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 الجــسد

  لاللغـة وسلـطة األشكـا 
                                                                                                                                                                        سعيد بنگراد                         

I الحجم اإلنساني/سدالشيء والج/الجسد 
ُثل العامل أمامناا صفاه جم وعة ا  ت م نا ما  ماي ا، اماجمم أة وعة ا  ماي ااةيتاة اث الا     ا   َيم

ت َيكاي أن ة دا ا كعااملم أة ككاةن  فهااا العاامل. الكةن وجتعل منجم كمانا قااص  لاراكاو وااعاةنا  وال  مار
ةساا ة د ااه ااجم ة ساا   مااي ا، ااماجم وةناا  م  اا  إنساااق قاصاال ،ن ةعااايفم إت   شاا وا ا اا  الجم ك اا ان 

ممكي مي ه ل انضةاجم ا، ماجم يتعي أنساق  إن  اا ا،مر. ممكانم ما جم اخلاص م منط إاكاو  اه ا، ماجم
شااااتث ال هاااصجمم شااااتث ال الاصاالم شااااتث ال حاااصوم وكااااا ا،ش ااا  وا،صعااااا : حتاا ا  ااا  اااكل و ةا ااا

ة  ا، ااماجم حاانا  اااا العااامل  ااك  مااي هاا ل  كساار الحةلماا  والحاااص  وهباااا ااعاا   الاا. والععااو واتم اا اا
الرؤةاا  ااع اا ا   الهضاااجمم الفااةث الاااة ت َي ااد صاا لم ام اا اااث ال ماال     كساار: اا ةاصاال ل كااةن

 إهنام هباام خت و ااع . النهاكم ام  اااث النهاك   ال ملم ام  اااث البدر   ال  وام  اااث ال    البدر
لساااق ت -فالعااامل اخلاااك "وخت ااو ال تلاا  و  نهاات الةقاال    ااا ال ساامد والهةيتااال والساا َيم  وال معاا م 
ل ععاا  اسنساااقم أة   االةهااكل مر عااا مح الااام صاال ةهااكل صاا كا ل   ااا ا سااةل الالاصاال ،ن ةهاا  ل ك 

ةهااكل وعة اا  مااي  إن ال عاماال ماا   اااا اار اا  مااد أن ةاا ن   ااال أةااال أنااجم. ال تلاا  اخلاصاا  صاسنسااان
 (. 1)"ا،نساق السعمائم  الضعنم 

إن الكةن ةال ح  مي نهسجم ما ةهاكل أنسااقا  ا  ا لنهساها اتةا ال لم  والة اةا ا،صا ام لكنهاا 
لمسل ةةل ام  اااث ،صل  ة الكةن كعااا مح الا  الة اةا   ال ماان و  الهضااجمم أو اا ال ماان و اا 

نااااجم الهاااااجمم إهنااااا  هااااكل ااعاااا  الةشماااا  ااعكااااي ل هاااااجم   فال د ةاااا اث الهضااااائم   هااااكل ك". الهضاااااجم
. ةه ل مي ااراقب  وال د ةا م فاإن مهاا ره اائعا  ال  ا ا وال ناة (  ة ره)فإذا كان ُكنجم الهاجم (. 2)"ذا جم

إنااجم َي ااد وا هاااث م عاا اا وكاال وا هاا  لمساال   هناةاا  ا،ماار ةااةل نسااو ات   اا ا ل هااالجم إمكانماااث 
 .الثالا م الثالا  ااك سد والثالا  ات  عا االحبمعا منها و  مو ةاه
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إناجم ااهال  ااه ا، اماجم . يتعي  اه ا، ماجم ةن فد اجلس  كهاجم ُم كمو وككمان ُم كِو لأل ماجم
إنااااجم مةيتااااة  يتااااعي . إنااااجم ااه هااااا مااااي شماااا  إنااااجم ت ة عماااا   نهااااا    اااااجم. وهاك هااااا   نهاااات الةقاااال

م ةهاكل نساالا يتاعي ا،هارل وك عما  ا، اماجم مةيتة اث ت  ع  وت حتفالم إنجم كا،  اك وا،ش ااكم
فاإذا كانال كال ا، اماجم ت  ا كو إت ماي . أنساق أهرل   اةذم يمعهاام صاالكةن  ثاا  اي معا  و اي اتلا 

فااإن كمنةنا  اجلساا   كعااي أةضاا   اك باهااجم صكااةن مااام  "ها ل اك باههااا هباااا الكاةن ال م نااا ا اتم اا اام 
 (. 3)"لهضاجمو س نا ت ةة     الهضاجمم إنجم ا

 ةالاة  حالجم( 8)-ص عبر گرَياا -" ش عا إنسانما"اجلس   أةضا هاك  ا، ماجم مي شم  إن  ناو  وةة  
. الهاااجم صعصعاااا  نااعل صااجم  ااي الحبمعاا  كعنفاار منهعاال ةساا ة د الالاامن ولكنااجم ت ةساا حم  إن ا هااا/اجلساا  

و ر مبها و هكم ها ولم هكل    ا  فإاكاو ا، ماجم َير    و ا مرك ة ةهفل صني ا، ماجم وةالة  ص هاةبها 
 .احل ن اسنساق/الهاجم وصني اجلس / ك ده  و ا  هفل صني اجلس 

إن  هكل اجلس  ك ال م كامل ومك ف صاا جم وقااك   ال  ةلم  ة س   ت م نا م  مي الا تتث انح قاا 
وال اة   عمالاا   احلالال مي  نة  ا،مناط الفانع  لكمنةن اجمم  اة اخلحاةا ا،وو ااة انهفاالجم  اي ا، اماجم 

فاجلس  لمت معحال ةاصالا  ي العني ال    ككاجم و فاهجم ك  رافماا مم ا ا   ال ااكة م أة   ال منما  . الثالا 
م ت ةعين أن اجلس  لا، ماجم ا،هر صا  باكه ما َيم  اجلس   ي " احل ن اسنساق"فعا ق ناه  ي . اسنسانم 

فإذا كانل حله  الهفل صني الهعل . ل  ة د ا    ا  اا ال الكوح ةاصال    الة ةا  ي وعة  النس  ا
 -ةال ضا اتن الال مي اساكاو ال رة ة أو ال دها( أو أنساق)ال رة ة والهعل اا كمو كعنفر يتعي نسو 

إو مااا ةهااكل شالاا  ممكناا  لأل اااماجمم فااإن احلاا ة   ااي احل اان اسنساااق ةال ضااا و اااا  -ال عباار إذا  ااا 
و   ااه احلالا  نكاةن قا  جتاو ناا شا وا الهااجم ااةيتاة م (. شال نا و اا اجلسا  لنهساجمو  )الهاجم لاا جم 

اسنساان صفاه جم الها  م  ااو ا لنهساجم ماي ها ل إن ا اجم حلركا اجم و نال اجم   : إو ما ةهاكل العاامل اسنسااق
 .الهضاجم

ق ةعاةا  ااه ااارا إن  اا ال الاصل صاني  نفارةي ةن عماان إو نهات الكاةن ةالةاناا إو الكهاف  اي  الاصال  اا
شركاثم وةنا   شااتث و  انما  معا ا  نهاا إماا   -    س ه-فإذا كان اسنسان ةن   . إو اجلس  نهسجم
م فاإن  ااا ةها مم ماي  ها م و اةا صارام  مسابال  (اةان)م وإما ماي ها ل شالا  (فعل)مي ه ل إ راجم 

 اه احلركاث وةرةن  ا اتل ها   س ة د ااه ها  اه احلركاثم وةه م مي  ه   انم  و ةا ةني ةهسر
م  ها م ويتاعم  ...(شرك  كةان  شرك  نصم أو شرك   سن أو)فإذا كانل احلرك م أة  شرك  (. اتتهتا)

م وإماا كسان م أة ( هسار ا و هاكل نالحا   ةاهتاا)ةاصال   نها  ه  ل إما كنالح  صهر ،ة  ةاروكا مالب ا  
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الساائ    أو)ا،فالاا ةهاكل ااسااش  الفا ب   فإن ا اةك< ما ةهكل احل ا  ا،مين لهعل ة د ا   الهضاجمم
. الةقاة  وسا ا  " الحبمعم "صل الةيتعم  الاة ةالا" الحبمعا"م أة مكان ال نالل (  شال  السباش  مث 

اسنساان  عاةاةم ةنهار (  )ا،كم أفالما  : الكا م فإن ال عهفل  اوكغن أن  اه ااهف   لمسل م كا ح
 (.0) "عم  ص ئم  ةاصال   ي احلرك إلمجمم  عةمام كةيت

أصا م  الا اا ااا ةامع  (  اا كاالد فعا   كحاا أو)ومع   اا أنناا ننح او ماي ويتاعم  نالاةل  نهاا 
الاانص ال ساااق    ااال غااراك -وصعباااكا أهاارلم فااإن الاانص اجلساا ة. و ها  ل كعساا ةل الفااهر صااني ةااروك ني

هر إما مما ةهفل صني نالحا  صاعلم وإماا مماا اآل ة هكل  ة -شم  ة ن البناجم انح قا مي و ةا صمايتني
و  احلال ني معام فإن الةيت  الب ئا ت ة هل يتاعي ال هاكل النفاا إت . ةهكل حله  فعل صني ةكةنني

الفارا  وكااا وارا الا  هل صك عااث  ،نناا نع ا )  ش وا ا ا  الجم كنالحا  ص اةا  شما  ةا ن هارق الفاعل 
وإن اا  ة سا   ماي اا هة ااث اسَيائما م وإماا  ( ه   الهالارا السااصال ان ةاشا  ي الةيت  الب ئا كعاا   حت ةا 

كنالحاا  هناةاا  ااهاال ةااروكا   ههماا  شماا  إن السااكةن ة ااا إاااا  ة ساا   مااي الاا ام  اسَيائماا  الاا   اا كو 
ونكاةن   احلالا  ا،وو كعاا . صا  باك ا إكةاجم ل  ائن اتل  م ةل ا  اي ال اعلمف صاني وعة ا  ماي احلركااث

حلال  الثانم  أما  مرش      ي انهفال الهاجم  ي احل ن اسنساقم انهفال العامل الحبمعا  ي العاامل   ا
 كاا  ةم أن َيثل  اا العامل أمامنا صا  باكه  ا   منس ع  مي ا، كالم ةمههر صفه جم  "و. اسنساق

 .(6)"كمانا مفنة ا مي وعة   مي ال وال اا اكب  واا اصح  فمعا صمنها
انح قا مي  اام َيكي الالةل إن اجلس  ة  ا نهساجم كعةيتاة  ماي مةيتاة اث العاامل لمالا   نهساجم 

وةاامكف أةضااا  ااي أن ةكااةن منبعااا ل  اةاااث العع ماا  . صا  باااكه مااا ناا   ااي  اااه ااةيتااة اث ومااا ةاا ككها
ت اصساا معا واحلركاااث النهعماا  الناجتاا   نهااام لم دااةل إو  ااا   ُ همااكل مهااا ره البناااجم الثالااا  الاااة ة ةاا

 .مرش   ما

II  تداخل العملي والثقافي: الدال الجسدي 

...( ا،كلم الهرب: وعة  احلركاث ال ال    ال هالت معني)إن ما أ رنا إلمجم ةاصالا ك عمم  صني ال نام  
ةعا    واقا  ا،ماار ( ااضاامني ااسانن  صهاكل ةااصو وا  ا اا م لكاا  ههانم إو معرفا  ةااصال )وصاني الساني 

 نال ااجم   الهضاااجمم ة ساا   مااي  فااإذا كااان اجلساا  ن ااوم  اا . ا صااني احلركاااث العع ماا  واحلركاااث الثالافماا متمماا  
الةش اث اسَيائم م فإن  اه الةش اث خت و ة س   مي اتن ةاشاث  الةا إو نة ني مي النفة  اجلس ة  

: 

ااةم ما ةعةا إو ال  رص  و  كو صا  باك ا كالد أة  هسر وفو النص الثالا  الع" هبمعم "إما نفة   -
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 م(إنجم َيهام إنجم ةعكلم إنجم ةهرب )ااه ك  

. أة  الافما   ا كو صا  باك اا هرو اا  اي ااعمااك ا ا ا ل هعال احلركاا العع اا" غر هبمعم "وإما نفة   -
عع اام و   اه احلال م فإن اتن ةاح ت ة ن انح قا مي الةيت  الب ئام صل ة ن انح قا مي الهعل احلركا ال

فكل اا هة اث اان ا ا .   كو وفو قةانمنها ما اامل كل احلركاث الثالافم  م ةل ا  ي احلركاث العع م  أو
م ت  ههان إت ماي ها ل حت ةا  مسابو ل ساماق الثالاا  الااة اسَياائاال نة   اجلس م   /مي هر  الااث

 . ن   ااه جم  اه الةش اث اسَيائم 
عهفاال ااةكفةلااة ا ل  ساان اسنساااقم كغاان كةنااجم ةعاا  أةااال كاال ال "و  ااال  اااا ا،ةااالم فااإن  

م لمت معحال مبا را وص ةهمام  عنجم   ذلد  عن كل  الحم  ل  سان إو أ ضااجمم اسَيائاوصف ل  ها  
و ااا ماا معال احلا وا الهاصا   صاني ماا ةن عاا إو البعا  العع اا (. 7)"ا،ن وصةلة ما إنجم هايت  ل  نةةعااث 

فعناصار  ااا ااسا ةل قاص ا  ،ن  ها  ل . الثالاا  شا واا  ها  وغار منمعا /ع  ا،ةاحةكةوما ةن عا إو الب
ولاي  ا  ماي فةيتاال  ااا ال ا اهل صاني ااسا ةةاث . ااهل ذاو ااس ةل انح قا مي قةانني وقةا ا    ةا ا

العاا  ةةل اة دضاك النص الثالا  ( ا،مر ة ع و أةضا ص  اهل صني مس ةةاث الالراجما ومس ةةاث ال  لمل)
إن ا،مر ةعةا   هناةا  ااحاا  إو الرغبا    الا   ص ماي مال ضاماث . الاة ة هر وعة   اه ااس ةةاث

فك عاا خت اص اسنساان . ا،صعاا الة مهما  وال اةااث العع ما  ااسابال  ل دالماو فعال الرغبا    أ  اال مسا ةةا جم
 .والالراجما مي ال اةاث العع م  اابا را ك عا  ه دل أمامجم إمكاناث ال عوةل

م فااإن الحاااص  الثالااا  ت (4)وما  ذلاادم إذا كاناال الة مهماا   ااا أةاةااا اك بااط العضااة صنسااو معااني
و  ااال  اااا ا،ةااال َيكااي . ال اةاااث العع ماا  كرا اااثةاا اة صالضااروكا إو الاا   ص الك ااا والنهااائا مااي إ

   ةلمااا  ة سااا   ماااي  نااااول  ااا اهل  ااااةي ااسااا ةةني انح قاااا ماااي  ااا د  واةاااام وكااال  اوةااا  جتسااا  إمكانمااا
ا،مار ة ع او    مرش ا  أوو ص ا اهل الثالاا  . النفة  ال    كو وفو قةانني وقةا ا   ااه ال اوةا  أو   اد

والعع ا يتعي  هكل كمنةن  العضة الةاش م أة الاول  حت ة  نفمد كل  ضة ماي ا، ضااجم ماي الثالاا  
هاك  نهسجمم و هاكل أصعاااه العع ما  والثالافما   وة ع و   مرش    انم  صام  اااث اجلس . الحبمعا/والعع ا

وة ع و ا،مر   اارش   . يتعي صنم  الهضاجم صا  باكه نفا  الافما ةععل   ال حت ة  ال هكمل الثالا  ل  س 
وصعباااكا . الثالثاا  صاجلساا  صااني شالاا  السااكةن وشالاا  احلركاا م وصااني الرغباا  وةاا ح  ا، ااكال والبناااجم الالففااا

  ل َيكي  فةك  س  هاك  إهاك ا، كال ال  خت   نجم؟: ال ال ا  أهرل اس اص   ي الس  

 العضو بين الحجم الثقافي والبعد العملي -1
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فالا  ت ةا ل الكال .  ن ما ةس عفا العثةك   اال معا  ل كالم صإمكاان ا  ال أن ةعاةا إو ا، ا اجم
  د شال  اجلس  و  د شال  . لجمإت مي ه ل أ  ائجمم أوق  خت  ف اتل  الكل  ي اتل  ا،  اجم ااكةن  

إنااجم ن ااو مااي نهسااجم أ ااكات ون ااو مااي ا، ااكال . إنااجم م داارو وم  اار وم باا ل. اتت ااجم وأ ااكالجم ومعانمااجم
فهاال صإمكاننااا أن . و ااة   كاال  اااا ت ةفاال إو غاةا ااجم إت مااي هاا ل  ناصااره وأ ااكال حتالالهااا. أ ااكات

نك اد  اي الرغبا  اون أن ن دا د  اي أاواث حتالالهاا؟ نالرأ اجلس  اون أن نالرأ أهرافجم؟  ل صإمكانناا أن 
اااي ت نك ااد  ااي الرغباا م الرغباا  ت  اا كوم إهنااا هاقاا  ذا ماا  ةعمهااها الهاارا كساار مح ااوم لكننااا نك ااد  ااي 

نك د  ي العمةن الهبال  ونك د  ي اخلفر الضامرم ونك اد  اي الفا ك ااك نا م ونك اد  اي . جت ماهتا
 اااه العناصاار و ععاا  ت  هااكل الرغباا  ولكنهااا  هااكل الة ااةا الرماا ة إن . الهااعر  ناةااو ا،هاارا  و نااا ر

وكغن ذلد (. 4) "وعة   مي ااعث ني الكنائمني الاةي ة دركةن نماص   ي  امل واش  ووشم "ل رغب م إهنا 
 .ةنالةل  ي كل  ضة إنجم الرغب 

ة ةاا و الافماا  اماام ولكاي  ااا مي  نا كان اجلس  ك  وأ  اجم   نهت الةقلم إنجم ةُةلِّ  معحال انهعالماا وغر 
ااعحال ت ة كو إت مي ه ل ا،  اجمم وت ةس المن و ةا  اه ا،  اجم إت مي ه ل ان كا ها يتعي  اا 

إهنااااا الكةماااا  . وصااااالعةاا إو ا، اااا اجم ناااا كو  هاوهتااااا   الالمعاااا  وااةقاااا  واحل اااان. الكاااال الاااااة  ااااة اجلساااا 
م واتةااااااااااااا ععاتث ال رة ةااااااااااااا م واتةااااااااااااا ععاتث (النهعمااااااااااااا )اتةااااااااااااا ععاتث العع مااااااااااااا  : صاتةااااااااااااا ععاتث

الثالاااااا  /فاجلسااااا م صا  بااااااكه صااااا كا ل   اااااا العع اااااا وال رةااااا ة والاااااة مها وا،ةاااااحةكة .ا،ةاااااحةكة /الثالافمااااا 
إننااا مااي هاا ل  اااه (.اتةاا عاكة  )ةعمشمصهااكل اائنمحتاال ال ه ةاا اث ااساا عرا ل ةاا ععاتث اس ائماا  

اسَياااجمام وت نالاارأ  ااراصط  اااه احلركاااث و اااه اسَياااجماثم ولكننااا نالاارأ اتةاا ععاتث ت نالاارأ احلركاا  وت نالاارأ 
إهنا  هكل . إن كل شرك   ا   واق  ا،مر إاا  اهرو   الا . فالط النفة  ال   ةل  ا  اه احلركاث

ااك ع  م لكنهام مي شم  البع   مهرو ا ،ن  اه النفة   ا نفة  م مئ  صالبمايتاثم وا،  اجم غر
    اااه احلاااتث  اابمجم صالةشاا اث ااع عماا  ت إن اجلساا . ا متثاال اتماا  جم الاا ت    أهبااال صااةكهاس ااائ

الاة معل مي إَياجما واش ا منبعا لس سا   كبارا ماي  ا،مر.إنجم ةعمش   ال وق  اتة ععاتث َي د مع م
إو ما ةنهر إلماجم ك كماد إن أة  شرك  مع ول  ق   ةل  نفا م كام  ةالةا مي ا،  اجم البسمح  . ال عوة ث

فهاا  ناا لكاا  ا ل . لن ااكر اتةا ععاتث اا نة ا  ل ما )لس س   مي اسَيااجماث ال الا    اال مماكةا  معمنا  
و  اااال  ااااا (.   اااال ال ه ةااا  و  اااال اانااا  و  اااال العنااااق كعاااا  ااا ل   اااال اس ااااكاث الرامااا ا ل هعااال اجلنساااا

يتااااعي ا،نساااااق اا نة اااا   سااااو الةاشاااا م أوا،ةااااالم فااااإن اتن الااااال مااااي  اااااا الاااانص إو ذاوم يتااااعي الن
 .واا   ه م أمر واكا   كل حله 
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وةكهااام ساكاو ذلاادم أن ن اار مااي ةااماق شركاا  مااام أو أن ةكااةن اا  الااا  ااا   صااالنص الثالااا  
وة ااا ". احلماجم"الاة  ن   ااه جم  اه احلرك  لكا ا  أنهسنا أما  نفة  ال معالةل أو أما  ما ن يف 

ا ك عا أمعنا    ع م  ال   ةجم وشاولنا أن ا ا لكل  ضاة ةاماقجم واةا ععالجم واائارا ا ا  الجمم ا،مر  عالم 
ةااان كو حله هاااا أن  نااااو ماااي  ااااه الةشااا اث ماااا . وكااااا الةشااا اث اسَيائمااا  الالاص ااا  لرااااا  انح قاااا مناااجم
الا  ةا كو ماي  الاة  وصرةجم وشما جم الكةم  صالة مه  ةه  لم   ال الفعم  الثالا م كعس ةل الفهر؛ فهة

و ناااو مااي ا، ضاااجم مااي . ه  اام أة أن و ااةاه و ااةا  الرةاارة ت ةالااة  إت ص نهمااا مهااكة  احلاات العع ااا
و   ااااا اتجتااااه َيكاااي الالاااةل إن الرِ ااال الاةااا ام وإن (. العاااني ماااث )ةع ااا  صااا كا ل   اااا الثالاااا  والعع اااا 

فالمااا   ضاااة  ئبالاااا . ذلاااد المااا و  اااال العكااات ماااي . النفاااة  اا ةلااا ا  نهاااا نفاااة  يتاااعمه  والااا واا
نفااة  اااانا واحلعاال : إهنااا شايتاارا   كاال النفااة . وم دااروم ةن الاال مااي  اااا الاانص إو ذاو صسااهةل 

إن الثالاف  شايترا   الم  صهكل ت ةةا ةجم إت . واا ا ب م وشايترا أةضا   نفة  الالع  واان  واافااكا
  ت ةههااار إت ماااي هااا ل حت ةااا  النفاااة  اا ةلااا ا وماااا صاااني العاااني والمااا   ةاهااا   الاااا. شضاااةك ا   العاااني

ة ا اهل فمهاا العع اا ( إهناا   نهات اآلن ل عنااق ول فا ) إهنام مث هام  هر و  عام  ها ا و   او .  نهعا
 .إن الم  حت د الضةجم  ي العني والعني  ا ال   ة جم الم . والثالا  صهكل مه  

فهاااة أشماناااا  ضاااة مهااا وا إو الة اااائفم . الاااا و نااااو ماااي ا، ضااااجم ماااا ةاااراوح صاااني الحبمعاااا والث
 نساام م و ااة أشمانااا أهاارل /و ااة أشمانااا ماار بط ص اةاااث غرة ةاا . ومهع ااجم  ااا اتةاا  اص  ل  اةاااث العع ماا 

(.  ساا  اااارأا مااث  )ماار بط صعااةامل يالماا  ة داا ا    ااا العضااة كعنفاار كئمسااا   صناااجم ااععاااك اجلساا ة 
ولعل ( ش مد ا، )فالث ة مر بط   أغ د اتة ععاتث صالريتا   . ولعل أشسي ما َيثل  اا ص ك اارأا

 اا ما اف  صاشد لساان العارب إو  ا   ال  فامص فالاال صثا ة ااارأا و ا ة الر ال مماا ةنهاا  اي  ااا 
أما النه  ف فموم   اتة ععال كعا   . م أة هاص   نسا مبا را،قلالعضةم مي ه ل ال سعم    ال 

هنم  الث ة "و ة   اتة ععال العريب الال مي ة ل   ال الب ةغ والنض  اجلنسام فا. نساالة ةا صاجلاند اجل
إن  اا ال عرةف ت . )أة صر  وكهف  ي أنة   صاشب جم( 15)"ةمنُه م صالضنم هُنةاا إذا كعد وان   وأ ر 

 اةاة لاجم وذلاد  م نا   واق  ا،مر   ال وعة   مي اخلفائص الاا م  ل عضة صال ك ماا  ا ا الهاكل الة 
أمااا الفاا ك فهااة وا هاا  البناااجم وكونالااجم ( الرائااا الاااة ةاارلم وةبفاار وة عماال مااي شماا  إنااجم ة ضااعي شضااةك
 une belle: الهرنساامةن ةساا عع ةنم ل  عباار  ااي  اااه الالضاام م العباااكا ال الماا )وو هااجم ومااا ناا   ااي يالااجم 

poitrine.) 

 اااا الهاااجم  ااي ذاوم وت  أااا ل عمماا مساال واارا ل( و  يماا  احلاااتث أةضااا)إن ال سااعم     اااه احلالاا  
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إن ال سااعم  حت ةاا  ل  نةةاا  الثالااا  وا،ن وصةلااة ا اخلااا  صة ااةا .حت ةاا   اااجم يتااعي أ ااماجم أهاارل فالااط
فإذا كان العضة الةاش  قاصال ،ن ة  الاال ة سا   ماي ال ساعماثم فاإن . والكائناث وصنعط ا   ا ا ا، ماجم

اائرا الة مه  واائرا النساو : م ع اا يتعي اوائر ااسبال  ال   ثبل العضة ذلد ةعةا إو النعا   الثالافم 
 أةضا إفرا ا لراوا الهعل النهسم  وال رة ةا   نا  إن ال سعم  متمم م ولكنها  ع . اجلعا  واائرا الهعل ال رة ة

 . اآلهر
مااي هاا ل  ضااةا الاةاا ا ونهعمااا و ااا كااالد مااي هاا ل ال سااعم  أة " الرِ اال"لالاا  ا   نااا ةاااصالا 

و ا لمسل كالد  ن ما حت ا مي ها ل م ةالما  . اه ماك م ةالم  صة م  ل ثبمل قمع   الافم  ال اا لعضة
الر اال ل ةقااة  وااهااا واجلاارة والساان م والساااق وا هاا  يالماا م و ثبماال : فالساااق  نساام . صااة م  أهاارل

أنهار تئدا  . )اق ااارأا وشا  االر لم ك ل اارأا والر ل   ال الساةاجمم والسااق ةا. خلحاب وقراجما و عوةل
ل اااكر ول هاار م إهنااا أمساااجم قاا   ثاار ةاا رة نا لكنهااا حتاا ا  اااه ا، ضاااجم ( 11)ا،مساااجم الاا  ةةكا ااا ال مها ااا
وكالد الهعن م  اجلسن واجلس  واجلث  والب نم شم  إن النةاا ال تلم  (. يتعي شاتث و ةا ا اا نة  

مااي إ اااكا  انح قااا مااي أصاال  اصلمولكنهااا    ااين انح قااا  ااو  نةةعاااةااماق   ةاا  ن ال ائعاا  ت    ااين صااإةراا
 .وخت و هحاصا ة ةكا شاتث  ةل  شال  أو

أة شساد مةقعهاا   اال ) اة    الرةرةاا ( وكاا احلركاث الفاااكا  نهاا)و كاام إذا كانل ا، ضاجم 
 اشااا   ااال ناااص شسااد و ائههاااام فااإن اتن الااال ماااي الاانص ال الرةاارة إو مااا ةهاااكل انه( ااساا ةل العع ااا

ا، ضااجم : الثالاف م ةم اة إو إ ااا  ة ة   اه ا، ضاجمم وة ن ا،مر  اه ااارا شساد مةقعهاا ماي الرغبا 
اجلنسم م ا، ضاجم  بجم اجلنسم م ا، ضاجم الالرةب  مي الهعل اجلنسام وشسد مةقعهاا ماي إن اا  الا تتث 

: م وشسااد مةقعهااا مااي إن ااا  النفااة  الهنماا أ ضاااجم اس اااكاث الرم ةاا  كااالعني والماا ةي والاارأل: اس ائماا 
ولمت مع   اا أن  ناو ش واا فاص     . ا،ك ل   البا م الك هني وا،ك ل واخلفر   الرقص الهعيب

إن ا،مر ة ع او . اتة ععال اخلا  هباه ا، ضاجمم وأن كل نص ت ةس ععل إت أ ضاجم ال اا اون غر ا
إن . فكاال نااص ةعبااع مااي الحاقاااث مااا ناا   و اا ا  ةة ااجم اخلاصاا . م ماا فالاط صاةاا ععال ا، ضاااجم ا،كثاار متث

ولال  صني ك ةا صرَيةن   اكاة  قمع  .  اا ال  اهل صني ااس ةةاث  ة الاة ةةل   نة  النفة  وأصال ها
آهاارم ،ن  ااه ا، ضاااجم  كماف أن الرةاة  اا دركاا   سا     ا،ةااااة وا،ك ال أكثار مااي أة  ضاة( 12)

واا كانل الرةة  اا درك  نفةصا ةراة    ااالا  ا،ولم فإهنا  س     صكثرا . اجماث وصالهعلمر بح  صاسَي
 . اه ا، ضاجم ل  عبر  ي الحاص  احلركا ااعم  ل هعل السراة

   امتدادات الجسدخارج نفسه-2
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د كةنااجم الالرةاا: ومااي اجلساا    ذا ااجمم  اا   ضاكةسااجم وةااهةلجمم نن الاال إو اجلساا      ق ااجم صكةنااجم
. أوتم أة ا، ماجم ال     ثجم ومتندجم وا ه جمم وكةنجم البعم   انمام أة مةيتة اث العاامل الا  ة دارو يتاعنها

  اهل الثالا  والعع ا يتاعي ماا ةهاكل  : ل نة  إَياجما جم ة ن اتن الال مي ال كم    ال اجلس  كُعةل  مبا ر
إن اتن الاال . هبالاا فئاةة أو  ارا  أوكةنم  اجلس م إو ما ةفان   ةةا  اجلسا  كعنفار نا   اي ان عااجم  
م ةاا اة إو "ماا ن الفااهما"إو " الراقماا "مااي اااا ن إو البااةااةم ومااي السااهةل إو اجلبااالم ومااي ا،شماااجم 

فااإذا كااان الهضاااجم ة هااكل   ذا ااجم كبنماا  االاا  ااهاال اائاارا . اة هاارا   فااةك   ةاا  لرَياااجماث ول دركاااث
م فإناجم ةالاة  ص عةامت اتتث ا، اماجم الا    دارو ااه اجمم وماي الهعل اسص غام أة صفه جم فضااجم إنساانما

كانال نفاا إَيائماا  يتعنها شركاث اسنسان وأفعالجم؛ ةةاجم كانل  اه احلركاث مفااشب  ل هعال ال  اةة أو
 عةمسا   ال  اام فإن اسَياجما   هكل وفو الالةانني ال  جتعال ماي الكاةن  ن ةا  فضاائم  . مك هما صنهسجم
 .ا، كال الثالافم  ااالك  اها ما اسن ا  وال عوةل ختها    ناةا ا

  اا صاااات والعفاااااا :  ااااجم   أ ااااامائجماام  اا(:   مااااا لاااامت  اااااة) هااااكل ام اااا اااث اجلسااااا  هاااااك  نهساااااجم 
والسااااام اكا وقضااااابان احلاف ااااا  و سااااا  اآلهااااارم وام  ااا اااااجم   الهاااااعل وااااااااكاا واان ااااال وأاواث الفاااااباغ م 

لفااارا  والعةةااالم وكااااا اتص ساااام  والضااادد والة اااجم ااالحااادم اتتث ا عااات وا: وام  ااا اااجم   الفاااةث
إهنااا اتتث أصاام   . سااا إو الكهااف  ااي ا ةةاا  الثالافماا  ل  ساا  ولااااث اجلساا مأصاام    عاا  اااا هل الرئ

جما   جم ماي اسَيا: فاسَياجماث لمسل مراافا ،صل لساق.    او  ااضامني ال سانم  الالاص   تش ةائها ،هنا
م واارا  نفاار " عااال"لمساال اسَياااجما ال الاا    ااال الاا  ةا ل ع اااجم. نسااوم وال سااان نسااو مااي هبمعاا  أهاارل

ال ههام إننا ت نس حم  اه فاك ا   معااال لههاا ةعةيتاها وةُب انم صانهت الالاةام  إيتا  ومكعل ل عنفر
م (قنا ا  كال ال ساانمنيت و اةا سصا غ لسااق  الم   اد )إن ا،مار   اال ها   ذلاد . نهت ااضعةن

( أة الالفا ة )ال الا  ( صاني أ  ائهاا أو)فإذا كان صإمكاننا أن نرةن ش واام ااهل اجلسا م صاني الةشا اث 
م فععا   ااا أن الةشا اث اسَيائما   نا   و ا كو و ا ول ااهال (ت مت د قف ة )ال ال   وصني الةش اث غر

وقةانمناجم  َي اد قةا ا ه عامال معهاا صا  باك اا نساالا ومعا   ااا أةضاا أهناا  هاكل ل ا م وماد ال. ةني معني
  منااط الة ااةا و  قةا اا  : ومااي س ةاا كةن ل  ساا  ل  ااجم اسَيائماا  الاا  مت ااد هفةصاام ها. ومنااط ا اا  الجم

نالفا  الفارا  )فام  ااا اجم الك اصما  والفاة م  . صل َيكي الالةل إن ال سان نهسجم لمت صرةئا منهاا. ات   ال
 .اسَياجماث كم م وكالد الك اص  والفةث اا وة: هر ل    اسَيائم م  ا الهل اآل(صا،ةال

مس ةل ل  الرةر وآهر  - عهنا   ذلد  عن الةش اث ال سانم  -اجما مت دَيو كاا إذا كانل كل إ
لر ااجمم فاإن الةشاا اث اان عما  ل عسا ةل الثاااق قاص ا  ل  نةةا  انح قااا ماي هبمعا  اتم اا اااث الفاااكا  ااي 
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فإذا كان كف  الم  إو أ  اال س ما  ا إو ا،ماا  س  ااهبا إو اجلسا   ا كو  الرةرةاا  . الها الثالا اجلس  و ع
فإذا كانل الالا  ا ال سانم    لنا   ال أن كل . م فإن  اه احلرك  هايتع  ل نةةعاث م ع اا" عال"ك  ةا 

روكام إو   مااار   اااال ةااا اةم صالضااا( 13()الةشااا اث ااعمااا ا   اااال ااسااا ةل الفاااة )  مااار ة داااو الهمعااااث 
م فاإن ا،مار ت ن  اف ما  الةشا اث اسَيائما  (18( )الةش اث ااعم ا   ال ااس ةل ال ت )مس ةل ااعامن 

م ك عا   رث ااضامني (ال ال)فك عا   رث الةش اث اان عم  إو مس ةل ال عبر.   منط إن ا ها ا لة ا
 .اال  ةع   اا ال عبر ةن  ا وأةال و ةا 

 ههةن جمم الفرا  أو الهعن م  الفةث   اسكةالماث ال  ةة  شم  إن كق  الفةث أو و كاام وكعا  ة
م فإن الةشا اث اسَيائما  ُ ةلا م انح قاا ماي (اتل  مثب   ااهل ةني)ا عتم ة ل   ال شال  نهسم  معمن  

   نةةعاااث  الافماا  نح ااو   مهااا هاارق  نهمااا ا أوتم س انح قااا مااي منااط  هااك ها  انمااام  نةةعاااث اتلماا   عاا
 . ال تتث اس ائم : مههة 

فإذا كان البع  الكةق ااهل اجلس  ة د ا مي ه ل ويتعماث ال واام لعل أمهها الةيتعم  ال  ا   نا ا 
فإن أغ د ااةاقف واسَيااجماث  عاةا إماا إو أشاةامت أولما  "اسنسان  عةاةم (  )ا،كم أفالم  :  أص م 

ات  ااا اجمم ال هااااومم )وإماااا إو ةااا ةكاث صمهراةااا  مهااا ك  صاااني اجلعمااا  ( ضااادم ال دااا ة اخاخلاااة م ال )
م وإما إو  ع ماث معال ا ولكنها قاص   ،ن (ااهام السباش م الالراجما)وإما ،فعال  ااة  ( ال شم الن  ا

ةالةا هائرا  ت  ة  م ص ون  دم اه  فاث  ة رة  صني مةقف ذاو الاة) را صسهةل  إو مناذ  ال واا 
 (.10)"(ل ركاب وذاو الاة ةالةا ةماكا   مباكاا ل سباق

انح قاااا ماااي  ااااا العااا ا ا ااا وا ماااي الةيتاااعماثم َيكاااي  ةلمااا  ة سااا   ماااي اسَيااااجماث اخلايتاااع    
 وآهر" اا دضر"وذاو صاا ةين " اا   ف" نهما ا ل  ام  الثالافم  ااسبال  ال  جتع نا نفف  اا صالب وة 

ا،صمض اا ةةطم أة ة عم  صان عائجم إو اائرا  الافم  وشضااكة  م عما ا   ال ااكة   إو منحال  البدرصان عائجم 
م "( عااال"الةشاا ا اسَيائما  ال الاا    ااال الا  ةا ل ع اااجم )و كاااام انح قاا مااي ااثااال السااصو . و  اجل رافماا

 :َيكي إةراا ال نةةعاث ال الم 

 : ال الم  ( ااعنةة  اآل اك) ال السمعمعاث ةر   إاا   اه اسَياجما حتم نا  -أ

 ...(غضدم ق وم )احلال  النهسم  ل باد  -

 (أصي مث -مرؤولم أب -كئمت)هبمع  الع ق  صني الباد واا  الا  -

 ا،مر -

 :حتم نا   ا السعمعاث ال الم ( العااة  أو إاا  ا وفو ااعاةر)صطجم إاا   اه اسَياجما  -ب
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 .هر م  قمع  ااهاك إلمجمم أو   ال ا،قل ان عاؤمها لنهت اار ب  ات  عا م  كاف  قمع  اا -

 .إلمجم و ةا معرف  ةاصال  صني ااهر وااهاك -

فها شالا  و اةا إكةاالم  ل ةةا م فإنناا نكاةن أماا  مضاعةن ن  اف . مرفال  أو غر مرفال  صإكةالم  ل ةة - 
 . ي مضعةن احلال  ال    مد فمها  اه اسكةالم 

وصعباااكا أهاارلم فااإن .  ن اا  ااهاال نهاات الاا ائرا ال تلماا ( وغر ااا كثاار)إن  اااه ال نةةعاااث و ععاا 
إو ة ساا   مااي ااضااامني ااثب اا    شركاااث اك  النااال   اااه اسَياااجماث الكةماا  صاانهت السااني الاااة ةهاار

شاولنااا اخلاارو  مااي  اااه إت أن ا،ماار ةاا ااا  عالماا ا إذا اااي .   ااال  عوة هااا صا  باك ااا شام اا  اضااامني معمناا 
الاة  ن   وفالجم  اه اسَياجماثم لن هل يتاعي اائارا " ااعماك"ال ائرا لن  و  نةةعاث   ة ا ختر  صنا  ي 

 . الافم  أهرل  ض  الباد وش ه مةيتة ا لرَياجمام أة ما ةالة  ص د ة   كل و ةا  اه اسَياجما

  -نساااانم م إص غمااا  كانااال أ  اتلمااا ااهااال الةيتاااعماث اس-لالااا  ةااابالل اس ااااكا إو أن الهضااااجم ة هاااكل 
إن  اا الهضاجم نهساجم ةالاة م صانهت الحرةالا م حانا ا، اماجم . كعنفر اال     ق جم حعث ا الهعل اسنساق

لن ااكر شالاا  الفاعل وكصحهاا صالفادراجمم وكصااط ا ا ةر صاالبدرم وكصاط الفااةث )واحلركااث وكاالد ال ساان 
متنا حلركا اجم معا  هاصاا ( صا، ماجم)ن   ق  الهرا صالهضاجم وصناجم   مجمم فإ. اتتث   ة ا...( صالف ل

فااإذا كااان . وت  اا كو شركاااث اله شااني وإَياااجماهتن ممااث م إت مااي  اااه ال اوةاا . أصااةلجم و اااوكه" ةهضااا"
  تجم ة عم ون صإَياجماهتن الةاةع  والعرةض م فإن ذلد ةعةا إو و ةا نة  مي اتم  اا صني الم  وا،ااا ال  

فااااكاا واان ال والهاعل والعفاا ك هاا أاواث . الاة ت حت ه العني ا،كمم وصني الفةث والهضاجم حت ضي
 .ةه م و ةا ام  اااث ل م    أاواث ال ةاصل( الهضاجم)فال ةاصل م  ا،كم .  ةة  مي اائرا الم 

اائااااارا لالااااا  أ ااااارنا   ماااااا ةااااابو إو ام ااااا اااث اسنساااااان   ا، اااااماجمم وإو كغب اااااجم   اخلااااارو  ماااااي 
إذا كاناال : وَيكااي اآلن الالااةل. اجلساا م خل ااو ااعاااال ا اا ا ل كمنةناا  يتااعي اائاارا الهضاااجم الةاةاا /الااااث

حتا ا -النالحا  النهائما  ل م ا اا-نة م  اتم  اااث حت ا هبمع  الااث اان    لرَيااجمام فاإن نة ما  ا، اماجم
خت  ف : صني ا، ماجم وصني ش ن اسَياجما - ا  ئا أوك-أما   ةافو إننا.هبمع  وش ن ونة م  اسَياجما أةضا

إَياااجماث النساااجم  ااي إَياااجماث الر ااال أوتم وخت  ااف إَياااجماث أ اال احلضاار  ااي إَياااجماث الباا و  انمااام وخت  ااف 
مندها أة ةصا   " )أة ب  ا، ماجم"أمت ةعةا  اا إو . إَياجماث أ ل الهعال  ي إَياجماث أ ل اجلنةب  الثا

فعةااا ب  ا، ااااماجم مر بحااا  صعةااا ب  اسَياااااجما "إن ا،مااار كااااالد شالاااام . صةاكةااااك؟ كعاااا ةع الااا  ذلااااد( الة اااةا
و ااا ةعااين اائعااا   مماد الحاقاا  العضاا م  وهاقا  الععاالم إنااجم   مماد ل ة ااائف ا،ولماا  . اسنساانم  ال اصعاا   ااا

ثالااا ؛ لفاااا الة ااائف الثانةةاا  اخلاصاا  صالع قاااث وصاحلساااب؛ إنااجم   ممااد ل هعاال ال رةاا ة لفاااا الهعاال ال
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والةةااائط العع ماا  وال اكنماا  لكاال  ا ااجم السااروكاثم   ااال مساا ةل ا، ااماجمم  ااا ال  ممااد ا،ةاةااا سَياااجما 
ماد البدا   اي ذاكارا (.16)".اجملهةا العض ام أة ااروك مي إَياجما كةنم  ل ععل إو إَياجما كةنم  ل عراقب 

 .اجمااسَياجما    اكة  ا، ماجمم و اكة  ا، ماجم ة  فجم ش ن اسَي
م ن  اااف "اخلهااان " اااي اسَيااااجماث " الرقمالااا "فكعاااا خت  اااف اسَيااااجماث . وكاااالد ا،مااار مااا  الفاااةث

كهاكل ماي -إن الفاةث . الفةث الرقماو  اي الفاةث اخلهايم ون  اف ا عات  اي النا اجماث ااس ةا  
 ت الة ةا ااع      النهرا الا : ة هكل وفو أ كال و ةا الهضاجم نهسجم-أ كال و ةا النص اجلس ة

الة ةا ااا ل أمامنا كعةةاك و  كان و عاكاث حت د الفةث  ي الفةثم متاماا كعاا حت اد  حت م و  
أو " ل ع اااجما ااةا "الاا   سااع    البااةااة واارا " الناا اجماث الحةة اا  "ف مساال   ااد . اجلساا   ااي اجلساا 

ةب  عهااا الهضاااجم " ا منةااا اصاار "ااا.إنااجم ة داا ا يتااعي الهضاااجم كعنفاار  الااا  ". كةااال  مااا"أو " ل ب ماان أماار مااا"
" ةااا"و كاااا كااان اه هاااجم شاار  الناا اجم .ااه ااةح م و اااا الهضاااجم   شا اا  او  اااا الناا اجم لماا نت وشهاا جم 

 .قب جمم إةاانا صاه هاجم قمن و  قاث وأ كال وأ ماجم كثرا" أةا"كعا كان اه هاجم شر  الن اجم 

 السكون والرغبة وسلطة األشكال: الجسد 3
شركااث مع ولا م )ة سا   تم نا ما  ماي الةيتاعماث ا  ع ا   ة ضعيةني إن اجلس  لسانم نسوم 

شركاث ةضعها ال علمف البسامط وااركادم أويتاا  مبهعا  وأهارل صار  م مهات وصارا م شكاةااثم أفاراح 
إن شال  السكةن  ا . إن و ةا اجلس  مر بط حا ةمف ك  نجم: م إنجم الك     شال  الكعةن...(ومآةا

 . ها ةمنبثو الهعل ومنها ة نبثو ا، كالمن: ص كا ال ةقعم 
إن ةكةن اجلس  .إن اجلس  ه ان ل  تتثم فهة ة ل مي ه ل شرك جم وة ل مي ه ل ةكةنجم

إناااجم الكاااةا الااا   حااال منهاااا الاااااث الها  ااا    . إن الساااكةن ويتااا  أصااا ا   اجلسااا . لااامت ةاااكةنا مااةاااا
فالساكةن  اة أصال (.  قاا ماي شالا  الساكةنانح لألفعاالالااث اان    )السكةن   ال ما ةمف ك  نها 
احلم  اا اجم صاسمكاناث الهاص   صني ك ع نيم إنجم  فإذا كان الفعل  ة". ال تتث اا ةل ا  ي اسَياجماث

م فااإن السااكةن لامت  اامئا آهاار ةاةل ال دهاا  اابهعاا  (17)"احلالاا  ا،كثار  ها اا  وا،كثاار غا : اتن هااك
 ل صانهت هرةالا  الفاعلم إناجم ماا معال ماي اسَيااجماث وا،ويتاا  وا، اكال الهاص   صني إَياجم نيم إنجم ةه 
ااعااا  وال معاااينم وان هااااك  ان هااااك: إن الساااكةن   اجلسااا  حلهااا  ان هااااك. أمااارا معالاااةت ومههةماااا وذا معااا 

: أت   ل شركااث اا  ال  ال ماا   اال  ااجم معالاةل)ال مع  الاة َي د مع   الهكل وال  كل وان هاك
إن . الهعااال وال فعااال م ان هااااك(شالااا  الساااكةن اار بحااا  صاااالنة  )اااااةث واحلمااااا  م ان هااااك(ل العال اااااتهااا  

الاولاااا  جتا اااال السااااكةن   اجلساااا  وا  باااااكه شالاااا  غاااار االاااا  معناااااه احل اااان   ااااو شالاااا  قفااااةل ل ماااا  جم 
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. ال ها اا  وال  اا ولإن الكثاار مااي ااعاا  قاا  ةالااةا إو ال معاا م كعااا قاا  ةالااةا إو العباا  و (. 14)الاا ت 
م ت (14()لاامت  ناااو ةااةل شاااتث ال اا لمل اا ةاصاال)فكعااا ت َيكااي احلاا ة   ااي شالاا  صااعل مح ااو 

َيكي احل ة  إت  ي ةكةن وا  م ةكةن ةهاكل أفالاا ل ععا م وأفالاا ل هعالم ولاي ةكاةن الساكةن شالا  
لسكةن ةاصوم  ة كو إت ك كسر مي شاتث الهعل اان   ل عع  إت حله  إن ا  الهعلم وما اا  الهعل ت

 . ل هعل الة جم اآلهر فإن السكةن  ة
إنااجم كالفااعل   الاانص ال ساااقم ت . إن السااكةن   اجلساا  ت ةة اا  إت م عهفاا    اسَياااجماث

 إنناا ت ن دا د  اي ةاكةن الناة  أو(. 25)ة كو كاش عال اال إت مي ه ل انبثاقجم  ي الالةل و  الالةل
وكعا . م إن ةكةن اجلس    جم مي إَياجما جم(21) ع مل ل عع  والثاق غماب مح و لجم ةكةن ااةث فا،ول

إن .   النص ا،ولم فإن اجلسا م   أمنااط و اةاه اا عا اا واا نة ا م   شا ا  إو هاقا  ةاكةنم  ال ع ا 
صا  باك ا  وت   كو إت)الرغباث ولم ا ا، كالم وا، كال ت   دالو إت انح قا مي حله  ةكةن ةاصو 

و  ال  اا ا،ةالم َيكي الالةل إن  ةة  اجلس  لمسل  مئا آهر ةةل وعاة  (. ما ةهفل صني ةكةنني
ولااي ةاا كو اجلساا م حلهاا   كسااره حلالاا  السااكةنم إت صا  باااكه  نةةعااا . ا، ااكال الاا   عاا  ةاان ا ل   ما ااجم

الرغبا   اا  ااه احلالا  النهسام  "و. لأل كالم وا، اكال  اا الة اةا ا  عال لرَيااجماث وا،ويتاا  والرغبا 
احلا ااا  ال اه مااا م  ااااه الكثافااا  الهاااعةكة  ااهااادةن  صالفاااةك وا، اااكال  ال ةناممكمااا م  اااا  ااااه احلركااا  أو

 .(22)"واتة مهاماث وااهاكة 
و اااكة  اجلساا   ااة  اااكة  ا، ااكال . إن اجلساا  ةع ااي  ااي كغبا ااجم مااي هاا ل اس اا ن  ااي أ ااكالجم

أت ةعااا  . ل؛ وال ااااكة  ااعةااااوة ل رغبااا    إل ااااجم وإقفااااجم و  مماااد ا، اااكالو ااااكة  البدااا   اااي ا، اااكا
احل ابم صفه جم  ك  مي أ كال ال ةاصل الثالا م الاولا  لرفا ث ماي ةا ح  ا، اكال واتتهتاا؟ إناجم  

إنجم ةرماا إو إل ااجم اجلسا  كهاكل والالاا  . كالدم فة ةاه و ةا متمم ة واه    وكم ة   نهت اآلن
وت َيكنناا  عوةال الرغبا    إل ااجم (. الهكل الاة ة  اا ا، اكال  ة أو)ما قبل ا، كال " مرش  "صجم إو 

أة إل اجم أ كال و ةا ا وكل ماا نا   نهاا ( كبدهام و النمنها)ا، كال ةةل صالرغب    إل اجم الرغباث 
أةةاك اا ةساث كال وا  مث  ا،مر ة ع و   الةاق  صإل اجم الرغباث ال  حتالو نهسها هاك  ) إلمهاأو ةهر 

.) 
 الك    غر )وصع   اا وذاوم فإن ال هاد وكاجم إل اجم ا، كال والعةاا صاجلس  إو شال  ال  كل 

فاإذا كاان و اةا . فال  اكل ةاراا  ال معا .  ة الاول  الةصةل إو ه او شالا  ال معا (  ا  اا ااعامل
ا، ااكالم   مااجمم فاا  و ااةا ،نساااق   دالااو هاااك  أةااةاككاال نسااو ة دالااو وفااو و ااةا ا، ااكال ال الاا   
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ث   او ن و اةا   ما  ماا ك اني صالماا  الاااإ. فةتاا مع  ما  ة  كسار لحةلما  الك ال الهاقا ا لأل اكال
فع  اا ةاصل ت . كان صةكل ة د د  ي الع م  صا  باك ا   مرا ل ع ةاصل)ن ةجماث و رو    اا ةاصل 

وم  ذلدم وكغن كل  ااام فاإن الرغبا  (. ئم  كمهعا كان نة ها وكمهعا كان  ك هامماكة  مسما َيكي  فةك
  حتماااني كااال  - نااا  الرائاااا-   الااا مي اجلسااا  صعمااا ا  اااي كااال ا، اااكال لاااي ةااا اة إت إو  ةلمااا  الرغبااا  

     ه ر اتما  جم إتاا عم  ص ماب ال عهف ثم ت َيكي أن َيأل " فراغ ااضعةن"أن "ذلد . ا، كال
  .(23) "اا ة ر

وأقفاال شاا  . مالاصال  ااام  اع  الرغبا    إ هااك اجلسا   اا  أقفاال شا  َيكاي أن  عرفاجم ا، اكال
ومااا صااني احلاا  ا،ول و احلاا  الثاااق  اا اوح شاااتث ااعاا  صااني الهالاار وصااني . لأل ااكال شالاا   اارة مهاابة  

كمف ةةل  ااع  مي : من لجم ا، كالفاحلال  ا،وو  ضعنا أما  خمام وآت  وتاا مع  ت  س ال. اس با 
: و ضااعنا احلالاا  الثانماا  أمااا  فااائض   ااعاا  و  ال اا لمل. ال معاا ؟ وكمااف ةةلاا  الهااكل مااي ال  ااكل؟

 ا،ووولااامت غرةباااا أن  ح اااو العامااا    اااال اجلسااا    شال اااجم . الهاااكل مهاااا ما كااال قراجما اااجم/َي  اااد اجلسااا 
إن ال عبارةي معاا  ام ن   اال ". ال فارةا صااع  كااث " نم   عبرم و ح و   مجم   شال جم الثا"الكهي " عبر

" حت هاااا   شااااتث ااعااا م فاااإن  َيثااال اك ااا  الفاااهر أو ماااا" الكهاااي " فاااإذا كاااان. ااعااا    أش اااا  الااا اا
مااةث ل  ساا م ومااةث ل ااااثم :  اة شالاا  مااةث" الكهااي "إن . ا،وكاق ااة الكهااف  ااي كاال " ال فارةا 

إن .شالااا   ااا لمل م سااااك  و ااا ة  حااالجم كااال مسااااشاث الااانص اجلسااا ة" ةا ال فااار " وماااةث ل ععااا م و
 .احلال ني معا مت  كان  عوة  مسبالا

إو  - ناا  النااا ر-شما  إن غماااب ا، ااكال اااا اة )  ا،ووومتاماام كعااا كااان الهااعن ماا  احلالاا  
    -ااع م لي ة اة م فإن الهكل ااهضام صاة عراكم إو  ةلم  اا ة  مي(الرغب    حتمني كل ا، كال 

وةاام اة  اااام صالضااروكام إو (. شاااتث ال هااب ) إو ه ااو نااة  مااي اماا  جم الع ماااث  إت-ا،ويتااا كاال 
فاجلساا  النفااا َيااأل صمايتااا جم مااي هاا ل حت ةاا  أقفااال اعاااق أ ااكالجمم وةساا  .  ال اامص   ش اان ال عوةاال

ئض ااعاا   عباار  ااي  عوةاال مساابو إن فااا. فراغا ااجم مااي هاا ل ه ااو اا ةاا  مااي ا، ااكال و نةةاا  ا، ااكال
 .لأل ماجم

شاااتث هبمعماا م وشاااتث ) وشاااتث ، ااكال و ااةاه" شاااتث ل  ساا "ة ع ااو ا،ماار   احلااال ني معااا صااا و 
فاإذا كانال احلالا  (. شالا  العارة   إفرةالماا وشالا  العارة   أوكوصاا :  الافم م وشااتث  ا اوح صاني ااههارةي

 اااا شالااا  شكاااا ( اكساااة ص باااال كمهعاااا كاااان  اااكل وناااة   ااااا ال باااالشالااا  اجلسااا  ا) الثالافمااا  ل  سااا  
حلها  مام اه م حلها  )م فإن شالا  اجلسا  العااكة (أة اجلس )وأقاصمص ، ماجم  ة   هاك  مي ةسن  ا 
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 هاكل شالا  و اةا ( مة جمم وأةضا وأةاةا حله   ةا جم إو غرائ ه وق  خت ص مي كل قمةا شال اجم احلضااكة 
إن اجلس  العاكة  ة كو  ة ره صعم ا  ي فعل السرا م . هاك  مال ضماث الالصهاك  مال ضماث احلكا و 

أ اماؤهم ومتاةث كال  إت ا ال ص ااه اجم كال ا، اماجم : إنجم ةا   ص ماي كال شكاةااث الكاةن لمدكاا قفا جم
ُ كمكااا  هاااك  أةاااةاك: كغبا ااجم إتالرغباااث ل ةاااجم 

الااا مي   ماااان واشاا  وفضااااجم واشاا  وت ذاث ةاااةل ال دهاا  اا
: اجلسا  ااكساة ص باال ماام فمدكاا  اي كال   ئمااث احلمااا م  اي صراوهاا وأةاُننها ومناذ هاا أماا. العااة

أمااا  ( الالاااك ) هاصاامل ااةيتاا  ةةيتاا  الرائااا   اا :  كااا قفاا  هماااط و كااا قفاا  شاا ق وقفاا   حاااك
و لبال ما نا   اي أصال صااشبجم أ) و ي فضاجم ( لبال ما ن   ي ف ا  اكنم  ) معحماث خت   ي  مي 

إن النص اجلس ةم   مها ره وأ كالجم  ك بجم .إننا نةا  اجلس  قمعا ومها من وصرام  ل هعل ( . صاشب جم 
 .واخلماط"النگاف "ااةيت  و 

شاولنا   الفاهداث السااصال  أن نعارم لابعض الالضااةا اخلاصا  صاجلسا  ماي شما   اة مةيتاة م 
و نا ك  . ل ومنهاا  نسا  الا تتثومي شم   ة ش ن إنساقم ومي شم   ة مااا منها  نس  ا، كا

إهناا الاولا  ل بدا   اي معا  .  اه ال كاةا  يتاعي الااوتث فهان أكا  وأشساي لرنساان وجلسا  اسنساان
إنناا نبدا  .ل  س م وإن كنا   ال ةالني أن البد   ي مع  ل  س   ة البد   ي مع  ل دماا نهساها

.  ااا ااعا  م ةاكةاام مس عفاما   اال الضابطوةامهل .  ي مع  ل  س  متاما كعا نبد   ي مع  ل دماا
الاولا  حت ةا  أ اكال و اةاه وحت ةا   ةمهل ُكنجم اجلس  و اة ره ةارام وكال ماا نسا حم  الالماا  صاجم شالاا  اة

 . أ كال جت ما جم
ةاا ل صا  باااكه مةيتااة ام وةاا ل صا  باااكه ؛ إنااجم   عا ماا ؛ ومااي س فهااة واقعاا  االاا إن اجلساا  واقعاا  ا
. ماي ها ل اةاا ععات جم إتإناجم   ما م وككال الع ماااث ت ةا كو . بااكه  ااك ش عاا إنساانمام وةا ل صا  

وكل اة ععال  مل   ال نسوم وكل نسو  مل   ال اتلا  مثب ا    ةا ل الاااث وةا ل اجلسا  وةا ل 
هبااا َياار  اا  حت ةاا  مساابو جملعااة  النفااة  الاا   واسمساااوإن أة الاولاا  لههاان  اااه الاا تتث . ا، ااماجم

 .                               معها ويت  اة درو يتعنها و 
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