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مذا"فيمتقدإذوهي.البشرىالفكرريختلفيتحولاأحدثتللقيالولفاتضهالقرلملىتقدمان(؟للآداب"يي

الاولىابالدرجقتهدفإنما33.تم33؟!احا،"3ولس!"4غ33اكاخص!4+ام!اهأهول3"الانقعالاتءننطريةسوعم؟"تلخ!صكتاباعددا!

المفكلونلحيعلالتيالمناهجبين(ولوجيامينوالفينواهـر)ايظوفلسفةبينمأليويحتدمالذيالمراععلىقراضهاالىلطلإع1

فبنحازا،ذروتعالى،القادمةاستيناقي،!النفوعلملوجيامينوالفيضوبينالصراعلمهلوقد.غاعيةالاجالعاوماسطتما،و9

الظوامراوراءالمعافياستشفافالىيسعونبحيث،اهـرللظوفلسفقحسبهذاعل!!ممعالجةالى،بعفمهماوالنقنىع!اءا

أ،الما-عمةالعاوممء،هجءنبذلكفتبتعد"،ظواهـرية"فلسفةالىالئصحولوجياتتحولانبدلاوعندهـا،النف-يةأ؟

إاديضةف!رةالقاوىءنير،حموانأحلومن،الوضوحمنلثمىءوتحديدهاقيقة41سارترصورةإهـازيتمولكل19
والمعالى.الاسماسمىالمعسيها!للطاهـررا"و!ايمبحمس؟

وجدليتهواسلوبعلغتهللفلسفيةلبحلثهفيلهان.الفكريمذهنهلمطارتوضيحمقبدلا،العالميالمف!درهذاعنا

نطلعاتماي!حمقيولا.ومصصهوهـش"ياتهرواياتهتييعالجهاالتيالانسانيةل!مثك!تزلجسيطهعنشيراتختلفالتي!

19سورية"ةوالمقاييراللازمةالعناصرلنركبالفلسنيبلنتاجهالالماممنبدلابل،علإ"أولىحملتالفنيةمولفاتهعلى!

0011نقدناوطريق"ح!كمنااسلوبفيئج

-ا

صيم!برصصء!-صكثىصء-?ءعر-ءء-صصحى،بر.ء?ءمصءع!???
التحليل))نظريةيمرضنراهالكتابمنالثافىا!موفىلمحيم-د

النظرية"لدلكتاهوالثاللرئيسىمى"لىوالمالقسمالنفسيمينولوتىحيهلص-ليالقممفىفعرض،افامثلاثةالىكتابهالمؤلفقمم

...-لا5انالبد!هيومن.الكلاسيكيةالنةسغلمزظرياتالأول

تلفيصفىا*يصادفهالتيالصعويةبانالمرءي!ناوقدلبعضهايتعرضإنجاو،النظرياتهـذهجميعيعرضان-طيع

يكثفلمالكاتبانوالحق،تكثيفهشدةعنناتجةالكتابا/ظروج+ةمنأي،منهاتهمهالتيالناحيةكلنلهاويتعرض

التحلبلنظرياتو،الكلاسيكيةالنفسعلمإظرياتجمبعلهايتعرضلمالتيالمواضعفيالنواحيهذهينافشو،لنفعاالا

إذت،فعلوليته،الفينومينولوجياالىيخصحتى،يالنففيييروانما،العامللمثاعفيينادقلافهو،قحلمنغيره

واضحةصورةاعطاءسبيلفىبحثهإطاربترجمةالاكتفاءلأممحنلىجيهلنظرياتيعرضنراه!حن.المكطقحاؤ-ةعلىبححه

في،وسارالنظرباتهـذهغم"ـمنالتيلأشياءاناقشنهابل،عضهمصوو!ركوهـلرحواربي،ورواود!يئولو،وفالونر4و!ا

.مالع-لمللمشاعيتعرضولم،قلتكماالمنطقحافةعلىذلك.الانفعالفى
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ثمةبأنيةول4إؤ:؟اماعاميءـوبهيمبلالذينالازساورفهومءنلفهم-5بدلاانه،الكتيبهذالخصاوانااليوخيل

الاجتماععلاءبرناويخ.بهةمتخااتم!زال-جربةغبتمخلوقا-تطبعل!،-يالنفوالكحلميلالنفىعلمياتنظرجميعاستيعاب

لكنو.اكلمرؤاتهـذهليينالصلإدتلممضلوجودلوجيايوالفزو.مناق!تهاقبللوجياميضوالفينوقهمالقارىء

له،!ثابمينبئ!طبمنالمحال!تحمريعحبرن!إطلاقأبىالنفسعالمالصورةهذهعلىالكتابعرضفاناًمرمنيكنومهما

علميهبئاان؟/كناذ،س!طهـةلهتبدوكهذهمشابمةلانعخهوا!حهعورة،محالةلاالقارىءيعطى،فيهاعرضتهالتي

الازطثماهـط2اطتبراسن"رفانيمكناي،انترويولوج؟.النفسوعلمالفينوميرلوجيابينالصراعوعن

مومفهاليالوعولالممكنمنكانا9إو.صسريةالبومترلتهالصغيرفيهفيتوجهقىدسارترن،لاقرراناصضطبعو

الا2ـومالمفاهذيعقيلاالنف!عالمنفا،كللشاوعميقناللأنسمبتدئينطلابلىالا،النفسعلماساتذةوالنف!عياءالىاهذ

التيئيةاللاكأافعلوقااعةصووتةسيقيموتشظلترتيبكفرضية.النفسعلمفي

لآنارسفما!النفسعياءمنعالمكهـنأكاناإذو.زقحوفيالمةدمة

بطاكخيطذخصميأعما!الفلهااأفاظ،اناللافيما!!ألوذإعلوجيا!ومينالنفىعليم-الظواهوفلسفة،النفس3

ماية..-.ديريأنهأي،وصعيأعالايكونانالنف!علميحاول

.!!ليس!ورصدمامفهويعتبرانأيومبعداالنفسعالاءيكتةي.لن.فحسبالتجربةعلىلاعنمادا

نل؟كنهلافانه،العاليةالصفةالنفسعلمان،حالمنبالرغمانهمإذةالتداعيينزمنفييفعلونكماكانواوالتفسيربالسؤال

يربطلاوالتيالشاذةئعالوفامنمجهوعةسوىنيةللانسايقدمالفيزياءعصالميتصرفكماتجربتهمبموصوعالتكلرفيريدون

اوات،صدفةالفوضىهذهتيقألاو.رباطأيغا!ضهابين!.بمو!وعه

لوافعةا1-دوثنتظارفا.الصميمةالنفرعلممبادىءمنتيتأانودولا،اكجاربمنعديدةانواعهخاكفحمونفد

،الهاملىعالحادثتفضيلهـو،لالمعزوالشيءانتظارو5الخبارباووا!ةجمالماهياتتجاربكانتإذاهـانعرف

نرججمهءإنهـو.ال:ظامعلىوالفوض،الضروريعلىالعارضيستكلمللاالنفىعالمان.البحثوممكنةالحدوثممكنةالدينية

البثهريةنهومنزلالانسانماهيةهـوالذيالهامالشبيءاءتخافالادراكاياءـايمنحناالتيالتجربة:التجاربمننوعينسوى

نيو":مانف-5إنفناءعولب"رقولماوهـذا.الم!:لالىوالتيلأنفسناالحدسيةوالمعرفة،اولاللاجسامالزمائيالمكاني

ء!دها،النفسيةئعالوقامنصوعةلديناختصبعمدماالمستقبل.ثات،"3!ر(3!مأ5،احح3آغأ!رعاس!ء1"الباطنيةالتجريةنسميها

اذاولكن".نالازساماهيةعنالتفتيشفينفكرانيمكنفيالغابىييدورانما،النضنعلمطرقحوليدورالذيموالنقاش

الوقاخعةصومنبولوج؟نترواتركيبباسصطاعخم!مانارودنا؟متكاملانالتجاربمنالتوعانهذانهل"المشكلةهذهحول

عونيدهم.إفسهمامعصروحتناقضفييقعون،فانهمف!ببعضثماعننفصلهماانعليناأم،بالاصرواحداًنلحقانأيجب

ولك:2ـم.الطبيعةعلومسلمكتهاالتيالويةالطريقهيهـذهانالرئ!-ي-اليدأهـ-ذاعلىمتفقونالنفسعلماءولكن"؟تماماً

اء-او،العالماستكغاهعيتدلاالطبيعةعلومانيدركوالم."ث!حا1413،،"الوقاخالى/تحقيقاتهماشادوجوبوهو

كاقانالانسانبيد!اهـرالطولبعضاتحملمةاكروطوورفةاءافالمرءيلقا!اقضيةاوحادثةهي،ساراحسبوالواقعة

فصل؟محنلاقدز4ا"ءـبجر"رعءدو.الثبهتمامالمالميثبهعند?نلماوتجديدامتوقعغيراءإفىيع!تيرهاانوعليهبحثه

ينصاعانالنفسعلمزعلىلذا.الانسانيةالحقيقةعنالعالممفاهيمأنالوقائعهذهءنينتظرألاايضاؤعليه.السابقةالوقائع

الانسانماهيةاستكناه،مطلةلمجاولوألا،الحق!قةلهذةصاغراتلقاءمنمعناهاتسبغوانتركيبيةبروعةفينفس!هامنتنتطم

لووهـتى،نيةنساالاالحقيقةلىاالوصولعنئيان"يضخلىوان!.ذاتهاعلىنفسها

لذلك.ب!اكافيةيحإتياالوقائعجمعنحناذا،انترويولو!يايكونانألنفسلعلمميمكنلا

علي4تدلهالتجربةلأنالانفعالديوجويقبلالنفسعالمان،البشريةالمترلةوعنالانسانماهيةعنالبحثالكلمةبهذهعنينا

كما،النفسعلمفصولبينااًبحثهـذايصنفو،الخارجمناناذ.قبليةبصورةخرضهبتحديدقبللاالنف!علملأن
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نا."يظ،ـر-لا))آخرءوري"ا"هور"ش"ءاا"سد"والموع"انرو-اا0جينا!مدروبعدمكاسهوالفولءالححمحالمعارصنف

"هـ"دجر"صسبزسانلااودوج3ـمتةالاة-اةءةالحة"""درالسهةاي،لنهس*-الااتحدثا)يا)شروطسةدرا)ناحاوااذ

ديجو"نحوعلىوجود.ووع-اؤ"ذات"الاز-انلىعاتيا!في،-وعلوقاجمعنةممتلانغءااي!إسأتبرعالتيزسالانحةلاإلحق!قةاب""ة

ال!عوروجودإنء:"لهـولسر"ل-لىقو،وممف؟وصعنلواصحتفا،لوقوعاممحنلنفعالاايجرولا)بنمةهـذهانكرفو

ءظلممهسيص:حعندهـا،الدؤهؤ"ال"ه-قهسذاتهعنافمسا-"فيهـولامحا8ء!هس!لتح"هطانسللا8؟اسهاسهفرسلءالمز:دو35ـذكمحاولة

ءهس،ايفصحلأأ"،الذاتءطلقاي،المطلوسالثهسءهـوالدساتثحدوةنءمكااعنيرثالبؤائدةءااذ.(ا(113!)11!ح)ءبء!و

4ـ،نصفصااوهـذااتالذ3ـرهسظلزسأاًتءإ-:!إذن.عبس-،1؟عا"أناتدبرةالنجرمتدامازفعاللاا

رز..هـفن.دلوجواالى15تظ!رو13زفسفيزعااتلذالأقلى:ازةرماعاثلملأثينمنذا(!اا،في6)حا"لهـوسرسرأاهـكذو

.الاؤ-انهةالحسه"نعهس!انب!بسى""هـ-دجر"سب،-ء"ا)هسلمعلمتق!يرءامافعلرد؟ا.ةذللمثوكال!.اهـرالظوفةفل

منكثلا.نالازسامواقفمنموقفكلخلالءنلم؟.-،1تامانفصالاكهـن:الحقصقةزره5لهـوسرلاحظلقدو.النفس

!ءةما5بسبسنسناءعرسف"اللاذةعا--لمر*رس!والمثخم!،هـ-اتلماابينوئ-علوقاابين

عينهـوالانفعارسمادامنة-لأا،الاز-ان!-+-----ة---*--!1.

/،ذاعم-ازءافىالئالا+-اؤءةءقةالحق-بخ؟!-ة3ي!--عس3!!ضط-ت!!!أأ!لاخالو"ءىليالعقيقءقهر:دأالدي

.ء""++!،.بم7.لمخ!-كورككه!!!ئجغرزححم!!3!حمئيحم.ولدكا-+إء!!-بز+-.وم.11!-لستاالىلالوصو."اتا؟ك:"،

.إ.العلو2"صرلأاجةبم"و"ء-و"-.--.سلى+طر!مسس!خبم+لمبريغ+فييئخ!!ط.2!،ءش*ث!-ء!ثم/!جم-لؤ-ابل،بةالنمححرعنلسرهـور-!ل
دكم+،!!ت3،؟-وغ؟طزك!!+7--إ+ضلاءسيم؟ط---+--!س-

ةىلى*ا.فصكل--نمبر!نرذغيث!خش+ث-4ف"+3.ا!--لاص-شحوهـ!ط!بمد

لىاإس،هـراالظولم-اعر101ءـ!دو؟+كاص-كابخ6؟لمقينج!بز-طت!

ما!-ةوعقوكاتهورال-عءن!.ءهاالالا-3،7++إ-لأقي.!!لمبيهخ!!-نمير+تج!!يمقيبم!ثوحمي؟!-نجبم؟ب+-ضحتي3ك!كا!ب-..بهثبموبر-اربما!-اتبتجار؟ا!برايوجوب

ا------!-!--.ير.لإ."لمد+-!-!؟شخ!-+؟بمتالبيهـجماحدهـاوهـ-اتلماالماا0لؤاو.ويم

فص-!،ط-يعحهءنلالهإ-أ،ز-انحاالأا-!-طح+في+.ظ!!د!!في!+-ح!+تء"---..-

-.،يللا-د!--!.-!-.؟ل-؟-!عظيضي!مم!*--7س+ش-لإكأ!!بم!ح!ممكىلاالذو.ب-هـ-يهـالوقائعمت-
+"خظا؟كني3+لاكا-د؟-3؟-لىلى؟-ءكوهـيخطعط

علىط-3ـابواسدنارفاش-اءم،تلديهص،اراى:!ء3مآير؟،ث"لاب"في؟آ-ور\---لا.-+في!،ؤلممر!ةرلبدءأاكونارإ:مقاإعلمبم

لاصفاتمنيزهممصف"له،-كائطكابم+؟+في+؟تو!دغ+لأ:لا+!-بركأ!يحش*-+بع!!!غلأض---2علممأركيزنهدفكاناادو.هرا)فإسف"الظو

.".-،ين"-ير!3!ط؟في

ؤادرلهاهيال!فةهـده،قيىىلاوزعد!ا3-؟عؤ؟ير!-ور،?++،!.-قي04ءإ-ضابرصو،صهم-8ثا.ءةاءدسوءلىكماال-5

،رضاسؤالهيوجههوو.للمف*الااءلى-؟5؟كا--،-+!قي،*-ت*!كا!؟نرنريم؟شبمبز4--+اخ+د-فيذشس-!،أصف-يةالوقائعاسنابعدالىنذهـبان

الاذساز-ةالح؟هقةوالىبط"!ها)-ءورالى!!+؟ب-كا-.!!بم+تمءى-فيبر!.ءفيفي!دبر.عكا---.؟ء*!-،أ-انءةالاالنسسب-حيناالىن!هـبانا

ركوثانيجباذما:لزفعالاعن!كا-لاء74بنجخبن!؟؟دنرطلإيربر-ش،03!!ا--د.--.-لا-ش!----؟نركأءغ--دي*و.نيزسالاار1):عوء--4ورالىا

ممكن!نفعالاكلااح!صبصلر*والتء:هرشساأ!رونجاارلمةدبالاايوجدلارالهـتعونلمألسرهـو

ءةالنف!لواقعةاعئلمنراي،ويقيملاا):ةس!علمان؟راروضروئعقالواعنرشعواللإسألاز"ؤ!الذو.دجومونهرأي!ثعريلذا

اجساسا-لاج-امبعضيجذبذالماطهع-ا!عالملناسأاواذاهسهسنولوج-فهنونوجدانيم!نادن.التعور4كلاهـ-ءنبل

لناهسأااذو.يرداتلس:بجاا،تنونينسوقابصسىخرالااناعلهو.شةمحأجيةور-عاةهـر!ظالنفعاإلإ-زنااربدل*اافلاا

وهـ-انما،اهس؟يعئلاان":-باجا،ابفيذلااهـذايعنياهساذالنف"لااهـيةمالىابرل،صةالخاتلا*انفلااالىأكبذ4نصوج

اجاب،زفعالالاعنا)ءفلىعالملشاسأااذوكذلك.موجودلمعقلطوي-ةمعاكطريقفية-يرؤاننااذن.لىةالمخمعا

سهلجبأادرىواست،ودموجالاؤفعالان"فءربكلقبلنالإؤساءاهـةفتؤلمهسالاز-انءننبدأالأؤ:،الهةس

علىو".معئأيلهفأعوولا،فقطألا-ظ4افي،دهلوجو.لوجطبى.!وبامحز:طا1

زعىانسالعةواقعةكلفان.اهـرالظوعالملكفيمنالعحراهـرالظولىيدرءلما:،1ءأهـذها)ظو-اهـرفةؤلهـجماكلانوالآ

ؤانما،المعقهـذاكأ،اقىكأاءافاذا.هـهعنلث!ئا11"-"ةبالة".هذ.اتعنرفىحيالذإسجماءا"زعنيالظاهـرهو.إعالوؤإلا

ةاسدرهـيقذاإهـرظواللمعافمهىقى.الاز-افةالصفةعنماؤنزعهـزرلأاو.الشيءاهـذءنلىفصحيلذا!رالظا?وال:ياقعفو

،إكبذزعنيفماذا.لزفعالاام*ئرسلأ...لهههـ"ةألاعاد-لىا!هس؟لدس"اتالذعنصس،إحالاف"
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ااذماو،-يالوم-:وفينوتحقيقاتحتصل؟يةسازلااالحقيقةنتكايكوننف!.لهكضفحميراخرلةيءايجادهيالمعنىدراسةان

لكا-اءـ.اء"سو.معئتاذظاهـرةحقاهـومثلانةعاللااكانماءندو.خراشيءلىاسيرهاةفي!شارانهـو،مامعنىللشيء

لاثحاءااصحاءـتالمحاوعالميذهـحبانوءـجما،احدةووسيلةسوىا،-بةبالانغعالؤا،المعنيا)شيءتجد،المعنىدراسةفينتوسع

بعدتردالنيالصةبهىاتتعتبرانالكاتبويرجو.مباشرة)ةسهااؤهافةواقعةا!لنحمحواذا.ثرئايعنيلا،النةسلعالم

متهمقديختمو.-يلومينوالفيضولىالنةلرلممبةتجرنمااعلى،لكذءولالنفسعالميدرسهالذيالانقعالؤان،المعافيمنءعق

نعالجوئالمعب-اطعلىناأزفنضعانلسنراو"العبارةبهذهعتدنهفا،اهـرالطوعالمماا.از-اتيكيرإصبح،طريقته

".اهـرالظومنكظاءـرةافعاللاالاو.!معيشروعنى،البدءمنذلهانيفترض،للاأفعالدرسه

الجمكلسميما"ياتال:ظر-1،نىلمعااهـذدصوو-ار؟قدالا،دهيوجوارلاقرايتطيع-

الى4وجالذيالنقدنعرفانناالبدء4فىاركاتبرف!رضالخاصةيرقتهطرعلىيعنيلنفعالافا.وجودههوءهناهدامما

ءرؤ"انيمحخناكيفيفاءلو.افىيطيةفمالاتلمالاظريةنالنظروج؟-ةمنم!:اهمعوفقاردناواذا.فعورالكلية

:ض-ايإا!ءيزساو؟محلاورلالمضةالفرحاو،دةلحااتلانفمالاادثاحالنفعالاانإ8.از،الاونالحصزميعنيؤاؤ"،يةدلوجوا

فعىلبردودممعمنةنفسيةلاتحاتفسيرلقبويمكنناكيفالاوعاينا.ئعوفاعةمج!وليستنيةزسالااالحقيقةنلا،طارئا

تحتلفلاالفرحعنتذ!التييولو!الفيزإفعلافردود؟لةمفهـوافوش!ربل،الانسانيةلل!!لمقةكت!تي!لآلالانفعلمؤتبر

فكيف.والعنفبالشدةإلاالغضبعنززثاًالقياخواتهاعن.الاور"الاطةبوذاغ-اقيقق،بعيت!االاؤهاذةاطقيقة

تقابلانالفيزيولوجياعالمفيمتتابعةصحةل-ديلاتاصحنيمكنرصفال-تيالطارئةالحوادثجملمةفيطارئاحادثاو5ليسو

بين،اف؟لتتحوانيمكنلاافسصةلحالاتنوعحةكيفيةسلسلمة.لانسانياللوجودمنظمشكلهـوانما،ضىبالف

هـوالغضببل،ءنيئفرحادسالغضبانمع؟تتبدلاونيةالا.زساالحفقةإلىالوصولهـذه"أمحاولفيندءيلسنا

لذياح!لأالك*بمضل)ينادأفلو،الفرحعنيختلفآخرشيءروءرفةلتناومحاهـو4نبغيماكلبل،للىفماللااستنادرطريقعن

نحفاءانؤكدانيمكننالا،الفرحالىالغضبمنةقجاًيةءقلاهـرالظوؤإسفءمنيكتهبانسالتفعلموربمقدكانااذما

فكا-ار"!لالتيالفترةفىمتناهيةرعةبتحدثنفس!ةحالاتانيرباكةسعلمانيعنيهذاهـلور!ن.ومعلوماتقةطر

.الفرحلىاالغضبمن،7نه!يفوقيةبرء4ي:دأحئاهوالظوؤإسفةزكاملدنتظر

زشرفلاجي!وأيمإلى7ـتوجالتياتز-قادالاعجميإنصزلت"الاأ-اناهـ.ةمدراسةان،ؤقطيع-هدانعلصمبرل

تاهـرللتظانعكاسلوظلعنرةعبافقطهي-ءةالنفتلالحاانبالوجيابواؤشوايرادالىصلنماتوماااذنهول،!كن""لجثريةهي

ا!ة!زيولو!اتارظاهـرفيونليبالءادانبل،ا!ة!زيولوجيةخالم:بهذاالىفهندانوأنطص"كافةالنفسعلمعلىؤان

يدالجالاضطرابتصورنامهمانهاإذ،ذلكمناكيراسثاءفديديرلدالذيالعلمماعننبولوج!ياالانثروهـوالذيالاصيل

الشعورنيكولماذارةهمانيمكنلا،لخوفالةحافيأع:ف.الىكاتبيعوفه؟يةا"ثساوالنزلةالاورانما،يق

لمالاففءاظلأـرفاذا.خوفشعورابالاضظرالهذالمقابلئعالوقالاارةسظواهرتفسيرتحاولاهـرالظوفلسفةان

ية،روشعفعةاءوز"فايوجيلوفيزباكاضطرلموضوعيةاحيةالتالا،معنىمنالهماارفبمقدتهافرااذو،ف!سبالنفسية

يعتقدو.مع!نمعنىلهانماو،لصينخافوضىواضطراباسأيالظاهـرةهـواهـهيهيالذو.فح!بنفسيةئعوقااض3ابمقدار

صضفين:إلىتقسمانيمكنالعضويةاهـرالظوبان"نهجا"رصقو.بكاملماةنالانساالحقيقةعنتفصحمااربمقدجةسالنف

.الةيزيولوجيةاهـروالضاو+،لوكالسعانواوأمةسالنفاهـرالظوانهـوينقصهيالذو.العلمماهذمثلداابيمكننهباالكاتب

مكانهاا):ف-جةالحياةالىتعيدانشأخهامننةمالالافيأظريتهوانع!لىإلاييرءـنلم4دمالمقهذهبان"ـفييقرو.للمحكيصمد

الانة"اليحدقالذيالتشويشاوالتبلبلإسترعيو.اللائقالمعطياتمنصوعةيمثابةالنفسلعالمتبدونسانيةالاالخقيقة

ك-لوكمالفنلاالأخيرايعتبرو،نهوجاجيمسمنكلنتباها1،كذلكأيستنهااعلىهـنيبرلمنهبايضبايعترفالكنه،ولبةالمحا

تاتطيعنسولالالمناصعصحالهدفوكونفعكدمابةصخلاإذكل!انعرفاد!علينابقى.النفسوحلعالمكذا5ت"دوانهاليل
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ليل،بلمبلمةعنرةاعبمطلقايعدلملىعازةلااكا)-يو-لإحظنلمحررةاوص"ةلرا4قالطانفا،يلائمهإءاعاكالىملموس"يلمهفينج:د

وهـذا.نةروعييةءاإلىغدفالتيؤاساالوسامن"نتظمزص،1هـوزىأد-لوكالىر-ت:دءندهـ-ابةاً-رىطريقفينفسلاأذفق

لااويم!ننالاسلموك،يبعدويعوضوليخفياءدقلىز15الجذلكعلىجمتبالبويضسبةأصفيازفيتوتراتج:لىبانيمنضىأ

ضايأالفرضيتينهابينإةرقلانه!ايوللحنو.بر"لاتميانانريدعلىمقبلا)4ويد،فيمالاآيحسأ"باالد!او13يعلمفتاذلم،1

..ن"!كيةالميكلالنظريةبينويةالعفويةصد4الب؟نموزعزهلاا)صر؟اعدةيعودعنصفا،ول*الإسةفرلارضاءلىفتءدحرج-الال

النهسهـلمينتقد،لمانهجا،يةل:ظر.ةدهعر-ا.اربعدوةفكربالىفمىرتع!ا-الط"لاءال?ند--ل ب8.صوو.مو-لى!مر

زساًلماء:دنهبالفي"و.نةسهالشعورلىاصلحتىالثكلىب.ل*انن!لاابهان-اؤأ،لمةمحتمغير!ابلىتتهصياطيلههـالداومةصد

قرتمزلىإيعءدوليغضبنراه،ءنهيعءزلااسؤشءاصلاااًءد"لفياتمؤفيز"ـأجا))يوردو.لشالفيكصلويمثلءـنالأفمالاوا

إلم!ابالجوعنالبحميلةحامث!لمرورؤا..ثلملأمقحانلاارقةوور-لمةكاتهمفاباعترادلاءلأاعنونيورجزىأ3مرعنيدةعدمءلةأ-

ؤفسي!حلاءوازشن"!يشءلؤقطاعبالية-سالغضبلةحاديجأيض،وهنا...والبكاءبالنحيبونفي.2!رم:قيوصةغه!

كصسولكقا،لأوالاالهـثمكلاجانقط3ـيملاؤواني.آخرإلىلالوصوس؟"لفياتخاذهاجبالولوك11انرضىألماءهـؤلا

الشعور!ليتدهاعشد7لاخراثكلا)ربظهوق!لأاقيمكن!،للمنااصعبك-لوهـو،كاملمةالتفااعترلااهـوو،فالهد

لادن،مللدونماكالاشازشاءوؤطمعلى؟رؤاوحدههـويالذ.-لةصىلموك؟ثابةفتكونموعائدالىونليليرأم3ؤاارزو

.لن"عالاايةغاعنءينيهحدورش"وا)ء-!رناااإذ:لفيقو"زهجا،يةنظرن!ض.فيرترلصاخىذيرأو

4-يالهأ)دضءلمسليةنظر2يرصللاثقاقاانواعصيرنا،سلموكءنظومةبمحا.4الشرز!ا

ا!حعلوامنو.معناعنجمافي:اااذلاإلؤفعالااؤهم/؟حننالا،دو-ولأ"سوئا8شليمثلاالفشلنؤا،ت!كيةوراتووارةبصو

جة،سالنفالحوادىأروعىأعلىيدالمنلأو،وال!تمحممىأال"زوا"لاىأ.يةالع:ولتلصظاءـرباا)-لوكاصت*اكأةع!ايةط.3كهـ-ا.ل

أ-اويشعوريةاةاححىربانوؤعدالذيوصدههـوالم"ايةس-الىفالحياةردىمستطعلم"جانه))انلصارتريعتبرو

الذيسيا8ج7ـووسالمذلكالءثففي.اغاذغيراخرش"ئآسلوكمنأنواعدةعوجودسببلصارف-سولمنفعالالاالى

علىيحكمانيمكنلا،ملأارةلاوفجمهااقةصذلاؤةءرقورسعنعحارةا?ليلاء"لىاضدءندي"لافاردنيكوذالما.الفشل

آخرشىأءإلىتحي،ناخ"لا،هـرةما-ت81فقطنماباقةإ-سا.ذ4،0زجااءطاهيمألذالالمثالىارترلص!دعوو..؟غضبأوىنخو

-اتيضالمربهيحاوليالذالمركبذلل!طإلى،ال-رق"غيرتصفانتريد،!اخهالباعيرلادلاءاترتدالتييضةالمرحالةوهـو

لاوان"ـيحا)نفسيليىالتحفيشيكلمةا!ولي-ت.حهنة!اقبيلاالأنه،ذلكلىضتط!علا3ـالكنو.،وساولص،ـادقةبكلله

مشفقلمعنىاءـذاانإذ،نفسيةثةدحاأكليربفوورعنىيجادا+..باكيةف-نفجر،الىمعبعيصتمالااكا)سلموابهذمالقياتم-طيع

ات-يرالتفم-دأفيهـجأثكلةالمولكن،ا):دءمفذءلمي-5اغاأم؟شد-!*قولانزستماعلملأغايشةالمر-جمماهـلوا!ن

لصإحة.التحأوالينال-ؤهـذفيينب؟تاقالاءيرامنءبثيتدليكيتحيم

كا"حقيقاءيةالوهـ-ةالطايفهمالتحليليسال:"علممتفسكرناايوجلىال،رضيتينففي،هـلمةولولأبس"طاقافرنلاصظيهنيرال-ف

لاالشعورانإلا."!اقق!ا.4،،ط"ةاف!فالمكبلمتهاغ:ةلريرمزيضلمراضيعويفىاامينيضالفرفيو.بهمالةبيمكنلاك!صإو

اذهـنعيكنافلو...ؤ"سبارمزتحقيقاةغباراهـذهيرعت":قي-ل":4جا"إكنو،*"شتحةاىنبتطاهـركإسلوااهـذعن

3ـارةملاالتيقةالسرفيهـذهنابةغبرنثعركنالوأو،الضحقيق..يسةملمومةدةيش"ـمنظريجملمااهـذو،لييبانأندوبي:هما

..ن؟تتاءسولظلمر،مملافيمالفيرصيةؤا.ضيتيناةرازينهـابرينصلتفسحيقةةهـوان-غير

زناوا.إ:ف-كمأاإءخىليلاا)ي!ايصلالجمماالنتائجفىفضلاان:ا.ج"مسيةزظررو-نيمةقروهـي،ءضةىمكا،-كيةلى3الاو

7ـااليصلوقدال:فمهياتحاءلانيكوماكأدخ"االنبمذهنقبلحقتممتحدهـاوهيو،اجديدائ8صزعطصناالقييفهنجةا)ث!أماوأ

لىببيحةباظةالةاارءلمهليةنظرفضفىلك::او.3ـمالفاصطةيوهـاحدوي5و،تلازفيمالااعنجيةلولصيحويةزظرهـاندعوان

المحدلمايجندماابىبمقبدن"1،نص"زاج،لم""نكدنئرر.النفسءة،هـضا-ديةالقرصخدناأداإذو.سلموك،لىنفعالاامننجعلالقي

هـ!



11نوعوفالذيالعالمهـذاش8نعزنافا،لكبذوشعرلاان:اورنيجبمادربة،ورالثعيرتةلىب-لفي7ـمالةمنالم!اخفا

اوصعب!لاشياءامننةيءامتلاكرردوكلاع:دمجوارحنابكلإي!ريرفانيمكنلاورالشعفييردوركلاكلصأبالفاي!ءير

كلآ-رءبشلإكهمتالويحاو1،؟تإكرثعوالنأفا،سحيلملأروممه.0نف-"رعول"با

اخرىب*بارةا)ثيء،اد5.دورهإساليبدنف-"هـورإ:دلازهاي19سا:هـيكل"3ـا*وأنابلمىالقيزطلملاقمالاانةطةالىنصلو!!ذا

صررونيوراء-دلمالعامعز"علاؤايريرغيلذالجى-داهـواسانفعالااانعل!ها،)يةنف*الااثداولحامعنىكدتؤلنةعاي!اءنيةنظركل

مث-الص.تهصفالم!العااهـذيغيرك؟،رالشعو4ا-طيوكاءرانىخراارهبكلبوات"ـ.ذالشعورىلدلمعنىااهـذعنت:حثان

اس"طيعلملأف،ال*نحبءندء:ةوإ-قاطلاييدم،-أنيااكذ4جلحازلمبيةم:ةعلااشعورأةسهمنيصخعيلداهـورا)شعو

ب!-ذهأءتمودييواس:لء-فيءـزفأ.المنالبص4زلأقطف"الهنللو!ىليقوومإ-فساداخلتفيسيرلحاجةأوإخليدمعكأ

هـذههـيعفح.بتعدأو"صإبفي4يتأرم-سحصاهـذداالعبارةإتالظاهـرتولمصعصدزناضلانصضلااأبغافين:اازصونالءفسا

كلبلثخ!-الذازة!يملاا-لوكاهـذاواكاماتاهـذهوالحركااتو!بت،غضبناغد!ةوفنا!نىوفيحكما)تيرلوفخط،الءةسية

اسطتلمـيوتعسىبأك؟*ق-الدعضقوليةهـ!ور"اصأننيالكهـ.اوراففوأنا!ولازف*لاايةبقضدزحثعري!نصاانجداهـكذو.تح"ب:ا

ا)-لموكنب!ب"ا-تعيض،الحءرمصهفة،الصفةذه5،/ال*ض-علىلكذإح:-4ـمعو...اناقوبحللزف*الاا1ذ5فىفضلكذ

،ناخىممحالأمراىءبادفيال*نبادةأةد.."ماة!اااسص-طعلميلذالوجياميضوف".ووصفلوتادناعاصخااسذا.مضابالرنميجتاصنا

لأن،محءملمةغ!رغاا-ينعده؟.تظالم،%ةح!الصفهـذهحنلو.-تال-ناقفهاهـذديلنزإ-جممالنف*الاا

صبحي-،هـللمحتايرغا)توشاهذو.تت!حقفنا!ايم!نلاا)ةدرةلوججيةمينوؤينويةؤظرمث!وع-يم

لألتيك-صمالصفةل!ل!لحصرو:العكرالشت!جماع-ومااآ)كزوقيحم!مىا!أللةمنش"ئاففيااءا،فيخاىلذا"انزلااانضحالوارونء

همطةبواا7ـاص*غول،ك؟و.لة،صهورةا!ءخثعلىغ!اأصانإث*رالتيهصةالصاإقلقئالاتالحاهـذهفهماردناؤلو.ابويالاش

ء-...وجبالمقفرةالمو!حشةتالالممرفياوالظلامفيزسانالابم-ا

قحلو،قالصدرعضدقةصانهاكالمهزلةاءـذهوتتدو.اس-را000100.00.0."

-ءوبصر.عصومنيحاد51-انرصلالاهـدانالا!!راصصا.?نا

ورة.صيال--صكا)-إو!ذ5لغو،إلحاحانراكلةحالنفرضءالعلملفيسبةبافو41إن.المةفرةالموحشةشكال!وا،الظ!م

.لنفعالاالىانصلءندهـا،يةجداكثراهـذالىلحظةكلفيلز"مالاادفيعو.كلاء!بيمنيحصلالنفس

مفترص-احشاوىأر:لمضةعلافلخوالةصاءثترضلنفرانورتحدههـاالمخيفوال-يءئفلخااز-انلافا.منهىلمضغذيء3ال

،ؤ!!دؤاتوتلى:اطاي-اداللحالفكرنجف،صهوييركضهـالم،،ضايحيطذي-اال*المنل.لل-حلل،ا!قاغيرتركيبفي

سلموكهـوكيوالساهـذان.علي،شيمغصقطفأصء(يوإصثبوقطروصيق4إسبلز"ـكلليءكأوي:د-،)!ااع!اوتناجاحاوزناغبار

-عاسص"طلمفلأنني.مإجأعقعبارةهـوهـظلاغماءفا.الىرب-بلالذه5كأوكاً.كاذاوالمحددالهدفهـذاالىزقودلثاقة

أردتاةدنفي!"ـ،وأتهزحرأفقديةا)-وقلطربا!.طلخاتفاديحديعتقلكلذ.بيلاحاوكااورسعنءبارةهـجما!اهد9او

صلموكارهوبد-دثانافيالقىدس؟--المحدقلخطرفا.مهااعدالورعوبةههـ!م7ـومفو.اسالمرصعبهـولما!إاهـذان-الطأاؤ!ا

عاس!!يننيا:العالمءلىيةا)سحدرلم!قدردوهـجماحفىهـذه.راس!رفىنا5موصود!4ابل،اتلذامنيمردرطنياباماو3مفلىل"

إلالكذاستطبعلالكفنيو،-*ورللصوعكموال!-المالغاء.كا،درانف-15صتمالتيالعالمتصفاكلنصفة؟"الىة1)5،ال"الماهـرز

يولوججماالفزالسلوككأبالىهـاحي!-قلاو.ذاتهورللثعلغائيبالةحامنالعالمتبديلنه1.لنفورالاانة،ـمانعءطينسنلأا

جىءمفاتحور!قهـو.ل.محطةبيلمةعنة".ارهـوالم"فءلللخوفتظكرلاوراعنداو(1)مهلوكصع:ةا)س:لتبدوماء:د.اخرىالى

ا!!قظ-ةمنزتقالالادةعاتصاحمبالتيالجسديةوطللصركلإحعالمصهما)بقاءاكذإذعلميناإ-تحيل،الاهإلاقعلىماطرق

.مالضوالىنعيشاناي،العالمنغيرانلهنحاووع:دها.المراسعصعب

ن!ربانناإثء.اضاملجاًهوعلالفالخوفافيبالهرون!اكاً،غارقدمعلأشياءاعلاقاتؤيلماتصدوبصورةال!المهـذا

ةرعباهـوب!رفا.ءفيالاافيزفمهخاامأعدانصعتيىنسلاأخالالرغمباو.حرالمماسطةيوارتدلكنهاو،*عينةزيناليقوارتدل!
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!لنا.وطىشدنايرم!المخيفالثيءرزكاازستطءعبه،سه-حريلثلوسءن

ذاتها،ص-ائلانوامللمااعودؤلملأ،باف*لديعلمتاإذثلملأةفجأقلونحض،.:ا"طالمحالم-كانحة8برنقاببانللمىوث،ص!"

ناليف*،بةاًؤومءنتبما؟لأقومخاصةسيارةمصلأنةهـنياكيءلفحانطريقةهـيءـذه.الا-رىالج،ـةفيكك:اهااتجا

اذوهـ،تويوصر،الاو1اركبنكأ،اخرىيوساءلاف!رهووماحا.ي!اجمماع:دالمبتدىءالملاكميرفعلوهـكذا،الخيف

الغاءالىاذنفيمدلحزنفا.مطلقاهارفالاكلالضبطبا..دجوالوورنلخصماهـذاؤ:ضاتءالغايد4ـيرؤا:العينايئضهمون

ؤ-لالوسانملدقلاأنالأو.اخىرىوهـا!لءنللتفتيماشملزالاا!يارمز"يزيلهشامقو،القجضهاتءـ-ذهكادرافضير4نا

نفسناالف:ووو،بهانقومكنااتياالا.عمالتنفيذسبنلفيدا".الحا!ةولضربا

المالمالىهـمنايطلبلاأم!هملنأإشكلالعالم،نيةرإغيوثيهدراًوعسلشايصدوللخوفاطقيقيئالمعنفاوءـكذا

.أوالظلاممنقليلازوثرالذ،،ؤلكابا"املالعالمفنرى.شيئافيصل،يسهحرسلوكطةيواسلخارحيلالعالمفينئءلغاءإلىل

ينحق-لثممنو.العالمليةكانزيلحى،لالظمنشيئ.لخارجيلالعالمفيالثيءاهـرزاف:اءيعتطبعصاتهفيافناءالى

جاءتالنييفوةالمرمضلالىفيعود،الوراعللحزناالىكاتبال،ل!لنفعاالحزنوصفالىذللطبعدتبيماليذتقلثم

معينةنقطةالىتصلماعضدجافه.تهافاباعترا)"دلمبنةجالبولىاحين:لفيقواطاصيلهتحلميعرضو،المعروفةاتهم!زة":طل

يلؤ:دفيطمع-اباكيةفتخفجروزهـاتجاعنتعجزغاافااءترفىاءـذنبدوا)"ما!علىالعالمكرنايج،!لناوطلةرمنطاشرزةقد

..اسموالىرسميبط:8منن"جاالسيدوطيفةانيجبا)تيللاعما!:واحدةالعالمقدراتتصقىبينما،الشرط

نفسالوا.اراديرفضبمخابةالعملهـذليعقيسارتران41"-اةالواعم،نراهمابئيجبالذينلاشخاصوا،بهازةوم

كهإار!اسحريةهـزليةعنعبارةءـوالحالةءـذهفيالفاعلالحزنمنلةسطدفقينمابةهـيكمابقيتاي!شياءهـذهكل..جةماليو

،لدلألرلكايمككنهليأرلةلاليتوساالفر!ولىايخققل؟لوا1.هذعثطل!زطالضوعألالماإعصاورأ

لكنو.محدقخطرضدنفس"عنلدفاعاإ!!براجةإيسالفرحبح!ررونعطةفيداخاياصنيفرع،يفةح

فينبحثفعندماأفءالالاوفرحالعاطفةفرحبينالخمييزيجبال!رإءةالاقطارومختلفأ-خانءنالطلابيقىلم

خاهـةبصفةيمضارازهنرى،مالنفالافرح،الأخيرا)ةرحهـذال!.يروفيالاميركيةالجامعةبرنامجعلىي-مشىم

يحاولسصحريسيوكغنعبهارةهـوالفرحان.ال!برعدمهـجمائيوناخصااساتذةعلمهيثرفم

بصورةوذلكةائتمةليسرعةووبميتهفيهبالمرغوالشيءتحقيقتموزشهرائلارفيالطلابلاصصتقباللىهابوايفخم

نهكافيهوالمرغوب،العبورس،ـلنهكأالعالمفيبدو.يةسحرالمعهدمخابراةفضجدر،اجدمحدودةةوالاسرالمقاعد.

ا)غرحيوحجمهييوددالذب!رالوء:اوالغص.فالرقلاالمنسلمـل:التايطالطال"نوعلىيالجوإدأثربااولبرتيالمقاعدالحمحجز

الرقصاس!طةيوف"4خوبالمرالثبيءامتلاكا-تطاء-5فيبانناللبماام!نالال!!اد

صعبتحهحقيقفينيكواتنيءاهذانمنبالرغم،والغناءتوبير-لمقاصداجمعية

هكذاو.ةحداودفعةيامزريمتلاكوسهلملأويبدلممخهو،للم:اارسىجمةالمررالرلمصوم

له،-هاءقؤتاةتعلنماكأد،خاءالغولرقصبالأنزسااأيجد-

-.يعادلهامااولم!يااسترجنحم!56لابتدائيال)ممة-م
اد!عليهلترتب-قةالحقفياز"منلالرغم،امتلكماانه!?صور-

-....8،يعادالاكلااوليفيااسيرجخيها75يالشانوالق-م
،ءولمهلىالح-اهـدخاءلا.وصص؟اولا-تحةاصتىله!اوقوم

-هاز.اخا..بهاهـنماملاافىلغةلمباواصصعجةبحضدماتكالق"اموالمخاهـةكللالولمجمالتعرسوم:الر-ومهذهرتمل

هـ.-ن!انفسهيعدونفسهـاةحاافاسىأاولعماالاهـذه!لهىيلمنا.حل!والوال!-يلالطبيةالمعالجةووالرحلات

نهقانالآماا.اتقبلفيالاعمالهذهحقق-اًنيا:لوعدا!أمجايلجوالبريدباهايطلىمنالىالب"اناتترصل

الىيرمزهـنالرقصاو،-حريةورةبصفيهبالمرغومتللااقدلمدرسياالقسطنصفلهإرساعخدإلالبطايلانمكيحجزلا-
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بةالازسانيضمطربانيجبالسبرري.الاورتلاكهـذا

الجسدصفةفصنعرانيجب،تماور-االزفالالمف،مصبولاا:أكدتقدوالأمضالالملاحظاتهذهجميعولكن

لأشياءامن"سيءزة-"لوقتافيءـويلذالحسدااهـذ،ةد.لما?-

"-.ورعنسيطنلااحىنصلاواننا،الوظجفيلنفعالالدور

وهـكذابةم--امرةالشعوريحءاهيالذاكاقوال،العالم.

لىعرضناهاالتيلمةلأمثاهـذهاننلاحظانيربو.لنفعااي!ط:ولة

زة"اللااانهـوو،الفصلاءـذفيلمماالتميءكرندنازستطحمع

خيسببانيكتفيلاؤالثءور.الاعتقاداتظاهـرمنظاهـرة.الحزنالفر!ومناخرىانواعهـناكيوجدبل،وصيدةتليس

لمالصااءـرزيعيش،ل،لية،اإفانيورما،"يحرطي!دالمارءاعلىاام،ـخدباستياسحرلم،عاجميعهات:ينانهافق!طكدنؤك:الو

عزبأ4ينشئوةشرمبا.ليعيشه9نا.حين.نذه-أرأيلذايدلجدالةحاكلنايضاانلاحظناعليئو..رق"ةاوبكحجاناجسد

كعورفا.الصالمالىنظراتهيفقد-انندولديهالتيلأشياءاناا!نسبهاتييأالتيلوكالصوعةوان،الأخرىعرتف

شعورمنالالنوممانانوهـذ.النائمال-*وراءثير:4يشاك!ملاطزهـلاتحامنلةطكلبحثاذنفيجب،ايظمختلغة

صأءامنءكن،ماتمةيبطرج-دهمالانيحوويدالجد،،عالمل!ثا8يعنمفاصنا.ع-4اركهـنااز،.مضقدلاو،صدةعلىوالفرج

.لجسدااهذاسطةيويدلجدالمالعااهـذكايمتلويعيشا!ص:فها.مإقومنانو،-دورعدفصاص:اترجد.ل،لنفعالاا

انحطاطهـوزف*الالااصلبانزقولان/نس-طيعوهـبمذا.صت.جليل.*ملتيليا

الشعورإ--طيعلاالذيليىمءفا.المال*تجاهءعورللعفويالصفاتوادن،الاعتقادم!دويصاحبه"يالحقيمالنفالاان

دققمث!،اخرىبطريقةيمملكهانليراو،مايقةر4باحتمالهانلكبذنعنيفماذا.حقيقيةبانهانعتةدالاشياءعلىزحمبغهاالني

ش"وراوالش*اسشعورسني"قرباناومالنوطة4ـيوالمهيمتإك؟عانيناهااذإلاحسقيقيايكونلاالانفعالاننعنينكنلم

الصفةذههـ!انفعالاتالاانواععوجمي،يرياا!-تاوالحلممطصعزستاندوننف-5يغنينها،مخهزفرانيمحننالاإننا

كئيب،اومخيفانيكوقدآخرلمعادإيجالونحااغا:المشتركةيةجدلتمثللزفعالاافيلوءيةيوالفيرماتالظاهـ1انوتوقيفه

ينبتر،طالتيالع،فةتصر:حالعالمهـذافيحنلو،فرحااوانيستط!عاننسفالا.بحقيةتهاعتقادناالىوترمززفعالالا

نالاحظأعتدما.إلاللسسحريةلاقةعالشعوربينولأشضاءاإيقصاممبمتطيعلالكنهو،إراديةبصورةالهربعنيقف

صتبقىالصفةذههـانيعنيلا،مخيفهـولأشياءامنشيئا-لالعم/لةطاومامايجلمسان.يمى"طجعلمسوالمف.ابهضطرل

همأالشيءاهذصفةبانكيديتألكنو.لأبداالىلهملازمة،لذا.باردتينتزالالنيديهولكن،يأسهوهافلاسيتنالهىو/

كيديتأنا،الشيءهذاعلىأسبغهايةهـرجوصفةوهـي،مخيطةيمكن.المحضالاضطرابوبينلوكالسينبيقالتفروجب

يفة2االصفةءندهـاتصبح،اللانهايةالىانتقالارةيمثو5ذا5يمثلالسلوكلكنو،إسلوكامناك!رميدوانابلا!ضطر

بل،ءلاثيوقتيةصةة،المخيفةالصفةليست.الثيءاهذاخلدلموكالسدللغ-ابلاضطرالولاو.ورعناهوالاضطرابشكل

لمه،بكامتقبلالما!ا!تمتدانها،ص":لالمسفيايظغددههـيبالسلوكالايماناجلمنو.انةهاليامخططااومحض،مبنى

::::::::::::::::::::::::ة::::::::::::::::؟:ة؟ة:::::::::؟:ة::يبر.اسمغا..-.7.ةة::؟:::::؟::::::ة:::::::::ة::::::::؟:::::؟::::::::::

.س.--لا.م-ص رم:+.دلأ

:::.لسطكالمحما::!
.::لمجضتيرضلإةء

.:؟.مدقةضتاؤللثلم-ء+م.إص!ح!!ي!!ة:ة::

.ةقديترطبف!لمصنفز!ميث/.-"----.-+--"--ص3!رصرم!برى::

::::::تة:::::::::::::::::::::؟:ة:::ة:؟:؟ة؟:؟::..!.::3-!إ8ب4شونسث!ئي-!1::::::::؟:::؟::::.ه.:::-ببررش!::؟؟؟ةة::ة::.ة::::::::ة:::::؟
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هـهـيجوقيقييقاهـولنهعالااانعلىهـنةأبرات--طيعهراإلظو،مسفعإيننعيقنناا.لمالعاروعئعنحيونماا،مظلماأ!جعلى

نا7-اءلص-تحيىينهؤا،ليةزف!اامتداهان"ةلمسالااصقةللحقيزعيلللحاو،م:يالمفنأ،ت12الجعجم-رونوزناتتجاصفة

فيإضرورةباتتظاهرانيجبز-انءةلاا43اطقيانعلىتبرمممافيمب--ذلةفترةدو.يلاو،فيتعالمى،زفسهمننف-4لهزف*االا

.تلازفعالاامنمعيخةحيةنا..قلمظلاعنحدسء!خيص:بل4ميا)يو-ياتنا

اذفه،وز!نفتحددانيمكن7لاتزفىالااًانراعمتداءاو.وف..*رمضثقيمعينعالمفيثهحدويتتح-لاطوفان

طناعلاءااءـذان.خعمصطهـوإ؟انينسالاادلوجولنبإعنيييةء!رصاته.وجودجم!عفيهءحون،لمعافيلاايظهرلانها.اذ

.يلتةياناصنهـراوالظإسفةزوساضفاءلممنعسيميممالذاهـو.يةحرسرةصو.!ايضيتجرلىء.برا.ف؟ت!اعلافاو،3ـا.ط:يعض

ي!دثوامهـلناالظإرةؤيرالثعوطوسةهـو،ا.يرأ--ب،لفعانيلأاإفز*رو

نفعاللاايحدث،شئهاااذاو.ا)-حرعالمفي

:عنالمهادرة:وعالطالمطاحدث،لبتركمفاجئةبصورةالمضطقعالمليزوعندما

لمحماثربر!و!وولثنرالاارضعلانفعلاا،)بانعتقدلاأيجبو،حزسلالمالعنهمكا

م!للفكروضاءالأعقتيةوبلبلمةعنارةعبهو

.جمحهـوبلرجالحامنالنفميةلحياةاشويشيلذا

!ا!!صإاأ-------!لأ!جأاررفاعررمالىا-الشعوردةعو،لكذمنالعكس-على

ا-/-هـحهالتىالمواقفهذ،حردهالسؤفهموا
ضافةلادا،دةهـرلجواالشعورتصفامنصمه

بر.السحرلمعاوسبلمناالمالعاظهورلىا

ري/،!مص!(-!!يفهمان"ـطري-ة00ث*ورالود.وأنماطمن

ط5هـوبل،عارصادلاحا)معاللاال!س

لم.العافيوجودهطتهابواتالثعور

3نححو.جع!عرولنا:لخاتمةافيتبالكلليةوو:اظاءة.

فبرق!ء-)؟!.ثا-احانعلىهـانال!راستطعناقدننكولن

،!/"ا////ءلمي،،ص.!.-كانهالآنحتىأعت!بر"الالانفمثلنة!با

به،خاصغنىعلىيح-ويلهقانونلاولىلمة

/ا!ر7سء../!أهـلم////حم/،!!(ا!/ا//"0/ر.اإذالا،!أه.دان"عالالاادراكيمكىولا

بة-*///إطارنخددانالآننريد.هذامعناهصنافه

-ا!لايم!لأصو*!ط!/7ع!ص!/لم"حوادثطت!يواستبحثانيمكنكهذابح

ا*.-!!3-ير!و!ا-/-كأبع--..اخرهإلىوالحروالفرعم"لاخرىة-ية لحادثلروعنىلانمقدمضنافىقلنالقد

كلبر،بكام!!انمةانسلاالحقء*ةالىائمااديثيرال:"-ى

ثخرفو!و-ورر-"-.ا!،.-"

..ولفرحو!زرتنة*لالىهىالحقيقةهـذه

يضقيحيل:ألمصدالهذتوضحتلانفعالاادراسةو

عن!4.لذيلالثىءإلى!دائمال-احثؤف"الالا

ممال!

جة!ننسالاالحقيقةاتقاعلاعةمج!وهـومص"هييلذ!و
؟يق.ألىكلهس

-!!لضدؤقي-..6!ى!!ئ!!عو5لزفعالاالىاننسالاالاانتقاو.العالممع
لا

ضخنماالطئييختروخمئئبراوا-برجمهذبخ،ولبر//////"كأ،الخفسعلممرعكسو،صةلخاالتحرانيناقو
"..،-،.\!-سبلمالعا!لىر-الاااهددلوجوءلىيلتعد

!ث!ب!لامثلنفعالاافيبحثهاتبدااءـرالظواننرى

تماتالمك-ممموومنوتوير543!صيواالغودةو:ا.3النا.ما.مثطلىلموضوعةاودةلمحدانيةزسالاالحقيةء.امن

..*ء.سىعر..فلسفةتنكااإذ.قبلهبةرةبصووسلحداطةسابو

ثا.


