عبد الكريم ،كمبرلي ،نايغوانغ ،ميخائيل...
"العين ترى ولكن العقل يبصر" ،جملة دائمة التك رار وس هلة الفه م .ي راد الق ول م ن ه ذا أن ل أح د
يقترب من الواقع عند البتداء من نقطة الصفر ،حيث إن جميعن ا يس تعمل مجموع ة م ن الرش ادات.
تدفعنا أحيانا الرادة وأحيانا أخرى الرغبة ،و "نرى ما نرغب رؤيته" ،ولي س بالض رورة م ا يوج د
أمامنا .مرة أخرى نرى أن الحاجة تحل محل الرغب ة ،ون رى "م ا تش تهيه أنفس نا" .بطبيع ة الح ال،
توجد عوامل أخرى محفزة ،غير الرغبة والحاجة .يرشدنا أيضا طبعنا ،تاريخنا الشخصي ،عاداتنا،
ظروفنا ومكونات أخرى تتعلق بنا .ل ،العي ن ل تبص ر .تص رفاتنا ،بالض افة إل ى أحاسيس نا تج د
بالعادة أصلها في غَيابَ ِة عقلنا.
تعطينا الحياة اليومية ،مرات عديدة ،أمثل ة ع ن ه ذه الحقيق ة .فلنتأم ل كي ف نتص رف أحيان ا :عن دما
يقف أمامكم شخص أجنبي ،فإنكم ل ترون شخصا من عظام ولحم م عبد الكريم ،كمبرلي ،ن ايغوانغ
أو ميخائيلم بل إنكم ترون نوعا من الدمى .يُنزع مباشرة عن هذه الدمية اسمها وتجس يدها ،فيص ير
أشخاص مث ل عب د الكري م ،كم برلي ،ن ايغوانغ أو ميخائي ل" ،زنج ي/ة"" ،م ورو/ة"" ،غج ري/ة"،
ت عقولكمم يُنسب للدمية كل أش كال
"صيني/ة" .بعد ذلك م في هذه الحالة أيضا وكإرشاد من غَيابَا ِ
الذى والسوء ،وبشكل خاص كل الفتراءات التي تنتش ر ك أوراق الش جر المتس اقطة .به ذا الش كل،
فإن هذا النسان الذي تم احتوائه بشكل خاطئ ،س يتحول ل محال ة إل ى إنس ان مبغ وض ،فيت م عزل ه
ت عقولهم.
كنتيجة لذلك؛ لكن البغض يشكل جزءا من هذه الشخاص؛ هو جزء أو بصمة من غَيابَا ِ
هذا ليس من العدل .هذا خطأ كبير ،إذ يجب علينا أن نعل م أن ه عن د تزاي د ه ذه التص رفات ف ي مك ان
ما ،فإن بوادر القذارة والعالم المتوحش تبدأ بالظهور ،وبعبارة أخرى ،العنف الجتماعي.

يجب علينا التفكير مجددا :كل النظريات الخلقية ال تي أث رت ف ي عالمن ا ،بالض افة إل ى النظري ات
الديني ة والسياس ية ،ق د تع ودت عل ى المن اداة بالخ اء الع المي ،والح ترام ال ذي يج ب إظه اره للغي ر.
رغ م ص عوبة الوص ول إل ى ه ذا المبتغ ى ،وبالض افة إل ى م ا يتجل ى م ن خلل الق ول الش هير ،إن
النسان ذئب لخيه النسان ،فإن علينا الحف اظ عل ى تماس كنا ،والبتع اد ع ن وس اوس العنص رية .ل
نملك أدنى شك :بأن المستقبل الفضل والجمل سيكون الذي يحتوي على جميع السماء ،س واءا ً ف ي
إرينتيري  Errenteriaأو غيرها من الماكن الُخرى في عالمنا .عبد الكريم ،كيمبرلي ،نيغوان غ أو
ميخايل يجب أن يكونوا أسماءنا؛ بنفس الطريق ة ال تي يج ب أن يك ون فيه ا فيليك س ،لي ودميل ،ألي تز،
س اندرا ،إيني اكي ،إيدوس وي ،فابريس يو ،إيمانوي ل ،نيس تورُ ،مرش دة واللف م ن الس ماء الُخ رى
أسماءنا.

