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بقلم :م .عدناى علْ
--------------------شاااا٘دو رَإِ"أعظاااقين" لحمرّاا إ ملحماإا إنشاااانّٕ معاصااارٔ َمشاااحقةلّّٕ
عهاادما قرْاخو باااث اهحايِااا ا ّااا العلمااْ لحةاادَ َاْعّإا أّرر نًّااا اعحمااددو
علٖ احملشُساد يف ا طّا٘ َاالنطةاعاد احلشّّٕ الا ِهًار معهاياا علاٖ ال اُر
ص عاملًاا
دَى إضاعٕ الُْخ َ،نًّا أِطا لو خترجإ عو عاملًاا ا صالَّْ ،ياْ جشا ّ
ا اصّ،احصااهس سااّهارُِياد نمةانّاإ بهااا٘ إنشاااىج مااو نااُمج شدِااد مححاارر مااو
ّْاااُد اعحمسَ..أنّانااا ِااااجْ اًّاااا احلاا ط مظاا ُعا بالعاق ااإ َ انةًاااا مظاااة ا
صراعا بني الةّٚإ َالعق فاالةّٚإ جحمرّا يف ّا ّ ماا ياُ ماادّٓ َاطرَٓ،العقا
ِحصلّٖ يف ال لش ٕ َا دث َال وَْ،د اخحزنخو الرَّاّٙإ د.ساها٘ الظاع ى رهِحًاا
بعهاِاإ ااٙقٕ جشاامن باااى ِشااحطّس القااارئ أى ِحاازَّد به شااٌ َمبلاال هحاَلحًااا
جرّّااز الطاْاإ يف ااانْ اصااُ ،مس االنح اااش بًاااا الظّااد العاااق ّْ املحمرّا يف
ا ّا العلمّْ دَى مطاِقٍٕ ند.
إىّ مااا ّ ّااز ياااٍ الرَاِاإ – مااو ةلاإ مااا ّّزيااا -أنًااا أتاازدو الع ْاإ
الحّصرِةّٕ املُاينٕ بّهًا َبني الةََّ ،ٕٚصلخو احلةةإ اًّاا إ مبرَجًاا ،اةظا خ
الظخُص اننشاانّٕ َنقااا انذاارٔ اًّاا املحمرلإ بعهاصار الحُنّاد الطارَرِٕ
ال ياْ هرابإ الطّاُ٘ يف نًاِإ اله مل اااملإلزٗ اننشاانّْ َاضانَْ،د ِحصلّاٖ يف
َندجني َندٔ الظّعُر ََنادٔ ال ًمَ،رهاا يهااح َنادٔل ذالرإ لحمصّاد الارَ
اننشاااانّٕ فأمّاااا يّةلاااًا ََشاً ٙاااا ساااحةقٖ جهماااُ بااااقراد نحاااٖ جهصا ازإ بالةاما ا
َبالحّارِخ احملدد.
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إمبى احملحما أىو لصا جإلااّعاد يف عملااّ ال ااراإ َالظّااد إىّ اصااُ الرَّاِاإ
شا٘د مرّةٕ َخلّطا مهحهما ِةمو يف احلقّقٕ ّ َّ ،ا شزا٘ جهاحهم لحشاع
حنُ نقطٕ نًا.ّٕٙ
إىّ شُير ياٍ الرَإِ ِحمرّا بقادرٔ ّاجةًاا علاٖ إ ااد جطاُّر مهطقاّْ
لظخصّٕ اننشاى بدالا مو عّظٌ يف اراإج خيح ْ لخ ا ْادام كةام اّاٌ علاٖ
خ باعطاا٘ إشاباادٍ لةا ّ ا ساٚلٕ املرّّةإ يف نالإ
ن شٌ بالعزلإ امل حعلإ إمب ْاما و
اسححالحٌ لرِر ن شًا.
إى الحُّنّاااد املّةاااانّةْ للنشااااى لاااّص ةعااا لظاااّٚني ااع محصانشاااني
احشااتَ،إنّما يااُ َالدٔل لظااْ٘ مااا ذالااز ْااد ِةااُى ه ّ اا ال ِرَٗ،يااُ أىّ ِة ا ّ
اعحمااس عااو عرْلحااٌ،لةوّ ا مااُر لّشااخ بشااّطٕ يةاااا،ااىّ ياااا احلاااشز لااّص
سرِس الزَّا ّماا ِهةإلْ لااا اااىّ طخصاّاد ال قارا٘ َاملحعاةني يف يااٍ الرَّاِإ
ممحعاإ شاادا اًاااا اننشاااى الااآ ِحااُق للحرِاإَِ ،علّاامل علااٖ صاادرٍ مّاادالّاد
ا مهّاد َِطرّي ْةعحٌ بالهّصُم،إنّما ال ِرع طةّا يف أنٌّ اقعٌ رَن ّااَ،لةهّاٌ ّحااي
بص ا ادٍ عدِاادٔ اًّااا أّاارب ردّ اعحاادالّْ فاااٍ اعحمس االحّصااادم بااني االنإل ا ق
َاالن حااااا ْااااد ال ِةاااادَ

اَلاا إا نعااااادٔ االرجةاقاااااد املحقطّعاااإ بااااني الهّاااااض

َبّٚاجًمَّ،انّااٌ م ًااُمٌ رِاات بالهّشااةٕ للهّاااض الاااِو ِعّظااُى يف إقااار عاادم
الرقٕ فاٍ اننشاى.
مو أش مبلل ّلٌّ جؤّّد ا دِةٕ د.سها٘ الظع ى أىّ عاا رَاِحًاا لاّص
خّالّااَ،إمناا َاْعّاا بقاادر ذقاإ القااارئ بُاْع ّاإ ياااا العااا امللااْ٘ با نداس اقااد
درساخ َبظاة علماْ دّْامل َالشا ْ أِطاا طاة اننشااى بُصا ٌ َنادٔ بهاّّٙإ
َاندٔ بعّدٔا عو الصُّر املإلطأ بقطسج رمادٍِٕ احشت.
. . . . . . . . .***** . . . . . . . .
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