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مقدمة المترجمة
ْعييٝؼ ييٝيي ّٛم صبتُعييت ثتلييب َمكًيي ١ثييت ُٚ ّٛييكييطٛتت ىًيي ٢نت يي١
ي٭ؾعد .٠ري ىًٓٝيت نٕ ْحثيع ىئ ْٛي ير ْنيٌ َئ ل ٬يت ىًي ٢ىيٛي نليس٣
جدٜد ٠ذبٌُ َعٗت ييط ّ٬ييديلًٚ ٞييك ٠ٛييسٚح ١ٝيييت لطتىدْت ىًَٛ ٢يجٗي١
نٌ لًو ييكطٛتت  ،حني قسن ٖري ييهتيت "ييتمَيٌ ثكًي َٓفيت " ٚجيد
 ٘ٝنٕ ييتمٌَ ٖ ٛنحد تسم ل٬ؾٓت ٚقٛلٓت.
لهُٔ نُٖٖ ١ٝري ييهتت نْ٘ ٜٓكطِ إىل قطيُني نْريسٚ ٟلنحٝكي ٞم
ييكطيييِ ييٓريييس ٜنًعٓيييت ييهتلي ي ىًيييَ ٢فٗييي ّٛييتمَيييٌ ٚلنيييٛز ٙىي ي ييعؿيييٛز
ٚييمكت ييت ٜ ٚ .هتيهٹ ثٗييري يزبتْي ييٓرييس ٟثييٌ ظبييدٜ ٙنًعٓييت ىًيي ٢دبسثتيي٘
ييػخؿ ١ٝم لنحٝل ييتمٌَ ٚدٚز ٙم ربًٝؿ٘ َٔ ييتٛلس ٚييكًل.
قييدّ ييهتل ي م ييكطييِ ييعًُيي ٞىػييس ٠لييمََٛ ٬جٗييٖٚ ١يي ٞنييت س ٠
يًكطِ ييٓرسٜ ،ٟدزٸ َٔ ل ٬ت ييكتز ٨لن ٠ٛخبن ٠ٛىً ٢ممتزض ١ييتمٌَ.
ٚقد غتىب م ييطس نت ييتمٌَ َع قسف َكطٛطٖٚ ،ري َت ٫حرب
ٚجييٛدَ ٙييع ييٓطييخ ١ي٭ؾييً ١ٝييفسْطييٚ ١ٝؼبتيي ٟٛييتييمَ ٬ييعػييس ٠ي ٛجييٛد ٠م
ييكطِ ييعًُْٚ ،ٞتٝج ١يٛجٛد ٖر ٙييتمَ ٬قُٔ ييهتت  َٔٚنجٌ ربفٝيه
ييهًف ١ي تد ١ٜيطعس ييهتت  ،كد قدَب ييهتت د ٕٚقسف.
 َٔٚنجٌ لطٗ ٌٝييتٛيؾٌ َع ٖري ييهتت كد قُب ثٛقيع ًَثيل ٭ٖيِ
ي ؿيينًثت ٚ ،نءييت ٤ي٭ىيي ّ٬يييييت ٚزد م ْٗتٜيي ١نييٌ ؿييٌ ،نَييت َسيجييع
ييهتت كد ٚقعتٗت نُت ٚزد م ييهتت ي٭ؾً.ٞ
ٌَ نٕ لطتُتعٛي م قسي ٠٤نتت "ييتمٌَ ثكً َٓفت " ٚنٕ ٜسغدنِ إىل
تسٜل ذبكك ٘ٝ ٕٛذٚيلهِ ٚضهٓٝتهِ.
ي رتمج١
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"ف ذ هوفذذووهؾ ،ؿذذلالويـذذهو وقس ذ

و نو

ذذسوؿرتبس ذ وع ذذىوهضر

ؿ،وهزـ وع ىور دكالو وويىلوغريوذؾكوؿنوهؾوضذسا ،الوبذلووقسذ

الو وو نوقى ذذىو

وهححاذ سوب ؾاذ و

هؾك ا ذ وؾ اا ذ اووب ؾوحذذلاوهمع ذ وؿس ذ كووذؾذذكو والكذذنو نو ذذل وي و

هحلبووهؾ،س رفك و

ذذورو

"ؽرقشن وؿورقيالوعنوؽ ،بو"ف هوهؾ ا ءويفودهخ ن "ك و
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مقدمة
ؽبنس ي ٞإىل يٯٕ ،زغيِ نْيأ نَيتزع ييتمَيٌ َٓير ننميس َئ طي١
ٚث٬ثيني ىتَييت ،هييس ٠لييميٝه نتييت حييٖ ٍٛييري ي ٛقييٛكٚ .ذيييو يٛجييٛد ىييدد
نحري َٔ ي ٪يفت حٛي٘ ٖري َٔ جٗ َٔٚ .١جٗ ١نلس ٣إٕ ييتمٌَ ٖ ٛممتزض١
ؾتَتٚ ،١جد ٴ َٔ غري يجملد ٟيٱضٗت ٗٝت.
َٚع ذيو ،إْأَٓ ،ر ضٓٛي  ،نقرتح لمََٛ ٬جٸٗ َٔ ١ليْ ٍ٬يدٚي ،
نْرُٗت ح ٍٛييعيت ٚ .قيد ندزنيب نٕ ييتكٓٝي ١ييتمًَٝي ١ييٛحٝيد ،٠ييييت ٜعس ٗيت
َعرِ ييٓتع ٖ ٞلمٌَ يييٚ mindfulnessي رتمجي ١ثػيهٌ ضي ٤ٞإىل ييفسْطي١ٝ
ثيي "ييٛى ٞييهً ."ٞيهْٗٛت لعصش لنٜٛس يْ٫تحتٚ ،ٙل٪د ٟإىل لكً ٌٝييتٛلسٖ ،ري
ييٓٛك َٔ ييتمٌَ ذ ٚق ١ُٝنحري ،٠ري ىًُب ىًْ ٢كً٘ نٜكت .يهٔ مثي ١تسقيت
نلس ٣نمري ٠يًتمٌَ ،لملر ثعني ي٫ىتحتز ييحعد ييسٚح ٞنمرييٚ ،لتؾ ١ذيو
ييحعد ،ي تعًّل ثتيكً .
م ييٛيقع ،لعًُب ييتمٌََٓ ،ر ييحدي ،١ٜيٝظ ىئ تسٜيل يزبطيد ٚيييرٖٔ
كط  ،ثٌ ىٔ تسٜل ييكً نٜكت .إذيٜ ،عد ييتمٌَ متسٜٓيت ثطيٝنت يْ٬تحيت،ٙ
يهٔ ممتزض ١يسبكٛز يحمل يًري ٚ ،يٰلسٚ ،ٜٔيًعت  َٔ .نجيٌ ذييو يإٕ
َعرِ ييتمَ ٬يييت نق ّٛمبُتزضتٗت لٗدف يتنٜٛس قَ ِٝمٌ :ييسن ٚ ،١ييمكي،١
ٚيَ٫تٓتٕٚ ،ييتطتَ ٚ ،ييفسح ،إخلٜٚ .دلٌ ٖري نً٘ م يْطجتّ َع ييكً .
نمييس ٖييِ ي٭غييختف يييير ٜٔمتٓٸييٛي نٕ ٜطييجًٛي ٖيير ٙييتييمَ ٬ي ٛجٸٗيي١
لهٔ
يٝنحٸكٖٛت م ثٛٝلِٗ ،ن ٚيٛٝشٸىٖٛت ٔ حٚ ،ِ ٛمبت نٕ ْٛى ١ٝييؿٛ
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جٝد ٠مبت  ٘ٝييهفت ،١ٜلٛؾًب إىل هس ٠ي٫حتفيت ثػيَٗٓ ٤ٞيت .تيرنس
يقييرتيح -نضييتٝفٔ ضييٝهتزد ٖٚيي ٛؾييدٜل َٛضييٝك٪ٜ ٞيّييه َٓيير ث٬ثييني ىتَييت
َكنٛىت لمًَٚ ١ٝزٚح ١ٝثتضِ َطتعتز ٖ ٛنيٛغٛع  -نتٕ قيد يقيرتح ىًيٞٸ
ثمٕ ْعٌُ ىً ٢إظبتش قسف َكطٛط يًتمٌَٚ .مبت نٕ ي ٛضٝكَ ٢ع ي ػتىس يييت
لمريٖت ميهٔ ت نٕ لػسح ييكً  ،ري قحًيب ىسقي٘ٚ ،قيد ىًُٓيت َعيت ليٍ٬
ننمس َٔ ضٓ ١ىً ٢إظبيتش ٖير ٙييتيمَ ٬ي ٛجٸٗي ،١ييييت لطيتطسم نَئ يظ
إىل ىػس ٜٔدقٝكَ ١ع ي ٛضٝكٚ ٢ثدْٗٚت.
 ٞثييدٚزٖت ندٚزٚليي٘ نٝٓٝييٖٚ ٛييْ ٞتغييس ٠نتييتث" ٞزٚح
نُييت ىسقييب ىًي ٸ
ييعت " نٕ نُسبل ييتطج ٌٝثهتيت ػبُيع ييتيمَ ٬ي هتٛثيَ ١يع لٛقي ٝيفئ
ييتمٌَٚ .ىًٖ ٢ري ي٭ضتع ٚيد ٖري ييهتت يير ٟثني ٜدٜهِ!
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م ذهوهؾ ،ؿل؟ و
َٓيير حييٛيي ٞث٬ثييني ىتَييت ،ىييسف ييتمَييٌ يْن٬قييت ًَث ٛييت م ييطييس ،
ثطح ظبتح ثٛذ ١ٜييصٕ ن ٚ 0ييتٝحتٝي ١ن 2م ييحديٜي ،١ثيِ ىي ييتنيٛز ييطيسٜع
يًيي ْٛ ٖٛٚ - mindfulnessك ىًُتْ َٔ ٞييتمٌَٜ ،سنص ثػهٌ نضتض ٞىً٢
ييتٓفظ ٚىً ٢يٱدزينت يسبط - ١ٝييرٜ ٟطُ ثتكً ٌٝييتٛلس ٚحيت ٫ييكًيل
ثػهٌ ًَثٜ . ٛٴُتزع ييتمٌَ ،م ييٜ٫ٛت ي تثد ،٠م ننميس َئ طيُ١٦
َطتػف٦َٚ ٢ت ييطجٚ .ٕٛم نٓدي ،مث ١ىيدد َئ نًٝيت ييني لًيصّ َٓير
يٯٕ ؿييتىدي نتحييت ٤ي طييتكحٌ ثدزيضييَ ١ييٛيدِٖ ى ي ٚزغييت ييتمَييٌٜ .تنييٛز
ييتمَييٌ ننمييس ييمنمس م ي ييديزع نٜكييت :فييٖٛ ٞيٓييدي ،ظبييد ٚشٜييس ييتعًييِٝ
ييٛتأ ،قد ت ٚزغ ١يًتمٌَ ٔ ٜسغ َٔ ي عًُنيٖٓٚ .تى ثس تْ ٕٛٝيْهًٝيص
ٜنحكييي ٕ ٛييتمَيييٌ ثتْتريييتّٚ ،م يٯْٚييي ١ي٭ليييري ،٠مثييي ١ىػيييسي َييئ ييٓيييٛي
ييفسْطييٝني ،ثييدٚ٩ي مبُتزضيي ١يييييي  mindfulnessىيئ تسٜييل يينحٝيي ييٓفطييٞ
ننسٜطتٛف نْدز ٜ٘حٝع ػبتُعَ ٕٛس ٠م ي٭ضحٛك م قؿيس ثٛزثي ٕٛيًتمَيٌ!
ٜٓػس ،م نٌ ىتّ ،ننمس َٔ نزثعَُ ١٦كتٍ ىًُي ٞحي ٍٛييتمَيٌ ،مميت ٜرٗيس
ضبتضٓ٘ ىًَ ٢طت ٣ٛيقنسيثت يْ٫تحيتٚ ،ٙحيت ٫ييكًيل ن ٚييه،ثي ،١ننميس
ممت ٜرٗس م صبتٍ ييؿث ١ييٓفط.١ٝ
زغِ ٚجٛد تسم نلسْ ٣فع ١ٝيًتمَيٌ نلتؾي ١م ىيت ي ٪ضطيت  ،حٝيع
ٜٴفييرتف ٝيي٘ "ذبطييني ندي ٤ييهفييت٤ي " ٚذيييو ى ي لكًٝييٌ لٛلسٖييت ٚنٕ ييييحع
ميتزع ٖري ييتمٌَ د ٕٚغو ى هس ٠لسجع إىل نٌ َتيي٘ ى٬قي ١ثت ٛقي،١
ييإْأ َكتٓييع نْٓييت نَييتّ ييتٖس ٠ىُٝكيي ،١ضييتعسف يشدٖييتزي ننمييس لٛضييعت م
ييطيييٓٛي ييعػيييس ييكتدَييي .١٭ٕ ييتمَيييٌ ٜطيييتج ٝسبتجييي ١نضتضييي ١ٝم ديليييٌ
يٱْطتٕ ،ي خٓٛم ى نمنتط حٝيت ٠ىؿيس ،١ٜنيمٕ ٜهي ٕٛحتقيسي َيع ْفطي٘
َٚيييع ييعيييت يحمليييٝط ثيييَ٘ .ييئ نجيييٌ ذييييو ،ىًٝييي٘ نٕ ٜيييتعًِّ صبيييددي ييطيييه١ٓٝ
ييديلًٝيييٚ ،١ي يييد ٤ٚييعكًييي .ٞػبي ي نٜكيييت لنيييٜٛس نفيييت٤ي يْ٫تحيييت ٙييييدٜٓت،
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ٚإدزينتلٓت يسبط ،١ٝيييت ل٬غب ى حٝتلٓت ي تٛلسٚ ،٠ىي تتقتٓيت ي فستي،١
يييت لػطٌ ييفهس نمرييٜ .طُ ييتمٌَ ثتيتٓتغِ ثني يييسٚح ٚيزبطيد ،ييًيرٜٔ
لحتىيييدي يٛقيييب تٜٛيييٌ جيييديٚ ،لتؾييي ١م سْطيييت ،ىيي ثٓتٝ٥ييي ١دٜهتزلٝييي ١ن3
َفٗ ١َٛثنسٜكٖ ١صي .١ٝإٕ ييتمٌَ ٜػهٌ متسٜٓت حكٝكٝت يًيسٚحٖٚ ،ي ٛذ ٚقُٝي١
نحري ،٠إذي َت قٛزٕ ثتيتُس ٜٔيزبطد.ٟ
لعًُّيييب ييتمَيييٌ م ي ٓيييد م ىُيييس ييعػيييس ٜٔثيييتيكس َييئ ىًُيييت ٤يييييدٜٔ
ييتٝحٝتييٝني ،ليي ٍ٬زحًيي ١تًٜٛيي ١م ي ُٝتٜ٫ييتَٓ .يير نييتٕ ىُييس ٟضييب ٚث٬ثييني
ىتَت لكسٜحت ،نىًِ ْفطَٜٝٛ ٞت ربؿٝـ ٚقب ٭ن ٕٛحتقسي َع ْفطيَٚ ٞيع
ييعت  .يٝظ َٔ ييكسٚز ٟنٕ نني ٕٛجتيطيت ىًيٚ ٢ضيتد :٠إذ ميهيٓأ ييتمَيٌ
َتغييٝت ،ن ٚحييني نقيي ّٛثٛقييعٝت ييٛٝغييت ،ن ٚحييني نَييٓ ْفطييٚ ٞقتييت تيي٬ٜٛ
يًتييٓفظ ثييني َٛىييد ،ٜٔن ٚحييني نلمَييٌ يينحٝعيي .١٭ٕ ييتمَييٌ ،ل ٬ييت ييت ٜتخًٝيي٘
ييهمريٜ ٫ ،ٕٚعأ ثتيكسٚز ٠يزبًٛع ٚإغ٬م ييعٓٝني ٚضبتٚي ١ىدّ ييتفهري
ثييم ٟغييٚ ٤ٞييرتنٝييص ىًيي ٢يييي ٳٓفيظ .ثتيتمنٝييد ،ييإٕ ٖييري ييتُييس ٜٔذ ٚقُٝيي١
نييحري ،٠يهٓيي٘ ٜعييد غييهٚ ٬يحييدي َيئ ي ُتزضيي ١ييتمًَٝييَ ١يئ ثييني نغييهتٍ
ىدٜد ٠غري ،ٙإٕ جٖٛس ييتمٌَ حبد ذيل٘ ٜػٌُ ىً ٢نٕ له ٕٛحتقسي ثػهٌ
نًٚ ،ٞقًحو َٓػسح ثسحتث ١يًثٝت.٠
إٕ ممتزض ١يْ٫تحتٖ ٙير ٙميهئ نٕ لهيَ ٕٛسنّيص ٠ىًي ٢يييٓفيظ ،يهئ
نٜكت ىً ٢ؾيفٚ ،١ىًي ٢كي ١ًٝن ٚحتييْ ١تُٓي ٢لنٜٛسٖيت :نتيسن يٚ ،١ييمكي،١
ٚييعنتٚ ،٤ييتطتَ ٚ ،ييؿفت ،٤إخلٜ .طتنٝع ييف٬ضف ١نٕ ٜتمًَٛي نٜكيت – نٟ
نٕ ٜٛجٗييٛي نييٌ يْتحييتِٖٗ – عبييَ ٛفٗيي ّٛن ٚعبيي ٛقتىييد ٠م يسبٝييتٚ ،٠نييريو
ىًُييت ٤ييييدٜٛ ٜٔجٗيي ٕٛلفهريٖييِ عبييْ ٛييـ َكيدٸع ن ٚإييي٘ ،نَييت ييسَٚتْطييٕٛٝ
ٛٝجٗيي ٕٛلفهريٖييِ عب ي ٛمجييتٍ َٓرييس َييتٚ .ميهيئ ييري يْ٫تحييت ٙنٜ ٫هييٕٛ
َسنّصي ىًي ٢غيَ ٤ٞيت ،ثيٌ ٜػيٌُ حكيٛزي زححيت .إذي ٜعيد ي٭َيس ٜتعًيل ثيمٕ
لهَٓ ٕٛتحٗت إىل ْفيطو ن ٚإىل هسَ ٠يت ،ثيٌ نٕ لهي ٕٛحتقيسي ،ثحطيتت،١
ثهٌ ٚجٛدى ،د ٕٚن ٟلٛقع .إٕ ٖيري يسبكيٛز ييسحي ٜعيصش منيٛي يًهْٛٓٝي،١
ٚيشدٖتزي يًكً ٚ ،يْن٬قت ٚيضتطَ٬ت مميت ٜي٪د ٟإىل يعبي ٍ٬ي٭ْيت  ٚيْؿيٗتز
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ييري َع يينحٝع" ٖٞٚ :١ي ػيتىس يٱقٝتْٛضي"١ٝنٚ 4ييييت نيتٕ زَٚيتٕ زْ٫ٚيد
قييد يضتثكييسٖت م َسيضيي٬ل٘ َييع ضييٝطُْٛد سٜٚييد يٝػييسح ييي٘ ممييت لتهييٕٛ
ييتجسث ١ييؿ ١ٝ ٛي٭نمس مش ،٫ٛثعٝدي ىٔ نٌ زَص دٜأ .يهئ َئ نؾيع
ي٭َٛز ذبكٝل ٖري يسبكيٛز ييسحي د ٕٚغيو ،٭ٕ ذٖٓٓيت ميٝيٌ دَٚيت يًػيسٚد.
 َٔٚنجٌ ٖري ييطح  ،إٕ لمَ ٬يْ٫تحت ٙي سنص لتهَ ٕٛئ ليدز ٜممتيتش
يتمٌَ حكٛز زح .
قحييٌ نٕ نغييسح نٝييه ييتمَييٌ َٚييت ٖييٛ ٞي٥ييد ،ٙنٚد دىييٛلهِ إىل زحًيي١
ؾطري ٠ى ي هتٕ ٚييصَتٕ :نٝه ٚيد ييتمٌَ ٚلنيٛز ،ثػيهٌ نيحريَٓ ،ير
ييعؿيييٛز ييكدمييييي ١ضييييٛي ٤م ييطييييس ن ٚم ييػييييسم َييييت ٖيييي ٞنىرييييِ سٚىيييي٘
ٚممتزضيييتل٘ ي٭ضتضييي ١ٝنٝيييه ٚييييد ييييييَٚ mindfulnessيييت ٖيييْ ٞتيييت٦َ ٥يييت
ييتجتز ييعًُ ١ٝيييت تحٸكب ىً ٢ي تمًَني
إٕ ٖييري ييهتييت  ،ييييرٜٗ ٟييتِ ثتزبٛيْ ي ييتنحٝكٝيي ١ننمييس َيئ يزبٛيْ ي
ييٓرسٜ ،١ٜسي ك٘  ...يثٓتت ىػس ٠تسٜكَٛ ١جٗ ١يًتمَيٌ .نزثعيَٗٓ ١يت ٖي ٞليمَ٬
يْتحت ،ٙلرتنّص ىً ٢يزبطد  -يضرتلت ٤يزبطد ٚييرٖٔٚ ،يسبكيٛز لطيتطسم
ن ييظ دقييت٥ل ن ٚىػييس ن ٚىػييس – ٜٔنَييت ييتييمَ ٬ييمُتْٝيي ١ي٭لييسٗ ٣ييٞ
لمَ ٬لسنّص ىً ٢ي صيٜتٚ ،ىً ٢ييفكت ٌ٥ن ٚىً ٢حتْ ٫سغ م لنٜٛسٖت:
نت٫زلحييتط ثييتيهٚ ،ٕٛييمكييٚ ،١يسبيي ٚ ،ي طييتضبٚ ،١ي ٛيضييتٚ ،٠ييكحيي،ٍٛ
ٚييؿفتٚ ،٤ييعنت.٤
نييٌ لمَييٌ ٜٛجٸٗيي٘ ؾييٛلٖ ٞييَ ٛٴكييرتح َييع َٛضييٝك ٢ن ٚثييدُْٗٚت .نُييت نٕ
ييتمَ ٬يييت لسي كٗت نمجٌ ي كنٛىت ي ٛضٝك ١ٝي حتهس َٔ ٠قحٌ ي ٛضٝكٞ
نيٛغييٛع ن ٚغييري ٙلطييٌٗ يْػييسيح ييكً ي ٚى٬جيي٘ .ن ٗييس ييي ٞييتجسثييَ ،١ييع
ذيو ،نٕ ثع ي تمًَني ي عتتد ٜٔىً ٢ممتزض ١ييتمٌَ ثػهٌ ٖتدٜٓ ٨صىجٕٛ
َٔ ي ٛضيٝك .٢إٕ نيٌ غيخـ ضيٝه ٕٛحيسي م يلتٝيتز َيت ٜٓتضيح٘ ،يٝهيٕٛ
ننمس يْتحتٖت َٔ ،نجٌ نٕ ٜهتط قُٝت إْطتْ.١ٝ
ٖٓييت ٜهُيئ ،ثسنٜيي ،ٞي ييدف ييٛحٝييد يفيئ ييتمَييٌ :نٕ ْهيي ٕٛإْطييتْٝني
ثػهٌ نًٚ ،ٞذيو ىٓدَت عبكل يْطجتَت ثني زٚحٓتٚ ،قًحٓت ٚجطدْت ،ىي
حكٛز ضب يريلٓت ٚيًعت .
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ؿ اق و
ن 0ثٛذٜيي ١شٕٖ :يي ٞتت٥فييٜ ١تثتْٝييَ ١يئ ي تٖتٜتْييت ييحٛذٜيي ،١لفسىييب ىيئ سقيي١
"لػييتٕ" ييحٛذٜيي ١ييؿييٜ ،١ٝٓٝنًييل ييًفي نٜكييت ىًيَ ٢ييرٖ ٖيير ٙيينت٥فيي.١
ٜتُٝص نلحتك ٖري ي رٖ مبُتزضي ١ييتمَيٌ م ٚقيع ١ٝيزبًيٛع -شيشٕ -
نُت ٜػتٗس نلحتىٗت ثهمس ٠لدي ِ ٚيٮقٛيٍ ي مثٛزٚ ٠ييعٹ  .لٗدف لعتيِٝ
َييييرٖ شٕ إىل ييعييييٛد ٠إىل ي٭ؾيييي ٍٛي٭ٚىل يًحٛذٜييييٚ ،١لييييٛف ييتجسثيييي١
ييػخؿ ١ٝيييت ىتغيٗت ثيٛذي ييتيتزؽب .ٞلهتطي ٚقيع ١ٝيزبًيٛع نُٖٝي١
لتؾ ١يد ٟنلحتك ٖري ي رٖ  ،عٔ تسٜل يلحتك ٖر ٙييٛقع ١ٝل ٳٛؾٳٌ ثٛذي
إىل حتي ١ي٫ضتٓتز ٠ن ٚنييٝكر. ١
ن 2ييحٛذ ١ٜييتٝحٝت ٖٞ :١ٝتت٥ف ١د ١ٜٝٓثٛذ ،١ٜلٓتػس م ييتحب َٓ ٚطٛيٝت  ٚل ٛت
 ٚثٛلتٕ  ٚقًُٝكٝت ٚم ي٭جيصي ٤ييسٝ٥طيَ ١ٝئ ي ُتٜ٫يت م مشيتٍ ييٓٝحيتٍ ٚ
ي ٓدٚ .لك ٍٛم ْؿٛؾٗت ي كدض ١ثمٕ ييتحيب ٖيَ ٛهيتٕ َكيدع ثتيٓطيح١
إىل ٖر ٙييدٜتْ.١
ن 3ييمٓت ١ٝ٥ييدٜهتزلٝيٜ :١فيسم دٜهيتز ثيني يييٓفظ ٚيزبطيدٜٚ ،يس ٣نُْٗيت
جٖٛسيٕ طبتًفتٕ متتَتٜٚ ،ك":ٍٛإْأ يطب َكُٝت م جطد ٟنُيت ٜكيِٝ
ي ٬ح م ضفٓٝت٘ٚ ،يهٓأ َتؿٌ ثي٘ يلؿيتٚ ٫ثٝكيتٚ ،طبيتًط ثي٘ حبٝيع
ن٩يه َع٘ ٚحدَٓ ٠فسدٚ ،٠يٜ ٛهٔ ي٭َس نريو ،ت غعس ثم إذي
نُؾيي ٝجطييد ٟييسحٚ ،يهييأ ندزى ذيييو ثتيعكييٌ ٚحييد ،ٙنُييت ٜييدزى
ي ٬ح ثٓرس ٠ن ٟىنٌ م ييطف."١ٓٝ
ن 4ي ػيييتىس يٱقٝتْٛضيييَ :١ٝفٗييي ّٛزٚحييي ٞؾيييتغ٘ زَٚيييتٕ ز ،ٕ٫ٚيييييرٜ ٟعيييأ
ييتٛحٸد َع ييه ٕٛنَ ٚع َت ٖ" ٛنن َٔ ييري " ٚنحٝتْت ثعٝدي ىٔ نٌ
َعتكد دٜأ.
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القدم األول
تاروخ مختصر عن التأمل
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المدارس الفلدفوة ػي
العصر القدوم
ن ٗيييس نىُيييتٍ ي ييي٪زد نثيييٝري ٖيييتد Pierre Hadot ٚنُٖٝييي" ١ييتُيييتزٜٔ
ييسٚح "١ٝيد ٣طبتًه ي ديزع ييفًطف ١ٝييْٛٝتْٚ ١ٝييسَٚتْ ١ٝم ييعؿس ييكد:ِٜ
نت٭ ٬تْٝٛييييي ١نٚ ، 0ي٭زضييييين ١ٝنٚ ، 2ي٭ثٝكٛزٜييييي ١نٚ ، 3ييسٚيقٝييييي ١ن، 4
ٚي٭ ٬تْٝٛيي ١يزبدٜييد٠ن . 5م ييٛيقييع ،ييإٕ ٖيير ٙي ييديزع لنييسح ثحطييتت١
"ن هتزي" ح ٍٛيٱْطتٕ ٚح ٍٛييعت  ،ثٌ منط حٝتًَُ ٠يٛعٜٗ ،يدف إىل ثًيٛ
يسبهُٚ ،١ييفًطف ١ى ٸس ب قحٌ نيٌ غي ٤ٞثؿيفتٗت "حي يسبهُي "١نphilo-
. sophia
إذي ،يًفًطف ١دَٚت ٚجٗتٕٚ :ج٘ ْرسٚٚ ٟجي٘ ىًُيٜ .ٞتعًيل ي٭َيس مبعس ي١
ييعت َٚعس  ١ي س ٤يريل٘ م ٕ ٚيحدٖٚ ،ريٕ نَيسيٕ ٜٓ ٫فؿي ٕ٬ىئ ثعكيٗت
ثعكت .إٕ يينحٝع ١ي تد ١ٜلًِٗ ي٭ل٬م :إٕ ي رٖ ييرز ٟييد ٣ي٭ثٝكيٛزٜني ن6
ن ٚييٓريييتّ ييهييي ْٞٛييييد ٣يييييسٚيقٝني نًٜ 7يييُٗتٕ نضيييتي ٝييعيييٝؼ .إٕ ي يييدف
ي٭ضتض ٞيًفًطفٜ ١ػٌُ ييتٛج٘ عب ٛحٝت ٠ليريٚ ٠ضيعٝد ،٠ىي لٓري ِٝي٭ٖيٛي٤
َئ لي ٍ٬متيس ٜٔييعكيٌ .نُييت نٕ ٗيِ يسبٝيت ٠ييديلًٝيٚ ١لكٛميٗيتٜ ،ػييهٕ٬
ؾً ييتُتز ٜٔييسٚح ،١ٝيييت يَتدحتٗت نٌ َديزع يسبهُ.١
يكد حكس َفٗ ّٛييتمٌَ م ٖر ٙي ديزع ى ىد ٠نغهتٍ .في ٞييحديٜي١
ُِٗ ثه ْ٘ٛحٛيزي َع ييري  .ظبد ٖر ٙييفهيس ٠ىٓيد ٝميتغٛزم ثيِ ضيكسيط،
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يير ٟنتٕ ميك ٞنحٝتْت ىد ٠ضتىت ٚيقفتٚ ،ؾيتَتت ٚد ٕٚحيسيى ،م حتيي١
لمَييييٌ ىُٝييييل ،ممييييت نييييتٕ ٜييييرٌٖ َسٜدٜيييي٘ٚ .ىٓييييدَت نييييتٕ ٜٴطييييمٍ لًُٝييييرٙ
ننْتٝطييتٓٝظ َيييتٖ ٞي ٓفعييي ١ييييييت يضتخًؿييتٗت َييئ ييفًطيييف ١نيييتٕ ػبٝيي :
"ييكدز ٠ىً ٢يسبٛيز َع ذيل"!ٞن. 0
نمريي َت ذبكس ،يد ٣ييسٚيقٝني ،قسٚز ٠إضهت نٌ قج ١لتزجٝي١
ٚديلً ١ٝيٝجد ي سْ ٤فط٘ م حتي ١ضهَ ٕٛع نْٛٓٝت٘ ييعُٝك" .١يذٖ يتتٓصٙ
ٚحييدى ،ذبييتٚز َييع ذيلييو"نٖٚ .(2ييري َييت نٚؾيي ٢ثيي٘ نإثٝهتٝتييٛع ٜٚ .ييرنّس
يٱَ يتٛز نَتزى نٚزٜيٌ ثيمٕ ي ي٬ذ يسبكٝكيٖ ٞي ٛديليٌ يييري ْ " :حثيع ىئ
لًيي ٠ٛم ييسٜييهٚ ،ىًيي ٢غييتت ٧ييحثييسٚ ،م يزبحييٌٖٚ .ييري ٜػييري َييع ذيييو إىل
نىرييِ جٗييٌ ،٭ْيي٘ ميهٓٓييت ،م نٜيي ١ضييتىْ ١سغيي  ،نٕ غبًيي ٛإىل ذٚيلٓييت .م
ييٛيقعٜٛ ٫ ،جد َهتٕ ننمس ٖد٤ٚي ٚنثعد ي ُ ّٛضي ٣ٛزٚحٓيت يشبتؾي .١ن...
إذي ،ييتييصّٵ ،دَٚيييت ،ثٗييير ٙيشبًيييٚ ٠ٛجييدٸد ْفطيييو".ن 3ىٓيييدَت "ؽبًييي ٛييهيييتٔ٥
يٱْطتْ ٞإىل ذيل٘" إْ٘ ٜتعًِ َعس تٗت ٚإػبيتد ًَجيم م ييعُيل ي يتد ٨يرٖٓي٘،
لتؾ ١إذي نتٕ ٖري ييرٖٔ َٓرُت  ٚل ْطيل َتٓيتغِ مييٓ ييطيعتدٚ ٠ييطي.ّ٬
إٕ ٖري ي ًجم ٖ" ٛييكًع ١ييديلً "١ٝييػٗري ،٠ييييت ٜ ٫طيتنٝع ن ٟيقينسي نٕ
ٜؿٌ إيٗٝت ،ممت ميهٓٓت نٕ ْٓطث إيٗٝت م ن ١ٜسبر ١ى جٗد ثتتأ.
إٕ ييتمَييٌ ن meletéم ييْٛٝتْٝيي meditatioٚ ،١م يي٬لٝٓٝيي ١ف ُٗيي٘ ،م
ي ديزع ييفًطف ١ٝم ييعؿٛز ييكدمي ،١مبعٓ ٢طبتًيه نًٝيت :نَ ٟعٓي ٢حفي
ي حييتد ٨ييعرُٝيي ١يًُييرٖ ٚلهسيزٖييتٜ .عييأ ييتمَييٌ ،إذي ،قييسي ٠٤ييٓؿييٛف،
ٚحفرٗت ىٔ ٗس قً ٚلرنسٖت ثػهٌ ديلً ،ٞن ٚثؿ ٛىيتٍ ،،نيٌ ٜي.ّٛ
ٚقييد نٚؾيي ٢نثٝكييٛز م نتتثيي٘ "زضييتي ١إىل َٝٓٝطيي "٘ٝقييت " : ٬٥إذي ،لمَيٌٵ نييٌ
ٖر ٙييتعتي ِٝيْٗٚ ٬ٝتزي .ىٓد٥ر ئ لػعس ثت٫قنسي  ٫م َْٛيو  ٫ٚحتي ٢م
ؾثٛى".ن(4
ٜطُ ٖري ييتمٌَ ي ٓترِ يًتعتي ِٝيزبٖٛس ١ٜثتطٝري ْريس ٠ي تمَيٌ يًعيت ،
ٚجعً٘ ٜتنٛز زٚحٝت ثتكد ِٜييفسح ٚييؿفت ٤ي٘ .إْ٘ ٜسنص ىًيَ ٢حيتد ٨يينحٝعي١
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ي تد ١ٜقدز لسنٝص ٙىً ٢قٛيىد يسبٝت .٠نُيت ٜيرنّس نثيٝري ٖيتد ٚىًي ٢ضيحٌٝ
ي مييتٍ" :إٕ ييتفهّييس ي٭ثٝكييٛز ٟم ْػيي ٤ٛييعييت م ييسي ْٗ٫ييت ،ٞ٥ن ٚييتفهييس
ييسٚيقيي ٞم ييتنييٛز ييعكًييٚ ٞقييسٚز ٠ييرييٛيٖس ييهْٝٛيي ،١ميهيئ ييي٘ نٕ ًٜييِٗ
متسٜٓت يًخٝيتٍ ،لرٗيس ٝي٘ ي٭َيٛز يٱْطيتْ ١ٝنقي ٸٌ نُٖٝي ١قئُ زحتثي ١ي هيتٕ
ٚييصَتٕ".ن(5
ىٓد ييسٚيقٝنيٜ ،يتِ ييتمنٝيد نٜكيت ىًي ٢ييتمَيٌ ييٝي َٞٛحيتد ٨يسبٝيت،٠
ييييييت لتحيييتدز ديُ٥يييت إىل يييييرٖٔٛ ،يجٗييي ١ن ٟحيييدم َصىيييصك نَ ٚيييٜٛ . ٪ؾيييٞ
نثٝهتب قت ٫" : ٬٥ػب ىًٝيو نٕ لٓفؿيٌ ىئ ٖير ٙي حيتد ٫ ٨م َْٛيو٫ٚ ،
م ٜكرتو ٫ٚ ،ىٓدَت لمنٌ ن ٚلػس ن ٚلتثتٚز َع ييحػس".نٚ (6حتيٜ ٢طيٌٗ
لرنسٖت ،ػب نٕ لهَ ٕٛحتد ٨يسبٝت ٠قؿري٪َٚ ٠ثس َٔ .٠نجٌ ٖيري ييطيح
يييإٕ ي٭د ييسٚيقيييٜ ٞيييرلس ثيييتسبهِٚ ،ثت حيييتدٚ ،٨ثيييتسبٛيزي ي كتكيييح،١
ٚثت٭َمييتٍٚ ،ثت٭ هييتز ي ختؿييسٖٚ .٠ييت ٖيي ٛذي ثعي َٓٗييت َييملٛذ َيئ نتييت
"حيييٛيزي " ٭ثٝهتيييٛلٝظ " :إٕ يْ٫تحيييت ٙقيييسٚز ،ٟم نيييٌ غيييٚ ،٤ٞحتييي ٢م
ييًري " نًٓٓ " IV, 44رِ إزيدلٓت إشي ٤ي٭حديم حبٝع ْه ٕٛضعدي ٤جدي مبت
ؼبؿيييٌ ٚمبيييت  ٫ؼبؿيييٌ" ن" II,28إذي ذ ٣غيييخـ ْفطييي٘ عًيييو َرًَٛيييت،
ًُتذي لسٜد نٕ ل٪ذْ ٟفطو ،رتدٸ ي٘ لًو ي٭ذٚ ١ٜلؿيح ت يت َمًي٘" نII,28
"إٕ َييت ٜكًييل ييحػييس ،يٝطييب ي٭غييٝت ،٤ثييٌ يٯزي ٤يييييت ميًهْٗٛييت ىٓٗييت" ن I,
. 10ظبد ىٓد يييسٚيقٝني نٜكيت غيه ٬ليس يًتمَيٌ ،ثؿيفت٘ يلتحيتزي يًيٛى،ٞ
ٜطُ مب٬حر ١ييتنٛز ييسٚح ٞىي ممتزضيَٜٝٛ ١ي ١ي٬ضيتحنتٕ ن ٚمتيس ٜٔييييي
 praemeditation malorumن"ضييحل يٱؾييسيز ٚييرتؾييد يييٰٖٚ ،"ّ٫ييرٖ ٙييٞ
ىحتز ٠غٝػسٚ ، ٕٚييرٜ ٟػٌُ إ ٗيتز ي٭حيديم ي ٪ذٜي ١ييييت ميهئ نٕ لكيع،
ٝكٓع يٱْطتٕ ْفط٘ ثمْ٘ يٝظ ٗٝت غٜٗ ،٤ٞتث٘.
َع ذيو ،إٕ ٚيحد َٔ ٠ي رتٖس ي تَ ١م ييتمٌَ ييسٚيقٖ ،ٞي ٞممتزضي١
يْ٫تحت ٙنَ ٖٞٚ ، prosochèدزن ١ثؿفتٗت حكٛزي ٜٚكريَ ١طيتُس ٠يًفهيس.
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ىً ٢يييرٖٔ نٕ ٜهيَٓ ٕٛتحٗيت دَٚيت ،نَ ٟتٝكريت ،يٝطيتنٝع ييتثيسى ثنسٜكي١
َ ١ُ٥٬إشي ٤نٌ حدمٚ ،يٝطتنٝع ييفسد نٕ ٜهٚ ٕٛيىٝت متتَت َٚطي ٫ٚ٪ىئ
ن هتزٚ ،ٙىٔ نقٛيي٘ٚ ،ىٔ ن عتيٜ٘ .تعًل ي٭َس ثتيتُسٕ ىً" ٢ييعٝؼ" ثػيهٌ
ٚي ،ك ٚحس .إْ٘ ٜعٝؼ ثػيهٌ ٚيك ،،ىٓيدَت ٜتجيتٚش حيدٚد ييفسدٜيٝ ١تعيسٸف ىًي٢
نْ٘ جص  َٔ ٤ني ٕٛؼبٝيت ىي ييعكيٌ ٜٚعيٝؼ ثػيهٌ حيس ،ىٓيدَت ٜتٓيتشٍ ىئ
متأ َت ٜ ٫تعًل ث٘ َٚت ٜٗس َٓ٘...
ٜكٛد ٖري يْ٫تحت ٙإىل ييعٝؼ م ييًثر ١يسبتي ٚ ١ٝحج ي ُي ّٛيسبكٝكٝي١
ن ٚيزبص ١ٝ٥ي سلحن ١ثت تق ٞن ٚثت طيتكحٌٚ .حيني ْسنّيص ييٝكري ١ىًي ٢ييًثري١
يسبتي ،١ٝإٕ ٖري يْ٫تحيتٜ ٙطيُ مبٛيجٗي ١نيٌ حيدم ٜٚفيت ٚىٓٝيت ىًي ٢ثعي ٺد
ن ْٞٛعًٓت ٚيىني يًك ِٝي نًك ١ثهيٌ سبري .١نُيت ٜيرنس نَيتزى نٚزٜيٌ
ييإٕ نييٌ ْػييتط نل٬قيي ٞيٲْطييتٕ ٜطييِٗ م سبرتيي٘ يسبتيٝيي " :١يْرييس إىل َييت
ٜهفٝييو :يسبهييِ ي خًييـ ىًيي ٢ييٛيقييع ييييرٜٓ ٟحمييل ىيئ ييًثريي ١يسبتيٝيي،١
ٚييفعييٌ ييتعييت ْٞٚيييير ٟلٓجييص ٙم لًييو ييًثريي ١يسبتيٝييٚ ،١ي ٝييٌ إىل ي٫ضييتكحتٍ
ثسحتث ١نٌ حدمٜ ،طتدىَ ٘ٝطح لتزج ،ٞم ييًثر ١يسبتي".١ٝن7
ظبييد يييد ٣ي٭ثٝكييٛزٜني يٱسبييتح ْفطيي٘ ىًيي ٢لسنٝييص يْ٫تحييت ٙىًيي ٢ييًثريي١
يسبتيٝييي ،١يهييئ ثنسٜكيييي ١طبتًفيييُ .١يييع ٜكريييي ١ييعكيييٌ ٚيْ٫تحيييت ٙي٭ل٬قييييٞ
يًسٚيقٝني ،ظبد ي٭ثٝكيٛزٜني ٜعتزقي ٕٛييرٸ ٠ىيٝؼ ييًثريٚ ،١ي٫ضيتُتتك ثتيرٚم
عيٌ ييٛجييٛد ييٛحٝيدٖٚ .هييري ٜتعًييل ي٭َيس ثتييرٚم نيٌ سبرييٚ ١نٕ ْطييتخًـ
َٓٗت نن قدز ممهٔ َٔ ييفسح ٚييؿفت.٤
ٚثٗيير ٙييييسٚح نت ي ٖييٛزيع زي٥عتيي٘  "carpe diem:ثُٓٝييت ْتثييدم ،ييإٕ
ييٛقب ييطٛٝز ٜٓطٌ ٖتزثتً .تكنهٹ يي ،ّٛٝد ٕٚنٕ لمل ثتيطد".ن8
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ؿ اق و
ن0

ي٭ ٬ت :١ْٝٛي٭ ٬تَ ١ْٝٛؿنً جتَع ٜدٍ ىًً ٢طيف ١ن ٬تي ،ٕٛنٚ
نَ ٟيئ ي ٓييتٖ ييفًطييف ١ٝي٭لييس ٣يييييت لييسلحط يزلحتتييت ٚثٝكييت ثفًطييف١
ن ٬تيي ،ٕٛن ٚمبعٓيي ٢لييسٖ ،يي ٞي ييٓٗ ييييرٜ ٟػييري إىل ْرسٜيي ١ييٛيقعٝيي١
ي٭ ٬تْٝٛيي ١يييييت لعت ي نٕ ييييٓفظ ن ٚييييسٚح ييحػييس ١ٜنتْييب لعييٝؼ م
ىت َمتي ٖٛٚ ٞييعت ي٭ثد ،ٟذيو ييعيت ييير ٟؼبتي ٟٛىًي ٢ييُٓيتذ
ييهتًَ َٔ ١نيٌ غي ٤ٞم ييٛجيٛدٚ ،ثتيتيتي ٞلهي ٕٛيييسٚح نضيحل َئ
يزبطد ىٓد ن ٬ت.ٕٛ

ن2

ي٭زضيينٖ :١ٝيي ٞلكًٝييد ًطييفٞٸ ٜطييتُدٸ ن هييتزَ ٙيئ نىُييتٍ ييفًٝطييٛف
ييْٛٝييتْٞٸ نزضيين .ٛلطنّيي ٞي دزضيي ١ييفهسٜٸيي ٖ ١ير- ٙثييت عٓ ٢يسبييدٜع
يًفًطف - ١ييٛجيٛد ٚي حيتد ٨ي٭ل٬قٝٸيٚ ١ييعكيٌ ٚي ٛيقيٝع ي٭ُليس ٣ذي
ييؿً .١مشًب ييفًطف ١م شَٔ نزضين ٛييفًطيف١ي يينحٝعٝي ،١ييييت ضيحكب
ٗٛز ييعًِ يسبدٜع ل ٍ٬ييمٛز ٠ييعًُٝٸ.١

ن3

ي٭ثٝكٛزٜيي :١لٓط ي إىل ييفًٝطييٛف ييْٛٝييتْ ٞنثٝكييٛز ،يييير ٟنْػييمٖت ٚقييد
ضييتد يطييت ١قييسٖٚ ،ٕٚييَ ٛييرٖ ًطييفَ ٞفييتد ٙنٕ ييًييرٖ ٠ييٚ ٞحييدٖت
يشبري ي٭ءٚ ،٢ي٭ ٖٚ ٛحيد ٙييػيس ي٭قؿيٚ ،٢ي يسيد ثتيًير ٠م ٖيري
ي رٖ يي خب٬ف َت ٖ ٛغت٥ع يي ٖي ٛييتثيسز َئ ي٭ ٚييتٗي ٝييعيتتف.ٞ
ٚقد نند نثٝكيٛز نٕ ٖير ٙي تعي ٫ ،١ليت ٸِ يًُيس ٤ىئ تسٜيل يْ٫طُيتع م
ي ًري يسبطٝٸ ،١ثٌ مبُتزض ١ييفكٜٚ .١ًٝكس ثتيًر ٠يسبط ١ٝ٭ٕ يٱْطتٕ
نتسبٛٝيٕ ٜطع ٢إىل يري٥ر ٙثفنسلي٘ٚ ،يهٓي٘ حيٛٸٍ ييًير ٠يسبطي ١ٝإىل
َرٖ م ييصٖد ،تيًر ٠ىٓد ٙدبُع ثني ييصٖد ٚي ٓفعيٚ ،١قيد دىيت إىل
يسبٝت ٠ييطعٝد ٠د ٕٚنٕ لطتعحد يٱْطتٕ غٗٛل٘ ٖٛٚ ،ثريو ٪ٜثس ييًري
ييعكًٚ ١ٝييسٚح ١ٝىً ٢ييًري يزبطُٚ ١ٝيسبط.١ٝ
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ن4

ييسٚيق :١ٝنْػم ٖري ي رٖ ييفًٝطٛف ييْٛٝتْ ٞش ٕٜٛٓييطٝػي .َٞٛيييرٟ
ٜكييي" :ٍٛإٕ ييعيييت نييٌٷٸ ىكيييٟٛٸ ،لتخًًييي٘ قييي ٠ٛي ييفتىًيييٚ ،١إٕ زنع
يسبهَُ ١عس ٖ ١ري ييهٌَ ،يع ييتمنٝيد نٕ يٱْطيتٕٜ ٫ ،طيتنٝع نٕ
ًٜتُظ ٖر ٙي عس  ،١إ ّ٫إذي نح مجتح ىٛيتف٘ٚ ،ذبسز َٔ يْ٫فعيتٍ".
ٚييسٚيقٝيييٜ ٕٛيييدى ٕٛإىل ييتٓيييتغِ َيييع يينحٝعيييٚ ،١ييؿيي ىًييي ٢ي ػيييتم،
ٚي٭ليير ثمٖييدي ييفكيي ،١ًٝ٭ٕ ييفكييٖ ١ًٝيي ٞإزيد ٠ي  .حبٝييع لسنييص
ييفًطيييف ١ييسٚيقٝييي ١ىًييي ٢ييتٓيييتغِ ثؿيييفت٘ إتيييتزي يفٗيييِ تحٝعييي ١ي٭غيييٝت٤
ٚثؿفت٘ نضًٛثت يًتخًـ َٔ ييهدز يير ٟلطحح٘ ي٫حتضٝظٚ .قد نُتًيل
ىًيي ِٗٝيك ي ييييسٚيقٝني ٭ْٗييِ ىكييدٚي يجتُتىييتلِٗ م ي٭زٚقيي ١م َدٜٓيي١
نثٓٝت ،حٝع ْػم ٖر ٙييفًطفٖٓ ١تى ،حٛيي ٞىتّ  311م.ّ.

ن 5ي٭ ٬ت ١ْٝٛيزبدٜد ٖٞ :٠ييتطيُ ١ٝييييت نتًكيب َٓير ييكيسٕ ييتتضيع ىػيس
ىًَ ٢دزض ١يًؿ ١ٝ ٛييفًطفٚ ،١ٝيييت لهْٛب م ييكيسٕ ييمتييع َحٓٝي١
ىً ٢لعتي ِٝن ٬تٚ ٕٛلتثعٝي٘ ي٭ٚي٥يٌٜٚ .عيد ن ًيٛتني ٚنضيتتذ ٙنَْٝٛيٛع
ضهتع َئ ي طيتُٖني ي٭ٚي٥يٌ م لًيو ييفًطيف .١لسلهيص ي٭ ٬تْٝٛي١
يحملدثيي ١ىًيي ٢يزبٛيْ ي ييسٚحٝييٚ ١ييهْٝٛيي ١م ييفهييس ي٭ ٬تييَ ْٞٛييع
َصجٗييييت ثتيييييدٜتْتني ي ؿييييسٚ ١ٜييٛٗٝدٜييييٚ ١ىًيييي ٢ييييييسغِ َيييئ نٕ نلحييييتك
ي٬ ٫ت ١ْٝٛيزبدٜيد ٠نيتْٛي ٜعتي  ٕٚنْفطيِٗ ثحطيتتَ ١تيحعني يفًطيف١
ن ٬ت ٕٛإ ٫نٕ َت ميٝصٖت م ييعؿس يسبدٜع ٖ ٛي٫ىتكتد ثتٕ ًطفتِٗ
يييدٜٗت ييػييسٚحت ييهت ٝيي ١يييييت ْ ٫رييري ييت يفًطييف ١ن ٬تيي ٕٛيييييت
دبعًٗت طبتًف ١جٖٛسٜت ىُت نتٕ ن ٬تٜ ٕٛهت ٜٚعتكد.
ن6

ي رٖ ييرز :ٟهسً ٠طف ١ٝلنٛٸز م ييْٛٝتٕ ل ٍ٬ييكسٕ يشبيتَظ
قحٌ ي ٬ٝدٜ .عتكد ييرزٸ ٕٜٛنٕ ييعٓتؾس ي٭ضتض ١ٝيًثكٝكي ١لتػيهٌّ َئ
ييييرز ٠غييري ييكتثًيي ١يْ٬كطييتّ ٚيٱليي٬فٖٚ ،ييَ ٞييتد ٠ضييتحب ١م ييفكييت.٤
ٜٚرٓٸ ٕٛنٕ ييرزٸ ٠ت حسنٚ ،١يهٓٗت لٓعدّ ٚلسل ٸدٴ ثعيد يزلنتَٗيتٚ .قيد
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لهٛٸْييب ييييدْٝت ْتٝجييٖ ١يير ٙيسبسنييت ٚٚ .جييد يفييرتَ ٠يئ ييييصَٔ ثييِ
يلتفييبٖٚ .يير ٙييعييٛي ٚي٭غييٝت ٤ييرتٖسٜيي ١يييييت ٚجييد ىًٗٝييت ربتًييه
كط م يسبجيِ ٚييػيهٌ َٛٚقيع ذزيلٗيتٜٚ .عتكيد يييرز ٕٜٛنٕ حسني١
ييرزٳٸي لٴثهِ ثتيكسٚز ٠حتُت .إذٕ نٌ حيدم ٖيْ ٛتٝجي ١لؿيتدّ لًيو
ييييرزي ٚ .قييد ندلييٌ ييفًٝطييٛف نثٝكييٛز ييفهييس ٠يييييت لكيي ٍٛإٕ ييييرزي
ٖيييدف ي٬عبيييسيف ييعٳسقييي ٚ ،ٞييئ نٕ ي٫عبيييسيف ٖييي ٛنطيييس منيييٛذ
ي٭حديم حبتُٚ ،١ٝقدٸّ قٛيىد يٲديز ٠يسبس.٠
ن7

ييٓرتّ ييه ْٞٛيًسٚيقٝني :إٕ يينحٝع ١ثت فٗ ّٛييسٚيق ٞلعأ "ييًٛغٛع"
ن ٟذيو ييعكٌ ييه ْٞٛييرٜ ٟعد ييعكٌ يٱْطتْ ٞجيص٤ي َٓي٘ٚ ،نيٌ َيت
ؼبدم ٖ ٛثتيكسٚزْ ٠تل ىٔ ٖري ييعكيٌ .تيعيت إذٕ ْريتّ إ يٚ ،ٞإذي
نتْب نجصي ٙ٩غري نتًَ ،١ٮْٗت ىًي ٢ؾيً ١ثتيهيٌ ٚ ٫ٚجيٛد يت م
حد ذيلٗتٚ .نَت قيتْ ٕٛييٛجيٛد ثتُيٜ ،ٞطيتثَ ٌٝعي٘ نٕ ٜكيع ن ٟحيدم
لييتز ييهٝفٝيي ١يييييت ٚقييع ثٗييت عييَٚ .٬ييت ٜطييُ ٢ثتيكييدز ٖيي ٛم ييٛيقييع
زيثن ١ثيني يي عًيٌ ٚييٝظ لسيثنيت ثيني ييعًيٌ ٚي عًي ، ٫ٛمبعٓي ٢نْي٘ ثديٜي١
يهٌ لنٛز جصَُٗ ٞ٥يت نيتٕٚ .زغيِ ٖيري يينيسح ي طيتي ٞم يسبتُٝي،١
إٕ ييسٚيقٝني ٜ ٫كٛي ٕٛثتٱذىتٕ ٚيْ٫طٝتم ٚإمنت ؼبمي ٕٛىًي ٢ي طيتٜس٠
يٱػبتثٝيي ١ثكيي" :ِ ٛػبي نٕ ّْ ٛييل إزيدلٓييت َييع ي٭حييديم حبٝييع ٜييملَ ٞييت
ٜنسن َٓٗت َٛي كت ػ٦ٝتٓت".
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الدوانات التوحودوة
إٕ َفٗييي ّٛييتمَيييٌ م ييدٜتْييي ١ييٛٗٝدٜييي ١ييكدميييي ،١ميًيييو ليييم ٬ٜٚننميييس
ضبدٚدَ ١ٜكتزْ ١مبديزع يسبهُ ١ييْٛٝتْٚ ١ٝييسَٚتْ ،١ٝتيتمٌَ يدٜٗتٜ ،عيأ
يسبف ىٔ ٗس قً يًٓؿٛف ي كدضٚ ،١لتؾ ١ييتيٛزي .٠إْي٘ يييتفهري َيسيزي
ٚلهسيزي ثٗتٚ ،غسحٗت ثػهٌ دقٝلٚ ،دصبٗيت َيع ثعكيٗت ثعكيتٖٚ .ي ٛنٜكيت
ُٗٗت ييدقٝل يٓجد ٗٝت نٌ ي عتْ :ٞإٕ ٖري ييتمٌَ ييتم ًٜٞٚلتف مبٛقيٛك
ييحثع ييتًُٛد .ٟضٓفسٸم ثني لمٌَ نييٓؿٛف ٚييؿ ٠٬نييفسد ١ٜن ٚيزبُتى١ٝ
يييييت ل٪ضييظ ى٬قيي ١غخؿيي ١ٝثييني ي ييٚ َٔ٪ي يشبييتيل ،نًيي ٞييكييدز .٠يهيئ
ييؿ ٠٬لطتٓد ثػهٌ حكٝك ٞىً ٢لمٌَ ييٓؿٛف ،يييت لتكُٔ قتْْٛيت إ ٝيت.
إٕ ىييددي َيئ ييٗٝييٛد ي٭زثييٛذٚنظ ٜتييمزجث ٕٛج٦ٝييٚ ١ذٖتثييت ىٓييدَت ٜدزضييٕٛ
ييتٛزيٖٚ .٠ري ييتكًٝد ،ي ٛزٚم ىٔ ييعؿس ييٛضيٝطٜ ،يملَ ٞئ حكٝكي ١نٕ ىيد٠
نغييختف ٜكييس ٕٚ٩ييهتييت ْفطيي٘ ٚنييتْٛي صب ي  ٜٔىًيي ٢ي٫عبٓييتٚ ٤ييٛقييٛف،
ثتضتُسيز ،ىٓدَت نتْٛي ٜدزض ْ٘ٛقُٔ صبُٛى .١ثكٝب ىتد ٠ييتمزج  ،حتي٢
ثعد نٕ يَتًو نٌ ٚيحد نتتث٘ يشبيتف ،٭ٕ حسني ١يزبطيد ٖير ،ٙنًيٗ
مشعٜ ١تمزج  ،لطتىد ىً ٢يسبف يزبٝد ٚلمٌَ ييٓـ.
إٕ ييتمٌَ ي طٝثٜ ٞكع م َفرتم تسم ثني ييتمثريي ييٛٗٝدٜي ٚ ١ييسٚيقٝي.١
إٕ ثت ٤ييؿيثسي ٤م ييكيسٕ ييسيثيع ،م ْٗتٜي ١يقينٗتد يٱَ يتٛزٜي ١ييسَٚتْٝي١
يًُطٝثٝني ،لسنٛي ي دٕ يٝرٖحٛي يًعٝؼ ،م كس لتّ ،م ي٭َتنٔ ي٭نميس
ىصيييَ ١يئ ييؿييثسي ٤ي ؿييس .١ٜكطٸييُٛي ٜيي َِٗٛثييني ييؿييًٛي ٚلمَييٌ ييٓؿييٛف
24

ي كدض ١نييعٗد ييكدٚ ِٜيزبدٜد  .حفرٛي ،ىً ٢تسٜك ١ييٛٗٝد ،نجيصي٤ٶ نتًَي١
َٔ ييهتت ي كدع ىٔ ٗس قً  ،ن ٚثيت٭حس ٣نيسزٚي ثي ٬نًيٌ نقيٛيَ ٫ئ
يٱظبٝييٌ ن ٚمجييَ ٬كدضيي ،١يهييٜ ٞحكيي ٢م ذينييسلِٗ دَٚييت ييهيي ّ٬يٱ يي.ٞ
ضٝجُع ٕٛنٜكت ،ىً ٢تسٜك ١ييسٚيقٝني ،نتي ي٭حهيتّ ييدٜٝٓيٚ ،١قؿؿيت
تسٜفيييٚ ١قٛيىيييد َكتكيييح ١يًثٝيييتَٓ ،٠كٛيييي ١ىي ي ييكيييدَتَ :٤يييمثٛزي ننيييّ٬
ييكدٜطني ٜ .تمًَٖ ٕٛري ييه ّ٬يْٗ ٌٝتز يٝطتنٝعٛي َٛيجٗ ١يٱغسي٤ي ٖٚ .ت
ٖ ٞذ ٟىد ٠نَمً :١كد نيتٕ ي٭ نثيٜ َٔٛكي ٍٛم نحٝيتٕ نيمري ٠ثيي" :نٕ َيت
ًٜصَٓتٖ ،ي ٛذنيتٜ ٤كي ٚ ".نيتٕ ٜكي ٍٛنٜكيت" :مثي ١ؾيٜ ٛؿيسد م يٱْطيتٕ
حت ٢لس ْفظ قت ٬٥ي٘" :يي ،ّٛٝحكّل ذيلو".
ضيٝد ّٚلكًٝييد ييتمَييٌ ٖييري م ي طييٝث ١ٝييػييسقَ ،١ٝييع ييييي، hésychasme
 ٖٞٚلكًٝد زٚحيٜٗ ٞيدف إىل ضي ّ٬ييكًي ٚ ،يينُمْٓٝي ١ييديلًٝي .١يكيد ٗيس
 ٞنْيت ي يرْ " َٓير طي ١ىػيس
ىحتز" ٠ضٝد ٟي طيٜ ، ٝيت يثئ ي  ،نغيفل ىًي ٸ
قسْتَ ٖٞٚ ،ت لصيٍ َطتُس ٠حتيٚ ٢قتٓيت يسبتقيس ىٓيد ييسٖحيتٕ ي٭زثيٛشٚنظ
ييرٜ ٜٔسددْٗٚت م نىُتقِٗ .إٕ ييتهسيز ي طتُس ٫ضِ ي طٜ ٝعصش ،م لكًٝيد
ييي hésychasteييسٚح ،ٞض ّ٬ييكً ٚي٫ذبتد ي تجدٸد َع ي  ،حطي نيّ٬
ييكدٜظ إٜس" :ٜ٘ٝٓيكد جعٌ ي َٔ ْفط٘ إْطتْت يٝؿح يٱْطتٕ إ ت".
ؼبريي ٢يزبطييد م لكًٝييد يييييَ hésychasteهتْييٖ ١تَيي .١م ييٛيقييع ،إْيي٘
ٜٛؾ ٞثإقتَ ١ؾٜ ٠٬طٛك  ٚل يٜكتك ييتٓفظ ٚييٛقٛف م ٚقعَ ١ٝع ،١ٓٝلطِٗ
م لكٜٛيي ١ي٭ىُييتم ،ممييت ٜييرنس ثتيٛقييع ١ٝييػييسق ١ٝيًتمَييٌ٪ٜ .نييد ييكييدٜظ
نغسٜطٛزٜٛع ثتَ٫تع نٜكت "نٕ ذيى ييرٜ ٟحثع ىئ إزجيتك ذٖٓي٘ إىل ْفطي٘
يٝد ع٘ ييٝظ ىي حسنيَ ١طيتك ١ُٝنلتجي٘ عبي ٛيشبيتز ٚ ،إمنيت ىي حسني١
دي٥سٚ ١ٜننٝد ٠نيتعٛد ث٘ إىل ديلً٘ ثدٍ نٕ ٜتج ٍٛثعٖٓ ٘ٓٝت ٖٓٚتى ،هٝه
ي٘ ن ٫ؼبكل َٓفع ١ثرتنٝص ٙىً ٢ؾدز ٙن ٚىً ٢ضيسٸل٘ نٓكني ١يزلهيتش ٭ْي٘
ثيريو ،ضٝطيتنٝع ييٝظ كيط نٕ ًٜيِ غيتت ْفطي٘ َئ يشبيتز ثيٌ ػبُعٗييت م
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نىُييتم ذيليي٘ ،قييدز َييت ميهيئ ،تحكييت يًثسنيي ١ييديلًٝيي ١يييييت ٜتٛي ييل َعٗييت
هسٚ ،ٙنريو ضٝعنٚ ٞقع ١ٝزبطدٚ ،ٙضريضٌ إىل ديلٌ قًح٘ قي ٠ٛذٖٓي٘
يييت لتد ل ثس ١ٜ٩لتج٘ عب ٛيشبتز ".ن9
ؼبتٌ يزبطد َهتْ ١نقٌ يد ٣ي طٝث ١ٝييطسث ،١ٝيهئ لمَيٌ ييهتتثيت
ي كدض ١ثك ٞم ؾً ي ُتزض ١ييسٚحٝي .١ليْٗ ٍ٬تٜي ١ييعؿيٛز ييكدمييٚ ١نٚي٥يٌ
ييعؿٛز ييٛضنَٚ ،٢ع ييتمَ ٬ي٭نمس ْرس ١ٜيٖٛ٬لٝني كد نُْػ ٧لؿٓٝه
ممييٓٗ َٚ ٚتييدز يًُُتزضيي ١ييسٚحٝيي ١ي طييٝث .١ٝم ييكييسٕ ييمييتْ ٞىػييس ،ييإٕ
جٛػبيي ٛييمييتْ ٞييي ٛنييتزلس Guigues II le Chartreux ٚم نتتثيي٘ "ضييًِ
ييسٖحييتٕ"ًٜ ،خييـ ٖييري يٱزم يييير ٟؼبُييٌ ى٬قيي ١ث،ثييت ٤ييهٓٝطييٜٛ ٚ ١ق ي
ي سيحيييٌ ي٭زثعييي ١ييعرُييي ٢يًنسٜيييل يييييرٜ ٟييي٪د ٟإىل ييتٛحيييد َيييع ي ٖٚييي:ٞ
يييي ٚ ،lectioيييي ٚ ،meditatioيييي ٚ ،oratioيييي .comtemplatio
يشبنييي ٠ٛي٭ٚىل ،نٖ ،lectio ٚييي ٞلنييي ٠ٛييكيييسي ،٠٤ييحن٦ٝيييٚ ١إٕ نَهييئ
ثؿيي ٛىييتٍ ،،يٓؿييٛف ييهتتثييت ي كدضيي ١سبفرٗييت يتيي٪ثس ثعُييل .يشبنيي٠ٛ
ييمتْ ،meditatio ،١ٝلػٌُ لمٌَ ييٓؿٛف" ٚ ،يجرتيز" نٌ َعتْٗٝيت ي ُهٓي١
ى ييرنت .٤عً ٢ضح ٌٝي متٍ ،ى ييتمٌَ منس َئ ي عٓي ٢يسبيسم إىل ي عٓي٢
ييسٚحيي ٞيًييٓـ ي كييدع .يهيئ ييتمَييٌ ٜطييُ نٜكييت يًُيي َٔ٪ثييمٕ ٜكييع ْفطيي٘
َكتثٌ ييهي ّ٬يٱ ي :ٞنٝيه ميهٓي٘ نٕ ٜيٓري حٝتلي٘ ٚنٕ ػبعًيٗت ن كيٌ ثيِ
ٜيمل ٞيييي ، oratioيشبنيت ييييدٜأ ،ييير ٟػبعييٌ ي ي َٔ٪ميييس َئ حتييي ١ييتمَييٌ
ي٫ضتحنتْ ٞيًٓـ إىل ييؿٛٝ :٠٬ج٘ ْرس ٙعب ٛي ٜٚتثدم َعٜ٘ .مل ٞنلريي
يييي  ٖٛٚ ،contemplatioحتي ١ييتفهّس ،يييت لطُ ثإضيهت ييعكيٌ يًطيُتح
يًٓـ ثتيكٝتّ ثعًُ٘ م زٚح ي  َٔ٪ي نُ ،١ٓ٦ثتٛحٸدٖت َع ي  .نت جٛػبي،ٛ
" إٕ يييييي ٖ contemplatioيي ٛييسيحييَ ١ييع ي  ،إْيي٘ "زيحيي "١٭ْيي٘ ٜٛحٸييد ديلًٝييت
ٜٚسنّص نٌ يْ٫تحت ٙىًي ٢يسبكيٛزٚ ،ىًي ٢عيٌ ي ٓٝيت ،إْي٘ ميثٛزْيت حيٍٛ
ي ييحتقٓٝ ٞتٜٚ ،طُ يٓت نٕ ْحكيٝ ٢ي٘ .نٖ ...ير ٙييسيحي ١م ي ٖي ٞىحيتز٠
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ىٔ ذبٛٸٍ ديلً ٞلطُ يٓت نٕ ٜه ٕٛنٌ غٖ ،ٛٗ ، ٤ٞح َٔ ١ي ٖٛٚ ،
حكٛز يًث  .نٚ ...ثريو ٜطٝٸسْت ي ى ييتعًِّٝ ،جعًٓت ْػحٗ٘".
نُيييت زنٜٓيييت ،إذي ،يييإٕ َفٗييي ّٛيْ٫تحيييت ،ٙييييير ٟنيييتٕ م قًي ي ييتمَيييٌ
ييسٚيقيي ،ٞكييد يضييتْ٪ه نٜكييت م ييييرتيم ي طييٝث .ٞظبييد ٙنييمريي م لكًٝييد
ييي hésychasteي٭زثٛشٚنط ٞنُت م ييسٚحتْ ١ٝيي٬لٝٓٝي ،١لتؾيَ ١يع ييتٝيتز
ييهسًَ ٞي كًَّد م يضحتْٝت م ييكسٕ ييطتدع ىػس ى لريٜص دي  ٚ ٌٝجتٕ دٚ
 ٫نسٚي ،حٝع إٕ نضتع ي ُتزضي ١ي طيٝث ١ٝلػيٌُ "يْتحتٖيت ضبحٛثيت" ٫ .لٗيِ
ؾييًٛي يسبتجييت ٚيينًحييت ٚ ،غييهٌ ييعحييتدٚ ،٠يينكييٛعَ :ييت ٜٗييِ ٖيي ٛنٕ
ٖٚ .هري ٜعسٸف جيتٕ دٚ
لهٖٓ ٕٛت كط ،م حكٛز نًَٓ ٞػسح ٚضب
 ٫نسٚي ي ُتزض ١ييد ١ٜٝٓثؿفتٗت قًحت َتٛحدي َع ي  .إٕ ٖري ي فٗي ّٛضي٪ٝثس
م ييسٚحييتْٝني ي طييٝثٝني ييفسْطييٝني م ييكييسٕ ييمييتْ ٞىػييس ،نفٛٓٝييي ٕٛنٚ
َييديّ غٝيي ،ٕٛييًيير ٜٔضييٝنٛزيٕ ؾيي ١ٝ ٛلكيي ّٛىًيي" ٢ييصٖييد"" ،ييتخًييٖٚ "ٞييٞ
َ٪ضط ١ىً ٢ييطه ١ٓٝييديلًٚ ،١ٝييمكٚ ،١يْ٫تحتٚ ٙيسب .
ظبييييد م ييسٚحتْٝيييي ١يٱضييييَ ١َٝ٬فَٗٛييييت يًتمَييييٌ ،ميتثييييٌ لمَييييٌ ييٗٝييييٛد
ٚي طٝثٝني .إٕ ي ؿينً ييعسثي ٞيييرٜ ٟسجيع يًتمَيٌ نٜ at-ta'ammulعيأ نٕ
"لملر ٚقتو م ييتفهري" .إٕ ييتمٌَٖ ،ي ٛيييتفهري ثعُيل ،يْن٬قيت َئ ضيٛز
ييكس ٕ ،ح ٍٛييكتْ ٕٛيٱ ٚ ٞي عجصي يٱ ٝي ،١ثٗيدف لكٜٛي ١ييع٬قيَ ١يع ي .
ٜػسح ييفك ٘ٝنيثٔ ييك ِٝيير ٟىتؽ م ييعؿس ييٛضيٝط ،ثيمٕ ييتمَيٌ ييكس ْيٞ
ٜعيييأ ي سيقحييي ١ييدقٝكييي ١ثعيييٝأ ييكًي ي ٚييفنٓييي ،١يًٛؾييي ٍٛإىل ي عٓييي ٢ييعُٝيييل
ييهتَٔ م ييهتت ي كدع .إْي٘ َئ غيري يجمليد ٟليسْ ِٝنن ٟدبٜٛيد ييكيس ٕ
د ٕٚييتفهري مبثتٛي ٚ ٙي٫يتثتّ ث٘ ثهٌ قًحو.
ٜٛجييييد نٜكييييت م ييييييري ييسٚحيييي ٞييؿييييٛم ممتزضييييت لمًَٝيييي ١ننمييييس
لؿٛؾيي ،١ٝلييسثط ييييرٖٔٚ ،ييكً ي ٚيزبطييدٚ .ييهًُيي ١ي٭نمييس غييٛٝىت ٖييٞ
"ي سيقح "١ن Muraqabaيييت ليسلحط ثتيكًي  .يٝجًظ ي ي َٔ٪ىًي ٢زنحتٝي٘ م
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غس ييَ ١رًُييٜ .١طًييل ىٝٓٝييٜ٘ٚ ،كييع ٜدٜيي٘ ىًيي ٢ضييتق ،٘ٝيٱثٗتَييتٕ َسلحنييتٕ
ثتيطحتثتني ٜٛٚج٘ لفهري ٙىً ٢لٓفط٘ .إذي ضرينص ي  َٔ٪ىً ٢ضٝد ٙييسٚحيٞ
ييػيي (ٝن le cheikhييييرٜ ٟػييهٌ جطييسي ثييني ييعييت ي٭زقيي ٞييييٚ ُٖٞٛثييني
يسبكٝك ١ييٛحٝد :٠ي .
إٕ ٖيييير ٙي ُتزضيييي ١ييؿيييي ١ٝ ٛيًتمَييييٌ  ٫لهيييي ٕٛد ٕٚلييييرنّس مبُتزضيييي١
ييي ،hésychasmeي سنص ٠ىً ٢غخـ ي طي ، ٝن ٚىيد ٠ممتزضيت م ي ٓيد،
حٝييع ٜهيي ٕٛييرتنٝييص ىًيي ٢ييطييٝد ييسٚحيي ٞن ٚىًيي ٢إييي٘ ميهيئ نٕ ٜكييٛد إىل
ييتٛحٸد ييْٗ٬ت ٞ٥ن. guru yoga
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آدوا :من الووغا إلى البوذوة
إذي نزدْيت نٕ ْنحيل َفٗي ّٛييتمَيٌ ،م ي ٓيد ،ىًي ٢دزيضيْ ١يـ َيت ،إْيي٘
ٜتخر م َعرِ ي٭حٝتٕ َعٓي ٢يْ٫تحيتٚ ٙييطي ّ٬يييديلً .ٞم يييٓـ ييتمضٝطيٞ
يًٛٝغييت ،يييييٖٚ ،yoga-Sutraيي ٞصبُٛىييَ ١يئ 095حهُييٖٓ ١دٜيي ،١جٴُعييب م
َهتٕ َت ثني ىتَ 211 ٞقحٌ ي ٬ٝد  511ٚثعد ي ي٬ٝد ،يإٕ ثتلتظبيتي ٞنضيظ
متٝٝيييصي ثيييني ييرتنٝيييص ٚييتمَيييٌ ٚييتفهيييس ،نُيييت نضيييظ يتطًطيييًِٜٗ :عيييأ "
ييرتنٝييييص ن dharanaييكييييدز ٠ىًيييي ٢جعييييٌ ييفهييييس َٛجٗييييت عبييييَ ٛهييييتٕ
طبتتز".ن (10حني ْسنّص ىًْ ٢كن ١ثعٗٓٝتٚ ،ىً ٢غي ٤ٞثعٓٝي٘ٚ ،ثيريو ٜطيُ
ييرتنٝص ثتجٓ ييتػتب ييعكًٜٚ ٞػجع يضتكسيز ييرٖٔ .ثِ ؼبدد نٕ " :ييتمٌَ
نٖ dbryanaيي ٛييييد ل ي طيييتُس يًٓػييتط ييعكًييي ٞي سنييص ىًيييٖ ٢ييري ييػييي٤ٞ
ييٛحٝد".نٚ (11حني ْتعُل م غ ٤ٞضبددٜ ،تث ٍٛييرتنٝص إىل لمَيٌ .إٕ ٖيري
ٜعصش لفتى ٬ثني ييري ٚي ٛقيٛك ،يٝخرتم ٖيري ي٭ليري ذٖئ ي تمَيٌٚ .ىٓيدَت
ٜطتُس ييتمٌَ نٜكت ،ميهئ يي٘ نٕ ٜؿيح لفهيسي ن" : samadhiىٓيدَت ًُٜيع
جييٖٛس ييػيي ٤ٞكييط ،ييإٕ ييعكييٌ ٜتجييسد َيئ نَتدٜيي ١ييػخؿيي".١ٝنٖ (12ييري
ييتديلٌ ييهتٌَ م َٛقٛك ييتمٌَ ٜٓتٗ ٞثإلفت ٤ييٛى ٞيْ٫عهتضٝ :ٞؿح
ييعكييٌ ٚيحييدي َييع ي ٛقييٛك ي تفهييس ٝيي٘ ،ىٓد٥يير ًْ ٫ث ي نْفطييٓت ثؿييفتٓت
غخؿييَٓ ١ٝفؿييًٖ .١ييري ييتفهييس ٜٴييسدد ؾييدي ٙم ييتكتيٝييد ييسٚحٝيي ١ي طييٝث١ٝ
ي ييرنٛزْ ٠فييت :ييؿييٛم ييييرٜ ٟتفهييس م ي َٓصٜٚييت نم ؾييَٛعت٘ ميًييو
غعٛزي ثمْ٘ َتٛحد َع٘ .يهٔ ييتمٌَ ٚييتفهس ميهٔ نٕ ٜٓنحكتٖٓ ،ت ،ىًي٢
نغٝتَ ٤تٓٛى .١ثني نُنمس ييرتنٝص ٚييتمٌَ م شٖس ،٠نضتنٝع نٕ نلٛؾٌ إىل
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حتي ١لفهس ١ٜلطٗٝ ٝت ييمٓتٝ٥ي ١ثيٝأ ٚثيني ييصٖيسٖٚ .٠يري َيت غيسح٘ ثػيهٌ
جٝد جدي ييفًٝطٛف ي ٓيد ٟنسٜػيٓت َيٛزل" :ٞييتمَيٌٖ ،ي ٛإذي ْٛىٝي ١يْ٫تحيتٙ
ٖرٚ ٙييؿُب ييهً ٞييرٜ ٟطص ٚييرٖٔ .إٕ ٖيري ٜ ٫عيأ نْٓيت ْ ٫طيتنٝع زٜ٩ي١
ييصٖسٚ ٠حدٖت  ،ثهٌ مجت تٚ ،ثهٌ يْٗٛتٚ ،ثػهًٗتٖٚ ،ري ٜ ٫عأ إيطت٤
ي طت  ١يييت لفؿًو ىٔ ييصٖسٖٚ .٠ري ٜ ٫عأ متتٖٝت َع ييصٖس ،٠ثيٌ ٜعيأ نٕ
ىٓؿيس ييييصَٔٚ ،ىٓؿيس ي طييت  ١ثٓٝيو ٚثييني ييػيٜ ٤ٞت٬غييٝتْٕ ٫ٚ .طييتنٝع نٕ
ًْثي ذيييو ثنسٜكييٚ ١يقييثٚ ١جًٝيي ١إ ٫ىٓييدَت لهيي ٕٛي ٬حريي ١غييري يفرٝيي،١
ٚغري غخؿ ،١ٝثٌ َٓتحٗٚ ،١نٕ ٖري ي سنص ييرٜ ٟدى" ٢ي٭ْت" قد ل٬غٖ .٢ت
ٖ ٛذي َعٓ ٢ييتمٌَ".ن03
ٜٛجد نٜكت م ييتكتيٝد ي ٓدٚض ١ٝي ٓثدز Upanishad َٔ ٠ن ٖٞٚنت
ًطف٪َ ١ٝضط ١ىً ٢ي ٓدٚض ١ٝممتزض ١يًتمٌَ د ٕٚي٫زلهتش ىً ٢ن ٟغ،٤ٞ
إْٗييت تسٜكيي ١ثطييٝن ١يًثكييٛز ييؿييتَب َييع َييت ٖييَٛ ٛجييٛدَ ،يئ نجييٌ لٗد٥يي١
ييفهس َٚطتىدل٘ ىً ٢ييٛؾي ٍٛإىل ييتثيسز ٚإىل ييٓريس ٠ييٛيقيثٚ ١ي خرتقي١
يٮغييٝتٚ .٤قييد َييتزع ٖييري ييييُٓط َيئ ييتمَييٌ َيئ ي٭َييري نضييٝد ٖتزلييت ىٓييدَت
لٛؾٸٌ إىل ييٝكرٚ ،١نؾح ثٛذي نييرٜ ٟعأ ثػهٌ حسم "ي تٝك " .
إٕ ييتكًٝد ييحٛذ ،ٟىً ٢نثس ٖر ٙييتجسث ١ي ٪ضط ،١ميٝص سبرتني َُٗتني
م ييتمٌَ :ي د ٤ٚييديلً ٞن samathaم ييطٓطهسٜت chiné ٚ ١ٝم ييتٝحٝت١ٝ
ٚزٜ٩يي ١يسبهُيي ١يشبتزقيي ،١يييييت لطييُ ثت٫ضييتثٛيذ ىًيي ٢يينحٝعيي ١يسبكٝكٝيي١
يًٛيقييييييع ن vipassanaم ييطٓطييييييهسٜت lhaktong ٚ ١ٝم ييتٝحٝتٝييييييٜ . ١عييييييصش
ييتكًٝد ،ر ٜٔييٓٛىني َٔ ييتمٌَٚ ،قع ١ٝيزبًيٛعٚ ،ييرٗيس َطيتك ِٝجيدي،
ٚييطييتقتٕ َتؿييتيحتتٕ م ٚقييع ١ٝلطييُ ٢نيييٛلظ  .إذ لحييد ٚييعٓٝييتٕ َطًكييتني نٚ
ْؿه َطًكتنيْٛٚ ،جٸ٘ يْتحتٖٓت عب ٛييتيٓفظ يتعصٜيص ي يد ٤ٚيييرٖأٓ .طيتكحٌ
نييٌ َييت ٜييمل ،ٞد ٕٚلفهييري ٚد ٕٚييكٝييتّ ثييإت٬م نحهييتّٜ .هيي ٕٛيييييرٖٔ
حتقيييسيَٓٚ ،تحٗيييتَٚ ،تٝكريييت ،د ٕٚنٕ ٜهيييَ ٕٛتيييٛلسي ٚد ٕٚنٕ ٜعهيييظ نٟ
لفهري.
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إٕ ييتمَيييٌ ييٝتثيييتْ ٞنشٕ ٜتثيييدد ،م َعريييِ ي٭حٝيييتٕ ،ثٗييير ٙي ُتزضييي١
ييحطٝن ١جدي ،يييت لطيُ  ،ىًي ٢ي يد ٣يينٜٛيٌ ،ثيت سٚز َئ ي يد ٤ٚيييديلًٞ
إىل ييتٜٓٛس ن ، satoriييرٜ ٟطتىد ييرٖٔ م يشبسَ ٚئ ييي ِٖٛييير ٟنْتجتي٘
ي٭ْت ٚييعكٌ ،نُت ٜطتىد ىً ٢ي٫ضتثٛيذ ىً ٢يينحٝع ١يسبكٝك ١يًٛيقع.
إٕ ييتكًٝييد ييتٝحييٝيت ننمييس ٚيعييت ثييتينكٛعٚ ،ثتيؿييٛز ييحؿييسٚ ،١ٜثييتيٛزك
نَتّ يٯ ٚ ،١ثتيطجٛدٚ ،ثتمٌَ ييٓؿٛف ،حت ٢ي ٛثك ٞي دف ثتثتيت ٜ ٫يتطري،
ٖٗ ٛد ٤ٚييعكٌ ٚييتٛؾٌ إىل ييٝكرٚ ،١ييفِٗ يسبدض ٞيهْٛٓٝتٓت يسبكٝكٝي،١
يييت حٴجحب ى ييتُتثٌ َع ننْت ْ-ت.
إذي نتٕ ييتمٌَ م ؾً ي ُتزض ١ييسٚح ١ٝيًحٛذ ١ٜن ٜعأ لٓفظ ي ُيتزع
ييحييٛذ ،ٟنتيؿيي ٠٬يييييت لعييأ لٓفطييت يًُُييتزع ي طييٝث ،ٞقتيييب نيهطييٓدزي
دي ٝد ْٝ ٌٝجي ي٫ىيرتيف ثمْي٘ مييتزع ثػيهٌ قي ٌٝ٦جيدي م ضيٝت قئُ
إتتز ييتد ٜٔييحٛذ ٟييػعيب .إذ ٜفكٌ َعرِ ي َٓ٪ني نٕ ٜكدَٛي قسيثني يحيٛذي،
ن ٚنٕ ميتزضٛي نٌ نْٛيك يينكٛع ثدٍ يزبًٛع ىً ٢سغ ١ؾطري ٠يًتمٌَ.
إٕ ييتمٌَ طبؿـ يًٓخحٚ – ١حت ٢إْ٘ ٌَُٗ م َعرِ ندٜس ٠ثي٬د جٓيٛ
غييسم ضييٝت ي ٛضيي ١َٛثتٝييتز لريي ييتدين - 0م حييني يْتػييس ييتمَييٌ ييحييٛذ ٟم
ييطييس ىٓييد ْٗتٜيي ١ىييتّ  0961ثٛيضيين ١ضييتد ٠زٚحييٝني غييعسٚي ثكييسٚز ٠إحٝييت٤
ييحٛذٜييٚ ،١ذيييو ثييتيعٛد ٠إىل َٓتثعٗييتٚ ،لتؾيي ١إىل ممتزضيي ١ييتمَييٌُ .ييت نييتٕ
ؾع ييتثكل م ضٝت ثطح ى  ٤ييتكتيٝد ييد ،١ٜٝٓنتٕ ممهٓت م ييطس ،
كييد نتْييب ييحٛذٜيي ١غييري َعس ٚيي ٚ ١لهيئ متييتزع ٖٓييتى نثييديٚ .قييد نييتٕ
َعرِ ٖ ٤٫٪ييطتد ٠غري مننٝني ٚنحٝتْت َُٗػني ديليٌ َ٪ضطيتلِٗ يشبتؾي:١
ضييييٛي ٤ننييييتْٛي نضييييٝتد نييييييصٕ ييٝتثييييتْٝٳني Taisen ٚ Shunryu Suzuki
 ،Deshimaruنّ ييَ٬ييت ييتٝييحيت ٚ ،Chogyam Trungpa Rinpochéضييٝد
يي ميييتٕ Satya Narayan Goenkaن َ٪ضييظ َسينييص ييتمَييٌ ،Vipassana
يييييت يقرتحييب لًييَ ٠ٛهمفيي ١يعػييس ٠نٜييتّ  ٚييطييٝد ييفٝتٓييتَThich Nhat ٞ
ٚ ، Hanhنتْٛي نلحتك ممتزض ١ييتمٌَ ييحٛذ ٟم ييطس .
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ىي ٖييري يْ٫تػييتز ي٭ ،ٍٚييإٕ يٯ٫ف َيئ َسينييص ييتمَييٌ ييحييٛذ ٟضييٝتِ
يْػتٖ٩ت ح ٍٛييعت ٚ .حت ٢ي ٛنتٕ ي يدف ييٛحٝيد يًتمَيٌ ٜعيأ ييٛؾي ٍٛإىل
ييٝكر ١ى ييتصيّ َٛي  ،إٕ َعرِ ييطسثٝني يير ٜٔميتزضٜ ،ْ٘ٛهسضٛي
حٝييتلِٗ يييريو ،ثييٌ حبمييٛي قحييٌ نييٌ غيي ٤ٞىيئ ثًييٖ ٛييد ٤ٚديلًييٚ ،ٞيضييرتلت٤
يًرٖٔ ٚيزبطدٚ ،ن كٌ ْٛى ١ٝيًثكيٛز َيع ذٚيلٗيِ َٚيع ييعيت  .يري ييطيح
إٕ ييتمٌَ ييحٛذ ٟنقتك ثػهٌ لدزػب ٞءت٘ ييدٚ ١ٜٝٓي٫حتفتيٝي ،١ي سلحني١
ثمكت ت طبتًف ،١يعبيدز َٓٗيت ،يٝتيمقًِ َيع ضيٝتقت ثكت ٝي ١جدٜيدٚ ،٠لتؾي١
ٜٛٗدَٚ ،١ٜطٝث ١ٝن ٚضٝتقت ىًُتْ.١ٝ
حبييع ،م ييٛيقييع ،ىييدد َيئ ممتزضيي ٞييتمَييٌ ييٗٝييٛد ٚي طييٝثٝني ىيئ
لَ َ٘٩٬ع إمييتِْٗ َٚيع ممتزضيتِٗ يي٘ مميت ٜطيتىدِٖ ىًي ٢دبطيٝد ٙثػيهٌ
ن كٌ .إْٗت يسبتي ١يزبدٜد ٠يًعػسي َٔ ييسٖحتٕ ييحٝٓٝدٜهب َمٌ Pierre de
Béthuneنَ٪ضييظ حييٛيز ي٭دٜييتٕ ييسٖحييتْ ٞنBenoit Billot ٚنَ٪ضييظ ثٝييب
ييتٛثٚ ٞيير ٜٔلعًُيٛي لمَيٌ نيييصٕ م ييٝتثيتٕ يريضيخٛي ؾي٬لِٗ ي طيٝث ١ٝم
يزبطد ٚم ييط ّ٬ييديلً.ٞ
نُت ضٓسُٝ ٣ت ثعد ٖٓتى ليمَ ٬نليس ،٣لحثيع ىئ لنيٜٛس ممتزضي١
ىًُتْ ١ٝحبت ،١لٗدف ثػيهٌ نضتضي ٞإىل َكتَٚي ١ييكيطط ييٓفطيٚ ،ٞلنيٜٛس
قدزي يْ٫تحتٚ ٙذبكٝل ييط ّ٬ييديلً.ٞ
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ؿ اق و
ن 0لريي تدي :لعأ تسٜل ي٭قدَني ٚ ٖٛٚيحد َٔ ي رٖحني ييسٝ٥طيٝني يًحٛذٜي.١
ٜٓتػس ثؿٛز ٠غتيح ١م ضسْ٬ٜهت ٚلتْ٬ٜيد َٝٚتمنيتز ٚ٫ٚع ٚنُحٛدٜيت.
ُٝت متتزضٗت نقًٝت م ي ٓد ٚثٓط٬دٜؼ ٚييؿيني ْٝٚحيتٍ ٝ ٚتٓيتّ .نُيت
ميتزع ثٛذ ١ٜييتريي تدي مجتىت َٔ ىد ٠ثًديٕ ثتٱقت  ١إىل َعتٓكٗٝت م
مجٝع نعبت ٤ييعت ٜ .تُٝص ثتيحطتتٚ ١ىدّ يٱميتٕ ثم ٟيي٘ ٚييتمنٝد ىً٢
يسبس ١ٜييػخؿ.١ٝ
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المنهج العلماني والعلمي
مبت نٕ ييتمٌَ ييحٛذ ٟقيد يعي دٚزي ٖتَيت م إ يتد ٠ييطيسثٝنيٚ ،د عٗيِ إىل
ممتزضيي ١يييييتمٌَ ي ييتد ،٨كييد ثكيي ،ٞد ٕٚغييوَ ،سلحنييت ٛيْ ي تكطيي ١ٝنٚ
د ١ٜٝٓىد ٠يزلحتتت غدٜدي يٝطتنٝع نٕ ٪ٜثس م مجٗٛز ٚيضع .إٕ ٖري َت ُٗي٘
ييعت ييتٕ م ضييحعٝٓٝت ٚمثتْٝٓٝييت ييكييسٕ ي تقيي :ٞجيي ٕٛنتثييت شٜيئ Jon
ٖٚ Kabat-Zinnييي ٛثتحيييع نَسٜهييي ٞم ييحٛٝيٛجٝيييت يزبصٝ٥ييي ٚ ١سيْطٝطيييهٛ
ييتيريي ٖٚ Francisco Valeraيي ٛثتحييع لػيي ًٞٝم ىًييِ ي٭ىؿييت  .إٕ ٖييتلني
ييػخؿييٝتني ٚثعٝييدي ىيئ ي ييميٛف ٜتكتءييتٕ غييطفت َصدٚجييت يًحثييع ييعًُييٞ
ٚيًتمٌَ ييحٛذٚ ،ٟميتزضتْ٘ ييٛيحد لً ٛيٯليس ثدقي .١ضٝػيٌُ َػيسٚك حٝتلُٗيت
ييعر ِٝييتٝ ٛيل ثيني ٖير ٜٔييعيتييُني ،٭ُْٗيت َكتٓعيتٕ َعيت ثيمٕ ييتمَيٌ ييحيٛذٟ
ٜنييسح دبسثيي ١نْٝٛيي ١يًعكييٌ ،ثعٝييدي ىيئ نييٌ إميييتٕ دٜييأ .ضييٝتج٘ ي٭ ٍٚعبييٛ
ييعًُتْ ١ٝم ي ُتزض ١ييتمًَ ١ٝ٭غيسيف ى٬جٝيٚ ١ييميتْ ٞضيٝتج٘ عبي ٛدزيضيت
ىًُ ١ٝىً ٢دَيت ي تيمًَني ،يٝيتِ ييتثكيل ييعًُيَ ٞئ ليمثريي ييتمَيٌٚ .ثفكيٌ
ييتكتٖ ٤ر ٜٔي ٓٗجني -ييعًُتْٚ ٞييعًُ - ٞضٝعسف ييتمَيٌ يْن٬قيت جدٜيدي
م ييطس .
ْتقؼ ج ٕٛنتثت ش ٜٔزضتيت٘ م ييحٛٝيٛجٝت يزبص ١ٝ٥ىتّ 0970م َعٗد
ضتلػٛضتظ يًتهٓٛيٛجٝت ي عيسٚف م ييٜ٫ٛيت ي تثيدٚ .٠قيد لٛجٗيب نحبتثي٘
ثػهٌ لتف عب ٛدٚز ييفهس م ييػفت .٤مييتزع نٜكيت ييٛٝغيتٚ ،لمَيٌ يييصٕ
ٝ ٚحتضتْت َٔ .ل ٍ٬دبسثت٘ يشبتؾ ،١كد يقتٓع نْي٘ ميهئ يًتمَيٌ نٕ ميًيو
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لييمثريي َفٝييد ٠يتكًٝييٌ ييتييٛلس ييٓفطييٚ ٞييكًييل ،يكييد ت يٛٸز يييييي ،mindifulness
ٖٚيي ٞممتزضيي ١لمًَٝيي ١ثطييٝن ١جييدي ،ذبف ي جييٖٛس ي ييد ٤ٚييعكًيي ،ٞييييرٖ ٟييٛ
ضبت ٣ٛييتمٌَ ييحٛذ ٬َُٗ ،ٟجٛيْحٗت يينكطٚ ١ٝي٫حتفتي ،١ٝيييت لٴعيسٸف نييي
" يْتحييتَ ٙتعُٸيييد ،د ٕٚحهييِ م ييًثرييي ١يسبتيٝييي ".١ىييتّ ،0979نضيييظ ىٝيييتد٠
ٚنديزٖييت م ٚضييط يزبتَعيي ١يينحٝيي ١م َتضتلػٛضييتظ َيئ نجييٌ لكًٝييٌ ييتييٛلس
ييٓفطيييييٚ ٞتييي يٛٸز نثسٚلٛنييييي ٍٛن ٟقٛيىيييييد ىُيييييٌ ى٬جييييي٪َ ٞضيييييظ ىًييييي٢
ييييييييٜٗ ،mindfulnessيييييدف إىل لكًٝيييييٌ ييتيييييٛلس ٚحيييييت ٫ييكًيييييل MBSR :ن
٪َ Mindfulnesضيييظ ىًييي ٢لكًٝيييٌ ييتيييٛلس ن Mindfulness-Based Stress
. Reduction
ٚقد ِٗ ج ٕٛنتثت ش ٜٔيييي  َٔ MBSRل ٍ٬لنحٝكي٘ م ي طتػيفٝت
يعيي ٬ييتع ي ييٓفطيي ٞيييد ٣ي سقيي ،٢يييير٪ٜ ٫ ٟليير ثعييني ي٫ىتحييتز َيئ قحييٌ
ي٭تحت ٤مبت  ٘ٝييهفت .١ٜإٕ ٖدف يييي َ ٖٛ MBSRطتىد ٠ي سق ،٢يٓٝريسٚي
إىل حتيتِٗ ثنسٜك ١طبتًفي ٚ ،١يٝعٝػيٛي َسقيِٗ ثػيهٌ ن كيٌٜٗٚ ،يدف إىل
لكًٝييٌ ن ٗييِ ييٓفطيي ٞثتضييتخديّ ٚقييع ١ٝجدٜييد ٠يًييرٖٔ ،ى ي ييعُييٌ ييٓفطييٞ
ٚيزبطد ٟييرٜ ٟطُ ث٘ ييتمٌَ.
لييي ٍ٬ييعكيييٛد ييييييت لًيييب ،ضٝطيييتًِٗ ثيييتحم ٕٛليييسٚ ٕٚنتحيييتَ ٤ييئ ييييييي
 ، mindfulnessي٪ٝضطييٛي جييد ٍٚنىُييتٍ ى٬جيي ٞجدٜييدَ ،مييٌ ييييي MBCT
)ٖٚ Mindfulness-Bassed Gognitive therapyييي ٛىيييَ ٬عيييسم تي يٛٸزٙ
يينحٝي ييٓفطيي ٞييهٓييد ٟشٜٓييدٍ ضييٝطتٍ ٚ .Zindel Segalقييد ىُييِ يينح ٝي
ييٓفط ٞنسٜطيتٛف نْدزٜي٘ ،ييييي mindfulnessم سْطيت ٚنقيتّ نثسٚلٛنيٍٛ
قٛيىد ىٌُ يييي  MBCTم َطتػيف ٢ضيتْب ٕ ،م ثيتزٜظٜ ،ػيسح نٜكيت نٕ:
"ٖييير ٙييتكٓٝيييَٛ ١جٸٗييي ١ثػيييهٌ نيييحري إىل صبُٛىيييت َعٓٝيييَ ١ييئ ي سقييي٢
ييٓفطٝني ،ي تٛلس ٜٔن ٚيحمليحننيٜ .طيتىدِٖ ييتمَيٌ ىًي ٢ىيدّ ييرتنٝيص ىًي٢
ن هتز قًك ،١ثٌ ييتطتَ َيع ٚجٛدٖيت د ٕٚي٫يتثيتّ ثٗيتٚ ،ي٫حتفيت مبطيت ١
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َعٗيييت".نٜ (14تنيييٛز ييٝييي ّٛييتمَيييٌ م ي طتػيييفٝت  -كيييد لحٓٸيييب ننميييس َييئ
طُ ٚ ١٦طني َطتػف ٢نَسٜه ١ٝييي MBSRن ٚيييٜٚ - MBCTتنيٛز م
ييطج ٕٛنٜكت.
لٴعًيٸيِ يييي MBSRم لطيع ٚىػيس ٜٔجتَعيي ١نَسٜهٝيٚ ،١نيريو َٓير ىييتّ
 ،2102م جتَعيي ١ضرتيضييحٛز ثفكييٌ ييييدنتٛز جييتٕ جييرييزد ثًييٛؽ Jean
 Gérard Blochييير ٟنْػيم َتضيرت "تي ٚلمَيٌ ٚىًيِ ي٭ىؿيت " ،ي ٛجي٘ إىل
نلؿت ٞٝ٥ييؿثَٓٚ .١ر ييطٓ ١يزبتَع ،2108ٚ 2107 ١ٝإٕ نًٝت ييني م
ْٝظ َٓٚحٛي ٘ٝلنسح دثًَٛت جتَعٝت " ٖٛٚلمٌَ ٚؾث."١
إٕ ممتزض ١ييي mindfulnessلس ثطسى َٔ ١إتيتز ي طتػيف ٢ن ٚييطيجٔ
ي٪ٝثس م مجٗٛز نٚضيع ثهيمري ،م تيٛز ييحثيع ىئ ييؿيفتٚ ،٤ىئ يضيرتلت٤
يزبطد ٚييرٖٔٚ ،ىٔ ييتنٜٛس ييريل .ٞإٕ ييٓجتح ييحيتٖس يهتيت نسٜطيتٛف
نْدزٜيي٘ ييسي٥ييع" ،ييتمَييٌ َٜٛييت ثعييد ٜيي"ّٛن (15ن ٚنتييت إيييني ضييٓ ٌٝي خؿييـ
يٮتفيييتٍ "ٖيييتدَٓٚ ٨تحييي٘ نكيييفدك"ن 06ييًيييرٜ ٜٔسي كُٗيييت قيييسف َكيييطٛط
يًُطتىد ٠ىًي ٢ييتمَيٌٜ ،ػيٗديٕ ىًيٖ ٢يري يٱىجيت ييػيدٜدٜٛ .جيد م نيٌ
ثًديٕ ييطس ىدد َٔ َسينص ييتدز ٜىً ٢ممتزضٚ ١لعً ِٝيييي،mindffulness
ٚنثسٚلٛن ٍٛقٛيىد ىٌُ ىتَ ١يًتدز ، ٜمتتد ىً ٢مثتْٝي ١نضيتثٝع ،حبطيت
ْؿه  َٔ ّٜٛيسبكٛز م ي٭ضحٛك َٔٚ ،ي ُتزض ١يي ١َٝٛٝيًكٝتّ ثٗت م ي ٓصٍ.
يىتدْت م سْطت ،لسمج ١ييي mindfulnessثتييي "ٚىي ٞييهًي ."ٞنجيد ذييو
َ٪ضفت ،٭ٕ نًُٚ" ١ى "ٞغتَك ١جديًٗ .ر ٙييًطي ١م ثكت تٓيت ييطسثٝي ١نيمري
َٔ ي عتْ ٞيييت  ٫متب ثؿً ١إىل يْ٫تحت ٙييرٜ ٟٴطتثكسُٝ ،ت ؽبـ ييتمَيٌ:
َ ٖٛٚفٗٝ ّٛصٜٛيٛج ٞميٝص حتي ١ي٫ضيتٝكت َئ ْكٝكيٗت نإٕ ييسجيٌ م حتيي١
ييطٝحٛثيي ١غييري ٚيك ، ،نُييت نْيي٘ َفٗيي ّٛنل٬قيي ٞنيَييت٬ى قييُري جٝييد ن ٚضيي٤ٞ
ميهيئ نٕ ٜييسدد ؾييدي ٙم َفٗيي ّٛي طييٚ٪ي ١ٝن ٚىييدَٗت ننٕ لهيي ٕٛغيييري ٚيك،
ثػييهٌ نًييٚ ٞنييريو ٖييَ ٛفٗيي ّٛيْعهتضييٜ ٞسجييع إىل هييس ٠ي ٬حريي١
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ييريلٚ ١ٝذبً ٌٝلؿيس تلو ننٕ لهي ٕٛؾيتم يييرٖٔ ٚنٕ لعي ٞن عتييو إخل .إٕ
ٖر ٙي عتْ ٞي تٓٛىٚ ١ؾفب ثػهٌ ضيٚ ،٤ٞحتي ٢إْٗيت لٓيتق ييتمَيٌ ،يييرٟ
ٜٗدف ثدق ١إىل ىدّ َ٬حر ١ييٓفظ ى ييعكٌٚ ،إىل ىدّ ييكٝتّ حبهِ َت،
ثييٌ ٜٗييدف إىل نٕ لهييٖٓ ،ٕٛييت كييط ،تهيي ٕٛحتقييسي َٓٚتحٗييت إىل َييت ٖييٛ
نَتَو .إذي يضتجٛثٓت غخؿت غري َٓتح٘ ْ ٫ك ٍٛيي٘" :نْيب غيري ٚيكْ "،كي ٍٛيي٘ ":
لهيئ حتقييسي ".تثسٜييو َٝييديٍٖٚ ،ييًٝ ٛطييٛف ٚنتل ي لؿ ي  ،نضييظ
ي دزض ١ييطسث ١ٝيًتمٌَٜ ،تحٓٚ ٢جٗ ١ييٓرس ٖرٜٚ ٙهت حبل نٕ "جتٕ نتثت
شٜيييئ ٜييييرنس م نييييٌ نتحيييي٘ نٕ ييتمَييييٌ ٖييييmindfulness" ٛغييييري ٚيكٚ ،،نٕ
ييفسْطٝني ِٖ ييٛحٝد ٕٚم ييعيت  ،ييير ٜٔيلتيتزٚي لسمجي ١صبيسٸد ٠جيدي"ن07
كييد لٴسمجييب  mindfulnessم نييٌ ييًطييت ي٭لييس ٣ثتيييي" حكييٛز ييهًيي "ٞنٚ
ب ييتمَيٌ م ي يديزعٚ ،نقُيب ٚزغيت ًطيف١ٝ
"يْ٫تحت ٙييهً ."ٞىٓيدَت ندلًي ٴ
َع ي٭تفتٍ ،كد ٚؾفبٴ يييي  mindfulnessثمْٗت "ممتزضي ١يْ٫تحيتٚ ،"ٙيزبُٝيع
ب قيد ذبيدثب ىئ "يييٛى ٞييهًي"ٞ
ٗيِ حيتَ ٫يتذي ٜعيأ ذيي و ،ثُٓٝيت إذي نٓي ٴ
عٓدٖت ميهٔ يٮتفتٍ نٕ ٜتٛٗٝي ٚييحع َِٓٗ ضٝحثع ىئ ذبًٝيٌ َيت ٜيدٚز
م ذِٖٓٗ َٔ ن هيتزْٚ .تٝجي ١ي٬ضيتخديّ ييػيت٥ع ؿينً "ىجيص يْ٫تحيت "ٙم
ي٭ٚضتط ييرتث ،١ٜٛمث ١دى ٠ٛيًحثع ىٔ حً ٍٛري ييعجص.
َٔ ي ٪ند نْٓت ىٓدَت ْتمٌَ ،تيٛىٜ ٞهي ٕٛم حتيي٬َ ١حري ،١يهئ
م ٚقع ١ٝىدّ ييتفهري ٚىيدّ يسبهيِ .إٕ يييي mundfumnessثؿيفتٗت ليمَ٬
ثٛذٜييت ،متجٸييد َ٬حريي ١حٝتدٜييَٚ ١طييتكً ١ىيئ نييٌ َييت ؼبييدم م يزبطييد ٚم
ييييييٓفظ -نت٭حتضييييٝظٚ ،ي٭ هييييتزٚ ،ييؿييييٛز ٚي ػييييتىس  -د ٕٚذبًٝييييٌ
يْعهتضييٚ ،ٞد ٕٚيزلحييتطٚ ،د ٕٚييحثييع حتيي ٢ىيئ َ٬حكيي ١نييٌ ذيييو .إٕ
ييتمٌَ ٖ ٛمتس ٜٔىً" ٢يسبكٛز ييهًٚ ،"ٞنمتٓ ٢نٕ ؼبٌ ٖري ييتعحري َٜٛيت َيت
م ييًطييي ١ييفسْطييي ١ٝضبيييٌ ذيى ييتعيييحري يجملي يسٸد ٚييطيييتَ جيييدي ٖٚييي" ٛيييييٛىٞ
ييهً."ٞ
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إٕ سيْطٝطه ٛتزَ ٬ٜتخؿـ ىت َ ٞعسٚف م ىًِ ي٭ىؿت ٚ ،قيد
ىٌُ م َطتػف ٢ضتيٝرتٜس ،م ثتزٜظ ،حت ٚ ٢تل٘ ي حهس ٠ىيتّ  .2110لعًّيِ
ييتمٌَ ثيتيكس َئ ضيٝد زٚحي ٞلٝيحيت ٜعيٝؼ م ييٜ٫ٛيت ي تثيد .٠نيتٕ ييدٟ
سؾ ١ي٫يتكت ٤ث٘ يعدَ ٠سي م ضٓٛي ييتطعٝٓٝت ٚ ،يحتفرب َعي٘ ثيرنس٣
إْطييتٕ ضييعٝد َ٫ٚييعٚ ،غييطٛف ثمحبتثيي٘ .نٓييت ْتكتضييِ ييكٓتىييت ذيلٗييت ،يييييت
لسؾد يكت ٤ييحٛذٚ ١ٜييطس نَٛ ٖٛٚقٛك حبع ييدنتٛزي ٙيدٜ ٟػهٌ حدثت
ىرُٝييت م لييتز (ٜييحػييس .١ٜنُييت نت ي نٜكييت م نتتثيي٘ "ييتٛثٝييل يزبطييدٟ
يًييسٚح" ،ييييرْ ٟػييس ىييتّ  ،0993قييت " :٬٥إٕ إىييتد ٠ينتػييتف ييتكًٝييد ييحييٛذٟ
ٜػييهٌ ٫ٚد ٠ثتْٝيي ١يًتييتز (ٜييمكييتم يًطييس  .إذ إٕ لييمثري ٙضييٝهٖ ٕٛتَييت متتَييت
َمٌ إىتد ٠ينتػتف ييفهس ييْٛٝتْ ٞل ٍ٬ىؿس ييٓٗك ١ي٭ٚزث":١ٝن(18
ٚقييد َييٮ غييٗسل٘ يٯ ييتم ىييتّ  ،0983ليي ٍ٬يكت٥يي٘ َييع ييييدَ٫ ٟ٫ييت م
ييُٓطت .دىتٖ ٙيري ي٭ليري ،ثعيد ذييو ،إىل َطيهٓ٘ م ديزنَطيت ،٫م ي ٓيد،
يٝتتثعت حٛيزُٖت ح ٍٛإقتَ ١جطٛز ثني ييحٛذٚ ١ٜييعًِ .نَت م ىيتّ  ،0987كيد
نضييظ سيْطٝطييه ٛييتيريي َييع يحملييتَ ٞي٭َسٜهيي ٞدّ إْطييٌ َعٗييد ييعكييٌ
ٚيسبٝييت ٠نٖٚ Mind and Lifeيي ٛلٓريي ِٝغييري زحبيي ٞطبؿييـ يتهييٗ ٜٔٛييِ
ىًُيي ٞيًفهييس .م نييٌ ىييتّ ،ػبتُييع ثييتحمَ ٕٛيئ طبتًييه يجملييت ٫م ديز
نَطييتَ ٫ييع ييييديَ٫ ٟ٫ييت َٚييع َفهييس ٜٔثييٛذٜنيٜٚ ،تٓتقػيي ٕٛثككييتٜت َتٓٛىيي١
جديَ ،مٌ ييفًطف ١ييحٛذٚ ١ٜييفٝصٜت ٤ييهُ ١ٝنٚ 0ي ػيتىس ي يدَٸسٚ ٠يٱححيتط
ٚي٫لؿتٍ يزبطد ٟييرٖأ ٚتحٝع ١ييٛى ... ٞإخل.
ٜييسلحط سيْطٝطييه ٛييتز ٬ٜثع٬قيي ١ؾييديقٚ ١ثٝكييَ ١ييع ييسيٖ ي ييحييٛذٟ
ييفسْطَ ٞتل ٛٝزٜػتزد ،ييرْ ٖٚ ٟفط٘ يتهي ٜٔٛىًُي ٞقيٚ .ٟٛقيد ثيد َعيت
ىييتّ  ،2111م طبت ي ىًييِ ي٭ىؿييت م ضييتيحتلسٜسٚ ،قييد نتْييب ييتجييتز
ي٭ٚىل ىًيي ٢دزيضيي ١دَييت ي تمَييٌ ،يٝييتِ ييتثكييل ثػييهٌ ىًُييَ ٞيئ لييمثريي
ييتمٌَٖٚ .ر ٙييفهس ٠لهئ جدٜيد :٠في ٞييطيحعٝٓٝت  ،قيتّ تحٝي ييكًي
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ي٭َسٜهٖ ٞريثري ثٓٝطي ٕٛثمحبيتم حي ٍٛييتيمثريي يٱػبتثٝي ١يًتمَيٌ يتكًٝيٌ
ييتيييٛلس ييٓفطييي ٞم طبتيي  ٙم جتَعيييٖ ١يييتز سدٚ ،قيييد نتْيييب نحبيييتم نليييس٣
َػتثٗ ١قد ند ثؿٛزَ ٠تٛيش ١ٜإىل لحأ ييتمٌَ ي تعيتي ٞني فيتزم ن لمُضيظ م
ثدي ١ٜييطيتٝٓٝت ىًيٜ ٢يد ي عًيِ َٗتزٜػيَ ٞيتٖؼ ٜيٛغٞنٚ ، 2نؾيح َػيٗٛزن
ىً ٢ي طت ٣ٛييعت  ٞثفكٌ ييحٝتًص ن. 3
ن ٗس مجٝع ٖر ٙي٭حبتم ييتمثري يٱػبتث ٞيًتمٌَ ىً ٢ييؿثٚ ،١لتؾ١
ىً ٢لكً ٌٝييتٛلس ييٓفطٚ ٞىً ٢حت ٫ييكًل .إٕ ييتجدٜد ييير ٟندلًي٘ يتيريي،
 ٖٛٚضبتٚي ١إثحت نثس ييتمَيٌ ىًي ٢يييدَت ىي ييتؿيٜٛس يٱغيعتى ٞيي٘ٚ .حيني
دزع نحد ل ي ٤ييتمٌَ َمٌ َيتل ٛٝزٜػيتزدَٚ ،ئ ثي ٸِ إْي٘ حيني ٚضٸيع دزيضيتل٘
ىًيييَ ٢تيييمًَني ليييس ،ٜٔيضيييتنتك ٖيييري ييحتحيييع نٕ ٬ٜحي ي نٕ ييتيييدزٸ ىًييي٢
ي ُتزض ١ييتمًَ ١ٝذبت ٟٛلمثريي ًَث ٛت ثػهٌ نً ٞىً ٢دَت ي تمٌَ .ن ٗيس
نٜكت نٕ ٖري ييتمثري طبتًه جدي حط نمنتط ييتمٌَ ييم٬ثي ١يجملسٸثي :١يْ٫تحيتٙ
ي سنّييص نىًيي ٢ييتييٓفظ ن ٚىًيي ٢هييسَ ،٠ييمٚ ، ٬يسبكييٛز ي ٓػييسحٚ ،ييتمَييٌ
ييٛجيديْ  .ٞإْٗيت  ٫لتحيع ييػيحهت ييعؿيحْ ١ٝفطيٗت ،يهْٗٛيت لٓػيط م نييٌ
َس ٠ثنسٜك ١طبتًف.١
ن ٗيييس ييدزيضيييت نٜكيييت لحتٜٓيييت نيييحريي ،لتؾيييُٝ ١يييت ٜتعًيييل ثهُٝٸييي١
يْ٫تحت ،ٙيييت ربتًيه ثيني ي تمَيٌ ي حتيدٚ ٨يشبيحري ني ٓتحي٘ ننميس  ،ثتٱقيت ١
إىل لطٝٸس م  ٚت٥ه يشبٜ٬ت ييعؿح ١ٝى ي ُتزض ١ي ٓترُ ١يًتمٌَ.
ثعييد  ٚييت ٠سيْطٝطييه ٛييتز ،٬ٜييإٕ لًُٝيير ٙييسٝ٥طيي ٞنْنييٛيٕ يييٛلص -
ثتٱقييييت  ١إىل ىييييد ٠ثييييتحمني نَسٜهييييتٕ لييييس ٜٔنسٜػييييتزد دي ٝتطيييي ٕٛم
َتدٜطٚ ،ٕٛث ٍٛإنُتٕ ٚزٚثري يٓ ٛط ٕٛم ضتٕ سيْطٝطيهٚ ٛثرينًي،ٞ
ٚضتٝفٔ نٛضًني م ٖتز سد ،إخل  -ضٝتعًُّ َٔ ٕٛدبتزث٘ .ف ٞىتّ ،2113
ميهٔ نٕ ْعي ٸد ىػيسي َئ ي كيت ٫ي ٓػيٛز ٠م نيٌ ضيٓ ١م صبًّيت ىًُٝي١
حيي ٍٛثييتز ييتمَييٌ ييع٬جيي ٞ٭ىييسيف ي ييسف يزبطييدٚ ٟييٓفطييٚ .ٞىًييٖ ٢ييري
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ي٭ضتع إْٓت ْعدٸ ننمس َٔ نزثعَُ ١٦كتييْ ١ػيس م ٖير ٙييطيٓٛي ي٭ليري،٠
ٚمجٝعٗت لمحب نثس ييتمٌَ ىً ٢ييدَت ٚلمثرييل٘ يٱػبتث ١ٝييعدٜد ٠ىً ٢ييؿث:١
نتكًٝييٌ ييتييٛلس ييعؿيييب ٚييكًييلٚ ،لكٜٛيي ١يزبٗييتش ي ٓييتى ٞثػييهٌ ًَثيي، ٛ
ٚذبطييييني ييٓيييي ،ّٛثييييط ٤ىُييييٌ لٜ٬ييييت ييػييييٝخٛل ١ىييي لعييييد ٌٜييتًٝييييَٛريي
ن Télomèresن ... (19إخل.
إٕ ي مري م ٖر ٙييدزيضت ييعًُٝي ،١نْٗيت لمحيب يييسيثط ييٛثٝيل ثيني يييسٚح
ٚي تدٚ ،٠لمثري ييرٖٔ ىً ٢يزبطدٚ .ثريو ْطتنٝع لعد ٌٜيٱزم ييٛزيث ٞن épi
 génétiqueىًيييييييييِ ييتخًّيييييييييل ٚ ،ديزلٓيييييييييت ييعؿيييييييييح ١ٝني سْٚييييييييي ١ييعؿيييييييييح١ٝ
َٚ ، neuroplasticitéػتىسْتْٚ ،رتَٓت ي سَ ٚ ْٞٛغيسيٜٓٓت ىي قيٛٸ ٠يييسٚح،
ٚىي ن هتزْييتٚ ،لعًُّٓييتٚ ،ىي ييتمَييٌ ييييرٜ ٟػييهٌ ندي ٠ذي قُٝيي ١يتييدزٜ
ييفهس ٚلعد ...ًٜ٘إذي ٜػهٌ نٌ ذيو يزبطدٖ .ت ٖي ٛذي ضيح ممتيتش يًتمَيٌ
ىً ٢ي٭قٌ ،زغِ نْٓت ضٓجد نٕ ٖيري ييتمَيٌ ميهئ نٕ ٜكيٛد نٜكيت إىل حيت٫
لفهس ١ٜىُٝكٚ ،١إىل َٓحع يًؿفتٚ ٤ييفسح.
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ؿ اق و
ن 0ييفٝصٜييت ٤ييهُٝيي :١نلييب ٖيير ٙييٓرسٜيي ١م ثييديٜت ييكييسٕ ييعػييسَ ٜٔمييٌ
لطييتنع ييفٝصٜييت ٤ييه٬ضييٝه١ٝ
ييٓرسٜيي ١ييٓطييح ١ٝسبييٌ إغييهتيٝت
لفطييريٖت .لطييُٝتٗت ثتيفٝصٜييت ٤ييهُٝييٜ ١عييٛد إىل نُٖٝٸيي ١ييهييِ م ثٓتٗ٥ييت
نَ ٖٛٚؿنً ٝصٜتٜ ٞ٥طتخدّ يٛؾه نؾطس نُٸ َٔ ١ٝيينتقي ١ميهئ
لحتد ت ثني يزبطُٝت ٜٚ ،طيتخدّ يٲغيتز ٠إىل نُٝيت يينتقي ١يحمليدد٠
يييت لٓحعع ثػهٌ َتكنعٚ ،يٝظ ثػهٌ َطتُس .
نٚ 2ن 3ييحٝتًييص :سقيي ١زٚى غٓتٝ٥يي ١ثسٜنتْٝيي ١لػييهًب م يٝفسثيي ٍٛم ىييتّ
ٚ ،0961نؾيييحثب نني ي ييفيييسم ي ٛضيييٝك ١ٝظبتحيييت ٚنغيييٗسٖت م ليييتز(ٜ
ي ٛضييٝك ٢ييػييعح .١ٝنؾييدز ييحٝتًييص نيحَٛييت غٓتٝ٥ييت جدٜييدي ثعٓييٛيٕ " Sgt.
ٚ "Pepper's Lonely Hearts Club Bandيىتٴي زَيصي َئ زَيٛش ييحيٛ
ز ٝ ٚ ،يي٘ دبيييتٚش ييفسٜيييل ييكتييي يسبييديث ٞإىل قتييي َيييت ثعيييد حيييديثٞ
ديز .٠م ٖر ٙي٭ثٓت ٤لعسف جٛز ٖتزٜط ٕٛنحيد َ٪ضطي ٞييفسقي ١ىًي٢
ي ٓيييدَٗ" ٟتزٜػيييَ ٞيييتٖؼ ٜيييٛغ٪َ "ٞضٸيييظ حسنييي ١ييتمَيييٌ ييتجيييتٚشٟ
ني فتزم ٚحسن ١ييتجدد ييسٚحٚ ،ٞىسف ىًي ٢نىكيت ٤ييحٝتًيص ييتعيسف
ىًٝييي٘ٚ ،ثتيفعيييٌ ضيييت سٚي إىل ي ٓيييد شبيييٛف زحًييي ١زٚحتْٝييي ١يًيييتعًِ َييئ
َٗتزٜػ ٔ ٞييتمٌَ ،ثِ نؾح ٫حكت َطتػيتز ييفسقي ١ييسٚحيٚ ،ٞنؾيح
"يسب " ٖ ٛييهًُ ١يزبدٜد ٠يييت ٜسددٖت ييحٝتًص م نغتْ ،ِٗٝيٝظ يسب
ييعتتف ٞثط  ،ثٌ يسب ثني ييٓتع ٱقؿيت ٤ييهسيٖٝيٚ ١يسبيس ييييت
ثديب ٚج٘ ييعت إىل ييكح .
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القدم الثاني
ػن التأمل
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مسحوؾيوف هوهما روهؾ ،رخييوب نو ضعوبشذكلو ػ ذلوؿو ذوموهؾ ،ؿذلوضذ نو

خم ،ذذفوهؾا ػ ذ ،وهؾذذلوقن وؾ،ذذهكوؾ ذ ؾكوهدذذ،عسن و نوـذذرىوؽاذذفوغعسذذىو

رد ذ ،و

ؿ،نوع وجلهالوؾكن ورغموذؾكوقرجعودوؿ ويىلوح ؾ و د دا وؾ فنووفي:وه ـ،ىذ هكو
حذذبوه نووبعرق ذ و ؽاذذروذأنذذا الو نو جس كذذموق ،ذ مسونو ذذربلويفو

رد ذ و

ه ـ،ى هوو نو ععذاكموعذلاوـنذ لحوؾذ،س سموهؾ ،ؿذلالووذؾذكوب ـاذك موهؾوكذرالووه اذلو

وهؾ بك و

االنتباه المركِز والحضور المنفتح
إٕ ْٛى ١ٝيْ٫تحت ٙحتقس ٠م نٌ ممتزضي ١لمًَٝي :١إٕ َيت نحبيعٴ ىٓي٘ قحيٌ
نٌ غ ،٤ٞحني نلمٌَ ٖٛ ،نٕ ننَٓ ٕٛتحٗيت ثػيهٌ ىُٝيل ٚدي٥يِٜ ،عيأ نٕ
ننيي ٕٛم حتييي ١حكييٛز نًيي .ٞم ييٛيقييع ،ييإٕ يْتحييتٖ ٞىييتد ٠ضبييدٚد٫ٚ ،
ٜطتُس يٛقب تٜ .ٌٜٛتٓكٌّ َئ غي ٤ٞٯليس .يكيد ىًُّيأ ييتمَيٌ لٛضيٝع يْتحيتٖٞ
ٚجعً٘ َطتُسي.
ميهٔ ْ٫تحتٖ ٞنٕ ٜهيَ ٕٛسنَّيصي نَ ٚفتٛحيتٜ .هي ٕٛيْ٫تحيتَ ٙسنَّيصي
ىٓدَت ندقل ييٓرس ىً ٢غيَ ٤ٞيت ن ٚىًيْ ٢كني ١ضبيدد .٠ىٓيدَت نٚجٸي٘ يْتحيتٖٞ
ىًيي ٢لٓفطيي ،ٞرينَّييص ىٓييدٖت ىًيي ٢حسنيي ١يي يٓٸفيظ .ىٓييدَت نلمَٸييٌ هييس ٠نٚ
نَ٬ت ،إٕ يْتحيتَٖ ٞسنّيص ىًيٖ ٢يري ييػيٚ .٤ٞييػيْ ٤ٞفطي٘ ىٓيدَت نلمَيٌ
َٓرسي َت مْرس إي ٘ٝثػهٌ َٓتح٘.
ميهٓأ ييكٝتّ ثتمٌَ "حكٛز َٓفت " ىٓيدَت ٜ ٫سنّيص يْتحيتٖ ٞىًي ٢نٜي١
ْكنيي ١ن ٚىًيي ٢نٟٸ غيي ٤ٞضبييدد :نْييت ٖٓييت كييطَٓ ،تحيي٘ ييت ٖييَٛ ٛجييٛد نَييتَ.ٞ
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ن٫حيي ي٭ هيييتز ييييييت متيييس ،د ٕٚنٕ نلعًّيييل ثٗيييت .نحييظٸ حبسنييي ١لٓفطييي ٞنٚ
ثمحتضٝط ٞيزبطيدٚ ،١ٜنءيع قيجٚ ،١نحيظ مبػيتىسٚ ،ننتفي ٞمب٬حري١
نٌ ٖر ٙييتؿٛزي  ،د ٕٚيلحتىٗتٚ ،د ٕٚذبًًٗٝتٚ ،د ٕٚيسبهِ ىًٗٝت.
إٕ يسبكٛز ييهًٜ ٞيدى ْٞٛ٭ٕ ننيٖٓ ٕٛيت كيطٖٓ ،يت ٚيٯٕ ،م حتيي١
يْتحت ٙإىل نٌ يسبكٝك ،١يييت ذبٝط ث.ٞ
مبت نْ٘ َٔ ييؿع ىًي ٢ي تمَيٌ ي حتيد ٨نٕ ٜحكي ٢م حكيٛز نًي ٞن يري
ٜٓكٌ ي٘ سٜدزٜو يْٛٛيز دبسثت٘ يشبتؾٝ ،١كيَ :ٍٛئ ي ٗيِ لسنٝيص يْتحيتٖٞ
ىً ٢لٓفطي ٞييتعًِّ نٝفٝي ١ييرتنٝيص ىًٝي٘ٚ ،نيٜ ٫ ٞتٝي٘ م شحيتّ ي٭ هيتز.
ثيييِ ،ثػيييهٌ َتيييدزٸ  ،ضمضيييتنٝع ي يييسٚز َييئ يْ٫تحيييت ٙي سنّيييص إىل يسبكيييٛز
ي ٓػسحٚ ،نٕ نء ْ٫تحتٖ ٞثتيعٛدَ ٠ئ ٚقيب ٯليس إىل لٓفطي ،ٞىٓيدَت لتٝي٘
ن هتز.ٟ
ىٓدَت نثدن ثتيتمٌَٜ ،تًُهأ غعٛز نن ٘ٝ ٕٛصبتتحت ثد ل ن هتز ٫
لٓكنيع .إٕ ٖيير ٙيسبتيييٖ ١يي ٞيييييت ْهي ٕٛىًٗٝييت ثػييهٌ َعتييتد دٚ ٕٚىيي ٞييت،
يهٔ نُت م ييتمٌَ إْ٘ ػبعًٓت َٓتحٗني إىل َت ؼبؿٌ م هسْيتٓ ،ؿيح
إذي ٚيىني يًد ل ي طيتُس ٭ هتزْيتَٚ ،ئ غيري يجمليد ٟييسغحي ١م إٜكت ٗيت .إٕ
ييتمَييٌ ٜػييٌُ َ٬حرتٗييتٚ ،لسنٗييت متييس د ٕٚييتعًّييل ثٗييتٚ ،د ٕٚذبًًٝييٗت ٚدٕٚ
َ٬حكتٗتٚ .ذيو ٜػح٘ قً ٬ٝحتييت ىٓدَت نغتٖد َسٚز َٓرس َٔ ييكنتز :نز٣
ثكس ٠ن ٚثس جسع ييهٓٝط ،١يهٓأ ئ نضمٍ ْفط ٞىٔ ٖر ٙييحكيس ٠نٖ ٚيري
يي  :إٕ ييؿٛز ضتتتثع ٚنْت  ٫نق ّٛإ ٫مب٬حرتٗت د ٕٚييتعًّل ثٗت.
ى ٠ٚ٬ىً ٢ذيو ،نح ييتمٌَ ثػهٌ لتف َسنّصي يْتحتٖ ٞىًي ٢غي٤ٞ
مشعٚ ،١حبسٚ ،ضث َٓٚ ،ريس مييس ىي ْت ير ٠ييكنيتز،
َت ٜتثسٸىَ :مٌ
ٚلٓفط ٞييرٜ ٟرٖ ٚػب ٚ ،٤ٞشٖس ٠ذبسٸنٗت ييسٜتح .إٕ ٖري ييػ ٤ٞي تثسٸى
ٜطيتىدْ ٞىًيي ٢لييسى ي٭ هييتز متييس ٚىًيي ٢ي٫حتفييت ثتْتحييتٖ ٞثػييهٌ ن كييٌ
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َكتزْ ١حبتي ١يْتحتَٖ ٞع ي٭غيٝت ٤ييطيتنٓٚ ،١يْ٫تحيت ٙي سنّيص ٜؿيح ثطيسى١
حكٛزي َٓػسحت يْػسيحت نًٝيت يت ٖيَٛ ٛجيٛد نَيتَ ،ٞد ٕٚلسنٝيص ييفهيس
ىً ٢إحطتع َت ن ٚهسَ ٠ع.١ٓٝ
فن ووه ن و
إٕ ييتمَييٌ ٖيي ٛممتزضيي ١حكٝكٝيي ١يًثريي ١يسبتيٝيي ،١٭ْٓييت ْييتعًِّ ىييدّ لييسى
هسْت ٜتج ٍٛم ي تقي ،ٞنٜ ٚتنًيع إىل ي طيتكحٌٖٚ ،يَ ٛيت ْكي ّٛثي٘ ثػيهٌ
تحٝع ٞجديٜٛ ٫ .جد ن ١ٜحتج ١يًتمٌَ َئ نجيٌ ييعيٝؼ م ييًثريْ :١هي ٕٛم
ييًثر ١يسبتي ١ٝم نٌ َسْ ٠سنّص ٗٝت متتَت ىً ٢قكَ ١ٝتٖٚ ،ي ٛنَيس غيت٥ع
جدي .إٕ ي٭نمس ؾعٛث ٖٛ ١نٕ ْهَٓ ٕٛتحٗني د ٕٚنٕ ْسنّيص ىًيْ ٢ػيتط َيت.
ٜنيٛز ييتمَييٌ قتثًٝتٓييت ىًي ٢يْ٫تحييتٜٚ ٙطييتنٝع ييطيُتح يٓييت نٕ ْهيي ٕٛحتقييسٜٔ
ثػهٌ نحري َع نْفطٓتَٚ ،ع يٯلسَٚ ،ٜٔع ييعت يحملٝط ثٓيت .يهئ نٜكيت
ميهٔ نٕ ْه ٕٛننمس حكٛزي م ييًثر ،١ىٓدَت ْكي ّٛثٓػيتط َيت ثنسٜكي١
ي ١ٝإىل حد َتٚ ،عبئ ْفهّيس ثػي ٤ٞليسٖٚ ،يت ٖي ٞذ ٟيسبتيي ،١ييييت ليصديد
ننمس منمس م حٝتلٓت ،يييت متتتش ثٓػتط َفيسط ٛ ٚقي .ٟٛىٓيدَت نتْيب
جدل ٞلنيح( ،نتْيب ذبي نٕ لهيٚ ٕٛحٝيد ٠يتهيَٓ ٕٛتحٗي ١ثػيهٌ نًيٞ
سبسنتلٗت .م نٜتَٓت ٖر ،ٙإْٓت ْنح( ،م َعرِ ي٭حٝيتٕٚ ،عبئ ْكي ّٛثعيدٸ٠
نغيييٝت ٤م ييٛقيييب ْفطييي٘ ْ -طيييُع يًسيدٜيييْٚ ،ٛطيييتىد ي٭تفيييتٍ ىًييي ٢حيييٌٸ
 ٚييت٥فِْٗٚ ،تثييدم َييع ؾييدٜل ىًيي ٢ي ييتله  ...ن ٚثييت٭حس ٣ظبييرت َٜٓٛييت َٚييت
ؼبت ُّٖٛ َٔ ٜ٘ٛؾطري .٠إٕ ي ُتزض ١ي ٓترُ ١يًتمٌَ ىًُّتأ نٕ نجعٌ ييؿُب
ٜطٛد نىُتقٚ ،ٞنٕ نجيد ييطيعتد ٠ثيمٕ ننيَٓ ٕٛتحٗيت إىل ىيدد َئ ييٓػيتتت
ييَٝٛٝييي ،١نيييمٕ نتيييح( حبكيييٛز نًييي :ٞنلًيييرذ ثيييتيسٚيٚ ٥ي٭تعُيييٚ ١ي٭ييييٛيٕ
ٚيسبسيز ،٠ىٓد٥ر نزٚ ٣نحظ ثمٕ يينعتّ ٜتطري.
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ْطتنٝع نٜكت ،نٕ ْه ٕٛحتقسٚ ٜٔعبٔ ْطتدى ٞسبرَ ١ئ ي تقي ٞنٚ
ٚعبٔ ْكرف ىي يشبٝيتٍ حيدثت َيت إىل ي طيتكحٌٖٚ ،ير ٙييفهيسًُ ٠يت ٜطيًّط
ييك ٤ٛىًٗٝت .م زٚي " ١ٜم ييحثع ىٔ ييصَٔ ييكت٥ع" ،إٕ ثسٚضب نٜ 0ٴرٗيس
ثػهٌ زي٥ع نٝه ميهٔ يٓت نٕ ْعٝد إحٝت ٤غيعٛز م يسبتقيس ،ضيحل يي٘ نٕ
حؿٌ م ي تقٚ .ٞذيو ىٓدَت نىتد ييتفهري م حً ٣ٛي تديني م تفٛيتي٘ ،إذ
ػبييد ٗٝييت يينعييِ ٚي٭حتضييٝظ ي ُتعيي ،١يييييت ىتغييٗت متتَييت .يكييد لٛؾٸييٌ إىل
لسنٝييص نييٌ يْتحتٖيي٘ ىًيي ٢سبرييَ ١يئ ي تقييٜ .ٞييدىْٛت نثٝكييٛز نٜكييت إىل نٕ
لهيي ٕٛزد ٠عًٓييت ،حييني منييس م ضبٓييٝ ،١كيي :ٍٛيٓتمَييٌ سبريي ١ضييعٝدَ ٠ييئ
ي تقٗ ،ٞري ٜطتىدْت ىًي ٢ييتثُٸيٌ ،يهيٜ ٫ ٞحكيٚ ٢ىٓٝيت َسنبيصي ثػيهٌ
نً ٞىً ٢ن ييًثر ١يسبتي .١ٝإٕ َت جعٌ نثٝكٛز ضعٝدي م لس حٝتلي٘ ،زغيِ
نْيي٘ نييتٕ َسٜكييت َسقييت لنييرييٖ ،يي ٛلم ٸَييٌ ييًثرييت يزبٝييد ٠يييييت َكييب
ثؿثح ١نؾدقت.٘٥
ميهٓٓت نٜكت رب ٌٝحدم َطتكحًٚ ٞنٕ ْطًط نٌ يْتحتٖٓت ىًٝي٘ .عًي٢
ضح ٌٝي متٍْ ،تؿٸٛز نْٓت ثؿث ١جٝد ٠حتٚ ٢يي ٛنٓيت َسقيْ ،٢تؿيٛز ييٓجيتح
م يَ٫تثتٕٚ ،إػبتد لٓتغِ م ى٬ق ١ض .. ١٦ٝإخلٖ .ري ييتمٌَ سبدم َطتكحًٞ
ميهٔ نٕ ٜه ٕٛيي٘ ليمثري َٗيدٸ ٨م يسبتقيسٚ ،ميهئ نٕ ميًيو نٜكيت نثيسي
إػبتثٝت ىً ٢حٝتلٓت ،ىٓدَت ْعًِ إىل ن ١ٜدزج ١ن هتزْت ق.١ٜٛ
ظب ي َ ،يي٪لسيَ ،رًٝييتٕ ؼبييتَ ٕ٬سلحيي ١ز ٝعيي ١م ذبكٝييل ضييتثك ١ىت ٝيي:١
ييدل ٍٛإىل يينت٥س ٠م نثٓت ٤ترييْٗت َٚر٬لُٗت  ٫لصيٍ َطًك .١قت ٫يي ٞثمُْٗيت
قييد ىتْييت يٱلفييتم ٚقتييت تٜٛييٌ ،حتيي ٢ؾييتزي ػبًطييتُٕٖٚ ،ييت َطُكييت ييعٝييٓني،
ٚميتزضتٕ متتز ٜٔييتخ ٌٝنٌ  ّٜٛنثمُْٗت ظبثت هتْت ٜسٜتٕ نْفطُٗتٚ ،قد
دل ٬إىل يينت٥س ٠ثت رًي ١ىي ييحيت ييؿيطري يزبيتْيبٖٚ .ير ٙيينسٜكي ١ظبثيب
متتَت! إْٓت ْتخ ٌٝثؿعٛث ١قدز ٠ي٭ هتز ٚق ٠ٛييرٖٔ ىً ٢يزبطد.
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ٚنريو كيد نٓيب َٓدٖػيت جيدي مميت حؿيٌ َيع ٚيييدٖٚ - ٟي ٛزجيٌ
َطٔ م ييسيثعٚ ١ييمُتْني ىتَت  -ىٓدَت نُدلٌ إىل ي طتػف ٢م حتي ١تٛيز٨
ثطح َػيهً ١قًحٝي .١ذٖيٌ تحٝي ييكًي ٚ ،قيتٍ :ييػيسٜتٕ مميصمٚ ،ضيٓٝكنع
ثني سبرٚ ١نلسٚ .٣ثطح ىُسَٚ ٙػيتنً٘ ييكًحٝي ١ي تهيسز ٫ ،٠ميهئ ٭ٟ
لدلٌ جسي ح ٞنٕ ٜهي ٕٛممهٓيت .نىنيت ٙي٭تحيتًَٗ ٤ي ١يًثٝيتَٜٛ ٠يت نٜ ٚيَٛني
ىً ٢ي٭نمس ،قحٌ نٕ ٜكتً٘ ْصٜه ديلً ٞؾيتىل .نيتٕ نثي ،ٞييسجيٌ ي يتد،٨
ضبتتت ثم٫ٚد َِٗٓ ،ٙنليت ييحهس ،ثٝٓٝدٜهب ٖٞٚ ،لعٌُ َعتزبي ١ثيتيتِٜٓٛ
ي طٓتتٝطيي .ٞنُييت لعييسف قييدز ٠تتقيي ١ييرتنٝييص يييدٚ ٣ييييد ،ٟىًُّتيي٘ ربٝٸييٌ
غس ٜتْ٘ ٖٛٚ ،م تيٛز ييػيفتٜ .٤عيد يدٜي٘ غي ٤ٞيٝخطيس ،ٙمَكي ٢ضيتىت
ٜك ّٛثريوٚ .ثك ٞىً ٢قٝد يسبٝتٚ ،٠ثعيد نضيحٛك ندٖيؼ ي٭تحيت ٤ييير ٜٔنىيتدٚي
ثـ غيسٜتْ٘ :إذي ،كيد  ٫حريٛي ثيرٖ ،ٍٛنْي٘ م تيٛز ييػيفت !٤ننُيٌ نثيٞ
ل ٍ٬ىد ٠نضيتثٝع رب٬ٝلي٘ ييَٝٛٝيٚ ،١ىيتؽ ننميس َئ ضيحع ضيٓٛي لكسٜحيت،
لع ٸد د ٕٚغو َٔ نضعد ضٓٛي حٝتلي٘ .ن ْٛقي َيع ذييو نْي٘ إذي نيتٕ ييعي٬
ثيييتيتٓ ِٜٛي طٓتتٝطييي ٞن ٚثتيتمَيييٌ ميهييئ ُيييت نٕ ٜعي يصٸش غيييفتَ ٤يييسف َيييت،
حتيتمنٝد ٜ ٫هف ٞييتفهري يين ٌٜٛثييي يْ٫حمتثيت ن métastases 2يًككيت٤
ىً ٢يْتػتز لٜ٬ت َسف ييطستتٕ .
ىٓدَت نٚيج٘ حدثت قتضٝت ،نزبيم إىل ييتمَيٌ ،مربٝيٌ إَيت َهتْيت نغيعس
ٝيي٘ ثطيي ّ٬نًيي ،ٞن ٚنربٝييٌ حيي ٬إػبتثٝييت يًُٛقييه .مْتحيي٘ إىل لٓفطيي ٞلييٍ٬
متتز ٜٔييتخٖ ٌٝر ،ٙضسىتٕ َت نغعس ثط ّ٬ديلًٜ ٞعٛد إيٞٸ.
هد ،ى لوؽلوذيء و
ٜدىْٛت ييتمٌَ ذ ٚيسبكٛز ييهً ٞإىل َسي ك ١يسبسني ١ييديُ٥ي ١يًثٝيت،٠
ثؿفت .٤لعًُّٓت ثفكً٘ يضتكحتٍ َيت ٖيَٛ ٛجيٛدَ ،ئ د ٕٚنٕ عبهيِ ىًٝي٘ َٚئ
د ٕٚنٕ ْتٛلس :ي٭ نتيفسح ،ييكًل نت٫ضرتلت ،٤ييسيح ١نتيتعي َ ،يت ٖيٛ
جٝد َمٌ َت ٖ ٛضٜ .٤ٞطتىدْت ىًي ٢ييكٝيتّ ثٛيحيد َئ ننميس ي٭غيٝت ٤ؾيعٛث١
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ٚي٭نمس نُٖ ١ٝم ييٛجيٛدٖٚ :ي ٛقحيَ ٍٛيت ٖيَٛ ٛجيٛد ٚي٫ضتطي ّ٬ييٖ٘ .يري ٫
ٜعأ نْ٘ ىًٓٝيت نٕ ْحكي ٢ضيًحٝني إشي ٤نيٌ غيٖٓ .٤ٞيتى نغيٝت ٤ىًٓٝيت لطٝريٖيت،
ٚىًٓٝت ذبطيٗٓٝت .يهئ يٓحيدن ثيت٫ىرتيف مبيت ٖيَٛ ٛجيٛد ٚثكحٛيي٘ٚ ،ثيمٕ ذييو
يسبدم قد حؿٌ ،حت ٢ي ٛنتٕ َتٓتقكت َع زغحتلٓت ن ٪َ ٚيتٚ .يٓي ٳس ثعيد ذييو
إذي يضتنعٓت ييتؿيسٸف نيْ ٫ ٞتيم ن ٚنيْ ٞطيري د ي ١ي ٛقيه .إذي نيتٕ َئ
غري يجملد ٟييكٝتّ ثم ٟغَُٗ ،٤ٞت لهئ ييؿيعٛثت ن ٚيحملئ ييييت متيس ثٓيت،
ًييٓثط نْفطييٓت حبتييي ١قحيي ٍٛدبعًٓييت ْهحٸييس نْفطييٓتَُٗ ،ييت لهيئ يحملٓيي ١يييييت
ظبتتشٖت ،ثد َٔ ٫نٕ ْؿطٸسٖتٚ ،ذيو حني ْسنص يْتحتٖٓت ىً ٢ي٭ .
ٜعًُّٓت ييتمٌَ ييعٝؼ ثتْػسيحٚ ،حبكٛز نَٓتح٘  .إٕ ييتمٌَ ٜطتىدْت ىً٢
يضييتكحتٍ نييٌ غيي ،٤ٞد ٕٚحهييِ ٚد ٕٚلييٛلس .إْيي٘ متييس ٜٔييعكييٌ ييييرٜٓ ٟتٗييٞ
ثتيتثييتّ َييع نييٌ حييدم م يسبٝييت ٠ييَٝٛٝيي .١نُييت ٜييرنبس ييفًٝطييٛف ي ٓييدٟ
نسٜػٓت َٛزل ،ٞإٕ ييتمٌَ ٖ" :ٛنٕ لهَٓ ٕٛتحٗت ثػهٌ نً ٞإىل نٌ َت
لك ّٛث٘ٚ ،إىل تسٜكتو م ييتٛجٸ٘ إىل يٯلسٚ ،ٜٔإىل تسٜكتيو م ي ػيٚ ،ٞم
ييييتفهريٚ ،إىل نييٌ َييت ٜػييهٌ َٛقييٛىت ٭ هييتزى :يْ٫تحييت ٙيهييٌ غيي،٤ٞ
ٜػهٌ جص٤ي ٜ ٫تجصن َٔ ييتمٌَ".ن21
ؽافوـعسىقوذؾك؟ و
نُضمٍ نحٝتْت ىٔ نٝف ١ٝييتنحٝلٖٓ .تى َعًِ ينسٜك ١ييتمَيٌ نشٕ ٜكي:ٍٛ
يٝظ يًتمٌَ ى٬قَ ١ع ٚقع ١ٝي٫ضتًكتٚ ،٤يزبًٛع ٚييٛقٛفٚ ".حت ٢نسٜػيٓت
َيييٛزل٪ٜ ٞنيييد " :نٕ نيييٌ ييٛقيييعٝت ٚ ،نيييٌ ييتُيييتز ٜٔييتٓفطيييٚ ،١ٝنيييٌ
ييٓػييتتت ي سلحنيي ١ثييتيفهس ػب ي حيير ٗت".نٖ (21يير ٙي٭قتٜٚييٌ ي٫ضييتفصيش١ٜ
ثػييهٌ َتعُٸييدْ ،طييُعٗت تييرنّسْت ثييمٕ ييتمَييٌ ػب ي نٕ ٜطييجٌ م حٝتلٓييت
يي ١َٝٛٝثؿفت٘ جٗدي يْ٬تحتٚ ٙيًثكٛز يهٌ َت ٖيَٛ ٛجيٛدٚ ،يهيٌ َيت ْكيّٛ
ثٜ٘ ،عأ ييعٝؼ حبكٛز نً .ٞإذ َئ غيري يجمليد ٟيزبًيٛع نيٌ ي٭ٜيتّ ىًي٢
ٚضتدٚ ٠إغ٬م ييعٝيٓني يًتمَيٌُٝ ،يت إذي ْطيتخًـ َٓي٘ نٜي ١ت٥يد ٠سبٝتلٓيت.
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يكد ثحب ٖري ثٛقيٛح ،إذ ن ٗيس ييتجسثي ١ثمْي٘ َئ ي فٝيد جيدي نلير سبريت
ثمنًُيٗت ٚربؿٝؿييٗت يًتيدزٸ ىًيي ٢يْ٫تحييتٖٚ .ٙيَ ٛييت ٜطيُ،stricto sensu ٢
ي عٓ ٢ي حتغس يًتمٌَ.
حني ٜٴتؿٛٸز ييتمٌَ ثؿفت٘ متسٜٓت ىً ٢لدز ٜييرٖٔ ،إْ٘ ميتزع ثنيسم
ىدٸُٝ .٠هٔ ييكٝتّ ث٘ ى يسبسنيٚ ،١ذييو ىٓيدَت نني ٕٛحتقيسي ثػيهٌ
نًَ ٞع جطد ،ٟل ٍ٬ي ػَ ،ٞي مٖٚ .٬يَ ٛيت ٜطيُ ٝي٘ يسٚك غيسق ١ٝىيدٸ٠
نتيٛٝغييت  ٚلييت ٟلػيي ٞغييٛيٕ ن 3ن ٚييهيي ٞغْٛي نٖٚ . 4يي ٛنٜكييت َييت لكرتحيي٘
ى٬جييت غسثٝيي ١حدٜمييٚ ،١ي طييتًُٗ ١غتيحييت َيئ ٖيير ٙييتكٓٝييت ييػييسقَ ،١ٝمييٌ
تسٜكيييٝ ١تيييٛش  Vittozن إىيييتد ٠ييتمٖٝيييٌ ىًيييِ يييييٓفظ ييػيييعٛز ٟن ٚييعييي٬
ثت٫ضرتلت .٤ثد ٕٚغوٚ ،د ٕٚنٕ نىًِ ،لعًُّب ييتمٌَ َٓر ضٔ ي سيٖك ١ىٓدَت
قُب ثع ٬ييفٝتيٛش  vittozييحطيٝط ،ييير ٟءي يي ٞنٕ ننيَٓ ٕٛتحٗيت ننميس
ٱحطتضتل ٞيزبطد .١ٜإٕ ممتزض ١ييٛٝغت ،ييييت ٜٴٛجٸي٘ ٗٝيت نيٌ يْ٫تحيت ٙىًي٢
ييتيٓفظ ليي ٍ٬يسبسنيت ييحن٦ٝيي ١ن ٚييطيتنٓ ،١لػيهٌّ ممتزضي ١لمًَٝٸيي .١إٕ
ييعيي ٬ثت٫ضييرتلت ٤ي ٪ضييظ َيئ قحييٌ نيفْٛطيي ٛنتٜطييٝدٖ ٚيي ٛلكٓٝيي ١حكٝكٝيي١
لمًَ ،١ٝلفكٸٌ ٚقع ١ٝييٛقٛف ن ٚيزبًٛع ىً ٢نسضيٖٚ ،ٞي ٞلرتي يل نحٝتْيت
حبسنت ثن.١٦ٝ
ميهٓٓت لفك ٌٝممتزض ١متس ٜٔيْ٫تحت ٙي سنّيص ن ٚي ٓػيسح ٖيري ثٛقيع١ٝ
يزبًٛع ييطتنٔ ،ىًي ٢يينسٜكي ١ييحٛذٜي ١ن ٚتسٜكي ١ييييٖ .mindfulnessيري َيت
لعًُّييب ييكٝييتّ ثيي٘ م ىُييس ييعػييس ٜٔم ي ٓييد ،ثييتيكس َيئ ييَ٬ييت ييتٝحييٝيت.
ممتزض ١ي د ٤ٚييعكًٖ ٞير ٙن chinéم ييتٝحتٝي ١ضيتىدلأ نيمريي ،لتؾي ١م
لعصٜص ييط ّ٬ييديلًٚ ٞم َ٬حر ١ييفهسٜ .هفي ٞيزبًيٛع ثٛقيعَ ١ٝسؼبي١
نيهييي ٫ ٞننيييَ ٕٛتيييٛلسي د ٕٚنٕ ننيييَ ٕٛطيييرتلٝت ن٭حيييت ىًييي ٢يييييرٖٔ
َتٝكرت  .إٕ حكٝك ١نٕ ٜه ٕٛييرٗس َطتكُٝتٜ ،طٗٸٌ ييتٓفظ نٜكيتْ .طيتنٝع
يزبًٛع ثٛقيع ١ٝييٛلظ َتؿيتييب ييطيتقني إذي نٓيت َيسْنيٖ .هيري نلمَيٌ م
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يينحٝع ،١يهٔ ىٓدَت نن ٕٛم ييحٝب ،إْأ ن كٌ يزبًٛع ىً ٢زنيحيتٸ،
ٚٚقع ٚضتد ٠ن ٚنسض ٞؾطري ثني خرٟٸ  ٚزثًييتٸ ،لطيُ ييٖ ٞير ٙييٛقيع١ٝ
نٕ نحت ىًٗ ٢سَ ٟطتكُٝت يٛقب ت ٌٜٛد ٕٚلع ىكً.ٞ
ميهٔ يٝدٜٓت نٕ لحكٝيت َٛقيٛىتني ىًي ٢ييفخيرٚ ،ٜٔييهفيني َطًكيني نٚ
َفتٛحني ،ن ٚثت٭حسَ ٣كَُٛني نٚله ٕٛزيحتت ييٝدَ ٜٔفتيٛحتني م نضيفٌ
ييحنٔ ،ن ٚنَتّ ييكفري ٠ييػُط ١ٝنييطټسٚ ٠ذيو إذي نزدْت لطٗ ٌٝلمٌَ ييكًي .
إٕ إيييني ضييٓ ٌٝلكييرتح ىًيي ٢ي٭تفييتٍ ٚقييع ٜييد ِٜٗىًيي ٢ثنييِٓٗ يًػييعٛز ثػييهٌ
ن كٌ حبسن ١لٓفطِٖٗٚ ،ير ٙهيس ٠جٝيد ٠جيديْ .طيتنٝع ثعيدٖت ي٫حتفيت
ثتيعٓٝني ْؿه َطًكيتني نَ ٚطًكيتني ثػيهٌ نًيٖٚ ،ٞيري َيت ن عًي٘ .إذي نٓيت
َتيٛلس ٜٔجييدي ،إْٓييت ْطيتنٝع ييكٝييتّ ثيييي "َطي جطيدٜ "ٟػييٌُ لٛجٝي٘ يْ٫تحييتٙ
ثػهٌ َتدز إىل نٌ نجصي ٤يزبطِ يًُطتىد ٠ىً ٢يضرتلت.٘٥
ثِ ْسنّص يْ٫تحت ٙىً ٢ييتٓفظ ْٚدلٌ م ٖر ٙيسبسنيٚ ١ذييو َئ ييػيٗٝل
إىل ييص ريْٚ .رتى ي٭ هتزٚ ،ي ػتىسٚ ،ييؿٛز متك َٔ ٞد ٕٚييتعًّل ثٗيت َٚئ
د ٕٚذبًًٝيييٗتْ .عيييٛد ثتضيييتُسيز إىل ييتيييٓفظٚ ،لتؾييي ١لييي ٍ٬يزبًطيييت ي٭ٚىل،
يرتنٝص يْ٫تحت .ٙلٖ ٍ٬ر ٙيزبًطت ٚ ،حني لهٗٝ ٕٛيت ي٭ هيتز نقيٌ ليٛلسي،
ٜطييد ٚيْ٫تحييت ٙننمييس ضييٗٛيٚ ١تحٝعٝيي ،١ىٓييدٖت ضييٓتمٌَ حبكييٛز َٓػييسح ٚعبيئ
ْطييتكحٌ نييٌ َييت ٖييَٛ ٛجييٛد :ي٭ؾييٛي ن ٚييؿييٛز يشبتزجٝيي ١نُييت ي ػييتىس نٚ
ي٭ هتز ييديلً .١ٝضٓحثع كط ىٔ نٕ ْهٖٓ ٕٛت ٚيٯٕ ،م حكٛز نً.ٞ
ْطتنٝع ييتمٌَ نٜكيت ٚعبئ ْسنّيص يْ٫تحيت ٙىًي ٢غي ٤ٞثتثيب نَ ٚتثيسٸى:
َمييٌ يٛحييٚ ٚ ،١زدٚ ،٠حبييسٚ ،ضييث َٓ ٚ ،ييدي ٫نٚ ، 5حؿيي... ٢إخل .ميهيئ
يهٌ غ ٤ٞلكسٜحت نٕ ٜيدىٸِ ييتمَيٌ ،ي ٗيِ ٖي ٛيحملت ري ١ىًي ٢ييٝكري ١م حتيي١
يْتحت .ٙميهٓٓت لمَيٌ ؾيفت ْيٛد لنٜٛسٖيت :نتٱٜميتزٚ ،ييعنيهٚ ،ييػيهس،
ٚييتطيييتَ ٚ ،ييمكييي ،... ١متتَيييت َمًُيييت ْتمَيييٌ حتييييْ ١سغي ي م ييٛؾييي ٍٛإيٗٝيييت:
نتيفسحٚ ،ييؿفتٚ ،٤ييط ّ٬ييديلً ٚ ،ٞزثتت ١يزبمؽ  ...إخل.
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هؾ،اكسموب ؾنَوَس و
إٕ ييييتثهِّ ثييتيٓفظ نضتضيي ٞم ييتمَييٌ ييطييتنٔٚ ،ميهيئ نٕ ٜهييٕٛ
ننمييس حكييٛزي م ييتمَييٌ يسبسنيي .ٞنُييت ذنييس ضييتثكت ،ميهٓٓييت ييتمَييٌ
جتيطني ،يهٔ نٜكت ٚعبٔ منػٚ ،ٞعبٔ ْطح ٚ ،عبٔ ْطنظٚ ،عبئ ْكيّٛ
ثٛقييعٜٛ ١ٝغييتٚ ،عبيئ ْتطييًل نٚ ٚعبيئ ْسقـٜ...طيٗٸٌ يْ٫تحييت ٙيًتييٓفظ يٜكتىييت
ثتثتت يًُػ ٞييتمًَ ،ٞنريى ي ػ ،ٞييير ٟميهئ نٕ مييتزع نثٓيت ٤يسبي م
تسٜل ضيتْتٝتغ ٛد ٟنَٛحٛضيت ٬ٝن . 6نيريى ييير ٟمييتزع زٜتقي ١ي ػي،ٞ
ٚييسٜتق ٞيير ٟضح ضتى ١نتًَي ١ن ٚننميس إْي٘ ٜيدلٌ م ْيٛك َئ ييتمَيٌ،
 ٚل يٜكيتك ْفطي٘  ٚحسنتلي٘ ي تهيسز .٠إٕ ثنيٌ ييعيت حبيحظ يييٓفظ نغٝيّٛ
ْري ٟقتّ ثتيسثط ثني ٖري يسبحظ ٚييتمَيٌ" :إٕ ييطيٛف ٖي ٛسبري ١حكٝكٝي ١م
ييتمٌَٖ ،ري ٜعأ ثمٕ ذٖأ َسنّص ىً ٢جطد .ٟنحت ٍٚنٕ نني ٕٛم نقؿي٢
حد َٔ يْ٫تحت ٙيطُتك نٌ َت ؼبيدم م نىُيتق .ٞنحي نٕ نقي ٍٛثيمٕ ييطيٛف
حبحظ ييٓفظ ٖ ٛزحً ١ديلً ،١ٝقحٌ نٌ غ .٤ٞنزنّص ىً ٢ضيسى ١ليد ّل ي يت٤
ىًٚ ٢جٗ ،ٞدزج ١ضثل ييكفـ ييؿيدزٚ ،ٟقيع ١ٝنيٌ ىكيَ ٛئ نىكيتٞ٥
َكتزْ ١ثت٭لس ... ٣نٌ غَ ٤ٞع ييعٝيٓني ي طًكيتني حتي ٫ ٢نني ٕٛقًكيت ثطيح
ييعٓتؾس يشبتزج".١ٝن 22نٜكت ،ف ٞييٛٝغت ،إٕ يييٓفظ نييػيٗٝلٚ ،يييص ري،
حتييي ١يسبفييت ىًييي ٢ييسي ي ييٛيٚ ،٤يسبفيييت ىًيي ٢حتييي ١يَ٫يييت ٤٬ثيي٘ ٜسي ييل
ييٛقعٝت  ،ممت ٜطُ ثتنٜٛس ييرتنٝصٚ ،ثتضيرتلت ٤يزبطيد  ٚيييتخًـ مميت
ٜعٝييل ييييرٖٔ .إٕ ييتييٓفظ ،جييٖٛس يسبٝييت ،٠إْيي٘ جييٖٛس ٟثتيٓطييح ١إىل ييؿييث١
ييٓفطييٚ ،١ٝييػييعٛز ١ٜنُييت ثتيٓطييح ١إىل ييؿييث ١يزبطييدٖٚ ،١ٜييري ٜتفييلَ ،يئ
جتْ لسَ ،ع ق ٍٛىد ٠نتحت َٔ ،٤ثٝيِٓٗ يييدنتٛز نيْٝٛٝيٌ نيٛدزٖٚ ٕٚيٛ
َدٜس َعٗد ييٛٝغت ييع٬ج ١ٝم ثيتزٜظ .إٕ ليصئَ نيٌ حسني ١م يزبطيد َيع
يييييٓفظٖ ،ييي ٞم جيييٖٛس ييتطييًّلٖٚ ،ييي ٛغيييهٌ ليييس َييئ ييتمَيييٌ يسبسنييي.ٞ
ٚنييريو ييإٕ ييييسقـ ييتييمًَٜ ٞطييتخدّ ثييٓفظ يينسٜكيي ،١ييييٓفظ م حسنيي١
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ثنٚ ،١٦ٝزغٝكَٚ ١طتُسٚ ٠ىفٚ .١ٜٛنريو نٜكت زقـ ييدزٜٚؼ ييرٜ ٟيدٚز،
ٖٚيي ٛزقييـ ؾييٛم ثت٭ضييتعٜ ،ع يدٸ ْٛىييت َيئ ييتمَييٌ ييٓػييط ،ييييرٜ ٟطييتخدّ
حسن ١ييدٚزيٕ حْ ٍٛفط٘ ،لسي كٗت َٛضٝكٖ ٢تد٥ي ،١ميهئ نٕ لمليرى إىل
ييٓػ... ٠ٛ
ؿ،ىوـ ،ؿل؟ووؽموؿنوهؾوؼتوق زموؾه؟ و
م نٜيي ١سبرييَ ١يئ ييٝيي ّٛؽبؿييـ ٚقييب ضبييدد يًتمَييٌ لرٗييس ييتجسثيي ١نٕ
ييؿحتح ،قحٌ ييحد ٤ثمْ ٟػتط ٖٛ ،نزٚك ٚقبٖٚ .ري يٝظ ىئ ىحيع ،إْي٘ م
نٌ ييتكتيٝد ييسٚح ١ٝيٮدٜتٕ ،إذ ظبد ييسٖحتٕ ٜفكً ٕٛييتمٌَ م ييؿيحتح نٚ
ييؿٜ .٠٬طتىد ٖري ىً ٢لٛق ٝهسْت ٚىً ٢لسضٝخ٘ ٚىًي ٢ي٫حتفيت ىًي٢
َد ٣يي ّٛٝثعنس ٖري ييٛقب ي ُٝص م حكٛزَ .ٙع ي٭ضه ،طتيحت َت ظبيد َئ
ييؿعٛث ١مبهتٕ ،نلير ٚقيب ييؿيحتح يًتمَيٌ د ٕٚيلتؿيتز ٚقيب ييٓي ّٛيييمُني
َمً٘ متتَت! لتؾ ١ىٓدَت ٜه ٕٛيدٜٓت حٝت ٠ىت ١َٝٓٗٚ ١ًٝ٥لػيطٌ ٚقتٓيت نًي٘،
نتتي  ،إذي ،ثملر دقٝكتني كط يًرتنٝصٚ ،يًتٓفظٚ ،يٲحطتع ثتزبطيد،
ٚيٛقع ْٝٸ َٔ ١نجٌ ٖري ييْ .ّٛٝطيتنٝع دبدٜيد ييتُيس ٜٔىيدٸَ ٠يسي م ييٝي،ّٛ
م ي ٛي ؾ ، ٬ىً ٢ضيح ٌٝي ميتٍٚ ،م ي هتي  :نغًيل ىٝٓٝيوٚ ،ليٓفظ ثعُيل
ٚضييعَ ١ييع يْتحييتٚ ،ٙيغييعس طييدى ٚربيٌٳ ىيئ ىكًييو يعيدٸ ٠دقييت٥ل .إذي لٛؾٸييًٓت
٭لر ضحع َسٸي َٔ ٖر ٙييدقت٥ل ييمُ َٔ ١ٓٝيْ٫تحت ٙىً ٢ي٭قٌ ،ل ٍ٬ييٝي،ّٛ
طٝه ٕٛيريو لمثري حكٝك ٞىً ٢حٝتلٓتْ .طتنٝع نٜكيت نلير ٚقيب قؿيري م
ي طييت ٤قحييٌ ييٓيي ،ّٛيهيئ َييع ي٫حتفييت ثتيعكييٌ َتٓحٗييت َٚتٝكرييت ،٭ْيي٘ حييني
ْهَ ٕٛتعحني جدي ،غبتتس ثتشبًط ثني ييتمٌَ  ٚربدٜس ييعكٌ.
ْنتي نٜكت ثتيي mindfulnessثتيتمٌَ ىً ٢ي٭قيٌ ث٬ثيني دقٝكي ١نتًَي،١
م يي .ّٛٝإْٗت َيدٸ ٠جٝيد ،٠م ييٛيقيع ،لطيُ يًيرٖٔ ثيتيتُسٸٕ ثفتىًٝي .١يهئ،
ن ٗس ييتجسث ١ي ٞنٕ يْ٫ترتّ نِٖ َئ ي يدٸ :٠إٕ لمَيٌ ىػيس دقيت٥ل نيٌ ٜيّٛ
ن كٌ َٔ لمٌَ ضتىتني َتٛيؾيًتني َيس ٠م ي٭ضيحٛكٚ .ننيسز َيس ٠نليس ،٣إٕ
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ي٭ضتض ٖٛ ٞيحملتٚي ١م ييحدي ١ٜلنحٝل ٖر ٙييٓٛى َٔ ١ٝيسبكٛز يييت ْنٛزٖيت
لتؾ ١ثتيتمٌَ م نٌ سبرت يي :ّٛٝىٓدَت منػيٚ ،ٞىٓيدَت ْعُيٌٚ ،ىٓيدَت
ْمنٌٚ ،ىٓدَت ْتٛيؾٌ َع يٯلس.ٜٔ
ه عرتهفووهؾالمت ثل و
إٕ ييتمَيييٌ ي طيييتٛحَ ٢ييئ ييػيييسم ٜتيييمزج  ،ثػيييهٌ دي٥يييِ ،ثيييني ٖيييتلني
يسبييسنتني :ي٭ٚىلٖ :يي ٞي٫ىييرتيف مبييت نىٝػ ي٘ٚ ،مبييت نغييعسٚ ،ٙمبييت نرب ًٝي٘،
ٚمبت ن هس ث٘ٚ ،ييمتْ ٖٞ :١ٝىدّ ييرتنٝص َع نٌ ٖير ٙي٭حتضيٝظٚ ،نيٌ
ٖييير ٙي٭ هيييتز ٚي ػيييتىس .إْيييأ نغيييعس ثيييت٭  ،يهيييٓأ يطيييب ي٭  .نغيييعس
ثتيطك ٚ ،ثتشبٛف ن ٚثتسبصٕ ،يهٓأ يطب ييطكي  ،ن ٚيشبيٛف ن ٚيسبيصٕ.
قييد لع ي هييس ٠م ذٖييأ ،يهييٓأ يطييب ٖيير ٙييفهييس .٠إٕ ٖيير ٙيسبسنيي١
ي صدٚج ١نضتض َٔ .١ٝجٗ ،١إْأ نىرتف مبيت ٖيَٛ ٛجيٛد ٫ :نقُيع غي٦ٝت٫ٚ ،
غ٦ٝت ٫ٚ ،نحبع ىٔ ْهسيٕ َت ؼبيدم م ديلًي ٞن ٚتيسد .ٙيهئ َئ
نز
جٗي ١نلييس ،٣ييإْأ نز ي ييتُتثييٌ َييع ٖير ٙي٭َييٛز يسبطيي ،١ٝن ٚيشبٝتيٝيي ،١نٚ
ييػعٛز ١ٜن ٚييعكً ،١ٝممت ميٓثأ َطت َ ١ت ثتيٓطح ١إىل ذيو نً٘.
ٖٚيييري ٜييي٪د ٟإىل ْتيييتًَُٛ ٥ضييي ١جيييدي م حٝتلٓيييت ييَٝٛٝيييٚ ،١لتؾييي ١م
ييًثرت ي ٜ .١ ٪ػسح نسٜطتٛف نْدزٜي٘ ،نٜكيت ،ييفيسم ثيني ي٭ ٚي عتْيت:٠
"م ييحديٖٓ ١ٜتى ي٭ يزبطد ٟن ٚي عٓ .ٟٛثيِ ي عتْيتٖٚ ،٠ي ٞليمثري ي٭ ىًي٢
ييييٛىٖ ... ٞيييرٖ ٙييي ،ٞي عتْييت :٠ي٭ ييييير ٟؼبتيييٌ نييٌ ي طيييتحٚ ١ميٓيييع ثيييتقٞ
ي٭حتضٝظ ن ٚي٭ هتز َٔ ي٫ضتكسيز ثػهٌ دي٥يِ .حٝيع لهي ٕٛنيٌ تتقي١
ذٖٓٓت ممتؿَٚ ١طتًٗه َٔ ١قحيٌ ي٭  :ثيِ ٚ ٫جيٛد يػي ٤ٞليس".ن (23يإذي،
َٔ ييكسٚز ٟضبتٚي ١ربفٝه ي٭ ٚ ،ثيٓفظ ييكيدز َئ ي٭ُٖٝي ١ىًٓٝيت ضبتٚيي١
لكً ٌٝي عتْت ٠ييٓفط ،١ٝممت ٜطُ يًتمٌَ ،ثػهٌ لتفَ ،يع ي٫ىيرتيفَ ،ئ
جٗ ،١ثيت٭  ،يهئ ثتعصٜي ص َطيت َ ١عيَ٘ ،ئ جٗي ١نليس ،٣ثيم ٫نليسى ٚىٝيٞ
صبتتحييت ثػييهٌ نًييَ ٞيئ قحًيي٘ٚ ،ثييمٕ نز ي ييتُتثييٌ َعيي٘ .ىٓييدَت نزنييص
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لفهري ٟىًي ٢لٓفطي ٞن ٚىًيْ ٢كني ١نليس ٣ن ٚغي ٤ٞليس ،يإْأ نٚضٸيع حكيٌ
ٚى ٞٝيػ ٤ٞلس غري ي٭  ،مزل ٞقحكت٘ ىأ.
هحلرق وهؾلهخ ا و
لعصش ٖر ٙي طت ٖٚ ١ري يي٬متتثٌ يْحمتم حسٸ ١ٜديلًٝي ١حكٝكٝي .١إْٓيت ْٴسجيع
دَٚت يسبس ١ٜإىل َطت ٣ٛيجتُتىٚ ٞضٝتضي .ٞيمٕ لهي ٕٛحيسيٜ ٫ ،عيأ كيط
نٕ لك ّٛمبت لسغ  ،٘ٝيهٔ نٜكيتٚ ،ثػيهٌ ليتف ،نٕ لعيسف ْفطيو ٚنٕ
لطٝنس ىًٗٝيت .إٕ يسبسٜي ١ييديلًٝي ،١لعيد لعيأ ييتؿيسف ثنسٜكيَ ١هسٖي١
إشي ٤ي٭حييديم  ٚلعييد لعييأ نٕ ذبسنٓييت ن هتزْييت ٚىٛيتفٓييت ييٚ٬يىٝيي .١إْٓييت
ْؿييح نحييسيزي ىٓييدَت ْهييٚ ٕٛيقييثني ٚقييتدز ٜٔىًيي ٢ييطييٝنس ٠ىًيي ٢زغحتلٓييت
ٚيْفعت٫لٓت .عبٔ ْٛ ٫يد نحسيزي ،ثٌ ْؿح نريو.
يٓملر َمتٍ ييطك  .إذي يْحمل غك َت م ديلًٓتْ ،ك ٍٛثػهٌ ىفي:ٟٛ
"نْيت غتقي  ".إْٓييت ْتٛحيد َييع ييطكي  ،يييرٜ ٟحييد ٚنْي٘ قييد يضيتثٛذ ىًٓٝييت .إذي
نٓت قيتدز ٜٔىًي ٢ي ٬حري ١ثنسٜكي ١حٝتدٜيَ ٚ ١طيتكً ١يت ؼبيدم ٓٝيت ىٓيدَت
ٜرٗييس غك ي َييت ،إْٓييت ْ٬حريي٘ ْٚفهييس قييتً٥ني " :يْرييس ،يكييد نليي ٢غييعٛز
ييطك  ".ثطح ٖر ٙي ٬حر ،١يييت ذبيدم َطيت  ١ثٓٓٝيت ٚثيني ييطكي  ،ييييت
يىتدْت ىًٗٝت ى ي ُتزض ١ي ٓترُ ١يتُس ٜٔييتمٌَ ،إْٓت ئ ْكُع ٖري ييػيعٛز
ٚئ ظبعً٘ ٜطتثٛذ ىًٓٝت ثتيكسٚز .٠إٕ ي طت  ١ييؿثٝثَ ١ع ييػيعٛز ضتطيُ
يٓت نٕ ْفُٗي٘ ثػيهٌ ن كيٌ ٚنٕ ْتحيٝٸٔ َيت إذي نيتٕ يييرٜ ٟتنيٛز م ديلًٓيت،
ؾثٝثت نّ  .٫نحٝتْت ،إْٓت ْرتى ييطك ٜعحٸس ىٔ ْفط٘ ،٭ْ٘ ٜرٗيس ثتيٓطيح١
إيٓٝييت ؾييثٝثت َٚفٝييدي يٰلييس .ٜٔيهٓٓييت ْ ٫ييرتى ىكًٓييت لتقييعت ييي٘ .ضييٓعسف
لسى ٖيري
نحت٘ ٚإٜكت ٘ م ييًثر ١ي ٓتضحٚ .١م سبرت نلس ،٣إْٓت ْس
ييطك  ،يير ٟلعسٸ ٓت إي ٘ٝمتتَتٜ ،رٗس ٜٓٚهػه ،٭ْٓت ْعسف نٕ ْتتٖ ٥يري
ييتعحري ضته ٕٛضًح ،١ٝثت٭حس ٣نتزث .١ٝػبي ىًٓٝيت ،إذي ،نحٝتْيت ،نٕ ْعي
ىٓ٘ ٫حكت ،م ضٝتم لس ،نتيؿسيد ن ٚقس ييطسٜس ثٛضتد ٠حتيْ ٫ ٢كُيع
ٖري ييطك .
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إٕ َٛي حيت ىً ٢ممتزض ١ييتمٌَ ،ءثيب يي ٞلي ٍ٬ضيٓٛي نٕ نذبهيِ
مبػتىس ٟثػهٌ ن كٌٚ ،ثميّت نمتتثٌ َعٗتٚ ،ثيمٕ نلعيسٸف إيٗٝيت ٚنٕ نقحًيٗت،
د ٕٚنٕ نلسنٗت ثتيكسٚز ٠دَٚت حس .٠ن ٚحت ٢نٕ نلسنٗت لعحٸس ىئ ْفطيٗت ،إذ
نحيييتف ثسقتثييي ١ىًٗٝيييت .نذنيييس لييي ٍ٬زحًييي ١إىل ي ٓيييد نْيييأ زنٜيييب سْطيييٝني
ٜس كتٕ نٕ ٜد عت ْكٛدي ينفً ١ؾطري ،٠ىُسٖت ىػس ضٓٛي لسلد ٟثٝتثت زثي،١
نتْب لحٝع غسيثت ىً ٢تسف يينسٜل .ىٓدَت زنٜب ٖر ٜٔييمسٜني ٜطسقتٕ تت٠
ؾطري ٠لحه ،ٞيْحمل م ديلًي ٞغكي ىيتزّ .نيتٕ يييسج ٕ٬نىيسف ٚنءئ
َأ ثهمري ،يهٓأ نحططب نٕ ىً ٢غكيب نٕ ٜعحِّس إشيٖ ٤ري ييرًيِ ،ثُٓٝيت
نٓب ننح ْفط ٞ٭دبٓ نٟٸ ٚقٛك م ييعٓه .قًب ُت ثٓ  ،٠نتْب لرٗيس
غكحت ىُٝكتٜ ،طهٓأ" :ضتد عتٕ حتَ ٫طيتثكتلٗت ".نيتٕ ميهئ ُيت نٕ
ٜعتدٜت ىًٞٻ ،يهُٓٗت نتْت َتمثس ٜٔثتيك ٠ٛيييت يْحعمب َأ ى غكيب ،دٕٚ
نٕ نْفجس م ىٓه نتٕ ميهٔ ي٘ نٕ ٪ٜد ٟإىل جيٛي َػيتث٘ .د عيت حيت ٫إىل
ييفتتٚ ٠زح ٬د ٕٚنٕ ٜتفٖٛت ثم ١ٜنًُ .١إٕ ي ُتزض ١ي ٓترُي ١يًتمَيٌ لطيتىدْت
نٜكت ىً ٢ييطٝنس ٠ثػهٌ ن كٌ ىً ٢يْفعت٫لٓت ،د ٕٚدبتًٖٗت ن ٚقُعٗت.
هؾا ظ و
َُٗت ٜهٔ منط ييتمٌَ يير ٟمنتزض٘ ،إٕ يْ٫تحتٜ ٙطتدى ٞدَٚت ك١ًٝ
ذٖٓ ٖٞ :١ٝييٝكر .١ىٓدَت ْتمَيٌ يإٕ ىكًٓيت ٜتيٝك يًُثت ري ١ىًي ٢يسبكيٛز.
ٖٚيييري َيييت ٜفييسٸم ،ىًييي ٢ضيييح ٌٝي ميييتٍ ،ثيييني ييتمَيييٌ ٚي٫ضيييرتلتْ :٤طيييتنٝع نٕ
ْطرتل ٞثميه تسٜك ١ليتزنني ذٖٓٓيت ٜتجي ٍٛنٜ ٚطتطيًِ إىل ْيٛك َئ يشبُيٍٛ
ييعكً ٞنحتيْ ١عٝػٗت غتيحت ىٓدَت ْدٸيو جطُٓتَ ،م . ٬ثُٓٝت م ييتمَيٌ ،يإٕ
ذٖٓٓييت ْػييطًَٚ ،تييصَّٚ ،تٓحٸيي٘ ديُ٥ييت .لهُيئ نييٌ ييؿييعٛث ١م ييتٛؾييٌ إىل
يضيتدىت ٤ييييرٖٔ ىي جٗييد ييتييٝك ٖيري د ٕٚيضييرتلت .٘٥ػبي ىًيي ٢يزبٗييد نٕ
ٜهيييَ ٕٛسْيييت ،د ٕٚليييٛلسٚ ،د ٕٚلٛقعيييت َفستيييٚ ،١إ ٫طٝتُطيييو ثتْ٫تحيييتٙ
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ٓفعت٘ :ضمَك ٞلمًَ ٞثتيرتنٝص ىً ٢جٗد يْ٫تحت ،ٙممت ٜػيري يٓػيتط ىكًيٞ
يْعهتض .ٞإذي ،إٕ نٌ ٔ ييتمٌَ ٜك ّٛىًي ٢نٕ لهيَ ٕٛتٝكريت د ٕٚليٛلس،
َٓتحٗت دٚ ٕٚى ٞيْعهتضٚ ،ٞدْ ٕٚكد ُتزضتو يشبتؾ.١
قلرقبوهؾ فن و
إٕ ييتمٌَ ٜدٸز ذ ٖٓٓت ىًي ٢نٕ ٜهي ٕٛحتقيسي َيع نيٌ َيت ٖيَٛ ٛجيٛد،
ٖٓت ٚيٯٕ ،ممت ٜصٜد قدزلٓت ىً ٢ييرتنٝيص ٚيْ٫تحيت ٙثػيهٌ َتيدز ٜٓ .يت ىئ
ذيو ،ضًطً َٔ ١ييفٛي٥د ،ىً ٢ي طت ٟٛيزبطدٚ ٟىً ٢ي طيت ٣ٛييٓفطي ٞىًي٢
ٍّ ضٛي ،٤نُت يضتثكس ضتثكت ُٝت ؽبـ ييدزيضت ييعًُ ١ٝىً ٢ييعكيٌ.
حد
ثعٝدي ىٔ ييتيم ثريي ىًي ٢ؾيثتٓت نْ ٚفطيٝتٓت ،يإٕ ي ُتزضي ١ي ٓترُي ١يْ٬تحيتٙ
لطٝٸس جطدْت ،عكًٓت ٜتطٝٸس  ٚكيت ٭ هتزْيت ٚلعًُٓيت ،ييٝظ كيط ىًيَ ٢طيت٣ٛ
ىًُ٘ ثٌ نٜكت ىًيَ ٢طيت ٣ٛلسنٝحي٘ ييحٓٝيٚ .ٟٛد ٕٚيسبيدٜع ىئ ييسٚحتْٝي،١
نٜكييت ،ييإٕ ييتييمثريي يزبطييد ١ٜيًتمَييٌ ًَث ٛيي :١ممييت ًٜييصّ ممتزضييَٓ ١ترُي١
يْ٬تحت .ٙإٕ ىكًٓت ،نغح٘ ثعكًٜ ،١تدز َٜٝٛت ىً ٢نٕ ٜهَٓ ٕٛتحٗت َٔ .نجيٌ
ٖري ييطح  ،نُت َٔ نجٌ نيٌ ْػيتط زٜتقي ٞن ٚيأ ،ت ُتزضي ١ي ٓترُي١
قسٚزٚ ١ٜلكيٛد إىل ذبطيني دي٥يِ م قيدزلٓت .نًُيت زنكيب ننميس ،ذبًُيب
ننمييس .نًُييت لييدزثب ىًيي ٢ييحٝييتْ ٛننمييس ،ىص ييب ثػييهٌ ن كييٌٚ .نًُييت
لمًَب نمريي ،تٛٸز ننمس قيدزي ييٝكريٚ ١يْ٫تحيت ٙإىل جتْي نيٌ ييٓتيت٥
ي٫ػبتث ١ٝيييت ميهٔ ت نٕ ذبدم م حٝتل.ٞ
إٕ ٖييري ييتييدزٜ ٜؿييح نٖييِ ثهييمري َيئ ييكٝييتّ ثتُييتز ٫ ٜٔلتٛقييه ٗٝييت
قدزي يْ٫تحت ٙيدٜٓت ىٔ ييتكًّـ قيُٓٗت .إٕ نضيٓ ٬ت ،ييير ٜٔنيتْٛي ٜعٝػيٕٛ
ثػيهٌ ىييتّ م صبتُيع زٜفيي ،ٞثإٜكييتك ثني ٤ٞنييتْٛي ننميس يْتحتٖييت ٚحكييٛزي
يًعيييت َٓيييت .إٕ ىكًٓيييت ٜتٛضيييٌ ثتضيييتُسيزٜٚ ،تٓيييتثسٜٚ ،كييينس ىي ي نتًييي١
ي عًَٛت يييت ْحتًعٗت نٌ ٚ ّٜٛى ْػتتت ىدٸٚ ،٠يكت٤ي ٚ ،إسبتحت ق١ٜٛ
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نزضيييت ٌ٥إيهرتْٝٚييي ،١زضيييتْ ٌ٥ؿييي ،١ٝغيييحهت يجتُتىٝيييٜٓ . ١يييت ىييئ ذييييو
يقنسيثت يْتحت ،ٙحت ٢يد ٣ي٭ىُتز ييؿطريَ .٠ئ نجيٌ ٖيري ييطيح نتيٛٸز م
ي دزضي ،١مبطيتىد٪َ ٠ضطي ،(24) SEVE ١ممتزضيت يْ٫تحيت ٙييد ٣ي٭تفيتٍ.
نلطت :ٍ٤مبٳ ٜفٝد لعً ِٝي٭تفتٍ نُ َٔ ١ٝي٭غٝتَُٗ ،٤يت نتْيب َفٝيد ٠يِ،
إذي نتْٛي غري قتدز ٜٔىً ٢لسنٝص يْتحتِٖٗ ىً ٢غٚ ٤ٞيحد ننمس َٔ ثكع١
ثٛيٕ،
هؾىاثوعنوهؾنوعا ووؾاسوعنوهمنوس و
إذي نيتٕ يًُُتزضي ١ي ٓترُيي ١يًتمَيٌ ىيدد َيئ ييتيمثريي ي٫ػبتثٝي ،١إْيي٘
ٜحد ٚي َٔ ٞييكسٚز ٟىدّ ييحثع ىٔ ٖر ٙي ٓيت عٚ .إ ،٫إْٓيت غبػي ٢ذبٜٛيٌ
َطتز ي دف ي٭ضتض :ٞن ٟيْفتتح ييكً ٚييرٖٔ إىل َت ٖيَٛ ٛجيٛد .إٕ يْتريتز
ْتتٛ ٥زًَُٛٚ ١ٜض ١ضٝخًل لٛلسيٚ ،لٛقعتُٖٚ ،ت َمحنت ،ممت ٜعتزف ييرٖٔ
يسبس ٚي تفس ييرْ ٟتمٌَ ى  .ٙإْٓت ثتيتمنٝد ،ميهٓٓت ٚقيع ْٝٸيٚ ،١ميهٓٓيت
متأ نٕ ٜه ٕٛيًتمٌَ لمثري يػبتث ،ٞيهٔ  ٫ػب ييتعًّيل ثتٛقيع ييٓتيتٚ . ٥إ٫
إْٓت غبتتس خبكٛك ممتزضتٓت ييتمًَ ١ٝإىل َٓنل ْفعٖٚ .ٞري ٖ ٛلنس ييتمٌَ
يييير ٟلنسحيي٘ ي ٪ضطييت  .تت ييت ٜتعًييل ي٭َييس ثتيطييُتح يٮ ييسيد ثمليير ٚقييب
غخؿٜٓ ٞفعًِٗٝ ،ظ ٖٓتى غٜ ٤ٞكتٍ .يهٔ َٓر نٕ يزلحنب ٖر ٙي ُتزضي١
ثتٛقييع َعًيئ يتثطييني نفييت ٠٤ييعُييتٍ ،إْٓييت ْطييتخدّ ييتمَييٌ م لدَييْ ١صىيي١
دبتز ١ٜلفطد ييرٖٔ .نُت ٜك ٍٛثؿدد ذييو ثػيهٌ دقٝيل " تثسٜيو َٝيديٍ"،
ػبي ذبسٜييس ييييٓفظ َيئ يشبكييٛك يًُٓفعيي ١يٓطييتنٝع ييتمَييٌ ثػييهٌ ن كييٌ:
"ىٓييدَت نقيدٸّ ييتمَييٌ ثػييهٌ ىًُييَ ،ٞطييت ٤نييٌ نزثعييت ،٤ييإٕ ييطيي٪يٍ ي٭ٍٚ
يييير ٟنتسحيي٘ ىًييْ ٢فطيي :ٞمبييتذي ٜفٝييد ذيييو إٕ َعٓيي ٢ييتمَييٌ حبييد ذيليي٘ ٖييٛ
ذبسٜسْت َٔ ض٪يٍ ٜٓتُ ٞإىل َمٌ ٖري ييُٓطٚ ،ثتيتتيٖ َٔ ٞر ٙييدٜهتتلٛزٜي١
ييٓفعٝيي ١يييييت غبكييع ييت ثػييهٌ دي٥ييِ .نُييت ْكيي ٍٛيػييخـ َييت ثمْٓييت عبحيي٘،
ٚنُت ْك ٍٛغعسيٚ ،نُت ْعتأ ثػيخـ َيت ؼبيظ ثمْي٘ َيس ، ٜتيتمَيٌ ٫
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ٜفٗييِ ى ي ييٓفعٝيي ،١ثييٌ ى ي يٱْطييتْ ١ٝيييييت لٓييح م ديلًٓييت .إٕ ٖييري ييحعييد
يٱْطتْ ٖٛ ٞييرٜ ٟعن ٞنٌ يزبُتٍ ٚييطٓ ٢يًٛجٛد .إٕ ييتمَيٌ ٜفطي يجمليتٍ
ٱْطييتْ ١ٝنلييسٖٚ .٣ييَ ٛييت ػب ي لعصٜييص .ٙن ...إٕ ييتمَييٌ ٖيي ٛيئ لكحييٌ ْييٛيقـ
يٱْطتٕ ننمس َٔ لكحٌ لميك٘ م نٌ غ ".٤ٞن25
هؾنا ووهؾلهػع و
إٕ ىدّ ييتمَيٌ  ٚيل َٓريٛز ْفعيٜ ٫ ٞعيأ م ييٛقيب ْفطي٘ ىيدّ يَيت٬ى
نٖييديف نْٛ ٚيٜييت .يهيئَ ،ييس ٠نلييس ،٣ػبي ن ٫لػييهٌ ٖيير ٙي٭غييٝت ٤ي ييدف
ييسٝ٥طيي ٞيتمًَٓييتٚ ،إمنييت ػب ي ىًٓٝييت لعًّييِ ىييدّ يْترييتز ْتييت ٥حييني ْتمَييٌ .إذي
حؿًبٳ ىً ٢ييٓتت ٥ي حتطتٗ ٠ري جٝد .إذي ذبؿٌ ىًٗٝتٗ ،ري جٝد نٜكت،
ٚذيو ٭ْٓت ْكٝٸع ٚقتٓت م ييتمَيٌ .إْٓيت ،د ٕٚغيوْ ،طيتنٝع ىيٝؼ دبيتز
نليييسْ ٫ ٣مَيييٌ َٓٗيييت غييي٦ٝت! إٕ دي عٓي يت ي٭ ،ٍٚذيى يييييرٜ ٟهُييئ ٚزي ٤نيييٌ
ممتزض ١لمًَ ٖٛ ،١ٝكط نٕ ْتعًِّ نٕ ْه ٕٛحتقسٚ ،ٜٔنٕ ْطيتكحٌ نيٌ َيت
َٖٛ ٛجٛدٚ ،نٕ ْه ٕٛىً ٢نف يضتعديد يًد ل ي فتج ٧يتٝتز يسبٝت َٔٚ .٠ثِ،
ْطتنٝع ثتينحع يَت٬ى دي ع لس :ىً ٢ضح ٌٝي متٍ ،دي ع ييٛؾ ٍٛإىل ييؿف
ٚنٕ ْهيي ثتٱٜمييتز .ضييمقرتح م ٖييري ييهتييت ىييد ٠لييمَ ٬حييَٛ ٍٛيقييٝع
ضبدد ٠يييت لتٛي ل ،م نٌ َسَ ،٠ع دي ع ضبدد .ػبي نٕ ْهيٚ ٕٛيىيني ثي٘
ٚنٕ ْعسق٘ م ثدي ١ٜييتمٌَ ،ثػهٌ ىًيأ .إٕ ييٓٝيٚ ١يييدي ع ٜػيه ٕ٬جيص٤ي
نًٝت َٔ ييتمٌََٚ .ع ذيو ٜطج ٕ٬قُٔ إتتز دي ع٘ ي٫ضتضٖ :ٞي ٛي ُتزضي١
ثرٖٔ غري ْفعٚ ،ٞحسٚ ،ثتضتكحتٍ َت َٖٛ ٛجٛدٚ ،ثتضتعديد يهٌ َت ؼبدم.
إٕ لمًَ ٞح ٍٛييؿف  ،زمبت ،يئ ٜطيتىدْ ٞىًي ٢ييطفيسيٕ .يهيأ ىًي ٢ي٭قيٌ
يضتنعب نلر ٚقب ٭يتكَ ٞع ْفط ،ٞ٭لٓفظ ثتْتحتٚ ،ٙيعٌ ذيو ضيٓٝت مثيتزي
نلس ٣غري يييت لٛقعتٗت.
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هـو ،حوهؾ ب و
قًييَ ٬ٝييت ْتثييدم ىيئ يسبيي م يييييي  .mindfulnessإٕ يسب ي  ،م نييٌ
نثعتد - ٙيسب غري ي ػسٚطٚ ،ي ٚ ،٣ٛييؿديقٚ ،١ييعنهٚ ،غعٛز يسب ،
ٚييسن ٚ ،١يٱلتٜ - ٤ػهٌ زغِ ذيو ييحعد ي٭نمس نُٖ ١ٝيٛجٛدْتٚ .قد غٓ٢
نثٝتلٌ ثػهٌ جٝد ثمٕ "نٌ َيت ذبتتجي٘ ٖي ٛيسبي " .م ثٛذٜيَٝٗ ١تْيت ،ييييت
لنٛز م ثدي ١ٜنيفٝتٓت ي٭ٚىل م مشتٍ ضٝت نم ييتٝحبٚ ،ييؿنيٚ ،نٛزٜيت،
ٚييٝتثتٕ  ،يإٕ ييسن ي ١نٖ karunaي ٞكيَ ١ًٝسنصٜيٖٚ ١يدف نيٌ ممتزضي١
زٚحٜ .١ٝحدن ييتمٌَ غتيحت ى ْ ١ٝغري نْتْْ ،١ٝطتنٝع ٗٝت َطتىد ٠ييهتٓ٥ت
يييييت لعييتْ .ٞم ييتكًٝييد ييتٝحييٝيت ،ييإٕ ىييددي َيئ ييتييمََ ٬هسضيي ١ثػييهٌ
نً ٞيتنيٜٛس ييسن ي ١دبيت ٙنيٌ ييهتٓ٥يت يسبطتضي .١إٕ ييييmindfulness
ذبتف ثحعد يسب ٖريٚ ،زنص ىً ٢لنٜٛس يْ٫تحت ٙقُٔ ٖدف َعًٖٔٛٚ ،
لكً ٌٝييتٛلس ٚييكًيل .ييٝي ،ّٛيإٕ ىيددي َئ َٓرُٗٝيت ٜطيع ٕٛإىل لؿيثٖ ٝيري
ييطٝت ٚ .نٜكت ،يإٕ َيتل ٛٝزٜػيتزد ٖٚي ٛزيٖي ثيٛذ ،ٟذبيدم ننميس يمنمس
ىٔ  ،caring mindfulnessن " ٟييٛى ٞييهً ٞي تٝك ".
مبييت نٕ دبييسثيت م ييتمَييٌ نتْييب َسلحنييَٓ ،١يير ييحديٜيي ،١ثحثييع زٚحييٞ
ننمس َٓ٘ ى٬ج ،ٞإٕ ثعد ييكً نتٕ حتقسي ديُ٥ت ثتيٓطح ١إي .ٞلؿٛؾيت
ثعييد نٕ لييمثس جييديٚ ،نْييت م ىُييس ييتتضييع ١ىػييس ،ثسضييتي ١يسب ي ييهْٝٛيي١
يٲظبٝييٌ ،تعييٛد نٕ نزثييط ْفطيي ٞثػييهٌ ٜيي َٞٛثػييخـ ي طيي ، ٝتثييٍٛ
لمًَ ٞإىل ؾ ٠٬قً  .يهئ مبعيصٍ ىئ ٖيري ييحعيد ييسٚحيٚ ٞي طيٝثٜ ،ٞحيدٚ
ثتيٓطح ١إي َٔ ٞييكسٚز ٟإدلتٍ ييكً إىل ي ُتزض ١ييتمًَ.١ٝ
ْتمٌَ ثتيكًي ىٓيدَت ٜ ٫سنّيص يْتحتٖٓيت ىًي ٢ييتيٓفظ ن ٚىًي ٢نحتضٝطيٓت
يزبطدٚ ١ٜحدٖت ،ثٌ ىً ٢نىُتم ىٛيتفٓتَ .تذي ؼبيظٸ قًييب ٖيٌ ٖيَٓ ٛػيسح
نّ َٓطًييل ضييعٝد نّ حييصْ ٜٔطييتنٝع َط ي ن scannerقًحٓييت ٚلٓرٝفيي٘ نُييت
منطيي جطيييدْتْ .تمَيييٌ ثتيكًيي ىٓيييدَت ْهييسٸع لمًَييي٘ َييئ نجيييٌ شٜيييتد ٠حيي
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يٯلس ،ٜٔنُت ٜفعٌ ييحٛذ .ٕٜٛإٕ ْٝتٓيت ٖي ٞلٗد٥ي ١ييعكيٌٚ ،نٕ ٜهي ٕٛننميس
حكٛزي ٚيْتحتٖت م ٕ ٚيحد ،يهٔ ،نٕ ٜهٖ ٕٛري يسبكٛز حكٛزي ضبحٛثت
نٜكتْ .تمٌَ ثتيكً ىٓدَت ْسغ م لنٜٛس ىد ٠لؿيتٍ ن ٚثًي ٛىيد ٠حيت، ٫
دبعًٓت ْه م يسب ٖٚ .يري َيت نتسحي٘ م َعريِ ييتيمَ ٬ييييت ندٜسٖيت .إٕ
لمٌَ يسب ٚ ،ييمكٚ ،١ييتطتَ ٚ ،ييكحيٚ ،ٍٛييعيصيٚ ،٤ييػيهس ٖي ٞييسغحي ١م
يسب ننمس ٚثػهٌ ن كٌ .إْ٘ ييتمٌَ ثكً َٓػسح.
هؾ،ن غموبنيوهؾوكرووه الووهؾ ب و
حتييٚ ٢ييي ٛنييتٕ يييدٜهتز لييمثري يػبييتث ٞحتضييِ م ذبسٜييس ييفًطييفَ ١يئ
يي ٖٛ٬ي طٝث ،ٞإٕ ىيد ٠جٛيْي َئ هيس ٙند إىل ْتيت ٥نتزثٝي ١ييد٣
ييطييس َ ،مييٌ لًييو يييييت لف يسٸم ثييني يزبطييد ٚييييسٚح ٚدبعييٌ َيئ ييييٛى ٞنضييتع
ييهيت ٔ٥ن" Cogito ergo sumنْيت ن هيس إذي نْيت َٛجيٛد" إٕ ضيحٛٓٝشي ٜعيتزف
دٜهتز زي كت ييمٓت ١ٝ٥ثني يزبطد ٚييرٖٔ ٚلفٛم ييٛى ٞيْ٫عهتض .ٞيهٔ
ذيو ٜ ٫هفي :ٞعًيِ ييٛجيٛد يييدٜهتزل ٞذبي ٍٛم ييطيس إىل لفهيري ىكًيٞ
َحتي  ٘ٝم يسبٝت .٠إْٓت ْعكًٔ نٌ غٚ ٤ٞيدٜٓت م نٌ َيس ٠ؾيعٛث ١م زثيط
جطدْتٚ ،قًحٓت ٚ ،هسْت ٖٞٚ ،لصديد ننمس منمس َع َسٚز ييصَٔ.
ٜطُ ييتمٌَ ثمٕ ْتٛيؾٌ ى جطدْتٚ ،نٕ ْطتكحٌ نحتضٝطٓت يزبطد١ٜ
ٚنٕ ْتٛيؾٌ ثكًحٓت ٚنٕ ْطتكحٌ نحتضٝطٓت َٚػتىسْتٚ ،نٕ ْرتى ذٖٓٓت ٜتيٓفظ
ثعٝييدي ىيئ ىٛي٥ييل ي٭ هييتز يييييت ربٓكيي٘ د ٕٚلٛقييهٜ .طييُ ييتمَييٌ ثتٓييتغِ،
ٚلٛحٝيييد ٚثتيييصئَ ي٭ثعيييتد ييم٬ثييي ١ي٭ضتضييي ١ٝيهْٛٓٝتٓيييت :ييعكيييٌٚ ،يزبطيييد،
ٚييكً  .نُت نت يينحٝي ييٓفطي ٞجيتى يٝطٔ ،يييرٜ ٟعيٝؼ م ي ٓيد َٓير
ضٓٛي ىدٸ" :٠ؽبفه ييتمٌَ يْ٫ػنتز ثني يزبطد ٚيييرٖٔ ،يييرٜ ٟي٪د ٟنٜكيت
إىل ؿٌ لس ثني َت ْٖ ٛرسَٚ ٟت ٖ ٛىًُ .ٞإْ٘ ٪ٜد ٟإىل نمري َٔ ييتٛي يل
ٚيْ٫دَت ثيني طبتًيه َطيتٜٛت ييػخؿي :١ٝيزبطيدٚ ،١ٜييػيعٛزٚ ،١ٜيينتقي١
يسبٚ ،١ٜٛٝييٓفطٚ ،١ٝييسٚح ".١ٝن26
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إٕ ييرتيثييط ثييني طبتًييه َهْٛييت نْٛٓٝتٓييت ٜػييهٌ لييٝط ٚؾييٌ ثييني
ييتمَ ، ٬ييييت نىًُّٗيت ٚي نسٚحيٖٓ ١يتْ .حيدن ثإْػيت ٤هيسْٝ / ٠ي :١نزغي م
لنييٜٛس ٖيير ٙيسبتييي ١ن ٚلًييو ييكُٝيي .١ضييٝه ٕٛيًٓٝيي ١حي ن ٚييس م ييٛؾيي ٍٛإىل
َٓفر ،حبٝع نٕ ييفهس ييرٜٓ ٟكًٗتٜ ،سلحط ثتيكً ٚثتزبطد .إٕ يْ٫تحيت ٙإىل
ييٓفيظٜ ،ػهٌ ْكني ١يْني٬م يهيٌ ييتيمَ ٬ي ٛجٗٸي ،١مميت ٜطيُ ثرتضي(ٝ
ييتمَيييٌ م يزبطيييد ،نُيييت نٕ ي ٛضيييٝك ،٢لعييصٸش ىيي ييػيييعٛز ،ييييير ٟليييمري،ٙ
يْػسيح ييكً  .نقرتح نحٝتْت متس ٜٔربٖٚ ،ٌٝي ٛنكي ٤ٛنثيٜ ٝسَيص يًثي نٚ
ي٬ىتريز يير ٟنزضً٘ إىل غيخـ َيت .إْيأ نزٜيد نٜكيت زثيط ي٭ثعيتد ي٭ضتضي١ٝ
يهْٛٓٝتٓت :نتيفهسٚ ،ييسغحٚ ،١يٱحطيتع يزبطيدٚ ،ٟييكًي ٚ ،ييػيعٛز،
ٚيشبٝتٍ .إٕ َمٌ ٖري ييتٓر ِٝق ٟٛجديٜٚ ،عيصش لسنٝيص يْتحيتٖ .ٞيُٝهٔ يي٘
نٕ ػبعٌ هس ٟلًّتقت ثػهٌ حكٝك.ٞ
هؾ،وكسروب ؾوهؼع و
يكد ضيًّنب ييكي ٤ٛم ٖيري ييهتيت ىًيَ ٢كٛيي ١يهسٜػيٓت َيٛزل ٞييييت
لًخييـ ،ثتيٓطييح ١إييي ،ٞييكييسٚزٖ" :ٟييري ٖيي ٛييتمَييٌ ،إْيي٘ ٜ ٫عييأ نٕ دبًييظ
َرتثعييت ىًيي ٢ي٭زف ،ن ٚنٕ لحكييَ ٢تٛيشْييت ىًيي ٢زنضييو ،ن ٚإىل غييري ذيييو َيئ
ييٛقعٝت  ،ثٌ ٜعأ يٱحطتع ثتيطُ ١ييهً ١ٝيًثٝتٚ ٠ثتيٛحد ٠ي نًكيَ ١عٗيت.
ٚذيو  ٫ميهٔ نٕ ؼبدم إ ٫حبكٛز يسب ٚييتعتته".ن27
م ييٛيقع إٕ ييتمٌَ ثكً َٓفيت ٜطيُ يٓيت ثيتيٓرس ثػيهٌ طبتًيه إىل
نٌ َت ؼبٝط ثٓت .ىٓدَت ْٓرس إىل حجسٚٚ ،زدٚ ،٠غيجس ٚ ،٠سيغيٚ ،١منًي،١
ٚنت ٔ٥إْطتْ ،ٞإْٓت ْٓرس إىل ذيو نً٘ ثتْتحت ٙضب  .إٕ ييػعسي ِٖ ٤نىرِ
ي تييمًَني ،٭ْٗييِ ػبٝييد ٕٚزٜ٩يي ١ي٭غييٝت ٤ييعتدٜيي ١ثٓرييس ٠جدٜييدَٓٚ ،٠دٖػيي،١
َٓٚتحٗ ١إىل ندم ييتفتؾ ،ٌٝيييت لٗس َٓت نن َٔ ٟييٓتع ييعتدٜني  .نٌ ْيـ
يهسٜطتٝتٕ ثٛثني ٖ ٛمثس ٠لمٌَ ىُٝيل ٚضبي يػي ٤ٞؾيطري ٜ ٫ػيهٌ غي٦ٝت.
ٚقد ذنس يء٘ ٭قدٸّ غتىسي َعتؾسي نححي٘ جيدي ،لٗصٸْي ٞنًُتلي٘ ،٭ْٗيت
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دبعًيييأ نزٖ ٣ييير ٙي٭غيييٝت ٤ييؿيييطري ٠ييييييت  ٫لطيييت ٟٚغييي٦ٝت  -نت ٓيييدثت،٤
ٚي٫ثتطيييتَ ١ي تعحي يَ٫ ١يييسن ٠ىجيييٛشٚ ،ضيييثتثٚ ،١نزجٛحييي - ١ثسٖت يييٚ ١حٓييي.ٛ
ْطييتنٝع قييي ٍٛييهيييْ ّ٬فطييي٘ ُٝيييت ؽبيييـ ىييدٸ ٠يٛحيييت ٚ ،لتؾييي ١يينحٝعييي١
ييؿتَت ،١يييت دبعًٓت ْٓريس إىل ي٭غيٝت ٤ييعتدٜيَ ١ئ حٝتلٓيت ييَٝٛٝي ،١ثػيهٌ
طبتًه .ىٓدَت لٴػتٖد ٖر ٙييًٛحت ثتْتحتٚ ٙح  ،إٕ ييٛيقع  ٫ميهٔ زٜ٩ت٘
ثحطتت ،١ثٌ ٜتِ ييتفهس  .٘ٝإٕ ييتمٌَ ثكً َٓفيت ٜ ،عيأ زٜ٩ي ١ييعيت ثعيني
ييسضتّ ٚييػيتىسٚ .زمبيت زٜ٩تي٘ نٜكيت ثعيني ي تؿيٛف ،يييرٜ ٟيس ٣ي م نيٌ
ي٭غٝت .٤إٕ ىت ييد ٜٔي٭زثٛشٚنطي ٞنجيتٕ إٜيه يٛييٜ ٛيس ٟٚتكطي٘ ُٝيت
ؽبـ لمٌَ ييييي َٓ" :hésychasteير ث٬ثيني ىتَيت ،م قُي ١نليٛع ،دىيتْ ٞي٭
نضريي ني يتعًِّ ييتمٌَ ،م ييحدي" ١ٜثؿفت٘ جح ،"٬ن ٟلمٌَ ىت ٘ ي عدْ ،ٞثِ
" ثؿييفت٘ لػختغييت" ن ٟلمَييٌ ىت يي٘ ييٓحييتل ،ٞثييِ "ثؿييفت٘ ىؿييفٛزي" ن ٟلمَييٌ
ممًهت٘ يسبٛٝيْ ،١ٝثِ " ثؿفت٘ نثسيٖتّ" ن ٟييتمٌَ ثتيكًي ٚ ،نليريي ،ي سحًي١
ييٛحٝد " ٠ثؿفت٘ َطٝثت"  ...إٕ ي َٛجٛد م نيٌ غي .٤ٞإْي٘ َٛجيٛد م ثكيٌ
يسبجس ،إْ٘ ٜصٖس م غجس ٠م ؿٌ ييسثٝع ،إْ٘ ٜطأ َيع نيٌ ىؿيفٛز ،إْي٘
ٜع ٞذيل٘ م نٌ إْطتٕ ،إْ٘ ٜطتُتع َع نٌ حه"... ِٝن28
عاشو رب وعلموهؾان لا و
إٕ ي ييدف ييٛحٝييد يًتمَييٌ ،م ييسٚحتْٝييت ييػييسقٜ ،١ٝػييٌُ ىًيي ٢ىييدّ
ييتُتثٌ َع "نْت" يٓت ٚىًي ٢يشبيسَ ٚئ إتيتز ييع٬قي ١ييمٓتٝ٥ي ١ثٓٓٝيت ٚثيني ييعيت .
ٜٛجد ٓٝت غ ٤ٞننمس جٖٛسٚ ١ٜىُكت َٔ "نْت" ْتٜٗ ٫ ،يِ ي٫ضيِ يييرْ ٟعنٝي٘
ي٘  -يييري  ،ي٭متيتٕ ن ، 7يييسٚح ،تحٝعي ١ثيٛذي  -لطيُ ي ُتزضي ١ي ٓترُي١
يًتمَيييٌ ثيييتيتثسز َييئ غيييٛي" ٥نْيييت" يٓت ٚ .حيييني ٜهيييٗٝ ٕٛيييت ذٖٓٓيييت ٖتد٥يييت
نٚ ، samathaغري َتٛلس ى د ل دي٥يِ ٭ هتزْيت َٚػيتىسْت ،إْٓيت ْطيتنٝع
ييتكييدّ ثفكييٌ ْرييس ٠طبرتقيي ١ن vipasanaلطييتنٝع نٕ لطييُ يٓييت ثت٫ضييتثٛيذ
ىً ٢يينحٝع ١يسبكٝك ١ٝيٮغٝت :٤إٕ ييتُتثٌ َع "نْيت" يٓت ٜحكٓٝيت م ٖٚيِ ييمٓتٝ٥ي.١
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ىٓدَت ظبسٸ نْٓت يطٓت ٖر ٙييي"نْت" يييت ْتُتثٌ ثمْفطٓت َعٗت َٓر تفٛيتٓت ،ثيٌ
ثمْٓييت جييصَ ٤يئ ٖييري ييهييٚ ،ٕٛنْٓييت ْتػييتزى يينحٝعيي ١يٱ ٝييٚ ،١نٕ نْٛٓٝتٓييت
ييعُٝكَ ١سلحن ١ثهٌ َت َٖٛ ٛجٛد ،إذي إٕ نٌ ي خيتٚف ي سلحني ١ثتيمٓتٝ٥ي١
ضتت٬غ :٢يشبٛف َئ ي ي ، ٛن ٚنٕ ننيَُٗ ٕٛي ٬نَ ٚنيسٚدي ،ن ٚنٕ ننيٕٛ
َكٝدي نَ ٚطٝنسي ىًٞٸ.
إذي ضٝكٛد يينسٜل ييسٚح ،ٞى ي ُتزض ١ييدي ١ُ٥يًتمٌَ ،إىل إيطيت ٤ي٭ْيت
ٚإىل إشيحيي ١ييطييتتز ىيئ ييييري  ،يييييت لػييهٌ جييٖٛس نْٛٓٝتٓييت .ػبتييتح ٖييرٙ
ييه ١ْٛٓٝغعٛز َٔ ييفسح ييعُٝل ٚي طتُسٚ ،نُت ٜك ٍٛييفًٝطٛف ضحٛٓٝشي،
ٖٚيَ ٛتؿييٛف حكٝكييٜ ٞيي َٔ٪ثٛحييد ٠ييٛجيٛد ٚييهيي٪ٜٚ ٕٛييي٘ يينحٝعيي٪َ ١نييدي
"ْػعس ٚغبت ثمْٓت لتيد".ٕٚن29
هؾ،ارك و
غتيحت َت ْعتزف ييتمٌَ َع عٌ لتزجٓٓ ،ٞرس إىل ي تمٌَ ثؿفت٘ نْتْٝيت
ٜفكٌ يٖ٫تُتّ ثٓفط٘ ثدٍ يٖ٫تُيتّ مبػيتنٌ ييعيت ٖ .يري ييٝظ لنيم دَٚيت.
نىييسف نغختؾييت نييتْٛي  ٜيدٸى ٕٛييتمَييٌ ىييد ٠ضييتىت ليي ٍ٬ييٓٗييتز ٚنييتْٛي
ٜحييد ٕٚغييري َٗييتُني نثييدي ثييتٯلسٚ ٜٔثتيعييت  .إْٓييت ثييريو ْؿييح ثعٝييد ٜٔىيئ
ييفهس يسبكٝك ٞيًتمٌَ ثكً َٓػسح ،ييرٜ ٟك ّٛثتيتثدٜد ىً ٢جعًٓت ننميس
يْتحتٖييت جملُييٌ يسبٝييتٚ ٠ييٛيقييع .ييري ييإٕ ييتمَييٌ  ٫ميهٓيي٘ إ ٫نٕ ٜيي٪د ٟإىل
ييفعييٌ .ىٓييد لنٜٛسْييت يْ٬تحييت ٙييييرٜ ٟكيي ّٛىًيي ٢يسبي  ،إْٓييت حتقييس ٕٚننميس
ييمنمس َييع ذٚيلٓييتَٚ ،ييع يٯلييسَٚ ،ٜٔييع ييعييت ْٚ ،سغ ي م ي٫ىتٓييت ٤ننمييس
منمس ثرٚيلٓتٚ ،ثتٯلسٚ ،ٜٔثتيعت ٚ .قد نتٕ غتْيدٜ ٟكي" :ٍٛنئ ييتطيٝري
يير ٟلسغ زٜ٩ت٘ م ييعت ٖٚ ".ري َت ٜعصش ثدق ١ممتزض ١ييتمٌَ :ىٓيدَت نغٝٸيس
ذيل ،ٞمْيت نضيِٗ م لطيٝري ييعيت  .ىٓيدَت نليدز ىًي ٢قحيْ ٍٛفطي ٞنُيت نْيت
ٚىًي ٢ححٗييت ،مْيت نلييدز ىًي ٢قحيي ٍٛيٯليسٚ ٜٔحييحِٗ ثػيهٌ ن كييٌ .ىٓييدَت
نٚجيي٘ يْتحتٖييتٜٓ ،نًييل َيئ حي ٸ َييت ٖييَٛ ٛجييٛد ،نغييعس ثٓفطييَٗ ٞتُييت مبجُييٌ
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ييٛيقييع ،ييٜ ٬حييد ٚغيي ٤ٞم ييعييت غسٜحييت ىًيٞٸ .نييتٕ ضييكسيط ٜكيي" :ٍٛيىييسف
ْفطو ثٓفطو ٚضٛف لعسف ييهٚ ٕٛيٯ  ".١ىٓدَت ْيدلٌ م نىُيتم يييري ،
م ؾُب ييه ،١ْٛٓٝضٓٓفت  ،ثػهٌ َتعتزف ،ىً ٢صبُيٌ َيت ٖيَٛ ٛجيٛد.
ٚىٓييدَت ْتمَييٌ ثكًي َٓفييت ْ ،ػييعس ثمْٓييت ْهحٸييس م ديلًٓييت ححييت نْٝٛييت ٚغييري
َػسٚط ،ؼبمٓت ىً ٢ي٫يتصيّ م لدَ ١ييعت ٚلكً ٌٝن ييهتٓ٥ت يسبطتض.١
إٕ صبُٛىييَ ١ػييتزنتل ٞىًيي ٢ؾييعٝد يزبُعٝييت ٚ ،لتؾيي ١يؿييتط ي٭تفييتٍ،
ٚيسبٛٝيْت  ،يييت لملر ننمس َٔ ْؿيه ٚقييت ،ٴلطٳيجٌ قئُ قتُ٥ي ١يٱتتيي١
ي حتغس ٠يفرت ٠ييعٌُ يير ٟنَتزض٘ ىًيْ ٢فطيَٓ ٞير ٚقيب تٜٛيٌٚ ،لتؾي ١ىي
متس ٜٔييتمٌَ ثكًي َٓفيت ٚ .إٕ ٖيري ييتمَيٌ  ٫ؼبمٓيت ىًي ٢ييتثيسٸى كيط ،ثيٌ
ٜطتىدْت نٜكت ىً ٢ييتثسى ثنسٜك ١ؾثٝث .١نُت ٜيرنّس ثػيدَ ٠يس ٠نليس٣
نسٜػٓت َٛزلُٝ ٞت ؽبـ ذيو" :إٕ ييتمٌَ ًَٖ ٛه ١يٱدزيى ييهتٌَ ييييت
لهيي ٕٛجملُييٌ يسبٝييتَ :٠يئ ٖٓييت ٜٛيييد ييفعييٌ ييؿييث". ٝن 31٭ٕ ييتمَييٌ ٜنييٛز
ْرييس ٠ؾييثٝثٚٚ ١يقييث ،١ثعٝييدي ىيئ يضييتثٛيذْت ي٭ْييتْٗ ،ٞييٜ ٛطييتىدْت ىًيي٢
ييتثسى ثنسٜك ١ؾثٝثٚ ،١ُ٥٬َٚ ،١لؿح َٔ .١نجٌ ٖيري ييطيح  ،ػبي نٕ
ٜٴعًييِ ييتمَييٌ يٮتفييتٍ َٓيير ىُييس ؾييطري ،إذي نزدْييت لطييٝري ييعييت حبييل ٚجعًيي٘
ن كٌ.
ٚقييد ٗييِ ذيييو ىييدَ ٠فهييس ٜٔىرُييت .٤ييٛي ِٝجييُٝظ ،نحييد ثييت ٤ىًييِ
ييييٓفظ ،نييتٕ ٜع يسٸف ييتييد ٸز ىًيي ٢يْ٫تحييت ٙثؿييفت٘ لعًُٝييت ممتييتشيٚ ،نييتٕ
ييهتل نزلري نٛشلًس قد نت  " :ػب ىدّ يشبٛف َٔ ٖدف لعًي ِٝييتمَيٌ
م ييمتْٜٛت  ،يٝظ َٔ نجٌ نٕ ْك ّٛثفعٌ لٜٓٛس ،ٟثٌ ٱػبتد ْؿفٓت ييكت٥ع".
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ؿ اق و
نَ 0تزض ٌٝثسٚضب :زٚي ٞ٥سْطي ٞىيتؽ م نٚيليس ييكيسٕ ٚ 09نٚي٥يٌ ييكيسٕ
 21م ثتزٜظ َٔ ،نثسش نىُتيي٘ زٚيٜي ١ييحثيع ىئ يييصَٔ ييكيت٥عٚ ،ييييت
لتميه َٔ ضحع ١نجصيْ ٤ػس ثني ىتَٖٚ ،0927ٚ 0903 ٞي ٞييٝي ّٛلعتي
َٔ نغٗس ي٭ىُتٍ ي٭دث ١ٝييفسْط .١ٝنتٕ ثسٚضب ْتقدي َٚرتمجيت ٚثتحميت
يجتُتىٝت نٜكت.
ٚيييد ثسٚضييب ثييتيكس َيئ ثييتزٜظ م ىييتّ  0870يعتً٥يي ١غٓٝييٚ ،١دزع ييكييتْٕٛ
ٚي٭د  .يزلحتتتل٘ ي٫جتُتىٝي ١جعًتي٘ ٜسليتد غيسف ييكيٛٝف ييفخُي ١ييد٣
ييٓح .٤٬قتّ ثسٚضب ثهتتثي ١ىيدد َئ ي كيت ٫يًؿيثه ييحتزٜطيْ .١ٝػيس
نٜكييت ييكؿييـ َمييٌ "ي تييع ٚي٭ٜييتّ" ن . 0896ىييتَْ ٢يئ َييسف ييسثييَٓ ٛيير
تفٛيت٘ٚ ،نؾح َحتعدي ىٔ يجملتُع َع حًي ٍٛييعيتّ  0897ثعيدَت يشديد
حتيتيي٘ ييؿييث ١ٝضيي٤ٛي .نُييت نثييس ٝيي٘  ٚييتٚ ٠ييدليي٘ م ييعييتّ  0915ىًيي٢
جعً٘ ننمس يْعصي.٫
ن 2يْ٫حميييتم نٖ ٚجيييس ٠يشبٜ٬يييت ييطيييستتْٜ ١ٝٴكؿيييد ثٗيييت ىًُٝييي ١يْتكيييتٍ ٖيييرٙ
يشبٜ٬يت ييطييستتَْ ١ٝيئ ىكيي ٛإىل لييس .ذبيدم ٖيير ٙييعًُٝيي ١ىٓييد يْتكييتٍ
يشبٜ٬ت ىٔ تسٜل ييدّ ن ٚيزبٗتش ييًُٝفتٜٚ ،ٟٚٴػتز يًطيستتٕ م ييعكيٛ
يزبدٜد ثتيطستتٕ ييمتْ .ٟٛلتِ ييطٝنس ٠ىً ٢ييٓكت ٌ٥ثٛيضين ١نحيد تيسم
ى ٬ييطستتٕ ييتكًٝد ١ٜنتيع ٬ييهُٝٝتٚ ٞ٥يٱغعتىٚ ٞيزبسيح.١
ن 3لت ٟلػ ٞغٛيٕ ٖٛ :ىحتز ٠ىٔ ٔ ىطهس ٟد يتى ٞؾيٝأ قيدَ ِٜػيتث٘
٬نُ ١ييرٌٚ .ىًي ٢يَتيديد ىيد ٠قيس ٕٚثتيؿيني ،يٌ ليت ٟلػيَ ٞرييثيت
ضسٜت ثني ييٓيتع ٚنيتٕ نيٌ جٝيٌ ٜعًُي٘ يًجٝيٌ ييتيتي .ٞلصيٜيد غيعحٝت٘
ليي ٍ٬ييكييسٕ ييعػييسَٚ .ٜٔيئ ليي ٍ٬ييتييت ٟلػيي ٞنْييب لتحييع ضًطييًَ ١يئ
يسبسنت ييحن٦ٝي ،١ييسغيٝك ١ييييت ذبيتن ٞيسبسنيت ييييت ل٪دٜٗيت م
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حٝتلو يي .١َٝٛٝلت ٟلػٜ ٞك ّٛىًْ ٢رس ١ٜلٓـ ىً ٢نٕ ييتُيس ٜٔي طيتُس
ٜطتىد ىً ٢لدز ٜيزبطد ىًي ٢ي٫ضيتجتث ١ييطيسٜع ١م حتييٚ ١قيٛك نشَي١
 ٚت نتْب يسبسنت لسنيص ىًي ٢ي٫ضيرتلت ٤ييتيتّ ٚييرتنٝيص ييطيًيب،
إْيي٘ ميهيئ َكتزْتٗييت " ثتيتمَييٌ نثٓييت ٤يسبسنيي " ١ييييرٜ ٟكييتٍ إْيي٘ ىيي٬
يًجٗتش ييعؿيبٚ .يسبسنت ييسقٝك ١ييسغٝكَ ١ع نمنتط ييتٓفظ ييعُٝل،
ٜٚكتٍ ثمْٗت ربف ن َٔ ٬قطط ييدّ ٚضسى ١ييٓح .
ن4

ييه ٞغ : ْٛزٜتق ١ييه ٞغٚ ٔ ْٛىًِ َٗٚتز ٠ؾ ١ٝٓٝلعد َٔ ييعًّٛ
ي٭ضتضيي ١ٝيعًيي ّٛيينتقيي ١مجٝعييت ضييٛي ٤ييع٬جٝيي ١يٮَييسيف يزبطييد ١ٜنٚ
ييٓفط ١ٝن ٚيًعً ّٛييكتتيَ ١ٝمٌ  /ييٛٝجت _  ٚييسٜهي ،ٞسٜتقي ١ييهيٞ
غْٛي ْييٛك َيئ نْييٛيك ييتُييتز ٜٔييعكييً .١ٝي ييدف َيئ ييهيي ٞغْٛي لعصٜييص
ييؿث ١ى ذبطيني ييٛقيعٝت ييطي ،١٦ٝن ٚيشبًيٌ م ييتيٛيشٕ ي سَيْٞٛ
ٚم ىُييٌ يي ٛييت٥ه ييٓييتجِ ىيئ ييتييٛلسٚ ،قًيي ١ييٓييٚ ّٛييكًييل ييٓتدبييَ ١يئ
نضً ٛييعٝؼ ،ف ٞي طتػفٝت ييؿ ١ٝٓٝلطتخدّ زٜتق ١ييه ٞغْٛ
عتزب ١ي٭َسيف َمٌ ييؿيديك ٚقسحي ١ي عيد ٠ي تهيسز ّ٫ ٚ ،٠يييحنٔ ٚ
ييرٗييس ،ىٓييد ممتزضيي ١ييسٜتقيي ١ثتضييتُسيز  ٚثػييهٌ َٓييترِ ٬ٜحيي
ييػخـ ذبطٓت ًَث ٛت م ق ٠ٛييعرتّ  ٚي٭ٚلتز ٚ ،لكيت ٫٩نيحريي م
ي٭ٚجتك ي تهسز ٚ ٠ي صَٓٛ َٔ ٚ ،١ي٥دٖت لٓك ٚ ١ٝلؿيف ١ٝي٭نطيجني
ٚي ٛي ٤م ييس٥تني ٚييتخًـ َٔ ي ٛي ٤ييفتضد  ٚييكتز ثتيؿث.١

ن5

َٓدي ٖٞ :٫صبُٛى َٔ ٌ١ييسٴٸَٛش يضتٴعًُب َٔ قٹحٳٌ ي ٓدٚضٝني ٚييحٛذٜني
يًتعيييحري ىييئ ؾيييٛز ٠ييهييي ٕٛي ٝتيييت ٝصٜكٚ .ٞنًُيييَٓ" ١يييدي "٫م ييًطييي١
"ييطٓطيييهسٜت "١ٝلعيييأ يييييدي٥س ٠ن ٚييكيييسف ٚ .ييػيييت٥ع يٯٕ نٕٸ "َٓيييدي"٫
نؾحثب َؿنًثت ىتَت ٭ ٟربنٝط  ،ن ٚجد ٍٚن ٚمنط ٖٓدض ٞي يٸرٟ
ٜكدّ ييه ٕٛىٔ تسٜل "ي تت ٝصٜكٝت "ن" ٚييسَٛش".
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ن6

ضييٓتٝتغ ٛد ٟنَٛحٛضييتٖ :٬ٝيي ٞنتلدزيٝ٥يي ١إضييحتْ ١ٝني  ٣م َدٜٓيي١
ضيييتْتٝتغ ٛد ٟنَٛحٛضيييت ٬ٝمبٓنكييي ١غتيٝطيييٝت نجًٝكٝييي ١يٱضيييحتْ.١ٝ
نُدزجب َد ١ٜٓضتْتٝتغ ٛد ٟنَٛحٛضت ٬ٝييكدميٚ ١نتلدزيٝ٥تٗت قُٔ
قتَٛ ١ُ٥يقع ييرتيم ييعت  ٞضٓ ،0985 ١نُت ندزجب ضيٓ 2117 ١قئُ
قتُ٥يي ١نٓييٛش إضييحتْٝت يٱثييأ ىػييس ،م يضييتفتت ٤ؾيٛٸ ٝيي٘ ننمييس َيئ
لطيييييع٫ ١ف غيييييخـ .لطيييييتُد ييهتلدزيٝ٥يييييَ ١هتْتٗيييييت م ييعيييييت
ييهييتثٛيٝهَ ٞيئ نْٗٛييت َكييس د يئ َييت ٜفييرتف نْيي٘ ز ييت ييكييدٜظ
ٜعكيي ٛثيئ شثييد ،ٟنحييد لَٝ٬يير ي طييٖٚ ، ٝييَ ٛييت جعًييٗت يييي َٓيير َنًييع
ييعؿييٛز ييٛضيين ٢يييي َكؿ يدٶي يًثجييت ييهتثٛيٝييو ى ي تسٜييل ييكييدٜظ
ٜعكٚ ، ٛييهتلدزيَ ١ٝ٥ػٝد ٠ىً ٢يينسيش ييسَٚتْطهَ ،ٞيع ليمثريي
قٛتٚ ١ٝثتزٚنَ ١ٝتملس.٠

ن7

ي٭متيييتٕٖ :ييي ٞنًُييي ١ضٓطيييهسٜت ١ٝلعيييأ يييييٓفظ ن ٚيييييري ييديلًٝييي.١
لػيييهٌ ٖييير ٙييهًُيييَ ١ؿييينًثت م ييفًطيييف ١ي ٓدٚضيييٚ ١ٝلتؾييي ١م
َدزضييٝ ١ييديْتت ي ٓدٚضيي ،١ٝحٝييع لػييهٌ ىٓييدٖت ييكتىييد ٠ي٭ضتضيي١ٝ
ي٭ٚىلٖٚ ،ييي ٞيييييٓفظ ن ٚيييييري يسبكٝكٝييي ١يًفيييسدٚ ،ييييييت  ٫ميهييئ
ذبدٜدٖت ثتيرٛيٖس ٖٞٚ ،نؾٌ ييفسد .ميهٔ لعسٜه ي٭متتٕ ىً ٢نْٗيت
ي٭ْت م َكتثٌ َت يٝظ ثمْتٚ ،ي متي ٞم َكتثٌ يييٛيقعٚ ،ٞي حيدن ييحيتتٔ
م َكتثييٌ ىييت ييرييتٖسٚ .لٝ ٛكييت ثييني ٖيير ٜٔيينييس ني يْتٗييب ييفًطييف١
ي ٓدٜيي ١إىل ييكييي ٍٛثٓيييٛك َييئ ٚحيييد ٠ييٛجيييٛد .لييي َٔ٪ي يييديزع ييفًطيييف١ٝ
ي ٓدٚض ١ٝثٛجٛد ي٭متتٕ نييري ييديلً ١ٝم نٌ طبًٛمٖٚ ،ي ٞثٗيري
يٱميييتٕ لػييهٌ ْكنيي ١جٖٛسٜييَ ١طييتٜس ٠يًحٛذٜييٚ ،١يييييت  ٫ليي َٔ٪ثٛجييٛد
ْفظ ن ٚزٚح.
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القدم الثالث
عشر تأمالت موجّهة
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ٖيييت ٖييي ٞذْ ٟؿيييٛف ىػيييس ليييمََٛ ٬جٸٗيييٜ ... ١طتثطييئ نٕ ٜسي كٗيييت
َٛضٝك.٢
ؼبٌُ ييتمٌَ ي٭ ٍٚىٓٛيٕ "يضرتلت ٤يزبطيد ٚيييرٖٔ"ٜ ،رٗيس ىي متيسٜٔ
ي٫ضرتلتٜٗٚ ٤دف ،ى "َط جطد ،"ٟإىل لطٗ ٌٝيْ٫تحت .ٙميهٔ ممتزضيت٘
ثػهٌ ممٓٗ قحٌ ييتمَ ٬ي٭لسٚ ٣ذييو ييد ٣نغيختف ػبيد ٕٚؾيعٛث ١م
تسد ي٭ هتز حني ٜحد ٕٚ٩ثتيتمٌَ.
إٕ لمٌَ ييي"حكٛز" ،ي سنّص ىً ٢ييٓفظٜ ،ػٌُ ييتمٌَ ييتكًٝد ٟيْ٬تحتٙ
ييهً .ٞميهٔ نٕ ميٗٸد ،نٜكت ،يًتمَ ٬ي٭ليس ٣يٮغيختف يييرٜ ٜٔعيتْٕٛ
ؾعٛث ١م لٗد ١٥لٛلس ذِٖٓٗ.
لٗدف ييتمَ ٬ي٭لس ٣يتنٜٛس ق ١ُٝن ٚحتي .١مجٝع ييتمَ ٬ي سنيص،٠
متًو ييحْٓ ١ٝفطٗت :نثدن ييتمٌَ ثػيسح طبتؿيس يًُٛقيٛك ي ختيتز ٚنتيسح ْٝي،١
ممت ٜطيُ يًفهيس ٚيًسغحي ١ثيتيرتنٝص ىًي ٢ي يدف .ثيِ ليدم ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي١
نىي ي ٛضييٝك ٢نَ 0عًٓيي ١ثديٜي ١متييس ٜٔييتمَييٌٜ .حييدن ييتُيس ٜٔثعييد ٠دقييت٥ل َيئ
يْ٫تحت ٙيًٓفظ قحٌ َٛيؾً ١متس ٜٔييتؿٛز ييديلًٜٓ .ٞتٗ ٞييتُيس ٜٔثيتيعٛد ٠إىل
يْ٫تحت ٙيًٓفظ ٚلسَ ٚتدز َٔ يسبتيي ١ييتمًَٝيٜ .١عًئ ؾي ٛييصثدٜي ١ييتٝحتٝي١
نى ي ٛضٝكْٗ ٢ت ١ٜييتُس.ٜٔ
لكدّ ييتمَ ٚ ٬ل ْرتّ ذَ ٟعٓي ،٢يهٓيو لطيتنٝع نٕ ربتيتز ممتزضي١
لمٌَ ٚيحد ىً ٢ي٭زج ٜ ،د َٔ ّٚىػس إىل ظ ىػس ٠دقٝك ،١لطحكٗت ىً٢
ي٭زج متتز ٜٔيْتحت ٙيييي "حكٛز" ن" ٚيضرتلت ٤يزبطد ٚييرٖٔ".
ٜحني يٓت ي ٪يه نْٓت ميهٓٓت ممتزضٖ ١ر ٙييتمَ ٬دَٛ ٕٚضٝك ٢نَ ٚعٗت.
ٜٚتُٓ ٢يًكتز ٨زحً ١ديلً ١ٝضعٝد!٠
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ؿ اق و
( )0ييصثد ١ٜييتٝحٝت ٖٞ :١ٝغهٌ لتف َٔ جسع َكً ٛدَ ٕٚؿيفل يييرٟ
ٜرتدد ؾديٚ ٙيحد َع َنسقٜ .١تِ يضتخديَٗت نثٓتٖ ٤تت ت يينكيٛع نٚ
م ثعيي ي ي٭حٝييييتٕ َسيضييييِ يزبٓييييتش ٠ن ٚىحييييتد ٠ي٭ضيييي٬ف ٚ ،يهيييئ
ي٫ضييتخديّ ي٭نمييس يْتػييتزٶي  ،ثطييح جيي ١ي َٓٛيي ١يشبتؾيي ١جيدٶي يييييت
لته َٔ ٕٛلسدد زٝ٥طٚٚ ٞيحد ن ٚيثٓني َٔ ييتٛي كٝت ييمتْ ١ٜٛيحمليدد٠
 ٖٛ ،ي طتىد ٠ىً ٢ي٫ضرتلت ٤م يحتفت ٫ييؿٚ ٠٬ييتمَيٌ َ ،ئ قحيٌ
ييسٖحتٕ ن ٚي ُتزضني.
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ادترخاء الجدد والذهن
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغُتف ىٝٓٝو.
نثدنُ ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞىً ٢لٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥ييتٸ  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري ثن.١٦ٝ
نضتٓػ ٴل ثعُل.
نش س ثعُل.
نضتٓػل.
نش س.
ٜٛجٻ٘ يْتحتٖ ٞيٯٕ عب ٛمججُييت ٚعبيٚ ٛجٗي ... ٞنغيعس ثعكي ٬زنضيٞ
لطيرتل :ٞنتًيل ييعٓيتٕ يهييٌ ييتيٛلس َئ نىًيي ٢مججُييتٚ ،جيحٗيتٚ ،ىييٝأٸ،
ٚنْفٚ ،ُٞ ٚ ،ٞذقأ ٚ ،هٞٸٚ ،نذْٞٸٚ ،ىٓك... ٞ
زنضَ ٞطرتد.،
هسَ ٟطرتد ،نٜكت.
نلسى ي٭ هتز متك.ٞ
ٜتج٘ يْتحتٖ ٞإىل نتفٞٸ ...نْصٍ ثحط ٤ىً ٢ت ٍٛذزيىٞٸ  ...حتٜ ٢دٟٸ.
ن٫ح نحتضٝط ... ٞد ٕٚنٕ نٖس م ن هتز... ٟ
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نٚجٸ٘ يْتحتٖ ٞإىل ىُٛد ٟييفكس ... ٟنْصٍ ثحط َٔ ٤ىٓك ٞحت ٢حٛق... ٞ
نتسد نٌ لٛلس نتَٔ م ٗس.ٟ
ن٫ح َت ؼبدم  ...ثِ نىٛد إىل لٓفط.ٞ
نغعس ثت ٛي ٤ييرٜ ٟملٚ ... ٞػب.٤ٞ
نضتٓػل.
نش س.
نغعس ثتضرتلت ٤ننمس ىُكت ،م نٌ ش ري.
نٚجٸ٘ يْتحتٖ ٞإىل حٛق ... ٞنْصٍ ىً ٢ت ٍٛضتقٞٸ  ...حت ٢قدَٞٸ  ...نتسد
نٌ ييتٛلسي  ...ن٫ح َت ؼبدم  ...نْٛ ٟك َٔ يٱحطتضت نغعس ثٗت ...
 ٫نتًل ن ٟحهِ  ...نلسى ي٭ هتز متك ... ٞنْت ٖٓت كط ٖٓ ...ت ٚيٯٕ.
نحظ ثمٕ جطدٚ ٟذٖأ قد يضرتلٝت ثػهٌ لتّ.
نضتٓػل.
نش س.
ضملس  ،ثػهٌ َتدز  َٔ ،حتي ١ي٫ضرتلتٖ ٤ر.ٙ
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نَدد ْفط ٞننمتن. ٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت ضتؿيدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت ن ٚٸد ذييو ،ضمضيتنٝع
ت ىٝأٸ.
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الحضور
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
إْيي ٘ يئ ييؿييع نٕ ْهيي ٕٛحتقييسَ ٜٔييع نْفطييٓتَٚ ،ييع يٯلييسَٚ ٜٔييع
ييعييت  ،٭ْٓييت َتييٛلس ٕٚدَٚييت ى ي د ييل ن هتزْييت .ؼبًُٓييت ىكًٓييت إىل ي تقيي،ٞ
ٜٚسَٓٝت م ي طتكحٌٜٚ ،كٛدْيت ثعٝيدي ىئ ي هيتٕ يييرْ ٟهيٝ ٕٛي٘ .إْٓيت ْكيّٛ
ثعد ٠نغٝت ٤د ٕٚنٕ ْهَٓ ٕٛتحٗني إيٗٝت حكتْ .طُع نقتزثٓيت ٚىكًٓيت ٜهي ٕٛم
َهتٕ لسْ .ع نَتّ َٓرس مج ٌٝد ٕٚنٕ ْٓرس إيْٚ ٘ٝطيتُتع ُيتٍ ييعيت .
دْٛ ٕٚى ١ٝحكٛز ٫ ،ميهٔ ٚجٛد ن ٟسح حكٝكي ٫ٚ ،ٞنٜيْٛ ١ىٝيٚ ١جيٛد ٫ٚ
حت ٢ن ١ٜى٬قَ ١ع يٯلس.ٜٔ
ى ٖري ييتمٌَ ،ضمضع ٢إىل لٗد ١٥ليٛلس ن هيتز ،ٟىي ييرتنٝيص ىًي٢
نحتضٝط ،ٞ٭ن ٕٛننمس حكٛزي ممهٓت َع جطدٖٓ ،ٟت ٚيٯٕ.
نثدن ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞإىل لٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
نزيق نحتضٝط ... ٞد ٕٚإت٬م حهِ  ...د ٕٚييفسيز م ن هتز... ٟ
نْت ٖٓت كط ٖٓ ...ت ٚيٯٕ  ٬ ...نحظ ثػ ٤ٞض ٣ٛجطد.ٟ
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نضتُس ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛحسن ١ييػٗٝل ييحنٚ ... ١٦ٝييص ري.
نضتٓػل.
نش س.
نغعس ثت ٛي ٤ييرٜ ٟرٖ ٜٚ ...ملٞ
إذي يْحمكب هيسَ ٠يت ،يإْأ  ٫نلحعٗيت  ...نلسنٗيت متكي ... ٞنُيت ْيس٣
ييطث يييت لطري م ييطُت.٤
ن٫ح  ،ثحطتت ،١كط َت ؼبدم م جطد.ٟ
إْأ حتقس َع نحتضٝطٖٓ ... ٞت ٚيٯٕ.
نىٛد دَٚت إىل لٓفط.ٞ
نضتٓػل.
نش س.
 ٫نتًييل ن ٟحهييِ  ...نلييسى ي٭ هييتز متكيي ... ٞإْييأ ٖٓييت  ...حتقييس َييع
جطد.ٟ
ن٫ح نٜكيت َيت ؼبيدم م ديلًي .ٞزمبيت نحيظ مبػيتىس  ٫ ...نحبيع ىئ
ذبًًٗٝت ن ٚىٔ إقؿتٗ٥ت  ...ثٌ ننتف ٞمب٬حرتٗت.
نضتكحٌ نٌ َت َٖٛ ٛجٛد  ...إْأ ٖٓت  ...حتقس نًٝت َع جطيدَ ... ٟيع
نحتضٝطَ ... ٞع َػتىس ... ٟد ٕٚنٕ نلسى ْفطَ ،ٞع ذيو َٓطتقت ٚزيٖ٤ت.
ننتف ٞمب٬حرتٗت.
إْأ ٖٓت  ...حتقس ٖٓ ...ت ٚيٯٕ  ...نضتكحٌ نٌ َت َٖٛ ٛجٛد.
نضتٓػل.
نش س.
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ضملس  ،ثػهٌ َتدز  َٔ ،حتي ١ييتمٌَ ٖر.ٙ
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتن.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت ضتؿدز ييصثد ١ٜييتٝحٝت ١ٝؾٛلتٚ ،ىٓدَت نٚدٸ ذيو ،ميهٓأ ت
ىٝأٸ.
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االرتباط
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
ضمضع ،٢ى ٖري ييتمٌَ ،إىل دبرز ٟم ي٭زف ٚيزلحتت ٞثتيطُت.٤
نثدن ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛلٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
نزيق نحتضٝط ... ٞد ٕٚإت٬م حهِ  ...د ٕٚييفسيز م ن هتز... ٟ
نْت ٖٓت كط ٖٓ ...ت ٚيٯٕ  ...م إحطتع َع جطد.ٟ
نضتٓػل.
نش س.
نرب ٌٝق٤ٛي حتزي  ٚينٝفت ٜملَ َٔ ٞسنص ي٭زف.
ٖري يشبٝط ييدقٝل َٔ ييكٜ ٤ٛؿعد ثحط ٤عب.ٟٛ
نرب ٌٝييكٜ ٤ٛدلٌ مٸ ٜٚمل ٞحت ٢ضسٸل ،ٞم َٓتؿه جطد.ٟ
ٜٓتػس ييك ٤ٛم ثنأ.
نغعس ى ذيو ثسيحٚ ١ثػعٛز ىُٝل ثت٭َتٕ.
81

إذي ،نق ،ٍٛم نىُتق" :ٞإْأ ندبرز م ي٭زف".
نربٝييٌ ،يٯٕ ،غييعتىت َيئ ييكيي ٤ٛلٝييت َيئ ييطييُتٜٓ ،٤ييصٍ عبيي ٛي٭زف
ٜٚتٛج٘ ثحط ٤عب.ٟٛ
ٖري ييك ٤ٛييَ٬ع ؽبرتقأ َٔ نىً ٢مججُيت ٜٓٚصٍ ثحط ٤حت ٢ضيسٸل،ٞ
م َسنص جطد.ٟ
إذي ،نق ٍٛم نىُتق" :ٞإْأ نلٛيؾٌ َع ييطُت".٤
ؽبتًط ٖري ييكي ٤ٛييطيُتَ ٟٚيع قي ٤ٛي٭زف ٜٓٚيص ٕ٫ضيٜٛت إىل َسنيص
نْٛٓٝيت.
إٕ جطد ٟيٯٕ صبتتح نًٝت ى ٖري ييك ٤ٛيير ٟػبدد نٌ نْٛٓٝيت.
نغييعس ثٓفطييَ ٞتجييرزي ثػييهٌ نًيي ٞثييت٭زف َٚييسلحط ثػييهٌ نًييٞ
ثتيطُت.٤
ٜطُسْٖ ٞري يٱحطتع ثتيفسح.
نرب ٌٝيٯٕ نٕ ٖري ييك ٤ٛؽبس َٔ جطد ٟى ىدد َٔ ي٭غع.١
ٜٓتػس م نٌ َهتٕ حٛي... ٞ
ٜٓتػس نثعد غ٦ٝت ػ٦ٝت ،حت ٢حدٚد ييعت ٚ ...حتي ٢ييٓجي ّٛييحعٝيدَ ٠ئ
ييه.ٕٛ
إذي نق ٍٛم نىُتق" :ٞنْت نغع".
نلرٚم ٖر ٙيسبتي َٔ ١يَ٫تٚ ٤٬ي٫زلحتط ثتيعت .
نضتُس ثتٱحطتع حبتي ١ييتجرٸز ٚي٫لؿتٍ ٖر.ٙ
نٚج٘ صبددي يْتحتٖ ٞإىل لٓفط.ٞ
نضتٓػل.
نش س.
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ضملس  ،ثػهٌ َتدز  َٔ ،حتي ١ييتمٌَ ٖر.ٙ
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نَدد ْفط.ٞ
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت ضتؿيدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت ن ٚٸد ذييو ،ضمضيتنٝع
ت ىٝأٸ.
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الثقة
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
يهييْ ٞعييٝؼ ثتنتفييت ٤نًييُ ،ٞيئ ييكييسٚز ٟيَييت٬ى ثكيي ١ثتسبٝييت،٠
ٚثتيييري ٚ ،ثييتٯلس .ٜٔإٕ يينفييٌ ييؿييطري ٜ ٫طييتنٝع نٕ ٜه ي إ ٫٭ْيي٘ ٚيثييل
ثمًٖ٘ .إٕ ييمكي ١يٝطيب ىُيت ٤ضيتذ  .إْٗيت َٛقيه ذٖيأ ٜطيُ يي ٞثتيتكيدٸّ ىي
لكً ٌٝطبتٚمٚ ،لطُ يي ٞثت٫ضيتٓتد ىًيَ ٢يٛيزد ،ٟن ٚىًيَ ٢طيتىد ٠يٯليس،
٭دبيييتٚش ْفطييي ... ٞ٭نيي  ...٭ذٖيي عبييي ٛيجملٗييي .ٍٛلطيييُ يييي ٞييمكييي ١ثتٛقيييع
ي٭ كٌ ،ثدٍ يشبٛف دَٚت َٔ ي٭ضٛن ٚ ...لطُ ي ٞثتثٌُ طبيتتس َعكٛيي... ١
لطُ ي ٞييمك ١ثتضتكحتٍ ييٝد ييييت متتيد طيتْدل ٞن ٚطيتىدل ٞىًي ٢ييتكيدّ.
لطُ ي ٞييمك ١ثتثكٝل ذيل.ٞ
لٖ ٍ٬ري ييتمٌَ ،ضمحبع ىٔ ي٫لؿتٍ ثتيمك ١ييهتَٓ ١مٸ ٚلنٜٛسٖت.
نثدن ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞإىل لٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
ندك ي٭ هتز متك .ٞإْأ حتقس َع نحتضٝط.ٞ
نٌ جطدَ ٟطرتد.،
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إْأ ٖٓتٖٓ ،ت ٚيٯٕ .حتقس م ؾثحَ ١ت َٖٛ ٛجٛد.
نضتٓػل.
نش س.
ى ي ٖيير ٙيسبتيييَ ١يئ ي٫ضييرتلتٚ ٤يسبكييٛز ،نزغ ي م لنييٜٛس ييمكيي ١م
ديلًٚ ،ٞم يسبٝتٚ ،٠ىٓد يٯلس.ٜٔ
إٕ ييمك ٖٞ ١ي فتتح ييرٜ ٟطُ ي ٞثتيدل ٍٛثػهٌ نًي ٞإىل يسبٝيت... ٠
ٚثفت ثت قًيب ...ثتٖ٫تصيش تسثت َع غٓت ٤ييعت .
ثفكييٌ ييمكيي ،١ييإٕ يينفييٌ ػبييس ٩ىًيي ٢نٕ ٜه ي ٚ ،ىًيي ٢ي ػييٚ ،ٞىًيي٢
ييتثدمٚ ،ىً ٢ييتعًِّ.
ثفكٌ ييمك ،١إٕ ييعتيٹِ ػبس ٩ىً ٢ييحثع.
ثفكٌ ييمك ،١إٕ ييعتغل ػبس ٩ىً ٢ت قًح٘ َٚيد ٜيد ٙعبي ٛذيى ن ٚلًيو
يييت ؼب .
ثفكٌ ييمك ،١إٕ ييفٓتٕ ػبس ٩ىً ٢يٱثديك.
ثفكٌ ييمك ،١إٕ يٱْطتٕ ٜطتنٝع ذبكٝل ذيل٘.
م ٖييير ٙييًثرييي ،١نٚد ي٫لؿيييتٍ ثٗييير ٙييمكييي ١ييهتَٓييي ١م ديلًيييٚ ،ٞم
يٯلسٚ ،ٜٔم يسبٝت.٠
نٚج٘ َٔ ،جدٜد ،يْتحتٖ ٞإىل لٓفط.ٞ
نرب ،ٌٝم نٌ غٗٝل ،ق٤ٛي نثٝ

ؽبرتقأ ...

نرب ،ٌٝم نٌ ش يريٖ ،يري ييكي ٤ٛيييرٜٓ ٟتػيس م جطيدٚ ... ٟحتي ٢م
نٌ لٜ٬ت.ٟ
نضتٓػل  ...إٕ ييك ٤ٛيسبتز  ٚييًنٝه ٜتطًطٌ إىل ديلً.ٞ
نش س  ...إٕ ييكٜٓ ٤ٛتػس م نٌ لٜ٬ت جطد.ٟ
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نضتٓػل.
نش س.
م نٌ حسن َٔ ١لٓفط ،ٞنغعس مبٓت ع ٖري ييك ٤ٛييرٜ ٟعصش ييمك ١م
ديلًٚ ،ٞم يسبٝت.٠
يعٌ ٖر ٙييمك ١قد لعسقب يًخٝتْ ... ١يعٌ نًَٖ ٞت نيتْٛي جيدٜس ٜٔثيمكيت
 ...زمبت ٜرٗسٚي يي ٞثيمِْٗ ٜمكي ٕٛثيٚ ... ٞثيمِْٗ ٜطيتنٝع ٕٛي٫ىتُيتد ىًي... ٞ
نُت نٓب نضتنٝع ي٫ىتُتد ىً.ِٗٝ
نغييعس نٕ ٖييري ييكيي ٤ٛيسبييتز ٚييًنٝييه ٜييمل ٞيٝؿييً ٖيير ٙييمكيي ١ي ػيي ١نٚ
ي ػ.١ٖٛ
نضتٓػيييل ٚنش يييس ثعُيييل ٚنلؿيييٌ ثٗييير ٙييمكييي ١ييهتَٓييي ١م ديلًيييٚ ،ٞم
يٯلسٚ ،ٜٔم يسبٝت.٠
نمتٓ ٢نٕ لتجرٸز ٖر ٙييمك ١م ديلًٚ ٞنٕ لتنٛز ننمس نٌ .ّٜٛ
نضتٓػل.
نش س.
ضملس  ،ثػهٌ َتدز  َٔ ،حتي ١ييتمٌَ ٖر.ٙ
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتنّ.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت لؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت نٚدٸ ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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الحب
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
إٕ يسب ٖٖ ٛري يْ٫فتيتح ٚغيعتك ييكًي ٚيييرٖٔ ييًيريٕ ٜسثنيتْأ ثهيٌ
ييهتٓ٥يت يسبٝيي .١إْيي٘ حي نيي ،ْٞٛغييري َػييسٚطٜ ،حييدن ثييريى ييػييعتك ييييرٟ
ٜتج٘ عب ٛديلً :ٞ٭ْيأ نمتٓي ٢ي٭ كيٌ يٓفطي ٞيإْأ نضيتنٝع متيأ ي٭ كيٌ
يٰلس .ٜٔ٭ْأ نضتنٝع َطتضبْ ١فط ٞإْأ نىسف َطتضب ١يٯلس .ٜٔ٭ْيأ
نح ي يسبٝييت ٠ييإْأ نح ي نييٌ حٝييت .٠ى ي قيي ٠ٛيسب ي  ،مْييت ضييعٝد يط يعتد٠
يٯلييسَُٗ ،ٜٔييت ٜه ي .ٕٛإٕ يسب ي ٖيي ٛن كييٌ ؾييدٜل يًفييسح ،ثُٓٝييت يسبطييد
ٚييهسيٖ ،١ٝييًريٕ ػبعْٓ٬يت ْطيتُتع ثتعتضي ١يٯليسُٖ ،ٜٔيت نييد نىدي٥ي٘ .إٕ
يسب قد جعًأ نن ثتيفسح ،٭ْ٘ ميتعأ ثس ١ٜ٩يٯلسٜ ٜٔه ٚ ٕٚؼبككٕٛ
ذٚيلِٗ.
ضمحت ٍٚلٖ ٍ٬ري ييتمٌَ ييحثع ىئ ي٫لؿيتٍ َيع يسبي غيري ي ػيسٚط
ييهتَٔ م ديلً ٞيًطع ٞإىل لنٜٛس.ٙ
نثدن ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛلٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
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ندك ي٭ هتز متك .ٞإْأ حتقس َع نحتضٝط.ٞ
نٌ جطدَ ٟطرتد.،
إْأ ٖٓتٖٓ ،ت ٚيٯٕ .حتقس َع َت َٖٛ ٛجٛد.
نضتٓػل.
نش س.
م ٖر ٙيسبتي َٔ ١ي٫ضرتلتٚ ٤يسبكٛز ،نزغ م لنٜٛس يسب ييهيْٞٛ
م ديلً.ٞ
نضتُتع ثإحطتع ينتُتٍ نٌ يسبٝتٚ ٠يٖتصيشٖيت تسثيت م نيٌ َهيتٕ
م يينحٝعٚ ١يد ٣نٌ نت.ٔ٥
نضتُتع ثس ١ٜ٩شٖس ٠لتفت .
نضتُتع ثطُتك عبً ١لترٚم ييسحٝل.
نضتُتع ثس ١ٜ٩قن ١لتُن ٢ثطعتد.٠
نضتُتع ثطُتك نٚزيم غجس ٠لطأ ذبب ييس. ٜ
نضتُتع ثس ١ٜ٩يثتطتَ ١صبٗ ٍٛم ييػتزك.
نضتُتع ثطُتك يْفجتز قثه ١تفٌ.
نضتُتع ثس ١ٜ٩نيتٜ ٔ٥يٓٗ
ثعد نٕ ثه.ٞ

ثعيد إلفيتم ٜ ...ػيف ٢ثعيد َيسف ٜ ...كيثو

نضتُتع ثطعتد ٠يٯلس ... ٜٔضٛي ٤ننتْٛي نقتزث ،ٞنّ نؾدقت ،ٞ٥نّ نْتضت
صبٗٛيني ...
نمتٓ ٢نٕ ٜتجرز ٖري يسب ييهي ْٞٛم ديلًيٚ ٞنٕ ٜتنيٛز يٝػيٌُ نيٌ
نْٛٓٝيت.
نرب ً٘ٝثػهٌ ق ٤ٛنثٝ

 ٚحتز.
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ػبتتح ٖري ييك ٤ٛجطدٚ ،ٟنٌ لٜ٬ت قًيبٚ ،ػبدٸد.ٙ
نلرٚم ٖر ٙيسبتييَ ١ئ ييفيسح ٚي٫نتفيت ٤ييييت نجيد ٗٝيت ْفطي ٞغيتنسي
يك ٠ٛيينٝح ١يييت يجتتحب نْٛٓٝيت.
نمتٓيي ٢نٕ ٜػييع ٖييري يسب ي م ديلًييٚ ٞنٕ ًُٜييظ قً ي نييٌ ييهتٓ٥ييت
يسبطتض.١
إْييأ نٚجٗيي٘ ،ىًيي ٢غييهٌ غييعتك قيي ،٤ٛعبيي ٛنغييختف َعٝييٓني نمتٓيي٢
َطتىدلِٗ ٚدىُِٗ.
نٚجٗ٘ عب ٛنغختف قسٜحني ميهٔ نٕ نىسف َعِٗ ى٬قَ ١تٛلس .٠نزضيٌ
ِ يسب يػفت ٤ييع٬ق.١
نزضٌ ق ٤ٛيسب غري ي ػسٚط إىل نزثع شٚيٜت ييعت .
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
إْأ حتقس َع جطد.ٟ
.ّٜٛ

نمتٓي ٢نٕ ٜتجيرز ٖيري يسبي ييهي ْٞٛم ديلًيٚ ٞنٕ ٜتنيٛز ننميس نيٌ
نضتٓػل.
نش س.
ضملس  ،ثػهٌ َتدز  َٔ ،حتي ١ييتمٌَ ٖر.ٙ
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتن.٢
نتًل ش ريي نحريي.

ٚىٓدَت لؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت نٚدٸ ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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المدامحة
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
جٴسحٓت مجٝعٓت ثه ّ٬ن ٚثتؿس ت ىٓٝف ١ن ٚغيري ضبرتَي ١يػخؿيٓت .إٕ
ٖيير ٙيزبييسٚح لييرتى نثييسي نقييَ ٣ٛييت دَٓييت ْ ٫سٜييد نْ ٚطييتنٝع نٕ ْطييتَ نٚي٦ييو
يير ٜٔؾدَْٛت .إٕ ييطك ٚ ،يسبكدٚ ،ي٫ضتٝتٚ ،٤يسبصٕ ييرٜٓ ٟيت ىئ ذييو
َٖ ٞػتىس لطُِ هسْت ٚقًحٓت .لطُ ي طتضب ١ثتثسٜسْت َٔ ٖير ٙييطيُ،ّٛ
ٚإػبتد ييط ّ٬يييديلًٚ .ٞميهئ يت ،نٜكيت ،نٕ ربًيل ييع٬قيَ ١ئ جدٜيد نٚ
له ٖييت ،إذي نزدْييت ذيييو ن ٚإذي نييتٕ ذيى ييػييخـ يييير ٟضييتضبٓتَ ٙطييتعدي
ي٬ىرتيف ثملنت٫ٚ ٘٥ضتكحتٍ يىتريزْت .إْ٘ ىٌُ زٚح ٞثػيهٌ ىُٝيل ٜطيُ
يٓييت ثييمٕ ْهتط ي قُٝييت ىًييَ ٢طييت ٣ٛيٱْطييتْٚ ،١ٝنٕ ظبييدد قًحٓييتٚ ،نٕ ْطييري
ى٬ق ١تضد .٠إٕ ي طتضب ٖٞ ،١نحد ي٭غٝت ٤ييييت ٜؿيع ييكٝيتّ ثٗيت ،يهئ
ىٓدَت ْؿٌ إيٗٝت ،ضيٓع ٝؼ دبسثيٜ ١هي ٗٝيت قًحٓيت ٜٚ ...يسث هسْيت ييفيسح
ٚييؿفت.٤
لٖ ٍ٬ري ييتمٌَ ،ضمضع ٢إىل َطتضب ١غخـ جسحأ.
نثدن ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛلٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل.
نش س.
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ندك ي٭ هتز متك .ٞإْأ حتقس َع نحتضٝط.ٞ
نٌ جطدَ ٟطرتد.،
نضتٓػل.
نش س.
م ٖييير ٙيسبتييييَ ١ييئ ي٫ضيييرتلتٚ ٤يسبكيييٛز ،نلؿيييٛز غخؿيييت جيييسحأ،
ٚنمتَٓ ٢طتضبت٘.
نىسف نْ٘ ٜهُٔ لًه نٌ عيٌ ىٓٝيهٚ ،غيري ضبيرتّٚ ،ىيدٚيْ ،ٞن
ٚيك ن ٚغري ٚيك .نمري َٔ ييهتٓ٥ت يٱْطتْ ١ٝلًثل ثتٯلسَ ٜٔت سبيل ثٗيت َئ
نذ.٣
ن ِٗ نٕ ييػخـ يير ٟجسحأ م حتي ١جٌٗٚ ،لٛفٚ ،ن .
نحت ٍٚدبتٚش َػتىس ٟييطًح ،١ٝ٭تسح ىًْ ٢فط ٞض٪يَ :٫ت ٖ ٛن ٘
نضتنٝع ،إذي ،يٱحطتع ثتيسن  ١يشي ٤ذيى يير ٟجسحأ ن ٚلًو.
نلؿٛز ييػخـ يير ٟأ ٚنٚد َطتضبت٘.
نرب ٌٝدلتْيت نضيٛد ٜٓحيع َئ ٖيري ييػيخـٖ .يري يييدلتٕ ٜسَيص إىل ي٭
يير ٟضححٸ٘ ي.ٞ
نضتٓػل ٚنلؿٌ ثتسب يسبتقس م قًيب ثػهٌ ق ٤ٛنث. ٝ
نش س ٚنرب ٌٝنْ ٞنزضٌ ٖري ييك ٤ٛي٭ثٝ

إىل ٖري ييػخـ.

نضتٓػل ،نغعس ثتسب ييهتَٔ م ديلً ٞثػهٌ ق ٤ٛنث. ٝ
نش س ،نزضٌ ييك ٤ٛعب ٛييػخـٚ ،ييدلتٕ ي٭ضٛد ي ٓحعع َٓ٘ ٜت٬غي٢
ثػهٌ َتدز .
نضتٓػل ،نلؿٌ ثتسب ييهتَٔ م ديلً.ٞ
نش س ،نزضٌ ٖري يسب ثػهٌ ق ٤ٛإىل ييػخـ يير ٟجسحأ.
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نضتٓػل ،نىسف نٕ ٖري ييػخـ لؿسف ثػهٌ ض ٤ٞإشي.ٞ٥
نش س ،نضتَ .
نضتٓػل ،نز

ييسد ىً ٢يسبكد ثتسبكدٚ ،ىً ٢ي٭ذ ٣ثت٭ذ.٣

نش س ،نضتَ .
نضتٓػل ،إْأ م حتي ١ح .
نش س ،نضتَ .
نضتٓػل ،إْأ م حتي ١ح .
نش ييس  ...يلتفيي ٢ييييدلتٕ ي٭ضييٛد  ...إٕ ييػييخـ يييير ٟضييتضبت٘ قييد غًّفيي٘
ق ٤ٛنث. ٝ
إٕ قًيب ٚذٖأ م حتي ١ض.ّ٬
يكد حسزلُٗت ي طتضب.١
ضملس  ،ثػهٌ َتدز  َٔ ،حتي ١ييتمٌَ ٖر.ٙ
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتنّ.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت لؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت نٚدٸ ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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العزاء
ن ٫ميهٔ ري ييتمٌَ نٕ ميتزع إَ ٫ع ي ٛضٝك٢
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
يضرتدِ ٫ .لفهس ثم ٟغٚ ٤ٞدك ْفطو َملٛذي ثٗري ييؿ. ٛ
إٕ حتجتٓت يًعصي ٤ثْٗ ٬ت.١ٜ
يكد لسينِ م ديلًٓت ييهمري َٔ يسبصٕ ٚييٛجع.
ييهمري َٔ ض ٤ٛييفِٗ َٔٚ ،ييكًل َٔٚ ،ي٭ .
نمري َٔ ييدَٛك قد ذز ب.
نمري َٔ ييدَٛك

لطتنع نٕ لُٓٗس.

نءع ٖر ٙييؿ ٛييرٜ ٟمل ٞيٝخفه نٚجتى.ٞ
إْأ ٖٓت ،حتقس نًٝت َع ٖري ييؿ ٛييعر ٚيسبتز.
نلسى ْفطَ ٞملٛذي

ُتي٘ ٚتٝحت٘.

نغعس ثتسب يير ٟنىنتْ ٞإٜت.ٙ
نقع ٜدٟٸ ىً ٢قًيب.
نغعس ثعصيٖ ٤ري يسب ٜٓ ،تػس م نٌ نْٛٓٝيت.
نضتٓػل.
نش س.
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نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتن.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت لؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت نٚدٸ ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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القبول
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
حتيي ١لتزجٝي - ١ػيٌٚ ،ىيت٥لٚ ،ضبٓي١
ؼبدم م َعرِ ي٭حٝتٕ ز
َت ٖي ٛحتؾيٌْ ٫ ،كيّٛ
حٝت – ٠ن ٚديلًَ ،١ٝمٌ حتي ١غعٛز .١ٜإْٓت حني ْس
إ ٫ثصٜتد ٠ي٭  .إٕ ن كٌ تسٜكْٛ ١يج٘ ثٗت حدثت ديلًٝت ن ٚلتزجٝت ،لك ،ّٛم
ييحدي ،١ٜىً ٢يضتكحتي٘ٚ ،ي٫ىرتيف ث٘ٚ ،قح ٍٛنْ٘ َٛجٛدْ ٬ ،ك ّٛثإْهتز.ٙ
ثيِ ضييمحت ٍٚى٬جيي٘ ثم كييٌ َييت ميهيئ .ضييمَٝٸص ،إذي ،ثييني َييت ٜتعًييل ثييٞ
ٚنضتنٝع ضبتٚي ١لطٝريٚ ،ٙثني َت ٜ ٫تعًّل ثٚ ٞػب ىًٞٸ قحٛي٘ .نضيتنٝع دَٚيت
لعد ٌٜحتيي ١ديلًٝي ،١نضيتنٝع دَٚيت ييتثيسى إشي ٤غيعٛز َيت ،ثُٓٝيت  ٫نضيتنٝع
دَٚت ييتؿيسف إشي ٤ي٭حيديم يشبتزجٝي ٫ .١نضيتنٝع عيٌ ن ٟغي ٤ٞإشي ٤ي ي، ٛ
ٚإشي ٤ق ٠ٛثع ي ،ض ٞيزبُتىٚ ،١ٝإشي ٤إزيد ٠يٯلس.ٜٔ
إذي نزد يسبيدٸ َيئ ن يي ،ٞػبي ىًيٞٸ قحييَ ٍٛييت  ٫نضييتنٝع لطييٝري ٙثتعييدٌٜ
ْرسل .ٞنضتنٝع ينتػتف نٕ ٖري ييفػٌ ن ٚنٕ ٖير ٙيحملٓي ١ػبعْ٬ي ٞنني ،
ٚنلنٛزٚ ،ن ت قًيب ننمس .ػب ىًٞٸ نٜكت قيْ ٍٛعيِ يًثٝيت ٠م صبًُيٗتَ ،يع
نٌ َت ذبًُ٘ َٔ لري ٚغس َٔ ،سح ٚحصٕ.
ى لطٝري ْرسل ٞيًثدم يير ٟػبعًأ نقنس ٚىي حي يسبٝيت ٠ثهيٌ
نثعتدٖت ،نضتنٝع يجتٝتش ىت٥ل َت ن ٚضبَٓ ١ت.
ضمحت ٍٚى ٖري ييتمٌَ قحَ ٍٛت َٖٛ ٛجٛدٚ ،قْ ٍٛعِ يًثٝت.٠
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نثدن ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛلٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
نلسى ي٭ هتز متك.ٞ
إْأ ٖٓتٖٓ ،ت ٚيٯٕ .حتقس َع َت َٖٛ ٛجٛد.
نضتكحٌ َػتىس ،ٟحتٚ ٢ي ٛنتْب ض.١٦ٝ
نضتكحٌ ٚنقحٌ نٌ َت َٖٛ ٛجٛد م ديلً ،ٞييطًيب نتٱػبتث.ٞ
نضتٓػل.
نش س.
ن٫ح حتييت ييديلً ،١ٝد ٕٚنٕ نلًنٗت َع َػتىس.ٟ
نقحًٗت ٚيقعت َطت َ ١عٗت.
نْت  ٫ن٫حل يشبٛف ٫ٚ ،ييطك  ٫ٚ ،يسبصٕ  ٫ٚييفسح يير ٟمي ٸس ث.ٞ
نضتٓػل.
نش س.
ن هس ،يٯٕ ،حبدم َ ٪نٚيج٘ ؾيعٛث ١م قحٛيي٘ .حيدم ييٝظ ييد ٟنٟ
لمثري ىً.٘ٝ
نزيقح٘ ٚيقعت َطت  ١ثٝأ ٚث.٘ٓٝ
نربًٝيي٘ ثػييهٌ ى ي  ٤ىًيي ٢ييكً ي ن ٚهييٌ ىًيي ٢ييرٗييس .نقييسز نليير ٖييري
ييع  ٤نٖ ٚري يسبٌُ ٚٚقيع٘ ىًي ٢ي٭زف .نقي ّٛحبسني ١نليرٚ ٚ ٙقيع٘ ىًي٢
ي٭زف نَتَ.ٞ
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ن٫ح ٖري يسبدم ي ٛجٛد ٖٓت ،ي ٛقٛك ىً ٢ي٭زف.
ضمحت ٍٚي٫ضتط ّ٬ي٘ ٚقحَ ٍٛت ٖ ٛحتؾٌ ،مبت نْأ  ٫نضتنٝع لطٝري.ٙ
نحت ٍٚت ذٖأٚ ،نلر لن ٠ٛإىل ييٛزيٚ ،٤إىنيتَ ٤عٓي ٢يري يسبيدم،
ضٛي ٤ننتٕ َكًكت نّ َ ٪ت.
لٴس ٌٖ ٣ضٝطُ ي ٞذيو ثس ١ٜ٩يسبٝت ٠ثػهٌ طبتًه
ثتطٝري غَ ٤ٞت ٖتّ
لٴس ٌٖ ٣ضٓٝفت قًيب ننمس ثٗري يزبسح
لٴس ٌٖ ٣ضٝه ٚىٞٝ
نقحٌ نٕ ٖري يسبدم ي  ، ٪ييرٟ
منٚ ٛحٝت ٠جدٜد.٠

نليرت ،ٙميهئ يي٘ نٕ ٜهيَٓ ٕٛحيع

نضتٓػل.
نش س.
نٚضييع ْرسلييٚ ٞن هييس ،يٯٕ ،ثهييٌ َييت قدَتيي٘ ييي ٞيسبٝييتَ ٠يئ نغييٝت٤
إػبتثٚ ،١ٝجٝد ٚ ،٠سِح.١
ن٫ح ي٭ سيح يييت َس ث.ٞ
نضتعٝد ز ١ٜ٩ييًثرت ي٭نمس ضعتد ٠م حٝتل.ٞ
نىييسف ثييمْأ
ٚجٛد.ٟ

نىييؼ ي٭حييصيٕ كييط ٚنثيدٸٍ َييت نىٝػيي٘ َيئ ن مبجُييٌ

ى ٖر ٙيسبتي َٔ ١ييٛى ٞي ٛضع ،نقْ ٍٛعِ يًثٝت ،٠يهٌ يسبٝت.٠
نقْ ٍٛعِ يًثٝت ،٠مبًريلٗت ٚثَُٗٗٛت.
نقْ ٍٛعِ يًث ٚنقْ ٍٛعِ يْ٬فؿتٍ ىٔ يسبح. ٝ
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زحٌ.

نقْ ٍٛعِ يهٌ َت يضتكحًت٘ ٚنقْ ٍٛعِ يهيٌ َيت نُلير َيأ ،ن ٚيهيٌ َيت
نقْ ٍٛعِ يًفسح ٚنقْ ٍٛعِ يًثصٕ.
نقْ ٍٛعِ يًطٚ ّ٬نقْ ٍٛعِ ي٬قنسي .
نقْ ٍٛعِ يًٓٗتز ٚنقْ ٍٛعِ يً.ٌٝ
نقْ ٍٛعِ يً٫ٛد ٚ ٠نقْ ٍٛعِ يًُ. ٛ
نقْ ٍٛعِ ىرَ ١ُٝكدض ١يًثٝت ،٠يهٌ يسبٝت.٠

٭ْأ نح  ،ن ٚضمح يسبٝت ،٠ثنسٜك ١غري َػسٚتٚ ١يٝظ كيط ىٓيدَت
ٜه ٕٛنٌ غ ٤ٞىًَ ٢ت ٜسيّ.
م ٖير ٙيسبتييَ ١ئ يييٛى ٞي ٛضيع َٚئ ييكًي ي ٓػيسح نًٝيت نقحيٌ َيتٖٛ
َٛجٛد ،نٌ َت َٖٛ ٛجٛد.
ٚزمبت نٕ ييع  ٤ن ٚيسبٌُ ييرٚ ٟقعت٘ ىً ٢ي٭زف ضٝه ٕٛنله
ضملس قسٜحت َٔ ٖري ييتمٌَ ضبتفرت ثٗر ٙيسبتي َٔ ١ييفهس ييكتثٌ.
نضتٓػل.
نش س.
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتنّ.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت لؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت نٚدٸ ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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الصفاء
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
ضمضييعَ ،٢يئ لييٖ ٍ٬ييري ييتمَييٌ ،إىل لٗد٥يي ١ىكًييٚ ٞإىل زثيي ييطييّ٬
ييديلًٚ ٞييؿفت.٤
نثدنُ ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛلٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل.
نش س.
نلسى ي٭ هتز متك .ٞإْأ حتقس َع نحتضٝط.ٞ
إذي نتٕ هسَ ٟكنسثت نَ ٚتٛلسي ،نلسى نٌ ُٖيَ َٞٛسنّيصي كيط
ىً ٢نحتضٝطٚ ٞىً ٢لٓفط.ٞ
نضتٓػل.
نش س.
نٌ جطدَ ٟطرتد.،
هسٖ ٟتد.٨
نضتٓػل.
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نش س.
م ٖر ٙيسبتي َٔ ١ي٫ضرتلتٚ ٤يسبكٛز ،نضتدى ٞذنس ٣ضعٝد ٠جدي م
حٝتل.ٞ
نربٝييٌ ٖييري ي هييتٕٖ ،يير ٙييًثرييَ ١يئ حٝييتل ،ٞننييٗٝ ٕٛييت ضييعٝدي،
ثؿفت ٤نً.ٞ
نضتٓػل ،لؿعد ٖر ٙييرنس ٣ثدق ١إىل ذينسل.ٞ
نش س ،نحظ ثػعٛز ييطعتد.٠
نضتٓػلٖ ،دٸن ٖر ٙييرنس ٣ييطعٝد ٠ىكً.ٞ
نش س ،نغعس ثط ّ٬نحري ػبتتح هس.ٟ
نغعس ثٓفط ،ٞنْت َٔ ثػهٌ نتٌَ.
ٖدن هس.ٟ
ٜٛجد َ٬ذ ينٝه م ٖر ٙييرنس ٣ييطعٝد.٠
قًيب ٖتد.٨
جطدَ ٟطرت ،د ثػهٌ نًَٚ ٞتثسز.
نضتٓػل ،نلؿٛز ٖر ٙييًثر ١ييطعٝد.٠
نش س ،نلرٚم ٖر ٙيسبتي َٔ ١ييؿفت.٤
 ٫غ ٤ٞميهٔ ي٘ نٕ ٜعهس ٖري ييط ّ٬ييديلً.ٞ
نغعس ثٓفط ،ٞنْت ٖتدَ ،٨طرتد ،ؾتف.
نلسى ٖر ٙيسبتي َٔ ١ييؿفت ٤لملر نٌ حٝص م نىُتق.ٞ
إْأ حتقس َع جطدَٚ ٟع ٖري يٱحطتع َٔ ي دٚ ٤ٚييط.ّ٬
نضتٓػل.
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نش س.
إْأ ٖتد ٨ثػهٌ نً.ٞ
ضيييملس قسٜحيييت َييئ ٖييير ٙيسبتيييي ١ييتمًَٝيييَ ١هُييي ٬ليييرٚم ٖيييري ييطيييّ٬
ييديلً.ٞ
نضتٓػل.
نش س.
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتنّ.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت ل ؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت ن ٚٸد ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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الشكر
ندىٛى إىل يزبًٛع ن ٚإىل ييتُدد م ٚقعَ ١ٝسؼبٚ ١إىل إغ٬م ىٝٓٝو.
ْػته ٞغتيحت ممت ٜ ٫طري  ٚل َيت ْسٜيدَٚ ،ئ نحيديم َصىجي ١ن ٪َ ٚي١
م حٝتلٓت .يهٔ ،تذي ْ ٫فهس ثػهس ي٭حديم ي صىجٚ ١ي فسحٚ ١نحٝتْت،
ييت ذي ْ ٫فهييس نٜكييت ثػييهس ي٭حييديم ي  ٪يي ،١يييييت جعًتٓييت ْهي  ٚ ،تثييب
نَتَٓييت ن ييل ي عس يي ١إٕ ييػييهس ٖيي ٛحتييي ١ييكً ي ٚييييرٖٔ يييييت لعييصش ييطييّ٬
ٚييفسحَ ِٜٗ ٫ .ت ْػهس – يسبٝت ،٠ي  ،ييه – ٕٛي ِٗ ٖ ٛق" :ٍٛغهسي!"
ضمحت ٍٚلٖ ٍ٬ري ييتمٌَ ،ييحثع ىٔ تسٜك ١يتنٜٛس ذٖٔ غتنس.
نثدنُ ثتٛج ٘ٝيْتحتٖ ٞعب ٛلٓفط.ٞ
نحيظ ثييت ٛيٜ ٤ييدلٌ َيئ نْفييٜٓ... ٞيصٍ إىل ز٥يييت  ...إىل ثنييأ  ...ثييِ نحييظ
ثت ٛي ٤ؽبس م حسن ١ش ري.
نضتٓػل ثعُل.
نش س ثعُل.
نلسى ي٭ هتز متك .ٞإْأ حتقس َع نحتضٝط.ٞ
نٌ جطدَ ٟطرتد.،
إْأ ٖٓتٖٓ ،ت ٚيٯٕ .حتقس َع َت َٖٛ ٛجٛد.
نضتٓػل.
نش س.
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نغيييٛف م ذينسليييٚ ٞنليييرنس ذنسٜيييت ضيييعٝدٚ ،٠سبريييت
تفٛييت.

سحييي ١م

ثُٓٝت لؿعد ٖر ٙييًثرت إىل ٚى ،ٞٝنق ٍٛثػهٌ ديلً" :ٞغهسي!"
"غهسي!"
"غهسي!"
نثدن ثتضرتجتك ذنسٜت ضعٝد ٠م حٝتلَٓ ،ٞر َسيٖكيت حت ٢يي.ّٛٝ
ثُٓٝت متس ٖر ٙييرنسٜت ييطعٝد ،٠نق ٍٛثػهٌ ديلً" :ٞغهسي!"
"غهسي!"
"غهسي!"
ن هس ثٛقع ٞيسبتي .ٞن هس ثهٌ َت ٖ ٛىًَ ٢ت ٜسيّٚ ،ثمْتع نحيحِٗ
ٚثمٚي٦و يير ٜٔؼبحْٛأٚ ،مبت نضتنٝع عً٘ ٚمبت ٜطتٜٗٛأ ...
ن هس ثهٌ َت قدَت٘ ي ٞيسبٝت َٔ ٠نغٝت ٤جٝدٚ ٠إػبتث.١ٝ
نقَ ٍٛس ٠نلس ،٣ثػهٌ ديلً" :ٞغهسي!"
"غهسي!"
ن هس يٯٕ ثتيؿعٛثت ٚ ،ثتيعٛي٥لٚ ،ثتٱلفتقت ٚ ،ثت٭َسيفٚ ،ثيتحملٔ
يييت قتثًتٗت لٚ ٍ٬جٛدٚ ،ٟيييت يضتنتىب نٕ لهحٸسْ ،ٞزغِ ن ييًثر... ١
ٚيييت يضتنتىب نٕ لهحٸس قًيب ٚ ...نٕ لٛضٸيع ْرسليٚ ... ٞنٕ دبعًيأ نلنيٛز ...
ٚنٕ دبعًأ ن كٌ.
ٚنق ٍٛنٜكت ،ثػيهٌ ديلًي" ٞغيهسي!" يًثٝيتَ ٠ئ نجيٌ ىٛي٥كٗيت نَ ٚئ
نجٌ ضبٓٗت يييت نتْب َٓحع ييتطٝري ٚييُٓ.ٛ
"غهسي!"
غهسي يهٌ َت نٖدل٘ ي ٞيسبٝت.٠
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غهسي يهٌ َت نىنتأ إٜت ٙيسبٝت.٠
غهسي يهٌ َت ضتجًح٘ ي ٞيسبٝت ٠نٜكت ...
نمتٓي ٢ييحكييت ٤م ٖيير ٙييٛقيعَ ١ٝيئ ييفهييس ييػيتنسٚ ،نمتٓيي ٢ييييتفهري
نٌ  ّٜٛثٗري ييػهس.
ضييملس قسٜحييت َيئ ٖييري ييتمَييٌ ثتقٝييت م ٖيير ٙيسبتيييَ ١يئ ييفهييس ي ييتد٨
ٚييطعٝد َٔ ييػهس.
نضتٓػل.
نش س.
نحسٸى ٜدٟٸ  ...قدَٞٸ  ...نمتن.٢
نتًل ش ريي نحريي.
ٚىٓدَت لؿدز ييصثدٜي ١ييتٝحٝتٝي ١ؾيٛلتٚ ،ىٓيدَت نٚدٸ ذييو ،نضيتنٝع يت
ىٝأٸ.
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تعروف بالمؤلف
طيني نتتثيت
سٜدزٜو يْٛٛيزًٝ ،طٛف ٚىت يجتُتك .نييه َتٜكيتز
ثني ضبتٚ ، ٫ٚزٚيٜت ٚ ،قؿـَٚ ،طسح ٚقؿيـ َؿيٛز .٠لٴسمجيب نىُتيي٘
إىل ىػييس ٜٔيطييَ .١يئ ثييني ييهت ي ي ٓػييٛز: ٠ييكً ي ييهسٜطييتتي ٞن Robert
ٚ Laffont, 2014لفًطيييه ٚلمَيييٌ َيييع ي٭تفيييتٍ ن.Albin (Michel, 2016
لؿييدز نتحيي٘ يسبدٜميي ١قتُ٥يي ١ن كييٌ ي حٝعييت ٖٚ ،يي" ٞىييَ ٬حطييط يًثٝييت٠

ييديلًٝيييٚ ،١زٚح ييعيييت ٚ ،ييطيييعتد ٠زحًيييً ١طيييفٚ ،١ٝقييي ٠ٛييفيييسحَٚ ،عجيييص٠
ضحٛٓٝشي".

سٜييدزٜو يْٛيييٛيزَ ،ييدٜس مجعٝييي ،SEVE ١ييييييت لمٖييٌ َيييدزثني ُتزضييي١
ييفًطفَ ١ع ي٭تفتٍَٚ ،دٜس مجعَ" ١ٝعت َٔ نجٌ يسبٛٝيْت ".
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ماجستير تأهيل وتخصص من المعهد العالي للترجمة.



ماجستير في الترجمة من جامعة ليون.

ترمجت عن اللغة الفرنسية:
" – 0قوة الفرح" صدر عن اهليئة العامة للكتاب ،وزارة الثقافة
بدمشق2106 ،
" – 2احلكمة ملن يبحث عنها" صدر عن اهليئة العامة للكتاب،
وزارة الثقافة بدمشق2109 ،
" – 3التأمل بقلب منفتح" احتاد الكتاب بدمشق.
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