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طتمعد جسغث وافخعان واظطغ .. ألعان
طظ السحص والمتئئ

واخاطط اإلجضظثرغئ،  ععاء  أحرب  بأظظغ  واخاططوخفاظغ  اإلجضظثرغئ،  ععاء  أحرب  بأظظغ  وخفاظغ 
شغ غرغئئ  بروتاظغئ  وأتسئث  المتمعدغئ،  ترسئ  شغباراب  غرغئئ  بروتاظغئ  وأتسئث  المتمعدغئ،  ترسئ  باراب 

لثة الحارع المخري.لثة الحارع المخري.
الثمغج 2018/10/11

أتمث شدضأتمث شدض
حئطعلحئطعل
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عما لطثعاب إلى الظعبئ رحتُا

المسائغئ""  !! الستإ  شغ  تأطقته  طظ  شصام  حاعثظغ  سئعري  أبظاء 
الاغ تسئر الماعجط
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سطى""  !! جغش  تحضر  حاظغجلغجغه  بالغه  وشرصئ  الئالغه،  غرجط  أدعط 
لعتاته الرصغصئ

شغ وتغثا  غةطج  ضان  واظطغ  جغش  واجعظغ  الضعرظغح  رخغش  سطى 
المغظاء سظ  الحاذئغ  حاذأ  غفخض  الثي  الطسان  داخض  الخشغرة  التثغصئ 
تأطقته طظ  شصام  حاعثظغ  سئعري  أبظاء  السطسطئ.  طظطصئ  شغ  الحرصغئ 
أجرع ولضظه  جأسئره،  ضظئ  الماعجط،  تسئر  الاغ  المسائغئ  الستإ  شغ 
ق تثصاغظ  شغ  ظفسغ  رأغئ  صئ  المخثِّ غغر  طقطته  سطى  ظتعي.  الثطع 
أن غعد  ضان  ضبغر  ضقم  الطئغئ.  الظزارة  خطش  طظ  الفظان  جعى  غراعما 
اآلن أظا  عض  وخعرتغ،  عغؤاغ  سطى  غرغئا  حغؤا  قتر  أظه  غئثو  غصعله، 

عا لظفسغ سطى طثى السظعات السابصئ؟  خعرة طظ الخعر الاغ رجمُا
لط أزل أتثضر أول لصاء بسغش وحصغصه أدعط (الثي رتض شغ ظعاغئ سام
اإلجضظثرغئ، ععاء  "أحرب  بأظظغ  وخفاظغ  حرغش،  حارع  شغ   (1959
الحارع لثة  شغ  غرغئئ  بروتاظغئ  وأتسئث  المتمعدغئ،  ترسئ  باراب  واخاطط 
الئطث، بظئ  فرجط  الفصر  أجفض  إلى  اقطاقك  أسطى  طظ  ذضُّ  وُأ المخري، 

وسظثطا أتضطط ألاصط طظ الخثق الاعاضع، وطظ الضئرغاء الظصاء".
طظ تثرتعما  وصاعا  زظاغغري،  غث  سطى  بالجغئ  الرجط  لاسطط  طاةعغظ  ضاظا 
"خاظع فظه  خشري،  شغ  سطغه  تسطمُئ  الثي  اإلغطالغ  عثا  غث  سطى  الاسطط 
الاطمغُث غفصَث  تاى  طظه  غاسطط  طظ  أسماق  شغ  أجطعبه  غطئع  شظ 
شغ الاطمغث  ترغئ  شادغع  الاصطغث،  زخرف  شغ  الاقطغث  غتئج  حثخغاه، 
غاسطط طظ  لضض  خاص  طعت  دجاعر  وتسالغمه  افجااذ.  أجطعب  طظ  جةظ 
افولى، أسمالغ  سطى  بخماته  طظ  تثطخئ  تاى  ضبغرا  جاعثُت  وصث  طسه"، 

سحئ اإلرعاق تاى أتثطص طظ تثود رؤغئ زظاغغري.

غسةئظغ& طا 
شغ

شئثأت زظاغغري،  طظ  ا  شّر ذلك  سرشا  سظثطا 
رئاجئ صئطُئ  أن  بسث  بالجغئ  الرجط  أسطمعما 
أدربعما وبثأت  الةمغطئ،  الفظعن  ععاة  جماسئ 

'E (/en) (
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جائ ضااب وأدباءجائ ضااب وأدباء
وطةطئ غفعزونوطةطئ غفعزون

بةائجة الحغت زاغثبةائجة الحغت زاغث
لطضاابلطضااب
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تالئ الحسرتالئ الحسر
السربغ: خقخاتالسربغ: خقخات
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حئطعل شدض  أتمث 

افخعغظ

واظطغ

أظعما

غسحصان

اإلجضظثرغئ

طبطما

سحصعا

ضفاشغج

طظ وغغره 
الفظاظغظ

والحسراء

ذوي طظ 
افخعل

افجظئغئ،

تظتثر تغث 
سائطئ

طظ واظطغ 
طظطصئ

بتر

صجوغظ،

وواظطغ

ضغش غسغطران سطى الفراغ وضغش غمفن صماش
الفظان بمرجط  الاتصا  ضما  ألعاظا،  الطعتئ 
اإلغطالغ أتعرغظع بغضغ سام 1925 وظق غثرجان
ضان الثي  العصئ  وشغ  جظعات،  أربع  لمثة  به 
الفراء ذات  "طغرغضا"  وجه  أدعط  شغه  غرجط 
1935 سام  خحإ)  سطى  زغاغئ  (ألعان  والصئسئ 

ضظئ أظا أرجط "بظات بتري" السضظثرغات.  
، بط ذطإ أن غسغر طسغ طازال جغش غتثق شغَّ
صطغق شطثغه الضبغر طظ الضقم. لط أضظ راغئا شغ
بططش، له  اقساثار  تاولئ  أتث،  طع  التثغث 
المساحفى، طظ  خرجئ  ضغش  جألظغ:  ولضظه 
الجغارة وضاظئ  جعغسات  طظ  عظاك  ضظئ 

طمظعسئ؟

تسحص إظك  شصطئ:  المعضعع،  أغغر  أن  تاولئ 
شغ باعرا  طساصئق  لك  وأتعصع  اإلجضظثرغئ، 
تغاة لفلعان  تضعن  وأن  الاحضغطغ،  الفظ  سالط 
سالط سظ  غغابغ  شاسعض  غثغك،  سطى  أخرى 

افلعان. لط غفعط طا أرطغ إلغه.
جغش سغظ  شغ  أرى  وأظا  بعما  الاصغئ  أن  طظث 
لعظا جثغثا صعغا رغاظا صادرا سطى السطاء لسظعات
أطام لتزئ  تصش  اإلجضظثرغئ  أرى  ذعغطئ. 
الةثغثة، افلعان  وأدعط  جغش  وتمظح  سغعظعا، 
والظثوات والمعجغصى  والطعتات  والضاإ 
خقتغئ وتمظتعما  والسفرغات،  والمسارض 

صال لصث  الصادم.  السضظثري  الجطان  شغ  التغاة 
بغاععشظ لطصرن الااجع سحر: "آجش لسئ أظئ

∠
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اجط عع 
شغ ججغرة 

الصعصاز

*

الجطان الخالح إلصاطئ اإلظسان". وضض شظان غرى
أبص ولضظغ  اإلظسان،  لتغاة  خالح  غغر  زطاظه  أن 
جغش زطان  عع  الصادم  السضظثري  الجطان  أن 
جسغث، طتمعد  زطظ  ى  وّل شصث  واظطغ،  وأدعط 
التغاة جاسطغ  شعض  حمسه.  اآلن  وتشرب 

اآلخرغظ ضض طا غرغثون؟

طعرجع الحعارع شغ اإلجضظثرغئ - أدعط واظطغ 1951

افجاظإ أتث  أسةإ  سظثطا  اإلجضظثرغئ  اتغطغه  شغ  بسغش  لصائغ  أتثضر 
الصثطاء. رجعم  أخعل  غسرف  جثغث،  طاعتح  "عثا  وصال:  لعتاته  بإتثى 
ا أرغث أن أحارى لعتئ طظ عثا الحاب". ولضظ أتث الرجاطغظ افضئر جظًّ
تطعع صائق: "إن جغش ق غئغع لعتاته". غدإ جغش غدئا حثغثا، شأشعمه
غئغع ضغ  اقتغطغه  جماسئ  شغ  سدعا  لغج  أظه  وصاتئ  بضض  الرجام  عثا 
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اقتغطغه إدارة  طةطج  سطى  افطر  وسرضئ  جرغسا  المعصش  أظعغئ  لعتاته. 
بصئعل سدعغئ جغش وأدعط شغ أتغطغه اإلجضظثرغئ، وتاول الئسخ سرصطئ
شغ ظةتئ  لضظظغ  افربسغظ)،  (تتئ  السظ  خشار  أظعما  بتةئ  السدعغئ 
اقتغطغه جماسئ  لسةائج  حرتئ  أن  بسث  ساططئ،  سدعغئ  سطى  لعما  التخعل 
وجرأة لطئتر،  جثغثة  رؤغئ  واظطغ  وأدعط  جغش  أسمال  شغ  أن  افجاظإ  طظ 
جثغثة شغ رجط السالط. وأضثت أن عظاك سالما جثغثا شغ لعتات عثغظ
تطمعما طظ  ظترطعما  أن  ظرغث  وق  افطض،  بغئ  عع  التطط  وأن  الحابغظ، 

المحروع، وأططعما شغ التغاة.
تاعالى المسارض شغ اإلجضظثرغئ والصاعرة، وتاعالى الظةاتات، رغط ضغص
وضشعذعا الخئاتغئ  العظغفئ  وأسئاء  المسغحغئ  والمساظاة  الغث  ذات 
طظ بروته  ضض  ضسإ  الثي  الصطظ  تاجر  "أوبظعام"  وغعاجر  الظفسغئ، 
طظه عثغئ  باجمه  ولعتئ  ذعإ  جظغه   400 وغارك  اإلجضظثرغئ، 
والةمال، الئتر  ساخمئ  شغ  لطفظعن  طاتش  صام  ُغ أن  طامظغا  لقجضظثرغئ، 
لطصعطسغعن طئظى  أم  طغاه،  دورة  إصاطئ  أشغث؛  وأغعط  ورد،  أخث  وبسث 
طةطج غاثخض  الفظعن؟  طاتش  إصاطئ  أم  اإلجضظثرغئ،  لمثغظئ  الطئغ 
وغدشط لطئحر،  أشغث  المغاه  شثورة  طاتش،  إصاطئ  سطى  غعاشص  وق  الئطثغئ 
ضثط طئظى  إصاطئ  سطى  المعاشصئ  وتاط  غظاخرعط،  طظ  وغةثون  الفظاظعن 
شغ طعاجعئ اجااد اإلجضظثرغئ غفخض بغظعما "الضعبري أبع سغظ واتثة"،
وبساذئ ضثاطئ  بغظ  غةمع  الثي  الةمغطئ"  الفظعن  "طاتش  سطغه  غططص 
الفراسظئ واإلغرغص، وغخئح بغاظا جمغسا الثي ظطاصغ شغه، وغضئر شغه جغش
خاخئ أبعي،  بتظان  واتادظعما  افطام،  إلى  صثطغعما  وغمثان  وأدعط 
التغاة، غمعَض  افزرق  الدعء  شغ  جمغسا  وظصاتط  الثضعر،  أظةإ  لط  أظظغ 
وظتمث اهللا أظه لط غضظ طظ بغظ العخاغا السحر "ق ترجط"، وظظططص جمغسا
ظثاسإ افلعان، وغأتغظغ خعت "الطغطئ الضئغرة": ظاس طظ بقدظا عظاك أعط

.. روح غا ابراعغط اظثه لعط".
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جسثت ضبغرا باةربئ جغش شغ إضاءة طمرات خالئ طسرح الئالغه بطعتاته،
شاجاتط الةمععر تعلعا، ضأظعا عغ الئالغه. أدعط غرجط الئالغه، وشرصئ
بالغه حاظغجلغجغه تحضر جغش سطى لعتاته الرصغصئ. وحئاك الخغادغظ شغ
ضقعما وأدعط،  جغش  أو  وجغش،  أدعط  الئالغه.  تأبغر  لعا  اإلجضظثرغئ 
خاتإ طثالغ  وغتاورعما  إغطغئ  شغ  غةطسان  سظثطا  وخاخئ  اآلخر،  ظض 

المتض، شغصعقن له: ظضره جرغئ الخثق وسطظغئ الظفاق.
لط أزل أتثضر صعل وضغض وزارة البصاشئ الفرظسغئ لسغش: "ق غةإ أن تئغع
غسرف أن  غرغإ  شظان  ضض  سطى  وتعزع  تطئع  أن  غةإ  بض  الطعتات،  عثه 
أن دون  والمثارس  افجالغإ  بضض  غرجط  أن  واتث  شظان  اجاطاع  ضغش 

غاسطط شغ طثرجئ، وضغش غساطغع اإلظسان أن غضعن حثخغئ بظفسه".
والمغادغظ وافزصئ  والحعارع  التعاري  إلى  افخعغظ  بثروج  وجسثت 

→←
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إلى واتةاععما  والمغظاء،  والحعاذأ  الحسئغئ  والمصاعغ  وافجعاق 
الاغ بتري"  "بظات  بـ  وإسةابعما  الطش،  بالمقءات  الماطفتات  الظسعة 
أدعط أخرج  لصث  والمثارس.  المفاعغط  اخاقف  رغط   1935 سام  عا  رجمُا

الحاذأ اتةاه  شغ  سارغاغظ  وأذطصعما  لعتاغ  طظ  بتري  بظات  طظ  بظاغظ 
"المساتماان" الةمغطئ  لعتاه  سئر  وذلك  الظاس،  طظ  أتث  غرتاده  أن  صئض 
أصثاطعما طظ  الثقخغض  غططص  أن  ظسغ  أظه  غغر   1946 سام  رجمعا  الاغ 
شغ المعجعدة  والثقخغض  بافجاور  الئتر  شظجلاا  ذراسغعما،  طظ  وافجاور 
أدعط بعما  اجاسان  الطاغظ  الفااتغظ  تتثغث  أجاطغع  ق  أظغ  غغر  لعتاغ. 
طظ البقبئ الطعاتغ شغ لعتاغ: جئ التسظ وتقوتعط وجمغطئ، فن أدعط
لط غرضج سطى طقطح العجه. لصث أذطص الفااتغظ سارغاغظ ضسعط سطى رطال
تاى أتث،  غراعما  ق  تاى  الحمج  حروق  وصئض  الئتر  أطعاج  ظتع  الحاذأ 

 أظا.
المقعغ شغ  الطغطغئ  التغاة  طئاعب  سظ  الضحش  إلى  افخعان  اتةه  لصث 
البغران وطخارسئ  السالمغئ  افوبرا  وسروض  الئالغه  وراصخات  والسغرك 
بأجطعب اظطئاسغ ولمسات خحظئ برغئ بافلعان الطازجئ، طما تثا بمراجض
جرغثة لعطعظث الئارغسغئ أن غضاإ لةرغثته أن عثغظ الفظاظغظ عما خطفاء
لتدعر  1956 سام  إغطالغا  إلى  لطسفر  دسعة  إلغعما  عْئ  جِّ ُو ضما  دغةا. 
المخري بالةظاح  حارضا  تغث  الثولغ  شغظسغا  بغظالغ  طسرض  اشاااح 
الرجعم طظ  عائطئ  بثخغرة  الرتطئ  طظ  وسادا  طظغ،  باعخغئ  بالمسرض 

ضمظ الظعبئ  إلى  لطثعاب   1959 سام  شغ  عما  رحتُا بط  والطعتات. 
عثه طسالط  لاسةغض  طخر  شغ  الفظ  وأجاتثة  الفظاظغظ  ضئار  طةمعسئ 

المظطصئ صئض أن تشمرعا طغاه بتغرة السث السالغ.
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الشةرغئ - جغش واظطغ 1961

افجعد الطعن  لعتاته  سطى  وغسغطر  ضئغرا  تأبرا  أدعط  برتغض  جغش  وغاأبر 
الفارة تطك  شغ  جغش  أسمال  سطى  الئسخ  وأذطص  المثاطفئ،  بثرجاته 
بمرتطئ الرطادغات. وغسئر سظ أزطاه بصعله: "شصثي فدعط ق غسعضظغ شغه
أتث، لصث ضان ضض طظا ظق لفخر، شاخعروا رجق شصث ظطه شغ غعم ق لغطئ
تاى طاةسثا  أطاطغ  غصش  بحفائه  افطض  وضان  أطاطغ،  غاقحى  رأغاه  له! 
أجالاه أن  إلى  سغظغ  شغ  الثطع  وتةمع  تثث،  طا  أبثا  أخثق  ولط  تئثد 

طرارة التصغصئ".
جثغث، طظ  أظفاجه  وغطاصط  أدعط،  رتغض  طتظئ  جغش  غاةاوز  طا  وجرسان 
اقتةاعات سطى  والاسرف  الفظغ  والتدعر  الرجط  ضبرة  شغ  ظطه  وغةث 
شضان السالمغئ،  ظتع  والبئات  الصعة  بمظاعى  طاةعا  المساخرة  الشربغئ 
ئرا طعما لمثارس الاخعغر الشربغئ التثغبئ إلى طخر، بسث أن صمئ أظا ْس َط
بما افطئ  تراث  شغ  بةثورعا  ضربئ  الاغ  الععغئ  بارجغت  جغطغ  وأبظاء 
غضفغ تاى اجاصرت واحاث سعدعا، ولط تسث بتاجئ لطمجغث طظ السجف سطى

أوتارعا.
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وإذا ضان أبظاء جغطغ اعامعا بتعار افلعان، شإظظغ قتزئ أن واظطغ وجغطه
الضبغر شغ  التضائغئ  أو  الثراطغئ  وجعد  رغط  التعارغئ  غغر  بافلعان  اعامعا 
الاغ "الئطغاتحع"  السئصرغئ  جغش  لعتئ  ذلك  سطى  وطبال  لعتاتعط،  طظ 
الئطغاتحع ذلك  ظرى  شفغعا  ورق)  سطى  زغاغئ  (ألعان   1948 سام  رجمعا 
شثاتئ سطى  غثقن  ذراسغه  وذعل  غثغه  وترضئ  بأجراره  لظا  غئعح  أن  غرغث 
ووجه الةسث  ضاطئ  شغ  الةجئغئ  الافاخغض  أغطإ  غغاب  ولسض  المعصش، 
الئطغاتحع المشطى بالمساتغص الئغداء صث أجعمئ شغ سثم وجعد ألعان

تعارغئ شغ طسطح الطعتئ.

طغرغضا - أدعط واظطغ 1935
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تغاة شغ  افخغرة  تغاةالطغطئ  شغ  افخغرة  الطغطئ 
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والعلع الضفراوي  والعلعطتمث  الضفراوي  طتمث 
طتفعظ طتفعظبظةغإ  بظةغإ 

D9%87%D8%B2-%/)
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D9%88%D9%81-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
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طصاقت ذات خطئ

وطا غسةئظغ شغ افخعغظ واظطغ أظعما غسحصان اإلجضظثرغئ طبطما سحصعا
تغث افجظئغئ،  افخعل  ذوي  طظ  والحسراء  الفظاظغظ  طظ  وغغره  ضفاشغج 

شغ ججغرة  اجط  عع  وواظطغ  صجوغظ،  بتر  طظطصئ  طظ  واظطغ  سائطئ  تظتثر 
تضام أو  المشعل  إلى  شاظامغ  الثاغسااظغ  عاظط  سخمئ  افم  أطا  الصعصاز، 
طظث والظفعذ  والةاه  السّج  افجرة  سظ  زال  ولضظ  داغساان.  دولئ  وأطراء 
روتا الحابغظ  طظح  الثي  عع  عثا  ولسض  سام 1882،  طخر  اإلظةطغج  اتاقل 

صطصئ.
افخغرة جظعاتغ  شغ  تأبرت  أظظغ  أسطظ  تغظما  أخةض،  وق  جرا،  أضاط  وق 
بأجطعب عثغظ الحابغظ شغ الرجط إلى تث طا، رغط أظعما تاطمثا سطى غثي
شغ وصئ طظ افوصات، وطظ غصارن لعتاتغ الاغ طالئ إلى الاةرغث ظعسا طا
أوخغ لثا  الاأبر،  عثا  جغقتر  بأسمالعما  الماضغئ،  الصطغطئ  أسعاطغ  شغ 
ضمظ واظطغ"  وأدعط  جغش  "طاتش  اجمغعما  غتمض  طاتش  بإظحاء  عظا 

طرضجي الثي أوخغئ بإظحائه بسث رتغطغ.
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