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طه حسني
مالك صكور

" ..مل ٜعسف تازٜخ ا٭دب ايعسبٖ ٞص ٠تػب٘ ايثٛزٚ ٠حسنة١
أقسب إىل ايتجدٜد نٗر ٙاهلصٸ ٠اييت فجسٸتٗا َباحة ايةدنتٛز
ط٘ حطني ٚآزاٙ٩؛ عًَ ٢ةا نةإ ؽباياٗةا َةٔ عٓةا حٓٝةا َٚةٔ
جسأ ٠حٓٝا  َٔٚدباٚش يف بعض ا٭حاٜني"(.)1
ٖةةرا َةةا ٜطةةتٌٗ بةة٘ د .غةةهس ٟفٝؿةةٌ ا ًةةد ا٭َ" ٍٚةةٔ
تازٜخ ا٭دب ايعسب "ٞيا٘ حطني.
ٚقةةد قٝةةٌ يف امسحةة ّٛطةة٘ حطةةني ايهةةثلغ قةةايٛا ٚبةةاي ٛا
بايكَ ٍٛدحاٚ ..قايٛا ٚنايٛا ذَةاٚ .اسبةل ٜكةاٍن إٕ طة٘ حطةني
ٜػةةةهٌ رةةةاٖسْ ٠ةةةادز ٠يف ايثكافةةة ١ايعسبٝةةة١غ ٖٚةةة ٛبا تؿةةةازن
غخؿ ١ٝإغهاي١ٝغ ا تًفت ف ٘ٝاٯزاٚ .٤بكدز َاي٘ َةٔ تَ٬ةر٠
َٚسٜةةد ٜٔضبةةبني بكةةدز َايةة٘ َةةٔ ؿةةَٚ ّٛب كةةنيغ ٖٚةةرا ٖةةٛ
ايطبب اير ٟػبعٌ امس ٤إٔ ٜاًل عًٝة٘ن (غخؿة ١ٝإغةهاي)١ٝغ
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ٚذيو يف ا٭دبغ ٚيف ايطٝاضٚ .١قد قةايٛا فٝة٘ن أزاد طة٘ حطةني
إٔ ٪ٜضظ تازؽبا جدٜداغ فكةٛٸ ايتةازٜخ د ٕٚإٔ ٜةبل ايتةازٜخ
ازبدٜةةةةد .أزاد إٔ ٜةةةةدَا ايةةةةاات ايعسبةةةة ٞبةةةةاياات ايعةةةةامٚ ٞإٔ
ؽبكع٘ يكٛاْني امٓٗا ذاتٗاغ فأي  ٢ايةاات اشبةاف َٚكة ٢يف
ايتةةازٜخ ايعةةاّ بةةل آبةة٘ يةةدٚز ايعةةسب يف ايتةةازٜخغ أزاد إٔ ٜةةد ٌ
قاْ ٕٛايتاٛز َٔ  ٍ٬إد اٍ َٓظ ١َٛايٛع ٞايتازؽب ٞيف بٓٝة١
ايعكٌ ايعسب ٞيهٜ ٞد ٌ ايعسب ايتازٜخ َٔ ٚجْٗ ١ظسٙغ فبةدا
ايتاةةٛز حسنةة ١دٚزإ اْهفاٝ٥ةةٚ ١بةةدة سبظةة ١عكْٝ٬ةة ١طةة٘
حطةةني بكعةةْ ١ةةٛز يف يٛحةة ١رَٝ٬ةة ١تعةةصش أنثةةس فةةأنثس ابتعةةاد
ايعسب عٔ ايتازٜخ.
أزاد إٔ ٜدَا ايد ٜٔبايعكٌغ فأب ٢ايدٚ ٜٔأب ٢ايعكٌغ ٚرٌ
ايتٓافس َطتُسا"(.)2

***
ٚيد ط٘ حطني يف قس( ١ٜايهً )ٛٝبإقً ِٝامٓٝةا عةاّ 1889غ
ٚد ٌ "نتاب" ايكس ١ٜغةإٔ أتسابة٘ يف ذيةو ايعٗةدغ حتة ٢حفة
ايكةةسإٓغ ٚنةةإ قةةد نةةا بؿةةس ٙيف ايعةةاّ اشبةةاَظغ عًةة ٢أ ةةس
َس مل ٜعاجل ايع٬ج ايؿخٝذغ فأٚد ٣ذيةو ببؿةسٙغ ٚأؾةبذ
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نفٝفا .د ٌ ا٭شٖس عاّ ٚ 1902بك ٞحتة ٢عةاّ 1908غ ا تًةا
َةةةي غةةةٛٝر ا٭شٖةةةسغ ٚقؿةةةد ازباَعةةة ١امؿةةةس ١ٜيف أْ ٍٚػةةةأتٗا
ٚناْةةت تكةةِ عةةددا َةةٔ امطتػةةسقني ايفسْطةةٝني ٚاٱٜاةةايٝني
َثةةةةٌن (جٜٛةةةةدٟغ ٚيٝتُةةةةإغ ًْٓٝٚةةةةٛغ ٚضةةةةاْتْ٬اغ ًَٚبةةةةْٞٛغ
َٚاض.)ٕٛٓٝ
أعجةب طة٘ بامطتػةسقنيغ ٚبأفهةازِٖغ يف ايٛقةت ايةةرٟ
ٚجد ف ٘ٝامطتػسق ٕٛغابا طُٛحةا ْاقُةا عًة ٢ا٭شٖةس ضةا اا
عً٘ٝغ فعسفٛا ْكاة ١قةعف٘غ فعًُةٛا عًة ٢إغةباه ْفطة٘ باٯَةاٍ
ٚغةةةةخٓ ٙٛقةةةةد ا٭شٖةةةةس حتةةةة ٢ايهساٖٝةةةة ١يب٦ٝةةةة ١ا٭شٖةةةةسغ ةةةةِ
اٱضّ٬غ ٖٚرا َعسٚف يهٌ طايب أ ٚقاز ٨اٖةتِ بدزاضة ١طة٘
حطني اير ٟضٝؿبذ عُٝد ا٭دب ايعسب.ٞ
قدّ ط٘ حطةني أ ٍٚزضةاي ١دنتةٛزا ٙيف ازباَعة ١امؿةس١ٜ
عةةٔ (ذنةةس ٣أبةة ٞايعةةَٚ .)٤٬ةةٔ ةةِ ضةةافس إىل فسْطةةاغ ايتخةةل
جباَعةةَْٛ ١بًٝةة٘غ تعًةةِ ايً ةاة ايفسْطةةٚ ١ٝايْٛٝاْٝةةٚ ١اي٬تٝٓٝةة١غ
ٚدزع ا٭دب ايفسْطٞغ حؿٌ عً ٢ايًٝطاْظ عاّ 1916غ ْٚاٍ
دزج ١ايدنتٛزاٚ ٙناْةت أطسٚحتة٘ عةٔ (ابةٔ ًةد)ٕٚغ يهةٔ
حٗٓٝا مل ٜس ا٭دباٚ ٤ايعًُا ٤ايعسب عٔ ٖر ٙا٭طسٚح١غ ٭ْة٘
مل ٜٓؿا ابٔ ًدٕٚغ َتأ سا بأفهاز (دٚزنا.)ِٜ
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بعد عٛدتة٘ إىل ايكةاٖس ٠تةٛىل تةدزٜظ َةاد ٠ايتةازٜخ ايكةدِٜ
(ايْٛٝةةةاْٚ ٞايسَٚةةةاْ)ٞغ ٚبامٓاضةةةب ١بكةةةَ ٞتةةةأ سا جةةةدا بةةةا٭دبني
ايْٛٝاْٚ ٞايسَٚاَْ ٞتخُطا هلُاغ ممةا أ ةاز حفٝظة ١ايهةثلٜٔ
دباٖ٘.
ٜٚةةةرنس أْةةةٛز ازبٓةةةد ٟيف نتابةةة٘ طةةة٘ حطةةةني ةةةةةة حٝاتةةة٘
ٚفهةةةس ٙيف َٝةةةةصإ اٱضةةةةّ٬ن إٕ طةةةة٘ حطةةةةني نةةةةإ اقةةةةعا
ي٬ضتػةةسام َتةةأ سا بةة٘ تابعةةا يةة٘ َعًٝةةا َةةٔ قةةدزٙغ َتخةةد ا عةةٔ
فكً٘ عً ٢ا٭دب ايعسبٚ ٞايفهس اٱضَٞ٬ن
ةةة يف نتاب٘ ايػعس ازباًٖ = ٞأ ر فهسَ ٠سجًٛٝت
ةةة زأ ٜ٘يف نتاب٘ (َي امتٓيب) = أ ر بسأ ٟب٬غل
ةةة َرٖب٘ يف ايٓكد = أ ر ْظسٜت٘ َٔ تني ٚبسٚدْل
ةةة حبث٘ عٔ ابٔ ًد = ٕٚأ ر َٔ ٙدٚزنٗاِٜ
ةةة ادباٖ٘ يف حد ٜا٭زبعا = ٤أ ر َٔ ٙضاْت بٝا
ةةة عًُ٘ يف ٖاَؼ ايطل = ٠أ ةرَ ٙةٔ نتةاب عًةٖ ٢ةاَؼ
ايهتب ايكدمي)3("١
ٜٚك ٍٛأْٛز ازبٓد ٟأٜكان أ ر َٔ (ًْ)ٛٓٝن َؿادز ايتازٜخ
ا٭دب( َٔٚ ٞبسجطا أضس)ن ايتاٛز ايٓخ( َٔٚ ٟٛجٜٛد)ٟن عًِ
ايً  ١ازبٓٛب ١ٝايكدمي١غ  َٔٚيٝتُإ فك٘ ايً .١
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أَا يف فسْطةا نةإ طة٘ حطةني تةابي دٚزنٗةاٚ ِٜزأٜة٘ يف
ابةةٔ ًةةد ٕٚاضةةتٗاْٚ ١اْتكاؾةةاغ ٚتةةابي ناشاْٛفةةا عةةٔ َفَٗٛةة٘
يًكةةةسإٓ ٚتفطةةةل ٙيةةة٘غ  ٫ٚزٜةةةب إٔ زأٖ ٟةةة ٤٫٪امطتػةةةسقني يف
ايكسإٓ َعةسٚف فٗةِ ٜةس ٕٚإْة٘ َةٔ عٓةد ضبُةد َ ٫ةٔ عٓةد ا .
َٚةةةةٔ امعةةةةسٚف إٔ ناشاْٛفةةةةا َطتػةةةةسم يةةةة٘ ؾةةةة٬ة بةةةةدٚا٥س
ا٫ضتعُاز َٔٚ .عجب إٔ طة٘ حطةني ٜكة ٍٛإْة٘ مل ٜفٗةِ ايكةسإٓ
يف ا٭شٖس ٚفُٗ٘ يف فسْطا عً ٢ناشاْٛفا"(.)4
نةةةٌ َةةةا ذنةةةس ٙأْةةةٛز ازبٓةةةدٟغ جةةةدٜس بايٓكةةةاؽغ ٚقةةةد
تاسقتٴ جصٝ٥ا إىل ذيو يف أ ٓا ٤حدٜث ٞعٔ (امتٓيب ةةة آزاٚ ٤زأٟ
آ س) ٚيف حد ٜآ س عٔ قك ١ٝايػةعس ازبةاًٖٞغ ايةيت أ ازٖةا
عاّ  1926ةةة عٓدٖا قاَت ايكٝاَة ١عًٝة٘غ ٚمل تٗةدأغ زحةا حتة٢
ٖر ٙايطاع ٖٞٚ .١قكْ ١ٝف ٞايػعس ازباًٖ..ٞ

***
يف نتابةة٘ن رامفهةةس ٚا٭َةةل ةةةةة طةة٘ حطةةني ٚايطةةًا ١يف
َؿسد ٜػل ايدنتٛز َؿاف ٢عبد اي ةلن َكة ٢ايةصَٔ ايةرٟ
نةةةإ ًٜعةةةب فٝةةة٘ امثكا/عةةةامل ايةةةد ٜٔدٚزا حٜٛٝةةةا يف ايتةةةازٜخ
اٱضةةةَٞ٬غ ٖٚةةة ٛدٚز اْتٗةةةَ ٢ةةةي ايعكةةةٛد ا٭ ةةةلَ ٠ةةةٔ عؿةةةس/
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امُايٝةةو ٚبداٜةة ١حهةةِ ضبُةةد عًةةٞغ فُةةا نةةاد ميكةة ٞايكةةسٕ
ايتاضي عػس حت ٢غٗدْا اضتبداٍ ايعًُا ٤نُدزضني َٚعًُةني
ٚقساٚٚ ٤عار ٚقكا ٠غسعٝني ..إخل إىل ا٭فٓد ١ٜنتهٓٛقساط
َٚطتػةةةاز ٚ ٜٔة ة ا ٤ضٝاضةةةٝني ٚواضةةةسٚ ٠أؾةةةخاب ْػةةةساة
َٚسانص دزاضاة..
حٌ ا٭فٓدَ ٟهإ ايػٝخ .
ٚاحتٌ امثكا َهإ ايعامل.
نإ ا تُي نً٘ ٜػٗد تاٛزاة غت.٢
حًت ق ١ُٝايعدٍ ضبٌ امطاٚا.٠
ٚايدميكساط ١ٝضبٌ ايػٛز. ٣
تكا ٍ٤ايٓفٛذ ايطٝاض ٞيعامل ايد. ٜٔ
ٚشاد دٚز ايطٝاض ٞازبدٜد .
ٚزاجت قك ١ٝايٛن ٤٬ةةةة ٚنة ٤٬اي ةسب ةةةة حتة ٢فسقةت
ْفطٗا ٚطايت ازبُٝي"(.)5
يف ٚضةةةذ ٖةةةر ٙايت ةةةٝلاة رٗةةةس َفهةةةس عظةةةَ ِٝثةةةٌ طةةة٘
حطنيغ ٚعسفت َؿسغ ٚايٛضذ ايثكةايف اؾة١غ نٝةا ةسد
طةةة٘ حطةةةنيغ ٚنٝةةةا ؾٳة ةعٳدٳ طةةة٘ حطةةةني إىل أقؿةةة ٢دزجةةةاة
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ايتُةةةسدَٚ ..ةةةٔ ةةةِ نٝةةةا ٖٳةةبٳذ إىل أقؿةةة ٢دزجةةةاة امٗادْةةة١غ
ٚنةةإ أقؿةةَ ٢ةةا عسفٓةةا نٝةةا نةةإ َثكفةةا ٚاعٝةةا ْبةة٬ٝغ ةةِ
نٝا أؾبذ يف َسحً ١تاي ١ٝةةة ط٘ حطني قد ط٘ حطني.
ٚفل َا ٜك ٍٛدَ .ؿاا عبد اي ٓ.٢
يكد أٚىل ايهتاب ٚام٪ز ةٚ ٕٛامٗتُةٚ ٕٛايدازضة ٕٛجٗةدا
نبلا يًجاْب اٱبداعٚ ٞايٓكةد ٟيف فهةس طة٘ حطةني د ٕٚإٔ
ٜعلٚا ازباْب ايطٝاض ٞأ ٟاٖتُاّ ٜرنسٚ .عً ٢ايةسبِ َةٔ إٔ
فهةةس أ ٟإْطةةإ  ٫ميهةةٔ إٔ ٜٓفؿةةٌ فٝةة٘ جاْةةب عةةٔ جاْةةبغ
فهُةةا ٜكةة ٍٛدَ .ؿةةاف ٢عبةةد اي ةةلن إٕ نةةثلا َةةٔ َٓةةاطل
اٱبداه يدٚ ٜ٘زاٖ٤ا دافي ضٝاضٞغ نُا إٔ نثلا َةٔ امعةازى
ايطٝاضةةة ١ٝايةةةيت أ ةةةلة حٛيةةة٘ ٚزاٖ٤ةةةا أٜكةةةا دافةةةي غخؿةةة ٞأٚ
فهةةس٫ ..ٟضةةُٝا إٔ طةة٘ حطةةني ازتةةدَ ٣طةةٛة ايطٝاضةة ١حةةني
غةةازى يف دزٚع ا٭دبغ ٚازتةةدَ ٣طةةٛة أضةةتاذ ازباَعةة ١حةةني
غازى يف ايطٝاضٚ ١انت ٣ٛبٓازٖا(.)6
ٜػل دَ .ؿاف ٢عبةد اي ةل إىل ؾة٬ب ١طة٘ حطةني ٚقة٠ٛ
َعازقت٘ ٖر ٙؾف١غ ٚايؿف ١ا٭ ةسٖ ٣ة ٞإٔ طة٘ حطةني َثةاٍ
امثكةةةا ايةةةر ٟازتةةةبذ بع٬قةةةاة ٝ ٚكةةةَ ١ةةةي ام٪ضطةةة ١ايطٝاضةةة١ٝ
ٚاسبصبٖ ..١ٝاتإ ايؿةفتإغ ُٖةا ايطةبب ايةر ٟجعةٌ ام٪يةا إٔ
٪ٜيا ٖرا ايهتابن امفهس ٚا٭َل.
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يف ايفؿةةٌ ا٭َ ٍٚةةٔ نتةةابن امفهةةس ٚا٭َةةلغ ٜتٓةةا ٍٚد.
َؿاف ٢عبد اي ل ايعٓا ٜٔٚاٯت١ٝن
ةةة رسٚف ته ٜٔٛا٭حصاب
ةةةةة ع٬قةة ١طةة٘ حطةةني بةةأحصاب ا٭قًٝةة١ن ايةةٛطلغ ا٭َةة١غ
ا٭حساز ايدضتٛزٜني.
ةةة ع٬ق ١ط٘ بطعد شبً.ٍٛ
ةةة أشَ ١ايػعس ازباًٖ.ٞ
ةةة ع٬ق ١ط٘ حطني حبصب ٞا٫ذباد ٚايػعب.
ةةة َٛقف٘ َٔ ؾدقٚ ٞحهَٛت٘.
ٚيف زأَ ٟؿةةاف ٢عبةةد اي ةةلغ نةةإ أ ٍٚايةةدٚافي ايةةيت
دفعت با٘ حطني إىل ايٛقٛه ذبت تأ ل اسبصب ايةٛطل يف أٍٚ
عٗد ٙأْ٘ نإ يف فاَ ٠بهسَ ٠ةٔ حٝاتة٘ يف أغةد اسباجة ١مةٔ
ٜأ ر بٝةدٜٚ ٙسقة ٞطُٛحة٘غ ٚقةد ٚجةد يف ايػةٝخ عبةد ايعصٜةص
جاٜٚؼ ل َعني؛ يكد نإ أَ ٍٚا فعًة٘ جةاٜٚؼ إٔ دفةي باة٘
حطني إىل نساٖ ١ٝا٭شٖس بني نساٖ ١ٝغدٜدٚ" ٠نإ ؼببةب
ايعٓا إىل ايفتٜٚ ٢سببة٘ فٝة٘غ ٜٚةص ٜٔيف قًبة٘ ازبٗةد خبؿة١َٛ
ايػةٛٝرغ ٚايٓعةة ٞعًة ِٗٝيف بةةل ذبفة  ٫ٚاحتٝةاط .فٗةة ٛنةةإ
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ٜس ٣أِْٗ آفةٖ ١ةرا ايةٛطٔ ؼبٛية ٕٛبٓٝة٘ ٚبةني ايتكةدّ حةا نةإ
ًٜجةة ٕٛفٝةة٘ َةةٔ ا افظةة١غ ٜٚعٓٝةة ٕٛعًٝةة٘ ايظةةامني حُةةا٭تِٗ
يًخدٟٜٛغ َٚؿاْعتِٗ يٲظبًٝص"(.)7
ٖٚهةةةرا ٚقةةةي طةةة٘ حطةةةني ذبةةةت تةةةأ ل ايػةةةٝخ جةةةاٜٚؼغ
ٚبامكابةٌ فةةإٕ ايػةةٝخ عبةد ايعصٜةةص جةةاٜٚؼ عةسٸف ايفتةة ٢طةة٘ إىل
مجةةاٖل ايٓةةاع ٚجعًةة٘ ٜكةةا عًةة ٢امٓةةابسغ ًٜٚكةة ٞغةةعساٚ .نةةٌ
ٖةةرا أزقةة ٢طُةةٛة ايفتةة ٢ايةةرٖ ٟةةٜ ٛتةةٛم ي٬زتكةةا ٤يف َةةدازج
ايػٗس.٠
يف تًةةو ايفةةا ٠ٴعةةسف عةةٔ طةة٘ حطةةني أٝ ٚةةص يف َٛقفةة٘
حطاٜس ٠اسبصب ايٛطل ٚؾةخف٘ ضٝاضةٝا .نُةا أْة٘ نتةب يف
تًةةو ايفةةا ٠يف ؾةةخا َثةةٌ "َؿةةس ايفتةةا(ٚ "٠ايػةةعب) (ٚايعًةةِ)
(ٚاهلدا(ٚ )١ٜقٝا ٤ايػسم) (ٚايدضتٛز) .نُا أْ٘ ْظةِ ايػةعسغ
َٚازع ايٓكد ا٭دب ٞيف أبسا نةثل ٠مل دبةاٚش أٖةداف ٖةرا
اسبصب ٚزبب ١ممثً٘ٝغ ٫ضُٝا عبد ايعصٜص جةاٜٚؼ ايةر ٟنةإ
َةةٔ أقاةةاب اسبسنةة ١ايٛطٓٝةة ١بعةةد َؿةةاف ٢ناَةةٌ ٚضبُةةد
فسٜد.
ٜٚتٓاَ ٍٚؿاف ٢عبد اي ل يف ٖر ٙايفا ٠تفطةل ايةدٚافي
ايطٝاض ١ٝيا٘ حطنيغ َٗٓٚان ٖج َ٘ٛاسباد عً ٢ضعد شبًةٍٛغ
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َث٬غ ٚذيو يف زأ ٟعبةد اي ةلغ ٜعةٛد إىل أضةباب عدٜةدَٗٓ ٠ةا
ب ض جاٜٚؼ ية٘ إىل دزجة ١إٔ ٖجةاٖ ٙجةا ٶ ٤حةاداٚ .أٜكةان ٜعةٛد
ٖج َ٘ٛايػةدٜد عًةَ ٢ؿةاف ٢يافة ٞامٓفًةٛطٚ( ٞمةا تكةُٓت٘
ايٓظةةساة) َةةةٔ فكةةساة آمةةةت قةةةاد( ٠اسبةةصب ايةةةٛطل)غ ٚنُةةةا
ٜعاف ط٘ حطني ْفط٘ن فعً ٢جاٜٚؼ ٜكي "ْؿٝب بل قًَٔ ٌٝ
كٌ تًو ايفؿ ٍٛايطُج.)8("١
ٚممةةةا ٜةةةرنس عةةةٔ تًةةةو امسحًةةة١غ إٔ طةةة٘ حطةةةني حةةةسف
ناسبصب اير ٟاْتُ ٢إيٝة٘ عًة ٢ا٫يتةصاّ خبةذ ايفهةس ايةدٜل
ٚايتُطو بايعكٝةدٚ .٠ا٭نثةس َةٔ ذيةوغ إٔ طة٘ حطةني يف ٖةرا
ايٛقةةةت نةةةإ ٜةةةةدع ٛايٓةةةاع إىل قةةةةسٚز ٠ايتُطةةةو بايػةةةةسٜع١
اٱضٚ ١َٝ٬قةسٚز ٠اسبةسف عًٗٝةا َةٔ حٝة ايتكايٝةد امعسٚفة١
بٗةةا إىل دزجةة ١أْةة٘ ٜةةدع ٛإىل تابٝةةل عكٛبةة ١ايةةسجِ ٚازبًةةد دٕٚ
ٖٛاد)9("٠
٬ٜٚح دَ .ؿاف ٢عبد اي ةل أْة٘ حةني تاةٛزة ايع٬قة١
بةةني اسبةةصب ايةةٛطل ٚبةةني اسبةةانِ فتخٛيةةت إىل غةة ٤ٞأغةةب٘
بامٗادْةةة١غ فةةةإٕ ٖةةةرا اْعهةةةظ اؾةةة ١يف َٛقةةةا طةةة٘ حطةةةني
ٚأغعاز ٙايكً ١ًٝيف ٖر ٙايفا٠غ فٗ ٧ٜٓٗ ٛاشبد ٟٜٛعباع عكب
عٛدت٘ َباغس َٔ ٠أدا ٤فسٜك ١اسبا .نريوغ ناْت نتاباة
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طةة٘ حطةةني ح٦ٓٝةةر بٗةةا َطةةخَ ١ةةٔ ايةةتخف َٝٚةةٌ إىل اهلةةد٤ٚ
ٚايدع ١إذا تعًّل ا٭َس باٱْهًٝص ٚايدع ٠ٛإىل ازب .٤٬فةإٕ ذيةو
ٜدٍ عً ٢أْ٘ يف ٖر ٙايفا ٠امبهس ٠نإ ٜٓتٗا ضٝاضة ١ايػةٝخ
ضبُد عبدٙغ إذ نةإ حسؾة٘ عًة ٢ايتعًةٚ ِٝايٓٗةٌ َةٔ امعسفة١
ٚاقخاغ َ ٖٛٚا ٚجد اْتُا ٤ية٘ فُٝةا بعةد يف اْتُا٥ة٘ إىل حةصب
ا٭َ.١
ٚعٓدَا بدأة حةاٍ ايتػةدد قةد اسبةصب ايةٛطلغ ٚاْتكةٌ
بٓػةةاط٘ إىل ةةازج ايةةب٬د بٗجةةس ٠شعاَتةة٘ َةةٔ َؿةةس ةة ٍ٬عةةاّ
ٚ 1912إىل ايعٌُ ايطسٸ ٟنُا فعًةت قٛاعةدٙغ حتة ٢نةإ طة٘
حطةةةني ٜتجةةة٘ إىل حةةةصب ا٭َةةة ١ايةةةر ٟنةةةإ قةةةد آ ةةةس ا٫عتةةةداٍ
ٚايسٜٚةة ١بعةةد إٔ زفةةض ايعٓةةا ٚايعةةداٜٚ )10( ٤ػةةل دَ .ؿةةاف٢
عبةةد اي ةةلغ أْةة٘ حجةةسد إٔ ٖةةاجس ايػةةٝخ عبةد ايعصٜةةص جةةاٜٚؼ
امتػدد يف عةاّ  1912اْتكةٌ َسنةص ايتةأ ل إىل يافة ٞايطةٝدغ
ٚبٗرا ٜتخ ٍٛط٘ حطني َٔ ايتأ ل (ايطٝاض )ٞباسبصب ايةٛطل
إىل ايتأ س (ايفهس )ٟحبصب ا٭َٚ ١ممثً .٘ٝففٚ ٞقت نإ ف٘ٝ
ط٘ حطني قد ايتك ٢باسبصب ايٛطل ٚنتب يف ؾخف٘غ نةإ
قةد ايتكةة ٢فٝة٘ بةةاسبصب اٯ ةةسغ ٚنتةب يف ؾةةخٝف( ١ازبسٜةةد)٠
أٜكا.

***
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ٚعً ٢ايسبِغ َٔ إٔ طة٘ حطةني نةإ ؼبةظ بةد ٜٔيطةعد
شبًَ ٍٛي ذيةو بكة ٞنازٖةا ية٘ حتة ٢ايةب ض ا٭ضةٛد .فبعةد إٔ
حؿةةٌ طةة٘ عًةة ٢ايةةدنتٛزا ٙيف أبةة ٞايعةة٤٬غ قةدٸّ أحةةد أعكةةا٤
ازبُعٝةةة ١ايتػةةةسٜع ١ٝعةةةاّ  1914اقااحةةةا ٜاًةةةب فٝةةة٘ إٔ تكاةةةي
اسبهَٛةةةَ ١عْٛتٗةةةا عةةةٔ ازباَعةةة ١٭ْٗةةةا " سٸجةةةت ًَخةةةدا ٖةةةٛ
ؾةةاحب ذنةةس ٣أبةة ٞايعةةٚ ."٤٬قةةد نةةإ ضةةعد زٝ٥طةةا يًجٓةة١
ا٫قااحةةاة بازبُعٝةة١غ فًُةةا عةةس عًٝةة٘ ٖةةرا ا٫قةةااة دعةةا
امكاة ٚطًةب إيٝة٘ إٔ ٜعةدٍ عةٔ اقااحة٘غ ٚاضةتااه بايفعةٌ إٔ
ٜثٓٝةة٘ عةةٔ ٖةةرا ا٫قةةااةٚ .حةةني طًةةب َٓةة٘ يافةة ٞايطةةٝد ٚنةةإ
حثابة ١أضةتاذ ية٘ تةأ ل نةبل عًٝة٘غ إٔ ٜةرٖب يٝػةهس ضةةعدغ
زفض ايرٖاب ٚمل ٜرٖب بايفعٌ.
أَةةا بايٓطةةب ١إىل َٛقةةا ضةةعد شبًةةَ ٍٛةةٔ قكةة( ١ٝايػةةعس
ازبةةاًٖ )ٞفكةةد ٚقةةا يف ايبداٜةة ١قةةدٙغ ٚنةةإ حٗٓٝةةا زٝ٥طةةا
يًُجًظ ايٓٝابٞغ ٚعدي ٞزٝ٥طا يًخه .١َٛفف ٞايبدا١ٜغ ٚقةا
ضةةةعد شبًةةة ٍٛبإؾةةةساز ٚاقةةةذ أَةةةاّ ز٥ةةةٝظ اسبهَٛةةة ١بكؿةةةد
إحساجةة٘ ٚايٓٝةةٌ َةةٔ ام٪يةةاغ ٚقةةد دازة بُٗٓٝةةا َٓاقػةة ١حةةادٸ٠
نةةادة إٔ تةة٪د ٟإىل أشَةة ١يةة ٫ٛتةةد ٌ ايةةبعض َكاحةةا تأجٝةةٌ
ازبًط ١حت ٢ضٴٛٸ ٟاشبة٬ف .يهةٔ ايتكةازٜس اي ٜااْٝة ١فطٸةسة
َٛقا ضعد شبًة ٍٛبأْة٘ ٜعةٛد إىل زببتة٘ يف إٔ ٜثبةت سبهَٛة١
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ا٭قًٝة ١ايدضةةتٛز ١ٜايةةيت نةةإ ٜسأضةةٗا عةةديٞغ ح٦ٓٝةةر أْةة٘ قةةٟٛ
ٜةةتُهٔ َةةٔ َٛاجٗةة ١اسبهَٛةة .١فةةإٕ طةة٘ حطةةني نةةإ قةةد
أضسٸٖا يف ْفط٘غ ٚمما أجا ٖرا اي كةب ٚبةرٸا ٙإٔ طة٘ حطةني
نةةإ ٜٓتُةة ٞفهسٜةةا إىل حةةصب ايدضةةتٛزٜني يف َٛاجٗةة ١حةةصب
ضعد ةةةة حصب ايٛفدغ ٚقد أضُٗت ايظسٚف يف تٛضٝي اهلة ٠ٛبةني
اسبصبني يف فا ٠تاي.١ٝ
ػةةٔ حسبةةا غةةعٛا ٤عًةة ٢ضةةعد
ٖٚهةةراغ زاة ط ة٘ حطةةني  ٜٸ
شبًةةةة ٍٛيف نةةةةٌ ايؿةةةةخا ايةةةةيت ٖةةةةاجِ فٗٝةةةةا ضةةةةعد شبًةةةةٍٛن
"ايطٝاضةةة"١غ "ا٭ٖةةةساّ"غ "ا٫ذبةةةاد"غ "ا٫ضةةةتكٚ "ٍ٬بلٖةةةا َةةةٔ
ايؿخا .فهتب يف ا٭ٖساّ َث٬ن (أدميكساط ١ٝأّ ط ٝإ) ٚيف
جسٜد ٠ا٫ضتك ٍ٬نتبن (ٜٚةٌ يًخسٜةَ ١ةٔ ضةعد)ن جةا ٤يف تًةو
امكاي١ن (ضعد باغا زجٌ حسٸٜ .عػل اسبسٜٚ ١ٜهًا بٗةاٜٚ .بةرٍ
فٗٝا حٝات٘ َٚاي٘ َٚا أْعِ ا ب٘ عًَ ٘ٝةٔ ةلٚ .يهةٔ ذيةو ٫
ميٓع٘ إٔ ٜه ٕٛعد ٚاسبسٚ ١ٜقاتًٗا َستني ٫ .منصة ْ ٫ٚتفه٘
 ٫ٚغبتًل ايك ٍٛجصافا .إمنا ْك ٍٛحكا  ٫غو فٝة٘)غ ٚيف َكاية١
أ ةةس ٣نتةةبن "أقطةةِ يكةةد ب ةة ٢ضةةعد ٚأؾةةخاب٘ عًةة ٢إ ةةٛاِْٗ
فأضةةةسفٛا يف ايب ةةةٞغ ٚأقطةةةِ يكةةد ط ةةةا ضةةةعد ٚأؾةةةخاب٘ عًةةة٢
إ ٛاِْٗ" إخل.
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إٕ إ ةةاز ٠قكةة( ١ٝايػةةعس ازبةةاًٖ )ٞيف ايبداٜةة ١حةةني تكةةدّ
ايػٝخ ً ٌٝحطٓني اياايب بايكطِ ايعاي ٞبةا٭شٖس يًٓا٥ةب بةإٔ
ط٘ حطني أياٸ نتابا ي٘ "طعٔ ؾسٜذ يف ايكسإٓ ايهس ِٜحٝ
ْطةةب اشبسافةةٚ ١ايهةةرب هل ةرا ايهتةةاب ايطةةُا ٟٚايهةةس"ِٜغ
ٚنُا قًت ضابكا قاَت ايكٝاَ ١عًٖٚ .٘ٝامجت ايؿخا نًٗا
طةة٘ حطةةني باضةةتثٓا ٤ؾةةخٝف( ١ايطٝاضةة )١فُٝةةا غةةٓت ا٭ٖةةساّ
ٖجَٛةةةا عٓٝفةةةا عًٝةةة٘ ٖٚةةةَٛ ٞايٝةةة ١يًٛفةةةدغ ٚقةةةاّ طًبةةة ١ا٭شٖةةةس
حظاٖس ٠تٛجٗت إىل اي مإغ  ٖٞٚتٗتا بطكٛط طة٘ حطةنيغ
ٚنةةإ ضةةعد شبًةة ٍٛزٝ٥طةةا يً مةةإ ٚشعةة ِٝا٭بًبٝةة ١ايٛفدٜةة١غ
ٚقا ؽباب بامتظاٖس َٔٚ ٜٔمجًَ ١ا قاي٘ن
"إٕ َطةةةةأي ١نٗةةةةر ٫ ٙميهةةةةٔ إٔ تةةةة ٪س يف ٖةةةةر ٙا٭َةةةة١
امتُطه ١بدٜٗٓاغ ٖبٛا إٔ زج ٬صبْٓٛا ٜٗر ٟيف اياسٜل فٗةٌ
ٜكل ايعكة ٤٬غة٦ٝا َةٔ ذيةون إٕ ٖةرا ايةدَ ٜٔةتني ٚيةٝظ ايةرٟ
غةةو فٝةة٘ شعةة ٫ٚ ِٝإَةةاّ حتةة ٢غبػةةَ ٢ةةٔ غةةه٘ عًةة ٢ايعاَةة..١
فًٝػو َا غاَ ..٤اذا عًٓٝا إذا مل ٜفِٗ ايبكس".
ٚأ ةةةلاغ ال ا٫نتفةةةا ٤بعةةةدّ تٛشٜةةةي ايهتةةةاب َٚؿةةةادز٠
ْطةةخٜ٘ٚ .تطةةاَ ٍ٤ؿةةاف ٢عبةةد اي ةةلن "ٖةةٌ نةةإ طةة٘ حطةةني
ٜدزى إٔ نتاب٘ ضٝثل شٚبعة ١ضٝاضة١ٝو ٚػبٝةبن "ْعتكةد إٔ طة٘
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حطني نإ َتٝكٓا مما ميهٔ إٔ ٜثلَ ٙثٌ ٖةرا ايهتةاب َةٔ
أشَ ١تٗتبًٗا اشبؿ ١َٛاسبصبٚ ١ٝتطةتفٝد بٗةاغ ٖٚةَ ٛةا عُةٌ ية٘
ط."٬ٜٛ
ٜٚا ٍٛاسبد ٜعٔ تٓاقكاة ط٘ حطني ٚتكًبات٘ ٚاْتكاية٘
َٔ حةصب إىل حةصبٜ .كة٪َ ٍٛيةا ايهتةاب عبةد اي ةلن "ؾةف٠ٛ
ايكةٍٛغ إٕ طةة٘ حطةني اْتُةة ٢إىل حةصب ا٫ذبةةاد بةدٚافي عدٜةةد٠
َٓٗا إٔ ذ حصب ا٭حساز نةإ ٜطةل يف ادبةا ٙتأٜٝةد اسبةصب
ازبدٜةةدغ نُةةا نةةإ ؼبةةسف عًةة ٢زقةةا ٤امًةةو ايةةر ٟتبٸٓةة٢
اسبصب ٚزحا نإ اٱبسا ٤اماد ٟاير ٟزأ ٣أْ٘ ضٝخؿةٌ عًٝة٘
َةةةٔ اْ٫كةةةُاّ يؿةةةخٝف ١حةةةصب جدٜةةةد ضةةةببا ايثةةةاغ دافعةةةا بةةة٘
اْ٫كُاّ إي٘ٝغ ٚأ لاغ َا ٴ ٌٝإي ٘ٝأْ٘ ضٝتُهٔ بٗرا امٛقا
ازبدٜد َ ٔ تةدعَٛ ِٝقفة٘ قةد ط ٝةإ ضةعد شبًةٚ .ٍٛإٕ نةإ
ايتخًٝةةٌ ا٭ ةةل ٪ٜنةةد إٔ طةة٘ حطةةني نةةإ يف ٖةةرا اْ٫كةةُاّ
اْتٗاشٜةةا اضةةتااه بةةرنا ٤نةةبل إٔ ٜعةةسف َتةةٜٓ ٢كةةِ إىل ٖةةرا
اسبصب َٚتٜ ٢ااجي عٓ٘" (ٖٚ )13را ؾخٝذغ إذا َا عسفٓا أْة٘
عٓدَا بسبت مشظ ٚشاز ٠إواع ٌٝؾدقٞغ حدت ت ٝٸةس نةبل
يف َٛقا ط٘ حطنيَٚ ..ي إٔ ٖرا امٛقا مل ٜأة طفس٠غ فٝبدٚ
أْ٘ نإ مي ٌٝح ٝتٗب زٜذ ق١ٜٛغ فكب ٌٝحةٌٸ ٚشاز ٠إواعٝةٌ
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ؾةةدق ٞبعةةد ٠أغةةٗسغ ٚذبدٜةةدا يف َ 6ةةازع عةةاّ  1933أ ةةازة
ؾخٝف( ١نٛنب ايػسم) قج ١نبل ٠مد ١ ٬ ٠أٜةاّغ ٖٚةٞ
ؾخٝفٚ ١فد ١ٜإعْ٬ا باْكُاّ طة٘ حطةني إىل ٖ٦ٝة ١ذبسٜسٖةاغ
ٜٚبةةد ٚإٔ ذيةةو ال بإٜعةةاش َةةٔ َؿةةاف ٢ايٓخةةاع ز٥ةةٝظ ايٛفةةد.
زٴحةةةب نةةةثلا باْكةةةُاّ طةةة٘ حطةةةني إىل ايٛفةةةدغ ٚيهةةةٔ أٖةةةِ
تسحٝةةب ياةة٘ حطةةنيغ نةةإ ايهًُةة ١ايةةيت نتبٗةةا َؿةةاف٢
ايٓخةةاع ز٥ةةٝظ ايٛفةةد خبةةذ ٜةةدٙ؛ جةةا ٤فٗٝةةان "ٚ ...إْةة ٞم تةةبذ
باغااى ايٓاب  ١ايهةبل ايةدنتٛز طة٘ حطةني يف ذبسٜةس ٙعًة٢
امبةةدأ ايٛفةةد ٟايةةر ٟد ّيةةت اسبةةٛادت عًةة ٢أْةة٘ َبةةدأ اسبةةل ٚدٜةةٔ
ا٭َ ١اييت قاَت عً ٘ٝيف ْٗكتٗا عب ٛباٜتٗا ايطاَ ١ٝيف اسبس١ٜ
ٚا٫ضتك.)14("ٍ٬

***
أَةةا عةةٔ ع٬قةة ١طةة٘ حطةةني بايكؿةةس امًهةةٞغ فًُخؿةةٗا
اٯتة ٞن أٖةد ٣طة٘ حطةني امًةو بعةض أعُاية٘غ ٚنةريو أٖةةد٣
يًًُو ازبدٜد (امكؿةٛد فةازٚم) نتابة٘ (عًةٖ ٢ةاَؼ ايطةل)٠
ممٗةةٛزا بإٖدا٥ةة٘ َػةةفٛعا بايثٓةةا .٤ففٗةةِ ايكؿةةس امعٓةة٢غ ٚبعةةد
ٚقةت قؿةةلغ ٜعًةةٔ عةةٔ عكةةد ايكةسإ امًهةة .ٞبةةني امًةةو فةةازٚم
ٚفسٜةد .٠فٝهتةةب طةة٘ حطةةني يف ؾةةخٝف ١ا٭ٖةةساّ َكةةا ٫طةة٬ٜٛ
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بعٓٛإن (ذبٝة ١طة٘ حطةني بةو حٓاضةب ١ايكةسإ امًهة )ٞامكةاٍ
طٜٛةةٌغ ٜٚهفةةَٓ ٞةة٘ن " عًةة ٢إٔ ٖٓةةاى حكٝكةةٚ ١اقعةةٜ ١طةةتاٝي
ا٭دب إٔ ٜؿٛزٖا  ٖٛٚؾادم ٜٚطتاٝي ايتازٜخ إٔ ٜطجًٗا ٖٛٚ
ٚا ل بأْ٘ ٜطجٌ اسبل ايرٜ ٫ ٟستك ٞإي ٘ٝايسٜب ٖٚة ٞإٔ ضةبع١
عػس ًَْٛٝا َٔ ايٓاع ِٖ أبٓاَ ٤ؿس قةد أمجعةٛا عًة ٢ا٫بتٗةاج
ايةةر ٫ ٟح ة ٸد يةة٘ ٚا٫بتبةةاط ايةةرٜ ٫ ٟبً ةة٘ ايٛؾةةا ٭ٕ ا قةةد
أضبغ عًًَٝ ٢هِٗ فكْ َٔ ٬عُت٘ ٚأتاة ي٘ حظا َةٔ ايطةعاد٠
فِٗ ٜػةازن ْ٘ٛيف ٖةر ٙايٓعُةٜٚ ١طةتُتعَ ٕٛعة٘ بٗةر ٙايطةعاد٠
ٜٚتُٓ ٕٛي٘ ٚ٭ْفطِٗ امصٜد...
....فامؿس ٕٜٛصبُع ٕٛعً ٢حب ًَٝهِٗ ٭ِْٗ ٜةس ٕٚفٝة٘
ؾٛز ٠بازع ١مؿسِٖ اشبايدٚ ٠زَصا نسميا يٛطِٓٗ ايعظ...ِٝ
ٚ ...امؿس ٕٜٛػبُع ٕٛعً ٢حب ًَٝهِٗ ٭ِْٗ ػبةد ٕٚيف
غةةباب٘ ايٓكةةس بٗجةة ١طامةةا ْةةاشعتِٗ إيٗٝةةا ْفٛضةةِٗ ٚشٜٓةة ١طامةةا
ٖاَةةت بٗةةا قًةةٛبِٜٗ .ظٗةةس فتُتًةة ٧بةة٘ ايعٝةةٜٓٚ ٕٛاةةل فتُتًةة ٧بةة٘
ا٭وةةةاهٜٚ .ةةةرنس فتُتًةةة ٧بةةة٘ ايعكةةةٚ ٍٛايكًةةةٛب .قةةةد ًؿةةةٛا
مًٝهِٗ ً ٚـ هلِ ًَٝهِٗ"(.)15
ٜٚعًل َؿاف ٢عبد اي ل قةا٬٥ن "ٚعًة ٢ايةسبِ ممةا ٜكةاٍ
َٔ إٔ ا٭دب قد ً ٜةَ ٛةٔ حٝة ٜ ٫سٜةد ؾةاحب٘ ٖةرا اي ًةٛغ أٚ
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إٔ ايٓـ ا٭دب ٫ ٞؼبٌُ بايكسٚز ٠إداْ١غ فإْٓا ْس ٣ايعهةظغ
فكةةد  ٜةدٸٍ ايةةٓـ ا٭دبةة ٞعًةةَ ٢ةةا ٜطةةتاٝي ايةةٓـ امباغةةسغ أٚ
اشباب ١امٛجٗ ١إٔ تدٍ.)16("..
ٚيًكاز ٨حل إٔ ٜطتٓتا إٕ نإ ٖرا اي ًّٖ ٛة ٛبًّة ٛايةٓـ
أّ اعبساف ؾاحب ايٓـغ ٚإٕ مل ٜهٔ اعبسافاغ فإْ٘ طاع١غ
ٚإٕ مل ٜهةةةٔ طاعةةة ١فإْةةة٘ ًةةةلغ ٚإٕ مل ٜهةةةٔ ًكةةةاغ فإْةةة٘
اشبٛف برات٘ .أّ إٔ اْ٫تٗاش ١ٜأطًّت بسأضٗا َٔ جدٜد!
ٚيهٔ ٜكاٍ أٜكاغ ٚبامكابٌغ إٕ نتاب( ١أح ّ٬غةٗسشاد)
ايةةر ٟرٗةةس بعةةد ٖةةر ٙايف ةا٠غ ٖةةٖ ٛجةة ّٛعًةة ٢امًةةو ٚايطةةاد٠
ٚايصعُةةا٫ ٤ربةةاذ قةةساز اسبةةسبٚ .ايتةةرنل بايةةدَاز ايةةر ٟسبةةل
بايػةةعٛب َةةٔ جةةسا ٤حةةسب َ ٫ؿةةًخ ١مؿةةس فٗٝةةا أنثةةس َةةٔ
َٗامج ١امًو نُط ٍٚ٪عٔ اسبسب أ ٚيا ٝاْ٘ بػهٌ َباغس
فكةة ٬عةةٔ تبًةةٛز ايبعةةد ا٫جتُةةاع ٞايةةر ٟغة ا بةة٘ طةة٘ حطةةني
ح٦ٓٝةةةةر َةةةةٔ ٖةةةةر ٙايدميكساطٝةةةة" ١ايةةةةيت أ ةةةةرة تً ةةةة ٞايفةةةةسٚم
ٚاَ٫تٝاشاة ٚتكسٸب بني ايابكاة"(.)17
ٚؼبهةة ٢أٜكةةاغ أْةة٘ يف ايفةةا ٠ايٛاقعةة ١بةةني عةةاّ  1944ةةةةة
 1950طسأة عٛاٌَ عد ٠أ سٸة يف ذبدٜد َٛقا ط٘ حطةني َةٔ
امًوغ  ِ َٔٚزدٸ فعٌ امًو َٓ٘غ فُٔ ْاح ١ٝمل ٜتعد َٛقف٘ َٔ
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امًةةو ْٚظاَةة٘ ٖةةر ٙامكةةا٫ة ايسَصٜةة ١امٛجٗةة ١إيٝةة٘ يف غةةَ ٤ٞةةٔ
اي ُةةة ٛغ َٚةةةٔ ْاحٝةةة ١نةةةإ امًةةةو ٜكةةةٝل أغةةةد ايكةةةٝل حةةةا
ٜهتبةة٘ طةة٘ حطةةني َعتكةةدا أْةة٘ ٜٗامجةة٘غ يف ايٛقةةت ايةةر ٟمل
ٜطتاي ف ٘ٝط٘ حطني إٔ ػبد فسؾ ١ضٝاض ١ٝيًٝعب دٚزا حٜٛٝا
يف ع٬قت٘ َةٔ امًةوغ ٖٚةرا ٜعةٛد إىل قةلي ١ايةدٚز ايةر ٟنةإ
ًٜعبةة٘ حةةصب ايٛفةةد يف تًةةو ايفةةاٚ ..٠بامٓاضةةب ١فكةةد ٴعةةس عًةة٢
ايٓخاع إٔ ٜػاى يف اسبهِ َي أحصاب ا٭قً ١ٝبل أْ٘ نةإ
ٜعترز يف نٌ َةسٸ ٠يف ا٭عةٛاّ ايتايٝة١ن  1940ةةةة 1941ةةةة  1946ةةةة
.1948
ٖٓٚا ميهٔ ايكةٍٛغ إٕ دٚز طة٘ حطةني ايطٝاضة ٞتكةاٍ٤
َي إٔ َكا٫ت٘ يف تًو ايفةا ٠ناْةت قةد امًةوغ َسنةصا فٗٝةا
عً ٢ا ٓنين
ةةة اٱغاز ٠إىل ايا ٝإ ٚايدفاه عٔ ايدميكساط.١ٝ
ةةة ايكسب عًٚ ٢تس ايبعد ا٫جتُاع.ٞ
ٚازبدٜس بايرنسغ إٕ امًو نةإ ٜػةعس بايكةٝل ايػةدٜد
مٔ ٜػل إىل ايا ٝإ أٜ ٚةدافي عةٔ َظةاٖس اسبٝةا ٠ايدضةتٛز١ٜغ
فٗةةرا َةةا ٜكًةةٌ َةةٔ ٖٝبتةة٘ نًُةةو .امًةةو ايةةرٜ ٟسٜةةد إٔ ٜطةٝاس
عً ٢نٌ غ ٤ٞح٦ٓٝر .فكد نإ اماًب ا٫جتُةاعٜ ٞةثل يدٜة٘
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نٛأَ اشبٛفغ ٫ضُٝا ٚقةد نةإ ٖٓةاى َةٔ ٜاايةب بتاةٜٛس
ا تُةةي ٚايبخ ة عةةٔ ايككةةاٜا ايةةيت تٗةةِ ا تُةةيٖٓٚ ..ةةا ػبةةب
طةةس ٙقةةٝل امًةةو َةةٔ نتابةةاة طةة٘ حطةةني يف
ايكةة ٍٛإٕ ذيةةو ٜف ٸ
أزبعٝٓٝةاة ايكةةسٕ ايعػةسٜٔغ ضةةٛاَ ٤ةٔ زٚاٜتةة٘ (أحة ّ٬غةةٗسشاد)
ٚحتةة ٢نتاباتةة٘ يف مناذجةة٘ ايٓكدٜةة( ١جٓةة ١اسبٝةةٛإ) َةةسٚزا بةةةة
(امعةةةرب ٕٛيف ا٭ز ) أ( ٚغةةةجس ٠ايبةةة٪ع) (ٚأيةةةٛإ) َ(ٚةةةا ٚزا٤
ايٓٗس) (ٚايكدز) َ(ٚسآ ٠ايكُل اسبد(ٚ ) ٜجٓٸ ١ايػٛى).
ٖٚرا َا ٜفطٸس ضًطً ١امكةاٜكاة ايةيت أ ةر امًةو ٜكة ذ
بٗا عً ٢ط٘ حطةني "أٖٚ ٫ة ٛنساٖٝة ١امًةو ية٘ ايةيت ٚز ٗةا عةٔ
أبٚ .٘ٝقد بدأة فعٖ ٬ر ٙامكاٜكاة حني أُق ٌٝط٘ حطةني عًة٢
امعاؽ حسضًَ ّٛه ٞيه ْ٘ٛأحد امػاٜعني ٚامٜ٪د ٜٔسبةصب
ايٛفد(.)18
ٚعًةة ٢ايةةسبِ َةةٔ نةةٌ امكةةاٜكاة ايةةيت حةةا ٍٚامًةةو فٗٝةةا
ايك ذ عً ٢ط٘ حطةنيغ جةا٤ة فةا ٠حةا ٍٚامًةو اضةتُاي ١طة٘
حطنيغ فأز ضةٌ إيٝة٘ َةٔ حةا ٍٚإٔ ٜكةُ٘ إىل ايكؿةس أ ٚتأٜٝةدٙ
يف أٚ ٍٚشازًَ ٠هٝةةةة ١تٛيةةةةت بعةةةةد ضةةةةكٛط ٚشاز ٠عةةةةاّ 1942غ
فةةةأحجِ طةةة٘ حطةةةنيغ نةةةريوغ حةةةا ٍٚيف ْٗاٜةةة ١ا٭زبعٝٓٝة ةاة
اضاقا٘٥غ فُٓخ٘ جا٥ص ٠امًو ف٪اد يٮدب ٚعٝٸٓ٘ زٝ٥طا يًجٓة١
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ا٫حتفاٍ حسٚز أيا ضٓ ١عًٚ ٢فا ٠ابٔ ضٓٝاغ يهٔ َٚي ذيةوغ
مل ٜهٔ امًو زاقةٝا عٓة٘ اَةاغ بةٌ نةإ ٜتخًةٌ تًةو ايفةا٠
بكب امًةو َٓة٘ حةني ٜٓػةس بعةض نتاباتة٘ ايسَصٜةَ ١ثةٌ ٖةرٙ
امكاي ١اييت ْػسٖا بعٓةٛإ (قًةب َ ًةل) ٚٚؾةٌ فٗٝةا إىل أقؿة٢
دزجاة ايسَص اير ًٛ ٜ ٟيف اهلج ّٛعً ٢امًو َتخةرا يطةإ ابةٔ
امكفيٚ .قد بً ت نساٖ ١ٝامًو ية٘ إٔ طًةب َةٔ ز٥ةٝظ ايةدٜٛإ
ح٦ٓٝرٺغ تبًٝغ ايةداز ايةر ٟنتةب فٗٝةا اهلة ٍ٬ةةة بكةب ايطةساٟ
ايػدٜد(.)19
ٚمما ز ٟٚعٔ ضبُةد حطةني ٖٝهةٌغ إْة٘ ميهةٔ َعسفة١
قُ ١اي كب عً ٢ط٘ حطني ق ٍٛامًو ذاة َس ٠مٔ حٛي٘ن "أْةتِ
 ٫تعسف ٕٛاٛزٖ ٠را ايسجٌغ إْ٘ ايسٝ٥ظ ايطسٸ ٟيًػٛٝع ١ٝيف
َؿةةسغ ٚاسبهَٛةةْ ١فطةةٗا  ٫تعةةسف ذيةةوغ ٚيهةةٔ أْةةا أ٩نةةد
يهةةةِ إٔ امعًَٛةةةاة ايةةةيت عٓةةةد ٟتثبةةةت أْةةة٘ ايةةةسٝ٥ظ ا٭عًةةة٢
يًػٛٝع ١ٝعٓدْا(.)20
ٚيف ايٓٗاٜةة١غ فةةإٕ َٛقةةةا طةة٘ حطةةةني امعةةاز (بةةةايسَص)
َٛٚقةةا امًةةو اي اقةةب (بايفعةةٌ) دفةةي بةةةة طةة٘ حطةةني يف ْٗاٜةة١
ا٭زبعٝٓٝاة إىل غ َٔ ٤ٞايادد يف ٖرا امٛقةاغ ٚذبةٛٸٍ ايةادد
إىل ايتخٛٸٍ يف َٛقف٘ َٔ امًو اؾ ١حةني ظبخةت ٚشاز ٠ايٛفةد
25

يف تٛيٝةةةَ ١كايٝةةةةد اسبهةةةةِ ٚأؾةةةةبذ طةةة٘ حطةةةةني فٗٝةةةةا ٚشٜةةةةسا
َط...٫ٚ٪
يف  12ناْ ٕٛايثاْ ٞعاّ  1950ةة عٗد امًةو إىل َؿةاف٢
ايٓخاع بتأيٝا آ س ٚشازٚ ٠فد ١ٜعسفت بتازٜخ َؿس اسبدٜث ١ةةة
ٚعًةة ٢حةةدٸ قةةَ ٍٛؿةةاف ٢عبةةد اي ةةل يٓكًةةب ايؿةةفخ١غ ٚيٓةةسٳ
ؾفخ ١أ س َٔ ٣ع٬ق ١ط٘ بامًون
ت٪ند نٌ امؿادز اييت عاد إيٗٝةا َؿةاف ٢عبةد اي ةل.
أْ٘ عٓد تػةه ٌٝايةٛشاز ٠ازبدٜةدٚ ٠اياًةب َةٔ امًةو يًٓظةس يف
َػسٚه تػهٖ ٌٝةر ٙايةٛشاز ٠حةدت أْة٘ حُٓٝةا ٚؾةٌ امًةو إىل
اضةةِ طةة٘ حطةةني ٚقٝةةٌ إْةة٘ َسغةةذ ٚشٜةةسا يًُعةةازف ٴب ةةت ٚؾةةاة
"َطةةتخَ ..ٌٝطةةتخ !ٌٝفكةةاٍ حطةةني ضةسٸٟن ٖةةٌ مْ٫ٛةةا اعةةاا
عً٘ٝو فكاٍ أْتِ  ٫تعسف ٕٛاٛزٖ ٠را ايسجٌ"(.)21
ٚعًةة ٢ايةةسبِ َةةٔ تػةةدد امًةةو يف َٛقفةة٘ َةةٔ طةة٘ حطةةني
حبجةة ١إٔ أفهةةازَ ٙتاسفةة ١إ ّ٫إٔ ٖةةرا ايةةسفض ٚايتػةةدد شا٫
أَاّ إؾساز ايٓخاع عً ٢ط٘ اير ٟقةاٍ إْة٘ َطةتعد ٜتٓةاشٍ عةٔ
نةةٌ ايةةٛشزا ٤إ ٫طةة٘ حطةةني" ٚعًةةَ ٢كةةض قبةةٌ امًةةو بةةةة طةة٘
حطني ٚشٜسا يًُعازف.
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ٚيهْ ٞعسف حجةِ ايطةٝاس ٠ةةةةة ٜكة ٍٛعبةد اي ةل ةةةةة ايةيت
نإ ٜتُتي بٗا امًوغ ٫بد إٔ ْعًةِ أْة٘ يف حفةٌ حًةا ايةُٝنيغ
حني ٜؿةٌ طة٘ حطةني ٚبةلَ ٙةٔ ايةٛشزا ٤إىل ايكؿةسغ ٜكة ٍٛية٘
امًو أَاّ ازبُٝي ٚبًٗج ١عٓٝفٚ ١عاي١ٝن "ٜةا حطةني ٖةر ٙدبسبة١
يو ٖر ٙآ س َسٸ ٠أَتخٓو فٗٝةا ٚأْةا َةؼ عةاٜص َبةادٖ ٨دٸاَة١غ
حطني ٖر ٖٞ ٙايتجسب ١ا٭ ل.)22("٠
ٜٚآٸؼ ط٘ حطني عةٔ نة ّ٬ج٬ية ١امًةوغ فٝؿةُت ٫ٚ
ػبس ٩عً ٢ايسٸد أٜ ٚتؿدٸ٫ ٣ضتفصاشٙغ فًٝتصّ بايؿُت.
 َٔٚا٭ُٖ ١ٝحهإغ إٔ ٜعسف ايكةاز ٨ايفةا ٠ايةيت تةٛيّ٢
فٗٝا ط٘ حطني ٚشاز ٠امعازف بني  12ناْ ٕٛايثاْ ٞعاّ  1950ةة
إىل  27ناْ ٕٛايثاْ1952 ٞغ فكد ٚقا ط٘ أَةاّ فةازٚم أنثةس
َٔ َسٸ ٠فٜ ٬صٜد يف نٌ َسٸَٗٓ ٠ا عً ٢إٔ ٜتخدت حدٜثا عادٜا
َتٓةةاش ٫عةةٔ ن ٜا٥ةة٘ نةةٛشٜس يف ٚشاز ٠دضةةتٛز١ٜغ ٚنإْطةةإ
ٜعسف حكٛق٘ ٚٚاجبات٘.
فًٓ ةسٳ بعةةض ؾةةٛز ٖةةرا امٛقةةا ةةةة ٜكةةٍٛن دَ .ؿةةاف ٢عبةةد
اي ةةل ةةةة نتةةب طةة٘ حطةةني يف ٖةةر ٙايفةةا ٠قسابةة ١عػةةسَ ٜٔكايةة١
فكذغ ٖ ٞنٌ َا نتبٗا ٬ت َٓٗا اب أيكٝت يف َٓاضباة
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أَةةاّ امًةةوغ ٚا ٓتةةإ تةةدٚزإ حةة ٍٛايتعًةةٚ ِٝبكٝةة ١امكةةا٫ة تةةدٚز
حةةة ٍٛأغةةةٝاَ ٤تٓٛعةةة ١يف ايفةةةٔ ٚا٭دب فُةةةا نةةةاد ٜةةةأت( ٞايعٝةةةد
ايفكةة ٞزباَعةة ١امًةةو فةة٪اد) حتةةٜ ٢كةةا طةة٘ حطةةني أَةةاّ امًةةو
ٜفٝض يف غةهس امًةو ٚتٛجٝة٘ عبةازاة ايثٓةا ٤عًةٚ ٢ايةد ٙحتة٢
أْ٘ ٜرنس ضت َساة عبازٚ ٠احدٚ( ٠ايدى ايعظ ِٝا٭َل ف٪اد)
ٚعبازاة اشباب ١تثبت ذيون
(ٚقد نإ ٚايدى ايعظًَُٗ ِٝا ٜا َ .ٟ٫ٛفإْ٘ حني أْػةأ
ٖةةةر ٙازباَعةةة ١مل ٜٓػةةةَ ٧عٗةةةدا َةةةٔ َعاٖةةةد ذبسٜةةةس امؿةةةسٜني
ذبسٜةةس عكةةٛهلِ ٚقًةةٛبِٗ ٚدعةةا ِٗ٥إىل اسبسٜةة ١ايهاًَةةٚ )١إْةةٞ
اضةةتأذٕ ج٬يتةةو يف إٔ أتةةسى ايتٛاقةةي دقٝكةة ١أ ٚبعةةض دقٝكةة١
٭قةة ٍٛإٕ ٚشٜةةس امعةةازف ايةةرٜ ٟتػةةسف باسبةةد ٜاٯٕ بةةني ٜةةدٟ
ج٬يتو إمنا ٖ ٛايثُس ٠ا٭ٚىل ي سع ف٪اد ا٭.)..ٍٚ
ٚؽبتِ نًُت٘ قا٬٥ن
(باضةةِ ٖةة ٤٫٪مجٝعةةا أتٛجةة٘ إىل ا ع ة ٸص ٚجةةٌ إٔ ميٓخةةو
ايكٚ ٠ٛازبًد ٚإٔ ٜتٝذ يةو َةٔ اسبٝةا ٠اشبؿةب ١ايٓاب ةَ ١ةا ميةٮ
َؿس ٚايػسم ايعسب ٞنً٘ حٝاْٛٚ ٠زا ٚإٔ ٜتٝذ يو ٜا َ ٟ٫ٛإٔ
ذب ٞٝا٭عٝاد ايفك ١ٝزباَعتو نُا ذب ٞٝاٯٕ ايعٝةد ايفكةٞ
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زباَعٚ ١ايدى ..أطاٍ ا بكا٤ى ٜةا َة ٟ٫ٛجعةٌ حٝاتةو نًةٗا
عٝدا يعكَ ٍٛؿس ٚقًٛبٗا ٚيًػسم ايعسب ٞنً٘).
ٚقة ةدٵ زإ عًةةةٚ ٢جةةة٘ امًةةةو فةةةٛز واعةةة٘ ٖةةةر ٙايعبةةةازاة
"عَ٬اة ايسقا ٚايطسٚز إىل دزج ١أْ٘ قبٌ إٔ  ٜٞٗٓطة٘ حطةني
اابةة٘ نةةإ قةةد أعاةة ٢تعًُٝاتةة٘ حةةٓذ ايباغةة ١ٜٛيةة٘ .فبعةةد إٔ
اطبةة٘ يف ا فةةٌ َكةةٝفا عبةةاز( ٠باغةةا)غ ٚأؾةةدز ايكؿةةس بعةةد
ٜةةَٛني ا ةةٓنيغ حةةٓذ ايستبةة ١زوٝةةا يةةةة طةة٘ حطةةني ٚذيةةو بتةةازٜخ
.1950/12/30
ٚبعد  ١ ٬أٜاّ َٔ ٖر ٙاشباب١غ ٚقا ط٘ حطني اْ ١ٝيف
أَٓ ٍٚاضةةب ١أتٝخةةت يةة٘غ بعةةد َٓخةة٘ ايباغةة ١ٜٛبٝةةٚ ّٛاحةةدغ ٚيف
َٓاضةةب ١افتتةةاة َعٗةةد (فةة٪اد ا٭ ٍٚبايؿةةخسا )٤يةةُٝعٔ أنثةس يف
دا٥ةس ٠ايتٓةةاشٍغ ٜهةةسز عبةةازٚ( ٠ايةةدى ايعظةة)ِٝغ َٚةةٔ مجًةةَ ١ةةا
قاٍ ط٘ حطني بون
(َٓر  ١ ٬أٜاّ نٓا عبتفٌ حأ س ٠جًَ ١ًٝةٔ َةل س ٚايةدى
ايعظةةِٝغ ٖةة ٞجاَعةة ١فةة٪اد ا٭ٍٚغ ٚأَةةظ نٓةةا عبتفةةٌ حةةأ س٠
عظَ َٔ ١ُٝل س جدى ايهسِٜغ ٖ ٞازبُع ١ٝازب سافٚ .١ٝعبٔ
كةةس ا
ايٝةة ّٛعبتفةةٌ بٗةةر ٙامةةأ س ٠ايهةةبلَ ٠ةةٔ َةةل س فةة٪اد ْ ٸ
ٚجٗ٘غ َ ٖٛٚعٗد ايؿخسا...٤
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ٚ...أْت أَآَا داُ٥ا ٜا َة ٟ٫ٛيف ٖةر ٙاسبفة٬ةغ تػةسفٗا
فةةتُٮ قًٛبٓةةا بباةةْٚ ١فٛضةةٓا ابتٗاجةةاٜٚ .ةةس ٣ايػةةعب عٓاٜتةةو
بايعًِ ٚايعًُا٤غ نُا نةإ ٜةس ٣عٓاٜة ١أبٝةو بةايعًِ ٚايعًُةا٤غ
فل ٣ؾٛز ٠جً ١ًٝزا٥ع َٔ ١ؾٛز ايٛفاٚ ٤ايرْ ٫ ٟظل ي٘ ٚايرٟ
 ٫ح ة ٸد يةة٘ .أْةةت جةةدٜس إٔ تهةة ٕٛأضةةتاذ غةةعبو يف اشبًةةلغ يف
اشبًل اير ٟميظ ضل ٠ايفسد فُٝا بٚ ٘ٓٝبني ايٓاعغ ٚيف اشبًل
اير ٟميظ ضل ٠ايػعب َي ًَه٘غ ٚضل ٠امًو َي غعب٘..
..أْةةت تٴعًّةةِ ايٓةةاع نٝةةا ٜٴعٓةة ٢ا٭بٓةةا ٤يةةرنس ٣آبةةاِٗ٥غ
ٚتعًِّ ايػعبٳ نٝةا ٜكتةد ٟحًهة٘ فٝبكة ٢يًًُةٛى ايؿةاسبني
امؿًخنيٜٚ ...كٝان
(ٖةةرا امعٗةةد ٜةةا َةة ٟ٫ٛمةةس ٠إذٕ َةةٔ مةةساة ذيةةو امًةةو
ايطعٝد اير ٟأغسف عًٚ ٘ٝايدى ايعظٚ ِٝيهٓ٘ مس ٠بدأٖا ٖٛ
ٚأْكجتٗا أْتغ فإذا ٚفٝت يٛايدى ايعظ ِٝفػٗدة ٖرا اسبفٌ
ٚأ ُت َا بدأغ فايػعب امؿس ٟنً٘ ٜتعًِ َٓو ايٛفا.)23()٤
ٚنُا تك ٍٛضٛشإ شٚج ط٘ حطةنين حةني بًةغ زقةا ٤امًةو
بثٓةةةا ٤طةةة٘ يةةة٘ ؾةةةاة امًةةةو يف ابتطةةةاَ ١ضةةةاحس٠ن "أغةةةهسى ٜةةةا
باغا"(.)24
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ٚبعةةد غةةٗس ٚاحةةد عًةةٖ ٢ةةر ٙاشبابةةٜ ١تهةةسز امػةةٗد َةةٔ
جدٜد فف ٞاحتفاٍ ازباَع ١بعٝد ام٬ٝد امًهٞغ ؼبكةس ْا٥ةب
امًو يٝػٗد تٛشٜي ازبٛا٥ص يف ٖر ٙامٓاضب١غ فًٝكة ٞطة٘ حطةني
أَاّ ايٓا٥ب امًه ٞاب ١ذبت ٟٛعً ٢عبازاة  ٫تكٌ َدآٖة١غ
ٚقد تصٜدغ عٔ ايعبازاة اييت ضبل ٚإٔ أيكاٖا يف حكس ٠امًوغ
ٚضأنتف ٞباْتكا ٤اٯت َٔ ٞذاى اشباابن
(ضٝد ٟؾةاحب ايطةعادَٓ ٠ةدٚب ج٬ية ١امًةو امعظةِ /يف
ٖرا اي ّٛٝايطعٝد اير ّٜٛ ٖٛ ٟامًو  ّٜٛٚايػعب ؼبةتف ٕ٬فٝة٘
بعٝةةد امًةةو فةةازٚم أع ةصٸ ٙا  /يف ٖةةرا ايٝةة ّٛايةةر ٟأزاد ا إٔ
ٜكٝا ْعُ ١إىل ْعُ٘ ٚإٔ ٜكاعا آ ٘٥٫عً ٢ج٬ي ١امًو فأتاة
يةة٘ َؿةةدزا َةةٔ َؿةةادز اي باةةٚ ١ايطةةعادٚ ٠ايطةةسٚز يةة٘ ٚيػةةعب٘
ايةةرٜ ٟػةةعس بػةةعٛزٜٚ ٙبةةتٗا بابتٗاجةة٘غ ٜٚطةةأٍ ا يةة٘ اتؿةةاٍ
ايطعاد ٠ي٘...
َ...ةةٔ حةةل ازبةةاَعٝني ا٫ضةةهٓدزٜني مجٝعةةا إٔ ٜبتٗجةةٛا
ٜٚفخسٚا ٜٚفسحٛا يف ٖرا اي ّٛٝ٭ٕ نٌ ٚاحد َِٓٗ فازٚم فِٗ
ايفةةازقَٚ ٕٛٝةةٔ حةةل ايفةةازٚقٝني إٔ ٜفسحةةٛا ٜٚفخةةسٚا ٜٚبتٗجةةٛا
بهةةةٌ َةةةا ٜطةةةٛق٘ ا إىل ًَهٗةةةِ َةةةٔ ْعُةةةٚ ١ضةةةعادٚ ٠بباةةة١
ٚابتٗاج...
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..أْا ٚا ل إٔ عًُاْ٤ا ايػةبإ ٚايهٗةٜ ٍٛطةُعٜٚ ٕٛفُٗةٕٛ
عل ٜٚطتجٝب ٕٛهلرا ايدعا ..٤أٜٸد ا ج٬ي ١امًو ٚجعةٌ أٜاَة٘
نًٗا أعٝادا مؿس)(.)25
ٜٚرٖب دَ .ؿاف ٢أبعد َٔ ذيو َثبتةا َٛقفة٘ ايكةعٝاغ
ٜٚك ٍٛعً ٢ذَ ١امؿادز َٚا زددت٘ تًو امؿةادز امٛ ٛقة ١إٔ طة٘
حطني قاّ بتكبٜ ٌٝةد امًةوغ ٚامةسجذ إٔ ٜهةٖ ٕٛةرا حةدت يف
ٚقت افتتاة َعٗد ايؿخسا٤غ نُا ٪ٜند غٗٛد عٝإ!...
ٚؼبل يًكازٖٓ ٨اغ إٔ ٜتطاَ ٍ٤ي دَ .ؿاف ٢عبد اي لن
ٌٖ نإ ط٘ حطني َكاسا إىل ٖرا امٛقاو
َٚا ٖ ٛام ز يًتٓاقض بةني َٛقفة٘ ةازج ايةٛشازٚ ٠دا ًةٗاو
ٚػبٝب َؿاف ٢عبد اي ل قا٬٥ن
"ْظةةٔ إٔ طةة٘ حطةةني مل ٜهةةٔ َكةةاسا يةةريوٚ ..اعتكادْةةا
َبلٌّ عً ٢ايػٛاٖد ايتاي١ٝن
زأٜٓةةةان إٔ َٛقةةةا طةةة٘ حطةةةني َةةةٔ امًةةةوغ اؾةةة ١فةةةا٠
ا٭زبعٓٝةةاة مل تهةةٔ طٝبةة ١نًةةٗاغ ٚإمنةةا حةةا ٍٚإٔ ػبُةةي بةةني
اْتُا ٘٥اسبصبٚ ٞدٚافع٘ ايػخؿ ..١ٝأَا اْتُا ٙ٩اسبصب ٞفهةإ
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ؼبةةتِ عًٝةة٘ اربةةاذ َٛقةةا َةةٔ أحةةصاب ا٭قًٝةة ١امٜ٪ةةد ٠يًكؿةةسغ
ٚاييت نإ ايكؿس ؼبهِ فٗٝا اؾ ١بعد ضكٛط ٚشاز ٠ايٛفد
عاّ ٚ .1944إؾساز امًو عً ٢إ ساجة٘ َةٔ ٚشاز ٠امعةازف حٝة
نإ َطتػازا فٓٝا فٗٝا.
 ٖٛٚيف ضبٖ ٌٝرا نإ َتُاضها إىل حد َةا يف ع٬قتة٘
بامًو اير ٟنإ ٜهٔٸ ي٘ نساٖ ١ٝغدٜد ٠إىل دزج ١أْ٘ حاٍٚ
اضتُايت٘ نُا فعٌ ٚايد َٔ ٙقبٌ.
أَا دٚافع٘ ايػخؿة ١ٝفكةد حةا ٍٚبٗةا إٔ ٜٴظٗةس ايةٛد دبةاٙ
ايكؿس فُٝا ٜسضٌ َٔ نتب َٚا ٜتجٓةب بة٘ اٱضةا ٠٤يًكؿةس يف
بعض امكا٫ة.
يهةةٔ َةةا إٔ أؾةةبذ ٚشٜةةسا َطةة٫ٚ٪غ ذبٛٸيةةت ايًٗجةةَ ١ةةٔ
ضباٜد ٠أ ٚاجتُاعَ ١ٝػٛب ١بةايسَص ٚايتًُةٝذ إىل هلجةَ ١ادحة١غ
حافً ١بايثٓاٚ ٤ايتكدٜظغ ٚناْت حجت٘غ أ ٟط٘ حطنيغ فُٝةا
ٜفعٌ أْ٘ قد نطب بٗرا امٛقا مؿس ٚأًٖٗا فا٥د ٠نبل ٠مما
أتاة "هلِ ايتعًٜٚ ِٝٸطس هلِ أَسٚ ..ٙأْػأ َعاٖد نثل ٠يف أعبةا٤
ايعامل(.)27
ٜٚهسز َؿاف ٢عبد اي ل َا قاي٘ ضابكا عٔ ع٬قة ١طة٘
حطني بايكؿةس إذ بكٝةت بةني َةدٸ ٚجةصز حتة ٢صبة ٤ٞآ ةس ٚشاز٠
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ٚفد١ٜغ ٚا تٝاز ط٘ حطني ٚشٜسا يًُعازف فٗٝاغ فةٓفض ايعةدا٤
بٓٝةة٘ ٚبةةني امًةةوغ نُةةا أْٗةة ٢حايةة ١ايةةادد ٜطةةكذ بعةةدٖا يف
أحكإ ايكؿس شَٓا رةٌ فٝة٘ ٜهٝةٌ عبةازاة ايتكةدٜظ ٚامةدٜذ
ٚايثٓةا ٤حتةة ٢قٝةةٌ أْةة٘ ق ٸبةةٌ ٜةد امًةةو أنثةةس َةةٔ َةسٸ٠غ ٚإٔ امًةةو
زفض إٔ ميدٸ ي٘ ٜد ٙيف إحد ٣امٓاضباة امًه.١ٝ
ٚازبدٜس بايرنسغ أْ٘ يف ٖر ٙايفا ٠ةة حني أؾبذ ٚشٜسا ةةة
ا تفةةت َةةٔ أحادٜةة طةة٘ بةةو ٚنتاباتةة٘ َعةةاْ ٞايدميكساطٝةة١
ٚايكةة ِٝايدضةةتٛزٚ ١ٜضبازبةة ١ايثٛٝقساطٝةةٚ ١بلٖةةاغ ٚايةةيت رةةٌ
ٜرٚد عٓٗا يطٓٛاة ط ١ًٜٛضٛا ٤حةصب ا٭حةساز أ ٚحةصب ايٛفةدغ
ٚمل ٜعةةد ٜٴطةةُي ايؿةةٛة ايكةةد ِٜيف َٛاجٗةة ١أتٛقساطٝةة ١امًةةو أٚ
فكا٥خ٘ اييت تصاٜدة َٜٛا بعةد ٜة ..ّٛإىل بةل ذيةو َةٔ َظةاٖس
ايٓظاّ امتلنٌ اير ٟضجٸٌ ضكٛط عدٜد َٔ امثكفني امؿسٜني
يف امسحً ١اييت اْتٗت حجٛ ٤ٞز)28( 1952 ٠

***
ٖرا بٝض َٔ فٝض َٔ عامل ط٘ حطني ايسحٝب ايٛاضيغ
َٚةةةةٔ ايٛاجةةةةب أٜكةةةةا امةةةةسٚز ضةةةسٜعا عًةةةةْ ٢ػةةةةاط٘ ايفهةةةةسٟ
اي٬ضبدٚدغ فكد ْػأة تٝازاة ضٝاض ١ٝةة فهسٜة ١عةد ٠يف تًةو
ايفا ٠اييت نةإ باًةٗا طة٘ حطةنيٚ ..ذيةو ْتٝجة ١يًتفاعةٌ بةني
34

ايثكاف ١ايطًف ١ٝاٱض١َٝ٬غ ٚبني ايثكاف ١اي سب ١ٝا٭ٚزٚب١ٝغ ٚقد
اتفكت مجٝعٗا عًٚ ٢قٛة تٝازاة َي بعض ا ٫ت٬فةاة غ ٚقةد
تبًٛزة ٖر ٙايتٝازاة يف ايكسٕ ايعػس ٜٔعً ٢ايٓخ ٛاٯتٞن
أ ٫ٚةة تٝاز حسف عً ٢ام ٌٝيً ةسب َة ٬ٝتاَةاغ ٚإٕ حةسف
عً ٢عدّ امطاع بايد.ٜٔ
اْٝا ةة تٝاز حسف عً ٢ام ٌٝيً سب ٚإىل تسا ٘ بهٌ َا ف٘ٝ
َٔ ضًيب ٚإػباب.ٞ
ايثةةةا ةةةةة تٝةةةاز حةةةسف عًةةة ٢دبٓةةةب نةةةٌ عكٝةةةد ٠معازبةةة١
امػه٬ةغ حعازب ١أنثس عؿس١ٜغ َي ام ٌٝيتاٜٛس ايعكٝد.٠
ٚامعسٚفغ فإٕ ط٘ حطني َثٌ ياف ٞايطةٝد نةإ َتةأ سا
بتٝةةةةاز بسبةةةة ٞةةةةاف يف ايةةةةتفهل ميهةةةةٔ إٔ ٜعةةةةسف بايتٝةةةةاز
(ايً ٝاي.)ٞ
ٚذيةةةو إٔ بةةةني ( 1925ةةةةة  )1930فةةةايٛطٔ ايعسبةةة ٞيف ٖةةةرٙ
ايفا ٠عسف قُ ١ايؿساه ايفهس ٟبني ٖر ٜٔايتٝاز.ٜٔ
ٚازبةةدٜس بايةةرنس إٔ ْةةرنس َٛقفةة٘ َةةٔ ايكَٝٛةة ١ايعسبٝةة١
ٚايٛحد ٠ايعسب١ٝغ ٚايعسب .فعً ٢أ س إحدَ ٣كا٫تة٘ إىل ؾةخٝف١
(نٛنةةةب ايػةةةسم) ايةةةيت زدٸد فٗٝةةةا إٔ امؿةةةسٜني قةةةد كةةةعٛا
يكسٚب َٔ ايب ض ٚأيٛإ َٔ ايعدٚإ جا٤تِٗ َٔ غةعٛب غةت٢
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َةةٔ بٝةةِٓٗ ايعةةسبٚ .ح٦ٓٝةةرغ ٖ ٸبةتٵ عًٝةة٘ عاؾةةف ١عاتٝةة ١مل ٜكةةا
فٗٝةا إىل جاْةةب طةة٘ حطةني بةةل  ٬ةة ١أوةاٝ ٤ةةصة باْتُةةا٤اة
إقً.١ُٝٝ
يف ٖر ٙامعسن ١مل ٜطةتاي إٔ ؽبفة ٞطة٘ حطةني زأٜة٘ يف
اشب٬ف ايطٝاض ٞحة ٍٛايكَٝٛة ١ايعسبٝةَ ١ةٔ حٝة عٓاؾةسٖاغ
فأند إٔ ايعسبٜ ١ٝد ٜٔهلا أدبا  ٚكافْٗٚ ١ك١غ ٖٚهرا اْتٗةت
امعسن ١بعد قً ٌٝد ٕٚزد فعٌ عٓٝا َٔ ط٘ حطني.
ٜٚتابي دَ .ؿاف ٢عبد اي ةل ٖةرا امٛقةٛهغ َٛٚقةا طة٘
حطني َٔ ايك ١َٝٛايعسب١ٝغ َٛقخا َٛقا ط٘ حطةني يف ْٗاٜة١
ٝٓٝ ٬اة ايكسٕ اماق َٔ ٞايك ١َٝٛايعسبٝة١غ ٚذيةوغ قبةٌ ْػةس
نتابةةة٘ (َطةةةتكبٌ ايثكافةةة )..١عةةةاّ ٚ 1938اْتٗةةةت بةةة٘غ ٚنةةةإ
اياةةسف اٯ ةةس أَاَةة٘ ضةةاطي اسبؿةةسٚ .ٟيف ٖةةر ٙامعسنةة ١بةةدا
زأ ٟط٘ حطني ٚاقخا يف ايك ١َٝٛايعسب ١ٝأنثةس َةٔ ذ ٟقبةٌغ
ٚقةةد جةةا٤ة ايفسؾةة ١إيٝةة٘ يٝطةةجٌ زأٜةة٘ بؿةةساح ١غةةدٜد ٠حةةني
ضأيت٘ إحد ٣ا ٬ة عٔ َٛقف٘ فكاٍن
"إٕ نٓت تكؿد بريو تكآَا كافٝا بني ايبًةدإ ايعسبٝة١
فإٕ َؿةس َطةتعد ٠يًةد  ٍٛفٝة٘ٚ .أْةا َةٔ أْؿةازٚ ٙدعاتة٘ ٚقةد
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تباحثت َسازا عدٜدَ ٠ي بعض ةة ا٭ضاتر ٠ايطةٛزٜني ٚايعةساقٝني
يف غةةهٌ ٖةةرا ايتكةةأَ َٚعٓةةاٚ .ٙإْةة ٞأْةةاد ٟبتٛحٝةةد بةةساَا
ايتعً ِٝيف مجٝي ا٭قااز ايعسبٚ ١ٝتطٗ ٌٝايتبةادٍ ايثكةايف بٗٓٝةا.
ٚإٕ نٓت تكؿد ايتعا ٕٚا٫قتؿاد ٟفٗ ٛممهٔ أٜكا َٚفٝد.
أَةةا إذ نٓةةت تسَةة ٞإىل إٔ َؿةةس َطةةتعد ٠يًُطةةاُٖ ١يف
ايٛحد ٠ايعسب ١ٝأ ٚايكَٝٛة ١ايعسبٝة١غ فأْةت عًة ٢اةأ فامؿةسٟ
قبةةٌ نةةٌ غةةٖٚ ٤ٞةة ٛيةةٔ ٜتٓةةاشٍ عةةٔ (َؿةةسٜت٘) َُٗةةا ت ًبةةت
ايظسٚفغ
ايٛحد ٠ايعسب ١ٝنُا ٜفُٗا ذٖٚٚا ػبب إٔ تتخكل بػهٌ
اَ اطٛزٜةةة ١جاَعةةة ١أ ٚاذبةةةاد َػةةةاب٘ ي٬ذبةةةاد ا٭َسٜهةةة ٞأٚ
ايطٜٛطسٚ ٟعبٔ ْ ٫سقة ٢بٗةرا أ ٚبةريو ٫ ..تؿةدم َةا ٜكٛية٘
بعض امؿسٜني َةٔ أْٗةِ ٜعًُة ٕٛيًعسٚبة١غ فايفسعْٝٛةَ ١تأؾةً١
يف ْفٛضِٗ ٚضتبك ٢نريو بٌ ػبب إٔ تبكٚ ٢إٔ تك...٣ٛ
 ...إٕ تازٜخ َؿس َطتكٌ اّ ا٫ضتك ٍ٬عٔ أ ٟبًد آ ةس.
َؿةةس ايٝةةٖ ّٛةةَ ٞؿةةس بةةا٭َظغ أَ ٟؿةةس ايفساعٓةة١غ امؿةةسٟ
فسعةةْٞٛغ قبةةٌ إٔ ٜهةة ٕٛعسبٝةةا ٫ٚ .تاًبةةٛا َةةٔ َؿةةس إٔ ت ٸٝةةس
فسعْٝٛتٗا أ ٚأنثس فُا تطتاٝي إٔ تعا.)30(ٞ
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ٜٚا ٍٛاسبد ٜنثلا عٔ ط٘ حطةني .طة٘ حطةني ايفكةل
ابةةةٔ ايفكةةةلغ طةةة٘ حطةةةني ايهفٝةةةاغ طةةة٘ حطةةةني اياايةةةب يف
ا٭شٖسغ طة٘ حطةني ايػةٝخ .طة٘ حطةني يف بةازٜظغ طة٘ حطةني
اضةةتاذا يف ازباَعةة١غ طةة٘ حطةةني امتُةةسد عًةة ٢نةةٌ غة٤ٞغ طةة٘
حطني امٗادٕغ ط٘ حطني قد امًوغ ط٘ حطةني ميةدة امًةوغ
طةة٘ حطةةني ايطٝاضةة ٞايةةر ٟاْتكةةٌ إىل أنثةةس َةةٔ حةةصبغ طةة٘
حطني ٚشٜساغ ط٘ حطني غٝخا َطٓا غب٘ ٜا٥ظ.
ت إيٝةة٘غ ٖٚةةٞ
بكة ٞإٔ أقةة ٍٛبكةي نًُةةاة عةٔ تُٗةةٚ ١جٴٗة ٵ
ع٬قت٘ بايؿٗ ١ْٝٛٝ٭ْة٘ أغةسف عًة ٢زضةاي ١ايٗٝةٛد( ٟإضةساٌٝ٥
ٚيفٓطٚ )ٕٛنإ ٜاًل عً ٘ٝيكب (أب ٛذٜ٩ب) عاّ 1927غ ٚقةدّ
هلر ٙايسضاي ١يف نتاب .بٌ تٛضٸذ ي٘ حتةٜ ٢عُةٌ يف داز ايعًة.ّٛ
ٚحةةني قاَةةت "إضةةسا "ٌٝ٥ٴع ةٝٸٔ ازباَعةة ١ايعسبٝةة ١بايكةةدعغ ٖةةرٙ
ٚاحد٠غ ٚا٭ س٣ن
ةةة إْةة٘ أيكةة ٢ضباقةةس ٠يف َدزضةة ١إضةةسا ١ًٝٝ٥باٱضةةهٓدز١ٜ
عاّ  1944عٔ اضٗاَاة ايٛٗٝد يف ا٭دب ايعسبٚ ٞايثايث١ن
ةةة إْة٘ تةٛىل ز٥اضة ١صبًة( ١ايهاتةب امؿةس )ٟايةيت أْػةةأٖا
أزبعةة ١أ ةةَ ٠ٛةةٔ ايٗٝةةٛد (آٍ ٖةةساز)ٟغ ٚاضةةتُس بس٥اضةةتٗا
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َةةةٔ  1945ةةةةة  1948قبةةةٌ حةةةسب فًطةةةاني بأغةةةٗس عة ةدٸ٠
ٚايسابع١ن
ةةةةةة إْةةةة٘ مل ٜعثةةةةس يف نتاباتةةةة٘ عًةةةة ٢غةةةة ٤ٞعةةةةٔ ايككةةةة١ٝ
ايفًطةةا١ٝٓٝن ايتأٜٝةةد أ ٚامطةةاْد٠غ ٫ضةُٝا إبةةإ ممازضةة١
ايؿٗ ١ْٝٛٝاٱزٖاب ٚاياسد.
ٚام٬ح ن إٕ ٖرا ا٫تٗاّ غازى ف ٘ٝعدد نبل َٔ أعدا٤
ط٘ حطني  ٚؿٖ َ٘ٛرا نإ ا٫تٗةاّغ أَةا ايةدفاه فطةأذنس
قٚ ٫ٛاحدا يا٘ حطنين
حةني ضةأٍ َٓةدٚب صبًة Images du Monde ١يف ْةٛفُ
 1945عٔ قك ١ٝفًطاني .أجاب ط٘ بطسع١ن
ة"اْتٗت اسبسب بايكٓبً ١ايرز ..١ٜيهٓٗا تسنت قٓبً ١شَٓ١ٝ
ٖ ٞفًطاني".
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اإلحاالت:

 1ةة ط٘ حطنين َٔ تازٜخ ا٭دب ايعسبة/ ٞا ًةد ا٭ ٍٚداز ايعًةِ
يًُٜ٬ني ةة َٔ َكدَ ١غهس ٟفٝؿٌ ف 5.
 2ةةةة طةة٘ حطةةني ةةةة ايعكةةٌ ٚايةةد ٜٔةةةة عبةةد ايةةسشام عبةةد ةةةة َسنةةص
اٱمنةةا ٤اسبكةةاز ٟةةةة حًةةب ةةةة  1995ةةةة ف ا٭ ةةل ٠ةةةة نًُةة١
اي ٬ف.
 3ةة أْٛز ازبٓد .ٟط٘ حطني ةة حٝات٘ ٚفهس ٙيف َٝةصإ اٱضةّ٬
ةة ف . 34
 4ةة امؿدز ايطابل ةة ف 35.
 5ةة امفهس ٚا٭َل ةة ط٘ حطني ٚايطًا ١يف َؿس .دَ .ؿةاف٢
عبد اي ل ةة نتاب ا٭ضس ٠ةة  2005ةة َاابي اهل ١٦ٝامؿس١ٜ
يًهتاب ف. 4
 6ةة امؿدز ايطابل ف 9.
 7ةة ط٘ حطني ةة ا٭ٜاّ ةة ج  3ةة ف 20.
 8ةة َٔ َكاٍ يف (ايفتذ) ب ايد ٜٔاشباٝب بعٓٛإ (َا أعسف
عٔ ط٘ حطني) ٜفطس فٖ ٘ٝج ّٛط٘ حطني عً ٢امٓفًٛطٞ
َةةٔ إٔ زجةةاٍ اسبةةصب ايةةٛطل زأٚا يف ايٓظةةساة) فكةةساة
آمةةتِٗ "فةةسأٚا إٔ تعُةةٌ ؾةةخٝفتِٗ ٚناْةةت تٓػةةس ح٦ٓٝةةر
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باضةةِ ايعًةةِ أ ٚايػةةعب عًةة ٢اْتكةةاد ايٓظةةساة ٚاسبةةذ َةةٔ
غأْٗا.
 9ةة َؿس ايفتاٚ 1908/8 ٠قد جا ٤يف ٖر ٙايكؿٝد٠ن
اْكةةةةةةةر ٚحهُةةةةةةة٘ عًةةةةةةة ٢نةةةةةةةٌ جةةةةةةةإ ٫
ٜٓعةةةةةةةةةةةةٓهِ َةةةةةةةةةةةةٔ دٖ ٕٚةةةةةةةةةةةةرا فتةةةةةةةةةةةةٛز
ازمجةةةةةةةةةٛا ٚاجًةةةةةةةةةدٚا نُةةةةةةةةةا أَةةةةةةةةةةس ا
 ٙػبةةةةةةةةةةةةةةاْبهُٛا اشبٓةةةةةةةةةةةةةةا ٚاي جةةةةةةةةةةةةةةٛز
إٕ َةةةةةةةةةةةةٔ ٜٗةةةةةةةةةةةةدز ايفكةةةةةةةةةةةةٜٗ ١ًٝةةةةةةةةةةةةدز
يةةةةةةةةةةةةةٝظ نفةةةةةةةةةةةةةا يرْ بةةةةةةةةةةةةة٘ ايتعصٜةةةةةةةةةةةةةس
"ٚازبدٜس بايرنس إٕ اسبدٚد عكٛباة ٚقعٗا امػسه عً٢
جسا ِ٥اؾٚ ١أٚجب اْ٫كباط يف إقاَتٗا حتٜ ٫ ٢هٕٛ
ٖٓاى رًِغ ٚيف اسبد ٜن (أ ٚزأٚا اسبدٚد بايػبٗاة) أَةا
ايتعصٜص فٗ ٛعكٛب ١بل ضبدٚدٚ ٠قعٗا امػسٸه عً ٢جساِ٥
فٛقٚ ٢ي ٞا٭َس يف تكدٜسٖا يتهَٓ ٕٛاضب ١يًجسمي."١
10ةةةةةة امفهةةةس ٚا٭َةةةل ةةةةةة طةةة٘ حطةةةني ٚايطةةةًا ١يف َؿةةةس .د.
َؿاف ٢عبد اي ل ةةة ف 21
11ةةة امؿدز ْفط٘ ايطابل ةةة ف .43
12ةةة امؿدز ْفط٘ ةةة ف .51
41

13ةةة امؿدز ْفط٘ ف .59
14ةةةةةة جسٜةةةد ٠نٛنةةةب ايػةةةسم ْ 1933/3/9كةةة ٬عةةةٔ امؿةةةدز
ايطابل ف .72
15ةةة جسٜد ٠ا٭ٖساّ ْ 1938/1/24ك ٬عٔ امؿدز ايطابل ْفط٘
ف .167
16ةةة امؿدز ايطابل ف 167
17ةةة أح ّ٬غٗسشاد ةةة يا٘ حطني ةةة ف .7
18ةةةةةة امفهةةةس ٚا٭َةةةل ةةةةةة طةةة٘ حطةةةني ٚايطةةةًا ١يف َؿةةةس ةةةةةة د.
َؿةةاف ٢عبةةد اي ةةةل ف  170تةةازٜخ ايفهةةس ايطٝاضةةة.ٞ
طباٛط ١دنتةٛزاٙغ بكاعة ١ايسضةا ٌ٥بايكةاٖس ٠ف  307ةةةة
ٚقد ٚزد ذيو يف نتاب نس ِٜابت (امًةو فةازٚم) ةةةة داز
امعازف ةةة ٜٛيْ 1944 ٛٝك ٬عٔ امؿدز ايطابل.
20ةةةةة ضبُةةد حطةةني ٖٝهةةٌ ازبةةص ٤ايثةةاْ ٞف  288ةةةةة ْكةة ٬عةةٔ
امؿدز ايطابل.
21ةةة نس ِٜابت ةةة جسٜد ٠ازبُٗٛز 55 ْٜٛٝٛ 26 ١ٜأٜكان مجةاٍ
ضً ِٝف  /85/84حطني ضسٟن يف ضبانُاة ايثٛز ٠زقِ
 10يطٓ 53 ١ؾ٬ة ايػاٖد ف .156/73
22ةةة ط٘ حطني يف أ باز ٜٛ 11يٚ . 55 ٛٝقد جاٖ ٤را امػةٗد يف
غٗاد ٠نٌ َٔ حطني ضسٟغ ٚؾ٬ة غاٖد ف .74
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23ةةة ا٭ٖساّغ ْ( 1950/12/31ك ٬عٔ امؿدز ْفط٘ ايطابل).
24ةةة ضٛشإ ةةة ف  170ةةة ْك ٬عٔ امؿدز ْفط٘ ايطابل.
25ةةةةةة جسٜةةةد ٠امعةةةس 12 ٟف اٜةةةس ةةةةةة  1951ةةةةةة ْكةةة ٬عةةةٔ امؿةةةدز
ايطابل.
26ةةة يكا ٤اف َي حطني ٜٛضا يف  4/7ةةة .1984 /4/9
27ةةة امفهس ٚا٭َل ةةة ط٘ حطني ٚايطًا ١يف َؿس ةةة ف .178
28ةةة امؿدز ايطابل ةةة ف .181
29ةةة امؿدز ايطابل ف .185
30ةةة امؿدز ايطابل ف  211ةةة .212
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حمهة األدب
حٝاتٓا ا٭دب ١ٝفُٝا ٜظٗس َٔ أَسٖا زانةد ٠اَةدَ ٠ةا يف
ذيو غوغ فكد أؾبخت ايهتب ايكْ ١ُٝادز ٠ميس ايعاّ د ٕٚإٔ
ٜظٗةةس َٓٗةةا نتةةاب ٚاحةةد فكةة ٬عةةٔ نتةةابني أ ٬ ٚةة ١نتةةب.
ٚايؿخا ايٚ ١َٝٛٝا٭ضبٛع ٫ ١ٝتهاد ذبفٌ با٭دب؛ ٚقةد ةس
ا٭ضةةابٝي ٚقةةد ةةس ايػةةٗٛز د ٕٚإٔ ْكةةسأ يف ؾةةخٝفَٜٝٛ ١ةة ١أٚ
أضبٛع ١ٝفؿ ٬أدبٝا ذا بةاٍٚ .ا ة٬ة ايػةٗس ١ٜتعٓة ٢بًةَ ٕٛةٔ
ا٭دب ٜطةةل ٜ ٫هًةةا ناتبةة٘ عٓةةا٤ٶ طةةٜ ٫ٚ ٬ٜٛهًةةا قاز٥ةة٘
جٗدا كٜٚ .٬ٝٴطتخب فُٝا تٓػةس ا ة٬ة ايػةٗسَ ١ٜةٔ فؿةٍٛ
ٖرا ا٭دب إٔ تهةٖ ٕٛةر ٙايفؿة ٍٛقؿةازاغ ٚإٔ تهة ٕٛي تٗةا
ٜطل ٠ضًٗ١غ ٚإٔ تهَٛ ٕٛقةٛعاتٗا أٜطةس ٚأضةٌٗ َةٔ ي تٗةاغ
فٓخٔ قَ ّٛافْ ٫ ٕٛسٜةد إٔ ْػةل عًة ٢أْفطةٓا حةني ْهتةبغ
ْ ٫ٚسٜد إٔ ْػل عً ٢أْفطةٓا حةني ْكةسأغ ٚأحةب غة ٤ٞإيٓٝةا إٔ
ْكةةسأ امكةةاٍ ةةِ ْٓطةةاٚ .ٙامٛقةةٛه ايةةر ٟؼبتةةاج ناتبةة٘ إىل إٔ
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ٜةةةدزع فٝاٝةةةٌ ايةةةدزعغ ٜٚبخة ة فٝةةةٓعِ ايبخة ة عطة ةلٷ عًةةة٢
ايهاتب ٚايكةاز ٨مجٝعةاٚ .ربٝٸةس ا٭يفةار ٚايتةأْل فٗٝةا ٜهًةا
ايهاتةةب ٚايكةةازَ ٨ةةا  ٫ؼببةةإ إٔ ٜتهًفةةا .فكةةد د ةةٌ عًٓٝةةا
ايطأّ ٚأؾبخٓا ْة ٪س إٔ منةس با٭غةٝاَ ٤ةسا ضةسٜعاٚ .نةثلا َةا
ْكسأ يٓكاي ايٛقةت  ٫يٓ ةر ٚايعكةٌ ٚايةرٚم ٚايكًةبٚ .نةثلا َةا
ْكةسأ يٓةدع ٛايٓة ٫ ّٛيٓةرٚد ٙعةةٔ أْفطةٓاٚ .زحةِ ا أٜاَةا نٓةةا
ْس ٣ايٛقت فٗٝا قؿلا ضةسٜي اسبسنة١غ ٚنٓةا ْتُٓة ٢ية ٛشٜةد
يف ضاعاة ايًٚ ٌٝايٓٗاز ْؿفٗا أَ ٚثًةٗا يٓكةسأ فٓاٝةٌ ايكةسا٠٤غ
ٚيٓةةدزع فٓخطةةٔ ايةةةدزعٚ .زحةةِ ا أٜاَةةةا ناْةةت ايؿةةةخا
ايٚ ١َٝٛٝا٭ضبٛع ١ٝفٗٝا تتٓافظ أٜٗا ٜه ٕٛأغد عٓا ١ٜبةا٭دب
ٚأنثس تتبعا يًُٛقةٛعاة ايةيت ٜفةسا هلةا ايكةسا ٤يف آ ةس ايٓٗةاز
ٚأ ٍٚايًٝةةةٌغ فٝخًةةة ٕٛإيٗٝةةةا ٜٚطةةةتُع ٕٛبٗةةةاغ ٜٓٚهةةةسَٗٓ ٕٚةةةا
ٜٚعسفةةٕٛغ ٜٚهتبةة ٕٛإىل ايؿةةخا حةةا ٜٓهةةسَٚ ٕٚةةا ٜعسفةة.ٕٛ
ٚزحةِ ا أٜاَةا نٓةا ْٴػة ٌ فٗٝةا بٗةر ٙايهتةب ايهةثل ٠ايةيت
تعس يٮدب ٚايٓكد ٚيفٓة ٕٛاسبٝةا ٠عًة ٢ا ت٬فٗةا فٝػة ٌ بٗةا
ايه ٸتةةاب ْاقةةدَٚ ٜٔكةةسرنيٜٚ .ػةةتد اشبةة٬ف بٝةةِٓٗ حةةٖ ٍٛةةرا
ايةةسأ ٟأ ٚذاى فتػةةاى ؾةةخا نةةثل ٠يف دزع َٛقةةٛه ٚاحةةد
أ از ٙناتب َةٔ ايهتٸةاب فةأْهس عًٝة٘ ناتةب آ ةس بعةض َةا
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قاٍ أ ٚنٌ َا قاٍغ ٚأضسه إىل ٖرا ايهاتةب ٚذاى أْؿةازُٖا
فا تؿُٛا ٚأطايٛا ا ٫تؿاّغ ٚاْتفي ايكساٚ ٤ايهتةاب مجٝعةا
بٗر ٙاشبؿَٛاة.
زحةةِ ا تًةةو ا٭ٜةةاّغ فكةةد َكةةت َٚكةة ٢عٗةةدٖا حتةة٢
نإٔٸ أؾخابٗا قد َكٛا َعٗا َ ِٖٚي ذيو أحٝاًٜ ٤ك ٢بعكِٗ
بعكةةةا بةةةني حةةةني ٚحةةةني ٚيهةةةِٓٗ ٜ ٫هتبةةة ٕٛأٜ ٫ ٚهةةةادٕٚ
ٜهتبةٕٛغ  ٫ٚؽبتؿةةُ ٕٛيف ا٭دب ٚايٓكةد ٚإمنةةا ؽبتؿةةُ ٕٛيف
ايطٝاضٚ ١امٓافي ايعاجً.١
زحِ ا تًو ا٭ٜاّغ فكد َكت ٚاْكك ٢عٗدٖا َٚةا شاٍ
نثل َٔ أؾخابٗا أحٝآٜ ٫ ٤ظس ٕٚإيٗٝا إًَ ٫تفتني إىل ٚزا٤غ
ٜٓ ٫ٚظس ٕٚإيٗٝا إ ٫٭ْٗا قد بٓةت هلةِ صبةدا ٚجعًةتِٗ َةٔ قةاد٠
ايسأٚ ٟإٕ ربًٛا اٯٕ عٔ قٝاد ٠ايسأ.ٟ
 ٫ٚأزٜةةد إٔ أعتكةةد إٔ حٝاتٓةةا ا٭دبٝةة ١ناْةةت تكةة ّٛعًةة٢
ٖ ٤٫٪ايػٛٝر ٚحدِٖغ ف ٌٜٛهل ٤٫٪ايػٛٝر إٕ مل ٜهٔ هلِ َٔ
ايػباب جٜ ٌٝكفة ٛآ ةازِٖ ٜٚسٜةد إٔ ٜتفةٛم عًةٚ ِٗٝإٔ ٜٓةتا َةٔ
ا٭دب ايسفٝي َا مل ٜٓتجٛاغ ٪ٜٚيا َٔ ايهتب لا مما أيفةٛا
ٜٓٚػس َٔ ايفؿ ٍٛيف ا٭دب ٚايٓكد أزٚه ممةا تٓػةسٚا ٫ٚ .أزٜةد
إٔ أعتكد إٔ أدب ٖ ٤٫٪ايػٛٝر نإ جدبا عكُٝاغ ٚإمنا أزٜةد
46

إٔ أعتكد أْ٘ نإ ؿبا نٌ اشبؿب ٚإٔ أجٝا َٔ ٫ايػباب
قةةد اْتفعةةت بةة٘ ٚأقةةافت إيٝةة٘غ ٚيهةةل أحب ة عةةٔ آ ةةاز ٖةةرٙ
ا٭جٝاٍ ف ٬أناد أجد َٓٗا غ٦ٝا.
أَا إذا تعس ي َٔ ٕٛأيٛإ إْتاجٓا ايصزاعة ٞأ ٚايؿةٓاعٞ
ٯفةةةَ ١ةةةٔ اٯفةةةاة فةةةإٕ حٝاتٓةةةا تكةةةاسب أغةةةد ا٫قةةةاسابغ
ٚؾةخفٓا تكعةةد ٚتكة ٚ ّٛةةٮ ايةدْٝا قةةجٝجا ٚعجٝجةا؛ ٭ٕ آفةة١
َةةٔ اٯفةةاة تٛغةةو إٔ تةةأت ٞعًةة ٢ايكاةةٔغ أ ٚ٭ٕ عًةةَ ١ةةٔ ايعًةةٌ
ا٫قتؿاد ١ٜتٛغةو إٔ تبةٛز هلةا دبةاز ٠ايكاةٔٚ .يطةت أنةس ٙإٔ
ْٗةةتِ يًكاةةٔ ٚايكُةةذ ٚايػةةعلغ ٚيهةةل أحةةب إٔ ْٗةةتِ يةةٮدب
ٚايعًِ ٚايفٔ بعض اٖتُآَا يًكأ ٚايكُذ ٚايػعلٚ .قد ٚجًت
َؿةةس حتةة ٢نةةإ ايٛجةةٌ ٜكةةض َكةةاجي أبٓاٗ٥ةةا حةةني جاٖ٤ةةا
ظ ٚجة ٬فسٳقةا حةني
ايٓرٜس ب ةاز ٠ازبةسادغ ٚيهةٔ َؿةس مل ذبة ٸ
أجدبت اسبٝا ٠ا٭دب١ٝغ ٚيعًٗا مل تػعس بٗرا ازبدبغ بٌ أن
ايظٔ أْٗا مل تػعس ب٘ ٚمل تفأ يَ٘ٚ .ا ٜعٓٗٝا إٔ ػبدب ا٭دب
أ ٚؽبؿب َا داَت  ٫رباف ازبٛه  ٫ٚتػفل َٔ ايظُأن
أ ٫إ ّ٫تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ إبةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٷٌ فُعةةةةةةةةةةةةةةةةةةص٣
نةةةةةةةةةةةةإٔ قةةةةةةةةةةةةةس ٕٚجًّتٗةةةةةةةةةةةةا ايعٹؿةةةةةةةةةةةةةٞ
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فةةةةةةةةةةةةةةتُٮ بٝتٓةةةةةةةةةةةةةةا أقٹاةةةةةةةةةةةةةةا ٚوٓةةةةةةةةةةةةةةا
ٚحطةةةةةةةةةةةةبو َةةةةةةةةةةةةٔ بٓةةةةةةةةةةةة ٢غةةةةةةةةةةةةبيٷ ٚزٟٸ
عفا ا عٔ َؿس َا أغدٸ إُٖاهلا يًعكةٌ ٚايكًةب ٚايةرٚم!
َٚا أغد تكؿلٖا يف ذاة ا٭دب ٚايفٔ ٚايعًِ.
ٚيطةةت أنتةةب ايٝةة ّٛ٭غةةه ٛإجةةداب ايكةةسا٥ذ ٚنةةٍ٬
ا٭ذٖإغ ٚإمنا أنتب ٭حب عٔ أضةباب ٖةرا اٱجةداب ٖٚةرا
ايهٚ .ٍ٬أزٜد إٔ أقا اي ّٛٝعٓد أضباب  ٬ةَ ١ةا أغةو يف إٔ
هلا زابعا  ٚاَطا ٚضادضا أٜكا َٚا غ٦ت َٔ ا٭عدادغ ٚيهل
ئ أذبدت اي ّٛٝإ ٫عٔ ٖةر ٙا٭ضةباب ايث ٬ة ١زاجٝةا إٔ ٜفهةس
فٗٝا امثكفٚ ٕٛإٔ ٜتجاٚشٚا ايتفهل إىل ايعٌُ؛ يعًِٗ إٔ ػبدٚا
َٓٗا طبسجاٚ .أٖ ٍٚر ٙا٭ضباب ٜأت َٔ ٞرسٚف ايطٝاض١غ َٚا
أحةةةةب إٔ  ٜكةةةةب ايسقٝةةةةب اشبةةةةاف أ ٚايعةةةةاّ  ٫ٚإٔ ت كةةةةب
اسبهَٛةة ١ايكاُ٥ةة١غ فًطةةت أذبةةدت عٓٗةةا ٖةةٚ ٞحةةدٖا  ٫ٚعةةٔ
ايظسٚف ا ٝا ١بٓا ايٚ ّٛٝبداغ ٚإمنا أذبدت عُا ٖ ٛأعِ َٔ
ذيو ٚأمشٌ.
فكد أعًٓت ا٭حهاّ ايعسف ١ٝيف َؿس حني أعًٓت اسبسب
ايعام ١ٝايثاْ ١ٝضٓ1939 ١غ ةِ زفعةت بعةد ضةت ضةٓنيغ ٚيهٓٗةا
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مل تًب إٔ أُعٝدة حني أُعًٓت حسب فًطانيغ ِ زٴقعت بعةد
ةة٬ت ضةةٓنيغ ٚيهٓٗةةا أرًتٓةةا َٓةةر غةةٗٛز .فكةةد اضةةتُتعٓا إذٕ
باسبس ١ٜايهاًَ٬ ١ت ضٓني أ ٓةا ٬ ٤ة ١عػةس عاَةاَٚ .ةٔ قبةٌ
ا٭حهةةاّ ايعسفٝةة ١ا٭ٚىل ناْةةت اْك٬بةةاة ضٝاضةة ١ٝمل ٜهةةٔ
اسٖا عً ٢حسٜة ١ايةتفهل ٚايتعةبل أقةٌ َةٔ اةس ا٭حهةاّ
ايعسفٝةة١غ حب ٝة ْطةةتاٝي إٔ ْكةة ٍٛبةةل َطةةسفني أْٓةةا حسَٓةةا
اسبس ١ٜاسبس ٠أنثس َٔ مخظ عػس ٠ضٓ ١يف أقٌ َٔ زبي قسٕغ
ٚاسبس ١ٜقٛاّ اسبٝا ٠ا٭دب ١ٝاشبؿب١غ فإذا ذٖبت أجةدب ا٭دب
ٚعكةةِ ايةةتفهل َةةا يف ذيةةو غةةوٚ .قةةد قةةاٍ ْةةابً ٕٛٝذاة ٜةةّٛن
$يٝظ يٓا أدب جٝدغ ٚتبع ١ذيو عًٚ ٢شٜس ايدا ً .#١ٝفكد أحظ
ْةةابً ٕٛٝإذٕ إٔ زقابةةٚ ١شٜةةس ايدا ًٝةة ١عًةة ٢ايه ٸتٳةةاب قةةد ذٖبةةت
بسْٚل ا٭دب ٚاقاست٘ إىل ايعكِ ٚازبدب .نإ ذيو َٓر قةسٕ
ْٚؿا قسٕغ َٚا أز ٣إٔ حٝا ٠ايٓاع قد ت ةلةغ َٚةا أز ٣أْٗةا
تت ل َٔ ٖر ٙايٓاحٝةَُٗ ١ةا ربتًةا ايعؿةٛز؛ ذيةو إٔ ا٭دب يف
حٝاتٓا اسبدٜثٜ ١عٝؼ عً ٢اٱذاعٚ ١ايٓػس  ٫عً ٢إحطإ
ا طٓني ٚعاا أؾخاب ايثساٚ ٤ايطةًاإ عًة ٢ا٭دبةا٤غ
فا٭دٜب ٜهتةب يٝكةسأ ٙايٓةاعغ ٚايٓةاع ٜ ٫كسأْٚة٘ إ ٫إذا ْػةس
نتاب٘ أَ ٚكاي٘غ ٚايهتاب ٚامكاٍ ٜٓ ٫ػسإ حني ٜةتخهِ يف
49

ْػةةةسُٖا ايسقٝةةةبغ ٚايسقٝةةةب ؼبظةةةس عًةةة ٢ايٓةةةاع إٔ ٜٓػةةةسٚا
نتبِٗ ٚفؿٛهلِ حني ربٖ ٛر ٙايهتب ٖٚر ٙايفؿ ٍٛفُٝا
 ٫ذبب اسبه ١َٛإٔ رب ٛفٚ .٘ٝأ ـ َا ميتاش ب٘ ا٭دب أْ٘
حس بابع٘ ٜ ٫كبٌ سبسٜت٘ قٝدا ٚية ٛنةإ َةٔ ايةرٖب اشبةايـ
امسؾي بازبٖٛس ايهس.ِٜ
فُا ٜٓب  ٞإذٕ إٔ ًْ ّٛايهتٳٸاب َٔ ايػٛٝر ٚايػباب ٭ِْٗ
ٜ ٫هتبةةٕٛغ ٚإمنةةا ٜٓب ةة ٞإٔ عبُةةد هلةةِ َةةا أْفكةةٛا َةةٔ جٗةةد
ٚاحتًُٛا َٔ َػك ١يٓٝػسٚا ٖرا ايكً ٌٝايرْ ٟتعًٌ ب٘ عً ٢زبِ
َةةا أحةةاط بٗةةِ َةةٔ ايظةةسٚفٚ .يكةةد نةةإ نةةثل َةةٔ ايه ٸتٳةةاب
ايفسْطةةةٝني يف ايكةةةسٕ ايطةةةابي عػةةةس ٚيف ايكةةةسٕ ايثةةةأَ عػةةةس
ٜٓػةةس ٕٚنتةةبِٗ يف ٖٛيٓةةد ٠حتةة ٫ ٢ميٓةةي ايطةةًاإ ْػةةسٖا يف
بةةازٜظغ ٚنٓةةا ْظةةٔ إٔ ٖةةرا عٗةةد قةةد اْككةة٢غ ٚيهٓةةا زأٜٓةةا
نتبا َؿس ١ٜذبظس يف َؿس فتٴٓػس يف يبٓإ.
ٖةرا أ ٍٚا٭ضةباب ايث ٬ة .١أَةا ايطةبب ايثةاْ ٞفٝٴطةأٍ عٓة٘
ا٭دبةةا ٤ايػةةٛٝر أْفطةةِٗ ٜٚٴطةةأٍ عٓةة٘ ايٓاغةةسَ ٕٚعٗةةِ؛ ذيةةو إٔ
نةةثلا َةةةٔ ايػةةباب ٜهتبةةة ٕٛةةِ ٜ ٫عسفةةة ٕٛنٝةةا ٜظٗةةةسٕٚ
ايٓاع عًَ ٢ا ٜهتبٕٛن  ٫ػبد َٔ ٕٚغةٛٝر ا٭دب تػةجٝعا ٫ٚ
تأٜٝةةداغ  ٫ٚػبةةدَ ٕٚةةٔ ايٓاغةةس ٜٔإقبةةا ٫عًةةْ ٢ػةةس َةةا ٜكةةدَٕٛ
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إيةةةَ ِٗٝةةةٔ ايهتةةةب؛ ٭ٕ ايٓاغةةةسٜٓ ٫ ٜٔفكةةةَ ٕٛةةةاهلِ إ ٫حةةةني
ٜعًُ ٕٛأْة٘ ضةٝعٛد عًة ِٗٝبةبعض ايةسبذغ فٗةِ ٜة ٪س ٕٚايهاتةب
امعةةةسٚف عًةةة ٢ايهاتةةةب ايةةةرٜ ٫ ٟعسفةةة٘ أحةةةدٚ .قةةةد ٜتهًةةةا
ايهاتةةب ايػةةاب طبةةي نتابةة٘ عًةةْ ٢فكتةة٘ اشباؾةة١غ ؼبتُةةٌ يف
ذيو َٔ ازبٗد ٚامػكَ ١ا ٜاٝل َٚةا ٜ ٫اٝةلغ ٚيهٓة٘  ٫ػبةد
يهتابةةة٘ ْاقةةةدا َعسٚفةةةا ٜكدَةةة٘ إىل ايٓةةةاع يٝكةةةسأٙٚغ  ٫ٚػبةةةد
ؾةةخٝف ١تٓبةة ٧ايٓةةاع عةةٔ نتابةة٘ إ ٫إذا أد ٣م ٶٓةةا هلةةرا ايٓبةةأغ
فٝكٝي عً ٘ٝجٗد ٙايعكًٚ ٞايفل ٜٚكٝي عًَ ٘ٝا أْفل َٔ
َةةاٍغ ٚتكةةي يف قًبةة٘ حطةةس ٠ممكةة ١يعًةةٗا إٔ تؿةةسف٘ عةةٔ
ا٭دب ٚايفٔ؛ فٝكٓي َٔ اسبٝا ٠بايػبي ٚايةسٟٸ إٕ أتةٝذ ية٘ ايػةبي
ٚايسٟٸٚ .يًج ٌٝايٓاغ ٧عً ٢ازب ٌٝاير ٟضبك٘ غَ ٤ٞةٔ اسبةلغ
فًٝفهةةس غةةٛٝر ا٭دبةةا ٤يف ذيةةو ٚيٝختًُةةٛا تبعةةاتِٗغ ٚيٝعًُةةٛا
أِْٗ ٜ ٫سق ٕٛا٭دب حا ٜهتب ٕٛفخطبغ ٚإمنا ٜسق ْ٘ٛحني
ٜهتبةةةٚ ٕٛحةةةني ميهٓةةة ٕٛايػةةةباب َةةةٔ إٔ ٜهتبةةةٛا ٜٚكةةةسأِٖ
ايٓاع ٚؽبًف ِٖٛعًَ ٢هاْتِٗ بعد ٚقت ٜكؿس أٜ ٚا.ٍٛ
ٚيٝظ ايطبب ايثاي بأقةٌ اةسا َةٔ ايطةببني ايطةابكنيغ
ٚيعً٘ إٔ ٜه ٕٛأغةد َُٓٗةا إَعاْٶةا يف ايػةس ٚإضةا ٠٤إىل ا٭دب؛
ذيةةو ٖةة ٛقةةعا ايتعًةة ِٝا٭دبةة ٞيف َؿةةسغ ففةةَ ٞؿةةس َةةدازع
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َٚعاٖد ٚجاَعةاة ٜةدزٸع فٗٝةا ا٭دب ٚيهٓة٘ ٜةدزٸع عًة ٢عبةٛ
ؼبصٕ أنثس مما ٜطسٚ .يٝكٌ أضاتر ٠ا٭دب يف َؿس َا ٜػإٚ٩
ٚيٝعًًٛا قعا إْتاجِٗ حا ٜػإٚ٩غ فإْتاجِٗ قةعٝا ٜ ٫ػةو
يف ذيو َٔ عسف ايرٜ ٜٔتخسج ٕٛيف ازباَعاةٖٚ .ةٌ ٜؿةدقل
أضاتر ٠ازباَعاة إٕ قًت هلِ إْة ٞعسفةت ط٬بةا رفةسٚا بإجةاش٠
ايًٝطاْظ َٔ أقطاّ ايً  ١ايعسبٚ ١ٝمل ٜعسفٛا نٝا ٜبخث ٕٛيف
نتاب ا٭باْ ٞ٭ِْٗ مل ٜطُعٛا بفٗسضت ا٭باْ ٞايرٚ ٟقةع٘
جٜٛةةدٟو فٗةةِ إذا أزادٚا ايبخة يف ٖةةرا ايهتةةاب ايكةةخِ عةةٔ
غةةاعس أ ٚناتةةب أٚ ٚشٜةةس قةةًٛا بةةني ؾةةفخات٘ ايةةيت  ٫تهةةاد
ذبؿةة٢غ ٖٚةةِ ٜطةةتظٗس ٕٚنَ٬ةةا ٜٴًُةة ٢عًةةٜٚ ِٗٝعٝدْٚةة٘ يف
اَ٫تخإغ ٜٚظفس ٕٚباٱجاشاة ايدزاضٚ ١ٝيٝظ هلِ َٔ فٗةِ َةا
ٜكسأ ٕٚح ذ ٚاسٚ .إذا قؿٸس ايػاب عٔ ايفِٗ فٗ ٛأقةدز إٔ
ؿةةس عةةٔ اٱفٗةةاّٚ .نةةإ أزضةةا ٛطةةايٝظ ٜكةةٍٛن "ػبةةب قبةةٌ
ٜك ٸ
نٌ غة ٤ٞإٔ ْةتهًِ ايْٛٝاْٝةٚ ."١أرةٔ إٔ أحةدا  ٫ػبةاديل يف
إٔ أَ ٍٚةةةا ػبةةةب عًةةة ٢ايهاتةةةب امؿةةةس ٟإمنةةةا ٖةةة ٛإٔ ؼبطةةةٔ
ايعسبٚ .١ٝإحطإ ايعسبٝةٜ ١فةس عًة ٢ايهاتةب ايػةاب ٚايػةٝخ
أٜ ٫ةةةرنّس امْ٪ة ة ْ٪ٜ ٫ٚة ة امةةةرنسغ ٚإٔ ؼبطةةةٔ اضةةةتعُاٍ
ا٭فعةةاٍ ٚاسبةةسٚفغ ٚإٔ ٜكةةي ا٭يفةةار يف َٛاقةةعٗا ٜٚةةدٍ بٗةةا
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عًَ ٢عاْٗٝاغ فإٕ فعٌ بل ذيو فًٝظ َٔ ا٭دب يف غٚ .٤ٞإْةٞ
يٝخصْل إٔ أقة ٍٛإٕ نةثلا َةٔ نتابٓةا ٜةس ٕٚأْفطةِٗ نبةازا
ٜتٛزطٖ َٔ ٕٛرا نً٘ يف غس عظةٚ .ِٝية ٛغة٦ت يكةسبت يةريو
أَثا ٫ؽبجٌ هلا أؾخابٗا َٔ ايػٛٝر ٚايػةباب مجٝعةا ٚيهٓٓةا
يف غٗس ؼبطٔ أْ ٫طًذ ف ٘ٝاشبجٌ عً ٢ايٓاع.
رةةسٚف ضٝاضةة ١ٝإذٕ ذبةةد حسٜةة ١ا٭دٜةةبغ ٚرةةسٚف َايٝةة١
ذبةةة ٍٛبةةةني ايػةةةباب ٚبةةةني ايعًةةةِ بايً ةةة ١ايةةةيت ٖةةة ٞامةةةاد ٠ا٭ٚىل
يٮدبغ فهٝا تسٜد بعةد ٖةرا نًة٘ إٔ تهة ٕٛاسبٝةا ٠ا٭دبٝة١
امؿس ١ٜؿبَ ١ػسق١و!
ٖةةرا بةةاب أفتخةة٘ يًه ٸتةةاب ٚايبةةاحثنيغ ٚأزجةة ٛإٔ ٜتعُكةةٙٛ
ٚإٔ ٜتعسفٛا إىل ٖر ٙا٭ضباب أضبابا أ س٣غ ٚإٔ ْتعا ٕٚمجٝعةا
عً ٢محا ١ٜاسبٝا ٠ا٭دبَ ١ٝةٔ آفاتٗةا ٚإبساٗ٥ةا َةٔ عًًةٗاغ ٚعًة٢
إٔ ْسد إىل ا٭دب غباب٘ ايكازة فةإٕ ا٭دب ايةرٜ ٟفكةد غةباب٘ ٫
ل ف.٘ٝ
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مرآة الغريبة
ذنس ايػةاعس ايعسبة ٞايكةد ِٜذ ٚايسَٸة ١يف بٝةت َةٔ غةعسٙ
أ ػ ٢إٔ أز ٜ٘ٚفلا ٙايكسا ٤بسٜبا َطسفا يف اي سابٚ ١إٕ نٓت
 ٫أز ٣ف َٔ ٘ٝاي ساب ١غة٦ٝاٚ .يهةٔ امةثكفني يف ٖةر ٙا٭ٜةاّ قةد
أيفةةٛا ايٝطةةس ٚآ ةةسٚا ايطةةٗٛيٚ ١قةةسب امأ ةةر يف نةةٌ َةةا ٜكةةسإٔٚ
ٜٚهتبةةٚ .ٕٛأنثةةسِٖ ٜكةةسأ ٕٚايؿةةخا ازبةةادٸٚ ٠اهلاشيةة١غ ٖٚةةٞ
ذبد ِٗ بأٜطس ا٭يفار ْاكا ٚأقسبٗا َعٓ٢ٶغ ٚقًٜ َِٗٓ ٌٝكسإٔٚ
ايهتةةةب ةةةةة ٚأٟٸ نتةةةبو ةةةةة ايهتةةةب ايةةةيت تتخةةةدت إيةةة ِٗٝبً ةةة١
ايؿخا  ٫ٚتهاد تعٓ ٢بةايتخسٜس  ٫ٚبةايتخل  ٫ٚبايتجٜٛةد ٫ٚ
باٱبعةةاد يف يف ة أَ ٚعٓةة .٢قةةد أيفةةٛا ذيةةو ٚأحبةةٚ ٙٛأؾةةبذ َةةٔ
أعطس ايعطس ذب ًِٜٗٛعٓ٘غ فهٝا إذا زٜٚت هلِ بٝتا َٔ غةعس
ذيو ايػاعس ايةر ٟعةاؽ يف ايكةسٕ ا٭َٚ ٍٚةاة يف أٚا٥ةٌ ايكةسٕ
ايثةةاْ ٞيًةةٗجس٠غ ٚنةةإ َةةي ذيةةو بةةد ٟٚاسبٝةةا ٠بةةد ٟٚايةةتفهل
ٚايتعبلٖٚ .ةٜ ٛؿةا يف ٖةرا ايبٝةت ْاقتة٘ بةإٔ هلةا ةدا ٚاقةخا
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ْاؾعا ضٗ ٬نأْ٘ َسآ ٠ايفتا ٠اي سٜب ١قد أمت بكة ٫ ّٛؼبًفةٕٛ
بٗا ًٜ ٫ٚتفت ٕٛإيٗٝا ٜٓ ٫ٚؿخ ٕٛهلا يف مجاهلا ٚزْٚكٗا .فٗ٫ ٞ
تعتُةةد عًةة ٫ٚ ِٗٝتاُةة ٔ٦إيةة ٫ٚ ِٗٝتطتػةةلِٖ فُٝةةا تتخةةر َةةٔ
ش ١ٜٓأَ ٚا ته ٕٛعً١٦ٖٝ َٔ ٘ٝغ ٚإمنا تعتُد عًةَ ٢سآتٗةا فٗةٞ
دبًٖٛا داُ٥ا ٚتصٜةٌ عٓٗةا نةٌ َةا ٜعًةل بٗةا َةٔ ؾةدأ أ ٚببةاز.
فُسآتٗةةةا صبًةةة ٠ٛأبةةةدا ْاؾةةةع ١أبةةةدا تسٜٗةةةا ؾةةةٛزتٗا نةةةأدم َةةةا
تهٕٛغ فَٗ ٞسآ ٠ؾادقْ ١اؾع ٫ ١تٴخف ٞعً ٢ؾةاحبتٗا غة٦ٝا
َٔ قبذ أ ٚمجاٍغ ٚمما ٜٓفّس ايعني أٜ ٚدعٖٛا.
ٚقساٖ٩ةةةةا ٚاسبُةةةةد حةةةةساف عًةةةة ٢ايطةةةةٗٛيٚ ١ايٝطةةةةسغ
ٜهسٖ ٕٛايتهًا ٜٚػفك َٔ ٕٛنٌ َا ٜٴجٗد أٜ ٚهدغ ٖٚةِ
جدٜس ٕٚإٔ ٜطأي ْٞٛعٔ ٖةر ٙامةسآ ٠ايبدٜٚة ١اي سٜبةَ ١ةا ابٗةا
َٚا غأْٗاغ ٚأ ٟؾً ١بٚ ِٗٓٝبٗٓٝاغ َٚاي ٞأحد ِٗ عٓٗاغ ٚأ كٌ
عً ِٗٝبرنسٖاغ ٚأضتكؿ ٞهلِ أ بازٖاو
ٚيهل قد عٛٸدة ايكسا ٤إٔ أنَ ٕٛعِٗ عٓةدَا أحةب أْةا
 ٫عٓةةدَا ؼببةةةٖ ٕٛةةةِٚ .يطةةةت أنةةةس ٙهلةةةِ إٔ ٜتعبةةةٛا غةةة٦ٝا ٚإٔ
ٜفهسٚا قً .٬ٝفكد أحب إٔ  ٫تػعس َؿس يف ٖرا ايعامل ايرٟ
تعٝؼ فٚ ٘ٝتكك ٞبةني أًٖة٘ َةٔ حٝاتٗةا اشبايةد ٠اشبؿةبٖ ١ةرٙ
ا٭ٜاّ ايػداد بأْٗا بسٜب ١بني ا٭َِ ْ ٫اؾذ هلا يف أَسٖةا فٗةٞ
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ًٝك ١إ ٫تعتُد عًَ ٢ا ٜكاٍ هلةا أٜ ٚكةاٍ عٓٗةا يف غةسم ا٭ز
ٚبسبٗاغ ٭ٕ ٖرا ايعامل  ٫ؼبفٌ بٗا إ َٔ ٫ح ٝأْٗةا تطةتاٝي
إٔ تٓفع٘ أ ٚتكسٙغ فٗ ٫ ٛؼبفٌ بٗا يٓفطٗاغ  َٔ ٖٛٚأجٌ ذيو
إٕ قاٍ اسبل َٜٛا فكد ٜك ٍٛهلا بل اسبل أٜاَاغ فٗ ٞيف حاجة١
إىل إٔ تتخةةةر َةةةسآ ٠نٗةةةر ٙامةةةسآ ٠ايبدٜٚةةة ١ايةةةيت ذنسٖةةةا ذيةةةو
ايػاعس ايكدِٜغ ٚإٔ دبًٖٛا داُ٥ا ٚتص ٌٜعٓٗا َا قد ٜؿٌ إيٗٝا
َٔ ؾدأ أ ٚببازٚ .تٓظس فٗٝةا حةني تؿةبذ ٚحةني طةٚ ٞتٓظةس
فٗٝا بني ذيو ياْ ٣فطٗا ٚتسَ ٣ةا ؽبتًةا عًٗٝةا َةٔ ا٭طةٛازغ
فتؿةةةةًذ َةةةةٔ أَسٖةةةةا بايصٜةةةةادٚ ٠ايةةةةٓكـ ٚبةةةةايت ٝل ٚايتبةةةةدٌٜغ
ٚبايتكٚ ِٜٛايتعدٚ .ٌٜأ ٟغ ٤ٞميهٔ إٔ تهٖ ٕٛر ٙامةسآ ٠بةل
َا تٓػس ايؿخا َٔ أحاد ٜغ َٚةا ٜةرٜي ام٪يفةَ ٕٛةٔ نتةبغ
َٚا ؼبدت َةٔ أؾةخاب ايفةٔ َةٔ آ ةازو فٗةٌ تطةتاٝي َؿةس يف
ٖر ٙا٭ٜاّ إٔ تك ٍٛإٔ بٝدٖا ٖر ٙامسآ ٠ايٓك ١ٝايؿاف ١ٝايؿادق١
اييت تس ٣فٗٝا ْفطٗا نُا ٖٚ ٞايةيت ذبةد ٗا عةٔ أَسٖةا نًة٘
باسبل اير ٫ ٟغو ف٘ٝو
أح ةلٷ إٔ ايؿةةخاف ١امؿةةسٖ ١ٜةةَ ٞةةسآ ٠اي سٜبةة ١ايةةيت تٓظةةس
فٗٝا َؿس حني ٜطفس ايؿبذ ٚحني ٜكبةٌ امطةا٤و ٖٗٝةاة ذبةٍٛ
بٗٓٝةةا ٚبةةني ذيةةو ْٛا٥ةةب  ٚاةةٛبغ فٗةة ٞتؿ ةٛٸز َةةٔ حٝةةاَ ٠ؿةةس
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رةةاٖسا ٚيهٓةة٘ رةةاٖس زقٝةةل جةةدا  ٫عُةةل يةة٘غ ٖٚةة ٛيف ايٛقةةت
ْفطة٘ نثٝةةا جةدا ٜ ٫هػةةا ممةا ٚزا ٙ٤عةةٔ قًٝةٌ أ ٚنةةثلغ
أَا إٔ ايؿخاف ١تٓكٌ إيٓٝا أْبا ٤ايػسم ٚاي سبغ ٚأَا أْٗا تٓكٌ
إيٓٝا أْبا ٤اسبهاّ حني  ٜدٜٚ ٕٚسٚحٚ ٕٛأْباَ ٤ا ٜؿدزَٔ ٕٚ
أَس ٜٚػسع َٔ ٕٛقةإْٛغ ٚأْبةا ٤ايطاضةٚ ١ايكةاد ٠حةني ٜكُٝةٕٛ
ٚحةةني ٜظعٓةةٕٛغ فٗةةرا حةةلٚ .أَةةا إٔ ٖةةرا نًةة٘ ٜظٗسْةةا عًةة٢
حكا٥ل أْفطٓا ٚدقا٥ل قُا٥سْا ٜٚؿٛز يٓا َا تةدٚز بة٘ أحادٜثٓةا
حني ًٜك ٢بعكٓا بعكا َٚا ؽباس يٓا حني ْكسأ َا ٜراه فٓٝا َٔ
ا٭ْبةةاَٚ ٤ةةا تكةةاسب بةة٘ ْفٛضةةٓا حةةني ْفهةةسغ فٗةةرا ٖةة ٛايةةرٟ
أغةةو فٗةة ٞايػةةو نًةةَ٘ .ةةا أنثةةس ايؿةةدأ َٚةةا أنثةةا اي بةةاز
ايةةر ٜ ٟػةةَ ٢ةةسآ ٠ايؿةةخاف .١إْةة ٞ٭قةةسأ ؾةةخفا نةةثل ٠يف أٍٚ
ايٓٗةةاز ٚآ ةةسٚ ٙيف أ ٍٚا٭ضةةبٛه ٚآ ةةسٚ ٙفُٝةةا ٜهةة ٕٛبةةني ٜةةّٛ
ا٭حةةد ٜٚةة ّٛايطةةبت َةةٔ أٜةةاّ .فةة ٬أحةةظ حٝةةاَ ٠ؿةةس  ٫ٚأجةةد
زٚحٗةةةةا  ٫ٚحسازتٗةةةةاغ ٚإمنةةةةا ٖةةةة ٞعٓٛاْةةةةاة أَةةة ٸس بٗةةةةا ضةةةةسٜعا
َٛٚقٛعاة أملٸ بٗا إماَا قؿلا ِ أدباٚشٖا إىل َا ٚزاٖ٤ا ةِ
أتسنٗةةا ٚأفةةصه َٓٗةةا إىل نتةةاب قةةد ِٜأ ٚحةةد ٜفأْطةة ٢فٝةة٘
حٝاتٓةةا اسباقةةس٠غ َٚةةا أحةةب إٔ أْطةةاٖاغ فٗةةًٝ ٞكةة ١إٔ ْكةةا
عٓدٖا فٓا ٌٝايٛقةٛف ٚإٔ ْفهةس فٗٝةا فٓاٝةٌ ايةتفهلغ ٚإٔ
ْعت بأحدا ٗا فٓخطٔ ا٫عتباز.
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 ٌٖٚتطتاٝي َؿس إٔ تك ٍٛإٕ َةا ٜؿةدز أبٓاٖ٩ةا يف ٖةرٙ
ا٭ٜاّ َٔ ايهتب ٚا٭ضفاز ٖةٖ ٞةر ٙامةسآ٠غ َةسآ ٠اي سٜبة ١ايةيت
ذنسٖةةا ايػةةاعس ايعسبةة ٞايكةةدٖٗٝ .ِٜةةاةغ إْةة ٞ٭يةةتُظ ٖةةرٙ
ايهتةةب ٚا٭ضةةفاز فةة ٬أجةةدٖاغ ٚأنةةاد أعتكةةد إٔ امؿةةسٜني
امعاؾة ةسَ ٜٔةةةٔ ايػةةةٛٝر ٚايػةةةباب قةةةد ؾٴةةةسفٛا عةةةٔ ايتةةةأيٝا
ٚايهتاب ١ؾسفاغ أتساِٖ غ ًٛا عٔ ايهتابٚ ١ايتأيٝا بأحدات
اسبٝا ٚ ٠اٛبٗا فِٗ َػة ٛي ٕٛحةا ٜٓةٛبغ َعٓٝة ٕٛحةا ًٜةِغ ٫
ٜهادٜ ٕٚفسب ٕٛ٭ْفطِٗغ ٜ ٫ٚهادٕٚغ ؽبًة ٕٛإىل فةِٓٗو أّ
تةةساِٖ قةةد ؾةةد٥ت ْفٛضةةِٗ نُةةا ؾةةد٥ت امةةسآ ٠ايةةيت ٜٓظةةسٕٚ
فٗٝا  ٫ػبدَ ٕٚا ٜهتب ٕٛنُا أِْٗ  ٫ػبةدَ ٕٚةا ٜكةسإٔٚو أّ
تساِٖ ًٜك َٔ ٕٛامؿاعب يف ْػس ايهتب ٚإذاعتٗا َا ٜؿدِٖ
عةةٔ ايهتابةةٚ ١ايتةةأيٝاو أّ تةةساِٖ ٜهتبةة٪ٜٚ ٕٛيفةةٚ ٕٛيهةةِٓٗ
ٜد سَ ٕٚا ٜهتب٪ٜٚ ٕٛيفٜٓٚ ٕٛتظس ٕٚب٘ أٜاَةا ةلا َةٔ ٖةرٙ
ا٭ٜةةاّ ٜتةةاة فٗٝةةا ايٓػةةس ٚتتةةاة فٗٝةةا ايكةةسا٠٤و  ٫أدزٚ ٟيهةةل
أضتاٝي إٔ أقٍٛن إٕ ايهتب امؿس ١ٜاسبدٜثة ١ايةيت ميهةٔ إٔ
ْكا عٓدٖا ْٓٚظس فٗٝا فٓس ٣حٝاَ ٠ؿس امعاؾس َٔ ٠قسٜب أٚ
َةةٔ بعٝةةد أقةةٌ َةةٔ إٔ ذبؿةةٚ .٢اماةةابي َةةي ذيةةو تعُةةٌ يف ايًٝةةٌ
ٚايٓٗاز ٚربسج نتبا نثلَٗٓ ٠ا ايكد ِٜايرٜٓ ٟػس ٭َ ٍٚةس٠غ
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ٚايكد ِٜايرٜ ٟعاد ْػسٙغ ٚاسبد ٜايرٜ ٟاجِ عٔ ٖةر ٙايً ة١
ا٭جٓب ١ٝأ ٚتًو .فأَا ايرٜ ٟعسب عٔ ايةٓفظ امؿةس ١ٜامعاؾةس٠
ٜٚؿةةٛز غةةعٛزٖا باسبٝةةاٚ ٠زدٸٖةةا عًةة ٢أحةةدات اسبٝةةاٜٚ ٠ؿةةٛز
آَاهلا ٚآَٗ٫ةا فٗة ٞأقةٌ َةٔ إٔ ذبؿةٖٚ .٢ةرا ا٭قةٌ قةعٝا ٫
غو يف قعف٘ فاتس  ٫غةو يف فتةٛز ٫ ٙتهةاد تكبةٌ عًٝة٘ حتة٢
ٜٓؿسف عٓ٘غ  ٫ٚتهةاد تٓظةس فٝة٘ حتة ٢تفةصه َٓة٘ إىل نتةاب
قد ِٜأ ٚحدٚ . ٜأزٜد بايهتب اسبدٜثٖ ١ر ٙاييت ؼبًُةٗا إيٓٝةا
اي ٜد أ ٚذبًُٗا إيٓٝا ايتجاز َٔ ٠أٚزٚبا ٚأَسٜهةا َ ٫ةٔ َؿةس
 َٔ ٫ٚايػسم ايعسب.ٞ
َؿةةس إذٕ بسٜبةة ١يف ٖةةرا ايعةةامل امعاؾةةس تةةسْ ٣فطةةٗا يف
َساٜا بسٜب ١يٝطت ؾادقْ ٫ٚ ١اؾخ١غ فٗ ٞتعٝؼ يف ْٛز أغب٘
غ ٤ٞبايظًُ ٫ ١تهاد تعسف َٔ أَةس ْفطةٗا غة٦ٝا .فةأ ٟبسابة١
يف إٔ تةةأتَ ٞةةٔ ا٭عُةةاٍ َةةا ٥٬ٜ ٫ةةِ َٓفعتٗةةا  ٫ٚطبٝعتٗةةا ٫ٚ
َهاْتٗةةا َ ٫ٚةةا ٜٓب ةة ٞإٔ ٜهةة ٕٛيًعةةامل فٗٝةةا َةةٔ زأٟو ٚأٟ
بسابةة ١يف إٔ تةةس ٣ا٭غةةٝا٤غ فةة ٬ذبطةةٔ ايعًةةِ بٗةةا  ٫ٚاسبهةةِ
عًٗٝةةةا  ٫ٚايةةةسأ ٟفٗٝةةةاو ؾةةةخاف ١تطةةةٝاس عًٗٝةةةا ايظةةةسٚف ٫ٚ
تطٝاس ٖ ٞعً ٢ايظسٚفغ بٌ  ٫تهاد تٛجة٘ ْفطةٗا فكة ٬إٔ
تٛجةة٘ قساٖ٤ةةاٚ .قةةسا٥ذ صبدبةة ١أَٖٛٛ ٚبةة ١قةةد حٝةةٌ بٗٓٝةةا ٚبةةني
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اٱْتاجغ  ٫ ٖٞٚتعسف َا ؼب ٍٛبٗٓٝا ٚبني اٱْتاجٚ .غعب ٜؿبذ
ٚميط ٞفٝكسأ نَ٬ا  ٜ ٫د ٚعك ٫ٚ ٬قًبةا ٝ ٫ٚةا ٫ٚ ٫ػبًةٛ
ذٚقا  ٫ٚطبعا ٜ ٫ٚسٖا حطا  ٫ٚغعٛزاغ ٚإمنا ٖ ٛأغةب٘ غة٤ٞ
بٗرا ايه ّ٬ايةر ٟغةبٗ٘ أبة ٛايعة ٤٬بسحة ٢تاخةٔ قسْٚةاٚ .إذا
طخٓةةت ايسحةة ٢قسْٚةةا فٗٗٝةةاة إٔ تٓةةتا طخٓةةا  ٜةةل عةةٔ ازبةةا٥ي
ايرٜ ٟهاد ًٜٗه٘ ازبٛه.
ضٝك ٍٛقا ًٕٛ٥إَْ ٞتػاَ ِ٥طسف يف ايتػةاّ٩غ ٚعًةِ ا
َةةا تػةةاَ٤ت قةةذ َٚةةا نٓةةت إَ ٫تفةةاٚ .٬٥يهةةل زجعةةت إىل
ا٭دب فأزدة إٔ أقسأ فًةِ أز أَةاَ ٞإ ٫نتةب ايكةدَاٚ ٤نتةب
ا ةةد ني َةةٔ ا٭َةةسٜهٝني ٚا٭ٚزٚبةةٝنيغ ٚأزدة إٔ أقةةسأ نتبةةا
َؿس ١ٜفأعةدة قةسا ٠٤نتةاب ٭دٜةب َعاؾةس ْػةس َٓةر ضةٓني؛
ٚأزدة إٔ أقةةةةسأ يف ا ةةةة٬ة فأغةةةةفكت َةةةةٔ إقةةةةاع ١ايٛقةةةةت
ٚايتُطةةةت ايةةةسٚة ٚايساحةةةٚ ١اي ةةةرا ٤عٓةةةد قةةةدَا ٤ايعةةةسب ٚعٓةةةد
ايهتةةاب ا٭جاْةةةب .أزدة إٔ أعةةةسف َؿةةةس امعاؾةةةس .٠أزدة إٔ
أعسف ْفطٗا اييت ذبظ ٚتػعس ٚتعكةٌ ٚتفهةس فًةِ أجةد إيٗٝةا
ضةةب .٬ٝإْةة ٞ٭عًةةِ نُةةا ٜعًةةِ ايٓةةاع مجٝعةةا إٔ يف َؿةةس غةةعبا
ٜكاسب يف غ ٕٚ٪اسبٝاٚ ٠إٔ ي٘ حه ١َٛقاٚ ١ُ٥عُاٜ ٫دبسٕٚ
َسافكة٘غ ٚإٔ ية٘ ؾةخفا تكةسأ ٚجاَعةاة َٚةدازع ؽبتًةا إيٗٝةةا
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اياةةةةةةة٬ب ٚايتَٝ٬ةةةةةةةرغ ٜٛٚغةةةةةةةه ٕٛإٔ ٜٗجسٖٚةةةةةةةا يكةةةةةةةسب
اَ٫تخاْاةغ ٚإٔ ٖرا ايػعب ؽبتًةا عًٝة٘ ايًٝةٌ ٚايٓٗةاز نُةا
ربتًا عً ٘ٝايفؿةٚ ٍٛذبةدت فٝة٘ ا٭حةدات ٚتًةِ بة٘ اشباةٛب.
أعسف ٖرا نً٘ نُا ٜعسفة٘ ايٓةاع مجٝعةاغ ٚيهةل أزٜةد إٔ
أعةةسف ا٭ ةةس ا٭دبةةٚ ٞايفةةل ٚايعكًةة ٞهلةةرا نًةة٘ يف ْفةةظ ٖةةرا
ايػعب ف ٬أجد إىل َعسفت٘ ضب.٬ٝ
َةةا أضةةعد ايػةةعب ايةةر ٟميًةةو َةةسآ ٠اي سٜبةة١غ ٖةةر ٙامةةسآ٠
ايؿادق ١ايؿاف ١ٝاييت ٜٓظس فٗٝا فلْ ٣فط٘ نُةا ٖةٜ .ٞساٖةا
ابتٜٚ ١ساٖا َتجةددٜ .٠ةس ٣غخؿةٝت٘ اشبايةدٜٚ ٠ةسَ ٣ةا ؽبتًةا
عًٗٝا َٔ ايؿٛز ٚا٭غهاٍ .يكد نٓت أعٝب عً ٢أدبآ٥ا َٓةر
أنثس َٔ عػس ٜٔضٓ ١أِْٗ ٜا ًٕٛٝايٓظس إىل ْفٛضِٗ يف امسآ٠
فٝتخد  ٕٛعٓٗا ٜٚهثس ٕٚاسبةد . ٜفأؾةبخت اٯٕ  ٫أضةتاٝي
إٔ أعٝب عً ِٗٝحتْ ٢ظسِٖ يف َسآتِٗ اشباؾ.١
إْٗةةِ ٜٓ ٫ظةةس ٕٚيف أدبٗةةِ ٜ ٫ٚتخةةد  ٕٛعٓةة٘ نةةأِْٗ قةةد
ٖجسٖ ٙٚجسا بل مجٚ .ٌٝإذا مل ٜٓظس ا٭دبةا ٤يف َةسآ ٠أْفطةِٗ
ٚمل ٜٓظةةسٚا يف َةةسآٚ ٠طةةِٓٗ ٚمل ٜؿةةٓعٛا يةةٛطِٓٗ ٖةةر ٙامةةسآ٠غ
فُاذا ٜؿٓعٕٛو
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يكد غك ٞايػعب اير ٟيٝطت ي٘ امسآ٠غ َسآ ٠اي سٜبة ١ايةيت
ذنسٖا ذيو ايػاعس ايعسب ٞايكد ٫ ِٜيػة ٤ٞإ ٫٭ٕ أدبةا ٙ٤قةد
قٓعٛا َٔ ايعٝؼ بأِْٗ ٜعٝػ!ٕٛ
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مو مشكالت أدبها احلديح
ا٭دبةةا ٤قًكةةَ ٕٛةةا يف ذيةةو غةةوغ ٜ ٫هةةاد أحةةدِٖ ًٜكةة٢
ؾاحب٘ حتٜ ٢تخدت إيٝة٘ حةا ػبةد يف ْفطة٘ َةٔ ٖةرا اٱغةفام
اير ٟنإ باَكا أ ٍٚا٭َسغ ِ أ ر ٜظٗس غة٦ٝا فػة٦ٝا حتة٢
أؾةةبذ ٚاقةةخا نةةٌ ايٛقةةٛةغ ٚاْتٗةة ٢بأؾةةخاب٘ إىل غةةَ ٤ٞةةٔ
ايتػاّ٩غ نإٔ ايعٗد قد بعد ب٘ حٓٝا َٔ ايدٖس.
فهثل َٔ ا٭دبا ٫ ٤ػبد ٕٚايٛض ١ًٝإىل اٱعساب عٔ ذاة
أْفطِٗغ ؽباس هلةِ اشبةاطس فةُٝٮ عًةْ ِٗٝفٛضةِٗغ ٜٚطةت سم
تفهلٖةةِغ ٜٚةةثل فةة ِٗٝايػةةٛم إىل ايهتابةة١غ ةةِ ٜةةدفعِٗ إىل
ايهتاب ١دفعاغ فٝهتب.ٕٛ
ٚا٭دٜب حني ٜهتب طبدٚه عٔ ْفط٘ داُ٥اغ ٜصعِ أْ٘ ٫
ؼبفةةٌ بايٓةةاع ٜ ٫ٚفهةةس فةةِٗٝغ ٜ ٫ٚهتةةب إ ٫يلقةة ٞقًبةة٘
ٚعكً٘ ٚذٚق٘غ ٚطبع٘ ايرٜ ٫ ٟطتاٝي إٔ ميتٓي عٔ اٱْتاج حني
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ٜةةةدع ٢إيٝةةة٘غ ٖٚةةة ٛؽبٝةةةٌ إىل ْفطةةة٘ إٔ ا٭دب ْفخةةةاة طبٝعٝةةة١
تؿدز عٔ أؾخابٗا ٭ْٗا ٫بد هلا َٔ ايؿدٚزغ نُا إٔ ايك٤ٛ
ٜؿةةةدز عةةةٔ ايػةةةُظ ٭ْٗةةةا ً ٫ةةو إ ٫إٔ تكةةة٤ٞغ ٚنُةةةا إٔ
ايعبل ٜؿةدز عةٔ ايصٖةس ٠٭ْٗةا ً ٫ةو إ ٫إٔ تٓػةس ايعةبل٫ٚ .
عً ٢ايػُظ  ٫ٚعً ٢ايصٖس ٠إٔ ٜ ٫ٴٓتفةي حةا تٓػةسإ َةٔ قة٤ٛ
أ ٚغرا.
نةةةريو ؽبةةةده ا٭دٜةةةب ْفطةةة٘ ٚؽبٝةةةٌ إيٗٝةةةاٚ ...يهٓةةة٘ ٫
ٜهةةاد ٜهتةةبغ بةةٌ ٜ ٫هةةاد ٜأ ةةر يف ايهتابةة ١حتةة ٢ؼبةةظ
اسباج ١امًخ ١إىل إٔ ٜكسأ ايٓاع َا ٜهتبغ فُٔ طبٝعةْ ١فطة٘
إٔ ٜهتةةةةب َٚةةةةٔ طبٝعةةةةْ ١فطةةةة٘ إٔ ٜتؿةةةةٌ بايٓةةةةاعغ يٝكةةةةسأٙٚ
ٜٚػازن ٙٛيف اسبظ ٚايرٚم ٚايػعٛز.
ن ٬ا٭َس ٜٔطبٝع ١فٜ ٘ٝػ ً٘ فٓ٘ أ ٍٚا٭َس عٔ بلَٔ ٙ
ايٓاع ٚا٭غةٝا٤غ فةإذا أ ة٘ مل ٜطةاة حتةٜ ٢ٴظٗةس ايٓةاع عًٝة٘
ٚحتٜ ٢طتُتعٛا ب٘ أٜ ٚصٚزٸٚا عٓ٘ ٜٓٚهس.ٙٚ
ٚا٭دٜب يٝظ ضبتاجا إىل إٔ ٜسقة ٢ايٓةاع عٓة٘ فخطةبغ
ٚيهٓةةة٘ ضبتةةةاج إىل إٔ ٜسقةةةٛا عٓةةة٘ ٜٚطةةةخاٛا عًٝةةة٘غ ٚإىل إٔ
ٜعسفٛا َٔ أدبة٘ ٜٓٚهةسٚاغ ٚإىل إٔ ٜثٓةٛا عًٝة٘ ٜٓٚكةرٖ .ٙٚة ٛيف
64

حاج ١إىل إٔ ٜتؿةٌ بايٓةاع ٭ْة٘ ٜهتةب هلةِ نُةا أْة٘ ٜهتةب
يٓفطةة٘ٚ .اتؿةةاي٘ بايٓةةاع ٖةةرا قةةد أؾةةبذ َػةةهًَ ١عكةةً٫ ١
ٜهاد ػبد هلا ح٬غ ٜ ٫ٚهاد ٜعسف هلا غبٗٝا يف تازٜخ ا٭دب
عً ٢طٛي٘ ٚا ت٬ف ب٦ٝات٘ ٚعؿٛزٙ
فكد نإ ٖرا ا٫تؿاٍ فُٝا َك َٔ ٢ايةصَٔ َٝطةسا إىل
حد بعٝد .مل ٜهٔ عً ٢ا٭دٜب إ ٫إٔ ٜٓػ ٧أدبة٘ ةِ ٜدفعة٘ إىل
أحد ايٓطار ٜرٜع٘ طباٛطا بتًو ايٛضا ٌ٥ايك ١ًٝ٦ايبا ١٦ٝاييت
ناْت تتاة يًٓاع قبٌ إٔ تٓػأ امابعٚ ١ذبدت َةا أحةد ت َةٔ
ايٝطس ٚايعطس مجٝعا.
فأَةةةا اٯٕ فًةةةٝظ يف ضةةةب ٌٝإىل إٔ ٜهتفةةة ٞا٭دٜةةةب بٗةةةرٙ
ايٛضةة ..١ًٝبةةٌ يةةٝظ َةةٔ ضةةب ٌٝإىل إٔ ٜفهةةس فٗٝةةاغ فايٓةةاع ٫
ٜكةةسأ ٕٚايهتةةب امخاٛطةة ١إ ٫إٔ ٜهْٛةةٛا َةةٔ ايعًُةةا ٤ايةةرٜٔ
ٚقفٛا أْفطِٗ ٚجٗٛدِٖ عً ٢إٔ ؼبٝةٛا ايةاات ايكةد ِٜبايةدزع
ٚايبخ ٚايتخكٝلغ ٚايابي ٚايٓػس آ س ا٭َس.
فًةٝظ بةد يٮدٜةب إذٕ َةٔ إٔ ٜثةب إىل ٖةرا ايٝطةس ايعطةل
ايرْ ٟطُ ٘ٝاٯٕ ايابي ٚايٓػسٜ ٖٛٚ .ٴط ٷس حني ٜتةاة يٮدٜةب إٔ
ػبد َٔ ٜابي ٜٓٚػسغ  ٖٛٚايعطس نةٌ ايعطةسغ ٚايػةكا ٤نةٌ
ايػكا٤غ حني ٜ ٫تاة ايابي ٚايٓػس يٮدٜب.
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ٚقةةةةد اقتكةةةةٜ ٢طةةةةس ايابةةةةي ٚايٓػةةةةس إٔ تٓػةةةةأ ا ةةةة٬ة
اشباؾ١غ ٜٓػس فٗٝا ا٭دبةاَ ٤ةا ٜهتبةَ ٕٛةٔ ٖةر ٙاٯ ةاز ايفٓٝة١
ايكؿاز اييت أؾةبخت يْٛةا َةٔ أيةٛإ ا٭دب اسبةدٚ . ٜاقتكة٢
ٜٴطس ايابي ٚايٓػس إٔ تٓػأ ايؿخا ايطٝازٚ ٠إٔ تتٓةافظ فُٝةا
بٗٓٝا ٚإٔ تتخةر ا٭دب ٚضةَ ١ًٝةٔ ٚضةاٖ ٌ٥ةرا ايتٓةافظ ...فعُةد
إيٗٝا ا٭دبةآٜ ٤ػةس ٕٚفٗٝةا آ ةازِٖ ٖةر ٙايكؿةازغ َٚكةت أَةٛز
ا٭دب عًٖ ٢ةرا ايٓخةَ ٛطةُخَٝ ١اضةس٠غ ٚيهةٔ ا٭َةٛز تتعكةد
فجأ٠غ فإذا ايابي ٚايٓػس ؼبتاجةإ إىل امةاٍٚ ...إىل امةاٍ ايةرٟ
ٜٓفةةةل يف نةةةثل َةةةٔ ايتكةةةدٜس ٚا٫حتٝةةةاطٚ .امةةةاٍ ٜةةةدع ٛامةةاٍغ
فُٓف ُكة٘ٴ ضبتةةاج إىل إٔ ٜطةةاد ٙزاحبةةا فٝةة٘غ ٖٚةةَ ٛةةٔ أجةةٌ ذيةةو
ضبتةةةاج إىل زقةةة ٢ايةةةرٜٓ ٜٔتفعةةة ٕٛبإْفاقةةة٘ يٝطةةةتصٜدٚا َٓةةة٘غ
فٝهةة ٕٛأدعةة ٢يًةةسبذ ٚأضةةسه إىل اي ٓةة .٢فًةةٝظ بةةد َةةٔ ًةةل
امطت ًني ٚايتُاع َا ٜسق٥٬ٜٚ ِٗٝةِ حةاجتِٗ َٓٚةافعِٗغ ٚإذا
احتاج ا٭دٜب إىل إٔ ٜهٚ ٕٛض ١ًٝيسبذ اياابي ٚايٓاغس ٚٚضة١ًٝ
بعد ذيو أ ٚقبةٌ ذيةو ٱقاَة ١ا٭ٚد ٚإزقةا ٤اسباجة ١ايَٝٛٝة ١إىل
ايكةةٛةغ فكةةد تعةةس ا٭دب إىل ضبٓتةة٘ ايه ة ٣غ ٖٚةة ٞا ٓةة١
اييت ٜػك ٢بٗا ا٭دبا ٤عٓدْا يف ٖر ٙا٭ٜاّ.
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ٚنإ ا٭دبةا ٤فُٝةا َكةَ ٢ةٔ ايصَةإ ٜتخةر ٕٚا٭دب فٓةا
أٜ ٟتخر ْ٘ٚباٚ ٫ ١ٜضٜٓ ...١ًٝتج ٕٛ٭ٕ طبا٥عِٗ تكاسِٖ إىل
اٱْتاجٚ .٭ِْٗ  ٫ميًهة ٕٛإ ٫إٔ ٜٓتجةٛا ٚمل ٜهْٛةٛا ٜعتُةدٕٚ
عًةة ٢ايفةةٔ يٝعٝػةةٛاٚ .إمنةةا نةةاْٛا ٜتخةةر ٕٚإىل ايعةةٝؼ ٚضةةاٌ٥
أ س ٣قًُا تتؿٌ با٭دب َٔ قسٜةب أ ٚبعٝةد .نةإ َةِٓٗ ايةرٜٔ
ٜعًُةةة ٕٛبأٜةةةدِٜٗغ ٚنةةةإ َةةةِٓٗ ايةةةرٜ ٜٔتؿةةةسف ٕٛيف ايتجةةةاز٠غ
ناْٛا عً ٢نٌ حاٍ ٜكاس ٕٚيف غ ٕٚ٪اسبٝا ٠نُا ٜكةاسب
فٗٝا بلٖةِ َةٔ ايٓةاعٚ .زحةا ٚجةد ا٭دٜةب أ ٚؾةاحب ايفةٔ َةٔ
امًةةٛى ٚا٭َةةساٚ ٤أؾةةخاب ايثةةساَ ٤ةةٔ ٜةةسؼبِٗ َةةٔ ٖةةرا ايعٓةةا٤غ
فٝفسب ٕٛيٮدب ٜٚػةا ٕٚزقةٖ ٢ة ٤٫٪ايطةاد ٠حةا ٜٗةد ٕٚإيةِٗٝ
َٔ أيٛإ امدة ٚايثٓاَ َِٗٓ .٤ةٔ ؽبةتـ ٖة ٤٫٪ايطةاد ٠بأٜطةس َةا
عٓةةد ٙفٝبةةٝعِٗ ايثٓةةا ٤بامةةاٍغ ٜٚةة ٪س ْفطةة٘ خبةةل َةةا عٓةةد ٙنُةةا
نةةةإ امتةةةٓيب ٜؿةةةٓي يف نةةةثل َةةةٔ ا٭حٝةةةإغ فٗٝةةةد ٟأنثةةةس
ممدٚحٝة ١بثةا ٤غةةعسٙغ ٚؽبةتـ ْفطةة٘ باي ٓةا ٤ايسا٥ةةي ٜؿةٛٸز فٝةة٘
حصْةةة٘ ٚأمةةة٘ ٚفخةةةسٚ ٙزقةةةاٚ ٙضةةةخا٘ َٚةةةا غةةةا ٤ا َةةةٔ أيةةةٛإ
ايعٛاطةةا ٚايػةةعٛزَٚ .ةةِٓٗ َةةٔ ٜٓفةةل أنثةةس َةةا عٓةةد ٙيف إزقةةا٤
ضادت٘ أٚي٦و .فٝؿبذ أنثس أدب٘ ٓاَٚ ٤دحا ػبٛٸد فَ ٘ٝةا ٚضةع٘
ايتجٜٛد ٜٚكؿٸس ف ٘ٝعٔ اي ا ١ٜحني ٜكاس إىل ايتكؿل.
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ٚيهةٔ عؿةس ٖة ٤٫٪امًةٛى ٚا٭َةساٚ ٤ايطةاد ٠قةد اْككة٢
إىل بل زجع١غ ٚأؾبذ ا٭دب َكاسا إىل إٔ ٜعتُد عًةْ ٢فطة٘
يٓٝػةةس أ٫ٚغ ٜٚكةةدٸز بعةةد ذيةةو ٜٚكةةٛة أؾةةخاب٘ يف نةةثل َةةٔ
ا٭حٝإ إذا مل ٜكاسبٛا يف اسبٝةا ٠نُةا نةإ ٜكةاسب فٗٝةا
نثل َٔ أض٬فِٗغ ٚنُا ٜكاسب فٗٝا بلِٖ َٔ ايٓاع.
ٚنإ ا٭دب فخةٛزا بٗةرا ا٫ضةتك ٍ٬ايةر ٟأتةٝذ ية٘ ٚبأْة٘
قد اضتااه إٔ ٜٓؿسف عةٔ ٖةرا ايثٓةا ٤ايةر ٟتٓاةل بة٘ ا٭يطةٓ١
 ٫ٚتعتكةةةد ٙايكًةةةٛبٚ ...يهٓةةة٘ ٜٓظةةس اٯٕ فةةةل ٣إٔ يةةة٘ ًَٛنةةةا
ٚضاد َٔ ٠طساش جدٜةد ةةة ٚأْة٘ َكةاس إىل إزقةاٖ ٤ة ٤٫٪امًةٛى
ٚايطةةاد ٠إٕ أزاد إٔ ٜٓػةةس ٜٚكةةدز ٜٚكةةٛة ا٭دبةةاٖٚ ٤ةة ٤٫٪امًةةٛى
ٚايطةةةادٖ ٠ةةةِ ايكةةةسا ٤ايةةةر ٜٔأزادٚا إٔ ٜػةةةاٚا يلقةةة ٢ايٓاغةةةس
ٚاياةةابي ٜٚكةةب ٬عًةة ٢ايٓػةةس ٚايابةةي فةةإذا مل ٜػةةاٚا إ ٫قًةة٬ٝغ
أعةةةس ايٓاغةةةس ٚاياةةةابي عةةةٔ ا٭دب إىل أغةةةٝا ٤أ ةةةس ٣أجةةةد٣
عًُٗٝا ٚأْفي هلُاْٚ ..ظس ا٭دٜب فإذا أدب٘ بكاع ١با٥س ٫ ٠ضبٌٝ
إىل إٔ تؿةةٌ إىل أٜةةد ٟايٓةةاع؛ فكةة ٬عةةٔ إٔ تؿةةٌ إىل قًةةٛبِٗ
ٚأذٚاقِٗ ٚعكٛهلِ.
ٚامًةةٛى ازبةةدد أؾةةعب َساضةةا ٚأعطةةس إزقةةاَ ٤ةةٔ امًةةٛى
ايكدَا .٤فكد نإ امًو ف٪اد فسدا ؼبب طا٥ف َٔ ١ايػةعسا ٤أٚ
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ٜطةتأ س بػةاعس ٚاحةدغ ٚنةإ َةٔ ايٝطةل إٔ ٜعةسف ا٭دبةاَ ٤ةةا
ٜسقَٚ ٘ٝا ٜطخا٘ ..فأَا اٯٕ فٗ ٤٫٪امًةٛى  ٫ؼبؿة ٕٛ٭ْٗةِ
غةةعٛبغ ٚيةةٝظ َةةٔ ايٝطةةل إٔ ٜتةةبني ا٭دبةةاَ ٤ةةا ٜطةةَٚ ِٖ٤ٛةةا
ٜطسِٖغ َٚا ٜسقَٚ ِٗٝةا ٜطةخاِٗٚ .قةد نةإ تة ٞ ٛإزقةا٤
امًٛى يف ايعؿٛز ايكدميَ ١فطدا يةٮدب ٚإزقةا ٤ازبُةاٖل يف
ايعؿٛز اسبدٜث ١أغد ي٘ إفطادا.
ٚا٭دٜب ٜ ٫هةس ٙغة٦ٝا نُةا ٜهةسً ٙةل ايكةساٚ ٤تةٞ ٛ
زقةةاٚ .ِٗ٥يف ا٭دب نةةثل َةةٔ ا٫عتةةصاش بةةايٓفظ ٚايثكةة ١بةةايفٔ
ٚاٱميإ بازبُاٍٜ ٖٛٚ .سْ ٣فط٘ باٚ ٫ ١ٜض١ًٝغ ٖٚة ٛؼبةب إٔ
ٜسق ٢إي ٘ٝقسا ٙ٩حٖٛ ٝغ  ٫ٚؼبب إٔ ٜٓةصٍ إية ِٗٝحٝة ٖةِغ
ٚيٝظ َعٖٓ ٢ةرا إٔ ٜطةتعً ٞعًة ِٗٝأٜ ٚةصدز ِٜٗأٜ ٚةصٚٸز عةِٓٗغ
ٚإمنةةا َعٓةةا ٙأْةة٘ ٜٗةةبذ إيةة ِٗٝفٝػةةتل َةةِٓٗ َادتةة٘ ٚػبةةل َةةِٓٗ
حًَٚ ِٖٛسِٖغ ٜٚطتخًـ َِٓٗ ؾفٚ ِٖٛنةدزِٖ ...ةِ ٜعةٛد
إىل ْفط٘ فٝخً ٛإيٗٝا ٜٚطةتخسج ْتٝجةٖ ١ةرا نًة٘ زا٥كة ١ؾةفٛا
ٜعسقٗا عً ٢ايٓاع يف ايؿٛز ٠اييت ؼببْٗٛا ِٖ.
فٗةةٜ ٛعاغةةسِٖ ٚؽبةةاياِٗ ٚميةةاشج حٝةةاتِٗ مماشجةة ١دقٝكةة١
نٌ ايدق١غ ف ١ٝنٌ اشبفا٤غ عُٝك ١نٌ ايعُلغ ِ ٜٓفؿٌ
عِٓٗ فٝعٛد إىل قُت٘ تًةو ايةيت ٜطةتخبٗا ٜ ٫ٚطةتاٝي إٔ ٜطةٛا
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ْفطةة٘ إ ٫فٗٝةةا ...ةةِ ٜعةةٛد إيةة ِٗٝبعةةد ذيةةو ؾةةٛز ٠زا٥كةة ١غةةا٥ك١
ٜةةرٚقٗا َةةِٓٗ َةةٔ تٗٝةةأ يةةرٚقٗاغ ٜٚطةةٗ ٝا َةةِٓٗ َةةٔ أعةةد ْفطةة٘
ٱضابتٗا.
ْٚتٝجٖ ١را نً٘ إٔ ا٭دٜب ايؿخٝذ َتؿةٌ بايٓةاع أغةد
ا٫تؿةةاٍغ َٓفؿةةةٌ عةةةِٓٗ أغةةةد اْ٫فؿةةةاٍٜ ...ػةةةتل ْفطةةة٘ َةةةٔ
أْفطِٗ اغتكاقاغ ِ ٜعٛد إي ِٗٝبعد تهً ٜ٘ٓٛكا جدٜدا ػبب
إٔ ٜتٗٝأٚا يكبٛي٘ ٜٚعدٚا أْفطِٗ يًسق ٢عٓ٘ أ ٚايطخذ عً.٘ٝ
ٚنريو ػبد ا٭دب ْفط٘ يف ٖرا ايٛطٔ اي سٜبن ٖةَ ٛةٔ
ايٓاع ٭ْ٘ ذٚب ْفٛضِٗ ٬ ٚؾ ١حٝاتِٗغ ٚيٝظ ٖ َٔ ٛايٓاع
٭ْ٘ زٚة ا٭دٜب اير ٟأْتج٘غ ٚؾٛز ٠عكً٘ ٚقًب٘ ٚعؿاز ٠طبع٘
ٚذٚق٘ .فٗ ٛدإٍ ْا ٖٛٚ ٤قسٜب بعٝد َٔ ٖٛٚ .أجٌ ذيةو  ٫ؼبفةٌ
ٜٓ ٫ٚب  ٞإٔ ؼبفٌ بسق ٢ايٓةاع عٓة٘ أ ٚضةخاِٗ عًٝة٘غ ٚإمنةا
غأِْٗ نػإٔ أب ٞايع ٤٬حني ٜكٍٛن
 ٚةةةةةةةةةةةر زأٜةةةةةةةةةةةٚ ٞحطةةةةةةةةةةةبو ذاى َةةةةةةةةةةةل
عًةةةةةةةةةةَ ٢ةةةةةةةةةةا يفٸ َةةةةةةةةةةٔ عةةةةةةةةةةٛج ٚأَةةةةةةةةةةتٹ
َٚةةةةةةةةةةةاذا ٜبت ةةةةةةةةةةةة ٞازبًطةةةةةةةةةةةا ٤عٓةةةةةةةةةةةةدٟ
أزادٚا َٓاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٚ ٞأزدة ؾةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُيت
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ٜٛٚجةةةةةةةةةةةةةةد بٓٓٝةةةةةةةةةةةةةةا أَةةةةةةةةةةةةةةدٷ قؿةةةةةةةةةةةةةةٞ
فةةةةةةةةةةةةأَٛا وةةةةةةةةةةةةتِٗ ٚأممةةةةةةةةةةةةت وٸةةةةةةةةةةةةٞ
ٚإذٕ فا٭دب يف حاج ١إىل إٔ ٜطتكٌغ ٚإىل إٔ ٜه ٕٛحسا
ٜ ٫تًُةةل ٜ ٫ٚاقةةٜ ٫ٚ ٢طةةع ٢إىل ايٓةةاع ٚإمنةةا ٜطةةع ٢ايٓةةاع
إيٚ .٘ٝا٭دب بعد ٖرا نً٘غ  َٔٚأجٌ ٖرا نً٘غ يف حاج ١إىل
إٔ ٜطةةةتأْٜٚ ٞتُٗةةةٌ ٜٚظٗةةةس حةةةني ٜسٜةةةد ٙايٓةةةاع عًةةة ٢ايظٗةةةٛز.
ٚا٭دب ٜ ٫ةةب ض غةة٦ٝا نُةةا ٜةةب ض ايعجًةةٜ ٫ٚ .١فطةةد ٙغةة٤ٞ
نُةةا ٜفطةةد ٙاٱضةةساهٖٚ ..ةةَ ٛتُٗةةٌ ح ةني ٜبخ ة ٜٚطتكؿةةٞغ
ٚحني ٜػل َادت٘ ٜٚطتخًـ َعاْٝة٘غ ٖٚةَ ٛتُٗةٌ َطةتإٍٔ حةني
٪ٜيا َا مجي َٚا اضةتخًـغ ٥٬ٜٚةِ بةني أجصا٥ةٖ٘ٚ .ةَ ٛتُٗةٌ
َطتإٍٔ حني ٜؿٛا ٖرا نًٜ٘ٚ .كف ٞعًٝة٘ ايؿةٛز ٠ايةيت ػبةب
إٔ ٜكفٗٝا عًٗٝاغ  ٖٛٚؼبب إٔ ٜعٝد ايٓظس إىل ْفط٘ َسَٚ ٠س٠
َٚةةساةٖٚ .ةةٜ ٛسٜةةد إٔ ٜٓظةةس إىل ْفطةة٘ يف امةةسآ٠غ فٝؿةةًذ ٖٓةةا
 ٜٚل ٖٓاىغ ٜٚصٜد يف َٛقيغ ٜٓٚكـ يف َٛقي آ سٚ .ؼبةاٍٚ
إٔ ٜسق ٢عٔ ْفط٘ قبٌ إٔ ٜظٗس يًٓاعٚ .يٝظ غ ٤ٞأغل عًٝة٘
َٔ إٔ ٜسق ٢عٔ ْفط٘ ٭ْ٘ عطل  ٫ؼبب امٝاضسٚ ٠٭ْة٘ ٜٓظةس
داُ٥ا إىل َثٌ زفٝع١غ بعٝد ٠امٓاٍ ٜ ٫هاد ٜدَْٗٓ ٛا حت ٢تٓأ٣
عٜٓ٘ ٫ٚ .هاد ٜبً ٗا حت ٢تفٛت٘.
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ٚ٭َس َا ق ٌٝإٕ بعض غعسآ٥ا ازباًٖٝني نةاْٛا ٜٓػةٕٚ٪
ايكؿةةٝد ٠ةةِ ٜعسقةةْٗٛا عًةة ٢أْفطةةِٗ ةةِ ٜاًٝةة ٕٛايٓظةةس فٗٝةةا
ٚاٱؾ٬ة هلاغ ٜ ٫ٴظٗسْٗٚةا يًٓةاع إ ٫بعةد إٔ ٜفسبةٛا هلةا حة٫ٛ
ناَٚ ..٬٭َس َا ق ٌٝإٔ غاعسا فسْطٝا َعاؾسا أْػأ قؿةٝد٠
َةةٔ قؿةةا٥د ٙةةةِ فةةسا يتٓكٝخٗةةا ٚتٗةةةرٜبٗا ٚقتةةا طةة٬ٜٛغ حتةةة٢
ا تافٗا َٓ٘ بعض أؾخاب٘ ا تاافا فأذاعٗا يف ايٓةاعٚ ..ية٫ٛ
ذيةةو مةةا أ سجٗةةا إيةةِٗٝغ ٚقةةد ٚجةةد عٓةةد ٙبعةةد ٚفاتةة٘ َ٦ةةاة َةةٔ
ْطخ ايتجازب هلر ٙايكؿٝد.٠
ٚا٭دبا ٤ؽبتًف ٕٛبا٦ا ٚضسع ١يف إْتاج َا ٜٓتجٕٛغ ٚيهٔ
ايبذٚ ٤ا٭ْاٚ ٠ايتخف ٚايتٌُٗ ٖ ٞاشبؿاٍ ا٭ضاضة ١ٝيٮدٜةب
ازبدٜس بٗرا ا٫ضِ.
فًٝظ ا٭دب إذٕ َٔ ٖر ٙايبكةا٥ي ايةيت تطةتجٝب يف ٜطةس
ما ذبتاج إي ٘ٝايتجاز َٔ ٠ايطسعٚ ١اْ٫تظاَّ ٖٛٚ .ةٔ أجةٌ ذيةو
ٜ ٫طتاٝي إٔ ٜت ٢ ٛإزقا ٤ايرٜ ٜٔطتًٗهْ٘ٛغ ٖٚةَ ٛةٔ أجةٌ
ذيةةةو َعة ةسٸ بابعةةة٘ يًهطةةةادغ إ ٫إٔ ٜهثةةةس أنفةةةاَ ٙ٩ةةةٔ
ايكسا٤غ ٚإٔ ػبدٚا اسباج ١امًجٚ ١٦ايػعٛز امًُذٸ ٚايكسٚز ٠اييت
تةةدفعِٗ إىل ايكةةسا ٠٤دفعةةآٖ ..ايةةو ٜطةةتاٝي ا٭دب إٔ ػبةةد يف
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ْفط٘ َا ؼبتةاج إيٝة٘ َةٔ ايعةص٠غ ٚإٔ ػبةد َةٔ ْفطة٘ ا٫ضةتجاب١
إىل َةةةا ٜٓب ةةة ٞيةةة٘ َةةةٔ ا٭ْةةةاٚ ٠ايتُٗةةةٌ يٝةةةتُهٔ َةةةٔ ايتجٜٛةةةد
ٚاٱتكإ.
َٔ أجٌ ٖرا نً٘ ْفٗةِ يف بةل َػةكٖ ١ةرا ايكًةل ايػةا٥ي
بني ا٭دباٚ ٤ايرٜ ٟػ ًِٗ عٔ اٱْتاجغ ٜٚكاسِٖ إىل نثل َٔ
ايتطاٍ٩غ ٜٛٚزطِٗ يف نثل َٔ اسبل.٠
فاسبٝةةا ٠اسبدٜثةة ١تفةةس عًةة ِٗٝنةةثلا َةةٔ امػةةه٬ةغ
ٚتثل يف ْفٛضِٗ أيٛاْا َٔ ايعٛاطا ٚقةسٚبا َةٔ ايػةعٛزٖٚ .ةِ
ػبد ٕٚاسباج ١إىل إٔ ٜؿٛزٚا َا ؼبطَٚ ٕٛا ٜػعس.ٕٚ
ٚقدميا عسقت اسبٝا ٠اشباؾٚ ١ايعاَ ١عًة ٢ا٭دبةا ٤أيةٛإ
ايعٛاطةةةةا ٚقةةةةسٚب ايػةةةةعٛز ٚٚجةةةةدٚا اسباجةةةة ١إىل اٱْػةةةةا٤
فأْػةةةأٚاغ ٚإىل اي ٓةةةا ٤ف ٓةةةٛاغ ٚإىل إعةةة ٕ٬ايسقةةةٚ ٢ايطةةةخذ
ٚا٫نت٦ةةةاب ٚا٫بتٗةةةاج فةةةأعًٓٛا َةةةٔ ذيةةةو نًةةة٘ َةةةا أزادٚاغ مل
ٜهْٛٛا يف حاج ١إىل أنثس َٔ إٔ ٜاًكةٛا أيطةٓتِٗ ٚأؾةٛاتِٗ
باي ٓا ٤فٝطُي هلِ ايٓاعغ قبٌ إٔ تػٝي ايكسا٠٤غ ِ مل ٜهْٛٛا
يف حاجةة ١إىل إٔ ٜعُةةدٚا إىل ايكًةةِ ٚايكسطةةاع يٝهتبةةٛا فٝكةةسأ
ايٓةةةةاع بعةةةةد إٔ غةةةةاعت ايهتابةةةةٚ ١ايكةةةةسا .٠٤فأَةةةةا اٯٕ فٗةةةةِ
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ٜطةةتاٝع ٕٛإٔ ٜاًكةةٛا أيطةةٓتِٗ ٚأؾةةٛاتِٗ فًةةٔ ٜطةةُي هلةةِ أحةةد
بل أْفطِٗغ ٖٚةِ ٜطةتاٝع ٕٛإٔ ٜعُةدٚا إىل ايكًةِ ٚايكسطةاع
ٚإٔ ٜهتبةةٛا َةةا ؼببةة ٕٛفًةةٔ ٜكةةسأ هلةةِ بةةل أْفطةةِٗ ٚبةةل ذٟٚ
اؾتِٗ َٔ ايؿدٜلَ ِٖ .كةاس ٕٚإىل إٔ ًٜجةأٚا إىل امابعة١
ٚإىل ايٓاغسَٚ .ٜٔا أنثس اماابي َٚا أنثس ايٓاغسٜٔغ ٚيهةٔ
ايٛؾ ٍٛإىل تًةو ٚإىل ٖة ٤٫٪دْٚة٘ أٖةٛاٍ  ٫تكةٌ َػةك ٚ ١اةسا
عٔ تًو ا٭ٖٛاٍ اييت ذنسٖا أب ٛايع ٤٬يف بٝت٘ امػٗٛزن
فٝةةةةةا دازٖةةةةةا بةةةةةاسبصٕ إٕ َةةةةةدازٖا
قسٜةةةةب ٚيهةةةةٔ د ٕٚذيةةةةو أٖةةةةٛاٍ
ٚقد ؽبده ايٓاغس عٔ ْفط٘ فٓٝػس َا ٜكدّ إي ٘ٝا٭دٜب ِ
ًٜتُظ ي٘ ايكسا ٤ف ٬ػبد إي ِٗٝضةب٬ٝغ إَةا ٭ْٗةِ  ٫ؼببة ٕٛإٔ
ٜكسأٚاغ ٚإَا ٭ْٗةِ ٜ ٫طةتاٝع ٕٛإٔ ٜػةاٚا َةا ٜعةس عًةِٗٝغ
ٚإَا ٭ِْٗ ػبًَٗ ٕٛا ٜٓػس بني حني ٚحنيغ ٭ٕ ايٓاغس  ٫ميًو
ٚضا ٌ٥اٱع ٕ٬أٜ ٫ ٚسٜةد إٔ ٜٓفةل َةا ٜٓب ةَ ٞةٔ امةاٍ يٝتةاة ية٘
اٱع.ٕ٬
ٚإذا ْػس ايهتاب ِ مل ٜٴكسأ غك ٞبة٘ ا٭دٜةب ايةر ٟأْفةل
جٗةةدٚٚ ٙقتةة٘ ٚحةةسف عًةة ٢إٔ ٜٓفةةي ايٓةةاع فخٝةةٌ بٓٝةة٘ ٚبةةني َةةا
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أزادغ ٚغك ٞب٘ ايٓاغس اير ٟأْفل يف ْػس ٙاماٍ ٚعكد ب٘ اٯَاٍ
فكاه عًَ ٘ٝا أْفل ٚذٖبت آَاي٘ َةي ايةسٜذ ٚنةسٙٳ إٔ ًٜةدا َةٔ
جخس َستني.
ٚناْةةت ايكةةساٚ ٠٤ايهتابةة ١فُٝةةا َكةةَ ٢ةةٔ ايصَةةإ نُةةا
نإ ا٭دب ٚايعًِ ٚايثكاف١غ ٚقفا عً ٢قً َٔ ١ايٓاع ِٖ ايرٜٔ
ٜعٓ ٕٛبريو ٜٚفسب ٕٛية٘ أ ٚميٓخْٛة٘ أجةصاَ ٤ةٔ أٚقةاتِٗ تكؿةس
أ ٚتا .ٍٛفهإ َٔ ايٝطل عً ٢ا٭دٜب إٔ ٜبًغ طبك ١ايكسا ٤يف
بل َػك ٫ٚ ١عطسغ ٚإمنا ِٖ ْطار ٜهتبٚٚ ٕٛزاقةٜ ٕٛبٝعة.ٕٛ
أَا اٯٕ فكد نثس ايهتاب ٚايكساٚ ٤ضٝصداد ٕٚنثسَ ٠ةٔ ٜةّٛ
إىل ٚ .ّٜٛغةاه ا٭دب ٚايثكافةٚ ١ايعًةِ ٚضةتصداد غةٛٝعا َةٔ عةاّ
إىل عةةةاّٚ .أؾةةةبذ ايٛؾةةة ٍٛإىل طبكةةةاة ايكةةةساٚ ٤امةةةثكفني عًةةة٢
ا ت٬ف حظٛرِٗ َٔ ايكساٚ ٠٤ايثكاف١غ غاقا عطلا ؼبتاج َٔ
ايٛضاٚ ٌ٥ا٭دا ٠إىل َا ٜ ٫تاة إ ٫بعد ازبٗد ٚايتهٝا.
أقا إىل نٌ ٖرا إٔ اسبٝا ٠اسبدٜثة ١تتعكةد َةٔ ٜة ّٛإىل
ٚ ّٜٛتػ ٌ اٱْطةإ عةٔ ْفطة٘ أنثةس ٚقتة٘غ فٗة ٛيف حاجة ١إىل
ايعٌُ ٚجة ٳ٘ ايٓٗةازغ ٖٚة ٛيف حاجة ١إىل ايساحة ١بعةد ايعُةٌ .فةإذا
أ ر قطا٘ َٔ ايساح١غ فُا أنثس َا ٜةدع ٙٛإىل ايًةٗٚ ٛؼببةب
ع يٝكةة ٍٛهلةةِ
إيٝةة٘ ايفةةساا .فٗةةر ٙا٭ْدٜةة ١ايةةيت ًٜكةة ٢فٗٝةةا ايٓةةا ٳ
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ٜٚطةةُي َةةِٓٗغ ٖٚةةر ٙايكٗةةٛاة ايعاَةة ١ايةةيت ػبًةةظ فٗٝةةا يةةل٣
ايراٖبني ٚازبا٥ني ًٜٚك ٞنًُٖٓ ١ا ٜٚطُي نًُةَ ١ةٔ ٖٓةاىغ
ٖٚةةر ٙايةةدٚز ايةةيت تةةدع ٙٛإىل ايطةةُٓٝا أ ٚإىل ايتُثٝةةٌ أ ٚإىل َةةا
غ٦ت َٔ أيٛإ ايعب  ..نٌ ذيو ٜطت سم َةٔ ٚقتة٘ آ ةس ايٓٗةاز
ٚؾةةدزا ممتةةدا َةةٔ ايًٝةةٌ .فةةإذا عةةاد إىل داز ٚ ٙابةةت إيٝةة٘ ْفطةة٘
ناْت حاجت٘ إىل ايساح ١أغد َٔ حاجت٘ إىل ايكسا .٠٤فإٕ ٚجد
َةةٔ ْفطةة٘ ْػةةاطا يًكةةسا٠٤غ فإمنةةا ٖةة ٛايٓػةةاط يًكةةسا ٠٤ايٝطةةل٠
اييت  ٫تػل  ٫ٚدبٗد  ٫ٚذبتاج إىل زٚ ١ٜٚتفهل.
ٚا٭دب ٜهةةةس ٙايٝطةةةس يف اٱْتةةةاج ٖٚةةةٜ ٛهةةةس ٙايٝطةةةس يف
ا٫ضتٗ٬ى أٜكاٖٚ .ةٜ ٛسٜةد َةٔ ا٭دٜةب إٔ ٜطةتأْ ٞيف اٱْػةا٤
ٜٚسٜد َٔ ايكاز ٨إٔ ٜتأْ ٢يف ايكسا٠٤غ فٗ ٛجٗةد َػةاى ػبةب
إٔ ؼبُةةٌ عب٦ةة٘ امٓةةتا ٚامطةةتًٗو مجٝعةةا .فةةإذا أتٝخةةت يًسجةةٌ
امثكا ٚضا ٌ٥ايكسا ٠٤ايٝطل ٠أ ٚايثكاف ١ايطًٗ ١بعد َا برٍ َةٔ
ب ذيةو َٚةاٍ
ازبٗد ٚايعٓا ٤طة ٍٛايٓٗةاز ٚؾةدزا َةٔ ايًٝةٌغ أحة ٸ
إيَٚ .٘ٝةا ٖة ٞإ ٫إٔ ميةد ٜةدٚ ٙميةظ بعةض ا٭شزاز فةإذا ايسادٜةٛ
 ٜسق٘ بفٓ َٔ ٕٛازبد ٚاهلصٍ ٚامٛضٝكٚ ٢اي ٓا٤غ َٚا ٖ ٞإ ٫إٔ
ميد ٜد ٙإىل ؾخٝفَ ١ةٔ ٖةر ٙايؿةخا ايهةثل ٠ايةيت تعٓٝة٘ يف
زفل ٚتطةً ٘ٝعًة ٢اْتظةاز ايٓة ّٛأ ٚتةدع ٛإيٝة٘ ايٓةّٛغ فٝطةتجٝب
إىل دعاٗ٥ا يف ضسه ضسٜي.
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فأٜ ٜٔكي ايهتاب امةتكٔ امُتةي ايةر ٟبةرٍ فٝة٘ َٓتجة٘ َةا
بةرٍ َةٔ ازبٗةةد ٚاحتُةٌ يف تأيٝفةة٘ َةا احتُةةٌ َةٔ ايعٓةةا٤غ ٚأزم
ف ٘ٝيٚ ً٘ٝأْفل ف ٘ٝؾفْٗ ٠ٛازٙو أٜ ٜٔكي ٖرا ايهتاب َٔ نةٌ
ٖرا ايٝطس امسٜذغ  َٔٚنٌ ٖرا اٱبسا ٤ايرٜ ٟؿعب اَ٫تٓةاه
عًٝةة٘و ٖةةر ٙبعةةض امػةةه٬ة ايةةيت ٜػةةك ٢بٗةةا ا٭دب يف ٖةةرٙ
ا٭ٜاّغ  ٖٞٚيٝطت َكؿٛز ٠عًَ ٢ؿةس  ٫ٚعًة ٢ايةب٬د ايعسبٝة١
ٚيهٓٗا غا٥ع ١يف أقااز ا٭ز نًةٗا .بةل أْٗةا يف َؿةس ٚيف
ايةةب٬د ايعسبٝةة١غ أغةةد غةةدٚ ٠أعٓةةا عٓفةةا .فةةايكسا ٤يف غةةسقٓا
ايعسبةةٞغ عًةة ٢نثةةستِٗ اٯٕغ َةةا شايةةٛا قًةة ١قًًٝةة ١بايكٝةةاع إىل
غعٛب ٖرا ايػسمغ ٚامثكف َِٗٓ ٕٛكافة ١تٗٝة ِٗ٦يكةسا ٠٤ا٭دب
ايؿخٝذ ٚاْ٫تفاه ب٘ ٚا٫ضتُتاه بسٚعت٘ ٚمجاي٘ أقٌٸ َٔ ايكًٝةٌ
نُا ٜكاٍ.
فأٟٸ بساب ١يف إٔ ٜادد ايٓاغس ٕٚطباف ١إٔ ٜتعةس َةاهلِ
ٚجٗدِٖ يًكةٝاهو ٚأ ٟبسابة ١يف إٔ ٜطة ٤ٛرةٔٸ ا٭دٜةب بةا٭دبو
فةةإذا نةةإ ا٭َةةس نةةريو يف بةة٬د اي ةةسب عًةة ٢نثةةس ٠قساٗ٥ةةا
ٚغٛٝه ايثكاف ١ايعُٝك ١بٝةِٓٗغ فأجةدز إٔ تهة ٕٛايػةه ٣ٛيف
ض ٚاقعا َٓٗا يف تًو ايب٬د.
ب٬دْا أغد يرعا ٚأَ ٸ
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ٚا٭َس ٜ ٫كا عٓد ٖرا اسبد َٔ ايؿعٛبٚ ١ايعطس.
فكةةةد ا تًاةةةت ايكةةةٚ ِٝتػةةةابٗتغ ٚعُٝةةةت حكا٥كٗةةةا عًةةة٢
ايٓاع يف ٖر ٙا٭ٜاّٚ .نإ حظٓا َٔ ٖرا ا ٫ت٬ط أعظِ َٔ
ح ب٬د اي سب يكً ١ايثكاف ١ايعُٝك ١امت ١ٓٝبني قسآ٥ا.
فهةةةثل بٓٓٝةةةا أٚي٦ةةةو ايةةةرٜ ٜٔاًكةةة ٕٛا٭حهةةةاّ إط٬قةةةا
ٜٚسضًْٗٛا إزضاٜ ٫ ٫تعُكٜ ٫ٚ ٕٛتةدبسٕٚغ ٭ٕ ٚضةا ٌ٥ايتعُٝةل
ٚايتدبل تعٛشِٖ فِٗ ؼبتاج ٕٛإىل عًةِ حبكةا٥ل ا٭غةٝا ٤أنثةس
ممةةا أتةةٝذ هلةةِ إٔ ٜعًُةةٛا يةةلٚا ٜٚفهةةسٚا ٜٚطتكؿةةٛا قبةةٌ إٔ
ٜاًكٛا َا ٜاًك َٔ ٕٛا٭حهاّ ٚقبٌ إٔ ٜسضًٛا َا ٜسضًَٔ ٕٛ
ا٭حاد. ٜ
فُةةِٓٗ َةةٔ ٜةةس ٣إٔ ا٭دب عٓةةدْا قةةد قةةعا ٚتٗافةةت ٭ْةة٘
قد ِٜقد بعد عً ٘ٝايعٗدغ ٚ٭ٕ أؾخاب٘ ايرٜٓ ٜٔتجٜ ْ٘ٛعٝػةٕٛ
يف عؿةةٛز جدٜةةد ٠بايكٝةةاع إيةةِٗٝغ مل ٜأيفٖٛةةاغ ٖٚةة ٫ ٞت٥٬ةةِ
طبا٥عِٗغ فِٗ بسبا ٤يف ايعؿٛز قد طايت عً ِٗٝأعُةازِٖ ٚإٓ
هلِ إٔ ميٝتٛا أْفطِٗ قبٌ إٔ ٜدزنِٗ امٛةغ فٝأ رٚا أْفطِٗ
بايؿةةُت ٜٚؿةةدٖٚا عةةٔ اٱْتةةاج ايةةر٥٬ٜ ٫ ٟةةِ ايب٦ٝةة ١ازبدٜةةد٠
اييت  ٫تأيفِٗ ٜ ٫ٚأيفْٗٛةاٜ ٫ٚ .كةٖ ٍٛة ٤٫٪ايٓةاع ٭ْفطةِٗ إٕ
ٖ ٤٫٪ا٭دبا ِٖ ٤اير ٜٔأْػأٚا ايب٦ٝة ١ازبدٜةد ٠حةني أحةد ٛا َةا
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أحد ٛا يف ا٭دب َٔ تاٛز عُٝل ٚاضةي بعٝةد امةد .٣فٗةِ يٝطةٛا
بسبة ةا ٤عةةةٔ ٖةةةر ٙايب٦ٝةةة ١٭ْٗةةةا ب٦ٝةةةتِٗ ايةةةيت ؾةةةٓعٖٛا بأٜةةةدِٜٗ
ٚأزادٖٚا ٭ْفطِٗ ٚ٭بٓاِٗ٥غ ٚإمنا تعكدة أَٛز اسبٝةا ٠يف ٖةرٙ
ايةةةب٬د نُةةةا تعكةةةدة يف بلٖةةةا َةةةٔ أقاةةةاز ا٭ز غ فؿةةةعب
ا٫تؿةةاٍ بةةني ا٭دب ٚعاَةة ١ايٓةةاع يهثةةسَ ٠ةةا طةةسأ َةةٔ ٚضةةاٌ٥
ايتٝطةةل عًةة ٢ايٓةةاع فُٝةةا ٜكٛيةةٜٚ ٕٛطةةُعٚ ٕٛفُٝةةا ٜثكف ة ٕٛبةة٘
أْفطةةِٗ َةةٔ طسٜةةل ايٓظةةس ٚايطةةُي ٚايكةةسا ٠٤ايٝطةةل ٠اشباطفةة١
ايس ٝؿةة ١ايةةيت  ٫تهًةةا ايٓةةاع َةةٔ ازبٗةةد ايعكًةةَٚ ٞةةٔ فةةساا
ايباٍ َا تهًفِٗ قسا ٠٤ا٭دب ايسفٝيٜ َٔ َِٗٓٚ .ك ٍٛإٕ ايٓاع
مجٝعةةةا يف حاجةةة ١إىل إٔ ٜكةةةسأٚا ٜٚفُٗةةةٛا ٜٚةةةرٚقٛا ٜٚطةةةتُتعٛا
بازبُاٍ ا٭دبٞغ فٝجب إٔ ٜه ٕٛا٭دب قسٜب ايتٓاٜ ٍٚطتاٝي
نٌ إْطإ إٔ ٜرٚقة٘ ٜٚتُتةي بة٘غ ٚيةٝظ نةٌ ايٓةاع قةد تعُةل
ايً ٚ ١عسف َٔ دقا٥كٗا ٚأضةسازٖا َةا ميهٓة٘ َةٔ إضةابٖ ١ةرا
ا٭دب اير ٟؼبتف جبُةاٍ ايؿةٛزٚ ٠زْٚةل ا٭ضةًٛبغ ٚؼبةسف
عً ٢إٔ ٜتخل امعاْ ٞايهسمي٪ٜٚ ١دٜٗا با٭يفار ايعربة ١ايسا٥عة١
اييت ؼبطٔ ٚقعٗا يف ايطُي َٛٚقعٗا يف ايكًب.
فٓٝب  ٞإٔ ٜهة ٕٛا٭دب غةعبٝا ٜفُٗة٘ ذ ٚايثكافة ١امُتةاش٠
ٚذ ٚايثكافةة ١امتٛضةةاٚ ١ذ ٚايثكافةة ١ايكةةٜٓ ٫ٚ ١ًٝ٦طةة ٕٛإ ٫غةة٦ٝا
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ٚاحدا ٖ ٛإٔ ا٭دب فٔ زفٝيٚ .ايفٔ ايسفٝي ٜٓ ٫صٍغ ٚإمنا ٜسق٢
إيٝةة٘ ط٬بةة٘ ٚضببةةٚ .ٙٛيةةٝظ ا٭دبةةاَ ٤هًفةةني إٔ ٜعًُّةةٛا ايٓ ةاع
ٜٚبً ٛا بِٗ َٔ ايتعًٚ ِٝايثكاف ١إىل حٜ ٝطةتاٝع ٕٛإٔ ٜةرٚقٛا
اٯداب ايسفٝعةةٚ ١ايفٓةة ٕٛازبًُٝةةٚ .١إمنةةا ٜاًةةب ذيةةو إىل ايةةرٜٔ
ٜك َٕٛٛعًة ٢غة ٕٚ٪ايابٝةٚ ١أَةٛز ايتعًةٚ .ِٝنةٌ َةا ٜٴاًةب إىل
ا٭دٜب أٜ ٫ه ٕٛأدب٘ ممعٓا يف اي سابةَ ١تعُةدا يً ُة ٛغ ٚأ٫
٪ٜد ٣يف أيفار ٚأضايٝب  ٫تعٝؼ يف ٖةر ٙا٭ٜةاّغ ٚإمنةا ناْةت
تعٝؼ يف ايعؿٛز ايكدمي ١ايبعٝد ٠ايعٗد .فٜٓ ٬ب ة ٞمةٔ ٜهتةب
اٯٕ إٔ ٜتهًا َرٖب ابٔ امكفي؛ أ ٚطسٜل ازباح أ ٚأضًٛب
اسبسٜةسٚ ٟايبةدٜي اهلُةراْٞغ ٜٓ ٫ٚب ة ٞية٘ إٔ ٜسٖةل ايٓةاع َةةٔ
أَسِٖ عطسا فٝفس عً ِٗٝايسجٛه إىل امعاجِ يف نٌ ضاس.
فازبُةةةاٍ ٜ ٫هةةة ٕٛيف بسابةةة ١ايًفة ة  ٚػةةةْٛت٘غ  ٫ٚيف
فةةا ٤امعٓةةٚ ٢بُٛقةة٘غ  ٫ٚيف ايتةةٛا ٤ا٭ضةةًٛب ٚتعكةةدٙغ ٚإمنةةا
ازبُاٍ غ ٤ٞآ س ٜٓاقض ٖر ٙاشبؿاٍ نٌ امٓاقكٚ ١ؽبايفٗا
أغةةةد اشبةةة٬ف ٫ٚ .عًةةة ٢ا٭دٜةةةب إذا أد ٣أدبةةة٘ يف ٖةةةر ٙايً ةةة١
ايٝطةةل ٠يف بةةل ابتةةراٍغ ايطةةًٗ ١يف بةةل اضةةفافغ ايسؾةة ١ٓٝيف
بل أبساب ٫ ..عًة ٢ا٭دٜةب أٜ ٫فُٗة٘ ايةر ٜٔمل تهُةٌ أداتٗةِ
َٔ امعسف١غ ٚمل ٜعظِ حظِٗ َٔ ايثكاف١غ ٚإمنا عًةٖ ٢ة ٤٫٪إٔ
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ٜهًُةةٛا َعةةسفتِٗ ٜٚعظُةةٛا حظةةٛرِٗ َةةٔ ايثكافةة .١غةةأِْٗ يف
ذيةةو غةةإٔ ذيةةو ايةةر ٟقةةاٍ ٭بةة ٞةةاّ ذاة ٜةةّٛن ٹيةِٳ  ٫تكةةَ ٍٛةةا
ٜٴفِٗو فأجاب٘ أب ٛاّن ٚيٹِٳ  ٫تفِٗ َا ٜ ٫كاٍو
 ٫ٚتعاب ايؿٛز ٠ايسا٥ع ١٭ٕ بةل امبؿةسٜ ٫ ٜٔسْٗٚةاغ ٫ٚ
تعةةاب امٛضةةٝك ٢امُتةةاش ٠٭ٕ ايةةر ٜٔفكةةدٚا ايطةةُي ٜ ٫طةةُعْٗٛا.
فهٝةةةا بايةةةرٜ ٜٔتعُةةةد ٕٚأٜٓ ٫ظةةةسٚا ٜٚتعُةةةد ٕٚأٜ ٫ؿة ة ٛاغ
ٜٚسٜد ٕٚإٔ ًٜك ٢مجاٍ ايفةٔ يف أذٚاقٗةِ ٚقًةٛبِٗ إيكةا ٤د ٕٚإٔ
ٜتهًفٛا ا٫ضتُتاه ب٘و
ٜٚصعُةة ٕٛإٔ أدب ايثةةٛز ٠مل ٜٛجةةد بعةةد َةةي إٔ ايثةةٛز ٠قةةد
غبت َٓر أنثس َٔ عاّغ نإٔ ا٭دب غٜ ٤ٞهف ٞإٔ ٜكاٍ ي٘
نٔ فٝه .ٕٛأٜ ٚكاٍ ية٘ ت ةل فٝةت ل بعةد ٜةٚ ّٛيًٝة .١إمنةا ت ةل
ايثةٛز ٠أَ ٍٚةةا ت ةةل ْظةاّ اسبهةةِ ٚأٚقةةاه اسبٝةا ٠ايعاَةة١غ َٚةةا
ؼبتٌُ ايت ٝل َٔ ايؿ٬ة ا٫جتُاعٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝا٫قتؿةاد١ٜ
بةةني ايٓةةاع .فأَةةا ايابةةا٥ي ٚايٓفةةٛع ٚا٭ذٚام ٚايعكةة ٍٛفٝختةةاج
ت ٝلٖةةا إىل ٚقةةت طٜٛةةٌ جةةدا  ٫ؼبؿةة ٢بايعةةاّ ٚبعةةض ايعةةاّغ
ٚإمنةةا ؼبؿةة ٢بةةا٭عٛاّ اياًٜٛةة ١امتتابعةةٚ .١ايةةرٜ ٜٔكٛيةةٖ ٕٛةةرا
ايهٜٓ ّ٬ط ٕٛأ ٚػبًٗ ٕٛإٔ ا٭دب ميٗد يًثٛزٜٓٚ ٠ػٗ٦ا ٜٚػبٸ
جةةةةرٚتٗا يف ايٓفةةةةٛع حةةةةا ًٜكةةةة ٞيف قًةةةةٛب ايٓةةةةاع َةةةةٔ اٯزا٤
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ازبدٜد٠غ ٚحا ٜؿٛٸز يعكٛهلِ َٔ ايك ِٝامطتخد ١غ ٚحني ٜٓكٌ
أذٚاقٗةةِ َةةٔ طةةٛز إىل طةةٛزغ ٚحةةني ٜةةب ض إيةة ِٗٝايكةةدَ ِٜةةٔ
أٚقةةاعِٗ ا٫جتُاعٝةةٜٚ ١ةةدفعِٗ إىل ت ةةٝل ٖةةر ٙا٭ٚقةةاه .فةةإذا
غبت ايثٛز ٠نإ غبٛبٗا دي ٬ٝعًة ٢إٔ ا٭دب قةد أدزى ايةٓجذ
ٚرفس ببعض باٜات٘.
ةةِ تعُةةٌ ايثةةٛز ٠بعةةد ذيةةو يف ا٭دب عُةة ٬با٦ٝةةا َطةةتأْٝا
َتؿ٬غ فت ل ٙبعد حني ٜكؿس أٜ ٚاٜٚ .ٍٛهف ٞإٔ ْرنس إٔ
اٱض ّ٬مل  ٜةل ايػةعس ايعسبة ٞازبةاًٖ ٞت ةٝلا اةلا إ ٫بعةد
رٗةةٛز ٙبٓؿةةا قةةسٕغ ٚإٕ ايثةةٛز ٠ايعباضةة ١ٝناْةةت ْتٝجةة ١ا٭دب
ا٭َةةٚ ٟٛمل تٓػةة ٧أدبٗةةا ايعباضةة ٞاشبةةايـ إ ٫بعةةد أنثةةس َةةٔ
ْؿا قسٕ.
ٚقةةٌ َثةةٌ ذيةةو يف ايثةةٛز ٠ايفسْطةةَٗ ..١ٝةةد هلةةا أدب ايكةةسٕ
ايثةةأَ عػةةسغ ٚمل تٓػةةة ٧أدبٗةةا إ ٫يف أٚاضةةةذ ايكةةسٕ ايتاضةةةي
عػةسٚ .قةةٌ َثةةٌ ذيةةو فُٝةةا غةة٦ت َةةٔ ايثةةٛزاةغ فايةةر ٜٔنةةاْٛا
ٜٓظس ٕٚإٔ ٜؿبخٛا يف اشباَظ ٚايعػس َٔ ٜٔغةٗس ٜٛيٝة ٛضةٓ١
ٚ 1952بةةني أٜةةد ِٜٗأدب جدٜةةد ٥٬ٜةةِ ايثةةٛزٜٚ ٠اابكٗةةا ؽبا٦ةةٕٛ
أغد اشباأ ٚأغٓع٘ٚ .حطبٴ ا٭دب إٔ ٜٓظس فةإذا ايثةٛز ٠تُ٥٬ة٘
نٌ امٚ ١َ٤٬تاابل َا نةإ ٜؿةٛز يًٓةاع َةٔ امثةٌ ايعًٝةا يف
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اسبٝا ٠ايعاَ ١عً ٢ا ت٬ف فسٚعٗةا .إمنةا ا٭دبةا ٤قة ّٛؼبًُةٕٛغ
ٚايثةةةٛز ٠تعةةةبل ٚتفطةةةل ٭حَٗ٬ةةةِٚ .ضةةةتبع ايثةةةٛز ٠يف ْفةةةٛع
ا٭دبةةا ٤أحَ٬ةةا أ ةةس ٣أمجةةٌ َةةٔ أحَٗ٬ةةِ ا٭ٚىلغ ٚضةةتعبٸسٖا
ايثٛزٚ ٠تفطسٖا حا ذبدت َٔ تاٛز َٚا تبده َٔ ْظاّ.
نةةريو كةة ٞحٝةةا ٠ايٓةةاعغ  ٫ضةةب ٌٝإىل ت ةةٝل أضةةًٛبٗا
 ٫ٚإىل ت ٝل َا زوت ايابٝع ١هلا َٔ طسٜل .فايةرٜ ٜٔةرنسٕٚ
قدّ ا٭دب ٚبسابت٘ يف ايب ١٦ٝاسبدٜث١غ ٚايرٜ ٜٔرنس ٕٚؾعٛب١
ا٭دب ٚازتفاعةة٘ عًةة ٢ايابكةةاة ايكاز٥ةة١غ ٚايةةرٜ ٜٔعٝبةة ٕٛا٭دب
بةةةةإٔ ايثةةةةٛز ٠مل تٓػةةةة٘٦غ إمنةةةةا ٜكٛيةةةة ٕٛب ةةةةل تةةةةدبس ٜٚسضةةةةًٕٛ
أحهةةةاَِٗ يف بةةةل زٜٚةةة ٫ٚ ١أْةةةا ٫ٚ ٠تعُةةةل سبكةةةا٥ل ا٭غةةةٝا.٤
ٚحكا٥ل ا٭غٝا ٤تدٍ يف بل بُ ٫ٚ ٛايتبةاع عًة ٢إٔ اسبٝةا٠
اٱْطاْ ١ٝاسبدٜث ١قد أ ازة يٮدب اٱْطاْ ٞنً٘ عً ٢ا ت٬ف
َٛاطٓ٘ ٚب٦ٝت٘ َػه٬ة نثل ٠ؾةٛزْا بعكةٗا آْفةا َٚةا ٜةصاٍ
بعكةةةةٗا اٯ ةةةةس يف حاجةةةة ١إىل ايتؿةةةةٜٛسٚ .ا٭دب ٜػةةةةك ٢بٗةةةةرٙ
امػةةه٬ة يف نةةٌ َهةةإ ًٜٚةةتُظ هلةةا اسبًةةْٚ .ٍٛػةةعس عبةةٔ
بٗةةر ٙامػةةه٬ة أنثةةس ممةةا ٜػةةعس بٗةةا بلْةةا َةةٔ ا٭ٚزٚبةةٝني
ٚا٭َلنٝني ٭ٕ أدبٓا اسبدَ ٜاشاٍ يف غباب٘غ ٚقد طسأة ي٘
ٖر ٙامػه٬ة قبٌ إٔ ميهّٔ ي٘ يف ا٭ز غ ٚ٭ٕ قساْ٤ا قً١غ
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ٚ٭ٕ َؿاعب ايابي ٚايٓػس َٚػه٬ة ايطةُٓٝا ٚايسادٜةَٚ ٛةا
ٜػبٗٗا َٔ امًٗٝاة ٚام سٜاة أٜطس َةٔ ا٭دب ذبؿةٚ ٬ٝأقةسب
َٓ٘ َٓا.٫
ف ٬تكٌ إٕ ا٭دب اسبد ٜقعٝاغ  ٫ٚتكٌ إْ٘ بسٜب قةد
ْبةةت بةة٘ ايةةداز ٫ٚ .تكةةٌ إْةة٘ بةةل َ٥٬ةةِ يابٝعةة ١ايةةرٜ ٜٔكسأْٚةة٘..
ٚيهٔ قٌ إْ٘ ممتخٔ باا٥ف َٔ ١امػه٬ة أنثسٖا َػةاى
بٓٝةة٘ ٚبةةني اٯداب ا٭ ةةس٣غ ٚبعكةةٗا اٯ ةةس عةةاز ًٜ ٫ب ة إٔ
ٜص ٍٚحني تؿًذ اسبٝا ٠ا٫قتؿادٜٓٚ ١ٜػس ايتعًٚ ِٝتؿٌ امعسف١
ٚايثكاف ١إىل أعُام ايػعب.
إذا قًت ٖرا مل تعدٴ اسبل ٚمل تتجاٚش ايؿٛاب.
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األدب واحلياة
أزٜد إٔ أعترز إىل أؾخاب ازبد َٔ قسآ٥اغ ٚ ِٖٚاسبُد
َةةاشايٛا نةةثلٜٔغ ٚإمنةةا أعتةةرز إيةةَ ِٗٝةةٔ أْةة ٞضةةأبدأ ٖةةرا
اسبةةةد ٜبأغةةةٝاٜ ٤سْٗٚةةةا ٚأزاٖةةةا أٚقةةةذ َةةةٔ إٔ دبةةةس ٟفٗٝةةةا
ا٭حاد ٜ٭ْٗةا بدٜٝٗةَ ١كةسز ٠قةد اتفةل ايٓةاع عًٗٝةا ٚاطُةأْٛا
إيٗٝا َٓر أقدّ ايعٗٛدٚ .يهٔ َاذا أؾةٓي َٚةا ٜؿةٓي بةلَ ٟةٔ
أؾخاب ازبدغ إذا اقتكةت رةسٚف اسبٝةا ٠ا٭دبٝة ١إٔ ْطةتأْا
اسبةةد ٜيف بعةةض ا٭ٚيٝةةاة ايةةيت نٓةةا ْظةةٔ إٔ اٱْطةةاْ ١ٝقةةد
فسبت َٓٗا.
ٚأَ ٍٚا أبدأ ب٘ َٔ ٖر ٙايبدٜٗاة ٖٖ ٛرا ايط٪اٍن
ماذا ٜٓتا ا٭دٜب غاعسا نإ أْ ٚا ساو
أَةا أؾةخاب ا٭ؾةاي ١يف ا٭دبغ فًةٝظ عٓةدِٖ عًةٖ ٢ةةرا
ايطةة٪اٍ إ ٫جةةٛاب ٚاحةةد ٖٚةة ٛإٔ ا٭دٜةةب إمنةةا ٜٓةةتا ٭ٕ طبٝعتةة٘
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تكتك ٘ٝاٱْتاجغ ٚ٭ٕ ايب َٔ ١٦ٝحٛي٘ تكتك ٘ٝاٱْتةاج أٜكةاغ أٚ
٭ٕ ا قد ًل ازبُاعة ١اٱْطةاْٚ ١ٝفٗٝةا طا٥فةَ ١ةٔ ايظةٛاٖس
ا٫جتُاع١ٝغ ٖ َٔٚر ٙايظٛاٖس إٔ ٜٓتا ا٭دباٜٚ ٤طُي ايٓاع أٚ
ٜكسأٚا.
ٚيطٓا ْعسف ب ١٦ٝإْطاْ١ٝغ باد ١ٜأَ ٚتخكةس٠غ َتكدَة ١يف
اسبكةاز ٠أَ ٚكؿةس ٠فٗٝةاغ إٚ ٫هلةا يةَ ٕٛةٔ ا٭دب ٥٬ٜةِ طاقة١
أدباٗ٥ا يٲْتاجغ ٚطاق ١أعكةاٗ٥ا اٯ ةس ٜٔيًكةسا ٠٤أ ٚا٫ضةتُاه.
 َٔٚأجٌ ذيو زأٜٓا أٌٖ ايباد َٔ ١ٜايعسب قبٌ إٔ ميطٸِٗ جٓةاة
َةٔ اسبكةةاز ٠ؼبفًةة ٕٛحةةا أتةٝذ هلةةِ يف حٝةةاتِٗ تًةةو َةةٔ ا٭دب.
ٜك ٍٛغاعس ايكبًٝة١غ ٜٚطةُي ية٘ ضةا٥سٖاغ ٚؼبفة نةثل َةِٓٗ
عٓ٘ بعض َا ٜك ٍٛأ ٚنٌ َا ٜكٚ .ٍٛقد ٜػٝعَ ْ٘ٛةٔ حةٛهلِ يف
حٝةةاتِٗ تًةةو امتٓكًةة١غ فٝتجةةاٚش غةةعس ايػةةاعس قبًٝتةة٘ إىل قبا٥ةةٌ
أ سٜٚ .٣تفاٚة غعس ايػعسا ٤يف غةٛٝه غةعسِٖ ٚاْتػةازٙغ َٚةا
ٜٓػأ عٔ ذيو ٭ؾخاب َٔ ايػٗسٚ ٠بٴعد ايؿٛة.
ٚقد ت لة أطةٛاز تًةو ا٭َة ١ايبادٜة١غ فتخكةسة قًة ٬ٝأٚ
نثلاغ ٚيهٓٗا مل تٓظ غعسٖا ايكد َٔ ِٜجٗ١غ ٚمل تهتةا
ب٘ َٔ جٗ ١أ س٣غ ٚإمنا حفظت٘غ ٚأقافت إيٚ ٘ٝأْػةأة غةعسا
َتخكسا ٜػب٘ أٜ ٫ ٚػب٘ َا حفظت َٔ غعسٖا ايكد.ِٜ
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ِ أبسقت يف اسبكاز٠غ ٚفسقت ي تٗا ٚدٜٗٓا ٚأدبٗا عً٢
أَةةِ أ ةةس٣غ ٚأْػةةأة يْٛةةا جدٜةةدا َةةٔ اسبكةةاز ٠مل تأيفةة٘ يف
عٗٛدٖا ا٭ٚىل ٚمل تعسف٘ ا٭َِ ا٭ س ٣قبٌ إٔ ربكي يًطًاإ
ازبدٜةةدٖٚ .ةة ٞيف ٖةةرا اياةةٛز َةةٔ حٝاتٗ ةا مل تةةٓظ أدبٗةةاغ ٚمل
تعس عٓ٘ ٚمل تهتا ب٘غ ٚإمنا حفظت٘ ٚأقافت إي ٘ٝأٜكةاغ
ِ أدزنٗا غةَ ٤ٞةٔ اشبُة ٍٛبعةد ايٓباٖة١غ َٚةٔ ايكةعا بعةد
ايك٠ٛغ  َٔٚايتفسم بعد ا٫جتُاهغ  َٔٚاشبكةٛه بعةد ايتطةًذغ
فًةةِ تةةٓظ قةةدميٗا يف ا٭دبغ ٚإمنةةا حفظتةة٘ ٚحاٚيةةت َٛفكةة ١أٚ
بةةل َٛفكةة ١إٔ تصٜةةد فٝةة٘ ٚتكةةٝا إيٝةة٘ ٫ .تعةةسف أْٗةةا أًُٖةةت
ا٭دب أ ٚأعسقت عٓ٘غ أ ٚشٖةدة فٝة٘غ عًة ٢ا ةت٬ف ايعؿةٛز
ٚعً ٢ا ت٬ف ا٭طٛاز ٚعً ٢تتابي ا ٔ ٚاشدحاّ اشباٛب حت٢
ؾازة إىل َا ٖ ٞعًٝة٘ اٯٕغ ٚحتة ٢أؾةبذ أدبٗةا أطة ٍٛاٯداب
اسب ١ٝعُةساغ ٚأغةدٖا بكةا٤غ ٚأقةدزٖا عًةَ ٢كاَٚة ١ايهةٛازت
ٚا٭حدات.
نةٌ ٖةر ٙاسبكةةا٥ل أٚيٝةٜ ١عسفٗةا امثكفةة ٕٛمجٝعةا ٚتةةدزٸع
يًػةةباب يف َدازضةةِٗ َٚعاٖةةدِٖغ ٚيهةةل ضةةأْتكٌ َةةٔ ٖةةرا
ايط٪اٍ ٚجٛاب٘ إىل ض٪اٍ آ س يٝظ أقٌ بساب َٔ ١ايط٪اٍ ا٭ٍٚ
ٚيةةٝظ ازبةةٛاب عًٝةة٘ أقةٌٸ إبساقةةا يف ايبداٖةةَ ١ةةٔ ازبةةٛاب عًةة٢
ايط٪اٍ ا٭ٍٚن فةِٝٳ نةإ قةدَا ٤غةعسا ٤ايعةسب ٜكٛية ٕٛايػةعسو
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ٚفةةةِٝٳ نةةةاْٛا ؽبابةةةٕٛو ٚفةةةِٝٳ نةةةاْٛا ٜهتبةةةٕٛو ٚأؾةةةخاب
ا٭ؾةةاي ١يف ا٭دب ػبٝبْٛةةو بةةاِْٗ نةةاْٛا ٜٓػةة ٕٛ٦ا٭دب يف َةةا
ناْت طبٝع ١حٝاتِٗ تكتك َٔ ٘ٝفٓ ٕٛايك.ٍٛ
نةةاْٛا ٜت ٓةة ٕٛايسقةة ٢إذا زقةةٛاغ ٜٚت ٓةة ٕٛايطةةخذ إذا
ضةةخاٛاٜ .ت ٓةة ٕٛاسبةةصٕ إٕ أؾةةابِٗ اسبةةصٕغ ٚايطةةسٚز إٔ أتةةٝذ
هلِ ايطسٚز .ناْٛا ٜؿٛزَ ٕٚا ناْٛا ػبد َٔ ٕٚأيٛإ اسبةظ
ٚايعٛاطا ٚايػعٛزغ ٚناْٛا ؼببَ ٕٛا ٜعةس عًة ِٗٝأدبةاِٖ٩
َٔ ٖر ٙايؿٛزغ فٝتخد  ٕٛحببِٗ هلا ٚزقاِٖ عٓٗةاغ ٚنةاْٛا
ٜهسٖةة ٕٛبعةةض َةةا ٜعةةس عًةة ِٗٝأدبةةاَ ِٖ٩ةةٔ ٖةةر ٙايؿةةٛزغ
فٓٝؿسف ٕٛعٓٗا ٜٚطخا ٕٛعًٗٝا ٜٚتخةد  ٕٛعةٔ ٖةرا ايطةخذ
ٚذيو اْ٫ؿةسافغ فٗةِ قةد عسفةٛا ا٭دب ْٚكةد ا٭دب يف مجٝةي
عؿةةٛزِٖ َٓةةر عةةسفِٗ ايتةةازٜخ إىل اٯٕغ ٖٚةةِ يٝطةةٛا بةةدعا يف
ذيو َٔ ا٭َِ ا٭ ةس ٣٭ٕ ا٭دب يةٝظ رةاٖس ٠عسبٝة ١فخطةبغ
ٚإمنةةا ٖةة ٛرةةاٖس ٠إْطةةاْ١ٝغ ٚ٭ٕ ايٓكةةد نةةريو يةةٝظ رةةاٖس٠
عسب ١ٝفخطبغ ٚإمنا ٖ ٛراٖس ٠إْطاْ ١ٝأٜكا.
َٚا دَت ذبسف عًة ٢إٔ تطةُي أ ٚتكةسأ َةا ٜٓةتا ا٭دبةا٤غ
َٚةةةا دَةةةت تتخةةةدت عُةةةا وعةةةت أ ٚقةةةسأة حةةةد ٜايساقةةة ٞأٚ
حد ٜايطا ذغ فأْت َعلٸ با٭دب ْاقد ية٘ عًة ٢عبةَ ٍٛةا َةٔ
ايعٓاٚ ١ٜعً ٢عبَ ٛا َٔ ايٓكد.
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ا٭دب إْطةةاْ ٞإذٕغ ٚايٓكةةد إْطةةاْ ٞأٜكةةاغ ٚا٭دب ٜؿةةٛز
حٝا ٠ايٓاع ٚايٓكد ٜبٝٸٔ َٖ ١َ٤٬را ا٭دب ٭ذٚاقِٗ أ ٚطبايفت٘
هلةةاٚ .إذٕ فةةٜ ٬هةة ٕٛأدبةةا حتةةٜ ٢ؿةةٛز حٝةةا ٠ايٓةةاعغ ٚيةةٝظ يف
ا٭ز أدب إٜ ٖٛٚ ٫ؿٛز حٝا ٠أؾخاب٘.
َٚةةةةٔ ٖٓةةةةا نةةةةإ ا٭دب َؿةةةةدزا َةةةةٔ َؿةةةةادز ايتةةةةازٜخ
اٱْطةةةاْٞغ ٚعطةةة ٢إٔ ٜهةةة ٕٛبايكٝةةةاع إىل بعةةةض ا٭َةةةِغ أٚ
بايكٝاع إىل بعض أطٛاز ٖر ٙا٭َِغ أ اس َؿادز ايتازٜخ.
ٚ٭َس َةا قةاٍ قةدَاْ٩ا إٕ ايػةعس ازبةاًٖ ٞدٜةٛإ ايعةسبغ
٭ِْٗ مل ٜهادٚا ٜعسف ٕٛغ٦ٝا َٔ أَةس ٖة ٤٫٪ازبةاًٖني إَ ٫ةٔ
طسٜةةةل ٖةةةرا ايػةةةعسَٚ .ةةةٔ ا كةةةل إٔ ايػةةةعس اٱضةةة َٞ٬دٜةةةٛإ
ايعسب يف ايكسٕ ا٭ ٍٚيًٗجس٠غ ٚإْو إذا اعتُدة عًة ٢امؿةادز
ايتازؽبٚ ١ٝحدٖاغ أقعت أغٝا ٤ال ٠جدا َٔ حٝا ٠امطةًُني
يف ذيةةو ايعؿةةسٚ .أنةةاد أعتكةةد إٔ ا٭َةةس نةةريو بايكٝةةاع إىل
حٝا ٠ا٭َة ١ايعسبٝة ١عًة ٢ا ةت٬ف عؿةٛزٖا ٚأطٛازٖةا ٚب٦ٝاتٗةا.
ٚأناد أعتكد نريو إٔ غإٔ ا٭َِ ا٭ س ٣يف ٖةراغ نػةإٔ
ا٭َ ١ايعسب .١ٝفا٭دب ٜؿٛز حٝا ٠ايٓفٛع ٚايكًٛب ٚا٭ذٚام عً٢
عبٜ ٫ ٛطةتاٝي ايتةازٜخ إٔ ٜؿةٛزٙغ  ٫ٚإٔ ٜطةجً٘  ٫ٚإٔ ٜٓكًة٘
إيٓٝا ْك ٬ؾخٝخا دقٝكا.
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ٚإذٕ فايةةةةرٜ ٜٔكٛيةةةة ٕٛػبةةةةب إٔ ٜهةةةة ٕٛا٭دب يًخٝةةةةا٠غ
ٜٚظٓة ٕٛأْٗةِ ٜكٛية ٕٛغة٦ٝا جدٜةداغ ٜ ٫كٛية ٕٛيف حكٝكة ١ا٭َةس
غةة٦ٝاغ ٚؽبا٦ةة ٕٛحةةني ٜظٓةة ٕٛأْٗةةِ ٜبتهةةس ٕٚغةة٦ٝا مل ٜأيفةة٘
ايٓاع َٓر أقدّ ايعؿٛزغ فهٌ أدب يف أ ٟأَ َٔ ١ا٭َةِ إمنةا
ٖةةٜ ٛؿةةٛز ْٛعةةا َةةٔ أْةةٛاه حٝاتٗةةاغ ٚيْٛةةا َةةٔ أيةةٛإ غةةعٛزٖا
ٚذٚقٗا ٚتفهلٖا ٚاْعهاع ؾةٛز اسبٝةا ٠يف ْفٛضةٗاٚ .أنة
ايظةةةٔ إٔ ايةةةرٜ ٜٔكٛيةةة ٕٛػبةةةب إٔ ٜهةةة ٕٛا٭دب يًخٝةةةا ٠إمنةةةا
ٜسٜد ٕٚغ٦ٝا ؼبط ْ٘ٛيف أعُام ْفٛضةِٗ ٚيهةٔ عكةٛهلِ قةد ٫
ذبكك٘.
فةةإذا أزادٚا إٔ ٜعةة ٚا عٓةة٘ أ اةةأِٖ ايتعةةبلغ ٚعطةة ٢إٔ
ؼبككةةةٛا يف ْفٛضةةةِٗ أغةةةٝا ٤ةةةِ ةةةٓعِٗ رةةةسٚف اسبٝةةةا ٠عًةةة٢
ا ت٬فٗةةا َةةٔ إٔ ٜعسبةةٛا عٓٗةةا يف إفؿةةاة ٜٚؿةةٛزٖٚا يف جةة٤٬
ٚٚقٛة.
فكةةد طةةسأة يف اسبٝةةا ٠اٱْطةةاْ ١ٝاسبدٜثةة ١رةةٛاٖس جدٜةةد٠
يعًةةٗا مل تاةةسأ يٮَةةِ قبةةٌ ٖةةرا ايعؿةةس اسبةةدٚ . ٜأَ ةظٸ ٖةةرٙ
ايظةةٛاٖس بةا٭دب اْتػةةاز امعسفةةٚ ١ت ً ةةٌ ايثكافةة ١يف طبكةةاة َةةٔ
غعٛب مل تهٔ تؿٌ إيٗٝا قبٌ إٔ تتكةسز حكةٛم ايػةعٛب ٚقبةٌ
إٔ تطتُتي ايػعٛب بٗر ٙاسبكٛم اضتُتاعا ٚاقعا.
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فهإ ا٭دب ٜتج٘ إىل ايابكاة امثكفة ٫ٚ ١تؿةٌ َٓة٘ إىل
ايابكةةاة ايةةيت مل تةةدزنٗا ايثكافةة ١إ ّ٫أؾةةدا ٤باَكةة ٫ ١تبًةةغ
أعُام ْفٛضٗا فك ٬عٔ إٔ تطتكس فٗٝا .فأَا اٯٕ فكد تكسزة
ضٝاد ٠ايػعٛب ٚتكسز حكٗا يف إٔ ٜأ ر أفسادٖا عً ٢ا ت٬فِٗ
حا ٜتاة هلِ َٔ ح يف امعسفٚ ١ايثكاف١غ ٚأؾبذ ا٭دب َهًفا
إٔ ٜبًةةغ ٖةةر ٙايابكةةاة ايةةيت مل ٜهةةٔ ٜبً ٗةةا َةةٔ قبةةٌ .أؾةةبذ
َهًفةةا إٔ ٜبً ٗةةا َةةستنيغ ٜبً ٗةةا أ ٫ٚيٓٝكةةٌ ؾةةٛز حٝاتٗةةا إىل
ا٭دٜةةبغ ٜٚبً ٗةةا اْٝةةا يةةلد إيٗٝةةا ٖةةر ٙايؿةةٛزغ ٚقةةد ؾةةابٗا
ا٭دٜب يف فٓ٘ ٚأقف ٢عًٗٝا َا ٜكتك ٘ٝايفٔ َٔ ازبُةاٍ ايةرٟ
ؼببب اشبل ٜٚسبب فٜٚ ٘ٝب ض ٜٚؿد عٓ٘.
ٚا٭َس بعد ذيةو يف حاجة ١إىل نةثل َةٔ ايتةأْٚ ٞايتخكةل.
فا٭دب يف أ ٟأَ َٔ ١ا٭َِ إمنا ْػأ غةعبٝا ةِ تاةٛز حكتكة٢
اسبكةةةاز ٠حتةةة ٢قةةةاقت َٝادٜٓةةة٘ ٚاْكاعةةةت أ ٚنةةةادة تٓكاةةةي
ايؿً ١بٚ ٘ٓٝبني طبكاة ايػعب اييت مل ٜتذ هلا ايتعً.ِٝ
فايػةاعس ايعسبة ٞيف ازباًٖٝةةٚ ١يف ايكةسٕ ا٭ ٍٚيًةةٗجس ٠مل
ٜهٔ ٜكة ٍٛايػةعس يابكة ١بعٗٓٝةا َةٔ ايٓةاع ٚإمنةا نةإ ٜكٛية٘
يهٌ اير ٜٔناْٛا ٜطتاٝع ٕٛإٔ ٜفُٜٗٚ ٙٛرٚق.ٙٛ
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ٚناْةةت ب٦ٝتةةة٘ نًةةةٗا تطةةةتاٝي إٔ تفٗةةةِ ايػةةةعس ٚترٚقةةة٘.
ٚا كةل إٔ شٖةةلا َةةث ٬مل ٜكةٌ غةةعس ٙيتفُٗةة٘ طبكة ١بعٗٓٝةةا َةةٔ
قبًٝت٘غ ٚإمنا قاي٘ يٝفُٗ٘ نٌ َٔ وع٘ َٔ ايعسب ٜٚرٚق٘غ ٫
فسم يف ذيو بني ايكٚ ٟٛايكعٝا  ٫ٚبني اي ل ٚايفكل  ٫ٚبةني
ضةةاد ٠ايكبًٝةةٚ ١ضةةا٥س أفسادٖةةا .ةةِ مل ٜهةةد غةةعسٜٓ ٙػةةد حتةة٢
فُٗت٘ قبًٝت٘ ٚفُٗ٘ بل قبًٝت٘ َٔ ايعسب اير ٜٔناْٛا ٜعٝػٕٛ
يف ظبةةةد ٚاسبجةةةاش ٚبلُٖةةةا َةةةٔ ا٭قةةةاي ِٝايةةةيت نةةةإ أًٖةةةٗا
ٜتهًُ ٕٛي  ١شٖل.
ٚقةةٌ َثةةٌ ذيةةةو بايكٝةةاع إىل ايػةةةعسا ٤ازبةةاًٖٝني مجٝعةةةا
ٚبايكٝةةاع إىل ايػةةعسا ٤اٱضةةَٝ٬ني أٜكةةا .غةةعس شٖةةل ٚاَةةس٨
ايكٝظ ٚايٓاب ٚ ١ا٭عػٚ ٢غعس جسٜس ٚايفسشدم ٚا٭ اٌ نةإ
غعسا ٜؿٛز اسبٝا ٠ايعسب ١ٝنُا نإ أؾةخابٗا ؼبْٗٛٝةاغ ٭ٕ
ا٭بٓٝةةاٚ ٤ايفكةةساٚ ٤ا٭قٜٛةةاٚ ٤ايكةةعفا ٤نةةاْٛا ٜتهًُةة ٕٛي ةة١
ٚاحةةةد٠غ ٚناْةةةت حظةةةٛرِٗ َةةةٔ امعسفةةةٚ ١ايثكافةةةٚ ١احةةةد ٠أٚ
َتكازب ١أغد ايتكازب ٚأقٛا.ٙ
ٚإذا غةةل عًٓٝةةا عبةةةٔ إٔ ْفٗةةِ ٖةةرا ا٭دب ْٚرٚقةةة٘ إ ٫إذا
ٖٝأْا أْفطٓا يةريو تٗ٦ٝة ١اؾة ١بايةدزع ٚازبٗةد ٚايتخؿةٌٝغ
فًةةٝظ ٖةةرا ٭ٕ ٖةةرا ا٭دب ٜ ٫ؿةةٛز حٝةةا ٠أؾةةخاب٘ بةةٌ ٭ْةة٘ ٫
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ٜؿةةةٛز حٝاتٓةةةا عبةةةٔ ٜ ٫ٚػةةةتل َٓٗةةةاٚ .قةةةٌ َثةةةٌ ٖةةةرا يف غةةةعس
ايػعسا ٤ايكدَا َٔ ٤ايْٛٝإن مل ٜهٔ ٜكاٍ يابك ١بعٗٓٝةا ٚإمنةا
نإ ٜكاٍ يًب ١٦ٝاييت عاؽ فٗٝا ايػعسا ..٤فًُا ذبكةس ايْٛٝةإ
ٚتعكةةدة حٝةةاتِٗ أؾةةبذ غةةعس أٚي٦ةةو ايػةةعسا ٤بايكٝةةاع إيةةِٗٝ
نػعس ازباًٖٝني ٚاٱضَٝ٬ني بايكٝاع إيٓٝا.
ٚامٗةةِ ٖةة ٛإٔ ا٭دٜةةب ٜٓ ٫ػةة ٧أدبةة٘ يفةةسد َةةٔ ايٓةةاعغ ٫ٚ
زبُاعةة ١ضبةةدٚدَ ٠ةةِٓٗغ ٚإمنةةا ٜٓػةة ٘٦يب٦ٝتةة٘ ايةةيت ٜعةةٝؼ فٗٝةةا
ٚهلر ٙايب ١٦ٝنًٗاغ ٚ ٖٛٚا ل بإٔ أدب٘ ضٝفِٗ ٜٚرامٚ .مل ٜهٔ
ايعةةةسب ازبةةةاًٖ ٕٛٝمجٝعةةةا أبٓٝةةةا ٫ٚ ٤أقٜٛةةةا٤غ ٚإمنةةةا نةةةاْٛا
ن لِٖ َٔ ايػعٛب فٜ َٔ ِٗٝتاة ي٘ ايثساَٚ ٤ةٔ ٜككة ٞعًٝة٘
ايكٝل..
ٚقٌ َثٌ ذيو يف ايعسب اٱضَٝ٬نيٚ .اشباةأ نةٌ اشباةأ
إٔ ٜظةةةةٔ رةةةةإ إٔ ايػةةةةعسا ٤حةةةةني نةةةةاْٛا ميةةةةدح ٕٛايطةةةةاد٠غ
ٚأؾخاب ايثسا٤غ إمنةا نةاْٛا ٜكٛية ٕٛايػةعس هلةِ ٚحةدِٖٚ .يةٛ
نةةإ ا٭َةةس نةةريو َةةا احتفةةٌ ممةةدٚة حةةدة قةةذٚ .يةة ٛنةةإ
ا٭َةةةس نةةةريو أٜكةةةا َةةةا عٴةةةل ايٓةةةاع بٗةةةرا امةةةدة بعةةةد َةةةٛة
امُدٚحني ٚبعد ايعٗد بِٗ فًِ تهٔ عٓا ١ٜشٖل بٗسّ بةٔ ضةٓإ
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َكؿةةٛز ٠عًٝةة٘ د ٕٚبةةلَ ٙةةٔ عاَةة ١ايعةةسبغ ٚإمنةةا َةةدة شٖ ةلٷ
ؾاحب٘ ذاى يٝأ ر عاا َٔ ٙ٤جٗ١غ ٚيٝعجب ايٓاع بػعسَ ٙةٔ
جٗةة ١أ ةةس٣غ ٚعطةة ٢إٔ ٜهةة ٕٛحسؾةة٘ عًةة ٢إعجةةاب ايٓةةاع
بػعس ٙأغد َٔ حسؾ٘ عً ٢ايظفس بعاا ٤امُدٚةٚ .٭َس َا قاٍ
بعةةض ٚيةةد شٖةةلن إٕ َةةا ْةةاٍ شٖةةل َةةٔ ممدٚحةة٘ ذاى قةةد فةةل
ٚأدزن٘ ايبً٢غ ٚيهٔ غعس شٖل ف ٘ٝمل ٜفةٔٳ  ٫ٚضةب ٌٝإىل إٔ
ٜدزن٘ ايفٓا.٤
ٚيكد اْككت ا٭يعاب ا٭ٚمب ١ٝايْٛٝاْٚ ١ٝاْكك ٢امطتبكٕٛ
فٗٝا َٔ ايطادٚ ٠ايا آَ ٠ر قس ٕٚط ١ًٜٛجداغ ٚيهٓٓا َا شيٓةا
ْكسأ غعس بٓداز ْٚعجب بة٘ ٚعبةسف عًٝة٘ إىل اٯٕٚ .يةٝظ نةٌ
ايٓةةاع ٜطةةتاٝع ٕٛإٔ ٜكةةسأٚا ٖةةرا ايػةةعس نُةةا أْٗةةِ مجٝعةةا ٫
ٜطةةتاٝع ٕٛإٔ ٜكةةسأٚا غةةعس شٖةةل قةةسا ٠٤ايفةةاِٖ ايةةرا٥لغ ٚإمنةةا
ٜتاة ذيو مٔ ٖٝأ ْفط٘ يًكساٚ ٠٤ايفِٗ ٚايرٚم.
ف ٬تكٌ إٕ ا٭دٜةب ايكةد ِٜمل ٜهةٔ ٜؿةٛز اسبٝةا ٠بةٌ قةٌ
إْةة٘ مل ٜؿةةبذ َؿةةٛزا سبٝاتٓةةا عبةةٔغ ٖٓةةا تةةأت ٞامػةةهً ١ايةةيت
ٜتٛزط فٗٝا نثل جةدا َةٔ دعةا ٠ا٭دب ازبدٜةد عٓةدْا يف ٖةرٙ
ا٭ٜاّ .فِٗ ٜعٝب ٕٛا٭دب ايكد ِٜمجً ١بأْ٘ نإ أدبا بعٝدا عةٔ
اسبٝاٚ ٠بأْ٘ نإ أدب ًَٛى ٚبأْة٘ نةإ أدب إقاةاهغ ٜٓٚب ةٞ
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إذٕ إٔ ْعس عٓ٘ اٱعسا نً٘غ ٚإٔ منكت٘ أغد امكت ْٓٚفس
َٓ٘ أعظةِ ايٓفةٛزغ ْٓٚػة ٧٭ْفطةٓا أدبةا ٥٬ٜةِ اسبٝةاٚ .٠اسبٝةا٠
ٖٓا حٝاتٓا عبٔ ٖر ٙاييت عبٝاٖا يف ٖر ٙا٭ٜاّٚ .ي ٛحكل ٖ٤٫٪
ايهتاب يف عكٛهلِ ٖرا ايرٜ ٟةدع ٕٛ٭ْهةس ٙٚأغةد اٱْهةاز
ٚي ٸأٚا أْفطِٗ َٓ٘ أقة ٣ٛايت ٥ةٚ ١أعٓفٗةا فٗةِ إمنةا ٜةدع ٕٛإىل
غةةةٜ ٤ٞطةةةل جةةةدا ٖةةة ٛإٔ ًْ ةةة ٞايكةةةد ِٜنًةةة٘ إي ةةةا٤غ ٚظبتة ة
اٱْطاَْ ١ٝةٔ أؾةٛهلاغ ْٓٚػة ٧إْطةاْ ١ٝجدٜةد ٠تكة ّٛعًةٖ ٢ةرٙ
اسبٝا ٠اييت ذبٝاٖا ايػعٛب اٯٕ.
َٚا أعسف إٔ أحدا َٔ ٖ ٤٫٪ايطةادٜ ٠سٜةد إٔ  ًٜة ٞا٭دب
ايكد ِٜحكا ٭ٕ بعك٘ أْػة ٧يًًُةٛى ٚ٭ؾةخاب اٱقاةاهغ فٗةِ
أعكٌ عكٚ ٬أحؿا زأٜا ٚأحطٔ تكدٜسا يٮَٛز ٚزعا ١ٜسبكٛم
ايثكاف َٔ ١إٔ ٜسٜدٚا َثٌ ٖرا أٜ ٚدعٛا إيٚ .٘ٝيطت أعسف أدبةا
أْػ ٧يًًُٛى  ٫ٚقُؿس عًِٗٝغ ٚإمنا أعسف إٔ امًٛى ٚأؾخاب
ايثسا ٤اربرٚا ٚضا ٌ٥ٱْتاج ا٭دب يف بعض ايظسٚف.
ٚأ٩ند يو أْ ٞحني أقسأ ق ٍٛايػاعس ايكد ِٜيًسغٝدن
ٚعًةةةةةةة ٢عةةةةةةةدٚى ٜةةةةةةةا ابةةةةةةةٔ عةةةةةةةِ ضبُةةةةةةةد
زٳحةةةةةةةةةةٛإ قةةةةةةةةةةة٤ٛٴ ايؿةةةةةةةةةةبذ ٚاٱرةةةةةةةةةةةّ٬ٴ
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فةةةةةةةةةةةةةةإذا تٓبةةةةةةةةةةةةةة٘ زٴعتٳةةةةةةةةةةةة ة٘ٴ ٚإذا بفةةةةةةةةةةةةةةا
ضةةةةةةةةةة ةًّت عًٝةةةةةةةةةةةة٘ ضةةةةةةةةةةةةٛ ٝفو ا٭حةةةةةةةةةةةةّ٬
 ٫أنةةاد أقةةا عٓةةد ايسغةةٝد  ٫ٚعٓةةد إ افتةة٘ يًعةةدْٝ ٚاَةةا
ٚأٜكاراغ ٚإمنا ايرٜ ٟعٓٝل قبٌ نةٌ غةٖ ٤ٞة ٛإٔ ٖةرا ايػةعس
جٝد ٜةسٚه حةا فٝة٘ َةٔ تؿةٜٛس َةا ٜٓب ة ٞإٔ ٜهة ٕٛعًٝة٘ امًةو
ايٝك اسباشّ اير ٟحسف عً ٢زعا ١ٜايدٚيةٚ ١ؼبٛطٗةاغ َ ٫ةٔ
باز ٠ايعد ٚفخطبغ بٌ َٔ طُع٘ يف اي از ٠عًٗٝا.
ٚيةةٝظ ٜعٓةةٝل إٔ ٜهةة ٕٛايسغةةٝد قةةد نةةإ نُةةا ٚؾةةف٘
ايػاعس أ ٚمل ٜهٔغ ٚإمنةا ايةرٜ ٟعٓةٝل ٖةٖ ٛةرا امثةٌ ا٭عًة٢
اير ٟزو٘ ايػاعس يًرٜ ٜٔكَٛة ٕٛعًة ٢غة ٕٚ٪ا٭َةِ ٜٗٓٚكةٕٛ
بأعبا ٤ايطًاإ فٗٝاغ ضٛا ٤أناْٛا ًَٛنا أّ ًفا ٤أّ ز٩ضا٤
مجٗٛزٜاة.
ٚإذا نإ ٖرا نًة٘ ٜ ٫عٓةٝل فأجةدز أ ٫أحفةٌ بةإ ٖةرا
ايػاعس قد ؾدم أ ٚنرب .فكد ذٖب ايػاعس ٚذٖب ممدٚح٘
ٚذٖب عؿةسٚ ٙذٖةب َةي ٖةرا نًة٘ ؾةدم ايػةاعس أ ٚنربة٘غ
ٚبكةة ٞايػةةعس ؾةةادقا أزٚه َةةا ٜهةة ٕٛايؿةةدم يف تؿةةٜٛس امثةةٌ
ا٭عً ٢يس٩ضا ٤ايد ٍٚحني ٜرٚد ٕٚعٔ دٚهلِ.
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َٚثةةٌ ٖةةرا ٜكةةاٍ يف امةةدة ازبٝةةد ايةةر ٟضةةاق٘ ايػةةعسا ٤إىل
امًةةةٛى ٚأؾةةةخاب ايثةةةسا .٤يةةةٝظ امٗةةةِ إٔ ٜؿةةةدم ايػةةةعسا ٤أٚ
ٜهربٛا بايكٝاع إىل اير ٜٔميدحٜٚ ِْٗٛثٓ ٕٛعًٚ ِٗٝإمنا امِٗ
إٔ ٜؿدم ايػعسا ٤يف تؿٜٛس امثٌ ايعًٝا فُٝا ٜٓػةَ ٕٛ٦ةٔ َةدة
ٓ ٚةةةا٤غ ٭ٕ امةةةادحني ٚامُةةةدٚحني ٜةةةرٖبٚ ٕٛتبًةةة ٢أغخاؾةةةِٗ
ٚيهٔ امثٌ ايعًٝةا ايةيت ٜؿةدق ٕٛيف تؿةٜٛسٖا تبكة ٞيًٓةاع َةا
بك ٞايٓاع.
ٖٚةةرا ٖةةَ ٛعٓةةَ ٢ةةا ٜكةةاٍ َةةٔ إٔ ا٭دب ايؿةةخٝذ ازبةةدٜس
بٗةةرا ا٫ضةةِ ايةةد َُٗةةا ٜؿةةب أؾةةخابٳ٘ ٚب٦ٝةةاتِٗ َةةٔ اشباةةٛب
ٚأحةةدات ايصَةةإٖٚ .ةةرا ٖةة ٛايطةةس يف إٔ ايةةاات ا٭دبةةٚ ٞايفةةل
عصٜص عًة ٢اٱْطةاْ ١ٝامثكفة ١٭ْة٘ ٜؿةٛز هلةا ازبُةاٍغ ٚازبُةاٍ
ايد ٜ ٫دزن٘ ايفٓا.٤
َٚا أرٔ ٖ ٤٫٪ايطادٜ ٠سٜد ٕٚإٔ ٛ ًٜا َٔ أدب غهطبل
َا َدة ف ٘ٝامًةٛى ٚا٭غةسافغ ٭ٕ عٗةد امًةٛى ٚا٭غةساف قةد
اْككةةةَٚ .٢ةةةا أحطةةةبِٗ ٜسٜةةةد ٕٚإٔ  ًٜةةةٛا آ ةةةاز أؾةةةخاب ايفةةةٔ
اشبايةةدَ ٜٔةةٔ أؾةةخاب ايتؿةةٜٛس ٚايةةٓكؼ ٚايعُةةاز٠غ ٭ٕ ٖةةرٙ
اٯ از قد أْػ٦ت مًو أ ٚأَل أ ٚغسٜا َٔ أؾخاب اٱقااه.
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فكد ذٖةب ٖة ٤٫٪مجٝعةاغ ٚذٖةب َعٗةِ ايةر ٜٔأْػةأٚا هلةِ
ٖر ٙاٯ ازغ ٚبكٝت ٖر ٙاٯ ةاز تسا ةا ايةداغ عبٛطة٘ نًٓةا حةا
منًو َٔ ايكٚ ٣ٛازبٗٛد ٚؼبسف عًَٓ ٘ٝا اير ٜٔؼبب ٕٛايكدِٜ
ٚايرٜ ٜٔدع ٕٛإىل ايتجدٜد.
ٚاياات امؿةس ٟايكةد ِٜنًة٘ عًة ٢ا ت٬فة٘ فٓةا نةإ أٚ
أدباغ قد أْػة ٧يًًُةٛىغ أ ٚأْػة ٧يف رةٌ امًةٛىغ أ ٚأْػة ٧يف
حٝا ٠غةدٜد ٠ايتةأ س بةامًٛى ٚأؾةخاب اٱقاةاهغ َٚةا أعةسف إٔ
أحةةدا َٓةةا ٜسٜةةد إٔ  ًٜةةٖ ٞةةرا ايةةاات أٜ ٚعةةس عٓةة٘ أٜ ٚصٖةةد
ايٓاع ف..٘ٝ
فايككةة ١ٝإذٕ تٛقةةي ٚقةةعا اط٦ةةا َةةٔ أضاضةةٗا .فٗةة٤٫٪
ايطادٜ ٫ ٠هسٖ ٕٛايكد ِٜ٭ْة٘ قةدِٜغ ٖٚةِ ٜ ٫هسْٖٛة٘ ٭ْة٘
أْػةة ٧يًًُةةٛى ٚأؾةةخاب اٱقاةةاهغ ٚيهةةِٓٗ ٜةةس ٕٚحٝاتٓةةا قةةد
أ ةةةةرة تةةةةت ل ٚتطةةةةًو ضةةةةبًٗٝا امطةةةةتك ١ُٝجةةةةادٸ ٠إىل اشبةةةةل
ٚاٱؾ٬ة.
ٜ ِٖٚس ٕٚنريو إٔ ايٝكظ ١قد أ رة تبًغ ْفٛع ايػعب
ٚتت ً ٌ حت ٢تؿٌ إىل أعُاق٘غ  َٔ ِٖٚأجٌ ٖرا نً٘ ٜسٜدٕٚ
إٔ ٜهةةَ ٕٛةةةا ٜٓػةةأ َةةةٔ ا٭دب َؿةةةٛزا سبٝةةا ٠ايػةةةعب ٚآَايةةة٘
ٚآٚ َ٘٫حاجات٘ ٚباٜات٘ أٜكا..
98

ٜسٜدٖ ٕٚرا نًة٘ ٜ ٫ٚسٜةد ٕٚإٔ ٜٓكؿةٛا َةٔ قُٝة ١ا٭دب
ايكةةةد ِٜغةةة٦ٝاغ ٚيهةةةٔ أيطةةةٓتِٗ دبُةةةذ ٚأقَٗ٬ةةةِ دبةةةٛز عةةةٔ
ايكؿةةدٖٚ .ةةِ ٜةةس ٕٚايٓةةاع ٜهسٖةة ٕٛامًةةٛى يطةة ٤ٛآ ةةاز امًةةٛى
فةةٚ ِٗٝ٭ٕ ايثةةٛز ٠قةةد طةةسدة ًَهةةاغ فةة ٬ػبةةد ٕٚبأضةةا يف إٔ
ٜٓتفعٛا بٗر ٙايظةسٚف يلٚجةٛا يةدعٛتِٗغ ٜٚصٜةدٖٚا إىل ايٓةاع
قسبا ٚإىل قًٛبِٗ حباٚ .نثل َِٓٗ ؽبٝةٌ إىل ْفطة٘ أْة٘ ٜسقةٞ
ايثةةٛز ٠بةةريوغ ٜٚتكةةسب إىل زجاهلةةاغ ٚيهةةِٓٗ يف حاجةة ١غةةدٜد٠
إىل اٱْؿاف ٚأ ر ايٓفظ بػ َٔ ٤ٞا٫عتداٍ.
فايباطٌ ٜ ٫سق ٞأحدا ٚاسبل  ٜ ٫كب ايسجةٌ ايسغةٝدغ
َٚا أحطبِٗ ٜطةتاٝع ٕٛإٔ ٜؿةازحٛا ايثةٛز ٠بةإٔ ا٭دب ايكةدِٜ
غس ػبب إٔ ٜصٍٚغ ٚفطاد ػبب إٔ ٢ ًٜغ ٚإ ِ ػبةب إٔ خة٢
آ ازٚ .ٙبإٔ أَ ٍٚةا ػبةب َةٔ ذيةو إٔ ٜةاى ايكةد ِٜيكدَة٘غ ٚإٔ
عبسم ايهتب اييت ضجًت٘ ٚعبظةس دزضة٘ يف امةدازع ٚامعاٖةد
ْٚعاقةةب ايٓةةاع عًةة ٢ايتخةةدت بةة٘ أ ٚايتخةةدت عٓةة٘ ٭ْةة٘ أْػةة٧
يًًُةةةٛى ٚأؾةةةخاب اٱقاةةةاهغ أ ٚأْػةةة ٧يف رًةةةِٗغ ٚقةةةد أي ٓٝةةةا
امًهٚ ١ٝأي ٓٝا اٱقاةاهغ فٝجةب إٔ ًْ ة ٞنةٌ غة ٤ٞأْػة ٧يف
رًُٗا.
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ٖةةرا نةة ّ٬ميهةةٔ إٔ ٜكةةاٍغ َٚةةا أنثةةس ايهةة ّ٬ايةةرٟ
ٜكاٍغ ٚيهٔ ايػ ٤ٞا كل إٔ أحدا يةٔ ٜطةُي ية٘غ ٚيةٔ ؼبفةٌ
بةة٘غ ٚيةةٔ ًٜتفةةت إيٝةة٘غ ٚيةةٔ ٜٛجةةد امعةة ٍٛايةةرٜ ٟعُةةٌ يف ٖةةدّ
ا٭ٖةةةساّ أ ٚيف ٖةةةدّ َطةةةجد يف امطةةةاجد ايةةةيت أْػةةةأٖا امًةةةٛى
ٚأؾخاب اٱقااهغ ٚئ تٛجةد ايٓةاز ايةيت تكةسّ يتخسٜةل دٜةٛإ
َٔ دٚا ٜٔٚايػعس أ ٚنتاب َٔ نتب ايٓثس.
ٚي ٛقد ذبدت أحد ٖ ٤٫٪ايطاد ٠إىل زجٌ َٔ زجاٍ ايثٛز٠
يف غةَ ٤ٞةةٔ ذيةو أ ٚيف غةةٜ ٤ٞػةب٘ ذيةةو َةٔ قسٜةةب أ ٚبعٝةد مةةا
زأ َ٘ٓ ٣إ ٫اشدزا٤ٶ ٚما وي َٓة٘ إ ٫شجةسا ٚاْتٗةازاغ َٚةا أعةسف
غ٦ٝا ٜط ٤ٛايثٛزٚ ٠ايكاُ٥ني عًٗٝا أنثس َٔ ٖرا ايه ّ٬ايرٟ
ٜكاٍ يف بل تفهل  ٫ٚقؿد  ٫ٚتدبس َٔ قا.ً٘ٝ٥
فًٝكٛيٛا ٚيٓكٌ َعِٗ إٕ حٝا ٠جدٜةد ٠قةد أ ةرة دبةس ٟيف
غةةعب َؿةةس ٚإٔ ا٭دب ازبدٜةةد ػبةةب إٔ ٜهةةُ٥٬َ ٕٛةةا هلةةرٙ
اسبٝةةا٠غ ٜؿةةٛز حكا٥كٗةةا ايٛاقعٝةة١غ ٜٛٚجٗٗةةا إىل َةةا ٜٓب ةة ٞإٔ
ؿةةس ايٓةةاع حةةا ٜكةةسِٖ يٝتجٓبةةٚ ٙٛحةةا ٜٓكؿةةِٗ
تتجةة٘ إيٝةة٘ ٜٚب ٸ
يٝطعٛا إي.٘ٝ
ٚعبةةٔ حةةني ْكةةةٖ ٍٛةةرا ْسقةة ٞأْفطةةةٓا ْٚسقةة ٞغةةةعٛزْا
باسباج ١إىل ايتجدٜدغ ٚيهٔ ا كةل إٔ ا٭دب يةٝظ يف حاجة١
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إىل ٖةةرا ايكةة ٍٛفٗةة ٛبابعةة٘ َ٥٬ةةِ يًب٦ٝةة ١ايةةيت ٜٓػةةأ فٗٝةةاغ َٚةةا
أرةةٔ إٔ أدٜبةةا َةةٔ ا٭دبةةا ٤امعاؾةةس ٜٔؽباةةس يةة٘ إٔ ميةةدة اٯٕ
ًَها أٜ ٚثل عً ٢اٱقااه.
أَةةا بعةةد فكةةد ًةةل ا٭دب يًخٝةةا٠غ ٚعةةاؽ يًخٝةةا ٠داُ٥ةةاغ
 ّ٤٫ٚايب٦ٝةةةاة ايةةةيت نةةةإ ٜٓػةةةأ فٗٝةةةا عًةةة ٢ا ةةةت٬ف ايعؿةةةٛز
ٚايظ ةسٚفغ ٚيةةٔ ٜهةة ٕٛا٭دب ازبدٜةةد عٓةةدْا بةةدعا َةةٔ آداب
ايدْٝا نًٗا.
فًلة ٖ ٤٫٪ايطةاد ٠أْفطةِٗ ٚيٛٝجٗةٛا إىل َةا ٜٓفةي ايٓةاع
ٚػبد ٟعًِٗٝغ ٚإىل َا  ٜةل ٖةرا ا٭دب ازبدٜةد ٜٚكةٝا إيٝة٘
ةةسا ٤جدٜةةداغ ٚيٓٝكًةةٛا اشبؿةةَ ١َٛةةٔ ا٭دب ْفطةة٘ إىل ؾةةٛز٠
ا٭دبغ فُةةا عطةة ٢إٔ ٜهةة ٕٛا٭دب ايةةرٜ ٟسٜةةد ٕٚإٔ ٜٓػةةأ يف
حٝاتٓةةةا ازبدٜةةةدٚ ٠إٔ ٜٛجةةة٘ إىل ايٓةةةاعو أٜهتةةةب يف ي ةةة ١ز ةةة١
ٚأضةةايٝب بثةةٚ ١هلجةة ١تػةةب٘ هلجةةاة ا٭حاد ٜة ايةةيت دبةةس ٟيف
ايػٛازه ٚايكٗةٛاة ٚا٭ْدٜة١و أّ ٜسٜةد ٕٚإٔ ٜهة ٕٛا٭دب نُةا
عسفتةةة٘ اٱْطةةةاْ ١ٝداُ٥ةةةا فٓةةةا مجةةةٜ ٬ٝطةةةام إىل ايٓةةةاع يف شٟ
مجٌٝو
ٖر ٖٞ ٙامطأي ١اييت ٜٓب  ٞإٔ ٜدٚز حٛهلا اسبةد ٜغ ٚأْة٘
سبد ٜط.ٌٜٛ
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األدب واحلياة أيضاً
ٚنةةةريو بكةةةةب اي اقةةةبٕٛغ  ٚةةةةاز ايثةةةا٥سٕٚغ ٚتطةةةةاٍ٤
امتطاَ َِٗٓ .ًٕٛ٥ةٔ أعًةٔ ذيةو يف ايفؿة ٍٛاياةٛاٍ ٚايكؿةازغ
َٚةةِٓٗ َةةٔ اضةةتخف ٢بةةريو ٜتخةةدت بةة٘ إىل ايسفٝةةل ٚايؿةةدٜلغ
 ٞيف بعةةض ذيةةو ايهتةةب َٚةةٔ ضةةأيل عةةٔ
َٚةةِٓٗ َةةٔ نتةةب إية ٸ
بعض ذيو يف ايتًفٕٛغ ٖٚرا نً٘ يةٝظ غة٦ٝا ٜطةلا ممةا أزدة
إيٝةةةة٘ حةةةةني ذبةةةةد ت عةةةةٔ ا٭دب ٚاسبٝةةةةا٠غ فكةةةةد أزدة إىل إٔ
ٜطتٝك ايٓاٜٚ ِ٥تٓب٘ اي افةٌ ٚؽبةسج اهلةادَ ٨ةٔ ٖد٥ٚة٘ ٜٚٴةصعٳا
اماُ ٔ٦ايساق ٞعٔ اطُٓ٦اْة٘ ٚزقةا ..ٙفُةا أعةسف غة٦ٝا أقةس
باسبٝةةا ٠ايعكًٝةةٚ ١أدفةةي هلةةا إىل ايةةب٬دٚ ٠ازبةةدب َةةٔ ٖةةرا ايةةرٟ
نةةاد غةةبابٓا ٚغةةٓ ٛٝا َةةٔ ا٭دبةةاٚ ٤امةةثكفني ٜتٛزطةة ٕٛفٝةة٘ َةةٔ
ازبُةٛد ٚاشبُةٛد ٚايسنةٛدغ ٚايسقة ٢حةا نةإغ ٚا٫طُٓ٦ةةإ
إىل َا ٖ ٛنأ٥غ ٚا٫ضتخفاف حا ميهٔ إٔ ٜه..ٕٛ
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ٚقد تعٛدة داُ٥ا إٔ أ ٩س ضخذ ايعك ٍٛعً ٢زقاٖاغ ٚإٔ
أحب هلا ايكًةل ٚأنةس ٙهلةا َةا ميهةٔ إٔ تكةاس إيٝة٘ َةٔ ٖةرا
ا٭َةةةةٔ امخٝةةةةا ايةةةةرٜٓ ٟتٗةةةة ٞبٗةةةةا إىل ايفتةةةةٛز ٚإٜثةةةةاز ايدعةةةة١
ٚا٫طُٓ٦ةةإ ايةةر ٟؼببةةب ايساحةة ٜٚ ١سٜٗةةا بايهطةةٌ ٜٚةةص ٜٔهلةةا
ا٫ضتطٚ ّ٬ايتطً ِٝأٜكا..
َٚا أعسف أْ ٞزقٝت عةٔ غةَٓ ٤ٞةر ضةٓني نُةا زقةٝت
يف ٖرا ا٭ضبٛه عٔ بعض ا٭حاد ٜايةيت اْتٗةت إيةٞٸ بةايتًفٕٛغ
ٚا٭ض ١ً٦اييت ٚؾًت إيٞٸ يف ايسضاٌ٥غ ٚا٭ض ١ً٦اييت ٚجٗت إيٞٸ
يف ايؿةةخا ٚيف "ازبُٗٛزٜةة "١اؾةة ..١فهةةٌ ٖةةرا إٕ دٍٸ عًةة٢
غ ٤ٞفإمنا ٜدٍ عً ٢إٔ يف حٝاتٓا ايعكً ١ٝغ٦ٝا َٔ أَةٌ مل ٜفةا
بعد ٜٓ ٫ٚب  ٞإٔ ٜدزن٘ ايفتٛز.
نإ ٖرا بعض َا أزدة إي ٫ ٘ٝنٌ َةا أزدة إيٝة٘ .فةإْٞ
 ٫أقٓةي با٭َةةٌ  ٫ٚأنتفة ٞبايسجةةا٤غ فاٯَةاٍ تهةةرب ٚتؿةةدم
ٚايسجةةاٜ ٤ةةٓجذ ٚؽبٝةةبغ ٚإمنةةا أزٜةةد إٔ ٜٓتٗةة ٞا٭َةةٌ إىل عُةةٌغ
ٚإٔ ٪ٜد ٟايسجا ٤إىل ازبٗد ٚايعٓةا٤غ ٚإىل ازبةد ٚايهةدغ ٚإىل
دبدٜةةد ا٭دب بةةامعٓ ٢ايةةدقٝل ايؿةةخٝذ هلةةر ٙايهًُةة١غ بةةامعٓ٢
ايرٜ ٫ ٟك ّٛعً ٢إزضةاٍ ا٭حهةاّ اي اَكةٚ ١إطة٬م ايهةّ٬
اير ٫ ٟضبؿ ٍٛي٘  ٫ٚذبكٝل ف.٘ٝ
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ٚأحب إٔ ٜاُة ٔ٦ا٭ضةاتر ٠ايةرٜ ٜٔكةع ٕٛأْفطةِٗ َٛقةي
ايسٜبةةٜٚ ١ظٓةة ٕٛإْةة ٞأزدتٗةةِ أ ٚأزدة بعكةةِٗ حةةني نتبةةت َةةا
نتبتغ فإْ ٞمل أذبدت عٔ ناتب بع٘ٓٝغ ٚمل أفهس يف ٖرا
ايهاتةةب أ ٚذاىغ ٚإمنةةا أزدة إىل ٖةةر ٙايٓصعةة ١امبُٗةة ١ايعاَةة١
ايةةيت أ ةرة تظٗةةس ٚتػةةٝي َٓةةر حةةني ٚايةةيت تةةدع ٛإىل أغةةٝا٫ ٤
ذبككٗةةةا  ٫ٚتعةةةسف هلةةةا حةةةدٚداغ ٚإمنةةةا تؿةةةٛز غةةةعٛزا باَكةةةا
بايكٝل ٚطُٛحا باَكا إىل غ َٔ ٤ٞايطعٚ ١اٱواة .فتتعجٌ
ٚتككةةة ٞقبةةةٌ إٔ ذبكةةةلغ ٚتكاةةةي يف ا٭َةةةٛز قبةةةٌ إٔ تطةةةتبني
حكا٥كٗا ٚتةدع ٛفُٝةا تةدع ٛإيٝة٘ إىل إٔ ٜهة ٕٛا٭دب يف ضةبٌٝ
اسبٝا ٠د ٕٚإٔ ذبكل َعٖٓ ٢را ايه .ّ٬فا٭دب يٝظ ٚض٫ٚ ١ًٝ
ٜٓب ةة ٞإٔ ٜهةةٚ ٕٛضةة١ًٝغ ٚا٭دٜةةب ٜٓ ٫ػةة ٧أدبةة٘ يٝخكةةل ٖةةرا
اي س أ ٚذاى  ٫ٚيٝبًغ ٖةر ٙاي اٜة ١أ ٚتًةوغ ٚإمنةا ا٭دب باٜة١
يف ْفط٘ ٚا٭دٜب ٜهتب ٭ْ٘ ٜ ٫طتاٝي إ ٫إٔ ٜهتب..
فأَا إٔ ٜطخٻس ا٭دب فٝهٚ ٕٛضةَ ١ًٝةٔ ٚضةا ٌ٥اٱؾة٬ة
أ ٚضةةبَ ٬ٝةةٔ ضةةبٌ ايت ةةٝل يف حٝةةا ٠ايػةةعٛبغ فٗةةرا تفهةةل ٫
ٜٓب ةة ٞإٔ ْطةةام إيٝةة٘  ٫ٚإٔ ْتةةٛزط فٝةة٘ٚ .يةةٝظ َعٓةةٖ ٢ةةرا إٔ
ا٭دب بابعةةة٘ عكةةةةٚ ِٝإٔ ا٭دب أ ٹةةة ٷس بابعةةةة٘ ٚيهةةةةٔ َعٓةةةةا ٙإٔ
اٱؾ٬ة ٚايت ٝل ٚذبطني حاٍ ايػعٛب ٚتسق ١ٝغ ٕٚ٪اٱْطاْ١ٝ
أغٝا ٤تؿدز عٔ ا٭دب ؾدٚزا طبٝعٝا نُا ٜؿدز ايكة ٤ٛعةٔ
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ايػُظ ٚنُا ٜؿدز ايعبل عٔ ايصٖسٚ ٠نُا تثل ايسٚقة ١يف
ْفطو َا تةثل َةٔ ايػةعٛز بازبُةاٍغ فكة ٤ٛايػةُظ ٜ ٫ؿةدز
عٓٗا يتخكٝل ا٭بسا ٚبًٛا اي اٜاة اييت ذبككٗةا أْةت ٚتبً ٗةا
ب٘ٚ .إمنا ٜؿدز عٓٗا بابٝعت٘ ٚتٓتفي أْت بة٘ ٚتطةتُتي بة٘ أٜكةا
ٚذبكل ب٘ أبساقو ٚتبًغ ب٘ باٜاتو ٚتٛجٗ٘ َةٔ ٖةرا نًة٘ إىل
َا تسٜد ٚإىل َا تطتاٝي ٭ْو دبدُ ٜ ٙسى ٜٚتاة يوغ ٜٚٴٗةدٜو
ٜٚتٝذ يو َا دبد ف َٔ ٘ٝايٓفي.
ٚايصٖس ٫ ٠تٓػس عسفٗا ٚغةراٖا يتتًُةل َٓةو ٖةرا اسبةظ
اير ٟزٴنّب يف بسٜصتو.
ٖٚةة ٫ ٞتتةةأيل جبُاهلةةا ْٚكةةستٗا ٚزٚاٗ٥ةةا ٚبٗجتٗةةا يتتًُةةل
فٝو حطا آ س زنّب يف طبٝعتو.
بٌ ٖ ٫ ٞتعسفو ٚعط ٢أ ٫تعةسف ْفطةٗاغ فٗة ٞأجةدز أ٫
تسٜد يٓفطٗا عاسا أ ٚمجا ٫أ ٚزٚا ٤فك ٬عةٔ إٔ تسٜةدى بٗةرا
نً٘ أ ٚبعك٘.
ٚقةةٌ َثةةٌ ذيةةو يف أغةةٝا ٤نةةثل ٠يف ٖةةر ٙايابٝعةة ١ؽبٝةةٌ
بةةةةسٚز اٱْطةةةةإ يٲْطةةةةإغ ٚحةةةةسف اٱْطةةةةإ عًةةةةَٓ ٢فعتةةةة٘غ
ٚتٗايه٘ عًَ ٢ا ٜسقٚ ٘ٝإغفاق٘ مما ٜط ٙٚ٪إْٗا ت٪د ٟإيَ ٘ٝةا
ت٪د ٟدَ ١ي٘ ٚإزقا٤ٶ سباجات٘ ٚذبكٝكا مٓافع٘.
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َي أْٗا دبًٗ٘ نٌ ازبٌٗغ َٚا أز ٣أْ٘ ضةٝتاة هلةا يف ٜةّٛ
َٔ ا٭ٜاّ إٔ تعسف٘ أ ٚتفس ي٘ ٚجٛدا.
َٚاذا تسٜد َٔ اٱْطإ اير ٟاضتكس يف ْفطة٘ عًة ٢اتؿةاٍ
ايكسٚ ٕٚتعاقب ا٭جٝاٍ أْ٘ ضٝدغ ٚأْ٘  ٫بد ي٘ َٔ َطٛدو
ٚإٔ أبساق٘ ٚباٜات٘ َٓٚافعة٘ ٜٓب ة ٞإٔ ٜةريٌّ هلةا ايهة.ٕٛ
ٚإذا نإ ٖرا زأٜة٘ يف ايابٝعة١غ ٚإذا نةإ اضةت ٬ي٘ يًابٝعة١
قةةةد ٝةةةٌ يةةة٘ أْةةة٘ ضةةةٝدٖا َٚايهٗةةةا ٚأْٗةةةا ادَتةةة٘ بةةةٌ أَتةةة٘غ
ٜتؿسف فٗٝا نُا ٜتؿسف ايطةٝد امايةوغ ٚأتةاة ية٘ عكًة٘ حةا
اٖتد ٣إي َٔ ٘ٝاضتهػاف ٚاضت  ٍ٬يبعض َٛازد ايابٝعة ١إٔ
ٜصداد إَعاْا يف ٖرا اي سٚز ٚإٔ ٜفنت بٓفط٘ فتْٛا  ٫حد ي٘ حت٢
ًٜك ٢يف زٚع٘ أْ٘ ٜطتاٝي بعد إٔ أتةٝذ ية٘ اضةت  ٍ٬ايابٝعة ١إٔ
ٜطت ٌ اٱْطإ أٜكا ٜٚطخس ٙ٭بساقة٘ ٚباٜاتة٘ َةا ؾةًذ َٓٗةا
َٚا مل ٜؿًذغ َا نإ َٓٗا َطتكُٝاغ َٚا نةإ َٓٗةا َعٛجةا
غدٜد اٱعٛجاجٚ ..زحِ ا أبا ايعة ٤٬ايةر ٟأْفةل حٝاتة٘ ٜةدعٛ
اٱْطةةإ إىل غةةَ ٤ٞةةٔ ايتٛاقةةي ٚايكؿةةدٜٚ ..ةةرنّسٙغ إٕ ْفعتةة٘
ايرنس٣غ بإٔ ايابٝع ١يٝطت ًَه٘ ٚبأْة٘ يةٝظ فٗٝةا إ ٫غة٦ٝا
هةةس فٝةة٘
قةة ..٬ٝ٦بةةٌ ٜةةرنس ٙبةةإٔ ايٓخةةٌ  ٫تٓةةتا ايعطةةٌ  ٫ٚتف ّ
حني تٓتا ايعطٌٚ .إمنا تٓتج٘ يٓفطٗا ٚ٭ْٗةا  ٫دبةد َةٔ إْتاجة٘
بدا.
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بسٚز اٱْطإ ٚاَت ٙ٩٬بٓفط٘ ٚاعتداد ٙبكٛت٘  ٌٝإي ٘ٝإٔ
يهٌ غ ٤ٞبا ١ٜإْطاْ ١ٝػبب إٔ ٜبً ٗا اٱْطإ.
ةةِ مل ًٜب ة ٖةةرا اشبٝةةاٍ إٔ أؾةةبذ يف ْفطةة٘ حكٝكةةٚ ١إٕ
َٮ ٙإعجابا ٚتٗٝا..
فطخٸس َٔ حٝات٘ ٖ ٛنٌ غ ٤ٞيتخكٝةل أبساقة٘ ٚإزقةا٤
حاجات٘ نُا ضخس ايابٝع ١ٱزقاٖ ٤ر ٙاسباجاة ٚذبكٝل تًو
ا٭بسا  .ف ٬ق ١ُٝيٮدب إ ٫إٕ حكل ْفعاغ  ٫ٚقُٝة ١يًعًةِ إ٫
إٕ أزق ٢حاج ِ .١دبةاٚش اي ةسٚز بة٘ نةٌ طةٛز فظةٔ إٔ ايٓفةي
ٚاي ا ١ٜػبب إٔ ٜهْٛةا يف تٝطةل غة ْ٘ٚ٪امادٜةٚ ١تاٜٛةي حٝاتة٘
اييت ؼبٝاٖا نٌ ّٜٛغ فا٭دب ػبب إٔ ٜٴكؿةد بة٘ إىل اٱؾة٬ة
ٚإىل اياقٚ ١ٝإىل ت ٝل حٝا ٠ايٓاع ْٚكًٗا َٔ طٛز إىل طٛز.
ٚايعًِ ػبب إٔ ٜٓتٗ ٞإىل اٱْتاج امةاد ٟايةر ٟؽبةسج َةا يف
ٖةةرا ايعةةامل َةةٔ مةةساة دبعةةٌ ايعةةٝؼ ٜطةةلا  ٚةةلا .يهةةٌ غةة٤ٞ
مٔ ٚمٔ َاد ٟػبب إٔ تأ ةر ٙا٭ٜةدٚ ٟإٔ تتٓاٚية٘ ا٭فةٛاٚ ٙإٔ
ذبتٜٛةة٘ ازبٝةةٛبٖ .ةةر ٙقةة ِٝأقةةٌ َةةا ميهةةٔ إٔ ٜكةةاٍ فٗٝةةا إْٗةةا
ٚيٝد ٠اي سٚز ٚض ٤ٛايتخكٝل يٮغٝا٤غ ٚإْٗا تٓتٗة ٞباٱْطةإ إىل
َادَٓ ١ٜهس ٠تٛغو آ س ا٭َس إٔ دبعً٘ أدا ٠إْتاج  ٫أنثس ٫ٚ
أقٌ.
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ٚنةةريو ػبةةب عًةة ٢ا٭دٜةةب إٔ ٜٓػةةَ ٧ةةٔ ا٭دب َةةا ٜةةريٌّ
اسبٝةةةاٜٝٚ ٠طةةةس ٚضةةةاًٗ٥ا ٜٚتةةةٝذ يًجةةةا٥ي إٔ ٜػةةةبيغ ٚيًعةةةاز ٟإٔ
ٜهتطٞغ ٚيًُسٜض إٔ ٜؿذغ ٚيًظُلٕ إٔ ػبد ايسٟٸغ ٜٚؿبذ
ا٭دب إذٕ أدا َٔ ٠أدٚاة ٚشاز ٠ايػ ٕٚ٪ا٫جتُاع ١ٝتطتعني بٗةا
عً ٢ذبكٝل َا أْػ٦ت ي٘ َٔ ا٭بسا .
ٚايتعًةة ِٝنًةة٘ ػبةةب إٔ ٜهةٛٸٕ أدٚاة يٲْتةةاج ايةةر ٟميةةٮ
ا٭ز َا ٚ ٫ؿبا  ٚسا ٤بعد إٔ ًَ٦ت عدَا ٚجدبا ٚفكسا.
ٚاي سٜةةةب إٔ ا٭دب يف ْفطةةة٘ ؼبكةةةةل يًٓةةةاع نةةةثلا َةةةةٔ
َٓافعِٗ ٜٚسق ٞنثلا َةٔ حاجةاتِٗ ٥٬ٜٚةِ داُ٥ةا نُةا قًةت
َٔ قبٌ حٝا ٠ايٓاع ٭ْة٘ ؾةٛزتٗا ايةيت تػةتل َٓٗةا ٚتعةٛد إيٗٝةا.
ٚيهٔ ايٓاع يف ٖر ٙا٭ٜاّ ٜتعجً ٕٛا٭َٛز ٚميٮ عً ِٗٝايػةبي
ٚايسٚ ٟاَةت ٤٬ا٭ٜةدٜٚ ٟطةس اسبٝةاْ ٠فٛضةِٗ ٚعكةٛهلِ ٚقًةٛبِٗ
فٝاًبةةة ٕٛإىل ا٭دب َٓةةةافعِٗ يف إسبةةةاة َةةةصعا َسٜةةةب َةةةي أْةةة٘
ؼبكل هلِ ٖر ٙامٓافي نُا حككٗا هلةِ داُ٥ةاغ ٚيهٓة٘ ؼبككٗةا
عفةٛا عًة ٢بةل تعُةد هلةةا  ٫ٚقؿةد إيٗٝةاٖٚ .ة ٤٫٪ايةرًٜ ٜٔخةةٕٛ
عً ٢ا٭دب يف إٔ ٜه ٕٛضب ٬ٝإىل تٝطل اسبٝا ِٖ ٠أغةب٘ حةٔ
ًٜذ عً ٢ايػُظ يف إٔ دبعةٌ قةٖ٤ٛا أنثةس ْفعةا ٚأال فا٥ةد٠غ
إ ٫إٔ ايػُظ  ٫ذبفٌ حٔ ًٜذ عًٗٝا يف ذيو إٕ ٚٴجدغ ٭ْٗا ٫
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تطةةُع٘  ٫ٚتعكًةة٘غ عًةة ٢حةةني إٔ ا٭دب أ ٚا٭دٜةةب عًةة ٢ا٭قةةٌ
ٜطةةُي ٜٚعكةةٌ ٜٚكةةدٸز ا٭َةةٛز ٜٚفطةةد عًٝةة٘ ٖةةرا اٱسبةةاة أَةةسٙ
ٜٛٚغو إٔ ٜٚ ًّ٘ ٜسد ٙإىل ازبدب ٚميٓع٘ َٔ اٱْتاج.
فةةا٭دب ٜ ٫هةةس ٙغةة٦ٝا نُةةا ٜهةةس ٙإٔ ٜهةةٚ ٕٛضةة١ًٝغ
ٚا٭دبةةاٜ ٫ ٤هسٖةة ٕٛغةة٦ٝا نُةةا ٜهسٖةة ٕٛإٔ ٜهْٛةةٛا أدٚاة
تٴطت ٌ ٚتطترٍ ٚتبت  ٢بٗا امٓافي ٚاسباجاة.
ٚقةةد قًةةت يف اسبةةد ٜاماقةة ٞإٕ امةةادحني َةةٔ ايػةةعسا٤
ٚايهتٸاب أٜكا يف ايعؿٛز ايكدمي ١مل ٜهْٛةٛا ٜتخةر ٕٚا٭دب
ٚضةةةا ٌ٥إىل ايطةةةادٚ ٠إمنةةةا نةةةاْٛا ٜتخةةةر ٕٚايطةةةادٚ ٠ضةةةا ٌ٥إىل
اٱْتةاج ا٭دبةٜٓ ٞتفعة ٕٛبػةٛقِٗ إىل امةدة ٚزببةتِٗ فٝة٘ ٚبةةرهلِ
اماٍ يًظفس ب٘ٚ .ايػ ٤ٞا كل إٔ أبا ايٓٛاع َةٔ غةعسا ٤ايعةسب
ٚبٓداز َٔ غعسا ٤ايْٛٝإ ٖٚةٛزاع َةٔ غةعسا ٤ايسَٚةإ ٚزاضةني
أ ٚغهطةبل َةٔ غةةعسا ٤ايفسْطةٝني ٚاٱظبًٝةةص مل ٜهْٛةٛا ٖةةِ
ٚأَثاهلِ ٜتخةر ٕٚامًةٛى ٚايطةاد ٠باٜةاة ٭دبٗةِغ ٚإمنةا نةاْٛا
ٜاًب ٕٛعٓدِٖ اماٍ ٚايع ٕٛيٓٝفكٖٛا فُٝا تتٝذ هلِ اسبٝا ٠ايةيت
ناْٛا ؼبْٗٛٝةاغ ٚناْةت تٝطةس هلةِ اٱْتةاج ا٭دبة ٞايةر ٟظبةد
فٝةة٘ اٯٕ ٚضةةةتجد فٝةةة٘ ا٭جٝةةاٍ امكبًةةة ١بةةةرا ٤ايكًةةةٛب ٚا٭ذٚام
ٚايعك..ٍٛ
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نٌ َا  ٪ٜر ب٘ ٖ ٤٫٪ايطةاد ٠ايةرٜ ٜٔةدع ٕٛإىل إٔ ٜٓػةأ
ا٭دب يف ضةةةب ٌٝاسبٝةةةاٖ ٠ةةة ٛأْٗةةةِ ٜسٜةةةد ٕٚإٔ ٜٓصيةةةٛا بةةةا٭دب
فٝجعًٚ ٙٛض ١ًٝبعد إٔ نإ با١ٜغ ٜٓٚهةس ٕٚإٔ ٜهة ٕٛا٭دب
أَ ٍٚةةا ٜهةةٚ ٕٛقبةةٌ نةةٌ غةة ٤ٞبةةرا ٤يةةٮزٚاةغ تٛغةةو امادٜةة١
اسبدٜث ١ازباضب ١إٔ تكاسِٖ إىل جعٌ اٱْطإ نًة٘ أداٚ ٠إٔ
تكةةاسِٖ إىل إٔ ٜٓهةةسٚا َةةا يف اٱْطةةإ َةةٔ زٚةغ َةةٔ حكةة٘
أٜكا إٔ ٜكدّ ي٘ اي را ٤اير.ُ٘٥٬ٜ ٟ
يٝطت اسبٝا ٠غبعا بعد جٛهغ ٚضع ١بعد قٝلغ ٚبٓ ٢بعةد
فكس فخطبغ ٚيهٔ فٗٝا غ٦ٝا آ س أزقٖ َٔ ٢را نًة٘ ٚأقةّٛ
َٔ ٖرا نً٘ ٖٖ ٛرا ايسٚة اير ٟؼبب اشبل ٭ْ٘ اشبل ٚؼبةب
ازبُةةاٍ ٭ْةة٘ ازبُةةاٍغ ٚايةةرٜٓ ٟب ةة ٞإٔ ٜهةة ٕٛايػةةبي ٚايةةسٟٸ
ٚايفٔ ٚضا ٌ٥هٓ٘ َٔ إٔ ػبد برا ٙ٤ايفل ايسفٝي .إٕ ايةرٜٔ
ٜتخر ٕٚامةاد ٠باٜة ١أٜ ٚتعسقة٫ ٕٛرباذٖةا باٜةٜٗ ١ةدزَ ٕٚةا يف
اٱْطإ َٔ نساَ١غ ٚضٗٝبا ٕٛب٘ إىل ي َٔ ٕٛأيٛإ ايكةع٫ ١
ٜٓب  ٞإٔ ٜٗبذ إي.٘ٝ
ٚيطت أُوٸ ٞأحدا بع ٫ٚ ٘ٓٝأفهةس يف أحةد بعٓٝة٘غ ٚإمنةا
أذنس ٖر ٙايٓصعة ١ايةيت أ ةرة تعةِ ٚتػةٝي ٚايةيت أغةسة إيٗٝةا
َٓةةر حةةنيٖٚ .ةةر ٙايٓصعةة ١مل تأتٓةةا َةةٔ بةةل َؿةةدزغ ٚمل تثةةس يف
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ْفةةةٛع أؾةةةخابٗا عبثةةةا أ ٚفجةةةاٚ ٠٤يهٓٗةةةا ْصعةةةَ ١عسٚفةةة ١قةةةد
أؾةةةبخت زوٝةةة ١يف بةةةل َةةةٛطٔ َةةةٔ َةةةٛاطٔ ا٭ز غ ٚنثةةةس
ايدعا ٤إيٗٝا يف بل َٛاطٓٗا حت ٢أؾاب نثلا َٔ ا٭َِ غ٤ٞ
َٔ غسٚزٖا.
ٚنةةٌ َةةا أ ٓةةاٖ ٙةة ٛأ ٫تتأؾةةٌ فٓٝةةا ٖةةر ٙايٓصعةة ١ايةةيت ٫
ٜك ّٛعًٗٝةا أدب ؾةخٝذغ بةٌ ٜ ٫كة ّٛعًٗٝةا عًةِ ؾةخٝذ أٜكةا.
فًِ ٜهٔ ايعًِ ٚضة ١ًٝقبةٌ ٖةر ٙايظةسٚف ا٭ ةل ٠ايةيت ٫بطةت
حٝةةا ٠ايٓةةاع يف ٖةةرا ايكةةسٕغ ٚإمنةةا ايعًةةِ َعسفةة ١ت ةةل ايٓفةةٛع
ٚتسفةةي اٱْطةةإ عُةةا حٛيةة٘ َةةٔ ا٭غةةٝاٚ ٤ا٭حٝةةا ٫ ٤باٜةة ١يةة٘ إ٫
ٖةةرا  ٫ٚبةةةأع بةةةإٔ ٜٓػةةةأ عٓةةة٘ َةةةا ْػةةةأ َةةةٔ ٖةةةر ٙا ٫ااعةةةاة
ايهثل ٠اشبؿب ١اييت ٜطسة حٝةا ٠ايٓةاع ٚأتاحةت يًعًةِ ْفطة٘
إٔ ٜسق٢غ فايسقٜ ٞدع ٛإىل ايسقٚ ٞايفٛش با٫ضتصاد َٔ ٠ايفةٛش.
إمنةةا ايعًةةِ ٚا٭دب بةةرا ٤يًعكةةٚ ٍٛا٭ذٚام قبةةٌ نةةٌ غةةٚ ..٤ٞإذا
أ رة ايعكٚ ٍٛايكًٛب ٚا٭ذٚام حاجتٗا َٔ ٖرا اي را ٤ناْةت
ًٝك ١إٔ ٮ ايدْٝا َٔ حٛهلا لا ٜٚطسا ٚبٗجٚ ١مجا.٫
إمنةةةا ايػةةة ٤ٞايةةةر ٟأفُٗةةة٘ ٚأطًبةةة٘ ٚأُ ٸ فٝةةة٘ ٚأزجةةة ٛإٔ
ٜػازنل ايػٛٝر ٚايػباب يف فُٗ٘ ٚطًب٘ ٚاٱسباة ف ٖٛ ٘ٝأ٫
ػبُةةد ا٭دٜةةب  ٫ٚربُةةد جرٚتةة٘غ ٜ ٫ٚهةة ٕٛؾةةد ٣يًُاقةةٞ
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يةةٝظ بةةلغ ٚإمنةةا ميكةةَ ٞةةي ايةةدْٝا َةةٔ حٛيةة٘ فٝتاةةٛز َعٗةةا
ٜٚؿٛزٖا يف حاقس ا٭َس َٚطةتكبً٘ نُةا ؾةٛزٖا يف َاقة.٘ٝ
ٚيطةةت أ ػةةَ ٢ةةٔ ٖةةرا نًةة٘ غةة٦ٝا َةةي إسبةةاح ٞيف ايةةدعا ٤إىل
ايتاٛزغ فأدبٓا قد تاٛز تاٛزا الا يف ٖرا ايعؿس اسبةدٜ
ٜ ٫ػةةو يف ذيةةو إ ٫امباًةةٚ ٕٛايةةر ٜٔيف قًةةٛبِٗ َةةس  .نةةإ
أدبٓا يف ٖرا ايعؿس َُ٥٬ا عٔ بعد ما نةإ ميةٮ ايةدْٝا حٛية٘
َٔ ا٭حداتغ ٚما ناْت تدفي ايدْٝا إيَ ٘ٝةٔ ايتاةٛز حةني ةاز
ايعكةةةةاد ٚامةةةةاشْٚ ٞغةةةةهسٚ ٟطةةةة٘ حطةةةةني بػةةةةٛقٚ ٞحةةةةاف
ٚامٓفًٛطٚ ٞامًٜٛخٚ ٞأَثاهلِ.
ٚنإ ٖرا ا٭دب َُ٥٬ا ما حٛي٘ َٔ ايتاٛز عٔ قةسب أٟٸ
قةةةسبغ حةةةني ةةةازة َؿةةةس يف أعكةةةاب اسبةةةسب ا٭ٚىلغ تسٜةةةد إٔ
تتخسز َٔ اٱظبًٝص َٔ ٖٛٚ .بةل غةو ضة ِ٥٬ٝحٝاتٓةا ازبدٜةد٠
يف عٗدْا ازبدٜدغ نُا  ّ٤٫حٝاتٓا َةٔ قبةٌ ٚنُةا َٗةد هلةرا
ايعٗد ازبدٜةدغ ً ٚةل ية٘ َثًة٘ ايعًٝةاغ ٚيهةٔ حٝاتٓةا يف ايعٗةد
ازبدٜد مل تهد تتخكلغ ٚمل تهد أعَٗ٬ةا تطةتبني .فُةا شاٍ
ايعٗةةد ازبدٜةةد ٜسٜةةد إٔ ؼبكةةل ْفطةة٘ ٜٚةةبني َعامٗةةاٚ .قةةد أْػةةأ
أغٝا ٖٛٚ ٤يف ضةب ٌٝا اَٗةاٚ .ايةرٜ ٟسٜةد إٔ ٜٓػة ٘٦أنثةس َةٔ
ايةةر ٟأْػةةأ ٙبايفعةةٌٚ .تاةةٛز ا٭دب ضبكةةل ٚيهٓةة٘ ٜةةتِ يف أْةةا٠
ٚز ٜغ ٚؼبتاج إىل ايٛقت يٝظٗس ٚاقخا جًٝا.
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َٚةةا ٜٓب ةة ٞإٔ ْظةةٔ إٔ ا٭دب نةةايثس ٠ٚميهةةٔ إٔ ٜةةت ل
ْظاَٗا بؿدٚز ايكاْ ٕٛايةر ٟأي ة ٢امًهٝةاة ايهةبل٠غ ٚأعةد
يتٛشٜي ايثس ٠ٚتٛشٜعا قٛاَ٘ ايعدٍ.
فًٝظ ا٭دب أزقاٚ .يٝظ ا٭دب َا٫غ ٚيةٝظ ا٭دب َةاد٠غ
ٚإمنا ا٭دب زٚةغ ٚايسٚة ٜسٜٓٚ ٣ظس ًٜٚةذ يف ايسٜ٩ةا ٚايٓظةس ةِ
ٜطةةةٝغ ةةةِ ٜتُثةةةٌ ةةةِ ٜٴخةةةسج بعةةةد ذيةةةو يف َٗةةةٌ َةةةا أضةةةاا َٚةةةا
ثٌ.فايرٜ ٜٔتعجً ٕٛتاٛز ا٭دب ٜػةتا ٕٛعًة ٢أْفطةِٗ ٚعًة٢
ا٭دب يف ٚقت ٚاحةدغ ٚية ٛقةد نةإ ا٭دب ٜتاةٛز بةايكٛاْني أٚ
ٜتخكل حجسد ايسبب ١ف ٘ٝيهٓت أضسه ايٓاع إىل إٔ أطًب إىل
ايثٛز ٠إؾداز قاْٜ ٕٛككة ٞبٗةرا ايتاةٛز ٜٓٚظُة٘ نُةا أ ةرة
يف تٓظ ِٝا٫قتؿاد ٚغة ٕٚ٪اسبهةِٚ .يهةٔ تةأ ل ايكةٛاْني يف
ا٭دب باٜ ٫ ٤ٞظٗس إ ٫حني تتأ س اسبٝا ٠نًٗا بٗر ٙايكةٛاْني.
فًٝاايةةب دعةةا ٠ايتجدٜةةد تٛجٗٝةةا ؾةةخٝخا َطةةتكُٝا  ٫إضةةساف
ف ٫ٚ ٘ٝغاذ  ٫ٚمجٛة.
ٜٚطأيل ا٭ضتاذ يٜٛظ ع ٛعٔ ٖ ٤٫٪اير ٜٔأزادٚا ٖدّ
ا٭ٖةةةساّ ٚامطةةةاجد ٚذبسٜةةةل ايهتةةةب ٚايةةةدٚا ٜٔٚ٭ْٗةةةا قدميةةة١
أْػ٦ت يف رٌ امًٛى ٚاٱقااهٚ .يٝطُذ ية ٞا٭ضةتاذ بةإٔ أعتةب
عً ٘ٝعتبا َسا نُا عٛدتة٘ داُ٥ةا ٚنُةا عةٛدة شًَٝة٘ ا٭ضةتاذ
عبد اسبُٝد ْٜٛظ ٚبلُٖا َٔ اير ٜٔتفكًٛا فاضتُعٛا ي.ٞ
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فٗةةرا ايطةة٪اٍ ايةةرٚ ٟجٗةة٘ إيةٞٸغ يةةٝظ يةة٘ َٛقةةٛهغ ٚإمنةةا
أ اةةأ ا٭ضةةتاذ قةةساَ ٠٤ةةا نتبةةت أ ٚقةةسأ ٙقةةسا ٠٤اطفةةٚ ١نُةةا
تعةةٛٸد نةةةثل َةةةٔ ايػةةةباب يف ٖةةةر ٙا٭ٜةةةاّ إٔ ؽبافةةةٛا ايكةةةسا٠٤
ٚايهتابةة ١أٜكةةا ٜ ٫طةةتأْ ٕٛبُٗةةا ٜ ٫ٚتًُٗةة ٕٛفُٗٝةةاغ تعجًةةِٗ
عٔ ذيو ٖر ٙايطسع ١اييت تكتكٗٝا اسبٝا ٠اسبدٜثٚ ١اييت ػبةب
عً ٢ا٭دب إٔ ٜكاَٗٚا ٚؽبًـ َٓٗا .فايطسع ٫ ١تٓتا أدبا ٚإمنا
تٓةةةتا نَ٬ةةةاغ نُةةةا إٔ ايطةةةسع ٫ ١تٓةةةتا عًُةةةا ؾةةةخٝخا؛ ٫ٚ
أعةةةسف عامةةةا تعجًةةة٘ اسبٝةةةا ٠اسبدٜثةةة ١عةةةٔ إٔ ٜطةةةتأْ ٞببخثةةة٘
ٚدبازبةةة٘ يٝطتهػةةةا َةةةا ٜطتهػةةةا ايعًُةةةاَ ٤ةةةٔ ايكةةةٛاْني
ٚايظٛاٖس.
مل أقٌ إذٕ إٕ أحدا أزاد ٖةدّ ا٭ٖةساّ ٚامطةاجد ٚذبسٜةل
ايهتةةب ٚايةةدٚأٜٚغ بةةٌ قًةةت يف عبةةاز ٠ؾةةسؼبٚ ١اقةةخ ١يًةةرٜٔ
ٜطتأْ ٕٛبايكسا ٫ٚ ٠٤ؽبافْٗٛةا َةا أرةٔ ٖة ٤٫٪ايطةادٜ ٠سٜةدٕٚ
ٖدّ ا٭ٖساّ ٚامطاجد إىل آ س.ٙ
فأْةةةةا نُةةةةا ٜةةةةس ٣ا٭ضةةةةتاذ مل أتُٗةةةة٘ ٚمل أتٗةةةةِ شًَٝٝةةةة٘
ايهسميني ٚمل أتِٗ أحدا بلٖةِ حخاٚيةٖ ١ةرا اٱ ةِ ايعظةِٝغ
بٌ ْصٖت ط٬ب ازبدٜد عٓ٘ تٓصٜٗةاغ ٚأزدة إٔ أبةني هلةِ بعةض
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َةةا يف دعةةٛتِٗ َةةٔ اٱضةةساف فكةةسبت هلةةِ ٖةةر ٙا٭َثةةاٍ ايةةيت
زٚعةةةتِٗ ٚايةةةيت قةةةاقٛا بٗةةةا قةةةٝكا غةةةدٜداٜٚ .طةةةأيل نةةةريو
ا٭ضةةةةتاذ يةةةةٜٛظ عةةةةَ ٛةةةةٔ ٖةةةةِ ايةةةةرٜ ٜٔتكسبةةةة ٕٛإىل ايثةةةةٛز٠
ٜٚتًُكْٗٛا عً ٢حطاب ا٭دب ٚيف بل ز ٫ٚ ١ٜٚاعتداٍو ٚأجٝبة٘
يف ؾساحٚٚ ١قٛة أٜكا بةأِْٗ ٖةِ ٖة ٤٫٪ايةرٜ ٜٔهتبة ٕٛإيٝة٘
يف نٌ ّٜٛغ ٚايةرًٜ ٜٔكة ٞحةا ٜهتبة ٕٛإيٝة٘ يف ضةً ١امُٗة٬ة
نُا ٜك .ٍٛفًِ أبعد إذٕ حني ػٝت َٔ ٖرا ايتكسب ايطخٝا
ايرٜ ٫ ٟساد ب٘ إ ٫ايتًُل ٚابت ا ٤اسبظ.٠ٛ
ٚنِ أ ٓ ٢يٮضتاذ ٚشَ َٔ ٘٥٬ايػباب َي َا أ ٓا ٙهلِ
َةةٔ ا٭ْةةاٚ ٠ايسٜة أٜ ٫طةةسعٛا إىل ضةة ٤ٛايظةةٔ فةةإٕ بعةةض ايظةةٔ
إ ِغ ٚأٜ ٫كدزٚا إٔ نٌ َا ٜكاٍ ميهٔ إٔ ٜتج٘ إي ِٖ ِٗٝدٕٚ
بلِٖ َٔ ايٓاعغ فًٝطةٛا ٖةِ ايٓةاع مجٝعةاغ ٚيف ا٭ز قةّٛ
بلٖةةِ نةةثلغ ٜفهةةسٜٚ ٕٚهتبةةٚ ٕٛؽبٛقةة ٕٛفُٝةةا ٜعسفةةٕٛ
َٚاٜ ٫عسف.ٕٛ
ٚيطةةةت أذنةةةس إٔ بةةةني ا٭ضةةةتاذ إواعٝةةةٌ َظٗةةةس ٚبةةةٝل
ؿةةة ١َٛأ ٚزباجةةةا ٭ْةةة ٫ ٞأعةةةد ا ٫ةةةت٬ف يف زأَ ٟةةةٔ اٯزا٤
ا٭دبٚ ١ٝايثكافَ ١ٝؿدزا َٔ َؿادز اشبؿٚ ١َٛايًجاج.
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مل أزد إذٕ أحدا َٔ ٖ ٤٫٪ايث ١ ٬ايهساّ ايرٜ ٜٔهتبٕٛ
يف "ازبُٗٛز"١ٜغ بٌ مل أزد أحدا بع ٘ٓٝنُا قًةتغ ٚإمنةا أزدة
ٖةةر ٙايٓصعةة ١ازباضبةة ١ايةةيت ذبتةةاج إىل إٔ ْسدٖةةا إىل غةةَ ٤ٞةةٔ
ايكؿد ٚا٫عتداٍ.
ٚأ س ٫ ٣أزٜد إٔ أده ٖةرا اسبةد ٜد ٕٚإٔ أمل بٗةا إماَةا
ضسٜعاٚ .أْا يف ٖرا اٱماّ أزٜد غخؿا بعٓٝة٘ ٖٚةٜ ٛعةسف ْفطة٘
ٚقةةد ٜعسفةة٘ نةةثل َةةٔ ايٓةةاع د ٕٚإٔ أحتةةاج إىل تطةةُٝتٖ٘ٚ .ةةرا
امٛقٛه ايةر ٟأزٜةد إٔ امل بة٘ ٖةٖ ٛةر ٙايػةعٛب ١ٝاسبدٜثة ١ايةيت
أ ةةةرة عةةةٔ يف ٖةةةر ٙا٭ٜةةةاّ يف يةةةَ ٕٛةةةٔ ايعٓةةةا  ٫أعةةةسف يةةة٘
َٛقعا َٛ ٫ٚقٛعا .فا٭دب ايعسب ٞعٓد ٖرا ا٭ضتاذ ايهةسِٜ
ٖبةةا ٤نًةة٘  ٜ ٫ةةل عةةٔ ايٓةةاع غةة٦ٝا ٭ٕ أيةةا ضةةٓ ١ذبةة ٍٛبٓٓٝةةا
ٚبني أعٚ َ٘٬ا٭فراذ َٔ زجاية٘غ فؿةًتٓا بٗةرا ا٭دب َكاٛعة١
أ ٚنامكاٛعةة١غ ٚاياةة٬ب يف امعاٖةةد ٚازباَعةةاة أغةةد حاجةة١
إىل إٔ ٜدزضٛا فٛيتل ٚزٚضٚ ٛبسْازد غَٚ ٛةٔ إيةَ ِٗٝةٔ أعةّ٬
ا٭دب اسبةةد ٜغ َةةِٓٗ إىل إٔ ٜدزضةةٛا أدبٓةةا ايعسبةة ٞذيةةو ايةةرٟ
ف ٜكةس
ٳبعٴدٳ ب٘ ايعٗد ٚطايت عً ٘ٝايكس .ٕٚيف ٖرا ايهة ّ٬ضةس ٷ
نةةثلا  ٫ٚػبةةد ٟعًةة ٢قاً٥ةة٘  ٫ٚعًةة ٢بةةلَ ٙةةٔ قازٝ٥ةة٘ غةة٦ٝاغ
ٚإمنا ٖ ٛؼبف ٜٚط ٜٚ ٤ٛةس ٟحةا ٜٓ ٫ب ة ٞإٔ  ٜةس ٣بة٘ ايٓةاع
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يف ٖر ٙا٭ٜاّغ ٭ْ٘ ٜٓكٌ اشبؿ َٔ ١َٛدبدٜةد ا٭دب إىل ا٭دب
ايعسب ٞايكد ِٜنً٘ أقِِّٝٷ ٖ ٛأّ ضخٝا ..أْدزض٘ أّ ْ ٫دزضة٘..
أْٓتفي بدزض٘ أّ ْكةٝي َةا ْٓفةل فٝة٘ َةٔ ايٛقةت ٚازبٗةدٖٚ .ةرٙ
اشبؿ ١َٛنُا تس ٣ضخا نًٗا  ٫ت ةل عةٔ أحةد غة٦ٝا .فًةٔ
ٜكةةةل ا٭دب ايعسبةةةٚ ٞيةةةٔ  ٜةةةض َٓةةة٘ إٔ ٜسقةةة ٢عٓةةة٘ فةةة ٕ٬أٚ
ٜطةةخذ عًٝةة٘غ ٚقةةد عًُةةت أجٝةةاٍ نةةثلَ ٠ةةٔ ايٓةةاع يف قةةسٕٚ
ط َٔ ١ًٜٛايدٖس عً ٢إٔ ت ض َٔ ٖةرا ا٭دب فًةِ تٴكةِّٝي غة٦ٝا.
ض َٓةةةة٘ تطةةةةًذ ايةةةاى  ٫ٚبةةةةازاة ايتتةةةةاز  ٫ٚاسبةةةةسٚب
مل  ٜةةة ٻ
ايؿًٝب١ٝغ ٚإمنا قاٖ ّٚرا نًة٘ َكاَٚة ١زا٥عةٚ ١اْتؿةس يف ٖةرا
نً٘ اْتؿازا زا٥عاغ ٚاضتأْا َةٔ اسبٝةاٚ ٠ايكةٚ ٠ٛاشبؿةب َةا
ميةةٮ ا٭ز بةة٘ مجةةاْٚ ٫ةةٛزاٚ .مل ٜةةده أح ةدٷ إىل إُٖةةاٍ ا٭دب
اسبةةةد ٜغ ٚمل تكؿةةةس جاَعةةةَ ١ةةةٔ جاَعاتٓةةةا امدْٝةةة ١يف دزضةةة٘
يا٬بٓا ٖٚة ٞمل تبًةغ ايهُةاٍ يف ٖةرا ايةدزعغ نُةا أْٗةا مل
تبًغ ايهُاٍ يف دزع ا٭دب ايعسبة ٞ٭ٕ ايهُةاٍ غةٜ ٫ ٤ٞبًةغ
ٚإمنةا ٜطةع ٢ايٓةاع إيٝة٘ ٜٓٚتفعة ٕٛبطةع ِٗٝإيٝةَ٘ٚ .ةا أعةةسف إٔ
جاَعاتٓا قؿسة يف ٖةرا ايطةع ٞأْ ٚهًةت عٓةَ٘ٚ .ةٔ ايطةخا
نةةةٌ ايطةةةخا إٔ ؼبهةةةِ يف ضةةةٗٛيٜٚ ١طةةةس بةةةايعكِ عًةةة ٢أدب
عاغةةةت عًٝةةةة٘ اٱْطةةةاْ ١ٝامتخكةةةةس ٠قسْٚةةةا ٚأتةةةةاة هلةةةةرا ا٭دب
اسبدَ ٜا ميتاش ب٘ َٔ ق ٚ ٠ٛؿبغ َٔ زٚعٚ ١مجاٍٚ .أْ٘ مٔ
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امة٪مل امُةض حكةةا إٔ ْكةسأ حؿةةس يف ٖةر ٙا٭ٜةةاّ نٗةرا ايةةرٟ
ْكةسأ ٙبةني حةةني ٚحةنيغ ٚإٔ ْكةةسأ يف ايٛقةت ْفطةة٘ نتبةا ت٪يةةا
َٚكا٫ة تٓػس يف جٝد ٖرا ا٭دب ٚاٱغاد ٠ب٘ يف أٚزٚبةا ٖةرٙ
اييت ٜفنت بٗا بعكٓا فتْٛا.
ٚا٭ضتاذ اير ٟنتب ٖرا ايهٜ ّ٬عسف حل امعسفة ١أْةٞ
أتِٗ باي ض َٔ ا٭دب ا٭ٚزٚب ٞاسبد ٜغ ٚقد نٓةت َةٔ أغةد
ايٓةةةاع تسبٝبةةةا فٝةةة٘ َٚػةةةازن ١يف ْػةةةسٚ ٙتكسٜبةةة٘ إىل ايعكةةةٍٛ
ايعسب .١ٝفإذا قكت بٗةرا ايهة ّ٬ايةرٜ ٟرٜعة٘ يف بةل زٜٚة٫ٚ ١
أْةةةا٠غ فةةةٜ ٬ةةةدفعل إىل ٖةةةرا تعؿةةةب يًكةةةد ِٜأ ٚتعؿةةةب عًةةة٢
اسبةةةد ٜغ ٚإمنةةةا ٜةةةدفعل إيٝةةة٘ إٜثةةةاز ايكؿةةةد ٚا٫عتةةةداٍ عًةةة٢
اٱضساف ٚازبُٛةٚ .قد قاَت حٝاتٓا اسبدٜث ١عً ٢إحٝا ٤ا٭دب
ايعسبةةةٚ ٞدزع اٯداب ا٭ٚزٚبٝةةة ١اسبدٜثةةةٚ ١ضةةةتك ّٛداُ٥ةةةا عًةةة٢
ٖةةر ٜٔايعٓؿةةسَ ٜٔةةٔ عٓاؾةةس اسبٝةةا ٠اشبؿةةٝبٚ .١عًةةٖ ٢ةةرٜٔ
ايعٓؿةةسْ ٜٔفطةةُٗاغ قاَةةت حٝةةا ٠ايعةةسب ايكةةدَا ٤أ ٚقةةٌ حٝةةا٠
ا٭َةةةة ١اٱضةةةة ١َٝ٬ايكدميةةةة ١عًةةةة ٢إحٝةةةةا ٤ا٭دب ايعسبةةةةٚ ٞدزع
ايثكافةةاة ا٭جٓبٝةة ١ايةةيت عسفتٗةةا يف تًةةو ايعؿةةٛز .فةةٓخٔ ْطةةًو
ْفةةظ اياسٜةةل ايةةيت ضةةًهٗا ايكةةدَا٤غ ْكةة ِٝحكةةازتٓا اسبدٜثةة١
عًَ ٢ا أقاّ ايكدَا ٤عً ٘ٝحكازتِٗ تًو امصدٖس.٠
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َا أغد حاج ١ا٭ضتاذ إىل ايكؿد يف ٖةر ٙا٭قةٛاٍ ايةيت ٫
تدٍ عً ٢غ.٤ٞ
ٚا٭ضةةتاذ ْفطةة٘ ٜطةةسف ٚػبُةةذ َةةس ٠أ ةةس ٣حةةني ٜةةصعِ إٔ
أدبٓةةا اسبةةد ٜمل ٜعةةسف ايثةةٛزٚ ٠مل ٜةةده إيٗٝةةا ٭ْةة٘ قةةاّ عًةة٢
اشبٛف ٚ٭ٕ اير ٜٔأْتج ٙٛناْٛا ا٥فنيغ ٖٚةٜ ٫ ٛطةْ ٤ٛفطة٘
ٚإٕ أزاد بإضساف٘ إٔ ٜطٖ٤ٛاغ فٗ َٔ ٛغٛٝر ا٭دبا ٤اير ٜٔدعٛا
إىل ايتجدٜد ٚغازنٛا ف٘ٝغ َٗٚدٚا يًثٛز ٠فأحطٓٛا ايتُٗٝد.
٬ ٚؾٖ ١را نً٘ إٔ حٝاتٓا ا٭دب ١ٝاسبدٜث ١إذا احتاجةت
إىل غ ٤ٞيف ٖر ٙا٭ٜاّ فإمنا ذبتاج أَ ٍٚا ذبتةاج إىل ا٫عتةداٍ
يف اسبهةةِ ٚحطةةٔ ايتكةةدٜس يٮَةةٛز ٚايتةةأْٚ ٞا٫ضتبؿةةاز قبةةٌ
اٱقةةةداّ عًةةة ٢ايهتابةةةٚ ١اٱذاعةةة .١ذيةةةو أجةةةدز إٔ ٜتةةةٝذ ٭دبٓةةةا
اسبد َٔ ٜايٓٗٚ ٛايسقٚ ٞاشبؿب ٚتؿٜٛس اسبٝاٚ ٠ايتعةبل
عٓٗا بعض َا ٜاُي فٜٚ ٘ٝاُذ إي.٘ٝ
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صورة األدب
أَا اي ّٛٝفإْ ٞأزٜد إٔ أ ل ٬فا جدٜدا بني ا٭دبا٤غ بعةد
ذيو اشب٬ف ايكد ِٜاير ٟمل ٜٓكض بعد َٚا أز ٣أْ٘ ضٓٝككةٞ
اي ّٛٝأ ٚبداغ بٌ َا أز ٣أْة٘ ضٓٝككة ٞقبةٌ إٔ تسقة ٢حاجةاة
ايٓاع َٔ حٝاتِٗ إٕ أتٝذ سباجاة ايٓاع إٔ تسق ٢يف ٜةَ ّٛةٔ
ا٭ٜاّ.
فكةةد تعًُٓةةا فُٝةةا تعًُٓةةا إٔ ازبٓةة ١ايةةيت ٚعةةد ا عبةةادٙ
امةةتكني ٖةة ٞايةةيت ضاقةة ٢فٗٝةةا حاجةةاة ايٓةةاع إىل أقؿةةَ ٢ةةا
ميهةةٔ إٔ ٜبًةةغ ايسقةة ٢٭ٕ فٗٝةةا نةةٌ َةةا ميهةةٔ إٔ ٜػةةتٗٞ
ٚنٌ َا ميهٔ إٔ ًٜر َٚا  ٫ؽباس عً ٢قًٛب ايٓاع.
ٚقةةد ؾةةٛز أبةة ٛايعةة ٟ ٤٬زضةةاي ١اي فةةسإ طسفةةا َةةٔ ٖةةرا
ايسق ٢اير ٟضٝتاة ٭ٌٖ ازبٓ ١امتكني فأحطٔ ايتؿٜٛس ٚجةٛٻد
ف٘ٝغ ضةٛا ٤أنةإ قؿةد بة٘ إىل ازبةد أّ قؿةد بة٘ إىل ايدعاٜة١
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ٚايفهاٖةةةٚ .١امٗةةةِ ٖةةة ٛإٔ حاجةةةاة ايٓةةةاع يف ٖةةةر ٙايةةةدْٝا يةةةٔ
تٓككةةة ٞ٭ٕ حاجةةةَ ١ةةةٔ عةةةاؽ ْٓ ٫ككةةة ٞنُةةةا قةةةاٍ ايػةةةاعس
ايكد.ِٜ
ٚإذٕ فطٝه ٕٛبةني ايٓةاع داُ٥ةا قةٜ ّٛسٜةد ٕٚا٭دب عًة٢
إٔ ٜهٚ ٕٛضة ١ًٝإىل إزقةا ٤اسباجةاة ٚطسٜكةا يف بًةٛا امةلزب.
ٚضةةةٝه ٕٛبٝةةةِٓٗ قةةة ّٛآ ةةةسٜ ٕٚستفعةةة ٕٛبٗةةةر ٙاسباجةةةاة عةةةٔ
ا٭بةةةسا ٚا٭عةةةسا ايةةةيت ٜبت ةةة ٞايٓةةةاع يف حٝةةةاتِٗ ايَٝٛٝةةة١
امادٜةة١غ إىل أبةةسا أ ةةس ٣تبت ٗٝةةا ايكًةةٛب ٚايعكةةٚ ٍٛا٭ذٚام.
ٚئ ٜهةسٖ ٙة ٤٫٪يةٮدب إٔ ٜؿةٛز بة٪ع ايبةا٥ظ ٚجةٛه ازبةا٥ي
ٚحسَإ ا س ّٚبػسط أٜ ٫فس ذيةو عًٝة٘ فسقةا ٜ ٫ٚأ ةرٙ
بريو قاْ ٕٛأَ ٚسض ّٛأَ ٚرٖب ضٝاض ٞضبت.ّٛ
ضٝختًا ايٓاع إذٕ داُ٥ةا يف َعٓة ٢اسبٝةا ٠ايةيت ٜٓب ة ٞإٔ
ٜه ٕٛا٭دب ٚض ١ًٝإيٗٝا أٖ ٞحٝةا ٠ازبطةِ أّ حٝةا ٠ايةسٚةغ أّ
حٝا ٠ازبطِ ٚايسٚة َعا.
ٚنِ أحب يٮضتاذ َظٗس ٚية٘ اؾة ١إٔ ٜتفهةس يف ٖةرا
يف أْاٚ ٠زٚ ١ٜٚإٔ ؽبً ٛب٘ إىل ْفط٘ ضاعْٗ َٔ ١از أ ٚضةاعَ ١ةٔ
ي .ٌٝفكد ٜت ل زأٜة٘ غة٦ٝا ٚقةد ؼبتةاج إىل إٔ ؼبتةاط ٜٚطةتأْٞغ
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فُةةا أعةةسف أْةة٘ َةةٔ ايةةرٜ ٜٔسٜةةد ٕٚإٔ ٜٓصيةةٛا بةةا٭دب إىل ح ٝة
ٜهٚ ٕٛض ١ًٝإىل إزقا ٤اسباجاة اماد ١ٜيًٓاع يف حٝاتِٗ ٖرٙ
اييت ؼبْٗٛٝةاغ ٚإْة ٞ٭قةسأ ية٘ بةني حةني ٚحةني أحادٜة تةسٚقل
ٚتسقٝلغ ٖٚةَ ٞةي ذيةو  ٫تاعةِ جا٥عةا  ٫ٚتطةك ٞؾةادٜا ٫ٚ
تهطةة ٛعازٜةةا ٚيهٓٗةةا تطةةً ٞايبةةا٥ظ عةةٔ ب٪ضةة٘ ٚا ةةسَ ّٚةةٔ
حسَاْ٘ إٕ نإ ي٘ قًب أ ٚأيك ٢ايطُي  ٖٛٚغٗٝدغ ٭ْٗا ظ
َطةةا ٌ٥تعةةل ايةةسٚة ٚحةةد ٫ٚ ٙتعةةل ازبطةةِ َةةٔ قسٜةةب أَ ٚةةٔ
بعٝدغ تطُ ٛإىل َا بعد ايابٝعٚ ١تٓأ ٣عةٔ ايابٝعةْ ١فطةٗا ْأٜةا
غدٜدا.
يٝفهس ا٭ضتاذ يف ٖرا نً٘غ فكد ٜأ ر أَةس ا٭دب عًة٢
طبٝعتةة٘ نُةةا ٜٓب ةة ٞإٔ  ٪ٜةةرٚ .قةةد ٜةةسا ٙفٓةةا ًٜةةتُظ ازبُةةاٍ
حٝثُةةةا ٚجةةةد إيٝةةة٘ ضةةةب٬ٝغ ٜأ ةةةرَ ٙةةةٔ بةةة٪ع ايبةةةا٥ظ ٚضةةةعاد٠
ايطعٝدغ ٜٚأ ر َٔ ٙاماد ٠امظًُ َٔٚ ١ايةسٚة امػةسمغ ٜٚأ ةرٙ
َةةةةةٔ ا٭ز إٕ ٚجةةةةةد ٙيف ا٭ز َٚةةةةةٔ ايطةةةةةُا ٤إٕ ٚجةةةةةد ٙيف
ايطُا٤غ ٚؽباع٘ ا ااعا َٔ أعُام ْفط٘ إٕ مل ػبةدٖٓ ٙةا أٚ
ٖٓاى.
يٓختًةةةا إذٕ يف ا٭دب أٚضةةةٖ ١ًٝةةة ٛأّ باٜةةة١غ ٚإذا نةةةإ
ٚض ١ًٝفةإىل أ ٟغةْ ٤ٞتٛضةٌ بة٘ٚ .يهةل أزٜةد إٔ أ ةل ا ت٬فةا
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آ ةةسغ فُةةا أحةةب يٮدبةةا ٤إٔ ٜآُ٦ةةٛا  ٫ٚإٔ تطةةتكس ْفٛضةةِٗ يف
ايٛضاٚ ٌ٥اي اٜاةغ ٚإمنا أحب هلةِ إٔ ؽبتؿةُٛا ٚإٔ ؽبتؿةُٛا
داُ٥ا ٭ْ ٞأجةد يف ؿةَٛتِٗ زقةَٚ ٢تاعةا ٚعطة ٢إٔ ٜهةٕٛ
يف ؿَٛتِٗ يًٓاع َثٌ َا أجةد فٗٝةا َةٔ ايسقةٚ ٢امتةاه .فُةا
عط ٢إٔ ته ٕٛؾةٛزٖ ٠ةرا ا٭دب ايةرٜ ٟسٜةد ٙبعكةٓا عًة ٢إٔ
ٜهةةٚ ٕٛضةةة ١ًٝطٝعةة١غ ٜٚسٜةةةد ٙبعكةةٓا اٯ ةةةس إٔ ٜهةة ٕٛباٜةةة١
ضةةاَْ ١ٝبًٝةة١و أتهةةٖ ٕٛةةر ٙايؿةةٛز ٠غةة٦ٝا ْأ ةةر ٙنُةةا ظبةةدٙ
ْٚك ٍٛفٝة٘ َثةٌ َةا قةاٍ ذيةو ايتةاجس ايعةاَ ٞيًجةاح يف بعةض
عس ٚايتجاز٠ن نُا دبٜ ٤ٞه.ٕٛ
أْ ٚأ ر ٙنُا ٜك ٍٛايعاَ ١يف ٖةر ٙا٭ٜةاّ حٝثُةا اتفةل .أٚ
ٜه ٕٛغ٦ٝا آ س ْطةتأْ ٞبة٘ ْٚتًاةا ية٘  ٫ٚغبسجة٘ يًٓةاع إ٫
غةةةا٥كا زا٥عةةةا حطةةةٔ امٛقةةةي يف ا٭ذٕ ٚايكًةةةب ٚايعكةةةٌ ٚايةةةرٚم
مجٝعاو
ٖر ٖٞ ٙايكك ١ٝاييت أزٜد إٔ أعسف فٗٝا زأ ٟايػباب َٔ
أدبآ٥ا ٭ْ ٞأعسف فٗٝا زأ ٟايػٛٝر.
أٜسٜد غبابٓا إٔ ٜأ رٚا ا٭دب نُا ػبةٚ ٤ٞإٔ ٜكٛيةٛا يٓةا
نُةةا ٜكةة ٍٛبعكةةِٗ يةةبعض ٚنُةةا نةةإ ٜكةة ٍٛذيةةو ايتةةاجس
ايكدِٜن نُا ػبٜ ٤ٞهٕٛو أّ ٜسٜد ٕٚإٔ ٜه ٕٛا٭دب مج٬ٝ
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يف َادت٘ ٚؾةٛزت٘ مجٝعةاو ٚازبُةاٍ ٜ ٫ةأت ٞعفةٛا إ ٫يف ايكًٝةٌ
ايٓادز ٖٛٚ .ؼبتاج أنثس ا٭حٝإ إىل فٓةَ ٕٛةٔ ازبٗةد ٚؾةٓٛف
َٔ ايعٓةاٚ ٤إىل نةثل َةٔ ايٛقةت ٚنةثل َةٔ ا اٚيةٚ ١امصاٚية١
ٚامااٚيَٚ .١ا أحب إٔ ٜظٔ ايػباب َٔ ا٭دبا ٤أْ ٞأ لِٖ زبب١
يف إ ازتِٗغ أ ٚتًٗٝا حةا ٜهةَ ٕٛةٔ أَةسِٖ حةني ٜثةٛز .ٕٚفةإْٞ
أجةةد يف ذيةةو غةة٦ٝا َةةٔ ايسقةةٚ ٢امتةةاه َةةٔ بةةل غةةوغ ٚيهةةٔ
ايسقةةٚ ٢امتةةاه ٚحةةدُٖا يٝطةةا ُٖةةا ايًةةرٜ ٜٔةةدفعاْل إىل إ ةةاز٠
ٖر ٙايكك١ٝغ ٚإمنةا ٜةدفعل إيٗٝةا َةا أزاَ ٙةٔ َٝةٌ ايػةباب إىل
ايتٗةةا ٕٚيف ايتعةةبل نُةةا ٜتٗةةا ْٕٛٚيف ايةةتفهل أحٝاْةةا .رباةةس
يهةةةةثل َةةةةِٓٗ ايككةةةة ١ٝفٝطةةةةسه إىل تطةةةةجًٗٝا ةةةةِ ٜطةةةةسه إىل
إ ساجٗةةةا يًٓةةةاعغ  ٫ؼبكةةةل َعٓاٖةةةا ٜ ٫ٚطةةةتأْ ٞبةةة٘ حتةةةٜ ٢ةةةتِ
ْكج٘غ ٜ ٫ٚتةأْل يف ؾةٛزتٗا  ٫ٚػبةد يف تطةٜٛتٗا حتة ٢ربةسج
ْك ١ٝزق ١ٝتطتٗ ٟٛايٓفٛع ٚؼبطٔ َٛقعٗا يف ايكًٛب.
ٚأْةةا أعًةةِ أْٓةةا ْعةةٝؼ يف عؿةةس ايطةةسعٚ ١إٔ ٚقتٓةةا ٜعةةدٍ
ا٭قعاف امكاعفٚ َٔ ١قت ايكدَا٤غ فَٓٛٝا ٜعةدٍ غةٗٛزا َةٔ
غٗٛزِٖغ ٚغٗسْا ٜعدٍ أعٛاَا َٔ أعٛاَِٗغ ٚعآَا ٜعةدٍ َةٔ
أعٛاَ٘ عػساة.
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أعًِ ٖرا ٚأعًِ إٔ حاجاتٓةا نةثل٠غ ٚأْٗةا عاجًة١غ ٚأْٗةا
تةةصدحِ ٚربتؿةةِغ ٚتتةةدافي ٜٚؿةةدّ بعكةةٗا بعكةةاغ ٜٓٚةةاقض
بعكٗا بعكاغ يف نثل َٔ ا٭حٝةإغ ٖٚة ٞبةريو تطةت سم َةٔ
ٚقتٓا أنثس َٔٚ ٙجٗدْا أعظُ٘غ ٚتٛغو أ ٫تاى يٓا غ٦ٝٶا َٔ
و ة٘ غةة٦ٝا َةةٔ ازبٗةةد يٓتةةأْل يف
ايٛقةةت يٓطةةتأْ ٞبةةايتفهس أ ٚٸ
ايتعةةبلٚ .أعًةةِ بعةةد ٖةةرا نًةة٘ إٔ نةةثلا َٓةةا ٜهتبةة ٕٛأدبٗةةِ
يٓٝػس يف ايؿخاغ ٚيًؿخا قسٚزاتٗا اييت تكتكٗٝا ايطسع١
ٚايدقةةةٚ ١ايٓظةةةاّ .فايهاتةةةب زٖةةة ٷٔ بهةةةٌ ٖةةةر ٙايكةةةةسٚزاةغ
ٚيهةل َةي ذيةوغ بةٌ عًة ٢زبةِ ذيةوغ أزٜةد يةٮدب إٔ ٜهةةٕٛ
عؿٝٸا أبٝٸا ٜ ٫ٴهتب يٝٴٓػس يف ايؿخاغ بٌ ٜٓػةس يف ايؿةخا
٭ْ٘ نتةبٚ .أْةا أزٜةد أنثةس َةٔ ٖةراغ أزٜةد أٜ ٫هتةب ا٭دب
يٓٝػس يف ايهتبغ ٚإمنا ٜٓػس يف ايهتب ٭ْ٘ قد أْتا ٚأؾبذ
ْػسٜ ٙطلا.
َٚعٓةةٖ ٢ةةرا نًةة٘ أْةة ٞأزٜةةد يةةٮدب إٔ ٜهةة ٕٛقبةةٌ نةةٌ
غٚ ٤ٞعً ٢زبِ نةٌ غةَ ٤ٞكاَٚة ١بةأدم َةا هلةر ٙايهًُةَ ١ةٔ
َعٓةة٢غ َكاَٚةة ١يًةةٓفظ ايةةيت قةةد تهةةس ٙازبٗةةد ٚتكةةٝل بايعٓةةا٤
ٚتٓ ٤ٛبامػكاة ٫ٚ .بد يٮدٜب َٔ إٔ ٜسٚقٗاغ ٜٚطٛضةٗا حتة٢
تةةأيا ازبٗةةد ٚايعٓةةاٚ ٤امػةةكٚ ١تةةس ٣أْٗةةا أٜطةةس َةةا ػبةةب ٱْتةةاج
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ا٭دب ايسفٝةةةي ايةةةرٜ ٟطةةةتخل ٚحةةةد ٙإٔ ٜطةةةُ ٢أدبةةةاغ َٚكاَٚةةة١
يًخاجةةاة ايهةةثل ٠ايعاجًةة ١امصدمحةة .١فُةةا ٜٓب ةة ٞإٔ ٜهتةةب
ا٭دب يٝتةةٝذ إزقةةا ٤حاجاتةة٘ َُٗةةا تهةةٔ ٖةةر ٙاسباجةةاةغ بةةٌ
ٜٓب  ٞإٔ ٜهتب ٭ْ٘ أ عًة ٢ا٭دٜةب ٚاغةتد يف اٱسبةاة حتة٢
غ ً٘ عٔ حاجاتة٘ ٚأهلةا ٙعةٔ َٓافعة٘غ ٚأْطةا ٙأْة٘ يف حاجة ١إىل
اياعةةاّ ٚايػةةساب ٚبةةل اياعةةاّ ٚايػةةساب َةةٔ حاجاتةة٘ امًخةة.١
َٚكاَٚةة ١بعةةد ٖةةرا نًةة٘ مةةس ايطةةسع ١ايةةر ٟتفسقةة٘ حٝاتٓةةا
ازبدٜةةةد .٠فًةةةٝظ ا٭دٜةةةب ضبتاجةةةا إىل إٔ ٜطةةةسه يف اٱْتةةةاج ٭ٕ
ايدْٝا َةٔ حٛية٘ دبةس ٟحتة ٢تٛغةو إٔ تٓكاةي أْفاضةٗاغ ٚإمنةا
ا٭دٜةب ضبتةةاج إىل إٔ ٜطةتأْٜٚ ٞطةةتأْٞغ ٚإىل إٔ ػبةدٳٸ ٜٚهةةد
ٚؼبتُةةٌ ؾةةٓٛف ايعٓةةا٤؛ يٝخةةسج أدبةة٘ نُةةا ٜٓب ةة ٞإٔ ٜهةةٕٛ
يٝجة ٤ٞأدبة٘ نُةا ميهةٔ إٔ ٜهةَٚ .ٕٛكاَٚة ١بعةد ٖةةرا ٚذاى
يكسٚزاة ايؿخا ٚاماابي .ف ٬عً ٢ا٭دٜب إٔ تفٛت٘ ؾخٝفت٘
إذا مل ٜةةتذ يةة٘ إٔ ميةةدٖا حةةا تٓتظةةس َٓةة٘غ  ٫ٚعًةة ٢ا٭دٜةةب إٔ
 ٜكب أؾخاب امابع ١إٕ أباةأ بة٘ اٱْتةاج عُةا قةسبٛا ية٘ َةٔ
َٛعةةد .ذيةةو نًةة٘ ةةل يةة٘ َةةٔ إٔ ٜتعجةةٌ فلقةة ٞايؿةةخٝف١
ٚامابعٜٚ ١طخذ ايفٔ ٜٚفطد أدب٘ ٚقةد ٜفطةد َعة٘ ذٚم نةثل
َٔ ايكسا.٤
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ٖٓٚةةا تٓهةةس ايؿةةخا ٚتثةةٛزغ فٗةة ٫ ٞتطةةتاٝي إٔ تٓتظةةس
ا٭دب حتٜ ٢تِ ْكج٘ ٜٚؿبذ ْػس ٙغ٦ٝا  ٫حسج ف .٘ٝفُٔ أزاد
إٔ ٜهتب هلا عً ٢غسطٗا فًٝفعٌغ  َٔٚأب ٢إ ٫إٔ ٜهتب عً٢
غةسط ا٭دب فًًٝةتُظ يٓفطة٘ َةرٖبا آ ةس َةٔ َةراٖب ايٓػةسغ
ٚطسٜكةةةا أ ةةةسَ ٣ةةةٔ طةةةسم ايهطةةةبٖٚ .ةةةرَ ٙػةةةهً ١عسقةةةت
يٮدب َٓةر ناْةت ايؿةخاٚ .نًةت ْفطةٗا بٓفطةٗا فٓػةأ هلةا
فٔ بةني ذيةو يةٝظ ٖة ٛبةايه ّ٬ايطةٛق ١ايةر ٫ ٟقُٝة ١ية٘غ ٫ٚ
بةةا٭دب ايسفٝةةي ايةةرٜ ٟهًةةا ؾةةاحب٘ ايهةةد ٚازبةةد ٚايعٓةةا٤غ
ٚإمنةا ٖة ٛفةٔ ٚضةةذ ؼبتةٌ َٓصية ١بةةني امٓةصيتنيغ يف أنثةسَ ٙةةٔ
ا٭دب زٚة ٚفَ ٘ٝي ذيو َٔ ايٝطس ٚايطٗٛيٚ ١ايًةني ٚام٪اتةاَ ٠ةا
 ِ٥٬ٜايطسعٚ ١اْ٫تظاّ.
ٚاشباس نةٌ اشباةس ايةرٜ ٟتةٛزط فٝة٘ نةثل َةٔ ايٓةاع
ٚقد تٛزط ف ٘ٝجًٓٝا ٖرا ايرْ ٟعٝؼ ف ٘ٝإ ٫قَٛةا ؼبؿةٖ ٕٛةٛ
إٔ ْهتف ٞبٗرا ايفٔ ايٛضذ فٓسا ٙا٭دب نٌ ا٭دب ْٚكٓةي بة٘
يٓسقةةة ٞحاجةةةْ ١فٛضةةةٓا إىل ازبُةةةاٍ ايسفٝةةةيغ ٚحاجةةة ١قًٛبٓةةةا
ٚأذٚاقٓا إىل اي را ٤امُتاش.
غةةتإ َةةا بةةني أدب ٜهًةةا ؾةةاحب٘ جةةد ايٓٗةةاز ٚأزم ايًٝةةٌ
قبةةٌ إٔ ٜظفةةس َٓةة٘ حةةا ٜٓب ةةٚ ٞحةةا ٜسقةة ٞذٚقةة٘ إٔ ٜكدَةة٘ إىل
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ايٓةةاعغ ٚنةة ّ٬آ ةةس ٜٴهتةةب ٭ٕ اسباجةةٚ ١ايؿةةخٝفٚ ١امابعةة١
اقتكةةةةةت إٔ ٜٴهتةةةةةب ٜٚكةةةةةدّ ٜٓٚػةةةةةس يف أٚقةةةةةاة َعٓٝةةةةةٚ ١يف
َٛقةةٛعاة يعًةةٗا مل تهةةٔ رباةةس يًهاتةةب عًةة ٢بةةاٍغ ٚيعةةٌ
نةةثلا َٓٗةةا إٔ ٜهةة ٕٛقةةد فجةةأ ايهاتةةب عًةة ٢بةةل تٛقةةي يةة٘غ
ٚيعةةٌ بعكةةٗا إٔ تفةةس ايهتابةة ١فٝةة٘ عًةة ٢ايهاتةةب فسقةةا.
ٚيطةةةت أدز ٟأ ٟنتابٓةةةا ايكةةةدَا ٤ذاى ايةةةر ٟأعجةةةب ايٓةةةاع
ب اعت٘ َٗٚازت٘ ٚأزاد بعض ا٭َسا ٤إٔ ؽبت طبع٘ ٚقدزت٘ عً٢
ا٫ضتجاب ١يدع ٠ٛايفٔغ فاًب إي ٘ٝإٔ ٜهتب يطاعت٘ بعض َةا
تعٛد َٔ فؿٛي٘ ازبُ ١ًٝايسا٥عة١غ فأقبةٌ عًة ٢دٚاتة٘ ٚقسطاضة٘
ٚاْتظةةس ٚأطةةاٍ اْ٫تظةةاز ٚجةةد ٚنًةةا ْفطةة٘ َةةٔ ازبةةد َةةا مل
تتعٛدغ ٚيهٓ٘ مل ٜؿٓي غ٦ٝا ٚضخس ايٓاع َٓة٘ ٚمل ٜهةٔ َةٔ
حكِٗ إٔ ٜطخسٚا.
فا٭دب ٜ ٫طتجٝب يهٌ دعةٜ ٫ٚ ٠ٛاٝةي نةٌ أَةسغ ٖٚةٛ
 ٫ػبٝةةب ا٭دٜةةب ْفطةة٘ نًُةةا دعةةاٙغ ٚإمنةةا ا٭دٜةةب ٖةة ٛايةةرٟ
ٜٓب  ٞإٔ ٜه ٕٛعً ٢أٖب ١ٱجابة ١ا٭دب حةني ٜةدعٚ .ٙٛ٭َةس َةا
قاٍ ذيو امعًِ ايكد َٔ ِٜغٛٝر امعتصي ١يبعض ايا٬بن ر َٔ
ٚقتو ضاعْ ١ػاطو ٚفةساا بايةوٚ .ضةاع ١ايٓػةاط ٚفةساا ايبةاٍ
ٖر ٫ ٙتأت ٞحني تسٜدٖا ايؿخٝف ١أ ٚامابعة ٫ٚ .١حةني ٜسٜةدٖا
128

ا٭دٜب ْفط٘غ ٚإمنةا تةأت ٞحةني تسٜةد ٖة ٞإٔ تةأتٚ .ٞا٭دب بعةد
ذيو ٜطتاٝي إٔ ٪ٜات ٞا٭دٜب يف ٖر ٙايطاع ١نُا ٜطتاٝي إٔ
ٜعس عٓ٘ إعساقا.
ٚبةةةني ا٭دب ٚا٭دٜةةةب فٓةةةَ ٕٛةةةٔ اشبؿةةةاّ ٚايعٓةةةاد ٜعسفٗةةةا
ا٭دبةةا ٤امابٛعةةٕٛغ فُةةا أنثةةس َةةا ٜػةةعس ا٭دٜةةب باسباجةة ١إىل
ايهتابةةةٚ ١بامٝةةةٌ إيٗٝةةةا ٚايسببةةة ١ايػةةةدٜد ٠فٗٝةةةاغ فٝتٗٝةةةأ هلةةةا
ٜٚدعٖٛا حا أيا َةٔ ٚضةا ٌ٥ايةدعا٤غ ٚيهٓٗةا  ٫ذبفةٌ بة٘ ٫ٚ
تطتجٝب ي٘غ فٝػة ٌ ْفطة٘ حةا غةا ٤ا َةٔ أيةٛإ ايعُةٌَٚ .ةا
أنثس َا ٜه ٕٛا٭دٜب َاقٝا فُٝا ميك ٞايٓاع ف َٔ ٘ٝأَٛز
اسبٝا٠غ ٜ ٫فهس يف ْثس  ٫ٚيف غعسغ  ٫ٚيف غٜ ٤ٞػب٘ ايػةعس
أ ٚايٓثس َٔ قسٜب أ ٚبعٝدغ ٚيهةٔ داعة ٞايهتابةٜ ١ةدعًٜٚ ٙٛةذ
عً ِ ٘ٝميًو عًْ ٘ٝفط٘غ ٚإذا ٖةٜٓ ٛؿةسف عُةا نةإ َاقةٝا
فٝةة٘ إىل ايهتابةةٚ ١اٱْػةةاٚ .٤زحةةا نةةإ َةةٔ أ ةةـ ؿةةا٥ـ
ا٭دب أْ٘ ٖهرا عؿ ٞأبٞٸ َتُٓي َتػدد يف ايتُٓي حةني ٜةساد
عًْ ٢فط٘غ ِ ٖة ٛبعةد ذيةو زقة ٞوةذ طٝٸةيغ حةني ٜ ٫ةدعٙٛ
داه ٜ ٫ٚفهس فَ ٘ٝفهس.
ٚا٭دبةةةاٜ ٤عسفةةةٖ ٕٛةةةرا نُةةةا ٜعسفةةة ٕٛأْفطةةةِٗغ ٚهلةةةِ يف
ضٝاض ١ا٭دب ٚزٜاقت٘ ٚتريًٝة٘ ٚتديًٝة٘ فٓةَٚ ٕٛةراٖب ميهةٔ
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إٔ ٜا ٍٛفٗٝا ايك ٍٛاير ٫ ٟؽبً َٔ ٛطسافٜ ٫ٚ ١تعس
أ ٚإَ.ٍ٬

يطةلَ١

ٚإذٕ فهٝةا ٜٓب ة ٞإٔ ٜهةةٖ ٕٛةرا ا٭دب ايعؿةٞٴٸ ا٭بةةٞ
حةةني ؽبةةسج يًٓةةاع يٗٝةةد ٟإيةة ِٗٝايساحةةٚ ١ايةةسٚةغ ٜٚةةسفعِٗ إىل
ح ٝة ٜطةةتُتع ٕٛبازبُةةاٍ ايؿةةف ٛايةةر ٟتةةأْظ إيٝةة٘ ٚتةةٓعِ بةة٘
نساّ ايٓفٛعو
ػبب إٔ ٜه ٕٛمجَ ٬ٝا يف ذيو غوَٚ .ا زأٜو يف غ٤ٞ
تكةةسأ ٙفٝػةةعسى بازبُةةاٍ ايةةرًٜ ٫ ٟبة إٔ ميةةٮ ْفطةةو ٚقًبةةو
ٚإٔ ٜأ ر عًٝو حٝاتو َٔ مجٝي أقاازٖا َي أْة٘ قةد ٜسٜةد إىل
إٔ ٜؿٛز يو ايكبذ ايكبٝذ؛ ٚاقةسأ غةعس بةٛديل فطةاَ ٣ةٔ ذيةو
ا٭عاجٝبٚ .قد ذنسة بٛديل ٚيف ذٖةل آ ةسَ ٕٚةٔ َعاؾةسٜ٘
أ ٚايةر ٜٔجةةاٚ٤ا بعةدَ ٙةةٔ ايفسْطةٝني ٚاٱظبًٝةةص .ذنةسة ٖةة٤٫٪
َتعُةةةدا ٚمل أزد إٔ أذنةةةس ايكةةةدَاَ ٤ةةةٔ غةةةعسآ٥اغ فكةةةد ٜٓبةةةٛ
نثل َٔ غبابٓا عٔ ٖ ٤٫٪ايكدَا ٤٭ضباب َٓٗا َا ٜكاٍ َٗٓٚةا
َةةةاٜ ٫كةةةاٍ .ػبةةةب إذٕ إٔ ٜهةةة ٕٛا٭دب مجةةة٬ٝغ ٚيهةةةٔ أٜةةةٔ
ٜهةةة ٕٛمجايةةة٘! أٜهةةة ٕٛيف َعاْٝةةة٘ أّ ٜهةةة ٕٛيف أيفارةةة٘غ أّ
ٜه ٕٛيف ْظاَ٘ ٚأضًٛب٘غ أّ ٜه ٕٛيف ٖرا نً٘ أمجيو
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يف ٖرا ؽبتًا ايٓكةاد ا ت٬فةا غةدٜدا َٓةر أقةدّ ايعؿةٛز
اييت فهس فٗٝا ايٓاع يف ا٭دب ٚذبد ٛا عٓ٘ .فكد نس ٙنثل
َٔ قدَآ٥ا غةعس أبة ٞةاّ ٭ْة٘ احتفةٌ معاْٝة٘ ٚأنةس ٙا٭يفةار
عًةة ٢إٔ تةةرعٔ هلةةر ٙامعةةاْٞغ ٚذٖةةب يف مجةةاٍ ا٭يفةةار ٚامعةةاْٞ
َةةةرٖبا مل ٜأيفةةة٘ ايػةةةعسا ٤ا٭قةةةدَ .ٕٛفكةةةايٛا إْةةة٘ أضةةةسف يف
ا٫ضتعازٚ ٠ا اش ٚدفي إىل نثل َٔ ا٭بساب ٚأتة ٢ايٓةاع حةا
مل ٜأيفٛا ٚاعبسف عٔ ايطٓ ١امٛزٚ ١ ٚعٓا بايً  ١حت ٢نًفٗةا
غااا.
ٚق ّٛآ س ٕٚأحبٛا أبا اّ هلر ٙاشبؿةاٍ ْفطةٗا .زأٚا أْة٘
قةةد َةةاٍ بٗةةِ عةةٔ اياةةسم اماسٚقةةٚ ١امةةراٖب امأيٛفةةٚ ١أطةةسفِٗ
بأغٝا ٤جدٜد ٠غ ًتِٗ عُا نإ ايكدَاٜ ٤بدأ ٕٚفٝة٘ ٜٚعٝةد.ٕٚ
ٚمل ٜتجةة٘ إىل آذاْٗةةِ ٚحةةدٖا  ٫ٚإىل قًةةٛبِٗ ٚأذٚاقٗةةِ ٚحةةدٖا
ٚإمنةةا ادبةة٘ إيٗٝةةا ٚإىل ايعكةة ٍٛفاقةةاسٖا إىل إٔ تعٓةة ٢بايػةةعس
ٚإٔ تكةةا عٓةةد ٙفتاٝةةٌ ايٛقةةٛفغ ٚإٔ تطةةتخسج َهْٓٛةة٘ ٚتةةٓعِ
بٓتٝجةةَ ١ةةا تهًفةةت َةةٔ جٗةةد َٚةةا احتًُةةت َةةٔ عٓةةا٤غ ٚتػةةعس
نًُا فُٗت بٝتةا أ ٚذاقةت قؿةٝد ٠أْٗةا قةد اضةتخسجت نٓةصا
َةةٔ أعُةةام ا٭ز أ ٚي٪يةة٪ا َةةٔ أبةةٛاز ايبخةةسغ ٚمل ٜؿةةةٌ إىل
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اضتخساج٘ إ ٫بعد امػك ١ايػاقٚ ١ايعطس ٚايعطلٚ .ق ّٛقاقٛا
حطةةةًِ بةةةٔ ايٛيٝةةةد ٭ْةةة٘ احتفةةةٌ با٭يفةةةار أنثةةةس َةةةٔ احتفايةةة٘
بامعاْٞغ ٚجعٌ ٜتهًا بٗٓٝا ْعٛتا َٔ امٛضٝك ٢اييت تةأتَ ٞةٔ
اماابكةةٚ ١ازبٓةةاع َٚةةا إيٗٝةةا َةٔ ٖةةر ٙا طةةٓاة امختًفةة ١ايةةيت
تصٜد ايًف يف ا٭ذٕ ٚربكي امعٓة ٢هلةر ٙايصٜٓة١غ فتجعًة٘ تابعةا
َٚةةةٔ حكةةة٘ إٔ ٜهةةةَ ٕٛتبٛعةةةاٚ .آ ةةةس ٕٚنًفةةةٛا حطةةةًِ هلةةةرٙ
ايؿفاة ْفطٗا فٗةِ قةد أيفةٛا ا٫ضةتُتاه بامٛضةٝكٚ ٢أحبةٛا إٔ
ػبدٚا ٖر ٙامٛضٝك ٢يف نٌ َا ٜسٜٚ ٕٚطُع.ٕٛ
ٚيةةٝظ ا ةةد َ ٕٛةةٔ ا٭ٚزٚبةةٝني أقةةٌ ا ت٬فةةا يف ذيةةو َةةٔ
ايكدَا٤غ فُِٓٗ َٔ ٜة ٪س مجةاٍ ايًفة ٚامعٓة ٢عًة ٢إٔ ٜهةٕٛ
ٖةةرا ازبُةةاٍ قسٜبةةا داْةة ٞايكاةةٛفغ  ٫دبةةد ايعكةةٚ ٍٛا٭ذٚام
ٚايكًٛب جٗدا َٚػك ١يف فُٗ٘ ٚذٚق٘ ٚا٫ضتُتاه بَ٘ َِٗٓٚ .ةٔ
ٜٓأ ٕٚعٔ ٖرا نً٘  ٕٜٛٗٓٚعٓ٘ ٜٚكٝك ٕٛباسبٝا ٠نُا ؼبٝاٖا
ايٓة ةاعغ ٚبهةةةٌ ٖةةةر ٙا٭غةةةٝا ٤ايةةةيت أيفٗةةةا ايٓةةةاع َؿةةةبخني
ٚممطةةني ًٜٚتُطةة ٕٛازبُةةاٍ ا٭دبةة ٞيف حٝةةاٜ ٠بتهسْٗٚةةا ٖةةِ
ٚؽباعْٗٛا ا ااعاغ ٜ ِٖٚأت ٕٛيف ذيو ا٭عاجٝب اييت أقسأٖا
أْةةا ٜٚكسأٖةةا نةةثل بةةل ٟفةةْ ٬فٗةةِ َٓٗةةا غةة٦ٝا ْ ٫ٚةةرٚم َٓٗةةا
غ٦ٝا ٚزحا دفعتٓا إىل اٱبسام يف ايكخو امتؿٌ.
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ٚاير ٜٔدزضٛا اٯداب ا٭جٓبٜ ١ٝعسفَ ٕٛةٔ ٖةرا ا ٫ةت٬ف
غةة٦ٝا نةةبلاغ ٚيعةةٌ َةةِٓٗ َةةٔ حةةا ٍٚإٔ ٜؿةةٓي يف أدبٓةةا اي سبةةٞ
َثًُا ؾٓي بعض ا د ني َٔ ا٭ٚزٚبٝني يف آدابِٗ.
ٚقةةد ح ة ٸد ت يف أعكةةاب اسبةةسب ا٭ ةةل ٠بةةإٔ فتةة ٢زَٚاْٝةةا
أقبٌ ذاة  ّٜٛإىل بازٜظ ٚي٘ َرٖب يف ايفٔ ا٭دب ٞطسٜةا أزاد
إٔ ٜكٓي ب٘ غٛٝر ا٭دب فًِ ػبد عٓدِٖ غ٦ٝاغ ٚحةا ٍٚإٔ ٜفةنت
ب٘ ايػباب فاضتجاب ية٘ بعكةِٗ ٚقتةا قؿةلا ةِ اْؿةسفٛا عٓة٘
ٚمل ٜعٛدٚا إيٚ .٘ٝيطت أدز ٟإّ٫ٳ ؾاز أَةس ٖةرا ايفتةٚ .٢أنة
ايظٔ أْة٘ عةاد إىل حظةل ٠ا٭دبةا ٤امأيٛفة ١أ ٚايةتُظ ٚجٗةا آ ةس
َٔ ٚج ٙٛاسبٝا.٠
ٚنإ َرٖب٘ ٜطلا جةدا ٚيهٓة٘ ضةخٝا جةداغ فٗة ٛقةد
قام باسبٝةا ٠ايةيت ؼبٝاٖةا ايٓةاع ٚقةام بةا٭دب ايةرٜ ٟأيفْٛة٘
ٚبايً ةةاة ايةةيت ٜتهًُْٗٛةةاغ ٚأزاد إٔ ؼبةةدت امٛضةةٝك ٢ا٭دبٝةة١
بام ٫ ١َ٤٬بني ا٭يفار اييت تأتًا َٓٗا ايً اة بٌ بني اسبةسٚف
اييت تتهَٗٓ ٕٛا ا٭يفارٚ .تطةتاٝي أْةت إٔ تتؿةٛز ٖةرا ايٓةٛه
َٔ اهلٛع ٚإٔ تكاي بأْ٘ قد اْتٗة ٢إىل َةا مل ٜهةٔ بةد َةٔ إٔ
ٜٓتٗ ٞإي.٘ٝ
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ا٭دبا ٤إذٕ ؽبتًفَٓ ٕٛر أقدّ ايعؿٛز يف مجاٍ ا٭دب أٜٔ
ٜهٕٛو أٜه ٕٛيف أيفارة٘ أّ ٜهة ٕٛيف َعاْٝة٘و أّ ٜهة ٕٛيف
ا٭يفار ٚامعاْ ٞمجٝعاو ٚقد زأٜت بعض ايػعسا ٤امعاؾسَٔ ٜٔ
ايفسْطٝني ممٔ نإ ٜكٜٚ ٍٛهتب يف بةل نتةاب َةٔ نتبة٘
إٔ بني ايػعس ٚايٓثس فسقا الا .فايٓثس ٜكتٌ حجةسد إٔ ٜفٗةِغ
فأْةت  ٫تهةاد تكةسأ ْثةسا يف نتةاب أَ ٚكايةٚ ١تفُٗة٘ إ ٫قتًتةة٘
ٚاضتًًت زٚح٘ ٚاضتأ سة بٗاغ ٚأؾبذ ايهتاب أ ٚامكاية ١غة٦ٝا
ٖاَدا  ٫حٝا ٠ف ٘ٝبايكٝاع إيٝوغ فٗ ٛندأب أبْٛ ٞاع حٝة
ٜكٍٛن
َةةةةةةةا شيةةةةة ةتٴ أضةةةةةةةتٌټ زٚة ايةةةةةةةدٕٸ يف ياةةةةةةةا
ٚأضةةةةةةةةتك ٢دَةةةةةةةة٘ َةةةةةةةةٔ جةةةةةةةةٛف صبةةةةةةةةسٚة
حتةةةةةة ٢اْثٓٝةةةةةةت ٚيةةةةةة ٞزٚحةةةةةةإ يف جطةةةةةةدٟ
ٚايةةةةةةةةةةةدٕٸ َٓاةةةةةةةةةةةسة جطةةةةةةةةةةةُا بةةةةةةةةةةة ٬زٚة
ٚذيو غإٔ ايٓثس .فأَا ايػةعس فًة٘ غةإٔ آ ةس ٭ٕ مجاية٘ ٫
ٜتأت َٔ ٢فِٗ َعاْ ٘ٝف ٬ضب ٌٝإىل قتً٘  ٫ٚإىل اضةت ٍ٬زٚحة٘غ
ٚإمنا ٜأت ٞمجاي٘ َٔ أيفار٘ ٚؾٛزٖٚ ٙةر ٙا٭ ًٝة ١ايةيت تثلٖةا
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أيفارةة٘ ٚؾةةٛز ٙيف ْفطةةو ٚايةةيت  ٫ضةةب ٌٝإىل إٔ تطةةتٌ َٓةة٘ أٚ
تفؿٌ عٓ٘غ نُا أْ٘  ٫ضب ٌٝإىل إٔ دبةسد ايػةعس َةٔ أيفارة٘
أ ٚتٓتصه َٓ٘ ؾٛزت٘ اْتصاعا.
فايػةعس بةةا ٍم ٭ْةة٘ أقةةٚ ٣ٛأغةةد اَتٓاعةةا َةةٔ إٔ ٜفٗةةِغ َٚةةٔ
أجٌ ذيو فٗ ٛأقٚ ٣ٛأغد اَتٓاعا َٔ إٔ ٜدزن٘ ايفٓا.٤
نريو نإ ٜك ٍٛبة ٍٛفةايلٟغ ٚنةريو نةإ ٜهتةب
يف نثل َٔ نتب٘ ٚزضا.ً٘٥
ٚأرةةٔ ٖةةرا نًةة٘ ٜهفةة ٞيبٝةةإ َةةا أزدة إىل تبٓٝٝةة٘ َةةٔ
ا ةةت٬ف ا٭دبةةا ٤يف مجٝةةي ايعؿةةٛز حةة ٍٛازبُةةاٍ ا٭دبةة ٞأٜةةٔ
ٜهٕٛو  َٔٚأٜ ٜٔأتٞو ٚيهِٓٗ َتفك ٕٛداُ٥ا عً ٢إٔ ا٭دب ٫
ٜهة ٕٛإ ٫مجة ٬ٝ٭ٕ طبٝعتةة٘ تكتكة ٞذيةةوغ ٖٚة ٛمل ٜٛجةةد إ٫
يًطةةُ ٛبةةايٓفظ إىل حٝة تػةةٗد امػةةاٖد ايسفٝعةةَ ١ةةٔ ازبُةةاٍ.
غأْ٘ يف ذيو غإٔ بل َٔ ٙايفٓ ٕٛازبُ١ًٝغ فأْت  ٫تةدزَ ٟةٔ
أٜ ٜٔأت ٞمجاٍ ايؿٛز ٠اييت تعجبو ٚتسٚقون أٜأت َٔ ٞايً ٕٛأّ
ٜأت َٔ ٞغ ٤ٞآ س ٚزا ٤ايًَٚ .ٕٛا عط ٢إٔ ٜهٖ ٕٛرا ايػ٤ٞو
ٚأْت تعًِ حةل ايعًةِ أْةو قةد تةس ٣غخؿةا َةٔ ا٭غةخاف فة٬
ٜسٚقو ٜ ٫ٚػٛقو ٜ ٫ٚكةي َةٔ ْفطةو َٛقعةا ذا بةاٍغ ٚيهٓةو
تةةس ٣هلةةرا ايػةةخـ ْفطةة٘ ؾةةٛز ٠قةةد أتكةةٔ امؿةةٛز تؿةةٜٛسٖا
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فتكةةا عٓةةدٖا ٚتاٝةةٌ ايٛقةةٛف  ٫ٚتهةةس ٙإٔ تعةةٛد إيٗٝةةا يااٖةةا
بعد حني.
ٚأْت  ٫تدزَ ٟؿةدز ازبُةاٍ ايةرٜ ٟسٚقةو ٜٚبٗةسى حةني
تةةس ٣ثةةا ٫زا٥عةةاغ أٖةةَ ٛةةاد ٠ايتُثةةاٍٖٗٝ ..ةةاةغ إْةةو تةةسٖ ٣ةةرٙ
اماد ٠عً ٢أؾًٗا ف ٬تثل يف ْفطو غ٦ٝا .أَٖٛ ٛقٛه ايتُثاٍو
ٖٗٝاةغ إٔ أَس َٛقٛه ايتُثةاٍ نةأَس َٛقةٛه ايؿةٛز٠غ فُةا
أنثس َا ٜؿٛز امؿٛزٚ ٕٚميثٌ امثايَ ٕٛعاْ ٫ ٞتسٚ ٣قُٝةا ٫
ذبطٗا ايٓفٛع ٚايعك.ٍٛ
ٚأْةةت حةةني تطةةُي سبٓةةا زا٥عةةا فٝطةةخسى ٚؽباةةا ْفطةةو
فٝطةةُ ٛبٗةةا إىل ح ٝة مل تهةةٔ تكةةدز إٔ تبًةةغغ  ٫تطةةتاٝي إٔ
ذبدد ٖرا ازبُاٍ  ٫ٚإٔ تعسف َعسف ١دقٝك َٔ ١أٜ ٜٔأت.ٞ
فخةةةةر ا٭دب نُةةةةا تأ ةةةةر امٛضةةةةٝكٚ ٢ايٓخةةةةت ٚايسضةةةةِ
ٚايتؿةةٜٛس .ةةر ٙعًةة ٢أْةة٘ َتعةة ١يسٚحةةو ٚبةةرا ٤يكًبةةو ٚعكًةةو؛
ٚيةةةةٝهٔ مجةةةةاٍ ا٭دب حٝةةة ميهةةةةٔ إٔ ٜهةةةة .ٕٛيةةةةٝهٔ يف
ا٭يفةةار أ ٚيف امعةةاْ ٞأ ٚيف ايةةٓظِ ٚا٭ضةةًٛب أ ٚيف ٖةةرا نًةة٘.
ٚا٭دب آ ةةس ا٭َةةس فةةٔ َةةٔ امٛضةةٝكٜ ٢ةةأتًا َةةٔ ٖةةر ٙا٭غةةٝا٤
نًٗاغ َٔ ا٭يفار ٚامعةاْٚ ٞا٭ضةايٝب َٚةا ٜعةس َةٔ ايؿةٛز
َٚا ٜثل َٔ عٛاطا َٚا ٜبع َٔ غةعٛز .فًةٝهٔ مجاية٘ غة٦ٝا
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غةةا٥عا ٜ ٫طةةتاٝي أحةةد إٔ ٜكةة ٍٛأْةة٘ ٜٓخؿةةس يف ايًفةة أ ٚيف
امعٓ ٢أ ٚيف ا٭ضًٛب.
ٚإمنا ايػ ٤ٞاير ٟيٝظ ف ٘ٝغو ٖ ٛإٔ ايهٜ ٫ ّ٬هةٕٛ
أدبا حتٜٛ ٢جد فٖ ٘ٝرا ازبُاٍ اير ٟدبد ٙفُٝا تٓتجة٘ ايفٓةٕٛ
ازبُ ١ًٝا٭ سٚ .٣يٝهٔ َٛقٛع٘ مجة ٬ٝأ ٚقبٝخةاغ ضبببةا أٚ
ب ٝكةةاغ فًةةةٝظ ٜعٓةةةٝل َةةةٔ ا٭دب إ ٫إٔ ؼبةةةدت يف ْفطةةةَ ٞةةةا
ؼبد ٘ ا٭ س ايفل َٔ ٖرا ايػةعٛز ايسفٝةي بازبُةاٍ .فةأ ٜٔعبةٔ
َٔ ٖرا نً٘ حني ْطتخكس ا٭دب ٚحني ْفهس ف ٘ٝأْ ٚتخدت
عٓ٘غ أتساْا ْطتخكس نٌ ٖةر ٙامعةاْٞغ أّ تساْةا ْ ٫طتخكةس
إ ٫حاجاتٓا َٚلزبٓا ٚايٛضةا ٌ٥ايةيت تبً ٓةا ٖةر ٙاسباجةاة ٖٚةرٙ
املزبو ٚنريو ْعٛد إىل ح ٝابتدأْا َةي أْة ٞمل أفهةس قةذ
يف إٔ أعةةةٛد إىل حٝة ة ابتةةةدأة  ٫ٚيف إٔ أذبةةةدت عةةةٔ ا٭دبغ
أٚضةٖ ١ًٝةة ٛأ ٚباٜةٚ ...١إمنةةا أزدة إٔ أذبةدت عةةٔ ؾةةٛز ٠ا٭دب.
ٚقد اضتبإ يو نُا اضتبإ ي ٞإٔ َٔ أعطس ايعطس إٔ تفؿةٌ
بني ؾٛز ٠ا٭دب َٚادت٘ .فا٭دب ٜٛغو أ ٫ؽبكي هلرا ايٓٛه َٔ
ايتخًٝةةٌ ايةةرٜ ٟعُةةد إيٝةة٘ ايعًُةةاٚ ٤أؾةةخاب ايهُٝٝةةاَ ٤ةةِٓٗ
اؾةة .١فةةإذا عُةةد ايٓكةةاد إىل ذبًًٝةة٘ فٗةةِ ٜكةةازب ٫ٚ ٕٛؼبككةةٕٛ
ٚآٜةة ١ذيةةو أْٗةةِ ٜ ٫تفكةة ٫ٚ ٕٛضةةب ٌٝإىل إٔ ٜتفكةةٛا عًةة ٢حكةةا٥ل
137

َكةةسز ٠يًٓكةةد نتًةةو اسبكةةا٥ل امكةةسز ٠يف ايابٝعةةٚ ١ايهُٝٝةةا٤
ٚبلٖا َٔ ايعًٖ َٔٚ .ّٛر ٙاسبكا٥ل امكازب ١اييت ٜتخةدت فٗٝةا
ايٓكةاد فٝهثةس ٕٚفٗٝةةا اسبةد ٜإٔ ايً ةةٖ ١ة ٞؾةةٛز ٠ا٭دب ٚإٔ
امعاَْ ٖٞ ٞادت٘غ ٖٚرا نةَ ّ٬كةازب  ٫ذبكٝةل فٝة٘ .فهةثل
َٔ ايٓكاد ايكدَا ٤اؾ ١تؿٛزٚا إٔ امعاْ ٞتػب٘ ا٭جطةاّ ٚإٔ
ا٭يفار تػب٘ ايثٝاب ٚإٔ امعٓ ٢ازبُ ٌٝنازبطِ ازبُ ٌٝػبب
إٔ ؽبتةةاز يةة٘ ايةةص ٟايسا٥ةةل ايةةرٜ ٟظٗةةس فٝةةٖ٘ٚ .ةةرا نةة ّ٬إذا
حاٚيٓا ذبكٝك٘ مل ظبد ٚزا ٙ٤غ٦ٝاغ فٓخٔ ْعةسف ا٭جطةاّ قبةٌ
إٔ تًةةبظ ايثٝةةابْٚ .عةةسف ايثٝةةاب قبةةٌ إٔ تطةةبغ عًةة ٢ا٭جطةةاّغ
ْٚطةةةتاٝي إٔ عبكةةةل ايفؿةةةٌ بٗٓٝةةةاٚ .يهٓٓةةةا ْ ٫عةةةسف امعةةةاْٞ
ا ةةسد ٠ايةةيت مل تتخةةر ٝابٗةةا َةةٔ ا٭يفةةارْ ٫ٚ .عةةسف ا٭يفةةار
ايفازب ١اييت تٓتظس امعاْ ٞيتًبطٗا ٚإمنا ْعسف ا٭يفار ٚامعاْٞ
ممتصجَ ١تخد ٫ ٠تطةتاٝي إٔ تٓفؿةٌ  ٫ٚإٔ تفةامغ َٚةا أعًةِ
أْٓةةا ْطةةتاٝي إٔ ْتبةةادٍ امعةةاْ ٞا ةةسد ٠دَ ٕٚةةا ٜةةدٍ عًٗٝةةا َةةٔ
يف أ ٚؾٛز ٠أ ٚزَصغ َٚا أعًِ أْٓا ْطتاٝي إٔ ْتبادٍ ا٭يفةار
ازبٛف اييت  ٫تدٍ عً ٢غ ٤ٞفًٝظ ذيو َٔ غإٔ ايعكٚ ٤٬إمنا
ٖ ٛغ ٤ٞقد ٜعس يًُخَُٛني ٚا اْني.
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ٚإذٕ فؿٛز ٠ا٭دب َٚادت٘ غ٦ٝإ ٜ ٫فاقةإ أُٖ ٚةا غة٤ٞ
ٚاحد إذا غ٦تغ ٚأقا إيُٗٝا عٓؿسا ايثا إٕ ؾذ إٔ ٜطتعٌُ
ايعةةةدد يف َثةةةٌ ٖةةةرا امٛقةةةيٖٚ .ةةةرا ايعؿةةةس ًٜصَُٗةةةا يصَٚةةةا ٫
فهةةاى َٓةة٘ ٖٚةة ٛعٓؿةةس ازبُةةاٍغ فايٓةةاع ٜتخةةد  ٕٛبا٭يفةةار
اييت تدٍ عًة ٢امعةاْٞغ ٖٚةِ ٜتبةاديَ ٕٛةا ٜةدٚز يف زٚ٩ضةِٗ َةٔ
اشبٛاطس ٚؼبكك ٕٛبٗر ٙا٭يفار ذٚاة امعاَْ ٞا ؼبتةاج ٕٛإيٝة٘
َةةةةٔ ا٭بةةةةسا ٚاٯدابغ ٚيهةةةةِٓٗ يف أحةةةةادٜثِٗ ٚيف قكةةةةا٤
أبساقِٗ ٚآزابِٗ ٜٓ ٫ػ ٕٚ٪أدبا إ ٫إٔ ٜعتُدٚا ذيةو ٜٚطةتأْٛا
ب٘ ٜٚكؿدٚا إي ٘ٝحني ٜهتةب أحةدِٖ إىل ؾةاحب٘ زضةايٜ ١كةي
فٗٝةةا ٬ؾةةْ ١فطةة٘غ يف ٖةةةر ٙايؿةةٛز ٠ازبًُٝةة ١ايسا٥عةة ١ايةةةيت
ْطةةُٗٝا أدبةةاٚ .حةةني ٜهتةةب أحةةدِٖ شباؾةة ١ايٓةةاع أ ٚعةةاَتِٗ
زضايٜ ١تٗٝأ هلا ٜٚتأْل فٗٝا ٜٚسٜد إٔ تبًةغ قًةٛبِٗ ٚإٔ تةثل فٗٝةا
َا ٜسٜد إٔ ٜثل َٔ ايعٛاطا ٚايػعٛز.
ٚقةةةٌ َثةةةٌ ذيةةةو يف ايتخةةةدت إىل ا٭فةةةساد ٚازبُاعةةةاة ٚيف
ا٭ضةةفاز ايةةيت تهتةةب ٜٚةةساد بعكةةٗا إىل ايفةةٔ ايسفٝةةي ٚبعكةةٗا
اٯ س إىل أداَ ٤ا ميهٔ إٔ ؼبتاج ايٓاع إىل أداَ ٘٥ةٔ امعةاْ.ٞ
حٝثُةةا ٚجةةد ازبُةةاٍ يف ايهةة ّ٬نةةإ ا٭دبغ ٚحٝثُةةا ةة٬
ايهٖ َٔ ّ٬را ازبُاٍ نإ َا غ٦ت إٔ ٜه!ٕٛ
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نريو فهس ا٭دبآَ ٤ر أقدّ ايعؿٛزَٚ .ةا أز ٣إ ٫أْٗةِ
ضٝفهس ٕٚعًٖ ٢را ايٓخَ ٛةا أتٝخةت هلةِ اسبكةاز٠غ َٚةا أز٣
أْٓةةةا ْطةةةتاٝي إٔ ْتؿةةةٛز أَةةة ١بادٜةةة ١أ ٚحاقةةةس ٠تعةةةٝؼ ٚتتخةةةر
ايه ّ٬ي  ١د ٕٚإٔ ٜه ٕٛهلا َٔ ٖرا ايهة ّ٬أدب عًةٖ ٢ةرا
ايٓخةةةٛغ ٚد ٕٚإٔ ٜهةةة ٕٛهلةةةا َةةةٔ ٖةةةرا ايهةةة ّ٬ؾةةةٛز ذبُةةةٌ
ازبُاٍ إىل ايكًٛب ٚا٭ذٚام.
َٚا أدز ٟأٜفِٗ أدبا ٤ايػباب ٖٓا ا٭دب عًٖ ٢را ايٓخ ٛأّ
هلِ فَ ٘ٝرٖب آ سغ فإٕ مل تهةٔ ا٭ٚىل فعٓةد ايؿةباة ؼبُةد
ايكة ّٛايطةس ٣نُةا ٜكة ٍٛامثةٌ ايكةدِٜغ ٚإٔ تهةٔ ايثاْٝة ١فُةا
أغةةد حةةاجيت إىل إٔ أقةةسأ هلةةِ ٚأفٗةةِ عةةِٓٗ َٚةةا أغةةو يف أْةةٞ
ضأْتفي ٚضأضتُتي حا ٜهتب.ٕٛ
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يوناني فال يكرأ
شعُٛا إٔ ْاقدا قدميا وي غاعسْا ايعظ ِٝأبا اّ ٜٓػةد
قؿٝدت٘ امػٗٛز٠ن
أٖٴةةةةة ةٔٻ عةةةةةةةٛادٜٛ ٟضةةةةةةةا ٚؾةةةةةةةٛاحب٘
فعصَةةةةةا فكةةةةةدَا أدزى ايطةةةةة ٍ٪طايبةةةةة٘
فكةةاٍ يةة٘ن مل  ٫تكةةَ ٍٛةةا ٜفٗةةِو فأجابةة٘ أبةة ٛةةاّن ٚمل ٫
تفِٗ َا ٜكاٍو
 ٞا٭دٜبةةإ
ذنةةسة ٖةةر ٙايكؿةة ١حةةني قةةسأة َةةا ٚجةة٘ إيةة ٸ
ايهسميإ عبد ايعظ ِٝأْٝظ ٚضبُٛد أَني ايعامل َٓر حني يف
ؾةةخٝف" ١امؿةةس "ٟاي ةةسا ٤حةةَ ٍٛةةا نتبةةت عةةٔ ؾةةٛز ٠ا٭دب
َٚادت٘ٚ .ذيو أْ ٞقسأة امكاٍ فًِ أفِٗ فطأيت ْفطَٚ ٞةا بةاٍ
ٖر ٜٔا٭دٜبني ٜ ٫هتبإ َا ٜفِٗ ِ قًت يٓفط ٞقبةٌ إٔ ٜكة٫ٛ
يةةٞن ٚملٳ  ٫أفٗةةِ أْةةا َةةا ٜهتبةةإٚ .أعةةدة قةةسا ٠٤امكةةاٍ يف أْةةا٠
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ٚعٓاٜةةٚ ١تٓ ٸبةة٘غ ٚيهةةل مل أفٗةةِ يف ايكةةسا ٠٤ايثاْٝةة ١أنثةةس ممةةا
فُٗةةةت يف ايكةةةسا ٠٤ا٭ٚىلغ فكًةةةت يٓفطةةة ٞنُةةةا قًةةةت هلةةةا أ ةةةس
ايكسا ٠٤ا٭ٚىلغ ِ أجبت حا أجبت ب٘ أ س تًو ايكسا ٠٤أٜكا.
ٚقسأة امكاٍ يًُس ٠ايثايث ١فًِ أشدد فُٗاغ ٚإمنا ٚقفت بعد
ٖر ٙايكسا ٠٤أضةأٍ ْفطة ٞمل ٜ ٫هتةب ا٭دٜبةإ ايهسميةإ َةا
ٜفِٗو ِ أجبت ْفطٖ ٞةر ٙامةس ٠بةإٔ فُٗةٖ ٞة ٛايةر ٟفُة ٸٌ حةدٙ
ٚأدزنة٘ ايفتةٛز ٚايكؿةٛز فعجةةص عةٔ إٔ ٜٓفةر إىل دقةةا٥ل ا٭دب
ٚزٚا٥ي َا ٜٓػس يًٓاع.
فا٭دٜبةةإ َةةٔ بةةل غةةو عًُٝةةإ حةةاذا ٜسٜةةدإ إٔ ٜكةة٫ٛغ
ٚي ٫ٛإٔ عًُُٗا بريو ٚاقذ عٓةدُٖا نةٌ ايٛقةٛة َػةسم يف
ْفٛضُٗا نٌ اٱغسام ما دفعا ٙإىل ؾخٝف" ١امؿةس "ٟيتٓػةس.ٙ
ٚيةة ٫ٛإٔ ايؿةةخٝف ١فُٗتةة٘ أٚقةةذ ايفٗةةِغ ٚذاقتةة٘ أحطةةٔ ايةةرٚم
ٚأدق٘ ما ْػست٘ ٚما غ ًت ب٘ ايٓاع.
ِ زأٜت ا٭ضتاذ ايعكاد ٜٓاقؼ ا٭دٜبني يف بعض َةا نتبةا
يف غ َٔ ٤ٞايكط ٠ٛايكاضةٚ ١ٝايعٓةا ايعٓٝةاغ فًةِ أغةو يف إٔ
فُٗ ٞقد أدزن٘ ايكؿٛز ٚايفتٛز حكاغ فً ٫ٛإٔ ا٭ضتاذ ايعكاد
قةةد فٗةةِ عةةٔ ٖةةر ٜٔا٭دٜةةبني مةةا ْاقػةةُٗا يف قطةة ٠ٛأ ٚيف يةةنيغ
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ٚيهل قسأة ن ّ٬ا٭ضتاذ فسأٜت٘ ٜٓاقػُٗا بٓٛه اف فُٝا
أقافا إي َٔ ٘ٝأْ٘ َا شاٍ ٜرٖب َرٖب ايكدَاٜٚ ٤كسأ ايكؿٝد٠
فٝعجةب َٓٗةا بايبٝةةت ٜٚةس ٣إٔ ٖةرا ايبٝةةت ايةر ٟأعجبة٘غ ٜعةةدٍ
ا٭يٛف َٔ أَثاية٘ٚ .ا٭ضةتاذ ٜةسد ا٭دٜةبني إىل اسبةل ٜٚةبني هلُةا
أْ٘ قةد ةسج عًةٖ ٢ةرا امةرٖب ايكةد ِٜقبةٌ إٔ ٜٛيةدا يف أنة
ايظٔ أَٓ ٟر أزبعني عاَاٚ .إذٕ فكد فِٗ ا٭ضتاذ ايعكاد َا قٌٝ
عٓ٘ يف ذيو امكاٍ فًةِ ٜٓبٓ٦ةا بأْة٘ فٗةِ أ ٚمل ٜفٗةِ َةا قٝةٌ عةٔ
ا٭دب يف ْفطةة٘ٚ .أن ة ايظةةٔ أْةة٘ مل ٜفُٗةة٘ نُةةا مل أفُٗةة٘
ٚنُا مل ٜفُٗ٘ نثل بلٚ ٙبلَ ٟةٔ ا٭دبةا ٤ايةر ٜٔؼبطةٕٓٛ
ايكساٚ ٠٤ايفِٗ فُٝةا عًُةت بعةد غةَ ٤ٞةٔ ايطة٪اٍ ٚا٫ضتكؿةا٤
عٓةةةةد غةةةةباب ا٭دبةةةةاٚ ٤غةةةةٚ .ِٗ ٛٝإذٕ فأْةةةةا أنةة ة ا٭دٜةةةةبني
ايهسميني َٔ إٔ ٜهتبةا َةاٜ ٫فٗةِ ٚأز ٣إٔ قؿةٛزْا عةٔ فٗةِ
َةةا أزادا إيٝةة٘ إمنةةا ٜةةأتَ ٞةةٔ إٔ َدزضةةتُٗا اسبدٜثةة ١ربةةايا َةةا
أيفٓةةا َةةٔ َٓةةاٖا ايبخة َٚةةراٖب ايكةةٚ ٍٛأضةةايٝب ايتعةةبل عةةٔ
ذاة ايٓفٛعغ َٚا أزٜد إٔ أدبٓ ٢عًُٗٝا  ٫ٚإٔ أق ٍٛفُٗٝا بل
اسبل فاقسأ َع ٞبعض َا ٜكٕ٫ٛن
"ٚيهةةٔ ؾةةٛز ٠ا٭دب نُةةا ْساٖةةا يٝطةةت ٖةة ٞا٭ضةةًٛب
ازباَد ٚيٝطت ٖة ٞايً ة ١بةٌ ٖة ٞعًُٝة ١دا ًٝة ١يف قًةب ايعُةٌ
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ا٭دب ٞيتػهَ ٌٝادت٘ ٚإبساش َكٛٸَات٘ٚ .عبةٔ ْ ٫ؿةا ايؿةٛز٠
بأْٗا عًُٝة١غ َػةل ٜٔبةريو إىل ازبٗةد ايةرٜ ٟبرية٘ ا٭دٜةب يف
تؿةةٜٛس ٙامةةادٚ ٠تػةةهًٗٝا بةةٌ مةةا تتؿةةا بةة٘ ايؿةةٛزْ ٠فطةةٗا يف
دا ةةٌ ايعُةةٌ ا٭دبةةْ ٞفطةة٘ فٗةة ٞحسنةةَ ١تؿةةً ١يف قًةةب ايعُةةٌ
ا٭دبٞغ ْتبؿس بٗا يف دٚا٥سٚ ٙضبةاٚزَٓٚ ٙعافاتة٘غ ْٓٚتكةٌ بٗةا
دا ٌ ايعٌُ ا٭دبَ َٔ ٞطت ٣ٛتعبل ٟإىل َطةت ٣ٛتعةبل ٟآ ةس
حتةةٜ ٢تهاَةةٌ يةةدٜٓا ايبٓةةا ٤ا٭دبةة ٞنآ٥ةةا عكةةٜٛا حٝةةاٚ .بٗةةرا
ايفِٗ ايٛرٝف ٞيًؿٛز ٠تتهػا أَآَا َا بٗٓٝا ٚبني امادَ ٠ةٔ
تةةدا ٌ ٚتفاعةةٌ قةةسٚزٜني .فُةةاد ٠ايعُةةٌ ا٭دبةة ٞيٝطةةت بةةدٚزٖا
َعةاْ ٞةةةة نُةا ٜكة ٍٛعُٝةد ا٭دب ٚامدزضة ١ايكدمية ١ةةةة بةٌ ٖةةٞ
أحدات تكي ٚتتخكل دا ٌ ايعٌُ ا٭دبةْ ٞفطة٘ ٜٚػةازى ايتةرٚم
ا٭دب ٞيف ٚقٛعٗا ٚذبككٗا"...
أعسبٖ ٞرا ايه ّ٬أّ ضسٜاْٞو أميهةٔ إٔ ٜكةسأ ٙايسجةٌ
امثكةةةا ذ ٚايثكافةةة ١ايعُٝكةةة ١ايسفٝعةةة ١أ ٚذ ٚايثكافةةة ١امتٛضةةةا١
ايكسٜب ١فٝخسج َٓ٘ بااٚ ٌ٥ؼبؿٌ َٓة٘ غة٦ٝا ميهةٔ ا٫نتفةا٤
ب٘ ٚايٛقٛف عٓد ٙيًتأَةٌ ٚامٓاقػة١و َٚةا عطة ٢إٔ ٜهةٖ ٕٛةرا
ايعٌُ ا٭دبٞو َٚا عط ٢إٔ ٜهة ٕٛقًبة٘و َٚةا عطة ٢إٔ تهةٕٛ
ٖةةر ٙايعًُٝةةاة ايدا ًٝةة ١ايةةيت تكةةي يف قًةةب ايعُةةٌ ا٭دبةةٞو َٚةةا
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عطةة ٢إٔ ٜهةة ٕٛاغةةتباى ٖةةر ٙايعًُٝةةاة ٚإفكةةا ٤بعكةةٗا إىل
بعض يٝهٌُ بٗةا ايعُةٌ ا٭دبةٜٚ ٞطةتك ِٝنآ٥ةا عكةٜٛا حٝةاو
يكةةةد نةةةإ امثكفةةة ٕٛيف ايكةةةس ٕٚايٛضةةةا ٢ا٭ٚزٚبٝةةة ١ػبًٗةةةٕٛ
ايْٛٝاْٝةة ١فةةإذا عثةةسٚا عًةةَ ٢ةةا ٖةةَ ٛهتةةٛب بةةاسبسٚف ايْٛٝاْٝةة١
تسنٚ ٙٛقاٍ بعكِٗ يبعضن ْٜٛاْ ٞفٜ ٬كسأ.
ِ أؾبخت ٖر ٙازبًُ ١نٓاٜ ١ٜع بٗا عُا ٜؿعب فُٗة٘
ٜٚطتعؿةة ٞذبؿةةٚ ً٘ٝذبكٝكةة٘ نٗةةرا ايهةة ّ٬ايةةرْ ٟكًةةت يةةو
طسفا َٓ٘.
ٚامةة٪مل حكةةةا إٔ ا٭دٜةةةبني ٚأَثاهلُةةا ٜظٓةةة ٕٛأْٗةةةِ ٜكٛيةةةٕٛ
نَ٬ا ٜفِٗغ ٜٚتخدت بعكِٗ إىل بعض بٗرا ايهٜٚ ّ٬ظٕٓٛ
إٔ بعكةةِٗ ٜفٗةةِ عةةٔ بعةةضغ ةةِ ٜتخةةد  ٕٛإىل ايٓةةاع حثةةٌ َةةا
ٜتخةةد  ٕٛبةة٘ إذا ًةةٛا إىل أْفطةةِٗ؛ فةةإذا مل ٜفٗةةِ ايٓةةاع عةةِٓٗ
زَ ِٖٛبازبُٛد ٚقايٛا إِْٗ َٔ امدزض ١ايكدميةَٚ .١ةا عطة ٢إٔ
تهٖ ٕٛر ٙامدزض ١ايكدمي ١اييت تهتب فٝكسأ ايٓاع ٜٚفُٕٗٛ
عٓٗاغ يف بل َػك ٫ٚ ١عٓةا٤غ ٜٚطةتبك ٕٛإىل قةساَ ٠٤ةا تهتةب
ٚإىل ترٚق٘ ٜٚسقَٓ ٕٛة٘ عُةا ٜسقةٜٚ ٕٛطةخآَ ٕٛة٘ عًةَ ٢ةا
ٜطخاٚ ٕٛيهةِٓٗ ٜسقة ٕٛعةٔ فٗةِ ٜٚطةخا ٕٛعةٔ فٗةِ ٚقةد
ٜعٝةةد ٕٚايكةةةسا ٠٤اضةةتصادَ ٠ةةةٔ امتةةاه ٚاضةةةتظٗازا مةةا ؼببةةة ٕٛإٔ
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ٜطتظٗسٚا َٓ٘  ٫طًبا يًفِٗ ٚجدا يف ضب ٌٝايتخؿٚ ٌٝايتخكٝل
ٚعجصا آ س ا٭َس عٔ ايفِٗ ٚايتخؿٚ ٌٝايتخكٝل مجٝعا.
ٚنٝةةا ٜسٜةةد ا٭دٜبةةإ ٚأَثاهلُةةا إٔ أعةةسف أ ٚأْهةةس َةةا
ٜكٛي ٕٛفأْا  ٫أضتاٝي إٔ أعسف  ٫ٚأضتاٝي إٔ أْهةس إ ٫بعةد
إٔ أفِٗ ٚأحؿٌ ٚأحكل فأقبٌ عٔ بؿل ٠أ ٚأزفض عٔ بؿل.٠
فأَا إذا عسقت عً ٞاياًطُاة ٚا٭ي اش اييت  ٫ضةب ٌٝإىل فةو
زَٛشٖا فًطت َٓٗةا يف غةٚ ٤ٞيٝطةت ٖةَ ٞةل يف غة٤ٞغ ٚإمنةا
اقسأ ِ أق ٍٛنُا نإ ٜكاٍ يف ايكس ٕٚايٛضةا٢ن ْٜٛةاْ ٞفة٬
ٜكسأْ .عِ ْٜٛاْ ٞفٜ ٬كسأغ حت ٢أعسف قًب ايعٌُ ا٭دبٚ ٞحت٢
أعسف ٖر ٙايعًُٝاة اييت تكي أ ٚذبدت أ ٚدبس ٟيف دا ٌ ٖةرا
ايكًةةةب ٚحتةةة ٢أعةةةسف ٖةةةرا ا٫غةةةتباى ايةةةرٜ ٟهةةة ٕٛبةةةني ٖةةةرٙ
ايعًُٝاة ٚنٝا ٜفك ٞبعكٗا إىل بعض.
ؿةةاف عًةة ٢أْٗةةِ
ٚقةةد ذنةةس ا٭دٜبةةإ بعةةض نتابٓةةا ايك ٸ
ؼبطٓ ٕٛنتاب ١ايكؿ ١عًٖ ٢را امةرٖب ايةر ٟؾةٛزا ٙيف ٖةرٙ
اياًطةةةُاة ٚا٭ي ةةةاشغ ٖٚةةةِ ا٭ضةةةاتر ٠ضبُةةةٛد تُٝةةةٛز ٚتٛفٝةةةل
اسبهٚ ِٝظبٝب ضبفٛر.
ٚأْا أشعِ إٔ ٖ ٤٫٪ايهتاب َٔ قؿاؾٓا ا ٛد ٜٔيٝطةٛا
أحطٔ َل حظا حني ٜكسأٖ ٕٚرا ايهّ٬غ ٚأ ػ ٢أ ٫ػبةدٚا
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َثٌ َا أجد َٔ ايؿة عًة ٢قسا٤تة٘ َةسَٚ ٠ةس ٠٭ْٗةِ ٜة ٪س ٕٚإٔ
ٜٓفكٛا ٚقةتِٗ فُٝةا ٜةٓفعِٗ ٜٓٚفةي ايٓةاع ٚإٔ ٜكةسأٚا َةا ػبةدٕٚ
َةةٔ ٚزا٥ةة٘ طةةاَٚ ٬٥ةةا ٜظفةةس ٕٚفٝةة٘ ب ةةرا ٤يًعكةةٌ أَ ٚتعةة ١يًكًةةب
ٚايرٚم.
فأَا قًب ايعٌُ ا٭دبٚ ٞدا ً٘ ايةر ٟدبةس ٟفٝة٘ ايعًُٝةاة
َٚةةا ٜهةة ٕٛبةةني ٖةةر ٙايعًُٝةةاة َةةٔ اغةةتباى ٚإفكةةا٤غ ٖٚةةرٙ
ايهآ٥اة ايعكة ١ٜٛا٭دبٝة ١ايةيت ربةسج َةٔ ٖةر ٙايعًُٝةاة فُةا
أرٔ أِْٗ ؼبفً ٕٛبٗا أٜ ٚا ًٕٛٝعٓدٖا ايٛقٛف.
ٚيةة ٫ٛأْةة ٫ ٞأحةةب إٔ أقطةة ٛعًةة ٢ا٭دٜةةبني ايهةةسمينيغ
نُا قطا عًُٗٝا ا٭ضتاذ ايعكةادغ يسمحتُٗةا ٚأغةفكت عًُٗٝةا
َةةٔ ٖةةرا ايعٓةةا ٤ايةةر ٫ ٟبٓةةا ٤فٝةة٘ هلُةةا  ٫ٚي لُٖةةا َةةٔ ايةةرٜٔ
ٜكسأٖ ٕٚةر ٙاياًطةُاة ايةيت  ٫أضةتاٝي إٔ أحكةل هلةا زأضةا أٚ
ذ٬ٜغ ٚيهٔ نَٝ ٬طس ما ًل ي٘ نُةا ٜكةاٍٚ .أنة ايظةٔ
أُْٗا ًكا نُا ًل أَثاهلُا هلر ٙا٭حاجٚ ٞايفٓةَ ٕٛةٔ ايً ةص
ٜٓفك ٕٛفٗٝا أٚقاتِٗ ٜٚسؼب ٕٛفٗٝا قسا َٔ ِٖ٤ايه ّ٬ايٛاقذ
ايرٜ ٟفِٗ فٝدع ٛإىل ايتأٌَ ٚايتدبس ٚايتفهل.
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ٚاقةةةسأ إٕ غةةة٦ت ْتةةةا٥ا ٖةةةرا ايهةةة ّ٬ايةةةيت اضتخًؿةةةٗا
ا٭دٜبإ َٔ حبثُٗا ٖرا ايعجٝب ايظسٜان
"ٚعبب إٔ ْطتخًـ مما ضبل إٔ ذنسْا ا٭َٛز اٯت١ٝن
أ ٫ٚة إٔ َكُ ٕٛا٭دب يف جٖٛس ٙأحدات تعهظ َٛاقا
ٚٚقا٥ي اجتُاع.١ٝ
اْٝا ةةة إٔ ايؿٛز ٠ا٭دب ١ٝأ ٚايؿٝاب ١عًُ ١ٝيتػهٖ ٌٝرا
امكُٚ ٕٛإبساش عٓاؾسٚ ٙتَُٓ ١ٝكَٛات٘.
ايثا ةةةة إٔ ذبدٜةد ايد٫ية ١ا٫جتُاعٝة ١يًُكةُ ٕٛا٭دبة٫ ٞ
ٜتعاز َي تٛنٝد قُٝة ١ايؿةٛز ٠أ ٚايؿةٝاب ١بةٌ ٜطةاعد عًة٢
ايهػا عً ٢نثل َٔ ا٭ضساز ايؿٝاب.١ٝ
زابعا ةةة إٔ ايٓكد ا٭دب ٞةةة عًٖ ٢ر ٙا٭ضظ ايطابك ١ةةة يٝظ
دزاضةة ١يعًُٝةة ١ايؿةةٝاب ١يف ؾةةٛزتٗا ازباَةةد ٠فخطةةب بةةٌ ٖةةٛ
اضةةتٝعاب يهافةةَ ١كٛٸَةةاة ايعُةةٌ ا٭دبةةَٚ ٞةةا ٜتفاعةةٌ فٝةة٘ َةةٔ
ع٬قاة ٚأحدات عًُٝاةٚ .بٗرا ٜؿبذ ايهػا عةٔ امكةُٕٛ
ا٫جتُاعَٚ ٞتابع ١ايعًُ ١ٝايؿٝاب ١ٝيًعٌُ ا٭دبٚ ١َُٗ ٞاحةد٠
َتهاًَ.١
اَطا ةةة َٚةٔ ٖةرا تكةسز نةريو إٔ ايع٬قة ١بةني ايؿةٛز٠
ٚامةةةاد ٠أ ٚبةةةني ايؿةةةٝابٚ ١امكةةةُ ٫ ٕٛتهةةة ٕٛع٬قةةةَ ١تةةةلشز٠
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َتطك ١إ ٫يف ا٭عُاٍ ا٭دب ١ٝايٓاجخ .١أَا ايعٌُ ا٭دب ٞايفاغٌ
نةةرا ...فٗةة ٛذيةةو ايعُةةٌ ايةةرٜ ٟكةة ّٛبةةني ؾةةٝابت٘ َٚكةةُْ٘ٛ
ربًخٌ ٚتٓافس ٚعدّ اتطامٚ .عًٖ ٢را فإٕ امدازع ايفٓ ١ٝايةيت
تٗةتِ بايػةهٌ نايطةةسٜاي( ١ٝنةرا) ٚامطةةتكبًَ ١ٝةثَ ٬ةةدازع
فٓ ١ٝبل َهتًُ.١
ٖر ٖٞ ٙا٭ضظ ايعاَ ١اييت تك ّٛعًٗٝةا حسنتٗةا ايٓكدٜة١
ٚاٱبداع ١ٝعً ٢ايطٛاٚ .٤بٗر ٙا٭ضةظ ْعةد أْفطةٓا عًة ٢ة٬ف
بني َي أؾخاب امدزض ١ايكدمي."١
ٖٚرا ايهْ ّ٬فِٗ بعكة٘ يف عٓةاٜ ٫ٚ ٤فٗةِ بعكة٘ اٯ ةس
إ ٫عٓةةد قاًٝ٥ةة٘ أ ٚناتبٝةة٘ إٕ اضةةتااعٛا يةة٘ فُٗةةاٚ .ايةةرٜ ٟفٗةةِ
َٓ٘ نٜ ّ٬كاٍغ فإذا حككت٘ مل دبةد ية٘ َعٓة ٢ذا اةس أ ٚقةٌ
مل دبد ٙؾخٝخا.
فايةةةر ٟشعةةةِ ا٭دٜبةةةإ َةةةٔ إٔ َكةةةُ ٕٛا٭دب يف جةةةٖٛسٙ
أحةةدات تعهةةظ َٛاقةةا ٚٚقةةا٥ي اجتُاعٝةة .١فهةةٌ أ ةةس أدبةة٫ ٞ
ٜؿٛز امٛاقا ٚايٛقا٥ي ا٫جتُاع ١ٝعٓد ٖ ٤٫٪ايطاد ٠يٝظ أدبا.
َٚعٓةة ٢ذيةةو إٔ ا٭دب ٜٓ ٫ب ةة ٞإٔ ٜؿةةا ايابٝعةة ١ايةةيت ْعةةٝؼ
َعٗةةا عًةةٖ ٢ةةر ٙا٭ز فا٭ْٗةةاز ٚا٭غةةجاز ٚازببةةاٍ ٚايطةةٍٗٛ
ٚايٛدٜةةإ ٚاسبٝةةٛإ َٚةةا غةةا ٤ا َةةٔ ٖةةر ٙا٭غةةٝا ٤ايةةيت تتةةأيا
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َٓٗا ايابٝع ٫ ١تؿًذ َٛقةٛعا أَ ٚكةُْٛا يةٮدب فُٝةا ٜةس.ٕٚ
ٚايطةةُاٚ ٤ظبَٗٛةةا ٚنٛانبٗةةا  ٫ميهةةٔ إٔ تهةةَٛ ٕٛقةةٛعا
يٮدب ٭ْٗا يٝطت َٛاقا ٚ ٫ٚقا٥ي اجتُاعٚ .١ٝايسٜاة ايعاؾف١
ٚايٓط ِٝايعًٚ ٌٝاسبس ٚاي د ٚايطخاب ٚاماس ٚاي م ٚايسعةد ٫
ميهٔ إٔ تهَٛ ٕٛقٛعا يٮدب ٭ْٗا يٝطت َٛاقا ٚ ٫ٚقا٥ي
اجتُاع١ٝغ ٚإحطاع ايفسد ٚغعٛزَٓٚ ٙاجات٘ يٓفط٘ عُا ػبةٍٛ
يف قةةُلَ ٙةةٔ اشبةةٛاطس َٚةةا ٜثةةٛز يف قًبةة٘ َةةٔ ايعٛاطةةا َٚةةا
ٜكةةاسب يف ْفطةة٘ َةةٔ امعةةاْ ٫ ٞميهةةٔ إٔ ٜهةةَٛ ٕٛقةةٛعا
يٮدب ٭ْٗا يٝطت َٛاقا َٛ ٫ٚاقي اجتُاع.١ٝ
ٚقظ عًٖ ٢را نٌ َا تؿٛز غة٦ٝا بةل امٛاقةا ٚايٛقةا٥ي
ا٫جتُاع ٫ ١ٝميهٔ إٔ ٜهَٛ ٕٛقٛعا يٮدبٚ .نريو تً ٞ
أنثةةس ا٭دب ايكةةدٚ ِٜاسبةةد ٜ٭ْةة٘ ٜ ٫ؿةةٛز ايبةة٪ع ٚازبةةٛه
ٚحاج ١ايٓاع إىل َا ٜٝطس حٝاتِٗ .فاٱْطإ عٓد ٖ ٤٫٪ايطةاد٠
ٚعٓةةد أضةةاترتِٗ أٜكةةا قةةد ًةةل يٝأنةةٌ ٜٚػ ةسب ٚؼبٝةةا حٝةةا٠
َٝطةةةةس٠غ فجةةةةدٚ ٙجٗةةةةدٚ ٙتفهةةةةلٚ ٙتةةةةدبسٚ ٙتأًَةةةة٘ ٚغةةةةعٛزٙ
ٚعٛاطف٘ ةةة نٌ ٖةرا ػبةب إٔ ٜتجة٘ إىل غةٚ ٤ٞاحةد يةٝظ بةل
ٖٚةة ٛتٝطةةل اسبٝةةا ٠ا٫جتُاعٝةةٚ ١إزقةةا ٤حاجةةاة ايٓةةاع ايةةيت
تتؿٌ بأجطاَِٗ ٚحدٖا.
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فؿف ٠ٛايػعس اير ٟقاٍ ايكةدَاٚ ٤ا ةد ٚ ٕٛؾةف ٠ٛايٓثةس
أٜكا يةٝظ أدبةا ٭ْٗةا  ٫تؿةٛز َٛاقةي َٛ ٫ٚاقةا اجتُاعٝة ١إ٫
قً .٬ٝفُٔ غا ٤إٔ  ٞ ًٜعكً٘ ٚقُلٚ ٙقًبة٘ ٚزٚحة٘ ٚإٔ ٜؿةبذ
جطةةُا يةةٝظ بةةل فًٝطةةسه إىل امدزضةة ١ايةةيت ٜةةدع ٛإيٗٝةةا ٖةة٤٫٪
ايطةةةةاد ٠يٝةةةةأنًٛا َس٦ٜةةةةا ٚيٝػةةةةسبٛا ٖٓ٦ٝةةةةا ٚيٓٝةةةةاَٛا ٚادعةةةةني
ٚيٝهْٛةةةٛا نٗةةةر ٙا٭دٚاة ايهةةةثل ٠ايةةةيت ْطةةةخسٖا مسافكٓة ةا
امختًف.١
ٖرا َثٌ ما ٜفِٗ َٔ ن ّ٬ا٭دٜةبني ايهةسميني .فأَةا َةا
ٜ ٫فٗةةِ َٓةة٘ فهةةثل  ٫أديةةو عًٝةة٘ ٭ْةةو يطةةت ضبتاجةةا إىل إٔ
ٜةةديو عًٝةة٘ أحةةدَٚ .ةةٔ ايابٝعةة ٞإٔ ٜهةةٖ ٕٛةة ٤٫٪ايطةةاد ٠عًةة٢
ةة٬ف غةةدٜد ايٛقةةٛة َةةي امدزضةة ١ايةةيت ٜطةةُْٗٛا ايكدميةة ١أٟ
ايةةيت تكةةسز إٔ اٱْطةةإ يةةٝظ جطةةُا فخطةةب ٚإمنةةا ٖةة ٛجطةةِ
ٚزٚةغ ٚإٔ ايكةة ِٝيٝطةةت طعاَةةا ٚغةةسابا ٚدٚزا ٝ ٚابةةا ٚإمنةةا ٖةةٞ
ل ٚغس ٚحل ٚباطٌ ٚمجةاٍ ٚقةبذ إىل آ ةس ٖةر ٙا٭غةٝا ٤ايةيت
عاغت عًٗٝةا اٱْطةاْ ١ٝقبةٌ إٔ تٓػةأ ٖةر ٙامدزضة ١اسبدٜثة ١يف
أٚاضذ ايكسٕ اماق.ٞ
َٚةةٔ ٖٓةةا ْفٗةةِ إٔ ٜهةة ٕٛغةةعس إيٝةةٛة بةةل ذ ٟاةةس ٭ٕ
ٖرا ايػاعس اٱظبًٝصَ ٟطٝخَ ٞتعُل  َٔ٪ٜبإٔ ي٘ قًبا ٚعك٬
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ٚزٚحةةا ٚتطةةُْ ٛفطةة٘ إىل َةةا فةةٛم امةةاد ٠فٗةةٜ ٫ ٛفةةصه يًُٛاقةةا
ٚايٛقةةةةا٥ي ا٫جتُاعٝةةةة ١بةةةةامعٓ ٢ايةةةةرٜ ٟفُٗةةةة٘ ٖةةةةرإ ا٭دٜبةةةةإ
ايهسميإ ٚأَثاهلُا َٔ أؾخاب اماد ٠اشبايؿ ١يف اسبٝا.٠
أَا ايػةاعس ايسٚضةَ ٞاٜهٛفطةه ٞفػةاعس عظة ِٝحكةا
عٓةةد ٖةة ٤٫٪ايطةةاد ٠٭ْةة٘ ميجةةد اسبكةةاز ٠ايؿةةٓاع ١ٝايةةيت تتةةٝذ
يًٓاع إٔ ٜأنًٛا ٜٚػسبٛا ٜٓٚاَٛا ٜٓٚعُٛا حبٝا ٠زق ١ٝزاق.١ٝ
ٖٓ َٔٚا أٜكا نإ ايهاتب اٱٜسيٓد ٟجُٝظ يٜٛظ بل
ذ ٟاس ٭ْ٘ عل يف قؿت٘ امػةٗٛز ٠أٚيةٝظ بايكةُل ايفةسدٟ
ٚٚؾةةةا اْٝٗ٫ةةةاز ايٓفطةةةٚ ٞذبًةةةٌ ايػخؿةةة ١ٝايفسدٜةةة .١فأَةةةا
ايهاتب ايسٚض ٞإًٜٝا اٖسْبٛزج فهاتب عظَ ِٝا يف ذيو غو
٭ْ٘ ٜؿٛز اسبٝا ٠ا٫جتُاعَٚ ١ٝكا ١َٚايٓاش ١ٜا٭ماْ ١ٝيف قؿةت٘
ايعاؾةفَٚ .١ثةةٌ ٖةة ٤٫٪ايطةةاد ٠عٓةدَ ٟثةةٌ ذيةةو ا٭عسابةة ٞايةةرٟ
أقبٌ َٔ ضفس بعٝةد ٚنةإ َتعبةا َهةدٚدا قةد آذا ٙازبةٛه فًةِ
ٜد ٌ عً ٢أًٖ٘ حتٚ ٢جد شٚجت٘ قد زشقت٘ ؾةبٝا أ ٓةا ٤بٝبتة٘غ
ٚأقبةةٌ َةةٔ يف ايةةداز َٚةةٔ يف اشببةةاٜ ٤كةةدَ ٕٛإيٝةة٘ ابٓةة٘ ٜٚاسْٚةة٘
فأعس عةِٓٗ َ كةبا ٚقةاٍن َةاذا أؾةٓي بة٘ آآنًة٘ أّ أغةسب٘!
ٚفُٗت عٓ٘ شٚجت٘ ايعً ١ًٝفكايتن بس إ فازبهٛا ي٘ .تسٜةد أْة٘
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جا٥ي فأعدٚا ي٘ طعاَا .فٗ ٤٫٪ايطادٜ ٫ ٠عسف َٔ ٕٛا٭دب أ٫ ٚ
ؼبب ٕٛإٔ ٜعسفةٛا َةٔ ا٭دب إَ ٫ةا ٜؿةٛز جةٛه ازبةا٥عني ايةرٜٔ
ػبب إٔ ٜكدّ إي ِٗٝاياعاّ.
فأَا أْا فكةد غةٗد ا أْة ٞأحططةت ازبةٛه فًةِ ٜػة ًل
عُا ميتي ايكًب ٚايرٚم ٚايعكٌغ ٚأحططت ايػةبي فًةِ ٜػة ًل
عٔ جٛه ازبةا٥عني ٚحاجة ١ا تةاجنيٚ .أْةا َةٔ أجةٌ ذيةو أحةب
ا٭دب ايةةةرٜ ٟؿةةةٛز امٛاقةةةا ٚايٛقةةةا٥ي ا٫جتُاعٝةةة ١إذا أحطةةةٔ
تؿٜٛسٖاغ ٚأحب ا٭دب ايرٜ ٟؿٛز حٝا ٠ايسٚة ٚطبٝع ١ا٭ز
ٚايطُاٚ ٤ازبٚ ٛايبخس إذا أحطٔ تؿٜٛسٖا أٜكاٚ .أْا َةٔ أجةٌ
ذيو أجةد امتعة ١يف غةعس إيٝةٛة ٚقؿةـ جةُٝظ جةٜٛظ نُةا
أجدٖا يف غعس َاٜهٛفطهٚ ٞقؿـ إًٜٝا اٖسْبٛزج.
نةةةٌ َةةةا يف زٚعةةةٚ ١مجةةةاٍ ٜةةةسٚقل ٜٚػةةةٛقل ٚميةةةتعل
ٜٚسقٝل َُٗةا ٜهةٔ َٛقةٛع٘ ٫ .أْفةس َةٔ ا٭دب امةاد ٟ٭ْة٘
َاد ٫ٚ ٟأحب ا٭دب ايسٚح ٞ٭ْة٘ زٚحةٚ ٞإمنةا أْفةس َةٔ اٯ ةاز
ايةةةيت  ٫ذبكةةةل َعٓةةة ٢ا٭دب  ٫ٚتٗةةةد ٟإىل َةةةا ٜٓب ةةة ٞإٔ ٜٗةةةدٟ
ا٭دب إيٖ َٔ ٘ٝرا ايػعٛز بازبُاٍ ضةٛا ٤أؾةٛٸز امةاد ٠أّ ؾةٛٸز
ايسٚة.
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 ٫ٚعًةة ٞإٔ أنةةَ ٕٛةةٔ امدزضةة ١ايكدميةة ١أَ ٚةةٔ امدزضةة١
ازبدٜةةد ٠فٗةةرا نًةة٘ نةةٜ ّ٬كةةاٍغ ٚمل ؽبةةدعل ايهةة ّ٬عةةٔ
حكةةا٥ل ا٭غةةٝا ٤قةةذٚ .بعةةد ٖةةرا نًةة٘ أحةةب إٔ أضةةأٍ ٖةة٤٫٪
ايطاد ٠إٔ ٜتفكًٛا فٝبٛٓٝا ي ٞيف ٚقٛة ٚيف نٜ ّ٬فُٗ٘ َثًٞ
َٔ أٚضاط ايٓاع َا عط ٢إٔ ٜهةَ ٕٛكةُ ٕٛا٭دب ٖةرا أٖةٛ
امعةةاْ ٞأّ ٖةة ٛاسبكةةا٥ل امادٜةةٚ ١امعٜٓٛةة ١ايةةيت تةةٓعهظ يف ٖةةرٙ
امعاْٞو َا ايةر ٟػبدْٚة٘ يف غةعس َاٜهٛفطةه ٞحةني ميجةد
ايؿةةةٓاع١و أػبةةةد ٕٚامؿةةةاْي ٚأدٚاتٗةةةا أّ ػبةةةد ٕٚؾةةةٛز ٖةةةرٙ
ايؿٓاعٚ ١ا٭دٚاة ٚؾٛز إْتاجٗا ٚؾٛز اٯ از اييت ؼبد ٗا ٖرا
اٱْتاج يف اسبٝا ٠ا٫جتُاع .١ٝأيٝطٛا ؼبُدٖ ٕٚر ٙايؿةٛز حةني
ذبطةةةٔ ايتأدٜةةة ١يًخكةةةا٥ل ا٫جتُاعٝةةةٚ ١ايد٫يةةة ١عًٗٝةةةاو ٖٚةةةرٙ
ايؿةٛزَ ٠ةا ٖةٞن أَةادٖ ٠ة ٞأّ َعٓة٢و فةإٕ تهةٔ َةاد ٠فهٝةا
ٜتاة هلر ٙامؿاْي ايكخُٖٚ ١ر ٙا٭دٚاة ايثكاٍ ٖٚة ٤٫٪ايعُةاٍ
ٚز٩ضةةاِٖ َٓٗٚدضةةَٚ ِٗٝةةدٜسَٚ ِٜٗةةا ٜٓتجةةٖٚ ٕٛةة ٤٫٪ايٓةةاع
اير ٫ ٜٔؼبؿٚ ٕٛايرٜ ٜٔتكدَ ٕٛبثُساة ٖةرا اٱْتةاجغ نٝةا
ٜتةةاة هلةةرا نًةة٘ ٖٚةة ٤٫٪ايٓةةاع نًةةِٗ إٔ ػبُعةةٛا أغخاؾةةِٗ
ٚأعٝاِْٗ بني دفيت نتاب ٚإٔ تهٔ ؾٛزاغ ففِٝٳ ا٭ ر ٚايةسد
ٚازبداٍ اير ٜ ٫ ٟل يف إٔ ْطُٗٝا ؾٛزا أْ ٚطُٗٝا َعاْٞو
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ٚأزجةة ٛيةةريو إٔ ػبٝةةبل ٖةة ٤٫٪ايطةةاد ٠يف ٚقةةٛة ٚاقةةذ
ٚجةة ٫ ٤٬يةةبظ فٝةة٘ َةةا عطةة ٢إٔ تهةةٖ ٕٛةةر ٙايؿةةٝاب١غ أٖةةٞ
ايتأيٝا بةني امعةاْ ٞأ ٚبةني ٖةر ٙايؿةٛز يتًتةٚ ِ٦تةأتًا ٚايد٫ية١
عًٗٝا با٭يفار ايةيت ت٪دٜٗةا إىل ايكةسا٤و أّ ٖة ٞغة ٤ٞآ ةسو فةإٕ
تهٔ ا٭ٚىل فف ِٝا٭ ر ٚايسد ٚازبداٍ اياٌٜٛغ ٚقد قًةت هلةِ
إٕ ا٭يفةةار ٚحةةدٖا  ٫ت ةةل غةة٦ٝاغ ٚإٕ امعةةاْٚ ٞحةةدٖا  ٫ت ةةل
غةة٦ٝاغ ٚإٔ ا٭دب ٜ ٫هةة ٕٛإ ٫إذا ا٥تًفةةت امعةةاْ ٞفُٝةةا بٗٓٝةةا
ٚا٥تًفت ا٭يفار فُٝا بٗٓٝا ٚبني امعاْ .ٞنإ ازبُاٍ ايفل ٖٛ
ايةةر ٟأيةةا بُٗٓٝةةا فأحطةةٔ ايتةةأيٝاٚ .إٔ تهةةٔ ايؿةةٝاب ١غةة٦ٝا
آ س فُةا عطة ٢إٔ تهةٚ !ٕٛأحةب إٔ ٜٴسؼبةٛا أْفطةِٗ ٜٚسؼبةٛا
قسا َٔ ِٖ٤قًب ايعٌُ ا٭دبٚ ٞدا ً٘ ٚايعًُٝاة اييت دبس ٟف٘ٝ
ٚاغتباى ٖر ٙايعًُٝاة ٚإفكا ٤بعكٗا إىل بعضغ فكد أحب إٔ
اقسأ هلِ ن ّ٬اٱٜكار  ٫ن ٬ايٓٝاّ..
أَا بعد فكد غ ًل اسبد ٜعةٔ ٖة ٤٫٪ايطةادٚ ٠اسبةدٜ
إي ِٗٝعُا نٓةت أزٜةد إٔ أٚجة٘ إىل ا٭ضةتاذ ايعكةاد َةٔ غةهس
مجٝةةٌ عًةةَ ٢ةا أٖةةد ٣إيةةَ ٞةةٔ ذبٝةة ١نسميةة ١يف َكايةة٘ ا٭ ةةل.
ٚعًَ ٢ا أٖد ٣إي َٔ ٞتعصٜة ١أٜكةاٚ .يعةٌ ا٭ضةتاذ ٜعًةِ أْة ٞمل
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أحفٌ قذ بةإٔ أنة ٕٛعُٝةدا ٭دب قةد ِٜأ ٚجدٜةد ٚمل أعةاف
يٓفط ٞقذ بعُةاد ٠هلةرا ا٭دب أ ٚذاىٚ .مل ٜعةٓل قةذ إٔ تةأتٞ
ٖةةر ٙايعُةةادَ ٠ةةٔ ا ةةدد ٜٔأ ٚا ةةافظني ٭ْةة ٫ ٞأعسفٗةةا ٫ٚ
أقسأٖاغ فك ٬عةٔ إٔ أطًبٗةا أ ٚأطُةي فٗٝةا أ ٚأتًكاٖةا َةٔ أٟ
ْاح ١ٝدب.٤ٞ
نُةةا غ ة ًل اسبةةد ٜعةةٔ ٖةة ٤٫٪ايطةةادٚ ٠إيةة ِٗٝعةةٔ إٔ
أ٩نةةد يٮضةةتاذ ايعكةةاد أْةة ٞقةةسأة نةةثلا جةةدا َةةٔ ايدزاضةةاة
ايٓفطةة١ٝغ ٚزقةةت ْفطةة ٞعًةة ٢نةةثل َةةٔ ايعٓةةا ٤يف قةةساٖ ٠٤ةةرٙ
ايدزاضاة حت ٢اضتكاَت يٚ ٞأؾبذ َٔ ايٝطل عً ٞإٔ أقسأٖةا
يف بةةةل َػةةةك ٫ٚ ١جٗةةةد .فةةةإذا أذٕ مل أْهةةةس إقخةةةاّ ايتخًٝةةةٌ
ايٓفط ٞيف ايدزاضةاة ا٭دبٝة ١بايكٝةاع إىل ايكةدَا ٤اؾة ١عةٔ
جٌٗ هلر ٙايدزاضاةٚ .إمنا أْهس ذيو ٭ٕ ايكدَاٜ ٫ ٤ؿةًخٕٛ
َٛقٛعا يًتخً ٌٝايٓفط ٞإ ٫عًة ٢عبةَ ٛةٔ ايتجةٛش  ٜ ٫ةل َةٔ
ايعًِ ايؿخٝذ غ٦ٝا.
ٚا٭ضتاذ ايعكاد ٜعًِ إٔ ايدزاضةاة ايٓفطة ١ٝأيةٛإ طبتًفة١
فُٓٗا ايدزاضاة ايٓفط ١ٝايكدمية ١ايةيت تعتُةد عًة ٢ايتجسبة ١يف
امعاَةةٌ ٚإمنةةا اعتُةةدة عًةة ٢ام٬حظةة٬َ ..١حظةة ١ايفةةسد يٓفطةة٘
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ٚذبًَ ٌٝا ػبد حني ٜػعس ٜٚفهس ٚحني ٜسقٜٚ ٢طخذ ٚحني
ٜفسة ٚؼبصٕ٬َٚ .حظ ١ايفسد ي ل َٔ ٙايٓاع حةني ٜكفةٖ ٕٛةرٙ
امٛاقا ٜٚتعسق ٕٛمثٌ َا ٜتعس ي٘ َٔ ايػعٛز ٚايتفهل.
َٗٓٚا عًِ ايةٓفظ ايةرٜ ٟعتُةد عًة ٢ايتجسبةٚ ١ا ٫تبةاز يف
امعاٌَ امخؿؿ ١هلُاٚ .أحب إٔ أق ٍٛيٮضتاذ أْ ٞحني نٓةت
عُٝدا يهًٝة ١اٯداب َٓةر ٚقةت طٜٛةٌ جةدا جعًةت دزاضة ١عًةِ
ايةةةٓفظ ايتجةةةسٜيب جةةص٤ا أضاضةةةٝا َةةةٔ ايدزاضةةةاة ايفًطةةةف ١ٝيف
ايهًٝةة١غ ٚحاٚيةةت أ ٍٚضباٚيةة ١ٱْػةةاَ ٤عُةةٌ هلةةر ٙايدزاضةةاة
ايتجسٜبٝةة ١يف عًةةِ ايةةٓفظٚ ..عًةةِ ايةةٓفظ ايتجةةسٜيب ٖةةرا يةةٝظ
ٜطلا ٜكتؿس عًَ ٢ةرٖب ٚاحةد ٚإمنةا ٖةَ ٛعكةد أغةد ايتعكٝةد
ٜرٖب ف ٘ٝايعًُاَ ٤راٖب طبتًفَ ١ا أرٔ ا٭ضتاذ يف حاج ١إىل
إٔ أديةةةةة٘ عًٗٝةةةةةاٚ .يطةةةةةت أدز ٟأغةةةةةٗد ا٭ضةةةةةتاذ ايعكةةةةةاد تًةةةةةو
ا اقةةساة ايةةيت أيكاٖةةا أضةةتاذ عظةةَ ِٝةةٔ أضةةاتر ٠عًةةِ ايةةٓفظ
ايتجسٜيب ٖ ٛا٭ضتاذ ايفسْط ٞدَٚاٚ .نٓت أْا ايةر ٟدعةا ٙإىل
إيكةةةةاٖ ٤ةةةةر ٙا اقةةةةساةغ ٚقةةةةد اعتُةةةةد يف إفٗةةةةاّ اياةةةة٬ب
ٚامطةةةتُعني َةةةا أزاد إٔ ٜٛجةةة٘ إيةةةَ ِٗٝةةةٔ حةةةد ٜعًةةة ٢ايؿةةةٛز
ايػُط ١ٝاييت عسقٗا عً ِٗٝبايفاْٛع ايطخس ٟنُا ٜكاٍ.
157

فًطت إذٕ بسٜبا عةٔ ٖةر ٙا٭ْةٛاه َةٔ ايدزاضةاة ايٓفطة١ٝ
اييت ٜفسا هلا ايف٬ضفٜٚ ١فسا هلا نثل َٔ ا٭طبا ٤أٜكا .فأَةا
ايتخً ٌٝايٓفط ٞفػٜ ٤ٞعٓ ٢ب٘ ا٭طبا ٤اؾٜٚ ١فسا ي٘ بعكِٗ
ٜٚكف ٕٛعً ٘ٝجٗةدِٖ ٚتعًةٚ ُِٗٝتةأيٝفِٖٗٚ .ةٜ ٛةدزع يف بعةض
نًٝةةاة اياةةب ا٭ٚزٚبٝةةُٜٗٚ ١ةةٌ يف بعكةةٗا اٯ ةةسٚ .قةةد قسأةةةة
يبعض ٖ ٤٫٪ا٭طبا ٤نتبا َٓٗةا َةا أْهستة٘ ٚجاديةت فٝة٘ ٭ْة٘
اربةةر ايةةرَ ٜٔكةةٛا َةةٔ ايٓةةاع َٛقةةٛعا يهتةةبِٗ نهتةةاب
ا٭ضةةتاذ ٫فةةٛزج ايفسْطةة ٞعةةٔ تًةةلإَٗٓٚ .ةةا َةةا مل أبةةذ يٓفطةةٞ
ازبةةةداٍ فٝةةة٘ ٭ْةةة٘ ٜعتُةةةد عًةةة ٢ايتجسبةةة ١امباغةةةسٚ ٠ام٬حظةةة١
ايػخؿٚ .١ٝيطت َٔ ٖرا نً٘ يف غ.٤ٞ
ٚا٭ضةةتاذ ٜعًةةِ إٔ نًٝةة ١اٯداب يف جاَعةة ١إبةةساٖ ِٝتعٓةة٢
بعًِ ايٓفظ ايتخًٖ ًٞٝراغ ٚأضتاذ ٙطبٝب ربسج يف بازٜظ ٖٛٚ
َعسٚف يف ايب٦ٝاة ا٭جٓبٝة ١ايةيت تعٓة ٢بٗةر ٙايدزاضةاةغ ٚبٓٝة٘
ٚبٝل اٛب حني ٜتخدت إىل فٓ َٔ ٕٛا٭حاد ٜيف ٖرا ايًٕٛ
َٔ ايعًِغ أ ٚبعباز ٠أؾذ يف ٖةرا ايًةَ ٕٛةٔ ايةدزع .فأْةا أشعةِ
إٔ ايتخً ٌٝايٓفط ٞبٗرا امعٓة ٢مل ٜؿةبذ عًُةا بعةدغ ٚإمنةا ٖةٛ
يف طٛز ا ا٫ٚة اييت قد تٓتٗ ٞإىل إٔ تؿةل عًُةا يف ٜةَ ّٛةٔ
ا٭ٜاّ.
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َٚةةةٔ ايٓةةةاع قةةةٜ ّٛطةةةسف ٕٛأغةةةد اٱضةةةساف يف اٱذعةةةإ
يًتخً ٌٝايٓفط ٞحتةٜ ٢بً ةٛا ؾةٛز اٱقةخاى ٜٚتعسقةٛا يػة٤ٞ
َةةةٔ ايطةةةخس١ٜن قةةةد حةةةد ت إٔ بعةةةض ا٭َلنةةةٝني ٜ ٫عسقةةةٕٛ
أْفطةةِٗ عًةة ٢جةةساة ا٭ضةةٓإ إ ٫بعةةد إٔ ٜعسقةةٛا أْفطةةِٗ عًةة٢
ايابٝب ايٓفطٞغ  ٫ٚضُٝا إذا احتاج أحةدِٖ إىل إٔ ٜٓةصه أحةد
أقساض٘ َٔٚ .جساح ٞا٭ضٓإ ا٭َلنٝني َةٔ ٜٓ ٫ظةس يف فةِ
امسٜض إ ٫بعد إٔ ٜٓظس ايابٝب ايٓفط ٞيف قُل.ٙ
ٚأحب إٔ أعاف يٮضتاذ ايعكاد بأَْ ٞا شيت إىل اٯٕ بل
َةة َٔ٪بايعٝةةاداة ايٓفطةة ١ٝايةةيت أ ةةرة تهثةةس يف ٖةةر ٙا٭ٜةةاّ.
ٚايةةر ٟأزٜةةد إٔ أؾةةٌ إيٝةة٘ َةةٔ ٖةةرا ايٓةةٛه نًةة٘ ٖةة ٛأْةة ٞحةةني
أْهةةسة إ كةةاه أبةةْ ٞةةٛاع هلةةرا ايٓةةٛه َةةٔ ايتخًٝةةٌ ايٓفطةةٞ
نٓت أعًِ حةل ايعًةِ َةا نٓةت أقةٚ .ٍٛنٓةت أعُةد إيٝة٘ عةٔ
إزادٚ ٠بؿل ٚ ٠ك ١٭ْ ٞأز ٣نةٌ َةا ٜٓةتا َةٔ إ كةاه ايكةدَا٤
هلةةةرا ايتخًٝةةةٌ قةةةسبا َةةةٔ ايظةةةٔ ٜ ٫سقةةة ٢إىل ايعًةةةِ ٜٓ ٫ٚتٗةةةٞ
بأؾخاب٘ إىل ايٝكني ًٜ ٫ٚصّ قسا ٙ٤ا٫قتٓاه ب٘ ٚا٫طُٓ٦ةإ إيٝة٘.
َٚةةا شيةةت أزٖ ٣ةةرا ايةةسأ ٟمل ٜؿةةسفل عٓةة٘ ا٭ضةةتاذ ايعكةةاد حةةا
نتب يف َكاي٘ ا٭ لغ َٚا أز ٣أْة٘ ضٝؿةسفل عٓة٘ اٯٕ عًة٢
أقٌ تكدٜس.
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 ٚل َٔ إْفام ازبٗد يف ٖةر ٙا ةا٫ٚة إٔ ٜٓفةل ا٭ضةتاذ
ايعكاد ٚأْفل أْا َةا منًةو َةٔ ازبٗةد يف امدزضة ١ايفٓٝة ١ا٭دبٝة١
يػعس أبْٛ ٞاع ٚبل َٔ ٙايػعسا ٤ايكدَآٖٚ .٤ا ْ ٫طةتاٝي إٔ
ْطت ل عٔ ْتا٥ا عًِ ايٓفظ ضٛا ٤أقةاّ عًة ٢ام٬حظة ١أّ عًة٢
ايتجسبةةٚ .١أقةة ٍٛعًةةِ ايةةٓفظ  ٫ٚأقةة ٍٛايتخًٝةةٌ ايٓفطةة ٞفةةايفسم
بني ٖةر ٜٔايٓةٛعني ٚاقةذ أحةدُٖا ٖٚة ٛا٭ ٍٚعًةِ  ٫غةو فٝة٘
ٚايثاْ ٞضباٚي ١مل تؿبذ بعد عًُا.
٬َٚحظةةة ١أ ةةةلٖٚ ٠ةةة ٞإٔ عةةةد ٍٚأبةةةْ ٞةةةٛاع عةةةٔ ذنةةةس
ا٭طةةة ٍ٬مل ٜهةةةٔ َكؿةةةٛزا عًةةة ٢أبةةةْ ٞةةةٛاع ٚحةةةد ٙيف ذيةةةو
ايعؿسغ ٚإمنا نإ ْٛعا َٔ ايبةدٜي ايةر ٟرٗةس يف تًةو ا٭ٜةاّ.
ٚأحةةب إٔ ٜفٗةةِ ايبةةدٜي حعٓةة ٢ايتجدٜةةدٚ .يف نتةةب ا٭دب عًةة٢
ا ت٬فٗا ن ّ٬نةثل عةٔ تطةخٝا ايةرٜ ٜٔةرنس ٕٚا٭طةٍ٬
َٔ ايػعساٜ ِٖٚ ٤عٝػ ٕٛيف امدٕ ٜٚرنس ٕٚايؿةخساٖٚ ٤ةِ ٫
ٜسْٗٚا ٜٚرنس ٕٚاٱبٌ ٜ ٫ ِٖٚسنبْٗٛاٚ .أبْٛ ٛاع ْفطة٘ ًٜةِ
بٗرا امعٓ ٢يف ايكؿٝد ٠اييت أٚهلان
ؾةةةةةةةةةةةةةف ١اياًةةةةةةةةةةةةة ٍٛب٬بةةةةةةةةةةةةة ١ايكةةةةةةةةةةةةةدّ
فاجعةةةةةةةةةةةٌ ؾةةةةةةةةةةةفاتو ٫بٓةةةةةةةةةةة ١ايهةةةةةةةةةةةسّ
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فٝرنس يف ٖةر ٙايكؿةٝد ٠إٔ ايةرٜ ٜٔؿةف ٕٛا٭طةَ ٍ٬ةٔ
غعسا ٤اسبكس َكًدٜ ٕٚكٛي ٕٛحا ٜ ٫عًُ.ٕٛ
أفل ٣ا٭ضتاذ إٔ نٌ َٔ ذٖب ٖرا امةرٖب َةٔ ايػةعسا٤
ٚا٭دبةةا ٤قةةد نةةإ عًٝةةٌ ايةةٓفظ بايٓسجطةة ١ٝأ ٚبلٖةةا َةةٔ ٖةةرٙ
ايعًٌ اييت ٜٓظسٖا أؾخاب ايتخً ٌٝايٓفط.ٞ
فأَةةا ايبٝةةت ايةةر ٟزٚا ٙا٭ضةةتاذ ايعكةةاد ٭بةةْ ٞةةٛاع يف إٔ
ًٝف ١أ ٚأَلا أٚ ٚشٜسا أَس ٙبٛؾا اياً ٖٛٚ ٍٛقٛي٘ن
دعةةةةةةةةةاْ ٞإىل ٚؾةةةةةةةةةا اياًةةةةةةةةةَ ٍٛطةةةةةةةةةًذ
تكةةةةةةةةٝل ذزا عةةةةةةةة ٞإٔ أجةةةةةةةةٛش يةةةةةةةة٘ أَةةةةةةةةسا
ف ٬بساب ١فَ ٘ٝاًكاغ فكد نإ ايسغةٝد ٚا٭َةني ًَٜٛةإ
أبةةا ْةةٛاع يف اضةةتٗتاز ٙبازبدٜةةد ٚإبساقةة٘ فٝةة٘ ٜٚعٓفةةإ عًٝةة٘ يف
ايًٚ ّٛؼببطاْ٘ يف ازبٗس بٛؾا اشبُس ٚغسبٗا نُا ؼببطاْ٘
يف ايػعٛبٚ ١ٝذّ ايعسب ٚاٱضساف يف تفك ٌٝبعض ايكبا ٌ٥عً٢
بعض ٚفُٝا اتِٗ ب٘ أحٝاْا َٔ ايصْدق .١فأ ٟبسابة ١يف إٔ ٜةأَسٙ
أحةدُٖا أ ٚأحةد ٚشزاُٗ٥ةا بٛؾةا اياًة ٍٛتعةا بة٘ أ ٚاَتخاْةا
ي٘و َٚا حف َٔ ٖر ٙايكؿٝدٜ ٠دٍ عً ٢ذيو د٫يٚ ١اقخ.١
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ٚأعٝةد عًةة ٢ا٭ضةةتاذ ايعكةةاد ًَخةا إٔ اشبةةل يةة٘ ٚيكسا٥ةة٘ إٔ
ٜبةةرٍ يف ايةةدزع ايفةةل ٭بةةْ ٞةةٛاع غةة٦ٝا َةةٔ جٗةةد ٙاشبؿةةبغ
ذيو أجدز ب٘ ٚأجد ٣عً ٢ايكسا.٤
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احلياة يف سبيل األدب
ْعةةِ اسبٝةةا ٠يف ضةةب ٌٝا٭دبغ َٚةةا ابٗةةاو أتطةةتخل أ٫ ٚ
تطتخل إْ ٞعٓ ٢بٗا ايهتٻاب ٚؽبؿؿٛا هلا َٔ حةني إىل حةني
فؿةةةة ٫ٛطةةةةٛا ٫أ ٚقؿةةةةازا ٜعسقةةةة ٕٛفٗٝةةةةا اٛبٗةةةةا ايعظةةةةاّغ
ٚأٖٛاهلا ازبطاّغ َٚػانًٗا اييت  ٫ذبؿ٢و
فكةةةد غةةةبعٓا َةةةٔ ا٭دب يف ضةةةب ٌٝاسبٝةةةا ٠حتةةة ٢أدزنتٓةةةا
ايهظ ١أ ٚنادة تدزنٓاغ ٚإٕ نٓت أْةا مل أَ٩ةٔ بعةد بٗةرا
امرٖب ايرْ ٟكٌ إىل َؿس ْك ٬يف بل تثبت  ٫ٚخٝـ.
ٚإٓ يٓا فُٝا ٜظٗس إٔ ْعس يًخٝا ٠يف ضةب ٌٝا٭دبغ فكةد
ظبد فٗٝا َةا ًٜةرغ ٚميتةي ٚقةد ظبةد فٗٝةا َةا ٜطةً ٞاهلةِ ٜٚعةصٟ
قًةة ٬ٝأ ٚنةةثلا عةةٔ ٖةةر ٙا ةةٔ ايهةةثل ٠امتؿةةً ١ايةةيت تؿةةٝب
ا٭دبةةةةا ٤يف ذاة ْفٛضةةةةِٗ ٚيف أنةةةةسّ ا٭غةةةةٝا ٤عًةةةةٚ ِٗٝآ سٖةةةةا
عٓدِٖ ٚايةيت قةد تعسقةِٗ يٮ اةاز ايةيت  ٫ضةب ٌٝإىل ٚؾةفٗا
 ٫ٚإىل تكسٜسٖةةةا ٭ْٗةةةا قةةةد تٓتٗةةة ٞأحٝاْةةةا با٭دٜةةةب إىل ا ٓةةة١
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ايه ة  ٣ايةةيت  ٫عةة٬ج هلةةا  ٫ٚاْؿةةساف عٓٗةةاغ ٖٚةة ٞامةةٛة يف
ضب ٌٝايسأ ٟايعاّ أ ٚيف ضب ٌٝنًُ ١تكاٍ ٚيٝظ َٔ قٛهلا بعد.
ٚ٭َس َا قاٍ ايػاعس ايكدِٜن
ميةةةةةةةةةٛة ايفتةةةةةةةةةَ ٢ةةةةةةةةةٔ عثةةةةةةةةةس ٠بًطةةةةةةةةةاْ٘
ٚيةةةةةٝظ ميةةةةةٛة امةةةةةسَ ٤ةةةةةٔ عثةةةةةس ٠ايسِّجةةةةةٌ
ٚعثس ٠ايًطإ ٖر ٙقد ٜهَ ٕٛؿدزٖا اسبُل ٚقد ٜهٕٛ
َؿدزٖا حب اسبل ٚاسبسف عًة ٢ايٓؿةذ يًٓةاع ٚإٕ نسٖةٛا
ايٓؿةةذ ٚايٓاؾةةخنيٚ .ا ةةٔ  ٫تعةةس يٮدبةةاٚ ٤حةةدِٖ ٭ْٗةةِ
ٜكٛيَ ٕٛا ٜ ٫سق ٞايٓاعغ ٚيهٓٗا تعس يًف٬ضف١غ ٚتعس
يًُؿًخنيغ ٚتعس يًةر ٜٔؼبةاٚي ٕٛإٔ ًٜكةٛا يف زٚه ايٓةاع َةا
مل ٜأيفٛا َٚا مل ؼببٛاغ ٜٚسٜد ٕٚإٔ ؼبًُ ِٖٛعًَٗٓ ٢ا جدٜد
َٔ َٓاٖا اسبٝا ٠طبايا يًُٓاٖا ايةيت آ سٖٚةا باسبةب ٚٚؾةًٛا
بٗةةا قًةةٛبِٗ ٚعكةةٛهلِ ٚؾةةٚ ٬نسٖةةٛا إٔ ٜةةصعجِٗ ايٓةةاع عٓٗةةا
بعد إٔ طاٍ اطُٓ٦اِْٗ إيٗٝا.
ٖٚةةر ٙا ةةٔ إمنةةا تعةةس يٮدبةةاٚ ٤ايف٬ضةةفٚ ١امؿةةًخني
٭ْٗةةةةِ مل ميًهةةةةٛا أيطةةةةٓتِٗ  ٫ٚأقَٗ٬ةةةةِغ ٚإمنةةةةا ًَهةةةةتِٗ
أيطٓتِٗ ٚأق َِٗ٬فاضةتجابٛا هلةاغ ٚمل ميتٓعةٛا عًٗٝةا ٭ٕ ٖةرٙ
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ا٭قٚ ّ٬تًةو ا٭يطةٓ ١إمنةا ناْةت تاجةِ عةٔ قًةٛبِٗ ٚعكةٛهلِ
ٚعُا َٮٖا َٔ اشبٛاطس ٚايعٛاطا ٚعُا ًَهٗةا َةٔ امةراٖب
ٚاٯزا.٤
مل ٜهٔ ضكساط َعسٚفةا بكة ٍٛايػةعس ٚمل ٜهةٔ َعسٚفةا
بهتابةة ١ايٓثةةس بةةٌ ؼبةةد ٓا َ٪ز ةة٘ بأْةة٘ مل ٜةةاى أ ةةسا َهتٛبةةا
ْظُا أْ ٚثساغ ٚإمنا أْهس نثلا َٔ حٝةاَ ٠عاؾةس ٜ٘يف ْفطة٘
ِ َٮ عًٖ ٘ٝرا اٱْهاز عكً٘ ٚقًب٘غ ةِ فةا ٖةرا اٱْهةاز
عً ٢يطاْ٘غ فاْاًل ٜتخدت ب٘ إىل ايٓاع يف أْدٜتِٗ ٬َٚعبِٗ
ٚيف حٛاْٝتِٗ َٚتاجسِٖ حتة ٢قةام بة٘ َةٔ قةام فسفعةٛا أَةسٙ
إىل ايككا ٤اير ٟقك ٢عً ٘ٝبامٛة بعد إٔ وي شبؿُ٘ ٚوي
ي٘ ٚزأ ٣أْ٘ ٜٓ ٫هس َٔ آزاَ َٔ ٫ٚ ٘٥راٖب٘ غ٦ٝا.
فًطةةةإ ضةةةكساط ٖةةة ٛايةةةر ٟقكةةة ٢عًٝةةة٘ بةةةامٛة إذٕغ ٭ٕ
ضكساط مل ؼبطٔ إَطان٘ يف فُة٘غ ٚمل ميٓعة٘ َةٔ إٔ ٜاجةِ
عُا نإ ٜكاسب يف ْفط٘ َٔ اشبٛاطس ٚاٯزا.٤
ٚا٭دباٚ ٤ايف٬ضف ١اير ٜٔقكت عً ِٗٝأيطةٓتِٗ ٚأقَٗ٬ةِ
بايعراب ِ بامٛة ٚايةر ٜٔعسٸقةتِٗ أيطةٓتِٗ ٚأقَٗ٬ةِ يهةثل
َٔ اشباٛب اياةٛاٍغ أنثةس َةٔ إٔ أحةا ٍٚإحؿةا ِٖ٤يف ٖةرا
اسبةةد ٜغ ٖٚةةِ بعةةد ذيةةو َعسٚفةة ٫ ٕٛػبًٗةةِٗ امثكفةة ٕٛايةةرٜٔ
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ٜعٓ ٕٛبتاٛز اٱْطإ ٚتٓكً٘ بني ٖر ٙا٭طٛاز امختًف َٔ ١اسبٝا٠
حت ٢اْتٗ ٢إىل ٖرا اياٛز اسبد ٜايرٜ ٟعٝؼ ف.٘ٝ
ٚأدبٓا ايعسب ٞقد عةسف ٖةر ٙا٭يةٛإ َةٔ ا ةٔ ٚنةإ ية٘
قخاٜا ٙاير ٜٔجسٸة أيطٓتِٗ امٛة عًة ٢بعكةِٗ ٚايعةراب عًة٢
بعكِٗ اٯ س ٚاسبسَإ عً ٢نثل َِٓٗ.
ٚنثل َٔ أدبآ٥ا اير ٜٔقك ٢عً ِٗٝامٛة بتُٗ ١ايصْدقة١
يف بعةةةض ايعؿةةةٛز إمنةةةا قتًةةةتِٗ أيطةةةٓتِٗ ٭ْٗةةةا ًَهةةةتِٗ ٚمل
ميًهٖٛاغ ٭ْٗا أعسبت عةٔ ذاة ْفٛضةِٗ ٚنةإ َةٔ امُهةٔ
إٔ طو عٔ ٖرا ا٭عسابٚ .يطت أدز ٟأقتٌ بػةاز ٭ْة٘ نةإ
شْدٜكا أ ٚ٭ْ٘ نإ أغةد اعبسافةا َةٔ حكةا٥ل ايةدَ ٜٔةٔ ايةرٜٔ
قتًٙٛغ أّ قُتٌ ٭ْ٘ مل ميًو يطاْ٘ فٗجا ٚشٜسا َٔ ٚشزا ٤اشبًٝف١
اير ٟأَس بكسب٘ حتَ ٢اةو
ٚيٝظ َٔ غو يف إٔ امتٓيب قد قتً٘ يطاْ٘ حني اعبسف ب٘
عٔ ايعسٚب ١إىل َدة ايفسع ٚايثٓا ٤عًِٗٝغ ٚنإ يطاْ٘ ًٝكةا
إٔ ٜكتًةة٘ يف بةةل َٛقةةا َةةٔ َٛاقفةة٘ َةةٔ أٚي٦ةةو امًةةٛى ٚا٭َةةسا٤
اير ٜٔأ ٓ ٢عً ِ ِٗٝاعبسف عِٓٗ.
ٚذبكسْٚ ٞأْا أًَٖ ٞرا ايه ّ٬قؿ ١ذيو ايعامل ايً ٟٛ
اير ٟنإ ٪ٜدب أبٓا ٤امتٛنٌ إٕ ؾدقتل ايةرانس٠غ ٚايةرٟ
166

عًُِٗ فُٝا عًَُِّٗ ذاة ؾباةغ ذيو ايبٝت اير ٟزٜٚت٘ آْفان
ميةةةةةةةةةٛة ايفتةةةةةةةةةَ ٢ةةةةةةةةةٔ عثةةةةةةةةةس ٠بًطةةةةةةةةةاْ٘
ٚيةةةةةٝظ ميةةةةةٛة امةةةةةسَ ٤ةةةةةٔ عثةةةةةس ٠ايسِّجةةةةةٌ
فًُا حكس اي دا َٔ ٤ذيو اي ّٛٝجًظ ا٫ضتاذ َي تَٝ٬رٙ
إىل َا٥د ٠اشبًٝفةٚ ١نةإ اشبًٝفة ١قةد ضةع ٢إيٝة٘ بٗةرا ا٭ضةتاذ
ٚاتٗةةِ عٓةةد ٙبايتػةةٝي .فطةةأي٘ أ ٓةةا ٤اي ةةدا ٤نامةةداعبن أأبٓةةاٞ٥
أحب إيٝو أّ أبٓا ٤عًٞو! ٚأجاب٘ ا٭ضتاذ حةا مل ٜسقة٘ ٭ْة٘ مل
ميًو يطاْ٘ فأَس اشبًٝف ١ب٘ فكتٌ عً ٢عب ٛبػي غٓٝي.
ٚا٭دبا ٤اير ٜٔتعسقةٛا يًفكةس ٚايبة٪ع ٚاسبسَةإ  ٫يػة٤ٞ
إ ٫٭ْٗةةِ أحبةةٛا ا٭دب ٚنًفةةٛا بةة٘ ٚٚقفةةٛا حٝةةاتِٗ عًٝةة٘ أنثةةس
َٔ إٔ ٜبً ِٗ اٱحؿا٤غ  ِٖٚيٝطٛا َكؿٛز ٜٔعً ٢أَ ١بعٗٓٝاغ
 ٫ٚعًةة ٢جٝةةٌ د ٕٚجٝةةٌَٚ .ةةا شاٍ يف نةةثل َةةٔ أقاةةاز ا٭ز
أدباٜ ٤طعد ٕٚبأدبِٗ فُٝا بٝةِٓٗ ٚبةني أْفطةِٗ ٜٚػةك ٕٛبةأدبِٗ
فُٝةةا بٝةةِٓٗ ٚبةةني ايٓةةاع ٜٚتعسقةة ٕٛبةةأدبِٗ يؿةةسٚف نةةثل.٠
فُةِٓٗ َةةٔ ٜتعةةس يًخسَةةإ أَ ٚةا ٜػةةب٘ اسبسَةةإغ َٚةةِٓٗ َةةٔ
ٜتعةةةس ي كةةةب ايطةةةًاإ ضةةةٛا ٤أنةةةإ ٖةةةرا ايطةةةًاإ فةةةسدا
َطتأ سا باسبهِ أ ٚبسماْا ٜدٜس أَس ٙعً ٢ايػٛزٜٚ ٣ك ِٝحٝةا٠
غعب٘ عً ٢اسبسٚ ١ٜايدميكساط.١ٝ
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ٚحٝةةةاٖ ٠ةةة ٤٫٪ا٭دبةةةا٤غ َةةةٔ ميةةةتخٔ َةةةِٓٗ بايػةةةس ٖٚةةةةِ
ا٭نثسٜ َٔٚ ٕٚتاة هلِ اشبل  ِٖٚا٭قًةٕٛغ جةدٜس ٠بػةَ ٤ٞةٔ
ايعٓاٚ ١ٜجدٜس ٠بػ َٔ ٤ٞايسعا ١ٜأٜكةاغ فكةد ٜٓب ة ٞيٲْطةاْ١ٝ
بعد إٔ بً ت َا بً ت َٔ ايسقٚ ٞعسفت َةا عسفةت َةٔ اسبكةٛم
إٔ تعؿةةِ ايةةر ٜٔؼبٝةة ٕٛيف ضةةب ٌٝا٭دب َةةٔ ايتعةةس يًُخٓةة١
ٚايب .٤٬ذيو ٭ْٗةِ حةني ؼبٝة ٕٛيف ضةب ٌٝا٭دب إمنةا ؼبٝة ٕٛيف
ضب ٌٝايةرٜ ٜٔكةسأ ٕٚأدبٗةِ َةٔ ا٭جٝةاٍ امعاؾةسَٚ ٠ةٔ ا٭جٝةاٍ
ايةةيت تةةأت ٞبعةةدِٖ إٔ أتةةٝذ ٭دبٗةةِ ايبكةةاَٚ .٤ةةا أنثةةس َةةا ٜتةةبني
ايٓاع بل س ٠بعد فٛاة ايٛقت حني ٜ ٫تاة هلِ تدازى َةا فةاتِٗ
أِْٗ قؿسٚا يف ذاة ٖةرا ا٭دٜةب أ ٚذاى ٚأْٗةِ جٓةٛا عًةٖ ٢ةرا
ا٭دٜب أ ٚذاى ٚ .ل َٔ ذيو بةايابي إٔ ٜعؿةِ ايٓةاع أْفطةِٗ
َٔ ٖرا ايتكؿل ٚإٔ ٜهًفٛا هل ٤٫٪ا٭دباٚ ٤ي لٖةِ َةٔ ايةرٜٔ
ؼبٝةة ٕٛيعكةةٛهلِ َةةٔ ايف٬ضةةفٚ ١ايعًُةةاٚ ٤أؾةةخاب ايفةةٔ حٝةةا٠
نسميةةة ١تٓةةةأ ٣بٗةةةِ عُةةةا ٜٝٗةةةِٓٗ يف أْفطةةةِٗ ٚعُةةةا ٜػةةةكِٗٝ
حبٝاتِٗغ ٚعُا ٜعسقِٗ يًخاس بطبب آزا ِٗ٥اييت ًو عًِٗٝ
ْفٛضةةةِٗ ٚأيطةةةٓتِٗ ٚأقَٗ٬ةةةِ ايةةةيت  ٫ذبطةةةٔ ايطةةةهٛة ٫ٚ
ايطه.ٕٛ
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ٚمل ؽباةة ٧ايعبةةاع بةةٔ ا٭حٓةةا حةةني غةةب٘ ْفطةة٘ بايربايةة١
اييت ْؿبت تك ٤ٞيٓاع  ٖٞٚذبام .فًٝظ ا٭دٜب ٚايفًٝطٛف
ٚايعةةامل ٚؾةةاحب ايفةةٔ إ ٫ضةةساجا ٜكةة ٤ٞيهةةثل أ ٚقًٝةةٌ َةةٔ
ايٓةاع ضةب ًِٗٝيف اسبٝةا ٠ايةيت ؼبْٗٛٝةاغ ٖٚةٜ ٛعاةَ ِٗٝةةٔ ذاة
ْفط٘ ٚميٓخِٗ ل َا عٓدٜ ٖٛٚ ٙػك ٢يٝبعدٜٚ ٙٚبت٦ظ يٓٝعُٛا
ٚؽباف يٝأَٓٛاغ ف ٬أقٌ َٔ إٔ ميٓخ َٔ ٙٛذاة أْفطِٗ َثٌ َا
ميٓخِٗ َٔ ذاة ْفط٘ َٔٚ .إٔ ٜسدٚا عً ٘ٝبعض َا ٜٗد ٟإيةِٗٝ
َٔ ايطعادٚ ٠امتعٚ ١ايٓعٚ ِٝا٭َٔ ٚزاح ١ايباٍ.
ٚأَ ٍٚا ٜٓب  ٞإٔ تهًفة٘ ازبُاعة ١امتخكةس ٠يٮدٜةب ٖةٛ
اسبسٚ .١ٜأزٜد اسبس ١ٜاسبس ٠اييت ٜأَٔ َعٗا اي ٛاٜ ٫ٚ ٌ٥تعةس
َعٗا يػس أ ٚنٝد أٖٛ ٚإ .فا٭دٜب اسبل حةس بابعة٘ ٜٓ ٫تظةس
إٔ تٗد ٣إي ٘ٝاسبس َٔ ١ٜأحد بلٙغ ٚإمنا تٛيةد َعة٘ حسٜتة٘ ٜةّٛ
ٜٛيد ٚتَُٓ ٛع٘ حةني ُٜٓةٛغ ٚتؿةخب٘ َٓةر ٜةد ٌ اسبٝةا ٠إىل إٔ
ؽبسج َٓٗا.
ٖٚةٜ ٫ ٛة ٪س يف ايةدْٝا غة٦ٝا نُةا ٜة ٪س ا٭دب اسبةسٖٚ .ةٛ
ٜةةصدز ٟأدبةة٘ أغةةد ا٫شدزاٜٚ ٤كةةٝل بةة٘ أعظةةِ ايكةةٝل إٔ فكةةد
حسٜتةة٘ يف ٜةةَ ّٛةةٔ ا٭ٜةةاّغ ٖٚةةر ٙاسبسٜةة ١ايةةيت ػبةةب إٔ تهفةةٌ
يٮدٜب يًرٜ ٜٔعًُ ٕٛبعكٛهلِ  ٫تاًب إىل اسبهَٛاة ٚحةدٖا
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ٚإمنا تاًب إىل اسبهَٛاة ٚإىل ايػعٛب أٜكاٚ .زحةا ناْةت
اسبهَٛةةةاة يف ٖةةةرا ايعؿةةةس أقةةةٌ اة ةسا عًةةة ٢حسٜةةة ١ا٭دبةةةا٤
ٚايف٬ضةةةةةةفٚ ١ايعًُةةةةةةاٚ ٤أؾةةةةةةخاب ايفةةةةةةٔ َةةةةةةٔ ازبُاعةةةةةةاة.
فاسبهَٛاة آ س ا٭َس  ٫ذبهِ يٓفطٗا يف ا٭َةِ امتخكةس.٠
ٖٚةَ ٞةٔ أجةةٌ ذيةو  ٫تاًةب إىل ايةةرٜ ٜٔعًُة ٕٛبعكةٛهلِ أنثةةس
مما تاًب إىل بلِٖ َٔ ايٓاع َٔ ٖٞٚ .أجٌ ذيةو  ٫تطةتاٝي
إٔ ربتـ ايرٜ ٜٔعًُ ٕٛبعكةٛهلِ بايػةس أ ٚا٭ذ ٣أ ٚا٫قةاٗاد.
ٖٚةةة ٞحتةةة ٢حةةةني تفةةةس ايسقابةةة ١ايةةةيت أَكتٗةةةا أغةةةد امكةةةت ٫
تفسقٗا بايكٝاع إىل ٖةر ٙاياٛا٥ةا َةٔ د ٕٚبلٖةا َةٔ ايٓةاع
ٚإمنةةا تفسقةةٗا بايكٝةةاع إىل ايٓةةاع مجٝعةةا يظةةسٚف َٛقٛتةةة٘غ
ٖٚةةةةر ٙايسقابةةةة ١تةةةةص ٍٚبةةةةصٚاٍ ٖةةةةر ٙايظةةةةسٚفٚ .قةةةةد رباةةةة٧
اسبهَٛاة حني  ٫ربتـ ٖة ٤٫٪ايعةاًَني بعكةٛهلِ بةأيٛإ َةٔ
ايسعاٜةة ١ذبتةةاج إيٗٝةةا طبٝعةة ١عًُةةِٗغ ٚيهٓٗةةا عًةة ٢نةةٌ حةةاٍ
يٝطت أغد اسا عً َٔ ِٗٝازبُاعاة اييت تكةٝل بٗةِ أحٝاْةا
ٚتػل عً ِٗٝأحٝاْةا ٚتٓتظةس َةِٓٗ أنثةس ممةا تعاٝة٘غ ٚتطةسف
عًةةةة ِٗٝيف ايًةةةة ّٛإٔ أضةةةةخاٖٛا ٚتبخةةةةٌ عًةةةة ِٗٝبايتػةةةةجٝي إٕ
أزقةٖٛاغ ٖٚة ٞأغةةب٘ غة ٤ٞبةايكاذ فُٝةا ٜكةة ٍٛايعاَة ١تأنةةٌ
ٚتٓهةةس ٚتأ ةةر ٓ ٚةةيٖٚ .ةة ٞضةةا ا ١داُ٥ةةا خبًٝةة ١داُ٥ةةاغ تًةةّٛ
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ا٭دبا ٤إذا مل ٜٓتجٛاغ ٚتطت ٌ إْتاجِٗ حني ٜٓتجٕٛغ  ٫ٚتهسٙ
إٔ ؼبةةسم ا٭دبةةاْ ٤فٛضةةِٗ يٝكةةٛ٦ٝا هلةةا ضةةبًٗاغ ٚتهةةس ٙأغةةد
ايهس ٙإٔ تتٝذ هل ٤٫٪ا٭دبا َٔ ٤اسبٝاَ ٠ا ميهِٓٗ َةٔ إحةسام
أْفطِٗ د ٕٚإٔ ؼبطةٛا أمل ٖةرا اسبسٜةل ايةرٜ ٟؿةً ٕٛحةس ٙيف
ايًٚ ٌٝايٓٗاز.
ا٭دب يف ضةةب ٌٝاسبٝةةا ٠نًُةة ١تكةةاٍ ٚتهتةةب ٜ ٫ٚهةةاد
ايةةةةرٜ ٜٔكٛيْٗٛةةةةا ٜٚهتبْٗٛةةةةا ؼبككةةةةَ ٕٛعٓاٖةةةةا ٜ ٫ٚهةةةةادٕٚ
ؼبككْ ٕٛتا٥جٗا أٜكةا .فُةا عطة ٢إٔ تهةٖ ٕٛةر ٙاسبٝةا ٠ايةيت
ٜسٜةد ٕٚإٔ ػبعًةٛا ا٭دب ٚضة ١ًٝإيٗٝةةاو ..أٖة ٞحٝةا ٠ا٭جطةةاّ أّ
حٝةةا ٠ايكًةةٛب ٚايعكةةٍٛو فةةإٕ تهةةٔ حٝةةا ٠ا٭جطةةاّغ فُةةا أٖةةٕٛ
اي اَٚ ١ٜا أ اس ايٛض١ًٝغ ٚقد عاغت أجٝاٍ اٱْطاْ ١ٝإىل اٯٕ
عًةة ٢إٔ ا٭جطةةاّ ٚضةةا ٌ٥إىل إزقةةا ٤ايعكةة ٫ ٍٛعًةة ٢إٔ ايعكةةٍٛ
ٚضا ٌ٥إىل إزقا ٤ا٭جطاّ.
ٚإٕ ناْةةةةت حٝةةةةا ٠ايعكةةةةٚ ٍٛايكًةةةةٛب ٚا٭ذٚام ًَٚهةةةةاة
ايٓفظ اٱْطاْ ١ٝناف١غ فا٭دب ٚايفٔ ٚايفًطفٚ ١ايعًِ  ٫باٜة١
هلةةةا إ ٫إزقةةةاٖ ٤ةةةر ٙامًهةةةاة  ٚهٗٓٝةةةا َةةةٔ ايُٓةةةٚ ٛايسقةةةٞ
ٚايطةةةُ ٛإىل ايهُةةةاٍ حكةةةداز َةةةا ٜٴتةةةاة يًٓةةةاع إٔ ٜطةةةعٛا إىل
ايهُاٍ .أٖ ٞحٝا ٠ا٭فساد أّ حٝةا ٠ايػةعٛبو فةإٕ تهةٔ حٝةا٠
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ا٭فساد فُا أٖ ٕٛاي اَٚ ١ٜا أ اس ايٛض١ًٝغ  ٌٜٚٚ٭دب ٜٓ ٫ػأ
إ ٫يٓٝعِ ب٘ ٖرا ايفسد أ ٚذاى.
ٚأْا بعد ٖرا  ٫أعسف ٖرا ا٭دب ايفسد ٫ٚ ٟأعًِ أْة٘ قةد
ٚجد يف ٚقت َٔ ا٭ٚقاة .فا٭دب اجتُةاع ٞبابعة٘ ناٱْطةإ
ايةةرٚ ٟؾةةف٘ أزضةةااطايٝظ بٗةةرا ايٛؾةةا َٓةةر أزبعةةٚ ١عػةةسٜٔ
قسْةةةآٜ ٫ٚ .ب ةةة ٞإٔ تكةةةا عٓةةةد ٖةةةر ٙايطةةةخاف ١ايةةةيت نثةةةسة
تهسازٖا ٚاييت تعٝب عً ٢ا٭دب ايكد ِٜأْ٘ نإ ٜتجة٘ بةبعض
فْٓٛةة٘ إىل امًةةٛى ٚا٭َةةساٚ ٤أؾةةخاب ايطةةعَ ١ةةٔ ا٭بٓٝةةا .٤فٗةةرا
ا٭دب ايةةر ٟنةةإ ٜٛجةة٘ إىل ٖةة ٤٫٪ايٓةةاع قًةة ١قةة ١ًٝ٦بايكٝةةاع
إىل ا٭دب اير ٟنإ ٜٛج٘ إىل اٱْطةإ َةٔ حٝة ٖة ٛإْطةإغ
 ٖٛٚعً ٢زبِ ادباٖ٘ إىل ٖ ٤٫٪ا٫فساد أدب اجتُةاعٚ ٞنةثل
َٓ٘ إْطاْ ٫ ٞػبادٍ يف ذيو إ ٫ا ُك.ٕٛ
ٚعبٔ ْكسأ اٯٕ ٚضةتكسأ ا٭جٝةاٍ بةدا ٚبعةد بةد أدبةا ٚجة٘
إىل ٖ ٤٫٪امًٛى ٚا٭َساٚ ٤أؾةخاب ايثةسآَ ٤ةر ايكةس ٕٚاياةٛاٍ
أغد اياٍٛغ فًِٳ بك ٞإىل اٯٕ ٚمل ٜبك ٢إىل بد ٚبعد بدغ ٚمل
مل ميت َي قاَٚ ً٘ٝ٥ي ايرٚ ٜٔج٘ إيةَ ِٗٝةٔ ا٭قٜٛةاٚ ٤ا٭بٓٝةا!٤
أنإ بكةا ٙ٩ممهٓةا ية ٛمل ٜهةٔ يف ٖةرا ايعٓؿةس ا٫جتُةاعٞ
اٱْطاْ ٞاير ٟأتةاة ية٘ ايبكةاٚ ٤أتةاة يٮجٝةاٍ امتعاقبة ١إٔ تفةصه
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إي ٘ٝتًتُظ ف ٘ٝايًرٚ ٠امتاه ْٚع ِٝايٓفظ ٚبباة ١ايكًةب ٚزقة٢
ايكُلو
ا٭دب إذٕ اجتُةةاع ٞبابعةة٘غ ٖٚةةَٛ ٛجةة٘ بابعةة٘ يف ضةةبٌٝ
اسبٝةا ٠بةأقَ ّٛعاْٗٝةا ٚأبكاٖةا ٚأزقاٖةا ...حٝةا ٠ايعكةٚ ٍٛايكًةٛب
اييت ٛ ٫ة ٜ ٫ٚةدزنٗا ايبًة٢غ  ٫حٝةا ٠ا٭جطةاّ ايةيت ربًةل
َٔ تساب ٚتؿل إىل تساب..
ٚايةةرٜ ٜٔكٛيةةٜٚ ٕٛهتبةةٖ ٕٛةةر ٙايعبةةاز ٠ايٓابٝةة ١ةةةةة ا٭دب يف
ضب ٌٝاسبٝا ٠ةةة  ٫ؼبككْ ٕٛتا٥ا َا ٜكٛيٜٚ ٕٛهتب ٕٛنُا أِْٗ
 ٫ؼبككَ ٕٛعٓاٙغ نُا زأٜت .فهًُ ١اسبٝاٖ ٠ر ٙنًُ ١عاَ١
تٓاًل يف بل ذبف  ٫ٚتثبټت  ٫ٚدبدٜد إ ٫عٓد ايعًُةا ٤ايةرٜٔ
ٜةةدي ٕٛبٗةةا عًةةَ ٢عٓةة ٢بعٓٝةة٘ ٜعسفْٛةة٘ أحطةةٔ امعسفةةٚ ١ؼبددْٚةة٘
أدم ايتخدٜةةدغ ٜ ٫ٚهةةاد ؽباةةس يًةةرٜ ٜٔسضةةًٖ ٕٛةةر ٙايهًُةة١
فُٝةةا ٜهتبةةَ ٕٛةةٔ ايفؿةةٚ ٍٛفُٝةةا ٜةدٜس ٕٚبٝةةِٓٗ َةةٔ اسبةةدٜ
عً ٢باٍ.
ٚإمنةةا اسبٝةةا ٠عٓةةد ٖةة ٤٫٪نًُةةًَُٗ ١ةةَ ١سضةةً ١تةةدٍ عًةة٢
أغةةٝا ٤يٝطةةت بةةراة حةةدٚد ٚاقةةخَ ١بٓٝةة .١فاياعةةاّ ٚايػةةساب
حٝا٠غ ٚايٓٚ ّٛايٝكظ ١حٝةا٠غ ٚازبةد ٚايًعةب حٝةاٚ .٠يًخٝةا ٠بعةد
ذيو َعٓ ٢آ س ؼبب٘ ايٓاع ٭ِْٗ  ٫ؼبكك ٫ٚ ْ٘ٛؼبددٚ ْ٘ٚ٭ْ٘
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ُ ٜسِٖ َٔ مجٝي أقاازِٖ .فاسبٝا ٠بٗرا امعٓ ٢نةٌ غة ٤ٞأٟ
أْٗا يٝطت غ٦ٝاغ ٭ٕ نٌ غٖ ٤ٞر ٙنًُٜ ١ةساد بٗةا اٱحؿةا٤
ٚاسبؿةةةس َةةةي إٔ ا٭غةةةٝا ٫ ٤ضةةةب ٌٝإىل إحؿةةةاٗ٥ا  ٫ٚحؿةةةسٖا.
ٚا٭دب اسبل ٜ ٫هس ٙغ٦ٝا نُا ٜهسٖ ٙرا ايعُ ّٛايفازا َٔ
نٌ َعٓ ٢دقٝل .فأَ ٟعَٓ ٢ةٔ َعةاْ ٞاسبٝةاٖ ٠ةرٜ ٙةساد ا٭دب
عً ٢إٔ ٜهٚ ٕٛضة ١ًٝإيٗٝةاو ..أٖة ٞحٝةا ٠ايعًُةا ٤ايةرٜ ٜٔعًُةٕٛ
يف َعاًَةةِٗ أّ ٖةة ٞحٝةةا ٠اي٬عةةبنيغ أّ ٖةة ٞحٝةةا ٠ازبةةادٜٔو ..أّ
ٖةة ٞحٝةةاٖ ٠ةة ٤٫٪ايةةرٜ ٜٔسٜةةد ٕٚأغةةٝاٜ ٫ ٤عسفْٗٛةةا  ٫ٚذبككٗةةا
عكٛهلِو أّ ٖ ٞنٌ ٖر ٙامعاْ ٞمجٝعاو
نةةٜ ّ٬كةةاٍ  ٫ٚؼبؿةةٌ غةة٦ٝاغ ٚأن ة ايظةةٔغ بةةٌ اسب ةل
اير ٟيٝظ ف ٘ٝغةو ٖة ٛإٔ أؾةخاب ا٭دب يف ضةب ٌٝاسبٝةا ٠إذا
ضةةأيتِٗ عةةٔ ٖةةر ٙاسبٝةةا ٠ايةةيت ٜسٜةةدْٗٚا مل دبةةد عٓةةدِٖ جٛابةةا
َكٓعةةةاغ ٚإمنةةةا ٖةةة ٞنًُةةة ١جةةةا٤تِٗ يف بعةةةض َةةةا ٜكةةةسأَ ٕٚةةةٔ
ايهتب ٚايؿخا ٚا ٬ة فأ رٖٚا عً ٢ع٬تٗا ٚاضتعًُٖٛا
عًةة ٢بةةل ذبكةةل  ٫ٚتثبةةت َٓٗةةا .فًٝخةةرزٚا إٔ تفٗةةِ عةةِٓٗ عًةة٢
ٚج٘ مل ٜسٜدٚ ٙٚمل ٜكؿدٚا إي .٘ٝفكد ٜفِٗ َٓٗا ايعاَةٚ ١أغةباٙ
ايعاَ ١إٔ ا٭دب ػبب إٔ ٜطخس يف ضةب ٌٝاياعةاّ ٚايػةساب َٚةا
ٜػب٘ اياعاّ ٚايػةساب َةٔ ٖةر ٙاسباجةاة امادٜة ١ايكسٜبةٚ .١قةد
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ٜفِٗ َٓٗا بعض امثكفني إٔ ا٭دب ػبب إٔ ٜطخس مةرٖب بعٓٝة٘
َٔ َراٖب اٱْطاْ ١ٝاسبدٜث ١يف ايطٝاضٚ ١ايفًطفٚ ١ا٫جتُاهغ
 ٖٛٚإٔ ا٭دب ػبةب إٔ ٜهةَ ٕٛطةخسا ٱقٓةاه ايعاَةٚ ١أغةباِٖ
بإٔ اسبٝاَ ٠اد ٠يٝطت بلغ ٚبإٔ ايسٚة َٚا ٜتؿٌ بٗا َٔ ايعكٌ
ٚايكًةةب ٚامًهةةاة امختًفةة١غ أضةةاطل ٖةةاّ بٗةةا ايكةةدَاٖٚ ٤ةة٫ ٞ
ت ل عٔ ايٓاع غ٦ٝا.
َٚةةا أرةةٔ إٔ أنثةةس ايةةرٜ ٜٔةةسدد ٕٚعبةةاز ٠ا٭دب يف ضةةبٌٝ
اسبٝةةٜ ١سٜةةدٖ ٕٚةةرا امةةرٖب أٜ ٚفهةةس ٕٚفٝةة٘ .فًٓتفةةل إذٕ إٕ
نإ َٔ امُهٔ إٔ ْتفل عًة ٢إٔ اسبٝةا ٠ايةيت ٜٓب ة ٞإٔ ٜتجة٘
إيٗٝةةا ا٭دب ٚايةةيت ٜتجةة٘ إيٗٝةةا بايفعةةٌ نُةةا ٜتجةة٘ إيٗٝةةا ايعًةةِ
ٚايفٔ ٚايفًطةف ١إمنةا ٖة ٞحٝةا ٠ازبُاعةاة اٱْطةاَْ ١ٝةٔ حٝة
أْٗا مجاعاة طاضب ١بابعٗةا إىل ايسقةٚ ٞايطةُٚ ٛإىل ايهُةاٍ
بكةدز ايااقة ١يف مجٝةي فةسٚه ايٓػةةاط ايةر ٟتبةرٍ فٝة٘ جٗٛدٖةةا
عً ٢ا ت٬فٗا.
ٚإذا اتفكٓا عً ٢ذيو فإْ ٞأذبد ٣أؾخاب ا٭دب يف ضبٌٝ
اسبٝةةاٚ ٠أضةةأهلِ إٔ ٜةةدي ْٞٛعًةة ٢أدب قةةد ِٜأ ٚحةةد ٜمل ٜتجةة٘
إىل إزقاٖ ٤ر ٙاسباج ١اٱْطاْ ..١ٝإىل تسق ١ٝاسبٝا ٠ا٫جتُاعٝة١
ٚتهًُٗٝا ْٚكًٗا َٔ طٛز إىل طٛز.
175

ٚقةةد ٜةةرنس ٕٚأدب ايةةرٜ ٜٔسٜةةد ٕٚايفةةٔ يًفةةٔغ ٚيهةةل
أْؿذ هلِ بإٔ ؼبتاطٛاغ فايةرٜ ٜٔسٜةد ٕٚايفةٔ يًفةٔ ٜ ٫ستفعةٕٛ
بأْفطةةةةةِٗ عةةةةةٔ ازبُاعةةةةةاة اٱْطةةةةةاْ ٫ٚ ١ٝػبعًةةةةة ٕٛأْفطةةةةةِٗ
َ٥٬هةة١غ ٜ ٫ٚعٝػةة ٕٛيف ايطةةخاب ًٜ ٫ٚتصَةةٖ ٕٛةةر ٙاشبسافةة١
اييت تطُ ٢اية ج ايعةاجٚ .ٞيهةِٓٗ ٜةس ٕٚيًجُاعةاة اٱْطةاْ١ٝ
ْفطةةٗا نُةةا ٜةةس ٕٚ٭ْفطةةِٗ إٔ ربًةةـ ٚقتٗةةا ٚبعةةض ْػةةاطٗا
ٚبعةةض ًَهاتٗةةا يًجُةةاٍ َةةٔ ح ٝة ٖةة ٛازبُةةاٍ ٫ٚد ٠ازبُةةاٍ
اييت ٖة ٞايفةٔ ايسفٝةي أدبةا نةإ أ ٚتؿةٜٛسا أَٛ ٚضةٝك ٢أَ ٚةا
غ٦ت َٔ ايفٓ ٕٛازبُ١ًٝغ ٜٚسٜةد ٕٚيًجُاعةاة اٱْطةاْ ١ٝنُةا
ٜسٜةةد ٕٚ٭ْفطةةِٗ ا٫زتفةةاه بةةني حةةني ٚحةةني عُةةا ٜتؿةةٌ بامٓةةافي
ايعاجًة ١ايكسٜبة ١إىل َةا ٖة ٛأبكةَٗٓ ٢ةا ٚأزقة٢غ ٜةس ٕٚذيةو حكةا
عً ٢نٌ إْطإ يٓفط٘ ٭ْة٘ أذنة ٢يًعكةٍٛغ ٚأؾةف ٢يًكًةٛبغ
ٚأْك ٢يٮذٚامغ ٚأرٗس يًاباهغ ٚأجدز بعد ذيةو نًة٘ إٔ ٜتةٝذ
يٲْطإ حني ٜعٛد إىل حٝات٘ ايعًُ ١ٝإٔ ٜه ٕٛأ ؿب ْػاطاغ
ٚأنثس إْتاجاغ ٚأنسّ عًةْ ٢فطة٘ َةٔ ايةرٜ ٜٔكفة ٕٛجٗةٛدِٖ
نًةةٗا عًةة ٢إزقةةا ٤اسباجةةاة ٚذبكٝةةل امٓةةافي ٚقكةةا ٤امةةلزب...
ٚقد ٜؿٝب أؾخاب ٖرا امرٖب ٚقد ؽبإٛ٦غ ٚيهةِٓٗ عًة٢
نٌ حاٍ ٜس ٕٚاشبل ٭ْفطِٗ ٚيًٓاع فُٝا ٜةرٖب ٕٛإيٝة٘غ فة٬
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جٓةةاة عًةة ِٗٝإذٕ َةةا داَةةٛا ٜ ٫ةة ٪س ٕٚأْفطةةِٗ بةةاشبل َةةٔ دٕٚ
بلِٖ ٫ٚ ..جٓاة عً ٢بلِٖ إٔ ؽبايفِٗ إىل َرٖب بل ايةرٟ
ذٖبةةةةةٛا إيٝةةةةة٘ٚ ..ا كةةةةةل إٔ ا٭دب ايةةةةةرٜ ٫ ٟتةةةةة ٢ ٛإؾةةةةة٬ة
ازبُاعاة اٱْطاْ َٔ ١ٝبعض ٚجٖٗٛا مل ٜٛجد بعدٚ .إٔ ا٭دب
َٓر نإ نايفٔ َٓر نإغ ٚنايعًِ ٚايفًطفَٓ ١ةر ناْةاغ
رٛاٖس اجتُاع ٫ ١ٝتطتاٝي إٔ ت أ َٔ ذيو حتة ٢حةني ذباٚية٘
ٜ ٫ٚطتاٝي إْطإ عاقٌ إٔ ػبادٍ يف ذيو أٜ ٚػو ف...٘ٝ
ٚقةةةد ٜةةةس ٣أؾةةةخاب ا٭دب يف ضةةةب ٌٝاسبٝةةةا ٠إٔ أدبةةةاِٖ٤
امؿسٜني اير ٜٔضبك ِٖٛإىل اٱْتاج مل ؼبككٛا َا نةإ ايٓةاع
ٜٓتظسٚ َِٗٓ ٕٚمل ٜعسقٛا مػه٬ة ازبُاعة ١امؿةس ١ٜنُةا
نةةإ ٜٓب ةة ٞإٔ ٜعسقةةٛا هلةةاغ فًٝآُ٦ةةٛا فةةا٭دب ايةةر ٟؼبكةةل
نٌ َا نإ ٜٓتظس َٓ٘ مل ٜٛجد بعدَٚ ..ا أز ٣أْ٘ ضةٛٝجد يف
ٜةةةةَ ّٛةةةةٔ ا٭ٜةةةةاّ ٭ٕ ايهُةةةةاٍ  ٫ضةةةةب ٌٝإيٝةةةة٘غ ٚ٭ٕ ازبُاعةةةة١
اٱْطاْ ١ٝذبٝا يف تاٛز َتؿٌغ َٚعٓ ٢ايتاٛز اْ٫تكاٍ َٔ حاٍ
إىل حةةةاٍَٚ ..عٓةةةا ٙأٜكةةةا إٔ تكةةةٝا ا٭جٝةةةاٍ إىل َةةةا أْتجةةةت
ا٭جٝاٍ ايطابكٜٓ ٫ٚ ..١ب  ٞإٔ  ّ٬ٜج ٌٝضابل ٭ْ٘ مل ؼبكل َا
ٜسٜد ج٫ ٌٝحل.
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ٚأْت  ٫تٓظس َٔ أدبا ٤ايكةسٕ ايتاضةي عػةس يف أ ٟبًةد َةٔ
ايةةب٬د إٔ ؼبككةةٛا َةةا ٜسٜةةد ٙايكةةسٕ ايةةرْ ٟعةةٝؼ فٝةة٘ٚ ...ايعًُةةا٤
ايةةةرٜ ٜٔعٝػةةة ٕٛاٯٕ ٜٚطتهػةةةفَ ٕٛةةةٔ قةةةٛاْني ايعًةةةِ َةةةا مل
تطتهػف٘ أجٝاٍ ايعًُا ٤اير ٜٔضبكتِٗ ٜ ٫عٝبٖ ٕٛر ٙا٭جٝاٍ
ٜٓ ٫ٚهةةس ٕٚجٗةةدٖاغ ٚإمنةةا ؼبُةةد ٕٚهلةةا َةةا بةةريت َةةٔ جٗةةدغ
ٜٚكةةةةدزَ ٕٚةةةةا اضتهػةةةةا َةةةةٔ ايعًةةةةِغ ٜٚكةةةةٝف ٕٛإيٝةةةة٘ َةةةةا
ٜطتهػةةفٚ .ٕٛقةةٌ َثةةٌ ذيةةو يف ايةةرٜ ٜٔطةةت ً ٕٛقةةٛاْني ايعًةةِ
ي ٬ااه ٚا٫بتهاز.
ٚا٭دبا ٤ايرٜ ٜٔدع ٕٛغ ٛٝا اٯٕ  َٕٛ٬ٜ ٫٭ٕ أدبِٗ قةد
ٜ ٫سقْ ٞصعاة ايػبابغ  َٕٛ٬ٜ ٫ٚ٭ِْٗ مل ٜبً ٛا َةا ٜاُةذ
إي ٘ٝايػباب َٔ ايهُاٍ ايفلغ ٚإمنا ٜٓب  ٞإٔ ٜعةسف ايػةباب
َا أقافٛا إىل أدب ا٭جٝاٍ ايةيت ضةبكتِٗ َٚةا جةددٚا بايكٝةاع
إىل أدب تًو ا٭جٝاٍ.
ٚقد ٜٓب  ٞ٭ؾخاب ا٭دب يف ضب ٌٝاسبٝا َٔ ٠ايػباب إٔ
ٜٓؿفٛا أْفطةِٗ ٚأ ٫ػبةٛزٚا بٗةا عةٔ ايكؿةد ٚأٜٛ ٫زطة ِٖٛيف
ٖر ٙا٭حهاّ امخا ١٦اشباط.١٦
فًٝظ َٔ اسبل يف غ ٤ٞإٔ ايػٛٝر َةٔ أدبآ٥ةا قةد أًُٖةٛا
حٝةةةا ٠ازبُاعةةةة ١أ ٚقؿةةةةسٚا يف عةةة٬ج َػةةةةه٬تٗا أ ٚؾةةةةسفٛا
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أْفطِٗ عٓٗا عاَدٜٔغ أ ٚبل عاَدٚ .ٜٔإمنةا اسبةل ايةر ٟيةٝظ
ف ٘ٝغو ٚاير ٫ ٟػبادٍ ف ٘ٝإ ٫ا ُكٚ ٕٛازباحةدٕٚغ ٖة ٛإٔ
ٖ ٤٫٪ايػٛٝر َٔ ا٭دبا .٤قد اقٛا َػه٬ة اسبٝا ٠امؿس١ٜ
يف غجاعٚ ١جسأٚ ٠إقداّ أ ٓ ٢طبًؿا إٔ تتةاة هلة ٤٫٪ايػةباب
ايرٜ ٜٔاًك ٕٛف ِٗٝأيطٓتِٗ ب ل حطاب.
ٚقا عٓد أ ٟغٝخ َٔ ٖ ٤٫٪ايػٛٝر ٚقف ١امٓؿةا يٓفطة٘
ٚي ةةل ٙأٜكةةا فطةةا ٣أْةة٘ مل ٜٓفةةل حٝاتةة٘ ٖٝ٫ةةا  ٫ٚضةةاٖٝا ٚمل
ٜكةةٝعٗا عابثةةا ٫ ٫ٚعبةةاغ ٚإمنةةا أْفكٗةةا جةةادا نةةادا ٚؾةةابسا
َؿابساغ َٚكاَٚةا مةا زأ ٣أْة٘ ايباطةٌ أغةد امكاَٚةٚ ١أقطةاٖاغ
َٚدافعا عُا زأ ٣أْ٘ اسبل أعٓةا ايةدفاه ٚأقةٛاٙغ َٚعازبةا َةٔ
امػةةه٬ة ا٫جتُاعٝةةٚ ١اٱْطةةاَْ ١ٝةةا أتةةاة يةة٘ عًُةة٘ ٚدزاٜتةة٘
ٚطبع٘ ٚدبازب٘ إٔ ٜعازب٘.
ٚحد ل عةٔ غةٝخ َةٔ ٖة ٤٫٪ايػةٛٝر أيةا نتابةا أْ ٚػةس
فؿةةٜ ٫ ٬سٜةةد بتأيٝفةة٘ أْ ٚػةةس ٙإ ٫ايًةةٗٚ ٛايعب ة غ ٜ ٫ٚكؿةةد
بتأيٝفةة٘ أْ ٚػةةس ٙإ ٫إىل إٜثةةاز ْفطةة٘ بامتةةاه ..بٗةةرا امتةةاه ايباطةةٌ
اير ٟؽباس يبعض ايهتاب َٔ ايػبابغ إٔ ا٭دبا ٤قد ٜة ٪سٕٚ
بةة٘ أْفطةةِٗ أحٝاْةةا ٚإٕ نٓةةت  ٫أعةةسف أْةةا ٚاحةةدا َةةٔ ٖةة٤٫٪
ا٭دبا...٤
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قا عٓد اماشْ ٞزمح٘ ا ٚحد ل عٔ نتب٘ اييت قسأٖةا
ايٓاع أ ٓا ٤حٝات٘ ٜ ِٖٚكسأْٗٚا اٯٕ بعد ٚفات٘ٚ .حد ل عٔ أٟ
نتاب َٔ ٖر ٙايهتب تطتاٝي إٔ تؿف٘ بأْ٘ ي  َٔ ٛايك٫ ٍٛ
ٜٓفي قسا ٙ٤حني ٜكسأٚ .ْ٘ٚإٔ نتب٘ نًٗا تكةاسب بةني نتةب
تعًُٝٝةة ١نتًةةو ايةةيت تٓاٚيةةت ايٓكةةد ا٭دبةة ٞيًكةةدَاٚ ٤ا ةةد ني
ايػةةسقٝني َةةِٓٗ ٚاي ةةسبٝنيغ ٚنتةةب أ ةةس ٣ؾةةٛز فٗٝةةا دبازبةة٘
َٚػةةه٬ت٘ ايةةيت تعةةس يهةثل َةةٔ أَثايةة٘ يف أطةةٛاز ايػةةباب
ٚايهٗٛيةةٚ ١ايػةةٝخٚ ١ ٛبةةني فٗٝةةا نٝةةا يكةةٖ ٞةةر ٙايتجةةازب
ٚنٝةةا ْفةةر َٓٗةةاغ ٚنٝةةا ٚاجةة٘ ٖةةر ٙامػةةه٬ة ٚنٝةةا
قٗسٖةةةةا ٚاقةةةةتخِ عكابٗةةةةاغ ٖٚةةةة ٛيف تؿةةةةٜٛس ٖةةةةر ٙايتجةةةةازب
ٚامػةةه٬ة ٚيف تؿةةٜٛس َةةا ٚجةةد هلةةا َةةٔ حًةةٜ ٍٛفةةتذ يكسا٥ةة٘
أبٛابا َٔ ايتفهل ٜٚعةس هلةِ ٚضةا ٌ٥تتةٝذ هلةِ يكةا ٤ايتجةازب
نساَا ٚاشبةسٚج َٓٗةا نساَةاٚ .تتةٝذ هلةِ َٛاجٗة ١امػةه٬ة
َبؿس ٜٔما ٜأت َٔ ٕٛا٭َس َٚا ٜدع.ٕٛ
 ٖٛٚؽباَ ٧سٜٚ ٠ؿٝب َساةغ غأْ٘ يف ذيو غإٔ ايٓةاع
مجٝعا مل ٜفس اشباأ َةٔ أحةدِٖ قةسب٫ ١شبغ ٚمل تهتةب
ايعؿُ ١٭حدِٖ يف ايًٛة ا فٛرغ ٚإمنا ِٖ َعسق ٕٛيًكعا
ايرٜٛ ٟزطِٗ يف اشباأ ٚيًك ٠ٛاييت تتٝذ هلةِ ايؿةٛابٚ .ايػة٤ٞ
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ايرٜ ٫ ٟسٜد بعض ايٓاع عٓدْا إٔ ٜفُٗ ٫ٚ ٙٛإٔ ٜكبًةٖ ٙٛة ٛإٔ
اشباأ حل َٔ حكٛم اٱْطإ ٜٓ ٫ب  ٞإٔ  ّ٬ٜعًٝة٘ أٜ ٚةدإ أٚ
ٜعاقب عً ٢ايتٛزط فٝة٘ٚ .إمنةا ٜٓب ة ٞإٔ ٜةدٍ عًٝة٘ يف زفةل ٚإٔ
ٜٓب٘ إي ٘ٝيف ٚد ٚٚفا.٤
ٚا اير ٖٛ ٟأقدز ايكادزٚ ٜٔأعدٍ اسبانُني ٜ ٫عاقةب
ايٓةةاع عًةة ٢اةةأِٖ نُةةا ٜ ٫عةةاقبِٗ عًةةْ ٢طةةٝاِْٗغ ٚإمنةةا
ٜتجاٚش هلِ عٔ اشباأ ٚايٓطٝإغ  ٖٛٚقد عًُِٗ إٔ ٜبتًٗٛا إي٘ٝ
فٝطأي ٙٛأ٪ٜ ٫ا رِٖ إٔ ْطٛا أ ٚأ اأٚاغ  ٖٛٚقد أْبأِٖ بأْ٘
نتب عًْ ٢فط٘ ايسمحة١غ ٚبةإٔ َ فستة٘ َٝطةس ٠يًةرٜ ٜٔعًُةٕٛ
ايط ٤ٛجبٗايٜ ِ ١تٛب َٔ ٕٛبعد ذيو ٜٚؿًخ...ٕٛ
فُا باٍ قَٓ ّٛا ٜ ٫عاف ٕٛيٲْطإ حبك٘ يف اشباأغ َٚةا
بةةةةةاهلِ ٜتبعةةةةة ٕٛيف ذيةةةةةو َةةةةةراٖب ازبةةةةةاضبني َةةةةةٔ أؾةةةةةخاب
ايدنتاتٛزٜاة ايااب ١ٝازباضبة ١ايةيت  ٫تعفة ٛ٭حةد عةٔ اةأ
 ٫ٚتتجاٚش ٭حد عٔ ْطٝإ.
ٚده امةةاشْ ٞإىل َةةٔ غةة٦ت بةةلَ ٙةةٔ غةةٛٝر ا٭دب َةةٔ ضةةبل
َِٓٗ إىل جٛاز زب٘ ٜ ٫ َٔٚصاٍ َِٓٗ صباٚزا يًٓاع ٚحد ل عٔ
نتةةبِٗ ايةةيت ٜكسأٖةةا ايٓةةاع ٚايةةيت أعةةس ايٓةةاع عةةٔ قسا٤تٗةةا.
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أنتبت ي ٛا ٚعبثا أّ نتبت تعًُٝةا ٚإزغةادا ٚتٛجٗٝةا ٚع٬جةا
٭َةٛز زآٖةةا ايهتةاب ايػةةٛٝر َةةٔ امػةه٬ة يف حٝةةا ٠ايٓةةاعغ
ٚأزادٚا إٔ ٜدزضٖٛا ٜٚبٓٛا يًٓاع َؿادزٖا َٛٚازدٖةاغ ٚطسٜةل
اشبسٚج َٓٗا ٚايت ًب عًٗٝاو
فُةةةا عطةةة ٢إٔ ٜهةةة ٕٛا٭دب يف ضةةةب ٌٝاسبٝةةةا ٠إذٕ إذا مل
ٜهٔ أدب ٖ ٤٫٪ايػٛٝر يف ضب ٌٝاسبٝا٠و
نةةٌ َةةا بةةني أؾةةخاب ا٭دب يف ضةةب ٌٝاسبٝةةاٚ ٠بةةٝل َةةٔ
ةة٬ف ٖةة ٛإٔ ا٭دب بابعةة٘  ٫ميهةةٔ إ ٫إٔ ٜهةة ٕٛيف ضةةبٌٝ
اسبٝا .٠فعبازتِٗ ٖر ٫ ٙتدٍ عً ٢غ ٫ٚ ٤ٞدبدد غ٦ٝا  ٫ٚتدعٛ
إىل غ .٤ٞنريو أز ٣أْا .أَا ِٖ فةل ٕٚأْٗةِ قةد اضتهػةفٛا
غةة٦ٝا عظُٝةةا ٚجةةدد ٙٚدبدٜةةدا اةةلاغ فةةإذا ضةةأيتِٗ عةةٔ ٖةةرا
ايػةة ٤ٞايعظةة ِٝايةةر ٟاضتهػةةفٚ ٙٛعةةٔ ٖةةرا ايتجدٜةةد اشباةةل
ايةةر ٟاضةةتخد ٙٛغ مل دبةد عٓةةدِٖ زدا َكٓعةةا ٚإمنةةا ٖةة ٛنةةّ٬
عاّ عُٖ ّٛر ٙاسبٝا ٠اييت ٜسٜد ٕٚإٔ ٜطخسٚا ا٭دب هلاَ .ي إٔ
ا٭دب َطةةةخس هلةةةا بابعةةة٘ قبةةةٌ إٔ ٜسٜةةةد ٙٚبةةةٌ قبةةةٌ إٔ ٜعسفةةةٙٛ
ٜٚػازنٛا ف.٘ٝ
ٚأْةةا بعةةد ذيةةو  ٫أز ٣٭حةةد نآ٥ةةا َةةٔ ٜهةة ٕٛفةةسدا أٚ
مجاعةة ١إٔ ٜهًةةا ا٭دٜةةب إٔ ٜٛجةة٘ أدبةة٘ ٖةةر ٙايٛجٗةة ١أ ٚتًةةو.
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ٚإمنةةا ا٭دٜةةب حةةس إٔ ٜهتةةب َةةا ٜػةةاٜٚ ٤هتةةب نٝةةا ٜػةةا.٤
ٚايكسا ٤أحساز ٜكسأ ٕٚإٕ غاٚ٤ا ٜٚعسق ٕٛإٕ أحبةٛا ٜٚطةخإٛ
إٕ أ از ف ِٗٝا٭دب ضخاا ٜٚسق ٕٛإٕ أ از ف ِٗٝا٭دب زقة٢غ
ٚيٝظ بني ا٭دب ٚبٝةِٓٗ إٖ ٫ةرا .يةٝظ هلةِ عًة ٢ا٭دٜةب حةل إٔ
ٜهتةةب هلةةِ َةةا ٜػةةإٚ٩غ ٚيةةٝظ يٮدٜةةب عًة ِٗٝحةةل إٔ ٜسقةةٛا
عًةة ٢نةةةٌ َةةا ٜهتةةةبغ ٚإٕ مل ٜعجةةةبِٗ ٚمل ٜكةةي َةةةِٓٗ َٛقةةةي
ايسق.٢
ٖرا ن ّ٬قًت٘ أيا َسَٚ ٠سٚ ٠ئ أٌَ تهسازٚ ٙإٕ بةار
بعض ايٓاع ٚأحسج بعض ايؿدٚز ٭ٕ تهساز اسبل ٜٓ ٫ب  ٞإٔ
ميٌ.
ٚأعةةٛد إىل اسبٝةةا ٠يف ضةةب ٌٝا٭دب فأضةةأٍن أٜسٜةةد ايٓةةاع
ايرٜ ٜٔرٚق ٕٛا٭دب ٚؼبب ْ٘ٛإٔ ٜكدّ إيٖ ِٗٝرا ا٭دب بني حني
ٚحني أّ ٜ ٫سٜدٕٚو فإٕ تهٔ ا٭ٚىل فأٜطسٖا ٜٛجب عً ِٗٝإٔ
ؽبًٛا بني ا٭دباٚ ٤بني حسٜتِٗ يف حٝاتِٗ ٖر ٙاييت ٜفْٓٗٛا عً٢
ا٭دب ٚقتةةةا ٚإٔ ٜٝطةةةسٚا هلةةةِ ٖةةةر ٙاسبٝةةةاٜٚ ٠هفًةةةٛا هلةةةِ ٖةةةرٙ
اسبسٜةة ١اشبؿةةب ١إٕ نةةإ فةة ِٗٝفكةةٌ َةةٔ ةةل ٚبكٝةةَ ١ةةٔ حةةب
٭ْفطِٗغ فِٗ ٜٓعُ ٕٛبأدب ا٭دبا ٤أنثةس ممةا ٜةٓعِ بة٘ ا٭دبةا٤
أْفطِٗ؛ ٚإٕ ناْت ايثاْ ١ٝفُةا عًة ِٗٝإٔ ٜهتةب ا٭دبةا ٤إٔ ٫
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ٜهتبةةةٛا  ٫ٚعًةةة ِٗٝإٕ نتةةةب ا٭دبةةةا ٤هلةةةِ َةةةا ؼببةةة ٕٛأَ ٚةةةا ٫
ؼبب .ٕٛفكد ٜٓب  ٞإذا ربًٛا باشبل عً ٢ا٭دبا ٤إ ٫ػبدٚا عًِٗٝ
بايػس.
يٝؿدقل ايكسا ٤إٕ غٛٝر ا٭دبا ٤يف ٖرا ايعؿةس اسبةدٜ
ٚقدَا ٤ا٭دبا ٤يف ايعؿٛز اييت ضبكت ٖرا ايعؿس ناْٛا أعًةِ
َةةةِٓٗ حةةةا يةةةٮدب عًةةةَ ِٗٝةةةٔ حةةةلغ ٚأفكةةة٘ َةةةِٓٗ حةةةا يًخٝةةةا٠
ا٫جتُاعْ ١ٝفطٗا عً َٔ ِٗٝحل .فًةِ ٜكةٝعٛا ٚقةتِٗ ٚجٗةدِٖ
ٚقةةةٛتِٗ يف ايبخةة عةةةٔ ا٭دب أٜهةةة ٕٛيف ضةةةب ٌٝاسبٝةةةا ٠أّ يف
ضب ٌٝامٛةغ ٚإمنةا أْفكةٛا ٚقةتِٗ ٚجٗةدِٖ ْٚػةاطِٗ يف قةسا٠٤
ا٭دب ٚفُٗةةة٘ ٚذٚقةةة٘  ٚثًةةة٘غ ٚيف دزع ٖةةةر ٙاسبٝةةةا ٠اشبؿةةةب١
امُتعةة ١امً٦ٝةة ١حةةا ٜطةةَٚ ٤ٛةةا ٜطةةس ٚحةةا ؼبةةصٕ َٚةةا ًٜةةرغ ٚايةةيت
نتةةب عًةة ٢ا٭دبةةا ٤إٔ ؼببٖٛةةاغ ٚٚجةةدٚا يف ٖةةرا نًةة٘ َتاعةةا
٭ْفطِٗ ٚيًٓاع ْٚفعا ٭ْفطةِٗ ٚيًٓةاعٚ .أْةا بعةد ذيةو  ٫أزٜةد
َةةٔ ا٭دبةةاٚ ٤حةةدِٖ إٔ ؼبٝةةٛا يف ضةةب ٌٝا٭دب ٭ْٗةةِ يٝطةةٛا يف
حاجةة ١إىل إٔ أزٜةةدِٖ عًةة ٢ذيةةو فٗةةِ َٝطةةس ٕٚيف طةةبعِٗ هلةةرٙ
اسبٝا٠غ ٚإمنا أزٜد َٔ غباب ا٭دب إٔ ٜعسفٛا نٝةا ؽبًؿةٕٛ
ْفٛضةةةِٗ ٚقًةةةٛبِٗ يًخٝةةةا ٠يف ضةةةب ٌٝا٭دب  ٫يةةةٮدب يف ضةةةبٌٝ
اسبٝا.٠
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ٚأزٜد آ ةس ا٭َةس َةٔ ايكةسا ٤مجٝعةا إٔ ؽبًؿةٛا جةص٤ا َةٔ
ْفٛضِٗ ٚجص٤ا َةٔ ٚقةتِٗ ٚجةص٤ا َةٔ ْػةاطِٗ يًخٝةا ٠يف ضةبٌٝ
ا٭دب ٚإٔ ٜأ ةةرٚا أْفطةةِٗ ضةةاعَ ١ةةٔ ْٗةةاز أ ٚضةةاعَ ١ةةٔ يٝةةٌ
تكؿس أ ٚتا ٍٛيٝفسبةٛا فٗٝةا يًكةساٚ ٠٤ايةرٚم ٜكةسأٜٚ ٕٚفُٗةٕٛ
ٜٚةةرٚق ٫ ٕٛيٝككةةٛا ايٛقةةت  ٫ٚيًٝتُطةةةٛا َةةٔ ايكةةساٚ ٠٤ايفٗةةةِ
ٚايةةرٚم َٓفعةةَ ١ادٜةة ١عًُٝةة ١قسٜبةة ١أ ٚبعٝةةد ٠بةةٌ ي ٝةةرٚا عكةةٛهلِ
ٚقًٛبِٗ ٚميتعةٛا ْفٛضةِٗ ٚأذٚاقٗةِغ ٚيٝػةعس نةٌ ٚاحةد َةِٓٗ
بةةإٔ يةة٘ ضةةاع ٪ٜ ١سٖةةا عًةة ٢ضةةاعاة ايٓٗةةاز ٚايًٝةةٌ نًةةٗا ٭ْٗةةا
تػةةعسٚ ٙتطةةعد ٙبأْةة٘ إْطةةإ بةةامعٓ ٢ايؿةةخٝذ ايةةدقٝل ايسفٝةةي
يهًُ ١اٱْطإ.
ٚإذا أْفةةل ايكةةاز ٨أنثةةس َةةٔ َٜٛةة٘ حٛٝاْةةا ػبةةد ٜٚهةةد
يٝعٝؼ ٖر ٙامعٝػة ١ايةدْٝا ايةيت ؼبتةاج إيٗٝةا ازبطةِغ فة ٬أقةٌ
َةةةٔ إٔ ٜٓفةةةل ضةةةاعٜ ١عةةةٛد فٗٝةةةا إىل ْفطةةة٘ ٜٚستفةةةي فٗٝةةةا عًةةة٢
حٛٝاْٝتةة٘ ٜٚؿةةل فٗٝةةا إىل إْطةةاْٝت٘ ايسفٝعةةٜٚ ١ةة َٔ٪فٗٝةةا بةةإٔ
حٝاتةة٘ اسبٛٝاْٝةة ١مل تةةرٖب عبثةةاغ ٚإمنةةا أتاحةةت يةة٘ إٔ ٜهةةٕٛ
إْطاْا سبظاة َُٗا تهٔ قؿازا فإْٗا عربْ ١افع ١جدٜس ٠بةإٔ
تٓفل اسبٝا ٠يف ضبًٗٝا.
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أصداء
تؿٌ إي ٞبةني حةني ٚحةني يف ٖةر ٙايعصية ١ايةيت أٜٚةت إيٗٝةا
ٚقتا َاغ أؾةدا ٤قة ١ًٝ٦عبًٝة ١شبؿةَٛاة أدبٝة ١تثةاز يف َؿةس.
ٚأحةةةب إٔ أغةةةهس قبةةةٌ نةةةٌ غةةة ٤ٞأمجةةةٌ ايػةةةهس ٚأ ًؿةةة٘
يبعض أدبا ٤ايػباب َا ٜتفكً ٕٛب٘ عً ٞأ ٓا ٤بٝةاب ٞعةٔ َؿةس
َٔ ٖر ٙايتخٝاة ايهسمي١غ اييت إٕ ديت عً ٢غ ٤ٞفإمنةا تةدٍ
عً ٢أِْٗ ٜرنسْٚل ٜٓ ٫ٚطْٛل ٫ٚ .عًٞٸ بعد ذيو إٔ تهةٕٛ
ٖر ٙايتخٝاة ٓا ٤أٖ ٚجا٤غ فه ٬ا٭َس ٜٔعٓد ٟضٛا.٤
ٚأحب إٔ ٜعًِ ٖ ٤٫٪ا٭دبا َٔ ٤غبابٓا أْ ٞمل أتًل قذ َةا
ٜٴٗد ٣إي َٔ ٞايثٓا ٤إ ٫يف نثل جدا َٔ ايتخف ٚايػةوغ ٚمل
أتًل قذ َا ٜٴٗد ٣إي َٔ ٞاهلجةا ٤إ ٫يف نةثل جةدا َةٔ اي باة١
ٚايسق .٢ذيو أْة ٞأعةسف َةٔ َٛاقةي ايةٓكـ يف ْفطة ٞأغةٝا٤
قد ٜ ٫عسفٗا ايرٜ ٜٔثٓ ٕٛعًةٞغ ٚية ٛعسفٖٛةا يكةٓٛا بثٓةا ِٗ٥أٚ
اقتؿدٚا ف...٘ٝ
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ٚأعسف أٜكا َٔ َٛاقي ايٓكـ أنثس ممةا ٜعةسف ايةرٜٔ
ٜٗد ٕٚإي ٞاهلجا٤غ فإذا قسأة ٖجا ِٖ٤اْتفعت ب٘ أٚ ٫ٚمحةدة
ا عً ٢ايعاف ١ٝبعد ذيو.
ٚقةةد ٚؾةةًت إيةة ٞأؾةةدا ٤محًةة ١زقٝكةة ١أ ٚعٓٝفةةْٗ ١ةةض بٗةةا
بعض ايهتةاب يٝثبتةٛا أْة ٫ ٞأحطةٔ نتابة ١ايكؿة ١بةٌ يٝثبتةٛا
أْ ٫ ٞأحطٔ ايهتابة ٫ ١يف ايكؿة ٫ٚ ١يف بلٖةاٖٚ ..ةرا نًة٘
حل  ٫غو ف .٘ٝفُا شعُت يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ أْ ٞقاف أجٝد فٔ
ايكؿـ أ ٚأقازب جادت٘ َٔٚ .أ ٜٔي ٞإتكإ ٖرا ايفٔ أَ ٚكازب١
إتكاْ٘ ٚأْا مل أدزض٘ يف َدزضٚ ١مل أتًل أؾٛي٘ عةٔ أضةتاذ َةٔ
أضاتر ٠ايٓكدغ ٚمل أحف ٖر ٙايػسٚط ايعػةس ٠أ ٚايعػةس ٜٔأٚ
اييت ٖ ٞأقٌ أ ٚأنثس َٔ ايعػس ٠أ ٚايعػسٚ ٜٔايةيت يٝطةت َةٔ
حفظٗةةا بةةدغ ٚيةةٝظ َةةٔ زعاٜتٗةةا بةةد أٜكةةاغ يٝهةة ٕٛايهاتةةب
قاؾةةا َتكٓةةا يفٓةة٘ ٚيتهةة ٕٛايكؿةة ١ايةةيت ٜٓتجٗةةا زا٥عةة ١بازعةة١
تطةةتخل إٔ تطةةُ ٢قؿةةٚ ١تطةةتخل إٔ ٜكسأٖةةا ايكةةسا٤غ ٚتطةةتخل
بعد ذيو إٔ ٜتخرٖا ايكؿاف ايٓاغ ٕٛ٦منٛذجا َٚثا.٫
مل أشعِ قذ أْ ٞقاف ٭ْة ٞمل أتعًةِ فةٔ ايكؿة١غ ٚيطةت
أدز ٟأٜةةةٔ ٜطةةةتاٝي ايٓةةةاع إٔ ٜتعًُةةةٚ ٙٛمل ٜةةةسشقل ا ٖةةةرٙ
امٖٛب ١فأتكٔ فٔ ايكؿ ١د ٕٚإٔ أتعًِ أؾٛي٘.
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ٚأحب إٔ أزق ٤٫٪ٖ ٞا٭دبا ٤ايهساّ َٔ غبابٓا فأ٩ند
هلِ طبًؿةا أْة ٞمل أعتكةد قةذ أْة ٞناتةب جٝةدغ ٚمل أؾةدم
قذ أْ ٞأدٜب ممتاشغ ٚمل أفِٗ قذ ٖرا ايًكب اير ٟأٖد ٟإيٞ
فجةةأَٚ ٠ةةٔ بةةل ٚجةة٘ ٚعًةة ٢بةةل تٛاطةةَ ٪ةةٔ ايةةر ٜٔأٖةةد ٙٚإيةةٞ
فطُ ْٞٛعُٝد ا٭دب ايعسب.ٞ
نٌ ٖر ٙايؿفاة أٖداٖا إي ٞايكسا ٤د ٕٚإٔ أطًةب إيةِٗٝ
إٖةداٗ٥اغ ٚد ٕٚإٔ أَ٩ةٔ بةاسبل يف إٖةةداٗ٥ا إية ٞد ٕٚبةلَ ٟةةٔ
ا٭دبةةةةا٤غ ٚد ٕٚإٔ اطُةةةة ٔ٦إيٗٝةةةةا حةةةةني أٖةةةةدٜت إيةةةةٚ .ٞايةةةةرٜٔ
ٜعسفْٛل َٔ اشباؾٚ ١ا٭ؾدقاٜ ٤ػٗد َٔ ٕٚبل غةو أْة ٞمل
أوةةي قةةذ ٓةةا٤ٶ عًةة ٫ٚ ٞتكسٜظةةا يةة ٞإ ٫زفعةةت نتفةةٖٚ ٞةةصشة
زأض ٞضا سا َٔ ْفطَٚ ٞعسقا َٔ ٖرا ايثٓاٚ ٤ايتكس. ٜ
فًٝاُةة ٔ٦ا٭دبةةاَ ٤ةةٔ غةةبابٓا ٚيٝعًُةةٛا أْٗةةِ حةةني ٜطةةٕٛ٦ٝ
ايظٔ بأدبٚ ٞبإتكةاْ ٞيفةٔ ايكؿة ١أ ٚبةلَ ٙةٔ ايفٓةٜ ٫ ٕٛبً ةٕٛ
َٔ ض ٤ٛايظٔ بعض َا أبًغ أْا حني أْظس إىل ْفطٚ ٞحني أْظس
إىل َا أْتا َٔ اٯ از.
ٚأْةةةةأ أزٜةةةةد إٔ أشٜةةةةدِٖ زقةةةة ٢إىل زقةةةةٚ ٢اطُٓ٦اْةةةةا إىل
اطُٓ٦إ فأ٩ند هلِ َس ٠أ س ٣إٔ ض ٤ٛايظٔ بٓفطةٚ ٞأدبة٫ ٞ
ٜكا عٓد ٖرا اسبد اير ٟؾٛزت٘ هلِٚ .إمنةا ٜتجةاٚش ٙإىل أغةٝا٤
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أ س ٣يطت أدز ٟنٝا مل رباس هلةِ إىل اٯٕ .فبعكةِٗ َةث٬
ٜساْ ٞأشٖسٜاغ ٚقد ْػأة يف ا٭شٖةس َةا يف ذيةو غةوغ ٚيهةٔ
َا زأ ِٜٗيف إٔ ا٭شٖسٜني قد يفظَٓ ْٞٛر شَةٔ بعٝةدو أقؿةْٞٛ
عةةٔ ا٭شٖةةس حٓٝةةا َةةا ةةِ زدْٚةة ٞإيٝةة٘ بعةةد ذيةةو .فًُةةا تكةةدَت
َ٫تخاِْٗ ْٗاٝ٥ا ٚرٓٓت أْ ٞضأرفس بإجاشت٘ ا٭ ل ٠زد ْٞٚعٔ
ٖر ٙاٱجاش ٠أعٓةا ايةسدغ فخُةدة ا عًة ٢ايطة١َ٬غ ٚقٓعةت
َةةٔ اي ُٓٝةة ١باٱٜةةاب .أْةةا إذٕ أشٖةةس ٟعٓةةد بعةةض ايٓةةاع ٚبةةل
أشٖةةس ٟعٓةةد ا٭شٖةةسٜني أْفطةةِٗغ فأْةةا ضةةاقذ بةةني نسضةةٝني
نُا ٜك ٍٛايفسْطٜ .ٕٛٝسفكةل ا٭شٖسٜة ٕٛ٭ْٗةِ مل ميٓخةْٞٛ
إجةةةاشتِٗغ ٜٚسفكةةةل امثكفةةة ٕٛكافةةة ١أجٓبٝةةة ١٭ْةةة ٞأشٖةةةس٫ ٟ
أعسف َٔ كافتِٗ ا٭جٓبٖ ١ٝر ٙإ ٫ايكػٛزٚ .اي سٜب إٔ نًُة١
ايكػةةٛز ٖةةر ٙقةةد نتبةةت عًةةَٓ ٞةةر أ ٍٚايػةةبابغ فكةةد نةةإ
غٓ ٛٝا يف ا٭شٖس ٜعٝب ٕٛعً ٞطًةب ا٭دب ايةر ٟنةاْٛا ٜسْٚة٘
قػةةةٛزا ٚايتكؿةةةل يف طًةةةب ايًبةةةاب ايةةةرٖ ٟةةة ٛايعًةةةِ ا٭شٖةةةسٟ
اشبايـ.
نٓةةةت طايبةةةا يًكػةةةٛز عٓةةةد ا٭شٖةةةسٜنيغ ٚأْةةةا َتعًةةةل َةةةٔ
ايثكافةةاة ا٭جٓبٝةة ١بكػةةٛزٖا عٓةةد امتأؾةةًني يف ٖةةر ٙيثكافةةاة.
فأْا ؾةاحب ايكػةٛز غةابا ٚؾةاحب ايكػةٛز غةٝخا .قةد نتةب
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عً ٞأ ٫أعسف َٔ نٌ غة ٤ٞإ ٫قػةٛزٚ .ٙزحةِ ا
أحطٔ يٚ ٞ٭َثاي ٞايٓؿٝخ ١حني قاٍن

يبٝةدا فكةد

فةةةةةةةةةاقٓي حةةةةةةةةةا قطةةةةةةةةةِ امًٝةةةةةةةةةو فإمنةةةةةةةةةا
قطةةةةةةةةةةةةِ اشب٥٬ةةةةةةةةةةةةل بٓٓٝةةةةةةةةةة ةا عَّٗ٬ةةةةةةةةةةةةا
ٚأذنس أْ ٞحني نٓت أضةتاذا يف ازباَعة ١نٓةت أؾةدز
بعض ايهتب نُا ٜؿدز ا٭ضاتر ٠ازباَع ٕٛٝبعةض ايهتةب.
فهإ ايٓاقد ٕٚهلةر ٙايهتةب ٜكٛيةَ ٕٛةا هلةرا ايسجةٌ ٚيًبخة
ايعًُٚ ٞا٭دبَ ٞي أْ٘ يٝظ َُٓٗا يف غ٤ٞو ٖ ٬أْفةل جٗةد ٙيف
ٖةةرا ا٭دب اشبةةايـ ايةةر ٟؼبطةةٓ٘غ ٚيف ٖةةر ٙايفؿةة ٍٛا٭دبٝةة١
ايةةةيت ٜتكٓٗةةةا ٚتٓػةةةسٖا يةةة٘ ايؿةةةخا زاقةةةٜٚ ١ٝكسأٖةةةا ايكةةةسا٤
َػ ٛفني بٗاو فإذا أؾةدزة نتابةا َةٔ نتةب ا٭دب اشبةايـ
قاٍ ا٭دبا ٤اشبايؿ ٕٛامخًؿَ ٕٛا هلرا ايسجٌ ٚيٮدب ؽبٛ
فٚ ٘ٝيٝظ َٓ٘ يف غٚ ٤ٞإمنا ٖ ٛؾاحب حب أدبٚ ٞعًُ ٞفُا
ي٘ ٜ ٫كؿس جٗد ٙعًَ ٢ا ؼبطٔو َٚا ي٘ ٜ ٫عٝؼ جاَعٝا نُا
أزاد ا ي٘ إٔ ٜعٝؼو َٚا ي٘ ٜكخِ ْفط٘ فُٝا  ٫عًةِ ية٘ بة٘ ٫ٚ
بٓةةةةا ٤يةةةة٘ فٝةةةة٘و أْهسْةةةة ٞازبةةةةاَع ٕٛٝإذٕ يف بعةةةةض ايٛقةةةةتغ
ٚأْهسْ ٞبل ازباَعٝني َٔ ا٭دبا ٤يف بعض ايٛقت أٜكا.
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ٚنةةةريو نٓةةةت داُ٥ةةةا قةةةا٥عا ٜةةةأب ٢ا٭شٖةةةس إٔ أنةةةٕٛ
أشٖسٜةةاغ ٜٚةةأب ٢بةةل ا٭شٖةةسٜني إ ٫إٔ أنةة ٕٛأشٖسٜةةاغ ٚتةةأب٢
ازباَع ١إٔ أن ٕٛجاَعٝاغ ٜٚأب ٢بل ازباَعٝني َٔ ا٭دبا ٤إٔ
أن ٕٛجاَعٝاٜٚ .ؿدم يف ق ٍٛجسٜس يف ٖجا ٤بعض َعاؾسٜ٘ن
ٜٚطةةةةةةةةةةةةةكذ بٗٓٝةةةةةةةةةةةةةا امس٥ةةةةةةةةةةةةة ٞي ةةةةةةةةةةةةةٛا
نُةةةةةةةةةةا أيكٝةةةةةةةةةةت يف ايدٜةةةةةةةةةة ١اسبةةةةةةةةةةٛازا
ٚاي سٜةةب أْةة ٞمل أحةةا ٍٚإٔ أفةةس ْفطةة ٞعًةة ٢ا٭شٖةةسٜني
 ٫ٚعً ٢بل ا٭شٖةسٜني نُةا مل أحةا ٍٚإٔ أفةس ْفطة ٞعًة٢
ازباَعٝني  ٫ٚعً ٢بل ازباَعٝنيغ ٚإمنا محًةل ا عةص ٚجةٌ
عب٦ةا َةٔ أعبةةا ٤اسبٝةا ٠فخاٚيةةت إٔ أْٗةض بةة٘ نُةا اضةةتاعتغ
فأزقٝت قً َٔ ٬ٝايٓاع ِ مل أيب إٔ أضخاتِٗغ ٚأضخات
نثلا َٔ ايٓاع ِ مل أيب إٔ أزقٝتِٗغ ِ اقاسبت ا٭َٛز
أ ٟاقاساب ٚا تًات أ ٟا ةت٬ط ٚإمنةا أْةا اٯٕ  ٫أفةسم بةني
ايساقني عل ٚايطا اني عً ٞ٭ْة ٫ ٞأَٝةص أٚي٦ةو َةٔ ٖة.٤٫٪
ٚأبسب َٔ ٖرا نً٘ أْ ٞمل أز عةٔ ْفطة ٞقةذ ٚمل أعسفٗةا
يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّغ ٚإمنا ضخات عًٗٝةا داُ٥ةا ٚأْهستٗةا داُ٥ةا.
ٚأغد َٔ ٖرا نً٘ بساب ١أْ ٫ ٞأضتاٝي إٔ أمحٌ ْفطة ٞعًة٢
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ايؿُت ايرٜ ٟةسؼبل ٜٚةسٜذ َةل ٫ .أضةتاٝي إٔ أمحةٌ ْفطةٞ
عًةةةة ٢ايؿةةةةُت ٭ْٗةةةةا تةةةةأب ٢إ ٫ايهةةةة ّ٬حةةةةني ٜٛجةةةةد َٛقةةةةي
ايهةةةّ٬غ ٚ٭ْةةة ٞإٕ أنسٖتٗةةةا عًةةةَ ٢ةةةا  ٫ذبةةةب ٚاقةةةاسزتٗا
اقةةةاسازا إىل ايؿةةةُت ٚمحًتٗةةةةا عًةةة ٢اٱبةةةةسام فٝةةة٘ جةةةةاْٞ٤
ايساقةة ٕٛعةةل ٚايطةةا ا ٕٛعًةة ٞفاضةةتهسٖ ْٞٛعًةة ٢ايكةةٍٛ
ٚأ سجةةةَ ْٞٛةةةٔ ايعصيةةةً ٚ ١اةةة ْٞٛبأْفطةةةِٗ ٚأغةةةسن ْٞٛيف
ؿَٛاتِٗ َٚػه٬تِٗ اييت  ٫تٓكك.ٞ
يٝطخذ عً َٔ ٞأدبا ٤ايػباب ٚايػٛٝر َٔ غا ٤إذٕغ فًٔ
ٜهةةة ٕٛضةةةخاِٗ عًةةةَُٗ ٞةةةا اغةةةتد أعظةةةِ َةةةٔ ضةةةخا ٞعًةةة٢
ْفطٞغ ٚيل عل َٔ غةاَ ٤ةٔ أدبةا ٤ايػةباب ٚايػةٛٝرغ فًةٔ
ٜطةةتاٝي زقةةاِٖ عةةل َُٗةةا ٜعظةةِ إٔ ٜسقةةٝل عةةٔ ْفطةةةٞغ
ٚيهٔ ٖٓاى غ٦ٝا  ٫أفُٗ٘ عً ٢نثسَ ٠ا حاٚيت إٔ أفُٗ٘.
 ٞأؾةدا ٤تٓبة٦ل بةإٔ بعةض أدبآ٥ةا ٜ ٫ةسٕٚ
فكد ٚؾةًت إية ٻ
أْ ٫ ٞأحطٔ نتاب ١ايكؿ ١فخطب بٌ ٜس ٕٚأْ ٞعكب ١يف ضبٌٝ
إتكإ ايكؿ .١أعاف بأْ ٫ ٞأفِٗ ٖر ٙايعكب ٫ٚ ١أعسف َٔ أٜٔ
تأت ٫ٚ ٞأعسف نٝا ته .ٕٛفا٭ؾٌ إٔ اير ٫ ٜٔؼبطٓ ٕٛفٓا
َٔ ايفٜٓ ٫ ٕٛهْٛة ٕٛعكبة ١يف ضةب ٌٝإحطةإ ٖةرا ايفةٔ ٚإمنةا
ميةةس ا ةٛٸد ٕٚيًفةةٔ بٗةةِ نساَةةا ٜ ٫ةةأبٗ ٕٛهلةةِ ٜ ٫ٚكفةة ٕٛعٓةةد
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فِٓٗ ذاى ايةسدٚ .٤ٟأغةٗد إٔ نتابةا صبةٛد ٜٔيًكؿة ١يف َؿةس
ؿةةٛا فأجةةادٚا ايكؿةـغ مل
قةةد نتبةةٛا فأحطةةٓٛا ايهتةةاب ٚق ٸ
أحٌ بٚ ِٗٓٝبني اٱحطةإ ٚاٱجةاد .٠فكةد أحطةٔ ا٭ضةتاذ تُٝةٛز
ٚجةٛٸدغ َٚةةا أزا ٙغةةعس قةةذ أْةة ٞنٓةةت عكبةة ١يف ضةةب ٌٝإحطةةاْ٘
ٚدبٜٛدٚ .ٙأحطٔ بل َٔ ٙقؿاف ايػةباب ٚجةٛٸدٚا ٚمل ٜسْٚةٞ
عكب ١يف ضب ٌٝإحطاِْٗ ٚدبٜٛدِٖ.
َٚا أزٜد َي ذيو إٔ أن ٕٛعكب ١يف ضب ٌٝأحةدغ ٚيهةل
أحةةب إٔ ٜعً ُةةل ٖةة ٤٫٪ا٭دبةةا ٤نٝةةا أشٜةةٌ ٖةةر ٙايعكبةةَ ١ةةةٔ
ضةةةةبٚ ًِٗٝنٝةةةةا أي ٗٝةةةةا َةةةةٔ طةةةةسٜكِٗ إي ةةةةا٤ٶ .أٜهةةةةٖ ٕٛةةةةرا
باٱعسا عٔ ايهتابٚ ١بةايتصاّ ايؿةُتغ َٚةٔ ايةر ٟميًةو إٔ
ٜهس ٙإْطاْا عً ٢ايؿُت أ ٚؽبسج عً ٘ٝيف ايهتاب.١
ٚقةةد أْبةةأة ٖةة ٤٫٪ا٭دبةةا ٤بةةأْ ٞحاٚيةةت ذيةةو فًةةِ دبةةبل
ْفطةةٚ ٞمل ػبةةبل ايٓةةاع إيٝةة٘ .أٜهةة ٕٛذيةةو باضتؿةةداز قةةإْٛ
ٜهسٖل عً ٢ايؿُت إنساٖا ٚؼبظس عً ٞايهتاب ١حظساو
ٚنٝةةا ايطةةب ٌٝإىل اضتؿةةداز ٖةةرا ايكةةاْٚ ٕٛا٭ؾةةٌ إٔ
ايكةةٛاْني  ٫تػةةسه ٭فةةساد بةةأعِٗٓٝغ ٚإمنةةا تػةةسه يًهافةة١و َٚةةا
أعةةسف إٔ حهَٛةة ١يف َؿةةس أ ٚبةةل َؿةةس تطةةتجٝب مثةةٌ ٖةةرا
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ايطخا فتػسه قاْْٛا أ ٚتؿدز أَسا ٜفس ايؿُت عً ٢زجةٌ
بع َٔ ٘ٓٝايٓاع .أٜهٖ ٕٛرا باضتؿداز قةاْ ٕٛؼبٝةٌ ايهتٻةاب
عًةة ٢امعةةاؽ إذا بً ةةٛا ضةةٓا بعٗٓٝةةا ٚيةةتهٔ ضةةٔ ايطةةتني َةةث٬و
ٚيهةةٔ َةةا ذْةةب نتةةاب آ ةةس ٜٔيٝطةةٛا عكبةة ١يف ضةةب ٌٝايكؿةة١
ٚيٝطٛا عكب ١يف ضب ٌٝغ ٫ٚ ٤ٞيف ضب ٌٝإْطإو
َةا ذْةب ٖة ٤٫٪ايهتٸةاب َٚةا ذْةب قةسا ِٗ٥ايةرٜ ٟة ٪سِْٗٚ
باسبةةب ٜٚكةةسأ ٕٚهلةةِ َػة ٛفني بٗةةِ حساؾةةا عًةةِٗٝو أّ ٜهةةٕٛ
ٖرا بإٔ ميٓي ايكسا َٔ ٤قساَ ٠٤ا أنتةب يتخًة ٛهلة ٤٫٪ا٭دبةا٤غ
ٚجةة ٙٛايكةةسا٠٤و ٚيهةةٔ نٝةةا ايطةةب ٌٝإىل َٓةةي ايكةةساَ ٤ةةٔ إٔ
ٜكةةسأٚاو أٜهةةٖ ٕٛةةرا بكةةإْٛو فكةةد عةةدْا إىل ايػةةاذ ايةةرٟ
أغسة إي ٘ٝآْفا .أّ ٜهٖ ٕٛرا بتهة ٜٔٛعؿةاباة تاةٛف عًة٢
ايٓاع ٚتتكؿ ٢أَٛزِٖ ٚتعاقبِٗ إٕ قسأٚا مما أنتةب قًة ٬ٝأٚ
نثلاو ٚيهٔ نٝا ٜطتك ِٝتهٖ ٜٔٛر ٙايعؿةاباة ٚتعكبٗةا
يًكةةسا ٤يف بًةةد َتخكةةس ٜكةة ّٛأَةةس ٙعًةة ٢محاٜةة ١ا٭َةةٔ ٚايٓظةةاّ
ٚنفاي ١اسبس ١ٜيًٓاع ٜهتب َِٓٗ َٔ ٜػا ٤إٔ ٜهتبغ ٜٚكسأ
َةةٓٗ ِ َةةٔ ٜػةةا ٤إٔ ٜكةةسأ يةةٝظ عًةة ِٗٝحةةسج فُٝةةا ٜهتبةة ٕٛأٚ
ٜكسأَ ٕٚا داَٛا  ٫ؽبسج ٕٛعً ٢ايكٛاْنيٚ .اسبل أْ ٫ ٞأعةسف
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نٝةةةا أي ةةةٖ ٞةةةر ٙايعكبةةةَ ١ةةةٔ طسٜةةةل غةةةبابٓا ٖةةة ٤٫٪ا٭دبةةةا٤غ
فًٝدي ْٞٛإذٕ عًة ٢ايٛضة ١ًٝايةيت تتةٝذ ية ٞإٔ أزقة ِٗٝإٕ نةإ
إىل إزقا ِٗ٥ضب.ٌٝ
ٚأْا بعد ذيو أْؿذ هلِ طبًؿةا بةإٔ ٜهْٛةٛا زجةاٚ ٫بةإٔ
ٜهْٛةةةٛا أٚيةةة ٞحةةةصّ ٚعةةةصّ َٚكةةةاٚ ٤بةةةإٔ ٜكٗةةةسٚا َةةةا ٜكةةة ّٛيف
ضبَ ًِٗٝةٔ امؿةاعب ٚايعكةاب د ٕٚإٔ ؼبتةاجٛا إىل إٔ ٜكٗسٖةا
هلِ ايٓةاع .فكةد نٓةا غةابا قبةٌ إٔ ٜٛيةدٚا ٚناْةت ايعكةاب يف
ضبًٓٝا نثلَٓ ٠بث ١فريًٓاٖا ٭ْفطٓا بأْفطٓا مل ميٗد يٓا أحةد
ٚمل ٜٝطس يٓا أحد طسٜكٓةا ٚمل ٜٝطةس يٓةا أحةد عطةلا ٚمل ٜطةي
إيٓٝةةا ايكةةساٚ ٤إمنةةا ضةةعٓٝا عبةةٔ إيةةٚ .ِٗٝمل تطةةكذ عًٓٝةةا ٖةةرٙ
ا٭ؾٛاة ايبعٝد ٠اييت ٜتخسق ٕٛغٛقا إيٗٝا ٚإمنا احتًُٓا أيٛاْةا
َةةةٔ ازبٗةةةد ٚأ ةةةرْا أْفطةةةٓا بكةةةسٚب َةةةٔ ايعٓةةةاغ ٚجاٖةةةدْا
ٚاجتٗدْا ٚؾ ْا ٚؾابسْا ٚاحتًُٓا فْٓٛا َٔ ا٭ذٚ ٣بًْٛا أيٛاْا
َةٔ امةساز ٠حتة ٢أتةٝذ يٓةا َةا ؼبطةدْٓٚا عًٝة٘ اٯٕغ ٚأَةسِٖ يف
ذيةةةو يةةةٝظ بسٜبةةةا ٚإٕ نةةةإ فٝةةة٘ نةةةثل َةةةٔ ايكطةةة ٠ٛامُكةةة١
ٚازبخةةٛد ايب ةةٝض .فُةةا أنثةةس َةةا ٜتعجةةٌ ا٭بٓةةا ٤زحٝةةٌ اٯبةةا٤غ
َٚةةا أنثةةس َةةا ٜت ة ّ ايػةةباب حبٝةةا ٠ايػةةٛٝرغ َٚةةا أنثةةس َةةا
تطةةةتا ٌٝا٭جٝةةةاٍ ايٓاغةةة ١٦أعُة ةاز ا٭جٝةةةاٍ ايةةةيت ضةةةبكتٗا إىل
اسبٝاٚ !٠اي نٌ اي يف بل َا تً ٧ب٘ قًٛب ايػباب.
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فًٝؿةة ة ٚا ٚإٕ نةةةةإ ايؿةة ة غةةةةاقاغ ٚيٝهظُةةةةٛا ذاة
ْفٛضةةةِٗ ٚإٕ نةةةإ نظةةةِ ذاة ايٓفةةةٛع عطةةةلاٚ .يٓٝتظةةةسٚا
بػ ِٗ ٛٝحتٜ ٢فازق ِٖٛيف ضعٚ ١دعٚ ١يٝرنسٚا ق ٍٛايػاعس
ايعسب ٞايكدِٜن
يةةةةةةةةةةٝظ عًةةةةةةةةةة ٢طةةةةةةةةةة ٍٛاسبٝةةةةةةةةةةاْ ٠ةةةةةةةةةةدّ
َٚةةةةةةةةةةةةةةةٔ ٚزا ٤امةةةةةةةةةةةةةةةسَ ٤ةةةةةةةةةةةةةةةا ٜعًةةةةةةةةةةةةةةةِ
ميةةةةةةةةةةةةةةةٛة ٚايةةةةةةةةةةةةةةةد ٚؽبًةةةةةةةةةةةةةةةا َةةةةةةةةةةةةةةةٛ
يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛد ٚنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ ذ ٟأب ٜٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتِ
ٚؾةةد ٣آ ةةةس ٚؾةةةٌ إيةةة ٞيف ٖةةةر ٙايعصيةةة ١ايٓاٝ٥ةةة ١فأْبةةةأْٞ
خبؿ ١َٛأ ازٖا ا٭ضتاذ ضَٛ ١َ٬ض ٢بني نباز ا٭دباٚ .٤يطت
أدز ٟمةةاذا أقخُةةل ا٭ضةةتاذ ضةةاَ ٞداٚد يف ٖةةر ٙاشبؿةةَ ١َٛةةي
أْةة ٞمل أعًةةِ بٗةةا إَ ٫ةةٔ َكايةة٘ ٖةةرا ا٭ ةةل ٚمل أغةةازى فٗٝةةا
بايابي َٔ قسٜب  َٔ ٫ٚبعٝدٚ .يطت أنتب عٓٗا اٯٕ ٭غةازى
فٗٝا .فُٛقٛه اشبؿ ١َٛيف ْفط٘ أٖة ٕٛغةأْا ٚأقةٌ اةسا َةٔ
ٖرا ايعٓاَٚ .٤ؿدز ٖةر ٙاشبؿة ١َٛفُٝةا ٜظٗةس ٖة ٛإٔ ا٭ضةتاذ
ضَٛ ١َ٬ضٜ ٢س ٣إٔ ايكؿ ١امؿس ١ٜتافٗٚ ١إٔ نتابٗا تافٕٗٛ
ٚإْ٘ ٜ ٫ؿ عً ٢قسا ٠٤إْتاجِٗ.
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 َٔٚاسبل اماًل يٮضتاذ ضَٛ ١َ٬ض ٢إٔ ٜس ٣يف ايكؿ١
امؿسٚ ١ٜنتابٗا َا ٜػا٤غ  َٔٚاسبل ايرٜٓ ٫ ٟاشع٘ فٝة٘ أحةد
إٔ ٜؿةة عًةةة ٢قةةةسا ٠٤قؿؿةةةِٗغ أٜ ٫ ٚؿةة َٚ .ةةةٔ حةةةل بةةةلٙ
بةةايابي إٔ ٜةةس ٣يف ايكؿةة ١امؿةةسٚ ١ٜنتابٗةةا زأٜةةا آ ةةس ؽبةةايا
زأ ٟا٭ض ةتاذ ضةةَٛ ١َ٬ضةة ٢إىل أبعةةد آَةةاد اشبةة٬فٚ .أْةةا َةةٔ
ٖةة ٤٫٪ايةةرٜ ٜٔةةس ٕٚيف ايكؿةة ١امؿةةةس ١ٜبةةل َةةا ٜةةس ٣ا٭ضةةةتاذ
ايهبل ضَٛ ١َ٬ض ٢٭ْ ٞأقسأ نثلا َةا ٜٓتجة٘ قؿاؾةٓا ٫ٚ
أؾة عًةة ٢قسا٤تةة٘ فخطةةب بةةٌ أحةةسف عًةةٖ ٢ةةر ٙايكةةسا ٠٤أغةةد
اسبسف ٚأجد فٗٝةا امتةاه نةٌ امتةاهٚ .قةد أعًٓةت ذيةو يف بةل
َٛقةةةةيٚ .أْةةةةا أزَ ٣ةةةةٔ ايطةةةةسف نةةةةٌ ايطةةةةسف إٔ ٜككةةةة ٞيف
نًُةةتني أ ٚنًُةةاة عًةةةٖ ٢ةةرا ايفةةٔ ايسا٥ةةةي ايةةر ٟاضةةةتخد ٘
امؿس ٕٜٛيف أدبٓا امعاؾس ٚايرَ ٟةٔ حةل َؿةس إٔ تفةا س بةإٔ
أبٓاٖ٤ا ناْٛا َٔ ايطابكني إي٘ٝغ  َٔٚام ش ٜٔفٚ .٘ٝيٝظ عًة٢
ايكؿاف امؿسٜني بأع إٔ  ٜض َةِٓٗ ا٭ضةتاذ ضةَٛ ١َ٬ضة٢
َةةا داّ قةةساٜ ِٖ٩سقةة ٕٛعةةِٓٗ َٚةةا داَةةت آ ةةازِٖ قةةد جةةاٚشة
حدٚد ٚطِٓٗ امؿسَٚ ٟا داّ بعض ٖر ٙاٯ از قةد جةاٚش حةدٚد
ايعامل ايعسبْ ٞفط٘ إىل ايعامل اي سب ٞفاجةِ إىل ي ةاة أٚزٚبٝة١
طبتًف...١
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ٚاير ٟأعًُ٘ إٔ آ از تُٛٝز ٚتٛفٝل اسبه ِٝيٝطةت بسٜبة١
بايكٝاع إىل ايفسْطٝني ٚاٱظبًٝصغ ٚاير ٟأعًُ٘ أٜكا أْ ٞقسأةة
يف ٖةةةر ٙايسحًةةة ١ا٭ ةةةلَ ٠كةةةا ٫طةةة ٬ٜٛقُٝةةةا بايفسْطةةة ١ٝ٭حةةةد
ا٭دبةةا ٤ايةةدَٝٓٚهٝني عةةٔ قؿةة ١ا٭ضةةتاذ ٜٛضةةا ايطةةباعٖ ٞةةٞ
قؿةة" ١ايطةةكا َةةاة"ٚ .إٕ ٖةةرا ايساٖةةب ايةةدَٝٓٚه ٞقةةد حةةد ل
عٔ ٖر ٙايكؿ ١حد ٜامعجةب بٗةا ٚضةأيل عةٔ قؿةـ أ ةس٣
َؿس ١ٜيٝكسأٖا ٜ ٚهتةب عٓٗةا فديًتة٘ عًة ٢بعةض َةا أحةب َةٔ
ايكؿـغ ٚيف َكدَت٘ قؿـ ا٭ضتاذ ظبٝةب ضبفةٛر ٫ .بةأع
عً ٢قؿاؾٓا إذٕ إٔ ٜطخذ عًة ِٗٝا٭ضةتاذ ضةَٛ ١َ٬ضةَ ٢ةا
داّ بلٜ ٫ ٙس ٣فٖ ِٗٝرا ايسأٚ ٟإمنا ٜكدزِٖ ٜٚه ِٖ ٜٚكسأ
هلِ ٜٚطتصٜدِٖ َٔ اٱْتاجغ ٚيهٔ ا٭ضتاذ ضَٛ ١َ٬ض ٢فُٝةا
ٜظٗس مل ٜكا عٓد اشدزا ٤ايكؿة ١امؿةسٚ ١ٜحةدٖا ٚإمنةا اشدز٣
ا٭دب امؿس ٟامعاؾس نً٘ إ ٫أدب٘ ٖ ٛبايابي.
ةةِ مل ٜكةةا عٓةةد ا٫شدزا ٤بةةٌ قكةة ٢عًةةٖ ٢ةةرا ا٭دب بأْةة٘
بل ؾا يًبكاٚ ٤بإٔ غ٦ٝا َٓ٘ ئ ٜكسأ بعد عػس ٠أعٛاَّٚ .ةٔ
حةةل ا٭ضةةتاذ ضةةَٛ ١َ٬ضةة ٢نةةريو إٔ ٜةةصدز ٟا٭دب امؿةةسٟ
امعاؾس ٚإٔ ؼبهِ عً ٘ٝيف عٓا أ ٚزفل ٚيف قط ٠ٛأ ٚيني.
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ٚيٝظ عًة ٢ا٭دب امعاؾةس بةأع َةٔ حهةِ ا٭ضةتاذ عًٝة٘
ٚاشدزا ٘٥ي٘غ َا داّ بل ا٭ضتاذ َٔ ايٓاع ٜطتاٝي إٔ ٜه َا
اشدزٚ ٣إٔ ٜعسف َا أْهةس ٚإٔ ؼبةب َةا نةسٙ؛ ٚيهةٔ ايػة٤ٞ
اي سٜةةب حكةةا ٖةة ٛضةةبل ايتةةازٜخ ٚاسبهةةِ عًٝةة٘ قبةةٌ إٔ ٜهةة.ٕٛ
فُةةٔ ٜةةدز ٟأٜبكةة ٢ا٭دب امؿةةس ٟامعاؾةةس حتةةٜ ٢كةةسأ ٙا٭بٓةةا٤
ٚا٭حفةةاد أّ ٜٴًكةة ٢عًٝةة٘ ايطةةتاز قبةةٌ إٔ ٜٓكؿةةل ايعؿةةس ايةةرٟ
أْػ ٧ف .٘ٝأَا أْا فاعاف طبًؿةا أْة ٞعةاجص نةٌ ايعجةص عةٔ
إٔ أحهِ بإٔ نتابا َةٔ ايهتةب ؾةا يًبكةا٤غ قةادز أ ٚبةل
قةةادز عًةة ٢إٔ ٜعةةٝؼ حتةةٜ ٢كةةسأ ٙا٭بٓةةاٚ ٤ا٭حفةاد .ذيةةو ٭ْةة٫ ٞ
أعسف َةٔ َةصاج ٖة ٤٫٪ا٭بٓةاٚ ٤ا٭حفةاد غة٦ٝا ميهةٓل َةٔ إٔ
أ٥٫ةةِ بٓٝةة٘ ٚبةةني َةةا ٜهتةةب ا٭دبةةا ٤امعاؾةةسٚ .ٕٚا ٜ ٫هًةةا
ا٭دٜةةةب امعاؾةةةس إٔ ٜهتةةةب يًةةةرٜ ٜٔعاؾةةةسَ ْ٘ٚةةةٔ ايٓةةةاع ةةةِ
يٮجٝةةاٍ ايةةيت تةةأت ٞبعةةدِٖ عًةةَ ٢ةةس ايتةةازٜخٚ .إمنةةا تًةةو ٖبةة١
ٜتٝخٗةةةا ا يةةةبعض ا٭دبةةةا ٤ايٓةةةابٗني امتفةةةٛقني ٜٚؿةةةسفٗا عةةةٔ
بعكِٗ اٯ س.
ٚيطت أدز ٟأنإ غهطبل ََٓ٪ةا بةإٔ آ ةاز ٙضةٝتاة هلةا
َةةٔ ايبكةةاٚ ٤اْ٫تػةةاز َةةا ػبعًةةٗا آ ةةازا إْطةةاْ ١ٝايةةد ٠أّ نةةإ
ٜسق َٔ ٢آ ازٖ ٙر ٙبإٔ تعجب ايٓظةاز ٠حةني تعةس عًة٫ٚ ِٗٝ
ٜعٓ ٘ٝبعد ذيو أتبك ٢بعد ٙأّ ك ٞبعد.ٙ
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ٚقةةٌ َثةةٌ ذي ةو بايكٝةةاع إىل أنثةةس ا٭دبةةا ٤ايةةر ٜٔأْتجةةٛا
آ ةةةازِٖ يف ا٭شَٓةةةٚ ١ا٭َهٓةةة ١امختًفةةة .١فهةةةسٚا يف فةةةِٓٗ ٚيف
َعاؾسِٜٗغ ٚمل ٜفهسٚا يف غ ٤ٞممةا ٚزا ٤ذيةوٚ .أتةٝذ ايبكةا٤
ٯ از بعض ا٭دبا ٫ ٤٭ِْٗ أزادٚا ٖرا أ ٚقؿدٚا إيٝة٘ أ ٚاٖتُةٛا
يةة٘ بةةٌ ٭ْٗةةِ ٚفكةةٛا إىل إْتةةاج أغةةٝا ٤نةةإ َةةٔ حظٗةا أ ٫ةةٛة
َعِٗٚ .قً َٔ ٌٝا٭دبا ٤فهةسٚا يف ا٭جٝةاٍ امكبًة١غ دفعٗةِ إىل
ذيو اي سٚز أ ٚدفعِٗ إىل ذيو اٱ ٬ف يف حب ايٓاع ٚيف حب
ايفٔ أٜكاغ ٚاضتجاب ايصَإ يبعكِٗ فأبك ٢آ ازِٖغ ٚأعس
عٔ بعكِٗ اٯ ةس فاة ٣ٛآ ةازِٖ حةني طةٛاِٖ ٚبعةد إٔ طةٛاِٖ
بكًَٚ .ٌٝا أنثس ا٭دبا ٤اير ٜٔبٗسٚا َعاؾسًَٚ ِٜٗهٛا عًِٗٝ
أَسِٖ نً٘ ٚاضتأ سٚا بكًٛبِٗ ٚأيبابِٗ ٚأذٚاقٗةِ حتة ٢ؾةٓعٛا
ؾةةٓٝي ا٭ضةةتاذ ضةةَٛ ١َ٬ضةة ٢فطةةبكٛا ايتةةازٜخ ٚقكةةٛا هلةة٤٫٪
ا٭دباٚ ٤ٯ ازِٖ باشبًٛدغ ِ َكٛا َٚكَ ٢عٗةِ ٖة ٤٫٪ا٭دبةا٤
َٚكةت َعٗةةِ ٖةةر ٙاٯ ةةازغ فًةةِ ٜبةل َٓٗةةا غةةٚ .٤ٞاٯ ةةاز ايباقٝةة١
قً ًٝةة ١جةةدا بايكٝةةاع يٰ ةةاز اشبايٝةة ١ايةةيت ايتُٗٗةةا ايصَةةإ َٚةةا
أنثس َا ًٜتِٗ ايصَإ َٔ ايٓاع ٚآ از ايٓاع.
 َٔٚا٭دباَ ٤ةٔ مل ؼبفةٌ بٗةِ َعاؾةسٚ ِٖٚمل ًٜتفتةٛا إىل
آ ازِٖ ٭ِْٗ مل ٜرٚقٖٛا أ ٚمل ٜفُٖٗٛا فؿٓعٛا ؾٓٝي ا٭ضتاذ
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ضةَٛ ١َ٬ضةةٚ ٢ضةبكٛا ايتةةازٜخ ٚقكةٛا عًةة ٢آ ةاز ٖةة ٤٫٪ا٭دبةةا٤
بامٛة يف حٝا ٠أؾخابٗاغ ةِ اْككةت أجٝةاٍ ٚأجٝةاٍ ٚإذا ٖةرٙ
اٯ ةةاز تظفةةس حبٝةةا ٠مل ٜهةةٔ أحةةد ٜكةةدز أْٗةةا ضةةتظفس بٗةةاٚ .إذا
ايٓةةةةاع ٜكةةةةدزْٗٚا ٜٚه ْٗٚةةةةا ٜٚتٓافطةةةة ٕٛفٗٝةةةةا ٜٗٚةةةةد ٕٚإىل
أؾةةخابٗا َةةٔ ايثٓةةاٚ ٤اٱعجةةاب بعةةد َةةٛتِٗ بةةايصَٔ اياٜٛةةٌ أٚ
ايكؿةةل َةةا نةةاْٛا يف حاجةة ١إىل أٜطةةس ٙأ ٓةةا ٤حٝةةاتِٗ يٝػةةعسٚا
بػةةةةَ ٤ٞةةةةٔ ايسقةةةةٚ ٢يٝطةةةةتُتعٛا بػةةةةَ ٤ٞةةةةٔ زاحةةةة ١ايٓفةةةةٛع
ٚايكُا٥س.
ٚنإ ا٭ضةتاذ ضةَٛ ١َ٬ضة ٢عابثةا إذٕ حةني قكة ٢ب ةل
عًةةِ ٚحةةني حهةةِ فٗٝةةا  ٫ميًةةو اسبهةةِ فٝةة٘ٚ .نةةإ ايةةرٜٔ
اؾُ َٔ ٙٛا٭دبا ٤امعاؾةس ٜٔعةابثني أٜكةا ٭ْٗةِ قكةٛا ب ةل
عًةةِ ٚحهُةةٛا فُٝةةا يةةٝظ هلةةِ إٔ ؼبهُةةٛا فٝةة٘ٚ .ؾةةٓي ا
يٲْطةةإغ فةةإٕ اي ةةسٚز ػبػةةُ٘ أٖةةٛا ٫عظاَةةاَ .ةةا ايةةرٜ ٟعةةل
ا٭دٜةةب َةةٔ إٔ ٜبكةة ٢أدبةة٘ بعةةد ٙأ ٚإٔ ميةةٛة حٛتةة٘و يكةةد نٓةةت
أفِٗ حسف ا٭دٜب عً ٢بكا ٤آ از ٙي ٚ ٛل بأْة٘ ضةٝخظ ايسقة٢
ٚاي با ١حني تطتبل ا٭جٝةاٍ بعةد َٛتة٘ إىل آ ةاز ٙقةساٚ ٠٤غةسحا
ْٚكدا ٚذبًٚ ٬ٝتأٚ ٬ٜٚتعً.٬ٝ
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ٚيهةةٔ َةةٔ ايةةرٜ ٟطةةتاٝي إٔ ٜٓبةة ٧بةةإٔ ٖةةَٛلٚع ؼبةةظ
غ٦ٝا َٔ ايٓعٚ ِٝايسقة ٢عةٔ ْفطة٘ ٚعةٔ فٓة٘ حةني ٜةس ٣تٗافةت
ا٭جٝاٍ عً ٢آ ازٙغ ٚحني ٜس ٣أضاتر ٠ازباَعاة ٜتخد  ٕٛعٓٗا
إىل ايػةةبابغ ٜٚػةةك ٕٛبدزضةةٗا ٚتأًٜٚةةٗا أنثةةس ممةةا غةةكٖ ٞةةٛ
بإْتاجٗا ٚإذاعتٗاٚ .زحةِ ا أبةا اياٝةب حةني قةاٍ يف آ ةاز ٙأْة٘
ٜٓاّ ٌَ ٤جف ْ٘ٛعٓٗةا ٚعةٔ َػةه٬تٗا ٚايٓةاع ٜطةٗس ٕٚعًٗٝةا
ٚؽبتؿةةةُ ٕٛفٗٝةةةا .أتةةةسا ٙزقةةةٚ ٞابةةةتٗا بٗةةةر ٙايػةةةسٚة ايةةةيت ٫
ذبؿةة ٢يدٜٛاْةة٘ٚ .بةةريو ايعٝةةد ا٭يفةة ٞايةةر ٟأقاَتةة٘ يةة٘ ايةةب٬د
ايعسبَٓ ١ٝر ضٓنيو ٚقٌ َثةٌ ذيةو بايكٝةاع إىل أبة ٞايعةٚ ٤٬إىل
نثل بل َٔ ٙا٭دبا ٤اشبايد.ٜٔ
عبة ة ٷ إذٕ تًةةةو اشبؿةةة ١َٛبةةةني ا٭ضةةةتاذ ضةةةَٛ ١َ٬ضةةة٢
ٚا٭دبا ٤امعاؾسٜٔغ ٚيهٔ ا٭دب يف حاج ١إىل غ َٔ ٤ٞايعب
ٖٚةة ٛنةةريو يف حاجةة ١إىل غةةَ ٤ٞةةٔ اي ةةسٚز يٝعةةٝؼ ٜٚصدٖةةس
ٚيُٝٮ ايدْٝا ٜٚػ ٌ ايٓاع.
َٚةةٔ أجةةٌ ٖةةرا أيفةةت ا٭ضةةتاذ ضةةاَ ٞداٚد إىل غةةَ ٤ٞةةٔ
ايكؿةةد يف حهُةة٘ عًةة ٢ا٭دبةةا ٤امعاؾةةس ٜٔغةةٚ ِٗ ٛٝغةةبابِٗ.
فٗةةِ مل ٜهْٛةةٛا ٖةةداَني حةةني ا تؿةةُٛا ٚإمنةةا نةةاْٛا بٓةةا٥ني.
ٚاشبؿةةةة ١َٛقةةةةٛاّ ا٭دبغ اشبؿةةةة ١َٛبةةةةني ا٭جٝةةةةاٍ ايكدميةةةة١
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ٚاسبدٜث١غ ٚاشبؿ ١َٛبني ا٭دبا ٤ايرٜ ٜٔعٝػ ٕٛيف جٚ ٌٝاحةد.
ٚأناد أق ٍٛإٕ اشبؿ ١َٛقٛاّ اسبٝاٚ .٠٭َس َا قاٍ ايٓاع َٓر
أقدّ ايعؿٛزن إٕ اسبٝا ٠ؾساه ٚإٔ اسبٝا ٠جٗاد.
ٜ ٌٖٚعسف ا٭ضتاذ ضاَ ٞداٚد عؿسا عاؽ ف ٘ٝأدبا ٤دٕٚ
إٔ ؽبتؿُٛا ٚد ٕٚإٔ ٜعٓا بعكِٗ بعكا أحٝاْا ٜٚسفل بعكِٗ
بةةةبعض أحٝاْةةةا أ ةةةس٣و ٚتبكةةة ٢ؿةةةَٛاتِٗ بعةةةد ذيةةةو َتاعةةةا
يٮجٝاٍ اييت تتعاقب عًَ ٢س ايعؿٛز.
 ٌٖٚامراٖب ا٭دب ١ٝامختًفٚ ١امةراٖب ايفًطةف ١ٝامختًفة١
إْ ٫تٝج ١يًخؿَٛاة بني ا٭دباٚ ٤ايف٬ضف١و أحل إٔ اشبؿ١َٛ
بةةني ايعكةةاد ٚامةةاشْٚ ٞغةةٛق ٞمل تهةةٔ إ ٫دبسؼبةةا ٖٚةةدَاو أّ
اسبةةةل إٔ ٖةةةر ٙاشبؿةةة ١َٛقةةةد فتخةةةت يًُعاؾةةةسَ ٜٔةةةٔ ا٭دبةةةا٤
امؿسٜني أبٛابا جدٜد ٠يف ايفٔ ٚآفاقا جدٜد ٠يف ايٓكد ٚعًُتِٗ
إٔ ايػعس ٜٓ ٫ب  ٞإٔ ٜهة ٕٛتكًٝةدا يًكةدَاٚ ٤ضبانةا ٠هلةِ يف
زؾاْ ١ايًف ٚجصاي ١ا٭ضًٛب ٚزٚع ١ايٓظِ َُٗا تهٔ َهاْ١
ٖةة ٤٫٪ا٭دبةةاَُٗٚ ٤ةةا ٜعظةةِ حظٗةةِ يف ايتفةةٛم ٚايٓبةةٛاو ٚإمنةةا
ٜٓب  ٞإٔ ٜه ٕٛايػعس َكتاعا َةٔ اسبٝةا ٠ايةيت ؼبٝاٖةا ايٓةاع
يف ايعؿةةس ايةةرٜ ٟكةةاٍ فٝةة٘غ َكتاعةةا َٓٗةةا ٚضةةابكا هلةةا أٜكةةاغ
ٚفاذبةةا يكسا٥ةة٘ ٚضةةاَع ٘ٝآفاقةةا جدٜةةد ٠يف ايتؿةةٛز ٚاسبةةظ ٚيف
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ايػةةعٛز ٚاشبٝةةاٍٚ .يةة ٛمل ٜهةةٔ يًعكةةاد ٚامةةاشَْ ٞةةٔ فكةةٌ يف
ْكةةدُٖا يػةةٛق ٞاؾةةٚ ١مةةراٖب امكًةةد ٜٔيف ايػةةعس عاَةة ١إ٫
أُْٗا فتخا يًُؿسٜني أبٛابا ْٛٚافر زأٚا َٓٗا َا نإ َٔ اسبل
عًةة ِٗٝإٔ ٜةةسٚاغ ٚعسفةةٛا َٓٗةةا َةةا نةةإ َةةٔ اسبةةل عًةة ِٗٝإٔ
ٜعسفةةٛا َةةٔ امةةراٖب اسبدٜثةة ١عٓةةد اي ةةسبٝني يف ايػةةعس ٚايٓكةةد
ٚا٭دب بٛج٘ عاّغ يهإ ٖرا ايفكٌ عظُٝا فهٝا ُٖٚا قد
ْٗكةةا بٗةةرا ايعةةب ٤يف ٚقةةت نةةإ ايتعًةة ِٝفٝةة٘ قةةٖ ٬ٝ٦ةةص٫ ٬ٜ
 ٜةةل عةةةٔ امعًُةةني ٚامةةةتعًُني غةةة٦ٝاٚ .امؿةةس ٕٜٛبعةةةد ذيةةةو مل
ؽبطةةسٚا غةة٦ٝا بٗةةرا ايٓكةةد ايةةرٜ ٟطةةُ ٘ٝا٭ضةةتاذ ضةةاَ ٞداٚد
دبسؼبا ٖٚدَا ٚاو ٘ٝأْا دبدٜدا ٚبٓا.٤
فايعكاد ٚاماشْ ٞمل ٜٗدَا غٛقٚ ٞمل  ٜكا َٔ قدزٚ ٙإمنا
ٚقةةعاَ ٙةةٔ ايتةةازٜخ ا٭دبةة ٞح ٝة ػبةةب إٔ ٜهةةٚ .ٕٛايٓةةاع َةةا
شايٛا ٜكسأ ٕٚغعسٜٚ ٙتٓاٚي ْ٘ٛبايدزع ٚايٓكد ٜٚس ٕٚغٛق ٞأَل
ايػعس ايعسب ٞيف ٚقت٘ َ ِٖٚي ذيو ٜكسأْ ٕٚكد ايعكةاد ٚامةاشْٞ
فل ٕٚفَ ٘ٝرٖبا أَ ٚةراٖب جدٜةد ٠يف ا٭دب نةإ هلةا آ ازٖةا
اشبال ٠فُٝا أْتا ايعكاد ٚاماشْٚ ٞبلُٖا َةٔ غةعسا ٤ايػةباب
ٚنتابِٗ يف ذيو ايٛقت.
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ٚقد ذنس ا٭ضتاذ ضةاَ ٞداٚد أْة ٞباٜعةت ا٭ضةتاذ ايعكةاد
بأَةةةاز ٠ايػةةةعس يف ٚقةةةت َةةةٔ ا٭ٚقةةةاة ٚإٔ ٖةةةر ٙايبٝعةةة ١ناْةةةت
ضٝاض ١ٝاقتكتٗا رسٚف اؾٚ .١أحب إٔ أ٩ند يٮضةتاذ أْةٞ
مل أبةاٜي ايعكةةاد بأَةاز ٠ايػةةعس َٚةا نةةإ ية ٞإٔ أباٜعةة٘ ٭ْةة ٞمل
أنٔ غاعسا ٚإمنا قًت طبًؿا بل ضبابٺ َ ٫ٚتأ س بايطٝاضة١
َ ٫ٚطتعد يًسجٛه فُٝا قًت.
قًةةتن إٕ ايػةةعساٜ ٤طةةتاٝع ٕٛإٔ ٜسفعةةٛا يةةٛا ٤ايػةةعس إىل
ايعكاد بعد إٔ َاة حاف ٚغةٛق ٞفٗةٜ ٛطةتاٝي إٔ ؼبُةٌ ٖةرا
ايًةٛاَ ٤سفٛعةةا َٓػةٛزا ٚإٔ ؼبةةتف مؿةس حهاْتٗةةا يف ايػةةعس
اسبد. ٜ
ٚمل أبةةل ٚيةةٔ أعةةل ممةةا قًةةت غةة٦ٝا إ ٫إٔ ٜظٗةةس غةةاعس
جدٜد ٜتفٛم عً ٢ايعكاد .فًًعكاد غعس زا٥ي بةازه زؾةني َةتني ٫
ؽبةةده ببٗةةسج ايًف ة ٜ ٫ٚطةةخس بسٚعةة ١ا٭ضةةًٛب ٚإمنةةا ٜعجةةب
بايًف ٚا٭ضًٛب ٚامعٓ ٢مجٝعا.
ٚيًعكاد غعس أقٌ َا ٜٛؾا ب٘ أْ٘ ٜةدٍ عًة ٢غة٤ٞغ ٜٚةدٍ
عً ٢غَ ٤ٞةٔ حكة٘ إٔ ؼببةب ايػةعس إىل ايٓةاعٚ .قةد اؾةُت
ايعكةةةاد يف بةةةل َةةةٛطٔ َةةةةٔ َةةةٛاطٔ اشبؿةةة .١َٛاؾةةةةُت٘ يف
ايطٝاضةةة ٚ ١اؾةةةُت٘ يف ا٭دبغ  ٚاؾةةةُت٘ يف بةةةل ايطٝاضةةة١
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ٚا٭دب أٜكاٚ .يهٔ ٖر ٙاشبؿ ١َٛمل ت ض َٔ قدز ايعكاد يف
ْفطَٚ ٞا أرٔ إٔ بني يداة ايعكاد ٚأةساب٘ َٚعاؾسٜ َٔ ٜ٘كدزٙ
ٜٚه َ ٙثٌ َا أقدز ٙأْا ٚأن .ٙ
ٚيٝظ ٜعٓٝل إٔ ٜه ٕٛزأ ٟايعكاد يفٸ نسأ ٜٞف٘ٝغ ٚإمنا
ايرٜ ٟعٓٝل إٔ أق ٍٛاسبل ٚإٕ نسٖ٘ ايهازٖٚ ٕٛإٕ نسٖة٘
ايعكاد ْفط٘.
ٚاير ٜٔعاؾسٚا ؿَٛات ٞيًعكاد ٜرنسَ ٕٚةٔ بةل غةو
أْ ٞأ ٓٝت عً ٢أدب٘ يف جسٜد ٠ايطٝاض ١حةني ناْةت اشبؿة١َٛ
بني ايٛفدٜني ٚايدضتٛزٜني نأعٓا َا تهة ٕٛاشبؿةَٛاة .مل
ميٓعل ذيو َٔ إٔ أضجٌ أْ٘ ناتب عظٚ ِٝغاعس ممتاشٚ .قةد
ناْت اسبةسب ضةجا ٫بٓٝة٘ ٚبةٝل فًةِ ميٓعة٘ ذيةو َةٔ إٔ ٜكةّٛ
َكةةاّ ايسجةةٌ ايهةةس ِٜيف صبًةةظ ايٓةةٛابغ فٝةةدافي عةةل حةةني
نإ ايٛفد ٕٜٛمجٝعا عً ٞحسبا.
ٚقةةد اؾةةُت ايسافعةة ٞزمحةة٘ ا نُةةا اؾةةُ٘ ايعكةةاد.
 ٚاؾةةةةُت امةةةةاشْٖٚ ٞةةةةٝهٚ ٬بةةةةل امةةةةاشْٖٝٚ ٞهةةةةٌ نُةةةةا
اؾةةُٚ .ْٞٛيهةةٔ ذيةةةو مل ميٓعٓةةا يف ٜةةَ ّٛةةةٔ ا٭ٜةةاّ َةةةٔ إٔ
ْه ٕٛؾدٜكا ٜعسف بعكٓا يبعض حك٘ ٜٚكةُس بعكةٓا يةبعض
َا ٜكُس ايؿدٜل يًؿدٜل َٔ ايٛفا.٤
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َٚا أعسف إٔ اشبؿ ١َٛبني ايعكاد ٚبٝل قد اْككت .فُا
داّ نْ٬ا ٜهتب فاشبؿ ١َٛبٓٓٝا ممهٓٚ .١يهٓا قْ ّٛعسف
نٝةةةةا غبتؿةةةةِ د ٕٚإٔ تفطةةةةد اشبؿةةةة ١َٛزأ ٟأحةةةةد َٓةةةةا يف
ؾاحب٘.
ٚقةةةةد اؾةةةةُت تٛفٝةةةةل اسبهةةةة ِٝأ ٚاؾةةةةُل تٛفٝةةةةل
اسبهٚ ِٝضً٘ إٕ غة٦ت عُةا تسنةت ٖةر ٙاشبؿة ١َٛيف ْفطة٘
 ٫ٚتطةةًل أْةةا عُةةا تسنةةت ٖةةر ٙاشبؿةة ١َٛيف ْفطةةٞغ فهةةٌ
ايٓةةاع ٜعةةسف إٔ اشبؿةة ١َٛبةةني ايٓةةاع ٚبةةٝل َُٗةةا تػةةتد فٗةةٞ
أٖ ٕٛغأْا ٚأقٌ اسا َٔ إٔ تاى يف ْفط ٞأ سا.
ٚقةةد تعًةةِ ا٭ضةةتاذ ضةةاَ ٞداٚد يف ازباَعةة ١فُٝةةا تعًةةِ إٔ
جسٜةةسا ٚايفةةسشدم ٚا٭ اةةٌ قةةد أْفكةةٛا أعُةةازِٖ ٜٗجةة ٛبعكةةِٗ
بعكا فًِ ٜٗدّ أحد َِٓٗ أحداغ ٚمل ؽبسج أحد َِٓٗ أحدا َٔ
شَس ٠ا٭دباٚ .٤آ ١ٜذيةو أْٓةا َةا ْةصاٍ ْهتةب ٜٚكةسأ ايٓةاعٚ .آٜة١
ذيو إٔ ا٭ضتاذ ضةاَ ٞداٚد َةا شاٍ ٜطةُٓٝا أدبةا ٤نبةازا ضةٛا٤
أنإ ٜسٜدْا نبازا يف ايطٔ أ ٚنبازا يف امكاّ.
َةةةا شاٍ ٜساْةةةا أدبةةةاَٚ ٤ةةةا شاٍ ٜٓتظةةةس آزاْ٤ةةةا يف نةةةثل َةةةٔ
امػةةه٬ة ا٭دبٝةة ١ايةةيت تعةةس بةةني ايػةةٛٝر ٚايػةةبابٚ .يعةةٌ
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ا٭ضةةةتاذ ضةةةاَ ٞداٚد ٜعةةةسف اٯٕ طسفةةةا َةةةٔ زأٜةةة ٞيف نتةةةاب
ايػباب ٚيف قُؿٸاؾِٗ اؾٚ .١أْةا أزٜةد إٔ ٜاُةٚ ٔ٦إٔ ٜسقة٢
فأْةةا أنثةةس ايٓةةاع قةةسا ٠٤٭دب ايػةةباب اقةةسأَ ٙابٛعةةا ٚأقةةسأٙ
طباٛطا ٚأغجي أؾةخاب٘ عًة ٢اٱْتةاج ضةسا ٚإعْ٬ةا ٚأيكة ٢يف
ذيو قًةَ ٬ٝةٔ ايٛفةاٚ ٤نةثلا َةٔ ازبخةٛد .فأغةهس يٮٚفٝةا٤
ٚفاٚ ِٖ٤أعف ٛيًجاحد ٜٔعةٔ جخةٛدِٖ .حةني أنتةب  ٫أْتظةس
َةةٔ ايةةر ٜٔأنتةةب عةةِٓٗ جةةصا ٤أ ٚغةةهٛزاغ  ٫ٚأزٖةةب َةةِٓٗ
بكبا أْ ٚفٛزاغ ٚإمنا أنتب ٭ٕ نًُ ١اسبل ػبب إٔ تكاٍ.
أَةا بعةد فةإْ ٞقةد أضةةسفت يف ٖةرا اسبةدَٚ ٜةٔ حكةة٘ إٔ
ٜكةةا عٓةةد ٖةةرا اسبةةدٚ .يهةةل أٖةةد ٟإىل ا٭ضةةتاذ ضةةاَ ٞداٚد
ذب ١ٝؾادقٚ ١أ ٓ ٢عً ٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛثً ٞحسٜؿا عً ٢إٔ تػتد
اشبؿ ١َٛبني ا٭دبا ٤غٚ ِٗ ٛٝغبابِٗ .فا٭دب جرٜ ٠ٚةرنٗٝا
ايٛقٛد ٚتٛغو إٔ ربُد إذا مل دبد ٖرا ايٛقٛد.
فًتةةةرىُ جةةةر ٠ٚا٭دب إذٕ ٚيٝطةةةاي هلبٗةةةاغ  ٫ٚبةةةأع بةةةإٔ
ْه ٕٛعبٔ ا٭دباٚ ٤قٛدا هلر ٙايٓاز.
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أدب الجورة وثورة األدب
مل تهةةد ٛزتٓةةا تٓػةةب  ٚةةٮ أحةةدا ٗا ٚرٛاٖسٖةةا قًةةٛب
ايٓاع ٚعكٛهلِ يف َؿس ٚفُٝا حٛهلا َةٔ ايةب٬د ايعسبٝة١غ حتة٢
أ ر فسٜل َٔ ايهتاب ٜتطا٤ي ٕٛيف إسباةن "أ ٜٔأدب ايثٛز"٠و
ِ مل تهد ايثةٛز ٠تبًةغ َةٔ عُسٖةا أغةٗسا قؿةازاغ حتة٢
أ ر ٖ ٤٫٪ايهتاب ٜظٗس ٕٚايٝأع ٝ ٚب ١ا٭ٌَ ٭ٕ أدب ايثٛز٠
مل ٜطتجب هلِ حني دعٙٛغ ٚمل ٜٗبذ عًةَ ِٗٝةٔ ايطةُا ٤نُةا
ٜٗبذ اي ٝة غ ٚمل تتفجةس عٓة٘ ٜٓةابٝي ا٭ز نُةا تتفجةس عةٔ
ا٭ز ٚايبا.ٍٚ
ِ مل ًٜبثٛا إٔ قةسزٚا فُٝةا بٝةِٓٗ ٚبةني أْفطةِٗغ ةِ فُٝةا
بٝةِٓٗ ٚبةني قةةساِٗ٥غ إٔ ا٭دب امؿةس ٟقةد أ فةةل ٭ْة٘ مل ٜةةسدد
أؾدا ٤ايثٛزٚ ٠مل ٜؿٛز حكا٥كٗاغ ٚمل َ ِ٥٬ٜا تتؿٌ ب٘ ْفٛع
ايٓةةةاع ٚقًةةةٛبِٗ َةةةٔ ٖةةةر ٙايعٛاطةةةا ٚاشبةةةٛاطس ايةةةيت أ ازتٗةةةا
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ا٭حةةداتغ  ٫ٚضةةُٝا بعةةد إٔ ةةسج فةةازٚم َةةٔ َؿةةسغ ٚبعةةد إٔ
أشًٜةةت أضةةست٘ نًةةٗا ٚؾةةاز ا٭َةةس نًةة٘ إىل امؿةةسٜني ٜدبسْٚةة٘
بأْفطةةِٗغ ٜ ٫تٓةةةصٍ عًةةٚ ِٗٝحةةةَ ٞةةةٔ ايعةةسؽ َ ٫ٚةةةٔ ضةةةًاإ
ا تًني.
َٚا أنثس َا نةاْٛا ٜكٛيةٕٛغ َٚةا أنثةس َةا ٜكٛية ٕٛاٯٕ
أٜكةةةةاغ إٔ ا٭دب امؿةةةةسٜ ٟعةةةةٝؼ يف ٚاد عًةةةة ٢حةةةةني ٜعةةةةٝؼ
امؿس ٕٜٛيف ٚاد آ س.
ٚنريو تكسز يف ْفٛع نثل َٔ ايٓاع إٔ أدبٓا امعاؾس
َكؿس أغد ايتكؿلغ طبفةل أعظةِ اٱ فةامغ ٭ْة٘ مل ؼبطةب
حةةا دبةةٝؼ بةة٘ ايؿةةدٚز ٚمل ٜؿةةبذ َةةسآ ٠يًخٝةةا ٠ايةةيت ؼبٝاٖةةا
ايٓةةاعْٚ .ػةةأ عةةٔ ٖةةرا اسبهةةِ اشبةةاطا إٔ فسٜكةةا َةةٔ ايٓةةاع
اضةةتٝأع َةةٔ ا٭دب امعاؾةةس ٚنةةاد ٜطةةت٦ٝظ َةةٔ ا٭دب نًةة٘
ٚأعس عٔ قسا ٠٤ا٭دب ٚاْؿسف إىل قسا ٠٤ايؿخا ػبد فٗٝا
َا ٜع ٘ٓٝعً ٢قاي ايٛقت ٚدبدٜد ايٓػاطغ ٚػبد فٗٝا نةريو
أؾداَ ٤ا ميٮ حٝا ٠ايٓاع َٔ ا٭حدات.
ٚأقبٌ فسٜل َٔ ايهتةاب عًة ٢إْػةا ٤أدب ٥٬ٜةِ َةا ٜاًبة٘
ٖ ٤٫٪ايطادَ ٠ةٔ تؿةٜٛس ايثةٛزٚ ٠حكا٥كٗةاغ ٚابتٗةاج ايٓةاع حةا
رٗةةس َةةٔ ْتا٥جٗةةاٚ ..تسقةةب ايٓةةاع مةةا مل ٜظٗةةس بعةةد َةةٔ ٖةةرٙ
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ايٓتةةا٥اغ فةةأ سجٛا يٓةةا أدبةةا ؼبطةةب ْ٘ٛأدب ةةٛزٚ ٠يةةٝظ ٖةةَ ٛةةٔ
أدب ايثٛز ٠يف غٚ .٤ٞإمنا ٖ ٛن ل َٔ ٙا٭دب اير ٟأُْػ ٧قبٌ
إٔ تٓػةةةب ايثةةةٛز ٠با٭ٚقةةةاة اياةةةٛاٍ ٚايكؿةةةازَٚ .ؿةةةدز ٖةةةرا
اسبهِ بإ فام ا٭دب ٝ ٚب ١ا٭ٌَ فٝة٘ إمنةا ٖةٖ ٛةرا اشباةا
ايةرْ ٟبٗةت إيٝة٘ بةةل َةس ٠يف ٖةر ٙا٭حادٜة غ ٚايةرٜ ٟةأتَ ٞةةٔ
ايكؿٛز عٔ تعُٝل ا٭غٝاٚ ٤فِٗ اسبٝا ٠ا٫جتُاع ١ٝعًٚ ٢جٗٗةا
ٚٚقي ا٭غٝا ٤يف َٛاقعٗا.
فًةةٝظ َةةٔ فكةة٘ اسبٝةةا ٠يف غةة ٤ٞإٔ ٜةةٓجِ ا٭دب فجةةأَ ٠ةةٔ
ا٭ز أٜٓ ٚتؿب فجأ َٔ ٠ايطُا٤غ ٭ٕ ايثٛز ٠غبت يف ايثاية
ٚايعػس َٔ ٜٔغٗس ٜٛي ٛٝضٓ1952 ١غ ٚإمنا ْػ ٤ٛا٭دب ٚتاةٛزٙ
َةةةةٔ ٖةةةةر ٙايظةةةةٛاٖس ايبا٦ٝةةةة ١ايةةةةيت  ٫تطةةةةتجٝب يًٓةةةةاع حةةةةني
ٜتعجًْٗٛا  ٫ٚتطتأ س عً ٢إباْٗاغ ٚإٕ ٓ ٢ايٓاع عًٗٝا ا٭ْةا٠
ٚاٱباا.٤
ٚأناد أعتكد إٔ ايكدَا٪َ َٔ ٤ز  ٞأدبٓا ايعسب ٞنةاْٛا
أفكةة٘ باسبٝةةاٚ ٠أحطةةٔ هلةةا فُٗةةا ٚتكةةدٜسا َةةٔ ٖةة ٤٫٪امعاؾةةسٜٔ
ايةةر ٜٔؽبافةة ٕٛأحهةةاَِٗ افةةا ٜٚظٓةة ٕٛإٔ رةةٛاٖس اسبٝةةا٠
اقةةع ١يطةةًااِْٗن ٜةةدعْٗٛا فتطةةتجٝبغ ًُْٜٗٛٗٚةةا فتٓتظةةسغ
ٜٚسجْٗٛ٦ا فاجْ ٧فطٗا.
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فٓخٔ ْكسأ يف بعض ايهتب ايعسب ١ٝايةيت حةا ٍٚأؾةخابٗا
َٓر أنثس َٔ أيا عاّ إٔ ٪ٜز ٛا ا٭دب ايعسبة ٞايكةد ِٜأغةٝا٤
ٜ ٫هاد امعاؾسٜ ٕٚطةْٗٛ ٝا أٜ ٚآُ٦ة ٕٛإيٗٝةاغ ٭ْٗةا دباْةب
َا أيفٛا َٔ ايطسعٚ ١ربةايا َةا اضةتخبٛا َةٔ ٖةرا ا٫ضةتعجاٍ
ايب ٝض.
ْكسأ َث ٬عٓد بعكِٗ إٔ رٗٛز اٱض ّ٬قد اقاس ايػةعس
ايعسبةةةة ٞإىل ايكةةةةعا ٚايتٗافةةةةتغ ٭ٕ ايعةةةةسب بٗةةةةسِٖ ايكةةةةسإٓ
ٚغ ًتِٗ أحدات ايٓظِ ازبدٜدَٚ ٠ا اضةتتبعت َةٔ ايفتةٛةغ عةٔ
ايفساا يك ٍٛايػعس ٚدبدٜدٚ ٙايتأْل ف ٘ٝنُا نإ ازباًٖٕٛٝ
ٜؿةٓعٚ .ٕٛايكةةدَاٜ ٤طةةتٓباٖ ٕٛةةرا َةةٔ إعةةسا يبٝةةد عةةٔ قةةٍٛ
ايػةةةعس بعةةةد إٔ أضةةةًِ َٚةةةٔ اغةةةت اي٘ بكةةةسا ٠٤ايكةةةسإٓ ٚحفظةةة٘.
ٜٚطةةتٓبا ٕٛنةةريو ممةةا عةةس يػةةعس حطةةإ َةةٔ ايكةةعا يف
أنثةةس غةةعس ٙاٱضةة .َٞ٬بعةةد َةةا نةةإ غةةعس ٙازبةةاًٖ ٞميتةةاش
بايسؾاْٚ ١ايكٚ ٠ٛايفخٛي .١نُا ٜطتٓبا َٔ ْ٘ٛإٔ بعض غعسا٤
ايةةٓيب  نةةاْٛا ٜهثةةس ٕٚيف ٖجةةا ٤قةةسٜؼ فةةٜ ٬بً ةةَٗٓ ٕٛةةا
غ٦ٝاغ ٭ِْٗ ناْٛا ٜعٝبْٗٛا بايفهس ٚايػسى ٜٓٚرزْٗٚا بعراب
ا يف اسبٝا ٠اٯ ةسٚ .٠مل تهةٔ قةسٜؼ ذبفةٌ بػةَ ٤ٞةٔ ٖةرا
حني ناْت تعاز اٱضٚ ّ٬تٓؿب ي٘ اسبسب.
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َٚةي إٔ زأ ٟايكةدَاٖ ٤ةرا مل ٜهةٔ دقٝكةا نةٌ ايدقة٫ٚ ١
ؾةةادقا نةةٌ ايؿةةدمغ ٭ْةة٘ مل ٜكةةِ عًةة ٢ا٫ضةةتكسا ٤ايؿةةخٝذغ
فإْ٘ نإ ٜؿٛز حكٝكةٚ ١اقعةٖٚ ..١ة ٞإٔ ايػةعسا ٤ايةر ٜٔأزادٚا
إٔ ؼبددٚا أْفطِٗ بعد إٔ أضًُٛاغ ٚإٔ ُٛ٥٬ٜا بةني فةِٓٗ ٚبةني
دٜةةةِٓٗ ازبدٜةةةد مل ٜٛفكةةةٛا يف أنثةةةس ا٭حٝةةةإ إىل َةةةا نةةةاْٛا
ٜسٜةةدٕٚغ ٭ٕ ايابةةي ٜ ٫طةةتهس ٙعًةةَ ٢ةةا ٫ؼبةةب يف نةةثل َةةٔ
ا٭غةةٝاٚ ..٤يف غةة ٕٚ٪ا٭دب ٚايفةةٔ بٓةةٛه ةةافٚ .مل ؽباةة ٧ابةةٔ
دزٜد حني ٜكٍٛن
ٚايػةةةةةةةةةةةةٝخ إٕ قٛٸَتةةةةةةةةةةةة٘ َةةةةةةةةةةةةٔ شٜفةةةةةةةةةةةة٘
مل ٜكةةةةةةةةِ ايتثكٝةةةةةةةةا َٓةةةةةةةة٘ َةةةةةةةةا اعبٓةةةةةةةة٢
 ٤٫٪ٖٚايػعسا ٤ناْٛا قد جاٚشٚا ضٔ ايتاٛزغ فًِ ٜهٔ
َةةٔ ايٝطةةل إٔ ٜسجعةةٛا أدزاجٗةةِ ٚإٔ ٜبتهةةسٚا ٭ْفطةةِٗ طبعةةا
جدٜةةدا .فهةةإ دبدٜةةدِٖ تهًفةةا ٚنةةإ إعةةسا يبٝةةد عةةٔ
ايػعس ْٛعا َٔ ايٝأعغ ٭ْ٘ عسف أْ٘ ٜ ٫طةتاٝي إٔ ٜٓػة ٧فٓةا
ػبُةةي بةةني امَ٤٬ةة ١سبٝاتةة٘ ازبدٜةةد ٠ايةةيت أدزنٗةةا غةةٝخا ٚبةةني
ا يسٚعةة ١ايةةيت أتٝخةةت يةة٘ فُٝةةا أْػةةأ َةةٔ ايػةةعس قبةةٌ إٔ ٜعتٓةةل
اٱض.ّ٬
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ٚيٝظ أدٍ عً ٢ذيو َٔ إٔ غعسا ٤آ س ٜٔأضًُت أيطةٓتِٗ
ٚاضةةةتجابت رةةةٛاٖس أَةةةسِٖ يًٓظةةةاّ ازبدٜةةةد ٚرًةةةت طبةةةاعِٗ
جاًٖ ١ٝنُا ناْت فكايٛا ايػةعس يف ايفٓة ٕٛايةيت أيفٖٛةا قبةٌ
إٔ ٜطةةًُٛا ٚمل ٜتعةةس غةةعسِٖ يكةةعا أ ٚتٗافةةت أ ٚمخةةٛدغ
ٚإمنةةةا احةةةتف بكٛتةةة٘ ناًَةةة ١نةةةدأبٗا حةةةني نةةةإ أؾةةةخابٗا
جةةاًٖٝني .فاسبا٦ٝةةَ ١ةةث ٬مل ٜةةت ل فٓةة٘ بعةةد إضةة َ٘٬٭ْةة٘ مل
ؼبةةا ٍٚيفٓةة٘ ت ةةٝلاغ ٚ٭ٕ اٱضةة ّ٬مل ٜؿةةٌ إىل أعُةةام ْفطةة٘غ
فظٌ َطًُا يف راٖس أَةسٚ ٙفُٝةا نةإ ٜبةدَ ٚةٔ بعةض ضةلت٘
ا٫جتُاعٚ .١ٝيهٓ٘ رٌ جاًٖ ٞايكًب ٚايةرٚم ٚايكةُلغ ٜكةٍٛ
ايػةةعس ٖاجٝةةا َٚادحةةا ٚٚاؾةةفا نُةةا تعةةٛد إٔ ٜكةة ٍٛيف ايعؿةةس
ازبةةاًٖٚ .ٞأَثةةاٍ اشبا٦ٝةة ١نةةثلْ ٕٚطةةتاٝي إٔ ْكةةسأ غةةعسِٖ
فُٝةةا حفة يٓةةا َةةٔ غةةعس ايكةةدَا٤غ فةةْ ٬ةةس ٣فٝةة٘ اعبسافةةا عةةٔ
ايطٓ ١ازباًٖ ٫ٚ ١ٝتأ سا عُٝكا بايثٛز ٠اٱض ١َٝ٬اشبال ٠اييت
قًبةةت حٝةةا ٠ايعةةسب زأضةةا عًةة ٢عكةةبغ ٚبةةلة أَةةٛزِٖ نًةةٗا
ت ٝلا مل ٜهٔ هلِ بباٍ.
َٚةةٔ أجةةٌ ٖةةرا ؾةةٓي بعةةض ايةةر ٜٔأز ةةٛا ايػةةعس ايعسبةةٞ
ايكةةد ِٜؾةةٓٝعا أقةةٌ َةةا ٜٛؾةةا بةة٘ أْةة٘ َ٥٬ةةِ يًدقةةٚ ١ايؿةةدم
ٚؾةةٛاب اسبهةةِ أغةةد امَ٤٬ةةٚ ١أقٛاٖةةا .فًةةِ ٜاًكةةٛا ٚؾةةا
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ايػعسا ٤اٱضَٝ٬ني إ ٫عً ٢فسٜل بعٜ ٘ٓٝتأيا َٔ أٚي٦و ايةرٜٔ
مل ٜةةدزنٛا اٱضةة ّ٬غةةبابا ٚغةة ٛٝاغ ٚإمنةةا ٚيةةدٚا يف اٱضةةّ٬
ٚمل ٜعسفٛا ايعؿس ازباًٖ ٞإ ٫نُا ٜعسف ايتازٜخ.
فايػعسا ٤ايفخ ٍٛنا٭ اٌ ٚايفةسشدم ٚجسٜةس إضةَٕٛٝ٬
٭ْٗةةِ ٚيةةدٚا بعةةد إٔ أضةةًُت ازبصٜةةس ٠ايعسبٝةة١غ ٚبعةةد إٔ فةةا
اٱضَٗٓ ّ٬ا عًَ ٢ةا حٛهلةا َةٔ ا٭قاةازغ ٚعُةس بةٔ أبة ٞزبٝعة١
غةاعس إضةة َٞ٬٭ْةة٘ ٚيةةد ةةةةة فُٝةةا ٜكةة ٍٛايةةسٚا ٠ةةةةة يف ايٝةة ّٛايةةرٟ
َاة ف ٘ٝعُةس بةٔ اشباةاب زمحة٘ ا ٚ .قةٌ َثةٌ ذيةو بايكٝةاع
إىل عاَ ١ايػعسا ٤ايةرٚ ٜٔيةدٚا أٜةاّ اشبًفةاٚ ٤غةبٛا ٚأدزنةتِٗ
ايػٝخ ١ ٛأٜاّ بل أَ.١ٝ
ٖةةةةة ٤٫٪غةةةةةعسا ٤إضةةةةة َٕٛٝ٬مل ٜةةةةةدزنٛا ازباًٖٝةةةةةٚ .١مل
تةةدزنِٗ ازباًٖٝةة١غ ٚإمنةةا زٜٚةةت هلةةِ أحةةدا ٗا نُةةا ضةةا٣ٚ
أحدات ايعؿس ايرْ ٟعٝؼ ف ٘ٝيًر ٜٔأ رٚا ٜٛيةدَٓ ٕٚةر غةبت
ايثةةٛز .٠فٗةةِ قةةد ْػةةأٚا ْػةةأ ٠إضةة .١َٝ٬زأٚا آبةةا ِٖ٤ؽبكةةعٕٛ
يًٓظةةاّ ازبدٜةةد ٜةة٪د ٕٚايٛاجبةةاة ايدٜٝٓةةٚ ١ايٛاجبةةاة ايطٝاضةة١ٝ
ازبدٜةةد٠غ ٜٚكةةسأ ٕٚايكةةسإٓ ٜٚةةس ٕٚٚاسبةةد ٜغ ٜٚتخةةد  ٕٛعةةٔ
ايةةةٓيب ٚأؾةةةخاب٘ ً ٚفا٥ةةة٘ ٚؽبتًفةةة ٕٛإىل امطةةةاجد َؿةةةبخني
ٚممطني ٚبني ايؿباة ٚامطا.٤
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ٖٚة ٤٫٪ام٪ز ة ٕٛعٓةدَا عسقةٛا يًػةعسا ٤ايةر ٜٔأدزنةٛا
اٱض ّ٬أ ٚأدزنِٗ اٱضٖٚ ّ٬ةِ غةباب أ ٚغةٛٝر مل ٜطةُِٖٛ
غةةةةعسا ٤إضةةةةَٝ٬ني إمنةةةةا عةةةةدِٖ بعكةةةةِٗ يف ؾةةةةساح ١غةةةةعسا٤
جاًٖٝني ..٭ِْٗ تأ سٚا باسبٝا ٠ازباًٖ ١ٝاييت أْكجت قةسا٥خِٗ
ٚنْٛت أذٚاقِٗ فًِ ٜطتاٝعٛا يابا٥عِٗ ت ٝلا.
ٚبعةةض ٖةة ٤٫٪نةةس ٙإٔ ٜطةةُ ِٗٝجةةاًٖٝني ..٭ْٗةةِ أضةةًُٛا
ٚنةةثل َةةِٓٗ نةةإ عُٝةةل اٱضةة ّ٬حطةةٔ ايةةب ٤٬يف ذاة ا
فطةةةُ ِٖٛطبكةةةسَنين أ ٟطبةةةتًاني .عاغةةةٛا بعةةةض أعُةةةازِٖ
جاًٖٝني ٚبعكٗا اٯ س َطًُني.
َٚعٓةةٖ ٢ةةرا نًةة٘ إٔ ايكةةدَاَ ٤ةةٔ َةة٪ز  ٞا٭دب ايعسبةةٞ
فُٗٛا حكٝك ١ايؿً ١بني ايثٛزٚ ٠ا٭دب ةلا ممةا ٜفُٗٗةا نةثل
َٔ نتابٓا.
عسفةةٛا إٔ ايثةةٛزَُٗ ٠ةةا تهةةٔ اةةلَُٗٚ ٠ةةا تهةةٔ باي ةة١
عُٝك ١ا٭ س يف حٝا ٠ا٭فساد ٚازبُاعاةغ  ٫ت ل ا٭دب فجةأ٠غ
 ٫ٚذبٛٸٍ طبٝع ١ايفٔ إ ٫ذبٜ ٬ٜٛطلا أقةسب إىل ايتهًةا َٓة٘
عً ٢ايفاس ٠اييت تطتجٝب مةا حٛهلةا َةٔ حكةا٥ل اسبٝةا ٠يف بةل
جٗد  ٫ٚعٓا.٤
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ٖٓٚةةاى ٚجةة ٙٛأ ةةس ٣يًؿةةً ١بةةني ا٭دب ٚايثةةٛز ٫ ٠ؼبككٗةةا
نتابٓا امتعجً .ٕٛفا٭دب ميٗد يًثٛزٜٓٚ ٠ػٗ٦ا ٭ْة٘ ٜةثل ْفةٛع
ايٓةةةاع ٜٚب كةةةِٗ إيةةة ِٗٝبعةةةض أطةةةٛاز اسبٝةةةا ٠ايةةةيت ؼببْٗٛةةةاغ
ٜٚعةةس عًةةَ ِٗٝةةث ٬جدٜةةد ٠ؼبببٗةةا إيةةٜٚ ِٗٝصٜٗٓةةا يف قًةةٛبِٗ
ٜٚابعٗا يف ْفٛع ايٓاغ٦ني ٚايػباب اير ٜٔمل تتكدّ بِٗ ايطةٔ
بعد.
 ٖٛٚبٗرا ٜفتذ يًثٛز ٠أبٛاب ايٓفةٛع ٚايكةُا٥س ٚميٗةد هلةا
اياسٜل يف حٝا ٠ا٭فةساد ٚازبُاعةاةغ ٜتةاة ية٘ ايةٓجذ ٜٚدزنة٘
اٱ فةةام أحٝاْةةا أ ةةس .٣فةةإذا أُتةةٝذ يةة٘ ايةةٓجذ مل تةةت ل طبٝعتةة٘
فجأٚ .٠إمنا رٌ نعٗدَ ٙكاسبا بني ايكد ِٜايرٖ ٟدَة٘ ٚبةني
ازبدٜةةد ايةةر ٟأْػةةأ .ٙحتةة ٢إذا اضةةتكسة أَةةٛز ايثةةٛزٚ ٠أؾةةبخت
طبٝعةة ١يٮجٝةةاٍ ازبدٜةةد ٠ايٓاٖكةة ١نُةةا ٜكةةاٍ يف ٖةةر ٙا٭ٜةةاّغ
ْػأ ا٭دب اير ٟميهٔ إٔ ٜكاف إىل ايثٛز ٠حكا ٚؾدقا.
ٜٚهف ٞإٔ تفهس يف حٝا ٠ايفسْطٝني أ ٓةا ٤ايكةسٕ ايثةأَ
عػةةةةسغ فطةةةةا ٣طا٥فةةةةَ ١ةةةةٔ ا٭دبةةةةاٚ ٤ايف٬ضةةةةفٚ ١امفهةةةةسٜٔ
أْهسٚا حٝا ٠ايعؿس اير ٟناْٛا ٜعٝػة ٕٛفٝة٘ٚ .محًةٛا ايٓةاع
َةةةٔ حةةةٛهلِ عًةةة ٢إْهازٖةةةا ٚطبعةةةٛا ٖةةةرا اٱْهةةةاز يف ْفةةةٛع
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ايٓاغةة٦ني ٚايػةةباب ايةةر ٜٔمل ٜةةتِ ْكةةجِٗ بعةةد .فأْػةةأٚا جةة٬ٝ
جدٜةةدا ٖةة ٛايةةر ٟأهلةةب ْةةاز ايثةةٛزَٚ ٠ةةٮ بٗةةا ايةةدْٝا ٚغ ة ٌ بٗةةا
ايٓاعغ ٚبل بٗا حٝا ٠فسْطا ٚأٚزٚبا ٚأجصا ٤أ ةس ٣نةثلَ ٠ةٔ
ايعامل.
ٚيهٔ ٖة ٤٫٪ا٭دبةاٚ ٤ايف٬ضةفٚ ١امفهةس ٜٔمل ٜةدزنٛا
ايثٛز ٠اييت أْػأٖٚاغ ٚإمنةا أطفةأ امةٛة جةرْ ٠ٚفٛضةِٗ قبةٌ إٔ
ٜػعًٛا ِٖ جر ٠ٚايثٛز ٠فُاتٛا قبٌ ايثٛز ٠بٛقت قؿل أ ٚط.ٌٜٛ
ٚاير ٜٔازٚا بايفعٌ َٚٮٚا ايدْٝا ٖةٚ ٫ٛإؾة٬حا يف ٚقةت
ٚاحدغ مل ٜٓػٛ٦ا أدبا ذا اس .غ ًٛا بايعٌُ عةٔ ايفةٔ ٚغة ًٛا
بؿةةةٓي ايتةةةازٜخ عةةةٔ نتابتةةة٘ ٚابتهةةةسٚا يٮدبةةةا ٤ايةةةر ٜٔجةةةاٚ٩ا
بعةةدِٖ َٛقةةةٛعاة أْػةةأٚا فٗٝةةةا أدبةةا حٝةةةا زا٥عةةا أتةةةٝذ ايبكةةةا٤
يهثل َٓ٘ ٚذٖب بعك٘ َي َا ذٖب َٔ آ از ايٓاع.
ٚاحب إٕ غ٦ت عٔ ا٭دٜةب ايفسْطة ٞايةر ٟعاؾةس ايثةٛز٠
ٚأْػأ يف أ ٓاٗ٥ا أدبا جدٜسا بايبكا٤غ فًٔ دبد ٖةرا ا٭دب َُٗةا
تاٌ يف ايبخ ٚايتٓكٝبغ بٌ تطتاٝي إٔ تكسأ َةا تسنة٘ زجةاٍ
ايثةةةٛز ٠أْفطةةةِٗ َةةةٔ اشباةةةب ٚا٭حادٜة ة ايةةةيت أهلبةةةت ْفةةةٛع
امعاؾسٚ ٜٔدفعتِٗ إىل ايٓٗ ٛبا٭عبا ٤ايثكاٍ ٚذبكٝةل ا٭َةٛز
ايعظاّغ فًٔ دبد يف ٖر ٙاشباب َا  ِ٥٬ٜذٚقو ايفلغ بٌ ئ
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دبد فٗٝةا َةا ٜسقة ٞعكًةو امطةتأْٚ ٞحهُةو ايةرٜ ٟسٜةد إٔ
ٜتدبس قبٌ إٔ ٜؿدز.
٭ْٗا ناْت ابا ٚأحاد ٜت ِ٥٬ايظسٚف ٚا٭ٚقاة اييت
أبسة بٗا ٚدفعت إيٗٝاغ فًُا ت لة تًو ايظسٚف ٚاْككت تًو
ا٭ٚقاةغ أؾبخت تًو اشباب ٚا٭حاد ٜتازؽبا َٔ ايتةازٜخغ
 ٫تؿًذ إ ٫يكسا ٠٤ايباحثني ايرٜ ٜٔسٜد ٕٚإٔ ٪ٜز ٛا يٮحدات.
ٚيهٔ اْظس بعد ذيو فُٝا أْػأ ايهتاب ٚايػعسا ٤ايفسْطةٕٛٝ
بعد إٔ اضتكسة ا٭َٛز يف ٚطِٓٗغ ٚبعد إٔ تأ سة حٝا ٠ب٬دِٖ
بةةةةايثٛزٚ ٠أؾةةةةبخت اسبسٜةةةة ١هلةةةةِ طبعةةةةا ٚايسقةةةة ٞهلةةةةِ باٜةةةة٫ ١
ٜطةةتاٝع ٕٛعٓٗةةا ْهةة ٫ٛفطةةةا ٣ا٭دب اسبةةل ٚايفةةٔ ازبةةةدٜس
بايبكاٚ ...٤ضا ٣إٔ أدب ايثٛز ٠إمنا ٜأت ٞبعد ايثٛز ٫ ٠أ ٓاٖ٤ا.
َٚةةا أغةةو يف إٔ ٖةةرا ايٓخةةَ ٛةةٔ تؿةةٜٛس ايؿةةً ١بةةني ا٭دب
ٚايثةةٛزٖ ٠ةة ٛايةةر٥٬ٜ ٟةةِ حكةةا٥ل ا٭غةةٝا٤غ ٜٚفطةةس َةةا بةةني ا٭دب
ٚايطٝاضةةَ ١ةةٔ تكةةأَ ٚتعةةاٚ ٕٚتفاعةةٌ نُةةا ٜكةة ٍٛامعاؾةةس.ٕٚ
فا٭دب ٜثٛز قبٌ إٔ تثٛز ايطٝاضة ٚ .١ةٛز ٠ا٭دب ٖة ٞايةيت ٗةد
اياسٜةةةل يثةةةٛز ٠ايطٝاضةةة .١٭ْٗةةةا تٗٝةةة ٧قًةةةٛب ايٓةةةاع ْٚفٛضةةةِٗ
ٚعكٛهلِٚ .تب ض إيْ ٘ٝظاَا قاُ٥ةاغ ٚذببةب إيةْ ِٗٝظُةا ذبكةل
هلِ آَا ٫تد إيٗٝا عكٛهلِ ٚتكؿس عٓٗا أٜدِٜٗغ ٚيٝطت ايثٛز٠
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ايطٝاض ١ٝآ س ا٭َس إ ٫اضتجاب ١يثٛز ٠ايعكٚ ٍٛايكًٛب ٚايٓفٛع
ايةيت ؼبةةد ٗا ا٭دب ٚذبةةد ٗا َةةي ا٭دب َةة ٪ساة أ ةةس٣غ ٜتؿةةٌ
بعكةةٗا باسبٝةةا ٠امادٜةة ١يًٓةةاع ٜٚتؿةةٌ بعكةةٗا باسبٝةةا ٠امعٜٓٛةة.١
ٜٚأت ٞبعكٗا َةٔ ايؿةً ١بةني ا٭َةٚ ١بةني أَةِ أ ةس ٣ذبٝةا حٝةا٠
لا َٔ حٝاتٗاغ ٚأدْ ٢إىل ايعدٍ ٚاسبسٚ ١ٜإْؿةاف امظًةَٛني
َٔ ايظامني ٚامطاٚا ٠بني امطةتأ س ٜٔايةر ٜٔػبةد ٕٚنةٌ غة٤ٞ
ٚا سَٚني اير ٫ ٜٔػبد ٕٚغ٦ٝا.
ٚيطةةت أعةةسف ةةٛز ٠ضٝاضةة ١ٝبةةامعٓ ٢اسبةةد ٜأ ٚايكةةدِٜ
يًف ايثٛز٠غ إٚ ٫قد ضبكتٗا ٛز ٠أدب ١ٝعكً ١ٝناْت ٖة ٞايةيت
أبةةسة ايٓةةاع بٗةةا ٚدفعةةتِٗ إيٗٝةةا ٚأ ةةسجتِٗ عةةٔ أطةةٛازِٖ فًةةِ
ٜطتاٝعٛا ؾ ا عًَ ٢ا ٜهسٖ ٫ٚ ٕٛإباا ٤عُا ٜسٜد.ٕٚ
ٖٓاى إذٕ ٛزتإغ أُٖ٫ٚا ٛز ٠ايعكٌ اييت ٜؿٛزٖا ا٭دب
ٚايثاْٛ ١ٝز ٠ايطٝاض ١اييت تعتُد عً ٢ايك ٠ٛفت ل ْظاَةا ٚتكةِٝ
َهاْةة٘ ْظاَةةا آ ةةسٖٓٚ .ةةاى أدبةةإن أدب ٜطةةبل ايثةةٛزٜٚ ٠ةةدفي
إيٗٝةةاغ ٚأدب ٜةةأت ٞبعةةد ايثةةٛز ٠فٝؿةةٛزٖا أٜٚ ٫ٚؿةةٛز آ ازٖةةا يف
حٝةةا ٠ايٓةةاع؛ ٚؼببةةب إيةةٖ ِٗٝةةر ٙاٯ ةةاز ٜٚةةدفعِٗ إىل ا٭َةةاّ يف
َٝدإ ايسقٚ ٞاٱؾ٬ة ٚايتجدٜد.
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ٚا٭دب يف أ ٓا ٤ايثٛز ٠حني تكةاسب ْفةٛع ايٓةاع با٭َةٌ
ٚاياُةةٛةغ ْٚفةةٛع فسٜةةل َةةِٓٗ بةةاشبٛف ٚا افظةة١غ َتٛاقةةي
َكتؿد ميػ ٞعً ٢اضتخٝا ٤ةةة إٕ أَهةٔ ٚؾةا ا٭دب بامػةٞ
ٚباسبٝا ٤أٜكا ةةة ٭ٕ ايٓةاع َػة ٛي ٕٛعٓة٘ بأحةدات ايثةٛز ٠ممةا
ٜكي َٚا ٜٓتظس ٚحا تدفي إيٖ ٘ٝةر ٙا٭حةداتغ ٚ٭ٕ ا٭دب ةةةة ٫ٚ
ضُٝا يف ٖرا ايعؿس اسبد ٜةةة إمنا ٜطتُد حٛي٘ ٚطٛي٘ ٚقٛتة٘
ٚزٚعت٘ َٔ اسبس ١ٜايهاًَ ١اييت َ ٫عكب عًٗٝةاٖٚ .ةر ٙاسبسٜة١
َٛقٛف ١بابٝع ١ا٭غةٝا ٤أ ٓةا ٤ايثةٛز٠غ ضةٛا ٤أزاد ايٓةاع ذيةو أّ
مل ٜسٜةةةدٚ .ٙٚا٭دب ػباٖةةةد يف ضةةةب ٌٝاسبسٜةةةٚ ١ؼبتُةةةٌ يف ٖةةةرا
ازبٗةةاد أيةةةٛإ امهةةةس ٙٚعًةةة ٢ا ت٬فٗةةةا قبةةةٌ إٔ تؿةةةبذ ايثةةةٛز٠
ايطٝاض ١ٝأَسا ٚاقعا.
 ٖٛٚجبٗادٚ ٙحبًُ٘ اشباٛب ٜدفي ايثٛز ٠دفعاغ ٭ْ٘ ٜكاّٚ
ا٫ضتبداد ٚايعطا ٜٚدع ٛايٓاع إىل َكاَٚتُٗا ةةة ٖٚة ٛيف أ ٓةا٤
ايثٛزٜ ٫ ٠طتاٝي إٔ ٜكةا ّٚايثةٛز ٠٭ْة٘ ٜكةاْ ّٚفطة٘ إٕ قاَٗٚةاغ
فايثٛز ٠ابٓت٘ ٚمست٘ ٫ ٖٞٚ .تكا اسبس ١ٜإ ٫يتاًكٗةا بعةد حةني
ٜكؿس أٜ ٚا.ٍٛ
فا٭دب ايرٜٓ ٟػأ أ ٓا ٤ايثةٛز ٠إَةا إٔ ػبةس ٟعًة ٢طبٝعتة٘
ا٭ٚىل فٝهة ٕٛاتؿةا ٫يةٮدب ايكةدِٜغ ٚأَةا إٔ ؼبةا ٍٚصبةازا٠
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ايثةةٛز ٠فٝهةة ٕٛدعةة ٠ٛهلةةا ٚإبةةسا ٤بٗةةاٖٚ .ةة ٛيف ٖةةر ٙاسبةةاٍ أدب
قعٝا فاتس ٭ٕ ا٭حدات اماد ١ٜايٛاقع ١أقَٓ ٣ٛة٘ ٚأرٗةس أ ةسا.
ٜساٖةةا ايٓةةةاع ٚؼبطةةة ٕٛآ ازٖةةةا يف ْفٛضةةِٗ ٚفُٝةةةا حةةةٛهلِ َةةةٔ
اسبٝاٚ ٠ا٭حٝا.٤
ٖٚرا ٖة ٛايةرٜ ٟعًةٌ َةا أؾةاب غةعس حطةإ َةٔ ايكةعا.
ناْت ايثٛز ٠اٱض ١َٝ٬أق َٔ ٣ٛغعس ايػعساٚ ٤نإ نٌ فٔ
بايكٝاع إيٗٝا أ ٓا ٤قٝاَٗا فاتسا ق.٬ٝ٦
ٖٚةةٜ ٛعًةةٌ يف ايٛقةةت ْفطةة٘ اْؿةةساف بعةةض ايػةةعسا ٤عةةٔ
ايػةةعسغ ٭ْٗةةِ مل ٜةةسٚا ٭ْفطةةِٗ فٝةة٘ إزبةةاٖٚ .ةةٜ ٛعًةةٌ نةةريو
اتؿاٍ ايػعس ازباًٖ ٞبأضةايٝب٘ ايكدمية ١عٓةد غةعسا ٤ا٭عةساب
ايةةر ٜٔقةةاٍ ا عةةص ٚجةةٌ فةةِٗٝن "قايةةت ا٭عةةساب آَٓةةاغ قةةٌ مل
تَٛٓ٪ا ٚيهٔ قٛيٛا أضًُٓا ٚما ٜد ٌ اٱميإ يف قًٛبهِ".
ٚاقسأ إٕ غ٦ت فُٝا ٜتؿٌ با٭دب ايفسْط ٞأ ٓا ٤ايثٛزَ ٠ةا
نتب٘ غاتٛبسٜإ يف َرنسات٘ عٔ إماَة٘ ببةازٜظ حةني ناْةت
ايٓفةةٛع َكةةاسب ١ةةا٥س٠غ فطةةااٜ ٙؿةةا أْدٜةة ١ا٭دبةةا ٤يف تًةةو
ا٭ٚقاة بايكعا ٚايفتٛز ٚقً ١اي ٓا.٤
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يٝظ ٖٓاى َعٓ ٢إذٕ ماايب ١ا٭دبا ٤امؿسٜني بإْػةا ٤أدب
ايثةةٛز٠غ ٭ٕ أدب ايثةةٛز ٠اسبةةل مل ٜةةأة ٚقتةة٘ بعةةدٚ .ضةةٝأتٚ ٞقتةة٘
حني ؽبسج ايػباب اير ٜٔتابي ايثٛزْ ٠فٛضِٗ باابعٗاغ ٚايرٜٔ
ٜتعًُةة ٕٛاٯٕ يف امةةدازع ٚيف ازباَعةةاة إٕ غةة٦ت .أ ٟإٔ ٖةةرا
ا٭دب ئ تظٗس بٛانل ٙإ ٫بعد أعٛاّ ْسج ٛأ ٫تهَ ٕٛطةسف١
يف اياٚ .ٍٛيطت أغو يف إٔ أدب ايثٛزٖ ٠را اير ٟأذبدت عٓ٘
ضٝه َ ٕٛاٜسا َ اٜس ٠غدٜد ٠٭دبٓا ايةرْٓ ٟتجة٘ ْٚعةٝؼ عًٝة٘
اٯٕ .فطٝتخًـ ازب ٌٝايٓاغةَ ٧ةٔ تعكٝةداة طبتًفة ١قآَٚاٖةا
عبةةٔ َةةا ٚجةةدْا ايطةةب ٌٝإىل َكاَٚتٗةةاٚ .يهٓٓةةا مل ْطةةتاي إٔ
ْعف ٞأْفطٓا َٔ آ ازٖا ٚأعكابٗةا .يةٔ ؼبتةاج ازبٝةٌ ايٓاغة ٧إىل
َا احتجٓا إي ٘ٝداُ٥ا َةٔ َةداٚز ٠ايطةًاإ ٚا٫حتٝةاط َةٔ غةسٙ
ٚا٫ضةةةتخفا ٤بهةةةثل َةةةٔ آزآ٥ةةةاغ ْهتُٗةةةا أحٝاْةةةا يف ْفٛضةةةٓا
فٓػةةك ٢بهتُاْٗةةاغ ْٚعةةسب عٓٗةةا أحٝاْةةا يف نةةثل َةةٔ ا٭ي ةةاش
ٚاؾآاه ا اش ٚا٫فتٓإ يف ايتٓهةس ٚايتطةا ٚا٫ضةتخفا .٤يةٔ
ؼبتةةاج ازبٝةةٌ ايٓاغةة ٧إىل غةةَ ٤ٞةةٔ ٖةةرا ٭ْةة٘ يةةٔ ػبةةد أَاَةة٘
ايٓظةةةاّ امًهةةة ٞامطةةةتأ س بةةةا٭َس َةةةٔ د ٕٚايػةةةعبٚ .ضةةةٝخًـ
ازبٝةةٌ ايٓاغةةَ ٧ةةٔ تعكٝةةد آ ةةس قآَٚةةاَ ٙةةا اضةةتاعٓا إٔ ْكاَٚةة٘
ٚيهٓةة٘ نةةإ ٜةة ٪س يف حٝاتٓةةا ايعكًٝةة ١حتةة ٢أ ٓةةاَ ٤كاَٚتٓةةا يةة٘
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تةةأ لا بعٝةةد امةةدٖٚ .٣ةة ٛتعكٝةةد ا٫حةةت ٍ٬ا٭جةةٓيب ايةةر ٟنةةإ
ٜت ً ٌ يف أعُام حٝاتٓا امادٚ ١ٜايطٝاضٜٚ ١ٝتد ٌ يف نثل َٔ
َسافكٓةةا ٜٚةة ٪س بةةريو يف َؿةةا ا٭فةةساد ٚازبُاعةةاة ٚؽبةةايا
ايٓظةةاّ امًهةة ٞحٓٝةةا فٝثكةةٌ عًٓٝةةا اهلةةٚ .ٍٛؽبايفةة٘ حٓٝةةا آ ةةس
فٝأ ةةةرْا ايػةةةس َةةةٔ مجٝةةةي أقاازْةةةا ْٚكةةةاس إىل نةةةثل َةةةٔ
امؿةةاْعٚ ١امٛادعةةٜ٬ْٚ ١ةةٔ حٓٝةةا ٚغباغةةٔ حٓٝةةا آ ةةس ْٚػةةك٢
بتفسم ا٭ٖٛاٚ ٤ا ت٬ف امٚ ٍٛٝايٓصعاة َٔ حٛيٓاٚ .ظبد ايعٓا٤
نٌ ايعٓةا ٤يف ايتُةاع َةا ًْةتُظ ٭ْفطةٓا َةٔ طسٜةل ايةتفهل
ٚايتعبل.
يةةٔ ٜػةةك ٢ازبٝةةٌ ايٓاغةة ٧بٗةةرا ا٫حةةت ٍ٬٭ْةة٘ ضةةٝخٝا يف
ٚطٔ ٜ ٫تطًذ ا٭جٓيب عً َٔ ٘ٝقسٜب أ َٔ ٚبعٝد .ضٓٝػأ حسا
يف ٚطٔ حس بأٚضي َعاْٖ ٞر ٙايهًُٚ ١أعُكٗاٚ .ضٝخًـ َٔ
عكةةد ٠ا٫ضةةتعُاز ٖةةر ٙايةةيت غةةكٝت بٗةةا ا٭جٝةةاٍ َةةٔ قبًةة٘ دٖةةسا
ط.٬ٜٛ
ٚضةةةٝخًـ ازبٝةةةٌ ايٓاغةةةَ ٧ةةةٔ عكةةةد أ ةةةس ٣بةةةل ٖةةةاتني
ايعكدتني ٖٞٚ .عكد ٠ايٓظةاّ ا٫قتؿةاد ٟايب ةٝض ايةر ٟغةكٝت
ب٘ ا٭جٝاٍ َٔ قبً٘غ ٚاييت قطُت ايػعب إىل ا٭بٓٝةا ٤امافةني
ايةةرٜٓ ٜٔفكةة ٕٛب ةةل حطةةاب فُٝةةا  ٜ ٫ةةل عةةِٓٗ  ٫ٚعةةٔ بلٖةةِ
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غةة٦ٝاغ ٚايفكةةسا ٤امعةةدَني ايةةرٜ ٜٔػةةك ٕٛب ةةل حطةةاب ٭ْٗةةِ ٫
ػبدَ ٕٚا ٜك ِٝا٭ٚد أٜ ٚسق ٞحاج ١اٱْطإ ايرٜ ٟطتاٝي إٔ
ٜه ٕٛإْطاْا.
ٚنًُةةاة امةةس ٚايفكةةس ٚازبٗةةٌ ٚا٭عةةدا ٤ايث ٬ةة ١ايةةيت
ناْةةت اسبهَٛةةاة تتػةةدم بٗةةا فُٝةةا َكةة٢غ نًُةةاة ٜطةةل٠
حني تٓاةل بٗةا ا٭يطةٓٚ ١يهٓٗةا عطةلَ ٠عكةد ٠حةني عبةا ٍٚإٔ
عبكةةل َعاْٗٝةةةا يف ْفٛضةةٓا .فٗةةة ٞتؿةةةٛز أغةةكَ ٢ةةةا ميهةةةٔ إٔ
ٜفةةس عًةة ٢ايٓةةاع َةةٔ قةةسٚب اسبٝةةا٠غ ٖٚةة ٞةةتخٔ ْفٛضةةِٗ
بةةأيٛإ  ٫ذبؿةةَ ٢ةةٔ ايتعكٝةةد ايةةر ٟميٝةةت ايكًةةٛب ٜٚفةةٌ اسبةةد
 ٞ ًٜٚايٓػاط ٜٚب ض ايعٝؼ إىل ايٓاع.
ٖةةرا ايةةر ٫ ٟػبةةد َةةا ٜٓفةةل ٚيةة٘ قًةةب ذنةةٚ ٞعكةةٌ زاجةةذ
ٚقدز ٠عً ٢ايعٌُ اشبؿب ٚايٓػاط امٓتاغ ٚيهٓة٘ ٜ ٫طةتاٝي
إٔ ٜعُةةٌ  ٫ٚإٔ ٜٓػةةذ ٭ْةة٘  ٫ػبةةد إىل ايعُةةٌ  ٫ٚإىل ايٓػةةاط
ضةةب٬ٝغ ٚنٝةةا ايطةةب ٌٝإىل ايعُةةٌ ٚايٓػةةاط إذا مل دبةةد َةةٔ
اياعاّ ٚايػساب َا ميطو عًٝو اسبٝا.٠
ٖٚةةرا ازباٖةةٌ ايةةرٜ ٫ ٟفةةسم بةةني اشبةةل ٚايػةةسغ  ٫ٚميٝةةص
بةةني َةةا ٜٓفعةة٘ َٚةةا ٜكةةسٙغ ٚيةة٘ فكةةٌ َةةٔ قةةٚ ٠ٛح ة َةةٔ أٜةةدغ
ٚيهٓةة٘ ٜ ٫عةةسف نٝةةا ٜٛجةة٘ قٛتةة٘  ٫ٚفةةِٝٳ ٜٓفةةل جٗةةدٙغ فٗةةٛ
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ٜتخبذ بني ايػس ايٝطل ٚاٱ ِ امفطد سبٝات٘ ٚسبٝةاَ ٠ةٔ حٛية٘
َةةٔ ايٓةةاعٚ .اَةةض َةةا غةة٦ت يف تؿةةٜٛس َةةا ٜةةثل امةةس ٚايفكةةس
ٚازبٌٗ يف حٝا ٠ايٓاع َٔ غس َا ٜٓػة ٧يف ْفٛضةِٗ َةٔ عكةدغ
َٚا ٜبة أَةاَِٗ َةٔ عكةابغ ٚتؿةٛز جةٜ ٬ٝتةاة ية٘ يف ٜةَ ّٛةٔ
ا٭ٜةةاّ َةةا مل ٜةةتذ يٮجٝةةاٍ اماقةةَ ١ٝةةٔ ؾةةخ ١ا٭جطةةاّ ٚذنةةا٤
ايكًٛب ْٚفاذ ايبؿا٥س ٚضع ١امعسف١غ ٚاْظس َا عط ٢إٔ ٜهٕٛ
َٔ ايفسم بني ٖرا ازب ٌٝايطعٝد ٚبني ا٭جٝاٍ ايةيت ضةبكت٘ َةٔ
ا٭غكٝا٤غ ِ ٚاشٕ بني َا ميهٔ إٔ ٜٓتج٘ ٖةرا ازبٝةٌ ايطةعٝد
َةةٔ أيةةٛإ ايٓػةةاط يف حٝاتةة٘ امادٜةةٚ ١ايعكًٝةةٚ ١ايفٓٝةةٚ ١بةةني َ ةا
أْتجت٘ أجٝاٍ ايػكا َٔ ٤قبً٘ فطا ٣ايفسم عظُٝا اةلا بةني
إْتاج امٛفٛزٜٔغ ٚإْتاج ا سَٚنيغ ٚبني إْتاج ايطةعدا٤غ ٚإْتةاج
ا٭غكٝا.٤
ٚإذا بً ت ٖر ٙاي ا َٔ ١ٜامٛاشْ ١فكد عسفت إٔ أدب ايثٛز٠
ايةةرٜ ٟطةةتخل ٖةةر ٙاٱقةةاف ١يةةٝظ ٖةة ٛا٭دب ايةةر ٟأْتجٓةةا ٙأٚ
ايةةةةرْٓ ٟتجةةةة٘ اٯٕغ ٚإمنةةةةا ٖةةةة ٛا٭دب ايةةةةر ٟضةةةةٓٝتج٘ أبٓاْ٩ةةةةا
ٚأحفادْةةا حةةني ٜتةةاة يًثةةٛز ٠إٔ تبًةةغ باٜتٗةةا ٚذبكةةل أبساقةةٗاغ
ٚتكي عٔ امؿسٜني إؾس حٝاتِٗ تًو اييت قاقت بٗةِ ٚقةاقٛا
بٗاغ ٚتتٝذ هلِ حٝا ٠أ س ٫ ٣ػبةد ٕٚفٗٝةا قٗةسا  ٫ٚعطةفاغ ٫ٚ
226

ؽبكع ٕٛفٗٝا يبأع أ ٚرًِغ ٜ ٫ٚػةك ٕٛفٗٝةا بفكةس أ ٚجٗةٌ أٚ
َس غ ل بأْ ٫ ٞأ ده ْفط ٞعٔ حكا٥ل ا٭غٝا ٫ٚ ٤أ ةدعو
عٔ ٖر ٙاسبكا٥لغ فًطت أْا َٔ ايطراج ١حب ٝأرٔ إٔ ايثٛز٠
ضةةتتٝذ يٮجٝةةاٍ امكبًةة ١ضةةعاد ٠داُ٥ةةْٚ ١عُٝةةا َكُٝةةاغ فايطةةعاد٠
ايداُ٥ةة ١ايهاًَةة ١مل تةةتذ يًٓةةاع ٚيةةٔ تتةةاة هلةةِ يف ٖةةر ٙاسبٝةةا٠
ايةدْٝاغ ٚايٓعة ِٝامكةةَ ِٝةد س يًؿةاسبني َةةٔ ايٓةاع يف حٝةةاتِٗ
ايثاْ١ٝغ ٚيٝظ َعج ٬هلِ يف حٝاتِٗ ٖر ٙا٭ٚىل...
ٚيهٔ ايػة ٤ٞايةر ٟأ ةل بة٘ نةٌ ايثكة١غ ٚأَٚةٔ بة٘ أعُةل
اٱميإ ٖ ٛإٔ ايثٛز ٠ضتتٝذ حني تبًغ باٜاتٗا يٮجٝاٍ امكبًَٔ ١
قةة ٠ٛايٓفةةٛع ٚؾةة٬ة اسبٝةةاَ ٠ةةا ميهٓٗةةا َةةٔ طًةةب ايطةةةعاد٠
ٚايٓع ِٝقادز ٠عً ٢طًبُٗاغ َ َٔٚكاَٚة ١ايبة٪ع ٚايػةكا ٤قةادز٠
عًَ ٢كاَٚتٗا...
ٚيٝظ ٖرا بايػ ٤ٞايكًٌٝغ َٚا أعظِ ايفسم بني أدب ٜكبٌ
عً ٘ٝأؾخاب٘ ٖٚةِ آَٓةَ ٕٛآُ٦ةٜ ٫ ٕٛطةع ٢إية ِٗٝاشبةٛف ٫ٚ
ٜةةةدبس هلةةةِ ايهٝةةةدغ ٚأدب ٜٓتجةةة٘ قةةة ّٛؽبتًطةةة ٕٛفةةةايفساا يةةة٘
ا ت٬ضا ٜٚطاق ٕٛايعٓا ١ٜب٘ اضةااقاغ ٚػبةدَ ٕٚةٔ حةٛهلِ َةا
ًٖٝ ٛل إٔ ٜب ض إي ِٗٝا٭دب ٜٚؿةسفِٗ عٓة٘ ؾةسفاغ ٜػةكٕٛ
يف أْفطِٗ ٜٚػك ٕٛبػكاَ ٤ةٔ حةٛهلِ َةٔ ايٓةاعغ  ٫ٚتتةاة هلةِ
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ايٛضةةا ٌ٥ايٝطةةل ٠يٲعةةساب يف ؾةةساحٚ ١أَةةٔ عُةةا ػبةةدَ ٕٚةةٔ
غكاٚتِٗ ٚغكا ٤ايٓاع.
فاْتظس إذٕ أدب ايثٛز ٠حعٓا ٙايؿخٝذ َٔ ازبٝةٌ ايٓاغة٧
ٜ ّٜٛتاة ي٘ اٱْتاجغ ٚاقةسأ أدبٓةا ٖةرا ايثةا٥س إٕ غة٦تغ ٚاعةس
عٓ٘ إٕ أحببةتغ فإْةا  ٫منًةو إٔ ْعاٝةو إَ ٫ةا يف أٜةدٜٓاغ ٚيف
أٜدٜٓا أدب ا٥س  ٫أدب ٛز٠غ َٚا أعظِ ايفسم بني ا٭دبني!
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الكهوز الضائعة
ٖٖ ٞةر ٙايةيت تًة ٧بٗةا ا٭ز عًة ٢ا ةت٬ف أقاازٖةاغ
َٓٚةةر ايعؿةةٛز ايكدميةة ١ايةةيت فهةةس فٗٝةةا ايٓةةاعغ ٚع ة ٚا عُةةا
ٜفهسٕٚغ تعبلا ؾاسبا يًبكا ٤بايهّ٬غ أ ٚبايتؿةٜٛس أ ٚبةل
ايهٚ ّ٬ايتؿٜٛس َٔ ٖر ٙايفٓ ٕٛامختًف ١اييت ٪ٜد ٟبٗا ايٓاع
َا ػبد ٕٚيف ْفٛضِٗ ٚعكٛهلِ َٔ قةسٚب ايعًةِ ٚايػةعٛز َٚةٔ
أيٛإ ايعاطفٚ ١اياُٛة إىل اشبل ٚاسبل ٚازبُاٍ.
ٖر ٙنٓٛش تً ٧بٗا ا٭ز ٜ ٫ٚهاد اٱْطإ ؼبؿٗٝاغ
ٚيهٓةةة٘ إٕ نةةةإ َثكفةةةا زغةةةٝدا طُخةةةت ْفطةةة٘ داُ٥ةةةا إىل إٔ
ٜطتكؿٗٝا ٚػبُعٗا نًٗا إٕ أتٝذ ي٘ مجعٗةا ٜٚفسبٗةا يف عكًة٘
ٚقًب٘ٚ .أ ـ َا تةاش بة٘ ايعًةٚ ّٛايفٓة ٕٛأْٗةا بابعٗةا غةسن١
بني ايٓاع ٜطتاٝي نٌ فسد َةٔ ا٭فةساد إٔ ٜطةتُتي بٗةا نًةٗا
أ ٚبعكةةٗا د ٕٚإٔ ؼبةةسّ بةةلَ ٙةةٔ إٔ ٜتةةٝذ يٓفطةة٘ بٗةةا اي باةة١
ٚايطعادٚ ٠ايسق ٢نُا أتاة يٓفط٘ بٗا نٌ ٖر ٙاشبؿاٍ.
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فايعًِ ٚايفٔ ٚامعسف ١عًة ٢ا ةت٬ف َٛقةٛعاتٗا نٓةٛش ٫
ٜٹٓكـ َٓٗا اْكااه ايٓاع بٗا ٚتٗايهِٗ عًٗٝا ٚاشدحاَِٗ عً٢
اٱَعةإ فٗٝةاغ ٚإمنةةا ٜصٜةدٖا ذيةو ؿةةبا إىل ؿةب  ٚةةسا ٤إىل
سا٤غ ٚي ٛمل ٜكسأ ايكدَاٜٚ ٤دزضٛا ما أْةتا ا ةد  ٕٛغة٦ٝا َةٔ
عًةةِ أ ٚفةةٔٚ .يةة ٛمل ٜظٗةةس بعةةض ا ةةد ني عًةة ٢آ ةةاز بعةةض مةةا
اشدٖس ايعًِ  ٫ٚتةأيل مجةاٍ ايفةٔ  ٫ٚعظةِ تةسات اٱْطةاَْ ١ٝةٔ
امعسف.١
فٗةةر ٙنٓةةٛش ٜصٜةةد فٗٝةةا ا٭ ةةر َٓٗةةا ٜٓٚكؿةةٗا إُٖةةاٍ هلةةا
ٚاٱعسا عٓٗاغ أ ٚقٌ إْٗا ذبٝا باٱقباٍ عًٗٝا ٛ ٚة بايصٖد
فٗٝاٖٚ .ر ٙايهٓٛش قا٥ع ١بايكٝاع إىل ايرٜ ٫ ٜٔعسفْٗٛا ِ ٫
ؼبسؾةةة ٕٛعًةةة ٢اقتٓاٗ٥ةةةا ٚاٱَعةةةإ فٗٝةةةا باْ٫تفةةةاه ٚا٫ضةةةتُتاه
ٚا٫ضةةةتٗ٬ىٚ .يطةةةت أنتةةةب ٖةةةرا ٭جةةةدد ايعًةةةِ بةةة٘غ فايٓةةةاع
ٜعسفَٓ ْ٘ٛر أقةدّ ايعؿةٛزغ ٚإمنةا أًَُٝة٘ ٭ؾةٌ َٓة٘ إىل ٚؾةا
ٖرا ايػعٛز اير ٟأجد ٙقٜٛا ًَخا ممكةا أحٝاْةا نًُةا فسبةت
َةةٔ قةةسا ٠٤نتةةاب زا٥ةةي أ ٚأ ةةرة يف قةةسا ٠٤نتةةاب غةةا٥لٖٚ .ةةٛ
غعٛز ايكٝل ايرٜ ٟبًغ ايًٛعٚ ١اسبطس ٠أحٝاْةا بةأْ ٞأقةسأ ٖةرا
ايهتةةاب د ٕٚاطُٓ٦ةةإ إىل إٔ امؿةةسٜني مجٝعةةا ٜكسأْٚةة٘ نُةةا
أقسأٙغ ٚػبد َٔ ٕٚامتع ١ب٘ َثٌ َا أجد أ ٚأنثس مما أجد.
230

ٖٖ ٛرا ايػعٛز بإٔ ٖرا ايهتاب أٖ ٚرا ايفؿٌ نٓص َٔ
ٖر ٙايهٓٛش اييت ٜٓ ٫عِ بٗا امؿةس ٕٜٛنًةِٗ نُةا أْعةِ بٗةا.
 ٫ٚأناد أجد ٖرا ايػةعٛز حتة ٢أحةا ٍٚإٔ أتعةص ٣عٓة٘ بةإٔ يف
ا٭ز نٓةةٛشا أ ةةس ٫ ٣ذبؿةةَ ٢ك ةٝٸع ١بايكٝةةاع إىل ايةةيت مل
أعسفٗةةةا ٜٓ ٫ٚتظةةةس إٔ أعسفٗةةةا؛ ٭ٕ اٱْطةةةإ ايةةةرٜ ٟتةةةاة يةةة٘ إٔ
ؼبةةٝذ بهةةٌ َةةا عةةسف ايٓةةاع َةةٔ عًةةِ أ ٚفةةٔ ٚبهةةٌ َةةا ٚزت
ايٓةةاع َةةٔ ايعًةةٚ ّٛايفٓةةٚ ٕٛاٯداب مل ٜٛجةةد بعةةد َٚةةا أز ٣أْةة٘
ضٛٝجد يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ.
ٚيٝظ امِٗ إٔ ٜكسأ اٱْطإ نٌ َا نتب أ ٚؼبٝذ بهٌ
َا أْتا بل َٔ ٙايٓاعغ ٚإمنا امِٗ إٔ ٜظفس اٱْطةإ بايٛضةاٌ٥
ٚا٭دٚاة ايةةيت تتةةٝذ يةة٘ إٔ ٜكةةٝا يف نةةٌ ٜةة ّٛإىل عًُةة٘ عًُةةا
ٚإىل سٚت٘ ايعكًٚ ١ٝايػعس ١ٜس٠ٚغ فإٕ أتٝذ ي٘ َي ذيةو إٔ ٜٓةتا
َا ٜٓفي ايٓاع ٜٚصٜةد يف تةسا ِٗ َةٔ ايعًةِ ٚايفةٔ ٚامعسفة ١بٛجة٘
عاّ فٗ ٛعٓد ٟاٱْطإ ايطعٝد حكا.
ٚأْا أْظس إىل امؿسٜني َٔ حٛي ٞفأز ٣نثستِٗ ايكخُ١
ٚقةةد حٝةةٌ بٗٓٝةةا ٚبةةني أٜطةةس ايثكافةة ١ايةةيت هٓٗةةا َةةٔ اْ٫تفةةاه
ببعض ٖر ٙايهٓٛشغ حاٍ بٗٓٝا ٚبني ٖةر ٙايثكافة ١ازبٗةٌ ايةرٟ
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فسقةةةت٘ عًٗٝةةةا ايعٗةةةٛد امظًُةةة ١ايةةةيت تااٚيةةةت ٚتااٚيةةةت حتةةة٢
نأْٗا ايً ٌٝايطسَد ٟامك.ِٝ
َٚةةا أذنةةس أْةة ٞقةةسأة نتابةةا ممتعةةا أ ٚفؿةة ٬زا٥عةةا إ٫
ٚددة ي ٛأتٝذ ي ٞإٔ أؾب٘ يف قًٛب ايٓاع َٔ حةٛيٚ ٞعكةٛهلِغ
ٚإٔ أ٩دٜةة٘ إيةةٖٚ ِٗٝةةِ أٜكةةار أْٝ ٚةةاّ يٝجةةدٚا َةةٔ ايًةةرٚ ٠امتةةاه
ٚاي َٓ ٢ثٌ َةا أجةدٚ .زحةِ ا أبةا ايعة٤٬غ فُةا نةإ أؾةدق٘
حني قاٍن
ٚيةةةةةةةةةة ٛأْةةةةةةةةةة ٞحٴبٝةةةةةةةة ةتٴ اشبًةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةسدا
مةةةةةةةةةةةةا أحببةةةةةةةةةةةةت يف اشبًةةةةةةةةةةةةد اْفةةةةةةةةةةةةسادا
أ ٚحني قاٍن
فةةةةةةةةةةةةْ ٬صيةةةةةةةةةةةةت عًةةةةةةةةةةةةٞٸ  ٫ٚبأزقةةةةةةةةةةةةٞ
ضةةةةةةةةةةةةخا٥ب يةةةةةةةةةةةةٝظ تٓةةةةةةةةةةةةتظِ ايةةةةةةةةةةةةب٬دا
ٚأغل َةٔ ٖةرا ايػةعٛز بةاسبصٕ ٚاسبطةس ٠غةعٛز آ ةس فٝة٘
أفهةس يف إٔ َةٔ حةةٛي ٞنةثلا َةةٔ امؿةسٜني أتٝخةةت هلةِ ٖةةرٙ
ايثكافةةة ١ايةةةيت هةةةِٓٗ َةةةٔ إٔ ٜكةةةٝفٛا إىل ةةةسا ٤عكةةةٛهلِ آزا٤
جدٜد ٠يف نٌ ّٜٛغ ٚيهِٓٗ ٜؿسف ٕٛأْفطِٗ عٔ ٖرا ؾةسفا
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ٜٓٚفكةة ٕٛأٚقةةاة فةةسابِٗ فُٝةةا ٜٓ ٫فةةي ايٓةةاع َةةٔ ٖةةرا ايً ةةٛ
ايهثل ايرٜٓ ٟفل فٝة٘ امثكفة ٕٛأ ٚأنثةس امةثكفني عٓةدْا آ ةس
ايٓٗاز ٚأ ٍٚايً.ٌٝ
ٚعبٔ ْطأٍ أْفطٓان َا باٍ أدبٓا ُٜٓ ٫ة ٛأَ ٚةا بةاٍ فٓٓةا ٫
ٜصدٖةةسَٚ ..ةةا بةةاٍ كافتٓةةا َعسقةة ١داُ٥ةةا يًجُةةٛدغ تةةٓكـ ٫ٚ
تصٜةةدغ ٜٚطةةسه إىل ْازٖةةا اشبُةةٛدغ تةةٓكـ ٚنةةإ َةةٔ حكٗةةا إٔ
تةةرنٚ ٛإٔ ةةٮ ايٓفةةٛع يف َؿةةس َٚةةٔ حةةَ ٍٛؿةةس إغةةساقا
ْٛٚزا ِ ..عبٌُ عً ٢ا٭دبا ٤تبعٖ ١را نًة٘غ ْٓٚطة ٢إٔ ْػةسى
َعِٗ بلِٖ َٔ ايٓاع يف احتُاٍ ٖر ٙايتبع.١
فًة ٛقةةد أقبةةٌ ايٓةةاع عًة ٢ايكةةساٚ ٠٤اْ٫تفةةاه بٗةةر ٙايهٓةةٛش
ايهةةثل ٠امكةةٝع ١يةدعتِٗ ايكةةسا ٠٤إىل ايكةةساٚ ٠٤٭بةةساِٖ ايعًةةِ
بايعًِ نايرٜ ٟهطب اماٍ ايكً َٔ ٌٝدباز ٠أ ٚؾٓاع ١فٝاُي
يف إٔ ٜكةةٝا إيٝةة٘ َثًةة٘ أ ٚأَثايةةٜ٘ٚ .تةةاة يةة٘ َةةٔ ذيةةو َةةا ٜسٜةةد
حكةةداز َةةا ٜبةةرٍ يف ضةةبَ ً٘ٝةةٔ ازبٗةةد َٚةةا ًٜكةة ٢يف ضةةبَ ً٘ٝةةٔ
ايعٓا.٤
ٚيهٓٓا  ٫ظبد يف ا٫ضتصاد َٔ ٠امعسفْ ٫ٚ ١هًا ْفطٓا
عٓا ٤يٓكٝا إىل سٚتٓا ايعكً ١ٝس ٠ٚأ س٣غ ٚإمنا عبٔ ْهتفٞ
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حا عًُٓا ٚزحا قكٓا ٚشٖدْا فٚ ٘ٝأًُٖٓةا ٙحتةْ ٢طةٓٝاٚ ٙحتة٢
مل ٜبل ٭حدْا ب٘ عٗد.
ٚعبةةٔ ْ ٫كةةسأ أدباْ٤ةةا ايةةرٜ ٜٔعٝػةة ٕٛبٓٓٝةةا ٜٚؿةةٛزَ ٕٚةةٔ
حٝاتٓةةا َةةا ٜطةةتاٝع ٕٛتؿةةٜٛس ٙفهٝةةا ْكةةسأ بلٖةةِ َةةٔ أدبةةا٤
ا٭َةةِ ا٭ ةةس٣و ٚنٝةةا ايطةةب ٌٝإىل إٔ ْعةةسف َةةا أْتجةةٛا فُٝةةا
َكَ ٢ةٔ ايةدٖس َٚةا ٜٓتجة ٕٛيف ٖةر ٙا٭ٜةاّ ايةيت ْعةٝؼ فٗٝةاو
ٚنٝا ايطب ٌٝإىل إٔ ْتٗٝةأ يًعًةِ حةا قةد ٜٓتجة ٕٛبةدا أ ٚبعةد
بدو
عبةةٔ ْ ٫بةةةرٍ أٜطةةس ازبٗةةةد يفٗةةةِ اسبٝةةا ٠ايةةةيت عبٝاٖةةةاغ
ٚنٝا ايطب ٌٝإٔ عبٝذ بٝطل اسبٝةا ٠ايةيت ؼبٝاٖةا بلْةا َةٔ
ايٓاع فك ٬عٔ دقا٥كٗا َٚا ٜثاز فٗٝا َٔ امػةه٬ة ايةيت إٕ
مل تعس يٓا اٯٕ فطتعس يٓةا َةٔ بةل غةو يف ٜة ّٛقسٜةب أٚ
بعٝةةدغ ٭ٕ حٝاتٓةةا َتؿةةً ١حبٝةةا ٠ايػةةعٛب ا٭ ةةسَ ٣تةةأ س ٠بٗةةا
َ ٪س ٠فٗٝةاغ ضةٛا ٤أزدْةا ذيةو أّ مل ْةسد ٙبعةد إٔ أي ٝةت اٯَةاد
ٚا٭بعاد ٚأٚغو ايعامل عً ٢ا ةت٬ف غةعٛب٘ ٚأيةٛإ اسبٝةا ٠فٝة٘
إٔ ٜؿبذ عاما ٚاحدا ٜتأ س ح ٪ساة َتػابٗ ١أَ ٚتخد.٠
ٚاي سٜب أْٓا ْػعس بٗرا ا٫تؿاٍ يف حٝاتٓا اي١َٝٛٝغ بٌ يف
نةةٌ ضةةاعَ ١ةةٔ ضةةاعاة حٝاتٓةةا ايَٝٛٝةةْ .١ػةةعس بةة٘ حةةني ْكةةسأ
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ايؿخا ٚحني ْطُي ايسادٜٛغ ٚحني ْػةٗد ايطةُٓٝا أ ٚايتُثٝةٌ
ٚحني ْسق ٞحاجاتٓا اماد ١ٜايكسٜب ١أ ٚايبعٝد٠غ ٚحني ْٓتكٌ َٔ
َهةةإ إىل َهةةإ ٱزقةةاٖ ٤ةةر ٙاسبةةا٫ةغ ةةِ عبةةٔ عًةة ٢زبةةِ
ٖرا نً٘  ٫ظبد ايػعٛز باسباج ١امًخ ١إىل إٔ ْعسف َٔ حٝةا٠
ايعكٚ ٍٛايكًٛب ٚا٭ذٚام يف ايعامل اشبازجَ ٞثٌ َةا ْعةسف َةٔ
آ از ايتجازٚ ٠ايؿٓاعٚ ١اٱْتاج اماد ٟف.٘ٝ
ٚأغد َٔ ٖرا اسا ٚأعظِ َٓة٘ ْهةسا أْٓةا قةد جًٗٓةا أٚ
نةةدْا ظبٗةةٌ أْفطةةٓاغ فةةٓخٔ مل غبةةسج فجةةأَ ٠ةةٔ ا٭ز ٚمل
ْٗبذ فجأ َٔ ٠ايطُا٤غ ٚمل ْٴخاه يف ٖرا ايعؿس اسبدَٔ ٜ
 ٫غ٤ٞغ ٚإمنا ذبدزْا َةٔ أجٝةاٍ ضةبكتٓاٚ .هلةر ٙا٭جٝةاٍ حٝةا٠
قةةد أ ةةسة يف حٝاتٓةةا ٚيف طبٝعتٓةةاغ فًٓةةا َةةا َةةٔ اسب ةل عًٓٝةةا
٭ْفطٓا إٔ ْعسف٘غ ٚضبًٓٝا إىل َعسفت٘ إٔ ْكسأ ْٚفِٗغ ْٚةدزع
ْٚرٚمغ َٚا أغد شٖدْا يف ايكساٚ ٠٤ايفِٗ ٚايدزع ٚايرٚم!
ٚضٌ إٕ غ٦ت نثةس ٠ايةرٚ ٜٔقفةٛا حٝةاتِٗ عًة ٢إٔ ٜعًٹٸُةٛا
أجٝايٓا ايٓاغة ١٦ايكةساٚ ٠٤ايةدزع ٚايفٗةِ ٚايةرٚم َةاذا ٜكةسإٔٚغ
َٚةاذا ٜفُٗةةٕٛغ َٚةاذا ٜدزضةةٕٛغ َٚةاذا ٜةةرٚق ٕٛبعةد إٔ رفةةسٚا
باٱجاشاة اييت تتٝذ هلِ إٔ ٜعًُةٛاو يكةد أقبًةٛا عًة ٢ؾةٓاعاتِٗ
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نُا ٜكبٌ نٌ إْطإ عًة ٢ؾةٓاعت٘ ٜة٪دٚ ٕٚاجةبِٗ ٚؼبتًُةٕٛ
يف تأدٜت٘ َا ؼبتًُ َٔ ٕٛامػكٚ ١ازبٗد.
فةةةإذا فسبةةةٛا َةةةٔ أداٖ ٤ةةةرا ايٛاجةةةب مل ٜٓطةةةٛا إ ٫غةةة٦ٝا
ٚاحةةداغ ٖٚةة ٛايٛاجةةب ايةةرٜٓ ٟب ةة ٞإٔ ٜةة٪د ٙٚإىل أْفطةةِٗ .فكةةد
ػبةةةب عًةةة ٢امعًةةةِ إٔ ٜةةةتعًِغ ٚإٔ ٜهةةة ٕٛتعًُةةة٘ َتؿةةة٬غ ٚإٔ
ٜكةةٝا إىل َةةا عٓةةد ٙغةة٦ٝا نةةثلا ممةةا يةةٝظ عٓةةدٚ ٙإٔ ػبةةدد
ْفطةة٘ يف نةةٌ ٜةة ّٛيٝٴكبةةٌ َةةٔ اي ةةد عًةة ٢تَٝ٬ةةر ٙبػةة ٤ٞجدٜةةد
ؼببب٘ إيٜٚ ِٗٝصٜد غٛقِٗ إىل ا٫ضتُاه ي٘ ٚاْ٫تفاه حةا ٜكةٍٛغ
ٖٚةةةة ٛإذا مل ٜفعةةةةٌ جةةةةدٜس إٔ ميةةةةٌ ْفطةةةة٘ ٚإٔ ٜٴُةةةةٌ بةةةةلَ ٙةةةةٔ
ايتَٝ٬رغ ٚإٔ ٜؿبذ أغب٘ غ ٤ٞبايبب ةا ٤ايةيت تةسدد َةا حفظةت
 ٫دبدد ٫ٚ ٙت ل ٫ٚ ٙتصٜد ف.٘ٝ
ٚأن ة ايظةةٔ إٔ نةةثلا َةةٔ امعًُةةني عٓةةدْا يةة ٛحاضةةبٛا
أْفطِٗ حني ؽبً ٕٛإيٗٝا إٕ أتٝخت هلِ اشبً ٠ٛإيٗٝا ٫ضتٝكظٛا.
أْٗةةِ ميًةة ٕٛأْفطةةِٗ ٚميًةة ٕٛتَ٬ةةرتِٗغ ٚيهةةِٓٗ ٜ ٫فسبةةٕٛ
سبطاب أْفطِٗغ ٜػ ًِٗ أدا ٤ايٛاجب امفس ٚعً ِٗٝيف نٌ
ّٜٛغ فإذا أتٝذ هلِ ايفساا َٓ٘ أضسه بعكِٗ إىل بعض ٜتخةد ٕٛ
فُٝا نإ ٚفُٝا ٖ ٛنةاٚ ٔ٥فُٝةا ميهةٔ إٔ ٜهةَ ٕٛةٔ ٖةرٙ
ا٭حدات ايٝطل ٠ايةيت تًةٗ ٞايٓةاع عةٔ أْفطةِٗغ ٚرب ٹٝٸةٌ إيةِٗٝ
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أْٗةةِ أٜكةةار  ٖٚةِ ْٝةةاّٚ .إذا مل ٜكةةسأ امعًةةِ مل ؼبةةدت يف ْفةةظ
تًُٝر ٙايػٛم إىل ايكسا٠٤غ ٚمل ػبد فٗٝا ايسببة ١إىل ا٫ضةتصاد٠
َٔ امعسفٚ .١يريو ٜؿبذ ايتعً ِٝؾٓاع ١جاَةد ٫ ٠حة ّ هلةا َةٔ
اسبٝا ٠اشبؿب ١اييت تٓفي أؾخابٗا ٚتٓفي ايٓاع َٔ حٛهلِ.
ٚايعًةةِ ايةةرٜ ٫ ٟتجةةدد نامةةا ٤ايسانةةد ايةةرًٜ ٫ ٟبة إٔ
ٜأضٔ ٜٚطسه إي ٘ٝايفطادٚ .أْا أعًِ إٔ ٖةرا ايكة ٍٛضٝػةل عًة٢
نةثل َةةٔ ا٭ؾةةدقا ٤ايةةر ٜٔأحةةبِٗ ٚأنة ِٖغ ٚأعًةةِ نةةريو
أِْٗ ضٝكٝك ٕٛحا أقٚ ٍٛضٝطأي ٕٛأْفطِٗ ٜٚطأيْٛل نٝةا
ايطب ٌٝإىل إٔ ٜكةسأٚا ٚقةد أ كًةتِٗ ٚاجبةاة ايةدزع يف امدزضة١
 ٚةازج امدزضة١غ ٚيهةٔ ايةر ٟأعسفة٘ ٖة ٛإٔ ايكةسا ٠٤مةٔ ؼبةةب
ايكةةةسا ٠٤غةةة ٫ ٤ٞضةةةب ٌٝإىل ايةةةتخًـ َٓةةة٘غ ؼبتةةةاٍ ؾةةةاحب٘ يف
ايٛؾ ٍٛإيٚ ٘ٝايظفس بة٘ َُٗةا ٜهًفة٘ ذيةو َةٔ ازبٗةدغ َُٗٚةا
ؼبُٸً٘ َٔ امػةكٚ ١ايعٓةاٚ .٤يةٝظ امعًُةٚ ٕٛحةدِٖ ٖةِ ايةر٫ ٜٔ
ٜكسإٔٚغ ٚيٝظ ايتَٝ٬ةر ٚحةدِٖ ٖةِ ايةرٜ ٜٔػةبٗ ٕٛأضةاترتِٗ
يف اٱعةةسا عةةٔ ايكةةسا٠٤غ ٚيهةةٔ امةةثكفني مجٝعةةا  ٫أضةةتثل
َةةةِٓٗ إ ٫قًةةةَ ١ةةةٔ ايٝطةةةل إحؿةةةاٖ٩ا ٜ ٫كةةةسأ ٫ٚ ٕٚؼببةةة ٕٛإٔ
ٜكسأٚا ٫ .تكٌ إِْٗ ٜكسأ ٕٚايؿخا  ٖٞٚنثل٠غ  ٫ٚتكٌ إْٗةِ
ٜكةةسأٖ ٕٚةةرا ا٭دب ايٝطةةل ايةةرًٜ ٟكةةاِٖ بةة٘ ايباعةة ١يف اياسٜةةل
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ٜٚاٛف ٕٛب٘ عً ِٗٝيف ايكٗٛاة .فُا إىل ٖر ٙايكسا ٠٤أزدةغ َٚا
ٜعٓةةٝل أَةةس ٖةةر ٙايكةةسا ٠٤يف قًٝةةٌ أ ٚنةةثل .إمنةةا ايكةةسا ٠٤ايةةيت
أزٜدٖا ٚأ ٓ ٢إٔ ٜه ٕٛيهةٌ َثكةا َٓةا حظة٘ َٓٗةا يف نةٌ
 ّٜٛضٛا ٤أنإ ٖرا اسب قً ٬ٝأ ٚنثلا ٖٖ ٞر ٙايةيت ٜفةسا
ايكةةاز ٨فٗٝةةا يهتةةاب ق ةٝٹِ ذبتةةاج قسا٤تةة٘ إىل ازبٗةةدغ ٚؼبتةةاج
فُٗ٘ ٚذٚق٘ إىل غَ ٤ٞةٔ امػةكٚ ١ايعٓةا٤غ ٚايةيت ٜٓؿةسف عٓٗةا
َٔ ٜكبٌ عًٗٝا ضاع ١أ ٚبعض ضاعٚ ١قةد أقةاف عًُةا إىل عًةِ
َٚعسفةةة ١إىل َعسفةةة١غ ٚٚجةةةد ٖةةةرا امتةةةاه اشبؿةةةب ايكةةة ِٝايةةةرٟ
ٜهطةةب٘ أؾةةخاب٘ نطةةبا ٜٚظفةةس ٕٚبةة٘ بعةةد ازبةةد يف ضةةبً٘ٝ
ٚاحتُاٍ ايعٓا٫ ٤ضتخ٬ؾ٘ ٚايٛؾ ٍٛإي.٘ٝ
ٖرا ايٓٛه َٔ ايكةسا ٠٤ايةر ٟؼبتةاج إىل إٔ ؽبًةـ اٱْطةإ
ي٘ ْفظ ضاعْٗ َٔ ١از أ ٚضاع َٔ ١يٌٝغ ٚؽبًؿٗا ي٘ َةٔ نةٌ
غةةابٌ َةةٔ غةةٛابٌ اسبٝةةاَُٗ ٠ةةا تهةةٔ َُٗٚةةا تهةةٔ أعباٖ٩ةةا
ٚرسٚفٗاٖ .را ايٓٛه َٔ ايكسا ٠٤اييت ٖ ٞأغب٘ غ ٤ٞبايسٜاقة١غ
زٜاقةة ١ايةةٓفظ عًةةَ ٢صاٚيةةَ ١ةةا ٜطتعؿةة ٞعًٗٝةةا َةةٔ ا٭غةةٝا٤
َصاٚيًَ ١خ ١حت ٢تبًغ َٓٗا َا تسٜدٖ .ةرا ايٓةٛه َةٔ ايكةساٖ ٠٤ةٛ
اير ٟأحب٘ ٚأدع ٛإيٚ ٘ٝأ ٓ ٢إٔ ٜس ٚامثكفة ٕٛأْفطةِٗ عًٝة٘
حتٜ ٢ؿبذ هلِ عاد٫ ٠شَةٜ ٫ ١طةتاٝع ٕٛعٓٗةا ضةًٛاٚ .أْةا ٚا ةل
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أعظةةةِ ايثكةةة ١بةةةأِْٗ ضةةةٝجد ٕٚفٗٝةةةا بعةةةد إٔ ٜسٚقةةةٛا أْفطةةةِٗ
عًٗٝاغ ْعُٝا أٟٸ ْعْ ..ِٝع ِٝامتع ١حا ٜكسأْٚ ٕٚع ِٝايهطب ما
ٜهطبٕٛغ ْٚع ِٝدبدٜد أْفطِٗ ٚايػعٛز بايكدز ٠عً ٢احتُاٍ
امػكٚ ١تهًا ايعطس ٚزٜاق ١ايٓفظ عًَ ٢ا مل تةأياغ ْٚعةِٝ
ايتخفا ضاع َٔ ١أ كاٍ اسبٝاٚ ٠ايتخًـ ضاع ١ممةا ٜطةس فٗٝةا
َٚا ٜط٤ٛغ ْٚع ِٝايػعٛز آ ةس ا٭َةس بةإٔ اٱْطةإ قةد ةسج َةٔ
ٖر ٙاسبٝا ٠اٯي ١ٝاييت ؼبٝاٖا ْٗازٚ ٙي ً٘ٝإىل حٝا ٠أ س ٣عاًَة١
ٜعا ٞفٗٝا جٗدٜٚ ٙأ ر فٗٝا جٗد بسٜ٘غ ٚؼبةظ فٗٝةا بايكةدز٠
عً ٢أْ٘ إْطإ ٜطةتاٝي إٔ ٜٓفةي ٜٓٚتفةي بةامعٓ ٢اشبؿةب ايكةِٝ
هلر ٙايهًُاة.
إذا زا امثكفة ٕٛأْفطةِٗ عًةٖ ٢ةرا ايٓةٛه َةٔ ايكةسا ٠٤مل
تؿبذ اسبٝا ٠بايكٝاع إي ِٗٝعُةٜ ٬ة٪دٚ ٣أجةسا ٜكةبض ٚطعاَةا
٪ٜنةةٌ ٜٗٚكةةِغ َْٛٚةةا ٜكبةةٌ َةةي ايًٝةةٌغ ٚميكةة ٞحةةني ٜطةةفس
ايؿبذغ ٚعبثا  ٜ ٫ل عٔ أؾخاب٘ غة٦ٝاغ ٚنَ٬ةا ٜةرٖب َةي
ايةسٜذغ ٚإمنةا تؿةبذ غة٦ٝا آ ةس ميتةي أؾةخاب٘ ٚميتةي بأؾةةخاب٘
ايٓاعٚ .أؾبخت غ٦ٝا آ س ٜثل يف أؾخاب٘ ْٛعا َٔ ٖرا ايفِٗ
اشبؿب اير ٫ ٟضب ٌٝإىل إزقا٘٥غ ٚاير ٟػبد أؾةخاب٘ ايًةر٠
نةةٌ ايًةةر ٠حةةني ؼبطةةٚ ْ٘ٛحةةني ٜػةةعس ٕٚباسباجةة ١امًخةة ١إىل
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إزقةةةا٘٥غ ٚحةةةني ٜطةةةع ٕٛجةةةادٜٚ ٜٔتهًفةةة ٕٛايٝطةةةل ٚايعطةةةل
يٝبً ٛا َٔ إزقاَ ٘٥ا ٜسٜدٚ .ٕٚايكسا ٠٤امُتع ١تدع ٛإىل ايكسا٠٤
امُتعةة١غ فةةإذا زقةةت ْفطةةو عًةة ٢إٔ تكةةسأ ضةةاع ١يف نةةٌ ٜةةّٛ
ٚأيفةةت ٖةةر ٙايكةةسا ٠٤فطتػةةعس باسباجةة ١إىل إٔ دبعةةٌ ايطةةاع١
ضةةاعتنيغ ٚضةةتكسأ ايهتةةاب ايكةة ِٝفتختةةاج إىل إٔ تعٝةةد قسا٤تةة٘
يتخطٔ اضتٝعاب َا ف٘ٝغ ٚضتكسأ ايهتاب فتػعس باسباج ١إىل
إٔ تكسأ بل ٙمما ٜػبٗ٘ أ ٚؽبايف٘غ ٚضٝعجص َايو امكةدٚز يةو
عةةٔ إضةةعافو َةةٔ ايهتةةب حةةا تسٜةةدغ ٚضةةتًُظ َةةا مل تطةةتاي
غةةسا ٙ٤يف امهتبةةاة ايعاَةةٚ ١اشباؾةةٚ ١ضةةتعجص امهتبةةاة عةةٔ
إضةةعافو أٜكةةا فتتهًةةا امُهةةٔ ٚبةةل امُهةةٔ يتظفةةس حةةا
ذبتةاج إيٝةة٘ َةٔ ايهتةةبغ ٚضتطةتٝكٔ بةةإٔ حٝاتةو قةةد أؾةةبخت
غ٦ٝا ٜطتخل إٔ ؼبتٌُ ٚإٔ ذبتٌُ يف ضب ً٘ٝقسٚب امػةكاةغ
ٚضتً ّٛام٪يّفني ٭ِْٗ مل ٪ٜيفٛاغ ٚايٓاغةس ٜٔ٭ْٗةِ مل ٜٓػةسٚاغ
ٚامامجني ٭ْٗةِ مل ٜامجةٛاغ ٚإذا نثةس أَثةاهلِ َةٔ ايكةاز٥ني
امًخني يف ايكسا ٠٤ا تاجني إيٗٝا يف نٌ ٚ ّٜٛاير ٫ ٜٔػبدٕٚ
َةةا ٜكةةةسأ ٕٚفطةةةتاايب ٕٛبتٝطةةل أضةةةباب ايكةةةساٚ ٠٤ضتكةةةاسٕٚ
ايدٚي ١إىل إٔ تطتجٝب يهِ فتعٓ ٢بايامجةٚ ١ايتةأيٝا ٚايٓػةس
ٚإْػةةا ٤امهتبةةاة ٚتُٓٝةة ١امٛجةةٛد َٓٗةةا أنثةةس ممةةا عٹٓٝةةت إىل
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اٯٕغ ٚضتٓظس ٕٚفإذا اسبٝاَ ٠ةٔ حةٛيهِ قةد ت ةلة ٚإذا أْةتِ
قةةةد أْػةةةأال جةةةٛا جدٜةةةدا ؼبٝةةةا فٝةةة٘ ايعكةةةٌ ٚؼبٝةةةا فٝةةة٘ ايكًةةةب
ٚايرٚمغ ٚإذا أْتِ قد أؾبختِ َةث ٬يًٓاغة٦ني فةأحبٛا َةٔ ٖةرٙ
اسبٝةةا ٠امُتةةاشَ ٠ةةةا ذببةةٚ ٕٛجةةدٸٚا يف ضةةةبًٗٝا نُةةا دبةةةدٕٚغ
ٚعطةة ٢إٔ ٜهْٛةةٛا أنثةةس َةةٓهِ هلةةا حب ةا ٚأعظةةِ َةةٓهِ يف
ضبًٗٝا جداغ ٚأغد َٓهِ إيٗٝا ضعٝا.
ٚنةةريو تكةةسب ايهٓةةٛش امكةةٝعَ ١ةةٔ َؿةةس فةةتُٮ عكةةٍٛ
أبٓاٗ٥ةةا ٚقًةةٛبِٗ عًُةةا ْٚةةٛزا .ةةِ يةةٔ تكٓعةةٛا بةةايكساٚ ٠٤اٱَعةةإ
فٗٝةةاغ بةةٌ ضةةتختاج ٕٛإىل إٔ ٜفكةة ٞبعكةةهِ إىل بعةةض حةةا
ٜكةةةةةسأغ ٚضتؿةةةةةٓع ٕٛذيةةةةةو يف أحةةةةةادٜثهِغ ٚقةةةةةد  ٫تكٓعةةةةةٕٛ
با٭حاد ٜفتهتبٚ ٕٛذب ٕٛٝايثكافٚ ١ايعًِ ٚا٭دب يف ٚطٓهِ
أنثةةس ممةةا ذبٝةةاغ  ٚٴت ةةس ٕٚبلنةةِ بةةإٔ ٜؿةةٓي ؾةةٓٝعهِ ةةِ
تٓظةةس ٕٚبعةةد ذيةةو فةةإذا أْةةتِ  ٫تٓفعةة ٕٛأْفطةةهِ ٚحةةدٖا ٫ٚ
تٓفعَٛ ٕٛاطٓٝهِ ٚحدِٖ ٚيهٓهِ تٓفع ٕٛأجٝا ٫أ سَٔ ٣
ايٓاع قسٜبَٓ ١هِ أ ٚبعٝةد ٠عةٓهِغ ٚإذا أْةتِ  ٫تطةتًٗهٕٛ
فخطةةبغ ٚإمنةةا تطةةتًٗهٚ ٕٛتٓتجةةٕٛغ  ٫ٚتأ ةةر ٕٚفخطةةبغ
ٚإمنةةا تأ ةةرٚ ٕٚتعاةةٕٛغ ٚإذا أْةةتِ يطةةتِ عٝةةا ٫عًةة ٢اٱْطةةاْ١ٝ
امتخكةةس٠غ ٚإمنةةا أْةةتِ َػةةازن ٕٛيف بٓةةا ٤اسبكةةازٚ ٠تُٓٝتٗةةا
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ٚترن ١ٝجرٚتٗاغ ٚإذا أْةتِ قةد زددال ٚطةٓهِ َؿةس اشبايةد٠
إىل أٜاَٗةةا تًةةو ايكدميةة ١ايةةيت ناْةةت تعاةة ٞفٗٝةةا أنثةةس ممةةا
تأ ةةةر ٚتٓفةةةي فٗٝةةةا أنثةةةس ممةةةا تٓتفةةةيغ ٚإذا أْةةةتِ ٜ ٫طةةةتخٞ
أحدنِ إٔ ًٜك َٔ ٢غا َٔ ٤أبٓا ٤ا٭َِ ايساق ١ٝامتخكس ٠يكةا٤
ا٭نفا ٫ ٤يكا ٤امٓتفعني ايرٜٓ ٫ ٜٔفع.ٕٛ
َةةةا أغةةةد حاجةةة ١امؿةةةسٜني إىل إٔ ٜكةةةسأٚا ٖةةةرا ايٓةةةٛه َةةةٔ
ايكسا ٠٤اييت أدع ِٖٛإيٗٝةا حةني ٜفسبةٕٛغ بةٌ َةا أغةد حةاجتِٗ
إىل إٔ ٜتهًفٛا ٭ْفطِٗ ايفساا هلر ٙايكسا ٠٤ضةاعَ ١ةٔ ْٗةاز أٚ
ضاع َٔ ١يٌٝغ ٚإٕ محًِٗ ذيةو َةٔ ا٭عبةا ٤أنثةس ممةا تعةٛدٚا
إٔ ؼبتًُةةةٛاغ ٚإٕ حةةةسَِٗ ذيةةةو يةةةر ٠ا ٫ةةةت٬ف إىل ايكٗةةةٛاة
ٚا٫ضتُتاه حا تعٛدٚا إٔ ٜطتُتعٛا ب٘غ ٚإٕ حسَِٗ ذيو ايفةساا
ما ؼبتاج ٕٛإي ٘ٝأغد ا٫حتٝاج ٜٚك ُٕٛٝحٝاتِٗ عً.٘ٝ
إْ ٞأعسف قَٛةا ٜة ٪س ٕٚإٔ ٜكةسأٚا عًة ٢إٔ ٜاعُةٛا ٚعًة٢
إٔ ٜٓاَٛاغ ٚإٔ  ٜرٚا عكٛهلِ ٚقًٛبِٗ ٜٛٚفسٚا هلا امعسفٚ ١امتاه
عً ٢إٔ  ٜرٚا أجطاَِٗ ٜٛٚفسٚا هلةا ايساحةٚ ١ايًةر ٚ ٠ةل َةا يف
اسبٝا ٠اماد َٔ ١ٜأيٛإ اياف.
َا أنثس َا يف ا٭ز َٔ نٓٛش ايعًةِ ٚا٭دب ٚايفةٔ َٚةا
أقٌ حظٓا َٔ ٖر ٙايهٓٛش َٚا أغد حاجتٓا إىل إٔ ْأ ةر َٓٗةا
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أعظِ ح ميهةٔغ بةٌ إىل إٔ ْأ ةرٖا نًةٗا إٕ اضةتاعٓا إىل
ذيو ضبَٚ .٬ٝا أقدزْا عً ٢ذيو إٕ أزدْاغ فٌٗ ْسٜدو ٖرٖ ٙةٞ
امطأي ١امعكد ٠أغد ايتعكٝدغ نُا نةإ ٜكة ٍٛبعةض امُةثًني.
فًةةٝظ َةةٔ ايٝطةةل إٔ ٜطةةت ل نةةثل َةةٔ غةةٓ ٛٝا ٚغةةبابٓا عةةٔ
ٖر ٙايطاعاة اياٛاٍ أ ٚايكؿاز اييت ٜٓفكْٗٛا نٌ  ّٜٛجًٛضا
يف ايكٗٛاةغ ٜ ٫ؿٓع ٕٛغة٦ٝا إ ٫امكة ٞيف ٖةرا ايً ة ٛايةر٫ ٟ
ٜٓفعِٗ ٜٓ ٫ٚفةي َعٗةِ أحةداغ ٜٓ ٫ٚفةي بٗةِ أحةدا أٜكةاغ ٚإمنةا
ٖةةةِ ػبعًةةة ٕٛأْفطةةةِٗ يف ٖةةةر ٙايطةةةاعاة عٝةةةا ٫عًةةة ٢ايةةةٛطٔ
ٚامةةةٛاطٓنيَٚ .ةةةا حاجةةة ١ايةةةٛطٔ ٚامةةةٛاطٓني إىل قةةةٜ ّٛسقةةةٕٛ
٭ْفطِٗ إٔ ٜكٝعٛا ٚقتا ٜطتاٝع ٕٛإٔ ٜٓفعةٛا بة٘ ٚإٔ ٜٓتفعةٛاغ
َٚةةا أنثةةس َةةا ْةةسدد إٔ اسبٝةةا ٠جٗةةادغ ٚيهٓٓةةا عًةة ٢ذيةةو ٫
ظباٖد أْفطٓا أٜطس ازبٗاد ٚأقَ َ٘ٛةي ذيةو ٚأجةدز ٙإٔ ٜٓفعٓةا
ٚإٔ ٜٓفي ايٓاعغ فٓخًـ يًكسا ٠٤امُتع ١يف نٌ  ّٜٛضةاعَ ١ةٔ
ْٗاز أ ٚضاع َٔ ١يٚ ٌٝعبٔ ْعًِ إٔ ي ٛفعًٓةا ٭ٜكظٓةا َؿةس بعةد
ْٚ ّٛجعًٓاٖا ٚطٓا نسميا ٜعٝؼ ف ٘ٝق ّٛنساّ.
 ٫ٚتكٌ إْ ٞأدع ٛبل صبٝب ٚأذبدت إىل آذإ بةل ٚاعٝة١
فةة ٬أقةةٌ َةةٔ إٔ أدعةة ٫ٚ ٛأقةةٌ َةةٔ إٔ أذبةةدتغ ٚقةةد ؾةةدم أبةةٛ
اّ حني قاٍن
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ٚزنةةةةةة ةبٺ نةةةةةةةةأطساف ا٭ضةةةةةةةةٓ ١عسٸضةةةةةةةةٛا
عًةةةةةةةَ ٢ثًةةةةةةةٗا ٚايًٝةةةةةةةٌ تطةةةةةةةا ٛبٝاٖبةةةةةةة٘
٭َةةةةةةةةةةةةس عًةةةةةةةةةةةة ِٗٝإٔ تةةةةةةةةةةةةتِ ؾةةةةةةةةةةةةدٚزٙ
ٚيةةةةةةةةةةةةٝظ عًةةةةةةةةةةةة ِٗٝإٔ تةةةةةةةةةةةةتِ عٛاقبةةةةةةةةةةةة٘
عًٓٝا إذٕ إٔ ْةدعٚ ٛإٔ ًْةذ يف ايةدعا ٫ٚ ٤عًٓٝةا أٜ ٫طةُي
ايؿِ  ٫ٚػبٝب ايهطاىل.
ٜ َٔٚدز ٟيعٌ َٓا عً ٢نٌ حاٍ َٔ ٜطُي  َٔٚػبٝب!
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بني الفصحى والعامية
نٌ غ ٤ٞممهٔ حت ٢إٔ ٜسجي ايةصَٔ أدزاجة٘غ ٚميػةٞ
إىل ٚزا ٤بعةةد إٔ نةةإ ميكةة ٞإىل أَةةاّ ٫ٚ .أزٜةةد بةةايصَٔ ٖةةرٙ
امعةةاْ ٞايةةيت ؽبتًةةا ايف٬ضةةف ١يف ذبكٝكٗةةا ٚذبدٜةةدٖاغ فًةةٝظ
ٖرا اسبد َٔ ٜفًطف ١ايف٬ضف َٔ ٫ٚ ١عًِ ايعًُا ٤يف غ٤ٞغ
ٚإمنا أزٜد بايصَٔ أَٛز ايٓاع ايةيت تطةت سم أٚقةاتِٗ ٚجٗةٛدِٖ
ٚتطةةةتٓفد قةةةٛاِٖ ْٚػةةةاطِٗغ فتتكةةةدّ أحٝاْةةةا ٚتتةةةأ س أحٝاْةةةا
أ ةةس٣غ ٚتكةةدّ َةةسٚ ٠ذبجةةِ أ ةةسَٚ .٣ةةا أغةةو يف إٔ ٚقتةةا َةةٔ
ا٭ٚقةةاة قةةد َةةس بٓةةا ٚأَٛزْةةا ايً ٜٛةة ١كةة ٞإىل أَةةاّغ ٚحٝاتٓةةا
ا٭دبٝةة ١تكةةدّ بةةل َةةاددَ ٫ٚ ٠طةةتأْ ١ٝنأمنةةا ناْةةت تسٜةةد إٔ
تطةةبل ا٭حةةدات ٚاشباةةٛب ٚإٔ تتعجةةٌ دٚز ٠ايفًةةو يتبًةةغ ايكةةسٕ
اسبادٚ ٟايعػةس ٜٔقبةٌ إٔ تبًةغ ْؿةا ايكةسٕ ايعػةسٜٔغ فكة٬
عٔ إٔ تؿٌ إىل آ س.ٙ
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يف ذيو ايٛقت نإ ايتعًِ قً ٌٝاْ٫تػةاز بايكٝةاع إىل َةا
أتةةٝذ يةة٘ يف ٖةةر ٙا٭ٜةةاّ َةةٔ ايطةةعٚ ١ايت ً ةةٌ يف أعُةةام ايػةةعب.
ٚنةةإ غةةٛٝر ا٭دب ايةةر ٜٔاضةةتأ سة بٗةةِ زمحةة ١ا غ ٚغةةباب
ا٭دب ايةةر ٜٔأؾةةبخٛا غةة ٛٝا يف ٖةةر ٙا٭ٜةةاّ ٜهتبةة ٕٛبايً ةة١
ايعسب ١ٝايفؿةخٜٚ ٢تٓافطة ٕٛفُٝةا بٝةِٓٗ أٜٗةِ ٜهة ٕٛأغةد هلةا
تاٜٛعةةا ٚأعظةةِ هلةةا تٝطةةلا ٚأقةةدز عًةة ٢إٔ ٜطةةٛبٗا َةةٔ امعةةاْٞ
ٚاشبةةٛاطس ٚاٯزاَ ٤ةةا مل تهةةٔ تعةةٛدة إٔ تطةةٝغ د ٕٚإٔ ٜػةةل
عًٗٝاغ أٜ ٚسٖكٗا َٔ أَسٖا عطةسا أٜٓ ٚخةسف بٗةا عةٔ طسٜكٗةا
اييت زوتٗا هلا طبٝعتٗا َٚصاجٗا.
ٚنإ أؾخاب ايثكاف ١امُتاشٚ ٠أؾخاب ايثكاف ١امتٛضا١
ٚأؾةةخاب ايثكافةة ١امتٛاقةةعٚ ١ايةةرٜ ٫ ٜٔهةةادٜ ٕٚظفةةسَ ٕٚةةٔ
ايثكافةةةة ١بػةةةة٤ٞغ نةةةةٌ أٚي٦ةةةةو نةةةةاْٛا ٜتٓافطةةةة ٕٛيف ايكةةةةسا٠٤
ٚؽبتؿةةةةُ ٕٛفُٝةةةةا بٝةةةةِٓٗغ ٜسقةةةة ٢فسٜةةةةل ٜٚطةةةةخذ فسٜةةةةلغ
ٜٚكةةةةاسب ايةة ة بةةةةني ايطةةةةخذ ٚايسقةةةةٚ .٢نةةةةإ ايصعُةةةةا٤
ايطٝاضةةٜ ٕٛٝةة ٪س ٕٚبعةةض ا٭دبةةا ٤عًةة ٢بعةةضغ ٜٗٓٚةة ٕٛأتبةةاعِٗ
عةةٔ قةةساَ ٠٤ةةا ٜهتبةة٘ ا٭دبةةا ٤ايةةر ٜٔنةةاْٛا ٜطةةخا ٕٛعًةةِٗٝغ
ٚزحةا حسَةةٛا عًة ِٗٝقةةسا ٠٤ؾةخا بعٗٓٝةةاغ ٚزحةا أعًٓةةٛا إيةةِٗٝ
أِْٗ ٜٛٓب ٕٛعِٓٗ يف قسا ٠٤تًو ايؿخا.
246

ٚنةةةإ ا٭تبةةةاه ٜطةةةُعٜٚ ٕٛؿةةةفكٕٛغ فةةةإذا تفسقةةةٛا عةةةٔ
شعُا ِٗ٥أضسعٛا إىل ايؿخا ا ظٛز ٠فاغةاٖٚا ٚدضةٖٛا يف
جٝةةةٛبِٗ حتةةة ٢إذا زاحةةةٛا إىل دٚزٖةةةِ ًةةةٛا إىل تًةةةو ايؿةةةخا
فكسأٖٚةةةا ممعةةةٓني يف قسا٤تٗةةةا بةةةل حةةةافًني فُٝةةةا بٝةةةِٓٗ ٚبةةةني
أْفطِٗ بٓٗ ٞايصعُا ٤عٔ ٖر ٙايكسا٠٤غ ٚحظسِٖ هلا.
ٚناْةةت تًةةو ايؿةةخا تٓػةةس بايً ةة ١ايعسبٝةة ١ايفؿةةخ٢غ
ٚنإ نتٳٸابٗا ٜتٓافط ٕٛيف دبٜٛد ايً ٚ ١تُٓٝل ا٭ضةًٛبغ قةد
اربةةةةرٚا ٭ْفطةةةةِٗ يف ا٭دب َٴةةةةث ٬زفٝعةةةةٜ ٫ ١عسقةةةة ٕٛعٓٗةةةةا
يٝتهًفةةٛا زقةة ٢ايكةةسا٤غ ٚإمنةةا ٜطةةُ ٕٛإيٗٝةةا ي ٝةةسٚا قةةساِٖ٤
حػةةةازنتِٗ يف ٖةةةرا ايطةةةُٚ .ٛنةةةإ بعةةةض ايػةةةباب يف تًةةةو
ا٭ٚقةةةاة ؼبةةةاٚي ٕٛإٔ ٜهتبةةةٛا بايً ةةة ١ايعاَٝةةةٚ ١إٔ ٜسٚجةةةٛا هلةةةا
تسٚػبا  ٫يٝتًُكٛا قسا ِٖ٤بٌ يٝبً ٛا َِٓٗ َٛاطٔ ايفِٗ ٚايرٚم
ٚا٫ضةةةتجاب١غ ٚيهةةةِٓٗ نةةةاْٛا ٜظفةةةس ٕٚبعهةةةظ َةةةا نةةةاْٛا
ٜسٜةةد ٕٚفٝةةصٚزټ عةةِٓٗ ايكةةساٚ ٤تطةةخس َةةِٓٗ طٛا٥ةةا امةةثكفنيغ
ٜٚكاس ٕٚإىل ايسجٛه عٔ عاَٝتِٗ إىل ايً ة ١ايفؿةخٚ .٢نةإ
حاف زمح٘ ا ٜٗدز بػعس ٙايطٝاضةٞغ ٚنةإ غةٛق ٞزمحة٘
ا  ٜل بػعس ٙايتُثٚ ًٞٝايطٝاضٞغ ٚنُٖ٬ا ٜرٖب َةرٖب
ايكةةدَا ٤يف يفظةة٘ ٚأضةةًٛب٘ ٚيف ٚشْةة٘ ٚقٛافٝةة٘غ ٚنةةإ ايةةرٜٔ
247

ٜطُع ٕٛيًػاعس ٜٔايعظُٝني أٜ ٚكةسأ ٕٚهلُةا ٜسقةٜٚ ٕٛعجبةٕٛ
ٚؼبفظةة ٕٛغةةعسُٖا عةةٔ رٗةةس قًةةبغ  ٫ػبةةد ٕٚيف زؾةةاْٖ ١ةةرا
ايػةةةعس ٚجصايتةةة٘  ٫ٚيف تكًٝةةةد ٙيًكةةةدَاَ ٤ةةةا ٜؿةةةسفِٗ عٓةةة٘ أٚ
ؽبٛفِٗ َٓ٘ أٜ ٚصٖدِٖ فٚ .٘ٝنٓةا ْعٝةب ايػةاعس ٜٔايعظةُٝني
بإَعاُْٗا يف تكًٝد ايكدَاٚ ٤تكؿسُٜٗا يف ايتجدٜد ٚبًُٖٛا يف
ا افظةة ١عًةةةَ ٢ةةراٖب ايكةةةدَا٤غ فهةةإ ايٓةةةاع ٜكةةسأ ٕٚيٓةةةا
فاقةةَ ٢ةةِٓٗ قًةة ١قًًٝةة ١جةةدا ٖةةِ أؾةةخاب ايثكافةة ١ايسفٝعةة١غ
ٚتطخذ َِٓٗ نثس ٠نثل ٠جدا ِٖ أؾخاب ايثكاف ١امتٛضا١
ٚايك.١ًٝ٦
نإ ذيةو َٓةر زبةي قةسٕ أ ٚأنثةس َةٔ زبةي قةسٕٚ .نٓةت
أعٝب عً ٢ا افظني يف ايً ٚ ١ا٭دب تكدٜطِٗ يً ةٚ ١إحةاطتِٗ
هلا بٗرا اٱج ٍ٬ايدٜل ايرٜ ٟعؿُٗا َٔ ايتاةٛز ٚؼبُٗٝةا َةٔ
ايتجدٜةةدٚ .نٓةةت أقةة ٍٛإٕ ايً ةة ١ايعسبٝةةٖ ١ةة ٞي ةة ١ايكةةسإٓ َةةا يف
ذيو غوغ ٚيهٓٗا يف ايٛقت ْفط٘ ي  ١ايرٜ ٜٔتهًُْٗٛةا فُةٔ
اسبل عًٗٝا إٔ تطتجٝب ٭ؾخابٗا ٚإٔ تطاٜس تاٛزِٖ ٚدبةازٟ
حٝاتِٗ يف رسٚفٗا امختًف.١
ٖٚةة ٞقةةد فعًةةت يف ايعؿةةٛز ا٭ٚىلغ فًةةِ تهةةد ربةةسج َةةٔ
ايباد ١ٜايعسب ١ٝحتَ٤٫ ٢ةت اسبكةاز ٠ازبدٜةدٚٚ ٠ضةعت عًَٗٛةا
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ٚفًطفتٗ ا ٚحت ٢تاةٛز أدبٗةا ْفطة٘ َةي ٖةر ٙاسبكةاز ٠فةأد ٣يف
ٜطس ٚإواة َا مل ٜهٔ ؽباس يٮعساب ايبةاد ٜٔعًة ٢بةاٍ َةٔ
اشبٛاطس ٚامعاْٚ ٞاٯزا.٤
ٚنةةإ ايٓةةاع ٜٓهةةس ٕٚعً ةٞٳٸ ٖةةر ٙامكايةة ١أغةةد اٱْهةةاز
ٜٚس ٕٚأْ ٞقد جاٚشة يف اٱضساف نٌ حدغ ٚأْ ٞقد بًٛة يف
ايتجدٜةةد حتةة ٢أ سجتةة٘ عُةةا ٜٓب ةة ٞية٘ َةةٔ ايكؿةةد ٚا٫عتةةداٍغ
َٚةةٔ ايسفةةل ٚا٭ْةةا٠غ ٚحتةة ٢ذٖبةةت بةة٘ َةةرٖب ايثةةٛزَ ٫ ٠ةةرٖب
ايتاٛز ٚاْ٫تكاٍٚ .نٓت أقخو َٔ ايدزع ا٭ ٍٚايةر ٟنةإ
طةة٬ب ا٭شٖةةس ايػةةسٜا ٜطةةُع ْ٘ٛحةةني ٜبةةدأ ٕٚدزاضةة ١ايٓخةةٛغ
فٝكةسأ عًةة ِٗٝايػةةٛٝر قةة ٍٛام٪يةةا زمحةة٘ ا ن اسبُةةد ايةةرٟ
جعٌ ي  ١ايعسب أفؿذ ايً اة.
ٚنٓةةت أقةة ٍٛإٕ ي ةة ١ايعةةسب فؿةةٝخَ ١ةةا يف ذيةةو غةةوغ
ٚيهٔ يف ا٭ز ي اة أ س ٣يٝطت أقةٌ َٓٗةا فؿةاحٚ ١جصاية١
ٚاَتٝةةةاشاٚ .نةةةإ ا ةةةافظٜ ٕٛةةةسٖ ٕٚةةةرا ايكةةةَ ٍٛةةةل مجٛحةةةا
ٚإٖةةدازا يًكةة ِٝامٛز ٚةة ٚ ١ةةٛز ٠بايطةةٓٔ ايةةيت تًكاٖةةا ا٭بٓةةا ٤عةةٔ
اٯباٚ .٤نٓت أتٓدز حا نإ بعض ايكدَا ٤ؽبتؿُ ٕٛفَ ٘ٝةٔ
إٔ ي ةة ١أٖةةٌ ازبٓةة ١يف ايةةداز اٯ ةةسٖ ٠ةة ٞايً ةة ١ايعسبٝةة ١أ ٚايً ةة١
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ايطةةسٜاْ١ٝغ فهةةإ بةة ٠٬ا ةةافظني ٜكةةٝكَ ٕٛةةل بةةريو أغةةد
ايكٝل.
ٚأذنس أْ ٞحني ُُٖت بايطفس إىل أٚزٚبا ٱ ةاّ ايةدزع
ضةةأيل ايػةةٝخ خبٝةةت زمحةة٘ ا ن َةةا ايةةر ٟتسٜةةد إٔ تدزضةة٘ يف
أٚزٚبةةاو فكًةةت يةة٘ َتكةةاحهان أزٜةةد إٔ أدزع ايً ةة ١ايطةةسٜاْ.١ٝ
فكةةاٍن ٚملٳ تةةةدزع ايً ةة ١ايطةةةسٜاْ١ٝو قًةةةتن ٭حطةةٔ ايةةةسد عًةةة٢
امًهني حني ٜطأْ٫ل يف ايك ٭ُْٗا ٜطأ ٕ٫بايً  ١ايطسٜاْ.١ٝ
ٚزٜٚت ي٘ َا نٓت أحف َٔ ق ٍٛبعض ا٭شٖسٜني ايكدَا:٤
َٚةةةةةةةةةةٔ بسٜةةةةةةةةةةب َةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةس ٣ايعٓٝةةةةةةةةةةإ
إٔ ضةةةةةةةةةةةةةةةةة٪اٍ ايكةةةةةةةةةةةةةةة ة بايطةةةةةةةةةةةةةةةةةسٜاْٞ
أفت ٢بٗرا غٝخٓا ايبًكٝل
ف كب ايػٝخ ٚقخو اسباقسٕٚغ ٚناْت نثستِٗ َةٔ
اماسبػنيٚ .يكٝت ايػٝخ بعةد عةٛدتَ ٞةٔ أٚزٚبةا فطةًُت عًٝة٘
ٚمل أقبٸٌ ٜدٙغ ٚأزاد إٔ ٜػعسْ ٞباحتكاز ٙيٚ ٞاشدزا ٘٥ما تعًُت
يف أٚزٚبا ٚما اربرة َةٔ ش ٟجدٜةد فًةِ ٜهةٔ ٜةدع ْٞٛإ ٫طة٘
أفٓد.ٟ
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ٚحطبو بٗرا ايدعا ٤احتكازا ٚاشدزا.٤
نريو ناْت حايٓا َٓر أنثس َةٔ زبةي قةسٕن كة ١بايً ة١
ايعسب ١ٝايفؿخٚ ٢إمياْا بكدزتٗا عًة ٢ايبكةا٤غ َٚااٚية ١ايصَةإ
 َٚايب ١ا٭حدات اييت دبدد حٝا ٠ايٓاع َةٔ ٜة ّٛإىل ٜةَ ٫ ّٛةٔ
عاّ إىل عاّٚ .يٝظ َةٔ غةو يف إٔ جًٓٝةا ذاى ايكةد ِٜقةد رفةس
بةةايٓجذ نةةٌ ايةةٓجذ فُٝةةا نةةإ ؼبةةاَ ٍٚةةٔ دبدٜةةد ا٭دب ٚزد
ايػباب إىل ايً ة ١بعةد إٔ أدزنتٗةا يف ايكةس ٕٚا٭ ةل ٠أعةسا
تػب٘ أعسا ايػٝخٚ ١ ٛاهلسّ.
مل ٜٓهس عًٓٝا أحةد يف تًةو ا٭ٚقةاة إبسابةا يف ايًفة أٚ
ايتةةٛا ٶ ٤يف ا٭ضةةًٛب أ ٚبُٛقةةا يف امعةةاْٚ .ٞإمنةةا نةةإ ايٓةةاع
ٜتابعْٓٛةةا زاقةةني عٓةةاغ َػةةجعني يٓةةا ٜػةةعس ٕٚبأْٓةةا نٓةةا ْةةسد
إيةة ِٗٝغةة٦ٝا عصٜةةصا عًةة ِٗٝأ ةةلا يف ْفٛضةةِٗ بع ة ٴد عٗةةدِٖ بةة٘غ
ٚاغةةتد غةةٛقِٗ إيٝةة٘غ ٖٚةةٖ ٛةةرا ازبُةةاٍ ايفةةل ايةةرٜ ٟةةأتَ ٞةةٔ
واح ١ايًف ٚضجاحت٘ ٜ َٔٚطس امعاْٚٚ ٞقٛحٗا  َٔٚؾفا٤
ا٭ضايٝب ْٚكاٗ٥ا .مل ٜهٔ اماشْ ٞزمح٘ ا ٜتخةسج َةٔ إحٝةا٤
تًةةو ا٭ضةةايٝب ايكدميةة ١ايةةيت نةةإ ػبةةدٖا عٓةةد عبةةد ايكةةاٖس
ازبسجةةاْٚ ٞعٓةةد ايةةر ٜٔضةةبكَ ٙٛةةٔ أؾةةخاب ايٓكةةد ٚايبٝةةإغ
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ٚنإ ايٓاع ٜكسأ ٕٚية٘ ٜٚعجبة ٕٛبة٘ ٜٚطةتصٜدَ ْ٘ٚةٔ فٓة٘ ذاى
ازبدٜد ايكد.ِٜ
ٚمل ٜهةةٔ َؿةةاف ٢عبةةد ايةةساشم زمحةة٘ ا ٜتخةةسج َةةٔ
اؾآاه ا٭ْا ٠امطتأْ ١ٝيف إْتاجة٘ ا٭دبة .ٞفهةإ ٜفةسا ايٛقةت
اياٜٛةةٌ يهتابةة ١امكةةاٍ ايكؿةةل ؼبةةسز َعاْٝةة٘غ ٚػبةةٛد أيفارةة٘
ٜٚؿةةف ٞأضةةًٛب٘ تؿةةف ١ٝحتةة ٢ن ٸٓةةا ْػةةب٘ آ ةةاز ٙا٭دبٝةة ١بةةريو
ؾ ةٓٸاع٘ ٚؽبسجْٛةة٘ زٚعةة ١يًٓةةارس٫ ٜٔ
اسبًةة ٞايةةرٜ ٟتةةأْل فٝةة٘ ٴ
ضب ٌٝإىل ايتعًٝل عً ٘ٝبعٝب راٖس أ ٚف.ٞ
ٚنإ ايٓاع ٜتخد  ٕٛعٔ ٖرا ايهاتةب أ ٚذاى فٝكٛيةٕٛ
إْ٘ ٜرٖب َرٖب ازباح أَ ٚرٖب ابٔ امكفي ٜةس ٕٚذيةو ٓةا٤
عًٝةة٘ ٚإطةةسا ٤يةة٘ٚ .مل ْهةةٔ ْسقةة ٢بٗةةرا اٱطةةساٚ ٤ذيةةو ايثٓةةا٤
٭ْٓا مل ْهٔ عب ٞٝتًو ا٭ضايٝب فخطبغ ٚإمنا نٓا عبٗٝٝةا
ٗٝٓ ْٚةةةا ْٚةةة٪د ٟبٗةةةا َعةةةاْٚ ٞآزا ٚ ٤ةةةٛاطس مل تهةةةٔ رباةةةس
يًجاح ٚابٔ امكفي عً ٢باٍ.
نٓا ْاجةِ فٗٝةا غةعس ايػةعساْٚ ٤ثةس ايهتٳٸةاب َةٔ أعةّ٬
ا٭دب يف اي سب  ٫ظبد يف ذيةو َػةك ٫ٚ ١حسجةاٚ .نٓةا ْة٪دٟ
بٗا َٔ ذاة أْفطٓا َا  ِ٥٬ٜايعؿس ايرْ ٟعٝؼ فٝة٘ َةٔ غةٕٚ٪
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ٖر ٙاسبٝا ٠اييت  ٫تػب٘ َٔ قسٜةب َ ٫ٚةٔ بعٝةد حٝةا ٠ايهتٳٸةاب
ايكدَا ٤يف ايبؿسٚ ٠ايهٛفٚ ١ب داد.
ٚنٓةةا ْ ةة ٝحافظةةا ٚغةةٛقٚ ٞبلُٖةةا َةةٔ ايػةةعسا ٤حةةني
ْتخدت بإٔ ايٓثةس ايعسبةٖ ٞة ٛايةر ٟازتكة ٢حكةا يف ٖةرا ايعؿةس
اسبةةد ٜ٭ْةة٘ ابتهةةس أغةةٝا ٫ ٤عٗةةد يًكةةدَا ٤بٗةةا د ٕٚإٔ ؽبةةٌ
بفؿاح ١ايً ٚ ١زؾاْتٗا ٚد ٕٚإٔ ٜٓخسف عٔ أؾٛهلا امكةسز ٠أٚ
طبٝعتٗةةا اشبايةةد٠غ عًةة ٢حةةني مل ٜطةةتاي ايػةةعس إ ٫إٔ ؼبٝةةٞ
َراٖب ايعباضٝني َتأ سا هلِ َٚتأ سا بِٗ أٜكا.
ٚنٓت أبً ٛيف َكاٜك ١ايػاعس ٜٔايعظُٝنيغ فأزد بعض
قؿا٥دُٖا إىل مناذجٗةا ايكدميةَ ١ةٔ غةعس ايةبخاٚ ٟأبة ٞةاّ
ٚامتٓيب ةةة ٚناْا ٜكٝكإ بريو أغد ايكٝل ٚؼبا ٕ٫ٚايتجدٜد
ٚا٫بتهاز ٜٛٚفكإ َُٓٗا إىل غ ٤ٞنثل.
فأ ٜٔعبٔ اٯٕ َٔ تًو اسبٝا ٠اييت نٓا عبٝاٖا َٓةر زبةي
قسٕ ٚاييت مل أز َٔ ٚأَسٖا إ ٫أطسافا قؿازا ٚايةيت تػةٗد بٗةا
ْؿةةةٛف َةةةا ٜةةةصاٍ ايٓةةةاع ٜكسأْٗٚةةةا ٜٚهثةةةسَ ٕٚةةةٔ قسا٤تٗةةةةا
ٜٚطتع ٕٛٓٝبهثل َٓٗا عً ٢احتُاٍ اسبٝا ٠ايةيت ؼبْٗٛٝةا اٯٕو
ٚيةةٝظ َةةٔ غةةو يف إٔ أضةةبابا طبتًفةة ١نةةثل ٠قةةد دعةةت إىل َةةا
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عبٔ ف ٘ٝاٯٕ َةٔ ٖةرا ا٫قةاساب ا٭دبة ٞاشباةل ايةرٜ ٟظٗةس
يف ؾةةةٛز َتٓاقكةةة ١أغةةةد ايتٓةةةاقض .فعكةةة ٍٛغةةةبابٓا ؿةةةب١غ
ٚقًٛبِٗ ذنٚ ١ٝبؿا٥سِٖ ْافةرٜٓ ٫ ٠هةس ذيةو إ ٫امهةابس.ٕٚ
ٚف َٔ ِٗٝأجٌ ٖر ٙاشبؿاٍ قدز ٠زا٥ع ١عً ٢اٱْتاج ايفل ٚهلِ
َٔ أجٌ ٖر ٙاشبؿاٍ إْتاج ٜعؿِ َٔ ايٝأع ٜٚفتذ أبٛابا ٯَاٍ
عسا غ ٜٓ ٫هس ذيو إ ٫امهابس ٕٚأٜكا.
ٚيهٔ أدبا ٤ايػباب ٖ ٤٫٪أغكٝا ٤بفِٓٗٚ .قسا ِٖ٩يٝطةٛا
أقٌ َِٓٗ غكا ٤يطةبب ٜطةل جةدا ٖٚة ٛإٔ ٚضة ١ًٝا٭دا ٤تعةٛشِٖ
إعٛاشا َسٚعا حكا .فل از نثل َِٓٗ أغب٘ غ ٤ٞبازبُاٍ ايبازه
ايطاحس ايرٜ ٟعس يف ا٭شٜا ٤ايس  ١امًًٗٗ ١ايةيت تػةٛٸ ٙبساعتة٘
ٚتفطةةد ضةةخسٚ ٙتعًةةل ايكًةةٛب تعًٝكةةا َ٪مةةا بةةني اٱقبةةاٍ عًٝةةة٘
٭ؾايت٘ ٚؾدق٘غ ٚاْ٫ؿساف عٓ٘ يس ا  ١ؾٛزٚ ٙبثا  ١أيفارة٘.
ٚأدباْ٩ا ايػبإ ؼبط ٕٛذيو َٔ أْفطِٗ  َٔٚقةسا ِٗ٥إحطاضةا
دقٝكاغ ٜٚكٝك ٕٛب٘ قٝكا غدٜداغ ٚيهِٓٗ  ٫ؼباٚي ٕٛي٘ طبٺا
 ٫ٚع٬جاغ ٚإمنا ميعٓ ٕٛف ٘ٝإَعإ امطةت٦ٝظ ًٜٚةٗج ٕٛبة٘ هلةا
امهةةةابس امعاْةةةد ايةةةرٜ ٟعجةةةص ٙاسبطةةةٔ فٗٝةةة ِٝبةةةايكبذ ٜٚفٛتةةة٘
ايهُاٍ فٝطتُطو بايٓكـ ٜٚتخرَ ٙرٖبا َٗٓٚاجا.
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ةةِ ٖةةِ ٜ ٫هتفةة ٕٛحةةا ٜتٛزطةة ٕٛفٝةة٘ َةةٔ ايعٓةةاد يف بةةل
َٛقي يًعٓاد ٚامسا ٤يف بل َٛقي يًُةسا٤غ ٚيهةِٓٗ ٜتهًفةٕٛ
اي ض َٔ اير ٜٔضبكِٖٛغ ِ اشبةسٚج عًةَ ٢ةا أيةا ايٓةاع َةٔ
ؾةةةٛز ايبٝةةةإ ٚإٜثةةةاز ايفؿةةةاح ١عًةةة ٢ايسنانةةةٚ ١ايسقةةة ٞعًةةة٢
اٱضفاف .فإذا مل  ٔ ٜعِٓٗ ٖرا نً٘ غ٦ٝا ازٚا بايً ةْ ١فطةٗا
ْٚؿةةبٛا هلةةا حسبةةا أقةةٌ َةةا تٛؾةةا بةة٘ أْٗةةا عكةة ٫ ِٝت ةةل عةةِٓٗ
غ٦ٝاغ  ٫ٚتٓ ًِٗٝلا قً ٬ٝأ ٚنثلا .فًٝظ َٔ اسبل يف غة٤ٞ
إٔ ايً  ١ايعسب ١ٝايفؿخ ٢قةد َاتةت أ ٚأغةسفت عًة ٢امةٛةغ بةٌ
يٝظ َٔ اسبل إٔ ايً  ١ايعسب ١ٝايفؿخ ٢قةد أدزنٗةا قةعا أٚ
فتٛز أ ٚقؿٛزٚ .آ ١ٜذيو إٔ ايٓاع ٜعسب ٕٛبٗا عةٔ ذاة أْفطةِٗ
حني ٜهتبَ ٕٛا ٜسٜد ٕٚإٔ ٜهتبةٛا يف امٛقةٛعاة امختًفة٫ ١
ػبد ٕٚيف ذيو حسجاغ  ٫ٚؼبتًُ ٕٛف ٘ٝعٓا٤غ ٪ٜيف ٕٛايهتةب
ٜٚامجةةةَ ٕٛةةةا ٪ٜيةةةا بلٖةةةِ َةةةٔ ا٭جاْةةةب يف أقاةةةاز ايػةةةسم
ٚاي ةةةسبغ ٜٓٚػةةةس ٕٚايؿةةةخا ٚا ةةة٬ةغ ٚايٓةةةاع ٜكةةةسأَ ٕٚةةةا
ٜٴ٪يٸا َٔ ايهتب َٚا ٜاجِ نُةا ٜكةسأَ ٕٚةا تٓػةس ٙايؿةخا
ٚا ةة٬ة  ٫ػبةةد ٕٚبةةريو بأضةةا ٜ ٫ٚػةةهَٓ ٕٛةة٘ جٗةةداٚ .آٜةة١
ذيةةو أٜكةةا إٔ ايٓةةاع ٜٓػةةس ٕٚايهتةةب ايكدميةة ١ايةةيت نتبةةت
بايعسبٝةةة ١ايفؿةةةخ ٢يف عؿةةةٛزٖا امختًفةةة ١فٝكسأٖةةةا أؾةةةخاب
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ايثكاف ١ايعُٝكة ١ايٛاضةعٚ ١أؾةخاب ايثكافة ١امتٛضةا ١ايكةٝك١غ
ٚأنثسِٖ ٜ ٫كسأٖا َهسٖا عً ٢قسا٤تٗاغ ٚأنثسِٖ نةريو
ٜ ٫كسٖ٩ا با إغ ٚإمنا ٜٓفل يف قسا٤تٗا ايٛقت ٚامةاٍ ٚازبٗةد
عٔ حب هلا ٚزبب ١فٗٝاغ ٚحةسف عًٗٝةاٚ .يةٝظ ٖةرا غةإٔ ايً ة١
ايةةيت َاتةةت أ ٚأٚغةةهت إٔ ةةٛةٚ .يةةٝظ ٖةةرا غةةإٔ ايً ةة ١ايةةيت
أدزنٗا ايكعا أ ٚايفتٛز أ ٚايكؿٛز ٚإمنا ٖ ٛغإٔ ايً ة ١ايةيت
َةةةا شايةةةت حٝةةة ١قةةةادز ٠عًةةة ٢اسبٝةةةا٠غ قٜٛةةة ١قةةةادز ٠عًةةة َ ٢ايبةةة١
ا٭حدات ٚاشباٛب اييت ت ل حٝا ٠ايٓاع َٔ  ّٜٛإىل .ّٜٛ
ٚأدباْ٩ا ايػبإ ٜتٛزط ٕٛيف اأ أٟٸ اأ حني ٜظٓ ٕٛإٔ
ايً ةة ١ايعسبٝةة ١ايفؿةةخ ٫ ٢ميهةةٔ إٔ تؿةةذ ٚإٔ تطةةتك ِٝإ ٫إذا
اربةةرة ذيةةو ايػةةهٌ ايكةةد ِٜايةةرٜ ٟأيفْٛةة٘ يف غةةعس ايكةةدَا٤
ْٚثسِٖ أ ٓا ٤ايكس ٕٚايث ١ ٬أ ٚا٭زبع ١ا٭ٚىل يًةٗجسٖٚ .٠ةِ حةني
ٜتٛزطةةة ٕٛيف ٖةةةرا اشباةةةأ ػبخةةةد ٕٚايتاة ةٛز ٜٓٚطةةة ٕٛحكا٥كةةة٘
ا٭ٚىل .فً  ١ايكسٕ ا٭ ٍٚيًٗجس ٠مل تهٔ َاابك ١نٌ اماابك١
يً ةة ١ازبةةاًٖٝنيغ ٚي ةة ١أبةةْ ٞةةٛاع ٚأؾةةخاب٘ مل تهةةٔ َاابكةة١
نٌ اماابك ١يً  ١ايفسشدم ٚجسٜةسغ ٚي ة ١امتةٓيب َٚعاؾةس ٜ٘مل
تهةٔ ٖة ٞي ة ١أبةْ ٞةةٛاع ٚيداتة٘ ٚأتسابة٘غ ٚايً ة ١ايةيت أذبةةدت
إي ِٗٝبٗا اٯٕ ٚاييت ٜتخدت إي ِٗٝبٗا بل َٔ ٟايهتٳٸاب يٝطةت
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ٖةة ٞايً ةة ١ايةةيت نةةإ ٜتخةةدت بٗةةا ن ٳتٸةةاب ايكةةسٕ ايثايةة إىل
قةةةساَٚ .ِٗ٥عٓةةةٖ ٢ةةةرا نًةةة٘ إٔ حٝةةةا ٠ايً ةةة ١غةةةٚ ٤ٞمجٛدٖةةةا
ٚاضتعؿاٖ٤ا عً ٢ايتاٛز غ ٤ٞآ سٚ .أؾخابٓا َٖ ٤٫٪ةٔ أدبةا٤
ايػةةةباب ٜتٛزطةةة ٕٛيف اةةةأ آ ةةةس يةةةٝظ أقةةةٌ َةةةٔ ٖةةةرا اشباةةةأ
ْهساغ فِٗ قةد قةسأٚا يف بعةض ايهتةب إٔ ايً ة ١اي٬تٝٓٝة ١قةد
ناْت ح ١ٝقَٓ ١ٜٛتػس ٠يف بسب أٚزٚبا ِ َاتت ْٚػةأة عٓٗةا
ي اة طبتًف ١يف ب٬د نثل َٔ ٠أٚزٚبا اي سبٖ ١ٝةرَٚ .ٙةا أضةسه
َا ٜثبٖ َٔ ٕٛرا اير ٟقسأ ٙٚإىل إٔ ايً  ١ايعسبٝة ١ايفؿةخ ٢ي ة١
قدمي ١قد ْػأة عٓٗا هلجاة عاَ ١ٝفٗة ٞإذٕ قةد َاتةت ٚقاَةت
ايًٗجاة ايعاََ ١ٝكاَٗاٚ .قد قًت أيا َةسٸَٚ ٠ةس ٠إْة ٫ ٞأغةفل
عً ٢غبابٓا َٔ غ ٤ٞنُةا أغةفل عًةَ ِٗٝةٔ ايةتفهل ايطةسٜي
ٚا٭حهاّ اشباطف .١فايً ة ١اي٬تٝٓٝة ١مل ةت فجةا٠٤غ ٚايً ةاة
اسبدٜثةة ١مل تكةةِ َكاَٗةةا فجةةا٠٤غ ٚايً ةة ١اي٬تٝٓٝةة ١مل ةةت ٭ٕ
ايػبإ َٔ أبٓاٗ٥ا قكٛا عًٗٝا امٛة يف َ ّٜٛةٔ ا٭ٜةاّغ ٚقةسزٚا
إٔ تك ّٛايًٗجاة ايعاََ ١ٝكاَٗاغ ٚإمنا َاتت ايً ة ١اي٬تٝٓٝة ١يف
بةذ ٤باةة ٤ٞجةدا بعةةد اةٛب طةةٛاٍ يةٝظ ٖٓةةا َٛقةي اسبةةدٜ
عٓٗاٚ .قد تعسقت ايً  ١ايعسب ١ٝايفؿةخ ٢شباةٛب طةٛاٍ كةاٍ
أٜكةةا حفظتٗةةا نتةةب ايتةةازٜخ ٚيهٓٗةةا اْتؿةةسة إىل اٯٕ عًةة٢
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ٖةر ٙاشباةةٛب فًةةِ ةةتغ ٚمل ٜةدزنٗا فتةةٛز أ ٚقؿةةٛزغ ٚإمنةةا
قاَٚةةت ٚبايبةةت ٚأتةةٝذ هلةةا اي ًةةب ٚاْ٫تؿةةازغ فظًةةت حٝةة ١قٜٛةة١
َتاٛز٠غ ٚرًت ايًٗجاة ايعاَ ١ٝقعٝف ١ق ٫ ١ًٝ٦تؿةًذ يةٮدا٤
ا٭دب ٞقً ٬ٝأ ٚنثلاٚ .آ ١ٜذيةو أْٓةا ْ ٫عةسف أ ةسا أدبٝةا زا٥عةا
ايةةةداغ نتةةةب يف هلجةةةَ ١ةةةٔ ٖةةةر ٙايًةةةٗجاة إىل اٯٕٚ .يةةةٝظ
ٜهفةة ٞإٔ ْكةةسز إٔ ي ةةَ ١ةةٔ ايً ةةاة قةةد َاتةةت يتُةةٛةغ ٚيةةٝظ
ٜهفةة ٞإٔ ْككةة ٞامةةٛة عًةة ٢ي ةةَ ١ةةٔ ايً ةةاة يٝؿةةبذ قكةةاْ٩ا
قسب٫ ١شّ ٚيتُٛة ٖر ٙايً  ١٭ْٓا أزدْا هلا امٛة.
نةةٌ ٖةةرا عبة َةةٔ ايعبة غ ٚاقةةاساب فُٝةةا ٜٓ ٫فةةي ٫ٚ
ٜفٝد  ٜ ٫ٚل عٔ ايٓاع غ٦ٝاغ ٚاضتجاب ١يًهطةٌ ايةرٜ ٟثةبذ
اهلُةةِ ٜٚف ةٌٸ اسبدٜةةد ٚميٝةةت ايكًةةٛب ٚ .ةةل َةةٔ ٖةةرا نًةة٘ إٔ
ْطتكبٌ أَٛز ايً  ١ايعسب ١ٝايفؿخَٚ ٢ػه٬تٗا نُا ْطتكبٌ
بلٖةةا َةةٔ ا٭َةةٛز ٚامػةةه٬ةغ فًٓةةتُظ هلةةا َةةا ُٗ٥٬ٜةةا َةةٔ
اسبًْ ٫ٚ ٍٛطت٦ٝظ َٔ ايظفس بٗر ٙاسبً.ٍٛ
ٚيً ةة ١ايعسبٝةة ١ايفؿةةخَ ٢ػةةه٬ة اةةل ٠يةةٝظ يف ذيةةو
غةوٚ .قةد تٓبٗٓةةا هلةر ٙامػةةه٬ة َٓةر أٚا ةةس ايكةسٕ اماقةةٞغ
ٚيهٓةةةةا مل ظبةةةةد ايػةةةةجاع ١إىل اٯٕ سبًةةةةٗا يف بةةةةل تةةةةسدد ٫ٚ
تًهةةة٪غ ٚإمنةةةا ؾةةةاْ ٳي َٓةةةا ايؿةةةاْعٕٛغ ٚداٚز َٓةةةا امةةةداٚزٕٚغ
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ٚتسنٓا ا٭َٛز ك ٞنُا تطتاٝي فعسٸقٓا ي تٓا ٚأدبٓةا يػةس
عظ.ِٝ
ٚيطةةةةت أذنةةةةس اٯٕ َةةةةٔ ٖةةةةر ٙامػةةةةه٬ة إ ٫ا ٓةةةةتنيغ
نًتاُٖةةا اةةل ٠أغةةد اشباةةٛز .٠فأَةةا أُٖ٫ٚةةا فٗةة ٞايهتابةة١
ايعسب ١ٝاييت طايب ايٓاع بإؾ٬حٗا َٓةر أٚا ةس ايكةسٕ اماقةٞ
فُٝا أذنس د ٕٚإٔ ٜظفسٚا بػٚ .٤ٞايثاْ ٖٞ ١ٝعًِ ايٓخ ٛايرٟ
حا ٍٚايٓاع إؾ٬ح٘ َٓر أٚا ٌ٥ايكسٕ فًِ ٜظفسٚا بػ ٤ٞأٜكا.
ٚا٭ؾةةٌ ايةةر ٟػبةةب إٔ ٜٓتبةة٘ إيٝة٘ ايٓةةاع ٖةة ٛإٔ ايهتابةة١
ناْت فُٝا َك ٢نُةا نةإ ايٓخةَ ٛكؿةٛز ٠عًة ٢قًة ١قًًٝة١
َةةٔ ايٓةةاع فأؾةةبخت حبهةةِ ايةةٓظِ اسبدٜثةةَ ١فسٚقةة ١عًةة٢
ايػةةعٛب نًةةٗا .ناْةةت أزضةةتكساط ١ٝفأؾةةبخت دميكساطٝةة ١إٕ
ؾةةذ ٖةةرا ايتعةةبلٚ .إذا ناْةةت ا٭زضةةتكساط ١ٝتطةةتتبي ايؿةةعٛب١
ٚايعطةةةس ٚايكةةةٝل ٭ْٗةةةا تؿةةةٛز ا٫ضةةةت٦ثاز ٚا٫حتهةةةاز ٚإقاَةةة١
اسبٛاجص ٚامؿةاعب دَ ٕٚةا ٜطةتأ س بة٘ ايطةاد ٠امُتةاشٕٚغ فةإٕ
ايدميكساط ١ٝتطتتبي ايطٗٛيٚ ١ايٝطس ٚاٱواة ٚإشاي ١امؿةاعب
ٚتةةري ٌٝايعكةةابٚ .إذا أزدة إٔ تاةةاه فاطًةةب َةةا ٜطةةتااهٚ .عبةةٔ
ْسٜد إٔ ٜه ٕٛايػعب نً٘ ناتبةا قاز٥ةا فًٓٝطةس ية٘ ايهتابة١
ٚايكسا ٠٤حتٜ ٢بًغ حاجت٘ َُٓٗا يف ضعٚ ١دع١غ ٚيف ٜطس ٚيني.
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ٚعبٔ ْهتب اٯٕ نُا نٓا ْهتب َٓر أنثس َةٔ أيةا
ضٓ ١حني ناْت ايهتاب ١اَتٝاشا تطتأ س ب٘ قً َٔ ١ايٓاع .فإذا
أي ٝت ٖرا اَ٫تٝاش فأيغ َا نإ ٜكتك َٔ ٘ٝقسٚب امؿةاعب
ٚايعكةةابغ ٜٚطةةس ايهتابةةٚ ١ايكةةسا ٠٤يٝطةةتاٝي ايٓةةاع مجٝعةةا إٔ
ٜهتبة ةٛا ٜٚكةةةسأٚا د ٕٚإٔ ٜكةةةٝعٛا َةةةٔ ازبٗةةةد ٚايٛقةةةت َةةةا ٫
ميًه.ٕٛ
 َٔٚاسبُةل ا٭محةل ٚازبٗاية ١ازباًٖة ١حكةا إٔ تاًةب إىل
عاَةةة ١ايػةةةعب إٔ ذبطةةةٔ ايفٗةةةِ يتخطةةةٔ ايهتابةةةٚ ١ايكةةةسا.٠٤
فا٭ؾةةٌ إٔ ٜهتةةب ايٓةةاع ٜٚكةةسأٚا أٚ ٫ٚإٔ ٜفُٗةةٛا بعةةد ذيةةوغ
ٚقةةٌ َثةةٌ ٖةةرا بايكٝةةاع إىل ايٓخةة ٛفةةٓخٔ ْعًّةةِ ؾةةبٝتٓا ٚغةةبابٓا
ٴعًةةِ َٓةةر ا ةةل
أؾة ٍٛايً ةة ١ايعسبٝةة ٚ ١ؿا٥ؿةةٗا نُةةا ناْةةت ت ٸ
عػةةس قسْةةا يف ايبؿةةسٚ ٠ايهٛفةةٚ ١ب ةةدادغ ٚقةةد ت ةةلة اسبٝةةا٠
ٚت لة ايعكٚ ٍٛأؾبذ ايٓخ ٛايكد ِٜتازؽبا ٜدزض٘ اٱ ؿإٛٝ٥
ٚمل ٜبل بدٸ َٔ عبَٝ ٛطسغ قسٜب يتفُٗ٘ ٖر ٙامٜ٬ني ايهةثل٠
َٔ ايتَٝ٬ر.
ٚايؿبٚ ١ٝايػباب ٜتعًُة ٕٛايً ةاة ا٭ٚزٚبٝة١غ فة ٬ػبةدٕٚ
َػةةك ٫ٚ ١عطةةسا يف فٗةةِ ايٓخةة ٛهلةةر ٙايً ةةاةغ ٭ٕ عبٖٛةةا قةةد
تاٛز حت ّ٤٫ ٢اسبٝا ٠ازبدٜدٚ ٠ايعكٌ ازبدٜد.
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ٚأبةةسب َةةٔ ٖةةرا إٔ ايً ةة ١اي٬تٝٓٝةة ١امٝتةة ١تةةدزع يًؿةةب١ٝ
ٚايػباب يف أٚزٚباغ  ٫ٚػبد ايؿبٚ ١ٝايػباب َػةك ٫ٚ ١عطةسا
يف فِٗ ايٓخ ٛاي٬تٝل ٭ْة٘ قةد ٜٴطةس حتة ّ٤٫ ٢اسبٝةا ٠ازبدٜةد٠
ٚايعكةةٌ ازبدٜةةدغ ٚقةةٌ َثةةٌ ذيةةو بايكٝةةاع إىل ايً ةة ١ايْٛٝاْٝةة١
ايكدميةة .١فأعجةةب يً ةةاة َٝتةة ١ٴٜةةدزع عبٖٛةةا اٯٕ يف ٜطةةس أٟ
ٜطةةةسغ ٚيً ةةة ١حٝةةةٖ ١ةةة ٞي تٓةةةا ايعسبٝةةةٜ ١ٴةةةدزع عبٖٛةةةا يف عطةةةس
عطةةلغ ٜٓ ٫ٚتٗةة ٞبتَٝ٬ةةر ٙإ ٫إىل جًٗةة٘ ٚب كةة٘ ٚب ةةض ايً ةة١
ايعسب ١ٝنًٗا َٔ أجً٘.
ٚأْةةةا َاُةةة ٔ٦نةةةٌ ا٫طُٓ٦ةةةإ إىل إٔ إؾةةة٬ة ايهتابةةة١
ايعسبٚ ١ٝتٝطل ايٓخ ٛايعسب ٞنف ٕ٬ٝبإزاح ١ازب ٌٝايٓاغَٔ ٧
غبابٓا َٔ ٖرا ايعٓا ٤ايثك ٌٝاير ٤ٜٛٓ ٟبايهتٳٸاب امعاؾسَٔ ٜٔ
غةةبابٓا ا٭دبةةا ٤ايةةر ٜٔتعًُةةٛا ايً ةة ١ايعسبٝةة ١يف أضةةايٝب  ٫ت٥٬ةةِ
عكٛهلِ ٚأَصجتِٗ فًِ ؼبطٖٓٛا ٚمل ٜاُٛٓ٦ا إيٗٝاغ ٚاقاسِٖ
ذيو آ س ا٭َس إىل َا ٜػةك ٕٛبة٘ ٜٚػةك ٢بة٘ َعٗةِ قةساَ ِٖ٩ةٔ
ٖةةرا اٱْتةةاج ا٭دبةة ٞايةةر ٟػبُةةي بةةني ازبُةةاٍ ٚايكةةبذ ٚازبةةٛد٠
ٚايسدا ٠٤يف ٚقت ٚاحدغ ٖ َٔٚر ٙايػه ٣ٛاييت  ٫تٓككَٔ ٞ
ؾعٛب ١ايً  ١ايفؿخٚ ٢اضتعؿاٗ٥اغ ٖ َٔٚةر ٙاماايبة ١امُكة١
با٫يتجةةةا ٤إىل ايًةةةٗجاة ايعاَٝةةةٚ ١إقاَتٗةةةا َكةةةاّ ايً ةةة ١ايعسبٝةةة١
ايفؿخ ٢اييت تػك ٢بأضاترتٗا َٚعًُٗٝا.
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ٚأحب آ س ا٭َس إٔ أيفت أدباْ٤ا ايرٜ ٜٔاايب ٕٛبا٫يتجةا٤
إىل ايًةٗجاة ايعاَٝة ١إىل غة ٤ٞاةل َةا أز ٣أْٗةِ قةد فهةةسٚا
ف ٘ٝفأحطٓٛا ايتفهل  ٖٛٚإٔ ايعةامل ايعسبة ٞاٯٕ ٚنةثلا َةٔ
أٌٖ ايعامل ايػسق ٞنً٘ ٜفِٗ ايً  ١ايعسب ١ٝايفؿخٜٚ ٢تخةرٖا
ٚضةة ١ًٝيًتعةةبل عةةٔ ذاة ْفطةة٘ ٚيًتٛاؾةةٌ ايؿةةخٝذ ايكةة ٟٛبةةني
أقااز ٙامتباعد.٠
فًٓخرز إٔ ْػجي ايهتاب ١بايًٗجاة ايعاَ ١ٝفُٝك ٞنٌ
قاس يف هلجت٘  ٚعٔ ٖةر ٙايًةٗجاة يف ايتباعةد ٚايتةدابس ٜٚةأتٞ
 ّٜٛؼبتاج ف ٘ٝامؿس ٟإىل إٔ ٜاجِ إىل هلجت٘ نتب ايطٛزٜني
ٚايًبٓاْٝني ٚايعساقٝنيغ ٚؼبتةاج أٖةٌ ضةٛزٜا ٚيبٓةإ ٚايعةسام إىل
َثةةٌ َةةا ؼبتةةاج إيٝةة٘ امؿةةسَ ٕٜٛةةٔ تسمجةة ١ايهتةةب امؿةةس ١ٜإىل
هلجاتِٗ نُةا ٜاجةِ ايفسْطة ٕٛٝعةٔ اٱٜاةايٝني ٚاٱضةباْٝنيغ
ٚنُا ٜاجِ ٖ ٤٫٪عٔ ايفسْطٝني.
ٚيٓطةةأٍ أْفطةةٓا آ ةةس ا٭َةةس أُٜٗةةا ةةل إٔ تهةة ٕٛيًعةةامل
ايعسبةةة ٞنًةةة٘ ي ةةةٚ ١احةةةدٖ ٠ةةة ٞايً ةةة ١ايفؿةةةخٜ ٢فُٗٗةةةا أٖةةةٌ
َسانؼ نُا ٜفُٗٗا أٌٖ ايعسامو أّ ته ٕٛهلرا ايعامل ي اة
بعةةدد ا٭قاةةاز ايةةيت ٜةةأتًا َٓٗةةاغ ٚإٔ ٜاجةةِ بعكةة٘ عةةٔ بعةةض
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نُةا ٜاجةِ بعةةض ا٭ٚزٚبةٝني عةةٔ بعةضو أَةا أْةةا فةأ ٚس ٚحةةد٠
ايً ٚ ١أ ل نٌ ايثك ١نًٗا بإٔ هلا ايٓؿس آ س ا٭َسغ ٚأز ٣بل
َادد إٔ ٚحد ٠ايً ٖ ١ر ٙحكٝك ١بإٔ ػباٖد يف ضبًٗٝا امَٕٛٓ٪
بٗا ٚبإٔ ٜكخٛا يف ضبًٗٝا بهٌ َا ميًه.ٕٛ
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مشكلة
يفتل إيٗٝا ؾدٜل نس ِٜيف نتةاب تفكةٌ بهتابتة٘ إيةٞٳٸ
بعةد إٔ قةسأ اسبةةد ٜايةرْ ٟػةست٘ يةة" ٞازبُٗٛزٜة "١يف ا٭ضةةبٛه
اماق ٞعٔ ايفؿخٚ ٢ايعاَ١ٝغ ٚأعاف بأْ ٞمل أند أفسا َٔ
قسا ٠٤ذيو ايهتةاب حتة ٢اضةتٝكٓت إٔ ذيةو ايؿةدٜل قةد ؾةٛز
امػةةهً ١فأحطةةٔ تؿةةٜٛسٖاغ ٚإٔ ٖةةرا اسبةةٛاز اياٜٛةةٌ ايةةرٟ
أضسف ايٓاع ف ٘ٝحتًَٛ ٢ا ٚأًَٛا ح ٍٛايفؿخٚ ٢ايعاَ ١ٝيٝظ
إ ٫دٚزاْا ح ٍٛامػهً ١د ٕٚتعُل هلا أ ٚإحاط ١بٗةا فكة ٬عةٔ
حًةةٗا ٚايت ًةةب عًٗٝةةاٚ .قةةد نةةإ ٜكةةاٍ يٓةةا حةةني نٓةةا ط٬بةةا يف
ا٭شٖةةةس ايػةةةسٜا إٕ اسبهةةةِ عًةةة ٢ايػةةة ٤ٞفةةةسه َةةةٔ تؿةةةٛزٙغ
ٚنإ ٜةساد بٗةرا ايهة ّ٬إٔ ايةرٜ ٜٔسٜةد ٕٚايكة ٍٛيف أَةس َةٔ
ا٭َٛز ػبب إٔ ؼبطٓٛا ايعًِ ب٘ ٚايفٗةِ يدقا٥كة٘ قبةٌ إٔ ٜكٛيةٛا
فٚ ٘ٝقبٌ إٔ ؼبهُٛا عً.٘ٝ
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ٚنٓةةا ْتٓةةدز يف تًةةو ا٭ٜةةاّ بػةةٝخ َةةٔ غةةٓ ٛٝا زمحةة٘ ا
نإ ٜك ٍٛيف نٌ غ ٤ٞد ٕٚإٔ ْفِٗ عٓ٘ غة٦ٝاٚ .نةإ زمحة٘
ا ٜتُدة فٝك ٍٛإْ٘ ٜطتاٝي إٔ ٜةتهًِ ضةاعتني د ٕٚإٔ ْفٗةِ
عٓة٘ غةة٦ٝا ٚد ٕٚإٔ ٜفٗةةِ ٖة ٛعةةٔ ْفطةة٘ غة٦ٝا ٚنةةإ ٜةةس ٣ذيةةو
ْعُ ١أضب ٗا ا عًٚ ٘ٝفك ٬ا تؿ٘ ا ب٘ ٚا ٜة٪ت ٞفكةً٘
َٔ ٜػاٚ ...٤يٝظ َٔ غةو يف إٔ غةٝخٓا زمحة٘ ا نةإ ٜكةٍٛ
فٝهثةس ايكة ٍٛيف ا٭غةٝا ٤ايةيت  ٫ؼبطةٔ فُٗٗةا ٚنةإ نًُةا
أحظ َٓةا قؿةٛزا ٚعجةصا عةٔ اتباعة٘ أبةسم يف ايكةٚ ٍٛتةأْل يف
ايتعبل ٚعابٓا باي با٤غ ٚدعاْا بأوا ٤اسبٛٝإ ٜ ٫ادد يف غة٤ٞ
َٔ ذيو ٜ ٫ٚؿآي ف ٘ٝتعافةا  ٫ٚاحتػةاَا .فةإذا ذبةدت إيٓٝةا
فُٝةةةا ؼبطةةةٔ َةةةٔ ايعًةةةِ مل ؼبةةةتا إىل إطايةةة ١أ ٚإىل افتٓةةةإ يف
ايتعةةبل ٚمل عبةةتا عبةةٔ إىل ضةة٪اي٘ أ ٚاضةةتعادت٘غ ٚمل ْتعةةس
يٓهةة ٕٛمحةةسا أ ٚةةل ٠أٓ ٚةةاشٜس ٚبتفخةة ِٝاشبةةاَٚ .٤عٓةةٖ ٢ةةرا
نًةة٘ إٔ َةةٔ فٗةةِ غةة٦ٝا حةةل ايفٗةةِ اضةةتااه إٔ ٜعةةسب عٓةة٘ حةةل
اٱعساب إذا أحطٔ ي ت٘ ًَٚةو أداتة٘غ  ٫ٚةل يف فٗةِ ٜ ٫ة٪دٟ
عٓةةة٘ ايًطةةةإغ  ٫ٚةةةل يف يطةةةإ ٜ ٫ةةة٪د ٟعةةةٔ ايكًةةةب ٚايعكةةةٌ
فٝخطٔ ا٭داٚ .٤مل ؽبا ٧ايػاعس ايكد ِٜحني قاٍن
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يطةةةةةةةإ ايفتةةةةةةةْ ٢ؿةةةةةةةا ْٚؿةةةةةةةا فةةةةةةة٪ادٙ
فًةةةةةةةةِ ٜبةةةةةة ةلٳ إ ٫ؾةةةةةةةةٛز ٠ايًخةةةةةةةةِ ٚايةةةةةةةةدّ
ٚايػةة ٤ٞا كةةل ٖةة ٛإٔ ايةةرٜ ٜٔكةةٝك ٕٛبايً ةة ١ايفؿةةخ٢
ٜٓٚفسَٗٓ ٕٚا ٜٚفصع ٕٛإىل َا ٜطُ ْ٘ٛايً  ١ايعاَ١ٝغ ٜ ٫عسفةٕٛ
ايً ةة ١ايعسبٝةة ١ايفؿةةخ ٢حةةل َعسفتٗةةا قبةةٌ نةةٌ غةة ٤ٞ٭ْٗةةِ مل
ٜتعًُٖٛا نُا ٜٓب  ٞإٔ ٜتعًُٖٛا .غكت عً ِٗٝيف امدزضةٚ ١مل
ؼبطةةٔ أضةةاترتِٗ ذببٝبٗةةا إيةة ِٗٝفاربةةرٚا دزٚضةةٗا ٚضةة ١ًٝإىل
ايٓفةةةٛذ َةةةٔ اَ٫تخةةةإ ٚ ٫ضةةة ١ًٝإىل ايتعةةةبل عةةةٔ ذاة ْفٛضةةةِٗ.
ٚاْكاعت ايؿً ١بٗٓٝا ٚبني قًةٛبِٗ ٚعكةٛهلِ فًةِ ٜعسفةٛا إ ٫ي ة١
اسبدٖ ٜةر ٙايةيت ٜةدٜس ٕٚبٗةا أيطةٓتِٗ حةني ًٜكة ٕٛأؾةخابِٗ
ٚحني ٜتخد  ٕٛإىل اٯبةاٚ ٤ا٭َٗةاة ٚاٱ ةٛإ ٚا٭ ةٛاةٚ .زحةا
ْػأ عٔ ٖرا غ ٤ٞال جدا  ٖٛٚإٔ قؿٛزِٖ عٔ ايعًِ بايً ١
قد اقاسِٖ إىل ايكؿٛز عٔ فِٗ نثل َٔ ايعًةِ ايةر ٟنةإ
ًٜك ٢إي ِٗٝيف امةدازع ٚامعاٖةد ٚازباَعةاة .فٗةرا ايعًةِ نةإ
ٜهتب هلِ بايً  ١ايفؿخ ٢فُٝا ٜكسأ َةٔ ايهتةب ًٜٚكة ٢إيةِٗٝ
بً  ١طبتًا َٔ ١ايفؿةخٚ ٢ايعاَٝة١غ فٝفُٗة ٕٛقًةٜٚ ٬ٝعجةصٕٚ
عةةٔ فٗةةِ ايهةةثلغ ٚؼبفظةةَ ٕٛةةا يف ايهت ةب ٚامةةرنساة عةةٔ
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رٗةةس قًةةب يٝعٝةةد ٙٚحةةني ٜةةدع ٕٛإىل اَ٫تخةةإ ٚيٓٝطةة ٙٛبعةةد إٔ
ٜفسبٛا َٔ اَ٫تخإ .فِٗ ميس ٕٚبامدزضةَ ١ةسا فٝخفظةَٗٓ ٕٛةا
غ٦ٝا ٚػبًَٗٗٓ ٕٛا ٚمما ًٜك ٢فٗٝا أغٝا .٤فإذا رفسٚا باٱجةاش٠
امدزضةةة ١ٝأ ٚايدزجةةةة ١ازباَعٝةةة ١زأٚا أْفطةةةةِٗ عًُةةةا ٤حبهةةةةِ
ايكةةاْٚ ٕٛبػةةٗاد ٠ايدٚيةة١غ ٚمل ٜةسٳ ايٓةةاع عًُةةا عٓةةدِٖ أ ٚغةة٦ٝا
ٜػب٘ ايعًِ ٭ِْٗ مل ٜتعًُٛا نُا تعًِ ايٓاع ٚمل ٜفُٗٛا نُةا
ٜٓب  ٞيًٓةاع إٔ ٜفُٗةٛاٚ .آٜة ١ذيةو إٔ ايعًةِ يف ب٬دْةا ٜ ٫هةاد
ٜثُةةس َةةي إٔ ذنةةا ٤ايكًةةٛب ْٚفةةاذ ايبؿةةا٥س ٚقةةدز ٠ايعكةة ٍٛعًةة٢
ايفِٗ ٚايبخ ٚا٫ضتكؿةا ٤نةٌ ذيةو ٜٓ ٫كؿةٓاغ ٚإمنةا ايةرٟ
ٜٓكؿةةةٓا ٖةةة ٛةةةس ٜٔايكًةةةٛب ٚايبؿةةةا٥س ٚايعكةةة ٍٛعًةةة ٢ايػةةةعٛز
ٚايفِٗ ٚايبخ ٚا٫ضتكؿا.٤
ٚا٭َةةةس بايكٝةةةاع إىل ايً ةةة ١ايفؿةةةخٜ ٫ ٢عةةةد ٚإٔ ٜهةةةٕٛ
نُةةا ٖةةة ٛبايكٝةةةاع إىل أ ٟيةةَ ٕٛةةةٔ أيةةةٛإ امعسفةة ١أَةةةس ايعًةةةِ
ٚازبٗةةٌ .عبطةةٔ ايعًةةِ فٓخطةةٔ ايتعةةبل ٚغباةة ٧ايعًةةِ فٝخآ٦ةةا
ايتعةةةبلٚ ...إذا أتةةةٝذ يًتعًةةةَ ِٝةةةا ٜٓب ةةة ٞيةةة٘ َةةةٔ اٱؾةةة٬ة ففٗةةةِ
ايتَٝ٬ةةر ٚاياةة٬ب عةةٔ أضةةاترتِٗ حةةل ايفٗةةِغ ٚاَتةةصج ايعًةةِ
بعكٛهلِ ٚقًٛبِٗ ٚأؾبذ جص٤ا َٔ ْفٛضِٗ  ٫غ٦ٝا ٜطتعاز ايٝةّٛ
يٓٝاةةسة بةةداغ أتةةٝذ يًُةةتعًُني إٔ ٜعسبةةٛا عُةةا عسفةةٛا َةةٔ ايعًةةِ
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ٚأتٝذ هلِ نريو إٔ ٜٓتجٛا فُٝةا عسفةٛا َةٔ ايعًةِ ٚأتةٝذ يًعًةِ
إٔ ٜتٛطٔ يف َؿس نُةا ٜتةٛطٔ فٗٝةا أبٓاٖ٩ةا ٚإٔ ٜطةتكس فٗٝةا
اضتكساز امٛاطٔ  ًٜ ٫ٚٸِ بٗا إماّ اي سٜب.
َٚةةةا ٜكةةةاٍ بايكٝةةةاع إىل ايعًةةةِ ٜكةةةاٍ بايكٝةةةاع إىل ا٭دب
ٚبايكٝاع إىل ايفٔ ٚبايكٝاع إىل َةا غةا ٤ا َةٔ أيةٛإ ايثكافة١
ٚقسٚب ايٓػاط ايعكً ٞعً ٢ا ت٬ف٘ ..فٮَس َةا ْفةس ايفةٔ َةٔ
َؿةةس عًةة ٢حة َؿةةس يف عؿةةٛزٖا ايكدميةةَ ١ةةٔ إتكةةإ ايفٓةةٕٛ
ٚايتفٛم فٗٝا..
ٚ٭َةةةس َةةةا رًةةةت امٛضةةةٝك ٢يف َؿةةةس نُةةةا ٜكةةة ٍٛذيةةةو
ايؿدٜل ايهس ِٜايةر ٟنتةب إيةٞغ يف طةٛز ايطةجي ٚازبٓةاع
ٚايابام َتهًّف ٫ ١تؿٛز غ٦ٝا  ٫ٚتدٍ عً ٢غ.٤ٞ
َٚةةٔ ؿةةا٥ـ ا٭دب أْةة٘  ٫ؽبكةةي مةةا ربكةةي يةة٘ أيةةٛإ
امعسف ١ا٭ سٖ َٔ ٣ر ٙايكٛٝد اييت تفس يف امدازع ٚامعاٖد
ٚازباَعاة .فأْةت  ٫تطةتاٝي اؾةآاه َٗٓة ١اياةب أ ٚاهلٓدضة١
إ ٫إذا أذْةةت يةةو ايدٚيةة ١يف ذيةةو بعةةد أعةةٛاّ َعٓٝةة ١تكتكةةٗٝا يف
ايدزع ايٓظسٚ ٟايعًُٞغ ٚبعد اَتخاْاة َع ١ٓٝدبٛشٖا يف ٜطس
أ ٚيف عطةةةسٚ .يهٓةةةو  ٫ذبتةةةاج إىل إذٕ ايدٚيةةة ١يتهةةة ٕٛأدٜبةةةا
ٚإمنا ٜهف ٞإٔ ذبطٔ تٓا ٍٚايكًِ ٚإجسا ٙ٤عً ٢ايكسطةاع حةا
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ميهةةٔ إٔ ٜكةةسأ ٙايٓةةاع يةةاْ ٣فطةةو أدٜبةةا إٕ غةة٦تغ ٚيةةلاى
ايٓةةاع أدٜبةةا إٕ أعجةةبِٗ َةةا تةةرٜي فةةَ ِٗٝةةٔ فٓةة ٕٛايكةةٚ .ٍٛقةةد
أتٝخةةةت امابعةةةٚ ١أتٝخةةةت ايؿةةةخاف ١يف ٖةةةرا ايعؿةةةس اسبةةةدٜ
فأؾةةةبذ َةةةٔ امُهةةةٔ يهةةةٌ ناتةةةب إٔ ٜٓػةةةس َةةةا ٜهتةةةب يف
نتاب أ ٚيف ؾخٝف١غ فإذا زأ ٣نَ َ٘٬ابٛعةا يف نتةاب أٚ
َٓػٛزا يف ؾخٝف ١رٔ أْ٘ أدٜب .فإذا أحظ زقة ٞايٓةاع عُةا
ٜهتب اضتٝكٔ أْة٘ َةٔ قةاد ٠ايةسأٚ .ٟإذا أحةظ إعساقةِٗ عُةا
ٜهتةةةب مل ٜػةةةو يف أْةةة٘ َظًةةة َ ّٛبةةةٜ ٫ ٕٛطةةةتاٝي ايٓةةةاع إٔ
ٜفُٗٛا عٓ٘ أٜ ٚكدزٚا إْتاج٘ ايسفٝيغ ٚإذا أحةظ ضةخاِٗ عًة٢
َا ٜهتب مل ٜادد يف ايثكة ١بأْة٘ قةد ضةبل ايعؿةس ايةر ٟنةإ
ٜٓب  ٞإٔ ٜعٝؼ فٚ ٘ٝبإٔ أدبة٘ قةد جةا ٤قبةٌ إباْة٘ ٚبةإٔ ا٭جٝةاٍ
امكبً ١ضتكدز ٙلا مما قدزت٘ ا٭جٝةاٍ امعاؾةسٚ ٠ضةتفِٗ عٓة٘
لا مما ٜفِٗ عٓ٘ امعاؾس.ٕٚ
ٚيطةةت أدز ٟأػبةةسب ا٭دبةةاَ ٤ةةا أجةةسب َةةٔ ٖةةر ٙايؿةةٛز
ايهثل ٠اييت تؿبٸخني  ٚطةٝل يف نةٌ ٜةّٛغ ٚايةيت ٜعسقةٗا
عًٞٻ أؾخابٗا يٝعسفٛا زأٜة ٞفٗٝةا ٚحهُة ٞعًٗٝةا ٖٚةِ ٚا كةٕٛ
قبٌ عسقٗا عًٞٸ أْٗا جٝةد ٠نةٌ ازبةٛدَٚ ٠تكٓة ١نةٌ اٱتكةإ.
ٖٚةةِ ٜسقةة ٕٛعةةل نةةٌ ايسقةةا إذا غةةجعتِٗغ ٚأ ٓٝةةت عًةةِٗٝغ
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ٚيهٓةة٘ زقةةَٛ ٢قةةٛة ًٜ ٫ب ة إٔ ٜطةةتخ ٌٝإىل ضةةخذ ٚاتٗةةاّ
باسبطةةةةد ٚازبخةةةةٛد ٚايعكةةةةٛم أٜكةةةةاغ إذا مل أَةةةةض يف ايثٓةةةةا٤
ٚايتػةةجٝيٖٚ .ةةِ ٜطةةخا ٕٛعًةٞٸ أغةةد ايطةةخذ إذا زددة إيةةِٗٝ
آ ةةازِٖ َتًافةةا ٚمل أَةةٓخِٗ َةةٔ ايثٓةةاٚ ٤ايتػةةجٝي َةةا نةةاْٛا
ٜٓتظةةسٜ .ٕٚةةس ٕٚذيةةو أ ةةسٚ ٠خبةةٚ ٬إغةةفاقا َةةٔ َٓافطةةتِٗ يةةٞ
ٚتفٛقِٗ عًٞٸ.
ٚنةةةريو ٜهثةةةس ايهةةةاتب ٕٛعةةةٔ عًةةةِ ٚعةةةٔ بةةةل عًةةةِ
ٜٓٚػةةسَ ٕٚةةٔ ايهةةَ ّ٬ةةا ٜكةةسأ َٚةةا ٜ ٫ٴكةةسأغ  ٫ٚضةةب ٌٝإىل إٔ
تتكةةٖ ٞةةراغ ٚتؿةةد ايٓةةاع عٓةة٘ .فايؿةةخا ضبتاجةة ١٭ٕ تفةةٝض
أْٗازٖا َٚا أنثس َةا تفةٝض ا٭ْٗةاز باي ة ٚايطةُنيٚ .إذا زأ٣
ؾاحب ايه ّ٬اي إٔ نَ٬ة٘ قةد ْػةس إىل جاْةب ايهةّ٬
ايكة ِٝمل ٜفةسم بةةني ٖةرا ٚذاى ٚمل ٜػةو يف أْةة٘ أحطةٔ ٚأجةةاد.
ٚمل ٜةةصدٖ ٙةةرا إ ٫بةةسٚزاغ ٚاَةةتٮ بٓفطةة٘ كةة ١بأْةة٘ ٜطةةتاٝي إٔ
ؽب ٛيف نٌ غٚ ٤ٞإٔ ٜككة ٞيف نةٌ غةٜٚٚ .٤ٞةٌ يًةر٫ ٜٔ
ٜرعٓ ٕٛيككا ٘٥حني ٜكك َٕٛٓ٪ٜ ٫ٚ ٞبكٛي٘ حني ٜك.ٍٛ
ٚايؿةةخا  ٫تطةةتاٝي إٔ تاايةةب نتٳٸابٗةةا بايتجٜٛةةد ايفةةل
٭ٕ ْظاَٗا ٜعجًٗا ٜٚعجًِٗ عٔ ذيةوٚ .يةٝظ امٗةِ بايكٝةاع إىل
ايؿةةخا إٔ تٓػةةس ا٭دب ايػةةا٥ل ايسا٥ةةل فخطةةب ٚإمنةةا ايةةرٟ
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ٜعٓٗٝةةا قبةةٌ نةةٌ غةة ٤ٞإٔ تٓػةةس َةةا ٜفُٗةة٘ ايٓةةاع َٓٗةةا عًةة٢
ا ةةةت٬ف طبكةةةاتِٗغ ٖٚةةة ٫ ٞذبفةةةٌ باقٝةةة ١ايةةةرٚم  ٫ٚبتٗةةةرٜب
ايابةةي إ ٫قًةة٬ٝغ ٚإمنةةا ذبفةةٌ بإذاعةة ١ا٭ْبةةاٚ ٤إ ةةاز ٠امٝةةٌ إىل
ا٫ضتا٬ه .فٗ ٞأغد حاج ١إىل َا ٜبًغ ذيةو َةٔ ْفةٛع قساٗ٥ةا
َٓٗةةةا إىل َةةةا ميتةةةي عكةةةٛهلِ ٚأذٚاقٗةةةِ ٜٚؿةةةًذ قًةةةٛبِٗ ٜٗٚةةةرب
طبةةةاعَِٗٚ .ةةةٔ ايؿةةةخا َةةةا ٜ ٫عٓٗٝةةةا ذيةةةو قًةةة ٫ٚ ٬ٝنةةةثلا.
ٚايةةر ٟتكٛيةة٘ يف ايؿةةخا تطةةتاٝي إٔ تكٛيةة٘ يف اٱذاعةة ١ايةةيت
تتجةةة٘ إىل ايهثةةةس ٫ ٠إىل ايكًةةةٚ ١إىل ايهافةةة ٫ ١إىل ايؿةةةف.٠ٛ
ٚنةةةريو ربةةةتًذ ايكةةة ِٝأغةةةد ا ٫ةةةت٬ط ٜ ٫ٚفةةةسم ايكةةةسا ٤أٚ
نثستِٗ عً ٢أقٌ تكدٜس بني ا٭دٜةب ٚايهاتةب ايؿةخف ٞايةرٟ
 ٫ح ّ ي٘ َٔ عٓا ١ٜبا٭دب أَ ٚػازن ١ف.٘ٝ
ٚايٓةةةاع ٜتٓةةةاقً ٕٛا٭ بةةةاز ٚا٭حادٜةة بٝةةةِٓٗ بايً ةةة ١ايةةةيت
ٜتهًُْٗٛةةةا ٜ ٫تةةةأْك ٕٛيف ذيةةةو  ٫ٚؼبتفًةةة ٕٛيةةة٘ .فًةةِٳ  ٫تًكةةةٞ
ايؿخا إي ِٗٝأْباٖ٤ةا ٚأحادٜثٗةا بٗةر ٙايً ة ١ايةيت ٜتهًُْٗٛةاو
ذيو أٜطس عً ٢نتابٗا حني ٜهتبٚ ٕٛأٜطةس عًة ٢قساٗ٥ةا حةني
ٜكسأ .ٕٚفأَا ايتأْل ٚا٫حتفاٍ بؿٓاع ١ايفازبني يةٮدبٚ .يةٝظ
ايعؿس ايرْ ٟعٝؼ ف ٘ٝعؿس فةساا يةٮدب أ ٚعهةٛف عًٝة٘ أٚ
أْا ٠يف إْتاج٘غ ٚإذا نثس ْػةس ايهة ّ٬ايةرٜ ٟهتةب يف ٜطةس
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ٜٚفٗةةةةِ يف ٜطةةةةس  ٫ٚؼبتةةةةاج ناتبةةةة٘ إىل أْةةةةا ٠يف نتابتةةةة٘ ٭ٕ
ايؿخٝف ١تعجً٘ عٔ ا٭ْا ٫ٚ ٠ؼبتةاج قاز٥ة٘ إىل ا٭ْةا ٠يف قسا٤تة٘
٭ٕ أعبا ٤اسبٝا ٠تعجً٘ عٔ ا٭ْا٠غ إذا نثس ْػةس ٖةرا ايهةّ٬
ايطٌٗ ٚنثةسة َعة٘ ايكةسا ٠٤ايطةًٗ ١أيةا ايٓةاع ٖةر ٙايطةٗٛي١
ٚقةةةاقٛا بامػةةةكٚ ١نسٖةةةٛا ازبٗةةةد ٚاحتُةةةاٍ ايعٓةةةا٤غ ٚأؾةةةبذ
ايهطٌ هلةِ طبٝعةٚ ١شٖةدٚا يف ايفةٔ َٚةا ٜهًةا أؾةخاب٘ َةٔ
إْفةةام ايٛقةةت ٚايكةةٚ ٠ٛاحتُةةاٍ امػةةك ١ايػةةاقٚ ١ايعٓةةا ٤امسٖةةل.
َٚاذا ٜؿٓي اياايب ٚايتًُٝر بني دزٚع تًكة ٢إيٝة٘ إيكةاَُٗ ٤ة٬
ٚؾةةخا تًكةةة ٞإيٝةة٘ ا٭ بةةةاز ٚا٭حادٜةة إيكةةاَُٗ ٤ةةٚ ٬إذاعةةة١
تؿبخ٘ بايه ّ٬ايهثل امختًا ايرًٜ ٟك ٢إيٝة٘ إيكةا ٶَُٗ ٤ة٬
أٜكاو ملٳ  ٫تؿةبذ حٝاتة٘ نًةٗا إُٖةا ٫يف ايةتفهلغ ٚإُٖةا٫
يف ايتعةةةةبلغ ٚإُٖةةةةا ٫يف ايبخةة ة ٚا٫ضتكؿةةةةا٤غ ٚإُٖةةةةا ٫يف
اسبهِ عً ٢ا٭غٝاٚ ٤يف تكدٜس ا٭غٝا ٤ب ٚ ٘ٓٝبني ْفط٘و
ٜٚصٜةةد يف اةةٛزٖ ٠ةةر ٙايظةةٛاٖس نًةةٗا إٔ اسبٝةةا ٠ايعكًٝةة١
جدٜد ٠بايكٝاع إىل ٖر ٙايفهس ٠اييت أ رة تػةازى فٗٝةا ف٦ة١
َعٓٝةةٚ ١اْتؿةةس ايتعًةةٚ ِٝاضةةتٝك ايكةةُل ايعةةاّ بٗٓٝةةا .فعًُٓةةا
اسبدٚ ٜأدبٓةا اسبةد ٚ ٜكافتٓةا اسبدٜثة ١نةٌ ذيةو ٜ ٫عتُةد
عً ٢ضٓٳَٛ ١ز ٫ٚ ١ ٚعاداة ٜتًكاٖا ا٭بٓا ٤عٔ آباِٗ٥غ ٚإمنا ٖٛ
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غ ٤ٞطاز ٨بعد إٔ مل ٜهٔغ  ٖٛٚطاز ٨بايكٝاع إىل فسٜل َٔ
ايٓاع د ٕٚفسٜل.
فةةةامتعًِ بسٜةةةب بةةةني ايةةةر ٜٔمل ٜتعًُةةةٛاغ ٚا٭بٓةةةا ٤ايةةةرٜٔ
ؽبتًف ٕٛإىل امدازع ٚامعاٖد ٚازباَعةاة بسبةا ٤حةني ٜسٚحةٕٛ
إىل بٝةةٛتِٗ ٜٚتخةةد  ٕٛإىل آبةةاٚ ِٗ٥أَٗةةاتِٗ بةةٌ ٖةةِ بسبةةا ٤حةةني
ٜٓؿسف ٕٛعٔ َدازضِٗ َٚعاٖدِٖ ٚجاَعاتِٗ.
ٖٚةةِ حبهةةِ ٖةةر ٙاي سبةةَ ١عسقةة ٕٛيهةةثل َةةٔ ايػةةسغ
َعسقةةة ٕٛهلةةةرا ازبٗةةةٌ ايةةةرُ ٜ ٟةةةسِٖ ٜٚأ ةةةرِٖ َةةةٔ مجٝةةةي
أقاةةازِٖ ٚا٫ضتطةة ّ٬أٜطةةس َةةٔ امكاَٚةةٚ ١ايهطةةٌ أٜطةةس َةةٔ
ايعٓةةا .٤فُةةا هلةةِ ٜ ٫عٝػةة ٕٛيف ب٦ٝةةاتِٗ إذٕغ َٚةةا هلةةِ  ٫ؼبٝةةٕٛ
حٝةةاتني طبتًفةةتنيغ إحةةداُٖا عطةةل ٠ؼبْٗٛٝةةا يف َعاٖةةد ايعًةةِ
ٚا٭ سٜ ٣طل ٠ؼبْٗٛٝا يف ايػٛازه ٚا٭ْدٜةٚ ١ام٬عةب ٚايةدٚزو
ٚنريو ٜه ٕٛح ازبٌٗ َةٔ حٝةا ٠ايػةباب أنثةس َةٔ حة
ايعًِٚ .أ س ازبٌٗ يف ْفٛضِٗ أغدٸ َٔ أ س ايعًِ ٚا٭دب ٚايفٔ...
أغةةةٝاٜ ٤تهًفٗةةةا ايػةةةباب تهًفةةةا  ٫ٚتطةةةتجٝب هلةةةا طبةةةاعِٗ
ٚعكةةٛهلِ ٚقًةةٛبِٗ إ ٫قًةةٚ .٬ٝايٓتٝجةة ١ايابٝعٝةة ١هلةةرا نًةة٘ يةةٛ
اضةةتكاَت ايعكةةٚ ٍٛؾةةذ تكةةدٜسْا يٮغةةٝاٚ ٤حهُٓةةا عًٗٝةةا إٔ
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ْكا ّٚازبٌٗ ٚتأ ل ٙيف ْفٛع ايػباب َا اضةتاعٓا إىل َكاَٚتة٘
ضبٚ ٬ٝإٔ ْٴهس ٙإىل غبابٓا ٖةر ٙايطةٗٛي ١ايةيت ٜأيفْٗٛةا ٚايةيت
ت س ِٜٗبايهطٌ ٚتةسببِٗ فٝة٘غ ٚذببةب إية ِٗٝازبةد ٚتصٜٓة٘ يف
قًةةةٛبِٗ ٚت ةةةس ِٜٗبؿةةةعاب ا٭َةةةٛز ٚتةةةدع ِٖٛإىل ايةةةد َ ٍٛةةةٔ
ا٭بٛاب ايكٝك َٔ ٫ ١ا٭بٛاب ايٛاضع ١اييت  ٫تهًا ايدا ًني
َٓٗا َػك ٫ٚ ١جٗدا ٚاير ٟأعسف٘ ٜٚعسف٘ نةثل َةٔ ايٓةاع إٔ
يف ا٭ز بةة٬دا أ ةةس ٣نةةثل ٠بةةل ب٬دْةةا ؼبٝةةا فٗٝةةا ايػةةباب
حٝةةا ٠تةةدفعِٗ دفعةةا إىل ا٫ضةةتصادَ ٠ةةٔ ايعًةةِ ٚامعسفةة ١يف نةةٌ
سبظةةَ ١ةةةٔ سبظةةةاة ايٓٗةةةاز ٚايًٝةةٌ ٚتةةةدفعِٗ دفعةةةا إىل ضباٚيةةة١
ازبٗةةد ٚاحتُةةاٍ امػةةكٚ ١عةةدّ ا٫ضتطةة ّ٬هلةةرا ايهطةةٌ ايةةرٟ
ميٝةةةت ايكًةةةٛب ٚؽبُةةةد جةةةر ٠ٚايعكةةةٖٚ .ٍٛةةةِ َةةةٔ أجةةةٌ ذيةةةو ٫
ٜكةةٝك ٕٛبً ةةاتِٗ ٭ٕ ايعًةةِ بٗةةا ٜةةدع ِٖٛإىل غةةَ ٤ٞةةٔ ازبٗةةد
ايهةةثل أ ٚايكًٝةةٌٖٚ .ةةِ َةةٔ أجةٌ ذيةةو ٜ ٫فسقةة ٕٛي ةة ١ايػةةازه
عً ٢أدباٚ ِٗ٥غعساِٗ٥غ ٚإمنا ٜسفعة ٕٛأْفطةِٗ بةني حةني ٚحةني
ضةةاع ١أ ٚضةةاعاة يف نةةٌ ٜةةَ ّٛةةٔ حٝةةا ٠ايػةةازه ٖةةر ٙإىل حٝةةا٠
ايهتةاب ٚايػةةعسا ٤يف نتةةبِٗ ٚدٚاٜٚةةِٓٗ ٚإىل حٝةةا ٠ايعًُةةا ٤يف
نتبِٗ َٚعاًَِٗ ٚإىل حٝا ٠ايفٓاْني َطتُتعني حا ٜٓتجةَ ٕٛةٔ
قسٚب ايفٔ ازبُ ٌٝعً ٢ا ت٬فٗا ٫ .ميٓعِٗ ذيو َٔ ايٓٗٛ
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بأعبا ٤اسبٝةا ٠ايَٝٛٝة ١بةٌ ٜػةجعِٗ عًة ٢احتُةاٍ ٖةر ٙا٭عبةا٤غ
ٜكبًةة ٕٛعًٗٝةةا ٜٚػةةك ٕٛبٗةةا َاُ٦ةةٓني إىل أْٗةةِ ضةةٝتخففَٗٓ ٕٛةةا
آ س ايٓٗاز بكسا ٠٤ايػعس أ ٚايٓثس ٚبا٫ضتُاه إىل آٜاة امٛضٝك٢
ٚضٝتخففَٗٓ ٕٛا  ّٜٛايساح ١با ٫ت٬ف إىل امتاحا ٜطتُتعٕٛ
حا فٗٝا َٔ زٚا٥ةي ايفةٔ ايكةدٚ ِٜاسبةدٚ ٜبةايتٓص ٙيف اسبةدا٥ل
ٚايسٜةةا ٜٓعُةة ٕٛفٗٝةةا جبُةةاٍ ايابٝعةةٚ ١ضةةخسٖاٖٚ .ةةِ بةةريو
ؼبٝةة ٕٛحٝةةا ٠اٱْطةةإ ازبةةدٜس بٗةةرا ا٫ضةةِ ٜةة٪د ٕٚيًجطةةِ حكةة٘
ٚمًهاتِٗ ايعكًٚ ١ٝايػعٛز ١ٜحكٗا .يف تًو ايب٬د ؼبةا ٍٚبعةض
ايهتاب إٔ ٜهتبٛا بً  ١ايػازهغ فٜ ٬تاة هلةِ إ ٫اٱ فةام ٭ٕ
ايٓاع ٜٓفك ٕٛأنثس ٚقتِٗ يف ايتخةدت بً ة ١ايػةازه ٚا٫ضةتُاه
هلةةةةا ٜٚسٜةةةةد ٕٚإٔ ٜطةةةةاؼبٛا َٓٗةةةةا إىل ي ةةةة ١ايهتةةةةاب ٚايػةةةةعس
ٚايتؿةةةٜٛس ٚامٛضةةةٝكٚ ٢إىل ي ةةة ١ايابٝعةةة ١ايةةةيت  ٫تتخةةةدت إية ةٞٳٸ
ٚحدٖا ٚإمنا تتخدت إىل ْفٛضِٗ ب ل ٚاضا.١
َا أغد حاجتٓا إىل إٔ ْفِٗ حٝاتٓا اييت عبٝاٖا حل فُٗٗا
ْٚعًِ أْٓا أغب٘ غ ٤ٞباي سٜل ايرٜ ٟكا ّٚايٓٗس؛ ٭ْ٘ إٕ اضتطًِ
يةة٘ أدزنةة٘ امةةٛةٚ .عبةةٔ ْطةةبذ يف حبةةس  ٫يف ْٗةةس َةةٔ ازبٗةةٌ
ٚاي فًةةةَٚ ١ةةةٔ ا٫بتةةةراٍ ٚاٱضةةةفاف .فُةةةٔ اسبةةةل عًٓٝةةةا ٭ْفطةةةٓا
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ٚيٛطٓٓةةا ٚيٮجٝةةاٍ امكبًةةَ ١ةةٔ أبٓآ٥ةةا ٚأحفادْةةا إٔ ْكةةاٖ ّٚةةرٙ
ا٭َٛاج ازباًٖ ١اييت تٛغو إٔ تا  ٢عًٓٝا ٚتكاس ْفٛضٓا إىل
امٛة ٚتانٓا أجطاَا ذبٝا حٝا ٠ا٭ْعاّ  ٫حٝا ٠ايٓاع.
َا أغد حاجتٓا إىل إٔ ْبرٍ أقؿَ ٢ا ْطتاٝي َٔ ازبٗةد
يتؿبذ حٝاتٓا ايعكً ١ٝنًٗا تعًُٝا  ٫دبٗ.٬ٝ
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التمجيل

ٖٚةةر ٙؿةة ١َٛجدٜةةد ٠يطةةت أدز ٟأتكؿةةس أّ تاةةٍٛو بةةٌ
يطت أدز ٟأٜعٓ ٢بٗا ايػباب َٔ أدبآ٥ا نُا عٓةٛا باشبؿة١َٛ
حةةةة ٍٛا٭دب أٜهةةةة ٕٛيف ضةةةةب ٌٝاسبٝةةةةا ٠أّ تهةةةة ٕٛاسبٝةةةةا ٠يف
ضبً٘ٝغ ٚح ٍٛؾٛز ٠ا٭دب أتهٖ ٕٛرا امصاج اير ٟميتي ايكًب
ٚايعكٌ ٚايرٚم  ٜٚل ايٓفظ حا ٜثل فٗٝةا َةٔ ايػةعٛز بازبُةاٍ
ٚاياُٛة إي ٘ٝأّ ته ٕٛذيو ايه ّ٬ايْٛٝاْ ٞايرٜ ٫ ٟكةسأ ٫ٚ
ٜفٗةةِ ٭ٕ أؾةةخاب٘ مل ؼبطةةٓٛا ايفٗةةِ عةةٔ ايفًٝطةةٛف اٱٜاةةايٞ
ايعظةة ِٝبٓةةدت ٛنسٚتػةة٘ ٚمل ؼبطةةٓٛا ايتعةةبل عُةةا مل ؼبطةةٓٛا
فُٗةة٘ .فكةةايٛا نَ٬ةةا ٜكةةسأ ٙايٓةةاع فٝظٓةة ٕٛأْٗةةِ ٜكةةسأ ٕٚتًةةو
ايهًُاة ايةيت تةأتًا َٓٗةا ايعةصاٚ ِ٥اياًطةُاة ٚايةيت ٜفُٗٗةا
ازبٔ  ٫ٚػبد ايٓاع إىل فُٗٗا ضب.٬ٝ
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أَا أْا فأعٓ ٢بٗر ٙاشبؿ ١َٛازبدٜد ٠عٓاٜة ١اؾة ١٭ْٗةا
ممتع ١يف ْفطٗا أٚ ٫ٚ٭ْٗا تٓفي ايػباب اير ٜٔمل ٜتٛزطةٛا بعةد
يف قةةةسا٤اة بسٜبةةةٜ ١فُْٗٗٛةةةا أٜ ٫ ٚفُْٗٗٛةةةا ٚيهةةةِٓٗ يف أٍٚ
حٝةةاتِٗ ا٭دبٝةةًٜ ١تُطةة ٕٛطةةسٜكِٗ ًٜٚتُطةةْ ٕٛفٛضةةِٗ أٜكةةاغ
ٜٚتٗٝأ ٕٚيٝظٗسٚا يف أ س ٖرا ازب َٔ ٌٝأدبآ٥ا ازبدد.
ٖٚةةر ٙاشبؿةة ١َٛازبدٜةةد ٠أ ازٖةةا ا٭ضةةتاذ ايؿةةدٜل عصٜةةص
أبارَٓ ١ر أٜاّ أ ٚأ ستٗا أْا َٓر عةاّ ْٚؿةا عةاّغ ٚايفكةٌ يف
إ ازتٗا زاجي إىل غةاعسْا ايهةبل عًة ٢نةٌ حةاٍ .فكةد قةدَت
إىل ايكةةةةسآَ ٤ةةةةر حةةةةني بةةةةل قؿةةةةل قؿةةةةت٘ ايسا٥عةةةة١ن "بةةةةسٚب
ا٭ْةةديظ"غ ٚقًةةت يف تًةةو امكدَةة ١إْةة ٫ ٞأْػةةذ يًتُثٝةةٌ ايةةرٟ
ٜعس عً ٢ايٓاع غعسا يف ٖر ٙا٭ٜاّ؛ ٭ٕ ايتُث ٌٝقد غب عٔ
طةةةٛم ايػةةةعس ٚذبةةةسز َةةةٔ قٝةةةٛدٚ ٙأٚشاْةةة٘ ٚآ ةةةس اسبسٜةةة ١اسبةةةس٠
ٚايا٬ق ١اياًٝك ١ايًتني تتاحإ يف ايٓثةس أنثةس ممةا تتاحةإ يف
ايتعبل.
ٚغاعسْا ايهبل ؾبٛز حطٔ ا٭ْاَ ٠تٸ٦د يف نٌ َا ٜعٌُ
َٚتٸ٦ةةةد يف نةةةٌ َةةةا ٜكةةةٍٛغ إىل واحةةة ١يف اشبًةةةل ٚزجاحةةة ١يف
اسبهةةِ ٚإٜثةةاز يًعافٝةةٚ ١اشٚزاز عةةٔ امةةساٖٚ .٤ةةَ ٛةةٔ أجةةٌ ذيةةو
تفكةةٌ فتك ٸبةةٌ امكدَةة ١بكبةة ٍٛحطةةٔ ٚؾ ةدٸز بٗةةا ايابعةة ١ا٭ٚىل
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يكؿةةةت٘ امُتعةةةٚ .١يهٓةةة٘ عًةةة ٢ذيةةةو مل ٜةةةس ٳ زأٜةةة ٞيف ايػةةةعس
ايتُث ًٞٝاسب د ٜفؿة َةٔ ٖةرا ايةسأ ٟعًةَ ٢ةا نةسٚ ٙاْتظةس
حتةة ٢ضةةهت عٓةة٘ اي كةةبغ ةةِ أقبةةٌ يف ا٭ضةةبٛه اماقةة ٞعًةة٢
زأٜةة ٞذيةةو ػبةةاديل فٝةة٘ ٜٚسٜةةد إٔ ٜؿةةسفل عٓةة٘غ ٚيهٓةة٘ َةةي
ا٭ضةةا ايػةةدٜد أَ ٚةةي ايطةةسٚز ايػةةدٜد مل ٜبًةةغ غةة٦ٝا .فٗةة ٛمل
ٜطتاي إٔ ٜكٓعل بإٔ ايػعس عاَٚ ١ايػعس ايعسب ٞاؾ٥٬ٜ ١ةِ
ايتُثٝةةٌ يف ٖةةر ٙا٭ٜةةاّغ ٚأٜطةةس َةةا ٜٓب ةة ٞإٔ ْفهةةس فٝةة٘ حةةني
ْعس هلرا امٛقٛه ٖٖ ٛةر ٙايكؿةـ ايتُثًٝٝة ١ايةيت  ٫تهةاد
ذبؿٚ ٢اييت تػ ٌ َ٬عب ايتُث ٌٝيف أٚزٚبا ٚأَسٜها يف ٖرٙ
ا٭ٜاّ ٚاييت تتجدد دبةددا َاةسدا َةٔ عةاّ إىل عةاّ نُةا تكفةٛ
أَٛاج ايٓٗس ازبازَ ٟا ٜطبكٗا َٔ ا٭َٛاج ٚنُا تكفٖٛا أَةٛاج
ٜطع ٢بعكٗا يف إ س بعض َا داّ ايٓٗس جازٜا فُٝةا زضةِ ية٘ َةٔ
طسٜل.
ةِ ْطتكؿةةٖ ٞةر ٙايكؿةةـ ٚنتٳٸابٗةةا يٓةس ٣٭ٜٗةةِ تهةةٕٛ
ايهثس ٠ايهثل ٠أيًػعسغ أّ يًٓثسو
فةةةإٕ تهةةةٔ يًػةةةعس فكةةةد أ اةةةأة أْةةةا ٚأؾةةةاب غةةةاعسْا
ايهبل.
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ٚأ٩ند ي٘ أْ ٞأبتٗا خبا ٞ٦إٕ أنٔ طبا٦ا أنثةس ممةا
ٜبتٗا ٖ ٛبإؾابت٘ إٕ ٜهٔ َؿٝبا .ذيو ٭ْ ٞأ ٩ةس ايػةعس عًة٢
ايٓثسغ ٚأٚد ي ٛأتٝذ ية ٞإٔ تهة ٕٛقسا٤تة ٞنًةٗا غةعساغ بةٌ إٔ
ته ٕٛحٝات ٞنًٗا غعسا ٭ٕ ايػعس ازبٝد مجاٍ ايـ ػبةد
اٱْطإ فْ ٘ٝفط٘ ٚقًب٘ ٚعكً٘ ٚذٚقة٘ يف بةل َػةك ٫ٚ ١جٗةدغ
ٚيف بل ندز  ٫ٚزفلغ ٚيف بل بسٚز  ٫ٚن ٜاٚ .٤٭ٕ ايػعس
ؽبًل يكاز٥ة٘ عامةا نًة٘ ؾةفٛغ ٚنًة٘ وةٚ ٛنًة٘ ازتفةاه عةٔ
ايٓكا٥ـ ٚتٓصٸ ٙعٔ ايؿ ا٥س ٚنً٘ ٜطس ٚإواة.
َٚةةا أز ٣إٔ أحةةدا ٜهةةس ٙإٔ تهةة ٕٛحٝاتةة٘ نًةةٗا غةةعساغ
ٚيهٔ ايٓاع ٜسٜدٚ ٕٚا٭قداز تككة ٞهلةِ َةا تسٜةد ٖةٞغ َ ٫ةا
ٜسٜد.ِٖ ٕٚ
ٚا٭قةةداز قةةد قكةةت عًةة ٢ايٓةةاع يف ٖةةر ٙا٭ٜةةاّ إٔ ٜهةةٕٛ
حظِٗ َٔ ايػعس قً ٬ٝأ ٚأقٌ جدا َٔ ايكًٌٝغ ٜ َٔٚدز ٟيعًٗا
قكت عً ِٗٝإٔ تكدّ هلِ ٖر ٙاسبٝةا ٠اي ًٝظة ١ازبافٝة ١اشبػةٓ١
ا فٛفةة ١بامهةةاز ٙيتُةةتخٔ بٗةةا قًةةٛبِٗ  ٚخةةـ بٗةةا قًةةٛبِٗ
ٚتٗ ٧ٝبٗا ا٭ ٝاز َِٓٗ سبٝا ٠نًٗا غعسغ ٚنًٗا زٚعٚ ١مجاٍ
ٜٚطس ٚإوةاة ٚؾةفاْٚ ٤كةا ٤يف ازبٓة ١ايةيت اد سٖةا ا يعبةادٙ
ايؿةةاسبني .فأَةةا يف ٖةةر ٙايةةدْٝا ايةةيت ْعةةٝؼ فٗٝةةا َٓةةر اضةةتأ س
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ايعًةةِ بعكةة ٍٛايٓةةاع ٚابتهةةس هلةةِ َةةا ابتهةةس يف حٝةةاتِٗ امادٜةة١
ٚامعٓ ١ٜٛمجٝعاغ فٓخٔ َهسٖ ٕٛإٔ ْكٓي بايٓثس اير ٟأتةٝذ يٓةا
ٚايرٖ ِ٥٬ٜ ٟر ٙاسبٝا ٠اييت عبٝاٖا ٪ٜٚد ٟعٓا أبساقةٓا فٗٝةا
نُا ٜطتاٝي إٔ ٪ٜدٜٗا عٓا.
ٚايػةةةعس يةةةٝظ ْةةةادزا يف ايتُثٝةةةٌ ٚحةةةدٙغ ٚيهٓةةة٘ ْةةةادز يف
ا٭دب نًةة٘غ ٚايػةةعس ٜ ٫تةةاة يهةةٌ َةةٔ اضةةتااه إٔ ٜػةةعس أٚ
ٜفهةس أ ٚؼبةةظ إٔ عٓةةد ٙغةة٦ٝا ٜطةةتاٝي إٔ ٜكٛيةة٘ يًٓةةاع ٚإمنةةا
ٜتاة يكً ١قًًٝة ١جةدا َةٔ ا٭فةراذ امختةاز ٜٔايةر ٜٔؽبتؿةِٗ ا
حٛاٖب ممتاشٜ ٠أتٗٝا اَتٝاشٖا َٔ أْٗةا ْةادز ٠يٝطةت غةا٥ع٫ٚ ١
َٝطسَ ٫ٚ ٠هتطب ١با اٚيٚ ١امااٚيٚ ١امعاْاٚ ٠حدٖاغ ٚإمنةا
ذبتةةةاج إىل ا اٚيةةةٚ ١امااٚيةةةٚ ١امعاْةةةا ٠بعةةةد إٔ تٖٛةةةب يةةةبعض
اياباه اشباؾ ١اييت  ٪ٜسٖا ا حٖٛب ١ايػعس إٜثازاٚ .آ ١ٜذيةو
إٔ نٌ أدٜب قد حا ٍٚايػعس يف أ ٍٚأَس ٙطُٛحا َٓ٘ إىل ٖرا
امثٌ ا٭عً.٢
ِ زدٸ عٓ٘ أنثس ا٭دبا ٤حني اضتبإ هلِ أْٗةِ أقؿةس باعةا
ٚأقٝل ذزاعا َٔ إٔ ٜبً  ٙٛ٭ٕ ايػعس غةٜ ٫ ٤ٞهتطةب٘ ايٓةاع
انتطةةابا ٚإمنةةا ٜتًكْٛةة٘ فكةةَ ٬ةةٔ ا ايةةرٜ ٟةة٪ت ٞفكةةً٘ َةةٔ
ٜػا َٔ ٤عباد.ٙ
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َُٗٚا ٜهٔ َٔ غ ٤ٞفةإْ ٞأدعة ٛغةاعسْا ايهةبل إىل إٔ
ٜطتكؿةةَ ٞعةةَ ٞةةا ٜعةةس عًةة ٢ايٓةةاع َةةٔ ايتُثٝةةٌ يف ايعةةامل
اسبد ٜيٓس ٣أته ٕٛنثستة٘ غةعسا أّ ْثةساَٚ .ةا أغةو يف أْة٘
إٕ فعٌ ضٝعدٍ عُا شعِ يف َكاي٘ ا٭ ل َٔ إٔ أوا ٤ايػةعسا٤
امُةةةثًني يٝطةةةت أقةةةٌ نةةةثلا َةةةٔ أوةةةا ٤ايهتٳٸةةةاب امُةةةثًنيغ
ٚضةة َٔ٪ٝإمياْةةا ٜ ٫بً ةة٘ غةةو َةةٔ أْ ٟاحٝةةَ ١ةةٔ ْٛاحٝةة٘ بةةةإٔ
ايتُث ٌٝقد اْؿسف عٔ ايػعس َٓر عٗد بعٝدٚ .بأْ٘ ٜطتاٝي إٔ
ٜعد ايعػةساة ٚام٦ةاة َةٔ ايهتةاب امُةثًني ايةرٜ ٜٔكةدَ ٕٛإىل
ايكساٚ ٤ايٓظاز ٠عػساة ٦َٚاة َةٔ ايكؿةـ ايةيت نتبةت ْثةسا
د ٕٚإٔ ؼبؿةة ٞعػةةسٚ ٠احةةدَ ٠ةةٔ ايػةةعسا ٤ايةةرٜ ٜٔكةةدَ ٕٛإىل
ايٓةةاع قؿؿةةا ثًٝٝةة ١قةةد ْظُةةت غةةعسا يف ٖةةرا ايعؿةةس ايةةرٟ
ْعٝؼ ف.٘ٝ
ٜٚطتاٝي ا٭ضتاذ إٔ ٜرٖب إىل امدٕ ايه  ٣اييت تهثس
فٗٝةةا ام٬عةةب ٜٚصدٖةةس فٗٝةةا ايتُثٝةةٌ ٚأْةةا شعةة ِٝبأْةة٘ يةةٔ ػبةةد
مخظ قؿـ غعس ١ٜثٌ اٯٕ يف ايعامل نًة٘غ عًة ٢حةني أْة٘
ضٝجد َ٦ةاة َةٔ ايكؿةـ ايٓثسٜة ١تعةس عًة ٢ايٓةاع يف نةٌ
ي ١ًٝفٗٝةا ازبٝةد ٚفٗٝةا ايةسدٚ ٤ٟفٗٝةا َةا ٖة ٛبةني ذيةو ٚيهٓٗةا
نًٗا قد ؾبت يف ايٓثس ؾبا ٚمل تؿغ يف ايػعس.
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ٚيف بةةةازٜظ َةةةث ٬عػةةةساة َةةةٔ َ٬عةةةب ايتُثٝةةةٌ ازبةةةاد٠
ٚاهلاشيةةٚ ١نًةةٗا تعةةس عًةة ٢ايٓةةاع اٯٕ ثةةَٓ ٬ٝثةةٛزاغ إ ٫إٔ
بعكةةةةةٗا ٜعةةةةةس قؿةةةةةـ ايفخةةةةةَ ٍٛةةةةةٔ ايػةةةةةعسا ٤ايكةةةةةدَا٤
نػهطبل ٚنٛزْٚ ٞزاضني  َٔٚإي.ِٗٝ
ٚنةةِ أحةةب إٔ ٜساجةةي ا٭ضةةتاذ ْفطةة٘ فُٝةةا شعةةِ َةةٔ أَةةس
ايػةةةاعس ايعظةةة ِٝإيٝةةةٛةغ فتُثًٝةةة٘ امٓثةةةٛز أنثةةةس َةةةٔ ثًٝةةة٘
ايػعس ٟفُٝا أعًِغ  ٖٛٚبعد ذيو غاعس ٜعٓ ٢بايػعس اشبةايـ
أنثةس ممةا ٜعٓة ٢بايػةعس ايتُثًٝةٚ .ٞقةد ٜعةس ية٘ ايتُثٝةٌ َةةٔ
حني إىل حني فٝعُد إيْ ٘ٝا سا أنثس مما ٜعُد إي ٘ٝغاعساٚ .يف
فسْطا غاعسٖا ايعظ ِٝاير ٟت َٔ٪ية٘ بةايتفٛم ٚايٓبةٛاغ ٚتةَٔ٪
يةةة٘ بةةةايتفٛم ٚايٓبةةةٛا بةةة٬د أ ةةةس ٣بةةةل فسْطةةةا ٖٚةةة ٛنًٛدٜةةةٌغ
 ٚثَ ً٘ٝي ذيو عً ٢نثست٘ ٚزٚعتة٘ ٚتفٛقة٘ يةٝظ غةعسا ٚيةٝظ
ْثسا بامعٓ ٢امأيٛفغ ٚإمنا ٖ ٛغ ٤ٞبةني ذيةو ذبةسز َةٔ ايػةعس
َٚةةٔ قٝةةٛدٚ ٙمل ٜٗةةبذ إىل ايٓثةةس ايةةرٜ ٟؿةةآع٘ ايٓةةاع عاَةة١غ
ٚإمنا اربر يٓفط٘ يْٛا اؾا َٔ ايٓثس ٜ ٫هاد أحةد ٜػةازن٘
ف.٘ٝ
ٚقٌ َثٌ ذيو بايكٝاع إىل ايب٬د ا٭ س ٣اييت ٜصدٖس فٗٝا
ايتُثَٚ .ٌٝا َٔ غو يف إٔ ايٓثس قد اْتؿس عً ٢ايػةعس يف ٖةرٙ
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امٛقع ١اييت أ لة بُٗٓٝا َٛ ٖٞٚقع ١ايتُثٌٝغ ٚقد نإ ا٭َةس
بُٗٓٝا نريو يف مجٝي ايعؿٛز ٚيف مجٝي ايب٦ٝةاةغ ٚبايكٝةاع
إىل نةةةثل َةةةٔ فٓةةة ٕٛايكةةة ٫ ٍٛبايكٝةةةاع إىل ايتُثٝةةةٌ ٚحةةةدٙغ
فايعسب َث ٬يف جاًٖٝتِٗ مل ٜعسفةٛا َةٔ فٓة ٕٛايهة ّ٬امٓثةٛز
إ ٫أحةةادٜثِٗ ايَٝٛٝةةٚ ١أَثةةاهلِ ايطةةا٥س ٚ ٠ابةةا قؿةةازا ناْةةت
ٴت ًكةة ٢يف بعةةض امكاَةةاة ذٖبةةت عٓةةا ٚمل ٜبةةل يٓةةا َٓٗةةا غةة.٤ٞ
ناْت نثستِٗ دبٌٗ ايهتابٚ ١نإ اير ٜٔؼبطٓ ٕٛايهتاب١
ٜؿةةآعْٗٛا يف َعةةاَ٬تِٗ امادٜةة ٫ٚ ١ؼبطةةٓ ٕٛايتعةةبل بٗةةا عُةةا
ٜسٜةةد ٕٚحتةة ٢يف أٜطةةس َعةةاَ٬تِٗٚ .يف ايعؿةةس اٱضةة َٞ٬ا٭ٍٚ
ناْةةت حٝةةاتِٗ ايعكًٝةة ١نًةةٗا غةةعسا ٚعسفةةٛا ايٓثةةس يف غةةٕٚ٪
ايعً ّٛايدٚ ١ٜٝٓيف غ ٕٚ٪ايطٝاض ١حني ناْٛا ؽبتؿةُٕٛغ ٚيف
غ ٕٛ٦ايٛع حني نإ ايكؿةاف ٜةرنّس ٕٚايٓةاع بأٜةاّ ا .
ِ جعٌ ايٓثس ٜك ٣ٛغ٦ٝا فػ٦ٝا حت ٢بًغ أغد ٙيف ايكسٕ ايثاْٞغ
ٚإذا ٖةةٜ ٫ ٛهتفةة ٞحٝادٜٓةة٘ امكطةة ١َٛيةة٘ َةةٔ حٝةةا ٠ايٓةةاع يف
ايعًةةِ ٚايفًطةةفٚ ١ايسضةةا ٌ٥ايطٝاضةةٚ ١ٝبةةل ايطٝاضةةٚ ١ٝيهٓةة٘
ٜاُي إىل إٔ ٜٓاشه ايػعس يف بعض فٓ ْ٘ٛاييت ناْت اؾة ١بة٘
َكؿٛز ٠عً٘ٝغ ٚإذا ٖٜٓ ٛاشه ايػعس يف امدة ٜٓٚاشع٘ يف اهلجا٤
ٜٓٚاشعةة٘ يف ايٛؾةةا ٜٓٚاشعةة٘ يف ايس ةةاٜٚ ٤كٗةةس ٙيف بعةةض ٖةةرٙ
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ايفٓ ٕٛفُا أرٔ أْ٘ اضتااه إٔ ٜبًغ َٔ اهلجاَ ٤ا بً ٘ ازباح
َث َ٘ٓ ٬يف زضةاي ١ايابٝةي ٚايتةدٜٚسٚ .مل ٜعةسف ايعةسب ايتُثٝةٌ
٭ٕ ايتُثٝةةٌ ايْٛٝةةاْ ٞنةةإ  ٚةةل ايٓصعةة ١فكةةد ناْةةت ايفًطةةف١
ايْٛٝاْ ١ٝأٜكا َٓخسف ١عُا أيا امطًُٚ ٕٛامطٝخ َٔ ٕٛٝأَةٛز
ايدٜٔغ ٚأٚي٦و  ٤٫٪ٖٚقد عسفٖٛا حةل َعسفتٗةا ٚيهةٔ يطةبب
ٜطةةةةل جةةةةدا ٖٚةةةة ٛإٔ ايعةةةةسب مل ػبةةةةدٚا ايتُثٝةةةةٌ عٓةةةةد ايةةةةرٜٔ
عاؾس َٔ ِٖٚايسّٚغ فكد أعسقةت امطةٝخ ١ٝعةٔ ايتُثٝةٌ ٚمل
تهةةٔ آٜةةاة ايتُثٝةةٌ ايْٛٝةةاْ ٞتعةةس عًةة ٢ايٓظةةاز ٠أ ٚتكةةسأ يف
ايهتةةب حةةني اتؿةةٌ امطةةًُ ٕٛبةةايسَٚ .ّٚةةٔ أجةةٌ ٖةةرا حةةاٍٚ
ايعسب إٔ ٜامجٛا نتاب ايػعس ٭زضااطايٝظ فًِ ٜطةتاٝعٛا
إٔ ٜفُٗةةة ٙٛعًةةةٚ ٢جٗةةة٘ ٭ْٗةةةِ مل ٜعسفةةةٛا َةةةٔ أَةةةس ايااجٝةةةدٜا
ٚايهَٝٛةةدٜا غةة٦ٝا ذا بةةاٍٚ .حةةا ٍٚابةةٔ ضةةٓٝا إٔ ًٜخةةـ نتةةاب
ايػةةعس فًةةِ ٜؿةةٓي غةة٦ٝا َةةي أْةة٘ قةةد ّ ٚفةةل إىل تًخةةٝـ اشباابةة١
تٛفٝكا حطٓاٚ .يٝظ يريو ضبب إ ٫إٔ ايعسب  َٔٚعاؾسِٖ َٔ
ايْٛٝإ ناْٛا ٜتخد  ٕٛعٔ ايتُث ٌٝنُا ٜتخدت ايٓاع عُا ٫
ؼبكك.ٕٛ
ٚأَة ةس ايعةةةسب يف ٖةةةرا نًةةة٘ نةةةأَس بلٖةةةِ َةةةٔ ا٭َةةةِ
ايكدمي .١ناْت حٝاتٗا ايعكً ١ٝنًٗا غعسا أ ٍٚا٭َسغ ةِ ْػةأ
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فٗٝةا ايٓثةس ف ًةب ايػةةعس غة٦ٝا فػة٦ٝا عًةة ٢فٓة ٕٛايكة ٍٛنًةةٗاغ
ٚحؿس ايػعس يف فةٔ ٚاحةد َةٔ ايفٓةٖٚ ٕٛة ٛاي ٓةا .٤فكةد نةإ
ايتةةازٜخ َةةث ٬أ ٚاسبةةد ٜعُةةا َكةةَ ٢ةةٔ أَةةٛز ايٓةةاع ٜهةةٕٛ
غعسا قؿؿٝاغ ِ بًب ايٓثس عًةٖ ٢ةرا ايفةٔ قًة ٬ٝقًة ٬ٝحتة٢
أُقؿ ٞايػعس عٓ٘ إقؿا٤غ بٌ نإ تطج ٌٝايعًِ ْفط٘ ٜهةٕٛ
غةةةعساغ ٚاذنةةةس إٕ غةةة٦ت قؿةةةٝد ٠ا٭عُةةةاٍ ٚا٭ٜةةةاّ يًػةةةاعس
ايْٛٝاْ ٞايكد ِٜاضةٛٝدٚع .ةِ جعةٌ تطةج ٌٝايعًةِ ٜهةْ ٕٛثةسا
قً ٬ٝقً ٬ٝحت ٢اضتأ س ايٓثس ب٘ نً٘غ ٚأؾبذ ْظِ ايعًِ غعسا
غة٦ٝا تعتُةد إيٝة٘ ا٭َةِ امتخكةس ٠عةٔ إزادٚ ٠تهًةا ٚزببةة ١يف
تٝطةةةل اسبفةةة ٚا٫ضةةةتظٗاز عًةةة ٢اياةةة٬ب  ٫طبٝعةةة ١ضةةةا١ ٥
َٝطس.٠
ٚنةريو اضةةتأ س ايٓثةس باسبٝةةا ٠ايعكًٝة ١اٱْطةةاْٚ ١ٝمل ٜبةةل
يًػعس إ ٫ايً ٕٛاي ٓاٖ َٔ ٞ٥ر ٙاسبٝا٠غ عً ٢إٔ ايٓثس نثلا َا
ٜصامحةة٘ يف ٖةةرا ايًةة ٕٛأٜكةةا ..حتةة ٢اقةةاس ايػةةعس يف ايعؿةةٛز
اسبدٜث ١إىل إٔ ٜتخسز أحٝاْا َٔ قٛٝد ٙايتكًٝد ١ٜفٝاسة ايكاف١ٝ
ٜٝٚطةةس ايةةٛشٕ ٜٚبعةةد عةةٔ أؾةةً٘ امةةٛزٚت ٜٚةةدَْ ٛةةٔ ايٓثةةس دْةةٛا
غدٜدا.
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ٖٓ َٔٚا ْػأ َةا ٜطةُ ٘ٝايٓةاع غةعسا َٓثةٛزا َٚةا ٜطةُْ٘ٛ
غعسا حساغ َٚا ٜطُ ٘ٝبعكِٗ غعسا أبٝض .نٌ ٖةرا جةاَ ٤ةٔ
ت ًةةب ايٓثةةس عًةة ٢ايػةةعسغ َٚةةٔ طُةةٛة ايٓةةاع إىل اسبسٜةة ١اسبةةس٠
ايةةيت  ٫ذبةةب ايكٝةةٛد حتةة ٢يف ا٭غةةٝا ٤ايةةيت أيفةةت فٗٝةةا ايكٝةةٛد.
فاضةةتخاي ١ايتُثٝةةٌ َةةٔ ايػةةعس إىل ايٓثةةس يٝطةةت غةة٦ٝا بسٜبةةا يف
ايظةةٛاٖس ا٭دبٝةة ٫ ١بايكٝةةاع إىل أَةة ١بعٗٓٝةةاغ بةةٌ بايكٝةةاع إىل
ا٭َِ نًٗا.
ٚقةةةد نةةةإ ايتُثٝةةةٌ ا٭ٚزٚبةةة ٞيف أ ٍٚأَةةةس ٙأٜةةةاّ ايٓٗكةةة١
غعساغ ٭ٕ ا٭ٚزٚبةٝني ذٖبةٛا بة٘ َةرٖب ايكةدَاَ ٤ةٔ ايْٛٝةاْٝني
ٚاي٬تٓٝةةٝني فٓظُةة ٙٛغةةعساغ نُةةا نةةإ أٚي٦ةةو ٜفعًةةٕٛغ بةةٌ
ربلٚا أنثس امٛقٛعاة اييت ْظُٛا فٗٝا ايػةعس ايتُثًٝة ٞبةني
امٛقٛعاة اييت نإ ايكدَآٜ ٤ظُ ٕٛفٗٝا غعسِٖغ فعسقٛا
٭ضةةاطل ايْٛٝةةإ ٚايسَٚةةإ ٚيةةبعض ا٭ْبةةا ٤ايتازؽبٝةة ١ايْٛٝاْٝةة١
ٚايسَٚاْ١ٝغ ٚقًُا ناْٛا ٜعسق ٕٛي ةل ٖةر ٙا٭ضةاطل ٚا٭ْبةا٤
َٔ امٛقٛعاة.
ٚذبسز أؾةخاب ايهَٝٛةدٜا َةٔ ٖةرا نًة٘غ نُةا نةإ
ايكةةةةدَاَ ٤ةةةةٔ ايْٛٝةةةةإ ٚايسَٚةةةةإ ٜتخةةةةسزَٓ ٕٚةةةة٘ ...فاغةةةةتكٛا
َٛقةةٛعاتِٗ َةةٔ حٝةةا ٠ايٓةةاع ايةةر ٜٔنةةاْٛا ٜعاؾةةس ِْٗٚنُةةا
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فعٌ َٛيٝل يف أنثس قؿؿ٘غ ٚنُةا فعةٌ أزضةتٛفإ َةٔ قبًة٘
عٓد ايْٛٝإغ ٚيهةٔ ايكةسٕ ايثةأَ عػةس مل ٜهةد ٜظةٌ ا٭دب
ا٭ٚزٚب ٞحت ٢جعٌ ايتُثٜ ٌٝتخسز َٔ ٖر ٙايكٛٝد نًةٗا .فعُةد
إىل ايٓثةةةس َهةةةإ ايػةةةعس عٓةةةد ايهةةةثل َةةةٔ امُةةةثًني ٚتةةةسى
امٛقٛعاة ايكدمي ١إىل امٛقةٛعاة اسبدٜثة١غ َٚةا شاٍ ميكةٞ
يف طسٜك٘ ٖر ٙا٥سا عًَ ٢رٖب ايكةدَا ٤حتة ٢اْتٗة ٢إىل حٝة
ْةةةةسا ٙاٯٕغ ًٜ ٫ةةةةِ بايػةةةةعس إ ٫قًةةةةٚ ٬ٝإذا أملٸ بةةةة٘ مل ٜطةةةةتأ س
بايٓظةةاز ٠إ ٫إٔ ٜهةة ٕٛغةةعسا ممتةةاشا حكةةاغ نُةةا فعةةٌ إدَةةٕٛ
زٚضتإ يف أٚا س ايكةسٕ اماقةٚ ٞيف أٚا٥ةٌ ٖةرا ايكةسٕٚ .نُةا
ؼبا ٍٚبعض ايػعسا ٤اٯٕ إٔ ٜفعًٛا بني حني ٚحني.
فايتُث ٌٝايػعس ٟاٯٕ طسفةْ ١ةادزٜ ٠اةسف بعةض ايػةعسا٤
امُتةةاش ٜٔبٗةةا ايٓةةاع ٚقتةةا بعةةد ٚقةةتغ  ٫ٚميةةٓعِٗ ذيةةو َةةٔ إٔ
ٜعُةةدٚا إىل ايٓثةةس يف بعةةض ايكؿةةـ ٭ٕ ايٓثةةس قةةد أؾةةبذ ايً ةة١
ايابٝع ١ٝيًتُثَٓ ٌٝر ٚقت قؿل.
ٚقةةةةد عةةةةسف ايعةةةةسب فةة ةٔٸ ايتُثٝةةةةٌ بةةةةل س ٠حةةةةني اتؿةةةةًٛا
بةةةةا٭ٚزٚبٝني ٚزأٚا َ٬عةةةةبِٗ ٚغةةةةٗدٚا ثًٝةةةةِٗ ٚقةةةةسأٚا أدبٗةةةةِ
ايتُثًٝةة ٞعًةة ٢ا ةةت٬ف أيٛاْةة٘غ فخةةا ٍٚبعكةةِٗ إٔ ٜةةد ٌ ٖةةرا
ايفٔ يف ا٭دب ايعسبَ ٞكًد ٜٔأ ٍٚا٭َس ِ َبتهس ٜٔبعد ذيةو
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يف رةةسٚف قًًٝةة ١جةةدا .فٓكًةةٛا نةةثلا َةةٔ ايكؿةةـ ايفسْطةة١ٝ
ٚاٱظبًٝصٜةةةةْ ١كةةةةَ ٬كازبةةةةا أ ٍٚا٭َةةةةس ْٚكةةةة ٬دقٝكةةةةا يف بعةةةةض
ا٭حٝةةةإٚ .أ ةةةرٚا ٜعسقةةةٖ ٕٛةةةر ٙايكؿةةةـ عًةةة ٢ايٓظةةةازَ ٠ةةةٔ
ايػةةسقٝني ٚأتةةٝذ هلةةِ غةةَ ٤ٞةةٔ ايةةٓجذ .فةةأيا ايٓةةاع ام٬عةةبغ
ٚجعًٛا ؽبتًف ٕٛإيٗٝا ٚجعٌ امُثًٜ ٕٛطتٗ ِْٗٚٛبايػةعس ٚاي ٓةا٤
ٚأغةةةٝا ٤أ ةةةس ٣بةةةل ايػةةةعس ٚاي ٓةةةاٚ .٤ايٓةةةاع ٜطةةةتجٝب ٕٛهلةةةِ
َطتُتعني حا ٜعس عًٚ .ِٗٝبعض ايػباب ٜػ فِٗ ٖةرا ايفةٔ
ٜٚطتأ س بكًٛبِٗ ٚأٖٛاِٗ٥غ ةِ ٜطةتًَٗ ٟٛهةاتَِٗٚ .ةا أز ٣إٔ
أدٜبٓٝةةةةا ايعظةةةةُٝني ا٭ضةةةةتاذ ضبُةةةةٛد تُٝةةةةٛز ٚا٭ضةةةةتاذ تٛفٝةةةةل
اسبه ِٝقةد أحبةا ٖةرا ايفةٔ ٚحةا ٫ٚإٔ ٜٓتجةا فٝة٘ إَ ٫تةأ سٜٔ
حا ناْا ٜػٗدإ َٔ ٖرا ايتُث ٌٝيف آ س ايؿبا ٚأ ٍٚايػباب.
ِ قسآ ٚتثكفا ٚتعُكا ٖرا ايفٔ ٚأتٝذ هلُا بعد ذيو َا أتةٝذ َةٔ
اٱبداه ٚاٱَتاه.
ٛ ٚزتٓا باٱظبًٝص يف أعكاب اسبسب ايعام ١ٝا٭ٚىل ٖ ٞاييت
أذنةةت جةةر ٠ٚايتُثٝةةٌ يف َؿةةس َةةا يف ذيةةو غةةوغ فٗةة ٞقةةد
أذنت غعٛزْا بأْفطٓا ٚبكبٓا يهساَتٓا َٚاايبتٓةا حبكٛقٓةا
ٚذٚدْةةا عةةٔ حسٜتٓةةا ٚنػةةفت عةةٔ نٓةةٛش ناْةةت طببةة ٠٤ٛيف
أعُام قُا٥سْاغ ٚفسقت عً ٢نٌ ٚاحد َٓا إٔ ٜعا ٞل َا
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عٓد ٙيٓفس أْفطٓا عً ٢ؿُٓا ٚيٓػعس ايعامل بلَٓ٫ا ٚآَايٓا
ٚوٛٸْةةا إىل حكٓةةا يف اسبٝةةا ٠اسبةةس ٠ايهسميةةٖٚ .١ةة ٞقةةد حٛيةةت
غٛق َٔ ٞايكؿةس إىل ايػةعب ٚأَعٓةت حبةاف يف اٱقبةاٍ عًة٢
ايػعب  ٪ٜس ٙخب٬ؾ ١غعسَ ٙةٔ د ٕٚا٭بٓٝةاٚ ٤امٛضةسٖٚ .ٜٔةٞ
قةةد اقةةاسة غةةٛق ٞإىل إٔ ٜػةةازى يف اسبٝةةا ٠ازبدٜةةد ٠بًةةٕٛ
جدٜةةد يفٓةة٘ ايػةةعس ٟايعظةة .ِٝأنة ة زأٜةة٘ يف ْفطةة٘ ٚانة ة
زأٜةة٘ يف أَتةة٘ ٚقةة ٠ٛإمياْةة٘ حٛاطٓٝةة٘ ٚوةةت بةة٘ إىل إٔ ٜةةرٖب
َرٖب ايػعسا ٤ايهباز يف ا٭َِ ايه  ٣فخا ٍٚإٔ ٜه ٕٛية٘
ثٝةةةةٌ نتُثٝةةةةٌ غهطةةةةبل ٚنتُثٝةةةةٌ نةةةةٛزْٚ ٞزاضةةةةنيغ
ٚنتُث ٌٝفٝهتٛز ٖٛج .ٛفٛقي قؿؿ٘ ايتُث ًٞٝامأ ٛز.
ٚيهةةةٔ غةةةٛق ٞنةةةإ ؾةةةاحب بٓةةةا ٫ ٤ؾةةةاحب ثٝةةةٌغ
ٚنإ َبتد٥ا يف ٖرا ايفٔ ايتُثًٝة ٞفًةِ ٜةتذ ية٘ َةٔ اٱتكةإ إ٫
َةا أتةٝذ يًُبتةد٥ني ايٓةابٗنيٚ .نةةإ ثًٝة٘ بٓةاٚ ٤قةد بٓة ٢فٝةة٘
ام ٓ ٕٛبايفعٌغ ٚعاؽ جٝةٌ َةٔ َعاؾةسَ ٜ٘طةتُتعا ب ٓةا ٤عبةد
ايٖٛاب َٓٚل ٠امٗد ١ٜيبٝت٘ امػٗٛزن
أْا أْاٚ ْٛٝٛأْا ْٛٝٛأْا...
ٚأرٗةةس َةةا ٬ٜحةة يف ثٝةةٌ غةةٛق ٞأْةة٘ قؿةةد بفٓةة٘ إىل
َٛقةةٛعاة َؿةةسٜ ١ٜسفةةي بٗةةا َةةٔ غةةإٔ ٚطٓةة٘ ٚميةةٝذ بٗةةا عٓةة٘
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ا٭ذ ٣نُةةةةا فعةةةةٌ يف نًٝةةةةٛباا ٚيف قُبٝةةةةصغ ٚقؿةة ةد بةةةة٘ إىل
َٛقةٛعاة عسبٝةٜ ١ؿةةٛز بٗةا صبةةدا عسبٝٺةا َةة ٬ ٪ابةت ا٭ضةةظ
ٜةةٓعِ ايٓةةاع يف رًةة٘ بايطةةًِ ٚاسبةةب ٚاي ٓةةا ٤مجٝعةةا آَةةٓني يف
اضةةتُتاعِٗ بٗةةرا نًةة٘ ٜ ٫ؿةةسفِٗ عٓةة٘ ةةٛف أ ٚقًةةل .فأْػةةأ
قؿةة ١ا ٓةةٚ .ٕٛنةةإ ايٓةةاع ٜاسبةة ٕٛي ٓةةا ٤غةةٛق ٞيف قؿؿةة٘
ذاى أنثس مما ٜعجب ٕٛأ ٚؽبًب ٕٛبتُثٚ .ً٘ٝزحةا كةي غةٛقٞ
يتأ ل بعض ايػعسا ٤ا٭ٚزٚبٝني اير ٜٔنإ ؼبان ِٗٝكٛعا
راٖسا ًُْط٘ بأٜدٜٓا إذا حاٚيٓا إٔ عبًٌ قؿؿ٘ ايتُث ًٞٝذاى.
ٚايػ ٤ٞا كل ٖ ٛإٔ غٛق ٞأحدت حد ا أدبٝةا ضةٝخفظ٘
ايتةةةازٜخ حةةةني طة ةٛٸه ايػةةةعس ايعسبةةة ٞيًتُثٝةةةٌٚ .يهةةةٔ ايتةةةازٜخ
ضٝخف ٖرا اسبدت ٚحةد ٙد ٕٚإٔ ؼبفة يػةٛق ٞفٓةا ثًٝٝةا
ممتاشاٚ .ضٝظٌ غٛق ٞداُ٥ا غاعس بٓا ٫ ٤غاعس ث.ٌٝ
ٚذٖب غةاعسْا ايهةبل عصٜةص أبارةَ ١ةرٖب غةٛقْ ٞفطة٘
مل ٜٓخةةةسف عٓةةة٘ قًةةة ٬ٝأ ٚنةةةثلا إ ٫حكةةةداز َةةةا ٜهةةة ٕٛبةةةني
غةةاعسَ ٜٔةةٔ ا ةةت٬ف امةةصاج ٚافةةاام ايابٝعةةٚ ١تفةةاٚة ا٭ٖةةٛا.٤
فػاعسْا عصٜةص أبارة َ ١ةٔٶ ضةٛا ٤أزاد ذيةو أ ٚمل ٜةسدٙغ ٚحظة٘
َٔ إتكإ ايتُث ٌٝاشبايـ ضبدٚد جةداٜٚ .ة َٔ٪بةريو َةٔ ٜكةسأ
غعسٜ َٔٚ ٙػةٗد قؿؿة٘ يف َ٬عةب ايتُثٝةٌ .فكةساْٚ ٙ٩ظازتة٘
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ٜاسب ٕٛزبصاي ١يفظ٘ ٚدقَ ١عاْٚ ٘ٝزقّ ١أضًٛب٘ ٚحطةٔ تأتٝة٘ مةا
ٜسٜةةدغ أنثةةس ممةةا ٜاسبةة ٕٛمةةا ؼبطةةٔ َةةٔ تةةدبل اسبسنةةٚ ١مةةا
ٜةةتكٔ َةةٔ أجةةصا ٤اسبةةٛازٚ .غةةعس عصٜةةص أبارةة ١نػةةعس غةةٛقٞغ
ٜػ ة ًٓا جبُايةة٘ اشبةةايـ عةةٔ أغخاؾةة٘غ فةةٓخٔ حةةني ْكةةسأ أٚ
ْػٗد قؿ ١ايعباض ٫ ١عبفٌ بايعباضْ ١فطةٗاغ  ٫ٚبايسغةٝد ٫ٚ
جبعفسغ ٚإمنا عبفٌ بايػعس اير ٟػبس ٜ٘ايػاعس عً ٢أيطةٓتِٗ.
ٚقةةةٌ َثةةةٌ ذيةةةو بايكٝةةةاع إىل قؿؿةةة٘ ا٭ ةةةسَٗٓٚ ٣ةةةا بةةةسٚب
ل َةا
ا٭ْديظ .فٔ بٓا ٞ٥زا٥ي َا يف ذيو غو  ٚث ٌٝضاذج ٜطة ٷ
يف ذيةةو غةةو أٜكةةاٚ .ملٳ ْ ٫كةة ٍٛاسبةةل ْٚكةةسز يف ؾةةساح ١إٔ
ايتُثٝةةةٌ عٓةةةد غةةةاعسٜٓا ايهةةةبل ٜٔغةةةٛقٚ ٞعصٜةةةص ٚضةةة ١ًٝإىل
اي ٓا٤غ عً ٢أْ٘ عٓد ايػعسا ٤ا ٝد َٔ ٜٔا٭ٚزٚبةٝني امُتةاشٜٔ
باٜ ١ٜتخر اي ٓا ٤أحٝاْا ٚض ١ًٝإي٘ٝو فًٝظ غهطبل  ٫ٚزاضني
َ ٓةةٝني يف ثًٝةةُٗا ٚإمنةةا ُٖةةا ممةةث ٕ٬أٝٓ ٜ ٫ٚةةإ يف َةةٛاطٔ
اي ٓا ٤عً ٢حني  ٜل غٛقٚ ٞعصٜص داُ٥ا  ٫ٚميث ٕ٬إ ّ٫قً.٬ٝ
 ٫ٚعًةةةةة ٢ايػةةةةةاعس ٜٔايعظةةةةةُٝني امؿةةةةةسٜني إٔ ٜفٛتُٗةةةةةا
ايتُثٌٝغ فايتُث ٌٝآ س ا٭َةس أقةٌ اةسا َةٔ اي ٓةاٚ ٤أٖةَٓ ٕٛة٘
غأْا .قد اضتأ س ب٘ ايٓثةس يف ٖةر ٙا٭ٜةاّ ٚمل ٜطةتاي ٖةرا ايٓثةس
إٔ ً ٜب عً ٢اي ٓا ٫ٚ ٤إٔ ٜػازى فَ ٘ٝػازن ١ذاة باٍ.
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ٚإذا قًةةت إٕ ايٓثةةس قةةد بًةةب عًةة ٢ايتُثٝةةٌ فأْةةا  ٫أزٜةةد إٔ
أقسز حكٝكٚ ١اقع ٫ٚ .١أزٜد ٜٓ ٫ٚب  ٞي ٞإٔ أزٜد إؾداز حهِ
ػبب إٔ ؽبكي ي٘ ايفٔغ فًٝظ ٭حد َٔ ايٓةاع إٔ ٜؿةدز َثةٌ
ٖرا اسبهِ ٭ٕ ايفٔ بابع٘ أق ٣ٛقٚ ٠ٛأعص عص َٔ ٠إٔ ؽبكي
٭حهاّ ايٓاع َُٗا ٜهْٛٛا َُٗٚةا تهةٔ أحهةاَِٗغ ٚإمنةا
ايػاعس ٜٓبةٛه ؾةفٜ ٛعآٝةا َةا ٙ٤ايةُٓل ضةٛا ٤أزدْةا ذيةو أّ مل
ْسدٙغ  ٫ٚعً ٢ايٓٝبٛه إٔ ْك ٍٛيف ٖرا اما ٤ايؿفَ ٛا ْك ٍٛفًةٔ
 ٜل قٛيٓا ٚئ ت ل آزاْ٩ا َٔ طبٝعتة٘ َ ٫ٚةٔ طبٝعةَ ١ةا ٜعآٝةا.
ٖ ٛحس فُٝا ٜعاةٞغ ٚعبةٔ أحةساز فُٝةا ْؿةٓي حةا ٜٗةد ٟإيٓٝةا.
ٖٜ ٛؿدز عٔ طبٝعت٘ يف اٱعااٚ ٤عبةٔ ْؿةدز عةٔ طبٝعتٓةا يف
اْ٫تفاه ٚا٫ضتُتاه.
فًٝفض عًٓٝا غاعسْا ايهبل َٔ فٓ٘ َا تطُذ ب٘ طبٝعتة٘
ٚيٝخٌٸ بٓٓٝا ٚبني َا ْةس ٣يف غةعسَ ٙةٔ زأَٚ ٟةا ْؿةدز فٝة٘ َةٔ
حهِغ فٗ ٛامُتي داُ٥ا ٚعبٔ امدع ٕٚٛإىل َا٥دت٘ ايهسمي١غ
ٚأ ٟبأع عً َٔ ٘ٝإٔ ْسق ٢أْ ٚطخذ حةني ْطةتُتي حةا ٜكةدّ
إيٓٝا َٔ ا٭يةٛإ .أتةس ٣ايػةُظ ذبفةٌ بٓةا إٕ زقةٓٝا عةٔ ْٛزٖةا
ايٛقا ٤أ ٚضخآا عً٘ٝو.
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 ٫بةةأع إذٕ عًةة ٢غةةاعسْا ايهةةبل َةةٔ إٔ ٜكةة ٍٛفٓسقةة٢
عبةةٔ أْ ٚطةةخذغ ْٚعةةسف عبةةٔ أْٓ ٚهةةس؛ ٚيٓةةرنس قةة ٍٛز٩بةة١
يةةبعض ايً ةةٜٛني حةةني أ ةةر ػباديةة٘ يف بعةةض زجةةصٙن عًٓٝةةا ْكةةٍٛ
ٚعًٝهِ تعسب.ٕٛ
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إسراف
 ٫أزٜةةد اٱضةةساف يف امةةاٍغ فًطةةت َةةٔ امةةاٍ ٚأؾةةخاب٘ يف
غ٤ٞغ  ٫ٚأزٜد اٱضساف يف ايطٝاض١غ فُا أحب إٔ أنةَ ٕٛةٔ
ايطٝاضةةٚ ١أؾةةخابٗا يف غةة٤ٞغ ٚإمنةةا أزٜةةد اٱضةةساف يف تكةةدٜس
ا٭دب ٚاسبهةةِ عًٝةة٘ٚ .يف تكةةدٜس ا٭دبةةاٚ ٤اسبهةةِ عًةةٚ .ِٗٝيف
إقخةةاّ ايعًةة ّٛامختًفةة ١يف ايةةدزع ا٭دبةة ٞب ةةل حطةةابٚ .نةةإ
ٜكةةاٍ فُٝةةا َكةةَ ٢ةةٔ ايصَةةإ إٕ ايٓخةة ٛيف ايهةة ّ٬نةةامًذ يف
اياعاّغ نةثل َٓة٘ ؽبةسج ايهة ّ٬عةٔ طةٛزٜٚ ٙفطةدٙغ ٚقًٝةٌ
َٓ٘ ٜٓصٍ بايه ّ٬عٔ قدزٜٚ ٙفطد ٙأٜكا .نإ ايف٬ضفَ ١ةٔ
أؾةخاب أزضةااطايٝظ ٜكٛية ٕٛإٕ ايفكةٚ ١ًٝضةذ بةني زذًٜةتني
تأت ٞإحداُٖا َةٔ ايتكؿةلغ ٚتةأت ٞا٭ ةسَ ٣ةٔ اٱفةساطٚ .قةد
حفظٓا َٓر ايؿةبا إٔ ةل ا٭َةٛز أٚضةاطٗاٚ .اٱضةساف غةس يف
نةةٌ غةة٤ٞغ ٚيهٓةة٘ أغةةد َةةا ٜهةةْ ٕٛهةةسا حةةني ميةظٸ ا٭دب
ٚدزاضات٘ فٝخسج٘ عٔ ََ٤٬ة ١ايةرٚم ٚؼبة ٍٛبٓٝة٘  ٚبةني أ ةـ
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َا ميتاش ب٘ َٔ ذبكٝل امتعة ١ايفٓٝة ١يًكًةب ٚايعكةٌ مجٝعةا .أقةٍٛ
ٖرا نً٘ بعد إٔ فسبت َٔ قسا ٠٤نتاب عٔ ْفط ١ٝأبْ ٞةٛاع
٭ضةةةتاذ ْابةةة٘ ممتةةةاش  ٫غةةةو يف ْباٖتةةة٘ ٚاَتٝةةةاشٙ؛ ٖةةة ٛا٭ضةةةتاذ
ايدنتٛز ضبُد ايٓ ٜٞٗٛأضتاذ ا٭دب ايعسب ٞبهًٝة ١اشبسطةّٛ
ازباَعٝةةٚ .١أحةةب إٔ أق ةسٸز قبةةٌ نةةٌ غةة ٤ٞإٔ ايهتةةاب ٜؿ ةٛٸز
جٗةةةدا عٓٝفةةةا حكةةةا يف ايبخة ة ٚايةةةدزع ٚا٫ضتكؿةةةاٚ ٤ايتأَةةةٌ
امتٌُٗ امطتأْ ٞايرٜ ٟا ٌٝايٛقٛف عٓد ايكؿةٝدَ ٠ةٔ قؿةا٥د
أبْٛ ٞاع بٌ عٓد ايبٝت ايٛاحد َٔ نٌ قؿٝد ٠حتٜ ٢طةتخسج
َةةةٔ ايكؿةةةٝد ٠أ ًةةةـ ٬ؾةةةتٗا ٜٚطةةةتخسج َةةةٔ ايبٝةةةت زٚحةةة٘
اشبفٝةة ٫ ١يف ياةةا ٚزفةةل ٚحطةةٔ تةةأةٺ نُةةا نةةإ ٜفعةةٌ أبةةٛ
ْٛاع حني قاٍن
َةةةةا شيةةةةت أضةةةةةتٌ زٚة ايةةةةدٕ يف ياةةةةةا
ٚأضةةةةةتك ٞدَةةةةة٘ َةةةةةٔ جةةةةةٛف صبةةةةةسٚة
حتةةة ٢اْثٓٝةةةت ٚيةةة ٞزٚحةةةإ يف جطةةةدٟ
ٚايةةةةةةةةدٕ َٓاةةةةةةةةسة جطةةةةةةةةُا بةةةةةةةة ٬زٚة
بةةٌ يف قطةة٠ٛٺ قاضةةٚ ١ٝعٓةةا عٓٝةةا أغةةب٘ غةة ٤ٞحةةا تؿةةٓي
اٯ٫ة ايكٜٛةةة ١ايةةةيت تٗؿةةةس ا٭غةةةٝاٖ ٤ؿةةةسا ٚتعؿةةةسٖا عؿةةةسا
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ٚتطةةتخسج ٬ؾةةتٗا يف بةةل زفةةل َٗ ٫ٚةةٌ  ٫ٚأْةةا .٠ةةِ ٖةة ٛمل
ٜهتةةا بٗةةرا ايةةدزع ايعُٝةةل ايعٓٝةةا يػةةعس أبةةْ ٞةةٛاع ايبةةا٥ظ
ٚإمنةةا ؾةةٓي ٖةةرا ايؿةةٓٝي ْفطةة٘ بفًطةةف ١فسٜٚةةد ٚبهةةثل َةةٔ
ايدزاضاة ايعًُٝة ١ايةيت قةاّ بٗةا مجاعةَ ١ةٔ ايعًُةا ٤خبؿةا٥ـ
ايػةةعٛب ايبداٝ٥ةة ١قةةدميٗا ٚحةةدٜثٗاغ ٚيهةةثل َةةٔ ايدزاضةةاة
ايد ١ٜٝٓبعكةٗا ميةظ ايةدٜاْاة ايطةُاٚ ١ٜٚبعكةٗا ميةظ دٜاْةاة
أ س ٣قدميٚ ١حدٜث ٖٛ ِ .١مل ٜهتا بٗرا نً٘ ٚيهٓ٘ مجي
َةا اضتخًؿة٘ َةةٔ نةٌ ٖةر ٙايعؿةةازاة امختًفة١غ عؿةاز ٠أبةةٞ
ْةةٛاع ٚعؿةةاز ٠فسٜٚةةد ٚعؿةةازاة ايدزاضةةاة امختًفةة ١٭جٝةةاٍ
ايٓةةةاع ٚعةةةاداتِٗ ٚدٜاْةةةاتِٗ فخًاٗةةةا ًاةةةا ٚطبكةةةٗا طبكةةةا
ٚاضتخسج َٓٗا نآ٥ا بسٜبا عسق٘ عًٓٝا يف نتاب٘ ٖرا ٚواٙ
أبا ْٛاع َٔٚ .حل ا٭ضتاذ إٔ ْعسف ي٘ ٖرا ازبٗد ْٚكدز ي٘ َا
احتُةةٌ َةةٔ َػةةكٚ ١عٓةةا٤غ ْٚطةةجٌ يةة٘ اي اعةةٚ ١امٗةةازٚ ٠ايفآةة١
ٚايةةرنا٤غ ٚعبُةةد يةة٘ آ ةةس ا٭َةةس أْةة٘ يةةٝظ َةةٔ ايةةرٜ ٜٔبٝعةةٕٛ
ٚقةةةتِٗ يف ٖةةةر ٙاسبٝةةةا ٠ايفازبةةة ١ايةةةيت  ٫ت ةةةل عةةةِٓٗغ  ٫ٚعةةةٔ
بلٖةةةِ غةةة٦ٝا ٚإمنةةةا ٖةةة ٛؾةةةاحب جةةةد َتؿةةةٌ ْٚػةةةاطٺ ؿةةةب
ٚعهٛف دا ِ٥عً ٢ايدزع ٚايبخ ٚاٱْتاجغ ٚإ ة٬ف ؾةادم
يف نٌ َا ؼبا َٔ ٍٚذيو ٚحسف َ٪ند عًة ٢إٔ ٜٓفةي ايٓةاع
حا ٜؿٌ إيْ َٔ ٘ٝتا٥ا ايبخ َٚا ؽبسج هلةِ َةٔ ٖةر ٙايهتةب
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ا ييت ٜتبةي بعكةٗا بعكةا ٚايةيت  ٫ميهةٔ إٔ ٜٛؾةا غةَٗٓ ٤ٞةا
بايعجًةة ١أ ٚبكًةة ١ايٓكةةاٚ .يهةةٔ َةةٔ حكٓةةا عبةةٔ بعةةد ذيةةو إٔ
ْتخف أغد ايتخف حني ْسٜد اسبهِ عًَٗٓ ٢ج٘ يف ايدزع
ا٭دب ٞهلرا ايػاعس ايػكٞٸ ايعظة ِٝأبةْ ٞةٛاعٚ .أَ ٍٚةا ٜةدعْٛا
إيٖ ٘ٝرا ايتخف ٖ ٛإٔ أبا ْٛاع غاعس قدٚ ِٜدزاضة ١ايػةعسا٤
ايكةةدَا ٫ ٤ذبتُةةٌ نةةٌ ٖةةرا ايتػةةخٝـ ايةةر ٟحاٚيةة٘ ا٭ضةةتاذ؛
٭ْةةا ْ ٫عةةسف َةةٔ حكةةا٥ل حٝةةاتِٗ إ ٫أقًةةٗا ٚأٜطةةسٖاٚ .عبةةٔ إٕ
ضأيٓا ايتازٜخ مل ٜهد ٜٓبٓ٦ا َٔ حٝا ٠أبْٛ ٞاع بػ ٤ٞذ ٟبةاٍ.
إمنا ٖ ٞأطساف حفظٗا ايسٚاٚ .٠عط ٢إٔ ٜهْٛةٛا قةد أقةافٛا
إيٗٝا َٔ أحاد ٜايٓاع  َٔٚعٓةد أْفطةِٗ َةا يةٝظ بٓٝة٘ ٚبٗٓٝةا
ضبب .فايػعسا ٤ايٓابٜٗ ٕٛهثس عِٓٗ حد ٜايٓاع ٚرباه هلةِ
ا٭ضاطل قبٌ إٔ ميٛتٛا ِ تُٓةٖ ٛةر ٙا٭ضةاطل بعةد َةٛتِٗ إىل
بةةل حةةدغ  ٫ٚضةةُٝا حةةني ٜهةةٖ ٕٛةة ٤٫٪ايػةةعساَ ٤ةةٔ أؾةةخاب
ايًةةٗٚ ٛايعب ة ٚا ةة ٕٛايةةرٜ ٜٔطةةسف ٕٛعًةة ٢أْفطةةِٗ َةةٔ ذيةةو
نً٘ يف ايفع ٌ ةِ ٜكٛية ٕٛأنثةس ممةا ٜفعًةٕٛغ ٚايةرٚ ٜٔؾةفِٗ
ايكةةسإٓ ايهةةس ِٜأؾةةدم ٚؾةةا ٚأقَٛةة٘ يف قةة ٍٛا عةةص ٚجةةٌن
ٚايػةعساٜ ٤تةبعِٗ اي ةإٚٚغ أمل تةس أْٗةِ يف نةٌ ٚاد ُٜٝٗةةٕٛغ
ٚأِْٗ ٜكٛيَ ٕٛا ٜ ٫فعً.ٕٛ
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فةةإذا أزدْةةا إٔ ْةةدزع حٝةةاٖ ٠ةة ٤٫٪ايػةةعسا ٤فةةاشبل نةةٌ
اشبةةةل إٔ عبتةةةاط ْٚةةةتخف ْٚتجٓةةةب ازبة ةصّ ايةةةر ٟؼبتةةةاج إىل
اضتكؿةةا ٫ ٤ضةةب ٌٝإيٝةة٘ .فهٝةةا با٭ضةةتاذ ايةةدنتٛز ايٓةةٜٞٗٛ
حني أزاد إٔ ٜابل ْظسٜاة فسٜٚد عً ٢أبْٛ ٞاعغ فصعِ يٓا أْ٘
قةةام بأَةةة٘ ٭ْٗةةةا مل تفةةسا يةةة٘ ٚمل ٓخةةة٘ َةةٔ حبٗةةةا ٚعافٗةةةا
ٚحٓاْٗةةا نةةٌ َةةا نةةإ ٜسٜةةد ٭ْٗةةا غة ًت عٓةة٘ بةةايكٛة بعةةد إٔ
َاة أبٚ ٙٛنطبت ايكٛة بٓفطٗا ٫ٚبٓٗا َٔ ٚجة٘ ْكة ٞأٚ ٚجة٘
آ ِ أغد اٱ ِٚ .نإ هلرا اسبسَإ اير ٟفس عً ٢أبْٛ ٞاع
حةةةني اْؿةةةسفت عٓةةة٘ أَةةة٘ إىل ايعُةةةٌ أ اةةةس اٯ ةةةاز يف حٝاتةةة٘غ
فهةةس ٙايٓطةةا ٤مجٝعةةا ٭ْةة٘ نةةس ٙأَةة٘غ ٚنةةس ٙأَةة٘ ٭ْةة٘ أزاد
عٓةةةدٖا أغةةةٝا ٤مل ٜبً ٗةةةاغ فأؾةةةابت ْفطةةة٘ ٖةةةر ٙايعكةةةد ٠ايةةةيت
ٜطةةُٗٝا فسٜٚةةد ٚأؾةةخاب٘ عكةةد ٠أٚدٜةةب .ةةِ مل ٜكةةا أَةةس أبةةٞ
ْٛاع عٓد ٖرا اسبد فُٝا ٜةس ٣ا٭ضةتاذغ ٚيهةٔ اْؿةساف٘ عةٔ
ايٓطا ٤دفعة٘ إىل أيةٛإ آمة ١ب ٝكةَ ١ةٔ اسبةب أَعةٔ فٗٝةا أغةد
اٱَعةةإ ٚاضةةتٗا بٗةةا أعظةةِ ا٫ضةةتٗتاز ٚقةةاٍ فٗٝةةا َةةا قةةاٍ َةةٔ
غعس ٙايهثل ِ .نةإ اْؿةساف٘ عةٔ أَة٘ ٚقةٝك٘ بٗةا ٚإَعاْة٘
يف حب٘ اٯ ِ ذاى َؿةدزا هلٝاَة٘ بةاشبُس ٚاضةتٗتاز ٙحعاقستٗةا
يف بل ذبف  ٫ٚاحتٝاط ٚيف بل تأ ِ أٜكاٚ .نريو ٜطتكِٝ
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يٮضتاذ تفطل زا٥ي ٬ب سبٝا ٠أبْٛ ٞاع ٚغعس ٙعًة ٢أحةدت
امراٖب ايعًُ ١ٝيف ايتخً ٌٝايٓفط.ٞ
َ ٖٛٚرٖب  ٫عٝب ف ٘ٝإ ّ٫أْ٘ َتهًا َةٔ أؾةً٘ ٜ ٫كةّٛ
عً ٢أضاع َتني َٔ تازٜخ أبْٛ ٞاع أَ ٚةٔ غةعسٙغ ٚإمنةا ٜكةّٛ
عً ٢أضاع َٔ ايفس اير ٟعُد إي ٘ٝام٪يا يٝهَ ٕٛبتهسا
صبددا أضسف عًْ ٢فط٘ ٚأضسف عً ٢أبْٛ ٞاع ٚأضةسف عًة٢
قسا ٘٥آ س ا٭َس.
ٚايعًُةةا ٤امعاؾةةس ٕٚمل ٜآُ٦ةةٛا بع ةدٴ نةةٌ ا٫طُٓ٦ةةإ إىل
ْظسٜاة فسٜٚد  ٫ٚإىل َا ْػةأ عٓٗةا َةٔ فٓة ٕٛايتخًٝةٌ ايٓفطةٞ
اير ٟأؾبذ بدعا غا٥عا يف أٚزٚبا ٖٚةاّ بة٘ ا٭َسٜهٝةٖٝ ٕٛاَةا
غةةدٜداغ فهٝةةا ٚأْةةةا يطةةت َآُ٦ةةةا إىل إٔ أؾةةخاب فسٜٚةةةد
ٚأؾخاب ايتخً ٌٝايٓفطٜ ٞسق ٕٛعُا ؾٓي ا٭ضتاذ بٓظسٜاتِٗ
حني حا ٍٚإٔ ٜابكٗا عً ٢غاعس قد ِٜمل ْهد ْعًِ َٔ دقا٥ل
حٝات٘ ايٛاقع ١غ٦ٝا ذا اسٜٚ .صٜد أَةس أبةْ ٞةٛاع تعكٝةدا حبة٘
يًخُةةس ٚتٗايهةة٘ عًٗٝةةا ٚتفطةةل ا٭ضةةتاذ هلةةرا ايتٗايةةو ٚذيةةو
اسبب .فكةد أنثةس أبةْ ٛةٛاع َةٔ تػةب ٘ٝاشبُةس بةايعسٚع َٚةٔ
تػب ٘ٝضع ٘ٝإيٗٝا خباب ١اشباطب  َٔٚتػب ٘ٝمٓٗا بةامٗس .فُةا
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أٜطس َا زأ ٣ا٭ضةتاذ يف ٖةرا إٔ ايػةاعس قةد أحةب اشبُةس حبةا
جٓطٝاغ َٚا أضسه َا أي  ٢ايتػبٚ ٘ٝا اش ٚا٫ضةتعاز ٠يف غةعس
أبةةْ ٞةةٛاع نًةة٘ ٚجعةةٌ نةةٌ َةةا تؿةةسف فٝةة٘ َةةٔ أيةةٛإ ايكةةٍٛ
ٚأضايٝب ايبٝإ حكا٥ل تؿٛز حٝات٘ ايٛاقع ١تؿٜٛسا دقٝكاٚ .أبٛ
ْٛاع  ِٜٝٗباشبُس ٖٝاَا ٜٛغو إٔ ٜه ٕٛعباد ٠فُةا أضةسه َةا
ٜسا ٙا٭ضتاذ عباد ٠بايفعٌٚ .نإ أبةْ ٛةٛاع ن ةلَ ٙةٔ أَثاية٘
ايػةعساًٜ ٤ةةتُظ يرتةة٘ يف نةةثل َةةٔ ا٭حٝةةإ يف بعةةض ا٭دٜةةس٠غ
فٛؾةا ايكطةةظ ٚايسٖبةةإ ٚايب ٳٝةةي ٚا٭دٜةةس ٠يف نةةثل َةةٔ ايثٓةةا٤
ٚايتكس ٜغ فُا أضسه َا ػبد ا٭ضتاذ يف ٖةرا نًفةا رةاٖسا أٚ
فٝا بأغهاٍ ايعباد ٠امطٝخ ١ٝعٓد أبْٛ ٞاعٚ .قد أحةظ أبةٛ
ْٛاع ايٓدّ بني حني ٚحني فكاٍ غعسا زا٥عا يف ايصٖةدغ ٜؿةدم
فَ ٘ٝسٜٚ ٠تهًا فٓا َٔ فٓ ٕٛايػعس َس ٠أ س .٣فُا أضةسه َةا
ٜةةس ٣ا٭ضةةتاذ إٔ ايػةةاعس نةةإ ََٓ٪ةةا أؾةةدم اٱميةةإ ٚأقةةٛا.ٙ
ٚنةةريو ٜطةةت ٟٛيٮضةةتاذ َةةٔ أبةةْ ٞةةٛاع زجةةٌ فةةنت بأَةة٘غ ةةِ
قسف عٓٗا حني فنت حبب٘ ذاى اٯ ةِ ةِ أحةب اشبُةس حتة ٢زأ٣
غسبٗا دٜٓا ِ فنت بٗا فتٓ ١جٓط١ٝغ ِ نًا بأغهاٍ ايعباد٠
امطٝخ ِ ١ٝنإ َي ٖرا نً٘ َطًُا ؾادم اٱض.ّ٬
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ٚأَس أبْ ٞةٛاع أٜطةس َةٔ ٖةرا جةدا ٚأقةَ ٣ٛةٔ ٖةرا جةدا
ٚأزٚه َٔ ٖرا جدا ي ٛدزض٘ ا٭ضتاذ عًة ٢أْة٘ غةاعس ممتةاش َةٔ
غةةعسا ٤اسبةةب ٚاشبُةةس ٚا ةةٕٛغ ٚيةة ٛعةةل بأدب ة٘ٴ ٚفٓةة٘ ٚزٚعةة١
غةةعس ٙأنثةةس ممةةا عةةل بػخؿةة٘ ايةةرْ ٫ ٟعةةسف َةةٔ أَةةس ٙإّ٫
قًةةٚ .٬ٝغةةخـ أبةةْ ٞةةٛاع بعةةد ذيةةو نػةةخـ َةةٔ غةة٦ت َةةٔ
ايٓاع أقبٌ عً ٢اسبٝا ٠فةاَتخٔ فٗٝةا بةأيٛإ اشبةل ٚايػةسغ ةِ
ؾاز إىل ا نُا ٜؿل ايٓاع نًِٗ إىل ا ٜعةربِٗ إٕ غةا٤
ٜٚتٛب عً ِٗٝإٕ غا .٤فُا أنثس اير ٜٔميهةٔ إٔ تابةل عًةِٗٝ
ْظسٜةةةاة فسٜٚةةةد يف نةةةثل َةةةٔ ايثكةةةٚ ١ايدقةةةٚ ١ايفا٥ةةةد ٠أٜكةةةا.
فًٝعُةةد ا٭ضةةتاذ إىل َةةٔ حٛيةة٘ َةةٔ امعاؾةةس ٜٔفٝخًةةٌ ْفٛضةةِٗ
نُةةا ؼبةةب ٜٗٚةة .٣ٛفأَةةا أبةةْ ٛةةٛاع ٚأَثايةة٘ ا٭دبةةا ٤فةةٓخٔ يف
حاج ١إىل إٔ ْترٚم أدبِٗ ْٚطتط ٘ ٝفٓطتُتي حا ف َٔ ٘ٝزٚع١
ٚمجاٍ أنثس َٔ حاجتٓةا إىل ذبًٝةٌ ْفٛضةِٗ َةٔ بةل عًةِ بٗةا
 ٫ٚديٝةةٌ عًٗٝةةاٚ .إْةة ٞ٭ْؿةةذ يٮضةةتاذ إٔ ٜعةةٛد إىل أبةةْ ٞةةٛاع
فٝدزض٘ دزع ا٭دٜب ايٓاقةدغ ٜٚةده ايتخًٝةٌ ايٓفطة ٞ٭ؾةخاب٘
اهلاُ٥ني ب٘ اي ازقني ف.٘ٝ
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بؤس أبي نواس
زحِ ا أبا ْةٛاع ٚبفةس ية٘غ فًطةٓا منًةو إ ّ٫إٔ ْطةتٓصٍ
عًٝةة٘ زمحةة ١ا يف اٯ ةةس ٠بعةةد إٔ ؾةبٸت عًٝةة٘ ْكُةة ١ايٓةةاع يف
ايدْٝا.
فُةةا أعةةسف َةةٔ غةةعسآ٥ا ايكةةدَاَ ٤ةةٔ نثٴةةس ايكةة ٍٛفٝةة٘
ٚا تًا اسبهِ عًٚ ٘ٝذٖب ايٓةاع يف أَةس ٙامةراٖب َثةٌ أبةٞ
ْٛاع.
أعجةةةب بةةة٘ ايٓكةةةاد ايكةةةدَاٚ ٤ا ةةةد  ٕٛأغةةةد اٱعجةةةابغ
ٚضةخاٛا عًٝة٘ أعظةِ ايطةةخذغ ٚزقة ٞعٓة٘ ايٓطةاى ٚايفكٗةةا٤
حٓٝا ٚقاقٛا ب٘ أحٝاْا.
ٚهلا باسبد ٜعٓ٘ اؾ ُ١ايٓاع ٚعاَتِٗ ٚذٖبةٛا يف ايًةٗٛ
حبدٜث٘ َراٖب ازبد ٚاهلصٍ.
ِ مل ٜهفِٗ ذيو فأقافٛا إي َٔ ٘ٝا٭قٛاٍ ٚا٭عُةاٍ َةا
مل ٜكٌ ٚمل ٜعٌُ ِ .مل ٜهفِٗ ذيو فا اعٛا ي٘ ؾٛز ٠غعب١ٝ
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يٝظ بٚ ٘ٓٝبٗٓٝا ؾً١غ ٚا اعت اشباؾ ١ي٘ ؾٛز ٠أ سَ ٣ثكف١
َٗرب ١ناْت غسا َٔ ايؿٛز ٠ايػعب.١ٝ
ٚقةةد ا اعةةت ٖةةر ٙايؿةةٛز ٠امثكفةة ١امٗربةة ١بعةةد َةةٛة أبةةٞ
ْةةةٛاع بٛقةةةت قؿةةةل ٚعطةةة ٢إٔ تهةةة ٕٛا اعةةةت يف حٝاتةةة٘غ
ا اعٗا امعجب ٕٛب٘ ٚايطا ا ٕٛعً .٘ٝأٚي٦و بًٛا ف ٘ٝفخًُٙٛ
َا مل ؼبٌُ ٖٚة ٤٫٪أضةسفٛا عًٝة٘ فأقةافٛا إيٝة٘ َٓهةس ايكةٍٛ
ٚايعٌُ َا مل ؽباس ي٘ عً ٢باٍ.
ٚيطةةت أدزَ ٟةةاذا نةةإ ٜؿةةٓي أبةةْ ٛةةٛاع يةة ٛأتةةٝذ يةة٘ إٔ
ٜٴٓػس بعد َٛت٘ ٜٚطُي أٜ ٚكسأ َا ٜس ٣ٚعٓ٘ َٚا ٜٴخٌُ عًَٚ ٘ٝةا
ٜهتب فٚ .٘ٝايػ ٤ٞا كل ٖ ٛأْ٘ ي ٛعاد إىل ٖر ٙايةدْٝا ٚزأ٣
ايؿٛز اييت ا اعت ي٘ ٚا٭حاد ٜاييت تكاٍ عٓ٘ ٭ْهس ْفط٘
أغد اٱْهاز.
ٚقد ؾةٛٸ ز ا٭ضةتاذ ايعكةاد غة٦ٝا َةٔ ذيةو يف نتابة٘ ايةرٟ
أؾةدزَٓ ٙةةر أٜةاّ ةةِ مل ٜهفةة٘ َةا ؾةةٛز َةةٔ ذيةو فأقةةاف ٖةةٛ
أٜكا ؾٛز ٠جدٜد ٠إىل أبْٛ ٞاع َا أز ٣أْ٘ ٜعسفٗا ية ٛأتةٝذ ية٘
إٔ ٜظٗس عًٗٝا.
ٚقةةد ذبةةد ت يف ايعةةاّ اماقةة ٞعةةٔ ٖةةر ٙايعٓاٜةة ١امتجةةدد٠
بأبْٛ ٞاع يف ٖرا ايعؿس ايرْ ٟعٝؼ ف٘ٝغ فعًًةت ذيةو تعًة٬ٝ
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َكازبا حا ميهٔ إٔ ٜه َٔ ٕٛايػب٘ بني َةا ػبةد ايٓةاع بعةد
ايثةةٛزَ ٠ةةٔ ايػةةعٛز بةةايتخسز ٚايطةةخذ عًةة ٢نةةثل َةةٔ ايتكايٝةةد
امٛز.١ ٚ
فكد أؾدز ا٭ضتاذ عبد ايسمحٔ ؾدق ٞنتابني عةٔ أبةٞ
ْةٛاع يف أٚقةاة َتكازبة١غ ةِ أؾةدز ايةدنتٛز ايٓة ٜٞٗٛنتابةةا
عٔ أبةْ ٞةٛاع يف ايؿةٝا اماقةٞغ ْٚػةس دٜةٛإ أبةْ ٞةٛاع يف
ايؿٝا اماق ٞيف طبعَ ١ؿس ١ٜجدٜد.٠
ٖٚرا ا٭ضتاذ ايعكةاد ٜؿةدز عةٔ أبةْ ٞةٛاع ٖةرا ايهتةاب
ا٭ ل.
ٚأن ايظٔ إٔ أبا ْٛاع ضل ٣يٓفط٘ ؾٛزَ ٠كازب ١فُٝا
نتب عٓ٘ ا٭ضتاذ عبد ايسمحٔ ؾةدق ٞ٭ْة٘ ذٖةب يف نتابتة٘
عٓةة٘ َةةرٖب ايكةةدَا ٤فًةةِ ٜتهثةةس عًٝةة٘ ٚمل ٜةةرٖب يف تؿةةٜٛسٙ
امراٖب ٚإٕ نإ قد جدد دزض٘ ٚفِٗ غعس ٙإىل حد َا.
ٚأن ايظٔ نريو إٔ أبا ْٛاع ضٓٝهس بعض َةا محةٌ
عً َٔ ٘ٝغعس بل ٙيف ايابع ١امؿس ١ٜازبدٜد٠غ َٚةا أنثةس َةا
محٌ عً ٘ٝفُٝا َك َٔ ٢ايدٖس.
ٚيهٔ ايػ ٤ٞاير ٟيةٝظ فٝة٘ غةو ٖة ٛإٔ اسبطةاب ايةرٟ
ضٝه ٕٛب ٚ ٘ٓٝبني ايدنتٛز ايٓ ٜٞٗٛضٝه ٕٛحطةابٶا َٓهةسا
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عطلاغ ٚإٔ اسبطاب اير ٟضٝه ٕٛب ٚ ٘ٓٝبةني ا٭ضةتاذ ايعكةاد
ضٝه ٕٛغاقا ك.٬ٝ
َٚةةا زأٜةةو يف إٔ ايةةدنتٛز ايٓةة ٜٞٗٛقةةد ذٖةةب بةةأبْ ٞةةٛاع
َةةراٖب مل رباةةس يةة٘  ٫ٚ٭حةةد َةةٔ ايةةر ٜٔعاؾةةس ٙٚأ ٚجةةاٚ٩ا
بعدٙغ ٚمل رباس ٭حةد َةٔ ايةر ٜٔدزضة ٙٛيف ايعؿةس اسبةد ٜو
فكد شعِ إٔ ْفط٘ قد أدزنٗا َا ٜطُ ٘ٝايباحث ٕٛا د َٔ ٕٛ
أؾخاب ايتخً ٌٝايٓفط ٞعكد ٠أٚدٜبغ فأحب أَ٘ ٚنًةا بٗةا
نًفا بًغ اهلٝاّ ٚح ٌٝب ٚ ٘ٓٝبني باٜةاة ٖةرا اسبةبغ فأدزنة٘
َا أدزن٘ َٔ ٖر ٙايعً ١اييت أفطدة عً ٘ٝأَس ٙنً٘غ ٚحٛٸيتة٘
عٔ ازباد ٠إىل اياسٜل امًت ١ٜٛيف اسبب.
ِ مل ٜكا عٓد ذيوغ بٌ ذٖب يف ٚؾف٘ يًخُةس ٚبًة ٙٛيف
ٖرا ايٛؾا َرٖبا يٝظ أقٌ ايتٛاَ َٔ ٤رٖب٘ ا٭ .ٍٚفصعِ أْة٘
قد عبةد اشبُةس ٚاربةر عبةاد ٠اشبُةس دٜٓةا ٚافةنت يف ذيةو نًة٘
افتٓاْا ف ٘ٝطسافٚ ١زٚعةٚ .١يهٓة٘  ٫ميةظ ايػةاعس ايبةا٥ظ َةٔ
قسٜب  ٫ٚبعٝد.
ٚتبعةةةٖ ١ةةةرا اٱضةةةساف ايةةةر ٟنًةةةا ؾةةةاحب٘ َةةةٔ امػةةةك١
ٚازبٗد غ٦ٝا عظُٝا  ٫ؼبًُٗا أبْٛ ٛاع ٭ْ٘ مل ٜعسف َٔ ٖرٙ
اٯ اّ اييت محًت عً ٘ٝقً ٬ٝأ ٚنثلا.
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 ٫ٚؼبًُٗا غعس أبْٛ ٞاع ٭ْ٘ مل ٜؿةٛز َةٔ ٖةر ٙاٯفةاة
ايةةيت أقةةٝفت إيٝةة٘ غةة٦ٝاٚ .إمنةةا ذبُةةٌ ٖةةر ٙايتبعةة ١عًةة ٢عًُةةا٤
ايتخً ٌٝايٓفط ٞاير ٜٔاضتهػفٛا عًُِٗ ٖرا ازبدٜد فةأبٚٛا
بةة٘ امتكةةٓني يةة٘ ايةةرٜ ٜٔتخفظةة ٕٛفٝةة٘ ٚػبةةٛز ٕٚبةة٘ عةةٔ ايكؿةةد
أحٝاْاغ ِ  ٜس ٕٚب٘ ايكادز ٜٔعًٚ ٘ٝايعةاجص ٜٔعٓة٘ فٝكةً ٕٛبة٘
نثلا َٔ ايٓاع.
ٚؼبُةةٌ ٖةةر ٙايتبعةة ١ايةةدنتٛز ايٓةةْ ٜٞٗٛفطةة٘ ٭ْةة٘ ايتةة٣ٛ
بكسا ٠٤ايػعس عٔ اياسٜل ايطٸٛا ٤ففُٗ٘ عًة ٢بةل ٚجٗة٘ ٚمحةٌ
عًٝةة٘ َةةٔ ا٭ كةةاٍ َةةا ٜ ٫اٝةةل ٚأقةةاه زٚعتةة٘ ٚمجايةة٘ ٚأذٖةةب
بٗجت٘ ٚزٚاٚ ٙ٤جعً٘ أغب٘ حا ٜعس يًُخُ َٔ ّٛاهلرٜإ.
ٚأْت تطتاٝي إٔ تكسأ غعس أبْٛ ٞاع َا ؾةذ ية٘ َٓة٘ َٚةا
ا اه عً ٘ٝفًٔ دبد فَ ٘ٝا ٜػةل إىل ٖةاتني اٯفةتني َةٔ قسٜةب
أ ٚبعٝةةدٚ .إمنةةا ٖةة ٛغةةعس نػةةعس ايةةر ٜٔعاؾةةسٚا أبةةا ْةةٛاع قةةد
طسم امٛقٛعاة ايةيت طسقٖٛةا ٚذٖةب امةراٖب ايةيت ذٖبٖٛةاغ
ٚاَتاش حا أتٝذ ي٘ َةٔ ٖةر ٙاشبؿةاٍ ايفٓٝة ١ايةيت أضةب تٗا عًٝة٘
غخؿ ١ٝأبْٛ ٞاع ْٚبٛب٘ ايفل  ٫أنثس َٔ ذيو  ٫ٚأقٌ.
 َٔٚأٜطس ا٭غةٝا ٤إٔ ٜةرٖب ايباحة بػةعس بػةاز َٚاٝةي
ٚمحاد عجسد ٚاشبًٝي ٚبلِٖ َةٔ ايةر ٜٔعاؾةسٚا أبةا ْةٛاع أٚ
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جةةاٚ٤ا بعةةدَ ٙةةرٖب ايةةدنتٛز ايٓةة ٜٞٗٛفٓٝتٗةة ٞبٗةةِ مجٝعةةا إىل
أْٗةةِ قةةد أدزنةةتِٗ عكةةد ٠أٚدٜةةبغ ٖةةر ٙايةةيت ابتهسٖةةا عًُةةا٤
ايتخًٝةةةٌ ايٓفطةةة ٞيف ٖةةةرا ايعؿةةةس اسبةةةد ٜغ فهةةةاْٛا مجٝعةةةا
ؼببةةة ٕٛأَٗةةةاتِٗ ٜٚهًفةةة ٕٛبٗةةةٔ ةةةِ ٜ ٫بً ةةة ٕٛحبةةةبِٗ باٜتةةة٘
فٝدفع ٕٛإىل َا دفعٛا إي َٔ ٘ٝا٫عبساف ٚايػرٚذ.
ٚنةةٌ ٖةة ٤٫٪قةةد ٚؾةةفٛا اشبُةةس ٚبًةةٛا يف ٚؾةةفٗا ٚقةةايٛا
فٗٝةةا َةةا مل ٜطةةبكٛا إيٝةة٘غ فجةةا٥ص إٔ ٜكةةاٍ فةةَ ِٗٝثةةٌ َةةا قةةاٍ
ايةةدنتٛز ايٓةة ٜٞٗٛيف أبةةْ ٞةةٛاع إْٗةةِ عبةةدٚا اشبُةةس ٚاربةةرٚا
عبادتٗةةا دٜٓةةاٚ .اٱضةةساف يف ٖةةرا نًةة٘ ٚاقةةذ أغةةد ايٛقةةٛة.
ٚيطةةت أدزَ ٟةةاذا نةةإ ٜؿةةٓي عًُ ةا ٤ايتخًٝةةٌ ايٓفطةة ٞيةة ٛإٔ
ايْٛٝةةةإ مل ًٜكةةةٛا إيةةة ِٗٝبأضةةةاٛز ٠أٚدٜةةةب ٖةةةرا ايةةةر ٟدعتةةة٘
ا٭قداز فاربر أَ٘ ي٘ شٚجاغ ِ عاقب ْفط٘ ٚعاقب أَ٘ ْفطةٗا
ذيو ايعكاب امعسٚفو
بٌ يطت أدزَ ٟاذا نإ ٜؿٓي عًُا ٤ايتخً ٌٝايٓفطة ٞيةٛ
إٔ ايػةةاعس ايْٛٝةةاْ ٞضةةٛفٛنًٝظ مل ٜٓػةة ٧قؿةةت٘ تًةةو ايةةيت
اشدحِ عًٗٝا ايػعسا َٔ ٤بعد ٙعً ٢ا ت٬ف ايعؿٛز ٚايػعٛبغ
فأْػةأٚا َةةا أْػةةأٚا َةةٔ ايكؿةةـ ايهةةثل ٠ايةةيت ربتًةةا بساعةة١
ٚزٚعٚ ١مجا٫و
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أنةةاْٛا ٜٗتةةد ٕٚإىل ٖةةر ٙاٯفةةٜٚ ١صعُةة ٕٛأْٗةةا آفةة ١غةةا٥ع١
ميتخٔ بٗا نثل َٔ ايٓاعو
ٚأبسب َةا يف ٖةرا ا٭َةس إٔ قؿة ١أٚدٜةب ٖةر ٙأضةاٛز٫ ٠
ؼبككٗةةا تةةازٜخ ٜٗ ٫ٚتةةد ٟإيٗٝةةا حبة ٚ .عطةة ٢إٔ ٜ ٫هةة ٕٛهلةةا
أؾٌ َٔ ٚاقةي اسبٝةا ٠ايْٛٝاْٝة ١ايكدميةٚ .١يهةٔ يًفةٔ أعاجٝبة٘
ٚيًعًِ أعاجٝب٘ أٜكا.
َٚةةا أزٜةةد إٔ أجةةادٍ عًُةةا ٤ايتخًٝةةٌ ايٓفطةة ٞيف غةةَ ٤ٞةةٔ
أَةةسِٖغ فًطةةت أًَةةو ٚضةةاٖ ٌ٥ةةرا ازبةةدٍ  ٫ٚأقةةدز عًٗٝةةا ٫ٚ
أحب إٔ أقخِ ْفط ٞفُٝا يٝظ ي ٞب٘ عًِ.
ٚيهةةٔ ايػةة ٤ٞايةةر ٟأضةةتاٝي إٔ أقاةةي بةة٘ ٖةة ٛإٔ ا٭دبةةا٤
ايرٜ ٜٔكخُ ٕٛأْفطِٗ عًٖ ٢را ايعًِ د ٕٚتعُل ي٘ أ ٚربؿـ
فٝةة٘ ٜطةةسف ٕٛعًةة ٢أْفطةةِٗ ٚػبٓةة ٕٛعًةة ٢ا٭دب ٚايفةةٔ ٚعًةة٢
ايٓاع أٜكا ض٦ٝاة  ٫تهاد ذبؿ.٢
ذيةةو إٔ ايعًُةةا ٤هلةةِ َةةراٖبِٗ يف ايبخةة ؽبا٦ةة ٕٛفٗٝةةا
ٜٚؿٝبٜ ِٖٚ .ٕٛعتُد ٕٚيف حبةثِٗ عًة ٢ايتجةازب فتطةتك ِٝهلةِ
حٓٝا ٚربا ِٗ٦أحٝاْا.
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أَا ا٭دبا ٤فٝرٖب ٕٛيف ذيو َةرٖب ايتكًٝةد ٚا انةا٫ ٠
َرٖب ا٫ضتهػاف ٚا٫جتٗادَٚ .ا أعةسف غة٦ٝا ٜ ٫ؿةًذ فٝة٘
ايتكًٝد عٔ بل  ٫ٚ ٠فك٘ نايعًِ.
ٚإذا نإ َٔ ايعطةل عًة ٢ا٭دبةا ٤إٔ ػبةسٚا آزاٖ٤ةِ ٖةرٙ
ايتكًٝد ١ٜعً ٢ا٭حٝا ٤ايةرٜ ٜٔةسٜٚ ِْٗٚطةتاٝع ٕٛإٔ ٜكٛيةٛا هلةِ
ٜٚطُعٛا َِٓٗ ٜٚساقب َٔ ِٖٛقسب أ َٔ ٚبعد ٭ِْٗ  ٫ميًهةٕٛ
أداٖ ٠ةةةرا ايبخة ة  ٫ٚؼبطةةةٓ ٕٛايتؿةةةسف بٗةةةا إٕ أُتٝخةةةت هلةةةِ
فهٝا بِٗ حني ػبسٖ ٕٚر ٙاٯزا ٤عً ٢امةٛت ٢ايةر ٜٔبعةد بٗةِ
ايعٗد ٚمل ٜبل يٓا َِٓٗ إ ٫ا٭حاد ٜو
ٚنةةِ ٜه ة ٕٛطسٜفةةا إٔ ميةةد امكًةةد ٕٚ٭ؾةةخاب ايتخًٝةةٌ
ايٓفط ٞإىل اياات ا٭دبٚ ٞايفةل ايعسبةٚ ٞاٱْطةاْ ٞحثةٌ ٖةرا
ايتخًٌٝغ إذٕ  ٫ته ٕٛأحةادٜثِٗ إ ٫أيٛاْةا َةٔ ا٭عاجٝةب ايةيت
 ٫تٓككةةةٜ ٫ٚ ٞطةةةتاٝي ايعكةةةٌ إٔ ؼبةةةٝذ بٗةةةا .فهٝةةةا نةةةإ
ضةةةةةكساطو ٚنٝةةةةةا نةةةةةإ أزضةةةةةااطايٝظو ٚنٝةةةةةا نةةةةةإ
أف٬طٕٛو ٚأ ٟآفٖ َٔ ١ر ٙاٯفةاة ايهةثل ٠ايةيت ٜطتهػةفٗا
ا ًً ٕٛايٓفط ٕٛٝأْتجت فًطةفٖ ١ة ٤٫٪ايف٬ضةفٚ ١بلٖةِ َةٔ
قدَا ٤ايف٬ضفٚ ١ضبد ِٗٝو
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مةةاذا ذبةةد ٣ضةةكساط امةةٛة ٚذبةةدَ ٣عةة٘ ا٭ ٓٝةةٝنيو ٚٚقةةا
َٛقفةةة٘ ذاى ايسا٥ةةةي ايةةةرٜ ٟؿةةةٛز ٙيٓةةةا أف٬طةةة ٕٛأبةةةسه تؿةةةٜٛس
ٚأمجً٘و
ٚمةةةاذا ذٖةةةب أف٬طةةة ٕٛيف أبةةةٛاب ايفًطةةةفٖ ١ةةةر ٙامةةةراٖب
ايسا٥ع ١اييت ايتكت فٗٝا ايفًطف ١ايعًٝا ٚايػعس اير ٟبًةغ أقؿة٢
َا ميهٔ إٔ ٜبًغ َٔ ازبُاٍو
ٚماذا أَعٔ أزضااطايٝظ يف فًطفت٘ تًو اشبؿب ١امفكً١
اييت عاغت عًٗٝا اٱْطةاْ ١ٝايعاقًةٚ ١مل تفةسا بعةد َةٔ اْ٫تفةاه
بٗاو
َٚةةةةا ايةةةةر ٟدفةةةةي َطةةةةًِ بةةةةٔ ايٛيٝةةةةد إىل ايعٓاٜةةةة ١بةةةةايًف
ٚا٫عبساف عُا أيا ايػعسا٤و
ٚأٟٸ آفةةْ ١فطةة ١ٝدفعةةت أبةةا ةةاّ إىل ا٫عبةةساف عةةٔ عُةةٛد
ايػةةةةعس نُةةةةا نةةةةإ ا٭قةةةةدَٜ ٕٛكٛيةةةةٚ ٕٛاٱضةةةةساف يف ٖةةةةرٙ
ا٫ضتعازاة اي سٜبٚ ١امعاْ ٞايدقٝك١و
ٚماذا أضسف امتٓيب عًةْ ٢فطة٘ يف ايثةٛز ٠ازباضبة ١غةاباغ
ٚيف ايطخذ عً ٢اسبٝاٚ ٠ا٭حٝا ٤بعةد ذيةوغ ٚيف اسبةسف عًة٢
اسبٝآَٚ ٠افعٗا آ س ا٭َسو
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ٚماذا تػا ّ٤أبة ٛايعةٚ ٤٬ضةاز ٖةر ٙايطةل ٠ايةيت مل ٜطةبك٘
إيٗٝا أحد َةٔ امطةًُنيغ ْٚظةِ ٖةرا ايػةعس ايةر ٟمل ٜػةازن٘
ف ٘ٝغاعس ٚفًٝطٛفو
عًةة ٢إٔ أَةةس أبةة ٞايعةةٖ ٤٬ةةنيغ فكةةد فطةةس ٙبعةةض َةة٪ز ٞ
اٯداب ايعسب ١ٝيف أٖ ٍٚرا ايكسٕ تفطلا  ٫ؽبًةَ ٛةٔ فهاٖة١غ
فصعِ إٔ تػا ّ٩أب ٞايع ٤٬مل ٜأت٘ َٔ عًْ ١فطَ ٫ٚ ١ٝةٔ عكةد٠
َٔ ٖر ٙايعكد اييت اضتهػفٗا فسٜٚد ٚأؾخاب٘ ٭ٕ أَسٖةا مل
ٜهٔ قد ٚؾٌ إيٓٝا بعد.
ٚإمنةةا جةةا ٤تػةةاَ َ٘٩ةةٔ عًةة ١يف امعةةدٖ ٠ةة ٞعطةةس اهلكةةِ
ٚجةةا ٙ٤عطةةس اهلكةةِ َةةٔ ايتصاَةة٘ أنةةٌ ايعةةدع دٖةةسا طةة٬ٜٛغ
فأفطةةةد ٖةةةرا نًةةة٘ عًٝةةة٘ زأٜةةة٘ يف اسبٝةةةاٚ ٠ا٭حٝةةةاٚ ٤أتةةةاة يٓةةةا
فًطفت٘ اشبايد ٠ايسا٥ع.١
ٚنريو فنت ذيو ام٪زر اسبد ٜيٰداب بايتفطل اياةيب
يتػا ّ٩أب ٞايع٤٬غ نُا فنت أضتاذْا ايػاب ايدنتٛز ايٜٓٞٗٛ
بايتخً ٌٝايٓفط ٞيف تفطل ا  ٕٛ٭بْٛ ٞاع.
أَةةةا نتةةةاب ا٭ضةةةتاذ ايعكةةةاد فةةةا٭َس فٝةةة٘ طبتًةةةا أغةةةد
ا ٫ةةت٬فغ فٗةة ٛقبةةٌ نةةٌ غةة ٤ٞمل ٜتهًةةا َةةٔ ايػةةاذ َةةا
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تهًةةا ايةةدنتٛز ايٓةةٜٞٗٛغ ٚمل ٜهةةد ٜٓةةأ ٣عةةٔ َةةرٖب بعٓٝةة٘
َٔ َراٖب ايدزع ا٭دب ٖٛٚ ٞايتُاع ايػاعس يف غعس.ٙ
ِ ٖ ٛمل ؼبٌُ عً ٢أبْٛ ٞاع َٔ اي سا٥ب ٚا٭عاجٝب َا
ٜ ٫طتاٝي أبْٛ ٛاع إٔ ؼبتٌُ.
فامرٖب اير ٟذٖةب إيٝة٘ ا٭ضةتاذ ايعكةاد يف نتابة٘ قةدِٜ
جدٜد يف ٚقت ٚاحد.
نإ ايكدَاٜ ٤طُ ْ٘ٛا٫عتداد بايٓفظ َٚةا شاٍ ا ةد ٕٛ
ٜطُ ْ٘ٛنريو أٜكاغ ِ أ ر بعض ا٭دبا ٤ا٭ٚزٚبٝني ٜطُْ٘ٛ
ايٓسجط.١ٝ
ذٖبٛا يف ذيةو َةرٖب ايتجدٜةد ٚاٱبةساب ..ذنةسٚا قؿة١
ايٓسجظ يف ا٭ضاٛز ٠ايْٛٝاْ ١ٝايكدمية ١فاضةتعازٖٚا يًُعجةبني
بأْفطِٗ َٔ ايهتٳٸاب ٚايػعسا.٤
ٚيف ايٛقت ْفط٘ ذٖب عًُا ٤ايتخً ٌٝايٓفطٖ ٞرا امرٖب
فاضتعازٚا َٔ قؿ ١ايٓةسجظ تًةو تطةُٝتِٗ ا٫عتةداد بةايٓفظغ
ٚاٱضساف يف اٱعجاب بٗا حتةٜ ٢بًةغ ٖةرا اٱضةساف إٔ ٜهةٕٛ
َسقا.
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ٚإذا ؾةةدقتل ايةةرانس ٠فكةةد نةةإ أْدزٜةة٘ جٝةةد ٜةةرنس
ايٓسجطةة ١ٝيف بعةةض زضةةآَ ً٘٥ةةر أٚا ةةس ايكةةسٕ اماقةةٚ .ٞيعةةٌ
بعض ايػباب َةٔ أؾةدقا ٘٥ا٭دبةا ٤يف ذيةو ايٛقةت قةد ٚؾةفٙٛ
بٗا؛ ٭ْ٘ نإ يف نتب٘ ا٭ٚىل َػ  ٫ٛبٓفط٘ ٜ ٫هاد ٜتخدت
إ ٫عٓٗا.
ٚقد ذنس ا٭ضتاذ ايعكاد ايٓسجط ١ٝبايكٝاع إىل أٚضهاز
ٚاًٜد َٔ ٖٛٚ .أؾخاب أْدز ٜ٘جٝد يف غباب٘ أٜكا.
فا٭دبةةا ٤ا٭ٚزٚبٝةة ٕٛقةةد ذنةةسٚا ايٓسجطةةٚ ١ٝأنثةةسٚا َةةٔ
ذنسٖةةا َٓةةر أٚا ةةس ايكةةسٕ اماقةةَٚ ٞةةا شايةةٛا ٜةةرنسْٗٚا إىل
اٯٕ.
فا٭ضتاذ ايعكاد إذٕ مل ٜبعد عٔ َراٖب ا٭دبا ٤يف حدٜ
ايٓسجطةة١ٝغ ٚيهٓةة٘ بةة ٬فُٝةةا أعتكةةد بًةةٛا غةةدٜدا يف تعُكٗةةا
عًَ ٢رٖب ا ًًني ايٓفطٝني.
فةةةرنس َةةةٔ َةةةراٖبِٗ ٚدبةةةازبِٗ فْٓٛةةةا تٛغةةةو إٔ تًخةةةل
نتابةة٘ بهتةةب ايعًُةةا٤غ يةة ٫ٛأْةة٘ يةةٝظ يةة٘ َعُةةٌ َ ٫ٚطتػةةف٢
ػبةةس ٟفُٗٝةةةا ايتجةةةازب نُةةةا ػبسٜٗةةا ايعًُةةةا٤غ ٚيةةةٝظ أَاَةةة٘
َسق ٢أحٝا ٤ػبس ٟعًٖ ِٗٝر ٙايتجازب نُا ػبسٜٗا ايعًُا.٤
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فٗةةٜٓ ٛكةةٌ يٓةةا عًُٗةةِ ْكةةٜ ٫ٚ ٬ػةةازنِٗ فٝةة٘ َػةةازن١
ؾخٝخ ٫ٚ ١ػبتٗد ف ٘ٝاجتٗةادِٖ ٜ ٫ٚطةتاٝي إٔ ٜةبل َرٖبة٘
عًَ ٢ثٌ َا ٜبٓ ٕٛعًَ ٘ٝراٖبِٗ َٔ ايتجسبٚ ١ا٫ضتكسا.٤
ٚإمنا ٖةٜ ٛكةسأِٖ ٜٚفُٗٗةِ ٜٓٚبٓ٦ةا بأحةادٜثِٗ ٜٚكسبٗةا يٓةا
تكسٜبةةا  ٫ؽبًةةَ ٛةةٔ امػةةكٚ ١ايعٓةةاغ ٚإٕ نةةإ ٖةة ٛقةةد أيةةا إٔ
ٜػل عًْ ٢فط٘ ٜٚعٓا بٗا يف ايبخ ٚيف ايٓكٌ أٜكا.
ةةِ ٖةةٜ ٛطةةسف عًةةْ ٢فطةة٘ ٚعًةة ٢أبةةْ ٞةةٛاع حةةني ػبةةسٟ
أحهاّ ايٓسجط ١ٝعً ٢ايػاعس ايكدِٜغ نُا ػبسٜٗا ا ًًةٕٛ
ايٓفط ٕٛٝعًٜ َٔ ٢فخؿ َٔ ِْٗٛا٭حٝا.٤
ٚايةةةر ٜٔقةةةسأٚا نتةةةاب ا٭ضةةةتاذ ايعكةةةاد قةةةد ٚجةةةدٚا فٝةةة٘
تفؿ ٬ٝنثلا عطسٜا ٭َةس اي ةدد ٚتأ سٜٗةا يف اسبٝةا ٠ايٓفطة١ٝ
يًٓاع حني ربتًا ٚحني تأتًا ٚحني تًت ٚ ِ٦حني ػبٛز بعكٗا
عً ٢بعض.
ٖٚةةرا نًةة٘ نةة ّ٬يةة٘ قُٝتةة٘  ٚاةةس ٙحةةني  ٪ٜةةر امةةسٜض
فةةٝفخـ فخؿةةةا طبٝةةةا دقٝكةةةاغ ٚدبةةس ٟعًةةة ٢بةةةدد ٙايتجةةةازب
امختًفةةٚ ١ميةةتخٔ تةةأ ل اي ةةدد يف َصاجةة٘ حةةني ٜطةةهٔ ٚحةةني
ٜٓػذ ٚحني ٜعٌُ ٚحني ٜك.ٍٛ
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فأَا ذيو ايبا٥ظ امطهني أبْٛ ٛاع اير ٟمل ٜبل يٓا َٓ٘
إ ٫غعسٚ ٙف ٘ٝنثل مما محٌ عً٘ٝغ ٚإ ٫أحادٜث٘ ٚفٗٝةا نةثل
مما ا اه ٚيٝظ ي٘ أؾٌغ فا٭ضتاذ ٜ ٫عسف َةٔ جطةُ٘ إَ ٫ةا
ْكًت٘ ايهتب َٔ ٖر ٙا٭ٚؾاف ايعاَ ١اي اَك ١ايةيت  ٫تهةاد
ذبكل َٓ٘ غ٦ٝا.
 ٖٛٚمل ميتخٔ بدد أبْٛ ٞاع  ٫ٚضب ٌٝي٘ إىل إٔ ميتخٓٗا
٭ْٗةةا ذٖبةةت فُٝةةا ذٖةةب َةةٔ غخؿةة٘ .فةةإجسا ٤ايةةسأ ٟفٝةة٘ عًةة٢
َرٖب ا ًًني ايٓفطٝني  ٫ؽبًةَ ٛةٔ غةاذغ ٭ْٓةا ْ ٫طةتاٝي
إٔ عبًٌ َٔ أبْٛ ٞاع إ ٫نٚ َ٘٬ن ّ٬ايٓاع عٓ٘.
ٚفةةةسم بةةةني ذبًٝةةةٌ اي ةةةدد ٚا٭جطةةةاّ نًةةةٗا  ٚبةةةني ذبًٝةةةٌ
ايه ّ٬اير ٟقاي٘ ايػاعس ٚايه ّ٬اير ٟقاي٘ ايسٚا.٠
فتخًٝةةٌ اي ةةدد ٚا٭جطةةاّ قةةد ٜؿةةٌ بٓةةا إىل بعةةض اسبةةلغ
فأَا ذبً ٌٝايه ّ٬فٜٗٓ ٛتٗ ٞبٓا إىل ايظٔ ٚقةد ٜٓتٗة ٞبٓةا إىل
اياجٝذ.
ٚيطةةت أدز ٟأٜكةةي نةة ّ٬ا٭ضةةتاذ ايعكةةاد عًةة ٢ايػةةخـ
اسبل ٭بْٛ ٞاعغ أّ ٜكي عً ٢غخؿة٘ ايةر ٟا اعتة٘ اشباؾة١
ي٘ يف أ ٓا ٤حٝات٘ ٚاير ٟمنا ٚعظِ أَس ٙبعد َٛت٘و
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أّ ٜك ةي عًةةٖ ٢ةةر ٙا٭غةةخاف ايُٖٝٛةة ١ايةةيت غةةاعت يةة٘ يف
نثل َٔ ايب٦ٝاة ايػعب ١ٝعً ٢ا ت٬ف ايعؿٛز ٚعً ٢ا ةت٬ف
ايب٬د ٚا٭ٚطإ أٜكاو
ٚقد قةسأ ا٭ضةتاذ ايعكةاد نتةاب ابةٔ َٓظةٛز ٚنتةاب أبةٞ
ٖفإغ ٚقسأ أ باز أبةْ ٞةٛاع يف نتةب ا٭دب عًة ٢ا ت٬فٗةاغ
 َٔ ٖٛٚبل غو ٜكاةي َثًة ٞبةإٔ ٭بةْ ٞةٛاع يف ٖةر ٙايهتةب
عً ٢ا ت٬فٗا غخؿني َتبآٜني.
أحدُٖا غخـ قاٍ ٖرا ايػةعس ايةرْ ٟطةتاٝي َةي بعةض
ازبٗد إٔ ْطتخًؿ٘ ٚعبكك٘غ ٚايةرٜ ٟؿةٛٸز إضةسافا يف ا ةٕٛ
ٚإبساقةةا يف ايعب ة غ نُةةا ٜؿةةٛز إبساقةةا يف ازبةةد أٜكةةاغ ٚيف
َراٖب ازبد عً ٢ا ت٬فٗا يف امةدة ٚايٛؾةا ٚايس ةاٚ ٤ايصٖةد
ٚايؿةةةةٝدغ ٚعبةةةةٔ ْطةةةةتاٝي إٔ ْعتُةةةةد عًةةةةٖ ٢ةةةةرا ايػةةةةعس يف
اضتخ٬ف غخـ أبْٛ ٞاع َٓة٘ عًة ٢عبةَ ٛكةازبغ  ٫بكةسا٠٤
ايبٝت أ ٚايبٝتني ..بٌ بكسا ٠٤ايػعس نً٘ أَ ٚا ٜؿٌ إيٓٝا َٓ٘...
ٚقد فعٌ ا٭ضتاذ ايعكاد ٖرا َا يف ذيو غو.
ٚقد فعًتة٘ أْةا أٜكةاغ ٚيهٓة٘ ٜٓتٗة ٞإىل إٔ أبةا ْةٛاع قةد
بةةة ٬يف ا٫عتةةةداد بٓفطةةة٘ حتةةة ٢مل ٜةةةس بلٖةةةا أ ٚمل ٜعةةةد ٜةةةس٣
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بلٖاغ ففنت بٓفط٘ نُا فةنت ايٓةسجظ بؿةٛزت٘ يف ا٭ضةاٛز٠
ايكدمي.١
ٚزأٜةةت أْةةا إٔ أبةةا ْةةٛاع مل ٜعتةةد بٓفطةة٘ أنثةةس ممةةا اعتةةد
غعسا ٤نثل ٕٚيف أَِ نثل ٠بأْفطِٗ.
فؿاحب ايفٔ َعتدٸ بٓفط٘ داُ٥ا إىل حد َا.
ٚاعتداد ٙبٓفط٘ ٖرا غةسط أضاضة ٞيًتجٜٛةد ايفةلغ ٭ْة٘
يةة ٛمل ٜعت ةدٸ بٓفطةة٘ ٚفٓةة٘ مل ؼبفةةٌ بايػةةعس ٚمل ٜتةةأْل فٝةة٘ ٚمل
ؼبطٔ اسبهِ عً.٘ٝ
ٚيطت أعسف غاعسا ًٝكا باضِ ايػاعس إٚ ٫ية٘ يف ْفطة٘
زأ ٟؽبايا زأ ٟبل ٙف.٘ٝ
ٚا٭ضةةتاذ ايعكةةاد ْفطةة٘ غةةاعس َٚةةا أرٓةة٘ إ ٫قةةد عةةسف َةةٔ
ْفط٘ غ٦ٝا َٔ ٖرا ا٫عتةدادغ فًة ٫ٛزقةا ٙعةٔ غةعس ٙمةا ْػةسٙ
 ٫ٚعسق٘ عً ٢ايٓاع يٝكسأ ٙٚفٝعجبةٛا بسٚعتة٘ ٚؼبُةدٚا قاً٥ة٘
ٜٓٚتفعٛا حا ف َٔ ٘ٝحهُٚ ١فٔ.
ٚ٭َةةةس َةةةا تفةةةا س ايػةةةعساٚ ٤اضةةةتبكٛا يف ايػةةةعس ٚزقةةةٞ
بعكِٗ عٔ بعض ٚضخذ بعكِٗ عً ٢بعضَٚ .ا أعسف غاعسا
إٚ ٫ية٘ َةٔ ْفطة٘ َةةسآٜٓ ٠ظةس فٗٝةا فٝاٝةةٌ ايٓظةس قبةٌ إٔ ٜظٗةس
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يًٓاعغ ٜ ٫ ٖٛٚظٗس هلةِ إ ٫بعةد إٔ ٜسقة ٢عُةا تعهةظ عًٝة٘
ٖر ٙامسآ.٠
ٚقد نإ اعتداد بػاز بٓفط٘ أنثس جدا َٔ اعتداد أبةٞ
ْٛاع.
فةةإذا نةةإ أبةةْ ٛةةٛاع ْسجطةةٝا فًطةةت أدزَ ٟةةاذا ٜهةةٕٛ
بػازو
أَةةا امتةةٓيب فكةةد دبةةاٚش يف ا٫عتةةداد بٓفطةة٘ اسبةةد ايةةرٟ
ٚقفةةت عٓةةد ٙنثةةس ٠ايػةةعسا٤غ ٖٚةة ٛايةةرٜ ٟكةة ٍٛيف أ ٍٚغةةباب٘
ٚآ س ؾباٙغ أ ٟيف ايٛقت اير ٟتظٗس ف ٘ٝايٓسجطٚ ١ٝت٪ت ٞأٍٚ
مسٖان
أَ ٟهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ ازتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٞ
أٟٸ عظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِٝأتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة!ٞ
ٚنةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ َةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ًةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
ا

َٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مل ؽبًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

ضبتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس يف ُٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت
نػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعس ٠يف َسفكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٞ
319

 ٖٛٚايرٜ ٟك ٍٛحني غازف اشبُطنين
أْةةةةةا ايةةةةةرْ ٟظةةةةةس ا٭عُةةةةة ٢إىل أدبةةةةةٞ
ٚأوعةةةةةت نًُةةةةةاتَ ٞةةةةةٔ بةةةةة٘ ؾةةةةةُِ
أْةةةةةةاّ َةةةةةةٌ ٤جفةةةةةة ْٞٛعةةةةةةٔ غةةةةةةٛازدٖا
ٜٚطةةةةةةةٗس اشبًةةةةةةةل جساٖةةةةةةةا ٚؽبتؿةةةةةةةِ
 ٖٛٚايرٜ ٟك ٍٛيف ايكؿٝدْ ٠فطٗان
اشبٝةةةةةةةةةةٌ ٚايًٝةةةةةةةةةةٌ ٚايبٝةةةةةةةةةةدا ٤تعةةةةةةةةةةسفل
ٚايطةةةةةةةٝا ٚايةةةةةةةسَذ ٚايكسطةةةةةةةاع ٚايكًةةةةةةةِ
َٚا عسف إٔ أبا ْٛاع أ ٚبػازا أَ ٚطًُا أ ٚأبا اّ قايٛا
غ٦ٝا ٜكسب َٔ ٖرا.
ٚنةةإ أبةة ٛايعةة ٤٬يف غةةباب٘ َعتةةدا بٓفطةة٘ إٕ ؾةةذ ٖةةرا
امرٖب حني ٜكٍٛن
ٚإْةةةةةةةةةةةةةةٚ ٞإٕ نٓةةةةةةةةةةةةةةت ا٭ ةةةةةةةةةةةةةةل شَاْةةةةةةةةةةةةةة٘
٭ةٺ حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مل تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاع٘ ا٭ٚا٥ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ
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َٚةةا أعةةسف إٔ أبةةا ايعةةْ ٤٬طةةْ ٞفطةة٘ قةةذغ فكةةد نةةإ
ٜةةرنس داُ٥ةةا بلفتةة٘ تًةةو يف أ ٍٚعٗةةدٙغ ٚبأدبةة٘ ٚفًطةةفت٘ حةةني
تكدَت ب٘ ايطٔ.
َٚةةةةا أرةةةةٔ إٔ أبةةةةا ايعةةةة ٤٬نةةةةإ ْسجطةةةةٝا أَ ٚطةةةةسفا يف
ا٫عتةةداد بٓفطةة٘غ فايٓظسٜةة ١يف ْفطةةٗا  ٫تطةةتك ِٝحةةني دبةةسٟ
عً َٔ ٢ضبكٓا بِٗ امٛة ٚعً ٢ايػعسا ٤اؾ.١
ففةة ٞنةةٌ غةةاعس ْؿةةٝب َةةٔ اي ةةسٚزغ ٚدبٜٛةةد ايهةةّ٬
ْفط٘  ٜس ٟايػعسا ٤بإرٗةاز ٖةرا ا٫عتةدادغ  ٫٭ْة٘ َةٔ حكةا٥ل
ْفٛضِٗ داُ٥اغ بٌ ٭ٕ ايهٜٛ ّ٬ات ِٗٝفٜ ٬كدز ٕٚعً ٢دفع٘.
ٚؽبٝٸٌ إي ٞإٔ ا٭ضتاذ ٜطسف أٜكا يف أَس ايٓطةب ٚتةأ لٙ
يف ْسجط ١ٝأبْٛ ٞاع إٕ نإ أبْٛ ٛاع ْسجطٝا.
فػةةعسا ٤امةةٛاي ٞنًةةِٗ نةةاْٛا ٜٗتُةة ٕٛيًٓطةةب ٜٚهثةةسٕٚ
ايك ٍٛفٝة٘غ ٚقةد ضةخس أبةْ ٛةٛاع بايٓطةب ٚايٓطةابني يف ٖةرٜٔ
ايبٝتني ايًر ٜٔأًُُٖٗا ا٭ضتاذ ايعكادغ ٚايًرٜ ٜٔكٛهلُا يًٓطاب١
امعاؾس ي٘  ٖٛٚايهًيبن
أبةةةةةةةا َٓةةةةةةةرز َةةةةةةةا بةةةةةةةاٍ أْطةةةةةةةاب َةةةةةةةرحا
َ ًّكةةةةةةةةةةةة ١دْٚةةةةةةةةةةةةٚ ٞأْةةةةةةةةةةةةت ؾةةةةةةةةةةةةدٜكٞ
321

فةةةةةةةإٕ تعصٴْةةةةةةةٜ ٞأتةةةةةةةو ٓةةةةةةةاَٚ ٞ٥ةةةةةةةدحيت
ٚإٕ ْةةةةةةةةةةاب ٜ ٫طةةةةةةةة ةدٸد عًةةةةةةةة ةٞٸ طسٜكةةةةةةةةةةٞ
فايسجةةٌ ايةةرٜ ٟعبة بايٓطةةب ٚايٓطةةابني إىل ٖةةرا اسبةةد ٫
ؼبفٌ يف حكٝك ١ا٭َس بإٔ ٜهةْ ٕٛطةب٘ يف ايعةسب أ ٚيف ايعجةِ
ٚيف عةةةدْإ أ ٚيف قخاةةةإغ ٚنةةةإ أبةةةْ ٛةةةٛاع غةةةعٛبٝا نُةةةا
ناْت نثس ٠امٛاي ٞيف عؿسٚ ٙقبٌ عؿسٙغ َٓٚر ايعٗد ا٭ٍٚ
يبل أَٚ .١ٝا٭ضتاذ ايعكاد ٜعسف َٔ ٖرا َثٌ َا أعسفغ ٜعسف
َٔ أَس أبْٛ ٞاع ا٭عُٚ ٢إواع ٌٝبٔ ٜطازغ ٜٚعسف َةٔ أَةس
ايكةةدَاٚ ٤ا ةةد ني َةةٔ امةةٛايَ ٞةةا ٜؿةةٛز إبةةساقِٗ يف ايتٓهةةس
يًعسب ٚايطخذ عً.ِٗٝ
ٖرا نً٘ ٖ ٛايػخـ اسبل ٭بةْ ٞةٛاع ...فأَةا ايػةخـ
اٯ س فٗ ٛغخـ ا اه نُا قًت يف حٝا ٠أبةْ ٞةٛاع ْفطة٘غ
ْٚةةس ٣يةة٘ يف نتةةاب أبةةٖ ٞفةةإ ؾةةٛزا  ٫ربًةةَ ٛةةٔ مجةةاٍ ٚفٗٝةةا
قبذ نثل أٜكا.
فكد اربر أبْٛ ٛاع زَصا ي٬ضتٗتاز ٚا٫شدزا ٤بهةٌ غة٤ٞ
ٚإٖةةداز نةةٌ قُٝةة١غ ٚجعةةٌ ايةةرٜ ٜٔسٜةةد ٕٚإٔ ٜعسبةةٛا عةةٔ ذاة
أْفطِٗ ٚعُا يف ؾدٚزِٖ َٔ ٖرا ا٫شدزا٤غ ٜكٛيَ ٕٛةا ؽباةس
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هلِ ِ ٜكٝف ْ٘ٛإىل ٖرا ايػخـ ايسَص ٟاير ٟو ٙٛأبا ْٛاع.
ٚيةةٝظ أبةةْ ٛةةٛاع بةةدعا يف ٖةةرا .فُةةٔ قبًةة٘ اربةةر ضةةكساط زَةةصا
يٲبسام يف ايفًطف ١حت ٢تبًغ ايطةخا نُةا ؾةٛز ٙأزضةتٛفإ
يف قؿ ١ايطخابغ ٚحت ٢ذٖةب بعةض ا ةد ني إىل إٔ ضةكساط
مل ٜهةةٔ إ ٫زَةةصاغ ٖةةصٍ بةة٘ أؾةةخاب اهلةةصٍ ٚجةدٸ بةة٘ أؾةةخاب
ازبد.
َٚا َٔ غو يف إٔ ايتخً ٌٝايٓفط ٞيطكساط ٖةرا ايسَةصٟ
ٜٓةةةتا يٓةةةا ا٭عاجٝةةةبغ نُةةةا إٔ ايتخًٝةةةٌ ايٓفطةةة ٞ٭بةةةْ ٞةةةٛاع
ايسَصٜٓ ٟتا يٓا نثلا َٔ ا٭عاجٝةبٚ .قةد أْةتا يٓةا ايٓسجطة١ٝ
يف نتةةاب ا٭ضةةتاذ ايعكةةةادغ ٚأْةةتا يٓةةا يف ايعةةةاّ اماقةة ٞذيةةةو
ايسجٌ اير ٟأؾابت٘ عكد ٠أٚدٜب.
ٜ َٔٚدز ٟيعً٘ ٜٓتا يٓا فْٓٛا َٔ ا٭عاجٝةب إذا َكةٓٝا يف
إجسا ٤ايتخً ٌٝايٓفط ٞعً.٘ٝ
ٚبعةدغ فةإْ ٞأمحةد يٮضةةتاذ ايعكةاد تؿةسؼب٘ بأْة٘ مل ٜةةسد
إىل ايٓكةةد ا٭دبةة ٞبهتابةة٘ ٖةةراغ  ٫ٚإىل ايدزاضةة ١ايفٓٝةة ١هلةةرا
ايػاعس ايعظ ِٝامظً.ّٛ
ٚيعً٘ إٔ ٜفسا هلر ٙايدزاض ١ايفٓٝة ١يف نتةاب جدٜةدغ َٚةا
أغو يف أْ٘ إٕ فعٌ فطُٝتعٓا إَتاعا أيفٓا َ٘ٓ ٙداُ٥ا.
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جد أبي نواس
نٓةةت أنتةةب عةةٔ أبةةْ ٞةةٛاع َٓةةر أنثةةس َةةٔ زبةةي قةةسٕغ
فكةةةام نةةةثل َة ةٔ ا ةةةافظني حةةةا نٓةةةت أنتةةةب عٓةةة٘ ٚعةةةٔ
أؾةةخاب٘ ٚحةةا نٓةةت أؾةةٛز َةةٔ حٝةةاتِٗ تًةةو ايةةيت أضةةسفٛا بٗةةا
عًةة ٢أْفطةةِٗ ٚعًةة ٢ايٓةةاعغ يهثةةسَ ٠ةةا أَعٓةةٛا فٝةة٘ َةةٔ ايعبة
ٚايًٗ َٔٚ ٛايدعابٚ ١ايفهاٖ َٔٚ ١ا٫ضتٗتاز باٱ ِ ٚا .ٕٛ
قةةاقٛا بةةريو ٚأغةةفكٛا َٓةة٘ عًةة ٢أ ةة٬م ايػةةباب يف ذيةةو
ايٛقةةتغ ٚرٓةة ٙٛجةةدٜسا إٔ  ٜةةس ٟايػةةباب باشب٬عةةٚ ١ػبةةٓذ بٗةةِ
إىل َا ٜفطد امةس٠٤ٚغ ٜٚفةٌ اسبةدغ ٜٚؿةسف عةٔ ازبةد ٚايعُةٌ
ٚا٫زتفاه عٔ ايؿ ا٥س ٚايعٓا ١ٜبامِٗ َٔ ا٭َسغ حت ٢اقاسزة
يف تًو ا٭ٜاّ ايبعٝد ٠إىل إٔ أبني ٭ٚي٦و ا افظني إٔ أبا ْٛاع
عً ٢هلةٚ ٙٛعبثة٘ ٚصبْٛة٘ نةإ زجة ٬عظة ِٝاشباةس يف عؿةسٙ
اير ٟعةاؽ فٝة٘ ٜطةُي ٭ؾةخاب ازبةد َةٔ ايعًُةاٜٚ ٤ةس ٟٚعٓة٘
أؾخاب ازبد َٔ ايعًُا ٤أٜكا .فكد ا تًا إىل زجاٍ اسبدٜ
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فطُعٛا َٓ٘ َا غا ٤ا إٔ ٜطُيٚ .ا تًا إي ٘ٝزجةاٍ اسبةدٜ
فطُعٛا َٓ٘ َةا غةا ٤ا إٔ ٜطةُعٛا نةريوٚ .نةإ ايػةافعٞ
زمح٘ ا أحد اير ٜٔيكٚ ٤٫٪ٖ َٔ ٙٛزٚٚا عٓة٘ اسبةد ٜنُةا
زٚٚا عٓةة٘ ايػةةعسٚ .ا تًةةا أبةةْ ٛةةٛاع إىل ايفكٗةةا ٤فطةةُي َةةِٓٗ
ٚقةةاٍ هلةةِغ ٚجةةايظ أؾةةخاب ايهةةّ٬غ ٚغةةازنِٗ يف عًُٗةةِ
باٱهلٝاة َٚكا٫تِٗ يف أؾ ٍٛايدٜٔغ ٚنإ ب ٚ ٘ٓٝبني امعتصية١
ٚأب ٞإضخام ايٓظّاّ َِٓٗ اؾ ١ؿةَٛاة  ٚاةٛب .ةِ جًةظ
إىل عًُةةا ٤ايً ةةٚ ١زٚا ٠ايػةةعس ْٚظةةس يف ايٓخةة ٛفأحطةةٔ ايٓظةةس
ٚأنثس ايسٚاٜة ١يًكةدَاٚ .٤أ ةس ٖةرا نًة٘ يف فٓة٘ ايػةعس ٟحتة٢
قةةاٍ نةةثل َةةٔ أُ٥ةة ١ايً ةة١ن يةة ٫ٛإبةةسام أبةةْ ٞةةٛاع يف ا ةةٕٛ
ٚاضةةتٗتاز ٙبةةاٱ ِ ٫ضتػةةٗدْا بػةةعس ٙعًةة ٢ؾةةخ ١ايً ةةٚ ١ايٓخةةٛ
مجٝعاغ ِ ٖ ٛبعد ذيو قد اتؿٌ بسجاٍ ايطٝاض ١عً ٢ا ت٬ف
طبكاتِٗ َٓٚاشهلِ فًك ٞاشبًفاٚ ٤ا٭َةساَ ٤ةٔ ايعباضةٝني ٚاغةتد
اتؿاي٘ بايسغةٝد ٚا٭َةني َةِٓٗ اؾةٚ ١يكة ٞايةٛشزاٚ ٤ايهتٸةاب
ٚزجاٍ ايكؿس عً ٢ا ت٬فِٗ.
ٚعةةةسف ٖةةةر ٙايابكةةةاة نًةةةٗا َةةةٔ ايٓةةةاع ٚرفةةةس عٓةةةدٖا
باٱنباز ٚاٱج ٍ٬نُا تعسٸ عٓدٖا يػ َٔ ٤ٞايطخذ بةل
قًٝةةٌ .فكةةد نةةس ٙاي اَهةةٚ ١نسٖةة٘ اي اَهةة١غ ْٚةةاٍ جةةٛا٥ص
325

ايسغٝد ٚذام ضجٓ٘غ ْٚادّ ا٭َني ٚذام ضجٓ٘ نةريوغ ٚزحةٌ
بػعس ٙإىل أَةسا ٤ا٭قةاي ِٝيف غةسم ايدٚيةٚ ١بسبٗةا فُةدة أَةسا٤
ايعسام َٚدة أَلا َٔ أَساَ ٤ؿس؛ فًِ ٜهٔ إذٕ بايسجٌ ايرٟ
فسا يٮ ِ ٚا ٚ ٕٛايعب بٌ مل ٜطت سم اٱ ِ ٚا ٚ ٕٛايعبة
أنثس ٚقت٘غ ٚإمنا نإ يًجد َٔ حٝات٘ ْؿٝب أْ ٟؿٝب.
ٚيهةةةٔ ايٓةةةاع يف عؿةةةسٚ ٙيف ايعؿةةةٛز ايةةةيت جةةةا٤ة بعةةةد
عؿس ٙغ فٛا بعبثة٘ أنثةس ممةا غة فٛا جبةدٚ ٙؾةساَت٘ٚ .يةٝظ
نٌ ايٓاع نايػافع ٞزمحة٘ ا ًٜكة ٢أبةا ْةٛاع فٝأ ةر َٓة٘
ل جدٙغ ٜٚعس عُا أضسف ف ٘ٝعًْ ٢فط٘ ٚعً ٢ايٓاع.
ٚايٓةةاع أبةةدا غ ة ٛف ٕٛحةةا ٜطةةسِٖ ًٜٚةةِٗٗٝغ َعٓٝةة ٕٛحةةا
ٜفهِٗٗ ٜٚطس ٟعِٓٗغ َدفٛع ٕٛإىل اٱبسام يف ذيو ٚايتصٜد
َٓ٘ ٚاٱقاف ١إيٚ ٘ٝامباي ٚ ١اٱضةساف فُٝةا ٜكةٝفٕٛغ فٗةِ قةد
تهثٸةةةسٚا عًةةة ٢أبةةةْ ٞةةةٛاع فخًُةةةَ ٙٛةةةٔ ايهةةةَ ّ٬ةةةا مل ٜكةةةٌغ
ٚمحًةَ ٙٛةٔ ا٭عُةاٍ َةةا مل ٜعُةٌغ ٚا اعةٛا أغةٝاٜ ٤هفةة ٞإٔ
ْٓظس فٗٝا يٓطخس َٓٗا ِ ْكا عٓدٖا بعد ذيوغ  ٫٭ْٗا تؿٛز
يٓةةا أبةةا ْةةٛاعغ بةةٌ ٭ْٗةةا تؿةةٛز يٓةةا ْاحٝةةَ ١ةةٔ ْةةٛاح ٞايةةٓفظ
اٱْطاْْ ٖٞٚ ١ٝاح ١ٝاٱبسام ٚاي ًٚ ٛارباذ ا٭حاد ٜامخاعة١
ٚض ٫ ١ًٝإىل ايتطًٚ ١ٝايتطس ١ٜفخطب بٌ إىل َا ٖة ٛأبعةد َةد٣
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َةةٔ ايتطةةًٚ ١ٝايتطةةس١ٜغ إىل غةةَ ٤ٞةةٔ ايتعةةبل عةةٔ ذاة ا٭ْفةةظ
ٚايتطةةا با٭وةةا ٤امعسٚفةة ١عُةةا ٜكةةاسب فٗٝةةا َةةٔ اشبةةٛاطس
ٚامعةةاْٚ ٞايعٛاطةةا ايةةيت ٜتخةةسج اٱْطةةإ َةةٔ إٔ ػبٗةةس بٗةةا أٚ
ٜكٝفٗا إىل ْفط٘.
فهثل َٔ ايٓاع ٓٛا فُٝا بٚ ِٗٓٝبني أْفطِٗ أيٛاْا َٔ
اٱ ِ ٚفْٓٛا َٔ ايًٗ ٛمل ٜتذ هلِ إٔ ٜكازفٖٛةاغ ٚيهةٔ ْفٛضةِٗ
تعًكةةت بٗةةا ٚبًةةت يف َةةداعبتٗاغ فطةةسٚا عٓٗةةا بٗةةر ٙا٭حاد ٜة
اييت ا اعٖٛا َٔ عٓد أْفطِٗ ٚأقافٖٛا إىل أبْٛ ٞاع ٚبلٙ
َٔ َعاؾس ٜ٘أٚي٦و اماجٓني ايعابثني.
ٚاْظةةس إىل َةةا زٚا ٙبعةةض ايةةسٚا ٠عةةٔ أبةةْ ٞةةٛاع حةةني ٚفةةد
عً ٢اشبؿٝب يف َؿسغ فكد شعُٛا فُٝا شعُٛا أْ٘ أحةب فتة٢
َٔ فتٝإ ايكةبذغ ٚايةتُظ عٓةد ٙايسقة٢غ فاغةاط عًٝة٘ ذيةو
ايفتةةةةة ٢إٔ ٜتٓؿٸةةةةةسغ ففعةةةةةٌ ٚغةةةةةازى ايٓؿةةةةةاز ٣يف عبةةةةةاداتِٗ
ٚحف٬تِٗغ ٚنسٖ٘ َٔ أجٌ ذيو امتػدد ٕٚيف ايد َٔ ٜٔأٖةٌ
َؿس فًٗا ب٘ بعكِٗ ٚتعس هلجا.٘٥
ٖٚةةرا ضةةخا َةةٔ ايطةةخا َةةا يف ذيةةو غةةو .فًةةِ ٜةةأة أبةةٛ
ْٛاع إىل َؿس تاجسا  ٫ٚعابثا َ ٫ٚبت ٝا يًر ٠ايطٝاح١غ ٚإمنةا
ٚفةةد عًةة ٢أَةةل َةةٔ أَساٗ٥ةةا يُٝدحةة٘ ٜٚأ ةةر جةةٛا٥صٙغ ٚنةةإ
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قةةةٝفا عٓةةةد ٖةةةرا ا٭َةةةلغ فًةةة ٛقةةةد اعبةةةسف عةةةٔ ايةةةدٖ ٜٔةةةرا
ا٫عبةةساف اشباةةل  ٚةةسج َٓةة٘ يٝةةد ٌ يف دٜةةٔ آ ةةسغ مةةا ٚجةةد
ا٭َل بدا َٔ إٔ ػبس ٟف ٘ٝحهِ اٱضةٜٚ ّ٬عاقبة٘ عكٛبةَ ١ةٔ
نفس بعد إميإ.
ٚيهٔ أبا ْٛاع قاٍ نثلا َٔ ايػعس ايعاب اماجٔ حني
نةةإ حؿةةسغ نُةةا نةةإ ٜكةة ٍٛذيةةو حةةني نةةإ بب ةةداد أٚ
بايبؿةةس ٠أ ٚب لٖةةا َةةٔ َةةدٕ ايعةةسام ٚاسبجةةاشغ فتهثةةس بعةةض
حاضدٚ ٜ٘زٚٚا عٓ٘ ٖرا اٱ ِ ايعظِٝغ ٚأن ايظٔ إٔ اسبطةد
ٖ ٛايةر ٟمحًةِٗ عًة ٢زٚاٜةَ ١ةا زٚٚاغ ٚإٔ أبةا ْةٛاع رفةس عٓةد
اشبؿةةٝب حةةةا مل ٜظفةةةسٚا بةةة٘غ ْٚةةاٍ َٓةةة٘ َةةةا مل ٜاُعةةةٛا فٝةةة٘
فكةةاقٛا حهاْةة٘غ ٚقةةايٛا فٝةة٘ َةةا قةةايٛاَٚ .ةةا أنثةةس َةةا ضةةع٢
ايٛغا ٠بأبْٛ ٞاع عٓد ايسغٝد ٚا٭َني ٚعٓد ٚشزاُٗ٥ةا ٚاتُٗةٙٛ
بايصْدقةة١غ فًةةِ ٜبً ةةٛا ممةةا أزادٚا غةة٦ٝا؛ ٭ْٗةةِ مل ٜطةةتاٝعٛا إٔ
ٜكُٝةةٛا ايبٓٝةة ١عًةةَ ٢ةةا شعُةةٛاغ ٚ٭ٕ ايسغةةٝد ٚا٭َةةني ناْةةا ٫
ٜتػةددإ يف طًةةب ايصْادقةةٚ ١أ ةةر ايٓةاع بايػةةبٗاة نُةةا فعةةٌ
امٗد ٟفأزام نثلا َٔ ايدَا ٤ب ل حكٗا.
نإ اسبد ٜعٔ أبةْ ٞةٛاع إذٕ يف زأ ٟا ةافظني َٓةر
زبي قسٕ أ ٚأنثس َٔ زبي قسٕ اسا عً ٢ا٭ ة٬م ؽبػةَٓ ٢ة٘
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عًةة ٢ايػةةباب إٔ ٜتٛزطةةٛا فُٝةةا ٜٓ ٫ب ةة ٞإٔ ٜتٛزطةةٛا فٝةة٘ن فأَةةا
اٯٕ فكةةد تعكةةد أَةةس أبةةْ ٞةةٛاع تعكةةدا غةةدٜدا حكةةا .ففٝةة٘ أ ٚيف
اسبةةد ٜعٓةة٘ اةةس عًةة ٢ا٭ ةة٬م عٓةةد بعةةض ايةةرٜ ٫ ٜٔتُٗةةٕٛ
با افظةة ٫ٚ ١ؼببةة ٕٛإٔ ٜتُٗةةٛا بٗةةاغ بةةٌ ٜهسٖةة ٕٛذيةةو أغةةد
ايهةةسٜٓٚ ٙفةةسَٓ ٕٚةة٘ أعظةةِ ايٓفةةٛز ٭ٕ حٝةةاتِٗ ايفٓٝةةٚ ١ا٭دبٝةة١
نًٗا تأبا ٙإبا ٤غدٜدا.
فا٭ضةةتاذ ضةةَٛ ١َ٬ضةةَ ٢ةةث ٬يةةٝظ ضبافظةةا ٚمل ٜعةةسف
با افظ ١يف َ ّٜٛةٔ ا٭ٜةاّغ ٚإمنةا نةإ يف طًٝعة ١ا ةددٜٔغ
ٚيك ٞنثلا َةٔ ايعٓةت يف ضةبٖ ٌٝةرا ايتجدٜةدغ ٖٚةَ ٛةي ذيةو
ٜػفل َٔ أبْ ٞةٛاع عًة ٢أ ة٬م ايػةباب ٚعكةٛهلِغ ٭ْة٘ فُٝةا
ٜس ٣ا٭ضتاذ ضَٛ ١َ٬ض ٢قد اضتٓفد غعس ٙيف ا ٚ ٕٛيف ٖرا
ا  ٕٛامٓخسف عُا  ِ٥٬ٜايابٝعَٚ ١ا أيا ايٓاع َةٔ أَٛزٖةا.
ةةِ ؼبةةا ٍٚا٭ضةةتاذ إٔ ٜعًةةٌ غةةرٚذ أبةةْ ٞةةٛاع ٖةةرا فةةلد ٙإىل
اْ٫فؿاٍ يف عؿس ٙبني ايسجٌ ٚامسأٚٚ .٠اقذ إٔ أٜطس َا ٜكاٍ
يف ٖرا ايسأ ٟإٔ ؾاحب٘ مل ٜكسأ غعس أبْٛ ٞاعغ ٭ٕ أبا ْٛاع
مل ٜطةتٓفد غةةعس ٙيف ا ةٕٛغ ٚإمنةةا قةةاٍ يف فٓة ٕٛازبةةد أنثةةس
مما قاٍ يف فٓ ٕٛاهلصٍغ نُا ٫حة ا٭ضةتاذ ايعكةاد ذيةو َٓةر
أٜةةاّ؛ ٭ْةة٘ قةةسأ غةةعس أبةةْ ٞةةٛاع قةةسا ٠٤امطةةتٛعب امطتكؿةة.ٞ
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فٮبْٛ ٞاع يف ايصٖد غعس حطد ٙعً ٘ٝأب ٛايعتاٖٝةٚ ١بةلَ ٙةٔ
أؾةةخاب ايصٖةةدغ ٚ٭بةةْ ٞةةٛاع يف ايؿةةٝد غةةعس َةةا أحطةةب إٔ
أحدا َٔ ايػعسا ٤ضبك٘ إيٚ ٘ٝسبك٘ ف٘ٝغ ٚ٭بْٛ ٞاع بعةد ذيةو
غعس ٙيف امدة ٚغعس ٙيف ايٛؾا ٚغعس ٙيف اي صٍ ايٓكٞٸ ام٥٬ةِ
يًابٝعةة١غ َٚةةا أيةةا ايٓةةاع َةةٔ أَسٖةةاغ ٚيةة٘ نةةريو غةةعس ٙيف
اهلجا ٤اير ٫ ٟإ ِ ف ٫ٚ ٘ٝاعبسافغ ٚأبْٛ ٛاع ٜػازى ايكدَا٤
ٚامعاؾس ٜٔي٘غ ٚاير ٜٔجاٚ٤ا بعد ٙيف ٚؾا اشبُس ٚامكة ٞيف
ايت ل بٗا إىل أبعد اسبدٚد.
ٚنٌ ٖر ٙايفٓ َٔ ٕٛجد أبْٛ ٞاع ٚدعابت٘ يٝطت اةسا
عً ٢ايػبابغ  ٫تفطد أ ٬قِٗ  ٫ٚعكٛهلِغ ٚيةٝظ ٜهفة ٞإٔ
ٜكةةسأ ايػةةاب ٚؾةةا اشبُةةس يةةٝفنت بٗةةا أٜ ٚعهةةا عًٗٝةةاغ َٚةةا
أنثس ايرٜ ٜٔعهف ٕٛعً ٢اشبُس  ِٖٚػبًٗ ٕٛق ٍٛأبةْ ٞةٛاع
ٚبةةل ٙفٗٝةةا َةةٔ ايػةةعسا ٤أغةةد ازبٗةةٌ ٚأبعةةدَ ٙةةد٣غ ٚيعًةةِٗ ٫
ؼبفظةة ٕٛفٗٝةةا بٝتةةا ٚاحةةدا قةةدميا أ ٚحةةدٜثا غةةسقٝا أ ٚبسبٝةةا.
ٚايٓاع ٜكسأ ٕٚاي ةصٍ َٓةر نةإ اي ةصٍغ فةٜ ٬ةدفعِٗ ذيةو إىل
اهلٝةةةاّ باسبةةةب أ ٚايفتةةة ٕٛبايٓطةةةاٚ .٤ايٓةةةاع ٜكةةةسأ ٕٚامةةةدة فةةة٬
ٜتهًفةةةة ٕٛإٔ ميةةةةدحٛاغ ٜٚكةةةةسأ ٕٚاهلجةةةةا ٤فةةةةٜ ٬تهًفةةةة ٕٛإٔ
ٜٗجٛاغ ٜٚكسأ ٕٚايصٖد فٜ ٬صٖدٕٚغ َٚا أنثس َةا قةسأ ايٓةاع
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ايكةةسإٓ ٚوعةة ٙٛفًةةِ ٜؿةةبخٛا ْطةةانا ٚمل ؽبًؿةةٛا ْفٛضةةِٗ
يًةةدٜٔغ َٚةةا أنثةةس َةةا قةةسأ امطةةٝخ ٕٛٝاٱظبٝةةٌ فًةةِ ٜؿةةبخٛا
قطٝطني  ٫ٚزٖباْا.
ٚايٓاع ٜت ٓ ٕٛبػعس ايؿةٛفَ ١ٝةٔ امطةًُني ٚامطةٝخٝنيغ
ٜٚطتُتع ٕٛبٗرا ايػعس د ٕٚإٔ ٜتؿٛفٛا أ ٚػبسدٚا أْفطِٗ َةٔ
اسبٝا ٠امادٚ ١ٜأ كاهلا ٚأٚقازٖا.
ٚأ س ٣مل ٜٛفل فٗٝا ا٭ضتاذ ضَٛ ١َ٬ض٢غ  ٖٞٚتفطلٙ
غرٚذ أبْٛ ٞاع حا ٜطُ ٘ٝباْ٫فؿاٍ بني ازبٓطني .فًِ ٜهٔ
أبةةْ ٛةةٛاع غةةاذا يف عؿةةسَٓ ٙفةةسدا بٗةةرا ايػةةرٚذغ ٚإمنةةا نةةإ
ٚاحدا َٔ نثلٜ ٫ ٜٔبً ِٗ اٱحؿا ٤يف ايكسٕ ايثةاْٚ ٞايثاية
عً ٢أقٌ تكدٜسٚ .مل ٜهٔ اْ٫فؿاٍ بني ازبٓطني َٔ اشباٛز٠
حبٝة ٜظةةٔ ا٭ضةةتاذ يف ذيةةو ايعؿةةسغ فُةةا نةةإ أٜطةةس ايًكةةا٤
بُٗٓٝةةا يف رةةسٚف ازبةةد ٚاهلةةصٍ مجٝعةةاٚ .إذا نةةإ اسبسا٥ةةس يف
ذيةةو ايٛقةةت أ ٚبعةةض اسبسا٥ةةس ٜتػةةددٕ يف اسبجةةاب أٜ ٚػةةدد
عًةة ٔٗٝفٝةة٘غ فكةةد ناْةةت ٖٓةةاى أجٝةةاٍ َةةٔ اٱَةةاٚ ٤أْؿةةاف
اسبسا٥س ٜ ٫س ٜٔيف يكا ٤ايسجاٍ حسجاغ ًٜ ٫ٚكني ف ٘ٝجٓاحا.
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ٚزحا نإ ٖرا ايػرٚذ راٖس َٔ ٠رٛاٖس تًو اسبكةاز٠
امختًا ١اييت ايتك ٢فٗٝا ايعسب بأجٝاٍ َٔ ايٓاع مل ٜهٔ هلِ
بٗةةِ عٗةةد فُٝةةا َكةةَ ٢ةةٔ أٜةةاَِٗغ ٚايةةر ٟذبةةسزة فٝةة٘ ا٭َةةِ
ام ًٛب َٔ ١ايطًاإ ايعسب ٞاشبايـغ ٚرفسة ف ٘ٝبامطاٚا ٠يف
اسبكٛم ايطٝاضٚ ١ٝا٫جتُاع١ٝغ فأضهسٖا ايظفس ٚأباسٖا َا
أُتٝذ هلا َٔ اسبس١ٜغ ٚأباس ا٭بٓٝاٚ ٤امافني اؾَ ١ا أتٝذ هلِ
َٔ اياف ٚايٓع ِٝفتجاٚشٚا نثلا َٔ اسبدٚد اييت مل ٜهْٛٛا
ٜطةةةتاٝع ٕٛإٔ ٜتجاٚشٖٚةةةا جٗةةةس ٠حةةةني نةةةإ ايطةةةًاإ عسبٝٺةةةا
ايؿةةاٚ .يةةٝظ أدٍٸ عًةة ٢ذيةةو َةةٔ أْةةو تكةةسأ غةةعس ايفخةةَ ٍٛةةٔ
غعسا ٤ايعسب أٜاّ بني أَٝة ١فة ٬تةساِٖ ػبٗةس ٕٚبٛؾةا اشبُةس
ٜٚتجةةاٚش ٕٚاسبةةدٚد يف ذنسٖةةاغ ْ ٫طةةتثل َةةِٓٗ إ ٫ايػةةعسا٤
اير ٜٔمل ٜتخرٚا اٱضة ّ٬دٜٓةا ٚايةر ٜٔمل ٜعةس هلةِ امطةًُٕٛ
فُٝا نإ دٜ ِٜٗٓبٝذ هلِ َٔ غسب اشبُةس ٚٚؾةفٗا .فا٭ اةٌ
َةةثٜ ٬ػةةسب اشبُةةس ٜٚؿةةفٗا ٜٓٚػةةد ٚؾةةفٗا بةةني ٜةةد ٟاشبًفةةا٤
ٚا٭َساٜ ٫ ٤تخسج َٔ ذيو ٜ ٫ٚس ٣اشبًفاٚ ٤ا٭َةسا ٤عًٝة٘ بأضةا
ف٘ٝ؛ ٭ْة٘ نةإ َطةٝخ ٺٝٸاغ تبةٝذ ية٘ َطةٝخٝت٘ إٔ ٜػةسب اشبُةس
ٜٚؿفٗا.
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فأَا ايفسشدم ٚجسٜس ٚأَثاهلُةا فُةا أغةو يف أْٗةِ نةاْٛا
ٜػةةةسب ٕٛاشبُة ةس ضةةةسا حةةةني ٜتةةةاة هلةةةِ غةةةسبٗا .فأَةةةا ٚؾةةةفٗا
ٚاٱفساط فٚ ٘ٝازبٗس ب٘ فػ ٤ٞمل ٜهٔ ٜس ـ هلُا بةٖ٘ٚ .ةرا
ايػةةرٚذ ايةةر٬ْ ٟحظةة٘ عٓةةد أبةةْ ٞةةٛاع ٚأؾةةخاب٘ َةةٔ ايػةةعسا٤
ٚايهتٸةاب َةٔ ايةٛشزاٚ ٤بعةض زجةاٍ ايطٝاضة ١مل ٜظٗةس إ ٫بعةةد
ٖر ٙايثٛز ٠اييت حسزة ا٭َِ ام ًٛب١غ ٚضٛة بٗٓٝا  ٚبني ايعةسب
يف اسبكٛم ايطٝاضٚ ١ٝا٫جتُاع .١ٝفأَا قبٌ ذيو ف ٬أعسف إٔ
غاعسا جاًٖٝا أ ٚإضَٝ٬ا اعبسف عُا أيا ايٓةاع يف ضةلت٘ أٚ
قٛي٘غ ْ ٫ٚعسف إٔ ًٝف ١أ ٚأَلا أ ٚزجةَ ٬ةٔ زجةاٍ ايطٝاضة١
ٚاسبهِ ٚزط يف غٖ َٔ ٤ٞرا اٱ ِ أ ٚدفي إي ٖٞ ...٘ٝإذٕ آفة١
طسأة بعد ايثٛز ٠ايعباض ٫ ١ٝقبًٗاٚ .قةد بةدأة د٥٫ةٌ ا٫ضةتٗتاز
بػةةسب اشبُةةس ٚٚؾةةفٗا تظٗةةس يف أٚا ةةس ايعؿةةس ا٭َةة ٟٛحةةني
اضتٗا ايٛيٝد بٔ ٜصٜد أ ٓاٜ٫ٚ ٤ت٘ يًعٗد ٚأ ٓا٬ ٤فت٘ ايكؿل٠
بايًٗٚ ٛجٗس بةا ٕٛغ ٚت ٓة ٢بةريو يف غةعس ٙازجةا عُةا أيةا
بٓة ٛأَٝةٚ ١عُةةا أيةا ايعةةسب َةٔ ازبة ٸد ٚايٛقةةازٚ .قةد أد ٣ايٛيٝةةد
مٔ ٖرا ا٫ضتٗتاز ٚنإ دَ٘ ٖٖ ٛرا ايثُٔ.
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فأَةةا ايػةةرٚذ ايةةرْ ٟةةسا ٙعٓةةد أبةةْ ٞةةٛاع َٚعاؾةةس ٜ٘فًةةِ
ٜظٗةةسغ ٚمل ػبٗةةس بةة٘ أحةةد إ ٫بعةةد إٔ قاَةةت دٚيةة ١بةةني ايعبةةاع
ٚت ًب ايعٓؿس ا٭جٓيب عً ٢نثل َٔ أَٛز ايطًاإ.
ٚرةةاٖس ٠أ ةةس ٣يةةٝظ َةةٔ َ٬حظتٗةةا ٴبة ٸد ٖٚةة ٞإٔ ايػةةعسا٤
اير ٜٔاضتٗاٚا با ٚ ٕٛايًٗٚ ٛجٗسٚا باشب٬عةٚ ١اٱ ةِ نةاْٛا
مجٝعا َٔ بل ايعسب .ناْٛا َٔ ايفسع أ َٔ ٚأغةبا ٙايفةسعغ
َٔ أٚي٦و امٛاي ٞاير ٜٔأتكٓٛا ايً  ١ايعسبٚ ١ٝبسعٛا فٗٝا ٚتفٛقٛا
يف فٓةةةة ٕٛا٭دب ايعسبةةةة ٞعًةةةة ٢ايعةةةةسب أْفطةةةةِٗٚ .مل ٜهْٛةةةةٛا
ضةةهاز ٣بٗةةرا ايظفةةس ايةةر ٟأتةةٝذ هلةةِ حةةني ض ةٛٸ ٣بٝةةِٓٗ  ٚبةةني
ايعةةسب فخطةةبغ بةةٌ نةةاْٛا ضةةهاز ٣بتفةةٛقِٗ عًةة ٢ايعةةسب يف
أ ـ َا اَتاشٚا ب٘  ٖٛٚايػعسَٚ .ةاذا تكة ٍٛيف عؿةس ٜٓبة٘ فٝة٘
بػاز ٚأبْٛ ٛاع ٚأب ٛايعتاَٖٚ ١ٝطًِ بٔ ايٛيٝةدو فةإذا رٗةس بةني
ٖ ٤٫٪غاعس ٜٓتُ ٞيًعسب فٓطب٘ َ ُٛز ٚعسٚبت٘ َاع ٕٛفٗٝا.
فكةةةد نةةةإ ٖةةةرا ايػةةةرٚذ إذٕ د ةةة ٬ٝيف اسبٝةةةا ٠ايعسبٝةةة١
٭ضباب نثل ٠أغسة إىل بعكٗاغ  ٫ٚأط ٌٝباضتكؿةاٗ٥ا اٯٕ.
ٚأ ـ َا اَتاش ب٘ ٖرا ايعؿس ٖٖ ٛرا ايتخسز ايرٜ ٟتجةاٚش بة٘
أؾةةخاب٘ حةةدٚد اسبسٜةة ١امأيٛفةة١غ فبػةةاز َةةث ٬مل ٜهةةٔ غةةاذا
نأبْٛ ٞاع ٚأؾخاب٘ ٚيهٓ٘ نإ َطةتٗاا بايعبة ٚا ةٕٛ
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َ سقا يف غسب اشبُس ٚٚؾفٗا َطتخفا باسبسَاة حتٝ ٢فت
َٓ٘ ايفتٓ ١عً ٢ايٓطا ٖٛٚ .٤يف ا٫ضتٗتاز باي صٍ امْ٪ة نةأبٞ
ْةةٛاع ٚأؾةةخاب٘ يف ا٫ضةةتٗتاز بةةاي صٍ ايػةةاذ ٚامةةرنس نُةةا
نإ ايكدَاٜ ٤كٛي.ٕٛ
ْٚتٝجةةٖ ١ةةرا نًةة٘ تكتكةةٓٝا إٔ ْةةسد ٖةةرا اي ًةة ٛيف ا ةةٕٛ
ٚا٫ضةةةتٗتاز بايًةةةراة  ٫إىل أضةةةباب تتؿةةةٌ بأغةةةخاف ايػةةةعسا٤
ٚاماجٓني امطتٗأٜغ فِٗ مل ٜٓفةسدٚا بػةَ ٤ٞةٔ ذيةوغ  ٫ٚإىل
أضباب تتؿٌ بايطٝاض ١قبٌ نٌ غ٤ٞغ أ ٚتتؿةٌ بٗةر ٙاسبسٜة١
ايةةيت أتٝخةةت ٭َةةِ ضةةبكت ايعةةسب إىل اسبكةةازٚ ٠إىل اسبكةةاز٠
اماف ١اييت بً ت قبٌ اْتؿاز ايعسب دزج َٔ ١ايكعا ٚايتٗايو
ٚا٫عباةةةاط مل تعسفٗةةةا يف أٜاَٗةةةا ا٭ٚىل .فًُةةةا اْتؿةةةس ايعةةةسب
ٚفسقةةٛا ضةةًااِْٗ ْٚظةةاَِٗ ايةةدٜل ايؿةةازّ عًةةٖ ٢ةةر ٙا٭َةةِ
امتخكةةةةس ٠ايةةةةيت قةةةةعفت ضٝاضةةةةتٗا ٚأدزى أ ٬قٗةةةةا ْٚظُٗةةةةا
ا٫جتُاعٝةة ١ايفطةةاد ٚا٫عبةةٍ٬غ كةةعت ٖةةر ٙا٭َةةِ يًطةةًاإ
ازبدٜةةد ٚأض ةسٸة بٝظٗةةا ٚب كةةٗا ٚأض ةسٸة َةةي اي ةةٚ ٝايةةب ض
فطةةاد أ ٬قٗةةا ٚاعبةةْ ٍ٬ظُٗ ةا ا٫جتُاعٝةة .١حتةة ٢إذا ناْةةت
ايثٛز ٠ايعباضٚ ١ٝاْتؿةس ام ًٛبة ٕٛذبككةت امطةاٚا ٠بٝةِٓٗ  ٚبةني
اي ايبنيغ ٚاْا ٣ٛايعسب عًة ٢أْفطةِٗ ٚاضةتكس نةثل َةِٓٗ يف
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ازبصٜةةس ٠ايعسبٝةةٚ ١ا٭َؿةةاز اٱضةةً َ ١َٝ٬ةةٛبني بعةةد إٔ نةةاْٛا
بايبني َٚكٗٛز ٜٔبعد إٔ ناْٛا قاٖسٜٔغ أرٗسة ٖر ٙا٭َِ َا
أضسٸ ة ٚأعًٓةت َةا أ فةتغ ٚجٗةسة حةا ناْةت دبُجةِ بة٘ ٫ٚ
تهاد تبني عٓ٘ َٔ ب ض ايعسب ٚاشبسٚج عًَ ٢ا جةاٚ٤ا بة٘ َةٔ
ْظاّ ٚضٝاضٚ ١د ٜٔأٜكا.
ٚنريو رٗسة ايػةعٛبٚ ١ٝرٗةسة َعٗةا عكةدٖا ايهةثل٠
ٚايتٛا٤اتٗا امختًف١غ ٚاضتأْفت ا٭َِ ام ًٛب ١حٝاتٗا تًو امٓخً١
ايةةةيت َاشجٗةةةا ايفطةةةادٖٚ .ةةةرا ٖةةة ٛايةةةرٜ ٟفطةةةس غةةةعٛب ١ٝبػةةةاز
َٚعاؾةةسٚ ٜ٘اضةةتٗتازِٖ بةةاشبسٚج عًةة ٢ايٓظةةاّ ٚا٫عبةةساف عةةٔ
ايةةدٜٔغ ػبٗةةس ٕٚبةةريو  ٫ٚؽبفْٛةة٘ ٜٚتعسقةة ٕٛبةةريو يطةةخذ
ايطًاإ ٚباػ٘غ ٜٚفطس نٌ َا ْسا ٙعٓد أبْ ٞةٛاعغ ٚمحةاد
عجةةةةسدغ َٚاٝةةةةي َٚطةةةةًِ ٚايسقاغةةةةٚ ٞأَثةةةةاهلِ َةةةةٔ ايػةةةةعسا٤
ٚايه ٸتةةاب َٚةةٔ ايةةٛشزاٚ ٤زجةةاٍ ايطٝاضةة١غ ٚقةةد احتاجةةت ٖةةرٙ
ايثةةٛز ٠ازباضبةة ١إىل ٚقةةت قؿةةل يتثةةٛب إىل غةةَ ٤ٞةةٔ ايسغةةد
ٚتٚ٪ب َٔ مجٛحٗا اير ٟجاز بٗا عٔ ايكؿدغ ٚتؿل إىل غ٤ٞ
َٔ ا٫ضتكساز ٚا٫يت٦اّ ٚاْ٫طةجاّغ إٕ ؾةذ ٖةرا ايتعةبل ةةةة بةني
ايكدٚ ِٜازبدٜد أ ٚبني َا جةا ٤بة٘ ايعةسب َٚةا نةإ طببة٤ٛا يف
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ْفٛع ٖر ٙا٭َِ َٔ اشبل ٚايػس مجٝعاٚ .نةإ ايكةسٕ ايثاية
أ ٚأنثس ٙعً ٢ا٭قٌ ٖ ٛايعٗد اير ٟذبكل فٖ ٘ٝرا ا٫ضتكساز.
َُٗا ٜهٔ َٔ غ ٤ٞفكد نإ أبةْ ٛةٛاع غةاعسا ن ةلٙ
َٔ ايػعسا ٤اير ٜٔعاؾسٙٚغ أتةٝذ ية٘ ايتفةٛم ٚاَ٫تٝةاش فهًةا
بةة٘ ايٓةةاع ٚافتٓةةٛا يف فُٗةة٘ ٚتفطةةلٚ ٙمحًةةٛا عًٝةة٘ َةةا محًةةٙٛغ
ٚأقةةةةافٛا إيٝةةةة٘ َةةةةا أقةةةةافٛاغ ٚجعًةةةةٛا َٓةةةة٘ غخؿةةةة ١ٝأغةةةةب٘
بػخؿٝاة ا٭ضاطل َٓٗا بػة ٤ٞآ ةسغ فًةٝظ غةعس أبةْ ٞةٛاع
أغةةد اةةسا عًةة ٢أ ةة٬م ايػةةباب إذٕ َةةٔ غةةعس بػةةاز أ ٚغةةعس
َاٝي ي ٛأتٝذ يػعس بػاز ٚغعس َاٝي إٔ ٜٴخفظةا ٜٚػةٝعا نُةا
حٴف غعس أبْٛ ٞاع ٚأغٝيٚ .يٝظ غرٚذ أبةْ ٞةٛاع بةدعا َةٔ
غرٚذ أَثاي٘ َٔ امافني يف ذيو ايعؿس ٚيف بل َٔ ٙايعؿةٛزغ
ٜٓٚب ةةة ٞإٔ ٜةةةسد ٖةةةرا ايػةةةرٚذ إىل اٱضةةةساف يف ايةةةافغ ٚإىل
ا٭ضةةباب ا٫جتُاعٝةة ١ايةةيت تةةأتَ ٞةةٔ قةةعا ا٭ ةة٬م ٚاعبةةٍ٬
ايٓظِ أنثس َٔ زد ٙإىل ا٭ضباب اييت تتؿٌ با٭فساد ِ .أؾبذ
أبةةْ ٛةةٛاع بعةةد ذيةةو اةةسا عًةة ٢ايةةتفهل ايع ةامْ ٞفطةة٘ هلةةرٙ
ا٭ضباب اييت أغسة إيٗٝا َٔ جٗٚ ١مّا بٓٝت٘ يف اسبد ٜايطابل
َٔ جٗ ١أ سٚ ٣٭ْٓا بعد ذيو أيفٓا إٔ ْةدزع ايػةعساٚ ٤ا٭دبةا٤
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فٓبخ عٔ أغخاؾِٗغ ٚزحا أهلاْا ذيةو عةٔ أيةٛإ أ ةسَ ٣ةٔ
ايبخة ٖةة ٞأعظةةِ اةةسا َةةٔ أغةةخاف ايػةةعساٖٚ ٤ةة ٞرةةسٚف
ايب ١٦ٝاييت ٜعٝػ ٕٛفٗٝا.
فايػاعس أ ٚايهاتةب ٜ ٫طةتُد أدبة٘ َةٔ غخؿة٘ ٚحةدٙغ
ٚي ٛاضتاعت يكًت إْ٘ ٜ ٫طتُد غخؿٝت٘ َةٔ غخؿة٘ ٚحةدٙغ
ٚإمنا ٜطتُد أنثس فٓ٘ ٚأنثس غخؿٝت٘ َٔ أغٝا ٤أ س ٣يٝظ
يةة٘ حًٝةة ١فٗٝةةاغ ٚيةةٝظ يابٝعتةة٘ َٚصاجةة٘ ٚفسدٜتةة٘ فٗٝةةا نةةٌ َةةا
ْظٔ َٔ ايتأ لٚ .أناد أقَ ٍٛي ايكاً٥ني إٕ ايفسد ْفط٘ راٖس٠
اجتُاع١ٝغ فٗ ٛمل ٜأة َٔ  ٫غٚ ٤ٞإمنةا جةاَ ٤ةٔ أضةست٘ أ٫ٚغ
ٚمل ٜهد ٜس ٣ايٓٛز حت ٢تًكتة٘ اسبٝةا ٠ا٫جتُاعٝة ١فؿةٛزت٘ يف
ؾٛزتٗا ٚؾابت٘ عًَ ٢ثاهلا ٚأ كعت٘ م ٪ساتٗا اييت  ٫ذبؿ٢؛
فعٓؿةةس ايفسدٜةة ١فٝةة٘ قةةٜ ٫ ٌٝ٦هةةاد ؼبةةظ إ ٫إٔ ميتةةاش ٖةةرا
ايفةةسدغ ٚاَتٝةةاش ْفطةة٘ ٜةةسد ٙيف نةةثل َةةٔ ا٭حٝةةإ إىل اسبٝةةا٠
ا٫جتُاع ١ٝاييت أْػأت٘.
نٌ ٖرا ٜظٗس يف ٚقٛة ٚج ٤٬إٔ ايتفطل ايٓفطة ٞ٭بةٞ
ْةةٛاع ٚبةةل أبةةْ ٞةةٛاع َةةٔ ايكةةدَا ٤ايةةر ٜٔمل ٜبةةل يٓةةا َةةِٓٗ إ٫
فِْٓٗٛغ ف ٘ٝنثل َٔ ايػةاذ ٖٚة ٛإىل ايظةٔ ٚايفةس أقةسب
َٓ٘ إىل ايٝكني ٚايتخكٝل.
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ٚاْظس َث ٬إىل ٖر ٙايكؿة ١ايةيت ٜسٜٗٚةا ايكةدَا ٤عةٔ أبةٞ
ْةةٛاع حةةني جًةةظ َةةي مجاعةةَ ١ةةٔ أؾةةخاب٘ ٚأ ةةرٚا يف بعةةض
هلةةةِٖٛغ فةةةرنس أؾةةةخاب٘ اعبةةةسافِٗ بٗةةةرا ايًةةةٗ ٛعةةةٔ ايةةةدٜٔ
ٚإضةةسافِٗ عًةة ٢أْفطةةِٗغ ٚأبةةْ ٛةةٛاع ضةةانت ٜ ٫كةة ٍٛغةة٦ٝاغ
فًُا ضأي ٙٛعٔ ضهٛت٘ أْػد ٖر ٜٔايبٝتنين
ٜةةةةةةةةةةا ْةةةةةةةةةةارسا يف ايةةةةةةةةةةدَ ٜٔةةةةةةةةةةا ا٭َةةةةةةةةةةس
 ٫قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدز ؾةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةذٸ  ٫ٚجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٴ
َةةةةةةةا ؾةةةةةةةذ عٓةةةةةةةدَ ٟةةةةةةةٔ مجٝةةةةةةةي ايةةةةةةةرٟ
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرنس إ ٫امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛة ٚايكةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
فكام أؾخاب٘ بٗرا ايػعس  َٙٛ٫ٚعً ٘ٝأغد ايًٚ ّٛأعٓفة٘
ٚأْرز ٙٚبايكاٝع ١فأرٗس
ايٓدّ ٚقاٍن
أٜةةةةةةةةةةةةةةةةةْ ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةازٍ قةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ايكةةةةةةةةةةةةةةةةةادة
ٚأٟٸ جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاشة
دز ايػةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝب َةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ ٚاعةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ْٚاؾةةةةةةةةةةةةةةةذ يةةةةةةةةةةةةةةة ٛقبةةةةةةةةةةةةةةةٌ ايٓاؾةةةةةةةةةةةةةةةذ
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ٜةةةةةةةةةةةةةأب ٢ايفتةةةةةةةةةةةةة ٢إ ٫اتبةةةةةةةةةةةةةاه اهلةةةةةةةةةةةةة٣ٛ
َٚةةةةةةةةةةةةةةةٓٗا اسبةةةةةةةةةةةةةةةل يةةةةةةةةةةةةةةة٘ ٚاقةةةةةةةةةةةةةةةذ
فاضةةةةةةةةةةةةةةةةة ةِٴ بعٝٓٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو إىل ْطةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ
َٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛزٖٔ ايعُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ ايؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 ٫ػبتًةةةةةةةةةةة ٞاسبةةةةةةةةةةةٛزا٤ٳ َةةةةةةةةةةةٔ ةةةةةةةةةةةدزٖا
إ ٫اَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسَٝ ٩صاْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ زاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ
َةةةةةةةةةةةةةٔ اتكةةةةةةةةةةةةة ٢ا

فةةةةةةةةةةةةةراى ايةةةةةةةةةةةةةرٟ

ضةةةةةةةةةةةةةةٝل إيٝةةةةةةةةةةةةةة٘ امتجةةةةةةةةةةةةةةس ايةةةةةةةةةةةةةةسابذ
مشةةةةةةةةةةةةس فُةةةةةةةةةةةةا يف ايةةةةةةةةةةةةد ٜٔابًٛطةةةةةةةةةةةة١
ٚزة مةةةةةةةةةةةةةةةةةا أْةةةةةةةةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ زا٥ةةةةةةةةةةةةةةةةةذ
فأ ٍٚغ ٤ٞأ٫حظة٘ يف ٖةر ٙايكؿةٖ ١ةرا اْ٫تكةاٍ امفةاج٧
بني ٖر ٜٔايفٓني َٔ ايػعس .فأبْٛ ٛاع يف ايبٝتني ا٭ٚيني ٜا٥ظ
َةةٔ ايعب ة ٚايٓػةةٛز ٜ ٫سجةةٛ ٛابةةا  ٫ٚؽبةةاف عكابةةاغ مل ٜؿةةذ
عٓد َٔ ٙأَس ايد ٜٔغ٤ٞغ بٌ مل ٜؿةذ عٓةدَ ٙةٔ عاقبة ١اسبٝةا٠
إ ٫امةةٛة ٚايكةة  .ةةِ ٖةةة ٛيف ا٭بٝةةاة ا٭ ةةسَ ٣ةة َٔ٪ممعةةةٔ يف
اٱميإ  ًّٜٛامتٗا ٕٚيف أَس دٚ ٜ٘ٓؼببب إيٝة٘ ايااعةٚ ١ايتكة٣ٛغ
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ٜٚكاي بايثٛاب ٚايعكابغ ٜٚرنس ازبٓٚ ١اسبٛز ايعني ٚاياسٜةل
إىل ايظفس بٓع ِٝاٯ ةس٠غ ةِ ػبةصّ يف ايبٝةت ا٭ ةل بةإٔ ايةدٜٔ
ؾخٝذ نً٘ن
مشّةةةةةةةةةةةةس فُةةةةةةةةةةةةا يف ايةةةةةةةةةةةةد ٜٔأبًٛطةةةةةةةةةةةة١
ٚزة مةةةةةةةةةةةةةةةةةا أْةةةةةةةةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ زا٥ةةةةةةةةةةةةةةةةةذ
ٚأنة ايظةةٔ إٔ ايػةةعس ؾةةخٝذ قايةة٘ أبةةْ ٛةةٛاعغ ٚيهةةٔ
ايكؿةة ١ؾةةٓعت ٚتهًفٗةةا ؾةةاْعٖٛا تهًفةةا يٝظٗةةسٚا إٔ صبةةٕٛ
أبْٛ ٞاع نإ ٜدفع٘ إىل ايػاذغ ٚأْ٘ نإ ٜسجي إىل ْفط٘
فلدٖا إىل ايكؿةد ٚا٫عتةداٍغ ٚأنة رةل إٔ أبةا ْةٛاع قةاٍ
ايبٝتني ا٭ٚيني يف ضاع َٔ ١ضاعاة هلٚ ٙٛعبث٘ أ ٚيف ضةاعَ ١ةٔ
ضةةاعاة قةةٝك٘ ٚضةةأَ٘غ ٚقةةاٍ ا٭بٝةةاة ا٭ ةةس ٣يف ضةةاعَ ١ةةٔ
ضاعاة زجٛع٘ إىل ْفط٘ ٚغعٛز ٙباسباجة ١إىل غةَ ٤ٞةٔ ايٓةدّ
ٚايتٛبٚ ١ا٫عتراز.
ٚأنةاد أقاةةي إٔ غةعس أبةةْ ٞةٛاع نًةة٘ إمنةا نةةإ غةةعسا
ًٝةة٘ عًٝةة٘ حٝاتةة٘ نُةةا نةةإ ؼبٝاٖةةاغ تكةةعا ْفطةة٘ ٚتٓكةةاد
٭ٖٛا ٘٥فٜٚ ًٛٗٝطسف يف ايًٜٗٚ ٛصٜٹٸٓ٘ يٓفط٘ ٚيًٓاعغ ةِ ٜثةٛب
إىل زغدٜٚ ٙهةسَ ٙةٔ ْفطة٘ قةعفٗا ٚتكؿةلٖا ٚقؿةٛزٖا عةٔ
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ازبد فٓٝةدّ ٜٝٚةأع ٜٚةص ٜٔايٓةدّ ٚايتٛبة ١يٓفطة٘ ٚيًٓةاعٚ .زحةا
قاٍ ايػعس يف ا ٚ ٕٛايًةٗ ٛةسد ا٫ضةتجاب ١يًفةٔغ فةأتكٔ َةا
أزاد إٔ ٜكٚ ٍٛؾدم ايٓاع َا قاٍ َٔ ذيو ِ .زحا قاٍ ايػةعس
يف ايصٖد َطتجٝبا يًفٔ أٜكا  ٫يٓصعة ١دٜٝٓة ١اؾة ٫ٚ ١يسببة١
يف ايتٛب ٫ٚ ١ياُي يف ايثٛابغ بٌ ٭ْ٘ غاعس يٝظ بل.
ٚؾدم ا ايعظ ِٝحني ٚؾا ايػعسا ٤بأِْٗ يف نٌ ٚاد
ُٕٜٛٝٗغ ٚأْٗةِ ٜكٛيةَ ٕٛةا ٜ ٫فعًةٚ .ٕٛايعة  ٠ايةيت أضتخًؿةتٗا
َةةةٔ غةةةعس أبةةةْ ٞةةةٛاع حةةةني دزضةةةت٘ أٜةةةاّ ايػةةةبابغ َٚةةةا شيةةةت
أضتخًؿٗا َٓ٘ إىل اٯٕ ٖة ٞإٔ غةعس أبةْ ٞةٛاع إٕ ؾةٛز غة٦ٝا
فإمنةةةا ٜؿةةةٛز اضةةةتخفافا باسبٝةةةاٚ ٠ضةةةخاا عًٗٝةةةا ٚجٓٛحةةةا إىل
ايتػاٜ ّ٩ةرٖب بتػةاَ َ٘٩ةرٖب ا٫ضةتُتاه باسبٝةاَ ٠ةا أتةٝذ ية٘
ا٫ضتُتاه؛ ٭ْٗا أٖ ٕٛعً َٔ ٘ٝإٔ ٜأ رٖا عً ٢أْٗا جد.
ٚايٓةةاع ٜةةرٖب ٕٛيف ايتػةةا ّ٩نُةةا تعًةةِ َةةرٖبنين َةةرٖب
ا٫ضةةتخفاف ٚا٫ضةةتٗاْٚ ١ا٫ضةةتعاْ ١عًةة ٢اسبٝةةا ٠حةةا فٗٝةةا َةةٔ
اياٝبةةاةغ َٚةةرٖب ايةةب ض ٚاشبةةٛف ٚايكةةٝل ٚا٫ضةةتعاْ ١عًةة٢
اسبٝةةا ٠بايصٖةةد فٗٝةةا ٚاْ٫ؿةةساف عٓٗةةا ٚا٫زتفةةاه عةةٔ ْكا٥ؿةةٗا.
فةأبْ ٛةةٛاع عٓةةدَ ٟتػةةاٚ ِ٥يهةةٔ تػةةا َ٘٩باضةةِغ ٚأبةة ٛايعةة٤٬
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َتػةاٚ ِ٥يهةٔ تػةةا َ٘٩عةابظ .أ ٚقةٌ أبةةْ ٛةٛاع َتػةاٜ ِ٥كةةِٝ
تػةةا َ٘٩عًةة ٢ا٫ضةةتخفاف ٚايعب ة غ ٚأبةة ٛايعةةَ ٤٬تػةةاٜ ِ٥كةةِٝ
تػا َ٘٩عً ٢ازبد ٚاسبرزغ ٚنُٖ٬ا ؼبٝا اسبٝا ٠نُا ٜٓب ٞ
إٔ ؼبٝاٖا ايٓاعغ ٚنُٖ٬ا ٜطسف عًْ ٢فط٘ ٚعً ٢ايٓاع يف
اهلصٍ أ ٚيف ازبدغ  ٚل ا٭َٛز أٚضاطٗا.
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371

فن ام صل فامم امل

نكير جع)ر

مام ص فر

7132

371

فاس)ل امحته في امعصر امح يث

فل حصريل

مام ص فر

7132

371

أ عب مل امط)يليين

فل حصريل

مام ص فر

7132

371

فيلسفف ام)ريتل

مام ص فر

7132

372

امخقال ام عري رن امعرب

فل حصريل

373

قمقص امصفف فقصص أخرى

مام ص فر

 .نا قا خفست

مام ص فر

7132

حتمةةةةةةةةت ةةةةةةةةرالقه
لال

مام ص فر

7132

فل حصريل

7132
7132

 .خلف امجرا

347

مام ص فر
فل حصريل

7133
7133

م

عهواى الكتاب

تكديم الكتاب

اختيار الكتاب

سهة
الكتب

374

أق فنات

فل حصريل

فل حصريل

7133

311

امحقاة في امظل

صامح سمقا

صامح سمقا

7133

313

سي لاراا

فل حصريل

مام ص فر

7133

317

فجفه امراحلين

 .ةةةةةةة ق امسةةةةةةةي
املحاه

مام ص فر

7133
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