
 بال أحخار ال حخية
 

لحخية أمخ فصخي في اإلندان . نالحظ ذلك في سمهك األشفال الرغار، وجشهحيم إلى ا
القيام بكثيخ من األعسال لهحجىم، وكسا يخيجون... وما تشازل اإلندان عن بعس حخيتو مع بجء 
عيذو في جساعة إال لحاجتو إلى العير في مجتسع يتكامل فيو الشاس ويتعاونهن في مختمف 

 ...، ويتقاسسهن األعسال والسدؤولياتحاجاتيم السعيذية
 

ومع ذلك، فيشاك حخيات لم يجج اإلندان بجًا من السحافظة عمييا، ليحتفظ بكخامتو التي 
خه خالقو  كخمو بيا هللا عد وجل ومشدلتو إندانًا يعير عمى ىحا الكهكب الجسيل، الحي سخَّ

 .لسخمهقاتو
 

كهين أسخة، وحخية العسل، وحخية ومن ىحه الحخيات: حخية السعتقج والعبادة، وحخية ت
اختيار الحاكم، وحخية ابجاء الخأي، وحخية تذكيل األحداب والجساعات، وحخية التشقل، وغيخ ذلك 
من الحخيات السعخوفة...، عمسًا بأن معظم الحخيات غيخ مصمقة، بل تتهقف عشج حجود حخيات 

  .اآلخخين أو أذى السجتسع، مسا يحجده الجين أو القهانين
 

ي تذسل الخجال والشداء. وفي التخاث اإلسالمي قرة شخيفة ممخريا أن فتاة جاءت وى
إلى عائذة رضي هللا تعالى عشيا، تذتكي أباىا وتقهل إنو زوجيا من ابن أخيو ليخفع قجره، وىي 
كارىة، فاستسيمتيا عائذة حتى جاء رسهل هللا )ص( وعخضت عميو شكهاىا. فصمب أباىا وأعمسو 

وليذ لو، وىي حخَّة في السهافقة من عجميا. ولسا ًأصبح األمخ بيجىا، وشعخت  بأن األمخ ليا
بحخيتيا، قالت: أجدت ما فعل أبي. وبخرت سمهكيا وما فعمتو بأنيا أرادت أن يعمم الشداء أن لين 
الحق في أنفدين، وأن يعمم اآلباء أن األمخ ليذ بيجىم، والشداء أحخار في اختيار أزواجين. 

 .هع إلى نز الحجيث الحي ترخفشا بشرو لمتهضيح في كتب الحجيثويسكن الخج
 

وكل ما رميشا إليو من ذكخ القرة، أن يجرك القارىء أنو ال حخية بال أحخار. فمه لم يكن 
لجى تمك السخأة رغبة شجيجة، وحافدًا قهيًا، في تسمك حخيتيا، لسا شالبت بيا، وشكت أباىا، أقخب 

قخارة نفديا مهافقة عمى الدوج الحي اختاره ليا أبهىا، والجليل أنيا لسا الشاس إلييا، وربسا كانت في 
 .ممكت حخيتيا لم تسانع في الدواج بابن عسيا

 



وفي العرخ الحاضخ نجج معظم شعهب األرض مدمهبة كثيخ من الحخيات األساسية، 
عتادت وىي متقاعدة عن السصالبة بيا، وربسا له حرمت عمييا ألساءت الترخف بيا، ألنيا ا 

عمى نظم حياة يرعب عمييا تغييخىا، كحلك العبج الحي رفس فكخة تحخيخه محتجًا بأنو كيف 
سيعير، وأين سيعير وماذا سيعسل، فيه قج اعتاد عمى العبهدية، وعمى أن يعير عمى حداب 

 .سيجه، ويشفح ما يصمبو مشو
 

قرة السعخوفة في بيشسا رفس عشتخة بن شجاد، وىه عبج أيزًا، العبهدية من أصميا في ال
التخاث العخبي عشجما رفس القتال مع أسياده بحجة "أن العبج ال يحدن الكخ والفخ، إنسا يحدن 
، وأنت حخ".  الحمب والرّخ". وبقى عمى مهقفو، وبكل إصخار حتى قال لو سيجه: "ويمك عشتخة كخَّ

 .فمسا ممك حخيتو تحهل إلى فارس بشي عبذ
 

خبية، وتعُّهد السهاششين عمى ما يذبو حياة العبهدية أو ونتيجة لسا يحجث في الداحة الع
حياة بعس الحيهانات والصيهر التي تخبى في أقفاص، مسا ال نحتاج إلى وصفو ألنو واقع معاش، 
فقج سادت فكخة أن العخب ال تميق بيم الحخية وأنو من الزخوري لشيزتيم وجهد "السدتبج 

، إذ ال يسكن أن اشئة التي يختاح إلييا السدتبجون والصغاةالعادل". وىحه إحجى األفكار الدائجة الخ
عمسًا بأن الحيهانات والصيهر التي تحجد حخياتيا تغتشم أول  ألسباب معخوفة. يكهن السدتبج عادالً 

 ...فخصة سانحة لميخب والتحخر من القيهد
 

والعخب من أكثخ شعهب األرض ابجاعًا عشجما يعيذهن في مجتسعات يذعخون فييا 
 .بحخيتيم، واألمثمة عمى ذلك ال تعج وال تحرى

 
رفعو والسشاداة بو لشيزتيم، ىه "شعار  ذعار األىم الحي يجب عمى العخبلحلك فال
 .بال أحخار الحخية". فال حخيَّة

 
 أحسج راتب عخمهش

 


