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 الكواري وداد

 

. خاصة فضائح تتضمن كانت إذا خاصة قراءتھا، على اإلقبال وزاد. الحدیث العصر في الذاتیة بالسیر الخاصة اإلصدارات كثرت
 یخفي ولن. فیھا یموه ولن حقیقتھا على نفسھ سیعرض إنھ: بدایتھا في قولی الذي روسو جاك جان اعترافات السیر ھذه أشھر ولعل
 القراء إن بل المطلوب، النجاح كلینتون بل كتاب یحقق ولم. شیئا منھ ینقص ولن. مجردا الحق سیذكر إنما. حسنة یزیف أو سیئة

 وجنت بتصریحاتھا كبیرا نجاحا األخیرة تحقق حین في) مونیكا( المتدربة اسم فیھا ورد التي وھي فقط صفحات عدة على ركزوا
.. مجلدات عدة عن عبارة وكانت الطویل سجنھ في كتبھا التي لكازانوفا كانت فقد االعترافات أشھر أما.. المشینة صراحتھا من ثروة
 عبدالرحمن( لحدیثا العصر في العربي الفیلسوف حیاة سیرة وأثارت. بنفسھ كتبھا التي خلدون ابن سیرة ھناك العربي تراثنا وفي

 اإلفادة یمكن التي والتجارب بالمعرفة غنیة ذاتیة سیر وھناك جارحة، صراحة من تضمنتھ لما لھ المعاصرین األدباء نقمة) بدوي
 بعنوان وھي) عباس رؤوف( للمؤرخ الذاتیة السیرة ومنھا الكبیر االقتصادي أمین جالل حیاة سیرة منھا. كثیرة لیست وھي منھا

 صاحبنا یكن لم: فیقول صاحبنا بكلمة نفسھ إلى وأشار). عاما 65( والكھولة النضج لسن وصل أن بعد كتبھا والتي. طىخ مشیناھا
 التي المواقف ھذه صاحبنا یتأمل ما وكثیرا. خطاؤون فجمیعھم. البشر بین قدیسون یوجد فال. واألخطاء العیوب من خالیا حكیما
 لم أنھ حسبھ. حال أیة على إثما الظن كل لیس ولكن. معینة بمواقف الظن سوء في بالغ أنھ نفسھ على فیأخذ. تقییمھا ویعید بھ مرت
 ویھدي. ذھب یلمع ما كل أن وظن. أھلھا غیر في ثقتھ وضع أنھ یكتشف ما وكثیرا. محض شخصي بدافع ما یوما موقفا یتخذ

 فقره من یخجل ال وھو. یتعظون علھم الشباب حیاة یسممون لمن أیضا ویھدیھ. یفید ما فیھ یجدون عساھم.. الشباب إلى كتابھ المؤرخ
ا لھ تعرض عما وبسیط سلس بأسلوب یتحدث بل حالھ، رقة من وال  على عاشرھم من فساد عن یتحدث وھو وحرص. عاشھ وعمَّ
 قام التي الجامعة عن یتحدث وھو كلماتھ في المرارة وظھرت. بالتفصیل بھ قاموا وما فعلوه ما بوصف مكتفیا أسمائھم ذكر عدم

 وخالیة والنقاء للنزاھة مثال أنھا یظن كان: صاحبنا لسان على یقول وھو. الحكمة بیت إلى الفساد تفشى حیث بمرارة؛ فیھا بالتدریس
 لھ تبینو. واھما كان أنھ فاكتشف. خطاھا لألمة یرسم الذي المفكر العقل أنھا یظن وكان. الخارج في المجتمع یعانیھا التي اآلفات من
 بما المجتمع صورة علیھا تنعكس مرآة وأنھا وأمراض، عطب من الخالیا بقیة یصیب بما تتأثر. المجتمع خالیا من خلیة الجامعة أن
 .وأوجاع وعلل تناقضات من فیھ
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