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ةيسجرنلاةفاقث
ّيلامسأّرلاماظّنللةمساحلاراثآلا ىلع
ةّيسفّنلاانتايح
:ضرعوبيرعت يلمحلارصتنملا
:ءادهإلا يـقزّرلايبرعلاىلإ
هكرتتيذّلامساحلارثألاوهام
ةنس؟ةّيسفّنلاانتايحيفةّيلامسأّرلا
ّيكيرمألارّكفملامّدق،1979 شالرفوتسيرك
Christopher Lash -اّيسفناليوأت اّيعامتجا
هفّلؤميفةّيكيرمألاىطسولاتاقبّطلل
.«ةّيسجرّنلاةفاقث» ّنأفيكضرعثيح
،هيأربسح،ّيكيرمألاّيلامسأّرلاعمتجملا
.ةّيسجرنتاعزنيوذادارفأجتني لازاملهف
ىلعرصتقيلهو؟انهارليوأّتلااذه
ودبي؟اهدحوةّيكيرمألاىطسولاتاقبّطلا
ّنأانل هتساردراطإزواجتيليلحّتلاكاذ
.ةّيلصألا اريصقاضرعرّرحننأانلواحكلذل
هنمماهلتسالاةّيرحعمباتكلااذهل
.ديدجنمهليعفتةدارإو
-ساّركلااذهباضتقا هعباطيلاّتلابو
-اماعونيروتاكيراكلا ّكشالبريثي ضعب
.بايترالا ّنأل انهضورعملاميمعّتلا
.اقيمعتواقيقدتيعدتسي نم،اّيلعف،نكلو
ّلكةلاحدّقعتفصوهناكمإب لالخنمدرف
ّيلامجإضرع اهّنأمعزيتامالعلاضعبل
ّنإ؟عيمجلاىلعقبطنت موقيالضرعلااذه
ّيجولويسوسليلحتىلع .عقاوللقيقد وهلب
ةّيسفّنلاتاعزّنلاةرانإلةلواحمطقف
.ةنميهمانلودبتيتّلا كتءارقب
نمدعصيدق،ةيتآلاةّيسفّنلاتافيصوّتلل
:الئاقريغصتوصكيعوعاق ّنكلو،ابجع» اذه
:نيحضاونكنل.«انأ اذهنمفدهلاسيل
.كيفمثإلارعاشمظاقيإساّركلا نم
ّنأ،انلادبامك،دّكؤملا شالتافيصوت
ّيلامسأروهامصحفننأىلإانوعدت يف
قمعلا (اذكههليوأتنكمياموأ) بلقيف،
طامنأزكرميف،انتايصوصخوانتاقالع
.انيعوالوانريكفت يف،ليلحّتلااذهنكلو
ّلكلبقوه،ةّيسفّنلاهتبراقمءاروام ءيش
ّيسايسدقن : ّنأدّكؤيهّنأل ةّيسجرّنلا
يهلبةّيناسنإلاةعيبّطلارهوجتسيل
.ةّيعامتجاةرهاظ ّنأحّضونل،اريخأ
ّلكبضرعننأتسيلانتياغ رّكفيامةمارص
رّكفياميفريكفّتلايغبنيامالو،شالهيف
.هيف ّالإانعاطتسمبسيل،ىنعملااذهب نأ
ةّيسجرّنلاةفاقثةءارقبكحصنن La culture du
narcissisme. ضعب.ةديفمةءارقكلىّنمتن
نمةفطتقملا...ةّيديهمّتلاتافيرعّتلا
دجنملا -1:سجرن«ريغّصلارابور» ةتبن
تاذ،ةّيبشع،ةّيلصب،ةقلفلاةّيداحأ
ّدجءارفصوأءاضيبةّيسيرجراهزأ -2.ةرطع
قشعيفتعقو،ةّيروطسأةّيصخش،سيسرننم
،عوبنيءامحطسىلعاهسفنتأرامدنعاهتاذ
ىّمستسةرهزىلإتلاحتساو
مامتها،تاّذلابباجعإ:ةّيسجرن.همساب
.انألابهيفغلابم « الموهفمةّيسجرّنلا
ةقيرطبلب،ةزهاجةّيسفنةّيمتحبانّدمي
ّيسفّنلاريثأّتلامهفل تارّيغّتلل
...ةثيدحلاةّيعامتجالا ّنأودبي،لعفلاب



ةدباكملةقيرطلضفأمّدقتةّيسجرّنلا
.اهقلقوةثيدحلاةايحلاتاطوغض فورّظلاف
راهظإوحنعزنتةنميهملاةّيعامتجالا
ّلكيفةدوجوملاةّيسجرّنلاتامالعلا دحاو
ةتوافتمتاجردباّنم ،شالرفوتسيرك.»
»ةّيعامجلاسواسولاــةّيسجرّنلاةفاقث
تاءاميإ،مؤشرئاذن،امةفصاعنمتاريذحت
.اننامزسوسوتثراوكب ّنإ ىنعم ددصبءايشأ»
نمريثكللالكشىطعأيذّلا،«توملا
،نيرشعلانرقلايفةّيبدألاتاجاتنالا
اراشتناةّيبعّشلاةلّيخملايفنآلارشتنا
«.اعساو ّيعمجلالايخملايفشّشعتسواسو .
.ةّيسجرّنلازوربىلععّجشت رعشي؟يهامف
ّيبرغلادرفلا .عمتجملاةظاظفب ّنأفرعي
ّنأو،ةريبكهيفملاظملا رقفلا
.ناومنيةاواسمّاللاو يفنيلّوستملادهاشي
.ةلاطبلاماقرأوعراّشلا هلرهظيال
ىرحألابلب،اقيفرواقسانتماماظنعمتجملا
،نوحبارونورساخهيف،تاعارّصلانمانوك
.نوبولغمونونميهم تاديدهّتلابيعوهيدل
عباطتاذتناكأ،ةّيرشبلارّمدتدقيتّلا
ّيئيب عافترإلا،ةّيوونةثراك،تاسوريف)
ّيرارحلا ) ّيعامتجامأ ّيسايسمأ ،برحلا)
ّسلامّخضّتلا،باهرإلا (ةعاجملا،ّيناّك
لئاسواهبحّولتهذهملاعلاتاياهن
.امئادمالعإلا يفةديعبوةبيرقهلودبتف
.هسفننآلا عمسيامابلاغهّنأثيحنمةبيرق
.اهنعاثيدح هلسيلهّنأثيحنمةديعبو
ّيأاهيلع .ريثأت ّيبرغلادرفلارعشي هّنأب
.هزواجتعقودق ّلك» هلضرعيرّوصمقيقحت
نّهكتلانكميال،ةّيطابتعا،ةديدجةثراك
ّيأاهلسيل،اهب «.يضقنملامويلابلاصّتا
.ةمخّضلالكاشملاهذهمامأليئضهّنأبرعشي
ّنأبعنتقمهّنألو ّيمويلاهكولس ليلق
ىوتسملااذهبهلنكميفيكىريالف،عقولا
ّيأرّيغينأ .ناكءيش ّنأفرعي دقهتايح
ّيأيفبلقنت .ةظحل ثداحنمنمأميفسيلوهف
عجونم،عيرسضرمنم،ءادتعانم،درطنم،ام
.قاطيال .هفرعيرمأاذه،توميس ّرمامّلك
.هيفةركفلاهذهساوسودادزا،نمّزلا ودبت
وأعمتجملاهيرادياباذعةخوخيّشلاهل
.هركني دعاقّتللهيركىوأميفهسفندجيدقو
ّمضنيثيح، ّيقئالعلارقفلا ّلك ىلإموي
.ةّيندبلاعاجوألا ّيأ :هتايحلىنعم
ّينهملاحاجّنلا / ّبحلا ّيلاثملا / /ءانبألا
/ةنيكّسلا ّيبرغلادرفلا .ىنعمنعثحبي
ّيلخادغارفكانه ىضرمادعنا،هقنخيلئاه
.غلابتبك،مئاد .هكلسيادحاواكلسمدجيال
.ةريطخوأةيلابامومعنايدألاهلودبت
تاضقانّتلاببسبهيفروعّشلااذهمقافتيو
نينمؤملابلغأاهشيعييتّلاةخراّصلا
.هبنيطيحملا طبضينأانايحألواحولىّتحو
اهّنإف،هبةّصاخةّيميقةموظنمهسفنل
نمرارمتسابديزياموهو،لانملاةلهستسيل
.بنّذلابهروعش حبصينأبملحي،كلذمغرو
ةفصاعلاطسوانيصرو،ائداه،اميكح
ّيعامتجالاهطيحم.ةّيعامتجالا الامجإ
ّفاج ّيصخشريغو . نّوكينأاعبطهنكمي
ّدوتاقالع سّسؤينأ،ةّي هتليبق»
.«ةرّيخلا ّنأريغ ةّينانألاتايكولّسلا
هتايحلّكشتةّيصخّشلاريغوةّيئادعلاو



يف،ةّيمومعلالقّنلالئاسويف،ةّيمويلا
،ئطاوّشلاىلع،تاقرّطلايف،تازاغملا
.خلا ّنأامك يفو،ةّيحطسةّينهملاهتاقالع
وأةّيبتارّتللةريسأنايحألابلاغ
.ةّيعفّنلا ضواعتمهّنأرعشي interchangeable،
ةقابلاراظتنايف،قهرم،باصعألادودشم
ةّيضيوعّتلا -رجأ» .«رجألاةعوفدمةزاجإ يف
تاقوأيف،تازاغملايف،لمعلايف،ةسردملا
نم،ةالابمّاللانمنوكيفكّرحتي،غارفلا
.ةّيراجّتلاتالّصلانم،ةرباعلاتاقالعلا
ّيرسألاهملاعىّتح وأامّطحمهلودبيهسفن
.ميطحّتللالباق نعهلوحنمعمسيملنم
تاعارصنع،تعّطقترسأنع،قالطتالاح
نع،نيلمهملافطأنع،ةوخإلانيبةّيلخاد
ّيبرغلادرفلا؟نيبّذعمجاوزأ هلسيل
ّيأالامجإ ّيعامتجارييغتعوقويفلمأ وأ
ّيسايس . ،ةديعبهلحولتةطلّسلارئاود
.ةّيمويلاهتايحنعةلوصفم كرديوه
،داسفلاملاعاهرابتعابةسايّسلا
.بذكلاو،بعالّتلاو دعيملوأاهقّدصيال
.اهقّدصي «اّيطارقميد«هرابتعاب،هتنطاوم
دنعاّيحطساهيلإجاتحي،ةيواخ،اموعزم
ّمتتاباختنا سيلواقّبسماهيحّشرمءاقتنا
ّالإهل كلذكوأ،جماربلابةضافضفةفرعم
ةقّلعتملاكلتكسيسحّتلاتالمحدنع
لمحلابّنجتلئاسووأةّيرورملاةمالّسلاب
.نيخدّتلاوأ اّدجادّقعمعيرشّتلاهلودبي
ّمتياماردانكلذىلعةوالعوموهفمريغو
.هلهحرش ّالإفرعيال ةمئاغةفصبوأاّيئزج
.ةرادإلاوأةلوّدلالاغتشاةّيفيك ّنإ
ءاربخلاىلعفّقوتمنوكلااذهلهمهف
عيمج(.خلا،سدنهملا،ّيقوقحلا،ّيماحملا)
لّكشتالراكفألاهذه ّالك» » ايعاو
ّلكلةّيسفّنلاةايحلايفرارمتساب .درف لب
فصنةلاحيف،رثانتملكشبيلجنتىرحألاب
توكسملايف،سوباكفوجيف،ةتهابةظقيليعو
.امدّهنتل،امةركفل،امةشقانملهنع هّنإ
ّشفتمروعشبلاغلايف ةيعاولاةرئاّدلايف
.ءاوسبءاوسيعوّاللايفو ّنكلو خانملااذه
ّيعامتجالا ّيبرغلادرفلابيقلي بعريف
.نماكوديدش ولو،سئايهقامعأقمعأيفهّنإ
.كلذبيعوىلعامئادةرورّضلابسيلهّنأ
.زوربللازهاجسيسرننوكي،انه 2 ـ
سيسرندنععافّدلاتايجيتارتسا ةثراكلا»
نميه،اّيموياسجاهتراصدقو،ةقدحملا
يلويدحأداعامثيحبةفلألاولاذتبالا
.اهبّنجتلبسلامامتها نوّمتهيساّنلا
ريبادتب،ءاقبلاتايجيتارتسابىرحألاب
ّصاخلامهدوجودمأيفةلاطإلاىلإيمرت وأ
ّصلامهلنمضتجماربب «.ابلاةحاروةّح
.ةحاّرلانعسيسرنثحبيس،سأيلانماقثبنم
اّيعيبطشيعينأالعفعيطتسيالناسنإلاف
نمفوخلاوبعّرلانمخانملااذهلثميف
.دغلا ةلسلسهتيسفنعضتس،ةيعاوالةقيرطبو
.عافّدلاتايلآنمةلماك * ىلعءاوطنالا
ال؟ّيمتحتوملاوديعولبقتسملارضاحلا
ةّيدرفلاتاديدهّتلاةهجاومىلعانلةردق
نذإىلوألا؟انبقدحتيتّلاةّيعامجلاو
يقبامتاّذللشيعلاوكلذيفريكفّتلامدع
.ريصقتقونم ،رضاحلاىلعسيسرنئفكني
،هتنس،هعوبسأ،همويىلعهريكفتزّكري



.ةمداقلاهتلطع عيراشمىّطختتاماردان
ةّدملاوأةرشعلاتاونّسلاهتايح
ّينكسضرقلةّينمّزلا . ةّيفيكلاسفنب
يفريكفّتلاابلاغسيسرناهببّنجتييتّلا
ّمتهيال،لبقتسملا .يضاملاباريثك ىلعدز
ّنأكلذ اهيفأرقيتّلاةليلقلاتاقوألا
ملاهّنإ.ةسردملاةرتفىلإدوعتخيراّتلا
:اتاتبةقّوشمنكت ظفحتسورد،ىربكخيراوت
تاناحتمالل سردوتايضايرسردنيبام)
ريغوةّيحطسخيراّتللةرظن،(ايجولويب
رشابملكشبقّرطّتلاامومعبّنجتتةّيصخش
دارفألارئاصمىلإ «نيروهشملاريغ» يأ)
ّسلاةّيبلغأ -ناّك ّنأرابتعاب ريصم
(رارمتسابرثكأبّيغمءاسّنلا ىلإو،
.نآلاىّتحةحوتفملاةّيعامتجالاحورجلا
وهيضاملاولبقتسملاباذهثارتكالامدع
.ءاقبلاةّينهذةيّصاخ ّدسنعسيسرنثحبيس
انه،ةحارىلإلصيلةّينآلاهتايجاح
.نآلاو * ةيهلتوةسايّسلابثارتكالامدع
ثراوك،نضملمع،يناسنإريغعمتجمتاّذلا
...ةقدحم ةريصقلاةلمجلامكّلكنوفرعت
:نايحألانمريثكيفةعومسملاةيتآلا ىلع»
ّلك ...«ءيشلعفاننكميال،لاح سيسرنفقوم
ّيأنادقفـسكعياذه رييغتيفلمأ
ّيأهلسيلـهمهفيفىّتحو،عمتجملا ءاجر
ّيقيقح يفةكراشملايفوأةلوّدلالمعيف
ّيسايّسلاملاعلا . ،سيسرنتّوصيامدنع
الهّنأل،ريبكعانتقاريغنمامومعكلذف
ّمضني ّيأىلإ .ةباقنوأبزح رارقإلاءازإ
:ىلوألايهسفّنلاةيلستنوكت،زجعلاب
،اهّصخياميفوتاّذلايفريكفّتلا
وأةديدعلاتايهلملاكالهتسابيّلسّتلا
.ةرفوبةدّدجتملاغارفلاتاقوأ ضرعيالفأ
ّلكراهشإلااهنم المل،كلذمغر؟موي
ّدمتسي ةقاّطلاهسأيوهاضرمدعنمسيسرن
ةايحطامنأ،ىرخأةسايسسيسأتبةليفكلا
ّيعامتجاملاع،ىرخأ ّيقئالعو المل؟رخآ
كلت؟هتايحليوحتو،هلمعطورشرييغتلواحي
ادادعتسا،ةمخضةقاطبّلطتتعيراشملا
يفازفق،ةايحلايفتابالقنا،ةرطاخملل
.لوهجملا ةحيرمريغةّيعضوةضياقمنذإمل
بالقناب،ابيرقتةعّقوتموةفيلأاهّنكلو
،ريطخ،بقاوعلانومأمريغةايحلايف
نعسيسرنثحبي؟رثكأقلقميلاّتلابو
ةنومأملاواهريغنمرثكأةحيرملاةّيعضولا
هلرّفوتيتّلاكلتيأ،ريصقلاىدملاىلع
.ةلجاعلاةحاّرلانمردقربكأ فيكمّلعتي
ةثراكلاعمةعيدووةبيرغةفلأةقالعميقي»
نموهلخادباهرعشتسييتّلاةّيعامتجالا
«.هلوح * يفهتبغرةسيرفعوقولا
نعنوزجاعمهّنأنمساّنلايكتشي»سارتفالا
.ساسحإلا تالاعفنانعثحبلاددصبمهف
ةلماخلامهتّيهشطيشنتىلعةرداق،ةّيوق
...ةمئاّنلامهتاوهشءايحإىلعو مهّنإ
عمتجملنكميالاّيلخادابضغنوطيشتسي
ّيطارقوريب ّسلابضئافوفيثكو نأناّك
فيرصّتلاتاونقنمليلقلاىوسهلرّفوي
«.ةعورشملا .ةلئاهسيسرنةّيهش نعثحبي
ساجهنع،لاثمنع،فده obsession .هقناعي هّنإ
ّيلاثملاحّشرملا تاماهيتسال fantasmes
.لامجلاوةطلّسلاوةّوقلاوةورّثلا هّنكلو



ّنأبعاوهتاذتقولايف ةّيهّشلاهذه
.مئاّدلاهعابشإمدعردصماهّنأب،هرخنت يف
ّدوي،هسفنرارق هذهنمقاتعنإلا
ّدوي،ةهارّشلا ىلع،امةنيكسىلعروثعلا
.امةحار امهناكمإبلاصفنالاوةالابمّاللا
ةحاّرلامهوىلعروثعلابسيسرنلاحمسينأ
يتّلاتابغّرلانمةّينطابلاةفصاعلايف
.هسرتفت يففقوملااذهلّثمتيو نوكينأ»
،«كانهاساسأهيفنوكييذّلاتقولايفانه
هنعيأّنلابلمتحيالدوجوءاقّتالواحينأ
.هريكفتنعهتايحلصفب،اديعب عزنيسيسرن
ّيسفّنلاهملاعوحن . ّالأالعفمّلعتي
هسفننآلايفركنينأ،هراكفأبقاوعصلختسي
يفهتبغرةهادبوةّيعامتجالاهتقيقحةهادب
.قيمعلارييغّتلا ،هطابحإلحارم،هلاصفنا
ّلك،ريبكلاهرجض ّمنياذه ةمظاعتمةبغرنع
يفةقيمعاهّنكلوةّيضرعوأةسوسحمريغوأ
ّلككرت» .«ءيش تالاعفنالابرداضيأىقبي
بيذتيتّلاتارّدخملاوألوحكلا،ىربكلا
*.ةداعّسلابةمرطضمسيساحأيفةبغّرلا
حيرمفافختساىلإءوجّللا ةّيردقلا»
ةّيعتملاراطإلّثمتةمومحملا hédonisme ةريصق
اّيفخاسأيسئايدرفلىدملا . نيرباوسنرف
ئجتليراميلاق،لصأللةقباطملاةداعّسلا
زواجّتلاودقاّنلاكاكفنالاىلإسيسرن
.رخاّسلا ةيرخّسلاوحازملاقيرطنعف
ّسحيمّكهّتلاو ّنأبالعف هفواخموهدودح
ّلقت .اهتيّمهأ نيرخآلليطعياذهبو»
عابطنالا،ةرطسألاعزنلالخنم،هسفنلو
هلعضخيامدنعىّتح،عقاولاىلعيماسّتلاب
«.هنمرظتنيامبموقيو ،مّكهّتلاقيرطنع
همّكهتناكنإوىّتح،قّوفتمهّنأبرعشي
ّنأبساسحإلابعاوالروعشنمائشان تاطوغض
.اّقحهتزواجتدقهدوجو لاصفنالااذه
سفنيفو،قيمعلاهباذعيراويرخاّسلا
ّلشي،تقولا ،عمتجملاليوحتيفهتدارإ
ودبينمهريثييذّلاباجعإلاىلعةوالع
ّيعامتجالاطاطحنالابافيرظافراع كلذو...
فصويفةلّثمتملاةضايّرلانكتملنإىّتح
ةلماجمبوةهابننود،ةرضاحلاةثراكلا
لوقللىرخأةقيرطىوس،ةتوافتم وهاذكه»
.«لاحلا ةباعّدلافّرصتت ضعبذخأتل»
ّلقأاهمومهنعةفاسملا اهفّرصتنم
،نيرضاحلااضرباستكاىلإةعارببلّصوتتل
ّدشىلإيأ ىلإمهتوعدنودمههابتنا
ّدجبلماعّتلا عموأفّلؤملاعمةّي
.«هعوضوم دقّنلابسيسرننتتفي،ىرخأةهجنم
ّيتاّذلا ّيلزهلا . ،تاّذلابءازهتسالاف
نمدقّنلاديرجتوراهبإلاامئادينعي
.اّيلزهاليلحتتاّذلاليلحتينعي،هحالس
وهّللاوةيرخّسلاوبذكلانمةّيوقتابرضبو
نأسيسرنلواحي،ةالابمّاللاويفّنلاو
ّيعامتجالاهعقاوعمحلاصتينأ،فّيكتي .*
ّنأامبتاّذلاةميقنمءالعإلاىلإيعّسلا
ّيعيبّطلانمف،لبقتسمالبعمتجملا نأ
انمامتهازّكرننأ،ةنهاّرلاةظحّللشيعن
ّصاخلاانزوربىلع نيفراعريصننأ،انب
يّوقننأ،اريخأو،ّصاخلاانطاطحنابنيرذح
امامتها «انتاوذبايلاعتم» ّدوي نأسيسرن
.ةميخف،ةرطسؤم،ةفلتخمهتايحنوكت ،نكلو
نيرخآلاةرظننوداهترطسأىلإليبّسلافيك



؟نانئمطاللةآرمنود،اهلّمأتلاهيف
:واغىلإاهبحاصلّوحتةّيسجرّنلا ىعسي
هبنوبجعيوهنوّبحينيرخآلالعجىلإسيسرن
.ةميخفلاهانأنوسكعيو يفعرابنابعلأوه
يفمّكحتيهلعجتةبهوميهو،بلاغلا
هّفتي،رخآللاهيطعييتّلاتاعابطنالا
.عنقينأنمالدبرحسي،هغواريومهفلا بسحي
،رخآلايفاهريثأتىدمىريلهريباعت
.ريثأّتلاىلعهتردقنّسحيلهصئاقنىشاحتي
بقارمهّنأبروعشسيسرنىدل،كلذىلعةدايز
.نيرخآلانمامئاد الريخألايفهّنأديب
ّالإقّقحي هئادأىلعىضّرلانمليلقلا
نيذّلاكئلوأدعباميفرقتحياماريثكو
.مهببعالّتلاىلإلّصوتي ،كلذنعالضف
ّنإف ّيجهنمراقتحاهطيحملهراقتحا .
كئلوأرارمتسابسيسرنقحالي،كلذةازاومب
.ةّيبذاجوةّوقوةرهشنوّعشينيذّلا تسيلأ
ةطلاخم «ماظعلالاجّرلا» ةبلاج
ّمهألل ،نكلو؟ةّي بجعيسيسرنناكاذإ»
«رصتنملا«ب ىشخيهّنألكلذف،هعمىهامتيو
نمضعضوينأ .«نيرساخلا» نأىّنمتيوهف
ّنأريغ،همجننمراونألاضعبسكعي ةبسن
،هسيساحأبجزتمتكلتهتبغرنمةّيوق
ناكاذإةّيهاركىلإابلاغهباجعإلّوحتيو
ّيأبموقيهقّلعتعوضوم هريكذتلءيش
«.ةّصاخلاهتلآضب ّلك .هيضريالاذه مّيقيف
ّكشيوفّقوتنودهسفن .هسفنيفاريثك
.ةشّوشموةحجرأتمهتايونعم ،ةمئادهتبيخ
.هطخسوهدقحردصميهو وحنريسيسيسرن
ّيبصعلارايهنالا . هليغبنيهّنأبيعينيحو
تومينأواروهشمنوكينأنودايحينأامّبر
ريغّصلازّيحلابادبأنورخآلارعشينأنود
نوكتسف،ضرألاهذهىلعهّلتحييذّلااّدج
.هتّيوهلةرّمدمةبرضكلت نأسيسرنىشخي
ساّنلانيبنمنوكي ساّنلا،«ءاطسبلا»
ساّنلاهسفنرارقيفرقتحيو،«نييداعلا»
.«نييعيبّطلا» نوتفمكلذىلعةوالعوهو
ماهيتسالامعدهيفدجيذإ،سفّنلاملعب
ّلكلاةردقلا ،ّيدمرّسلابابّشلاوةّي
:صالخللثيدحلالداعملاو ّصلادجأس» ةّح
ّيناسفّنلاليلحّتلايفةّيلقعلا ». هّنإ
ّيلاثملاحّشرملا .يهتنتالليلاحتل ىعسي
ّبحيفيكمّلعتينأىلإسيسرناذكه هسفن
نوكيلنيرخآلاىلإجاتحيالىّتحةيافك
.اديعس 6 ّيقئالعلاروصقلابروعّشلاـ مغر
سيسرنفرعيال،كلذيفةحماجةبغربهروعش
.رخآلاعممهافتيفيك ّلدي هّبحصقنكلذىلع
.رخآلااذهىلععالّطالل فرعيهّنأمغرو
ّالإ،زربيفيك نأنعزجعيامابلاغهّنأ
ّسحينأنع،رخآلانزحلالعفنزحي رعاشمب
ّمتهينأنع،ةّيوفع ةقيرطبنيرخآلاب
.ةمئادوةقداص ريغةّماعةفصبهتاقالع
.ةيضرم هتاقالعبقمعلايفجهتبمريغسيسرن
ّنأبهسفنرارقيفعنتقمو،ةّيناسنإلا
.تاقالعلاعيمجمسيةنميهلاىلإيعّسلا عمو
:ميقلاىلإماظتنابوعديوهف،كلذ ىلإ
ّرحلا،ةّدوملا،ّبحلا،ةقادّصلا .ةّي
وحنرثكأعزن،اهبىدانامّلكهّنكلو
.اهنمبورهلا ّنإ،الثم ةّدومللهلالجإ
.ادبأاهيلعروثعلامدعنمهتيشخيفخي نم
ّينطابلاهملاعسيل،رخآبناج .اذالم وهف



ىّتحوءارغإلاليبسيفهنعفشكياماريثك
راردتسالبذكلانععّروتيالو،هللّلهي
.هعمفطاعّتلا ّنأمغرو] عيطتسيسيسرن
ّيمويلاملاعلايفلعفلا يفهطيحمنتفيو
نايحألارثكأ نأةحباّرلاهقاروأنمو)
ّالإ،(هتيصخشنعةشوشغمتافارتعالملستسي
ّنأ ّبحفعضكلذكورخآللهراقتحا هعالّطا
نايّوقيوةّيصخّشلاهتايحنارّقفي،هيلع
.[«غارفللةّيتاّذلاةبرجّتلا» نمابوعرم
سيسرنلّضفي،مازتلالاوةّيعبّتلا
لّمحتيالوةّيفطاعلاتازازتهالا
ّلكةّيلوؤسملا .هتاطابترانعاّي اسووهم
ّيسنجلاعابشإلانعثحبي،ةجيتّنلاب
ّدحيفةياغهرابتعاب تابلطمّدقي،اهتاذ
.ةّصاخلاهتّيهشاهيفرخنت،ةّذاش هلمحتو
هءاقدصأبلاطينأىلإهتابغرةّدح
.ةريبكتاجاحبسنجلايفهتاكيرشو امك،نكلو
،ةّينطابلاهتابغرمادتحاببسببعترمهّنأ
ّنإف سفنبهبعرتاهرودبنيرخآلاتابغر
.ردقلا بلطيالوهتابلطاّيرودتبكيكلذل
ّالإ نمماوّدلابدعونودةّرحةقالع
.نيفرّطلا ابوبحمنوكينأىلإىعسيهّنإ
ّبحينأىشخيهّنكلو . ّلكديريسيسرن ،ءيش
ّيأبمازتلالاديريالهّنكلو،ّالاح .ءيش
رعاشمببعالّتلاىلعمزعلادقعهّنأل«و
ّيأنمهسفنةيامحعمنيرخآلا ،ّيفطاعباذع
ّلكلذبي ،ةياقولابابنم،ادهجدرف
نلعيو،ّيحطّسلاناسنإلارهظميفروهّظلل
ّالإهبرعشيالرخاسلاصفنانع ،اّيئزج
ّيأب،وةداعحبصيهّنكلو ألمي،لاح
ّالإكلذسيلو،ةرارمتاقالعلا ةّدشل
.هبةبلاطملا نمداري،هسفنتقولايف
نيذّلاةّوقلاوىنغلاةميمحلاتاقالعلا
«.ةّينيدةبرجتيفنادجوي ّسحأوهاذإو
،تابلطبمّدقتينأهلثدحيامدنعقيّضلاب
ّتللرخآلارعشينأىشخيهّنألكلذف ّو
سفنبهرودبموقينأهلحومسملانمهّنأب
.ءيّشلا ةجاحرّوصتينأيفةبوعصسيسرندجي
عوضوملاسارتفاىلإىعستالةّينادجو
.هبقّلعتييذّلا ّبحوةريغلافنعبركنتسي
ابّنجتم،ةبئاسىضوفبفّرصتيو،كالتمالا
ّيأ ّيفطاعمازتلا .هكيرشهببلاطينيحيف
ّيفطاعلالّلحّتلابلاغلايفمّظعيهّنألو
ّيلاثملاحّشرملاوهف،ةليضفهاّيإاربتعم
تايرظنل ّبحلا» ّرحلا ». نيح،هّنأريغ
امومعنالذخلاهبيصي،ةطبغلاةرتفيضقنت
ّينادجوكاكفنابرعشيو .قيمع روصقنموكشيف
ّيلاعفنا ّيأبساسحإلانع وهف،ءيش امّلك»
يفهطاشنداز،لخاّدلايفهدّمجتداز
.«جراخلا ىلإسيسرنحمطي،كلذعمنمازّتلاب
ىلإلصينأ،هبضغنموهعشجنمرّرحتينأ
ّلكنعاديعبئداهلاصفنا نأ،لاعفنا
.نيرخآلابهطابترازواجتي نأبملحيهّنإ
ةّيناسنإلاتاقالعلابايلابمالنوكي
:اهسفنةايحلابو ّنظي اذكهنوكيسهّنأ
*.اهتيضرعبلوبقلاىلعارداق يفنوكينأ
دّالجلاوةّيحّضلاهسفنتقولا « وريثكنحن
ىلإ،انتاوذبمامتهالاوريثكوأ،لامهإلا
:ضعبلاانضعبيفقّمعّتلانمانعنمتةجرد
ّيأ ،ةّيرّكنتةلفحيف،ةعنقأدهاشصخش
ّدواعمصقرت ضعبلااهضعبيديأبكسمتو،اّي



ةظحّللايفقرتفتل،فراعتتنأنود
،رّسحتتالوادبأيقتلتالو،ةيلاوملا
«.ملاعلانعةركفهسفنلنّوكينأهنكمي
،راكفأومكحكرانفوف) 2003 ) وحنسيسرنعزني
ضّرعتييتّلاتاءادتعالاوبوركلاطاقسإ
ّلكىلعاهل :ناكم وأةميمحلاهتايحىلع
.ةّيسايّسلاوأةّينهملا جاتنإديعي
يذّلاتقولايفةادأذخّتيهّنأبروعّشلا
ةواسقلقني،ةادأنيرخآلاوههيفذخّتي
.ةّيصخّشلاهتايحىلإةّيعامتجالاهتايح
ّلك حبصت،اهنمةميمحلاىّتح،تاءاقّللا
عوضومةباثمبرخآلالامعتسالةبسانمنذإ
.ةطلّسللوأةعتملل ،هتاقالعيفسيسرنديعي
يذّلالالغتسالاجاتنإ،بلاغلايفيعوالب
.هنميناعيوأهبرعشي ّنأامبو يفثادحألا
وهف،هزواجتتوهيلعنميهتتقولامظعم
ّلكزهتني .نميهمكفّرصتيلصرفلا ،الثم
احاجننايحألانمريثكيفسيسرنفرعي»
.ةّينهملاهتايحيفاريبك هدنعريسيلانمف
:ةّيصخّشلاتاعابطنالاببعالّتلا همّكحت
تامّظنملايفهيدلةحبارةقرويهاهتّدحيف
ّمهأنوكتثيحةّيسايّسلاوةّينهملا ةّي
ّلقأدودرملا ّمهأنم ةّي ةّيلباق»
«ةيؤّرلا «ةسامحلا«و «ديصةحول«و ...ةليمج
ّنإ ةئيب «نيمدختسملانيبام» ةريفولا
يستكيثيح،ةثيدحلاةّيطارقوريبللددعلا
ابيرقتامامتالصفنموادّرجماعباطلمعلا
نايحألانمريثكيفوعّجشت،هزاجنإنع
ّدر،اهتاذاهتعيبطب،يزاجت ّيسجرنلعف .»
ّيلامسأّرلاماظّنلاتايّصاخنمةدحاو
.نيدّالجىلإاياحّضلاليوحتيفلّثمتت
ّينهذخرشىلإجودزملافقوملااذهيّدؤيو
عماهضعبضقانتيةّيعامتجاتايكولسىلإو
*.رخآلاضعبلا سارتحالا]ضقانّتلايفشيعلا
،كالهتسالايفرارمتسالاعمراهشإلانم
-ةسايّسلاضفر املسّمحّتلاعمدهشملا
.ةضقانتمتانئاكاّنملعجي،يرجي اذه
ّيجولويديإلاشّوشّتلا مهاسييذّلا
يفطارخنالاىلإاندوقيهيفراهشإلا
«تاينيقي» :رثكأفرثكأةضراعتم ّلكلملح
راصتنا،تاقرّطلاءالتماوةراّيسدحاو
رحبسئارع،ةدحولاعاسّتاوتالاصّتالا
ّومّنلا ّيداصتقالا ّدمو .ةلاطبلا يغبني
ّلكقيدصت بتاكلاناكاماذهو،هضيقنوءيش
لاوروأ Orwell هتياوريفهوعدي «1984» ـب
.«ريكفّتلاةّيجاودزا» خرشةلأسماهّنإ
ّينهذ ّلكىلعيغبنيثيح نيبعمجينأصخش
نمةّيمويلاةبرجّتللةنيزحلاتايطعملا
ايجولويديإللصاوتملاريثأّتلاوةهج
ةطيحم [.ىرخأةهجنم«توملاىّتحةقثاو»
مويلاايجولوـيديإلانع،نيرباوسنرف)
،نوقـنراب 2004 ) هباتكيف لاوروأموقي،«1984»
يفةءافكلاهذه،جودزملاريكفّتلافصوب
.نيلباقتمنيديكوتنطبتسينأىلعناسنإلا
ّنإ ّيلجةّيقطنملاطباوّرللميطحّتلااذه
ّيسجرّنلاةّيصخشيف . :الثم - ّلجيوه
ّيعامجلالمعلاونواعّتلا تقولاسفنيفو
قمعلايفةّيعامتجاريغعفاوديّذغي
فقاوميفابلاغقلغنيو حماسّتلا»
ّيناودعلا ». - ودبيهّنكلونيّدلاضفريوه
اميفنيرخآضّوفيهّنأامبنمؤمنئاكلثم



لمعيوهيفرّكفينأيغبني ،تاسّسؤم،ءاربخ)
.(.خلا،ةفئاط - هزّزقتوهفافختسايفطرفموه
ّرمتسيهّنكلوةسايّسلاملاعنم يف
.كاذوأبزحلااذهلتيوصّتلا - دّجميوه
ّشغيهّنكلونيناوقلامارتحا .عاطتساىتم
ةّيعامتجالاريياعملللثتمي نأةيشخ»
لثمابلاغهسفنىريهّنكلو،رخآلاهبقاعي
هسفنلنيرخآلامّدقيو،نوناقلاىلعجراخ
«.لاونملااذهىلع - ّيحطسلكشبديريوه» نأ
ضرفىلإىعسيال،احماستمواطسبنمنوكي
هّنكلو،نيرخآلاىلعةّصاخلاهتاينيقي
ّسحأاذإهفقاومىلعشمكني «.هيلعموجهلاب -
نوكينأديريهّنكلوابضغوتابغرمرطضيوه
.اعضاخ،نوّللاميدع،اّيعامتجا - نرقيوه
«عمتجملاطاطحنابروعّشلا» ـب ايبوطوي«
وحنيرجنانّنأبنيقيلاو،«ةّيجولونكت
مّدقتباّينمضاناميإهدنعيذاحيطوقّسلا
.ةينقّتلا ،ةلثمألاهذهةفعاضمانناكمإب
ّكشالباهلثماريثكدجنسو وأانلوحنم
نم،اريخأةمتاخلاةباثمب.نحنانلخادب
فصووهله؟ريتاكيراكوهله؟سيسرننوكي
نموانيف،فشكللانايحأةلباقتايكولسل
وأمتظحالدقل؟ةتوافتمتاجردب،انلوح
اذهيفةديدعتاضقانتببيرالبمتسسحأ
نمةيآهرابتعابهسفنمّدقياليذّلاضرعلا
ودبياّمعالؤاستهرابتعابلبماجسنالا
ةّيصوصخلاانتايحيف،لّثميهّنأ
ةنميهلاىنبسفن،ةّيصخّشلاانتاقالعو
نيديعّصلاىلعاهدقنبموقنيتّلا
ّيسايّسلا ّيعامتجالاو . هانلقامدعنل
:ىرخأةّرم عقاوللتاليوأتىوسرمألاسيل
نحنهانمهفاّمماقالطناتّمت،ّيعامتجالا
.كتاليلحتنم .شال ضرعلااذهيفنيمّثلاو
ّيأىلإسردهّنأاّدجرصتخملا لّثمتىدم
ّيسايّسلاماظّنلاومالعإلالئاسو
ّيلاحلا راهشإلاكلذكوأةسردملاولمعلاو
ةّيسجرّنللةجتنمفيرصتوعيجشتلماوع
.اهلةجّجؤمو ّنأبةعانقىلعنحن،لعفلاب
ّيلاحلاماظّنلل ّلك عيجشتيفةحلصملا
.تاسيسرّنلانمريبكددعجاتنإ ربتعيو
ىلع،مهفافختساومهتيلاثتماب،ءالؤه
مئاقلاماظّنللنامضنسحأ،ريصقلاىدملا
.ةّيروقيبألاكالهتسالاةفاقثلو كرتنل
:شالفوتسيركلماتخلاةملك مارجإلانمله»
ّنأ ةقبّطلاىلإنيمتنملاضيبلانينطاوملا
امنيبمهتاوذصحفبنوّذتليةطّسوتملا
ّلقألامهونطاومحفاكي نورّوضتيواّظح
ّنأمهفننأيغبنيهّنأىلع؟اعوج ساّنلا
ّللاببسبالمهتاوذيفنوقرغتسي لبةّذ
ّنأو،سأيلاببسب ىلعافقوسيلسأيلااذه
...اهدحوةطّسوتملاةقبّطلا ّنإ رايهنا
تاباذعنمىّتأتيالةّيصخّشلاةايحلا
برحنملب،ءايرثألاىلعةروصقمةّيحور
ّدضعيمجلا امامئاديتّلابرحلا،عيمجلا
ّسلانماينّدلاحئارّشلايفتشاج اهوناّك
...عمتجملاةّيقبىلإنآلالقتنتيه رهظت
ّدضاعافداهرابتعاباساسأةّيسجرّنلا
اّبحهنمرثكأةّيناودعلاعفاوّدلا
*«.تاّذلل :قحلم يفةّيسجرّنلاةّيلاضّنلا
ّسلاتزّيمت،ةدحّتملاتايالولا تانيّت
.ةّيوقةّيعامتجاةضراعمب عمةازاومبف



ّسللةّيرّرحّتلاتالاضّنلا دوّسلاناّك
ءادوّسلاةّوقلا) Black Power رثولنيترام،
ةّيئيبتاكرحكانهتناك،(.خلا،غنيك
homosexuelsةّيلثموةّيئاسنو ةضهانمو
.اهقاطنعسّتادقةّيلامسأّرلل هذهتناكو
ةردحنملا،ميظنّتلاةليلقلاتايّلقألا
ةطّسوتملاتاقبّطلانمامومع
ضفرتوبازحألانعةّلقتسم،ةّيبّالّطلاو
ةّيكيسالكلاةّيلاضّنلالاكشألا بزحلا)
تناك.(.خلا،تاباقّنلا،ّيطارقميّدلا
عراوّشلاحرسملثم،ةرشابمالامعأسرامت
ةلهذمو،ركتبملالاضّنلانمىرخألاكشأوأ
انايحأ تاباصعبرح،فاطتخاتايلمع)
.(خلا،عراوّشلا ةفاقثهباتكيف
نعشالرفوتسيركلءاستي،ةّيسجرّنلا
ضعبءاروةنماكلاةّيسفّنلازفاوحلا
لواحيو،ةرتفلاكلتيفةضراعملاتاعامجلا
ّيأىلإمّيقينأ ّدح ةّيسجرّنلاتناك
.اهقرتختاهبةطيحملا تاريبعتضعبتناك
جاتنإةداعإيفالثمةرهاظةّيسجرّنلا
لاكشأبدّدنتتاّيعمجبلصيفةنميهلا
ةنميهلا ،ءاغصإلاةّلق،ةّيتاماعّزلا)
تابثإىلإنيلضانملاضعبيعسيفوأ،(.خلا
تاّذلا ىلعسرامتةّيلاكيدار،امزيراك)
زوربلاكشأيفوأ،(...ةسفانملانمطمن
ةّيجاجتحإلاتاعامجلا ،فقاوملا،رهظملا)
ّيدهشملانعثحبلا،تاميّتلا يفوأ،(...
ةّلقيفكلذكوأ،ةّيوهللبّصعّتلا
،اهيلعمدقملالامعألاةعاجنيفريكفّتلا
.خلا ّنأحّضونل نكتملتاداقتنالاهذه
نميهملاماظّنلاىلعةّيعرّشلاءافضإمورت
ّيتاّذلادقّنللرصانعميدقتلب . رمألاناك
،ناكامبةناهتسالامدعىلإةوعدبقّلعتي
لايخملاباقحال،ةّيلاضّنلاتاسرامملايف
ّيلامسأّرلا .رصعلاكلذلنميهملا ىلعدز
ّنأكلذ «ةّيسجرّنلاةفاقث» لمكيليتأي
ةساردلوحشالرفوتسيركلىرخأتافّلؤم
.ةّيراسيلاةّيسايّسلاتاكرحلا لجأنمو
نمانلادب،شال.كتاليوأتللضفأمهف
ّمهملا اهقايسيفتاداقتنالاهذهعضو
نمتافطتقمرشنةداعإبكلذو،ّيخيراّتلا
،يميلحجراسلفّلؤمرخآ ىربكلاةزفقلا»
.«ءارولاىلإ رّسفينألواحيريخألااذه
تاكرحلاريخألايفتلعجيتّلابابسألا
ّسلايفةّيلاكيداّرلاةضراعملا تانيّت
ّيكيرمألاعمتجملايففيعضريثأتتاذ . تناك
تابّكرملاةجيّرخاهمظعميفتاكرحلاكلت
.ةّيعماجلا ةبلّطلانمددعف
ّلكنيضفاّرلا،نييلاكيداّرلا بزحللاّي
ّيطارقميّدلا ىلإهءامتنامعزيبزح)
اوناك،(ةدحّتملاتايالولايفراسيلا
،مهطاشنلالخنم،نولمأي يّشفت»
ّدضتاضافتنالا .«ماظّنلا ّنكلو قافآ
ّيراسيقّوفت يفيلجنتسبابسألتضّوقت
:اهريغوةدحّتملاتايالولا النوضراعملاف
مهتقبطريغىرخأتاقبطةبطاخمنوفرعي وأ)
،مالعإلالئاسوريغنيرخآنيرواحمةبطاخم
لبقنوديريمهّنإ،(بلاغلايفناّيسامهو
ّلك ةروصحملا،مهتيلاكيدارميظعتءيش
ّيفاقثزّيحيفانايحأ ّيوعامتجا«و » ،ريغص
.طالتخاللوتاّيوهللمهبيسنتميظعتو مهو



ّيأنعمهعانتماب ّيأنع،ّيعامجباطخ
ةبطاخمنوعيطتسيال،ّينوكعباطيذديكأت
.مهنعاهيعوةجردفلتختتاعومجم المهلب
.ابلاغكلذنولواحي يف،اّينمضحوفتتناكو
وأةّيملّسلاوأةّيئيبلابلاطملابلص
،ةّيلامسأّرللةضهانملاوأةّيئاسّنلا
.ايراتيلوربلاراقتحاةحئار ،ةبلّطلاناك»
ىلإنورقتفملاواّيعامتجانوظوظحملا
ةلماعلاةقبّطلايفنوري،ّيسايّسلاثرإلا
ّداملاوةزجربلانماعومجممهدلبل ةّي
«.ةّيرصنعلاوةّيموقلاوةّيسنجلاو ّلكل
نوكتس،يميلحجراسبسح،بابسألاهذه
ريغةّيلاكيداّرلاةضراعملاتاكرحلا
.ةرمثم ةبلّطلاعّرسيس،ةّيدارإالةقيرطبو
smallراغّصلاضيبلابالقنايفنويلاكيداّرلا
White ةمزأةرتفةورذيفنيميلاوحن
.ةئشانةّيداصتقا راسيلاراقتحا»
ءزجبهتدّوزيتّلاةقبّطلليلاكيداّرلا
،ةلهاجلاريهامجلاىلعهئالعتساةدقع،هنم
،هموصخلةنسحلااياوّنلايفداقتعالاهضفر
ّلحمهتسايسلعجىلعيمانتملاهظّفحت اضر
ّلك،ريهامجلا فارصنايفعّرسكلذ
:نيميلاوحننييكيرمألانمنييالملا تاّبر
نكّسمتيةّيوسّنلاةكرحللتاضراعمتويب
نمفوخلالعفبوةّيوهلاعلهلعفب،تاسئاي
.ةّيديلقّتلاةرسألاب،هنمهفيندعامملاع
ابلاغنونسحتسيالضيبنوفّظومولاّمع
ّيقرعلاحماسّتلاسورد ىعسييتّلا
يفاهخيسرتىلإ،نايحألارثكأيف،نوظوظحم
...مهناهذأ دارفألانمنييالم،الامجإ
نمنيبنوطلخيونوناعينيذّلا،نيلهاجلا
فوفصنورجهي،مهنوبّذعينمومهلثمنوناعي
باطخهعمو،مهنعىّلختدقهّنأكودبيراسي
«.كرتشملاريخلانع بزحلامدختسيس،اّيلمع
ّيروهمجلا نمفوخلا «ىضوفلا» هريثتيذّلا
ةّيلاكيداّرلاةاواسملامهدوجويف
ّيندملانايصعلاوةفينعلاتارهاظملاو
ّرحلاو ةلامتسالجأنمةّيقالخألاةّي
.ةّيبعّشلاتاقبّطلا ّنإف،اذكهو ةضراعملا
نيدانملاكئلوأتوصتمّخضةّيلاكيداّرلا
ّيألنكميالو...«ماظّنلاونوناقلاب» ناك
نييكيرمألانيظفاحملاراهدزاريسفتلواحي
ّالإ عقومنملّوحّتلااذهىلإدنتسينأ
.ةّيبعّشلاتائفلانممسقلرخآىلإ هّوني
غراّمودرايب Pierre Dommergues :يليامىلإ ءالؤه»
...نييشافاوسيلءاسّنلاولاجّرلا مهّنكلو
ةّيئارّشلامهتردقروهدتوةلاطبلاببسب
مهتازايتمابنوكّسمتيو،مهلثمنوسني
بساكملايفنوكّكشيو،ةليزهلا
يفتايّلقألااهتعزتنايتّلاةّيتاواسملا
ّومنةبقح ّيوق . يكلايفاكناكليلقءيش
ّفصىلإءالؤهةوسقلااياحضلّوحتي
.ةّيعجّرلا .مهرّصبينأيفراسيلاحجنيمل
ءادفشابكأواريسفتنيميلامهيدهيامنيب
«.ةّيلمعاقرطو ةقاّطلاتذخأ،كلذةازاومب
.ائيشفائيشبضنتةّيجاجتحإلا ناكامنيبف»
اوملستسانيذّلاةئبعتوةكرحلاعيسوتبجي
ّيقرعلاءافكنالاةعزنةحفاكمو
.طباوّرلاترجفنا،ّيفئاّطلاو دّطوتدقل
ّنألماظّنلا ةباثمبهلتناكتاضراعملا
ّداملا ةوهّشللةريثملاّة aphrodisiaques يف



ةريثملاةّداملاةباثمب،فييكّتلاةّيلمع
ماهوألل hallucinogène .يراجلاءاملايف ببسبو
تابارطضاتضفأ،ةّيسايسةروثبايغ
ّسلا لباقديدجبولسأىلإتانيّت
قوذلقباطم«و،عتمم،حبرم،عاجرتسالل
.«رصعلا تماقو ةّيفاقّثلاةروّثلا»
«ىربكلاةّيزاوجربلا ءايحإب،ناكامفيك
...هبةحاطإلايونتتناكماظن ّلكبو ،ديكأت
راسيلابةنرتقملالامآلاضعبيضفتفوس
ّيدرفلالامكلاك،ديدجلا قدّصلاو
تاّذلاةفرعموعادبإلاوةيلالقتسالاو
ةّيسجرّنللةفاقثىلإ،ّيسنجلارّرحّتلاو
لاجرةءادررثكألااهرهاظملاطتفوس
ّيطارقميّدلابزحلايدعتفوسوراهشإلا
ةعنطصملاةذاّخألاةهازّنلايفترهظامك)
مغر،يغبنيال»«.(الثمنوتنيلكليبىدل
راسيلانمةيرخّسلابءافتكالا،كلذ
هتلزعىلعطقفديكأّتلاو،ّيكيرمألا
ةقهارملاهتدابعو،ةّيعامتجالا ،«ليجلل»
هلعفمارطضاةمرطضملاةّلمملاهتاشاقنو
ّيلاضّنلا ةبتكملاطيحميفرصحنملا
.ةّيعماجلا ّنإ هيدل،شال.كلثماخّرؤم
ركفيلّثممةدابعديجمتلةفيعضةّيلباق 68
بايغيف،مهّنأبمهلفرتعا،ّيبكوكلا
نمريثكلايفاوعاشأ،عمتجملاريوثت
ماظّنلازجعبايعوو،ةمزألاباروعشساّنلا
نيبجعملّوحاموهو،مهتايجاحةيبلتنع
داّقنىلإةّيكيرمألاةّيطارقميّدلاب
«.اهلنيمراص اداعبأكلذكثرإلانّمضتي»
...ةعئار ىلإةّيرورّضلاةجاحلالثم
ةّيلامسأّرلاضفرو،ةّيكراشتةّيطارقميد
تاقالعللةرّمدملا،ةطّلستملا،ةتمتؤملا
ضفر،ةّيناسنإلا «ريهامجلاعمتجم» يذّلا
لومخلاوبارتغالاجاتنإلةلآلثملغتشي
...ةدحولاو نوريهتروبنايباعد،كلذلباقم
Port Huron لب،ةقاطببطقفالتيوصّتلاىلإ
.اهّلكمكتايحب ّكشالبةوعّدلاكلتتناكو
.ةحومط .اضيأهّنسةّيحضراسيلاناك،اريخأ
اهيلضانمبلاطتتناكيتّلاةكرحلاف
ّيوقطارخناب («اهّلكمكتايح») ءالؤهتأر
نوجّوزتيونولمعينيحاهنعنولصفني
نوميقيونوكلهتسيونودصتقيوةرسأنوئشنيو
مهرابتعاب،ابلاغةهّفرملايحاوّضلايف
نومّكهتياوناكةلماعةقبطلريطأتةّوق
أّرجتتتناكاهّنألتاونسةرشعلبقاهيلع
ّداملابلاطملاليضفتىلع ديرتو،ةّي
جّوزتتنأوشيعلاةمقلبسكتنأاهرودب
ّرقتستودصتقتوالافطأبجنتو «...كلهتستو
ّنأقّقدنل .ةلماكتسيلتاليوأّتلاهذه دقل
.شال.كركفلرخآاحيضوتمّدقننأطقفانددو
ّسلايفةضراعملاتاكرحلالشفف تانيّت
طقفرّسفيالةدحّتملاتايالولاب
اهيفنيلعافلابلغأناكيتّلاةّيسجرّنلاب
.اهلءانجس يفو،ىرخأبابسأميدقتنكميذإ
تضّرعتيذّلاديدّشلاعمقلااهتمّدقم
ةرهاظاهرابتعابةّيسجرنلا.هل
انتيدوبعلوح«باتكنمتافطتقمةّيعامتجا
«ةّيدارإّاللا De notre servitude involontaire نالأل
ودراّكأ Alain Accardo، 2001 ّيأديعي جاتنإعمتجم
-هتفاقث ةّينمّضلاهتامّلسموهريياعميأ
-ةبرجّتللهميظنتطامنأو لكشيف،درفلايف



.ةّيصخّشلا ،مياهكريدلوقياملثمو
لّكشتملاعمجملادرفلايهةّيصخّشلا
)اّيعامتجا (شالرفوتسيرك ملعرانأ
ّيساسألاثدحلاعامتجالا ةعمجملاوهيذّلا
Socialisation،نيلعافللةنمازتملاةلكيهلاوأ
نييعامجلا ماجحألافلتخمنمتاعومجم)
(ىنبلاو نييدرفلانيلعافلاو كلتنمءاضعأ)
(تاعومجملا .ةقباطتمصئاصخلنيلماحلا نم
ةّيكيسالكلاةلباقملادقفت،ةيواّزلاهذه
ّيأعمتجمدرفنيب اهنوكادعاماهلساسأ
.اّيقيزيفاتيماداقتعا ّنإ اماظن
يفامئاددجوي،ناكاّيأ،اماّيعامتجا
:يتآلاجودزملالكّشلا يفانلوحنمدجوي
ةزهجألاوتاسّسؤملارثاكتيف،ّيعوضوملكش
بيتارّتلاوتاينقّتلاوتامّظنملاو
،نيناوقلاودعاوقلاوميسقّتلاوعيزوّتلاو
تاعومجملكشيفانلخادبدجويو،.خلا
،ابيرقتةمغانتموةطبارتم،ةلكيهم
زفاوحوتالويموءاوهأوةّيدرفريبادتو
هذهلثميفلمعللتادادعتساوتاءافكو
.ةّيعوضوملاةئيبلا ّيألغتشييكلو ماظن
ّيعامتجا ّدبال،دّدجتيو كانهنوكينأ
ةّيلخادىنبوةّيجراخىنبنيبمؤالت
.دحاوخيراتاهلّكش انانألّكشتي[...]
:ةدوجوملاةّيعوضوملاىنبلانماقالطنا
قطنمدرفلانطبتسي،هتعمجملالخنمف
ىلع،اهريياعمواهجذامنبعوتسيواهلاغتشا
ّرم ّيصخّشلاهراسمبةطبترملاتاربخلا . ال
نيترتفلوأ،نيفلتخمنيعمتجملنكمي
نأ،عمتجملاسفنلنيتفلتخمنيتّيخيرات
.درفلازارطسفنلّكشت ىنبامّلك،لباقملاب
ّالإ،هسفندرفلا ةيلالقتسالاوحنعزنو
ّدروةّيبسّنلا ةمئاقلاىنبلاهاجتلعفلا
تاجردباعماهرييغتواهجاتناةداعإل
.ةتوافتم ّيجولويسوّسلانومضملاوهكاذ
موهفملهؤاطعإضورفملاىندألا
ّيعامتجا» ةساردلنكميالهنودنمو،«
ّالإةّيعامتجالاثادحألا يفطّروتتنأ
ّلحلللباقريغضقانت هلةقالعالجراخنيب
.جراخبهلةلصاللخادو،لخادب ،نذإاذكه[...]
انئادعنعنلعننيح ماظّنلل»
ّيلامسأّرلا ّبصنتو،« ّلك انتاداقتنا
-ةّيداصتقالاهانبىلعارصحاهغوصنيتّلا
ّنأحضاولانمف،ةعضومملاةّيسايّسلا
انّنأوقيرّطلافصتنمدنعفّقوتانليلحت
نمانيفنطبتسملامسقلانعلءاستننأانيسن
ّلكنعيأ،ماظّنلا يفمهاسيانلخادبءيش
نمريثكلايفةبّبستملا،ىنبلاكلتليغشت
.انلوحنمرئاسخلا ،رمألارخآيفهّنأكلذ
-ةّيداصتقالاىنبلاكلتعيطتستال
هاّمساّممةرزاؤمنودلمعتنأةّيسايّسلا
عامتجالاءاملعضعب ،«ةّيلامسأّرلاحور»
نيذّلادارفألانمةّيتاذةقفاومنوديأ
ةيعاولاراكفألانعاديعب،نوعفدي
اقمعبناوجلارثكأب،ةرهاّظلارعاشملاو
لالخنمتلّكشتامكمهتايصخشيفايعوالو
.ماظّنلايفمهتعمجم [...] امماظنناكاذإ
انجتني (انجاتنإيفمهاسيوأ) انّنأىلع
كلذف،نّيعمنمزيفةنّيعمةعامجيفءاضعأ
ّنأينعي يتّلاةّيعامتجالاطورّشلا
انلزامتايلآقيرطنع،انلخادباهنطبتسن



ّلكاهئالجتسانعنيديعب نماّقححبصت،اّي
.مدومحل ّنإ ّيعامتجاوهام ّلكيفزرغني
يفانتقيرطبقّلعتياميفهطورشبعلتو،درف
سفن،انتاوذبجزتمتنأدّرجمب،دوجولا
ّيرورّضلاروّدلا يذّلاسوسحمّاللاو
مل،[(...)انكّرحتيفانراتوأوانماظعهبعلت
ّسحتطورّشلاكلتدعت اطوغضاهرابتعاب
ةطقنعقتتاكرحاهرابتعابلبةّيجراخ
(...)انانألقيمعلارارقلايفاهقالطنا نم
لعاوفلانمعومجرابجإامئادنكمملا
ىلإءوجّللابةعاّطلاىلعنييعامتجالا
ّشلاتوافتملاعمقلا .ةّد ّنأريغ الاماظن
ّالإلغتشي الباقنوكينلرهقلاب
.اليوطرارمتسالل جاعزنالابّنجتلجأنمو
«حوّرلا«وداسجألاةبلوقنسحي،ّرمتسملا
.ةمئادةروصباهنكستيتّلا ةلاطإلالجأنمو
ّدبال،امماظنرمعنم كئلوألةرورّضلاب
نيئّيهماونوكينأهليغشتبنوموقينيذّلا
ّلقألاىلع،مهتدارإءلمبكلذلعفل اميف
ّيساسأوهامبقّلعتي . مهتقفاومناكامّلكو
ريكفّتلاىلإمهتجاحتّلقةّيئاقلت
(...)لضفأةّحصيفماظّنلاناكو،ةعاّطلل
اذامللضفأةقيرطبمهفننأاننكمياذكه
ّنأربتعأ ّيلامسأرماظندقن هنكميالام
لاضّنللةّيديلقّتلابيلاسألابكّسمتينأ
ّيداصتقالا ماهّتابعنقينأو،ّيسايّسلاو
مئاقلاماظّنللةّيعوضوملاىنبلا ،الثم)
ةعضاخلاريغةّيلاملاليماسّرلاقوس
تامدخلاةصخصخةسايسوأ،ةباقّرلل
يطارقونكّتلاعباّطلاوأ،ةّيمومعلا
ّبوروألاءانبلل ةوالع،هيلعلب،(خلا،ّي
بيصّنلامهّتينأ،هسفننآلايفوكلذىلع
ملنإ،ةّصاخلب،ىّتح،اّيصخشهلمحنيذّلا
ةريسملايف،اّيدصقنكي «ةدّيجل» .عيمجلل
ّنإ ماظّنلادقنلةّيعاجترالاةدوعلاهذه
ّلكبمدصتساهّنألةبعصةّيلمعيههتاذىلإ
ةريرسةواقن،لّوألاماقملايف،ديكأت
امومعنوّنظينيذّلا،ماظّنلايضراعم
مهريهشتبيفكيامباوماقدقمهّنأ
ةّيعوضوملاىنبلليذؤملاعباّطلاب
طارخنالامهضفربو،ّيلامسأّرلاماظّنلل
ّيلجلا اميفاوباترينأىّتحنودنم،اهيف
ببسب،ّيدقّنلافقوملااذهلثملنكمي
ّيئزجلاهعباط لمعيفمهاسينأ،تاّذلاب
.ماظّنلا
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paradis، 2002. - -1:ةلّصلاتاذعجارملاضعب ةزفقلا
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يميلح 2004 . 2- Deمويلاايجولويديإلانع
l'idéologie aujourd'hui ،نيرباوسنرف 2004. 3- ةداعّسلا
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