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 حىار مع األستاذ حممد العمري

 

 عبده حقي: حاوره   

 خاص باملىقع

وتاز إىل ايطسؾاتٞ ٚايعسٟٚ . ــ ايتازٜخ وتاز إىل ا٫ْدؾاع ٚا٫زتداد، إىل اجملاشؾ١ ٚايسشا١ْ 

 ِٔٝ  .ــ املػازب١ هًٕٗٛ إٔ دػساؾ١ٝ املػسب دٚا٤ يف سد ذاتٗا .َتؿاعً

 :تكدِٜ 

ملاذا ْهتب ضرلتٓا ايرات١ٝ ؟ َاٖٞ ق١ُٝ ا٭ثسا٭دبٞ ايرٟ قد ؼؿسٙ يف ذانس٠ قاز٥ٗا ايّٝٛ 

 ايكاد١َ ؟ ٚا٭دٝاٍ

ٜكٝٓا إٔ يهٌ ضرل٠ ذات١ٝ دٛابٗا اـاف ، يهٔ سني ٜؿاد٦ٓا ايدنتٛزقُد ايعُسٟ بإؾدازضرلت٘ 

ؾُٔ دٕٚ غو أْٓا بؿدد أدٛب١ َتعدد عٔ ع١ًُٝ سؿسأعُل  (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)ايجا١ْٝ 

 .ٚبإؾسازٚاثل يف ب٦سايرانس٠ ايرٟ ٫ٚ ئ ٜٓكب بهٌ تأنٝد 

 (أغٛام دزع١ٝ ـ ايعٛد٠ إىل اؿاز٠)ضرل٠ ذات١ٝ ثا١ْٝ بعد ضرلت٘ ا٭ٚىل  (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)

ٖٚٞ تػٞ بػٗاد٠ زؾ١ٓٝ ٚٚاثك١ عٔ ؼ٫ٛت َػسب ايطتٝٓات َٚا بعدٖا بهٌ تٛتسات٘ ايطٝاض١ٝ 

َُٚٗا سػدْا ٚاْتكٝٓا َٔ ا٭ض١ً٦ ٚساٚيٓا اإلساط١  …ٚاعتُا٫ت٘ ايطٛضٝٛثكاؾ١ٝ ٚايؿهس١ٜ 

برخا٥سذانس٠ قٝؿٓا ايّٝٛ ؾإٕ َاتبك٢ َٔ ٯي٧ املهاغؿ١ هلٛ أْؿظ بهجرلمما ْكدَ٘ يًكسا٤ يف 

 .ؾكسات ٖرا اؿٛاز
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 بكس١ٜ اؿاز٠ ع٢ً قؿاف ٚادٟ دزع١ دٓٛب 1945ٚا٭ضتاذ قُد ايعُسٟ َٔ َٛايٝد ض١ٓ 

ٖٚٛ خبرلَعتُد يد٣ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملٓح اإلعتُاد يف ايدزاضات ايعًٝا ٚايدنتٛزاٙ ايتابع١ . املػسب 

 ٚعكَٛٓتدب بايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يه١ًٝ اٯداب ظاَع١ 1997يٛشاز٠ ايتًعِٝ ايعايٞ إبتدا٤ا َٔ 

ؾاع ٚعكٛفًظ اؾاَع١ بٗا ، نُا غػٌ عكٛايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يػعب١ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚأخرلا 

 .عكٛإؼاد نتاب املػسب 

ؼًٌٝ اـطاب ايػعسٟ )ساشا٭ضتاذ قُد ايعُسٟ ع٢ً اؾا٥ص٠ ايهدل٣ يًهتاب باملػسب عٔ إؾدازٙ 

 ع٢ً دا٥ص٠ املًو ؾٝؿٌ ايعامل١ٝ ؾسع 2007نُا ساشض١ٓ  . 1990ض١ٓ  (ايب١ٝٓ ايؿٛت١ٝ: 

 .ايًػ١ ٚا٭دب يف َٛقٛع ا٭عاخ اييت تٓاٚيت ايب٬غ١ ايعسب١ٝ 

 ــ ؼًٌٝ اـطاب ايػعسٟ ايب١ٝٓ ايؿٛت١ٝ 1985ؾدزي٘ نتاب يف ب٬غ١ اـطاب اإلقٓاعٞ ض١ٓ 

 ـــ 1999 ــ إػاٖات ايتٛاشٕ ايؿٛتٞ يف ايػعسايعسبٞ ايكدِٜ ض١ٓ 1990يف ايػعسض١ٓ 

 ـــ ايب٬غ١ 1992املٛاشْات ايؿٛت١ٝ يف ايس١ٜ٩ ايب٬غ١ٝ ـــ اإلؾساْٞ ٚقكاٜا ايجكاؾ١ ٚا٭دب ض١ٓ 

ضرل٠ )ايعٛد٠ إىل اؿاز٠ : ايعسب١ٝ أؾٛهلا ٚاَتداداتٗا ـــ دا٥س٠ اؿٛازَٚصايل ايعٓـ ـــ أغٛام دزع١ٝ 

ـــ ايب٬غ١ اؾدٜد٠ بني ايتدٌٝٝ ٚايتداٍٚ ـــ َٓطل زداٍ املدصٕ ٚأٖٚاّ ا٭ؾٛي١ٝ ض١ٓ  (1ذات١ٝ 

 .ٖٚٛقٛزيكا٥ٓا ٖرا  (2ضرل٠ ذات١ٝ ) ـــ ٚأخرلا ٚيٝظ آخسا شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس2005

َٚٔ . (شَٔ ايطًب ٚايعطهس)بدا١ٜ ٦ْٓٗو ع٢ً إؾداز ضرلتو ايرات١ٝ ايجا١ْٝ املٛض١َٛ ِبـ   ـــ1

وتازنجرلا يف َتاٖات غعابٗا ٚتػعب زؾدٖا  (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)امل٬سغ إٔ ايكاز٨ يطرلتو 

ملطرل٠ َجكـ َؿسد بؿٝػ١ اؾُع؛ ؾٗٛ ايبدٟٚ ٚاملتُدٕ ٚايعكٟٛ ٚاملًتصّ ٚا٭نادميٞ، أٟ 

  غدؿٝتو ايعُٝك١ أنجس؟ ا٫ْتُا٤ات تػعس بكسب٘ َٔ

ـــــ غهسا ع٢ً اٖتُاَهِ، ٚع٢ً ٖرٙ ايؿسؾ١ اييت أؼتُٖٛا يٞ يًتٛاؾٌ َع قسا٤ ف١ً اؼاد نتاب 

 .ا٭ْترلْٝت ٚزٚاد ؾكا٥ٗا، أمت٢ٓ إٔ أنٕٛ عٓد سطٔ ايعٔ

أزٜد إٔ أنٕٛ َتُدْا، ٚيهٔ ايبدٟٚ ايرٟ تطسب إىل داخًٞ يف ايطؿٛي١  : دٛابا عٔ ض٪ايهِ أقٍٛ 

أٚ )” ايتُدٕ“، ٜٓتؿُض نًُا نإ مثٔ (ع٢ً قؿاف ْٗس دزع١  ض١ٓ اييت يف ا٫ثٓيت عػس٠)ا٭ٚىل 

ُٜطًب ؾٝ٘ َٔ . مما ٫ ٜعسض ؼت أغع١ ايػُظ، إْٗا عكد٠ ايهسا١َ (ايتُدٜٔ عػٓا يف شَٔ 

خًَع سٝا٥٘ ٚتكٜٛظ عُٛدٙ ايؿكسٟ ٚايطرل ع٢ً أزبع نػُباْصٟ، ” دخٍٛ أملد١ٜٓ“نٌ زاغب يف 

ساٚيت َع٘ بدٕٚ ؾا٥د٠؛ عٓدَا ٚؾًٓا ! ٫ أخؿٝو. ٚايبدٟٚ َتؿًب نأٟ ن١ً ع٢ً قؿاف دزع١

 .ناْت املد١ٜٓ قت١ً َٔ طسف كًٛقات غسٜب١
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بني . يريو َغطِست ذاتٞ. ٚأزٜد إٔ أنٕٛ أنادميٝا ٚيهٔ سادٝات قَٛٞ آ١ْٝ ٫ ؼتٌُ ا٫ْتعاز 

أْا ؾٛيف َازنطٞ، إذا داش . (إىل َا أزاٙ سكا)” املتشٝص٠“ايهتاب١ ا٭نادمي١ٝ احملاٜد٠ ٚايهتاب١ ايجكاؾ١ٝ 

ـٍ يٮنادميٞ. اؾُع َس٠ زؾَكِت ف١ًُ املٓاٌٖ ْػس دزاض١ يٞ . ا٫يتصاّ، يف ْعسٟ، ع١ًُُٝ تؿسٜ

أْت “)ألصت بطًب َٓٗا، ٚذيو ٭ْٞ، سِطب َا بًَػين أسُد أعكا٥ٗا، أَازع ايطٝاض١ بايعًِ 

 !ؾشٝح ٖرا غػًٞ: ، قًت ي٘(”باغٞ تدٜس ايطٝاض١ بايعًِ ٖٚرا غػًو

ايعامل “ا٫ْتُا٤ ايرٟ أسسف عًٝ٘، ٚأضع٢ إىل ؼكٝل غسٚط٘، ٖٛ ايرٟ مجع٘ ايكدَا٤ يف ؾؿ١  

أبٛ عًٞ ايٝٛضٞ ايرٟ . بني عٝين يف ٖرا اجملاٍ ٚع٢ً ايدٚاّ أبٛ عًٞ ايٝٛضٞ ٚاؾاسغ. ”ايعاٌَ

نتب زضايتني ععُٝتني إىل ايطًطإ إزلاعٌٝ، ٚاؾاسغ ايرٟ دعٌ سٝات٘ َعسن١ دا١ُ٥ قد 

 .ايصٜـ ٚايٓؿام

ٌٖ نإ شَٔ ٖد١ْ إضذلاتٝذ١ أّ اضذلاس١ قازب أّ ٚقتا َٝتا َٔ  (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)  ــــ2

 ايصَٔ املػسبٞ؟

 ٚاغتٝاٍ ايػٗٝد املٗدٟ بٔ بسن١، ٚظٗٛز بٛادز اْكطاّ اؿسن١ ا٫ؼاد١ٜ 1965ـــــ بعد أسداُخ 

ْٕ َجٌ ايرٟ ٜطبل ايعاؾؿ١ ٌَ ضهٛ  (املعازق١ ٚاملدصٕ)ٚقـ ايطسؾإ : بني ايجٛز٠ ٚاإلؾ٬ح، َس

يف ٖرٙ ايًشع١ خسز َٔ ؾؿٛف ا٭سصاب َٚٔ ؾؿٛف املدصٕ َٔ ؾؿعُٗا ! ٜٓعسإ إىل بعكُٗا

. (أٚطِٝ: ايطًب١)، ٚا٭سصاب ايٛط١ٝٓ ؾؿعتٗا طًٝعتٗا (ايعطهس)املدصٕ ؾؿع٘ ذزاع٘ ا٭مئ : َعا

َكتطْع َٔ َطاز ايؿساع ” شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس“ٚيريو ُقًُت بإٔ . ؾاؿسن١ املازنط١ٝ سسن١ ط٬ب١ٝ

نإ ذيو ايصَٔ قد اهلد١ْ، ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ٚقتا َٝتا، ناْت ي٘ . بني املعازق١ ايتازى١ٝ ٚاملدصٕ

ِٖبتُٗا، ٚبدأ لِ اجملتُع املدْٞ : عٛاقب خطرل٠ ع٢ً املػسب ؾكدت ؾٝ٘ ا٭سصاب ٚاملدصٕ َعا 

 .ٚاؿكٛقٞ يف ايؿعٛد، باملٛاشا٠ َع ظٗٛز قسٕٚ ا٭ؾٛيٝات املتطسؾ١

َٔ املٗد ببٛضهٛز٠ دٓٛبا َسٚزا  (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)تتعدد اؾػساؾ١ٝ يف عٛامل   ــــ3

بتازٚداْت َٚسانؼ ٚاحملُد١ٜ ٚؾ٫ٛ إىل ؾاع ٚايؿكٝ٘ بٓؿاحل ٚايداز ايبٝكا٤، ثِ ؾاع َس٠ أخس٣ 

  َا ايرٟ تػرل يف ايطؿٌ ايٛزشاشٟ َٚا ايرٟ بكٞ ؾٝ٘ ٚؾٝا يجٛابت املهإ ايؿشساٟٚ؟…ٚايسباط 

ّْ ْٕ ٚزٚا٥ُح ٬ََُٚح ٚأْػا زا٥ش١ ايذلاب ٚزا٥ش١ اؿًٝب َٝصتُٗا َس٠ ٚاسد٠، يف . ـــــ ايطؿٛي١ أيٛا

زا٥ش١ ايصؾت عسؾتٗا ٫سكا، ٚمل . اخل…ايطؿٛي١، ٚأؾٛات أسٛاؽ تطُعتٗا َس٠ ٚاسد٠ يف ايطؿٛي١

أسٔ دا٥ُا إىل ايذلاب ٚاؿٝٛاْات ٚغسٚب ايػُظ، ٚعٛا٤ اير٥اب بعد سًٍٛ . أدخًٗا يف دػساؾٝيت

 .ايع٬ّ، ٖرٙ أَٛز تبك٢ يف ا٭عُام
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أْا َػسبٞ ٚزشاشٟ قُدٟ : ايتػرل، أٚ ايتطٛز، ٚقع يف تٛضٝع ا٫ْتُا٤، ؾاز اْتُا٥ٞ يًٛطٔ

يف سٛاز َع أسد ايٓػطا٤ ا٭َاشٜػٝني ع٢ً ايٓٝت ٚؾؿين بايعكٛم . اخل…بٝكاٟٚ ؾاضٞ ٬َيٞ

، ؾٓعتين بايتٓاقض ”!أْا َػسبٞ عسبٞ أَاشٜػٞ، ٫ عسبٞ ٫ٚ أَاشٜػٞ“: ٚايتٓهس يٮؾٍٛ، قًُت ي٘

َسنب َٔ : ؾػسست ي٘ بأْين ناملا٤! ايرٟ ٫ ًٜٝل مبٔ ٜدعٞ أضتاذ١ٜ ايب٬غ١ ٚاملٓطل، نُا قاٍ

، ٚيهٓ٘ يٝظ ٖٛ ا٭نطٝذني ٫ٚ ٖٛ ا٭ٜدزٚدني، (أَاشٜػٞ)ٚاإلٜدزٚدني  (عسبٞ)ا٭نطٝذني 

ِٖ إَا طا٥ؿٕٝٛ دغُا٥ٕٝٛ، ! بعض ايٓاع ٫ ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜهْٛٛا ٚطٓٝني. ؾاْكطع عٔ ايٓكاؽ

 .ٚإَا عسقٕٝٛ عٓؿسٜٕٛ، ٚإَا إقًُٕٝٝٛ غٛؾٕٝٓٝٛ

يف ٖرٙ ايًشع١ أدُٝبو َٔ تازٚداْت، سكسُت ايرنس٣ ايرٖب١ٝ يتأضٝظ املعٗد اإلض٬َٞ سٝح 

. تًكٝت تعًُٝٞ ا٫بتدا٥ٞ ٚايجاْٟٛ، ٚيف ايؿٝـ املاقٞ ُنِسَت يف ٚزشاشات َٔ قبٌ مجع١ٝ ثكاؾ١ٝ

 أبسٌٜ املكبٌ ضأنَسّ َٔ قبٌ مجع١ٝ أيل احملُد١ٜ، ٚعٓد سؿٛيٞ ع٢ً دا٥ص٠ املًو 6ّٜٚٛ 

ؾٝؿٌ ايعامل١ٝ ُنسَت َٔ طسف ايطًطات احمل١ًٝ باحملُد١ٜ إىل داْب اي٬عب ايدٚيٞ أمحد ؾسع 

ٚقد تٓكسض ض٬ي١ ايصْابرل َٔ اؾاَع١ ؾأنسّ يف َد١ٜٓ أسبٗا . ٚاؿازع ايػٗرل ؿدا٥ل احملُد١ٜ

 .أعطتين ٚأعطٝتٗا

ٌٖ ٖرا ايتعدد يف املعازف بني ا٭ؾٌٝ ٚاؿداثٞ ٖٛ ايرٟ أضِٗ نجرلا يف تػهٌٝ   ــــ4

 غدؿٝتو ايؿهس١ٜ ٚا٭دب١ٝ املتعدد٠؟

ٚأتسى َا ىـ غدؿٞ يتكدٜسنِ،  ع٢ً ايؿهس٠ اييت بَٓٝت عًٝٗا، يف سد ذاتٗا، ــــــ ضأعًل

ُٜعطٝ٘“: ٜكٛيٕٛ. ٚسطٔ ظٓهِ، ؾأْت ضدٞ َعٞ نجرلا ُنٌ إْا٤ مبا ؾٝ٘ “: ٜٚكٛيٕٛ. ”ؾاقد ايػ٤ٞ ٫ 

ايعطا٤ بكدز ايتًُو، ٚايسغح َتٓاضب طسدا ٚعهطا َع املطاس١ ايساغش١؛ نًُا . ، أٚ ٜسغح”ُٜٓكح

:ٚا٫تطاع ٜهٕٛ أؾكٝا ٚعُٛدٜا. ناْت َتطع١ ناْت ن١ُٝ ايسغح أنجس  

ٜهٕٛ أؾكٝا بتداخٌ املعازف ٚاَتداد بعكٗا يف بعض، ٖٚرٙ قك١ٝ ٜؿسقٗا ايتؿدٟ يتشًٌٝ  

يعًّٛ ” عًُا نًٝا“ايب٬غ١ اييت اعتدلٖا ساشّ ايكسطادين . اـطاب، أٟ عًِ اـطاب، أٟ ايب٬غ١

ٌُ ايطبٝب وتاز قبٌ ايتؿدٟ يًع٬ز . بهٌ تًو عًّٛ” اإلملاّ“اإلْطإ ٚايًطإ تتطًب  ؾايب٬غٞ َج

 .اخل…بٝٛيٛدٝا، ٚنُٝٝا٤، ٚؾٝصٜا٤: إٔ ٜهٕٛ ًَُا بعًّٛ غت٢

ؾؿٞ املاقٞ إزٖاؾات : ٜٚهٕٛ ايتٛضع عُٛدٜا يف ايصَٔ، سٝح ٜكع ايتعازف بني املاقٞ ٚاؿاقس

ٚبايرٖاب ٚاإلٜاب بُٝٓٗا . اؿاقس، ٚيف اؿاقس ػًٝات َهت١ًُ ملهْٓٛات املاقٞ ٚتػُهٌ أدٓت٘

ِٖٚاِدٙ ُٚغٝٛب٘: تٓهػـ خسٜط١ اإلْطإ  َٚ َٔ ا٭نٝد إٔ ا٫ْػ٬م يف املاقٞ ٜطبب ْٛعا َٔ . دباي٘ 
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ايؿهس دٕٚ ؼؿٌٝ َعسؾ١ أؾك١ٝ /٫ ميهٔ ايتؿدٟ يٓكد اـطاب. ايػبا٤، ٚتػٝٝب٘ ٜطبب ايعُا٤

 .إدزان١ٝ، ٚعُٛد١ٜ تٓاؾ١ٝ

َْ٘ ٜٚٓكطُع ي٘ تًُٝرا ع٢ً ايدٚاّ ٚقاز٥ا دٕٚ ٖٛاد٠ ٚيف نٌ   ٖٚرا ايطسٜل طٌٜٛ ٜذلى َٔ ٜعٞ زٖا

قد ٜس٣ ايٓاُع أْ٘ قطع َطاؾ١، ٚيهٓ٘ ٜس٣ ْؿط٘، ع٢ً ايدٚاّ، يف ْكط١ بدا١ٜ ددٜد٠، نُٔ . اػاٙ

ٜتعسض قًٌ اـطاب ـــ غ٬ف ايسا١ٜٚ . عٓد نٌ ق١ُ هد ضؿشا ددٜدا: ٜتطًل ضًط١ً دب١ًٝ

ٚاـطٝب ـــ ٫َتشإ َٜٛٞ؛ ٜػشر أدٚات٘ ٚيهٓ٘ ٜػعسٙ بٓطب١ٝ َعسؾت٘ إَهاْٝات٘، إٕ مل ٜػعِس 

ٚيريو ٜهجس املعٓعٕٓٛ ٚايَٓك١ً ٜٚكٌ احملًًٕٛ . بعذصٙ، ؾٝٗب َٔ ددٜد يًبشح عٔ َؿاتٝح ددٜد٠

 .ٚاملٓطكٕٛ

ٌٖ تعتكد إٔ ض٤ٛ إضتٝعاب ايٓعس١ٜ املازنط١ٝ يف ايطبعٝٓٝات ٚاعتبازٖا ٚؾؿ١ داٖص٠   ــــ5

َٚؿاُٖٝٗا مبجاب١ قطع غٝاز ٖٛ َا أؾػٌ املػسٚع ا٫غذلانٞ عٓد ايٓدب١ ايطٝاض١ٝ ٚاملجكؿ١ بايعامل 

 ايعسبٞ ٚاملػسبٞ ع٢ً اـؿٛف؟

ـــــ اضتطُشهِ يف إٔ ْبتعَد عٔ ايتشًٌٝ ايٓعسٟ ا٭نادميٞ ايؿازّ املٛثل، ٚعٔ ايتشًٌٝ 

ايتازٜخ وتاز إىل : املطأي١ يف غا١ٜ ايتعكٝد. ، ي٬ََٓظ املطأي١ ب٬غٝا استُايٝا”املتشٝص“ايطٝاضٞ 

ِٝٔ، ٚئ ٜطرل بٛاسد . ا٫ْدؾاع ٚا٫زتداد، إىل اجملاشؾ١ ٚايسشا١ْ وتاز إىل ايطسؾاتٞ ٚايعسٟٚ َتؿاعً

 :بًػ١ ايػعس. املػهٌ ٜأتٞ َٔ ايكطٝع١ بني ايكٛتني. َُٓٗا

ٍْ، ٖٚٞ احملٌ ايجاْٞ  ايسأٟ قبٌ غذاع١ ايػذعإ   ٖٛ أٚ

  بًػت َٔ ايعًٝا٤ نٌ َهـإ   ؾإٕ ُٖا ادتُعا يٓؿظ سس٠

ًُٜػ٢ اإلْطإ يؿاحل ايٓـ، سني ٜكبٌ ” ايعٓـ ايجٛزٟ“ املطتٓرل قسٚز٠ إْطا١ْٝ، املػهٌ ٖٛ سني 

َٓ٘ اييت تساٖا ْاؾع١؛ ؾٝػُكٗا يهٞ : اإلْطإ إٔ ٜؿِدم ايٓـ ايرٟ ٜكٍٛ ايػُظ آؾ١ً، ٜٚهِرُب عٝ

ٌَ َٔ ٜكع يف غٝبٛب١ ؾٝشتاز إىل ؾؿع١ أٚ زٍؽ . ٫ ٜتٓاقض َع ايٓـ ٜهٕٛ، يف ٖرٙ اؿاٍ، َج

 .اخل..(ايٓػادز َج٬)مبا٤ بازد أٚ َاد٠ نا١ٜٚ 

ساي١ اـٍُٛ ايؿهسٟ ٚاهلطترل١ٜ اؾطد١ٜ اييت نٓا عًٝٗا َع ايٓؿٛف املازنط١ٝ ٖٞ متاَا ساي١ُ 

ا٫ضتٓؿاز اؾطدٟ ٚا٫زؽا٤ ايعكًٞ اييت ٜعٝػٗا ايطًؿٕٝٛ اؾٗادٜٕٛ ايّٝٛ، ِٖ اٯخسٕٚ 

َكتٓعٕٛ بإٔ املػه١ً يٝطت يف ١َ٤٬َ ايٓـ َع اإلْطإ اؿدٜح بٌ يف إعاد٠ ؾٝاغ١ اإلْطإ 

ُِٚد٘ ٍَ َأ َسنب١ ايّٝٛ داٖص٠ يف ْعسِٖ، . اؿدٜح سطب ايٓـ، ٚايٓـ ي٘ ٚد٘ ٚاسد، ٚيٝظ مَحا

، ٖٚٞ ؾكا١ٝ٥؛ ئ ؼًل إ٫ بكطع غٝاز أؾ١ًٝ ؾٓعت يف ايكسٕ ا٭ٍٚ ”اـ٬ؾ١ اإلض١َٝ٬“إْٗا 
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ٖرا َا ٜتُٖٛ٘ ا٭ؾٛيٕٝٛ . ، أٟ تػ٧ٝٝ املسأ٠”َا ًَهت أمياْهِ“اهلذسٟ، َٔ أِٖ قطعٗا 

بني . ”نًب عاٟٚ، ست٢ ٚيٛ نإ ٜٛضـ ايكسقاٟٚ“َٚٔ قاٍ بػرل ذيو ؾٗٛ عٓدِٖ . املتطسؾٕٛ

 .ايٓـ ٚاؾطد ٜٛدد اإلْطإ

ٖرا املطت٣ٛ َٔ ا٫ْدؾاع غرل ايعك٬ْٞ ٖٛ ايرٟ زلُٝت٘ ايصٚبع١ اؿًص١ْٝٚ املازنط١ٝ، اٯٕ ٖٓاى 

امَلع١ًَُُ ٫ ُتدلز ايعُا٤، ٚامل٬نِ ايرٟ ٜطتطًِ : شٚبع١ سًص١ْٝٚ ضًؿ١ٝ، َؿرلٖا َؿرل شٚبعتٓا

ٌِٗ ١ََُٗ خؿُ٘، ٜطكط بايكسب١ ايكاق١ٝ، أٚ ىسز َٔ املعسن١  ُٜط ٫ْؿعا٫ت٘ ؾٛم اؿًب١ 

ايتازىا١ْٝ، َٔ /يريو قًُت بإٔ ايعسٟٚ نإ َجٌ دازٜٚٔ يف قٛي٘ بايتطٛز ايطبٝعٞ. َت٬غٝا

ايطٌٗ ايتٗهِ َٔ دازٜٚٔ، نُا ٜؿعٌ بعض اـطبا٤ ايدٜٓٝني، ٚيهٔ ٖٝٗات إٔ تستكٞ إىل 

 .املطت٣ٛ ايبشجٞ ايرٟ ب٢ٓ عًٝ٘ ْعسٜت٘

ٌٖ ناْت ػسب١ اإلعتكاٍ قسٜب١ ايٓكاٍ اؿت١ُٝ، أّ ناْت عٓد ايبعض ق١ُٝ زَص١ٜ َكاؾ١   ــــ6

 باعتبازٙ ٚضاَا يًتؿاخس ٚتٛغٝح ضرل٠ املٓاقٌ؟ (عدّ ا٫عتكاٍ)يؿو عكد٠ 

إٕ ؾًٍٛ املازنطٝني ايرٜٔ أؾًتٛا َٔ ا٫عتكاٍ تٛدٗٛا يًتشسٜض داخٌ  (يف ايطرل٠)ــــــ قًُت 

قد ٫ ٜستكٞ ! ، ْعِ”بعكد٠ عدّ ا٫عتكاٍ“ايٓكاب١ ٚيف أقطاّ ايتدزٜظ، ِٖٚ وًُٕٛ غ٦ٝا أغب٘ 

ا٭َس إىل ايسغب١ يف ايػٗاد٠، ٚغبط١ ايػٗدا٤ ع٢ً غٗادتِٗ، ٚيهٔ يٝطت ي٘ ع٬ق١ أبدا 

با٭َظ ناْت ؾٛز٠ غٝؿازا ٚايطٛباَازٚع ٖٚٛغُٝني . بايتباٖٞ، أٚ اْتعاز أٟ َكابٌ غدؿٞ

سدٜح “ٚأًٍٜٛ ا٭ضٛد ٚغرلٖا َٔ ا٭زلا٤ اييت ٜتشٍٛ َعٗا اإلسطاع باملٛت ٚا٫عتكاٍ إىل 

٫ ٜٓبػٞ قٝاع محاع تًو ا٭ٜاّ مبطاَٚات ْٗا١ٜ ايكسٕ املاقٞ َٔ أدٌ املٛاقع . ”خساؾ١

ايّٝٛ ْتشدخ عٔ ايسبٝع ايدميٛقساطٞ ايعسبٞ ايرٟ وسم ؾٝ٘ ايٓاع أْؿطِٗ َٔ أدٌ : ٚايٛظا٥ـ

ايهسا١َ، ٚيف ايطبعٝٓٝات َٚا قبًٗا نإ زبٝع ا٫غذلان١ٝ ٚايجٛز٠ ايه١ْٝٛ قد ا٭َدلٜاي١ٝ بٓؿظ 

 .ايطكٛع

ِٛا، قبًِٗ،  (ايجا٥س٠ ٚاي٬َباي١ٝ)َٔ املؿٝد إٔ تعسف ا٭دٝاٍ اي٬سك١  إٔ َٔ املػازب١ زدا٫ اضتشًَ

ايطذٔ ٚايػسب١ ٚاؿسَإ ؼت غعاز ايهسا١َ، َِٚٓٗ آخسٕٚ باعٛا ٚاغذلٚا َٔ أدٌ َؿاؿِٗ 

يكد قًُت أٜكا إٕ َٔ سطٔ سعٓا مٔ ايرٜٔ قٝكٓا اـٓام ع٢ً املدصٕ قًٝا ٚدٚيٝا إٔ . اـاؾ١

خؿَٛٓا مل ٜهْٛٛا َؿًشني، ٚمل وككٛا يًُػسب غرل ايؿكس ٚا٭١َٝ، ٚيٛ أِْٗ ناْٛا ؾاؿني 

ٚخدَٛا املؿًش١ ايعا١َ ـــــ ٚيٛ باملطت٣ٛ ايرٟ سكك٘ بٛزقٝب١، زمح٘ اهلل، يف تْٛظ ــــ يهإ 

  .عًٝٓا، إٔ ْعترز عٔ عٓادْا يف َكاَٚتِٗ بهٌ ايٛضا٥ٌ
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نتبت يف ايطذٔ عٔ اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ ع٢ً عٗد ايطًطإ إزلاعٌٝ عٝح نُا قًت غدت   ــــ7

إخل ٌٖ نٓت ؼٌٝ ..إْتباٖو ع٬قت٘ املتٛتس٠ َع املجكؿني يف عؿسٙ َٔ ؾكٗا٤ ٚعًُا٤ ٚغعسا٤ 

 تًو اؿكب١ ع٢ً عٗد املًو ايساسٌ اؿطٔ ايجاْٞ ٚإىل أٟ سد يف زأٜو ٜتكاطع ايعٗدإ َعا؟

ـــــ عٓدَا ؼسنت آي١ ايكُع ٚا٫عتكا٫ت يف ؾؿٛف قٝاد٠ ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يًتعًِٝ قبٌٝ إقساب 

اْػػًت .  ٚأسططت أْٗا اقذلبت َين، تسنت ايعٌُ ٚاختؿٝت عٔ ا٭ْعاز أسد عػس َٜٛا1979

نإ َٔ بٝٓٗا زضا٥ٌ . املؿرل َعسٚف. خ٬هلا ظُع ايهتب ٚايٛثا٥ل اييت ضأستاز إيٝٗا يف ايطذٔ

أثازتين ايع٬ق١ . ايٝٛضٞ ٚنتْب أخس٣ يف تازٜخ املػسب يف ايكسْني ايطابع عػس ٚايجأَ عػس

املتٛتس٠ بني املًو إزلاعٌٝ ٚعًُا٤ عؿسٙ بطبب زؾكِٗ متًٝه٘ أؾساَد اؾٝؼ ايرٜٔ زلاِٖ 

ناْت قؿ١ ضذٔ زأع املعازق١ بؿاع ايػٝخ عبد ايط٬ّ دطٛع ٚايتػٗرل ب٘ . ”عبٝد ايبدازٟ“

اضتشكست اغتٝاٍ زأع املعازق١ يف املػسب، املٗدٟ بٔ بسن١، . ثِ خٓك٘ يف ايطذٔ َسعب١

ُٜعٝد ْؿط٘؟ أيٝظ املطًٛب َٓا  ٚايتكٝٝل ع٢ً املجكؿني بػت٢ ايٛضا٥ٌ ٚتطا٤يت أيٝظ ايتازٜخ 

مٔ َجكؿٞ أٚاخس ايكسٕ ايعػسٜٔ إٔ ْهتب بدٚزْا عكد عبٛد١ٜ املػازب١ يًُدصٕ، ضتهٕٛ خٝا١ْ 

نٓت أدد يف املًو اؿطٔ ايجاْٞ . ٚددت قاييت يف زضاييت ايٝٛضٞ إىل املًو إزلاعٌٝ. نبرل٠

ؾهتبت َكد١َ عٔ عؿس املٛىل إزلاعٌٝ قًت ؾٝٗا نٌ َا نٓت . ؾٛز٠ َطابك١ يًطًطإ إزلاعٌٝ

ٚمما ْطب إىل املًو إزلاعٌٝ قٛي٘ يسضٍٛ يٜٛظ ايسابع . أٚد إٔ أقٛي٘ يف عؿس اؿطٔ ايجاْٞ

ٚنإ املًو اؿطٔ . قٌ يًٜٛص إْ٘ وهِ ايبػس ٚأْا أسهِ ايبكس: عػس ايرٟ سج٘ ع٢ً اسذلاّ غعب٘

ُٜكطس  ُٜعطٞ َا قد  ٜسدد ايكٍٛ بعدّ داٖص١ٜ املػازب١ يًشهِ ايدميكساطٞ، ٚإٔ َٔ ا٭سطٔ أ٫ 

 .يطشب٘

اعذلض ايدنتٛز عص٠ سطٔ، سؿع٘ اهلل، ع٢ً تًو املكد١َ، ؾأعدت ؾٝاغتٗا بػهٌ عًُٞ قاٜد  

َٚٔ َٜٛٗا اػٗت إىل ايهتاب١ ايؿشؿ١ٝ . اإلؾساْٞ ٚقكاٜا ايجكاؾ١ ٚا٭دب: ؾأداشٖا ُْٚػسِت يف نتاب

.يتؿسٜؼ املٛاقـ ايطٝاض١ٝ ٚايؿهس١ٜ بعٝدا عٔ ايعٌُ ا٭نادميٞ ايرٟ ىكع يكٛاعد ن١ْٝٛ قاٜد٠  

عاٜػَت ايعدٜد َٔ ا٫ْتؿاقات ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ باملػسب َٔ أسداخ ٫َٟٛ بٛعص٠ إىل   ــــ8

  نٝـ تٓعسإىل تًو ا٭سداخ اٯٕ َٔ شا١ٜٚ ايسبٝع ايعسبٞ؟1991أسداخ ٜٓاٜسبؿاع يف 

: ــــــ ؼدثُت يف َكاٍ ضابل عٔ املطاز املػسبٞ يف اؿساى ايعسبٞ، ٚاعتدلت٘ َتُٝصا يطببني

ايرٟ َٔ ؾٓعٓا ٖٛ ايرٟ تٓدزز ؾٝ٘ ٖرٙ . أٚهلُا َٔ ؾٓعٓا مجٝعا، ٚايجاْٞ َٔ ؾٓع ايكدز

ٚأخس٣  (1965)، ٚأخس٣ قبًٗا 1991، 1984، 1980، 1973: ا٭سداخ املرنٛز٠

ؾؿٞ إطاز ٖرا ايؿساع عسَؾٓا ايٓعاّ احملصْٞ ايعتٝل ٚعسؾٓاٙ، قسعٓا ايععِ بايععِ ست٢ . بعدٖا
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ؾهاْت بدا١ٜ ايتكازب ٚاملؿاؿ١، اييت . ٫ْت عسٜهتٓا ٚعسٜهت٘، ٚاقذلبٓا مجٝعا َٔ ايطهت١ ايكًب١ٝ

ضاِٖ ايكدز يف تطسٜعٗا، نُا تعًِ، ٚيٛ إىل سني، ٚعٓدَا دا٤ اؿساى ايعسبٞ اؿدٜح ٚدد 

 يهإ املػسب يف َٛقع املتؿسز 2002ٚي٫ٛ ايسد٠ اييت ٚقعت ابتدا٤ َٔ . ايكطاز ع٢ً ايطه١

زغِ خطٛز٠ تًو ا٭سداخ َٚا زاؾكٗا َٔ . ع٢ً َا ٜكع يٮْع١ُ اييت خدعت غعٛبٗا بجٛزات ناذب١

 .اْك٬بات ؾإٕ ايٛقع ايدٚيٞ مل ٜهٔ َطعؿا

خكت بسؾك١ ايدنتٛزمحٝد اؿُٝداْٞ َػاَس٠ إؾدازف١ً زا٥د٠ ٚٚاش١ْ تٗتِ بايدزاضات   ــــ9

ضتٓؿرت َػسٚعٗا يف ث٬خ ضٓٛات ٖٚٛ ا ايطُٝٝا١ٝ٥ يهٓٗا مل تعُس ط٬ٜٛ عٝح نُا قًت أْٗا

َا ٖٞ ا٭ضباب ايس٥ٝط١ٝ هلرٙ .  ايجكاؾ١ٝ ايطُٛس١ يف املػسب يف ايػايب َؿرل دٌ املػازٜع

 اإلخؿاقات املتهسز٠؟

ـــــ ف١ً دزاضات ضُٝٝا١ٝ٥ اييت أؾدزُتٗا بايتعإٚ َع ايصٌَٝ ا٭ضتاذ محٝد ؿُٝداْٞ ٖٞ اَتداد 

جمل١ً دزاضات أدب١ٝ ٚيطا١ْٝ اييت أؾدزْاٖا بايتعإٚ َع ايص٤٬َ قُد ايٛيٞ ٚقُد أٚزاؽ َٚبازى 

ٍُ بهجرل مما ذنس. سٕٓٛ أَا أضباب تٛقـ دزاضات ضُٝٝا١ٝ٥ . ٚيريو ؾعُس ايتذسب١ نهٌ أطٛ

بايتشدٜد ؾذلدع إىل إٔ املػسٚع تٛضع بػهٌ نإ ٜكتكٞ إٔ ٜتشٍٛ إىل َ٪ضط١، خاؾ١ بعد إٔ 

، ٚتسانُت املسدٛعات اييت تتطًب إعاد٠ (َٓػٛزات ضاٍ)خكٓا ػسب١ ايٓػس ع٢ً ٖاَؼ اجمل١ً 

ناْت ٖرٙ ا٭ضباب . ٚمل ْبادز يف ٖرا ا٫ػاٙ ٫ْػػايٓا مبػازٜعٓا ايع١ًُٝ ٚايتع١ًُٝٝ. ايتٛشٜع

 َٔ طسف 45٪ إىل 35٪قاغط١، ٚشاد ا٭َس تعكٝدا سني زؾعت ايػسن١ املٛشع١ سؿتٗا َٔ 

ٚاسد، ثِ دا٤ت ايكسب١ ايكاق١ٝ عٓدَا ؾسقت ايدٚي١ ايكسٜب١ ع٢ً اجمل٬ت ايجكاؾ١ٝ يػسض ايككا٤ 

ٖٚٓاى ظسٚف . ٖرٙ ٖٞ ايعسٚف املٛقٛع١ٝ اييت أدت إىل تٛقـ ف١ً دزاضات ضُٝٝا١ٝ٥. عًٝٗا

     .ذات١ٝ تتعًل بتشكٝل ايرات ٚايتػبع ٚا٫ْػػاٍ بتشؿٌٝ املٓاؾع

ٌٖ َتعتكد إٔ ايٓػس اإليهذلْٚٞ . زمبا قد تهٕٛ أش١َ ايٓػس ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ا٭ضباب  ـــ10

 ٚاإلْذلْٝت قد أت٢ باؿٌ ايطشسٟ؟

ٌٖ سًٍٛ اإليهذلْٚٞ قٌ ايٛزقٞ ! ٭ٕ َطأي١ اإلبداٍ َا تصاٍ َعًك١! ١َُٗ ٖٓا” زمبا“ـــــ ن١ًُ 

َطأي١ تك١ٝٓ ؾكط؟ يٛ تأند ذيو يهإ اؾٛاب ض٬ٗ؛ يٛ تعًل ا٭َس عٌ ضشسٟ ٫ختؿ٢ ايهتاب 

َٔ ا٭نٝد إٔ ٖادظ . ايٛزقٞ يف ايطٓٛات ا٭ٚىل اييت ظٗست ؾٝٗا إَها١ْٝ ايهتاب اإليهذلْٚٞ

ايرٟ نإ ٜػٛؽ ع٢ً اير١ٖٝٓ ايتكًٝد١ٜ يف تعاًَٗا َع اإليٝهذلْٚٝات ٜتآنٌ غ٦ٝا ” ا٫ؾذلاق١ٝ“

 .ؾػ٦ٝا بعد ؼٍٛ ايدزدغات إىل ثٛزات
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َٚٔ ا٭نٝد أٜكا إٔ ظٗٛز اؿٛاضٝب ٚبساَر َعاؾ١ ايٓؿٛف قد ضٌٗ ع١ًُٝ ايطبع بػهٌ مل 

ؾكد ناْت ع١ًُٝ زقٔ اجمل١ً ٚتؿشٝح ايدلٚؾات ٚإعاد٠ ايتؿشٝح تتطًب ا٭ضابٝع بٌ . ْهٔ ْتدًٝ٘

ٚأذنس إٔ طُٛسٓا نإ إؾداَز ضت١ أعداد يف ايط١ٓ أٚ أنجس، ؾذلادع اإللاش إىل ث٬ث١ أعداد . ايػٗٛز

.بطبب ع١ًُٝ ايسقٔ ٚايذلاضٌ عٔ طسٜل ايدلٜد ايعادٟ ايرٟ نإ ٜػط يف ّْٛ عُٝل  

أَا سًٍٛ اإليٝهذلْٚٞ قٌ ايٛزقٞ بؿٛز٠ ْٗا١ٝ٥ ؾُطأي١ ؾًطؿ١ٝ ْؿط١ٝ ٚسكاز١ٜ إىل سد نبرل، 

أْا أؾكٌ اٯٕ . َجًٗا َجٌ سًٍٛ ايهتاب١ قٌ ايػؿ١ٜٛ، ضتدّٚ املصاٚد١ َد٠ ٫ ْعسف َداٖا

ايبشح يف املعادِ اإليٝهذل١ْٝٚ ٚنتب ايذلاخ املٛقٛع١ ع٢ً ايٓٝت، ٚيهٔ سني أزٜد قسا٠٤ زٚا١ٜ، أٚ 

َسادع١ نتاب أٚ دزاض١ٍ أؾكٌ إٔ ٜهٕٛ ٚزقٝا أقًب أٚزاق٘ بٝدٟ، مل أداشف بعُد بايعبٛز َٔ 

ٚايؿعاي١ٝ ٚايهؿا٠٤ يف . ايػاغ١ إىل املطبع١، َاشايت ايجك١ َسبٛط١ بايٛزم، نُا ٜكع اٯٕ يف ا٭بٓاى

 .ايٓٝت ٚايجك١ يف ايٛزم

 طًبت َٓو املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًذلب١ٝ ٚايجكاؾ١ إلاش تسادِ ٭زبع َٔ أع٬ّ 2000يف ض١ٓ   ـــ11

 ايعًُا٤ يف إطاز املٛضٛع١ ايعا١َ ٭ع٬ّ ايعسب ٚاملطًُني ٌٖ ؼكل ٖرا املػسٚع؟

بعد تطًِٝ املٛاد اييت نًؿت . ـــــ نإ املػسٚع قدُا، ٚناْت غسٚط اإللاش أنادمي١ٝ دقٝك١

 .بإلاشٖا مل أتًل أٟ بٝإ

ٚبعد عٛدتو َٔ ايسٜاض دخًت يف ػسب١ سٝات١ٝ ٚٚدٛد١ٜ َتؿسد٠ تتعًل بٗادظ املٛت ـــ12

بعد إؾابتو بأسد ايؿرلٚضات ايؿتان١، ناْت ٖرٙ ايتذسب١ قد قًبت ز٩ٜتو ايؿًطؿ١ٝ ٚايٛدٛد١ٜ يًرات 

 َا ايرٟ أٖتص ٚؽًدٌ يف ٜكٝٓٝاتو َٚا ايرٟ تػرل بعدٖا؟. ٚايعامل

ٚقد . ا٭َس ٜتعًل بسعػ١ بػس١ٜ، بٗص٠ ْؿط١ٝ عٓٝؿ١، ؾٝٗا ا٭سباب ٚا٭طؿاٍ أنجس مما ؾٝٗا ايٓؿظ

 :قًت يٓؿطٞ َا قاي٘ ايػاعس اـازدٞ يف ضاس١ املعسن١

ٍُ هلا، ٚقد َدأَغِت ٚداَغِت َُدٟ أٚ َتِطذلوٞ :أقٛ َِْو ُتش ََها   

 :ا٭َس ٜتعًل بٗص٠ ْؿط١ٝ تستب عٓٗا أَسإ

انتػؿُت، ع٢ً سني غس٠، إٔ اؾطد ايرٟ تدعْٛا أدبٝات : أٚهلُا إدزاى تداخٌ ايسٚح ٚاؾطد

. َجاي١ٝ يًطُٛ ؾٛق٘ ٚاستكازٙ ٖٛ دص٤ َٔ نٝإ؛ ٜهٕٛ ن٬ أٚ ٜصٍٚ ن٬، ٖرا ٖٛ املُهٔ ؾٛم أزقٓا

٫ٚ أمت٢ٓ . ايعكٌ ايطًِٝ يف اؾطِ ايطًِٝ، ٚيهِٓٗ ٫ ٜدزنٕٛ َػص٣ ٖرا ايه٬ّ: ايٓاع ٜكٛيٕٛ

. ٚمٔ ٫ مظ باؾطد إ٫ سني ٜعتٌ. ايسُٚح تٖٛر يًذطد. ٭سد إٔ ٜ٪دٟ ايجُٔ اي٬شّ إلدزان٘

ٚسني قاٍ اـطٝب . اخل…ايطًِٝ ٖٛ ايرٟ ٫ ٜعًِ إٔ تٛدد َعدت٘، ٫ٚ قًب٘: ٚيريو ٜكاٍ
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َٔ يهٌ زدٌ َٓهِ غػ٬ يف دطدٙ“: ا٭َٟٛ يكد دعٌ يٞ املسض . ، نإ ٜعًِ َا ٜكٛي٘”ٚاهلل َيأَدَع

أغٛام دزع١ٝ، ايعٛد٠ إىل اؿاز٠، : ٚنتبُت َسثٝيت بعٓٛإ. غػ٬ يف دطدٟ ؾاْػػًُت ب٘ ضٓٛات

اؾطد املعتٌ ضذٔ . ٫ بها٤ّ، ٚيهٔ ٚقٛؾا ع٢ً أط٬ٍ ايطؿٛي١، ٚنإ ذيو ْٛعا َٔ ا٫ضتػؿا٤

 .ٚعراب يًسٚح ٚايعكٌ ٚاإلزاد٠، ق١ٓ

طَبعُت َع املٛت، بعد إٔ ؾاز َٔ قُٔ اؿاقسٜٔ امل٬شَني . ٚا٭َس ايجاْٞ ٖٛ ايتطبٝع َع املٛت

يٞ، خاؾ١ عٓدَا اْطًل ايؿرلٚع بعٓاد، ٚاْٗاز اؾطد أَاّ ايدٚا٤، ٚظٗست َكاعؿات ٚأَساض 

ٚاٯٕ نٌ َا . ِؾسُت اْتعس شٜاز٠ عصزا٥ٌٝ يف نٌ ؿع١، ست٢ اضتأْطُت ب٘، ثِ غاب عين. إقاؾ١ٝ

ايتطبٝع َع املٛت ٜعين ْٛعا َٔ ايصٖد، ٚيهٓ٘ ٜعين أٜكا . أزدٛٙ َٓ٘ ٖٛ إٔ ٜأتٞ ع٢ً سني غس٠

ايتطبٝع َع املٛت دعًين أعٝؼ ؿعاتٞ . ْبر اـٛف ٚغسع ايػت١ً اييت يف ايٝد ثِ ا٫ْطشاب

 .٫ أْتعس غ٦ٝا، ٫ٚ أخاف غ٦ٝا، ٫ٚ أسدا: ممت١٦ً

 نٝـ ساٍ ايؿش١ ايّٝٛ؟ ــــ13

نٌ َا بكٞ بعد . أْا غرل. شاٍ ذيو اـطس ايداِٖ ٚبكٝت بعض كًؿات٘ أزاٚغٗا مبٗاز٠ ؼرل ا٭طبا٤

املػازب١ هًٕٗٛ إٔ دػساؾ١ٝ املػسب دٚا٤ يف سد ذاتٗا، ٚيريو ٫ أضتكس يف . تًو احمل١ٓ زبح

املِٗ إٔ أضتطٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ إىل آخس .  مبهإ تسنت٘ ؾٝ٘ ٚضاؾست َهإ، نًُا سٌ املسض

 .ْؿظ

سؿًت ايطاس١ ايؿهس١ٜ ٚايع١ًُٝ به١ًٝ اٯداب بؿاع بايعدٜد َٔ ا٭زلا٤ ايعسب١ٝ ٚاملػسب١ٝ  ـــ14

ايهبرل٠ َجٌ أفد ايطسابًطٞ ٚقُد بٓػسٜؿ١ ٚؾاحل ا٭غذل، ٚدٌٝ قُد بساد٠ ٚأمحد اجملاطٞ، 

نٝـ تٓعس اٯٕ إىل ٖرٙ ا٭دٝاٍ ايج٬ث١؟ َٔ َٓٗا بؿِ ايتازٜخ ايعًُٞ . ثِ دٌٝ ايتطعٝٓات

 ٚايؿهسٟ ؾاَع١ ؾاع؟

ــــ اؿكٝك١ ٖٓاى ؿعتإ قٜٛتإ يف اؾاَع١ املػسب١ٝ، ضاُٖت ؾُٝٗا داَع١ ؾاع بٓؿٝب ظاٖس، 

 :يف اجملاٍ ايب٬غٞ ٚا٭دبٞ َٚٓاٖر ايدزاض١

بدأت ٖرٙ ايع١ًُٝ ؾع٬ َع تأضٝظ أٍٚ غعب١ يًػ١ . ايًشع١ ا٭ٚىل ازتبطت بايتأضٝظ ٚايتعسٜب

ٚقد بسش ؾٝٗا أضاتر٠ ٚزدٚا َٔ ايػسم . ايعسب١ٝ بؿاع َٓتؿـ ايطتٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاقٞ

ايعسبٞ، ٚيف َكدَتِٗ ٚع٢ً زأضِٗ، ايدنتٛز أفد ايطسابًطٞ، ٚايدنتٛز ؾاحل ا٭غذل، ٚقُد 

، ٚبسش ظاْبِٗ تدزهٝا دٌٝ َٔ املػازب١، …لٝب ايبٗبٝيت، ٚقبا٠ٚ، ٚعبد اهلل ايطٝب اجملدٚب

َِٓٗ سطٔ املٓٝعٞ، ٚقُد بٓػسٜؿ١، ٚأمحد ايٝابٛزٟ، ٚقُد ايهتاْٞ، ٚقُد بساد٠، ٚعباع 

ٚقد َٗد بعُض ٖ٪٤٫ املػازب١ ي٬ْط٬ق١ ايجا١ْٝ؛ ثِ ٚانبٗا . ٚآخسٕٚ.. اؾسازٟ، ٚأمحد اجملاطٞ
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، ٚؽًـ (َجٌ قُد بساد٠ ٚأمحد ايٝابٛزٟ ٚسطٔ املٓٝعٞ)بعكِٗ ٚغهٌ بسشخا بني ايًشعتني 

ٚاْطبعت ٖرٙ املسس١ً با٫ٖتُاّ بايتعسٜـ بتازٜخ ا٭دب ٚأدٓاض٘ ٚؾْٓٛ٘، دٕٚ اٖتُاّ . عٓٗا آخسٕٚ

.نبرل با٭ض١ً٦ ايٓعس١ٜ، َع تهسٜظ ا٫ْؿؿاٍ بني ايكدِٜ ٚاؿدٜح، ١ُٖٓٝٚ ايكدِٜ  

سني زدع إىل . ايًشع١ ايجا١ْٝ ناْت بعد ذيو بعػسٜٔ ض١ٓ، أٟ يف ايٓؿـ ا٭ٍٚ َٔ ايجُاْٝٓٝات

اؾاَع١ ايطًب١ ايرٜٔ ذٖبٛا يف بعجات إىل اـازز، أٚ عادٚا َٔ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ بعد ت٧ٝٝٗ 

ٚإذا ناْت املسس١ً ا٭ٚىل قد أدت ٚظٝؿ١ ايتعسٜـ بتازٜخ ا٭دب ايعسبٞ ٚبا٭دٓاع . دزاضات عًٝا

َٔ ايب١ٜٛٝٓ ايته١ٜٝٓٛ، إىل : ا٭دب١ٝ، ؾإٕ َٝص٠ املسس١ً ايجا١ْٝ ٖٞ طسح ض٪اٍ املٓاٖر ٚايٓعسٜات

ايب١ٜٛٝٓ ايػه١ْٝ٬، ٚمجاي١ٝ ايتًكٞ، ٚايطُٝٝا٥ٝات ا٭دب١ٝ، ٚيف ٖرا ا٫َتداد دا٤ت أض١ً٦ ايب٬غ١ 

 اخل…اؾدٜد٠ ْٚعس١ٜ اإلقاع

ٚقد ناْت ف١ً دزاضات أدب١ٝ يطا١ْٝ، ٚف١ً دزاضات زلٝا١ٝ٥ أدب١ٝ يطا١ْٝ، َٚٓػٛزاتٗا 

. َطا١ُٖ بازش٠ يف اإلداب١ عٔ أض١ً٦ ٖرٙ املسس١ً، ٚإبساش أزلا٤ ددٜد٠ َكاؾ١ إىل ايسعٌٝ ا٭ٍٚ

ؾُذ١ً دزاضات إلاش َِٗ يف ضذٌ داَع١ ؾاع، َا داّ . َٛدْٛد أنجسٖا يف ؾٗازع اجملًتني

َٔ أزلا٤ ايباسجني ايرٜٔ نسضِٗ عطا٩ِٖ يف ٖرٙ املسس١ً قُد . ايط٪اٍ وؿس اؿدٜح ؾٝٗا

ايعُسٟ ٚمحٝد ؿُٝداْٞ ٚقُد ايٛيٞ ٚزغٝد بٓشدٚ، ٚاختطـ املٛت ا٭ضتاذ ايهػاط بعد إٔ 

ٖٚرا تكدٜس غدؿٞ يًُسس١ً قؿٛز يف ايدزع ا٭دبٞ ٚايب٬غٞ يف . أبإ عٔ نؿا٠٤ يف ؽؿؿ٘

.أَا عدد املدزضني ؾبامل٦ات. اعتُدت ؾٝ٘ ع٢ً اإلْتاز ايعًُٞ. داَع١ ؾاع  

ٍَ َٔ بادز إىل خًل ٚسد٠ يًٓكد ايكدِٜ يًدزاضات ايعًٝا َع أسد ايص٤٬َ سدثٓا عٔ  ـــ15 نَٓت أٚ

 ٖرا املػسٚع اهلاّ ددا؟ أٜٔ ٚؾٌ ايّٝٛ؟

ٚسدت ايٓكد ايكدِٜ اييت أْػأُتٗا أٚا٥ٌ تطعٝٓٝات ايكسٕ املاقٞ به١ًٝ اٯداب بؿاع سًك١ٌ َٔ 

ٚزغِ أْٗا سٛزبت . ٚسدات ايدزاضات ايعًٝا اييت أْػأتٗا ٚأغسؾت عًٝٗا بتعإٚ َع ش٤٬َ آخسٜٔ

ٍْ : بك٠ٛ ــــ نُا بٝٓا يف شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس ــــ ؾكد ناْت ػسب١ ْادش١ ُألصت يف إطازٖا أعُا

ٚعٓدَا دا٤ إؾ٬ح ايدزاضات ايعًٝا اقتكت ظسٚف َٛقٛع١ٝ ٚع١ًُٝ تطٜٛسٖا . ع١ًُٝ ذات ق١ُٝ

ؾسغِ إٔ ايتػٝرل نإ قطسٜا ؾكد . يف اػاٙ ب٬غٞ ْؿٞ، ؾأْػأُت ٚسد٠ ايتٛاؾٌ ٚؼًٌٝ اـطاب

ٚيريو ناْت ٚسد٠ ايتٛاؾٌ ٚؼًٌٝ . نإ ٥٬َُا ملطازٟ مٛ ايب٬غ١ ايعا١َ، بٌ خدّ ٖرا املطاز

اـطاب سدثا عًُٝا اَتدت آثازٙ يف اؾاَعات املػسب١ٝ، ثِ يف بسْاَر إؾ٬ح ايتعًِٝ، سٝح 

ٚعٓدَا اْتكًُت إىل ايسباط . أقٝؿت َاد٠ ايتٛاؾٌ، َٚاد٠ ؼًٌٝ اـطاب، إىل ايدلْاَر ايدزاضٞ

ايب٬غ١ اؾدٜد٠ ٚايٓكد : ْٗا١ٜ ايكسٕ املاقٞ ـــ يكسٚز٠ ؾش١ٝ ــــ أضطُت ٚسد٠ً ددٜد٠ بعٓٛإ

 .ٚنأْٗا دَر يًٛسدتني ايطابكتني. ا٭دبٞ
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ٚقد غسعت اٯٕ فُٛع١ َٔ ايباسجني يف ايب٬غ١ ٚؼًٌٝ اـطاب، َٔ طًب١ ٖرٙ ايٛسدات، يف  

ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ يهتاب ؾٔ ايػعس ٭زضطٛ : َٓٗا نتاب. إخساز أعُاٍ ع١ًُٝ ددٜد٠ ضٝهٕٛ هلا غإٔ

ٚسد٠ ايٓكد )ايرٟ ظٗس يف ايط١ٓ املاق١ٝ، يعبد ايسسِٝ ٖٚابٞ، ؾٗٛ َٔ طًب١ ايٛسد٠ ا٭ٚىل، 

ٚقد زلعُت إٔ ٖرا ايهتاب ايكِٝ أخترل قُٔ اي٥٬ش١ ايؿػرل٠ إلسد٣ اؾٛا٥ص ايعسب١ٝ . (ايكدِٜ

 .ٖٚرا تتٜٛر يف سد ذات٘ (قُٔ اـُظ ا٭ٚا٥ٌ)ايهدل٣ 

دزاضات )َٔ دٕٚ غو أْو خدلت بعُل طٛاسني ايٓػس ايٛزقٞ، خؿٛؾا َع ػسب١ ف١ً  ـــ16

، ٚايّٝٛ قد سكل اإلْذلْٝت ٚايٓػس اإليهذلْٚٞ ايهجرل َٔ آَاٍ ا٭دٝاٍ ايسٚاد يف (يطا١ْٝ ٚأدب١ٝ

ايتٛاؾٌ َع املتًكني ٚايباسجني، ئ أضأيو عٔ إهابٝات ايٓػس اإليهذلْٚٞ ؾٗٞ نجرل٠، يهٔ أٜٔ 

 تس٣ ضًبٝات٘ ٌٖٚ َاشاٍ يًٓػس ايٛزقٞ طعُ٘ ايكدِٜ؟

عٓدَا بدأُت، يف َٓتؿـ تطعٝٓٝات ايكسٕ املاقٞ، أطبع . ايٓػس اإليٝهذلْٚٞ ْع١ُ ٫ سدٚد هلا 

َكا٫تٞ ؾسٜد٠ ايسٜاض ٚأسٛهلا إىل اؾسٜد٠ يف ْؿظ اي١ًًٝ دٕٚ إٔ أخسز َٔ ايبٝت إىل ايدلٜد نُا 

ٜا ايًٞ غٛؾتٛ قبٌ َا تػٛى عٝٓٝا، عُسٟ قاع وطبٛٙ “: ناْت ايعاد٠، نٓت أْػد َع أّ نًجّٛ

.نإ ذيو َٓر ضبَع عػس٠ ض١ٓ، أَا اٯٕ ؾشها١ٜ اخس٣. ”إشاٟ عايٝا  

إذا ؼكل غسط ايتشسٜس ٚايتشهِٝ ٚايتٛثٝل ٚاؿُا١ٜ َٔ ايت٬عب، ؾًٝظ ٖٓاى غ٤ٞ ميهٔ إٔ 

َاشاٍ ايهتاب ايٛزقٞ ٜبعح ع٢ً ايجك١، ٭ْ٘ وٌُ زقِ إٜداع قاْْٛٞ، ٚتسقُٝا دٚيٝا، . ُٜعتدل ضًبٝا

ٜعٗس يٞ إٔ ايهتاب١ اإليٝهذلْٚٝب١ يف ساد١ إىل . ْٚطد٘ َٛدٛد٠ يف أَانٔ َتعدد٠ قؿٛظ١

ايتدًـ َٔ ايٓعاّ ايٛزقٞ ايرٟ ٜعتُد ايؿؿشات، زمبا ٜهٕٛ َٔ ا٭دد٣ ٚا٭ْؿع اعتُاد تسقِٝ 

ٚايطًب١ . يهٞ ٜطاؾس ايسقِ َع املاد٠ َُٗا تػرلت ايطبعات ٚايؿؿشات. ايؿكسات، أٚ فُٛع ؾكسات

 ٌٖ ميهٔ اإلساي١ ع٢ً ا٭ْترلْٝت، ٚنٝـ؟: ٜطأيٕٛ

َٚع ذيو ؾإٕ دًٝٓا ضٝعٌ يف ساد١ إىل ملظ ايٛزم ٚتكًٝب٘، ٚاإلط٬ٍ يف ْؿظ ايٛقت ع٢ً عد٠ 

ايهجرل َٔ ايؿشـ اإليهذل١ْٝٚ ٫ تكّٛ بع١ًُٝ ايتشسٜس، ٫ يًُكا٫ت ٫ٚ يًتعًٝكات، ؾتٓػس  .ؾؿشات

 .ايطداؾات

 (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)ٚاؾص٤ ايجاْٞ  (أغٛام دزع١ٝ)بعد اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ضرلتو ايرات١ٝ  ـــ17

  ٌٖ تؿهس يف دص٤ ثايح؟ َٚا ٖٛ عٓٛاْ٘ املكذلح؟

: يٝظ ضرل٠ غا١ًَ َطتكؿ١ٝ، بٌ ٖٛ ضرل٠ُ َٛقٛع أٚ ت١ُٝ (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)َٔ ايبني إٔ 

ٜبدٚ ٚنإٔ ايكدز ٜطٛم ؾاسب ايطرل٠ إىل َٛاقع : ٚقد ؾدم أسد املعًكني سني قاٍ. ايؿساع
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َٓٗا ػسب١ ايسس١ً إىل ايػسم، . ٚيريو بكٝت َطازات أخس٣ َؿتٛس١ ٚضايه١. ا٭شَات ٚا٫ْؿذازات

 .ؾٗٞ ػسب١ َػٛق١ ددٜس٠ باؿهٞ، ٭ْٗا ١٦ًَٝ باملتٓاقكات

ػ٢ً ذيو . َٔ زدٚد ؾعٌ ايكسا٤ َا مل ٜجسٙ نتاب آخس َٔ نتيب (شَٔ ايطًب١ ٚايعطهس)ٚقد أثاز 

نٌ ٖ٪٤٫ املعًكني قسأٚا . يف تعايٝل نتاب١ٝ ٚيف أسادٜح تًؿ١ْٝٛ ٜدّٚ بعكٗا أنجس َٔ ايطاع١

أسد أضباب اإلؾساز ع٢ً قسا٠٤ ايهتاب . َٔ ّٜٛ إىل ث٬ث١ أٜاّ: ايهتاب دؾع١ ٚاسد٠ يف أدٌ قؿرل

ـُطا مٛ ؾو يػصٖا، بٌ ٖٛ تٛايٞ ايؿٛز  دؾع١ ٚاسد٠ يٝظ استٛا٤ٙ ع٢ً عكد٠ وح ايكاز٨ ا

ٚيريو ؾايهتاب قابٌ يًتٛضع َٔ أٟ . ايكؿرل٠ اييت ٫ تذلى ايكاز٨ ٜطٗٛ ْتٝذ١ إسطاض٘ بايتهساز

.بٌ ايؿؿٌ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ قاب٬ٕ يًتشٍٛ إىل ضٝٓازٜٛ َطًطٌ أٚ ؾًِٝ َطٍٛ. ْكط١  

 باسح يف ايب٬غ١ ٚؼًٌٝ اـطاب: قُد ايعُسٟ
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