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المكتبة المتنقلة... بوابة جديدة لنشر شغف القراءة وإحياء حب الكتب في بغداد
مع قلة الأن�شطة الثقافية يف الفرتة احلالية 
كبري  اثر  تركت  املتنقلة  املكتبة  اأن  الن 
ووا�شع على ال�شاحة الثقافية العراقية , ومل 
يقت�رص تاأثريها فقط على العراق بل اأ�شادت 
اأمريكية بهذا امل�رصوع الذي يعترب  وكالت 
حتى  عليه  تتغذى  ثقافتنا  لزلت  مغذي 

الن.
املو�شوي"  "علي  الفكرة  هذه  �شاحب    
يحمل  الذي  عاما(   25( العمر  من  البالغ 
الإجنليزية  اللغة  يف  البكالوريو�س  �شهادة 
لن�رص  اجلهود  �شل�شلة  يف  الأحدث  هدفه 
�شغفه بالقراءة واإحياء حب الكتب من جديد 
يف بغداد التي كانت �شابقا عا�شمة الأدب 

للعامل الإ�شالمي. 
�شفحة  باإطالقه  بداأت  "املو�شوي"  جهود 
"حمب الكتب العراقي" عرب موقع التوا�شل 
 2015 عام  يف  "في�شبوك"  الجتماعي 
درا�شية  حللقات  بتنظيمه  وانتهاًء   ,
وجمموعات قراءة وم�شابقات وندوات اأدبية 

يف املراكز الثقافية واملقاهي.
اأن حقيقة  املواطنون  الكثري من  اعترب  وقد 
جيدة  وطريقة  موفق  وعمل  رائعة  فكرة 
لإي�شال املعلومة ب�شورة اأكرب وبتكلفة اأقل 
. فقد متنى " حممد ال�شعدي " ان ن�رص الفكرة 
يف  منطلقًا  تكون  وان  البلد  م�شتوى  على 
تربية جيل واعي بعيد عن الفكار ال�شطحية 
, بحد ذاتها فكرة عظيمة وخا�شة نحن يف 
هذا الوقت الذي ا�شبح يعتمد على املظاهر 

يف الأكرث الأوقات.
اقرتح  جميل   , �شاكر  بالل  قال  جانبه  من 
عليه ان يحدد ايام تواجده يف الأماكن التي 
بك  في�س  �شفحة  يجعل  وكذلك  يرتادها, 
للمكتبة لكي, يت�شل به املهتمني و يفتح له 
باب للرزق و عالقات جديدة الن�شان ينجح 
:1/املظهر2/ التايل  اتبع  اذا  عمل  اي  يف 
الخالق3/العالقات 4/خمافة اهلل تعاىل . 
اما ماجد عبا�س فقال منتقدا بع�س اجلهات 
الر�شمية: لكنه �شعب عليه ح�شول على اإذن 
للبيع يا اأخي ل انطيك و ل اخلي رحمة اهلل 
تنزل عليك, هو هذا احد اأ�شباب البطالة بني 
مثل  دعم  اأي  يوجد  فال  العراق  يف  ال�شباب 

هذه الطاقات ال�شبابية املدفونة. 
يف حني يرى مرت�شى ال�شاعدي , اأن حقيقة 
جيدة  وطريقة  موفق  وعمل  رائعة  فكرة 
وبتكلفة  اأكرب  ب�شورة  املعلومة  لإي�شال 
م�شتوى  على  الفكرة  تنت�رص  ان  امتنى  اأقل 
البلد وان تكون منطلقًا يف تربية جيل واعي 
بعيد عن الفكار ال�شطحية ... اما)ابو حممد( 
والت�شجيع  الدعم  ي�شتحق  يوفقه  اهلل  فقال: 
ح�شاري  م�رصوع  وهو  م�رصوعه  لعر�س 

ويجلب النتباه �شكرا له واهلل ي�شهل امره.
"فكره   : حيدر  حنني  قالت  جانبها  من 
جميله جداً اأ�شافه اىل اأنه يعمل ع تخفيف 
كاهل الطالب يف امل�رصوف بدل اأن يذهب 
اي  يف  موجودة  فهذه  بعيده  اأماكن  اىل 
باب  ويفتح  يوفقه  ربي  فيه  يوجد  مكان 

الرزق عليه". 
وفرحها  فقد عربت عن غ�شبها  اما حوراء 
�رصيف  عمل   كونه  وقالت:  احد  وقت  يف 
حلوه   وفكره  جبينه  بعرق  العي�س  ويريد 
يقابل  فاأنة  �شابقا   مطروقة  وغري  وجيدة 
من  الذين  البع�س  وعراقيل  ب�شعوبات 

الواجب عليهم بدل ت�شجيعه.
عن  عبا�س"  اأبو   " عرب  مت�شل  �شياق  ويف 
عقليات  هكذا  مثل  وجود  ان   : وقال  رايه 
ونا�شد  ونقدرها  نحرتمها  ان  علينا  واجب 
اأبو عبا�س روؤ�شاء اجلامعات والعمداء تبني 

اأبو عبا�س  مثل هكذا افكار ودعمها , وقدم 
ول�شاحب الفكرة الف حتية. 

 لقد كان م�رصوع علي ماألوفًا يف �شكل كبري 
املا�شي  القرن  خم�شينات  يف  بغداد  يف 
مربك  اأنه  فيبدو  اليوم  اأما  و�شتيناته, 
التفتي�س  ونقاط  املرور  لرجال  وخميف 
العراقية. يقول علي: »تــوقـفـت عند جامعة 
يف  اأخرى  مناطق  ويف  عدة  مــرات  بــغداد 
ي�شمحون  ل  املرور  رجال  لكن  العا�شمة, 
التفتي�س  نقاط  اإن  بل  طوياًل,  بالتوقف  يل 
تخ�شى وقوفــي يف الأماكن التي اختارها, 
فيها  اأحاول  مكتظة  مناطق  غالبًا  وهي 
التي  مكتبتي  يخافون  اجلميع  كتبي.  بيع 
ال�شغري  وطموحي  الكتب  �شوى  حتوي  ل 
وال�رصطة  »اجلي�س  وي�شيف:  بيعها«.  اإىل 
نتعر�س  ولذلك  التفجريات  يخ�شيان 
رجال  قام  عدة  حالت  ويف  للم�شايقات, 

�رصطة املرور ب�شحب اأوراق ت�شجيل ال�شيارة 
الذي  املكان  من  التحرك  على  لإجباري 
زبائن  للمو�شوي  و�شار  للتوقف«.  اخرتته 
عدة حيث يقول "باين اح�شل على اجر اكرث 
اأربعة  يل  ان  كما  �شهريًا  دولر   400 من 

عاملني يعملون معي"..
ان  الأعظمية  يف  كان  عندما  مرة  وذكر   
رجاًل يف اخلم�شينات من العمر كيف رك�س 
للعربية  مرتجم  كتاب  و�شحب  �شيارته  اىل 
�شحب الكتاب و�شار يبكي لنه كان يبحث 

عن هذا الكتاب من اأعوام عدة ومل يجده.
املو�شوي  توجه  الأيام  احد  ظهر  ويف   
قريب  جتاري  مركز  اىل  املتنقلة  مبكتبته 
منوعة  كتبًا  وعر�س  بغداد  جامعة  من 
وال�شعر  ذاتية مل�شاهري  و�شري  روايات  منها 
يف  ظهرت  املكتبة  خمتلفة.  لغات  ويف 
املا�شي  )يناير(  الثاين  كانون  منذ  بغداد 

وكانت غري ماألوفة اإىل حد ما, لكن مبرور 
موقعها  بغداد  �شكان  �شاهد  حني  الأيام 
على »فاي�شبوك« بداأت ت�شتهر �شيئًا ف�شيئًا. 
الأماكن  يف  التوقف  املو�شوي  ويف�شل 
للقراءة,  لي�شتقطبهم  بال�شباب  املكتظة 
ولذلك يختار اجلامعات واملقاهي ال�شبابية 
وغريها. لكن اخلوف من ال�شيارات املفخخة 
ل ي�شتثني اأحداً, اإذ اإن معظم املناطق التي 
فيها  مينع  عدة  تفجريات  فيها  حدثت 
كان  مهما  ال�شيارة  توقف  املرور  عنا�رص 
منطقتي  يف  �شيما  ل  وب�شاعتها,  نوعها 

الكرادة واملن�شور وغريهما.
اأريد  اأطلب الكثري, فقط  ويقول علي: »انا ل 
كتبي  لبيع  منا�شبة  اأماكن  يف  التوقف 
وك�شب زبائن من حمبي القراءة واملطالعة 
مب�رصوعي  خرجت  ملا  لها  حبي  لول  التي 

ال�شغري«.

اعداد _ فاطمة عدنان 

وحيدة للقاهرة
 تتصدر قائمة الكتب 

بريطاني يعيد تأريخ األميرة 
 " جميلة "  »عمت صباحًا أيتها الحرب« التركية "فخر النساء زيد"

الأوىل  املرتبة  , وجاءت يف  الأف�شل مبيًعا  الع�رص كتب  اللبنانية,  الدار امل�رصية  اأعلنت 
"ذكريات  روايــة  واحتلت  الع�شماوى,  اأ�ــرصف  للروائي  للقاهرة"  وحيدة  "تذكرة  روايــة 
حمرمة" للروائية نور عبد املجيد املركز الثانى, وجاءت رواية "النبطي" لالديب جربان 
�شمري  ر�شا  للدكتورة  هناك"  "�شاألقاك  رواية  واحتلت  الثالث.  املركز  يف  جربان  خليل 
�شاوير�س يف  الأعمال جنيب  "م�رص من غري لف ودوران" لرجل  الرابعة, وجاء  املرتبة 
املركز اخلام�س, ودخل الروائي الراحل اإح�شان عبد القدو�س القائمة بروايتى "ون�شيت اأنى 
امراأة" و"عقلي وقلبي" يف املركز ال�شاد�س وال�شابع , وحققت رواية "اأحالم ممنوعة" لنور 
عبداملجيد املركز الثامن, وجاءت يف املركز التا�شع رواية "ربع جرام" لع�شام يو�شف, 

واختتمت القائمة بكتاب "اإ�شالم بال مذاهب" للدكتور م�شطفى ال�شكعة.

املن�شي  والفن  التاريخ  ا�شتعادة  يف  الربيطاين  مودرن"  "تيت  متحف  جنح 
لالأمرية الرتكية, فخر الن�شاء زيد, حيث يعمل على رفع الغطاء عن الأعمال 
الفنانات  الن�شاء  من  زالــت  ل  اأنها  على  للتاأكيد  الن�شاء",  لـ"فخر  الفنية 
مديرة  موري�س,  فران�شي�س  اأكدت  جهتها  من  التاريخ.   يتذكرهن  قد  الالتى 
امل�شتمرة  لطموحاتها  رئي�شي  وانعكا�س  جًدا,  مهم  املعر�س  اأن  املتحف, 
الالتي  الن�شاء منهم,  الفنانني وخا�شة  اأن يكون هناك معر�س ينا�رص  يف 
اأهملهن التاريخ وعامل الفن الذي ل يزال مييل ب�شدة نحو املجتمع الأوروبي 
خالل  "زيد"  اأعمال  الأوىل  للمرة  راأت  كيف  موري�س,  وت�شف  الذكوري. 

زيارتها للق�شم التاريخي يف متحف ا�شطنبول للفن احلديث عام 2008.

�شدرت عن من�شورات املتو�شط – اإيطاليا, رواية جديدة للكاتبة ال�شورية مها ح�شن 
وجاءت بعنوان "عمت �شباحًا اأيتها احلرب".   يف هذه الرواية تفعل مها ح�شن بالزمن 
الثابت واملتعارف عليه للحرب, ما فعله مودلياين بوجوه ورقاب �شخ�شيات لوحاته. 
حني جعلها ت�شتطيل فاأ�شبحت اأكرث حتري�شًا لنا على التاأمل وا�شتيالد الأفكار. هذه 
احلرب التي بداأها قاتل واحد اأ�شبحت حرب اجلميع الآن, حرب من ل حرب له. الكلُّ 
.   هنا ترجع مها من بيتها الفرن�شي اإىل بيتها احللبي الذي دمرته احلرب.  �شد الكلِّ
تدعو احلرب اإليه وُتقعدها يف ح�شنها, وتبداأ تروي لها حكايات, مثلما فعلت �شهرزاد 
مع �شهريار. حتدثها عن اأمها وخالتها واأخيها, عن حارتها وبيتها, عما حدث مع 

�شعبها, كيف اأ�شبح فتى احلي الو�شيم اخللوق اأمري حرب, وكيف اأ�شبح الدم ماء.

�شدر  من دار ال�شاقي يف رواية )جميلة( للكاتب القر غ�شتاين جنكيز اإيتماتوف 
يف  الإ�شهاب  ُمتحا�شيًا  ُمْقت�شدًة  لغًة  البي�شاء(  )ال�شفينة  �شاحُب  يوظُف  الذي 
بالعبثية  امل�شبعة  الظواهر  من  اجلبهات  يف  ترتاكم  وما  احلرب  م�شاهد  و�شف 
والالمعنى بل يلمُح مبا ينزاح بخيال املتلقي لت�شوير ميادين احلرب ,�شْف اإىل 
ذلك ما يعر�شُه الكاتب من ت�شاري�س طبيعة البيئة التي ُت�شبُح اإطاراً لهذا العمل, 
لذا كثرياً ما ي�شعُر القارئ باأّنه �شار يف موقع امل�شاهد للمناظر التي تتحوُل اإىل 
اإذ ل ي�شارُع روعة  اأعماق ال�شخ�شيات الأ�شا�شية  عن�رص تكاملي ملا يختلُج يف 
الطبيعة اإل جمال احلب الذي ينمو يف قلب جميلة على اإيقاع الأغاين التي ين�شدها 

دانيار بني اجلبال والوديان. 

إصداراتإصدارات معرضتذكرة

قراءة في كتاب

الأخرية  روايته  يف  الغفوري  مروان  ي�شتخدم 
املتبادلة  الر�شائل  �شكل  �شعدة”  “جدائل 
فتكون  لل�رصد,  طريقًة  روايته  بطلة  وبني  بينه 
فيها  تق�ّس   ر�شائل  عن  عبارة  كلها  الرواية 
احلقيقية,  املوؤلف  ل�شخ�شية  حكايتها  “اإميان” 
يحفزها  ت�شاوؤلتها,  على  هو  فيها  يرّد  ور�شائل 
باأحداث  يذّكرها  الكتابة,  يف  ال�شتمرار  على 
ر�شائلها  تثريه  ما  لها  وينقل  قباًل,  له  روتها 
التي  النقطة  وذكريات.  م�شاعر  من  داخله  يف 
هي  روايته  حبكة  لبناء  الغفوري  منها  ينطلق 
عنها,  تخربه  اأن  تريد  حكاية  “اإميان”  لدى  اأن 
متوت  اأن  تريد  ل  لأنها  لقرائه,  هو  يرويها  كي 
هذه الق�شة وتنتهي مبوتها. يف ر�شائلها تخربه 
يف  عجوز  امراأة  لدى  تعي�س  اأنها  “اإميان” 
�شنعاء, اإذ تركت بلدتها يف حمافظة  “�شعدة” 
واأتت اإىل العا�شمة, ب�شبب “خطيئة” مل ترتكبها. 
بطنها انتفخ وبداأت الأقاويل وال�شائعات ت�رصي 
يف البلدة عن َحملها, ثم بداأت الق�شة تت�شخم مع 
ت�شخم بطنها, وبداأ الأهايل ين�شجون احلكايات 
املراهقة  الفتاة  تربط  غرامية  عالقة  حول 
ر�شائلها  يف  “اإميان”  ت�شّور  القرية.  مبدّر�س 
بقيود  املراأة  يكّبل  الذي  املنغلق,  البلدة  جمتمع 
من العادات والتقاليد الظاملة, وكيف اأنه ميار�س 
وت�شري  التعّلم.  من  الفتيات  حرمان  يف  �شطوته 
ال�شهرية, لكنها ل تذكر  ال�شت  اإىل حروب �شعدة 
تنقل  بل  واأ�شبابه,  ال�شيا�شي  ال�رصاع  تفا�شيل 
ل  التي  باحلرب  وتاأثرهم  البلدة,  �شكان  معاناة 
هكذا  املهزوم.  ومن  املنت�رص  من  فيها  يعرفون 
بع�س  يف  “ح�شن”  اأخوها  ا�شرتك  كيف  حتكي 
هذه احلروب, لتجّره اإىل العنف والق�شوة والتجرد 
من الإن�شانية, رغمًا عنه, فيقرر بعد عودته من 
تن�شب.   حرب  اأي  يف  جمدداً  ي�شرتك  األ  اإحداها 
متتد الر�شائل فرتة زمنية �شغرية ن�شبيًا هي �شهر 
ولكنها   ,2014 عام  مطلع  من  ال�شهر  ون�شف 
تلخ�س �شنوات طويلة من حياة ال�شخ�شيات التي 

حتكي عنها “اإميان”. 
ال�شعرية,  الوم�شات  وبع�س  وخّفة  ب�شال�شة 
مت�شي �شفحات الرواية. نقراأ الكثري من امل�شاعر, 
الأ�شوار  عن  ونقراأ  واحلكايات,  والذكريات, 
عن  �شنعاء,  يف  الب�رص  تف�شل  التي  املرئية  غري 
احلروب  والكراهية, عن  احلب  والرثاء, عن  الفقر 
“اإميان”  جدائل  عن  نقراأ  ال�شالم.  اإىل  والتوق 
اأ�شفل  وتبلغ  اجلبال  اأعايل  من  “تن�شدل  التي 
الوادي, فتم�شّطه اجلنيات وتختبئ خلفه اخليول 

والقوافل والفر�شان"

اقتباس 

اأبِق وجهك يف اجتاه ال�شم�س ولن ترى الظالل.
   
هيلني كيلر

 اأترى �شتجمعنا اللياىل كى 
نعود .. ونفرتق ؟

اترى ت�شى لنا ال�شموع 
ومن �شياها .. نحرتق ؟

اخ�شى على المل ال�شغري 
بان ميوت ..ويختنق ؟

اليوم �رصنا نن�شج الحالم
وغد �شيرتكنا الزمان 

حطام
واعود بعدك للطريق لعلنى 

اجد العزاء
واظل اجمع من خيوط 

الفجر
احالم امل�شاء

واأعود اذكر كيف كنا 
نلتقى

والدرب يرق�س كال�شباح 

امل�رصق
والعمر مي�شى فى هدوء 

الزئبق
�شيء اإليك ي�شدين

مل اأدر ما هو.. منتهاه؟
يومًا اأراه نهايتي

يومًا اأرى فيه احلياه

اآه من اجلرح الذي
يومًا �شتوؤملني.. يداه

اآه من الأمل الذي
مازلت اأحيا يف �شداه
وغداً .. �شيبلغ منتهاه

**
الزهر يذبل يف العيون

والعمر يا دنياي تاأكله.. 
ال�شنون

وغداً على نف�س الطريق 
�شنفرتق

ودموعنا احلريى تثور .. 
وتختنق

ف�شموعنا يومًا اأ�شاءت 
دربنا

وغداً مع الأ�شواق فيها 
نحرتق

فاروق جويدة

ثقافة 

وتحترق الشموع..!بعد أن طرقوا أبوابها ... ما اإلغراء الذي حققته الرواية لمشاهير العالم ؟!
الربجوازية  بالطبقة  ن�شاأتها  يف  الرواية  ارتبطت 
لوكات�س  جورج  املارك�شي  الفيل�شوف  عّدها  حتى 
كان  ورمبا  الربجوازية”.  الطبقة  “ملحمة 
اجلمعية  والقيم  ال�شعبية  بالثقافة  الرواية  ارتباط 
للمجتمع احلديث, بح�شب بندكت اأندر�س يف كتابه 
“اجلماعات املتخيلة” ما جعل البع�س يتخّوف من 
ح�شني  حممد  فعل  ما  نحو  على  بها  ا�شمه  ارتباط 
فالح”  “م�رصي  وكتب  وقتها,  املحامي  هيكل 
ثّم   .1913 “زينب”  رواية  على  ا�شمه  من  بدًل 
ا ومار�شها اأ�شحاب مهن  قطعت الرواية �شوًطا مهمًّ
خمتلفة. فالتقرير الذي كتبه وكيل النائب العام يف 
ع�رصينات القرن املا�شي حممد نور بك, الذي كان 
ح�شني,  طه  ملحاكمة  ال�شهرية  الواقعة  يف  قا�شًيا 
ب�شبب كتابه “يف ال�شعر اجلاهلي” 1926؛ مبثابة 
اأدبية فريدة. قد ل يكون حممد نور بك وما  قطعة 
كتبه ا�شتثناًء فريًدا, بل رمبا هو من املواهب التي 
الر�شمي, ويكفي  العمل  كانت خمتفية حتت عباءة 
ابن زيدون وما كتبه من  العا�شق  بالوزير  التدليل 
اأ�شعار يف مع�شوقته الأمرية ولدة بنت امل�شتكفي. 
الروائية  وخا�شة  الكتابة  عالقة  عند  نقف  وهنا 
لها  الكتابة  امل�شاهري.  مثل  اأخرى  مهن  باأ�شحاب 
منهم  البع�س  اإقدام  لكن  امل�شاهري,  عند  دوافعها 
اإىل وقت ل ت�شمح  على كتابة الرواية التي حتتاج 
به ظروف عملهم هو املثري حًقا. تنّوعت الكتابات 
التي ارتبطت بامل�شاهري ما بني ر�شائل اأدبية و�شري 
ذاتية ومذكرات وكتابات عن جتاربهم يف احلكم, 
وهناك منهم َمن طرق اأبواب الرواية.  وقدمت هذه 
جانًبا  اأو  اأخرى  �شورة  اختالفها  على  الكتابات 
خمفيا  كان  اأ�شحابها,  �شخ�شيات  يف  جمهوًل 
وراء اأ�شابري العمل الر�شمي, على نحو ما قراأنا يف 

لع�شيقته  ميرتان  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  ر�شائل 
اآن بينجيو, وكما فعل الرئي�س ال�ّشادات يف “البحث 
يف  هيتلر  اأودلف  النازي  والزعيم  الذات”  عن 
اأ�شبه  كان  املذكرات  من  الآخر  النوع  “كفاحي”. 
بتاأمالت فكرية و�شياحة ثقافية كما هو يف كتاب 
بيجوفيت�س  عزت  علي  الّراحل  البو�شني  الرئي�س 
“الإ�شالم بني ال�رصق والغرب”, وغريهم. نذكر مثال 
الأدباء  الروؤ�شاء  قائمة  دخلوا  الذين  الروؤ�شاء  اآخر 
وفق  كلينتون  بيل  الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�س  وهو 
بوك”  وهات�شت  دابلداي  “نوف  داري  عن  ورد  ما 
الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�س  اأن  من  بيان  يف  للن�رص 
باتر�شن  جيم�س  الكاتب  مع  يعمل  كلينتون  بيل 
مفقود”  “الرئي�س  عنوانها  رواية  تاأليف  على 

�شتن�رص يف يونيو 2018. بقدر ما اأثار خرب �شدور 
يف  ك�شف  والرتقب,  ال�شتهجان  من  حملة  الرواية 
املقام الأول عن مغازلة الرواية للكثريين لكتابتها. 
من  ولي�س  الرواية  من  �شهرته  اكت�شب  َمن  فهناك 
“القارئ”  رواية  ف�شاحب  الأ�شا�شية,  وظيفته 
هو  الأ�شل  يف  �شلينك  برنهارد  الأملاين   )1995(
يف  والإداري  الد�شتوري  للقانون  واأ�شتاذ  قا�ٍس 
كلية احلقوق بجامعة هامبولت, ثم تعددت اأعماله 
روايته  بعد  ملحوًظا  جناًحا  حقق  بعدما  الروائية 
�شهرته كقا�س  �شهرته كروائي على  الأوىل فطغت 
الذي  الإغراء  ما  املهم,  الت�شاوؤل  جامعي.  واأ�شتاذ 
اأبوابها؟  ليطرقوا  امل�شاهري  لعامل  الرواية  قه  حُتقُّ
�شهلة  بوابة  الرواية  �شارت  هل  الثاين:  وال�شوؤال 
الرئي�س  اأّكد  الكتابة؟  رق�س  يريد  َمن  فيها  ُيجرِّب 
تاأثره  على  مّرة  من  اأكرث  يف  عبدالنا�رص  جمال 
الكبري برواية “عودة الروح” لتوفيق احلكيم, اإل اأن 
الواقع يقول اإن ثمة جانًبا اأدبًيّا مغموًرا يف حياة 
الرئي�س جمال عبدالنا�رص فكان يكتب مقالت يف 
جملة املدر�شة الثانوية واأّول مقال له كان بعنوان 
ال�شاد�شة  �شن  يف  وهو  احلرية”  رجل  “فولتري, 
ع�رصة من عمره, اإ�شافة اإىل مقالته يف ال�شحف. 
ويوميات  الثورة,  “فل�شفة  نوعية  وهناك كتب من 
حرب فل�شطني 1948”. هذه امللكة الأدبية اأثمرت 
“يف  بعنوان  تكتمل  مل   1934 عام  كتبها  رواية 
ر�شيد  اأهل  �شمود  اأحداثها  احلرية” تناولت  �شبيل 
الإنكليزية  للحملة  ت�شدوا  عندما  ومقاومتهم, 
ُمنكرة  هزمية  بها  واأحلقوا   ,1807 فريزر  بقيادة 
الحتالل  وبعدها  الفرن�شية  احلملة  مقدمات  ثم 
فقد  يكملها  مل  الرئي�س  اأن  اإىل  ونظًرا  الربيطاين. 
كتب �شتة ف�شول منها, واأجرت وزارة الثقافة عام 
الكاتبان  بها  وفاز  ل�شتكمالها,  م�شابقة   1958

عبدالرحمن فهمي وعبدالرحيم عجاج.
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