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 يف حوارمع صحيفة  الكاتب عبده حقي مدير موقع احتاد كتاب اإلنرتنت املغاربة

 القدس العربي 

  

 :  من الطاهر الطويل’القدس العربي‘الرباط 

 ْٓشاش يؿٛت املجكف ايعسبٞ احلداثٞ ٚيكِٝ احلٛاز ايدميكساطٞ

دل١ً احتاد ‘َٓر أزبع ضٓٛات، ٜدٜس ايهاتب املػسبٞ عبدٙ سكٞ َٛقعا إيهرتْٚٝا ثكافٝا حتت اضِ 

، مب١ٝٓٗ ٚاقتداز عايٝني، يدزد١ اضتطاع ٖرا املٛقع إٔ ٜٓشت سكٛزا ٚاشْا ’نتاب اإلْرتْت املػازب١

يف اإلعالّ ايجكايف باملػسب ٚبايٛطٔ ايعسبٞ نهٌ؛ الضُٝا ٚإٔ املٛقع ـ باإلقاف١ إىل َٛادٙ اإلبداع١ٝ 

ٜفتح َٔ سني آلخس ًَفات يًٓكاؽ، َٔ بٝٓٗا ًَف سٍٛ  ٚدزاضات٘ ايٓكد١ٜ َٚٛانبات٘ اإلعال١َٝ ـ

ايتٛثٝل األدبٞ يًجٛزات ايعسب١ٝ، ٚآخس سٍٛ ايدخٍٛ ايجكايف يف ظٌ احلساى ايطٝاضٞ ايعسبٞ، 

، ٚزابع سٍٛ ايهاتبات (2010 2000ٚ)ٚثايح عٔ أْتٛيٛدٝا ايػعس املػسبٞ يف ايعػس١ٜ 

 .ايعسبٝات ٚزٖاْات اإلْرتْت

 ٖرا احلٛاز َع َدٜسٙ األدٜب عبدٙ ’ايكدع ايعسبٞ’سٍٛ زٖاْات ٖرا املٛقع ٚأدٚازٙ ايجكاف١ٝ نإ يـ

 :سكٞ

نٝف اْبجكت فهس٠ تأضٝظ َٛقع احتاد نتاب اإلْرتْت * 

 ؟http://www.ueimarocains.comاملػازب١
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فهس٠ تأضٝظ املٛقع دا٤ت غدا٠ متتٝعٞ بعك١ٜٛ احتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب قُٔ قا١ُ٥ ض١ٓ * 

، ٚقد تصأَ ذيو َع َبادزات إْػا٤ فسٚع يالحتاد ببعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ ناألزدٕ َٚؿس 2008

ٚضٛزٜا، ٚنإ َٔ املفرتض إٔ ْؤضظ حنٔ أٜكا يف املػسب فسعا ٜكِ دلُٛع األعكا٤ املٓتُني 

يالحتاد املسنصٟ، ٖٚهرا تعددت املبادزات ٚاحملاٚالت ٚايٓٛاٜا؛ يهٔ َع األضف نًٗا آيت إىل ايفػٌ 

ألضباب تتعًل تاز٠ بتدافع أٚ بتكازب بعض األعكا٤، ٚتاز٠ أخس٣ ألضباب تك١ٝٓ ٚيٛدٝطت١ٝ 

 َٔ ٖٓا، ْػأت ايفهس٠ ٚقًت ملاذا الْتذاٚش إنساٖات ايٛاقع ٚاالزتكا٤ إىل فكا٤ افرتاقٞ …ٚتٓع١ُٝٝ

ٜعفٝٓا َٔ َتاعب ايتدافع باملٓانب ٚتالطِ اآلزا٤، ٖٚهرا ناْت فهس٠ إطالم َٛقع احتاد افرتاقٞ يف 

 بعد اضتػاز٠ َع ز٥ٝظ إحتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب 2008 (أنتٛبس)ايجأَ َٔ تػسٜٔ األٍٚ 

ٚقت٦ر ايدنتٛز ذلُد ضٓاد١ً ايرٟ تفِٗ نجريا أٖداف ٖرا املطًب، ٚغذعين بهجري َٔ ايدعِ 

 .ايسَصٟ ٚاملعٟٓٛ عرب زضا٥ً٘ اإليهرت١ْٝٚ

َٔ دٕٚ غو، إٕ إطالم بايٕٛ املٛقع يف ايفكا٤ االفرتاقٞ ٚبريو االضِ االحتادٟ ٚبايػعاز 

 خؿٛؾا إٔ ايعدٜد َٔ األض١ً٦ 2008اهلادف ايرٟ زفعٓاٙ، نإ احلدخ ايجكايف األبسش أٚاخس ض١ٓ 

ايجكاف١ٝ ٚيٝظ أض١ً٦ سٍٛ دٚزٖا  (ايكٓب١ً)قد أثريت سٍٛ ؾاْع ٖرٙ  (ايفكٛي١ٝ)املًش١ ٚ

املطتكبًٞ يف حتسٜو املػٗد ايجكايف باملػسب ايرٟ ناْت تُٗٝٔ عًٝ٘ بعض املؤضطات ايجكاف١ٝ 

ايعتٝد٠ ٚايساضد١ ٚتطٝطس ع٢ً ذ١ٖٝٓ َجكفٝ٘ دٜهتاتٛز١ٜ ايٓػس ايٛزقٞ سٝح نإ االْتعاز يف 

 ٚايّٝٛ بعد …قاع١ طبٝب أضٓإ أٖٕٛ َٔ اْتعاز ْػس َاد٠ أدب١ٝ يف ًَشل َٔ املالسل ايجكاف١ٝ

َسٚز أزبع ضٓٛات ْٚؿف ع٢ً إطالم ٖرا اإلحتاد االفرتاقٞ يف فكا٤ ايسق١ُٝ سدثت اْكالبات ال 

حتؿ٢ يف مجٝع اجملاالت املتعًك١ بايٓػس ٚايجكاف١ غريت ايهجري َٔ تؿٛزاتٓا ٜٚكٝٓٝاتٓا ايتكًٝد١ٜ، 

إىل دزد١ إٔ احلدٜح ايّٝٛ عٔ االحتادات ٚاملٓعُات ايكطس١ٜ ؾاز قسبا َٔ ايِٖٛ يف َعُعإ 

عٛمل١ ال سدٚد يفكا٥ٗا ايػبهٞ ايرٟ أيػ٢ ـ يف نجري َٔ املٛاقف ـ قسٚز٠ دَػ١ تأغري٠ احلدٚد 

 .اجلػساف١ٝ

 نٝف ناْت زدٚد ايفعٌ؟ ٚنٝف تفاعٌ األدبا٤ ٚاملجكفٕٛ َع ٖرٙ املبادز٠؟* 

دنب بدا١ٜ إٔ أذنس بإٔ ايطٝام نإ رلتًفا عُا ٖٛ عًٝ٘ ايّٝٛ ، ٖٚرا ٜعين إٔ ايتطٛز يف * 

دلاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛٝات ٚاالتؿاٍ ٚايسق١ُٝ ٜطري بطسع١ د١ْٝٛٓ قد ْعذص عٔ َالسكتٗا مبا 

فكبٌ أزبع ضٓٛات فكط ع٢ً تأضٝظ َٛقع احتاد نتاب . منًو نهتاب َٔ ثكاف١ زق١ُٝ ٖص١ًٜ

اإلْرتْت املػازب١، نإ ايتعاطٞ ٚايتفاعٌ َع ايٓػس ايػبهٞ ٜتًبظ بػ٤ٞ َٔ املصاح، إٕ مل ْكٌ 

االضتدفاف ايرٟ قد ٜؿٌ أسٝاْا إىل االشدزا٤ املهػٛف، سٝح ناْت بعض املؤضطات ٚاملٓابس 

ايجكاف١ٝ تطتعًٞ ٚتتٛدظ َٔ االعرتاف بٗرٙ ايها٥ٓات األدب١ٝ ايسق١ُٝ اهلابط١ َٔ نٛنب اإلْرتْت 
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ٚتكاْت٘ ايتهٓٛيٛد١ ٚاملعًَٛٝات١ٝ، فُٝا ناْت َٝاٙ ايٓػس اإليهرتْٚٞ حتفس ايؿدس يف ؾُت ٚثبات 

ٚإميإ بإٔ ايعامل ٜتطٛز حنٛ قسٜت٘ ايؿػري٠، ٚبايتايٞ نإ عًٝٓا إٔ ْكبٌ بػسٚط ٖرٙ احلسب 

ايؿػري٠ ٚاخلاطف١ ْٚٛاؾٌ َػسٚعٓا اإلعالَٞ ايجكايف إىل إٔ ٜتبني اخلٝط األبٝض َٔ اخلٝط 

ٚئ أخفٝو ضسا إٕ قًت إٕ دٌ األدبا٤ ٚاملجكفني يف املػسب تسددٚا نجريا يف دعُٓا . األضٛد

َٚطاعدتٓا يًٓٗٛض بٗرا املٓرب االحتادٟ ٚاالعرتاف ب٘ نطٓد إيهرتْٚٞ ُؾُِ أضاضا يٝهٕٛ ؾٛتا 

جلُٝع األدٜبات ٚاألدبا٤ ع٢ً اختالف زٚافدِٖ ايجكاف١ٝ، ضٛا٤ ايرٜٔ زنبٛا َعٓا َٓر احملط١ األٚىل 

 .أٚ ايرٜٔ آثسٚا ايرتٜح إىل سني االيتشام بٓا فُٝا بعد، ٖٚرا يٝظ عٝبا ع٢ً نٌ ساٍ

سطًٓا، َٚاذا عٔ اخلط ايتشسٜسٟ ايرٟ تبٓت٘ إداز٠ املٛقع َٓر االْطالق١؟ َا ٖٞ اخلطٛط * 

 ايعسٜك١ اييت زمستُٖٛا َٔ أدٌ ايبشح عٔ ايتُٝص؟

ذٖٓٝا ٚتؿٛزٜا بايٓعس إىل  (داٖص٠)َٔ دٕٚ غو، إٔ َالَح خطٓا ايتشسٜسٟ يف املٛقع ناْت * 

متٝص َٓربْا بهْٛ٘ َٓػأ٠ إعال١َٝ ثكاف١ٝ، ٚبايٓعس أٜكا إىل َا تفسق٘ املسس١ً عًٝٓا مجٝعا نهتاب 

ٚأدبا٤ َٚفهسٜٔ َٔ أدٌ اإلضٗاّ يف بًٛز٠ ٚعٞ ثكايف سداثٞ ٚدميكساطٞ ٜٛانب َطتذدات 

ٚيعٌ احلساى . ايجٛز٠ ايسق١ُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚتداعٝاتٗا ع٢ً بٓٝاتٓا ايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚست٢ ايطٝاض١ٝ

ٚايجٛزات ايعسب١ٝ ٚنٌ ٖرا ايعؿٝإ املدْٞ ايرٟ متٝد ب٘ األزض ايعسب١ٝ َٔ احملٝط إىل اخلًٝر 

َٓر ض١ٓ ْٚؿف ٚايرٟ تٛز بإضكاط أعت٢ األْع١ُ ايدٜهتاتٛز١ٜ ايعسب١ٝ َٚا تبك٢ َٓٗا ِٖ ع٢ً 

نٌ َا سدخ ٚذندخ َٓر ض١ٓ ْٚؿف ٖٛ َٔ ايٓتا٥ر احلت١ُٝ ٚاحلُٝد٠ اييت .. غفرياألفٍٛ 

أضُٗت فٝٗا ٚضا٥ط االتؿاٍ احلدٜج١، خؿٛؾا ع٢ً َطت٣ٛ تعُِٝ املع١ًَٛ ٚذٜٛع اخلرب 

ٚعَُٛا، فدطٓا ايتشسٜسٟ ٜٓتؿس أضاضا . بايؿٛت ٚايؿٛز٠ ٚايفٝدٜٛ ٚتطٛز فهس٠ ايؿشاف١ املٛاط١ٓ

ٜٓتؿس يكِٝ احلٛاز ايدميكساطٞ ٜٚٓاٖض نٌ أغهاٍ اإلقؿا٤ .. يدعِ ؾٛت املجكف ايعسبٞ احلداثٞ

 ايسق١ُٝ غريت ايٛقع االعتبازٟ يًهاتب .ٚايعٓف ايسَصٟ أٚ املادٟ

، إىل أٟ سد اضتطعتِ ’َٔ أدٌ ثكاف١ زق١ُٝ َػسب١ٝ تٛانب ايعؿس‘ٜكّٛ املٛقع ع٢ً غعاز * 

 زفع ٖرا ايتشدٟ ٚاالخنساط يف َػسٚع٘؟

 نإ ٖرا ٖٛ غعازْا ايرٟ زفعٓاٙ َٓر ايجأَ َٔ ’َٔ أدٌ ثكاف١ زق١ُٝ َػسب١ٝ تٛانب ايعؿس‘* 

، َا ٜعين أْٓا بهٌ ٚقٛح ٚدٗٓا دعٛتٓا ايك١ُٝٓ عربٙ إىل نٌ 2008 (أنتٛبس)تػسٜٔ األٍٚ 

ٚنُا . األدٜبات ٚاألدبا٤ يالخنساط يف َكُاز ايجكاف١ ايسق١ُٝ، باعتبازٖا أفل ٖٜٛتِٗ ايكاد١َ بإحلاح

أقٍٛ دا٥ُا، إٕ ايهاتب أؾبح َؤضط١ ْػس قا١ُ٥ ايرات متػٞ ع٢ً قدَني، ٜهفٝ٘ فكط إٔ ميًو 

ساضٛبا َتؿال باإلْرتْت أٚ ٜٓػ٧ َد١ْٚ خاؾ١ بهتابات٘ أٚ سطابا يف َٓتد٣ أٚ يف غبه١ تٛاؾٌ 

ٚبايتايٞ، فإٕ ايسق١ُٝ قد غريت ايٛقع االعتبازٟ يًهاتب، نُا متجًت٘ اجملتُعات ايعسب١ٝ . ادتُاعٞ
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إٕ ٖرا ايٛقع اجلدٜد بكدز َا . ٚزضدت٘ يف ذٖٓٝتٗا ؾريٚز٠ ايٓػس ايٛزقٞ َٓر قسٕ ْٚؿف تكسٜبا

أضِٗ يف دَكسط١ أدٚات ايٓػس َٚٓح َطاسات يًتعبري ال سدٚد هلا يًذُٝع بكدز َا تعاظِ َع٘ 

 .دٚز ايهاتب يف ايبشح عٔ ايك١ُٝ األدب١ٝ ٚاجلُاي١ٝ املتفسد٠ ٚايتُٝص املطتشل 

 َاٖٛ تكُٝٝو يًُسس١ً ايسا١ٖٓ ع٢ً َطت٣ٛ ايٓػس ايٛزقٞ ٚاإليهرتْٚٞ؟* 

إٕ ايٓػس باعتبازٙ أضاضا ؾٓاع١ َٚعٗسا دًٝا يًُٓتٛز ايجكايف ٜعسف َٓعسدا سامسا يف تازٜخ * 

اإلْطا١ْٝ ٚعالقتٗا بكدض١ٝ ايهتاب ٚدٚزٙ ايٛظٝفٞ يف تػهٌٝ أْطام ٚعٝٓا ايفسدٟ ٚاجلُاعٞ 

ٚمل ٜهٔ ٖرا ايطؤاٍ يٝطسح قبٌ . ٚؾعٛد ْٚصٍٚ َٓطٛب َكس٥ٚٝتٓا َٔ عؿس آلخس َٚٔ قطسآلخس

اْتػاز ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ َٚا فسقت٘ ٚضا٥طٗا َٔ تػٝري إدنابٞ ع٢ً َطت٣ٛ دَكسط١ آيٝات 

َٚٔ دٕٚ غو، إْٓا ْعٝؼ َسس١ً َا ميهٔ إٔ أؾطًح عًٝ٘ مبسس١ً . ايتٛاؾٌ ٚاملعسف١

ٚمما الزٜب فٝ٘ إٔ تسادع . ، أٟ تًو املسس١ً املفؿ١ًٝ بني عؿس ايٛزم ٚعؿس ايسق١ُٝ ’ايٛزق١ُٝ‘

عدد َبٝعات ايؿشف ايٛزق١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ ي٘ داليت٘ ايٛاقش١ ٚإغازات٘ ايػاَص٠ ٚايالَص٠ 

ايّٝٛ، أؾبشت دٌ ايؿشف ايٛزق١ٝ . ع٢ً إٔ ايٓػس اإليهرتْٚٞ بات سكٝك١ ٚاقع١ٝ ٚيٝظ افرتاق١ٝ

املػسب١ٝ تتٛفس ع٢ً ْطدٗا اإليهرت١ْٝٚ اييت حتّٝٔ َع عػ١ٝ نٌ ّٜٛ، بٌ ٖٓاى َٔ املؤضطات 

اييت اضتعاقت بؿف١ ْٗا١ٝ٥ عٔ ْطدٗا ايٛزق١ٝ بٓطد١ إيهرت١ْٝٚ دراب١ ٚقاب١ً يًتشٝني ايًشعٞ 

َٚٔ املؤضف سكا، إٔ ايهجري َٔ . ٚقادز٠ ع٢ً َٛانب١ ضسع١ األسداخ ٚتعددٖا يف ايصَإ ٚاملهإ

ايصَال٤ َٔ الشايٛا مل ٜؿدقٛا ٖرا احلسٜل ايرٟ أغعًت٘ ايسق١ُٝ َٔ حتت أقداَِٗ، ٚايرٟ ضٝرٖب 

ٚأعتكد إٔ . ال ذلاي١ بهٌ ٖرٙ األطٓإ َٔ ايؿشف ايٛزق١ٝ ضٛا٤ يف املد٣ املتٛضط أٚ ايبعٝد

ايعدٜد َٔ املؤضطات ٚاملكاٚالت اإلعال١َٝ ايٛزق١ٝ قد أغًكت ٚضسست أطكُٗا، ٚبايتايٞ قبًت بٗرا 

االْفذاز ‘: اإلعالّ اإليهرتْٚٞ .ايسسٌٝ ايكؿسٟ ٚقًبٗا رنفل بٓٛضتاجلٝا ايصَٔ ايٛزقٞ اجلٌُٝ

 ’ايهبري

باعتبازى َدٜسا ملٛقع احتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١، َا زأٜو يف َا ٜعٝػ٘ اإلعالّ اإليهرتْٚٞ * 

 باملػسب َٔ َػٗد َتكًب بني امل١ٝٓٗ تاز٠ ٚايفٛق٢ تاز٠ أخس٣؟

أدٌ، إٕ املًُح ايعاّ ايرٟ ٜطػ٢ ع٢ً املػٗد اإلعالَٞ اإليهرتْٚٞ ٖٛ ايفٛق٢، سٝح ايهٌ * 

قد ْتفل . ٜتًؿـ ع٢ً ايهٌ ٜٚطسم َٔ ايهٌ، ٚاملع١ًَٛ ال أؾٌ هلا ٚال َؿدز هلا إال ْادزا

مجٝعا ع٢ً إٔ غًٝإ املػٗد اإلعالَٞ اإليهرتْٚٞ ٖٛ َٔ دٕٚ غو َٔ إفساشات ايجٛز٠ ايسق١ُٝ 

ٚاالْتػاز اهلا٥ٌ يًػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚضٗٛي١ ايٓػس ٚإْػا٤ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ إخباز١ٜ ٚنرا غٝاب 

إٕ ٖرٙ ايجٛز٠ . قإْٛ خاف بايؿشاف١ اإليهرت١ْٝٚ ٜٓعُٗا ع٢ً َطت٣ٛ املٗين ٚاملكاٚالتٞ اإلعالَٞ

اإلعال١َٝ اإليهرت١ْٝٚ َا ناْت يتتشكل ٚيتٓفذس يٛال تكافس ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ، يعٌ َٔ أُٖٗا 
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اخنساط ايدٚي١ املػسب١ٝ يف إضرتاتٝذ١ٝ ضٝاض١ٝ تسّٚ تػذٝع االضتجُاز يف قطاع تهٓٛيٛدٝا 

إٕ َا ٜعٝػ٘ اجملاٍ اإلعالَٞ . املعًَٛٝات ٚاالتؿاٍ َٓر بدا١ٜ ايتطعٝٓات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ

َدٖؼ ٚرلٝف أٜكا هلٛ بهٌ ؾساس١ يف ٚدٗ٘  ( Big bang)اإليهرتْٚٞ َٔ اْفذاز نبري

ٚجتدز اإلغاز٠ إىل إٔ . املك٤ٞ مثس٠ هلرٙ ايطٝاض١ ايسا٥د٠ ع٢ً َطت٣ٛ َٓطك١ مشاٍ إفسٜكٝا

 َٔ 2001املػسب ٖٛ أٍٚ بًد عسبٞ مت االعرتاف فٝ٘ مب١ٓٗ ايؿشايف اإليهرتْٚٞ َٓر ض١ٓ 

طسف ٚشاز٠ االتؿاٍ ع٢ً عٗد سه١َٛ ايتٓاٚب األٚىل، ٖٚرٙ سكٝك١ دنًٗٗا ايهجري َٔ املٗتُني، 

 َٛقعا بني اٖتُاَات د١ٜٛٗ ٚٚط١ٝٓ، ٚإٔ 500ٚإٔ عدد املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ اإلخباز١ٜ ايّٝٛ ٜٓاٖص 

 ٜأتٞ قُٔ املٛاقع ايعػس األٚىل يف ايعامل َٔ سٝح عدد ايصٚاز ايرٜٔ ْاٖصٚا ’ٖطربٜظ‘َٛقع 

املًٕٝٛ يف حلع١ َٔ ايًشعات، ٚإٔ املػسب ٜأتٞ ايّٝٛ يف املستب١ األٚىل ع٢ً َطت٣ٛ مشاٍ 

إفسٜكٝا يف عدد َطتددَٞ اإلْرتْت سطب آخس إسؿا٤ أؾدزٙ املهتب ايدٚيٞ يًرنا٤ االقتؿادٟ 

 ٚذيو بفكٌ اإلضرتاتٝذ١ٝ 2012 (َاٜٛ) أٜاز 3ّٜٛ األزبعا٤  (أٚنطفٛزد بٝصْٝظ غسٚب)

ٚال تفٛتين ايفسؾ١ دٕٚ إٔ . اييت اعتُدتٗا ايدٚي١ ( 2013 ــ 2009املػسب ايسقُٞ )ايٛط١ٝٓ 

 يف 2012 (َازع)أْٛٙ بفعايٝات ايّٝٛ ايدزاضٞ ايرٟ ْعُت٘ ٚشاز٠ االتؿاٍ يف ايعاغس َٔ آذاز 

َٛقٛع ٚاقع ايؿشاف١ اإليهرت١ْٝٚ ايرٟ غٗد ضذاالت ْٚكاغات ساد٠ بني املٓاؾسٜٔ يتكٓني ايكطاع 

ٚبني املطايبني باملصٜد َٔ احلس١ٜ اإلعال١َٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚخؿٛؾا َا تعًل بإيػا٤ ايفؿٌ ايطايب 

 .يًشس١ٜ

تطًل إداز٠ املٛقع بني احلني ٚاآلخس ًَفات يًٓكاؽ، إىل أٟ سد اضتطاعت ٖرٙ املًفات إٔ * 

 جتٝب عٔ األض١ً٦ ايعايك١ يف ايفهس ٚايجكاف١ ايعسب١ٝ؟

أعتكد إٔ ٖرٙ املًفات ٚأض٦ًتٗا االضتػهاي١ٝ اييت طسسٓاٖا ع٢ً األدٜبات ٚاألدبا٤ املػازب١ * 

ٚايعسب َٓر ٚالد٠ املٛقع ٖٞ قٛتٓا املسنص١ٜ ٚذخريتٓا ايجكاف١ٝ ايٓفٝط١ اييت ٜرتؾع بٗا أزغٝفٓا َٓر 

إْٓا ال ْبادز بطسسٗا إال إذا اضتػعسْا بسا١ٖٝٓ أض٦ًتٗا يف املػٗد ايجكايف . أزبع ضٓٛات ْٚؿف

بسَت٘ ٚباعتبازٖا ايطؤاٍ املًح ايرٟ ٜػػٌ فهس األدٜبات ٚاألدبا٤ يف اهلٓا ٚاآلٕ، ثِ إسطاضٓا 

ٚايّٝٛ، فكد بًؼ عدد . ايعُٝل بدٚز َٓربْا اإليهرتْٚٞ يف َد اجلطٛز بني ذلٝط ايعسب ٚخًٝذِٗ

املجكفٕٛ ايعسب ٚضؤاٍ ‘املًفات اييت طسسٓاٖا يًٓكاؽ َا ٜٓاٖصضبع١ يعٌ أُٖٗا يف زأٜٞ ًَف 

 ٚايرٟ أضُٗت فٝ٘ ايعدٜد َٔ األمسا٤ ايٛاش١ْ يف ايطاس١ ايجكاف١ٝ ٚايف١ٝٓ ايعسب١ٝ ’تٛثٝل ايجٛز٠

َجٌ أ١َُٝ اخلًٌٝ ٚذلُد ايعُسٟ ٚأمحد أبَٛطس ٚمسٝش١ خسٜظ ٚظب١ٝ مخٝظ ٚذلُد 

 .عصايدٜٔ ايتاشٟ ٚفد٣ٚ َطاط ٚايصٖس٠ شٜساٟٚ ٚغريِٖ

 أخريا َا ٖٞ َػازٜعهِ املطتكب١ًٝ ؟* 
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قبٌ إٔ أحتدخ عٔ املػازٜع، أتطا٤ٍ إٕ نإ َٛقع إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ َٚا زانُ٘ ع٢ً * 

زفٛف أزغٝف٘ اخلاف ٜطتشل ٖرا ايسٖإ ايرٟ زفعٓاٙ َٓر أزبع ضٓٛات؛ أتسى طبعا اإلداب١ ٚايٓكد 

إْٓا ْسّٚ أضاضا حتكٝل تفاع١ًٝ أنجس َٔ خالٍ متهني األعكا٤ . ايبٓا٤ يًكاز٥ات ٚايكسا٤ ٚجلُٝع ايسٚاد

َٔ ايٓػس ايفٛزٟ ٚاملباغس باملٛقع َٔ دٕٚ سادتِٗ إىل َؿفا٠ ْػس ٖٓا ٖٚٓاى ٚزقاب١ جتاٚشتٗا 

 .ن١ْٝٛ ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 


