
  



 ما ھو الھوس بحب الحیوانات؟
 

 1. خلل عقلي خطیر یسبب " حب ذھاني للحیوانات "
2. مرض مختلق، اختلق من قبل صناعة اختبار الحیوان في عام 1909، لتشویھ الحمالت التي ضد تشریح األحیاء بدعوتھم 

 " مجانین " و " مرضى " 
3. تم تألیف ھذه المجلة المختصة كھدیة لألشخاص أصحاب المرض المزمن والذین یحبون الحیوانات و كمصدر رادیكالي 

 یوصل بین اإلعاقة وتحریر الحیوان.

 

 

                                                      

 

ELK عن  
Earthling Liberation Kollective (ELK) 

منظمة تحریر أبناء األرض ھي مصدر لتحریر إجمالي األصناف – البیولوجیة - . نحن ندافع عن العدالة ذات القدرة على 
 التحویل والسیاسات المضادة لإلستبداد في رد على العنف تجاه البشر، الحیوانات، واألرض.

 
www.humanrightsareanimalrights.com 

https://www.facebook.com/earthlingliberationkollective 

  

http://humanrightsareanimalrights.com/
https://www.facebook.com/earthlingliberationkollective


الحب وسط الجنون –مقدمة   
  ألیس. أوضح" المجانین"لكنني ال أرید أن أذھب بین 

"نحن جمیعا مجانین ھنا. "تفعل "أوه، ال یمكنك إال أن " أنت أنا مجنون. قال القط:    مجنون.
" كیف یمكنك أن تعرف أن   ".؟مجنون يقال ألیس 

" ت "یجب أن "،كون "إ لتأتي وإال لم تكنقال القط   لى ھنا.

 

 الحب مخیف.

جمیلة التي ھي أي شخص، أي شيء، مع العاطفة الخاصة ب اإلھتمام .بداخلكم ھ، وتزاید عمققوي بشيء روشعلھا تجربة عمیقة، لإن
نا، إذا كان سیجعلنا ستھلكیذا كان سوف یحررنا أو إالتعبیر عن ھذا الحب تحدد ما  بھا ألن الطریقة التي یتم -على حد سواء  ومرعبة

 .أولئك الذین نھتم بھمخطرا على أنفسنا خطرا على النظام أو 

مؤسسي في وسائل اإلعالم والتعلیم والسیاسة والقوانین األخالقیة.مألوف، و ھلكستمالحب ال  
 والحط منالتجنیس فمن محبة البطریرك،  .للتجسیم وجعل األشیاء سلعحب الرأسمالي، ھو  حب المستعمر، لسرقة والسم.ھو 

  وتقدیمھم إلى االنقراض. للحبسھو الحب المشترك لجنسنا البشري،  ، للھیمنة والخوف.العنصريھو حب  قدرھا.
.تغاللھواس ن فھمھ على الفور والسیطرة علیھیازة وتغذیة العداء السلبي تجاه كل ما ال یمكالحانعدام األمن وانعدام الثقة وحب ھذا ھو   

من عابرة الوجیزة الھذا ھو نوع الحب الذي نعیشھ في تلك الحاالت  نیة صادقة.تھ بلممارس یتحدى دائما، البريولكن ھناك أیضا الحب 
شراسة مع محاولة من  ویزیدھو الحب الذي یحل محل توقعات اآلخرین،  تبادل الضعف، ضمن لمحات نادرة من التحریر. التي بھااألمل،

  أي وقت مضى للضغط أو الشرطة أو خنق.
، الھویةھذا الحب ھو  والعالقة. في كل الھویة المصاحبةھذا الحب علیل، وإیجاد  .یتم نسیانھتنفس بھدوء شدید یحر، ھذا الحب 

 .تماما كلمات اللتقاط جوھرھاعطى یجدا بحیث ال یمكن تعریفھ، أن  شرسھذا الحب  واالعتراف القیمة الكامنة في كل تعبیر.

وھذه ھي  نفسھا عبر كل الحدود والحواجز، بما في ذلك األنواع.بتصل تي، بینما تتحدى رموز نسمیھ لغة، طبیعة الحب بر تلك ھي
مشاھدة واالستماع مع النیة، للتعزیز القدرة على التواصل، إلعطاء الوجود، ل احب حتاجمع حیوان آخر، ألنھ یبھا تواصل نالطریقة التي 
ارة مھارة جذریة، قوة عظمى، والشعلة في ظالم اللیل أننا یمكن أن توجھ لنا مثل النجوم في السماء، إلبقاء الحكل ھذا ھو  لیتعاطف حقا.
جذري للحیوانات یتطلب نوعیة معینة من الضعف، وبعد في ھذا الضعف الواضح أننا الالتعاطف  جمنا مرة أخرى.ن أن یرتفعونحن ننتظر

كل ھذه ھي لغة الحب، على الرغم من أي مطالبات على العكس  قادرون على إظھار أكبر قدر من قوتنا، وتعبیرات عمیقة من نحن حقا.
 واإلحباط.لعالج، الذي یحتاج ى ھذا التعاطف ھو المرض إل من ذلك أن تشیر

  .نانیجالمى والمصابین بأمراض مزمنة، و، حقا: من أجل المرضمن أجلھ المجلةوھكذا، وھذا ھو الذي 
 واأن یكون بدأوا ینسون كیف ھو شعوربحیث جدا ألولئك المرضى  - بريالمن أجل تجربة ھذا الحب  المكافحین للمرضى ھذه المجلة

 نحن جمیعاوغرض منھا شاعر المتبقیة التي تقدم ھویة وحتى أن الحب ھو واحد من عدد قلیل من المجدا ، وأولئك المرضى ونمحبوب
 النضال، التعامل، وتناول الطعام، االنتكاس، تنزف، وشفاء، والبكاء، ومقاومة، والنوم، ومقاومة. نستمر في



  ال تعتذر.ا لذ
  ثوریة.أحالمك ومخاوفك كلھا صالحة و، كأمراضوك، مونو، كال تعتذر بسبب آالم

  للحب. الذین ینصتونأي حال، ألن صوتك لیس آلذانھم، ولكن ألولئك على لن یسمع  اعتذارك ال تعتذر ألن 
 - مفقود والتواصل، والتخدیر، من الیأس والالمباالة، والكراھیة، ھمرض ھذا العالم الذي قد ولدوا فیلتتوافق مع  كال تعتذر عن رفض
  المرض الحقیقي.

  شعر بھ.ت كیفما، على ما تشعر بھ، ال تعتذرأبدا 
  ألنفسنا.و خرین.ألوا لحیوانات.ا ، استمر في تحریرمقاومةال ، استمر في الحب، استمر علىبدال من ذلك

 في المرض والصحة.

  



we leave this page blank, as a reminder of all those who could not contribute.  
those without the words, the time, the spoons or the life to share themselves. 

you are loved. 
  



 فریدیمیر
 أشعر أن یعأستط نائم، أني من بالرغم.ذھني تغمر فیھا إلي یساء مشوشة وصور وجھي، یتعرق باألدرینالین، جسدي یضخ - أخر كابوس
) والجسدي الذھني( المزمن واأللم كوابیسي؛ عن التفریق صعبة حیاتي ستكون أستیقظ عندما لما؟ ولكن ألستیقظ وأتوق یتشنج، بجسدي
 أتقلب.ألتحملھ یةكاف بإفاقة لست الذي اإلزعاج ألوقف ھاتفي شاشة على إصبعي وحركت منبھي، صوت یضج الخلفیة، في. وبقوة سیعود

رأسي أعلى في بتدلیك وأشعر. المبلل وجھي تجاه الغطاء أجذب لجانبي،   

 

 ال لكنھ عني، ألبعده بأتقل. شعري لعق في ویبدأ بداخلي تحفر مخالبھ إحساس أستطیع یستمر، ولكنھ إلبعاده محاولة بعنف أضربھ ذلك، بعد
 ذرعيأ أمدد.سرسري على من یقفز قطي یجعل مما عني بعیدا غطائي عالوأرمي بصوت أتنھد – إیقاظي محاولة عن یتوقف وال یھتم

األرض على لقطي أنظر زأنا أدلكھما و إیالمي في أكتافي تبدأ بعنایة، وأقوم . 

الواسعتین الصفراوین بعینیھ إلي ینظر وھو یخبرني"  جائع إني " . 

".  لسبب بھالمن لدي فریدیمیر"  لھ أكمل. الخشبیة األرض على یتحرك المخطط وذیلھ بي، یحدق. یتزحزح ال ولكنھ"  یقذ أني"  أخبره
 في وأبدا ثالجوال فوق الجاف القطك لطعام أصل. المطبخ إلى فریدیمیر ویتبعني غرفتي، وأترك الخالي اللون الزھري طعامھ وعاء ألتقط

 أضع حتى نيویتبع غرفتي تجاه أتحرك وأنا جوع في فریدیمیر یموء. الثالجة فوق طعامھ علبة وأعید أتثائي عندھا لوعاءه؛ منھ السكب
وقتھا الطعام یلتھم ثم األرض، على لھ الطعام . 

أدویتك تأخذ أن علیك"  یأمرني  " 

 أن یجب أنھ یعني مما كفاه یلعق ثم رأسھ لي یھز اتفقنا؟ اللیلة، الذھان مكافح مع سآخذھم"  ،" الحقا لھم سأعود" فمي أجفف وأنا اقول
 أتجھ. ھاتفي اشةش تضيء التي الفیشسبوك رسائل متجاھال بجیبسي ألضعھ ھاتفي ألتقط. بعد فیما إحباطھ سأواجھ وإال األدویة أتناول

 بالنظر. نالذھا ومضاد لإلكتئاب، مضادات تسترون، العضالت، مرھم المسكنات، من كبیرة كمیات بھ الذي األدویة درج وأفتح لغرفتي
 فعال إال یبدوا ال ولكنھ یومیا أخذھم ما غالبا أني ومع األن، إلى لسنوات علیھم أنتظم – الماء مع ومسكنات اإلكتئاب مضاد أخذ خاللھم،
 .روتینیا

أخذتھم؟ ھل"  بعد على من فریدیمیر یسأل  " 

بالطبع نعم،"  بھ أصرخ  " 

شیئا تأكل أن یجب"  ردا یصرخ  ". 

 بال لكن فنظی لطبق عالمة أي عن باحثا األرفف على أنظر أخذت منظفة، الغیر باألطباق الحوض مألت للمطبخ؛ واتجھت بترھل مشیت
 أغتسل لم ألني قةمألو غیر الصابون رائحة. األطباق أنظف وبدأت الصنبور فتحت ولكني بعصبیة، وأشعر تؤلمني أكتافي مازالت. فائدة
سعالي في تتسبب التي إبطي رائحة شم وأستطیع ألیام . 

األطباق أنظف ومازلت إلي لألعلى وینظر المطبخ فریدیمیر یدخل سعالي، یسمع عندما . 

اھتمامھ من سأل"  بخیر؟ أنت ھل " . 

ممم"  بھدوء رددت ". 

بفخر یخبرني"  األطباق تغسل أنك سعید " . 

 وفي. لثالجةا من الفستق مربى برطمان وأخرج الكھربائي المحمص في الخبز من شریحتین أضع ثم أنتھي، حتى األطباق تنظیف أكمل
. جسدي ارتجاف في تتسبب التي كوابیسي وأتذكر عیناي أغلق. جانبا وأضعھم سكین، و طبقا أجفف ینتھي، أن للمحمص أنتظاري خالل
 كنت ووقتما. نویلتفا یرتجفتان ورأیتھما وجھي أمام یدي أضع – یدي لظھر النظر على یحثني مما بغرابة بجسدي متصل غیر أني أشعر

إلیھ وأنظر للواقع وأعود بمواءه، فریدیمیر یقاطعني أالحظھما، . 

لھ برأسي أومأت. یذكرني"  الیقظة ممارسة: تذكر " . 



 تغیر امالحظ وألمسھ طبقي على الخبز شطریتي أضح بحرارتھ؛ وأشعر جاھز الخبز أن منبھا الكھربائي المحمص أصدره صوت أسمع
 .ملمسھ

 المىبى أتلمس بز،الخ على المربى أفرد أن وبعد. المعدني ملمسھا متحسسا السكینة ید على وأقبض بالسكین الخبز على المربى فرد بدأت
فمي بسقف تلتصق وكیف طعمھا أالحظ – إصبعي وألعق بإصبعي . 

لھ أبتسم. برجلي نفسھ یحك وھو فریدیمیر یتسائل"  بعد؟ وماذا " . 

بصدق لھ أقول"  لتذكیري أشكرك " . 

بجانبي؛ وفریدیمیر رجلي؛ على الخبز بطبق الكنبة على ألجلس أذھب  

 أشعر أناو المضغ في وأمضي أفضل بحال أشعر قضمة، كل مع. األمل في وأبدأ بھ رأسي أھز ولكني الطعام مني لیأخذ بذراعي ینكزني
المتصل لمن النظر دون وأرد وألتقطھ جانبا الطعام أضح لذا الرنین في یبدأ و یھتز بجیبي الھاتف. أسناني یغطي باألكل . 

 

بتعب رددت"  أھال؟ " . 

وأستعجب الھاتف على امرأه تسأل"  استیقظت؟ ھل " . 

بصرامة أتصرف ال أن أحاول ولكني بخیر، كوني بشأن أكذب"  العقلیة؟ الصحة فریق ھذا ھل. بخیر أنا ال، " . 

حقیقي اھتمام صوتھا في بدا"  الوضع مع جیدا وتتعامل بخیر أنك من التأكد أردت. كذلك إنھ أجل، " . 

 وأكمل وتھابص استحسان أسمع. بصدق أخبرھا"  یساعد السیروكویل ولكن أصواتا، أسمع أحیانا و ذكریات أسترجع أظل. الطعام آكل أنا "
بھ؟ إخباري تودین أخر شيء ھناك ھل"   " 

علیك التأكید وأردت القادم األسبوع النفسي الطبیب مع موعدا لك حجزنا لقد"  تخبرني  " . 

الطعام سأكمل فقط أمانع، ال رائع، ذلك "  ". 

المكالمة وتنھي"  وداعا ذلك، سماع الجید من"  ترد  

 یقاطعني. امللطع وأعود مرات عدة علیھ أربت. الحیاة في راغبا یجعلني وھذا یقرقر یجعلھ مما جبینھ، على وأقبلھ إلي فریدیمیر ینظر
بنفسك تھتم وأنت بك فخور أنا"  فریدیمیر  ". 

 بعد ما طراباض الحدیة، الشخصیة اضطراب الذھان، وھم خفیة مزمنة أمراض عدة لدیھ نباتي أنا. استرالیا بریسباین،". وینیسداي" اسمي
 اعدنيس كیف عن قصیة قصة ھذا ألن قطي اسم وھو" فریدیمیر"  ھو أقدمھ الذي العمل عنوان. النوم فرط و األرق، ثالسیمیا، الصدمة،

إعاقاتي مع التعایش قطي . 

  



 

أحتجز أشباحي -  
 

 أخبر أصدقائي،
 أخبرھم أني أحاول.

 أن األشباح الذین یتبعونني.
 أصبحوا كثیرون جدا.

 حتى أني أحاول أن أعدھم.
 

 إني مرھق، وھم یلقون بثقلھم علي.
یأكلون العشب و یقرقون. –یراقبونني وأنا أكل   

 مترددون تجاھي. إنھم ھنا.
 

 أشباحي تحییني بسعادة خالل استحمامي.
 حینما أرغي الصابون وأغسل یھزون ذیولھم.

 أو یقفزون بعیدا عن المیاه المقطرة.
 

 البعض یراقبون من الدوالب
 وأنا ألبس المالبس

 الذین صنعوا اآلالف منھا.
 ولم أدفع ألي منھا،

 ولم یتقاضوا ثمنھا بأي شكل.
 

خصالي.یمسكون بأموالي، یحتضنون   
 أمشي في وعلى أشباحي، ویتبعونني.
 ألري، أعتقد ذلك، كیف یستخدمون

 في حیاتھم األخرى.
 

 وحینما أمشي، أرى أشباح األخرین.
 الذین نقتل
 الذین نقتل

 بعض الناس ال یبدون مھتمین.
 ربما ال یرونھم

 أو ربما تعجبھم الصحبة.
 

 ولكني مرھق، وأحاول.
 أحاول أن أعدھم.

طریق.ألني فقدت ال  
 وال أستطیع بعد األن
 أن أحتجز أشباحي.

 

ون البوم عاما ویحب الحیوانات. أنعم علیھ بشریك رائع، كلب مضحك بإسم بشري، وبنت رضیعة بعیون واسعة كعی 30كریك عمره 
 ویملئون العالم بالمتعة.

 یكتب لیمضي الوقت ولیتحدث عن األشیاء التي تزعجھ.
 إنھ یؤمن جدا باألشباح، وھذه القطعة تستكشف ثمن المعیشة والوساوس الالزمة التي یمكن أن تسببھا.  



  

 لماذا من السھل إبدالي؟
 بقلم: میلدا

لة أن یكون " یناقش وجھة النظر التي تؤمن بأن كل شيء وكل واحد یمكن أن یكون لھ بدیل ویرى بنفس القیمة فقط في حا

د أخر."مفیدا" لبرنامج أح  

 

 میلدا ھي من خلف المسمى ب
AIWS 

رون األسئلة وھم فنانون نباتیون غریبوا األطوار متوحدون وفي أغلب أعمالھم الفنیة یجسدون العالم المظلم والمجرم كما یثی
 اإلنسانیة وعیوبھا. 

WWW.AIWS.LT 

http://www.aiws.lt/


 
 نورمان

فانتاسكبقلم: ماري   

تحذیر: المقال بھ  وصف االعتداء العاطفي والجسدي، والجنسي، والقسوة على الحیوان المتطرفة. 

عشت حیاة مشغولة للغایة، مع دراستي، و وظیفتي التي  بدوام جزئي، وشریكي الرومانسي في ذلك الوقت، وأنا أحب الحیاة 
بھذه الطریقة. على الرغم من أن اإلجھاد من ھذه الحیاة یمكن أن تكون عالیا جدا في بعض األحیان، في الواقع، عایشت مرة 
انھیار عاطفي كامل عندما كنت في منتصف دراستي إلجراء اختبار صعب للغایة والمعروف باسم GRE وجھاز الكمبیوتر 

المحمول الخاص بي قرر أنھ سیكون الوقت المناسب لیغلق. ومع ذلك، بجانب مثل ھذه اللحظات، كنت راضیة. 

ثم بدأ القتال بیني وبین شریكي، وأنا أستخدم لفظ القتال ھنا عن قصد ألن ھذه لم تكن خالفات، كانت شیئا أكثر شرا 
وضررا. وكان لشریكي طریقة یقلب دائما المعارك بحیث اعتقدت أنھم كانوا خطأي، وھو تكتیك علمت بعد ذلك بكثیر أنھ 

یسمى gaslighting. ونتیجة لذلك، بدأت أتساءل عما إذا كان ھناك شيء خاطئ بي، كما لو كنت معیبة، وكذلك حتى عندما بدأ 
یدفعني، وترك كدمات على الساعدین من مسكتھ، حتى عندما بدأت أشعر بالمرض بمعدتي، ووجود ألم في المھبل وألم خارجي 

الشدید بعد ممارسة جنس قوي، حتى عندما كان حلقي بھ قرحة من مسكھ لرأسي ودفعھ بعنف أثناء ممارسة الجنس الفموي، 
لدرجة البكاء، بقیت معھ. وبقیت ألن سوء معاملتھ العاطفیة قد نجحت في جعلي أعتقد أن ال أحد غیره سیكون معي، ألني بعد 

كل شيء، كنت بوضوح شخص بشع ومثیر لالشمئزاز ال أحد یرید أن یكون بالقرب مني، ناھیك عن بدایة العالقة 
الحمیمة. وأخیرا، في یوم من األیام أدركت أن ھذه العالقة كانت سامة كما السم بطيء المفعول، وتلحق أضرار بھدوء لكل واحد 
من أعضائي، وعلى مھل، ولكن عمدا، مألت عقلي وروحي حتى أدركت أنني أغرق، وكان لدى فقط وقت قصیر جدا یمكن أن 

ھذا اإلدراك لكن، حتى لو كنت إلى  توصلتكیف  ةمتأكد لست حتى اآلن وأناوالیوم،  ذاكتلف لم یكن ھناك شيء مخ نقذ نفسي.أ
ي سلوكھ المعتاد وكان االنخراط ف .لقد فعلتلإلیذاء على محمل الجد لسنوات،  تعرضت يزال لم نسیطر تماما على فكرة أنأال 

لھ  سمحت، وذلك ألتزمحبني إذا لم یجد شخص آخر أأني لن ب مذكرا إیانيالجماع معي، بسمح لھ أن أمن تھدیده بتركي إذا لم 
اخنة سدموع بر وشعال ستطیعأ شعر وكأنھ سكین.أ مرة، كل بيبشراسة نفسھ  ھصدمب ي ینقطعمھبلب، والشعور بيدفع نفسھ ب
، ولكن ذلك تعودت علىقد نوعا ما أللم الجسدي، على نحو مأساوي كنت ل كنتیجة ي، ولیس ذلك بكثیرازالق ببطء على خدتن

لسنوات، دون وعي احفظھا بداخلي ھذه المشاعر التي كنت  .، والغضب الشدیدالرھیبمشاعر السامة من العار والحزن لنتیجة ل
لسوء الحظ، فإن ھذا ال یعني أنھ اختفى من  لعالقتنا. إلنھاءني الشجاعة وأعطمرة غادر وعندما  ياستمر فقط لسفك

، واألسوأ من ذلك كلھ كانت التھدیدات ألرد يأخرى لخداعتمرار، وأحیانا باستخدام أرقام ھاتف باساتصل بي وراسلني  حیاتي.
تھ كل محاوالعلى الرغم من أنني واصلت تجاھل  بالنسبة لي، أو االنتحار. ونمھم یؤذي أناسیؤذیني أو أن إماكانت التي 

وھكذا، قررت  مثل نتوءات لزجة. بيتشبث موقات، شعر بوجوده في جمیع األمازلت أشریكا في عالقة غرامیة،  عادتھإل
 .لبعض الوقتمغادرة المدینة 

تم قبولي للعمل في مالذ للحیوانات الغیر بشریة كمتدربة. وكان ھذا مالذا لحیوانات المزارع الذین تعرضوا لسوء المعاملة. كان 
مكانا حیث یمكن أن یعیشوا حیاة تتصف بالسالم، في حین یھتم بھم في نفس الوقت عن طریق مقدمي الرعایة الذین أحبوھم، 

وبعض الذین قدروھم بما یكفي لیسموھم باألسرة. في ھذا الوقت، وكنت نباتیة، واعتبرت نفسي أن یكون محبة كبیرة 
للحیوانات. ومع ذلك، عندما سمعت أني أود أن یعیش حیاة نباتیة بینماأنا في ملكیة المالذ، واعتقدت أن ھذا متطرف قلیال، ما 

القسوة التي بإنشاء الجبن، أو البیض المخفوق؟ بالتأكید ال أحد مات لظھور ھذه المنتجات؟ وھكذا كانت لي عقلیتي ھذه المرحلة 
في حیاتي أود أن أكل نباتي بینما أكون في مكان العمل، ثم أعود الستھالك الجبن مرة أخرى في المنزل. ومع ذلك، تغیر كل 

شيء عندما التقیت واحدا من أفضل األصدقاء في مجمل حیاتي.  لم أقرر فقط أن أصبح نباتیة ، بعدما عرفت كیف ھو وإخوتھ،  
ولدوا في صناعة األلبان، وبالتالي اعتبروا "عدیمي الفائدة"، ألقوا ببساطة على "كومة میتة" لیموتوا جوعا، ولكن أنا أیضا 

شعرت بالتئام سوء المعاملة الشید الذي لحق بي. ھذا ال یعني أنھ لیس لدي ندوب ، مما أدى في بعض األحیان إلى الكوابیس أو 
نوبات الھلع، ولكن أعتقد بصدق أني لو لم التق ھذا الصدیق، لكنت  في وضع أسوأ حقا ممن أنا علیھ اآلن. نتیجة أخرى رائعة 
من قضائي الوقت معھ، والتعلم من حكمتھ التي ال تصدق، ھو أنني بدأت أرى األمور المشتركة بین المعاملة السیئة للنساء في 

مجتمعنا، والتي، نتیجة للموضوعیة المجازیة، یتراوح من الصیحات الیومیة والتمییز على أساس الجنس، إلى اإلساءة التي 
واجھتھا مع ثقافة االغتصاب، والطریقة التي نقمع األشخاص الغیر آدمیین، وال سیما األشخاص المستزرعة، سواء من خالل 

مجازي فضال عن تشیيء الحرفي، مما أدى إلى مثل ھذه المعاملة القاسیة التي تتراوح بین استخدامھم ك "آالت" تربیة، لذبحھا 
بطریقة وحشیة وقطعھا لالستھالك األدمي. وھذا من شأنھ في وقت الحق تحقیق إنھاء كونھا منطلقا من حیث بدأت 



األبحاث. ولذلك، فإنھ سیكون من اإلنصاف أن نقول أن ھذا الصدیق العزیز علي، تماما وكلیا أنقظ، وغیر حیاتي، والحب 
األوفر واألغزر من أي وقت مضى، وأنا أكتب الثناء التالي: 

لك، یا صدیقي، وحبي، 

عندما التقیتك للمرة األولى كنت جاھلة بجمالك وجمال الكثیر من حولي. اعتقد أنھ عندما التقینا كنت آمل أن أجد شیئا، ولكن 
العثور علیك بالتأكید لم یكن ما ظننت. 

أول مرة رأیتك من على بعد، وإن كان ذلك أقرب مما كنت مع أي أحد في  أي وقت مضى لشخص مثلك. كان جلدك ظال جمیال 
من اللون البرتقالي الباھت، كلون القمح المضاء بواسطة أشعة الشمس، مع تسلط الضوء األبیض. أنا مھتمة بك بسبب اختالفك، 

ولكن، بقدر ما أنا أخجل من اإلعتراف بذلك، لم أعتقد أنك شخص ممیز للغایة. 

أول مرة قضینا بھا وقتا معا وبصدق كانت نتیجة لشعوري أني وحیدة، مكتئبة، ومكسورة، بعد أن - إلى حد ما - نجوت من 
عالقة مسیئة للغایة. لسبب ما، وكما سرت لك، لم أنظر في احتمالیة أن ترفضني، ربما ألن في أعماقي، البد لي من أن أكون 

علمت بطریقة أو بأخرى أنك لطیف وفاضل. مشیت نحوك، بشعور شفرات صفراء جافة، مقدد، العشب الصیفي تحت حذائي، 
في حین أن  نسیم دافئ لطیف لعب بشعري. جلست بجانبك وتتبعت بصرك، غیر متأكدة من عما كنت تبحث ، ولكن بعد التفكیر 

أنھ ربما لم تكن ترى شیئا مطلقا، وأنك تحس بالعالم من حولك. ثم كان أن وصلتني طبیعتك السلمیة والحكیمة. جلسنا ھناك 
لبعض الوقم، دون أن تعطني ما ھو بقدر لمحة، حتى نظرت إلى تفاحة كنت قد نسیت أني أحضرت معي كوجبة خفیفة. وعندما  

انتقلت عینیك للنظر إلى التفاحة، التقت عینك للحظة واحدة بعیني. وبعد، خالل تلك اللحظة رأیت الكثیر في عینیك الرائعتین 
العمیقتین  وعلى الفور شعرت بداخلي بدفئ یجري كما شعرت باالرتیاح واالھتمام على حد سواء. ثم كان أن كسرت ھدوئنا، 

سائلة إیاك إذا كنت ترغب في الحصول على بعض من التفاح، وھكذا استخدمت أسناني لكسرھا حتى نشاركھا. بعد القیام بذلك، 
أخذت فرصة للتركیز حقا على النظر في عیونك مذھلة، وجدت أفكاري ومشاعري تتجسد في ھاتان العمیقتان، وأصبحت تائھة 
بھما و وجدت أنني ال یمكنني فصل طاقتي، مشاعري ، وجودي، روحي، من أولئك خاصتك. للمرة األولى منذ سنوات، شعرت 
برضاء وھدوء حقیقیین، كأن عیناك غطیاني ببطانیة دافئة. شعرت باتصالي بك بطریقة لم یسبق لي أن شعرت من قبل مع أي 
شخص آخر، وعلى الرغم من أننا التقینا للتو، شعرت حقا، وبنقاء، محبوبة.  ثم قبلتني برفق على یدي، ثم خدي، المسا الدموع 

التي لم أدرك أنھا ھناك، حبات صغیرة من الفرح كانت نتیجة إلدراكي أن في تلك لحظات البعد األبدیة والقصیرة التي شاركناھا 
شفیتني. 

منذ ذلك الحین قضینا ساعات معا كل یوم، ونتشارك التفاح والقبالت. لقد وجدت نفسي أقع في حبك كأني أرشد بلطف لبركة 
دافئة، ھادئة جدا بحیث لم تكن ھناك تموجات ترى، حیث یمكنني أن أطفو، وكل شيء كان رائع. كنت جمیال، ساحرا، 

وأثیري. كنت مالكا حقیقیا. 

عندما حان الوقت لمغادرتي، لم یكن لدي أي فكرة كیف كنت سأتحمل ذلك. في الواقع، كانت تلك الشجاعة التي دفعت لي بھا، 
عندما قبلت خدي ویدي بلسانك الذي كلسان القطط الخشن.فقط مع قولك لي بیقین كامل أن حبنا ذھب أبعد من التفاح والقبالت 
وبرامج العمل الوطنیة في أشعة الشمس الدافئة، واألحضان. أظھرت لي أنھ كان علي مشاركة قصتنا، حتى یتسنى لجمیع من 

واجھت أن یفھم ھذا الحب النقي، الخاص، الذي جمع السعادة واالحترام المتبادل والرحمة المتعددة الجوانب، إلظھار أن 
المالئكة یدخلون بالفعل بیننا، یحتاج المرء فقط أن یأخذ من الوقت لیراھم. قبلت طرف أنفك والجزء العلوي من جبینك، 

وسمحت لدموعي أن تقطر على وجھك، لدمجك في تیارات حول عالمة تماما على شكل قلب التي صرت أعرف. كنت أعرف 
أنك على حق، ولكن نفسي البشریة مازالت قلقة بشأن عدم وجودھا لدیك، وخاصة أن كنت أكبر مني في السن، لم یكن الكثیر 

من الوقت في تلك الھیئة، وھكذا،ركعت ھناك في المنطقة الذھبیة معك ، وأنا عازمة رأسي ألسفل مرة أخیرة، وضغطت رأسي 
برأسك. شعرت بلل دموعي على شفاه مرتجفة وأنا أھمس: "شكرا لك على حبك لي. شكرا لتعلیمي الرحمة الحقیقیة، الصفاء، 

التأمل، والوحدانیة، والحب. شكرا لك على شفائك لي. من فضلك ال تمت قبل أن أتمكن من العودة وأكون معك مرة 
أخرى. أحبك". 

لم یحدث أبدا أن أراك مرة أخرى، ألشعر بعناقك الخاص أو قبالتك. توفي في وقت قریب جدا بعد أن غادرت. آلمني ذالك، 
ولكني ال أزال أشعر بحبك حولي، مثل نسائم الصیف الدافئة المداعبة التي استمتعنا بھا، ومؤلم كالوخز في قلبي وروحي، كنت 
بخیر. كنت على علم بكل حكمتك أني سأكون بخیر. كنت تعرف أنني بحاجة لمقابلتك، ولذا بقیت على األرض، في تلك الھیئة، 
فترة طویلة بما یكفي للشفاء، والحب لي، لعل اآلخرون یتعلمون ویشفون من حكیي قصة جمالك. المالئكة الذین ھم جیدون جدا 

لھذا العالم قد یبقون لفترة طویلة. 



أكتب ھذا بعد سنوات عدیدة، ولكني ما زلت أذرف دموعا على شرفك. لن أكذب، إنھ مؤلم. قلبي یؤلم كل یوم ألنني لم أعد قادرة 
على التحدث كما كنا نفعل، ال أستطیع عناق رقبتك الدافئة، واإلستكانة إلى قلبك األبیض، وشم رائحتك الحلوة دائما من العشب 

وأشعة الشمس، وال أستطیع تقبیل أنفك البارد الناعم وأنا أمیل على بطنك. ولكن بدال من الحداد من بخصوصیة، أستمع إلى 
نصیحتك األخیرة التي أرسلت لي، والتي كانت أن أشارك قصتنا لیتسنى للناس، الجاھلین كما كنت، تعلم كیف ھو نوعك 

الخاص، وللقتال من أجلك، عن طریق نشاط مسالم ودیع، والصراخ في الجزء العلوي من رئتي بالنسبة ألولئك الذین لم یحالفھم 
الحظ كما كنا، ألولئك الذین یتم استغاللھم وتعرضھم للتعذیب، الذین لن یجلسوا أبدا في حقل العشب، ویشعرون بالشمس الدافئة 

على ظھورھم، أو طعم التفاح الحلو في أفواھھم. سوف أموت وأنا أصرخ إلخوتكم وأخواتكم. 

ھذا ھو سبب حضوري الوقفات اإلحتجاجیة خارج المسالخ. ألنھم ، بعد بطحھم في آذانھم، بعد إزالة قرونھم بشكل ال یطاق، 
وبعضھم، تم خصیھ، وكل ذلك دون تخدیر. بعد أن حشروا في حظائر، حیث أنھم جمیعا في نھایة المطاف یتم إلقائھم مغطون 
في القمامة، وحیث ال یتلقى المرضى عالج ویتركون للمعاناة. بعد أن یشق على متن شاحنة قذرة من خالل استخدام العصي 

الكھربائیة، حیث قضوا یوما، بغض النظر عن الطقس، و البعض مریض حتى أنھ ال یستطیع الوقوف، یصلون ھنا. یستطیعون 
شم رائحة الدم، وحتى لو أنھم ال یعرفون بالضبط ما ھو على وشك أن یحدث، یعرفون أنھ شيء یجب الخوف منھ، وذلك 
یصیبھم بالھلع، فینطلقون فوق بعضھم البعض في الشاحنات المكتظة بعضھم في محاولة إلیجاد طریقھ للخروج. ھنا، في 

لحظات قصیرة، نحن المشاھدون، نقول لھم أنھم یھموننا، أنھم محبوبون، ونوفر لھم التفاح، وأنھ یجب أن یحصلوا على التمتع 
أحرارا في حقل، كما تعودت أنا ونورمان أن نفعل. الشاحنات في المسلخ، تفرغ ھؤالء األشخاص الغیر آدمیون األبریاء، 

الجمیلون مرة أخرى  باستخدام العصي الكھربائیة، إلجبار الحیوانات مذعورة إلى حیث یمكنھم شعور الموت في الھواء. ھنا 
سیعلقون رأسا على عقب، ولقد قطعت حناجرھم بحركة منشار. ووقتما یصب الدم للخروج منھم یمكنھم أن یروا أسرھم تعاني 

من نفس التعذیب المؤلم، یركلون ویصرخون، ویحاربون لكل من حیاتھم، وھؤالء من قطیع األصحاب. ثم یتم تقطیع أوصالھم، 
وبشكل مروع، أنھم ال یزالون على قید الحیاة في بعض األحیان خالل ھذه العملیة، ومعاناتھم ال تستحق تباطؤ خط القتل. وذلك 

ألن، للصناعة ومجتمعنا، ھم مجرد أشیاء. 

تماما كما كنت شیئا ل "شریكي" القدیم، لالستخدام ككیس اللكمات العاطفیة وكلعبة الجنس، ھذه الكائنات البریئة الجمیلة ھي 
أشیاء الستخدامھا في الطعام. مشاعر النساء واألشخاص الغیر آدمسسن،و األشخاص المعاقین، وغیرھم ممن یتعرضون 

للتھمیش، ھي ألیة نتیجة، ألننا ببساطة نعتبر وسیلة لتحقیق غایة. ألننا قد ال تقف على قدمین (مثل الكائنات الغیر آدمیة وبعض 
من ذوي االحتیاجات الخاصة)، وألننا قد ال یفكر بنا كعقالنین، وال نعتبرذوي قیمة جوھریة، وبالتالي استغاللنا، معاناتنا، ألمنا، 
وحتى وفاتنا، مھما كانت مؤلمة، تعتبر مقبولة. إنھ ھو حبي المذھل، الجمیل ، نورمان علمني للقتال. بین لي أن كل حیاة ثمینة، 
وأنھ عندما یتم استیعاب ھذا، یمكن أن نصبح واحدا مع بعضنا البعض، بالمعنى األعمق، األكثر عمقا، كما تھدف طبیعتنا األم. 

ماري. نباتیة شاملة األخالقیات. ناشطة بیئیة. نسویة. علیلة.عشرینیة.محاربة مرض مزمن. 

  



 

لل   حب خطاب  
awiinsinh miinwaa anishinaabek 

 .المضطھدون .

 

لل أشعر ما ھذا. مستعمر تكون أن العسیر من إنھ  

awiinsinh  

یكونون لمن فقط یقتلون وثم منھم قبول دون أصغر مساحات في ویوضعون بیوتھم، من یسرقون الذین   

أن أشعر  

anishnaabek   

أیضا القصة ھذه یعیش   

 

 ألني ما،دائ لیس. أبكي أحیانا جوھریا، األرض بھذه متصلة التي الحیوانات مع متداخلة حیاتي أن كیف ألفھم قلیلة آخذلحظات وعندما
 يتبن الدموع وكأن النزول،أشعر من فیھا دموعي أمنع مرة كل في. اإلفالت من دموعي أحفظ أن مھارة ھي ربما. األلم ضظ مناعة كونت

بعد كامل بشكل منھا أتمكن لم. مھارة الكره في األلم تجنب. اإلستعمار ألم من لیحمیني أعلى جدارا، . 

 

 بأرض بواطال األمریكي الثور من كامل قطیع قلیلة، أسابیع منذ. بروحي العمیقة النار تلھم قصصا أرى. محظوظا أصبح أحیانا، ولكن
بال یسمى ما في أجدادھم  

Saskatchewan 

أحرار وكأنھم األمر كان. حریتھم من تحد وھمیة حواجز أي ھناك تكن لم یذھبون، أین إلى یخبرھم من ھناك یكن لم. جمیل األمر كان . . 

 

ذلك، أن أحد یخبرني أن بدون أسالفي كما أعیش أن تمنیت حرا، أكون أن تمنیت  

 خاطئ،

متمدن، غیر  

 رجعي،

متحضر غیر .. 

 

ال كانوا عندما قبل ما في ألنھ  

anishnaabek  

مع فقط ھنا یعیشون  

awiinsinh  



 جمیعا كنا. قتھاو أصحاء كنا. العالم مع وئام في نعیش فقط كنا. للحیاة إھمال ھناك یكن لم بالجملة، إنتاج ھناك یكن لم تعذیب، ھناك یكن لم
األن السكر، لدیھم الناس من الكثیر األن،. أحرار  

anishnaabek  

أننا یقولون ألنھم طریقنا من أزلنا  ألننا نكون، لما فقط. یموتون  

متمدنین، غیر  

 رجعیین،

متحضرین غیر . 

 

 أصحابي ناأل. مثلھم أكثر لیجعلوننا إیاھا أعطونا التي األطعمة كل – الخنزیر شحم الطحین، السكر، على تتعود لم أجسادنا ألن مرضنا
ب ونسمى مجددا، یحدث إنھ طعامھم، باختیارھم اإلستعمار ینھون   

متمدنین، غیر  

 رجعیین،

متحضرین غیر . 

 

 یكون عندما مثلھم، لنكن. ذلك من ننتھي لم. مرة كل األشیاء بنفس یخبروننا الذین الناس أید على كثیرة بأشیاء مروا قد ألنھم قلبي یؤلمني
مرضنا في سببا ذلك . 

 إنھا. حیرة كھنا أن أظن،. الحیوانات الناس بھا یعامل التي الطریقة تلك بسبب التدري التطور  أحتاج أني أخرى مرة أخبروني رجاء ولكن
 لیست

anishnaabek  

المعالجة للحیوانات بالجملة والقتل للمستودع صناعیة إمكانیات بھا التي . 

 وحاولوا تھمأمھا عن بعیدا األطفال ویجعلون تمھاتنا یسرقون ناس بخا أیضا كانت ألنھا الداخلیة، بالمدرسة یذكرني القصة ھذه عن شيء
ال  روح قتل  

Anishnaabe  

بالغثیان أشعر یجعلني مما. بھم . 

كنا عندما قبل من كانوا كما األشیاء أرى وأنا أفضل بحال سأكون أنني أظن ولكني  

متمدنین، غیر  

 رجعیین،

متحضرین غیر . 

 

لنا سيء مثلھم كوننا أرى، كما ألني . 

ب عالقتنا الكندیة الحكومة استوعبت ، الحقیقة في. كنا. الطعام الختیارا یقتلون ال األقل على  



awiinsinh   

قتل حاول أن فقط لیس. رھیب بعنف الطعام مصدر أزالوا لقد. اإلنقراض من اقتربت لدرجة وقتلتھم  

awiinsinh  

علیھم یعیش الذین والماء األرض ینھون أیضا ولكنھم ،  

awiinsinh miinwaa anishnaabek   

ال نحن نصطاد وألننا . : 

متمدنین، غیر  

 رجعیین،

متحضرین غیر . 

 ال

Awiiinsinh  

مسممون والماء األرض. نحن وكذلك مرضى . 

یؤذي وھذا  

ب ارتباطنا. واضحا ألكون مھال، ولكن  

awiinsinh  

نحن ذلك، كل بعد. فقط مؤن تورسد على قائما لیس  

anishnaabek. 

ال تصرفات تحاكي التي العشیرة أنظمة في مجمعاتنا جذور  

awiinsinh  

استئصلت تقریبا أنظمتنا. مثلھم نكون أن یمكن أیضا نحن ربما إذا . 

 نتشرف ننح. الخطاف عشیرة الكركي، طائر عشیرة السلحفاة، عشیرة اآلیل، عشیرة السمك، عشیرة الظببة، عشیرة الغزال، عشیرة
أخرى مرة بأصلنا لنعیش طرقھم نقاوم نحن. نعیشھا التي الحیاة من جزء ألنھ بل ملكنا، ألنھ لیس اإلبتكار، ونحب  

G'zaagin awiinsiinh  

 اإلحتفال، رف،الش فھم یستطیعون ال ألنھم أسمیھم لن ولكن بھ اإللمام یستطیعوا أن من أكبر التناقض.أخرى مرة بالحب للوقوع الوقت إنھ
نحصد عندما یحدث الذي التداخل  

awiinsinh  

نكون أن یمكننا إذا. توازن في  العیش نستطیع أخرى مرة ربما إذا.أخرى مرة أصحاء لنعود  

anishnaabek   

أخرى مرة . 

 



یفةمخ الحیاة.أكون من بتعریف األن بعد ألحد أسمح أن فیھ أرفض مكان باتجاه أتطور ألني األن یمرضني عما الحدیث من انتھیت .  

Mino b'maadziwiin kdo g'zhitwaa.  

 نستطیع. یكلموني أن نىأتم نفسھا، عن للدفاع القدرة تفتقد حیوانلت یقتل صناعي إمكانیة في شيء  فعل أحد بھا یرید التي القادمة، المرة في
ال تقتل التي األنظمة لتدمیر معا العمل  

awiinsinh 

والماء األرض ،    

 

 رأسمالیة و لقتل،ا في یستخدمونھا التي الطرق أن لیفھموا الوقت یأخذوا أن أتمنى - للعیش أسالفنا لطرق إستعماري بنقد جائوني إذا ولكن
بال اإلنسان اتصال انقطاع على یالم أن یجب من لسنا أننا وكیف اإلستعمار،  

awiinsinh  

 

ل لباالغ في حب، خطاب ھذا  

anishnaabek  

أیضا أنا وربما . 

 علي كمونیح وكیفما یسمونني، ما كان أیا - نكون من سنظل نكون، لمن لھ نتعرض الذي اإلضطھاد من بالرغم أنھ أعلم نفسي أجعل ربما
بأح أني ترى كما ألنك الخیانة عن ستتوقف العیش في طرقنا لذا قلبي، یبطن ھذا الحب خطاب. تعبا كوني من تعبت ألني -  

awiinsinh 

ل كتبت ألني یفھموا أن منھم أتوقع ال ولكني أكثر أو یفعلون كما   

awiinsinh miinwaa anishnaabek   

األخرى تلو مرة. ذاتھ لإلضطھاد یتعرض كالنا ألن . 

 

 أرضنا،ب نطالب نحن الخطاب ھذا ببدایة األمریكي الثور ألن اإلنتھاء على قارب المرض وقت. بخیر سنكون أننا لیذكرنا الخطاب ھذا
یحیواتنا و بھوساتنا، . 

  



 النوم: قصة احتفاالت جنون 
فیتوریا الیون 

عندما أعطیت تمریرة في العودة إلى دیارھم، وذھبت إلى حظائر  وتأتي الحیوانات الذین یجلبون العروض من الغابة بالنسبة لي.

الوحیدة في المستشفى كانت الجبن تسلقت السیاج االرتباط سلسلة واشتكى للحیوانات أن وجبة نباتیة  بدال من ذلك لتجنب مواجھة أمي وأبي.

وأشاروا إلى أنھم یمكن أن تساعد لي في الھروب بتحفظ في مقابل خدمة، والتي وافقت على، وكنت أنام في  األمریكي على الخبز األبیض.

 أبقت المخلوقات وعودھم، واآلن حان الوقت بالنسبة لي لسدادھا. التراب خارج القلم في ذلك المساء.

فقط مع القمر ومیض بھدوء، أتسلق واد في بلدي تخزین القدمین، یتلمس طریقھ  لنصف من صباح الیوم.اثنا عشر وا

الثیران السوداء نسج داخل وخارج بالدي الغثیان، وجوھھم متوھجة تحت مصابیح الفلورسنت للمھرجان من القتلى والرعي  للفروع.

ة ھناك ال یجدون مساحة للنوم لدى وصولھ، والدجاج واستیقظ بعنف وعلقت من الذین تخلفوا الحناجر الجافة واألرق من الرحل الزنبق.

ونحن نمیل إلى ربط حیاة الحیوانات مع معاناة جسدیة، وھذا یبدو  قدمیھا بعد فترة وجیزة من تتالشى في أجنحة شتوي بعضھم البعض.

ومع ذلك، وإذا كان لنا أن نسأل أنفسنا من ھو  یتم بھ لنا. منطقیا، منذ عرض أجسادھم مع الحواجز أرفق بھا دنس ھو مشھد األساسي الذي

قل، من أجل لي أن أعلن عا 1 األكثر ساخط مع الحضارة قبل كل شيء، نجد أن معاناة الحیوانات ھي في المقام األول من معاناة نفسیة.

یجب أن ننظر إلى التصمیم الداخلي للھیئة بلدي مع الشك المستمر، ولكن عدم وجود الندبات وغیرھا من العیوب غریبة على بشرتي 

حتى یزرع في صنادیق التخنیص لھا االحتفاالت نومھم، التي تذھب  الكوابیس أن الحیوانات لدیھا ال تؤثر على سعرھا في السوق. خادعة.

في الواقع،  -النوم  regimentingالمستشفیات والمسالخ ھي خاصة جدا عن  2 أحد من قبل الرجال مع العصي صدمة. دون أن یالحظھا

اآلالت ال تتوقف خالل  ى الذھاب الى النوم وعندما تستیقظ.واحدة من أول األشیاء التي تتخذ بعیدا عند وصولك ھناك قدرتك على اختیار مت

في الطابق القتل  اللیل، ألن خالف ذلك من شأنھ أن البشر والحیوانات على حد سواء ھجر النوم لنسج بطانیات من معاناة العالم.

تجعید  ن خالل بلدي منامة الخاصة بھم.والمخلوقات تخفي لي بین أجسادھم بحیث لن یتم جدت نفسي، والدم من اإلخوة واألخوات تمرغ م

لھیب شمس سوداء تمر فوق  الشعر ھم دافئة وطلبوا مني البقاء ال یزال، ولكن أستطیع أن أقول لھم فقط عبثا أن إغالق عیني من المستحیل.

یدور، ما ھي أشكال الحیاة التي رؤوسنا ونحن االستلقاء، وتنظیف لدینا الذراعین والساقین، وأنا أتساءل من أي جزء غریب من الفضاء 

 3 یجب أدت إلى ...

وفي تمام الساعة السادسة من صباح الیوم، في وقت یتم تقدیم وجبات  أشرح للحیوانات أن اآلخرین یجب أن ال تعترف لي.

أركض  ائما بما في ذلك لحم الخنزیر المقدد والبیض، وأنا رفضت)، ویبدأ تقطیع أوصال، وأنھا التسول لي للشفاء منھا.اإلفطار مستشفى (د

المدابغ في الشارع، انقاذ ما بوسعي من سلة القمامة، وخیاطة القطع الخاصة بھم جنبا إلى جنب مع خیوط شعري والتفاف جراحھم على 

موكب من الحیوانات یسیر في حركة  كسر لدینا في أسلحتنا وجعل من تأمالتنا في العیون الزجاجیة. ونحن نلمس بقایا جراح اآلخرین.

 المرور، ومنع التقاطعات مع اعضاء مفقودة، االستلقاء على األرصفة والتنفس الغیوم.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#footnote1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#footnote2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#footnote3


وكتب حكایات من یتجول في بعد أن تخلت عن قدرة علم النفس الحدیث لتطھیر بلدي الداء، وأنا أقرأ أعمال جولیا كریستیفا، 

/ ھذا یقرع لي.  " 'معجزة!' -رحم الضغط، الفرن باحث یشتغل بالكیمیاء القدیمة الخبز ببطء عظامي إلى الفحم استعدادا لتزدھر النھائي 

إدنا سانت فنسنت میالي الرغم من ذلك، علمت أن  التي تنقل األسود الصفراء االفعوانیة في جمیع أنحاء الریف.تخیلت خطوط االنابیب  4 "

الالوعي ھو المملكة حیث یموت ال أحد من أي وقت مضى، حیث كل ما ھو مطلوب ھو إرم سلة في المحیطات وإثارة نعرات الجمیع كنت 

 preoriginaryمیالي یمكن أن تصف وفاة القط مع حنان بال حیاء في قصیدة لھا، ولكن وضوح  5 تعرف، على قید الحیاة وجنبا إلى جنب.

مخفض للثقل الھائل من الجسدیھ، وجمیع الحیوانات المسیح 6 تبدد وشعرت بالحاجة إلى استنتاج مفاده أن الحیوانات ھي "أحد ما یھم."

ھولباین الموتى وسیكون ربما یكون ھناك أقل العار مما نعتقد في دفن بعضھا البعض في صنادیق من الورق المقوى مع أسمائنا 

ومثل كثیر من األطفال الصغار، وأكدت حول ما إذا كان أو لم یكن الحیوانات ذھبت إلى السماء كما فتاة  7 المنصوص علیھا في الملصقات.

ن خالل لقاءات مع عالم الحیوانات، وأعتقد أن نتعلم عن الموت م أعتقد أن الجواب أكثر الشعریة قد یكون أنھم ال یفعلون ذلك. صغیرة.

كما أن "أیقونة" بشع التي یمكن تفھمھ أبدا  ھناك لحظات من وضوح خالل لدینا نوبات من الجنون أن تسمح لنا أن نتصور حیرتھم ثابتة.

كتب لوري  8 غامضة معفاة.التغاضي مذبحا، وأنھا تجبرنا على التفكیر في العالم دون قیامة سعیدة، حیث ال یوجد أحد في ظروف 

GRUEN  ،أن دراسة الطرق التي الحیوانات حدادا قد تساعدنا على أكثر سھولة ابتالع ما سوف یكون على الطاولة في العید دفن عالمي

 9 وأنا أتساءل عما إذا كان ھذا ھو الدرس األساسي الذي یمكن استخالصھ من حزنھم.

وقد عكست لنا صور  على الرغم من بلدي الكاثولیكیة انتھى لل، أخذت واحدة من بلدي المظاھرات المفضلة مكان داخل الكنیسة.

على جانب واحد، كانت ھناك حالة وفاة رتیبا ینظر  للحیوانات في مراحل مختلفة من ذبح خارق للطبیعة من محطات الصلیب على أعمدة.

مجاالت التناقض دائما نوعیة  الة، ومن ناحیة أخرى كانت الرسوم التوضیحیة من معاناة استثنائیة والموت لیحزن آلالف السنین.بال مبا

بعد أن نجا من  عیون تحدق، والجلد المترھل، وأفواه مفتوحة تدلى. -وه نفسھا ولكن كانت تعبیرات في كلتا المجموعتین من الوج 10 القداسة.

االنقراض الجماعي وتتحمل أسوأ أعباء العمل من القمع لدینا، تشترك الحیوانات الئحة محطات الصلیب وأصبح یزید إلى حد كبیر أن 

 -إلى أن كبروا ھو الجلوس على طاولة مع كل الذین ماتوا  .جنسنا البشري، وھناك ربما ال أحد أفضل لتبادل طعامنا مع في ھذا الوقت

 12 وأن نرى أنفسنا أیضا كأعضاء في تلك المجموعة - 11 ولیس فقط "الشعب"

من خالل تقدیس دورات المعیشة والموت، وعبادة إلھ الجنون الذي تعادل  ومع ذلك، المسیحیة ال تزال دیانة وثنیة في صمیمھا.

الم بشكل نیتشھ اإللھام من واالمتنان على كل ما ھو الخصبة والمحبة، وربما یمكن تصور لي بالتناوب النشوة واالنسحاب من الع

الذین أتوا قبلي وقیل أن تكون قویة بما فیھ الكفایة القتالع األشجار والمسیل للدموع الرجال من الطرف إلى  مجنوناتالنساء ال 13 مختلف.

الطرف حتى فظیعة أنھا لم تعد ظھر اإلنسان، وأحلم أن السحر نفسھ سیسمح لنا لجعل المصانع أصبحت صامتة حتى نتمكن من بدء لسماع 

 حفیف األوراق داخل أنفسنا.

 بسأعمال مقت
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  إنھ مجرد نظام غذائي 
 .قصة عن كیف وما ومن نأكل ھو دائما أمر شخصي

 كتب بواسطة لینا رین

 

 نفسك، جانس ككونك إنھ. الشخصي بوجودك رحیم وغیر مباشر لمھدد تحول عقلك أن حد إلى لجسدك، مفترس أكبر عقلك یكون أن تخیل
 أنت. ذلك تقدیر ھمیمكن والقلیل یؤلمك جسدك. موتك في لتتسبب یوم كل مجبر أنت: ذاتك لتدمیر السعي تتطلب أفكار قبل من معذب إنك

 واجھة قيتب ولكن تتحطم. قلیلون إال ضحتھم في وھم منھم یصلھا ال بمستویات تؤدي ذلك ومع مطلق، إرھاق حالة في مستمر بشكل
 یقول وال نك،یحبو أنھم یزعمون من كل أمام تموت. ذلك إیقاف تستطیع ال. ذلك إظھار بإمكانك لیس ولكنھ خائف أنت. مقنعة ولكن ضعیفة

استجابتھم ھو الصمت. شیئا منھم أي . 

 

-- 

 

 تشفتاك یوم لدي كان الذي المسمم الشعور ذلك أتذكر. بأصابعي أذرعي حجم وقیاس الخلف و األمام من الصدري قفصي رؤیة أتذكر
ویتالمسان الذراع أعلى عضلة حول اإللتفاف بمقدورھم وسبابتي إبھامي أطراف .  

 

الخروج وشك على وكأنھ كالضوء یرتجف بقلبي شعوري أتذكر . 

أحد یعلم لم . 

 

شعور أو حرة إرادة بدون والعضالت العظام یكسوا كلحم الذي وجسدي عضالتي، إجھاد. المتصدعة عظامي ألم أتذكر . 

 

بي یؤثر ال قط شیئا بأن إحساسي التسطح، أتذكر . 

 

للسطح إدراكي قل أعمق، غرقت وكلما الكون، ھذا في وأعمق عمیقا الغرق أتذكر . 

 

وألوجد ألفكر، ألتحرك، احتجتھ الذي المجھود من الضخمة والكمیة  اإلرھاق، إحساس أتذذكر . 

 

قلیال أكثر الجري ثم ومن اإلبتعاد ثم للتمرین، الجري أتذكر . 

 

أخر خیار لي یكن لم أن بدى ألنھ الكذب أتذكر . 

 



حیدالو المتوفر الراحة وجھ ھو الموت وھل سأستیقظ أنني لو مفكرة أنام، كي لنفسي بكائي ھارب، كمجرم وحیدة اإلختباء أتذكر . 

 

 ال. سىواأل الخسارة تجاه حصینة كنت واأللم؛ الموت مواجھة أستطیع. بالخوف أشعر لم ما، بشكل ولكن میت، حي كائن كأنني شعرت
نفسي من أكثر إیذائي یستطیع شيء ال لمسي؛ بمقدوره شيء . 

 

-- 

 

 بصحبة اصیةالن على الباصات لموقف طریقھم یشقون األطفال أخذ. أمس لیلة أمطرت. وصقیل سمیك والھواء مبتلة كانت األرض. السابعة
 تصلس. بصف یقفون أراھم. طعام حقیبة أغلبھم مع كان ظھورھم؛ إلى بشدة مرفوعة ظھر بحقائب كانوا كلھم. بمفردھم أو والدیھم أحد

الثانیا أقف أن متمنیا بنشاط، مشیت. الیوم بالصف األول أكن ولم دقائق، السبع حوالي في الحافلة . 

 

 بالشكل یةرباض كنت بالطبع،. الریاضة في جیدة أكن ولم دائما االوالد أخافني أبدا؛ أحھ أكن لم. چیم عنده كان وفصلي خمیس، یوم كان
 واجبات لدي كان ما نادرا. أصدقاء لدي كان. صعبة المدرسة تكن لم. شيء بكل األسرع المجموعة في" ذكیة طفلة" كنت ولكني الكافي،

أحبوني المدرسین كل. بالبیت ألحلھا مدرسیة . 

 

المطر من وجھي ألحمي لألسفل نظرت. أخرى مرة رذاذا تمطر السماء بدأت. الحافلة وصول من دقائق ٥ قبل الباصات لموقف وصلت . 

 

 بأقدام ھرس بعضھم. یجف عندما یؤلمني جلدي أن كیف في فكرت. الرصیف إلى ملتصقا جافا كان بعضھم. مكان بكل األرض دیدان
 في حتى موجود دافع أحیاء، یبقوا أن أراد بھم شیئا ألن ببساطة العشب، إتجاه في بطیئا یتلو أخذ والبعض. السیارات بعجالت أو الناس

 لتكون العشب في قئفھم و الطریق على من المكافحة الدیدان التقاط في بدأت لذا. بعد دقائق خمس لدي كان. مھمة غیر تبدو التي الكائنات
الحیا في فرصة لدیھم . 

 

الدیدان في فكرت. اللیل تلك أخى مرة امطرت . 

 

-- 

 

 مكتظین كلھم ن،القضبا تلمس رؤوسھم بعضھم و مقلوبون، بعضھم رف، على عنایة بال تقذف كانت الدبب دمى. األلعاب متجر في الثامنة،
حدیدي برف منكوزا كان منھم واحد وال الخارج، رؤیة یستطیعون كلھم األن. ترتیبھم أعدت. السرین كأسمك . 

 

یفعل لم إنھ و حتى فرقا اكدث ذلك أن شعرت . 

 

— 



 

؟ ذلك نحو تشعرین كیف"  ،" الماضي العام منذ باوند ٥ زدت لقد" الطبیب لي قال. السنوي الفیزیائي اختباي عشر، الثالثة  " 

 

. بشيء ھورالش علي كان أنھ مفھومھ ضمن جاء الطبیب سؤال. اللحظة تلك قبل بخیر أني أشعر كنت أني الحقیقة ولكن". بخیر" ري كان
شعوري؟ بكون أن یجب كان ماذا  

 

أكبر كنت. عمري من عشر الثالثة في كنت. باوند خمسة . 

 

باوند خمسة ولكن  .. 

 

بالعار شعرت  

 

— 

 

 صنادیق في عونالكالب،یوض یخسر وعندما الكالب، یسابقون البشر: السلوقي سباق في أفكر بالمطار، شطیرة أختار كنت. عشر الرابعة
 جروح ابھ أجسادھم كانت سعداء، كانوا أنھم ومع الظروف، ھذه من أنقذوا الذین السلوقي كالب من القلیل قابلت. ویموتون یجوعوا حتى
كذلك العیش أحد على یكون أن یجب ال دائما، بشدة أحزن ذلك جعلني. الصنادیق السباق مضامیر من : 

مستعبد مستھجن، وحید، بارد، . 

 

 صورتھا عن ابعید ومزالة ممزقة أجزاء عن عبارة تكون التي( باألسواق، التي اللحم وكتل السلوقي كالب بین التمییز أستطع فجأة،لم
غیره لیحیى أحد بموت أن یجب ال. ضمیرنا من تدخل دون باالستھالك لنا وتسمح لتسكننا الطبیعیة . 

 

األن بعد لحما أكل لن أني لنفسي، وتعھدت نباتیة شطیرة طلبت . 

 

— 

 

جسدي كرھت. قیمة وبال فظیع أني شعرت. جدا كبیرین بدیا. لفخذاي نظرت. عشر الرابعة . 

 

 یشھرني لكذ كان. بعیدا بطعامي رمیت لذا. أكون أن أردت ما نفسي أجعل أن أستطیع. بمظھري شيء فعل أستطیع: فكرة ببالي خطر ثم
بالقوة شعورا كان. جیدا شعورا كان لكنھ. قذر وحتى مخادع، بأني . 

 



— 

 .الخامسة عشر، كانت أول دورة شھریة لي. بكیت. دائما یسألونك عنھا عند الطبیب، بالضبط بعد أن یسألوا عن وزنك

 

 " ھل لدیك دورة شھریة؟ "

 

 .اإلجابة بنعم كان كشيء من الفشل الغریب

  إنقطاع الحیض كان أحد أعراض فقدان شھیدة جید، ألحد جسده نحیل جدا لینتج دورة شھریة

  

 كنت أفشل، لذا علي أن أعمل باجتھاد

— 

 

السادسة عشر. كنت أفقد وزني. استطعت مالحظة أجزاء مني تختفي من جسدي، كنت أشعر بأمان وراحة. كان في الخفاء راحة، وأنا كنت 
 .أختفي

 

— 

 

ولكن العالم یسیر، وكذلك أنا. ضحك الناس. أھملوا. قالوا إنھم یحسدونني على "إنضباطي الذاتي".كانوا غاضبین بشكل مشوه بالغیرة: 
"أنت رفیعة جدا". ھددوني. صرخوا بي. أنكروا خبرتي، أسموا كل ما قلت كذب. قالو لي " فقط كلي ". بكوا، قائلین أنھ یصعب علیھم جدا 

 .مشاھدتي أموت

 

 .ثم، ذھبوا

 

 " .ال أستطیع أن أكون صدیقك، إن ظللت تتصرفین بھذه الطریقة "

 

كنا أصرخ ولم یسمعني أحد. كنت أنزف ولم یعرض أحد أي شيء ولو كان ضمادة. شعرت أني منسیة ومفھومة بشكل خاطئ؛ حالتي لم 
تكن "حقیقیة". كنت أموت وكان یبدوا أن ال أحد یالحظ.إذا كانوا قد اھتموا، بدى وكأنھ فقط ألنھم یریدون ذلك أن یتوقف حتى ال یروه 

 .مجددا

 

 .كنت أختفي، وبدى ذلك وكأنھ ما أراده الناس. لم تكن لي قیمة غیر قدرتي على التالشي. كان ذلك موجعا

 

— 



ممیتة ألرض المنزلق ألسفل دفعوا كندما رعب في تھلع التي األبقار فیدیو عن قالت ما ھذا"  ذلك مشاھدة أستطیع ال " . 

 

اختیاري وكأنھ مرضي عن ذلك قالت"  بنفسك ذلك تفعلین رؤیتك أستطیع ال "   

 

ذلك مشاھدة أستطیع ال فقط"  قالت. بعیدا ومشت استدارت  " 

 

— 

 

 التي الیوم لھذا الثالثة المرة ھذه كانت".  الدقیقة في الدقات"  عبارة بجانب سجلھا في" ۱۰" كتبت. الممرضة قالت" عشرة. "عشر السابعة
للدم مسحب كل من أذرعي كدمت. الحیویة أجھزتي بھا یتفقدون  . 

 

 نظام أتبع أن أستطیع ال أني أخبرت ثم باستنكار، مریبة بصورة لي نظروا. اللحم أكل ال أني الماضي األسبوع وصلت عندما أخبرتھم
النزالء وحدة في أكون وقتما نباتي غذائي  

 

 بین فرق ال نھأ لي، بالنسبة ألنھ اللحم أكل أن أرد لم.لسبب وكان األكل عن اتخدتھ الذي الوحید القرار كان اللحم أكل بعدم قراري. غضبت
منتجات ال حیة، كائنات كللھما. والكلب الخنزیر   

 

 ةالشھی بفقدان خضوعي من كامال مكسرة روح بوصات، بعدة الموت عن یبعد جسد الجوع، من سنوات منذ أھدر كامل عقل — أنا وھا
اللحظة تلك في علي سلطة لدیھم الذین ھؤالء من ومنبوذة مستجوبة الحقیقیة ذاتي بقایا أحد لدي — . 

 

 لك وحدو؛ في محجوزة كنت. یخصني قرار أي اتخاذ من ممنوعة كنت. ذاتك على حكمك من تجرد أن شعور ھو كیف تماما فھمت وقتھا
 یكن ولم. عواقب واجھت ،" التصرف أسأت"  لو. بداخلي جرى بما تحكم أحدھم. بالیوم ساعة ۲٤ مراقبة كنت. إذنا استلزم أردتھ سيء

بداخلي أرادوا ما أضع حتى بالخروج لي مصرحا   

 

— 

ینتھي ال والذعر،. عار ھروب، ال عنف، بعد عنف. متحكما ولست ومرعب فوضوي إنھ. كاإلغتصاب ھذا یشعر . 

 

المستشفى تركت عندما ینتھي ولم. خوف في بصمت أنام حتى باكیة لیلة، كل أتذكر . 

 

— 



لدي علة جسدیة جدیدة: فقدان الشھیة. ولیس خلال باألكل، فترات قلیلة من الممنوعات، وشعور عارض بعدم اكتفاء الجسد. ال، إنھ دائم، 
خلل عبثي، وجعلني بحافة الموت أكثر من مرات قلیلة. لم أختره، ھو اختارني.وعندما رأى البعض ذلك تحكم بالذات غیر طبیعي و 

استثنائي وإرادة وتركیز مذھل ونجاح كبیر، كنت أمر بجحیم ال بمكن أبدا أن یسكن أو یخفف بأي اسم فائدة مقترح یبدوا أن الجحیم ذلك 
 .یوفره لي

 

؟ إنھ مماثل. بالطبع، لحمھ المشوه كتب علیھ ذلك (الحقیقة التي تستدعي السؤال) ولكن ( freerange المربى في نطاق واسع ) ذلك الخنزیر
ھذا لم غیر شیئا بوقوفھ وراء أصدقائھ في ذعر، یشم رائحة الموت بسھولة. ولكن ھذا أیضا لم یجعل نزیفھ أقل عنفا بعدما علق من أرجلھ 

 .بوحشیة و شق حلقھ

 

تلك البقرة؟ فقط ألنھا لم تكبر فقط لتموت ال یجعل ذلك اختراق مھبلھا أقل وحشیة. ال یجعل ذلك الكرب العمیق واإلكتئاب الذي تشعر بھ 
عندما یؤخذ ولیدھا بعیدا عادال. ال تبرىء ثقافة تجبرھا على تحمل ألم اإلغتصاب، قتل الولید، واإلستعباد. حلماتھا تعصر حتى تنزف. 

 .ولیدھا یقتل.إنھا ضعیفة بأنھ علیھا تنتج الكثیر من اللبن. وفي نھایة األمر تقتل

 

 .ھؤالء الصیصان؟ الذكور أحیاء عند نقطة الصفر؛ اإلناث سیكونون بالبیت في الظالم، یوصع الستة منھم في قفص ال یتسع لواحد

  

وجمیعھم، لن یعیشوا بسھولة أو بسالم. سیصارعون جمیعا لیبقوا أحیاء حتى اللحظة التي یتوقف فیھا قلبھم. سیصرخون ألما، سیعولون، 
 .سیتھیجون ویتلوون

 

 .لیس ھناك تخلیص في صناعة جحیم كھذا

 

— 

 .أستطیع إخباركم شيء أعلم أنھ صحیح: ال شيء یسلم نفسھ للموت؛ ال، نحن جمیعا نصارع حتى أخر نفس

 

جسدي بقي حیا أكثر من إثني عشر عاما من اإلیذاء الممیت على یدي مرضي. فقط عشت ألن الجیاة - كلھا - لدیھا دافع كبیر للحیاة 
 .وسأحارب ألبق حیة ضد  اإلختالفات المنیعة

 

— 

 

الحیوانات بالمزرعة تفعل المثل. عندما تمشي على أرض الموت، ال تفعل لتعنیف نفسھا بل بقوة وحشیة. مع عائلتھا وأصدقائھا، تحارب 
لتبق حیة خالل ضربات على رأسھا فاشلة، خالل الضرب، خالل التعلیق، خالل العنف الذي یشق حلقھا، خالل التغویص بالماء المغلي، 

 .خالل كل فعل تعذیب علیھا تحملھ باسم نظام غذائي

 



. یتوقف أحد ال .تعول. یسمعھا أحد ال. تصرخ. شيء فعل تستطیع ال ولكنھا ستقتل، أنھا تعلم. لتوجد راحة ھناك لیس األظلم، ساعتھا في
ھناك أحد ال. تندب . 

 

 ذعر يف الموت حافة على التأرجح أسمع، أن دون الصراخ الترك، كان إنھ. یخیفني عاد ما الجزء ئلك ولكن سأموت، أني دائما أعلم كنت
 يذات خارج جھة من ھدفي و قیمتي تعریف كان. عادیا أذاي جعل مھمال، قدره، من مقلال ینكر، صراعي كان. جحیمي كون ما ھو ذلك كان
یؤذیني ما أكثر ھو . 

 

 عةلمقاط مستخدمة جملة":  غذائي نظام مجرد إنھ. " حالتي تجاه الفتور و اإلھمال لتبریر استخدمت عبارة"  غذائي نظام مجرد إنھ "
جیدة حیاة و للسبب الخاص بفھمھ كل البریئة، الكائنات لبالیین المتعمدة الكارثة . 

 

— 

 ول مع نشعر نحن الطبیعة، بحكم. البعض بعضنا مع نعاني بالفطرة نحن. الربط تحتاج اإلنسان روح ألن یؤلم، إنھ. تھتم أن الیھل من لیس
صعب الشعور ألن نتجاھلھ نحن. الرحمة في امال الفطرة ھذه نغلق ونحن"  األخرین"  . 

 

عنھ ستدافع ما ھو ستحب ما ألن مشجع، الحب. والقوة بالشجاعة الشعور ولكن . 

 

استداروا ذلك من بدال ولكن ذلك؛ احتجت عندما لي وقویا شجاعا لیكون أحدا احتجت . 

 

المثل أفعل لن . 

 

 صیصان،ال كھؤالء. معاناتي أھملت البقر، كھؤالء. تركي تم الخنازیر، كھؤالء. جعت السلوقي، كالب كھوالء. جاف جلدي الدیدان، كتلك
ذلك مشاھدة یستطیعون ال فقط" الناس أغلب ". 

 

یؤلم مرة كل في اإلستدارة یمكنني ال حقا، أھتم كنت لو. ألخالقي أساس ھو تكاشلي. استجابتي ھو صمتي . 

 

 من أیا خطأ، لتعذیبا. شكل بأي االستعباد، ھو االستعباد. الموت یرد لم أخر موت في یتسببون عندما اختیارات لیسوا الشخصبة اإلختیارات
متماثلة دموعنا تبدو لم لو حتى حساس، كائن كل بعمق باأللم ویشعر. التعذیب موضع ھو كان . 

 

الموت یریدون ال . 

 

أریده أنا وال . 



 

بألمنا لیشعر الكافیة الشجاعة لدیھ أحد استخدام جمیعا ویمكننا . 

 

أعیننا نغلق عندما تتوقف ال المعاناة ولكن"  غذائي نظام مجرد إنھ " . 

 

— 

 

 للنظام تغییر أي إحداث غذائي، خلل لدیھ كشخص. السھولة عن جدا بعیدا أصبح صواب و حقیقي أنھ أعرف ما ألعكس حیاتي تغییر
 كنوع رد في ،موحش بشكل یتفاعالن مخي و جسدي. الغئائي نظامي من شيء إلغاء یتضمن عندما خاصة ھائلة، أبعاد في یتسبب الغذائي

 طري،ف داخلي خوف في ذلك یتسبب. یلحظ أحدھم أن یبدو ولم الجمیع أمام أموت كنت التي األیام تلك من الصدمة بعد ما اضطراب من
عادل غیر وشعوره مؤلم، إنھ. إحباط غضب، قلق، أمل، فقدان . 

 

 عقل لتبني مساویا اھذ سیكون ذلك، فعل من نفسي ألمنع الغذائي نظامي من الحیوانیة المنتجات كل بإزالة التسبب لطبیعة سمحت لو ولكني
مؤذي أحد . 

 

“ الغذاء في خلل لدي ألن أكل أن علي ” 

 

لي اإلساءة تمت النھ أسيء أنا "  " 

 

 لشعورا استطاعتي أن یخبروا أن یجب أنھم إال رضاي، تبرر ال صراعاتي. عندي تنتھي ھذه الدورة أن ألتأكد األخالقیة أولویتي إنھا
تدمیري غذائي، لنظام الخاضعون للضحایا بالشفقة . 

 

لدیھم لیس اختیار، لدي . 

 

ضمیرھم من جردوا لقد ضمیر، لدي . 

 

غذائي نظام مجرد"  من بكثیر أكثر أنھ أعلم - أحد أي من أكثر - ألني بي، الدورة ھذه تتوقف أن یجب  ". 

كورفس:  المفضل اإلسم  

األطلسي وسط:  الموقع  

 



 كتاباتھ ظھرت. عنده للتنفیس ووسیلة ھوایة الكتابة المتحدة، بالوالیات األطلسي وسط منطقة من علیل جنسي متحول ھو كورفس:  وصف
 مدینة دتمر النساء، وكراھیة الجنس، أساس على التمییز البطریركیة، على الدود: للرجل خطابات عملي، تطبیق:  5 لمكافحة منضم في

 الصناعي لمالظ مكافحة  و الذھنیة الصحة علة  ال حول جدا كثیرا یدون أیضا ھو و. سیاسیة وفوضویة نسویة أخرى نشرات وفي! الفوالذ
إعاقتھ من بالرغم ما یوم مزرعة حرم في العمل حلم یحلم ومازال   . 

 عاتالمجتم في لھ والدعم الشفاء وقلة الحیوان تحریر نشاط أن كیف عن عالجیة تجربة حكایة ھو المقال ھذا:  العمل طبیعة وصف
لألمور معالجتي كیفیة في أثرت صحتي أن  كما صحتي وفي في أثر الرادیكالیة . 

 

للمعافاة والحاجة الحیوان تحریر  
 

الجنسي واإلعتداء التعسف ذكر الناشط، أذى الحیوان، معاناة وصوفات: المضمون على مالحظات . 

 

 ھویتي و علتي على طغت. التجربة في) حقلي أو( عالمي في تقریبا أخر شيء كل على طغى قد اإلعاقة و الحیوان تحریر تداخل إن
 و لسوداءا الجماھیري العمل كتل وعلى النشاط، وقبول للعنصریة مكافحتي على الطبقي، وصراعي فقري على المتحولة، الجنسیة

 الدوائر في ائيالعد اإلستقبال من بالرغم الرادیكالیة، لنظرتي بوابات لي  فتح الحیوان تحریر. بھا شاركت التي الصغیرة المسیرات
 صراعاتي اقمتف سبب الذي اإلتساع لمدى الھائل -عالمیا یكون ما وغالبا– اإلھمال بمصاحبة الحیوان استغالل مخاوف. المحلیة الرادیكالیة

 عرتش المتخصصة، المجلة لھذه الدعوة رأیت عندما. جدیدة صحیة صراعات انبثاق سبب مما المزمنة عمري بطول ھي التي الصحیة
التقیا تامة سعادة و یأس آثار من مزیج شعور أوجد جسدي، كامل في كھربائي باندفاع . 

 

 الطبقي المستوى ینب الرادیكالین غیر البیض للجنس المغایرین النباتیین: عالمین بین ممزق أنا الحیوان، لتحریر اإلستبداد مكافح مؤید
 الذین والفوضویین ینالرادیكالی و بالحیوان المتعلقة للحمالت للترویج النساء وكراھیة الطبقیة العنصریة، یستخدمون الذین والعالي الوسط
 لصالح مقامةال الصراعات على یتھكمون حتى أو یرفضون األحیان بعض في ولكن اإلنسان اضطھاد) بعض( لقتال أجسدتھم وضع یودون

 أعلم وأنا ویة،حی تقاطعات یتجاھالن الجھتین أرى یومیا،. اإلنقسامات ھذه  لتفادي محاولتي في شك بال أخطأت. بشریة الغیر الحیوانات
اإلنسانیة باضطھاداتنا عمیق مستوى على متصلة بشریة الغیر للحیوانات معامالتنا أن بداخلي . 

 

 ال حیاتي، من رمبك وقت في فیبرومیالغیا و مزمن ألم تطور. والجسدیة الذھنیة الصحیة أوضاعي بین مرتبة یأخد الصدمة بعد ما إضطراب
 على اإلدمان من حیاة الحمیم، الشریك معاملة سوء اإلغتصاب، من الصدمة بعد ما إضطراب: صدمةلل الدائم بالعرض إرتباطھ في شك

 التي داثاألح من لدي الصدمة بعد ما اضطراب بین فرق ھناك. الحیوان تحریر نشاط مع والتجارب یستتبع، ما وكل السابق المخدرات
 بیتر لقد. اآلخرین بأجسام تلحق التي األضرار على الشھادة من لدي الصدمة بعد ما اضطراب مواجھة في وجسدي مباشرة لي تحدث

 الفئة ف،لألس. إنقاذھم خالل وحب أمان عایشوا حیوانات بیدي وأمسكت اإلنسان، وإھمال قسوة من یموتون كانوا الذین یدي، على حیوانات
األولى من أقل كانت الثانیة .  

 

 عذیبت على اعتدت. أتوقف أن یمكن ال أنني ھو كبیرا عامال أعرف. شيء أي في كثیرا اإلسھام على قادر غیر جعلني صحتي تدھور
 لك شاھدت. اإلكمال على كان لذا" راحة یأخذون ال الحیوانات" بأن نفسي ذكرت راحة فترة أخذ أو اإلقالع فیھا أردت مرة كل. نفسي
 شكل طفال كنت منذ الصدمة واضطرابات القطب ثنائي االضطراب مع التعامل. اجتماعیة حیاة لدي یكن لم. قصة كل تلى ، سري فیدیو
 جربتینت. حیاتي تلك وكانت.  نمت ما ونادرا ، أكلت وأحیانا ، نظمت ، عملت. علیھم فعل رد كان كیف و التجارب ھذه مع تعاملت كیف

لسقوطي كترسیب برزتا . 

 



 یطلب خاصة ومآوي والیات لعدة ذھب سري محقق. عدیدة والیات بفساد اقترن حیوان لمأوى ھائل موقف من خرجت إنقاذ بعملیة شاركت
 كأنھا دورب تقوم كانت أنھا حین في( الحیوان لحقوق صغیرة بمجموحة توجیھ لجنة في كنت. أحد یستجب لم. المكان ھذا لغلق المساعدة
 بیطریون أطباء وجدنا. تلك اإلكتناز لمنشأة حیوانات ترسل المآوي تلك من الكثیر وجدناأن السبب، اكتشاف حاولنا وعندما) كبیرة مجموعة
 لتلك اتالحیوان تشحن أخرى والیات في اإلنقاذ عملیات على دلیل مشاكل، أي تظھر لم التي" التفتیش عملیلت" وسجالت، مزورون
 ددأح أن من بالرغم قتل، یحدث لم ألنھ المكان ذلك یدعم خرج محلیة غیر حبوان حقوق لمجموعة األكبر المسئول أن حتى المنشأة،
 في منظمة وجدنا أخیرا،. لمعامل حیوانات باع المكان ذلك أن إشاعات ظھرت. عدة سنوات من المكان ذلك من حذر بمنظمتھ المحققین

 كامل بدوام أعمل تكن. ما حادثة إثر العمال وأنقصوا األلیة اإلنقاظ لعملیة كافون بأناس بعثوا فقط أنھم إال القضیة، تبني في راغبة الوالیة
 على اعملو آخرون متطوعون أن حین في األسبوع نھایة عطلة في قیادة ساعتین إلى إضافة تناوب ساعة 12 سحب حین في عملي یوم في

 المئات. متحملھ عندما تتمزق قد جلودھم وأحیانا رؤوسھم من تقع كانت الحیوانات عیون. الباقیة الحیوانات مئات لیساعدوا الساعة مدار
 لھم، لوصولا أستطیع أن أن قبل بقذارتھم ماتوا الكثیر. ذاتھ بالوقت واحد من ألكثر الوصول أستطع أكن لم ولكني حولي األلم من بكوا
 حملأ أن من خوفا السفلي، الطابق في مالبسي وأخلع للبیت أذھب كنت. التطاق وحدھا الرائحة كانت. بسرعة التحرك حاولت مھما

 یكونوا لم وھم یتالب أرجاء في  تجري قطط وأرى أسمع كنت. لحیواناتي اإللتھاب وأنقل ثیابي في للبیت معي المنظمة الكأسیة الفیروسة
 فتحة من ائحةالر أخرج أن أستطع لم. علیھم یظھر لم الفیروس عالمات أن ألتأكد حیواناتي أفحص یجعلني ھاجسي كان. بالحقیقة موجودین

" وانالحی حقوق نشطاء" الشر بھا ذمت حملة شنت اإلعالم وسائل أن حین في. ذھني من بكاؤھم ذكریات إخراج بإمكاني یكن ولم.أنفي
 عن توقفت .منھ عانوا الذي المرض باعتبار معجزة واعتبر حیة، الحیوانات نصف بقیت حلوة، لسیدة للقطط لطیف إنقاذ مأوى إلغالقھم

 عنھم؟ خلىأت أن لي كیف. یوم كل نفسي أكره یجعلني ذلك وكان بذلك، تسمح ال صحتي أصبحت عندما تطوعیة تناوب فترات سحب
 المسيء بسلح الدافع أفھم بینما. الحیوانات فكرة من أھم جعلھا بشكل قویة بھا السجن فكرة أصبحت وجتھا عندما المنظمة عن انفصلت
الحیوا وقھر عبودیة"  حل"  ل والقھر العبودیة من االستفادة نظام استخدام أدعم أن یمكن ال للحیوان،  

 

 مشاركونال ألن لیس.العمل أغلب إلنھاء األمر بي انتھلى حیث الحیوان، واختبار استبداد لمكافحة مؤسسة تأسیس في شاركت الحقا،
 اجھأو وكنت والتنظیم األبحاث بعملي النوم فقدت. مني اضطھادا وأقل مني أفضل كانت الصحیة حالتھم ألن بل كسولین، كانوا اآلخرون

 من وسخروا بذوان الرادیكالیین من غیرھم أن حین في نفعل ما دعموا الرادیكالیین بعض. أنام كنت عنما الحیوانات عن الكوابیس من بوابل
 استغللتو) بشریة أبحاث عمل في( المحلیة الجامعة في عملت. البشریة غیر الحیوانات اإلضطھاد عن یثنا یشمل أن أو الخضریة ذكر

. أمري كتشفی أن من خائفا الحافة، على دائما كنت. البشریة غیر الحیوانات عن ھنا أجریت التي األبحاث عن لمعلوات للوصول منصبي
 وبأسالك رسمیة بدل في بدایتھا منذ ننظم كننا التي األحداث و تظاھراتنا قرب عن راقبوا الخاص األمن و الفدرالي التحقیقات مكتب عمالء
 الباحثون. كذل أظن ال ولكني متسترین بسریة یعملون أنھم اعتقدت. القیادة لوحة على مراقبة بأدوات ملونة نوافذ خلف آذانھم، من خارجة

 تطور یاسق الماء، من یحرمونھم و الكوكایین إلى المكاك قرود یدمنون ساخنة، أوعیة على الفئران بوضع األلم یدرسون كانوا الجامعة في
. كثیرة أخرى مروعة وأشیاء البشر، غیر من الرئیسات في القردي المناعة نقص فیروس/ البشریة المناعة نقص فیروس معالجة عدم

 ازالتم. مادیا أو معنویا. لإلكمال الكافیة الموارد لدیھا یكن لم عندما المنظمة حل تم. یتوقف لم.  ذلك توقف احتجت. ذلك إیقاف أردت
شیئا یعني ذلك وكان. جدا احتجناھا محادثات بدأنا أننا أعلم ولكني المدینة، في المعامل .  

.  صغیرة ئةومكاف ضخمة بتكلفة یأتي. صعب عمل إنھ. العمل ھذا عن لإلبتعاد الناس لوم أستطیع ال وأكثر، الخبرات لھذه احتمالي بعد
 الحیوانات عم فقط أفكاري تكون ال سري، فیدیو فیھا اشاھد مرة كل في. المزمنة لألمراض أصحاب من تكون عندما أكبر تكون والتكلفة

 ذھنیة، یةصح بصراعات جدید ناشط ألنصح كنت لو بأنفسھم؟ للعنایة یفعلون ماذا بخیر؟ ھم ھل). ون/(المحقق أیضا ولكن المصورة،
 یكون لن. بأنفسكم نوتعتنو وتأكلوا تناموا أن في بأس ال شيء؛ كل تفعل لم إن بأس ال شيء؛ كل فعل تستطیع ال: ستكون نصیحتي كانت
فرقا تحدث وتنقذھا تلمسھا جیاة كل. مھم شيء كل ألن جید، وھذا. كافیا دائما وستكون كافیا أبدا . 

 وغیر ةالرادیكالی المجتمعات الجھتین، كال من بجدیة یؤخذ ال األمر أن كم وأشعر أرى أن أستطیع األشیاء، ھذه عن الحدیث أحاول عندما
) ینتھوا( حرقوای حتى اإلضطھاد ضد ویكافحون ویكافحون یكافحون ألنھم أحدھما في. المجتمعین كال تنقص المعافاة أن أرى. الرادیكالیون

 يف أني أعلم - أن أحاول - حین وفي. موجودا دائما سیظل و. موجودا زال ما ولكن. ویتجاھلون ویتجاھلون یتجاھلون ألنھم األخر وفي
 خرىاأل للحیوانات البشر یفعلھ ما بھا رأیت خبرات من عایشت وما شاھدت ما أكون، من لیس بي الناس فعلھ ما وأن اللحظة بھذه أمان
 ال عالم في الصدمة ھذه أواجھ كیف أعرف ال. األلم ھذا من أتعافى كیف أعرف ال. بداخلي والوحدة األلم من متسع كھف بداخلي ترك

اإلستغالل تشھد الصدمة تاركا بشریة، الغیر الحیوانات ومعانتة الرھیب باإلھتغالل اإلعتراف یستطیع . 

 تتحكم أن قبل سنوات ۳ العیادات وفي سنوات، ٥ األبحاث مجال في وعملت النفس بعلم علمیة درجة لدي. الحساسیة شدید وأنا الوالدة منذ
. بھم یحدث ما الناس یتجاھل ولماذا بالحیوانات یفعلونھ ما البشر یفعل لماذا جدا جیدا أعلم.أبدا العمل على قادر غیر لتجعلني الصحیة حالتي

 الحیوان قدر من یقللوا أن یجب الوحشیة، لتلك التعرض لیتحملوا جدا، قلیال أجرا یأخذون وھم الحیوانات یضربون المزرعة عمال أن أعلم



 الحیوانات ستغلونوی المعاملة یسیئون الذین العلماء أفھم. مادیا لینجوا و نفسیا الوظیفة مع التأقلم یستطیعوا حتى للطعن عرصة لیكون
 وكذلك خویف،والت السخافة من بأبعاد یقابل الحیوانات إیذاء ضد یبدونوه اعتراض كل فیھا كان المدرسة في عدة بسنوات مروا ألبحاثھم،
 طبیعي يءكش أو الرادیكالي، الفكر من كجزء الحیوان تحریر الناس یتجاھل لمائا جیدا أفھم. حیوات إلنقاذ منھ بد ال شر ھذا أن یخبرون

 التعامل الناس عیستطی ال. بھ لإلھتمام أخر شيء إضافة تخیل سطیقون وال الخاصة ضراعاتھم لدسھم الناس. لصالحھ المكافحة علینا یجب
 شكلب فیھ یساھمون ومخیف واسع بشكل إستغالل أعمق مستوى على ھناك السطح، على اإلضطھاد یكافحون  ھم حین في أن واقع مع

 عقاب یإرادتھم الناس یقوم بھا - للسلطة) اإلطاعة لمدى( میلجرام اختبارات. تغییره یصعب طویل، لوقت شیئا ونقبل نكبر عندما. مباشر
 حمسینمت یبدون ال الحادثة وقت حولھم الناس أغلب أن حیث - المتفرجون تأثیر ، - اإلختبار مطلب ذلك ألن بالصعقات أخر مشارك

ذلك إلى وما ، -الضحیة غلطة تكون أن بد ال مات ألحد یحدث سيء شيء فأي جید، العالم أن - المغالطة الضحیة، لمساعدة . 

 یواجھ یضأب كشخص كرحلتي بدیموغرافیة، یدام اضطھادي تنظیم أي أو - الحیوان تحریر لیواجھ یتغلب و یشعر أن یجب المذنب إن
 وطاقة البشریة یرغ للحیوانات نفعل ومازلنا فعلنا بما لیعترف الطاقة من الكثیر األمر یتطلب. وثقیل محتمل غیر أمر وھذا - البیض سیادة
 إضطھاد تأثیر حتت یكونون عندما التقاطعات صراع في الناس من الكثیر. البشر رفقائنا نؤذي ومازلنا آذینا أننا ذلك یدل كیف لیفھم أكبر
 الممیزة لطبقةا أصحاب من النباتیون المعلنون وبالطبع،. أخر أحدا یضطھدون یكونوا قد بأنھم اإلعتراف تحمل یستطیعون ال علیھم یقع

 ولكن نباتي، كشخص ھذا أقول  بشریة الغیر الحیوانات مع وتفاعالتنا أذھاننا، قلوبنا، نغر أن من بدل بالدوالرات، نصوت أن على یحثون
اویونومس مستحقون األخرى الحیوانات رؤیة تجاه نتخذھا أن یجب كثیرة خطوات من خطوة فقط ھي النباتیة أن یؤمن كشخص أیضا .  

 لن"  ونفكر مروع بشكل إلیھا ننظر التي العالم في بھا المسموح الوحشیة صور من صورة بكل ذلك یذكرني. تحبطني ھذه البشر طبیعة فھم
 ورش صنعة،الم للمزارع فیھ ننظر یوما، أتممى أن إال أستطیع ال. یفعلون قد الناس أغلب الواقع في أنھ حین في"  أبدا كھذا شیئا أفعل

 الوحشیة في شاركةللم قدرتنا عند مخطئین نكون قد إننا حتى. الطریقة بنفس یفكروا أن ذلك إلي وما النسل تحسین وسائل المعامل، الفرو،
 فھم مظھر تحت ریةبش الغیر الحیوانات یعذبون البشر كان عندما أتتذكر"  قائال للخلف أحد ینظر ما، یوم في أنھ أتمنى مجتمعیا، المقبولة

 اإلضطھاد أن تعني ةالتقاطعی ألن لألبد، دروسنا سنتعلم وبالطبع"  أیضا البشر من مھمشة بمجموعات ذلك وفعلوا أجل أفضل؟ بشكل البشر
 شیئا نيستع الصدمة ھذه كل ما، یوم في أنھ أتمنى ولكني،. رصد عادل الغیر عالمنا من واحد من مظھرا أن لو ینتھي أن لھ یمكن ال المنظم
الیوم بھم أشعر الذین والعجز اإلحباط، األلم، من أكبر . 

 

القطعة ھذه وتعدیل لتصحیح لمساعدتھم نوح و أدریین شكر أود . 

 

  



 ھم
 بقلم: جوان سي

عندما تم تشخیص صدیقي العزیز وشریك حیاتي المختار، روفوس، باثنین من أنواع السرطان، في الربیع الماضي، لم أكن 
متأكدة كیف سأبقى على قید الحیاة من دونھ. 

 

أنقذ حیاتي. 
عندما جاء أوال للعیش معنا، جحظت أضالعھ فجأة من جنبیھ. كان ھناك عالمة حرق السجائر على ظھره. تم اختیاره من قبل 
زریبة في والیة أوھایو الریفیة. مع األیام الوحیدة المتبقیة للعیش، بیع لمنظمة إنقاذ الحیوانات الصغیرة. الیوم ونحن نقلھ، كان 

ینام على نحو سلیم في قفص لھ في الجزء الخلفي من السیارة خالل عدة ساعات من القیادة. 

 
أنقذني. 

وكان قلقا من أن یترك وحیدا (على العكس من مشكلتي). كان یحبھا كل من یلتقي، على الفور،وأقنع مخیفي الكالب مدى 
الحیاة أن یربتوا على رأسھ ویدعوه یدخل في منازلھم. 

 
یوم جائت فویب للعیش معنا، وقالت أنھا ال تعرف كیفیة المشي على المقود لذا حملتھا. كانت خائفة من كل شيء (ال زالت). لم 

تعرف كیف تلعب بالكرة أو القفز على السریر أو صعود الدرج. 
أنقذت حیاتي. 

عندما ذھبنا إلى المختبر، اندلع النباح من كل اتجاه. كالب الصید الصغیرة قفزت صعودا وھبوطا، متتنافسة للحصول على 
اھتمامنا. وقفت ھي بھدوء،تنظر من وراء القضبان. 

"مذا عن ھذه؟" 
"أوه، ال ترید ھذه، لدیھا الصرع. وربما لن تحصل على اعتمادھا." 

 أنقذتني. 
تأخذ الحبوب مرتین في الیوم ولدیھا زیارات الطبیب البیطري منتظمة. تھدئھ، توفر الرفقة وھي مسئولة؛ یوفر الحمایة 

ونطاقات من الحاالت الجدیدة بالنسبة لھا. 

 
السنة األولى التي ضربني االكتئاب الموسمي بھا بشدة، كانت السنة األولى لكالھما أیضا. منت عاطال عن العمل، في عمق 

الدیون، واألشیاء الصادمة التي رأیتھا في نشاطي لحقوا بي أخیرا لي. 
أنقذوا حیاتي. 

لم أكن ألفعل ذلك لنفسي، أنا على یقین، ولكن أود أن أفعل ذلك بالنسبة لھم. وأود أخذھم خارجا في الصباح، وأنام على العشب 
والشمس على وجھي. سینامون معي على السریر ومشاھدة أفالم نیتفلیكس. عندما شعرت بالوحدة، فإنھم ینظرون في وجھي مع 

كل الحب في عیونھم. 
إنھم أنقذوني. 

نحن نفھم بعضنا البعض. یتفھمون ذلك – ما ھي صدمات الماضي، ما ھو أن تكون قلقا. أتفھم – أن تكون مریضا، أن تتناول 
الدواء، زیارة الطبیب كل مرة. نحن نساعد بعضنا البعض، فقط بطریقة الناس الذین یفھمون األلم. نحن نحب بعضنا البعض، 

فقط بطریقة الناس الذین یعرفون األمل. 
اعتقدت أنھم أنقذوا حیاتي. ولكن ال أحد یمكنھ أن یفعل. كنت أنا، أعرف جزءا مني فیھم. أظھروا لي قوتي. بسببھم، شعرت 

بشيء من جدید بعد فراغ تلك األیام الباردة. أنا سمحت لنفسي أن أحبھم. 

أنا أنقذت حیاتي الخاصة. 



جوان سي ھو تعبیر مؤقت للكون من خالل شكل امرأة ال تحب أن یقال ما یجب القیام بھ،تحب السیر لمسافات طویلة على الشاطئ ( طالما 
 unfoldingthemyth.wordpress.com یسمح للكالب أیضا)، وتكتب الكثیر أكثر مما تتحدث. یمكنك قراءة المزید من كتاباتھا في

  



:مجھول  
 أشغر مال الحقیقي المدى یعلم أصدقائي/ زمالئي من أحم ال. الخفیة اللعینة المزمنة األمراض تلك أحد مع الحیوان بحقوق ناشط أنا

 مع متصل، ھنيوذ جسدي یومي إرھاق لدي كات وأكثر، األخیرة، سنوات للعشر. فیبرومیالغیا بال تشخیصي تم أنھ یدركوا لم والغالبیة
 یساعد ال دماعن أحد تعب شعور یكون كیف تقدیر یستطیع أحدا أن أظن ال. التوازن عدم وصداع بالعضالت، عارض ألم بالتخدر، شعور
.الحیویة إعادة أو التجید على النوم  

 

 المتحمس ناأ حال، كل على. سیتفھمون النشطاء زمالئي أن) لیذكر؟ شيء ھذا ھل( بالفیبرومیالغیا مریض أني ذكر بدأت لو أعلم ال حقا
 حالة ظل في دبرتھا التي نسبیا العالیة باألفعال  فخور أنا. وینشر یكتب، یھتف، یدعم، وھناك ھنا دائما والذي شيء كل یحضر الذي

.٪۱۰۰ تشعر ال وأنت تنجز أن مدھش إنھ تتسوى صحیة  

 

 التي األحداث في أكون عندما. الصادقة المبتھجة ابتسامتي خلف المختبئ المزمن التعب على الضوء ألقى قد یكون أحد ال أن حقا أتمنى
 ولكن متاح، ركعذ یبدوا الصداع وجود - ألغي ما نادرا. الحیوانات یحتملھ ما في أفكر عندما مشاكلي وتنحصر ھائلة، بطاقة أشعر نقیمھا،
.الحیوانات عنف عن والمعرفة حیاتھم مع التعامل ومضغوط، متعب الكل جدا؟ متعب بأنك القول  

 

 المكافحة أكمل لذا أشتكي، أني أشعر أن أیضا أرید وال النباتي، حیاتي أسلوب سببھ مرضي أن لیظنوا جدد نباتیین أرید ال أني متأكد أنا
 مالجئ يالفزیائیةف بالعمالة أتكفل اآلخرین، مع التنظیم في أساعد أستطیع، التي المظاھرات كل أحضر الحیوانات؛ أجل من یومیا

.المحلیة الحیوانات من وأعزز اإلنترنت على النشاط في أشارك المزارع،  

 

 نباتیون أعلم أني � الشكر ،.أكذب وال ولصحتھم الحیوانات، للكوكب، - جیدة النباتیة كم بفعالیة القیام عند للعامة بفخر یقول الذي أنا
.القاسیة العام اإلتجاه وظائف من وظائف مع یتعاملون وبعض مدربون ریاضیون، وھم. عیونھم وتلمع أصحاء  

 

 ال الذي ریكالش لدي الحظ لحسن. لذلك واستسلمت كثیرین أصبحا والصداع اإلجھاد ذلك بعد لكن. جیدة وظیفة لدي أیضا مثلھم كنت
 بأفضل - كذلك أنا ما وبطریقة - كامل بدوام ناشطا كنت إذا اآلن أسئل أنا.الرفاھیة للحصول طلب لتقدیم لدیك یكن لم لذلك یكسب، یزال
 أكون أن ویمكن بھ، لقیاما على قادر أنا كان وأیا الصباح، في حقا للتنفیذ قابل شیئا ال أن یعني لي، بالنسبة كامل بدوام. قدراتي تتیحھ قدر

. بكفاءة بھ ملتزم أنا الذي النشاط/  المناوبة كان مھما إجراء من بدال أتحمل وأحیانا لھناك، نفسي أسحب  

 

 و السیر طیعأست. كبیر بشكل یساعد) كتي(/وشریكي فرویة، صحبة بھا محاط لطیف، منزل في أعیش أنا - إشراقا أكثر صعید وعلى
 عانت تماعیةاالج حیاتي. األحیان بعض في العطالت لقضاء نخطط أن بإمكاننا یزال ال و السینما، إلى الذھاب على مادیا قادرین. العبور
 على لیست ،ھممم - االجتماعیة التنشئة' فقط'و الرقص/  الوقوف/  الجلوس ولكن للنشاط، والحافز الطاقة إیجاد على قادر أنا. بالتأكید

. ذلك من یقین  

 

 - اعدتنامس حقا ویستحقون صوت، لھا لیس الحیوانات أستمر؟ یجعلني ااذي ما إذا. ال الحیوان؟ حقوق أجل من القتال عن سأتوقف ھل
 حركة"  مع ھادةالش تقدیم. نشاطي یدفعان بالتأكید لوجھ وجھا لقائھم. كثیرة بأنواع كثیرة معاناة یتحملون. تقدمھا أن یمكن طریقة بأي

. عزیمتي شدد أعینھم في النظر و المسالخ، في تصل المزرعة حیوانات رؤیة - حیاتي غیر"  اإلنقاذ  

 

 على ساعدنيی حقا لھم الدعم لتقدیم ھناك یكونوا أن یریدون والذین والطیبة بالرأفة المتصفین الناشطین من الكثیر معرفة وأخیرا،
 دتج أن تحاول أن أقترح مزمن، مرض من تعاني كنت إذا أنھ - نصیحتي جوھر ھو ھذا. الحیوان حقوق أجل من العمل في االستمرار



. لكذ في ترغب ال كنت إذا بك الخاصة المشاكل من أي/  كل تكشف أن إلى بحاجة لست أنت. بك الخاص الناشط المجتمع من الدعم
 النشرة یأخذ دواح شخص المثال سبیل على - الصغیرة االنتصارات في فرصة وتأخذ تشارك أن لك یتیح حولك من إیجابي شخص وجود

 كبیر تقدم ازإحر یتم - كبیرة منظمات تفعلھ ما ورؤیة النظر أیضا،. النباتیة عن المزید معرفة في یرغب نصیحتك یقبل أو توزعھا
.تستمر نأ أیضا لك كافیا یكون أن یمكن للحیوانات اإلیجابیة التطورات مواكبة. الوعي بنشر حقا ویساعد واإلنترنت للحیوانات  

 

  



 شفیع الحیوانات
ا من قدیس قطعة عملي ھذه تدمج عناصر اللوحات القدیمة للقدیسین، مع حیوانات لتصنع شیئا موصف مختصر عن العمل الذي قدمت: 

وف ( على خروف راع للحیوانات بالفترة الحالیة  وأیضا یوضح جروحي الشخصیة التي سببتھا لنفسي وسحر التوحد من نسیج كالص
 حي بالطبع ) 

^-^   

 

 اسم الفنان: فن الظبي 
Zappix Art – www.fb.com/Zappix.Art/ 

أسترالیا –الموقع: شمال بریسباین   
عام، مریض ذھنیا، قط متوحد محب للحیوانات والفن. 20وصف مختصر عن ھویتي كفنان: أبلغ من العمر   



 
 

يأصدقائ  
 

 مكسور، محاصر

 متھجم الوجھ

 جالس في السریر من المرض مجددا

 

 إنھ لیس مرضي

 الذي یزعجني

 مثلما

 وصمة العار

 

 ولو عرفت یوما طریقة 

 ألقطعھا

 في تنافس عنیف

 

 ألحول معاناتي لنقد

 

 سأتذكر

 من كان ھناك

 عندما لم یكن ھناك

 أحد:

 القطط

 وذئاب البراري البعیدة.

 

وع إكاروس بواسطة "كي،سي،جي" ، فنان ، ناشط لحقوق اإلعاقة والصحة العقلیة من مدینة نیوجیرسي، بالوالیات المتحدة، ومنظم مشر
 بمدینة نیویورك

 

 
 
 



 عن كون (غیر)ناشط:
 مقال عن التأمل الذاتي حول النشاط، المرض المزمن، والتمییز بین الناس بناء على المقدرة الجسمیة.

 
 ولدت في حركة تحریر الحیوان.

 
عندما كان أغلب األطفال یرتدون مناشف الرأس ویدعون كونھم أبطال خارقون، كنت أنخرط مع أمي في مسیرات ضد 

التشریح بجامعة واشنطن. شعرت وكأنني بطل خارق حقیقي للحیوانات – قوة رحمة عادلة ال یمكن إیقافھا. كل غریب تكلمت 
معھ وكل نشرة إعالنیة وزعتھا كانوا یجعلونني أشعر أننا اقتربنا خطوة من تحریر أصدقائنا غیر البشریین من أسر مؤلم جدا 

 یمتد طوال عمرھم.
 

 ولدت داخل جسد مریض بمرض مزمن.
 

عندما كان أغلب األطفال یأتون للمدرسة بزكام، كنت أرقد في السریر بالتھاب رئوي. التھاب شعبي، التھابات باألذن 
والجیوب األنفیة، التواء الكاحلین، و تمزق أربطة. أمضیت الكثیر من الوقت بذلك السریر. اإلكتئاب و القلق تسربا في داخلي 
قبل أن أتم العاشرة من عمري. مع الوقت دخلت في سن الرشد،  تم تشخیصي بالفیبرومیالغیا، مرض اإلضطرابات الھضمیة، 

 متالزمة اسبرجر، نقص اإلنتباه وفرط النشاط، اكتئاب، خلل األداء و اضطرابات القلق/الھلع.
  

 أنا ناشط.
 

على األقل، في أیامي الجیدة عندما لم أكن أشعر أن مفاصلي ملیئة بالحصى،ال یتسابق عقلي في محاولتھ لمعالجة  طبقات فوق 
غیرھا من المعلومات، ال أتقیأ من ألم شدید ودوخة، وال أعاني من إنھیار تام ألني في حمل زائد حسي كامل. عندما تكون 
حقیبة متحركة من األمراض و اإلضطرابات، ال تعلم أبدا متى ستحظى بفترة راحة من تعدد األعراض التي تصعب كل 

خطوة لك. عندما أشارك، أحتاج مدة أطول من التي یحتاجھا الجمیع ألتحسن. في الكثیر من األوقات أخشى حضور 
التظاھرات، المسیرات، حمالت جمع التبرعات، واإلجتماعات. یقلقني أن یسند إلي دور مھم في أي حدث معین، فقط كي ال 

 تستیقظ وتنفجر كمیة كبیرة من األعراض و یكون علي إخبار أحدھم أني ال أستطیع إنجاز الواجبات المتوقع مني إتمامھا. 
 

 ال أحد یتكلم عن التمییز بین الناس بناء على المقدرة الجسمیة في األماكن التي تجمع النشطاء.
 

القلیل من الناس یضعون األمر في إعتبارھم. ھكذا كیف یجري اإلمتیاز. نحن كناشطون نعبر عن الرغبة في تأیید القیم 
المضادة للقسوة المطولة، مازالت ھناك لحظات أشعر بھا أني محبط بشكل كامل وببطئ تقل قیمتي تجاه الحركة. ھناك أیام 

أشعر بثقل رأسي حتى أنھا أثقل من أن أرفعھا من على وسادتي وأكون مشلوال بأفكاري المقلقة حول كوني لست "جید بشكل 
 كاف" لھذه الحیوانات العزیزة على قلبي. أحیانا یجعلونني أرید أن أكف – أن أرمي بمنشفتي كناشط وأتقبل الحیاة من دونھا.

 
 ولكني مازلت ناشطا.

 
حتى بھذا العقل وھذا الجسد المختلفین في إمكانیاتھم عن غیرھم لدى األخرین، النشاط یعني عدم اإلستسالم للمصائب. إنھ 
یعني التحدیق بالعقبات المنیعة وحل مشاكلھا برفعھا. نحن نحارب شركات استبدادیة في حین یتقبل الغالبیة بسلبیة األعمال 

الوحشیة البشعة التي یرتكبونھا كل یوم. نرفع أصواتنا عنما یظل اآلخرون صامتون. نثبت أنفسنا في مواجھة أسلحة أعدائنا 
 عنمدما یرحل اآلخرون بعیدا. نعطل الوضع الراھن الغیر أخالقي عندما یطلب الغالبیة إبقؤه بسلمیة.

 
 ارفعوا وادعموا رفاقكم أصحاب األمراض المزمنة.

 
ال تعیبوا علینا ألیام مرضنا الغیر متوقعة، أو عدم قدرتنا على تحمل نفس الحمل الذي تستطیعون. تذكروا أننا نناضل أكثر من 

 تسخیر الحیوان وجشع الجماعات والشركات، نحن أیضا في معركة ال تنتھي مع أنفسنا.
 
 



مریض بأمراض مزمنة ، حالیا منتسب ل: في بورتالند الكاتب نیكس ھو ناشط   
معمل -  

 No New Animal 
ة شمال غرب لحقوق الحیوانشبك -  
بورتالند لتحریر الحیوان -  
والیة بورتالندالتحالف الطالبي لتحریر الحیوان بجامعة  -   
 

عدالة بال حب ال  
موریجان كلیمنتین بواسطة  

 السادسة سن في نباتیة كوني بدأ. والعنف واإلرھاب األسر لتجربة ال مشتركة رغبة في البشریة غیر الحیوانات مع صداي جذور كانت
 تجاه القسوة في االتساع فھم بدأت علي السنوات مرور ومع. أخرى مرة اللحوم آكل لم. أتت أین ومن اللحوم ھي ما فھمت عندما

 المنفحة، ثم ین،الجیالت أوال األشیاء، من والمزید المزید عن اإلستغناء في وبدأت فیھا نشارك التي الصناعات من الكثیر في الحیوانات
 ھذا أكتب وأنا .األخالقیة الناحیة من نقیة تجعلني أنھا أو أخالقیة األكثر ھي الغذائیة الممارسات أن أؤمن ال ولكني. نباتیة أنا الیوم. وإلخ

  في حالیا یعیشون الذین البیض من كمستوطنة

Haudenosaunee ،ھورون المحتلة-  

Wendat، وأرض Anishinabek 

 النباتیة أرى. علیھ ةللكتاب الكمبیوتر ھذا وجود بسبب بكثیر وأكثر ھنا، كوني بمجرد العنف أعمل من العدید في متواطئة أنني أدرك إنني .
. النباتیة حركاتال واإلستراتیجیات التكتیكات من العدید مع المسألة ھذه أخذ لكنني البشریة، غیر الحیوانات مع التضامن أعمال من كعمل

.كذلك والتعذیب األسر أن أعتقد ولكني ذاتھ، حد في خطأ ھو الغذاء أجل من القتل أن أعتقد ال  

 

 معاق صكشخ. أقفاص في المحتجزة الحیوانات بھ الذي واإلرھاب العجز مع عمیق صدى لدي الجنسي اإلعتداء من تعاني كانت كطفلة
 أرید كما اماتم لھم، العدالة أرید. الحیوانات أحب أني األمر لیس. الصدى بذلك أشعر زلت ما وعقلي، جسدي في العنف متروك مع یعیش
 العنیفة لألنظمة وتحد كمقاومة ھنا المصدوم جسدي. الكوكب ولھذا الطقس، ونظم اإلیكولوجیة والنظم والنباتات الناس، لجمیع العدالة

.العدالة لتحقیق السعي في المستمرة والرعایة المستمر والعمل المستمر، بالتعلم ملتزمة أنا. والقمعیة  

 

 أرض على یعیشون الذین البیض المستوطنین من فھي. وفنانة وكاتبة رصینة، مدمنة مصدومة علیلة أنثى ھي موریجان كلیمنتین
 المجالت ي،خیال غیر ابداع وقصائد، مقاالت ذلك في بما ألنواع، یمتد كلیمنتین عمل. السلحفاة جزیرة بتورونتو، تعرف مستعمرة

على اطلع أكثر ألعمل. والنحت الذاتي البورتریھ قصیر، فیلم والشروحات، التوضیحات المتخصصة،  

 clementinemorrigan.com. 

  



 أطعمني
 بقلم: رافین مااد

  أطعمني،
  ني نفسك،طأع

  أنا في حاجة إلیھا اآلن،
 من فضلك. ضاتقاسم بع

  ع،جوأ أنا
  ،أملكني عطأ

  قبل فوات األوان،
 ني أكثر.طأت

  جوع،أ أنا
  للون،

  معنى،لل
 ال استطیع التوقف اآلن.

  أنا أنت،
  من أنت،

  ؟إن لم تكن أنا
 .نتغذىنحن 

  



 ترى تمبل جراندین محلل نفسي
 بقلم: توري أوفیلیا

عندما كانت تمبل جراندین أصغر سنا، وربما في نفس الوقت تقریبا كانت قد تفكر أن تصبح نباتیة، وأنھا ما زالت 
تؤمن بأن أحالمھا لھا معنى (بما فیھ الكفایة لعناء الكتابة عنھم، على األقل)، سجلت في صباح أحد األیام التالي:  

"... 25 أكتوبر، 1971. سویفت كان مبنى مكون من ستة طوابق. كان فقط في الطابق األول من ھذا المبنى مسلخ، 
وعندما وجدت مصعد سري، ونقلني إلى الطوابق العلیا. ھذه الطوابق العلیا بھا متاحف ومكتبات جمیلة تتضمن الكثیر من 

الثقافة في العالم. " (1) 
في اللیل، كانت وحدھا مع الموتى، وتراجع أعمق وأعمق في المیاه التي سبحوا بھا، والماء من التي كانت قد تناولھا 
الكائنات الحیة الدقیقة والسموم التي رقصت على جدران رأسھا. إذا كانت لمست ذلك أم ال، ال أستطیع أن أعرف، لكنھم كانوا 
یحملونھا لألسفل حتى أنھا ال یمكن أن تتنفس وتذكیرھا بأن خط التجمیع لإلزدھار الروحي لوجودنا ممھد التي كتبھا تایسون 

فودز، وشركة كارجیل، ومؤسسات تعبئة اللحوم ألنواع أخرى. 
الطبیبة التي كانت تدرس االمتثال للعیش واجھت فجأة شیئا لم یكن لدیھا لغة لھ. وفي وقت سابق، كانت قد بحثت في  
دلیل الھاتف، على أمل العثور على رقم شخص قادر على تقدیم تفسیرات لكواییسھا. ففي غضون بضعة أسابیع، وبعد محادثة 

قصیرة، دخلت مكتب المحلل النفسي مع ذیل شعیرات كثیفة وآذان كبیرة جدا، الذي اقترح أن تأخذ نقع العالجیة في برمیل 
بساحة النھر األحمر جون واین لیغرق إنسانیة مخاوفھا (بعد كل شيء، كان حمام بارد كان العالج الموصى بھ لبعض 

 األمراض من نفسیة منذ فترة لیست طویلة). (2) 
ووجدت أن ذلك األكثر مالءمة، كما كان لدیھا إمكانیة الوصول إلى المرفق، وانھا وقعت موافقة النماذج في عجلة من 
أمرھا لمغادرة البالد. انتقدھا طبیبھا لھذا، یشك أن لدیھا الصبر لتأتي لمدة ساعة لمدة خمسة أیام في كل أسبوع، ولكن أجابت 
أنھا ضبطت وتیرة خط قتل وأنھ لن یكون ھناك وقت للسفر سري مع المطالب الحالیة من وظیفتھا. عندما بدأ مساء في القدوم 
بعد یوم طویل، وقالت انھا جردت وغمرت نفسھا، مما یسمح للكل نفس من الطمي المتراكم لوزن روعھا. وقالت انھا كانت 
معتادة على وضع جثتھا في مكان جثث الحیوانات، ولكن كان لحظة واحدة في حیاتھم أنھا ال یمكن أن تحل محل على اإلطالق 
الموت. (3) ومع ذلك، غیر معروف لھا، واستقر الفوسفات العضویة الكیمیائیة في رئتیھا وتسببت الفراء تنبت في تالفیف 
دماغھا، إنتاج، من بین غیرھا من اآلثار، "أحالم الیقظة والبریة."(4) منذ تدعي أنھا ولدت من دون الشعور، قدم ضحایاھا لھا 

واحدة كھدیة. (5) 
وصف فروید منزل مماثل لودفیغ بنسوانغر في خطاب سنوات عدیدة قبل أن تقع ھذه الحادثة.(6) احتوى أدنى مستوى 
من منزلھ، الطابق السفلي، الفظائع التي تعشى ضیوفھ فوقھا دون قصد وتحاور على رأس، وتتمتع سمفونیات، والتماثیل، و 
اللوحات الزیتیة.(7)  الطوابق العلیا من كال المجلسین بھا موسیقى جمیلة قادمة منھا، لكنھا ال تزال مسالخ في النھایة. وھناك 
فرق، ومع ذلك، ھو أن الالوعي في غراندین یمتثل كمصنع في أحالمھا. ال یمكن أن یكون ھناك مثال أفضل من رأي دولوز 
وجوتاري من النفس بأنھ "تجمیع آلي"؟(8) وكثیرا ما یمثل العقل باعتباره "البیت" أو "مسرح"، ولقد زرت بیتي في األحالم 
من قبل.(9)  بني بیتي من بتالت سكر في االضمحالل. في البدایة، لم یبدوا شیئا غریبا حول ذلك البیت غیر الفراغ غرفھ، 
والتي ذكرتني بالعظام التي بال نخاع. ظھرت األدراج مغبرة وغیر مستخدمة. وكان كل ما وجدت فیھم عقدة من الشعر من نوع 
یتعذر تحدیده وضلع متفحمة تنتمي إلحیوان صغیر. ثم عزل المنزل، والجزء الذي كان مخبأ داخل جدران، یلفھا لي كأذرع 
متعددة. رأیت أنھ أطراف من أشالء بشریة، وجثث الحیوانات، و تسربت من ثقب في السقف كسائل. عبور عتبة ھذا البیت شھد 

نزول الثالثة لي في السوداویة. 
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 انتقام
 بقلم: میلدا

ھذا العمل یتحدث عن النضال الذي ینظر إلیھ باعتباره أھون من أي شخص آخر في العالم الیوم، وكیف أن الكراھیة من العالم الخارجي 
یتحول إلى كراھیة للذات. 

 

 

 میلدا ھي من خلف المسمى ب
AIWS 

رون األسئلة وھم فنانون نباتیون غریبوا األطوار متوحدون وفي أغلب أعمالھم الفنیة یجسدون العالم المظلم والمجرم كما یثی
 اإلنسانیة وعیوبھا. 

WWW.AIWS.LT 
  

http://www.aiws.lt/


 األصول الصادمة للعالج بالصدمات الكھربائیة
 بقلم: مایك ھاید

 
اإلعتداء على الحیوان واإلعتداء النفسي 

 
كثیر من الناس غیر مدركین لحقیقة أن العالج بالصدمة، التي تعرف اآلن باسم  

العالج الكھربائي أو العالج بالصدمات الكھربائیة ما زال شائعا داخل  
نظام األمراض النفسیة. ویقدر الدكتور بیتر بریجن أن بضع مئات من  

ألف أمیركي سنویا یتعرضون لھذا اإلجراء.(1) 
لألسف األرقام بالضبط واإلحصاءات لبلدان أخرى ال یمكن العثور علیھا.  

 
حتى أقل أصول العالج بالصدمات الكھربائیة شھرة. اخترع في إیطالیا الفاشیة في عام 1938  

من قبل األطباء النفسیین أوغو سیرلتي ولوسیو بیني وإلھامھم لھ  
جاء من مراقبتھم للخنازیر تتقدم منصاعة عندما یصدمون مع  

بمھماز الماشیة في طریقھم إلى المذبح 2،1 .ھذه العملیة تغیرت 
مع مرور الوقت، وكما ھو معروف اآلن الصعق الكھربى وینطوي على  

تطبیق قطبین لتمریر تیار كھربائي خالل  
دماغ الحیوان لجعلھ غیر واع.(3)  ومؤسسة الذبح "اإلنساني"  

توصي باستخدام ما ال یقل عن 200 فولت.(4) بالمثل،  
العالج بالصدمات الكھربائیة الحدیث ینطوي على تطبیق قطبین، وعادة لكال الجانبین  

لرأس الشخص الذي یمرر 100-200 فولت من الكھرباء خالل المخ. 
. ھذا یسبب التشنجات الكبرى والضبط، والغیبوبة، و  

بطانة مسطحة من موجات المخ. 
  

تم اختبار العالج بالصدمات الكھربائیة ألول مرة على الكالب، مع مجموعة انتھت بتدمیر المخ  
مما اضطر المخترعین للتوقف. ومن ھنا تم   

اختبارھا على رجل بال مأوى رغما عنھ، الذي أثناء إجراء  
صرخ "لیس آخر، وسوف یقتلني" و اعترف واحد من المخترعین في وقت الحق  

أنھ في الوقت الذي كان یعتقد "أنھ یجب إلغاء ھذا".  
 

كنتاج لعصر تحسین النسل، فإنھ لیس من المستغرب أن أطباء النازیة  
أعملوا ھذا على معسكر اعتقال 2. ما قد  

یفاجىء الناس انھا تستخدم في تركیبة مع LSD وقوة  
اإلقتراح في محاولة لغسل أدمغة الناس في معھد ألین التذكاریة  

في مونتریال في s50 و s60. كان العالج بالصدمات الكھربائیة للمرحلة األولى و  
كان من المفترض أن مسح العقل الذي فعل ذلك، وتواصل القیام بھ الیوم،  

مع فقدان الذاكرة كونھا واحدة من األثار الجانبیة األكثر شیوعا في بعض األحیان  
محو تماما ذكریات األحداث والمناسبات، فضال عن المھارات  

علمت قبل اإلجراء.  

 
یستخدم العالج بالصدمات الكھربائیة أیضا تھدیدا ضمنیا لجعل الناس یمتثلون كما  

ھو موضح في شھادة النفسیة ضمن تلك  
الشھادات ھناك حتى "شعور بالمقودة للذبح"  

وفقا للدكتور برستوا وأحد الناجین من التقاریر التي تفید بأن "شعرت وكأنھ  
حیوان " الذي یبدوا منطقیا نظرا ألن أصولھ وحقیقة أن  

الكھربائیة مذھلة ما زال شائعا في المسالخ الیوم.  
 
 



 
 

على رأس كل ھذا العالج بالصدمات الكھربائیة غیر فعال. وقد أظھرت الدراسات أنھ یعمل  
لیس أفضل من وھمي باستثناء عندما یتم إدارتھ وحتى  

ثم أنھا لیست أفضل سوى بشكل ھامشي  

 
إذا كنت أیضا غضب، إن ھذا اإلجراء ال یزال فحسب، بل ھو  

في الواقع على ارتفاع في بعض أجزاء من العالم وأحثكم على الحصول على  
اإلعالم واإلشراك. معظم مجموعات عمل حول موضوع الطب النفسي  

االعتداء یعارض العالج بالصدمات الكھربائیة بنشاط.  
 
 

  ectjustice.com/protest.php :عن العروض السنویة على العالج بالصدمات الكھربائیة
 

  mindfreedom.org/member-folder/as :العثور على أو بدء مجموعة في منطقتك
  theicarusproject.net/content/groups و

  madinamerica.com/category/ect و ectresources.org :لمزید من المعلومات حول العالج بالصدمات الكھربائیة
لمزید من المعلومات حول مكافحة الطب النفسي، تحریر الحیوان، وعلى  

  anpanl.blogspot.ca :اتصاالت
 

1. الحقیقة 10 البسیطة: الصاعقة ھو الدماغ الصدمة - الدكتور بیتر بریجن،  
متاح على یوتیوب.  

2. الطب النفسي واألعمال من الجنون من قبل بوني برستو  
  aussieabattoirs.com/facts/stunning-killing .3

 hsa.org.uk/downloads/publications/electricalstunningdownload.pdf .4

یعیش مایك ھاید في أونتاریو كندا، تم  تشخیصھ من قبل النظام في سن مبكرة، لذلك لدیھ الكثیر من خبرة التنقل بھذا النظام.  
انھ لمكافحة الطب النفسي ویعتقد أن جعل عالمنا أقل إیالما، وتطویر بدائل غیر ھرمیة والالمركزیة، وممارسة المساعدة المتبادلة 

واالعتماد المتبادل، وعدم إصدار األحكام تجاه أولئك الذین یعانون من االمور بشكل مختلف عما المجتمع تعتبر "طبیعیة" سیكون أفضل 
بكثیر من االستمرار للسماح الطب النفسي أن یكون حكرا على "الرعایة".  

انھ نباتي وفي الماضي نظم مع شبكة أونتاریو الشعبیة لتحریر الحیوان، تحالف كیتشنر اونتاریو تحریر الحیوان، وحركة تحریر الحیوان 
الكندیة. لدیھ میول فوضویة ویعمل على العدید من القضایا األخرى، وكذلك مع التركیز على الفقر، المؤیدة للنسویة، نضاالت علیل، 

وحمایة البیئة. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://ectjustice.com/protest.php
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://mindfreedom.org/member-folder/as
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://theicarusproject.net/content/groups
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://ectresources.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://madinamerica.com/category/ect
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://anpanl.blogspot.ca
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://aussieabattoirs.com/facts/stunning-killing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://hsa.org.uk/downloads/publications/electricalstunningdownload.pdf


أال تستطیع سماعھم؟ 
بواسطة، بییزواكس 

"والذین شوھدوا یرقصون كان یعتقد أنھم مجانین  
 ." من قبل أولئك الذین لم یتمكنوا من سماع الموسیقى 

 ---
سأل مرة أخرى"ھل تسمعینھم اآلن؟". 

لم تستجب. 

ووجھھا مخبأ في یدھا، ظلت مستقرة، تراجعت في كرسي. كان ملمس جلدھا جافا وجسدھا یرتجف قلیال من الھواء البارد 
الذي بدا یتسرب إلى كل غرفة من ھذه المؤسسة. 

أخذت نفسا عمیقا لتثبیت نفسھا، توقفت وأنصتت. 

ھمھمة مملة من األضواء أعالھا ال تزال قائمة، وسمعت اآلن أیضا خربشة لینة من قلم على ورقة. استمر األلم في رأسھا 
یوجعھا، بحیث شعرت تكرار بطء قلبھا ینبض فوز الدم من خالل األذنین والجبھة. 

ببطء، مع حركات مبالغ فیھا، تمایلت رأسھا بین یدیھا ذھابا وإیابا، مجیبة على ھذا السؤال. 

خربشة أكثر. 

تابع  "اآلن قولي لي ما ترینھ"، محركا یده على سطح الطاولة الحدیدیة الفارغ التي بینھما. 

اتسعت عیناھا بینما كانت تحاول إعادة تركیز انتباھھا، تطل من وراء یدیھا التي ال تزال تغطي وجھھا. التحدیق بإضاءة 
الفلورسنت التي أغرقت الغرفة الصغیرة، جابت عینیھا حول األوراق الذي ھو أمامھا، تتفحص البقع الفوضویة من الحبر األسود الذي 

یغطي األوراق. 

ثم رأت ذلك. وسط المسحات العشوائیة والبرك، رأت زوج صغیر من العیون السوداء یحدق حتى في وجھھا. ثم رأت، قرون 
طویلة نحیلة تطفو فوق رأسھم، تتویج بأمان المخلوق الذي یحدق حتى في وجھھا. 

"حیوان ..." أجابت بتردد. 

بدأ القلم یخط مرة أخرى. 

سألت  "ماذا ترى؟" ، وقالت إنھا تتطلع لتلبیة بصره ثابت، صوتھا الجاف وتكسیر في بلدھا التھاب الحلق. 

أجاب  "ال تھتمي لما أرى - أنا لست مریض" ، وتحول عینیھ عائدة لدفتر مالحظاتھ. "اآلن، منذ متى كانت أخر مرة أكلت 
حیوان؟" 

جذبت فكرة األكل انتباھھا إلى وخزات الجوع التي تطعن بداخلھا، القضم بعیدا في بطنھا مع كل وجبة أنھا ال یمكن أن تأكلھا - 
لن تأكلھا. 

أجابت بذھول  "سنوات عدیدة حتى اآلن،" ، محدقة في جمیع أنحاء الغرفة،وتالحظ مرة أخرى نافذة واحدة في الغرفة. 

تساءلت بصوت ضعیف  منذ متى وأنا ھنا؟ ، مشاھدة بریق أشعة الشمس على الحائط مع تسربھا من خالل زجاج النافذة. 

"ومنذ متى وأنت شعرت باالكتئاب حیال الحیاة؟" 

قالت بحدة  "أنا لست مكتئبة". 

أضاف رافعا صوتھ "رأیي المھني یختلف". 

"أنا لست مكتئبة - أنا في حداد على الحیوانات." 

" أعراضك المطولة من التوتر والسلبیة، الناجمة عن التجارب السابقة من الصدمة،أدت الحتضانك سلسلة من األوھام عن 
المجتمع. اعتقادك الخاطئ أن الحیوانات تعاني تمكن ھذه األوھام. بكل بساطة، أنت مریضة عقلیة بالتعاطف المفرط مع الحیوانات ". 



"لكنھم یعانون. سمعتھم ". 

قال "لقد أجریت التجارب على الحیوانات ألكثر من عشرین عاما - وأبدا لم أسمعتھم یتحدثون عن مشاعر معقدة مثل " 
المعاناة ". 

"ربما ھذا ھو ألنك ال تنصت لھم عندما -" 

قاطعھا "أنا حریص على دراسة مرضك أكثر". "أود أن أفھم بشكل أفضل ماذا الذي یتسبب لشخص بھذه الخلفیة والتربیة 
النموذجیتین لیحملق فجأة على حیاة الحیوانات. یجب أن تفھمي أن ھذا اإلفراط في القلق، ھذه الحساسیة المفرطة، ھو مصدر 

إزعاج.لماذا ترغبین في تقاسم األلم مع ھذا الحیوان؟ " 

"ال یسعني ذلك ... ال أستطیع ... ال أستطیع أن ال أشعر بھ." 

خربشة أكثر. 

"ھل یمكن القول أنك تكرھین البشر؟" 

بدأت تستجیب لكنھا تراجعت في كلماتھا، مختارة بدال من ذلك دفع نفسھا ببطء مرة أخرى ظھرھا بالكرسي وفي نعلھا. تشعر 
بدفء الشمس على بشرتھا الشاحبة، انحنت على زجاج النافذة لتنظر خارجا. 

"إال إذا كنت تستطیعین أن تقنعینني بخالف ذلك، وأنا أمیل لتشخیص سلوكك كشكل فرید من عصاب ھستیري. ویبدو أنھ  كان 
یفسد حیاتك لسنوات عدیدة، ولكنھ بدأ في اآلونة األخیرة نشر ھذه األوھام لآلخرین ... " 

تابع التحدث بصوت عال، حتى عندما توقفت ببطء عن اإلستماع وحولت انتباھھا إلى الخارج، إلى الحیاة خارج ھذه 
الغرفة. عینیھا، قرحة من البكاء، جابت ببطء الوجھة من النافذة. أدركت  أنھ ال بد أنھم كانوا في الطابق الثالث أو الرابع، وتخیلي 

بتحدیقھم في الناس المختلفون، الغافلین عنھا - یسرعون في وقت متأخر عن العمل والمواعید. وكانت ھناك شجرة قیقب كبیرة في مكان 
قریب، بصمت شاھق فوق، ولكن الناس أیضا غافلون عن وجودھا. 

"... استمر تجاھل السالمة الجسدیة، إلى جانب رفض إصرارا في ذنبك في تضخیم ھذا المرض في حین نشر ذلك ..." 

لماذا كان ال یزال الحدیث؟ 

"... قررت أن تبقي خطرأا منیا كبیرا على النظام العام والحریة االقتصادیة لصناعة لحوم الخنازیر ..." 

لماذا انا ھنا؟ 

"... وتلك ھي مسؤولیتي أن أشھد لكي في منشأتنا مدة ال تقل عن تسعین یوما، وعند ھذه النقطة سوف تتلقي دراسة أخرى 
لتقییم ما إذا كنت على استعداد للمثول للمحاكمة بتھمة ارتكاب جرائمك. ھل تفھمین؟" 

ابتلعت جاھدة، وتشعر بجفاف خادش بحلقھا یصارع لیدفع بمرضھا. فتحت فمھا لتأخذ نفسا، وشعرت بجسدھا یھتز كما 
الدموع - دموع  أكثر- نزلت على وجھھا.  بكت دون خجل، غیر قادرة على إخفاء مشاعرھا من اإلحباط والخوف التي عاشتھا في ھذا 

المكان - االنعزال عن الجمیع الذي عرفتھ والشعور بالقلق  اآلن عن الخنازیر. 

ثم سمعتھم. 

غناء األصوات. 

نظرت عیناھا بحثا عن عش، یطفو فوق شجرة القیقب فرع أقرب إلى النافذة. مظللة بأشعة الشمس، جلست عائلة من الطیور 
التنقنق، وتغني معا. 

فكرت  في إنھم جمیلون جدا ، متفحصة مناقیرھم الصغیرة وحناجرھم النحیلة التي أنتجت مثل ھذا اإلنسجام اللطیف. 

تحول بكاؤھا لصرخة مفاجئة، والضحك. 

سألت "ھل تسمع ذلك؟". 

وقال "أنا ال أسمع شیئا وھو یقوم من الطاولة وینتقل إلى مغادرة القاعة. 

قالت مرة أخرى  "أال تستطیع سماعھم؟؟" وھي تبتسم. 
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	وهكذا، وهذا هو الذي من أجله المجلة، حقا: من أجل المرضى والمصابين بأمراض مزمنة، والمجانين.  هذه المجلة للمرضى المكافحين من أجل تجربة هذا الحب البري - لأولئك المرضى جدا بحيث بدأوا ينسون كيف هو شعور أن يكونوا محبوبون، وأولئك المرضى جدا حتى أن الحب هو واح...
	لذا لا تعتذر.  لا تعتذر بسبب آلامك، ونموك، وأمراضك، أحلامك ومخاوفك كلها صالحة وثورية.  لا تعتذر لأن اعتذارك  لن يسمع على أي حال، لأن صوتك ليس لآذانهم، ولكن لأولئك الذين ينصتون للحب.  لا تعتذر عن رفضك لتتوافق مع مرض هذا العالم الذي قد ولدوا فيه، من الي...
	we leave this page blank, as a reminder of all those who could not contribute.  those without the words, the time, the spoons or the life to share themselves. you are loved.
	فريديمير
	- أحتجز أشباحي
	لماذا من السهل إبدالي؟
	نورمان
	تحذير: المقال به  وصف الاعتداء العاطفي والجسدي، والجنسي، والقسوة على الحيوان المتطرفة.
	عشت حياة مشغولة للغاية، مع دراستي، و وظيفتي التي  بدوام جزئي، وشريكي الرومانسي في ذلك الوقت، وأنا أحب الحياة بهذه الطريقة. على الرغم من أن الإجهاد من هذه الحياة يمكن أن تكون عاليا جدا في بعض الأحيان، في الواقع، عايشت مرة انهيار عاطفي كامل عندما كنت في...
	ثم بدأ القتال بيني وبين شريكي، وأنا أستخدم لفظ القتال هنا عن قصد لأن هذه لم تكن خلافات، كانت شيئا أكثر شرا وضررا. وكان لشريكي طريقة يقلب دائما المعارك بحيث اعتقدت أنهم كانوا خطأي، وهو تكتيك علمت بعد ذلك بكثير أنه يسمى gaslighting. ونتيجة لذلك، بدأت أت...
	تم قبولي للعمل في ملاذ للحيوانات الغير بشرية كمتدربة. وكان هذا ملاذا لحيوانات المزارع الذين تعرضوا لسوء المعاملة. كان مكانا حيث يمكن أن يعيشوا حياة تتصف بالسلام، في حين يهتم بهم في نفس الوقت عن طريق مقدمي الرعاية الذين أحبوهم، وبعض الذين قدروهم بما يك...
	لك، يا صديقي، وحبي،
	عندما التقيتك للمرة الأولى كنت جاهلة بجمالك وجمال الكثير من حولي. اعتقد أنه عندما التقينا كنت آمل أن أجد شيئا، ولكن العثور عليك بالتأكيد لم يكن ما ظننت.
	أول مرة رأيتك من على بعد، وإن كان ذلك أقرب مما كنت مع أي أحد في  أي وقت مضى لشخص مثلك. كان جلدك ظلا جميلا من اللون البرتقالي الباهت، كلون القمح المضاء بواسطة أشعة الشمس، مع تسلط الضوء الأبيض. أنا مهتمة بك بسبب اختلافك، ولكن، بقدر ما أنا أخجل من الإعتر...
	أول مرة قضينا بها وقتا معا وبصدق كانت نتيجة لشعوري أني وحيدة، مكتئبة، ومكسورة، بعد أن - إلى حد ما - نجوت من علاقة مسيئة للغاية. لسبب ما، وكما سرت لك، لم أنظر في احتمالية أن ترفضني، ربما لأن في أعماقي، لابد لي من أن أكون علمت بطريقة أو بأخرى أنك لطيف و...
	منذ ذلك الحين قضينا ساعات معا كل يوم، ونتشارك التفاح والقبلات. لقد وجدت نفسي أقع في حبك كأني أرشد بلطف لبركة دافئة، هادئة جدا بحيث لم تكن هناك تموجات ترى، حيث يمكنني أن أطفو، وكل شيء كان رائع. كنت جميلا، ساحرا، وأثيري. كنت ملاكا حقيقيا.
	عندما حان الوقت لمغادرتي، لم يكن لدي أي فكرة كيف كنت سأتحمل ذلك. في الواقع، كانت تلك الشجاعة التي دفعت لي بها، عندما قبلت خدي ويدي بلسانك الذي كلسان القطط الخشن.فقط مع قولك لي بيقين كامل أن حبنا ذهب أبعد من التفاح والقبلات وبرامج العمل الوطنية في أشعة...
	لم يحدث أبدا أن أراك مرة أخرى، لأشعر بعناقك الخاص أو قبلاتك. توفي في وقت قريب جدا بعد أن غادرت. آلمني ذالك، ولكني لا أزال أشعر بحبك حولي، مثل نسائم الصيف الدافئة المداعبة التي استمتعنا بها، ومؤلم كالوخز في قلبي وروحي، كنت بخير. كنت على علم بكل حكمتك أ...
	أكتب هذا بعد سنوات عديدة، ولكني ما زلت أذرف دموعا على شرفك. لن أكذب، إنه مؤلم. قلبي يؤلم كل يوم لأنني لم أعد قادرة على التحدث كما كنا نفعل، لا أستطيع عناق رقبتك الدافئة، والإستكانة إلى قلبك الأبيض، وشم رائحتك الحلوة دائما من العشب وأشعة الشمس، ولا أست...
	هذا هو سبب حضوري الوقفات الإحتجاجية خارج المسالخ. لأنهم ، بعد بطحهم في آذانهم، بعد إزالة قرونهم بشكل لا يطاق، وبعضهم، تم خصيه، وكل ذلك دون تخدير. بعد أن حشروا في حظائر، حيث أنهم جميعا في نهاية المطاف يتم إلقائهم مغطون في القمامة، وحيث لا يتلقى المرضى ...
	تماما كما كنت شيئا ل "شريكي" القديم، للاستخدام ككيس اللكمات العاطفية وكلعبة الجنس، هذه الكائنات البريئة الجميلة هي أشياء لاستخدامها في الطعام. مشاعر النساء والأشخاص الغير آدمسسن،و الأشخاص المعاقين، وغيرهم ممن يتعرضون للتهميش، هي لأية نتيجة، لأننا ببسا...
	ماري. نباتية شاملة الأخلاقيات. ناشطة بيئية. نسوية. عليلة.عشرينية.محاربة مرض مزمن.
	خطاب حب لل
	awiinsinh miinwaa anishinaabek
	النوم: قصة احتفالات جنون
	إنه مجرد نظام غذائي  قصة عن كيف وما ومن نأكل هو دائما أمر شخصي.
	هم
	عندما تم تشخيص صديقي العزيز وشريك حياتي المختار، روفوس، باثنين من أنواع السرطان، في الربيع الماضي، لم أكن متأكدة كيف سأبقى على قيد الحياة من دونه.
	أنقذ حياتي.
	عندما جاء أولا للعيش معنا، جحظت أضلاعه فجأة من جنبيه. كان هناك علامة حرق السجائر على ظهره. تم اختياره من قبل زريبة في ولاية أوهايو الريفية. مع الأيام الوحيدة المتبقية للعيش، بيع لمنظمة إنقاذ الحيوانات الصغيرة. اليوم ونحن نقله، كان ينام على نحو سليم في...
	أنقذني.
	وكان قلقا من أن يترك وحيدا (على العكس من مشكلتي). كان يحبها كل من يلتقي، على الفور،وأقنع مخيفي الكلاب مدى الحياة أن يربتوا على رأسه ويدعوه يدخل في منازلهم.
	يوم جائت فويب للعيش معنا، وقالت أنها لا تعرف كيفية المشي على المقود لذا حملتها. كانت خائفة من كل شيء (لا زالت). لم تعرف كيف تلعب بالكرة أو القفز على السرير أو صعود الدرج.
	أنقذت حياتي.
	عندما ذهبنا إلى المختبر، اندلع النباح من كل اتجاه. كلاب الصيد الصغيرة قفزت صعودا وهبوطا، متتنافسة للحصول على اهتمامنا. وقفت هي بهدوء،تنظر من وراء القضبان.
	"مذا عن هذه؟"
	"أوه، لا تريد هذه، لديها الصرع. وربما لن تحصل على اعتمادها."
	أنقذتني.
	تأخذ الحبوب مرتين في اليوم ولديها زيارات الطبيب البيطري منتظمة. تهدئه، توفر الرفقة وهي مسئولة؛ يوفر الحماية ونطاقات من الحالات الجديدة بالنسبة لها.
	السنة الأولى التي ضربني الاكتئاب الموسمي بها بشدة، كانت السنة الأولى لكلاهما أيضا. منت عاطلا عن العمل، في عمق الديون، والأشياء الصادمة التي رأيتها في نشاطي لحقوا بي أخيرا لي.
	أنقذوا حياتي.
	لم أكن لأفعل ذلك لنفسي، أنا على يقين، ولكن أود أن أفعل ذلك بالنسبة لهم. وأود أخذهم خارجا في الصباح، وأنام على العشب والشمس على وجهي. سينامون معي على السرير ومشاهدة أفلام نيتفليكس. عندما شعرت بالوحدة، فإنهم ينظرون في وجهي مع كل الحب في عيونهم.
	إنهم أنقذوني.
	نحن نفهم بعضنا البعض. يتفهمون ذلك – ما هي صدمات الماضي، ما هو أن تكون قلقا. أتفهم – أن تكون مريضا، أن تتناول الدواء، زيارة الطبيب كل مرة. نحن نساعد بعضنا البعض، فقط بطريقة الناس الذين يفهمون الألم. نحن نحب بعضنا البعض، فقط بطريقة الناس الذين يعرفون ال...
	اعتقدت أنهم أنقذوا حياتي. ولكن لا أحد يمكنه أن يفعل. كنت أنا، أعرف جزءا مني فيهم. أظهروا لي قوتي. بسببهم، شعرت بشيء من جديد بعد فراغ تلك الأيام الباردة. أنا سمحت لنفسي أن أحبهم.
	أنا أنقذت حياتي الخاصة.
	جوان سي هو تعبير مؤقت للكون من خلال شكل امرأة لا تحب أن يقال ما يجب القيام به،تحب السير لمسافات طويلة على الشاطئ ( طالما يسمح للكلاب أيضا)، وتكتب الكثير أكثر مما تتحدث. يمكنك قراءة المزيد من كتاباتها في unfoldingthemyth.wordpress.com
	مجهول:
	شفيع الحيوانات
	أصدقائي
	عن كون (غير)ناشط: مقال عن التأمل الذاتي حول النشاط، المرض المزمن، والتمييز بين الناس بناء على المقدرة الجسمية.
	لا حب بلا عدالة
	أطعمني
	أطعمني،  أعطني نفسك،  أنا في حاجة إليها الآن،  تقاسم بعضا من فضلك.
	أنا أجوع،  أعطني أملك،  قبل فوات الأوان،  تأطني أكثر.
	أنا أجوع،  للون،  للمعنى،  لا استطيع التوقف الآن.
	أنا أنت،  من أنت،  إن لم تكن أنا؟  نحن نتغذى.
	ترى تمبل جراندين محلل نفسي
	عندما كانت تمبل جراندين أصغر سنا، وربما في نفس الوقت تقريبا كانت قد تفكر أن تصبح نباتية، وأنها ما زالت تؤمن بأن أحلامها لها معنى (بما فيه الكفاية لعناء الكتابة عنهم، على الأقل)، سجلت في صباح أحد الأيام التالي:
	"... 25 أكتوبر، 1971. سويفت كان مبنى مكون من ستة طوابق. كان فقط في الطابق الأول من هذا المبنى مسلخ، وعندما وجدت مصعد سري، ونقلني إلى الطوابق العليا. هذه الطوابق العليا بها متاحف ومكتبات جميلة تتضمن الكثير من الثقافة في العالم. " (1)
	في الليل، كانت وحدها مع الموتى، وتراجع أعمق وأعمق في المياه التي سبحوا بها، والماء من التي كانت قد تناولها الكائنات الحية الدقيقة والسموم التي رقصت على جدران رأسها. إذا كانت لمست ذلك أم لا، لا أستطيع أن أعرف، لكنهم كانوا يحملونها للأسفل حتى أنها لا يم...
	ووجدت أن ذلك الأكثر ملاءمة، كما كان لديها إمكانية الوصول إلى المرفق، وانها وقعت موافقة النماذج في عجلة من أمرها لمغادرة البلاد. انتقدها طبيبها لهذا، يشك أن لديها الصبر لتأتي لمدة ساعة لمدة خمسة أيام في كل أسبوع، ولكن أجابت أنها ضبطت وتيرة خط قتل وأنه ...
	وصف فرويد منزل مماثل لودفيغ بنسوانغر في خطاب سنوات عديدة قبل أن تقع هذه الحادثة.(6) احتوى أدنى مستوى من منزله، الطابق السفلي، الفظائع التي تعشى ضيوفه فوقها دون قصد وتحاور على رأس، وتتمتع سمفونيات، والتماثيل، و اللوحات الزيتية.(7)  الطوابق العليا من كل...
	أعمال مقتبسة
	دولوز، جيل، وجواتاري، فيليكس. "1914: واحد أو عدة الذئاب؟" وفي الهضاب ألف: الرأسمالية والفصام، وترجم من قبل بريان ماسومي، 26-28. مينيابوليس ولندن: مطبعة جامعة مينيسوتا، 1987.
	غراندين، معبد. "الصعود إلى السماء: الدين والمعتقد." في التفكير في الصور: وتقارير أخرى من حياتي مع التوحد، 189-206. نيويورك: كتب عتيقة، 1995.
	غراندين، ومعبد، وجونسون، كاثرين. "مشاعر الحيوان". وفي الحيوانات في الترجمة: استخدام أسرار التوحد إلى فك سلوك الحيوان، 69-130. نيويورك: سكريبنر، 2005.
	هايدغر، مارتن. "إمكانية الكينونة في الكينونة واحد في العموم، ويجري تجاه الموت." في الوجود والزمن، وترجم من قبل جون ماكواير وإدوارد روبنسون، 279-311. نيويورك: هاربر كولينز، 2008.
	هيويت، مارشا أيلين. "مقدمة: فرويد والتحليل النفسي دراسة الدين". وفي فرويد على أساس الدين، 1-14. دورهام وبريستول: الفطنة، 2014.
	ييتس، فرانسيس أ "النهضة الذاكرة: ذاكرة المسرح جوليو كاميلو" في فن الذاكرة، 129-159. لندن، ملبورن، وهينلي: سفينة الأغلفة الورقية، 1984.
	انتقام
	هذا العمل يتحدث عن النضال الذي ينظر إليه باعتباره أهون من أي شخص آخر في العالم اليوم، وكيف أن الكراهية من العالم الخارجي يتحول إلى كراهية للذات.
	الأصول الصادمة للعلاج بالصدمات الكهربائية
	الإعتداء على الحيوان والإعتداء النفسي
	كثير من الناس غير مدركين لحقيقة أن العلاج بالصدمة، التي تعرف الآن باسم  العلاج الكهربائي أو العلاج بالصدمات الكهربائية ما زال شائعا داخل  نظام الأمراض النفسية. ويقدر الدكتور بيتر بريجن أن بضع مئات من  ألف أميركي سنويا يتعرضون لهذا الإجراء.(1) للأسف ا...
	يستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية أيضا تهديدا ضمنيا لجعل الناس يمتثلون كما  هو موضح في شهادة النفسية ضمن تلك  الشهادات هناك حتى "شعور بالمقودة للذبح"  وفقا للدكتور برستوا وأحد الناجين من التقارير التي تفيد بأن "شعرت وكأنه  حيوان " الذي يبدوا منطقيا ن...
	إذا كنت أيضا غضب، إن هذا الإجراء لا يزال فحسب، بل هو  في الواقع على ارتفاع في بعض أجزاء من العالم وأحثكم على الحصول على  الإعلام والإشراك. معظم مجموعات عمل حول موضوع الطب النفسي  الاعتداء يعارض العلاج بالصدمات الكهربائية بنشاط.    عن العروض السنوية ع...
	يعيش مايك هايد في أونتاريو كندا، تم  تشخيصه من قبل النظام في سن مبكرة، لذلك لديه الكثير من خبرة التنقل بهذا النظام.  انه لمكافحة الطب النفسي ويعتقد أن جعل عالمنا أقل إيلاما، وتطوير بدائل غير هرمية واللامركزية، وممارسة المساعدة المتبادلة والاعتماد المت...
	ألا تستطيع سماعهم؟
	بواسطة، بييزواكس
	"والذين شوهدوا يرقصون كان يعتقد أنهم مجانين  من قبل أولئك الذين لم يتمكنوا من سماع الموسيقى ".
	---
	سأل مرة أخرى"هل تسمعينهم الآن؟".
	لم تستجب.
	ووجهها مخبأ في يدها، ظلت مستقرة، تراجعت في كرسي. كان ملمس جلدها جافا وجسدها يرتجف قليلا من الهواء البارد الذي بدا يتسرب إلى كل غرفة من هذه المؤسسة.
	أخذت نفسا عميقا لتثبيت نفسها، توقفت وأنصتت.
	همهمة مملة من الأضواء أعلاها لا تزال قائمة، وسمعت الآن أيضا خربشة لينة من قلم على ورقة. استمر الألم في رأسها يوجعها، بحيث شعرت تكرار بطء قلبها ينبض فوز الدم من خلال الأذنين والجبهة.
	ببطء، مع حركات مبالغ فيها، تمايلت رأسها بين يديها ذهابا وإيابا، مجيبة على هذا السؤال.
	خربشة أكثر.
	تابع  "الآن قولي لي ما ترينه"، محركا يده على سطح الطاولة الحديدية الفارغ التي بينهما.
	اتسعت عيناها بينما كانت تحاول إعادة تركيز انتباهها، تطل من وراء يديها التي لا تزال تغطي وجهها. التحديق بإضاءة الفلورسنت التي أغرقت الغرفة الصغيرة، جابت عينيها حول الأوراق الذي هو أمامها، تتفحص البقع الفوضوية من الحبر الأسود الذي يغطي الأوراق.
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	أجابت بذهول  "سنوات عديدة حتى الآن،" ، محدقة في جميع أنحاء الغرفة،وتلاحظ مرة أخرى نافذة واحدة في الغرفة.
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