
 المرأج في حياج وأدب العمالق

 !لغس محير

 

 

 . ، ػص١خ ػٍٝ اٌفُٙ  ، جذ٠شح ثبإلػجبةاٌؼمبد شخص١خ ِث١شح ٌٍجذي ٚع١ظً ػجبط ِحّٛد ٌطبٌّب وبْ     

وٕذ ٚاحذح ِٓ ٘ؤالء حزٝ لشأد ٌٍؼمبد . ٠غزصؼت إٌبط وزجٗ ِٚمبالرٗ حزٝ ٚإْ ٌُ ٠غجك ٌُٙ لشاءرٙب لجال 

ٚاٌّشأح وبئٓ ِٚٛظٛع ٠غزح١ً رجبٚصٖ أٚ  . فٍغفزٗ ٚأفىبسٖأػججزٕٟ حبصد وزجٗ ػٍٝ إػجبثٟ ٚرمذ٠شٞ ، ٚٚ

 .إغفبٌٗ فٟ األدة اٌؼشثٟ ثصفخ ػبِخ أٚ ح١ّٕب ٠زؼٍك األِش ثبٌؼمبد ثصفخ خبصخ 

 :المرأج في كتثه

ٕٚ٘ب ػشض ٌجؼط آسائٗ ٚفٍغفبرٗ ػٓ اٌّشأح فٟ . رجب٠ٕذ آساء اٌؼمبد ػٓ اٌّشأح فٙٛ ربسح ِذافغ ٚربسح ِٙبجُ 

 : وزجٗ

 



 

 " :أنا"٠زوش فٟ وزبثٗ 

فئٔه ال رغخػ ػ١ٍٙب إال ألٔه رىجش٘ب ، ٚال . إْ إٌظشح إٌٝ اٌّشأح ٕ٘ب ٟ٘ ِم١بط إٌظشح إٌٝ اٌح١بح      "

اٌضٚجخ رغعجه ٚرم١ّه ٚرمؼذن . رزشن اٌغخػ ػ١ٍٙب ٚاٌغخش٠خ ِٕٙب إال ألٔٙب ١ٕ٘خ ػ١ٍه ، حم١شح فٟ ػ١ٕ١ه 

 ".ٌٚىٓ اٌجغٟ اٌّغزجبحخ ال رث١ش ِٕه غعجخ ٚال رىٍفه ػٕب٠خ 

 :ٚلبي وزٌه

رجّغ ث١ٓ أِزغ ِب فٟ اٌؼذاء ِٓ ٌزح االٔزصبس ، ٚأِزغ ِب : اٌَؼاللخ ث١ٓ اٌشجً ٚاٌّشأح ٟ٘ ػاللخ حشة ٚد٠خ "

 ".فٟ اٌصذالخ ِٓ ٌزح األٌفخ ٚاٌّؼبٚٔخ

 : ٠ٚشٜ اٌؼمبد أْ 

ألْ اٌؼٕبد فٟ . اٌّشأح اٌزٟ رٍّه إسادرٙب ألً ػٕبدا ٚأعًٙ ِمبدا ِٓ اٌّشأح اٌّغٍٛثخ اإلسادح فٟ ػٙذ االعزؼجبد"

اٌٛالغ إّٔب ٘ٛ احزجبج اٌّشأح اٌفطشٞ ػٍٝ عٍت إسادرٙب فئرا صاي االعزؼجبد صاي اٌّٛجت ٌالحزجبج ٚصاي 

 ."اٌؼٕبد

 :فٍُ رٕشش ٘زٖ اٌىٍّبد فٟ صح١فخ أٚ وزبة _ وتعد هذه الكلماخ من آخرما كتة العقاد_ ٚلبي وزٌه 

ٚرخبف أوثش ِٓ . ٚرخبف أوثش ِٓ اٌشجً اٌزٞ ٠ٍّه َغعجٗ. اٌّشأح رخبف اٌشجً اٌزٞ ٠ّعٟ ِغ غعجٗ "

 " .٘زا ٚران اٌشجً اٌزٞ ٠ٍّه غعت ا٢خش٠ٓ ٠ٚغ١طش ػ١ٍُٙ ُٚ٘ غبظجْٛ 

 : نساء في حياته

 :والدته

ِٕؼضٌخ ، : فمذ وبٔذ راد شخص١خ ِزفشدح ث١ٓ فز١بد ٚٔغبء صِبٔٙب .      أحت اٌؼمبد ٚاٌذرٗ حجب جّب 

ٚحىٝ أٔٙب ٌُ رٕىش ػ١ٍٗ إال وثشح اٌٛسق ٚاٌىزبثخ ، ٚوبٔذ " . أٔب"ِٚحبفظـــخ ، ِٚزذ٠ٕخ وّب ٚصفٙب فٟ وزبثٗ 

 ".ٌٛ ٚجذد ٌٟ صٚجخ ِثٍه رضٚجذ اٌغبػخ: "فبػزبد أْ ٠ج١جٙب اٌؼمبد ثمٌٛٗ . رشاّ٘ب ِشغٍخ ٌٗ ػٓ اٌضٚاج 

 :   مي زيادج



ٌٚىٓ .  وبٔذ ػاللزٗ ثّٟ ػاللخ غ١جخ ٚسال١خ ، اصطجغذ ثطبثغ أدثٟ  ، ٚلذ ثبدٌزٗ ِٟ وً احزشاَ ٚرمذ٠ش    

حت اِشأح وّٟ ص٠بدح ػٍٝ أٞ حبي أِش شذ٠ذ اٌزؼم١ذ ، فمذ أحت ِٟ سجبي ٚأدثبء وث١شْٚ ، ٌٚىٓ لٍجٙب وبْ 

!  ِؼٍمب ثحج١ت ٚح١ذ أال ٚ٘ٛ ججشاْ خ١ًٍ ججشاْ ، فٍُ رؼشك فٟ اٌحم١مخ غ١شٖ ، ٌٚىٓ ٌٙزا لصخ أخشٜ

  :مي زيادج فٟ أحذ سعبئٍٗ إٌٝ العقاد٠ٚظٙش سلٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 ع١ذرٟ ا٢ٔغخ،

   شىشن ٌــــٟ ػٍــــٝ األث١بد اٌزٟ رفعٍذ ثمجٌٛٙب ٔؼّخ ِٓ ٔؼُ اٌغّبء ، ٚاثزغبِخ 

. أرّٕٝ ٌه ِٓ اٌغؼبدح ثمذس ِب ثؼثزٗ فٟ ٔفغٟ ٚثثثزٗ فٟ جٛأت لٍجٟ . فٟ فــــُ اٌح١بح 

   ٚإٟٔ أثصشن اٌغبػخ ث١ٓ اٌّبء ٚاٌغّبء فأشؼش ثٛجٛد هللا حمب ، ألٕٟٔ ال أعزط١غ أْ 

أػشف لٛح غ١شٖ رحًّ رٌه اٌّٙذ اٌغبثح اٌزٞ أرّثٍه ف١ٗ غفٍخ ٚادػخ فٟ أحعبْ رٌه 

 .اٌحٕبْ اٌغشِذٞ اٌؼظ١ُ

.     ١ٌٚغذ ٘زٖ أٚي ِشح أروشن ف١ٙب ث١ٓ ِؼب٘ذ اٌجالد اٌغبئجخ ٚظالي األصِٕخ اٌمذ٠ّخ 

فًٙ عززوش٠ٕٕٟ ؟ . فمذ روشره فٟ أعٛاْ ٚروشره ػٕذ ػشػ إٌٗ ا١ًٌٕ ِٚؼجذ إ٠ض٠ظ 

ٚاثك وً اٌثمخ ٚعؼ١ذ وً اٌغؼبدح ! ثً إٕٟٔ ٚاثك أٔه عززوش٠ٓ . إٕٟٔ آًِ ٚأرٛعً 

ٌٚه ِٕٟ أػض ! فال رٕغٟ ٠ب آٔغخ ، ٚاػزسٞ ٚال رشزذٞ ػٍٟ . ثٙزٖ اٌثمخ اٌغب١ٌخ 

ٚأصفٝ ِب رشعٍٗ ٔفغٟ إٌٝ ٔفظ ِٓ رح١بد اٌشٛق ٚاٌشجبء ٚاٌؼطف ٚاٌشىش 

 . ٚاالحزشاَ 

        ػجبط ِحّٛد اٌؼمبد،

 1925 ػبَ ١ٌٛ٠ٛ        أٚي

 

 



 

 !حثيثح خانته تالغية

 

ٚوبٔذ عججب .      أحت اٌؼمبد أحذ إٌغبء حجب شذ٠ذا ٌٚىٕٙب خبٔزٗ فأٚسثزٗ خ١بٔزٙب جشحب ػ١ّمب ال ٠ٕذًِ اٌجزخ 

ٚلذ أٚسد " . اٌّشأح فٟ اٌمشآْ"سئ١غب فٟ ػذٚارٗ ٌٍٕغبء سغُ إٔصبفٗ ٌٙٓ فٟ فٍغفزٗ ٚثؼط وزجٗ ِثً 

وّـــب روش وث١شْٚ ِّٓ ػشفٖٛ ثأٔٙب " . عبسح"رفبص١ً رٍه اٌحج١جخ ٚلصخ خ١بٔزٙب ٌٗ رٌه فٟ سٚا٠زٗ اٌش١ٙشح 

ٌّب اغٍغ اٌؼمبد ػٍٝ خ١بٔزٙب رٍه . وبٔذ عججب سئ١غ١ب فٟ ػضٚفٗ ػٓ اٌضٚاج أٚ ٚلٛػٗ فٟ اٌحت ِشح أخشٜ 

 :اٌفزبح ٌٗ ، لشس ٘جش٘ب ٚرأٌُ وث١شا ٌزٌه ٚوزت ٌٙب ٘زٖ اٌشعبٌخ

إْ فمذن ٌُ ٠ىٓ ١ٕ٘ب ػٍٟ فٟ ٚلذ ِٓ األٚلبد وّب ٘ٛ ١٘ٓ ػٍٟ ا٢ْ ، فئرا : ٌٚىٕٟ ألٛي ٌه ٚأٔب آعف    "

ٚإرا أث١ذ إال أْ . وزجذ إ١ٌه ٘زٖ اٌىٍّخ ، فئّٔب ٟ٘ وٍّخ صذ٠ك ٠ش٠ح ظ١ّشٖ ، ٚٚاجت أخ١ش الثذ ِٓ أدائٗ 

رفّٟٙ ٌٙب ِؼٕٝ ِٓ ِؼبٟٔ األٔب١ٔخ ، فبفّٟٙ إرا أٔٙب وٍّخ إٔغبْ ٠زوش ثش٘خ ِٓ ح١برٗ ، ٠ٚٛد أْ ٠حزفع ثٙزٖ 

 " .اٌزوشٜ ٔظ١فخ شش٠فخ إٌٝ آخش أ٠بَ اٌح١بح

 !ٚوبْ ٘زا فشاق ث١ٕٗ ٚث١ٕٙب

 : !هل اعترف العمالق تالحة ؟

فح١ٓ رشاٖ ٠حىٟ ػٓ أِٗ صفبرٗ !    اٌّشأح فٟ ح١برٗ وبئٓ ِث١ش ٌٍجذي ، ثبػث ٌٍح١شح رّبِب وشخصٗ ٘ٛ 

ٚحجٗ ٌٙب ِٚب ٚسثٗ ػٕٙب ، أٚ رمشأ أحذ سعبئٍٗ ألد٠جخ وّٟ ص٠بدح ، أٚ حزٝ رمشأ فٟ فٍغفزٗ ٚرح١ٍٍٗ ٌطج١ؼخ 



ٌٚىٕه ح١ٓ رمشأ وزبثب ! ، فئٔه رىبد رجضَ أٔٗ ٌٍّشأح ِحت ٌٚٙبْ" اٌّشأح فٟ اٌمشآْ"ٚو١ٕٛٔخ اٌّشأح فٟ وزبثٗ 

ٚرؼشف رفص١ً لصزٗ ِغ اٌّشأح اٌٛح١ذح اٌزٟ أحجٙب ثصذق حت اٌشجً ٌٍّشأح ٚخبٔزٗ ، رىبد رجضَ " عبسح"وـ 

ٚ٘ىزا حشد فٟ اإلجبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغؤاي ، ٚاوزف١ذ ثّب ! ثأْ اٌّشأح ال رزؼذٜ ثبٌٕغجخ ٌٗ وٛٔٙب ػذٚ ٌذٚد

 :لشأرٗ ِٓ رح١ٍالد ٚفٍغفبد اٌؼمبد ػٓ اٌحت ٚاٌّشأح ِؼب

 : ف١مٛي 

إرا ثب١ٌذ ثشئ غ١ش اٌّشأح اٌزٟ رحجٙب فأٔذ فٟ سأ٠ٙب ال رحجٙب ، ٚلذ رزّٙه ثجًٙ اٌحت أٚ جّٛد اٌطج١ؼخ    "

ٚحجزٙب فٟ رٌه أٔٙب ٟ٘ إرا أحجذ ال رجبٌٟ ثغ١ش اٌشجً اٌزٞ رحجــٗ ، فٍّبرا ال رطبٌجٗ ثّثً ِب . أٚ فمش اٌفؤاد 

ألْ اٌّشأح إرا أحجذ ٚ٘جذ ٔفغٙب ، ِٚٓ ٠ٙت ال ٠حك ٌٗ أْ ٠حزفع ثشئ ِّب ٚ٘ت ! رؼط١ٗ ؟ ٚ٘زا ٘ٛ اٌخطأ 

 " .أِب اٌشجً فٙٛ آخز ٚ٘ٛ ٠ؼطٟ اٌّشأح ثّمذاس ِب ٚ٘جزٗ ٠ُٚجمٝ ػٕذٖ ثؼذ رٌه ِب ٠ٍّىٗ ٠ٚحزفع ثٗ ٠ٚجب١ٌٗ! 

 :٠ٚزوش وزٌه 

فصذِّق إْ ل١ً ٌه إْ حج١جب ٠جغط حج١جٗ . ٚلذ ٠خٍٛ اٌحت ِٓ وً شئ إال ِٓ شئ ٚاحذ ٚ٘ٛ اال٘زّبَ   "

ٚصذِّق إْ ل١ً ٌه إْ اٌّحت . ٚصذِّق إْ ل١ً ٌــه أْ حج١جــــب ٠زمجً ِٓ حج١جـــٗ اٌجُغط ٚاإل٠زاء . ٠ٚؤر٠ٗ 

ُّحبي اٌزٞ ال . ٠خْٛ أٚ ٠مجً اٌخ١بٔخ ِٓ اٌّحجٛة  فأِب إْ ل١ً ٌه أْ حجب فٟ إٌفظ ثغ١ش ا٘زّبَ فزٌه ٘ٛ اٌ

 " .٠مجً اٌزصذ٠ك 

 " :عبسح"٠ٚزوش فٟ سٚا٠زٗ 

 ثٙب ٠ٚحظ ٠حغٙب ٚإّٔب ِٕٙب ، أجًّ ٘ٛ ِب ٠ش٠ذ ٚال ٟ٘ ٠ش٠ذ٘ب فئّٔب اٌّشأح ٠حت ح١ٓ اٌشجً أْ ٔغٟ ثً  "

 . "إٌغبء عبئش ٚث١ٓ ث١ٕٙب فبسق ال اِشأح ألٔٙب ال ٟ٘ ، ٟ٘ ألٔٙب

ف اٌؼمبد اٌحت ثمٌٛٗ  :٠ٚؼشَّ

 ٚال إٌغبء ، أجًّ ألٔٙب ال اٌّشأح اٌشجً ١ِض  إرا.اٌحت  ٘ٛ فزٌه إٌغبء ، ج١ّغ ث١ٓ اٌّشأح اٌشجً ١ِض إرا   "

 ثّحبعٕٙب ٟ٘ ٟ٘ ألٔٙب ٌٚىٓ ثبٌحت ، إٌغبء أٌٚٝ ألٔٙب ٚال إٌغبء ، أٚفٝ ألٔٙب ٚال إٌغبء ، أروٝ ألٔٙب

 ." اٌحت ٘ٛ فزٌه ٚػ١ٛثٙب ،

 



فح١ٓ رمشأ ٌٍؼمبد ، رغزشؼش فٟ صفحبد ٚوٍّبد وزجٗ !     ٚ٘ىزا رظً ػاللخ اٌؼمبد ثبٌّشأح أٚ اٌحت ٌغضا

ٌٚشثّب إرا أِؼٕذ إٌظش فٟ ٔفظ اٌصفحبد ٚلشأد ػجبساد ٚوٍّبد أخشٜ أٚ حزٝ . ِؼبٟٔ ٚأحبع١ظ اٌحت 

ٚلذ حٛي ٘زا األِش وث١شا ِٓ اٌز٠ٓ ! اٌىٍّبد ٔفغٙب ، ٌٍّغذ ِشبػش اٌىشا١٘خ ٚاالشّئضاص ظذ اٌّشأح

 !ث١ْٓ ث١ْٓ... ػبصشٚا أٚ لشأٚا ٌؼمبد إٌٝ ِؤ٠ذ٠ٓ ِٚؼبسظ١ٓ ٌٗ فٟ آْ ٚاحذ وّب وبْ ٘ٛ ٌٍّشأح


