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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،نيرَخآ اًذيملِت َنيعبسو ِنيَنثا ُّبَّرلا َماقَأ" :يلي ام أرقن دحألا اذه اّيجروتيل ليجنإ يف
.(1 ،10 اقول) "هيَلِإ َبَهذَي نَأ وه َكَشوَأ ٍناكَم وَأ ٍةَنيدَم ِّلُك ىلِإ هَنومَّدَقَتَي ِنيَنثا ِنيَنثا ُمهَلَسرَأو
نم ،نيَنثا نيَنثا ةلاسر يف بهذن نأ .ّيدرف لكشب سيلو ،نيَنثا نيَنثا ذيمالّتلا َلِسرُأ
قفّتي اّلأ رطخ كانه .ايازملا نم رثكأ ةقيرطلا هذه يف باعّصلا ّنأ ودبي ،ةّيلمع ٍرظن ةهجو
ىلع رخآلا ُربجُي ام ،قيرطلا ىلع ضرمي وأ امهدحأ بعتي نأو ،مهتاوطخ فلتخت نأو ،نانثالا
،كلذ عم .قئاوع نود نمو عرسأ حبصت ةريسملا ّنأ ودبي ،كدحو تنك اذإ امنيب .اًضيأ فّقوتلا
نيَنثا نوبهذي ذيمالت لب ،نيدرفنم اًصاخشأ همامأ لسري ال هّنإ :كلذك رومألا ىري ال عوسي
؟رايتخالا اذه ىلإ عوسي ّبّرلا عفد يذلا ببّسلا وه ام :اًلؤس انسفنأ لأسنل .نيَنثا

،هلابقتسال ساّنلا اوّدعيو ىرُقلا ىلإ عوسي اومّدقتي نأ يه ذيمالّتلا ةّمهم تناك
فيكب ةلص اهل لب ،اولوقي نأ بجي امب اًريثك اهل ةلص ال اهايإ مهاطعأ يتلا تاميلعّتلاو
يه ،ةايح ةداهش يه لب ،ال ،هولوقي وأ هوأرقي نأ بجي اًمالك رمألا سيل ّيأ :اونوكي نأ مهيلع
نوّوعدم مهّنإ ّيأ :لاَّمع مهَّنأب عوسي مُهَفّرع ،عقاولا يف .لوقلا ةداهش اهنم رثكأ ءاطعلا ةداهش
ذيمالّتلا ذّفني هب ،ّيلعف ٍلمع لّوأو .مهكولس لالخ نم ةراشبلا لمح ىلإو ،لمعلا ىلإ
،“مههجو ىلع نيمئاه اًلاّمع” اوسيل ذيمالتلا .نيَنثا نيَنثا اوبهذي نأ ديدحّتلاب وه ،مهتلاسر
يه اهسفن ذيمالّتلا ةايح ّنإ ،اًلّوأو .مهريغ ىلإ ةملكلا اوغِّلبي نأ نوفرعي ال نيظعاو وأ
مهدحأ بغري الو ،اًلدابتم مهمارتحا نوكيو ،اًعم اونوكي فيك اوفرعي نأ ّيأ :ليجنإلاب ةراشبلا
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.ديحولا مّلعملا يه مهعيمجل ةديحولا مهتيعجرم نوكتو ،هيخأ نم رثكأ هتردق تبثي نأ يف

ّقدأ يف انسفنأ مّظننو ،ةدّيج عيراشم ذّفننو ،ةلماكتم ةّيوعر تاططخم عضن نأ اننكمي
كانه نكي مل نإ ،نكل ،لئاسولا نم ريثكلا كلمن نأو عومجلا وعدن نأ اننكميو ،ليصافّتلا
ىلإ بهذ هّنإ ةرم نيلسرُملا دحأ لاق .مّدقتت نل ةّيليجنإلا ةلاسّرلا ّنإف ،ةّوخألل ةّيناكمإ
ةيرق يف فّقوتو ،تقولا ضعب رورم دعب هنع لصفنا هّنكل .ةلاسّرلا يف هيخأ عم ايقيرفإ
ام ىلع ريسي ءيش ّلك ناك .ةعامجلا ريخ لجأ نم ءانبلا لامعأ نم ةلسلس حاجنب قّقح ثيح
اًمئاد وهف ،دّيج ٍلامعأ لجر ةايح هبشت تناك هتايح ّنأ كردأ دقل :ةمدصب بيصُأ موي تاذو .ماري
كرتف ....“نكل” ةملك دنع فقوتو ...نكل !ةبساحملا قاروأو ءانبلا عقاوم طسو يف دجاوتم
عوسي ّبّرلا لسرأ اذامل َمِهَفو .ةلاسّرلا يف هيخأب َقِحَلو ،نيّيناملعلل ،نيرخآلل ةرادإلا
ىلع ّيأ ،ّيصخّشلا طاشّنلا ىلع موقت ال ةراشبلا ةلاسر ّنأل :“نيَنثا نيَنثا” ذيمالّتلا
.اًعم شيعلا اهلمحي يتلا تابوعّصلا لالخ نم ىّتح ،ةّيوخألا ةّبحملا ةداهش ىلع لب ،“لمعلا”

ىلإ ةراّسلا ليجنإلا ىرشُب لمحن فيك :لاؤسلا اذه انسفنأ ىلع حرطن نأ اننكمي كلذل
نوكي نأ ديري نم حورب يأ ،ملاعلا ِبولسأب مأ ،ّيوخأ ٍبولسأو حورب اهلمحن له ؟نيرخألا
،نواعّتلا ىلع ةردقلا انيدل له :لءاستنل ؟ةءافكلاو سفانّتلا حوربو ةّيسيئرلا ةّيصخشلا
،مهرظن ةهجوب ربتعنو انبناجب مُه نم قدصب مرتحنو ،اًعم تارارقلا ذخّتن فيك فرعن لهو
ةايح نِّيَبُت ذيملّتلا ةايح ،اًلّوأ اذكه ،عقاولا يف ؟اندحو سيلو ،ةعامجلا عم انلمعب موقنو
.هب نيرخآلا رِّشبتو ،مّلعملا

.ةّوخألا ةداهشب عوسي ّبّرلل قيرطلا ّدِعُن نأ ،ةسينكلا ّمأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس انمّلعتل

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف ،(San Ramón de la Nueva Orán) ناروأ افيون ال يد نومار ناس يف سمأ موي بيوطت ّمت
Giovanni) سانيلوس وينوطنأ ينافويجو ،يشربأ نهاك ،يتاراز يد زيتروأ ورديب ،نيتنجرألا
Antonio Solinas)، عافدلاو ناميإلا لقنل امهتايح اسّرك ناذللا ،نالسرملا ناذه .يعوسي نهاك
اندعاسيل .ليجنإلا مالس ةلاسر المح امهّنأل 1683 ماع التُق ،نيّيلصألا ناكسلا نم امه ،هنع
ءاخسب انسفنأ سّركن نأو ،ةمواسم نود ةراّسلا ىرشبلل دهشن نأ ىلع ءادهشلا ءالؤه لاثم
!نيَديدجلا نيَّيوابوطلل قفصنل .نيفعضألا ةمدخل

لودلا ءاسؤر دشانأ ينّنإ .هرسأب ملاعلا يفو ايناركوأ يف مالّسلا لجأ نم ةالّصلا لصاونل
ىلإ ةجاحب ملاعلا .تامصاخملاو عارّصلا جيجأتل ليملا اومواقي ىتح ةّيلودلا تامظنملاو
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ينعي اذه .قيلي ال اذه ،ال .لدابتملا فوخلا ىلعو ،حّلستلا نازيم ىلع مئاق مالس ال .مالّسلا
اوبغر ول - ،ةّيناركوألا ةمزألا نوكت نأ يغبني ناك .ءارولا ىلإ ةنس نيعبس دوعي خيراتلا لعج
نأ ىلع نيرداقلا ءامكحلا ةلودلا لاجرل اًيدحت ةمزألا نوكت نأ اًنكمم لازي ال رمألاو – كلذ يف
يرورضلا نم نكل !اًمئاد نكمم اذه ،هللا نوعب .ةديدجلا لايجألل لضفأ اًملاع راوحلاب اونبي
مالس عورشم ىلإ ةّيركسعلاو ةّيداصتقالاو ةّيسايسلا ىوقلا تايجيتارتسا نم لاقتنالا
تاراضحلاو بوعشلا نيب دّحوم ملاعل معن لب .ةعراصتم ىوق نيب مسقنم ملاعل ال :يملاع
.اًضعب اهضعب مرتحت يتلا

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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