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!ءاّزعألا يتوخإ

مكتبغر نع رّبعت اًعم مكَروضحو اهّنإو ،مكتاملك ىلع مكركشأ .مكب يقتلأ نأ يندعسي
،بعص ٍضام يف ،ةّقاش نايحألا ضعب يف تناك ،ةريسم يِورَت اهّنإ .ةدحَولا يف ةريبكلا
يذلا ،ّيلعلا راظنأ تحت اًضعب مكضعب متدناسو ،ةنسح ةدارإو ةعاجشب اهومتهجاو مكّنكل
.(1 ،133 رومزم عجار) اًعم نونكسي نيذلا ةوخإلا كرابي

ترثأت دقل .هنوكلست يذلا ةكرَّشلا قيرط كرابُأو ،حيسملاب ناميإلا يف ةوخإلا اهّيأ مكارأ
سئانكلا سلجم سيئر ،خابنياتش فيزوج نارطملا] نيفلاك بهذم عابتأ نم خألا تاملكب
،(Pannonhalma) املاهنوّناب ريد ىلإ يركفب هّجوتأ .كل اًركش ،[(ايراغنه) رجملا يف ينوكسملا
.اًعم ةالّصلاو ريكفّتلل رهشأ ةثالث لبق متيقتلا ثيح ،دلبلا اذهل ضباّنلا ّيحورلا زكرملا
اذه لجأ نم ،ضعب عم انضعب ،ةّبحملا يف اًعم لمعن نأو ،ضعب لجأ نم انضعب ،اًعم يّلصن نأ
.ةلماكلا ةدحَولا وحن يلمعلا قيرّطلا وه اذه :(16 ،3 اّنحوي عجار) اًريثك هللا هّبحي يذلا ملاعلا
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تاملكلا هذه ىلع [يتوندار ناتلوز ماخاحلا] كل اًركشو ،ميهاربإ انيبأ ناميإ يف ًةوخإ مكارأ
يضاملا ناردج مده يف هومتيدبأ يذلا مازتلالا اًريثك رّدقأو .يبلق يف تّرثأ يتلا ةقيمعلا
،اًمصخ ال ،اًقيدص لب ،اًبيرغ اًناسنإ ال رخآلا يف اوَرَت نأ نوديرت ،نيّيحيسمو اًدوهي .ةلصافلا
،ةديدجلا تايادبلا حتفت يتلا ةبوّتلاو ،هللا هكرابي يذلا ةرظّنلا يف رييغتلا وه اذه .اًخأ لب
يف ديدحتلا هجو ىلع عقت يتلا ،نارفغلا مويو ةنّسلا سأر دايعأ .ةايحلا دّدجي يذلا ريهطّتلاو
ديدجتل ةَكرابُم تابسانم يه ،تايّنمتلا لضفأ مكل مّدقأ اهتبسانم يفو ،ةرتفلا هذه
ىلإ ءارحصلا لّوح امك :ةديدج اًقرط اًمئاد ءابآلا ُهلإ حتفي .ةّيحورلا تاءادنلا هذهب مكمازتلا
ىلإ ةلحاقلا ةالابماللاو دقحلا ءارحص نم انذخأي نأ يف بغري اذكه ،داعيملا ضرأ وحن قيرط
.هيلإ قوتن يذلا ةكرَّشلا نطو

اًمئاد مهيلع بجي ةّصاخ ةروصب ّبّرلا عابّتال سّدقملا باتكلا يف نيّوعدملا ّنأ ةفدص سيل
يف رّكفنل .ةلوهجم نكامأو ةفشتكم ِريغ ٍضارأ ىلإ اولصي نأو ،اوريسي نأو ،اوجرخي نأ
نأ اّنم بَلطُي .كرتي نأ ىلإ ٌّوعدم وهف هللا عبتي نَم .نطولاو لهألاو تيبلا كرت يذلا ميهاربإ
هدعو وحن ريسن يكل ،نيرخآلا ءيطختو ،باوص ىلع انّنأب تاءاعّدالاو ،يضاملا مهف ءوس كرتن
.(11 ،29 ايمرإ عجار) ىولبلل سيلو ،مالّسلل ٌطَطِخ اًمئاد هيدل هللا ّنأل ،مالّسلاب

:ةنيدملا هذه يئزج نيب طبري يذلا ،لسالّسلا رسجل ةريهشلا ةروّصلا مكعم ديعتسأ نأ ّدوأ
ناك ةّرم ّلك يف .اننيب طباوّرلا نوكت نأ بجي اذكه .اًعم امهدِّحوي هّنكلو ،اًعم امهجمدي ال هّنإ
،تاهوتيجلا يف رخآلا لزع اندرأ امل ،كلذك .رامد لب ،ءانب نكي مل ،رخآلا صاصتمال ةبرجت كانه
كلذ ثدحي ال ىّتح يّلصن نأ بجيو هبتنن نأ بجي !خيراتلا يف اذه ثدح ةّرم مك .هلوبق لدب
تابون دوست ال ىّتح ،ةّوخألا ىلع ةيبرتلا ىلع عيجشّتلا يف اًعم مزتلن نأو .ىرخُأ ةّرم
يفو اّبوروأ يف اًنماك لازي ال يذلا ،ةّيماساللا رطخ يف رّكفأ .اهريمدت ديرت يتلا ةيهاركلا
لكشب اًعم لمعلا يه ليتفلا عزنل ةقيرط لضفأ نكلو .هؤافطإ بجي ٌليتف هّنإ .ىرخأ نكامأ
تاقلح نم ةنّوكم ،ةريبك لسالسب موعدم هّنإ :انمّلعي رسجلا لازام .ةوخألا زيزعتو ،ّيباجيإ
ّكّشلا يف شيعن نأ دعب عيطتسن ال كلذل ،ةّيساسأ يه ةقلح ّلكو ،تاقلحلا نحن .ةديدع
.نيمصاختمو نيديعب ،لهجلا يفو

باتكلا يف دهعلل ّيساسألا موهفملاب رّكذي هّنإف ،ىنعملا اذهبو .اًعم نيأزجلا رسجلا عمجي
ديري ال هّنإ .ةّصاخلا حلاصملاو ةلزعلا قطنمل مالستسالا مدع دهعلا هلإ اّنم بلطي .سّدقملا
ةكرّشلل اًروسج نوكت تاعامجو ٍصاخشأ عم لب ،نيرخآلا باسح ىلع ،ضعبلا عم اًدوهع ميقي نأ
فورّظلا ريفوت بجاو مكيلع ،ةّيبلغألا تانايد نولّثمت نيذلا متنأ ،دلبلا اذه يف .عيمجلا عم
هاجت لاثملا رود اًضيأ مكلو .عيمجلل اهزيزعتو ةّينيدلا ةّيرحلا مارتحا مّتي ىتح ةمزاللا
لاجر هافش نم يتأي سانلا نيب قرفي يذلا مالكلا ّنإ لوقي نأ دحأ عيطتسي الف :عيمجلا
نم اهمّدقي نأ بجي ةداهش لضفأ هذه .مالسو حاتفنا لئاسر طقف (مكمالك نكيل) لب ،هللا
.ةريثكلا تاعازنلا هقّزمت ملاع يف ،مالّسلاو دهعلا هلإ ةفرعم ةمعن لان

نم تربع دقل .ةنيدملا هذه يف مدقألا اًضيأ وه ،هترهش ىلإ ةفاضإلاب ،لسالّسلا رسج
ءوسو ،مالّظلاو ،ةاناعملا هيف دجنس .يضاملا رّكذتن نأ ىلإ انوعدي وهف .ةديدع لايجأ هقوف
.ريثكب ربكأ اًكرتشم اًّيحور اًثارت فشتكنس ،روذجلا ىلإ اندُع اذإ ،نكلو ،داهطضالاو مهفلا
نم ديدعلا يف رّثأتب اًضيأ رّكفأ .فلتخم لبقتسم ءانبب اًعم انل حمسي يذلا زنكلا وه اذه
نيب نم ركذأ .ةملظملا ملاعلا يلايل يف هللا رون اوّعَش نيذلا هللا ءاقدصأ تاّيصخشلا
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ةّينهملا هتريسم تمّطحت يذلا ،يتوندار سولكيم ،دلبلا اذه نم اًريبك اًرعاش ،نيديدعلا
نم ًالّوأ هوعنم ،ّيدوهي لصأ نم هّنأ دّرجمل ،نيذلا نم ءايمعلا ةيهاركلا ببسب ةعئاّرلا
.هتلئاع نع هودعبأ ّمث سيردّتلا

،ةّيناسنإلا يف اًداسفو اًمالظ رثكألا ةيواهلا يف ،لاقتعالا ركسعم يف اًزجتحُم ناك امنيبو
ةديحولا ةّيرعشلا ةعومجملا وه “ Taccuino di Bor” هباتك .هتافو ىّتح رعّشلا ةباتك يف ّرمتسا
ةرانإو لقتعُملا ديلج يف ّبحلا ءفدب ناميإلا ةّوق ىلع دهشت يهف :ةقرحملا نم تجن يتلا
ةيرح يف دجو ،هحور تدّيق يتلا لسالّسلا هتقنخ يذلا ،بتاكلا .ناميإلا رونب ةيهاركلا مالظ
،Taccuino di Bor) "لمأ ّلك (ب كسمتم يأ) سيقأ تلز امو نيجس انأ" :ةباتكلل ةعاجّشلا ىمسأ
له ؟شيعت فيك تنأو" :مويلا ىتح انعماسم ىلع هادص دّدرتي ًالاؤس حرطو .(هتجوز ىلإ ةلاسر
يتوخإ ،انتاوصأل نكمي ال .(لّوألا ءزجلا ،Taccuino di Bor) "؟نمزلا اذه يف كتوصل ىدص دجت
ىّتحو .مالّسلاو ءاجّرلا ىدص ،ءامسلا اهاّيإ انتطعأ يتلا ةملكلا كلت ىدص دِّدَرُت نأ اّلإ ،ءاّزعألا
.هل ٌدوهش نحن يذلا َيحولا ،انلامعأب ،نحن ْرِكنن ال ،انُمهف َءيسُأ وأ انيلإ دحأ ِغصُي مل ول

باسنت تناك ةايحلا ّنأ كردي ناك امنيبو ،لاقتعالا ركسعم يف ةشحوملا ةلزعلا يف ،اًريخأ
،Taccuino di Bor) "اًرذِج ترصو ،ةرهز تنك ...رذِج نآلا اًضَيأ انأ" :يتوندار بتك ،اًئيشف اًئيش
تيبثتو جئاتّنلاو رامّثلا نع اًبلاغ ثحبن .اًروذج ريصن نأ ىلإ نوّوعدم اًضيأ نحن .(رذجلا
تبني اهسفن رطملا ةبوذعبو ،ضرألا ىلع رمثت هتملك لعجي يذلا هللا نكلو .انسفنأ
روذج ىلإ لّوحتت روذب :روذب يه انناميإ قرط ّنأ انرّكذي ،(10 ،55 ايعشأ عجار) لقحلا يف عرزلا
هّنأل ،انئابآ هلإ اّنم هبلطي ام اذه .لبقتسملا تبنتو ةركاذلا يّذغت يتلا روذجلا ،ضرألا تحت
يف .ءيش ّلك قمع يف ديدحّتلاب رظتني هّنإ ،رخآ ناكم يف رظتني هللا" - رخآ رعاش بتك امك -
لصن نأ اننكمي .(مويغلا ماّسر ،ريميدالف ،هكلير اّيرام رينار) "روذجلا نوكت ثيح ،لفسألا
ىلإو ّيلعلا ىلإ ءاغصإلا يف نيرّذجتم انك نإ .قمعلا يف نيرّذجتم اّنك اذإ طقف ةّمقلا ىلإ
مالس روذج اّنك نإ طقف .اًضعب مهضعب ةّبحمو لوبق ىلع انيرصاعم دعاسنس ،نيرخآلا
نأل ريبك ٌقوش هيفو ،انيلإ رظني يذلا ،ملاعلا نيعأ يف ةيقادصم انل نوكتس ،ةدحَو معاربو
،اًسلاج مكعم تملكت نإ ينورذعأ !اًركش ،اًعم ةديعس ةريسم مكل ىّنمتأو ،اًركش .ءاجّرلا رهزي
.اًركش .اًماع 15 رمعلا نم غلبأ ال انأف
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