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!كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلع سدقلا حوّرلا لولحب لفتحن .ةرصنعلا ديعب لفتحن اّنأل ،مويلا مكل كرابم ديع
ايجروتيل يف .ةديدع تارم عوسي هب دعو دقل .حصفلا دعب اًموي نيسمخ ثدح يذلا ،لسّرلا
يذَّلا سُدُقلا َحوُّرلا" :هذيمالتل عوسي لاق امدنع ،دوعولا هذه ىدحإ ليجنإلا انل يوري مويلا
 14، 26).انحوي( "مكَل هُتلُق ام َعيمَج مُكُرِّكَذُيو ءايشألا َعيمَج مكُمِّلَعُي وه يمساِب ُبآلا هُلِسرُي
،رِّكذيو مِّلعي ،نيَلعفلا نيَذه يف لّمأتنل .حيسملا هلاق ام رِّكذيو مِّلعي :حوّرلا هلعفي ام اذه
.انبولق ىلإ لخدي عوسي ليجنإ لعجي ،ةقيرطلا هذهب ،سدقلا حوّرلا ّنأل
ةربخ يف أشنت دق ةبقع يّطخت ىلع اندعاسي ةقيرطلا هذهب .مِّلعي سدقلا حوّرلا ،اًلّوأ
يف .ناميإلا ةربخ يف ةفاسملا ةبقع يطخت ىلع اندعاسي هّنإ .ةفاسملا يهو :ناميإلا
:ةّيمويلا ةايحلاو ليجنإلا نيب ةريبك ةفاسم كانه ّنأ يف كشلا أشني نأ نكمي ،عقاولا
ليجنإلا ودبي يلاتلابو ،ىرخأ اًعاضوأو ،ىرخأ اًتاقوأ تناكو ،ةنس يفلأ لبق عوسي شاع
:لءاستن دقو .لكاشمو تاجايتحا نم مويلا يف امب مويلا انمّلكيل مئالم ريغ ودبيو ،اًميدق
هتملك رّثؤت نأ نكمي فيكو ؟ةملوعلا رصعو تنرتنإلا رصع يف ليجنإلا لوقي نأ نكمي اذام
؟انيف
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.تافاسملا مدري نأ فرعي وهف ،تافاسملا مدر يف صّصختم سدقلا حوّرلا ّنإ لوقن نأ اننكمي
مالك هعمو .صخش ّلك عمو نمز ّلك عم عوسي ميِلعت طبري يذلا وه هّنإ .اهاطختن نأ انمّلعيو
مالك لعجي حوّرلا !مويلا ّيح وه سدقلا حوّرلا ةّوقب حيسملا مالك ،ال ،اًراكذت سيل حيسملا
حوّرلاو .رضاحلا تقولا يف اندوقيو انمّلكي سدقملا باتكلا لالخ نم :اًّيح انل حيسملا
حوّرلا .مهنامز ثادحأو لكاشمل نيهّبنتم نينمؤملا لعجي لب ،نمزلا رورم فاخي ال سدقلا
اًرمأ ناميإلا لعجيو :رضاحلا تقولل اًبسانم هميلعت لعجي ،مِّلعي امدنع ،عقاولا يف ،سدقلا
.فحتملا يف ءايشألا لثم ناميإلا لعجن نأ كشون نحن .اًّباش هيلع ظفاحيو ،انهو نآلا اًرضاح
ناميإلا لعجي ،موي ّلكل هلعجيو ،نمز ّلك عم بسانتي هلعجي سدقلا حوّرلا ّنكل .نكمم رطخ اذه
هّنإ .ةرباع ةايح طامنأب وأ ٍروصعب اًطبترم سيل سدقلا ُحوّرلا .هلمع وه اذهو .موي ّلكل ةايح
.انهو مويلا اًرضاح ّيحلاو مئاقلا عوسي لعجي
؟رّكذي لعفلا ينعي اذامو .رّكذي ،يناثلا لعفلا وه اذه .رّكذتن انلعجي ؟اذه حوّرلا لعفي فيكو
امك اذه ثدح دقو .انبولق ىلإ ليجنإلا ديعي حوّرلا :بلقلا ىلإ ىركذلا ديعي ينعي رّكذي لعفلا
.ءيشلا سفن انل ثدحيو .اًريثك هومهفي ملو ،ةديدع تارم عوسي ىلإ اوغصأ دقل :لسرلل ثدح
همالك اولبق دقف .سدقلا حوّرلاب همالك اومهفو اورّكذت ،اهدعبو ةرصنعلا موي ذنم ،مهّنكل
ةقالعو ةّيح ةقالع ىلإ ،ةركاذلا ةفرعم ،ةّيجراخ ةفرعم نم اولقتناو مهل اًصيصخ ليق هّنأل
ىلإ “ليق هّنأ تعمس” مالكلا لقنيو ،اذه لعفي يذلا حوّرلا هّنإ .عوسي ّبّرلا عم ةحرفو ةعنتقم
حبصت عوسي راكفأ لعجي :انتايح حورلا رّيغي اذكهو .بلقلا لخدت عوسيل ةّيصخش ةفرعم
.عوسي مالك مويلا انبولق ىلإ لِخدُيو همالكب انرّكذي امدنع هلعفي ام اذهو .انراكفأ
ناميإلا .ةركاذ الب ناميإلا حبصي ،عوسيب انرّكذي يذلا حوّرلا نودب ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اهحنمي يذلا وه حوّرلا نأل ةّيح ىقبت ىركذلا :هركذت ءيش الب ىركذ ةريثك تارم حبصي
دق ؟ةركاذلا وفيعض نوّيحيسم نحن له  -انسفنأ لأسن نأ لواحنل  -نحنو .ةّيح اهيقبيو
ليولا ؟فوخلاو كشلا يف عقنف عوسي ةّبحم ىسننل ةمزأ وأ ،داهجإ وأ ،ةضراعم ةيأ يفكت
حوّرلا ىلإ لاهتبالا وه جالعلا .ةركاذ الب نييحيسم حبصن ال ىتح نيهّبنتم نكنل !انل
يفو ةبعّصلا تارارقلا ذاختا لبق ،ةّمهملا تاظحللا يف ةّصاخ ،اًرارم كلذ لعفنل .سدقلا
نأ اننكميو .سدقلا حوّرلا ىلإ لهتبنلو انيديأ يف ليجنإلا ذخأنل .ةلهسلا ريغ تالاحلا
،لاعت” :ةليمج ةالص اهّنإ “.يبلق رنأو ،عوسيب ينرّكذو ،سدقلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت” :اًلثم لوقن
،سدقلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت” ؟اًعم اهلوقن له “.يبلق رنأو ،عوسيب ينرّكذو ،سدقلا حوّرلا اهّيأ
اهلعجيسو .ءطبب ةريغص ةرقف أرقنو ليجنإلا حتفن ّ،مث “.يبلق رنأو ،عوسيب ينرّكذو
.انتايح بطاخت ةّيح ةملك حوّرلا
سدقلا حوّرلا ىلإ لهتبن يكل ةبغّرلا انيف مرضتل ،سدقلا حوّرلاب ةئلتمملا ،ءارذعلا ميرم
.هللا مالك لبقنو
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تقتلا ،حصفلا دعب اًموي نيسمخ .ةقيقح ةّيرشبلل هللا ُمْلُح حبصأ ةرصنعلا ديع يف
ءدب نم موي ةئام دعب ،نآلا نكل .اًضعب اهضعب تمهفو ةفلتخم تاغلب تمّلكتف بوعشلا
ِمْلُح راكنإ وه يذلا ،ةّيرشبلا ىلع ىرخأ ةرم برحلا سوباك َّلح ،ايناركوأ ىلع حّلسملا ناودعلا
نم مهضعب اوبرتقي نأ نم اًلدب ،سانأو ،اًضعب اهضعب لتقت بوعشو ،مداصتت بوعش :هللا
يّذغيو ،تاعارصلاو توملاو رامدلا بضغ دعاصتي امنيبو .مهتويب نع مهداعبإ ّمتي ،ضعب
اودوقت ال ،مكلضف نم :لودلا ةداق ىلإ يئادن دّدجأ ،عيمجلا ىلع ةروطخ دادزي اًديعصت
تاضوافم ءارجإ ّمتيلو !رامدلا ىلإ ةّيرشبلا اودوقت ال ،مكلضف نم !رامدلا ىلإ ةّيرشبلا
ةخرص ىلإ ءاغصإلا َّمتيلو .مئاد ّلح داجيإو رانلا قالطإ فقول ةّيلمع تاضوافم ،ةّيقيقح
ةايحلا مارتحا َّمتيلو – مالعإلا لئاسو يف اًّيموي كلذ ىرنو – نومّلأتي نيذلا ةسئايلا سانلا
نم ،رمتسنل .ايناركوأ قرش يف ىرقلاو ندملل عورملا ريمدتلا فّقوتيلو ةّيرشبلا
ّ.لِكن نأ نود مالّسلا لجأ نم مازتلالاو ةالّصلا يف ،مكلضف
اموتو يكلم رانويل ،رغاصألا نيّيشوبكلا ةوخإلا نم نينثا بيوطت ّمت ،توريب يف ،سمأ موي
ىلع 1917و  1915يماع يف ايكرت يف امهناميإ ببسب التُق ،نيَديهش نينهاك ،حلاص
،عزعزتت ال هللاب ةقث ارهظأو ةيئادع ةئيب يف اشاع ناينانبللا نالسرملا ناذه .يلاوتلا
اغلبي مل .نيباش اناك .ةّيحيسملا انتداهش امهلاثم ززعيلف .بيرقلا ليبس يف اًينافتو
.نيَديدجلا نيَيوابوطلل قّفصنل .ةنس نيثالثلاو ةسماخلا رمع
رّكشأ .نيَرخآ نيَرهش ةدمل اهديدجت ّمت دق نميلا يف ةندهلا ّنأ ،كلذل تحرفو ،ينغلب دقل
يذلا ّ،يومدلا عارّصلا كلذل ّدح عضول ىرخأ ةوطخ هذه ءاجرلا ةمالع نوكت نأ لمآ .مكرّكشأو هللا
لافطأ يف رّكفن نأ اًدبأ َسنن ال ،مكلضف نم .انمايأ يف ةّيناسنإلا تامزألا إوسأ ىدحإ بّبس
!لافطألا يف ركفنل .ءيش ّلك يف صقنو ميِلعتلا يف صقنو رامدو عوج :نميلا
ةريزغلا راطمألا اهيف تبّبست يتلا ةّيضرألا تارايهنالا اياحض لجأ نم يتالص دّكؤأ نأ ّدوأ
.ليزاربلاب يفيسير ةقطنم يف تثدح يتلا
فقوب نورطاخي نيذلا كامسألا يدايص يف رّكفنل .كامسألا يدايص نم يبرق نع ربّعأ امك
لامعلا تائف عيمج اًضيأ يتدومو يركفب لمشأو .دوقولا ةفلكت عافترا ببسب ،مهطاشن
.ايناركوأ يف عارّصلا بقاوع نم ةّدشب نوناعي نيذلا
اًئينه ًءادغ .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأ .يلجأ نم اوّلصت نأ مكلأسأو ،مكلجأ نم يّلصأ انأ
!ءاقللا ىلإو
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