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 لهٍّي مل ؛ٖتشدثُٕ عَ شوَ الػعس ٔشوَ السٔاٖٛ، عَ شوَ الطٍٗىا ٔشوَ الصٕزٚ

ِرا الفَ الطسدٙ الٕدٗص البدٖع  ؛ٖتشدثٕا ٔال وسٚ ٔاسدٚ عَ شوَ الكصٛ الكصريٚ

وَ ٔقت الكازئ الهجري. ٔنىا  ٔأنجس، ٔال ٖأخر قسٌنيالرٙ ٖجسٙ الٕدداُ البػسٙ وٍر 

فكد ملعت  ي دٌٗا الكصٛ  ،ٔظّس فّٗىا عىالكٛ نباز ،ًٕ  ي دٌٗا الػعس ٔالسٔاٖٛجن ملع

"د٘ دٙ دٕف" ٔٗٔظّس عىالكٛ أٖطًا، ٔوَ ذاك الرٙ ال ٖترنس "تػ الكصريٚ جنًٌٕ

ٔال  !؟اوس عمٜ املطتٕٝ العسب٘توٕبطاُ" عمٜ وطتٕٝ العامل، ٖٕٔضف إدزٖظ ٔشنسٖا 

التطٕز ٔاألخر بأضباب التشدٖح   ي ٌٍطٜ  ي ِرا الطٗام أُ الكصٛ الكصريٚ أضسع

ِٔ٘ اآلُ  ي طٕز  ،ثي تطٕزت إىل فهسٚ ،أنجس وَ الػعس ٔوَ السٔاٖٛ، فكد بدأت سهاٖٛ

 وَ التطٕز املتدزز ٔاملتالسل غهاًل ٔوٕضٕعًا. ي زسمٛ  ٕوطٛ،الاألقصٕصٛ 

وَ  لمػاعس ٔالسٔاٟ٘ ِىداُ شٖد دواز، ِٕٔ ٔاسد الجاٌِٗٛ٘ ِرٓ اجملىٕعٛ الكصصٗٛ 

قد  ،"الربابٛ" ،املبدعني الٗىٍٗني الػباُ وتعددٙ املٕاِب. ٔإذا ناٌت زتىٕعتْ األٔىل

ٖٔػعس أُ  ،فإٌْ  ي ِرٓ اجملىٕعٛ ادتدٖدٚ ٖتذأش اإلجياش ،وّجمت الكصٛ الكصريٚ ددًا

وَ خمذات السٔح ٔاضتكصاٞ بتعبريِا الطسٖع مل تعد نافٗٛ لتصٕٖس املصٖد  ٛالٕوط

لكد اتطعت وطاسٛ  .ِىًٕ الٍفظ ٔتصٕزاتّا لٍبطات الٕاقع احملٗط بّا ٔباآلخسَٖ



 ي  ،ٔصاز  ي إوهاُ الكصٛ أُ تأخر الكازئ إىل أنجس وَ وٕقف ،الكص ٍِا ٌطبًٗا

أضمٕب ضسدٙ بالغ السِافٛ ٔاإلوتاع. ٔضٗالسظ الكازئ أُ عددًا وَ قصص ِرٓ 

إاّل  ؛ضٗام سٗاٚ الٍاع فّٗاعَ ٔ ،عَ أدٕاٞ الٗىَ اجملىٕعٛ مت نتابتّا  ي وٍاخات ختتمف

، ٔوا ٖدٔز فْٗ وَ ٔالكسٖب ٔدداًٌا ،أٌّا ال ختمٕ وَ إسطاع بالٕطَ البعٗد وهاًٌا

 ٚ العاوٛ غدٖدٚ ارتصٕصٗٛ ٔاإلحياٞ.أسداخ ٔوطتذدات  ي اذتٗا

 ،الكاص ِىداُ دواز بْ إىل الدٔز الرٙ ٖكًٕ ، ي ِرا التكدٖي املكتطب ،ٔجتدز اإلغازٚ

ٔارتسٔز بّا وَ  ، ي حتدٖح الكصٛ الكصريٚ  ي الٗىَ ،اب الكصٛ الػبأُأوجالْ وَ نّت

التذدٖد وٕانبٛ ٔاالقرتاب بمغتّا وَ لغٛ الػعس، فطاًل عَ  ،أضس الكٕاعد التكمٗدٖٛ

وهٌٕات البٍٗٛ الطسدٖٛ. ِٕٔ تكٍٗات اذته٘ ٔاذتاصن  ي عدد وَ األقطاز العسبٗٛ  ي 

فكد ٔصمت وعْ الكصٛ الكصريٚ  ي الٗىَ إىل وػازف الٍطر  ،دّد ددٖس بالتٍْٕٖ

أُ ٖسصد سالٛ  -اآلُ-ّٕد اآلخسَٖ. ٔميهَ لمدازع ٔعدً االتهاٞ عمٜ د ،التاً

الٕطَ العسب٘ وَ املغسب   ياب الكصٛ الكصريٚ اذتدٖجٛ  نّتغعٕزٖٛ ٔفٍٗٛ وػرتنٛ بني

ختتمف  ي ِرا املطاز التطٕزٙ عَ الػعس  ي الكصٛ الكصريٚ ٔال تهاد  ،ستٜ ُعىاُ

 ٔ ي ِرا نمْ فأه سطَ. ،غهمْ األسدخ أٔ األدد


