّْْنا أن ّٕٔنز أيون ًا ؾًنؾ
افقجقد بقشاضة مٍٓقم اخلِقدٕ :ن ٕزظة افقجقد مـ ؽر مقجقد ،إٕام
تُقن مـ ؽر َٕىنة إىنالق .ومتثنؾ افنذات تْاؿهن ًا ذم افهنٍةٕ :ن
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افذات إٕام ال مْذ افٌد بداية .وأما افنذات اخلافندة ،ؾِنٔس ؾَنط ٓ
تًتىٔع أن تٌدأ صٔا ًا ،خارج ًا ظْٓا ،ؾٓنذا أمنر مًنتحٔؾٕٕ :نف جينب
ظِٔٓا بقصٍٓا ذات ًا أن تُقن بداية ،وأن تَيص اخلِقد .وـذفؽ اخلِقد،
إٕف فٔس مىّاْ ًإٕ :ف ٓ يِّؽ ذات ًا تٖخنذه ظنذ ظاتَٓنا .ويُّْْنا أن
ٕجد أيو ًا اذا افتحقل مـ افًدم إػ افقجقد ،ظْند اايندؽر .ؾافًندم
اهلايدؽري ٓ يزال يِّؽ ٕقظن ًا منـ افْنناط ومنـ افُْٔقٕنة :افًندم
يًْدم .إٕف فـ يٌَك اادئ ًا .وإٕف فٔٗـد ذاتف ذم اذا اإٕتاج فًِدم.
وفُـ إذا ـان جيب تَريب مٍٓقم افن«ما يقجد» إػ مقونقع ـٌنر
مـ مقاؤع افًٍٍِة افتَِٔدية ،ؾْٕ٘ل شٖؾُر ؽل اايدؽر .وفـ أؾُنر
بٖشىقرة افْٓر افذي ٓ ًٕتىٔع أن ًٌٕح ؾٔنف منرتغ ،وفُنـ شنٖؾُر
بروايتف فُِراتٔؾ ،وروايتف ظـ افْٓر افنذي ٓ ًٕنتىٔع أن ًٕنٌح ؾٔنف
ُٕقن افثٌات فِقحدة ،وافذي
حتك مرة واحدة ،وحٔث ٓ ًٕتىٔع أن ِّ
اق صُؾ فُؾ مقجقد .إٕف افْٓر حٔث تٍل افًْك إخر فِثٌنات،
وافذي تٍٓؿ افهرورة إزا ه.
إن ؾًؾ افقجقد مـ ؽر مقجقد ،وافذي أشّٔف افن«مايقجد» ،انق
ادُان افذي شْٔتج ؾٔف إؿْقم.
أفح زمْ ًا أضقل ظذ ٕتائج اذا ادَهقر .ؾٓق
وفُـ ٓ أريد مًٌَ ًا أن َّ
يَيض بتنجٔع مٍٓقم افُائـ مـ ؽر ظدم ،وافذي ٓ يسك إٍتاحات،
وٓ يًْح باإؾالت .ويْزاح اذا ادجال فًِندم ظنـ إٓتحنار ،افنذي
يّثؾ افتُّـ إخر افذي تًنتىٔع أن ٕنامرس حتنك افْٓاينة وطٍٔتنف
افتُّْٔة .ؾْحـ مل ًٕد أشٔاد ًا فق  ،واذا يًْل إْٔا ذم افًٌث .واُذا،
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ؾ٘ن إٓتحار يٌدو إٔف ادِجٖ إخر وند افًٌنث .وفتنقي إٓتحنار،
بادًْك افقاشع فُِِّة ،افْوال ادًتًٌنؾ ،وفُنـ افقاونح داـٌٔنث
افذي يَاتؾ حتك ظْدما يًرف أٓ جدوى مـ افَتال .وإن اذا افتُّـ
 واننذه اإمُإٔننة فًِثننقر ظننذ مًْننك فِقجننقد ،هلننق حنندث دائننؿفِساجٔديا .وـذفؽ ؾ٘ن اذه افكنخة جقفٔٔنت منـ ادننٓد افثافنث
فن«رومٔق وجقفٔت»« :أحتٍظ بًِىة ادقت» ،فتًد أيو ًا إتهار ًا ظنذ
افَوا  .ويُّْْا أن َٕقل ظّقم ًا :إن افساجٔديا فًٔنت إتهنار ًا ؾَنط
فَِّدر ظذ احلرية ،ذفؽ ٕن افٍرد بقشاضة ادقت افذي يوىِع بنف ذم
حلية إتهنار افَندر ،يٍِنت منـ افَندر .وانق هلنذا ـنان بًٔند ًا ظنـ
افساجٔديا أو بًٔد ًا ظـ تراجٔديا افساجٔديا .وإٕف فٍٔٓؿ أن «ٓ يُنقن»
ربام يُقن مًتحٔ ً
ال ومل يًد ب٘مُإف أن ئًىر ظذ افًٌنث ،حتنك وفنق
ـان ذفؽ بقشناضة إٓتحنار .ويننُؾ مٍٓنقم افُنائـ ؽنر ادًنامح
وافذي ٓ خمرج فف ،افًٌثٔة إشاس فُِائـ .أمل يُـ ،ظذ افًُس منـ
ذفؽ  -إذا ـْا ٍٕٓؿ أن ادقت ظدم  -اق احلدث افذي يًتحٔؾ مقتف؟
وفَد يٌدو تْاؿو ًا متٔٔز افن«ما يقجند» بافَٔينة ،ـنام فنق إْٔنا ٕنزيـ
احلدث ادحض فًٍؾ افقجنقد بنافقظل .وفُنـ جينب أن ٕتًنا ل إذا
ـإت افَٔية حتدد افقظل ،وإذا مل يُـ افنقظل بنإحرى انق إمُنان
إٍُٓاك ظـ افَٔية ،وإذا ـان ادًْنك اخلناص فِنقظل ٓ يًنتِزم أن
يُقن ادر يَية تًتْد إػ افًْناس ،وإذا ـنان حندث إٕنا ٓ يّثنؾ
ِّ
شِىة اخلروج مـ ووع افَٔية ؽر افنخيص .وذم اذا افقاؿنع ،ؾن٘ن
افقظل يًااؿ مًٌَ ًا ذم افَٔية .وفُـ منا ئّنزه خهقصن ًا ،انق إٔنف
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فتٍظ دائ ًام ب٘مُان إًٓحاب إػ «اخلِػ» ،مـ أجؾ افْنقم .واُنذا
يٌدو أن افقظل اق شِىة افْقم .وإن اذا افتٓريب ذم ادّتِب فًٔد مثؾ
تْاؿض افقظل ًٍٕف.
األقنىم



يّثؾ افقظل ؿىًٔة افَٔية افٌٍؾ فن«ما يقجد» ،ـام يّثؾ أؿْقم ًا ظذ
ٕحق مًٌؼ ،ويًُس ووً ًا ئَؿ ؾٔف افقجقد مع ٕزظة وجقده .وٕحـ
ٓ ًٕتىٔع ،ـام اق بدهيل ،أن ٕؼح داذا فدث اذا :إذ ٓ تقجد منادة
ذم ادٔتاؾٔزيَا .وجؾ ما ًٕتىٔع أن ٌْٕٔف اق مًْك إؿْقم.
إن طٓقر «ء اق يُقن» ،ينُؾ إَالبن ًا ؾًِٔن ًا ذم ؿِنب افُنائـ
افٌٍؾ .ؾٓق فّؾ ؾًؾ افقجقد ـام فق إٔف صٍة ،وإٕف فُٔقن شٔد ًا فًٍؾ
افقجقد ،ـام أن افذات شٔدة فِهٍة .ؾًٍؾ افقجقد اق فف ،وإٕنف هبنذا
افتُّـ مـ ؾًؾ افقجقد حك ًا ،يُقن اق ادقجقد وحٔد ًا .واق متُـ
شْرى حدوده بًند ؿِٔنؾ .وإٕنف فٌٔنقر ،وٓ يٌَنؾ افؼناـة ذم ؾًنؾ
افقجقد .ويُّـ افَقل ظنذ ٕحنق أدق :يًند طٓنقر افُنائـ تُقيْن ًا
فُِائـ ًٍٕف ،وفِحرية ذم ؾًؾ افقجقد افذي شٌَٔك بًٍْف ؽٍ ً
ال متام ًا.
وفُل يُّـ وجقد مقجقد ذم ؾًؾ افقجقد افٌٍؾ ،جيب فالٕىالق أن
يهٌح ؾٔف ممُْ ًا بذاتف وأن يًقد فذاتف ،واذا يًْل أن افًّنؾ ذاتنف انق
ظّؾ فِٓقية .وـذفؽ يًْل أن ادقجقد بتىابَف يُقن ؿند إٌِنؼ ظنذ
ًٍٕف .وهبذا يُقن جقار ًا وحٔد ًا وؾريد ًا.
 - إؿْقم اق :اجقار ،وافننخص ،وإصنؾ .ويًنتًّؾ ظْند ادًنٔحٔغ افًنرب
فِدٓفة ظذ افثافقث إؿدس .وادًجؿ افقشٔطمل.
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يتّثننؾ حنندث إؿْننقم ذم احلننارض .واحلننارض يْىِننؼ مننـ ذاتننف،
وإؾوؾ مـ اذا أن َٕقل :إٕف إٓىالق مـ افذات .ؾٍل احلٌُة ؽر
افْٓائٔة ،وافتل فٔس هلا بداية وٓ ياينة ،ؾٕ٘نف يّثنؾ افتّنزق .أٓ وإن
احلارض فّٔزق ،ثؿ ئًد وصؾ ما مزق .وإٕف يٌدأ ،وإٕنف فُٔنقن افٌند
ًٍٕف .وفف تاريخ ،وفُْف فٔس افتاريخ.
إن ووع إؿْقم ذم احلارض ،ما زال ٓ يًد بًد إدخنال افنزمـ إػ
افُائـ .وٕحـ ظْدما ًٕىل احلارض ًٍْٕٕا ،ؾٕ٘نا ٓ ًٕىنل ًٍٕٕنْا
امتداد ًا زمْٔ ًا مٖخقذ ًا مـ شًِِة خىٔة فِّدة ،وٓ مـ انذه افًًِنِف
أيو ًا ،وفٔس ادَهقد بف حارض ًا مَتىً ًا مُقٕ ًا مـ أن ؾهناظد ًا منـ
ظْك زمْل ،وفُْف مُقن مـ وطٍٔنة احلنارض ومنـ افتّنزق افنذي
يامرشف ذم ادٌٓؿ ؽنر ادتْناال فًٍنؾ افقجنقد .وفَند يننٌف ترشنّٔة
إٔىِقجٔة .ؾّـ جٓة ،اق حدث ،وفٔس صنٔا ًا بًند ،وإٕنف ٓ يقجند،
فُْف حدث فًٍؾ افقجقد افذي بقشاضتف فدث ء ما مـ ذاتف .ومـ
جٓة أيو ًا ،إٕف ٓ يزال حدث ًا حمو ًا ،وجينب ظِٔنف أن يًنز ظنـ ًٍٕنف
بقاشىة ؾًؾ .ومع ذفؽ ،ؾثؿ ما ينٌف إًٓالخ ذم ؾًؾ افقجقد انذا،
وؿد ـان مـ ؿٌؾ صٔا ًا ،ـنام ـنان مقجنقد ًا منـ ؿٌنؾ .وإٕنف دنـ ادٓنؿ
افقؿقف ظذ احلنارض ذم حندود ؾًنؾ افقجنقد ،وذم حندود ادقجنقد
حٔث تُقن وطٍٔة ؾًؾ افقجقد افذااب ٕحق ادقجقد.
و إن اذا فُٔقن ،حتديد ًإ :ن احلارض صنُؾ منـ أصنُال إٕجناز
«إٓىالق مـ افذات» افذي اق ؾْا ظذ افدوام.
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وفق أن احلارض ـان يدوم ،فتَِك وجقده مـ ء ما يًٌَف ،وفُان
ؿد اشتٍاد مـ مراث ما .بٔد أن صٔا ًا يٖيت مـ افنذات .وإٕنف ٓ يُّنـ
ادجل مـ افذات إٓ بًدم تَِل ء مـ ادايض .ودا ـان اذا اُذا،
ؾ٘ن افٍْا  ،إذن ،شُٔقن افنُؾ اجقاري فٌِد .
وفُـ ـٔػ يُّـ هلذا افٍْا أن يهؾ إػ ء ؟ اذا وونع جنديل
أـثر مما اق إؿها فياارة تٍرض ًٍٕٓا أن :افن«إٔا».
فَد ظرف افٍالشٍة دائ ًام فِوّر «إٔا» شّة مزدوجة افىًٌٔٔة :إٕنف
فٔس جقار ًا ،ومع ذفؽ ؾٓق مقجقد ظذ أتؿ ما يُنقن افقجنقد .ؾن٘ذا
ظرؾْاه بافروحإٔة ،ؾُْٖٕا ٓ َٕنقل صنٔا ًا ،انذا إذا ـإنت افروحإٔنة
َّ
تًادل اخلقاص .واذا ٓ يَنقل صنٔا ًا ظنـ ضريَنة وجنقده ،وٓ ظنـ
ادىِؼ افذي ٓ يَيص ذم افذات ؿدرة ـِٔة فِتجديد .وافَنقل إن هلنذه
افَدرة وجقد ًا مىالؿ ًا ،ؾٓذا يًْل حتقيؾ اذه افَندرة إػ جنقار ظنذ
إؿؾ .وظذ افًُس مـ اذا ،ؾ٘ن افقؿقف ظْد حدود ؾًنؾ افقجنقد
وادقجقد ،بقصٍٓام وطٍٔة فألؿْقم ،ؾن٘ن افنذات تونع ًٍٕنٓا ـِٔنة
خارج تًاروات ادتٌنر وافثابنت ،ـنام تونع ًٍٕنٓا خنارج شنامت
افقجقد وافًدم .ويتقؿػ افتْاؿض ظْدما ٍٕٓؿ أن «إٕا» فًٔنت منـ
حٔث افٌد وجقد ًا ،وفُـ ضريَة افقجقد ال افتنل ٓ تقجند بنادًْك
افدؿٔؼ .وبُؾ تٖـٔد ،ؾ٘ن احلارض و«إٕا» يذاٌان وجقد ًا ،ويُّـ أن
ٕٗفػ هلام زمْ ًا ،وأن ّٕتِؽ افزمـ بقصٍف وجقد ًا .ويُّْْنا منـ انذا
افزمـ ادٗؿْؿ أن ّٕتِؽ دمربة ـإتٔنة أو برؽًنقٕٔة .وفُْٓنا شنتُقن
حْٔاذ دمربة ادٗؿْؿ ،وافزمـ افذي يُقن .وفـ يُقن افزمـ ذم وطٍٔتف
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افسشّٔٔة بغ ؾًؾ افقجقد وادقجقد ،ـام فنـ يُنقن افنزمـ بقصنٍف
حدث ًا حمو ًا فألؿْقم .وإْٕا إذ ٕىرح احلارض بقصنٍف أّْنة فِّقجنقد
ظذ ؾًؾ افقجقد ،وٌٕحث ظـ ممر «فِام يقجد» إػ ادقجقد ،ؾْٕ٘ا ٕجد
إًٍْٔا ذم خمىط فٌِحث مل يًد ب٘مُإْا أن ًْٕتف بافتجربة .وإذا مل تُنـ
افيااراتٔة شقى مْٓج فِتجربة اجذرية ،ؾْٕ٘ا ٕجد إًٍْٔا بًٔند ًا ظنـ
افيااراتٔة .وإن أؿْقم احلارض فٔس شقى حلية مـ حليات إؿْنقم.
أٓ وإن افننزمـ فًٔننتىٔع أن ئّننز ظالؿننة أخننرى بننغ ؾًننؾ افقجننقد
وادقجقد .وما ـان إمر ـذفؽ ،إٓ ٕٕف اق افنذي شنٔيٓر فْنا بًند
ذفؽ بقصٍف احلدث ًٍٕف فًالؿتْنا منع أخنر ،وشًٔنّح بافقصنؾ
اُذا إػ وجقد متًدد يتجاوز إؿْقم افتقحٔدي فِحارض.
احلارض« ،إٔا»  -إؿْقم حرية .وادقجقد اق شنٔد ؾًنؾ افقجنقد.
وإٕف فٔامرس ظذ وجقده افًِىة افٍحقفٔة فِذات .ؾٓق يّتِؽ صٔا ًا ما
ذم شِىتف.
احلرية إوػ .فًٔت اذه احلرية ،وٓ تزال ،ال حرينة آختٔنار،
وفُْٓا حرية افٌد  .وأن ،إٕام يقجد وجقد إىالؿ ًا مـ ء ما .إينا
احلرية اددجمة ذم ـؾ ذات ،وذم ذات احلدث افذي يًْنل وجنقد ذات،
ووجقد ـْٔقٕة .إيا حرية شٔىرة افقجقد ظذ ؾًؾ افقجقد.
الىحذة واألقنىم

إذا ـإت افقحدة مقشقمة ،مْذ بداية اذه افدراشنف ،بٖينا افقن
افذي ٓ ؾُاك مْف بغ افقجقد وؾًؾ وجقده ،ؾ٘يا ٓ تًتْد إذ ًا إػ أي
اؾساض مًٌؼ ظـ أخر .وـذفؽ ،ؾٓل ٓ تٌندو ـٖينا حرمنان منـ
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افًالؿف مع أخر بنُؾ مًٌؼ .إيا تًتْد إػ ظّنؾ إؿْنقم .ومتثنؾ
افقحدة مادة افقجقد ًٍٕٓا ،وذفؽ ٕٕف يقجد ء ذم ؾًنؾ افقجنقد
إىالؿ ًا مْف ُيهْع افقجقد .واُذا تٌدو افذات وحٔدةًٕ :يا واحندة.
وثّة حاجة فِقحدة فُل تقجد حرية فٌِد  ،أي أّْة ادقجنقد ظنذ
ؾًؾ افقجقد ،واذا يًْل ذم افْتٔجة فُل يقجند ادقجنقد .وٓ تًْنل
افقحنندة ،إذن ،ؾَنندان إمننؾ وافننتخع ؾَننط ،وفُْٓننا تًْننل أيو ن ًا
افٍحقفة ،وافٍخر ،وافًٔادة .واذه افًامت ٕجح افتحِٔؾ افقجنقدي
بًّحٓا بًد أن ـإت حمّقفة ظنذ افٔنٖس حكن ًا .وؿند ؾًنؾ ذفنؽ
بًْٔان ـنؾ مقونقظات إدب وافنٍْس ،شنقا مْٓنا افرومناين ،أم
افٌروين اخلاص بافقحدة افزاأة ،وإرشىقؿراضٔة ،وافًٌَرية.
الىحذة وادلادية
فتقي متُـ افذات مـ ؾًؾ افقجقد وشٔادة ادقجقد ،ظذ إَالب
جديل .ؾ٘ذا ـان ادقجقد هيّغ ظذ ؾًؾ افقجقد ،وـنان متىابَن ًا منع
ذاتف اقية ،ؾٓذا يًْل إٔف وحٔد .وفُـ اهلقية فًٔت ؾَط إىالؿ ًا منـ
افذات ،إيا أيو ًا ظقد ًة إػ افذات .ؾاحلارض يًتِزم ظنقد ًة حتّٔن ًة إػ
افذات .ويُّـ ثّـ مقؿػ ادقجقد ذم إٔف ٓ يًتىٔع أن يٍْهؾ ظنـ
ذاتف .ؾادقجقد ُيًْك بذاتف .وإن اذه افىريَة ذم افًْاينة بافنذات ،إٕنام
متثؾ مادية افذات .ؾاهلقية فًٔت ظالؿنة مًنادة منع افنذات ،وفُْٓنا
تًْٔؼ ذم افذات .واذه رضورة منـ رضورات افًْاينة بافنذات .وإذا
ـإت افٌداية مثَِة بذا ا ،ؾٓذا حارض افُائـ وفٔس حِ ًام .وإن حريتف
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فتحدداا مًٗوفٔة مٌارشة .واذا اق تْاؿوف إظيؿ :افُنائـ احلنر مل
يًد حر ًإٕ :ف مًٗول ظـ ًٍٕف.
تَقم احلرية إزا ادايض وادًتٌَؾ ،وأما احلارض ؾتًْٔؼ بافًٌْة إػ
افذات وإن افًّة ادادينة فِحنارض ٓ تًنتْد إػ أن احلنارض بنام انق
ـذفؽ .ؾَد مزق احلنارض ًٕنٔج ؾًنؾ افقجنقد ؽنر ادتْناال .وإٕنف
فٔجٓؾ افتاريخ ،وإٕف فٖٔيت إٔىالؿ ًا مـ أن .واق ظذ افرؽؿ مـ ذفؽ،
أو بًٌب ذفؽ ،ؾٕ٘ف يِتزم بذاتف .واذا جيًِف يًرف ادًٗوفٔة ويَِْب
إػ ادادية.
و فَنند ُيننسجؿ اننذا ذم افقصننػ افٍْيس ن إٕسوبقفننقجل ،إػ أن
«إٕا» متٔؾ إػ ذا ا ،وأن حرية «إٕا» فًٔت خٍٍٔة ـافتنٖٕؼ وفُْٓنا
ثَؾ ،وأن «إٕا» ال افذات بال تًامح .وفذا ،ؾٖٕا فـ أصنْع افندراما
بحنق مـ إفٍاظ .ومـ اْا ؾ٘ن ظقدة «إٕا» إػ ذا ا فًٔت تٍُنر ًا
رائَ ًا بُؾ دؿة ،وٓ ال ٕاتج فتٍُر حمض .ؾافًالؿة منع افنذات ،ـنؿ
ذم رواية بالٕنق «أمْٔاداب» ،ال ظالؿة مع ؿنريـ مَٔند مًنل ،ؿنريـ
فزج ،ثَٔؾ ،ؽٌل ،وفُـ افذات تُقن مًف حتديد ًإٕ :ف «إٕا» .وفَند
تيٓر ادًٔة ذم واجب آظتْا بافذات .وهلذا ،ؾ٘ن ـؾ مؼوع إٕام انق
بٌِِة وتننقش .ؾٖٕنا ٓ أوجند ـنام افًَنؾ ،أو آبتًنامة ،أو افنريح
افًاصٍة ،وإْٕل ٓ أـقن منـ ؽنر مًنٗوفٔة .ؾُنائْل يتوناظػ بنام
يِّؽ :إٔا مزدحؿ بذايت .واذا اق افقجقد ادادي .وذم افْتٔجنة ،ؾن٘ن
ادادية ٓ تًز ظـ افًَقط ادحتّؾ فِروح ذم ؿز اجًد أو ذم شنجْف.
وال تراؾؼ  -بافيورة  -إًٌاث افذات ذم حريتٓا ذم افقجقد .وفَد
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يًْل ؾٓؿ اجًد اُذا ،وإىالؿ ًا مـ ادادية  -أي بقصٍف حدث ًا واؿًٔ ًا
بغ «إٕا» «وافذات» -أن ًٕقد بف إػ حندث إٔىِنقجل .ؾافًالؿنات
إٕىِقجٔة فًٔت روابط مٍهقفة ظـ اجًد .وافًالؿة بنغ «إٕنا»
و«افذات» فًٔت تٍُر ًا ؽر اجقمل فٍُر افروح ظذ ًٍٕٓا .إيا ـؾ
مادية اإًٕان.
وإن اذا فًْٔل ،إذن ،أيؿ يذاٌان مًن ًا :حرينة «إٕنا» وماديتٓنا.
وتًتْد احلرية إوػ إػ أمر مٍاده أن مـ ؾًِؾ افقجنقد افٌٍنؾ يٌْثنؼ
ادقجقد ،وإٕف فٔحتقي ظنذ منا يننٌف افٍدينة :ادحندد افْٓنائل فألٕنا
يُنقن
ادرتٌىة بافذات ًٍٕٓا .واذا ادحدد افْٓائل فِّقجقد ،وافذي ِّ
تراجٔديا افقحدة ،إٕام اق ادادية .أما افقحدة ؾًِٔت تراجٔدينةٕ :ينا
حرمان مـ أخر ،بؾ ٕيا مٌَِة ذم أه اقيتٓا ،وٕينا منادة .ؾن٘ذا
صر إػ نٔؿ تًًِؾ ادادة ،ؾٓذا يٍيضن إػ ننٔؿ ادحندد افْٓنائل
فألؿْقم .واذا يًْل افُْٔقٕة ذم افزمـ .أما افقحدة ؾٓل افٌٔناب ظنـ
افزمـ ،وـذفؽ ،ؾ٘ن افزمـ ادًىك ،وادٗؿْؿ ذاتف ،وادجرب ،وافزمـ
افذي يىاف بف ،ؾتَْؾ افذات مـ خالفف اقيتٓا ،واق زمـ ظاجز ظنـ
ؾؽ آرتٌاط بإؿْقم.
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 - IIادادة ال مٖشاة إؿْقم .وإن افقحدة وادادية يقجدان مً ًا .وافقحدة
فًٔت ؿَِ ًا ظافٔ ًا يُْنػ فُِنائـ ظْندما تُنقن ـنؾ حاجاتنف ؿند تنؿ
إصٌاظٓا .وفًٔت ال دمربة افُائـ ادٍوِة إزا ادقت ،وفُْٓنا صنحٌة
افقجقد افٔقمل ادًُقن بادادة إذا صح افتًٌر .وذم افْىاق افذي تًٔؾ
ؾٔف ادادية مـ إؿْقم ًٍٕف ،ؾ٘يا تًز ظنـ حندث حريتْنا ـّقجنديـ،
ؾ٘ن احلٔاة افٔقمٔة ،بًٔد ًا ظـ أن تننُٔؾ شنَقض ًا ،وبًٔند ًا ظنـ افيٓنقر
ـخٔإة إزا ؿدرٕا ادٔتاؾٔزيَل ،تٌثؼ مـ وحدتْا ،وتنُؾ إٕجاز افقحدة
ًٍٕٓا ،ـام تنُؾ ادحاوفة ادزظجة بال حدود ذم اإجابنة ظنذ مٖشنا ا
افًَّٔة .ثؿ إن احلٔاة افٔقمٔة ظٌارة ظـ إنٌال باخلالص.
احلياة اليىمية واخلالص

أٓ ًٕتىٔع اُذا أن ٕحؾ تْاؿو ًا ينُؾ افراان ؾٔنف ـنؾ افًٍِنٍة

ادًارصة؟ إن إمؾ ذم جمتّع أؾوؾ وافٔنٖس منـ افقحندة ،يتٖشنس
ـالمها ظذ دمارب تزظؿ أينا بدهئنة .ثنؿ إينام فٔيٓنران ذم رصاع ٓ
يُّـ دمناوزه .ؾٌنغ دمربنة افقحندة وافتجربنة آجتامظٔنة ٓ يقجند
تًارض ؾَط ،وفُـ يقجد أيو ًا تْاؿض منذاٌل .ؾُنؾ واحند منْٓام
يزظؿ إٔف يرتَل إػ صػ افتجربة اإًٕإٔة ويهؾ إػ إظىا بٔان ظنـ
أخر ،وإػ إبرازه ـٖٕف إحىاط فِتجربة إصِٔة.
إن افنًقر بافقحدة يًتّر وهيدد ذم ؿِب افْزظنة افٌْنا ة فِتٍناؤل
آجتامظننل وافْزظننة آجتامظٔننة .وإٕننف فٌٔ ِِّننغ أن ابتٓنناج افتقاصننؾ،
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وإظامل اجامظٔة ،وـؾ ما جيًؾ افًامل مًنُْ ًا ممُْن ًا ،إٕنام انق صنٌٔف
بافتًِٔة ظْد باشُال أواق صٌٔف بافقحدة .وفذاْ ،
ؾٖن جيند ادنر ًٍٕنف
مَٔ ًام ؾٔٓا ،ويًتْل بإصٔا  ،ويتًِؼ هبا ،بؾ يتًِؼ بافيٓقر إٔف هينّٔـ
ظذ إصٔا  ،ؾٓذا فٔس ؾَط حتَر فِقحندة ذم افتجربنة ،وفُْنف رشح
تَدمف ؾًٍِة افقحدة .ؾآاتامم بإصٔا وباحلاجات يّثنؾ شنَقض ًا،
واروب ًا أمام افْٓاية إخرة افتل تتىٌِٓا انذه احلاجنات ًٍٕنٓا ،ـنام
يّثؾ تْاؿو ًا ،وإًدام ًا فِحََٔة ،وؿدر ًا بُؾ تٖـٔد ،وفُـ فّؾ شنّة
افدؤٕة وآشتٓجان.
وفُننـ افًُننس صننحٔح أيو ن ًا .ؾٍننل وشننط افَِننؼ افٌاشننُايل،
وافُرؽنناردي ،وافْٔتنننقي ،واهلاينندؽري ،ؾْٕ٘ننا ٕتكننف ـْٖٕننا
برجقازيقن مريًقن .أو ٕتكف ـْٖٕا جمإغ .وٓ يقجد أحند يَنسح
ضريَ ًا فِخالص .ؾّٓرج افساجٔديا افنًٌُرية وجمْقيا ،انق ذفنؽ
افذي فس بقوقح رخاوة افًنامل وظٌثٔنة إووناع ،ويَنقل فًٔنت
افًاصٍة ال افتل تىٍب إٕقار وتَتِع افٌىنا  .وانذا ادٓنرج فنٔس
افنخهٔة افرئًٔة فِساجٔديا ،ؾِٔس فدهيا ء فُل تتجاوزه .إٕنف ذم
ظامل ادِقك ،وإمرا  ،وإبىال ،وإٕف اذه افٍتحة افتل تًز مـ خالهلا
تٔارات اجْقن اذا افًامل .وظٌث ًا حاوفْا أن ًْٕت بافًنَقط ،وباحلٔناة
افٔقمٔننة ،وباحلٔقإٔننة ،وبإٓحىنناط ،وباداديننة افهننام  ،جمّننقع
إٓنٌآت افتل متأل أيامْا افىقيِة ،وافتل تَتًِْا مـ وحندتْا فُنل
توًْا ذم ظالؿة مع أمثافْا .وظذ ـؾ حال ،ؾِٔس ذم اذه إٓنٌآت
ء مـ افًٌث .ويُّْْا أن ٍُٕر بٖن افزمـ إصع اق صىح أصع،
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وأن ٍُٕر بْٖٕا ٕنسي شاظة .وجيب ظذ افرؽؿ مـ ظري افقجنقد ،أن
ٌِٕس بحنّة ما أمُْْا ذفؽ .وظْدما ُٕتب ـتابن ًا ظنـ افَِنؼ ،ؾْٕ٘نا
ُٕتٌف مـ أجؾ صخص ما .وإْٕا ّٕر مـ ـؾ اإجرا ات افتنل تٍهنؾ
افُتابة ظـ افْؼ .وإْٕا فْتكف أحٔإ ًا ـٌنائع افَِنؼ .وـنذفؽ ،ؾن٘ن
ادحُقم بادقت يهحح أانة حلينة رحِتنف إخنرة ،ويٌَنؾ فٍاؾنة
افدخان إخرة ،وجيد ؿٌؾ افدؾًة ـِّة مٗثرة.
ثّة اظساوات بًٔىة تذـِّر بتِؽ افتل يقجٓٓنا بًنض افنقاؿًٔغ
فِّثافٔغ ،ظْدما ـإقا ئًٌقن ظِٔٓؿ أيؿ يٖـِقن ويىّحنقن ذم ظنامل
ومهل .وال اظساوات إمهاهلا يٖيت أؿؾ درجة .ؾٓل ٓ توع اظساو ًا
شِقـٔ ًا ظذ ادٔتاؾٔزيَا ،وفُْٓا توع اظساو ًا شِقـٔ ًا ظذ إخنالق.
وإن ـؾ دمربة مـ افتجارب ادتْازظة فتًند دمربنة أخالؿٔنة .وإن ـنؾ
واحدة مْٓا تًسض ظذ إخرى ،فٔس بام ؾٔٓا مـ خىٖ ،وفُـ بًدم
إصافة .وثؿ ء آخر ؽر افًذاجة ذم افتُذيب تقجٓف اجامانر إػ
افْخب ظْدما تنٌؾ اذه ًٍٕٓا باخلٌز أـثر مـ إنٌاهلا بافَِؼ .ومنـ
اْا ،يٖيت ٕز افًيّة افذي يثقر ذم إًٕإٔة تْىِؼ مـ ؿؤة اؿتهنادية،
ومـ اْا أيو ًا تٖيت افًِىة افتل متتُِٓا مىافب افىٌَة افًامفٔة فًِندا
اإًٕاين .وفَد يهًب تًٍر اذا إمر ،أاق مـ أجؾ شِقك مل يُنـ
أـثر مـ شَقط ؾَط ذم ظدم إصافة ،أم اق تًِٔة ،ام مىِب رشظنل
مـ مىافب حٔقإٔتْا.
وتًد افقحدة وافَِؼ بافًٌْة إػ اصساضٔة بْنا ة ومتٍائِنة ،مقؿٍن ًا
ؽر جمابف ذم ظامل يتىِب افتًاود وافقوقح ،ـام تًد طناارة ظارونة
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 طاارة مـ طقاار افرؾًة أو إٓحىاط  -فٍنسة زمْٔنة منـ ؾنساتافتحقل آجتامظل ،ـام تًد حِ ًام ؽر ظاؿؾ فٍرد ؽر متقازن ،أو تًند
افتقا مٍهِٔ ًا ذم اجًد اجامظل .وإيا منع حنؼ يًنادل احلنؼ افنذي
يًتخدمف ؾًِٔنقف افقحندة ،حٔنث يُّنـ ًٕنت افْزظنة اإًٕنإٔة
فالصساـٔة بافُذب وبنافثرثرة ،وأيون ًا بنافتزوير وافٌالؽنة ادخادظنة
افَِؼ مـ ادقت ومـ افقحدة.
وباهلرب أمام اجقاري وإٓحىاط َ -
اذا تْاؿض يًارض بغ حاجة افْجاة بنافٍْس وإرونا افنذات -
يًَقب وظٔزو .وفُـ افًالؿة احلََٔٔة بغ اخلالص وآـتٍا  ،فًٔت
تِؽ افًالؿة افتل يندرـٓا ادثنايل افُالشنُٔل ،وافنذي حتناؾظ ظِٔنف
افقجقدية ادًارصة ظذ افرؽؿ مـ ـؾ ء .
وٓ يُتًب اخلالص آـتٍا مـ احلاجة ،بؾ اق ،بقصنٍف صنُ ً
ال
ظافٔ ًا ،يريد أن يتٖـد مـ متإة ؿقاظده .وفذا ،ؾ٘ن مًار احلٔاة افًادينة،
فٔس أثر ًا فْزظتْا احلٔقإٔة افتل يتجاوزاا افْناط افنذاْل باشنتّرار.
وفُـ ؿِؼ اخلالص ٓ يٌْثؼ أيو ًا مـ أمل احلاجة افذي شُٔقن افًٌب
افقؿتل ،ـام فق أن افٍَنر أو وونع افٌِقريتارتٔنا ـنان افٍرصنة فرؤينة
«اإصًاع افًاموي» .ؾْحـ ٓ ٕينـ أن آونىٓاد افنذي تًناين مْنف
افىٌَة افًامِة ،يهْع هلا وحده دمربة جمنردة فالونىٓاد فُنل ينقؿظ
ؾٔٓا ،بًٔد ًا ظـ افتحرر آؿتهادي ،احلْغ إػ حترر مٔتاؾٔزيَل .وجيند
افْوال افثقري ًٍٕف مْحرؾ ًا ظـ مًْاه احلََٔل وظـ ؿهده افقاؿًل،
وذفؽ ظْدما يًتخدم اذا افْوال ؾَنط ؿاظندة فِحٔناة افروحٔنة ،أو
ظْدما جيب ظِٔف ،بًٌب أزماتف ،أن يقؿظ دظقات ربإٔنة .وفَند ـنان
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افْوال آؿتهادي ٕوآً مـ أجؾ اخلالصٕٕ :ف مٗشنس ذم جندل
إؿْقم ًٍٕف وافذي بف تتُقن احلرية إوػ.
ٓ أدري أي حوقر مالئُل يقجد ذم ؾًٍِة شنارتر .ؾنٌام أن ـنؾ
ثَؾ افقجقد مرمل ذم ادايض ،ؾ٘ن حرية احلارض تتخذ مقوً ًا هلا حتت
َ
إٌثاق ادنادة،
ادادة .ؾْحـ ٕريد ،إذ ٕتًرف ذم احلارض ًٍٕف وذم حريتف
وإتهاراا ظذ خٍنا ؾًنؾ
ٕريد أن ٕتًرف ذم أن ذاتف احلٔاة َ ادادية،
َ
افقجقد ،وٕتًرف افْٓاية َ افساجٔدية افتل ترتٌط هبا بقشناضة حريتٓنا
ًٍٕٓا.
إْٕا إذ ٕربط افقحدة بامدية افذات ،وادادية بام ال ارتٌناط بافنذات،
ُقن افًامل ُ ووجقدٕا ذم افًامل إجنرا
ؾْٕ٘ا ًٕتىٔع أن ٍٕٓؿ بٖي مًْك ُي ِّ
أشاشٔ ًا فِذات فُنل تتجناوز افثَنؾ افنذي هنٓا ،وفُنل تتجناوز
ماديتٓا ،أي فُل تٍؽ افًَدة بغ افذات وإٕا.
اخلالص بىصاطة الؼامل ؛ الغذاء

تقجد افٌْٔة ادادية فِذات ذم افقجقد افٔقمل ،وذم افًامل ،وؿد يهار

إػ دماوزاا إػ حد ما .ؾٌغ إٕا وافذات ثّة ؾرجنة تيٓنر .وافنذات
إصِٔة ٓ تًقد إػ ذا ا مٌارشة.
وفَد اظ تدٕا ،مْذ اايدؽر ،ظذ افْير إػ افًامل بقصٍف جمّقظة منـ
إدوات .ؾٖن يقجد ادر ذم افًامل ،ؾٓذا يًْنل أن يتحنرك ،وفُنـ أن
ادف افًٍؾ ذم ياية ادىناف انق وجقدٕنا
يتحرك ظذ ٕحق يُقن ؾٔف
ُ
بافذات .ؾإدوات فٔنؾ بًونٓا إػ بًنض فُنل تُنقن اإحافنة ذم
افْٓاية إػ مهْا ذم افقجقد .ؾْحـ إذ ٌُٕس افزر ذم محام ما ،ؾْٕ٘ا ٍٕنتح
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افَؤة إٕىقفقجٔة ـِٓا .ويٌدو اذا إمر ـٖٕنف ؿند ؾنات اايندؽر.
ؾافًامل ؿٌؾ أن يُقن ًَٕ ًا منـ إدوات ،انق جمّقظنة منـ إؽذينة.
وحٔاة اإًٕان ذم افًامل فـ تٌتًد خارج إصٔا افتنل متنأله .وربنام ٓ
يُقن صحٔح ًا أن َٕقل :إْٕا ٕٖـؾ فُل ًٕٔش ،وفُـ فنٔس صنحٔح ًا
أيو ًا أن َٕقل :إْٕا ًٕٔش فُل ٕٖـؾ .ذفؽ ٕن افٌاية افَهقى فِىًام
يتوّْٓا افٌذا  .وأما ظْدما ٕنؿ وردة ،ؾًْند حندود افرائحنة تتحند
ؽاية افًٍؾ .وـذفؽ ،ؾْٕ٘ا ظْدما ٕتْزه ،ؾْٕ٘ا ًٕتْنؼ اهلقا  ،فٔس منـ
أجؾ افهحة ،وفُـ مـ أجؾ اهلقا  .ؾإؽذية ال افتل ترشؿ شنامت
وجقدٕا ذم افًامل .إٕف وجقد صىحل  -يُقن ادر ؾٔنف خنارج ذاتنف -
وفُْف وجقد حمدود بحدود افق .
ويُّْْا أن ًٕؿ افًالؿة مع افق بقشؿ ادتًة .ذفؽ ٕن ـؾ متًنة
ال ضريَة مـ ضرق افُْٔقٕة ،وفُْٓا أيو ًا حًاشٔة ،أي ٕقر ومًرؾة.
وإيا ـذفؽ ،ابتالع فِق  ،وفُْٓا مًاؾة إزا افق  .وتْتًب ادًرؾة
جقاري ًا إػ ادتًة ،ـام تْتًب افْقرإٔة إفٔٓا .وهبذا ،ؾ٘ن افنذات ،أمنام
إؽذية افتل تَدم هلا ،تُقن ذم ادُان ،وظذ مًاؾة منـ ـنؾ إصنٔا
افتل ال رضورية فقجقداا .إٓ أن افذات ذم اهلقية ادحوة وافًٌنٔىة
فألؿْقم  ،تًٔخ ذم ذا ا ،وذم افًامل ،وذم مُان افًقدة إػ افذات .وثّنة
«ظالؿة مع ـؾ ما اق رضوري فِّر ـل يُقن» .ؾافذات تٍْهؾ ظنـ
ًٍٕٓا .وإن افْقر اق افؼط دثؾ اذه اإمُإٔنة .وهبنذا ادًْنك ،ؾن٘ن
حٔاتْا افٔقمٔة تُقن ضريَة فِتحنرر منـ ادادينة افٌدئٔنة افتنل تُتّنؾ
افذات هبا .أٓ وإيا فتتوّـ مًٌَ ًا ًٕٔإ ًا فِذات .واُذا ،ؾ٘ن أخالق
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«إؽذية إرونٔة» فتًند إخنالق إوػ ،وُٕنران افنذات إوػ،
وفٔس إخر ،وفُـ جيب ادرور مـ اْا و3مل.
تضامي النىر والؼقل

إذا ـان ثّة ًٕٔان فِذات ،ؾ٘ن ٕقرإٔة ادتًة ٓ تَىع افهِة افَقينة

فألٕننا مننع افننذات ،وذفننؽ إذا أبًنندٕا اننذا افْننقر اخلنناص باحلنندث
إٕىقفقجل ظـ مادية افذات حٔث يُنقن هلنا مُاينا ،وـنذفؽ إذا
رؾًْا اذا افْقر ،باشؿ افًَؾ ،إػ مرتٌة ادىِؼ .ويٌتِنع افْنقر ادًناؾة
ادُإٔة افتل يًىٔٓا افْقر .وافْقر اق اذا افذي يهٌح بف ء ما صٔا ًا
آخر ؽري ،وفُْف يٌدو ـٖٕف رج مْل مًنٌَ ًا .ويًند افقن ادونا
صٔا ًا ِٕتَٔف ،وفُْٓا ذم افقؿت ًٍٕف ،بام إٔف موا  ،ؾْٕ٘ا ِٕتَٔف ـام فق إٔف
رج مْا و4مل .واق ذم اذا ٓ يّتِؽ ؽرابة ظَّٔة .ؾتًامٔف مٌِنػ ذم
ادثقفٔة .أٓ وإْٕل ٕجد ٍٕيس بٍْيس ذم ادًرؾة وذم ادتًة .وفنذا ،ؾن٘ن
خارجٔة افْقر ٓ تٍُل فتحرير إٕا مـ أه افذات.
وفَد طٓر فْا افْقر وادًرؾة ذم رتٌتٓام داخنؾ إؿْنقم وذم اجدفٔنة
افتل حتِّٓا :إيا أاة فِذات ادحررة مـ جمٓقل ؾًؾ افقجقد ،وفُْٓا
متٔؾ إػ ًٍٕٓا بقشاضة اقية وجقداا وأي بامديتٓامل فُل تٖخذ مًناؾة
إزا ماديتٓننا .وفُننـ ادًرؾننة إذا ـإننت مٍْهننِة ظننـ اننذا احلنندث
ينت هلا أبًناد ًا أخنرى منـ
إٕىقفقجل ،ومٍْهِة ظـ ادادية افتل َّ
افتحرر ؾ٘يا فـ تتجاوز افقحدة .واُذا ،ؾ٘ن افًَؾ وافْقر يًتُِٓان
ذاتٔ ًا وحدة افُْٔقٕة بام ال ـْٔقٕنة ،ويْجنزان مهنراا ذم أن تُنقن
وحداا َٕىة َّ
ظالم ؾريدة فُؾ ء .
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إن افًَؾ إذ جيّع ـؾ ء ذم ـقٕٔتف ،ؾٕ٘نف جيند ًٍٕنف انق ًٍٕنف ذم
افقحدة .وما ـإت إٕإة والفة وٓ صقؾٔة :إينا بْٔنة افًَنؾ ًٍٕنف.
وفٔس بًٌب افًّة افذاتٔة فألحاشٔس أن افًَؾ يق ِّفػ ،وفُنـ بًنٌب
ـقٕٔة ادًرؾة ،أي بًٌب افْقر ؽر ادحدود ،وإٔف منـ ادحنال ٕي ء
أن يُقن ذم اخلارج .ومـ اْا ،ؾن٘ن افًَنؾ ٓ جيند ظَن ً
ال آخنر يُِّنف.
وتًّح ؿهٔدة افقظل بتّٔٔز إٕا مـ إصٔا  ،وفُْٓا ٓ يٍل إٕإنة:
ٕن ظْكاا ،افْقر ،جيًِْا أشٔاد افًامل اخلارجل ،وفُْف ؽر ؿنادر ظنذ
أن يُنػ فْا ؾٔف ظـ ؿّٔة مُاؾاة .وٓ تَْص مقؤًة ادًرؾة افًَالٕٔة
صٔا ًا مـ شّة وحدإٔة افًَؾ .وإن افًنقدة ادُّْنة منـ ادقونقظٔة إػ
افذاتٔة ،اق مقوقع ادثافٔة ًٍٕف ،واق ُيًدُّ ؾًٍِة فًَِؾ .وهبنذا تُنقن
مقؤًة افْقر ال افذاتٔة ًٍٕنٓا .ذفنؽ ٕن ـنؾ ء يُّنـ أن يَنال
بّهىِحات افقظل ،أي يُّـ أن يًِط افوق ظِٔف.
ٓ يُّـ وامن تًنامل اد ُنان بقصنٍف تًنام ٍ واؿًنل إٓ إذا ـنان
مٗشً ًا ظذ تًام ٍ مـ ؽر ظقدة إػ َٕىة إٓىالق .وإٓ يُنـ ذفنؽ،
ؾ٘ن احلٔاة فـ تهٌح ضريَ ًا فِخالص افٌؼني إٓ إذا ـإنت ذم ٕوناهلا
مع ادادة تِتَل حدث ًا يّْع تًامٔٓا افٔقمل مـ افقؿقع ظذ َٕىنة ،انل
دائ ًام ًٍٕٓا .وفُل ٕدرك انذا افتًنامل افنذي يندظؿ تًنامل افْنقر،
وافذي يّْح افًامل اخلارجل خارجٔة واؿًٔة ،جيب افًنقدة إػ افقونع
افقاؿًل حٔث يُقن افْقر مًىك ذم ادتًة ،أي مًىك فِقجقد ادادي.
 - إٕإة :مذاب يَرر أن إٕا وحده اق ادقجقد ،وأن افٍُر ٓ يدرك شقى تهقراتف
وادْٓؾمل.
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 - IIIٕحـ منٌقفقن بافذات وحداا ،وحنداا بًنٌب ـقينا وجنقد ًا.
ؾقحدة افذات تًتْد إػ ظالؿتْا مع ؾًؾ افقجقد وافذي يًد ادّٓنغ.
ومتثؾ اذه اهلّْٔة ظذ ؾًؾ افقجقد شِىة افٌد  ،وشِىة إٓىالق مـ
افذات .وإٓىالق مـ افنذات فنٔس فًٍنؾ ء  ،وفنٔس منـ أجنؾ
افتٍُر ،وفُـ مـ أجؾ افُْٔقٕة.
وفَد ب َّْٔا ،بًد ذفؽ ،أن افتحرر إزا ؾًؾ افقجقد ذم ادقجقد يهٌح
تًًِ ً
ال فِذات .ظِّٔ ًا ،ؾ٘ن ظالؿة افتىابؼ متثؾ إرباـ ًا تقجٓنف افنذات
فألٕا ،ومتثؾ إٓنٌال افذي تٖخذه إٕا مـ افذات ،أو مـ ادادية .وإذا
دمردٕا مـ ـؾ ظالؿة مع ادًتٌَؾ أو مع ادنايض ،ؾن٘ن افنذات تٍنرض
ًٍٕٓا ظذ ًٍٕٓا ،وإن اذا فُٔقن ذم احلرية ًٍٕٓا فقجقداا .ؾقحد ا
فًٔت ،مٌدئٔ ًإ ،ادم ًا فُقيا مـ ؽر إؽاثة ،وفُـ ٕيا مرمٔة ذم مرظنك
ؿائؿ بذاتف ،وأيا متقرضة ذم ذا ا .واذه ال ادادية .وـذفؽ افذات ،ذم
حليننة تًننامل احلاجننة ًٍٕننٓا ،إذا ووننًت ذم مقاجٓننة افٌننذا  ،وذم
مقاجٓة افًامل بقصٍف ؽذا  ،ؾ٘ن افتًامل يّْحٓنا حتنرر ًا إزا ًٍٕنٓا.
وافًامل يّْح فِذات ؾرصة ادًامهة ذم ؾًؾ افقجقد ظذ صنُؾ ادتًنة،
ويًّح هلا ٕتٔجة فذفؽ بافقجقد ظذ مًاؾة منـ ذا نا .وبنذا يٌتًِٓنا
افق افذي ابتًِف ،بٔد أيا حتتٍظ بًّاؾة إزا اذا افق  .وفَند ٕنرى
أن ـؾ متًة إٕام ال حًاشنٔة أيون ًا ،أي مًرؾنة ،وٕنقر .وفنٔس أبند ًا
اختٍا فِذات ،وفُـ ًٕٔ ًا فِذات ،ـٖن ذفؽ اق افتوحٔة إوػ.
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الؼمل

وفُـ اذا افتًامل افذي جيًِف ادُان إٓٔ ًا ٓ ،يدؾع بادماه اخلنروج

مـ افقحدة .ؾافْقر افذي يًّح فف بَِا ء آخنر ؽنر ذاتنف ،جيًِنف
يِتَل اذا افق ـٖٕف خرج منـ ذاتنف ؿنٌالً .ؾنافْقر ،وافقونقح مهنا
اجال ًٍٕف .وإن اذا اجال فٔجًؾ ـؾ ء يهدر ظْل ،وإٕف فرجع
ـؾ دمربة إػ ظْك مـ ظْارص افتذـر ادٌٓؿ .واُنذا ،يُنقن افًَنؾ
وحٔد ًا ،وهبذا ادًْك ،ؾ٘ن ادًرؾة ٓ تِتَل أبد ًا ذم افًامل صٔا ًا اق بافًٍؾ
آخر .واْا تُّـ احلََٔة افًَّٔة فِّثافٔة .ومنـ اْنا ،ؾثّنة اخنتالق
جذري يًِـ ظـ ًٍٕف بغ اخلارج ادُاين واخلارج افزماين.
وذم واؿع احلاجة ،ؾ٘ن ادُان افذي يٍهِْا ظـ إًٍْٔا ،متاح فٍِتح
دائ ًام .وجيب ظٌقره ،وـام جيب أخذ افق  ،أي جيب ظذ ادر أن يًّؾ
بٔديف .وهبذا ادًْك ،ؾ٘ن ظٌارة «مـ ٓ يًّؾ ٓ يٖـؾ» ،ظٌارة حتِِٔٔنة.
وما ـان ذفنؽ ،إٓ ٕن إدوات وصنْاظة إدوات يتتًٌنقن ادثافٔنة
ادقاقمٔة حلذف ادًاؾات .وذم ادْيقر افذي يٍْتح ظذ إداة إىالؿ ًا
مـ إداة احلديثة  -أفٔة ،-ؾْٕ٘ا مْداننقن بقطٍٔتٓنا افتنل تَتيضن
بحذف افًّؾ ،أـثر مـ إدااصْا بقطٍٔتٓا ـٖداة ـام ـان اناديٌر ؿند
تهقراا حك ًا.
ومادام إمر ـذفؽ ،ؾ٘ن افذات دمد ذم افًّؾ أي ذم جٓنداا ،وذم
تًٌٓا ،وذم أدٓا  -ثَنؾ افقجنقد افنذي يننتّؾ ظنذ حريتٓنا ًٍٕنٓا
بقصٍٓا مقجقدة .ؾافتًب وإمل يّنثالن افينقاار افتنل تًنقد إفٔٓنا
وحدة افقجقد افتل شَْقم بٍحهٓا أن.
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األمل وادلىت

إْٕا ،ذم افتًب ،وإمل ،وافقجعٕ ،جد إًٍْٔا ذم حافة مـ افىٓرإٔة،

تُقن تراجٔديا افقحدة .واق جزم ٓ يًتىٔع
وذم حافة مـ اجزم افتل ِّ
وجد ادتًة أن يتجاوزه .وثّة َٕىتان جيب اإصارة إفٔٓام :إْٕا شنْتابع
حتِٔؾ افقحدة ذم أمل احلاجة وافًّؾ ،وفٔس ذم ؿِنؼ افًندم .وشنْرـز
ظذ إمل ادًّك ،بخٍة ،إمل ادادي .وافًٌب ٕن آفتنزام بنافقجقد
يُقن ؾٔف مـ ؽر فٌس .وحْٔاذ ،يُّْْا أن ٕحتٍظ ذم إمل إخالؿنل
بّقؿػ مـ مقاؿػ افُرامة وتٖٕٔب افوّر وافتحرر ذم افْتٔجة .وأما
إمل ادادي ،بُؾ درجاتف ،ؾًٔد حمآً مـ حمآت آؾساق ظنـ حلينة
افقجقد .وما ـنان ذفنؽ ـنذفؽ إٓ ٕٕنف يّثنؾ افُنائـ ذم ٓؿٓريتنف
ًٍٕٓا .أٓ وإن موّقن إمل فٔختِط مع اشتحافة إٍٓهال ظـ إمل.
وٓ يُقن حتديد إمل بإمل ،وفُـ جيب افسـٔز ظذ افًالؿة افتؤّْٔة
تُقن اجقار .ؾٍل إمل يقجد ؽٔاب فُؾ مِجٖ .وإٕف فْاتج منـ
افتل ِّ
ـقٕف مًرو ًا مٌارشة فُِائـ .واق مهْقع منـ اشنتحافة اهلنرب مْنف
وافرجقع ظْف .وتَقم ـؾ وحدة إمل ذم اشتحافة افرجقع انذه .وإٕنف
فْاتج أيو ًا مـ ـقٕف حمهقر ًا ذم احلٔاة وذم افُائـ ،وهبذا ادًْنك ،ؾن٘ن
إمل اق اشتحافة افًدم.
وفُـ يقجد ذم إمل أيون ًا ،باإوناؾة إػ ٕندا افًندم ادًنتحٔؾ،
اؿساب ادقت .وٓ يقجد ؾَط افننًقر وادًرؾنة بنٖن إمل يُّنـ أن
يٍيض إػ ادقت .ؾإمل فّؾ افرموا ذم ذاتف ،حتنك ـنٖن صنٔا ًا أـثنر
متزيَ ًا مـ إمل شٔحدث ،بؾ شٔحدث ظذ افنرؽؿ منـ ؽٔناب ـامنؾ
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تُقن إمل .وتقجد أيو ًا أرض حرة حلندث منا،
دًاؾة إٍُٓا افتل ِّ
ـام فق إٔف جيب افَِؼ مـ أمر ما ،متام ًا ـام فق إْٔا ظنذ وصنؽ حندوث
حدث أبًد مـ ذفؽ افذي إُننػ حتنك افْٓاينة ذم إمل .ؾٌْٔنة إمل
افتل تسـز ظنذ تًَِٓنا بنإمل ًٍٕنف ،متتند أيون ًا ،وفُنـ إػ جمٓنقل
يًتحٔؾ ترمجتف بّهىِحات افْقر .واذا يًْل إٔف متّرد ظذ محّٔٔنة
افذات وإٕا ،وافتل إفٔٓا تًقد ـؾ دماربْا .وإن جمٓقل ادقت افذي ٓ
يَدم ًٍٕف مٌارشة بقصٍف ظدم ًا ،وفُـ بُقٕف مرتٌى ًا بتجربة اشتحافة
افًدم ٓ ،يًْل أن ادقت مْىَنة مل يًند أحند مْٓنا ،إٕنف يٌَنك ذفنؽ
ادجٓقل ٕتٔجة هلذا .أٓ إن جمٓقل ادقت يًْل أن افًالؿنة ًٍٕنٓا منع
ادقت ٓ يُّـ أن ُتهْع ذم افْقر ،ـام يًْل أن افذات تَٔؿ ظالؿة منع
ذفؽ افذي ٓ يٖيت مـ تَِا ًٍٕف .وأما ٕحـ ،ؾُّْْٔنا أن َٕنقل :إٕنف
ئَؿ ظالؿة مع ه خٍل.
وإن اذا افنُؾ افذي يًِـ ادقت ؾٔف ظنـ ًٍٕنف ذم إمل ،وبًٔند ًا
ظـ ـؾ ٕقر ،يّثؾ دمربة فًٌِٔة افذات افتل ـإنت ٕننىة حتنك انذه
افِحية ،وافتل مـ ادحتّؾ أن تٌَك ٕنىة حتك ظْدما تُنقن ضاؾحنة
بىًٌٔتٓنا اخلاصنة ،وفُْٓنا حتنتٍظ بُّّْٓنا ذم آونىالع بحافتٓننا
افرااْة .وإين ٕؿقل ظْٓا :إيا دمربة فًٌِِٔة .واذه ضريَة ذم افُنالم:
ٕن افتجربة تًْل ادًرؾة دائ ًام ومًٌَ ًا ،ـام تًْل افْقر وادٌادرة ،وانل
تًْل أيو ًا ظقدة افق ٕحق افذات .وادقت ،بقصٍف ه ًا خٍٔ ًا يٍهؾ
بافتجربة ادٍٓقمة اُذا .وفَند تهنٌح ـنؾ شنٌِٔة ،بقشناضة افْنقر،
ٕناض ًا .ثؿ إن افق افذي أفتَٔف إٔا ،ذم افْتٔجة ،اق مـ ئٌْف ،ذم حنغ
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أن ادقت يًِـ أن حدث افذات ؾٔف فٔس اق ادّٓٔـ ،إٕف حدث تُػ
افذات إزا ه أن تُقن ذات ًا.
ؾَِْؾ مٌارشة ما ال اخلهقصٔة افتل يَدمٓا اذا افتحِٔؾ فِّقت
أد ًا ،وذفؽ إزا افتحِٔالت اهلايدؽرية ادنٓقرة فن«افُائـ منـ أجنؾ
ادقت» :يّثنؾ افُنائـ منـ أجنؾ ادنقت ،ذم افقجنقد إصنع ظْند
اايدؽر ،ووقح ًا أظذ ،وإٕف فُٔنقن هبنذا ؾحقفنة ظِٔنا .إٕنف صنًقد
اإمُإٔة إخرة فِقجقد بقشاضة افن Daseinوادقجنقد اْنامل ،افنذي
جيًؾ ـنؾ اإمُإنات إخنرى ممُْنة و5مل ،وافنذي جيًنؾ ممُْن ًا ذم
افْتٔجة حدث احلهقل ظذ إمُإٔة ،أي احلهقل ظذ افْنناط وظنذ
احلرية .ؾادقت ظْد اايدؽر اق حدث فِحرية ،ذم حنغ أن افنذات ذم
إمل تٌدو فْا ؿد وصِت إػ حد ادُّـ .وإينا فتجند ًٍٕنٓا مٌُِنة،
وؾائوة بهقرة شٌِٔة .وهبذا ،ؾ٘ن ادقت اق حد ادثافٔة.
وإين ٕتًا ل أيو ًا ـٔػ ؾِتت افًّة افرئًٔة فًالؿتْا مع ادنقت منـ
إتٌاه افٍالشٍة .ؾِٔس افًدم افذي يُتْػ ادنقت ،وافنذي ٓ ًٕنرف ظْنف
صٔا ًا حتديد ًا ،وانق منا جينب ظنذ افتحِٔنؾ أن يْىِنؼ مْنف ،وفُنـ جينب
إٓىالق مـ ووع ييٓر ؾٔف ء ٓ يُّـ مًرؾتف ظذ اإضالق .وؿقفْا:
ٓ يُّـ مًرؾتف ظذ اإضالق يًْل إٔف ؽريب ظذ ـنؾ ٕنقر ،وإٔنف جيًنؾ
ؽر ممُـ ـؾ صًقد فامُان ،بؾ حٔث ُٕقن ٕحـ إًٍْٔا مقؿقؾغ.
ادلىت والقادم

احلارض أبد ًا .واذا أمر بندهيل ،وفنذا ،ؾن٘ن افَنقل
ادقت
ٓ يّثؾ
ُ
َ

ادٖثقر ادخهص إزافة اخلقف مـ ادنقت :إذا ـْنت ؾٕ٘نف ٓ يُنقن،
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وإذا ـان ؾٕ٘ؽ فـ تُقن  -جيٓؾ مـ ؽر ريب ـؾ تْاؿض ادقتٕٕ :ف
يًّح ظالؿتْا بادقت ،وال ظالؿة وحٔندة منع افَنادم .وفُنـ انذا
افَقل ادٖثقر يرـز ،ظذ إؿؾ ،ظذ اذا افَادم اخلافد فِّقت .وأما أن
ادقت هيجر احلارض ـِف ،ؾٓذا ٓ يًتْد إػ اروبْا أمام ادنقت وٓ إػ
ٍ
هلق ٓ يٌتٍر ذم افِحية افًِٔا ،وفُـ إػ أن ادنقت ٓ يُّنـ إدراـنف،
وإٔف يًؿ ياية ؾحقفة افذات وبىقفتٓا .أما أن ،ؾٓق ٕاتج ظنـ ـنقين
شٔد ًا ،شٔد ادُّـ ،وشٔد آشتحقاذ ظنذ ادُّنـ .ومنـ اْنا ،ؾن٘ن
ادقت ٓ يّثؾ أن أبد ًا .وظذ اذا ،ؾًْدما يُنقن ادنقت اْنا ،ؾن٘ين
أـػ ظـ أن أـقن اْنا ،فنٔس ٕين ظندم ،وفُنـ ٕين فًنت جندير ًا
بآشتحقاذ .بٔد أن أّْتل ،وؾحقفتل ،وبىقفتل افذاتٔة ٓ يُّْٓا أن
تُقن بىقفة وٓ ؾحقفة إزا ادقت.
ويقجد ذم إمل اذا افتجاور مع ادقت افنذي أدرـْناه ؾٔنف  -وانق
أيو ًا ظذ مًتقى افياارة  -ـام يقجد ظقدة ٕناط افذات إػ افًٌِٔة.
وفـ يُقن اذا ذم حلية إمل حٔنث أشنتحقذ ظِٔنف وإٔنا منرؽؿ ظنذ
افُْٔقٕة ،وحٔث أـقن أيو ًا مقوً ًا فألمل ،وفُـ ذم افٌُنا وافْننٔج
افِذيـ يَْؾ إمل إفٔٓام .ؾْٓا حٔث يٌِغ إمل ضٓره ،وحٔث مل يًد ء
بْْٔننا وبْٔننف ،ؾنن٘ن ادًننٗوفٔة افًِٔننا هلننذه افهننًقد إؿلن ترتنند إػ
ٓمًٗوفٔة ظِٔا ،أي ترتد إػ افىٍقفة .واذا اق افْننٔج ،وانق هبنذا
حتديد ًا يًِـ ظـ ادقت .ؾادقت يًْل اذه افًقدة إػ انذه احلافنة منـ
ظدم ادًٗوفٔة.
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واشّحقا يل أن أظقد مرة أخرى إػ صًُنٌر افنذي أهؾنت ؾٔنف
أثْا اذه ادحارضات .ؾَِد يٌندو يل أحٔإن ًا أن ـنؾ افًٍِنٍة فًٔنت
شقى تٖمؾ مـ تٖمالت صًٌُر .ؾافٌىؾ ذم افساجٔنديا ،أٓ يونىِع
بادقت؟ وإين ٕشّح فٍْيسن أن أحِنؾ ظنذ ٕحنق جند منقجز ياينة
مٌُث :فَد ظِؿ مٌُث أن ؽابة برٕام تزحػ بادماه ؿك دوًٕنْٔان،
وأرى أن اذه إصارة مـ إصارات اهلزيّة  :إن ادقت يَسب .وظْندما
تتحؼ اذه اإصارة ،ؾ٘ن مٌُث يَقل« :اٌقب ،رياح ،تًال! ؽنرق!»
وفُـ بًد ذفؽ مٌارشة« :يَرع جنرس اإٕنذار ...إفنخ .إْٕنا ّٕنقت
وظدتْا ؾقق طٓقرٕا ظذ إؿؾ» .وؿٌؾ ادقت ،شتُقن مًرـنة .وأمنا
اإصارة افثإٔة فِٓزيّة ،ؾ٘يا مل حتدث بًد .أمل تتٌْٖ افًاحرات بٖٕف منا
مـ رجؾ تِده امرأة ٓ يًنتىٔع صنٔا ًا وند مٌُنث؟ وفُنـ انا انل
ماـدوف افتل مل تِداا امرأة .وادقت ؿنائؿ منـ أجنؾ أن« .مًِنقن
افًِان افذي ٓ يتُِؿ اُذا ،يكخ مٌُث ذم وجنف ماـندوف افتنل
يزه بَدر ا ظِٔف ،ؾٓل ؿد أحٌىت اجز إؾوؾ مـ افرجنؾ افنذي
أـقٕف ...فـ أتَاتؾ مًؽ».
اا ال افًٌِٔة ظْدما ٓ يُقن أمنؾ .وانذا انق منا أشنّٔتف ياينة
افٍحقفة .وفُنـ يًناود افنقٓدة مٌنارشة ،وإفنُٔؿ افُِّنة إخنرة
داـٌث:

«وإن ـإت ؽابة برٕام ؿد جا ت إػ دئًْْان ،وـْت أماملِ ،
إٔت

افتل تِدي مـ امرأة ،ؾ٘ين شٖجرب مع ذفؽ حيل إخر».
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يقجد دائ ًام ،ؿٌؾ ادقت ،حظ أخر ،يًنتحقذ ظِٔنف افٌىنؾ وفنٔس
ادقت .ؾافٌىؾ اق افذي يدرك دائ ًام احلظ إخر .واق اإًٕان افنذي
يهّؿ أن يًثر ظذ احليقظ .وفَد يًْنل انذا أن ادنقت مل يُنـ ؿنط
ُم ْو َىًِ ًا بف .وإٕف يٖيت .وأما إٓتحار ؾّتهقر متْاؿض .وتًد ادحايثة

اخلافدة فِّقت جز ًا مـ جقاره .ؾٍنل احلنارض حٔنث تٗـند أّْنة

افذات ًٍٕٓا ،يقجد إمؾ .وٓ يؤػ إمؾ ًٍٕف ظـ ضريؼ رؿهة
ادقت ،أو ظدم آتًاق .إٕف يُقن ذم اهلامش افذي يًىك فِذات افتل
شتّقت ذم حلية ادقت .ويًد اامِت حتديد ًا ذم اذه آشنتحافة منـ
آوىالع بادقت صٓادة ضقيِة .ؾافًدم مًتحٔؾ .وانق افنذي ربنام
يُقن ؿد ترك فإًان اؿتالع افًٔادة افًِٔا مـ ظٌقدية افقجقد .وتًد
ظٌارة «أـقن أو ٓ أـقن» وظٔ ًا باشتحافة افتالء.
احلذث واآلخز

ما افذي ًٕتىٔع أن ًٕتخِهنف منـ انذا افتحِٔنؾ فِّنقت؟ إٕنف

يهٌح احلد فٍحقفة افذات .اذه افٍحقفة افتل صارت ممُْنة ذم ؿِنب
افُائـ افٌٍؾ ظـ ضريؼ إؿْقم ،وافتنل طٓنرت ذم طناارة احلنارض،
وذم افْقر .وفٔس ٕٕنف تقجند منناريع مًنتحِٔة ظنذ افنذات ،ؾن٘ن
ؿدرا ا تُقن مْتٓٔة ظذ ٕحق ما .ؾادقت ٓ يًِـ ظـ واؿع ٓ ًٕتىٔع
حٔافف صٔا ًا ،وتُقن ؿندرتْا إزا ه ؽنر ـاؾٔنة .ؾافقاؿًٔنات ادتجناوزة
فَقإا ،تٌْثؼ ذم ظامل افْقر مًٌَ ًا .وما اق مٓؿ ذم مَاربة ادقت ،اق إْٔا
ذم حلية منا ٓ ًٕنتىٔع أن ًٕنتىٔع .وذم انذا حتديند ًا ،تٍَند افنذات
شٔاد ا ـذات.
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وفَد تدل ياية افًِىة انذه إْٔنا اونىًِْا بًٍنؾ افقجنقد بىريَنة
يُّـ أن فدث فْا هبا حدث فـ ٕوىِع بنف ،حتنك ظنـ ضرينؼ افرؤينة
افتل ٕوىِع هبإْٕ :نا ؽنارؿقن ذم افًنامل افتجريٌنل .وفَند فندث فْنا
حدث مـ ؽنر أن ّٕتِنؽ صنٔا ًا مًنٌَ ًا ظنذ اإضنالق ،ومنـ ؽنر أن
ًٕتىٔع أن ّٕتِؽ أؿؾ مؼوع ،ـام يَال اذا افٔقم .ؾادقت اق اشتحافة
امتالك مؼوع ما .وفَد تدل اذه ادَاربة فِّقت إْٔا ٕرتٌط بًالؿنة منع
ء خمتِػ متام ًا ،ء فّؾ افٌرة ،فٔس ـّحندد مٗؿنت ًٕنتىٔع أن
ٕتّثِف بادتًة ،وفُْف ء يُقن ؾٔف افقجقد ًٍٕف مهْقظ ًا منـ افٌنرة.
واُذا ،ؾ٘ن وحديت ٓ تتٖـد بادقت ،وفُْٓا تُقن مّٓنة بادقت.
ومـ اْا ،فَْؾ اذا مٌارشة ،إن افقجقد متًندد .وافتًندد اْنا فنٔس
تًدد افقجقدات ،إٕف ييٓر ذم افقجقد ًٍٕف .ؾافتًددية تًْناب ذم ؾًنؾ
وجقد ادقجقد ًٍٕف ،واق ما محِتف افذات بٌرة حتك افِحية ،وما محِف
إمل .أٓ وإن افقجقد فًٔتِب ذم ادقت .وبُؾ تٖـٔد ،ؾ٘ن أخر افنذي
يًِـ ظـ ًٍٕف ٓ يِّؽ ؾًؾ افقجقد ـام متُِف افذات .ؾتٖثره ظذ ؾًنؾ
وجقد تٖثر ؽامض ،أؿقل جمٓقًٓ ،وفُْف ؽر ؿابؾ ٕن يُنقن جمٓنقًٓ،
إٕف ظيص ظذ ـؾ ٕقر .بٔد أن اذا ينر حتديد ًا أن أخنر ٓ يُنقن بنٖي
صُؾ مـ إصُال ؽري إٔا ،ومًامه ًا مًل ذم وجقد منسك .ؾافًالؿة
مع أخر فًٔت ؽزفٔة أو ؽرامٔة ظاضٍٔة ،وٓ ال ظالؿنة ود تونًْا ذم
مُايا .ؾْ حـ ًٕرف أخر ـّثٔؾ ،وفُْف مثٔؾ خارج ظْا :افًالؿة منع
أخر ال ظالؿة مع افٌّقض .ؾخارجٔنة أخنر أو ؽريتنف انل افتنل
تُقن ـؾ ـائْف .وما ـان ذفؽ إٓ ٕن اخلارجٔة خاصنة منـ خهنائص
ِّ
ادُان ودمًؾ افذات بافْقر تًقد إػ ذا ا.
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وذم افْتٔجة ،ثّنة ـنائـ وحٔند وصنؾ بنف إمل حند إٌَٓناض ذم
وحدتف ،وحد افًالؿة مع ادنقت ،ويتّقونع ذم أرض حٔنث تهنٌح
افًالؿة مع أخر ممُْة .واذه افًالؿة منع أخنر فنـ تُنقن مىَِن ًا
ٕتٔجة إدراك ادُّـ ،فنذا جينب متٔٔزانا بّهنىِحات حتًنؿ بننٖن
افًالؿات افتل تهنػ افْنقر .وإين ٕظتَند أن افًالؿنة افننٌَٔة انل
افّْقذج إصع .ؾاإيروس وؽريزة احلبمل واق ؿنقي مثنؾ ادنقت،
شٔزودٕا بَاظدة افتحِٔؾ هلذه افًالؿة مع افٌّقض .وإن انذا فُٔنقن
بؼط ظروٓا مـ خالل مهىِحات يتِػ متام ًا ظنـ ادهنىِحات
إؾالضقٕٔة افتل متثؾ ظاد ًا مـ افْقر.
وفُـ مـ ادُّـ أن ًٕتخِص مـ ووع ادقت اذا ،حٔث مل يًد
فِذات أي إمُان فالشتحقاذ ،شّة ً أخرى فِقجقد منع أخنر .وإن
إمر افذي مل ُيًتحقذ ظِٔف بٖي صُؾ منـ إصنُال ،انق ادًنتٌَؾ.
ذفؽ ٕن خارجٔة ادًتٌَؾ يتِػ متامن ًا ظنـ اخلارجٔنة ادُإٔنة بنٖن
ادًتٌَؾ مٍاجب متام ًا .وإن اشتٌاق ادًتٌَؾ ،واإشَاط ظذ ادًتٌَؾ،
افِذيـ تٗينداا ذم مًينؿ إحنقل ـنؾ افْيرينات منـ برؽًنقن إػ
شننارتر ،فًٔننت شننقى حننارض ادًننتٌَؾ وفننٔس ادًننتٌَؾ إصننع.
ؾادًتٌَؾ اق ما فٔس مًتحقذ ًا ظِٔف ،واق افذي يَع ظِْٔنا ويًنتقيل.
ادًتٌَؾ اق أخر وافًالؿة منع ادًنتٌَؾ ،انل افًالؿنة منع أخنر
ًٍٕف .وفذا ،يٌدو فْا مًتحٔ ً
ال افُالم ظـ افزمـ ذم ذات واحدة ،وأن
اشتّراره صخيص.
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اآلخز واآلخزي



فَد ب َّْٔا ،تق ًا ،ممُـ احلدث ذم ادقت .وفَند ؿابِْنا ممُنـ احلندث،

حٔث تُػ افذات ظـ أن تُقن ال شنٔدة احلندث ،بُّّنـ افقن
افذي تُقن ؾٔف افذات ال افًٔدة دائ ًام ،وافذي مًف تُقن ذم افْتٔجنة
وحٔدة دائ ًام .وفَند مٔزٕنا انذا احلندث بقصنٍف ؽّقون ًا .وافًنٌب
حتديد ًإٕ :ف ٓ يُّـ اشنتٌاؿف ،أي اشنتحقاذه ،وٕٕنف ٓ يًنتىٔع أن
يدخؾ ذم احلارض ،أو اق ربام يدخؾ ؾٔف ـام فنق إٔنف مل يندخؾ .وفُنـ
ادقت إذ يًِـ ظْف بقصٍف آخر ،وبقصٍف اشتالب ًا فقجقدي ،ؾٓنؾ انق
ٓ يزال مقيت؟ ؾ٘ذا ـان يٍتح خمرج ًا ٕحق افقحدة أفـ ينذاب بًٌناضة
إػ شحؼ اذه افقحدة ،وشحؼ افذاتٔنة ًٍٕنٓا؟ وبافًٍنؾ ،تقجند ذم
ادقت اقة بغ احلندث وافنذات افتنل يهنِٓا انذا احلندث .بٔند أن
احلدث افذي ٓ يُّـ آشتحقاذ ظِٔف ،ـٔنػ يُّْنف أن يهنؾ إ َّيل؟
وماذا يُّـ أن تُقن ظالؿة أخر مع افُائـ ،ومع ادقجقد؟ وـٔنػ
يُّـ فِّقجقد أن يقجد بقصنٍف ؾإٔن ًا ،ومنع ذفنؽ ؾٓنق حمٍنقظ ذم
«صخهٔتف» ،وحاؾي ًا ٕٓتهاره ظنذ «ادنا يقجند» افٌٍنؾ ،وفًنٔادتف
بقصٍف ذاتٔ ًا ،وٕٓتهاره ظذ افذاتٔة؟ ؾٓنؾ يًنتىٔع افُنائـ أن يَنٔؿ
ظالؿة مع أخر مـ ؽر أن يدع أخر يًحؼ ذاتف ًٍٕٓا؟
وفَد ٕرى إٔف جيب أن ٕىرح اذه افَؤة أوًٓ ،وافًنٌب ٕن انذه
افَؤة ال ؿؤة آحتٍاظ بإٕا ًٍٕٓا ذم افتًامل .وإذا ـنان جينب
 - تْكف ـِّة أخر إػ إصٔا واإًٕان .أما أخري ؾال تْكف إٓ إػ اإًٕان
حك ًا وادسجؿمل.
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ظذ خمرج افقحدة أن يُقن صٔا ًا آخنر ؽنر ابنتالع إٕنا ذم ادهنىِح
افذي يرمل ًٍٕنف ٕحنقه ،وإذا ـإنت افنذات ،منـ جٓنة أخنرىٓ ،
تًتىٔع أن توىِع بادقت ـنام تونىِع بافقن  ،ؾتحنت أي صنُؾ
يُّـ هلذه ادهاحلة أن تَقم بغ إٕا وادقت؟ وـٔػ يُّـ فألٕا ،مع
ذفؽ ،أن توىِع بادقت مـ ؽر أن توىِع بف بقصنٍف إمُإن ًا؟ وإذا
ـْا ذم مقاجٓة ادقت ومل يًد ب٘مُإْنا ؾًنؾ ء  ،ؾُٔنػ يُّْْنا أن
ٌَٕك ٕحـ إًٍْٔا أمام احلدث افذي يًِـ ظْف؟

ٍ
وذم
وإْٕا فْجد أن افَؤة ًٍٕٓا ؿد أصر إفٔٓا مـ خنالل وصنػ ٍّ
فياارة ادقت ًٍٕٓا .ؾنجـ إمل ٓ ينتّؾ ؾَط ظذ اشتحافة اهلرب
مـ ؾًؾ افقجقد ،وٓ ظذ ـقٕف مِهَ ًا بف ،وفُـ أيو ًا ظذ افرظب مـ
اخلروج مـ اذه افًالؿة افوقئٔة افتل يًِـ ادقت هلا افتًامل .وٕحـ
مثؾ اامِت ٍٕوؾ اذا افقجقد ادًروف ظذ افقجنقد ادجٓنقل .وإن
اذا فُٔقن ـام فق أن ادٌامرة افتل دخؾ ؾٔٓا ادقجقد بقشاضة إؿْقم،
ـإت وشِٔتف افقحٔندة ،وادِجنٖ افقحٔند وند منا يقجند منـ ظندم
افتًامح ذم اذه ادٌامرة .ؾٍل ادقت ،يقجد إؽقا افًندم افنذي ٕنراه
ظْد فقـرمٔس ،ورؽٌة اخلِقد افتنل ٕراانا ظْند باشنُال .وانذان ٓ
يّثالن منقؿٍغ مٍْهنِغ ،ؾنْحـ ٕريند أن ّٕنقت وأن ُٕنقن ذم آن
واحد.
وافَؤة ٓ تًتِزم أن َٕتِع اخلِقد مـ ادنقت ،وفُنـ أن ًٕنّح
باشتٌَافف ،وبآحتٍاظ بف ذم إٕا ،وذم وشط وجقد حٔنث فندث فنف
حدث ،وذم احلرية ادُتًٌة بقشاضة إؿْقم .وانذا وونع يُّنـ أن
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ًّٕٔف ؿٓر ادقت ،حٔث فدث احلدث وحٔث تقاجف افنذات احلندث
ذم افقؿت ًٍٕنف منع ذفنؽ ،منـ ؽنر اشنتٌَافف ـنام ًٕنتٌَؾ صنٔا ًا أو
مقوقظ ًا.
فَد جاْا ظذ وصػ ووع جنديل .وشنُْيٓر أن وونً ًا واؿًٔن ًا
حٔث يتؿ ؾٔف إٕجاز اذه اجدفٔة .واذا مْٓج يًتحٔؾ ظِْٔا أن ٍُٕنن
بف إًٍْٔا اْا ددة ضقيِة ،بٔد إْٔا جٖٕا إفٔف باشتّرار .وإْٕنا فْنرى منع
ذفؽ ،إٔف فٔس مْٓج ًا طااراتٔ ًا حتك افْٓاية.
وإن اذا افقوع افذي فدث ؾٔف حدث فذات ٓ توىِع بف ،وال
ٓ تًتىٔع صٔا ًا إزا ه ،وفُْٓا تَػ ذم مقاجٓتف ظذ ٕحق مـ إٕحا ،
اق ووع فًِالؿة مع أخنري ،ووونع فِقؿنقف وجٓن ًا فقجنف منع
أخري ،وووع فَِا وجف يًىل أخري وينؿف ذم افقؿت ًٍٕنف.
ؾأخر ادوىِع بف إٕام يّثؾ أخري.
وشٖؿقل ذم حمارضيت إخرة ماذا يًْل اذا افَِا .
الزمن واآلخزي

إين ٕرجق أن أطٓر اذه افًالؿة بقصٍٓا ظالؿنة خمتٍِنة ـِٔنة ظنام

تَسحف ظِْٔا افقجقدية مـ جٓة ،وادارـًٔة مـ جٓة أخنرى .وأريند
أن أبغ مرجًٔة افزمـ ًٍٕف فقوع اذه ادقاجٓة مع أخري.
إن ادًتَ ٌَؾ افذي يًىٔف ادقت ،ومًتَ ٌَؾ احلدث مازال فنٔس انق
افزمـ .وإن ادًتَ ٌَؾ افذي ٓ يْتًب إػ أحد ،واذا ادًتَ ٌَؾ افذي ٓ
يًتىٔع اإًٕان أن يوىِع بنفٕ ،جند إٔنف فُنل يهنٌح ظْكن ًا منـ
ظْارص افزمـ ،جيب ظِٔف مع ذفؽ أن ئَؿ ظالؿة مع احلارض .ؾنام انق
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افرابط بغ افِحيتغ افِتغ تَقم افٍجنقة بٔنْٓام ،وـنؾ اهلاوينة افتنل
تٍهؾ احلارض وادقت ،واذا اهلامش افذي ٓ يًْل صٔا ًا ،وفُْف ؽنر
يائل ذم افقؿت ًٍٕف ،حٔث يقجد دائ ًام مُان ٍ
ـاف مـ أجؾ إمنؾ؟
وإن اذه افًالؿة بُؾ تٖـٔد فًٔت ظالؿة دماور حمض حتقل افزمـ إػ
مُننان ،وفُْٓننا أيون ًا فًٔننت اننل افننداؾع افننديْامُٔل فالشننتّرار.
وافًٌب أن اذه افَدرة ،إذا ـإت بافًٌْة إػ احلارض ،دمًنؾ افُنائـ
بًٔد ًا ظـ ًٍٕف ،وتٌتهب جز ًا مـ ادًنتٌَؾ ،ؾن٘ن ؽّنقض ادنقت
ًٍٕف يَهٔٓا ـام يٌدو فْا حتديد ًا.
إن افًالؿة مع ادًتٌَؾ ،وإن حوقر ادًتٌَؾ ذم احلارض ،يٌدو فْنا
إٔف يتؿ إٕجاز ًا ذم ادقاجٓة مع أخنري .وفنذا ،ؾن٘ن وونع ادقاجٓنة
شّٔثؾ اإٕجاز ًٍٕف فِزمـ .وإن اؽتهاب احلارض جز مـ ادًتٌَؾ
ٓ يًقد إػ افذات وحداا ،وفُـ إػ افًالؿة افٌغ ذاتٔة .واُذا ،ؾ٘ن
رشط افزمـ إٕام يُقن بغ افٌؼ أو ذم افتاريخ.

52

 - IVإىَِننت ،ذم ادحننارضة إخننرة ،مننـ إمل بقصننٍف حنندث ًا يُننقن
ادقجقد ؾٔف ؿد وصؾ إػ إٕجاز وحدتف ـامِة ،أي إػ إجاز ـؾ ـثاؾنة
ظالؿتف مع ذاتف ،وـؾ احلًؿ مع اقيتف ،وإػ حٔث جيد ًٍٕف داخ ً
ال ذم
ظالؿة مع احلدث افذي ٓ يوىِع بف ،وافذي يَػ إزا ه مقؿٍ ًا شنٌِٔ ًا
حمو ًا ،وافذي اق آخر بادىِؼ ،وإزا ه مل يًد يِّؽ ؿدرة .وفَد فندد
ادقت ،بافًٌْة إفْٔا افَادم ،افَادم حٔث مل يًد يّثؾ احلارض ؾٔف .وإٕنف
فدد ذم افَادم ما فًؿ بخهقص ـؾ اشنتٌاق ،وـنؾ إشنَاط ،وـنؾ
إدؾاع .وإن اإٕىالق مـ مثؾ اذا ادٍٓقم فَِادم بٌٔة ؾٓنؿ افنزمـ مل
يًد أبد ًا افتَا افزمـ بقصٍف «صقرة متحرـة فِخِقد افثابت».
يُقن منع احلنارض
ظْدما ْٕزع مـ احلارض ـؾ اشتٌاق ،ؾ٘ن افَادم ِّ
منسـ ًا ضًٌٔٔ ًا .ؾٓق فٔس حمتجٌ ًا ذم ؿِب خِقد مًٌؼ افقجقد ،حٔنث
ٕٖيت فُل ٕٖخذه .وإٕف آخر بادىِؼ وجديد .واُنذا يُّْْنا أن ٍٕٓنؿ
واؿع افنزمـ ،وآشنتحافة ادىَِنة أن ًٕثنر ذم احلنارض ظنذ مًنادل
فَِادم ،وذفؽ فَْص ذم افًٔىرة ظذ افَادم.
ومما اق أـٔد أن متهقر احلرية بقشاضة آشتّرار افزمْنل ،ئّنؾ
ٕحننق اهلنندف ًٍٕننف .وفُْننف فننتٍظ ذم احلننارض شننِىة ظننذ افَننادم.
ؾآشتّرار افزمْل َخ ِْ ٌؼ .وإٕف ٓ يٍُل فَْد اذه افًٍٍِة بال مقت أن
ٕحدد مقؿًٓا ذم ـؾ تٔار افًٍٍِة ادًارصة افتل دمًؾ مـ اخلِؼ افهٍة
إشاس فِخِؼ .أٓ وإن ادَهقد اق إطٓار أن اخلِؼ ًٍٕنف يٍنسض
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وجقد إٍتاح ظذ افٌّقض .ذفؽ ٕن اقية افذات ،ال بًٍْٓا ،ؽنر
ؿادرة أن تًىٔف .وفُل ٕدظؿ اذه إضروحة ،ؾَند رـزٕنا ظنذ ؾًنؾ
يُقن ما ينٌف ـقٕ ًا ممتِان ًا ،ـنام
افقجقد افٌٍؾ وؽر ادٌٍقر فف ،وافذي ِّ
رـزٕا ظذ إؿْقم افذي يٍيض إػ أّْة ادقجقد ظنذ ؾًنؾ افقجنقد،
وفُْف بًٌب اذا يٌِْؼ ظذ ًٍٕف ذم اجإب افَىًل مـ اهلقية افتل ٓ
يَْوٓا تًافٔف ادُاين .وفذا ،ؾِٔس ادَهقد اق آظساض ظذ حدث
آشتٌاق افذي ظقدتْا ظِٔف أوصاف برؽًقن فِّندة افزمإٔنة ،وإٕنام
ادَهقد أن ٕيٓر ؾٔنف افؼنوط إٕىقفقجٔنة .وانذه افؼنوط انل
بإحرى ظّؾ فذات هلا ظالؿة مع افٌّقض افنذي يّثنؾ ،إذا أمُنـ
افَقل ،ادًاؾة ًٍٕٓا افتل تٍْتح ظنذ ذات مٌَِْنة ظنذ ذا نا .وهلنذا
افًٌبٕ ،جد حتديد ًا أن ظّؾ افزمـ ظّؾ ظّٔؼ .وإٕف فٔس ؾَط دمديد
بقشاضة اخلِؼ يٌَك مًَِ ًا باحلارض ،وانق إذ يُنقن ـنذفؽ ٓ يًىنل
فِخافؼ إٓ حزن بٌٔامفٔقن .ومـ اْنا ،ؾن٘ن افزمنان ذم جنقاره وٓدة
جديدة ،واق أـثر مـ حتديد حلافتْا افروحٔة وفٍوائِْا.
الضلطة والؼالقة مغ اآلخزي

شٖظٔد تْاول افقصػ ثإٔة .ؾَادم ادقت وؽرابتف ٓ يسـان فِذات

أي مٌادرة .إذ ثّنة انقة بنغ احلنارض وادنقت ،وبنغ إٕنا وؽرينة
افٌّقض .وٕحـ مل ٕرـز ظنذ أن ادنقت يقؿنػ افقجنقد وإٔنف ياينة
افًدم ،وفُْْا رـزٕا ظذ أن إٕا ،ذم مقاجٓتف ،تَػ منـ ؽنر مٌنادرة
ظذ اإضالق .ؾإٓتهار ظذ ادقت فًٔت ؿونٔة منـ ؿونايا احلٔناة
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اخلافدة .وإن إٓتهار ظذ ادنقت انق إؿامنة ظالؿنة جينب أن تُنقن
صخهٔة أيو ًا ،مع ؽرية احلدث.
ما ال إذن اذه افًالؿة افنخهٔة ،ومنا انل شنِىة افنذات ظنذ
افًامل ،وما ال حماؾيتٓنا ظنذ افًنّة افنخهنٔة منع ذفنؽ؟ وـٔنػ
يُّْْا ،إىالؿ ًا مـ افذات ،أن تًىل حتديد ًا يٌَك ذم شٌِٔتف ظذ ٕحنق
مـ إٕحا ؟ واؾ يقجد ذم اإًٕان أّْة أخرى ؽر اذه افٍحقفنة،
وؽر شِىة افًِىة ،فُل يًتحقذ ظنذ ادُّنـ؟ ؾن٘ذا وجندٕا انذه
نٔتُقن مُننان افننزمـ ًٍٕننف .وفَنند ؿِننت ذم ادننرة
افًالؿننة ،ؾٍٔٓننا شن َّ
إخرة :إن اذه افًالؿة ال ظالؿة مع أخري.
وفُـ ٓ ،يَتيض احلؾ أن ُٕرر مهىِحات افَؤة .ؾادَهقد اق
بافتحديد بٔان ما يُّـ أن تُقن انذه افًالؿنة منع أخنري .وفَند
ظع إْٔل ذم ظالؿتل مع أخري ٓ ،أفتَل ؿادمف ؾَنط ،وإٕنام
اظسض َّ
ٍ
ماض بافًٌْة إ ّيل ،وإٔف ٓ يِّنؽ ،ذم
أفتَل أخر بقصٍف مقجقد ًا وفف
افْتٔجة ،أؾؤِة افَادم .وشًّٔح يل اذا ،بّالمًة اجز افرئٔس مـ
تىقير ؾُريت افٔقم .ؾٖٕنا ٓ أحندد أخنر بافَنادم ،وفُْْنل شنٖجدد
افَادم بأخر ،وافًٌب ٕن ؿادم ادقت ًٍٕف يتُقن ذم ؽريتف افُِٔة.
بٔد أن جقايب افنرئٔس يَتيضن أن أؿنقل :إن افًالؿنة منع أخنر ،إذا
أخذت ظذ مًتقى حوارتْا ،ؾ٘ينا تًند تًَٔند ًا فًالؿتْنا إصنِٔة.
واذا افتًَٔد ٓ يَقم ظذ آحتامل ،وإٕام يتٖشس ظذ اجدل افنداخع
فًِالؿة مع أخري .وإٔا فـ أشتىٔع أن أضقره افٔقم .وشٖؿقل ؾَط:
إن اذا اجدل يٌدو ظْدما ٕدؾع بًٔد ًا ـنؾ مًنتِزمات إؿْنقم .انذه
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ادًتِزمات افتل متت مًاجتٓا ظذ ٕحق مًٌط حتك أن ،وخهقص ًا
ظْدما ُٕيٓر إػ جإب افتًايل بادماه افًِؿ ،تًايل افتًٌر افذي يٗشنس
مًارصة احلارضة وتٌادفٔة ـؾ افًالؿات .وفُـ انذا افتًنايل فِتًٌنر
يٍسض بًٍْف ؿادم افٌرية افتل شٖؿػ ظْد حدوداا اذه ادرة.
إذا ـإت افًالؿة مع أخر تتوّـ صٔا ًا أـثنر منـ افًالؿنات منع
افٌّقض ،ؾذفؽ ْٕٕا ٓمًْا أخري ذم احلٔاة افٔقمٔة حٔنث تٌىنل
افِٔاؿة وحدتف وؽرتف إشاشٔة .وما يُقٕف افقاحد بافًٌْة إػ أخر،
يُقٕف أخر بافًٌْة إفٔنف .ومنا ـنان انذا اُنذا ،إٓ ٕٕنف ٓ يقجند
بافًٌْة إػ افذات مُان إشتثْائل .ؾأخر مًروف بافِىػ ،ـٖٕف آخر
ؽري إٔا ،أو ـٖٕف إٕا أخر .وفَد ٕجد ذم رواية بالٕنق «أمْٔاداب»،
أن اذا افقوع يذاب إػ حد افًٌث .ؾٌغ إصخاص افذيـ يّنرون
بافٌٔت افٌريب ،حٔث جيري افًٍؾ ،وحٔث ٓ يقجد أي ظّؾ فتناج
إػ متابًة ،وحٔث تٌَنك افنخهنٔات ؾَنط ،أي حٔنث تقجند ،ؾن٘ن
افًالؿة آجتامظٔة تهٌح ظالؿة تَابِٔة ـِٔ ًا .ومنا ـنان ذفنؽ إٓ ٕن
افُائْات آجتامظٔة فًٔت ـائْنات ؿابِنة فالشنتٌدال بْٔٔن ًا ،وفُْٓنا
ـائْات تَابِٔنة ،أو انل بنإحرى ـائْنات ؿابِنة فالشنتٌدالٕ :ينا
ـائْات تَابِٔة .ومذ اذه افِحية ،تهٌح افًالؿنة منع أخنر ظالؿنة
تٌادفٔة.
وفُـ ذم ؿِب افًالؿة مع أخر ،وافتل تًنؿ حٔاتْنا آجتامظٔنة،
ؾ٘ن افٌرية تيٓر بقصٍٓا ظالؿة ؽر تَافٌٔة ،أي تيٓر بقصٍٓا ظالؿنة
حتًؿ بنٖن ادًارصة .ؾأخري ،بام اق آخري فنٔس انق ؾَنط «إٔنا»
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آخر ،وفُْف يُقن منا ٓ أـقٕنف .وإٕنف فُٔنقن ـنذفؽ ،فنٔس بًنٌب
خهقصٔتف ،أو ميٓره ،أو ًٍٕٔتف ،وفُـ بًٌب ؽرتنف ًٍٕنٓا .وإٕنف
مثالً ،افؤًػ ،وافٍَر ،و«إرمِة» ،وافٔتٔؿ ،ذم حغ أين أـقن افٌْل
وافَادر .ويُّْْا افَقل :إن احلٔز افٌنغ ذايت فنٔس متثنٔالً .ؾخارجٔنة
أخر ٓ تًقد ؾَط إػ احلٔز افذي يٍهؾ بقشاضة ادُان ما يٌَل مماث ً
ال
فذاتف ،وٓ ما يٌَل خمتٍِ ًا بٌض افْير ظـ ادٍٓقم افذي يتجذ بقشاضة
اخلارجٔة ادُإٔة .ؾًالؿة افٌرية فًٔت ٓمُإٔة ،وٓ تهقرية .وفَند
جٓؾ دورـٓايؿ خهقصٔة أخر ظْدما شٖل :بنامذا يُنقن أخنري
مقوً ًا فًٍؾ تٍونٔع ،وفنٔس إٔنا بنإحرى .أٓ يًنتْد آخنتالف
اجقاري بغ افرأؾة وافًدل إػ تٍؤؾ افرأؾة بخهقص أخر ،بٔنْام
مـ مْيقر افًدل ؾ٘ن أي تٍؤؾ ٓ يُّـ أن يُقن ممُْ ًا.
اإليزوس
«غزيزة احلب»

ما جيب افٌحث ظْف ذم احلٔاة ادتحية ،اق آثار افًالؿة مع أخنر

ذم صُِٓا إصع .ؾٓؾ يقجد ووع تيٓر ؾٔف آخرية أخر ذم َٕائٓا؟
واؾ يقجد ووع ٓ يِّؽ ؾٔنف أخنر شنقى ؽريتنف ؾَنط بقصنٍٓا
افقجف أخر هلقيتف ،وٓ وع إٓ فَإقن ادنارـة إؾالضقين :حٔث
حتتقي ـؾ ؽاية ظذ افذات وتتوّـ أخنر هبنذا؟ أٓ يقجند وونع
فّؾ افٌرية ؾٔف ـائـ إجيايب بقصٍٓا جقار ًا؟ ما ال افٌرينة افتنل ٓ
تدخؾ بُؾ أرفٔة ذم افتًارض بغ ٕقظغ يْتّٔنان إػ اجنْس ًٍٕنف؟
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أظتَد أن افود افذي اق وند مىَِن ًا ،وافنذي مل تتنٖثر ونديتف بتاتن ًا
بافًالؿة افتل يُّـ أن تَقم بْٔف وبغ ادتًافؼ مًف ،تِنؽ افٌاينة افتنل
تًّح فِودية أن تٌَك آخر ظذ ٕحق مىِؼ ،إٕام ال «ادٕٗث».
فٔس اجْس اختالؾ ًا ٕقظٔ ًا ما .إٕف يَقم إػ جإب افًَنّة ادْىَٔنة
فألجْاس وإٕقاع .وٓ تًتىٔع اذه افًَّة أبد ًا  -وبُؾ تٖـٔد  -أن
تِتحؼ بّوّقن دمريٌل .وفُـ فٔس هبذا ادًْك ،إينا ٓ تًنتىٔع أن
توع بٔإ ًا باختالف إجْاس .ؾاختالف إجْاس يّثؾ بْٔة صنُِٔة،
وفُْف يَىع افقاؿع ذم ادماه آخر ويٍرض رشوض ًا ظنذ إمُنان افقاؿنع
ًٍٕف بقصٍف متًدد ًا ،وذفؽ ود وحدة افُائـ افنذي يًِنـ بارمْٔٔند
ظْف.
وٓ يًد اختالف اجْس تْاؿو ًا .ؾتْاؿض افُْٔقٕنة وافًندم يَنقد
ـؾ واحد مْٓام ٕحق أخر ،وٓ يسك مُإ ًا .وإن افًدم إذ يَِْنب إػ
ـْٔقٕة ،ؾ٘ن اذا اق ما ؿادٕا إػ مٍٓقم افن«ما يقجد» .وفذا ،ؾ٘ن شِب
افُائـ إٕام ُيهْع ظذ مًتقى ؾًؾ افقجقد افٌٍؾ فُِائـ ظّقم ًا.
وٓ يّثؾ اختالف اجْس أيون ًا ؽنايتغ متُنامِتغٕ :ن افٌنايتغ
ادتُامِتغ تٍسوان وجقد ـؾ مًٌؼ افقجقد .وإذا ـان ذفؽ ـذفؽ،
ؾ٘ن ؿقفْا :إن ثْائٔة اجْس تٍسض وجنقد ـنؾ واحند ،يًْنل مًنٌَ ًا
ضرح احلب بقصٍف إدماج ًا .ويتُقن تٖثر احلنب ذم ثْائٔنة افُائْنات
افتل ٓ يُّـ دماوزاا .وإٕف ظالؿة مع ما يتقارى إػ إبند .وافًالؿنة
ٓ حت ِّٔد تِؽ احلََٔة فٌِرية ،وفُـ حتاؾظ ظِٔٓا ،أٓ وإن تنٖثر افِنذة
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إٕام يُقن بغ اثْغ .وأخر بام اق آخر ٓ يُقن اْا مقونقظ ًا يهنٌح
مقوقظْا أو يهٌح ٕحـ .إٕف ،ظذ افًُنس منـ ذفنؽ ،يًْنحب إػ
ؽّقوف .وٓ فٔؾ اذا افٌّقض إٕثنقي أيون ًا  -إٕثنقي ،أخنر
حتديد ًا  -إػ بًض ادٍاأؿ افرومإًٔة فِّرأة افٌامونة ،ادجٓقفنة أو
ادُْرة.
أحِت إرادي ًا ،ـام اق مًِقم بَهد دظنؿ ادقؿنػ آشنتثْائل
وإذا
ُ
فألٕننقثل ذم اؿتهنناد افُننائـ ،إػ ادقوننقظات افُننزى فٌقتننف أو إػ
دإتننل ،أو إػ بٔنناترمٔس وإػ ادٕٗننث إبنندي ،وإػ ظٌننادة ادننرأة ذم
افٍروشٔة ،وذم ادجتّع احلديث ووافذي ٓ يٍن ؾَط بينورة دظنؿ
ـْت أؾُر ،ظذ ٕحنق أـثنر حتديند ًا
اجْس افؤًػ دظ ًام ؿقي ًامل ،وإذا ُ
بافهٍحات افرائًة اجًقرة فِٔقن بِنقاي ذم «رشنائِف إػ خىٌٔتنف»،
ؾ٘ين ٓ أريد أن إُٔر آدظا ات افؼظٔة فألٕقثٔنة ،وافتنل تنثّـ ـنؾ
ادُتًٌات احلوارية .ؾام أريد أن أؿقفف ؾَنط انق منا جينب ظنذ انذا
افٌّقض .وما أريد ؿقفف ـذفؽ اق إٔف جيب أٓ يٍٓؿ انذا افٌّنقض
بادًْك ا فروحل ٕدب ما .ؾادادية إـثر ؾياطنة ،وإـثنر شنٍااة أو
إـثر ابتذآً فيٓقر إٕثقي ،مل تِغ ٓ ؽّقوف وٓ حٔا ه .ذفؽ ٕن
افتدٕٔس فٔس إُٕار ًا فٌِّقض ،وفُْف يّثؾ إحدى افًالؿات ادُّْة
مًف.
ما هيّْل ذم مٍٓقم إٕثقي ،فٔس ؾَط ما ٓ ُيًرف وفُـ ضريَة ذم
افُْٔقٕة تَيض بافتقاري ظـ افْقر .ؾإٕثقي يّثؾ ذم افقجنقد حندث ًا
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تِػ ظـ حدث افتًايل ادُناين أو ظنـ افتًٌنر ،ؾٓنام ينذاٌان ٕحنق
افْقر ،ذم حغ إٔنف يّثنؾ اروبن ًا أمنام افْنقر .ويُّنـ صنُؾ وجنقد
إٕثقي ذم افتقاري .واذا افتقاري اق احلٔنا حتديند ًا .واُنذا ،ؾن٘ن
ؽرية إٕثقي ٓ تنتّؾ ؾَط ظذ اديٓر اخلارجل فِق  .وال أيو ًا
مل ُتهْع مـ تواد اإرادات .ؾأخر فنٔس ـائْن ًا ٕهنادؾف ؾٔٓنددٕا أو
يريد أن يًتقيل ظِْٔا .واق إذا ـان ظهٔ ًا ظذ شِىتْا ؾٓذا ٓ يًْل أن
يّثؾ شِىة أـز مـ شِىتْا .إٕف أخرية افتل تهْع ـنؾ شنِىة .وإن
يُقن ؽريتف .وثّة مالحية أشاشنٔة :إٔنا ٓ أؾُنر
ؽّقوف اق افذي ِّ
مٌدئٔ ًا بأخري ـٖٕف حرية مقشقمة ،وؿند شنجؾ ؾٔٓنا مَندم ًا ؾننؾ
افتقاصؾ .وذفؽ ٕٕف مع احلرية ٓ يُّـ أن تقجد ظالؿة أخرى ؽنر
ظالؿة اخلوقع وافًٌقدية .وذم احلافتغ ،ؾ٘ن إحندى احلنريتغ تُنقن
مد ِّمرة .وفذا ،ؾٕ٘ف يُّـ إدراك افًالؿة بغ افًٔد وافًٌد وذفنؽ ظنذ
مًتقى افْوال ،وفُْٓا تهٌح ذم اذه احلافة ظالؿة تٌادفٔة .وفَد َّبغ
أٌؾ حتديد ًا ـٔػ يهٌح افًٔد ظٌد ًا فًٌِد ،وـٔػ يهٌح افًٌد شٔد ًا
فًِٔد.
حغ أضنرح أن ؽرينة أخنري ؽّنقض فندده احلٔنا  ،ؾن٘ين ٓ
أضرحٓا بقصٍٓا متىابَة منع حريتنل ومتهنارظة مًٓنا ،وٓ أضنرح
وجقد ًا آخر إزائل ،إٔا أضرح افٌرية .وإن اذا فُٔقن متام ًا ـام ذم حافة
ادقت ،إْٕا فًْا إزا مقجقد ٕتًامؾ مًف ،وفُْْنا ٕتًامنؾ منع حندث
افٌرية ،ومع آشتالب .ؾاحلرية ٓ متٔز أخر مٌدئٔ ًا ،فًْتْتج افٌرية
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مْٓا بًد ذفؽ .ؾافٌرية ال ما فِّف أخر بقصٍٓا جنقار ًا .وهلنذا،
ؾْٕ٘ا بحثْا ظـ اذه افٌرية ذم افًالؿة إصِٔة فٌرينزة احلنب مىَِن ًا.
وال ظالؿة مـ ادًتحٔؾ ترمجتٓا إػ افًنِىة ،وإٕنف جينب أٓ تنسجؿ
اُذا إذا ـْا ٓ ٕريد أن ٕحرف مًْك احلافة.
إْٕا ،إذنٕ ،هػ صٍْ ًا ٓ يدخؾ ذم افتًارض افَنائؿ بنغ افُْٔقٕنة
وافًدم ،ـام ٓ يدخؾ ذم مٍٓقم ادقجقد .إٕف صْػ يّثؾ حدث ًا ذم ؾًؾ
افقجقد ،و تِػ ظـ إؿْقم افذي بقشاضتف يٌْثؼ ادقجقد .وذم حغ
أن ادقجقد يُتّؾ ذم «افذايت» وذم «افقظل» ،ؾن٘ن افٌرينة تُتّنؾ ذم
إٕثقي .واذا مهىِح يْتّل إػ افسبة ًٍٕٓا ،وفُْف يْتّل إػ مًْك
مًاـس دًْك افقظل .ؾإٕثقي ٓ يُتّؾ بقصٍف ـائْ ًا ،وفُْف يُتّؾ
ذم احلٔا .
متق احلرـنة اْنا ،إذن ،بنادَِقب .ؾتًنايل إٕثنقي يتَيضن مْنف
إًٓحاب إػ مُان آخر .وال حرـة مًاـًة حلرـة افقظل .وفُْٓا
فًٔت مـ أجؾ اذا ؽر واظٔة أو باضْٔة افنًقر .وهلذا ٓ أرى وشِٔة
أخرى ؽر أن أشّٔٓا ؽّقو ًا.
وإْٕا إذ َٕدم أخري بقصٍف حرينة ،مٍُنريـ ؾٔنف بّهنىِحات
إٕقار ،ؾْٕ٘ا موىرون أن ًٕسف بٍنؾ افتقاصؾ ،وفُْْا فـ ًٕنسف
إٓ بٍنؾ احلرـة افتل تًًك إػ اإمًاك أو إػ امتالك احلرينة .وانذا
ٓ يُقن إٓ ب٘طٓار ما يتِػ بف ٕزظة احلنب ظنـ افتِّنؽ وافًنِىة،
وإٓ مننا يُّننـ أن ٌَِٕننف بقصننٍف تقاص ن ً
ال ذم ٕزظننة احلننب .واننذا
آختالف فٔس رصاظ ًا وٓ إدماج ًا ،وٓ مًرؾة .وجيب مًرؾة مُإنف
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آشتثْائل بغ افًالؿات .إيا ظالؿة مع افٌرية ،ومع افٌّنقض ،أي
مع افَادم ،ومع ما ذم افًامل ،حٔث يُقن ـؾ ء اْا ،وفٔس أبد ًا اْنا
مع ما يُّْف أٓ يُقن اْا ظْدما يُقن ـؾ ء اْنا .وإن انذا فنٔس
مع ـائـ ٓ يُقن اْا ،وفُـ اذا يُقن مع حجؿ افٌرية ًٍٕٓا .ؾْٓنا
حٔث تُقن ـؾ ادُّْات ؽر ممُْنة ،اْنا حٔنث مل يًند ب٘مُإْنا أن
ًٕتىٔع ،ؾ٘ن افذات تُقن أيو ًا ذات ًا بقشناضة ؽرينزة احلنب .ؾاحلنب
فٔس إمُإٔة ،إٕف ٓ يديـ بقجقده إػ مٌادرتْا .وانق منـ ؽنر ظَنؾ،
وإٕف فٌٔزوٕا وفرجْا ،ومع ذفؽ ؾ٘ن «إٕا» تًٔش ؾٔف.
يٌدو أن ؾْٔقمْٔقفقجٔا افننٓقة افتنل شٖٓمًنٓا اْنا - ،افننٓقة
فًٔت فذة مثؾ باؿل افِذاتٕ :يا فًٔت فنذة متقحندة مثنؾ إـنؾ
وافؼب  -تٗـد وجٓة ٕيرٕا ظـ دور إٕثقي ومُإنف آشنتثْائل،
وظـ ؽٔاب ـؾ إدماج ذم ؽريزة احلب.
وتًد ادداظٌة ضريَة وجنقد فِنذات ،حٔنث تنذاب ذم مالمًنتٓا
فمخر إػ أبًد مـ اذه ادالمًة .وتًد ادالمًة بام ال إحًاس جز ًا
مـ ظامل افْقر .وفذا ،ؾ٘ن ادُداظب فٔس اق ادِّنقس بنادًْك افندؿٔؼ
فُِالم .وـذفؽ ،ؾ٘ن ادداظٌة ٓ تٌحنث ظنـ ًٕقمنة افٔند ادًىناة ذم
يُنقن اجنقار ؾٔٓنا .ومنا
ادالمًة وٓ ظـ دؾآإ :ن بحث ادداظٌة ِّ
ـان ذفؽ ـذفؽ ،إٓ ٕن ادداظٌة ٓ تًرف ما تٌحث ظْف .وإن «ظندم
ادًرؾة» ،واذه افٍقى إشاشٔة انل إمنر اجنقاري .إينا تننٌف
افًِب مع ء يتخٍك ،إٕف فًب مـ ؽر مؼنوع ،وٓ خمىنط ،فنٔس
مع ما يُّـ أن يهٌح خاصتْا وأن يهٌح ٕحـ ،وفُـ مع ء آخر،
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وآخر ظذ افدوام ،وٓ يدرك ظنذ افندوام ،وانق ؿنادم ظنذ افندوام.
واُذا ،ؾ٘ن ادداظٌة ال إتيار اذا افَادم ادحض ،مـ ؽر موّقن.
وال مهْقظة مـ تٍاؿؿ اذا اجقع ،ومـ افقظند إـثنر ثنرا دائن ًام،
وافذي يٍتح آؾاؿ ًا جديدة ظذ ما ٓ يُّـ إدراـف .وتتٌذى ادداظٌة مـ
جماظات ٓ حتل.
وفَد ـإت افًٍٍِة تتجااؾ انذه افَهندية فِّتًنة دائن ًام .وانل
ؿهدية ؾريدة فَِادم ًٍٕف ،وفًٔت إتيار ًا حلدث مًنتٌَع .ومل يَنؾ
ؾرويد ًٍٕف صٔا ًا أـثر مما يَقل بحثف ظـ افِذة ،آخذيـ افِذة بقصنٍٓا
موّقٕ ًا ٌٕدأ افتحِٔؾ إىالؿ ًا مْف ،وفُْْا ٓ ٕجري ظِٔف افتحِٔؾ انق
بافذات .ؾٍرويد مل يٌحث ظنـ مًْنك انذه افِنذة ذم آؿتهناد افًنام
فُِائـ .وإن أضروحتْا افتل تَيض بتٖـٔد ادتًة بقصٍٓا حدث افَنادم
ًٍٕف ،افَادم ادحض فُؾ موّقن ،وتٖـٔند ؽّنقض افَنادم ًٍٕنف،
فسوم أن تُنػ ظـ مُإف آشتثْائل.
ؾٓؾ يُّْْا أن ّٕٔز اذه افًالؿة مع أخر ظـ ضرينؼ اإينروس
بقصٍف ؾنالً؟ ودرة أخنرىَٕ ،نقل ًٕنؿ ،وذفنؽ إذا أؿِّْنا اجٓناز
آصىالحل فِتقصٍٔات اجارية ،وإذا ـْا ٕريد أن ًٕنؿ اإينروس
بقشاضة «آشتحقاذ» و«افتِّؽ» ،أو إذا أردٕا أن ًٕرؾف .وٓ يقجند
ء مـ ـؾ اذا ،أو ٓ يقجد ؾنؾ مـ ـؾ انذا ،ذم اإينروس .وإذا
ـْا ًٕتىٔع أن ّٕتِؽ ،وأن ًّٕنؽ ،وأن ًٕنرف أخنر ،ؾٕ٘نف فنـ
يُقن أخر .ؾافتِّؽ ،واإمًناك وادًرؾنة ظٌنارة ظنـ مرادؾنات
فًِِىة.
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و ُتْ َْندُ افًالؿة مع أخر ،ظذ ـؾ حال ،بقصٍٓا إندماج ًا .وفَند
أردت حتديد ًا أن أظسض بٖن افًالؿة مع أخر ال إدماج .ذفؽ ٕن
افًالؿة مع أخر تتّثنؾ ذم ؽٔناب أخنر ،وانق فنٔس ؽٔابن ًا حمون ًا
وبًٔى ًا ،وٓ اق ؽٔاب ًا مـ افًدم ادحض ،وفُْف ؽٔاب ذم أؾنؼ ؿنادم،
بؾ ؽٔاب يَقم ذم افزمان .واق أؾؼ يُّـ أن تتُقن ؾٔف حٔاة صخهٔة
ذم ؿِب احلدث ادتًايل ،واق ما شّْٔاه افْك إـثر ظِق ًا ظذ ادقت،
وافذي جيب أن َٕقل بخهقصف بًض افُِامت فُل ْٕتٓل.
اخلصىبة

فًْد إػ إٓنٌال افذي ؿادٕا مـ ؽرية ادنقت إػ ؽرينة إٕقثنة.

ؾٖمام ؿادم حمض ،وأمنام حندث بحنت ،انق ادنقت ،حٔنث إٕنا ٓ
تًتىٔع صٔا ًا ،أي مل تًد تًتىٔع أن تُقن «إٔا» ،ؾْٕ٘ا ٌٕحث ظـ ووع
يُّْٓا أن تٌَك ؾٔف «إٔا» .وفَد اتٍْا بإتهار اذا افقوع ظذ ادنقت.
ودرة أخرى ،ؾْٕ٘ا ٓ ًٕتىٔع أن ًْٕنت انذا انذا افقونع بافًنِىة.
ؾُٔػ أشتىٔع ذم ؽرية افن«إٔت» أن أبَك «إٔا» منـ ؽنر أن تٌتًِْنل
اذه افن«إٔت» ،وأن أؤع ؾٔٓا؟ وـٔػ فألٕا أن تٌَك أن ذم افن«إٔت»،
مـ أن تُقن مع ذفؽ إٕا افذي أـقن ذم حارضي ،أي أن أـقن «إٔا»
افتل تًقد ؿدري ًا إػ ذا ا؟ وـٔنػ يُّنـ فألٕنا أن تهنٌح آخنر ؽنر
ذا ا؟ أٓ وإن اذا ٓ يُّنـ أن يُنقن إٓ بهنقرة واحندة :بقشناضة
إبقة.
خر :وال
إن إبقة ظالؿة مع ؽريب اق «إٔا» ظذ افرؽؿ مـ ـقٕف آ َ
ظالؿة إٕا مع إٕا ظْٔٓا ،وافتل ال ؽريٌة ظْنل منع ذفنؽ .ؾنآبـ
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فٔس ظّع ؾَط ،وال فٔس ـَهٔدة أو ـقن مهنْقع .وانق فنٔس
أيو ًا مُِٔتل .وفذا ،ؾٕ٘ف ٓ يُّـ فُؾ إٔقاع افًِىة وٓ فُنؾ إٔنقاع
ادُُِٔة أن تٌغ افًالؿة مع آبـ .وـذفؽ ؾٕ٘ف ٓ افًالؿة افًنٌٌٔة ،وٓ
مٍٓقم ادُُِٔة يًّحان ب٘دراك حدث اخلهقبة .وإٔا ٓ أمِنؽ ضٍنع:
ٕين ضٍع ظذ ٕحق مـ إٕحا  .وثّة ؾَط فُِِامت «إٔا أـقن» مًْك
اْا ،تِػ ظـ ادًْك اإفٔاضَٔل وإؾالضنقين .ؾٍنل ؾًنؾ افقجنقد
ٍ
ٍ
تًنال يٍنقت رصنده ظنذ افتحِنٔالت
وتًنال،
اذا ،تقجند تًددينة
افقجقدية إـثر رصامة .ومـ جٓة أخنرى ،ؾن٘ن آبنـ فنٔس حندث ًا
ظادي ًا فدث يل ،ينٌف حزين مثالً ،أو مُابنديت ،أو أدنل .إٕنف إٔنا ،إٕنف
صخص .وأخر ًا ،ؾ٘ن ؽرية آبـ فًٔت ؽرية إٔا أخنر .ذفنؽ ٕن
إبقة فًٔت تقدد ًا بقشاضتف أشتىٔع أن أوع ٍٕيس ذم مُنان آبنـ.
إْٕل بقشاضة ـْٔقٕتل أـقن ابْل وفنٔس بقشناضة افتنقدد .وإن ظنقدة
إٕا إػ ذا ا افتل تٌدأ مع إؿْقم ،فًٔت إذن مـ ؽر مٌٍرة ،وذفنؽ
بٍوؾ ادْيقر افَادم وافذي يٍتحف اإيروس .وظقو ًا ظـ إٕجاز اذه
ادٌٍرة ظـ ضريؼ إٓحالل ادًتحٔؾ فألؿْقم ،ؾْٕ٘ا ْٕجزانا بقشناضة
آبـ .وفَد يًْل اذا إذن أن احلرية ٓ ُتهْع تًٌ ًا فْقع افًٌب ،وفُـ
تًٌ ًا فْقع إب افذي يْجز افزمـ.
إن مٍٓقم إٓدؾاع احلٔقي ظْد برؽًقن ،وافذي ِط ذم احلرـنة
ًٍٕٓا بغ اإبداع افٍْل وافتقفٔند  -وانذا منا ًٕنّٔف اخلهنقبة ٓ -
يٖخذ ادنقت باحلًنٌان ،وفُْنف ئّنؾ خهقصن ًا ٕحنق حِقفٔنة ؽنر
صخهٔة ،بًّْك إٔف ٓ يًؿ افتَِص ـٍاية ،ـام ٓ يًؿ إًزال افذاتٔة.
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وال حلية ٓ يُّـ تٍادهيا ذم جدفٔتْا .ؾإبقة فًٔت حرـة مـ إب
ذم آبـ ،وٓ ال إدماجف مًنف .إينا أيون ًا اديٓنر اخلنارجل فنألب
بافًٌْة فالبـ ،إيا ؾًؾ وجقد متًدد .وجينب ظنذ خهنقبة إٕنا أن
ُتثّـ بَّٔتٓا إٕىقفقجٔة احلََٔٔة ،واذا منا مل فهنؾ ؿنط إػ أن.
وبام أن اخلهقبة ؾاة بٔقفقجٔة ،ؾ٘يا ٓ حت ِّٔد بنٖي حنال منـ إحنقال
تْاؿض مًْااا ،حتك افٍْيس.
فَد بدأت بٍّٓؿ ادقت ،ـام بدأت بٍّٓنقم إٕثنك ،وإتٓٔنت إػ
مٍٓقم آبـ .ومل أشِؽ مًُِ ًا طااراتٔ ًا .وؿد اشنتّر تىنقر افٌحنث
مـ اجدفٔة ادْىَِة مـ اقية إؿْقم ،ومـ ترابط إٕنا بنذا ا ،ذاابن ًا
ٕحق آحتٍاظ هبذه اهلقية ،وٕحنق آحتٍناظ بنافقجقد ،وفُنـ منـ
خالل حترر فألٕا إزا افذات .وإن إوواع افقاؿًٔة افتل ُح ِِِّت متثنؾ
إٕجاز اذه اجدفٔة .ومل تيٓر وحدة اذه إوواع  -ادقت ،واجْس،
وإبقة  -إػ أن إٓ إزا مٍٓقم افًِىة افتل تَهٔٓا اذه إوواع.
ـان اذا اق ادذم افرئٔس .وفَد صّّت أن أبرز أن افٌرية فًٔت
ؾَط وجقد حرية أخرى إػ جإب حريتل .ؾٍنقق انذه احلرينة فندي
ظع متام ًا ،وٓ ظالؿة هلا مًل .وأما تًايش افًديد مـ
شِىة ال ؽريٌة َّ
احلريات ،ؾٓذه تًددية تدع ـؾ وحدة منـ افقحندات ظنذ حاهلنا .أو
فًؾ اذه افتًديدة تتحدد ذم إرادة ظامة .ؾناجْس ،وإبنقة ،وادنقت
ُيدخِقن إػ افقجقد ازدواجٔة تتًِؼ بًٍؾ افقجقد ًٍٕنف فُنؾ ذات.
وهبذا يهٌح ؾًؾ افقجنقد ًٍٕنف موناظٍ ًا .واُنذا ٕنرى أن ادٍٓنقم
اإفٔاضَل فُِائـ ؿد تؿ دمناوزه .ؾنافزمـ ٓ يُنقن افننُؾ افًناؿط
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يُقن حدثف ًٍٕف .وبذفؽ ،ؾن٘ن مٍٓنقم اإفٔنافىَٔل
فُِائـ ،وفُْف ِّ
فُِائـ ،هئّـ ظذ ؾًٍِة أؾالضقن حٔنث ـإنت افتًددينة تابًنة إػ
واحد يُقن ؾٔف دور ادٕٗث مٍُنر ًا بنف ذم ؾانات افًنٌِٔة وافٍاظِٔنة،
ويُقن خمتزًٓ ذم ادادة .أٓ وإن أؾالضقن مل يندرك ادٕٗنث ذم مٍٓقمنف
اإيروتُٔننل ادخهننقص .ؾٓننق مل يننسك ذم ؾًِننٍتف فِحننب أي دور
فِّٕٗث إٓ دور تَديؿ مثؾ ظـ افٍُرة ،وال افقحٔدة افتل يُّـ أن
تُقن مقوً ًا فِحب .وإن خهقصٔة افًالؿة بافًْنٌة إػ ـنؾ ضنرف
فتّر ؽر مرئٔة .ؾٖؾالضقن يٌْنل مجٓقرينة منـ واجٌٓنا أن تٌْنل ظنامل
إؾُار .ؾٓق يهْع افًٍٍِة مـ ظامل مـ افْقر ،ومنـ ظنامل خنال منـ
افزمـ.
وبد ًا مـ أؾالضقن ،ؾ٘ن ادثال آجتامظنل شنٌٔحث ظْنف ذم مثنال
مدمج .وشٍُْر إٔف إذ يُقن ذم ظالؿتف مع أخر ،ؾ٘ن افذات شنتّٔؾ
إػ افتامال مًف ،وشتًتٌرق ًٍٕٓا ذم متثٔؾ مجاظل ،وذم مثال منسك.
وإن اجامظة ال افتل تَقل «ٕحـ» ،وال افتل إذ تتجف ٕحنق افننّس
افقاوحة ،وٕحق احلََٔة ،فتحس بأخر إػ جإب ذا ا .وإيا جامظة
تَقم بافيورة حقل حند ثافنث ينٗدي مّٓنة افقشنٔط .ويٌَنك
 Miteinaderseinاق أيو ًا اجامظة «ادع» ،وإٕف حنقل احلََٔنة يُننػ
Le

ظـ ًٍٕف ذم صُِف احلََٔل .وفنذا ،ؾٓنق مجاظنة حنقل ء مننسك.
وـذفؽ ،ـام اق افنٖن ذم ـنؾ ؾًِنٍة منـ ؾًِنٍات ادننارـة ،ؾن٘ن
اجامظننة ظْنند أننادؽر دمنند ًٍٕننٓا وحٔنندة ذم افننذات ،وإٕننف فٍننل
مهىِحات افقحدة يْتج حتِٔؾ ادقجقد اْا ،بنُِف إصع.
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فَد حاوفت أن أؿٔؿ تًارو ًا بغ اجْب إػ جْب ،مع اجامظة «إٔنا
 إٔت» .وتْاوفتف فٔس بادًْك افذي أراده  Buberحٔث تٌَنك ادٌادفنةال افرابىة بغ حنريتغ مٍْهنِتغ ،وحٔنث تُنقن افًنّة احلتّٔنة
فِذاتٔة ادًزوفة مٌخًة .وفَد بحثت ظـ ٍ
تًال زمْل حلارض يتجف ٕحق
ؽّقض افَادم .ومل يُـ اذا افتًايل مًامهة ذم مهىِح ثافث ،شنقا
ـان صخه ًا ،أم ـان حََٔة ،أم ـان ظّالً ،أم ـان مْٓة .واذه مجاظنة
وفًٔت اصساـ ًا .وإيا فتّثؾ ادقاجٓة مـ ؽر وشٔط ،وإيا فتَدم فْنا
اإيروس حٔث تُقن ادًاؾة ذم متامٓا بنافَرب منـ أخنر ،وحٔنث
يُقن افتٖثر مهْقظ ًا مـ اذا افَرب ومـ اذه آزدواجٔة.
وما َٕدمف بقصٍف ؾن ً
ال تقاصِٔ ًا ذم احلب ،يُقن ادْحْنك اإجينايب
ؽٔاب أخر حتديد ًا حوقره ـآخر.
فًِالؿة .ويّثؾ
ُ
ويتًارض مع افُقن افذي اق ظامل أؾالضقن ،ظنامل ُ افنذاـ حٔنث

افًالؿات افؤّْة فايروس ٓ يتزل إػ مْىؼ إجْاس ،حٔث إٕا
ال ظـ افذات ،ـام ٓ فؾ أخري بدي ً
ٓ حتؾ بدي ً
ال ظـ أخر.
مالحظات

ٓ تْحك ن ـننؾ افًننٌِٔات افداخِٔننة ذم وصننػ اننذه «افًالؿننة

تُنقن ٓاقتن ًا
بافالمْتٓل» ذم ادًْك افنُع وادْىَنل فًِنِب ،وٓ ِّ
شافٌ ًا .إيا تَقل ـؾ ما يًتىٔع فًان مْىَل  -فٌتْنا  -أن يًنز ظْنف
بقشاضة افَقل وَٕض افَقل ،وبقشاضة افتًاؿب افذي ييٓر ذم صنز
إٓتيار افذي يّثؾ ضقل افزمـ ًٍٕف ،وافذي ٓ تزل إػ آشنتٌاق
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ووافذي ؿد يُقن ضريَة «جًؾ افقن حنارض ًا»مل ،وافنذي ٓ ٍنل
فِّْْ َت َير أو فِرؽٌة وشُٔقن اذا افتّثٔؾ متثٔ ً
متثٔ ً
ال حمو ًامل .ذفؽ ٕن
ال ُ
ادْْ َت َير وافرؽٌنة شنُٔقٕان حنديـ ظنذ ٕحنق مًنٌؼ .وأمنا إٓتينار
وافىّقح ،ؾٓام يائٔة وفًٔا ظالؿة مع افاليائل.
 -2إير ـتابْا« :مـ ؽر أن تُقن أو بًٔد ًا ظـ اجقار» و7974مل.
وإير ظذ ٕحق خاص ،دراشتْا «اهلل وافًٍِنٍة» .وؿند طٓنر ذم ظنام
و7975مل ذم جمِة« :افتجارة اجديدة» ،ظدده .37/33
 -3إن اذا ادتهقر فِذات ـٖٕف خروج مـ افذات ،فٔتًنارض منع
إؾالضقٕٔة .ؾٖؾالضقن ـان يَقم بحًاب ظْدما ـنان يْندد بافِذائند
ادختِىة .وال فذائذ ؽر َٕٔةٕ :يا تٍسض وجقد َٕص يتؿ مـ ؽر
أن يُقن أي ربح واؿًل ؿد ُشجؾ .وفنذا ،ؾٕ٘نف فنٔس منـ ادالئنؿ أن
ٕحاـؿ ادتًة مـ خالل افربح واخلًارة ،إذ جيب افْير إفٔٓا مـ خالل
مهراا ،ومنـ خنالل حندثٓا ،وذفنؽ إزا درامنا إٕنا ادًنجِة ذم
افُائـ ،وادرمٔة ذم جدفٔنة منا .ؾُنؾ جاذبٔنة افٌنذا إريض ،وـنؾ
دمارب ادتًة تتًارض مع احلًاب إؾالضقين.
 -4إْٕا ْٕتٓز افٍرصة فُل ًٕقد إػ َٕىة ظاجٓا اْا بافذات « M.de

 »Waelhensذم حمارضتف اجِّٔة .وادَهقد اق ـالمنف ظنـ انقهل.
ؾَد ـان Waelhens

 m.deيرى أن افًَنؾ افنذي فنض انقهل ظنذ

افًٌقر مـ احلدس افقصٍل إػ افتحِٔؾ ادتًايل ،يًتْد إػ ادىابَة بغ
اددرك ظَ ً
ال وافٌْا  .أٓ وإين ٕؾُر ،ظذ افًُس مـ اذا ،أن مٍٓنقم
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اقهل ظـ افرؤية يتىِب مًٌَ ًا اإدراك افًَع .بؾ إظادة افقن إػ
افذات ،ـٖٕف شحب افق افذي ِٕتَٔف مـ ظّؼ ادر اخلناص .وهبنذا
ادًْك ؾ٘ن «افتُقيـ ادتًايل» فٔس فف شقى ضريَة واحدة فِرؤية ظنذ
ٕحق ـامؾ .وإٕف إمتام فِرؤية.
 -5وإن ادقت ظْد اايدؽر ،ـنام يَنقل  m. Wahlفنٔس «اشنتحافة
ادًتحٔؾ» .ؾِٓذا افتّٔز ذي اديٓر افٌٔزٕىل ،أمهٔة أشاشٔة.
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