
 
 

 

 



 
 

 

نور كريم المعموري
Intellectual_revolution

@Borsippa_Library
Tele: @Intellectual_revolution



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية الطبيعة قوانين: الكتاب

The Laws Of Human Nature 

 غرين روبرت:  الكاتب

 اإلدريسي محمد المالكي، محمد إبراهيم: ترجمة

ISBN:9782123456803 

2019MO1550 

 واالستشارات للدراسات المالكي دار: منشورات

 والنشر والترجمة



 
 

 

 البشرية الطبيعة قوانين لكتاب ترجمتنا ُمقدمة

ُمقدمةُنكتبُأوُىناُنطيلُلنُ.ُاعبميلُدُرُبدافعُأوُالشهرة،ُبدافعُأو!ُاإلغباحُبدافعُترصبةُأهناُالقوؿُُُيُبكنُُ
ُبلُحولو،ُبالكتابةُغرينُروبرتُاشتهرُوماُالسطوةُدبواضيعُاإلؼباـُبثقافةُاؼبعريفُأوُالكتايبُالرياءُفيهاُنظهرُُمطولة
ُاؼبتداخلةُوطريقتوُأسلوبوُبنفسُغرينُروبرتُكتبوُؼباُدقيقةُترصبةُتقرأُأنكُالكتابُؽبذاُكقارئُلبربؾَُُأفُيكفينا

ُودبا.ُُمتداخلةُبطريقةُيكتبُغرينُروبرتُألفُ،وموضوعوُأسلوبوُيفُُمتعبُالكتابُىذاُأفُالعلمُمع.ُالكتابةُيف
ُاؼبؤلفُمرادُعنُالتعبَتُيفُالدقةُربريُُبادعائناُلبوفُأفُقررناُفقدُاػبيانة،ُعلىُتنطويُانتحاريةُعمليةُالًتصبةُأف

 .ُاؼبناسبةُالعربيةُبالعباراتُالعريبُرئالقاُذائقةُيبلئمُماُوفقُالصياغةُعلىُواحملافظة

.ُبتمطيطهاُوقمناُاؼبناسبةُالعباراتُربريناُألنناُُمسبقا،ُاؼبؤلفُمقصودُؼبعرفةُالًتصبةُيفُالسليمُاغبدسُنستخدـُدل
ُعلىُإبداعيةُؼبسةُنضيفُأنناُلكُلنظهرُآلخرُحُتُمنُالًتصبةُيفُالبديعيةُاحملسناتُبعضُستبلحظُوأحيانا
ُواستبدلناُوسددناُشطبنا.ُاؼبًتجمُأدبُعنُاعباحظُقالوُؼباُمكًتثُتُغَتُُُباهللُوالعياذُباحًتافيةُنعملُاوأننُالًتصبة

ُُنقلناىاُعندماُاإلقبليزيةُالنسخةُيفُالفقراتُتنسيقُنفسُاعتمدنا.ُاللغويةُالفخاخُيفُالوقوعُمنُآمنُتُغَتُوقاربنا،
 .ُالعربيةُللًتصبة

ُرفض،ُأوُموافقةُأوُتعقيبُأيُعليوُنضفُودلُاألصليُاإلقبليزيُللنصُالدقيقُالتخريجُعمدناُالًتصبةُىذهُيف
ُلتتضحُنضيفهاُماُصبلةُوجدتُإذاُأنكُغَتُاؼبؤلف،ُمعُاتفقناُكماُمعناه،ُعنُخروجُدوفُىوُكماُأوردناهُفقد

ُىذاُذبدُوسوؼ((ُاؼبضاؼُالنص))ُالتارلُالشكلُعلىُُمزدوجُتُقوسُتُبُتُنضعهاُفإنناُبوضوح،ُاؼبقالةُصورة
 ..ُجداُجداُجداُنادرا

ُمنُالقراءةُإعادةُعندُحتماُيتضحُفسوؼُاألماكنُبعضُيفُاؼبرادُيُفهمُدلُوإذاُالقراءة،ُيفُبالتمهلُنوصي
 ..جديد

عة...ممت قراءة



 
1 

 

 ـديـــمــتــق

، فيجب أالَّ تزعجك أو تُغضبك، بل انظر إليها كإضافٍة غبيةأو  حقيرة إذا صادفت أي صفة
حقيقة جديدة يجب أن تأخذها بعين االعتبار أثناء دراستك للطبيعة وهي  -إلى معارفك 

موقفك منها مثل عالم المعادن الذي عثر على عينة مميزة جدا من معدن ُمعين  ليكونالبشرية. 
 أمامه.

 آرثر شوبنهاور                                                                                 

 

ُلناُمنُالّتعاملُمعُؾبموعةُمتنّوعةُمنُاألفرادُالذينُيثَتوفُاؼبشاكلُواؼبتاعب،ُطواؿُحي اتنا،ُالُبّد
وهبعلوفُحياتناُصعبةُوغَتُىادئة،ُومنُبُتُىؤالءُاألفراد:ُالقادةُوُالرؤساء،ُوبعضهمُمنُالزمبلءُأوُ

ُعدوانيُتُأو ُوقدُيكونوفُأشخاصا ُيكونُعدوانيُتُاألصدقاء، ُلكنهمُعموما ُيفُسلبيُت، وفُأسيادا
ُباألفكارُ ُفبتلئُت ُؿبمومة، ُبثقة ُومثابرين ُساحرين ُلنا َُيظهُروف ُما ُغالبا ُعواطفنا. ُأوتار ُعلى اللعب
واغبماس،ُفنقعُربتُتأثَتىمُوسحرىم.ُلكنُعندماُيزوؿُالغُبارُنكتشفُأفُثقتهمُغَتُمنطقيةُوأّفُ

ُالزمبلء؛ُفمنُاؼبمكنُأفُيكوفُم نُبينهمُالفئةُاليتُتقوـُُبتخريبُأفكارىمُغَتُمفهومة.ُأماُماُىبصُّ
ُيبكنُأفُيتعلقُاألمرُ ُيبؤلىمُاغبماُسُإلسقاطنا. ُاػبفي، ُبسببَُحسدُىُم ُاؼبهنية ُومساراتنا أعمالنا
ُكأداٍةُللمضيُ بالزمبلء،ُأوُأقواماُهبعلونناُهنلع،ُفهمُيتواجدوفُألجلُأنفسهمُظاىريا،ُمثُيستخدموننا

 كبوُاألماـ.ُ

االت:ُأنناُنأخذُاغبيطةُواغبذر،ُغَتُمتوقعُتُألمباطُالسلوؾُىذه.ُغالباُماُوبدثُيقيناُيفُىذهُاغبُ
ُعلىُاآلخرينُعنُطريقُماُُيسمىُ ماُتَلِطمناُىذهُاألنواعُبقصصُُمبِطنةُلتربيرُاألفعاؿُوإسقاطُاللـو
ُكيفُيُربكونناُوَيسحبونناُإذلُدراماُيسيطروفُعليهاُبالكامل.ُقدُكبتجُ )كبشُالفداء(،ُفهمُيعرفوف
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نغضب،ُلكنناُيفُالنهايةُنشعرُبالضررُوقلةُاغبيلة،ُمثُيدخلُنوعُآخرُغبياتناُفتتكررُنفسُالقصةُُأو
 باستمرار.

كثَتاُماُنبلحظُذلكُاإلحساسُاؼبتشابوُواؼبتعلقُباالرتباؾُوالعجزُإزاَءُأنفسناُوسلوكنا.ُمثبل:ُعندماُُُ
ُالتأكدُمنُ ُُيسيءُلرئيسناُأوُزميلناُأوُصديقناُدوَف مصدرُتلكُاإلساءات،ُلكنناُنشعرُنقوؿُأمرا

ُكبوُ ُالثقيل ُحبماسنا ُنرمي ُمث ُمؤسفة، ُبطريقة ُلدواخلنا ُوالتوتر ُالغضب ُيتدفق ُعندما باإلحباط
ُكانتُخرقاَءُوشوىاَء.ُأوُردباُنقعُيفُحبُشخصُما،ُويكوفُ اؼبخططات،ُلِندرؾُأفُتلكُاػبطط

نُمعرفةُالسبب.ُمثُنتساءؿُذاتُىذاُخطأُنوعياُألنناُنعلمُذلك،ُولكنناُنعجُزُيفُتلكُاللحظةُع
 الوقت:ُماُالذيُوبدثُلنا؟

ُيبدوُ ُتَػَتمخًُتُيفُأمباطُُسلوكيةُتدمَتيةُخارجةُعنُنطاقاتُالسيطرة. ُاغباالت؛ُقبدُذواتنا يفُىذه
ُ ُكأفُغريبا ُالرتكابُبداخلناُيقطناألمر ُويدفعنا ُشيطافُصغَتُيعملُبشكلُمستقلُعنُإرادتنا ،

 خلناُغَتُطبيعيُإذلُحدُما،ُأوُعلىُاألقلُأغربُفباُنتخيلُفيوُذواتنا.األغبلط.ُوىذاُالغريبُيفُدا

؛ُأنناُالُ-أفعاؿُالناسُالقبيحةُوسلوكناُاؼبفاجئُبعضُاألحايُتُُ-ماُيبكنُقولوُعنُىذينُاألمرينُُ
مبلكُفكرةُعنُاألسباب.ُقدُزبًتقَكُبعضُالتفسَتاتُالبسيطةُمثلُ:ُ"ىذاُالشخصُشرير،ُأوُُمعتلُ

"ُشيءُماُوبدثُرل،ُأوُدلُأكنُعلىُسجييت".ُلكنُمثلُىذهُاألوصاؼُالُتؤديُإذلُُاجتماعي"ُأو
،ُأوُسبسكُنفسُاألمباطُمنُاالجًتار.ُنعيشُعلىُالسطحيةُكبنُالبشر،ُىذهُىيُاغبقيقة،ُ أّيُمفهـو
ُونتفاعلُدبيوؿُعاطفيُمعُأقاويلُالناسُوأفعاؽبم.ُكبنُُنشّكلُآراءُاآلخرينُوآراءُذواتناُاؼببسطة.ُكبن

 نستقرُعلىُالسيناريوُاألسهلُواألكثرُمبلءمةُلناُلنصدقو.ُ

الفعليةُؼباُيسببُُمعُذلك،ُماذاُلوُاستطعناُالسباحةُربتُالسطحُونرىُالعمقُونقًتبُمنُاعبذورُ
ُووباولوفُ ُيتحوؿُبعضُالناسُإذلُُحّساٍد ُؼباذا ُأفُنفهم ُاستطعنا ُلو ُماذا ُالسلوكياتُالبشرية؟ ىذه

ُؼبا ُو ُأعمالنا؟ ُلوُتنِكيَت ُماذا ُوالعصمة؟ ُباؼبثالية ُأنفسهم ُتصوير ُيف ُالبلمعهودة ُثقتهم ُتتسبب ذا
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ُينصرؼُعناُالناسُبطريقةُغَتُمعقولة،ُوينكشفُجانبهمُاألكثرُظلمة؟ُأوُ استطعناُأفُنفهمُؼباذا
ُؼباذاُُيصبحوفُعلىُاستعدادُمتواصلُلتقدًنُمربراهتمُالسلوكية؟ُأوُؼباذاُنورلُاىتمامناُباستمرارُللُقػوادُِ

الذينُىبطبوَفُأسوأُماُفينا؟ُماذاُلوُنظرناُوحبثناُيفُأعماقناُوحكمناُعلىُالناسُمعُذبنبُالتأخَتاتُ
 السيئةُوالعبلقاتُاؼبسببةُلؤلضرارُالعاطفية؟

إذاُفهمناُجذورُالسلوؾُالبشري،ُفسيكوفُمنُالصعبُعلىُاألنواعُاألكثرُعدوانيةُأفُتفلتُمنُُ
ربتُاألسحارُاؼبضللة.ُسنكوفُقادرينُعلىُتوقُّعُمناوراهتمُالسيئةُُأفعاؽباُباستمرار،ُولنُنقعُبسهولة

منُخبلؿُقصصهمُالزائفة.ُولنُنسمحُألنفسناُباالندفاعُإذلُأعماؽبمُالدرامية،ُمعُالعلمُُمقّدًماُأفُ
ُقدرتناُ ُعرب ُقوهتم ُمن ُسنحرمهم ُاؼبؤخرة ُيف ُسيطرهتم. ُأجل ُمن ُعليها ُيعتمدوف ُما ُىي اىتماماتنا

 .ُشخصياهتمُالنظريةُيفُعمقُِ

بشكلُُمشابو:ُماذاُلوُاستطعناُالنظرُداخلُذواتناُونرىُُمصدرُعواطفناُاألكثرُإثارةُلبلضطراب؟ُ
وننظرُؼباذاُتتحكمُعواطفناُيفُتصرفاتناُوتكوفُأحياناُضدُرغباتناُاػباصة؟ُماذاُلوُاستطعناُأفُنفهمُ

ُ ُهبعلنا ُيبلكوُاألخروف؟ُأوُما ُفيما ُيفُالرغبة ُما،ُفباُسببُإجبارُأنفسنا ُداخلُؾبموعة نتميزُبقوة
ُنكذبُ ُالذيُهبعلنا ُما ُمنُمعرفة ُلوُسبكنا يؤديُإذلُاحتقارُاآلخرينُخارجُنطاؽُؾبموعتنا؟ُماذا

 حوؿُحقيقتنا؟ُ،ُأوُماُالذيُهبعلناُنُبعُدُالناسُعناُبدوفُقصد؟ُ

أنوُليسُغريباُُكونناُقادرينُعلىُفهمُىذاُالغريبُالذيُيسُكنُػنَػػػاُبشكلُواضح؛ُسيساعدناُإلدراؾُُ
ُكبَتُِمّنا،ُوأنناُأكثرُغموضا ُكناُنتخيل.ُّٔذاُُمطلقا،ُبلُىوُجزء وتعقيدا،ُومثَتينُلبلىتماـُأكثرُفبا

ُكسرُاألمباطُالسلبيةُيفُحياتنا،ُوالتوقفُعنُتقدًنُاألعذارُللذوات،ُ الوعي؛ُسنكوفُقادرينُعلى
 والتحكمُبشكلُأفضلُفيماُنفعلوُوفيماُيقعُمعنا.ُ

لُىذاُالوضوحُحوؿُأنفسناُوحوؿُاآلخرينُيبكنُأفُيغَتُمسارُحياتناُبطرؽُمتعددة،ُإفُوجودُمث
ُخاطئُوُشائع.ُكبنُالبشرُمبيلُإذلُالتفكَتُيفُسلوكناُعلىُ لكنُعليناُأوالُأفُنكشفُعنُمفهـو
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ُنفعلو.ُ ُنتصورُأنناُغَتُمتحكمُتُفيما أنوُسلوؾُواعُربتُإرادتنا.ُىيُفكرةُـبيفةُوُمرعبةُعندما
ُىو ُتصرفاتناُُىذا ُوربدد ُتتحكم ُاليت ُىي ُأنفسنا. ُأعماؽ ُيف ُتكمن ُلقوى ُخاضعوف ُكبن الواقع.

ُاؼبزاجيةُُ-وتعملُلديناُربتُمستوىُالوعي.ُكبنُنرىُالنتائجُعلىُالنحوُالتارلُ أفكارنا،ُوحاالتنا
 وبرؾُعواطفناُوُهبربناُعلىُالتصرؼُبطرؽُمعينة.ُفباالُمبلكُإالُالقليلُمنُالوعيُُوُ-وأفعالناُ

ُاؼبشاعرُُ ُؽبذه ُكسبب ُؾبموعة ُأو ُشخصا ُكبدد ُما ُعادة ُبالغضب. ُشعورنا ُاؼبثاؿ ُسبيل ُعلى خذ
ُشعورناُ ُيدعُم ُما ُأف ُفسنرى ُأعمق، ُبشكل ُوحفرنا ُأنفسنا ُمع ُصادقُت ُكنا ُإذا ُولكن الغاضبة.
ُأوُ ُطفولتنا ُيف ُشيء ُيكوف ُأف ُيبكن ُأعمق. ُجذور ُلو ُاألحياف ُمن ُكثَت ُيف ُإحباطنا ُأو بالغضب

ةُمنُالظروؼُاليتُتثَتُىذهُالعواطف.ُيبكنناُربديدُأمباطُمعينةُإذاُصقلناُالّنظر.ُعندماُؾبموعةُمعين
ُ ُالغضبية. ُغبظاتنا ُيف ُعقبلنيُت ُغَت ُنكوف ُلكننا ُنغضب. ُذاؾ ُأو ُىذا ُىذهُُ-وبدث ُنركُب كبن

ُكاملةُ منُالعاطفةُالداخليةُونوجوُأصابعُاالهتاـُللخوارج.ُيبكنناُأفُنقوؿُشيئاُمشأّاُحوؿُؾبموعة
أنواعُمعينةُمنُاألحداثُاؼبثَتةُللثقةُاؼبفاجئة،ُأوُانعداـُاألماف،ُأوُالقلق،ُُ-العواطفُاليتُنشعرُّٔاُ

 أوُاالقبذابُإذلُشخصُمعُت،ُأوُالتعطشُلبلىتماـ.

.ُحيثُتنبعُ''بالطبيعة البشرية''دعوناُندعوُؾبموعُىذهُالقوىُاليتُتدفعناُوتسحبناُمنُأعماقناُُ
عدةُحباؿُيفُأدمغتنا،ُمثُاألسلوبُالذيُتشّكَلُبوُنظامناُالعصيب،ُوالطريقةُاليتُُالطبيعةُالبشريةُمن

ُكلُىذهُالعواطفُتطورتُوظهرتُعلىُمدارُمبليُتُالسنُتُعندماُتطورناُُ نعاجلُّٔاُىذهُالعواطف.
ُكحيواناتُاجتم اعيةُكأنواع.ُيبكنناُإسنادُالعديدُمنُتفاصيلُطبيعتناُإذلُالطريقةُاؼبتميزةُاليتُطورناىا

ُالتعاوفُمعُاآلخرين،ُتنسيقُاألعماؿُمعُؾبموعةُمعينةُوفقُمستوياتُُ-لضمافُبقائناُ نتعلمُفيها
عليا،ُوخلقُأشكاؿُجديدةُللتواصلُوطرؽُاغبفاظُعلىُاالنضباطُاعبماعي.ُىذاُالتطورُاؼببكرُيقبعُ

 يو.يفُداخلناُويستمرُيفُربديدُسلوكنا،ُحىتُيفُالعادلُاغبديثُواؼبتطورُالذيُنعيشُف
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ُُ ُمثبلُإذلُمثاؿُواحد ُُ-انظر ُالبشرية ُالعاطفة ُاليتُتطورتُّٔا ُبقاءُُ-وىيُالطريقة حيثُاعتمد
ُمشاعرُ أسبلفناُاألوائلُعلىُقدرهتمُعلىُالتواصلُمعُبعضهمُالبعضُقبلُاخًتاعُاللغة.ُوقدُطوروا

ُكانواُجديدةُومعقدةُمثلُالفرح،ُالعار،ُاالمتناف،ُالغَتة،ُاالستياء،ُاخل..ُمعظمُظباتُىذ هُاؼبشاعر
يستطيعوفُقراءهتاُعلىُوجوىهمُبشكلُفوري،ُوالتواصلُمعُأمزجتهمُبسرعةُوفاعلية.ُوقدُأصبحواُ

ُ ُبشكلُؿُبكم ُآّموعة ُاآلخرينُلَتبطوا ُعربُمشاعر ُاغبزفُُُ-قادرينُعلىُالّنفاد ُبالفرحُأو ليشعروا
 أوُأفُيظلواُمتحدينُيفُمواجهةُاػبطر.ُ-كمجموعةُواحدةُ

ُكبَتُألمزجةُوعواطفُحَوالِيَنا،ُونكوفُخاضعُتُحىتُيومناُىُ ذا،ُكبنُالبشرُالُنزاؿُمعرضُتُبشكل
ُبتقليدُُ-عبميعُأنواعُالسلوكياتُمنُجانبناُ ،ُوُنكوفُفيماُيبلكونوُونرغبُُ،ُاآلخريندوفُقصدُنقـو

ُكالغضب ُاؼبعدية ُاؼبشاعر ُاجتياح ُربت ُأننا ُُمعتقدين ،ُ ُاغبرة، ُبإرادتنا ُنُدرؾُُنتصرؼ مدىُُوال
 ؟ُيفُآّموعةُحوؿُماُنفعلوُوكيفُنستجيببشكلُعميقُستعدادناُبالتأثرُدبشاعرُاآلخرينُا

وبشكلُفباثلُُتصاغُّٔاُُ،بعمقُفيناُيبكنناُأفُنشَتُإذلُقوىُأخرىُنشأتُمنُىذاُاؼباضيُاؼبتأصل
ُ ُلتصنيفُمثبل:ُاليومية.تصرفاتنا ُباستمرارُحاجتنا ُُ،أنفسنا ُقيمتنا ُوقياس ُعرَب ُحالتناالذاتية

ُبُتُصبيعُالثقافاتُالبدائية،ُوحىتُبُتُالشمبانزي،ُوكذلكُغرائزناُُ؛االجتماعية ُملحوظة تعتربُميزة
ُذبعلناالقبَُ ُاليت ُُمُبيزُُُلية، ُوغرباءالناس ُمألوفُت ُالبدائيةُبُت ُالصفات ُىذه ُإذل ُنضيف ُأف ُويبكننا .

يؤديُإذلُتشكيلُشخصيةُالّظلُُ،ُفباالقَبليةحاجتناُإذلُارتداءُاألقنعةُإلخفاءُأيُسلوؾُتثَتهُغرائزناُ
فتخيلواُأنوُقدُنشأُمنُاألرواحُُخطورَةُىذاُالظل،ُأسبلفُناُاؼبكبوتِة.ُلقدُأدرؾُالرغباتُاؼبظلمةُعرَبُ

حيثُنقوؿُيفُأنفسناُ"شيءُُ-ُوأُدىا.ُنعتمُدُيفُحاضرناُعلىُأسطورةُـُبتلفةوالشياطُتُاليتُهببُ
 ماُوبدثُرل".

ُُُ ُنتفاعل ُأف ُعلينا ُهبب ُبداخلناُىذامع ُالقوة ُىذه ُأو ُاألساسي ُنصلُالتيار ُمستوىُُعندما إذل
ُالفرديةُ،الوعي ُوظروفنا ُبشكلُسطحيُدوفُأفُنفهمهاُونعتمدُعلىُأرواحنا ُنوضحها ُما ،ُوعادة
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ىناؾُعددُؿبدودُمنُىذهُالقوىُذاتُالطبيعةُالبشرية،ُوتؤديُإذلُطريقتهاُاليتُتطورتُّٔا،ُبسببُ
ُ ُأعبله ُاؼبذكور ُُ،اغبسدُ–السلوؾ ُالنظر، ُقصر ُالبلعقبلنية، ُوالعدوافُاالمتثاؿالعظمة، ُالعدواف، ،

 كماُأهناُتؤديُإذلُالتعاطفُواألشكاؿُاإلهبابيةُاألخرىُللسلوؾُالبشري.ُ..ُالسليب

ُ ُكاف ُالسنُت، ُآالؼ ُأنفسناُُمصَتنامنذ ُبفهم ُاألمر ُيتعلق ُعندما ُمنا ُاؼبظلمة ُاعبوانب ُيف البحث
ُكافحناُيفُظلُالك ُننحدرفنتخيلُأنناُُ-اغبيوافُالبشريُُمفهـوثَتُمنُاألوىاـُحوؿُوطبيعتنا.ُفقد

ُدالئلُُمصدرُإؽبيُأوبطريقةُسحريةُمنُ ُقدُوجدنا مبلئكيُبدالُمنُالرئيسيات.ُلكنُيفُالنهاية
وىوُأمرُننكرهُولُبمده.ُوقدُقمناُبتغطيةُُؿبزنا،ُىذاُيُعدُأمراُُ.علىُطبيعتناُالبدائيةُوجذورناُاغبيوانية

ُلكننا.ُسلوكاهتمُالبشعةُاألعذارُواؼبربرات،ُفباُيسهلُعلىُبعضُالناسُاالبتعادُعنبظلمةُدوافعناُاؼب
اليتُصبعناىاُحوؿُُاؼبتكتلةاؼبعرفةُماىيتنا؟ُعربُالتغلبُعلىُمقاومتناُللحقيقةُحوؿُنستطيعُيفُالنهايةُ

 الطبيعةُالبشرية.

،ُدباُيفُذلكُماضيةعاـُُمائةدارُعلىُمُصُبعَُُيبكنناُاستغبلؿُاألدبُالشاسعُيفُعلمُالنفسُالذيُ
(،ُميالني كالين، جون بولبي، دونالد وينيكوتالدراساتُالتفصيليةُللطفولةُوتأثَتُتطورناُاؼببكرُ)

(ُ ُالنرجسية ُجذور ُعلى ُأعماؿ ُإذل ُلشخصيتناُُحوؿُ(،هاينز کو هوتباإلضافة ُاؼبظلمة اعبوانب
(.ُيبكنناُبول إيكمانتكوينُعواطفناُ)(،ُُوسيمون بارون کوهين)ُالعاطفيةُوجذورنا(،ُكارل يونغ)

ُ ُننتقي ُالعلـوُعربأف ُيف ُالعديدة ُُالتطورات ُمساعدتنا ُذواتنايف ُ)ُُ-ُفو ُالدماغ أنطونيو كدراسات
ُ)جوزيف إي. ليدوكس( داماسيو ، ُالفريدة ُالبيولوجية ُوبنيتنا ُبُتُإدوارد آوويلسون، ُالعبلقة ،ُ )

ُ،(جاريد دايمون)ُاعبامعيوفُالصيادوف(ُوُدا وولافرانز (،ُالرئيسياتُ)راماشندراناعبسمُوالعقلُ)
(ُ ُاالقتصادي ُؾبموعاتدانييل كو هينمانسلوكنا ُيف ُنعمل ُوكيف ،ُ ويلفريد بيون، إليوت )ُ؟(

 (.ُأرونسون
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ُ ُ ُ)ُضمُُّويبكننا ُالفبلسفة ُبعض ُُأرثر شوبنهاورأعماؿ ُُفريدريك نيتشه، إي ُخوسيه أورتيجا،
ُاغاسيه ُمن ُكثَتة ُجوانب ُأضاءوا ُالذين )ُ ُرؤى ُإذل ُباإلضافة ُالبشرية، ُالروائيُتُالعديدلطبيعة ُ من

ُجورج إليوت و هنري جيمس ورالف أليسون) ُرَبسسوا(، ُالذين ُسلوكنا،ُُاػبفيةُاألجزاءُ من
 .ُُعمقاُوأداءااؼبكتبةُالشاسعةُللسَتُالذاتيةُاؼبتاحة،ُواليتُتكشفُُالطبيعةُالبشريةُُضمُُّوأخَتا،ُيبكنناُ

ُكمُىائلُمنُاؼبعرفةُواألفكارُمنُفروعُـبتلفةُ)انظرُإذلُقائمةُاؼبراجعُُىذاُالكتابُىوُؿباولة عبمع
للمصادرُالرئيسية(ُ،ُلتجميعُدليلُدقيقُومفيدُحوؿُالطبيعةُالبشريةُ،ُىذاُالدليلُقائمُعلىُاألدلةُ

علىُوجهاتُنظرُمعينةُأوُاألحكاـُاألخبلقية.ُإنوُتقييمُواقعيُووحشيُللجنسُالبشريُ،ُ وليس
 اُمنُكبنُومنُنكوف،ُحىتُيتسٌتُلناُالعملُدبزيدُمنُالوعي.يشرحُلن

ُكافُسلوكاُ ُكتابُخاصُلفكُرموزُالسلوؾُالبشريُسواء ُكنوعُمن ُ-فكرُيفُقوانُتُالطبيعةُالبشرية
ُكلُفصلُيتعاملُمعُجانبُمعُتُ عادياُ،ُغريباُ،ُمدمراُ،ُإذلُالسلسلةُالكاملةُمنُالسلوؾُالبشري،

البشرية.ُيبكنناُأفُنطلقُعليهاُقوانُتُيفُظلُتأثَتُىذهُالقوىُاؼبادية،ُأوُجانبُمنُقانوفُالطبيعةُ
ُكلُفصلُعلىُقصصُبعضُ ُنسبيا.ُوُوبتوي فنحنُالبشرُمبيلُإذلُالتفاعلُبطرؽُيبكنُالتنبؤُّٔا
ُاألفكارُ ُجانب ُإذل ،ُ ُإهبابية( ُأو ُ)سلبيا ُالقانوف ُيشرحوف ُالذين ُالنموذجيُت ُاألفراد ُأو األفراد

ُكلُفصلُواالسًتاتيجياتُح ُالقانوف.ُينتهي ُكيفيةُالتعاملُمعُنفسكُواألخرينُربتُتأثَتُىذا وؿ
ُكيفيةُربويلُىذهُالقوةُالبشريةُاألساسيةُإذلُشيءُأكثرُإهبابيةُوإنتاجية،ُفبلُنكوفُعبيداُ بقسمُعن

 سلبيُتُللطبيعةُالبشريةُبلُنغَتىاُبشكلُفعاؿ.

ُكلُىذا،ُقدُسبيلُإذلُزبيلُأفُىذهُاؼبعرفةُحوؿُالسلوؾُالبشُرُ يُأنوُقدًنُالطراز،ُفقدُذبادؿُبعد
علىُأنناُمرتقوفُومتقدموفُمنُالناحيةُالتكنولوجيةُ،ُومتحرروفُوأنناُمثقفوفُوأنناُقدُانتقلناُإذلُماُ
ُلكنُ ُالبشري. ُالسلوؾ ُحوؿ ُطبيعتنا ُكتابة ُإعادة ُعملية ُيف ُكبن ُو ُالبدائية، ُجذورنا ُمن ُأبعد ىو
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ُأكثرُمنُاغبقيقةُيفُالواقعُعكسُذلكُ.ُحيثُدل ُاؼبدمرة ُوإمكاناهتا ُالبشرية ُنكنُلبضعُللطبيعة
 وكبنُنستغيثُبالرمضاءُونلعبُبالنارُعندماُننكرُىذهُاغبقيقة.ُاغباضر،ُ

ُفقطُمنُخبلؿُوسائلُاإلعبلـُاالجتماعيةُ،ُحيثُذبتاحناُُ ُنفاذيةُعواطفنا ُزيادة ُكيفية أنظرُإذل
علىُاستغبللناُوالتحكمُبنا.ُأنظرُإذلُُقادروفعاُالقادةُاألكثرُخداُ.التأثَتاتُاؼبعديةُبشكلُمستمر

العدوافُالذيُيتمُعرضوُعبلنيةُاآلفُيفُالعادلُاالفًتاضيُ،ُحيثُيكوفُسهبلُعليناُبكثَتُأفُنلعبُ
ُكيفُأفُ ُاؼبظلمُبدوفُتداعيات.ُالحظ ُمعُاآلخرينُُنقارفجانبنا ُالناسُونشعرأنفسنا ُبالغلُذباه

وكيفُُالقبليحالتناُاالجتماعية.ُوأخَتاُ،ُانظرُإذلُميولناُُللحصوؿُعلىُاالىتماـُمنُخبلؿُونسعى
ُُانبثق ُللتأثَتُفينا ُاؼبثالية ُ،ُوتعزيزُآراءناُُ-يفُالبيئة ُللتواصلُمعها ُالعثورُعلىُؾبموعة حيثُيبكننا

ُ ُعلى ُتشويو ُأي ُوإضفاء ،ُ ُباؼبعلومات ُمليئة ُغرفة ُيف ُزبويفُُالغرباءالقبلية ُدرجة ُإذل ُالقيادة ُو ،
 .متزايدافُالفوضىُالناصبةُعنُاعبانبُالبدائيُمنُطبيعتناُيبدوُاعبمهور،ُوأ

ُاخًتاعُ ُأي ُأو ُمؤسسة ُأي ُمن ُأقوى ُو ُفرد، ُأي ُمن ُأقوى ُالبشرية ُالطبيعة ُإف ُبسيط: األمر
تكنولوجي.ُفاألمرُينتهيُبصياغةُماُلبلقوُليعكسُنفسوُوجذورهُالبدائية.ُفإفُالطبيعةُالبشريةُرُبركناُ

 الشطرنج. مثلُقطع

ُإدانةُذباىُ ُببساطة ُيعٍت ُالبشرية ُالطبيعة ُمع ُللتصاحل ُرفضك ُإف ُو ُخطَتا. ُأمرا ُيعد ُالقوانُت لك
 وإدانةُنفسكُأيضاُدبشاعرُمنُاالرتباؾُوالعجز.ُ،نفسكُبأمباطُخارجةُعنُإرادتك

 ـــــــــــــــــ

ُيفُصبيعُجوانبُالسلوؾُالبشريُ ُلتجعلكُمنغمسا ُالبشرية ضوءُالُوتلقيمتُتصميمُقوانُتُالطبيعة
ُ ُجذري ُبشكل ُيغَت ُفسوؼ ،ُ ُبإرشادؾ ُلو ُظبحت ُإذا ُاعبذرية. ُأسبابو الناسُُإدراؾُطريقةعلى

هنجكُالكاملُيفُالتعاملُمعهم.ُوسوؼُيغَتُأيضاُبشكلُجذريُالكيفيةُاليتُترىُّٔاُنفسك.ُوُُو
ُّٔذهُالتغيَتاتُيفُاؼبنظورُعلىُالنحوُالتارل:  سوؼُنقـو
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يفُمبلحظةُالناس،ُفباُيساعدؾُُاسًتاتيجيُىادئُُمراقب،ُستعملُالقوانُتُعلىُربويلكُإذلأوال 
 علىُربريرؾُمنُكلُالدراماُالعاطفيةُاليتَُتستنزُِفكُببلُداع.

ُُُ ُوانعداـ ُـباوفنا ُيثَت ُاألمر ُفهذا ُبالناس ُمليئة ُببيئة ُؿُباطونا ُّٔاُُأمانناكوننا ُينظر ُاليت ُالكيفية ذباه
صبحُمنُالصعبُمراقبةُالناسُكماُلوُأنناُغارقوفُيفُاآلخروفُإلينا.ُعندماُنشعرُدبثلُىذهُاؼبشاعر،ُي

ُ ُشخصي ُكبو ُعلى ُويفعلونو ُالناس ُيقولو ُما ُبتقييم ُفنقـو ُاػباصة، ُأـُُ-مشاعرنا ُوببونٍت ىل
ُالفخُمنُخبلؿُالكشفُعلىُأفُالناسُ يكرىونٍت؟ُوستساعدؾُالقوانُتُعلىُذبنبُالوقوعُيفُىذا

رُعميقة.ُإهنمُيواجهوفُبعضُالرغباتُوخيباتُيتعاملوفُبشكلُعاـُبعواطفهمُوقضاياىمُذاتُجذُو
ُمعينةُمنُحياهتمُوتصبحُاؽبدؼُ ُأنتُتعربُمسارىمُيفُغبظة األملُاليتُتسبقكُبسنواتُوعقود.

ُيريدوف ُمعينة ُصفات ُلك ُيربزوف ُإهنم ُإحباطهم. ُأو ُلغضبهم ُمعظمُُمنكُاؼببلئم ُيف ُو رؤيتها.
 اغباالتُتكوفُىذهُالصفاتُغَتُمتعلقةُبكُكفرد.

ُاُ التوقفُعنُأخذُالتعليقاتُعلىُُكتابناوسيعلمكُُُؿبررا.بلُُمزعجاألمرُالُينبغيُأفُذبعلوُىذا
ُاإلثارةُ ُغبظات ُعند ُالتوقف ُأيضا ُوسيعلمك ُالربود، ُدبظهر ُتظهر ُأف ُوسيعلمك ُشخصي، ؿبمل

ُكافُمنُالسهلُعليكُ ُكلما ُكلماُفهمتُىذا معُمشاعرؾ،ُلكنُعندُالرغبةُُعدـُتفاعلكوالتهييج.
ُفيكُيتجذرينُتأيتُتلكُالتصرفات،ُسوؼُتشعرُباؽبدوءُالتاـُيفُىذهُالعملية.ُوعندماُيفُفهمُمنُأ

ُكجزءُمنُُتقبل،ُستكوفُأقلُعرضةُللتأثَتُاألخبلقيُواغبكمُعلىُالناس.ُوعندماُىذا ّٔمُوبعيؤّم
 سيحبكُالناسُأكثرُألهنمُيشعروفُّٔذاُالسلوؾُاؼبتسامحُفيك.ُ،الطبيعةُالبشرية

قوانُتُمًتصباُماىراُللتلميحاتُاليتُيستمرُالناسُيفُلفظها،ُفباُيبنحكُقدرةُأكربُستجعلكُالُثانيا، 
 علىُاغبكمُعلىُشخصياهتم.ُ

،ُفنحنُنكوفُيفُعجلةُمنُأمرناُؼببلءمةُأفعاؽبمُُيفُالعادةُكناُنورلُاىتماماُلتصرفاتُالناسماُُإذاُُ
ُباغبكُونسرعُمعُسلسلةُمنُالسلوكيات مُالذيُيتناسبُمعُتصوراتناُيفُاالستنتاجات،ُلذلكُتلتـز
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اؼبسبقةُأوُنقبلُتفسَتاهتمُػبدمةُالذات.ُربررؾُىذهُالقوانُتُمنُىذهُالعادةُمنُخبلؿُتوضيحُمدىُ
ُمنُ ُتبطئ ُوسوؼ ُخّداعة. ُاألولية ُاالنطباعات ُتكوف ُأف ُيبكن ُوكيف ُالناس ُفهم ُإساءة سهولة

ُرب ُيف ُنفسك ُستدرب ُذلك ُعن ُعوضا ُو ُاألورل، ُحكمك ُيف ُتثق ُولن ،ُ ُوماُنفسك ُتراه ُما ليل
 تبلحظو.ُ

ُالناسُعبلنيةُبعضُالسمات،ُ ُيُظهر ستفكرُيفُالشروطُبشكلُمعاكسُعلىُالنحوُالتارل:ُعندما
ُىبفوفُالواقعُعلىُكبوُـبالف.ُوستدرؾُأفُالناسُيلعبوفُ ُفهمُغالبا ُاؼبفرطة، ُأوُالذكورة مثلُالثقة

والتقديسُفقطُمنُأجلُإخفاءُُبشكلُمستمرُمنُأجلُالعامة،ُفباُهبعلهمَُيظهروفُدبظهرُالتحرر
ُكثَتُمنُاألحيافُيفُ ظبلؿُشخصيتهمُبشكلُافضل،ُفستبلحظُماُيلي:ُماُيظهرُبشكلُعفويُيف

ُكافُالناسُيفُاألساسُُ ُإذا فإهنمُُكساذلُوُتافهُت،شخصيتهمُيفُالواقعُىيُشخصيتهمُاغبقيقية.
يؤذيكُسلوكهم.ُإفُالقدرةُُيًتكوفُدالئلُعلىُذلكُيفُأصغرُالتفاصيلُاليتُيبكنكُالتقاطهاُقبلُأف

ىيُواحدةُمنُأىمُاؼبهاراتُاليتُيبكنُأفُ،ُعلىُقياسُالقيمةُاغبقيقيةُللناسُودرجةُوالئهمُووعيهم
ُوالشراكاتُوالعبلقاتُاليتُيبكنُأفُذبعلُ ُيساعدؾُعلىُذبنبُالتعطبلتُالفاسدة، ُفبا ،ُ سبتلكها

 حياتكُبائسة.

اعُالسامةُاليتُتعًتضُطريقكُوتؤديُإذلُإحداثُضررُستمكنكُالقوانُتُمنُالتعاملُمعُاألنُوُثالثا،
 عاطفيُطويلُاألمد.

ُالنحوُ ُىذا ُعلى ُعادة ُأنفسهم ُعن ُواؼبتعصبوف ُواغباسدوف ُالعدوانيوف ُاألشخاص ُيعلن لقدُُ.ال
ُ ُأف ُلتشويشناُُيربزواتعلموا ُاألخرى ُوالوسائل ُاإلطراء ُباستخدامهم ُاألوذل ُاللقاءات ُيف ساحرين

ناُسلوكهمُالقبيحُُنشعرُباػبيانةُوالغضبُوالعجز.ُإهنمُىبلقوفُضغطاُمستمراُوإؽبائنا.ُعندماُيفاجئ
ُالتفكَتُبشكلُعلينافباُهبعلُمنُالصعبُُحبضورىم،،ُوىمُيعلموفُأهنمُبذلكُهبعلوفُعقولناُغامرةُ

 اسًتاتيجيُمستقيم.ُ
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ُكيفيةُالتعرؼُعلىُىذهُاألنواعُُمقدما،ُوىذاُىوُتفاعلكُاألكربُضد ىذهُاألنواع.ُُستعلمكُالقوانُت
وستكوفُأكثرُقدرةُعلىُاغبفاظُعلىُُضريرا،حىتُولوُذبنبتهاُأوُتنبأتُبأفعاؽباُالّتبلعبّيةُُفلنُتكوفُ

والًتكيزُعلىُنقاطُالضعفُُالقياسالقضاءُعليهمُعربُُكيفيةتوازنكُالعاطفي.ُوستتعلمُبشكلُعقليُُ
ُ ُوانعداـ ُفأنتُلنُتقعُربتُخرافاهتُأماهنمالواضحة ُسوؼُيعزلكُعنُخلفُأيُتبجح، ُوىذا م،

ُاؼبتصلةُ ُوتفسَتاهتم ُاؼببطنة ُقصصهم ُمن ُتسخر ُوسوؼ ُعليو، ُيعتمدوف ُالذي ُالتخويف عنصر
بسلوكهمُاألناين.ُإفُقدرتكُعلىُالبقاءُىادئاُستثَتُغضبهمُوُغالباُماُتدفعهمُإذلُذباوزُاغبدودُأوُ

 ارتكابُاألخطاء.

ُقدُتدرؾُأُ ُاؼبواجهات، ُؽبذه ُفرصةُلصقلُمهاراتكُيفُاإلتقافُالذايتُبدالُمنُأفُتكوفُمرىقا هنا
ُكبَتةُيفُقدرتكُعلىُ وتشديدُنفسك.ُوباتباعكُأحدُىذهُاألنواعُالذكيةُاألكثرُدىاًءُستمنحكُثقة

 ماُيفُالطبيعةُالبشرية.ُأخبثالتعاملُمعُ

ُاغبرابًعا  ُيف ُطريقك ُهبعل ُفبا ُفيهم، ُوالتأثَت ُالناس ُلتحفيز ُاغبقيقية ُاألذرع ُالقوانُت ُستعلمك ياةُ،
 أسهلُبكثَت.

ُكبَتةُعندُعرضُأفكارناُأوُخططناُ،ُالُيبكنناُأفُُمواجهتناُأثناء ؿباولةُتغيَتُعقوؿُأوُُنلمسمقاومة
ُكلُىذهُاألشياءُذبعلُ أفكارُالناسُمباشرةُعنُطريقُاعبدؿُأوُإلقاءُاحملاضراتُأوُالتزلفُإليهم،ُبل

ُويقاوموفُطبيعيالناسُعنيدوفُبشكلُُأفُالناسُأكثرُمقاومةُودفاعيةُوُاتقائية.ُفستعلمكُالقوانُت
وهببُعليكُأيضاُعدـُتغذيةُُ،عليكُأفُتبدأُأيُؿباولةُعنُطريقُخفضُمقاومتهمُهبب،ُإذاُالتأثَت
عنُغَتُقصد.ُوستتدربُعلىُسبييزُحاالتُانعداـُاألمافُلديهمُواألشياءُاليتُُُالدفاعيةُميوؽبمأيُ

ماهتمُالشخصيةُوالرأيُالذايتُالذيُوبتاجوفُإذلُالُتثَتىمُعنُغَتُقصد.ُوستفكرُمنُخبلؿُاىتما
 التحققُمنُصحتو.
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منُخبلؿُفهمُنفاذيةُالعواطفُ،ُستتعلمُأفُأكثرُوسائلُالتأثَتُفعاليةُىيُتغيَتُمزاجكُوسلوكك.ُ
ُكبلمك.ُوسوؼُتتخلصُمنُأيُوضعيةُدفاعيةُ حيثُيستجيبُالناسُلطاقتكُوسلوككُأكثرُمن

ُّٔاُمنُجهتك.ُوبدالُمنُذلكُ فإفُالشعورُباالسًتخاءُواالىتماـُبصدؽُيفُالشخصُاألخرُتقـو
ُكقائدُأفُأفضلُالوسائلُلتحريكُالناسُباذباىكُتكمنُفعاؿسيكوفُلوُتأثَتُإهبايبُ ،ُوُسوؼُتتعلم

 وأخبلقياتكُيفُالعمل.ُبتعاطفكُمروراُيفُربديدُالنغمةُالصحيحةُمنُخبلؿُسلوكك،

ُيبنحكلطبيعةُالبشريةُاليتُتعملُيفُداخلك،ُفباُستجعلكُالقوانُتُتدرؾُمدىُعمقُقوىُاُخامسا، 
 .ُالسلبيةُأمباطكالقدرةُعلىُتغيَتُ

ُنرىُُ ُأنفسنا. ُنستثٍتُفيها ُىيُأننا ُالبشرية ُيفُالطبيعة ُلتفسَتُالصفاتُاؼبظلمة ُالطبيعية استجابتنا
ُأوُ ،ُ ُالعدواين ،ُ ُالفظيع ،ُ ُاغبسود ،ُ ُالبّلعقبلين ،ُ ُالنرجسي ُالشخص ُىو ُاآلخر ُالشخص دائما

ُخطأُع ُنلـو ُفإننا ُالطريقُ، ُضللنا ُفإذا ُمبتلكُأفضلُالنوايا. ُنرىُأنفسنا ُما دواينُسليب،ُكبنُدائما
هنائياُُمتوقفاالظروؼُأوُاألشخاصُالذينُيرغمونناُعلىُالتصرؼُبشكلُسليب،ُستجعلكُالقوانُتُ

ُكلناُؾُبزؤوفُمنُنفسُالقماشُُألنناعنُعمليةُاػبداعُالذايتُىذا،ُ ،ُصبيعاُنشًتؾُكلناُمنُنفسُاؼبادة،
ُالسلبيةُ ُالصفات ُىذه ُعلى ُالتغلب ُعلى ُقدرتك ُزادت ُكلما ُىذا، ُأدركت ُوكلما ُاؼبيوؿ. ُنفس يف
احملتملةُيفُداخلك.ُوُستفحصُدوافعكُاػباصة،ُوُستنظرُإذلُظلكُاػباص،ُوستصبحُعلىُدرايةُ

ُوالصفا ُالّسمات ُىذه ُمثل ُربديد ُعليك ُالسهل ُمن ُسيجعل ُوىذا ُالسلبية ُالعدوانية تُيفُدبيولك
 اآلخرين.

ُكنتُُ ُاليت ُبالطريقة ُاآلخرين ُعلى ُمتفوقا ُلست ُأنك ُإدراكك ُمع ،ُ ُأيضا ُمتواضعا ُتصبح سوؼ
ُكاىلكُبالوعيُالذايتُ،ُبلُبالعكس.ُسوؼُتقبلُ تتخيلها.ُىذاُلنُهبعلكُتشعرُبالذنبُأوُيثقل

ُ ُىوُخَتّْ ُما ُكّل ُكامل،ُستحتضن ُكفرد ُاليتوشريرنفسك ُاؼبزورة ُكنتُ،ُوستسقطُصورتكُالذاتية
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ُكنتُتتظاىرُبو علىُُلكونكحراُوستغدوُُ،تُقدسها.ُوسوؼُتشعرُباالرتياحُمنُالرياءُوالنفاؽُالذي
 .اؼبتوفرةُفيكطبيعتك.ُوُسينجذبُإليكُالناسُبسببُىذهُالصفةُ

ُمعُُسادسا،  ُإرضاًء ُوأكثر ُعمقا ُأكثر ُروابط ُىبلق ُفبا ُتعاطفا، ُأكثر ُفرد ُإذل ُالقوانُت ستحولك
 األشخاصُمنُحولك.

نُالبشر،ُنولدُبإمكانياتُىائلةُلفهمُطبيعةُالبشرُمنُدوفُمستوىُفكريُأوُمستوىُثقايف.ُإهناُكب
ُمنُخبلؿُوضعُ ُالبشر ُكيفُيستشعروفُمزاجُومشاعر ُحيثُتعلموا ُاألوائلُ، ُأسبلفنا ُطورىا قوة

 )منظورُاآلخرين(.ُمكاهنمأنفسهمُيفُ

أفُُبتأفُ أعلىُدرجةُفبكنة.ُوستتعلمُُيفكيفيةُإظهارُىذهُالقوةُالكامنةُُُإذلسوؼُترشدؾُالقوانُتُُ
ُ ُتستمع ُأف ُو ُباستمرار ُالداخلي ُعاؼبك ُعن ُذاتك ُبعنايةتفصل ُلتحملُللناس ُنفسك ُوستدرب .

كيفُُُ:يفُالشعورُلتساعدؾبأفضلُماُيبكنك.ُوستستخدـُخيالكُوخرباتكُُاآلخرينوجهاتُنظرُ
ُكنظَتاتُفأنتُلديكُغبظاتكُاُُ؟يشعرُاآلخروفُعندماُيصفوفُلكُشيئاُمؤؼبا ؼبؤؼبةُلبلستفادةُمنها

فباثلةُلك.ُلنُتكوفُببساطةُبديهيةُ،ُبلُستحللُاؼبعلوماتُاليتُربصلُعليهأُّذهُالطريقةُالّتعاطفيةُ
ُماُ ُوربديث ،ُ ُوالتحليل ُالتعاطف ُبُت ُما ُبسلسلة ُباستمرار ُوستقـو ُجديدة. ُرؤى ُوستكتسب ،

وهنم.ُستبلحظُإحساساُمادياُباالرتباطُتبلحظوُدائماُوزيادةُقدرتكُعلىُرؤيةُالعادلُمنُخبلؿُعي
 بينكُوبُتُاآلخرُالذيُسينبثقُمنُىذهُاؼبمارسةُأوُىذهُاػبربةُ.

ُكبَتةُمنُالتواضعُ.ُالُيبكنكُأبداُأفُتعرؼُبالضبطُماُيفكرُفيوُ يفُىذهُالعمليةُستحتاجُإذلُدرجة
ألحكاـُبلُحافظُعلىُالبشر،ُفالبشرُيبكنهمُأفُىبطئواُبسهولةُ،ُولذاُهببُأالُتتسرعُيفُإصدارُا

.ُىدفكُأكثرُفباُىبطرُعلىُبالكانفتاحكُعلىُتعلمُاؼبزيد.ُفإفُالبشرُىمُالكائناتُاألكثرُتعقيداُ
ُالعمليةُ،ُستصبحُمثلُالعضلةُاليتُتصبحُ ىوُرؤيةُوجهةُنظرىمُعلىُكبوُأفضل.ُعندماُسبرُّٔذه

 أقوىُكلماُمارستُسبرينها.ُ
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ُتُػَعدُوالُربصى.ُكبنُصبيعاُلديناُاستيعابُذايتُألنفسنا،ُصقلُمثلُىذاُالتعاطفُسيكوفُلوُفوائدُال
ُ ُويف ُأنفسنا ُخارج ُاستخبلصها ُيبكن ُوربررية ُعبلجية ُذبربة ُإهنا ُاػباصة. ُعواؼبنا ُيف عوادلُؿببوسوف

،ُوىذاُماُهبذبناُإذلُتصويرُأيُشكلُمنُأشكاؿُاػبياؿُ،ُحيثُندخلُعقوؿُووجهاتُنظرُأخرى
ُخبلؿ ُومن ُعنا، ُاؼبختلفُت ُُالناس ُتقـو ُفأنت ُالتفكَت، ُيف ُطريقتك ُتتحوؿ ُسوؼ ُاؼبمارسة ىذه

ُ،ُ ُاللحظة ُباغبيويةُيفُىذه ُومفعما ُوأفُتكوفُنشيطا ،ُ ُاؼبسبقة بتدريبُنفسكُعلىُترؾُاألفكار
وُتكيفُأفكارؾُباستمرارُحوؿُالناس،ُحيثُستكتشفُأفُىذهُالسيولةُتؤثرُعلىُالطريقةُوالكيفيةُ

ُ ُعاـ ُبشكل ُاؼبشاكل ُّٔا ُتواجو ُوستكتشفُُ-اليت ،ُ ُأخرى ُبإمكانيات ُمستمتعا ُنفسك ستجد
 منظوراتُبديلة.ُىذاُىوُجوىرُالتفكَتُاإلبداعي.

ُلذاتكُالعلياُُوأخيرا،  ُإمكاناتكُاػباصةُ،ُفباُهبعلكُمدركا ستحوؿُالقوانُتُالكيفيةُاليتُترىُّٔا
 اؼبثاليةُاليتُربتاجُإذلُإظهارىا.

الذاتُاؼبنخفضةُوُالذاتُالعليا،ُُ-ُتُمتعارضتُتُبداخلناُيبكنناُأفُنقوؿ،ُأنناُكبنُالبشرُلديناُذاتُ
الذاتُاؼبنخفضةُسبيلُإذلُأفُتكوفُأقوى،ُتدفعناُنبضاهتاُإذلُردودُالفعلُالعاطفيةُواؼبواقفُالدفاعية،ُ

اؼبباشرة،ُدائماُماُُاؼبلهياتوُُللملذاتُننزعُذبعلنافباُهبعلناُنشعرُبأنناُأبرارُومتفوقوفُعلىُاآلخرين.ُ
أوُيقودناُإذلُالطريقُاألقلُمقاومة.ُإنوُيدفعناُإذلُتبٍتُماُيفكرُفيوُاآلخروف،ُوهبعلناُنفقدُُيأخذنا

 .اعبماعةأنفسناُبداخلُ

ُفنرغبُيفُالتواصلُبشكلُ ُعنُأنفسنا، ُنكوفُمسحوبُتُبعيدا ُعندما ُبنبضاتُالذاتُالعليا نشعر
ُ ُمع ُعمقا ُناآلخرينأكثر ُوأف ُأفعالنا، ُأكثر ُتستوعب ُعقولنا ُفنجعل ُنتفاعلُ، ُأف ُمن ُبدال فكر

ونستجيبُ،ُوأفُنتبعُمسارناُيفُاغبياة،ُوأفُنكتشفُالشيُالذيُهبعلناُفريدينُمنُنوعنا.ُفالذاتُ
ننزلقُإليوُبسهولة.ُأماُالذاتُالعلياُُالذياؼبنخفضةُىيُاعبانبُاألكثرُتفاعبلُمعُالطبيعةُواغبيوافُ
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ُجانبُإنساينُ ُأكثر ُهبُحقيقيىي ُاعبانبُالذي ،ُ ُوألفُمنُطبيعتنا ُرصينُتُوواعُتُبذواتنا. علنا
 .صرباًُوَُُجلداًُيتطلبُّٔاُفإفُاالتصاؿُُىشيشة،نبضةُالذاتُالعلياُتكوفُ

تطويرُىذاُاعبانبُمنُأنفسناُالذيُُألفإفُإظهارُىذهُالذاتُاؼبثاليةُيفُداخلناُىوُماُنريدهُصبيعا،ُُ
ربقيقُذلكُمنُخبلؿُجعلكُ.ُوسيساعدؾُىذاُالكتابُعلىُإقبازهماُهببُُىونشعرُبوُكبنُالبشرُ

 علىُبينةُللعناصرُاإلهبابيةُاحملتملةُوالنشطةُالواردةُيفُكلُقانوف.

ُكيفُتدرؾُأفُعواطفكُتشوهُتفكَتؾُ)الفصلُُ ُيتيح1ُدبعرفتكُالنزعةُالبلعقبلنية،ُستتعلم (،ُفبا
ُوبدثُل ُما ُعلى ُيفُاغبياة ُسلوكنا ُكيفُيؤثر ُومعرفة ُعقبلنية. ُوتصبح ُعلىُطرحها ُالقدرة نا،ُلك

ُكيفُتصوغُسلوكا8ُوكيفُأفُعقولناُسبيلُإذلُاالقًتابُإذلُعدـُاػبوؼُ)الفصلُ (،ُسوؼُتتعلم
(،ُسوؼُتستخدـ10ُشاسعاُوجريئا.ُمعُمعرفةُأفُلديكُاؼبيلُؼبقارنةُنفسكُمعُاآلخرينُ)الفصلُ

ُكمحفزُللتفوؽُيفُآّتمعُمنُخبلؿُأعمالكُالعظيمة،ُإلعجابُالذينُحققواُ ُكبَتةُيفُُأشياءىذا
قدوتكُؼبضاىاهتمُوؿباكاهتم.ُسيفعلُىذاُالسحرُُمنُمبدأ:ُأفُيكونواحياهتم،ُوأفُتكوفُمستوحاةُ

ُؼبقاومةُُفعلتو ُالبشرية ُالطبيعة ُعن ُالواسعة ُمعرفتك ُباستخداـ ُوذلك ُالبدائية، ُالصفات ُىذه على
 .ُلطبيعتكُاؼبنخفضةُالقويةُاؽبابطةالسحبُ

ُُمتدرباشكُأفُتصبحُفكرُيفُالكتابُبالطريقةُالتالية:ُأنتُعلىُُو يفُالطبيعةُالبشرية.ُسوؼُتقـو
ُكيفيةُاالطبلعُعلىُُ-بتطويرُبعضُاؼبهاراتُ ُكيفيةُمراقبةُوقياسُشخصيةُزمبلئكُالبشر،ُوأيضا يف

ُستخرجُسيداُمتفوقاُيفُىذاُالفنَلَعمرَؾُ.ُكبوُالعلياءأعماقكُالنفسية.ُوستعملُعلىُإبرازُنفسكُ
ُاؼبمارسة ُأعرب ُإحباط ُعلى ُقادرا ُعليك، ُاآلخروف ُبو ُيلقي ُأف ُيبكن ُما ُإذلُُ،سوأ ُنفسك فتصوغ

 .منتجوُإذلُفردُُ،شخصيةُأكثرُعقبلنيةُوذاتيةُالوعي

 . ما هو عليه حقيقته و سيصبح اإلنسان أفضل عندما تجعله يرى

 أنتون تشيخوف                             -    
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1 

 سيطر على انفعاالتك الذاتية

 

 نيةقـانــــون الاّلعقال

كاملـــــــة علـــــــى مصـــــــيرك، فـــــــتخط    مســـــــيطر ســـــــيطرة أنـــــــكأنـــــــت ترغـــــــب بشـــــــدة فـــــــي تصـــــــوير نفســـــــك 

بــــــوعي فــــــي تاديــــــد مســــــار حياتــــــك بأفضــــــل مــــــا لــــــديك. لكنــــــك غيــــــر مــــــدرك إلــــــى حــــــد بعيــــــد مــــــدى 

ناـــــــــو ايفكـــــــــار التـــــــــي تقـــــــــوم  هاربـــــــــاعمـــــــــك انفعاالتـــــــــك التـــــــــي تســـــــــيطر  عليـــــــــك. حيـــــــــ  تجعلـــــــــك 

ــــــــ ــــــــدا. بتخفيــــــــف نفســــــــك وتهــــــــدنتها. إنهــــــــا تجعلــــــــك باحثــــــــا عــــــــن أدل ــــــــد فعلــــــــه تادي ة تؤكــــــــد مــــــــا تري

ـــــــــة مزاجـــــــــك، وهـــــــــذا  ـــــــــه، وهـــــــــذا ايمـــــــــر يتوقـــــــــف علـــــــــى نوعي ـــــــــد رؤيت ـــــــــرى مـــــــــا تري فهـــــــــي تجعلـــــــــك ت

االنفصــــــــال عــــــــن الواقــــــــا هــــــــو مصــــــــدر يعظــــــــم القــــــــرارات الســــــــي ة واينمــــــــاط الســــــــلبية التــــــــي تطــــــــارد 

حياتـــــــــــك. فالعقالنيـــــــــــة هـــــــــــي القـــــــــــدرة علـــــــــــى مواجهـــــــــــة هـــــــــــذ  التـــــــــــأثيرات االنفعاليـــــــــــة و العا فيـــــــــــة، 

ـــــــدال مـــــــن االســـــــتجابة بشـــــــكل ســـــــريا، وتاريـــــــر عقلـــــــك ممـــــــا ياـــــــدثوالتفكيـــــــ علـــــــى عكـــــــس مـــــــا  ر ب

 صــــــــقلهماتشــــــــعر بــــــــه، وهــــــــذ  القــــــــدرة ال تــــــــأتي بشــــــــكل  بيعــــــــي ين هــــــــذ  القــــــــدرة و القــــــــوة يجــــــــب 

ــــــــي الاصــــــــول  ــــــــك  عليهمــــــــاوالســــــــعي ف ــــــــا أن  زرعهمــــــــاعــــــــن  ري ــــــــداخلنا، وبهــــــــذا يمكنن بشــــــــكل واع ب

 ندرك إمكاناتنا العظيمة.
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 الروح الداخلية يثينا

قبلُاؼبيبلد،ُتلقىُمواطنوُأثيناُبعضُاألخبارُاؼبثَتةُللقلق:ُفقدُوصلُفبثلوفُمن432ُُيفُأحدُأياـُهنايةُعاـُُ

مدينةُ)اسبارطا(ُإذلُاؼبدينةُوقّدمواُإذلُؾبلسُالسبلـُاألثيٍتُشروطاُجديدةُللسبلـ.ُفإذاُدلُتوافقُأثيناُعلىُىذهُ

ُكانتُ)اسب ارطا(ُىيُالعدوُاللدودُألثيناُوقطبهاُاؼبضاد.ُوقدُقادتُأثيناُالشروط،ُفستعلنُ)اسبارطا(ُاغبرب.ُفقد

ُاؼبعروؼُجامعةُمنُالدوؿُالديبقراطيةُيفُاؼبنطقة،ُيفُحُتُأفُ)اسبارطا(ُقادتُقلةُقليلةُمنُاالربادُالکونفدرارل

يفُالبحرُاألبيضُباسمُ"بيلوبونيزي".ُوقدُاعتمدتُأثيناُعلىُأسطوؽباُوثروهتا.ُوكانتُلديهاُالقوةُالتجاريةُالبارزةُ

ُكاملة.ُوحىتُذلكُاغبُت،ُذبنبتُالقوتاف ُاؼبتوسط.ُيفُحُتُاعتمدتُ)اسبارطا(ُعلىُجيشها.ُفهيُدولةُعسكرية

ُنفوذهُيفُاؼبنطقةُلنُ،ستكوفُفظيعةحرباُمباشرة،ُألفُالعواقبُ بلُطريقةُحياتوُُُفحسب،ُيفقدُاعبانبُاؼبهزـو

ذلك،ُيبدوُأفُاغبربُالُمفرُمنهاُوأصبحُ قراطيتهاُوثروهتا.ُومعبالنسبةُألثيناُستخسرُديبُ-للخطرُُُمعرضةكلهاُ

 أمراُحتمياُوُأفُخسارهتمُوهنايةُمصَتىمُأصبحُحدثاُوشيكا.ُاستقرُالشعورُباؼبوتُبسرعةُعلىُاؼبدينة.

"ُؼبناقشةُالتهديدُاإلسربطيُايكروبوليس"ُاؼبطلُعلىُ"بنيكساجتمعُآّلسُاألثيٍتُعلىُتلُ"قليلةُبعدُأياـُُ

ُكافُحوارلُعشرةُآالؼُوم ُكانتُاعبمعيةُمفتوحةُعلىُصبيعُاؼبواطنُتُالذكور،ُويفُذلكُاليـو اُهببُالقياـُبو.

ُكافُمنُبينهمُؾبموعةُ"الصقور"ُيفُحالةُمنُالتحريضُالكبَت ُ))ُمنهمُمزدضبُتُعلىُالتلُللمشاركةُيفُالنقاش.

صةُوهتاجمُ)اسبارطا(ُُأوال.ُوقدُنّبوُآخروفُأفُحيثُقالواُأفُعلىُأثيناُأفُتغتنمُالفُرُ-((ُالتحريضُعلىُاغبرب

قواتُ)اسبارطا(ُُيفُأرضُاؼبعركةُقوةُالُيبكنُقهرىاُأوُىزيبتها.ُوأفُمهاصبةُ)اسبارطا(ُُّٔذهُالطريقةُسيكوفُيفُ

ُفإفُذلكُ ُأشارُالكثَتوف، ُكما ُمؤيدينُلقبوؿُشروطُالسبلـ،ُلكن ُصبيعا ُكانوا ُأماُؾبموعةُ"اغبمائم" صاغبها.

ػبوؼُفحسبُويشجعُ)اسبارطا(ُعلىُاغبرب.ُوُيعطيهمُاؼبزيدُمنُالوقتُلتوسيعُجيشهمُوقواهتم.ُوقدُُسُيظهرُا

كافُالنقاشُيذىبُيبنةُويسرةُمعُزيادةُيفُاالنفعاالتُوبعضُالصياحُواللغط،ُودلُيكنُىناؾُحلُُمرضُيُلوحُيفُ

 األفق.
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ُشخصيُ ُتقدـ ُمع ُيتنامى ُاغبشد ُكاف ُالظهر، ُبعد ُما ُفًتة ُهناية ُيف ُاعبمعيةمث ُؼبخاطبة ُمألوفة ُىذهُُ.ة اسم

ُكافُرجلُالدولةُاألكربُيفُالسياسةُاألثينية،ُمضىُمنُُعمرهُأكثرُمنُستُتُسنة.ُُ الشخصيةُ"بريكليس"ُ،ُوقد

ُلدىُالشعبُاألثيٍت،ُوكافُلرأيوُاألنبيةُالبالغة،ُولكنُعلىُالرغمُمنُاحًتاـُاألثينيُتُلو،ُ كافُبريكليسُؿببوبا

ُكانواُيتذكروفُُ-باُجداُفقدُوجدوهُقائداُغري ُكونوُسياسيا.ُفبالنسبةُألولئكُالقدماء ُكافُفيلسوفاُأكثرُمن حيث

ُبالطريقةُ ُشيء ُأي ُيفعل ُيكن ُدل ُو ُوناجحا. ُقويا ُأصبح ُأنو ُمدىشا ُكاف ُوقد ُيكفي، ُدبا ُاؼبهنية ُسَتتو بداية

 االعتيادية.

كافُاألثينيوفُيفضلوفُنوعاُمعيناُمنُُُظهورُبريكليسُعلىُالساحة،ُوقبليفُالسنواتُاألوذلُمنُديبقراطيتهم،ُُ

ُووبتويُعلىُمبطُدرامي ُومقنعا ُملهما ُالرجاؿُالذينُيقدموفُخطابا ُأي: وىباطروفُيفُُ،الشخصياتُالقيادية،

ُفرصةُُ ُيبنحهم ُفبا ُيقودوهنا، ُعسكرية ُضببلت ُلشن ُويناضلوف ُاؼبعركة. ُُكسبُِساحة ُواالىتماـ. ُفيعززوفآّد

ويقوموفُبكلُماُُ-منهمُمبلؾُاألراضيُواعبنودُواألرستقراطيُتُُ-فصائلُاعبمعيةُُحياهتمُاؼبهنيةُعربُسبثيلُبعض

ُكافُالقادةُيرتفعوفُويسقطوفُيفُخيباتُ يفُوسعهمُلتعزيزُمصاغبهم.ُوىذاُماُأدىُلسياسةُشديدةُاالنقساـ.

ُكانواُيرتابوفُوالُيثقوفُيفُأيُشخصُداـُطويبل  ُيفُالسلطة.ُلبضعُسنوات،ُلكنُاألثينيُتُكانواُمطمئنُت.ُو

قبلُاؼبيبلد،ُوبَذاَؾُفإفُالسياسةُاألثينيةُلنُتسَتُبالطريقةُذاهتا.463ُُمثُدخلُبريكليسُاغبياةُالعامةُحوارلُعاـُ

ُكانتعلىُالرغمُأنوُينحدرُمنُأسرةُأرستقراطيةُشهَتة،ُ .ُقاـُبالتحالفُمعُالطبقاتُغريبةأوذلُخطواتوُُولقد

ُكانواُفخرُأثينا.ُلقدُعملُالدنياُوالوسطىُاؼبتناميةُيفُاؼبدين ة،ُأيُاؼبزارعوف،ُوآّندينُيفُالبحرية،ُواغبرفيُتُالذين

 علىُزيادةُصوهتمُيفُاعبمعيةُومنحهمُقوةُأكربُيفُالديبقراطية.ُدلُيكنُىذاُؾبردُفصيلُصغَتُيقوده.ُبلُأغلبية

ُمن ُالكبَت ُالعدد ُىذا ُمثل ُيف ُالتحكم ُاؼبستحيل ُمن ُيبدو ُقد ُاألثينيُت. ُدبصاغبهمُُاؼبواطنُت ُالغاضبُت الرجاؿ

ُكافُمتحمساُُيفُزيادةُقوهتمُلدرجةُأنوُاكتسبُثقتهمُودعمهمُرويداُرويدا.  اؼبتنوعة،ُلكنو

ومعُمبوُنفوذه،ُبدأُيفرضُنفسوُيفُاعبمعيةُويغَتُسياساتو.ُلقدُجادؿُضدُتوسيعُإمرباطوريةُأثيناُالديبقراطية.ُُ

ُوعندماُكافُىبشىُأفُيبالغُاألثينيوفُويفقدوفُالسيطُو ُالتحالفات. ُوتعزيز ُعملُعلىُدعمُاإلمرباطورية رة.كما
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يتعلقُاألمرُباغبربُأوُالعملُبصفةُعامة،ُفإنوُسعىُللحدُمنُاغبمبلتُوُالفوزُعربُاؼبناورات،ُمعُاغبدُاألدىنُ

ُ ُاألرواح. ُو ُاػبسائر ُالبطوليةُظهريف ُنطاؽ ُخارج ُعمبل ُُ،للكثَتين ُدخلت ُعندما ُحيزُلكن ُالسياسات ىذه

ستنزاؼُاػبزانةُالعامة،ُوكانتُالحاجةُُأواؼبدينةُفًتةُازدىارُغَتُمسبوقة.ُودلُتكنُىناؾُحروبُُشهدتيذ،ُالتنف

 اإلمرباطوريةُتعملُبسبلسةُأكثرُمنُأيُوقتُمضى.

ُلشراءُُ ُفبدالُمنُاستخدامو ُللمواطنُت. ُمفاجئة ُعنُدىشة ُبريكليسُمعُفائضُاألمواؿُاؼبتناميُعبارة ُفعلو ما

ُالسياسي ُاغبفبلتُاػبدمات ُوقاعات ُواؼبسارح ُاؼبعابد ُلبناء ُخطط ُفقد ُأثينا. ُيف ُ ُالعاـ" ُ"البناء ُمشروع ُبدأ ة،

ُأصبحتُاؼبدينةُ ُوبَذَؾ ُكلُمكاف، ُالناسُيعملوفُيف ُكلُاغبرفيُتُاألثينيُتُيفُميادينُالعمل. اؼبوسيقية،ُووضع

ُ ُالشخصية ُاليتُتعكسُصبالياتو ُمنُالعمائر ُكافُيفضلُنوعا ُومهدئةُمرتبُ-أكثرُصباال. ُىندسية،ُضخمة, ة،

ُكانتُأعظمُأعمالوُيفُالبارثينوفُ)ُمعبدُإغريقيُيفُمدينةُأثينا(،ُمعُسبثاؽباُالضخمُاؼبكوفُمنُأربعُتُ-للعُتُ .

ُكانتُأثيناُىيُالروحُاؼبوجهةُلؤلثنيُت،ُإؽبةُاغبكمةُوالذكاءُالعملي.ُلقدُمثلتُصبيعُالقيمُاليتُيريدُ قدماُألثينا.

َتتُشخصيةُبريكليسُمظهرُوروحُأثيناُعلىُكبوُفردي،ُوبذاَؾُدخلتُأثيناُعصراُذىبياُيفُُبريكليسُتروهبها.ُغ

.  كلُالفنوفُوالعلـو

مقيدُوبليغ.ُحيثُدلُيوظفُاألساليبُالببلغيةُاؼبعتادة،ُُ-كانتُأغربُصفةُيفُبريكليسُىيُأسلوبوُاغبديثيُُُ

ُمنُش أنوُأفُهبعلُالناسُيستمعوفُإليوُعملُعلىُإقناعُاعبمهورُمنُخبلؿُحججُؿبكمةُعكَسُذلك.ُوىذا

 باستمرارُوُيتبعوفُاؼبسارُاؼبثَتُؼبنطقِوُالببلغي.ُحيثُكافُمنطقوُمقنعاُوىادئا.

علىُعكسُالقادةُاآلخرين،ُبقيُبريكليسُيفُالسلطةُأعواماُوعقوداُزمنية،ُوقدُوضعُطابعوُاإلصبارلُعلىُاؼبدينةُُ

ُكافُلديوُأعدائو.ُوىذ اُاألمرُالُمفرُمنو.ُلقدُبقيُيفُالسلطةُلفًتةُطويلةُلدرجةُأفُُبطريقةُىادئةُوغَتُمزعجة.

ُكافُرجبلُيسخرُمنُصبيعُالتقاليد.ُوىذاُاألمرُ كثَتينُاهتموهُبأنوُدكتاتورُسري.ُواهتموهُأيضاُبأنوُملحد،ُألنو

ُكافُغريبا  لكنُدلُيستطعُأحدُاؼبماحكَةُيفُنتائجوُالقياديةُالعظيمة.ُُ؟منُشأنوُأفُيفسرُؼباذا
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ُمنُواآل ُكبَتا ،ُفإفُرأيوُيفُاغبربُمعُ)اسبارطا(ُوبملُقدرا ُبدأُىباطبُاعبمعيةُبعدُظهرُذلكُاليـو ف،ُعندما

ُينتظروفُبفارغُالصربُظباعُخطابوُحوؿُ ُكانوا ُكسحابةُفوؽُاغبشودُبينما ُكاىلو،ُلقدُخّيمُالصمت الثقلُعلى

 النازلة.

ُ ُقائبل وقت مضى: أنا ضد تقديم أي تنازالت " أيها ايثينيون، ِوجهات نظري هي نفسها منذ تكلم

للبيلوبونيزيين، على الرغم من إدراكي أن الاالة العقلية المامومة التي تقنا الناس بالدخول في حرب عادة 

وقدُال يتم االحتفاظ بها عندما يتطلب ايمر تفعيلها، وأن عقول الناس تتغير عبر مجريات ايحداث". 

أثيناُو)اسبارطا(ُُمنُخبلؿُوسطاءُؿبايدين.ُوىذاُيشكلُخطراُمقدماُإذاُُنبههمُبفرضيةُتسويةُاػببلفاتُبُت

استسلمواُللمطالبُاالنفراديةُمنُجانبُاإلسربطيُت.ُإذاُفأينُينتهيُىذاُاألمر؟ُنعم،ُباذباهُأرضُمعركةُمباشرةُ

ُاقًتحوُبريكليسُبدالُمنُذلكُىوُشكل ُانتحارية.ُوُما ُواليتُستكوفُدبثابةُمعركة منُأشكاؿُُمعُ)اسبارطا(

 ودفاعية.ُحربُؿبدودةُُ-جديدةُللحربُسباماُ

"يجب علينا أن نجلب داخل أسوار أثينا كل أول ك الذين يعيشون بالمنطقة. وأن وقدُقاؿُبريكليسُأيضاُ

نترك اإلسبر يين يأتون إلغراءنا بالقتال، نتركهم يخربون أراضينا. فلن نأخذ الطعم الذي يااولون أن 

اربهم على أي أرض. ما قدرتنا للولوج إلى البار فسوف ناافظ على موارد المدينة. يُطعمو  لنا. لن نا

ونستخدم أسطولنا الذي نملكه لمداهمة ُمدنهم الساحلية. وما مرور الوقت، سوف يزداد ايسبر يين 

إحبا ا لعدم وجود أي معركة. بعد إ عام وإمداد جيشهم الدانم، فسوف ينفد المال منهم. وسوف يتشاحن 

حلفاؤهم فيما بينهم. وسيضعف حزب الارب في اسبار ا وسيتم االتفاق على سالم دانم حقيقي، كل 

 ذلك من خالل الاد ايدنى من الخسانر في ايرواح وايموال من جانبنا''.

ُُ "يمكنني أن أقدم لكم أسباب عديدة أخرى في هذا الصدد وهي: لماذا يجب عليكم أن وختمُقائبل:

ند الفوز النهاني إذا كنتم ال تستغلون عقولكم إلضافة شيء لإلمبرا ورية في الوقت الذي تشعروا بالثقة ع

وال تودون الخروج في سبيل إقاام أنفسكم في ايخطار الجديدة؟ ما ؟ تكون الارب قانمة على أوزارها
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ُُأخشا  أنا ليس استراتيجية العدو، بل من أخطاننا نان". ُبريكليس ُاقًتحها ُالذي ُالبدعة أثارتُجدالُإف

ُكانتُتتمتعُّٔاُ واسعا.ُحيثُدلُتكنُالصقورُوالُاغبمائمُراضُتُعنُخطتوُىاتو،ُولكنُيفُالنهاية،ُالسمعةُاليت

 حكمتوُجعلتهمُيوافقوفُعلىُكبلمو.ُبعدُعدةُأشهرُانطلقتُاغبربُاؼبصَتية.

ُكماُينبغي.ُحُ يثُدلُُيصبُاإلسربطيوفُيفُالبداية،ُصبيعُالتصوراتُاليتُخططُؽباُبريكليسُعنُاغبربُدلُتكن

ُكافُاألثينيوفُىمُالذينُ ُأكثرُجرأة.ُلكنُيفُاعبهةُاؼبقابلة ُكانوا وحلفاؤىمُباإلحباطُأثناءُاغبربُاؼبستمرة،ُبل

ُكافُيؤمنُبشدةُأفُخطتوُالُ يعيشوفُاإلحباط،ُويروفُأفُأراضيهمُزُبربُمنُدوفُحركةُانتقامية.ُلكنُبريكليس

ُكلُشيء:ُوُيبكنُأفُتفشلُطاؼباُصربُاألثينيُو ُكارثةُغَتُمتوقعةُإذلُتصعيد ف.ُيفُالسنةُالثانيةُمنُاغبرب،ُأدت

ُانتشارهُ ُإذل ُذلك ُأدى ُاألسوار ُداخل ُاؼبواطنُت ُمن ُكبَت ُعدد ُوجود ُمع ُاؼبدينة. ُيف ُالطاعوف ُوباء ُانتشار ىي

رض،ُبينماُُبسرعة،ُفباُأسفرُعنُمقتلُأكثرُمنُثلثيُاؼبواطنُتُوتدمَتُصفوؼُاعبيش.ُأصيبُبريكليسُنفسوُباؼب

ُكلُماُفعلوُألثيناُعلىُمدىُعقودُعديدةُبداُوكأنوُينهارُيفُآفُ ُكابوساُيفُهنايةُاؼبطاؼ: ُكافُيشهد كافُوبتضر

ُكلُشخصُيفكرُلنفسو.ُلوُقباُبريكليسُمنُاؼبوت،ُ واحد،ُحيثُبدأُالناسُيفُاالنفعاؿُاعبماعيُحىتُأصبح

ُبتعديلُاسًتاتيجيتوُلكافُمؤكداُأنوُقدُهبدُطريقةُلتهدئةُاألثينيُتُوالتُو سطُيفُسبلـُمقبوؿُمعُاسبارطا،ُأوُيقـو

 الدفاعية،ُلكنُلعلُاألوافُأصبحُفائتا.

ـُُُ ُعليوُبسببُوباءُالطاعوف،ُوُانتقدوهُبعد والغريبُيفُاألمرُأفُاألثينيُتُدلُوبزنواُعلىُزعيمهم.ُوقدُألقواُباللـو

ُ،أََفَلُنجأوُضبطُنفٍسُ.ُوقدُاعتربواُبريكليسُرجبلُُكفائتوُاالسًتاتيجية.ُودلُيكونواُيفُمزاجُيسمحُؽبمُبصربٍُ

ُكراىية.ُوماداـُغائباُفقدُعادتُ وأفُأفكارهُدبثابةُردودُفعلُمتعبةُلرجلُعجوز.ُوقدُربوؿُحبهمُلربيكليسُإذل

ُذباهُ ُاؼبواطنُت ُمرارة ُمن ُاغبزب ُتعب ُوقد ُحريب. ُشعيب ُحزب ُىناؾ ُأصبح ُذلك ُبعد ُاالنتقاـ. ُإذل الفصائل

وجعلهمُالطاعوفُيتحركوفُمنُمواضعهمُويغَتوفُمواقفهمُاغبربية.ُوقدُوعدُالصقورُبأهنمُسيعودوفُُاإلسربطيُت،

ُكبَتُمنُاألثينيُت،ُ للواجهةُويقهروفُاالسربطيُتُباسًتاتيجيةُىجومية.ُوقعتُىذهُالكلماتُؿبلُالزينةُلدىُعدد

 وجعلهمُىذاُوبرروفُمشاعرىمُاؼبدفونةُذباهُاإلسربطيُت.
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ُاؼب ُتعايف ُمنُومع ُصباعة ُوتوسلت ُاغبرب، ُيف ُالعليا ُاليد ُ ُرفع ُمن ُاألثينيوف ُسبكن ُالطاعوف، ُمن ُببطء دينة

ُعلىُ ُاألثينيوف ُضغط ُوقد ُكامل، ُبشكل ُعدوىم ُىزيبة ُأرادوا ُاألثينيوف ُلكن ُالسبلـ. ُألجل ُالراية اإلسربطيُت

ازدادُُ،وبعدُأعواـُمتعاقبةمصاغبهم،ُلكنُتعايفُاإلسربطيُتُأسهمُيفُقلبُالطاولة.ُبعدُفًتةُمنُاألخذُوالرد،ُ

ُ ُحليفة ُميلوس، ُجزيرة ُأثينا ُىاصبت ُمعينة، ُمرحلة ُيف ُلكن ُاعبانبُت. ُكبل ُمن ُواؼبرارة ُوعندماُاالعنف سبارطا،

ُكلُرجاؽبمُويبيعواُنساءىمُوأطفاؽبم.ُوىذاُاألمرُدلُيكنُليحدثُيفُ استسلمتُاؼبيلياف،ُصوتُاألثينيوفُليقتلوا

 ظلُبريكليس.

ُكافُلدىُالعديدُمنُالقادةُاألثينيُتُفكرة415ُُدةُمنُاغبربُالبلهنائية،ُيفُعاـُمثُبعدُسنواتُعديُ قبلُاؼبيبلد،

ُ ُأساسيا ُحليفا ُكانتُمدينةُسَتاكوزا ُالقاضيةُالسبارطا.ُحيث ُكيفيةُسبريرُالضربة وُىيُلئلسربطيُت،ُمثَتةُعن

ُاؼب ُباؼبوارد ُاإلسربطيُت ُتزود ُكانت ُحيث ُصقلية. ُجزيرة ُيف ُالصاعدة ُاألثينيوفُالدولة ُكاف ُإذا ُاؼبطلوبة. همة

ُميزتُت:ُ ُعلى ُحاصلوف ُفإهنم ُسَتاكوزا، ُعلى ُوالسيطرة ُاستكشافية ُضبلة ُإطبلؽ ُمن ُيبّكػػنهم ُالعظيم بأسطوؽبم

ُؼبواصلةُ ُاليتُوبتاجوهنا ُأهنمُسيحرموفُاإلسربطيُتُمنُاؼبوارد ُوالثانية: ُإذلُإمرباطوريتهم، ُأهنمُسيدخلوهنا األوذل:

 .يةُإلرساؿُستُتُسفينةُمعُجيشُحبجمُمناسبُعلىُمنتُقاربُإلقبازُىذهُاؼبهمةاغبرب.ُصوتتُاعبمع

ُكبَتةُحوؿُحكمةُىذهُُ ُكانتُلديُنيسيزُشكوؾ وقدُمتُتعيُتُأحدُالقادةُؽبذهُاغبملة،ُوُىوُنيسيز،ُحيث

ُكافُىبشىُأفُيقللُاألثينيوفُمنُشأفُقوةُسَتاكوزا،ُوقدُعرضُؽبمُصبيعُالسيناريوىاتُالسلبية احملتملة،ُُاػبطة.

ُكانتُىناؾُضبلةُأكربُمنُتلكُفيمكنُضمافُالنصر.ُوقدُأرادُّٔذاُأفُيفسدُاػبطة،ُلكنُحجتوُُ وأكدُأنوُإذا

ُكافُاألمرُيتطلبُالقياـُحبملةُأكرب،ُفكافُىذاُىوُماُيرسلونوُ مائةُسفينةُحربيةُُ-كافُؽباُتأثَتُمعاكس.ُإذا

ُكافُاألثينيوفُيشّموفُالنص-ومضاعفةُعددُاعبنودُ  رُيفُىذهُاإلسًتاتيجيةُوالُشيءُرَادٌِع.ُ.

ُوبلموفُ ُأصبحُُمتاحا، ُاألثينيُتُمنُصبيعُاألعمارُيفُالشوارعُوىمُيرظبوفُخرائطُصقلية ُرؤية ُقادمة.. يفُأياـ

ُإطبلؽُالسفنُإذلُ بالثرواتُاليتُمنُشأهناُأفُتصبُيفُأثيناُومنُمثُاإلذالؿُالنهائيُلئلسربطيُت.ُلقدُربوؿُيـو

افُمشهداُمذىبلُدلُتشهدهُأثيناُعلىُاإلطبلؽ،ُوىوُعبارةُعنُأسطوؿُىائلُيبؤلُاؼبيناءُبقدرُماُعيدُعظيم،ُوك
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يبكنُلعُتُأفُتراهُوتشهده،ُوكافُيتمثلُيفُالسفنُاؼبزينةُبشكلُصبيل،ُواعبنودُوالدروعُاؼبتؤللئة،ُواالزدحاماتُيفُ

ُكافُعرضاُباىراُلقوةُوُثروةُأثينا.  الطوابق.

ُكانتُمعُمرورُالشهور،ُسع ىُاألثينيوفُللحصوؿُعلىُأخبارُاغبملةُعندُنقطةُمعينةُعربُاغبجمُاؽبائلُللقوةُاليت

تظنُأثيناُأهناُتتمتعُّٔا،ُبداُؽباُأهناُقدُاكتسبتُأفضليةُيفُحصارُسَتاكوزا.ُلكنُيفُاللحظةُاألخَتة،ُوصلتُ

إرساؿُخطابُإذلُاعبمعيةُيصفُتعزيزاتُمنُاسبارطا،ُأصبحُاألثينيوفُيفُموقفُدفاعيُاآلف.ُوقدُقاـُنيسيزُب

ُأوُإرساؿُتعزيزاتُفورية.ُصوتُاألثينيوفُ ُإذلُأثينا، ُأوصىُبالًتؾُوالعودة ُالتحوؿُالسليبُلؤلحداث. ُىذا فيها

ُ ُاؽبزيبة، ُمنُالسفنُيكادُُ-إلرساؿُالتعزيزاتُغَتُراغبُتُيفُاإليبافُبإمكانية وسبثلتُالتعزيزاتُيفُأسطوؿُثاٍف

ُكاألسطوؿُاألُو ُكبَتا فقدُتضاعفتُُ-ؿ.ُويفُاألشهرُاليتُأعقبتُذلك،ُبلغُقلقُاألثينيُتُذروةُجديدةُيكوف

 اؼبخاطرُاآلفُودلُتعدُأثيناُقادرةُعلىُربملُخساراهتا.

،ُاستمعُأحدُاغببلقُتُيفُمدينةُبَتايوسُيفُأثيناُإذلُشائعةُمنُأحدُالزائرينُمفادىاُأفُاغبملةُاألثينية،ُُ ذاتُيـو

ُكافُمنُالصعبُوكلُسفينة،ُوكلُرجلُقضىُكب بُوُومتُالقضاءُعليوُيفُاؼبعركة.ُانتشرتُالشائعاتُبسرعةُيفُأثينا.

ُعليهاُ ُؿبكـو ُأثينا ُأف ُوبدا ُالشائعات ُتأكدت ُأسبوع ُوبعد ُاؼبدينة. ُيف ُببطء ُاستقر ُالذعر ُولكن تصديقها،

 بالفشل،ُوقدُاستنزفتُسفنهاُوأمواؽباُورجاؽبا.

ُالتالية،ُأصبحتُُغَتُمتوازنةُعلىُكبوُسبكنُاألثينيوفُمنُالصمودُبأعجوبة.ُلكنُع لىُمدىُالسنواتُالقليلة

قبلُاؼبيبلد405ُُقاٍسُبسببُاػبسائرُاليتُواجهتهاُيفُصقلية،ُوبسببُالضربةُالقاصمةُاألخَتة،ُحىتُهنايةُعاـُ

سنواتُُعانتُأثيناُخسارهتاُالنهائيةُوأجربتُعلىُاؼبوافقةُعلىُشروطُالسبلـُالقاسيةُاليتُفرضتهاُاسبارطا.ُوأف

ُالرجلُ ُو ُوإذلُاألبد. ُانتهىُسباما ُالذىيبُالربيكبلنديُقد ُوالعصر ُالعظيمة، ُالديبقراطية ُإمرباطوريتهم ُو ؾبدىم،

ُكبحُمشاعرىمُاألكثرُخطورةُ رحلُعنُىذاُاؼبشهدُلفًتةُُ–دباُفيهاُالعدواف،ُاعبشع،ُالغطرسة،ُاألنانيةُُ-الذي

 طويلةُجدا،ُودخلتُحكمتوُطّيُالفراغُوالنسياف,

. . . 



 
24 

 

 

  التفسير 

ُكلُشخصيةُسياسيةُ عندماُقاـُبريكليسُبدراسةُاؼبشهدُالسياسيُيفُبدايةُمسَتتو،ُالحظُالظاىرةُالتاليةُ:ُأف

ُبتفاٍفُُ ُعملوا ُما. ُىدؼ ُإذل ُللوصوؿ ُمعينة ُخطط ُؽبا ُو ُواقعية، ُأىداؼ ُوؽبا ُعقبلنية، ُأهنا ُتعتقد ُكانت أثينية

ُوقا ُقوهتم. ُزيادة ُيواجهوفُمنُالناحيةُلفصائلهمُالسياسيةُوحاولوا ُكانوا ُما ُإذلُاؼبعركةُوكثَتا ُاعبيوشُاألثينية دوا

األمامية.ُوقدُسعواُلتوسيعُإمرباطوريتهمُوجلبُاؼبزيدُمنُاؼباؿُإليها.ُوعندماُتراجعتُقوةُمناوراهتمُالسياسية،ُأوُ

ُكانواُُقادرينُعل ُعلىُانتهتُحرؤّاُبشكلُفظيع،ُفإهنمُيبتلكوفُأسباباُجيدةُؼباذاُحدثُذلك؟ ىُإلقاءُاللـو

ُكافُصبيعُىؤالءُالرجاؿُعقبلنيُتُإذلُىذاُاغبد،ُ ُعلىُاآلؽبة.ُومعُذلك..ُإذا ُاألمرُفيلقوفُاللـو اؼبعارضة،ُوإذاُلـز

ُكانتُ ُوؼباذا ُخرابية؟ ُو ُفوضوية ُأثينا ُكانت ُؼباذا ُالذايت؟ ُوالتدمَت ُالفوضوية ُّٔذه ُمليئة ُسياساهتم ُتكوف فلماذا

ُؼباذاُُ ُو ُىشة؟ ُزمبلؤهُديبقراطيتها ُيكن ُدل ُبسيطة، ُاإلجابة ُكانت ُواالضطراب؟ ُالفساد ُمن ُالكثَت ُىناؾ كاف

ُكافُموجهاُؼبعظمُقراراهتمُىيُ *بريكليس*ُاألثينيوفُعقبلنيوفُعلىُاإلطبلؽ،ُبلُؾبردُصباعةُأنانيةُماىرة.ُوما

وفُتكتيكيةُوُيفُأيُالتعطشُللسلطة،ُواالىتماـ،ُواؼباؿ.ُوكلُىذهُاؼبقاصدُُيبكنُأفُتكُ-العواطفُاألساسيةُ

 غايةُالدىاء،ُلكنُمناوراهتمُتلكُدلُتؤديُإذلُلشيءُمستمرُأوُػبدمةُمصاحلُالعامةُالديبقراطية.

ُالفخُاغبريب؟ُوكيفُيبكنُأفُُ ُكيفيةُاػبروجُمنُىذا ُىوُتفكَتهُيف َُكَذاٍتُُمَفكرٍة إفُماُهبعلُبريكليسُمنتبها

ُكافُأمراُفريداُمنُنوعوُتارىبيا،ُوىذاُاغبلُدبثابةُتكوفُعقبلنياُيفُساحةُمزدضبةُالعواطف؟ُاغبلُالذيُت وصلُإليو

ُكافُلدىُبريكليسُرؤيةُتصويريةُتتجلىُيفُُ قوةُمدمرةُيفُنتائجها.ُوُهببُأفُيكوفُبالنسبةُلناُقوةُمثالية.ُوقد

ُكلُشيءُ كينونةُالعقلُالبشري.ُهببُأفُيكوفُلوُميلُيفُتبجيلُشيءُما،ُوأفُيوجوُانتباىوُلشيءُيعظموُفوؽ

آخر.ُبالنسبةُؼبعظمُالناسُفإهنمُيقدروفُغرورىم.ُوُبالنسبةُللبعضُاألخرُفإهنمُيقدروفُعائبلهتم،ُأوُطوائفهم،ُ

ُكلمةُ"ناوس"ُ ُكافُمقدراُللعقلُالسياؿُالفياضُالذيُسبثلُيف أوُأؽبتهمُأوُأمتهم،ُأماُبالنسبةُإذلُبريكليس،ُفإنو

ُكلمةُيونانيةُقديبةُمعناىاُ"العقل"ُأوُ"الذكاء ".ُناوسُأوُالعقلُالفياضُىيُقوةُتقتحمُالكوف،ُزبلقُاؼبعٌتُوىي
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والنظاـ.ُوينجذبُالعقلُالبشريُإذلُىذاُالنظاـُبشكلُطبيعي؛ُفهذاُىوُمصدرُمعظمُذكائنا.ُبالنسبةُلربيكليسُ

 ىذاُالعقلُالفياضُالذيُكافُيبجلوُسبثلُيفُآؽبةُأثينا.ُ

وىوُمزيجُمنُ"اإللو"ُُ-أسُزيوس،ُواظبهاُنفسوُيعكسُذلكُيفُالثقافةُاألثينيةُفإفُأثيناُقدُولدتُفعلياُمنُُر

سواءُبشكلُعملي،ُُ-)ثيوس(ُوُ"العقل"ُ)ناوس(.ُلكنُأثيناُأتتُلتمثلُشكبلُخاصاُمنُىذاُالعقلُ"ناوس"ُ

أوُبشكلُأنثوي،ُأوُترايب.ُوىيُدبثابةُالصوتُالذيُيصيبُاألبطاؿُيفُأوقاتُاغباجة،ُحيثُتغرسُفيهمُروحاُ

ُكانتُزيارةُأثيناُبالنسبةُؽبمُىادئة،ُوتوجوُعق وؽبمُكبوُالفكرةُاؼبثاليةُللفوزُوالنجاح،ُمثُسبنحهمُالطاقةُالتحقيقية.

نعمةُعظيمة،ُوكانتُروحهاُموجهةُعبنراالتُعظماء،ُوأفضلُالفنانُتُواؼبخًتعُتُواغبرفيُت.ُيبكنُأليُرجلُأوُ

ىا.ُبالنسبةُلؤلثينيُت،ُمتُاستدعاءُروحُأثيناُلتوحيدُامرأةُرؤيةُالعادلُبوضوحُتاـُوالقياـُبالعملُاؼبناسبُربتُتأثَُت

اؼبدينةُوجعلهاُمزدىرةُومثمرة.ُويفُجوىرىاُوقفتُأثيناُمنُأجلُعقبلنيةُالروح،ُوىيُأعظمُىبةُمنُاآلؽبةُإذلُ

 البشر،ُألهناُوحدىاُيبكنُأفُتصنعُعمبلُإنسانياُحبكمةُإؽبية.

ُكافُعلىُبريكُ ليسُأوالُأفُهبدُطريقةُللسيطرةُعلىُانفعاالتو.ُفإفُالعواطفُدائماُلِتنميةُالروحُالداخليةُاألثينية،

ماُتدفعناُإذلُالداخل،ُبعيداُعنُالعقلُالفياض،ُبعيداُعنُالواقع.ُكبنُمبعنُالنظرُيفُمشاعرُالغضبُوُانعداـُ

عدسةُُأمانناُاػباصُفحسب.ُإذاُقمناُبفحصُالعادلُحولناُوحاولناُحلُمشاكلو،ُفإنناُنرىُاألشياءُحولناُعرب

ُعلىُعدميةُ ُوقدُدربُبريكليسُنفسو ُللرؤية. ُحاجبة ُالعواطفُعلىُشكلُسحابة ُعلينا ُتقع ُالعواطف. ىذه

ُبتحليلُ ُيقـو ُبل ُالقوية، ُالعاطفية ُاالنفعاالت ُتأثَتات ُظل ُيف ُقرارا ُيتخذ ُال ُحىت ُالراىن، ُالوقت ُيف التفاعل

ُكثبُإلنعداـُاألمافُأوُمشاعرهُالغاض ُكافُينظرُعن بة،ُفإنوُيرىُانفعاالتوُغَتُُمربرةُعادًة،ُوأثناءُمشاعره.ُعندما

ُكافُيهربُجبسدهُبعيداُعنُاعبمعيةُ ربليلوُؽبذهُاالنفعاالتُفإهناُتفقدُأنبيتهاُلدىُبريكليس.ُيفُبعضُاألحياف

ُاؼبمتلئةُُغضباُوعنفاُلفظيا،ُوكافُيعتزؽباُينعزؿُيفُبيتوُويظلُوحدانياُلعدةُأياـُلكيُيهدئُنفسو.ُالصوتُاألثيٍت

 يصلُإليوُرويداُرويداُيفُوحدتو.
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قررُأفُيبٍتُصبيعُقراراتوُالسياسيةُعلىُشيءُواحد:ُماُىوُالشيءُاغبقيقيُالذيُيسقيُمصاحلُاألثينيُت؟ُوقدُُ

.ُوجودُمثلُىذاُ-توحيدُاؼبواطنُتُمنُخبلؿُاغببُاألصيلُللديبقراطيةُواإليبافُيفُالتفوؽُاألثيٍتُُ-كافُىدفوُ

لغرورُالذايت.ُوىذاُاألمرُدفعوُللعملُعلىُزيادةُمشاركةُالطبقاتُالدنياُوالوسطىُعلىُاؼبعيارُساعدهُيفُذبنبُا

حدُسواء،ُعلىُالرغمُأفُىذهُاالسًتاتيجيةُيبكنُأفُتنقلبُبسهولةُضدهُتاليا.ُلكنُىذهُاالسًتاتيجيةُأؽبمتوُ

هايةُتؤديُإذلُقرارُأعظمُالصَّوـَُعنُاغبروب،ُعلىُالرغمُأفُىذاُيفيُبعدـُربقيقُشهرةُشخصيةُنسبية.ُلكنُالن

 وىوُمشروعُاألعماؿُالعامةُالذيُقَػَلَبُىيئةُأثيناُبأكملها.ُ-

ـَُبتحريرُذىنوُليشملُأكربُعددُمنُاألفكارُواػبيارات،ُحىتُُ منُأجلُمساعدةُنفسوُيفُىذهُالعمليةُاؼبتأنية،ُقا

ُب ُتفعليها. ُقبل ُلبلسًتاتيجية ُاحملتملة ُالعواقب ُكل ُزبيل ُوقد ُأعدائو. ُوجدُأفكار ُمتحرر، ُوعقل ُىادئة روح

االسًتاتيجيةُالسياسيةُاليتُأثارتُواحدةُمنُالعصورُالذىبيةُاغبقيقيةُعربُالتاريخ.ُحيثُسبكنُرجلُواحدُمنُ

ُكانتُاغبملةُ ُبعدُأفُخرجُمنُاؼبشهدُاألثيٍت!ُحيث ُالعقبلنية.ُوماُحدثُألثينا ُبروحو ُبأكملها إصابةُمدينة

ُدُو ُيعارضو ُكاف ُما ُكل ُسبثل ُالصقلية ُمنُُ-ما ُمزيد ُعلى ُباالستيبلء ُالرغبة ُوراءه ُمن ُكاف ُالذي ُالقرار وىو

 .-األراضي،ُوىذاُالطمعُقدُأعماىمُعنُالعواقبُاحملتملةُ

ُكذلك.ُفالعقبلنيةُليستُقوةُتولدُّٔاُبلُىيُُافهم هذا:  أنتُمثلُاعبميع،ُتعتقدُأنكُعقبلين،ُلكنكُلست

ُالطويل ُمنُخبلؿُالتدريبُواؼبمارسة ُتكتسبها ُأظبىُبداخلكُيفُاللحظةُقوة ُالداخليُيبلغُقوة ُفصوتُأثينا ة.

اغباضرةُببساطة،ُيتمثلُىذاُالصوتُيفُإمكاناتُردباُشعرتُّٔاُيفُغبظاتُمنُاؽبدوءُوالًتكيز،ُأوُفكرةُمثاليةُ

ُمشحوفُ ُعقلك ُألف ُاغباضر ُالوقت ُيف ُالعالية ُالقوة ُّٔذه ُمتصل ُغَت ُلكنك ُالتفكَت. ُمن ُالكثَت ُبعد بزغت

ُُو ُيديرىاُبالعواطف ُاليت ُالنفسية ُالدرامية ُاألنواع ُبكل ُفُتصاب ُاعبمعية، ُيف ُلربيكليس ُوقع ُما ُمثل االنفعاالت.

ُماُ ُوىذا ُاألمافُإذلُالقلق، ُوانعداـ ُالناسُلك،ُمنُموجاتُاإلثارة ُيكشفو ُوتتفاعلُباستمرارُمعُما اآلخروف.

العقبلينُلتوجيوُقراراتك،ُفلنُتصلُأبداُُهبعلُتركيزؾُصعبا.ُفيتمُجذبُانتباىكُّٔذهُالطريقة.ُلكنُبدوفُاؼبعيار
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ُالداخلية،ُ ُاألثينية ُروحك ُلتنمية ُبسيط ُقرار ُمع ُىذا ُيتغَت ُأف ُيبكن ُغبظة ُأي ُيف ُربددىا. ُاليت ُاألىداؼ إذل

 فالعقبلنيةُإذفُىيُماُتعظموُأكثرُمنُأيُشيءُآخرُوالذيُيكوفُمرشداُلك.

ُُ ُتؤثر ُاليت ُاالنفعاالت ُتلك ُإذل ُالنظر ُىي ُاألوذل ُتسأؿُمهمتك ُكيف ُتعلم ُباستمرار. ُوقراراتك ُأفكارؾ على

ىذاُالغضبُوُاالستياء؟ُأينُتأيتُىذهُاغباجةُاؼبلحةُلبلىتماـُمنُخبلؿُىذاُالتحليلُوُالتمحيص؟ُ نفسك:ُدلَُ

ستفقدُانفعاالتكُوُعواطفكُسيطرهتاُعليك.ُوُستبدأُيفُمرحلةُالتفكَتُبنفسكُبدالُمنُاالستجابةُؼباُيقدموُ

لُالعواطفُإذلُتضييقُالعقل،ُفباُهبعلناُنركزُعلىُفكرةُواحدةُأوُاثنتُتُترضيُرغبتناُاؼبباشرةُيفُلكُاألخروف.ُسبي

ُعنُ ُيبكنكُالًتفيو ُالروحُاؽبادئة، ُمع ُاآلف، ُاليتُتأيتُبنتائجُعكسيةُيفُالعادة. ُوىيُاألفكار ُاالنتباه، ُأو القوة

ؿُقبلُالتصرؼُوإعادةُتقييمُاسًتاتيجياتك.ُيصبحُؾبموعةُواسعةُمنُاػبياراتُواغبلوؿ.ُفلَتقمُبالتمعنُلفًتةُأطُو

ىذاُالصوتُأكثرُوضوحاُبصورةُمتزايدةُعندماُوباصرؾُالناسُبسببُأعماؽبمُالدراميةُومشاعرىمُالتافهةُاليتُالُ

هنايةُؽبا،ُستشعرُباالستياءُمنُىذاُاإلؽباءُوتطبقُقانوفُالعقبلنيةُبالتفكَتُمنُخبلؽبم.ُمثلُذلكُالرياضيُالذيُ

ُكونكُستغدوُواضحاُوىادئا.ُيصبحُ قوياُمنُخبلؿُالتدريبُاؼبستمر.ُعقلكُبعدىاُأكثرُمرونةُوسهلُاالندماج.

 سًتىُاإلجاباتُوُاغبلوؿُاإلبداعيةُاليتُالُيبكنُأليُشخصُآخرُتصورىا.

رى مدفوعة في الاقيقة يبدو لي كما لو أن الذات الثانية تقف بجانب ايخرى. ايولى عقالنية و معتدلة، و الذات ايخ

للقيام بأعمال ال معنى لها، وأحيانا تكون سخيفة. وفجأة تالحظ أنك تتوق إلى القيام بذلك الشيء الممتا، واهلل وحد  

يعلم ماهية السبب، فأنت راغب بذلك، على هي ة ذلك الشيء الممتا حتى لو كان خالف إرادتك. على الرغم من أنك 

 .تااربه بكل قوتك، فأنت تريد ذلك
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 مفاتيح الطبيعة البشرية.  

ُالعثورُعنُسببُفشلُُلنحُصلَُعندماُوبدثُخطأُيفُحياتنا،ُنسعىُبشكلُطبيعيُ علىُتفسَتُتربيري.ُعدـ

ُنواجوُمقاوم ُتزدادُحدةُاألدل.ُلكنُيفُطريقناُُيكوفةُمفاجئةُألفكارنا؟ُـبططاتنا،ُأوُؼباذا ُلنا.ُوعندىا مزعجا

ُبسببُ ُردبا ُحطمتٍت، ُما ُأوُؾبموعة ُشخصُما ُردبا ُألنواعُالتفسَتاتُذاهتا: ُسبيلُعقولنا للبحثُعنُالسبب،

تُنصيحةُسيئة،ُالكراىيةُأوُعواملُعدوانيةُأخرى،ُمثلُاغبكومةُأوُاؼبواثيقُاالجتماعيةُُأعاقتُمسَتيتُأوُتلقي

ُكافُالسوءُأسوءُذاتياُُ-ُمثُأخَتاأوُمتُحجبُبعضُاؼبعلوماتُعٍت.ُ فكلُىذاُسوءُحظُوظروؼُمؤسفةُُ-إذا

 اخًتقتٍت.

ُكيفُيبكنُأفُأتوقعُالتصرفاتُالسيئةُُ تؤكدُىذهُالتفسَتاتُعجزنا.ُ"ماُالذيُيبكنُأفُأفعلوُبشكلُـبتلف؟

ُكماُأفُىذهُالتفسَتاتُغامض ةُبعضُالشيء.ُوالُيبكنناُاإلشارةُإذلُالتصرفاتُاػببيثةُلشخصُؾبهوؿُضدي؟"

ُ ُمنُجانبُاآلخرين. ُنُوُُنشكُُّاحملددة ُالتفسَتاتُإذلُتكثيفُمشاعرنا ُسبيلُىذه منُحيثُُ-تخيلُفحسب.

وُاليتُنغرؽُفيهاُونشعرُبالضيقُيفُاألنفس.ُوُاألىمُمنُذلك،ُردودُُ-عاطفةُالغضبُواإلحباطُواالكتئابُ

ليتُننظرُفيهاُخارجاُلنبحثُعنُالسبب.ُنعم،ُقدُنكوفُمسؤولُتُعنُبعضُماُوبصل،ُولكنُأفعالناُاألوليةُا

ُبتفريقنا.ُوىذاُالردُاألورلُمتأصلُ بالنسبةُللجزءُاألكرب،ُفإفُالناسُاآلخرينُوالقوىُوالعواملُاؼبعاديةُاألخرىُتقـو

ُكانتُتلق ُعلىُردودُاألفعاؿ،ُأماُيفُوقتناُبعمقُيفُاغبيوافُالبشري.ُاآلؽبةُأوُاألرواحُالشريرةُيفُاؼباضي يُاللـو

ُأظباءُأخرى. ُنطلقُعليها ُوُعواملُُ اغباضرُفإننا ُعنُىذا.ُمنُاؼبؤكدُأفُىناؾُأفرادا ُكثَتا لكنُاغبقيقةُزبتلف

ىناؾُالكثَتُفباُالُنستطيعُالسيطرةُعليوُيفُالعادل.ُلكنُبشكلُعاـُيدفعناُ.ُكربىُباػبارجُتؤثرُعليناُباستمرار

اؼبقاـُاألوؿ،ُوُماُهبعلناُنتخذُقراراتُسيئةُوحساباتُخاطئةُفهيُالبلعقبلنيةُذاتُاعبذورُالعميقة،ُُإذلُالزيغُيف

وُاؼبدیُالذيُهتيمنُفيوُاالنفعاالتُعلىُعقولنا.ُوُالُيبكنناُرؤيةُىذا.ُإهناُنقطتناُاليتُلببطُفيهاُخبَطُعشواء،ُ

،ُالذيُيبكنُأفُيكوف2008ُهنيارُالذيُوقعُيفُسنةُوبوصفناُاالستثناءُمنُىذهُالنقطةُالعمياءُُفلننظرُإذلُاال

 خبلصاُوافياُعبميعُاألنواعُالبلعقبلنيةُالبشرية.ُ
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ُكانتُالتفسَتاتُواؼبربراتُاألكثرُشيوعاُيفُوسائلُاإلعبلـُحوؿُماُحدثُعلىُ يفُأعقابُاالهنيارُاالقتصادي،

إذلُاالئتمافُالرخيصُيفُأوائلُالعقدُاألوؿُمنُُالنحوُالتارل:ُأفُاالختبلالتُالتجاريةُوُغَتىاُمنُالعواملُاؼبؤدية

ُعلىُاؼبشتقاتُشديدةُ ُدقيقة ُكافُمنُاؼبستحيلُوضعُقيمة ُوقد ُيفُاؼبديونية. ُأدىُإذلُزيادة ُفبا القرفُاغبارل،

منُاؼبهرةُوُالفاسدينُُعصابةالتعقيدُاليتُيتمُتداوؽبا،ُلذلكُالُيبكنُألحدُأفُيقيسُاألرباحُواػبسائر.ُىناؾُ

ُُاؼبسانبُت ُالرىنُُربكمهمالذين ُالطامعوفُقروض ُاؼبقرضوف ُدفع ُسريعة؛ ُأرباح ُلتحقيق ُبالنظاـ ُالتبلعب حوافز

ُكافُىناؾُتنظيمُحكوميُوُدلُتكنُىناؾُرقابةُحكوميةُُ العقاريُألصحابُاؼبنازؿُالذينُالُيدخلهمُالريب.

 كافيةُلنماذجُالكمبيوترُوأنظمةُالتداوؿُاليتُأصبحتُذبتاحُالنظاـ.

ُُ ُىذه ُتكشف ُعاـ ُاهنيار ُسبقت ُاليت ُالفًتة ُيف ُاألساسي ُللواقع ُملحوظ ُإنكار ُعن ُازبذ2008ُالتفسَتات ،

ُ ُأو ُاالستثمار ُبشأف ُيومية ُقرارات ُالناس ُمن ُمتاحاُُعدمو.اؼببليُت ُكاف ُالصفقات، ُىذه ُمن ُنقطة ُكل ويف

ف.ُوكافُىناؾُالكثَتُمنُللمشًتينُوالبائعُتُأفُيًتاجعواُعنُأشكاؿُاالستثمارُاألكثرُخطورة،ُلكنهمُقررواُالتوق

ُ"ُ ُالعمبلؽ ُالتحفظ ُصندوؽ ُاهنيار ُأظهر ُفقط، ُسنوات ُبضع ُوقبل ُمالية. ُفقاعة ُوجود ُمن ُوبذروف الناس

ُالناسُ ُلدى ُكاف ُإذا ُاألكرب؟ ُاالهنيار ُىذا ُوبدث ُأف ُيبكن ُ.كيف "ُ ُاألمواؿ ُلرؤوس ُاألجل ُطويل لبلستثمار

؛ُوُإذاُقرأواُالتاريخ،ُوقرأواُعنُفقاعةُسوؽ1987ُةُذكرياتُأطوؿ،ُيبكنهمُأفُيفكرواُمرةُأخرىُيفُفقاعةُسن

ُ ُعاـ ُواهنيار ُاؼبالية ُصاحبُمنزؿُؿبتمل1929األوراؽ ُألي ُيبكن ُالنقدية،ُُ. ُالرىوناتُالغَت ُيتفهمُـباطر أف

 .وشروطُاإلقراضُمعُأسعارُالفائدةُالسريعةُاالرتفاع

اؼببليُتُمنُاؼبشًتينُوالبائعُتُإذلُاػبطوطُالدنياُُماُيتجاىلوُاحملللوفُىوُالبلعقبلنيةُاألساسيةُاليتُدفعتُىؤالءُ

ُ ُاؼبستثمر ُجعل ُفبا ُالسهل. ُاؼباؿ ُعلى ُاغبصوؿ ُبإغراء ُمصابُت ُأصبحوا ُوالقصوى. ُدفعُاؼبعلَّْم ُوفبا عاطفيا.

ُكافُالناسُ مثلُقوؿُالقائلُأفُ"ىذهُاؼبرةُستكوفُُ-ُالعتقادىاُمصمَِّمُتَُالدراساتُواػبرباءُلتعزيزُاألفكارُاليت

تلفة"ُوُأفُ"أسعارُاؼبنازؿُلنُتنخفضُأبدا".ُلقدُاجتاحتُموجةُمنُالتفاؤؿُاعبامحُفئاـُمنُالناس.ُمثُجاءُـب

الذعرُواالهنيارُواؼبواجهةُالبشعةُأماـُالواقع.ُفبدالُمنُالتصاحلُمعُعربدةُاؼبضاربةُ"وىيُاؼبخاطرةُبالبيعُوالشراءُ
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ؽُاألسعار"ُاليتُطغتُعلىُالكل.ُأصبحُاألذكياءُيبدوفُبناءُعلىُتوقعُتقلباتُاألسعارُبغيةُاغبصوؿُعلىُفاُر

وكأهنمُأغبياء،ُوالكلُوجوُأصابعُاالهتاـُإذلُعواملُخارجية،ُوأيُتربيرُقدُوبرؼُاؼبصدرُاغبقيقيُللجنوف.ُىذاُ

ُ ُاهنيارُسنة ُيفُحادثة ُغريبا ُلقدُمتُتوارثُنفسُأنواعُالتفسَتاتُوالتربيراتُبعدُحوادث2008ُالُيعدُشيئا .

،ُويفُحادثةُ"ىوس"ُالسككُاغبديديةُيفُأربعينياتُالقرفُالتاسعُعشرُيفُإقبلًتا،ُويف1987ُو1929ُعاميُ

ربدثُالناسُعنُإصبلحُالنظاـ،ُفتمُسبريرُالقوانُتُللحدُُ،،ُوكذلكُيفُإقبلًتا1720فيلقُحبرُاعبنوبُيفُعاـُ

 منُاؼبضاربة.ُولكنُالُيوجدُاعتبارُلشيءُناجح.

سحبُالعاطفيةُالشديدةُاليتُُسُبارسُعلىُالناس،ُواليتُتربكُالقوىُاؼبنطقيةُاليتُربدثُىذهُالفقاعاتُبسببُال

والنتائجُالسريعة.ُمنُالصعبُعليناُُيبتلكهاُأيُعقلُفردي.ُفهيُربفزُميولناُالطبيعيُكبوُاعبشعُواؼباؿُالسهل

وكبُيبكنهاُالتحكمُرؤيةُأشخاصُآخرينُيكسبوفُاؼباؿُوُكبنُالُنشاركهم.ُالُتوجدُقوةُتنظيميةُعلىُىذاُالك

يفُالطبيعةُالبشرية.ُوألنناُالُنواجوُاؼبصدرُاغبقيقيُللمشكلة،ُفإفُالفقاعاتُواألعطاؿُتكررُباستمرار،ُوسوؼُ

ُكهذاُيعكسَُُتكرارىانواصلُ كرارُيفُحياتناُلنفسُالتَّطاؼباُأفُىناؾُمغفلُتُوأشخاصُالُيقرأوفُالتاريخ.ُإفُتكرار

اطاُسلبيةُمتواصلة.ُمنُالصعبُالتعلمُمنُالتجربةُعندماُالُننظرُإذلُالداخل،ُأيُاؼبشاكلُواألخطاء،ُفباُيفرزُأمب

 .داخلُاألسبابُاغبقيقية

إفُاػبطوةُاألوذلُكبوُالعقبلنيةُىيُفهمُالبلعقبلنيةُاألساسية.ُفهناؾُعاملُهببُأفُيكوَفُمستساغاُُافهم هذا: 

يُقاومهاُالعقل،ُوالُحىتُاألكثرُحكمةُبيننا.ُالبلعقبلنيةُلغرورنا!ُوىوُأالَُّأحدُمستثٌتُمنُتأثَتُالعواطفُاليتُالُ

ُغَتُعقبلنيُتُيكادُ ُكوننا ُالعواطفُإذلُحدُما. ُاليتُنعاجلُّٔا ُبالطريقة ُبطبيعتنا ُوتربطنا ُأدمغتنا تدؿُعلىُبنية

 يكوفُخارجُنطاؽُسيطرتنا.ُلفهمُىذا،ُهببُأفُننظرُإذلُتطورُالعواطفُنفسها.

الغرائزُاؼبضبوطةُبدقةُمنُأجلُالبقاءُيفُجزءُمنُالثانيةُعربُمبليُتُالسنُت،ُيبكنُاعتمدتُالكائناتُاغبيةُعلىُ

أفُتشعرُالزواحفُباػبطرُيفُبيئتهاُوتستجيبُبشكلُفوريُعربُاؽبروبُمنُاؼبشهد.ُالُيكوفُىناؾُفاصلُبُتُ

لشعورُباػبوؼ.ُيفُأيُاُ-االندفاعُوالفعل.ُبالنسبةُلبعضُاغبيواناتُيتطورُىذاُاإلحساسُإذلُشيءُأكربُوأبعدُ
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ُكافُىذاُاػبوؼُيتألفُمنُمستوىُعاؿُمنُاإلثارةُمعُربفيزُبعضُاؼبوادُالكيميائيةُلتنبيوُاغبيوافُػبطرُ البداية

ؿبتمل.ُّٔذهُاإلثارةُواالنتباهُيبكنُللحيوافُأفُيستجيبُبعدةُطرؽُبدالُمنُطريقةُواحدة.ُويبكنوُأفُيصبحُأكثرُ

.ُوُقدُيستمرُواسعةُأصبحتألفُخياراتوُُ،أفضلُللبقاءُوالنجاةُفرصةىذهُُحساسيةُللبيئةُويزدادُتعلما.ُوتبقى

 ىذاُاإلحساسُباػبوؼُبضعُثوافُأوُأقل،ُألفُالسرعةُتعتربُشيئاُجوىريا.

بالنسبةُللحيواناتُاالجتماعية،ُفقدُأخذتُىذهُاإلثاراتُواؼبشاعرُدوراُأكثرُعمقاُوأكثرُأنبية:ُفقدُأصبحتُُ

ُ ُللتواصل. ُجوىريا ُالذيُينتصبُعلىُالطرؼُيبكنُأفُيدؿُعلىُالغضبُمضمونا ُأوُالشَّعر األصواتُالشريرة

)ظاىرةُانتصابُالشَّعر(،ُلصدُعدوُماُأوُاإلشارةُإذلُخطرُمعُت.ُىناؾُبعضُاالشاراتُوُالروائحُاليتُتكشفُ

ينةُتكشفُعنُقلقُعنُالرغبةُاعبنسيةُواالستعدادُؽبا.ُاؼبواقفُواإليباءاتُتشَتُإذلُالرغبةُيفُاللعب.ُنداءاتُمع

ومنُمَثَُّاغباجةُلعودةُاألـ.ُأصبحُىذاُأكثرُتفصيبلُوتعقيدا.ُحيثُتبُتُأفُالشمبانزيُيبكنُأفُيشعرُُ،عميق

ُاألخَتة،ُ ُالتطورُعلىُمدىُمئاتُاؼببليُتُمنُالسنُت.ُويفُاآلونة ُوقدُحدثُىذا باغبسدُوالرغبةُيفُاالنتقاـ.

 ر،ُوبلغتُذروهتاُيفُاخًتاعُاللغةُوالتفكَتُآّرد.تطورتُالقوىُاؼبعرفيةُلدىُاغبيواناتُوالبش

دىُإذلُتكوينُاؼبنطقةُالعلياُمنُالدماغُلدىُالثديياتُأكماُأكدُالعديدُمنُعلماءُاألعصاب،ُفإفُىذاُالتطورُُُ

منُثبلثةُأجزاء.ُاعبزءُالزاحفُمنُالدماغُىوُاألقدـ،ُيتحكمُيفُصبيعُاالستجاباتُالتلقائيةُاليتُتنظمُاعبسم.ُ

ختصُبالثدياتُالقديبةُأوُماُيسمىُبالدماغُاعبويفُالذيُاؼباعبزءُالزاحفُُوفوقواعبزءُيعتربُاعبزءُالغريزي.ُُوىذا

يسيطرُعلىُالشعورُوالعاطفة.ُوعلىُرأسُالدماغُاعبويفُتطورتُالقشرةُاؼبخيةُاغبديثة،ُوىوُاعبزءُالذيُيتحكمُ

 يفُاإلدراؾ،ُوىوُاعبزءُاػباصُباإلنسافُولغتو.

ُالعُوُ ُتبدأُُتنشأ ُبعضُاألشياءُحولنا. ُيفُمبلحظة ُوتتسببُلنا ُكإثارةُجسديةُهتدؼُإذلُإشغاؿُانتباىنا، اطف

ُكلماتُحملاولةُفهمُأوساطنا.ُُ ُكيميائيةُوأحاسيسُهببُعليناُترصبتهاُإذل تتمُمعاعبتهاُيفُجزءُُكوهناكتفاعبلت

تكوفُغَتُصائبةُوُغَتُدقيقة.ُعلىُسبيلُُوالتفكَت،ُفإفُىذهُالًتصبةُغالباُماُباللغةُفيماُيتعلقـبتلفُمنُالدماغُ

اؼبثاؿ،ُنشعرُبالغضبُذباهُالشخصُ"أ"،ُيفُحُتُأفُاؼبصدرُاغبقيقيُؽبذاُالشعورُقدُيكوفُحسداُؿبضا،ُويفُ
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لكنُاغبسدُليسُُ.يبلكوُظلُمستوىُالوعيُاإلدراكي،ُنشعرُبالنقصُفيماُيتعلقُبذلكُالشخصُ"أ"ُونريدُشيئا

ُكثَتاُما كالغضب،ُوالكراىية،ُواالستياء،ُأوُدعناُنقوؿ:ُيفُُُ-نًتصبوُعلىُأنوُشيءُمقبوؿُُشعوراُنرتاحُبصدده،

ُمنُاألياـُشعرناُدبزيجُمنُاإلحباطُونفادُالصربُحيثُيعًتضُالشخصُ"ب"ُطريقناُيفُاللحظةُاػباطئةُاليتُ يـو

"ب".ُأوُدعناُنندفعُفيهاُغَتُمدركُتُأفُىذاُالغضبُمدفوعُدبزاجُـبتلفُوُغَتُمتناسبُمعُتصرفاتُالشخصُ

نقوؿ:ُإنناُغاضبوفُمنُالشخصُ"ج"ُلكنُالغضبُماكثُيفُالداخلُبسببُشخصُعابرُيفُاؼباضيُاؼبؤدل،ُردباُ

 وجوُالغضبُإذلُالشخصُ"ج"ُألنوُيذكرنأُّذاُالشخص.نُأحدُالوالدين.ُولذلك

اليتُنشعرُبتلكُالعواطف،ُُُوبعبارةُأخرى،ُليسُلديناُارتباطُواٍعُبأصوؿُعواطفناُوذاؾُاؼبزاجُاؼبتولد.ُيفُاللحظةُ

ُ ُاألحياف. ُأغلب ُيف ُلبطئ ُلكننا ُلغة. ُإذل ُوترصبتها ُتفسَتىا، ُؿباولة ُىو ُفعلو ُعلينا ُما بالتفسَتاتُُونتعلقكل

البسيطةُاليتُتوافقُىوانا.ُأوُنبقىُمرتبكُتُذباىها.ُحيثُالُنعرؼُسببُشعورناُباالكتئاب،ُعلىُسبيلُاؼبثاؿ،ُ

القهرية.ُُالسلوكياتفُيعٍتُأنوُمنُالصعبُعليناُأفُنتعلمُمنوُإليقاؼُأوُمنعُىذاُاعبانبُالبلشعوريُمنُالعواط

حيثُأفُاألطفاؿُالذينُيشعروفُباؽبُجرافُمنُقبلُذويهمُسيميلوفُإذلُخلقُأمباطُمنُاؽبجرُيفُوقتُالحقُمنُ

 حياهتم،ُودوفُمعرفةُالسبب.ُ

ُللحيواناتُاال ُبالنسبة ُعاملُحاسم ُىو ُالتواصلُبُتُالعواطف، ُبعضُالشيءُوظيفة ُتكوفُصعبة ُو جتماعية،

بالنسبةُلنا.ُحيثُيكوفُاتصالناُبالغضبُعندماُنشعرُبشيءُآخر،ُأوُشخصُآخر،ُولكنُاآلخرُالُيرىُىذا،ُ

ُالشخصي،ُوىوُماُىبلقُتفسَتاتُخاطئةُمتتالية.  وبالتارلُفإهنمُيتصرفوفُكماُلوُأهنمُيتعرضوفُللهجـو

رفةُواإلدراؾ.ُوُالُيرتبطُىذافُالشكبلفُاؼبتعلقافُبالعادلُبسبلسةُيفُتطورتُالعواطفُلسببُـبتلفُمقارنةُباؼبعُ

ُباغباجةُإذلُترصبةُاألحاسيسُاعبسديةُإذلُلغةُؾبردة،ُحيثُتعملُأـباِخنا .ُبالنسبةُللحيوانات،ُالُتشغلُباؽبا

ُكافُُمقدراُؽباُأفُتعمل.ُبالنسبةُلناُكبنُالبشر،ُفإفُاالنقساـُبُتُعواطف ُكما يكوفُناُوإدراكناُالعواطفُبسبلسة

صدرُاحتكاؾُداخليُدائم،ُيشتملُعلىُالذاتُالعاطفيةُالثانيةُيفُداخلناُواليتُتعملُخارجُنطاؽُإرادتنا.ُتشعرُم
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ُلفًتةُماُ اغبيواناتُباػبوؼُلفًتةُوجيزةُُمثُزبتفي.ُلذاُفعندماُنتحدثُعنُـباوفنا،ُفنحنُنشددىاُوقبعلهاُتدـو

 قلقُاؼبستمر.ُبعدُاػبطر،ُحىتُإذلُدرجةُالشعورُبال

قدُيبيلُالكثَتوفُإذلُتصورُأنناُقدُروضناُىذهُالذواتُالعاطفيةُإزاءُتقدمناُالفكريُوالتكنولوجيُبطريقةُما.ُبعدُُ

ُكأجدادنا،ُلكنُىذاُوىم.ُفإفُالتقدـُوالتقنيةُ كلُىذاُقدُنتصورُأنناُالُنبدوُعنيفُتُأوُعاطفيُتُأوُأسطوريُت

ُ ُونوعُالبلعقبلنيةُاؼبصاحبة.ُعلىُسبيلُاؼبثاؿ،ُلنُتعيدُصياغةُتركيبتنا؛ُفقدُغَتوا ُوُعواطفنا أشكاؿُانفعاالتنا

عززتُأشكاؿُجديدةُمنُوسائلُاإلعبلـُمنُشأفُقدرةُالسياسيُتُوغَتىمُمنُكبارُالسنُعلىُاللعبُعلىُأوتارُ

ُفإفُتوا ُالفعالية. ُعالية ُبرسائلُفبوىة ُاؼبعلنوفُيقصفوننا ُو ُوتعقيدا. ُنعومة ُبطرؽُأكثر ُاؼبستمرُمعُعواطفنا صلنا

وسائلُالتواصلُاالجتماعيُهبعلناُعرضةُألشكاؿُجديدةُمنُالتأثَتاتُالفَتوسيةُالعاطفية.ُىذهُليستُوسائلُ

ُفنكوفُ ُاؼبستمر. ُبتواجدىا ُوالتفكَت ُللرجوع ُأقل ُذىنية ُمساحة ُلدينا ُتصبح ُىادئ. ُلتأمل ُمصممة اإلعبلـ

 ثينيُتُيفُاعبمعية،ُألفُالطبيعةُالبشريةُدلُتتغَت.ؿباصرينُبالعواطفُواؼبأساةُاليتُالُداعيُؽباُمثلُاأل

منُالواضحُأفُاؼبصطلحُتُالعقبلنيةُوالبلعقبلنيةُيبكنُأفُيكوناُمصطلحُتُمبالغُفيهماُبالكامل.ُحيثُيصفُُ

ُكبتاجوُىوُتعريفُبسيطُيبكنُتطبيقوُُ ُأولئكُالذينُىبتلفوفُمعهمُبشخصُ"غَتُعقبلين".ُوُما الناسُدائما

أكربُقدرُفبكنُمنُالدقة،ُومعرفةُالفرؽُبُتُاالثنُت.ُوُهببُأفُيكوفُاؼبقياسُالتارلُمقياسنا:ُكطريقةُللحكمُُب

نشعرُبالعواطفُدوما،ُاليتُتصيبُوتؤثرُعلىُتفكَتناُباستمرار،ُفباُهبعلناُنتحرؾُكبوُاألفكارُاليتُترضيناُواليتُ

ُبتهدئتنا.ُمنُاؼبستحيلُأالُّيكوفُلديناُميوالُومشاعراُبطريقة ما.ُإفُالعقبلءُيدركوفُذلكُعربُمراقبةُأنفسهمُُتقـو

ُغَتُ ُاألشخاص ُلدى ُليس ُو ُتأثَتىا. ُومواجهة ُتفكَتىم ُمن ُالعواطف ُسيكولوجية ُإلزالة ُاؼببذوؿ وجهدىم

 العقبلنيُتُمثلُىذاُالوعي،ُفإهنمُيندفعوفُيفُالعملُدوفُالنظرُبعنايةُيفُالعواقبُوالنتائج.

ألفعاؿُاليتُيتخذىاُالناسُوالنتائجُاؼبًتتبةُعلىُذلك.ُحيثُيظهرُاألشخاصُيبكنناُأفُنرىُالفرؽُيفُالقراراتُوا

العقبلنيوفُمعُمرورُالوقتُعلىُأهنمُقادروفُعلىُإهناءُمشروعُماُوربقيقُأىدافهمُوالعملُبفاعليةُمعُفريقُما،ُ

دباُيفُُ-بيةُوخلقُشيءُدائمُباستمرار.ُيفُحُتُيكشفُاألشخاصُالبلعقبلنيوفُيفُحياهتمُعنُأمباطُسلوكيةُسل
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ُأبدا،ُ ُتتحقق ُدل ُومشاريع ُأحبلـ ُذىبوا، ُأينما ُتبلحقهم ُضرورية ُغَت ُصراعات ُباستمرار، ُتتكرر ُأخطاء ذلك

غضبُورغباتُيفُالتغيَتُالُُتًتجمُلعملُملموس.ُعاطفيوفُبطبعهمُولديهمُردودُفعلُسريعةُالُإدراكية.ُلذاُفإفُ

نية،ُبعضهاُبسببُظروؼُخارجةُعنُاإلرادة.ُوحىتُأكثرُاعبميعُقادرُعلىُازباذُقراراتُغَتُمنطقيةُوالُعقبل

األنواعُالعاطفيةُيبكنُأفُتصطدـُباألفكارُالعظيمةُأوُتنجحُللحظةُقصَتةُعربُعنصرُاعبرأة.ُلذلكُمنُاؼبهمُ

ُكافُالشخصُعقبلنياُأوُال.ُوىلُيبكنُأفُوبافظُعلىُالنجاحُويصيبواُالعديدُ اغبكمُمعُمرورُالوقتُعلىُماُإذا

 اتيجياتُاعبيدة؟ُوىلُيبكنوُالتكيفُوالتعلمُمنُالفشل؟.منُاالسًُت

ُيتعلقُاألمرُحبسابُالتأثَتاتُُ يبكنناُمبلمسةُالفرؽُبُتُالشخصُالعقبلينُوالبلعقبلينُيفُمواقفُمعينةُعندما

طويلةُاألجلُورؤيةُاألىم.ُلنأخذُعلىُسبيلُاؼبثاؿ:ُاجراءاتُالطبلؽُمعُقضاياُحضانةُاألطفاؿ،ُسوؼُيتمكنُ

اصُالعقبلنيوفُمنُالتخليُعنُمرارهتمُورباملهم،ُوإدراؾُماُىوُأفضلُيفُصاحلُالطفلُعلىُاؼبدىُالطويل.ُاألشخ

ُالصراعُحوؿُالسلطةُضدُالزوج،ُوهبعلُاستياءُورغباتُ يفُحُتُيكوفُاألشخاصُالبلعقبلنيوفُمنهمكُتُيفُ

 فاقدُاالىتماـ.االنتقاـُتطبطُبُقراراهتمُسرا.ُىذاُيؤديُإذلُمعركةُطويلةُوطفبلُمتضرراُ

ُفهلُيستطيعُىذاُُ ُكمقياسُؽبم، ُالعقبلنيوفُالكفاءة ُيستخدـ ُبتوظيفُمساعدُأوُشريك، ُيتعلقُاألمر عندما

ُّٔذهُاؼبهمةُعندماُيسقطُالشخصُالبلعقبلينُبسهولةُربتُتأثَتُأولئكُالذينُيبلكوفُىالةُ الشخصُأفُيقـو

ُكيفُيوجهوفُانعداـُأماهنم،ُأوُال ذينُيشكلوفُالقليلُمنُالتحديُأوُالتهديدُويوظفوهنمُسحرية،ُوالذينُيعرفوف

ُعلىُ دوفُإدراؾُاألسباب؟ُوىذاُسيؤديُإذلُاألخطاءُوعدـُالكفاءة،ُواليتُذبعلُالشخصُالبلعقبلينُيلقيُاللـو

اآلخرينُعندماُيتعلقُاألمرُبالقراراتُاؼبهنية،ُوُاألشخاصُالعقبلنيوفُباحثوفُعنُوظائفُتناسبُأىدافهمُعلىُ

ُال ُوماُمداىم ُالفور، ُعلى ُتكسبو ُأف ُيبكن ُالذي ُاؼباؿ ُمقدار ُإذل ُاستنادا ُستقرر ُالبلعقبلنية ُاألنواع ُو طويل.

ُيفُ ُربملو ُيبكنهم ُما ُومقدار ،ُ ُقليبل( ُوبققونو ُما ُيكوف ُ)يفُبعضُاألحياف ُاغبياة ُيف ُيستحقونو ُأهنم يشعروف

 طريقُمسدود.الوظيفة،ُأوُمقدارُاالىتماـُالذيُقدُهبلبوُؽبمُاؼبنصب.ُسوؼُيؤديُإذلُ
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ُالغَتُالعقبلنيةُُ ُدبيوالهتم ُأفُيعًتفوا ُحبيثُيبكنُللعقبلء ُاالختبلؼ، ُالوعيُىذا ُسبثلُدرجة ُاغباالت، يفُصبيع

وضرورةُتوخيُاغبذر.ُمنُناحيةُأخرى،ُيصبحُاألشخاصُالبلعقبلنيُتُعاطفيُتُبدرجةُعاليةُعندُربديهمُاعبذورُ

 نفسهمُوالتعلمُمنُأخطائهم.ُأخطائهمُذبعلهمُأكثرُاندفاعا.العاطفيةُلقراراهتم.ُغَتُقادرينُعلىُمراقبةُأ

ُكافُيقدرُالعملُُ منُاؼبهمُأفُنفهمُأفُالعقبلنيةُليستُمنُبُتُالوسائلُاليتُنتجاوزُّٔاُالعاطفة.ُبريكليسُنفسو

ُمدين ُحبب ُيشعروف ُاألثينيُت ُهبعل ُأف ُراغبا ُكاف ُآّلوب. ُواإلؽباـ ُأثينا ُروح ُوبب ُكاف ُواؼبغامرة. تهمُاعبريء

ُكافُحالةُمنُالتوازفُ فهمناُالواضحُلسببُشعورناُبطريقةُعملها،ُوفهمناُُ-ويتعاطفوفُمعُمواطنيها.ُوماَُتَصوََّرُه

ُكافُبريكليسُيريدُالطاقةُاليتُتأيتُمنُ ُذباهُعواطفنا.ُحيث ُالتفكَتُدوفُإجبارناُسرا ُبدوافعنا،ُيتيحُلنا لوعينا

ُك  انتُتلكُرؤيتوُللعقبلنيةُواؼبثالية.الدوافعُوالعواطفُػبدمةُالتفكَتُالذايت.

ُاغَبَسُنُأفُاكتسابُالعقبلنيةُليسُباألمرُاؼبعقد،ُيتطلبُاألمرُاؼبعرفةُوالعملُعربُثبلثُخطواتُعملية،ُُ اغبظُّ

ُلؤلمزجةُأوال ُمستمرة ُوظيفة ُتعترب ُفهذه ُالدرجة. ُمنخفضة ُبالبلعقبلنية ُنسميو ُؼبا ُمدركُت ُنكوف ُأف ُهبب :

اليتُلبتربىاُيفُاغبياة،ُأيُيفُأدىنُمستوىُالوعي.ُفعندماُلبططُأوُنتخذُالقرارات،ُفنحنُواؼبشاعرُواالنفعاالتُ

لسناُعلىُدرايةُدبدىُعمقُىذهُاؼبزاجيةُواؼبشاعرُاليتُتشوهُعمليةُالتفكَت.ُحيثُأهنمُىبلقوفُيفُتفكَتناُربيزاُ

لُفًتاتُالتاريخ.ُىذهُالتحيزات،ُواضحاُمتأصبلُفيناُلدرجةُأنناُنرىُدليبلُعلىُوجودىمُيفُصبيعُالثقافاتُوك

ُكونناُعلىُعلمُّٔا،ُيبكنناُالبدءُيفُ عنُطريقُتشويوُالواقع،ُتؤديُإذلُأخطاءُوقراراتُغَتُفعالةُتصيبناُيفُحياتنا.

 موازنةُآثارىا.

ُمشاعرناُُثانيا:  ُتصبح ُعندما ُىذا ُوبدث ُحيث ُالدرجة. ُعالية ُبالبلعقبلنية ُنسميو ُما ُطبيعة ُنفهم ُأف هبب

وُعادةُتسببهاُبعضُالضغوط.ُفعندماُنفكرُيفُشعورناُبالغضبُأوُاإلثارةُأوُاإلستياءُأوُالشكوؾ،ُفإفُملتهبة،ُ

ُ ُتفاعلية ُتتصاعدُإذلُحالة ُالعاطفة،ُُ-انفعاالتنا ُىذه ُيتمُتفسَتهُمنُخبلؿُعدسة ُأوُنسمعو ُنراه ُكلُما فإف

ُكنفاذُالص ربُواالستياءُالذيُيبكنوُيتحوؿُإذلُفنصبحُأكثرُحساسيةُوأكثرُعرضةُللتفاعبلتُالعاطفيةُاألخرى.

غضبُوعدـُثقةُعميقة.ُىذهُاغباالتُالتفاعليةُىيُاليتُتقودُالناسُإذلُالعنف،ُأوُىاجسُاؽبوس،ُأوُاعبشعُ
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ُالشكلُمنُالبلعقبلنيةُىوُمصدرُ الذيُالُيبكنُالسيطرةُعليو،ُأوُالرغبةُيفُالسيطرةُعلىُشخصُآخر.ُىذا

ُالنوعُمنُمنُبينهاُاألُ-اؼبشاكلُاألكثرُحدةُ ُكيفيةُعملُىذا زمات،ُوالصراعات،ُوالقراراتُالكارثية.ُإفُفهم

ُكماُوبدثُعندماُنًتاجعُقبلُأفُنفعلُشيئاُنتأسفُ البلعقبلنيةُيبكنُأفُيسمحُلناُبالتعرؼُعلىُاغبالةُالتفاعلية

 لوُأوُنندـُعليو.

اُتقويةُجزءُالتفكَتُيفُالدماغُوإعطائوُ:ُكبنُحباجةُإذلُتفعيلُبعضُاالسًتاتيجياتُوالتمارينُاليتُمنُشأهنثالثا 

 اؼبزيدُمنُالقوةُيفُالصراعُاألبديُمعُعواطفنا.

ُىذهُُ ُكل ُدمج ُاغبكمة ُمن ُسيكوف ُالعقبلنية. ُكبو ُالطريق ُيف ُالبدء ُعلى ُالتالية ُالثبلث ُاػبطوات ستساعدؾ

 راستكُوفبارستكُللطبيعةُالبشرية.اػبطواتُالثبلثُيفُد

 لتايزات.الخطوة ايولى: التعرف على ا

تؤثرُالعواطفُباستمرارُعلىُعملياتناُالفكريةُومعظمُقراراتنا،ُأيُيفُأدىنُمستوىُالوعي.ُوأكثرُالعواطفُشيوعاُُ

نشعرُباالمشئزازُمنُاألفكارُاليتُتكوفُمزعجةُُىيُالرغبةُيفُاؼبتعةُوذبنبُاألدل.ُتدورُأفكارناُحوؿُىذهُالرغبة.

ُنبحثُعنُاغبقيقة،ُ ُنتخيلُأننا ُنتمسكُيفُالواقعُباألفكارُاليتُذبلبُأوُمؤؼبة. ُواقعيوف،ُيفُحُتُأننا أوُأننا

ُكلُربيزاتناُالعقلية.ُ اإلفراجُعنُالتوترُوهتدئةُنفوسنا،ُوذبعلناُنشعرُبالتفوؽ.ُمبدأُاؼبتعةُىذاُيفُالتفكَتُىوُمصدر

ُكنتُتعتقدُأنكُؿبصنُبطريقةُماُذباهُأيُمنُالتحيزاتُالتالية،ُفهذاُمثاؿُؼببدأُاؼب منُاألفضلُ.ُتعةُيفُالعملإذا

ُكيفيةُربديدُىذهُالبلعقبلنيةُُكيفيةُمعرفة  اآلخرين.ُلدىتعملُىذهُالتحيزاتُباستمرارُبداخلك،ُوكذلكُتعلم

 االناياز التأكيدي. 

 انظر إلى ايدلة وأّصل للقرارات عبر عمليات عقالنية أكثر أو أقل.
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بعقبلنية،ُمبضيُللبحثُعنُأدلةُلدعمُوجهةُنظرنا.ُماُالذيُولكيُنقيمُفكرةُماُونقنعُأنفسناُبأنناُوصلناُإليهاُُ

ُيفُ ُبأنناُقبحنا ُنقنعُأنفسنا ُالبلشعوري، ُاؼبتعةُونفوذىا ُأوُعلميا؟ُولكنُبسببُمبدأ يبكنُأفُيكوفُموضوعيا

 العثورُعلىُاألدلةُاليتُتؤكدُماُنريدُتصديقو.ُىذاُىوُاؼبعروؼُباسمُاالكبيازُالتأكيدي.

اءُالعملُمنُخبلؿُـبططاتُالناس،ُالُسيماُأولئكُالذينُيبلكوفُمكافئاتُمرتفعة.ُيتمُيبكنناُرؤيةُذلكُأثنُ

تصميمُخطةُتؤديُإذلُىدؼُإهبايبُمرغوب.ُإذاُنظرُالناسُإذلُالنتائجُالسلبيةُواإلهبابيةُاحملتملةُعلىُحدُسواء،ُ

ُؤكدُالنتيجةُاإلهبابيةُاؼبنشودةيتجهوفُكبوُُاؼبعلوماتُاليتُتُسوؼصعوبةُيفُازباذُأيُإجراءُأوُفعل.ُُهبدوففقدُ

ُالناسُبشكلُحتما ُيقـو ُيفُالعملُعندما ُىذا ُذلك.ُونرىُأيضا ُبالتفاؤؿ،ُدوفُأفُيدركوا ُأيُاؼبشهدُاؼبليء ،

يريدوفُأفُيسمعواُيفُالنهايِةُالناسُُافًتاضيُبطلبُمشورةُأوُنصح.ُفهذاُيعتربُلعنةُمعظمُاػبرباءُاالستشاريُت.

ُ ُاليت ُوتفضيبلهتم ُكانتُأفكارىم ُوإذا ُظباعو، ُيريدوف ُما ُضوء ُيف ُتقولو ُما ُويفسروف ُما. ُخبَت ُرأي يؤكدىا

ُكلماُُُلزحزحةنصيحتكُومشورتكُتتعارضُمعُرغباهتم،ُفسيجدوفُطريقةُ رأيك،ُوىذاُماُيسمىُباػبربةُاػباصة.

ُكافُعرضةُؽبذاُالنوعُمنُاالكبيازُالتأكيديقوياكافُالشخصُ ُكلما  بكثرٍة.ُ،

نُاالكبيازُالتأكيديُيفُالعادل،ُألِقُنظرةُعلىُالنظرياتُاليتُتبدوُجيدةُإذلُحدُيصعبُعندماُتريدُالتحققُمُ

ُالنظرياتُليستُتكذيبها ُىذه ُالنظريات؛ ُىذه ُبإثباتُصحة .ُحيثُيتمُرسمُاإلحصائياتُوالدراساتُللقياـ

ُحججك ُبصحة ُاقتناعك ُدبجرد ُالعثور، ُاؼبيسورَُُِصعبَة ُتعثرُفمَن ُُأف ُُدراساتعلى ُتدعم ُيفُحجّٔا جك

فحصُاألدلةُبنفسكُيفُضوءُالنهارُاصحةُأفكارُأشخاصُألهنمُقدمواُ"األدلة".ُُقبوؿالُهببُعليكُُاإلنًتنت.

ُكبَتُمنُالشك.ُوُهببُأفُيكوفُدافعكُاألوؿُ العثورُعلىُاألدلةُاليتُتنفيُمعتقداتكُومثيبلهتا.ُُىوالباردُبقدر

 ىوُالعلمُاغبقيقي.ُىذا

 .االعتقادياالناياز  

 من بهذ  الفكرة إيمانا راسخا. وهذا ايمر يجب أن يكون صاياا. أنا أؤ  



 
38 

 

ُكائناتُنتمسكُبفكرةُترضيناُيفُالسر،ُلكنُقدُتكوفُلديناُبعضُالشكوؾُحوؿُحقيقتهاُيفُالعمق،ُلذاُ كبن

ُ ُأنفسنا ُإلقناع ُإضافية ُمسافة ُنقطع ُُ-فنحن ُيقـو ُشخص ُأي ُعاؿ ُبصوت ُونعارض ُكبَتة ُبشراسة ُّٔا لنؤمن

ُكانتُتربزُلديناُطاقةُدفاعية؟ُلذلكُينبثقُبتحدينا.ُفنخ ُكيفُيبكنُأفُتكوفُفكرتناُغَتُحقيقيةُإذا ربُأنفسنا،

ُبالقادةُ ُالتحيزُبشكلُأوضحُيفُعبلقتنا ُيعربوفُعنُرأيهمُبالكلماتُواإليباءاتُُ-ىذا ُكانوا ُإذا منُناحيةُما

ُواغبكاياتُاؼبسلية.ُهببُأفُيع ُباغبيوية ُواالستعاراتُالنابضة ُللتعبَتُاغبامية، ُبعناية ُالفكرة ٍتُذلكُأهنمُدرسوا

ُاليتُتكوفُنرباهتمُ ُالذينُيعربوفُعنُالفروؽُالدقيقة ُبشكلُيقيٍتُوقناعةُعميقة.ُومنُناحيةُأخرىُىؤالء عنها

ُعرضةُ ُهبعلنا ُالتحيز ُىذا ُنعتقد. ُىكذا ُيكذبوف، ُكانوا ُردبا ُذاتية. ُوشكوؾ ُضعف ُعن ُوتكشف ُفيها مًتددة

ُالذ ُوالغوغائيُت ُالناسُللبائعُت ُأف ُيعلموف ُواػبداع. ُلئلقناع ُكوسيلة ُاالعتقادي ُالتحيز ُعنصر ُلنا ُيظهروف ين

 متعطشوفُللتسلية،ُلذاُفهمُيغطوفُنصفُحقيقتهمُبتأثَتاتُدراماتيكية.

 االناياز للمظهر. 

 أستطيا فهم ايشخاص الذين أتعامل معهم و أستطيا رؤيتهم على حقيقتهم.

ُكماُيبدوفُيفُمظهرىم.ُىذهُاؼبظاىرُتكوفُمضللةُعادة.ُدرَّبُالناسُالُنرىُالناسُعلىُحقيقتهم،ُولكنُُ نراىم

أنفسهمُيفُاؼبواقفُاالجتماعيةُلتقدًنُواجهتهمُاؼبناسبةُاليتُكبكمُعليهاُبشكلُإهبايب.ُويبدوفُدبظهرُتأديةُأنبلُ

ُكح ُاألقنعة ُفنحنُنأخذُىذه ُلذا ُعلىُأهنمُواعوفُوؾبتهدوف. ُثانية.ُكبنُالقضايا،ُويقدموفُأنفسهمُدوما قيقة

ُ)اإلحراجُ ُما ُشخص ُيف ُاإلهبابية ُأو ُالسلبية ُالصفات ُبعض ُنرى ُعندما ُاؽبالة. ُتأثَت ُربت ُللسقوط معرضوف

ُالذينُيظهروفُ ُالناس ُيتمتع ُحيث ُذلك. ُأخرىُتتوافقُمع ُوسلبية ُإهبابية ُصفات ُىناؾ ُالذكاء(، االجتماعي،

كافُىناؾُشخصُناجحُفإنناُنتخيلُأنوُمنُاحملتملُأفُدبظهرُحسنُباعبدارةُبالثقة،ُوالُسيماُالسياسيُت.ُوُإذاُُ

يكوفُأخبلقياُوُلوُضمَتُيستحقُحظوظُجيدة.ُوىذاُاألمرُوبجبُحقيقةُصروبة،ُوىيُأفُالعديدُمنُالناسُ

الذينُسلكواُطريقُالنجاح،ُجاءتُُقباحاهتمُعربُإجراءاتُأقلُأخبلقية،ُوقامواُُبإخفائهاُبذكائهمُاؼبعهودُعلىُ

 س.العامةُمنُالنا
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 االناياز للمجموعة 

 أفكاري هي أفكاري الخاصة. أنا ال أصغي أو أستما إلى المجموعة. أنا لست ملتزما أو ممتثال يحد.  

كبنُحيواناتُاجتماعيةُبطبعها.ُفإفُالشعورُبالعزلةُواالختبلؼُعنُآّموعةُأمرُؿببطُومرعب.ُنشعرُبارتياحُُ

طريقةُاليتُنفكرُّٔا.ُكبنُمتحمسوفُلتبٍتُاألفكارُواآلراءُألهناُكبَتُعندماُقبدُأشخاصاُآخرينُيفكروفُبنفسُال

ذبلبُلناُىذاُاالرتياحُيفُالواقع.ُكبنُغَتُمدركُتُؽبذاُالسُّحبُونتصورُفيهاُأنناُوصلناُإذلُبعضُىذهُاألفكارُ

ُكاملُلوحدنا.ُانظرُمثبلُإذلُاألشخاصُالذينُيدعموفُحزباُأوُؾبموعةُتدعمُأيديولوجيةُماُ قيدةُكعُُ-بشكل

ُكافُ ُإذا ُعلنيا. ُأوُيبارسُضغطا ُبدوفُأفُيقوؿُأيُشخصُشيئا ُالصبلح، ُأوُاعتقادُيسوده ُملحوظة تقليدية

ُكافُذلكُ ُكماُلو شخصُماُعلىُاليمُتُأوُاليسار،ُفإفُآرائوُستتبعُدائماُاالذباهُنفسوُيفُالعشراتُمنُالقضايا،

 َتُعلىُأمباطُتفكَتىم.عنُطريقُالسحر،ُومعُذلكُفإفُالقليلُمنهمُسيعًتؼُّٔذاُالتأث

 االناياز لـــللَّوم 

 أتعلم من تجربتي وأخطاني.

ُالُُ ُلكننا ُذاهتا. ُالتجربة ُنريدُأفُنتعلمُالدرسُدوفَُتْكراِر ُإذلُالشرح. األخطاءُوالفشلُأشياءُتستدعيُاغباجة

ُكبشرُىيُإلقاءُنرغبُيفُاغبقيقةُأفُننظرُعنُكثبُؼباُفعلناه.ُمبدأُمراقبةُالنفسُشيءُؿبدود.ُاستجابتناُال طبيعية

ُعلىُالغَت،ُأوُعلىُالظروؼ،ُأوُأيُىفوةُمؤقتةُللحكم.ُسببُىذاُالتحيزُغالباُماُيكوفُمؤؼباُعندُالنظرُ اللـو

ُالغرورُوالكربياء.ُنصبحُداخلُدوامةُمنُ إذلُأخطائنا.ُإنوُيشككُيفُمشاعرناُحوؿُالتفوؽ.ُويوقظُيفُنفوسنا

فعلناه،ُيرتفعُمبدأُاؼبتعةُالسطحيةُوننسىُفيهاُماُىوُاعبزءُالصغَتُاػباطئُُاالقًتاحات،ُنتظاىرُفيهاُبالتأملُفيما

الذيُنسبناهُألنفسناُمعُمرورُالوقت.ُالرغبةُوالعاطفةُسوؼُتعميناُمرةُأخرى،ُونكررُاػبطأُومبرُبنفسُالعمليةُ

طاءُقليلةُومساراتُمهنيةُاؼبعتدلةُاؼبردودة،ُمرىونةُبالنسياف،ُحىتُتتبلشى.ُإذاُتعلمُالناسُمنُذبارّٔم،ُسنجدُأخ

 ناجحةُباستمرارُيفُىذاُالعادل.
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 االناياز للتفوق. 

  أنا شخص مختلف. أنا أكثر عقالنيةً من ايخريين ، و أكثر أخالقية كذلك. 

ُالدراساتُُ ُمن ُالعديد ُيف ُمتعجرفا. ُوقعها ُيبدو ُؿبادثاهتم. ُخبلؿ ُىذا ُعن ُسُيعرّبوف ُاألشخاص ُمن القليل

ُ ُأنفسهمُباآلخرين،واستطبلعاتُالرأي، ُالنحوُفُيُطلبُمنُالناسُمقارنة ُاالختبلؼُعلىُىذا يعربوفُعنُىذا

ُ ُبصريا ُونبا ُيعادؿ ُاألمر ُىذا ُأخطاءُُ-عموما. ُنرى ُأف ُنريد ُعقبلنيتنا، ُوال ُأخطائنا ُفيها ُنرى ُأف ُيبكننا ال

ُلذا ُأفُُنؤمنُ،اآلخرين. ُأفُآرائهمُتستندُإذلُمُالسياسيُحزّٔميفُُقومابسهولة ُلكنُالُيبدو بادئُعقبلنية،

ُأوُالتبلعبُيفُاألعماؿُللخداععبأناُُأننالنُيعًتؼُسوىُعددُقليلُمناُُعلىُنقيضهم.ُإليناينتموفُُغَتىمُفبن

ُكلُماُمبلكومنُالناحيةُاألخبلقية ُكافُدبحضُذكائناُواسًتاتيجيتنا.ُوأف يأيتُمنُاؼبواىبُُ،ُأوُأفُتقدمناُالوظيفي

بكافةُالتكتيكاتُاؼبيكافيلية.ُىذاُيسمحُلناُبتربيرُُلآلخرينُنسارعُلكنناُ،بذوؿالطبيعيةُوالعملُالشاؽُواعبهدُاؼب

ُبو،ُبغضُالنظرُعنُالنتائج.  كلُماُنقـو

نشعرُبُسحبُىائلةُلنتخيلُأنفسناُأنناُعقبلنيوفُومتفوقوفُوأخبلقيوف.ُىذهُىيُالصفاتُاليتُيتمُالًتويجُؽباُُ

ُكبَتُيفُصبيعُالثقافات.ُإظهاُرُعبلماتٍُ ُكلُىذاُصحيحا،ُُخبلؼوإشاراٍتُُبشكل ُكاف ذلكُشرُمستطَت.ُإذا

ُكافُالناسُعقبلنيوفُومتفوقوفُأخبلقياُ فإفُالعادلُسيسودُباػبَتُوالسبلـ.ُلكنناُنعرؼُاغبقيقة،ُولذلكُُ-وإذا

ُردباُفإفُبعضُالناس ُكلنا ُمنُخبلؿُالوعيُُأو ُوالصفاتُاألخبلقية ُفيجبُربقيقُالعقبلنية ُلذا لبادعُأنفسنا.

 هد،ُوىذاُاألمرُالُيأيتُبشكلُمعتاد.ُبلُمنُخبلؿُعمليةُالنضج.واعب

 الخطوة الثانية: كن على علم بالعوامل المسببة لإلثارة و التأجيج على حذر.

ُيفُُ ُالرغبة ُأي ُاػباصة. ُدوافعنا ُعرب ُناشئة ُوىي ُتفكَتنا، ُعلى ُباستمرار ُاؼبنخفضة ُالدرجة ُذات ُالعواطف تأثر

ةُعلينا.ُومعُذلك،ُفإفُالعاطفةُذاتُالدرجةُالعلياُتظهرُيفُغبظاتُمعينة،ُوتصلُإذلُإرضاءُوهتدئةُاألفكارُالعزيُز

ُكالشخصُالذيُيتحكمُبنا،ُأوُظروؼُمعينةُاليتُتتحكمُبنا.ُ طبقةُسريعةُاالنفعاؿ،ُوعادةُيثَتىاُشيءُخارجي،
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ُبالكامل.ُوكلماُفكرناُيفُال ُكلماُزادتُحيثُأفُمستوىُاإلثارةُيصبحُأعلى،ُوانتباىناُيصبحُمأخوذا عاطفةُ،

ُ ُقوهتا، ُيتعلقُدبشاعرناُُما ُوأيُشيء ُعربُعواطفنا، ُتشقُطريقا ُدواليك.ُعقولنا ُأكثر،ُوىكذا ُنركزُعليها هبعلنا

ُالتوتر،ُفإفُذباىوُكالغضبُأوُاإلثارةُيصبحُموقفناُ عبارةُعنُردُفعلُسريع.ُألنناُغَتُقادرينُعلىُربملُىذا

ُتظه رُيفُبعضُاألفعاؿُاؼبتسرعةُذاتُالعواقبُالكارثية.ُويفُمنتصفُىذاُالعاطفةُذاتُالدرجةُالعلياُعادةُما

ُكماُلوُأفُنفساُثانيةُاستولتُعلينا. ُنشعرُبأنناُفبسوكُت،  اؽبجـو

ُالثغراتُواغبيلولةُدوفُُ ُالعواملُحىتُتتمكنُمنُإيقاؼُالعقلُمنُىذه منُاألفضلُأفُتكوفُعلىُدرايةُّٔذه

دائما.ُهببُأفُتكوفُأيضاُعلىُدرايةُبالبلعقبلنيةُذاتُالدرجةُالعلياُيفُاإلفراجُعنُاألفعاؿُاليتُستندـُعليهاُ

 اآلخرين،ُلكيُتعرؼُمىتُهببُعليكُاالبتعادُعنُطريقهمُأوُاؼبساعدةُيفُإعادهتمُإذلُالواقع.

 المراحل المثيرة في الطفولة المبكرة.

ُكافُلعبلقتناُبآباُ ُكناُأكثرُحساسيةُوضعفا. ُكلماُابتعدناُعائدينُإذلُيفُمراحلُطفولتناُاؼببكرة، ئناُتأثَتُعميق

ُكلُمواطنُضعفناُوجروحناُ اؼباضي،ُويبكنناُأفُنقوؿُالشيءُنفسوُعنُأيُذبربةُقويةُاختربناىاُيفُمرحلةُمبكرة.

ُاػبصوص،ُُ ُعلى ُمنها ُالسلبية ُأحيانا، ُالتأثَتات ُىذه ُذكريات ُكبح ُكباوؿ ُعقولنا. ُأعماؽ ُيف ُمدفونة تبقى

ُل ُاإلىانات. ُأو ُاغببُكاؼبخاوؼ ُكتجارب ُاألحياف، ُبعض ُيف ُاإلهبابية ُبالعواطف ُترتبط ُالسلبيات ُىذه كن

ذكرياتُىذهُالتجربةُاإلهبابيةُُحياتيةُيثَتُاغبدثُأوُالشخصُذاتوواالىتماـُالذيُنرغبُفيوُباستمرار.ُيفُمرحلةُ

ُكيميائيةُأوُىرموناتُقويةُمرتبطةُبالذاكرة.  أوُالسلبية،ُإنوُوبررُمواد

ُكافُيعاينُمنُالربودُالعاطفيُُخذُعلىُسبيلُاؼبُ ُكافُرضيعاُأوُطفبل، ثاؿ،ُشابُلديوُأـُنرجسيةُبعيدة.ُعندما

كُمَتخلىُعنو،ُوهببُأفُيعٍتُالتخليُىناُأنوُالُيستحقُحبهاُبطريقةُما.ُباؼبقابلُفإفُشقيقاُجديداُيفُاؼبشهدُ

ُكُمتخلَّىُعنو.ُيفُمرحلتوُتسببُيفُمنحُأموُاىتماماُأقلُبكثَتُمقارنةُبشقيقوُاعبديد،ُوىوُماُعاناهُ بنفسُالقدر

ُّٔا،ُوكلهاُجزءُمنُ اغبياتيةُأوُعبلقتوُقدُتشَتُاألـُإذلُعدـُاؼبوافقةُعلىُبعضُالسماتُأوُاألفعاؿُاليتُيقـو

ُ ُمثَتة ُسيصلُإذلُنقطة ُاألمر ُوىذا ُسليمة. ُالتخليُعنو.ُُ-عبلقة ُتقدـ ُأهنا ُيتصور ُلكنو فهيُتبلحظُعيوبو،
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ُعاطفية ُاالنفعاؿُاػبارجُعنُُحيثُيشعرُدبوجة ُكلُىذا ُوالُيعرؼُمصدر ُالوشيكة. ُباػبيانة ُأيُشعوره قوية،

سيطرتو.ُإنوُيبالغُيفُردودُفعلو،ُحيثُيرسلُاالهتاماتُوينكصُعلىُعقبيو،ُوكلُذلكُيؤديُإذلُالشيءُالذيُُ

ُكافُردُفعلوُانعكاساُيفُتفكَتهُالذىٍتُالُواقعا.ُوىذهُىيُذروةُالُ–كافُىبشاهُ  بلعقبلنية.التخلي.ُوقد

طريقةُالتعرؼُعلىُىذاُيفُنفسكُويفُاألخرينُىيُمبلحظةُالسلوؾُالذيُيكوفُطفولياُيفُذروتو،ُويبدوُأنوُُ

منُفقدافُالسيطرةُأوُُ-خارجُعنُشخصيتك.ُيبكنُأفُيرتكزُعلىُأيُعاطفةُرئيسية.ُيبكنُأفُيكوفُاػبوؼُ

منُوجودُاآلخرين،ُمثلُطفلُُمنَحٍنُلُكرٍةُما.ُُمنُالفشل.ُيفُىذهُاغبالة،ُنتفاعلُعنُطريقُاالنسحابُوالقهقرى

يفُُ-إفُاؼبرضُاؼبفاجئُالذيُيسببوُاػبوؼُالشديدُيؤديُبناُإذلُمغادرةُاؼبكافُواؼبشهد.ُيبكنُأفُيكوفُاغببُ

البحثُاؼبستميتُيفُإعادةُإنشاءُعبلقةُالوالدينُأوُاألبوةُواألمومةُالقريبةُيفُالوقتُاغباضر،ُواليتُأثارىاُشخصُ

ُيُُ ذكرناُبشكلُمبهمُباعبنةُاؼبفقودة.ُيبكنُأفُيكوفُيفُعدـُالثقةُالطافحةُالناشئةُعربُشخصيةُسلطويةُيفُما

الطفولةُاؼببكرة،ُواليتُخانتناُوخيبتُآمالنا،ُقدُيكوفُاألبُبشكلُعاـ.ُىذاُماُيؤديُإذلُسلوؾُمتمردُمفاجئُ

 يفُالغالب.

لشيءُماُيفُاؼباضي،ُلبلقُشيئاُمنُالصراعاتُالداخليةُيكمنُاػبطرُاألكربُيفُسوءُتفسَتُاغباضرُواالستجابةُُ

ُالتجاربُالسابقةُيفُالوقتُ ُلتكرار ُتتمُبرؾبتنا ُللجراح.ُيفُبعضُاغباالت، ُاؼبقوية وخيباتُاألملُوفقدافُالثقة

ُالتعرؼُعلىُنقطةُبدءُمثَتةُعربُالتجاربُالعاطفيةُاليتُ ُالوحيدُىوُالوعيُعماُوبدث.ُيبكننا اغباضر.ُدفاعنا

بدائيةُبشكلُغَتُمعتاد،ُغَتُقابلةُللسيطرة.ُإهناُالعواطفُالساكبةُللدموع،ُأوُالكآبةُالعميقة،ُأوُاألملُُتبدو

اؼبفرط.ُيصابُّٔاُاألشخاصُالذينُيقعوفُربتُسحرُىذهُاؼبشاعرُنغمةُـبتلفةُيفُنربةُصوهتمُولغةُجسدىمُ

ُكانواُيستعيدوفُغبظاهتمُاغبياتيةُالسابقة. ُكماُلوُأهنم  غالبا،

،ُهببُعليناُأفُنكافحُلفصلُأنفسناُونفكرُيفُاؼبصدرُاحملتملُيفُ كاعبرحُالذيُاختربناهُيفُُُ-ُخضمُىذاُاؽبجـو

ُ ُالسابقة ُالطفولة ُدبثابةُُ-مرحلة ُضعفنا ُومواطن ُألنفسنا ُالعميق ُالفهم ُىذا ُذواتنا. ُفيها ُاحتجزنا ُاليت واألمباط

 خطوةُأساسيةُكبوُنكوفُالعقبلنية.
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 لمفاج ة.المكاسب أو الخسانر ا 

التألقُاؼبفاجئُأوُالفوزُاؼبفاجئُيبكنُأفُيكوفُأمراُخطَتا.ُيتمُإطبلؽُاؼبوادُالكيميائيةُيفُالدماغُاليتُتعطيُُ

بدورىاُصدمةُقويةُمنُاإلثارةُوالطاقةُعلىُاؼبستوىُالعصيب،ُفباُيؤديُإذلُالرغبةُيفُتكرارُىذهُالتجربة.ُيبكنُأفُ

ُوالسلُو ُاإلدماف ُمن ُنوع ُأي ُبداية ُاغبكمةُيكوف ُإلغفاؿ ُمبيل ُفإننا ُبسرعة، ُاؼبكاسب ُتأيت ُعندما ُاؼبهووس. ؾ

األساسيةُاؼبفيدةُبأفُالنجاحُاغبقيقيُهببُأفُيأيتُعربُالعملُالشاؽ.ُكبنُالُنأخذُبعُتُاالعتبارُالدورُالذيُ

ُاؼبستوىُمنُربحُا ُاستعادةُىذا ُوتَػػْكرارا ُاؼبكاسبُاؼبفاجئة.ُكباوؿُمرارا ؼباؿُواكتسابُيلعبوُاغبظُيفُمثلُىذه

ُ ُنوقنُأهنمُالُُ-االىتماـ.ُعندماُكبصلُعلىُمشاعرُالتعظيمُنصبحُمقاومُتُأليُشخصُوباوؿُربذيرنا ألننا

يفهموف.ُالُيبكنُأفُيستمرُىذاُاألمرُألنناُنشاىدُسقوطاُالُؿبيصُعنو،ُوىوُأكثرُإيبلماُبالنسبةُلنا،ُفباُيؤديُ

قامرينُىمُاألكثرُعرضةُؽبذا،ُإالُأنوُينطبقُأيضاُعلىُرجاؿُإذلُجزءُمنُدورةُاالكتئاب.ُعلىُالرغمُمنُأفُاؼب

األعماؿُخبلؿُالفقاعاتُُ*يقصدُبالفقاعةُيفُالسياؽُاؼبارلُعامةُوضعاُيتجاوزُفيوُسعرُاألصلُقيمتوُاألساسيةُ

 ّٔامشُكبَت*ُوُعلىُاألشخاصُالذينُيكتسبوفُاىتماماُمفاجئاُمنُاعبمهور.

سلسلَةُاػبسائِرُاؼبتساويةُمعُردودُأفعاؿُغَتُعقبلنية.ُنتصورُعلىُأنناُملعونوفُتصطدـُاػبسائرُالغَتُمتوقعةُأوُُ

ُألجلُغَتُمسمى.ُيبؤلناُاػبوؼُوالًتدد،ُاألمرُالذيُيؤديُللمزيدُمنُاألخطاءُوُ حبظُسيءُوأفُىذاُمستمرّّ

قةُواػبطأُيثقلُاإلخفاقات.ُيفُالرياضة،ُيبكنُأفُوبدثُىذاُوفقُماُيعرؼُباالختناؽ،ُحيثُأفُاػبسائرُالساب

 علىُالعقلُويشدده.

ُللًتاجعُوالتوازفُمعُُ ُمناسبا ُوقتا ُيكوفُىذا ُواجهتُمكاسبُأوُخسائرُغَتُعادية، ُكلما واغبلُبسيطُىنا:

ُكنُعلىُحذرُمنُالنجاحُواالىتماـُاؼبفاجئُ ُالضروريُأوُالتفاؤؿُاالعتيادي. حيثُالُيُبٌتُعلىُُ-بعضُالتشاـؤ

 اإلدماف.ُوأفُاالهنيارُوالسقوطُدائماُماُيكوفُُموجعا.ُشيءُدائمُوإمباُيبتازُبسحرُمن
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 الضغ  المتزايد  

ُمنهمُيفُظروؼُعصيبة،ُمعُارتفاعُ الناسُحولكُيَػػظهروفُبسبلمةُالعقلُوالتحكمُيفُاغبياة.ُلكنُضعُواحدا

ُوتنك ُغاضبُت، ُسيندفعوف ُالنفس. ُضبط ُمن ُالبارد ُالقناع ُذاؾ ُيُزاُؿ ُسوؼ ُـبتلفا. ُواقعا ُسًتی شفُالضغط،

خطوطُعظمتهمُاعبنونيةُوتراىمُشديديُاغبساسيةُالتافهة.ُربتُأيُضغطُوُهتديد،ُُتستػػثاُرُاألجزاءُالبدائيةُمنُ

ُمنُ ُمكشوفا. ُيصبُح ُاؼبخفيُعنُاألنظار ُوالتوتر ُاإلجهاد ُلدىُالناس. ُيؤديُإلرباؾُالقوىُاؼبنطقية الدماغُما

 صيتهمُاغبقيقية.اغبكمةُمراقبةُالناسُيفُمثلُىذهُاللحظاتُللحكمُعلىُشخ

كلماُالحظتُارتفاعُالضغطُومستوياتُالتوترُيفُحياتك،ُهببُأفُتراقبُنفسك.ُراقبُأيُعبلمةُتدؿُعلىُُُ

ُراقبُ ُالظروؼ. ُمع ُتتوافُق ُال ُاليت ُواؼبخاوؼ ُ ُاؼبفاجئة ُالشكوؾ ُراقب ُاؼبعتاد، ُخبلؼ ُحساسية ُأو ىشاشة

ؿ.ُأنتُحباجةُإذلُمنظورُثاٍف.ُالُتتخيلُأنكُقادرُمستعيناُبكثَتُمنُاالنفصاؿُالتاـُعندماُتكوفُيفُفضاءُمعزُو

علىُربملُالضغوطُاؼبتزايدةُدوفُأفُتتسربُإليَكُالعاطفة.ُىذاُأمرُغَتُفبكن.ُلكنوُفبكنُعربُتأملكُووعيكُ

 الذايت،ُيبكنكُأفُسبنعُنفسكُمنُازباذُالقراراتُاليتُستندـُعليهاُالحقا.

 تأجيج ايفراد. 

ُيبي ُيفُعاؼبنا ُاؼبشاعرُبُتُأقصىُىنالكُأنفاٌر ُتًتاوحُىذه ُيواجهوفُفرداً. ُعندما ُقويًة ُمشاعَر لوفُبطبعهمُإلثارة

ُوُ ُاؼبقدس، ُالكتاب ُيف ُداوود ُاؼبلك ُتشمل ُالتاريخ ُيف ُاألمثلة ُبعض ُوعدمها. ُوالثقة ُوالكراىية ُاغبب درجات

ُ ُخبلؿ ُدانتوف ُجورج ُو ُالقديبة، ُروما ُيف ُالقيصر ُيوليوس ُو ُالقديبة، ُأثينا ُيف ُوبيلُُألسيبيديس ُالفرنسية، الثورة

لديهمُقدرةُتعبَتيةُإزاَءُعواطفهمُالشاعريةُالبليغة،ُواليتُتثَتُُ-كلينتوف.ُىذهُاألنواعُلديهاُدرجةُمنُالكاريزماُ

حتماُمشاعرُمتوازيةُيفُاآلخرين.ُلكنُبعضهمُالُيسلُمُمنُالنرجسية.ُيعرضوفُدراماىمُالداخليةُومتاعبهمُكبوُ

ُويصطادوفُاآلخرينُ ُيؤديُإذلُمشاعرُجذبُعميقةُيفُالبعضُبينماُاػبارج، ُما ُىذا يفُاضطراباهتمُاؼبزعومة.

 تتنافرُيفُاآلخرين.
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منُاألفضلُالتعرؼُعلىُىذهُالتهديداتُوالتأجيجاتُعندماُتستهدؼُاآلخرين،ُوليسُعلىُنفسكُفحسب.ُُ

ُ ُأو ُالتفكَت ُعلى ُقادرين ُغَت ُأنفسهم ُالناس ُهبد ُالبلمباالة. ُيعتمد ُأف ُألحد ُيبكن ُيفُال ُمسافة ُعلى اغبفاظ

وجودىم.ُهبعلونكُتفكرُباستمرارُعندماُالُتكوفُيفُحضرهتم.ُلديهمُصفاٌتُىَوسيٌة،ُقدُيقحمونكُيفُأعماؿُ

ُكصوتُمتابعُأوُعدوُقدًنُالُوبذُرُماُيرى.ُعلىُأيُِمنُطريفُالطَّيِفُ سبيلُإذلُُ-اعباذبيةُأوُالتنافرُُ-متطرفة

ُمن ُبنفسك. ُالنأَي ُوربتاج ُيقدموهنا.ُُالبلعقبلنية ُاليت ُللجباه ُالكبَتة ُالرؤية ُىي ُاؼبفيدة ُاعبيدة االسًتاتيجيات

ُكلهمُبشرُيفُالواقع،ُمليئوفُبنفسُانعداـُاألمافُ وباولوفُتصويرُصورةُرافػػعػػيَّػػةُللحياة،ُأوُصفةُأسطوريةُـبيفة.

 ونقاطُالضعفُاليتُمبتلكهاُصبيعا.ُحاوؿُأفُتتعرؼُعلىُىذهُالسماتُوتزيلها.

 المجموعة.تايز  

ُأبصرُ ُاغبجم. ُكبَتة ُؾبموعة ُيف ُنكوف ُعندما ُـبتلفُت ُنصبح ُآّموعة. ُربيز ُمن ُاؼبتنوع ُالرفيع ُالصنف ُىو ىذا

نفسكُوأبصرُالبقيةُيفُحدثُرياضي،ُأوُحفلةُموسيقية،ُأوُذبمعُديٍتُأوُسياسي.ُمنُاؼبستحيلُأالُتشعرُ

عُالفرحُأوُاغبزفُتنخرُبسهولة.ُإفُوجودؾُيفُبأنكُعالقُيفُمشاعرىمُاعبماعية.ُقلبكُينبضُبشكلُأسرع،ُدمُو

ؾبموعةُماُالُوبفزُالتفكَتُاؼبستقلُبلُوبفزُالرغبةُالشديدةُيفُاالنتماء.ُيبكنُأفُوبدثُىذاُبالتساويُيفُبيئةُ

ُكافُالقائدُيلعبُيفُمشاعرُالناسُعلىُالتحفيزُالرغباتُالتنافسيةُالعدوانية،ُأوُخلقُديناميكيةُ عملية،ُخاصةُإذا

ُحيثُُبيننا ُيبكنُأفُوبدثُذلكُبشكلُفَتوسي، ُاآلخرين. ُوجود ُبالضرورة ُالُيتطلبُتأثَتُآّموعة وبينهم.

عموماُمنُؾبموعةُمتنوعةُُ-تنتشرُبعضُاألراءُيفُوسائلُاإلعبلـُاالجتماعيةُوتصيبناُبالرغبةُيفُمشاركةُالرأيُ

 قوية.

ُبشيءُىناؾُجانبُمبهجُوُإهبايبُلتحفيزُمشاعرُآّموعة.ُوىيُالكيفيُ ُلنقـو ُأفُنتحرؾُّٔا ُاليتُيبكنُلنا ة

ُكرهُالوطن،ُأوُ ُكراىيةُاألخر،ُأو ألجلُالصاحلُالعاـ.ُولكنُإذاُالحظتُأيُنوعُمنُاؼبشاعرُالشيطانية،ُمثل

ُمنُ ُاؼبؤثرة. ُالقوية ُالسُّحب ُرؤية ُو ُنفسية ُغبصانة ُربتاج ُفأنت ُالكاسحة، ُالعاؼبية ُالنظر ُوجهات ُأو العدواف،
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ُوضعية ُذبنب ُىذهُُاألفضل، ُمثل ُيف ُالدخوؿ ُأو ُالتفكَتية، ُصبلحياتك ُعلى ُربافظ ُلكي ُأمكن ُإف آّموعة

 اللحظاتُبأقصىُقدرُمنُالتشكيك.

َىاةُالذينُيستغلوفُتأثَتُآّموعةُووبفزوفُتفشيُالبلعقبلنيةُعندماُيلجأوفُإذلُوسائلهم.ُيفُُُ كنُعاؼبأُّؤالءُالدُّ

ُويتحدثُو ُاغبشد، ُبتسخُت ُيبدأوف ُ ُآّموعة ُلطيفاُإطار ُشعورا ُىبلق ُفبا ُاعبميع، ُيشاركها ُوقيم ُأفكار ُعن ف

ُكلماتُغامضةُوُمليئةُباألسحارُالعاطفيةُمثلُالعدالةُأوُاغبقيقةُأوُالوطنية.ُإهنمُ بالقبوؿ.ُفهمُيعتمدوفُعلى

 يتحدثوفُعنُأىداؼُؾبردةُونبيلةُبدالُمنُحلُمشکبلتُؿبددةُبإجراءاتُملموسة.

إلعبلـُإثارةُالشعورُاؼبستمرُبالذعرُواإلغباحُوالغضب.ُوبافظوفُعلىُمستوياتُوباوؿُالدىاةُيفُالسياسةُأوُاُ

عاطفيةُعالية.ُلذاُيكمنُدفاعكُبشكلُبسيطُعلىُالنحوُاآليت:ُفكرُيفُقوتكُاؼبنطقية،ُوقدرتكُعلىُالتفكَتُ

دماُتشعرُبنفسك،ُويفُأعّزُماُسبلك.ُامتعضُمنُأيُنوعُمنُالتدخبلتُيفُعقلكُاؼبستقلُمنُقبلُاآلخرين.ُعن

 أنكُيفُموجودُوسطُالرعاع،ُعليكُأفُتكوفُأكثرُربليبلُوحذرا.

____ 

الُتتخيلُأفُاألنواعُالبلعقبلنيةُالصارمةُمتُالتغلبُعليهاُالبشرية:  في الطبيعةالكلمة ايخيرة عن الالعقالنية 

ُمنُاؼبستوي ُمستمرة ُالتاريخُسلسلة ُفنحنُنشهدُعلىُمر ُوالتنوير. ُعربُالتقدـ ُما ُواؼبنحدرةُبطريقة اتُاؼبتزايدة

لبلعقبلنية.ُحيثُأظهرُالعصرُالذىيبُالعظيمُ"لربيكليس"ُُبفلسفتوُوأوذلُربركاتوُتلكُالروحُالعلمية،ُتبلهُعصرُ

منُاػبرافات،ُوالطقوس،ُوالتعصب.ُحدثتُىذهُالظاىرةُنفسهاُبعدُعصرُالنهضةُاإليطالية.ُوأفُىذهُالدورةُالُ

 ءُمنُالطبيعةُالبشرية.بدُأفُتتكررُمراراُوتكراراُوىيُجُز

الشخصُالبلعقبلينُيستطيعُأفُيغَتُمظهرهُوَُزيَّو.ُقدُالُيكوفُلديناُصيادُساحرات،ُلكنناُشهدناُؿباكماتُُ

"ستالُت"ُيفُالقرفُالعشرين،ُوجلساتُ"مكارثي"ُيفُؾبلسُالشيوخُاألمريكي،ُواالضطهادُاعبماعيُأثناءُالثورةُ

ُـب ُطوائف ُإنشاء ُيتم ُالصينية. ُباؼبشاىَتُالثقافية ُواؽبوس ُالشخصية ُالطوائف ُذلك ُيف ُدبا ُباستمرار، تلفة
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ُكشفتُاستطبلعاتُالرأيُأفُ والتكنولوجياُاؼبثَتةُللحماسُالديٍت.ُلدىُالناسُحاجةُماسةُلبلعتقادُبشيءُما.

 رين.أعداداُمتزايدةُمنُالناسُيؤمنوفُباألشباح،ُواألرواح،ُواؼببلئكة،ُوىذاُاألمرُوبدثُيفُالقرفُاغباديُوالعش

طاؼباُأفُىناؾُبشر،ُسيجدُالبلعقبلينُأصواتوُووسائلُانتشاره.ُلذاُفإفُالعقبلنيةُشيءُهببُاكتسابوُمنُقبلُ

األفراد،ُوليسُعنُطريقُاغبركاتُاعبماىَتيةُأوُالتقدـُالتكنولوجي،ُالشعورُبالتفوؽُوماُبعدهُىوُعبلمةُمؤكدةُ

 علىُأفُالعقبلنيةُيفُمسارُسليم.

 راتيجيات ناو تاقيك الذات العقالنية.الخطوة الثالثة: است

ُكلُشيء:ُالوجودُ علىُالرغمُمنُميوالتناُالبلعقبلنيةُالواضحة،ُفثمةُعاملُتُهببُأفُيبنحاناُاألمل.ُأوالُوقبل

عربُالتاريخُيفُصبيعُثقافاتُاألشخاصُذويُالعقبلنيةُالعالية،ُأيُاألنواعُاليتُجعلتُالتقدـُفبكنا.ُإهنمُدبثابةُ

ُلكي ُعليا ُمنُاؽبندُُقدوة ُواغباكمُ"أسوكا" ُاألنواعُعلىُسبيلُاؼبثاؿُ"بريكليس"، ُمنُبُتُىذه نسموُألجلها.

القديبة،ُو"ماركوسُأوريليوس"ُمنُروماُالقديبة،ُو"مارجريتُديُفالوا"ُمنُفرنساُيفُالعصورُالوسطى،ُ"ليوناردوُ

ُالكاتبُ"أنطوفُتشيخوؼ"، ُلينكولن"، ُ"أبراىاـ ُ"تشارلزُداروين"، ُفينشي"، ُدا ُ"مارغريتُُ ُاألنثروبولوجيا عاؼبة

ُكلُىذهُاألنواعُتتقاسمُصفاتُمعينةُ يقيّْموفُأنفسهمُوضعفهم.ُيتفانوفُُ–ميد"،ُورجلُاألعماؿُ"وارفُبافيت".

 ألجلُاغبقيقة.ُمواقفهمُمتساؿبةُذباهُالناسُمعُقدرهتمُللوصوؿُألىدافهمُاؼبنشودة.

غبظاتُعقبلنيةُعظمى.ُنطلقُعليهاُاسمُ"العقلُالصانع".ُوىوُالعاملُالثاينُىوُأنناُيفُمرحلةُمنُحياتناُنشهدُُ

يتمثلُعندماُيكوفُلديناُمشروعُماُلننجزه،ُردباُيفُأجلُؿبدد،ُوُأفُالعاطفةُالوحيدةُاليتُنستطيعُربملهاُيفُىذهُ

نرغبُيفُُالًتكيزُعليوُببساطة.ُألننايستحيلُاألثناءُىيُاإلثارةُوالنشاط.ُأماُباقيُالعواطفُاألخرىُذبعلُاألمرُ

حيثُتصبحُعقولناُىادئة،ُُ-نتائجُضبيدة،ُنصبحُعمليُتُإزاءىاُبشكلُاستثنائي.ُفنركزُعلىُاؼبهمةُاليتُأمامناُ

ُكلُ والُيزعجناُغرورنا.ُفإذاُحاوؿُالناسُإيقافناُأوُإصابتناُببعضُمنُمشاعرىم،ُفإنناُنغدوُمستائُتُمنُذلك.

ُكأهناُساعاتُأوُأسابيع ،ُحيثُتكشفُلناُالذاتُالعقبلنيةُاليتُتنتظرُغبظةُالبزوغُىذهُاللحظاتُأشياءُعابرة

 والظهور،ُوىذاُاألمرُيتطلبُبعضُالوعيُاؼبمارسة.
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 تم تصميم االستراتيجيات التالية لمساعدتك على إبراز تلك ايجزاء الداخلية فيك كبريكليس أو أثينا: 

ُكيفُتعملُالذاتُتقتاتُالذاتُالعاطفيةُعلىُعنصرُاعبهل.ُإفُاللحُاعرف نفسك جيدا.  ظةُاليتُتدرؾُفيها

العاطفيةُوكيفُهتيمنُعليك؟ُىيُاللحظةُاليتُتفقدُفيهاُسيطرهتاُعليكُويبكنكُترويضهاُآنذاؾ.ُلذلكُ،ُفإفُ

ُكيفُتعمل؟ُ ُالعاطفية ُأردتُأفُتفهمُالذاتُ ُإذا ُالداخل. خطوتكُاألوذلُكبوُالعقبلنيةُىيُأفُتكوفُباذباه

ُكيفيةُالعم لُربتُالضغطُوماُىيُنقاطُالضعفُاليتُتظهرُيفُمثلُىذهُاللحظاتُاؼبليئةُهببُعليكُالتفكَتُيف

أوُالرغبةُيفُإرضاءُالناسُأوُالرغبةُيفُالتنمرُأوُالسيطرة،ُوماىيُاؼبستوياتُالعميقةُيفُعدـُالثقة؟ُُ-بالضغط؟ُ

لكامنُالذيُيدفعكُوىلُيبكنكُرؤيةُمبطُانعداـُاألمافُاُ-انظرُإذلُقراراتكُاليتُتكوفُغَتُفعالةُبالنسبةُلكُ

ُاألىداؼُ ُربديد ُعلى ُىذا ُيساعدؾ ُاآلخرين. ُعن ُزبتلف ُهبعلك ُما ُقوتك ُنقاط ُافحص ُالقرارات؟ ُتلك إذل

ُاؼبختلفة،ُ ُعبلماتك ُوتقييم ُمعرفة ُخبلؿ ُمن ُالطويل. ُاؼبدى ُعلى ُمهاراتك ُمع ُاؼبتماشية ُالىتماماتك اؼبوافقة

 ستكوفُقادراُعلىُمقاومةُتأثَتُالسُّحبُداخلُآّموعة.

ُغاضباُقم بدراسة عوا فك عبر جذورها.ُ ُتكوف ُملياُُ،عندما ُيفُاألمر ُوفكر ُالداخل ُمن ُهتدأ دعُاؼبشاعر

ُكافُسببُغضبكُشيئاُتافهاُأوُشيئاُعدًنُاألنبية؟ُىذهُإشارةُمؤكدةُتدؿُعلىُأفُشيئاُماُ واسأؿُنفسك.ُىل

ُ ُالعاطفة ُؽبذه ُمريح ُغَت ُمصدر ُىناؾ ُردبا ُوراءه. ُما ُشخصا ُُ-أو ُاغبسد ُحباجةُمثل ُأنَت ُالعظمة. ُجنوف أو

ُبالبداية.ُقدُيكوفُمنُاغبكمةُ ؼبواجهةُىذهُاغبقائق.ُهببُعليكُأفُتتعمقُأكثرُلرؤيةُنقاطُالتأثَتُعندماُترتدُّ

ُىوُُ ُاألكربُىنا ُإفُاػبطر ُاألغراض. ُؽبذه ُدبوضوعية ُلتسجيلُتقييماتكُالذاتية ُدفًتُمبلحظاتُيومية استخداـ

ُمروباُيفُالوقتُاغبارل،ُلكنُعلىُُ؟اـُعنُنفسكُدوفُوعيكيفُهبعلكُغرورؾُربتفظُباألوى قدُيكوفُىذا

اؼبدىُالطويلُهبعلكُدفاعياُوُغَتُقادرُعلىُالتعلمُوالتقدـ.ُاحبثُعنُموقفُؿبايدُيبكنكُمراقبةُتصرفاتكُمنُ

ُعبارةُعنُطبيعةُث ُكلُىذا ُيصبح انية،ُخبللوُسواءُبالقليلُمنُاؼبوضوعيةُوحىتُالقليلُمنُالدعابة.ُسرعافُما

ُكماُىيُعندماُربدث.ُوتصبحُقادراُ وعندماُتظهرُالذاتُالعاطفيةُنفسهاُيفُبعضُالظروؼُسوؼُتنظرُإليها

 علىُالًتاجعُوالعثورُعلىُىذاُاؼبوقفُاحملايد.
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إفُىذهُالقوةُتأيتُمنُخبلؿُاؼبمارسةُوالتَّكرار.ُعندماُيكوفُىناؾُحدثُماُأوُتفاعلُُزيادة زمن ردود فعلك. 

الستجابة،ُفيجبُعليكُتدريبُنفسكُعلىُالًتاجع.ُقدُيعٍتُذلكُنفُيُنفسكُإذلُمكافُتكوفُمعُتُيتطلبُا

ُكتابةُبريدُإلكًتوينُفبتلئُبالغضبَُوُدوَفُ فيوُمنفرداُوالُتشعرُفيوُبأيُضغطُعندُاالستجابة.ُأوُقدُيعٍتُىذا

ُ ُالتواصل ُأو ُىاتفية ُمكاؼبات ُبإجراء ُتقم ُوال ُيومُت. ُأو ُليـو ُتأجلو ُبل ُاالنفعاؿُإرسالو، ُببعض ُالشعور أثناء

اؼبفاجئ،ُوخاصةُاالستياء.ُإذاُوجدتُنفسكُتندفعُلبللتزاـُبالناس،ُأوُتعيينهمُعكسيا،ُفًتاجعُإذلُالوراءُوأعِطُ

النازلةُفًتة.ُإفُإبقاءُالعواطفُمتماسكةُيستغرؽُوقتاُأطوؿ.ُفكرُيفُتدريبُاؼبقاومة،ُفكلماُطاؿُأمدؾُيفُردُ

ُكلماُازدادت  اؼبساحةُالعقليةُلديكُللتفكَتُالفعلي.ُعقلكُيكوفُأقوى.ُفعلُمقاومتك،

اؼبصدرُالرئيسيُلبلضطراباتُالعاطفية،ُالُهببُأفُيكوفُُتعتربُُإفُالتفاعبلتُمعُالناسُُتقبل الناس كاقانك. 

األمرُّٔذاُالسبيل.ُاؼبشكلةُأنناُكبكمُعلىُالناسُباستمرار،ُمتمنُتُأهنمُخبلؼُذلك.ُنرغبُيفُتغيَتىم.ُنريدُ

ُم ُّٔا. ُونعمل ُنفكر ُاليت ُبالطريقة ُالغالب ُيف ُو ُمعينة، ُبطريقة ُويتصرفوا ُيفكروا ُأف ُأفنهم ُاألمرُودبا غَُتُُىذا

ُمثلُاؼبذنباتُأوُُُمستطاعٍُ ُكظواىرُؿبايدة ُالناس ُأبصِر ُباستمرار. ُكُببطُوننزعُج ُفإننا ُكائناتُـبتلفة، وأفُالبشر

ُيأتوفُيفُـبت ُغنيةُومثَتة.ُاعملُمعُماُالنباتاتُبدالُمنُذلك.ُإهنمُموجودين. لفُاألصناؼ،ُماُهبعلُاغبياة

ُفبتعة ُالناس ُفهم ُلعبة ُاجعل ُوتغيَتىم. ُمقاومتهم ُبدَؿ ُلك ُمنُُيقدمونو ُجزءا ُكلو ُاألمر ُىذا ُاأللغاز. كحل

ُكذلك.ُاجعلُقبولكُللطبيعةُالبشريةُجوىرياُقدرُاإلمكاف.ُ الكوميدياُالبشرية.ُنعم،ُالناسُغَتُعقبلنيُت،ُوأنت

ُالناسُبشكلُمفهـوسوؼُيأى ُعلىُمراقبة ُواؼبساعدة سوؼُتستنكُفُعنُإخضاعُعواطفكُُ.لكُإذلُالتهدئة

ُكلُىذاُيبنحكُتوازناُوُىدوءاُُومزيداُمنُاؼبساحةُالذىنيةُللتفكَت.ُ  ذباىهم.

يُتُکالشخصُالنرجيسيُاغباد،ُوالعدوانُُ-منُاؼبؤكدُأنوُيصعبُالقياـُبذلكُمعُاألمباطُاؼبرعبةُاليتُتعربُطريقناُُ

ُتشيخوؼ"ُُ ُأنطوف ُالروسي ُالكاتب ُأبصر ُلعقبلنيتنا. ُمستمرا ُاختبارا ُيظلوف ُاؼبؤججُت. ُمن ُوغَتىم السلبيُت،

ُُكحوٍؿ،ُ ُكبَتةُوفقَتة،ُوكافُوالدهُمدمَن ُكانتُأسرتو ُكافُأحدُالناسُاألكثرُعقبلنيةُعلىُاإلطبلؽ. كنموذج،

ُكمهنةُُُيلطُمُصبيعُاألطفاؿُببلُرضبة،ُدباُيفُذلكُشابّناُ"تشيخوؼ". أصبحُ"تشيخوؼ"ُطبيباُوامتهنُالكتابة
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ُكافُيهدُؼُلفهِمُماُهبعلناُغَتُعقبلنيُتُوخطَتينُبدوفُ ُكطبيبُللحيوافُالبشري، إضافية.ُحيثُوّظَفُتعليمو

سعادة.ُوجدُيفُمسرحياتوُوقصصوُعبلجاُلدىُربليلُنفسياتُالبشر،ُبلَُفهَمُأسوأُاألنواعُالبشرية.ُىكذاُجعلُ

ُللج ُغافرا ُكافُمنهجوُيفُىذهُاغباالتُنفسُو ُالتافو. ُُمراوغُتُُُيصوّْرُُميعُحىتُوالده َُمَكَرًة ُكانوا ُأفَُّالناسُمهما

لديهمُأسباباُؼباُأصبحواُعليو،ُوىوُاؼبنطقُاؼبلموسُبالنسبةُؽبم.ُإهنمُساعوفُلتحقيقُاإلقبازات،ُولكنُُسبُػَلُهمُ

ُواؼبعتدين ُاؼبتوحشُت ُبتثبيط ُتشيخوؼ ُقاـ ُالعقبلنية. ُيثَتوفُُخارَج ُال ُالطبيعية. ُالبشرية ُأحجامهم ُإذل فأنزؽبم

الكراىيةُبداخلوُبلُأصبحواُلديِوُيفُموضعُالشفقة.ُأنَتُهببُأفُتفكرُأكثرُمثلُ"تشيخوؼ"ُعندُاالقًتابُمنُ

ُكانواُأنواعاُسيئةُملعونة.ُ  الناسُالذينُتُعاملهم،ُحىتُولو

ُوالعاطفة. ُالتفكَت ُعاملي ُبُت ُاألمثل ُالتوازف ُعلى ُعنصرافُُاعثر ُنبا ُاألفكار. ُعن ُالعواطف ُفصل ُيبكننا ال

متشابكافُومتصبلفُمعُبعضهما.ُىناؾُعاملُيهيمنُعليناُدوما،ُفبعضُالناسُربكمهمُاالنفعاالتُأكثرُمنُ

ُكافُلئلغريقُالقدماءُ غَتىم.ُوماُنبحثُعنوُيتمظهُرُيفُالنسبةُالصحيحةُللتوازفُفتقودناُألكثرُاألفعاؿُقباعة.

 ةُمناسبةُلذلك:ُالفارسُواغبصاف.استعارةُتصروبي

يتمثلُاغبصافُيفُطبيعتناُالعاطفيةُاليتُتدفعناُباستمرارُكبوُالتحرؾ.ُيبتلكُاغبصافُطاقةُوقوةُىائلة،ُوالُيبكنُُُ

.ُاغبصافُوحدهُيكوفُُعرضةُللحيواناتُاؼبفًتسةُيفُالربيةُويقعُيفُاعبوائِحُباستمرار.ُلذاُفارسٍُاالىتداءُبوُدوَفُ

ُبتوجيوُاغبصاف،ُفإفُالفارسُ ىوُتفكَتناُالذايتُعرَبُالتدريبُواؼبمارسة،ُىوُالذيُيتحكمُبأساسُاألمورُويقـو

الُحركةُوالُىدؼُؿبددُ.ُباليةًُُفزاعةًُُعبارةُعنحصافُُدوفَُُالفارسووبوؿُُطاقتوُاغبيوانيةُالقويةُإذلُاإلنتاجية.ُ

.ُىشيشاُالفارسُُاُيفُبعضُالناسُبينماُيكوفُوبدوفُحصافُفبَلُطاقةُوالُقوة.ُيكوفُاغبصافُمهيمنُ.بدوفُفارسٍُ

ُ ُيكوف ُاألخر ُالبعض ُأفُُالفارسُُويف ُهبب ُبسرعة. ُفَتكض ُاغبصاف ُإفبلت ُوىبشى ُبشدة، ُاألمور ُيشّد قويا،

سبقةُبعُتُاالعتبار.ُنستخدـُالتفكَتُيفُالوضعياتُُوالفارسُُينسجمُاغبصافُ
ُ
معا.ُىذاُيعٍتُأفُنأخذُأفعالناُاؼب

قرارُما.ُماُإفُنقررُماُهببُفعلو،ُفسوؼُلبففُمنُحدتناُوندخلُيفُالعملُجبرأةُُعلىُاإلقباؿواغباالتُقبلُ

ُبتوجيهها.ُىذاُىوُجوىرُالعقبلنية.  وروٍحُمغامرة.ُبدَؿُأفُنكوفُأسارىُؽبذهُالطاقة،ُفإنناُنقـو
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ُتُالشكوؾُ)الفارس(ُنأخذُعلىُسبيلُاؼبثاؿُىذاُالنموذجُاؼبثارلُحيزُالتنفيذ،ُحاوؿُاغبفاظُعلىُالتوازفُاؼبثارلُبُ

ُ)اغبصاف(. ُضباسكُوالفضوؿ ُيف ُتشك ُفبلُأنت ُالوضع، ُىذا ُوتطبيقهمُتُيف ُلواجباهتم ُالناس ُتفاسَت قبل

آخرُفإفُُبُعداإذلُنتائجُأفعاؽبم،ُوليسُماُىبربوفُبوُعنُدوافعهم.ُولكنُإذاُذباوزتُباألمرُُناظر"لؤلدلة".ُأنتُ

ينهاُالتخميناتُاؼبثَتةُوالفضوؿُذاتو.ُإذاُأردتُاالحتفاظُدبرونةُعقلكُيصّدُنفسوُبعيداُعنُصبودُاألفكار،ُمنُب

الروحُاليتُاكتسبتهاُيفُطفولتكُفعليكُاغبفاظُعلىُاغباجةُاؼبلحةُلتمحيصُصبيعُاألفكارُواؼبعتقداتُوتدقيقها.ُ

ُكلُالعباقرة.  ويبكنُأفُيتوفرُلديكُُىذينُاألمرين.ُإنوُتوازفُيبتلكو

ُاؼبهُارغب في العقالنية.  ُالِقوىُمن ُذبلب ُالعقبلنية ُإف ُحىت. ُوزىيدا َُوْعػػرًا ُالعقبلنية ُإذل ُالطريق ُرؤية ُعدـ م

ُكنتُ ُُردباُشعرَتُبذلكُيفُحياتكُعندما بشكلُُمْرٍض،ُأعمقُبكثَتُمنُاؼبلذاتُاليتُيبيلُالعاؼبُتُلتسويقها.

يةُيفُعملك.ُشبةُُمتعاُأخرىُمستغرقاُيفُمهمةُمعينة،ُأوُركَبَكُبعضاُمنُاإلثارةُأثناءُقيامكُباكتشافاتُتقديب

تتجلىُيفُقدرتكُعلىُترويضُالذاتُالعاطفيةُاؼبؤديةُإذلُاؽبدوءُوالوضوحُبشكلُعاـ.ُيفُىذهُاغبالةُالذىنية،ُ

ُيسَتة.ُ ُأفعالكُتكوفُأكثرُمرونةُواضطراباتكُتكوفُنزرًة ُللنزاعاتُواالعتباراتُالبسيطة. تصبحُأقلُاستهبلكا

 تصلُلئلتقافُبطريقةُعميقة.ُلديَكُاآلفُمساحةُعقليةُلُتبدعُوربكم.ُحيثُتكوُفُراضياُعنُذاتكُعندما

لدىُىذهُاؼبعرفة،ُيصبحُسهبلُربفيزُنفسكُوتطويرُقوتك.ُأنتُتتبعُمسارُ"بريكليس"ُنفسوُيفُىذاُالسياؽ.ُُ

ُكافُيعبدُووببُىذهُاإلؽبة.ُردبا لسناُعبيداُُحيثُتصورُ"بريكليس"ُإؽبَةُأثيناُأهناُذبسدُللقوىُالعمليةُللعقبلنية.

إذلُاستيعابُقواىمُبقدرُماُُالسعيلآلؽبةُاآلف،ُولكنناُنُقدرُأولئكُالذينُيروجوفُللعقبلنيةُيفُعاؼبنا،ُويبكنناُ

 نستطيع.

. فإن خلف المشاعر تقف ايحكام والتقييمات التي ترثها على نهانيةأو  أصليةلكن المشاعر ليست  -"ثك بمشاعرك" 

الافيد ليس   -من حكم زانف في الغالب  -م المولود من الشعور هو حفيد الاكم شكل ميول أو كراهية.  اإللها

يعني  المزيد من الطاعة  لألجداد. وأجدادهم أكثر من آلهتنا الموجودة فينا: تتمثل في  -حفيدك! الوثوق بالمشاعر 

 فريدريك نيتشيه                                                                           أسبابنا وتجاربنا وخبراتنا.
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 ا فٍ َتعل حّب الّذات إلى وّ ح 

 قــانــون الّنرجسية

داة التعا ف. عند أإنها  – بشكل  بيعي القوة االجتماعية لناقكأفضل أداة للتواصل ما الناس  نمتلك 

 َسْيرِ  ُسبلَ  ونفهمَ الاالة المزاجية لدى االخرين  رؤيةلنا  تتيح فسوفتنميتها واستخدامها بشكل صايح، 

يتم هذ  )التعا ف(  أداة إنَّ وتقليل مقاومتهم برفك.  متصرفاتهيمنانا القدرة على توقا  ما عقولهم،

الاياتية مهمتنا اآلخرين. مقياس الطيف أعمك من  نكوُن في ،نرجسيون كلنا  .عبَر أنانيتنا المعهودةتقويضها 

 تاويلها بدل ،والمعرفة المتجلية في  ريقة تاويل ايحاسيس ناو اآلخرين خارجاب الذات حتكمُن في 

 أوفي أعمالهم الدرامية  يوّر وناقبل أن  يطوفوَن حولنا السامية النرجسية إدراُك أن أهلَ . يجب ُدخوالً 

 ُيسّمـمــونا بأحقادهم.

 

 الطيف النرجسي

كبنُحيواناتُاجتماعيةُحىتُالنخاع.ُيعتمدُُؿبمومةُكبوُاالىتماـُمنذُخروجناُمنُبطوفُأمهاتنا.حباجةُُنشعرُ

بعضُُبالناس.ُفبلُيبكنناُاالتصاؿكناُالُكُباُطُباالىتماـ،ُ.ُفإذاُُاآلخرينمعَُُلةُِاؼبشكُّبقاءناُوسعادتناُعلىُالروابطُ

ُُأفهببُُ-األمورُماديةُحبتةُ ـٌُيكوفُلدينا ُلنشعرُأقوا ُويهتموفُبنا ُُُ.بعصفوريةُاغبياةُينظروفُإلينا ُشهدىاكما

ُتكوفُُُ.شباِؾُاكتئاٍبُفُبيتٍُنقعُيفُ،ُنبدأُبالشكُيفُوجودناُفاألعُتاتصاؿُُدوفَُُبفًتاتُطويلةُمنُالعزلةُاؼبارُّوفَُ

2 
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نشعرُباالعًتاؼُوالتقديرُؼباُكبنُُ،اآلخرينُاؼببذوؿُمنُطرؼنوعيةُاالىتماـُُعربىذهُاغباجةُسيكولوجيةُعميقةُ

ُبأيُيقوموفألفُالناسُُ،مهمُبالنسبةُللحيوافُالبشريُألنوعليو.ُيعتمدُإحساسناُبقيمةُالذاتُعلىُىذاُاألمر.ُ

ُإذلُاألسباِب،ُأسباَبُاألفعاؿُُاالنتحار.ُؿباوالتأوُُاعبرائمدباُيفُذلكُارتكابُُشيءُعبذبُاالىتماـ، اطَِّلْع

 لتستيقَنُأفُجذبُاالىتماـَُلُمحفٌّْزُأساسي.ُ

ُمنافسُةُوجدُسوىُقدرُضئيلُمنو.ُيفُحياتناُالعائليةُعليناُي،ُإذُالُلبلىتماـُعندماُقبوعُُنواجوُمشكلةُحتميةُ

ُباالعًتاؼُوالتقديرُُ.والعملُاؼبدرسةُاألشقاءُوزمبلء .ُفبُصوَصةًُغبظاتُُعبارةُعنإفُاللحظاتُاليتُنشعرُفيها

ُكيفالُوبًتموننا.ُُُأثَتيوفَُأعداءَُُُشبةَُُ.نظراًُالنصرافهمُألزماهتمُاؼبخصوصةُيكوفُفيهاُاػببلئُقُغَتُُمبالُتُدبصَتنا،

ُؼبواجهة ُُالسبيُل ُالوقتية ُاألزمنُة ُىذه ُوالُوعندما ُباؼبنبوذية ُنشعر ُإحدانية؟ ُلنجذبُننا ُونضاعفها ُجهودنا نكّرُس

ُيعٍت ُما ُواىتماما، ُُاستنزافناُانتباىا ُبقوة ُيلوُح ُمعاكسا ُوأثرا ُُ-لطاقاتنا االىتماـ،ُُجذبَُُاحملاولوففاألشخاص

ُتّواقوف.ُصبلحيةُثابتة،ُولكنناُُالكتسابالُنستطيعُاالعتمادُعلىُاآلخرينُ.ُاليأسُوالصدودُيغمرىمُُ  قـو

أيُصورةُُُ،صورةُذاتيةُبتوليدحيثُقمناُُعمليُجاد:توصلُمعظمناُغبلُُ،طفولتناُمنذاؼبعضلةُُىذهُؼبواجهةُ

طريقةُنظرتناُللعاَلِمُتُوماُىذهُالذاتُمنُخرباتناُوُآرائنا،ُوُُتتكوفُ.لنستشعرُثقةُداخليةُُإراحتنايبكنهاُُنفسية

ُ،تفسَتىاُأبعدُمنُىذاوالُيبكنناُُصفاتناُاإلهبابية.ُاز،ُمبيُلُلتربيرُعيوبناُوإبُربناءُىذهُالصورةُالذاتيةُأثناءُ.نقدره

ُكانتُالصورة واقعها،ُفإنناُسندرُؾُتناقضناُعرَبُمبلحظاتُاآلخرينُوننظرُبعُتُالشكُعنُُمفصولةُالذاتيةُفإذا

ُلذواتنا ُما. ُيفُالنهاية.ُوإذا ُاحملبوبة ُذاتنا ُبالصوابُفسوؼُقبُد ُإذلُالداخلُيفُقمنا ُمتحولة ُالطاقة ُكزُِمرُُتغدو

ُاالىتماـ ُاختبارؾَُ. ُُعند ُاحملتومة ُُيفاللحظات ُُفردانيتنا، ُأو ُنشعرحىت ُال ُاليت ُبتقديرناُاللحظات فإنناُُ،فيها

فإفُحبناُلذواتناُيثَتناُوهبعلناُنشعرُبأنناُُ،غبظاتُالشكُواالكتئابُاخًتقتناُإذاُ.لذواتناُوهتدئةُأنفسناُراجعوف

شكوكناُوانعداـُُلننظمَُُيساعدناُمنظمُحراريُوْيكأهنَاورةُالذاتيةُتعملُىذهُالصُ.جديرينُبالتفوؽُعلىُاآلخرين

 ،كونناُنقدُرُذواتنا.ُاالعًتاؼُبناُأوُلبلىتماـعلىُاآلخرينُُُمعتمدينُُفلنُنظلُ.أماننا
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ُكأمرُمسلمُبوُفكرةُقدُتبدوُ تعملُفإهناُُ.نتنفسومثلُاؽبواءُالذيُُ،غريبة.ُأفُنأخذُالصورةُالذاتيةُبشكلُعاـ

ُحرفيااغبرارةُأثناءُعملو.ُألفُأفضلُطريقةُلتصورُىذهُالديناميكيةُُدبنظمُُنشعرالكبنُُ.معقوؿسُغَتُعلىُأسا

 النرجسيُتُالعميقُت.ُنسميهم:أيُالناسُالذينُُ-بالذاتُُاإلحساسُإبصارُفقراءىيُ

سُسنواتُعندماُاألساسيةُيفُتطورىاُربدثُبُتُسنتُتُوطبُغبظتهافإفُُ،ّٔاُاحملبوبةُونتمسكُذواتناُعندماُنبٍت

ُنعتمدوأنناُوحيدوفُأنناُُإشباعُفوري.ُنعلمُيبّكنناُمنُربصيل،ُنواجوُعاؼباُالُبوالديناببطءُعنُعبلقتناُُننفصل

ونندمجُُ–قوهتمُوقدرهتمُعلىُهتدئتناُُ-ُآباءناالبقاء.ُإجابتناُىيُأفُنكتشفُأفضلُصفاتُُألجلُآباءناعلىُ

ُالصفاتُمع ُُ.ىذه ُشجعنا ُُوُؿباوالتُاستقبللنا،ُاوذليفُُآباءناإذا ُحاجتنا ومعرفةُصفاتناُُللقوةُالشعوريةأثبتوا

النرجسيوفُالعميقوفُلديهمُربوؿُحادُُصورتناُالذاتيةُمتأصلة،ُويبكنناُأفُنأسسُعليهاُرويداُرويدا.فإفُُ،الفريدة

 .ثابتُوواقعيُلذواهتمُلشعورُيأسسوفولذاُفهمُالُُ،يفُىذاُالتطورُاؼببكر

ُُ ُنرجقد ُآباءىم ُأنانيوفيكوف ُُسيوف ُوؿباوالهتمُوتشجيعُتعليمهميف ُُجهودىم ُيبكنُُيفاؼببكرة االستقبلؿ.

،ُاحمليطمتجاوزينُحياةُالطفل،ُحيثُىبنقونوُباؼبزيدُمنُاالىتماـ،ُويعزلونوُعنُُ-للوالدينُأفُيكونواُمتحمسُتُ

ُ ُِكربِهفيعيش ُُعلى ُمن ُُقيمتوللتحقق ُذاتو.ُؾباالُالطفلُيشاركوفُالالذاتية. ُصبيعُُقبدُلتأسيس ُخلفيات يف

ويعتمدوفُبشكلُُُاإلنباؿُوالغرؽُوالُيبلكوفُقدرةُعلىُالًتاجعُدوفُأساسُيفُتقديرُالذات.ُالنرجسيُتُالعميقُت

تاِحُلدىُاآلخرينكاملُعلىُاالىتماـُ
ُ
 .بقيمةُحيويةُىمليشعرُوُاؼب

سادةُيفُجذبُيصبحوفُوُُ،رةمتفتحوفُيفُمرحلةُالطفولةُفإهنمُيعملوفُجبديةُُمزدىكافُىؤالءُالنرجسيوفُُإذاُ

األطفاؿ،ُيبكنُأفُتبدوُمثلُىذهُالصفاتُعبلمةُُلدىُ،ُويُبدوَفُحاؽبمُاؼبرحةُواؼبثَتةاالنتباهُواحتكارُاالىتماـ

ُ ُاؼبستقبل. ُيف ُاالجتماعي ُالنجاح ُُلكنهمعلى ُعيدمنوف ُوبفزوهنا ُاليت ُاالىتماـ ُضربات بالكماؿُُليشعروالى

ُكانواُوالقيمة. ُأفضلُبكثَتُمنُُفهمُيتصوروفُ،حياةُاألحبلـإذلُفإهنمُراجعوفُُ،ُتمنُاالنطوائيُلو ذواهتمُأهنا

منُُفسوؼُتنتأّمُأوقاتاآلخرين.ُودباُأهنمُلنُوبصلواُعلىُىذهُالصورةُالذاتيةُمنُاألخرينُألهناُغَتُواقعية،ُ



 
56 

 

ُ ُصورةُ.الذاتُوكراىيةالشك ُعلى ُعبُدودةُآؽبة ُتفتقر ُيبكنهم ُمتماسك، ُيفوىر ُذواهتم ُإنسانيةُُزبيل ىيئات

 .شخصياتُجديدةُلعبُدوروبالتارلُفإفُأحبلمهمُسوؼُتستمرُيفُالتحوؿُأثناءُؿباوالهتمُُ،أخرى

ُكابوس أيُُ،الداخليةُاغبرارةُمقاييسُفشلواُيفُتطويرُألهنميفُالعشريناتُوالثبلثينات.ُُالنرجسيُتُالعميقُتُيتوغل

ُ ُاؼبتماسك ُعليهاالشعور ُواالعتماد ُالذات ُُتفتحوفاؼبُهبذبُ.حبب ُواالىتماـ ُدائماالنتباه ُكبو ليشعرواُُعلى

عليهمُفُ،فببلُومثَتاُللشفقةُىذاُباغبيويةُوالتقدير.ُيصبحوفُأكثرُدراماتيكيةُوأكثرُتباىياُوفخامة.ُيبكنُأفُيصبح

ُُتبديل ُومواقعهم ُُليحصلواُأصدقائهم ُجديد. ُصبهور ُُيتدفقعلى ُُبعمقاالنطوائيوف ُاػبيالية ُالذات ألهنمُيف

ُتصبحُالعقاقَتُأوُالكحوؿُأو.ُاعتزاؽبمُعنهمُويزيدوفيبيلوفُإذلُتنفَتُالناسُُ،اجتماعياُوفُوغَتُمبلئمُتمتفوق

 الذيُالُؿبيَصُعنو.ُُعكازاُضرورياُلتهدئتهمُيفُغبظاتُالشكُواالكتئابُأشكاالُإدمانيةُأخرى

ُفإهنمُالطعنإذاُتعرضواُلئلىانةُأوُيبكنكُالتعرؼُعلىُالنرجسيُتُالعميقُتُمنُخبلؿُاألمباطُالسلوكيةُالتالية:ُُ

ُمليئوفُ.للثأرُواالنتقاـُويهرعوفُيتفاعلوفُبغضبُعظيمُ،قيمتهمُويظهرُوالُيوجدُماُيهدئهمُدفاع،الُمنُسالبوف

 أماهنم.ُـباوفهمُوانعداـُُلُيهدؤواُاؼبعروفةالوحيدةُُىذهُطريقتهموالعفة.ُُالورعُدبشاعر

بالشكوؾُواغبساسية.ُمليئوفُُ.ويستعطفوفُاآلخرينُويُربكوهنم،ُعارؾيفُىذهُاؼبُؾبروحةُضحيةأنفسهمُُهبعلوفُ

ُكلُمكافجبنوفُالعظمةُُمليئوفُيأخذوفُاألشياءُعلىُؿبامَلُشخصية. رؤيةُالربودُيبكنكُُ.ويستَػْعُدوفُالناسُيف

هُعنُأوُاغبكاياتُلصرؼُاالنتباُبالقصصُاغبديثُعلىُأنفسهميعيدوفُُ.علىُوجوىهمُأثناءُاغبديثُودوَفُصربٍُ

أوذلُاآلخرينُوبظوفُباالىتماـُالذيُيشعروفُأهنمُُالحظواُأفإذاُُردباُتغتاؽبمُنوباُتُحسٍدُخبيثةُ.انعداـُأماهنم

ُفيها.ُُ.بو ُاؼببالغ ُبالنفس ُالثقة ُيظهروف ُما ُُيساعدىمُكثَتا ُواالىتماـىذا ُاالنتباه ُجذب الفراغُُويغطيُ،على

 الثقةُىيُأىمُموضعُاختبارُعلىُاإلطبلؽ.فُىذهُأُكنُمدركاُبذواهتمُبدقة.الداخليُالكبَتُوالشعورُ

فهمها.ُُيصعبُطبيعيةعبلقةُغَتَُُلِفيعندماُيتعلقُاألمرُبأشخاصُآخرينُيفُحياهتم،ُفإفُالنرجسيُتُالعميقُتُُ

ُُمّيالوفُىم ُاآلخرين ُرؤية ُُامتداداإذل ُما ُالذاتيةيُُألنفسهم، ُاألجساـ ُباسم ُكأدواتُُ،عرؼ ُموجودين الناس
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ُ ُعليهمُُُ.قرارواإللبلىتماـ ُالسيطرة ُىي ُيسيطروفرغبتهم ُُكما ُوسيقاهنمعلى ُالعبلقاتُ.أذرعهم هبعلوفُُويف

 .تنافسُعلىُاالىتماـُيكوفُىناؾبلُهببُأفُفُ،ببطءُأصدقاءىممعُُاتصاالهتمُيقطعوفُشركاءىم

االىتماـُالذيُطاقاهتمُواغبصوؿُعلىُُتوجيوُعربُالعثورُعلىُقيمتهمُمنُالكباراؼبوىوبُتُُسبكنُبعضُالنرجسيُتُ

ُإقبازاهتم ُمنُخبلؿ ُإليو ُيتوقوف ،ُ ُمن ُوالتقلب.ُُميوؽبمبالرغم ُالعشوائية ُيف ُُللبقاء ُبالنسبة النرجسيُتُُؼبعظمأما

فهمُعرضةُللقلقُُ،حراريةُلتقديرُالذاتُفإفُالًتكيزُعلىُأعماؽبمُيكوفُصعباُنظراُالفتقارىمُؼبقاييسُالعميقُت

ناىيَكُعنُسوءُتعاملهمُمعُُيُفقدىمُالًتكيزُلفًتاتُطويلة،.ُىذاُاألمرُعنهمُاآلخروفاؼبستمرُحوؿُماُيعتقدهُ

ُ ُكثَتُمنُاألحياف.ُىقلةُصربىمُوقلقهمُيفُأعماؽبم. ُاألنواعُسبيلُإذلُتغيَتُالوظائفُواؼبهنُيف يتمثلُىذاُُُذه

ُ ُنعشهم ُيف ُمدقوؽ ُ)كمسمار ُهنائي( ُبشكل ُاألمر ُإهناء ُُ-يعٍت ُعلى ُقادرين ُاغبقيُجذبغَت قيُاالعًتاؼ

 .إلقبازاهتم،ُيسًتجعوفُاغباجةُلتحفيزُاالىتماـُبشكلُمصطنع

إهنمُيورطونناُيفُُ.يلحقناُالضررُعندُاالقًتابُمنهم؛ُاؼبعامبلتمزعجُتُوؿببطُتُيفُُالنرجسيوفُالعميقوفُيكوف

ُ ُالدرامية ُبالذنبُُالبلُمتناىيةأعماؽبم ُنشعر ُالُهنتمُألمرىم.وهبعلونا شيءُُ.يةالعبلقاتُمعهمُغَتُُمرضُعندما

ُكلُشيءُمركزُحوؽبمهبُفبيتُعندماُنصاحبُشريكاُأوُزوجاُمنهم. وُىُحلأفضلُُيفُالنهاية.ُبُأفُيكوف

 أهنمُنرجسيُتُعميقيُت.ُسبييزىماالبتعادُعنُطريقهم،ُدبجردُ

ػػيّػًةُُآخريوجدُشكلُُ لقدُُأيُالقائدُالنرجسي.ُ)ُ-سببُمستوياتُالقوةُاليتُيبكنوُربقيقهاُبأكثُرُخطورةُوُسػػمّْ

ُ" ُكافُ"أبشالـو لكنناُقبدُمراجعُُ،مثاالُمذكوراكافُىذاُالنوعُموجوداُمنذُفًتةُطويلةُيفُالكتابُاؼبقدسُ،ُردبا

علىُسبيلُاؼبثاؿُ"السيبيديا"ُ،ُ"شيشروف"ُ،ُواإلمرباطورُ"نَتوف"(.ُاألنواعُُ-متكررةُيفُاألدبُالقدًنُلآلخرينُ

نرجسيُ)الفئة.ُلديهمُطموحُأكثرُمنُمتوسطُُضمنُىذهيقعوفُُاالستبداديوفُالتنفيذيوفالدكتاتوريةُوالرؤساءُ

إهنمُهبذبوفُاالنتباهُُ،بالنرجسيةُالعاليةُأفُوبولواُىذهُالطاقةُإذلُحيزُالتنفيذُيفُفًتةُزمنية.ُمليئوفُويبكنُ(عميق

ؤيةُانتاجيةُمبدعة،ُّٔم.ُقدُتكوفُلديهمُُرُأمرُيبدوُالئقاُهبرأُعليهاُالبقية.واؼبتابعُت.ُويقولوفُويفعلوفُأشياءُالُ
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ُالثقة ُالعثورُ،وألهنمُيشعوفُّٔذه ُوُُكوهنمُ.منُيساعدىمُلتحقيقُُمبتغاىمُعلىُفيمكنهم خرباءُيفُاستخداـ

 استغبلؿُالناس.

سوىُُتعززُواليتُالُ،لقيادهتمُحيثُينجذبُاؼبزيدُمنُالناسُ-النرجسيوفُالنجاحُُوبققُيظهرَُزَخٌمُرىيبُعندما

ُالعالية ُذبُرُ.شهواهتم ُُأإذا ُشخص ُما ُيكوفُفُبَاحكتهم،على ُعميقُعرضةُفإنو ُنرجسي ُُ.لغضب ُشديدواإهنم

ُ ُوباغبساسية. ُاؼبستمرة ُالدراما ُإثارة ُقواىمبوف ُُُىمُُُ-ُلتربير ُالذين ُالوحيدوف ُأحدثوىا. ُمشاكل ىذاُُويفّكوف

 .إشرافهم تربُتكوفعندماُُُتستقرُُُّأماكُنُأعماؽبمُالُيبنحهمُاؼبزيدُمنُالفرصُليكونواُمركزُاالىتماـ.

ُأيضاشركةُُيفُإطارُشركاءُأعماؿُروادُأعماؿُأحيانا،ُدبعٌتُقدُيصبحوف .ُبالنسبةُما،ُوقدُوبظوَفُبذوٍؽُإبداعي 

ُُالقيادية،األنواعُُىاتوللعديدُمنُ ُأوُعتنعكسُُالداخليةُوفوضاىمُاستقرارىمفإفُعدـ اليتُُاعبماعةلىُالشركة

ُكلُشيءُهببُأفُُتنظيمُأويبكنهمُإقامةُىيكلُُفبلُيقودوهنا. ينهمَرُعربىُم.ُألفُالسيطرةُتتخللهمُمتماسك.

ُكلُشيء،ُدوما. ُألهنمُ-فضيلةُُىذاُويُظهروَفُأفَُّاألجساـُالذاتيةُ)البشر(.ُُصبيععلىُُالسيطرةُالسيطرةُعلى

مَتُُشيءُأقوى.ُيبيلوفُإذلُحرؽُوتدُإظهارُيفأصيلوفُوُعفويوفُعندماُيفتقروفُبالفعلُإذلُالقدرةُعلىُالًتكيزُ

 .يظهرونوكلُماُ

ُكوسيلةُلقياسُمستوىُُ كماُلوُأهناُموجودةُعلىُمقياسُقابلُللقياسُمنُاألعلىُُأنانيتنا.دعوناُنتخيلُالنرجسية

ُاؼبقياسُ ُنقوؿُيفُأدىنُنقطةُيفُمنتصفُىذا ُدعونا إذلُعادلُُيدخلوفُالناسُأفإذلُاألسفلُعلىُعمقُمعُت،

بأنفسهمُألهنمُيفتقروفُإذلُأداةُتقديرُُالنهوضيصعبُعليهمُُ،عمقإذلُىذاُالُوصوؽبمُدبجردُالنرجسيةُالعميقة

ُ ُالعميق ُالنرجسي ُيصبح ُوتفصيبل،ُأنانياالذات. ُنقطةُصبلة ُأدىن ُيف ُالغالبُيكوف ُأوُُ.يف ُالتعليقات بعض

ُ ُُتؤدياإلجراءات ُانعداـ ُإذل ُُأماهنمّٔم ُُكّلّية ُاهنيارىم ُمث ُاليت ُاللحظة ُاآلخرينُيندؾبوفيف ُمع ُبْيدَُفيها أهنمُُ،

ُُيغوصوفُيفُذواهتمُعربُالزمن. هوُؾبردُانعکاسُفالواقعُُوأماُبالنسبةُؽبم.ُالبقيةُمنُالناسُفُيعتربوفُأدواتأما

 ..ُوكسبُاالىتماـُاؼبستمرُىوُطريقتهمُالوحيدةُللبقاءلرغباهتم
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ُكونناُهوُماُنسميوُبالنرجسيُالوظيفيفأماُفوؽُمنتصفُىذهُالنقطةُُ كنُماُيبنعنوُمنُ،ُلأنانيُتُاؼبتواجدُفينا

ُكلمةُالنرجسيةُقدُُكببوُونعتمدُعليو،يفُأنفسناُىوُاإلحساسُاؼبتماسكُبالذاتُالذيُُالوقوع ومنُاؼبفارقاتُأف

ُلديهاُسباسكُيفُحبُالذاتليسُأفُأسوأُالشخصياتُالنرجسيةُُحُتُ،ُيففحسبُحبُالذاتُأصبحتُتعٍت

أدىنُُعميقةُمتقلبةُيفغبظاتُنرجسيةُُنعيشُداخلية.ُقدوىذاُىبلقُبعضُاؼبرونةُالُ.عنائها،ُوىوُمصدرُيفُالواقع

ُعندُاالكتئابُأوُربديُالنقاط، ُُالُسيما ُنرفعُأنفسنا ُلكننا والُُ،األمافُباعبرحُأوُانعداـُالشعورُدوفَُاغبياة،

ُخارجاُفالنرجسيوفُالوظيفيوفُقدُوبولوفُانتباىهمُدوما،ُكسبُاالنتباهكبتاجُُ ُبناءُعبلقاتُوكبوعملهمُُكبو،

  .انيةإنس

ُالبشريةُمهمتناُُُتمثلت ُالطبيعة ُدراسة ُيف ُُكطبلب ُعلينا ُهبب ُأوال، ُجوانب. ُثبلثة ُالنرجسيُتُُفهمُُيف ظاىرة

ُكوهنمُفئةُقليلة،ُإالُأفُبعضهمُقدُيتسببُيفُضررُغَتُ بُتُُمبيزللعادل.ُهببُأفُُطبيعيالعميقُت.ُعلىُالرغمُمن

فسوؼُمعهم،ُُوإذاُماُتورطنايفُأغراضهم،ُُيستخدموهناُأدواتإذلُاألنواعُالسامةُاليتُتثَتُالدراماُورباوؿُربويلناُ

يشعروفُبالذنب.ُإفُالقادةُُاآلخرين.ُإهنمُأسيادُيفُتغيَتُاألدوارُوجعلُقطيعتهمُعندماُنرغبُيفُُكابوساُيغدو

ةُُالظاىرة.ُإفُمعرفُواجهاهتمُعربُونُبصرىمالنرجسيوفُىمُاألخطرُعلىُاإلطبلؽ،ُوهببُعليناُمقاومةُسحبهمُ

 يفُحياتناُصبيعا.ُُفنُمهمُلناُكيفيةُالتعاملُمعُالنرجسيُتُالعميقُت

ُُ ُطبيعتنا ُيف ُصادقُت ُنكوف ُأف ُهبب ُنرجسيوفُإنكارُدوفثانيا، ُكبن ُصبيعاُذلك. ُمتحمسوف .ُ عنُللحديث

صفةُُ،ُفإنناُنرىُاغبـزوجازمُتُمتأكدينُكنا.ُإذاُُأذواقناُتنعكسُعندماُأفكارناُيشاركناُمن.ُكببُقصصناُوآرائنا

ُاػبجل ُوصمَة ُاآلخرين ُيف ُنرى ُبينما ُتكوفُإهبابية، ُالقيمة.ُاليت ُمنخفضة ُبغيضة ُُصفة ُُمّيالوفكبن ُالثناءإذل

ُوباوؿُاألخبلقيوفُالفصلُبُتُأنفسهمُويستنكروفُالنرجسيُت ُلذواتنا. ُفهمُحوؿُالعادل،ُبسببُحبنا ُاليـو ُأما

ُبساطعلىُُكلناُُ.يفُغبظاتُالوعظُوالتذكَتبأصابعهمُُيرمزوفُعندماُأصواهتمُنرباتوببوفُُ-أكثرُنرجسيةُمنهمُ

ُمتعلقةُعارٍُُإشارةَُُىنالكُتكوفتطوراُسليما،ُوهببُأالُُالذاتُاؼبرادُؿببتهاُيعترب.ُإفُإعادةُخلقُوطيفهاُاألنانية

ُذواتناُالنرجسيةُالعميقةُواقعوَفُالُؿبالةُيفُبو. ولنُُفا،الوظيفيةُىداوزُالنرجسيةُذبأفُيكوفُُهبب.ُإذاُدلُكبًـت
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منُاآلخرينُُإنعاماأكثرُُأنناوؿباولةُالتظاىرُُإفُؿباولةُإنكارُطبيعتناُاألنانيةُ.يتأتىُذلكُدوفُمصداقيةُنفسية

 تغيَتُأنفسناُمستحيبل.ُهبعلُ

ُُثالثاُ ُاألصحاء ُالنرجسيوف ُإف ُالسليم. ُالنرجسي ُإذل ُالتحوؿ ُيف ُنبدأ ُأف ُهبب ُاألىم، َُُذُوواوىو ُقويشعور

ُإبذواهتم ُيبيلوف ُعافيتهمُعلىُذلُالتأرجح. ُيستعيدوف ُالسلم. ُواعبروحُبسرعةُقمة ُاإلىانات ُوبتاجوفُ.أماـ ُال

منُىذهُالعيوبُوالُُيسخروفُ.حدوداُوُعيوبادركوفُيفُمرحلةُماُمنُحياهتمُأفُلديهمُيالتحققُمنُاآلخرين.ُ

اىتماماهتمُُوبولوفُالت.كماالُوواقعيةُيفُصبيعُاغباكوفُحبهمُالذايتُأكثرُُي.ُشخصيةُؿباملعلىُُيأخذوفُشيئا

ُ ُُ.بسهولةللخارج ُأحد ُيف ُاالىتماـ ُىذا ُاالذباىُتيذىب ُكليهما، ُيف ُوحبهمُُ.أو ُتركيزىم ُتوجيو ُعلى قادروف

ُأوال ُاػبارجيُعلىُالعملُيكوفُُ،ألعماؽبم ُتركيزىم ُفنانُتُومبدعُتُوـبًتعُتُعظماء. يبيلوفُُ،شديداليصبحوا

ُاؽبشاشة،ُمنُأىلُالفنانوفُوقدُيكوف،ُأمافوانعداـُُشكغبظاتُُتأّمقدُتنُ.بثباتُواىتماـُُمشاريعهمُُإلقباح

 الذاتية.ُأنانيتهممنُُوبررُمزيداُعملهملكنُ

عنصرُالتعاطفُُاجعلوتطويرُقوىُالتعاطف.ُُذباهُالناسُيكوفاالذباهُاآلخرُالذيُيتخذهُالنرجسيوفُاألصحاءُُ

 .لآلخرينُاالستيعابُالكاملُ-يقعُعلىُقمةُاؼبقياسُوماُبعدهُُؾباال

ونفهمُاؼبزاجيةُُباالرتباطُبوالديناُيفُسنواتناُاألوذل،ُنشعر.ُداخبلُأوُخارجاقدراتُىائلةُلفهمُالناسُنتوفرُعلىُ

ُُولديناُ،عكسُأيُحيوافُآخرُوالعاطفة ُ ُليشملُمقدميُالرعايةُُلتوسيعالقدرة ُاألمرُخارجُنطاؽُ"األـ" ىذا

 والناسُحَوالينا.ُ

طفُالذيُنشعرُبوُحىتُيومناُىذاُمعُأقربُاألصدقاءُأوُاألزواجُأوُالشركاء.ُلديناُىذاُىوُالشكلُاؼباديُللتعا

ُكامنةُبنفكرُُكونناُُالقدرةُالطبيعيةُعلىُازباذُوجهةُنظرُاآلخرين بسببُأنانيتنا.ُُخامدةُوعقوؽبم.ُتظلُىذهُالقوى

اكتشاؼُىذهُالقوى.ُأولئكُُُنعيدمثالناسُُخارجاُذباهُعربُالًتكيزُأنفسناُيفبالثقةُُوماُيليهايفُالعشريناتُُنبدأ

ُ ُ ُالعلـو ُأو ُالفنوف ُيف ُمتفوقُت ُاجتماعيُت ُمراقبُت ُيصبحوف ُالتعاطف ُىذا ُيبارسوف ُالنفسيةُوالعبلجاتالذين

 .العلياُوالقيادة
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ُالتعاطفُىوُلإفُاغباجةُُُ منُأيُوقتُمضى.ُأشارتُالعديدُمنُالدراساتُأفُىناؾُزيادةُُأكثرتطويرُىذا

ُُمردُُّذلك.2000ُعاـُُُارتفاعهاتُاألنانيةُوالنرجسيةُلدىُالشبابُمنذُأواخرُالسبعينياتُمعُتدرهبيةُيفُمستويا

ُكثَتايفُالتفاعبلتُاالجتماعية،ُُأوقاتاُأقلالناسُُمعظمُيقضيوشبكةُاإلنًتنت.ُُللتكنولوجيا ُيفُمواقعُويعكفوف

يأيتُالتعاطفُُاالجتماعية.زُاؼبهاراتُفباُيزيدُمنُصعوبةُتطويرُالتعاطفُوتعزيُتقيَضُذلك،ُالتواصلُاالجتماعي

ُانقطعُكأيُمهارةُُصفةُاالىتماـُواالنتباهُمع إذلُىاتفكُالذكي،ُفأنتُالُُالنظراالىتماـُُبسببُُجذب.ُإذا

سطحُالتفاعبلتُُيفإذلُنفسك،ُوتتحرؾُُدائماتنجذبُُ،ُألنكنظرالشاعرُأوُوجهاتُاؼبُيفُبالكاملُتتحكم

 االجتماعيةُأصبحتُـبصوصة.ُُوظائفُالناسُألفُُ-ُمنعزالُفيهاُوتبقىاالجتماعيةُوالُتشًتؾُ

ُالتفاعلُىوُأحدُالعواملُالرئيسيةُُ.لتتفاعلُباستمراربنيتُعقولناُُ ُكبَتُاؼبسانبةصعوبةُىذا يفُذكائنا.ُُبشكل

ُُعدـُُ ُُأنفسناإقحاـِ ُالدماغ ُعلى ُسليب ُتأثَت ُلو ُاآلخرين ُمعينةمع ُنقطة ُُ،عند ُإذل ُعبلقاتنايؤدي ُجفاؼ

ُاالجتم ُاعية. ُبلةما ُالطُت ُُ:يزيد ُسبيلثقافتنا ُُوُاليت ُللفرد ُالعليا ُالقيمة ُعلى ُالتأكيد ُحقوقوإذل ُتشجيع، ُوكذا

ُقبدُُ ُالذاتية. ُكاثرةاؼبشاركة ُُكثرة ُتصور ُيستطيعوف ُال ُالناس ُمغايرةمن ُنظر ُوجهة ُذووا ُأنناُ،اآلخرين ُغَتُأو

 .يفُرغباتناُوتفكَتناُمتشأُّت

ُحملاربةُ ُُكافح ُالتطورات ُتعاطفيةُطاقةُلتخلقىذه ُكل ُخاص.. ُنشاط ُعلى ُتتوفر ُالنرجسي ُالطيف ُجوانب

علىُتطويرُُقادرٍُغَتُُوْيكأَّنكَُبالواقع،ُُإلغراقكُبشكلُحثيثُعندماُتقللُاتصالكَُُيتجهوفالنرجسيوفُالعميقوفُ

ُكلماُحولتُانتباىكُسباماُالعكسُُيربىنُُعبلقاتك.ُإفُالتعاطفُحىتُأوُُأعمالك علىُُكلماُوقفتَُُخارجا،.

التعاطفيةُىكذاُوتدُعُعضلتكُ ُتصّلبُُُمّثُىاُأنَتُأفُيتواجدواُحولك.ُُيريدوفُ.ُالناسقائمةإهبابيةُُأفعاؿردودُ

إفُالتعاطفُُ.يقتاُتُعليِوُالعاؼبُتَُاالنتباهُواالىتماـُالذيُُلبقاياُأفُتسعىُعملَكُيتحسُنُىونًاُىوناً،ُومنُدوف

 نشاطاُإهبابيا.ُيُولػػدُُ
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 في مجموعة مهارات التعا ف. داخلة  رُباعية ناتمكو فيما يلي ُ

.ُأعظمُباحمليطوىوُطريقةُـبتلفةُلبلرتباطُُ،للحالةُالعقليةشيءُيعودُُالتعاطفُىوُأكثرُالسلوك التعا في :ُ

تقنعُهببُأفُُتصنيفهمُويدخلهمُحيّػػَزُاعبرحُوالتعديل.ُالذيُيستطيعُالناسُفقيوُُأنكُُادعائكتواجهوُىوُُببلء

ُ ُعلىُالناسُبشكلُُميوالتوأفُلديكُُجاىلُحباؽبم،نفسكُأنك ُذبعلكُربكم ُخاطئطبيعية الناسُُظهرُُيُػ.

ُ ُُوحولكُقناعا ُدعُُاؼبوجودُِللقناعُُغَتُفُبيزتكوفُُ.لغاياهتمُمناسبةًُأدوارا ُاؼبفاجئةُلؤلحكاـُىوسكيفُالواقع.

ُالناسُُو ُالُجديدةُربتُأشعةافتحُعقلكُلرؤية ُأهنمُُتشبههمأنكُُتدعي. ُكلُشخصُركوفُمبادئكيشاأو .

ُكلُإنساٍفُتعرفُوُإنساٌفُالَُتعرفو.أوُعاؼباُُوطناتقابلوُيشبوُ أكثرُاستعداداُللمفاجئةُدباُُتكوفُُُغََتُمنظور،ُففي

أيُُ-إبداعيةُُطاقةُذاتُمرنٌةُُمتحررةُتستكشفوُبنفسُالكيميائيةُالنفسيةُاليتُتستخدمهاُيفُاالستكشاؼ.ُروحٌُ

 يفُالواقع.ُُتعاطفكُُإذلُربسُتُقدراتكُاإلبداعيةُتنميةُيؤديُ.واػبياراتُاالمكانياتيفُالنظرُللمزيدُمنُُراغبة

ُفيوأفضلُمكافُُ ُالتحوؿُيفُُتبدأ اذباىكُُتقلبَُيفُؿبادثاتكُاليوميةُالعديدة.ُحاوؿُأفُُيتجلىُتصرفاتكىذا

يفُالسماعُواالستماع،ُُستكوفُُفضولياُغَتؾ.ظباعُوجهةُنظرُُيفُرغبتكُإذلُوإبداءُرأيكُاغبديثاالندفاعيُيفُ

.ُماُيهمُىوُجودةُاالستماعُلغَتؾاىتمامكُوانتباىكُالكاملُُأظهرُ.باليتُىيُأحسناقطعُحواراتكُالداخليةُُمث

ُسوؼُيكوفُُُُمتَجاَوزةُدلُيتّمُإدراكها.ُأشياءأوُُيقوؽبا،ُُأشياءٍُيفُُاحملادثةأثناءُُنظراُإلمكانيةُتقليدُغَتؾلديك،ُ

 .عظيماُوائياإغُؽبذهُاػباصيةُتأثَتا

لديناُخذُمثبلُعلىُذلك،ُُ.كجزءُمنُىذاُالسلوؾُُتقدموُلنفسكُالذيُالتنازؿتعطيُالناسُنفسُمستوىُُإنكَُ

وعندماُىبطئُاآلخروف،ُفإنناُُ.ننسبُأخطائناُلظروؼُمعينة:ُعندماُلبطئ،ُفإنناُصبيعاُللقياـُدباُيليُلوعٌةُُعليا

ُشخصياهتم ُيف ُوالتسقيط ُبالعيب ُت،ُُنتناوؽبم ُشيءكأنو ُُسرُُّب ُُشخصيةمن باسمُُىذاُيُعرؼُُُ.متكاملةغَت

ُّٔذاهببُُ.االناياز باإلحالة اليتُجعلتُُللظروؼُبسلوككُالتعاطفيُعليكُأفُتنظرُأوالُاالكبياز.ُأفُتكُفَر

 تربرُّٔاُأفعاؿُذاتك.ُُاليتُاللـونفسُفائدةُُلتظهَرُلكَُىذهُاألفعاؿ،ُُُيبارسوفىؤالءُالناسُ
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ـُُأمافٍُُأنكأوُ،ُمتفوؽُعلىُاآلخرينُأنككنتُتشعرُُُإذاحبكُلذاتك.ُُعلىسلوؾُيعتمدُىذاُالأخَتا،ُُ ،ُُمنعد

،ُدباُيفُبالكاملُشخصيتكَُُتقبلُُماُربتاجوُىوُُستكوفُمهًتئةُوضحلة.غبظاتُالتعاطفُواستيعابُالناسُُفإف

إذلُاػبارجُُتوجيوُانتباىكُيبكنك.ُاآلخرينلديكُنفسُطبيعةُُ.فلسَتُمبلكاُمعصوماُ،ىفواتكُوعيوبكذلكُ

 .ُالقوةُالداخليةُاغبقيقيةُبسهولةُعندماُتوظفُُمرونَةُىذه

ُُالتعا ف العميك:  ُأداة ُىو ُُالتناغمالتعاطف ُقراءة ُعلينا ُالصعب ُمن ُالغَتالعاطفي. ُأفكار ُفهم لكنُُ،أو

ُعواطفهمُوُأمزجتهمُأسهلُيفُ ُوبُتُُ.اؼبشاعرمبيلُإلدراؾُاالستيعابُعندما ُبيننا أكثرُُريناآلخاغبدودُاؼبادية

ُُنفوذا ُعلىُنراهفبا ُالناسُيؤثروفُباستمرار ُعليكمزاجيتنا. ُوما ُإذلُُسوىُ. ُالفسيولوجية ُاالستجابة ربويلُىذه

ُتشحذُإدراؾ، ُأفُ ُبأمزجةُمعناه ُُاالىتماـ ُكما ُأجسادىمُونرباتالناس، ُلديهمُأغبافُُيظهرُيفُلغة أصواهتم.

وانعداـُُيربىنُعلىُالثقةُبالنفسيبكنُأفُُىذاُاللحنُديثهم.أثناءُحُغَتُمتزامنةُمعُماُيقولونوُوُشعوريةُمتزامنة

هببُُإشاراهتمُومواقفهم.ُويفُأصواهتمُُنفسوُاللحنُواغبسد.ُيظهرُىذاواإلحباطُُوالغطرسةأوُاالندفاعيةُُ،األماف

ُ ُأف ُقبل ُذلك ُاكتشاؼ ُرباوؿ ُمواجهة.ُينطقواأف ُكل ُشبرةُيف ُذبٍت ُاعبسديةُسوؼ ُاللحنُويبيلُاستجابتك

 إذلُخلقُشعورُمشابوُفيك.ُلديهمُيالدفاع

،ُكلُنيةُوقوؿُىنالكُعاطفةُمدفونةوراءُُُُفهمُنواياُالناس.ُيكمنُيفُتسعىُالكتسابوالعنصرُاألساسيُالذيُُ

ُ،علىُسبيلُاؼبثاؿُمنقطعُالنظَتشخصُتعرفوُاىتماماُيبنحكُُعندماُ.يريدوفُويهدفوفُإليوفأنتُتتناغمُمعُماُ

ُحقيقيةُىذهُلىتتساءؿُ ُلتشتيتُُلبلرتباطُؿباولة ُؿباولة ُأو ُُىذهوىلُاالنتباه؟ وتليينكُحىتُُلتنعيمكَُوسيلة

ينبغيُصرؼُالنظرُإذلُغبنهم،ُُاألقواؿُاليتُُتظهُرُاالىتماـ،؟.ُبدالُمنُالًتكيزُعلىُاػباصُيفُشأنوُيستخدمكَُ

قّدـُِمدىُعمقُاالستماعُعنُُتساءؿُ.َولَتَػْعرِفَػنػَُّهْمُيفُغبَِْنُالَقْوؿُِ
ُ
تشعرُاتصاالُبصرياُثابتا؟ُىلُُهُبُْروفَُلُلك؟ُىُاؼب

ُكنتُموضعُاىتماـُمفاجئُ؟بأنانيتهمُرغمُاستماعهمُإليك علىُالطرؼُاألخرُغَتُُأفُاالعتمادلكُُوظهرُإذا

جرـَُُ،فبكن  طلبَكُواستخدامكُوالتبلعبُبكُوارٌدةُُجدا.ُنيةُُأفُُفبلَُ
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ُتنشطُيفُ.يعتمدُىذاُالنوعُمنُالتعاطفُعلىُاػببلياُالعصبيةُ كماُُُما،ُبشيءُدماغناُعندماُنشاىدُشخصاُيقـو

الشيء.ُىذاُيسمحُلناُبوضعُأنفسناُيفُمكافُاآلخرينُونشعرُدباُُطريقةُالتقاطوُلذلكبنفسُُِفعلتوُُلوُأنناُنفعلُ

ُكشفتُالدراساتُأفُاألشخاصُالذينُيسجلوفُدرجاتُعاليةُيفُاختباراتُالتعاطفُ هببُأفُنكوفُعليو.ُوقد

ذاتُتعبَتهُتقليدُليبيلوفُُفثمةُمنُُيصيحُمنُاألدل،عندماُيبتسمُشخصُماُأوُُ.كلُعاـمتميزينُبشيكونوفُ

ُتتسرُبُإليكفإفُ،ُعندماُترىُشخصاُيبتسمُويعيشُدبزاجُجيدُ.ذاَتُالشعوريبنحهمُُماوعي،ُُبدوف ُ.عدواُه

ُبوعيُ ُالقوة ُىذه ُإشاآلخرينُيفُمشاعرُالدخوؿُؿباواليبكنكُاستخداـ ُعنُطريقُؿباكاة ُإما اراتُوجوىهمُ،

ُ ُأو ُحريف ُبكتابةُُاستحضاربشكل ُىارل" ُ"أليكس ُيبدأ ُأف ُقبل ُاؼبشاعر. ُىذه ُأثارت ُفباثلة ُذبارب ذكريات

منُاألماكنُاؼبغلقةُُالرعبُاستعادةُؿباوال"اعبذور"،ُأمضىُبعضاُمنُوقتوُيفُاؼبناطقُالداخليةُاؼبظلمةُيفُسفينة،ُ

ُاستعباده.اليتُ ُيفُفًتة ُاالرتُأمضاىا ُىذا ُُبتلكُاؼبشاعرباطُاغبسيُالعميقُظبحُلو داخلُعادلُيفُوضعُنفسو

 .العبودية

رؼُىذاُع،ُويبشكلُجسديُأوُماديُرداُتعاطفياُمنهمُهبلبؿباكاتُالناسُعلىُأيُمستوىُمنُشأنوُأفُُإفُ

ُإيباءاتُوُإشاراتُ ُيفُاحملادثةُإذلُؿباكاة ُوعاطفيا باسمُتأثَتُاغبرباء.ُيبيلُاألشخاصُالذينُيتواصلوفُجسديا

ُشخصُعندماُتقلدُبذلكُبوعيُتاـُلُتحِدثُاتصاالُتقـوُأختهاُعلىُسبيلُاؼبثاؿ.فوؽُُالساؽُ وضعُ،بعضهم

ُسيعمقُمنُاالتصاؿُ.ما ُالتحدثُواالبتساـ ُبرأسكُأثناء ُباؼبِْثلُُِاإليباء بشكلُُإذلُروحُالشخصُاآلخرُتلجُُ.

إذلُىذاُزبلقُشعُوُىكذا.ُوتقلبوُرأساُعلىُعقببعمقُُمزاجوتستوعبُُأفضلُعندما راُبالصلة.ُيتوؽُالناسُسراُِّ

ُُمغناطيسيُلوُتأثَتُماُيُبارُسُعليهم.ُألنوُنادرااالرتباطُالعاطفيُيفُحياهتمُاليومية،ُ لدىُُللنرجسيةُمناشدٌُمنـو

 مرآةُؽبم.ُتكوفالناسُعندماُ

معُمشاعرُُتتشابكُمسافةُعندماُسبارسُنوعُالتعاطفُىذا،ُفلنعُيفُاعتبارؾُأنوُهببُعليكُاغبفاظُعلىُضُ

ُُُفمنُوإالاآلخرين.ُ .ُهببُتأثَتُزائفُالسيطرة،ُوردباُتعيشُعلىُتفقدقدُُوجبمعو،ُالصعبُعليكُربليلُماُتقـو

 .بصورةُدقيقةُيصعبُاكتشافهاُـُبتارةٍُُأوقاتٍُيفُُواحملاكاةأفُيكوفُاإليباءُواالبتساـُ
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حوؿُُمعلوماتكُاؼبتكاثرةُتمُدُعلىشركائكُيعإفُالسببُيفُقدرتكُعلىُفهمُأصدقائكُأوُُالتعا ف التاليلي: 

ُتفكَتُ ُذبربة ُلدينا أصليُُانطباعيتعُتُعليناُضبطُُوُما،ُنعرؼُشخصاُأنناأذواقهمُوقيمهمُوخلفياهتمُالعائلية.

ػػمَُ،ُوُهببُأفُحدالتعاطفُاعبسديُقويُُإذلُأبعدُُفإفذاُلريثماُتردناُمعلوماتُأخرى.ُُحولو بالتعاطفُُيُػػتَػػمَّ

إماُألهنمُـبتلفوفُعناُُ-ُونواجُوُمشقةُيفُمعرفتهمُنراىمُيُقاِوموفَُعُاألشخاصُالذينُمُُمفيداويكوُفُالتحليلي.ُ

ُُ-ُتعبناالُيستحقوفُُأقواـىناؾُُ.جرِحهمُأوُتعديلهمإذلُُيفُمثلُىذهُاغباالتُلجأنيقاومنا.ُُأوُأفُفيهمُشيئا

جامحُلًتويضُمهاراتناُيفُُتَػػَحػػدُ أهنمُُللناسُالذينُيشّقُاكتشافهمُكاغبمقىُأوُاؼبرضىُالنفسيُت.ُهببُأفُننظر

لكن يجب علي  لسُت ُمابا لهذا الشخص،" كماُقاؿُأبراىاـُلنكولنُُُ.اكتشاؼُالناسُالذينُيُبتَػَنُعُاكتشافُػُهم

 ".أن أعرفُه بشكل أفضل

اآلخرين.ُإفُُماىيةوصبعُاؼبعلوماتُاليتُتسمحُلكُبالوصوؿُإذلُُاغبديثُعربَُيأيتُالتعاطفُالتحليليُيفُالغالبُُ

ُيفُسنواهتمُاألوذلُتُأسَّسُُُُاليتقيمُالناسُُاستكشاؼترغبُيفُُقيمة.ُمثاؿ:تكوفُُكثَتاُماُُبعضُأجزاءُاؼبعلومات

ُُغالبا. ُقويا ُيعتربونوُشيئا ُُوسخيفاُوضعيفاُوحساسايضعُالناسُمفاىيمُؼبا ُاؼبرأةُترى.ُوأمهاهتمُآلبائهماستنادا

ُُرجبلُحّساسا،ُالرجلُالباكي ُما ُتنجذبُإليو،وىذا ُاألخرياتُهبعلها ُتراه عدـُُلبلمشئزاز.ُومثَتاُضعيفاُُبينما

 .مرغوبُفيهاتناقضاتُغَتُلُويؤدييفُقراءةُردودُأفعاؽبمُُيؤديُإذلُاػبطأُقيمُالناسلُفهمك

عبلقتهمُبوالديهمُُيفمنُاؼبعلوماتُحوؿُالسنواتُاألوذلُلؤلشخاصُالذينُتدرسهمُُفبكناُقدراُذبمعُأفىدفكُُ

ُعلىُماضيهماغباليةُمعُعائبلهتمُُعبلقتهميفُاعتبارؾُأفُُضعهم.ُوأشقائ يفُردودُأفعاؽبمُُمطالعةحاوؿُُ.تدؿُّ

الشركاءَُلُمخربٌُُيفذوقهمُُإفاػبضوع.ُُوُنزعاتُالتمردُامتبلكهممدىُُىذاُعلىُمعرفةُُيساعدؾَُُ.ُسَلِطِهمُأوجو

 .عنُأىوائهم

ُُ ُُ،ُمثةُمفتوحةأسئلُتطرحأفُُيفُاغبديثُفحاوؿالناسُُترددإذا ُالثقة.ُلتحفيزمنُجانبكُُالصادؽُالقبوؿابدأ

.ُاحبثُعليَكُميسوراجعلهمُمنفتحُتُُماُيكوفُعادة،ُبشكلُعاـُماضيهمُووببُالناسُالتحدثُعنُأنفسهمُُ

ُ ُالفصل ُ)انظر ُالتأثَت ُنقاط 1ُعن ُنقاط ُإذل ُتشَت ُاليت ُالشديدة( ُحساسيتهم ُالثقافةُنم. ُفهم العامةُُاؼبهم
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ُك ُُـّىدفكُُ.انواُينتموفُلثقافةُمالؤلشخاصُإذا عنُُعماُىبتلفبالضبطُُاحبثُ.ىوُمعرفةُماُهبعلهمُفريدينُالعا

 .لديكُاؼبعروفُتاآلخرينُُوعننفسكُ

ُُأنكُلتتأكدُ.مستمرةأفُتكوفُمتعاطفاُينطويُعلىُعمليةُُالمهارات التعا فية:  ُوربسنربققُتقدماُحقيقيا

ُ ُفهم ُعلى ُبعمققدرتك ُؿُبتاجُ،اآلخرين ُُلبعضُفإنك ُىذا ُيأيت ُاآلتيُتالتعليقات. ُاغبدثُت ُوغَتُوفق ُمباشر :

بشكلُصحيح.ُُزبمينكُفيهممعٌتُُلغرضُإدراؾعنُأفكارىمُومشاعرىمُُاؼبباشرُاغبدثيفُُتسأؿُالناسُمباشر.

.ُمثُلغاياتكُاؼبهاريةيكوفُىذاُمقياساُدقيقاُُ،إذلُمستوىُالثقةُمستنداأفُيكوفُىذاُاألمرُسرياُومتحفظاُُوهبب

 .ّٔاُىذهُالتقنياتُأقبزتَُاليتُُبالكيفيةُالصلةُالكربىُفيوتستشعرُُمباشرالغَتُُلوجوُاآلخرا

ُكافُفَػْلتَُُ،لكيُتعملُّٔذهُاؼبهارةُ ُكلما ُكلماُزادُعددُاألشخاصُالذينُتتفاعلُمعهم، ضعُيفُاعتبارؾُعدةُأمور:

ُتنوعُاألشخاصُالذينُتلتقئُّمُ.أحسن ُازداد حافظُعلىُاإلحساسُبتدفقُُتنوعتُمهاراتك.ُكلماُ،وكلما

يتغَتُاآلخرُُالسبيلُعندماؼبعرفةُُمنتبهاُونشطاابقُتتوقفُعلىُتصنيفكُأبدا.ُ.ُإفُأفكارؾُحوؿُالناسُالُأفكارؾ

ُ ُمدار ُلوُاغبديثعلى ُيتعرض ُالذي ُاللحظاتُُ.والتأثَت ُىذه ُيف ُنشيطا ُکن .ُ ُتفاعبلتحاوؿ ُُرؤية معُالناس

ُُالُتركزُعلىُمنُيعاملونو.لىُعُـبتلفوفُيفُاالعتمادفالناسُُاآلخرين. الشعورُُغبنبلُعلىُُتصنيفُالناسُ

ُاؼبزيدُمنُاإلشاراتُسوؼُتكتشفُكلماُبَػَلوَتُحسناُيفُىذا،ُ.عندماُيقابلونكالذيُيستحضرونوُُاؼبتغَتُواؼبزاج

 .مرارباستُالتعاطفُالعميقُبالتعاطفُالتحليليُامزجلذاُُ.بنفسياهتماليتُيقدمهاُالناسُفيماُيتعلقُُوبقيتها

ُكبَتُووبفزؾُُ يفطريقاُُللغوصُأكثر.ُستبلحظُبشكلرؤيةُالتحسنُعلىُمستویُمهارتكُسيثَتؾُبشكل َُسِلساًُ

 ُذبتنُبُسوءُالفهمُوتلكُالنزاعاتُالتافهة.حياتك،ُحيثُ

 هو رغبتَك في نيِل التقديِر. أعمك مبدأ في الطبيعة البشرية 

 . ويليام جيمس                                                   
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 أربا نماذج لألنواع النرجسية

ُالتقىُ. المسيطرون النرجسيون الكاملون. 1 ُ-1953ُالناسُ"جوزيفُستالُت"ُألوؿُمرةُ)ُُفئاـُمنعندما

ُكرئيسُوزراءُلبلربادُالسوفيييت،ُوجدوهُساحرا1879ُُ منُُمنُِقَدِموُِ.ُعلىُالرغمُباندىاشُتاــ(ُيفُبدايةُعهده

ُالرُوُمساعديو، ُباللغة ُاؼبألوفة ُ"أنت" ُبصيغة ُىباطبوه ُأف ُشجعهم ُفقد ُحىت ُاؼبناؿ ُسهل ُنفسو ُجعل عنَدُسية.

ُيلتقطُأعمقُبعينيكواىتماـ،ُووبدؽُُوانتباهبثباتُُإليكَُيستمعُُالصغار.ُاؼبسؤولُت ُكأنو .ُوشكوككُأفكارؾ.

ذراعوُحولكُبينماُُيطوّْؽُُمنُالدائرةُالداخليةُللثوار.ُُُوتشكلُجزءامهمُُأّنكَُُعندماُُيشعرؾَُُلكنُأعظمُظباتو

ُكتبُأحدُالشبابُيفُوقتُالحقُدومااالجتماعُُىبتمُويرافقكُخارجُمكتبو،ُ الناسُالذينُُأفُدببلحظةُضبيمية.

ُ ُكانوا ُُيتلهفوفرأوه ُمرة ُلرؤيتو ُألنو ُخأخرى، ُىناؾُالشعورلق ُُبأف ُُأبدية.رابطة ُاألحيافيفيتحوؿ ُإذلُُبعض

ُكانتالتحفظ  مرةُأخرى.ُُلُعاطفتويفُظُمثُينعموف،ُمزاجوُينكسفلكنُسرعافُماُُ.تدفعُوُإذلُاعبنوفُبطانُتوُ،

ُوقحُوقاسي،ُرجلُمنُالناسُيأكلُالطعاـُويبشيُيفُاألسواؽ،ُيفجسدُالثورةُُجزءُمنُسحرهُعندماكمنُيُ

ليسُغريباُأفُيُراِكَمُالسلطةُُ.النكتُوسردوببُالغناءُُكافُفبتعاُيبكنُأليُمواطنُروسيُالتعرؼُعليو.لكنُ

ماُتدفقتُ،ُوسرعافُلقدُازدادتُقوتوُمعُمرورُالوقتُفييتية.ببطءُعندماُفرضُسيطرتوُالكاملةُعلىُاآلليةُالسُو

ُدائرتوُالداخليةُشرارةُالنارُانطلقتُيفُلعلُعلىُعهدهتاُالسابقة.إفُالصداقةُالظاىرةُدلُتكنُُ.إليوُأؾبادُأخرى

ُکَتوؼ"،ُوىوُعضوُقويُيفُاؼبكتبُالسياسيُإزاء ،1932ُُومنذُانتحارُزوجةُستالُتُيفُعاـُُ،مصَتُ"سَتجي

ُكاعقدُصدقاتُُومؤسبناُعلىُأسرارُستالُت.ُمتحمساُبسيطاُكَتوؼُرجبلُكاف ُمنتقبلكَتوؼُُُفسهلةُوقتئذ.

،ُاقًتحُعليوُالعديدُمنُالزعماءُاإلقليميُتُعرضا:ُلقدُتعبواُمن1934ُيصبحُأكثرُشعبيةُمنُستالُت.ُيفُعاـُل

ُاالنقبلبُ ُيريدوفُأفُيثَتوا ُكانوا ُللفبلحُت. َتوؼُرئيسُالوزراءُاعبديد.ُلكنُُكعلوفُُوهبمعاملةُستالُتُالفظيعة

الذيُشكرهُبغزارةُيفُماُبعد.ُلكنُشيئاُماُتغَتُيفُأسلوبُُلستالُتکشفُاؼبؤامرةُُُ-ُبقيُعلىُوفائوكَتوؼُ

 قبل.ُذيُمنُفيوبرودةُدلُتكنُمعهودةُُىنالكُ،کَتوؼُمنذُذلكُاغبُتُُذباهستالُتُ
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ُکَتوؼُاؼبأزؽُالذيُُ ُكشفُابتدعوفهم ،ُوأفُشخصاُواحداُفُشعبيتوُالسابقةُتنهارُرويداُرويداأُلستالُت،ُفقد

ُکَتوؼُُ.علىُوجوُاػبصوصُكافُؿببوباُأكثرُمنو ـباوؼُستالُت.ُقاـُُهتدئةكلُماُيفُوسعوُُباػبطرُفحاوؿشعر

جعلُستالُتُُماُخشنةالثناءُُيفُتعابَتهمنُأيُوقتُمضى؛ُأصبحتُ يفُاؼبناسباتُالعامةُبذكرُاسمُستالُتُأكثر

ُكَتوؼُوباوؿُجاىداُأفُلريبةيفُموضعُا ُكماُلوُأف ُكَتوؼُُ.يَعمىُالناسُعنُاغبقيقة، الفظةُاليتُُالنكتتذكر

ُّٔا ُالعامةُستالُتُنُػبِػػػَز ُُ.يفُآّامع ُکَتوؼُالذيُلكافُذلكُتعبَتا لكنُُضحكُعلىُستالُتُوقتئذ،قرّٔمُمن

 .قدُشعرُکَتوؼُباغبصارُوالعجزلُ.مغايرُؿبملُعلىُالنكتُيشاىدستالُتُ

ُكَتوؼُخارجُمكتبوُيفُديسمربُُ ستالُتُمباشرة،ُلُيشَتأفُُأحدُيتجرأالُُوُ،1934قاـُبعضُاؼبسلحُتُباغتياؿ

ُكَتوؼأفُُمؤكداُإالُأنوُبدا يفُالسنواتُاليتُُحصلُدبوافقتوُالضمنية.ُمتُاعتقاؿُصديقُضبيمُلستالُتُإراقَةُدماء

ُکبَتُداخلُاغبزبُيفُأواخلأدىُُفباتلتُاالغتياؿ،ُ مئاتُاآلالؼُمنُُُقطَفْتُأرواحُُرُالثبلثينيات،ُحيثُتطهَت

بَُتُلُيخربوهُكبارُمساعديوُيفُعمليةُالتطهَتُمنُأجلُاالعًتاؼ،ُوبعدُذلكُاستمعُستالُتَُُوُُعذّْبَُُ،الناس ُللُمَعذّْ

لُتُعبمهورُستاُومناجاهتمُبكائهم،ُوُعلىُرَُكِبِهماكبنائهمُعلىُُطريقةُالسابقُت.ُضحكُمنُأصدقائوُأفعاؿعنُ

 وإىانتهم.ُبإذالؽبميستمتعُُأفُستالُتُبداُ.خطاياىمُمغفرةُطالبُت

ُكافُُ اػبالصُُالودُيظهرُُردباُالُيزاؿُ؟ؿببوباُيوماُمنُالدىرماُالذيُحصلُلو؟ُماُالذيُغَتُىذاُالرجلُالذي

ُأصدقائو، ُرضبةُمع ُببل ُأرواحهم ُويقبُض ُعليهم ُانقلب ُأنو ُُ.بيَد ُُظباتوأصبحت ُكاف ُواضحة. ستالُتُالغريبة

الُينبغيُأفُُصرحُأنوُ–ُ،ُفإفُمبلمحُالغضبُتعلوُؿُبيَّاهُُاعبزيةُالعامةُُدفعُإذاُاقًتحُأحدىمُيفُالظاىر.ُمتواضعاُ

ُكلُمكاف.ُُرجلُمنُبطانتوُؿبّطُاىتماـ.ُيكوف عنُُُقصصاجريدةُ"برافدا"ُُسردتبدأُاظبوُوصورتوُيظهرافُيف

لتكتبُاسمُستالُتُيفُعلياءُالسمواتُأثناءُعرضُاتُتطَتُكانتُالطائُرُُ،وعبادتولدرجةُتعظيمةُُ،كلُربركاتو

 إليقافها.ُينبسُببنتُشفةُلكنوُدل،ُوقدُأنكرُتورطوُيفُىذهُالعبادةُاؼبتناميةُ.اؼبواكبُالعسكرية

ُثوريةُموضوعية،ُوببُأفُيكوفُُُ ُلوُأنوُأصبحُقوة ُكما ُالغائب، كافُيتحدثُبشكلُمتزايدُعنُنفسوُبصيغة

ُُكلمةُيفُخطابُما،ُُُنطقحدثُخطأُعندُمعصوماُمنُاػبطأ.ُإذاُ ُكلُمتحدثُفَػَيتَػَعُتَّ ُبطريقتوأفُينطقهاُُعلى
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ُكبارُمساعديو:ُ"لوُُ.بعدُذلكُاؼبخطئة ُبتصحيحهاُُلشعربشكلُصحيح،ُُنطقتهااعًتؼُأحد ستالُتُأنٍتُأقـو

 لو".

ُكُشرعأفُىتلرُيستعدُلغزوُاالربادُالسوفييت،ُُمؤكدابداُُعندماُ .ُُاغبربيةُاعبهودلُتفاصيلُستالُتُباإلشراؼُعلى

ُمساعديو ُ ُعليهمُكافُيوبخُ ُىبففوفُجهودىم.باستمرارُُويقسوا ُالوحيدُالذيُُعندما ُ"أنا ُقائبل: اشتكىُمرة

ُ ُأتواجدُىناؾُبنفسي" ُاؼبشاكل.. ُكلُىذه ُُيشعريتعاملُمع إذاُُ،يفُمأزؽُمزدوجُبتورطهمالكثَتُمنُجنراالتو

ُعنُرأيهم ُفظيع،ُبشكلُلئلىانةُُيتعرضوفُفردباُربدثوا ُأذعنوا .ُصاحُذاتُمرةُيفُينتفُخُغاضبافإنوُُلرأيووُإذا

بنعمُسيديُعليَُّؾبموعةُمنُجنراالتوُقائبل:ُ"ماُىوُاؽبدؼُمنُاغبديثُمعكم؟"ُ،ُ"كلُماُأقولو،ُهببُأفُتردواُ

ُ ستالُت؛ ُحكيم ُقرار ُستالُت... ُالسيد ُأيها ُرغمبالطبع ُستالُت.." ُجنراالتوُّٓتوظيفوُسيدي ُمن اػبرباءُُموعة

 سبلح(.ُ-،ُوصوالُإذلُحجمُوشكلُاعبرابُ)حربةُاغبربيةُاعبهودعلىُكلُتفاصيلُأشرؼُُفإنوُاألكفاء،

ُكافُواردةقيامهمُبقراءةُمزاجوُونزواتوُُأثناءُمساعديوأصبحتُمسألةُحياةُأوُموتُُُُ ماُُأالُهبعلوهُقلقا،ُمهما.

ُبشكلُالتنبؤُُأدىُلصعوبة ُُوُأنكُزبفيُشيئا،ُوالُُتظهرُُظرُيفُعينيوُخطَت.ُهببُعليكُأفُتنُبأفعالو ماُإذا

ُوتربكُو.ُمننظرتُلفًتةُطويلةُ ُيتحدثُُالواجبُفسوؼُتوترُُه كلُُأفُتدوفَُُدوفأفُتدوفُاؼببلحظاتُعندما

ُكافُإذلُالسجنُاغباؿانتهىُّٔمُُالصرحاءُأصحابوُ.ُإفوإالُستبدوُمشبوىاُيفُأمرؾُذاتُالوقت،ُشيء .ُردبا

ُهب ُمىت ُمعرفة ُاعبواب ُالببلدة ُبلمسة ُسبزج ُأف ُيعقدواُب ُأف ُينبغي ُغامضا ُعلما ُستالُت ُأصبح ُتأجلها؟. أو

 .اكتشافويفُؿباولةُاألحاديثُ

يفُوقتُمتأخرُمنُالليلُيفُمنزلو.ُمنُُأوُمشاىدةُفيلملتناوؿُالعشاءُُعندماُيُدعوفأسوأُمصَتُهبدهُاعبميعُُ

ُكافُمنُكبعدُاغبرب.ُُُطراباأكثرُاضاؼبستحيلُأفُيرفضواُمثلُىذهُالدعوة،ُوقدُأصبحواُ ُكما ذيُقبلُافُاألمر

ُتكوفطواؿُالليلُ)ُالسُّْكرُِأثناءُنوباتُُبادية،ُبيَدُأفُالرعبُيسيطرُعليهمُيفُالداخل.،ُأخويةُضبيميةُيفُالظاىر

ُكبَتـبففةُُرشفاتو ُكبارُمساعديو.ُوقدُأجربىمُعلىُشربُ(بشكل ُكافُوبافظُعلىُالعُتُالساىرةُعلىُصبيع ،

 ُداخلوُغََتُأنوُالُىبربىم.ُكفاحهمُيفبُُمسروراافُكنفوسهم.ُُُالسيطرةُعلىيفقدواُُاؼبزيدُحىت
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ُال ُنتكوُف ُسيئة،هاية ُُاؼبسائية الرجاؿُبالرقص.ُُفيأمرُبعضُاؼبوسيقىلُليستمعغراؼُالفونُوُحباكيُيُعجبُُعندما

ُشاق ُرقصة ُوىي ُجوباؾ، ُبرقصة ُيقـو ُاؼبستقبلي، ُالوزراء ُرئيس ُخروتشوؼ"، ُ"نيكيتا ُمنُجعل ُالكثَت ُتضم ة

ُوالركل. ُالرقصةُالقرفصاء ُتسببت ُاؼبعدةُمرضُيفُروشوؼػبُ ُأما ُالبطيءُاآلخروف. ُالرقص ُيبارسوف ُفكانوا

ُكافُىذاُىوُالشكلُالنهائيُللتحكم:ُكاألزواجيرقصوفُُوىمُعلىُمرأىُمنُالرجاؿُالكبارُُضاحكُتُبصخبٍُ .

 .ربركاهتمُُيصمُمُصبيعَُالدميةُاؼبتحركةُُسيدُُ

.  .  . 

 التفسير •

ُكيفُُيفُمبطو،اللغزُالعظيمُالذيُقدموُجوزيفُستالُتُ ُيبكنُللنرجسيُتُالعميقُتُأفُيصبحواُسَحرًةُماىرينىو

؟ُتكمنُاإلجابةُعلىُفتنتناُيبلكوفُالقدرةكيفُعنَدُإعجأّمُبأنفسهم؟ُُُاآلخرينمعُُيتواصلوفكيفُُُذوواُنفوذ؟

 واُإذلُجنوفُالعظمةُواغبقد.يفُاعبزءُاؼببكرُمنُحياهتمُاؼبهنية،ُقبلُأفُيتحول

ـُُأماهنمُفُيشبعوفُطموحهمُبالبحثُُ.نرجسيُعميقلديهاُطموحُوطاقةُأكثرُمنُمعدؿُُعامةىذهُاألنواعُُ ينعد

تعثرُىذهُالقوةُاالجتماعية.ُالقوةُاالجتماعيةُيفُالسياسةُأوُُىذاُسبيلهمُالوحيدُليحققواُعنُاىتماـُاآلخرين،

ُكماُىوُاغباؿُمعُمعظمُالنرجسيُتُالعميقُتاألنواعُعلىُأفضلُالوسائلُللقي اغبساسيةُُفهمُشديدوُ،اـُبذلك.

ُ ُوأفكارىم ُمشاعرىم ُعن ُللتحري ُالناس ُمع ُمتناسقة ُدقيقة ُاستشعارات ُولديهم ُمتصورة. ُضالة ُأي ُُ-ذباه

ُرميهاكالتخلصُمنُأيُتلميحُمنُعدـُاالحًتاـ.ُلكنُماُيكتشفونوُيفُمرحلةُماُىوُأفُىذهُاغبساسيةُيبكنُ

باىتماـُُللناسُذبعلهمُيستمعوفُحساسيتهمالتحققُمنُرغباهتمُوانعداـُشعورىمُباألماف.ُُألجلىُاآلخرينُُعل

ُُفيقلدوفُعميق ُالفرؽ ُتدعوىمالتعاطف. ُاليت ُدواخلهم ُيف ُعربُيظهر ُالناسُُللسطوةُحاجتهمُللتواصل على

 .ليَػْنُخُروَىاُوالتبلعبُّٔم.ُيستمعوفُويبحثوفُالكتشاؼُنقاطُالضعف
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ُُبالكاملُمزيفاُالُيكوفُُاىتمامهمُبكُإفُُ ُالتأثَتُأوُمنعدـَ ُيُطّوقوفَُوىمُُبالُودُُّيشعروفُيفُبعضُاللحظات.

ُكتفك،ُلكنهمُأذرعهم ُذلكُ.حيويُوُأعمقُبعدُذلكُيفُأمريتحكموفُُحوؿ ُدلُيفعلوا فإهنمُىباطروفُُ،إذا

ُيغوونكَُ،ُمثُعربُمودهتمُواىتمامهمُمكبوى.ُيسحبونكُللُجرحُويهيئوفُأنفسهمبفقدافُالسيطرةُعلىُانفعاالهتمُ

ُلثانيةُأوُُُتسّجلُُُردباُ-دقيقاُُشيئاُىذاُيكوفخاطئا؟ُشيئاُُقلتُُأوُفعلُتُىلُُعلىُالنحوُاآليت: يفُحملةُتدـو

ُكانتُؽباُتأثَتاهتا.ُىذاُىوُالدفعُواعبذبُالكبلسيكيُُ-اثنتُتُ الذيُهبعلكُترغبُيفُإعادةُُوالغُْنُجُواغَبَورُُلكن

يكوفُُردباُؼءُالذيُشعرتُبوُإذلُجانبُاؼبستوياتُالعاليةُغَتُالعاديةُمنُالثقةُاليتُيظهرىاُىذاُالنوع،ذبربةُالد

ُ ُتأثَت ُعبذبلذلك ُولكنهمُُ.الناسُُمْغٍو ُمنهم ُاالقًتاب ُيف ُرغبتك ُوبفزوف ُالكاملوف ُالنرجسيوف ُاؼبسيطروف إف

 مسافةُبعيدةُقليبل.ُيفُيضعونك

ُكيفُيتحكموفُيفُعواطفهمكلُىذاُيتمحورُحوؿُالسيطرةُعليكُُ ُكيفُيتحكموفُيفُ،ُ.ُإهنمُيعرفوف وُيعرفوف

باالستياءُمنُحقيقةُأهنمُمضطروفُللعبُلعبةُُ،ُفإهنمُيشعروفندماُيصبحوفُأكثرُأماناُيفُقوهتمعُردودُأفعالك.

ُؼباذاُهببُعليهمُاالىتماـُباآلخرينُعندماُيكوفُاألمرُيفُاالذباهُاؼبعاكس؟ُسُو ؼُينقلبوفُالسحرُوالتأثَت.ُإذا

اؼبداخلُُربتُالسطح.ُإهنمُيسيطروفُعلىُحسدىمُوكراىيتهمُاؼبوؤدةُوىُبرُجوفُالسابقُتُحتما،علىُاألصدقاءُ

يُرىبونكُِلَعلِعهمُُإهنمُ.تقولوُأوُتفعلوُوالُيرضوفُدباروابطُمزدوجةُُاألحياءُواألموات.ُينشؤوفوعلىُُواؼبخارج،

 علىُعواطفك.ُوخوفهمُفيسيطروف

ُما،ُؾبردُمدراءُصغاريصبحوفُُسوؼُُ ُالذيُيثقُفيهمُيفُمرحلة إذلُالناسُُربويلُوببوف؟ُاآلفبعدُُفمنُذا

ُكلُُفيفضلوفغَتُقادرينُعلىُازباذُالقراراتُُُماكيناتُنفاثة. إذاُوصلواُإذلُىذهُُ.شاردةُوواردةاإلشراؼُعلى

ليصُاغبيوافُالبشريُمنُاإلرادةُزبُ،ُألنوُمنُاؼبستحيلنفسهاُيفُالنهايةُُتدمراغبدودُالقصوى،ُفإفُىذهُاألنواعُ

دلُهبرؤُأحدُمنُوُُ،جبلطةُدماغيةُُأصيَبُستالُتُيفُأياموُاألخَتةُعندُزبويفهم.ُيتمردُالناسحيثُُيفُالواقع،ُاغبرة

ُأوُ ُعلىُمساعدتو ُفُالعبلجُلو،ُطلبمساعديو ُكانوا ُيفُُُىبافوفُمنوماتُبسببُإنباؽبم،ُألهنم ُكبلويكرىونو

 اغبالتُت.
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ُأن .ُطائفيوفُوُقُػػّوادُالرئاسةُوالريادة،ُحقائبُسياسيةيبيلوفُإذلُُألهنميفُحياتك،ُُىذاُالنوعُكُصادفتَُالَُجَرـَ

تعاطفكُُحينماُتستخدـُُُرؤيتهمكنكُيبيشكلونوُعندماُيرموفُحبباؽبمُوسحرىمُيفُالوىلةُاألوذل.ُاػبطرُالذيُ

ُالعميق ُإف ُبأمرؾ. ُاألورل ُطويبلُاىتمامهم ُيدـو ُُال ُانسحاب ُعنبالتأكيدُغزيرويتبعو ُتوقفت ُإذا ُيفُُ. النظر

 ؿباوالتُتأثَتىمُعليكُفإفُبرودةُاالىتماـُبكُبعدىاُسوؼُتكبوُوأنتُترىُذلك.ُ

ُُ ُكافُُطفولتهمُيفاحبثُعنُاشاراتُُ.ناجحةأيُعبلقةُُدلُيعقدواُأهنمُستدرؾُُاحبثُيفُماضيهم. اؼبضطربة.

ُ .ُاستمعُإذلُالذينُشاىدواُالطبيعةُيوماُذُباىو،ُودلُرُبّبواطفُباردةُالعُووأماُُ،ببلُرضبةُيسلُخوُُلستالُتُنفسوُأبًا

ُالسابقُت ُستالُت ُمساعدي ُفهم ُلقد ُاآلخرين. ُربذير ُفيها ُوحاولوا ُالنرجسيُت ُؽبؤالء ُ"فبلديبَتُُ،اغبقيقية مثل

حاوؿُأفُُ.مهجورةلكنُربذيراتوُُ،حاوؿُيفُأنفاسوُاألخَتةُأفُيشَتُؽبذاُاألمرُلآلخرينُالقاتلة.لينُت"،ُطبيعتوُ

ُكنتُتشكُيفُأنكُيومياُيعملوفُمعُىذهُاألنواعُؼبنتبلحظُالتعبَتاتُاؼبرعبةُ معُىذاُالنوع،ُفيجبُُتتعامل.ُإذا

 وسوؼُيلتهمونك.ُ،االبتعادُقربكُمنهم،ُيتعسَّػػرُُدبجردُُ-إهنمُمثلُالنمورُُ.خاصةاؼبسافةُُعليكُخلق

ُُ،المتصناُ  النرجسي  . 2ُ ُاستقبلتُراىباتُأورسولُتُفرنساب،ُيفُلودوف1627ُيفُعاـ ُُأختا، ُُتدعىجديدة

(ُ ُبيلسيل ُدي 1665ُ-1602جُت ُيف ُُُالدير.( ُجُت ُلسبللةُـبلوقةكانت ُتنتمي ُاألقزاـُغريبة ُبوجوُوتتميز،

.ُيفُديرىاُالسابقُصنعتُالكثَتُمنُاألعداءُبسخريتهاُاؼبستمرةُبالشر.ُيوحيمبلئكيُصبيلُولكنُبريقُعينيهاُُ

كامل،ُُُمثلُمبلؾُُتتصرؼُتغَتت،ُألهنافُجُتُأويبدوُاعبديد،ُُالديرُندماُانتقلتُؽبذاعُالراىباتُتفاجأتُلقد

ُ ُاليومية. ُمهامها ُصبيع ُيف ُاؼبساعدة ُالراىبات،وعرضت ُذبمع ُيف ُذلك ُعلى ُعبلوة ُُالبرطت ُعنُنظرا لقراءهتا

أصبحتُُالراىبات،ساعاتُطويلةُيفُمناقشةُاألسئلةُالروحيةُمعَُُفًتّوحتُتقضي،ُ"تَتيزا"ُالتصوؼُوُالقديسة

الراىباتُُانتقلتُ.طويلةُأكثرُمنُأيُراىبةُأخرىُتتأملُوتصليُلساعاتُ،ُتُػَرىخبَتةُيفُعلمُالبلىوتُالصويف

ُأوصتُُلدير ُُإحدىُالراىباتأخرُيفُوقتُالحق. ُاعبيدُوإعجابُجُتُأفُتكوفُبديلة ؽبنُبسببُسلوكلها

 ُتُنفسهاُرئيسةُراىباتُأورسولُتُيفُلودوف.جُعمرىاُوجدتاػبامسةُوالعشرينُمنُُسنيفُالراىباتُّٔا،ُ
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ُكانتُبعدُأشهرُبعضُالقصصُالغريبةُمنُجُتُيسمعنبدأتُاألخواتُيفُلودوفُُُ ُسلسلةُمنُالرؤیُترى.

ُمنامها. ُيف ُأفُُُواؼبشاىدات ُبينها ُيُدعىُأبرشياُكاىنامن ُغرانديَت"ُؿبليا ُُيقـوُ"أوربا عليها.ُُويعتديبزيارهتا

ُيثَتُاإلستغرابُ.تتزايدةُوالعنيفةُاؼبثَُتُُمشاىداهتاأصبحتُ جُتُالسيدُ"غرانديَت"ُُىوُدعوةُ،قبلُىذهُالرؤیُما

ُللسيداتُشهماُُمغويايعتربُالسكافُاحملليوفُغرانديَتُُبأدب.ُطلبهاُلكنوُرفضُ،أورسولُتُديرليصبحُمديراُيفُ

ُكانتُجُتُتنغمسُيفُفالشابات.ُ وبداُأفُالرؤىُُذيبها،تكُفيصعبُُمتدينةُجداُُنظراُلكوهناُ؟خياؿُخاصهل

أهننُذكرتُالعديدُمنُاألخواتُُبالرؤى،بعدُفًتةُوجيزةُمنُإخبارىاُلؤلخرينُُ.حقيقيةُللعامةخلقتهاُتبدوُ اليت

.ُقاـُميغنوفُباحتقارُالرؤىتعيدُسردُىذهُُيوماُأفُأختوُ"انوفُميغنوفك"ُظبعُعراؼُالبيتُرؤىُفباثلة.ُشاىدف

ُالناسُ"غرانديَت" ُفُ،كبقية ُلو ُليُضرهوبدت ُساكبة ُبعضُقاـُ.رصة ُُبدعوة ُالشياطُت الراىبات،ُُلعبلجطاردي

ُكافُاألمرُواضحاُبالنسبةُُُصبيعُاألخواتُقامتُسرعافُما ُلعلُ–طارديُالشياطُتُلبزياراتُليليةُعندُغرانديَت.

 غرانديَت.ُعليهاُيسيطرشياطُتُاليتُالالراىباتُفبسوساتُمنُطرؼُ

ُاعبماىَتُتوافدتُمنُأجلُتنويرىم.ُالراىباتُاليتُتسكنالشريرةُُنوعُاألرواحُللمواطنُتررُ"ميغنوف"ُوحلفاؤهُحُ

ُاؼبسلّْي ُاغبدث ُىذا ُاألرضُتتدحرجُُُ.لرؤية ُعلى ُُويلتوينَُُالراىبات ُأرجلهن ُُويصرخنَُويظهرف ُقذرة الُبأشياء

ُجُتبُ.تنتهي ُالراىباتُدت ُصبيع ُبُت ُمن ُاؼبس ُمن ُضررا ُاألكثر ُأهنا ُكانت ُُبعنف،ُتلتوي. األرواحُوكانت

ُكانتُواحدةُمنُأقوىُاؼبمسوساتُاليتُُ.األخرياتمنُشياطُتُُضراوةبداخلهاُأكثرُُتتحدثُُاإلبليسيةُاليتُ لقد

غرانديَتُىوُاؼبتهمُلطاقمُطارديُالشياطُتُأفُُتبُت.ُلقدُباؼبشاىدةوكافُاعبمهورُيتذمرُ،ُشاىدوىاُعلىُاإلطبلؽ

 جُتُيوما.ُُقابلأوُُبيتُالراىباتأقداموُرغمُأنوُدلُتطأُاألوؿُبتهمةُالسحرُفتمُاعتقالو،ُ

أماـُـ1634ُأغسطس18ُُعمودُيفُُفوؽُبناءُعلىُاألدلةُبعدماُُعذَّْبُوُأحرؽَُُعلىُغرانديَتُباإلعداـُُحِكمُ

ُترفضُُُباستثناءُجُت.ُصبيعهنتطهَتُالراىباتُمنُالشياطُتُُبعدىاُومتحشدُىائل.ُسرعافُماُىدأتُالقضيةُ

إذلُاألبُ"جافُجوزيفُُبإرساؽباُمسؤوليتهاُفقامواُتورلاليسوعيوفُُقررُ.بقوةُسبسكهاتُكانوُُالشياطُتُمغادرهتا،
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ُكانتُعلىُدرايةُتامةُمتميزةوجدىاُسورينُُبشكلُهنائي.سورين"ُليعاعبهاُ ُمعُأنوُيبدوُ،بالشياطُتُيتعلقُدبا.

 .اليتُتسكنها"الشياطُت"ُُعندماُتستسلمُلقوةُمنُمصَتىاُيائسا

ُأبدتىناؾُشيءُواحدُمُؤُ ُُجُتُكد: ُيفُيفُاؼبنزؿُلساعاتُُُوتُبقيوبسورينُُُمنقطعُالنظَتإعجابا كيُيناقشها

ُعلىُأرضيةزبلصتُمنُصبيعُالكمالياتُاؼبمكنة:ُُ.بالصبلةُوالتأملُوتبدأ.ُاؼبسائلُالروحية ـُ ُوتصبُقاسيةُتنا

ُ ُمشروب ُمن ُالطعمجرعات ُُُمر ُعلى ُللقيء ُاؼبسبب ُؾبففة( ُنباتية ُأوراؽ (ُ ُسورينُاـالطع"أفسنت" ُوأبلغت .

 اقًتبتُمنُاهللُوُأهناُتلقتُقبلةُمنُفمو.ُأهنابالتقدـُالذيُحققتوُواعًتفتُلوُ

مثُجاءتُمعجزهتاُاألوذل:ُأفُاسمُيوسفُيُقرأُُ.سورينُزبرُجُالشياطُتُمنُجسدىاُواحداُتلوُاألخرُدبساعدةُ

ُاليسرى.ُوعندماُتبلشىُاالسمُبعدُأياـ أظباءُمثُُمرًن،مكانوُاسمُيسوع،ُمثُُُوِجدَُُ،بوضوحُتاـُيفُراحةُيدىا

ُكانتُوصمةُفبيزة بشدةُوُبداُُبعدُىذا''جُت''ُُمرضتُعبلمةُتدؿُعلىُالنعمةُاغبقيقيةُمنُاهلل.ُوُأخرى.ُلقد

.ُوبعدىاُأتىُإليهاُالقديسُيوسفُؽباُمبلؾُشابُصبيلُذوُشعرُأشقرُطويلُزيارةأهناُعلىُوشكُاؼبوت.ُذكرتُ

شكلُطبسُُعلىوبقيتُعبلمةُالزيتُعلىُقميصهاُُ،فتعافتُسباماُبزيتُعطريُنوودىُالذيُيؤؼبهاُوؼبسُجانبها

لكنُجُتُفاجأتوُبطلبُغريب:ُُ،انتهتُالقصةُ.سورينُارتياحاُىائبلُوارتاحاختفتُالشياطُتُُ.قطراتُواضحة

تناقضةُمتبدوُُومنُواجبهاُالقياـُبذلك.ُ.لتعرضُىذهُاؼبعجزاتُعلىُاعبميعُ،أرادتُالذىابُيفُجولةُيفُأوروبا

 ،ُلكنُسورينُوافقُعلىُمرافقتها.والدنيويةبشكلُغريبُمعُشخصيتهاُاؼبتواضعةُ

ُالشوارعُملئتُُ ُىائلة ُباريسُحشود ُعليها.ُخارجُيف ُنظرة ُإلقاء ُيف ُراغبُت ُالكارديناؿُُفندقها، ُجُت قابلت

ؼبلكُفرنساُاُاؼبميزةُأظهرتُوصمتهُقديسة.ُ.ُتبدوُجُتقميصهاُالقامتُوينثُرُقُػُببلٍتُعلىُربمسريشيليو،ُالذيُ

ُيفُعصرىا.ُاألرستقراطيُتقابلتُُوُأكملتُجولتها.ُوأمَتتو ُسبعةُآالؼُشخصُإذلُكلُيـوُُشدوبُُُوأعظمُالنجـو

ُكبَتُكؿبلُإقامتها.ُُ ُكتيبُمطبوعُتصفُفيوُبتفصيل افُالطلبُعلىُظباعُقصتهاُشديداُلدرجةُأهناُقررتُإصدار

 اغباصلة.ُُهتاومعجُزميميةُاغبأفكارىاُُوُغبظاتُمسُالشياطُت
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يفُصندوؽُمطليُبالذىبُمعُُوُحّنطتُوُوضعتُْرأسهاُُُقطعُ،1665جُتُديُأقبيسُيفُعاـُُعندماُتوفيت

يفُمنزؿُُوُوِضعَُُرؤيتو،ُؼبنُأرادَُنوافذُمنُالكريستاؿ.ُومتُابرازُالصندوؽُجبوارُالقميصُاؼبدىوفُبقطراتُالزيتُ

 لفرنسية.بأرسولُتُيفُلودوف،ُحىتُمتُاختفاؤهُأثناءُالثورةُا

.   .   . 

 التفسير• 

منهاُأبوىاُجُتُديُبيلسيلُالنهمُالشديدُيفُكسبُاالىتماـ.ُحيثُسئمُُأظهرتيفُالسنواتُاألوذلُمنُعمرىا،ُ

ُوأىلها ُُفأرسلوىا، ُواستكبارىا ُالراىباتُإذلُاعبنوفُبسخريتها ُىناؾُشرعتُيفُقيادة الغَتُإذلُالديرُيفُبواتييو.

ُأُرسلت ُكانتُيفُأمسُاغباجةُُلتحصلَُررتُذبربةُطريقةُـبتلفةُقدوفُإذلُلُوُمعقوؿ.ُعندما علىُالتقديرُالذي

ُعروضاُمساعدةًُقدمتُ.ُعرَبُُمطالعاهتاُالروحيةُاؼبتدينةُوسلوكياهتاررتُأفُتتفوؽُعلىُاآلخرينُيفُمعرفتهاُق.ُإليو

ُواؼبللُمنُالدير،ُرئاسةُفرحبت ُكُشعرتُبالرتابة ُالذيُرئيسة،وهنا ُاالىتماـ كانتُُُ.الُيكفيُتُبوحظيُذاَؾ

علىُُُدُفًتةُوجيزةُمنُوصوؿُ"طارديُالشياطُت"عحصلتُبُ.يفُغرانديَتُؾُبردُىزارُمشُتُوابتداعُوتلفيقُرؤياىا

خصوصياتُوُعمومياتُعادلُُمعرفتها،ُلدرجةُبالكاملُأكلتوُُوُُوقدُحَذقَتوُُعلمُالشياطُت،ُُيتحدثُعنكتابُ

ُكشخصيةُيفُتقدًنُكلُُعلىُىذاُالنحوُشرعتُ،الشياطُت ،ُواليتُمصابةُدبّسُشيطاينالسماتُاألكثرُدراماتيكية

ُعربَُ ُُالتقطتها ُكإشارات ُالشياطُت ُفعبلطاردي ُفبسوسة ُأهنا ُمؤكدة ُبينماُُُىكذا. ُالعاـ. ُاؼبشهد ُقبمة أصبحت

 كلُاألخرياتُيفُتدىورىاُوسلوكهاُالبذيء.ُإذلُُمستوياتُأبعدُمنُذىبت،ُفبسوسةُكانت

ُبعدُاإلعداـُالبشعُلغرانُ علىُالراىباتُاألخرياتُالبلئيُشعرفُبالذنبُمنُالدورُُعميقاديَت،ُوالذيُأثرُتأثَتا

ُرجلُبريء،َُلِعبَنوُُالذيُ ُُذباوزُفقدُقررتُ،جُتُدوفُمباالةُيفُوفاة ُلدرجة ُكوهناُُالتخليُرفضهاحدودىا عن

مثُُ،أوالُالراىباتُ-ُّٔاُؼبنُوُبيطوفلقدُأصبحتُسيدةُيفُاستشعارُنقاطُالضعفُوالرغباتُاػبفيةُُ.فبسوسة

معجزاهتا.ُُيفُتصديقُوقعَُحىتُُُىُبلصهااألبُسورين.ُلقدُأرادُُأفُيكوفُالشخصُالذيُمثُُ،طارديُالشياطُت
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ُكانتُعلىُراحةُ فقدُتكهنُالبعضُُُأهناُقامتُحبفرُىذهُاألظباءُباغبمضُُيدىا،أماُبالنسبةُللوصمةُاؼبميزةُاليت

ُكتأّاُأمراُُمَيّسرا.ُفحسب،ُأفُىذهُاألظباءُظهرتُعلىُيدىاُاليسرىُغريبابداُؽبمُُ.النشاُاؼبلوفبُورظبتها ُفيكوف

ُباػبدعة.ُُحساسا،يصبحُُمنُاؼبعروؼُأفُاعبلدُيفُاغبالةُاؽبستَتيةُالشديدة ودباُأفُجُتُويبكنُللظفرُأفُيقـو

ُدبجرد.ُمنُالسهلُعليهاُوضعُقطراتُالعطرُعلىُقميصهاُفكافربضَتُالعبلجاتُالعشبية،ُُجربتُمنُذيُقبل

 يفُقطراتُالزيتُالعطريُعلىُالقميص.ُالتشكيكالصعبُعليهمُُُفمنُ،بالوصمةالناسُُإيباف

جُتُقادرةُعلىُإخفاءُشهيتهاُاغبقيقيةُيفُُُدلُتعدُ.يبعثُعلىُالشكأمرُُحاجتهاُللجولةحىتُسورينُوجدُأفُ

ُ ُاالىتماـ. ُُُكسب ُذاتيةجكتبت ُسَتة ُسنواتٍُُُت ُاؼبصطنُبعد ُباعبانب ُفيها ُكانتُاعًتفت ُشخصيتها. ُمن ع

ُكانتُصادقةُوحقيقية.ُشاىدتُالعديدُُ،منُشخصيتهاُبطرؼُدوماُتلعب رغمُأهناُأكدتُأفُمعجزهتاُالنهائية

 بارعةُوُمدمنةُعلىُجذبُاالىتماـُوالشهرة.ُفبثلةُأهناُمنُاألخواتُاللوايتُتعاملنُمعهاُيوميا

ُالعميقة ُالنرجسية ُحوؿ ُالغريبة ُاؼبفارقات ُمن ُُ،واحدة ُُاضيةٌُمأهنا ُيصبح ُحىت ُأحد، ُأفُيبلحظها سلوكهاُدوف

ُُفيغدوُُمتطرفا،ُشديدا ُإهنم ُالتنكر. ُُمبّكرا.النرجسيوفُالعميقوفُأسياد ُُكِشفوا ُإذا ُالناسُعنهم ُنُفرَة ُيستشعروف

ُوالتفوؽ. ُاالىتماـ ُإذل ُدائم ُبشكل ُُيتوقوف ُ ُافتقارىم ُُويلعبوفُاؼبتماسكةُللذاتيستغلوف كثَتة.ُجوانبُُعلى

الُيقدموفُأسباباُُ.يقفزوَفُإذلُاألخبلقيةُوالغَتيةُالعديدة،ُمثالوسائلُالدراميةُُعرباالىتماـُُلكسبُلَعهمُوُىُبفوفَُ

ُالذيُ.ُمنعروضاُوإمباُيدعموهنا،صحيحةُ ُعكَسُ؟ُاألخبلقيةُعروضهمُتصديقيفُُُيشككُُُذا وىلُيسبحوَف

ُكالذيُيُعاينُحاالهتمُالتيارُويُعلُنوا االنغماسُيفُُيسهلُقبلُالناس.ُمنُمهملٌُُأوُعلىُأيديُاآلخرينُالربيئة؟

 ويَػتَػَناقَػُروَفُعلىُحسَّْكُالتعاطفيُتَػَناقُػػَرُالِغرباف.ُتخدمونكُألغراضهمُساللحظية.ُسوؼُيبضغونَكُوُيُدراَماُىمُُ

يفُُأبصرُتفوقهمُ.عندماُيركضوَفُلتسليِطُاألضواءُعليهم.ُتعرؼُعلىُىذاُالنوعُػبداعهمُأفُتفطناغبلُالوحيدُ

ُكلُماُيفعلونوُأوُُوصفاهتمُُاؼبستمرةُُدراماُىمُُبتهمُأوُمعاناهتمُأوُبؤسهم.ُشاىدُطي ُيلفظونوُُاؼبصطنعةُإليباءاهتم.

 مأسورةُألحجياهتمُالدرامية.العاـ.ُالُتدعُنفسكُُيكوُفُلبلستهبلؾُِ
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ُُ.النرجسيون ايزواج. 3ُ ُليوُتولستويُ،1862يفُعاـ ُبَتزمنُسونُتزوجُسنة(،32ُ)ُقبلُأياـُمنُقياـ ُيا

ليوُيفُُكتبُُ.تلطُمُوتبكيُُمغَضَبةًُُقرأهتاُ،ُوؼبامذكراتوُؽباُلُِيوُأحضرُ.أسرارنُبَاُأالَُّزُبَبَّأَُُكبلنباُعزماُسنة(،18ُ)

ُالسابقةُبعضُصفحاتُمذكراتو ُالغرامية ُُ،عنُعبلقاتو ُالفبلحُتُالقريبُتُاليتُُاؼبستمرةُفتنتوُفيهادبا ُمن بامرأة

ُكتُغبلماُمنهاأقببُ ُكما دبرضُالسيبلفُ)عدوىُشائعةُوذكرُإصابتوُُ،بُعنُبيوتُالدعارةُاليتُكافُيًتددُعليها.

ُوإدمانوُمتنقلة ُؼباذاُُ.علىُالقمارُالبلهنائيُجنسيا(، ُيفُنفسُالوقت. ُواالمشئزاز ُالشديدة ُبالغَتة شعرتُسونيا

.ُأرادُأفُذاتولُواهتمهاُبالشيءُفاجأىاُبردُفعلُفباثُُحبها.بعدـُُدوري؟.ُلكنهاُاهتمتوُبشكلُُمذكراتوجعلهاُتقرأُ

ُكافُُتفهمالقديبةُحىتُُطرقويشاركهاُ وأفُيعيشُحياةُجديدةُمعها.ُؼباذاُُُاؼباضيةبالتخليُعنُحياتوُُسعيداأنو

ُكافُُ.بالقدرُالذيُيظنودلُتكنُرببوُُأهناُمنُالواضحُ؟كانتُتوبخُؿباوالتوُالصادقة عائلتهاُلُتوديعهاُيؤؼبهاؼباذا

ُكا علىُىذهُاغبالةُؼبدةُشبانيةُُوبقواُزفافهمحفلُُوأكملواُتصاغباُفيماُبعدنتُرببهمُأكثرُمنو؟ُُقبلُالزفاؼ؟ُىل

 وأربعُتُعاما.

.ُأصبحتُبالنسبةُلسونياُيفُالنهايةُعلىُإيقاعُمريحُنسبيااستقرُالزواجُُفإفُاؼبتكررة،ُنزاعاهتمانُمعلىُالرغمُُ

ُاألكثرُتفانياُُو ُفقط،طبسةُُوالذينُقباُمنهمُيةُأطفاؿُخبلؿُاثٍتُعشرُعامابثمانُعنايتهاثقة.ُإذلُجانبُعونَُو

ُكارنينا"،ُوقامتُبإدارةُصبيعُجوانبُكتبُلُِيوُبعنايةُكانتُتنسخ ُكتاب"ُاغبربُوالسبلـُ"ُوُ"آنا ،ُدباُيفُذلك

ُكتبو.ُيبدوُأفُكلُشيءُيسَتُعلىُماُيراـُ ليةُؼبمتلكاتُالعائاعربُ،ُمشهوراُكافُرجبلُثرياُ-أعمالوُاػباصةُلنشر

ُكتبوُ،اليتُورثها كتبوُمنُُشديدُخبيبةُأملُوخجلُُلُِيوُشعرُ،يفُسنُاػبمسُتُوُبُتُعشيةُوضحاىا،ُ.ومنُمبيعات

،ُووجدُأفُالكنيسةُاألرثوذكسيةُىيُمستفحلةافُيعاينُمنُأزمةُروحيةُكأصبحُتائهاُوالُيعرُؼُنفسو،ُُُ.اؼبنشورة

عاديُمنُُفبّلحمثلُُسوؼُيعيشُُُالروايات،اؼبزيدُمنُُدلُيكتبوُُُحياتوُتغَتتُ.يفُالعقائدالكنيسةُاؼبستقيمةُ

وطلبُمنُعائلتوُاالنضماـُإليوُيفُىذهُاغبياةُُكتبو،ُنشرصبيعُحقوؽُُوُعنُفبتلكاتوُالتخلي،ُيريدُاآلفُفصاعدا

 اؼبسائلُالروحية.ُيفاعبديدةُاؼبكرسةُؼبساعدةُاآلخرينُ
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ُليوُ ُألفُعائلة ُكثَتا، ُُغضبتُسونيا وعنُمَتاثُراحتهمُونِعمهمُحياهتمُووسائلُُالتخليُعنُأسلوبطلبِت

ُ.واستاءتُمنُاهتاماتوُبأهناُشريرةُوماديةحياهتما،ُدلُتشعرُسونياُباغباجةُإذلُأيُتغيَتُجذريُيفُمبطُُ.الِغلماف

ُ ُوُناضلوا ُكافحوا ُعنُقرارىم.ُودللكنُعائلتو ُُيتزحزحوا ُكانتُُ،تولستويُإذلُزوجتوُينظرعندما ُأهنا يستحضر

.ُعلىُالرغمُمنافقاُتراهُُُإليوُتنظروالو.ُوىذاُىوُالسببُالواضحُالذيُجعلهاُتتزوجو.ُوعندماُموأشهرتوُُتستغل

اُأصابوُاؼبرضُيسافرُإذلُذ،ُوإافُيرتديُزيُالفبلحكنبيبل.ُُ،ُإالُأنوُاستمرُيفُالعيشُملكيتوحقوؽُُعنُتنازلوُمن

أفُزوجتوُربمُلُمنوُُاعبديدُبالعزوبيةُإالُُعهدهالرغمُمنُعلىُُللشفاء.ُليخضعُفيبلالاعبنوبُعلىُمنتُقطارُإذلُ

 .كلُمرّة

ُكافُوجودىاُيفُاؼبنزؿُمرىقا..ُُكربىُسبثلُعقبةزوجتوُُغَتُأفُ،كافُتولستويُيتطلعُإذلُحياةُروحيةُبسيطةُُ

صراعَُوإنَّاُوإيَّاِؾَُلَعَلىُُ،وأنِتُسببُمعانايتُمنُدوفُقصدُلكلُسببُحادث،"ُ:انتهىُبقولوكتبُؽباُخطاباُ

ُكتبُروايةُ"ُغبنُديُكرونزير"،ُمنُماديةُزوجتومرارتوُاؼبتزايدةُُبسببؼبوت".ُحىتُا ُزواجهمابوضوحُعلىُُبُِنيت،

بتقليدىاُأحدُُردتُعليوُبعنف1894ُاـُعويفُ،ُتأثَتىاُعلىُسونياُُمفقداُللعقلُُِكاف.ُاألوضاعيفُأسوأُوصورهُ

الثلجُوذبميدُنفسهاُحىتُاؼبوت.ُقاـُأحدُأفرادُاؼبشيُيفُُعربَُاالنتحارُُفقررتُ،تولستويُرواياتالشخصياتُيفُ

ُكررتُاحملاولةُمُوردىااألسرةُدببلحقتهاُ  .نتيجةدوفُُرتُتإذلُاؼبنزؿ.ُلكها

شعرُتولستويُبالندـُعلىُُ.بفعلُأشياءُيائسةُوقامتُكافُتولستويُيضغطُعليهاُُ.عنيفاُوُمْضنياُاغباؿُُأصبحُُُ

النشرُوالتأليفُلكتبوُباالحتفاظُحبقوؽُُلعائلتهاظبحُُعندماُقضايااستسلمُؽباُيفُبعضُالُ.طلبُمغفرهتاُبرودهُو

ُضده.ُيثوروفاألطفاؿُُافُذبعلاولتُباستمرارُح.ُيندـُعلىُذلكُجعلتوُتصرفاتُجديدةُأظهرتالسابقة.ُمثُ

ُكتبوُيفُ ُكلُما ُالسابقةكانتُتقرأ ُبإخفاءُمذكراتو ُقاـ ُوإذا ُعليهمُعلىُالفور، ُتقُع ُكلُُ.مذكراتو كانتُتتبع

ُويفُبعضُاألحيافُوقاـُخطواتو ُبسببُتدخلها، ُبشدة ُالفعلُسبرضُُبتوبيخها ُالحقا.ُافبمنُىذا ماُُيؤسفها

ُكلُواحدُيتوؽُإذلُقبوؿُوحبُاألخر،ُولكنُ  .اآلفذلكُبعدُُتوقعُيبدوُمستحيبلالذيُكافُهبمعهم؟
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يفُمنتصفُُوُ،فيوُالكفايةكافُتولستويُعاىنُدباُُُ،1910يفُأواخرُأكتوبرُمنُعاـُُوُ،بعدُسنواتُمنُاؼبعاناةُ

خوفاُمنُُكافُيرذبفُطوؿُالطريقُُ.هنائياسونياُُالرحيلُعن،ُعازماُعلىُمرافقُلوالليلُابتعدُعنُمنزلوُمعُطبيبُ

وألقتُُ،ؾبدداحاولتُسونياُاالنتحارُ،ُاألخبارُوصلتهااستقلُقطاراُوابتعدُعنها.ُعندماُُكنولُمبلحقةُزوجتو.

ُأُنقَذتُمنُجديدُ،بنفسهاُيفُبركةُقريبةُمنُمنزؽبا ُلقدنعم،ُُ.تتوسلُعودتوكتبتُرسالةُإذلُتولستويُُُ.لكنها

ُأوُشرط ُدوفُقيد ُوأحبتو ُوأصبحتُروحية، ُكمالياهتا. ُكل ُوزبلتُعن ُالعيشُُ،تغَتتُطرقها. منُودلُتستطع

 .دونو

ُكُ ُتولستوياف ُُطعم ُفيُامتؤلتُ.قصَتاللحرية ُتوقف ُالذي ُاؼبكاف ُيف ُزوجتو ُمن ُفراره ُحبكايات وُالصحف

دلُيعدُقادراُعلىُربملُالظروؼُاؼبزدضبةُألنوُُ،واؼبعجبوفُاؼبتفانوفُوالفضوليوفُبالسخريةُمنوُالقطار،ُقاـُاؼبراسلوف

ُكوخُمديرُاحملطةُبالقربُمنُمساراتُُسرعافُوالشديدةُالربودةُيفُالقطار. ماُأصيبُدبرضُفبيتُوتعُتُنقلوُإذل

ُالطُر  السكك ُعن ُالبعيدة ُالقرى ُبعض ُيف ُاغبديدية ُالسريريق. ُيف ُوبتضُر ُأنو ُقدُُ.اآلفُواضح ُسونيا ُأف ظبع

النافذةُوىوُوبتضر.ُُعربُوتنظرُإليوُ،وصلتُإذلُاؼبدينةُولكنوُدلُيستطعُربملُرؤيتها.ُأبقتهاُاألسرةُيفُاػبارج

ُكافُفاقداُظبَُِحُؽباُبالدخوؿُ ٍت.ُ،ُوهتمسُيفُأذنو،ُ"ساؿبجبهتوباستمرارُعلىُُتقبلوُركعتُجبانبوُ.للوعيعندما

ُ:جاءُفيهارسالةُمنُسونياُُإذلُمنزؿُتولستويُُ.ُوبعدُشهرُأبلغُزائربعدىاُماتُبوقتُقصَتُ.أرجوؾُساؿبٍتُ"

ُكيفُيبكنٍتُفعلُىذا؟ُ...أنتمُتعرفوفُأنٍتُقتلتوُ".  "ماذاُحدثُرل؟ُماُالذيُدىاين؟

.   .   . 

 التفسير 

ُكافُيفُالثانيةُمنُأظهرُليوُتولستويُصبيعُاإلشاراتُاليتُتدؿُعلىُالنرجسيُالعمي ق.ُحيثُتوفيتُوالدتوُعندما

ُاؼبتهورةُالعديدةُؿباوالتوُمنأبدا،ُعلىُالرغمُُتعمَتىايستطعُُودلُبداخلوتركتُىذهُاغبادثةُفجوةُعمبلقةُُ.عمره

منُعرُباالمشئزازُمنُنفسوُباستمرارُودلُيستطعُمعرفةُشباغبياةُوالكماؿُبطريقةُما.ُُُيشعرهُُُكأفُىذاُ،يفُشبابو
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وقعُُُشخصياتوُاؼبصنوعة.أدوارُـبتلفةُيفُبُقياموُ،ُأثناءرواياتوُيفُأسطُرُِىذاُالشكُُأفرغَُلقدُُ.فُوماذاُيريد؟يكُو

فإنناُُ،عندماُننظرُإذلُاألشخاصُ.بغرورىاُالذايتُسونياُحبلوؿُاػبمسُتُمنُعمرهُعندماُظهرتُيفُأزمةُعميقة

ُكلُجانبُمنُمبيلُإذلُاؼببالغةُيفُالتأكيدُعلىُظباهتمُالفرديةُوالُ ُقياـ ُلكيفية ُاألكثرُتعقيدا ننظرُإذلُالصورة

تربزُُأوُتكوفُالعبلقةُنرجسيةُبعمق،ُردباُ.األخرُباستمرار.ُالعبلقةُؽباُحياةُوشخصيةُخاصةُبتكوينعبلقةُماُ

 .الطرفُتاؼبيوؿُالنرجسيةُلكبلُ

إذلُمواقعهمُُبعمقًتاجعوفُماُهبعلُالعبلقةُنرجسيةُبشكلُعاـُىوُعدـُوجودُالتعاطفُالذيُهبعلُالشركاءُيُ

ُاليتمذكراتوُُعندُقراءةُاؼبتباينةُقيمتوكافُلكلُجانبُُُ.يفُحالةُتولستويُبدأُىذاُاألمرُبشكلُفوريُالدفاعية.

زواجوُُعلىُرجلُنادـُتصرؼكافُىذاُفقدُُُ،سونياُاليتُنشأتُيفُأسرةُتقليديةلُبالنسبةُأماُ.النظرةُإليوُتصور

فهمُُأساءوايفُحياةُزوجيةُجديدة.ُلقدُُرغبةُرجلؿباولةُفهمُُإزاءعلىُرؤيةُروحو،ُغَتُقادرةُُوكانتُسونياُ،منها

 عاما.ُوأربعُتووقعواُيفُمواقفُمتشددةُاستمرتُؼبدةُشبانيةُُبعضهما،

ُكلُُأزمةُتولستويُالروحية.ُولويفُُذبدُىذهُالديناميكيةُالنرجسية ُلتنبأُعيوفُاألخربُرؤيةُىذاُالفعلُمنهماحاوؿ

ُكلهاُيفُراحةُنسبية،ُ،ُألهنافعلهاُتولستويُبرد حاالتُاغبملُاؼبتكررةُوتربيةُُتوجيوُيفُماُساعدىاُعاشتُحياهتا

ُتغَتىاُيتوقع.ُإذاُؼباذاُهببُأفُأكثرُجسديةُعبلقتهماكانتُُعميقة.ُروحانيةُدلُتكنُيوماُ.الِغلمافالعديدُمنُ

ُكانتُبُتُعشيةُوضحاىا ببساطةُدوفُأفُيطلبُمنهاُُنظريتوُأفُيشرحكافُبإمكانوُُُ؟مطالبوُساديةُتقريباُعندما

الروحانيةُاغبقيقيةُمنُجانبو.ُُأفُيكشفنُفهموُؼبوقفهاُواحتياجاهتا.ُىذاُمنُشأنوُعلوُأعرَضتُُ  اتباعو،ُحىت

دلُيشعرُُ.ُإنسافٌُعنُنفسوُغَتُراضُرجلُُتنظرُإذلأفُُعليهاكافُنفاؽُتولستوي،ُُُعلىُمنُتركيزُسونياوبدالُ

بإمكاهناُتقدًنُحبهاُودعمهاُغبياتوُُ.رىيبةُمنُأزمةُشخصيةُمعُمعاناتوُ،منذُطفولتوُيكفياُأنوُؿببوبُدبُقطُُّ

 بالكلية.متابعتؤُُّدوءاعبديدةُبينماُترفضُ

ُاؼبتبادلةُ ُللنرجسية ُمعاكس ُتأثَت ُلو ُللتعاطف ُاالستخداـ ُُ.ىذا ُُانطلقتإذا ُسبيل ُفإهنا ُواحد، ُجانب ميبلًُمن

تدعوهُإذلُالتعاطفُمعو.ُومنُالصعبُالبقاءُيفُموقفُدفاعيُعندماُيرىُالشخصُالطرؼُاألخرُُوُلتليُتُُمتواريا
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ُ ُعن ُويعرب ُروحو.ُجانبواألخر ُُيطلبُويتخلل ُالناس ُإف ُنفسو. ُالشيء ُتفعل ُأف عنُُللتخليُتّواقوفمنك

 دائما.ُُدفاعياُومشبوىاُمقاومتهم.ُمنُاؼبرىقُأفُتكوف

ىبتلفُعنُُاآلخر،ُوالذيُعندُالشخصُالِقَيمُِنظاـُُُفهميكمُنُيفُالتعاطفُداخلُعبلقةُما،ُاستخداـمفتاحُُ

واالكبراؼُمنُطريقةُتفكَتؾ.ُُلبلبتعاديبيلَُُكَرـٍُأوُُُاىتماـٍُأوُُُحبُ ُأنوُإشاراتُيُفسَّرُُ.ُوماُبشكلُحتميُنظامك

ُكبَتُيفُمرحلةُالطفولةُاؼببكرةُوالُيتمُإنشاؤىاُبوعيُمنُقبلُاُالِقيِميَّةُِتتشكلُىذهُالنظمُ لناس،ُمعُاألخذُإذلُحد

ُدفاعيُوضعُبدقةُيفُاللحظةُاليتُتتحوؿُفيهاُإذلُُأرواحهملكُبالدخوؿُإذلُُيسمحُُُيفُاالعتبارُأفُنظاـُالقيم

.ُنادراُذاُاالىتماـى.ُعادةُماُيكوفُحىتُالنرجسيوفُالعميقوفُيبكنُإخراجهمُمنُقوقعتهمُّٔذهُالطريقةُعادًة.

 هببُتغيَته.ُبلُالديناميكيُنفسوُواحد،ُشخصُلىعُكلُعبلقاتكُعلىُطيفُالنرجسية.ُليسُُِقسُْ

أمرُاؼبستكشفُاإلقبليزيُالعظيمُالسَتُُ،1915يفُأكتوبرُمنُعاـُقارئ ايمزجة.  -. النرجسي السليم 4 

ُكانتُؿباصرةُيفُطوؼ1922ُ-1874"إرنستُىنريُشاكلتوف"ُ) ُبالتخليُعنُالسفينةُ"اندورونس"،ُاليت )

عنُحلموُالكبَتُُشاكلتوفُزَبليىذاُيعٍتُُاؼبياه.إليهاُُتسربتُؼباجليديُيفُ"أنتاركتيكا"ُألكثرُمنُشبانيةُأشهرُ

ُل ُأوؿُعبورُبُيفقيادةُرجالو ُاعبنوبية. ُالقطبية ُُريُللقارة ُدبثابة ُيفُكافُىذا ُكمستكشف،ُمُعُلّو ُالبلمعة سَتتو

ُأثقلتُُ ُمسؤولية ُىناؾ ُأصبحت ُبأخرىُ-ُكاىلوولكن ُأو ُبطريقة ُأنو ُُ،وىي ُعليو السبعةُُرجالوُإعادةهبب

 .ُ.ُوقدُاعتمدتُحياهتمُعلىُقراراتوُاليوميةآمنُتُإذلُمنازؽبمُوالعشرين

ُالُُ ُمن ُالعديد ُىذاُعقباتواجو ُلتحقيق ُالذي ُالقاسي ُالشتوي ُالطقس ُوكذا: ُإصابتهم، ُمن التياراتُُيقًتب

ُوالُيتوفرُ،ضئيلةاإلمداداتُالغذائيةُكانتُُُوُفُحرمواُمنُالنار،ُتسحبُاعبليدُكبوىم.ُتوالتُاألياـُاؼبنحرفةُاليت

ُكلُ.عنوياتُرجالوُاؽبابطةالذيُأشعرُهُباػبوؼُظهرُيفُمُ.ُولكنُاػبطرُاألكربناقلةاتصاؿُالسلكيُأوُسفينةُ

يفُالرجاؿُُيكبوماُُسرعاف.ُبُتُاعبماعةماُيتطلبوُاألمرُىوُعددُقليلُمنُالساخطُتُلنشرُاالستياءُوُالسلبيةُ

اؼبناخُُوقدُيسبب،ُوحيَدُنفسويصبحُكلُرجلُُ،يفُقيادتو.ُوُدبجردُحدوثُذلكُوالثقةيفقدوفُاالىتماـُُوُالعمل
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ُكافُعليوُأفُيراقبُللجميعُفيهاُكارثةُيبوتُُُاؼبتقلب ُكثبُأكثرُمنُالطقسُاؼبتغَت.ُروحانيتهم،ُلذا  اعبماعيةُعن

  

ُكافُعليوُفعلوُىوُاػبروجُمنُىذهُاؼبشكلةُ ُكلُشيءُمنُالقائد.ُُشريفةُبروحٍُطاقموُُؿباوالُإصابةأوؿُشيء .ُيبدأ

ُاألوؿُعلىُا ُكلُشكوكوُوـباوفو.ُاستيقظُيفُوقتُمبكرُيفُصباحُاليـو أْبَكَرُلطرؼُاعبليديُكافُعليوُأفُىبفي

أهنمُيبحثوفُعلىُُأحسَُُّكافُىبدـُرجالوُُعندما.ُساخنٍُُشايٍُُإلعدادُدبجهودُعظيموقاـُُآخرمنُأيُشخصُ

اعبديدُمنزؽبمُُعلىُغراربعضُالفكاىةُُمععلىُمزاجهمُاػبفيفُُحافظلذلكُُ،علىُأحواؽبمُلبلطمئنافُإشاراتو

ُ.مضاجعهمُتُقوضَُُأفمنُشأهناُفُ،فكارهُللخروجُمنُىذهُالفوضىؼبناقشةُأُُمناسباُوقتايكنُُدلالقادـ.ُُوالظبلـ

 ذلك.ُلتزييفُكافُمضطراحىتُلوُُُ،جسدهُولغةبأسلوبوُُلكنوُىيأىمُفُرِصُقباهتم،ُحوؿيتحدثُعنُتفاؤلوُُدل

ُُُ ُؿباصروف ُأهنم ُيعلموف ُُيفُباعبليدكانوا ُوبتاجونو ُالقادـ. ُشيءالشتاء ُيعدُانتباىهمُيشتتُأي ُيـو ُكل ُيف .

ُُوفشاكلت ُمهمات ُاليوميةقائمة ُاػبدمة ُواجبات ُيف ُأدوارىم ُُ.ربدد ُىذه ُمزج إذلُُرجالوُفقسمُاألمورحاوؿ

ُباستمرارُ ُُليتأكدؾبموعاتُـبتلفة ُ-ُكلُيـوُُىناؾُىدؼُبسيطُلتحقيقوُكاف.بذاتُاؼبهماتأهنمُلنُيقوموا

ـبيمُُوبناءاػبياـ،ُُوكبصيدُبعضُطيورُالبطريقُأوُصيدُفقمات،ُوإحضارُبعضُالذخائرُاألخرىُمنُالسفينةُ

 حياهتم.ُُليشعرواُأهنمُفعلواُشيئاُُيَسهّْلُُُحوؿُنارُاػبيمةُايةُاليـوهنهبلسوفُيفُ.ُأحسن

ُاؼبزاجيةتناغمُُمعُمرورُاألياـُتطورُُ ُلطاقمو.ُُُملحوظُيفُاغبالة ُلكافُيتقدـ يفُُويقحموكلُرجلُعلىُحدة

ُيكوفُمعُ.ُعندماُيكوفُمعُالعلماءُيتحدثُعنُالعلم.ُوعندمؿبادثة يتحدثُعنُشعرائوُُأىلُالفنُواؽبوىُا

حسرةُُالطباخعلىُُظهرت.ُيواجهونوُمشكلُبأيُوكافُيهتمُأرواحهم،ُأنعشالطريقةُُّٔذهاؼبفضلُت.ُُوملحنيو

ُُعندماُشديدة ُاألليفة ُقطتو ُليطعمهاقتل ُطعاما ُهبد ُفلم ُُ.ليأكلوىا، ُشاكلتوف ُمقامو.تطوع أفُُواضحُليقـو

عندماُُ.تعبمُُيتنهدُبشكلُُويأكلُببطءُُفكافُ،ينةُيقضيُوقتاُعصيباُيفُالعملُالشاؽالفيزيائيُعلىُمنتُالسف

ُقائمةشاكلتوفُُفأعدُلو،ُمنويتملصُُُيْشِعَرُهُأنودوفُأفُُ،يوماُبعدُيـوُتلُتُُأفُروحوُُالمسَُربدثُمعوُشاكلتوفُ

 وُبنفسُالقدر.ُمهاـُأخف
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َُ ُكافُجيداُيفُشاكلتوفُبعضُالروابطُالضعيفةُيفُطاقمو.ُأواللُتَبُتَّ ُكافُىناؾُفرانكُىَترل،ُمصورُالسفينة.ُلقد ،

ُكافُحباجةُُ،باألعماؿُاؼبنزليةُاألخرىُقياموُيفُيشكوظيفتوُودلُ كافُلديوُشغفُوُُبوزنوُيفُآّموعة،ُليشعرلكنو

.ُيفُتلكُاألياـُاألوذلُعلىُاعبليد ثلُاػبزينةَُترلُعنُرأيوُيفُصبيعُاألمورُاؼبهمة،ُمؽبُبسؤاؿشاكلتوفُُ،ُنغزَُعاـز

عبلوةُعلىُُقاـُبتعيُتُىَترلُيفُخيمتوُاػباصةُعلىُأفكاره.ُُورمىُعليوُمدوبا،ُالغذائيةاػباصةُباؼبوادُالغذائيةُ

ُجعلُىَترلُيشعرُبأنبيةُُُذلك، ُالذيُُُرُوكافُىناؾُاؼبستكشفُ"ُ.اآلخرينمنُُكربىُأكثرفبا وبرتُىدسوف"

ُكافُوبتاجُُفظاعتوُكشفُعنُأنانيتوُو قاـُشاكلتوفُبالتحدثُمعوُأكثرُمنُ  .ُلذالُيظهَرُساقوُأيضاكمستمع.

خياـُـبتلفة،ُُعلىُيوزعهم،ُفإنوَُسَخِطِهميشتبوُيفُُآخرينُرجاالإذلُخيمتو.ُإذاُوجدُُإياهُُُآخذاأيُشخصُآخرُ

 احملتمل.ُمللهميقللُمنُُوىذاُما

اـُقُ.نفسهمُوإعراضهمُعنُبعضهمألُرجالوُمنُطريقةُرعايةُضيمٌُُغزاهُُُشاكلتوفُانتباىو.ُفضاعفَُُاقًتبُالشتاءُ

ُالليليةاألياـُاؼبشمسةُُيفبتنظيمُأحداثُرياضيةُعلىُاعبليدُشاكلتوفُ ُكالغناء،ُوإلقاءُُ-ُمعُبعٍضُمنُاألظباِر

ُكبَتةلنكتُوروايةُالقصص.ُُا َنِسيمًةُعندماُيراىمُيطفوفُوينجرفوفُويَرُبُضوفَُُُأياماكانتُُُ.كأهناُعطلةُأوُوليمة

أهنمُيستمتعوفُبتحدياتُاغبياةُعلىُالطرؼُُحدثَُُشاكلتوف.ُالبهجةُعلىُرجاؿُطلعتُِاُمُكالدجاج.ُُسرعافَُ

 اعبليديُالعائم.

بالدخوؿُإذلُقواربُالنجاةُالثبلثةُُرجالوأمرُشاكلتوفُُناقَصُاغبجم،يفُاؼبرحلةُاليتُأصبحُفيهاُالطرؼُاعبليديُُ

ُيفُالسفينة.ُُ ُّٔا ُُالتوجوُالبدُمنُكافاليتُقبوا ُُلقدُأبقىُشاكلتوفُعلىُالقواربُإذلُاليابسة. ُاألمواجؼبواجهة

فوؽُجزءُضيقُمنُالشاطئ.ُأثناءُتفقدهُللجزيرةُيفُُوركنوا،ُالقريبةالعنيفة،ُوسبكنواُمنُالوصوؿُإذلُ"جزيرةُالفيل"ُ

ُكانتُيفُبعضُاألحواؿُأسوأُمنُالطوؼُاعبليديُتبُتُلو،ُاليـوذلكُ ُوقتهمُ،ُوألفأفُالظروؼُاحمليطةُباعبزيرة

:ُأمرُشاكلتوفُبإعدادُقاربُواحدُُيفُذلك.ُأيضاُضيق إذلُأكثرُاؼبناطقُُللوصوؿؿبفوفةُباؼبخاطرُُيفُؿباولةاليـو

ُُللسكنُقرابة ُُُ-فيها ُميل ُشبامبائة ُحوارل ُتبعد ُاليت ُاعبنوبية، ُجورجيا ُفرصُُيفكجزيرة ُكانت ُالشرقي. الشماؿ
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مستوىُُارتفاعهاُعلىطويلةُيفُجزيرةُالفيل،ُبسببُدلُيتمكنواُمنُالنجاةُلفًتةُُرجالوُللوصوؿُإليهاُضئيلة،ُلكن

 .ُُالصيدُحيواناتالبحرُوقلةُعددُ

ُكافُالرجلُالذيُاختارهُ"ىاريُماكنيش"ُفيهمطبسةُرجاؿُاخرينُدباُُاختارُشاكلتوفُ ُكافُاختياراُغريباُ،نفسو.

يصبُجهدهُيفُالعملُُلنُأوُأنوقدُيكوفُغاضباُُ.(57)طاقمُرقمُالوأكربُعضوُيفُُالسفينةُقبارُلكوفُلكونو

ُكافُ،الشاؽ ُالّرحلة. ُؿبتضَن ُالصغَت ُالقرب ُفقدُُُلكوف ُوراءه، ُترکو ُمن ُخائفا ُبتجهيزُرجبلُكلفشاكلتوف

بتتبعُصبلحيةُُبالوُسوؼُيهيئويفُىذهُالرحلةُ،ُعنُسبلمةُالقاربُأيضأُّذهُالطريقةُيبدوُأنوُمسؤوؿ.ُالقارب

 القاربُلئلحبار.

.ُفجأةُالتجديفُعنُفتوقف،ُتنخفضشاكلتوفُأفُمعنوياتُماكنيشُبدأتُالرحلة،ُالحظُُغبظاتيفُإحدىُ

وقدُيتحوؿُاغباؿُُ،فلعوُيتمرديفُوجوُماكنيشُأوُأمرهُبالتجديفُُصرخُإذاُعينيو.ُشاكلتوفُباػبطرُأماموُأحس

ُالعدد ُعندُىذا ُقليلُوبطوفُفارغةقليلُمنُالرجاؿُالُإذلُالبشاعة ُُاحملتشدينُأوُلوُطعاـٍ ُتلكُيفُأسابيع.لعدة

ُارذبلُشاكلتوف ُأنكمُتعبتمُصبيعا''ُفأوقفُاللحظة ُ''يبدوا ُقاؿ: ُبغليُاغبليبُالساخنُللجميع. ُ.القاربُوأمر

ُكونوُوحيداُأيضا.ُمعنوياهتمُلتسخُتُحباجةُ  الرجاؿ ُكررأصبحُماكنيشُمتحرراُمنُاغبرجُمن شاكلتوفُىذهُُ.

ُكلماُدعتُالضرورة  إليهاُبقيَةُالرحلة.ُُاػبدعة

ُعافد ُالوراءعتهم ُإذل ُمفاجئة ُُصفة ُوجهتهم. ُمن ُقليلة ُأمياؿ ُبعد ُُُبينماعلى ُجديدةُُيبحثوفكانوا ُطريقة عن

ُفوقهم ُكافحُشاكلتوفُُللوصوؿُإذلُاعبزيرة،ُظلُطائرُصغَتُوبـو علىُُليحافظؿباوالُاؽببوطُعلىُمنتُقارّٔم.

مشاعَرُمرةُأخرى،ُُفقعدَُباإلحراجُُشعرُللطائر.ُمتهوراُشاسباُمتمايبلفقدىا،ُواقفاُُرباطةُجأشوُاؼبعتادة،ُلكنو خبأَُ

قاـُُللًتاجع.ُالُوقتَُمسارُالرحلة.ُُعلىحافظُعلىُالروحُاؼبعنويةُُوُألجلُرجالو،ُطبسةُعشرُشهراُاإلحباطُؼبدة

ُكافُُالفعلمثلُُُيكررُأالَّنفسوُُوعاىد،ُبعدُدقائقبإلقاءُنكتةُ  .مضغوطامهما

الصيادوفُالعاملوفُبإنقاذُبقيةُُ.ُساىمجزيرةُجورجياُاعبنوبيةَُتاُإذلأخالصغَتَُُدَلَفُقارّٔمُالسيئة،ُرحلتهمبعدُُ

ُالفيل. ُجزيرة ُواجهوىاُرجاؿ ُاليت ُالصعوبات ُمن ُبالرغم ُاؼبناخ: ُالصغَتةُُنوعية ُوالقوارب ُالصعبة والتضاريس
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ُكانتُىذهُالرحلةُواحدةُمنُأبرزُقصصُالبقاءُيفُالتاريخ.ُو،ُومواردىمُالضئيلة يُلعبتوُانتشرُالدورُالذُفقد

أوضحُاؼبستكشفُالسَتُإدموندُىيبلريُيفُوقتُالحق:ُ"ُأطلبُمنكُأفُتعطيٍتُ"سكوت"ُُقيادةُشاكلتوف.

ُوالُيظهرُلكُولكنُعندماُتكوفُيفُوضعُميئوسُمنووفعاؿ،ُُسريعُلسفرأعطيٍتُ"أموندسُت"ُُُوللقيادةُالعلمية،ُ

 واطلبُالدعاءُمنُشاكلتوف.ُ"ُمعُالراكعُتـبرج،ُاركعََُُُ

.  .  . 

 التفسير• 

الفرؽُبُتُُفهمُ،عندماُوجدُشاكلتوفُنفسوُمسؤوالُعنُحياةُالكثَتُمنُالرجاؿُيفُمثلُىذهُالظروؼُاليائسةُ

ماُنعاعبوُأوُكبللوُيفُالكتب.ُوالُُنادراوىذاُليسُشيئاُمرئيا.ُُ،الرجاؿُمنُىذاُاػبطرُموقفُ:ُإنوُاؼبوتُواغبياةُ

ُاؼبوضُعلىيوجدُىناؾُدليلُمرجعيُللتدريبُ ُإفُالبفاضاَُُلَعمُرؾَُوع.ُىذا ُكافُأىمُعاملُعلىُاإلطبلؽ. فقد

ُيفُ ُبعضُأرواحهمطفيفا ُُأو ُالقراراتُالصحيحةُالذىنُتربكُُالتشققاتُيفُوحدهتم ُاليتُ.يفُازباذ ُإفُاحملاولة

ويفُظلُىذاُقاـُ،ُمنُالقلقُواالحباطُوُاػبوؼُمنُاؼبوتُربررىمذبعلهمُمتحررينُمنُىذاُالطرؼُاعبليدي،ُىيُ

يفُحالةُوجودُؾبموعةُيفُخطر،ُفإفُاألمرُُ-البشريُُيفُاغبيوافإذلُاغبالةُاألكثرُبدائيةُُتوفُبإعادةُالنظرشاكل

ُالبعضُمنُأجلُالبقاءُيفُمثلُىذهُالظروؼ أسبلفناُيفُاؼباضيُُ.ُطّورَُيعتمدُعلىُتكاثفُآّموعةُمعُبعضها

األشهرُُيفُاآلخرين.قراءةُأمزجةُوعقوؿُالتعاوِفُُوالبشريةُالغريبةُعلىُُ،ُوقدرهتمالبعيدُمهاراتُاجتماعيةُمتفوقة

ُالغائبة.الطرؼُاعبليدي،ُقاـُشاكلتوفُبإعادةُاكتشاؼُاؼبهاراتُالتعاطفيةُالقديبةُُعنالشمسُ فيهاُغابتاليتُ

 ذلك.ُُمضطرُلفعلألنوُقدُ

موقفوُيفُُيلعبواسيُالذيُالدورُاألسَُفِهمَُأوال،ُُوُبتذىُبو.ُشاكلتوفُّٔذهُاؼبهمةُهببُأفُيكوفُمثاالُقياـُكيفيةُ

ُ،ىذاُعنُطريقُالتواصلُالغَتُاللفظيُيُنجزُُ.ُوكيفُيبكنُللقائدُأفُيصيبُؾبموعتوُبسحرُتفكَته.ُوُىذهُاغباؿ

ُكافُشاكلتوفُيصبُنفسوُيفُجوُمنُالثقةُ ُوقد ُصوتو. حيثُيلتقطُالناسُإشاراتُلغةُجسدُقائدىمُونربة
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كافُُكافُعليوُأفُيقسمُاىتماموُبالتساويُبُتُأفرادهُوطاقمو.،ُُ.ُثانياأصابُروحُرجالوُوكيفُ،والتفاؤؿُالتاـ

،ُوكميةُالشتائمُالذيُظبعهاُأثناءُالعمل،ُومدىُالوجباتعُطاقموُأثناءُمُيراقبُويصغيُإذلُمستوياتُاحملادثات

أصواهتمُُاألفرادُالعاطفيةُمنُخبلؿُنربةُحاالتأوُالتسلية.ُيقرأُُاللهوسرعةُارتفاعُحدةُاؼبزاجُعندماُيبدأُوقتُ

فسوؼُوُباوُؿُُ،اليـوُذلكُماإذاُالحظُحالةُمزاجيةُُ.االستيقاظيفُُبُطئهمومدىُُلطعامهم.ومدىُسرعةُتناوؽبمُ

ُكلماهتمُُإشارةعنُأيُُفَػتَّشَُُ.مكاهنمُيضعُنفسوُأفعاؽبمُعندماُتوقع ُاألمافُيف تدؿُعلىُاإلحباطُأوُانعداـ

ُكلُشخصُبطريقةُـبُوإيباءاهتم،ُواضطراره ُيقّوـأفُُاضطُرَُّتلفة،ُوىذاُاألمرُيتوقفُعلىُسيكولوجيتو.ُأفُيعامل

 .نظراُلتغَتُأمزجةُاآلخرينُبسرعةقراءاتوُباستمرار،ُ

ُ،سوؼُىُبزيهم.ُألفُتوبيخُاألفرادُرحيمافإنوُيضطرُأفُيكوفُُ،الروحُاكتشفُالّسلبيةُوالبفاضُنِبةُعندماُ،ثالثاُ

طرؽُوالتنقيبُعنُُأرواحهم،ُواخًتاؽفضلُإشراكهمُيفُاغبديثُمنُاألفُ،إذلُآثارُمعديةُأثناءُالرحلةُفباُيؤدي

ُلرفعُمعنوياتُمزاجهم ُُبراعتومدىُُاَلحظَُُ.غَتُمباشرة ُيفُحملة ُيفُذلك. ُكيفُُسريعةصباحية ُُيتصرفوفتوقع

 كافُيعتقدُأحدُزمبلئوُمنُأفرادُالطاقمُأفُشاكلتوفُكافُقارئاُروحانياُنفسيا.ُُ.يومهمطواؿُ

ُهبعلنُافهم هذا:  ُيعتمدُعلىُمدىُقياسناُما ُبقائنا ُأف ُشعرنا ُإذا ُىيُالضرورة. ُالقوىُالتعاطفية ُىذه ُنطور ا

ُوعقوؿُاآلخرين ُُ،ألمزجة ُفسوؼُنعثر ُاؼبطلوب، ُالكربىُونَػْغَنمُُعلىُالًتكيز باغباجةُُعادةُالُنشعرُ.االستفادة

ُأنناُنفهمُاألشخاصُالذينُنتعاملُمعهم ُالتعاطف.ُنتخيلُفيها ولديناُُ،قاسيةُ.ُلكنُاغبياةجيداُالضروريةُؽبذا

ُكسولةُُ.لبلىتماـُالسابقةُالعديدُمنُالواجبات ُكائنات ىيُمسألةُُاالعتمادُعلىُاألحكاـُاؼبسبقة.ُتُفضلكبن

الُندرؾُىذا،ُألنناُالُنرىُالعبلقةُبُتُُبيَدُأنناُ،ىذهُاؼبهاراتُتنميةقباحناُيعتمدُعلىُُيفُالواقع،ُحياةُأوُموت

 تنتهي.ُالضائعةُاليتُالُُوتلكُالفرصُ،فهمناُاؼبستمرُألمزجةُالناسُونواياىمُاؼبشاكلُيفُحياتناُوسوء

ُاألوذلفُلذا ُلكيُتدرؾُُوُاػبطوة ُرائعةُأنكُسبتلكُُىيُاألكثرُأنبية: ُاجتماعية ُعليَكُأفُُأداة ُبداخلك، تشُخُر

َُكػػػيّْػػػػفُُْ.تباهُكبوُالناسوقمُبصرِؼُاالنُاؼبتواصلة،ُالداخليُاغبواراتأوقفُُموصلةُإليها.طريقةُفالتجربةُُذُبرب،

ُكلُشخصُوماُُمزاجُتغَتنفسكُمعُ التفكَتُبعقوؽبم.ُُؿباوالُىيُؿبفزاتو؟األفرادُوُآّموعة.ُتعرؼُعلىُنفسية
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ُكاملُمنُالسلوؾُالغَتُاللفظيُالذيُدلُتكنُتعلمُعنوُشيئاُُوجودُستدرؾُُُ.وأنظمِةُِقياِمِهمإذلُعاؼبهمُُادخل عادل

ُوتنتبوالقوة،ُستشعرُبأنبيتهاُُتَػَتَذوََّؽُىذهُِماُفوؽُالبنفسجي.ُدبجردُأفُُضوءُُِرؤيةُتقدرافيكُكماُلوُأفُعينُُ،قبلُُ

 إذلُاإلمكاناتُاالجتماعيةُاعبديدة.

 ؟ يعرف كيف يشعر شعور .. سوف أكوُن مكانه عنالشخص المصاب  أسألأنا ال 

 والت ويتمان                                                                               
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3 

 الّناُس. ما يخفيه  من خاللانظر 

 

 ــــون تقّمص ايدَوارقـان

 

وثقتهم  يُظهرون لنا تواضعهم -ممكنة  بأفضِل ُصورَةٍ  فيهاأدوار يتباهون  لتقّمصِ جميا الناس   يتجهُ 

انعدام و  حسدهم هؤالء يعلمون كيف ُيخفون .ُمهتّميَن بأفكارنا ُمبتسمينَ  َحَسَن الَكالمِ . ويقولون وجديتهم

نكون  بتاتا. فلن نعرف مشاعرهم الاقيقية  لواقاعلى مظهرهم الخارجي في ا اعتمدناإذا  .أمانهم

الناس  ثغرات عديدة.  على ياتوي يتقمصونهالدور الذي  وتالعباتهم.وعدانهم  مصدومين إزّاء مقاومتهم

يسيطرون في اإلشارات الغير اللفظية التي ال  تسرباتٍ  عبرَ  مشاعرهم الاقيقية ورغباتهم الاّلواعية يظهرون

يجب عليك إتقان  .ونبرات أصواتهم وتوترات أجسادهم وتعابير وجوههمالعصبية  تهممثل ايماءا  - عليها

 فسوف نفسك بهذ  المعرفة، سّلاتَ  إذا ما . ينواع البشر فخريتاويل نفسك إلى قارئ  عبرهذ  اللغة 

لتتعلم  لذا ف، تكوُن سببا لاكِم الناس عليكالمظاهر  فإن ومن زاوية أخرى،. مناسبة دفاعية تدابير تتخذُ 

 بأقصى قدر من التأثير. ترتضيهالّدور الذي  لتلعب جذاب مظهر تقديم كيفية
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 اللغة الثانية

يفُالعبلجُُمستقبليرائدُُسنة(،17ُ)،ُاستيقظُ"ميلتوفُإريكسوف"1919ُُسنةأغسطسُُأياـأحدُُصبيحةيفُ

ُ.جسدهُمشلولةُبعضُأجزاءُأفُفااستيقظُمكتشُ،بالتنوًنُاؼبغناطيسيُوأحدُعلماءُالنفسُنفوذاُيفُالقرفُالعشرين

وىوُوباءُُ،متُتشخيصُإصابتوُبوباءُشللُاألطفاؿُ.ُعلىُمدىُاألياـُالقليلةُاؼبقبلةُالشللُيفُجسدهُمثُانتشر

أخربىاُأحدُُعائلتها.والدتوُيفُغرفةُأخرىُتناقشُقضيتوُمعُاثنُتُمنُاألخصائيُتُمنُُعظبالوقت.ُُذلكُُمتفشُ 

ُ"إفُالصيبُسيموتُيف ُالطبيب.ُالصباح"األطباء: ُوقدُظبعُإريكسوفُمقالة ،ُ ُإذلُغرفتوُ ُؿباولةُجاءتُوالدتو

ُاعتقدتظلُإريكسوفُيطلبُمنُوالدتوُربريكُخزانةُاألدراجُبالقربُمنُسريرهُىناُوىناؾ.ُُ.إخفاءُحزهنارباوؿُ

ُكافُ ُأرادُأفُُوانبا.أنو ُكانتُلديوُأسبابو: ُيريدآالمها،ُُُينسيهاُيفلكن علىُالصندوؽُيفُُأفُيضعُاؼبرآةُكما

ُ ُإذاموضعها ُبفقدافُوعيوُالصحيح. ُُفسوؼُيركزُبدأ ُاؼبنعكسة، ويتمسكُّٔذهُعلىُغروبُالشمسُيفُاؼبرأة

ُكبلـُماُيعٍتخبَت،ُُالُيزاؿأنوُُتشرؽُالشمسُفيعلمردباُُ.الصورةُقدُاستطاعتو يفُغضوفُُدخلُاألطباء.ُبطبلف

 ساعاتُقليلةُُيفُغيبوبة.

ُبعدُُ ُوعيو ُإريكسوف ُأياـُاستعاد ُما.ُثبلثة ُبطريقة ُاؼبوت ُمن ُُناجيا ُامتد ُالشلل ُيزاؿلكن ُيفُال كاملُُُفبتدا

ُحىتُشفتيوُُ ُمشلولتُتجسمو. ُكانتا ُما. ُتواصلُبطريقة ُوالُسكوفُأو ُُاعبزءُ.الُحركة ُمنُالوحيد الذيُوبركو

ُكاملُُمكنوُجسموُىوُُمْقُلُالعينُتُفحسب. وُيفُاؼبزرعةُيفُكافُمعزوالُيفُمنزلُ.الضيقةُلغرفتوُاؼبساحةبفحص

ُنشأ ُحيث ُ"ويسكونسن" ُوالية ُُ،ريف ُوأىلو ُوأخوه ُالسبع ُأخواتو ُمن ُتتكوف ُالوحيدة ُصحبتو وفبرضتوُوكانت

الحظُمادلُ،ُبينهنبينماُيستمعُيفُأحدُاألياـُإذلُأخواتوُيتحدثنُفيماُ.ُحدَُّاألدلافُاؼبللُيستورلُعليوُكُُاػباصة.

ُكلُأُوجوىهنكانتُُ.يبلحظوُمنُذيُقبلُُ ،ُوبداُأفُنغمةُوؽبجةُأثناءُحديثهنُنواعُاغبركاتُوالتعبَتاتتصنع

ُبرتابةُُأصواهتن ُىذا ُقالت ُلكنها ُجيدة"، ُفكرة ُىذه ُ"نعم، ُألخرى، ُأخت ُقالت ُحيث ُاػباصة. ُطبيعتها ؽبا
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"الُأعتقدُأهناُفكرةُجيدةُعلىُاإلطبلؽ".ُبطريقةُماُيبكنُأفُيعٍتُ:القوؿُأهناُتريدُُلوكماُُُُ،تكلفةموبابتسامةُ

 أيُ"ال".ُ-دُقوؽباُ"نعم"ُلكنُاألمرُيعٍتُالعكسُعن

ُكانتُُُُ ُالشأف.ُلقد قاـُحبسابُستةُعشرُنوعاُـبتلفاُمنُأنواعُُالتحفيزية.ُُلُعبتوُُأصبحُيصبُاىتمامؤُّذا

ُ ُمن ُبدال ُالرفض ُتعٍت ُاليت ُالوجهيةُُ،"نعم"ُقوؿاللقطات ُبالتعابَت ُمصحوبة ُالصبلبة ُمن ُـبتلفة ُدرجات مبينا

ُكافُاألمرُُوىيمرحلةُمعينة،ُالحظُإحدىُُأخواتوُتقوؿُ"نعم"ُلشيءُُاؼبختلفة.ُيف ُكإجابةُبالرفض. هتزُرأسها

الناسُ"نعم"ُولكنهمُيشعروفُبالعكس،ُفإفُذلكُيظهرُيفُمظهرىمُُقاؿدقيقاُجدا،ُلكنوُاستطاعُرؤيةُذلك.ُ

ُكثبُمنُزاويةُعينو التوترُيفُوجههاُوُلكنُُ،إحدىُأخواتوُتقدـُألخرىُتفاحةُويفُلغةُجسدىم.ُراقبُعن

ُكانتُمهذبةُوأهناُ لكنهاُُ،حتفاظُبالتفاحةُلنفسها.ُىذهُاإلشارةُيصعبُالتقاطهاالاُأرادتذراعيهاُيشَتُإذلُأهنا

 بدتُلوُواضحة.ُ

،ُوارتفاعُيفُمراقبةُايباءاتُوإشاراتُأيديُالناسُفإنوُينغمسُبعقلوُ،نظراُلعدـُقدرتوُعلىُاؼبشاركةُيفُاحملادثاتُ

ُيقفنأعناؽُأخواتوُيفُالنبضُعندماُُأوردةُددُاؼبراتُاليتُتبدأع.ُلقدُالحظُأذرعهمُوطيُُّةُأصواهتمُونرُبُحواجبهم

واكتشفُأفُُحديثهن،وقدُفتنتوُأمباطُالتنفسُأثناءُُ.يشعرفُّٔاُيفُحضورهاليتُُعصبيتهنأمامو،ُفباُيشَتُإذلُ

ُمهماُالشَّعرَُ.ُوأفُعادةُالتثاؤبُويتبعهابعضُاإليقاعاتُتشَتُإذلُاؼبللُ العميقةُؼبشطُُطريقةالإفُُ.يلعبُدورا

معُفقدافُالوعيُيدؿُالسرعةُُىذه"ُاآلفُأرجوؾاصميتُُيكفي،"لقدُظبعتُماُُ-تشَتُإذلُنفادُالصربُُشعورىن

ُكبَتين.ُ  علىُانتباهُوحذاقة

هاتُنظرىم.ُوجُإذاُقدموايفُالغرفةُاألخرىُُالناسُؿبادثاتُيلتقط.ُيسمعُحبدةُأكرَبُرغمُبقائوُيفُالسريرأصبحُُ

ُُسرعاف ُغريبا ُمبطا ُالحظ ُالناسُماُنادراُ-ما ُكانتُيباشر ُأحاديثهم. ُعدةُأختوُيف ُاللفُُتقضي ُيف دقائق

أوُاعتذارُمنُ،ُمثلُاستئذافُيفُاستعارةُمبلبسُماُ-حوؿُماُتريدهُُلآلخرينوالدورافُواؼبراغة،ُوتًتؾُتلميحاتُ

ُكافُأملهاُُببعضُتؤكدىاُنربةُصوهتا،ُواليتُقائمةُعلىشخصُما.ُرغبتهاُاػبفيةُ فُىبتارُاآلخروفُشيئاُأكلماهتا.

ُترغبُ ُشيئا ُيعرضوفُؽبا ُبينما ُويتمما ُوتقوؿُماُُللخروجفتضطرُُيفُالغالبُذباىلُتلميحاهتاُفيو، عنُصمتها
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ُتلوُاألخرىؿبادثةُيفُيبلحظُشكلُىذهُاألمباطُتتكررُُبدأترغبُفيو.ُ أصبحُُسريعة..ُأصبحتُلعبةُزبمينية

 .أختوماُتلمحُإليوُُقليلةُمعرفةَُضوفُثوافُقادراُيفُغ

الناسُممُخبلؽباُُأفُلديوُوسيلةُثانيةُلبلتصاؿُاإلنساين،ُوىيُلغةُثانيةُيعربُُمدركاُبسببُشللوُاؼبفاجئأصبحُُُ

ُأحيانا ُُ.عماُيفُأنفسهمُودوفُعلمهمُّٔا ُاللغة؟ُُُقدُوبدثماذا ُتعقيداتُىذه لوُاستطاعُأفُيتقنُبطريقةُما

ُّٔاُُتوسيعىلُيبكنوُُ؟الناسُتغيَتُنظرةُيفُيساىمُىذاكيفُ نطاؽُقوتوُيفُالقراءةُلئليباءاتُغَتُاؼبرئيةُاليتُيقـو

 أنفاسهمُ،ُومستوىُالتوترُيفُأيديهم؟ُوُبأفواىهمُالناس

ُكافُُ ُكرسيُمتحرؾُصممتوُلوُعائلتوُُجالسابينما ،ُاستمعُإذلُأخيوُوأخواتوُبعدُأشهربالقربُمنُنافذتوُعلى

أفُُأرادُلكنُجسدهُظلُمشلوال.ُ،يفُتلكُاألشهر،ُوكافُمستطيعاُللكبلـُشفتيوُحركةاستعادُُارج.يلعبوفُيفُاػب

ُلوُبشدةُينضمُإليهم ُكما ُعلىُشللويرغبُيفُنسيافُُأنو. ُيتصورُنفسوُقادرا ،ُويفُفًتةُوجيزةُالوقوؼ،ُوُبدأ

ُساقوُأحس ُبارتعاشُيفُعضلة ،ُ ُحبركةُيفُجسمو ُفيها ُاألوذلُاليتُشعر أخربُاألطباءُُعلىُاإلطبلؽ.وىيُاؼبرة

ُقررُُيفُاؼباضيُوالدتو ُـبطئُت. ُكانوا ُلكنهم ُلنُيبشيُؾبددا، ُاالرتعاشُالبسيط.أنو ُاؼبشيُبناءُعلىُىذا ُذبربة

ُكافُيشعرُبوُقبلُشُوتذكرصبُتركيزهُُعلىُعضلةُمعينةُيفُساقو،ُ ورغبتوُالشديدةُيفُُ،للواإلحساسُالذي

ُأخرى.ُُ ُتعملُمرة ُوزبيلها ُبتدليكُتلكُاؼبنطقةربريكُساقو ُتقـو ُبدأُمتناوببعدُقباحُُ.كانتُفبرضتو ُبطيء

يتحرؾُبضعُمثُُ،ذهُالعمليةُالبطيئةؽبُاستناداُعلمُنفسوُالوقوؼساقو.ُحركةُبسيطةُيفُعضلةُُويشعرُباالرتعاشُ

 وزادُىكذاُمسافاتوُيفُاؼبشي.ُُ،خارجاُمثُيبشيُ،غرفتوُُيتجوؿُيفمثُُخطوات،

أدرؾُأفُُ.تغيَتُحالتوُالبدنيةُواستعادتوُاغبركةُالكاملةأخَتاُاستطاعُُبطريقةُما،ُوُوخيالوعلىُإرادتُعرَبُاعتمادهُ

ُبطرؽُالُندركها ُالنفسُُ.العقلُواعبسمُيعمبلفُمعا ُيفُالطبُوعلم ُاؼبهنية ُحياتو ُمتابعة األمرُُالكتشاؼقرر

طريقتوُُطورُتلفُاؼبستشفيات.أواخرُعشرينياتُالقرفُالعشرينُبدأُفبارسةُالطبُالنفسيُيفُـبُيفُأكرب.ُبشكل

ُـبتلفة ُوىي ُُبسرعة ُعن ُسباما ُآّاؿ.طرؽ ُىذا ُيف ُالنفسيُتُاؼبتدربُتُاؼبتدربُتُاآلخرين ُاألطباء ُصبيع علىُُركز

ُهبعلوفُمرضاىمُيتحدثوفُعنُأنفسهم ُكانوا ُ)الكلمات(. ُاإلشاراتُاللفظية ،ُ فولتهمُاؼببكرة.ُؤّذهُطالُسيما
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يفُاعبهةُاألخرىُركزُإريكسوفُبدالُمنُذلكُعلىُاغبضورُُ.لدىُمرضاىمبلوعيُإذلُالُللوصوؿُيأملوفُالطريقة

ُكمدخلُغبياهتمُالعقليةُوالبلوعيُ غبجبُماُىبفيوُالناس،ُوىيُطريقةُُغالباتستخدـُالكلماتُُ.عندىمالبدين

وُُُتُػَلّبُليتُدلُالرغباتُاُعبلماتُالتوترُاػبفيةُوُيفُارتياحُتاـُليكتشفافُهبعلُمرضاهُك.ُفعالةُإلخفاءُماُهبري

ُ ُفعلُُوسلوكهموجوىهمُوأصواهتمُُتعابَتُيفاليتُتظهر اكتشفُعنُعادلُالتواصلُالغَتُُ.منُقبلُمنُذيُكما

 بعمق.ُُاللفظي

اليتُفتنتوُُأحدُاألموراحتفظُدبفكرةُلكيُيكتبُفيهاُصبيعُمبلحظاتو.ُُوتراقبُوتنتبو".ُكافُشعارهُأفُ"تبلحظُُ

ُكافُُردباُىذاُاالفتتافالناس،ُُمشيطريقةُبشكلُخاصُىيُ ُكيفيةُاستخداـُساقيو. انعكاسُلصعوباتوُيفُتعلم

ُكلُجزءُمنُاؼبدينة.ُوقدُلفتُانتباىوُثقلُخطواهتمُ أفُأصحابُُالحظَُُ-يشاىدُالناسُعلىُالدواـُيبشوفُيف

ُ ُيبتازُّٔا ُاؼبتشددة ُُ،بالعزيبةُاؼبليؤوفُاؼبثابروفاؼبشية ُأصحابُاػبطواتُاػبفيفة ُأمورىم،وبسمُوُفللذينأما أماَُُف

ُ ُاؼبشية تململةأصحاب
ُ
ُُللكساذل،ُفُتسبُُُاؼب ُاؼبتعرجة ُاؼبشية ُيفُُفتُنسبُُأما ُواؼبنهمكُت ُالغارقُت لؤلشخاص

ُانتصابعلىُكبوُخاصُوُُالوركُتُأفُسبايلُتفكَتىم.ُالحظَُ ُُطريقَة إذلُُتشَتالرأسُبشكلُمستقيمُلؤلعلى،

ُّٔاُالنا.ُمستوياتُعاليةُمنُالثقة كاؼبشيةُالذكوريةُاؼببالغُُُ-ُأماهنمُوانعداـُُضعفهمُُسُتدؿُعلىىناؾُمشيةُيقـو

ُفيها ُاؼبراىقُاؼبتمرد.، ُّٔا ُاليتُيقـو ُ)الُمباؿ( ُالباردة ُاؼبراوغة ُُو الناسُُمشيالحظُالتغَتاتُاؼبفاجئةُيفُطريقة

 نفسهم.كلُىذاُزودهُدبعلوماتُكثَتةُعنُحالةُأمزجةُالناسُومستوىُثقتهمُبأُُ.يتحمسوفأوُُيتعصبوفُعندماُ

كافُاعبلسة.ُُمشيتهمُقبلُوُبعدُُتغَتيبلحظُلقاـُُ.باؼبشيُيقصدونومكتبوُيفُهنايةُالغرفةُوجعلُمرضاهُُوصعُ

ُىيُدرجةُمواجهتهمُلووماُُالكرسي،ُيفُأيديهمُوىمُيبسكوفُبأذرعُُتوترىمُوُمستوىيدققُيفُطريقةُجلوسهمُ

ُُفقدُاكتسبَُُكلماتُبدوفُوُثوافويفُبضعُُإليو؟ُوىمُيتحدثوف ُعميقة ُأماهنمقراءة ُانعداـ ُأو ُ،عنُصرامتهم

 بوضوحُيفُلغةُجسدىمُ.ُوُبددىاُعندما

ؿُبتارينُيفُإحدىُُكافُعلماءُالنفسعقليا.يفُمرحلةُماُمنُحياتوُاؼبهنية،ُعملُإريكسوفُيفُجناحُللمضطربُتُُ

ُ رضية
َ
ُمثُُكافُىناؾُرجلُأعماؿُسابقُُ-اغباالتُاؼب ُكلُماُفقدىاصبعُثروتو ُاآلفُبسببُالكساد. ىوُُيفعلو
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اغبديثُليسُعلىُُإجبارهُُُ.ُأحدُيستطيعُمعرفةُمصدرُىذاُالتشنجال.ُباستمرارُذىاباُوإياباُيديوالبكاءُوربريكُ

ىذهُاإلشارةُوىذاُُ-فهمُطبيعةُاؼبشكلةُُالرجلُىذاإريكسوفُُاللحظةُاليتُأبصرُفيهانتيجة.ُُألييؤديُُوالُىّينا

ُقائبلذىبُإليوُإريكسوفُُذىبإليو.ُُالذيُتدفقاشلةُللتقدـُيفُحياتوُواليأسُحرفياُعنُاعبهودُالفُيُعرّبافُِالتشنجُ

بتحويلُحركةُذراعيوُإذلُاألعلىُُقاـَُُعندماُعربُاؼبريضُعنُذلكُ،كانتُحياتكُمليئةُبالفشلُوالنجاح"ُلقد"ُ:

 متشنجا.ُفأصبحّٔذهُاغبركةُاعبديدةُُالرجلُاىتمولذلكُ.ُالفشلُوالنجاحُؼبعٌتواألسفلُ

ُكلتاُُالّصْنفراتُ))ورؽُيُلّمُسُُويُنعَّم((وضعُإريكسوفُؾبموعةُمنُُ،العملُمعُأخصائيُالعبلجُالنفسيُإبّافَُ يف

الرجلُحبكُاػبشبُبالصنفرةُوبرائحةُالغبارُُافُتنِتَُووضعُقطعةُمنُاػبشبُاػباـُأمامو.ُسرعافُماُُالرجل،ُُيدي

يفُالنجارة،ُوقدُنقشُؾبموعاتُمنُُدروساُيأخذوبدأُُُبكاءهُأوقفَُىذاُاالختبارُُاػبشيبُأثناءُقياموُبتلميعها.

عندماُُشفائوُسبكنُإريكسوفُمنُ،حركتوُالبدنيةُوتغَتعلىُلغةُجسدهَُُعرَبُالًتكيزُحصرياُ.وباعهاالشطرنجُاؼبتقنةُ

 .وضعُعقلوُاؼبؤسفُغيّػرَُ

وكيفُيعكسُ،ُاللفظيُالفرؽُبُتُالرجاؿُوالنساءُيفُالتواصلُغَتُذلكومنُبُتُاألشياءُاليتُفتنتُإريكسوف،ُُ

ُتفكَتىمُاؼبختلفة ُطريقة ُلؤلشهرُُُُ؟ىذا ُكافُانعكاسا ُوردبا ُسلوكياتُالنساء، ُبشكلُخاصُذباه كافُحساسا

ُ ُكلُفارؽُدقيقُمنُلغة ُذلكُمنُربليل ُوقدُمكنو ُكثب. ُعن ُأخواتو ُيفُمراقبة ُاليتُقضاىا ُجسدىن.اؼباضية

يكوفُُىلُودلُيكنُواحدُمنهمُصائبا.ُ،األطباءُالنفسيُتاءتُشابةُصبيلةُلرؤيتوُقائلةُأهناُشاىدتُالعديدُمنُج

ُإريكسوفُتلتقطُبعضُالوبرُيفُُعنُطبيعةُمشكلتها،ُتتحدثدلُتكنُُإريكسوفُالشخصُاؼبناسب؟ُ شاىدىا

 بعدُذلك.ُُمهمةُغَتُأسئلةطرحُعليهاُبعضُُأكمامها.ُلقدُاستمعُّٔدوءُوىوُيومئُبرأسو،

ُواثقةُُ ُأفُُقالتُبنربة ُُإريكسوفبدوفُُمقدمات، ُوقدُفوجئتُالفتاةُاىو لطبيبُالنفسيُالوحيدُاؼبناسبُؽبا.

 طرحُسؤاؿُآخرُإلثباتُذلك.لُوُقاؿُؽباُأنوُحباجةُُ.ىكذادبوقفوُاؼبغرور،ُوسألتوُؼباذاُيشعرُ

ُقائبلُ ُكيفُ؟ُمبلبسُالنساءترتديُ"ُمنذُمىتُوأنتُُ:مثُسأؽبا ُكيفُعرفت؟"ُ) "ُفأجابُالشابُبدىشة:ُ"

ُاليتُالتقطُعرؼُاريکسوفُبأم ُأوضحُإريكسوفُأنوُالحظُالطريقة ُفتاة(. ُالشابُالذيُتقمصُدور وبرُُّٔار
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ُمراتُربريكهاأوُُلفهاُدوفُاألكماـ، ُاغبركةُعدة ُالثدي.ُرأىُىذه باإلضافةُإذلُُ.بشكلُطبيعيُحوؿُمنطقة

ُؼبناقشةُحاجتوُالختبارُإريكسوفُواليتُ ُالشابُاغبازمة ُفإفُطريقة ُبإيقاعُُعبّػرَُذلك، ُ،صويتُشديدُالدقةعنها

تقنُاألنثويُوصوتوصبيعُاألطباءُالنفسيُتُاآلخرينُالبدعواُدبظهرُالشابُُذكوريةُبشكلُمؤكد.ُوكوهنا
ُ
،ُولكنُاؼب

 .العكسُتقوؿُُلغةُجسدهُ

ُأخرىُدخلُإريكسوفُإذلُمكتبوُُ حبثتُعنوُألهناُتعاينُمنُفوبياُُ.دُمريضةُجديدةُيفُانتظارهجفوَُُيفُُمناسبٍة

طلبُمنهاُأفُزبرجُمنُاؼبكتبُمثُتعودُإليو.ُ.ُقاطعهاُإريكسوفُدوفُأفُيوضحُالسببُبُالطائرات.(ُركُوُرَىابُِ)

جلوسهاُُوكيفية،ُمثُقاـُإريكسوفُبدراسةُوربليلُطريقةُمشيتهاُأخَتابدتُمتضايقةُمنُىذاُاألمرُلكنهاُامتثلتُ

 مشكلتها.ُأفُتشرحطلبُمنهاُمثُُ.علىُالكرسيُعنُكثب

ؽباُقاؿُُ،طائرةُما"ُخويفُقاتلُعندُركوبأفُأسافرُمعوُيفُسبتمربُ"خارجُالببلد"ُلكنُقالت:ُ"زوجيُيريدينُُ

ُيأيتُمريضُإذلُطبيبُنفسي ُصبيعُينبغيُعليوُأفُوبجببلُفُ،إريكسوف:ُ"سيديت،ُعندما أناُُ.اؼبعلوماتُعنُو

 ىلُيعلمُزوجكُعنُعبلقتكُالغراميةُ؟"ُُ..ُوسأطرحُعليكُسؤاالُمزعجا.شيئاَُُُأعلمُعنكُِ

 "ال..،ُلكنُكيفُعرفت؟".ُ:التُباستغرابق

ُتقاطعُساقيهاُيفُوضعيةُضيقةُ ُأثناءُجلوسها ،ُووضعُ"إفُلغةُجسدؾُىيُمنُأخربتٍتُسيديت".ُمثُشرحُؽبا

عبلقةُغراميةُتغلقُجسدىاُبطريقةُفباثلة.ُُذاتُلُامرأةُمتزوجةكفَُُ،القدـُأسفلُالكاحل.ُخبلَؿُذبربِةُإريكسوف

كماُُُ،"ُخارجُالببلد"قوؽباُرجُالببلد"ُبدالُمن.."خاُكلتهاُُقالتُبلهجةُمًتددةوعندماُبدأتُالتحدثُعنُمش

ُكانتُزبجلُمنُنفسها. ُُلو ُاؼبتزوجُُداخلُعبلقاتُمعقدة.ُؿُباَصرةٌُُأهناأشارتُِمشيتها ُحبيبها أحضرتُمعها

ُأتتُبعدماُطلبُإريكسوفُرؤيتو.ُجلساتُالحقةُأيضاُيف عتُووضجلستُيفُنفسُالوضعُاؼبغلق،ُُوعندما

 أسفلُالكاحل.ُقدمها

 قاؿُؽبا:ُ"إذفُفأنتُيفُعبلقةُغرامية".ُُ
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 ؟ُ"نعمُ،ُوىلُأخربؾُزوجيُبذلك

زوجكُمنُصداعُمزمن".ُويفُذلكُاغبُتُبدأُيفُيُعاينُؼباذاُُاآلفُأعرؼُلغةُجسدؾ.ُعرفُتُعنُطريق"ال"،ُلقدُ

 .اؼبؤؼبةمعاعبتهمُومساعدهتمُيفُاػبروجُمنُأوضاعهمُاؼبغلقةُ

مكنوُىذاُمنُُ.علىُمرُالسنُتُملموسةكانتُغَتُُاليتُاؼببلحظةُللعواملُالتواصليةُالغَتُاللفظيةُيفُمتدتُقوتواُ

ُكافُيقودُاؼبريضُإذلُنشوةُمنومةُُالتنفسُوؿباكاهتاُبنفسو،ُطرؽربديدُاغباالتُالذىنيةُللناسُمنُخبلؿُ حيث

ُوُالبلُكافُوإذلُخلقُشعورُباالرتباطُالعميق.ُ ُالرسائلُاػبافتة ُالناسيقرأ ُاليتُيصدرىا ُكبلـُشعورية ُمنُدوف

ُاليتُ ُمرئيةُعلىُكبوُضئيل.ُوىذهُىيُالطريقة العرافوفُوُُيستخدمهاألهنمُيتكلموفُبكلماتُأوُأظباءُبطريقة

ُكافُُلكسبُلقمةوبعضُالسحرةُُالروحانيوفالوسطاءُ بسببُثقلُُُحائضامىتُتكوفُسكرتَتتوُُيعرؼعيشهم.

ُ،ُوثقلُخطواهتمُوطريقةُإمالةُرؤوسهمأيديهمُتشكيلُعربَُاؼبهنيةُلؤلشخاصُُزبمُتُاػبلفياتُکتابتها.ُواستطاع

ُكماُلوُأفُإريكسوفُيبتلكُقوىُنفسيةُ.واكبرافاهتمُالصوتية الُيعلموفُلكنهمُُعندُأصدقائوُومرضاه،ُبداُاألمر

 ىذهُاللغةُالثانية.ُبوودرجةُاالتقافُالذيُاكتسبُمشقةُتعّلمو،ُ

.   .   . 

 التفسير• 

الطريقةُُإضافةُإذلُ،أشكاؿُالتواصلُيفُشكلُـبتلفُعلىعينيوُُليفتحإريكسوفُاؼبفاجئُحررهُُميلتوفُلإفُشلُ

،ُدلُأصواهتنونرباتُُوجوىهنُتعابَتُعندماُيبلحظأخواتوُُمعلوماتُجديدةُُيلتقطُمنبالبشر.ُُُاؼبتعلقةُاؼبختلفة

ُبأحاسيسو أذىاهنم.ُاضطرُأفُيتصورُسببُُ،ُولكنوُشعرُأنوُيعاينُمنُبعضُماُيدورُيففحسبُيسجلُىذا

ُ ُالعكس ُيعٍت ُكاف ُالتعبَت ُىذا ُولكن ُ"نعم" ُلكلمة ُببعضُ-"ال"ُ-قوؽبم ُيشعر ُأف ُاضطر ُاؼبرحلة ُىذه ُويف ،

اؼبفاجئُيفُحضوره.ُُارتياحهنعدـُُسببُليفهمداخلُنفسوُُويقلدىاُأعناقهنُيفيرىُالتوترُُاؼبتناقضة.ُُرغباهتن

ولكنُهببُُلكلمات،لتفكَتُوترصبةُاألفكارُُاعرَبُُاللفظيُالُيبكنُذبربتوُالتواصلُالغَتُالتارل:وماُاكتشفوُىوُ
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ُ،.ُوىذاُيعتربُشكبلُـبتلفاُمنُاؼبعرفةوالوضعياتُاؼبغلقةُالوجوُتعابَتمعُُيتفاعلوفُاألشخاصُ.الشعورُبوُجسديا

ُالعصبيةُاؼبِرآوية.بحيثُيرتبطُ ارةُتصروبيةُمنُاؼبرآة،ُماُ))استعُاعبزءُاغبيواينُمنُطبيعتنا،ُويشتملُعلىُاػببليا

شأّةُ((.ُ
ُ
 يعٍتُالصورةُاؼب

ُماُالكلماتُوُتصنيفُتفسَتاضطرُليسًتخيُويتحكمُويسيطرُعلىُرغبتوُاؼبستمرةُيفُُعندماُأتقنُىذهُاللغةُ

ُكبحُ"تفكَتهُالغروري"ُيفُماُيريدُقولو،ُُيراه. ُ،اآلخرينأيُكبوُُاػبارج،ُانتباىوُواىتماموُكبوُُوجَّوَُُمثاضطرُإذل

ُ ُكما ُاؼبتغَتة ُأمزجتهم ُمع ُجسدىم.ُيظهرمتناغما ُلغة ُُيف ُىذا ُأف ُغَّتهاكتشف حيويةُُأكثرُجعلوُ.االىتماـ

ُباستمرار ُالناس ُيبعثها ُاليت ُلئلشارات ،ُ ُوىذا ُما ُاجتماعي ُفبثل ُإذل ُُمتفوقاحولو ُاالتصاؿ ُعلى باغبياةُقادرا

 .ُلآلخرينُالداخلية

يصبحوفُأنانيُتُوُُ-ايتُأفُمعظمُالناسُيذىبوفُيفُاذباهُمعاكسُيفُىذاُالتحوؿُالذُمعُتقدموُإريكسوفُالحظ

منُؾبموعةُمرةُطلبُُِمثَاٌؿ:يشرحُفيهاُىذاُاألمر.ُُاليتبعضُالنوادرُيفُعملوُُصبع.ُوببُالسنُتغافلُتُمعُمرورُ

حىتُيتمكنواُمنُُ،اؼبستشفىُيفُسريرُعلىُفُبّددةُوُمغطاةُُمسنةُامرأةُِبصْمتٍُأفُيراقبواُُمنُاؼبتدربُتُيفُاؼبستشفى

ُيبلحظواودلُُ،وىيُطروبةُالفراش.ُراقبوىاُؼبدةُثبلثُساعاتُُدوفُجدوىُحاؽبا،ُلتشخيصُشيءُؿبتملرؤيةُ

ُكافُىناؾُأشخاصُمبتورتاف.ُذاتُساقاىااغبقيقةُالواضحةُاؼبتمثلةُيفُأفُ وتساءؿُُالعاـ،ُلدروسوُاُحضرواُمرة،

ُكجزءُمنُعرضوُستخدـُإريكسوفُىذاُاؼبؤشرُ)يالكثَتُمنهمُؼباذاُ عكازه(ُذيُاؼبظهرُالغريبُالذيُوبملوُيفُيده

ُكماُُ؟التقديبي إريكسوفُأفُقسوةُاغبياةُذبعلُمعظمُُأبصروقدُفشلواُيفُمبلحظةُأنوُيعرجُوأنوُحباجةُإذلُعكازه.

يةُالداخل.ُوُليسُلديهمُمساحةُذىنيةُمتبقيةُللمبلحظاتُالبسيطةُلبلقًتابُمنُاللغةُالثانُيهاجروفُإذلالناسُ

ُكبَت.  إذلُحد

ُُافهم هذا:  ُاجتماعية ُحيوانات ُُظهرتكبن ُواعتمدتعلى ُالبسيطة ُىذه ُُظهر ُالتواصلعلى ُيف معُُقدرهتا

ُغَتمنُصبيعُاالتصاالتُالبشريةُُ%65التقديراتُتشَتُإذلُأفُأكثرُمنُُوقباهتا.ُإفُبقائهااآلخرينُمنُأجلُ

ُاالجتماعيُيتمُاستيعابوُُإفُؼبعلومات.ىذهُاُمنُ%5لفظية،ُلكنُالناسُيلتقطوفُويستوعبوفُحوارلُ اىتمامنا
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اإلشاراتُُزبربنايشعروفُبو.ُُوُماُيقولوُالناس،ُوالذيُينفعُالناسُيفُأكثرُاألحيافُعلىُإخفاءُماُيفكروفُعرب

ُإفُالفروؽُالدقيقةُلتواصلهم.تلكُاللفظيةُدباُوباوؿُالناسُالًتكيزُعليوُبكلماهتمُوماُىوُضمٍتُلرسالتهم،ُوُُغَت

ُُىذه وتعكسُبشكلُفوريُعواطفُالناسُوأمزجتهم.ُإفُتفويتُُوماُىبفونو.اغبقيقيةُبرغباهتمُاالشاراتُزبربنا

ُتفقدُُُفسوؼىذهُاإلشاراتُُعندماُالُُتبلحظُُُ.بشكلُأعمىُويؤديُللعملفهمُالسوءُلُُمعرضُىذهُاؼبعلومات

 .وبتاجونوعلىُالناسُفيماُيريدونوُأوُُللتأثَتفرصُالُحصرُؽباُ

سيكوفُلديكُحافزُُالذيُتبلحظوُفعليا.ُواؼبقدارُالذايتُاستيعابكحالةُتدرؾُ:ُأوال،ُعليكُأفُيسورةممهمتكُُ

هببُعليكُأفُتفهمُالطبيعةُاؼبختلفةُؽبذاُالنوعُمنُُ،كماُفعلُإريكسوفُُثانيا،ُلديك.ُلتطويرُمهاراتُاؼببلحظة

ُوا ُحواسك ُوفتح ُربرير ُمنك ُيتطلب ُألنو ُاللفظي(. ُغَت ُ)التواصل ُالناسالتواصل ُمع ُاؼبستوىُُلتواصل على

ُكلماهتم دبنتهىُالبساطة،ُبلُُالوجوُتعابَتُتنظرُإذلوالُُفحسب،ُاعبسديُ،ُواستيعابُطاقتهمُاعبسديةُوليس

ُكلماُسبكنتُمنُربطُُُوالتواصل.االنطباعُُلديكُيبقىلُسجلهاُبداخلك ُكسبتُقاموسُأكربُمنُىذهُاللغة، كلما

ُؿبتملةدبُااليباءات ُارتفاعُ.شاعر ُُومع ُمبلحظة ُيف ُستبدأ ُحساسيتك، ُكافُاؼبزيدمعدؿ ُعنك.ُيغيبُفبا

 .ُلكُنفسُالقدرُمنُاألنبيةُتوفرُُاليتُُاالجتماعيةالقوةُُوزيادةستكتشفُطريقةُجديدةُلبلرتباطُبالناسُ

ستكون فريسة أو ألعوبة للشيا ين و المغفلين في هذا العالم إذا كنت تتوقا رؤيتهم يسيرون 

 عندما.. ينبغي أن يؤخذ في االعتبار أن الناس يشبهون القمر سهمأجرا يقرعونبقرون أو 

يظهرون لك جانبا واحدا من جوانبهم. وكل رجل لديه موهبة فطرية ليصنا  .ما اآلخرين يتواصلون

تأثير  خادع .  إن تراُ  به. .يتمكن من الظهور بالمظهر الذي يريد أن حتى  ،وجهه تعابيرقناعا من 

من  ُصِناَ هذا بنفس القدر كما لو لتهتم  . قدعندما يثني على نفسه تديهالذي ير  ذلك القناع

 .الشماأو  الكرتونِ 

 آرثر شوبنهاور 
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 مفاتيح الطبيعة البشرية• 

ُوتعابَتُدبظاىرُعندماُنُعبّػُرُبوجوىنامنُآبائناُُُمرادنالىُعكيفُكبصلُفبثلوفُبارعوف.ُنتعلمُيفُسنُمبكرةُُُإنناُ

ُا ُأو ُالتعاطف ُتثَت ُمعينة ُومشاعرناُكيفُنتعلمؼبودة. ُأفكارنا ُأشقائناُلُبفي ُأو ُآبائنا ُيفُُلنحميُ؟عن أنفسنا

داخلُُنندمجُكيفُنتعلمُكاألساتذةُوُالنظراءُاؼبشهورين.ُُ-ُمنُنرغبُيفُربويطهمقبيدُمدحُُ.غبظاتُالضعف

حياةُُلنصبُُِنالسُيفكلماُتقدمناُجاىدينُُُنسعىبنفسُلغتهم.ُُُونتحدثنفسُلباسهمُُنرتديُعندماُ؟آّموعة

ُ ُألنفسناُكيفنتعلمُُُرائعة،مهنية ُوإذاُُاؼبناسبة؟ُالواجهةُننشئ ُآّموعة. ُثقافة ُوالتوافقُمع ُالتوظيف ُأجل من

 .دائماعلىُىذاُالنحوُمنُُللتصرؼُنضطرُفسوؼ،ُأوُغَتُذلكأصبحناُمسؤولُتُتنفيذيُتُأوُأساتذةُ

ُبتقطيبُ وجهوُعلىُالفورُعندماُتقوؿُشيئاُيكرىو،ُوُعندماُُزبيلُشخصاُالُيطورُىذهُاؼبهاراتُالتمثيلية،ُيقـو

ُ ُعنو ُالًتفيو ُيف ُفاَىوَُُُيظهرُُتفشل ُفاربا ُرأيومتثائبا ُعن ُيعرب ُشخصا ُأو ُأفكارهُدائماُ، ُيف ُبطريقتو ُويتصرؼ ،

ُكافُُآخرأوُُ،وأسلوبو وأنتُالزلتُتتخيلُالشخصُُ،إذلُرئيسوُأوُُطفلوُمتحدثايتصرؼُبنفسُاألسلوبُسواء

 .ربتقرهمنوُأوُُتسخرأوُ،ُذبتنبوالذيُ

نتصورُدائماُأنناُصادقوفُيفُلقاءاتناُُ.بأنفسناُعندماُمبّثلدرايةُُوُالُنكوفُعلىُعلمُصبيعا.فبثلوفُبارعوفُُكبنُ

ُكلُالتصرفاتُالتمثيليةُاؼبؤمنةُوُالصادقة.ُُأفأيُفبثلُبارعُعلىُُسوؼُىبربؾُ،االجتماعية )الصدؽ(ُّسرُوراء

ُكأمرُكلناُُكبمل حاوؿُأفُتنظرُإذلُنفسكُوأنتُتتفاعلُمعُـبتلفُأفرادُعائلتكُومعُُمسلمُبو،ُُىذهُاؼبهارات

ُ ُالعمل. ُيف ُوزمبلئك ُترىرئيسك ُُسوؼ ُُتعربنفسك ُتقولودبهارة ُُفيوُدباُ،فيما ُصوتك ولغةُُوسلوكياتكنربة

ـبتلفاُُفأنتُترتديُوجهاُفيهمالذينُرباوؿُالتأثَتُُباألشخاصُفيماُيتعلقموقف.ُُولتتناسبُمعُكلُفردُُ،جسدؾ

 دوفُتفكَتُأوُوعي.ُتفعلُىذاُردباُحذرؾ.ُىبففيبكنُأفُُوىكذاُ،معُاألشخاصُالذينُتعرفهم

ُمنُمنظورُخارجيُباعبودةُاؼبسرحيةُللحياةُاالجتماعيةللناسُالذينُينظروفُواؼبفكرينُالعديدُمنُالكتابُفوجئُُ

عنُمسرحية،ُوصبيعُالرجاؿُوالنساءُؾبردُُ:ُ"العادلُبأكملوُعبارةقائبلُشكسبَتُعندُشهرةالقتباسُاألكثرُاُبذاؾ
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ُكافُاؼبسرحُواؼبمثلوفُيبثلوفُ ُكلُشخصُدورهُيفُوقتوُاحملدد".ُإذا فبثلُتُلديهمُمداخلهمُوُـبارجهم،ُوُيلعب

ُنرتديُُ-علىُكبوُتقليديُعلىُشكلُأدوارُؿبددة،ُفإفُالكتابُ األقنعةُمثلُشكسبَتُيشَتوفُإذلُأنناُصبيعا

ُعلىُُثلوفيبُُالناسُُبعضُ.باستمرار ُقادرة ُمثلُ"ياغو"ُيفُمسرحيةُ"عطيل" ُاألنواعُالشريرة أفضلُمنُاآلخرين.

ُ ُضبيدة. ُودية ُابتسامة ُوراء ُالعدائية ُنواياىا ُُوآخروفإخفاء ُوإعجاب ُبثقة ُالتصرؼ ُعلى ُماُُ-قادروف غالبا

ُ ُلؤلشخاص ُويبكن ُقادة. ُالبيُأولويصبحوف ُيف ُأفضل ُبشكل ُالتنقل ُالبارعة ُالتمثيلية ُاالجتماعيةُاؼبهارات ئات

 قدما.ُويبضوفاؼبعقدةُ

عبئاُلكونوُىذهُاغباجةُيفُالتصرؼُولعبُدورُماُُسرلبتربُُ،ُإالُأننامتخصصُتُفبثلُتُكونناُُعلىُالرغمُمنُ

ُالكوكب.ُعلىُمدىُمئاتُاآلالؼُمنُالسنُت ُفنحنُأقبحُاغبيواناتُاالجتماعيةُعلىُىذا ُدلُيتمكنُ،علينا.

ُ ُالصيادين ُعُمنأسبلفنا ُمنالبقاء ُإال ُاغبياة ُقيد ُطريقُُخبلؿُلى ُعن ُالبعض ُبعضهم ُمع ُاؼبستمر التواصل

وىكذاُأصبحُُ،اإلشاراتُالغَتُاللفظية.ُوقدُمتُتطويرُاالشاراتُالغَتُاللفظيةُعلىُمدارُالزمنُقبلُاخًتاعُاللغة

ُ ُىذاُ.اؼبتقنةُبإيباءاتووجوُاإلنسافُمعربا ُرغبةُمستمرةُيفُأصبحتُ.بداخلناُبعمقُُخِلَق ُمشاعرنا،ُإيصاؿُلدينا

الُيبكنناُالتحكمُُُفينا،القوىُاؼبضادةُاليتُتتقاتلُُبسببُىذه.ُسليمُاجتماعيُأداءكبتاجُإلخفائهاُمنُأجلُفيماُ

سناُلوجوىنا.ُُوتعابَتونرباتُأصواتناُُإيباءاتناُوُمواقفناتظهرُمشاعرناُاغبقيقيةُمنُخبلؿُ.ُطرائقُالتواصلُيفُكليا

نركزُعلىُالكلماتُاليتُيقوؽباُالناس،ُبينماُُمعُذلك.ُاتُالغَتُاللفظيةُلدىُالناسمدربُتُعلىُاالىتماـُباإلشاُر

ُىوُأنناُنستخدـُنسبةُضئيلةُُمنُاؼبهاراتُُنقولوُفيمانفكرُ اليتُمبتلكهاُُاالجتماعيةبعدُذلك.ُوماُيعنيوُىذا

 صبيعا.ُ

ُ،الغَتُاللفظيةُاليتُتنبعثُمنهمُراهتمإلشاُعندماُتنتبواحملادثاتُمعُاألشخاصُالذينُقابلتهمُمؤخرا.ُُمثبل،زبيلُ

تستطيعُالتقاطُإشاراتُاستجاباهتمُُيسًتخوفُدوفُوعيُيفُوجودؾ.ُوذبعلهمُ،وتقلدهمزاجهمُُتلتقطُفسوؼ

ُُلئليباءات ُقدما ُللمضي ُحرية ُيبنحك ُفبا ُسحرؾوؿباكاهتا، ُوكسبُوتعمق ُعبلقة ُبناء ُيبكنك ُالطريقة ُؤّذه .

ابتساماهتمُالضيقةُُرؤيةُبإمكانكعنُعبلماتُالعداءُذباىك.ُُشفوفزبيلُاألشخاصُالذينُيكُ،فاخرحليفُ
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ُوومضاهتم ُُوجودؾُاػبفيةُانزعاجهموجوىهمُوعبلماتُُتعلواليتُُالغضبيةُاؼبزيفة ُتسجلُ.أثناء ُفورُُعندما ىذا

منهم،ُمثُاحبثُعنُمزيدُمنُالعبلماتُاليتُتدؿُعلىُالنواياُُبعدُذلكُغبذرؾَُُاالنسحابُبأدبُيبكنكُحدوثو،

 .ُنفسكُمنُمعركةُغَتُضروريةُأوُمنُأعماؿُزبريبيةُقبيحةُتنقذُردباُ.ُالعدائية

ُكدارسُللطبيعةُالبشريةُ شقُت:ُأوال،ُهببُأفُتفهمُوتقبلُالصفةُاؼبسرحيةُللحياة.ُأنتُالُُتغوُصُيفمهمتك

دفكُىوُىجتماعي.ُتضفيُطابعاُأخبلقياُعلىُلعبُاألدوارُوارتداءُاألقنعةُأمراُضرورياُلضمافُسبلمةُاألداءُاال

وذبعلُ،ُكبوؾُعلىُاألنظارُوتسيطرُإليك،ُاالنتباهُواالىتماـُوذبذبلعبُدورؾُيفُمسرحيةُاغبياةُدبهارةُبارزة،ُ

ُُمن ُمتعاطفة. ُأوُبطلة ُالناسُثانيانفسكُبطبلُمتعاطفا ُيفُمظاىر ُوـبطئا ُيفُالواقع.،ُهببُأالُتكوفُساذجا

ُُعميانالستُ فكُترميزُرئيسيةُؼبشاعرىمُُخليةّٔاُالناس.ُيبكنكُربويلُنفسكُإذلُباؼبهاراتُالتمثيليةُاليتُيقـو

 يفُاغبياةُاليومية.ُوسبارسهاُمبلحظتكعلىُمهاراتُُوتعملاغبقيقية،ُ

ُكيفيةُمراقبةُّٔذهُاألغراضُىناؾُثبلثةُجوانبُؽبذاُالقانوفُاػباصُُ وتعلمُبعضُاؼبفاتيحُاألساسيةُُالناس،:ُفهم

 إذلُأقصىُحد.ُُالتأثَتُيفُدورؾُلتلعبُُ"إدارةُاالنطباع"يسمىُُماوإتقافُفنُ،ُفظيلفكُترميزُاالتصاؿُالغَتُالل

 مهارات المالحظة

ُكناُأطفاالُ فقدُاعتمدُبقاءناُعلىُفكُرموزُابتساماتُُلصغرناُوضعفنا،.ُنظراُللبشرُاؼبراقبُتأعظمُُكناُ،عندما

نقلدىمُُوكنامُاؼببالغُفيهاُوتصرفاهتمُاؼبتأثرة.ُوبابتساماهتالبالغُت،ُُمشيبأمباطُُدمناصُُالناسُونغماتُأصواهتم.ُ

ُلنشعرُأفللمتعة.ُمكنناُ ُكوفىذاُىوُجسده.ُبشيءُماُعنُطريقُلغةُُيُهّددُُالفردُُىذا األطفاؿُمصدرُُسبُب

ُخبلؿُ ُمن ُبسرعة ُاألطفاؿ ُيرى ُاؼبنافقُت. ُواألشخاص ُوالسحرة ُاحملتالُت ُوالفنانُت ُاؼبتأصلُت ُللكذابُت ازعاج

 اآلخرينُلنا.ُُلرؤيةُوهنتمإذلُالداخلُُ،ُمثُنتحوؿنُاػبامسةُوماُبعدىاسببطءُيفُيُىذهُاغبساسيةُواجهتهم.ُزبتف
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ُسبتلكها ُال ُاليت ُاؼبهارات ُباكتساب ُيتعلق ُال ُاألمر ُأف ُتدرؾ ُأف ُهبب ُتلكُ، ُاكتشاؼ ُإعادة ُعليك ُهبب بل

ُاال ُيعٍتُعكسُعملية ُىذا ُيفُالسنواتُاألوذل. ُذاتُمرة ُالذاتية(ُاؼبهاراتُاليتُاكتسبتها هنماؾُالذايتُ)األنانية

 طفولتك.ُعليهاُيفُتتوفرُكنتُاليتواستعادةُوجهةُالنظرُوالفضوؿُاؼبوجهُتُكبوُاػبارجُ

ُورسمُُىذاُيتطلبُُ ُاؼبمارسة، ُخبلؿ ُمن ُعقلكُببطء ُوهتيئة ُذبديد ُعملية ُىو ُبو ُتقـو ُما القليلُمنُالصرب.

فأنتُربتاجُإذلُُيفُالبداية،ُلكثَتُمنُاؼبعلوماتالُهببُعليكُأفُتفرطُيفُشحنُاُ.جديدةاتصاالتُعصبيةُ

عطُلنفسكُىدؼُمبلحظةُمتواصل.ُاأفُتراقبُبشكلُضئيلُولكنُبشكلُ،ُطواتُاليتُيبدأُّٔاُالطفلاػبازباذُ

يبدوُأهناُتتعارضُمعُماُيقولوُأوُتشَتُإذلُبعضُاؼبعلوماتُاإلضافية.ُُوجوُشخصُماُعندماُتتحدثُإليو.ُتعابَت

اتُالدقيقة،ُأوُالومضاتُالسريعةُيفُتوتراتُالوجو،ُأوُاالبتساماتُاؼبتكلفةُ)انظرُالقسمُالتارلُاحًتسُمنُالتعبَُت

ُبالًتكيزُجربوُمعُشخصُآخرُ،ؼبعرفةُاؼبزيدُعنُىذا(.ُدبجردُأفُتنجحُيفُىذاُالتمرينُالبسيطُمعُشخصُواحد

ُ ُعلىُالوجو. ُُإشاراتأفُذبدُأنوُمنُالسهلُعليكُمبلحظةُُدبجرددائما حاوؿُإجراءُمبلحظةُمشأّةُالوجو،

ُكثَتاُعلىُمستوىُثقةُالناسُُحوؿُصوتُالفرد،ُراقبُأيُتغَتاتُيفُاالىتزازُأوُسرعةُاغبديث. يدؿُالصوت

مثلُالسلوؾُوإيباءاتُاليدُووضعُاألرجل.ُاجعلُىذهُالتمارينُُ-وقناعتهم.ُبعدُاستخراجُعناصرُمنُلغةُاعبسدُ

 ،ُخاصةُاألمباطُاليتُتبلحظها.معُأىداؼُبسيطة.ُواكتبُأيُمبلحظاتُبسيطة

ُلتفسَتُُ ُالشيء ُعن ُتدافع ُأف ُال ُتراه، ُما ُعلى ُومنفتحا ُمرتاحا ُتكوف ُأف ُهبب ُالتمارين، ُؽبذه ُفبارستك أثناء

ُ ُاحملادثة ُيف ُتنخرط ُأف ُهبب ُبالكلمات. ُُقليبلمبلحظاتك ُالتحدث، ُأفأثناء ُأكثر.ُُذبعلهمُورباوؿ يتحدثوف

ُتأثَتاُتعليقاتُتستبُوتعلق،ُتقلدىمأفُُحاوؿ هوئُّاُشيئاُقالوهُوُأظهرُؽبمُأنكُتستمعُإليهم.ُسيكوفُؽبذا

يفُالتحدثُأكثرُفباُهبعلهمُيظهروفُأكثرُاإلشاراتُالغَتُاللفظية.ُلكنُمراقبةُالناسُهببُُويرغبوفمروباُعليهمُ

ولوفُووباُتعابَتىمُجامدين.ُسوؼُىُبفوفُهبعلهمبكونكُمدققا،ُُإحساسوُإحساسهمأالُتكوفُواضحةُأبدا.ُ

ذلكُباستخداـُُومهتما.ُالكثَتُمنُاالتصاؿُاؼبباشرُبالعُتُسيفضحُسرؾ.ُهببُأفُتبدوُطبيعياُُإفُ.ّٔاالتحكمُ

 نظراتُؿبيطيةُسريعةُؼببلحظةُأيُتغَتاتُيفُالوجوُأوُالصوتُأوُاعبسم.
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يةُواؼبعتادةُربتاجُإذلُتأسيسُتعبَتاهتمُوأمزجتهمُاؼبعياُرُ،ُفسوؼعندُمراقبةُأيُشخصُمعُتُخبلؿُمدةُزمنيةُ

وجوىهمُتكشفُعنُذلك.ُوبعضهمُُتعابَتُألفُ،لديهم.ُبعضُالناسُيكونوفُىادئُتُوؿبافظُتُبشكلُطبيعي

إدراككُالسلوكياتُببشكلُمستمر.ُمقلقاُبينماُالُيزاؿُالبعضُاآلخرُيرتديُمظهراُُونشاطا،يكوفُأكثرُحيويةُ

ُ،علىُسبيلُاؼبثاؿُ-أليُاكبرافاتُيفُسلوكياهتمُُاؼبزيدُمنُاالىتماـُإظهارمنُُ،ُستتمكناؼبعتادةُلدىُشخصُما

.ُأوُاؼبظهرُاؼبريحُالذيُيظهرُيفُالشخصُالعصيبُ،اغبيويةُاؼبفاجئةُاليتُتظهرُيفُشخصُمتحفظُبشكلُعاـ

ُماُدبجرد ُلشخص ُاألساسي ُاػبط ُتعرؼ ُأف ُالضيقُ، ُأو ُالتشاـؤ ُعبلمات ُرؤية ُعليك ُالسهل ُمن فسيكوف

.ُدائماُيبتسمُويضحكُويسخرُمنُالناسُكافُُ.اينُالقدًنُشخصاُمرحاُبطبيعتوكافُ"مارؾُأنتوين"ُالرومُعندىم.

ُكئيبُيفُاجتماعاهتمُبعدُاغتياؿُُربوؿلكنُعندماُ أدرؾُ"أوكتاُفيوس"ُُ،يوليوسالقيصرُإذلُشخصُصامتُو

 اؼبنافسُوالندُألنتوينُ)أواخرُأغسطس(،ُأنوُىبططُلشيءُماُوأفُلديوُنواياُعدائية.

ُكيفُتتغَتُفبالتعبَتُاؼبعياريُاألساسي،ُُعندماُيتعلقُاألمرُ حاوؿُمراقبةُنفسُالشخصُيفُبيئاتُـبتلفة،ُوالحظ

 اإلشاراتُالغَتُاللفظيةُعندماُيكوفُيتحدثُإذلُقرينوُأوُرئيسوُأوُموظفوُ.

أوُُ،كرحلةُإذلُمكافُجذابُُ-القياـُبشيءُمثَتُُيوشكوفُعلىسبرينُآخر،ُحاوؿُمراقبةُاألشخاصُالذينُُُ

لديهم،ُُالتوقعاتالحظُوراقبُمظاىرُُ.قعاهتمُالكبَتةُبشأنوُوفيوُتتكمنُُحدثوُأيُأ،ُخصُماموعدُمعُش

ُ ُتفتح ُُاألعُتوكيفية ُوبقائها ُأوسع ُوكذابشكل ُاغباؿ، ُتلك ُوطريقةُُعلى ُعاـ، ُبشكل ُوحيويتو ُالوجو توىج

ظهرهُشخصُعلىُابتسامتهمُاػبفيفةُعلىُشفاىهمُعندماُيفكروفُيفُماُسيحدث.ُقارفُىذاُمعُالتوترُالذيُي

ُوتعابَتعندماُيتعلقُاألمرُبربطُالعواطفُىكذاُإذلُمقابلةُعمل.ُتزيدُمنُمفرداتكُُاؼبضيوشكُإجراءُاختبارُأوُ

 الوجو.

انتبوُجيداُأليُنوعُمنُاإلشاراتُاؼبختلطةُاليتُتلتقطها:ُقدُيعًتؼُشخصُماُحببُفكرتك،ُلكنُوجهوُقدُُ

تنطويُأيضاُُقدُمصطنعة.تبدوُُابتسامتهمنئونكُعلىُترقيتك،ُلكنُيهقدُُ.يفُصوتوُمتكلفةُأُونغمةُتوترايظهرُ

ُكانتُتبتسمُلوُُ"،يفُروايةُ"الفراءُؽبنريُجيمسُ.علىُأجزاءُـبتلفةُمنُاعبسم يبلحظُالراويُأفُاؼبرأةُاليتُزارتو
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ُكبَتةُوسطُجوُمنُالتوتر.ُمنُخبلؿُمبلحظتوُىذاُاغبديث،خبلؿُ ُكانتُربملُمظلة ُؼأفُيعُرأمكنوُُ،ولكنها

عليكُأفُتدرؾُأفُاعبزءُاألكربُمنُالتواصلُغَتُاللفظيُينطويُعلىُتسربُُراحتها.ُعدـأيُُ-اغبقيقيُُمزاجها

ُالسلبية ُكداللةُعلىُمشاعرُالشخصُاغبقيقيةُ،يفُاؼبشاعر ُالسلبية ُ.وأنكُحباجةُإذلُإعطاءُوزفُأكربُلئلشارة

 ؟ُةيشعروفُباغبزفُأوُالكراىيُيبكنكُبعدُذلكُأفُتسأؿُنفسكُؼباذا

ُبعضُُ ُيف ُأو ُمقهى ُيف ُاجلس ُـبتلفة. ُسبارين ُفبارسة ُحاوؿ ُىذا، ُمن ُأبعد ُبشكل ُاؼبمارسة ُمن ُاؼبزيد لتتخذ

.ُوُاستمعُإذلُفحسبُراقبُاألشخاصُمنُحولكُاألحاديث.إذلُاؼبشاركةُيفُُوبدوفُأفُتضطراألماكنُالعامة،ُ

ُُ.العامةؿبادثاهتمُواحبثُعنُتلميحاتُصوتية.ُوالحظُأمباطُاؼبشيُولغةُاعبسدُ ُُ.أمكناكتبُمبلحظاتكُإذا

ُعلىُؿباولةُزبمُتُ ُأصبحتُقادرا ُكلما ُأوُُمهنكلماُربسنتُيفُىذا، الناسُحسبُاإلشاراتُاليتُتلتقطها،

 ُبالنسبةُلك.ُلعبةُفبتعةُشيءُماُعنُشخصياهتمُمنُلغةُجسدىم.ُوهببُأفُتكوف

ُ،أيُاالستماعُبانتباهُإذلُماُيقولوُالناسُ-قادراُعلىُتقسيمُانتباىكُبسهولةُأكربُُستكوفُمعُتقدمكُيفُىذا،

مفرداتكُباستمرار.ُُمثُوسّْعمدركاُلئلشاراتُاليتُدلُتبلحظهاُمنُقبل،ُُاللفظية.ُستكوفُغَتمعُمراعاةُاإلشاراتُ

ُكلُماُيفعلوُالناسُىوُعبلمةُمنُ بسلوكياتُالناسُُسوؼُهتتمنتواصلُّٔا.ُُالتوجدُإشارةُُ،ُفبلماُأمروتذكرُأف

وشكلُالتوتراتُيفُُ،وعيةُاؼببلبسُاليتُيرتدوهنا،ُوطريقةُترتيبُاألشياءُعلىُمكتبهم،ُوأمباطُتنفسهمالصامتة،ُون

ماُالُيقاؿُوُماُىوُضمٍت.ُوكلُىذهُُ-عضبلهتمُ)خاصةُيفُالرقبة(،ُوالرسائلُالضمنيةُخبلؿُؿبادثاهتمُُأجزاء

 االكتشافاتُهببُأفُتثَتؾُوتدفعكُللمضيُقدما.

ُاؼبُ ُوىيُأفُخبلؿُفبارستكُؽبذه ُفيها. ُتقع ُاليتُقد ُالشائعة ُببعضُاألخطاء ُهببُأفُتكوفُعلىُدراية هارة،

الكلماتُتعربُعنُمعلوماتُمباشرة.ُويبكنناُمناقشةُماُيعنيوُالناسُعندماُيقولوفُشيئاُما،ُلكنُالتفسَتاتُتكوفُ

ُإذلُحدُما.ُواإلشاراتُ ُغموضا.ُالُأكثرُُللفظيةاغَتُؿبدودة ُقاموسُىبربؾُماذا ُأوُيوجدُ ُاإلشارة تعٍتُىذه

ُبتجميعُاإلشاراتُُ.تلك ُدلُتكنُحريصا،ُفستقـو فذلكُيعتمدُعلىُالفردُوعلىُالسياؽُالذيُيكوفُفيو.ُإذا

ُ،هبعلُمبلحظاتكُغَتُؾبديةُفحسبالُولكنكُستفسرىاُبسرعةُلتتناسبُمعُربيزاتكُالعاطفيةُذباهُالناس.ُفباُ
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ُكنتُتراقبُشخصاُالُخبلُ إذلُُفسوؼُسبيلُ،يذكرؾُبشخصُبغيضُيفُماضيكُ،ُأويعجبكطرةُأيضا.ُإذا

ُكذلكُبالنسبةُلؤلشخاصُالذينُرببهم.ُوُيفُىذهُالتمارينُُورؤيةُأيُإشارةُغَتُوديةُ ُبالعكس عدائية.ُوستقـو

 هببُأفُتسعیُجاىداُلطرحُتفضيبلتكُالشخصيةُوربيزاتكُذباهُالناس.

ُ،افًتضُأفُزوجتوُ"ديسمونا"ُ،"ُلشكسبَتيرتبطُىذاُدباُيعرؼُباسمُ"خطأُعطيل".ُحيثُيفُمسرحيةُ"عطيلُ

ولكنُالطبيعةُالعنيفةُاليتُُيفُاغبقيقة،ُديسموناُبريئة.ُظهرتُبعدُاألدلةمذنبةُبالزناُبناءُعلىُردىاُالعصيبُعندماُ

ُىذهُ ُمثل ُيف ُوبدث ُوما ُذنبها. ُعلى ُكدليل ُفسره ُما ُوىو ُعصبية، ُجعلتها ُاؼبخيفة ُوأسئلتو ُعطيل ُمنها يعاين

منُمصدرُُآتيةأهناُُمثبلُفًتضن،ُکالعصبيةُُ–نلتقطُإشاراتُعاطفيةُمعينةُمنُالشخصُاالخرُُاغباالتُىوُأننا

ُنريدُرؤيتو.ُلكنُالعصبيةُيبكنُأفُتكوفُؽباُعدةُتفسَتات ُ،معُت.ُتسارعُإذلُالتفسَتُاألوؿُالذيُيناسبُما

ُليس ُواػبطأ ُعلىُالظروؼُالشاملة. ُأو ُعلىُاستجوابنا ُفعلُمؤقتة ُواؼببلحظةُويبكنُأفُتكوفُردة ُ،يفُالرصد

 .الرموزفاػبطأُيكمنُيفُطريقةُفكُ

ُُ.وىوُضابطُعسكريُفرنسي،ُمذنباُألنوُنقلُأسراراُإذلُاألؼبافُ،ُقبضُعلىُ"ألفريدُدريفوس"1894يفُعاـُُ

ُيهوديا ُدريفوس ُُوكاف ُظهرُك، ُوعندما ُللسامية. ُمعادية ُمشاعر ُالوقت ُذلك ُيف ُالفرنسيُت ُمن ُالكثَت ُلدى اف

ُكبَتوقراطيُ،بنربةُىادئةُوفعالةُمأجأُّالستجوابو،ةُأماـُاعبمهورُدريفوسُألوؿُمُر ُكانتُجزءاُمنُتدريبو ُ،وقد

ُكبحُعصبيتو.ُوقدُافًتضُمعظمُاعبمهورُأفُالرجلُالربيءُسيحتجُبصوتُعاؿ.ُوكانواُوكافُ أيضاُنتيجةُحملاولتو

ُكعبلمةُعلىُذنبو.  ينظروفُإذلُسلوكو

ُاؼبعروفةُُضعُيفُاعتبارؾُأفُاألشخاصُمنُثقافات ُاؼبقبولة. ُسيبحثوفُعنُأشكاؿُالسلوكياتُاؼبختلفة متنوعة

.ُأوُأفُكذلكباسمُقواعدُالعرض.ُويفُبعضُالثقافاتُيكوفُالناسُمشروطُتُباالبتساـُبدرجةُأقلُأوُباللمسُُ

إلشاراتُضعُيفُاعتبارؾُاػبلفيةُالثقافيةُللناس،ُوفسرُاُمثُلغتهمُتشملُالًتكيزُالكبَتُعلىُاالىتزازاتُالصوتية،

 وفقها.ُ
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ُكيفُعلىُوجهكُمزيفةُابتسامةحاوؿُمراقبةُنفسكُأيضا.ُوالحظُعددُاؼبراتُاليتُسبيلُفيهاُإذلُوضعُُُ ،ُأو

ُجسمكُبالتأثرُبالعصبيةُ ،ُوماُُ؟ارتعاشُشفتيكُأوُ،ربسسكُلشعرؾُوطقطقةُأصابكُ،سواءُيفُصوتكُ-يقـو

ُسيجعلك ُاللفظي ُالغَت ُلسلوكك ُالفعلي ُإدراكك ُإف ُذلك. ُُإذل ُوأكثر ُحساسية ُعلىأكثر ُإشاراتُحرصا

أيُإشارة.ُوستحصلُأيضاُعلىُقدرُأكربُمنُُُتناسب.ُوستكوفُأكثرُقدرةُعلىُزبيلُالعواطفُاليتُاآلخرين

التحكمُيفُسلوككُالغَتُاللفظي،ُوىوُشيءُقيمُللعبُالدورُاالجتماعيُالصحيحُ)انظرُالقسمُاألخَتُمنُىذاُ

 الفصل(.

عبلقتكُباألشخاص.ُوستصبحُُوكذاظة،ُستبلحظُحدوثُتغيَتُماديُيفُنفسكُعندُتطويرُمهاراتُاؼببلحُ

ُلوُأنكُتشعرُ ُكما ُُأخذتُىذهُُعماحساساُبشكلُمتزايدُذباهُاغبالةُاؼبزاجيةُللناسُوتوقعهم بداخلهم.ُفإذا

ُكوسيطُروحيُُأوُعارؼُبالنفسُالبشريةُ،القدراتُإذلُحدُبعيد معُُىوُالشأفكماُ،ُُفيمكنهاُأفُذبعلكُتبدو

 ميلتوفُإريكسوف.ُ

 مفاتيح فك الرموز

وىُبفوفُُ،مشاعرىمُالعدائيةُاحملتملةُأهنمُىُبفوف.ُوىذاُيعٍتُواجهاهتمأفضلُُيُظهروفُعامةُإفُالناسُتذكر هذا: 

ُأوُالتفوؽ،ُ ُُالتزلفُؿباوالتُوىبفوفرغبتهمُيفُالسلطة الكلماتُُأماهنم،ُويستخدموفانعداـُُوىبفوفوالتملق،

وجوٍهُُتعابَتُويستخدموفالناس.ُُلدىُبالكبلـُاؼبعسوؿُويلعبوفانتباىكُعنُالواقع،ُُرفواويصمشاعرىمُُليخفوا

النظرُإذلُماُوراءُاالكبرافاتُوإدراؾُتلكُالعبلماتُاليتُتتسربُتلقائيا،ُواليتُُيفُتنتصُبُمهمتكُ.ارتداؤىاُيسهل

ُ ُأقنعتهم. ُخلف ُاغبقيقية ُمشاعرىم ُمن ُشيء ُعن ُتكشف ُاالشاراتُىذه ُاُالثبلثُىي مراعاهتاُُذببليت

 .مثُإشاراتُاػبداعواػبضوع،ُُوإشاراتُاؽبيمنةالكراىيةُواإلعجاب،ُُ:ُإشاراتوىيُ،وربديدىا

،ُسواءُبدافعُاغبسدُأوُسوءُالظن،ُيكرىكُيفُؾبموعةُماُشخصُ:ماُيليزبيلُُالكراهية واإلعجاب: إشاراتُ

منُالفريق.ُوىكذاُُجزءاُليسُكأنوُ-ُبدوُسيئاسيُألنوالتعبَتُعنُذلكُبشكلُعلٍتُيبكنوُيفُبيئةُآّموعةُالُُو

ُ،تشعرُيفُبعضُاألحيافُأفُشيئاُماُليسُصحيحاُقدأفكارؾ.ُُيدعمُأنو،ُويبدوُاغبديثُويشارككلك،ُُيبتسم
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ُُرُبفزُانتباىكُللواجهةُاليتُيظهرُّٔا.ُأفالعبلماتُخفيةُوتنسىُألفُ منُفراغُفجأة،ُويُعّرُضَكُُبإعاقتكُيقـو

ُوالثمنُالذيُتدفعوُليسُُيفُالصعوباتُاليتُتواجههاُيفُعملكُأوُ.ُُمنَخِلعٌُُالقناعُالسابقُىاُىوُ.ؼبوقفُقبيح

 تؤثرُعليكُدوما.التكلفةُالعاطفيةُاليتُُيفُبلحياتكُالشخصية،ُ

قاومةإفُاألفعاؿُالعدائيةُأوُُافهم هذا: 
ُ
ُيعانوفإفُالناسُُ.ظاىرةُقبلُأيُفعلعبلماتُُشبةُ.الُتأيتُمنُفراغُاؼب

ُكبَتمنُضغ ُالُنورلُاىتماماُفحسب،ُبلُُ.مشاعرىمُالقويةُمنُُمقاومةُط ُأننا ُعدـُرغبتناوالُتكمنُاؼبشكلة

نفضلُذبنبُالتفكَتُيفُاألمرُونعتربُأفُالناسُجبانبنا،ُأوُعلىُاألقلُؿبايدوف.ُُ.اػببلؼبيعةُفكرةُالصراعُأوُطل

اُنتجاىلُىذاُالشعور.ُهببُأفُنتعلمُأفُاآلخرُولكننُالطرؼمعُُشيئاُغَُتُسليمُأفنشعرُُاألحيافويفُأغلبُ

ُعنُُ ُوأفُنبحثُعنُتلكُالعبلماتُاليتُينبغيُأفُتؤديُإذلُفحصُاألدلة ُاالستجاباتُالبديهية نثقُيفُىذه

 كثب.ُ

يقدـُالناسُمؤشراتُواضحةُعنُالكراىيةُوُالعدائيةُيفُلغةُجسدىم،ُحيثُيتضمنُذلكُالتحديقُاؼبفاجئُعلىُ

أثناءُُعنكُأوُاألقداـُاؼببتعدة،ُأوُالرقبةُاؼبنتصبةُ،الشفاهُحىتُزبتفيُضمُأوُساخطة،ُعيوهنمُلشيءُقلتو،ُأوُنظرة

ُالأنكُُاؼبشكلةالشاملُيفُجسدىم.ُإفُُأوُالتوتروجهةُنظرؾ،ُُتوضيحالذراعُتُأثناءُؿباولتكُُأوُطي،ُحديثك

نفسكُيفُالبحثُُهببُأفُتدربُ.إخفائوترىُىذهُاإلشاراتُماُدلُيكنُاستياءُالشخصُقوياُلدرجةُصعوبةُ

 الناس.ُيظهرُّٔاالصغَتةُوُغَتىاُمنُالعبلماتُالدقيقةُاليتُُالتعابَتعنُ

منُخبلؿُوجودىاُالصغَتةُمنُأىمُاالكتشافاتُاغبديثةُبُتُعلماءُالنفسُالذينُسبكنواُمنُتوثيقُُالتعابَتتعدُُ

النوعُاألوؿُيظهرُُمنها:ُاؾُنوعافأقلُمنُثانية.ُوُىنيفُالصغَتةُتظهرُُالتعابَت.ُىذهُؽبابعضُالصورُاؼبتحركةُ

ُيدرؾُالناسُالشعورُالسليبُووباولوفُقمعو،ُلكنوُيتسربُيفُجزءُصغَتُمنُالثانية.ُويظهرُالنوعُاألخرُ عندما

ُالتعابَتُىذهاعبسم.ُُومعُذلكُيظهرُنفسوُيفُومضاتُسريعةُعلىُالوجوُأوُ،عندماُنكوفُغَتُمدركُتُلعدائهم

أوُالسخريةُأوُُالَقمَطريرُالعبوسُتعابَتوظهورُبداياتُ،ُالوجو،ُوضمُالشفتُتُعضبلتُ،ُوتوتروىجاُمؤقتاُتظهر

ُندرؾُىذهُالعينُتُكبوُاألسفل.ُونظرُُُ،مظهرُمنُاالحتقار ُاُعندما ُُسنبحثُحينهالظاىرة، .ُالتعابَتعنُىذه
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ُُستندىش ُوقمع ُالوجو ُيفُعضبلت ُبالكامل ُالتحكم ُاؼبستحيل ُمن ُألنو ُحدوثها، ُمرات ُعدد يفُُاتعابَتىمن

زاويةُعينيك.ُُيفبلُاحبثُعنهمُُ،بوضوحُدوفُأفُتبحثُعليكُأفُتكوفُمسًتوباُومنتبهاُهببُُُالوقتُاؼبناسب.

 منُالسهلُالتقاطها.ُ،ُستجدالتعابَتدبجردُأفُتبدأُيفُمبلحظةُمثلُىذهُ

ندماُتقًتبُأوالُعُمثبل:والتوتر.ُُالربودتلكُاإلشاراتُالدقيقةُولكنهاُتستمرُلعدةُثواف،ُفباُيكشفُعنُُبليغةٌُُ

ُ بوضوحُعبلماتُاالستياءُُفاجأتوُُمقًتباُمنوُيفُزاوية،ُفسوؼُترىُ،ُأوذباىكُفظيعةمنُشخصُوبملُأفكارا

ؼبدةُثانيةُأوُاثنتُت.ُأوُردباُُذلكُيفُوجهوُوسوؼُيظهرُ،برؤيتكُسعيداُليساللطيف.ُُُقناعوُأفُيرتديُقبل

 بابتسامةُمصطنعة.ُيتعثرُاوالُأفؿبُُُعنك،ُبصَرهُفسوؼُيصرؼُُعندماُتعربُعنُرأيُقويُ

يثَتُوخزةُمنُاغبسدُأوُالكراىية،ُوالُيسعهمُسوىُُشيئاُقلتَُُُردباُالصمتُاؼبفاجئُيبكنُأفُىبربناُبالكثَت.ُ

.ُعلىُعكسُاػبجلُالبسيطُأوُعدـُدواخلهمُغاضيةالصمتُوالربود.ُقدُوباولوفُإخفاءُذلكُبابتسامةُلكنُ

ُاغبالةوجودُشيءُلقولو،ُستكشفُعنُعبلماتُ ُوُؿبددة.ُيفُىذه ُمثَتة منُاألفضلُأفُتبلحظُذلكُعدةُ.

 مراتُقبلُالتوصلُإذلُأيُاستنتاجات.

لكنُبعضاُمنُلغةُجسدىمُُليُلهوَؾ،ماُُإهبابياُتعليقايقدموفُلكُُ-غالباُماُيتخلىُالناسُعنُاإلشارةُاؼبختلطةُُ

ىنوفُعلىُحقيقةُأنكُستميلُإذلُالًتكيزُعلىُيكونواُلطفاء.ُيرالُراحةالسلبيةُتظهرُبشكلُواضح.ُوىذاُيوفرُؽبمُ

اليتُيقوؿُفيهاُأحدىمُُ-أيضاُإذلُالصورةُاؼبعاكسةُانتبوُُواؼبصطنعة.الكلماتُوعلىُبريقُابتسامتهمُالغَتُمتوازنةُ

ؾبردُُأهناكماُلوُأفُاإلشارةُتدؿُُحسنة،لكنهمُيفعلوفُذلكُبابتسامةُونربةُصوتُُ،إليكُُموجهاساخراُُشيئا

ُليسَُ ُُحسناُدعابة. ُُالتعرضُلوعدـ ُالسياؽ. ُُيفُىذا ُمرات، ُعدة ُحدثُىذا إذلُُأفُتنتبوُفمنُالواجبإذا

،ُألهناُطريقتهمُللتعبَتُعنُالعداء.ُالحظُاألشخاصُالذينُيبدحونكُأوُيتملقونكُاعبسدلغةُُالُإذلالكلماتُ

 عبلمةُعلىُحسدىمُاػبفي.ُىذاُدوفُأفُتضيءُعيوهنم.ُيبكنُأفُيكوف

ُ"ستيندىايل"لُُرىاوسُبارما"يفُروايةُ"تشارت ُ ُاؼبصدرُهتدؼُإذلُُ.كاتبها ُرسالةُؾبهولة يتلقىُالكونتُموسكا

ُمعُُفمنُأرسلُالرسالة؟ُ.اليتُيعشقهاُإثارةُمشاعرُالغَتةُحوؿُعشيقتو تذكرُؿبادثةُيفُوقتُسابقُمنُذلكُاليـو
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ُكافُاألمَتُيتحدثُعنُمعٌتُمتعةُالسلطةُمقارنةُباؼبتعةُاليت ُ،وبناءُعلىُقولو،ُاغببُيبنحهاُأمَتُبارما.ُحيث

ُكافُيتحدثُُترافقوفقدُاكشفُالكونتُموسكاُعنُبريقُخبيثُبشكلُخاصُيفُعينوُ ابتسامةُغامضة.ُعندما

ُكلماتُاغببُبشكلُعاـ ُكأنوُيوجوُالكلماتُإليو.ُومنُذلكُاستنتجُأفُُعن كافُاألمَتُبارماُينظرُإذلُموسكا

حيثُظهرتُىذهُُ،يكبحُصباحُفرحتوُالسامةُاػببيثةُعلىُماُفعلوُيستطعُأفُدلُوُاؼبرسل.ُاألمَتُقدُيكوفُى

لكنُمعُ،ُأثناءُحديثو.ُىذاُىوُاالختبلؼُيفُإشارةُـبتلطة.ُيقوؿُالناسُشيئاُقوياُنسبياُعنُموضوعُعاـُالتعابَت

 .يشَتوفُّٔاُإليكنظرةُخفيةُ

ذباىكُوُذباهُاآلخرين.ُقدُتكتشفُمقارنةُلغةُجسدُالناسُُتكمُنُيفمنُاؼبقاييسُاؼبمتازةُلفكُرموزُالعداءُُ

ُ ُقد ُيكونوفُمعك ُعندما ُلكن ُاآلخرينُ، ُذباه ُودفئا ُودية ُأكثر ُعنكأهنا ُإظهارُُحقيقتهم.ُىُبفوف ُيبكنهم ال

ُالصربُأوُالغضبُيفُنظرىمُ ُاغبديثإشاراتُتدؿُعلىُنفاد ُإلظهارُمّيالوفضعُيفُاعتبارؾُأفُالناسُُ.أثناء

أوُُغضبأوُُإحباطأوُُنـوأيُعندماُيكونوفُيفُحالةُسكرُأوُُبالتأكيد،ُةمشاعرىمُاغبقيقية،ُاؼبشاعرُالعدائي

ُكماُلوُأهنمُدلُيكونواُىمُأنفسهمُيفُالوقتُاغبارل،ُولكنُُأعذاراُالحقاُسيقدموفُ.ربتُأيُضغط حوؿُىذا،

 علىُحقيقتهمُأكثرُمنُأيُوقتُمضى.ُظهروايفُالواقعُ

.ُوكافُأوُألغاـُِفخاخيفُإعدادُاختبارات،ُأوُحىتُُرؽعندُالبحثُعنُىذهُاإلشارات،ُتتمثلُإحدىُأفضلُالط

ذاتُمرةُعلىُقمةُؿبكمةُيفُفرسايُاؼبليئةُبأعضاءُالنببلءُالذينُوقفُيفُىذا.ُُإمامااؼبلكُلويسُالرابعُعشرُ

ُكافُيفرضُالسلطةُاؼبطلقةُعليهم.ُولكنُيفُعادلُفرسايُاؼبتحضر،ُاضطرواُُُ.العداءُواالستياءُلوُيكنوف حيث

ُأف ُاغبقيقيةُصبيعا ُمشاعرىم ُىبفوا ُوأف ُبارعُت ُفبثلُت ُيفُُ،يكونوا ُطرقو ُلويس ُلدي ُكاف ُاؼبلك. ُذباه خاصة

ُكافُيظهرُ الفوريةُعلىُوجوىهم.ُُالتعابَتيبحثُعنُ،ُُودوفُسابقُإنذارُعندُوجودىمُفجأةاختبارىم.ُحيث

ُكافُ،وكافُيطلبُمنُأحدُالنببلءُنقلوُىوُوعائلتوُإذلُقصرُفرساي أمراُمكلفاُوليسُباألمرُُمعُالعلمُأفُىذا

ُسلبياُ ُيقوؿُشيئا ُما ُأوُالصوت.ُوكافُدائما ُأيُنوعُمنُإشاراتُاالنزعاجُيفُالوجو اعبليل.ُوقدُالحظُبدقة
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ُكافيةُلتدؿُعلىُعداءُسريُ،ألحدُرجاؿُحاشيتوُاالخرين ُويبلحظُردُفعلهمُالفوري.ُألفُأيُإشاراتُاالنزعاج

 .ذُباىو

ُكنتُتشكُيفُأفُشخصاُماُيشعُ أفُتتباىىُقمتُّٔاُدوفُُجيدةبأشياءُُإخبارهُُفحاوؿُُذُباىك،رُباغبسدُإذا

ُعليو ُعن ُواحبث ُُالتعابَت. ُعلى ُاألمل ُػبيبة ُالغضبُوجهوالدقيقة ُعن ُللتحري ُفباثلة ُاختبارات ُواستخدـ .

ُالسرعة.اػبفيواالستياءُ ُّٔذه ُاؼبُيرغبُُُ،ُواستنبطُالردودُاليتُالُيبكنُللناسُأفُيقمعوىا زيدُأوُالناسُيفُرؤية

بُتُاغباالتُالثبلث،ُلكنُغالباُماُيبيلوفُإذلُاالكبراؼُكبوُحالةُواحدة.ُُيتقلبوفُغَتُمبالُت.ُأوُأوالعكس،ُ

ُلرسائلُالربيدُاإللكًتوينُأوُمعلىُُعنُذلكُُسوؼَُيكشفوفَُ ُرسائلكُالنصية،دىُالسرعةُاليتُيستجيبوفُّٔا

 عامةُاليتُيأخذوهناُيفُحضورؾ.والنربةُال،ُواستجابةُلغةُجسدىمُعندُرؤيتكُألوؿُمرة

ُخياراتكُاالسًتاتيجيةُيفُزيادةُُتسهمُُإفُالقيمةُيفُاكتشاؼُالعداءُأوُاؼبشاعرُالسلبيةُاحملتملةُيفُوقتُمبكرُ

ببعضُاألعماؿُالعدوانيةُُللقياـُوذبرىمعنُعمدُُعدائهمُلتنُخرَُكمُتُأوُفخُُُنصبُُُيبكنكمناوراتك.ُُوؾباالت

ُكراىيتهمعلىُاؼبدىُالُتربكهمُاليت ُُعربَُالفوزُّٔمُُوُطويل.ُأوُيبكنكُالعملُجبهدُمضاعفُيفُإضعاؼ ىجـو

معهم.ُُُأفُتتفاعلُوطردىمُدوفبعدـُتوظيفهمُُ-ساحرُومؤثر.ُأوُيبكنكُببساطةُإنشاءُمسافةُبينكُوبينهمُ

 اليتُيقوموفُّٔا.ُالتخريباؼبعارؾُاؼبفاجئةُوأعماؿُُتتجنبُُُعندماُسلساويفُالنهايةُستجعلُطريقكُ

ُتكوفُُ،علىُاعبانبُاالخر ُما ُُعندناُضرورةعادة ُكثَتُمنُُوإلخفاءُاؼبشاعرُاإلهبابيةُعنُاآلخرين، الُكببذُيف

ُيفضلُالناسُ.الفعليةاالتُاغبخاصةُيفُُأوُالغزؿ،ُاألحيافُإصدارُإشاراتُواضحةُتدؿُعلىُالفرحُأوُاعبذب

ُكربىُيفُقدرتكُعلىُ ُقيمة ُلذلكُتوجد ُرائعة. ُاجتماعية اكتشاؼُالعبلماتُاليتُتدؿُعلىُأفُعرضُواجهة

 الناسُواقعوفُربتُتعويذتكُأوُسحرؾ.

اليتُأجراىاُعلماءُالنفسُمثلُ"بوؿُإكماف"ُوُ"ُإ.ُإتش.ُىيس"ُُالوجوُتعابَتوفقاُللدراساتُاليتُأجريتُعلىُُ

اـُيفُتدؿُعلىُاسًتخاءُتُتعابَتوغَتىم،ُفإفُاألشخاصُالذينُيشعروفُدبشاعرُإهبابيةُذباىكُفسيظهروفُلكُ

ُفاىهمُبشكلُأكربشيفُوستنكشفُُ،كالفمُعضبلتُوجوىهم،ُخاصةُيفُخطوطُاعببهةُواؼبنطقةُاحمليطةُّٔا
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ُكلهاُُعندماُتتسع الُإراديةُتدؿُعلىُالراحةُواالنفتاح.ُإذاُُُتعابَتاؼبساحةُالوجهيةُبأكملهاُحوؿُعيوهنم.ُىذه

ُكثافةُمثلُالوقوعُيفُاغبب،ُفإفُالدـُيندف ُكجزءُمنُىذهُويُنشُّْعُكبوُالوجوُكانتُاؼبشاعرُأكثر طُصبيعُمبلؿبو

اغبالةُاؼبفعمةُباغبيوية،ُيتوسعُبؤبؤُالعُت،ُوىيُاستجابةُتلقائيةُتسمحُفيهاُالعيوفُبالبحثُعنُاؼبزيدُمنُالضوء.ُ

الُُ.كبَتةالعيوفُتبدوُُُفتجعلُمعُحركةُرفعُاغبواجبُ،إهناُعبلمةُأكيدةُعلىُأفُالشخصُمرتاحُووببُماُيراه

.ُوهببُأفُندربُأنفسناُعلىُإلقاءُُمعلنةلوُداللةُجنسيةُُاآلخرينالنظرُباىتماـُيفُعيوفُُ.إذلُبؤبؤُالعُتننتبوُ

 العيوف.يفُنظرةُسريعةُعلىُبؤبؤُالعُتُعندماُنلحظُأيُاتساعُ

ُإذلُنلجأُأفُتتعلمُالتمييزُبُتُاالبتسامةُاؼبزيفةُواالبتسامةُاغبقيقية.هببُُ،تطويرُمهاراتكُيفُىذاُاؼبيدافُأثناءُ

ُ ُاؼبزيفة ُإخفاءاالبتسامة ُُأثناءُؿباولتنا ُسهلة ُالسلبية،ُألهنا إذلُالتفاصيلُالدقيقةُُوألفُالناسُالُينتبهوفمشاعرنا

ُكيفيةُالتعرؼُعليها، االبتسامةُفُلبلبتسامات.ُنظراُألفُاالبتساماتُاغبقيقيةُباتتُأقلُشيوعا،ُوُهببُأفُتعلم

العينُت.ُوستميلُأيضاُُجانبوسعها،ُوُغالباُماُتظهرُذباعيدُوتُُيطةُبالعيوفُالعضبلتُاحملُدائماُيفُتظهرُاغبقيقية

يحاوؿُبعضُس.ُالُتوجدُابتسامةُحقيقيةُبدوفُتغيَتُواضحُيفُالعينُتُواػبدين.ُكبوُاألعلىإذلُسحبُاػبدينُ

باإلضافةُإذلُُا.ابتسامةُعريضة،ُواليتُستغَتُالعُتُجزئياُأيضُيضعُُُعندماُاألشخاصُخلقُانطباعُبالتنوعُاألصيل

ُاؼبادية ُاالبتسامات.ُ،العبلمات ُىذه ُسياؽ ُإذل ُننظر ُأف ُأوُُهبب ُاألفعاؿ ُبعض ُمن ُاغبقيقية ُاالبتسامة تأيت

أمرُتلقائي.ُىلُاالبتسامةُيفُىذهُاغبالةُالُعبلقةُؽباُبالظروؼُإذلُحدُبالكلماتُاليتُتثَتُاالستجابةُاؼبفاجئةُُ

يتُيكوفُفيهاُالشخصُهبهدُنفسوُليعطيُانطباعاُجيداُأـُلديوُأىداؼُماُوالُيربرىاُماُقيل؟ُىلُىيُاغبالةُال

 تحكمُفيو؟.مُُُغَتُُُاالبتسامةىلُتوقيتُُ؟معتربةاسًتاتيجيةُ

ُ.نُالسهلُعليناُالتحكمُيفُالوجومالصوت.ُُنربةلُأكثرُاؼبؤشراتُداللةُعلىُاؼبشاعرُاإلهبابيةُتأيتُمنُخبلؿُعل

الصوتُبشكلُُنربةليناُتعديلُعُفسوؼُيصعبُ،فبثلُتُؿبًتفُتُوإفُدلُنكنلنرىُىذا.ُُاؼبرآةيبكنناُأفُننظرُيفُ

ُ ُدرجة ُترتفع ُإليك، ُالتحدث ُيف ُويتحمسوف ُالناس ُبك ُيتعلق ُعندما ُاإلثارةُُنربةواعي. ُإذل ُيشَت ُفبا صوهتم،

ُكانواُمتوترين ُّٔ،ُالعاطفية.ُحىتُلو اُفستكوفُشكلُنغمةُالصوتُدافئةُوطبيعية،ُعکسُنغمةُالصوتُاليتُيقـو
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ُالصوت ُنغمة ُويبكنكُاكتشاؼُجودة ُغيابُُ،البائع. ُأيضا ُوستبلحظ ُصوتية. ُبابتسامة ُالبعض ُيشبهها واليت

ُاحملادثة ُأثناء ُوالًتدد ُفثمةالتوتر ُمتساوياُ، ُُُمستًو ُتسارع ُمع ُاؼبزاح ُالوثَتةمن ُنوعيةُيف ُيف ُزيادة ُإذل ُيشَت ُفبا ،

عنوُاستجابةُفباثلة.ُكبنُنعرؼُُوتنتجُةُيبيلُإذلُإصابتنايدؿُعلىُالسعادةُوالنشاطُواغبيويُالذيُصوتالالعبلقة.ُ

ُكثَتُمنُاألحيافُونركزُبدالُمنُذلكُعلىُالكلماتُالوديةُ،ُذلكُعندماُنشعرُبو لكنناُنتجاىلُىذهُاؼبشاعرُيف

 .البائعُأوُنغمةُصوت

ُأفضلُأخَتا،ُإفُمراقبةُاإلشاراتُالغَتُاللفظيةُيعدُأمراُضرورياُيفُؿباوالتكُللتأثَتُعلىُاُ لناسُوإغوائهم.ُإهنا

طريقةُلقياسُدرجةُوقوعُالشخصُربتُتعويذتكُأوُسحرؾ.ُعندماُيبدأُالناسُيفُالشعورُبالراحةُيفُوجودؾُ،ُ

ُكنتُتتحدثُأوُُيقفوففإهنمُ بالقربُمنكُأوُيبيلوفُباذباىك،ُوأذرعهمُالُتطوىُوالُتكشفُعنُأيُتوتر.ُإذا

نظراتُاليقظةُواالبتساماتُاغبقيقيةُستشَتُإذلُأفُالناسُيتفقوفُمعُماُترويُقصة،ُفإفُإيباءاتُالرأسُاؼبتكررةُوال

ُعلىُ ُإثارة ُاألفضلُواألكثر ُتكوفُالعبلمة ُردبا ُويبادلونكُاؼبزيدُمنُالنظرات. ُوبذلكُيفقدوفُمقاومتهم. تقولو

ُكوضعُاذباهُأرجلُتعابَتهالشخصُاآلخرُدوفُوعيُُتقلدُُ،ُحيثُتعابَتؾاإلطبلؽُىيُمزامنةُ ُبنفسهمُاعبسدية،

ُّٔاُ،ُأوُإمالةُالرأسُبطريقةُُطريقتك ُكماُُاليتُتقـو ،ُأوُابتسامةُربفزُاألخرى.ُإفُأعمقُمستوىُمنُالتزامنُ،

اكتشفُميلتوفُإريكسوفُ،ُسيخولكُيفُمبلحظةُأمباطُمتعددةُمنُالتنفسُاليتُتظهرُبنفسُاإليقاعُ،ُواليتُقدُ

 تنتهيُيفُبعضُاألحيافُبالتزامنُالكاملُيفُقبلةُما.

أيضاُُعليَكُربفيزىاولكنُُ،ىذهُالتغيَتاتُاليتُتظهرُتأثَتؾُعلىُمراقبةيبكنكُأيضاُتدريبُنفسكُليسُفقطُُ

ُببدنكُببطءُبنفسك.ُاإلشاراتُاإلهبابيةمنُخبلؿُإظهارؾُاإلشاراتُ ستكشفُعنُعبلماتُُ،اقًتبُمنهم

يتحدثوف،ُوقلدُسلوكهمُوأسلؤّمُومبَطُاؼبوافقةُوأنتُمبتسمُبينماُُمظهراُعبلماترأسكَُُنكّْساالنفتاحُاػبفية.ُ

العاطفيةُؽبم،ُاذىبُأبعدُُإصابتكعليكُأفُتراقبُاإلشاراتُاليتُتدؿُعلىُُ،ويفُأثناءُقيامكُبذلكُ،تنفسهم

 منُذلكُعندماُتكتشفُغبظةُاالهنيارُالبطيءُؼبقاوماهتم.
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هرُأوُواجهةُتدؿُعلىُأهنمُواقعوفُيفُمعُاػبرباءُاإلغوائيُتُالذينُيستخدموفُصبيعُاإلشاراتُاإلهبابيةُلتقليدُمظُ

ُمشاعرىاعنُُتكشفمنُاألشخاصُُقلة،ُضعُيفُاعتبارؾُأفُعميقليجعلوؾُُربتُسيطرهتمُبشكلُُ،حبك

ُكافُردُفعلكُاؼبفًتض ُوأبصرُتعابَتوردباُمفتعبل،ُفتحكمُدبشاعرؾُُيبدوُسريعاُبشكلُطبيعيُيفُوقتُمبكر.ُإذا

 اإلحباط.ُعلىتدؿُُباحثاُعنُعبلماتُالدقيقةُُوجوىهم

ُُإشارات الهيمنة و الخضوع : ُاالجتماعيةباعتبارنا ُُاغبيوانات ُالكوكب، ُىذا ُعلى ُتعقيدا نضعُُفإننااألكثر

ُإذلُالوضعُاغبارلُومستوىُاؼباؿ ُاستنادا ُمتقنا ُالتسلسبلتُالسلطةودرجةُُتسلسبلُىرميا .ُكبنُعلىُدرايةُّٔذه

ُتبهمُالعليا.ُرعنُُاآلخروفَتُمرتاحُتُعندماُيتحدثُغُونسبية،ُعنُمراكزُالقوةُالُاغبديثاؽبرمية،ُلكنناُالُكببُ

الضعفُمنُخبلؿُالتواصلُالغَتُاللفظي.ُلقدُورثناُأسلوبُالتواصلُىذاُعنُُوُيتمُالتعبَتُعنُعبلماتُاؽبيمنة

مفصلةُللداللةُعلىُمكافُوجودُالشمبانزيُالفرديُُبإشاراتُتعربُاليتُالرئيساتُاألخرى،ُوالُسيماُالشمبانزي

ُمنُالتسلسلُاؽبرمي.يف ُالعليا ُاالجتماعية ُاؼبتفوقةضعُيفُاعتبارؾُأفُُُالرتبة ُالناسُدبكانتهمُاالجتماعية ُُشعور

ُكبَتةُ ُمثُلغتهمُاعبسدية.ُيشعرُالبعضُّٔذهُالثقةُقبلُأفُيصلواُإذلُموقعُالسلطةُحىت،ُتشعُُّيفُتراىايبنحهمُثقة

ضُالطموحُتُؿباكاةُاإلشاراتُاليتُتدؿُعلىُالسلطة،ُولكنُ.ُقدُوباوؿُبعإليهمُؿبققةُذبذبُالناسُنبوءةتصبحُ

ُكلُالبعدُعنُىذاُالدورُالزائف.ُردباهببُأفُيقومواُبذلكُبشكلُجيد.ُ  تكوفُىذهُالثقةُمزيفةُوبعيدة

يفُحركتو.ُُىناؾُحريةُتكوفُُعادةُماُتأيتُالثقةُبشعورُأكربُباالسًتخاءُحيثُينعكسُاألمرُبوضوحُيفُالوجو،ُُ

ُ ُاألشخاص ُإف ُيبلكوف ُاآلخرينُالتجوؿبُيرغبوفُالسلطَُالذين ُوجوه ُمنُيف ُمع ُالبصري ُالتواصل ُالختيارىم ،

،ُفباُيدؿُعلىُاعبديةُوالكفاءة.ُإذاُشعرواُباؼبللُأوُاالنزعاج،ُفإهنمُيظهروفُمغلقةُقليبليشاءوف.ُتكوفُجفوهنمُ

ُكعبلمةُعلىُانعداـُاألمافُبُيبتسموفُنادراُ.بانفتاحُتاـذلكُ شكلُعاـ.ُويشعروفُبأفُلديهمُاؼبزيدُبشكلُمتكرر

ُ ُمثل ُيريدوف، ُكما ُالناس ُيفُؼبس ُاغبق ُُالدبكاتمن ُالذراع. ُ ُأو ُالظهر ُعلى ُعلىالودية ُلبلستحواذ ُيتجهوف

ُاالجتماعات ُيف ُمسافاتُاؼبساحات ُُوينشؤوف ُبشكل ُيقفوف ُحوؽبم. ُمروبةُعرضي، ُإيباءاهتم ُتكوف حيث

فرضُنوعُمنُالتواصلُالغَتُلُالقائدُيتجوُ.وسلوكهمأسلؤّمُُواليقلدمضطروفُُأهنماآلخروفُُيشعرُومسًتخية.
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ُخفية ُبطرؽ ُآّموعة ُعلى ُأفكارىمُ.اللفظي ُفقط ُليس ُيقلدوف ُالناس ُأف ُىدوءىمُُفحسب،ُوستبلحظ بل

 .اؼبشتعلةُوطاقتهم

ُيتحدثوفُ نُمُأكثرُبسرعةُرببُالشخصياتُالسياديةُاإلشارةُإذلُموقعهمُاؼبتفوؽُيفُسلمُالرتبُبعدةُطرؽ:

ويُهرِولوَفُُ.مصافحتهمُقويةُمضغوطةُتكوفُويشعروفُبأفُؽبمُاغبقُيفُاؼبقاطعةُوالتحكمُيفُتدفقُاحملادثة.ُغَتىم،

ُخلفهم ُدوهنم ُمن ُوهبعلوف ُاؼبشي ُُ.أثناء ُالشاىد ُحديقة ُيف ُمنُُاغبيواناتشمبانزي ُمشأّا ُسلوكا وستبلحظ

 جانبُالشمبانزيُالسادي.

مثلُشخصيةُُ،والواثقُوالدافئُاؽبادئُىوُتعبَتىنُينجحهن،ُفإفُماُقياديةبُالبلئيُيشغلنُمناصُللحرًنبالنسبةُ

ُكانتُ يفُعادلُاألعماؿ.ُردباُيكوفُأفضلُمثاؿُعلىُذلكُىيُاؼبستشارةُاألؼبانيةُاغباليةُأقبيبلُمَتكل.ُابتسامتها

شكلُخاص.ُوالُتظهرُتلكُاالبتساماتُفإهناُتكوفُذاتُمغزىُبُوعندماُمنُالرجلُالسياسيُالعاديُتوتراأقلُ

ُابتساماتُمزيفة.ُتستمعُُيبدو ُأهنا ُكامل،ُيكوفُالُيزاؿُملحوظاُلغَتىاعليها ُطريقةُغبملُُوُ،باستيعاب لديها

نفسها.ُُلتأكدالُربتاجُإذلُمقاطعةُاغبديثُُويفُمسارُاحملادثة.ُمتحكمُتُأكثرُفتجعلهماآلخرينُعلىُالتحدثُ

ُلوُوُمتجاىلة،ُدبظهرُفإهناُهتاصبوُ،وعندماُتريدُمهاصبةُشخصُما ُعندمابكلماتُقاسية.ُوالُهتاصبوُُفُبلُؿُبتقرًة

ُاألليفُإذلُُإلحضارهُحاوؿُالرئيسُالروسيُفبلديبَتُبوتُتُزبويفها ُالعلمُأفُمَتكلُقدُُ-ُاإلجتماع،كلبو مع

ماُىدأتُمنُنفسهاُمثُنظرتُُوُسرعافُبوضوحُتوترتُ-ُمنُالكبلبُوكانتُزباؼُتعرضتُللعضُمرةُواحدة

طفولياُُظهرُبوتُت.ُوىوُأالَُّتفعلُشيئاُ،بوتُتبوءُيفُعينيو.ُووضعتُنفسهاُيفُموقفُواحدُفيماُيتعلقُإليؤُّد

ُوأسلؤّا ُمعها. ُباؼبقارنة ُُخبلؼَُُوصغَتًا ُذُكوري.حالة ُسيادّي ُُجسٍد ُكاف ُُىادئابل ُاػباصة.ُُقوياو بطريقتها

تغيَتُنظرتناُلبعضُاإلشاراتُاؼبهيمنةُاؼبرتبطةُيبدأُيفُُالنساءُإذلُمناصبُقيادية،ُفإفُأسلوبُالسلطةُعندماُتصل

 بالسلطة.

إفُالقادةُالذينُيظهروفُالتوترُوالًتددُيفُُ.عنُإشاراتُاؽبيمنةُباحثايفُؾبموعتكُُأىَلُالسُّلطُِمنُاؼبهمُمراقبةُُ

ُ.اكتشافهاُيسهلُُُاألمافإفُعبلماتُىذاُالقلقُوانعداـُُ.يشعروفُبالتهديدُوانعداـُاألمافُإشاراهتمُغَتُاللفظيةُ
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ُُيتحدثوفَُ ُعرجاءبطريقة ُطويلة. ُتوقف ُفًتات ُمظهرين ُُترتفعُُ، ُأصواهتم ُاؼبستوى.ُوتبقىنربة ُذلك ُيتجهوفُيف

ُكثَتُمنُاألحياف.حركاتُأعينهم،ُُووَبكموفَُتجنبُنظراهتمُل منُاالبتساماتُُمزيداُيضعوفَُُوىبتلسوفُالنظرُيف

شعرىمُوعنقهمُُيلمسوفُعرؼُباسمُهتدئةُالسلوؾ.ياُدبأنفسهمُُيُطبطبوَفُعلىُضحكاهتم.ُوتضطربُُُ،آّهدة

أنفسهمُبصوتُُيؤكدوفأعصأّم.ُاألشخاصُالذينُوباولوفُإخفاءُانعداـُاألمافُلديهمُُؿباولُتُهتدئةُوجباىهم،

عادي،ُُالُتزاؿُأيديهمُوأجسادىمُعلىُكبوُغَتُفاربُتُأعينهمُعلىُمصراعيها.حوؽبمُبعصبيةُُؼبنُينظروفُوُ،عاؿ

تشَتُإذلُانعداـُُلليتـبتلطة،ُوهببُأفُتورلُاىتماماُأكربُُإشاراتُُيصدروفُ.اُعبلمةُدالةُعلىُالقلقوتكوفُدائم

 األمافُاألساسيُلديهم.

ُُُ(ُ ُاعبسد.2012ُُ-2007كافُنيكوالُساركوزي،ُرئيسُفرنسا (،ُشخصاُوببُتأكيدُوجودهُمنُخبلؿُلغة

كافُيقاطعُُهم.ُيثبتهمُيفُأمكنتهمُأثناءُربديقو.ؽبمُؼبكافُوقوفُُموجهاُويكوفكافُيربتُالناسُعلىُظهورىم،ُ

ُُأحاديثهم، ُالغرفة ُعلى ُالسيطرة ُرأتُُليكوفوحاوؿ ُ"اليورو"، ُأزمة ُخضم ُيف ُلقاءاتو ُإحدى ُخبلؿ سيدىا.

بعصبيةُطواؿُالوقت.ُُهتتزاؼبستشارةُمَتكلُتصرفوُاالستبداديُاؼبعتادُلكنهاُدلُتستطعُإالُأفُتبلحظُأفُقدموُ

ُكافُأسلوبُاغب ُاإلضايفُلديوُماُىوُإالُطريقةُيفُصرؼُانتباهُاآلخرينُوإؽبائهمُعنُانعداـُاألمافُلديو.ُُردبا ـز

 .ُضدهُكانتُىذهُدبثابةُمعلوماتُقيمةُيبكنُأفُتستخدمهاُمَتكل

غالباُماُربتويُأفعاؿُالناسُعلىُإشاراتُاؽبيمنةُواػبضوع.ُوعلىُسبيلُاؼبثاؿ،ُيظهرُاألشخاصُيفُوقتُمتأخرُ

ُكانواُحقيقيُتُأـُمتخيلُت.ُليسواُملزمُتُتفوقوىُتإشارةُتدؿُعل .ُتكشفُأمباطُؿبددُوقتيفُيكونواُُأف،ُسواء

ؿبادثاهتمُعنُاؼبوقفُالنسيبُالذيُيشعرُبوُاألشخاصُأثناءُاستغراقهمُيفُمنصبُما.ُيبيلُأولئكُالذينُيشعروفُ

ُإذلُالتحدثُ ُغَتىمُدوماباؽبيمنة ُعندماُُومقاطعة ُأنفسهم. ُلتأكيد ُإذلُمسألةُشخصيةُجةاغبُتحوؿتُكوسيلة

ُالًتقيمُيلجؤوف ُإشارات ُباسم ُيعرؼ ُما ُصوهتمُُيؤكدوفُ.إذل ُنربة ُخبلؿ ُمن ُاؼبسؤولية ُيتحمل ُؼبن تفسَتىم

ُكنتُتتحدثُُمهيمناُشخصاُواحداُفلعلكُترىُمظهرىمُاػبارجيُيفونظراهتمُاػبارقة.ُإذاُالحظتُزوجُتُ .ُإذا

نصفُماُيقولوُلُسوىويبدوُأنوُلنُيستمعُُ،شريكوُدوفَُرياُ،ُفإفُالشخصُاؼبسيطرُسوؼُيتصلُبكُبصمعهما
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ماُنسميوُاالبتسامةُالضيقة.ُيأيتُُخاصةُ،إشارةُدقيقةُتدؿُعلىُالتفوؽُاالبتساماتالشريك.ُويبكنُأفُتكوفُ

وىيُابتسامةُتشدُعضبلتُالوجوُوتدؿُعلىُاؼبفارقةُواالحتقارُللشخصُالذيُُ،ىذاُاستجابةُؼباُقالوُشخصُما

 .مودودُمظهرٍُولكنهاُ)االبتسامة(ُسبنحهمُغطاءُُ،شأناُيرونوُأقل

ُُ ُالدقيقة ُماُاؽبيمنةُتؤكدُاليتواحدةُمنُالوسائلُالغَتُاللفظية يصابُأحدُالشركاءُبالصداعُأوُُأفُ:يفُعبلقة

هبربُالشخصُاآلخرُيفُالعبلقةُعلىُُىذاُماُ.بشكلُعاـأوُيبدأُيفُالشرب،ُأوُيقعُُيفُمبطُسليبُُ،دبرضُأخر

ُ ُاللعب ُشريكو ُلقواعد ُللتعاطفُشريكووفقا ُاألمثل ُاالستخداـ ُىذا ُويعترب ُضعفو. ُنقاط ُعبلج ُإذل ُليميل ،

 .جداالكتسابُالسلطةُوىوُفعاؿُ

ُالناسُُ،أخَتا ُلدى ُالثقة ُمستويات ُلقياس ُقيمة ُكوسيلة ُاالشارات ُىذه ُمن ُتستخلصها ُاليت ُاؼبعرفة استخدـ

بشكلُغَتُُيتداعىُلديهمُالذينُبالزعماءُماُيتعلقُاألمرالعبُعلىُانعداـُاألمافُعندوالتصرؼُبشكلُمناسب.ُ

ذبنبُربطُنفسكُعنُقربُدبثلُىذهُاألنواع،ُألهنمُُ،ُلكنُمنُاألفضلذلكالقوةُمنُخبلؿُُلتكتسبُ،لفظي

ُسيء ُبشكل ُالضرر ُبك ُُ،سيلحقوف ُمع ُيسحبونك ُوقد ُالوقت ُمراكزُُأماُاألسفل.ُكبومرور ُيف ُليسوا الذين

ُ ُكانواوباولوفُتُفإهنمالقيادة ُلو ُكما ُُ،أكيدُأنفسهم ُإذاُُؽبذا هببُأفُيعتمدُردؾُعليهمُعلىُنوعُشخصيتهم.

إذاُُُ.معهمؿباولةُالصعودُُحكيمايكوفُُقدُ.ُباإليبافُبالنفسُوحسنُاؼبصَتُفإهنمُمليؤوفُقبوماُصاعدوف،كانواُ

لتجنبها،ُألهنمُسادةُيفُُفهذهُىيُبالتحديدُاألنواعُاليتُهببُأفُتسعىُدائماُ،تافهُتكانواُؾبردُطغاةُمتعجرفُتُ

 جعلُاآلخرينُيقوموفُخبدمةُنيابةُعنهمُدوفُإعطاءُأيُشيءُيفُاؼبقابل.

ُالساذجةُُإشارات الخداع:ُ ُُنؤمنكبنُالبشرُبطبيعتنا علىُشيءُمقابلُالُُأفُكبصلُكإيبانناُ-بأشياءُمعينة

ُ.ديدة،ُوردباُحىتُخداعُاؼبوتبسهولةُبفضلُبعضُاػبدعُاعبُذبديدهاستعادةُازدىارناُأوُُأنناُنستطيعوُُشيء،

ُالناسُ ُفيوُايفُإفُمعظم ُيزدىر ُما ُىو ُاألشياء ُاؼبيلُيفُاإليبافُّٔذه ُوىذا ُالوثوؽُّٔم. ألساسُجيدوفُويبكن

ُكجنسُبشريُإذاُُمفيدا.ُوسيكوفُواؼبتبلعبوفاؼبخادعوفُواؼبتبلعبوفُ ذباهُىذهُاألشياء،ُُأنزلناُسذاجتناؼبستقبلنا
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ُتغيَتُالط ُكيفُنتعرؼُعلىُبعضُالعبلماتُُإفُبيعةُالبشرية.لكنُالُيبكننا أفضلُماُيبكنناُفعلوُىوُأفُنتعلم

 بشكلُأكرب.ُُُعنُاألدلةعلىُشكوكناُأثناءُحبثناُُاليتُرباوؿُخداعنا،ُوكبافظواإلشاراتُاػبفيةُ

ُكثَتاإفُأكثرُاإلشاراتُوضوحاُىيُاليتُتظهرُعندماُيضعُالناسُواجهةُخارجيةُمليئةُباغبركة.ُعندماُيبتسم ُ،وف

ُكافُُوُنفوذىمُعليناُمقاومةُُمَتسّلُت،ُفيصعبُوعندماُيظهروفُودودين وباوؿُُ"ليندوفُجونسوف"تأثَتىم.ُعندما

ُبذلكُبكاملُحضورهُاعبسديُزمبلئوعُتُأُسحبُالصوؼُمن ُكافُيقـو كافُوبدؽُّٔمُيفُوُُ،يفُؾبلسُالشيوخ،

ُ ُبعض ُوىبربىم ُاؼببلبس، ُُالنكتغرفة ُُوالبذيئة، ُعلىكاف ُصادقا،ُ،أكتافهمُيرتب ُمنُُوُويبدو ُدبزيج يصيبهم

ُكافُالناسُوباولوفُالتسًتُعلىُشيءُماإ.ُالسرور علىُعنصرُاالكبيازُباالقتناعُُيلعبوفُمثرثروف.ُفإهنمُجريئوفُ،ذا

ُكنتُأنكرُأوُأقوؿُشيئاُمأُّذاُالقدرُمنُالضيقُ-(1ُ)انظرُالفصلُ ُكوينُأعتربُُ،إذا فمنُُضحية،ُنفسيمع

عندماُوباوؿُالناسُشرحُوُتفسَتُأفكارىمُُمبيلُإذلُازباذُقناعةُاضافيةُعنُاغبقيقة.ُُذلك.الصعبُأفُأشكُيف

ُفيها ُاؼببالغ ُالطاقة ُمن ُوالنكرافُ،بكثَت ُاغبرماف ُمن ُشديد ُدبستوى ُأنفسهم ُعن ُالدفاع ُرفعُفُ،أو ُعليك يتعُت

 .االستشعاريةُالكتشافهمُأحاسيسك

ُكلتاُاغبالتُتُُ يسعىُاؼبخادعُلصرؼُانتباىكُعنُاغبقيقة.ُعلىُالرغمُمنُأفُُ-نعُالتسًتُوالبيعُبشكلُمقُ-يف

،ُالوجوُواإليباءاتُاؼبتحركةُقدُتأيتُمنُاغبماسةُالوديةُوالصداقةُاغبقيقية،ُعندماُتأيتُمنُشخصُالُتعرفوُجيدا

فيجبُأفُتكوفُعلىُأىبةُاالستعداد.ُأنتُاآلفُتبحثُعنُعبلماتُُ،أوُمنُشخصُقدُيكوفُلديوُماُىبفيو

 لفظيةُلتأكيدُشكوكك.ُغَت

اعبسمُيكوفُأكثرُتعبَتاُعبذبُانتباىك.ُغالباُُأومعُمثلُىؤالءُاؼبخادعُت،ُستبلحظُغالباُأفُجزءاُمنُالوجوُ

ىذهُىيُأسهلُمنطقةُيفُاعبسمُُ.تعابَتُالوجوماُتكوفُاؼبنطقةُاحمليطةُبالفم،ُوبابتساماتُعريضةُوتغَتاتُيفُ

ىوُُاؼبفتاحُُ.ُأيضاُعنُطريقُالتعبَتُباليدينُوالذراعُتُوتأثَتُمتحرؾُومقنع،ُُيبكنُللناسُمنُخبلؽباُالتعاملُوإنشاء

السيطرةُعلىُصبيعُالعضبلت.ُعندماُُألنوُمنُاؼبستحيلُ،أفُتكتشفُالتوترُوالقلقُيفُأجزاءُأخرىُمنُاعبسم

ُعريضةُابتسامةُوميضُترى ُبتعبَت ُيقـو ُاعبسم ُأف ُأو ُاغبركة ُمن ُالقليل ُمع ُمتوترة ُالعيوف ُتكوف ُغَتُ، بشكل
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ُكانتُالعينافُرباوالفُخداعكُبنظرةُمنُالتعاطف ُأوُإذا فإفُالفمُيرتعشُقليبل.ُىذهُعبلماتُتدؿُُ،عادي،

ُكمحاولةُصعبةُللسيطرةُعلىُجزءُماُمنُاعبسم.  علىُسلوؾُمفتعل،

طئة،ُفإهنمُاؼبخادعوفُاألذكياءُخلقُانطباعُمعاكس.ُإذاُقامواُبالتسًتُعلىُأفعاؽبمُاػباُوباوؿُُيفُبعضُاألحيافُُ

غَتُعادي.ُسيقدموفُتفسَتاُُتعبَتاذنبهمُوراءُواجهةُخارجيةُشديدةُالذكاءُوالكفاءة،ُلكنُالوجوُيعطيُُىُبفوف

اليتُتؤكدُؽبمُذلك.ُصورهتمُُ"حىتُمنُخبلؿُ"األدلةُ،بدالُمنُإنكارىمُالصريحُلسلسلةُمنُاألحداثُمعقوال

ُکسبُسلسةُعنُالواقعُتكادُتكوف ُكانواُوباولوف أموالكُأوُدعمك،ُفسيمثلوفُدورُاحملًتفُتُذويُالكفاءةُ.ُإذا

،ُبلُيظهروفُلكُالكثَتُمنُاألرقاـُواإلحصائيات.ُمالعاليةُيفُىذاُالصدد،ُلدرجةُأهنمُيصيبونكُباؼبللُإذلُحدُم

ُواحملتالُت ُواؼباكرين ُاؼبخادعُت ُالفنانُت ُالواجهةُإف ُىذه ُ"فيكتورُُُغالبا.ُيستخدموف ُالعظيم ُاػبداع ُفناف كاف

ُبَتوقراطيامنُنفسوُوهبعلُُااؼبزخرؼ،لوستيج"ُيهدئُضحاياهُويُنّومهمُعنُطريقُالكثَتُمنُالثرثرةُاحملًتفةُوالكبلـُ

ُبشكلُجيدُُيفُالسنداتُواألوراؽُاؼبالية.ُخبَتاُأو ُاللطافة ُالشخصُالذيُيلعبُدور ُأفُ"بَتينُمادوؼ" بدا

ُكت ُّٔا.ُُلكُاليتلدرجةُالُيبكنُألحدُأفُيشتبوُبوُيفُلعبةُخداعُجريئة  يقـو

االنطباعاتُىذاُالنوعُمنُاػبداعُيصعبُإدراكوُألنوُصعبُاؼببلحظة.ُولكنُعندماُرباوؿُأفُتبحثُعنُىذهُ

الواقعُُوألفُمفاجئة،األحداثُاغبقيقيةُتنطويُعلىُتدخبلتُعشوائيةُُ،ُألفمناسباُيكوففإفُالواقعُالُُاؼبفتعلة،

كات"ُعندماُأرادتُُُ-كافُىذاُىوُاػبطأُلدىُ"واترُُُ.فيوحداثُمكافُفوضويُونادراُماُتتناسبُاألجزاءُواأل

أثارتُالشكوؾُبأفعاؽبا.ُعندماُتكوفُالتفسَتاتُأوُالرسائلُماكرةُأوُاحًتافية،ُفهذاُماُُعندماالتسًتُعنُأفعاؽباُ

ايةُ.ُلكيُتنظرُإذلُىذاُمنُاعبانبُاآلخر،ُانظرُإذلُالشخصيةُاليتُتتواجدُيفُرُولديكُينبغيُأفُيثَتُشكوكك

كذبكُيفُسياؽُغَتُاعتياديُُوضعاألبلوُللكاتبُالروسيُدوستويفسكيُحيثُقاؿُناصحا:ُ"ُإذاُقمتُدبهارةُ

ُأمر ُأنو ُأنتُتعلم ُو ُغريبُأوُشاذ، ُفدلُوبدثُنادرُأو ُأكثرُإ، ُيبدو ُسيجعلُمنُذلكُالكذبُأمرا فُىذا

 احتماال".
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ىكُعنُاغبقيقةُىوُعدـُمواجهتهمُبفاعليةُأفضلُماُهببُفعلوُعندماُتشكُيفُأفُالناسُوباولوفُصرؼُانتباُُ

ُيفُالبداية ُفأنتُتريدُمنهمُأفُيتحدثواُُبل، ُأوُيفعلونو. ُيقولونو ُدبا ُبإظهارُاالىتماـ تشجعهمُعلىُاالستمرار

وأفُيكشفواُعنُاؼبزيدُمنُعبلماتُالتوترُواالبتداع.ُوُيفُاللحظةُاؼبناسبةُهببُعليكُمفاجأهتمُبسؤاؿُأوُُ،أكثر

الدقيقةُولغةُاعبسدُاليتُُللتعابَتُألقاباعطُأواكشفُؽبمُأنكُـبالفُلواقعهم.ُُ،لًتبكهمصممةُمبلحظةُتكوفُم

ُكانواُـبادعُت،ُ ُ،استجابتهمُتدؿُعلىُحالةُمنُردُفعلُالتجمدُُفإفتنبعثُمنهمُيفُمثلُىذهُاللحظات.ُإذا

ُكانتُىذهُىيُاالسًتاتيجي ُكولومبوةُاؼبفضلةُللمحققُُوبعدىاُبشكلُسريعُوباولوفُإخفاءُقلقهمُاألساسي.ُوقد

يواجوُآّرمُتُالذينُحاولواُعكسُىندسةُاألدلةُعبعلهاُحيثُُ،يفُاؼبسلسلُالتلفزيوينُالذيُوبملُنفسُاالسم

ُكولومبوُيتظاىرُبأنوُصديقُودودُولكنوُيسأؿُفجأةُسؤاالُغَتُ ُكاف ُلوُأفُشخصاُآخرُقاـُبذلك، ُكما تبدو

 سم.اعبُوتعابَتمريح،ُمثُينتبوُجيداُللوجوُوُ

ُكلماهتمُمنُخبلؿُُىي،ُاألكثرُسبرسااؼبخادعُتُُلكشفأفضلُالطرؽُُُ ُكيفيةُتركيزىمُوتشديدىمُعلى مبلحظة

منُخبلؿُنوعيةُدرجةُُالذيُيأيتومنُالصعبُعلىُالبشرُتزييفُىذاُالًتكيزُوالتشديدُُ،اإلشاراتُغَتُاللفظية

أيضاُإذلُاألماـُأوُننهضُُنتجودُقالعينُت.ُُوسعوتالقويةُوحركةُاغبواجبُُاليدالصوتُونربتوُاغبازمةُوإيباءاتُ

ُ ُعندما ُالسلوؾ ُىذا ُمثل ُيف ُننخرط ُحيث ُأقدامنا. ُأصابع ُعبلمةُُنكوفعلى ُإضافة ُوكباوؿ ُبالعاطفة مشبعُت

ُ ُواؽبتاؼ ُيُقاؿتعجب ُتركيزىمُُ.ؼبا ُيرتبط ُال ُحيث ُتزييفو. ُأو ُالفعل ُىذا ُتقليد ُاؼبخادعُت ُعلى ُالصعب ومن

الُيتناسبُمعُسياؽُاللحظةُاغبالية،ُوالُيأيتُُو،ُليتُيركزوفُعليهاُبصوهتمُأوُجسدىموتشديدىمُعلىُالكلماتُا

،ُولكنُالشعورُّٔاُيفُىذهُاللحظةُيظهروفُأيةُعاطفةُفبلبشكلُمتأخر.ُعندماُيضربوفُالطاولةُبقبضةُيدىم،ُ

ُذلكُبقليل ُقبل ُُ،يكوف ُكانوا ُلو ُُُجدداكما ُيف ُتشققات ُكلها ُتعترب ُوىذه ُتأثَتا. ُاليتُسيحدثوف ُالواقع قشرة

 وباولوفُإبرازىا.

قبدُُ.ُألننامعُعنصرُاػبداع،ُضعُيفُاعتبارؾُأنوُيوجدُدائماُنطاؽُواسعُيفُاعبزءُالسفليُمنُاؼبقياسُ،أخَتاُ

ُأشكاؿُ ُصبيع ُتشمل ُأف ُويبكن ُالناس. ُلدى ُالصغَتة ُالبيضاء ُاألكاذيب ُمن ُؾبموعة ُو ُاغبميدة ُاألنواع أكثر
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"ُُرائعامثلُأفُيقولواُلكُ"أنتُتبدوُ،ُاإلطراءُيفُاغبياةُاليومية ماُفعلتوُُتشملُأوُ"لقدُأحببتُقصتك".ُقداليـو

ُأوُحجبكُ شفافاُوالُتتمتعُُأفُتكوفمهمةُمنُمعلوماتكُعنهم،ُألنوُأمرُمزعجُُألجزاءبالضبطُيفُذلكُاليـو

ىُسبيلُاؼبثاؿ،ُمنُبأيُخصوصية.ُويبكنناُاكتشاؼُىذهُاألشكاؿُالصغَتةُمنُاػبداعُإذاُانتبهناُجيداُلذلك،ُعل

منُاألفضلُببساطةُذباىلُىذهُالنهايةُالسفلية.ُيعتمدُآّتمعُاؼبتحضرُُ.االبتسامةُاغبقيقيةُتعابَتخبلؿُمبلحظةُ

ُباستمرارُ ُتصبحُواعيا ُعندما ُاجتماعيا ُضارا اؼبهذبُعلىُالقدرةُعلىُقوؿُأشياءُليستُصادقة.ُوسيكوفُأمرا

فُتكوفُمتأىباُومنتبهاُفقطُيفُاؼبواقفُاليتُتكوفُفيهاُاؼبخاطرُاكربُعندمأُّذهُاؼبشاىدُاؼباكرةُواؼبخادعة.ُهببُأ

 للحصوؿُعلىُشيءُذيُقيمةُمنك.ُمهميكوفُالناسُيفُوضعُ

 فن إدارة االنطباع

األصالةُاغبقيقيةُالُُذوُاؼبرءبأصالتنا.ُإفُُنناقضهاُألنناُ،ؽباُدالالتُسلبيةُبشكلُعاـُكلمةُتقمصُاألدوارُُ

ُكبَتةُببساطةُأوُنفسهاُ-أفُيكوفُىوُنفسوُُويبكنُدورُماُيفُاغبياة،ُوبتاجُإذلُتقمص ُلوُقيمة ،ُوىذاُاؼبفهـو

ونشعرُبالراحةُيفُإظهارُصفاتناُُنرتديهاأفُنتخلىُعنُاألقنعةُاليتُُنأملُألنناُ،يفُصداقاتناُويفُعبلقاتناُاغبميمة

اُيتعلقُاألمرُبوظيفةُأوُدورُمعُتُهببُتقمصوُالفريدة.ُولكنُيفُحياتناُاؼبهنيةُاألمرُيصبحُأكثرُتعقيدا.ُوعندم

ُ ُما ُبشأف ُتوقعات ُلدينا ُتصبح ُآّتمع، ُمهنياُيكوفُُيف ُبدأ ُإذا ُاالرتياح ُبعدـ ُستشعر ُيفُُر. ُفجأة ُالطائرة باف

موسيقىُالروؾ.ُإذاُتصرؼُُيتبٌت،ُأوُأستاذاُنفسيُمعاجلُيتصرؼُكأنوالتصرؼُوكأنوُبائعُسيارات،ُأوُميكانيكيُ

 فسنتساءؿُعنُكفاءهتم.ُ،وألقواُأقنعتهمُورفضواُلعبُأدوارىمُ،مثلهمُىؤالءُاألشخاص

ُكأكثرُشخصيةُأصالةُمنُاآلخرينُىيُأفضلُبشكلُعاـُُ إفُالشخصيةُالسياسيةُأوُالشخصيةُالعامةُاليتُنراىا

إخبارُأوُُ،أوُمناقشةُحياهتمُاػباصة،ُمنُناحيةُإبرازُىذهُالصفةُ"ُاألصالة".ُحيثُيعلموفُأفُالظهورُبالتواضع

ألصالتهم.ُكبنُالُنراىمُعلىُُحقيقياُاسيكوفُؽباُتأثَُتُاغبساسةُثغراهتمحكاياهتمُاليتُتكشفُعنُوجودُبعضُ

ُمنُُحقيقتهم ُقناعا ُالبعض ُيرتدي ُوأحيانا ُحقيقتك، ُىبفي ُقناع ُارتداء ُتعٍت ُالعاـ ُآّاؿ ُيف ُاغبياة ُمنازؽبم. يف

ُكشخص ؿببُأوُاؼبتمردُالذيُيتقمصُأدواراُبوضعياتُووشمُُ"األصالة".ُحىتُاحملبُيلعبُدوراُيفُارتداءُقناع
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معُت.ُليسُلديهمُاغبريةُيفُارتداءُبدلةُعملُفجأة،ُألفُاآلخرينُيفُدائرهتمُسيبدأوفُيفُالتشكيكُيفُصدقهم،ُ

والذيُيعتمدُعلىُعرضُاؼبظهرُالصحيحُيفُتلكُاغبالة.ُحيثُيتمتعُالناسُدبزيدُمنُاغبريةُعبلبُاؼبزيدُمنُ

ُكفاءهتمُُ.ةُإذلُالدورُالذيُيلعبونوُدبجردُأفُيثبتواُأنفسهمالشخصيُصفاهتم ُ.ُولكنُىذاُدائماغَتُمشكوكةإف

 .ؿبدوداُيكوف

ُمعظمناُبوعيُأوُُ وُمتوقعُمناُيفُتقمصوُألنناُندرؾُأفُقباحناُاالجتماعيُيعتمدُعلىُىذا.ُقدُىدباُُبدونويلتـز

ُمهمش ُيصبحوف ُالنهاية ُيف ُلكن ُاللعبة، ُىذه ُلعب ُالبعض ُالغرباءيرفض ُدور ُلعب ُعلى ُؾبربين ُو ُخبياراتُُت

ُ ُالسن.ُأثناءُُحريتهمُمقلصُتؿبدودة ُيف ُاؼبتعةُُتقدمهم ُبعض ُواستخبلص ُالديناميكية ُىذه ُقبوؿ ُاألفضل من

ُكيفيةُتشكيلهاُُللمظاىرُمنها.ُلسَتُُمدركا ُلتحققاؼبناسبةُاليتُهببُعليكُتقديبهاُفحسب،ُبلُهببُأفُتعرؼ

 اغبياةُواالستمتاعُبلحظاتكُيفُأضوائها.ُمسرحيةربويلُنفسكُإذلُفبثلُمتفوؽُيفُُكعندىاُيبكنُأعلى،ُتأثَتا

 فيما يلي بعض ايساسيات في فن إدارة االنطباع. 

يولوفُاىتماماُأكربُلئلشاراتُف،ُىوياتناُأفُيصلحواُيفُبعضُالبيئاتُيريدُالناس. اإلشارات الغير اللفظية أتقن 

فُاؼبؤدوفُأُدُيكوفُذلكُيفُمقابلةُعملُأوُاجتماعُصباعيُأوُظهورُعاـ.ُأدرؾ.ُقُنصدرىاالغَتُاللفظيةُاليتُ

ُكيفُيبعثوفُاإلشاراتُ ُويعلموف ُاإلشاراتُإذلُحدُما ُكيفُيتحكموفُيفُىذه االجتماعيوفُاألذكياءُيعلموف

ُكيفُ ُكيفُيبتسموفُاالبتساماتُاغبقيقيةأنفسهمُوُبببوفاؼبناسبةُواإلهبابية.ُإهنمُيعرفوف ويستخدموفُ،ُ،ُويعلموف

ُالًتحيب ُويعرفوفُإشاراتُاؽبيمنةُُ،لغةُجسدىمُيفُعملية ووباكوفُتعبَتاتُاألشخاصُالذينُيتعاملوفُمعهم.

.ُإهنمُيعرفوفُأفُاؼبظاىرُأكثرُتعبَتاُمنُالكلماتُيفُنقلُتعبَتُاالزدراءُأوُاعباذبية.ُتريدُأفُبالثقةُُيشّعوفَُوكيفُ

،ُفيجبُعليكُأفُتتمكنُمنُتغيَتُبعضُُجوانبكُاؼبظهريةُشكلُعاـبغَتُاللفظيُالتكوفُعلىُدرايةُبأسلوبكُ

 بوعيُلتحقيقُتأثَتُأفضل.

دربُنفسكُلتكوفُقادراُعلىُإظهارُاؼبشاعرُاؼبناسبةُعندماُتكوفُيفُوضعيةُالقيادةُأوُُاتخذ منهج الممثل. 

بكُاػباصةُاليتُتسببتُاؽبيمنة.ُوعليكُأفُتشعرُباغبزفُعندماُيستدعيُجزءُمنكُذلكُعنُطريقُالتذكَتُبتجاُر
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ُاألمرُزبيلُمثلُىذهُالتجاربُاليتُتدؿُعلىُاغبزف.ُوُيفُىذهُاؼبرحلة ُلـز تكوفُُيفُمثلُىذهُاؼبشاعر،ُأوُإذا

إفُدلُيكنُلديكُأيُسيطرةُُوُيفُحياتناُالواقعية،ُتدريبُأنفسناُعلىُىذهُالدرجةُفبكنالديكُفيهاُالسيطرة.ُليسُ

ُمه ُباالنفعاؿ ُتشعر ُكنت ُوإذا ُاغبارلوربكم، ُالوقت ُيف ُلك ُحدث ُضعفكُُ،ما ُعلى ُمؤشرا ُذلك فسيكوف

ُكيفُتضعُنفسكُبوعيُيفُمزاجُعاطفيُمناسبُمنُخبلؿُزبيلُُ وافتقارؾُالعاـُإذلُالتمكنُمنُالذات.ُتعلم

أوُاألداءُالذيُأنتُعلىُوشكُتقديبوُأوُتأديتو.ُُ؟كيفُوؼباذاُهببُأفُتشعرُبالعاطفةُاؼبناسبةُيفُىذهُاغبالة

أحياناُعنُاالبتسامةُُعندماُتُعربُُُشاعرُيفُ"اللحظة"ُحبيثُيتمُتنشيطُالوجوُواعبسمُبشكلُطبيعي.استسلمُللم

.ُوبنفسُالقدرُمنُاألنبيةُُدربُنفسكُالتعابَتأوُالعبوس،ُفإنكُُستشعرُببعضُاؼبشاعرُاليتُتصاحبُىذهُ

  ىُيفُمشاعرؾ.علىُالعودةُإذلُالتعبَتُاألكثرُحياديةُيفُاللحظةُالطبيعية،ُواحرصُأالُتتماد

ُبالرغمُمنُأنكُمتكيفُمعُبعضُُتكيف ما جمهورك. عندُتعاملكُمعُصبهورؾُهببُعليكُأفُتكوفُمرنا

ُكنتُتلعبو ُالدورُالذي ُکرئيسُُ.اؼبعايَتُاليتُحددىا ُكلينتوفُحقيقتو ُحينمادلُيغفلُفنافُاألداءُالبارعُمثلُبيل

ُكافُيتحدثُإذلُؾبموعةُمنُُعماؿُ،يظهرُثقتوُوقوتو ُكافُيعدؿُؽبجتوُوكلماتوُلتناسبُُعندما السياراتُفإنو

وكافُيفعلُالشيءُنفسوُبالنسبةُّٓموعةُمنُاؼبديرينُالتنفيذيُت.ُإذاُهببُعليكُأنتُأيضاُأفُتتعرؼُ،ُأسلؤّم

ُبصياغةُاإلشاراتُالغَتُاللفظيةُاليتُلديكُ  أسلؤّمُ.ُُلتناسبعلىُصبهورؾُوأفُتقـو

ثبتُأفُالناسُيبيلوفُإذلُاغبكمُبناءُعلىُاالنطباعاتُاألوليةُوالصعوباتُلقدُُاخلك االنطباع ايول السليم.

ُُيواجهوهنااليتُ ُاألحكاـ. ُتقييمُىذه ُؼبظهرؾُوالنطباعكُُأفُتورلبُهبيفُإعادة ُإضافيا ُوانتباىا ُاألوؿاىتماما

ُما. ُأوُؾبموعة ُفرد ُأماـ ُتقديبو ُاإلشاراتُغَتُاللفظُالذيُتريد ُوتقدًنُمنُاألفضلُلكُالتخفيفُمنُحدة ية

هببُأفُُإذلُانعداـُاألمافُلديكُوقدُيشككُالناسُبك.ُقدُتشَتواجهةُأكثرُحيادية.ُإفُالكثَتُمنُاإلثارةُ

ُأفُيفعلُالعجائبُيفُُوُ،تبتسمُابتسامةُىادئةُوأفُتنظرُإذلُالناسُيفُأعينهمُخبلؿُاللقاءاتُاألوذل يبكنُؽبذا

 تقليلُمقاومتهمُالطبيعية.
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ُكافُحضورؾُُعلىُينطويُىذاُيفُالغالبُاستخدم تأثيرات درامية.  ُ،ُمبالغاُفيوإتقافُفنُاغبضورُوُالغياب.ُإذا

ُكثَتاُُأو ُكيفأفُتعرؼُُُهببُيبلوفُمنكُبسرعة.فسوؼُُ،استطاعواُالتنبؤُدباُستفعلوُبعدُذلكُوشاىدؾُالناس

ُغيابكُُُتنظموأفُ؟ُمىتُتغيبُبشكلُانتقائيُو ُاؼبزيدُمنكَتغبوفُُرفُتوقيتُظهورؾُأماـُاآلخرينُوكيفية ُ.ؤية

ُكلُُوأظهرأظهرُىالةُمنُالغموضُيفُنفسك،ُ بعضُالصفاتُاؼبتناقضةُدبهارة.ُإفُالناسُالُوبتاجوفُإذلُمعرفة

 .للتنبؤُقابلُغَتمظهرؾُوسلوككُُاجعلشيءُعنك.ُتعلمُأفُربجبُمعلوماتك.ُ

أهناُُإليهاُيُنظرُُعضُالسماتُاليتُبُفثمةَُبغضُالنظرُعنُالفًتةُالتارىبيةُاليتُنعيشُفيها،ُُصفات القديسين. أبِرزْ  

مظهرُالقداسةُالُيتبلشىُأبدا.ُمنُاؼبؤكدُأفُالظهورُدبظهرُُمثبل:ُ.كيفُُتظهرىاُوُتربزُىاإهبابيةُوهببُأفُتعرؼُُ

ُـبتلفُيفُ فأنتُذبسدُماُيعتربُجيداُوماُُثابتا.يفُالقرفُالسادسُعشر،ُولكنُاعبوىرُيبقىُُؿُبتواهالقديسُتُاليـو

أفُُترغبُُالعادلُاغبديث،ُيعٍتُىذاُأفُتظهرُنفسكُمتحرراُومتساؿباُومنفتحا.ُُىذاُيفُكونكُفوؽُالشبهات.

لئلخبلصُوالصدؽُيكوفُُإبرازؾعلىُوسائلُالتواصلُاالجتماعي.ُُوتدعمهاألسبابُمعينةُُالّسخيتظهرُدبظهرُ

ُفعاالُتأثَتايكوفُلوُُفردباببعضُنقاطُضعفكُوُحساسيتكُللنكساتُُللعواـُتعًتؼُعندماُ.فعاؿُدائمالوُتأثَتُ

.ُلذلكُوقدُيقلدىاُالناسُبالرغمُمنُذلكُتدؿُعلىُاألصالة،ُإشاراتُالتواضعُلديكُسوَؼُيرىُالناس.ُوماكرا

ُكنتُتريدُالقياـُلتبدوُمتواضعاُرأسكُتنّكسُُُكيفتعلمُيفُبعضُاألحيافُُ اآلخرينُُبعملُخبيثُفاجعل.ُإذا

ُعنك ُنيابة ُبو ُُ،يقوموف ُيديك ُطاىرةواجعل ُال ُالذي. ُاؼبيكيافيلي ُالزعيم ُدور ُبلعب ُمطلقا ُالدورُُتقم يلعب

حىتُقبلُأفُتصلُُأقوى،ُبشكلُجيدُعلىُالتلفزيوف.ُاستخدـُإشاراتُاؽبيمنةُاؼبناسبةُعبعلُالناسُيعتقدوفُأنك

 دائما.ُفعلتو،ُوىوُتأثَتُباطٍتُيفعلُُللنجاحإذلُالقمة.ُفأنتُترغبُأفُتبدوُوكأنكُمتجوُ

القديبة.ُفهمُأوغسطسُقيمةُُيفُروماؽ.ـ(14ُُُ-ؽ.ـ.63ُُاإلمرباطورُأوغسطسُ)ُإفُسيدُىذهُاللعبةُىو

يتناقضُمعو.ُوؽبذاُالغرضُاستخدـُواستغلُمارؾُأنتوينُمنافسوُاؼببكرُُأيُالشريرُالذيُ،وجودُعدوُجيدُلديك

ُكلُشيءُتقليديُيفُآّتمعُالروما ُكعنصرُإحباطُمثارل.ُوقدُارتبطُأوغسطسُشخصياُمع ين،ُحىتُعلىُالسلطة

ُكافُأنطوينُخارجُمصر،ُ ُبينما ُتأسستُفيو. ُبالقربُمنُاؼبكافُالذيُيفًتضُأفُاؼبدينة كافُُوأنوُوضعُمنزلو



 
123 

 

ُ ُكليوباترا ُاؼبلكة ُمع ُإذلُُواستسلميتخبط ُباستمرار ُيشَت ُأف ُأوغسطس ُبإمكاف ُكاف ُوالرفاىية، ُالًتؼ غبياة

اُأنتوينُموضعُخيانة.ُدبجردُأفُأصبحُالقائدُاألعلىُافُفيهكاليتُُُللقيمُالرومانيةُُؾبسداويظهرُنفسوُُ،خبلفاهتم

ُ ُالشيوخ ُؾبلس ُإذل ُالسلطة ُوأعاد ُوالتواضع، ُالقنوت ُمن ُعلنيا ُعرضا ُأوغسطس ُقدـ ُكافُوالعامةلروما، ُوقد .

ُكافُلوُالتبجيلُواالحًتاـ ُكلوُوكُيتحدثُالتينيةُعاميةُويعيشُببساطةُمثلُرجلُمنُالشعب.ُ ُكلُامنُىذا ف

لديوُالعديدُمنُالعشيقاتُالبلئيُقدمنُُوكافُمعظمُوقتوُيفُفيبلُفاخرةُخارجُروما.ُقضىُشيءُيتمحورُعليو.

ُكافُيظهرُدبظهرُالغَتُمبارلُللسلطةُفقدُسبسكُبإصرارُ اغبقيقيةُُعلىُالسيطرةمنُأماكنُغريبةُمثلُمصر.ُوبينما

ُباؼبسرح ُمهووسا ُكاف ُوقد ُاعبيش. ُُُ،على ُأوغسطس ُأُمرتدياُمهرجاكاف ُوقد ُلؤلقنعة. ُآخرُوكانتُذلكدرؾ

 "؟دباُيكفيُدوريُيفُمهزلةُاغبياةُىذهُتقمصتُُاليتُتكلمُّٔاُعلىُفراشُاؼبوت:ُ"ىلُُكلماتو

ُكلمةُ"شخصية"ُأتتُمنُالكلمةُالبلتينيةُ"ُ:افهم هذا  ُنرتديُصبيعاُاألقنعةُ"،ُواليتُتعٍتُ"قناع".Personaإف

ُفقدُنتسببُبأمانة،عقولناُُعماُيفبالضبطُىويتناُوربدثناُُ،ُوىذاُاألمرُلوُوظيفةُإهبابية.ُإذاُأظهرنايفُؾبتمعاتنا

يفُاإلساءةُإذلُاعبميعُبكشفُالصفاتُاليتُيتمُإخفاءىاُبشكلُأفضل.ُإفُامتبلؾُشخصيةُؿبددةُوتقمصُدورُ

ُكثب،ُُيبصروننامنُاألشخاصُالذينُُوبميناجيدُ لعبتُُكلماُُ.أفُتتفاقمحاالتُانعداـُاألمافُُومنُشأفعن

ستتمتعُحبريةُالتعبَتُعنُاؼبزيدُُ،ُوبفضلُىذهُالقوةالقوةقدرتكُعلىُاكتسابُُكلماُزادتُ،لدورؾُبشكلُأفض

ُمعُالعديدُمنُ ُاليتُتقدمها ُكايف،ُفستتطابقُالشخصية ُأبعدُإذلُحد ُاألمر ُأخذتُىذا ُإذا منُخصوصياتك.

 ماُتتمُزيادهتاُلتقدـُتأثَتاُساحرا.ُودائماُ،خصائصكُالفريدة

ُأنا" :مزقال وا سون لشارلوك هول ُأره ُدل ُفبا ُالكثَت ُفيها ُرأيت ُأنك ". فرد عليه يبدو

ليسُاألمرُأنكُدلُترهُياُواطسوف،ُبلُأنتُدلُتبلحظوُفأنتُدلُتعرؼُإذلُأينُهولمز: " 

ُكلُماُىوُمهمُوليسُبإمكاينُأفُأجعلكُتدرؾُأنبيةُاألكماـ،ُأوُ تنظر،ُوىكذاُفقدُفاتك

 ".أنبيةُاؼبسألةُاليتُتتوقفُعلىُرباطُاغبذاءالداللةُاليتُأستنتجهاُمنُظفرُاالّٔاـ،ُأوُ
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4 

  حدد قوة شخصية الناس 

ُ

 قــانــون السلوك القهري

ال تنــــــــــده  وال تنخــــــــــدع بســــــــــمعتهم أو فــــــــــ وتشــــــــــاركهم،معهــــــــــم  لتعمــــــــــل أشخاصــــــــــا عنــــــــــدما تختــــــــــار

نفســــــــك علــــــــى النظــــــــر بعمــــــــك عليــــــــك. قــــــــم بتــــــــدريب الســــــــطاية التــــــــي ياــــــــاولون عرضــــــــها  مُ صــــــــورته

. إن شخصــــــــية النــــــــاس تتشــــــــكل مــــــــن خــــــــالل ســــــــنواتهم ايولــــــــى مــــــــن شخصــــــــياتهمفهم لــــــــتبــــــــداخلهم 

عــــــــاداتهم اليوميــــــــة. و هــــــــذا هــــــــو مــــــــا يجبــــــــرهم علــــــــى تكــــــــرار أفعــــــــال معينــــــــة فــــــــي حيــــــــاتهم و  حيــــــــاتهم

ــــــــ انظــــــــر بعــــــــين البصــــــــيرفــــــــي أنمــــــــاط ســــــــلبية.  ويســــــــقطون ــــــــاس ال إل ــــــــذكر أن الن ى هــــــــذ  اينمــــــــاط وت

حــــــــاول تاليــــــــل . يفعلــــــــون شــــــــيً ا مــــــــا مــــــــرة واحــــــــدة فقــــــــ . ســــــــوف يكــــــــررون أفعــــــــالهم وتصــــــــرفاتهم

ـــــــــوة النســـــــــبية لشخصـــــــــيتهم ـــــــــاملون مـــــــــا الشـــــــــداند الق ـــــــــف يتع ـــــــــر معرفتـــــــــك كي ـــــــــى و   عب قـــــــــدرتهم عل

حـــــــــــاول أن  ؟ علـــــــــــى الــــــــــتعلم وقــــــــــدرتهمالتكيــــــــــف والعمــــــــــل مـــــــــــا اآلخــــــــــرين، و مســـــــــــتوى صــــــــــبرهم 

وتجنــــــــب  ،ل ــــــــك الــــــــذين يظهــــــــرون عالمــــــــات تــــــــدل علــــــــى القــــــــوة فــــــــي شخصــــــــيتهمتنجــــــــذب ناــــــــو أو 

ـــــــــــواع  ـــــــــــك.  المســـــــــــمومةاين ـــــــــــدماالموجـــــــــــودة بجانب شخصـــــــــــيتك الخاصـــــــــــة ســـــــــــتتمكن   تعـــــــــــرف وعن

 وسوف تتاكم بذلك في مصيرك.  ،القهرية أنما كفيها من كسر 
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 النم 

،ُُتكســــــــــاسُُنهيوســــــــــتبالنسػػػػػػػػػػبةُإذلُعماتػػػػػػػػػػوُوأعمامػػػػػػػػػػوُوأجػػػػػػػػػػدادهُالػػػػػػػػػػذينُراقبػػػػػػػػػػوهُوىػػػػػػػػػػوُينمػػػػػػػػػػوُويكػػػػػػػػػػربُيفُُ

كانػػػػػػػػػػػػتُوالدتػػػػػػػػػػػػوُعلػػػػػػػػػػػػىُصػػػػػػػػػػػػبياُخجػػػػػػػػػػػػوالُوغريبػػػػػػػػػػػػا،ُُ(1976ُ-1905)ُهــــــــــــوارد هيــــــــــــوز جونيــــــــــــوركػػػػػػػػػػػػافُ

ُربػػػػػػػػػػرصحبهػػػػػػػػػػاُالبنهػػػػػػػػػػاُبالكامػػػػػػػػػػل.ُُُتلهػػػػػػػػػػمُكانػػػػػػػػػػتفلهػػػػػػػػػػذاُتنجػػػػػػػػػػبُغػػػػػػػػػػَتهُُوُتُنجبػػػػػػػػػػو،وشػػػػػػػػػػكُاؼبػػػػػػػػػػوتُُوىػػػػػػػػػػيُ

أالُّيصػػػػػػػػػػابُبػػػػػػػػػػأيُمػػػػػػػػػػرضُأوُتوعػػػػػػػػػػك،ُحيػػػػػػػػػػثُراقبػػػػػػػػػػتُكػػػػػػػػػػلُربركاتػػػػػػػػػػوُوفعلػػػػػػػػػػتُكػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػاُيفُوسػػػػػػػػػػعهاُُعليػػػػػػػػػػو

1909ُ،ُوىػػػػػػػػوُالػػػػػػػػذيُبػػػػػػػػدأُعػػػػػػػػاـُُالســــــــيد هــــــــاوارد''عػػػػػػػػداُمػػػػػػػػنُوالػػػػػػػػدهُ''ُغبمايتػػػػػػػػو.ُلكػػػػػػػػنُالطفػػػػػػػػلُبػػػػػػػػداُمرت

ــــــــــوزبشػػػػػػػػػػركةُ''ُ ُكبػػػػػػػػػػَتة.ُ،''ُأدوات شــــــــــارب هي ودلُيكػػػػػػػػػػنُوالػػػػػػػػػػدهُيػػػػػػػػػػزورُاؼبنػػػػػػػػػػزؿُُُوامتلػػػػػػػػػػكُّٔػػػػػػػػػػاُعائلتػػػػػػػػػػوُثػػػػػػػػػػروة

مػػػػػػػػػعُوالدتػػػػػػػػػو.ُُهـــــــــاوارد الصـــــــــغيرلػػػػػػػػػذلكُقضػػػػػػػػػىُُوكػػػػػػػػػافُيسػػػػػػػػػافرُللعمػػػػػػػػػل،ُكثػػػػػػػػػَتا، ُأقاربػػػػػػػػػوُيػػػػػػػػػراهوقتًػػػػػػػػػاُطػػػػػػػػػويبلًُ

نفسػػػػػػػػػوُُاباُمهػػػػػػػػػذباُولطيفػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػعُتقدمػػػػػػػػػوُيفُالسػػػػػػػػػنُمكرسػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػأصػػػػػػػػػبحُُلكنػػػػػػػػػوُ،اغبساسػػػػػػػػػيةُعصػػػػػػػػػبياُشػػػػػػػػػديد

 لوالديو.

ُيػػػػػػػػػػػػربأوىػػػػػػػػػػػػيُيفُالتاسػػػػػػػػػػػعةُوالثبلثػػػػػػػػػػػُتُمػػػػػػػػػػػػنُالعمػػػػػػػػػػػر.ُدلُُُفجػػػػػػػػػػػأةُتوفيػػػػػػػػػػػػتُوالدتػػػػػػػػػػػو1922ُُعنػػػػػػػػػػػدىاُيفُعػػػػػػػػػػػاـُ

ُكػػػػػػػػػافُ.ُبعػػػػػػػػػامُتتػػػػػػػػػويفُبعػػػػػػػػػدىاُُوُ،جػػػػػػػػػراءُوفاهتػػػػػػػػػاُاؼببكػػػػػػػػػرةُوالػػػػػػػػػده ُهـــــــــوارد الشـــــــــابيفُسػػػػػػػػػنُالتاسػػػػػػػػػعةُعشػػػػػػػػػرة،

ُكػػػػػػػػلُيفُالعػػػػػػػػادلُدبفػػػػػػػػرده،ُحيػػػػػػػػثُفقػػػػػػػػدُالشخصػػػػػػػػُتُاللػػػػػػػػذ ُكانػػػػػػػػاُمػػػػػػػػنُأقػػػػػػػػربُرفاقػػػػػػػػوُوالػػػػػػػػذينُقػػػػػػػػادواُووجهػػػػػػػػوا ين

التوجيػػػػػػػػػػػوُالػػػػػػػػػػػذيُُويقػػػػػػػػػػػدموفُلػػػػػػػػػػػوُفراغػػػػػػػػػػػوُيعمػػػػػػػػػػػرواُمرحلػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػنُمراحػػػػػػػػػػػلُحياتػػػػػػػػػػػو.ُلػػػػػػػػػػػذلكُقػػػػػػػػػػػررُأقاربػػػػػػػػػػػوُأف

ُهـــــــــــوارد هيـــــــــــوز جونيـــــــــــورُأفُيواجهػػػػػػػػػػػواُأقاربػػػػػػػػػػػواضػػػػػػػػػػػطرُُ،وبتاجػػػػػػػػػػو.ُيفُاألشػػػػػػػػػػػهرُالػػػػػػػػػػػيتُتلػػػػػػػػػػػتُوفػػػػػػػػػػػاةُوالػػػػػػػػػػػده

.ُوالصػػػػػػػػػيبُالػػػػػػػػػذيُكػػػػػػػػػافُشرسػػػػػػػػػابحُالشػػػػػػػػػابُالػػػػػػػػػذيُكػػػػػػػػػافُلطيفػػػػػػػػػاُأصػػػػػػػػػُ.بشخصػػػػػػػػػيتوُاعبديػػػػػػػػػدةُالغػػػػػػػػػَتُمعهػػػػػػػػػودة

ُكمػػػػػػػػػاُ مطيعػػػػػػػػػاُأصػػػػػػػػػبحُمتمػػػػػػػػػرداُبالكامػػػػػػػػػل.ُوقػػػػػػػػػدُقػػػػػػػػػاؿُؽبػػػػػػػػػمُذاتُمػػػػػػػػػرةُأنػػػػػػػػػوُلػػػػػػػػػنُيواصػػػػػػػػػلُالدراسػػػػػػػػػةُيفُالكليػػػػػػػػػة

 كلماُأصرُّوا،ُأصبحُأكثرُعدوانية.ُومنُتوصياهتم.ُُأيانصحوهُمنُقبل.ُوقاؿُأنوُلنُيتبعُ



 
127 

 

ُأفُيأخػػػػػػػػذُىػػػػػػػػذاُأبعػػػػػػػػدُُوىػػػػػػػػوُمسػػػػػػػػتقلورثُىػػػػػػػػواردُثػػػػػػػػروةُأسػػػػػػػػرتو،ُُ ُبقػػػػػػػػدرُمػػػػػػػػاُيسػػػػػػػػتطيع.سبامػػػػػػػػا،ُوقػػػػػػػػدُاعتػػػػػػػػـز

الػػػػػػػػػػيتُيبتلكهػػػػػػػػػػاُأقاربػػػػػػػػػػوُُأدوات شــــــــــارب هيــــــــــوزذىػػػػػػػػػػبُإذلُالعمػػػػػػػػػػلُلشػػػػػػػػػػراءُصبيػػػػػػػػػػعُاألسػػػػػػػػػػهمُلػػػػػػػػػػدىُشػػػػػػػػػػركةُ

وأفُيأخػػػػػػػػػػػذُالػػػػػػػػػػػتحكمُالكامػػػػػػػػػػػلُيفُاألعمػػػػػػػػػػػاؿُاؼبرحبػػػػػػػػػػػة.ُودبوجػػػػػػػػػػػبُقػػػػػػػػػػػانوفُتكسػػػػػػػػػػػاسُيبكنػػػػػػػػػػػوُتقػػػػػػػػػػػدًنُالتمػػػػػػػػػػػاسُ

ُكػػػػػػػػػػػػافُبإمكانػػػػػػػػػػػػوُإثبػػػػػػػػػػػػاتُأىليتػػػػػػػػػػػػوُبدرجػػػػػػػػػػػػةُُ للمحػػػػػػػػػػػػاكمُإلعػػػػػػػػػػػػبلفُنفسػػػػػػػػػػػػوُأنػػػػػػػػػػػػوُأصػػػػػػػػػػػػبحُشخصػػػػػػػػػػػػاُبالغػػػػػػػػػػػػا،ُإذا

علػػػػػػػػػػىُُُقػػػػػػػػػػاضُؿبلػػػػػػػػػػيُوبصػػػػػػػػػػلُمنػػػػػػػػػػوعبلقػػػػػػػػػػةُصػػػػػػػػػػداقةُمػػػػػػػػػػعُُهيــــــــــوزلتػػػػػػػػػػورلُىػػػػػػػػػػذاُالػػػػػػػػػػدور.ُوقػػػػػػػػػػدُأقػػػػػػػػػػاـُكافيػػػػػػػػػػةُ

دوفُتػػػػػػػػػدخلُمػػػػػػػػػػنُُشـــــــــركة ايدواتحياتػػػػػػػػػػوُاػباصػػػػػػػػػةُويػػػػػػػػػديرُىػػػػػػػػػذاُالغػػػػػػػػػبلـُالتصػػػػػػػػػريحُالػػػػػػػػػذيُيريػػػػػػػػػده.ُيػػػػػػػػػديرُ

ُكػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػذا،ُُأقاربػػػػػػػػػػوأحػػػػػػػػػػد.ُلكػػػػػػػػػػنُ فمػػػػػػػػػػاُُ.وقطعػػػػػػػػػػواُاالتصػػػػػػػػػػاؿُبػػػػػػػػػػوُلبقيػػػػػػػػػػةُحيػػػػػػػػػػاهتمأصػػػػػػػػػػيبواُبالصػػػػػػػػػػدمةُمػػػػػػػػػػن

ُكػػػػػػػػػافُلغػػػػػػػػػزاُالػػػػػػػػػذيُغػػػػػػػػػَّتُالصػػػػػػػػػيبُاعبميػػػػػػػػػلُالػػػػػػػػػذيُع لػػػػػػػػػوُُدلُهبػػػػػػػػػدوارفػػػػػػػػػوهُإذلُىػػػػػػػػػذاُالشػػػػػػػػػابُاػبػػػػػػػػػارؽُاؼبتمػػػػػػػػػرد؟ُ

 حياهتم.ُحبلُبقية

ُمصػػػػػػػػػػمماُعلػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػػافُأقبلػػػػػػػػػػوسُُو لػػػػػػػػػػوسيفُُهــــــــــواردبعػػػػػػػػػػدُفػػػػػػػػػػًتةُوجيػػػػػػػػػػزةُمػػػػػػػػػػنُإعػػػػػػػػػػبلفُاسػػػػػػػػػػتقبلليتوُُاسػػػػػػػػػػتقرُ

ُكػػػػػػػػػػػػػػػافُلديػػػػػػػػػػػػػػػوُاؼبػػػػػػػػػػػػػػػاؿُليػػػػػػػػػػػػػػػنغمسُُُ-متابعػػػػػػػػػػػػػػػةُشػػػػػػػػػػػػػػػغفوُ ىػػػػػػػػػػػػػػػذهُُيفكصػػػػػػػػػػػػػػػناعةُاألفػػػػػػػػػػػػػػػبلـُوقيػػػػػػػػػػػػػػػادةُالطػػػػػػػػػػػػػػػائرات.

عػػػػػػػػػػػػػارلُاؼبيزانيػػػػػػػػػػػػػةُعػػػػػػػػػػػػػنُُملحميػػػػػػػػػػػػػاُفيلمػػػػػػػػػػػػػاُوينػػػػػػػػػػػػػتجعبمػػػػػػػػػػػػػعُبينهمػػػػػػػػػػػػػاُقػػػػػػػػػػػػػررُا1927ُاالىتمامػػػػػػػػػػػػػات،ُويفُعػػػػػػػػػػػػػاـُ

ـبرجػػػػػػػػػاُ.ُحيػػػػػػػػػثُاسػػػػػػػػػتأجرُمالنكـــــــــة الجاـــــــــيماسػػػػػػػػػمُُعليػػػػػػػػػوليطلػػػػػػػػػقُُ،طيػػػػػػػػػارينُأثنػػػػػػػػػاءُاغبػػػػػػػػػربُالعاؼبيػػػػػػػػػةُاألوذل

مثُعػػػػػػػػػػػُتُُفطػػػػػػػػػػػردهخبلفػػػػػػػػػػػاتُمػػػػػػػػػػػعُاؼبخػػػػػػػػػػػرجُُونشػػػػػػػػػػػبتُالفػػػػػػػػػػػيلم،ُسػػػػػػػػػػػيناريومػػػػػػػػػػػنُالكتػػػػػػػػػػػابُليخرجػػػػػػػػػػػواُُوفريقػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػنُُىػػػػػػػػػػذاُمكنػػػػػػػػػػوُوُراتُالعسػػػػػػػػػػكرية،أيضػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػنُعشػػػػػػػػػػاؽُالطػػػػػػػػػػائوىػػػػػػػػػػوُُ،لــــــــــوثر ريــــــــــدـبرجػػػػػػػػػػاُآخػػػػػػػػػػر،ُوىػػػػػػػػػػوُ

ــــــــــــوزُألفُُ،اسػػػػػػػػػػػػتقاؿُمبكػػػػػػػػػػػػراُفيمػػػػػػػػػػػػاُبعػػػػػػػػػػػػداالرتبػػػػػػػػػػػػاطُبشػػػػػػػػػػػػكلُأفضػػػػػػػػػػػػلُّٔػػػػػػػػػػػػذاُاؼبشػػػػػػػػػػػػروع،ُلكنػػػػػػػػػػػػوُ أتعبػػػػػػػػػػػػوُُهي

ُكلماتػػػػػػػػػػوُإذلُ ُكنػػػػػػػػػػتُتعػػػػػػػػػػرؼُالكثػػػػػػػػػػَت،ُُهيــــــــــوزبتدخبلتػػػػػػػػػػوُاؼبسػػػػػػػػػػتمرةُيفُاؼبشػػػػػػػػػػروع.ُوكانػػػػػػػػػػتُآخػػػػػػػػػػر وىػػػػػػػػػػيُ"إذا

ُّٔذاُبنفسك؟"ُاتبعُ  .جاـبُرنصيحتوُوعُتُنفسوُُهيوزفلماذاُالُتكوفُـبرجاُوتقـو

بعػػػػػػػػػدُُشػػػػػػػػػهرايسػػػػػػػػػعىُإذلُأقصػػػػػػػػػىُدرجػػػػػػػػػاتُمػػػػػػػػػنُالواقعيػػػػػػػػػة.ُُألنػػػػػػػػػووقػػػػػػػػػدُبػػػػػػػػػدأتُميزانيػػػػػػػػػةُاالنتػػػػػػػػػاجُيفُاالرتفػػػػػػػػػاعُ

ـــــــــوز  مثُسػػػػػػػػػنةُبعػػػػػػػػػدُسػػػػػػػػػنةُمػػػػػػػػػرتُباؼبرحلػػػػػػػػػةُاالخراجيػػػػػػػػػةُ،شػػػػػػػػػهر مئػػػػػػػػػاتُمػػػػػػػػػنُأفػػػػػػػػػرادُطاقمػػػػػػػػػوُاإلخراجػػػػػػػػػيُوُلهي
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مػػػػػػػػػاتُثبلثػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػنهمُيفُحػػػػػػػػػوادثُناريػػػػػػػػػة.ُوُبعػػػػػػػػػدُؿبػػػػػػػػػاوالتُالُهنايػػػػػػػػػةُؽبػػػػػػػػػاُُانتهػػػػػػػػػىُُوالػػػػػػػػػذينُ،عػػػػػػػػػدةُطيػػػػػػػػػارين

ُكػػػػػػػػػلُلقطػػػػػػػػػةُ.تقريبػػػػػػػػػاُليػػػػػػػػػديرىاُبنفسػػػػػػػػػوطػػػػػػػػػردُصبيػػػػػػػػػعُرؤسػػػػػػػػػاءُاألقسػػػػػػػػػاـُلؼبطػػػػػػػػػاؼُُبػػػػػػػػػوُا ُوُقػػػػػػػػػاـُبػػػػػػػػػالًتكيزُعلػػػػػػػػػى

ُكػػػػػػػػػػلُقصػػػػػػػػػػةُُمصػػػػػػػػػػّورة.ُوأخػػػػػػػػػػَتاُمتُعػػػػػػػػػػرضُُ،زاويػػػػػػػػػػة 1930ُألوؿُمػػػػػػػػػػرةُيفُعػػػػػػػػػػاـُُمالنكــــــــــة الجاــــــــــيموعلػػػػػػػػػػى

،ُولكػػػػػػػػػػػنُتسلسػػػػػػػػػػػلُالطػػػػػػػػػػػَتافُفوضػػػػػػػػػػػىوكانػػػػػػػػػػػتُدبثابػػػػػػػػػػػةُضػػػػػػػػػػػربةُناجحػػػػػػػػػػػة.ُحيػػػػػػػػػػػثُكانػػػػػػػػػػػتُالقصػػػػػػػػػػػةُيفُحالػػػػػػػػػػػةُُ

ــــــــــــوزَت.ُواآلفُولػػػػػػػػػػػػدتُأسػػػػػػػػػػػػطورةُواغبركػػػػػػػػػػػػةُأثػػػػػػػػػػػػارُإعجػػػػػػػػػػػػابُاعبمػػػػػػػػػػػػاى .ُحيػػػػػػػػػػػػثُكػػػػػػػػػػػػافُالشػػػػػػػػػػػػابُهــــــــــــوارد هي

ُكػػػػػػػػػلُُالفػػػػػػػػػىتوأصػػػػػػػػػبحُُقباحػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػذىبل،خػػػػػػػػػالفُالنظػػػػػػػػػاـُُخلػػػػػػػػػقُُاحملطػػػػػػػػػمُالػػػػػػػػػذياؼبنشػػػػػػػػػقُ الػػػػػػػػػوعرُالػػػػػػػػػذيُفعػػػػػػػػػل

 شيءُبنفسو.

أحػػػػػػػػػػػػداُدلُلكػػػػػػػػػػػػنُُ،مليػػػػػػػػػػػػوفُدوالرُوفقػػػػػػػػػػػػدُقرابػػػػػػػػػػػػةُمليػػػػػػػػػػػػوينُدوالر3.8ُُمبلغػػػػػػػػػػػػاُضػػػػػػػػػػػػخماُبلػػػػػػػػػػػػغكلفػػػػػػػػػػػػوُالفػػػػػػػػػػػػيلمُ

ُكػػػػػػػػػافُُيهػػػػػػػػػتم تعلػػػػػػػػػمُالػػػػػػػػػدرسُالػػػػػػػػػذيُقدمػػػػػػػػػوُيفُاإلنتػػػػػػػػػاجُحيػػػػػػػػػثُُأنػػػػػػػػػومتواضػػػػػػػػػعاُوادعػػػػػػػػػىُُهيـــــــــوزّٔػػػػػػػػػذا.ُفقػػػػػػػػػد

بعمػػػػػػػػػلُوؿباولػػػػػػػػػةُالقيػػػػػػػػػاـُ.ُدبُفػػػػػػػػػرديُكػػػػػػػػػافُأكػػػػػػػػػربُخطػػػػػػػػػأُقمػػػػػػػػػتُبػػػػػػػػػو.ُمالنكـــــــــة الجاـــــــــيمقػػػػػػػػػاؿُ:ُ"إفُصػػػػػػػػػنعُ

ؾبػػػػػػػػردُضباقػػػػػػػػةُمػػػػػػػػنُجػػػػػػػػانيب.ُولقػػػػػػػػدُتعلمػػػػػػػػتُمػػػػػػػػنُخػػػػػػػػبلؿُىػػػػػػػػذهُالتجربػػػػػػػػةُُرجػػػػػػػػبلُكانػػػػػػػػتُبػػػػػػػػوُاثػػػػػػػػٍتُعشػػػػػػػػرُيقػػػػػػػػـو

 اؼبريرةُأنوُالُيبكنُلرجلُواحدُأفُيعرؼُكلُشيءُعنُأيُشيء".

ُعنػػػػػػػػػػػدماُقػػػػػػػػػػػادبػػػػػػػػػػػدأتُيفُطػػػػػػػػػػػورُالنمػػػػػػػػػػػوُُُهيـــــــــــوزأفُأسػػػػػػػػػػػطورةُُظهػػػػػػػػػػػرُ،ؿُثبلثينيػػػػػػػػػػػاتُالقػػػػػػػػػػػرفُالعشػػػػػػػػػػػرينخػػػػػػػػػػػبل

كػػػػػػػػػػػػافُعلػػػػػػػػػػػػىُحافػػػػػػػػػػػػةُاؼبػػػػػػػػػػػػوتُيفُعػػػػػػػػػػػػدةُُُ.الطػػػػػػػػػػػػائراتُإذلُالعديػػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػػنُاألرقػػػػػػػػػػػػاـُالقياسػػػػػػػػػػػػيةُالعاؼبيػػػػػػػػػػػػةُبسػػػػػػػػػػػػرعة

مػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػركةُأبيػػػػػػػػػوُإذلُمشػػػػػػػػػروعُذبػػػػػػػػػاريُُهيـــــــــوزمناسػػػػػػػػػباتُأثنػػػػػػػػػاءُقيادتػػػػػػػػػوُإحػػػػػػػػػدىُالطػػػػػػػػػائرات.ُوُقػػػػػػػػػدُانطلػػػػػػػػػقُ

ـــــــــــوز إيجديػػػػػػػػػػػدُيسػػػػػػػػػػػمىُ والػػػػػػػػػػػذيُكػػػػػػػػػػػافُيأمػػػػػػػػػػػلُفيػػػػػػػػػػػوُأفُيتحػػػػػػػػػػػوؿُإذلُأكػػػػػػػػػػػربُشػػػػػػػػػػػركةُلتصػػػػػػػػػػػنيعُُ،ركرافـــــــــــتهي

ُكبػػػػػػػػػػػػػػَتةُالوقػػػػػػػػػػػػػػت،ُُالطػػػػػػػػػػػػػػائراتُيفُالعػػػػػػػػػػػػػػادل.ُوُيفُذلػػػػػػػػػػػػػػكُ كػػػػػػػػػػػػػػافُيتطلػػػػػػػػػػػػػػبُىػػػػػػػػػػػػػػذاُشػػػػػػػػػػػػػػراءُعقػػػػػػػػػػػػػػودُعسػػػػػػػػػػػػػػكرية

ُكػػػػػػػػػػافُ ــــــــــوزللطػػػػػػػػػػائرات،ُومػػػػػػػػػػعُدخػػػػػػػػػػوؿُالواليػػػػػػػػػػاتُاؼبتحػػػػػػػػػػدةُاغبػػػػػػػػػػربُالعاؼبيػػػػػػػػػػةُالثانيػػػػػػػػػػة، يلعػػػػػػػػػػبُدورًاُُمهمػػػػػػػػػػاُُهي

 يفُمثلُىذاُالعقد.
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أعجبػػػػػػػػػػػػػواُدبهاراتػػػػػػػػػػػػػوُيفُاؼببلحػػػػػػػػػػػػػةُُفبػػػػػػػػػػػػػندُمػػػػػػػػػػػػػنُاؼبسػػػػػػػػػػػػػؤولُتُيفُوزارةُالػػػػػػػػػػػػػدفاعُ،ُقػػػػػػػػػػػػػررُالعديػػػػػػػػػػػػػ1942يفُعػػػػػػػػػػػػػاـُ

اعبويػػػػػػػػػػػػػػػػةُواىتمامػػػػػػػػػػػػػػػػوُالػػػػػػػػػػػػػػػػدقيقُبالتفاصػػػػػػػػػػػػػػػػيلُالػػػػػػػػػػػػػػػػيتُكشػػػػػػػػػػػػػػػػفُعنهػػػػػػػػػػػػػػػػاُيفُمقاببلتػػػػػػػػػػػػػػػػوُوجهػػػػػػػػػػػػػػػػودهُالدؤوبػػػػػػػػػػػػػػػػةُيفُ

مليػػػػػػػػػػػػوفُدوالرُإلنتػػػػػػػػػػػػاجُثػػػػػػػػػػػػبلثُطػػػػػػػػػػػػائراتُنقػػػػػػػػػػػػل18ُُ''ُقيمػػػػػػػػػػػػةُأيركرافــــــــــــتقػػػػػػػػػػػػررُىيػػػػػػػػػػػػوزُمػػػػػػػػػػػػنحُ''ُ،إقنػػػػػػػػػػػػاعهم

نػػػػػػػػػػػػػػػودُواإلمػػػػػػػػػػػػػػػداداتُإذلُجبهػػػػػػػػػػػػػػػاتُـبتلفػػػػػػػػػػػػػػػةُيفُلنقػػػػػػػػػػػػػػػلُاعبُوالػػػػػػػػػػػػػػػيتُيسػػػػػػػػػػػػػػػتخدمهاُ،هرقـــــــــــــــلُتػػػػػػػػػػػػػػػدعىىائلػػػػػػػػػػػػػػةُ

وكػػػػػػػػػػػافُمػػػػػػػػػػػنُاؼبفػػػػػػػػػػػًتضُأفُتكػػػػػػػػػػػوفُؽبػػػػػػػػػػػاُأجنحػػػػػػػػػػػةُُ،اغبػػػػػػػػػػػرب.ُوكانػػػػػػػػػػػتُالطػػػػػػػػػػػائراتُتسػػػػػػػػػػػمىُالطػػػػػػػػػػػائراتُاؼبائيػػػػػػػػػػػة

ثبلثػػػػػػػػػػةُطوابػػػػػػػػػػقُعاليػػػػػػػػػػةُيفُىيكلهػػػػػػػػػػا.ُإذاُقامػػػػػػػػػػتُالشػػػػػػػػػػركةُُ،ُوربتػػػػػػػػػػويُعلػػػػػػػػػػىأطػػػػػػػػػػوؿُمػػػػػػػػػػنُملعػػػػػػػػػػبُكػػػػػػػػػػرةُالقػػػػػػػػػػدـ

حملػػػػػػػػػػددين،ُفسػػػػػػػػػػوؼُيتزايػػػػػػػػػػدُاُواؼبيزانيػػػػػػػػػػةالطػػػػػػػػػػائراتُيفُالوقػػػػػػػػػػتُُنػػػػػػػػػػاجعُوجلبػػػػػػػػػػتبالعمػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػػذاُبشػػػػػػػػػػكلُ

 .ُالنقلُيفُالسوؽُؿبتكراُلطائراتُهيوزُهبعلُىذاُمنقدُُوُعليهاُالطلب،

اعبميػػػػػػػػػػػلُلطائرتػػػػػػػػػػػوُُ.ُاسػػػػػػػػػػػًتاؽُالتصػػػػػػػػػػػميممػػػػػػػػػػػنُاألخبػػػػػػػػػػػارُاعبيػػػػػػػػػػػدةُعنػػػػػػػػػػػوُسػػػػػػػػػػػنةُتوافػػػػػػػػػػػدتُمزيػػػػػػػػػػػداأقػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػنُُيف

مليػػػػػػػػػػػػوف43ُُطلبػػػػػػػػػػػػتُالقػػػػػػػػػػػػواتُاعبويػػػػػػػػػػػػةُمائػػػػػػػػػػػػةُطػػػػػػػػػػػػائرةُاسػػػػػػػػػػػػتطبلعُمقابػػػػػػػػػػػػلُف2ُ-ديالصػػػػػػػػػػػػغَتةُمػػػػػػػػػػػػنُطػػػػػػػػػػػػرازُ

ُيفمػػػػػػػػػػػاُبػػػػػػػػػػػدأُانتشػػػػػػػػػػػارُىػػػػػػػػػػػذاُالنبػػػػػػػػػػػأُُسػػػػػػػػػػػرعاف.٢ُ-ديإعػػػػػػػػػػػادةُتشػػػػػػػػػػػكيلهاُمثػػػػػػػػػػػلُالطػػػػػػػػػػػائرةُكػػػػػػػػػػػيُيػػػػػػػػػػػتمُ،ُُدوالر

ــــــــوزشػػػػػػػػركةُ ــــــــت''لطػػػػػػػػائراتُُهي ــــــــر كراف ُكنػػػػػػػػوعُ''أي .ُبػػػػػػػػدأتُالشػػػػػػػػركةُباؼبباشػػػػػػػػرةُيفُالعمػػػػػػػػلُحيػػػػػػػػثُبػػػػػػػػداُىػػػػػػػػذا

أصػػػػػػػػػػػدقائوُالػػػػػػػػػػػذيُكػػػػػػػػػػػانواُمعػػػػػػػػػػػوُيفُىوليػػػػػػػػػػػوودُورفاقػػػػػػػػػػػوُُعػػػػػػػػػػػُتُطففػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػنُ.لهيـــــــــــوزمػػػػػػػػػػػنُاؽبوايػػػػػػػػػػػةُبالنسػػػػػػػػػػػبةُ

االتصػػػػػػػػػػػاالتُُلكػػػػػػػػػػػنيفُالشػػػػػػػػػػػركةُعنػػػػػػػػػػػدُمبوىػػػػػػػػػػػا،ُزادُعػػػػػػػػػػػددُاألقسػػػػػػػػػػػاـُُالطيػػػػػػػػػػػاروفُؼبناصػػػػػػػػػػػبُرفيعػػػػػػػػػػػةُاؼبسػػػػػػػػػػػتوى.

ُكػػػػػػػػافُهبػػػػػػػػػبُأفُيتػػػػػػػػػدفقُعػػػػػػػػربُفُ،ضػػػػػػػػعيفةُبػػػػػػػػػُتُىػػػػػػػػذهُاألقسػػػػػػػػػاـ أيُالُبػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػنُُ.بنفسػػػػػػػػوُهيـــــــــوزكػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػيء

استشػػػػػػػػػػارتوُبشػػػػػػػػػػأفُأصػػػػػػػػػػغرُقػػػػػػػػػػرار.ُوُبسػػػػػػػػػػببُكػػػػػػػػػػلُتدخبلتػػػػػػػػػػوُيفُعملهػػػػػػػػػػمُأصػػػػػػػػػػيبُالعديػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػنُاؼبهندسػػػػػػػػػػُتُ

 .استقاالهتمُفقدموامنُالدرجةُاألوذلُباإلحباطُ

ـــــــــــُأدرؾ ـــــــــــليفُمشػػػػػػػػػػػروعُُؼبسػػػػػػػػػػػاعدتوُفعػػػػػػػػػػػُتُمػػػػػػػػػػػديراُعامػػػػػػػػػػػااؼبشػػػػػػػػػػػكلةُُوزهي ُ،سػػػػػػػػػػػَتورةُالشػػػػػػػػػػػركةوتعػػػػػػػػػػػديلُُهرق

إذاُسػػػػػػػػػاعدهُيفُإعػػػػػػػػػادةُُمطلػػػػػػػػػقوعػػػػػػػػػدهُبتفػػػػػػػػػويضُُهيـــــــــوزلكػػػػػػػػػنُاؼبػػػػػػػػػديرُالعػػػػػػػػػاـُاسػػػػػػػػػتقاؿُبعػػػػػػػػػدُشػػػػػػػػػهرين.ُلكػػػػػػػػػنُ

عػػػػػػػػػػدةُأيػػػػػػػػػػاـُُمػػػػػػػػػػنُالعمػػػػػػػػػػلُبػػػػػػػػػػدأُيفُاالعػػػػػػػػػػًتاضُعلػػػػػػػػػػىُقراراتػػػػػػػػػػوُوتقػػػػػػػػػػويضُسػػػػػػػػػػلطتو.ُُوبعػػػػػػػػػػدُىيكلػػػػػػػػػػةُالشػػػػػػػػػػركة،
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ُمبليػػػػػػػػػػػػػػػُتُدوالرُالػػػػػػػػػػػػػػػيت9ُُمبليػػػػػػػػػػػػػػػُتُمػػػػػػػػػػػػػػػنُأصػػػػػػػػػػػػػػػل6ُُإنفػػػػػػػػػػػػػػػاؽُُمت1943ُوحبلػػػػػػػػػػػػػػػوؿُأواخػػػػػػػػػػػػػػػرُصػػػػػػػػػػػػػػػيفُعػػػػػػػػػػػػػػػاـُ

ـــــــــــلأوؿُطػػػػػػػػػػػائرةُُخصصػػػػػػػػػػػتُإلنتػػػػػػػػػػػاج ُأيػػػػػػػػػػػدتُالػػػػػػػػػػػيت،ُلكػػػػػػػػػػػنُالطػػػػػػػػػػػائرةُدلُُتكتمػػػػػػػػػػػلُبعػػػػػػػػػػػد.ُُوزارةُالػػػػػػػػػػػدفاعُهرق

ُمهمػػػػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػػػػػػافُالطلػػػػػػػػػػػػػبُعلػػػػػػػػػػػػػىُالطػػػػػػػػػػػػػائرةُاالسػػػػػػػػػػػػػتطبلعيةُُُ.أصػػػػػػػػػػػػػبحتُمػػػػػػػػػػػػػذعورةُيفُىػػػػػػػػػػػػػذاُاؼبشػػػػػػػػػػػػػروعُهيـــــــــــــوز

يفُطلػػػػػػػػػػبُُزببػػػػػػػػػػئُمشػػػػػػػػػػاكلُبػػػػػػػػػػئزبُهرقــــــــــلللمجهػػػػػػػػػػودُاغبػػػػػػػػػػريب.ُىػػػػػػػػػػلُالفوضػػػػػػػػػػىُوالتػػػػػػػػػػأخَتُالػػػػػػػػػػداخليُلطػػػػػػػػػػائرةُ

 بسحرهُوضبلتوُالدعائية؟ُهيوز؟ُوىلُخدعهمُاؼبهمةطائراتُاالستطبلعُ

بشػػػػػػػػػػكلُيػػػػػػػػػػائسُعػػػػػػػػػػنُُمتػػػػػػػػػػأخراكػػػػػػػػػػافُالطلػػػػػػػػػػبُعلػػػػػػػػػػىُطػػػػػػػػػػائراتُاالسػػػػػػػػػػتطبلعُُُُ،1944حبلػػػػػػػػػػوؿُأوائػػػػػػػػػػلُعػػػػػػػػػػاـُ

افُأحػػػػػػػػدُأفضػػػػػػػػلُكػػػػػػػػإنقػػػػػػػػاذه.ُُُيبكػػػػػػػػنتعيػػػػػػػػُتُمػػػػػػػػديرُعػػػػػػػػاـُجديػػػػػػػػدُإلنقػػػػػػػػاذُمػػػػػػػػاُُعلػػػػػػػػىموعػػػػػػػػده.ُفأصػػػػػػػػّرُاعبػػػػػػػػيشُ

،ُ"الفػػػػػػػػػػىتُالعجيػػػػػػػػػػب"ُيفُإنتػػػػػػػػػػاجُُتشــــــــــارلز بيريــــــــــل:ُوىػػػػػػػػػػوُؼبنصػػػػػػػػػػبُمتاحػػػػػػػػػػاُوقتهػػػػػػػػػػااؽبػػػػػػػػػػذاُُغبسػػػػػػػػػػنُالرجػػػػػػػػػػاؿ

ُكػػػػػػػػػػػافُيعػػػػػػػػػػػرؼُمثػػػػػػػػػػػلُأيُشػػػػػػػػػػػخصُُبيريـــــــــــللكػػػػػػػػػػػنُدلُيرغػػػػػػػػػػػبُُ.''أيركرافـــــــــــت''طػػػػػػػػػػػائراتُ بالوظيفػػػػػػػػػػػة.ُألنػػػػػػػػػػػو

ــــــــــوز''الػػػػػػػػػػيتُكانػػػػػػػػػػتُداخػػػػػػػػػػلُُالفوضػػػػػػػػػػىُاػببلقػػػػػػػػػػةُيفُؾبػػػػػػػػػػاؿُاألعمػػػػػػػػػػاؿ ــــــــــر كرافــــــــــت هي ــــــــــوز.ُأصػػػػػػػػػػبحُ''أي ُهي

ُكػػػػػػػػػافُحباجػػػػػػػػػةُإُيائسػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػنُحالػػػػػػػػػو.ُأدرؾ ُهيـــــــــوزدلُيتوقػػػػػػػػػعُُبيـــــــــرل.ُلكػػػػػػػػػنُبيريـــــــــلذلُخػػػػػػػػػربةُخطػػػػػػػػػأُأسػػػػػػػػػاليبو.

ُكػػػػػػػػػافُُهيـــــــــوزقػػػػػػػػػاـُُوقػػػػػػػػػوراُمتواضػػػػػػػػػعا،بػػػػػػػػػداُلػػػػػػػػػوُرجػػػػػػػػػبلُُ-ُأفُيتصػػػػػػػػػرؼُىكػػػػػػػػػذا ُكمػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػو جبعػػػػػػػػػلُاألمػػػػػػػػػرُيبػػػػػػػػػدو

ُكػػػػػػػػػػػػافُ يعػػػػػػػػػػػػرؼُكػػػػػػػػػػػػلُُهيــــــــــــوزضػػػػػػػػػػػػحيةُللمسػػػػػػػػػػػػؤولُتُالتنفيػػػػػػػػػػػػذيُتُعػػػػػػػػػػػػديبيُالضػػػػػػػػػػػػمَتُداخػػػػػػػػػػػػلُالشػػػػػػػػػػػػركة.ُوقػػػػػػػػػػػػد

ـــــــــــل التفاصػػػػػػػػػػػيلُالفنيػػػػػػػػػػػةُإلنتػػػػػػػػػػػاجُطػػػػػػػػػػػائرةُمػػػػػػػػػػػا،ُوىػػػػػػػػػػػذاُاألمػػػػػػػػػػػرُالػػػػػػػػػػػذيُأثػػػػػػػػػػػارُإعجػػػػػػػػػػػاب ـــــــــــوزووعػػػػػػػػػػػدهُُ.بيري ُهي

 .ُتوذلُاؼبهمةُرغمُأهناُضدُرغبتوُوأحكاموُبيريلبإعطاءهُالسلطةُاليتُوبتاجها.ُفقبلُ

ـــــــــل بعػػػػػػػػػدُأسػػػػػػػػػابيعُقليلػػػػػػػػػة،ُأعػػػػػػػػػرب ُكانػػػػػػػػػتُالطػػػػػػػػػائراتُمتػػػػػػػػػأخرةُعػػػػػػػػػنُاؼبوعػػػػػػػػػدُُبيري عػػػػػػػػػنُأسػػػػػػػػػفوُؽبػػػػػػػػػذاُالقػػػػػػػػػرار.

ُكػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػاُرآهُشػػػػػػػػػػػركةُتفتقػػػػػػػػػػػرُإذلُاالحًتافيػػػػػػػػػػػة،ُ ُكػػػػػػػػػػػافُيعتقػػػػػػػػػػػده. ُإذلُالرسػػػػػػػػػػػوماتُوصػػػػػػػػػػػوالاحملػػػػػػػػػػػددُأكثػػػػػػػػػػػرُفبػػػػػػػػػػػا

خبفػػػػػػػػػػػضُاؼبصػػػػػػػػػػػروفاتُاؼبفرطػػػػػػػػػػػةُوتبسػػػػػػػػػػػيطُعػػػػػػػػػػػددُاألقسػػػػػػػػػػػاـ،ُُوقػػػػػػػػػػػاـالرديئػػػػػػػػػػػةُللطػػػػػػػػػػػائرات.ُذىػػػػػػػػػػػبُإذلُالعمػػػػػػػػػػػلُ

ُكػػػػػػػػػافُاعبميػػػػػػػػػعُيعلمػػػػػػػػػوفُمػػػػػػػػػنُيػػػػػػػػػديرُالشػػػػػػػػػركة ُسػػػػػػػػػلطتو. ـــــــــوز.ُاسػػػػػػػػػتمرُولكػػػػػػػػػنُالُأحػػػػػػػػػدُوبػػػػػػػػػًـت يفُتقػػػػػػػػػويضُُهي

مػػػػػػػػػػنُُهيــــــــــوز.ُومػػػػػػػػػػعُتػػػػػػػػػػأخرُالطلػػػػػػػػػػبُوتزايػػػػػػػػػػدُُالضػػػػػػػػػػغطُوالتػػػػػػػػػػوترُاختفػػػػػػػػػػىُبيريــــــــــلربسػػػػػػػػػػيناتُوُإصػػػػػػػػػػبلحاتُ
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والُطػػػػػػػػػػائرةُاسػػػػػػػػػػتطبلعُُتنػػػػػػػػػػتجهنايػػػػػػػػػػةُاغبػػػػػػػػػػرب،ُدلُُحبلػػػػػػػػػػوؿينُمػػػػػػػػػػنُاهنيػػػػػػػػػػارُعصػػػػػػػػػػيب.ُأنػػػػػػػػػػوُيعػػػػػػػػػػايبػػػػػػػػػػدوُُ.اؼبشػػػػػػػػػػهد

نفسػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػنُوظيفتػػػػػػػػػوُيفُديسػػػػػػػػػمربُمػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػكُُبيريـــــــــلألغػػػػػػػػػتُالقػػػػػػػػػواتُاعبويػػػػػػػػػةُالعقػػػػػػػػػد.ُواسػػػػػػػػػتقاؿُفُ،واحػػػػػػػػػدة

 .العاـُبسببُىذهُالتجربةُ

باسػػػػػػػػػػمُُأحػػػػػػػػػػدُالطػػػػػػػػػػائراتُاؼبائيػػػػػػػػػػة،ُواؼبعروفػػػػػػػػػػةُفػػػػػػػػػػأمتُإنقػػػػػػػػػػاذُمػػػػػػػػػػاُتبقػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػنُسػػػػػػػػػػنواتُاغبػػػػػػػػػػربُهيــــــــــوزُحػػػػػػػػػػاوؿ

ُكانػػػػػػػػػػػػتُأعجوبػػػػػػػػػػػػةلراتينجيــــــــــــةا إوزة وىػػػػػػػػػػػػيُنوعيػػػػػػػػػػػػةُرائعػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػنُاؽبندسػػػػػػػػػػػػةُعلػػػػػػػػػػػػىُنطػػػػػػػػػػػػاؽُُكمػػػػػػػػػػػػاُيػػػػػػػػػػػػزعم،ُُ.ُ

ُظهػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػوؽُاحملػػػػػػػػػػيط،ُُحلػػػػػػػػػػقُعنػػػػػػػػػػدماُ.خطػػػػػػػػػػأُاؼبشػػػػػػػػػػككُتُبنفسػػػػػػػػػػوُإثبػػػػػػػػػػات،ُقػػػػػػػػػػررُاختبػػػػػػػػػػارُالطػػػػػػػػػػائرةُُواسػػػػػػػػػػع.

لتحمػػػػػػػػػلُوزهنػػػػػػػػػاُالزائػػػػػػػػػد.ُمػػػػػػػػػيبلفُواحػػػػػػػػػدُمثُتنػػػػػػػػػزؿُفػػػػػػػػػوؽُالطػػػػػػػػػائرةُدلُيكػػػػػػػػػنُلػػػػػػػػػديهاُمػػػػػػػػػاُيكفػػػػػػػػػيُمػػػػػػػػػنُالقػػػػػػػػػوةُُأف

يفُمكػػػػػػػػػػػػػافُـُبصػػػػػػػػػػػػػصُُفوضػػػػػػػػػػػػػعتُمػػػػػػػػػػػػػرةُأخػػػػػػػػػػػػػرى،لػػػػػػػػػػػػػنُتطػػػػػػػػػػػػػَتُالطػػػػػػػػػػػػػائرةُُوُ.اؼبػػػػػػػػػػػػػاءُوتسػػػػػػػػػػػػػحبُمػػػػػػػػػػػػػنُاػبلػػػػػػػػػػػػػف

 تفكيكهاُوعدـُوضعهاُيفُاػبردة.ُهيوزورفضُُسنويا،ُللطائراتُبتكلفةُمليوفُدوالر

يتطلػػػػػػػػػػػػػعُإذلُُ،فلويـــــــــــــد أودلـــــــــــــوم(ُللتصػػػػػػػػػػػػػوير،ُأر.كـــــــــــــي. أوكػػػػػػػػػػػػػافُمالػػػػػػػػػػػػػكُشػػػػػػػػػػػػػركةُ)ُُ،1948عػػػػػػػػػػػػػاـُُعنػػػػػػػػػػػػػد

ُكانػػػػػػػػػػػػتُ)بيعهػػػػػػػػػػػػا ،ُوكػػػػػػػػػػػػافُورحبػػػػػػػػػػػػاةُ(ُواحػػػػػػػػػػػػدةُمػػػػػػػػػػػػنُاسػػػػػػػػػػػػتوديوىاتُىوليػػػػػػػػػػػػوودُاألكثػػػػػػػػػػػػرُشػػػػػػػػػػػػهُرأر.كــــــــــــي. أو.

)أودلــــــــــوم( نفسػػػػػػػػػػوُيفُؾبػػػػػػػػػػاؿُالسػػػػػػػػػػينما.ُاشػػػػػػػػػػًتىُأسػػػػػػػػػػهمُشػػػػػػػػػػركةُُليبصػػػػػػػػػػمإذلُاألضػػػػػػػػػػواءُُليعػػػػػػػػػػوديتجػػػػػػػػػػوُُهيــــــــــوز

ُاؼبػػػػػػػػػػػػػدراءُكانػػػػػػػػػػػػػتُىنػػػػػػػػػػػػػاؾُحػػػػػػػػػػػػػاالتُمػػػػػػػػػػػػػنُالػػػػػػػػػػػػػذعر.ُُ)أر.كـــــــــــــي. أو(واكتسػػػػػػػػػػػػػبُحصػػػػػػػػػػػػػةُغاليػػػػػػػػػػػػػة.ُبػػػػػػػػػػػػػداخلُ

ُكانػػػػػػػػػػػػتُالشػػػػػػػػػػػػركةُقػػػػػػػػػػػػدُاسػػػػػػػػػػػػتحدثتُُالتنفيػػػػػػػػػػػػذيوف علمػػػػػػػػػػػػواُبسػػػػػػػػػػػػمعتوُالسػػػػػػػػػػػػيئةُيفُتدخبلتػػػػػػػػػػػػوُالػػػػػػػػػػػػيتُالُتعنيػػػػػػػػػػػػو.

ُكػػػػػػػػػػػػػػػافُمػػػػػػػػػػػػػػػنُاؼبقػػػػػػػػػػػػػػػررُأفُوبػػػػػػػػػػػػػػػوؿُ)أر.كػػػػػػػػػػػػػػػي.ُأو(ُإذلُُللتػػػػػػػػػػػػػػػوُنظاًمػػػػػػػػػػػػػػػا جديػػػػػػػػػػػػػػػًداُ،ُبرئاسػػػػػػػػػػػػػػػةُ)دورشػػػػػػػػػػػػػػػَتي(ُ،

االسػػػػػػػػػػػػتوديوُاألكثػػػػػػػػػػػػرُإثػػػػػػػػػػػػارةُللمخػػػػػػػػػػػػرجُتُالشػػػػػػػػػػػػباب.ُفقػػػػػػػػػػػػررُشػػػػػػػػػػػػَتيُاالسػػػػػػػػػػػػتقالةُقبػػػػػػػػػػػػلُتعرضػػػػػػػػػػػػوُلئلىانػػػػػػػػػػػػةُ،ُ

علىُمقابلةُىيوزُبدافعُالفضوؿُالُغَتُ.  لكنوُوافقُأوالًُ

رةُيفُعينيػػػػػػػػػػو،ُوقػػػػػػػػػػاؿُلػػػػػػػػػػو:ُ"الُأمسػػػػػػػػػػكُبيػػػػػػػػػػديُشػػػػػػػػػَتي،ُمثُنظػػػػػػػػػػرُإليػػػػػػػػػػوُمباشػػػػػػػػػُمػػػػػػػػػػؤثراُوسػػػػػػػػػاحرا.ُكػػػػػػػػػافُىيػػػػػػػػػػوز

أريػػػػػػػػػػدُإدارةُاالسػػػػػػػػػػتوديو.ُسػػػػػػػػػػأترؾُاألمػػػػػػػػػػرُوحػػػػػػػػػػدهُلػػػػػػػػػػك."ُفػػػػػػػػػػوجئُشػػػػػػػػػػَتيُبصػػػػػػػػػػدقوُواتفاقػػػػػػػػػػوُبػػػػػػػػػػالتغيَتُالػػػػػػػػػػذيُ

ويفُاألسػػػػػػػػػػابيعُالقليلػػػػػػػػػػةُاألوذلُُُ،تراجػػػػػػػػػػعُشػػػػػػػػػػَتيُعػػػػػػػػػػنُقػػػػػػػػػػرارُاسػػػػػػػػػػتقالتوُ،اقًتحػػػػػػػػػػوُشػػػػػػػػػػَتيُلػػػػػػػػػػوُعػػػػػػػػػػنُاالسػػػػػػػػػػتوديو
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ُكمػػػػػػػػاُوعػػػػػػػػدهُىيػػػػػػػػوز.ُولكػػػػػػػػنُبعػػػػػػػػدُذلػػػػػػػػكُبػػػػػػػػدأتُاؼبكاؼبػػػػػػػػاتُاؽباتفيػػػػػػػػة ُكػػػػػػػػلُشػػػػػػػػيء .ُحيػػػػػػػػثُأرادُىيػػػػػػػػوزُكػػػػػػػػاف

ليبػػػػػػػػػُتُخطػػػػػػػػػأُُاسػػػػػػػػػتقاؿُشػػػػػػػػػَتيُعلػػػػػػػػػىُالفػػػػػػػػػورُمػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػَتيُأفُيضػػػػػػػػػعُفبثلػػػػػػػػػةُيفُأحػػػػػػػػػدثُفػػػػػػػػػيلمُقيػػػػػػػػػدُاإلنتػػػػػػػػػاج.

 وأخذُمعوُصبيعُموظفيو.ُقراره

ووظػػػػػػػػػفُفبثلػػػػػػػػػُتُوبػػػػػػػػػبهمُبنفسػػػػػػػػػو.ُاشػػػػػػػػػًتىُُ،بػػػػػػػػػدأُىيػػػػػػػػػوزُبوضػػػػػػػػػعُالرجػػػػػػػػػاؿُالػػػػػػػػػذينُاتبعػػػػػػػػػواُأوامػػػػػػػػػرهُيفُمراكػػػػػػػػػزىم

مُمبلئكػػػػػػػػػةُاعبحػػػػػػػػػيمُمػػػػػػػػػنُعػػػػػػػػػاـُنسػػػػػػػػػخةُمػػػػػػػػػنُفػػػػػػػػػيلُليجعلػػػػػػػػػويػػػػػػػػػدعىُ)جيػػػػػػػػػتُبيلػػػػػػػػػوت(ُوخطػػػػػػػػػطُُسيناريسػػػػػػػػػت

ُبتػػػػػػػػػػػػوجيههم.ُبعػػػػػػػػػػػػد1949ُُ ُكػػػػػػػػػػػػافُالػػػػػػػػػػػػنجمُجػػػػػػػػػػػػوفُوايػػػػػػػػػػػػنُ،ُوُالعظػػػػػػػػػػػػيمُجوزيػػػػػػػػػػػػفُفػػػػػػػػػػػػوفُسػػػػػػػػػػػػتَتنربغُيقػػػػػػػػػػػػـو .

بضػػػػػػػػػػػػعةُأسػػػػػػػػػػػػابيعُدلُيػػػػػػػػػػػػتمكنُسػػػػػػػػػػػػتَتنربغُمػػػػػػػػػػػػنُربمػػػػػػػػػػػػلُمكاؼباتػػػػػػػػػػػػوُاؽباتفيػػػػػػػػػػػػةُفاسػػػػػػػػػػػػتقاؿ.ُلكػػػػػػػػػػػػنُىيػػػػػػػػػػػػوزُتػػػػػػػػػػػػوذلُ

ُكامػػػػػػػػػػلُإلنتػػػػػػػػػػاجُمبلئكػػػػػػػػػػةُاعبحػػػػػػػػػػيم.ُاألمػػػػػػػػػػر ئػػػػػػػػػػو،ُاسػػػػػػػػػػتغرؽُاألمػػػػػػػػػػرُحػػػػػػػػػػوارلُثػػػػػػػػػػبلثُسػػػػػػػػػػنواتُإلهناُ،ويفُتكػػػػػػػػػػرار

اـُىيػػػػػػػػػػػػوزُقػػػػػػػػػػػػمبليػػػػػػػػػػػػُتُدوالر.4ُُُلسػػػػػػػػػػػػقفاؼبيزانيػػػػػػػػػػػػةُُفبػػػػػػػػػػػػاُأدىُلرفػػػػػػػػػػػػعفمعظمػػػػػػػػػػػػوُبسػػػػػػػػػػػػببُالتصػػػػػػػػػػػػويرُاعبػػػػػػػػػػػػويُ

ُكيفيػػػػػػػػػػػةُخفضػػػػػػػػػػػها.ُوُاسػػػػػػػػػػػتغرؽُاألمػػػػػػػػػػػرُسػػػػػػػػػػػتُ بتصػػػػػػػػػػػويرُالكثػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػنُاللقطػػػػػػػػػػػاتُالػػػػػػػػػػػيتُدلُيسػػػػػػػػػػػتطعُربديػػػػػػػػػػػد

وكػػػػػػػػػافُوايػػػػػػػػػنُُحبلػػػػػػػػػوؿُذلػػػػػػػػػكُالوقػػػػػػػػػتكانػػػػػػػػػتُمشػػػػػػػػػاىدُالطػػػػػػػػػائراتُقديبػػػػػػػػػةُُجػػػػػػػػػاىزا.سػػػػػػػػػنواتُقبػػػػػػػػػلُأفُيصػػػػػػػػػبحُ

ُكػػػػػػػػػافُاالسػػػػػػػػػتوديوُالػػػػػػػػػذيُكػػػػػػػػػػافُُالفػػػػػػػػػيلمُبعػػػػػػػػػدىاُيفُغمػػػػػػػػػوضيتقػػػػػػػػػدـُيفُالعمػػػػػػػػػر.ُسػػػػػػػػػقطُ تػػػػػػػػػػاـ.ُسػػػػػػػػػرعافُمػػػػػػػػػا

أصػػػػػػػػػػػػحابُرؤوسُاألمػػػػػػػػػػػػواؿُواألسػػػػػػػػػػػػهمُُغضػػػػػػػػػػػػبُ،1955كبػػػػػػػػػػػػَتة،ُويفُعػػػػػػػػػػػػاـُُُؼببػػػػػػػػػػػػالغُفاقػػػػػػػػػػػػداُيعػػػػػػػػػػػػجُباغبركػػػػػػػػػػػػة

ُكيُأو(ُلشركةُ)جنيغاؿُتاير(.،ُُومنُسوءُإدارتو  باعُىيوزُشركةُ)ار

ُمػػػػػػػػػػػنُفلسػػػػػػػػػػػفتوُبعضػػػػػػػػػػػاييػػػػػػػػػػػفُاػبمسػػػػػػػػػػػينياتُوأوائػػػػػػػػػػػلُالسػػػػػػػػػػػتينياتُقػػػػػػػػػػػررُاعبػػػػػػػػػػػيشُاألمريكػػػػػػػػػػػيُتكُبػػػػػػػػػػػُتُأواخػػػػػػػػػػػر

كػػػػػػػػػػػػافُاعبػػػػػػػػػػػػيشُاألمريكػػػػػػػػػػػػيُوبتػػػػػػػػػػػػاجُإذلُُُ.القتاليػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػعُالعصػػػػػػػػػػػػرُلشػػػػػػػػػػػػنُاغبػػػػػػػػػػػػربُيفُأمػػػػػػػػػػػػاكنُمثػػػػػػػػػػػػلُفيتنػػػػػػػػػػػػاـ

دبػػػػػػػػػػػػاُيفُذلػػػػػػػػػػػػكُمروحيػػػػػػػػػػػػةُللمراقبػػػػػػػػػػػػةُؼبسػػػػػػػػػػػػاعدهتمُعلػػػػػػػػػػػػىُاالسػػػػػػػػػػػػتطبلع.ُقػػػػػػػػػػػػاـُاعبػػػػػػػػػػػػيشُُ،طػػػػػػػػػػػػائراتُىليكػػػػػػػػػػػػوبًت

أفضػػػػػػػػػػػػػلُُفبػػػػػػػػػػػػػنُقػػػػػػػػػػػػػدمواقػػػػػػػػػػػػػامواُباختيػػػػػػػػػػػػػارُاثنػػػػػػػػػػػػػُت1961ُُويفُعػػػػػػػػػػػػػاـُُ.بالبحػػػػػػػػػػػػػثُعػػػػػػػػػػػػػنُاؼبصػػػػػػػػػػػػػنعُتُاحملتملػػػػػػػػػػػػػُت

عػػػػػػػػػروض،ُوقػػػػػػػػػدُرفضػػػػػػػػػواُتصػػػػػػػػػميمُشػػػػػػػػػركةُالطػػػػػػػػػائراتُىيػػػػػػػػػوزُالثانيػػػػػػػػػة،ُالػػػػػػػػػيتُانطلػػػػػػػػػقُمنهػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػركةُأدواتُال

عػػػػػػػػنُشػػػػػػػػاربُىيػػػػػػػػوزُ)النسػػػػػػػػخةُاألصػػػػػػػػليةُمػػػػػػػػنُشػػػػػػػػركةُأيركرافػػػػػػػػتُىيػػػػػػػػوزُالػػػػػػػػيتُكانػػػػػػػػتُتُػػػػػػػػدارُبشػػػػػػػػكلُمسػػػػػػػػتقلُ
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نفسػػػػػػػػػػو(.ُرفػػػػػػػػػػضُىيػػػػػػػػػػوزُقبػػػػػػػػػػوؿُىػػػػػػػػػػذهُالنكسػػػػػػػػػػة.ُفقػػػػػػػػػػاـُفريػػػػػػػػػػقُالدعايػػػػػػػػػػةُالتػػػػػػػػػػابعُلػػػػػػػػػػوُحبملػػػػػػػػػػةُضػػػػػػػػػػغطُبُىيػػػػػػػػػػوز

والشػػػػػػػػػػػػرابُلضػػػػػػػػػػػػباطُاعبػػػػػػػػػػػػيشُمثلمػػػػػػػػػػػػاُفعلػػػػػػػػػػػػواُقبػػػػػػػػػػػػلُعشػػػػػػػػػػػػرينُسػػػػػػػػػػػػنةُبالطػػػػػػػػػػػػائراتُالطعػػػػػػػػػػػػاـُُُفقػػػػػػػػػػػػدمواُواسػػػػػػػػػػػػعة

ُكانػػػػػػػػػػػػتُناجحػػػػػػػػػػػػةُ،ُاالسػػػػػػػػػػػػتطبلعيةُاؼبصػػػػػػػػػػػػورة ىيػػػػػػػػػػػػوزُإذلُُودخػػػػػػػػػػػػلحيػػػػػػػػػػػػثُأنفقػػػػػػػػػػػػواُاألمػػػػػػػػػػػػواؿُببػػػػػػػػػػػػذخ.ُاغبملػػػػػػػػػػػػة

اعبػػػػػػػػػػيشُأفُالشػػػػػػػػػػركةُالػػػػػػػػػػيتُُأعلػػػػػػػػػػنُإدارتػػػػػػػػػػوُجنبػػػػػػػػػػاُإذلُجنػػػػػػػػػػبُمػػػػػػػػػػعُاثنػػػػػػػػػػُتُآخػػػػػػػػػػرين.ُفأصػػػػػػػػػػبحتُاؼبعػػػػػػػػػػًتؾىػػػػػػػػػذاُ

 .مناسباُستكوفُالفائزةُتقدـُسعرا

ُكػػػػػػػػػػػػافُمنخفًضػػػػػػػػػػػػاُللغايػػػػػػػػػػػػةُ،ُويبػػػػػػػػػػػػدوُأنػػػػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػػػػنُتفاجػػػػػػػػػػػػأُاعبػػػػػػػػػػػػ يشُبالسػػػػػػػػػػػػعرُالػػػػػػػػػػػػذيُقدمػػػػػػػػػػػػوُىيػػػػػػػػػػػػوزُ،ُفقػػػػػػػػػػػػد

اؼبسػػػػػػػػػػػػتحيلُعلػػػػػػػػػػػػىُالشػػػػػػػػػػػػركةُجػػػػػػػػػػػػٍتُأيُأمػػػػػػػػػػػػواؿُمػػػػػػػػػػػػنُتصػػػػػػػػػػػػنيعُاؼبروحيػػػػػػػػػػػػات.ُبػػػػػػػػػػػػداُواضػػػػػػػػػػػػًحاُأفُاسػػػػػػػػػػػػًتاتيجيتوُُ

كانػػػػػػػػػػػػتُخسػػػػػػػػػػػػارةُاؼبػػػػػػػػػػػػاؿُعلػػػػػػػػػػػػىُاإلنتػػػػػػػػػػػػاجُاألورلُمػػػػػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػػػػػلُالفػػػػػػػػػػػػوزُبػػػػػػػػػػػػاؼبزادُ،ُواغبصػػػػػػػػػػػػوؿُعلػػػػػػػػػػػػىُالعقػػػػػػػػػػػػدُ،ُ

،ُمػػػػػػػػػػنحُاعبػػػػػػػػػػيشُأخػػػػػػػػػػَتًاُالعقػػػػػػػػػػدُإذلُىيػػػػػػػػػػوز1965ُُة.ُيفُعػػػػػػػػػػاـُبعػػػػػػػػػػدىاُقػػػػػػػػػػاـُبرفػػػػػػػػػػعُسػػػػػػػػػػعرُالطلبػػػػػػػػػػاتُالبلحقػػػػػػػػػػ

ُكبػػػػػػػػػػَتًاُيفُإنتػػػػػػػػػػاجُالطػػػػػػػػػػائرات.ُفػػػػػػػػػػإذاُمتُتصػػػػػػػػػػنيعهاُبشػػػػػػػػػػكلُ ،ُوىػػػػػػػػػػيُضػػػػػػػػػػربةُموفقػػػػػػػػػػةُلشػػػػػػػػػػركةُدلُربقػػػػػػػػػػقُقباًحػػػػػػػػػػا

جيػػػػػػػػػػػػػػدُويفُالوقػػػػػػػػػػػػػػتُاحملػػػػػػػػػػػػػػددُ،ُيبكػػػػػػػػػػػػػػنُللجػػػػػػػػػػػػػػيشُأفُيطلػػػػػػػػػػػػػػبُآالؼُاؼبروحيػػػػػػػػػػػػػػاتُ،ُويبكػػػػػػػػػػػػػػنُأفُيسػػػػػػػػػػػػػػتخدـُ

ُكنقطػػػػػػػػػػػػػةُانطػػػػػػػػػػػػػبلؽُإلنتػػػػػػػػػػػػػاجُطػػػػػػػػػػػػػائراتُاؽبليكػػػػػػػػػػػػػوبًتُ ذباريػػػػػػػػػػػػػةُ،ُوىػػػػػػػػػػػػػيُىػػػػػػػػػػػػػذهُاالسػػػػػػػػػػػػػًتاتيجيةُيفُىيػػػػػػػػػػػػػوزُىػػػػػػػػػػػػػذا

 العملُأخذُيفُالتوسع.

ُكػػػػػػػػػػافُمػػػػػػػػػػنُاؼبؤكػػػػػػػػػػدُأفُيزيػػػػػػػػػػدُاعبػػػػػػػػػػيشُمػػػػػػػػػػنُطلباتػػػػػػػػػػوُ شبػػػػػػػػػػارُىيػػػػػػػػػػوزُُفيجػػػػػػػػػػٍتمػػػػػػػػػػعُاشػػػػػػػػػػتدادُاغبػػػػػػػػػػربُيفُفيتنػػػػػػػػػػاـ،

ُكػػػػػػػػػػػػانواُينتظػػػػػػػػػػػػروفُتسػػػػػػػػػػػػليمُاؼبروحيػػػػػػػػػػػػاتُاألوذلُذلػػػػػػػػػػػػك. تعاقػػػػػػػػػػػػدواُمػػػػػػػػػػػػعُأولئػػػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػػػذينُُذعػػػػػػػػػػػػرُبػػػػػػػػػػػػدأ،ُبينمػػػػػػػػػػػػا

اعبػػػػػػػػػػػدوؿُالػػػػػػػػػػػزمٍتُاحملػػػػػػػػػػػددُالػػػػػػػػػػػذيُاتفقػػػػػػػػػػػواُعليػػػػػػػػػػػو،ُكانػػػػػػػػػػػتُالشػػػػػػػػػػػركةُتًتاجػػػػػػػػػػػعُمتخلفػػػػػػػػػػػُتُفيهػػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػػنُُُ:ىيػػػػػػػػػػػوز

وىكػػػػػػػػػذاُبػػػػػػػػػدأواُيتحققػػػػػػػػػوفُؼبعرفػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػاُهبػػػػػػػػػري.ُفأصػػػػػػػػػيبواُبالرعػػػػػػػػػب،ُحيػػػػػػػػػثُبػػػػػػػػػداُؽبػػػػػػػػػمُأنػػػػػػػػػوُالُيوجػػػػػػػػػدُخػػػػػػػػػطُ

ُكانػػػػػػػػػتُصبيػػػػػػػػػعُالتفاصػػػػػػػػػيلُ ُكػػػػػػػػػافُصػػػػػػػػػغَتاُجػػػػػػػػػداُللتعامػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػعُمثػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػذهُالطلبػػػػػػػػػات. إنتػػػػػػػػػاجُمػػػػػػػػػنظم.ُاؼبصػػػػػػػػػنع

انػػػػػػػػػػػػتُغػػػػػػػػػػػػَتُكافيػػػػػػػػػػػػة،ُوُوجػػػػػػػػػػػػودُكانػػػػػػػػػػػػتُالرسػػػػػػػػػػػػوماتُالُتليػػػػػػػػػػػػقُدبسػػػػػػػػػػػػتوىُاحملًتفػػػػػػػػػػػػُت،ُواألدواتُكُُ-خاطئػػػػػػػػػػػػةُ

ُكمػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػوُأفُالشػػػػػػػػػركةُلػػػػػػػػػيسُلػػػػػػػػػديهاُخػػػػػػػػػربةُُجػػػػػػػػػداُمػػػػػػػػػنعػػػػػػػػددُقليػػػػػػػػػلُ ُكػػػػػػػػافُاألمػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػاؿُاؼبهػػػػػػػػػرةُيفُاؼبوقػػػػػػػػػع.
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ُكػػػػػػػػافُىػػػػػػػػذاُىػػػػػػػػوُنفػػػػػػػػسُاؼبػػػػػػػػأزؽُ ُبػػػػػػػػذلك. ُكيػػػػػػػػفُتقػػػػػػػػـو يفُتصػػػػػػػػميمُالطػػػػػػػػائراتُوأهنػػػػػػػػاُالُزالػػػػػػػػتُربػػػػػػػػاوؿُمعرفػػػػػػػػة

اعبػػػػػػػػػػػيش.ُُُبالضػػػػػػػػػػػبطُمػػػػػػػػػػػعُطػػػػػػػػػػػائراتُاالسػػػػػػػػػػػتطبلعُالتصػػػػػػػػػػػويرية،ُوالػػػػػػػػػػػيتُدلُيتػػػػػػػػػػػذكرىاُسػػػػػػػػػػػوىُعػػػػػػػػػػػددُقليػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػن

 كافُواضحاُأفُىيوزُدلُيتعلمُدرًساُواحًداُمنُاإلخفاقاتُالسابقة.

ضػػػػػػػػػػباطُُقػػػػػػػػػػرراؽبليكػػػػػػػػػػوبًتُالػػػػػػػػػػيتُكػػػػػػػػػػانواُينتظروهنػػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػػنُتكتمػػػػػػػػػػل.ُفأصػػػػػػػػػػبحواُيائسػػػػػػػػػػُت،ُُطػػػػػػػػػػائراتُُتنبػػػػػػػػػػؤواُأفُ

اعبػػػػػػػػػػػػػيشُإجػػػػػػػػػػػػػراءُمػػػػػػػػػػػػػزادُجديػػػػػػػػػػػػػدُلطلػػػػػػػػػػػػػبُطػػػػػػػػػػػػػائراتُاؽبليكػػػػػػػػػػػػػوبًتُالػػػػػػػػػػػػػيتُوبتػػػػػػػػػػػػػاجوفُإليهػػػػػػػػػػػػػاُوالبػػػػػػػػػػػػػالغُعػػػػػػػػػػػػػددىاُ

ومػػػػػػػػػػػػنُمثُإبعػػػػػػػػػػػػادُُ،علػػػػػػػػػػػػىُشػػػػػػػػػػػػركةُذاتُخػػػػػػػػػػػػربةُفعالػػػػػػػػػػػػةُوُبسػػػػػػػػػػػػعرُأقػػػػػػػػػػػػلُعثػػػػػػػػػػػػرواأفُيُآملػػػػػػػػػػػػُتطػػػػػػػػػػػػائرة،2200ُُ

إفُخسػػػػػػػػػػػػارةُىػػػػػػػػػػػػذاُالعػػػػػػػػػػػػرضُسػػػػػػػػػػػػيؤديُبػػػػػػػػػػػػوُإذلُاػبػػػػػػػػػػػػراب.ُُُ.أصػػػػػػػػػػػػبحُمػػػػػػػػػػػػذعوراشػػػػػػػػػػػػركةُىيػػػػػػػػػػػػوز.ُلكػػػػػػػػػػػػنُىيػػػػػػػػػػػػوزُ

كانػػػػػػػػػػػتُالشػػػػػػػػػػػركةُتعتمػػػػػػػػػػػدُعلػػػػػػػػػػػىُرفػػػػػػػػػػػعُسػػػػػػػػػػػعرىاُؽبػػػػػػػػػػػذاُالطلػػػػػػػػػػػبُاعبديػػػػػػػػػػػدُالسػػػػػػػػػػػًتدادُاػبسػػػػػػػػػػػائرُاؽبائلػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُ

ذيُوضػػػػػػػػػػػػعوُىيػػػػػػػػػػػوز.ُفػػػػػػػػػػػػإذاُحػػػػػػػػػػػاوؿُأفُيػػػػػػػػػػػػأيتُتكبػػػػػػػػػػػدهتاُيفُاإلنتػػػػػػػػػػػػاجُاألورل.ُوكػػػػػػػػػػػافُىػػػػػػػػػػػػذاُىػػػػػػػػػػػوُالرىػػػػػػػػػػػػافُالػػػػػػػػػػػ

إذاُدلُيكػػػػػػػػػػػنُُأيُربػػػػػػػػػػػح.اؽبليكػػػػػػػػػػػوبًتُاإلضػػػػػػػػػػػافية،ُفلػػػػػػػػػػػنُيػػػػػػػػػػػتمكنُمػػػػػػػػػػػنُربقيػػػػػػػػػػػقُُلطػػػػػػػػػػػائراتبسػػػػػػػػػػػعرُمػػػػػػػػػػػنخفضُ

ُكانػػػػػػػػػػػتُُ،،ُفسػػػػػػػػػػػيكوفُأقػػػػػػػػػػػلُفبػػػػػػػػػػػاُينبغػػػػػػػػػػػيمنخفضػػػػػػػػػػػاُدبػػػػػػػػػػػاُيكفػػػػػػػػػػػيعرضػػػػػػػػػػػوُ وىػػػػػػػػػػػذاُمػػػػػػػػػػػاُحػػػػػػػػػػػدثُيفُالنهايػػػػػػػػػػػة.

مليػػػػػػػػػػػػوف90ُُهػػػػػػػػػػػػاُاػبسػػػػػػػػػػػػارةُالػػػػػػػػػػػػيتُتكبػػػػػػػػػػػػدىاُىيػػػػػػػػػػػػوزُيفُالنهايػػػػػػػػػػػػةُبالنسػػػػػػػػػػػػبةُللطػػػػػػػػػػػػائراتُاؽبليكػػػػػػػػػػػػوبًتُالػػػػػػػػػػػػيتُأنتج

 علىُالشركة.ُمدمراُتأثَتااػبسارةُُؽبذهُوكافدوالرُ

ُ،تػػػػػػػػػػػػػويفُىػػػػػػػػػػػػػواردُىيػػػػػػػػػػػػػوزُعلػػػػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػػػػنتُطػػػػػػػػػػػػػائرةُيفُطريقػػػػػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػػػػػنُأكػػػػػػػػػػػػػابولكوُإذلُىيوسػػػػػػػػػػػػػنت1976ُيفُعػػػػػػػػػػػػػاـُ

ُكػػػػػػػػػافُُمػػػػػػػػػااعبمهػػػػػػػػػورُُُأدرؾُجثتػػػػػػػػػو،ُشػػػػػػػػػرحتُعنػػػػػػػػػدما مػػػػػػػػػدمناُحػػػػػػػػػدثُلػػػػػػػػػوُيفُالعقػػػػػػػػػدُاألخػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُحياتػػػػػػػػػو.ُ

ُكػػػػػػػػػػػافُيعػػػػػػػػػػػيشُيفُغػػػػػػػػػػػرؼُعلػػػػػػػػػػػى ،ُخائفػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػنُأدىنُفندقيػػػػػػػػػػػةُمغلقػػػػػػػػػػػةُبإحكػػػػػػػػػػػاـُأقػػػػػػػػػػػراصُاألدلُواؼبخػػػػػػػػػػػدرات.

ُكػػػػػػػػافُيػػػػػػػػزفُُثبلثػػػػػػػػةُوتسػػػػػػػػعُتُُتلػػػػػػػػوثُجرثػػػػػػػػومي ُكاملػػػػػػػػةُرطػػػػػػػػبل.ؿبتمػػػػػػػػلُ.ُعنػػػػػػػػدُوفاتػػػػػػػػو ُ.عػػػػػػػػاشُيفُعزلػػػػػػػػةُشػػػػػػػػبو

ُكػػػػػػػػػلُ األنظػػػػػػػػػار.ُفكانػػػػػػػػػتُاؼبفارقػػػػػػػػػةُالنهائيػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػيُأفُالرجػػػػػػػػػلُُىػػػػػػػػػذاُبعيػػػػػػػػػداُعػػػػػػػػػنحػػػػػػػػػاوؿُىيػػػػػػػػػوزُيائًسػػػػػػػػػاُإبقػػػػػػػػػاء

ُكاملػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػنُالػػػػػػػػػػذيُكػػػػػػػػػػافُىبشػػػػػػػػػػىُفقػػػػػػػػػػدافُسػػػػػػػػػػيطرتوُانتهػػػػػػػػػػىُبػػػػػػػػػػوُاألمػػػػػػػػػػرُيفُسػػػػػػػػػػنواتوُاأل خػػػػػػػػػػَتةُربػػػػػػػػػػتُرضبػػػػػػػػػػة
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حفنػػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػػنُاؼبسػػػػػػػػػػػػػاعدينُواؼبػػػػػػػػػػػػػديرينُالتنفيػػػػػػػػػػػػػذيُت،ُالػػػػػػػػػػػػػذينُأشػػػػػػػػػػػػػرفواُعلػػػػػػػػػػػػػىُوفاتػػػػػػػػػػػػػوُالبطػػػػػػػػػػػػػيءُباؼبخػػػػػػػػػػػػػدراتُ

 وانتزعواُالسيطرةُاألساسيةُللشركةُمنو.

 

• ُُُُ  •ُُُُ   • 

 التفسير

وبعػػػػػػػػػػػػدُأفُُقلقػػػػػػػػػػػػة،والدتػػػػػػػػػػػػوُذاتُطبيعػػػػػػػػػػػػةُكانػػػػػػػػػػػػتُُ.متُربديػػػػػػػػػػػػدُحيػػػػػػػػػػػػاةُىػػػػػػػػػػػػواردُىيػػػػػػػػػػػػوزُمنػػػػػػػػػػػػذُوقػػػػػػػػػػػػتُمبكػػػػػػػػػػػػر

اىتمامػػػػػػػػػػاُُمنحتػػػػػػػػػػوقلقهػػػػػػػػػػاُذبػػػػػػػػػػاهُابنهػػػػػػػػػػاُالوحيػػػػػػػػػػد.ُأطفػػػػػػػػػػاال،ُوجهػػػػػػػػػػتُفُتنجػػػػػػػػػػبُعلمػػػػػػػػػػتُأهنػػػػػػػػػػاُالُتسػػػػػػػػػػتطيعُأ

.ُوضػػػػػػػػػػػعُاألبُتوقعػػػػػػػػػػػاتُاؼبقربػػػػػػػػػػػةُغػػػػػػػػػػػَتُبعيػػػػػػػػػػػدُعػػػػػػػػػػػنُأنظارىػػػػػػػػػػػاأصػػػػػػػػػػػبحتُرفيقتػػػػػػػػػػػوُُ،االختنػػػػػػػػػػػاؽُحػػػػػػػػػػػددائمػػػػػػػػػػػاُ

ُكػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػاُهبػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػوُفعلػػػػػػػػػوُلًتسػػػػػػػػػيخىائلػػػػػػػػػةُعلػػػػػػػػػىُابنػػػػػػػػػوُ ُكػػػػػػػػػافُيرتديػػػػػػػػػوُ-اسػػػػػػػػػمُعائلتػػػػػػػػػو.ُحػػػػػػػػػددُوالػػػػػػػػػداه ُمػػػػػػػػػا

مُمػػػػػػػػػنُقلػػػػػػػػػةُعػػػػػػػػػددىم(.ُقػػػػػػػػػامواُبنقلػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػنُمدرسػػػػػػػػػةُإذلُألصػػػػػػػػػدقائوُ)علػػػػػػػػػىُالػػػػػػػػػرغُواختيػػػػػػػػػارهُنوعيػػػػػػػػػةُمأكلػػػػػػػػػوُو

البػػػػػػػػػنهم،ُالػػػػػػػػػذيُأظهػػػػػػػػػرُأنػػػػػػػػػوُيعػػػػػػػػػاينُمػػػػػػػػػنُاغبساسػػػػػػػػػيةُاؼبفرطػػػػػػػػػةُولػػػػػػػػػيسُمػػػػػػػػػنُُمثاليػػػػػػػػػةُحبثػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػنُبيئػػػػػػػػػةأخػػػػػػػػػرىُ

ُكػػػػػػػػػػافُيعتمػػػػػػػػػػدُعلػػػػػػػػػػيهمُيفُكػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػيء مؤدبػػػػػػػػػػاُبحُصػػػػػػػػػػآمػػػػػػػػػػاؽبمُفأُوىبػػػػػػػػػػاؼُزبييػػػػػػػػػػبُ،السػػػػػػػػػػهلُالتعامػػػػػػػػػػلُمعػػػػػػػػػػو.

 مطيعا.ُ

.ُدبجػػػػػػػػػػػردُوفػػػػػػػػػػػاةُوالديػػػػػػػػػػػوُسبكػػػػػػػػػػػنُمػػػػػػػػػػػنُإظهػػػػػػػػػػػارُاغبقيقػػػػػػػػػػػةُأنػػػػػػػػػػػوُاسػػػػػػػػػػػتاءُدبػػػػػػػػػػػرارةُمػػػػػػػػػػػنُاعتمػػػػػػػػػػػادهُالتػػػػػػػػػػػاـُعلػػػػػػػػػػػيهمُ

.ُودلُيكػػػػػػػػػػنُيشػػػػػػػػػػعرُبػػػػػػػػػػأيُيظهرىػػػػػػػػػػاشخصػػػػػػػػػػيتوُاغبقيقيػػػػػػػػػػةُُخلػػػػػػػػػػفُتلػػػػػػػػػػكُاالبتسػػػػػػػػػػاماتُوالطاعػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُكػػػػػػػػػػافُ

مػػػػػػػػػنُأفُيكػػػػػػػػػوفُلديػػػػػػػػػوُأدىنُسػػػػػػػػػلطةُعليػػػػػػػػػو ُ،حػػػػػػػػػبُذبػػػػػػػػػاهُأقاربػػػػػػػػػو.ُوبفضػػػػػػػػػلُمواجهػػػػػػػػػةُمسػػػػػػػػػتقبلوُدبفػػػػػػػػػردهُبػػػػػػػػػدالًُ

ُكػػػػػػػػػذلكُفقػػػػػػػػػدُاضػػػػػػػػػطر أفُيبسػػػػػػػػػكُزمػػػػػػػػػاـُُأفُيبسػػػػػػػػػكُزمػػػػػػػػػاـُأمػػػػػػػػػوره،ُحػػػػػػػػػىتُيفُسػػػػػػػػػنُالتاسػػػػػػػػػعةُعشػػػػػػػػػرة،ُاضػػػػػػػػػطر

القػػػػػػػػػػػدًنُمػػػػػػػػػػػنُطفولتػػػػػػػػػػػػو.ُُقلقػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػأنوُأوُُيثػػػػػػػػػػػَتُُيقلػػػػػػػػػػػلمصػػػػػػػػػػػَته؛ُأيُأفُُيسػػػػػػػػػػػيطرُعلػػػػػػػػػػػىُأيُشػػػػػػػػػػػيءُُ

حلمػػػػػػػػػػػػػػػوُباالسػػػػػػػػػػػػػػػتقبلؿُالتػػػػػػػػػػػػػػػاـ.ُيعكػػػػػػػػػػػػػػػسُحبػػػػػػػػػػػػػػػوُللطػػػػػػػػػػػػػػػَتافُىػػػػػػػػػػػػػػػذهُالسػػػػػػػػػػػػػػػماتُُحققػػػػػػػػػػػػػػػتُأموالػػػػػػػػػػػػػػػوُاؼبوروثػػػػػػػػػػػػػػػة
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االنتعػػػػػػػػػػػػػاشُيفُالسػػػػػػػػػػػػػيطرةُُذبربػػػػػػػػػػػػػةالشخصػػػػػػػػػػػػػية.ُوحػػػػػػػػػػػػػدهُيفُاؽبػػػػػػػػػػػػػواء،ُودبفػػػػػػػػػػػػػردهُوعلػػػػػػػػػػػػػىُرأسُالقيػػػػػػػػػػػػػادة،ُيبكنػػػػػػػػػػػػػوُ

يسػػػػػػػػػتطيعُربػػػػػػػػػدُُيفُالسػػػػػػػػػر.ُوبتقرىػػػػػػػػػالتحػػػػػػػػػررُمػػػػػػػػػنُقلقػػػػػػػػػو.ُويبكنػػػػػػػػػوُأفُيرتفػػػػػػػػػعُفػػػػػػػػػوؽُالعامػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػيتُوالػػػػػػػػػتحكمُوا

 وىذاُماُفعلوُعدةُمرات،ُألنوُسيكوفُموتًاُربتُسلطتو.،ُبشجاعةُموتو

ظهػػػػػػػػػػػػػػػرتُشخصػػػػػػػػػػػػػػػيتوُبشػػػػػػػػػػػػػػػكلُأوضػػػػػػػػػػػػػػػحُيفُأسػػػػػػػػػػػػػػػلوبُالقيػػػػػػػػػػػػػػػادةُالػػػػػػػػػػػػػػػيتُحررىػػػػػػػػػػػػػػػاُيفُىوليػػػػػػػػػػػػػػػوودُومشػػػػػػػػػػػػػػػاريعوُ

وُاؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولوفُالتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيوفُبأفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىمُالتجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُاألخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى.ُُإذاُتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـُالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُأوُاؼبخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفُأ

شخصػػػػػػػػػػػيُلسػػػػػػػػػػػلطتو.ُوىػػػػػػػػػػػذاُمػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػأنوُأفُيثػػػػػػػػػػػَتُـباوفػػػػػػػػػػػوُالقديبػػػػػػػػػػػةُحػػػػػػػػػػػوؿُُُربػػػػػػػػػػػدذلػػػػػػػػػػػكُُُفػػػػػػػػػػػَتىُ،اػباصػػػػػػػػػػػة

علػػػػػػػػػػػىُالسػػػػػػػػػػػيطرةُُللحفػػػػػػػػػػػاظعلػػػػػػػػػػػىُاآلخػػػػػػػػػػػرين.ُؼبكافحػػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػػذاُالقلػػػػػػػػػػػقُُاضػػػػػػػػػػػطرُُُعػػػػػػػػػػػاجزاُومعتمػػػػػػػػػػػداكونػػػػػػػػػػػوُ

علػػػػػػػػػػػػػػىُصبيػػػػػػػػػػػػػػعُجوانػػػػػػػػػػػػػػبُالعمػػػػػػػػػػػػػػل،ُواإلشػػػػػػػػػػػػػػراؼُعلػػػػػػػػػػػػػػىُالتػػػػػػػػػػػػػػدقيقُاإلمبلئػػػػػػػػػػػػػػيُوالنحػػػػػػػػػػػػػػويُألصػػػػػػػػػػػػػػغرُإشػػػػػػػػػػػػػػعارُ

فبػػػػػػػػػاُهبعػػػػػػػػػلُصبيػػػػػػػػػعُاؼبػػػػػػػػػديرينُالتنفيػػػػػػػػػذيُتُُ،عػػػػػػػػػائي.ُوتعػػػػػػػػػُتُعليػػػػػػػػػوُإنشػػػػػػػػػاءُىيكػػػػػػػػػلُفضػػػػػػػػػفاضُداخػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػركاتود

يقػػػػػػػػػػاتلوفُفيمػػػػػػػػػػاُبيػػػػػػػػػػنهمُمػػػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػػػلُلفػػػػػػػػػػتُانتباىػػػػػػػػػػو.ُحيػػػػػػػػػػثُكػػػػػػػػػػافُمػػػػػػػػػػنُاألفضػػػػػػػػػػلُأفُيكػػػػػػػػػػوفُلديػػػػػػػػػػوُبعػػػػػػػػػػضُ

 الفوضىُالداخليةُطاؼباُيتدفقُكلُشيءُمنُخبللو.

ثػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػذهُالسػػػػػػػػػػيطرةُالكاملػػػػػػػػػػةُُكانػػػػػػػػػػتُاؼبفارقػػػػػػػػػػةُيفُذلػػػػػػػػػػكُأنػػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػبلؿُؿباولتػػػػػػػػػػوُيفُاغبصػػػػػػػػػػوؿُعلػػػػػػػػػػىُم

،ُشػػػػػػػػػػػػيءُيفُكػػػػػػػػػػػػلُاألفضػػػػػػػػػػػػلية،ُالُيبكػػػػػػػػػػػػنُلرجػػػػػػػػػػػػلُواحػػػػػػػػػػػػدُأفُوبػػػػػػػػػػػػافظُعلػػػػػػػػػػػػىُذاتُالوقػػػػػػػػػػػػتُكػػػػػػػػػػػػافُيفقػػػػػػػػػػػػدىا

ُكػػػػػػػػػلُأنػػػػػػػػػواعُاؼبشػػػػػػػػػاكلُالغػػػػػػػػػَتُاؼبتوقعػػػػػػػػػة.ُفعنػػػػػػػػػدماُتنهػػػػػػػػػارُاؼبشػػػػػػػػػاريعُوتصػػػػػػػػػبحُاإلثػػػػػػػػػارةُشػػػػػػػػػديدة،ُى كػػػػػػػػػذاُتنشػػػػػػػػػأ

كػػػػػػػػػلُيتظػػػػػػػػػاىرُبػػػػػػػػػاؼبرضُبسػػػػػػػػػهولة.ُوقػػػػػػػػػدُامتػػػػػػػػػدتُحاجتػػػػػػػػػوُللسػػػػػػػػػيطرةُعلػػػػػػػػػىُُُىبتفػػػػػػػػػيُمػػػػػػػػػنُمكػػػػػػػػػافُاغبػػػػػػػػػادثُأو

ُ،ُوتػػػػػػػػػبعهنُبػػػػػػػػػوفقػػػػػػػػػدُفحػػػػػػػػػصُكػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػاُقػػػػػػػػػامواُُ-شػػػػػػػػػيءُمػػػػػػػػػنُحولػػػػػػػػػوُحػػػػػػػػػىتُالنسػػػػػػػػػاءُاللػػػػػػػػػوايتُكػػػػػػػػػافُيُواعػػػػػػػػػدىنُ

 .عربُجواسيسو

كانػػػػػػػتُاؼبشػػػػػػػكلةُالػػػػػػػيتُقػػػػػػػدمهاُىػػػػػػػواردُىيػػػػػػػوزُللػػػػػػػذينُاختػػػػػػػارواُالعمػػػػػػػلُمعػػػػػػػوُبصػػػػػػػفةُمػػػػػػػاُىػػػػػػػوُأنػػػػػػػوُبػػػػػػػٌتُبعنايػػػػػػػةُ

مػػػػػػػػػػػنُأفُيكػػػػػػػػػػػوفُاؼبػػػػػػػػػػػديرُاؼبػػػػػػػػػػػدققُ صػػػػػػػػػػػورةُعامػػػػػػػػػػػةُزبفػػػػػػػػػػػيُنقػػػػػػػػػػػاطُالضػػػػػػػػػػػعفُالصػػػػػػػػػػػارخةُيفُشخصػػػػػػػػػػػيتو.ُوبػػػػػػػػػػػدالًُ

ُكفػػػػػػػػػػػردُمتػػػػػػػػػػػػُتُوقائػػػػػػػػػػػدُأمَتكػػػػػػػػػػػيُبػػػػػػػػػػػارع.ُومػػػػػػػػػػػنُبػػػػػػػػػػػُتُاألكثػػػػػػػػػػػػرُ البلعقػػػػػػػػػػػبلين،ُفقػػػػػػػػػػػدُاسػػػػػػػػػػػتطاعُتقػػػػػػػػػػػدًنُنفسػػػػػػػػػػػو
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ُكرجػػػػػػػػلُأعمػػػػػػػػاؿُنػػػػػػػػاجحُيقػػػػػػػػودُإمرباطوريػػػػػػػػةُتبلػػػػػػػػػغُ األضػػػػػػػػرارُالػػػػػػػػيتُأحػػػػػػػػدثهاُىػػػػػػػػيُقدرتػػػػػػػػوُعلػػػػػػػػىُتصػػػػػػػػػويرُنفسػػػػػػػػو

ُكانػػػػػػػػػػػػػتُ قيمتهػػػػػػػػػػػػاُمليػػػػػػػػػػػػارُدوالر.ُويفُاغبقيقػػػػػػػػػػػػػةُورثُالعمػػػػػػػػػػػػلُاؼبػػػػػػػػػػػػربحُمػػػػػػػػػػػػػنُوالػػػػػػػػػػػػده.ُوعلػػػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػػػػرُالسػػػػػػػػػػػػنُت،

ُكػػػػػػػػػػػػػربىنُإمرباطورتيػػػػػػػػػػػػػوُالػػػػػػػػػػػػػيتُاألجػػػػػػػػػػػػػزاءُالوحيػػػػػػػػػػػػػدةُمػػػػػػػػػػػػػ والنسػػػػػػػػػػػػػخةُُ،ىػػػػػػػػػػػػػيُشػػػػػػػػػػػػػركةُاألدواتُحققػػػػػػػػػػػػػتُأرباحػػػػػػػػػػػػػا

متُُـبتلفػػػػػػػػػػػػةُالسػػػػػػػػػػػػابقةُمػػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػػركةُىيػػػػػػػػػػػػوزُأيركرافػػػػػػػػػػػػتُالػػػػػػػػػػػػيتُُخػػػػػػػػػػػػرجُّٔػػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػػركةُاألدوات.ُوألسػػػػػػػػػػػػباب

ُكػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػػذهُالشػػػػػػػػػػػركاتُبشػػػػػػػػػػػكلُمسػػػػػػػػػػػتقل عػػػػػػػػػػػنُىيػػػػػػػػػػػوز.ُدلُتكػػػػػػػػػػػنُلديػػػػػػػػػػػوُأيُمسػػػػػػػػػػػانباتُيفُُتشػػػػػػػػػػػغيل

قسػػػػػػػػػػػػػمُطائراتػػػػػػػػػػػػػوُُ-فُيػػػػػػػػػػػػػديرىاُشخصػػػػػػػػػػػػػياُعمليػػػػػػػػػػػػػاهتم.ُففقػػػػػػػػػػػػػدتُالشػػػػػػػػػػػػػركاتُالعديػػػػػػػػػػػػػدةُاألخػػػػػػػػػػػػػرىُالػػػػػػػػػػػػػيتُكػػػػػػػػػػػػػا

ُكبػػػػػػػػػػػػػَتةُغطتهػػػػػػػػػػػػػاُغبسػػػػػػػػػػػػػنُُ-مشػػػػػػػػػػػػػاريعُأفبلمػػػػػػػػػػػػػو،ُوفنادقػػػػػػػػػػػػػوُوعقاراتػػػػػػػػػػػػػوُيفُالسُفيجػػػػػػػػػػػػػاسُُ،البلحقػػػػػػػػػػػػػة مبػػػػػػػػػػػػػالغ

 اغبظُاألخريات.

.ُوُظػػػػػػػػػػػاىراوكػػػػػػػػػػػافُمبػػػػػػػػػػػطُاإلخفاقػػػػػػػػػػػاتُالػػػػػػػػػػيتُكشػػػػػػػػػػػفهاُأمػػػػػػػػػػػراُبسػػػػػػػػػػػيطاُُ،افُىيػػػػػػػػػػػوزُرجػػػػػػػػػػػلُأعمػػػػػػػػػػػاؿُرىيػػػػػػػػػػبكػػػػػػػػػػ

جيػػػػػػػػػػػدُلقيػػػػػػػػػػػاسُشخصػػػػػػػػػػػيةُُبشػػػػػػػػػػػكلُؾبهػػػػػػػػػػػزوفىػػػػػػػػػػػذهُىػػػػػػػػػػػيُالنقطػػػػػػػػػػػةُالعميػػػػػػػػػػػاءُيفُالطبيعػػػػػػػػػػػةُالبشػػػػػػػػػػػرية:ُفػػػػػػػػػػػنحنُ

انبهارنػػػػػػػػػػػأُّػػػػػػػػػػػم.ُكبػػػػػػػػػػػنُمفتونػػػػػػػػػػػوفُُالسػػػػػػػػػػػابقة،ُ،ُظبعػػػػػػػػػػػتهمالنػػػػػػػػػػػاسُالػػػػػػػػػػػذينُنتعامػػػػػػػػػػػلُمعهػػػػػػػػػػػم.ُصػػػػػػػػػػػورهتمُالعامػػػػػػػػػػػة

ُكمػػػػػػػػػػػػاُفعػػػػػػػػػػػػلُىيػػػػػػػػػػػػوز،ُ نصػػػػػػػػػػػػبحُُفإننػػػػػػػػػػػػاباؼبظػػػػػػػػػػػػاىر.ُفػػػػػػػػػػػػإذاُأحػػػػػػػػػػػػاطواُبأنفسػػػػػػػػػػػػهمُبأسػػػػػػػػػػػػاطَتُوخرافػػػػػػػػػػػػاتُمغريػػػػػػػػػػػػةُ

أيُيفُكيفيػػػػػػػػػػةُقػػػػػػػػػػدرهتمُعلػػػػػػػػػػىُالعمػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػعُُ-ربديػػػػػػػػػػدُشخصػػػػػػػػػػيةُالنػػػػػػػػػػاسُُعػػػػػػػػػػوضّٔػػػػػػػػػػم.ُُيفُااليبػػػػػػػػػػافراغبػػػػػػػػػػُتُ

فػػػػػػػػػػػنحنُلبتػػػػػػػػػػػارُالعمػػػػػػػػػػػلُُ-اآلخػػػػػػػػػػػرينُوالوفػػػػػػػػػػػاءُبوعػػػػػػػػػػػودىمُواغبفػػػػػػػػػػػاظُعلػػػػػػػػػػػىُقػػػػػػػػػػػوهتمُيفُالظػػػػػػػػػػػروؼُاؼبعاكسػػػػػػػػػػػةُ

لكػػػػػػػػػػػنُحػػػػػػػػػػػىتُُو.ُالذاتيػػػػػػػػػػػةُاؼبتألقػػػػػػػػػػػةُذكػػػػػػػػػػػائهمُوسػػػػػػػػػػحرىمُوسػػػػػػػػػػػَتىمُبنػػػػػػػػػػػاءُعلػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػعُأشػػػػػػػػػػػخاصُأوُتػػػػػػػػػػػوظيفهمُ

ُكػػػػػػػػػػافُ ضػػػػػػػػػػعيفةُمشػػػػػػػػػػكوؾُُذوُشخصػػػػػػػػػػيةُاؼبػػػػػػػػػػرءبالنسػػػػػػػػػػبةُللسػػػػػػػػػػمةُاإلهبابيػػػػػػػػػػةُمثػػػػػػػػػػلُالػػػػػػػػػػذكاءُالُقيمػػػػػػػػػػةُؽبػػػػػػػػػػاُإذا

ُفاقػػػػػػػػػدُاغبكمػػػػػػػػػة،نعػػػػػػػػػاينُيفُظػػػػػػػػػلُزعػػػػػػػػػيمُأوُرئػػػػػػػػػيسُُبُىػػػػػػػػػذهُالنقطػػػػػػػػػةُالعميػػػػػػػػػاءُفإننػػػػػػػػػا..ُبسػػػػػػػػػبفيهػػػػػػػػػا.ُوىكػػػػػػػػػذا

ىػػػػػػػػػػذاُىػػػػػػػػػػوُمصػػػػػػػػػػدرُاؼبآسػػػػػػػػػػيُالػػػػػػػػػػيتُالُهنايػػػػػػػػػػةُؽبػػػػػػػػػػاُيفُُ.أويفُظػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػدققُرئػػػػػػػػػػيسُاإلدارة،ُأوُشػػػػػػػػػػريكُمتػػػػػػػػػػآمر
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واػبرافػػػػػػػػػػةُنفسػػػػػػػػػػكُعلػػػػػػػػػػىُذباىػػػػػػػػػػلُالواجهػػػػػػػػػػةُُتػػػػػػػػػػدربوجهػػػػػػػػػػةُنظػػػػػػػػػػرؾُوُُأفُتغػػػػػػػػػػَتُبػػػػػػػػػػأيُشبػػػػػػػػػػنُهبػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػكُ

ُيفعػػػػػػػػػػػػػػػنُعبلمػػػػػػػػػػػػػػػاتُُباحثػػػػػػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػػػػػػوضُذلػػػػػػػػػػػػػػػكُأعمػػػػػػػػػػػػػػػاقهمُ.ُافحػػػػػػػػػػػػػػػصالبشػػػػػػػػػػػػػػػرالػػػػػػػػػػػػػػػيتُيعرضػػػػػػػػػػػػػػػهاُاحمليطػػػػػػػػػػػػػػػةُ

؟ُقػػػػػػػػػػراراهتمُونػػػػػػػػػػوعُمبلحظػػػػػػػػػػةُاألمبػػػػػػػػػػاطُالػػػػػػػػػػيتُيكشػػػػػػػػػػفوهناُعػػػػػػػػػػنُماضػػػػػػػػػػيهمُعلػػػػػػػػػػىُ،ُلتكػػػػػػػػػػوفُقػػػػػػػػػػادراشخصػػػػػػػػػػياهتم

الُوبصػػػػػػػػػػػػىُُاآلخػػػػػػػػػػػػرين؟ُوعػػػػػػػػػػػػدداالسػػػػػػػػػػػػلطةُويعملػػػػػػػػػػػػوفُمػػػػػػػػػػػػعُُوبلػػػػػػػػػػػػوفُمشػػػػػػػػػػػػاكلهم؟ُوكيػػػػػػػػػػػػفُيفوضػػػػػػػػػػػػوفوكيػػػػػػػػػػػػفُ

ادرُالُيقػػػػػػػػػػػػػدرُنػػػػػػػػػػػػػُ-مػػػػػػػػػػػػػنُالعبلمػػػػػػػػػػػػػاتُاألخػػػػػػػػػػػػػرى.ُإفُالشػػػػػػػػػػػػػخصُذوُالشخصػػػػػػػػػػػػػيةُالقويػػػػػػػػػػػػػةُيشػػػػػػػػػػػػػبوُالػػػػػػػػػػػػػذىبُ

ُفاجعػػػػػػػػػػػلُ،قباحػػػػػػػػػػػكُيعتمػػػػػػػػػػػدُعلػػػػػػػػػػػىُاألشػػػػػػػػػػػخاصُوألفُ.نفسػػػػػػػػػػػوالتكيػػػػػػػػػػػفُوالػػػػػػػػػػػتعلمُوربسػػػػػػػػػػػُتُُيبكنػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػثمن.ُ

توفرُعلػػػػػػػػػػىُنفسػػػػػػػػػػكُاكتشػػػػػػػػػػاؼُشخصػػػػػػػػػػيتهمُقبػػػػػػػػػػلُفػػػػػػػػػػواتُسػػػػػػػػػػيفُانتباىػػػػػػػػػػك.ُُأساسػػػػػػػػػػياُعنصػػػػػػػػػػراشخصػػػػػػػػػػيتهمُ

 األواف.
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 مفاتيح الطبيعة البشرية 

ُ-كػػػػػػػػػػػػأرواحُأوُآؽبػػػػػػػػػػػػةُأوُإلػػػػػػػػػػػػوُُُ-اؼبصػػػػػػػػػػػػَت:ُنػػػػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػػػػنُالقػػػػػػػػػػػػوةُُوبالقػػػػػػػػػػػػدرُُؼُالسػػػػػػػػػػػػنُتلقػػػػػػػػػػػػدُآمنػػػػػػػػػػػػاُمنػػػػػػػػػػػػذُآال

ُكانػػػػػػػػػػػػتُؾُبهػػػػػػػػػػػػزةُوُمرتبػػػػػػػػػػػػةُ هُبربوننػػػػػػػػػػػػاُعلػػػػػػػػػػػػىُالتصػػػػػػػػػػػػرؼُبطريقػػػػػػػػػػػػةُمعينػػػػػػػػػػػػة.ُوعنػػػػػػػػػػػػدُوالدتنػػػػػػػػػػػػاُنعتقػػػػػػػػػػػػدُأفُحياتنػػػػػػػػػػػػا

بشػػػػػػػػػكلُُاآلفُنػػػػػػػػػرىُالعػػػػػػػػػادلُولكننػػػػػػػػػاُ.نػػػػػػػػػنجحُأوُنفشػػػػػػػػػلُقػػػػػػػػػدرُعلينػػػػػػػػػاحيػػػػػػػػػثُُ.ُوُمقػػػػػػػػػدرةُسػػػػػػػػػلفاُمػػػػػػػػػنُقػػػػػػػػػبلهم

ُكبػػػػػػػػَتُعلػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػاُوبػػػػػػػػػدثُلنػػػػػػػػانػػػػػػػػؤمنُأننػػػػػػػػػاُنسػػػػػػػػيطرُإذلُ.ُـبتلػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدُُوأننػػػػػػػػػاُلبلػػػػػػػػقُمصػػػػػػػػػَتناُبأيػػػػػػػػدينا.ُُ،حػػػػػػػػػد

ُكػػػػػػػػافُيشػػػػػػػػعريكػػػػػػػػوفُلػػػػػػػػديناُإحسػػػػػػػػاسُعػػػػػػػػابرُ ُأوُتقابلنػػػػػػػػاُبػػػػػػػػوُأسػػػػػػػػبلفنا.ُوردبػػػػػػػػاُتسػػػػػػػػوءُعبلقتنػػػػػػػػاُالشخصػػػػػػػػيةُدبػػػػػػػػا

حػػػػػػػػػػػػػدثُلنػػػػػػػػػػػػػاُيفُاؼباضػػػػػػػػػػػػػي.ُأوُُشػػػػػػػػػػػػػيءعقبػػػػػػػػػػػػػات،ُوىػػػػػػػػػػػػػذهُالصػػػػػػػػػػػػػعوباتُتشػػػػػػػػػػػػػبوُإذلُحػػػػػػػػػػػػػدُبعيػػػػػػػػػػػػػدُمطبػػػػػػػػػػػػػاتُُو

ُمػػػػػػػػػػػػاُهبعلنػػػػػػػػػػػػاُ،وبتػػػػػػػػػػػػاجُإذلُبعػػػػػػػػػػػػضُالتحسػػػػػػػػػػػػيناتنصػػػػػػػػػػػػبحُمػػػػػػػػػػػػدركُتُأفُطريقتنػػػػػػػػػػػػاُيفُالعمػػػػػػػػػػػػلُيفُمشػػػػػػػػػػػػروعُمػػػػػػػػػػػػاُ

ُبأشػػػػػػػػػياءُُننجػػػػػػػػػزأفُُقػػػػػػػػػادرين األشػػػػػػػػػياءُبشػػػػػػػػػكلُأفضػػػػػػػػػل.ُّٔػػػػػػػػػذاُكبػػػػػػػػػاوؿُتغيػػػػػػػػػَتُأسػػػػػػػػػاليبناُلنجػػػػػػػػػدُأنفسػػػػػػػػػناُنقػػػػػػػػػـو
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ُ،يفُالعػػػػػػػػػادلُاؼبلعونػػػػػػػػػةُالقػػػػػػػػػوةُاػببيثػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػاُأفُقػػػػػػػػػدُنشػػػػػػػػػعرُللحظػػػػػػػػػةُوبػػػػػػػػػنفسُالنتػػػػػػػػػائجُتقريبػػػػػػػػػا.بالطريقػػػػػػػػػةُنفسػػػػػػػػػهاُ

 الت.ذبربناُعلىُإعادةُمبطُحياتناُبنفسُاؼبواقفُواغبا

يبكػػػػػػػػػػػػنُأفُنبلحػػػػػػػػػػػػظُىػػػػػػػػػػػػذهُالظػػػػػػػػػػػػاىرةُيفُكثػػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػػنُاألحيػػػػػػػػػػػػافُوُبشػػػػػػػػػػػػكلُأكثػػػػػػػػػػػػرُوضػػػػػػػػػػػػوحاُيفُتصػػػػػػػػػػػػرفاتُ

،ُنػػػػػػػػػػرىُأصػػػػػػػػػػدقاءُيقعػػػػػػػػػػوفُباسػػػػػػػػػػتمرارُيفُالشػػػػػػػػػػخصُاػبطػػػػػػػػػػأُمػػػػػػػػػػثبلُ.وخاصػػػػػػػػػػةُأقػػػػػػػػػػربُالنػػػػػػػػػػاسُإلينػػػػػػػػػػا،ُاآلخػػػػػػػػػػرين

أوُيبتعػػػػػػػػػػػػدوفُمػػػػػػػػػػػػنُالشػػػػػػػػػػػػخصُاؼبناسػػػػػػػػػػػػبُؽبػػػػػػػػػػػػمُدوفُوعػػػػػػػػػػػػي.ُقبػػػػػػػػػػػػذُأنفسػػػػػػػػػػػػناُنتػػػػػػػػػػػػذللُيفُبعػػػػػػػػػػػػضُالتصػػػػػػػػػػػػرفاتُ

يػػػػػػػػػػػػػػارىمُاؼبهػػػػػػػػػػػػػٍتُأوُاسػػػػػػػػػػػػػػتثماراهتمُالغػػػػػػػػػػػػػَتُمدروسػػػػػػػػػػػػػػة،ُوُدبجػػػػػػػػػػػػػردُنسػػػػػػػػػػػػػػياهنمُاغبمقػػػػػػػػػػػػػاءُلسػػػػػػػػػػػػػػلوكهم،ُمثػػػػػػػػػػػػػلُاخت

.ُأوُأننػػػػػػػػػاُأخػػػػػػػػػرىُسػػػػػػػػػنواتُالػػػػػػػػػدرسُالػػػػػػػػػذيُهبػػػػػػػػػبُأفُيتعلمػػػػػػػػػواُمنػػػػػػػػػوُفإننػػػػػػػػػاُنػػػػػػػػػراىمُيكػػػػػػػػػرروفُاغبماقػػػػػػػػػةُنفسػػػػػػػػػها

ربػػػػػػػػػػػتُينهػػػػػػػػػػػارُأوُُ.العػػػػػػػػػػػداءإذلُالشػػػػػػػػػػػخصُاػبطػػػػػػػػػػأُيفُالوقػػػػػػػػػػػتُاػبطػػػػػػػػػػػأُفبػػػػػػػػػػػاُىبلػػػػػػػػػػقُُشخصػػػػػػػػػػػاُيسػػػػػػػػػػػيءنعػػػػػػػػػػرؼُ

علػػػػػػػػىُاآلخػػػػػػػػرينُأوُعلػػػػػػػػىُاغبػػػػػػػػظُالسػػػػػػػػيئُؼبػػػػػػػػاُوبػػػػػػػػدثُؽبػػػػػػػػم.ُُاللػػػػػػػػـوُإلقػػػػػػػػاءُبػػػػػػػػنفسُالطريقػػػػػػػػة،دائًمػػػػػػػػاُُ،الضػػػػػػػػغط

قػػػػػػػػػػدُيعػػػػػػػػػػودوفُإذلُإدمػػػػػػػػػػاهنمُأوُيعثػػػػػػػػػػروفُ،ُوبػػػػػػػػػػالطبعُكبػػػػػػػػػػنُنعػػػػػػػػػػرؼُاؼبػػػػػػػػػػدمنُتُالػػػػػػػػػػذينُىبرجػػػػػػػػػػوفُمػػػػػػػػػػنُإدمػػػػػػػػػػاهنم

،ُألفُالُأحػػػػػػػػػدُيروهنػػػػػػػػػاعلػػػػػػػػػىُشػػػػػػػػػكلُآخػػػػػػػػػرُمػػػػػػػػػنُأشػػػػػػػػػكاؿُاإلدمػػػػػػػػػاف.ُفػػػػػػػػػنحنُنػػػػػػػػػرىُىػػػػػػػػػذهُاألمبػػػػػػػػػاطُوىػػػػػػػػػمُالُ

 للفكر.ُمضن.ُإنوُأمرُرادتوإعنُُاػبارجوببُأفُيصدؽُأنوُيعملُربتُنوعُمنُاإلكراهُ

ُكنػػػػػػػػػاُصػػػػػػػػػادقُتُمػػػػػػػػػعُأنفسػػػػػػػػػنا ُاؼبصػػػػػػػػػَت.ُفػػػػػػػػػنحنُُفيجػػػػػػػػػبُ،إذا أفُنعػػػػػػػػػًتؼُبوجػػػػػػػػػودُقػػػػػػػػػدرُمػػػػػػػػػنُاغبقيقػػػػػػػػػةُؼبفهػػػػػػػػػـو

والُ،ُعرضػػػػػػػػػػػةُلتكػػػػػػػػػػػرارُنفػػػػػػػػػػػسُالقػػػػػػػػػػػراراتُونفػػػػػػػػػػػسُأسػػػػػػػػػػػاليبُالتعامػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػعُاؼبشػػػػػػػػػػػاكل.ُىنػػػػػػػػػػػاؾُمبػػػػػػػػػػػطُغبياتنػػػػػػػػػػػا

:ُيفُأخطائنػػػػػػػػػػاُوإخفاقاتنػػػػػػػػػػا.ُىنػػػػػػػػػػاؾُطريقػػػػػػػػػػةُـبتلفػػػػػػػػػػةُللنظػػػػػػػػػػرُإذلُمرئيػػػػػػػػػػاُالػػػػػػػػػػذيُيكػػػػػػػػػػوفسػػػػػػػػػػيماُ ُىػػػػػػػػػػذاُاؼبفهػػػػػػػػػػـو

شخصػػػػػػػػػػيتنا.ُيشػػػػػػػػػػَتُأصػػػػػػػػػػلُكلمػػػػػػػػػػةُالشخصػػػػػػػػػػية،ُىػػػػػػػػػػيُبػػػػػػػػػػلُُ،علينػػػػػػػػػػاُيسػػػػػػػػػػيطرُمػػػػػػػػػػنُليسػػػػػػػػػػتُاألرواحُأوُاآلؽبػػػػػػػػػػة

،ُوىػػػػػػػػػػػذاُإذلُأداةُنقػػػػػػػػػػػشُأوُخػػػػػػػػػػػتم.ُالشخصػػػػػػػػػػػيةُشػػػػػػػػػػػيءُمتأصػػػػػػػػػػػلُبعمػػػػػػػػػػػقُبػػػػػػػػػػػداخلنا،ُمػػػػػػػػػػػنُاليونانيػػػػػػػػػػػةُالقديبػػػػػػػػػػػة

وعينػػػػػػػػػػػاُوسػػػػػػػػػػػيطرتنا.ُويبكننػػػػػػػػػػػاُأفُنتصػػػػػػػػػػػورُأفُىػػػػػػػػػػػذهُُنتجػػػػػػػػػػػاوزحيػػػػػػػػػػػثُ،ُهبعلنػػػػػػػػػػػاُنتصػػػػػػػػػػػرؼُبطػػػػػػػػػػػرؽُمعينػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػا

ُؽبػػػػػػػػػػػذهمػػػػػػػػػػػعُإعطػػػػػػػػػػػاءُعمػػػػػػػػػػػقُُ،يةُؽبػػػػػػػػػػػاُثبلثػػػػػػػػػػػةُمكونػػػػػػػػػػػاتُأساسػػػػػػػػػػػية،ُوكػػػػػػػػػػػلُطبقػػػػػػػػػػػةُفػػػػػػػػػػػوؽُاألخػػػػػػػػػػػرىالشخصػػػػػػػػػػػ

 .ُالشخصية



 
140 

 

ُتشػػػػػػػػػػكلتُّٔػػػػػػػػػػاُيفومػػػػػػػػػػنُالطريقػػػػػػػػػػةُاػباصػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُُُ،تػػػػػػػػػػأيتُالطبقػػػػػػػػػػةُاألقػػػػػػػػػػدـُواألعمػػػػػػػػػػقُمػػػػػػػػػػنُأصػػػػػػػػػػوؿُوراثيػػػػػػػػػػة

الػػػػػػػػػػػػذيُيهيئنػػػػػػػػػػػػاُكبػػػػػػػػػػػػوُأمزجػػػػػػػػػػػػةُوتفضػػػػػػػػػػػػيبلتُمعينػػػػػػػػػػػػة.ُوىػػػػػػػػػػػػذاُاؼبكػػػػػػػػػػػػوفُالػػػػػػػػػػػػوراثيُيبكػػػػػػػػػػػػنُأفُاألمػػػػػػػػػػػػرُُ،أدمغتنػػػػػػػػػػػػا

يبكػػػػػػػػػػػػػنُأفُهبعػػػػػػػػػػػػػلُبعػػػػػػػػػػػػػضُالنػػػػػػػػػػػػػاسُُوعلػػػػػػػػػػػػػىُسػػػػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػػػػاؿُ،ضػػػػػػػػػػػػػةُلبلكتئػػػػػػػػػػػػػابهبعػػػػػػػػػػػػػلُبعػػػػػػػػػػػػػضُالنػػػػػػػػػػػػػاسُعُر

ردبػػػػػػػػػػاُبسػػػػػػػػػػببُاالىتمػػػػػػػػػػاـُُ-خػػػػػػػػػػاصُُللجشػػػػػػػػػػع.ُوقػػػػػػػػػػدُيبيػػػػػػػػػػلُالػػػػػػػػػػبعضُمنفتحػػػػػػػػػػُتوالػػػػػػػػػػبعضُاآلخػػػػػػػػػػرُُانطػػػػػػػػػػوائيُت

أفُُ،أوُاالمتيػػػػػػػػػػػػػازُأوُاؼبمتلكػػػػػػػػػػػػػات.ُوُيعتقػػػػػػػػػػػػػدُاحمللػػػػػػػػػػػػػلُالنفسػػػػػػػػػػػػػيُمػػػػػػػػػػػػػيبلينُكبليػػػػػػػػػػػػػن،ُالػػػػػػػػػػػػػذيُدرسُاألطفػػػػػػػػػػػػػاؿ

الصػػػػػػػػفات.ُُؽبػػػػػػػػذهىُإذلُىػػػػػػػػذاُالعػػػػػػػػادلُوىػػػػػػػػوُُمعػػػػػػػػرضُىػػػػػػػػذاُالنػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػنُاعبشػػػػػػػػعُوالطمػػػػػػػػعُؽبػػػػػػػػذاُالطفػػػػػػػػلُقػػػػػػػػدُأتػػػػػػػػ

 وقدُتكوفُىناؾُعواملُوراثيةُأخرىُتُعّرُضناُذباهُالعداءُأوُالقلقُأوُاالنفتاح.

سػػػػػػػػػنواتناُاؼببكػػػػػػػػػرةُومػػػػػػػػػنُنػػػػػػػػػوعُمعػػػػػػػػػُتُمػػػػػػػػػنُاالرتباطػػػػػػػػػاتُُيفتػػػػػػػػػأيتُالطبقػػػػػػػػػةُالثانيػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػيتُتتشػػػػػػػػػكلُفػػػػػػػػػوؽُذلػػػػػػػػػكُ

الػػػػػػػػػػػػػػثبلثُأوُاألربػػػػػػػػػػػػػػعُاألوذل،ُُالػػػػػػػػػػػػػػيتُشػػػػػػػػػػػػػػكلناىاُمػػػػػػػػػػػػػػعُأمهاتنػػػػػػػػػػػػػػاُومقػػػػػػػػػػػػػػدميُالرعايػػػػػػػػػػػػػػة.ُويفُىػػػػػػػػػػػػػػذهُالسػػػػػػػػػػػػػػنوات

تكػػػػػػػػوفُأدمغتنػػػػػػػػاُمرنػػػػػػػػةُبشػػػػػػػػكلُخػػػػػػػػاص.ُلبتػػػػػػػػربُكثافػػػػػػػػةُىائلػػػػػػػػةُمػػػػػػػػنُالعواطػػػػػػػػفُبشػػػػػػػػكلُأكثػػػػػػػػر،ُفننشػػػػػػػػئُآثػػػػػػػػارُ

نصػػػػػػػػػػبحُأكثػػػػػػػػػرُعرضػػػػػػػػػػةُُ،.ُيفُىػػػػػػػػػذهُالفػػػػػػػػػًتةُمػػػػػػػػػػنُاغبيػػػػػػػػػاةتػػػػػػػػػابعُؽبػػػػػػػػػػاللػػػػػػػػػذاكرةُأعمػػػػػػػػػقُبكثػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُأيُشػػػػػػػػػػيءُ

 والطابعُمنُىذهُالسنواتُيصبحُمتجذراُبعمق.،ُلتأثَتُاآلخرين

،ُأمبػػػػػػػػػػػػػػاطُاالرتباطػػػػػػػػػػػػػػاتُبػػػػػػػػػػػػػػُتُاألمهػػػػػػػػػػػػػػاتُُالػػػػػػػػػػػػػػنفسعػػػػػػػػػػػػػػادلُاألنثروبولوجيػػػػػػػػػػػػػػاُواحمللػػػػػػػػػػػػػػلُدرسُجػػػػػػػػػػػػػػوفُبػػػػػػػػػػػػػػوليب،ُ

،ُمتشػػػػػػػػػػػػائمةُمنبػػػػػػػػػػػػوذةواألطفػػػػػػػػػػػػاؿُوتوصػػػػػػػػػػػػلُإذلُأربعػػػػػػػػػػػػةُـبططػػػػػػػػػػػػاتُأساسػػػػػػػػػػػػية:ُارتباطػػػػػػػػػػػػاتُحػػػػػػػػػػػػرةُ ُمسػػػػػػػػػػػػتقلة،ُ

متناقضػػػػػػػػػػة،ُغػػػػػػػػػػَتُمنظمػػػػػػػػػػة.ُوُيػػػػػػػػػػأيتُالطػػػػػػػػػػابعُاغبػػػػػػػػػػرُ ُاؼبسػػػػػػػػػػتقلُمػػػػػػػػػػنُاألمهػػػػػػػػػػاتُالبلئػػػػػػػػػػيُيبػػػػػػػػػػنحنُأطفػػػػػػػػػػاؽبنُُ-

تكػػػػػػػػػػػػػػػوفُاألمهػػػػػػػػػػػػػػػاتُاؼبنبػػػػػػػػػػػػػػػوذاتُُغالبػػػػػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػػػػػااحتياجػػػػػػػػػػػػػػػاهتم.ُبُبتحسيسػػػػػػػػػػػػػػػهمحريػػػػػػػػػػػػػػػةُاكتشػػػػػػػػػػػػػػػاؼُأنفسػػػػػػػػػػػػػػػهمُ

.ُىػػػػػػػػػػػؤالءُاألطفػػػػػػػػػػػاؿُيصػػػػػػػػػػػبحُلػػػػػػػػػػػديهمُطػػػػػػػػػػػابعُأحيانػػػػػػػػػػػاُورافضػػػػػػػػػػػاتُعػػػػػػػػػػػدائياتبعيػػػػػػػػػػػداتُعػػػػػػػػػػػنُأبنػػػػػػػػػػػائهن،ُبػػػػػػػػػػػلُ

وبتػػػػػػػػػػويُعلػػػػػػػػػػىُالشػػػػػػػػػػعورُبػػػػػػػػػػاؽبجرافُوالتخلػػػػػػػػػػيُوفكػػػػػػػػػػرةُأهنػػػػػػػػػػمُهبػػػػػػػػػػبُأفُيػػػػػػػػػػدافعواُعػػػػػػػػػػنُأنفسػػػػػػػػػػهمُباسػػػػػػػػػػتمرار.ُُ

لبلختنػػػػػػػػػػػػػػاؽُواإلرىػػػػػػػػػػػػػػاؽ،ُويفُُنػػػػػػػػػػػػػػاأحياُيتعرضػػػػػػػػػػػػػػنُأبنػػػػػػػػػػػػػػائهنُُاألمهػػػػػػػػػػػػػػاتُاؼبتشػػػػػػػػػػػػػػائماتُواؼبتناقضػػػػػػػػػػػػػػاتُمػػػػػػػػػػػػػػعُ

أطفػػػػػػػػػػاؽبنُيشػػػػػػػػػػعروفُكمػػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػػوُهبػػػػػػػػػػبُُهبعلػػػػػػػػػػنأخػػػػػػػػػػرىُيػػػػػػػػػػًتاجعنُبسػػػػػػػػػػببُمشػػػػػػػػػػاكلهنُأوُـبػػػػػػػػػػاوفهن.ُُأحػػػػػػػػػػايُت
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علػػػػػػػػػػػػػػػيهمُرعايػػػػػػػػػػػػػػػةُالشػػػػػػػػػػػػػػػخصُالػػػػػػػػػػػػػػػذيُينبغػػػػػػػػػػػػػػػيُأفُيعتػػػػػػػػػػػػػػػٍتُّٔػػػػػػػػػػػػػػػمُيفُاؼبقابػػػػػػػػػػػػػػػل.ُوترسػػػػػػػػػػػػػػػلُاألمهػػػػػػػػػػػػػػػاتُالغػػػػػػػػػػػػػػػَتُ

وردبػػػػػػػػػػػػػػػاُالصػػػػػػػػػػػػػػػدماتُُفبػػػػػػػػػػػػػػػاُيعكػػػػػػػػػػػػػػػسُالفوضػػػػػػػػػػػػػػػىُالداخليػػػػػػػػػػػػػػػةُألطفػػػػػػػػػػػػػػػاؽبن،النظاميػػػػػػػػػػػػػػاتُإشػػػػػػػػػػػػػػػاراتُمتضػػػػػػػػػػػػػػػاربةُُ

،ُطفيػػػػػػػػػةُاؼببكػػػػػػػػػرةُالػػػػػػػػػيتُكانػػػػػػػػػتُلػػػػػػػػػديهن.ُولػػػػػػػػػيسُىنػػػػػػػػػاؾُمػػػػػػػػػاُيبكػػػػػػػػػنُأفُيفعلػػػػػػػػػوُأطفػػػػػػػػػاؽبنُبشػػػػػػػػػكلُصػػػػػػػػػحيحالعا

 مشاكلهمُالعاطفيةُالقوية.ُيطوروفاألطفاؿُُبيدُأف

ُكػػػػػػػػػػلُنػػػػػػػػػػوعُشبػػػػػػػػػػة ُكػػػػػػػػػػلُصػػػػػػػػػػفةُ،ُالعديػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػنُالتقػػػػػػػػػػديراتُوُتركيبػػػػػػػػػػاتُداخػػػػػػػػػػل ولكػػػػػػػػػػنُيفُكػػػػػػػػػػلُحالػػػػػػػػػػةُفػػػػػػػػػػإف

والُُ،والتُعميقػػػػػػػػػػػػػةُبػػػػػػػػػػػػػداخلنااالرتبػػػػػػػػػػػػػاطُالػػػػػػػػػػػػػيتُكانػػػػػػػػػػػػػتُلػػػػػػػػػػػػػديناُيفُالسػػػػػػػػػػػػػنواتُاألوذلُاؼببكػػػػػػػػػػػػػرةُسػػػػػػػػػػػػػتخلقُميػػػػػػػػػػػػػ

يبيػػػػػػػػػلُُمػػػػػػػػػثبل،ُ.سػػػػػػػػػيماُالطريقػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػيتُنسػػػػػػػػػتخدـُّٔػػػػػػػػػاُالعبلقػػػػػػػػػاتُللتعامػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػعُأوُتعػػػػػػػػػديلُالضػػػػػػػػػغطُالعصػػػػػػػػػيب

األطفػػػػػػػػػػاؿُالػػػػػػػػػػذينُينفصػػػػػػػػػػلوفُعػػػػػػػػػػنُآبػػػػػػػػػػاءىمُإذلُذبنػػػػػػػػػػبُأيُنػػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػػنُاؼبواقػػػػػػػػػػفُالعاطفيػػػػػػػػػػةُالسػػػػػػػػػػلبيةُوإبعػػػػػػػػػػادُ

صػػػػػػػػػػػرؼُالنػػػػػػػػػػػاسُوُأُ،أنفسػػػػػػػػػػػهمُعػػػػػػػػػػػنُمشػػػػػػػػػػػاعرُالتبعيػػػػػػػػػػػة.ُوُقػػػػػػػػػػػدُهبػػػػػػػػػػػدوفُصػػػػػػػػػػػعوبةُيفُااللتػػػػػػػػػػػزاـُبعبلقػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػا

أطفػػػػػػػػػػػاؿُآّموعػػػػػػػػػػػةُاؼبتشػػػػػػػػػػػائمةُالكثػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػنُالقلػػػػػػػػػػػقُيفُالعبلقػػػػػػػػػػػاتُوسيشػػػػػػػػػػػعروفُبالعديػػػػػػػػػػػدُُسػػػػػػػػػػػيواجوُعػػػػػػػػػػػنهم.

وىػػػػػػػػػػذاُسيضػػػػػػػػػػعُأمباطًػػػػػػػػػػاُملحوظػػػػػػػػػػةُدائمػػػػػػػػػػا،ُُمػػػػػػػػػػنُاؼبشػػػػػػػػػػاعرُاؼبتضػػػػػػػػػػاربة.ُوسػػػػػػػػػػيكونوفُمتناقضػػػػػػػػػػُتُذبػػػػػػػػػػاهُالنػػػػػػػػػػاس

 يفُحياهتمُحيثُسيبلحقوفُالناسُمثُيًتاجعوفُدوفُوعي.

نغمػػػػػػػػػػػػػػػةُعدائيػػػػػػػػػػػػػػػةُُ—ُيفُىػػػػػػػػػػػػػػػذهُالسػػػػػػػػػػػػػػػنواتُاؼببكػػػػػػػػػػػػػػػرةُيتهميظهرُالنػػػػػػػػػػػػػػػاسُنغمػػػػػػػػػػػػػػػةُخاصػػػػػػػػػػػػػػػةُيفُشخصػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػ

،ُقلقػػػػػػػػػػػػةُومتجنبػػػػػػػػػػػػة،ُؿبتاجػػػػػػػػػػػػةُومتشػػػػػػػػػػػػائمة.ُىاتػػػػػػػػػػػػافُالطبقتػػػػػػػػػػػػافُعميقتػػػػػػػػػػػػافُلدرجػػػػػػػػػػػػةُنغمػػػػػػػػػػػػةُواثقػػػػػػػػػػػػةُ،وعدوانيػػػػػػػػػػػػة

ُكبػػػػػػػػػَتةُُهبربنػػػػػػػػاُعليهمػػػػػػػػػا.أنػػػػػػػػوُالُيوجػػػػػػػػػدُلػػػػػػػػديناُوعػػػػػػػػػيُحقيقػػػػػػػػئُّمػػػػػػػػػاُوالسػػػػػػػػلوؾُالػػػػػػػػػذيُ مػػػػػػػػاُدلُنبػػػػػػػػػذؿُجهػػػػػػػػوًدا

 يفُفحصُأنفسنا.

ثػػػػػػػػػػةُفػػػػػػػػػػوقهمُتتشػػػػػػػػػػكلُمػػػػػػػػػػنُعاداتنػػػػػػػػػػاُوذباربنػػػػػػػػػػاُ.ُواسػػػػػػػػػػتناًداُإذلُأوؿُمػػػػػػػػػػعُتقػػػػػػػػػػدمناُيفُالعمػػػػػػػػػػرُىنػػػػػػػػػػاؾُطبقػػػػػػػػػػةُثال

طبقتػػػػػػػػػػػػػػػُت،ُسػػػػػػػػػػػػػػػنميلُإذلُاالعتمػػػػػػػػػػػػػػػادُعلػػػػػػػػػػػػػػػىُاسػػػػػػػػػػػػػػػًتاتيجياتُمعينػػػػػػػػػػػػػػػةُللتعامػػػػػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػػػػػعُاإلجهػػػػػػػػػػػػػػػادُوالضػػػػػػػػػػػػػػػغطُ

ُيفُوضػػػػػػػػػػػػعتُىػػػػػػػػػػػػذهُاالسػػػػػػػػػػػػًتاتيجياتُعػػػػػػػػػػػػاداتُألفللبحػػػػػػػػػػػػثُعػػػػػػػػػػػػنُاؼبتعػػػػػػػػػػػػةُأوُالتعامػػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػػعُاألشػػػػػػػػػػػػخاص.ُ

ةُلشخصػػػػػػػػػػػػػيتناُاعتمػػػػػػػػػػػػػاًداُعلػػػػػػػػػػػػػىُمرحلػػػػػػػػػػػػػةُشػػػػػػػػػػػػػبابنا.ُوسػػػػػػػػػػػػػتكوفُىنػػػػػػػػػػػػػاؾُتعػػػػػػػػػػػػػديبلتُعلػػػػػػػػػػػػػىُالطبيعػػػػػػػػػػػػػةُاػباصػػػػػػػػػػػػػ
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والشػػػػػػػػػػػػركاءُُ،كاألصػػػػػػػػػػػػدقاء،ُواؼبدرسػػػػػػػػػػػػوفُُ-لنػػػػػػػػػػػػاُُوكيفيػػػػػػػػػػػػةُاسػػػػػػػػػػػػتجابتهماألشػػػػػػػػػػػػخاصُالػػػػػػػػػػػػذينُنتعامػػػػػػػػػػػػلُمعهػػػػػػػػػػػػمُ

.ُوسػػػػػػػػػػػنتخذُقػػػػػػػػػػػراراُمعينػػػػػػػػػػػا.ُوىػػػػػػػػػػػذاُأمباطػػػػػػػػػػػاُظػػػػػػػػػػػاىرةُفينػػػػػػػػػػػاُتأسػػػػػػػػػػػسىػػػػػػػػػػػذهُالطبقػػػػػػػػػػػاتُالػػػػػػػػػػػثبلثُُالرومانسػػػػػػػػػػػيوف.

ُاغبيػػػػػػػػػػاةُؿبفػػػػػػػػػػورُيفُأدمغتنػػػػػػػػػػاُعلػػػػػػػػػػىُكبػػػػػػػػػػوُعصػػػػػػػػػػيب.ُفػػػػػػػػػػنحنُمضػػػػػػػػػػطروفُلتكػػػػػػػػػػرارُىػػػػػػػػػػذاُألفُىػػػػػػػػػػذهُالطريقػػػػػػػػػػةُيف

وىػػػػػػػػػػيُأقػػػػػػػػػػدـُالعػػػػػػػػػػػاداتُُألػػػػػػػػػػوؼُالعػػػػػػػػػػادات،مػػػػػػػػػػنُُُمشػػػػػػػػػػػكلةوشخصػػػػػػػػػػيتناُُتصػػػػػػػػػػبحُعاداتنػػػػػػػػػػا.ُمرتبػػػػػػػػػػةُومقػػػػػػػػػػدرة

 اليتُمتُتعيينهاُقبلُأفُنعيهاُجيًدا.

ُكػػػػػػػػػذلك.ُ يػػػػػػػػػتمُتطويرىػػػػػػػػػاُيفُمرحلػػػػػػػػػةُالطفولػػػػػػػػػةُاؼبتػػػػػػػػػأخرةُواؼبراىقػػػػػػػػػةُعنػػػػػػػػػدماُيػػػػػػػػػدرؾُُغالبػػػػػػػػػاىنػػػػػػػػػاؾُطبقػػػػػػػػػةُرابعػػػػػػػػػة

واػبجػػػػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػػػػنُُبػػػػػػػػػػػػػػالقلقعرواُُ.ُفػػػػػػػػػػػػػػإذاُشػػػػػػػػػػػػػػبإخفائهػػػػػػػػػػػػػػاُالنػػػػػػػػػػػػػػاسُعيػػػػػػػػػػػػػػوبُشخصػػػػػػػػػػػػػػيتهم.ُحيػػػػػػػػػػػػػػثُيقومػػػػػػػػػػػػػػوف

األشػػػػػػػػػػػػػخاص،ُفػػػػػػػػػػػػػإهنمُيػػػػػػػػػػػػػدركوفُأفُىػػػػػػػػػػػػػذهُليسػػػػػػػػػػػػػتُظبػػػػػػػػػػػػػةُمقبولػػػػػػػػػػػػػةُاجتماعيػػػػػػػػػػػػػا.ُفيتعلمػػػػػػػػػػػػػوفُإخفػػػػػػػػػػػػػاءُذلػػػػػػػػػػػػػكُ

نسػػػػػػػػػػػحبُأوُاؼببػػػػػػػػػػػتهجُأوُ
ُ
بواجهػػػػػػػػػػػةُافضػػػػػػػػػػػل.ُيعوضػػػػػػػػػػػوفُذلػػػػػػػػػػػكُعػػػػػػػػػػػنُطريػػػػػػػػػػػقُؿبػػػػػػػػػػػاولتهمُالظهػػػػػػػػػػػورُبػػػػػػػػػػػاؼبظهرُاؼب

 حىتُاالستبدادي.ُوىذاُهبعلُاألمرُأكثرُصعوبةُبالنسبةُلناُلتحديدُطبيعةُشخصيتهم.

بعػػػػػػػػػػضُُ،مػػػػػػػػػػثبلُتعكػػػػػػػػػػسُالقػػػػػػػػػػوةُالداخليػػػػػػػػػػة.فقػػػػػػػػػػدُُ،نُأفُتكػػػػػػػػػػوفُبعػػػػػػػػػػضُالسػػػػػػػػػػماتُالشخصػػػػػػػػػػيةُإهبابيػػػػػػػػػػةيبكػػػػػػػػػػ

ُواالنفتػػػػػػػػػػػاحُوالتعػػػػػػػػػػػاطفُواؼبرونػػػػػػػػػػػةُربػػػػػػػػػػػتُالضػػػػػػػػػػػغطالنػػػػػػػػػػػاسُلػػػػػػػػػػػديهمُنزعػػػػػػػػػػػةُطبيعيػػػػػػػػػػػةُكبػػػػػػػػػػػوُأفُ ولكػػػػػػػػػػػنُُ.الكػػػػػػػػػػػـر

واؼبمارسػػػػػػػػػػةُلتصػػػػػػػػػػبحُعػػػػػػػػػػاداتُيبكػػػػػػػػػػنُاالعتمػػػػػػػػػػادُالػػػػػػػػػػوعيُىػػػػػػػػػػذهُالصػػػػػػػػػػفاتُاألقػػػػػػػػػػوىُواألكثػػػػػػػػػػرُمرونػػػػػػػػػػةُتتطلػػػػػػػػػػبُ

.ُومػػػػػػػػػػػػػنُالصػػػػػػػػػػػػػعبُالتمسػػػػػػػػػػػػػكُبتعاطفنػػػػػػػػػػػػػاُعنػػػػػػػػػػػػػدماُنتقػػػػػػػػػػػػػدـُيفُالعمػػػػػػػػػػػػػرُإضػػػػػػػػػػػػػعافناُسبيػػػػػػػػػػػػػلُاغبيػػػػػػػػػػػػػاةُإذلُعليهػػػػػػػػػػػػػا.

ُكنػػػػػػػػػػا2ُُ)انظػػػػػػػػػػرُالفصػػػػػػػػػػلُ ُكػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػخصُنلتقػػػػػػػػػػيُبػػػػػػػػػػوُكرمػػػػػػػػػػاء(.ُفػػػػػػػػػػإذا ،ُبشػػػػػػػػػػكلُمػػػػػػػػػػنعكسُومنفتحػػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػػى

قػػػػػػػػػػدُُنواجػػػػػػػػػػوُالكثػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػنُاؼبتاعػػػػػػػػػػب.ُوالثقػػػػػػػػػػةُدوفُالػػػػػػػػػػوعيُالػػػػػػػػػػذايتُودوفُالسػػػػػػػػػػيطرةُعلػػػػػػػػػػىُأنفسػػػػػػػػػػناُفسػػػػػػػػػػوؼ

.ُومػػػػػػػػػػاُيعنيػػػػػػػػػػوُضػػػػػػػػػػعفؿُأوُتتحػػػػػػػػػػوؿُإذلُنقػػػػػػػػػػاطُىػػػػػػػػػػذهُالقػػػػػػػػػػوىُسبيػػػػػػػػػػلُإذلُالػػػػػػػػػػزواُ.إذلُجنػػػػػػػػػػوفُالعظمػػػػػػػػػػةُتػػػػػػػػػػؤدي

ُالقهريػػػػػػػػػػة،ُوالسػػػػػػػػػػلوكاتىػػػػػػػػػػذاُىػػػػػػػػػػوُأفُأضػػػػػػػػػػعفُأجػػػػػػػػػػزاءُمػػػػػػػػػػنُشخصػػػػػػػػػػيتناُىػػػػػػػػػػيُتلػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػيتُزبلػػػػػػػػػػقُالعػػػػػػػػػػاداتُ

 ألهناُالُربتاجُإذلُجهدُأوُفبارسةُللحفاظُعليها.
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ويفُالنهايػػػػػػػػػػػػػػػة،ُنطػػػػػػػػػػػػػػػورُظبػػػػػػػػػػػػػػػاتُشخصػػػػػػػػػػػػػػػيةُمتعارضػػػػػػػػػػػػػػػةُومعاكسػػػػػػػػػػػػػػػة،ُردبػػػػػػػػػػػػػػػاُنابعػػػػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػػػػنُاخػػػػػػػػػػػػػػػتبلؼُبػػػػػػػػػػػػػػػُتُ

أوُمػػػػػػػػػػػنُاآلبػػػػػػػػػػػاءُواألمهػػػػػػػػػػػاتُالػػػػػػػػػػػذينُطبعػػػػػػػػػػػواُفينػػػػػػػػػػػاُقيًمػػػػػػػػػػػاُـبتلفػػػػػػػػػػػة.ُ،ُاتنػػػػػػػػػػػاُاؼببكػػػػػػػػػػػرةاسػػػػػػػػػػتعداداتناُالوراثيػػػػػػػػػػػةُوتأثَُت

يتصػػػػػػػػػػػػارعافُبػػػػػػػػػػػػداخلنا.ُوالقػػػػػػػػػػػػانوفُالُيػػػػػػػػػػػػزاؿُىػػػػػػػػػػػػوُُفػػػػػػػػػػػػاعبزئُتُ،قػػػػػػػػػػػػدُنشػػػػػػػػػػػػعرُبأننػػػػػػػػػػػػاُمثػػػػػػػػػػػػاليوفُومػػػػػػػػػػػػاديوفُمعػػػػػػػػػػػػا

نفسػػػػػػػػػػػػػػو.ُإفُالسػػػػػػػػػػػػػػماتُالشخصػػػػػػػػػػػػػػيةُاؼبتضػػػػػػػػػػػػػػاربةُالػػػػػػػػػػػػػػيتُمتُتطويرىػػػػػػػػػػػػػػاُيفُالسػػػػػػػػػػػػػػنواتُاألوذلُُتكشػػػػػػػػػػػػػػفُُعػػػػػػػػػػػػػػنُ

تتػػػػػػػػػػأرجحُُالػػػػػػػػػػيتراتُالػػػػػػػػػػيتُسبيػػػػػػػػػػلُإذلُعكػػػػػػػػػػسُازدواجيػػػػػػػػػػةُالشػػػػػػػػػػخصُومػػػػػػػػػػعُالقػػػػػػػػػػراُ،نػػػػػػػػػػوعُـبتلػػػػػػػػػػفُمػػػػػػػػػػنُالػػػػػػػػػػنمط

 ذىابًاُوإيابًا.

،ُهبػػػػػػػػػػػػػػػػػبُأفُتفهػػػػػػػػػػػػػػػػػمُُ،كطالػػػػػػػػػػػػػػػػػبُيفُدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػةُالطبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػةُالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػرية تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػنُمهمتػػػػػػػػػػػػػػػػػكُيفُشػػػػػػػػػػػػػػػػػقُت:ُأوالًُ

يفُُتشػػػػػػػػػػػكيلهاالػػػػػػػػػػػيتُتػػػػػػػػػػػدخلتُيفُُمػػػػػػػػػػػنُالعناصػػػػػػػػػػػروأفُتػػػػػػػػػػػدرسُأفضػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػاُيبكنػػػػػػػػػػػكُ،ُشخصػػػػػػػػػػػيتكُاػباصػػػػػػػػػػػة

أفُتراىػػػػػػػػػػػػػاُوىػػػػػػػػػػػػػيُتتكػػػػػػػػػػػػػررُوتعيػػػػػػػػػػػػػدُنفسػػػػػػػػػػػػػهاُيفُُواألمبػػػػػػػػػػػػػاطُالسػػػػػػػػػػػػػلبيةُيفُالغالػػػػػػػػػػػػػبُالػػػػػػػػػػػػػيتُيبكنػػػػػػػػػػػػػكُ،اؼباضػػػػػػػػػػػػػي

حياتػػػػػػػػػػك.ُومػػػػػػػػػػنُاؼبسػػػػػػػػػػتحيلُالػػػػػػػػػػتخلصُمػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػذاُالطػػػػػػػػػػابعُالػػػػػػػػػػذيُيبثػػػػػػػػػػلُشخصػػػػػػػػػػيتك.ُإنػػػػػػػػػػوُعميػػػػػػػػػػقُجػػػػػػػػػػدا.ُ

.ُبػػػػػػػػػػػػداخلككيفيػػػػػػػػػػػػةُزبفيػػػػػػػػػػػػفُأوُإيقػػػػػػػػػػػػاؼُبعػػػػػػػػػػػػضُاألمبػػػػػػػػػػػػاطُالسػػػػػػػػػػػػلبيةُُيعلمػػػػػػػػػػػػكُإدراكػػػػػػػػػػػػكُللػػػػػػػػػػػػوعيولكػػػػػػػػػػػػنُ

ُويبكنػػػػػػػػػػػػػكُالعمػػػػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػػػػىُربويػػػػػػػػػػػػػلُاعبوانػػػػػػػػػػػػػبُالسػػػػػػػػػػػػػلبيةُوالضػػػػػػػػػػػػػعيفةُلشخصػػػػػػػػػػػػػيتكُإذلُنقػػػػػػػػػػػػػاطُقػػػػػػػػػػػػػوةُفعليػػػػػػػػػػػػػة.

يبكنػػػػػػػػػػػكُؿباولػػػػػػػػػػػةُإنشػػػػػػػػػػػاءُعػػػػػػػػػػػاداتُوأمبػػػػػػػػػػػاطُجديػػػػػػػػػػػدةُتتماشػػػػػػػػػػػىُمعهػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػػبلؿُاؼبمارسػػػػػػػػػػػةُوالتػػػػػػػػػػػدريب،ُ

وتشػػػػػػػػػػكيلُشخصػػػػػػػػػػيتكُبنشػػػػػػػػػػاطُوربديػػػػػػػػػػدُاؼبصػػػػػػػػػػَتُالػػػػػػػػػػذيُيتناسػػػػػػػػػػبُمعهػػػػػػػػػػا.ُ)ؼبزيػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػنُاؼبعلومػػػػػػػػػػاتُحػػػػػػػػػػوؿُ

 راجعُالقسمُاألخَتُمنُىذاُالفصل.(ُ،ىذا

.ُوللقيػػػػػػػػػػػاـُبػػػػػػػػػػػذلكُعليػػػػػػػػػػػكُتطػػػػػػػػػػػويرُمهاراتػػػػػػػػػػػكُيفُقػػػػػػػػػػػراءةُشخصػػػػػػػػػػػيةُالنػػػػػػػػػػػاسُالػػػػػػػػػػػذينُتتعامػػػػػػػػػػػلُمعهػػػػػػػػػػػمثانيػػػػػػػػػػػا،ُ

ُكقيمػػػػػػػػػػػػةُأساسػػػػػػػػػػػػيةُعنػػػػػػػػػػػػدماُيتعلػػػػػػػػػػػػقُاألمػػػػػػػػػػػػرُباختيػػػػػػػػػػػػارُشػػػػػػػػػػػػخصُ ُأثنػػػػػػػػػػػػاءهبػػػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػػػكُاعتبػػػػػػػػػػػػارُالشخصػػػػػػػػػػػػية

التعامػػػػػػػػلُمعػػػػػػػػوُأوُمػػػػػػػػعُشػػػػػػػػريكُضبػػػػػػػػيم.ُىػػػػػػػػذاُيعػػػػػػػػٍتُمػػػػػػػػنحُالشخصػػػػػػػػيةُقيمػػػػػػػػةُأكػػػػػػػػربُمػػػػػػػػنُسػػػػػػػػحرىاُأوُذكائهػػػػػػػػاُ

مػػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػػبلؿُتصػػػػػػػػػػػرفاهتمُوأمبػػػػػػػػػػػاطهمُُ-أوُظبعتهػػػػػػػػػػػا.ُحيػػػػػػػػػػػثُتعػػػػػػػػػػػدُالقػػػػػػػػػػػدرةُعلػػػػػػػػػػػىُمراقبػػػػػػػػػػػةُشخصػػػػػػػػػػػيةُالنػػػػػػػػػػػاسُ

ةُاجتماعيػػػػػػػػػػػػةُبالغػػػػػػػػػػػػةُاألنبيػػػػػػػػػػػػة.ُيبكنهػػػػػػػػػػػػاُأفُتسػػػػػػػػػػػػاعدؾُعلػػػػػػػػػػػػىُذبنػػػػػػػػػػػػبُتلػػػػػػػػػػػػكُاألنػػػػػػػػػػػػواعُمػػػػػػػػػػػػنُتُعػػػػػػػػػػػػّدُمهػػػػػػػػػػػػاُرُ-
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كاختيػػػػػػػػػػػارُقائػػػػػػػػػػػدُُُ-القػػػػػػػػػػػراراتُالػػػػػػػػػػػيتُيبكػػػػػػػػػػػنُأفُتتسػػػػػػػػػػػببُيفُسػػػػػػػػػػػنواتُمػػػػػػػػػػػنُالبػػػػػػػػػػػؤسُعلػػػػػػػػػػػىُوجػػػػػػػػػػػوُالتحديػػػػػػػػػػػدُ

يبكػػػػػػػػػػػنُأفُُوالػػػػػػػػػػػذيُ،أوُمسػػػػػػػػػػػاعدُمػػػػػػػػػػػاكرُأوُنػػػػػػػػػػػوعُشػػػػػػػػػػػريكُغػػػػػػػػػػػَتُمتوافػػػػػػػػػػػقُمضػػػػػػػػػػػلأوُشػػػػػػػػػػػريكُُكػػػػػػػػػػػفءغػػػػػػػػػػػَتُُ

ُعنػػػػػػػػػػدماُأكفػػػػػػػػػػاءألننػػػػػػػػػػاُكبػػػػػػػػػػنُالبشػػػػػػػػػػرُغػػػػػػػػػػَتُ،ُبػػػػػػػػػػوعييسػػػػػػػػػػممُحياتػػػػػػػػػػك.ُإفُىػػػػػػػػػػذهُاؼبهػػػػػػػػػػارةُهبػػػػػػػػػػبُأفُتتطػػػػػػػػػػورُ

 يتعلقُاألمرُدبثلُىذهُالتقييمات.

مػػػػػػػػػػنُمصػػػػػػػػػػدرُعػػػػػػػػػػاـُوىػػػػػػػػػػوُأننػػػػػػػػػػاُمبيػػػػػػػػػػلُإذلُرمػػػػػػػػػػيُأحكامنػػػػػػػػػػاُاألساسػػػػػػػػػػيةُعلػػػػػػػػػػىُُينبػػػػػػػػػػعُإفُضػػػػػػػػػػعفُالكفػػػػػػػػػػاءةُ

النػػػػػػػػاسُدبػػػػػػػػاُىػػػػػػػػوُواضػػػػػػػػحُلنػػػػػػػػاُعػػػػػػػػنهم.ُولكػػػػػػػػنُكمػػػػػػػػاُذُكػػػػػػػػرُسػػػػػػػػابًقا،ُوبػػػػػػػػاوؿُاألشػػػػػػػػخاصُُالتسػػػػػػػػًتُعلػػػػػػػػىُنقػػػػػػػػاطُ

ُالحقػػػػػػػػػػاكتشػػػػػػػػػػفُنُلكننػػػػػػػػػػا،ُالػػػػػػػػػػنفسحيػػػػػػػػػػثُنػػػػػػػػػػراىمُفبتلئػػػػػػػػػػُتُبثقػػػػػػػػػػةُضػػػػػػػػػػعفهمُمػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػبلؿُواجهػػػػػػػػػػةُإهبابيػػػػػػػػػػة.ُ

نػػػػػػػػػػدرؾُُولكننػػػػػػػػػػاُ،صػػػػػػػػػػروبُتُوـبلصػػػػػػػػػػُتُيظهػػػػػػػػػػروفأهنػػػػػػػػػػمُمتعجرفػػػػػػػػػػوفُوغػػػػػػػػػػَتُقػػػػػػػػػػادرينُعلػػػػػػػػػػىُاالسػػػػػػػػػػتماع.ُوقػػػػػػػػػػدُ

أغبيػػػػػػػػػاءُوغػػػػػػػػػَتُقػػػػػػػػػادرينُعلػػػػػػػػػىُالنظػػػػػػػػػرُيفُمشػػػػػػػػػاعرُاآلخػػػػػػػػػرين.ُأوُأهنػػػػػػػػػمُقػػػػػػػػػدُيبػػػػػػػػػدوفُُأهنػػػػػػػػػمُمػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػرورُالوقػػػػػػػػػت

خجػػػػػػػػػػولُتُيفُجػػػػػػػػػػوىرىمُوىبػػػػػػػػػػافوفُمػػػػػػػػػػنُأدىنُُملنػػػػػػػػػػاُأكثػػػػػػػػػػرُحكمػػػػػػػػػػةُوُوقػػػػػػػػػػارا،ُلكننػػػػػػػػػػاُيفُالنهايػػػػػػػػػػةُنػػػػػػػػػػرىُأهنػػػػػػػػػػ

نقػػػػػػػػػػػد.ُإفُالنػػػػػػػػػػػاسُيبكػػػػػػػػػػػنهمُأفُيكونػػػػػػػػػػػواُبػػػػػػػػػػػارعُتُيفُخلػػػػػػػػػػػقُىػػػػػػػػػػػذهُاألوىػػػػػػػػػػػاـُالبصػػػػػػػػػػػرية،ُوكبػػػػػػػػػػػنُنقػػػػػػػػػػػعُربػػػػػػػػػػػتُ

ُعميانػػػػػػػػػػػػاُبرغبتنػػػػػػػػػػػػاُيفُإعجػػػػػػػػػػػػأّمُُنكػػػػػػػػػػػػوف،ُحيػػػػػػػػػػػػثُباؼبثػػػػػػػػػػػػلُنبهرُالنػػػػػػػػػػػػاسُوسػػػػػػػػػػػػُيجاملونناسػػػػػػػػػػػػُوىػػػػػػػػػػػػذاُاالغػػػػػػػػػػػػراء.ُ

 فنفشلُيفُالتعمقُيفُرؤيةُعيوبُشخصياتنا.،ُبنا

فإننػػػػػػػػػاُيفُكثػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُاألحيػػػػػػػػػافُالُنػػػػػػػػػرىُسػػػػػػػػػوىُظبعػػػػػػػػػتهم،ُواألسػػػػػػػػػطورةُالػػػػػػػػػيتُرتنػػػػػػػػػاُللنػػػػػػػػػاس،ُبنظفيمػػػػػػػػػاُيتعلػػػػػػػػػقُ

ويفُاعتقادنػػػػػػػػػػػاُأصػػػػػػػػػػػبحناُنػػػػػػػػػػػؤمنُبػػػػػػػػػػػأفُالشػػػػػػػػػػػخصُالػػػػػػػػػػػذيُيػػػػػػػػػػػنجحُُ.ربػػػػػػػػػػػيطُّٔػػػػػػػػػػػم،ُواؼبكانػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُيشػػػػػػػػػػػغلوهنا

ُكريبًػػػػػػػػػػػاُوذكيًػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػنُالنػػػػػػػػػػػاسُالنػػػػػػػػػػػاجحُتُيػػػػػػػػػػػأتوفُحبػػػػػػػػػػػاالتُكثػػػػػػػػػػػَتة.ُُ.وصػػػػػػػػػػػاغباُهبػػػػػػػػػػػبُأفُيكػػػػػػػػػػػوفُبطبيعتػػػػػػػػػػػو

ُكفاءتػػػػػػػػػػػػػػوبلؿُاآلخػػػػػػػػػػػػػػرينُللوصػػػػػػػػػػػػػػوؿُإذلُيفُاسػػػػػػػػػػػػػػتغُيػػػػػػػػػػػػػػربعحيػػػػػػػػػػػػػػثُأفُالػػػػػػػػػػػػػػبعضُ ُ.مػػػػػػػػػػػػػػرادهُبإخفاقػػػػػػػػػػػػػػوُوانعػػػػػػػػػػػػػػداـ

مبيػػػػػػػػػػػلُإذلُُ.األشػػػػػػػػػػػخاصُالنػػػػػػػػػػػاجحوفُلػػػػػػػػػػػديهمُالكثػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػنُالعيػػػػػػػػػػػوبُيفُشخصػػػػػػػػػػػيتهمُمثػػػػػػػػػػػلُأيُفػػػػػػػػػػػردُآخػػػػػػػػػػػر

ُبػػػػػػػػػػدينُمعػػػػػػػػػػُتُأوُنظػػػػػػػػػػاـُسياسػػػػػػػػػػيُمعتقػػػػػػػػػػدايتُأوُقػػػػػػػػػػانوفُأخبلقػػػػػػػػػػيُ االعتقػػػػػػػػػػادُبػػػػػػػػػػأفُالشػػػػػػػػػػخصُالػػػػػػػػػػذيُيلتػػػػػػػػػػـز

نػػػػػػػػػػاسُهبلبػػػػػػػػػػوفُالشخصػػػػػػػػػػيةُالػػػػػػػػػػيتُيتمتعػػػػػػػػػػوفُهبػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػوُأفُيتمتػػػػػػػػػػعُبالشخصػػػػػػػػػػيةُاؼبناسػػػػػػػػػػبةُلػػػػػػػػػػذلك.ُلكػػػػػػػػػػنُال
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ّٔػػػػػػػػػػػاُإذلُالوظيفػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُيشػػػػػػػػػػػغلوهناُأوُإذلُالػػػػػػػػػػػدينُالػػػػػػػػػػػذيُيبارسػػػػػػػػػػػونو.ُيبكػػػػػػػػػػػنُأفُيكػػػػػػػػػػػوفُالشػػػػػػػػػػػخصُليرباليًػػػػػػػػػػػاُ

 تقدمًياُأوُمسيحًياُؿبًباُوالُيزاؿُطاغيةُمتعصًباُيفُالقلبُواعبوىر.

لواجهػػػػػػػػػػػػػاتُاػبطػػػػػػػػػػػػػوةُاألوذلُإذفُيفُدراسػػػػػػػػػػػػػةُالشخصػػػػػػػػػػػػػيةُىػػػػػػػػػػػػػيُأفُنكػػػػػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػػػػػىُدرايػػػػػػػػػػػػػةُّٔػػػػػػػػػػػػػذهُاألوىػػػػػػػػػػػػػاـُوا

وأفُنػػػػػػػػػػػػػػػدربُأنفسػػػػػػػػػػػػػػػناُعلػػػػػػػػػػػػػػػػىُالنظػػػػػػػػػػػػػػػرُإليهػػػػػػػػػػػػػػػا.ُوهبػػػػػػػػػػػػػػػػبُأفُنفحػػػػػػػػػػػػػػػصُاعبميػػػػػػػػػػػػػػػعُحبثًػػػػػػػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػػػػػػنُعبلمػػػػػػػػػػػػػػػػاتُ

لشخصػػػػػػػػػػػياهتم،ُوبغػػػػػػػػػػػضُالنظػػػػػػػػػػػرُعػػػػػػػػػػػنُاؼبظهػػػػػػػػػػػرُالػػػػػػػػػػػذيُيبثلونػػػػػػػػػػػوُأوُالوظيفػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُيشػػػػػػػػػػػغلوهنا.ُفػػػػػػػػػػػإفُوضػػػػػػػػػػػعُ

ننػػػػػػػػػػػاُبعػػػػػػػػػػػدُذلػػػػػػػػػػػكُ ،ُيُبكّْ العمػػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػػىُالعديػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػنُاؼبكونػػػػػػػػػػػاتُمػػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػػذاُيفُاالعتبػػػػػػػػػػػارُبشػػػػػػػػػػػكلُصػػػػػػػػػػػاـر

إفُالتعػػػػػػػػػػػرؼُعلػػػػػػػػػػػىُبعػػػػػػػػػػػضُاإلشػػػػػػػػػػػاراتُالػػػػػػػػػػػيتُيبعثهػػػػػػػػػػػاُالنػػػػػػػػػػػاسُيفُمواقػػػػػػػػػػػفُمعينػػػػػػػػػػػةُالرئيسػػػػػػػػػػػيةُؽبػػػػػػػػػػػذهُاؼبهػػػػػػػػػػػارة:ُ

سػػػػػػػػػػػػػُيمكنكُمػػػػػػػػػػػػػنُفهػػػػػػػػػػػػػمُبعػػػػػػػػػػػػػضُالفئػػػػػػػػػػػػػاتُالعامػػػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػػػيتُ،ُوالػػػػػػػػػػػػػيتُتكشػػػػػػػػػػػػػفُعػػػػػػػػػػػػػنُشخصػػػػػػػػػػػػػياهتمُبوضػػػػػػػػػػػػػوح

يبلئمهػػػػػػػػػػػػػاُاألشػػػػػػػػػػػػػخاصُيفُشخصػػػػػػػػػػػػػيتهمُ)علػػػػػػػػػػػػػىُسػػػػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػػػػاؿُالشخصػػػػػػػػػػػػػيةُالقويػػػػػػػػػػػػػةُمقابػػػػػػػػػػػػػلُالشخصػػػػػػػػػػػػػيةُ

مسػػػػػػػػػػػػػػػػمومةُغالبػػػػػػػػػػػػػػػػاُُتكػػػػػػػػػػػػػػػػوفُالضػػػػػػػػػػػػػػػػعيفة(ُ،ُوأخػػػػػػػػػػػػػػػػَتاُإًفُإدراؾُأنػػػػػػػػػػػػػػػػواعُمعينػػػػػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػػػػػنُالشخصػػػػػػػػػػػػػػػػياتُالػػػػػػػػػػػػػػػػيت

 تتجنبها؟ُمدركاُمىتُهببُُسيجعلك

 

 عالمات الشخصية

إفُأىػػػػػػػػػمُمؤشػػػػػػػػػرُعلػػػػػػػػػىُشخصػػػػػػػػػيةُالنػػػػػػػػػاسُتتػػػػػػػػػأتىُمػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػبلؿُأفعػػػػػػػػػاؽبمُمػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػرورُالوقػػػػػػػػػت.ُوعلػػػػػػػػػىُالػػػػػػػػػرغمُ

يقولػػػػػػػػوُالنػػػػػػػػاسُلػػػػػػػػكُحػػػػػػػػوؿُالػػػػػػػػدروسُالػػػػػػػػيتُتعلموىػػػػػػػػاُ)انظػػػػػػػػرُىػػػػػػػػواردُىيػػػػػػػػوز(ُ،ُوكيػػػػػػػػفُتغػػػػػػػػَتواُعلػػػػػػػػىُمػػػػػػػػرُُفبػػػػػػػػا

اؿُوالقػػػػػػػػػػػراراتُتتكػػػػػػػػػػػررُخػػػػػػػػػػػبلؿُحيػػػػػػػػػػػاهتم.ُومػػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػػبلؿُىػػػػػػػػػػػذهُفسػػػػػػػػػػػتبلحظُحتمػػػػػػػػػػػاًُنفػػػػػػػػػػػسُاألفعػػػػػػػػػػػ،ُالسػػػػػػػػػػػنُت

القػػػػػػػػػػػػػػػراراتُيكشػػػػػػػػػػػػػػػفوفُعػػػػػػػػػػػػػػػنُشخصػػػػػػػػػػػػػػػيتهم.ُوهبػػػػػػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػػػػػػكُأفُتبلحػػػػػػػػػػػػػػػظُأيُشػػػػػػػػػػػػػػػكلُمػػػػػػػػػػػػػػػنُأشػػػػػػػػػػػػػػػكاؿُ

يتػػػػػػػػػػػػػواروفُعػػػػػػػػػػػػػنُاألنظػػػػػػػػػػػػػارُعنػػػػػػػػػػػػػدماُيكػػػػػػػػػػػػػوفُىنػػػػػػػػػػػػػاؾُالكثػػػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػػػنُُ-السػػػػػػػػػػػػػلوكياتُالبػػػػػػػػػػػػػارزةُيفُشخصػػػػػػػػػػػػػيتهمُ

انيُتُعنػػػػػػػػػػػػدماُيتحولػػػػػػػػػػػػوفُإذلُعػػػػػػػػػػػػدُوُوقػػػػػػػػػػػػدُ،والُيُتممػػػػػػػػػػػػوفُأعمػػػػػػػػػػػػاؽبمُاؼبهمػػػػػػػػػػػػةُؿبيطػػػػػػػػػػػػأُّػػػػػػػػػػػػم،التػػػػػػػػػػػػوترُوالضػػػػػػػػػػػػغطُ
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قػػػػػػػػػدُيرتفعػػػػػػػػػوفُبشػػػػػػػػػكلُمفػػػػػػػػػاجئُيفُمناسػػػػػػػػػبةُمػػػػػػػػػاُُ،أوُعلػػػػػػػػػىُالعكػػػػػػػػػسُمػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػكُ،يواجهػػػػػػػػػوفُاعًتاضػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػا

عنػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػنحهمُاؼبسػػػػػػػػػػػؤولية.ُؤّػػػػػػػػػػػذاُالثابػػػػػػػػػػػتُالراسػػػػػػػػػػػخُيفُعقلػػػػػػػػػػػك،ُيبكنػػػػػػػػػػػكُإجػػػػػػػػػػػراءُبعػػػػػػػػػػػضُاألحبػػػػػػػػػػػاثُعػػػػػػػػػػػنُ

ماضػػػػػػػػػػػيهم.ُحػػػػػػػػػػػاوؿُأفُتنظػػػػػػػػػػػرُإذلُاألفعػػػػػػػػػػػاؿُاألخػػػػػػػػػػػرىُالػػػػػػػػػػػيتُالحظتهػػػػػػػػػػػاُمسػػػػػػػػػػػبقاُوالػػػػػػػػػػػيتُتنسػػػػػػػػػػػجمُمػػػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػػػذاُ

فأنػػػػػػػػػػػتُتػػػػػػػػػػػورلُاىتمامػػػػػػػػػػػاُوثيقػػػػػػػػػػػاُؼبػػػػػػػػػػػاُيفعلونػػػػػػػػػػػوُيفُالوقػػػػػػػػػػػتُُ،اؼباضػػػػػػػػػػػيةُاألحػػػػػػػػػػػداثُُتػػػػػػػػػػػدرؾُ،ُوعنػػػػػػػػػػػدماالػػػػػػػػػػػنمط

مػػػػػػػػػػنُمبػػػػػػػػػػطُإلزامػػػػػػػػػػيُوقهػػػػػػػػػػري.ُُولكنهػػػػػػػػػػاُأجػػػػػػػػػػزاءاغباضػػػػػػػػػػر.ُفػػػػػػػػػػًتىُأفعػػػػػػػػػػاؽبمُليسػػػػػػػػػػتُحػػػػػػػػػػوادثُمعزولػػػػػػػػػػةُفقػػػػػػػػػػطُ

 .منُكيسكُوإذاُذباىلتُىذاُالنمط،ُفهذاُاػبطأُ

الُيفعلػػػػػػػػػػوفُشػػػػػػػػػػيًئاُمػػػػػػػػػػرةُُهبػػػػػػػػػػبُأفُتضػػػػػػػػػػعُيفُاعتبػػػػػػػػػػارؾُدائًمػػػػػػػػػػاُالنتيجػػػػػػػػػػةُاألساسػػػػػػػػػػيةُؽبػػػػػػػػػػذاُالقػػػػػػػػػػانوف:ُفالنػػػػػػػػػػاس

ُكػػػػػػػػػػأفُيقولػػػػػػػػػػواُلػػػػػػػػػػكُأهنػػػػػػػػػػمُفقػػػػػػػػػػدواُعقػػػػػػػػػػوؽبمُيفُ واحػػػػػػػػػػدةُفقػػػػػػػػػػط.ُوُقػػػػػػػػػػدُوبػػػػػػػػػػاولوفُخلػػػػػػػػػػقُأعػػػػػػػػػػذاراُألنفسػػػػػػػػػػهمُ،

ُكػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػاُفعلػػػػػػػػػوهُمػػػػػػػػػنُضباقػػػػػػػػػةُيفُ الوقػػػػػػػػػتُاغبػػػػػػػػػارل،ُلكػػػػػػػػػنُهبػػػػػػػػػبُأفُتكػػػػػػػػػوفُمتأكػػػػػػػػػداُمػػػػػػػػػنُأهنػػػػػػػػػمُسػػػػػػػػػيكرروف

يفُكثػػػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػػػنُاألحيػػػػػػػػػػػػػافُيكػػػػػػػػػػػػػرروفُأفعػػػػػػػػػػػػػاالُُإهنػػػػػػػػػػػػػمبسػػػػػػػػػػػػػببُشخصػػػػػػػػػػػػػيتهمُوعػػػػػػػػػػػػػاداهتم.ُُ،مناسػػػػػػػػػػػػػبةُأخػػػػػػػػػػػػػرى

وىػػػػػػػػػػذاُيكشػػػػػػػػػػفُعػػػػػػػػػػنُالطبيعػػػػػػػػػػةُالقهريػػػػػػػػػػةُ،ُفاتُعنػػػػػػػػػػدماُيكػػػػػػػػػػوفُذلػػػػػػػػػػكُضػػػػػػػػػػدُمصػػػػػػػػػػلحتهمُالشخصػػػػػػػػػػيةوتصػػػػػػػػػػُر

 لضعفهم.

ازدىػػػػػػػػػػػرُيفُعهػػػػػػػػػػػدُاإلمرباطػػػػػػػػػػػورُالرومػػػػػػػػػػػاينُُ،سػػػػػػػػػػػيئُالسػػػػػػػػػػػمعةُومناضػػػػػػػػػػػبلُخطيبػػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػػػػافُكاسػػػػػػػػػػػيوسُسػػػػػػػػػػػيفَتوسُ

ُكبػػػػػػػػػػػػػَتاُُخبطبػػػػػػػػػػػػػوُالناريػػػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػػػيتُىاصبػػػػػػػػػػػػػتُالرومػػػػػػػػػػػػػافُرفيعػػػػػػػػػػػػػيُ اىتماًمػػػػػػػػػػػػػا أوغسػػػػػػػػػػػػػطس.ُحيػػػػػػػػػػػػػثُاكتسػػػػػػػػػػػػػبُأوالًُ

ُكػػػػػػػػػػػػافُأسػػػػػػػػػػػػلوبوُاؼبسػػػػػػػػػػػػتوىُبسػػػػػػػػػػػػببُأسػػػػػػػػػػػػاليبُحيػػػػػػػػػػػػا هتمُالباىظػػػػػػػػػػػػة.ُوقػػػػػػػػػػػػدُحصػػػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػػػاُيريػػػػػػػػػػػػد.ُفقػػػػػػػػػػػػد

متعصػػػػػػػػػػػػباُولكنػػػػػػػػػػػػوُملػػػػػػػػػػػػيءُحبػػػػػػػػػػػػسُالفكاىػػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػػيتُأسػػػػػػػػػػػػعدتُاعبمهػػػػػػػػػػػػور.ُوقػػػػػػػػػػػػدُحصػػػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػػػىُاالىتمػػػػػػػػػػػػاـُ

ُكػػػػػػػػػػافُأسػػػػػػػػػػلوبوُيفُزيػػػػػػػػػػادةُ والتشػػػػػػػػػػجيعُالػػػػػػػػػػذيُأراد،ُحيػػػػػػػػػػثُبػػػػػػػػػػدأُيفُإىانػػػػػػػػػػةُمسػػػػػػػػػػؤولُتُآخػػػػػػػػػػرينُ،ُودائًمػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػا

فاختفػػػػػػػػػػتُاغبداثػػػػػػػػػػةُوأصػػػػػػػػػػبحتُُنػػػػػػػػػػربةُىجماتػػػػػػػػػػو.ُفقامػػػػػػػػػػتُالسػػػػػػػػػػلطاتُبتحػػػػػػػػػػذيرهُبػػػػػػػػػػأفُيتوقػػػػػػػػػػفُعػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػذا.

 اغبشودُشديدةُالرقة،ُلكنُىذاُجعلُسيفَتوسُهبتهدُأكثر.
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فػػػػػػػػػيُالسػػػػػػػػػابعُمػػػػػػػػػيبلديُأمػػػػػػػػػرواُحبػػػػػػػػػرؽُكتبػػػػػػػػػوُونفيػػػػػػػػػوُفُُ-مػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػذهُاؽبجمػػػػػػػػػاتُُأخػػػػػػػػػَتاُاكتفػػػػػػػػػتُالسػػػػػػػػػلطاتُ

ُكريػػػػػػػػػػػػت.ُوفبػػػػػػػػػػػػاُأثػػػػػػػػػػػػارُجػػػػػػػػػػػػزعُالسػػػػػػػػػػػػلطاتُالرومانيػػػػػػػػػػػػة أفُسػػػػػػػػػػػػيفَتوسُُواصػػػػػػػػػػػػلُضبلتػػػػػػػػػػػػوُالبغيضػػػػػػػػػػػػةُُ،إذلُجزيػػػػػػػػػػػػرة

ُكريػػػػػػػػػت رومػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػنُآخػػػػػػػػػرُأخبػػػػػػػػػاره.ُولقػػػػػػػػػدُحػػػػػػػػػذروهُمػػػػػػػػػرةُأخػػػػػػػػػرى.ُُسػػػػػػػػػلُنسػػػػػػػػػخاُإذلأُرحيػػػػػػػػػثُ،ُعلػػػػػػػػػىُجزيػػػػػػػػػرة

ُ،لكنػػػػػػػػػػػوُدلُيتجاىػػػػػػػػػػػلُذلػػػػػػػػػػػكُفحسػػػػػػػػػػػبُ،ُبػػػػػػػػػػػلُبػػػػػػػػػػػدأُيفُالتشػػػػػػػػػػػكيكُوإىانػػػػػػػػػػػةُاؼبسػػػػػػػػػػػؤولُتُالكػػػػػػػػػػػريتيُتُاحملليػػػػػػػػػػػُت

ميبلديػػػػػػػػػػػػػػػة،ُقػػػػػػػػػػػػػػػاـُؾبلػػػػػػػػػػػػػػػسُالشػػػػػػػػػػػػػػػيوخُبنفيػػػػػػػػػػػػػػػوُإذلُمكػػػػػػػػػػػػػػػافُخػػػػػػػػػػػػػػػارلُمػػػػػػػػػػػػػػػن24ُُالػػػػػػػػػػػػػػػذينُأرادواُإعدامػػػػػػػػػػػػػػػو.ُويفُ

ُكػػػػػػػػػػاف األخػػػػػػػػػػَتةُمػػػػػػػػػػنُُالثمانيػػػػػػػػػػةيقضػػػػػػػػػػيُالسػػػػػػػػػػنواتُُالسػػػػػػػػػػكافُإذلُسػػػػػػػػػػَتيفوسُُيفُوسػػػػػػػػػػطُحبػػػػػػػػػػرُإهبّػػػػػػػػػػو.ُىنػػػػػػػػػػاؾ

 أكثرُمهانةُالُيسمعهاُأحد.ُخطباويبكنناُأفُنتخيلُأيضاُأنوُقدُبقيُيلفظُ،ُحياتو

ُتػػػػػػػػػػدمرىم،مػػػػػػػػػػنُالصػػػػػػػػػػعبُعلينػػػػػػػػػػاُأفُنػػػػػػػػػػؤمنُبػػػػػػػػػػأفُأفُالنػػػػػػػػػػاسُالُيسػػػػػػػػػػتطيعوفُالسػػػػػػػػػػيطرةُعلػػػػػػػػػػىُميػػػػػػػػػػوالهتمُالػػػػػػػػػػيتُ

ُكمػػػػػػػػػػػػاُفعػػػػػػػػػػػػلُالرومػػػػػػػػػػػػاف.ُلكػػػػػػػػػػػػنُهبػػػػػػػػػػػػُفنرغػػػػػػػػػػػػب بُعلينػػػػػػػػػػػػاُأفُأفُنعطػػػػػػػػػػػػيهمُفائػػػػػػػػػػػػدةُالشػػػػػػػػػػػػكُؽبػػػػػػػػػػػػذهُاؼبيػػػػػػػػػػػػوالت،

نتػػػػػػػػػػػذكرُالكلمػػػػػػػػػػػاتُاغبكيمػػػػػػػػػػػةُيفُالكتػػػػػػػػػػػابُاؼبقػػػػػػػػػػػدس:ُ"َكَمػػػػػػػػػػػاُيَػُعػػػػػػػػػػػوُدُاْلَكْلػػػػػػػػػػػُبُِإذَلُقَػْيئِػػػػػػػػػػػِو،ُىَكػػػػػػػػػػػَذاُاعْبَاِىػػػػػػػػػػػُلُ

 يُِعيُدُضَبَاقَػَتُو".

بإمكانػػػػػػػػػػػكُرؤيػػػػػػػػػػػةُعبلمػػػػػػػػػػػاتُبليغػػػػػػػػػػػةُعلػػػػػػػػػػػىُشخصػػػػػػػػػػػيةُالنػػػػػػػػػػػاسُيفُكيفيػػػػػػػػػػػةُتعػػػػػػػػػػػاملهمُمػػػػػػػػػػػعُشػػػػػػػػػػػؤوهنمُاليوميػػػػػػػػػػػة.ُ

أخروفُيفُتنفيػػػػػػػػػػػػػذُاؼبهمػػػػػػػػػػػػػاتُالكػػػػػػػػػػػػػربى.ُفػػػػػػػػػػػػػإذاُإذاُتػػػػػػػػػػػػػأخرواُيفُإهنػػػػػػػػػػػػػاءُاؼبهمػػػػػػػػػػػػػاتُالبسػػػػػػػػػػػػػيطةُ،ُفسػػػػػػػػػػػػػوؼُيتػػػػػػػػػػػػػ

ُ.إذلُاالهنيػػػػػػػػػػػػارُألسػػػػػػػػػػػػبابُأعمػػػػػػػػػػػػقُمػػػػػػػػػػػائلوفأصػػػػػػػػػػػبحواُمتضػػػػػػػػػػػػايقُتُبسػػػػػػػػػػػػببُالقليػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػػنُاإلزعػػػػػػػػػػػػاجُ،ُفػػػػػػػػػػػػإهنمُ

ُكػػػػػػػػػػػػانواُينسػػػػػػػػػػػػوفُاألمػػػػػػػػػػػػورُالصػػػػػػػػػػػػغَتةُوالُيهتمػػػػػػػػػػػػوفُبالتفاصػػػػػػػػػػػػيل انظػػػػػػػػػػػػرُإذلُُُ.الكػػػػػػػػػػػػربىفسينسػػػػػػػػػػػػوفُاألمػػػػػػػػػػػػورُُ،إذا

ُكانػػػػػػػػػػػتُىنػػػػػػػػػػػاؾُاختبلفػػػػػػػػػػػاتُبػػػػػػػػػػػُتُكيفيػػػػػػػػػػػةُتعػػػػػػػػػػػاملهمُمػػػػػػػػػػػعُاؼبػػػػػػػػػػػوظفُتُيفُالبيئػػػػػػػػػػػاتُاليوميػػػػػػػػػػػةُوالحػػػػػػػػػػػظُمػػػػػػػػػػػاُإ ذا

 الشخصيةُاليتُيقدموهناُوموقفهمُمنُالتبعيات.

ُكليمنػػػػػػػػػػػػػػػػيتُإلجػػػػػػػػػػػػػػػػراءُمقابلػػػػػػػػػػػػػػػػةُعمػػػػػػػػػػػػػػػػلُيفُإدارةُ،ُـ1969يفُعػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ جػػػػػػػػػػػػػػػػاءُجيػػػػػػػػػػػػػػػػبُمػػػػػػػػػػػػػػػػاغرودرُإذلُسػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ُكػػػػػػػػػػػػافُ نيكسػػػػػػػػػػػػوف.ُوالرجػػػػػػػػػػػػلُالػػػػػػػػػػػػذيُأجػػػػػػػػػػػػرىُاؼبقابلػػػػػػػػػػػػةُمعػػػػػػػػػػػػوُىػػػػػػػػػػػػوُُبػػػػػػػػػػػػوبُىالػػػػػػػػػػػػديبافُ،ُرئػػػػػػػػػػػػيسُاألركػػػػػػػػػػػػاف.

يكسػػػػػػػػػػػوف،ُوأثػػػػػػػػػػػارُإعجػػػػػػػػػػػابُمػػػػػػػػػػػاغرودرُبأمانتػػػػػػػػػػػوُوحدتػػػػػػػػػػػوُومكّرًسػػػػػػػػػػػاُبالكامػػػػػػػػػػػلُلقضػػػػػػػػػػػيةُنُُجػػػػػػػػػػػدياىالػػػػػػػػػػػديبافُ
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وذكائػػػػػػػػػػػػو.ُولكػػػػػػػػػػػػنُعنػػػػػػػػػػػػدماُغػػػػػػػػػػػػادرواُاؼبقابلػػػػػػػػػػػػةُللحصػػػػػػػػػػػػوؿُعلػػػػػػػػػػػػىُعربػػػػػػػػػػػػةُغولػػػػػػػػػػػػفُللقيػػػػػػػػػػػػاـُجبولػػػػػػػػػػػػةُيفُسػػػػػػػػػػػػافُُ

دلُتكػػػػػػػػػػػنُىنػػػػػػػػػػػاؾُعربػػػػػػػػػػػاتُمتاحػػػػػػػػػػػة.ُفبػػػػػػػػػػػاُأدىُُ-فجػػػػػػػػػػػأةشػػػػػػػػػػػديدُاالىتيػػػػػػػػػػػاجُُكليمينػػػػػػػػػػػيتُ،ُأصػػػػػػػػػػػبحُىالػػػػػػػػػػػديباف

كػػػػػػػػػػافُىسػػػػػػػػػػتَتياُتقريبػػػػػػػػػػا.ُوكػػػػػػػػػػافُإذلُتػػػػػػػػػػوبيخُاؼبسػػػػػػػػػػؤولُتُعػػػػػػػػػػنُالعربػػػػػػػػػػاتُ،ُوكانػػػػػػػػػػتُطريقتػػػػػػػػػػوُمهينػػػػػػػػػػةُوقاسػػػػػػػػػػية.ُُو

مػػػػػػػػػػػػنُاؼبفػػػػػػػػػػػػروضُمػػػػػػػػػػػػنُمػػػػػػػػػػػػاغرودرُأفُيػػػػػػػػػػػػرىُىػػػػػػػػػػػػذاُاغبػػػػػػػػػػػػادثُكإشػػػػػػػػػػػػارةُإذلُأفُىالػػػػػػػػػػػػديبافُدلُيكػػػػػػػػػػػػنُبالطبيعػػػػػػػػػػػػةُ

الػػػػػػػػػػػػػػيتُُبػػػػػػػػػػػػػػدأُّػػػػػػػػػػػػػػاُيفُأوؿُلقػػػػػػػػػػػػػػاء،ُحيػػػػػػػػػػػػػػثُكانػػػػػػػػػػػػػػتُلديػػػػػػػػػػػػػػوُمشػػػػػػػػػػػػػػكبلتُيفُالسػػػػػػػػػػػػػػيطرةُعلػػػػػػػػػػػػػػىُاألحػػػػػػػػػػػػػػداثُُ

ُإذلُأدىُ،مػػػػػػػػػػػاغرودرُذباىػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػذاُاألمػػػػػػػػػػػرُعنػػػػػػػػػػدماُاختػػػػػػػػػػاروسلسػػػػػػػػػػلةُواىيػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػنُاألفعػػػػػػػػػػاؿُالُمعػػػػػػػػػػٌتُؽبػػػػػػػػػػػا،ُ

ُكػػػػػػػػػػػافُقبػػػػػػػػػػػلُإدراؾُذلػػػػػػػػػػػكُمفتونًػػػػػػػػػػػأُّالػػػػػػػػػػػةُالقػػػػػػػػػػػوةُالػػػػػػػػػػػيتُتتمتػػػػػػػػػػػعُّٔػػػػػػػػػػػاُسػػػػػػػػػػػافُُ ىلعػػػػػػػػػػػوُيفُوقػػػػػػػػػػػتُالحػػػػػػػػػػػق،ُفقػػػػػػػػػػػد

 أيضا.ُُرغبتوُالشديدةُيفُالوظيفةُوُ،كليمينيت

يفُاغبيػػػػػػػػػػػػاةُاليوميػػػػػػػػػػػػةُيبكػػػػػػػػػػػػنُللنػػػػػػػػػػػػاسُيفُكثػػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػػنُاألحيػػػػػػػػػػػػافُأفُيبلػػػػػػػػػػػػواُبػػػػػػػػػػػػبلًءُحسػػػػػػػػػػػػناًُيفُإخفػػػػػػػػػػػػاءُعيػػػػػػػػػػػػوبُ

فُتصػػػػػػػػػػػػػػبحُىػػػػػػػػػػػػػػذهُالعيػػػػػػػػػػػػػػوبُواضػػػػػػػػػػػػػػحةُشخصػػػػػػػػػػػػػػياهتمُ،ُولكػػػػػػػػػػػػػػنُيفُأوقػػػػػػػػػػػػػػاتُالتػػػػػػػػػػػػػػوترُأوُاألزمػػػػػػػػػػػػػػاتُيبكػػػػػػػػػػػػػػنُأ

سػػػػػػػػػػػػػيطرهتمُالطبيعيػػػػػػػػػػػػػة.ُوُيكشػػػػػػػػػػػػػفوفُعػػػػػػػػػػػػػنُانزعػػػػػػػػػػػػػاجهمُحيػػػػػػػػػػػػػاؿُُالنػػػػػػػػػػػػػاسُربػػػػػػػػػػػػػتُالضػػػػػػػػػػػػػغطُُيفقػػػػػػػػػػػػػدُللغايػػػػػػػػػػػػػة.

يرتقػػػػػػػػػيُبعػػػػػػػػػضُالنػػػػػػػػػاسُُ،ومػػػػػػػػػنُناحيػػػػػػػػػةُأخػػػػػػػػػرىُ.ظبعػػػػػػػػػتهمُوخػػػػػػػػػوفهمُمػػػػػػػػػنُالفشػػػػػػػػػلُوانعػػػػػػػػػداـُاؼبرونػػػػػػػػػةُالداخليػػػػػػػػػة

ُعنػػػػػػػػػػدُحادثػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػا،ُيكشػػػػػػػػػػفوفُفيهػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػنُقػػػػػػػػػػوهتمُربػػػػػػػػػػتُىػػػػػػػػػػذهُالنػػػػػػػػػػار.ُوالُتوجػػػػػػػػػػدُوسػػػػػػػػػػيلةُؼبعرفػػػػػػػػػػةُالوقػػػػػػػػػػت

الػػػػػػػػذيُتكػػػػػػػػوفُفيػػػػػػػػوُاغبػػػػػػػػرارةُقيػػػػػػػػدُالتشػػػػػػػػغيل،ُولكػػػػػػػػنُهبػػػػػػػػبُإيػػػػػػػػبلءُاؼبزيػػػػػػػػدُمػػػػػػػػنُاالىتمػػػػػػػػاـُوالًتكيػػػػػػػػزُؼبثػػػػػػػػلُىػػػػػػػػذهُ

 اللحظات.

ُكمػػػػػػػػػػاُقػػػػػػػػػػاؿُإ فُالكيفيػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُيتعامػػػػػػػػػػلُالنػػػػػػػػػػاسُّٔػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػعُالسػػػػػػػػػػلطةُواؼبسػػػػػػػػػػؤوليةُسػػػػػػػػػػتخربؾُبػػػػػػػػػػالكثَتُعػػػػػػػػػػنهم.

ُكنػػػػػػػػػػػػػػػتُترغػػػػػػػػػػػػػػػبُيفُاختبػػػػػػػػػػػػػػػارُشخصػػػػػػػػػػػػػػػيةُ فامنحػػػػػػػػػػػػػػػوُالقػػػػػػػػػػػػػػػوة".ُويفُطػػػػػػػػػػػػػػػريقهمُإذلُالرجػػػػػػػػػػػػػػػل،ُلنكػػػػػػػػػػػػػػػولنُ،ُ"إذا

اكتسػػػػػػػػػػػابُالسػػػػػػػػػػػلطةُ،ُيبيػػػػػػػػػػػلُالنػػػػػػػػػػػاسُإذلُلعػػػػػػػػػػػبُدورُرجػػػػػػػػػػػلُاغباشػػػػػػػػػػػية،ُليصػػػػػػػػػػػبحواُمػػػػػػػػػػػؤىلُتُُالتبػػػػػػػػػػػاعُخػػػػػػػػػػػطُ

ُعبعلهػػػػػػػػػػمُيفُالقمػػػػػػػػػػة.ُودبجػػػػػػػػػػردُصػػػػػػػػػػعودىمُللقمػػػػػػػػػػة،ُيصػػػػػػػػػػبحُىنػػػػػػػػػػاؾُعػػػػػػػػػػددُضػػػػػػػػػػئيلُ اغبػػػػػػػػػػزبُلفعػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػاُيلػػػػػػػػػػـز

يفُكثػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُاألحيػػػػػػػػػافُعػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػيءُمػػػػػػػػػاُدلُتبلحظػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػنُقبػػػػػػػػػل.ُُبعػػػػػػػػػضُُيكشػػػػػػػػػفوفمػػػػػػػػػنُالقيػػػػػػػػػود،ُحيػػػػػػػػػثُُ
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حيػػػػػػػػػػثُُُ–الػػػػػػػػػػيتُكػػػػػػػػػػانواُيتمتعػػػػػػػػػػوفُّٔػػػػػػػػػػاُقبػػػػػػػػػػلُبلػػػػػػػػػػوغهمُمركػػػػػػػػػػزًاُرفيًعػػػػػػػػػػاُاألشػػػػػػػػػػخاصُيظلػػػػػػػػػػوفُـبلصػػػػػػػػػػُتُللقػػػػػػػػػػيمُ

يظلػػػػػػػػػػػػوفُؿبًتمػػػػػػػػػػػػُتُوعػػػػػػػػػػػػاطفُت.ُومػػػػػػػػػػػػنُناحيػػػػػػػػػػػػةُأخػػػػػػػػػػػػرى،ُيشػػػػػػػػػػػػعرُالكثػػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػػنُالنػػػػػػػػػػػػاسُبػػػػػػػػػػػػأهنمُيسػػػػػػػػػػػػتحقوفُ

 معاملةُاآلخرينُبطريقةُـبتلفةُبعدُأفُأصبحُلديهمُالقدرةُوالقوةُوالسلطة.

لػػػػػػػػػػػػػقُيفُؾبلػػػػػػػػػػػػػسُىػػػػػػػػػػػػػذاُمػػػػػػػػػػػػػاُحػػػػػػػػػػػػػدثُللينػػػػػػػػػػػػػدوفُجونسػػػػػػػػػػػػػوفُدبجػػػػػػػػػػػػػردُحصػػػػػػػػػػػػػولوُعلػػػػػػػػػػػػػىُمنصػػػػػػػػػػػػػبُاألمػػػػػػػػػػػػػنُاؼبط

ؾبلػػػػػػػػػػسُالشػػػػػػػػػػيوخ.ُُفقػػػػػػػػػػدُسػػػػػػػػػػئمُجونسػػػػػػػػػػوفُمػػػػػػػػػػنُالسػػػػػػػػػػنواتُالػػػػػػػػػػيتُقضػػػػػػػػػػاىاُُُباعتبػػػػػػػػػػارهُقائػػػػػػػػػػداُيفوُ،ُالشػػػػػػػػػػيوخ

يفُلعػػػػػػػػػػػػبُدورُرجػػػػػػػػػػػػػلُاغباشػػػػػػػػػػػػػيةُاؼبثػػػػػػػػػػػػػارلُ،ُواالفُأصػػػػػػػػػػػػػبحُيتمتػػػػػػػػػػػػػعُبػػػػػػػػػػػػػالقوةُالػػػػػػػػػػػػػيتُكػػػػػػػػػػػػػافُيريػػػػػػػػػػػػػدُأفُيػػػػػػػػػػػػػزعجُوُ

ُكػػػػػػػػػػػافُُوقفػػػػػػػػػػػوايهػػػػػػػػػػػُتُّٔػػػػػػػػػػػاُأولئػػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػػذينُ بطريقػػػػػػػػػػػوُيفُاؼباضػػػػػػػػػػػي.ُواآلفُيبكنػػػػػػػػػػػوُأفُيػػػػػػػػػػػذىبُإذلُأيُسػػػػػػػػػػػيناتور

أوُيبكنػػػػػػػػػػػوُُمسػػػػػػػػػػػاعدةُخاصػػػػػػػػػػػة،ُعلػػػػػػػػػػػىُشػػػػػػػػػػػكلبشػػػػػػػػػػػكلُمباشػػػػػػػػػػػرُوُيبكنػػػػػػػػػػػوُاالفُأفُوبػػػػػػػػػػػوؿُصبيػػػػػػػػػػػعُاتصػػػػػػػػػػػاالتوُ

االفُأفُيػػػػػػػػػػػػػًتؾُاؼبكتػػػػػػػػػػػػػبُعنػػػػػػػػػػػػػدماُالُيعجبػػػػػػػػػػػػػوُحػػػػػػػػػػػػػديثُأحػػػػػػػػػػػػػدُأعضػػػػػػػػػػػػػاءُؾبلػػػػػػػػػػػػػسُالشػػػػػػػػػػػػػيوخ،ُُفبػػػػػػػػػػػػػاُهبعػػػػػػػػػػػػػلُ

أعضػػػػػػػػػػاءُآخػػػػػػػػػػرينُمػػػػػػػػػػنُؾبلػػػػػػػػػػسُالشػػػػػػػػػػيوخُيتبعونػػػػػػػػػػو.ُوبشػػػػػػػػػػكلُعػػػػػػػػػػاـُ،ُتوجػػػػػػػػػػدُدائًمػػػػػػػػػػاُعبلمػػػػػػػػػػاتُعلػػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػػذهُ

ُكثػػػػػػػػػػبُدبػػػػػػػػػػاُفيػػػػػػػػػػوُالكفايػػػػػػػػػػةُ)كشػػػػػػػػػػفُجونسػػػػػػػػػػوفُُالسػػػػػػػػػػماتُالشخصػػػػػػػػػػيةُيفُماضػػػػػػػػػػيُالنػػػػػػػػػػاسُإذا نظػػػػػػػػػػرتُعػػػػػػػػػػن

عػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػذهُالعبلمػػػػػػػػػػاتُالسػػػػػػػػػػيئةُيفُاألجػػػػػػػػػػزاءُاألوذلُمػػػػػػػػػػنُحياتػػػػػػػػػػوُالسياسػػػػػػػػػػية(ُ،ُلكػػػػػػػػػػنُاألىػػػػػػػػػػمُمػػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػػكُ،ُ

موضػػػػػػػػػػػػػعُُُيفُعليػػػػػػػػػػػػػكُأفُتأخػػػػػػػػػػػػػذُبعػػػػػػػػػػػػػُتُاالعتبػػػػػػػػػػػػػارُمػػػػػػػػػػػػػاُيكشػػػػػػػػػػػػػفوُالنػػػػػػػػػػػػػاسُمػػػػػػػػػػػػػرةُواحػػػػػػػػػػػػػدةُعنػػػػػػػػػػػػػدماُيكونػػػػػػػػػػػػػوف

ُحػػػػػػػػػػُتُأهنػػػػػػػػػػاُيفُاغبقيقػػػػػػػػػػةُغػػػػػػػػػػَتتُالنػػػػػػػػػػاس،ُيفُالسػػػػػػػػػػلطالسػػػػػػػػػػلطة.ُويفُكثػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػنُاألحيػػػػػػػػػػافُنعتقػػػػػػػػػػدُأفُىػػػػػػػػػػذهُ

 تكشفُببساطةُعنُحقيقتهم.

النػػػػػػػػػػػػاسُلشػػػػػػػػػػػػريكُُأوُالػػػػػػػػػػػػزواجُمػػػػػػػػػػػػنُفػػػػػػػػػػػػردُمػػػػػػػػػػػػاُهبعلهػػػػػػػػػػػػمُيقولػػػػػػػػػػػػوفُالكثػػػػػػػػػػػػَتُعػػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػػركائهم.ُُاختيػػػػػػػػػػػػاراتإفُ

ردبػػػػػػػػػػاُشػػػػػػػػػػخصُأصػػػػػػػػػػغرُُ،حيػػػػػػػػػػثُيبحػػػػػػػػػػثُالػػػػػػػػػػبعضُعػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػريكُُيسػػػػػػػػػػتطيعوفُاؽبيمنػػػػػػػػػػةُُأوُالسػػػػػػػػػػيطرةُعليػػػػػػػػػػو

يفُُاؼبسػػػػػػػػػػاعدةُعػػػػػػػػػػربهُاُيسػػػػػػػػػػتطيعوفسػػػػػػػػػػناُأوُأقػػػػػػػػػػلُذكػػػػػػػػػػاًءاُأوُقباًحػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػنهم.ُوىبتػػػػػػػػػػارُالػػػػػػػػػػبعضُااَلخػػػػػػػػػػرُشػػػػػػػػػػريكًُ

موقػػػػػػػػػػػفُسػػػػػػػػػػػيءُ،ُلكػػػػػػػػػػػيُيلعبػػػػػػػػػػػواُدورُاؼبنقػػػػػػػػػػػذين،ُوىػػػػػػػػػػػوُشػػػػػػػػػػػكلُآخػػػػػػػػػػػرُمػػػػػػػػػػػنُأشػػػػػػػػػػػكاؿُالسػػػػػػػػػػػيطرة.ُيفُحػػػػػػػػػػػُتُ

ىنػػػػػػػػػػػػاؾُآخػػػػػػػػػػػػرينُيبحثػػػػػػػػػػػػوفُعػػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػػخصُُيلعػػػػػػػػػػػػبُفيػػػػػػػػػػػػوُدورُاألـُأوُاألب.ُألفُىػػػػػػػػػػػػؤالءُالنػػػػػػػػػػػػاسُيكونػػػػػػػػػػػػوفُ
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العقلػػػػػػػػػي؛ُ.ُوىػػػػػػػػػذهُاالختيػػػػػػػػػاراتُنػػػػػػػػػادرًاُمػػػػػػػػػاُتكػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػىُاؼبسػػػػػػػػػتوىُوالتغػػػػػػػػػنخُالتػػػػػػػػػذللحباجػػػػػػػػػةُإذلُاؼبزيػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػنُ

ألهنػػػػػػػػػػػػػػػػاُتعكػػػػػػػػػػػػػػػػسُالسػػػػػػػػػػػػػػػػنواتُاألوذلُللنػػػػػػػػػػػػػػػػاسُوـبططػػػػػػػػػػػػػػػػاهتمُاالرتباطيػػػػػػػػػػػػػػػػة.ُحيػػػػػػػػػػػػػػػػثُتكػػػػػػػػػػػػػػػػوفُ)االختيػػػػػػػػػػػػػػػػارات(ُ

ُكمػػػػػػػػاُىػػػػػػػػوُاغبػػػػػػػػاؿُعنػػػػػػػػدماُىبتػػػػػػػػارُالنػػػػػػػػاسُشخًصػػػػػػػػاُيبػػػػػػػػدوُـبتلًفػػػػػػػػاُسباًمػػػػػػػػاُوغػػػػػػػػَتُ مفاجئػػػػػػػػةُيفُبعػػػػػػػػضُاألحيػػػػػػػػاف،

،ُيكػػػػػػػػوفُلػػػػػػػػدىُُمػػػػػػػػثبللكػػػػػػػػنُىنػػػػػػػػاؾُدائًمػػػػػػػػاُمنطػػػػػػػػقُداخلػػػػػػػػيُؼبثػػػػػػػػلُىػػػػػػػػذهُاالختيػػػػػػػػارات.ُُ،متوافػػػػػػػػقُمػػػػػػػػعُظػػػػػػػػاىره

وىػػػػػػػػػذاُيعكػػػػػػػػػسُالقلػػػػػػػػػقُاؼبوجػػػػػػػػػودُُ،خػػػػػػػػػوؼُىائػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػنُأفُيتخلػػػػػػػػػىُعنػػػػػػػػػوُالشػػػػػػػػػخصُالػػػػػػػػػذيُيعشػػػػػػػػػقوُفػػػػػػػػػردُمػػػػػػػػػا

وبالتػػػػػػػػػػػػػارلُسػػػػػػػػػػػػػيختاروفُالشػػػػػػػػػػػػػخصُالػػػػػػػػػػػػػذيُىػػػػػػػػػػػػػوُأدىنُبشػػػػػػػػػػػػػكلُملحػػػػػػػػػػػػػوظُيفُمظػػػػػػػػػػػػػاىرهُأوُ،ُمنػػػػػػػػػػػػػذُطفولتػػػػػػػػػػػػػو

 بغضُالنظرُعنُأيُسبب.ُبومعُالعلمُأفُىذاُالشخصُسوؼُيتشبثُ،ُذكائو

النػػػػػػػػػػػاسُيفُغبظػػػػػػػػػػػاتُبعيػػػػػػػػػػػدةُعػػػػػػػػػػػنُُىػػػػػػػػػػػوُالكيفيػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُيتصػػػػػػػػػػػرؼُّٔػػػػػػػػػػػاُوُ،إفُىنػػػػػػػػػػػاؾُؾبػػػػػػػػػػػاؿُآخػػػػػػػػػػػرُللدراسػػػػػػػػػػػة

يكشػػػػػػػػػػفُالنػػػػػػػػػػاسُعنػػػػػػػػػػدُتواجػػػػػػػػػػدىمُيفُمكػػػػػػػػػػافُترفيهػػػػػػػػػػيُُأوُرياضػػػػػػػػػػيُُعػػػػػػػػػػنُطبيعػػػػػػػػػػةُتنافسػػػػػػػػػػيةُُقػػػػػػػػػػدالعمػػػػػػػػػػل.ُ

،ُحػػػػػػػػػػػىتُعنػػػػػػػػػػػدماُيقػػػػػػػػػػػودوفُالسػػػػػػػػػػػيارة.ُُّٔػػػػػػػػػػػمُشػػػػػػػػػػػيءالُيبكػػػػػػػػػػػنهمُإيقافهػػػػػػػػػػػا.ُلػػػػػػػػػػػديهمُخػػػػػػػػػػػوؼُمػػػػػػػػػػػنُأفُيلحػػػػػػػػػػػقُ

ىػػػػػػػػػػػػػػذاُيبكػػػػػػػػػػػػػػنُأفُيكػػػػػػػػػػػػػػوفُموجهػػػػػػػػػػػػػػاُُبشػػػػػػػػػػػػػػكلُوظيفػػػػػػػػػػػػػػيُإذلُُو،ُيكونػػػػػػػػػػػػػػواُيفُاؼبقدمػػػػػػػػػػػػػػةُأففػػػػػػػػػػػػػػإهنمُيرغبػػػػػػػػػػػػػػوفُ

ُ.أمػػػػػػػػػاهنمُعػػػػػػػػػةُعملهػػػػػػػػػمُ،ُلكػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػارجُسػػػػػػػػػاعاتُالعمػػػػػػػػػلُيكشػػػػػػػػػفوفُعػػػػػػػػػنُطبقػػػػػػػػػاتُعميقػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػنُانعػػػػػػػػػداـطبي

ويبكنػػػػػػػػػػػػػكُالنظػػػػػػػػػػػػػرُإذلُُالكيفيػػػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػػػيتُىبسػػػػػػػػػػػػػرُفيهػػػػػػػػػػػػػاُالنػػػػػػػػػػػػػاسُيفُاأللعػػػػػػػػػػػػػاب.ُوىػػػػػػػػػػػػػلُيسػػػػػػػػػػػػػتطيعوفُالعمػػػػػػػػػػػػػلُ

ُكػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػاُ بسػػػػػػػػػػماحةُ؟ُفػػػػػػػػػػإفُلغػػػػػػػػػػةُجسػػػػػػػػػػدىمُسػػػػػػػػػػتقوؿُالكثػػػػػػػػػػَتُعػػػػػػػػػػنُمظهػػػػػػػػػػرىمُاػبػػػػػػػػػػارجي.ُوىػػػػػػػػػػلُوبػػػػػػػػػػاولوف

ػبضػػػػػػػػػػػػوعُؽبػػػػػػػػػػػػاُ؟ُوىػػػػػػػػػػػػلُيتطلعػػػػػػػػػػػػوفُللهػػػػػػػػػػػػروبُواالسػػػػػػػػػػػػًتخاءُمػػػػػػػػػػػػنُيفُوسػػػػػػػػػػػػعهمُالتحايػػػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػػػىُالقواعػػػػػػػػػػػػدُأـُا

 العملُأوُلتأكيدُأنفسهمُحىتُيفُمثلُىذهُاللحظات؟

ُكبػػػػػػػػػػػَتًاُيفُ بشػػػػػػػػػػػكلُعػػػػػػػػػػػاـُ،ُيبكػػػػػػػػػػػنُتقسػػػػػػػػػػػيمُاألشػػػػػػػػػػػخاصُإذلُانطػػػػػػػػػػػوائيُتُومنفتحػػػػػػػػػػػُتُ،ُوسػػػػػػػػػػػيؤديُىػػػػػػػػػػػذاُدورًا

ُكبػػػػػػػػػػَتُؼبعػػػػػػػػػػايَتُخارجيػػػػػػػػػػة.ُوالسػػػػػػػػػػؤاؿُ فهػػػػػػػػػػمُالشخصػػػػػػػػػػيةُالػػػػػػػػػػيتُيطوروهنػػػػػػػػػػا.ُحيػػػػػػػػػػثُىبضػػػػػػػػػػعُاؼبنفتحػػػػػػػػػػُتُإذلُحػػػػػػػػػػد

؟"ُإفُاؼبنفتحػػػػػػػػػػػُتُسػػػػػػػػػػػيميلوفُإذلُحػػػػػػػػػػػورلالػػػػػػػػػػػذيُيهػػػػػػػػػػػيمنُعلػػػػػػػػػػػيهمُىػػػػػػػػػػػوُ"مػػػػػػػػػػػاُالػػػػػػػػػػػذيُيفكػػػػػػػػػػػرُفيػػػػػػػػػػػوُاآلخػػػػػػػػػػػروفُ

الرغبػػػػػػػػػػةُدبػػػػػػػػػػاُيرغبػػػػػػػػػػوُاآلخػػػػػػػػػػروفُ،ُوآّموعػػػػػػػػػػاتُالػػػػػػػػػػيتُينتمػػػػػػػػػػوفُإليهػػػػػػػػػػاُربػػػػػػػػػػددُباسػػػػػػػػػػتمرارُاآلراءُالػػػػػػػػػػيتُوبملوهنػػػػػػػػػػا،ُ
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ُكانػػػػػػػػػػػتُىػػػػػػػػػػػذهُاألفكػػػػػػػػػػػارُ فهػػػػػػػػػػػمُمنفتحػػػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػػػىُصبيػػػػػػػػػػػعُُاالقًتاحػػػػػػػػػػػاتُُواألفكػػػػػػػػػػػارُاعبديػػػػػػػػػػػدةُ،ُولكػػػػػػػػػػػنُُإذا

يُقػػػػػػػػػػػػػدّْروفُُاؼبنفتحػػػػػػػػػػػػػوفشػػػػػػػػػػػػػعبيةُيفُثقػػػػػػػػػػػػػافتهمُأوُأكػػػػػػػػػػػػػدهتاُنػػػػػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػػػػػنُالسػػػػػػػػػػػػػلطةُالػػػػػػػػػػػػػيتُوبًتموهنػػػػػػػػػػػػػا.ُربظػػػػػػػػػػػػػىُب

كػػػػػػػػػػػػػػػػاؼببلبسُاعبيػػػػػػػػػػػػػػػػدةُوالوجبػػػػػػػػػػػػػػػػاتُاؼبمتعػػػػػػػػػػػػػػػػةُوالرفاىيػػػػػػػػػػػػػػػػةُاؼباديػػػػػػػػػػػػػػػػةُاؼبشػػػػػػػػػػػػػػػػًتكةُمػػػػػػػػػػػػػػػػعُُُ-األشػػػػػػػػػػػػػػػػياءُاػبارجيػػػػػػػػػػػػػػػػةُ

اآلخػػػػػػػػػػػػػػػرين.ُإفُاؼبنفتحػػػػػػػػػػػػػػػُتُيبحثػػػػػػػػػػػػػػػوفُعػػػػػػػػػػػػػػػنُاألحاسػػػػػػػػػػػػػػػيسُاعبديػػػػػػػػػػػػػػػدةُوُغػػػػػػػػػػػػػػػَتُاؼبألوفػػػػػػػػػػػػػػػةُولػػػػػػػػػػػػػػػديهمُحػػػػػػػػػػػػػػػسُ

ولكػػػػػػػػػػػنهمُيبحثػػػػػػػػػػػوفُعنهػػػػػػػػػػػاُُفحسػػػػػػػػػػػب،ُاحُتُيفُظػػػػػػػػػػػلُُالضوضػػػػػػػػػػػاءُوالصػػػػػػػػػػػخبالتوجيػػػػػػػػػػػو.ُفهػػػػػػػػػػػمُليسػػػػػػػػػػػواُُمرتػػػػػػػػػػػ

ُكػػػػػػػػػػػػانواُجػػػػػػػػػػػػريئُتُ،ُُيصػػػػػػػػػػػػبحوفُؿُببػػػػػػػػػػػػُتُللمغػػػػػػػػػػػػامرةُالبدنيػػػػػػػػػػػػة.ُإذاُدلُيكونػػػػػػػػػػػػواُجػػػػػػػػػػػػريئُتُ،ُحثيػػػػػػػػػػػػثبشػػػػػػػػػػػػكلُ .ُإذا

يصػػػػػػػػػػػػػبحوفُعاشػػػػػػػػػػػػػقُتُلوسػػػػػػػػػػػػػائلُالراحػػػػػػػػػػػػػةُاؼبخلوقػػػػػػػػػػػػػة.ُعلػػػػػػػػػػػػػىُأيُحػػػػػػػػػػػػػاؿ،ُيتوقػػػػػػػػػػػػػوفُإذلُالتحفيػػػػػػػػػػػػػزُواالىتمػػػػػػػػػػػػػاـُ

 منُاآلخرين.

ىاقًػػػػػػػػػػػاُبسػػػػػػػػػػػهولةُمػػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػػبلؿُالكثػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػنُالنشػػػػػػػػػػػاطُاػبػػػػػػػػػػػارجي.ُإهنػػػػػػػػػػػمُأكثػػػػػػػػػػػرُحساسػػػػػػػػػػػيةُوإُرُاالنطوائيػػػػػػػػػػػوف

علػػػػػػػػػػػػىُُ.مقػػػػػػػػػػػػربوُببػػػػػػػػػػػػوفُاغبفػػػػػػػػػػػػاظُعلػػػػػػػػػػػػىُطػػػػػػػػػػػػاقتهمُ،ُوقضػػػػػػػػػػػػاءُبعػػػػػػػػػػػػضُالوقػػػػػػػػػػػػتُدبفػػػػػػػػػػػػردىمُأوُمػػػػػػػػػػػػعُصػػػػػػػػػػػػديقُ

عكػػػػػػػػػػػػػػػػػػسُاؼبنفتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتُ،ُالػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينُفتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهمُاغبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػائقُواإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءاتُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػلحتهمُ،ُإفُ

التوصػػػػػػػػػػػػػلُإذلُأفكػػػػػػػػػػػػػارىمُاالنطػػػػػػػػػػػػػوائيُتُيهتمػػػػػػػػػػػػػوفُبػػػػػػػػػػػػػآرائهمُومشػػػػػػػػػػػػػاعرىم.ُاهنػػػػػػػػػػػػػمُوُببػػػػػػػػػػػػػوفُتػػػػػػػػػػػػػأليفُنظػػػػػػػػػػػػػريتهمُُو

ُكػػػػػػػػػانواُيُنتجػػػػػػػػػوفُشػػػػػػػػػيًئاُمػػػػػػػػػاُ،ُفهػػػػػػػػػمُالُوُببػػػػػػػػػوفُالػػػػػػػػػًتويجُ ؛ُألفُىػػػػػػػػػذاُيُعتػػػػػػػػػربُجهػػػػػػػػػداُبسػػػػػػػػػيطاُُلػػػػػػػػػواػباصػػػػػػػػػة.ُإذا

مػػػػػػػػػنُجػػػػػػػػػانبهم.ُومػػػػػػػػػاُيصػػػػػػػػػنعونوُهبػػػػػػػػػبُأفُيػػػػػػػػػنجحُمػػػػػػػػػنُتلقػػػػػػػػػاءُنفسػػػػػػػػػو.ُإهنػػػػػػػػػمُوببػػػػػػػػػوفُاالحتفػػػػػػػػػاظُجبػػػػػػػػػزءُمػػػػػػػػػنُ

يعتقػػػػػػػػػدهُُفبػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػديهمُأسػػػػػػػػػرارُخاصػػػػػػػػػة.ُآراؤىػػػػػػػػػمُالُتػػػػػػػػػأيتُلتكػػػػػػػػػوفحيػػػػػػػػػاهتمُمنفصػػػػػػػػػلُتُعػػػػػػػػػنُحيػػػػػػػػػاةُاآلخػػػػػػػػػرين،ُ

مػػػػػػػػػػػػنُمعػػػػػػػػػػػػايَتىمُالداخليػػػػػػػػػػػػةُ،ُأوُعلػػػػػػػػػػػػىُاألقػػػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػػػذاُمػػػػػػػػػػػػاُُتػػػػػػػػػػػػأيتاآلخػػػػػػػػػػػػروفُأوُمػػػػػػػػػػػػنُأيُسػػػػػػػػػػػػلطةُولكنهػػػػػػػػػػػػاُ

ُكلمػػػػػػػػػػػػاُزادُعػػػػػػػػػػػػػددُاغبشػػػػػػػػػػػػود،ُزادُشػػػػػػػػػػػػػعورىمُبالوحػػػػػػػػػػػػدةُوالضػػػػػػػػػػػػػياع.ُ ؿبػػػػػػػػػػػػػرجُتُُيظهػػػػػػػػػػػػػروفُردبػػػػػػػػػػػػايُؤمنػػػػػػػػػػػػوفُبػػػػػػػػػػػػػو.

كمػػػػػػػػػػػػػاُأهنػػػػػػػػػػػػػمُيبيلػػػػػػػػػػػػػوفُإذلُأفُيكونػػػػػػػػػػػػػواُأكثػػػػػػػػػػػػػرُتشػػػػػػػػػػػػػاؤماًُوقلًقػػػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػػػنُُُ.وغػػػػػػػػػػػػػَتُمرتػػػػػػػػػػػػػاحُتوغػػػػػػػػػػػػػَتُموثػػػػػػػػػػػػػوقُت،ُ

ُعػػػػػػػػػػربتحػػػػػػػػػػُت.ُإفُالتعبػػػػػػػػػػَتُعػػػػػػػػػػنُجػػػػػػػػػػرأهتمُيكػػػػػػػػػػوفُمػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػبلؿُأفكػػػػػػػػػػارىمُاعبديػػػػػػػػػػدةُالػػػػػػػػػػيتُتوصػػػػػػػػػػلواُإليهػػػػػػػػػػاُاؼبنف

 إبداعاهتم.
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قػػػػػػػػػػػػدُتبلحػػػػػػػػػػػػظُؾبموعػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػنُاؼبيػػػػػػػػػػػػوالتُيفُكػػػػػػػػػػػػبلُاالذبػػػػػػػػػػػػاىُتُسػػػػػػػػػػػػواءُيفُاألفػػػػػػػػػػػػرادُأوُيفُنفسػػػػػػػػػػػػكُ،ُولكػػػػػػػػػػػػنُ

ومػػػػػػػػػػػػنُاؼبهػػػػػػػػػػػػمُقيػػػػػػػػػػػػاسُىػػػػػػػػػػػػذاُاألمػػػػػػػػػػػػرُيفُحػػػػػػػػػػػػاالتُُ.عػػػػػػػػػػػػدةُاذباىػػػػػػػػػػػػاتُبشػػػػػػػػػػػػكلُعػػػػػػػػػػػػاـُيتجػػػػػػػػػػػػوُاألشػػػػػػػػػػػػخاصُيف

أفُاالنطػػػػػػػػػػػػوائيُتُواؼبنفتحػػػػػػػػػػػػُتُالُيفهمػػػػػػػػػػػػوفُبعضػػػػػػػػػػػػهمُالػػػػػػػػػػػػبعضُبشػػػػػػػػػػػػكلُطبيعػػػػػػػػػػػػي.ُأخػػػػػػػػػػػػرىُلسػػػػػػػػػػػػببُبسػػػػػػػػػػػػيط:ُ

بالنسػػػػػػػػػػػبةُُللمنفػػػػػػػػػػػتحُيبػػػػػػػػػػػدوُُيفُنظػػػػػػػػػػػرهُأفُاالنطػػػػػػػػػػػوائيُالُيتمتػػػػػػػػػػػعُبوقتػػػػػػػػػػػوُُ،ُوعنيػػػػػػػػػػػدُوُمعػػػػػػػػػػػاديُللمجتمػػػػػػػػػػػع.ُُ

بالنسػػػػػػػػػػػػػبةُلبلنطػػػػػػػػػػػػػوائيُيبػػػػػػػػػػػػػدوُُيفُنظػػػػػػػػػػػػػرهُأفُاؼبنفػػػػػػػػػػػػػتحُىػػػػػػػػػػػػػوُُشػػػػػػػػػػػػػخصُضػػػػػػػػػػػػػحلُوُطػػػػػػػػػػػػػائشُُومهػػػػػػػػػػػػػتمُُدبػػػػػػػػػػػػػاُ

ُكونػػػػػػػػػكُانطوائيػػػػػػػػػاُأوُم نفتحػػػػػػػػػاُفهػػػػػػػػػذاُيُعػػػػػػػػػّدُأمػػػػػػػػػرًاُوراثيًػػػػػػػػػاُعموًمػػػػػػػػػاُوسػػػػػػػػػيجعلُشخصػػػػػػػػػُتُيعتقػػػػػػػػػدهُالنػػػػػػػػػاسُعنػػػػػػػػػو.

يػػػػػػػػػػػروفُنفػػػػػػػػػػػسُالشػػػػػػػػػػػيءُيفُضػػػػػػػػػػػوءُـبتلػػػػػػػػػػػفُسباًمػػػػػػػػػػػا.ُودبجػػػػػػػػػػػردُأفُتفهػػػػػػػػػػػمُأنػػػػػػػػػػػكُتتعامػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػعُشػػػػػػػػػػػخصُمػػػػػػػػػػػنُ

ؾبموعػػػػػػػػػػػػةُمتنوعػػػػػػػػػػػػةُأخػػػػػػػػػػػػرىُمػػػػػػػػػػػػنُنفسػػػػػػػػػػػػكُ،ُهبػػػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػػػكُإعػػػػػػػػػػػػادةُتقيػػػػػػػػػػػػيمُشخصػػػػػػػػػػػػيتهمُوعػػػػػػػػػػػػدـُفػػػػػػػػػػػػرضُ

دُمًعػػػػػػػػػػػاُ،ُخاصػػػػػػػػػػػًةُكػػػػػػػػػػػنُأفُيعمػػػػػػػػػػػلُاالنطوائيػػػػػػػػػػػوفُواؼبنفتحػػػػػػػػػػػوفُبشػػػػػػػػػػػكلُجيػػػػػػػػػػػيبُأحيانػػػػػػػػػػػاتفضػػػػػػػػػػيبلتكُعلػػػػػػػػػػػيهم.ُ

ُكػػػػػػػػػػػػػافُلػػػػػػػػػػػػػدىُاألشػػػػػػػػػػػػػخاصُمػػػػػػػػػػػػػزيجُمػػػػػػػػػػػػػنُالصػػػػػػػػػػػػػفاتُُ يكمػػػػػػػػػػػػػلُاآلخػػػػػػػػػػػػػرُ،ُولكػػػػػػػػػػػػػنُيفُأكثػػػػػػػػػػػػػرُُفكبلنبػػػػػػػػػػػػػاإذا

ُكبػػػػػػػػػػػػَتااألحيػػػػػػػػػػػػافُالُيتقػػػػػػػػػػػػاببلفُفيميلػػػػػػػػػػػػوفُإذلُسػػػػػػػػػػػػوءُفهػػػػػػػػػػػػمُمسػػػػػػػػػػػػتمر.ُضػػػػػػػػػػػػعُيفُاعتبػػػػػػػػػػػػارؾُأفُىنػػػػػػػػػػػػاؾُعػػػػػػػػػػػػدًداُُ

 منُاألشخاصُاؼبنفتحُتُيفُالعادلُأكثرُمنُاالنطوائيُت.

لشخصػػػػػػػػػػػيةُالنػػػػػػػػػػػاس.ُفكػػػػػػػػػػػرُيفُاألمػػػػػػػػػػػرُّٔػػػػػػػػػػػذهُالطريقػػػػػػػػػػػة:ُإفُُأخػػػػػػػػػػػَتًا،ُمػػػػػػػػػػػنُاؼبهػػػػػػػػػػػمُأفُتقػػػػػػػػػػػيسُالقػػػػػػػػػػػوةُالنسػػػػػػػػػػػبية

كعلػػػػػػػػػمُُُ-ىػػػػػػػػػذهُالقػػػػػػػػػوةُتػػػػػػػػػأيتُمػػػػػػػػػنُعمػػػػػػػػػقُوجػػػػػػػػػوىرُالشػػػػػػػػػخص.ُيبكػػػػػػػػػنُأفُتنبػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػنُمػػػػػػػػػزيجُبعػػػػػػػػػضُالعوامػػػػػػػػػلُ

وجهػػػػػػػػػػػػوفُاعبيػػػػػػػػػػػػدوفُعلػػػػػػػػػػػػىُطػػػػػػػػػػػػوؿُالطريػػػػػػػػػػػػقُ،ُوالتغيػػػػػػػػػػػػَتُُوالنمػػػػػػػػػػػػوُ
ُ
الوراثػػػػػػػػػػػػةُ،ُواألبػػػػػػػػػػػػوةُواألمومػػػػػػػػػػػػةُاآلمنػػػػػػػػػػػػةُ،ُواؼب

ُكػػػػػػػػػػ افُالسػػػػػػػػػػببُ،ُفػػػػػػػػػػإفُىػػػػػػػػػػذهُالقػػػػػػػػػػوةُليسػػػػػػػػػػتُاؼبسػػػػػػػػػػتمرُ)انظػػػػػػػػػػرُالقسػػػػػػػػػػمُاألخػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػذاُالفصػػػػػػػػػػل(.ُأيػػػػػػػػػػا

شػػػػػػػػػػػػػيًئاُظػػػػػػػػػػػػػاىراُمػػػػػػػػػػػػػنُاػبػػػػػػػػػػػػػارجُبصػػػػػػػػػػػػػورةُعدوانيػػػػػػػػػػػػػةُأوُوحشػػػػػػػػػػػػػيةُ،ُولكنهػػػػػػػػػػػػػاُتتجلػػػػػػػػػػػػػىُيفُمرونتهػػػػػػػػػػػػػاُوتكيفهػػػػػػػػػػػػػاُ

بشػػػػػػػػػػكلُعػػػػػػػػػػاـ.ُإفُالشخصػػػػػػػػػػيةُالقويػػػػػػػػػػةُُتتميػػػػػػػػػػزُبصػػػػػػػػػػفةُاؼبرونػػػػػػػػػػةُوالشػػػػػػػػػػدُُمثػػػػػػػػػػلُقطعػػػػػػػػػػةُجيػػػػػػػػػػدةُمػػػػػػػػػػنُاؼبعػػػػػػػػػػدفُ

 سرُأبًدا.حيثُيبكنهاُأفُتعطيُوتَػْنَثٍِتُولكنهاُربتفظُبشكلهاُاإلصبارلُوالُتنكُ–
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تنبػػػػػػػػػػػػعُالقػػػػػػػػػػػػوةُمػػػػػػػػػػػػنُالشػػػػػػػػػػػػعورُباألمػػػػػػػػػػػػافُالشخصػػػػػػػػػػػػيُوتقػػػػػػػػػػػػديرُالػػػػػػػػػػػػذات.ُىػػػػػػػػػػػػذاُيسػػػػػػػػػػػػمحُؽبػػػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػػػخاصُ

بتلقػػػػػػػػػيُالنقػػػػػػػػػدُوالػػػػػػػػػتعلمُمػػػػػػػػػنُذبػػػػػػػػػارّٔم.ُىػػػػػػػػػذاُيعػػػػػػػػػٍتُأهنػػػػػػػػػمُالُيستسػػػػػػػػػلموفُّٔػػػػػػػػػذهُالسػػػػػػػػػهولةُ،ُألهنػػػػػػػػػمُيريػػػػػػػػػدوفُ

.ُفػػػػػػػػػػػػإفُإصػػػػػػػػػػػػرارىمُثابػػػػػػػػػػػػتُبدقػػػػػػػػػػػػة.ُوُاألشػػػػػػػػػػػػخاصُذووُالشخصػػػػػػػػػػػػيةُطريقػػػػػػػػػػػػةُربسػػػػػػػػػػػػُتُأنفسػػػػػػػػػػػػهمأفُيتعلمػػػػػػػػػػػػواُ

تحػػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػػىُاألفكػػػػػػػػػػارُوطػػػػػػػػػػرؽُالقيػػػػػػػػػػاـُباألشػػػػػػػػػػياءُاعبديػػػػػػػػػػدةُدوفُاؼبسػػػػػػػػػػاسُباؼببػػػػػػػػػػادئُاألساسػػػػػػػػػػيةُالقويػػػػػػػػػػةُمنف

الػػػػػػػػػػػيتُيلتزمػػػػػػػػػػػوفُّٔػػػػػػػػػػػا.ُويفُالشػػػػػػػػػػػدائدُيبكػػػػػػػػػػػنهمُاالحتفػػػػػػػػػػػاظُحبضػػػػػػػػػػػورىمُالػػػػػػػػػػػذىٍت.ُحيػػػػػػػػػػػثُيبكػػػػػػػػػػػنهمُالتعامػػػػػػػػػػػػلُ

مػػػػػػػػػػػػعُالفوضػػػػػػػػػػػػىُوالػػػػػػػػػػػػيتُالُيبكػػػػػػػػػػػػنُالتنبػػػػػػػػػػػػؤُّٔػػػػػػػػػػػػاُدوفُاػبضػػػػػػػػػػػػوعُللقلػػػػػػػػػػػػق.ُووبتفظػػػػػػػػػػػػوفُبكلمػػػػػػػػػػػػتهم.ُوُيبلكػػػػػػػػػػػػوفُ

ُآمنػػػػػػػػػػػػوف.ُوىػػػػػػػػػػػػمُُُبػػػػػػػػػػػدأوهمػػػػػػػػػػػػاُُويتمػػػػػػػػػػػواتنظػػػػػػػػػػػػيمُالكثػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػػنُاألدواتُواؼبػػػػػػػػػػػػوادُ،ُقػػػػػػػػػػػوةُالصػػػػػػػػػػػػربُ،ُويبكػػػػػػػػػػػنهمُ

يبكػػػػػػػػػػػنهمُأيًضػػػػػػػػػػػاُأفُيسػػػػػػػػػػػتوعبواُاىتمامػػػػػػػػػػػاهتمُالشخصػػػػػػػػػػػيةُؼبػػػػػػػػػػػاُفيػػػػػػػػػػػوُ،ُباسػػػػػػػػػػػتمرارُبشػػػػػػػػػػػأفُوضػػػػػػػػػػػعهمُوحػػػػػػػػػػػالتهم

مػػػػػػػػػػػنُمصػػػػػػػػػػػلحةُآّموعػػػػػػػػػػػةُ،ُمػػػػػػػػػػػعُالعلػػػػػػػػػػػمُأفُمػػػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػػػوُأفضػػػػػػػػػػػلُبالنسػػػػػػػػػػػبةُللفريػػػػػػػػػػػقُسػػػػػػػػػػػيؤديُيفُالنهايػػػػػػػػػػػةُإذلُ

 جعلُحياهتمُأسهلُوأفضل.

اصُذووُالشخصػػػػػػػػػػػيةُالضػػػػػػػػػػػعيفةُمػػػػػػػػػػػنُاؼبوقػػػػػػػػػػػفُاؼبعػػػػػػػػػػػاكسُحػػػػػػػػػػػيُتغمػػػػػػػػػػػرىمُالظػػػػػػػػػػػروؼُبسػػػػػػػػػػػهولةُيبػػػػػػػػػػدأُاألشػػػػػػػػػػػخ

،ُفبػػػػػػػػػػاُهبعػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػنُالصػػػػػػػػػػعبُاالعتمػػػػػػػػػػادُعلػػػػػػػػػػيهم.ُإهنػػػػػػػػػػمُمتزعزعػػػػػػػػػػوفُومراوغػػػػػػػػػػوف.ُواألسػػػػػػػػػػوأُمػػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػػكُكلػػػػػػػػػػوُ

أنػػػػػػػػػوُالُيبكػػػػػػػػػنُتعلػػػػػػػػػيمهم،ُألفُالػػػػػػػػػتعلمُمػػػػػػػػػنُاآلخػػػػػػػػػرينُينطػػػػػػػػػويُعلػػػػػػػػػىُالنقػػػػػػػػػد.ُوىػػػػػػػػػذاُيعػػػػػػػػػٍتُأنػػػػػػػػػكُستصػػػػػػػػػابُ

معهػػػػػػػػػػم.ُوقػػػػػػػػػػدُيبػػػػػػػػػػدوُأهنػػػػػػػػػػمُيسػػػػػػػػػػتمعوفُإذلُتعليماتػػػػػػػػػػكُ،ُلكػػػػػػػػػػنهمُُبتػػػػػػػػػػوترُعػػػػػػػػػػارلُباسػػػػػػػػػػتمرارُُعنػػػػػػػػػػدُالتعامػػػػػػػػػػل

 سيعودوفُببساطةُإذلُماُيعتقدوفُأنوُاألفضلُبالنسبةُؽبم.

كلنػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػزيجُمػػػػػػػػػػػنُالصػػػػػػػػػػػفاتُالقويػػػػػػػػػػػةُوالضػػػػػػػػػػػعيفةُ،ُلكػػػػػػػػػػػنُبعػػػػػػػػػػػضُالنػػػػػػػػػػػاسُيتجهػػػػػػػػػػػوفُبوضػػػػػػػػػػػوحُيفُاذبػػػػػػػػػػػاهُأوُ

آخػػػػػػػػػػػػػػػر.ُبقػػػػػػػػػػػػػػػدرُمػػػػػػػػػػػػػػػنُاإلمكػػػػػػػػػػػػػػػافُفأنػػػػػػػػػػػػػػػتُتريػػػػػػػػػػػػػػػػدُأفُتعمػػػػػػػػػػػػػػػلُوتػػػػػػػػػػػػػػػرتبطُبشخصػػػػػػػػػػػػػػػياتُقويػػػػػػػػػػػػػػػةُوتتجنػػػػػػػػػػػػػػػػبُ

ُكػػػػػػػػػػػافُىػػػػػػػػػػػوُاألسػػػػػػػػػػػاسُعبميػػػػػػػػػػػعُقػػػػػػػػػػػراراتُاالسػػػػػػػػػػػتثمارُالػػػػػػػػػػػيتُكانػػػػػػػػػػػتُلػػػػػػػػػػػدىُالشخصػػػػػػػػػػػياتُ الضػػػػػػػػػػػعيفة.ُُوىػػػػػػػػػػػذا

ـــــــــت تقريبًػػػػػػػػػا.ُحيػػػػػػػػػثُكػػػػػػػػػافُيتطلػػػػػػػػػعُإذلُمػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػوُأبعػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػنُاألرقػػػػػػػػػاـُللرؤسػػػػػػػػػاءُالتنفيػػػػػػػػػذيُتُالػػػػػػػػػذينُُوارن بافي

واعتمػػػػػػػػػادىمُعلػػػػػػػػػىُُوثقػػػػػػػػػتهمسػػػػػػػػػيتعاملُمعهػػػػػػػػػمُ،ُومػػػػػػػػػاُيريػػػػػػػػػدُقياسػػػػػػػػػوُقبػػػػػػػػػلُأيُشػػػػػػػػػيءُآخػػػػػػػػػرُىػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػرونتهمُ،ُ
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لقياسػػػػػػػػػػػػػاتُيفُالػػػػػػػػػػػػػذينُسػػػػػػػػػػػػػنوظفهمُ،ُوالشػػػػػػػػػػػػػركاءُالػػػػػػػػػػػػػذينُسػػػػػػػػػػػػػنتعاملُىػػػػػػػػػػػػػذهُاُاسػػػػػػػػػػػػػتخدـُينبغػػػػػػػػػػػػػيأنفسػػػػػػػػػػػػػهم.ُ

معهػػػػػػػػػػػمُ،ُوحػػػػػػػػػػػىتُالسياسػػػػػػػػػػػيوفُالػػػػػػػػػػػذينُسػػػػػػػػػػػنختارىمُعنػػػػػػػػػػػدىاُسػػػػػػػػػػػيكوفُلػػػػػػػػػػػديناُأشػػػػػػػػػػػخاصُلػػػػػػػػػػػديهمُالصػػػػػػػػػػػفاتُ

 اليتُنريد.

ىنػػػػػػػػػػػاؾُُعوامػػػػػػػػػػػلُأخػػػػػػػػػػػرىُمػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػأهناُتوجيػػػػػػػػػػػوُخياراتنػػػػػػػػػػػاُ،ُإالُُتكػػػػػػػػػػػوفرغػػػػػػػػػػػمُأنػػػػػػػػػػػوُيفُالعبلقػػػػػػػػػػػاتُاغبميمػػػػػػػػػػػةُُ

ُكبػػػػػػػػػَتُىػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػاُدفػػػػػػػػػعُأنػػػػػػػػػوُينبغػػػػػػػػػيُأيًضػػػػػػػػػاُمراعػػػػػػػػػاةُقػػػػػػػػػوةُالشخصػػػػػػػػػية.ُوقػػػػػػػػػدُُ فـــــــــرانكلين كػػػػػػػػػافُىػػػػػػػػػذاُإذلُحػػػػػػػػػد

ُكػػػػػػػػػػافُبإمكانػػػػػػػػػػوُاختيػػػػػػػػػػارُُُإلينــــــــــورإذلُاختيػػػػػػػػػػارُُروزفلــــــــــت كزوجتػػػػػػػػػػو.ُبصػػػػػػػػػػفتوُشػػػػػػػػػػابًاُوسػػػػػػػػػػيماُدوُثػػػػػػػػػػراءُ،ُفقػػػػػػػػػػد

ــــــــــــانورالعديػػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػػنُالفتيػػػػػػػػػػػػاتُاألخريػػػػػػػػػػػػاتُاعبمػػػػػػػػػػػػيبلتُ،ُلكنػػػػػػػػػػػػوُأُعجػػػػػػػػػػػػبُبِانفتػػػػػػػػػػػػاحُ علػػػػػػػػػػػػىُالتجػػػػػػػػػػػػاربُُإلي

فُيػػػػػػػػػػػرىُقيمػػػػػػػػػػػةُشخصػػػػػػػػػػػيتهاُأكثػػػػػػػػػػػرُمػػػػػػػػػػػنُاعبديػػػػػػػػػػػدةُوتصػػػػػػػػػػػميمهاُالرائػػػػػػػػػػػع.ُوبػػػػػػػػػػػالنظرُإذلُاؼبسػػػػػػػػػػػتقبلُ،ُيبكنػػػػػػػػػػػوُأ

ُكخيارُحكيم.  أيُشيءُآخر.ُفانتهىُبوُاألمر

عنػػػػػػػػػػػػدُقيػػػػػػػػػػػػاسُصػػػػػػػػػػػػفةُالقػػػػػػػػػػػػوةُأوُالضػػػػػػػػػػػػعفُ،ُانظػػػػػػػػػػػػرُإذلُكيفيػػػػػػػػػػػػةُتعامػػػػػػػػػػػػلُالنػػػػػػػػػػػػاسُمػػػػػػػػػػػػعُاللحظػػػػػػػػػػػػاتُالعصػػػػػػػػػػػػيبةُ

والػػػػػػػػػػػيتُتنطػػػػػػػػػػػويُعلػػػػػػػػػػػىُاؼبسػػػػػػػػػػػؤولية.ُانظػػػػػػػػػػػرُإذلُأمبػػػػػػػػػػػاطهم:ُمػػػػػػػػػػػاُالػػػػػػػػػػػذيُأكملػػػػػػػػػػػوهُأوُأقبػػػػػػػػػػػزوه؟ُيبكنػػػػػػػػػػػكُأيضػػػػػػػػػػػاُ

أفُُتطلػػػػػػػػػػػَقُُمزحػػػػػػػػػػػةُلطيفػػػػػػػػػػػةُجيػػػػػػػػػػػدةُعلػػػػػػػػػػػىُحسػػػػػػػػػػػأّمُُيبكػػػػػػػػػػػنُأفُُُاختبػػػػػػػػػػػارُالنػػػػػػػػػػػاس.ُعلػػػػػػػػػػػىُسػػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػػاؿُ،

.ُوىػػػػػػػػػػػلُيتجػػػػػػػػػػػاوبوفُبلطػػػػػػػػػػػفُمػػػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػػػذا؟،ُأوُردبػػػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػػػيسُمػػػػػػػػػػػنُالسػػػػػػػػػػػهلُأفُيتورطػػػػػػػػػػػواُيفُتكشػػػػػػػػػػػفُعػػػػػػػػػػػنهم

االسػػػػػػػػػػػػتياءُأوُحالػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػنُالغضػػػػػػػػػػػػب؟ُلقيػػػػػػػػػػػػاسُمػػػػػػػػػػػػدىُأعيػػػػػػػػػػػػنهمُ،ُأوُىػػػػػػػػػػػػلُُتثػػػػػػػػػػػػَتُُأمػػػػػػػػػػػػاهنمحالػػػػػػػػػػػػةُانعػػػػػػػػػػػػداـُ

ُكأشػػػػػػػػػػػػػخاصُمتعػػػػػػػػػػػػػاونُت،ُقػػػػػػػػػػػػػّدـُؽبػػػػػػػػػػػػػمُمعلومػػػػػػػػػػػػػاتُاسػػػػػػػػػػػػػًتاتيجيةُأوُمشػػػػػػػػػػػػػا ركتهمُبػػػػػػػػػػػػػبعضُالشػػػػػػػػػػػػػائعاتُثقػػػػػػػػػػػػػتهم

وانظػػػػػػػػػػرُىػػػػػػػػػػلُينقلػػػػػػػػػػوفُاؼبعلومػػػػػػػػػػاتُبسػػػػػػػػػػرعةُإذلُاآلخػػػػػػػػػػرين؟ُوُىػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػمُسػػػػػػػػػػريعوفُيفُازبػػػػػػػػػػاذُواحػػػػػػػػػػدةُمػػػػػػػػػػنُُ-

ُكأفكػػػػػػػػػػػارُخاصػػػػػػػػػػػةُّٔػػػػػػػػػػػم؟ُانتقػػػػػػػػػػػدىمُبطريقػػػػػػػػػػػةُمباشػػػػػػػػػػػرة.ُوالحػػػػػػػػػػػظُىػػػػػػػػػػػلُيأخػػػػػػػػػػػذوفُىػػػػػػػػػػػذاُ أفكػػػػػػػػػػػارؾُوَحزمهػػػػػػػػػػػا

علػػػػػػػػػػػػىُؿبمػػػػػػػػػػػػلُجػػػػػػػػػػػػديُووبػػػػػػػػػػػػاولوفُالػػػػػػػػػػػػتعلمُوالتحسػػػػػػػػػػػػنُ،ُأـُأهنػػػػػػػػػػػػمُيُظهػػػػػػػػػػػػروفُعبلمػػػػػػػػػػػػاتُعلػػػػػػػػػػػػىُاالسػػػػػػػػػػػػتياء؟ُ

كيفيػػػػػػػػػػةُتنظػػػػػػػػػػيمُأفكػػػػػػػػػػارىمُووقػػػػػػػػػػتهم.ُقػػػػػػػػػػمُُُمراقبػػػػػػػػػػةمهمػػػػػػػػػػةُمفتوحػػػػػػػػػػةُبتقليػػػػػػػػػػلُالتوجيػػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػػنُاؼبعتػػػػػػػػػػادُُأعطهػػػػػػػػػػم
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ُكيػػػػػػػػػػفُيسػػػػػػػػػػتجيبوفُ،ُوكيػػػػػػػػػػفُ بتحػػػػػػػػػػديهمُدبهمػػػػػػػػػػةُصػػػػػػػػػػعبةُأوُبطريقػػػػػػػػػػةُجديػػػػػػػػػػدةُللقيػػػػػػػػػػاـُبشػػػػػػػػػػيءُمػػػػػػػػػػاُ،ُوانظػػػػػػػػػػر

 يتعاملوفُمعُقلقهم.

ُكػػػػػػػػػػلُالصػػػػػػػػػػفاتُاعبيػػػػػػػػػػدةُاحملتملػػػػػػػػػػةُاألخػػػػػػػػػػرىُتــــــــــذكر هــــــــــذا :ُإفُالضػػػػػػػػػػعفُيفُالشخصػػػػػػػػػػيةُغالبػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػاُيُزيػػػػػػػػػػل

األشػػػػػػػػػػػػخاصُذووُالػػػػػػػػػػػػذكاءُالعػػػػػػػػػػػػارلُُُيػػػػػػػػػػػػربزقػػػػػػػػػػػػدُيبتلكهػػػػػػػػػػػػاُأيُشػػػػػػػػػػػػخص.ُعلػػػػػػػػػػػػىُسػػػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػػػاؿُ،ُقػػػػػػػػػػػػدُُالػػػػػػػػػػػػيت

رغػػػػػػػػػػػػمُقيػػػػػػػػػػػػامهمُبعمػػػػػػػػػػػػلُحسػػػػػػػػػػػػن،ُلكػػػػػػػػػػػػنهمُسػػػػػػػػػػػػينهاروفُربػػػػػػػػػػػػتُأيُُلكػػػػػػػػػػػػنُلػػػػػػػػػػػػديهمُضػػػػػػػػػػػػعفُيفُالشخصػػػػػػػػػػػػيةُ

ُكػػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػػيءُيفُُيفكػػػػػػػػػػػروفنػػػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػػػنُالضػػػػػػػػػػػغطُ،ُأوُلػػػػػػػػػػػنُيقبلػػػػػػػػػػػواُبػػػػػػػػػػػأيُنػػػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػػػنُالنقػػػػػػػػػػػدُ،ُأوُ وقبػػػػػػػػػػػل أوالًُ

طرسػػػػػػػػػػػػػػتهمُوالصػػػػػػػػػػػػػػفاتُاؼبزعجػػػػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػػػػيتُلػػػػػػػػػػػػػػديهمُُسػػػػػػػػػػػػػػوؼُأفكػػػػػػػػػػػػػػارىم.ُويفُُجػػػػػػػػػػػػػػدوؿُأعمػػػػػػػػػػػػػػاؽبمُ،ُأوُأفُغ

تتسػػػػػػػػػػببُيفُاسػػػػػػػػػػتقالةُاآلخػػػػػػػػػػرينُمػػػػػػػػػػنُحػػػػػػػػػػوؽبمُ،ُفبػػػػػػػػػػاُيضػػػػػػػػػػرُبالبيئػػػػػػػػػػةُالعامػػػػػػػػػػةُاػباصػػػػػػػػػػةُبالعمػػػػػػػػػػل.ُإًذاُفهنػػػػػػػػػػاؾُ

تكػػػػػػػػػػاليفُخفيػػػػػػػػػػةُعنػػػػػػػػػػدُالعمػػػػػػػػػػلُمعهػػػػػػػػػػمُأوُعنػػػػػػػػػػدُتػػػػػػػػػػوظيفهم.ُفػػػػػػػػػػإفُالشػػػػػػػػػػخصُأقػػػػػػػػػػلُِسػػػػػػػػػػحراُوذَكػػػػػػػػػػاًءاُلكػػػػػػػػػػنُ

دىُالطويػػػػػػػػػػػل.ُإفُاألشػػػػػػػػػػػخاصُذوُشخصػػػػػػػػػػػيةُقويػػػػػػػػػػػةُسػػػػػػػػػػػوؼُيثبػػػػػػػػػػػتَُموثُوقيتَػػػػػػػػػػػوُأكثػػػػػػػػػػػرُوإنتاجيتػػػػػػػػػػػوُعلػػػػػػػػػػػىُاؼبػػػػػػػػػػػ

ُكنػػػػػػػػػػػػتُ ذووُالقػػػػػػػػػػػػوةُاغبقيقيػػػػػػػػػػػػةُنػػػػػػػػػػػػادروفُمثػػػػػػػػػػػػلُالػػػػػػػػػػػػذىبُ،ُوإذاُُوجػػػػػػػػػػػػدتُ،ُهبػػػػػػػػػػػػبُأفُتسػػػػػػػػػػػػتجيبُكمػػػػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػػػػو

 قدُاكتشفتُكنزًا.

 اينواع السامة

ُكػػػػػػػػػػلُفػػػػػػػػػػردُالُنظػػػػػػػػػػَتُلػػػػػػػػػػوُمثػػػػػػػػػػلُبصػػػػػػػػػػمةُاإلصػػػػػػػػػػبعُ،ُنسػػػػػػػػػػتطيعُأفُنبلحػػػػػػػػػػظُ علػػػػػػػػػػىُالػػػػػػػػػػرغمُمػػػػػػػػػػنُأفُشخصػػػػػػػػػػية

أفُتكػػػػػػػػػػػوفُضػػػػػػػػػػػارةُبشػػػػػػػػػػػكلُخػػػػػػػػػػػاصُعنػػػػػػػػػػػدُاألنػػػػػػػػػػػواعُُؽبػػػػػػػػػػػذهعػػػػػػػػػػػربُالتػػػػػػػػػػػاريخُأنواًعػػػػػػػػػػػاُمعينػػػػػػػػػػػةُتتكػػػػػػػػػػػررُويبكػػػػػػػػػػػنُ

يبكنػػػػػػػػػػكُربديػػػػػػػػػػدىاُتلػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػيتُُ،التعامػػػػػػػػػلُمعهػػػػػػػػػػا.ُوعلػػػػػػػػػػىُعكػػػػػػػػػػسُالشخصػػػػػػػػػػياتُاألكثػػػػػػػػػػرُسػػػػػػػػػػوءاُأوُتبلعبػػػػػػػػػػا

علػػػػػػػػػػىُبعػػػػػػػػػػدُميػػػػػػػػػػلُواحػػػػػػػػػػدُ،ُفػػػػػػػػػػإفُىػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػواعُالضػػػػػػػػػػارةُأكثػػػػػػػػػػرُصػػػػػػػػػػعوبة.ُحيػػػػػػػػػػثُغالبًػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػاُهبػػػػػػػػػػذبونكُ

دبظهػػػػػػػػػرُيعػػػػػػػػػرضُنقػػػػػػػػػاطُضػػػػػػػػػعفهمُعلػػػػػػػػػىُأنػػػػػػػػػوُشػػػػػػػػػيءُإهبػػػػػػػػػايب.ُوُمػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػرورُالوقػػػػػػػػػتُفقػػػػػػػػػط،ُتػػػػػػػػػرىُطبيعػػػػػػػػػتهمُ

لسػػػػػػػػامةُخلػػػػػػػػفُمظهػػػػػػػػرىم،ُوغالبًػػػػػػػػاُمػػػػػػػػاُيكػػػػػػػػوفُإدراكػػػػػػػػكُلػػػػػػػػذلكُمتػػػػػػػػأخراً.ُفػػػػػػػػإفُأفضػػػػػػػػلُدفػػػػػػػػاعُلػػػػػػػػديكُىػػػػػػػػوُا
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أفُتكػػػػػػػػػػػػوفُُمسػػػػػػػػػػػػّلًحاُدبعرفػػػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػػػواعُ،ُوالحػػػػػػػػػػػػظُاإلشػػػػػػػػػػػػاراتُعنػػػػػػػػػػػػدُظهورىػػػػػػػػػػػػاُيفُوقػػػػػػػػػػػػتُمبكػػػػػػػػػػػػرُ،ُ

 لكيُالُتتورطُمعهمُوُأفُتنفصلُعنهمُيفُأسرعُوقتُفبكنُ.

ُتفػػػػػػػػػػانيهميفُالعمػػػػػػػػػػلُُ،ُومػػػػػػػػػػدىُُُجهػػػػػػػػػػدىممػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػبلؿُُّٔػػػػػػػػػػمتصػػػػػػػػػػبحُمفتونػػػػػػػػػػاُُبالكمــــــــــال: المهووســــــــــون

إذلُالعمػػػػػػػػػػػػلُسػػػػػػػػػػػػاعاتُأطػػػػػػػػػػػػوؿُمػػػػػػػػػػػػنُأدىنُاؼبػػػػػػػػػػػػوظفُت.ُنعػػػػػػػػػػػػمُ،ُُينتجونو،ويضػػػػػػػػػػػػطروفيفُربقيػػػػػػػػػػػػقُأفضػػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػػاُ

مػػػػػػػػػػنهمُيفُنظػػػػػػػػػػرىمُالُيػُػػػػػػػػػػَؤدُّوفُُدوهنػػػػػػػػػػمقػػػػػػػػػػدُينػػػػػػػػػػدفعوفُويصػػػػػػػػػػرخوفُعلػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػمُأدىنُمػػػػػػػػػػنهم،ُألفُمػػػػػػػػػػنُ

وهبػػػػػػػػػػبُأفُ،ُذلػػػػػػػػػػكُألهنػػػػػػػػػػمُيريػػػػػػػػػػدوفُاغبفػػػػػػػػػػاظُعلػػػػػػػػػػىُأعلػػػػػػػػػػىُاؼبعػػػػػػػػػػايَتُوالضػػػػػػػػػػوابطُ،ُُفعػػػػػػػػػػاؿعملهػػػػػػػػػػمُبشػػػػػػػػػػكلُ

ُكنػػػػػػػػػتُتعػػػػػػػػػاينُمػػػػػػػػػنُسػػػػػػػػػوءُاغبػػػػػػػػػظُيفُاؼبوافقػػػػػػػػػةُعلػػػػػػػػػىُالعمػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػذهُ يكػػػػػػػػػوفُىػػػػػػػػػذاُأمػػػػػػػػػرًاُجيػػػػػػػػػًدا.ُلكػػػػػػػػػنُإذا

األنػػػػػػػػػػػػػػواعُ،ُفستكتشػػػػػػػػػػػػػػفُاغبقيقػػػػػػػػػػػػػػةُبػػػػػػػػػػػػػػبطءُمػػػػػػػػػػػػػػعُالوقػػػػػػػػػػػػػػت.ُحيػػػػػػػػػػػػػػثُالُيبكػػػػػػػػػػػػػػنهمُتفػػػػػػػػػػػػػػويضُاؼبهػػػػػػػػػػػػػػاـُ؛ُألفُ

ُكػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػيء.ُوالُيتعلػػػػػػػػػػقُاألمػػػػػػػػػػرُباؼبعػػػػػػػػػػايَتُالعاليػػػػػػػػػػةُوالتفػػػػػػػػػػاينُيفُآّموعػػػػػػػػػػةُ ُعلػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػديهمُاإلشػػػػػػػػػػراؼُالػػػػػػػػػػبلـز

 بلُمنُاىتمامهمُبالسلطةُوالسيطرة.ُأكثر،

مشػػػػػػػػػػكبلتُتتسػػػػػػػػػػمُباالعتماديػػػػػػػػػػةُوُالّناشػػػػػػػػػػئةُعػػػػػػػػػػنُخلفيػػػػػػػػػػتهمُُيواجهػػػػػػػػػػوفُغالبػػػػػػػػػػاُمثػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػخاصُ

العائليػػػػػػػػػػةُ،ُوىػػػػػػػػػػذاُاألمػػػػػػػػػػرُمشػػػػػػػػػػابوُغبالػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػواردُىيػػػػػػػػػػوز.ُفػػػػػػػػػػإفُأيُشػػػػػػػػػػعورُباالعتمػػػػػػػػػػادُُعلػػػػػػػػػػىُشػػػػػػػػػػخصُُيفُ

وؽُبػػػػػػػػػأيُأحػػػػػػػػػد.ُفبمجػػػػػػػػػردُشػػػػػػػػػيءُمػػػػػػػػػاُفإنػػػػػػػػػوُيفػػػػػػػػػتحُعلػػػػػػػػػيهمُاعبػػػػػػػػػروحُوالقلػػػػػػػػػقُالقػػػػػػػػػدًن.ُُالُيسػػػػػػػػػتطيعوفُالوثػػػػػػػػػ

أفُيُػػػػػػػػػػػػديرواُظهػػػػػػػػػػػػورىمُ،ُفػػػػػػػػػػػػإهنمُيَتخيَّلػػػػػػػػػػػػوفُأّفُاعبميػػػػػػػػػػػػعُيتكاسػػػػػػػػػػػػلوفُيفُعملهػػػػػػػػػػػػم.ُفػػػػػػػػػػػػإفُحػػػػػػػػػػػػاجتهمُالقهريػػػػػػػػػػػػةُ

دقَّقػػػػػػػػػػػػػةُتػػػػػػػػػػػػؤديُإذلُشػػػػػػػػػػػػػعورُالنػػػػػػػػػػػػاسُباالسػػػػػػػػػػػػػتياءُواؼبقاومػػػػػػػػػػػػػةُسػػػػػػػػػػػػراُ،ُوىػػػػػػػػػػػػػذاُىػػػػػػػػػػػػوُبالضػػػػػػػػػػػػػبطُمػػػػػػػػػػػػػاُ
ُ
لػػػػػػػػػػػػئلدارةُاؼب

شػػػػػػػػػػكلُجيػػػػػػػػػػدُ،ُىبشػػػػػػػػػػونوُأكثػػػػػػػػػػرُمػػػػػػػػػػنُغػػػػػػػػػػَتىم.ُوسػػػػػػػػػػتبلحظُأفُآّموعػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُيقودوهنػػػػػػػػػػاُليسػػػػػػػػػػتُمنظمػػػػػػػػػػةُب

ُكػػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػػيءُمػػػػػػػػػػػنُخبلؽبػػػػػػػػػػػم.ُوىػػػػػػػػػػػذاُيػػػػػػػػػػػؤديُإذلُالفوضػػػػػػػػػػػىُوالصػػػػػػػػػػػراعُالسياسػػػػػػػػػػػيُُ حيػػػػػػػػػػػثُهبػػػػػػػػػػػبُأفُيتػػػػػػػػػػػدفق

كمػػػػػػػػاُيكػػػػػػػػافحُرجػػػػػػػػاؿُاغباشػػػػػػػػيةُمػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػلُكسػػػػػػػػبُحظػػػػػػػػوةُاؼبلػػػػػػػػكُ،ُوىػػػػػػػػوُالػػػػػػػػذيُيػػػػػػػػتحكمُيفُكػػػػػػػػلُشػػػػػػػػيء.ُُ

.ُبشػػػػػػػػػػكلُؾبهػػػػػػػػػػدمرضػػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػػوسُالكمػػػػػػػػػػاؿُمػػػػػػػػػػنُمشػػػػػػػػػػاكلُصػػػػػػػػػػحيةُ،ُألهنػػػػػػػػػػمُيعملػػػػػػػػػػوفُُوغالبػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػاُيعػػػػػػػػػػاين

ُعلػػػػػػػػىُا آلخػػػػػػػػرينُيفُكػػػػػػػػلُمػػػػػػػػاُوبػػػػػػػػدث،ُويفُنظػػػػػػػػرىمُالُأحػػػػػػػػدُيعمػػػػػػػػلُجبػػػػػػػػدُوتفػػػػػػػػاينُإهنػػػػػػػػمُوببػػػػػػػػوفُإلقػػػػػػػػاءُاللػػػػػػػػـو
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اإلرىػػػػػػػػػػػػاؽُواإلخفاقػػػػػػػػػػػػاتُاؼبذىلػػػػػػػػػػػػة.ُومػػػػػػػػػػػػنُاألفضػػػػػػػػػػػػلُلػػػػػػػػػػػػكُُيليهػػػػػػػػػػػػا.ُولػػػػػػػػػػػػديهمُأمبػػػػػػػػػػػػاطُمػػػػػػػػػػػػنُالنجػػػػػػػػػػػػاحُاألورلُ

الّتعػػػػػػػػػػػػرؼُعلػػػػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػػػػذاُالنػػػػػػػػػػػػوعُقبػػػػػػػػػػػػلُالػػػػػػػػػػػػدخوؿُيفُأيُمسػػػػػػػػػػػػتوى.ُوُالُيكونػػػػػػػػػػػػوفُراضػػػػػػػػػػػػُتُعػػػػػػػػػػػػنُأيُشػػػػػػػػػػػػيءُ

ُبو،ُوسوؼُيبضغونكُببطءُبقلقهم،ُوسوءُمعاملته  م،ُوبرغبتهمُيفُالسيطرة.تقـو

للوىلػػػػػػػػػػػػػػةُاألوذل،ُيبكػػػػػػػػػػػػػػنُأفُيبػػػػػػػػػػػػػػدوُىػػػػػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػػػػػخاصُمثػػػػػػػػػػػػػػَتين.ُُُ:العنيــــــــــــــدون القســــــــــــــاة المتمــــــــــــــردون

اؼبراىػػػػػػػػػػػقُُيناشػػػػػػػػػػػدُألنػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػذاُالسػػػػػػػػػػػلوؾ؛ُُننجػػػػػػػػػػػذبُصبيعػػػػػػػػػػػاُؼبثػػػػػػػػػػػليكرىػػػػػػػػػػػوفُالسػػػػػػػػػػػلطةُووببػػػػػػػػػػػوفُاؼبظلػػػػػػػػػػػومُت.ُ

واعػػػػػػػػػػػػػػػػػدُأوُالػػػػػػػػػػػػػػػػػذيُبػػػػػػػػػػػػػػػػػداخلناُ،ُوالرغبػػػػػػػػػػػػػػػػػةُيفُاالزدراءُعلػػػػػػػػػػػػػػػػػىُمبػػػػػػػػػػػػػػػػػادئُاؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػم.ُإهنػػػػػػػػػػػػػػػػػمُالُيعًتفػػػػػػػػػػػػػػػػػوفُُبالق

تتمتػػػػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػػػػذهُُغالبػػػػػػػػػػػػا.ُفبػػػػػػػػػػػػبلضػػػػػػػػػػػػعفاءُوُُيفُنظػػػػػػػػػػػػرىمُيعتػػػػػػػػػػػػربُالسػػػػػػػػػػػػوابق.ُمػػػػػػػػػػػػنُيتبػػػػػػػػػػػػعُاألعػػػػػػػػػػػػراؼُوالتقاليػػػػػػػػػػػػد

األنػػػػػػػػػواعُبشػػػػػػػػػعورُقػػػػػػػػػويُمػػػػػػػػػنُالدُّعابػػػػػػػػػة،ُقػػػػػػػػػدُوُبّولوهنػػػػػػػػػاُإليػػػػػػػػػكُوتصػػػػػػػػػبحُؿبػػػػػػػػػضُدعابػػػػػػػػػةُبالنسػػػػػػػػػبةُؽبػػػػػػػػػم،ُوىػػػػػػػػػذاُ

.ُولكػػػػػػػػػػػنُإذاُقػػػػػػػػػػػدُتظػػػػػػػػػػػنجػػػػػػػػػػػزءُمػػػػػػػػػػػنُأصػػػػػػػػػػػالتهم،ُوحػػػػػػػػػػػاجتهمُإذلُالتقليػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػنُشػػػػػػػػػػػأفُاعبميػػػػػػػػػػػع،ُأوُىكػػػػػػػػػػػذاُ

ُكثػػػػػػػػػػػب،ُفسػػػػػػػػػػػًتىُأهنػػػػػػػػػػػمُأفػػػػػػػػػػػرادُالُيبكنػػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػػتحكمُصػػػػػػػػػػػادفتُن فسػػػػػػػػػػػكُتتعامػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػػػذاُالنػػػػػػػػػػػوعُعػػػػػػػػػػػن

فػػػػػػػػػػيهم،ُألفُأسػػػػػػػػػػلؤّمُيػػػػػػػػػػُدّؿُأفُىنػػػػػػػػػػاؾُإكػػػػػػػػػػراهُعلػػػػػػػػػػىُالشػػػػػػػػػػعورُبػػػػػػػػػػالتفوؽ،ُولػػػػػػػػػػيسُالشػػػػػػػػػػعورُجبػػػػػػػػػػودةُأخبلقيػػػػػػػػػػةُ

 .عليا

حيػػػػػػػػػثُجػػػػػػػػػاءواُمػػػػػػػػػنُمكػػػػػػػػػافُفقػػػػػػػػػدوُفيػػػػػػػػػوُثقػػػػػػػػػتهم،ُوكػػػػػػػػػراىيتهمُُيفُطفػػػػػػػػػولتهم.ُدبػػػػػػػػػاُخيػػػػػػػػػبُآبػػػػػػػػػاؤىمُُأملهػػػػػػػػػمُر

أصػػػػػػػػػػػػػػبحواُالُيسػػػػػػػػػػػػػػتطيعوفُقبػػػػػػػػػػػػػػوؿُأيُنقػػػػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػػػػنُاآلخػػػػػػػػػػػػػػرينُألفُذلػػػػػػػػػػػػػػكُُُالسػػػػػػػػػػػػػػلطة.ُُألىػػػػػػػػػػػػػػلالشػػػػػػػػػػػػػػديدةُُ

ُكػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػيءُهبػػػػػػػػػبُأفُ يػػػػػػػػػدورُحػػػػػػػػػوؿُالسػػػػػػػػػلطة.ُوالُيبكػػػػػػػػػنُأبػػػػػػػػػداُأفُيقػػػػػػػػػاؿُؽبػػػػػػػػػمُمػػػػػػػػػاُهبػػػػػػػػػبُعلػػػػػػػػػيهمُفعلػػػػػػػػػو.

يكػػػػػػػػػػػػوفُبشػػػػػػػػػػػػروطهم.ُإذاُاعًتضػػػػػػػػػػػػتُطػػػػػػػػػػػػريقهم،ُفسػػػػػػػػػػػػوؼُيػػػػػػػػػػػػتمُرظبػػػػػػػػػػػػكُكظػػػػػػػػػػػػادلُوسػػػػػػػػػػػػتكوفُدبثابػػػػػػػػػػػػةُعػػػػػػػػػػػػبءُ

رعافُمػػػػػػػػػػػاُيصػػػػػػػػػػػبحوفُمػػػػػػػػػػػدمنُتُفكػػػػػػػػػػػاىتهمُالشػػػػػػػػػػػريرة.ُفػػػػػػػػػػػإهنمُيكتسػػػػػػػػػػػبوفُاالنتبػػػػػػػػػػػاهُمػػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػػذاُالتمػػػػػػػػػػػرد،ُوسػػػػػػػػػػػ

والُهبػػػػػػػػػػػوزُألحػػػػػػػػػػػدُأفُيكػػػػػػػػػػػوفُُ-علػػػػػػػػػػػىُاالنتبػػػػػػػػػػػاه.ُوكػػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػػذاُيفُالنهايػػػػػػػػػػػةُيػػػػػػػػػػػدورُويتعلػػػػػػػػػػػقُحػػػػػػػػػػػوؿُالسػػػػػػػػػػػلطةُ

حيػػػػػػػػػػػثُسػػػػػػػػػػػيميلوفُُ-فػػػػػػػػػػػوقهمُ،ُوأيُشػػػػػػػػػػػخصُيتجػػػػػػػػػػػرأُسػػػػػػػػػػػيدفعُالػػػػػػػػػػػثمن.ُلػػػػػػػػػػػذاُانظػػػػػػػػػػػرُإذلُتػػػػػػػػػػػارىبهمُالسػػػػػػػػػػػابقُ

ظػػػػػػػػػػػاىرُإذلُاالنفصػػػػػػػػػػػاؿُمػػػػػػػػػػػعُالنػػػػػػػػػػػاسُبشػػػػػػػػػػػروطُسػػػػػػػػػػػيئةُ،ُوسػػػػػػػػػػػيزدادوفُسػػػػػػػػػػػوًءاُبسػػػػػػػػػػػببُإىانػػػػػػػػػػػاهتم.ُالُتُفتػػػػػػػػػػػنتُدب
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اؼبتمػػػػػػػػػػردين.ُإفُىػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػواعُدائمػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػاُتكػػػػػػػػػػوفُؿببوسػػػػػػػػػػةُيفُظػػػػػػػػػػلُمرحلػػػػػػػػػػةُاؼبراىقػػػػػػػػػػةُ،ُإفُؿباولػػػػػػػػػػةُالعمػػػػػػػػػػلُ

 معهمُسوؼُتكوفُمثمرةُمثلُؿباولةُقفلُاألبواؽُمعُمراىقُمتجهم.

يبػػػػػػػػػػدوُىػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػخاصُحساسػػػػػػػػػػُتُوعميقػػػػػػػػػػيُالتفكػػػػػػػػػػَت،ُوىػػػػػػػػػػمُنوعيػػػػػػػػػػةُنػػػػػػػػػػادرةُولطيفػػػػػػػػػػة.ُُ:الاساســــــــــون

ُكلها.غالبػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػاُهبػػػػػػػػػذبونكُذبػػػػػػػػػاهُاغبيػػػػػػػػػاةنهمُيشػػػػػػػػػعروفُبػػػػػػػػػاغبزفُقػػػػػػػػػدُيبػػػػػػػػػدوفُحػػػػػػػػػزينُتُبعػػػػػػػػػضُالشػػػػػػػػػيء،ُلكػػػػػػػػػ

أذكيػػػػػػػػػػػػػػػاءُبالنسػػػػػػػػػػػػػػػبةُلنػػػػػػػػػػػػػػػا،ُومػػػػػػػػػػػػػػػراعُتُلرغبػػػػػػػػػػػػػػػاتُُيظهػػػػػػػػػػػػػػػرواإذلُؾبػػػػػػػػػػػػػػػاؽبمُفًتغػػػػػػػػػػػػػػػبُدبسػػػػػػػػػػػػػػػاعدهتم.ُيبكػػػػػػػػػػػػػػػنُأفُ

ُتتجػػػػػػػػػوُكبػػػػػػػػػوأفُحساسػػػػػػػػػيتهمُُتاليػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػوُاآلخػػػػػػػػػرين،ُوُمػػػػػػػػػنُاؼبمكػػػػػػػػػنُالعمػػػػػػػػػلُمعهػػػػػػػػػم.ُومػػػػػػػػػاُستتوصػػػػػػػػػلُإليػػػػػػػػػو

ُكػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػاُ-أنفسػػػػػػػػػهمُ يقولػػػػػػػػػوُالنػػػػػػػػػاسُأوُمػػػػػػػػػاُيفعلػػػػػػػػػوهُؽبػػػػػػػػػمُعلػػػػػػػػػىُُداخليًػػػػػػػػػا.ُحيػػػػػػػػػثُيكونػػػػػػػػػوفُعرضػػػػػػػػػةُالزّبػػػػػػػػػاذ

ؿبمػػػػػػػػػلُشخصػػػػػػػػػي.ُفػػػػػػػػػإهنمُيبيلػػػػػػػػػوفُإذلُالّشػػػػػػػػػعورُباالكتئػػػػػػػػػابُذبػػػػػػػػػاهُاألشػػػػػػػػػياءُلعػػػػػػػػػدةُأيػػػػػػػػػاـُ،ُبعػػػػػػػػػدُفػػػػػػػػػًتةُطويلػػػػػػػػػةُ

ُكػػػػػػػػػانواُأطفػػػػػػػػػاال ،ُمػػػػػػػػػنُنسػػػػػػػػػيانكُبعػػػػػػػػػضُالتعليقػػػػػػػػػاتُاػببيثػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػيتُأخػػػػػػػػػذوىاُعلػػػػػػػػػىُؿبمػػػػػػػػػلُشخصػػػػػػػػػي.ُعنػػػػػػػػػدما

تُاؼباديػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػنُآبػػػػػػػػػػػائهم.ُومػػػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػػػنُاالىتمػػػػػػػػػػػاـُواغبػػػػػػػػػػػبُواؼبمتلكػػػػػػػػػػػاُُيشػػػػػػػػػػػعروفُأهنػػػػػػػػػػػمُدلُينػػػػػػػػػػػالواُنصػػػػػػػػػػػيبهم

يكونػػػػػػػػػػوفُُلكػػػػػػػػػػنهمتقػػػػػػػػػػدمهمُيفُالسػػػػػػػػػػنُ،ُيصػػػػػػػػػػبحُكػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػيءُيبيػػػػػػػػػػلُإذلُتػػػػػػػػػػذكَتىمُدبػػػػػػػػػػاُدلُوبصػػػػػػػػػػلواُعليػػػػػػػػػػو.ُ

يفُُمسػػػػػػػػػػػتاءينُمػػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػػذاُويريػػػػػػػػػػػدوفُمػػػػػػػػػػػنُاآلخػػػػػػػػػػػرينُأفُيقػػػػػػػػػػػدمواُؽبػػػػػػػػػػػمُأشػػػػػػػػػػػياءُدوفُأفُيضػػػػػػػػػػػطرواُإذلُطلِبهػػػػػػػػػػػا

سبػػػػػػػػػػنحهمُُ؟ُىػػػػػػػػػػلُربػػػػػػػػػػًتمهم؟ُوىػػػػػػػػػػلاىتمامػػػػػػػػػػكُينػػػػػػػػػػاؽبمىػػػػػػػػػػلُُ-يكونػػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػػىُأىبػػػػػػػػػػةُاالسػػػػػػػػػػتعدادُُ.حيػػػػػػػػػػاهتم

،ُفبػػػػػػػػػاُهبعلهػػػػػػػػػمُُبعيػػػػػػػػػداالغضػػػػػػػػػبُواغبساسػػػػػػػػػيةُ،ُفهػػػػػػػػػمُيػػػػػػػػػدفعوفُالنػػػػػػػػػاسُُسػػػػػػػػػريعوُألهنػػػػػػػػػمُمقابػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػاُدفعػػػػػػػػػوه؟ُ

 أكثرُحساسية.ُويفُمرحلةُماُيبدأوفُيفُإظهارُنظرةُخيبةُأملُدائمة.

ُكثػػػػػػػػػػَتةُمػػػػػػػػػػنُاػببلفػػػػػػػػػػاتُمػػػػػػػػػػعُالنػػػػػػػػػػاس،ُوسػػػػػػػػػػَتوفُأنفسػػػػػػػػػػهمُدائًمػػػػػػػػػػاُعلػػػػػػػػػػىُ أهنػػػػػػػػػػمُسػػػػػػػػػػًتىُيفُحيػػػػػػػػػػاهتمُأمباطػػػػػػػػػػا

.ُُالطػػػػػػػػػرؼ النػػػػػػػػػوع.ُألفُلػػػػػػػػػديهمُذاكػػػػػػػػػرةُطويلػػػػػػػػػةُاألمػػػػػػػػػدُوُيبكػػػػػػػػػنهمُقضػػػػػػػػػاءُسػػػػػػػػػنواتُُىػػػػػػػػػذاُفػػػػػػػػػبلُهتػػػػػػػػػناؼبظلػػػػػػػػػـو

تجنبػػػػػػػػػو،ُألهنػػػػػػػػػمُأفُت،ُفمػػػػػػػػػنُاألفضػػػػػػػػػلُمبكػػػػػػػػػراإليػػػػػػػػػك.ُإذاُسبكنػػػػػػػػػتُمػػػػػػػػػنُالتعػػػػػػػػػرؼُعلػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػذاُالنػػػػػػػػػوعُُللعػػػػػػػػػودة

 سيجعلونكُُتشعرُبالذنبُذباهُشيءُما.
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ـــــــــــدراما: ممغنطـــــــــــوا .ُوقصػػػػػػػػػػػصُتروهبيػػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػػيجذبونكُحبضػػػػػػػػػػػورىمُاؼبثػػػػػػػػػػػَت.ُلػػػػػػػػػػػديهمُطاقػػػػػػػػػػػةُغػػػػػػػػػػػَتُعاديػػػػػػػػػػػةُُال

يػػػػػػػػػػػػػػزاهتمُأهنػػػػػػػػػػػػػػمُمفعمػػػػػػػػػػػػػػُتُباغبيويػػػػػػػػػػػػػػةُويبكػػػػػػػػػػػػػػنُأفُيكونػػػػػػػػػػػػػػواُبػػػػػػػػػػػػػػارعُتُجػػػػػػػػػػػػػػًدا.ُوُيسػػػػػػػػػػػػػػتمتعوفُبكػػػػػػػػػػػػػػوهنمُيفُوم

ُكػػػػػػػػػػػػانواُأطفػػػػػػػػػػػػاالُ،ُتعلمػػػػػػػػػػػػواُأفُالطريقػػػػػػػػػػػػةُالوحيػػػػػػػػػػػػدةُقػػػػػػػػػػػػبحإذلُُدرامػػػػػػػػػػػػاىماألرجػػػػػػػػػػػػاء،ُحػػػػػػػػػػػػىتُتتحػػػػػػػػػػػػوؿُ .ُعنػػػػػػػػػػػػدما

للحصػػػػػػػػػػػػػػػوؿُعلػػػػػػػػػػػػػػػىُاغبػػػػػػػػػػػػػػػبُواالىتمػػػػػػػػػػػػػػػاـُاؼبسػػػػػػػػػػػػػػػتمرينُىػػػػػػػػػػػػػػػوُأفُُيُوِقعػػػػػػػػػػػػػػػواُآبػػػػػػػػػػػػػػػاءىمُيفُشػػػػػػػػػػػػػػػباؾُمشػػػػػػػػػػػػػػػاكلهمُ

ُكبػػػػػػػػػػػػَتةُدبػػػػػػػػػػػػاُإلشػػػػػػػػػػػػراكهمُ)آبػػػػػػػػػػػػاءىم(ُعاطفيػػػػػػػػػػػػاًُمػػػػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػػػػرورُومتػػػػػػػػػػػػاعبهم،ُوالػػػػػػػػػػػػيتُهبػػػػػػػػػػػػبُ أفُتكػػػػػػػػػػػػوفُمشػػػػػػػػػػػػاكل

علػػػػػػػػػػػػىُقيػػػػػػػػػػػػدُاغبيػػػػػػػػػػػػاةُوُبػػػػػػػػػػػػأهنمُُليشػػػػػػػػػػػػعرواُأهنػػػػػػػػػػػػمالوقػػػػػػػػػػػػت.ُفأصػػػػػػػػػػػػبحتُىػػػػػػػػػػػػذهُعػػػػػػػػػػػػادةُ،ُوأيضػػػػػػػػػػػػاُطػػػػػػػػػػػػريقتهمُُ

مرغػػػػػػػػػػػػوبُت.ُمعظػػػػػػػػػػػػمُالنػػػػػػػػػػػػاسُعنػػػػػػػػػػػػدُأيُمواجهػػػػػػػػػػػػةُأوُمشػػػػػػػػػػػػكلةُينكمشػػػػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػػػػىُأنفسػػػػػػػػػػػػهم،ُلكػػػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػػػؤالءُ

التعػػػػػػػػػرؼُعلػػػػػػػػػيهمُبشػػػػػػػػػكلُأفضػػػػػػػػػلُ،ُُالنػػػػػػػػػاس.ُوعنػػػػػػػػػدماُتبػػػػػػػػػدأُيفُعنػػػػػػػػػديعيشػػػػػػػػػوفُمػػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػذاُالضػػػػػػػػػعفُ

ضػػػػػػػػػػعوفُأنفسػػػػػػػػػػهمُيتسػػػػػػػػػػمعُاؼبزيػػػػػػػػػػدُعػػػػػػػػػػنُقصصػػػػػػػػػػهمُاؼبليئػػػػػػػػػػةُباؼبشػػػػػػػػػػاحناتُواؼبعػػػػػػػػػػارؾُيفُحيػػػػػػػػػػاهتمُ،ُلكػػػػػػػػػػنهمُُ

 ُ.يفُدورُالضحية

يقحمونػػػػػػػػػػكُوهبػػػػػػػػػػبُأفُتػػػػػػػػػػدرؾُأفُأشػػػػػػػػػػدُحاجػػػػػػػػػػاهتمُىػػػػػػػػػػوُأفُتػػػػػػػػػػرتبطُّٔػػػػػػػػػػمُبػػػػػػػػػػأيُوسػػػػػػػػػػيلةُفبكنػػػػػػػػػػة.ُوسػػػػػػػػػػوؼُ

معهػػػػػػػػػػم.ُومػػػػػػػػػػنُاألفضػػػػػػػػػػلُأفُلدرجػػػػػػػػػػةُأنػػػػػػػػػػكُستشػػػػػػػػػػعرُبالػػػػػػػػػػذنبُعنػػػػػػػػػػدُفػػػػػػػػػػكُاالرتبػػػػػػػػػػاطُيفُأعمػػػػػػػػػػاؽبمُالدرامبػػػػػػػػػػةُ

.ُافحػػػػػػػػػػػػػصُحبػػػػػػػػػػػػػاؽبميفُُوتقػػػػػػػػػػػػػعتتعػػػػػػػػػػػػػرؼُعلػػػػػػػػػػػػػيهمُيفُأقػػػػػػػػػػػػػربُوقػػػػػػػػػػػػػتُفبكػػػػػػػػػػػػػن،ُقبػػػػػػػػػػػػػلُأفُتشػػػػػػػػػػػػػعرُبػػػػػػػػػػػػػالغموضُ

ُكنػػػػػػػػػػتُتشػػػػػػػػػػكُأنػػػػػػػػػػكُُباحثػػػػػػػػػػاُعلػػػػػػػػػػىماضػػػػػػػػػػيهمُ دليػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػىُمبػػػػػػػػػػطُشخصػػػػػػػػػػيتهمُوابتعػػػػػػػػػػدُقػػػػػػػػػػدرُاؼبسػػػػػػػػػػتطاعُإذا

 تتعاملُمعُىذاُالنوع.

يػػػػػػػػػػكُبػػػػػػػػػػأهنمُحباجػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُيفكػػػػػػػػػػروفُفيهػػػػػػػػػػا.ُفُيخيػػػػػػػػػػلُإلُواؼبشػػػػػػػػػػاريعتكػػػػػػػػػػوفُمعجبػػػػػػػػػػاُبأفكػػػػػػػػػػارىمُ،ُُ:الثرثــــــــــارون

إذلُاؼبسػػػػػػػػػػػػاعدةُأوُإذلُمؤيػػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػػاُألفكػػػػػػػػػػػػارىمُُفتصػػػػػػػػػػػػبحُمتعاطفػػػػػػػػػػػػاُمعهػػػػػػػػػػػػم،ُولكػػػػػػػػػػػػنُأوالُهبػػػػػػػػػػػػبُأفُتًتاجػػػػػػػػػػػػعُ

ػػػػػػػػػػجلهمُ عبلمػػػػػػػػػػاتُتػػػػػػػػػػدؿُعلػػػػػػػػػػىُإقبػػػػػػػػػػازاهتمُالسػػػػػػػػػػابقةُأوُأيُشػػػػػػػػػػيءُُباحثػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػنللحظػػػػػػػػػػةُوتفحػػػػػػػػػػصُبدقػػػػػػػػػػةُسّْ

ملمػػػػػػػػػػػػوس.ُردبػػػػػػػػػػػػاُذبػػػػػػػػػػػػدُنفسػػػػػػػػػػػػكُُتتعامػػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػػعُنػػػػػػػػػػػػوعُُالُُيشػػػػػػػػػػػػكلُأيُخطػػػػػػػػػػػػرُواضػػػػػػػػػػػػحُولكػػػػػػػػػػػػنُيبكػػػػػػػػػػػػنُأفُ

لػػػػػػػػػػىُأنػػػػػػػػػػوُشػػػػػػػػػػخصُؾبنػػػػػػػػػػوفُيضػػػػػػػػػػيعُوقتػػػػػػػػػػكُالثمػػػػػػػػػػُت.ُفػػػػػػػػػػإفُىػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػخاصُيفُجػػػػػػػػػػوىرىمُيُثبػػػػػػػػػػتُىػػػػػػػػػػذاُع
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متناقضػػػػػػػػػوف.ُمػػػػػػػػػنُناحيػػػػػػػػػةُُىبػػػػػػػػػافوفُسػػػػػػػػػراًُمػػػػػػػػػنُاعبهػػػػػػػػػدُواؼبسػػػػػػػػػؤوليةُالػػػػػػػػػيتُتًتافػػػػػػػػػقُمػػػػػػػػػعُأفكػػػػػػػػػارىمُوُالػػػػػػػػػيتُقػػػػػػػػػدُ

تُػػػػػػػػػػػػػػًتجمُإذلُأفعػػػػػػػػػػػػػػاؿ.ُومػػػػػػػػػػػػػػنُناحيػػػػػػػػػػػػػػةُأخػػػػػػػػػػػػػػرىُ،ُيتوقػػػػػػػػػػػػػػوفُإذلُاالىتمػػػػػػػػػػػػػػاـُوالسػػػػػػػػػػػػػػلطة.ُفيخػػػػػػػػػػػػػػوضُالطرفػػػػػػػػػػػػػػافُ

ىػػػػػػػػػػػوُالػػػػػػػػػػػذيُينتصػػػػػػػػػػػرُحتمػػػػػػػػػػػا،ُُفيتسػػػػػػػػػػػللوفُيفُاللحظػػػػػػػػػػػةُاألخػػػػػػػػػػػَتة.ُُقلػػػػػػػػػػػقاؼباغبػػػػػػػػػػػربُبػػػػػػػػػػػداخلهماُ،ُوأفُاعبػػػػػػػػػػػزءُ

،ُبعػػػػػػػػػػدُأفُالتزمػػػػػػػػػػتُمعهػػػػػػػػػػم.ُوىػػػػػػػػػػمُأفعػػػػػػػػػػاؽبممػػػػػػػػػػنُُاالفػػػػػػػػػػبلتفيتوصػػػػػػػػػػلوفُإذلُاالسػػػػػػػػػػبابُالػػػػػػػػػػيتُسبكػػػػػػػػػػنهمُمػػػػػػػػػػنُ

ُعلػػػػػػػػػػػػػػىُاآلخػػػػػػػػػػػػػػرينُالػػػػػػػػػػػػػػذينُالُُيرفضػػػػػػػػػػػػػػوفأنفسػػػػػػػػػػػػػػهمُالُ أيُمهمػػػػػػػػػػػػػػةُأبػػػػػػػػػػػػػػًدا.ُويفُُاألخػػػػػػػػػػػػػػَتُ،ُيُلُقػػػػػػػػػػػػػػوفُبػػػػػػػػػػػػػػاللـو

ُكػػػػػػػػػػأفُلػػػػػػػػػػديهمُقػػػػػػػػػػوةُع العثػػػػػػػػػػورُُوبػػػػػػػػػػاولوف.ُأوُسػػػػػػػػػػيئاُحظػػػػػػػػػػادوانيػػػػػػػػػػةُغامضػػػػػػػػػػةُأوُيُػػػػػػػػػػدركوفُرؤيػػػػػػػػػػاىمُيفُآّتمػػػػػػػػػػع

،ُوىػػػػػػػػػػذاُاؼبغفػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػوُالػػػػػػػػػػذيُمػػػػػػػػػػنُالغامضػػػػػػػػػػةبكػػػػػػػػػػلُالعمػػػػػػػػػػلُالشػػػػػػػػػػاؽُإلحيػػػػػػػػػػاءُفكػػػػػػػػػػرهتمُُيقػػػػػػػػػػـوُعلػػػػػػػػػػىُمغفػػػػػػػػػػل

ُيفُالنهايةُإذاُحدثُخطأ  .ماُسيتحملُاللـو

ُكػػػػػػػػافُؽبػػػػػػػػمُآبػػػػػػػػاءُغػػػػػػػػَتُمنسػػػػػػػػجمُتُلدرجػػػػػػػػةُأهنػػػػػػػػمُُوبولػػػػػػػػوفُعػػػػػػػػدـُاالنسػػػػػػػػجاـُ ىػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػخاصُغالبػػػػػػػػاُمػػػػػػػػا

ُأوُإ مث.ُوبالتػػػػػػػػػػارلُفػػػػػػػػػػإفُىػػػػػػػػػػدؼُىػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػواعُيفُاغبيػػػػػػػػػػاةُىػػػػػػػػػػوُذبنػػػػػػػػػػبهمُاؼبواقػػػػػػػػػػفُالػػػػػػػػػػيتُقػػػػػػػػػػدُىػػػػػػػػػػذاُإذلُجػػػػػػػػػػـر

يُعّرضػػػػػػػػػػػوفُفيهػػػػػػػػػػػاُأنفسػػػػػػػػػػػهمُأمػػػػػػػػػػػاـُالنقػػػػػػػػػػػدُواغبكػػػػػػػػػػػم.ُويتعػػػػػػػػػػػاملوفُمػػػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػػػذاُمػػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػػبلؿُتعلػػػػػػػػػػػمُالتحػػػػػػػػػػػدثُ

ُانظػػػػػػػػػػػرجيػػػػػػػػػػًداُوإثػػػػػػػػػػػارةُإعجػػػػػػػػػػػابُالنػػػػػػػػػػػاسُبالقصػػػػػػػػػػػص،ُبػػػػػػػػػػػلُوُيهربػػػػػػػػػػوفُيفُأيُغبظػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػنُأيُحجػػػػػػػػػػػة.ُلػػػػػػػػػػػذاُ

دؿُعلػػػػػػػػػػىُذلػػػػػػػػػػك،ُوإذاُبػػػػػػػػػػدواُوكػػػػػػػػػػأهنمُمػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػذاُالنػػػػػػػػػػوعُ،ُعبلمػػػػػػػػػػاتُتػػػػػػػػػػُباحثػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػنبعنايػػػػػػػػػػةُيفُماضػػػػػػػػػػيهمُ

 فاستمتعُبقصصهمُولكنُالُتذىبُأبعدُمنُذلك.

ىػػػػػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػػػػػخاصُيكونػػػػػػػػػػػػػػوفُمشػػػػػػػػػػػػػػحونُتُبالطاقػػػػػػػػػػػػػػةُاعبنسػػػػػػػػػػػػػػية،ُبطريقػػػػػػػػػػػػػػةُالُُلطــــــــــــــابا الجنســــــــــــــي:اذوو 

بػػػػػػػػػُتُالعمػػػػػػػػػلُواؼبتعػػػػػػػػػة،ُوطمػػػػػػػػػسُاغبػػػػػػػػػدودُاؼبعتػػػػػػػػػادةُعنػػػػػػػػػدماُيكػػػػػػػػػوفُُللخلػػػػػػػػػطلػػػػػػػػػديهمُميػػػػػػػػػلُُُ.قمعهػػػػػػػػػايبكنػػػػػػػػػكُ

ىػػػػػػػػػػػػذاُأمػػػػػػػػػػػػرُصػػػػػػػػػػػػّحيُوطبيعػػػػػػػػػػػػي.ُولكػػػػػػػػػػػػنُيفُتعتقػػػػػػػػػػػػدُأفُداـُىػػػػػػػػػػػػذهُالطاقػػػػػػػػػػػػة،ُوقػػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػػنُاؼبناسػػػػػػػػػػػػبُاسػػػػػػػػػػػػتخ

ىػػػػػػػػػػؤالءُاألشػػػػػػػػػػخاصُيفُُ.اؼبظلمػػػػػػػػػػةُُجػػػػػػػػػػوانبهماغبقيقػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػوُأسػػػػػػػػػػلوبُقهػػػػػػػػػػريُوإلزامػػػػػػػػػػيُحيػػػػػػػػػػثُينبثػػػػػػػػػػقُمػػػػػػػػػػنُ

السػػػػػػػػػػػنواتُاألوذلُمػػػػػػػػػػػنُحيػػػػػػػػػػػاهتمُ،ُردبػػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػػانواُُمػػػػػػػػػػػنُاعتػػػػػػػػػػػداءاتُُجنسػػػػػػػػػػػيةُبطريقػػػػػػػػػػػةُأوُبػػػػػػػػػػػأخرى.ُُيبكػػػػػػػػػػػنُ
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ُكبػػػػػػػػػَتُ،ُوىػػػػػػػػػوُمػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػربُبػػػػػػػػػوُأفُيكػػػػػػػػػوفُذلػػػػػػػػػكُاعتػػػػػػػػػداًءُجسػػػػػػػػػديًاُبشػػػػػػػػػكلُمباشػػػػػػػػػرُأ وُشػػػػػػػػػيًئاُنفسػػػػػػػػػًياُبشػػػػػػػػػكل

 .اػبفيةاآلباءُمنُخبلؿُنظراهتمُالغَتُاؼبناسبةُوُمنُاللمساتُ

ُكػػػػػػػػػػلُُيبيلػػػػػػػػػػوفحيػػػػػػػػػػثُُ-وىػػػػػػػػػػذاُالػػػػػػػػػػنمطُيتموضػػػػػػػػػػعُبعمػػػػػػػػػػقُبػػػػػػػػػػداخلهمُوالُيبكػػػػػػػػػػنُالسػػػػػػػػػػيطرةُعليػػػػػػػػػػوُ إذلُرؤيػػػػػػػػػػة

ُكاحتماليػػػػػػػػػػػةُتػػػػػػػػػػػدؿُعلػػػػػػػػػػػىُاعبػػػػػػػػػػػنس.ُفيصػػػػػػػػػػػبحُاعبػػػػػػػػػػػنسُوسػػػػػػػػػػػيلةُُإلشػػػػػػػػػػػباعُالػػػػػػػػػػػذات ،ُوعنػػػػػػػػػػػدماُُفقػػػػػػػػػػػطُعبلقػػػػػػػػػػػة

ُللعثػػػػػػػػػػػورُفيمضػػػػػػػػػػػوفونػػػػػػػػػػػوفُيفُعػػػػػػػػػػػزُالشػػػػػػػػػػػبابُ،ُفػػػػػػػػػػػإفُىػػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػػواعُُتعػػػػػػػػػػػيشُحيػػػػػػػػػػػاةُمثػػػػػػػػػػػَتةُوـبتلطػػػػػػػػػػػةُ،ُُيك

ربػػػػػػػػػػػتُسػػػػػػػػػػػحرىم.ُلكػػػػػػػػػػػنُعنػػػػػػػػػػػدُتقػػػػػػػػػػػدمهمُيفُالسػػػػػػػػػػػنُ،ُوُمػػػػػػػػػػػعُمػػػػػػػػػػػرورُالوقػػػػػػػػػػػتُُيوقعػػػػػػػػػػػوهنمعلػػػػػػػػػػػىُأشػػػػػػػػػػػخاصُ

ُمػػػػػػػػػػػػػػػنُدوفُأفُيتحقػػػػػػػػػػػػػػػػقُإشػػػػػػػػػػػػػػػباعهمُالػػػػػػػػػػػػػػػػذايتُفػػػػػػػػػػػػػػػػإفُىػػػػػػػػػػػػػػػذاُقػػػػػػػػػػػػػػػػدُيقػػػػػػػػػػػػػػػودىمُإذلُاالكتئػػػػػػػػػػػػػػػػابُواالنتحػػػػػػػػػػػػػػػػارُ،

سػػػػػػػػػػلطتهمُللحصػػػػػػػػػػوؿُعلػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػاُُفسػػػػػػػػػػوؼُيسػػػػػػػػػػتخدموفُ،ادافػػػػػػػػػػإذاُأصػػػػػػػػػػبحواُقػػػػػػػػػػُوُيأسػػػػػػػػػػا،أكثػػػػػػػػػػرُُفيصػػػػػػػػػػبحوف

ُُُ ُكػػػػػػػػػػػػربواُيفُالسػػػػػػػػػػػػنُ، ُكػػػػػػػػػػػػوهنمُطبيعيػػػػػػػػػػػػُتُوغػػػػػػػػػػػػَتُمكبػػػػػػػػػػػػوتُت.ُفكلمػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػدوفُ،ُوكػػػػػػػػػػػػلُذلػػػػػػػػػػػػكُربػػػػػػػػػػػػتُسػػػػػػػػػػػػتار

أصػػػػػػػػػػػػػبحواُمثػػػػػػػػػػػػػَتينُللشػػػػػػػػػػػػػفقةُواػبػػػػػػػػػػػػػوؼ.ُوالُيبكنػػػػػػػػػػػػػكُأفُتسػػػػػػػػػػػػػاعدىمُأوُتنقػػػػػػػػػػػػػذىمُمػػػػػػػػػػػػػنُسػػػػػػػػػػػػػلوكهمُُكلمػػػػػػػػػػػػػا

 .فحسبأنقدُنفسكُمنُالتشابكُُ،القهري

ــــــــــــراء المــــــــــــدللون ــــــــــــرات ايم :ُىػػػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػػػواعُيسػػػػػػػػػػػػتدرجونكُّٔػػػػػػػػػػػػالتهمُاؼبلكيػػػػػػػػػػػػة.ُالمــــــــــــدلالت  و و ايمي

التفػػػػػػػػػػػوؽ.ُومػػػػػػػػػػػنُاعبيػػػػػػػػػػػدُمقابلػػػػػػػػػػػةُاألشػػػػػػػػػػػخاصُالػػػػػػػػػػػذينُُبشػػػػػػػػػػػعورُمػػػػػػػػػػػنيكونػػػػػػػػػػػوفُىػػػػػػػػػػػادئُتُومشػػػػػػػػػػػبعُتُجزئيػػػػػػػػػػػاُ

يبػػػػػػػػػػػدوفُواثقػػػػػػػػػػػُتُومصػػػػػػػػػػػَتىمُُمقػػػػػػػػػػػّدرُعلػػػػػػػػػػػىُارتػػػػػػػػػػػداءُالتػػػػػػػػػػػاج.ُلكػػػػػػػػػػػنُُقػػػػػػػػػػػدُذبػػػػػػػػػػػدُنفسػػػػػػػػػػػكُتفعػػػػػػػػػػػلُاغبسػػػػػػػػػػػناتُ

ُبالعمػػػػػػػػػػػػلُجبهػػػػػػػػػػػػدُأكثػػػػػػػػػػػػرُبػػػػػػػػػػػػدوفُأجػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػببُلقيامػػػػػػػػػػػػكُبػػػػػػػػػػػػذلكُأوُُ،ُولػػػػػػػػػػػػنُتفهػػػػػػػػػػػػمُُُألجلهػػػػػػػػػػػػمُ،ُوتقػػػػػػػػػػػػـو

ُؽبػػػػػػػػػمُبػػػػػػػػػذلكُ.ُيعػػػػػػػػػربوفُبطريقػػػػػػػػػةُأوُبػػػػػػػػػأخرىُعػػػػػػػػػنُحػػػػػػػػػاجتهمُإذلُالعنايػػػػػػػػػةُّٔػػػػػػػػػمُ،ُوىػػػػػػػػػمُأسػػػػػػػػػيادُ كيػػػػػػػػػفُتقػػػػػػػػػـو

يفُأدىنُنػػػػػػػػػػػػػػػػزواهتمُُيفُحػػػػػػػػػػػػػػػػثُاآلخػػػػػػػػػػػػػػػػرينُعلػػػػػػػػػػػػػػػػىُتػػػػػػػػػػػػػػػػدليلهم.ُحيػػػػػػػػػػػػػػػػثُانغمػػػػػػػػػػػػػػػػسُوالػػػػػػػػػػػػػػػػديهمُيفُطفػػػػػػػػػػػػػػػػولتهمُ

األطفػػػػػػػػػاؿُالػػػػػػػػػذينُُكػػػػػػػػػذلكُبعػػػػػػػػػضوضبػػػػػػػػػايتهمُمػػػػػػػػػنُأيُنػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػنُالتػػػػػػػػػدخلُُمػػػػػػػػػنُالعػػػػػػػػػادلُاػبػػػػػػػػػارجي.ُويوجػػػػػػػػػدُُ

الكػػػػػػػػػربىُرضػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػذاُالسػػػػػػػػػلوؾُلػػػػػػػػػدىُآبػػػػػػػػػائهمُمػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػبلؿُالتصػػػػػػػػػرؼُبشػػػػػػػػػكلُعػػػػػػػػػاجز.ُُرغبػػػػػػػػػتهمُوبُُ

يفُتكػػػػػػػػػػػػرارُىػػػػػػػػػػػػذاُالتػػػػػػػػػػػػدليلُاؼببكػػػػػػػػػػػػر.ُوسػػػػػػػػػػػػيبقىُىػػػػػػػػػػػػذاُجنػػػػػػػػػػػػتهمُاؼبفقػػػػػػػػػػػػودة.ُوسػػػػػػػػػػػػتبلحظُُتظهػػػػػػػػػػػػرُيفُبلػػػػػػػػػػػػوغهم
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ُنوبػػػػػػػػػػاتُكػػػػػػػػػػالعبوسُُأوُطفوليػػػػػػػػػػاُسػػػػػػػػػػلوكاعلػػػػػػػػػػىُمػػػػػػػػػػاُيريػػػػػػػػػػدوفُ،ُفػػػػػػػػػػإهنمُيُظهػػػػػػػػػػروفُُعنػػػػػػػػػػدماُالُوبصػػػػػػػػػػلوفىػػػػػػػػػػذاُ

 ُُ.غضبية

مبػػػػػػػػػطُعبلقػػػػػػػػػاهتمُاغبميمػػػػػػػػػةُ،ُفػػػػػػػػػإذاُدلُتكػػػػػػػػػنُلػػػػػػػػػديكُحاجػػػػػػػػػةُماسػػػػػػػػػةُلتػػػػػػػػػدليلُاآلخػػػػػػػػػرينُىػػػػػػػػػذاُبالتأكيػػػػػػػػػدُىػػػػػػػػػوُ

.ُحيػػػػػػػػػػثُيكونػػػػػػػػػػػوفُدائمػػػػػػػػػػاُ،ُفسػػػػػػػػػػتجدُالعبلقػػػػػػػػػػةُمعهػػػػػػػػػػمُؾبنونػػػػػػػػػػةُبعػػػػػػػػػػضُالشػػػػػػػػػػػيء،ُُتكػػػػػػػػػػوفُوفػػػػػػػػػػقُشػػػػػػػػػػروطهم

للتعامػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػعُاعبوانػػػػػػػػػػبُالقاسػػػػػػػػػػيةُيفُحيػػػػػػػػػػاةُالبػػػػػػػػػػالغُت،ُومػػػػػػػػػػنُطػػػػػػػػػػرقهمُالتبلعػػػػػػػػػػبُبشػػػػػػػػػػخصُُغػػػػػػػػػػَتُؾبهػػػػػػػػػػزين

ُكنػػػػػػػػػػػػػتُتشػػػػػػػػػػػػػعرُمػػػػػػػػػػػػػاُبلعػػػػػػػػػػػػػبُدورُاؼبػػػػػػػػػػػػػدلل،ُأوُاللجػػػػػػػػػػػػػوءُإذلُالشػػػػػػػػػػػػػُر بُواؼبخػػػػػػػػػػػػػدراتُلتهدئػػػػػػػػػػػػػةُأنفسػػػػػػػػػػػػػهم.ُإذا

وبػػػػػػػػػدالُمػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػكُهبػػػػػػػػػبُأفُتتطلػػػػػػػػػعُإذلُُ،بالػػػػػػػػػذنبُلعػػػػػػػػػدـُمسػػػػػػػػػاعدهتم،ُفهػػػػػػػػػذاُيعػػػػػػػػػٍتُأنػػػػػػػػػكُربػػػػػػػػػتُتػػػػػػػػػأثَتىم

 االعتناءُبنفسك.ُ

ُمػػػػػػػػػػػػػػػػدىدلُتقابػػػػػػػػػػػػػػػػلُأيُشػػػػػػػػػػػػػػػػخصُلطيػػػػػػػػػػػػػػػػفُومػػػػػػػػػػػػػػػػراوغ.ُوالُيبكنػػػػػػػػػػػػػػػػكُأفُتصػػػػػػػػػػػػػػػػدؽُُلعلػػػػػػػػػػػػػػػػكُ:المبهجــــــــــــــــون

وفُدبػػػػػػػػػػػػػاُوعػػػػػػػػػػػػػدواُبػػػػػػػػػػػػػوُأوُالُ،ُردبػػػػػػػػػػػػػاُالُيظهػػػػػػػػػػػػػُربعػػػػػػػػػػػػػضُالشػػػػػػػػػػػػػكوؾُتتملكػػػػػػػػػػػػػكوسػػػػػػػػػػػػػحرىم.ُُفتبػػػػػػػػػػػػػدأُُبػػػػػػػػػػػػػراعتهم

ُ،يعملػػػػػػػػػػػوفُبشػػػػػػػػػػػكلُخفػػػػػػػػػػػيُكبػػػػػػػػػػػوىمُألهنػػػػػػػػػػػمُأصػػػػػػػػػػػابعكيقومػػػػػػػػػػػوفُبعمػػػػػػػػػػػلُجيػػػػػػػػػػػد،ُولكػػػػػػػػػػػنُالُيبكنػػػػػػػػػػػكُتوجيػػػػػػػػػػػوُ

أهنػػػػػػػػػػمُىُبربونػػػػػػػػػػكُأوُيتحػػػػػػػػػػدثوفُخلػػػػػػػػػػفُظهػػػػػػػػػػرؾ.ُإفُىػػػػػػػػػػذهُاألنػػػػػػػػػػواعُتتواجػػػػػػػػػػدُُيظهػػػػػػػػػػرُؽبػػػػػػػػػػمفكلمػػػػػػػػػػاُزادُاألمػػػػػػػػػػرُ

عُمػػػػػػػػػػػػنُعػػػػػػػػػػػػاطفتهمُاغبقيقيػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػُالػػػػػػػػػػػػذيُالُينبػػػػػػػػػػػػعطػػػػػػػػػػػػورواُُلطفهػػػػػػػػػػػػمُُألهنػػػػػػػػػػػػميفُرجػػػػػػػػػػػػاؿُاغباشػػػػػػػػػػػػيةُالبػػػػػػػػػػػػارزين،ُ

ُكػػػػػػػػػافُلػػػػػػػػػديهمُآبػػػػػػػػػاءُوأمهػػػػػػػػػاتُيقسػػػػػػػػػوفُعلػػػػػػػػػيهمُُُطػػػػػػػػػوروهإخػػػػػػػػػواهنمُمػػػػػػػػػنُالبشػػػػػػػػػرُولكػػػػػػػػػنُ كآليػػػػػػػػػةُدفػػػػػػػػػاع.ُردبػػػػػػػػػاُ

ُكانػػػػػػػػػػػتُاالبتسػػػػػػػػػػػامةُوالواجهػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُتػػػػػػػػػػػوحيُباؼبوثوقيػػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػػيُُوُ،ويعػػػػػػػػػػػاقبوهنم يػػػػػػػػػػػدققوفُيفُصبيػػػػػػػػػػػعُأفعػػػػػػػػػػػاؽبم.

ُللكػػػػػػػػػػػػذبُطػػػػػػػػػػػػريقتهمُيفُربويػػػػػػػػػػػػلُأيُشػػػػػػػػػػػػكلُمػػػػػػػػػػػػنُأشػػػػػػػػػػػػكاؿُالعػػػػػػػػػػػػداءُ،ُفيصػػػػػػػػػػػػبحُمبػػػػػػػػػػػػطُحيػػػػػػػػػػػػاهتم.ُيلجػػػػػػػػػػػػؤوف

 يفُالكذب.ُمتمرسوفكلُعاـُفهمُخرباءُعلىُآبائهم،ُوُبش

ُكػػػػػػػػػانواُصػػػػػػػػػغارا،ُخلػػػػػػػػػفُ ُكػػػػػػػػػافُاغبػػػػػػػػػاؿُعنػػػػػػػػػدما قػػػػػػػػػدراُُُفثمػػػػػػػػػةُيقػػػػػػػػػدموهنا،ُالػػػػػػػػػيتُُابتسػػػػػػػػػاماهتمُوإطػػػػػػػػػراءاهتمكمػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػنُاالسػػػػػػػػتياءُمػػػػػػػػنُالػػػػػػػػدورُالػػػػػػػػذيُيتعػػػػػػػػُتُعلػػػػػػػػيهمُالقيػػػػػػػػاـُبػػػػػػػػو.ُيتوقػػػػػػػػوفُسػػػػػػػػراًُإذلُاإلضػػػػػػػػرارُأوُالسػػػػػػػػرقةُُكبػػػػػػػػَتا

علػػػػػػػػػػػػػىُأىبػػػػػػػػػػػػػةُاالسػػػػػػػػػػػػػتعدادُمػػػػػػػػػػػػػعُُمػػػػػػػػػػػػػنُالشػػػػػػػػػػػػػخصُالػػػػػػػػػػػػػذيُىبدمونػػػػػػػػػػػػػوُأوُيػػػػػػػػػػػػػذعنوفُلػػػػػػػػػػػػػو.ُهبػػػػػػػػػػػػػبُأفُتكػػػػػػػػػػػػػوف
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األشػػػػػػػػػػػخاصُالػػػػػػػػػػػذينُيبارسػػػػػػػػػػػوفُبنشػػػػػػػػػػػاطُالكثػػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػػنُالسػػػػػػػػػػػحرُواألدبُ،ُوسػػػػػػػػػػػيتجاوزوفُمػػػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػػػوُطبيعػػػػػػػػػػػيُ

ُراكػػػػػػػػػػػػػػػػديكػػػػػػػػػػػػػػػػوفُحػػػػػػػػػػػػػػػذرؾُيفُوضػػػػػػػػػػػػػػػػعُعنػػػػػػػػػػػػػػػدماُُ.بالنسػػػػػػػػػػػػػػػبةُلػػػػػػػػػػػػػػػػك.ُوسػػػػػػػػػػػػػػػيتحولوفُإذلُعػػػػػػػػػػػػػػػػدوانيُتُسػػػػػػػػػػػػػػػػلبيُت

 سيقوموفُبإصابتك.

ـــــــــــذون مػػػػػػػػػػػنُصػػػػػػػػػػػعوباتكُُشخصػػػػػػػػػػػاُـبلصػػػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػػػكُيفُأنػػػػػػػػػػػكُقابلػػػػػػػػػػػتُُ-:ُالُتصػػػػػػػػػػػدؽُحظػػػػػػػػػػػكُاعبيػػػػػػػػػػػدُالمنق

ُكتػػػػػػػػػػػػبُ ومشػػػػػػػػػػػػاكلك.ُألهنػػػػػػػػػػػػمُُيػػػػػػػػػػػػدركوفُبطريقػػػػػػػػػػػػةُأوُبػػػػػػػػػػػػأخرىُحاجتػػػػػػػػػػػػكُللمسػػػػػػػػػػػػاعدة،ُوىػػػػػػػػػػػػاىمُىنػػػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػػػع

ُيفُالبدايػػػػػػػػػػػػػػة،كػػػػػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػػػػػذاُمغػػػػػػػػػػػػػػرُُُُ.تناوؽبػػػػػػػػػػػػػػاُاؼبناسػػػػػػػػػػػػػػبُ،ُواألطعمػػػػػػػػػػػػػػةالتوظيػػػػػػػػػػػػػػفُواسػػػػػػػػػػػػػػًتاتيجياتللقػػػػػػػػػػػػػػراءةُ،ُ

 شكوككُتبدأُيفُاللحظةُاليتُتريدُفيهاُتأكيدُاستقبللكُوفعلُاألشياءُبنفسك.لكنُ

األنػػػػػػػػػػػػواعُربػػػػػػػػػػػػتُرعايػػػػػػػػػػػػةُأمهػػػػػػػػػػػػاهتمُأوُأبػػػػػػػػػػػػاءىمُأوُإخػػػػػػػػػػػػوهتم.ُُعلػػػػػػػػػػػػىُىػػػػػػػػػػػػذهُُكانػػػػػػػػػػػػتُ،يفُمرحلػػػػػػػػػػػػةُطفػػػػػػػػػػػػولتهم

سػػػػػػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ،ُجعلػػػػػػػػػػػػػػػتُاألـُاحتياجاهتػػػػػػػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػػػػػػػيُالشػػػػػػػػػػػػػػػاغلُاألساسػػػػػػػػػػػػػػػيُللعائلػػػػػػػػػػػػػػػة.ُإفُمثػػػػػػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػػػػػػؤالءُ

األطفػػػػػػػػػػاؿُيعوضػػػػػػػػػػوفُعػػػػػػػػػػنُقلػػػػػػػػػػةُالعنايػػػػػػػػػػةُتلػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػيتُيتلقوهنػػػػػػػػػػاُبشػػػػػػػػػػعورُمػػػػػػػػػػنُالقػػػػػػػػػػوةُالػػػػػػػػػػيتُيسػػػػػػػػػػتمدوهناُمػػػػػػػػػػنُ

ُ،مػػػػػػػػػنُاالرتيػػػػػػػػػاحُعنػػػػػػػػػدُإنقػػػػػػػػػاذُاألشػػػػػػػػػخاصُأكػػػػػػػػػربُقػػػػػػػػػدرُمبطػػػػػػػػػا:ُيكتسػػػػػػػػػبوفالعبلقػػػػػػػػػةُاؼبعكوسػػػػػػػػػة.ُيضػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػذاُ

أفُيكونػػػػػػػػػػػواُمػػػػػػػػػػػنُمقػػػػػػػػػػػدميُالرعايػػػػػػػػػػػةُواؼبنقػػػػػػػػػػػذين.ُيتػػػػػػػػػػػدخلوفُيفُأولئػػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػػذينُوبتػػػػػػػػػػػاجوفُإذلُاػبػػػػػػػػػػػبلص.ُُو

ولكػػػػػػػػػػنُيبكنػػػػػػػػػػكُاكتشػػػػػػػػػػػاؼُاعبانػػػػػػػػػػبُالقهػػػػػػػػػػريُؽبػػػػػػػػػػػذاُالسػػػػػػػػػػلوؾُمػػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػػػبلؿُحػػػػػػػػػػاجتهمُللسػػػػػػػػػػيطرةُعليػػػػػػػػػػػك.ُ

ُكػػػػػػػػػػػانواُعلػػػػػػػػػػػىُاسػػػػػػػػػػػتعدادُيفُالسػػػػػػػػػػػماحُلػػػػػػػػػػػكُبػػػػػػػػػػػالوقوؼُعلػػػػػػػػػػػىُقػػػػػػػػػػػدميكُبعػػػػػػػػػػػدُمسػػػػػػػػػػػاعدهتمُاأل وليػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػيتُإذا

ُكػػػػػػػػػػػذلكُ،ُفػػػػػػػػػػاألمرُيتعلػػػػػػػػػػػقفهػػػػػػػػػػمُنػػػػػػػػػػػببلءُبالفعػػػػػػػػػػلقػػػػػػػػػػدموىاُلػػػػػػػػػػػكُ،ُ بالسػػػػػػػػػػلطةُالػػػػػػػػػػػيتُُ.ُوُإذاُدلُيكػػػػػػػػػػػنُاألمػػػػػػػػػػر

يريػػػػػػػػػػػػدوفُفبارسػػػػػػػػػػػػتها.ُعلػػػػػػػػػػػػىُأيُحػػػػػػػػػػػػاؿ،ُمػػػػػػػػػػػػنُاألفضػػػػػػػػػػػػلُدائًمػػػػػػػػػػػػاُتنميػػػػػػػػػػػػةُاالعتمػػػػػػػػػػػػادُعلػػػػػػػػػػػػىُذاتػػػػػػػػػػػػكُوإخبػػػػػػػػػػػػارُ

 اؼبنقذينُبإنقاذُأنفسهم.

.ُلػػػػػػػػػػديهمُجػػػػػػػػػػدافُ:ُيتواصػػػػػػػػػػلوفُُحبػػػػػػػػػػسُمػػػػػػػػػػنُالغضػػػػػػػػػػبُمػػػػػػػػػػنُىػػػػػػػػػػذاُالظلػػػػػػػػػػمُأوُذاؾُ،ُوىػػػػػػػػػػمُبليغػػػػػػػػػػُوالوعــــــــــاظ

،ُدبػػػػػػػػػػنُفػػػػػػػػػػيهمُأنػػػػػػػػػػت.ُولكػػػػػػػػػػنُيفُبعػػػػػػػػػػضُاألحيػػػػػػػػػػافُتكتشػػػػػػػػػػفُتشػػػػػػػػػػققاتُيفُقشػػػػػػػػػػرةُّٔػػػػػػػػػػذهُالقناعػػػػػػػػػػةُمتػػػػػػػػػػابعُت

ىػػػػػػػػػػؤالءُالصػػػػػػػػػػاغبُت.ُحيػػػػػػػػػػثُالُيعػػػػػػػػػػاملوفُمػػػػػػػػػػوظفيهمُبشػػػػػػػػػػكلُجيػػػػػػػػػػدُ؛ُيتعػػػػػػػػػػالوفُعلػػػػػػػػػػىُأقػػػػػػػػػػراهنم؛ُقػػػػػػػػػػدُيكػػػػػػػػػػوفُ



 
164 

 

ُكػػػػػػػػػػػانواُمنػػػػػػػػػػػولػػػػػػػػػػػديهمُحيػػػػػػػػػػػػاةُسػػػػػػػػػػػريةُأوُعيػػػػػػػػػػػػبُحيػػػػػػػػػػػثُيبكنػػػػػػػػػػػػكُالتقػػػػػػػػػػػاطُحملػػػػػػػػػػػػاتُ كػػػػػػػػػػػػانواُُُصػػػػػػػػػػػػغارا.ُعنػػػػػػػػػػػػدما

بُبسػػػػػػػػػػػػػببُدوافعهػػػػػػػػػػػػػمُورغبػػػػػػػػػػػػػاهتمُالقويػػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػػػػػػلُاؼبتعػػػػػػػػػػػػػة.ُفقػػػػػػػػػػػػػدُسبػػػػػػػػػػػػػتُمعػػػػػػػػػػػػػاقبتهمُيشػػػػػػػػػػػػػعروفُبالػػػػػػػػػػػػػذن

ووبػػػػػػػػػػػػاولوفُقمػػػػػػػػػػػػعُىػػػػػػػػػػػػذهُالػػػػػػػػػػػػدوافع.ُوؽبػػػػػػػػػػػػذاُالسػػػػػػػػػػػػببُيطػػػػػػػػػػػػوروفُبعػػػػػػػػػػػػضُالكراىيػػػػػػػػػػػػةُالذاتيػػػػػػػػػػػػةُويسػػػػػػػػػػػػارعوفُإذلُ

إظهػػػػػػػػػػػػارُالصػػػػػػػػػػػػفاتُالسػػػػػػػػػػػػلبيةُعلػػػػػػػػػػػػىُاآلخػػػػػػػػػػػػرينُأوُالنظػػػػػػػػػػػػرُحبسػػػػػػػػػػػػدُإذلُأشػػػػػػػػػػػػخاصُالُيتعرضػػػػػػػػػػػػوفُللقمػػػػػػػػػػػػع.ُوالُ

مػػػػػػػػػػػػػنُالتعبػػػػػػػػػػػػػَتُعػػػػػػػػػػػػػنُُوببػػػػػػػػػػػػػوفُأفُينظػػػػػػػػػػػػػرواُلؤلشػػػػػػػػػػػػػخاصُاآلخػػػػػػػػػػػػػرينُوىػػػػػػػػػػػػػم يسػػػػػػػػػػػػػتمتعوفُبأنفسػػػػػػػػػػػػػهم.ُوبػػػػػػػػػػػػػدالًُ

حسػػػػػػػػػػػدىمُ،ُاختػػػػػػػػػػػارواُاغبكػػػػػػػػػػػمُواإلدانػػػػػػػػػػػة.ُوسػػػػػػػػػػػتبلحظُيفُنسػػػػػػػػػػػخةُالكبػػػػػػػػػػػارُبعػػػػػػػػػػػدـُوجػػػػػػػػػػػودُفػػػػػػػػػػػارؽُبسػػػػػػػػػػػيط.ُ

،ُولػػػػػػػػػػػػيسُىنػػػػػػػػػػػػاؾُحػػػػػػػػػػػػلُوسػػػػػػػػػػػػط.ُإهنػػػػػػػػػػػػمُيفُالواقػػػػػػػػػػػػعُيفُحػػػػػػػػػػػػربُمػػػػػػػػػػػػعُُطػػػػػػػػػػػػاغبوفُوُصػػػػػػػػػػػػاغبوفوىنػػػػػػػػػػػػاؾُأنػػػػػػػػػػػػاسُ

أخبلقيػػػػػػػػػػػاهتمُسػػػػػػػػػػػهلةُالطبيعػػػػػػػػػػػةُالبشػػػػػػػػػػػريةُ،ُغػػػػػػػػػػػَتُقػػػػػػػػػػػادرينُعلػػػػػػػػػػػىُالتصػػػػػػػػػػػاحلُمػػػػػػػػػػػعُظباتنػػػػػػػػػػػاُاألقػػػػػػػػػػػلُمثاليػػػػػػػػػػػة.ُإفُ

وإجباريػػػػػػػػػػػةُمثػػػػػػػػػػػلُالشػػػػػػػػػػػربُأوُاؼبقػػػػػػػػػػػامرةُ،ُوالُتتطلػػػػػػػػػػػبُأيُتضػػػػػػػػػػػحياتُمػػػػػػػػػػػنُجػػػػػػػػػػػانبهمُ،ُبػػػػػػػػػػػلُؾبػػػػػػػػػػػردُالكثػػػػػػػػػػػَتُ

 منُالكلماتُالنبيلة.ُإهنمُيزدىروفُيفُثقافةُالصوابُالسياسي.

مػػػػػػػػػػػػػػاُيبكػػػػػػػػػػػػػػنُاغبكػػػػػػػػػػػػػػمُعليػػػػػػػػػػػػػػوُأوُُمصػػػػػػػػػػػػػػادرتوُ،ُوؽبػػػػػػػػػػػػػػذاُالسػػػػػػػػػػػػػػببُُبسػػػػػػػػػػػػػػريةُكبػػػػػػػػػػػػػػويفُاغبقيقػػػػػػػػػػػػػػةُ،ُُيسػػػػػػػػػػػػػػتدرجوفُ

مرحلػػػػػػػػػػػةُويفُُ،سػػػػػػػػػػػتكوفُُبالنسػػػػػػػػػػبةُؽبػػػػػػػػػػػمُاؽبػػػػػػػػػػػدؼُالػػػػػػػػػػذيُسػػػػػػػػػػػُيحاكمونوجانػػػػػػػػػػبُسػػػػػػػػػػػري.ُُوُسػػػػػػػػػػيكوفُلػػػػػػػػػػػديهمُ

ُكثػػػػػػػػػػػػػَتًاُحػػػػػػػػػػػػػاوؿُمبلحظػػػػػػػػػػػػػةُافتقػػػػػػػػػػػػػارىمُللتعػػػػػػػػػػػػػاطفُأوُمعػػػػػػػػػػػػػرفتهمُبػػػػػػػػػػػػػالغَتُيفُوقػػػػػػػػػػػػػتُ مػػػػػػػػػػػػػاُإذاُاقًتبػػػػػػػػػػػػػتُمػػػػػػػػػػػػػنهم

 علىُاؼبسافةُاػباصةُبينكُوبينهم.وحافظُُ،مبكر

ُكالفصػػػػػػػػػػػػلُ ؛11ُُفصػػػػػػػػػػػػػلُ؛ُوالعظمػػػػػػػػػػػػػةُوال10ُ)وللمزيػػػػػػػػػػػػدُعػػػػػػػػػػػػػنُاألنػػػػػػػػػػػػواعُالسػػػػػػػػػػػػػامةُ،ُراجػػػػػػػػػػػػػعُالفصػػػػػػػػػػػػوؿُاؼبتعلقػػػػػػػػػػػػػةُباغبسػػػػػػػػػػػػػد

 .(16والعدوافُوالفصلُ

 

 الشخصية المتفوقة

ىػػػػػػػػػػذاُالقػػػػػػػػػػانوفُبسػػػػػػػػػػيطُومتصػػػػػػػػػػلبُوعنيػػػػػػػػػػد:ُفأنػػػػػػػػػػتُلػػػػػػػػػػديكُشخصػػػػػػػػػػيةُؿبػػػػػػػػػػددة.ُمتُتشػػػػػػػػػػكيلهاُمػػػػػػػػػػنُالعناصػػػػػػػػػػرُالػػػػػػػػػػيتُتسػػػػػػػػػػبقُ

مػػػػػػػػػػػػػنُُذبػػػػػػػػػػػػػربؾُىػػػػػػػػػػػػػذهُالشخصػػػػػػػػػػػػػيةُعلػػػػػػػػػػػػػىُتكػػػػػػػػػػػػػرارُبعػػػػػػػػػػػػػضُاألفعػػػػػػػػػػػػػاؿُواالسػػػػػػػػػػػػػًتاتيجياتُوالقػػػػػػػػػػػػػراراتُإدراكػػػػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػػػػواعي.ُ
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ردُالتفكػػػػػػػػػػػَتُوازبػػػػػػػػػػػاذُأيُفعػػػػػػػػػػػلُمعػػػػػػػػػػػُتُ،ُيػػػػػػػػػػػتمُتشػػػػػػػػػػػكيلُمسػػػػػػػػػػػارُ.ُإفُالعقػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػػنظمُلتسػػػػػػػػػػػهيلُذلػػػػػػػػػػػك:ُفبمجػػػػػػػػػػػأعماقػػػػػػػػػػػك

عصػػػػػػػػػػيبُيفُدماغػػػػػػػػػػكُليقػػػػػػػػػػودؾُإذلُالقيػػػػػػػػػػاـُبػػػػػػػػػػذلكُمػػػػػػػػػػرارًاُوتكػػػػػػػػػػرارًا.ُوفيمػػػػػػػػػػاُيتعلػػػػػػػػػػقُّٔػػػػػػػػػػذاُالقػػػػػػػػػػانوفُ،ُيبكنػػػػػػػػػػكُالػػػػػػػػػػذىابُيفُ

 أحدُاذباىُتُ،ُوكلُاذباهُوبددُمسارُحياتكُأكثرُأوُأقل.

ُتقبػػػػػػػػػػػػلُفكػػػػػػػػػػػػرةُأفُسػػػػػػػػػػػػنواتكُاألوذلُتركػػػػػػػػػػػػتُال،ُُوأمبػػػػػػػػػػػػاطُُحياتػػػػػػػػػػػػكُتُبصػػػػػػػػػػػػراالذبػػػػػػػػػػػػاهُاألوؿُىػػػػػػػػػػػػوُاعبهػػػػػػػػػػػػلُواإلنكػػػػػػػػػػػػار.ُفػػػػػػػػػػػػبلُ

وأنػػػػػػػػػوُيبكنػػػػػػػػػكُإعػػػػػػػػػادةُتكػػػػػػػػػوينُُ،أفُشخصػػػػػػػػػيتكُمرنػػػػػػػػػةُزبيػػػػػػػػػل.ُمػػػػػػػػػاذبػػػػػػػػػربؾُعلػػػػػػػػػىُالتصػػػػػػػػػرؼُبطػػػػػػػػػرؽُُدائمػػػػػػػػػةبصػػػػػػػػػمةُعميقػػػػػػػػػةُ

ُُ.السػػػػػػػػػػلطةُوالشػػػػػػػػػػهرةُمثػػػػػػػػػػلُأيُشػػػػػػػػػػخصُآخػػػػػػػػػػرُكبػػػػػػػػػػونفسػػػػػػػػػػكُكمػػػػػػػػػػاُتشػػػػػػػػػػاء.ُوتسػػػػػػػػػػتطيعُاتبػػػػػػػػػػاعُنفػػػػػػػػػػسُاؼبسػػػػػػػػػػارُ إفُمفهػػػػػػػػػػـو

اؼبخػػػػػػػػػدراتُُعػػػػػػػػػربخػػػػػػػػػارجُأنفسػػػػػػػػػهم،ُُأفُيُنقلػػػػػػػػػواُسػػػػػػػػػراُالنػػػػػػػػػاس،ُحيػػػػػػػػػثُيرغػػػػػػػػػبُالكثػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُسػػػػػػػػػجناالشخصػػػػػػػػػيةُقػػػػػػػػػدُيبػػػػػػػػػدوُُ

أوُالكحػػػػػػػػػػػػوؿُأوُألعػػػػػػػػػػػػابُالفيػػػػػػػػػػػػديو.ُُنتيجػػػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػػػذاُاإلنكػػػػػػػػػػػػارُبسػػػػػػػػػػػػيطة:ُإفُالسػػػػػػػػػػػػلوؾُالقهػػػػػػػػػػػػريُوىػػػػػػػػػػػػذهُاألمبػػػػػػػػػػػػاطُتصػػػػػػػػػػػػبحُ

 قويةُجدا.ُُفهيأكثرُيفُمكاهناُالصحيح.ُوالُيبكنكُالتحرؾُضدُشخصيتكُأوُتتمٌتُزواؽبا.ُ

أسػػػػػػػػػػسُإمرباطوريػػػػػػػػػػةُفُأعمػػػػػػػػػػاؿُعظػػػػػػػػػػيم.فسػػػػػػػػػػوُرجػػػػػػػػػلُكانػػػػػػػػػتُىػػػػػػػػػػذهُىػػػػػػػػػػيُبالضػػػػػػػػػػبطُمشػػػػػػػػػػكلةُىػػػػػػػػػواردُىيػػػػػػػػػػوز.ُفقػػػػػػػػػػدُزبيػػػػػػػػػػلُن

ُكانػػػػػػػػػػػتُقوتػػػػػػػػػػػوُاغبقيقيػػػػػػػػػػػةُتقنيػػػػػػػػػػػةُُيػػػػػػػػػػػتقنُإدارةُبطبيعتػػػػػػػػػػػوُُودلُيكػػػػػػػػػػػنتفوقػػػػػػػػػػػتُعلػػػػػػػػػػػىُوالػػػػػػػػػػػده.ُ ُكػػػػػػػػػػػافُلديػػػػػػػػػػػوُُ-النػػػػػػػػػػػاس. فقػػػػػػػػػػػد

ُكانػػػػػػػػتُلديػػػػػػػػوُمعرفػػػػػػػػةُعػػػػػػػػنُقوتػػػػػػػػوُالػػػػػػػػيتُامتلكهػػػػػػػػاُ إحسػػػػػػػػاسُكبػػػػػػػػَتُجبوانػػػػػػػػبُالتصػػػػػػػػميمُواؽبندسػػػػػػػػةُيفُإنتػػػػػػػػاجُالطػػػػػػػػائرات.ُفػػػػػػػػإذا

مهنيػػػػػػػػةُرائعػػػػػػػػةُباعتبػػػػػػػػارهُالبصػػػػػػػػَتةُخلػػػػػػػػفُشػػػػػػػػركتوُ''آيركرافػػػػػػػػت''ُولكػػػػػػػػافُتػػػػػػػػرؾُوُقبػػػػػػػػلُّٔػػػػػػػػا،ُلكػػػػػػػػافُقػػػػػػػػدُحصػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػىُسػػػػػػػػَتةُ

ُكفػػػػػػػػػػػاءة.ُلكنػػػػػػػػػػػوُعػػػػػػػػػػػاشُبصػػػػػػػػػػػورةُمػػػػػػػػػػػنُنفسػػػػػػػػػػػوُُالُتػػػػػػػػػػػرتبطُبشخصػػػػػػػػػػػيتو.ُوىػػػػػػػػػػػذاُأدىُإذلُ العمليػػػػػػػػػػػاتُاليوميػػػػػػػػػػػةُلشػػػػػػػػػػػخصُذو

 مبطُمنُالفشلُوحياةُبائسة.

شخصػػػػػػػػػػيةُُمػػػػػػػػػػنُالصػػػػػػػػػػعبُازبػػػػػػػػػػاذُاالذبػػػػػػػػػػاهُاآلخػػػػػػػػػػرُ،ُلكنػػػػػػػػػػوُاؼبسػػػػػػػػػػارُالوحيػػػػػػػػػػدُالػػػػػػػػػػذيُيػػػػػػػػػػؤديُإذلُقػػػػػػػػػػوةُحقيقيػػػػػػػػػػةُوتشػػػػػػػػػػكيل

متفوقػػػػػػػػػػة.ُوىػػػػػػػػػػيُتعمػػػػػػػػػػلُبالطريقػػػػػػػػػػةُالتاليػػػػػػػػػػة:ُعليػػػػػػػػػػكُبػػػػػػػػػػتفحصُنفسػػػػػػػػػػكُُقػػػػػػػػػػدرُاإلمكػػػػػػػػػػاف.ُوأفُتنظػػػػػػػػػػرُإذلُأعمػػػػػػػػػػقُطبقػػػػػػػػػػاتُ

ُكنػػػػػػػػػػتُانطوائيػػػػػػػػػػاُأوُ ُكنػػػػػػػػػػتُُمنفتحػػػػػػػػػػا.شخصػػػػػػػػػػيتك،ُوربػػػػػػػػػػددُمػػػػػػػػػػاُإذا مػػػػػػػػػػنُُدبسػػػػػػػػػػتوياتُعاليػػػػػػػػػػةؿبكوًمػػػػػػػػػػاُُمػػػػػػػػػػائبلُلتكػػػػػػػػػػوفإذا

إذلُميولػػػػػػػػػػػكُُ،ُفػػػػػػػػػػػانظرعُالنػػػػػػػػػػػاسؿبكومػػػػػػػػػػاُحباجتػػػػػػػػػػػكُاؼباسػػػػػػػػػػػةُللتواصػػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػُأوالقلػػػػػػػػػػقُواغبساسػػػػػػػػػػػيةُ،ُأوُالعػػػػػػػػػػػداوةُوالغضػػػػػػػػػػػبُ

تلػػػػػػػػػػػكُاؼبوضػػػػػػػػػػػوعاتُواألنشػػػػػػػػػػػطةُالػػػػػػػػػػػيتُيػػػػػػػػػػػتمُجػػػػػػػػػػػذبكُإليهػػػػػػػػػػػاُبشػػػػػػػػػػػكلُطبيعػػػػػػػػػػػي.ُتفحػػػػػػػػػػػصُطبيعػػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػػروابطُُ—ُالبػػػػػػػػػػػدائي

الػػػػػػػػػػيتُقمػػػػػػػػػػتُبتكوينهػػػػػػػػػػاُمػػػػػػػػػػعُوالػػػػػػػػػػديكُ،ُواحبػػػػػػػػػػثُيفُعبلقاتػػػػػػػػػػكُاغباليػػػػػػػػػػةُباعتبارىػػػػػػػػػػاُأفضػػػػػػػػػػلُعبلمػػػػػػػػػػةُعلػػػػػػػػػػىُذلػػػػػػػػػػك.ُاحبػػػػػػػػػػثُ

وىػػػػػػػػػػيُتلػػػػػػػػػػكُُ-ر.ُفأنػػػػػػػػػػتُتعػػػػػػػػػػرؼُحػػػػػػػػػػدودؾُبأمانػػػػػػػػػػةُصػػػػػػػػػػارمةُعػػػػػػػػػػنُأخطائػػػػػػػػػػكُاػباصػػػػػػػػػػةُواألمبػػػػػػػػػػاطُالػػػػػػػػػػيتُتعيقػػػػػػػػػػكُباسػػػػػػػػػػتمرا
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ُّٔػػػػػػػػػاُبأفضػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػاُلػػػػػػػػػديك.ُوكػػػػػػػػػذلكُكػػػػػػػػػنُواعيػػػػػػػػػاُبػػػػػػػػػالقوةُالطبيعيػػػػػػػػػةُيفُشخصػػػػػػػػػيتكُالػػػػػػػػػيتُنتجػػػػػػػػػتُ اؼبواقػػػػػػػػػفُالػػػػػػػػػيتُالُتقػػػػػػػػػـو

 عنُاؼبراىقةُاؼباضية.

تكػػػػػػػػػػػػرارُنفػػػػػػػػػػػػسُاالسػػػػػػػػػػػػًتاتيجياتُُؾبػػػػػػػػػػػػربةُعلػػػػػػػػػػػػىاآلفُ،ُؤّػػػػػػػػػػػػذاُالػػػػػػػػػػػػوعيُ،ُلػػػػػػػػػػػػنُتعػػػػػػػػػػػػودُأسػػػػػػػػػػػػَتُشخصػػػػػػػػػػػػيتكُ،ُرغػػػػػػػػػػػػمُأهنػػػػػػػػػػػػاُ

،ُفيمكنػػػػػػػػػػكُالتقػػػػػػػػػػاطُنفسػػػػػػػػػػكُيفُُأمباطػػػػػػػػػػكُاؼبعتػػػػػػػػػػادةورغػػػػػػػػػػمُوقوعػػػػػػػػػػكُيفُأحػػػػػػػػػػدُُار.يشػػػػػػػػػػاءُربػػػػػػػػػػكُوىبتػػػػػػػػػػواألخطػػػػػػػػػػاءُإذلُمػػػػػػػػػػاُ

مػػػػػػػػعُاؼبمارسػػػػػػػػةُيبكنػػػػػػػػكُزبفيػػػػػػػػفُآثارىػػػػػػػػا.ُولكػػػػػػػػنُُ،الوقػػػػػػػػتُاؼبناسػػػػػػػػبُوالًتاجػػػػػػػػع.ُقػػػػػػػػدُالُتػػػػػػػػتمكنُمػػػػػػػػنُإزالػػػػػػػػةُىػػػػػػػػذهُاألمبػػػػػػػػاط

.ُسػػػػػػػػػوؼُزبتػػػػػػػػػػارُقػػػػػػػػػدرةُعليهػػػػػػػػػػا،ُفإنػػػػػػػػػػكُلػػػػػػػػػنُربػػػػػػػػػػاوؿُوضػػػػػػػػػعُيػػػػػػػػػػدؾُعلػػػػػػػػػىُاألشػػػػػػػػػياءُالػػػػػػػػػػيتُلػػػػػػػػػيسُلػػػػػػػػػػديكُُقيػػػػػػػػػودؾومعرفػػػػػػػػػةُ

وستحتضػػػػػػػػػػنُُ،ُسػػػػػػػػػػتتقبلعػػػػػػػػػػاـُبشػػػػػػػػػػكل.ُبػػػػػػػػػػدالُمػػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػػكُيػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُتناسػػػػػػػػػػبكُوتتوافػػػػػػػػػػقُمػػػػػػػػػػعُشخصػػػػػػػػػػيتكاؼبسػػػػػػػػػػاراتُاؼبهن

ُإحاطػػػػػػػػػػػػةُومشػػػػػػػػػػػػوال،ُولكػػػػػػػػػػػػنُأفُتكػػػػػػػػػػػػوفُنفسػػػػػػػػػػػػكُأكثػػػػػػػػػػػػرُُشخصػػػػػػػػػػػػاُآخػػػػػػػػػػػػرشخصػػػػػػػػػػػػيتك.ُإفُرغبتػػػػػػػػػػػػكُليسػػػػػػػػػػػػتُأفُتصػػػػػػػػػػػػبحُ

اغبقيقيػػػػػػػػػة.ُوأفُتػػػػػػػػػرىُشخصػػػػػػػػػيتكُعلػػػػػػػػػىُأهنػػػػػػػػػاُالصلصػػػػػػػػػاؿُالػػػػػػػػػذيُسػػػػػػػػػتتعاملُمعػػػػػػػػػو،ُفبػػػػػػػػػاُوبػػػػػػػػػوؿُبػػػػػػػػػبطءُنقػػػػػػػػػاطُُبإمكاناتػػػػػػػػػك

 للقوة.ُحقيقياُمصدراُاجعلهامنُعيوبكُبلُُتفزعنَُُّالضعفكُإذلُنقاطُقوة.ُ

ُكشػػػػػػػػػػػػخص1977ُ-1908انظػػػػػػػػػػػػرُإذلُمهنػػػػػػػػػػػػةُاؼبمثلػػػػػػػػػػػػةُجػػػػػػػػػػػػوافُكروفػػػػػػػػػػػػوردُ) (.ُيبػػػػػػػػػػػػدوُأفُسػػػػػػػػػػػػنواهتاُاؼببكػػػػػػػػػػػػرةُتشػػػػػػػػػػػػَتُإليهػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػنُغػػػػػػػػػَتُاؼبػػػػػػػػػرجحُأفُتػػػػػػػػػنجحُيفُحياهتػػػػػػػػػا.ُدلُتكػػػػػػػػػنُتعػػػػػػػػػرؼُوالػػػػػػػػػدىا،ُوُالػػػػػػػػػذيُىجػػػػػػػػػرُاألسػػػػػػػػػرةُبعػػػػػػػػػدُوقػػػػػػػػػتُقصػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُ

ُكانػػػػػػػػػػ ُكانػػػػػػػػػػتُطفلػػػػػػػػػػةُ،ُُ''جػػػػػػػػػػواف''ُُتُوالػػػػػػػػػػدهتاوالدهتػػػػػػػػػػا.ُفقػػػػػػػػػػدُنشػػػػػػػػػػأتُيفُالفقػػػػػػػػػػر. تكرىهػػػػػػػػػػاُُوتضػػػػػػػػػػرّٔاُباسػػػػػػػػػػتمرار.ُعنػػػػػػػػػػدما

ُكانػػػػػػػػػتُطفولتهػػػػػػػػػاُ علمػػػػػػػػػتُأفُزوجُوالػػػػػػػػػدهتاُدلُيكػػػػػػػػػنُوالػػػػػػػػػدىاُ،ُوبعػػػػػػػػػدُذلػػػػػػػػػكُبفػػػػػػػػػًتةُوجيػػػػػػػػػزةُ،ُىجػػػػػػػػػرُالعائلػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػوُأيًضػػػػػػػػػا.

،ُاألمػػػػػػػػػػرُالػػػػػػػػػػذيُأرعبهػػػػػػػػػػاُطػػػػػػػػػػواؿُالعمػػػػػػػػػػر.ُوعنػػػػػػػػػػدماُُواؽبجػػػػػػػػػػرافعبػػػػػػػػػػارةُعػػػػػػػػػػنُسلسػػػػػػػػػػلةُالُتنتهػػػػػػػػػػيُمػػػػػػػػػػنُالعقوبػػػػػػػػػػاتُواػبيانػػػػػػػػػػةُ

ُكانػػػػػػػػػػػتُبػػػػػػػػػػػدأتُ ُكممثلػػػػػػػػػػػةُسػػػػػػػػػػػينمائيةُيفُسػػػػػػػػػػػنُمبكػػػػػػػػػػػرةُ،ُدرسػػػػػػػػػػػتُنفسػػػػػػػػػػػهاُوعيؤّػػػػػػػػػػػاُدبوضػػػػػػػػػػػوعيةُقاسػػػػػػػػػػػية: حياهتػػػػػػػػػػػاُاؼبهنيػػػػػػػػػػػة

ُكػػػػػػػػػػافُلػػػػػػػػػػديهاُالكثػػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػػنُاألدلُواغبػػػػػػػػػػزفُ تسػػػػػػػػػػتطعُالػػػػػػػػػػتخلصُمنػػػػػػػػػػوُأوُسبويهػػػػػػػػػػوُُالػػػػػػػػػػذيُدلشػػػػػػػػػػديدةُاغبساسػػػػػػػػػػيةُوالضػػػػػػػػػػعفُ؛

 ؛ُفأرادتُأفُتكوفُؿببوبةُبشدة.ُوكانتُلديهاُحاجةُمستمرةُلشخصيةُاألب.

ُبػػػػػػػػػدالُمػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػكقُىػػػػػػػػػذهُاؼبخػػػػػػػػػاوؼُبسػػػػػػػػػهولةُعنػػػػػػػػػدُوفػػػػػػػػػاةُشػػػػػػػػػخصُيفُمكػػػػػػػػػافُالُيػػػػػػػػػرحمُمثػػػػػػػػػلُىوليػػػػػػػػػوود.ُيبكػػػػػػػػػنُأفُتنبثػػػػػػػػػ

،ُسبكنػػػػػػػػػتُمػػػػػػػػػنُخػػػػػػػػػبلؿُالكثػػػػػػػػػَتُمػػػػػػػػػنُالتأمػػػػػػػػػلُوالعمػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػنُربويػػػػػػػػػلُنقػػػػػػػػػاطُضػػػػػػػػػعفهاُىػػػػػػػػػذهُإذلُركػػػػػػػػػائزُؼبسػػػػػػػػػَتهتاُالناجحػػػػػػػػػةُ.ُ

بها،ُوأفُفقػػػػػػػػػػررتُُعلػػػػػػػػػػىُسػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػاؿ،ُأفُتواكػػػػػػػػػػبُمشػػػػػػػػػػاعرُاغبػػػػػػػػػػزفُواػبيانػػػػػػػػػػةُيفُصبيػػػػػػػػػػعُأدوارىػػػػػػػػػػاُاؼبختلفػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُسػػػػػػػػػػتلع

ُكانػػػػػػػػتُعلػػػػػػػػىُعكػػػػػػػػسُالعديػػػػػػػػدُمػػػػػػػػنُاؼبمػػػػػػػػثبلتُاألخريػػػػػػػػات اللػػػػػػػػػوايتُُُذبعػػػػػػػػلُالنسػػػػػػػػاءُيفُصبيػػػػػػػػعُأكبػػػػػػػػاءُالعػػػػػػػػادلُيتعرفػػػػػػػػوفُّٔػػػػػػػػاُ؛

.ُووجهػػػػػػػػػػػػتُحاجتهػػػػػػػػػػػػاُاليائسػػػػػػػػػػػػةُإذلُأفُتكػػػػػػػػػػػػوفُؿببوبػػػػػػػػػػػػةُذبػػػػػػػػػػػػاهُالكػػػػػػػػػػػػامَتاُنفسػػػػػػػػػػػػها،ُليسػػػػػػػػػػػػتطيعُاعبمهػػػػػػػػػػػػورُكػػػػػػػػػػػػنُزائفػػػػػػػػػػػػات
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عاملتهػػػػػػػػػػاُبػػػػػػػػػػاحًتاـُشػػػػػػػػػػديد.ُفػػػػػػػػػػإفُجودهتػػػػػػػػػػاُُالشػػػػػػػػػػعورُّٔػػػػػػػػػػا.ُفأصػػػػػػػػػػبحُاؼبخرجػػػػػػػػػػوفُدبثابػػػػػػػػػػةُالواجهػػػػػػػػػػةُاألبويػػػػػػػػػػةُالػػػػػػػػػػيتُعشػػػػػػػػػػقتهاُُو

الػػػػػػػػػػػػداخل.ُوقامػػػػػػػػػػػػتُبتطػػػػػػػػػػػػويرُحساسػػػػػػػػػػػػيتهاُاالستشػػػػػػػػػػػػعاريةُبشػػػػػػػػػػػػكلُُبػػػػػػػػػػػػدالُمػػػػػػػػػػػػنوحساسػػػػػػػػػػػػيتهاُاؼبفرطػػػػػػػػػػػػةُحولتهػػػػػػػػػػػػاُللخػػػػػػػػػػػػارجُ

الػػػػػػػػػػػذينُعملػػػػػػػػػػتُمعهػػػػػػػػػػم.ُوبػػػػػػػػػػػدوفُالنظػػػػػػػػػػرُإلػػػػػػػػػػيهمُأوُظبػػػػػػػػػػػاعُكلمػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػنهم،ُُاؼبػػػػػػػػػػدراءُوفػػػػػػػػػػػقُحساسػػػػػػػػػػيةُوضػػػػػػػػػػبطتهادقيػػػػػػػػػػقُُ

إذلُطػػػػػػػػػػػػػػرحُاألسػػػػػػػػػػػػػػئلةُالصػػػػػػػػػػػػػػحيحة،ُلكػػػػػػػػػػػػػػيُتػػػػػػػػػػػػػػدرجُفقػػػػػػػػػػػػػػطُاسػػػػػػػػػػػػػػتطاعتُأفُتشػػػػػػػػػػػػػػعرُباسػػػػػػػػػػػػػػتيائهمُمػػػػػػػػػػػػػػنُسبثيلهػػػػػػػػػػػػػػا،ُفتلجػػػػػػػػػػػػػػأُ

ُكػػػػػػػػلُشػػػػػػػػيءُبقوهتػػػػػػػػاُالرىيبػػػػػػػػة،ُالػػػػػػػػيتُأقامػػػػػػػػتُّٔػػػػػػػػاُ ُكانػػػػػػػػتُمػػػػػػػػنُبػػػػػػػػُتُأحػػػػػػػػبلـُاؼبخػػػػػػػػرج.ُلقػػػػػػػػدُاقػػػػػػػػًتف انتقػػػػػػػػاداهتمُبسػػػػػػػػرعة.ُفقػػػػػػػػد

 مسَتةُمهنيةُامتدتُألكثرُمنُأربعُتُعاًماُ،ُوىوُأمرُدلُيسمعُبوُعنُفبثلةُيفُىوليود.

ُكنػػػػػػػػػػػػػتُمهووسػػػػػػػػػػػػػاُبالكمػػػػػػػػػػػػػاؿُىػػػػػػػػػػػػػذهُىػػػػػػػػػػػػػيُالكيميػػػػػػػػػػػػػاءُالػػػػػػػػػػػػػيتُهبػػػػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػػػػكُاسػػػػػػػػػػػػػتخدامهاُيفُنف سػػػػػػػػػػػػػك.ُإذا

وربػػػػػػػػػػػبُالػػػػػػػػػػػتحكمُيفُكػػػػػػػػػػػلُشػػػػػػػػػػػيءُ،ُفيجػػػػػػػػػػػبُعليػػػػػػػػػػػكُإعػػػػػػػػػػػادةُتوجيػػػػػػػػػػػوُىػػػػػػػػػػػذهُالطاقػػػػػػػػػػػةُإذلُبعػػػػػػػػػػػضُاألعمػػػػػػػػػػػاؿُ

اسػػػػػػػػػػػتخدامهاُعلػػػػػػػػػػػىُالنػػػػػػػػػػػاس.ُإفُاىتمامػػػػػػػػػػػكُبالتفاصػػػػػػػػػػػيلُواؼبعػػػػػػػػػػػايَتُالعاليػػػػػػػػػػػةُأمػػػػػػػػػػػرُإهبػػػػػػػػػػػايبُُعػػػػػػػػػػػوضاالنتاجيػػػػػػػػػػػةُ

ػػػػػػػػػػػػبهج،ُبتوجيههػػػػػػػػػػػػا،ُإذاُقمػػػػػػػػػػػػتُ
ُ
ُكنػػػػػػػػػػػػتُمػػػػػػػػػػػػنُالنػػػػػػػػػػػػوعُاؼب اراتُعليػػػػػػػػػػػػكُبتطػػػػػػػػػػػػويرُمهػػػػػػػػػػػػفُبشػػػػػػػػػػػػكلُصػػػػػػػػػػػػحيح.ُإذا

الػػػػػػػػػػتحكمُيفُُفأنػػػػػػػػػػتُقػػػػػػػػػػادرُعلػػػػػػػػػػىآّاملػػػػػػػػػػةُوالسػػػػػػػػػػحر.ُفػػػػػػػػػػإذاُسبكنػػػػػػػػػػتُمػػػػػػػػػػنُرؤيػػػػػػػػػػةُمصػػػػػػػػػػدرُىػػػػػػػػػػذهُالصػػػػػػػػػػفةُ،ُ

لػػػػػػػػػػػػكُقػػػػػػػػػػػػوةُُفتجلػػػػػػػػػػػػبُكمهػػػػػػػػػػػػارةُاجتماعيػػػػػػػػػػػػةُحقيقيػػػػػػػػػػػػةُُُوتسػػػػػػػػػػػػتخدمهااعبانػػػػػػػػػػػػبُالقهػػػػػػػػػػػػريُوالػػػػػػػػػػػػدفاعيُلػػػػػػػػػػػػديكُ

ُكنػػػػػػػػػػػػتُ ُالعمػػػػػػػػػػػػلُُفعليػػػػػػػػػػػػكإذلُأخػػػػػػػػػػػػذُاألشػػػػػػػػػػػػياءُعلػػػػػػػػػػػػىُؿبمػػػػػػػػػػػػلُشخصػػػػػػػػػػػػيُ،ُُحساسػػػػػػػػػػػػاُوسبيػػػػػػػػػػػػلعظيمػػػػػػػػػػػػة.ُإذا

(ُ،ُوربويػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػذاُاػبلػػػػػػػػػػلُإذلُرصػػػػػػػػػػيد2ُطفُنشػػػػػػػػػػطُ)انظػػػػػػػػػػرُالفصػػػػػػػػػػلُعلػػػػػػػػػػىُإعػػػػػػػػػػادةُتوجيػػػػػػػػػػوُىػػػػػػػػػػذاُإذلُتعػػػػػػػػػػا

ُكانػػػػػػػػػػػتُلػػػػػػػػػػػديكُشخصػػػػػػػػػػػيةُمتمػػػػػػػػػػػردةُ،ُفلػػػػػػػػػػػديكُكراىيػػػػػػػػػػػةُ السػػػػػػػػػػػتخداموُألغػػػػػػػػػػػراضُاجتماعيػػػػػػػػػػػةُإهبابيػػػػػػػػػػػة.ُوُإذا

ُ،اؼبعتػػػػػػػػػػادةُيفُفعػػػػػػػػػػلُاألشػػػػػػػػػػياء.ُحػػػػػػػػػػوؿُىػػػػػػػػػػذاُإذلُنػػػػػػػػػػوعُمػػػػػػػػػػنُالعمػػػػػػػػػػلُاؼببتكػػػػػػػػػػرُوالطػػػػػػػػػػرؽطبيعيػػػػػػػػػػةُلبلتفاقيػػػػػػػػػػاتُ

 لةُلو.ُضعفُقوةُمقابكلُُيفُإىانةُوهتجَتُالناس.ُعوضُ

أوُتنميػػػػػػػػػةُتلػػػػػػػػػكُالسػػػػػػػػػماتُالػػػػػػػػػيتُتتحػػػػػػػػػوؿُإذلُشخصػػػػػػػػػيةُقويػػػػػػػػػةُُلصػػػػػػػػػقلربتػػػػػػػػػاجُإنػػػػػػػػػكُُأخػػػػػػػػػَتاُولػػػػػػػػػيسُآخػػػػػػػػػرا،

كاؼبرونػػػػػػػػػػػػػةُربػػػػػػػػػػػػػتُالضػػػػػػػػػػػػػغطُ،ُواالىتمػػػػػػػػػػػػػاـُبالتفاصػػػػػػػػػػػػػيلُ،ُوالقػػػػػػػػػػػػػدرةُعلػػػػػػػػػػػػػىُإكمػػػػػػػػػػػػػاؿُاألشػػػػػػػػػػػػػياءُ،ُوالعمػػػػػػػػػػػػػلُُُ-

مػػػػػػػػػػعُالفريػػػػػػػػػػقُ،ُوالتسػػػػػػػػػػامحُرغػػػػػػػػػػمُاختبلفػػػػػػػػػػاتُالنػػػػػػػػػػاس.ُإفُالطريقػػػػػػػػػػةُالوحيػػػػػػػػػػدةُللقيػػػػػػػػػػاـُبػػػػػػػػػػذلكُىػػػػػػػػػػيُالعمػػػػػػػػػػلُ

عاداتػػػػػػػػػػػك،ُوالػػػػػػػػػػػيتُتػػػػػػػػػػػدخلُيفُالتكػػػػػػػػػػػوينُالبطػػػػػػػػػػػيءُلشخصػػػػػػػػػػػيتك.ُفعلػػػػػػػػػػػىُسػػػػػػػػػػػبيلُاؼبثػػػػػػػػػػػاؿ،ُأفُُعلػػػػػػػػػػػىُربويػػػػػػػػػػػل
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ُبتػػػػػػػػػدريبُنفسػػػػػػػػػكُعلػػػػػػػػػىُعػػػػػػػػػدـُالػػػػػػػػػردُيفُالوقػػػػػػػػػتُاغبػػػػػػػػػارلُعػػػػػػػػػنُطريػػػػػػػػػقُوضػػػػػػػػػعُنفسػػػػػػػػػكُمػػػػػػػػػرارًاُوتكػػػػػػػػػرارًاُ تقػػػػػػػػػـو

يفُاؼبواقػػػػػػػػػػػػفُالعصػػػػػػػػػػػػيبةُأوُالضػػػػػػػػػػػػارةُمػػػػػػػػػػػػنُأجػػػػػػػػػػػػلُالتعػػػػػػػػػػػػودُعليهػػػػػػػػػػػػا.ُعنػػػػػػػػػػػػدُقيػػػػػػػػػػػػاـُمهماتػػػػػػػػػػػػكُاليوميػػػػػػػػػػػػةُاؼبملػػػػػػػػػػػػة،ُ

دةُمسػػػػػػػػػػتوىُاىتمامػػػػػػػػػػكُبالتفاصػػػػػػػػػػيل.ُفأنػػػػػػػػػػتُتتعّمػػػػػػػػػػدُالقيػػػػػػػػػػاـُدبهػػػػػػػػػػاـُيبكنػػػػػػػػػػكُزيػػػػػػػػػػادةُمسػػػػػػػػػػتوىُصػػػػػػػػػػربؾُوزيػػػػػػػػػػا

أعلػػػػػػػػػػىُبقليػػػػػػػػػػلُمػػػػػػػػػػنُمسػػػػػػػػػػتواؾ.ُوعنػػػػػػػػػػدُإكماؽبػػػػػػػػػػا،ُهبػػػػػػػػػػبُأفُتعمػػػػػػػػػػلُجبػػػػػػػػػػدُأكثػػػػػػػػػػرُوأكثػػػػػػػػػػرُ،ُفبػػػػػػػػػػاُيسػػػػػػػػػػاعدؾُ

علػػػػػػػػػػىُإنشػػػػػػػػػػاءُمزيػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػنُاالنضػػػػػػػػػػباطُوعػػػػػػػػػػاداتُعمػػػػػػػػػػلُأفضػػػػػػػػػػل.ُفأنػػػػػػػػػػتُتػػػػػػػػػػدربُنفسػػػػػػػػػػكُعلػػػػػػػػػػىُالتفكػػػػػػػػػػَتُ

الػػػػػػػػػػػػػذينُيظهػػػػػػػػػػػػػروفُلػػػػػػػػػػػػػكُعػػػػػػػػػػػػػنُاآلخػػػػػػػػػػػػػرينُُالبحػػػػػػػػػػػػػثباسػػػػػػػػػػػػػتمرارُيفُمػػػػػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػػػػػوُاألفضػػػػػػػػػػػػػلُللفريػػػػػػػػػػػػػق.ُيبكنػػػػػػػػػػػػػكُ

شخصػػػػػػػػػػػيتهمُالقويػػػػػػػػػػػةُوارتػػػػػػػػػػػبطُّٔػػػػػػػػػػػمُبػػػػػػػػػػػأكربُقػػػػػػػػػػػدرُفبكػػػػػػػػػػػن.ُؤّػػػػػػػػػػػذهُالطريقػػػػػػػػػػػةُيبكنػػػػػػػػػػػكُاسػػػػػػػػػػػتيعابُطاقػػػػػػػػػػػاهتمُ

،ُُفأنػػػػػػػػػػػتُيفُدائمػػػػػػػػػػػاُوعػػػػػػػػػػػاداهتم.ُولتطػػػػػػػػػػػويرُبعػػػػػػػػػػػضُاؼبرونػػػػػػػػػػػةُيفُشخصػػػػػػػػػػػيتكُ،ُقػػػػػػػػػػػمُبإظهػػػػػػػػػػػارُداللػػػػػػػػػػػةُقوتػػػػػػػػػػػك

،ُوحػػػػػػػػػػػػاوؿُأفُذبػػػػػػػػػػػػربُبعػػػػػػػػػػػػضُاالسػػػػػػػػػػػػًتاتيجياتُأوُدبثػػػػػػػػػػػػلُىػػػػػػػػػػػػذاُبعػػػػػػػػػػػػضُاألحيػػػػػػػػػػػػافُُربفػػػػػػػػػػػػزُوُهتػػػػػػػػػػػػزُنفسػػػػػػػػػػػػك

ُبوُعادة.طرؽُالتفك  َتُاعبديدةُ،ُوقمُبعكسُماُتقـو

الشخصػػػػػػػػػػػػيةُالػػػػػػػػػػػػيتُأوجػػػػػػػػػػػػدهتاُسػػػػػػػػػػػػنواتكُاألوذلُوالسػػػػػػػػػػػػلوؾُُمعبػػػػػػػػػػػػوداُحملػػػػػػػػػػػػدداتؤّػػػػػػػػػػػػذاُاعبهػػػػػػػػػػػػد،ُلػػػػػػػػػػػػنُتكػػػػػػػػػػػػوفُ

القهػػػػػػػػػػػػػريُالػػػػػػػػػػػػػذيُتػػػػػػػػػػػػػؤديُإليػػػػػػػػػػػػػو.ُستصػػػػػػػػػػػػػبحُأبعػػػػػػػػػػػػػدُمػػػػػػػػػػػػػنُذلػػػػػػػػػػػػػكُ،ُويبكنػػػػػػػػػػػػػكُاآلفُتشػػػػػػػػػػػػػكيلُشخصػػػػػػػػػػػػػيتكُ

 بنشاطُوتشكيلُاؼبصَتُالذيُيصاحبو.ُ

القيـــــــــــام بفعـــــــــــل أو ن المـــــــــــرء يســـــــــــتطيا فـــــــــــي أي شـــــــــــيء كـــــــــــان ، مـــــــــــن الخطـــــــــــأ االعتقـــــــــــاد  أ

: "دعنــــــــــا نمضــــــــــي يقــــــــــول مــــــــــنخطــــــــــأ أبطريقــــــــــة معينــــــــــة مــــــــــرة واحــــــــــدة وال أكثـــــــــر. ) تصـــــــــرف

ــــــــم بعــــــــدها  ــــــــين ، ث ــــــــى ســــــــن الثالث ــــــــى نصــــــــل إل ــــــــوفر كــــــــل مبلــــــــغ مــــــــن المــــــــال حت  نســــــــتمتاون

ــــــــــين مــــــــــن العمــــــــــر، ســــــــــيكون لــــــــــديهم عــــــــــزم علــــــــــى الجشــــــــــا  بأنفســــــــــنا". لكــــــــــن فــــــــــي الثالث

نفســــــــهم(. مــــــــا عســــــــى المــــــــرء أن يفعلــــــــه، وفيمــــــــا والعمــــــــل الجــــــــاد، ولــــــــن يســــــــتمتعوا أبــــــــًدا بأ

ـــــــد. و  ـــــــه فـــــــي الماضـــــــي البعي ـــــــه هـــــــذا مفعـــــــول ب ـــــــا ربمـــــــا فعل ـــــــي الواق ـــــــرة أخـــــــرى، ف ســـــــيفعله م

الشـــــــــيء المـــــــــؤلم فـــــــــي الايـــــــــاة هـــــــــي أن قراراتنـــــــــا هـــــــــي التـــــــــي تقـــــــــذفنا فـــــــــي هـــــــــذا الطريـــــــــك، 

حتـــــــــــى قبـــــــــــل اتخـــــــــــاذ تلـــــــــــك  تاـــــــــــت عجالتهـــــــــــا التـــــــــــي تســـــــــــاقنا. )والاقيقـــــــــــة هـــــــــــي أنـــــــــــه
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ـــــــــت القـــــــــرارات،    فـــــــــأل معصـــــــــوم، هـــــــــو القـــــــــرار والفعـــــــــلهـــــــــذا االتجـــــــــا .( إن  نســـــــــير فـــــــــيكن

عمـــــــــا ســـــــــنفعله فـــــــــي وقـــــــــت آخـــــــــر ، لـــــــــيس يي ســـــــــبب غـــــــــامض ، أو صـــــــــوفي ، أو فلكـــــــــي، 

 ولكنها نتيجة رد فعل تلقاني من شأنه أن يعيد نفسه...

 سيزار بافيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


