
لم االدااميیْة. ُكنُت قد ووضعُت لِتبني االصمت أأمامم مشاهھھھد االظّ جرعةً ً تكفي  قد شربُت من كأسس االيیأسسِ  ُكنتُ  

ررووحح تدفُن ,  قد حفَرتُت على كتابب االحيیاةة كلماتتٍ  ُكنتُ رِرددااء االخضوعع بدلةً يیخفى صوتت االوعي تحتهھا وو يیُزااحُح. 

تبكي لهھُ االرووحح وو ااألعيیُن االّساهھھھرةْة. ُكنُت قد  عربّي نكراا,االاالتّحّررر في ظظُلُماتٍت ددااكنْة. ُكنُت قد نكرتُت ووعي االّضميیر 

كانن فيیهھا لإلسالمِم  سابقةْ صرخُت في كتاباتي بكلماتٍت تَرُسُم صوررةة االعربّي بألواانٍن باهھھھتْة, فتقولُل يیا ليیَت ُعدنا لِحقباتٍت 

صوتٌت ووللّضميیر االعربّي هھھھيیبةٌ شامخةٌ آآِسرةْة.   

علنْت صوتَت االحّريیِّة االقاددمْة. لم أأُصِغ لِنغماتِت بهھبّاتِت االنّسيیِم االنّاعمْة عندما أأَ أأنكرتُت وو ررفضُت وو تناسيیُت فلم أأشُعْر 

من بيین ططبقاتت االظّلِم االقاتمْة. شغلني االتّحّررِر االُمنطلقة من االألفوااهه االتي ااعتُبِرتت صامتْة. لم أأرَر نُورَر االثّوررةِة االُمندثِِر 

لعربّي يیقظٌ يیرىى من بيین أأسطُِراالكتاباتِت وو يیقرأأُ االمعانَِي غيیَر االُمعلنْة. نقديي عن رُرؤؤيیِة االحقيیقِة ااآلِسرةْة, بِأنّن االّشعب اا

مالمِح ااألمّم  على ني نقديي عن قرااءةة معانِي االكفاحِح االُمرتسمةِ ل. شغشغلني نقديي عن االتّأّمِل في ااألعيیُِن االعربيیّةِ 

هھھھذهه االمشاهھھھِد االّسائدةْة. االباكيیْة. شغلني نقديي عن رُرؤؤيیِة أأنّن صوررةة ااإلبِن االمسجونِن ظظُلًما كانت ووررااء   

رِر هھھھناكك  شغلني نقديي عن إإبصارر االحقيیقِة ووررااء بسماتِت االوجوهِه االّزاائِفْة. شغلني نقديي عن لَْمِح حقيیقِة أأنّن ررووحَح االتّحرُّ

, تُسيیُِّر اانتقامَم االُموااطِطِن ااكامن , تترقُّب ثوررةة االِمصرييِّ , تتأّمُل ُشعلة ااألمل االتونسيِّ , ةٌ كامنْة, في نفس االعربِيِّ لليّیبيِّ

. لقد شغلني نقديي عن رُرؤؤيیة أأنّن ررووحح االتّحّررِر وو صوتَت االوعِي  تُحيیي أأمل االيیمنيِّ وو تُزّكي صبر االُموااططن االسُّوررييِّ

. , ُمؤّسسانِن لكتابة صفحاتٍت جديیدةٍة للتَّارريیِخ ااإلنسانيِّ كاِمنانِن في نفس االُموااططِن االعربيِّ  

شغلني نقديي عن رُرؤؤيیِة حقيیقٍة تجاهھھھاتهُھا ططويیالً إإالّ أأنّن ثوررااتِت االّربيیِع االعربيِّ جاءتت فجأةةً لتُنيیر لي االمشهھَد وو تَرِسم 

. رِر االحقيیقيِّ لي, بل لكّلً منَّا, حقيیقةَ االنَّضالَل االعربيَّ وو معنى االتّحرُّ  

ّ االتّ  لم أأستطْع إإالّ أأنن ااُترجَم ذذلك في بضِع كلماتٍت أأحَسبهُھا ززاائلةً لكنّ  وو تناسيیُت فُذهھھھلُت رريیخ سيیُؤّكُد أأنهّھا ررااِسخةٌ. نقدتُت ا

وو قُلُت:  

عجبي لعيیٍن أأبصرتْت ددموعَع ضحٍك وو تجاهھھھلت االبُكاءْ   

عجبي ألذذنٍن أأصغْت لضحكاتِت فرحٍح وو أأغفلت االّصيیاححْ   

عجبي لِشفاهٍه ترجمْت كلماتِت االّسعاددةِة وو تناسِت ااألحزااننْ   

هھھھملت االوقائعْ عجبي لكلماتٍت صرخْت معاني االتّحّررِر وو أأ  

عجبي لضميیٍر نبض برووحِح االحيیاةِة وو تعّمد االتّغافلْ   

عجبي لعربيٍّ أأبصَر حقائَق االوااقِع وو ااختارَر االتّجاهھھھلْ   

شاوُوررْ عجبي لُسكوتٍت لم يیُعرفف بغالِء ذذهھھھٍب إإالّ في االتّ   

عجبًا وو عجبًا وو عجبًا وو لكن عجبًا لِرووحِح عربيٍّ ثائِرةٍة لوااقِع االتّحايیُلْ   

ربيیٍّة تُفاررقُق االحيیاةةَ من أأجِل االتّحّرررْ عجبًا لِنفٍس ع  

عجبًا ألبٍب عربيٍّ يیختارُر ااألبديیّةَ من ددوونِن االتّساؤؤللْ   

عجبًا ألمّم عربيیٍّة تفخُر ددماَء أأبنائهھا في سبيیل االّسالممْ   

في ااألّمِة صوتَت االقيِیاممْ عجبا لثائٍر عربيٍّ نفَخ   

عجبًا لثوررةٍة عربيیٍّة هھھھّزتِت االعالَم صْحوةةً بعد االنيّیاممْ   

بًا ألنواارٍر ثورريیٍّة جالِت ااألّمةَ محواا للظّالممْ جع  

عجبًا لريیاحٍح قُُدسيیٍّة نُفِخْت على االعربِب ُمعلِنةً االتّقّدمَم لألماممْ   

َعِجبُت وو َعِجْبُت ووأأُْعِجْبُت وو لم أأُْعَجْب قدررما أأُْعِجْبُت بالتّحّولل االعربّي من االغفلِة إإلى االتّحّرررْ   



مٍن قاددتهھُ نظرةةُ االتّغيیيیرْ وو من االتّغافُِل إإلى االتّحريیْر في زز  

وو رربيیٍع عربيٍّ سيیشهھُد لهھُ تارريیُخ ااإلنسانِن بصحوةِة االّضميیرْ   

بيیَن عجٍب وو إإعجابْب نحتْت ثوررةةُ االعربِب على صفحاتِت االيیقيیْن   

بأنّن االباطِطَل يیليیهھ حقٌّ يیظهھُر وو لو بعَد حيیْن...  

 

 


