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 مـقدمة

اول موضااااوع ا دَ قصااااة رمزيااااة تَاااا ،والفلساااافة الةربيااااةروائااااد ا د   ، أحاااادباااان يقظااااان"حااااـَّي "كتااااا  
]اباااان ساااايطا واباااان  فياااال  بالتتااااابد أربةااااة ماااان أعظااااذ مفكاااارر الةصاااار الاااا  بي للحضااااارة ا ساااا مية

الفيلساااو  ثااااطي ذ  خاااا باساااذ علااال ا القصاااة ااااي ا   اااان  تقترطااااوقاااد [. والسااا روردر وابااان الطفاااي 
الااا ر كاااان لاااا تاااىثير باااالع علااال الط ضاااة الةلمياااة ااااي ذ[  1185-1105] فيااال ا طدلساااي ابااان ال بيااا  

 أوروبا اي القرون الوس ل.
 

ع علاال حياتااا  القصااة تاادور حااول  فاال رضاايد ألقاات بااا أمااا اااي البحاار قااار  صاا ير  علاال مااتن )خواااا
ال فاال طشااى . بالرعايااة الرضاايد تة اادتظبيااة  اكتشاافتا حياا  طةجزياارة رياار مسااكوعلاال القااار  سا رَ ـاَاا

إلاااال أن  اااااي دراسااااة ال بيةااااة وتف ااااذ أساااارار ا عقلااااا طمااااو  أثطااااا اسااااتخدذ و بالبشاااار باااادون أر اتصااااال
لجااى إلاال وحاادة الخليقااة وضاارورة وجااود أصاال واحااد ترجااد إليااا جميااد المخلوقااات.  اااي شااباباتوصاال 

ع ااايالطااا   ز ااد اااي صااحبةإلاال الجزياارة رجاال دياان  بةااد  ،الزا اادالتقاال التفاارل للةبااادة والتقااو .  راربااا
إلاال درجااة أن أصاابا قااادراع علاال  ساارعان مااا أتقاان حااـَّي الل ااة .وَعلااـهما الكاا ذحااـَّي ب مساالية، م ااامرات

عااان  ريااال حاااـَّي ل إلي اااا صه وَ ـأن الحقاااائل التاااي تَااا الااارج ن ااااي أحاديث ماااا اكتشااا  محااااورة الزا اااد.
ع مدالةقل   السماوية. اكتبرجل الدين من  لقا االتي تلحقائل ا تتفل تماما

 
بااين  اااي ا مااة ا ساا مية  سااا مت كثيااراع اااي تل ياا  حاادة الصااراا القااائذ  طاا ا  اا   قصااة اباان  فياال  

الةقلياااين، و اااو طفااا  الصاااراا الااا ر احتاااد بةاااد مااان أطصاااار التجدياااد المحاااااظين ومااان أطصاااار التقلياااد 
علااال الخياااال أثااار باااالع الوديةاااة بااان يقظاااان" الج اباااة حاااـَّي قصاااة "ل كاااانكماااا ثااا   قااارون ااااي أوروباااا. 

ع لوأ ؛ةاااادة قاااارونل اسااااتمرا وروبااااي  ال ربيااااة مثاااال "روبطسااااون  كثياااار ماااان الرواياااااتصاااابحت طمو جااااا
 كروزو" و "كتا  ا درال" و " رزان"..

 
أكثاااار بكثياااار ممااااا تحتويااااا  اااا   المقدمااااة المختصاااارة علاااال مةلومااااات يساااات يد القااااار  الم ااااتذ أن يجااااد 

، طا مكتاااو  وككتاااا  مسااامواـلي َكاااابااان  فيااال ا صااا كتاااا إطااازال يمكااان  حيااا  ترطااات واليوتياااو ا ط
 وحتل أا ذ صور متحركة. إلل ل ات أخر  ل  إلل جاط  ترجمات 

 
 أن يةاااود رو  القاااار  الةرباااي كرماااز لت لةاااي وتشاااوقي إلااال بااان يقظاااان" حاااـَّي أقااادذ قصاااتي "عاااودة 

ليحاااال محاااال والتواياااال بااااين ا ضااااداد،  ورا  المةراااااةالاااادائ  الةصاااار الاااا  بي لحساااا ذ، رو  السااااةي 
 ... اي يومطا   ا المتفشي ― الشمل ذّ والةجز عن لَ  والتكاسل والشقاق يى رو  ال

 
  

 *** 
 

قااد تجسااد ماان الفضااا . اجااىة أماااذ مطزلااي، كمااا لااو كااان حااـَّي  اار ، ظكثياارة خلاات أعااواذ ات يااوذ قباال  
 اا ا المطاازل الضااخذ اااي حااوزة عااائلتي علاال مااد  أجيااال   حصاار ل ااا، ومااد أطااا كااان اااي حالااة كااان 

جااادودر كااان باديااة.  تاازالمااا  السااابقة كاطاات  أمجاااادض ع مااات بةااأن ، إ  عطااد ظ ااور َحااـيّ متداعيااة 
خيااراع مااط ذ.  تاةلااقااد ،  طاا ا الساااكن الوحيااد ، أطااالااذ أكاان ، والمطاازل إ مااا ع شااديداع قااد أ ملااوا ا قربااا  



ع علااال المظاااا ر ال ااااد  للشاااارا ا طيااال المواجااااا ماااامي الفطاااا  أقصااار عطاااايتي علااال كطااات  ، ااااي حفاظاااا
مةالم اااا تحااات  بقاااة كثيفاااة مااان ا عشاااا   اطااادثرت إلااال أن خلااا الحديقاااة الكبيااارة ااااي ال أ ملاااتحاااين 

إ  ااااي  طااازلااااي المتاااد   الحيااااة كااانلاااذ ت ا شاااجار الةتيقاااة الساااامقة.بةاااض   طاااا و طاااا  تبااازل مط اااا
ا  ااال أو بةاااض  ا إ  عطاااد قااادوذفاااتَ   ي  اكاااان الجطاااا  ا خااار  أماااا، أحاااد ما كاااان ساااكن لااايجطااااحين، 

 ا صدقا  للزيارة.
 

ع مااان أيااااذ الربياااد و ع مشمساااا ع كاااان يوماااا رجااا ع  ، عطااادما  حظاااتبةاااض ا ز اااارزراعاااة ااااي كطااات مط مكاااا
ع أمااااذ المطااازل يطظااار حولاااا بتاااردد.  إ  لاااذ أكااان قاااد سااامةت  ريااار قليااال مااان بزوراااا المفااااج  د شاااتواقفاااا

، أساااود الشاااةر  رزيااارسااان الااازر، حالرجااال . كاااان المكاااان تفسااار وصاااولا إلااال  ااا اأر سااايارة  ضاااجي 
تن أطااااأسااامر اللاااون، و ضاااخامة  ياااتمكن مااان أن يجااار ورا   حقيباااة اااايلشاااديد القاااوة    باااد أن يكاااون قَاااـدّر 

 حقيبتا.
 

ع تقاادمت طحااو سااور الحديقااة   ا لااذ أساات د تحديااد  َجااة. سااىلطي بل ااة عربيااة اصاايحة ولَ المساااعدةعارضااا
 اساااما ا ولذ طفساااا بده قَااايؤجر اااا لبضاااةة أشااا ر.  الجاااوار تصااالا  نأر شاااقة ااااي  أعااار كطااات  بدقاااة إن

ع يفضاال  اأطاا السااكطية، وأضااا  قتطااامط جمااال و اادو  ب اااي ا شااادة اساات ردثااذ  ،"يّ "َحاا  السااكن ااايدائمااا
دعو إلااال ا حتاااراذ فطاااادق. كاااان ااااي وج اااا و ريقاااة ك ماااا شاااي  ياااالمساااكن خااااا علااال الطااازول ااااي 

ع  عليااا اقتاار  جةلطاايوالثقااة  ا مااد أر ررياا  تاااةلأكاان  ، و ااو شااي  لااذيمطزلااجطااا  الضاايو  اااي  تلقائيااا
ساااائر  فااات باااا قلاااي ع ااااي المااا كورة ووأريتاااا ال رااااات ا مامياااة الحديقاااة  إلااالحاااـَّي دخااال .  مااان قبااال
. الرضاااا والقباااولأثطاااا  كااال  لااا  وبااادا علياااا  الحديقاااة الخلفياااةااااي خ وطاااا بةاااض الخ اااوات و المطااازل

ع ااااي داةطاااي إل ااااذ مفااااج  إلااال أن أقاااول لاااا  " ع بااا  رراااااتيتاااىجير لاااو كطااات رارباااا أطاااا مساااتةد و، امرحباااا
التاااي يشااال َعلاااـهل  ةل اليدويااااعماااااااي أدا  بةاااض ا قلاااي ع  لاااو وعااادت بمسااااعدتييجاااار ا لت اضاااي عااان ل

ع كبياااراع وقاااالأباااد  ." وحااادر القيااااذ ب اااا  ال وايااااتزل المتداعياااة  اااو أحاااد ن تجدياااد المطااااإ الرجااال تحمساااا
ب ااا   البساااا ة ااااي طا علااال توصااال تةجبطاااا ك طاااا. وساااما الوقااات كلماااا ساااطحت لاااا الفرصاااةالتاااي يمارسااا ا 
 دخاالو كاا ا . قباالماان  علاال سااابل مةراااة لااذ طكااناااي حااين مطااا لكاال  مرضاايةصاافقة إلاال عشاار دقااائل 

 .حياتيحـَيُّ اي 
 

*** 
 

ع  أااجااى إلاال عملااي اااي الصاابا  الباااكر، و رااادر المطاازلإ  طااادراع. كطاات أاااي ا سااابيد التاليااة لااذ أر  َحيّااا
اااي المطاازل لااذ تكاان  طااا  اااي اليااوذ وتحساايطات   تجدياادات ااكتشااب اااي الم اار عطااد رجااوعي كاال يااوذ 
ع  تفاقطاااا الاااا ر، اااااي الم ااااب  بااااين حااااين وحااااين ولكطااااي كطاااات أصاااااداا السااااابل.  حاااال  ا،كااااان لااااا، تبةااااا

ع وميااا ع إلاال الصاامت والسااكون، ولااذ تكاان  طااا  أر ع مااات  َحاايُّ . كااان مشاااركتي ايااا  يطااطيمكمتحفظااا
طوااااا  ررااتاااا أو مااان تحااات عتباااة  مااانالبادياااة علااال وجاااود  ااااي المطااازل ريااار ا طاااوار مط اااا ا ساااتد ل 

أطاااا يمضاااي أمساااياتا صاااطاديل كتااا  داةتطاااي إلااال ااتاااراض باطتظااااذ مااان مكتااا  البرياااد كاااان يتلقااال باباااا. 
 .البح واي القرا ة 

 
ع طفساااي  طماااا ااااي ع بةاااد ياااوذ  يّ ـَ الااا ر كاااان حاااالةمااال بجاااودة  ا عجاااا التقااادير وتااادريجيا يقاااوذ باااا يوماااا

ع ااااي تجديااادد الااا ر كاااان الج ااابو ااااي أساااابيد  أطجاااز. كاااان قاااد عطاااا رريااا شاااخا  مطااازل يب لاااا مت وعاااا
إيجااار عاااذ كاماال. و كاا ا طماات رربتااي اااي أن أعاار  مااا كطاات سىتقاضااا  مطااا كتفااوق قيمتااا  عماا ع قليلااة 

إن كاااان يقبااال مشااااركتي ااااي وجباااة الةشاااا  كااال  خااار ا مااار ساااىلتا  إلااال أن طماااواع م ااارداع المزياااد عطاااا 



قلاات لااا إن إعااداد وجبااة لشخصااين لاان يكلفطااي ج ااداع أكباار ماان إعااداد وجبااة لطفسااي اسااتملتا بااىن . مسااا 
 . قبل دعوتي شاكراع.وأمتدلي أكثر إرضا ع بالتىكيد سيكون واق ، 
 

اااي بةااض الوقاات اااي المسااامرة بةااد الةشااا .  اعتاادطا إمضااا  أن بمجاارددخلاات ع قتطااا اااي  ااور جديااد 
 َحاااي ن تطفيااا  ا ااااي المطااازل. كاااا كطااات  مااالا يااااذ ا ولااال دار مةظاااذ حاااديثطا حاااول المشاااروعات التاااي 

ع  أجاااد ا وكطااات التكااالي ية يطاااي اكاارة تقريبياااة عااان يقتاار  و و كااا ا كطااات  .مةقولاااة وااااي مقاادورر دائمااا
   علل كل مقترحاتا. بحبور أواال
 

ع  والاااتحفظ تتراجاااد كلفاااةبااادأت ثلاااو  ال كطاااا  ااااي الباااد أمااااذ د   الاااود وا لفاااة الطااااميين بيططاااا.  تااادريجا
َحاااـّي وماااد أن . أو طسااامة ا ااااي ا خباااار ااااي الصاااح كطاااا طقرأ اااا  التاااي ةاماااةالمواضااايد العااان  طتحاااد 

الساااائدة كاااان ياااتحم  كثياااراع للشااائون الةالمياااة  مااان ا  تمااااذ با خباااار المحلياااة، كاااان   يبااادر الكثيااار
محتملااااة اااااي مط ااااا ت ااااورات يحاااااول أن يسااااتطت  حاااا  أن يرب  ااااا بىحاااادا  تاريخيااااة ووكااااان ي  طاااا ا 

ن أحوالاااا الشخصاااية، كاااان ياااتملا مااان د عاااالمساااتقبل. ااااي كااال مااارة حاولااات اي اااا أن أعااار  المزيااا
مط ااااا أر أن اسااااتخلا أو بإع ااااائي أجوبااااة مب مااااة   أساااات يد  لباقااااةت يياااار الموضااااوا ببسااااؤالي إمااااا 

ع ؤالي يتجا اااال ساااا مطااااا علاااال جااااوا  واضاااااأصااااررت علاااال الحصااااول إ ا  وكطااااتطااةااااة.  بياطااااات كليااااا
 تتةلااالالةيطاااين. عطااادما اعترضااات  ات مااارة بقاااولي إطاااي أحتاااا ،  سااابا   وي اااوا ااااي كرسااايا م ماااض

قاااال ببااارود   دوئاااا بااال مااان  ا  لااا ، لاااذ يخرجااامااالأن أعلاااذ علااال ا قااال اساااما الكا ،بقاااواطين الساااكن
ع، و ااااو ا سااااذ الاااا ر   قاااارونالطااااا  اااااي الثمااااان اطااااي بااااا عر" ااااـرا م اساااامي الشخصااااي يكفااااي تمامااااا

أساالوبا اااي الفكا ااة. ولكطااي تةلماات  عيساااستأكاان لااذ  بااىططياااي  اا ا المقاااذ ا خياارةم" يجاا  أن اعتاار  
ع وأن أكاااون أكثااار احت قاااررت أن أكااا  عااان الضااا   عليااااالااادر  و ااااي التاااداول مةاااا ودبلوماساااية يا اااا
 إلل  ريقة لفةل  ل .لحسن الحظ  قد واقتومستقب ع. 

 
ع ط     أقااا علاال َحاايّ  باادأتمط جااي الجديااد اااي إطااي تلخااا  أن  توقااد أر ماان حياااتي الشخصااية باادونفااا
ع إلاال صااديل حماايذ أساات يد أن أاااتا لااا قلبااي باا  كطاات  المثاال.ب ياارد  ااو اااي حياااتي السااابقة أتااوق دائمااا
اااـحتحااار .  ع  ات مساااا   لَـمه  الخاااو  مااانا حساااا  بالتةاساااة والوحااادة ومااان طوباااات أن لـَحاااـّي عرضاااا

أن أجاااد  يساااتمد با تمااااذ كبيااار.  طي كثياااراع سااار.  خااارمااان حاااين  الةجاااز والماااوت تطتاااابطيكبااار السااان و
ق ةاااا   يااااي ساااكوت تااااذ  كاااان يطصاااتلااابةض الوقااات دور ال بيااا  الطفساااي إزائاااي. َحاااـّي و كااا ا اتخااا  

كااان يضاان  ولكطااا. اتةا فاا بكلمااات قليلااة تةباار عاانأو تشااجيد ماان رأسااا  بإيمااا ة إ  ماان حااين إلاال حااين
 مطفةااااة  أوماااان كثيااااراع ب“صااااراحة، يقااااول  مطااااا الطصااااا   لبااااتمااااا  ااااائي حلااااو ع لمشاااااكلي، وكلبإع

ع،  تحماال  ولكاانالطصااائا.  ع مااا ستتوصاال   مااا حتاال  لاا  الحااين، . بطفساا  ل جميااد مشاااكل إلاال حاايومااا
اااي أر  طااا  طصاايحة واحاادة اقاا  أساات يد أن أقاادم ا لاا ، و ااي الطصاايحة الوحياادة التااي ستساامة ا مطااي 

ع وقاااات ماااان ا وقااااات ّ  لاااابااااداخل ، وأن تسَ  بالحضووووإللهي ل وووو   أن تصاااابا واعيااااا هيلحضووووإللذ طفساااا  ل اااا ا ـ
ع.  ع تاماااا ع باااا راع، يساااا سااامل ااااي طفسااا ، حققااات  ااا   المةرااااة  لاااوتساااليما أن اعلاااذ  ولكااانكون  لااا  تحقيقاااا
 اااا ، يجااا  أن ترربالحقاااة رااا  المةرااااةباااين عشاااية وضاااحا ا. لاااو كطااات تر ىتليتااا  إطجااااز   ااا ا التحقيااال
ع بااىنلحساان ال ااالد ويجاا  أن تتحلاال بااالكثير ماان الصاابر والمواظبااة. ولكطاا   ماان كاال قلباا   لساات م البااا
ساايكون مةاا ، وسااو  تصاال إلاال  اادا   فووالنإلاهي ل وو ، مةتمااداع علاال قااوا  الشخصااية تفةاال كاال  لاا 

 إن عاج ع أو  ج ع."
 

*** 



المطااازل أو ت كلماااا دخلااات كطااا، و خااارمااان ياااوذ إلااال روعاااة وب اااا   يااازدادكاااان المطااازل  .يااااذا توالااات 
الخاااارجي أثاااراع  ااا ا الت يااار كاااان لقاااد ال طاااا  ال اااامر وا متطاااان الةميااال. وموجاااات مااان أشاااةر ب الحديقاااة

ع علاال حااالتي الطفسااية  أواط ااا قااد  ن. لت يياار مجاار  حياااتي كااان خ ااواتالقااوة علاال اتخااا   مطحطااي بال ااا
َحاااّي ااااي إكماااال المشااااريد الباقياااة.  لكاااي أتفااارل لمشااااركةامتطةااات عااان قباااول م ماااات جديااادة ااااي عملاااي 

بشاااكل  مااان قبااال. تحساااطت صاااحتيااااي طفساااي  ما أع ااادأشاااةر بحماااا  وطشاااا  لاااذ ااااي كااال  لااا  كطااات 
كثياااراع مطااا  وقااات  ويااال. طوباااات الصاااداا وا رق وا حباااا  التاااي كاطااات تكااادر حيااااتي  توقفاااتملحاااوظ و

علااال الحااا  الصاااادق  المثااال ول مااارة  يضااار  لطااااعلااال ماااد  تاااىثير إطساااان واحاااد عليطاااا  تةجباااتماااا 
 عدياادة صاادمات جاارا طفساايتي  يشاافي ااايأن ماان قصااير لاا ات. كااان َحااّي قااد تمكاان اااي وقاات وطساايان ا
 .لذ أكن قادراع علل شفائ ا بطفسيسابقة 

 
 ات . اساااتثرتا تجارباااا الشخصاااية للحااادي  عااانأسااات يد أن أتااا كر مااارة واحااادة اقااا  تحمااا  اي اااا َحاااّي 

ع  ساااىلتا عطااادما مساااا    تةمااال ااااي تجاااارة كااادت أظطااا التاااي تصااال  بالبرياااد   "ماااا كااال  ااا   الكتااا  ماااداعبا
مطااا  كطااات، بةاااض ا تمامااااتي.  أشااارك  ااااييتيا لاااي أن سااا بساااؤال   طاااا أرحااا ابتساااذ وقاااال  " الكتااا م"

 التاااي تساااتحو  علاااالمتضااااربة الرا  ا ببطاااا  جساااور السااافية، أر باااالتوايل باااين  مطشااا  ع  مااااد بةيااادة، 
خااا  ماااث ع الصاااراا القاااديذ الااا ر شااا ل الطاااا  مطااا  . متصاااارعةإلااال مةساااكرات وتقسااام ذ الطاااا  أا ااااذ 

أطااا قااد صااراا يباادو الأو بااين "ال بيةااة وخالق ااا"،  اا ا أجيااال سااحيقة  التضااار  بااين "المااادة والاارو " 
ع اليااوذ وجااد  مشااكلة التةااارض بااين الاادين والةلااذ أو بااين  لاا  أتاات بةااد اااي أ  ااان الكثياارين.  حاا ع مرضاايا

كثياااراع مااان علماااا  ال بيةاااة وقاااد طجحاااوا ااااي التوايااال باااين الياااوذ  ر . لحسااان ال اااالد طاااالطقااال والةقااال
أن ياااا  بوا  البشاااار يطب اااايأن يباااادو لااااي ولكاااان  ذ الديطيااااة والروحيااااة. اكتشااااااات ذ الةلميااااة وبااااين مةتقاااادات

 إلاااا"ب و ا  الااا ر يطاااادر"بإلاااا واحاااد متفااارد"  يطاااادر رالااارأر الااا ويواقاااوا باااين مااان  لااا  خ اااوة أبةاااد 
". الااارأر ا ول ي ااار  ااااي ا طساااان الر باااة وا جااا ل والتبجيااال أمااااذ الخاااالل، يشااامل كااال شاااي واحاااد 

ع ةا فااتأكثاار الخااالل ويجةلااا ماان قر  الحسااا  بااوالاارأر ا خياار يطمااي ايااا ا  مااد الكااون بكاال مااا ايااا  ا
ع. أطاااا   أر  حالياا اا ا  ااو المجاااال الاا ر أعماال ايااا ماان مخلوقااات.  ع كبيااراع بااين الاارأيين، حيااا  ا تضاااربا
   بااد أن كاال شااي ،الاا ر يحتااور ا لااا  ، باابةض حساان الطيااة ومروطااة الفكاار، أنتقباالأططااا طساات يد أن ط

لاا  كاال  لاا  شااي  يساات يد أن يتواجااد خارجااا. قااد يباادو  الواحااد ا حااد، حياا  أن مااا ماان كاا ل يكااون 
، ولكط اااا ااااي الحااال مةرااااة ساااامية ت اااورت ااااي ال طاااد علااال ماااد  القااارون، ولاااو مجااارد سفسااا ة السااافية

الياااوذ، ااااي عالمطاااا  التاااي ياااؤمن ب اااا الطاااا كبااار  الن ديااااا أمكااان تةميم اااا اإط اااا ساااتقار  كثياااراع باااين 
 إطساطية موحدة وس ذ دائذ علل ا رض. طحوال ريل دور  بم د يسو ل  

 
*** 

 

وقاااد رمرت اااا ألاااوان الحديقاااة  ااااي صااامت طتىمااال ،َحاااـّي وأطاااا ، ات ياااوذ رائاااد مااان أيااااذ الخريااا ، كطاااا
  "لةلاااا  يقااااول اجااااىةوالطحاااال والضاااافادا، وإ ا بااااا وأصااااوات ال يااااور  والفراشااااات ا شااااجار وا ز ااااار

 لكاااي أبااادأ قاااد  ن أوان رحيلااايأشااا ر اقااا . وبضاااةة  طاااا ي كاطااات مطااا  البداياااة أن أمضاااي تااا كر أن خ تااا
  طا." أياميالش ر سيكون  خر    ا أياذ.  خر م متي القادمة

 
إلاال جمااد تطي اضاا رصاادمطي بقااوة كبياارة اقااد  مطاا  اتاارة، مطااا  اا ا ا عاا ن سااماا مااد إطااي كطاات أتوقااد

إلاال اااي   طااي أماال ضااةي  داةطااي  باارق طفةاااليي واكاال  اقاااتي لكااي أتحكااذ اااي مشاااعرر. اااي كرباا
َحااّي مشاااركتي اااي ملكيااة المطاازل بحياا  يكااون وريثااي ماان بةاادر. كطاات  ماال باا ل  أن  أن أعاارض علاال
ع يصاابا المطاازل  اااي المسااتقبل. أشاارق وجااا َحااي وقااال  "مااا قلتااا للتااو ي مرطااي بالسااةادة،  يرب طااا ربا ااا



ااااي ا شااا ر  الظاااا رو الباااا ن  تقااادمماااد    اااو رؤيتاااييساااةدطي  ماااا.  ااااولكااان لاااي  لاسااابا  التاااي تظط
ع ا خيااارة،  ااااي المساااتقبل  ااا ا التقااادذ ة ظباااواكون قاااادراع علااال مساااتأطااا   مااان وقاااد أصااابحت ا ن واثقاااا

 ولكطاااي، علااال أر حاااال أشاااكر  جزيااال الشاااكر. حاجاااة  ر مرشاااد خاااارجيبااادون مةتماااداع علااال طفسااا  و
ع مسااتقر  اىطااا مطزلاا  عاان قبااول عاارض مضاا ر إلاال ا عتاا ار ع كاال مااا أحتاجااا للقياااذ  ماديااا وأتلقاال دائمااا

بارتبا اااات مااان أر  عملاااي يقوماااون بىعماااال مااان قبيااال مااانوبا ضاااااة،   يطب اااي أن يااارتب  بىعماااالي. 
ع  طااوا.   أشااا  ااااي أطااا  ساااتوال ااااي صاااالا الجمياااد، وبااا ل   ثروتاا إلااال أاضااال  ريقاااة  ساااتثمار  قريبااا

 تو د ا سا  لسةادت  الشخصية."
  
تلاات  لاا  اتاارة صاامت  ويلااة شااةرت اي ااا أن أر شااي  قااد أقولااا سيضااة  ماان مكاطااة وأ ميااة مااا كطااا  

ع أن حياا أضاا  إلاال  لاا قااد تبادلطااا  للتااو.  بةااد دخاال اااي تركيااز شااديد لااذ أشااى أن أخرجااا مطااا. طظاار إلااي  ا
ع " ماااا زال عطااادر رجاااا  واحاااد، و اااو أن طمضاااي رة علااال وج اااا  ياااوقاااال بابتساااامة كب اتااارة ااااي ساااويا
ذ الباقياااة بةاااض الوقااات ااااي التىمااال الصاااامت. أقتااار  أن طخصاااا لااا ل  طصااا  سااااعة بةاااد الةشاااا  ا ياااا

تىملاا   جلاا  لاا ساايكون ماان المستحساان أن طتحاشاال قبل ااا كاال ثرثاارة    ائاال مط ااا. إ ا ماان كاال يااوذ. 
خاااوا ر ي ماااا  أن تشااااركطي اي اااا، تساااات يد أن تفةاااال  لااا  صاااابا  اليااااوذ التاااالي. سااااىحاول أثطااااا   اااا   

ع. إ ا طجحاات ااااي  لاا ، التااىم ت أن  مااان باا  مساااتقب ع  ا تصاااال ييساار لاااي  لاا ساااو  أتصااال باا  داخلياااا
 أر مكان قد أتواجد ايا."

 
بااددت رربااة َحااـّي اااي مداومااة ا تصااال بةااد رحيلااا مةظااذ مااا كطاات أحاا  بااا ماان الحاازن علاال اراقااا، 

ع ماان قباال، ولكطااي كطاات قااد أطم ع اقتراحااا. لااذ أكاان قااد مارساات التىماال جااديا ياات ماان خاا ل وقبلاات مرحبااا
تفا لااات ب ااا   الفرصاااة لممارساااة التىمااال ماااد صاااديل دراساااتي وعملاااي بةاااض ال اقاااة علااال التركياااز. 

ع. ةَلّ ـما  أقدر  كل التقدير وأعتبر  مرشداع وم 
 

ع بالمقارطااة بمااا كطاات أاةلااا ماان قباال. طاازل علااي ساا ذ مكثاا   ع شاسااةا مطاا  أول جلسااة تىماال  حظاات ارقااا
ماااكن ا كمااا لااو كااان لااي جطاحااان أقاادر أن أ ياار ب مااا إلاال  حجاا  عطااي كاال ا اكااار الشاااردة. شااةرت

ولااذ يكاان تجااوالي مقصااوراع علاال الفضااا  وحااد ، باال  كطاات قااد زرت ااا اااي رح تااي السااابقة.التااي بةياادة ال
ع.  كتمت ااا أو طساايت ا ت فااو اجااىة اااي ماضااية أحاادا  كاطاات كطاات أتجااول بااطف  الساا ولة اااي الزمااان أيضااا

وعلااال استشاااةار وحاااد   علااال رؤيت اااا ااااي ضاااو  جديااادااااي تاااىم تي قاااادراع  أصااابحت  طاااي، ولكطاااي 
والاادور الاا ر  حاادا وقااوا  اا   ا ا ماات أخيااراع أساابا   .مقاصااد ومةاااطي اي ااا لااذ أا اان إلي ااا ماان قباال

ااااي  توسااايد او ا مخيلتاااي، كطااات قاااادراع علااال تفساااير لةبتاااا ااااي حيااااتي. وكلماااا  فااات  كرياااات أليماااة ااااي
تمةطاات اااي ع قاااتي مااد أقااار  وأصاادقا  لااذ يةااودوا علاال قيااد  ،اااي تااىم ت أخاار  الساا ذ والسااكيطة.

ع. طجحااات ااااي إحاااد  التاااىم ت أن  الحيااااة واكتشااافت الم اااز  الحقيقاااي للتجاااار  التاااي مررطاااا ب اااا ساااويا
ع  مصااااداات التاااي تشاااير كل اااا ااااي اتجاااا  مةاااينمااان ال متطاساااقة أر  حيااااتي كل اااا كسلسااالة وعراااات يقيطاااا

اتي المساااتقبلة. قاااررت أثطاااا  التىمااال أن أساااتقيل مااان عملاااي ااااي ا تجاااا  الااا ر يطب اااي أن أتخااا   ااااي حيااا
ع لمت لباااات وإطاااي قاااد عملااات بماااا اياااا الكفاياااة  وأدركاااتأقااار  ارصاااة،  أن ا وان قاااد  ن  ن أعااايً تبةاااا

ع لضاااروريات الحيااااة. تةجبااات لماااا ا أجلااات اتخاااا   ااا ا القااارار كااال  ااا ا الوقااات علااال  الااارو  ولاااي  تبةاااا
ع    حياااتي الجدياااد و  أحتااا  إلاال كسااا  قااوتي. ب ااا ا اتضااا مخ ااا اااي ساااةةالااررذ ماان إطاااي كطاات دائماااا

 اي مخيلتي ولذ يتبل إ  أن أبدا اي تطفي  التفاصيل. 
 

*** 



ااااي اجااار الياااوذ التاااالي.  بخصاااوا رحيااال َحاااـيّ  لةاااوا فيقاومااات بشااادة ا ستسااا ذ  أتااال الياااوذ ا خيااار.
كاال مااا أ كاار  عاان جلسااة التىماال ا خياارة  ااو أط ااا كاطاات مفةمااة بالسااكيطة وال طااا  وأ ااول كثيااراع ماان كاال 

 الجلسات السابقة. 
 

ي يااااقااادت وع بمراجةاااة سااااعتي، وجااادت إطااايال رااااة ااااي ظااا ذ دامااا .  وجااادتعطااادما اتحااات عيطاااي، 
ااترضااات أطاااا   باااد تراجاااد إلااال رراتاااا ليساااتةد وااااي مقةاااد ؛  احاااوالي السااااعة. لاااذ أجاااد َحاااـيه  الخاااارجي
ع بصيصاا لتااالي.   باات إلاال رراتااا ولااذ أجااداااي اجاار اليااوذ ا للرحياال ع ماان طااور  ا ، ماان أساافل البااا  باديااا

ع مااان  ساااتطتجتاا أطاااا   باااد قاااد طااااذ بالفةااال. قاااررت أن أطااااذ علااال أريكاااة حجااارة الجلاااو   كاااون واثقاااا
صااااحبا إلاااال مح ااااة الق ااااار القريبااااة. عطاااادما أ، إ  كطاااات أطااااور علاااال أن سااااماعا اااااي الصاااابا  المبكاااار

و رولاات اسااتيقظت اااي اليااوذ التااالي، كاطاات الشاام  قااد ارتفةاات اااي كبااد السااما . قفاازت ماان مضااجةي 
 داخااالوطظااارت  ل  لااا  ااااي راياااة ال راباااة. اتحااات الباااا إلااال رراتاااا اوجااادت باب اااا مقفااا ع. بااادا لاااي كااا

عاان رسااالة وداا  كاال مكااان،اااي راااة وذ تماا  مطاا  أياااذ. بحثاات اااي ال ال راااة اوجاادت ا كمااا لااو كاطاات لاا
ربماااا كاااان قاااد كتب اااا، الاااذ أجاااد. أسااارعت إلااال مح اااة الق اااار، ووجااادت ا خالياااة إ  مااان بةاااض ا ااااراد 

 طاااا و طاااا .   بااات إلااال شااابا  التااا اكر  ساااتةلذ عااان الق اااارات التاااي راااادرت ااااي الصااابا  المطتثااارين 
ر ا ااا  الصااابا ، وأن  خااار ق لااا عامااال المح اااة أطاااا لاااذ ت اااادر المح اااة أر ق اااارات ااااىخبرطيالبااااكر، 

 السابل.اليوذ مسا  تر  المح ة رادر ا اي 
 

  بااي.   باات إلاال الحديقااة  تمشاال اي ااا  و اا وجاادت المطاازل يتااىلل اااي  عاادت إلاال المطاازل بقلاا  ثقياال.
 بطاااا الة ااارة التاااي توالاااروائا الب يجاااة وا صاااوات الجميلاااة قلاااي ع ووجااادت ااااي ترحيباااي كااال المطااااظر 

 علااال ،أططاااي اختفااال ب اااامااان ال ريقاااة التاااي  شاااةرتالةطاياااة والرعاياااة. مااان  حظ ااااطالااات حديقاااة  إيا اااا
ااااوراع لااان أرا  مااارة أخااار . لكاااي أتجطااا  الةاااودة إلااال الوحااادة وا كتئاااا ، قاااررت أن أبااادأ  ،أرلااا  الظااان

أواظااا  علااال  مطااا   لااا  الياااوذحيااااتي التاااي كطااات أطاااور علي اااا.  لت ييااارالكبيااارة  مشااااريدلتطفيااا  ا ااااي
ع سيـأن  ا واثلوأط، الجلو  للتىمل  الجلسات.     تصل بي اي إحد  َحيّـا

 
*** 

 
كاطااات ا شااا ر الماضاااية قاااد أتحفتطاااي بالةدياااد مااان المفاجااامت، ولكااان سااارعان ماااا أتااات المفاجاااىة الكبااار . 

أثطاااا  مكتباااة الجامةاااة القريباااة مااان مطزلاااي.  زرتبةاااد حاااوالي الشااا ر مااان اختفاااا  َحاااـّي، تصااااد  أن 
ع بةطاااوان "َحاااـّي بااان يقظاااان ، لمحاااتالميقساااذ ا د  الةااا تجاااوالي باااين رااااو  لمااا   ." بااان  فيااال كتاباااا

ع بااداخلي الةطااوان  اا ا  ع دايطااا واتحتااا ماان الاار   الكتااا  تأخاا   .باطجاا ا  شااديد طحااو شااةرأ جةلطاايشاايئا
ع. وقد     الفقرة التاليةعلل  بصررعشوائيا

 
ع متفقااين  اااي ا رتاا ا  والطمااو، " ثااذ كااان يجمااد اااي طفسااا جااط  الحيااوان وجااط  الطبااات، ايرا مااا جميةااا

إ  أن الحياااوان يزياااد علااال الطباااات، بفضااال الحااا  وا درا  والتحااار ؛ وربماااا ظ ااار ااااي الطباااات شاااي  
شااابيا باااا، مثااال  تحاااول وجاااو  الز ااار إلااال ج اااة الشااام ، وتحااار  عروقاااا إلااال ال ااا ا ، بساااب  شاااي  

أن  لااا   واحاااد مشاااتر  بيط ماااا،  اااو ااااي أحاااد ما أتماااذ وأكمااال، وااااي ا خااار قاااد عاقاااا عاااائل ماااا، وماااا
 بمطزلة ما  واحد قسذ بقسمين، أحد ما جامد وا خر سيال، ايتحد عطد  الطبات والحيوان..."

 



ثاااذ يطظااار إلااال ا جسااااذ التاااي   تحااا  و  ت تااا ر و  تطماااو مااان الحجاااارة والتااارا  والماااا  وال اااوا  " 
والل ااا ، ايااار  أط اااا أجسااااذ مقااادر ل اااا ال اااول وعااارض وعمااال وأط اااا   تختلااا ، إ  أن بةضااا ا  و 
لااون وبةضاا ا   لااون لااا وبةضاا ا حااار وا خاار بااارد، وطحااو  لاا  ماان ا خت اااات... ايظ اار لااا ب اا ا 

ل أن جمية ااا شااي  واحااد اااي الحقيقااة، وإن لحقت ااا الكثاارة بوجااا مااا، ااا ل  مثاال مااا لحقاات الكثاارة التىماا
ع رياار ا جساااذ اكااان ب اا ا ال رياال ياار  الوجااود  للحيااوان والطبااات... وكااان اااي  اا   الحااال   ياار  شاايئا

ع واحداع، وبالطظر ا ول كثرة   تطحصر و  تتطا ل  ."كلا شيئا
  
  بةد  ل  بصفحات ثذ 
تصااافا الموجاااودات والبحااا  عط اااا، حتااال صاااار بحيااا    يقاااد بصااار  علااال مااان و  ااال عماااا كاااان اياااا "

 يلصوووا  شاااي  مااان ا شااايا ، إ  ويااار  اياااا أثااار الصاااطةة، ومااان حيطاااا، ايطتقااال بفكااار  علااال الفاااور إلااال 
ويتاار  المصااطوا، حتاال اشااتد شااوقا إليااا، واطاازع  قلبااا بالكليااة عاان الةااالذ ا دطاال المحسااو ، وتةلاال 

 .."ا راد المةقول. بالةالذ
 

  "َحيااايّ مااان  اااو "  الااا ر كاااان يحيرطاااي مطااا  مااادة الل اااز أع تطاااي مفتاااا بااادطي صاااةقة بااارق ب مااارتاجاااىة 
اااات باااا ااااي الثماااان قااارون لاااي  اتضااااأخياااراع  م اااز  أقوالاااا ال امضاااة مثااال "َحاااـّي  اااو ا ساااذ الااا ر ع ر 

ع َحاااـيّ  أدركااات أن "كطااات أعمااال مطااا  أزماااان ساااحيقة علااال بطاااا  جساااور السااافية."  قولاااا، ومثااال الساااابقة"  ا
ع علاال تاا كرت أطااا  .كيفيااة مساااعدة ا خاارين ،ضاار  المثاال، باااي حياااتي ليةلمطااي أتاال كااان يصاار دائمااا

مطاا   لاا  الياااوذ  اجت اادت. اةااال  لاا  أقاادر علاالداخلي لكااي ي المرشااد ا ل ااي الكاااامن بااضاارورة اكتشاااا
 ل رؤيتا.اتباا مثلا وتحقي اي
 

*** 

 
ع "الطاااا  بةاااض  ساااميامااار عشااارون عااااذ مطااا   لااا  الحاااين؛ وأصااابحت ا ن ماااا ي ع  شااايخا اااطا س   "، ولكااانم 

ع لااذ أجااد  يأطاايسااةدطي أن أقااول  ع كري ااا حرصاات  .الطااا   ااايظط إلاال الدرجااة التاايالتقاادذ اااي الساان شاايئا
أط ااا  كطاات أتوقاادّي مااد أر إطسااان،  طااي مااد َحااـ أشااار  قصااتيحتاال اليااوذ علاال أ  و ااوال  اا ا الوقاات 

ومااان حااادثت ااااي الةاااالذ ااااي ا عاااواذ ا خيااارة  كبيااارةساااتقابل بةااادذ التصاااديل والساااخرية. ولكااان ت يااارات 
 ،كاااال أرجااااا  ا رضماااان جميااااد مسااااال  الحيااااة و مااان ،ماااان الطااااا  متزاياااادة أعاااداداع  طاااار  أططااااا أ م اااا

ع واثقاااا يتفتحااااون للروحيااااة. أصاااابحت أن الرمااااوز  ماااان واقااااد تجااااارب ذأن بةااااض  ااااؤ   يةراااااون ا ن  ا
ع علااال تشاااكيل حياتطااااأقااادر  تكاااونوالمثااال الةلياااا وا حااا ذ  . إلااال ملموساااةالخارجياااة ال وقاااائدال مااان أحياطاااا
 .القصة  ؤ   ا ق   أ در    


