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رجام غفضر تغظ الرجط بظجاعئ ضائظاته

تغظ غمجج الفظان أجطعبه والاصظغئ الاغ غساسمض طظ خقلعا طعاده شغ
الاسئغر سظ إخقخه لئغؤاه المتطغئ شإظه غخض إلى ظاائب جمالغئ، غتص له
طظ تسطمه  طا  أجغر  غسث  لط  أظه  طظ  غصغظ  سطى  غضعن  أن  خقلعا  طظ 
تةارب اآلخرغظ أو شظعن افطط افخرى وخارت تةرباه بمبابئ سظعان لما

غمضظ أن ٌغسمى بالفظ العذظغ.

غرى بسغعن المعتىغرى بسغعن المعتى

ذلك طا غةسض الفظان السراصغ جسثي الضسئغ غظزر إلى تةرباه بصثر
سال طظ اقساجاز، وعع طا دشع لةان الاتضغط شغ الضبغر طظ المطاصغات
الفظغئ السالمغئ الاغ احارك شغعا إلى أن تظزر إلى أسماله باسائارعا ذات
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خخعخغئ تظئسث طظ داخطعا شضان “تاخث جعائج” لط غزعر شغ تارغت
الفظ السراصغ التثغث طبغض له شغ ذلك المةال.

اجاطعاطا ضان  الثي  أجطعبه  خقل  طظ  الختراوغئ  بغؤاه  الضسئغ  تمبض 
لطخمئ السمغص الئطغس شغ صثرته سطى اإللعام وطظ خقل تصظغاه الاغ
طةععلئ ضائظاته،  جسض  طا  ذلك  شغعا.  افجاجغئ  المادة  الرطض  ضان 
الععغئ ضما لع أظعا تظئسث طظ جراب. إظعا ضائظات طتامطئ ق سقصئ

لعا بالعاصع.   

ولغج طظ الغسغر التضط سطى تطك الضائظات طظ جعئ وجعدعا السئبغ
شعغ تتدر طبصطئ بافجؤطئ. أجؤطئ تاسطص بالعجعد القظعائغ. ذلك طا

غسث إربا حثخغا بالظسئئ قبظ طثغظئ تدط أضئر طصئرة شغ السراق.

الضسئغ غرى بسغعن المعتى طا ق تامضظ سغعن افتغاء طظ رؤغاه.  وفن
تغاته. طراتض  طثاطش  شغ  راشصاه  شصث  ضائظاته  جغث  عع  الضسئغ 
شالفظان الثي بثأ اظطئاسغا ووخض باةرباه الفظغئ إلى تاشات الاةرغث ضان
ذعغق وصاا  وعئه  طا  عع  داخطعا  طظ  تةرباه  غطعر  أن  سطى  ترغخا 

لقظخات إلى أخعات ضائظاته الاغ عغ أخعات الخمئ.

جغث الةمال بصطاهجغث الةمال بصطاه

شاروق غعجش
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شظ الضسئغ عع خقخئ لصاء طظسةط بغظ الاةرغث والاةسغثشظ الضسئغ عع خقخئ لصاء طظسةط بغظ الاةرغث والاةسغث

تثغصئ سظ  بحشش  تثبظغ  بسمان  الاصغاه  طرة  آخر  وشغ  جظعات  صئض 
بغاه شغ طعةره شغ العقغات الماتثة وتغظ الاصط شغ سغظغ ظعسا طظ
افجى خمئ وصال لغ “أسرف غا خثغصغ أظعا لغسئ بةمال الختراء”.

ضظئ أسرف أظه غاسطى شغ طعةره طع ضائظاته طبطما غفسض افذفال. 

ولث الضسئغ شغ الظةش سام 1937. تثرج طظ طسعث الفظعن الةمغطئ
الاغ الةماسئ  وعغ  اقظطئاسغغظ”  “جماسئ  إلى  اظدط   .1960 سام 
درس الثروبغ.  تاشر  الرائث  الفظان  وتجسمعا  الثمسغظات  شغ  تأجسئ 
الرجط شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ بدع جظعات. وسمض شغ طةال
السراصغئ. المسرتغات  طظ  لسثد  خطفغات  وخمط  المسرتغ”  “الثغضعر 
ترأس جمسغئ الفظاظغظ الاحضغطغغظ، وأصام طسارض حثخغئ شغ بشثاد
والضعغئ وبغروت وضالغفعرظغا ضما حارك شغ بغظاقت شظغئ وظال الةائجة
الثعئغئ شغ سثد طظعا “بغظالغ دضا” “بغظالغ الضعغئ” طعرجان “جعر
طغر” شغ شرظسا. أجج ظادي الفظعن الاحضغطغئ السراصغ. وظفث جثارغات

شغ سثد طظ افطاضظ الساطئ بالساخمئ السراصغئ.

الةماسات شغ  اقظثراط  إلى  غثشسه  لط  الساغظغ  السصث  شغ  ظععره 
الفظغئ الساغظغئ وظض طثطخا لمسطمه وخثغصه تاشر الثروبغ. 

غامغج سالط الضسئغ باصحفه وزعثه واخاجاله بما أغظى صثرته سطى أن
غبئئ أن الصطغض غمضظه أن غثطص جماق ضبغرا. غغر أظه طظ المآضث أغدا أن
افلعان، خفغ  سالما  غظاب  سطظا  بافلعان  حشفه  غزعر  ق  الثي  الضسئغ 
غاسطض بعثوء وخفئ إلى السغظ طظ غغر أن غمارس أي ضشعط خاخئئ
سطغعا. شعع غسالب أخئاغه بسرغئ لضغ ق تاتثى الطعن افجاس الثي
غةسطعا صرغئئ طظ سالط الختراء. وفظه أضفى تساجغئ طظ ظعع خاص
سطى السطح طظ خقل ططمسه الثحظ شصث ضان رائثا شغ طةال خظاسئ
وعغ الرطض  عغ  الطئغسئ  طظ  طساسارة  بمادة  باقجاساظئ  السطح 
طثغظئ إلى  الرطض  غسغثه  الئخرغئ.  تةطغاتعا  بستر  ُشاظ  الاغ  المادة 
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ذفعلاه الظةش الاغ تطض سطى الختراء وإلى السظعات الاغ صداعا شغ
الةجغرة السربغئ. غصش الضسئغ شغ أجطعبه بغظ الاةسغث والاةرغث. شعع
ق غظزر إلى ضائظاته باسائاره رجاطا تحثغخغا غترص سطى إظعارعا شغ
تثود خفاتعا العاصسغئ، ضما أظه طظ جعئ أخرى لغج رجاطا تةرغثغا
طظ صعتعا  تسامث  الظزر  شغ  ذرغصئ  إلى  العخعل  إلى  غسسى  خالخا 

طعجج افحغاء المرئغئ.

تسغثه إلى طا غاثضره. وعع غثاجل الضسئغ طا غراه سطى عغأة رطعز 
طسسى ُغصام سطى أجاس طةرد. ذلك فظه غسامث صعته طظ “المبال”
الثاضرة صعتغظ.  تأبغر  طظ  دسائمه  طساثرجا  خطصه،  شغ  غةاعث  الثي 
وططمج السطح. وتغظ غاسطص افطر بالثاضرة شإن ضض حغء غئثو صابق
غاسطص تغظ  أطا  الععط  بسططئ  اقساراف  غسظغ  طا  وعع  الظزر  إلسادة 
بمطمج السطح شإظه غسغثظا إلى تدعر افحغاء باسائارعا وصائع تظعمك

التعاس شغ الاسرف سطغعا.

لثلك شإن شظ الضسئغ عع خقخئ لصاء طظسةط بغظ الاةرغث والاةسغث.
ذلك طبالغ شغ اجائساد أي طساشئ بغظ افجطعبغظ. وعع طا غحةع سطى
الظزر إلى رجعطه بطرق طثاطفئ وشص ذرغصئ الماطصغ شغ الظزر إلى
السمض الفظغ وطا غرغإ شغ رؤغاه. شإن ضان غمغض إلى الاةسغث شإظه
جغرى تطك الضائظات ضما لع أظعا تتدر طشطاة بشئار جفرعا الطعغض وإن
أن له  ُصثر  فشضار  رطعزا  باسائارعا  جغراعا  شإظه  بالاةرغث  طعلسا  ضان 

غظخئ إلى خماعا.

لغسئ خثشئ أن غصغط الضسئغ طسرضا شغ سمان “دار المحرق” بسظعان
خقلعا طظ  غمرر  الاغ  تغطاه  عع  الخمئ  فن  ذلك  الخمئ”.  “خطاب 
المساعى سطى  شعع  اجابظائغئ.  بطرغصئ  ساحعا  تغاة  سظ  أشضاره 
الحثخغ ضائظ اجاماسغ ظاسط غغر أظه شغ المصابض غمضظ أن غصاوم
بثحعظئ ضض طا غساصث أظه غثارق ظجاعاه الحثخغئ. رجام غفضر تغظ

الرجط بظجاعئ ضائظاته.
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خاظع الشربئ شغ غرباهخاظع الشربئ شغ غرباه

إظه غثاجل طا غراه سطى عغأة رطعز تسغثه إلى طا غاثضرهإظه غثاجل طا غراه سطى عغأة رطعز تسغثه إلى طا غاثضره

وعع تاحابه.  لعتاته  أن  بمسظى  العاتثة.  الطعتئ  رجام  إظه  سظه  صغض 
تضط غغر ختغح. رعاظه سطى الختراء لط غضظ خاجرا. ذلك فن الختراء
لغسئ طضاظا ضغصا. وعع طا أبئاه طظ خقل لعتاته الاغ تسالب طعضعسا

واتثا. طعضعسا لط غشادره طظث خمسغظ جظئ.

صاوم الضسئغ بطرغصاه الثاخئ. لط غاشغر إق بما غظسةط طسه طجاجه
شغه تآبر  ق  شظه.  خثطئ  شغ  تغاته  خئرة  غدع  حثص  إظه  البصاشغ. 
افطضظئ الةثغثة الاغ غظاصض إلغعا ضبغرا ولغج طططعبا طظه أن غفسض
ذلك. شعع ق غشادر لتزئ إلعام أبثغئ. وعغ الطتزئ الاغ تسرف طظ
خقلعا سطى الرجط باسائاره وجغطا جترغا بغظه وبغظ السالط.  لصث رأى
السالط ذات طرة جمغق. وعع شغ ضض طرة غتاول الرجط غساسغث تطك
الطتزئ الاغ ضان شغعا السالط جمغق. لثلك ظاسبر شغ رجعطه بأتةار
حغء غتثث  أن  شغ  والرغئئ  الفعط  وجعء  والتغرة  اقجافعام 
طثاطش. شالرجام غصعدظا إلى طظاذص غسرف وتثه أن السالط ضان شغعا
أن بسث  إق  بثلك  تصعم  ق  أظعا  غغر  رجعطه  تساسرضه  طا  وعع  جمغق 

تصظسظا بأن الصئعل بشرباظا عع التض لمحضقتظا العجعدغئ.

تطك طاطصغغ  سطى  وجعدغا  تأبغرا  رجعطه  خقل  طظ  غمارس  الضسئغ 
الرجعم بتغث غةسطعط غخثصعن بأظه ساش تغاته ضطعا غرغئا.
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