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 ! حنن كسياح يف أوروبا

 5182أغسطس  81 :فٕ جشٖذْ أخجبس الخلٗجتبسٖخ الًشش 

 

 صمشٖب خًجٕ :ثقلم الذمتٍس

 

اسبثٗغ القلٗلٓ الهبيٗٓ تم تذاٌ  الؼذٖذ نى أفما  اليٗذٍٖ ٌالوٍس فٕ األ
ا٘تٗٓ نى الششق ٌالغشة ػى اسلٍك الؼذٖذ نى الؼشة فٕ تلل الذٌ ، فقذ 
ٌجذيب أو شؼجًب الؼشثٕ ٖطجخ ٌججتُ الغزائٗٓ فٕ الحذائق الؼبنٓ ػلى 
الًجبتبت الخضشاء غٗش نّتم، ٌلٗس رلل فحست، ٌإيهب ثؼذ أو ًٖتّٕ 

تًبٌ  طؼبنُ ٌٌججتُ، فإيُ ال ٖنلف ييسُ جهغ نخليبتُ ٌسنّٗب فٕ نى 
 .ثشانٗل القهبنٓ، ٌسثهب ختم مل رلل ثيبجؼٓ طجخ الجطٓ

ال أدسٔ نذى صذق مل رلل، ٌلنى ػًذنب اسألت ثؼض الهسبفشٖى الزٖى 
أػشفّم ًِبك، أساسلٍا إلّٕ نى الوٍس نب تشٗت نًّب الٍلذاو، مهب ٖقب ، 

و أسى مل تلل الهخليبت الهلقبْ فٕ الحذائق، فقذ فأيب لم أمى أتٍقغ أ
تحٍلت تلل الحذائق الخضشاء إلى ننت للقهبنٓ ٌأمٗبس الًبٖلٍو 

 .ٌنخليبت الغزاء، حتى حيبظبت األطيب ، ػججٕ

ٌلنًٕ فٕ الحقٗقٓ لم أتؼجت، فّزا اسلٍك الؼشثٕ أٌ ثبألحشى الخلٗجٕ 
 ؟ ٍ فٕ ثماد غشٖجٓفٕ ثمادَ، فنٗف يتٍقغ نًُ أو ٖنٍو أفضل نى رلل ٌِ

ٌلنى الهؼًٗٗى ثبلجٗئٓ فٕ دٌ   -ٌال يقوذ ًِبك أيب  -نًز اسًٍات، ٌيحى 
الخلٗج الؼشثٗٓ ٖؼبيٍو األنشّٖى فٕ يشش ثؼض األخماقٗبت ٌالسلٍمٗبت 
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الجٗئٗٓ لنل ششائح الهجتهغ. ٌفٕ الحقٗقٓ، فإو نؼظم الذسااسبت التٕ 
ٕ جٗذ ثٗى أفشاد أجشٖت ػلى الهجتهؼبت الخلٗجٗٓ تشٗش الى ٌجٍد ٌػ

الهجتهؼبت، ٌلنى لألاسف أو ِزا الٍػٕ ال ًٖؼنس ػلى حٗبْ اإليسبو 
الخلٗجٕ، فًّبك يقص فٕ ثقبفٓ التًيٗز، ٌحتى ال أمٍو نًبِضًب 
للحقٗقٓ أدسس ييسل ٌال تًظش إلى أثؼذ نى ييسل، تشى مم نشْ تهخط 
 فٕ ٌسق النلًٗنس ثم سنٗتّب نى ٖذك فٕ الشبسع؟ مم نشْ ٌأيت تذخى
سنٗت اسٗجبستل ثؼذ أو ايتّٗت نًّب فٕ الشبسع؟ مم نشْ ششثت 
الهششٌثبت الغبصٖٓ أٌ صجبجٓ نبء ثم سنٗت الضجبجٓ أٌ اللؼجٓ نى غٗش 

 ؟ حتى أو تشؼش فٕ الشبسع أٌ الهنبو الزٔ أيت فُٗ

أتهًى نى مل شخص أو ٖشاقت ييسُ، لٗس مثٗشًا ٌلنى لهذْ ٍٖ  ٌاحذ 
ٌاحذ استشبِذ ٌاستشؼش إو نب فؼلُ فقط، ِل تؼجض ػى رلل، فقط ٍٖ  

السٗبح الخلٗجٗٗى فٕ حذائق أٌسٌثب نب ٍِ إال اسلٍك يحى يؼٗش ػلُٗ 
ٌال يجبلٕ، فما تستًنش رلل السلٍك، أليل أيت تسلل ييس رلل السلٍك 

 .ٌأيت فٕ ٌطًل، فنى أمثش ٌاقؼٗٓ ػًذنب تتنلم أٌ تًتقذ

 


