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:الّنّص  
 

                                                                                                ما الّتعاون؟ و ما الّتنابُذ؟

 
تتعاوُن الكائناُت و تتنابُذ و اّلذي نعرفُه مْن أمِر الّتعاوِن و التنابِذ أنَّ األّوَل يرِمي إلى البناِء ، و الّثاِني ِيَؤدِّي 

صدوُرنا ، و تبتهُج أفكاُرنا بمشاِهد و نحُن آكائناٍت حّيٍة تقرُّ عيوُننا ، و تنشِرُح . إلى الهدِم و اإلنحالِل 

َراِقْب الّنحَل ِفي خالَياه ، و الّنمَل في ُقَراه ، لتعرف آم في .و تنكمُش بمشاِهِد الّتناُبِذالّتعاوِن ِفي الكوِن 

                                                                     !و القلِب و الخياِل تعاُوِنها العجيب من متعٍة للعيِن 

                                                                

دهَشَنا َما في فال ياإلنسانّيُة الشَّامَلُة ، أمنها تكّوُن شعوِر األجساِد البشرّيِة اّلتي تو هذِه آلَُّها مظاهُر مختلفٌة ل

من بينها من تنابٍذ و تنافٍر و تقاطٍع ، ما َبِرَحْت  ، فالّشعوب ، برغم ما ؟ذلَك الجسِد من مظاهِر الّتعاوِن

. حّل بها اإلنحالُل  من زماٍن فُانهارْت معالمها وو لوَال ذلَك الّتعاوِن َلتفّككت البشرّيُة. البدِء في تعاوٍن دائٍم 

و لكن  .و َأْقَرَضْتُه ما ِاقترضتهٌة لباِقي األمِم ألذهلها مقداُرو لو أنَّ أّمًة قامْت اليوَم تحصي ما هي َمِديَن

البشرّية تشكو اليوَم تنابًذا بيَن أعَضاِئَها ما شكْت مثيله قبل ، و أنت تسمع في هذه الّشكوى نغمة القنوط من 

   المستقبل ، فكأنَّ البشرّية أمسْت تشعُر بأنَّ التنابَذ قْد دبَّ في أعضاِئَها َدِبيَب الّسرطاِن في خاليا الجسِم ، 

إْن تتعاَونْ : لذلك نقول . زحُفُه حّتى يقضي على البشرّيِة قضاًء مبرًمارطان الخبيِث لن يتوّقَفو أّن ذلك الّس

.               البشرّيُة في مواجهة األخطار و اآلفات اّلتي تتهّددها َتِعْش في سالٍم و ِإْن تتناَبْذ َتْحُصْد الّنكباِت

                                                                                        

)بتصّرف(الّنور و الديجور: ميخائيل نعيمة  
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تتوّسع فيها في تفسير فكرة )ال تتجاوز ِاثني عشر سطرا(حّرر فقرة :اإلنتاج الكتابّي:  /III 
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 سعًيا موّفًقا
 


