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 تعتعة

أفخر بعجزى عن فهم ما ال أفهم، أشعر ان هذا اعرتاف أمني
سخيف، العجز عن الفهم يدعوك إىل البحث لتفهم سواء بعقلك
أو جبسدك أو بكّلك، اختزال العامل إىل أجوبة هو أآثر ما يضر

اى علموىن أن أعيش اخلربة، بدًال أن منحرآية املعرفة، مرض
، مث أحكم، وأصنف، وأنام، أتقمصهم"فوق"أتفرج عليهم من 

 بسهولة أآثر، أستطيع أن- بعد مخسني عامًا وأثناءها–اآلن 
أترجم لغتهم، مث حندد معًا معىن مرضهم وأهدافه، فأجد آثريا
قمنها أهدافا مشروعة، فنحاول أن حنققها عن طريق غري طري

املرض، وإذا جنحنا، أو حىت لو مل ننجح، لكننا عرفنا الطريق،
تقل جرعة الدواء تدرجييًا ومنضى سويا، الدواء يضبط الطاقة
املتفجرة ىف صاحبها عشوائيًا أو من حوله، فإذا جنحنا أن
نوجه الطاقة إىل مساٍر يستوعبها، وأن حندد هدفًا جيذهبا إليه،

وما.حاجتنا إىل الدواء تدرجييًاجيذبنا إليه هبا معًا، فما 
 لزوم املرض؟

–بسهولة ولكنىن ال أستطيع ) املرضى(أتقمص هؤالء املعلمني 
أن أتقمص من جيمع ماال يستطيع أن ينفقه،: آما أعلنت مرارًا

أو يشرتى فيال ىف منتجع مجيل جدًا، وليس عنده وقت ليقضى فيها
عشرات، غريثالث ساعات آل ثالث سنوات، ألن عنده مثلها 

 اخل..... الفنادق

 ما هذا؟!! اهللا
 هذا مقال ىف السياسة وليس ملثل هذا الكالم املعاد

أحاول أن أتقمص املشتغلني بالسياسة، آما حاولت ىف التعتعة
 معىن- على وجه اليقني –السابقة، فأعجز، أنا مل أعرف بعد 

 قدتوجد تعريفات آثرية مهمة،". السياسة"حمددا هلذه الكلمة 
سياسة"يعرفها طلبة وطالبات آلية يسميها البنات خطفا 

آلية االقتصاد والعلوم"، ويسميها األوالد "واقتصاد
 أغلب تعريفاهتم األآادميية- واحلمد هللا-، ال أفهم "السياسية

احملكمة، خيتلط على األمر أآثر حني يصرح أحد املسئولني بالسماح
معة بالسياسة، وآأنأو عدم السماح باشتغال طلبة اجلا

 .االشتغال بالسياسة ينتظر مساحهم املختوم خبتم النسر
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-8(آنت أعرف السياسة صغريًا  أعتقد أنىن ذآرت قبًال آيف 
يعىن عبد(من املصبطة، آان الشيخ حممد عبد احلافض ) سنة14

القرآن، وهو آفيف ذآى متابع، ال يرتزق من قراءة ) احلافظ
، آان وفدياحيصل على مثن قوت يومهومل أعرف أبدًا من أين 

مجيال يفهم السياسة الىت أعنيها أآثر من الدآتور نظيف وجلنة
، آذلك آان أمحد أبو نوار بائع اجلرائد،)غالبا(السياسات 

وفديا أيضا جدا، آانت العائلة األخرى الىت تتنافس على
العمودية سعدية، أو أحرار دستورية ال أذآر، مث ظهرت حرآة

ا وجذبت الشبان ولعلعت، فانطلق آلاإلخوان املسلمني ىف بلدن
"بتاع("من الشيخ حممد عبد احلافض، وأمحد أبو نوار 

، يتندرون عليهم ويقلد الشيخ حممد صوت شباهبم وهم)اجلرائد
يرددون هتافاهتم قبيل الفجر ليوقظوا الناس ألداء الصالة،
عرفت آنذاك أن هذه هى السياسة املصطبية، واملشارآة

 ختالف احلوار احلقيقى،التلقائية، واال

 .مث ماتت السياسة بالسكتة اجليشية، وحىت تارخيه

أحبث عنها اآلن ىف الصحف القومية والصحف املستقلة،
، وليس"آنظام السياسة"والصحف احلزبية، فأجد آالما آثريا 

آما بلغتىن صغريا، أحرتم آل من رأى هذا الفراغ ترتدد فيه
، هذا مواطٌن.وعمل حزبا، وتصّدى هذه األصوات، فانتَبَه، وفّكر

 والدنيا من حوله–يأىب أن يظل يتفرج ) غالبا(واقعى 
 يأىب أن يكتفى بأن يكتب وينقد، وقد يسب ويلعن،–تنهار 

 لكن ماذا بعد؟

ينشأ احلزب بكل إخالص ومحاس، مث فجأة يكتشف املخلصون فيه
مة،وغري املخلصني أنه يبىن حزبا ىف الفراغ السراّىب الدوا

أتابع حسن النية، فالتضحية، فاألمل، فاالنشقاق فالشتائم،
فاحملاآم، فمحاوالت الصلح، فتأجري البلطجية، اقتداَء
باحلكومة، حىت ىف األحزاب صاحبة االسم العريق، فأشعر بتقصريى

وأبرر هرىب ىف) أغلبهم(وعجزى عن جماراة هؤالء املخلصني 
 .املستقبل

عى الناس أفرادا، رمبا ىف يومأنا أحّرك و: أقول لنفسى
 سبحانه ىف جثة السياسية، سوف جتد من من األيام حني ينفخ اهللا

شرف: يتعهدها ممن أتصور أىن أحرك وعيهم أفرادًا فيستعيدوا
النقد وشرف الرفض اإلجياىب وشرف السعى وشرف الكدح وشرف

أليست هذه(املشارآة، وهم ينتقلون من الضرورة إىل احلرية، 
اضبطىن أهرب ىف املستقبل البعيد وىف التهديد)  السياسة؟هى

بانقراض اجلنس البشرى، وآأنىن شخصيا الذى سيحول دون ذلك،
أتذآر مرضاى وأستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ومن تشخيص
األطباء النفسيني، أتلفت حوىل وأحاول أن أتابع اجلارى، وأنا

قع إلكرتونية، وأآتبأقرأ ىف اليوم ست صحف، وأدخل بضع موا
وصلنا اليوم" (اإلنسان والتطور"يوميا ىف موقعى نشرة 

 :أنظر إىل آل ذلك وأتساءل)  يوميا175العدد 

 !؟"سياسة دى يا حييى"

 .وال أجد ردا شريفا مقنعًا

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1360


