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راشع الظاخري غاعصش سظث المتطئ
الظعائغئ لمسغرة سظعاظعا افظاصئ
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اطاثت طسغرة  لااعصش  الظاخري،  راشع  سالمغا  خغاه  ذاع  الثي  والمئثع 
شغ الراتض  السراصغ  الفظان  خقلعا  ذاف  الجطظ  طظ  صرن  ظخش  ظتع  سطى 

طثاطش افزطظئ وافوذان.

افردظغئ الساخمئ  شغ  الظاخري  راشع  السراصغ  الاحضغطغ  الفظان  وتعشغ 
سمان سظ سمر ظاعج الـ73 ساطا. ضان الفظان الراتض صث ولث شغ تضرغئ
1956 سام  بشثاد  شغ  الةمغطئ  الفظعن  طسعث  إلى  واظدط   1940 السام 
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1959 سام  بضغظ  شغ  المرضجغئ  افضادغمغئ  إلى  بسث  شغما  لغساشر 
التثغث السراصغ  الفظ  تارغت  شغ  طآجسا  الشراشغك،  شظ  شغ  وغاثخص 
تةربئ شظغئ رائثة بتغث ق غثضر الشراشغك إق وغثضر طسه راشع الظاخري.

ورغط أن تثث العشاة الةطض صث حرع شغ اقباساد زطظغا ظتع أن غاتعل
الرطجي بسثه  شغ  شأضبر  أضبر  غاحضض  خار  التثث  عثا  شإن  ذضرى،  إلى 
لغدرب لطفظان السراصغ طعسثا طع الثطعد، بما ترضه طظ إبثاسات غجغرة
وبما صاله أخثصاءه الفظاظغظ طظ ضطمات ق حك أظعا لظ تاعصش سظثن

تثود تأبغظه، لاسامر قتصا شغ رخث ابثاساته بالثراجئ والاتطغض.

الماعاخض اقجاسادي،  طسرضه  اشاااح  الظاخري  راشع  تدر  أجابغع  وصئض 
ضأظعا ضاظئ  اقذقلئ  عثه  إن  خسإ  أبغ  بغار  وصال  سّمان.  شغ  تالّغا 
إذقلئ العداع الاغ تّعجئ ظخش صرن طظ اإلبثاع، ضأظعا ضاظئ "المتّطئ

الظعائّغئ شغ طسغرة سظعاظعا افظاصئ".

سظ الربغسغ  حعضئ  الفظان  السراصغئ  الاحضغطغئ  الترضئ  طآرخ  وغصعل 
جظعات ترب  شخعرت  الترب..  وغقت  ظاائب  "تخعر  إظعا  الظاخري  أسمال 
طةازر طظ  شغعا  سما  وسئرت  والشربئ..  والاعةغر  والثطار  الشجو 
افطعر عثه  سظ  سئرت  وتسثغإ.  تحعغه  طظ  خطفاه  وطا  ووتحغئ، 
عع وعثا  والروطاظسغئ.  بالرصئ  وتعتغ  طفرتئ  وبألعان  ورصئ  بةمالغئ 

أبطس تسئغر لفظان سظ الثراب والترب وضغاع العذظ".

وغصعل ظصاد سراصغعن وسرب إن الظاخري سئر بالفظ الاحضغطغ السراصغ
طظ طرتطئ الرواد إلى طرتطئ التثابئ، تغث أجج شغ سام 1969 جماسئ
تأجغج شغ  وحارك  السراصغغظ،  الفظاظغظ  طظ  سثد  طع  الةثغثة"  "الرؤغئ 

تةّمع "الئسث العاتث" طع حاضر تسظ آل جسغث.

وغدغش عآقء أن الظاخري ضسر حضض الطعتئ الاصطغثي إلى حضض جثغث
بإضاشئ طعاد جثغثة وباجاثثام اقضرلغك بثق طظ افلعان الجغاغئ شدق
أطغظا بصغ  وصث  الاةرغثغئ،  تضعغظاته  داخض  السربغ  الترف  تسحغص  سظ 

لعثه الاةربئ تاى شغ أسماله الماأخرة.
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بأظه الظاخري  غعجش  شاروق  السراصغ  الاحضغطغ  والظاصث  الحاسر  وصال 
بمساظغعا أخابسه  شائاض  الصخغثة  سطى  غثه  غدع  تثجغ..  "رجام 
ُتضاإ لط  صخغثة  جعى  تضظ  لط  الطئغسئ  شإن  له  بالظسئئ  الثاخطغئ.. 
بسث.. طظ الطشئ غساسغر أتغاظا تروشا، ضطمات، جمق. ولضظه ق غئتث سظ
بما غعرب  قجاساراته.  طقذا  غضعن  أن  غمضظه  الثي  العاصسغ  السغاق 

صرأه لضغ غضعن طثطخا لما رآه شغ وصئ جابص".

شغ إظااجغاه  وبغظ  ظاخر  بغظ  تائق  الشربئ  أو  المرض  ظروف  تصش  ولط 
الفظ، شفغ السئسغظات طظ سمره أظةج طا لط غظةجه شغ حئابه طظ أسمال

ربما أرادعا بطاصئ العداع افخغرة.

الظاخري "راشع  غاشطئ  تتئ  سمان  شغ  له  أصغط  الثي  طسرضه  شغ  ولسض 
50 ساطا طظ الرجط والطئاسئ" طا غسطغ الثلغض سطى ذلك.

الفضر "غماجج  الراتض  المئثع  لثى  شإن  شظه  شغ  لطمامسظغظ  وبالظسئئ 
طتخعرا عظا  الخعرة  طةال  غضعن  لظ  خطص.  صعة  لغحضق  والظزر 
طظ الخعرة  جاامضظ  الفضر..  غاعصسه  أن  غمضظ  ق  طا  جغصع  بالاأوغض، 
الصئخ سطى الةمال باسائاره تصغصئ طبالغئ. عظا بالدئط ترتةض تعاجه

بعخطاعا العاصسغئ".

شظاظا غضظ  لط  الظاخري  "راشع  ان  رحغث  إبراعغط  السراصغ  الفظان  وبّغظ 
شصط بصثر طا ضان طربغا وأجااذا، وعثا الفظان باق شغ ضبغر طظ اآلبار
تارغت شغ  غآجج  ان  اجاطاع  الفظغئ  الظاتغئ  شمظ  واإلظساظغئ،  الفظغئ 

الفظ السراصغ التثغث تةربئ شظغئ رائثة شغ شظ الشراشغك".

طظ "تغاة  ساش  الظاخري  راشع  إن  خسإ  أبغ  بغار  الطئظاظغ  الظاصث  وصال 
اقتاقل طع  لضظ،  افّول..  بالمضان  سقصاه  رّجثئ  والعةرات  الاغه 

افطغرضغ والسظش افعطغ والرّدة الثغظّغئ، راح السراق غئاسث".
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وغدغش "طات ودوظه \'دجطئ الثغر\' الاغ اجاسارعا ذات لعتئ طظ بغئ
شغ ظصح  ضما  صمرا\'  لغ  بشثاد  شغ  اهللا  \'اجاعدع  لطةعاعري  حعغر 

سمض آخر طاماعغا طع الحاسر السّئاجغ ابظ زرغص الئشثادي".

الفظعن تارغت  شغ  افولى  لطمرة  ظعرت  "لصث  الربغسغ  حعضئ  وغصعل 
الاحضغطغئ خفتات طحرصئ لاسئر سظ طعصش بابئ: رؤغئ الفظان لطترب
واإلظسان المساعثف بصغماه اإلظساظغئ وبتدارته الحثخغئ والاارغثغئ
طسا، شصث رشدعا راشع الظاخري أجعة بجطقئه الفظاظغظ، طع اخاقف شغ
الفروق الفردغئ شغ تظاول ظعسغئ المعضعع ووجغطئ الاسئغر سظ صدغئ

الترغئ، حضق وطعضعسا".

افدغئئ زوجاه  طع  الظاخري  تةربئ  سطى  رحغث  إبراعغط  الفظان  وغسرج 
والظاصثة طغ المزفر شغصعل إظعا "ضاظئ تةربئ بصاشغئ وإظساظغئ راصغئ

صطما ظةثعا شغ تغاتظا اآلن".

طع ضأظه  ضان  الراتض  الفظان  إن  افطغر  سئث  سطغ  السراصغ  افدغإ  وصال 
اتافاق اخااروا  صث  ضاظعا  ظفسه،  الى  تقطثته  أصرب  وأتث  دربه،  رشغصئ 
شةر سغظغه  أغطص   (1940) الظاخري  راشع  السراصغ  "الفظان  لطرتغض  خاخا 
أتئعا الاغ  اقردظغئ  الساخمئ  شغ  دغسمئر  اقول/  ضاظعن   7 السئئ 
ورحصعا بالضبغر طظ شظه وإبثاسه.. صئض أجئعسغظ، ضاظئ سّمان تتافغ
والطئاسئ) الرجط  طظ  ساطا  الظاخري 50  (راشع  اجاسادي  طسرض  سئر  به 
ضان ضأّظه  طساخرا،  بخرغا  طظزعرا  حّضطئ  تةربئ  طظ  صرن  ظخش  وّبص 
بغظما الةمال،  أصخى  الى  غمدغ  شعع  بقده،  تتعقت  طظ  الظصغخ  سطى 

غمدغ السراق الى أصخى العتحئ والصسعة".

بغاه طظ  الظاخري  راشع  جبمان  راشصعا  أّظعط  "رغط  افطغر  سئث  وغدش 
شغ جتاب"  "طصئرة  الى  بط  الثغظ"،  خقح  "جاطع  تاى  السئئ  ظعر 
البصاشغئ السراق  رطعز  طظ  لطضبغر  طصئرة  خارت  الاغ  سمان،  ضعاتغ 
بالفةغسئ تاطا  إتساجا  أّن  اق  بقدعط،  سظ  عاجروا  طمظ  والسغاجغئ 
طظ اآلتغ  السراصغ  الاحضغطغ  البرى..  شغ  غعاروظه  وعط  طظعط،  تمّضظ 
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الظروغب غتغى الحغت، والظاصث والروائغ جعغض جاطغ ظادر، وافضادغمغ
رتغط خالث  والشراشغضغ  الرجام  الظاخري  وتطمغث  حئع،  سطغ  والمسرتغ 
غعغطه ضبغر  تراب  شغما  الصئر،  تاشئ  سظث  غصفعا  أن  عالعط  وعض، 

المحغسعن سطى جسث الظاخري العجغط".

أتث إظه  الراتض  الفظان  سظ  شصال  غاجر  الرتغط  سئث  السراصغ  الفظان  أطا 
أعط شظاظغ التثابئ، وعع بالاأضغث الفظان الممغج بالشراشغك، وإذا ذضر
عثا الفظ غةإ ان غثضر راشع الظاخري، طئغظا اظه أجااذ وشظان أظاب شظا
طمغجا شغ الاحضغض السراصغ وضاظئ له بخمئ طثاطفئ ،إذ اظه أدخض طعاد
الئسث طةمعسئ  جسغث  آل  تسظ  حاضر  طع  أجج  و  الطعتئ  إلى  جثغثة 

العاتث وله طثوظات سظ الشراشغك ودرس عثا الفظ شغ بقث دول.

وصال شغخض سئث اهللا إن طا اجاةمسه "الماتش العذظغ افردظغ لطفظعن
والطئاسئ" الرجط  طظ  ساطا   50 الظاخري  "راشع  طسرض  سئر  الةمغطئ" 
بمبابئ جغضعن  سمان،  شغ  افول  دغسمئر/ضاظعن  ظعاغئ  تاى  المسامّر 
العخغئ افخغرة فتث أبرز رواد شظ الطئاسئ شغ السراق والسالط السربغ..
سصعد، خمسئ  صاربئ  لمسغرة  شظغئ  خقخات  أشدض  جمسئ  وخغئ 
وحمطئ سرض تعالغ 100 سمض طعزسئ بغظ الاثطغط والرجط والطئاسئ
والثشاتر الحثخغئ.. لضظ عض اجاحرف راشع الظاخري (1940 ــ 2013)
واحاشاقت شظغ  إرث  تةطغات  طظ  جمع  طا  وجمع  التث،  عثا  الى  صثره 
غثت صاطعجه الحثخغ بإحاراتعا ورطعزعا، صئض أن غشمخ سغظغه غعم

السئئ، وغصعل وداسا لمتئغه وطرغثغه وذقبه؟

وضان الفظان الراتض صث غادر بشثاد شغ أوائض تسسغظات الصرن السحرغظ
طتارف باأجغج   1993 شغ  وغساعط  افردظغئ  اربث  جاطسئ  شغ  لغثّرس 

الشراشغك شغ دارة الفظعن شغ سّمان، وغحرف سطغه لئدسئ جظعات.

الئترغظ طرضج  أدار  بط  شغ 1997  جاطساعا  شغ  لغثرس  لطئترغظ  وذعإ 
لطفظعن الةمغطئ والاراث.. ضما أصام شغ المظاطئ طسرضه الحعغر "سحر
وإلى عظاك  لغساصر  سّمان  إلى  وساد  أطضظئ – 1999"،  بقبئ  جظعات.. 
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