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 وال���   ال���

 :ال��� اغ��اب
 : ج��ه   ع   انف ل ق�    – غال�ا – ال�عاص�   فاإلن�ان  ، ال
��   غـُـ�ـّـ�   ح�   ال
	�   ُغ�ِّ�

  (1)    intellectualization)) Hyper ال4ه		ة   ف�2   ن.1
ة   م�.قال   العقل  +غى   ح�
  (2)   ومQKات   ونJاف4   م�اخل   م
�د   الJKاس   أص�LK  ح.ى   الJKاس     لغة إلى االس.�اع أه�ل   ح�

 .   ت�امل   ول��ات  ، اس��عار   ق�ون    ول���  ، إن4ار 
  (3)  .ال�X�Y  الJجJد   تVامل   ع   م	ف ال   لالس�هالك   وم�ال   لالس�ه%اء   أداة   ك ��د   ال���   ُسUـِّـ�   ح�
  (4) 1ة   كJس�لة   ال
��   أُهـْـ�ـِـل   ح�  و1eا dاع.�اره دال،  وجJدX   حJbر لها و اإلب�اع فى تYارك ، مع̂�

  ssConscioune Concretizedم.ـَـعـَـ�ـِّ	ا
 دوره�ا   واقـ. �  ، ب�وره   مغ.�oا   أص�ح  ، مغ.�ب   ج��ٍ   فى   الُ�َفْعلَ    ال
	�   أن   ذلj   كل  على   ت�ت� وق�

 ) �	
   . دال  إنYقاقىّ    ع
s   إعالن  على   وrما  ، م	ف لة   ل4ة   تKق�p  على   إما  ) وال
��   ال
 

 وال+ع*   وال %ت   ال���
  ال.ى   ال�t4   ال�الفة   ال�ف��ة   ل
�لةا  فى   ذ�tناu�v   لها   أنJقv   �	
  تJVن    كw1  اإلب�اعى  ال.Jاصلى   ال

  تUل�p   س�zل  فى   ال�.الح��   االث	�   اخ.فاء  �dع	ى  الJجJدX   ال.Vاث�   إلى   الJس�لة  هى   ال
	�1ة   ال��ارسة 
   : تقJل   إذْ   ، ج�ی�   م   ه	ا   ال�ف��ة   ال
�لة   ه4ه أع��   أن   ال�	اس�   م   وأج�   ، ج�ی�ی   آخ�}   اث	�

 فى   ن<وب   إذ  أخ�فى   ال  ،  ال�3اما   أك;�  ، أْدخـَـل  ، أق�ب  معى  معى:   ب%ج%دك   إال   ی�3ق1   ال  وج%د.   إن ” 
out and in   والع%دة   ال<هاب   ب�نامج (  ب�ا  ،  EF  نف�ى   ألك%ن    أب�ع�  ، ق�ل   مC   نع�فه   ال   واح�   ك�ان 

program)،  أس ح   Eاالن�3اق  أخ�ى   وال   ل ،  EL�اخ�فاؤك  أخ�ى   فال   وأت ،  Eل>Lو CNن�الشى  ح�ى تفعل 
  ”. أTUا معاً  ح�ة: على وLل معا ج�ی�یC   ج�ی�   مC   ل��Qل1  ، ف�Nا  ، معا 

  لL�1   الJQUة   وه4ه  ، ج�ی�ا   vعJد  لVى   الزمة   كJQUة   اللقاء  فى   الف�د  تالشى   هJ   ه	ا   االخ.فاء  ومع	ى
  ت.�   الJQUات   نف�   فإن  اإلب�اعى،  ال.Jاصلى   لل
	�   dال	��ة   ك4لj  وهى  الJ�zلJجى،   ال.	اسل  فى   م
از}ة 
 Vل   ولKv   لKاسل   م	جى   ال.JلJ�zل  الQ1تN   ال<ات  ) CNأ.  ) ال<ات  �ـّNال�%عى   ال�غ  CNZ[�ه% ما إلى  لل� �أك; 

 ال�الشى”  ح�ى   _�ه   واالن�ماج   اآلخ�   لقاء   خالل   مC   ال<ات   إب�اع   أو   ال%الدة   إعادة  F ع�ى  ن�Tا،
 ن�اح ه% م�ه ق�ر أ. ل�C الdاه�، ال%عى بcرة فى ه% وال ال%ض%ح به<ا ZU%ن  ال Lان ̀ون” )لل�Qّل1

 .(غال+ا كافٍ 
Jا   ول	رنا   أنJلة   ه4ه   ص�
�w1   ت Jرنا   ث�  ، ال�Qئ   dال. J}�   ال�ف��ة   الJت   �{J .ا   إذن  : ال	Q�bل   لJه  

  غـُـيـّـب   حين   الجنس   ُغيِّب
 –المعاصر     فـاإلنسان ،  الجسد 

: جسده   عن   قد انفصل    –غالبا  
  مستقـال   العقـل طغى     حين ) 1( 
 Hyper  الذهننة   فرط   نتيجة 

intellectualization(( 
أهمل االستماع إلى     حين ) 2( 

  أصبحت حتى     الحواس     لغة
  ونوافذ   مداخل   مجرد   الحواس 
  قرون   وليست ،  إنذار   ومحطات 

.   تكامل   ولبنات ،  استشعار 
  كمجرد   الجسد   ُسخـِّـر   حين ) 3( 

  ومجال   لالستهواء   أداة 
  تكامل   عن   منفصال   لالستهالك 

شرى.الوجود الب 
  الجسد   أُهـْـمـِـل   حين ) 4( 

، تشارك فى   معرفية   كوسيلة 
وجودى     لها حضور اإلبداع و

دال، باعتباره وعيا متـَـعـَـيـِّنا   
Concretized 
Consciouness

  جسدٍ  فى     الُمفَْعلنَ    الجنس   أن
،  بدوره   مغتربا   أصبح ،  مغترب 

  الجنس ( دورهما     واقـتصر 
  لذة   تحقيق على     إما )  والجسد 
  عجز   إعالن على     وإما ،  منفصلة 

دال إنشقـاقّى   

  إال   يتحقق   ال وجودى     إن ” 
،  أقرب معى   معى:    بوجودك 

أختفى     ال ،   التحاما   أكثر ،  أْدخـَـل 



  تKقp   إذا   إال   ی.�   ال  اإلب�اعى  ال.Jاصلى   ال
	�   أن   نY.Vف   ب4لj   وtأن	ا  ) ال�Jت  /  الع�م ( ، ال.الشى   ل�Kة 
   م   إذْ  dال�Uا+�ة، الYعJر vأتى ه	ا م ، )[3](ال+ع*  إعادة  ث�   وم  ”فـَـzـَـعـْـ� مJتٌ “ vف�� ما �bv ؟ 

  أن   اح.�ال  إلى   م�خ�ا   ان.zهL   ث�  ،“فىّ    وت %ت  ، _�E   أم%ت ” تع��z   ساخ�   uYdل   ق��vا   أرف�   ك	L   وق�
 على   ت��t   ال
	�   ف�	Jم�	JلJج1ا   فإن  وoال.الى   ، والدة   إعادة   اللd3ة   نف�  فى   %ن ZU ق�   Fال���   ال %ت   ه<ا 
 .“ال+ع* / ال %ت”و  ” ال��امل   ال��� “  ب�   الJث1قة   العالقة   ه4ه 

  ، الع
s  ح.ى   ال
	�   م   الJUف   فإن   ث�   ومu�v   ع   أنdاه   ن.ا	مع    فى   ی�Lz  ح.ى  ، �مع   ع�p   م
  ال4هاب “  ج�لة  فى   ال�اdقة   الفق�ات  فى   إل1ه   أش�نا   ما   وهJ  ، ال�Jت   م   خJف   إال   ل�1   أنه   الKاالت   dع� 
 .إلخ  ”.. خ�وج   dال   ال�خJل”   ج�لة   أو  ، ”عJدة   dال 

   ك4لj!!   عJدة   dال  ^1ه، ال.الشى ح.ى  اآلخ�  ال.هام   م   خJفا   Juvن    ق�   أنه   ك�ا
 

   : وال�یC   ال���
  خاصة (  ال
	�1ة   األعbاء   كانL   وق��vا  ، ت�اما   وث1قة   عالقة  ) واإل�vان (  dال�ی  ال.Jاصلى   ال
	�   عالقة

 ��bالق (  زاJرم   �zُتع)[4](  ،  انtال.ف���   و  X4فى   ق�ل  ال �vتق� Jbالع  X�t4ال   Jح�ص  على   دل�ل   ه4ا   أن   ه  
  ألن   ذلj  ، كافِ    uYdل   مق	عا   ل�1   ال.ف���   ه4ا   أن   إال  ، ال	Jع   واس.��ار   ال.Vاث�  على   ق��v   م   االن�ان 
  ااح.�ام   ال
	�   تق��v  هى   ال��ألة   هل   ل�ع�فة   خاص   �Kd  إلى   Kv.اج   وه4ا  ال�ح�   تق��v   كان  األْولى 
  ال.ق��v   أن   لJ   إذ  ، ال.ار}خ   م�احل   مع�� فى ذلj غل� وق�  ؟ لها   م.s�Kا   ت���sا   الJt4رة   تق��v   أم  ؟ لل.Vاث� 
 ال.	اسلى   ال��أة    عJb   تق��v  –ذ�tنا �tا – األولى   لVان  ، dال.Vاث�   ال
	�   لعالقة  الJ�zلJجى   ال�Kس   م	�Yه 
 على   ال�Kص   خالل   م   dال�ی   ال
	�   عالقة   تف���   كان   وسJاء  . ال	Jع   لKف�   واأله�   األلsم   ألنه  ، ال�ح�   أو 
   dال�ع�   ال
	�   لعالقة   مJاز   تف���  إلى   نK.اج   فإن	ا  ، ذلj   غ��   أو   ال	Jع   واس.��ار   ال.Vاث� Kنق�م ون   �	
  ال
  . ال.	اسل   و�1فة  على   قاص�ة   لL�1   ل.Jاصلل   كJس�لة 

  : وم�اجعة   خاص   تقoٍّ   إلى   تK.اج  ال.ى   ال�ال�ة   الف�وض   أ+�ح   وه4uا
   ، الJVن   فى   ام.�اد  اإل�vان: إلى  ال�ی  فى   إن  : أوال
 ….)dع�ه وما الJVن  (فى األوسع ال�وائ� إلى اآلخ�  فى   لألخ�   ام.�اد   ال
	�  وفى
   ، ¢   خJbع   ال�ی  فى   إن  : ثان�ا
   خJbع   ال
	�  وفى�u{�Yلآلخ�، أح�ه�ا لل ،�uالعoو :rإل�ه معا ث،  Jع   فهJbله   ل�ا   خ��v   اللقاء ، 

 .ال
�ی�   ال�ع�   dه   vع�   وما 
 dع�، إلى  ال�Qلp  فى  ) تالش (  ذوoان   ال. Jف  فى   إن  : ثال;ا

 .ال�Qلp اس.�عاد دون  عJدة إلى اآلَخ�  فى   تالش   ال
	�  فى   وrن  
   )، الغ��  ، ال
�اعة  ، ال	اس (  dاآلخ�   العالقة  على   تأك��   ال�ی/اإل�vان:  فى   إن  : راFعا
 .dع�ه ف�ا اآلخ�، إلى الJعى دوائ�  فى   م�.�ا   كان   إذا   إال   تJاصل1ا   �Yd}ا   Juvن    ال   ال
	� أن ك�ا
  

   : والs3   ال���
 اإلب�اعى؟  ال�%اصلى   ال���   أس��	اها  ال.ى     ال��ارسة   ه4ه  فى  ” ال��v “ �Kى   ما   vقع   أی
  على (  وت	J}عات   ت1uYالت   م   عل1ه   +�أ   م�ا   ال�غ�  وعلى  ، ال�K   إنKغل   زال ما  األساسى)   اللYv  

  وتxان�w  ، واإلب�اع   ال1Uال  فى  ی.
لى   ما   dق�ر   الJاق§1ة   ال1Kاة  فى  ی.
لى   وهJ  ، ح¦1قة   أو   وهً�ا   ل	اسا   أغل� 
 s3وت�ل�اته   ال   Cواالخ�الف   االت�اع   م   *N3F   CZ U   ف   أن���  إلن�ار   م3اوالت   أنها   خاللها   مC   ن
 . سالفا   إلNها   أش�نا   ك ا  . ال+��    ال�%اصل   صع%zات 

 على   dال
	�  ) كان  مع	ى  dأX (  ال�K   عالقة   ع   م.Jاضعة   ع	او}  إلى   dاإلشارة  ه	ا نV.فى وسJف
 :ال.الى   الJجه 

  ال   واحد   كيان فى     نذوب   إذ 
  كونأل   أبتعد ،  قبل   من   نعرفه 

  برنامج (  بنا ،   بك نفسى   
 in and  والعودة   الذهاب 

out program ،( لك   أسمح  
  وأتركك ،  االنسحاق أخشى     وال 
وكذلك   ،  اختفـاؤك أخشى     فـال 

،  فينا ،  معا نتالشى   تفعلين حتى  
جديدين     جديد   من   لنتخلق 

 ”. معا وكل على حدة: معاً أيضا

البيولوجى     التناسل   لمح   يحل   
أى   )  الذاتين (  الذات   تخليق 
إلى     للشريكين النوعى     التغيـّر 

بمعنى   ما هو أكثر نضجا، 
  إبداع   أو   الوالدة   إعادة 

  اآلخر   لقـاء   خالل   من   الذات 
التالشى  ” حتى     فيه   واالندماج 

(وإن كان ال يكون  ” للتخّلق
و فى بؤرة  بهذا الوضوح وال ه

الوعى الظاهر، لكن أى قدر  
منه هو نجاح كاٍف غالبا).

التواصلى     الجنس   أن 
  تحقق   إذا   إال   يتم   ال اإلبداعى   
  ومن ” موٌت فـَـبـَـعـْـث“ما يفيد   

، من   ])3البعث([ إعادة     ثم 
  هنا يأتى الشعور بالمخاطرة، إذْ 

؟ يضمن   من 

  شكلب   قديما   أرفض   كنت
،  فيك   أموت ” تعبير   ساخر 
  انتبهت   ثم ، “فىّ    وتموت 
  هذا   أن   احتمال إلى     مؤخرا 

فى     قد يكون   بالجنس   الموت 
والدة   إعادة   اللحظة   نفس 

  تؤكد   الجنس   فينومينولوجيا 
  بين   الوثيقة   العالقة   هذه على   

”  التكامل   الجنس “
“.البعث / الموت”و 

  بالدين التواصلى     الجنس   عالقة
،  تماما   وثيقة   عالقة )  واإليمان (

  األعضاء   كانت   وقديما 
)  القضيب   خاصة (  الجنسية 

ُتعبد   رموزا 



  (1) �Kت�ام1ا   ل�1   ال    ال
	�   ل��ارسة : دائ ا م�pz  ش�2   هJ   وال  ، ال
	�   ع
  (2) �Kال   Jه   ) عادة (  ال
	�   مق�مات   مVل   �	
 فى   إال   ال�K، خ�zات tل فى ص�}Kا   �vه�   ال   ال

    ب4ل��v   jح  واقعٍ    ��وف 
  (3)    �	
 ب4لj   وهJ  ، معا   ج�ی�ن   لل�ع�   معا  ال.الشى  ال�K:   غاvة   وع�p   ب�اvات   Kvقp  ال.Jاصلى   ال
 dال�K  ىی�تق  إن�ا
  (4) �Kاص   الUعادة  االم.الكى (  ج�ا   ال (  Jوع   اح.1اج   ه�Yه  ، م	Vل�1   ل   Jاصال  األرقى   هJب�اعا   تrو 
  الJ Ud   �Kص1ة   dال�قارنة  األرقى،  ال
	�ى   ال.Jاصل   م   اق.�اdا   األك��  هى   الs3  على   الق�رة (5)  

  XارV.االم.الكى االح. 
  6)( �Kال ،  w{ال.ع�d   األح�ث  ) ةvل1ة   ال�عاJ¬ـَـ�ــُّل   وال��Kواالس.��ار}ة)   االخ.الف   وتـَـ  Jا   هbvأق�ب   أ  

   اإلب�اع   تKق�p  إلى uال��  �	
 . dال
  +1z§1ا   ف ال   ل�1  ولV	ه ،ن�zى  تار}Uى   ت	��1ى   وهJ وارد، ف ل   هJ   وال
	�   ال�K   ب�   الف ل (7)  

 ال�X�Y    للJجJد  األرقى  لل��.XJ    م	اس�   ك�zیل 
  (8) �	
 ، مcق�ا   لّ<Uا   اغ��اFا   ZU%ن    أن   إما   �اه� ح�   dغ��   ال
 .ب�Nه ا   ال� U   CZ U   |NNع�   لr  ح�ى   ت�امال   الs3  اح�%.    ق�   ZU%ن    أن   أو 

……………….. 
………………..  

 (القادم عاألس�%  ون%اصل )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 إلى ال.Vاث� (م” ال��� غ�]|ة“ )1( والغ�ائ| ال�ف�ى ال~s“ ك.اب  ال�خاو�Kv ،Xى[1] – 
 )2022( ال.JQرX  ال	ف�ى ال�Q ج�§1ة م	JYرات اإلب�اع) إلى ال.فj1V (م” الع�وان غ�]|ة“و ال.Jاصل)

LKع (ت�Qحال1ا) ال 
 ال�وoى  شادX   أبJ  م	.�X  فى   ألق�.ها   ”ال
	�1ة الغ�}sة“ ل�Kاض�ة م�Kود ت�Kی�[2] – 

)15/12/1998(  .لل�قافة األعلى ال�
ل� العل�1ة:   ال�قافة   ل
	ة مKاض�ات نYا2 ض�
 ”ال	JYر وrل1ه أمات	ى ما �dع أح1انى الX4 ¢ ال��K“ ال�ل�1 ال Kىّ  ال	Jم فاعل1ة یJازX  ما ذلj فى لعل[3] – 
 – [4]  ال� �}� ق�ماء dع� ع	� أ�

فى     قيل الذى   التفسير     كان
  هو   تقديس العضو الذكرى

  حرص على     دليل   هذا   أن 
  التكاثر على     قديم   من   االنسان 

النوع   واستمرار 

  التالية   الفروض   أطرح   هكذا
  خاص   تقصٍّ  إلى     تحتاج التى   

 : ومراجعة 
إلى     الدين فى     إن :  أوال
 ،  الكون فى     امتداد اإليمان: 

فى     لألخر   امتداد   الجنس وفى  
اآلخر إلى الدوائر األوسع (فى   

….)الكون وما بعده
  خضوع   الدين فى     إن :  انياث

 �  ، 

للشريكين     خضوع   الجنس فى  
أحدهما لآلخر، وبالعكس، ثم: 

  يمثله   لما   خضوع   فهو معا إليه، 
  البعث   به   يعد   وما ،  اللقـاء 

الجديد 

  الدين/اإليمان: فى     إن :  رابعا
  باآلخر   العالقة على     تأكيد 
 )،  الغير ،  جماعةال ،  الناس (

  بشريا   يكون   ال   كما أن الجنس
  ممتدا   كان   إذا   إال   تواصليا 
دوائر الوعى إلى اآلخر،  فى   

فما بعده

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
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