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-------------------------------------

متفٌُ اي ّٛٝبٛالرَٓ ٠ذظ إبزاع ٞيألرٜب ١األصرْ ١ٝر.عٓا ٤ايؾّعالٕ،
َٛ ٖٛٚيٛرٖا اإلبزاع ٞايضّابع عؾض يف إصثٗا ايكقق ٖٞٚ ،ّٞفُٛع ١ققق١ّٝ
تته َٔ ّٕٛأصبع عؾض ٠ققّ ١ققريٚ ،٠االعتجٓا ٞ٥يف ٖش ٙاجملُٛع ١إّٔ َععِ
قققٗا  -قبٌ إٔ تٓؾض يف ٖشا ايغّفِض -قز ْايت ايهجري َٔ اؾٛا٥ظ ايعايم١ّٝ
ٚايعضبَٗٓ ،١ّٝا8دا٥ظ ٠طمح ١نتاب يًجكافٚ ١ايّٓؾض ايزّٚيٚ ،١ّٝدا٥ظ ٠أفنٌ
فشف ٞيف دضٜز ٠صأ ٟاألَّٚ ،١دا٥ظ ٠فالح ٖالٍ األربٚ ،١ّٝدا٥ظَٗ ٠ضدإ
ايكًِ اؿضّ يإلبزاع ايعضبٚ ،ّٞدا٥ظ ٠ايكقّ ١ايَٛن ١ايعايمٚ ،١ّٝدا٥ظَٓ ٠عُّ١
نتّاب بال سزٚرٚ ،دا٥ظ ٠أمحز بٛطفٛص يًكقّ ١ايكقريٚ ،٠دا٥ظَ ٠عرب ايمنٝل.
ٖٚش ٙاجملُٛع ٖٞ ١متج ٌٝسكٝكْٚ ّٞامر يتذضب ١ايؾّعالٕ يف
ايهتاب ١ايكقق 9١ّٝإس أّْٗا تٓشاط إىل ايًّػ ١ايمتفضّر ٠اييت تٓتقض يًُعُاص ايًّػٟٛ
ايضّاق ٞايش ٟال ٜكبٌ إٔ ٜتٓاطٍ عٔ مجاي٘ ٚاعتزعا٤ات٘ يف عب ٌٝكاطب١
ايمتًكّ ٞمُٔ ؽضا٥ش٘ ناًَ ،١بٌ ٖ ٞتأخش ايمتًك ٞيف صسً ١يػ ١ّٜٛخافّ ١يف
عٗٛب َٔ اؾُاٍ ٚاالْتكا ،٤يتقٌ ب٘ إىل َبتػَ ٢ػاَض ٠ايؾّهٌ َٔ أدٌ محٌ
ايفهضٚ ٠ايضّعاي ١اييت ال ميهٔ إالّ إٔ تهتٌُ أ ٚتٛفّف ر ٕٚايتّعاطَ ٞع ايجُٝات
ايهرب ٣يف ٖش ٙاجملُٛع ١اييت تتًدّك يف اؿضٚ ١ّٜاـري ٚاؾُاٍ يف أؽهاي٘
ايمتّٓٛع ١اييت تتنافض مجٝعاّ ألدٌ ايجّٛص ٠عً ٢ايتّعٓقض ٚايكبح ٚايعًِ
ٚاالعتبزار ٚايكغ.٠ٛ

* أرٜب ْٚاقزٚ ،صٝ٥ػ صابط ١ايهتاب األصرْٝني.
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ٖش ٙاجملُٛع ١متًو يغاْاّ ال ٜعضف اـٛف أ ٚاالطرداص أ ٚايتّضادع،
ٜٚقُِّ عً ٢إٔ ٜتقزّ ٣يًعًِّ ٚايعّايمني ،يٝه ٕٛخقُِٗ ايش ٟال ٜعضف
َٗارْ ٖٞ ،١فٛت ايجّٛصٚ ٠ايضّفض ٚاإلفضاص عً ٢اؿٝاٚ ٠ايعزايٚ ١ايهضاَ،١
ٖ ٞإعال ٤يك ِٝاؾُاٍ يف نٌّ َهإ ٚطَإ ٖٞ ،تًو ايهًُات اييت ال ْكٛهلا
دٗضاّ إالّ ْارصاّ ،يف سني ُْٗػ بٗا عضّاّ ألْفغٓا يف نٌّ ؿع.١
ٚمت ّجالّ هلش ٙايهًُات ٚاألفهاص ٚايك ِٝفكز عظفت اجملُٛع ١عً ٢أنجض
َٔ ٚتض ؽهً ،ّٞفظاٚدت بني ايؾّهٌ ايتّكًٝزٚ ّٟاؿزاثٚ ،ّٞاعتعاصت أؽهاالّ
ققق ١ّٝتضاثَ ١ّٝتٛايزٚ ،٠اعتغًُت أنجض َٔ َضّ ٠يًتّذضٜب يف تهَ ٜٔٛعُاص
ايؾّهٌٚ ،قفظت بني فنا٤ات كتًفٚ ،١اعتزعت أمناطاّ عضرَ ١ّٜتزاخً ١يتذٗض
مبا تضٜز إٔ تكٛي٘ بهٌّ فزم ٚفضاس.١
ٜ َٔٚطًّع عًَٓ ٢ذظ ايؾّعالٕ ايكققٜٚ ،ّٞعضف ؽدقٝتٗا عٔ
قضبٜ ،زصى إّٔ ٖش ٙاجملُٛع َٔ ٖٞ ١صٚسٗا ٚطباعٗا َٚضاعٗا ايقّعب ،نُا
ٖ َٔ ٞفهضٖا ،فٗ ٞاْتقاص يفهض ٠ايؾّذاعٚ ١اإلفقاح ٚاالعرتافٚ ،ػضِٜ
ايفاعز ٜٔر ٕٚخٛف أَٛ ٚاصب ٖٞ ،١ايٛد٘ اإلبزاع ّٞيغٓا ٤ايؾّعالٕ اإلْغاْ١
سٝح اإلميإ بايّٓفػٚ ،اإلفضاص عً ٢ايتّشزٚ ،ٟاالْتقاص يًشّات ٚايهضاَ١
ٚاؿكٛم عً ٢ايضّغِ َٔ ايتّشزٜات ٚاالْهغاصات ٚايمؤاَضاتٚ ،يشيو تعًُّٓا ٖشٙ
اجملُٛع ١إٔ ْك" ٍٛال" مبٌ ٤أفٛآٖا يًعًِّ ٚاالعتالب ٚاالعتبزار ٚايمفغزٜٔ
ٚايًّقٛل ٚفاْع ٞايكبح ٚقاصب ٞق ِٝاؾُاٍ ٚاؿل ٚايعزاي.١
ٖٚش ٙايفهض ٠اييت تغٝطض عًٖ ٢ش ٙاجملُٛع َٔ ٖٞ ١تكٛرْا يف رصٚب
عضرٖاٚ ،بػري االٖتزا ٤بكبغٗا ال ميهٔ إٔ لٝز إٔ ْفوّ صَٛط ٖش ٙاجملُٛع،١
يٓكرتب َٔ رالالتٗا َٚبتػاٖاٚ 9عٓزَا ْكضأ تعٜٛشٖ ٠ش ٙايهًُ ١لز أْفغٓا قز
أفبشٓا قارص ٜٔعً ٢االْعتام يف فنا٤ات ٖش ٙاجملُٛع ١يٓطٛف يف عٛامل
كتًف ١تعٝؿ مجٝعٗا ساي ١ايتّذض ِٜيالعتالب 9فٓقضذ قتذني مزّ
اؿانِ اؾا٥ض ايش ٟأعزّ اإلعهايفّ ايمغهني ظضٜض ٠نشب ١فػري ٠نشبٗا
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عً ٢خطٝبت٘ ،فظعِ أّْ٘ عضم هلا لُ ١يٗٝزٜٗا هلا يف سفٌ طفافُٗا ،فُا نإ
َٔ اؿانِ ايعّامل إالّ إٔ اعتػٌّ ٖش ٙايهشب ١ن ٞوٌُّ ٖشا ايضّدٌ ايرب٤ٟ
اينّعٝف أٚطاص دضاٚ ُ٘٥دضا ِ٥ساؽٝت٘ ن ٞوْ ٍّٛكُ ١اؾُاٖري ايمغتًب١
ٚايمغًٛب ١إىل ٚدٗ ١غري سكٝكٜٓٚ ،١ّٝذٚ ٛؽانًت٘ َٔ اجملضَني ايمفغزَٔ ٜٔ
ؼٌُّ دضا٥ض أعُاهلِ ايؾّضٜض.٠
ٚعٓا ٤ايؾّعالٕ إٕ ناْت ؼفّظْا عً ٢ايجّٛص ٠عً ٢االعتبزار ٚايشٍّ،
إالّ أّْٗا تًتظّ غطّٗا ايغّاخض ايش ِٜٝٓ ٟايغّدض ١ٜيف عضٜض ايمفاصق ١سٝح
ؼافضْا بأسزاخ قا ١ُ٥عً ٢ايمفاصق ،١فٓٓفذض ماسهني َٔ غضابَ ١ا ْضقب٘ يف
ايغّضر َٔ أسزاخ ،ثِ ال ًْبح إٔ لز أْفغٓا يف َٛادٗٚ ١د ١أعٛر نٝ٦ب
امس٘ اؿظٕ ٚايٛاقع ايمضٜض ،فٝدتف ٞاينّشوٜٛٚ ،يز ايمضاص َٔ صسِ ٚاقع هًز
اإلْغإٜٚ ،زٚؼ عً ٢نضاَتٜ٘ٚ ،هغض أسالَٜ٘ٚ ،قارص سكٛق٘ ،فٝزفعٓا َٔ
دزٜز إىل إٔ ْقضذ "ال" َضاصاّ ٚتهضاصآّْٚ ،نِّ إىل ؽدٛل قققٗا ايشٜٔ
ٜعٝؾ ٕٛسٛٝات َتٓاقنٜٚ ،١هابز ٕٚاألملٜٚ ،تٓقض ٕٚألسالَِٗ.
ٖ َٔٚشا ايمٓطًل ْقضذ يف ققَّٓ" ١اَات ايغّٗار" َع ايؾّعب مزّ
ايغًّط ١ايمتعّٓت ١ايعّايم ١اييت تنًٌّ ايؾّعٛبْٚ ،تُضّر َع بطً ١ققّ" ١سٝح
ايبشض ال ٜقًْٚ ،"ّٞضفض االْقٝاع يعارات فتُع ١ّٝتكُع سضّٜاتٓا ٚسٚاتٓا،
ْٓٚتقض يًشبّ ايشُٜ ٟكابٌ فزفٖٓ ١اى يف اؾباٍ سٝح ايتُّضّر ٚايضّداٍ
األؽٛاؼ ْٚؾ ٠ٛايعؾل ،فٓعٝؿ تفاف ٌٝاهلٚ ٣ٛايبٛح يف ققّ "١اينّٝاع يف
عٝين صدٌ اؾْٚ ،"ٌٝتُضّر عً ٢عط ٠ٛايمدزّصات يف ققّ" ١االعتػٛاص يف
اؾشْٓٚ ،"ِٝتقض ؾُاٍ ايغّضر ٚعشض ايهًُات ٚسض ١ّٜاختٝاص ايؾّضٜو يف
ققّ"١دضمي ١نتابْٚ ،"١عاَ ٜٔجايب ايّٓفام االدتُاع ّٞيف ققّ" ١عشض ٚرار"،
ْٚزخٌ عٛامل ايقّٛفٚ ١ّٝطكٛؼ اؾغز يف ققّ" ١صاقق ١ايطّاغْٚ ،"١ّٝقفّل
يبطٌ ققّ " ١أب ٛرٚح"ْٚ ،طبع قبً ١قبّ ١عً ٢دبني بطً ١ققّ" ١غاي ١ٝعّٝز٠
اؿهاٜا"9ألُّْٗا صَظ َٔ ٜٔصَٛط بضّ ايٛايز ٜٔإس ٜٓدضطإ يف أمجٌ ققك
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ايضّمحٚ ١احملبّٚ ١ايعضفإ اييت تٓغذٗا صٚابط األَٚ ١َٛايبّٓ ،٠ٛنُا ْعٝؿ يف
ققّ" ١ايع ٕٛٝاييت تض "٣تفاف ٌٝاألخ ٠ّٛايقّارق ١اييت تٓتقض عً ٢عكبات
اإلعاقٚ ١ايكٛٝر االدتُاع ١ّٝاييت تغذٔ اإلْغاْ ١ّٝخًف أعٛاص عائَ ١ٝ
اـذٌ ٚاـٛف ٚايٓهٛلٚ ،يف ققّيت " سزخ يف َهإ َا" َّٜٝٛ"ٚات إْغإ
َٗظْ "ّٚعا ٜٔأطَ ١ايّٓفػ اإلْغاْ ١ّٝيف إطا ٤ػًّٝات اينّعف ٚاهلظميٖٞٚ ،١
تضعِ يٓا خاصط ١ايفؾٌ ٚاإلفالؼ اإلْغاْ ّٞنْ ٞغتطٝع إٔ ْبتعز عٔ
دػضافٝتٗاْٚ ،عزّ ايزّصٚب إيٗٝآْٚ ،غام م ٛؽاٖل ايغّعارٚ ٠األٌَْٓٚ ،بش
كاٚفٓا داْباّ يٓعٝؿ ػضب ١ايّٓناٍ مزّ نٌّ َا ٜأعضْاٜٚ ،غضقٓا َّٓا،
ٜٚكزَّٓا أعض ٣يػريْا.
عٓا ٤ايؾّعالٕ تهتب بفهضٖا ايٛاع ٞألطَ ١اإلْغإ قبٌ إٔ تٓغام
يمؾاعضٖاٚ ،تٓطًل َٔ طبٝعتٗا عٓزَا تفهّض بايمتًكّ ،ٞفته ٕٛيف أفزم ؿعاتٗا
َٓ٘ ٖٞ ،تضٜز ٙإٔ ٜعٝؿ ػضب ١اؿٝا ٠سٝح االْتقاص يًذُاٍ ٚاؿضٖٞٚ ،١ّٜ
نافض ٠باَتٝاط بهٌّ قٗض ٚظًِ ٚػَّٓٚ ،ٞغتغًُ ١يعؾكٗا يًذُاٍ ٚايفضح،
ٚتبػ ٞاؿض ١ّٜيإلْغإ بػضّ ايّٓعض عٔ عضق٘ أ ٚر ٜ٘ٓأٚدٓغ٘ أَ ٚعتكزات٘،
ٚيشيو لز قققٗا يف ٖش ٙاجملُٛع ١تٓأ ٣عٔ ؼزٜز طَإ أَ ٚهإ يألسزاخ،
بٌ إّٔ ايؾدقّٝات يف ايػايب تًعب أرٚاصٖا ايكقق ١ّٝر ٕٚتعني أمساٗ٥ا أٚ
ؼزٜز أٚطاْٗا ٚايتّعضٜف بٜٗٛتٗا 9ألّٕ ايؾّعالٕ تضٜز إٔ تعُِّ ايتّذضب١
ٚايزّصؼ ٚايفهض ٠يف ٖش ٙاجملُٛع ١ايكققٚ ،١ّٝال تضٜز إٔ تكقضٖا ٚؼبغٗا
عً ٢أَانٔ أ ٚأطَإ أ ٚؽدٛل بعٗٓٝا ٖٞ .باختقاص تهتب يمؾضٚعٗا اإلْغاّْٞ
ايهبري اـاصز عٔ سزٚر اإلقً ١ُّٝٝأ ٚايشّاتٚ ،١ّٝإٕ ناْت تٓطًل َٓٗا ؿٌُ
صعايتٗا اإلْغاْ ١ّٝايهرب ٖٞٚ ،٣ايتُّضّر ٚايّٓناٍ ألدٌ سٝا ٠إْغاْ ١ّٝؽضٜف١
عاري.١
 ٖٞٚتقُِّ عً ٢تعُ ِٝايتّذضب ١اإلْغاْٚ ١ّٝتعٛميٗاٚ ،عزّ
ؽقٝقٗا َٔ ٖٞٚ ،تك ٍٛيف إسز ٣ققك ٖش ٙاجملُٛع ١ايكقق" 8١ّٝتتؾابُ٘
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تفاف ٌٝايّٓاؼ ايمٗظَٚني يف ٖشا ايهٛنب ،ست ٢ال تػزٖٓ ٚاى أ ّٟأُٖ١ٝ
يألمسا ٤أ ٚاألطَإ أ ٚاألَانٔ 9فاؿزخ ٚايمقري ُٖا ايبطالٕ" .2ست ٢عٓزَا
تتهًِّ عٔ ساتٗا تتٓهّض هلاٚ ،تٓهض إّٔ امسٗا "عٓاٚ ،"٤تغُْ ّٞفغٗا" عْٛا" ،نٞ
تزخًٓا إىل ايعٛامل اإلْغاْ ١ّٝايضّسب ١عرب ػضبتٗا اـافّ ١اييت تكزَّٗا عً٢
اعتشٝا ٤يف ققّ" ١تكاع "ِٝاييت أطعِ أّْٗا عري ٠سات ١ّٝهلاٚ ،يٝغت فضّر عضر
خٝايٚ ،ّٞإٕ قزَّتٗا بؾهٌ عضر ّٟخضايفّ هُع بني اؿكا٥ل ٚايتّدٝالت اييت
ػُع بني ايتّٗٚ ِٜٛايتّٗٚ ٌٜٛاإليػاط ٚايتّعُٖ َٔٚ ،١ّٝش ٙايكقّ ١بايتّشزٜز
ْغتطٝع إٔ ْٓطًل يف عرب أغٛاص ايفهضٚ ،٠صفز مجايّٝات ايغّضرٚ ،االْغٝاح يف
سٛٝات َفرتم ١يف إطا ٤سٛٝات َكٗٛصَ ٠غشٛقَ ١نطٗز.٠
ٖٚش ٙايكقّ ١بايتّشزٜز متجٌّ َضنظ ١ّٜيعب ١ايؾّهٌ يف ٖش ٙاجملُٛع9١
فإٕ ناْت ٖش ٙايكقّ ٖٞ ١دغِ عضرٚ ّٟاسز ٜٓتعِ يف سها ١ٜايطّفً" ١عْٛا"
اييت انتؾفت َٖٛبتٗا يف ايهتابٚ ،١ؽضعت تفِٗ ايهٚ ٕٛاؿٝآَ َٔ ٠طًل
ٖش ٙايمٖٛب ،١إالّ إّٔ ٖش ٙايكقّ ١تُكزّّ بطضٜك ١ايغّضر ايمتٛايز ايش ٟىضز َٔ
صسِ ايكقّ ١األّ يٝكٛرْا يف ققك فػريَ ٠تٛايز ،٠ثِ ٜعٛر بٓا إىل ايكقّ١
األعاؼ يٓض ٣بطً ١ايكقّ ٖٞٚ ،١عٓا ٤ايؾعالٕ ر ٕٚؽوّ ػغّز سٝاتٗا ٚفهضٖا
َٚغري ٠قًُٗا يف قٛهلا"8اؿٝاٖ ٠ظمي ١نربٖٚ ،٣ش ٙاؿها ١ٜاألٚىل يف عُضفٗا،
ٚن ٞتٓتقض عً ٢اهلظا ِ٥ال تٓكطع تهتب اؿهاٜا َٔ ،اهلظمي ١فٓعت أطٛام
ايّٓذا َٔٚ ،٠ايمٛت فٓعت بؾضاّ ال ميٛتٚ ،ٕٛيف ايفكز طصعت أطضافاّ ال تُبرت،
ٚأعنا ٤ال تعطبٖٚٚ ،بتٗا يًُشضَٚني ٚايمٓهٛبني بعز إٔ ْبتت أسالَاّ ٚفضفاّ
دزٜز َٔٚ ،٠عٓابٌ اؾٛع فٓعت بطْٛاّ ال تعضف اـٛا َٔٚ ،٤عٓاقٝز اؿضَإ
دزّيت دزا ٌ٥األيفٚ ١ايغّهٚ ١ٓٝاؿبٛص ٖٞ.ال متًو غري اؿها ،١ٜتٗبٗا فاْاّ
يهٌّ عا ٌ٥أ ٚسظ ٜٔأ ٚباسح عٔ طضٜل ،تظصعٗا ؼت كزّتٗاٚ ،تٓاّ بعز إٔ
 . 2ؽعالٕ عٓا ،٤ايش ٟعضم لُ ،١األصرٕ 8راص أَٛاز يًٓؾض ٚايطّباعٚ ١ايتٛطٜع ،ط ،0224 ،2ل211 8
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تتعّٛس بٗا َٔ ايؾّض نًّ٘ ايش ٟال ميهٔ إٔ ميػّ اَضأ ٠تتُرتؼ خًف فن١ًٝ
اؿها.0"!١ٜ
ٖٚش ٙايمكٛي ٖٞ ١ساتٗا اييت تٓفح اؿٝا ٠يف ٖش ٙاجملُٛع ١ايكقق،١ّٝ
ٚتغتزع ٞاـضايفّ ٚاألعطٛصٚ ّٟايؾّعيبّ ٚاالعتؾضايفّٚ ،ػٛب عٛامل َفرتم،١
ٚتعٝؿ ػاصب ٚاقعٚ ١ّٝفٓتاط ،١ّٜثِ تكف بٓا أَاّ أْفغٓا ،يتك ٍٛيٓا عظّ8
اْتقضٚا ألْفغهِ ٚيٛدٛرنِ ٚيهضاَتِ.
نُا إّٔ ٖش ٙايكقّ ١متجٌّ نشيو ؽبه ١ايبٓا ٤ايًّػ ّٟٛيف ٖش ٙاجملُٛع9١
إس ٖ ٞتضعِ َعُاص ايًّػٚ ،١تتدّٝض أمجٌ األيفاظٚ ،تعزّ ايًّػ ١بطالّ ال أرا،٠
ٚبشيو تتعًِّ "عْٛا" ايًّػ ١ايعضبٚ ١ّٝفل أفٛهلاٚ ،ػعٌ ايتّعاٌَ َعٗا ٖٞ
قنٝتٗا ايهربٚ ،٣تزخٌ َعٗا يف ػضب ١عريَ ١ّٜزٖؾ ١يتعًُّٗا ٚفاٚصتٗا
ٚتطٜٛعٗا ،يتعٝؿ َعٗا ٚبٗا ػضب ١سبّ غضٜب ١متجًّٗا يف قٛهلا "8ايطّفً١
ايقّػري ٠ؼبّ ايهًُ ١بتذًٝاتٗا مجٝعٗا ،ؼبّٗا َهتٛب ١بؾهٌ سضيفّ ،أَ ٚػّٓا٠
بؾهٌ فٛت ،ّٞأَ ٚضع ١َٛعً ٢يٛس ٖٞ ،١ػٝز ايضّعِ نجرياّٚ ،عٓزَا تعٗٝا
ايهًُات ،تضمسٗا تفاف ٌٝعًَ ٢الَح ٚد َٔ ٙٛتضمسِٗ.تتذارٍ ٚايزتٗا
ٚطٚد ١خاهلا نجرياّ يف َنُاص ايتّدُٓٝات يمغتكبًٗا ،األّ تضاٖا صعّاَ ١ؽٗري،٠
ٚطٚد ١اـاٍ تضاٖا صٚا ١ّٝ٥فٝز ٖٞٚ ،٠تبشح عٔ َربا ٠يكًُٗاٚ ،ال تأب٘ بٗشا
اؾزاٍ ايمهضٚص".1
ٖٚش ٙايبٓا ٤ايًّػ ّٟٛايشٜ ٟه ٕٛقنٚ ١ّٝقٛص سزخ يف ٖش ٙايكقّ،١
ٜتُزّر يٝقبح ٖٚ ١ّٜٛمس ١يف ققك ٖش ٙاجملُٛع ،١يته ٕٛايًّػ ١بطالّ ال
ساَالّ أْ ٚاقالّٚ ،تػزٖ ٚزفاّ ٚاْتقاصاّ ،ال أراٚ ٠طضٜك 9١فايزّصب ايطّ ٌٜٛايؾّام
ايمُعّٓ ٢يف ٖش ٙاجملُٛع ١ال ٜغضم ايؾّعالٕ َٔ افٓتاتٓٗا بايًّػ ،١بٌ ٜهضّؼ ٖشا
االفتٓإ يف تؾهٝالت يػ ١ّٜٛتكزّّ متضّراّ عً ٢ايغّا٥زٚ ،تعُّل بقُ ١ايًّػ ١عٓزٖا.
 . 0ايمقزص ايغابل ،ل227 8
 . 1ايمقزص ايغابل ،ل225 8
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 َٔٚأِٖ َالَح ٖش ٙايًّػ ١يف ٖش ٙاجملُٛع ١أّْٗا تغتزع ٞاألْغام
ايتّضاث ١ّٝالعُٝا ايّٓكًَٗٓ ١ّٝاَ ،جٌ أْغام ايعٓعٓٚ ١اإلعٓار ٚايتّٛثٝل ألدٌ إٔ
تعُّل يف ايمتًكّ ٞأثض االعتٗٝاّ يف ايًّعبّ ١ايغّضر ،١ّٜفٓذز ايؾّعالٕ تضفع
ْقٛفٗا إىل أعاْٝز  ١ُّٖٝٚتعُّل يعبيت ايغّدضٚ ١ٜايمفاصقٚ" 8١صر يف أعفاص
اجملضّبني ٚايقّاؿني ايمٗظَٚني"8ايّٓ ّٛباب َٔ أبٛاب ايربن ١ايمغتذًبٖٛٚ ،١
َٓزٚب َُغتشبّ عٓز اـافّٚ ١ايعاَّٚ ،١االعتٝكاظ باب َٔ أبٛاب ايمٓكق-١
ٚايمعاس باهللَ ٖٛٚ -هضٚ ،ٙٚيف بعض األعاْٝز ٖ ٛسضاّ ال خالف يف سضَت٘.
ٚايمغتبزّ ٕٚأعًِ" .2نُا تبزأ بعض ايكقك ظٌُ َقٓٛع ١تٛس ٞبأّْٗا أَجاٍ
أ ٚعرب أ ٚسهِ ؽا٥عٚ ،١يهّٓٗا يف سكٝك ١اؿاٍ مجٌ َٔ فٓٝع ١ايهاتب١
يًغّدضٚ ١ٜايتٓزّص ٖٞٚ ،تعزّ عتب ١سكٝك ١ّٝيًزّخ ٍٛإىل ايّٓك"أفًح َٔ ْاّ،
ٚتعػ َٔ اعتٝكغ" ،فنالّ عٔ افتتاح بعض ايكقك بفٛاتح عضر ١ّٜتؾب٘ َا
ٖ ٛؽا٥ع يف ققك اؿهاٜات ايؾّعبٚ ١ّٝأيف يٚ ١ًٝيَ ،١ًٝجٌ "8عٗز ايغًّطإ
ثِ ْاّ ،فضأ ٣يف ايمٓاّ ٜاعارٜ ٠انضاّ فُٝا ٜض ٣ايّٓا.3"...ِ٥
ٖٓٚاى تطع ِٝبايمت ٕٛايؾّعض ١ّٜاؿزٜج ٖٞٚ ،١تغتجُض العتزعا٤
ظالهلا ايّٓفغٚ ١ّٝاؾُايٚ ١ّٝايتأثري ١ّٜالعُٝا فُٝا ىكّ ققك اؿبّٖٚ ،شا
ْضا ٙبآ٥اّ يف ققّ" ١اينّٝاع يف عٝين صدٌ اؾبٌ" ،سٝح ؼنض َكطٛعتإ
ؽعضٜتإ ،يتذغزإ اؿاي ١ايؾّعٛص ١ّٜيبطً ١ايكق ١اييت ؽاطب سبٝبٗا
قا"8١ً٥
مسعتين أؽز ٚيوَ قا8١ً٥
ال تٓتكز خذً ٞايؾّزٜز 9فإّْين بغٝط ١دزاّٚ ،أْت خبري
عُ٘ ايعقفٛصُ
ٜا عّٝز ايهًُاتٖ ،بين فضف ١ستٜ ٢شانض رص َ
خشْ ٞبهٌّ بغاطيت ٚطفٛييت ،أْا مل أطٍ أخطٚ ٛأْت تطري
 . 2ايمقزص ايغابل ،ل23 8
 . 3ايمقزص ايغابل ،ل238
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َٔ أ ٜٔتأت ٞبايفقاس ١نًّٗا؟ ٚأْا ٜت ٙٛعً ٢فُ ٞايتّعبري!
أْا يف اهل ٣ٛال س ٍٛيٚ ٞال ق 9٠ٛإّٕ احملبّ بطبع٘ َهغٛص
ٜا ٖار ٨األعقاب إّْوَ ثابتٚ ،أْا عً ٢سات ٞأرٚص
األصض ؼيت راُ٥اّ قضٚقٚ ،١األصض ؼتوَ كٌُ ٚسضٜض
فضم نبري بٓٓٝا ٜا عّٝز 9ٟفأْا قافعٚ ،١أْت دغٛص،
ٚأْا َكّٝزٚ ٠أْت تطريٚ ،أْا فٗٛي ١دزاّٚ ،أْت ؽٗري
ال تٓتكز خذً ٞايؾّزٜز".4
ٚتُدتِ ايكقّ ١ساتٗا بايكفً ١ايؾّعض ١ّٜايػٓا ١ّٝ٥ايمٓفٛي ١عً ٢يغإ ايمطضب١
فريٚط8
" أٖٛاىَ...أٖٛاىَ بال أٌَ
ٚعْٛٝوَ تبغِ يٞ
ٚٚصٚرىَ تػضٜين بؾَٗٝات ايكُبٌ
أٖٛاىَ ٚي ٞقًب بػضاَوَ ًٜتٗب
تزْ ٘ٝفٝكرتب
تكق ٘ٝفٝػرتب
يف ايعًُّٜ ١هت٦ب
ٜٗٚزٖز ٙايتّعب
فٝشٚب ٜٓٚغهب نايزَّع َٔ ايمكٌ
أٖٛاىَ ،أٖٛاىَ بال أٌَ
يف ايغّٗض ٠أْتعضٜٚ ،ط ٍٛب ٞايغّٗض
فٝغا٤يين ايكُضٜ ،ا سًَ ٠ٛا اـرب؟
فأدٝب٘ ٚايكًب قز ت ُّ٘ٝاؿبّٜ 8ا بزص أْا ايغّبب 9أسببتُ بال أٌَ!!!".5
 . 4ايمقزص ايغابل ،ل.31 8
 . 5ايمقزص ايغابل ،ل35 8
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ٖٓٚاى ػضٜب ٚامح يف اعتزعاَ ٤غتٜٛات كتًف َٔ ١ايًّػ ،١فتربط يػ١
ايغّشضٚ ٠متتُاٖا ٚتٗٛمياتٗا يف ققّ "١عشض ٚرار" ،يف سني لز يػ ١ايقّٛف١ّٝ
ٚؽشطاتِٗ ٚامش ١يف ققّ" ١صاقق ١ايطّاغ "١ٝاييت تٓكٌ اؿبّ َٔ َغتٛاٙ
االعتٝار ّٟإىل َغت ٣ٛفٛيفّ افتتاْ ٞوٌّ اؿبّ يف ْفػ ايعاؽل َهإ أٚيٜٛات٘
ٚإرصانات٘ ٚؽعٛصٜات٘ مجٝعٗا "8بضطت ايضّاقق ١نشقإ بضَ ّٟهبٌّ يف سًب١
نبري ٠قباي ١عضـ ايطّاغ ١ٝاـاي َ٘ٓ ٞسٝح ٜرتاَ ٢سٛي٘ اؿنٛص ٚاألخال٤
ٚاينّٛٝف ٚصداٍ رٚيت٘ اؾبً ٕٛٝاألؽزّا ،٤ايمٛعٝك ٢بزأت تتٓظّ ٣يف أسْٗٝا،
ٚمحّاٖا بزأت تزبّ يف أٚفاهلاٚ ،بزأ ٜػؾاٖا َا ٜػؾاٖا َٔ دالٍ  ٖٞٚترتّْح يف
صساس ايًّشٔ غزص َٛف ٍٛبضعؾ ١عضعإ َا تغتٛي ٞعً ٢دغزٖاٚ ،تػًل
عًٗٝا سٛاعٗاٚ ،تٓكًٗا إىل عامل ْٛصاْ ّٞرافٜ ٧زاعب نٌّ سص َٔ ٠دغزٖا،
ٜٚزفعٗا إىل انضاط ناٌَ يف سضنات ال تعضف خبّٛاّ أ ٚفتٛصاّ".6
ٚبعز9
ٖش ٖٞ ٙعٓا ٤ايؾّعالٕٖٚ ،ش ٖٞ ٙفُٛع "١ايش ٟعضم لُ "١اييت
أعزّٖا صؽف ١عضر ١ّٜدضٚ ١٦ٜكتًف ١يف عب ٌٝته ٜٔٛتقّٛص ْامر ٚعًُ ّٞعٔ
عًٛى رصٚب اإلْغاْ ١ّٝايمٓذظ ٠ايضّاق ١ٝايمتعاظُ ١عً ٢اينّعف ،ايضّافن١
يًٗظميٚ ١االعتالب ،اييت تعضف متاَاّ سكٛقٗاٚ ،تقُِّ عً ٢ايتُّغو بٗا،
ٚتضفض أَ ّٟظاٚرات أ ٚإنضاٖات أ ٚمػٛط.
َٔ ٜضر إٔ ٜضق ٢إىل ْفغٜ٘ٚ ،عتظّ بٛدٛر ٙعً ٘ٝإٔ ٜكضأ فُٛع١
"ايش ٟعضم لُ "١يٝبشح عٔ ْفغ٘ ايمفكٛر ٠فٗٝا ،فٝدًّقٗا َٔ عشاباتٗا،
ٜٚضٖٔ هلا بعض ايفضح ٚاألٌَ ايمٓؾٛرٜٚ ،ػزٜ ٚزاعب سهاٜات ايؾّعالٕ اييت
تتًدّك سهاٜتٗا يف" 8اؿها ١ٜتضٜز إٔ تٗضب َٔ ايتّغهعٚ ،إٔ تضنٔ إىل
اـًٛر ،دضّبت إٔ تغهٔ ايغُّا 9٤فػزت إمياْاّ ٚرعاٚ ٤فن ،١ًٝفأفابٗا ايمًٌ َٔ
سيو عٓزَا اؽتٗت اـط ،١٦ٝصسًت إىل اؾغز ٚايؾّٗ ،٠ٛفأْٗهتٗا يعبتا اؾٛع
 . 6ايمقزص ايغابل ،ل62 8
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ٚاإلؽباع ايًّتإ ال تضتٜٛإ ،فارقت ايكًٛب فأسضقٗا ايٛدز ،طاصرت ايعكٌ
فأعٝاٖا ايمٓطل ،فارقت ايكٚ ٠ٛايماٍ ٚاؾا ٙفدشيتٗا ايغّعار ،٠تٓغّهت يف اؾباٍ
فٗظَتٗا ؽٗ ٠ٛسًُٗا ايهبري يف اـًٛر ،ثاصت عًْ ٢فغٗاٚ ،اْنُّت إىل ففٛف
ايجّٛاص يف نٌّ َهإٚ ،سايفت ايضّفض أُٜٓا سٌّ يف أْفػ ايؾّضفا ،٤فأفبشت
سها ١ٜايبؾض ايباسجني عٔ ايعزٍ ،عطّضت فٗٝا ققك َٔ ْشصٚا أْفغِٗ يًّٓٛص
ٚاؿكٝكْ ،١غٝت سًُٗا ايبا٥ز باـًٛرٚ ،بات سًُٗا إٔ تقبح سها ١ٜنٌّ َٔ
عُضقت سهاٜت٘ٚ ،نشيو نإ".7
................... ***** ....................
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