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ﻧﺎج إﻟﻰ دﻲ اﺔ!

 22أﻛ06:08 - 2018 
ﻲ رواﺔ  1984ﻟﻠﺎﺗ اﻟﺎﻧﻲ ﺟرج أوروﻞ ﺎن أﺎل اﻟواﺔ ن ﻟﺎرﺳﺔ س ﻣﺎ ﻰ ﺑـ "دﻲ اﺔ”  .ﺎﻧ ﺗﻬ ﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺻ ﺻرة
)ﻟﺷﺎﯾ (و اﻟﺎﺋ اﻟ ﺗد ﻠﻰ اﻟب وﻞ ﺄﻣ أﺳﺎدﻩ اﻷﺟﺎﻧ وﻣن ﻟﻪ اﻟﻞ اﻟﻼزم ﻟدﻩ ،ﺎﻧ ﺗأ ﻣﺎرﺳﺔ "دﻲ اﻟاﺔ" ،وﺗﯾاً ﺣ ﯾأ ﺈﻟﺎء
ﺧﺎﻪ ﺿ ﻣﺎد اﻟب اﻟﺎﻛ ،ﺗﺎﻟﻰ اﻷﺻات ﺎﻟاخ ،و ﺳﻞ ﻣ اﻟﺎﺋ ودات اﻟ ،وﺎﻟو ﺗﻞ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻞ ﻣ ﺎن  إﺟﺎع
اﻟاﺔ ذاك ،ﻼ ﺎوم ﻣ ﯾ ذﻟ اﻟﻬ ،وﻻ ﺑ أن ن ﺟءاً ﻣﻪ ،دون إرادة ،ة اﻻﻧﺎم واﻟ ﺎرس اﻟاﺔ ﺎﻟو ورة ﺷﻬﺎ اﻷﺟاء ﻣ ﺣﻟﻪ ،وﻟ 
ﻬ اﻟﺎﺋ ﻟﺷﺎﯾ ﺎﻟﺄﻛ ،وﻟﻬ ر ذﻟ ﺎﻧا ﺎرﺳن ﺣﺔ اﻟ  اﻬ ﻟﺎﺋ اﻟ.
ﺟﺗﻲ ﺎﻧ ﺗﺎرس "دﻲ اﻟاﺔ " أﺎً ﺑﺎﻬﺎ وﺗﻬﺎ دون أن ﺗ ﺎ ﺟﺎء ﻲ رواﺔ أوروﻞ اﻟﻬة ،ﺑﻞ أﻛ ﻣ د ،ﺄﺛﺎء اﻻﻧﺎﺿﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻞ ﻧة
أﺧﺎر ،ﻠﺎ ﻬ) ﺷﺎرون( ﻠﻰ اﻟﺎﺷﺔ ،ﺎﻧ ﺗأ ﺎﻟﺎﺋ واﻟات ،وﻠﺎ ﺎﻟ ﻧة اﻷﺧﺎر ،وﻠﺎ زادت ﻣﺎ اﻟﻣﺎر ،ﺎﻧ ﺟﺗﻲ ﺗب أﻛ ﻣ اﻟﺎﺷﺔ وﺗﻊ
ﺻﺗﻬﺎ ،وﺗب أﻛ ﻠﺎ ﻬت ﺻرة )ﺷﺎرون( ﻟن ﺧﺎﺑﻬﺎ ﻣﺟﻬﺎً ﻟﻪ ﺎﻟﯾ ،ﻞ ﺎﻧ ﺗ ﺣﺎً أﻧﻪ ﻬﺎ أو أن ﺣﻣﻪ ﺳ  داﺗﻬﺎ؟ ﺟﺎ ﺎ
ﻧﻊ أﻣﺎم اﻟﺎﺷﺔ ﻟﺔ ﻣﺎ  ﺟﯾ اﻻﻧﺎﺿﺔ  ،ﺷﻬ  ،ﺟﺢ  ،أﺳ ،ور ﻠﺎ ودﺎ ،ﻟ ﻧ ﻧﻊ ﺳ ﺻت ﺟﺗﻲ وﻣاﻊ ﺷﺎﺋﻬﺎ ﺿ ﺷﺎرون ،وﺎﻧ
ﺗﻞ ﻟﺎ اﻟو أﺎ إﻧﺎ   ،ﯾ ﻣﺎ ث  اﻟﺎﺷﺔ وﻊ ﺟﺗﻲ ﻻ ﻠ إﻻ أن ﻞ ﻣﻠﻬﺎ أو .
ﯾدد ﻠﺎء وﻣ اﻛﺎف اﻟ اﻟﺔ أن اﻟﺎ واﻷﺎر ﺳﻠﺔ ﺎﻧ أم إﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻲ؛ ﺑﻞ ﻲ وزن ﺛﻞ ﻠﻰ ﺎﻞ اﺎ ،وﻠﺎ أن ﻧﻲ أﻧﺎ ﻣﻬﺎ ،وﻧﻬﺎ
ﻣ ارض أزﻣﺎت ﻧﺔ ،ﺣﻰ ون ﺎﺎ ﻠﻰ ورﺔ وأﯾﺎﺎ ﻟﻠﺢ .ﯾو أن اﻟح واﻟ ﻟﻠﺎن وﺻﺔ ﺔ ﯾﻠﺄون اﻟﻬﺎ ﺎوﻟﺔ ﻹزاﺣﺔ ﺗاﻛﺎت اﻟﺎن اﻟﻠﺔ
اﻟﺎﺛﺔ ﻠﻰ ﺻورﻧﺎ ﻟﺢ اﻟﺎة أﺧ ﺛﻼً .ﺎ ﯾ ذﻟ اﻻﻧﺎح اﻟ اﻟ  ﻻ ف ﺣوداً إذا اﻧف وراء ﺣﺎﺟﺎ ﻟﻠﻼم  .واﻟ غ ﺣﻟﺔ
ﺻرﻩ ﻟغ ﻣﺎﻧﺎً ﻟﺎﺎ اﻟﺎة وﺛﻞ ﻣﺎﺟﺂﺗﻬﺎ .واﻟ ﯾﻬﺎب اﻟﺎرﺣﺔ وﻣاﺟﻬﺔ اﻵﺧ ﺧﺎً ﻣ ردة ﻞ اﻵﺧ ﻬ أﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ .ﯾو أن اﻟﻼم ﻣﺎً أو ﻣﺎً،
 اً ﺟﺎداً أو ﻣد  ﺎﺑ أﺻﺢ ﺎً ﺎف إﻟﻰ ﻣﺎً.
وﻧر .ﻠ ﺎك أﺧ وأﻰ ﻣ ﻣض اﻟ ..أﻧﻠ اﻟ ﺄن ن ﻟﺎ ﻟﺎء ﯾﻣﻲ ﻣﻊ اﻟح ،
ﻧﺎج ﻟﺎﺋ ﻧ ﻬﺎ  أﻧﺎ ،ﻟ ﻧ ﻧﺔ ﻣﻊ اﻟ،
ّ
ﻧﺎج إﻟﻰ دﺎﺋ ﻧﺎرس ﻬﺎ اﺎ ،ﻲ زﻣ أﺻ اﻟاﺔ ﻪ ﺧﺎﺎً ﻣﺟﻬﺎً  ﯾﻬﻲ ﺎﻟت .ﻧﺎج إﻟﻰ دﺎﺋ اﺔ ﻞ ﯾم ،ﻣﺎرﺣﺔ ﻧ ﺎ اﻟﺔ وﻧ
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ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت
ﺗ ﻲ
اﻟاﻛة ﻷن ﺗﻠﻰ ﻬﺎ ،وﻧﺎج دﺎﺋ ﺣ ﺗﺎل ﺑﻠﺎﺋﺔ واﺑﺎﻣﺔ ﺎﺷ ،ودﺎﺋ ، ودﺎﺋ ﻟﻠﻣع ،وﻟﻠح ،ﻧﺎج أن ﺗ اﻟﻠﺎت  أﻟﺎ ﻣﻠﺔ ﺎ ّ
ﺟﺎ ،ﻧﺎج ﻷن ﻧﺎرس رﺗﺎ ﻠﻰ ﻧﻞ اﻷﺎر  ﻠﺎت ﻣﺔ وﻣوءة وﻣﺳﻣﺔ ،أﺧة ﻲ اﻟﻠﺎت إﻟﻰ ﻩ اﻟرﺟﺔ.
ﻣد دﺎﺋ وﻠﺎت ﻠﻠﺔ ،ﺎﺔ ﻟث ﺎً  اً ﻲ ﻧﺳﺎِ ،ﻟ َ ﻻ ،أﻟ اﻟﺔ ﺗ  ذاﺗﻬﺎ ،ﻣ اﻟﺎء واﻛﺎل اﻟ و اﻟ ،أﻟ اﻟﺔ ﺣ
ﻣ ﷲ ﻠﺎ ﺑﻼث :ﺣﺔ اﻟ وﺣﺔ اﻟ
واﺔ؟ وﻧ أﺑﺎء ﻩ اﻟﺔ أوﻟﻰ ﺎب ﻣﺎﺎ .وذا ﻟ ﻧﻊ وﻟ ﻧﻊ  ،ﺻق ﻣﺎرك ﺗ ﺣ ﺎل " :ﻟّ 
واﻟرة ﻠﻰ م ﺗ أ ﻣﻬﺎ”!
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