إذإ جرتت لك إنذلإئذ فون جتد أ ذّل و أمذع من خووة نخاب فاذإ اكن نوياس مِول و اكهت
هلم رغبات و ىزوإت فان إملَل إىل جمامسة نخاب وحمااكثَ يه أفضوِا إذ أن إملعامؼة يه
إملخؼة إموحِدة إميت ال زًف فهيا فاهنا ثدوم غيدما ثخالىش إنذلإت إلخرى .
فامكذاب أهؼم جوُسا  .فِو إّلي ًفِدك ابميشء وخالفَ وإجلًس وضدٍ .وًصلل إمؼلول,
مَذُة إلفاكر ,مُسمو تم مٌارة ثدساتق إههيا إلغياق ,ومتَل إههيا إميفوس و إلفئدة.
وًوجد كل ماكان تني إلخِار وًيفي غيم هجل إلرشإر ,وًضَف إىل معرك أغامر.
ّلكل لكذَ أخيت إمعامبة  ....إذإ رأًت أن ما حتصوني ػوََ من ػووم ػىل ظاوالت إدلرإسة
ٍكفِم يك حكوين إمرأة مثلفذة جسدذ ٍن زغرإ من زغور إل ذمة  ,فاػومي أهم ما أصبت إمِدف
 ,إن مثال ما ًلرؤٍ إمعامة يف إملدرسة مثال من ٍرًد أن ًلمي وهمية فِو ًدخل إملعؼم
مَخخار ظؼام إموهمية  ,فِذوق ملمة من ُذإ و ملمة من ذإك  ..فاذإ أجعبَ مون إشرتى مٌَ.
و إمعامة ًذوق يف إملدرسة ملمة من مون إمخارخي ,ملمة من مون إمرايضَات ووإحدة من
إميحو و إلخرى من إمكميَاء .....مريى ما حرغة فَِ هفسَ وميَل إمََ ظبؼَ فِلبل ػوََ.
حيصل شُئا ,لن إنولمة ال جش بع إجلائع ...
فاذإ إنخفى مبا حصدٍ من إملدرسة مل ذ
أخيت إمعامبة دع غيم ما ًوَِم و ًضَع وكذم وإرنين إىل نخاب ميدذ ك تؼصارة ما جاد تَ
أسالفم من ػووم و أفاكر هبا ثيريٍن غلكل .....
إػومي أن ما ثلرئٌَُ ذ
فذؼودي ػىل إخذَار إمكذاب إملياسة ملس خوإك ..
ٌشّك غلكل ّ ..لإ ذ
ًخصفح
ومخكين إملارئ إحملاور ال إملارئ إملشاهس أو إملسدسمل  ..فاملشاهس ُو إّلي ذ
إمكذاب حبثا غن إلخعاء مَؤوس تيفسَ ملة تعوةل إندشافِا مَغض إميظر غن إملفِد مهنا
 ...فِذإ ال ٌس خفِد ذا ًلرأ.
و إملسدسمل إّلي ًلرأ ماكثة فِؼجبَ فكرٍ و مذُبَ فُس خلبل ذ
لك ما ميَهل ػوََ دون رفع
وال وضع فِو ًوجد ذ
مّك ما ًلرؤٍ ماكان يف غلهل ومو شاتخَ إمخياكضات جتدٍ جيمع تني

إميلِض و هلِضَ  ,وإمغر و إمسمني  ,كن ذإهرثَ صَدمَة إخذوط فهيا إدلوإء إمشايف و
إ ذمسم إملاثل  ,فبمثال ُؤالء ال أثر ملا كرؤوٍ يف أهفسِم فِلذدى هبم  ,و ال ذوق هلم يف
إالدرإك فِؼمتد رشهحم وما ًذُبون إمََ.
أما غن إملارئ إملمخاز ُو إّلي ًخخذ تني ذكل وذإك سبِال ُ ,و إّلي ًلرأ إمفكرة فِفِمِا
مَجد مِا ماكان يف أرض إموإكع  ..فاذإ اكن نذكل ػال هب ذمخَ وظار إىل إجملد جبياحني ووجد
ميفسَ سبِال خمخرصإ إىل مزنةل إمؼظامء .
وثبلى إملرإءة أول معوة إاليه مبين أدم يف نخاتَ إمؼزٍز  .فاملرإءة يه مفذاح إمؼمل و إ ذ
مخؼمل
و ابمخايل إخلعوة إلوىل يف درب إمخعور و إمخلدذ م يف إجملاالت إمؼوم ذَة ,إمثلاف ذِة  ,إجامتغ ذَة و
إحلَاث ذَة اكفذة  ...فِو معوة حضاري نوخروج ابل ذمة من دراكت إمخبخر و إمخخوذف إىل
درجات إمؼمل وإملؼرفة.

