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تكديِ
ػلك حصروة
ٜعد أهبد أََـب إبراٖ ِٝايطباخ /ا٭َ ٍٚأ أنباٛبر
اااااا َ 30اااخ /1954 ٜٛأدٜبا اخم َٚاهااارام ٪َٚكاا اخم ٚنخابا اخم َ ااارٜخم
َعرٚفخمٖٚ ،ا ٛأساد أٖاِ اىباجكاـب ايار ٜٔدكلاٛا ايجكخفا ١ايعربٝا١
اسبدٜجااً ١ب ايٓ ااو ا٭َ ٍٚاأ ايكاارٕ ايعحاار ٚ ٜٔااخس اٝااخك
فهرَ ٟسبكٌ قخ ِ٥عً ٢ايٛلط.١ٝ
1886

ًب ايعخّ ٚ 1886يد حبذا/ ٞاىبٓحا /١ٝبخيكاخٖر ،٠٭ع ٜعُاٌ
َدكلاخم أرٖرٜاخم ،ااادكز ًب اعًُٝاا٘ َاأ /ايهبااخع /إفب َدكلاا/١
ٚاياااد ٠عباااخ بخلاااخ ا٭ /ٍٚا٫ببداٝ٥ااا ،١إفب /ا٭رٖااارٖٚ /اااً ٛب
ايرابعااا ١عحااارَ ٠ااأ عُااار ٙيٝهُاااٌ اعًُٝااا٘ٚ .ايبشااال قبدكلااا١
/ايكضاااخ ٤ايحااارع /ٞفٓاااخٍ لاااٗخد/ ٠ايكضاااخً /٤ب ايعاااخّ ،1911
ٜٓٚبكااٌ إفب ايكضااخ ٤يٝعُااٌ قخدااٝخم َااد ٠ىبااخ ابذااخٚر ث٬ثاا ١ألااٗر
يٝعٛد إفب َدكل ١ايكضخ ٤نُدك .
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باادأ أهبااد أَااـب َحااٛاكً ٙب ايبااةيٝو ٚايذلنبااٚ ١ايٓحاار إ
قخدا٘ ا٭قداك ًب ايعخّ  /1914/إفب َعرف ١صبُٛعَ ١أ ايحابخع
ٚا٭لاااخارٚ ٠ايطااا٬ع يهاااٌ َااآِٗ ثكخفبااا٘ اىببُٝا ا ٚ ،٠ادبخٖااا٘
اياهر ،ٟفهاخٕ ػبًام َاع بعضاِٗ ًب اىبكاخٖ ٞايا نخْاة
قبجخبااْ ١ااٛا اد  ٚااخيْٛخت أدبٝااً ١ب يااو ايٛقااة ٜبٓخقحاا ٕٛفٗٝااخ
ٜٚببااخدي ٕٛا٭فهااخك ٚايجكخفااٚ ١اٖ٫بُخَااخت اياهرٜااٚ ١ايجكخفٝاا١
ايا اساع ٢إفب إثارا ٤ايجكخفا ١ايعربٝاٚ ،١احاذٝعٗخٚ ،ا٫لااباخد٠
َٔ َٝداْٗخ ٚاراثٗخ.
ٖرا ٚقد ألرف عً ٢زبٓ ١ايبةيٝو ٚايذلنباٚ ١ايٓحار َاد٠
أكبعااـب عخَ ا مخ َٓاار إْحااخٗ٥خ ٚسبااٚ ٢فخااا٘ ٚ /1954/نااخٕ شلاارٙ
ايًذٓ ١أثر بخيغ ًب ايجكخفا ١ايعربٝا ١سٝاح قادلَة يًكاخك ٨ايعرباٞ
اخ٥ر اياهر ا٭ٚكٚبً ٞب ناٌ فارم َأ فارٚم اىبعرفا ١اكادمبخم
أَٓٝاخم ٜببعااد عاأ ا٫دبااخك ،نُااخ قاادرتَة اااخ٥ر ايااذلاخ ايعربااٞ
َحااارٚسَ ١ضااابٛجَ ،١بذاااخٚر /200/ ٠نباااخع َطباااٛمٚ ،قاااد
نخْااة ايجكااً ١ب َطبٛعااخت ايًذٓاا ١ناابرل ٠داادام ،يبااخ َٓشٗااخ
سُبّاا مخ ناابرلما َاأ اياارٜٛم ٚربطابٗااخ ا٭ٜاادٚ ٟايعكاا ،ٍٛنُااخ
أْحااااةت ٖاااار ٙايًذٓاااا ١صبًاااا/ ١ايجكخفااااً /١ب ايعااااخّ ٚ 1939كأ
ذبرٜرٖخ يبسبُر أكبع ١عحر عخَخم ًب اي دٚكٚ ،ناخٕ ٜهبا
فٗٝاااااخ َكاااااخ٫م ألااااابٛعٝخم ًب طببًاااااو َٓاااااخس ٞاسبٝاااااخ ٠ا٭دبٝااااا١
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ٚا٫دبُخعٝاااٚ ،١قاااد دٴُعاااة ٖااار ٙاىبكاااخ٫ت ًب نبخبااا٘ ايحاااٗرل
/فٝض اشبخجر /بةد ا ٘٥ايعحرٚ .٠قد اَبخرت صبًا/ ١ايجكخفا/١
بعرداااٗخ يًبٝاااخكات ٚاىباااراٖ ايسٝخلااا ١ٝاسبدٜجاااٚ ،١احاااذٝعٗخ
يًبٝااخك ا٫دبُااخعً ٞب ا٭دع ٚفاأ ايرٚاٜااٚ ١اىبساارسٚ ،١ٝعٓٝاااة
اجملًااا ١بخيبة اااٚ ٌٝايبااآُبرل .نُاااخ ناااخٕ ٜهبا ا ًب /صبًااا١
ايرلخي /١ايحٗرلٚ ٠قد أثر ٣اشخاٗخ بهبخبخا٘ َٚكخ٫ا٘.
اكًااد اياادنبٛك أهبااد أَااـب َٓخ ا عااد ٠ك٥ااٝم زبٓاا١
ايبةيٝو ٚايذلنبٚ ١ايٓحار ،عضا ٛصبُاع ايًاا ١ايعربٝا ١اااا عُٝاد
نًٝاا ١اٯداع مخَعاا ١ايكااخٖر ٠ااااا َاادٜر يااٲداك ٠ايجكخفٝاا ١بااٛراك٠
اىبعخكف ااا َدٜر ياٲداك ٠ايجكخفٝاً ١ب دخَعا ١اياد ٍٚايعربٝاَ ،١أ
َ٪ياخا٘
فذاار اٱلاا ّ٬ااااا ساا ٞباأ ٜكُبااخٕ ااااا َاأ رعُااخ ٤ا ٫اا ٬ااااا
نبخع ا٭ا٬م ااا سٝخا ٞاااا فاٝض اشباخجر 10/أدا ا /٤اااا ايٓكاد
ا٭دب ٞااا عًُبين اسبٝخ.٠
ٜٚساااعدْخ إٔ ْضاااع باااـب أٜااادٜهِ أساااد نببااا٘ ايحاااٗرل٠
/عًُاابين اسبٝااخٖٚ /٠اا ٛأسااد أكٚم ايهب ا اي ا آطاا ٟٛعًاا٢
ْ خ٥ض ٚع خك ٠فهرٚ ،ا ١ ٬دبخكع َٚبخد ٨كا٥عٜ ١طرسٗخ
ايهباااخع َاااخد ٠يًبب ااار ٚايبةَاااٌ .فجُاااَ ١خ٥ااا ١سٝاااخً ٠ب نباااخع
ٚاساااد ،نابلاااخع َااأ ايحااارم ٚراااارَ ٕٚااأ اياااارعٜ ،ساااطرٕٚ
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اَ ١ ٬خ الباخدٚ ٙٚاعًُٚ ٙٛاً ٛا إي َٔ ٘ٝاسبٝخٚ .٠يعٌ ٖرا
ايهباااخع ٖاااا ٛا٭َ ٍٚااأ ْٛعاااا٘ ٜٓحاااار بخيًاااا ١ايعربٝاااا ١إ ٜعااااد
َٛدٛع٘ ددٜدامَٚ ،بعدد اىب٪ياـب  ٫قب٪يو ٚاسد أ ٚاثٓـب ،بٌ
ٖااِ أنجاار َاأ وبسااـب َ٪يا اخم َاأ ٖ٦ٝااخت طببًاااَ ١اأ ايحاارم
ٚايارع ٚقد لخكى ًب إعداد ايهبخع ايدنبٛك /ضبُد سسـب
ٖٝهٌ /اير ٟقخٍ "س ايع ي ١عخد ٠مل أاعًُٗخ َٔ اسبٝاخ .٠باٌ
أاراٗخ َٔ أب ٟٛبارل اعً."ِٝ
داخً ٤ب َكدَاا ١ايهباخع "ٖٓااخى َ٦اخت َاأ ايهبا ااادٚك
س ٍٛسكٝكَٛ ١قاو اٱْساخٕ ًب اسبٝاخٚ ٠ايب اَخاا٘ٚ ،ىباخ ا ػبا
إٔ ٜعٝشٚ .نبخع "عًُبين اسبٝخٜ "٠جرل فٝو ايٝكُباٜٚ ١كادرتّ ياو
اىبسااخعد ،٠فٗااَ ٛااخد ٠يًكااراَٚ ،٠٤ااخد ٠يًبةَااٌ ًب ايٛقااة ْاساا٘،
ٚإثخكٖٓ ٠و ٚهبًو عً ٢ا ٜٛر َعبكدااوٚ ..أٜضخم فر  ١ابخ
يو ياِٗ نٝو فهر ٖ ٤٫٪ايٓخ ٚ ،نٝو نخْٛا ٜعًُ"ٕٛ
ًٚب دااااااااٌ ايهبااااااخع ْبٛقااااااو عٓااااااد بعااااااض ايهابلااااااخع
ٚايحخ ٝخت اىبعرٚف ١فٗاخ ٖا ٛايارٝ٥م اىب ار/ ٟضبُاد ظبٝا
 يٛا ٤أكنخٕ سرعٜ /كٍٛ"عًُبين اسبٝخ ٠أْ٘ يٝم نخي ادل ٖاخدا َٚرلاد ىبأ ااخٖٛا
ًب اااشرا ٤اسبٝاااخٚ ،٠فكااادٚا ا٭َاااٌ ًب ناااٌ لاااٚ ،٤ٞكاساااة
أْاخلااِٗ اضااٝل ًب دْٝااخ ا٭َااٌ اياسااٝضُْٚ ،باارااِٗ إفب ايٓااخ
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ا داد سًه ١فٛم سًهٚ ...١ي ٛدك ٤٫٪ٖ ٣أْا٘ َاخ َأ َبا ّ٬إ٫
لٝعكب٘ ْٛك أ ٚدٝل إ ٫لٛف ٜٓبٗا ٞباخيارز ٫عب اُٛا بخي ادل
إفب إٔ  ٜااًٛا إفب لااخج ٧ا٭َااخٕٚ ،يعخلااٛا ًب َبااٌ ايسااه١ٓٝ
ٚاٱمبخٕ".
ٖٚاااخٖ ٛاٛفٝااال اسبهااا ِٝا٭دٜااا ٚاىبسااارسٚ ٞايهخاااا
ايحٗرل ٜكٍٛ
"عًُاااابين اسبٝااااخ ٠إٔ ايٓذااااخ ًب اي ٛاااا ٍٛسبااااً ٢ب صبااااخٍ
ا٭يعخع ايعًُٚ ١ٝا٭دبٚ ،١ٝا٫دبُخعٚ ١ٝغرلٖخُٜٗ ٫ ،ين بكدك َخ
ُٜٗين اهْ ٜٔٛاساٚ ،ٞناٌ ظباخ ٜاةاٝين عأ جرٜال راار غارل
جرٜل ٖدًب اسبكٝكاٖٚ ٞا ٛذبكٝال اااً ٞب اشبًال ا٭دبا ٞايااين
ٖ ٛظبخ ٜ ٫سبشل ًب ُْبر ٟبرٍ دٗاد ٟيًش ا ٍٛعًٝا٘ ٭ْا٫ ٞ
أرٕ اسبٝااخ ٠قبٝا إ اىبٓااخفع ايعخدًاا ،١فخسبٝااخ ٠عٓاادً ٟب دٖٛرٖااخ
ٖاا ٞذبكٝاال اياارات أ ٟالاابخراز ااارل َااخ ًب أعُااخم اٱْسااخٕ َاأ
ًَهختًٚ .ب اٱْسخٕ أسٝخْخم ًَهاخت نخ با ١ػبا ًب اعبكاخدٟ
إٔ ٜضااش ٞبٗااخ ًب لااب ٌٝإَبٗااخك اىبًهااخت ا٭ اا ...١ًٝسبااٚ ٢يااٛ
نًااا ١يااو اسااخكَ ٠خدٜاا ١أَ ٚعٜٓٛااٚ ،١فهاارٚ ٠اسااد ٠اعااربين
داُ٥خم ٖ ٞاسبُخٍ اشبطة ًب اكدٜر اىبًهٚ ١اابٝخك اشلدف".
ٜٚكااا ٍٛايااادنبٛك أهباااد رنااا ٞاياااٛرٜر ٚاىبااادٜر زبخَعااا١
ايكخٖر٠
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"عًُااابين اسبٝاااخ ٠إٔ ايذلبٝااا ١ا٭ٚفب ٖااا ٞا٭ اااٌ ا٭ٚرتٍ َااأ
أ اا ٍٛايٓذااخ ًب اسبٝااخَٚ ...٠ردااع يااو إفب ايٛاياادٚ ٜٔايبٝااة
ٚايبٚ ،١٦ٝإٔ ايذلب ١ٝايٛالع ١ايعرٜض ١سبَ ٢ع ايضشخي ١ارل َٔ
ايذلبٝااا ١ايضاااٝك ١ايعُٝكاااٚ ١إٔ ايبعُاااً ِٝب أ ٍٚا٭َااار اااارل َااأ
ايبخ ٝص ...يو ٭ٕ ايردٌ َٓخ ٜ ٫دكَ ٟخ ٜةا ٞب٘ ايااد ،يارا
فهااٌ اسبُاااخ٫ت اياااد ػباا إٔ اهاا ْ ٕٛاا عااـب اىبربااا...ٞ
ٍّٚ ،نريو ا٭ّ".
ٚا٭دع أَ ٍٚرع
أَااخ عضاا ٛصبُااع ايًااا ١ايعربٝااٚ ،١عُٝااد نًٝاا ١اٯداع ًب
ازبخَع ١ايسٛك ١ٜلاٝل ددل ٟفٝكٍٛ
"اسبٝخَ ٠سر ػبرع ف ٘ٝاٱْسخٕ عكًا٘ ٚلاعٛكٚ ٙعخجابا٘
ٚسساا٘ ٚ ٚقاا٘ ...فٗٝبااد ٟنااٌ ٜاا ّٛإفب أَااٛك ددٜااد ٠٭ٕ اسبٝااخ٠
غرل ثخبب ،١فا ٞنٌ ع ار َاراٖ ددٜادً ٠ب ناٌ ْخسٝاَ ١أ
ْااااااٛاس ٞاياهاااااارً ...ب اياًساااااااٚ ١ا٭دع ٚايعًااااااِ ٚا٫دبُااااااخم
ٚا٫قب ااخد َٚااخ لااخب٘ يااوً ...ب نااٌ ع اار سرنااخت ددٜااد٠
ٚأرٜخ ٤ددٜدٚ ٠عًٖ ٢ارا ايحاهٌ ابسًساٌ رثاخك ايعكا ٍٛفٝا٪دٟ
نٌ ع ر ْبخ٥ر َاخ ٜٗباد ٟإيٝا٘ إفب ايع ار ايارًٜٝ ٟاٜ٘ ٜٚ ،اد
ناااٌ ع ااار ًب ٖااار ٙايٓباااخ٥ر بكااادك َاااخ ٜبٝسااار يااا٘ َااأ ايعًاااّٛ
ٚايبذخكع .قد ٜبعًِ اىبرً ٤ب سٝخا٘ أَاٛكام  ٫لاب ٌٝإفب إس اخٗ٥خ
ًب ٚكق ١أٚ ٚكقبـب ..يهأ ْ ٫ار ٣ايعادل ٠بهجار ٠عًَٛا٘ٚ ،إلباخ
ْر ٣ايعدل ٠قبكداك اْباخع٘ بٗر ٙايعً."ّٛ
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ٜٚك ٍٛلَٛ ١َ٬ل٢
"أْاااخ لاااخع ًب ايسخدلاااٚ ١ايسااابـب اساااذلف ا٭دع ٚايعًاااِ
ٚاي اااشخف ١نٓااااة أنجاااار ايٓاااخ اعخلاااا ١عخًٝ٥ااا مخ ٚادبُخعٝاااخم
ٚاعًُٝٝا اخمٚ ،يهاااين ًب لااأ ايسااابـب ٚدااادت ْاسااا ٞفٛداااعة
برْااخَر سٝااخاٚ ،ٞعٝرتٓااة ٖاادًبٖٚ ...اا ٛإٔ أناا ٕٛكد ا٬م َجكا اخم
َبطٛكام ألبٚ ٛأندل بخيٓضر ايٓاس."ٞ
ٖٚخٖ ٛضبُد لاٝل غربخٍ ٜكٍٛ
"عًُة ْاس ٞإٔ أاعًِ َٔ اسبٝاخ ٠أْٗاخ اسابشل إٔ أسٝخٖاخ
 ٫ٚأدك ٟعًٚ ٢د٘ ايبشكٝل نٝو َٚبٚ ٢مل بدأت يو".
ٚنُخ نخْة ْكط ١اْ٫ط٬م َٔ ضبطا ١ايادنبٛك أهباد
أَااـب َبٓااخٚيـب لااطٛكام َاأ سٝخاااَ٘ٚ ،عًَٛااخت ساا ٍٛلخ ااٝب٘
ٚإَهخْخا٘ اياهرٚ ١ٜا٭دبٚ ١ٝايٓكد ١ٜغببِ بك ٍٛنبٝاٌ َٚعادل
دخ ٤ب٘ ٚاْبكٓٝخ ٙاخكب ١ىبكدَبٓخ إ ٜكٍٛ
"كأٜااة َاأ أبٓااخ ٞ٥إٔ أظبشٗااِ ًب اسبٝااخ ٠يااٝم أعًُٗااِ بااٌ
أسهُٗااااِٚ ،أ ناااار أْاااا٘ نااااخٕ ًب ف اااآًخ ًب َدكلااا أٍٚ
ايا ٌ ٚرار ...ٙفة ٍٚايا ٌ نخٕ أعًُٓخَٚ ،ع ياو مل ٜآذض
ًب اسبٝاااخٚ ،٠راااار ايا اااٌ ناااخٕ أسهُٓاااخ ٚياااريو ظباااض ًب
اسبٝخ"...٠
11
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َكدَّة
ٖرا ايهبخع َٛد ياهر ٠بساٝط ١ألخلاٖ ..١ٝا ٞااا عًا٢
ألخ َخ ٜبد ٚاا ٖدف نجرل َٔ ايٓخ  ،سب ٢يكد البذخع شلخ
نااٌ َاأ لاآشة ياا٘ ايار اا ١ي٬لاابُخم إيٗٝااخ ،أ ٚقرا٤اٗااخ ،أٚ
ايباهرل فٗٝخ .فًِ اهد اهب اي شو عٔ نباخع "عًُابين
اسبٝخ "٠أ ٚابٓخٚي٘ اٱ اع ،١سب ٢اكدّ ر٫ف ايٓخ اا َآِٗ َ٦اخت
َاأ كداااخٍ ايذلبٝاااَٚ ،١اااخ ٜ ٫كاااٌ عاأ لاااة عحاارٚ ٠نخياااَ ١ااأ
ٚنخ٫ت ايٓحر اا اطً جبع ٖر ٙاىبكخ٫ت ًب نبخع اخص.
ٚيكااد اببااد ٨بة اعااَٛ ١دااٛعخت نبااخع "عًُاابين اسبٝااخ"٠
ٚنااااريو اساااابُر إ اعااااَٛ ١دااااٛعخا٘ٚ ،ايٛاقااااع أْاااا٘ ٜاااارام ًب
ايٜ٫ٛخت اىببشاد ٠ا٭َرٜهٝا ١عًا ٢فاذلات َٓا اًٜ ١بًاغ عاددٖخ
أياـب َٚخَ ٥ارً ٠ب ا٭لابٛم ايٛاسادٚ .اكا ّٛباريو َخ٥اٚ ١لاة
ٚاسااع ٕٛضبطااَ ١اأ أقاا ٣ٛضبطااخت اٱ اعاا ٜ ،١ااٌ ااٛاٗخ إفب
ر إ اسعـب ًَْ ٕٛٝسًُ ١ب اًو ايب٬د فكٌب ،قبعادٍ َاراـب ًب
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ا٭لبٛم ٚنريو ارام َ 099ارً ٠ب ا٭لابٛم َأ  059ضبطاً ١ب
اخكدٗاااخ ،نُاااخ اااارام َااأ ضبطااا ١اااٛت أَرٜهاااخ ألااابٛعٝخم
َذلنب ١إفب لة ياخت ،أدو إفب يو إٔ اي شو ا٭َرٜه١ٝ
آحااار عااأ ٖااارا ايهباااخع َاااخ ٜكااارع َااأَ 8 ٚ 599 ٚ ....ااارً ٠ب
ا٭لااابٛم ،فبُبٗااار َااار ٠ناااٌ ألااابٛم َااأ  85اااشٝاَٜٝٛ ١ااا١
ألخلاا ،١ٝنُااخ إٔ ايرقخباا ١اسبهَٝٛاا ١ا ا ٚد باا٘ أٖااِ ااشو
ايااب٬د اي ا ااارابٌب َعٗااخ بع٥٬اال دبًَٛخلااٜٚ ،١ٝبًااغ عااددٖخ 09
بًدامٚ .إفب دخْ ٖرا ٜسبخدّ ًب َ٦خت َٔ اىبداك .
يكد اقذلسة فهر ٠نبخع "عًُبين اسبٝخً "٠ب عاخّ
عًَ ٢خ٥د ٠غدا ،٤نبعة أكبع ١كدخٍ ،نخٕ سدٜجِٗ ٜدٚك سٍٛ
َبااخٖر ٠اطاارلٖ ٠اا ٞإٔ أغً ا ايٓااخ اااا ايٝاا ّٛاااا ٜساابٗدف ايكااِٝ
اىبخدٚ ١ٜسدٖخ ..أَخ ايك ِٝايرٚس ١ٝفآارً ٠ب اْٝٗ٫خك.
ٚاطٛك اسبادٜح إفب اياباهرل ًب اابٝاخك عادد َأ ايرداخٍ
ٚايٓسخٜ ٤هًا ٕٛبعرض فًسابِٗ ٚا ١ ٬دبخكبِٗ ًب اسبٝخ،٠
عًاا ٢إٔ ٜهاا ٕٛيااو ًب إ اعاا ١اساابارم وباام دقااخ٥ل ،أً ٚب
َكخياا ١ألاابٛع ٫ ١ٝا ٜاااد عًاا 099 ٢نًُااا ١آحاار ًب اي اااشو.
ٚأار "أدٚاك َخك "ٚاا أسد اىببشادثـب ا٭كبعا ١ااا عًا ٢عخاكا٘ َُٗا١
الاااابهبخع عاااادد ناااابرل َاااأ كدااااخٍ ا٭عُااااخٍٚ ،ا ااااخَـب،
ٚا٭جبخٚ ،٤ايهباخعٚ ،اىباربـبٚ ،ايرٜخداٝـب ٚاىبُاجًـب ااا كداخ٫م
0090
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ْٚسخ َٔٚ ٤طببًو ا٭دٓخ ٚا٭يٛإ ٚايعكخ٥د اا َعارٚفـب ٚغارل
َعرٚفـب ،مبجً ٕٛطببًو ْٛاس ٞايٓحخٍبٜ ،حذلٍب ف ِٗٝايٓذخ
قبخ ٜك َٕٛٛب٘ َٔ أعُخٍ..
بخٱدااخف ١إفب الاابكراك ٥٬ٜااِ بٝاآِٗ ٚبااـب َباارٚف سٝااخاِٗ.
 َٔٚصبُٛم ٖر ٙاىبكخ٫ت ٜبةيو نبخع "عًُبين اسبٝخ."٠
ْٚبساااخ ٍ٤اٯٕ عااأ ٖااادف ٖااارا ايهباااخعٚ ،عااأ قُٝبااا٘
ايعًُٚ ،١ٝنٝو ٜسبطٝع إٔ ؼبكل أٖدافو اشبخ .١
َٔ ايٛادض إٔ أِٖ َاخ ٜحااٌ باخٍ اٱْساخٕ ٖا ٛاساٝرل دفا١
سٝخا٘ٚ .ايٛاقع إٔ نٌ فرد َسا ٍٛ٦عأ آُٝاَٛ ١اٖبا٘ َٚعخكفا٘
ٚإدكاناا٘ ،سبااٜ ٢ااابُهٔ َاأ اىبساااخًُٖ ١ب ايٓحااخٍب اسبٝاااٟٛ
اياادا٥ر سٛياا٘ بكاادكٚ ..يهاأ فُٝااخ عاادا دا٥اارٖ ٠اارا ايٓحااخٍب،
اذلن ا سٝااخ ٠اىباار ٤عًااَ ٢ااخ ٜااد ٜٔباا٘ َاأ َعبكاادات ٖااْ ٞسااٝر
ايحخ اا ١ٝاٱْسااخَْٚ ١ٝهْٛخاٗااخٚ .اًااو اىبعبكاادات ٜٓ ٫بااا ٞإٔ
اهاا ٕٛدٜٝٓاا ١فكااٌب ،أ ٚاخدااع ١يسااًطخٕ اياادً ٜٔب صبُٛعٗااخ،
كغِ إٔ ا٫عبكخد ًب إي٘ ٜبد ٚأْ٘ أسد ا٭لم اي ٜٓط ٟٛعًٗٝخ
ااهرل أغً ايٓخ  .اًو اىبعبكدات ٖ ٞقٛاّ اسبٝخ ٠اي.١َٝٛٝ
ٖٚاا ٞاي ا ْساابطٝع اااا الاابٓخدام إيٗٝااخ اااا إٔ ظب ٝا عاأ ٖاارا
ايساا٪اٍ نٝااو ألاابطٝع اٛدٝاا٘ دٗااٛد ٟابباااخ ٤ذبكٝاال سٝااخ٠
نخًَ ١لعٝد ٠ابعح عً ٢ايكٓخعٚ ١ايرد٢؟..
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إٕ َ٦خت َٔ ايٓخ  ٟٚ ،اشبًل ايهر ،ِٜحبجٛا ًب ااخٜخ
أْاساااِٗ ثاااِ ساااخٚيٛا إٔ  ٜاااخكسٛى حبكٝكاااٖ ١ااار ٙاشباخٜاااخ ًب
ايهبخع ايرْ ٟكدَ٘ يو اي.ّٛٝ
ٖٓخى َ٦خت َٔ ايهب ادٚك س ٍٛسكٝكَٛ ١قاو اٱْساخٕ
ًب اسبٝخٚ ،٠ايب اَخا٘ٚ ،ىباخ ا ػبا إٔ ٜعاٝشٚ ،نٝاو ٜعاٝش..
َٚااخ دااخً ٤ب ٖاار ٙايهباا ٜ ٫عااد ٚإٔ ٜهاا ٕٛيْٛاا مخ َاأ أيااٛإ
ايبعً ِٝأ ٚايٓ ض أ ٚعردخم يٛدٗا ١ايُٓبار ايا اكا" ٍٛعًٝاو إٔ
ااعٌ ٖرا أ ٚاى".
أَااخ نبااخع "عًُاابين اسبٝااخ "٠فةْاا٘ ٜ ٫طً ا إيٝااو لاا٦ٝخم،
ٚإلبخ ٜجرل فٝو ايٝكُبٜٚ ١كدّ يو اىبسخعد ،٠فٗاَ ٛاخد ٠يًكارا،٠٤
َٚااخد ٠يًبةَااٌ ًب ْااام ايٛقااة .فااة ا مل ٜٛفاال ٖاارا ايهبااخع ًب
إثاااخكٖٓ ٠اااو ٚهبًاااو عًااا ٢ا اااٜٛر َعبكااادااو فكاااد فحاااٌ ًب
كلخيب٘ .أَخ إ ا ٚفل إفب ٖرا فكد أدٖ ٣ر ٙايرلخي ١ارل أدا.٤
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تصديس
للدكتور أمحد أمني
عٗدت إفب َ٪لس ١فراْهًـب اىبسخُٖ ١يًطبخعٚ ١ايٓحر اا
ٖٚاا٪َ ٞلساا ١ثكخفٝاا ١اضااِ نبااخك ايٓخلاار ٜٔا٭َاارٜهٝـب اااا إٔ
ألارف عًا ٢ارنبا ١نباخع )ٖٚ (This I believeا ٛنباخع ٜبابـب
ايكاااخك ٨أُٖٝبااا٘ َااأ َطخيعبااا٘ ٚارنباااَ ١كدَبااا٘ .فًُاااخ قااارأت
ايهبخع كأٜة ايعٓٛإ َضً٬م ،إ ٜاِٗ َٓا٘ أْا٘ نباخع ٜبشاح
ًب ا٭دٜخٕ ٚكأٜة أْس عٓٛإ ي٘ "عًُبين اسبٝخ."٠
ٚقااد ااارددت ًب قبااٖ ٍٛاارا ايعُااٌ يضااعو اااش أ٫ٚم،
ٚ٭ْ ٞمل أعبد إٔ أعٌُ غرل َخ أابخك بٓاس ٞيٓاسٚ ..ٞيهآين
كأٜة َٔ ايعدٍ ٚا ْ٫خف إٔ أكدا ٧ايباة ًب ٖارا اىبٛداٛم إفب
إٔ أقرأ ايهبخعٚ ،أابـب قُٝب٘ .فًُخ قرأا٘ أقدَة عًا ٢ايعُاٌ
غااارل َاااذلدد ،٭ْااا ٞكأٜاااة فٝااا٘ إمبخْااخم باااخ ٚإمبخْاا مخ بخٱْساااخٕ،
ٚدمبكراجٝااا ١اااشٝشٚ ،١اااااخ ٩م ٫بخسبٝاااخٚ ..٠ناااٌ ٖااارا أسبااا٘،
ٚأقو سٝخا ٞعً.٘ٝ
17

ٚناااجرل َااأ ا٭َاااِ كاعاااة إٔ ايٓخسٝااا ١ايعًُٝااآٜ ١باااا ٞإٔ
اهااا ٕٛأنجااار أُٖٝاااَ ١ااأ ايٓخسٝااا ١ايسٝخلااا ..١ٝفةاااارت َااأ
ا٭َرٜهخٕ عًُِٗٚ ،ارنباة َ٪يااخاِٗ إفب يابٗاخ ،إ إٔ ايعًاِ
يًذُٝع ٚيهٌ دٚي ١لٝخلبٗخ.
ٚقااااااد عٗاااااادت إفب اىب٪لساااااا ١إٔ أدااااااٝو إفب اىبكااااااخ٫ت
ا٭َرٜهٝااَ ١كااخ٫ت أااارَ ٣اأ كدااخٍ ايعاارع طببًااا ٞايٓااٛارم
نرَ ا إفب اي ااداق ..١فخلاابهببة نااجرلام َاأ كدااخٍ اياهاار
ٚا٭عُخٍ ٚاىبخٍ ٚايأ َٔ ،كدخٍ ْٚسخٚ .٤أهباد ا إٔ أدخباة
جًيب غبب ١يببخر ،٠عً ٢كألٗخ كٝ٥م ازبُٗٛك ١ٜاىب ر ١ٜايًٛا٤
ضبُد ظب ، ٝفًِٗ ايحهر أنبعـب.
ٚيكد اْبدبة يذلنب ١ايهبخع ا٭لبخ ضبُد بهارل اًٝاٌ
اىبَٛباااو باااخٱداك ٠ايجكخفٝااا ١باااٛراك ٠اىبعاااخكف ٚايااادنبٛك طبباااخك
ايٛن ٌٝاىبَٛبو بخٱداك ٠ايجكخف ١ٝبخزبخَع ١ايعربٚ ،١ٝقاد ناخٕ
َ ٞاخ
نٌ َُٓٗخ ٜذلدِ ْ ٝب٘ ٜٚرادع٘ اٯار ،ثاِ ٜعرداخٕ عًا رت
ارنبخ ىبرادع ١ا٭لًٛع ايعرب.ٞ
ٚايهبخع ؼبب ٟٛعً ٢عبَ ٛخَ ١٥كخي ..١نٌ َكخيً ١ب عبٛ
وبسُخ ١٥نًُ ،١اسبكٗخ ارنب ١سبٝخ ٠نخابٗخ.
ٚقد عٗدت اىب٪لس ١إفب ا٭لبخ ايدنبٛك د ٕٛبخدَ ٚدٜر
ازبخَع ١ا٭َرٜه ١ٝايسخبل ،بخابٝاخك عبا ٛث٬ثاـب َكخياَٗٓ ١اخ،
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فاعااٌ ..فًاا٘ ايحااهرٚ .أدااخع جًاايب َاأ نبااخع ايعاارع ،أكبعاا١
ٚعحاار ٕٚنخاب اخم ٚنخابااٚ ،١نخْااة فهاار ٠يطٝاااٜ ١ااار بٗااخ
ايٓخقااد ايعرباا ،ٞىبعرفاا ١ايااارٚم بااـب نبخباا ١ايحاارقٝـب ٚنبخباا١
ا٭َرٜهٝـب.
ٚقااد اغببطااة نااجرلام قبااخ نبباا٘ ايحاارق ،ٕٛٝ٭ْاا٘ ٜ ٫كااٌ
قُٝااً ١ب ُْباار ٟعُااخ نبباا٘ ا٭َرٜهٝااٚ .ٕٛكقبااخ ٫سااِب ايٓخقااد
فرٚقخم بـب اجملُٛعبـبَٗٓ ،خ إٔ ايهبخب ١ايعرب ١ٝك  ١ٓٝحبهِ
أْٗخ نببة بخيًا ١ايعرب ١ٝبخد ٟ ٨بدٚ ..٤أَخ ا٭ار ٣فُذلنبا١
إفب ايعربٝااَُٗٚ ،١ااخ ٜهاأ َاأ قاا ٠ٛاىبذلدااِ ،فاا ٬بااد َاأ إٔ
ٜهاا ٕٛعًاا ٢اىبكااخ٫ت اىبذلنبااَ ١بااٌ ٚياا ٛقًٝااٌ َاأ أثاار ايذلنباا.١
ٚفرم رار ٖٛ ،أْٓخ ْ٬سِب عً ٢ايهبخع ا٭َارٜهٝـب اٱمباخٕ
بخٱْسااخٕٚ ،ايااار بخسبٝااخٚ ٠س ا ا٫لاابُبخم بٗااخ ٬ْٚسااِب عًاا٢
ايهبااخع ايحاارقٝـب عاادّ اٱمبااخٕ بخيٓااخ ٚ ،اْكبااخض اي اادك،
ْبٝذ ١يًُبًاِ ايارٚ ٟقاع عًاَ ِٗٝأ ر٫ف ايسآـبٚ .لا ٤ٞثخياح،
ٖااااا ٛإٔ ايااااار ٚا٭َرٜهٝااااا ١ااًاااا عًٗٝاااااخ ك ٚايدمبكراجٝااااا١
اي شٝش ،١فذلاِٖ ٜعٗاد ٕٚبخيهبخبا ١إفب لاخع َاُاٛك مخْا
نخا َحٗٛكٚ ،إفب لخ٥ل لٝخك ٠مخْ كٝ٥م نبٗٛكٚ ،١ٜإفب
فبخ ٠مخْ كدٌٖٚ ،هرا .فٓشٔ إٔ فعًٓخ يو ،فةلبخ ْكًدِٖ
ًب ادبخٖخاِٗ.
19

ٚقد الذلجة سـب قبًة ٖرا ايعٌُ ،إٔ اها ٕٛيا ٞسرٜا١
ايب ااارف ًب سااارف نباااٌ ْخبٝااا ١أ ٚعباااخكات ارَااا ٞإفب ْخسٝااا١
لٝخلاا ،١ٝفةدبااة إفب ٖاارا ايطً ا ٚ ..حبُااد ا مل أدااد ٖاارا
ايٓٛم إً ٫ب ايكً ٌٝايٓخدك فشرفب٘.
ٚيبخ بعجين عً ٢قبٖ ٍٛرا ايعٌُ إٔ ٚددت ٖارا ايهباخع
ٜٛافال َ ادا ٞاشباخص ..فخيهباخع ٜادع ٛإفب اٱمباخٕ بخٱْسااخٕ
ٚاٱمبااخٕ بااخ ٚ ،ايباااخ ٍ٩بخسبٝااخ ،٠نُااخ ٜاادع ٛإفب ايبُسااو
بةٖاااداف اياضاااخٚ ..ٌ٥نًاااٗخٚ ،اسبُاااد  ،يباااخ أغبااابٌب بااا٘،
ٚأدع ٛإيَٓ ،٘ٝر اعًُة إٔ أَسو ايكًِٚ .أْ ٞ٭كد ٛإٔ ٜساخعد
ٖاااارا ايهبااااخع ايحاااابخع ايٓخلاااا ،٧فٝاااا َٔ٪بخٱْسااااخٕ ٚبااااخ
ٚبخيباخٚ ٍ٩بخياض ..١ًٝفريو عٓد َٔ ٟارل َخ أ ب ٛإي.٘ٝ
نُخ إٔ يًهبخع فخ٥د ٠أارٖ ،٣ا ٞأْا٘ ٜباٝض يهاجرل َأ
ايكرا ٤ايحرقٝـب إٔ ٜاُٗٛا نٝو ٜاهر ا٭َرٜهٝاٜٚ ،ٕٛباٝض
يًكرا ٤ا٭َرٜهٝـب ااا بعاد َاخ ْرداَ ٙٛأ ارنبا ١ايكساِ ايعرباٞ
ٚإ اعب٘ ًب أَرٜهخ اا إٔ ٜاُٗٛا نٝو ٜاهر ايعرعًٚ ..ب ٖرا
َهس نبرلٚ ،ا  ٛخم يًعرعَ ،أ سٝاح أْا٘ دعخٜا ١شلاِ،
ٚإعاا ٕ٬عاأ كقاا ٞااهرلٖااِ ،بعااد إٔ َهجااٛا عٗاادام جاا٬ٜٛم ٫
ٜسااُع يكااٛشلِٜ ٫ٚ ،عاارف ْااٛم ااهرلٖااِ ..فٓحااهر يًكااخُ٥ـب
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بٗرا ايعٌُ إٔ أاخسٛا يًعرع ٖار ٙايار ا ١ايساعٝدٚ ،٠أكدا ٛإٔ
ٜحاع بةَجخي٘ ..فعٓد ٟإٔ ٖرا ْٖٛ ٛم ايادعخٜخت ايٓاخفع يًعارع،
 ٫دعخٜخت ازبرا٥د ٚاجمل٬ت ايسخفر ٠اي مل ابًغ ٖرا اىببًغ ًب
ايسُ.ٛ
ٚا

اىبٛفل
أهبد أَـب
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اجلزء األول
أقالم من الشرق
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إزادة ايػعوب ئ تكٗس
للواء أركان حرب حممد جنوب
رئوس مجهوروة مصر

ا٘وئيٌ حمٝدل ذميدت د٘دل ثدبموؼنٍ ٚد خ
 . 1901ؽصددٗ لٙددل كثٙددن ٚا٘لهاٍددبد ا٘مٙيددب
اّ٘ب٠ن ٞداالِزصبك اَ٘يبٍد ،د٠دبٖ ّدةبكح اهٔدبٞ
ؽددوة .اّ د ْ ٜمددبهْ ٌَٙددؽال دعددوػ ص د س
ٜواد .دٔبِ ٞبئلاً ٘ٙناء ا٘ضب ،٠دِبئلاً ٘ٙناء ا٘واثك.
 ٜؼ ذمٝخ ٌؤاك األدٖ رّليواً ٘جَب٘زه دهِل إىل
هرجخ اٜرياالي ٍ خ  1948ص ٛإىل هرجخ ٘دناء ٍد خ
 1950دِبك ا٘ضنهح األفريح  23ين٘ين ٍ خ .1952
درنىل هئبٍخ ا٘نىاهح ص ٛهئبٍدخ هةنهيدخ ٜصدو
 18ين٠ين ٍ خ .1953
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عًُبين اسبٝخَ ٠خ مل أاعًُ٘ ًب اىبدكلاٚ ،١ياٝم نخسبٝاخ٠
َعًِ ٜسباٝد َٓ٘ اٱْسخٕ ايدكٜٚ ٚسبٛع اسبكخ٥ل ٚايعدل.
َٚدكل ١اسبٝاخَ ٠دكلا ١قخُ٥ا ١بارااٗخٜ ..بادأ ايطخيا فٗٝاخ
دبخكب٘ ًب ايًشُب ١اي ٜٓبٗ ٞفٗٝاخ َأ َدكلا ١ايعًاِ ٚايابًكـب،
يٛٝاد٘ اىبدكل ١ايٛاقعَ ٖٞٚ .١ٝدكل ١ندلٜ ٫ ٣هب ايٓذاخ
فٗٝخ إ ٫يًَُٓ٪ـب بخىبجٌ ايعًٝخ ٚاي خبر ٜٔعً ٢بةلخ ٤اسبٝخ.٠
يكااد عًُاابين اسبٝااخ ٠أْاا٘ يااٝم نخي اادل ٖااخد َٚرلااد ىباأ
اخٖٛا ًب شرا ٤اسبٝخٚ ،٠فكدٚا ا٭ٌَ ًب نٌ لاٚ ،٤ٞكاساة
أْاخلِٗ اضٝل ًب دْٝخ اٯَاخٍ اياساٝشُْٚ ،١بارااِٗ إفب ايٓاخ
ا داد سًه ١فٛم سًهٚ ..١ي ٛدكٖ ٣ا ٤٫٪أْا٘ َاخ َأ َبا ّ٬إ٫
لاااٝعكب٘ ْاااٛك ،أ ٚداااٝل إ ٫لاااٛف ٜٓبٗااا ٞباااخيارز٫ ،عب اااُٛا
بخي ااادل إفب إٔ  ٜااااًٛا إفب لاااخج ٧ا٭َااااخٕٚ ،يعخلاااٛا ًب َبااااٌ
ايسهٚ ١ٓٝاٱمبخٕ.
ٚعًُبين اسبٝخ ٠إٔ ايُبخىبـب َُٗاخ جااٛا ًب ا٭كض َٚضاٛا
ًب جاٝااخِْٗ ٜ ٫رعااً ٕٛب ب٬دٖااِ إ٫ا َ ٫ٚاا ٫ٚ ،١ؽبااخف ٕٛا
فااٚ ُٔٝيااٛا عًااَ ِٗٝاأ عبااخد ،ٙفااةٕ سسااخع ا أدْاا ٢إيااَ ِٗٝاأ
سبٌ ايٛكٜد ،٭ْ٘  ٌُٜٗ ٫ايُبخمل إ ا َبًِ ٚإٔ أًَٗ٘ يُٝضاً ٞب
ٖدّ َخ ٖدّ!
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ٚنخٕ َٔ أكٚم دك ٚاسبٝخ ٠يو ايدك اير ٟاعًُا٘ َأ
قاادك شلااِ إٔ ٜبعًُااَ ٙٛاأ قااخد ٠ا٭َااِ ٚايحااعٛعٖٚ ،اا ٛإٔ إكاد٠
ايحعٛع ئ ا ٜو ٚإٔ َح٦ٝبٗخ ئ اكٗرٚ ،إٔ نًُ ١اسبل داُ٥خم
ٖ ٞايعًٝخ لٛا ٤كد ٢ايهاخكٖ ،ٕٛأ ٚأ اِ ر اْٗاِ اىباساد،ٕٚ
أ ٚسخ ٍٚإٔ ٜارل صبر ٣ايبخكٜخ َٔ بخيبخكٜخ ٜسبٗ .ٕٛ٥
ٚعًُااابين اسبٝاااخ ٠ناااريو إٔ لااارٜع ١ايٓضاااخٍ  ٫اعخدشلاااخ
لااارٜعٚ ١إٔ ايكًاااً ١ب دخْااا اسبااال يااأ اٗااا ّ أبااادما ٭ٕ يًشااال
ا ااخ٥ص ٜساابُد َٓٗااخ ايضااعاخ ٤قااٜٚ ،٠ٛبخاار َٓٗااخ اىبَٓ٪اإٛ
عدلًٚ ،٠ب اشخت ايبخكٜخ َٔ ٖر ٙايك ص َخ ٜبٗر ا٭ب خك،
ٚؼب ٞٝفضا ١ًٝا٫لابرنخكٚ ،ػبعاٌ َأ ايٓاخقُـب عًا ٢اي َاخٕ
ٖااداٜ ٠بحاار ٕٚايٓااخ بٗاادٜٚ ِٜٗهحااا ٕٛاسبكااخ٥ل ىباأ أدااًِٗ
لٝطخِْٗ.
ٚعًُبين اسبٝخ ٠فُٝخ عًُبين إٔ اٱمباخٕ باخسبل ٜ ٜاد قًا
اىباا َٔ٪باا٘ اا٬ب ١فااٛم اا٬بٚ ،١ػبعااٌ َاأ سٝااخ ٠ايهاااخ ًب
ْاس٘ ير ٫ ٠اعخدشلخ ير ،٠فٓشٔ عٓادَخ ْٓسا ٢ألخخ آخ ْٚااين
ٚدٛدْااخ ًب َ ااًش ١ايااٛجٔ ايعًٝااخ ،إلبااخ ْضاارع ا٭َجااخٍ أكٚم
ا٭َجخٍ عً ٢إٔ قضا ١ٝايٓضاخٍ َأ أداٌ ايبشارك َأ كبكا ١ايارٍ
ٚا٫لابعبخد اياادااًٖ ،ٞا ٞايكضاا ١ٝايا ْساابٗـب فٗٝاخ بخيباارٍ،
ْٚكدّ عٔ جٛاعٚ ١ٝاابٝخك سٝخآخ قربخْخم عًَ ٢ربض ايٛجٔ.
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ٚيعٌ أكٚم دك اعًُب٘ٚ ،ػب إٔ ٜبعًُ٘ ايٓخ عٓخ ٖ ٛإٔ
َ اار مل اهاأ ًب ٜااَ ّٛاأ ا٭ٜااخّ عكُٝااً ١ب ايردااخٍ ا٭سااراك
ايرٜ ٜٔةب ٕٛايض ِٝيب٬دِٖ ٜ ٫ٚكبً ٕٛإٔ ذبٓ ٢كألاٗخ يطخغٝا١
اااا َُٗااخ نااخٕ ٖاارا ايطخغٝاا ١اااا ٭ٕ إمبخْٗااخ بهراَبٗااخ ٜعاااخدٍ
إمبخِْٗ حبٝخاٗخ ف دلٚا  ٚخبرٚاٚ ،كبطٛا ٚكابطٛا ٚىباخ داربٛا
دااارببِٗ ناااخٕ عًااا ٢ا ْ ااارِٖ ٭ْااا٘ ٚعاااد بٓ ااار اىبااآَ٪ـب
٪َٚارك ٠اجملخٖدٚ ٜٔذبكٝل رَخٍ اي خبرْ ٖٛٚ ٜٔعِ اىبٛفب ْٚعِ
اىبعـب.
ٚاسبٝخ ٠اي اعًُٓخ َٔ دكٚلٗخ أكٚعٗخ ٚأقسخٖخٚ ،فبشاة
أَخَٓااخ رفخقاخم َاأ ايعًااِ ٚاىبعرفااَ ١ااخ نااخٕ يٓااخ إٔ ْعرفٗااخ ياا ٛمل
ْبعُااال ًب الااابٝعخبٗخ عااأ جرٜكٗاااخٖ ،ااا ٞاسبٝاااخ ٠ايا ا مبضاااٞ
كنبٗااخ لاااخارما َساابٗ  ٥مخ بةٚي٦اااو ايااار ٜٔربًاااٛا عااأ ايااادك
ٚعخلٛا ًب رٚاٜخ اٱُٖاخٍ ٚازبٗخيا ١يٝاٚ َِٗٛلاٗٛااِٗ ْٚا ٚااِٗ
د ٕٚإٔ ٜاهااااارٚا ًب إٔ ٚجااااآِٗ ًب سخدااااا ١إفب عكاااااٛشلِ ٚإفب
ٚقااابِٗٚ ،إٔ اياااٛجٔ ايااارٜ ٟبخًاااو عٓااا٘ بعاااض بٓٝااا٘ ٜ ٫حاااك٢
بةَجااااخشلِ ٭ْاااا٘ ٚجاااأ قااااَ ٟٛااااٚ ،َٔ٪إلبااااخ ايحااااك ٠ٛلاااابهٕٛ
يًُبخًاـب بعاد إٔ دباة ًب أ ٚاخي٘ اسبٝاخ ٠ايعخَا ١ناٌ َُباخٖر
ايكااٚ ٠ٛايٓحااخٍب ْٗٚضااة َ اار َاأ نبٛاٗااخ يبُضاا ٞإفب عااخمل
لعٝد ًب َبٌ اسبهِ ازبدٜد.
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احلياة تافٗة إذا خًت َٔ َثٌ أعًى
للدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري
ختوط ا٘لٔزنه لجل ا٘وىاَ امحل اَ٘ ةنهي
ٜلهٍددخ اوّددنَ ثبّ٘ددبسوح ٍ د خ  1917دٔددب ٞادٖ
ٌوِزه هيك ٍ ل ا٘لهاٍدخ ا٘ضب٠نيدخ دا٘مب٘يدخ
صدد ٛادٌددل ثمضددخ إىل ٌوَ٠ددب ؽيددش ؽصددٗ لٙددل
كهعخ ا٘لٔزنهاه ا٘مٙن ٚاّ٘ب٠ن٠يخ دلٙدل كهعدخ
ا٘لٔزنهاه ا٘مٙن ٚاالِزصدبكيخ داَ٘يبٍديخ .دهعدك
إىل ٜصو داّزىٗ ثزلهيٌ اّ٘ب٠ن ٞامللٙٔ ،٠يخ
اوّددنَ مبٜمددخ اّ٘ددبسوح د لددب 1936 ٚا٠زقددت
لٝيددلاً ٕ٘ٙيددخ اوّددنَ مبٜمددخ اّ٘ددبسوح .صددِ ٛبظدديبً
ثبحملبٔ ٛاملقزٙؽخ ٌَٝزْبهاً ٕٜٙيبً ٌنٔي ً ٘نىاهح
املمددبهي ٌددنٔي ً ٘ددنىاهح ا٘مددلٖ .صدد ٛاف دزري دىيددواً
٘ٝٙمبهي دسن اآل ٞهئيٌ جم ٌٙا٘لد٘خ.
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عًُبين اسبٝخ ٠أْين َخ سر اة عًا ٢بًاٛي لا ٤ٞفبًابا٘ إ٫
ٚأن ٕٛبعد بًٛغ٘ قد رٖدا٘.
نٓة بٝخم ارلام أعٝش ًب ألرَ ٠سبٛك ٠اسبخٍ ،اٗٝةت
شلخ ألبخع ايعٝش ًب ل َٔ ٤ٞايطُةْٚ ١ٓٝايدعٚ ،١مل ابٗٝاة شلاخ
ألبخع ايجرا ..٤فبطًعة إفب ااض َٔ ايعٝش أٚجاة يباخ نٓاة
ف .٘ٝفةكاد ا إٔ أبًغ ل٦ٝخم َٔ يوٚ .إ ا با ٞأرٖاد َاخ ًب ٜادٟ
َٓاا٘ ٫ .أك ٣ايبٝااة اياار ٟألااهٓ٘ اااا ٚنٓااة أاطًااع إفب َجًاا٘ ًب
َكببٌ سٝخا ٞااا إ ٫لا٦ٝخم عخدٜا مخ ٜ ٫حاكٜ ٫ٚ ٞارٜض ٫ٚ .أك ٣اىباخٍ
اير ٟأسررا٘ اا ٚنٓة أسس أْ٘ ؼبكل ل٦ٝخم َٔ ايساعخد ٠ااا إ٫
ل٦ٝخم اخفٗ مخ ٪ٜ ٫ار ٜ ٫ٚكدّ ٫ٚ .أك ٣ازبخ ٙاير ٟبًاب٘ اا ٚنٓة
أُْبر إفب َجًً ١ب غرل ٟفةاٛم إي ٘ٝاا إ ٫ل٦ٝخم فخكغخم ٜٓ ٫كص ٫ٚ
ٜ ٜااد ،فعًُااة إٔ اسبٝااخ ٠اخفٗااَ ،١ااخ مل ٜرلااِ اٱْسااخٕ يٓاساا٘
ٖدفخم لخَٝخم ٜسع ٢يبشكٝكٖ٘ ،دف مخ ٜعً ٛعٔ اىبخدٜٚ ،٠بكا ٢عًا٢
اي َٔ ،إ ا َخ سكل ل ٦ٝمخ َٓ٘ جخبة ْاس٘ٚ ،جً اىب ٜد.

*
ٚعًُاابين اسبٝااخ ٠إٔ ايٓااخ ًب دكى ٖااخَ ٚاأ اشبسااًٚ ،١ب
دكد ١عخي َٔ ١ٝايسآُٜ ،ٛطا ٕٚٛعًا ٢ايحار ٚاشبارلٜٗٚ ،بطإٛ
بكدك َخ ٜرااعا .ٕٛعرفاة ٚأْاخ لاخع ًب ايعحار ٜٔلاخبخ ًب لآ٢
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ٚقخَااة بٓٓٝااخ أٚا اار ايااٛد ٚاي ااداق .١ثااِ آهاار ياا ٞاي اادٜل،
ٚأبد َٔ ٣ألبخع ازباَ ٠ٛخ دٍ عً ٢اعبطاخٍب ًب اشبًال ٚدْاخ٠٤
ًب ايطبع ،ثِ َخ يبح ٖرا اي دٜلً ،ب َبرٚف أار ،٣إٔ اخ
َعدْاا٘ٚ ،زلااة ْاساا٘ ،فبكاادّ ًب َٝاادإ ازبٗااخدٚ ،باارٍ كٚساا٘
فااادا ٤يٛجٓاااَ٘ٚ ،اااخت لاااٗٝدام ،فعًُاااة إٔ ايٓاااخ  ٫ؽبً ااإٛ
لااٝخجـبٜ ٫ٚ ،بُشضاا٥٬َ ٕٛهااٚ ،١ايعخقااٌ َاأ ياابم ايٓااخ
عًاا ٢سااخشلِٖ ٜ ٫ ،ااد ًب اي اادٜل ٚإٔ باادأ لاارٜ ٫ٚ ،ٙكطااع َااخ
بٚ ٘ٓٝبـب ايٓخ زبر ًٜ ٫باح إٔ ٜٓادٌَٚ ،يعاخكض ًٜ ٫باح إٔ
.ٍٚ ٜ
ٚعًُبين اسبٝخ ٠إٔ سُبَٛب ايٓخ ابدَ ٚباخٚاا ١أنجار َأ
سكٝكبٗخً ِٖٚ ،ب ايٛاقع َبكخكبً ٕٛب ايحاكخٚ ٤ايساعخد ..٠يهاٌ
َأ سُباا٘ َاخ ٜسااعدَٚ ٙأ ُٖاا٘ َاخ ٜحااك .٘ٝعرفاة كدا٬م نااجرل
ايعٝخٍ كقٝل اسبخٍٜ ٫ ،حو َٔ ُٜٓبار إيٝا٘ ًب أْا٘ داٝل حبُبا٘
َٔ ايدْٝخٜ ٫ ٖٛٚ .هخد ٜاٝل َأ ٖاِ إٜٚ ٫عجار ًب ٖاِٚ .عًُاة
بعد يو إٔ ايردٌ يٝم َٔ ايحكخ ٤بخيكدك اير ٟاٛس ٞب٘ سخي٘.
فٗ ٛقد أيو دٝل ايعٝشٚٚ ،جٔ ْاس٘ عً ،٘ٝسبا ٢إ ا أ اخبب٘
ْعُاا ١داا ١ًٝ٦عًاا ٢غاًااَ ١اأ دٖاار ،ٙنااخٕ اكاادٜر ٙشلااخ ناابرلام،
ٚفرسااا٘ بٗاااخ عُبُٝااخم ٚ ،ام بٗاااخ ايساااعخد ٠نُاااخ ام َااأ قبًاااٗخ
ايحكخ.٤
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ٚعًُة َٔ ثك ١إٔ أسد ًَٛى اىبخٍ ًب َ ر اا  ٖٛٚكدٌ َٔ
أق ٣ٛايردخٍ ًب بًد َٔٚ ٙأعردِٗ دخٖخم ٚأٚلعِٗ ْا ٛام اا ٚقاد
عرفااة بخيسااٝطر ٠عًاا ٢أقااداك اسبهَٛااخت سباا ٢أْاا٘ يٝسااكٌب
سهٜٚ ١َٛك ِٝأارٖ ..٣را ايردٌ ناجرلام َاخ ؽبًا ٛإفب ْاسا٘،
يٓٝساا ٢لاا ٤ٛسُباا٘ ٚيٝببعااد بحااكخ ٘٥عاأ عٝاا ٕٛايٓااخ  ،بااٌ أْاا٘
يٝبسًٌ َٔ لرٜرً ٙب دٓض ايُب ّ٬يٓٝارد بٓاس٘ ٜٚبه.ٞ
ٚعرفااة لااٝد ٠نخْااة اباادلّ َاأ دااٝل ايعااٝش ثااِ ٚكثااة
لكٝكخم شلخ ،فة بشة ابدلّ قبخ أ خبب٘ َٔ َخٍ  ٫اعرف نٝو
اسااباً٘ .فآَٓااة بعااد نااٌ يااو إٔ ايٓااخ لٛالااً ١ٝب ايحااكخ٤
ٚايساااعخد ٠عًااا ٢اااا٬ف َاااخ ٜبااادَ ٚااأ اااااخٚاِٗ ًب ياااو ٚإٔ ًب
ا٭كض عد م ٫بـب ايٓخ أنجر يبخ ُٜبٔ ايٓخ .

*
ٚعًُااابين اسبٝاااخ ٠إٔ ظباااخس ٞفٗٝاااخ كٖااأ إمباااخْ ٞبٓاساااٞ
ٚإمبخٕ ايٓخ ب ..ٞفكد نخْة ثك بٓاس ٞادفعين إفب ايعٌُ،
ٚنخْة ثك ١ايٓاخ با ٞدبعًاين أجُا ٔ٦إفب ْبٝذا ١عًُاٖٚ .ٞارا
ايكدك اىببٛارٕ َٔ ثك ١اٱْسخٕ بٓاس٘ ٚثك ١ايٓاخ با٘٫ ،باد َٓا٘
يٓذخس٘ ًب اسبٝاخ ..٠فاةٕ رادت ثكبا٘ ًب ْاسا٘ عًاٖ ٢ارا ايكادك،
نخٕ ياو غارٚكما ٜضاً٘ عأ اسبكاخ٥لٚ .إٔ داخٚر اعبُاخد ٙعًا٢
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ثكا ١ايٓاخ باا٘ ٖارا ايكاادك ،حبٝاح أ اابض  ٜ ٫ادك إ ٫عاأ كأٟ
ايٓاخ ٜٓ ٫ٚا ٍ إ ٫عٓاد ٖاٛاِٖ ،ناخٕ ياو داعا مخ ٚاداطرابخم
ٜٛكثخٕ اْكٝخدام ٚالبسَ٬خمٚ .اخبعة ًب ْاسٚ ٞفا ُٔٝساٛيٖ ٞارا
ايبٛارٕ ،فةدكنة أْ٘ درٚكً ٟب نجرل َٔ اي اخت ا٭اار.٣
ٖ ٛدرٚكً ٟب ايٛاقعٚ ١ٝاشبٝخٍ فاةٕ رادت ايٛاقعٝا ١عًا ٢اسباد
ايٛاد  ،نخٕ يو نباٛدما ٚداٝك مخ ًب ا٭فالٚ .إٕ راد اشبٝاخٍ،
نخٕ يو َٛٝعٚ ١إغراق مخ ًب ايبعد عأ اسبكاخ٥لٖٚ .ا ٛدارٚكٟ
ًب اىبخدٜاااٚ ١ايرٚسٝااا ،١فاااةٕ رادت اىبخدٜااا ،١ناااخٕ ياااو بااا٬د٠
ٚآهرام يًك ِٝايعًٝخ ًب اسبٝخٚ ،٠إٕ رادت ايرٚس ،١ٝنخٕ ياو
عذ ام عٔ َٛادٗا ١اسبٝاخً ٠ب سكخ٥كٗاخ اىبخدٜاٖٚ .١ا ٛدارٚكً ٟب
ا٫ابٍ٬ب بخيٓخ ٚاْ٫طٛا ٤عً ٢ايٓامٚ ،إ ٫ناخٕ اٱَعاخٕ ًب
ا٫ااااابٍ٬ب بخيٓااااخ إٖااااداكام يًحخ ااااٚ ،١ٝنااااخٕ اٱغاااارام ًب
اْ٫طااٛا ٤عًاا ٢اياآام ع ياا ١دااخكَٚ .٠ااع يااو ٫بااد َاأ ايبسااًِٝ
ب اااعٛب ١إٔ ػبُاااع اٱْساااخٕ ًب ْاسااا٘ ٖااارا اىبا ا از اىبٛفااال َااأ
ا٫عباااداٍ ٚايباااٛارٕٚ ،ا٭َااار ازباااٖٛرٖ ٟااا ٛإٔ ٜعااارف نٝاااو
ٜسبطٝع إٔ ٜبخاو َٔ اٱفراٍب ًب ا ١أ ٚايبارٌٜب ًب أار.٣
ٚعًُبين اسبٝخ ٠إٔ ايااً ١عٔ اىبسبكبٌ ٖ َٔ ٞأِٖ ألبخع
ايراسااَٚ ..١ااخ اعبااة يحاا ٤ٞأنجاار َاأ اعاايب عٓاادَخ أفهاار ًب
اىبساابكبٌٚ .يعااٌ اىبااٛت ٖاا ٛاسبكٝكاا ١ا٭ٚفب ايا ٜ ٫بطاارم إيٗٝااخ
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ايحااوٖٚ ،اا ٛاىبساابكبٌ ا اابَِٚ .اأ ْعااِ ا عًاا ٢اٱْسااخٕ إٔ
دعً٘ قخدكام عً ٢ايباخفٌ عٔ ٖر ٙاسبكٝكٚ ،١إَ ٫بٌ قًكخم ساخ٥رام
ٜ ٫اهر إً ٫ب اىبٛت.
ٚعًُبين اسبٝخ ٠إٔ ايٓعُ ٫ ١أعرف قُٝبٗخ إ ٫عٓدَخ ا ٍٚ
ٚعًُاابين اسبٝااخ ٠إٔ ابسااع أجُااخع ٞفاا ٬أعاارف أٜاأ أقااو ،ثااِ
ٜبعجر ب ٞاسبِب فةكد ٢بخيكً.ٌٝ
ٚعًُبين اسبٝخ ٠أْين أاعًِ َٓٗخ نٌ ٚ ،ّٜٛئ أْكطاع عأ
ايابعًِ سبا ٢آكضاا ٞاسبٝاخَٚ .٠أ ٜاادك ٟااا إ ا أْاخ عحااة ااا َااخ ا
لةاعًِ َٓٗخ غدام.
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ايكوة بايعًِ ال بايطيف واملاٍ!
للدكتور شارل مالك

د٘ددل ا٘ددلٔزنه ّددبهٖ ٜب٘ددٓ ثجٙددلح ثيددذ ا٘ددواٚ
"إ٘ددنهح" ٜدد ٟالٝددبٖ ٘ج ددب ٞلددب .1906 ٚدرّٙددل
كهاٍزه األد٘يخ داالثزلائيخ املدلاهً املنعدنكح
مبَددّػ هاٍدده .داا كهاٍددزه ا٘ضب٠نيددخ مبلهٍددخ
اإلهٍب٘يخ األٜويٕيخ ثؽواث ٌٙاْ٘ب ٚداشمل كهاٍزه
ا٘مب٘يخ ثبجلبٜمخ األٜويٕيدخ ثدجريدد لدب 1927 ٚصدٛ
ٍبٌو إىل اٜويٕب ؽيدش ـٍدو ثلهعدخ ا٘دلٔزنهاه
اٍَ٘ٙددٍخ ٜدد ٟعبٜمددخ سبهٌددبهك لددب .1937 ٚدّددىٗ
 ٜصت ٍٍري ٘ج ب ٞا٘ناليبد املزؾلح األٜويٕيخ.
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إٔ َحهً ١ايعخمل ايعرب ٞاًك ١ٝعكًٝا ١كٚسٝا ١قباٌ إٔ
اه ٕٛادبُخع ١ٝاقب خدٚ ..١ٜأْٗخ ادبُخع ١ٝاقب خد١ٜ
قبااااٌ إٔ اهاااا ٕٛلٝخلااااٚ ،١ٝإٔ اىببااااخدر ٠بخيسٝخلاااا١
ٚايبس َٔ ٛألٛأ بٜ٬خْخ.
ٚإٔ  ٫عااٝش يًعاارع بخْ٫هُااخو ٚاْ٫ا ااخٍٚ ،أْاا٘ إٕ
سًة ٚذبٌ بٓخ ضبٔ فُاخ ياو إ ٫٭ْٓاخ نٓاخ َآكطعـب
عٔ ايعكٌ اياعخٍ ،ضبرَٚـب َٓ٘ جٖ ١ًٝر ٙاسبك .
إٕ اياعاااٌ إلباااخ ٖااا ٛبخ٫لاااذلاى اىبسااا ٍٛ٦اىببٛاداااع٫ ،
بخزباخٚ ٤ايكطٝعٚ ١ا٫نباخ ٤اي ا٥و.
إْٓخ ًب ايعخمل ايعربْ ٫ ٞعرف بخياعٌ ايارع اسبكٝك ٞاا
عبكرٜب٘ ا٭ارلٚ ٠كٚس٘ اٱػبخب ١ٝاشب٬ق ١ااا ٚإٔ ايببعا١
ًب يو اكع عً ٢ايارع بكدك َخ اكع عًٓٝخ.
إٕ قُٝخم ألخل ١ٝنجرلً ٠ب اراخ ايحرم ا٭دْ ٢مبهٔ
باٌ ػبا إ نخٖ٩ااخ ٚا خفُباا ١عًٗٝااخٚ ،إٔ  ٫لااً ٤ٞب
ٖر ٙايكٜ ِٝبٓخف ٢بخياعٌ َع أعرم َخ ًب ايذلاخ اياربٞ
اىبذلانِ.
إٔ  ٫لاااً ٤ٞب ايحااارم ألاااد أثااارما ٚأَضااا ٢سسا اخم َااأ
داااٌب اياٛغااخٚٚ ٤سٗٝااخٚ ،إٔ قٝااخّ قخ٥ااد سكٝكااٜ ٞرفااع
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عخَاا ١ايحااع إيٝااٜ٘ ٫ٚ ،اآشٌب َااع ايا َٔ إيٗٝااخ ٜهااخد
ٜهَ ٕٛعذ  ٠فٛم جخق ١ايبحر.
إٔ اىبٓخفكـب ٫بد ًب ايٓٗخَ ١ٜاضٛسٚ ،ٕٛإٔ اىبخخدعـب
َُٗخ جخٍ سبٌ اداعِٗ فاا ٞاسبكٝكا ٫ ١ؽباخدع ٕٛإ٫
أْاسِٗ.
إٕ لرٍب ٚدٛدْخ إٔ ْسُض ٭ْاسٓخ بخيبشح عٔ نخٌَ
سكٝكبٓخ ًب د ٛجًل سر َس ،ٍٛ٦نُٝخ ْعرفٗخ َعرف١
اخَااٚ ١ظباار ٩عًاا ٢صبخبٗبٗااخ ٚإعْٗ٬ااخٚ ،أْاا٘ جخىبااخ إٔ
سكٝكبٓخ َعرٚف ١يد ٣غرلْخ أنجر َٓٗخ يدٜٓخ ..فٛدٛدْخ
ْخقص َحرٍٚب.
إْاااا٘ ًب ٚلااااع ٞايبااااخّ أ ٫أزلااااض يًحااااٗرٚ ٠اياطاااار ٠إٔ
اسااببدا بااٚ ،ٞإٔ ايٜٛااٌ يًااارد أ ٚيٮَاا ١اي ا  ٫اعاارف
َبدأ فٛم َبدأ ايطبٝعٚ ١ايحٗ.٠ٛ
إٕ ايحاااااٗٚ ٠ٛاياطااااار ٠بخيعكاااااٌ ٚاىبعرفااااا ١اضااااابطخٕ،
ٚبخي اااداقٚ ١ايجكااا ١ارفعاااخٕ ٚاطٗااارإٚ ،باعاااٌ ا بااا١
ايرفٝع ١ايهخ ١ٓ٥اهبشخٕ ٚا ك ٚ ..ٕ٬ياو نًا٘ َأ
أدٌ فر ٚاًل ٜحدإ اٱْسخٕ إفب ا .
إٕ ايٛدااٛد إلبااخ ٖاا ٛبااخيكٚ ..٠ٛايكاا ٠ٛيٝسااة بخيسااٝو أٚ
بخىبااخٍ أ ٚبخيعاادد ،بااٌ بااخيعًِ ٚاىبعرفااٖٚ .١اارإ بخيبشااح
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اسبااار اىبااآُبِٚ ،بخيٓكاااد اىبساااٚ ،ٍٛ٦بخيذلبٝااا ١ايعرٜكااا١
اسبااااارٚ ،٠باااااخيبطًع إفب ايكااااا ِٝاٱْساااااخْ ١ٝايرفٝعااااا،١
ٚبخ٫ا خٍ بخيذلاخ اٱػبخب ٞاىبذلانِٚ ،قبشبا ١ايُٓبار
ٚايبشح يرااُٗخ  َٔٚأدٌ َٛدٛعُٗخ.
إٕ اسبكٝكَٛ ١دٛد ٠يهٓٗخ دخ٥عٚ ١عسرل ٠اىبٓخٍٚ ،إٔ
آ ٬خ نكٚ ّٛنبحر إلبخ ٖاً ٛب ْحاداْٗخ ٚايُباار
بٗخٚ ،إٔ أْكٝخ ٤ايكً ٫بد إٔ ٜعخٖٜٛٓخ.
إٕ اْ٫هباااخع ايااادا ٥اىببٛاداااع عًااا ٢لاااٚ ٤ٞس ااار
ازبٗااد فٝاا٘ ٚا٭َخْاا ١ايبخَاا ١ياا٘ اااا عًاا ٢إٔ ٜهاا ٕٛلاا٦ٝخم
سكٝك ٝا مخ َٛدااٛدام  ٫اٝااخ مً ٫ب كأ لااخعر اااا ٖاا ٛلاارٍب
نٌ اًلٚ ،إٔ  ٫ل ٤ٞأدار َأ ا٫يبااخت اسباخ٥ر إفب
نٌ َٔ أَٚة.
إْاا ٞبخياعااٌ َااد ٜٔيًشٝااخ ٫ ٠دا٥اأٚ ،إْٗااخ اسااخ ٛعًااٞ
بخيٓعِ بكدك َخ أ ادم باةقراك ٟاياعًا ٞايحاخنر بٗارا
ايد.ٜٔ
إٕ اي َخٕ ٚنٌ َخ فٚ ،ٍٚ ٜ ٘ٝايبخكٜخ ٚنٌ َخ ؽبًال
َٔ قٚ ِٝثكخفاخت ٜٓبٗا ..ٞيهأ لا٦ٝخم ٚاسادام ٜبكا ٢إفب
ا٭بد ٖٛ ،ك ١ٜ٩اسبل ٚايحٗخد ٠ا٭َ ١ٓٝاسبٝا ١اي اخدق١
ي٘.
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إٕ لر ايٛدٛد ا٭ارل ٖ ٛا ب ١اا ضبب ١ايحا ،٤ٞضببا١
اىبٛداااٛم ،ضبباااا ١ايكرٜااا  ،ضببااا ١ا اااااا ٚإٕ ا باااا١
اكبض ٞا٭مل ٚاٱمبخٕ ٚاىبعرف ١ن ٞااعٌ.
إْ٘ َُٗخ فعًٓخ ًب ٖار ٙاسبٝاخ ٠ايادْٝخ فسا٬ٝرَٓخ سبُاخم
عً ٢ايدٚاّ ك ٝد َٔ أاطخٓ٥خ ٚٚقٛم ايُبًاِ بٓاخٚ ،أْا٘
ٚد يريو ايبطًع بجك ١إفب َٮ أعً َٔ٪ٜ ٢ف ٘ٝإسكاخم
اسبااال ناااخَ٬م ٜٚعاااٛض يهاااٌ ْاااام بكااادك َاااخ اطٗااار
ٚابٛع.
إٕ اسبكاااد ٚاْ٫بكاااخّ ٪ٜدٜاااخٕ إفب اشلااا٬ى .أَاااخ اسبٝاااخ٠
ا٭بد ١ٜفبخياارإ ٚاي اض ٚا ب.١
إْاا٘ بااخٯ ،ّ٫فخيبٛباا ،١فااخيعٛد ،٠فااخياارإ ،فااخيكب..ٍٛ
نٌ فر ٚنٌ اًل ٚنٌ ٚدٛد.
إٕ اسبكٝكاااا ١اسبكاااا ١ا٭ااااارلٖ ٠اااا ٞايحااااخص ايعااااخكف
اياخعٌ ايهخ.ٔ٥
ايسخَ ٞايبخ ٍ اياخفر ايرس ِٝا

ٖرا بعض َخ عًُابين اسبٝاخٚ ..٠اسبٝاخ ٠اارل َعًاِٚ ،اىبعًاِ
ارل س.ٞ
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زضى ايطُري َفتاح ايطعادة
للدكتور حممد حسني هوكل
ْ٠دديف ٍٔددو و ددبٜ ٚدد ٟالٝددبٖ ٜليويدددخ
ا٘لِةٙيخ دؽٍؿ ٔزبهبدب ٜدب يييدل لٙدل صٙدش
اّ٘ددو ٞ،صدد ٛا٘زؾددُ ثبملددلاهً األٜرييددخ دؽصددٗ
لٙل إعبىح اوّنَ ٍد خ  1909صدٍ ٛدبٌو إىل
ٌوَ٠ب دؽصٗ لٙل كٔزدنهاه اوّدنَ ٜد ٟعبٜمدخ
ثددبهيٌ ٍ د خ  .1912داّددزىٗ ثبحملبٜددبح .د
اص ددبء اّددزىب٘ه ثبحملبٜددبح ِددب ٚثزددلهيٌ ّيددُ
اجل بيبد ا٘م ،ٙٝداالِزصبك اَ٘يبٍ ،ثبجلبٜمدخ
املصدويخ األسٙيدخ ٜدٍ ٟد خ  1917إىل ٍد خ 1921
دروْ احملبٜبح إىل هئبٍخ ويو عويدلح اَ٘يبٍدخ
صدد ٛرددنىل ا٘ددنىاهح صدد ٛا٠زقددت هئيَ دبً ٙددٌ
اْ٘ينؿ ٍد خ  1945دثّد ،سدنه ا٘وئبٍدخ إىل
 17ين٠ين ٍ خ .1950
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نٓاااة اًُٝااارما بخىبدكلااا ١ايجخْٜٛاااٚ ..١نٓاااة َعبا ا ام ألاااد
ا٫عبا ار قبعًَٛاخاً ٞب ايًااا ١ايعربٝاٚ ،١أيكا ٞعًٓٝااخ ألابخ ٖاارٙ
ايًاَٜٛ ١خم ل٪ا٫م أدخع عً ٘ٝأسد رَ٥٬ا ٞإدخبا ١الاذلسة إيٗٝاخ
َٛقٓخم ب شبٗخٚ .يحد َخ نخْة دٖح سـب نر ا٭لابخ إٔ
رَ ًٞٝأاطةٚ ،ساـب اشلض ٖارا اشبطاة .عٓاد ياو أٜكٓاة بةْاخ
ػب ا إٔ ْ ٫بااخيغ ًب ا٫جُٓ٦ااخٕ إفب نااٌ َعًَٛخآااخ ٚأْاا٘ ػب ا
عًٓٝخ إٔ ْراداع أْاسآخ َاخ باـب ساـب ٚساـب ،يٓسابٛثل َأ ٖارٙ
اىبعًَٛخت سبٜ ٫ ٢دفعٓخ اشبطة ًب بعضاٗخ إفب ايباٛكٍب َأ بعاد
ًب أاطخ ٤أار.٣
ٚسُٓٝخ نٓة أدك اسبكٛم ،نٓة ق ٟٛايرانر ،٠فا٬
أسبخز إفب ا ٠ٚ٬اىبٛدٛم اير ٟأدكل٘ أنجار َأ َاراـب يٝآكش
ًب ٖينٚ ..إْ ٞ٭ْخقش أسد رَ ٞ٥٬ايطًبَٜٛ ١ا مخ ٚأدعاِ سذا
باآص ساُبباا٘ ،إ ألااخك ٖاا ٛإفب ْااص رااار مل ٜا ا عااين سااـب
زلعباا٘ٚ ،يهااين مل أفهاار َاأ قبااٌ ًب ايبكر ٜا بااـب ايٓ ااـب
َٚكخكْبُٗخ.
َٚاأ  ٦َٜٛارا أٜكٓااة إٔ ا٫عبُااخد عًاا ٢اياارانرٚ ٠ساادٖخ،
ٚخبخ اااً ١ب ايحااا ٕٛ٦ايعًُٝاااٜ ٫ ،١هاااا ٞيهحاااو اسبكٝكااا١
نخًَ ..١باٌ ػبا إٔ ٜٗضاِ اياهار َاخ اعٝا٘ ايارانر ٠يٝخًاو
َٓاااا٘ صبُٛعااااٚ ١ثٝكاااا ٫ ١آااااخفر بااااـب أد اٗ٥ااااخ نُٝااااخ ٜبساااآ٢
41

ٱدكانٓخ إٔ ٜبُجًٗخ فب بض دا ٤ام َأ ضب اٛيٓخ ايعكًا ٞقخُ٥اخم
براا٘ٚ ،ي٘ َٔ ثِ أثرً ٙب اٛد ٘ٝأسهخَٓخ اٛدٗٝخم لًُٝخم.
فًُاااخ أكبُاااة دكالا ا َٚ ،خكلاااة لااا ٕٛ٦اسبٝاااخ ..٠كأٜاااة
ايهااجرل يبااخ ٜكااع فٗٝااخ ؽبااخيو َااخ اعًُباا٘ َاأ َبااخدٚ ٨قٛاعااد
ٚقاااٛاْـبٚ .كأٜاااة ناااجرلٜٓ ٜٔذشاااٜٚ ،ٕٛرداااع لاااب ظباااخسِٗ
ايُبااخٖر إفب طبخياااٖ ١اار ٙاىببااخدٚ ٨ايكٛاعااد ٚايكااٛاْـب ..يهااين
ابٓٝة بعد لٓـب قً ١ًٝإٔ ايٓذخ قبخخيا ١قٛاعد اشبًل َٚباخد٨
ايكااخْٜ ،ٕٛعاارض ااخسب٘ ىببخع ا نبااٚ ،١قااد ٜٗاادّ سٝخااا٘ َاأ
ألخلٗخٚ ،إٔ ايبحبح قبخ ْ َٔ٪أْ٘ اسبلٚ ،ايادفخم عٓا٘ دفخعاخم
ااخدقخمٚ ،لااًٛى لاابًٓٝخ ًب اسبٝااخ ٠عًااٖ ٢اادا ..ٙيااو ٖاا ٛاياارٟ
ٜرداا ٞدااُرلْخ ٜٚبعااح ايطُةْٓٝاا ١إفب ْاٛلاآخٚ .كداا ٢ايضااُرل
ٚجُةْ ١ٓٝايٓام َابخ ايسعخدٚ ٠عُخدٖخ اىببـب.
ٚنااخٕ ىبااخ اعًُباا٘ َاأ ياااو أبًااغ ا٭ثاار ًب سٝااخا ،ٞفكاااد
قضااااٝة ايساااآٛات ايااااج٬ثـب اىبخدااااَٗٓ ١ٝااااخ ااااشاٝخم٪َٚ ،يااااخم
يًهب ا ٚٚ ،رٜاارامٚ ،كٝ٥س اخم جملًاام ايحااٚ .. ٛٝنااٌ ٚدٗ ا ًب
ٖاار ٙاىبراناا نبٝعاا مخ إٔ أدافااع عُااخ أَ٩اأ بةْاا٘ اسباالٚ ،قااد
اعردااة بسااب ٖاارا اياادفخم ىببخع ا نااجرل .٠قاادَة َاأ أدًااٗخ
هُ ١ازبٓخٜخت ًب اِٗ شاٚ ،١ٝاعردة ياض ايسًطخت
ايعًٝخٚ ،ايسًطخت اسبخنُٚ ،١مل أنس ًب اسبٝخ ٠اىبخدَ ١ٜاخ
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نٓااة ألاابطٝع إٔ أنس ا أدااعخف٘ ياا ٛأْااين دعًااة قًُاا ٞأٚ
دعًة صبٗاٛدً ٟب ادَاٖ ١ار ٙايساًطختٚ .مل أْب ار ًب بعاض
اسبُ٬ت اي أثرت غبخكٖخ إ ٫بعد لآٛات ،يهآين مل أٜاة
َٜٛخم َٔ ايٓ رٚ ،مل أعٔ َٜٛخم بخيهس اىباخد ،ٟ٭ْاين نٓاة
َسذلٜض ايضُرل ٭داَ ٤خ رَٓة بةْا٘ ايٛادا دفخعاخم عأ اسبال،
ٚ٭ْاااين كأٜاااة اسبااال ٜٓب ااار راااار ا٭َااار  ٫ضبخياااٚ ،١إٕ جاااخٍ
اْبُبخكْخ قبٌ اْب خك.ٙ
ٚنجرلام َخ لعرت بةٕ ايسب ًب ج ٍٛاْ٫بُبخك ٚقٛعٓاخ ًب
اطة عٔ غرل ق د ،نُخ أاطة رَٚ ًٞٝعبٔ بخىبدكل ١ايجخْ١ٜٛ
سـب أيك ٞا٭لبخ ل٪اي٘ ًب ايًاا ١ايعربٝا ،١أ ٚإٔ ايساب ٜرداع
إفب إغاخيٓااخ دخْب اخم َاأ اسبكٝكاا ١نُااخ ساادخ ياا ٞأثٓااخَٓ ٤خقحاا١
خسيب ٚأْخ أدك اسبكٛم ..عً ٢إٔ ايهدلٜخ ٤مل ادفعين َٜٛاخم
إفب ايبٛكٍب ًب اشبطة ،بٌ نٓة أعاٛد داُ٥اخم إفب اسبال يها٬ٝ
ٜ ٜد ايحطٌب ًب ج ٍٛاْبُبخكَ ،ٟع اقبٓخع ٞايجخبة باةٕ اي ادل
َع دم اٱكادٚ ٠سسٔ ايك د نا ٌٝبدكى اياخ ١ٜاي أق د
إيٗٝخ.
ٚعباأ َاادكنٖ ٕٛاار ٙاياخٜااَ ١ااخ نااخٕ ٖاادفٓخ ٖاا ٛاسباال،
ٖٚاا ٛاشباارل ايعااخّ ٫ٚ .لااب ٌٝيًخاارل ايعااخّ إَ ٫اأ جرٜاال اسب ال.
ٚاسبل ٚاشبرل ايعخّ ٜكبضٝخْٓخ إْهخك ايرات َع ايجكا ١باخيٓام،
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ٚايجك ١اىبطًكً ١ب ْام ايٛقة بخ دٌ لةْ٘ ..فاخ ٖا ٛاسبال،
ٚاسبااال لااابًٓٝخ إيٝااا٘ٚ .كدااا ٢ايضاااُرل ٚلاااًٝبٓخ إفب كدااا ٢ا .
ٚايضُرل ٜ ٫رد ٢إ ٫عٔ اشبرل ٚعٔ اسبل.
 ٚدم ا ايعُب ِٝطٚايع ر ،إٕ اٱْسخٕ ياا ٞاسار ،إ٫
ايااار ٜٔرَٓاااٛا ٚعًُاااٛا اي اااخسبختٚ ،اٛا اااٛا باااخسبل ٚاٛا اااٛا
بخي دلص.
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َوقفي َٔ ايٓاع!
لألستاذ عباس حممود العقاد

د٘ل ثيفٍنا ٞا٘صدميل األلٙدل ٍد خ .1889
اّددزىٗ ثب٘نـددبئً اوٕنٜيددخ درؤةددب ٘يْددزىٗ
ثب٘صددؾبٌخ صدد ٛاّددزىٗ ثددب٘زمٙي ٛصددٔ ٛب٠ددذ
اوؤخ ا٘نؼ يخ ٌقبض ٜمؤخ اَ٘يبٍدخ دا٠زقدت
 ٌٙا٘ ناة دلدال لعدنا مبغٙدٌ اْ٘دينؿ
ٌمعددنا مبغٝددك ا٘ٙىددخ ا٘موثيددخ دا٘ددً لْددواد
إ٘زت ا٘ ضو دا٘ ف ٛردلده ؽدنٖ املنظدنلبد
األكثيددخ داٍَ٘ٙددٍيخ داالعزٝبليددخ دا٘زبهطميددخ
داَ٘يبٍدديخ درددواع ٛاملْددبسري  ٜددةب ٔزددبة لددٟ
"لجّويخ حمٝل" دٔزبة ل" ٟلجّويخ املَديؼ"
دٔزبة "اث ٟا٘ود "،ٜدٔزبة "ٌوَ٠يٌ ثبٔن."ٞ
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عًُبين اسبٝخ ٠اطبـب ًب لٝخل َع ايٓخ  ..اط ١أابعٗخ
فُٝااخ  ٜااٝبين َاأ ايٓااخ ٚ ،اطاا ١أابعٗااخ فُٝااخ  ٜاا ٝايٓااخ
َٓااا ،٢فخلاااذلسة ناااجرلام َااأ ابدٜاااد لاااعٛكً ٟب غااارل جخ٥اااٌ،
ٚعرفة نٝو ٜه ٕٛا٫قب خد ًب إْاخم ثر ٠ٚاسبٝخ.٠
أَاااخ اطا ا فُٝاااخ  ٜاااٝبين َااأ ايٓاااخ  ،فٗااا ٞإٔ أآاااخٍٚ
جبااخعِٗ ٚأا٬قٗااِ نبًااٚ ١اسااد ٫ٚ ..٠أفاارم بٝاآِٗ عًاا ٢سس ا
ااب٬ف ا٭لخخص ٚا٭فراد.
نخٕ اشبًل ايٛاسد ًب َبدأ ا٭َار ٜساب يا ٞا٭مل ٚاٝبا١
ايرداخ ٤عحارات اىبارات باٌ َ٦ااخت اىباراتٚ ..نٓاة ًب ناٌ َاار٠
ألعر ب دَ ١اىباخدة ٠نةْين أنبحو ل٦ٝخم ددٜدام مل أاٛقع٘
َٔ قبٌ.
ثِ اعٛدت َع اي َٔ إٔ أدعٌ يًٓاخ نبٝعاخم سساخب مخ ٚاسادام
ًب ك ٝد اىبهسا ٚاشبساخك ،٠فٗبطاة اشبساخك ٠ناجرلام عًا٢
ا٭قٌٖٚ ..را ًب اا٘ َهس َعدٚد.
اعٛدت إٔ أنبع ا٭ا٬م إفب أْٛاعٗخٚ ،إٔ أدع ناٌ ْاٛم
ااخكً ..ب ايٓاخ
َٓٗخ ذبة عٓٛاًْ٘ .ب ايٓخ أْخًْ ..١ٝب ايٓخ
لااخخفً ..١ب ايٓااخ ْكااخ٥ص ٚغرا٥ا ٖٚ ..هااراٖٚ ،هاارا ..إفب
رار ٖر ٙاىبةيٛفخت اي اٛاكثٓخٖخ عبٔ أبٓاخ ٤ردّ ٚساٛا ،٤فًاٝم
فٗٝخ َٔ ددٜد.
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فاااة ا أ اااخبين َااأ ايٓاااخ لاااَ ٤ٞهااادك كدعاااة بااا٘ إفب
عٓٛاْ٘ ،فٛددا٘ َساذ٬م ٖٓاخى ٚمل ٜااخد٦ين قباخ  ٫أْبُبارً .ب
اااخكْ ..عااِْ ..عاَِٚ .ااخ ا ًب يااو؟ أمل
ايٓاخ أْخْٝااً ..١ب ايٓاخ
اعًاااِ ٖااارا َااأ قباااٌ؟ بًااا ،٢عًُبااا٘ َااار ٠بعاااد َااار ..٠فُاااخ ٚدااا٘
ا٫لباراعٚ ،ىبخ ا ا٭مل ٚايحه٣ٛ؟
ٚكاقبة ْاس ٞج٬ٜٛم فٛدعة ْاسً ٞب ايكخُ٥اٚ ..١اعاٛدت
إٔ أق ٍٛشلخ نًُخ أ خبٗخ َخ ٜهادكٖخ "ٚأْاة أٜضاخم ناريو".
ف ٬ضبٌ يًشسخع ٚايعبخع.
أَخ اط فُٝخ  ٝ ٜايٓخ َاين ،فٗا ٞإٔ ألاةٍ ْاساٞ
نًُخ لعرت بسخطِٗ أ ٚاْبكخدِٖ "ٌٖ ا٭َر ٜعٓٝين؟".
ٚبعبخك ٠أارٜ ٌٖ" ٣ضرلْ ٞإٔ أفكد كدخِٖ؟ ٜ ٌٖٚعٝبين
إٔ أفكدٙ؟".
فة ا نخٕ ًب ا٭َر َاخ ٜضارل أَ ٚاخ ٜعٝا فاخ٭َر ٜعٓاٝين،
٫ٚبد َٔ َعخزبب٘ قبخ ألبطٝع ٚإ ٫فٚ ٬د٘ يًبع ٚا٫نذلاخ.
ٚعٛياااة داُ٥اااخم عًااا ٢اىبكٝاااخ ايعًُااا ،ٞ٭ٕ ازبااارٚ ٟكا٤
ايُٓبرٜخت ٜٓ ٫بٗ ٞإفب غخٜا ..١فهٓاة أداع أَاخَ ٞعًا ٢ايادٚاّ
وبساا ١أ ٚلاابَ ١اأ اياار ٜٔأعاارفِٗٚ ،أعاارف أْٗااِ َاأ أ ااشخع
اشبطاااا ٠ٛعٓااااد ايٓااااخ ٚ ،إٔ ايٓااااخ ٜ ٫سااااخط ٕٛعًاااا٫ٚ ِٗٝ
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ٜٓبكد ِْٗٚفةاسخٜ ٌٖ" ٍ٤سرى إٔ اهاَ ٕٛجًاِٗٚ ،إٔ ذب اٌ
عً ٢ايرد ٢نُخ س ًٛا عً٘ٝ؟".
ٚنااخٕ دااٛاع ٖاارا ايبسااخْ ٍ٩خفع ا مخ ياا ٞعًاا ٢اياادٚاّ ،٭ْاا٘
ؼبدد ي ٞايعٌُ اي٬رّ ،أٜ ٚعاٝين َٔ نٌ عُاٌٜٚ ،ابـب ياً ٞب
َعُبااِ ا٭سااٛاٍ إٔ ثاار ٠ٚايردااٚ ٢ايجٓااخ ٤عًُاا ١را٥ااا ١أ ٚعًُاا١
شٝش ١عً ٢أسسٔ ايٛدٙٛ
ٚيهٔ ا٫لبآخ ٤عٓٗخ غرل عسرل.

*
 َٔٚايبذاخكع ايهاجرلً ٠ب ا٭لاخخص ايار ٜٔعارفبِٗ سال
اىبعرف ،١ابـب ي ٞأِْٗ ؼببخيٜٚ ،ٕٛبعب ٕٛعكٛشلِ ٚداُخ٥رِٖ ًب
ا٫سبٝااخٍ جًب اخم يًحااٗر ٠اي ا  ٫اُٗٗااِ ياارااٗخٚ ،يهٓٗااخ اُٗٗااِ
ياخ ًٕٛ ٜ ١ٜإيٗٝخ َٔ ٚكاٗ٥خ.
ٚهبااادت ا ٭ٕ اًاااو اياخٜااا ٫ ١اُٗاااين أْاااخ ٫ٚ ،اسااابشل
عٓااد ٟإٔ أباارٍ فٗٝااخ أقااٌ اع ا سباا ٢ياا ٛال ابطعب٘ نااٌ سبُباا١
ٚنٓة نُٔ ٜبُٓٝ ْ ٢بخم َٔ اىبخٍ يٝحذل ٟبا٘ لا٦ٝخم ،ثاِ عًاِ
إٔ ايحٜ ٫ ٤ٞسبشل ايحارا ،٤فخلابآ ٢عأ اىباخٍ ٚالابآ ٢عأ
كبٓ.٘ٝ
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اطبااخٕ لااًٗبخٕ اطااَ ١ااع ايٓااخ ٖٚاا ٞإٔ أنبعٗااِ نبًاا١
ٚاسدٚ ..٠اطَ ١ع ْاس ٖٞٚ ٞإٔ اك ر دٗٛدٖخ َُٖٗٛٚخ عًا٢
َخ ٜعٓٗٝخٚ .اشبطبخٕ لًٗبخٕ نُاخ قًاةٚ ،يهآين  ٫أْسا ٢إٔ
أق ٍٛأُْٗخ لًٗبخٕ عًَ ٖٛ َٔ ٢جًَ ،ٞطباٛم عًا ٢ايع ياٚ ١قًا١
ا٫ابٍ٬ب بخيٓخ .
ٚس ايع يا ١عاخد ٠مل أاعًُٗاخ َأ اسبٝاخ ،٠باٌ أااراٗخ َأ
أب ٟٛا٫ثٓـب بارل اعً.ِٝ
فُٔ البطخم إٔ ٜبعًُٗخ فًٝبعًُٗخ ..إٕ نخْة اعٓ!٘ٝ
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احلياة ٖدف وإزادة
لألستاذ توػوق احلكوم
ختوط رنٌيُ اوٕيٜ ٟٜ ٛلهٍخ اوّدنَ .دٕ٘د ٟاسزٝبٜده
ٔبٜ ٞنعةبً ٘ألكة داٍ٘ ٟاملَوؽٌ ،يفً٘ َٜوؽيبد ٜضٙزةب ثمط
اٍ٘وَ ا٘زٝضيٙيخ .دإٔ ٞب٠ذ هدايزه ا٘زٝضيٙيدخ األدىل ِدل ٔزجدةب
ِجٗ م٘ٓ ا٘مةل ثمدلح الدنا ٚددد ٍد خ  1918دامسةدب "ا٘عديً
ا٘ضّيٗ" دد دٔب٠ذ روٜي إىل اؽز ٖ اإلذمٙيدي ملصدو ٌٙد ٛيَدٝؼ
ثزٝضيٙةب .دٍبٌو رنٌيدُ اوٕدي ٛإىل ٌوَ٠دب دا٠ىٝدو عنسدب
األكث ،داٍ٘ين .ص ٛلبك ٘يجؾش ل ٟل ٗٝيميِ  ٜهٌ .بظؽو إىل
االزمواغ ٍ ٓٙاّ٘عبء ص ٛا٠زّٗ إىل دـيٍدخ ٜدليو ٘شهّدبك
االعزٝبل ،ثنىاهح اْ٘ئن ٞاالعزٝبليخ .ص ٛالػ ٘ده اٜٙده اّ٘دليٛ
روْ امل بصدت داالّ٠ؽدبق إىل األكة داٍ٘دٌ ٟدبلزيٖ فلٜدخ
اوٕنٜددخ دفصددس ٍَ٠دده ٕ٘ٙزبثددخ النا ٜدبً ؼنيٙددخ إ٘زددت
دا٘صددؾً إىل ا ٞفْددٜ ،دد ٟؼىيددب ٞا٘صددؾبٌخ لٙددل لٙٝدده
األكثٌّ ،جٗ رميي ه ٜليواً ٘لاه إ٘زت املصويخ.
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أعبكااد إٔ أٖااِ اطااً ٠ٛب سٝااخاٖ ،ٞاا ٞأْاا ٞالاابطعة إٔ
أسدد ٖدًب ًب اسبٝخَٓ ٠ر اي بخ ..فةْ ٞمل أناد أَضا ٞقًا٬ٝم
ًب َرسًاا ١ايبعًاا ِٝايجااخْ ،ٟٛسبااٚ ٢جٓااة ايعا ّ عًاا ٢إٔ أناإٛ
أدٜبخم نخابخمٚ ،مل أدك يريو لببخم .فةْخ مل أنٔ َٔ اىبادلرً ٜٔب
ايًاااٚ ١ردابٗااخ ..بااٌ نٓااة اًُٝاارام عخدٜاخم .عًاا ٢أْاا ٞأ ناار ًَٝااٞ
اشبخص داُ٥خم إفب ايآا ٕٛازبًُٝآَ ١ار ايطاٛيا .١فهٓاة َٛيعاخم
بخيرلاااِ ثاااِ بخىبٛلاااٝكٚ ،٢يهااأ اردكا ٤أًٖااا ٞشلااارا ايعُاااٌ مل
ٜحذعين عً ٢ايبحبح ب٘ .فًُاخ داخ٤ت َرسًا ١اىبطخيعاٚٚ ١دادت
ًب ٜدَ ٟخ خدفين َٔ نبا ٚق اص ،ااٝكِب ًب ْاسا ٞسا
ايااأ ًب ااٛك ٠أااارٚ .٣نااخٕ ٚاياادَ ٟاأ كدااخٍ ايكضااخٚ ،٤مل
اهاأ ازبخَعاا ١قااد أْحاا٦ة ًب َ اار ٚقب ٦ارا ..فااةداًين َدكلاا١
اسبكااٛم ٭ اابض فُٝااخ بعااد َجًاا٘ َاأ كدااخٍ ايسااًو ايكضااخ.ٞ٥
ٚيهين مل أَبٗر َ٬ٝم إفب ايكاخْٚ ،ٕٛناخٕ سايب ياٮدع ٚاياأ
قد لبخ قبطخيعاخا ٞايهاجرل ٠اشباٝاٚ .١سباِب ٚايادَ ٟاين ياو،
فذعااٌ ؼبااركَْ ٞاأ لاا ٤ٛاىب اارل إ ا اعبرفااة عاأ ايكااخْ ٕٛإفب
ا٭دعٚ .يهاااين نٓاااة قاااد قاااركت ًب ْاسااا َ ٞااارلٖٚ ..ٟا ارا
ايكراك ايرٜ ٟبخر ٙاٱْسخٕ ًب لةٕ َ رل ٙقًُخ آكض٘ ا٭ٜخّ،
إ ا نخٕ خدكام سكخم عٔ إكادٚ ٠إمبخٕ.
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 ٫ٚأعين بخٱمبخٕ ٖٓخ إٔ  َٔ٪ٜاٱْسخٕ قبٛاٖب٘ ،فةْخ َأ
أقٌ ايٓخ ثك ١بةٕ يَٛ ٞاٖ ٚ ..إلبخ أ َٔٚبخشلدف ايرٚ ٟدعب٘
عٝينٚ ،كن ت إكاداً ٞب ايسرل عبٚ .ٙٛمل ٜهٔ أَاخَٞ
ْ
اطر أاحخ ٙإ ٫اعدد اشلدف ٚسرل ٠اٱكادٚ .٠نخٕ ٖارا اشبطار
َٔ ألد َخ اعردة ي٘ ًب سٝخاٚ ٞنخفشاة يًباًا عًٝا٘ .فكاد
اابشة أَخَ ٞأبٛاع نجرل ٠ناخٕ َأ اىبُهأ إٔ ااارل صبار٣
سٝخا ..ٞنخْة أَخََٚ ٞبخ٥و ايسًو ايكضخٚ ،ٞ٥نخٕ أَاخَٞ
ا٫لباخٍ بخيسٝخل..١
باٌ نخْااة أَااخََٜٛ ٞاخم فر ا ١ايعُااٌ يًساآُٝخ عًااْ ٢طااخم
دباااخكٚ .ٟناااخٕ ًب َكااادٚك ٟايٓذاااخ ًب ناااٌ باااخع َااأ ٖااارٙ
ا٭بااٛاع ،٭ٕ جبااٝع قخبًاا ١يًبهٝااوٚ ..يهاأ إمبااخْ ٞبٛسااد٠
اشلدف دعًين أا ص ْاس ٞشبدَ ١ا٭دع ٚسدٚ .ٙعً ٢ايارغِ
َاأ اعبكااخد ٟإٔ اسبٝااخٖ ٠اادف ٚإكاد ،٠فااةْ ٞقااد سبُبااة فٗٝااخ
ٚدٛد نخٖ ٔ٥خٚ ٖٛ ٌ٥سد ٙاير ٟأسس ي٘ نٌ سسخع ..يو
ٖاا" ٛايكاادك"ٖٚ ،ااَ ٛعاا ٞلااخار داُ٥ااخمٖٚ .ااٜ ٫ ٛبااد ٫ ٚعاا مخ ًب
لااخرٜب٘ إ ٫عٓاادَخ ًُٜااض َااين بااخدك ٠لااعٛك بااةْ ٞاقذلبااة َاأ
ٖدًب.
ٚقد عًُين بريو إٔ اىبك ٛد َٔ اشلدف ٖ ٛايسرل عب٫ ٙٛ
بًٛغاا٘ ..يااريو َااخ أسسسااة  َٜٛاخم بااةْ ٞقبااةَٔ إ ٫عٓاادَخ ألاارل
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ٚأعُااٌ ،٭ٕ ايك ادك ٜ ٫سااخر يباأ ٜساارلٜٚ ٕٚعًُااٚ .ٕٛإ ا فعااٌ
فةْا٘  ٫ػبااد ياادٚ ِٜٗقباخم أ ٚفراغاخم ٜبااةىب ٕٛفٝاا٘ نااجرلام ىبااخ ٜاعااٌ
بٗااِٚ ..يهٓاا٘ ٜسااخر أقساا ٢ايسااخرَ ١ٜاأ أٚي٦ااو اياارُٜ ٜٔبٓاإٛ
أِْٗ ًٛ ٚا ٚاْبٗٛا إفب اياخٜخت.
يريو  ٫أعرف بخيضبٌب َخ ا دٓٝة َأ سٝاخا ٞسبا ٢اٯٕ.
فةْخ اا ٚقاد دباخٚرت اشبُساـب ااا  ٫ألابطٝع إٔ أقا ٍٛأْا ٞبًااة
ٖدفخمٚ .يهاين ألابطٝع ايكا ٍٛإٔ سٝاخا ٞنًاٗخ قاد أْاكبٗاخ ًب
ايسارل اىبضااين عباٖ ٛاادف ٚاساد ٜ ٫اابارلٚ .إْا ٫ ٞألااةٍ ْاسااٞ
أسٝخْخم ٌٖ نٓة عًٛ ٢اع ًب ارن ٞا٭ٖداف ا٭ار ٣اي
نخْة َٔ اىبُهٔ إٔ أظبض ًب ذبكٝكٗخ..؟ فةاًك ٢ازبٛاع َأ
جبااٝع اشبخ اا ١إٔ صباارد ايٓذااخ عًاا ٢إج٬قاا٘ َااخ نااخٕ قااٌب
ٜااارٜين .فخيٓذااخ ًب اي ٛاا ٍٛاااا سبااً ٢ب صبااخٍ ا٭يكااخع ايعًُٝاا١
ٚا٭دبٚ ١ٝا٫دبُخعٚ ١ٝغرلٖخ اا ُٜٗ ٫ين بكدك َخ ُٜٗين اهأٜٛ
ْاسااٚ .ٞنااٌ ظبااخ ٜااةاٝين عاأ جرٜاال رااار غاارل جرٜاال ٖاادًب
اسبكٝك ٖٛٚ ،ٞذبكٝل ااً ٞب اشبًال ا٭دبا ٞايااينٖ ،ا ٛظباخ
ٜ ٫ساابشل ًب ُْباار ٟباارٍ دٗااد ٟيًش اا ٍٛعًٝاا٘ ،٭ْاا ٫ ٞأرٕ
اسبٝخ ٠قب ٝإ اىبٓاخفع ايعخدًا .١فخسبٝاخ ٠عٓادً ٟب دٖٛرٖاخ ٖاٞ
ذبكٝااال ايااارات ،أ ٟالااابخراز اااارل َاااخ ًب أعُاااخم اٱْساااخٕ ًب
ًَهختًٚ .ب اٱْسخٕ أسٝخْخم ًَهخت نخ ب ١ػب ًب اعبكخدٟ
53

إٔ ٜضااش ٞبٗااخ ًب لااب ٌٝإَبٗااخك اىبًهااخت ا٭ اا ..١ًٝسبااٚ ٢يااٛ
نًااا٘ يااو اسااخكَ ٠خدٜاا ١أَ ٚعٜٓٛاا .١فهاارٚ ٠اساادٖ ٠اا ٞاي ا
اعااربين دا ُ٥اخمٖ ..اا ٞاسبُااخٍ اشبطااة ًب اكاادٜر اىبًهااٚ ١اابٝااخك
اشلدف َٔ .أدكاْ ٞإٔ َاخ سسابب٘ ًَها ١أ ا ١ًٝمل ٜهأ لا٣ٛ
ًَهااا ١نخ بااا١؟!ٚ .إٔ اًاااو اسبٝاااخ ٠ايا ا كن اٗاااخ نًاااٗخ ًب
الاابخراز قطعااَ ١اأ سذاار ْاااٝم مل اهاأ لاا ٣ٛسٝااخ ٠دااخ٥ع١
ٖبخ٤؟ ع ا ٞ٥ايٛسٝد ٖ ٛأْ ٞأعبكد إٔ صبرد ازبٗد اىببارً ٍٚب
اسبار عً ٢أعُخم ايٓام ٫لبخراز ارلٖخ ٖ ٛعُاٌ لارٜو ًب
اااا٘ ،سبااٚ ٢ياا ٛنحااو ًب ايٓٗخٜاا ١عاأ س ااٚ ٢كَااخٍ طبٝباا١
يَٰخٍ!
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ايسجٌ احلل يغِ ْفط٘ وال يغِ عياي٘!
لألستاذ شفوق جربي
د٘دل ّددٍيُ عدددي كْٜددُ اْ٘ددبٍ ٚد خ
 1898دكهً ٜلهٍددددخ ٌوَ٠دددديخ اصددددؾبهبب
هسجددب ٞلددبىاهين ٞصدد ٛا٠صددوي إىل املؽب٘مددبد
امبصخ ٌّ .وا ّ ٟٜدمو ا٘مدوة دٔزجدة ٛؼبئٍدخ ال
ث ديفً هبددب دلددين ثصددنهح فبصددخ ثبٕ٘زددت ا٘ د
رىني ا٘مّٗ داد٘ك ثبٕ٘زبثبد ا٘د رْديك ٌيةدب
ثْبّخ اويبح .لبجل اْ٘مو ٌٕ .بّ ٞدموه ٜؽجنلدبً
ثؽبثك دؼين ِن ،ٜثب٘ فو إىل األؽناٖ ا٘ ِيٗ
ٌيةب دٜبهً إ٘زبثدخ ا٘د يىٙدت لٙيةدب اجلةدل
دا٘زمت .دسن اآل ٞلعن ا ٝدك ا٘مٝٙد ،ا٘موثد،
ك ُْٜدلعن ٜواٍدٗ جمٝدك ٌدؤاك األدٖ
٘ٙىخ ا٘موثيدخ دلٝيدل ٔٙيدخ اآلكاة اجلبٜمدخ
اَ٘نهيخ.
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اسبٝخَ ٠سر ػبرع فٝا٘ اٱْساخٕ عكًا٘ ٚلاعٛكٚ ٙعخجابا٘
ٚسس٘ ٚ ٚق٘ ،فٗٝباد ٟناٌ ٜا ّٛإفب أَاٛك ددٜاد ،٠٭ٕ اسبٝاخ٠
غرل ثخبب ..١فا ٞناٌ ع ار َاراٖ ددٜادً ٠ب ناٌ ْخسٝاَ ١أ
ْااااااٛاس ٞاياهاااااارً ،ب اياًساااااااٚ ١ا٭دع ٚايعًااااااِ ٚا٫دبُااااااخم
ٚا٫قب ااخد َٚااخ لااخب٘ يااوً ،ب نااٌ ع اار سرنااخت ددٜااد٠
ٚأرٜخ ٤ددٜدٚ ..٠عًٖ ٢را ايحهٌ ابسًسٌ رثخك ايعك ،ٍٛف٪ٝدٟ
نٌ ع ر ْباخ٥ر َاخ ٜٗباد ٣إيٝا٘ إفب ايع ار ايارًٜٝ ٟاٜ٘ ٜٚ ،اد
ناااٌ ع ااار ًب ٖااار ٙايٓباااخ٥ر بكااادك َاااخ ٜبٝسااار يااا٘ َااأ ايعًاااّٛ
ٚايبذخكع.
قد ٜهٖ َٔ ٕٛر ٙايعًٚ ّٛايبذاخكع َاخ ؼبباخز إفب اعاد.ٌٜ
فُاأ ع اار إفب ع اار ُٜبٗاار عًااِ ددٜااد ٜعااا ٢عًاا ٢رثااخك عًااِ
قاادٚ ،ِٜاُبٗاار دبااخكع سدٜجاا ١ابطااٌ دبااخكع عبٝكاا .١فخٱْسااخٕ
ؼببخز َٔ سـب إفب رار إفب اعادَ ٌٜاخ اعًُا٘ أ ٚدربا٘ٚ ،اشبطاة
نااٌ اشبطااة ًب ايجبااٛت عًاا ٢عًاا ّٛبخجًاا ١أ ٚدبااخكع فخلااد،٠
ٚايرٜ ٟاٝد ايبحر ١ٜإلبخ ٖٖ ٞر ٙايبعد٬ٜت ايا ْداًاٗخ عًا٢
ركآ٥خ َٔ سـب إفب رار.
ٚاٯٕ ْ ااٌ إفب دااٖٛر ايساا٪اٍ َااخ ا عًُاابين اسبٝااخ٠؟ أٚ
َخ ا اعًُة ًب اسبٝخ٠؟
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قااد ٜاابعًِ اىباارً ٤ب سٝخااا٘ أَااٛكام  ٫لااب ٌٝإفب إس ااخٗ٥خ ًب
ٚكق ١أٚ ٚكقبـبٚ ..يهٔ ْ ٫ر ٣ايعدل ٠بهجر ٠عًٚ ،َ٘ٛإلبخ ْر٣
ايعدل ٠قبكداك اْباخع٘ بٗر ٙايعًا .ّٛفاة ا ٖباة إفب ا٭اٝاخٕ عًا٢
نر َخ اعًُب٘ ًب سٝخا ،ٞجخٍ عً ٢اجملخٍٚ .قد ٜها ٕٛايارٟ
اعًُباا٘ أ ٚدربباا٘ قااد اعًُاا٘ غاارل ٟأ ٚدرباا٘ ،فااخىبِٗ اااا عًااَ ٢ااخ
أعبكد اا إٔ ٜرنر اٱْساخٕ َاخ اْبااع با٘ َأ عًَٛا٘ ٚدبخكبا٘ ًب
سٝخا٘.
يكد قرأت بعض ايهب ٚٚقاة عً ٢بعض ايذلاداِ ..فاة ا
نٓاااة الااابعُبُة كداا٬م َااأ كدخيٓاااخ ًب قاااد ِٜايااادٖٛك ،فكاااد
الاابعُبُة كدا٬م قااخيٛا فٝاا٘ أْاا٘ إَااخّ ًب ايعًااِ ،كأ ًب اي ٖااد
عخكف بخياك٘ ،ب رل بخ٭سهخّ سخفِب يًشادٜح ،يبٝا يعًًا٘،
ق ِٝبخ٭دع نبخم يًاٖ .١را ايرداٌ إلباخ ٖا ٛإباراٖ ِٝبأ إلاشل
اسبرب ،ٞعخو ًب ايكارٕ ايجخياحٚ .عًا ٢ايارغِ َأ ا٭َاٛك ايا
س ااٌ عًٗٝااخ ،مل اهاأ ياا٘ لااٗر ٠نحااٗر ٠عُبُااخ ٤أدبخٓ٥ااخ أٚ
عًُخٓ٥خ.
قرأت ارنبب٘ ٚعس ٢إٔ أْباع خبًل َٔ أا٬ق٘ ..ناخٕ ٫
ٜحه ٛإفب أَا٘  ٫ٚإفب أابا٘  ٫ٚإفب اَرأاا٘  ٫ٚإفب بٓخاا٘ هبا٢
ػبدٖخ .نخٕ ب٘ دام بةسد دخْيب كأل٘ وبسا مخ ٚأكبعاـب لآ١
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َخ أادل ب٘ أسدام قٌبٚ ،عخو أنجر َٔ عحار لآـب باارد عاـب
َخ أادل باريو أسادامٚ ،أفٓاَ ٢أ عُار ٙث٬ثاـب لآ ١برغٝاو ًب
ايٚ ّٛٝايًٚ .١ًٝي ٛأكدت اٱاٝخٕ عًٖ ٢را ايٓٛم َٔ لاُبو عٝحا٘
 ٚاادل ،ٙياارنرت ايحاا ٤ٞايهااجرلٚ ..إلبااخ اىبٗااِ إٔ ْعاارف ٖاارٙ
اسبهُ ١اي اْبكًة إيٓٝخ عً ٢يسخْ٘" ٖٞٚ ،ايرداٌ اسبال ٖاٛ
ايرٜ ٟداٌ غُ٘ عًْ ٢اسٜ٘ ٫ٚ ،اِ عًَ ."٘ٝاخ أَبأ أْا ٞأاارز
عاأ َٛدااٛع ٞإ ا البحااٗدت بساارل ٠عُبااَ ِٝاأ عُبُخٓ٥ااخ ،٭ٕ
أ ٌ ايس٪اٍ "َخ ا عًُبين اسبٝاخ٠؟" فاة ا قًباة ايسا٪اٍ ،قًاة
"َخ ا عًُين إبراٖ ِٝبٔ إلشل اسبربٞ؟!ٚ "..ايٓبٝذٚ ١اساد ٠أْاخ
ْعٝش ًب ع ر غًبة فٝا٘ اىباخد ٠عًا ٢ناٌ لا ..٤ٞفهاخٕ شلارٙ
اياًب ١عٛاق ٚاً ١ُٝب أا٬قٓخ ٚادبُخعٓخً ..ب سٝخآاخ نًاٗخ،
فخيع اار اياارْ ٟعااٝش ف ٝا٘ إلبااخ ٖاا ٛع اار اىبااخد ،٠فهااٌ لاا٤ٞ
ٜكخ بٗخ .يكد داعاة قُٝا ١ايرٚسخْٝاخت سبا ٢ناخدت كباٛت،
يكااد أفساادت ٖاار ٙاىبخدٜاا ١لٝخلاابٓخ ٚأدبٓااخ ٚعًُٓااخ ٚأٚدااخعٓخ
ا٫دبُخع ١ٝحبرافرلٖخ ٫ٚلُٝخ اي ٚاز ..فة ا نخٕ َأ ايٛادا
عً ٢كدخٍ اياهر إٔ ٜبٛٓٝا ًب ٖر ٙا٭ٜاخّ َاخ ا عًُابِٗ اسبٝاخ٠
سب ٢آباع ايبحر ١ٜبآكا ،ِٗ٥فُأ ايٛادا عًا ٞإٔ أعاذلف باةٕ
اير ٟعًُين إٜخ ٙإبراٖ ِٝابٔ إلشل اسبرباً ٞب اسبُاخٍ اسبٝاخ٠
ٚاي دل عًَ ٢هخكٖٗخ إلبخ ٖ ٛل ٤ٞعُب.ِٝ
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ٚيسااة أكً ٣ب ٖاارا ايبعًاا ِٝأثاار رٖااد ٜكعااد ب ااخسب٘ عاأ
ايسااعً ٞب اسبٝااخٚ ٠مبٝااٌ باا٘ إفب ايهسااٌ ٚاشبُااٚ ،ٍٛإلبااخ أك٣
ف ٘ٝدٛام كٚسخْٝخم ٜك ٟٛلع ٞخسب٘ ٜٚحد رَخي٘ ..فخيردٌ ايرٟ
ٜداٌ غُ٘ عًْ ٢اس٘ ٜ ٫ٚاِ عٝخي٘ ،إلبخ ٖ ٛكدٌ ؽبًل يٓاس٘
أفكخم كٚسخْٝخم ٜعٝش ًب َب٬ي٘ ًب نجرل َٔ اشلدٚ ٤ٚايعخمل سٛيا٘
َضطرعًٚ ،ب نجرل َٔ ايراسٚ ١ايدْٝخ سٛي٘ اعبًٚ ،١ب نجرل
َٔ ايكٓخعٚ ١ازبحع سٛيا٘ ٖاخ٥ر َاخ٥رٜٚ .سابطٝع ًب ٖارا ا٭فال
ايرٚسااخْ ٞاشلااخد ٨اىبسااذلٜض ايكااخْع إٔ ٜعُااٌ نااجرلامٚ ،إٔ ٜٓاابر
نجرلامٚ ،إٔ آباع ايبحر ١ٜبعًُ٘ ٚإْبخد٘!.

59

يتهٔ آزاؤى َٔ وحي ضُريى!
للدكتور ػولوب حتى
د٘دل ا٘ددلٔزنه ٌيٙيددت ؽزددل ين٠يددن ٍد خ
 1886ثجٙلح ّيٜ ٞ ٝد ٟالٝدبٖ عجدٗ ٘ج دب .ٞدِدل
ـٍو ثلهعخ ا٘جٕدب٘نهينً اآلكاة ٜد ٟعبٜمدخ
ثددريدد األٜويٕيددخ لددب 1908 ٚدؽصددٗ لٙددل
ا٘ددلٔزنهاه ٜدد ٟعبٜمددخ ٔٙنٜجيددب األٜويٕيددخ ٍ د خ
 1915صدد ٛسددبعو إىل ا٘ناليددبد املزؾددلح داصددجؼ
ٜناؼ بً اٜويٕيبً لب .1920 ٚدِدل اّدزىٗ ثزدلهيٌ
ا٘زددبهيـ ثبجلبٜمددخ األٜويٕيددخ ثددريدد صددٛ
ا٘زؾُ ثَّ ٛاآلكاة اْ٘دوِيخ مبٜمدخ ثوَ٠دزنٞ
ا٘ناليبد املزؾلح ؽزل اصدجؼ هئيَدبً داٍدزبماً
هلنا اَّ٘ ٜ ٛن لب .1944 ٚدسن ٜمودي ث ْبؼه
ا٘ناٍدددددك امليدددددبكي ٟاألكثيدددددخ دا٘ضّبٌيدددددخ
داالعزٝبليخ د٘ه ٜؤٍ٘بد ٔضريح.
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 ٞيو اا ًب
عًُبين اسبٝخ ٠إٔ أعرع عٔ ركا ٞ٥اا إ ا جً إي رت
اعبااداٍ ٚيبخقااٚ ،١جبك ا مخ ىبااخ مبًٝاا٘ ايضااُرلٚٚ ،فك ا مخ ىبااخ ابطًباا٘
ا٭َخْ ١اياهر ٚ ..١ٜيو باض ايُٓبر عُخ إ ا نخْة اًاو اٯكا٤
َٓخلب ١أَ ٚكبٛيَ ١أ ازبخْا اٯاار ،لاٛا ٤أناخٕ َسابُعخم أّ
قخك٥خمٚ .بعد ،فةٕ اىبر ٤إلبخ ٜعٝش َع ْاسا٘ٚ ،يأ اباخ ايساعخد٠
أبدام َخ مل ٜبٛفر ايس ّ٬ايٛثٝال باـب ايًساخٕ ٚايكًاِ َأ ْخسٝا،١
ٚبـب اىببخد ٨ايحخ  َٔ ١ٝايٓخس ١ٝا٭ار.٣
سدخ ًب أٚا٥اٌ لاٗر ٜٓاخٜر لآ 1951 ١إٔ ْ يٓاخ ًب ايكاخٖر٠
دٛٝفخم عً ٢اسبه ١َٛاىب ر ١ٜقبٓخلب ١ا٫سباخٍ قبرٚك وبس١
ٚعحر ٜٔعخَخم عً ٢إْحخ ٤دخَع ١ف٪اد ا٭ٚ ،ٍٚنٓة أْخ يباج٬م
زبخَعاا ١برْساابٚ .ٕٛنااخٕ ٖٓخيااو َٓاادٚب ٕٛيًذخَعااخت ٚيًااٗ٦ٝخت
ايعًًُ ١ٝب طببًو أكدخ ٤ايعخمل.
ٚلع ٢كدخٍ اٱ اع ١اسبه ١َٝٛيبساذ ٌٝسادٜح ٜارام ًب
طببًو أكدخ ٤ايعخمل ايعربٚ .ٞنخٕ بـب ا٭ل ١ً٦اىبطرٚس ١عًا٢
ٖاارا ايساا٪اٍ اىبعبااخد "َااخ كأٜااو ًب َ اارَٚ ،ااخ ٖاا ٞاٯثااخك ايا
اْطبعااة ًب ٖٓااو عاأ اكاادَٗخ ًب طببًااو ْااٛاس ٞاسبٝااخَ ٠اأ
ثكخفٝااٚ ١ادبُخعٝااٚ ١اقب ااخد١ٜ؟" ٖٓٚااخ أياٝاابين ًب ٚكجاا ..١يكااد
نخْااااة اسبهَٛاااا ١ابااااخيغ ًب إنرآَااااخٚ ،نااااخٕ َٓاااادٚبٖٛخ
ٜعخًَْٓٛخ أسسٔ َعخًَ.١
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أفٗاااٌ ٜساااعين إ ٕ إٔ أعااارع عااأ ركا٥ااا ٞبةَخْااا ٚ ١اااراس١
بااض ايُٓبار عأ نخفا ١ايعٛاقا  ،أّ أعارض داُرلٚ ٟأَاخْ
اياهر ١ٜيًُٗخْ ١جملرد إكدخ ٤اىبسبُعـب؟ َُٗٚخ ٜهٔ َٔ أَر
فكاد داارت إداخب عًاا ٢ايٓساال ايباخي ٫" ٞلااو أْٓاخ قااد اةثرْااخ
بخىبجااٌ ،ببًااو ايجااار ٠ايٛالااع ١اياااارلَ ٠اأ ا٭َااٝـبَٚ .جااٌ ٖاارا
مبهٔ إٔ ٜكخٍ عأ ايجاار ٠ايٛالاع ١ايا اا اٌ َاخ باـب ع اب١
ا٭كلاابكراجٝـب ايجرٜااٚ ١ازبُااخٖرل اياكاارل ٠اي ا ؽبطٖ٪ااخ ايعااد
ٚاي اعٝش عٝح ١اسبرَخٕ ٚازبٛمَٚ ،اخ مل ٜعُاد  ٚٚايساًط١
إفب ايبٓااخرٍ عاأ بعااض ْاااٚ ِٖ ٛلااًطخِْٗٚ ،ػبعًااٛا اياار٫ ٜٔ
مبًهااٜ ٕٛحااخكن ِْٗٛبكسااٌب أٚفاار فُٝااخ مبًهااَٚ ،ٕٛاأ ثااِ
ٜٗبطا ٕٛاااا َأ ْخسٝاا ١اااا باةعً ٢اىبساابٜٚ ،٣ٛرااعاا ٕٛااا َاأ ْخسٝاا١
أار ٣اا حبد ٙا٭دْ ،٢سب ٢اضٝل اىبسخف ١بُٗٓٝخ اا أدٌَ ،اخ مل
ٜباااد  ٚٚايساااًطخٕ جٛاعٝاااٚ ١اابٝاااخكام كغبااابِٗ ًب ااآع ياااو،
فًسٛف ٜةاٚ ٞقة اا ٚكقبخ عٔ قرٜا ااا ٜضاطر ٕٚفٝا٘ إفب آع
يو قسرام ٚعٔ غرل كغب."َِٗٓ ١
ٚسدخ إٔ نخٕ َدٜر دخَع ١البٓب ٍٛعًَ ٢كرب ،١حبٝاح
البُع إفب اسبدٜح اىبسذٌ ،فةعرع عٔ دٖحب٘ َأ "دساخكاٞ
ٚدرأاااٚ "ٞأفضاا ٢إياا ٞقبااخ زلعاا٘ َاأ ُٖسااخت كدااخٍ اٱ اعاا١
بخيًا ١ايعرب ،١ٝاي مل ٜسبطع فُٗٗخ بٛد. ٛ
62

ٚمل ٜهااأ بآااادم لااادلد أ ٟكادٜاااَٚ .ٛااأ ثاااِ مل ْسااابطع
اٱ اااخ ٤إفب إ اعاا ١اسباادٜح اىبسااذٌَٚ .ااع يااو فكااد أادلْااٞ
كدخٍ اٱ اع ١عٓدَخ قخبًبِٗ ًب اي بخ ايبخي ٞإٔ "كقٝا د٬يا١
اىبًو" قد َر بكًُ٘ ا٭هبر عً ٢ايعبخك ٠حبرافرلٖخ َٔٚ ،ثاِ مل
ٜرم سدٜج ٞاىبسذٌ.
ًٚب ٜٛي َٔ ٛٝعخّ  1952أ ٟبعد َرٚك عخّ  ْٚو عخّ عً٢
ٖاار ٙاسبخدثاا ١أ اابض اىبًاااو "٫د٦ااخم" إفب إٜطخيٝااخ ٚقاادّ "كقٝبااا٘"
يًُشخنُ.!١
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اضتكساز املسأة يف ايبيت يسبو عًى آالف احلكوم
ايطياضية.
للسودة أمونة السعود
كفٙذ اجلبٜمدخ املصدويخ اٍ٘دنط ا٘ َدبئ،
األدٖ دٔب٠ذ ادٖ ٌزبح ردلفٗ َِد ٛاألكة اإلذمٙيديي
دادٖ فوصمدددخ ٌيددده .دِدددل ؽصدددٙذ لٙدددل ّدددةبكح
ا٘ٙيَب ٌ٠لب 1925 ٚد ٜن م٘ٓ ا٘مةدل دسد ،رْدُ
ؼويّةب لبمل إ٘زبثخ مل دٜضبثوح دٔب٠ذ كائٝبً
ّليلح االسزٝب ٚثّعبيب املواح ٌبّزىٙذ ثب٘ ةعخ
ا٘ َددبئيخ .دل ددلٜب اٍَددذ ا٘يليٝددخ امب٘ددلح سددل
ّموادي اال بك ا٘ َبئ ،ا٘موث ،ا٘مدبٍ ٚد خ 1944
افزريد اَ٘ديلح اٜي دخ اَ٘دميل اٜي دخ ٍدو لبٜدخ
ويو ص س  ٟٜجمد د
٘ بك دس ،رْ ْ اآلٞ
"كاه اهل ٖ".
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نٓة ًب ايسخبع ١عحر َٔ ٠عُار ،ٟعٓادَخ داًاة نًٝا١
اٯداع مخَع ١ف٪ادٚ ..نخٕ ٚاياد ٟعًا ٢غارل اىباةيٛف َأ أٖاٌ
د ً٘ٝكد٬م اكدَٝخم بهٌ َخ ًب ٖر ٙايهًُاَ ١أ َعاخٕر نرمبا١
فخدً .١فبُبعٓخ ًب اارْخ بهاجرل َأ اسبرٜاخت ايا مل ٜهأ
ٜسبُبع بٗخ ايبٓخت إ اىٚ .ناخٕ جبٝعٝاخم إٔ أَضاً ٞب سٝاخاٞ
ازبخَع ١ٝعًَ ٢خ اعبدت َٔ ذبرٜر عُب ،ِٝغارل َبخيٝا ١ببكخيٝاد
ايعٗااد اي ااخكَ ،١فًااِ أيبااح َااج٬م إٔ الااذلٜة َضااربخم يًباآم،
َٚخكلة ب٘ كٜخد اسببٝباٚ ،١اادكدة َأ ياو إفب ايحاٝش،
فهٓاااة أ َ ٍٚااار ١ٜكبساااو ايساااٝو بٝااادٖخٚ ..رىباااين إٔ أك٣
ايطخيبخت س باخمٚ ،ايطًبا ١س با مخ راار ،فةقُاة ًب بٝبٓاخ ساا٬ت
يًبعااااخكف ،ألاااارف عًٗٝااااخ ٚايااااد ٟبٓاساااا٘ٚ ،سضاااارٖخ بعااااض
ألخاراٚ ٞعُخد.ٞ٥
ٚنخٕ لًٛنخم غرٜباخم مل اعرفا٘ ازبخَعاً ١ب جخيبا ١قبًا،ٞ
ٚنخْة ايبكخيٝاد ايردعٝاَ ١خراياة لاخ٥دٚ ٠ايبٓاخت ؽبضاعٔ شلاخ
اضٛعخم اخَخم ،فٓٝط ٜٔٛعً ٢أْاسٜٗٔٚ ،ببعادٕ عأ ناٌ ٚدا٘
َاأ أٚداا٘ ايٓحااخٍب ازبااخَعٚ ..ٞأغضا اىببا َبـب إٔ أااارز عاأ
ايعاارف اىبااةيٛفٚ ،اعباادلٚا ا اارفخا ٞباادعخ اساا ٤ٞإفب ا٭لاام
ا٫دبُخع ١ٝايٛجٓ ،١ٝفجخكت ْاٛلِٗ يريو ثٛك ٠لدٜدٚ ،٠بدأت
اي ٚابع ابذُع سٛيٚ ،ٞأْخ  ١ٖٝ٫عٓٗخ حبٝخا ٞازبخَع ١ٝاىبسً.١ٝ
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ٚمل أْببا٘ إٚ ّ٫قااد اْاذاارت َرادااٌ اياضا  ،فخببعااد ايا َ٬ٝت
عااين اٛفااخم َااأ إٔ ٜٓااخشلٔ ا٭  ٣ب اااداق ٚ ،اْااادلت اجملااا٬ت
ا٭لبٛع ١ٝإفب ايبٓدٜد بً ٞب ألًٛع دخك َٗـبٚ .الذلى بعض
كدخٍ اٱداك ٠ازبخَعً ١ٝب اسبًُ .١فهخْٛا ٜٓبكدْٚين عًٓخم ٚعً٢
َسااُع َااينٚ ،غردااِٗ بااريو إٔ ٜسااٛ٦ٝا إفب لااعٛك ٟبكاادك َااخ
ألاااةت ااااا ًب كأٜٗاااِ ااااا إفب ايعااارف ايحااارق ٞاىباااةيٛفٚ .أعاااذلف
راس ١بةٕ ٖر ٙايجٛك ٠أ خببين ًب ُ ِٝنٝخْٚ ٞارناة ًب
ْاساا ٞرثااخكما مل ااا ٍ سٝاا ١إفب َٜٓٛااخ ٖااراٚ ،يهااين مل أناأ
بطبعا ٞدبخْاا ٫ ١اكٗكاارٚ .مل أناأ أٜضاخم ااابرل ٠بحاا ٕٚ٪اسبٝااخ٠
٭سسٔ ا رٜو اىبٛقوٚ ،يريو اعبدلت ايجٛك ٠ذبدٜخم َٔ ألر٠
ازبخَع ..١فكبًة ايبشدً ٟب غض جخ٥شٚ ،دعًاة أكد اي اخم
ااخعـب ،ىباأ أىبااض فٝاا٘ بااخدك ٠يْ٬بكااخدٚ .نااجرلام َااخ نٓااة أباادأ
بخيعااادٚإ ٚأَعااأ فٝااا٘ ٭ْااابكِ يٓاسااا ٞقباااٌ إٔ ٜٓاااخيين ا٭ ...٣
فسااخ٤ت ا٭سااٛاٍ إفب أبعااد ساادٚ ،أ اابشة سٝااخاً ٞب ازبخَعاا١
ألااب٘ َااخ ٜهاا ٕٛقبعرناا ١كٖٝباا ١أسااخكع فٗٝااخ ٚسااد ٟبةلااًش١
اخ٥ب.١
َٚباااٌ أباااٜ ٞرقاا اسباااخٍ َااأ بعٝاااد ٜ ٫ٚباااداٌ ًب أَاااٛكٟ
بهًُ ١أ ٚإلخك ،٠سب ٢إ ا كأ ٣أْين بدأت أارز ًب غضيب عٔ
دٚاع ٞاسبهُٚ ١اىبٓطل ْخداْ ٞإفب غرفب٘ٚ ،قخٍ
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اا إْ ٞأكاى ًب ثٛك ٠دخضب ،١فُخ ايسب ؟
قًة ٚأْخ أغخي ايدَٛم
اا إِْٗ ُٜبًُْٛين ٜٗٚاخنبْٛينٚ ،أسا إٔ أكد شلاِ إلاخ٤اِٗ
بخىبجٌ ٚأنجر.
قخٍ "َٚخ ا ٜةار ٕٚعًٝو؟"
قًااة "إْااين أيع ا ايباآم ٚايحااٝشٖٚ ،ااِ ٜعبكااد ٕٚأْااين
أارز بريو عٔ دٚاع ٞا٫سبحخّ".
قااااخٍ "ٚيهٓااااو ااااادفعـب كلاااا ّٛا٫ذبااااخد ًب أ ٍٚايعااااخّ
ايدكالااااَٚ ،ٞاااأ سكااااو إٔ كبخكلاااا ٞايرٜخداااا ١عًاااا ٢طببًااااو
أْٛاعٗخ ..فةْة ٚا٭َر نريو عً ٢سلٚ ،يٝم ٭سد إٔ مبٓعو
َاأ ايرٜخداا ١أٜٓ ٚبكاادى عًٗٝااخ ..فٗااٌ ٖاارا نااٌ َااخ ٜةااارٕٚ
عًٝو؟".
قًااة "إْٗااِ ٜهرٖاا ٕٛإٔ ألااذلى ًب اىبٓااخَبرات ايجكخفٝاا،١
إٕ ٚقًٛب عً ٢اىبٓ اَ ١اع ايرداخٍ ،دٓبا مخ إفب دٓا ٜ ،بٓاخفَ ٢اع
اسبٝخ ٤ايٓس."ٟٛ
قااخٍ "ٚيهاأ اىبٓااخَبرات ْحااخٍب ادبُااخع ٞضبُااٛدَٚ ،اأ
ٚاد ايطخيب ١ازبخَع ١ٝإٔ احذلى فٜٚ .٘ٝسارْ ٞإٔ اهاً ْٞٛب
ٖرا اىبٝدإ قد ٠ٚجٝب ١يبك ١ٝايبٓخت ..فٌٗ َٔ َةار رار؟".
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قًاااة "إٕ اسباااا٬ت اياا أقُبٗاااخ يًبعاااخكف أثاااخكت داااذ١
ابٝجٚ ..١قً ٌٝب  ٚاٗخ َخ ق َٔ ٌٝايبِٗ ايكبٝش."١
قخٍ "ٚيهٔ ايبعخكف ٚاد بـب اي َٚ ٤٬اي َ٬ٝتٚ ،أْاخ
اير ٟأ ْة يو بةقخَ ١اسبا٬ت ًب بٚ .. ٝألرفة بٓاسا ٞعًا٢
ناااٌ اااارلٚ ٠نااابرلً ٠ب أَٛكٖاااخٚ ،قاااد سضااارٖخ ألاااخاراو
ٚعُدا٩ى ،فُِ ربخفـب؟".
قًة "إِْٗ ٜ ٫اَُٗٓ ٕٛطكٓخ ٖراٚ ،أااخف إٔ ٜٛقعاٛا باٞ
سباا ٢اا ااًين ازبخَعااَ ١اأ لااًو ج٬بٗااخٚ .إ ا نااخٕ ٫بااد َاأ
ف ااااً ٞفةْااااخ أسااا إٔ ألاااابكِٗ إفب اٱلااااخ ٠٤فااااةْبكِ يٓاسااااٞ
ٚأغُٝبِٗ".
قااااخٍ "ٚيهٓااااو ربااااردـب باضاااابو عاااأ دٚاعاااا ٞايعكااااٌ
ٚاىبٓطلٚ ،أاح ٢إٔ ادَرْ ٟاسو بٓاسو".
قًة "ٖرا ."...ِٜٗ ٫
قااخٍ ًب ااراَ" ١يااٝم َاأ عااخدا ٞإٔ أذبهااِ ًب أَاارى،
ٚيهااين أس ا إٔ اهاا ْٞٛعًاا ٢بٓٝااَ ١اأ ادبخٖااخا ،ٞيبخبااخكٟ
جرٜكو ًب غرل ايببخ  ..أْاخ أنار ٙإٔ اها ْٞٛدبخْا ١فٝخٝااو
اشلذٚ ،ّٛيهاين أنار ٙإٔ ٜضاًو اياضا ٚايبشاد ٟفبخط٦اٞ
لااب ٌٝايعكااٌٚ ..يااريو أ٩نااد يااو أْااو إ ا ف ااًة َاأ ازبخَعاا١
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َُبً ١َٛ٭ ٟلب َٔ ا٭لبخع ايسخٝا ١اي ٜةارْٗٚخ عًٝاو،
فسااٛف أنخف٦ااو عًاا ٢ايا ااٌ بةكلااخيو إفب أكقاا ٢ازبخَعااخت
ا٭ٚكٚبٝاا ١ااابُـب فٗٝااخ اعًُٝااو ايعااخي ..ٞأَااخ إ ا ف ااًة عاأ ساال
ٚنٓة اىبً ١َٛخبطة ارل أ ٚنبرل ،فًٔ آاخي ٞاعًُٝاخم عخيٝاخم،
ٚلااااةبكٝو ًب ايبٝااااة دخًٖاااا ١لااااةْو لااااةٕ َٜ٬ااااـب ايابٝااااخت
اىب ااارٜختٖ .ااار ٙنًُا ا ا٭ٚفب ٚا٭اااارل ٠فاهااار ٟفٗٝاااخ ثاااِ
اابخكَ ٟخ ٜعذبو".
ٚمل ٜحااة ٚايااد ٟإٔ ٜكاا ٍٛأنجاار َاأ يااو بعااد إٔ ٚدااض
ادبخٖخااا٘ ْٛٚاٜااخٚ .ٙااارى يااَ ٞطًاال اسبرٜااً ١ب اكرٜاار َ اارل.ٟ
ٚألاااٗد أْااا ٞمل أفٗاااِ فًسااااب٘ ًب بداٜااا ١ا٭َااار ..فًُاااخ أَعٓاااة
ايااااباهرل فٗٝااااخ ،مل اًبااااح اياٝاااا ّٛإٔ اْكحااااعة عاااأ كألاااا،ٞ
ٚاهحااة ياا ٞاسبٝااخ ٠عًا ٢سكخ٥كٗااخ ًب داا ٛددٜاد َاأ اٱمبااخٕ
بخىبباادأٚ ،ايجكاا ١بااخيٓامٚ .كأٜاابين أكادااع ْاسااً ٞب نااٌ اطاا٠ٛ
قباااٌ إٔ أاطٖٛاااخٚ ،أْاااخقش َٓطكاااٚ ٞداااُرلً ٟب ناااٌ فعًااا١
أفعًااٗخ ،سباا ٫ ٢أااارز عاأ لااب ٌٝاسباال فااةسرّ فر اا ١ايبعًااِٝ
ازبخَعٚ ،ٞسر ة نٌ اسبرص عً ٢إٔ أكببع حبكٛق١َٓ٪َ ٞ
بٗخٚ ،أقً ّٛب َكخبٌ يو بٛادبخا ٞعً ٢أسسٔ ٚد٘ٚ ،إٔ ألرل
ًب اسبٝخَ ٠طُ ١ٓ٦إفب عدايٚ ١اياد ٟايرداٌ ايٛسٝاد ايار ٟمبًاو
ْخ َ ١ٝسبكبً.٢
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ٚنخٕ دكلخم اًكٝخم يببخرام ..فةٕ اىبجخبر ٠عً ٢لاًٛى لابٌٝ
اسباال لااٗرام بعااد لااٗر ٚلاآ ١بعااد لاآ ،١غاار ًب ْاساا ٞس ا
اسبل ٚاْ٫ب خك يًعدايً ١ب نٌ ا رفخاٚ ٞأسهخَٚ ،ٞعًُين
إٔ أجً اسبل َأ ْاسا ٞقباٌ إٔ أجًبا٘ َأ غارلٚ ،ٟاهٝااة
أا٬ق ٞعًَ ٢ض ٞاي َٔ بٗر ٙاشبً ١اسبُٝاد ٠فعرفٗاخ ايا َ٤٬
ٚا٭ اادقخٚ ،٤عٓاادَخ ٚفكااة ًب َٝاادإ ايهبخبااٚ ،١بٓٝااة ازل اخم
شاٝخم جٝبخم ،اقذلْة لٗرا ٞداُ٥خم بخيعداياٚ ١اْ٫ب اخك يًشال..
فك ااادًْ ٞب جًا ا اىبحاااٛك ٠أعاااداٚ ٞ٥أسباااخ ٞ٥عًااا ٢ايساااٛا،٤
ٚنًااِٗ إمبااخٕ بااةْين  ٫أسٝااد عاأ ايعاادٍ ٚياا ٛنااخٕ ايااارّ َاأ
ْ ٝيب لخ ٝخم.
ٚقد أفخداين ٖر ٙاي اً ١ب دٗخد ٟايط َٔ ٌٜٛأدٌ ارقٝا١
أسٛاٍ اىبرأ ٫ٚ ،٠أ نر أْين اردة َٜٛخم عٔ دٚاعا ٞاسبال ًب
َطً ا أ ٚدعاا ،٠ٛفةْااخ أعًااِ َااج٬م إٔ ازبٗااٌ َااخراٍ َٓبحاارما ًب
ايٓسااخٚ ٤إٔ ايبحاارٜعخت ايعخًٝ٥اا ١ب ااٛكاٗخ ايرآٖاا ١أساال بااخيع٬ز
َاأ دااا ٍٛايدلىبااخٕٚ .بااخيرغِ َاأ أْااين َاأ أ ااًض ْسااخ َ ٤اار
يادا ٍٛايدلىبااخٕ ،فاةٕ ايبٝااة ًب كأٜا ٞدٓااَ ١اخ بعاادٖخ دٓااٚ ،١إٔ
البكراكٖخ فٜ ٘ٝعخدٍ ر٫ف اسبكٛم ايسٝخل.١ٝ
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٫ٚلاااو إٔ ادباااخٖٖ ٞااارا ناااخٕ ايسااار اسبكٝكاااً ٞب ثكااا١
أ شخع ايحةٕ قبخ أنب أ ٚأق ٫ٚ ،ٍٛلو إٔ اْب خك ٟيًشل
قااد لااخِٖ ًب بٓااخ ٤لااٗرا ٞأنجاار يبااخ لااخِٖ ايكًااِٚ ،يهااين
يسااة ااخسب ١اياضااٌ ًب اىبٝا اـب ..إلبااخ نااخٕ ااخس اياضااٌ
ٚايد ٟبٓ ٝشب٘ اياخي ١ٝفةيو كهب ١عً.٘ٝ
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ايسمحة تطع احملطٔ واملطيء!
للدكتور أمحد زكي
د٘ددل اَ٘ددنيٌ درمٙدد ٛاملددلاهً
األٜرييخ املصويخ  ٟٜاثزلائيخ دصب٠نيدخ .صد٠ ٛدبٖ
ٜلهٍدددخ املمٝٙدددال ا٘مٙيددب .داّدددزىٗ ثزدددلهيٌ
ا٘مٙن ٚامللاهً ا٘ضب٠نيخ داألىسدو صدٍ ٛدبٌو
لّددت اوددوة ا٘مبمليددخ األدىل إىل إذمٙد ا ٌّعددل
هبددب رمددنا ٜدد ٟلْددو ٍ د ناد ـٍددو ف هلددب ثمددلح
كهعددبد لٝٙيددخ هٌيمددخ دثلهعددخ ا٘ددلٔزنهاه
ا٘مٙن ٚص ٛلبك ملصو ؽيش اصجؼ اٍدزبماً ثٕٙيدخ
ا٘مٙن ٚصٜ ٛليواً ملصٙؾخ إ٘يٝيبء صٜ ٛدليواً
ٙددٌ ٌددؤاك األدٖ ٘ٙجؾددنس صدد ٛلددال دىيددواً .صددٛ
ٜليواً جلبٜمخ اّ٘بسوح.
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أَ ٫خ أنجر َخ عًُبين اسبٝخ..٠
ٚيباخ عًُبٓٝا٘ اسبٝاخ ،٠إٔ ايذلبٝا ١ا٭ٚفب ٖا ٞا٭ ااٌ ا٭ٍٚ
َٔ أ  ٍٛايٓذخ ًب اسبٝخٚ .٠إٔ َردع ٖرا إفب ايٛايادٚ ،ٜٔإفب
ايبٝااةٚ ،إفب ايب٦ٝااٚ .١إٔ ايذلبٝاا ١ايٛالااع ١ايعرٜضاا ،١سبااَ ٢ااع
ايضشخي ،١ارل َٔ ايذلب ١ٝايضٝك ١ايعُٝكاٚ .١إٔ ايبعُاً ِٝب أٍٚ
ا٭َر ارل َٔ ايبخ ٝص .يو ٭ٕ ايردٌ َٓخ ٜ ٫دكَ ٟاخ ٜاةاٞ
ب٘ اياد ..إ ٕ ٭عد ي٘ٚ ،أعد ي٘ ٚسد.ٙ
فهٌ اسبُخ٫ت اياد ػب إٔ اه ْ ٕٛا عاـب اىبربا،ٞ
ٚا٭ع أَ ٍٚرعٚ ،نريو ا٭ّٚ .ي ٛأًَْ ٞهة َٔ أَر ااربٝ
ًب اااارَ ٟااااخ أًَاااو اٯٕ ،إ ٕ يبعًُااااة ايرٜخداااٚ ١ايساااابخس١
ٚايرَخٜااااٚ ١كنااااٛع اشبٝااااٌٚ ،إ ٕ يبعًُااااة ايرلااااِ ٚايٓشااااة
ٚاىبٛلااٝكٚ ٢ايآااخٚ ،٤نااٌ َااخ ٚقااع ًب جرٜكااَ ٞاأ ااٛك ايااأ.
ٚإ ٕ يبعًُااة ايًاااخت َاأ إظبًٜ ٝااٚ ١فرْسااٚ ١ٝأىبخْٝااٚ ١إٜطخيٝاا..١
يااو ٚايعُاار غااضَٚ ،ااخد ٠اىبااخ َرْاا ١اًاابكٌب بةٜساار دٗاادٚ .إ ٕ
ٚإ ٕ....
ٖاارا إفب دخْ ا َااخ اعًُااين اىبااداك  ،فااة ا ناادلت ااسااع
اابٝخك ٟيًشكٌ اير ٟأعُاٌ فٝا٘ يهجارَ ٠اخ أعاددت يًشٝاخَ ٠أ
عدٚ .٠يٝم فُٝخ أعددت َخ ٜرٖ أبدام ٖدكام.
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ٚيباااااخ عًُبٓٝااااا٘ اسبٝاااااخ ،٠سخدااااا ١اااااخس ايعاااااٝش إفب
ا٭ دقخ ..٤إٕ ايرٜ ٟعٝش ًب ايٓخ ٫بد إٔ ٜعرف ايٓاخ ٚ ،إٔ
اعرف٘ ايٓخ ٚ ،إٔ ٜعـب ٚإٔ ٜعخٕٚ .يكد سر ة عً ٢ا٭ ادقخ٤
ارلام نٌ سرصٚ ،سر ٛاٚ .نخٕ اي ٤٫ٚ ٤٫ٛقً ٚ ..نًُاخ
ندلت ٚندل َع ٞا٭ ادقخ ٤ذبا ٤٫ٚ ٍٛايكًا إفب  ٤٫ٚعكاٌ،
 ٤٫ٚٚسسااخعَ ،اأ نباااع ٚجاار ٚ .ثكًااة َطخياا ايعااٝش عًااا٢
اي دٜل َآِٗ ٚاا ٚز ..فذلنا ت َُٖٛا٘ ًب داااٌ ألارا٘ عًا٢
ايا َٔ ،فكااٌ ُٖاا٘ بخياار ٟااارز عٓٗااخ ،فبخ٭ اادقخٚ !٤ااادٖٛكت
اي داق ١ف خكت َاخٚدختً ،ب اشبرل ًٚب ايحر ..فًاِ ٜبال َأ
اااارل اي ااادٜل اي اااخدم ٜبريااا٘ يً ااادٜل اي اااخدم إ ٫ايٓ اااٝش١
اشبخي ااااٚ ،١ايٓ ااااٝش ١اشبخي اااا ١لاااا ٤ٞع ٜاا ا عُباااا .ِٝفةْااااخ
ألبٓ ااض ا٭ اادقخ ٤اشبً ااخ ٫ ..٤٭ابااعٚ ،يهاأ ٭رداد فُٗ اخم،
ٚ٭دكى نٝو ٜر ٣ايٓخ ا٭َٛك َٔ رٚاٜخ غرل را ، ٜٚيبهٕٛ
ُْبرا ٞأسلٌ ثاِ ٜها ٕٛاسبهاِ راار ا٭َار ياٚ ،ٞياٚ ٞساد.ٟ
ٚنجرلما َخ اخياة ايٓ شخ ،٤فشُدت ايعخقب.١

*
ٚعًُاابين اسبٝااخ ٠نراٖاا ١ايضااٝل ..ايضااٝل ًب اىبهباا ،
ٚايضااٝل ًب اىبسااهٔٚ ،ايضااٝل ًب اىبااادٚ ٣اىباارا ٚ ..نااريو
دٝل عكٚ ،ٍٛدٝل قًاٛع .إٕ ايارَ ٟبٗار يٓاخ َأ ٖارا ايهإٛ
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دْٝااخ شلااخ أفاال ٚالااعٚ ،اياار ٟمل ُٜبٗاار يٓااخ َٓاا٘ ياا٘ أفاال بااٌ رفااخم
أٚلااعٚ .يااٝم ٜٓااخغِ اسباا ٞاسبٝااخ ٠بٗاار ٙاياادْٝخ إ ٫بخيٛالااع َاأ
نٌ لٚ .٤ٞأنرَ ٙخ أنر َٔ ٙآٛف ايضاٝل داٝل ا٭ ٖاخٕ
عً ٢أٛ ٟكً ٠ب ايٓخ نخَٕٚ ..اخ أنجار اٛك ٙايا ٜهإٛ
بٗخ ًب ايٓخ ٜ ِٖٚ .عدل ٕٚعٓ٘ بخيبع ا ايارٖينٚ .قاد ٜبع ا
٭لرا٘ د افخمٚ ،قاد ٜبع ا
ايردٌ يرأ ٜ٘د افخمٚ ،قد ٜبع
٭َبا٘ ،أ ٚيًْٛا٘ ،أ ٚيدٜٓاا٘ ،أ ٚسبا ٢يعكٝاد ٠لٝخلاا ١ٝاكاع عٓاادٙ
أْٗخ اي ٛاعٚ ،لخ٥ر ايعكخ٥د اشبطةٖٚ .را هبل ٖين مل أدد
ٚكا ٙ٤هبكخمٚ ،اعبداد بخيغ بكدك ٠عكٌ بعد إٔ ابـب ايٓاخ َاخ ًب
ايعك َٔ ٍٛق ٛك.
أَخ دٝل ايكًٛع ف ا ١يًكً اير ٫ ٟاداًا٘ ايرهباَ ١أ
بااخع ٚالااع ،ايرهباا ١اي ا اسااع ايٓااخ نبٝع اخمَ ،اأ نااٌ كأٟ
ٚنااٌ داآم ٚنااٌ أكض .ايرهباا ١اياا اسااع ا ساأ ٚاسااع
اىبسٚ ،٤ٞاادكى سكٝكا ١ايطبٝعا ١اٱْساخًْ ١ٝب أٚز عٖ٬اخًٚ ،ب
ايادكى َاأ سضٝضاٗخ .فااباِٗ ناٌ لااٚ ،٤ٞاااار نااٌ لاا...٤ٞ
ايرهب ١اي اط ٍٛفٝطخ ٍٚبٗخ اٱْسخٕ كهب ١ا .
ٚعًُبين اسبٝخٚ ٠عًُبين...
إٕ اسبٝخ ٠عًُبين دكٚلخم أياخمٖ ..ر ٙث٬ثَٗٓ ١خ.
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إذا ضست وصًت
لألستاذ حاػظ وهبة

األٍزبم ؽبٌؿ دسجخ ٍٍري املٕٙٝدخ ا٘موثيدخ
اَ٘منكيخ ث ٙل . ٞد٘ل  ٜن ٍدزال لبٜدبً ؽد،
ثنالَ ثبّ٘بسوح .درم ٛٙثدبألىسو دٜلهٍدخ اّ٘عدبء
اْ٘دددول .،داد٘دددك ثبملىدددبٜوح دسدددن ٜؽٙدددك
اْ٘جبة ٌَبٌو ألٍز جنٖ داهل ل دإ٘نيدذ إىل اٞ
ا٘زّددل م ٘ددخ املٙددٓ لجددل ا٘مييددي ٍ ٖ،ددمنك
ٌبختنه َٜزْبهاً ٍيبٍديبً ٘ده صد ٛعمٙده ٍدٍرياً
ٕ٘ٙٝٝٙخ ا٘موثيخ اَ٘منكيخ ٘ ل.ٞ
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يكد نخْة سٝخا ٞنًٗخ ناخس مخ َٚااخَر ..٠ناخساخم داد
ا٭َااراض اي ا نخْااة اع ااو بخ٭جاااخٍ ٚايحاابخع ًب أٜخَٓااخ،
ٚناخسخم دد اشبرافخت ايسخ٥دً ٠ب أسٝخٓ٥خ.
يكااد نٓااة جُٛس اخم باطرااا ،ٞفًااِ أقٓااع بًااَ ٕٛاأ أيااٛإ
اسبٝخ ٠اي نخٕ ٜكٓع بٗاخ رَ٥٬اً ٞب ا٭رٖار َٚدكلا ١ايكضاخ٤
ايحرع.ٞ
يكد َٓشين ا َٔ ق ٠ٛاي دل ٚا٫سبُاخٍ َاخ َهآين َأ
اسبُااخٍ نااجرل َاأ ضباأ اسبٝااخ ..٠يكااد نااخٕ لااًٛاً ٟب ضبااين
اٯٜااا ١ايهرمباااٚ" ١يٓبًاااْٛهِ سباااْ ٢عًاااِ اجملخٖااادَ ٜٔااآهِ
ٚاي خبرْٚ ٜٔبً ٛأابخكنِ" .دم ا ايعُب.ِٝ
يكااد نااخٕ ياابعض ألااخارا ٞبااخ٭رٖر اياضااٌ ا٭ناادل ًب
ذبرٜر عكً َٔ ٞعبخد ٠اىب٪ياـب ٚاكدٜم ايهبا  ،نُاخ ناخٕ
يهبااخب" ٞالاار اكاادّ اٱْهً ٝا ايسهسااْٝٛـب" ارنباا ١فبشااٞ
رغً"ٚ ،ٍٛايذلب ١ٝا٫لبك٬ي "١ٝارنبا ١عباد ايع ٜا ضبُاد ا٭ثار
ا٭ندل ًب اعبُخد ٟعًْ ٢اسٚ ٞسيب يًُاخَرٚ ٠اىبخخجر.٠
ٚيدت قبٌ لبـب لآً ١ب سا ٞبا٫ٛم َأ أسٝاخ ٤ايكاخٖرً ٠ب
ٚقاااة لاااخد ازبٗاااٌ فٝااا٘ َ ااارٚ ،ذبخيااااة عًااا ٢دًٓٝاااخ نبٝاااع
ا٭َااراض اىبعدٜااٚ ١ايابخناا ،١فًااِ ٜباال َاأ ٖاارا ازبٝااٌ إَ ٫اأ
نب ا ي٘ ايس ١َ٬قبخ َٓش٘ َٔ اىبٓخع ١ايكٚ .١ٜٛباخيرغِ َأ
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دٌٗ ٚلطٓخ ،فةٕ ربخْ٤خ ناخْٛا لادٜد ٟاسبارص عًا ٢اعًُٓٝاخ
بخيكدك اير ٟكبهِٓٗ َٓ٘ َٛاكدِٖ اىبخيَٚ ١ٝداكنِٗ اياطر.١ٜ
داًااة ايهبااخع أ ٚاىبدكلاا ١اىببٛادااع ،١فبعًُااة ايكاارا٠٤
ٚايهبخبَٚ ١بخد ٨اسبسخع ٚساُبة ايكررٕ ايهر ِٜنةَجاخيٞ
جًباا ١ايهبااخعٖٓٚ ..ااخ قخَااة أَ ٍٚعرناا ١بااـب ٚاياادٚٚ ٟاياادا.ٞ
فةَ ٞارٜدْ ٞإٔ أن َٔ ٕٛاىبطربحـبٚ ،اٛد إٔ أيبشل بةساد٣
اىبداك ايُٓبخَ ١ٝنُدكل ١عبخ ًب س ٞب٫ٛم.
ٚٚايدٜ ٟرٜاد إٔ أيبشال باخ٭رٖر ٭نا ٕٛعخىبا مخ َأ عًُخ٥ا٘
نخيحٝخ خبٝة ،أ ٚايحٝخ ضبُد عبد ،ٙأ ٚايحٝخ عً ٢سساـب
ايب٫ٛق ٞاير ٟاكااع لةْ٘ ًب سٓٝخم.
أَخ أْاخ فهٓاة أَٝاٌ إفب كأٚ ٟايادا ،ٞفًاِ أنأ ًب اًاو
ايساأ أفٗااِ َاأ ا٫يبشااخم بااخ٭رٖر إ ٫إٔ أنااَ ٕٛاأ ا ذلفااـب
بكااارا ٠٤ايكاااررٕ لاااٛاً ٤ب ايبٝاااٛت أً ٚب اىباااآ ،أ ٚعًااا ٢اىبكاااخبر،
ٚنٓااة باطرااا ٞأناارٖ ٙاار ٙاسباارف ألااد ايهاار ..ٙغاارل أْااٞ
ايبشكة بخ٭رٖر بخيرغِ َينٚ ،نُخ أكاد أب.ٞ
يكاااد نخْاااة اٝبااا ١أًَااا ٞعُبُٝااا ..١فخيُٓبخفااا ١مل اعااارف
باااخ٭رٖر ًب اًاااو اسبكباااَ ١ااأ اياا َٔٚ ،ا٭اااا ٠ٛاٱلااا ١َٝ٬قاااد
ارنة َهخْٗخ يًع ابٝخت ازبخًٖٝا ..١فخىبعاخكى باـب اي اعخٜد٠
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ٚايحاااراق ٫ ٠ٛاهاااخد آكطاااعٚ .ناااجرلام َاااخ قاااخدت ايع ااابٝخت
اىبحاااخٜخ ،فخلاااذلنٛا فٗٝاااخ بساااِٗ باااخكرٚ .يهااأ مخْاا ٖااارٙ
ايعٝااٛع نااخٕ ا٭رٖاار عااخَرما باابعض ايعًُااخ ٤يباأ راااخِٖ ا
بسط َٔ ١ايعًاِ ٚايعكاٌ َٚبخْا ١اشبًال ٚاي ٖاد ًب ايادْٝخ ٚسرٜا١
ايبشح يبخ أْسخْخ نبٝع اىبسخ..٨ٚ
يكد نخْة يٓخ اسبر ١ٜايبخًَ ١ب اابٝخك ألخارآخ ٚنببٓخ،
فهخْة ٖٓخى كٚابٌب كٚس ١ٝاربطٓخ قبٔ أسببٓاخ َأ ألاخارآخ،
 ٖٞٚألب٘ قبخ ْرا ٙايً ّٛٝب دخَعخت أٚكبخ.
ثااِ اابططااة يٓاساا ٞجرٜك اخم رااار ًب اسبٝااخ ،٠فخيبشكااة
قبدكلاا ١ايكضااخ ٤ايحاارعٚ ..ٞاسباال أقاا ٍٛأْاا٘ بااخيرغِ َاأ ُْبااخّ
اىبدكلاٚ ١سساأ ايعٓخٜا ١بخيطًبااٚ ١سارص ايكااخُ٥ـب بةَرٖاخ عًاا٢
إاراز دٜ ٌٝكا ّٛبة ا ٬ايكضاخ ٤ايحارعً ٞب َ ار ،مل أداد
ًب اىبدكلَ ١خ ٜرد ْ ٢ع إفب اسبرٚ ١ٜسر ١ٜايبشح.
مل أدد فرق مخ نبرلما بـب َخ ْبعًُ٘ ًب َدكل ١ايكضاخَٚ ٤اخ
ْبعًُاا٘ ًب ا٭رٖااار ايًااِٗ إً ٫ب جرٜكااا ١ايبعًااٚ ِٝآُبااا ِٝاسبٝاااخ٠
ٚارا ٝايباهرل .أَخ ايهب ٚاىبخد ٠فٗاَ ٞاخد ٠ا٭رٖار ٚنبا
ا٭رٖااارٚ ..بعاااض اىبدكلاااـب قاااد ااااابرلٚا َااأ ا٭رٖااار إكداااخ٤
يٮ رٖرٜـبٚ .يرا فاةْ ٞمل أداد ًب اىبدكلاَ ١اخ ٜباال َاع كغباخاٞ
اىببطرف.١
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ٚارنة َ ر إفب البخْبٚ ،ٍٛنٓة أعبكاد إٔ الابخْبٍٛ
قد لبكة َ ر قبراسٌ ًب َضُخك اسبضخكٚ ٠ايبكدّٚ ..يهين
ٚددت ا٭َر عً ٢عهام ياو فاخيطرم ًب َ ار اارل َٓٗاخ ًب
عخ اُ ١اشب٬فاٚ ،١اياذلاّ سباا ٢لآ 1913 ١ناخٕ ٜ ٫ا اٍ ٜساارل
باااخشب ٫ ٍٛٝبخيهٗرباااخٚ .٤مل ٜهااأ ًب ايعخ اااُ ١ايذلنٝاااَ ١اااخ
ٜسذلع ٞايُٓبر ل ٣ٛازبٝشٚ ،قد َبٗرت قٛا٘ ٚالبعداداا٘ ًب
سرع ايبًكخٕ اي اْبٗة بخيكضخ ٤عً ٢ارنٝخ ًب أٚكٚبخ اكرٜبخم.
ٚيكد مبُاة اشلٓاد بعاد ارنٝاخ ،فةقُاة بٗاخ عحار ٠ألاٗر
َباآك٬م َاأ َدٜٓاا ١إفب أااارٚ .٣يكااد كأٜااة بخشلٓااد َااخ مل أدااد
قب ااار ،فخىبساااًُ ٕٛبخشلٓاااد قاااد لااابكٛا اىب ااارٜـب ًب ايباااةيٝو
ٚايذلنبااااا ١إفب اٱْهًٜ ٝااااا ..١ارنباااااٛا ايكاااااررٕ ٚااسااااارل ٙإفب
اٱْهًٚٚ ،١ٜ ٝدعٛا نببخم ق ١ُٝعٔ اٱلٚ ّ٬اخكؽب٘ ٚايادفخم
عٓ٘ٚ .قد نخٕ اىب ر ٕٜٛأٚفب بريو ،فِٗ أعرف بادقخ٥ل ايًاا١
ايعربٝااَ ١اأ أاٛآْااخ اشلٓااٛدٚ .كأٜااة َاأ أٖااٌ اسباادٜح ًب اشلٓااد
ع ب ١يٝم شلخ ُْبرل ًب أٜخَٓخ ا٭ٚفب..
عً ٢إٔ ٖٓخيو ألٝخ ٤نجرلً ٠ب اشلٓد  ٫رببًو عُخ نخٕ
ًب َ اار ..فااخيبٛيٝم ايسٝخلاا ٞؼب ا ٞعًاا ٢ايٓااخ أْاخلااِٗ،
ٚاي ٌٜٛىبٔ ٜكاع ذباة أٜادٚ ،ِٜٗقاد بًاٛت لارٚكِٖ اساع ١ألاٗر
نخًَ ١أثٓخ ٤اسبرع ا٭ٚفب.
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يكد دخم دك َٔ ٟايبارقً ١ب اشلٓد باـب اشلٓاٛد ٚاٱْهًٝا
سبً ٢ب ايٓٛادٚ ٟايكطاخكات ،يباخ مل ٜٛداد يا٘ َجٝاٌ ًب برٜطخْٝاخ..
فخىبسااخٚا ٠اخَاا ١بااـب َاأ اضااُ٘ برٜطخْٝااخ َاأ ايسااهخٕٚ ،يهاأ
اشلٓدً ٟب ب٬دٜ ٙرْ ٣اس٘ أقٌ َٓ ي َٔ ١اٱْهً.ٟ ٝ
ٚارنااة اشلٓااد بعااد إعاا ٕ٬اسباارع ا٭ٚفبٚ ،نخْااة ْااٝ
ايردٛم إفب البخْب ٍٛعٔ جرٜال ايعارامٚ ..يهأ لاخ ٤ايكادك إٔ
أسٌب كسخي ٞبخيهٜٛة ٭ٕ ايبخار ٠اي نٓة ألبكًٗخ مل ابعد
ايهٜٛةٖٓٚ .خيو بخيهٜٛة ،كأٜة َٔ ايٛفخٚ ٤س ايبعخ ٕٚبـب
ايٓااخ َااخ سباابين ًب إجخياا ١اٱقخَاا ١بٗااخٚ .بخيهٜٛااة الااباًة
بخيبعً ،ِٝفهٓة ب ٬فخر ايرا٥د ا٭ ٍٚيًبعً ِٝبٗخٚ ،إْ ٞياخٛك
إٔ أك ٣داا٬ٝم ٚجٓٝااخم طبً اا مخ ٜحااخكى سهااخّ باا٬دً ٙب ذبُااٌ
نجرل َٔ اىبس٪يٝخت.
يكد لٓٓة سربخم لعٛا ٤عًا ٢ازبٗاٌ ٚاشبرافاخت ايساخ٥د،٠
ٚعًااا ٢لٝخلااا ١اسبهاااخّ ازباااخ٥رٚ ،٠لٝخلااا ١بعاااض اياااٛن٤٬
ايسٝخلٝـب اير ٜٔاعدٚا سدٚد َٚباخ٥اِٗ َأ اٱكلاخد ٚاٱ ا٬
فخعبدلت ايعد ٚا٭ ٍٚيًسٝخل ١ايدلٜطخْٚ ،١ٝاسبل أْين مل أنٔ
إَٓ ٫بكدام يبعض ايب رفخت اي  ٫ابال َع َخ نٓخ ْكارأ ٙعأ
ايسٝخلاا ١ايدلٜطخْٝااٚ ،١بعااض اىبااَٛباـب ايدلٜطااخْٝـب ٜ ٫رٜاادٕٚ
َٓو إ ٫إٔ اه ٕٛاخدَ مخ  ٫دٜك مخ ا دقِٗ.
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ثِ زلاع ايساًطخٕ عباد ايع ٜا قباخ أقا ّٛبا٘ َأ ازبٗاد ًب
لب ٌٝايدع ٠ٛإفب اسبل ًب اشبًٝر اياخكلا ،ٞفةكلاٌ إيا ٞدعا٠ٛ
نرمباا ١ي ٜااخك ٠ايرٜااخضٚ ..نٓااة قااد اعرفااة إفب د٬يباا٘ عٓااد
رٜخكاااا٘ يًهٜٛاااة أثٓاااخ ٤اسبااارع ايعخىبٝااا ١ا٭ٚفب .فًبٝاااة ايااادع٠ٛ
ٖٓٚخيااو عاارض عًاا ٢د٬يباا٘ اٱقخَاا ١بخيرٜااخض ٭ناا ٕٛمخْباا٘
نُسبحخك ًب ا٭َاٛك ايسٝخلا ..١ٝفاذلددت أ ٍٚا٭َارٚ ،يهاين
قبًة بعد إسبخ عً ٢لارٍب إٔ أنا ٕٛادٜكخم أ ادق٘ ايكا،ٍٛ
ٖٚاا ٛساارًب قبااَ ٍٛااخ ٜعاارض عًٝاا٘ٚ .قااد قًااة زب٬يباا٘ َكااٛي
اىبحاااٗٛك ٠اىبعرٚفاااً ١ب د ٜااار ٠ايعااارع "إ ا عاااخًَبين ن ااادٜل
ٚدداين اخدَخمٚ ،إ ا عخًَبين نخخدّ ٚدداين ثخ٥رام".
ٚألٗد إٔ د٬ي ١اىبًو عبد اىبًو عبد ايع  ٜعخًَين جٛاٍ
ايجًااح قاارٕ ن اادٜل ًٚب ،نااجرلام َااخ ااسااع اادك ٙىبٓخقح ا .
ٚإ ا نٓة قد أجًة ًب ادَب٘ ،فاريو ٭ْاين أسبببا٘ َأ ناٌ
قًاايب ..فٛداادت فٝاا٘ ايردااٌ ايعُباا ِٝاسبهاا ِٝايسٝخلاا ٞايبااخكم
ٚايكخ٥د ا ٓو.
اًاااو ٖااا ٞق ااا بخاب اااخك ،يعًاااٗخ ذباااا ايحااابخع إفب
ايٛثااٛعٚ ،إ ا مل ٜساار اٱْسااخٕ مل  ٜااٌ إفب غخٜااَٚ ،١اأ دااد
ٚدد َٔٚ ،ركم س د.
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احلياة جديسة بإٔ حنياٖا!
لألستاذ حممد شفوق غربال
د٘ل حمٝدل ّدٍيُ ووثدبٖ ثبإلٍدٕ لهيخ
لب 1894 ٚدختوط ٜلهٍدخ املمٝٙدال ا٘مٙيدب
ٍ خ  . 1915دادٌلرده دىاهح املمدبهي ٘لهاٍدخ
ا٘زبهيـ اوليش إذم ٙا ٌلهً عبٜم
ٍ٘وثنٖ د٘ ل ٞدرزٝٙن اجلبٜمخ ا٘ضب٠يدخ لٙدل
اه٠ن٘ل رني يب دِل ٌزؾذ ٘ه سنه ا٘زٝٙنح ٌ،بِبً
ال يزصددنهسب ثددلدشمب .دِددل ِددب ٚثزددلهيٌ ا٘زددبهيـ
ثبملدددددلاهً ا٘ضب٠نيدددددخ دثبملمبسدددددل ا٘مب٘يدددددخ
دثبجلبٜمددخ دمل ر ّؽددك صددٙزه ثددب٘زمٙي ٛؽزددل
ا٘ٙؾفددخ اوبظددوح ؽزددل ثمددل رؤدده األٍددزبميخ
ا٘ومسيخ دا٠زّب٘ه دٔي ً ٘نىاهح املمبهي  ٜن ٍ خ
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عًُة ْاس ٞإٔ أاعًِ َٔ اسبٝخ ،٠أْٗخ اسبشل إٔ أسٝخٖاخ.
 ٫ٚأدك ٟعًااٚ ٢داا٘ ايبشكٝاال نٝااو َٚبااٚ ،٢مل باادأت يااو..
أنخٕ ٖرا يسعد ايطخيع اا إٕ ض أْا٘ ناخٕ لاعٝدام ااا أ ٚناخٕ
يٓٛم اىب از ايرٖٚ ٟبب٘ اا إٕ نخٕ ٖٓخى َعٓ ٢ىباخ ٜكاخٍ ًب أْاٛام
ا٭َ دااٚ ١رثخكٖااخ ..أ ٚنااخٕ يًب٦ٝاا ١ايسااعٝد ٠اي ا ْحااةت فٗٝااخ.
ٚكقبخ نخٕ ٖرا ايعخٌَ ايجخيح أقَ ٣ٛخ أعدْ ٞيبعًِ ايدك .
عًاا ٢أْاا ٞأعًااِ عًااِ ايااٝكـب أْااين َٓاار إٔ ٚعٝااة َٓٚاار إٔ
أارت أُْبر ًب ْاساٚ ٞفُٝاخ ساٛيَٓٚ ،ٞار إٔ سخٚياة ايٛقاٛف
عً ٢ألراك ا٭ ٚ ٍٛاىب اخ٥رَٓٚ ،ار إٔ دخٖادت ٭قا ِٝأفعاخيٞ
عً ٢ألخ َٔ اىبعكٛيٚ ،١ٝ٭ٚدٗٗخ ياخٜخت َاٗٚ ،١َٛأْخ َاٛقٔ
بةٕ اسبٝخ ٠اسبشل إٔ أسٝخٖخٚ ،إٔ ُْبراٖ ٞر ٙإيٗٝخ اًٝك ١بةٕ
اه ٕٛدلبٛك لًٛنً ٞب فذل ٠ايعُرٚ ،إٔ ُٜٓبِ عًا ٢ألخلاٗخ
َخ بٝين ٚبـب ايٓخ .
 ٫ٚألبطٝع إٔ أرعِ إٔ شلار ٙايُٓبار ٠يًشٝاخ ٠قُٝا ١فًساا١ٝ
أَ ٚرٖبٚ ..١ٝيرا فةْ ٞمل أهبًٗخ  ٫ٚأهبًٗخ أنجار يباخ اطٝال.
ٚمل أربر َٓٗخ َٜٛخم َخ ٚل ١ًٝيباسارل أ اٌ أ َ ٚارلٚ .يهآين
ٚدداٗخ اكبٌ شب ١غرلٖخ َٔ اىبراٖ جٝعَ ١عبديٚ ،١ابُحا٢
َاااع َاااخ ًب ايٛداااٛد َااأ اشبااارل ايهاااجرل ٚايحااار اىبسااابطرل٫ٚ ،
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آخقض ايرأ ٟايكخ ٌ٥بخ٫كاكخ ٤أ ٚاٯار اياراٖ إفب إٔ اشباراع
قضخ ٤ضبب ّٛأ ٚاٱٜكخٕ باةٕ ايها ٕٛؽبضاع يُٓباخّٚ ،إٕ ناخٕ
قدك ايبحر ١ٜف ٘ٝد٬ٝ٦م اا أ ٚعً ٢ا٭قٌ اا غرل ٚادض اىبعخمل.
ٚمل أداد اااا َأ ثااِ ااا دلاابٛكام اارلام َاأ اٱمباخٕ بخلاابشكخم
 ٬ياهاار" ٠ايٛلااٌب
اسبٝااخ ٠يًشٝااخٚ .٠مل أدااد أسساأ َٓٗااخ َااج م
اىبارٖيب" ايار ٟذبادخ عٓا٘ ايْٛٝااخٕ أ ٚنُاخ ْكا" ٍٛاارل ا٭َااٛك
ايٛلااٌب" ،إ ٖاا ٫ ٞاسااُض يًٓذااخ بااةٕ ٜاادفع اٱْسااخٕ ًب جًا
اىبسبش ٫ٚ ،ٌٝكبهأ اياحاٌ َأ ايبعطٝاٌ ،فا ٬رٖا ٫ٚ ٛبطار
 ٫ٚإفراٍب  ٫ٚاارٌٜب ،اكبٌ ايٓخ عًَ ٢خ ِٖ عً ٫ٚ ،٘ٝاطًا
َِٓٗ  ٫ٚاطخيبِٗ قبخ ِٖ عٓ٘ عخد .ٕٚ

*
ٚمل أاعًِ ايادك َأ سٝاخا ٞأْاخ بخيارات ٚسادٖخَ ٫ٚ ،أ
سٝخ ٠دًٝاٚ ٞساد ..ٙباٌ ناخٕ َعًُا ٞاٱْساخْ ،١ٝنُاخ اسبٛاٗاخ
دْٝاخ ايباخكٜخ ٚدعًبٗااخ دْٝاخ ..ٟأعُخكٖاخ عُاارٚ ٟأدٝخشلاخ دًٝاا،ٞ
ْٚخلاااٗخ أنبعاااَ ٕٛعخ ااار ..ٟفًاااِ أٖااابِ بااادْٝخ ايطبٝعااا٫ٚ ،١
بخٱْسخٕ ايعخك ٟ ٟايُباار ٚايٓاخع ..باٌ ناخٕ إْساخْ ٞاٱْساخٕ
ايٓخلاً ٧ب عحاارل ٠اهاًاا٘ بدلٖااخ ٚسٓخْٗااخ ،اطعُاا٘ ٚاهساا،ٙٛ
ٚاكٝاا٘ اياٛا٥ااٌٚ ،اًكٓاا٘ َعخكفٗااخٚ ،اهسااب٘ ردابٗااخ ٚلاارا٥عٗخ،
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ٚاربٌب َ رل ٙقب رلٖخٖ َٔٚ ..را ايساذٌ اىببساٍٛب اعًُاة إٔ
اسبٝخ ٠اسبشل اسبٝخ.٠
ٚجاااارٜك دباااار ٟعًاااا ٢قخعااااد ٠ازبُااااع بااااـب ا٫ا ااااخٍ
ٚاْ٫ا اااخٍ ..فةا اااٌ بحااا ٕٚ٪اسبٝاااخ ٠أسٝخْا اخمٚ ،أْا اااٌ عٓٗاااخ
أسٝخْخم أار ٣أٜ ٚه ٕٛا٭َر َ ػبخم َٔ اشبطابـبٖٚ ،ارا نًا٘
أكدخ ٤يًضُرل ،أ ٚذبكٝكخم ىبٓاعا ١عخَا ،١أ ٚدك٤ما ْحارٚ .ايادافع
ا٭نادل ًب نبٝااع اسبااخ٫ت ٖاا ٛإٔ أسااِب سكاا ٞإْسااخْخم َساا٫ٛ٦م
ضبخلبخم َع َخ ٪ٜد َٔ ٜ٘ارل َٚخ ٜكذلف٘ َٔ لرٚ ،إٔ أ٩د ٟسل
ايعحرل ٠عً.ٞ
ٚقد ق رأت َاخ سهاخ ٙأدٜا عأ نبخعا ١ايكٓخفار ،نخْاة
إ ا ايب ااال رسخدٖاااخ جُعا ا مخ ًب ايااادف ٤أ ٚدفعا اخم يٮعااادا ٤ر اٗاااخ
نبٝعخم ألٛانٗخٚ ،نخْة إ ا ابخعدت فكدت ا٭َٔ ٚاسبراك..٠
فهخٕ عًٗٝخ إٔ اسَ ٟٛخ بـب ايكارع ٚايبعادَ ،اخ باـب ا٫ا اخٍ
ٚاْ٫ا خٍ.
ٜ ٫ٚسابطٝعٔ أساد إٔ ٜرلااِ سادٚدُٖخ كزلاخم دقٝكاخمٚ ،إٔ
ٜعـب يهٌ َبرف َخ ٜٓخلاب٘ ..ف٬باد َأ اارى اكادٜر ناٌ ٖارا
ايااارد ،إ ٫أْاا٘ ًب لااب ٌٝايهحااو عاأ ايطرٜاال ٚااابـب اىباآٗر
اي خحلٜ ٫ ،سباين عٔ دك لرل ايردخٍٚ .يكد أدكناة ياو
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عٓدَخ اْبٗٝة َٔ دكال ايجخْ ،١ٜٛفاخاذلت إٔ أسبال قبدكلا١
اىبعًُاااـب عًااا ٢نااارَ ٙااأ ُٜٗٗاااِ أَااار ٟشلاااراٚ ،ناااخٕ ألاااخ
اابٝااخك ٟأْٗااخ نخْااةَ ،ااع ايب اَٗااخ بةعااداد اىبعًُااـب ًب أدااٝل
اسبااااادٚد ،اىبعٗاااااد ايٛسٝاااااد ًب َ ااااار إ اى ايااااار ٜ ٟاااااًين
بخيدكالخت اٱْسخْ ،ٚ .١ٝي ٞإٔ َهٓبين اىبدكلاَ ،١أ َبخبعا١
اًو ايدكالخت عًْ ٢طخم أٚلع ًب اىبعخٖد اشبخكدٚ ،١ٝاٗٝة يٞ
بريو اٱجخك اير ٟأعٌُ فَٛ ٘ٝاجٓخم َ ارٜخمٚ ،إْساخْخم داخدام ًب
إٔ ػبعٌ سٝخا٘ ددٜر ٠بةٕ ؼبٝخٖخ.
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حدد أٖدافو
لألستاذ أمول زودان

د٘ددل اَ٘دديل اٜيددٗ ىيددلا ٞلددب .1893 ٚدؽددبى
ّةبكح ا٘لهاٍدخ ا٘ضب٠نيدخ ٜصدو صدّ ٛدةبكح
ثٕب٘نهينً لٙنٜ ٚد ٟعبٜمدخ ثدريدد األٜويٕيدخ
صدد٘ ٛيَددب ٌ٠اوّددنَ .دِددل داىل إصددلاه جمٙددخ
"اهل ٖ" ثمل دٌدبح دا٘دله ٍد خ  1914صد ٛاٍَدب
ثبالّد اْ ٜدك افيده األٍدزبم ّدٕوي ىيدلا ٞلدلح
جمدد د اٍددجنليخ دّددةويخ ٜ .ددةب ٔزددبة اهلدد ٖ
دهدايبد اهل ٖ داملصنه داالص ال دإ٘نأدت دإظمدبط
اٍ٘وَ٠دديخ ٔٝددب اٍَددب َِددٝبً صّبٌي دبً ثددلاه اهل د ٖ
إلصلاه إ٘زت دا د ا٘ضّبٌيخ األفو .
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ألبطٝع اي ّٛٝاا ٚقد ألارفة عًا ٢ايسابـب ااا إٔ أيكا ٞعًا٢
دبخكبُْ ٞبر ٠فخس  ١ابضاض َعٗاخ اىبباخد ٨ايا اعبُاداٗخ فُٝاخ
أظب ا ت َاأ عُااٌٚ ،ايعاادل اي ا اردااة بٗااخ َاأ اًااو اىبعرناا١
اىبب ً ١اي ْسُٗٝخ "اسبٝخ.."٠
نخٕ ٚايدَ ٟعًُ ٞا٭ٚ ..ٍٚمل أْم َٜٛاخم ق ا ١كٚاٖاخ ياٞ
ٚأْااخ ساادخ ،فرلااخة ًب ٖااين َاأ يااو اسبااـب ٚأعااخْبين ًب
أسرز ا٭ٚقخت .قاخٍ "كنا دٓاد ٟبرٜطاخْ ٞهباخكام ًب جرٜكا٘
إفب ثهٓباا٘ بخيعبخلااٚ ..١ٝنخْااة اسبُاارل َاأ ٚلااخ ٌ٥اْ٫بكااخٍ
اىبةيٛفٚ .١نخٕ خس اسبُخك ٜ ٖٛٚعد ٚاًا٘ ٜٛد٘ إي ٘ٝأيٛاْخم
َٔ ايسبخع ثك َ٘ٓ ١إٔ ازبٓدٜ ٫ ٟاك٘ ل٦ٝخم َأ ٖار ٙا٭يااخَب..
ٚيهٔ أسد اىبخك ٠البٛقو ازبٓدٚ ،ٟقخٍ يا٘ أاادكَ ٟاخ ٜكٛيا٘
خس اسبُخك؟ إْ٘ ٜسبو  ٜٚاو بهرا ٚنٝاة ..فُاخ ناخٕ
َٔ ازبٓد ٟإ ٫إٔ لةي٘ ٖ ٌٖٚر ٙا٭ياخَب كبٓعين َأ اي ٛاٍٛ
إفب ايجهٓ١؟ قخٍ  ٫جبعخم ..فكخٍ إ ٕ دعا٘ ٜكاٌ َاخ ٜحاخ ٤فةلباخ
ُٜٗين إٔ أ ٌ إفب سٝح أكٜد".
اعًُاااة َااأ ٖااار ٙايك ااا ١أْااا٘ ٜٓباااا ٞيٲْساااخٕ إٔ ٜعااارف
ٖدفاا٘ ،فااة ا عرفاا٘ ٚسااددَ ٙح ا ٢إيٝاا٘ ًب ثكااٚ ١اجُٓ٦ااخٕ دٕٚ
ايباخت إفب َاخ ٜعاذلض جرٜكا٘ َأ اىبٓا اخت ٚاىبجبطاخت ..فًاٝم
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ايٓذخ بعٝد اىبٓخٍ بخيكدك ايرٜ ٟارا ٙلابخع ايٝاٚ ،ّٛإلباخ لابً٘ٝ
ا٭نٝااد ذبدٜااد اشلاادف ٚاسااخرل ايٛلااخ ٌ٥اياعخياا ١يبًااٛي يااو
اشلاادفٜٓٚ ،اادك إٔ دبااد لااخبخم ٜعاارف َااخ ٜرٜااد  ٜٚاارف ياا٘ داادٙ
ْٚحخج٘ د ٕٚإٔ َٜٛ ٌ ٜخم إفب اياخ ١ٜاي ٜٓحدٖخٚ .إلباخ ٜاحاٌ
أٚي٦و ايرٜ ٜٔرٜد ٕٚاياخٜاخت ازبًُٝا ١د ٕٚإٔ ٜباريٛا ًب لابًٗٝخ
َخ اكبض َٔ ٘ٝدٗدٜٓ ،ال ب ٬سسخعٚ ،عرم ٜب ب َٜٛخم بعد
 ،ّٜٛبٌ لخع ١بعد لخع.١
ثاااِ إٕ جخقااا ١اٱْساااخٕ ضبااادٚد ،٠فُاااخ  ٜااارف َٓٗاااخ ًب
ايهاٚ ّ٬ايٓكاخو أً ٚب اياااٌ ٚاسبساد ٚايباضااخ ،٤إلباخ ٜسااكٌب
َٔ سسخع ايعٌُ ايرٜ ٟسبطٝع إظبخر َٔٚ ..ٙثِ ْادكى سهُا١
عُر بٔ اشبطخع إ قخٍ "إ ا أكاد ا بكا ّٛلا٤ٛام لاًٌب عًاِٗٝ
ازبدٍ َٓٚعِٗ ايعٌُ".
أصدم ْفطو

ٚمثا ١سهُا ١نااخٕ شلاخ ا٭ثار ا٭ً ٍٚب سٝااخاٖٚ ،ٞا ٞقااٍٛ
لهسبرل ًب كٚاًُٖ ١ٜة (بح َٔ ٤ٞايب رف) "أ دم ْاسو
ا اادم ايٓااخ نبٝعاخم" .فخٱْسااخٕ أباارم َاأ ااادام ْاساا٘ َٓاا٘ ًب
ادام ايٓخ  َٔٚ .كاض ْاس٘ عًَٛ ٢ادٗ ١ايٛاقع اا َُٗاخ رىبا٘ ااا
فكد اسًض بةفعٌ ا٭لًشً ١ب ْ ام اسبٝخ..٠
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ٚقد ٜبد َٔ ٚايسٌٗ إٔ ٜه ٕٛاٱْسخٕ خدقخم َع ْاسا٘،
ٚيهٓ٘ َٔ ألل اياخٜخت ٜ ٫ٚبةا ٢إ ٫بخىبرإ ايطٜٛاٌ .فخٱْساخٕ
ْ ٚم بطبع٘ إفب ا دٜل َخ ٜرٜدٚ ٙا٫قبٓاخم قباخ ٜارٜض ٖٓا٘ .أَاخ
َٛادٗ ١اسبكٝك ١اىبرٚ ،٠أَخ صبخبٗا ١ايٛاقاع اىبا٪مل ..فاد ٕٚياو
ارٜٚض لخم يًاهر ٚاطبٝع ج ٌٜٛا٭َد يٓ عخت ايٓام.
أعرز ايٓاع

ٚسهُ ١أار ٣نخٕ شلخ أبًغ ا٭ثر ًب سٝخا ٖٞٚ ،ٞايكاٍٛ
اىبةثٛك "أعكٌ ايٓخ أعركِٖ يًٓخ " فخسبٛاف ا٭لخل ١ٝاهخد
اهااٚ ٕٛاساادً ٠ب ايبحاارٚ .إلبااخ ؽببًااو فرٜاال َاآِٗ عاأ فرٜاال
بخاب٬ف ا٭سٛاٍ اي ْحةٚا فٗٝخ ،فُٔ أعسر ايعسرل عًَٔ ٢
عااخو ًب حببٛسااا ١ايٓعُاا ١إٔ ؼبااام َااخ ؼبسااا٘ اىبعااٛر ايااار٫ ٟ
ؼب ٌ عًَ ٢خ ٜببًغ ب٘ إ ٫بحل ايٓام.
ٚقاااد ٜهاااَ ٕٛااأ ايبعساااو ااااا أً ٚب ا٭قاااٌ َااأ اياااباهرل
ايبدا ٞ٥اا إٔ اكخّ سدٚد اا ٌ بـب جٛا٥و ايٓخ  ..فخيارٚم بـب
ا٭اٝااخك ٚا٭لااراكٚ ،بااـب ايعكااٚ ٤٬اىبخبااٛيـبٚ ،بااـب اي ااخدقـب
ٚايهخ بـب إخل ..يٝسة بخيكدك ايرٜ ٟباد ٚ٭ًٖٚ ٍٚاًٚ .١ب ناٌ
َٓااخ عٓخ اار اااا بٓس ا َباخٚااا ١اااا َاأ اًااو ايٓ عااخت نبٝع اخمٚ .يااٛ
نااخٕ أساادْخ َهااخٕ َاأ ْسااُ ٘ٝلاارٜرام أ ٚطبباا٫ٛم أ ٚنخ ب اخم
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ٚاةثر قباخ ااةثر با٘ َٓار ْحاةا٘ ،ىباخ ا ارف ًب اياخيا إ ٫نُاخ
ا رف يو ايردٌ اير ٜ ٟدك..ٜ٘
ٚقااد اعًُااة َاأ اسبٝااخ ٠إٔ ْ اا ٝاياهاار ٚاىبٓطاال َاأ
أعُخٍ ايٓخ أقٌ بهجرل يباخ ٜادع ..ٕٛفٗاِ َسارل ٕٚبارا٥ا ِٖ
 َٚااخسبِٗ ًب اىبكاااخّ ا٭ٚ ،ٍٚيهااآِٗ ؼببااخي ٕٛعًااا ٢اياهااار
ٚاىبٓطاال يهااٜ ٞسبسااٝاٛا َااخ ٜاعًااٚ ،ٕٛيهااٜ ٞسبسااٝا٘ أٜضاخم
لخ٥ر ايٓخ ..
تطاَح َع املسأة
ٚأٚد إٔ أق ٍٛنًُ ١عٔ اىبرأ ٠فٗ ْ ٞآخ اير ٫ ٟغٓ ٢يٓخ
عٓ٘ٚ ،يعً ٞأغض فرٜكخم َٔ ايسٝدات فُٝخ أْخ قخٚ ،ً٘٥يهين
َٔ اشبطة اا بٌ َٔ ايُبًِ ًب ُْبر ٟاا إٔ ٜعخٌَ
أقٛي٘ ٚأَرٟ
ايردااٌ اىباارأ ٠عًااْ ٢ااام ايكٛاعااد اي ا ٜعخَااٌ بٗ اخ رَااَ ٙ٤٬اأ
ايردخٍ ..فُٓبرٖاخ إفب اسبٝاخ ٠غارل ُْبارَٓٚ ٙطكٗاخ غارل َٓطكا٘،
 ٫ٚك ٜا إٔ أْٛثبٗااخ اسااٝطر عًاا ٢سٝخاٗااخ ،نُااخ إٔ ا اارفخاٗخ
َطبٛع ١عً ٢ايدٚاّ بطخبع عٛاجاٗخ ٚاْاعخ٫اٗخ.
عً ٢أْا٘ ياٝم فُٝاخ اكادّ َاخ ٜٗابٌب قبهخْا ١اىبارأٚ ..٠إلباخ
ٜٓكص َٔ لةْٗخ إٔ اعبكد أْٗخ اٛك ٠ثخْٝا ١يًرداٌ .فكاد دعًاة
شلااخ ايطبٝعاا ١صبااخ٫م ٜ ٫كااٌ لااةْخم عاأ صبخياا٘ٚ ،ا٭َاار ا٭دااٌ إٔ
اعرف سدٚد ٖرا اجملخٍ ف ٬ابعداٖخ.
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ٚإ ا أدكى ايردااٌ ٖاار ٙاسباادٚد ،أَهٓاا٘ إٔ ٜهاا ٕٛعًاا٢
أ ،ايٛفاااخم َاااع اىبااارأٚ ..٠ا  ٛا اخم إ ا كبساااو بخيكخعاااد ٠ايا ا
ٚدعٗخ أٚلهخك ٚاًٜد اا ٚإٔ ٜهٔ فٗٝخ بعض اىباخ ٠٫اا ٖٚا ٞإٔ
اىبرأ ٠قد دعًة يه ٞؼببٗخ ايردٌ  ٫يهٜ ٞاُٗٗخ.

*
ٖر ٙجخ٥ا َٔ ١ايعدل اي اردة بٗاخ َأ سٝاخا ٞاىبخدا..١ٝ
ٚي ٛعحة عحر ٜٔلٓ ١أارٚ ٣لً٦ة َجاٌ ايسا٪اٍ ايار ٟأدٝا
عٓ٘ اي ،ّٛٝفٌٗ ٜخ ار ٣أد ٝقبجٌ َخ أد ٝ؟
يسة أدك .ٟفكد عًُبين اسبٝخ ٠أٜض مخ أ ٫أَٚأ بارأ ٟااا أٜا مخ
نخٕ اا عً ٢أْ٘ سكٝك ١غرل قخبًا ١يًبعاد ،ٌٜفسآ ١اسبٝاخ ٠ا٭ٚفب
ايُٓٚ ٛايبذددٚ ..ايعخقٌ َٔ فِٗ ٖر ٙايسٓ ،١فهخٕ دا ُ٥مخ َابض
ايرٖٔ َسبعدام يبكبٌ نٌ كأ ٟددٜد.
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حكائل وأوٖاّ
لألستاذ حممد رضا الشبويب
د٘ل اَ٘يل حمٝدل هظدب اْ٘دجييب ا٘ غدً
ادافو ا٘مّل األفري  ٟٜاّ٘و ٞاملبظ ،ثال اثنيٟ
ي زٝددٔ ،ددٗ  ٜددةٝب إىل اٍددوح لٝٙيددخ .د رٙددٓ
امللي خ ْ٠يف دكهً دٌُ ثدواٜظ املمبسدل ا٘مٝٙيدخ
األسٙيخ دِل د٘لد ٜك اْ٘جييب ٜنسجزه اْ٘مويخ
املنهدصخ ل ٟاآلثبء داألعدلاك دِدل ل دل ثبَ٘يبٍدخ
ّٜزجٗ ايبٜه دازموغ ٍ ٓٙوري سيئخ ٜدٟ
اهليئبد اَ٘يبٍيخ ا٘مبٜٙخ دا٠زقت هئيَبً ٘جمعةب
داٍ ل إ٘يده ثمدل ـةدنه ا٘لد٘دخ ا٘مواِيدخ  ٜصدت
ا٘نىاهح مخدٌ ٜدواد دا٠زقدت لعدناً ٔدٗ ٜدٟ
جمَٙددد ،اْ٘دددينؿ دا٘ دددناة ودددري ٜدددوح دهئيَد دبً
٘ٝٙغَٙال دلعناً جم ٌٙا٘ ناة.
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اَبخرت اىبرسً ١اي اْبكٌ إيٗٝخ ايعخمل ااا ًب أعكخع اسبرع
ايعخَ ١ا٭ٚفب ااا بةسداثٗخ ازبساٚ .١ُٝقاد داخ٤ت أساداخ ايحارم
ايعرباااَٗٓ ٞاااخ َبحاااخبًٗ ١ب جبٝعبٗاااخًٚ ،ب َكااادَخاٗخ ْٚبخ٥ذٗاااخ
ايسٝخلٚ ١ٝا٫دبُخعً ١ٝب ايعرام  َٚر ٚايحخّ.
غً عًا ٢ا٭َا ١ايعراقٝا ١لاعٛك عاخّ بضارٚك ٠اشبارٚز َأ
ع يبٗاااااخٚ ،ا٫ا اااااخٍ بخيعاااااخمل يًبعرٜااا او بةَخْٗٝاااااخ َٚطخيبٗاااااخ
اىبحرٚع .١غً ٖرا ايحعٛك عً ٢ا٭ًَ ١ب اًو اياذل ٠بعد إدارا٤
البابخ ٤عخّ ًب ايب٬د َٔ ،أدٌ اكرٜر اىب ارلٚ ،اابٝاخك اياٛارم
ٚاعاااٝـب لاااهٌ اسبهَٛاااٖٚ ...١ااا ٛالااابابخ ٤ألاااار عااأ جًا ا
اسبهِ ايرااٚ ٞا٫لبكٚ .ٍ٬مل ٜهٔ يَ ٞار َٔ ايكٝخّ برسً١
إفب بااا٬د ايعااارع َٚاااخ إيٗٝاااخ ًب ايااااذل ٠اىبااارنٛك ٠ناااخٕ اياااار
عُٝكخمٚ ،ايساب ٌٝطبٛفاخمٚٚ ،دا ٙٛايرفاخم َبٓهار ٠غرٜبا ..١بٝاد
أْٓاااخ ااًبٓاااخ عًاااٖ ٢ااار ٙاي اااعخع .قطعٓاااخ اياذاااخز عًاااَ ٢بٗاااٛك
ايٓذخ ٥ا  ،فرداآخ أْاساآخ عًاا ٢ذبُااٌ اىبحااخمٖٚ ،ذُٓااخ عًاا٢
اىبخخٚف فآُٓخ ا٭َاخٕٚ ،كباخد ٣ايساار ف اياة ايٛسحاٚ ،١ساٌ
ضبًٗخ خدم ايٛد ٚاٱاخ.٤
نٓخ ًب سًٓخ ٚارسخيٓخ ْحعر بةْٓخ اًكٓخ اًكخم ددٜدامٚ ،إٔ
ايادَخ ٤اىببدفكاً ١ب عرٚقٓاخ دَاخ ٤سٝا ..١ياو إٔ اسبٝاخ ٠ارٜاد إٔ
اااراى َكااداَخم طبااخجرام بااخيٓام ٚايٓاااٝم ٫ ،اااذلدد ًب اقبشااخّ
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ا٭ٖٛاٍ نًُخ اقبض ٢ا٭َر يو .أدو إفب ٖرا دبخكع ٚادل٠
انبسبٓخٖخ ًب ل ٕٚ٪ايٓخ ٚجبخ٥ع ايحعٛع.
نٓاخ ًب ايعارام َاةا ٜٔ ٛقبااخ ْساُع٘ عأ ثاٛك ٠ايعاارع ًب
اشبااخكزٚ ،عاأ ايٓذااخ ايااار ٟأساارر ٙايكااخد ٠ايجااخ٥رً ٕٚب بعاااح
ايدٚياا ١ايعربٝاا ١اىبرداا ..٠ٛكاٜااخت قَٝٛاا ١آحاار ،بعااد جاا ٞجٜٛااٌ،
ٚنٝاااخٕ لٝخلاااَ ٞرَاااٛمٚ ،سهاااخّ دبااارً ٟب عااارٚقِٗ دَاااخ٤
عربٝااا ،١إفب كٚاٜاااخت أاااار ٣دااارببٓخ داااربخم إفب اياااٛجٔ ايعرباااٞ
ا٭ناادل ذباادْٚخ رَااخٍ دسااخّ ًب اسب اا ٍٛعًااَ ٢عْٛاا ١إػبخبٝاا١
شلاارا ايبًااد اىبٓهااٛع بااخسب ٍ٬اٱْهًٝا ٚ .لاارعخٕ َااخ اادَبٓخ
اسبكٝك ١اىبر ٠دَ ١ألاعرآخ بةْٓاخ نٓاخ َسارفـب ًب ايبااخ،ٍ٩
َسذللًـب َع اشبٝاخٍ ،طبادٚعـب باخ٭قٛاٍ ..فاة ا اسبرناً ١ب
اياادٜخك اسبذخر ٜا ١ؽباا ِٝعًٗٝااخ ازبُااٛدًٚ ،ب ايحااخّ ٫سُبٓااخ ااااا
ٚاسبل ٜكاخٍ اااا بعاض َُباخٖر اياٛعٚ ٞايٓحاخٍبٚ ،يهٓا٘ ْحاخٍب
ضباادٚد حباادٚد اي َااخٕ ٚاىبهااخٕ .أَااخ ايدٚياا ١اشلخسلٝاآٖ ١ااخى،
فبٓك ٗخ َكَٛخت ايد ..ٍٚإ  ٫دٝش  ٫ٚل ، ٬نُخ ثبة بعد
يو ًب اىبعرن ١ايا داكت كسخٖاخ باـب ايساٛكٜـب ٚايارْساٝـب.
ٚا٭ْهاااَ ٢ااأ ياااو إٔ ايهجااار ٠ايهاااخثرً ٠ب يبٓاااخٕ  ٫اااأَ٪
بخيٛسااد ٠ايكَٝٛاا ،١بااٌ اطااا ٢عًٗٝااخ ْعاار ٠إقًُٝٝاا ١ذبكااد عًاا٢
ايعرٚبٚ ،١ا٪ثر اْ٫ا خٍ عً ٢ا٫ا اخٍ ،فُأ ايعباح إٔ ذبُاٌ
ٖ ٤٫٪ايعرع ايجخ٥رَ ٜٔخٜ ٫طٝك.ٕٛ
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َٔ ياو اسباـبٚ ،بعاد اظبا ٤٬اىبٛقاو عاٌ ٖار ٙاي اٛك،٠
ادبااا٘ ايعراقٝاااٚ ٕٛدٗااا ١أاااارً ٣ب َٓاااخد  ٠اٱْهًٝا ا ٚ ،دٗااا١
اَبااخرت بخلاابك٬شلخٚ ،عاادّ ااهخشلااخ عًااَ ٢عْٛااَ ١ااخ َاأ اااخكز
ايب٬د.
لكة ٖر ٙا٭قطخك دٗٛدٖخٚٚ ،سادت ااٛفٗخ ،فشخياٗاخ
ايٓذخ قبٌ أنجر َأ ث٬ثاـب لآ ،١ف اخكت د٫ٚم َسابكً ١ات
لٝخد ٠بخعذلاف ايد ٍٚايهدلً ٣ب ايُبخٖر "ٚدلخارل" أ" ٚقاٛاْـب
ألخل "١ٝعًٗٝخ َداك اسبهِ ًب ايب٬دٚ .ايٚ ّٛٝقاد َضا ٢عًا٢
ياااو كد جٜٛاااٌ َااأ ايا ا َٔ٬ٜ ،ساااِب اضاااخ ٍ٩ياااو ايحاااعٛك
ايحرٜوٚ ،اْهُخو ك ٚايبضخَٔ ٚاٱاخٚ ،٤فكدإ ايطُةْ١ٓٝ
ٚا٫لبكراك ..فبُخ ا ٜعًٌ فحٌ ايبذربً ١ب بعض ٖر ٙا٭قطخك؟
يكااد ديااة ايبذااخكع عًاا ٢إٔ ا٭َااِ ايابٝاا ١اساابطٝع بسااٗٛي١
آساٝل دٗٛدٖاخ ٚاٛسٝاد اااٛفٗخ ًب صبخبٗا ١اسبهاِ ا٭داآيب
ايسخفرٚ ..يهٔ ٜ ٫سٌٗ عًٗٝخ يو إ ا َ ٙٛاسبهِ اىبرنٛك،
ٚجً ٢ببعض اىبُبخٖر ايٛجٓ ١ٝاشب٬ب .١فاَ ٞبٌ نجرل َأ ٖارٙ
اىبُباااخٖر ا٭ااااخ  ٠اب ااادم اي ااااٛف ٚابضاااخ ٍ٤ك ٚايبضاااخَٔ
ٚا٫ذبخدٜٚ ،ببًد ايحعٛك ٫ٚ ،ا٪ار ٖر ٙايحعٛع  ٫ٚااً عً٢
أَرٖخ إ ٫قبجٌ ٖار ٙا٭لاراى ٚا٭سخبٝاٌ ،فٜٛاٌ يًُخادٚم ٜٚٚاٌ
يًضعٝو.
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اعخقبااة عًٓٝااخ بعااد يااو ًب ايعاارام ٚاخكداا٘ غاارل ايًٝااخي،ٞ
ٚا ااخكٜو اي َااخٕ ،بااـب لاادٚ ٠كاااخٜٚ ،٤ااة ٚكدااخٚ ،٤اااٛف
ٚاجُٓ٦ااخٕٚ ..قاادك ياا ٞإٔ أْااخٍ بعااض أٚجااخك ايٓاااَٚ ٛطخيبٗااخ،
ًْبٗخ بخيذلفع عٓٗخ ٚاي ٖد فٗٝخ ٫ ،بخٱلاخف إيٗٝخ ،أ ٚايبٗخياو
عًٗٝخ ،نُخ ؽب ٌٝإيٓٝخ ًب نجرل َٔ ا٭سٝخٕ.
ٛبة إفب َكخاً ٞلٗخّ َسُ ١َٛأاطةت أغرادٗخ ..فة ا
بةدمبٖ ٞرا  ٖٛٚأد ِٜلً َٔ ِٝاىبطخعٔ ٚازبرا  ٚ ،يو باضٌ
ْٛم َٔ اٱشلخّ أ ٚايب رل ٠بداٖ ١ًٝر ٙايٓاٖٚ . ٛهرا اعًُاة
إٔ ايب اارل ٠ايٓخفاارٚ ،٠إٔ اسباارك ٚا٫سبٝااخٍب َاأ أَٓااع اىبعخقااٌ
ٚاسب ً ٕٛب َعذلى اسبٝخ.٠

98

ايويد ضس أبي٘
للدكتور إبراهوم مدكور
د٘ددل ٌغددو سددنا اّ٘ددوِ ٞويددخ رمزددد
دمزبىح ثدال ِدو ا٘ويدً املصدوي ّ٘وهبدب ٜدٟ
ا٘مبصٝخ داّزىبٖ اسٙةب ثب٘زغبهح دسِ ،ويخ "اثن
ا٘ ٝوً" ٜد ٟالٝدبٖ اجليديح .ا٘زؾدُ دددد دسدن
ا٘ضب٠يخ لْوح  ٟٜلٝوه ددد ثدبألىسو .دا٠زّدٗ  ٜده
ثمل ص س ٍ ناد إىل ٜلهٍدخ اّ٘عدبء اْ٘دول،
ٜزبثمخ ٘لهاٍخ كي يخ َٜز ريح صد ٛاٜزدل ثده
اْ٘ددنغ إىل ٜلهٍددخ كاه ا٘مٙددن .ٚصددٍ ٛددبٌو
ثمضخ إىل ثبهيٌ ؽيش كهً اٍَ٘ٙدٍخ داّ٘دب٠نٞ
ص ٛافزري ٘زلهيٌ اٍٍَ٘ٙخ ثٕٙيخ اآلكاة مبٜمخ
اّ٘ددبسوح .د لددبٌ 1937 ٚددبى ثمعددنيخ جمٙددٌ
اْ٘ينؿ ص ٛافزري دىيواً ص ٛلعناً مبغ ٌٙاإل٠زبط.
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 ٫أَبااأ إٔ ٖٓاااخى دكلا اخم أبًاااغ َااأ دك ٚاسبٝاااخٖٚ ،٠اااٞ
نااجرلَٚ ،٠اأ مل ٪ٜدباا٘ ٚاياادا ٙأدباا٘ ايًٝااٌ ٚايٓٗااخكٚ ..مبهاأ إٔ
ٜكااخ ايٓذااخ قبااد ٣اْ٫باااخم َاأ ٖاار ٙاياادكٚ . ٚإ ا ااض إٔ
ٖٓخى سٝخ ٠ج ١ًٜٛعرٜضٚ ١أاار ٣ق ارل ٠داٝك ،١فاخيارم إلباخ
ٜردع إفب َكداك ايباخعٌ ٚايبذخٚع بـب ايارد ٚب٦ٝبا٘ ازبارافٝا١
ٚا٫دبُخع ..١ٝاط ٍٛسٝخا٘ إ ا لخِٖ ًب لب ٢ا٭سداخ ا ٝطا١
باا٘ٚ ،نااخٕ ياا٘ فاا ُٔٝسٛياا٘ أثاارٚ ،اك اار إ ا عااخو ًب ْاساا٘
ٚيٓاس٘.
ٚقد عًُبين اسبٝخٚ ،٠عًُبين نجرلامٚ ..أنبا ٞبةٕ ألارل
إفب دكلاااـب اثااآـب َااأ دكٚلاااٗخ .أٚشلُاااخ إٔ ازبخْاا ايحخ اااٞ
ٜهااخد ؽبباااٚ ٞكا ٤نااٌ عُااٌٚ ،يااَ ٙ٫ٛااخ دفعااة اىبحاارٚعخت
ايدفعاا ١اياا رباارز بٗاااخ إفب سٝاا ايٛداااٛدٜ .هباا ايهخااا ،
ٜٚاادع ٛايااداعٚ ،ٞؽبااذلم اىبخااذلمٜٓٚ ،ااار اي ااخْعٚ ..يهااٌ َاأ
ْاساا٘ سااخف َٚاأ لخ اا٘ ٖاادفٖٓٚ .ااخى َاأ ٜكاار شلااخ عْٝ٬اا،١
ٚراااار ٕٚؼبر ااا ٕٛعًااا ٢إٔ  ٜاااكًٖٛخ ٚؽباٖٛاااخ عااأ ايٓاااخ ،
ٚا٭َااار ااااخدم عًاااا ٢ايحاااا ٕٚ٪ايعخَااا ١اااادق٘ عًاااا ٢ا٭عُااااخٍ
اشبخ اا ..١فخيكااخدٚ ٠اي عُااخٜٓ ٫ ٤ساا ٕٛأْاسااِٗٚ ،إٕ باادا َاأ
أَرِٖ أِْٗ ٖٚبٛا نٌ ل ٤ٞيً خحل ايعخّ.
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أْااخ  ٫أرعااِ إٔ اسبٝااخ ٠بٓٝااة نًااٗخ عًاا ٢ا٭ثاارٚ ..٠يهااين
أ ٖ ا إفب إٔ اٱٜجااخك ٜسااذل ٚكا ٙ٤قسااطخم َاأ اىب ااًش ١ايرااٝاا،١
ٖٚاارا جبٝعااَ ٞااخ دَٓااخ ْبشاادخ بًااا ١ايبحاار .فًٓكبًاا٘ إ ٕ عًاا٢
ع٬ااا٘ٚ ،ياآكِ دعٛاآااخ اٱ اا٬س ١ٝعًاا ٢ألااخ َاأ ايبحااٜٛل
ٚايذلغٚ ٝايٓاع اشبخص ،إٕ نٓخ ْرٜاد شلاخ ظبخساخمٚ .ياٝم مثا١
لااب ٌٝأٖااد٫ ٣لاابكخَ ١ا٭َااٛك َاأ إٔ ْ٥٬ااِ بااـب اىبٓااخرم ايرااٝاا١
ٚاىب خحل ايعخَ.١
 َٔٚاشبطاة إٔ ْٓابكص ايبٛاعاح ايحخ ا ١ٝيارااٗخ ،فٗاٞ
قااَ ٠ٛااخ أسٛدٓااخ إيٗٝااخًٚ ..ب ا٫عااذلاف بٗااخ َااخ ٜهساابٗخ ثكاا،١
ٜٚاادفعٗخ إفب إٔ اعُااٌ ًب ٚداا ، ٛفٓهحااو عاأ لاارٖخ ْٚبكااٞ
اطرٖخٚ ،إ ٫مل ٜع عًٗٝخ إٔ دبد لاب٬م إفب ايبارٜار ٚاىبٛاكبا.١
ٚألٗد إٔ نجرلام َٔ اىبحرٚعخت ايعخَ ١مل ٜةاار بٝاد ٙإ ٫دافاع
لخ ٚ ٞعخٌَ اخص.
ٚايدك ايجخْ ٖٛ ٞإٔ ايسر ١ٜاىبطًكً ١ب ا٭عُخٍ ٚا٭قاٛاٍ
َبعاارك ٠إٕ مل اهااأ َسااابش ..١ًٝعببااخٍب يب ااارف َاااخ ٚغباٝااا٘
ْٚسُع اشبدل ْٚهبُ٘ٚ ،يهٔ ًْ ٫بح إٔ ْرآَ ٙحٛكام.
َُٗٚاااااااخ اهااااااأ عٓاااااااد اَااااااارَ ٨ااااااأ اًٝكااااااا١
ٚإٕ اخشلاااااااااخ رباااااااااا ٢عًااااااااا ٢ايٓاااااااااخ
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اعًاااااااااِ

َٚاأ ايارٜا إٔ أنجاار ايٓااخ سر اخم عًاا ٢ايهبُااخٕ قااد
ٜه ْٕٛٛألدِٖ َسخًُٖ ١ب إ اعا ١ايسارٜٚ ،سابٖٓ ٣ٛاخ أٜضاخم
لاا ٕٚ٪ا٭فااراد ٚازبُخعااخت ،فةٖااٌ اياضااُٜ ٍٛبٗاار ٕٚبٛاجٓٗااخ
ٜٚهحا ٕٛااخٜخٖخ.
ٚيٝبٓخ ْسبشضار ٖارا داُ٥ا مخ أَاخّ أعٓٓٝاخ ..فٓكاٝم أعُخيٓاخ
قبكٝخ ازبٗار ٚايعْٝ٬اْٚ ،١بكاَ ٞبًاِ اشبااخَٚ ٤بًُخاا٘ٚ .ناِ
َٔ ك  ١ًٜاراه ذبة لبخك ازبٌٗٚ ،ي ٛأسم اىبكدَ ٕٛعًٗٝخ
أْٗخ لبعرف يذلددٚا نجرلام ًب اكاهخبٗخَٚ ،أ شلاِ بخزبُاخٖرل
ً ١أسٛز إفب البرنخك يو أنجر َٔ غرلِٖ.
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ال يأع َع احلياة!
للسودة الدكتورة دروة شفوق
ؽصٙذ ا٘دلٔزنهح كهيدخ ّدٍيُ لٙدل كهعدخ
ا٘لٔزنهاه اآلكاة  ٟٜاَ٘نهثن ٞثجبهيٌ دمل
رٕددل رمددنك إىل ٜصددو ؽزددل وددبٜود ٜيددلاٞ
ا٘ ةعخ ا٘ َبئيخ ل ٟؼويُ ريفٍيٌ هبلخ "ث ذ
ا٘ يٗ" ا٘ ر بك ثنعنة ؽصنٖ املواح املصويخ
لٙددل ؽّنِةددب اَ٘يبٍدديخ .دسدد ،رصددله إىل عب٠ددت
م٘ٓ جمٙخ "ث ذ ا٘ يٗ" ا٘ رلاٌك ل، ٟهاء سدنه
اجلٝبلدددخ ماد ا٘ ْدددبغ املٙؾدددنؾ ٜيدددلاٞ
ا٘ ةنض ثبملَدزن ا٘صدؾ ،داالعزٝدبلٝٙ٘ ،دواح
املصويخ.
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إٕ ايااادك ا٭ ٍٚايااار ٟيكٓااابين إٜاااخ ٙاسبٝاااخٖ ٠ااا ٛإٔ أَ٩ااأ
إمبخْخم َطًكخم بةْ٘ ٜ ٫ة َع ٖار ٙاسبٝاخٚ ،٠إٔ ايٓ ار فٗٝاخ ىبأ
ٜطا ا شلاااخ ٜٚعاااخ .أَٛكٖاااخٚ ..ا٭َاااٌ ؼبااادٚ ٙٚاي ااادل دكعااا٘ ًب
ايهاخ ٚايٓضخٍ.
ٚقد عًُابين اسبٝاخ ٠إٔ أ ادل ٚأ اخبرٚ ..أ نار أْا ٞساـب
لخفرت إفب بخكٜم ٫لبهُخٍ دكالاخاً ٞب دخَعا ١ايساٛكب،ٕٛ
نخٕ يو أَرام غرل َسبسخي َ ٫ٚكبَ ٍٛأ اياردعٝـب ايار٫ ٜٔ
 َٕٛٓ٪ٜببعً ِٝايبٓةٜٚ ،ر ٕٚإٔ َهخْٗخ ًب ايبٝاة ٚسادٚ ،ٙقاد
يكٓٝاااخ ًب لاااب ٌٝالااابهُخٍ عًَٓٛاااخ ٖذَٛا اخم ٚهبًااا ١لاااعٛا،٤
ف دلْخ عً ٢ا٭ ٚ ٣دبًُٓخ بريو اي دل ايك ٟٛايرٜ ٟدفع اىبر٤
إفب بًٛي اىبًٓ ٢ب أْخٚ ٠إمبخٕ.
مل أعرف ايٝة ًب سٝخا ٞ٭ٕ ايٝاة ٜٛياد اشل مباٚ ،١قاد
عًُبين اسبٝخ ٠إٔ اٱْسخٕ عً ٢قدك َخ ٖٚب٘ ا َٔ ق ٠ٛإكاد،٠
ٜبشهِ بٗخ ًب َ رل ٙحبٝح ٜبخط ٢اىب خع ٚاىبًُختٜٚ ،بًغ
ا٭كع د ٕٚإٔ ٜٗااا ٕٛأٜ ٚسااابخرٚ .ٟأ ناااار إٔ عحااارات قبًااااٞ
أْحةٕ شاخم يًٓسخ ..٤فًُخ ع َة عً ٢إٔ أدعٌ يًُرأ ٠اىب ر١ٜ
يسااخْ مخ بةْحااخ ٤صبًاا ١بٓااة ايٓٝاااٌ اااٛفين ايهااجرلَ ٕٚاأ فحاااٌ
ايهااجرلات اي٥٬اا ٞسااخٚئ قبًااٖ ٞاار ٙا خٚياا ،١غاارل إٔ اسبٝااخ٠
عًُااابين إٔ اٱكاد ٠ايكٜٛااا ١يااأ اُبٗااار إ ٫إ ا أاااارْخ َااأ اياحاااٌ
ٚل ١ًٝيًٓذخ ا٭نٝدٚ ..قد نخٕ ٚاسبُد .
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ٜٚعذا َااٛاجين إٔ ياا ٞرٚدا مخ ٚجاًاابـبٚ ،أْااين ألاابطٝع،
بااخيرغِ َاأ اىبسااٚ٪يٝخت اىبًكااخ ٠عًاا ٢عااخاك ٞعباا ٛقضاا ١ٝاىباارأ٠
اىب ااار ،١ٜإٔ أ٩دٚ ٟادباااخا ٞن ٚداااٚ ١أّْٚ ،ساااٛا إٔ اسبٝاااخ٠
عًُبين أْ٘ بكً َٔ ٌٝسسٔ ايب رف ٜسبطٝع اىبر ٤إٔ ٜٛا ِ٥بـب
اشب ٝ ٛخت ٚايعَُٝٛاختٚ ،إٔ ٜآذض ًب نًبُٗٝاخ  ٜ ٫ٚاٝب٘
أ ٟفحٌٚ .سسيب أْين بخيرغِ َأ دٗاخدً ٟب اىبساخ ٌ٥ايعخَا٫ ١
 ٜاٍ بٜ ٝسبُبع حبٝاخ ٠اي ٚدٝا ١ايساًٚ ١ُٝاحاع فٝا٘ ا٭ََٛا،١
نُخ أس إٔ ٜهُْ ٕٛبرلٖخ َٛدٛدام ًب نٌ بٝة َ ر.ٟ
إٕ اسبٝخ ٫ ٠كبر بٓخ أ ٚلبر بٗخ لًَٗٛ ١اا ..١ٝفهاٌ لاخع١
ا دَٓخ َبخعبٗخٚ ،اكض َضخدعٓخ َحاخنًٗخٚ ،ااةاًَُ ٞخاٗاخ
أسٝخْاخم نخيطٛفااخٕ فٝااارم ا٭نجار ٕٚفٝااٜ٘ٓٚ ،بٗاا ٞأَاارِٖ إفب
ألاااٛأ َ ااارلٖٓٚ .اااخ اعًاااِ اسبٝاااخ ٠ا٭سٝاااخ ٤إٔ اشلااادٚ ٤ٚدااابٌب
ا٭ع خع ُٖخ ٚسادُٖخ لا ٬ؼباخكع با٘ ايعخقاٌ اًاو اياٛاداع
ٚاىبًُااخت ،سباآٜ ٢ب اار ٚؽبضااع ايبٝااخكات اىبخبًااا ١إفب اٛدٗٝاا٘
ٜٚسٝطر عً ٢ا٭َٛك سبٜ ٢بًغ غخ ١ٜايٓ ر ٚايبٛفٝل.
يكاااد بااادأ اذباااخد بٓاااة ايٓٝاااٌ كلاااخيب٘ ًب َٛدااا ١عخاٝاااَ ١ااأ
ايسخٌب عً ٢نٌ ددٜدٚ ،اآركت ٖ٦ٝخت طببًا ١عًا ٢ايكضاخ٤
عًااا ٢كلاااخيبٓخ ٚاسبًٛٝيااا ١د ٕٚذبكٝااال أٖا اداف اىبااارأ ٠اىب ااار١ٜ
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اسبدٜجَٚ ١ساخٚااٗخ بخيرداٌ ًب ايحا ٕٚ٪ايسٝخلاٚ ١ٝا٫دبُخعٝا١
َسخٚاَ ٠طًك ١غارل َعًكا ١عًا ٢لارٍبٚ ..يهٓٓاخ حبسأ ايسابو
َٚااٛا ٠٫ازبٗااخد ،الاابطعٓخ إٔ ْحااطر دبٗاا ١اشب اا ّٛبااخىبٓطل
ٚايعُاٌ اىبجُاار اىباٝاادٚ .الاابطعٓخ بخسبهُااٚ ١اشلاادٚ ٤ٚاي اادل إٔ
ْةاااار إفب دخْبٓاااخ ناااجرلام َااأ اشل٦ٝاااخت اىببٓاااٛك ،٠سبااا ٢أ ااابض
ا َٓٛخ قًٚ ١أ بشة ا َٛبِٗ يٓخ ًب أدٝل اسبدٚد..
يكااااد عًُاااابين اسبٝااااخ ٠إٔ أياااابم يهااااٌ سخياااا ١يبٛلااااٗخ،
ٚأعخزبٗخ بخيدٚا ٤ايرٜٓ ٟخلابٗخ ..فًاِ أدعاٌ ناخسٓاخ اٗرػباخم،
بٌ كزلٓخ اشبطٍٛب ٚعٝلٓخ ا٭ٖدافٚ ،لرْخ بخْبُبخّ عب ٛذبكٝل
كلخيبٓخ .فكطعٓاخ لاٛجخم بعٝادام عبا ٛاشلادف اىبٓحاٛدٚ ،أ ابشة
ايدٚي ١ااهر ااهرلام ددٜخم ًب إٔ ٜه ٕٛيًُرأ ٠اىب ارْ ١ٜاام
ايٓ  ٝاير ٟقركا٘ يًردٌ ًب ايحا ٕٚ٪ايسٝخلا ١ٝايعخَاٚ .١يا٫ٛ
ايُٓبخّ ٚايدأع ٚايعٌُ ،ىبخ قربٓخ َٔ أٖدافٓخ أ ٚبدت يٓخ ابخلارل
ايٓذخ ٚ .أ نر ااا ٚايرنر ٣آاع اىبَٓ٪ـب اااا إٔ اسبٝاخ ٠عًُابين
إٔ أعبُاااد ًب ناااٌ عُاااٌ َااأ أعُاااخي ٞاشبخ اااٚ ١ايعخَااا ١عًااا٢
ْاس ،ٞفخ٫عبُخد عً ٢ايٓام ا ١ايكاخدكٚ ..ٜٔايكادك ٫ ٠ااةاٞ
إ َٔ ٫ات ْاسوٚ .يعٌ ا ١ا٫عبُخد عً ٢ايٓام ٖ ٞارل َاخ
عًُبين اسبٝخ ،٠فكد بدأت ٚسدَ ٟعبُد ٠عًْ ٢اسٚ ،ٞاْبٗٝة
اي ّٛٝإفب إٔ اعبُخد ٟعًْ ٢اس ٞنخٕ ٚسد ٙايها ٌٝبٓذخسٞ
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ٚبًٛغ ٞأق َ ٢خ أكبٓخ َٔ ٙظبخ ٚ .سسيب إٔ ٚقا ٚسٝادً ٠ب
اىبٝدإ َٓر مثخْ ٞلٓٛات قاد اْبٗاة إفب دبٗا ١قٜٛاَ ١أ ايٓساخ٤
ايكخدكات اياخد٬ت ،نخدت إٔ ا ٌ ايٝا ّٛإفب اشلادف ايرفٝاع
اير ٟلعٝة إيَ ٘ٝعبُد ٠عً ٢ا ثِ عًْ ٢اس.ٞ
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احلسية وٖبت يي ايطعادة
لألستاذ حممد ػرود أبو حدود
د٘ل ٍ خ  1893دثلا كهاٍزه املعؽوثخ
املٕزت ص ٛامللهٍخ إىل ا ٞختوط ٍد خ
ٜ 1914لهٍخ املمٝٙال ا٘مٙيب .دِل ر ّدٗ
دـددبئً ا٘زمٙددي ٛاملقزٍٙددخ ؽزددل لددال لٝيددلاً
ملمةدددل ا٘ ثيدددخ ثبّ٘دددبسوح إىل ا ٞصدددبه دٔدددي ً
َٜددبللاً ٘ددنىاهح املمددبهي صددَٜ ٛزْددبهاً هلددب
دافزري لعناً جمٝك ا٘ٙىدخ ا٘موثيدخ دٜد ؼ
لب 1952 ٚعبئيح ا٘لد٘خ اّ٘صخ.
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أعُبِ ايبذخكع ٚألدٖخ أثرام ًب ايٓام ٖ ٞايا آحاة َأ
سٛادخ ارلً ٠ب أٜخّ ايطاٛيٚ .١يٝم َأ ايساٌٗ عًا ٢جااٌ إٔ
ٜبابض عكً٘ إفب َعخْ ٞاسبٝخَ ٠بهرامٚ ،يهٔ ٖر ٙاىبعخْ ٞايا
ٜبابض شلخ عكً٘ ًب ار ٙاه ٕٛألاخ سٝخااٖ٘ٚ ..ارا َاخ ناخٕ
ْ ٝيب َٔ اسبٝخ.٠
نٓة أٚ ٍٚيد ٜعٝش ٭بٚ ،ٟٛمل ٜررقخ ٚيادام راار إ ٫بعاد إٔ
اارت اابٝخم ٜخفع اخمٚ .قااد دااًااين َاأ َعخًَبُٗااخ ايهرمباا ١لااعٛك
بةْين عضَٗ ٛاِ ًب ا٭لارٚ ،٠أْاين لارٜو ًب ذبُاٌ َساٚ٪يٝخاٗخ.
ٚنٓااة أىبااض ًب سٝااخ ٠ألاارا ٞااٛك ٠غخَضاا ،١دعًاابين أعاارف إٔ
ٖٓااخى فرقاخم بااـب ألااًٛع اسبٝااخً ٠ب بٝبٓااخ ٚألااًٛع اسبٝااخً ٠ب بٝااٛت
أعُااخَٚ ٞأاااٛاي ..ٞنُااخ نٓااة أىبااض إٔ ٚايااد ٟنااخٕ ٜعااخ ٜٔأرَاا١
لدٜدٚ ،٠ػبخٖد ًب َٛادٗبٗخ دٗخدام عٓٝاخم.
ًٚب  َٔ ّٜٛا٭ٜخّ ذبدثة إفب أبً ٞب هبخل ١ايطاٛي ١عُاخ
كأٜب٘ عٓد أبٓخ ٤عُ َٔ َٛايًعا ٚاىبباعٚ .كأٜبا٘  ٜاا ٞإياً ٞب
لٜ ٤ٞحب٘ ايدٖحٚ ١اسب َٕٚ ..خ ندت أفري َأ سادٜج ٞسبا٢
ٚددا٘ مبسض كألٖٚ ٞا ٛاخَةٚ ،أسسساة أْا٘ ناخٕ لادٜد
ايبةثرٚ ،لةيين ًب كفل "أأْة س  ٜٔ٭ْاين  ٫أٖاد ٟإيٝاو َجاٌ
ٖر ٙا٭لٝخ٤؟" ٚلعرت عٓد ياو بحا ٫ ٤ٞألابطٝع  ٚاا٘ بًاا١
ايهبخك ..نخٕ َ ػبخم َٔ ا٭لو ٚايعطو ٚا٫ساذلاّٚ .قًاة ًب
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هبخلاا" ١أباادام" ٚ٭َ ٍٚاارً ٠ب سٝااخا ٞأااارت أكادااع ْاسااً ٞب
قُٝاا ١اي اااخكف ايا اااارم بااـب ألااًٛع سٝااخاٚ ،ٞألااًٛع سٝااخ٠
اٯارٚ ،ٜٔأعب بخسبخي ١اي أْخ فٗٝخ.
ٚأَباأ أْااين َااد ٜٔيبًااو ايًشُبااً ١ب أْااين اارت فُٝااخ بعااد
أَ ٌٝداُ٥خم إفب ايبكً َٔ ٌٝق ١ُٝاىبُبخٖر ٚاىببع ايهُخي.١ٝ
ٚنخٕ ي ٞابٔ عِ ٜهدلْ ٞببضع لآٛات ٖٚا ٛع ٜا عٓاد
أَ ،ٞنةْ٘ ٚيدٖخٚ ..نخْة كبخرسين أسٝخْاخم قخً٥ا" ١إْا٘ أسا
إياآَ ٞااو ،٭ْاا ٞكأٜباا٘ ٚأسببباا٘ قبًااو"ٚ .نخْااة قااد ْااركت ياا٘
عٓاادَخ نااخٕ ًب لاأ ايسااخبعٚ ١نٓااة جاا٬م كدااٝعخم ،أْااين إ ا
ناادلت ٚبًاااة لاأ ايسااخبعَ ١جًاا٘ دعًاابين ياا٘ اخدَ اخم ألااٛم ياا٘
هبخك .ٙفًُخ بًاة ايساخبع ١أكادت إٔ ااًٛب بٓاركٖخ ،فادعة ابأ
عُااٚ ٞأعاادت ي ا٘ داباا ١يرلنبٗااخ ٚس ا َبين نخااخدّ ٚأعطاابين
ع خ ٚأَراين إٔ ألٛم ي٘ ايداب.١
ٚأجعبٗخ نُخ اعٛدت إٔ أجٝعٗاخٚ ،يهاين بهٝاة بهاخ٤
َرما بعد يو لخ٥ر  ،َٜٞٛبرغِ اعبراك أََٛٚ ٞالخ ٠أبٚ .ٞبارل
إٔ أسم ٚددت ْاس ٞأفهر ٌٖ أْخ أقٌ لةْخم َأ ابأ عُاٞ؟
ٚعًاا ٢أ ٟألااخ ٜاضااٌ بعااض ايٓااخ عًاا ٢بعااض ٚأعبكااد إٔ
ا٭ل ١ً٦اي بدأت أٚدٗٗخ إفب ْاس ٞعٓد يو ٖ ٞايا فبشاة
ي ٞبخبخ ٚالعخم ٭ل ١ً٦نجرل ٠أار ٣عٔ ايٓخ ٚعٔ اسبٝخ.٠
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نٓة داُ٥خم ألةٍٚ ،نٓة داُ٥خم أفبض عٝين ٭كٚ .٣نخٕ
اىبعٓاا ٢اياااخَض اياار ٟااادٚك سٛياا٘ ألااٖ ً٦ااَ ٛعٓاا ٢ايعدايااً ١ب
قٝخ أقداك ا٭لخخص ًٚب َعخًَ ١ايٓخ بعضِٗ َع بعاض ًٚب
 َٔ ّٜٛا٭ٜخّ عٓدَخ نٓة لاخبخم ًب ايجخَٓا ١عحارَ ٠أ عُار،ٟ
اردااة نعااخدا ٞإفب دخْا ْٗاار ايٓٝااٌ ٭آا ًٚ ٙب ٖااين ألاا١ً٦
نااجرلَ ٠ااخ ٖاار ٙاسبٝااخ٠؟ َااخ َعٓخٖااخ َٚااخ غخٜبٗااخ؟ َٚااخ ٖاا٤٫٪
ايٓخ ؟ نٝو اها ٕٛايساعخد٠؟ ٚنٝاو اها ٕٛايعدايا١؟ ٖٚاٌ
اسبُبَٛب عخدي١؟ ٚنخْة لخع َٔ ١أ ٜ ٌٝاَ ّٛأ أٜاخّ اي اٝو
َٚاخ ٤ايٓٗار ا٭هبار ٜبادفل رااارما بخياٝضاخٕٚٚ ..قااة أُْباار إفب
ايًذااا ١اىبضاااطربٚ ،١لااارسة بةفهاااخكً ٟب ألااا ً٦اسباااخ٥ر..٠
فًُشة عًاٚ ٢دا٘ اىباٛز عاٛدما ٜبكاخ ف با٘ اىباٛز .فحاعرت ناةٕ
أل ً٦اسبخ٥ر ٠دببُع نًٗخ عٓد اى ايعٛد اىبضطرعٚ ،غبة
ًب اااةًََٚ .ٞااخ ريااة سباا ٢ااشٛت َاأ لاارس ٚقااد سااددت
يٓاساا ٞفًسااا ١اخ اا ١نااخٕ شلااخ أثاار عُبااً ِٝب اٛدٝاا٘ سٝااخاٞ
اسبٝخ ٠راٚ ١ً٥ايٓخ ٜحبٖٗ ٕٛارا ايعاٛد ايارٜ ٟبكاخ ف با٘ اىباٛز.
ِٖ ٜةا ٕٛإفب اسبٝخ ٠باارل إكاداٗاِ ٜٚارٖب ٕٛعٓٗاخ باارل إكاداٗاِ.
ٚي ٛدردْاخِٖ َأ َُباخٖرِٖ ايا ؽبًكْٗٛاخ بةْاساِٗ ٭ْاساِٗ
يعرفٓخ سكخ٥ل أقداكِٖٖٚ .ر ٙاىبُبخٖر اي ؽبًكْٗٛخ  ٫ق ١ُٝشلخ
أَخّ اسبكخ٥ل ا٭بدَٚ .١ٜخ داَة اسبٝخٖ ٠هرا ،فُخ قُٝاٖ ١ارٙ
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ا٭غراض اي ٜبطخسٔ ايٓخ عًٗٝخ؟ ايٓخ ٜبطخسٓ ٕٛيٝحكٛا،
ٚا٭َاااِ ابطاااخسٔ يبحاااكٚ ،٢لاااب ٌٝايساااعخدٚ ٠اداااش ١إ ا فطااأ
ايبحر إيٗٝخ.
عباأ لباار ًب اسبٝااخ ٠اةدٜاا ١يٛادا ايٛدااٛد ..فاآٜ ٬بااا ٞإٔ
ْعكد ٚدٛدْخ بخشبرٚز عٔ ادبخٖخآاخ اٱْساخْ ١ٝايا ااضا ٞإفب
ايسعخدً ٖٞٚ ،٠ب َبٓخ ٍٚأٜد ٟايبحر إ ا لخٚ٤اً ٖٞ .ب دااًِٗ
ي ٛدبردٚا َٔ ا٭ْخْٚ ١ٝاسبرص ٚايُبًِٚ ،ادبٗاٛا إفب ايبعاخجو
ٚايبعخٚ ٕٚاشبرل ٚايرهبٚ ١ايعداي.١
ٚنااخٕ شلاار ٙاياًسااا ١أثاار سخلااِ ًب اٛدٝاا٘ َسااًهَ ٞااع
ْاساَٚ ٞااع ايٓااخ  ..فةْااخ أَٚاأ بااةٕ أفضااٌ ايٓااخ ٖاا ٛأداادكِٖ
بخٱنبخكٚ ،إٔ أقٛاِٖ ٖ ٛاير ٟمبد ٜاد ٙإفب اياارل بخىبساخعد،٠
ٚإٔ أقًِٗ قدكام ٖ ٛا٭ْخْ ٞايرٜ ٟا اسِ يها ٞؽبطاو َاخ ياٝم
َٔ سك٘ٚ ،أَخ أسكرِٖ فٗ ٛايرٜ ٟبعد ٣عً ٢اٯار.ٜٔ
ٚقد أاارت ْاسا ٞباًساا أاارما اخكَخم ..فاة نر أْاين
عٓدَخ ربردة ًب َدكل ١اىبعًُـب ايعًٝخ عردة عًا ٢بعجا ١إفب
إظبًذلاٚ .نخْة ايبعج ١عٓد يو ٖ ٞايسب ٌٝايٛسٝد إفب ايرقاٞ
ًب َٚبخ٥و ايبعًٚ ..ِٝيهين كفضة اًاو ايبعجا ١باارل ااردد ،٭ٕ
قبٛشلاااخ ٜٓطااا ٟٛعًااا ٢أْخْٝااا ،١إ ناااخٕ ٚاياااد ٟلاااٝخخم نااابرلام،
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ٚنخٕ لارٜ ٟعرض ألرا ٞيًشرزٚ .كدٝة باةٕ ألال جرٜكاٞ
ًب اسبٝااخ ٠صبخٖاادما بااارل لاآد َاأ ايااارلٚ .نٓااة لااعٝدما بااةٕ
أنٚ ٕٛايدما ٭اٛا ٞعٓدَخ اًٛب ٚايد.ٟ
ٚقاااد نخْاااة ٖااار ٙاياًسااااْ ١عُااا ١نااادل ٣عٓاااد ،ٟ٭ْٗاااخ
سااركاين َاأ قٝااٛد اساابعبد ايهااجرلَ ٜٔاأ ايٓااخ ٚ .داادت فٗٝااخ
سااارَ ٜااأ ايحاااعٛك باااةْ ٞيساااة َااادٜٓخم ٭ساااد باااارل اي اااداق١
اشبخي ٚٚ ،١ددت فٗٝخ سر َٔ ٜايرغبخت ٚا٭جُخم ازبخضب١
اي اضًٌ ايعٛاجاوٚٚ ،دادت فٗٝاخ سارَ ٜأ اىبخاخٚف ايا
اضًٌ ايٓخ عٔ جرٜل اسبل.
 ٫ٚأباااخيغ إ ا قًاااة إٕ ٖااار ٙاياًسااااٖٚ ١باااة يااا ٞايساااعخد٠
اىبُهٓ ١عًٖ ٢ر ٙا٭كض ،٭ْٗخ ٖٚبة ي ٞايبشارك َأ ْاسا،ٞ
ٚدعًااة يااً ٞب أعُااخق ٞاادٜكخم ٚف ٝاخمٖٚ ..اا ٛدااُرل ٟاياار ٟمل
ؽبااريين ًب ٜااَ ّٛاأ ا٭ٜااخّ َااع نجاار ٠ايحاادا٥د اي ا اعذلدااة
لب.ًٞٝ
ٚنٌ َخ أكبٓخ ٙاٯٕ إٔ أدعاٌ أبٓاخٜ ٞ٥ادكن ٕٛقُٝاٖ ١ارٙ
اسبر ١ٜاي ٖٚبة يا ٞايساعخدٜٚ ،٠عًُا ٕٛعًا ٢إٔ ٜهْٛاٛا َأ
أْ خكٖخٚ .شلرا نٓة عُب ِٝايسرٚك عٓدَخ أاٝشة ي ٞايار ا١
٭ٕ أنب ٖر ٙايسطٛك.
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اإلزادة حتكل املطتحيٌ
لألستاذ صاهر الطناحي
ختددوط ٜلهٍددخ كاه ا٘مٙددنٙٔ" ٚيددخ كاه
ا٘مٙدددن ٚمبٜمدددخ اّ٘دددبسوح اآل "ٞدرمٙددد ٛا٘ٙىدددخ
اإلذمٙيييخ دروع ٛل دةب ّدمواً د٠ضدواً ٔٝدب كهً
اٍ٘وَ٠يخ دسن ا٘صؾبٌخ  ٜن ٔب ٞرٝٙيدناً دِدل
ٜبهٍددةب ألدٖ ٜددوح حمددوهاً مبغ ٙد املصددنه دٔددٗ
ّ،ء .ص ٛافزري ٍٕوررياً ٙخ اهل ٖ ٜك لٙٝده
ا٘زؾويددو صدد ٛهئيَددبً ٘زؾويددو جمٙددخ ا٘ددل٠يب
املصددنهح ٌٝددليواً ٙددخ اهل د ٖ .دسددن اآلٌ ٞددنَ
لٙٝه اهل ٖ هئيٌ ويو صد س جمد د افدو
 ٟٜجم د كاه اهل ٖ .د٘ه للح ٜؤٍ٘دبد ؼجمزدةب
كاه اهل ٖ دكاه املمبهي دسن ا٘وليٗ األدٖ ٜدٟ
ٔجبه ا٘صؾبٌيال املجللال.
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عًُاابين اسبٝااخ ٠نااجرلامٚ ،الاابادت َاأ دبخكبٗااخ ايهااجرل..
ٚيهٓين  ٫أرعِ أْين اعًُاة َٓٗاخ ناٌ لا ،٤ٞفخسبٝاخ ٠اضاِ
ٚالعَٚ ،دكل ١عُب ٫ ١ُٝآبٗا ٞدكٚلاٗخ ٫ٚ ،اكاو عٓاد ساد،
ٚنًُخ اعًُة َٓٗخ ل٦ٝخم اسبذاة إفب اعًاِ ألاٝخٚ ٤كأٜاة عًُاٞ
مخْ َخ ًب اسبٝخٜ ٠عد دٗ٬م عً ٢سد ق ٍٛاٱَخّ ايحخفعٞ
نًُاااااااااخ أدباااااااااين اياااااااادٙ

ك أكاْااااااْ ٞكااااااص عكًااااااٞ

ٚإ ا َاااااااااخ ارددت عًُااااااااااخ

رادْااااااا ٞعًُاااااااخ مًٗاااااااٞ

َٚع يو فًسة بُبخمل ْاس ٫ٚ ،ٞأْسو ْسهخم لخفعٝخم،
ٚإْ ٞأق ٛبك ٍٛأب ٞكبخّ
يكد دربة ٖرا ايدٖر سب٢

أفاااخداين ايبذاااخكع ٚايعٓاااخ٤

احلياة نثرية ايفسص

يكد أارت بكسٌب َٔ عًاِ اسبٝاخٚ ،٠أفاخدَْ ٞاخ اًكٝبا٘ ًب
دبخكبٗخ َٔ دكٚ ، ٚنخٕ أ ٍٚدك اعًُب٘ ااا ٚأْخ ايب ْخلا٧
ااا دك ًب اي دل ٚازبًد ٚايجبخت أَخّ اي دَخت ٚا ٔ اي ٫
ااري اسبٝخَٗٓ ٠خٖٚ ،را ايدك نخٕ ي٘ أثر ًب سٝخا ٞنًٗخ.
ٚيعًو اعذ إ ا قًة يو إٔ ٖرا ايادك ناخٕ دكلاخم َأ
اياحٌ ايركٜع ًب ٓخع ١ايهبخب ١اي أعٝش َٓٗخ ٚأعارف عأ
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جرٜكٗخ اٯٕ ،فكد نٓة ًب ايعخلر َٔ ٠عُرٚ ،ٟنخْة َاخد٠
اٱْحااخ ٤ااادك يٓااخ ًب ايساآ ١ايجخيجاا ١ا٫ببداٝ٥ااٚ ،١دااخَ ٤دكلاآخ
٭ ّٜٛ ٍٚؼبٌُ نبخباخم ذباة إبطاٜ٘ٚ ،باٛقر ًب اطٛاا٘ ،فخًبا٘
ازباااخسِب ًب َحاااٝبَ٘ٚ ،اااخ الااابكر ًب نرلااا ٘ٝسبااا ٢أزلعٓاااخ
َٛدااٛعخم ًب "فٛا٥ااد ايُٓبخفاا "١ثااِ جاا ٣ٛايهبااخعٚ .جًا َٓااخ إٔ
ْهب ًب ٖرا اىبٛدٛم ،فهببة َخ عرفب٘ باهرَٚ ٟخ أًَب٘
ًَه ا اي ااارلً ٠ب يااو اسبااـبٚ ،نٓااة أَباأ أْااين لااةْخٍ
ايدكداا ١ايهاادلٚ ،٣دااخ ٤اياادك ايبااخيٚ ،ٞقااد اَاابٮت ْاسااٞ
بخ٭ٌَ ازبُٝاٌٚ ،يهأ اىبادك أقباٌ ٚعًاٚ ٢دٗا٘ عبا ، ٛثاِ
فاارم ايهرالااخت عًاا ٢رَ٥٬ااٚ ٞاسااباِب بهرال ا ًب ٜااد،ٙ
ٚأعًاأ أْاا ٞأااارت أقااٌ دكدااً ١ب ايا ااٌ ،٭ْااين ذبااركت َاأ
فهارٚ ،ٙمل أنبا عًا ٢جرٜكباا٘ٚ ،اادلم ياا ٞبعباخكات َٓخلااب١
َٔ ايبكرٜع ،ثِ قارف بخيهرالا ١أَاخَٚ ،ٞإ ا با ٞأك ٣دكدا
ٚ 3/10مخْبٗخ عبخك" ٠إْحخَٓ ٤شٌب"!
نخْة دَ ١يا ٞسكاخم ًب لاين اي اارل ،٠ناخدت ا يا ٍ
ْاساٚ ،ٞيهاين  ٫أدكٚ ،ٟأْاخ ًب ٖار ٙايسأ ،نٝاو اااركعة
بخي اادلٚ ،نٝااو اْكً ا َااخ أ ااخبين َاأ اجبااٌٝب ،قااٚ ٠ٛذباادٜخم
ٚكغبااً ١ب ايباً ا عًااٖ ٢اار ٙاي اادَٚ .١نٓااة أساااِب ًب يااو
ايٛقة ق ٍٛايكخٌ٥
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ا اااااااادل ٟأٜبٗااااااااخ ايٓااااااااو

فاااااةٕ اي ااااادل أسذااااا٢

كقبااااااااااخ اااااااااااخع كدااااااااااخ٤

ٚأااااااَ ٢اااااخ ياااااٝم ٜردااااا٢

ٚاعب ااُة بخي اادل ٚثااخبرت سباا ٢اكاادَة "قًاا٬ٝم" ًب ُْباار
ألبخ  ٚ ..ٟات  ّٜٛأاَ ٢خ ٜردَٚ ٢خ يٝم ٜرد ..٢يو إٔ ْخَبر
اىبدكلاا ١جً ا َاأ ألاابخ ْخ إٔ ٜطًعاا٘ عًاا ٢نرالااخت اَٝ٬اار
ايا ٌٚ ،ناخٕ فا ِٗٝابٓا٘ ايٛسٝاد ،فةَرْاخ ا٭لابخ إٔ ٜارٖ
نٌ َٓخ بعد اْ٫بٗخَ ٤أ نبخباَٛ ١داٛع٘ إفب ايٓاخَبرٚ ،اقاذل
إٔ ْهب ًب َٛدٛم "ألعد  ّٜٛلٗدا٘"ٚ ،نب ناٌ اًُٝار
َااخ فاابض ا باا٘ عًٝااٖ٘ ٚ ،بااة َااع إاااٛاْ ٞإفب ْااخَبر اىبدكلاا١
ٚقدَة إي ٘ٝنرال  ،فرأٜة ألخكٜر ٙقد اْاردة ٚٚدٗ٘ قاد
ع ٙ٬ا٫كاٝخ ٚ ،بعد إٔ قرأ َخ نببة اٌب ًب ْٗخٜب٘ نًُا ١مل
ٜهببٗخ يارل" ٖٞٚ ،ٟأسسٓة"!
ٚأارت نرالا ٚمل أاهًاِ ،ثاِ كدعاة ٚقادَة َاًّااخم
إفب ا٭لبخ ااا نُخ ٖ ٛايُٓبخّ ااا ًٚب ايدك ايبخي ٞدخ ٤ا٭لبخ
ؼبُااٌ ايهرالااختٚ ،قااد أعطااخْ ٞايدكداا ١ايهاادل َ ٣ااشٛب١
بعبخكات اٱجراٚ ٤اٱعذخع ،فبٗة ايبَٝ٬ر ،٭ِْٗ مل ٜهْٛاٛا
ٜسُعَٓ ٕٛا٘ ياوٚ ،يهآِٗ عرفاٛا أْاين نُاخ قاخٍ ا٭لابخ ،
لشرت ايٓخَبر ،فخعبدلت ٖرا اي ّٛٝاير ٟكع ٢ف ٘ٝأبٓخ ٙ٤ألعد
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ٜاا ّٛلااخٖدا٘ٚ ،يعًاا ٞمل أق ااد ايسااشر ٚمل أٖاادف إفب كبًاال
ايٓخَبر ،٭ٕ لين اي ارل ٠مل اهٔ ابسع يًبًُل  ٫ٚ٭لعد ّٜٛ
َر بٚ ،ٞيعً ٞاٯٕ  ٫ألبطٝع إٔ أعارف ألاعد ٜاً ّٛب سٝاخا،ٞ
ٚيهين ااذلت اي ّٛٝاير ٟجً فٝا٘ ايٓاخَبر إٔ ٜار ٣نرالا
٭ْ ٞاغببطة ب٘ ٚاعبدلا٘ ألعد ا٭ٜخّ ًب أفك ٞاي ارل!..
ٖاارا ٖاا ٛاياادك ا٭ٚ ،ٍٚفٝاا٘ َٛقاااخٕ أٚشلُااخ َٛقااو َاأ
اشل مبٚ ١اياحٌ مل أد م َٓا٘ٚ ،مل ٜجآين عأ ايعُاٌ ٚازبٗاخد،
ااًبة ف ٘ٝعًْ ٢اس ٞفةيكُبٗخ اي ادل سبا ٢البساخغب٘ ٚاْكًا
ٜةلٗخ أَا٬مٚ ..ايجاخَْٛ ٞقاو َأ َٛاقاو ايٓذاخ اعًُاة َٓا٘ إٔ
َٔ ايٓذاخ َاخ ٜهاٚ ٕٛيٝاد اياحاٌٚ ،إٔ اسبٝاخٚ ٠الاع ١اىباد،٣
ٚنااجرل ٠ايااارص ٚيااٝم َاأ اي ااٛاع إٔ ْضااٝل بٗااخ إ ا ادشلُااة
اشبطٛع ،أ ٚآهرت ا٭ٜخّ..
االعتُاد عًى ايٓفظ

أَخ ايدك ايجخْ ٞاير ٟاعًُب٘ َٔ اسبٝخ ،٠فٗ" ٛا٫عبُاخد
عً ٢ايٓام" ٚأ نر أْين ًب َابابض سٝاخا ٞايدكالا ١ٝكغباة إٔ
أيبشل قبدكل ١ايكضخ ،٤فبكادَة َ٫بشاخٕ اىبساخبكٚ ،١سخدثاة
ألااابخ ام ياااً ٞب ياااو ،فحاااذعين ٚكأ ٣إٔ ٜعطاااٝين اطخبا اخم إفب
ا٭لااابخ سسااأ َٓ اااٛك أساااد نباااخك ألاااخارٖ ٠ااار ٙاىبدكلااا١
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يٝسااخعدْٚ .ٞمل أجً ا أْااخ َٓاا٘ ٖاارا اشبطااخع ٚيهااين أارااا٘
ٚٚداااعب٘ ًب داااٝيبٚ ،داًاااة اَبشاااخٕ اىبساااخبكٚ ١ظبشاااة فٝااا٘،
ٚاْبُبُااة ًب اىبدكلاا ،١ثااِ ْ عااة اشبطااخع َاأ دااٝيب ٭دعاا٘
يٲُٖااخٍُْٚ ،باارت ،فٛداادت ا٫عبُااخد عًاا ٢اياآام ااارلام َاأ
ا٫عبُخد عً ٢اطخبخت ايبٚ ١ٝ ٛبطخقخت ايب نٝاَٚ ،١أ ياو
اسبـب  ٫أاٛلٌ ًب سخد ١إفب إْسخٕ إ ٫بعًُ!..ٞ
ٚساادخ بعااد الااباخي ٞبخي ااشخف ١إٔ كغب اة ًب إٔ ألااباٌ
بةسد ٣ايَٛبخ٥و اسبه ،١َٝٛ٭ٕ ا٭عُخٍ اسبر ٠ااا نُخ نخٕ
ٜكخٍ ااا عً ٢نو عارٜةَٚٚ ،بخ٥و اسبه ١َٛعٌُ َضاُ،ٕٛ
َع إٔ اسبٝخ ٠نًٗخ عً ٢نو عارٜة ٚ ..خدفة َٚبٝا ١اخيٝا١
ًب صبًااام ايحااا ٛٝفبكااادَة شلاااخٚ ،قبًاااة فٗٝاااخٚ ،جًا ا َاااين
اىبرسااا ّٛعباااد ايااارهبٔ فهااار ٟايساااهرارل ايعاااخّ إٔ أاساااًِ
ايَٛبٝااا ١ازبدٜاادٜ ٠اا ّٛايساابةٚ .قبااٌ يااو بٝااَٛـب َااركت عًاا٢
اىبرس ّٛأهبد سسٓـب ،فةادلا٘ بَٛبٝا ازبدٜد ،٠فُٓبار إياٞ
ُْبر ٠عبخع ٚقخٍ
ااا أٚيسة ٚاثك مخ َٔ ْاسو؟
قًااة "بًاا ..٢إْااٚ ٞاثاال َاأ ْاساا "ٞقااخٍ "ٖٚااٌ أْااة فكاادت
ا٫عبُخد عًٗٝخ ٚعً ٢ا ؟".
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قًة "ن ،٬فةْ ٞأعبُد بعد ا

عًْ ٢اس."ٞ

فكخٍ "إ ٕ ،فةْ ٞأْ شو أ ٫اداٌ َٚبخ٥و اسبه."١َٛ
قًة ي٘ "آ شين بريو ٚأْة ََٛبو بخسبه١َٛ؟!".
قااخٍ "ْعااِٚ ..إْاا ٞأك ٣اعبُااخدى عًااْ ٢اسااو ًب اي ااشخف١
ارلام ىبسبكبًو َٔ اعبُخدى عً ٢عٌُ ًب اسبه ١َٛضبدٚد".
َٚضااا ٢عًااا ٢ياااو عحااار لااآٛاتٚ ،قخبًبااا٘ ٖٚااا ٛك٥اااٝم
يًدٜٛإ اىبًه ،ٞفكخٍ ياَ ٞخرساخم "ٖاٌ اكباٌ إٔ اهاَ ٕٛادٜرام
ىبهبيب؟" فكًة " "..٫فضشو ٚقخٍ "إ ٕ ،فخُْبر نٝو نخٕ
عكاايب ا٫عبُااخد عًاا ٢اياآام  ٫عًاا ٢اسبهَٛااٚ .."١قااد أ اابض
ا٫عبُخد عً ٢ايٓام دٜدًْ ٞب نٌ عُاٌ ًٚب ناٌ ٚقاةَٚ ،اخ
أسٛز ايحبخع ايع خَ ٞاىبهخفض إفب ٖر ٙاي ا!١
االضتفادة َٔ ايهباز

ٚايدك ايجخياح "ا٫لاباخدَ ٠أ َ اخسب ١ايهباخك" ..فكاد
ْحةت ٚي ٌَٝ ٞإفب ا٫ج٬مٚ ،ا٫لباخدَ ٠أ دباخكع اٯاار،ٜٔ
 ٫ٚأ نااار أْاااين نٓاااة أَٝاااٌ إفب َ اااخسب ١قرْاااخ ،ٞ٥٭ْااا٫ ٞ
ألباٝد َِٓٗ أنجار يباخ أعارفٚ ،قاد قارأت إٔ أعا ّ٬ا٭دباخ٤
نااخْٛا  ٜااخسبً ٕٛب أثٓااخ ٤اااربٝبِٗ ٚدكالااخاِٗ أعاا ّ٬ايعًُااخ٤
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ٚا٭دبااخٚ ٤ايحااعراٜٚ ٤ةااار ٕٚعاآِٗ ،يااريو كغبااة ًب َ ااخسب١
ايهبااخك ،٭ْٗااِ أنجاار عًُ ا مخ ٚأدب اخم ٚأ ااض دبااخكع ًب اسبٝااخ،٠
ف اااخسبة ايحاااٝخ ضبُاااد اىبٗااادٚ ٟنٝاااٌ َدكلااا ١ايكضاااخ،٤
فخلاابادت َٓاا٘ أدب ا مخ ٖٚااربة ٚقاا ٞقبااخ الاابٗر باا٘ َاأ سساأ
ا٫ابٝخكٚ ،دٛد ٠ايرٚمٚ ،لداد ايرأ ْٚ ،ٟاٖ ١ايٓكد ا٭دب..ٞ
 ٚخسبة ايحٝخ َ طا ٢عبد ايرارم ،فخلبادت َٔ ْبٌ
أا٬قُْ٘ٚ ،بخف ١سدٜج٘ ٚكق ٞصبخيس٘ٚ ،ارفع٘ عُخ ػبر ٟف٘ٝ
غرل َٔ ٙا٫ببراٍٚ ،سب٘ يًع يٚ ١إٜجخك ٙيًٓسو ايعًُٚ ٞاياًساٞ
ٚا٭دبً ٞب َهببب٘..
 ٚخسبة ايحٝخ عبد ا سٔ ايهاخَبُ( ٞلاخعر ايعارع)
فكاارأت َعاا٘ عااد ٠دٚاٜٚاأ َاأ دٚاٜٚاأ ايحااعراٚ ٤نخْااة ايًٝااخيٞ
اي ا نٓااة أقضااٗٝخ عٓاادً ٙب َٓ ياا٘ قب اار ازبدٜااد ،٠عااخَر٠
بخيدك ٚا٭دبً ١ٝب فٔ ايحاعر ْٚكادٚ ٙقاد اششة كأٜا ٞعًٝا٘
ًب بعض ايحعرا ٤ايكدَخٚ ٤ا دثـب..
 ٚخسبة داٚد برناخت ك٥اٝم ذبرٜار ا٭ٖاراّ ا٭لابل ًب
َاباابض سٝااخا ٞاي ااشخف ،١ٝفبعًُااة نٝااو ٜهاا ٕٛاي ااشخًب
ايٓ ٜااا٘ ايااارٜ ٫ ٟاهااار إً ٫ب اىب اااًش ١ايعخَاااٚ ،١ايااار ٟاربااار
اي شخف ١ادَ ١يًذُٗٛكٚ ،فٓخم ْ ٜٗخم ٜعٌُ يرق ٞايجكخفاٚ ١كقاٞ
اجملبُااااع ٚكفااااع َساااابٛاُٖخ عًاااا ٢اياااادٚاّٚٚ ،داااادت ًب اًكاااا٘
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ٚلًٛن٘ ارل َجٌ شبًل اي شخًب ايهبرل ٚلًٛى ايردٌ ايعخّ
ايااااار ٟؼبباااا٘ ازبُٝاااااعٜٚ ،كدكْٚااااا٘ عًااااا ٢اااااااب٬ف ٖ٦ٝاااااخاِٗ
ٚأس ابِٗ!..
 ٚخسبة ضبُد سخفِب إبراٖ ِٝلخعر ايٓ ،ٌٝفرأٜة اىبجٌ
اسباال ًب ايحااخعر اياار ٜ ٟااٛك لااعر ٙسٝااخ ٠قَٛااٜ٘ٚ ،حااخكنِٗ
بةسسخل٘ ًب ايسراٚ ٤ايضراٚ ،٤نخْاة يا٘ كلاخي٪ٜ ١دٜٗاخ فُٝاخ
ٜعخْٚ ٘ٝجٓ٘ َأ دٗاخد ٚجاين َٚاخ ٜبطًبا٘ َأ إ ا ٬ادبُاخعٞ
فهخْة سٝخا٘ َٔ أسسٔ ايدك ٚ٭دبخ ٤ايحبخع...
 ٚخسبة اىبرس ّٛأهباد رنا" ٞلاٝخ ايعرٚبا "١فخلابادت
َااأ لاااع ١اج٬عااا٘ ٚٚفااارَ ٠رادعخاااا٘ ٚا اااشٝشخا٘ ايبخكؽبٝااا١
ٚايًاٚ ،١ٜٛاربرت َٔ ْحخج٘ ًب لٝخٛاب٘ ارل قاد ٠ٚيٓحاخجٞ
ًب لبخب..ٞ
 ٚخسبة اٯْسَ ١اٚ ،ٞنٓاة أرٚكٖاخ ناجرلما ٚأاا ٚد َأ
دًس اخاٗخ رادام ٚفاارلام ٚنخْااة دًسااخاٗخ نعُاار ايااٛكد ق اارل،٠
ٚيهٓٗخ عخجرٚ ..٠أْٝكٚ ١يهٓٗخ عاخَر ٠باةزل ٢اىبعاخْٚ ٞأنباٌ
اٯداعٚ .قاااد اعًُاااة َٓٗاااخ دكلاااـب ناااخٕ شلُاااخ أسسااأ أثااار ًب
ْاس ٞا٭ ٍٚااا إٔ ع  ٠ا٭دع فٛم عا  ٠ايآاٚ ٢ازباخٚ ٙاىبٓخ ا
ايهااادلٚ ،٣إٔ نراَااا ١اشبًااال ٚجٗاااخك ٠ايااآام فاااٛم لا اٗٛات
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ازبسد َٚطخَع ايادْٝخٚ ،قاد ناخٕ لاعخكٖخ اًاو ا٭بٝاخت ايا
ار ٣ٚعٔ اٱَخّ ايحخفع ٖٞٚ ٞابضُٔ ارل دك ٚاسبٝخ٠
إ ا لااااااااااا٦ة إٔ ذبٝاااااااااااخ لاااااااااااًُٝخم َااااااااااأ ا٭ ٣
ٚعٝحااااااااااااو َٛفااااااااااااٛكٚ ،عردااااااااااااو ااااااااااااـب
يسااااااااااخْو  ٫ااااااااااارنر باااااااااا٘ عااااااااااٛك ٠اَاااااااااار٨
فهًااااااااااااااو عااااااااااااااٛكات ٚيًٓااااااااااااااخ

أعااااااااااااااـب

ٚعٓٝاااااااااااااااو إٕ أبااااااااااااااادت إيٝاااااااااااااااو َعخٜباااااااااااااااخ
ف ااااااااآٗخ ٚقاااااااااٌ ٜاااااااااخ عاااااااااـب يًٓاااااااااخ

أعاااااااااـب

ٚعخلااااااار قبعاااااااارٚفٚ ،لاااااااخَض َاااااااأ اعبااااااااد٣
ٚفااااااااااخكمٚ ،يهاااااااااأ بااااااااااخي ٖاااااااااا ٞأسساااااااااأ
 ٚخسبة اًَ ٌٝطرإ ،فبعًُة َٓا٘ نٝاو ٜها ٕٛاًال
ا٭د ٜا اىبٖٛااٛعً ،ب باار ٙبخ٭دبااخٚ ٤برياا٘ َاأ أدباا٘ ْٚاساا٘ ٜٚاادٙ
يًٓخ ٚ ،نخٕ ٜر ٣إٔ اسبٝخٚ ٠اد ٚيٝساة قبباخمٚ ،إٔ ٖٓاخى
لعر ٜٔلعر أدبٜ ٞهبب٘ ايكًِٚ ،لعر عًُٜ ٞهبب٘ ايكدّ ًب
لع ٘ٝيًارل ٚىب اًش ١اىبعاٛرٚ ،ٜٔقاد اعًُاة َٓا٘ إٔ اسبٝاخ ٠أقاٌ
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َٔ إٔ ٜةل ٢عًٗٝخ اٱْساخٕٚ ،إٔ ناٌ لاَ ٤ٞأ اياررم ناخف
َااخ داَااة اياآام َعب ااُ ١بخيكٓخعااٚ ١ايهراَااٚ .١اعًُااة َٓاا٘
نٝو نخٕ ٜكخبٌ اٱلخ ٠٤بخٱسسخٕٚ .قد نخٕ ٜةل ٢يًُس٤ٞ
إيٜٚ ،٘ٝعطو عً ،٘ٝ٭ْا٘ ًب كأٜا٘ ضبارَ ّٚأ لاعخد ٠اياضا،١ًٝ
ٚناارّ ا٭ااا٬مَٚ ،ااع يااو فكااد اااخع أًَاا٘ ًب ايٓااخ ٚفاأُٝ
نخٕ ؼبسٔ إي ِٗٝأٜخّ كاخٚ ٘٥قخٍ ًب أٚاار أٜخَ٘
اااااااااادعة قبااااااااأ عخلااااااااارت أٜاااااااااخّ َااااااااااٛكدٟ
شلاااااااااِ َاااااااااٛكد ٚا ااااااااااٌ ايضاااااااااخِ ضباًاااااااااٞ
فًُاااااااخ اْكضاااااااَ ٢اااااااخ ناااااااخٕ يًٓاااااااخ

َاااااااةَ٬

إ ا مبُااااااااااا ْٞٛااااااااااااخع ًب ايٓاااااااااااخ

َاااااااااااةًَٞ

اإلزادة حتكل املطتحيٌ

ٚايدك
اىبسبش."ٌٝ

ايرابع "ق ٠ٛايع مبٚ ،١اٱمباخٕ باةٕ اٱكاد ٠ذبكال

يكااد نااخٕ يً ااشخف ١اياضااٌ ًب اٗاار ٜع ا مب ٚلااشر
إكادااا ،ٞسبااا ٢أ اابشة أَٚااأ قبااخ قخيااا٘ ْااخبً ٕٛٝبْٛاااخبرت "٫
َسبشً ٌٝب اسبٝخ!"٠
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ْعِ َ ٫سبشَ ٌٝاخ داَاة اسبٝاخٖ ٠ا ٞسٝاخ ٠ايبحار  ٫سٝاخ٠
اٯشلٚ ١لهخٕ ايسُخَٚ ..٤ع يو فكد قاخٍ ايآيب ضبُاد (ص)
"ي ٛاعًكة ُٖ ١أسدنِ بخيجرٜخ يٓخشلخ"..
يكد داًة اي شخف ١دٓدٜخم ارلام اااا أ ٚعًا ٢ا٭ اض اااا مل
أداٌ اي اشخف ١٭لاباٌ بخي اشخف ،١٭ْاين مل أٖاْ ٤ٞاسا ٞإ٫
٭ناا ٕٛقخدااٝخم أ ٚنخاباخم أَ ٚدكلاخم ًب ٚراك ٠اىبعااخكفٚ ،نااخٕ
عًُااً ٞب اي ااشخف ١ع٬داخم سبخيااٚ ١قبٝااً ١ب سٝااخاٚ ،ٞإٕ نااخٕ
َ ًٞٝيٮدع َٓر نٓة اًُٝرما ٦ٜٝٗين ىبسبكبٌ رار.
ٚأ ناااار إٔ اىبرساااا ّٛايحااااٝخ ضبُااااد اشبضاااار ٟاىباااادك
بخزبخَعااا ١ايكدمباااٚ ١اىباااابش باااٛراك ٠اىبعاااخكف آباااة َٜٛا اخم باااةْٞ
لااةن ٕٛنخابااخم َعرٚفااخمٚ ،نااخٕ نًُااخ كرْااً ٞب داك ايعًااّٛ
ٜكااا ٍٛيااا" ٞأكً ٣ب ٚدٗاااو ا٭دع ٚلاااٛف ٜهااا ٕٛياااو لاااةٕ"
فهٓة  ٫أكً ٣ب يو إ ٫احذٝع ألبخ يبًُٝر..ٙ
 ٚدقة ايٓبٚ ٠٤ٛالباًة بخي شخف ،١فٛدداٗخ ٜ ٫هااٞ
فٗٝاخ إٔ ٜهاا ٕٛاىبحاباٌ بٗااخ أدٜباخم فكااٌب أ ٚنخاباخم ٜعاارف فٓاإٛ
ايهبخب ١فشس  ،بٌ ذبباخز أٜضاخم إفب ااخت أاارَٗٓ ،٣اخ إٔ
ٜهاا ٕٛاي ااشخًب ٚالااع ا٫جاا٬م قااد أااار َاأ نااٌ عًااِ ٚفاأ
بطااارف أ ٚباااةجرافٚ ،إٔ ٜهااا ٕٛصباااددما َببهااارام ،أ ٚعٓااادٙ
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ًَهاا ١ايبٜٓٛااع ٚايبذدٜاادٚ ،إٔ ٜساارل َااع أرٜااخ ٤اسبٝااخٚ ٠أجااٛاك
اي َٔ ٚإٔ ٜةا ٞنٌ  ّٜٛيكرا ٘٥مدٜد ٜرٜد ٫ ْ٘ٚمدٜد ٜرٜدٙ
ٖااااٚ ٛساااادٚ ،ٙإٔ ٜعااااٝش َعٗااااِ ًب ا٭كض ،فٝبٓااااخ ٍٚسٝااااخاِٗ
ٚأساااٛاشلِ ٫ ،إٔ ؼبًااال ٚسااادً ٙب ا٭فااا٬ىٚ ،إٔ ٜعااارف إٔ َاااخ
ٜهبب٘ َب ٢اارز َأ ٖٓا٘ إفب قًُا٘ أ ابض ًَها مخ يًذُاخٖرل..
ٚإٔ ٜه ٕٛاي شخًب َسبعدام يًُاخدآت ،فا ٬ربْٛا٘ اسباٛادخ
فٝبخًو عٔ ايرن ٜٚ ،حار عأ ايباخقـب ،فٝهبا َاخٜ ٫كارأ
فبهااا ٕٛايهخكثااا ٫ ١عًااا ٢نبخببااا٘ ،باااٌ عًااا ٢اااشٝاب٘ٚ ،إٔ
ٜٗدف عً ٢ايدٚاّ إفب إٔ ٜابين ناٌ ٜا ّٛيبٓاً ١ب ثكا ١قرا٥ا٘ با٘
فةٕ كأ َخٍ اي شخًب ايجكَٚ ١خ ٜعرف عٓ٘ َٔ اي دم ٚجٗخك٠
ايسرٜرٚ ٠ايهاخً ٠٤ب عًُ٘ ٚاسبرص عً ٢إفخد ٠قرا ٘٥اًو ٖاٞ
اخت ؼبباخز إيٗٝاخ اي اشخًبٚ ،يهأ أٖاِ اا ١يا٘ ٖا" ٞقا٠ٛ
اٱكاد ،٠ايااا ا ربًااااال اىبسااااابشٚ ."ٌٝناااااِ ًب اي اااااشخفَ ١ااااأ
َسااابش٬ٝت مبهااأ اي ٛااا ٍٛإيٗٝاااخ باااخٱكاد ٠ايكٜٛاااٚ ١ايع مبااا١
اياخيبٚ ،١اىبجخبر ٠اي  ٫اينٚ ،ازبٗخد ايرٜ ٫ ٟكاو عٓاد ساد،
ٜ ٫ٚعاارف اشل مبااٜٚ ،١اار ٣إٔ نااٌ ااع مبهاأ ايباًا عًٝاا٘
بخي دل ٚايعٌُ.
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ملاذا مل أصفل؟
للدكتور زكي جنوب حممود
د٘دددل ٌدايدددو ٍد د خ  1905دملدددب ثٙددده
ا٘زبٍمخ  ٟٜلٝوه ا٠زّٗ ٜك اثيه إىل اموؼنٚ
ثبَ٘نكا ٞؽيش رّٙل رمٙيٝه االثزلائ ،دعيءاً ٟٜ
رمٙيٝددده ا٘ضدددب٠ني ٔٙيدددخ ودددوكد .ٞدثملئدددن
اٍ دزيف ً٠كهاٍددزه اّ٘ددبسوح ؽزددل ختددوط
ٜلهٍخ املمٝٙال ا٘مٙيب .داّزىٗ ثب٘زلهيٌ للح
النا ٚص ٛاريؼ ٘ه اٍَ٘و ثمضخ إىل إذمٙد ا
دس بْ ـٍو ثب٘لهعخ اجلبٜميدخ دثب٘دلٔزنهاه
اٍٍَ٘ٙخ  ٟٜعبٜمخ ٘ ل .ٞدلبك ٘يلهً اٍٍَ٘ٙخ
ٔٙيخ اآلكاة مبٜمخ اّ٘بسوح.
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ل ٌ٦لٛفٛنً ٝايحخعر اىبسرس ٞايْٛٝخَْ ٞرٚ ،٠نخْة
ايسٔ قد بًاة ب٘ َبًغ ايحاٝخٛاَ" ١اخ َٛقااو اٯٕ إرا ٤اسبا
ٜااخ لااٛفٛنً ٝ؟ أ ٫اا اٍ قااخدكام عًٝاا٘؟" فةدااخع " ااْ٘ ..حااداو
ا  ٫اٛقُب٘ ًب قًيب َٔ ددٜد ،فهاِ ٜساعدْ ٞإٔ أكاْا ٞقاد
فركت َأ سبخً٥ا٘ ،فاةسم نةلباخ فاركت َأ َساببد َباٛسش
صبٓ."ٕٛ
فااة ا دعًٓااخ ياُباا" ١اسب ا " ًب ٖاار ٙايعبااخك ٠كَ ا ما ٜحاارل إفب
ايعٛاجو ٚاْ٫اعخ٫ت اىبًبٗب ١اسبخدً ٠ب لب ٢أيٛاْٗخ َٔ ..غض
لاادٜدٚ ،س ا ٕ لاادٜدٚ ،فاار لاادٜدَٚ ،كااة لاادٜدٚ ،سكااد
لااادٜدٚ ،جُاااا ٛلاااادٜدٚ ،هبخلاااا ١لاااادٜد ،٠إفب رااااار ٖاااارٙ
اْ٫اعاااخ٫ت ٚايعٛاجاااو ايا ا ؼببااادّ أٚاكٖاااخ عاااخدً ٠ب ااادٚك
ايحبخع ٚادلد ْخكٖخ ًب دٚك ايح ، ٛٝنخٕ لٛفٛنً ٝبٗارٙ
ايعبااخكٜٓ ،٠طاال قبااخ أكٜااد إٔ أشبااص باا٘ أٖااِ دك عًُاابين إٜااخٙ
سبٝخ.٠
يكااااد نٓااااة ًب لاااابخب ٞسااااخد اْ٫اعااااخٍ قاااا ٟٛايعخجااااا،١
ا  ٛاخم إ ا نااخٕ ًب ا٭َاار اااب٬ف عًاا ٢كأ ،ٟفُُٗااخ نااخٕ
اىبٛداااٛم ايااارٜ ٟااادٚك سٛيااا٘ ازبااادٍ ،فكاااد نٓاااة أدافاااع عااأ
فهراااا ٞفٝااا٘ حباااراكًَ ٠بٗباااَ ١حااابعً ١نةلباااخ قاااٛا ِ٥ايااادْٝخ
بةلرٖخ اراه عًٛ ٢اع فهرا.ٞ
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ٚنٓة لدٜد اسب ٕ إ ا اسرت ًب ايًعا  ،لادٜد اياار
إ ا ف ت فٚ .٘ٝنخْة عرٚق ٞااًا ٞبادَخٗ٥خ أٜخَاخم جًٜٛا ١إ ا َاخ
غضاابة ٱٖخْاا ١سبكاابين ٚمل ألاابطع كدٖااخ ،نُااخ نااخٕ دَااٞ
ٜٛلو إٔ ػبُد نًُخ أ خببين اٝبً ١ب كدخ ٤نٓة أكدا ٙٛثاِ
عًُبين اسبٝخ ٠برٚد ٠ايعٛاجو ..عًُبين إٔ سد ٠ايعخجاَ ١عٓخٖخ
عذ ًب ق ٠ٛايباهرل ،فبُكداك َخ ٜبضض ا٭َر اير ٟبـب ٜدٜو
ٚدٛسخم ا َ ٍٚع٘ لشخ ٥ايحو ٚاياُاٛض ،اار ٣إٔ عخجاباو
قاد باردت إراٚ .ٙ٤ياريو  ٫احابعٌ ايعٛاجاو باـب اىبخابًاـب عًا٢
ُْبرٜاااخت ايعًاااٚ ،ّٛإلباااخ احااابعٌ إ ا ناااخٕ َٛداااع اشبااا٬ف ًب
اياارأَٛ ٟداااٛعخم غخَضااخم َاابِٗ اىبعاااخمل نخىباااراٖ ايسٝخلااا١ٝ
ٚايعكخ٥د ايد.١ٜٝٓ
ْعااِ ..إٕ ياار ٠اسبٝااخ ٠قااد ْك ااة سااـب بااردت ايعٛاجااو ًب
ْاس ،ٞيهٔ ر ّ٫اسبٝخ ٠نريو قد ْك ة ابعخم يريوٚ .يساة
أاردد سبُبً ١ب إٔ أٚثر ايكً َٔ ١ايًرٚ ٠ا٭مل َعخم ،عً ٢ايهجر٠
َُٓٗااخ َع اخم ،ياا ٛنااخٕ اقااذلإ ايكًاا ١أ ٚايهجاار ٠فُٗٝااخ أَاارام ٫
ضبٝص عٓ٘ ،فة ا مل اعد يا ٞيار ٠اسبا ايعاخكّ ايا ٜبُباع بٗاخ
ايحااابخع ،فاااةْين إفب دخْااا ياااو َساااذلٜض ايباااخٍ َااأ رَ٫ااا٘
ٚأٚدخع٘ٚ .دْٚاو لاعرا ٤اسبا  ،فاخُْبر ناِ ق اٝد ٠قًٝاة ًب
ْع ِٝاسب ٚنِ ق ٝد ٠قًٝة ًب دش ..ُ٘ٝفً ٔ٦نخٕ ايحابخع
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ٜعرف اسب  ،فخيحٝخٛا ١اعرف نٝاو اها ٕٛاي اداقَٚ .١اخ
اي داق ١إ ٫س ٖدأت ف ٘ٝايعخجاٚ ،١راية عٓ٘ لرٚكٖخ.
إٕ ايب اّ ايٛاقع ًب ٖد ٤ٚبارل خ ايعخجا ٚ ١ارااٗخ،
ٖاا ٛبعٓٝاا٘ َااخ ٜسااُ ٢خباادل ٠اسبٝااخ ..٠فخيردااٌ جاااٌ غاار َُٗااخ
اكدَة ب٘ ا٭ٜخّ ،إ ا َبًة اع و ب٘ عٛا و ايعٛاجاو اشلاٛز.
ٚايحخع لٝخ صبرع َُٗخ ارت لٓ٘ إ ا ْاخ ايداخٕ عأ ْاخك
عخجاب٘ ،يرل ٣اسبٛادخ عً ٢سكٝكبٗخ اشلخدً ١٥ب دْٝخ ايٛاقع .أ٫
َخ أغ ك ايدَخ ٤اي أكاقبٗخ سارٚع ايعٛاجاو ايٛجٓٝاٚ ١ايدٜٝٓا١
ٚايٓ ٚات اياردٚ !١ٜنِ نخٕ ايٓاخ يٓٝعُا ٕٛباارد ٚأكداٞ
ياااٖ ٛااادأت عاااٛاجاِٗ باااـب دٓاااٛبِٗ فًاااِ اااادفعِٗ دفاااع ايضاااٍ٬
ٚايعُ.٢
يكد نٓة ات  ّٜٛأُْبر َاع ادٜك إفب أيعاخع بًٗٛاْٝا١
أدااخد فٗٝااخ اي٬عباا ،ٕٛسباا ٢إ ا َااخ فرغااٛا َاأ أيعااخبِٗ ،ااال
ايٓخ شلِ ا ااٝكخم مبا م ًب ا٭ناو دًٛدٖاخ ...يهاين دًساة
لاااخنٓخم مل أ اااال ،فساااةيبين ااادٜك "ىباااخ ا  ٫ا اااال َاااع
ايٓخ ؟".
فةدببٗخ قخ٬٥م "إْٗخ ادل ٠ايسٓـب"..
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أْا غاب يف ايطادضة وايطتني
لألستاذ سالمة موسى
األٍزبم ٍ ٜخ ٜنٍل صدؾٍ ،دٜؤ٘دً ثدلا
ؽيبره ا٘صؾٍيخ مبّبٖ ٘ه ل٠" ٟيزْه" جمٙدخ
املّزؽً ٍ خ  1909داّزىٗ سنه اَ٘ خ ٍَ٠دةب
"ا٘ٙددناء" عويددلح اوددية ا٘ددنؼين صدد ٛافددوط
جمٙددخ "املَددزّجٗ" ٍ د خ  .1914داّددزىٗ
ويو جمٙخ "اهل ٖ" ٌيٝب ثال ٍ خ  1923د 1929
دافوط دسدن هبدب مخَدخ ٔزدت .صد ٛافدوط ا ٙدخ
اجلليلح دللكاً ٔجرياً  ٟٜا د األٍجنليخ ا٘
لؽٙذ ٍٔبؽةب اَ٘يبٍ .،دل ٗٝثمل م٘دٓ
"ا٘ج ن" د"ا٘ لاء" د"افجبه ا٘ين. "ٚ
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أْااااخ لااااخع ًب ايسخدلااااٚ ١ايساااابـب أسااااذلف ا٭دع ٚايعًااااِ
ٚاي اااشخف .١نٓاااة أنجااار ايٓاااخ اعخلااا ١عخًٝ٥ا ا مخ ٚادبُخعٝا اخم
ٚاعًُٝٝخم فُٝخ باـب ٚ ،1907 ٚ 1898يهاين ساٛايٚ" 1909 ٞدادت
ْاس "ٞفٛداعة برْاخَر سٝاخاٚ ٞعٓٝاة ٖادًبٖٚ ..ا ٛإٔ أنإٛ
َ ٬جكااااخم َبطااااٛكام ألبااااٚ ٛأناااادلٚ ،يهاااأ يااااٝم بااااخيجرا٤
كدااا م
ٚا٫قبٓخ ،٤بٌ بخيٓضر ايٓاس.ٞ
ٚقد أياة وبسٚ ١ث٬ثاـب نبخباخمٖ ،ا ٞنبٝعٗاخ اٛك َأ
سٝااخا ٞأ ٚناااخس ٞناا ٞأاعًااِ ٚأعًااَِٚ .ااع أْاا ٞأقااٌ اىبااجكاـب
اعًُٝخم ُْبخَٝخم ،إ  ٫أهبٌ غارل ايحاٗخد ٠ا٫ببداٝ٥ا ،١فاةْ ٞأقارأ
ثااا٬خ يااااختٚ ،قاااد الااابٛعبة اٯ٫ف َااأ ايهباا ٚ ،مل أقٓاااع
بااخ٭دع ٚسااد ٙأ ٚايعًااِ ٚسااد ،ٙبااٌ نبعااة ايعًااِ ٚا٭دع ٚايااأ
ٚاياًسا ١اي اهْٛة َٓٗخ اربٚ ٝاْبسطة يَٗٓ ٞخ رفاخم َاخ
ة ًب ٚاسد َٓٗخ.
نٓة ٭عرفٗخ ،ي ٛأْ ٞرب
اخم ٚا٭لاخ
ٚثكخف ٖ ٞياريو الابٝعخعٚ ..يٝساة رب
ٖٓخ إٔ ٖدف سٝخاٖ ٞا ٛاربٝا ١لخ اٖٚ .. ٝار ٙايذلبٝا ١ذبباخز
إفب ا٫لبٝعخع ٚيٝم إفب ايبخ ص.
ٚقد عًُبين اسبٝخ ٠دكلـب
ايدك ا٭ ٍٚيٓاسٚ ..ٞايدك ايجخْ ٞيب٬دٟ

*
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فةَاااخ ايااادك ا٭ ٍٚفٗااا ٛإٔ أبكااا ٢لاااخبخم َسااابطًعخم ألباااٛ
ٚأاطااٛك ٚأدك ٚألااةٍ ألاا ١ً٦ا٭جاااخٍ ٫ٚ ،أنااو عاأ ايًع ا
ٚاىبااار ٚ .ياااٝم ايحااابخع عٓاااد ٟفاااذلَ ٠ااأ ايعُااار اسااابل لااأ
اشبُسـب،
ٚإلبخ ٖ ٛعكٝد ٠أ َٔ٩بٗخ ٚأسخفِب عً ٢لآٓٗخ ٚأ ٚد عٓٗاخ
اي ْخدق ١ايرٜ ٜٔهار ٕٚبٗخٜٚ ،دع ٕٛإفب ايحاٝخٛاٚ ١اشبُاٛد
ٚا٫لبس.ّ٬
ٚقاااد عرفاااة ُْبرٜااا ١ايبطاااٛك ٚأْاااخ د ٕٚايسخدلااا ١عحااار٠
فةنسببين َ ادخم ْاسٝخم َٓٚطكخم ٖٓٝاخم ٚادبخٖاخم عخجاٝاخم عباٛ
ْاساااٚ ٞايٓاااخ ٚايهاااٚ .ٕٛدعًاااة ايُٓااا َ ٛاداااٚ ٞا٫لااابط٬م
ادبخٖٖٚ .ٞرا إفب درأً ٠ب ايباهرل  ِْٗٚإفب ايجكخف ١ايحخًَ.١

*
ٚأَخ ايدك ايجخْ ٞفًب٬د ٟأ ٚيًعخمل نً٘ ٖٛٚ ..إٔ ايبحر
ًب سخيبِٗ اسبخدرٜٓ ٠كسُ ٕٛقساُـب ،أسادُٖخ ػبعاٌ ألاخ
سٝخااا٘ ٚألااًٛع عٝحاا٘ اىبعرفاا ١اي ا اسااُ ٢عًُ اخم عٓاادَخ ذبكاال
ااخ ًٗٝخ ٚاكاخ ٚاعاـب اٛا اٗخٚ ،بهًُا ١أاارٜ ٣عبُاد ٖارا
ايكسِ عً ٢ايعً.ّٛ
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أَااخ ايكسااِ ايجااخْ ،ٞفٝذعااٌ ألااخ سٝخااا٘ ٚألااًٛع عٝحاا٘
ايعكٝد ٠اىبٛكٚث ..١قباخ ؼبُٗٝاخ َأ ايكاٛاْـبٚ .أبٓاخ ٤ايكساِ ا٭ٍٚ
َٔ ايبحر ،قسِ اىبعرفٚ ١ايعًِ ٜباًب ٕٛااا ًب اياخي ااا ٜٚسٛد.ٕٚ
ٚقاااد اعباااة ناااجرلام ًب إقٓاااخم َاااٛاجين بضااارٚك ٠اٖ٫بُاااخّ
بخىبعرفاااٚ ١ايعًاااِٚ ،يهاااين يااأ أناااو عااأ اىبجاااخبرً ٠ب ايٓ اااض
ٚاٱكلخد ٚايبٛد.٘ٝ
َٚااخ بكاا َ ٞأ لاابخب ٞااخك ااد ٙٱكبااخّ ٖاار ٜٔايدكلااـب
اربْ ١ٝاسٚ ٞآُ ١ٝلخ ٚ ، ٝدعٌ اىبعرف ١ألخ اسبٝخ٠
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األْاْية وايرٍ توءَإ!
للدكتور أمحد زكي أبو شادي
د٘ل ا٘لٔزنه امحل ىٔ ،اثن ّبكي ثبّ٘بسوح لبٚ
دثمل ا ٞاا كهاٍزه االثزلائيخ دا٘ضب٠نيخ ثبّ٘دبسوح ا٘زؾدُ
مبلهٍخ ا٘ؽت ٜصو ص ٛوبكهسب ثمل ٍ خ إىل إذم ٙا
إلمتب ٚكهاٍخ ا٘ؽت ٌيةب دثّ ،إذم ٙا ؽزل لب.1922 ٚ
ٌٝٙب لبك إىل ٜصو ثوىد ٜناسجه ٜزملّكح اجلنا٠ت األكة
داْ٘مو دا٘ص بلبد ا٘يهاليخ دا٘ ؾب٘خ .دِل اصله ا٘لٔزنه اثن
ّبكي ا٘مْواد ٜد ٟإ٘زدت اْ٘دمو دّ٠دله د اّ٘صدخ
د ا٘مٙن ٚدا٘ص بلبد ا٘يهاليخ د املْبٔٗ االعزٝبليدخ.
دملب اّزل ا٘ؽىيب ٞإثب ٞلةل املٕٙيخ ٜصو ،صو اهلغوح
إىل ا٘ناليبد املزؾدلح األٜويٕيدخ إثويدٗ لدب 1946 ٚؽيدش
يلاة لٙل فلٜخ دؼ ه ٜصدو ث ْدو اآلصدبه األكثيدخ اّ٘يٝدخ
دا٘زمويً مبآصو األكة ا٘موث ،ا٘مبمل اجلليل.
1892
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نااخٕ ازبٓااٛد ٜابحاا ٕٛسااٛاي ٞلاآ 1831 ١قبدٜٓاا ١بٛلااطٔ
ا٭َرٜهٝاااا ١عاااأ اٱداك ٠ايساااار ١ٜزبرٜااااد" ٠ايًٝدلااااااٛك" The
 Liberatorأ" ٟا اااارك" ..فعجاااارٚا ًب ايٓٗخٜاااا ١عًااااَ ٢طبعبٗااااخ ًب
َهخٕ دفـب اب ٧سٝح نخٕ ٜعُاٌ عًا ٢إ اداكٖخ "ٚيا ِٝيٜٛاد
دخكٜسٜ "ٕٛسخعد ٙيب رظبَٚ .ٞخ نخٕ ٜٓخ ر ٖر ٙازبرٜاد٠
ل ٣ٛقً ،١إ نخْة غخٜبٗخ ذبرٜار اي ْاٛز ًب ايٜ٫ٛاخت اىببشاد٠
ا٭َرٜهٚ ،١ٝقد ْ ٙٛايحخعر "كٚلاٌ يٜٛاٌ" فُٝاخ بعاد ،بحاٗخَ١
دخكٜسااٚ ٕٛلااذخعب٘ ،سُٓٝااخ قااٌ ا٭ اادقخٚ ٤ا٭ْ ااخك ،يبٗاادام
يًبشاا ٍٛاياهاار ٟاٱ اا٬سٚ ،ٞيٓضااٛز سرناا ١ايبشرٜاار ايا
اْبٗة بةع ٕ٬ذبرٜر ايعبٝد بًسخٕ "أبراٖخّ يٓهًٔ" ًب َٓحٛكٙ
اىبااةثٛك اىباارام لاآٚ .1863 ١قااد الاابُر إ ااداك ازبرٜااد ٠ايرا٥ااد٠
اسبر ٠سب ٢لٓ ،1865 ١سُٓٝاخ أكباة َُٗبٗاخٚ ،ااًٛب دخكٜسإٛ
ًب لٓٚ ..1879 ١يهٔ نارا ٙاااا نارنر ٣أبراٖاخّ يآهًٔ اااا
بكٝة عً ٢أيسٓ ١ا٭سراك ًب نٌ َهخٕ عدلٚ ٠ع اٚ ٤إشلخَخم.
اًكٝة ٖرا ايدك ًب ار َٔ ٟلرل ٠دخكٜساٚ ..ٕٛيهأ
اسبٝخ ٠بُبرٚفٗخ اىبخبًاٚ ١أسداثٗخ اي  ٫اارسِ ،عًُابين إٔ ٫
أنبا ٞبدك ايهب ٚلخقبين َٔ سٝاح أدك ٫ٚ ٟأدك ،ٟإفب
ايبعًل بخسبر ١ٜاعًك ٞبخسبٝخ ،٠ثِ خكت اسبرً ١ٜب اعببخكَٔ ٟ
َرادفخت أزلخ ٤ا اسبسٓ .٢فًٝم ا ٖ ٚ ٛازبُخٍ ٚا با١
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فكاااٌبٚ ،إلباااخ ٖااا ٛاسبرٜااا ١أٜضا اخمٚ ،احااابح إمباااخْٚ ٞا اااًٛب
بخسبر ،١ٜحبٝح مل أعبدل أ ١ٜاضشً ١ٝب لبًٗٝخ إ ٫بعض اياجُٔ
ايعخدٍ يًبُبع ٚا٥٫بٓخ برهب ١ا .
َٔ أدٌ اسبر ،١ٜرثرت ا٫غاذلاع عأ ٚجاين سُٓٝاخ اابخذل
ايطخغٛت ٜضرع بٓعً٘ اىباهر ٜٔاىبكٝاد ٜٔمبٓاٜٚ ١سارٚ .٠٭داٌ
َٓدل ٟاسبر ٚج٬ق اياهرٚ ١ٜايرٚس ،١ٝاسبًُة َحخم ْاٞٝ
ا٫ابٝااخكَ ٟخد ٜاخم ْٚاساا ٝمخ ٭ْااٚ ٞداادت ٖاار ٙاىبحااخم ٫بااد َٓٗااخ
ٱْكااخ ْاسااٚ ٞذبكٝاال كعااخ ٜبكًُااٚ ٞيسااخْ ٞىبسااكٌب كألااٞ
اسببٚ ٝشبدََ ١جً ٞاٱْسخْ ١ٝايعًٝخ.
عًُبين اسبٝخ ٠نٌ ٖارا ،فخابعاة اعًُٗٝاخ ٚاثكاخم َطُٓ٦اخم.
ٚمل أْدّ َر ٠عًاَ ٢طخٚعبٗاخٚ ..نٝاو أْادّ ٚقاد كأٜابين أقادك
عً ٢إْ خف ْاسٚ ٞإْ خف اىبجخيٝخت اي أد ٜٔبٗخ ٚاي أعٌُ
شلخ ٚعًُة شلخ ج ٍٛسٝخاٞ؟ ٚنُاخ رَٓاة بٗاخ يٓاسا ٞرَٓاة بٗاخ
يااارلٚ ،ٟلااعٝة إفب ذبكٝكٗااخ يااٖ٘ٚ .هاارا عًُاابين اسبٝااخ ٠أ٫
أناا ٕٛأْخْٝاخمٚ ،عًُاابين ابعا مخ يااريو إٔ ا٭ْخْٝااٚ ١اياارٍ اَ٤ٛااخٕ،
ٚأُْٗااااخ ٜٓخفٝااااخٕ ايهراَاااا ١ايبحاااارٚ .١ٜعًُاااابين إٔ ا٫سبُااااخٍ
ٚاىبجخبر َٔ ٠عٓخ ر ٖر ٙايهراَ..١
َٚخ لر اسبٝخ ٠ل ٣ٛاسبُخٍ

لاااااااٛا ٤يًاااااااٗين ٚيًحاااااااكٞ
137

ٚيهٓ٘ اسبُخٍ اىبهخفض اجملخٖد ًب لاب ٌٝعكٝاد ٠لارٜا١
ٜبحر بٗخ شبرل اٱْسخْٚ ١ٝلدادام يد ٜٔاسبٝاخ ٠عًٝا٘ ٫ ،اسبُاخٍ
اشبخْع ايكخبع.
عًُبين اسبٝخٖ ٠را ،نُخ عًُبين أ ٫أيا ّٛغارل ٟقادك َاخ
أيااْ ّٛاساا ٞعًاا ٢عجاارات نااخٕ مبهاآين دبٓبٗااخ ،ياا ٛنٓااة
اسباااخ م اياااٛاعَٚ .ٞااأ مثااا ١عًُااابين ايبساااخَض ،٭ْاااٚ ٞدااادت
ايبساااخَض َااأ عٓخ ااار ايبساااخَ ..ٞنُاااخ ٚدااادت ايبساااخََ ٞااأ
ااُ ِٝايهراَاا ١ايبحاار .١ٜفةسسسااة بااةٕ ايًطُاا ١ايا آااخيين
اراد ْٗخٝ٥اخم إفب اىبعباد ٟعًا ،ٞنُاخ إٔ ايبساخَض ٜحاعرْٗ ٙخٝ٥اخم
قبعٓ ٢ايعكخع ٜٚرد ٙإفب اٱاخ ٤اٱْسخْ.ٞ
ٚيهااين مل أعاارف َاار ٠ايبسااخَض ًب نااراَ َٚجااخي، ٝ
ٚارنة يً َٔ اسبخلا ٚايكادك اىبراقا إْ اخًب قباخ أَٚأ با٘
ٚأبرٍ َٔ أدً٘ٚ .ي ٛدخٖ ٤را اٱْ خف َبةارام أ ٚبكً ٞب دُرل
ايا. ٝ
إٕ اسبر ٖٞ ١ٜسخكل ١اىبٛاٖ َٚارٜبٗخ َُٝٓٚبٗخٚ .يٖ٫ٛاخ
ي ااخكت اٱْسااخْٖ ١ٝبااخ ...٤إْٗااخ أْااام ايٓاااخ٥م اياا َٓشاابين
اسبٝااخ ٠إٜخٖااخ ٚاعًُبٗااخ َٓٗااخٚ ..بكبااٛي ٞاعًُٗٝااخ ٚسر اا ٞعًٝاا٘
لعرت بةْ ٞألبشل اسبٝخ.٠
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حماناة املٓب٘!
للدكتور حممد غالب
اٜعددل ا٘ددلٔزنه حمٝددل ودد ة ؼٍن٘زدده
ِويددخ ٜددِ ٟددو ٜصددو ا٘نٍددؽل رّددك لٙددل ددو
ينًٍ دمل يٕل صمزبى ادىل ٜواؽٗ ا٘ؽٍن٘خ ؽزدل
اصدديجذ لي ددبه ثب٘وٜددل ٌ ديفصو إثصددبه ب ر ديفصرياً
ّليلاً دٔب٠ذ ر ٓٙاحمل دخ ٍدججبً آلالٜده دٜزبلجده.
دمل يٙجش اٜ ٞبد دا٘له دٔبك يجّدل اّ٘ويدخ ال
يوي ٛل ةب ؽنالً ٜل اويبح ٘ .نال ا ٞصدؾذ ليظمزده
لٙل اال٘زؾبَ ثدبألىسو صدٍ ٛدبٌو إىل ٌوَ٠دب ؽيدش
ـٍو ثْدةبكح ا٘دلٔزنهاه .دسدن ٕٜدبٌؼ ثؽجيمزده
د٘ن٘ٓ ال يدياٖ ؽزدل دسدن ظمدبهً ا٘زمٙدي ٛثٕٙيدخ
اصنٖ ا٘لي ٟثبجلبٜمخ األىسويخ يٕبٌؼ عةل ؼبِزه
رضّيً اْ٘جبة دهتنيجه دروثيزه.
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َأ ايكٛاعاد اىبباال عًٗٝاخ بٛدا٘ عاخّ ،إٔ عكًٝا ١اىبار ٤بعاد
ْضٛدٗخ اعبدل ن٬ا اةياة أد ا َٔ ٙ٩ايبذخكع اي ٖٝةاٗاخ يا٘
ً ٬ب
سٝخااا٘ اشبخ ااٚ .١يهٓاا٘ عٓاادَخ ٜاآشين عًااَ ٢خدااَ ٘ٝبااةَ م
دٛاْباا٘ ايبعٝااد ،٠ؼبااخ ٍٚدكالاابٗخ َساابعٓٝخم بةدااٛا ٤ا اأ ايا
ادبخرٖاااخَ ،سذللااادام بةلاااع ١اىبعضااا٬ت اياا ا اااطدّ بٗاااخ ٟ
سٝخااا٘ ،فةْاا٘ نااجرلام َااخ ٬ٜسااِب إٔ َٛٝياا٘ ٚاْعطخفخااا٘ ،بااٌ إٔ
ايعااٛامل اىبٛدٗاا ١ٱكادااا٘ قااد ْببااة ًب جاٛيباا٘ ا٭ٚفبٚ ،دعًااة
دبخكٖ ٟر ٙايطاٛيً ١ب لبٖٛخ ْٚضٛدٗخ ٚأمثخكٖخٚ ،يٝسة ٖرٙ
ُْبرٜاا ١فردااٚ ١ٝإلبااخ ٖاا ٞسكٝكااٚ ١اقعٝااٜ ١ببٗٓٝااخ نااٌ َاأ أْعااِ
ايُٓباار ًب جاٛيباا٘ يٝساابخًص َٓٗااخ اىبكَٛااخت ا٭لخلاا ١ٝيحاابخب٘
ْٚضٛد٘ٚ .يٝعركْ ٞايكخك ٨إ ا نرت يا٘ ٚاقعا ١لاخ د ١ناخٕ
شلخ أبًغ ا٭ثر ًب سٝخاٚ ..ٞصبًُٗخ أْ٘ بُٓٝخ نٓة ًب ايرابعَٔ ١
ٚ ٬داع٘ عًاَ ٢هببا٘
عُار ٟالاذل ٣أاا ٞا٭نادل َٓبٗا مخ نبا ٝم
فةعذبااة باا٘ أمبااخ إعذااخع ٚاسبًااة دقخااا٘ اىبٛلااٝكَ ١ٝاأ كألااٞ
اي ااارل َهخْااخم يببااخرامٚ .ىبااخ نٓااة ألااخٖد إٔ اشبخدَااخت ًب
َٓ يٓاااخ ٜ ٫كُااأ قبُٗاااخاٗٔ إ ٫إ ا كاقبااابٗٔ كبااا ١ايبٝاااة ًب دقااا١
ٚس ّٚ ،أْٗٔ ٜ ٫هدٕ ٜحرعٔ ًب عٌُ سبٜ ٢حه ٕٛايبع ااا
إٕ دقخم ٚإٕ نربخم ااا فكد ا ٌٝإي ٞإٔ اىبٓب٘ َجًٗٔ لٝكو عأ
ايااادم عٓااادَخ ٜاا  ٍٚعٓااا٘ ناااخب ٛايرقخباااٚ ،١أْااا٘ لاااٝخًد إفب
ايراس ١عُخ قر .. ٜفةلركت ًب ْاس ٞأْين لاةبخغب٘ يا٬ٝم ٭ك٣
140

َخ عس خٜ ٙاعٌ .فًُاخ البساًِ نبٝاع أٖاٌ اىبٓا ٍ يًٓا ،ّٛاْساًًة
َاأ فرالااَٚ ،ٞحااٝة عًاا ٢أجااراف أ ااخبع ٞسباا ٚ ٢ااًة إفب
سذاار ٠اىبهب ا ٚٚ ،دااعة أ ْاا ٞعًاا ٢ثك ا ايكاااٌ َ اااٝخم إفب
دقااخت اىبٓباا٘ ،فسااُعبٗخ اببااخبع ًب ُْبااخّ ٚاْسااذخّ ،ثااِ نااركت
ٖرا ايبذسم عدَ ٠رات فهخْة ايٓبٝذ ٖٞ ١عٗٓٝخ ،فخَبٮت
ْاساا ٞايٓخلاا ١٦إعذخب ا مخ بٗاارا اىبٓباا٘ٚ ،اردااة َاأ اًااو ايٛاقعاا١
بجُراـب عُبُٝبـب
أُٖ٫ٚااخ إٔ ٖٓخيااو نخٓ٥ااخت ااااا نخىبٓباا٘ ااااا ذباام ٚإٕ مل
ٜراقبٗخ أسد.
ٚثخْٝبُٗااخ إٔ ٖٓااخى نخٓ٥ااخت ااااا نخىبٓباا٘ أٜض اخم ااااا ٜٓ ٫ااخٍ
َٓٗخ ايبع ٚ ،أْٗخ َبا ٢أكادت لا ٦ٝمخ  ٚاًة إيٝا٘  ٫ضبخياٚ ،١إٔ
ٖر ٙايهخٓ٥خت أزل َٔ ٢جرار اشبخدَخت..
ف ُُة عًا ٢إٔ أنا ٕٛنخىبٓبا٘ ٫ ،نخشبخدَاختٚ .قاد
يبح ٖرا ايحعٛك ؼببٌ ْاسٜٚ ٞدٜر قٝخداٗخ سب ٢عٗد ايحبخع،
بٌ ايٓضٛزٚ ،إٕ نخٕ قد كبجٌ ًب ٛك أار ٣رببًو عٔ اًاو
اي ٛك ايبدا ١ٝ٥ايسخ د١
ٚيٝم ًب ٖرا لاَ ٤ٞأ اىبااخ ..٠٫فةْاخ  ٫أراٍ أجبال ٖارٜٔ
اىبباادأً ٜٔب سٝااخا ٞايعًُٝاا ١اطبٝكاخم دقٝكاخم بااٌ قخلااٝخم أسٝخْاخم ،إ
ٚجٓاة ْاسآَ ٞار ْعَٛا ١أَبااخك ٟعًا ٢إٔ  ٫أسباخز ًب أعُاخيٞ
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إفب كقخبااٚ ،١إٔ  ٫أزلااض ٭ٜاا ١عكباا ١إٔ اكااو ًب جرٜاال إكادااا،ٞ
ٚأْ ٫ ٞأنخد أ َٔ٩قببدأ ايبع نعخ٥ل دا ِ٥عٔ ايعٌُٚ ،إلبخ
ٖاا ٛعااخكض نسااشخب ١اي ااٝو  ٫اًبااح إٔ آكحااعَٚ .اأ رٜااخت
إمبااخْ ٞبااةٕ َاأ أكاد  ٚااٌ سبُ اخم ..اًااو ايٛاقعاا ١ا٭ااار ٣اي ا
سدثة ي ٞإبخٕ جاٛي أٜضاخمَٛٚ ،د ٖاخ أْا٫ ٞسُباة إٔ أااٞ
ا٭ناادل ااااا ٖٚاا ٛمل ٜهاأ ٜعبااة بةثرٜااخ ٤اٱقًاا ِٝااااا دعااٌ ؼبباااٌ
بةلر ٠فكرل ٠نخْة اكدّ َٔ ايكخٖر ٠إفب ايرٜو ًب ٝو نٌ
عخّ ،فسةية َٔ سٛي ٞعٔ ايسب ًب اٖ٫بُخّ ببًو ا٭لر ٠إفب
ٖاارا اسباااد ،فةدااخب ْٞٛباااةٕ أفرادٖااخ َبعًُااا ..ٕٛفٛقعااة ٖااارٙ
ايهًُاااَ ١ااأ ْاساااَٛ ٞقعااخم ٖاااخ٬٥م ٚ ،اااُُة عًااا ٢إٔ أعاااض
بخيٓٛاداار عًاا ٢يااو ايهااخ ٔ٥اياااخأ اىبسااُ ٢بااخيعًِٚ ،اياار٫ ٟ
ٜبطااخ ٍٚايجاارا ٤إفب عًٝخ٥اا٘ ،ثااِ جاكااة ألاابخدّ لاا ٬اٱكاد٠
اسبدٜدٚ ١ٜدشٛد َبدأ ايبع ًب اي ٍٛ ٛإفب ايُبار بٗر ٙايبا١ٝ
ايعخي ،١ٝفكرفة بٓاس ٞااا كغِ داعو ب ار ٟاااا َأ د ٕٚكهبا١
 ٫ٚإلاااخم فااٛم اااش ١ايبشاار ا٭بااٝض اىببٛلااٌبٚ .نٓااة أْااخ
ايٛسٝااد اياار ٟيااٝم ياا٘ َٛدعاا ٕٛعًااَ ٢رفااة اٱلااهٓدكَٚ ،١ٜااخ
ريااة أنااخفض ًب كبااٛم اًااو ايااب٬د نُجااخٍ َاأ َجااٌ اجملخيااد٠
ٚاىبجاااخبر ،٠سباااَ ٢باااارت بباااا ٝاياا سااادداٗخ َٓااار جااااٛي ..
فهخْااااة نةْٗااااخ ْااااٛم َاااأ اٱؼبااااخ ٤ذبكاااال حباااارافرل ٙنبًاااا١
ٚاا ٬ٝم ٚ ..اسبُد أ ٚمٚ ٫أارلام.
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نًٓا ْهافح!
يًُٗٓدع فؤاد إضهٓدز

د٘ل املة لً ٌؤاك إٍ له لدبٚ
دِدددل ردددلهط ٜواؽدددٗ ا٘زمٙدددي ٛؽزدددل ـٍدددو
ثجٕب٘نهينً اهل لٍدخ ٜدك عبٜمدخ اّ٘دبسوح  .صدٛ
ا٘زؾدددُ ةلٜدددخ ّدددؤخ ٜصدددو ٘ٙىددديٖ دا٘ َدددظ
ثب ٙخ إ٘د لدب .1947 ٚدِدل اهٍدٗ ثمدل م٘دٓ
ثمضخ لٙٝيخ إىل إذم ٙا لدبك  ٜدةب لدبٚ
 1951دسدددن يْدددىٗ ا٘يدددن ٚدـيٍدددخ املة دددلً
إ٘ةوثبئْٙ٘ ،دؤخ املدنٔنهح دسدن ظمضدٗ اْ٘دجبة
املصوي املضًّ املٕبٌؼ.
1926
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نٓة أْبُبر ْٗخ ١ٜا٭لبٛم ب دل ْخفاد بعاد أساد ا٭لاخبٝع
اسبخفً ١بخيعٌُ اىبرٖلٚ ،لاخفرت إفب اٱلاهٓدك ١ٜباخيرغِ َأ
َباخد ٨اٱْاًا ْٛا ايا نٓاة ألاعر بٗاخٚ .يااة ُْبار أ اادقخٞ٥
اسبُاا ٢اي ا نخْااة اساارً ٟب دسااد ْٚ ،ٟااش ْٞٛبخيراساا.١
ٚيهاآين اُُة عًاا ٢ا٫لاابُبخم بااٛق ٚ ،يااٝهٔ َااخ ٜهاا.ٕٛ
ٚكبًهاابين ٖاار ٙاياهاار ،٠سباا ٢يكااد دااربة ببعااخي ِٝا٭جبااخ٤
عاارض اسباااخٌ٥بٚ ،أاااارت هبخَااخم بااخكدما ٚأْاااخ ضبُاااٚ .ّٛناااخٕ
عذٝبخم إٔ آب ر كٚسٚ ٞإكادا ٞعً ٢اىبرض ٚاسبُاٚ .٢اْطًكاة
َع أ دقخ ٞ٥يٓكضٚ ٞقبخم لعٝدامٚ .نٓة نةلعد َخ ٜه،ٕٛ
ًٚب أ ،اااشٚ ١عخفٝااا ،١يباااخ أثاااخك دٖحااابِٗٚ .عااادت َااأ ٖااارٙ
ايرسً ١بةفهاخك ددٜادٚ ٠إمباخٕ ددٜاد ..إٔ َاخ ػبارً ٟب كٚسٓاخ
ٚقًبٓخًٜ ،كَ ٞبً٘ داُ٥خم عًَ ٢حٗد اسبٝاخ .٠فاةٕ نخْاة ايآام
لعٝد ٠ف ٛك ٠اسبٝخ ٠لعٝدٚ ،٠إٕ نخْة نٝ٦ب ١فٗ ٞلاٛدا،٤
ٚإٕ نخْااة َرٜضاا ١ف ااٛك ٠اسبٝااخَ ٠رٜضاا ١ثكًٝااٚ ،١إٕ نخْااة
ثااخ٥ر ٠غخدااب ١ف ااٛكاٗخ هباارا ٤بًاا ٕٛاياادّ .فاآشٔ ْساابطٝع إٔ
ْسٝطر بةفهخكْاخ سبا ٢عًا ٢أدساخدْخ ،فًا ٛإٔ اٱْساخٕ أٚسا٢
إفب ْاساا٘ بةْاا٘ لااعٝد بُٓٝااخ ٖاا ٛمباار قبشٓاا ١قخلاا ..١ٝفااةٕ يااو
اٱؼبااخ ،٤إٕ مل ؼبااٌ َحااهًب٘ ،ػبعًاا٘ ػببخرٖااخ باار ٚجٝباا،١
ٚايعهم شٝض أٜضخم.
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ٚيهٔ عًُبين اسبٝخ ٠أٜضاخم إٔ ٖار ٙايطرٜكا ١اٱؼبخٝ٥ا٫ ١
دبااادً ٟب نبٝاااع ا٭ٚقاااخت ،فُااأ ايعباااح إٔ ااااٛس ٞإفب إْساااخٕ
َبعطٌ دخ٥ع  ٫ػبد قٛت  ،َٜ٘ٛأ ٚدبعً٘ ٜٛس ٞإفب ْاسا٘ بةْا٘
لعٝد َٛفل ،فةٕ ياو اٱؼباخ ٤يا ٛأَهأ ،فساٝه ٕٛيا٘ فعاٌ
اىبخدك ايرٜٓ ٟس ٞاٱْسخٕ سكٝك ١سخي٘  ٜٚرف٘ عٔ إػبخد سٌ
شلخ .باٌ ايعهام ،فاةٕ إفٗخَا٘ سكٝكاَ ١حاهًب٘ ػبعًا٘ ٜاهار
داُ٥اا مخ ًب جرٜااال اشبااارٚز َٓٗاااخ إفب اىبسااابكبٌ اىبحااارم ٚاهااإٛ
جرٜكاا ١اٱؼبااخ ٤ايعكًاآٖ ٞااخ ٖاا ٞإٔ ااا٪د ٟبخٱْسااخٕ ٭ٕ ٜكااٍٛ
يٓاس٘ إْ ٞأ َٔ٩بةْ ٞلةارز َٔ ٖرا اىبةرم اىبُبًِ .أَْٔ٪َ ٞ
قبسبكبً ..ٞإْ ٞلةٚفلٖٚ ..هرا ،فةٕ ٖرا اٱمبخٕ نا ٌٝبةٕ
ٜدفع٘ إفب ايعُاٌ بة اراك ٚعٓاخد سبا ٜ ٢اٌ إفب لاخج ٧ايراسا١
ٚا٫جُٓ٦خٕ.
إٕ َااخ ساادخ ًب يااو ايٝاا ّٛىباأ ا٭سااداخ ايعخكداا ١اياا
مبهٔ إٔ مبر بٗخ اٱْسخٕ د ٕٚإٔ ااذلى ًب ْاسا٘ أدْا ٢ااةثرل،
ٚيهاأ لاا ٦ٝمخ ٚاساادام أعًُااٖ٘ٚ ،اا ٛإٔ ٖاارا اسبااخدخ قااد أثاار ًب
ْاس ٞاةثرلما بخيااخمٚ ..فابض أَاخّ ااهارل ٟرفخقا مخ ددٜاد ٠إفب فٗاِ
ددٜد يًشٝخ.٠
نٓة ٚاقااخم ًب قساِ َأ أقساخّ اىب آع ايار ٟأعُاٌ با٘،
أكق ايعُخٍ ٖٚاِ عاخنا ٕٛعًا ٢ر٫اٗاِ ًب ياو ايٝا ّٛايكاخِ٥ب
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َاأ أٜااخّ كَضااخٕ ااااا لااٗر اي اا ّٛااااا ٚمل ٜهاأ اسباار اشبااخْل أٚ
ايبخااخك اياارٜ ٟحاابع ازبااٚ ٛاي اا ّٛعاأ ايطعااخّ ٚايحااراع ،مل
ٜهٔ أ ٟلٖ َٔ ٤ٞرا ٜكًٌ َٔ ع مب ٤٫٪ٖ ١ايعُخٍ ايعخناـب
عً ٢ر٫اِٗ نةِْٗ د َٗٓ ٤خٜ ،ادٚكَ ٕٚعٗاخ ٜٚادٚك ..!ٕٚأداٌ،
ٖهرا نٓة أُْبر إيا ِٗٝداُ٥اخم ،أدا اَ ٤أ ر٫ت! أدا ٠اارل٠
َااأ ر٫ف ا٭دٚات ايا ا ؼببٜٗٛاااخ اىب ااآع ايهااابرلٚ .الااابٛقو
ُْبر ٟأسد ايعُخٍ ٚقد بدا َٓ رفخم عٔ عًَُ٘ ،طرقخم برألا٘،
ٚعًااٚ ٢دٗاا٘ سبااخت َاأ ايعاارم اًُااع ،نااخٕ صبٗاادما َرٖكااخم..
ٚلرت عب ، ٙٛفًُخ أسام با ٞأَخَا٘ ،كفاع كألا٘ بابٌبٚ ،٤كأٜاة
ًب ع َ ٘ٝٓٝػبخم َٔ اٱدٗخد ٚا٫عبراك اي خَة فكًة يا٘ "٫باد
أْو ٚرَ٤٬ى َرٖك ٕٛبا ٬لاو َأ اسبار ٚاي ا ،ّٛناخٕ ا
ًب ايعااا "!ٕٛفبُااابِ "لاااهرام ٜاااخ لاااٝد ،ٟإْااا ٞىبُاااؿب يحاااعٛكى
ايط ٝعب ،ٟٛإْ ٞأسسٔ سخ٫م اٯٕ".
َٚضاا ٢إفب ريباا٘ ٚأداكٖااخ ًب ُٖااْٚ ١حااخٍب ددٜااد .ٜٔنااخٕ
مبهاأ إٔ أْسااٖ ٢اارا اسباادٜح ًب رهباا ١ايعُااٌٚ ،يهااين مل
ألااابطع إٔ أبااار َهاااخْ .ٞباااٌ الذللاااًة ًب ااهااارل عُٝااال.
فهرت ًب ٖرا ايعخٌَٚ ،ريب٘ اي ُخ.٤
نااا ..٬إٕ ٖااا ٤٫٪ايعُاااخٍ يٝساااٛا ناااخٯ٫ت ..إْٗاااِ بحااار،
سٝاااخاِٗ نشٝخآااااخ ،فٗٝااااخ ا٭مل ٚايٛداااع .ؼببااااٜٚ ٕٛهرٖاااإٛ
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ٜٚبعااربٚ .ٕٛأدكت عااٝين ًب ٚداا ِٖٗٛايسااُرا ٤ايَ٬عاا ١اي ااًب..١
ٚاًااااة أْاااا ٞأكً ٣ب ٚداااا ِٖٗٛاي ااااخَب ١ق اااا ١كبااااٛز بخسبٝااااخ٠
ٚايهاخ اىبرٜر .إْ ٞأٜضخم أنخفض ًب لب ٌٝاسبٝخ ٠اااا أْاخ  ٚياو
ايعخَااٌ ٖٚاا ٤٫٪ايعُااخٍ ااااا نًٓااخ قاا ٠ٛدااخُْ ١هااخفض ًب لاابٌٝ
ٖدف ٚاسد ..اسبٝخ.٠
ٚأسسسااة بٓاساا ٞكبب ا ز باآام ٖاارا ايعخَااٌ ٚكبب ا ز بٗااخ
اَب ادخم عٓٝااخمٚ ،لاعرت قبحاخنً٘ ٚرَ٫ا٘ اضارع ًب ْاسا،ٞ
ٚرَخي٘ اًُع مخْ رَخي ..ٞنُخ ي ٛنٓة أسٝخ سٝخاَ٘ ،أ ٜاّٛ
٫ٚدااا٘ٚ .نةلبااخ اًكااة َاأ يااو ايٝاا ّٛاًكاا مخ ددٜاادام ،باارٚ
ددٜدٚ ،٠إسسخ ددٜد ،بةْٓخ نبٝعخم أاْ ،٠ٛهخفض َٔ أداٌ
كاخ ٤بعضٓخ ايبعض ،يٝم فٓٝاخ ر٫ت ٚأ اشخع ر٫ت ،باٌ ناٌ
ٚاسد َٓخ ْاُاٖٚ ،١ار ٙاىبٜ٬اـب َأ ايٓاُاخت آ اٗر ٚاارٚع ًب
بعضٗخ ايبعض يبه" ٕٛلُٝا "١ْٝٛاسبٝخ.٠
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البد َٔ توفري حياة اجتُاعية ضًيُة!
للدكتور حممد كامل عواد
د٘ددل ٍ د خ  1901مبلي ددخ ؼددواث ٌٙا٘ىددوة. .
دثمددل إمتددب ٚا٘لهاٍددخ االثزلائيددخ دا٘ضب٠نيددخ
اٍددزب٠جنٖ دثنهٍددب نثبأل٠بظددنٖ دؽٙددت داّ٘ددلً
ٜبهً ا٘صؾبٌخ ٜلح ٍ خ ص ٛا٘زؾُ ٍ خ 1921
مبٜمخ ثو٘ال دؽصٗ لٙل ّةبكح ا٘لٔزنهاه
اٍٍَ٘ٙخ دملب لبك إىل ك ٍ ُْٜخ  1930اّزىٗ
ٜلح ثب٘صؾبٌخ ص ٛل ٗٝثب٘زلهيٌ امللهٍدخ
ا٘ضب٠نيددخ ثلْٜددُ صدد ٛكاه املمٝٙددال ا٘مب٘يددخ
ثجىلاك .ص ٛلال اٍزبماً َٜبللاً ٔٙيدخ اآلكاة.
دِل ا٠زلة ٜد ٟاجلبٜمدخ اَ٘دنهيخ ٜؤِزدبً ٔقدجري
اإلكاهح ا٘ضّبٌيخ جلبٜمخ ا٘لدٖ ا٘موثيخ.
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 ٫أعبكد إٔ اسبٛادخ اىبخبًاا ١ايا اعخقباة عًاً ٞب لاب٢
ايبًاادإ ،قااد دعًاابين أنجاار َعرفاا ١حبكٝكاا ١اسبٝااخ ٠أ ٚأنجاار
قدك ٠عً ٢سٌ َحاخنًٗخ َأ نبٗاٛك ايٓاخ ايارٜ ٫ ٜٔاباة ٕٚاااا
كغِ ايبذخكع اىببٛاي ١ٝااا ٜراهب ٕٛا٭اطاخ ٤ااٗاخ ًب لاًٛنِٗ
ًٚب ع٬قخاِٗ بةبٓخ ٤دٓسِٗ.
ٚيهٔ  ٫ك ٜعٓد ٟأٜضخم ًب أْاين اااا يا ٫ٛبعاض ايُبارٚف
ٚايٛقخ٥ع ااا ىبخ ادبٗة ًب سٝخاٚ ٞااهرل ٟايٛدٗ ١اسبخدر ٠يكد
ادطركت ااا ٚأْخ ًب ايعخلر َٔ ٠ايعُار اااا إفب اشلذارَ ٠أ ٚجاين
"يٝبٝخ" بسب غخك ٠ايطًٝخٕ ،فخْبكًاة َأ ب٦ٝا ْ ١او بدٜٚا ١إفب
َد ١ٜٓالبخْب ٍٛاىببشضرْ ٠سابٝخمٖٓٚ .اخى ،ناخٕ عًا ٞإٔ أبارٍ
دٗادام را٥ادام ىبساخٜر ٠ايب٦ٝاا ١ازبدٜادٚ ٠صباخكا ٠كفاخق ٞازباادد ًب
اىبدكلٚ .١باضٌ ٖرا ازبٗد ًْة ايدكد ١ا٭ٚفب ًب ايا ٌ عٓاد
اَبشخٕ رار ايسٓ َٔٚ ١دٗا ١أاار ٣فاةٕ اياباهرل اىببٛا اٌ ًب
ْهب ١ب٬د ،ٟقد رفين عٔ َٛٝي ٞاياطر ١ٜعبا ٛايرٜخداٝخت
ٚدفعين إفب دكالا ١ايباخكٜخ ٚايعًا ّٛا٫دبُخعٝاٚ ،١إفب ا٫لاباخٍ
بخ٭َٛك ايسٝخل.١ٝ
َٚااأ اىب٪ناااد إٔ ياااو اْبٗااا ٢بااا ٞإفب إُٖاااخٍ َ اااخسبٞ
ايحخ  ١ٝاىبخدٜاَ ،١جاٌ ايهاجرل ٜٔغارلَ ٟأ أبٓاخ ٤أَا ايارٜٔ
أدكنٛا أْ٘  ٫ق ١ُٝسبٝخاِٗ ايارد ١ٜد ٕٚظبخ ايكض ١ٝايكَٝٛا١
ايعخَ.١
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ٚيعٌ أِٖ سخدخ نخٕ يا٘ أعُال ااةثرل ًب اٛدٝا٘ ااهارلٟ
ٖااَ ٛااخ اعًُباا٘ بعااد الااباخي ٞبخيباادكٜم .فكااد نٓااة ااااا نهااٌ
َدك طبًص يعًُ٘ ااا ألعر قبٓبٗا ٢ايسارٚك ٚا٫عبا ار عٓادَخ
ألخٖد ج٬بٜ ٞبكدًَ ٕٛب اىبعرفٚ ١ايبشاح ٚاياباهرلٚ .نٓاة
ًب اي ُ ِٝأعًل أندل اٯَخٍ عًَ ٢سبكبٌ ايٓخبٗـب باـب ٖا٤٫٪
ايطاااا٬ع ،اياااار ٜٔمل ٜهاااأ ؽبااااخَرْ ٞأدْاااا ٢لااااو ًب أْٗااااِ
ل ٝبش ٕٛعًُخ ٤أ ٚطبذلعـب أً َ ٚشـب ٚأِْٗ لٝعًُ ٕٛعً٢
ْٗض ١ا٭َ ١ايعرب.١ٝ
إ ٫أْ٘ مل كبض بضع لٓٛات سب ٢نحاة ي ٞاسبٝخ ٠عأ
ايٛاقع اىب٪مل .يو أْ ٞايبكٝة ببعض ايط٬ع اىبباٛقـب بعد َد٠
َٔ ربردِٗٚ ،إ ا بٗاِ قاد اخكٚا َعًُاـب ًب قارْ ٣خٝ٥ا ١٭ْٗاِ
نااخْٛا فكااراٜ ٫ ٤ساابطٝع ٕٛإكبااخّ ايدكالاا ١ازبخَعٝااٚ .١نااخٕ
٫باد شلااِ َأ ايعُااٌ ٱعخلا ١أْاسااِٗ ٚألارااِٗٚ .قااد ٖاخيين َااخ
نااخٕ ٜبااد ٚعًااَ ِٗٝاأ اشبُااٚ ٍٛايباا٫ٚ ، ٪سُبااة إٔ أساادِٖ
عً ٢ا٭اص نخٕ ٖ ٬ٜم ،لخس ايً ٕٛا٬فخم ىباخ عٗداا٘ عًٝا٘
ًب اىبدكل .١فًُخ لةيب٘ عٔ ايسب أدخع "نٝاو  ٫أْبٗا ٞإفب
ٖر ٙاسبخياٚ ١أْاخ أعاٝش ًب قرٜا ١ذباٌٝب بٗاخ اىبسابٓكعخت ٚااباو
"اىب٬كٜخ" بسهخْٗخٚ ،يٝم َٔ جب ٝأٝ ٚدي ١فٗٝخ أ ٚبخيكرع
َٓٗخ؟".
150

ٚقد ابـب ي َٔ ٞاسبدٜح َع ٖ ٤٫٪ايطا٬ع ايكادَخ ٤أْٗاِ
نبٝعخم مل ٜطخيعٛا أ ٟنباخع أ ٚصبًآَ ١ار إٔ ربرداٛا َأ داك
اىبعًُـب .فُبٓٓة ٭ ١ًٖٚ ٍٚإٔ يو ْخل ٧عٔ َبرٚفِٗ اشبخ .١
ٚيهاآين عٓاادَخ أااارت أحبااح ًب اىبٛدااٛم عًااْ ٢طااخم أٚلااع
ٚألاااةٍ عاااددام نااابرلام َااأ اىبااابعًُـب ،نخ اااخَـب ٚا٭جباااخ٤
ٚاىبٗٓدلـب ٚاىبَٛباـبٚ ،دادت إٔ أنجارِٖ قاد اْكطعاة ناٌ
ً ١شلِ بخيعًِ.
عٓد٥ر أدكنة إٔ ٖر ٙايُبخٖر ٫ ٠مبهٔ اعًًٗٝخ بهسٌ
ا٭فراد أ ْ ٚعبِٗ اىبخد ،١ٜبٌ ٫بد َأ إكدخعٗاخ إفب ااةثرل ايب٦ٝا١
ا٫دبُخعٝاآَٚ .١اار يااو ايٛقااة رَٓااة بااةٕ صباارد ايعٓخٜاا ١ببعًااِٝ
ا٭فااراد ٚاٗاار ٜأا٬قٗااِ  ٫اهاااٚ ٞساادٖخ يٓٗضاا ١اجملبُااع
ٚاكدَ٘ٚ .إلبخ ٜٓباً ٞب ايٛقة ْاس٘ ااا ٚقبٌ نٌ لا ٤ٞاااا اااٝرل
اياآُبِ ٚاىب٪لسااخت ٚإ اا ٬ا٭ٚدااخم ايعخَاا ،١فااةٕ ا٭فااراد ٫
آهحو َٛاٖبِٗ ٜ ٫ٚسابطٝع ٕٛاٱْباخز ٚاٱبادام إ ٫إ ا بادأٚا
ببٗ ١٦ٝازب ٛاي خحل سبٝخ ٠ادبُخعَٓ ١ٝسذَُ ،١بطٛك ٠راار.٠
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دزِٖ حهُة خري َٔ قٓطاز عًِ
يًدنتوز أمحد أَني

روثل روثيخ كي يدخٌ .دزم ٛٙاألىسدو صدٜ ٛلهٍدخ
اّ٘عبء اْ٘ول .،دملب ختدوط  ٜدةب لدال ٜلهٍد ًب هبدب صدِ ٛبظدي ًب
ّوليبً دـٗ لٙل م٘ٓ ٍ ال ص ٛافزري ٜلهٍبً ٔٙيخ اآلكاة
ثبجلبٜمخ املصدويخ دٜدب ىاٖ يز ّدٗ  ٜبصدجةب ؽزدل افدزري
لٝيلاً هلب .دـٗ دمض ً هلب جم ٌٙاجلبٜمخ رمن لْو ٍ ال.
دِل ٔنٌئ لٙل ْ٠بؼه ا٘م ،ٝٙمب ؾه ا٘لٔزنهاه اٍ٘قويدخ ٜدٟ
عبٜمخ اّ٘بسوح ٔٝب ٔدنٌئ لٙدل ٔزجده األكثيدخ مدبئيح ا٘لد٘دخ.
دِل ّمو دسن ٍ ٟا٘ض صال رّويجبً بعزه إىل رمٝٙه ٘ىدخ
اع جيخ ٌدزم ٛٙا٘ٙىدخ اإلذمٙيييدخ ٌيفدٍدمذ اٜبٜده األٌدُ ؽزدل
ؽبظو هبب ٜؤمتو املَزْوِال ثٙيدلي .ٟدا٠زقدت لعدناً
جمٝددك ٌددؤاك ٘ٙىددخ ا٘موثيددخ دجمٝددك كْٜددُ ا٘موثدد ،دهئيَ دبً
٘ٙغ خ ا٘زيف٘يً دا٘ هخ دا٘ ْو  ٍ ٟٜخ  1914إىل ا٘ين .ٚدِدل
افزري ٜليواً ٘شكاهح ا٘ضّبٌيخ ٘ٙغبٜمخ ا٘موثيخ.
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عًُاابين اسبٝااخ ٠فُٝااخ كأٜااة َاأ ْاسااٚ ،ٞفُٝااخ كأٜااة َاأ
أبٓخ َٔٚ ،ٞ٥عخلٛا سٛي ..ٞإٔ ايعٌُ إ ا بٓ ٢عً ٢ايبذخكع اي
دربٗااخ اٱْسااخٕ ًب سٝخااا٘ ،ظبااض غخيبااخمٚ ،إ ا بٓااخ ٙعًاا ٢ايعًااِ
ٚاىبٓطل اير ٟنسب٘ مل ٜٓذض غخيبخم .فةٕ يٮسداخ َٓطكاخم غارل
اىبٓطااال ايااارً ٟب ايهباا ٚ ،كأٜاااة َااأ أبٓاااخ ٞ٥إٔ أظبشٗاااِ ًب
اسبٝخ ٠يٝم أعًُِٗ ،بٌ أسهُِٗٚ .أ نر أْ٘ نخٕ ًب ف ًٓخ
ًب َدكل أ ٍٚايا ٌ ٚرار .ٙفة ٍٚايا ٌ نخٕ أعًُٓخَٚ ،ع
يو مل ٜٓذض ًب اسبٝخٚ .٠رار ايا ٌ نخٕ أسهُٓاخٚ ،ياريو
ظبض ًب اسبٝخ.٠
ٚأزلااااع إٔ أرٚاداا ا مخ نااااجرل ٜٔلااااعدٚا ب ٚدااااخاِٗ ٭ْٗاااأ
سهُٝخت ًب اسبٝخ ،٠بُٓٝخ فحٌ غرلٖٔ ٚإٕ نٔ أنجر ثكخف١
ْٚحااخٖد ًب اسبٝااخ ٠كد ا٬م ناابرلما ًب ايساأ اااخدرام قااد ظبااض ًب
دبخكا٘ ْٚاخٍ ثكا ١ازبُٗاٛكٚ ،س اٌ عًا ٢ثار ٠ٚنابرلَ ٠أ َاخٍ
ٚسساأ زلعااٚ ،١عُباا ِٝدااخٖٚ ،ٙااً ٛب ٖاارا نًاا٘ مل ٜاابعًِ ًب
اىبدكل ١اقب خدام  ٫ٚدبخكٚ ،٠إلبخ اعًِ ًب اسبٝخ ٠سهُ ١عرف
بٗخ َخ ا ٜٓذض َٚاخٜ ٫آذضٚ ،عارف بطبٝعبا٘ ْاسا ١ٝايٓاخ َٚاخ
ٜعذبِٗ َٚخٜ ٫عذبِٗٚ ،نٝو  ٜرف دبخكا٘ ب .ِٗٓٝثِ ىبخ كرم
ٚيدام عًُ٘ أسسٔ اعًٚ ،ِٝأعاد ٙيًبذاخك ٠ناٌ إعادادٚ ،بعاد إٔ
أ ،دكالب٘ ًب َ ر أكلً٘ إفب اشبخكز يٝبِ اعًُٝا٘ ،سبا ٢اخك
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دنبااٛكا ًب ايبذااخك .٠فًُااخ عااخد ٚأَسااو دبااخك ٠أبٝاا٘ ،ابااددت،
ٚاْ ااارف عٓااا٘ ايٓاااخ ٚمل ٜاُٗٗاااِ ٚمل ٜاُٗاااٚ ،ٙٛمل ٜسااابطع
بعًُ٘ إٔ ٜدكى لة ٚأب ٘ٝحبهُب٘ ..يو ٭ٕ ايعًِ اير ٟس ً٘
مل ٜعٛض سهُ ١أب.٘ٝ
ٚقد أدكنٓخ ًب َ ر بٛٝاخم ناجرل ٠اسارت ٚأغًكاة ،٭ٕ
ا٭بٓاخ ٤مل ٜساابطٝعٛا إٔ ٜكَٛااٛا قباخ قااخّ باا٘ اٯباخٚ .٤كقبااخ نااخٕ
اٯبخ ٤ع خَٝـب نْٛٛا أْاسِٗ بةْاسِٗ ،مل ٜرثاٛا َأ رباخِٗ٥
َخ٫م  ٫ٚدخٖخ ،ثِ ىباخ أٚكثٖٛاخ بٓا ِٗٝأاًاٖٛاخٚ .قاد ظباد ايًااخت
اىبخبًا ١فرقة بـب ايعًِ ٚايعكٌ ٚاسبهُاٚ ،١دعًاة يهاٌ َأ
ٖاار ٙا٭لااٝخ ٤ازلاخمٚ .اسبهُااٖ ١اا ٞاياًسااا ١ايعًُٝااً ١ب اسبٝااخ٠
ٚايكاادك ٠عًاا ٢ايٓااا ٛإفب ا٭لااٝخٚ ٤سساأ ايب اارف فٗٝااخٖٚ .ااٞ
نجرلام َخ اسباخد َٔ دبخكع اسبٝخ ٫ ،٠ناخيعًِ ايارٜ ٟساباخد
َٔ ايهب ٚ .نخٕ سهُٝاخم قا ٍٛايكاررٕ "َٚأ ٜا٪ت اسبهُا١
فكد أٚا ٞارلام نجرلام" ( دم ا ايعُب.)ِٝ
ٚاعذابين سهخٜاا ١قرأاٗااخ ًب بعااض نبا ا٭دع ايعربٝاا،١
 ٖٞٚإٔ أعرابٝخم بدٜٚخم ،كأ ٣قَٛخم َٔ ايار ٜبٝعاٜٚ ٕٛرحبا،ٕٛ
ٖٚااٜ ٫ ٛااربض ..فكااخٍ "اسبُااد ًٜ ،شٓااٜٚ ٕٛرحبااٚ ،ٕٛعباأ ٫
ًْشٔ ْ ٫ٚربض" ..٭ْ٘ َبٔ يااًب٘ ،إٔ ايعًِ بب شٝض ايهًُخت،
ٚعاادّ ايًشاأ فٗٝااخٜ ،ااربض ًب اسبٝااخَ ،٠ااع إٔ ايااربض ٜعبُااد عًاا٢
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ايبذخكع ٫ ،عً ٢عدّ ايًشٔ ًب ايهٚ ..ّ٬اًاو سهُاٖٚ ١ارا
عًِ.
ٚنُخ إٔ ايعًاِ َُبٗار ٙايهبا ٚايبادكٜمٜٚ ،بًاغ َٓبٗاخٙ
ًب ْ ٌٝايدكد ١ازبخَعٚ ١ٝعب ٛيو ..فةٕ اسبهُاَُ ١بٗرٖاخ ًب
ا٭َجخٍ ايحعب ١ٝاي آبع َٔ كدخٍ ايحع ْٚسخ ٘٥اير ٜٔدربٛا
اسبٝااااخٚ ٠الاااابطخعٛا إٔ ٜبًااااٛكٚا دبااااخكبِٗ ٚدبااااخكع أَجااااخشلِ،
ٜٚرن ٖٚخ ًب سبخت َٔ اسبهُٚ .١نُاخ الابٗر ًب ناٌ أَا١
ااً ٕٛب ايعًااِ  ٚااًٛا فٝاا٘ إفب اياخٜاا ،١نااريو
عًُااخَ ٤بخ
ٜٛدااد أفااراد الاابٗرٚا بخسبهُااٚ ١ايبذربااٚ ،١فٗااِ ا٭َااٛك عًاا٢
سكٝكبٗااخ ٚا اارفِٗ أَااخّ اىبحااخنٌ عًاا ٢أسساأ َااخ ٜهاا،ٕٛ
أَجخٍ أٚ ٜع عٓد ايرَٚخٕ ٚدشخ عٓد اىب ارٜـب ٚا٭ااراى ٚعباٛ
يو .فهٌ ٖ ٤٫٪كٜٚة عِٓٗ أقاٛاٍ ًب َٓبٗا ٢ازبُاخٍ ،احار
دبرباا ،١أ ٚذبااٌ َحااهً ١أ ٚاضااع َباادأ يًشٝااخٚ ..٠نااجرلما َااخ
 ١ٝنب.١ًٝ
اهً ٕٛب ٝا ١ق
ٚقد كٜٚة يٓخ عٔ ا٭َاِ اىبخبًاا ١أقاٛاٍ سهُٝا ١ناجرل،٠
نٌ ي٘ جخبعا٘ اشباخص ،يباخ ٜادٍ عًا ٢إٔ ناٌ أَا ١درباة ًب
اسبٝخَ ٠خ بطبٝعبٗخ ٚالباخدت َٔ ب٦ٝبٗخٚ ،إٔ ناٌ أَا ١نخْاة
آُبر إفب اسبٝخَ ٠أ راٜٚاٚ ..١نًاٗخ اعادل عأ اسبكٝكا ١بةلاًٛع
ؽبخيو ألًٛع اٯار.
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ٚعباأ ياا ٛقًٓااخ إٔ ايسااعخدً ٠ب اسبٝااخَ ٠رابطاا ١بخسبهُاا١
أنجر يباخ ٖاَ ٞرابطا ١باخيعًِ يهٓاخ عًا ٢اٛاع ..فاخيعًِ قاد
ٜب اارف ًب اىبااخٍ ا اارف مخ لاا٦ٝخم فٝبًاااٜ٘ٚ ،ب اارف ًب اىبٓ ا
ا اارفخم اطااة فٝضااٝع٘ ،أَااخ اسبهاا ِٝف ٝاا ٝدا ُ٥اخم ٜٚسااعد
َ ٬ااأ
داُ٥ااا مخ َااأ أداااٌ ياااو دعْٛاااخ ا إٔ ٜررقٓاااخ ٚيااا ٛقًااا ٝم
اسبهُ ..١فريو ارل َٔ إٔ ٜررقٓخ ايعًِ  ٫ٚسهُ.١
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اجلزء الثاني
أقالم من الغرب
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ٖاى نسة يتدحسجٗا
لروبرت ج .أوملان
اؽددوى "هدثددود ط .ادملددب "ٞا٘ غددبػ ملٍٕددن
ا٘جصددو ٜيددبكي ٟا٘ويبظددخ داّ٘ددب٠ن ٞدا٘ز جددؤ
ث زبئظ املجبهيبد ا٘ويبظيخ دم٘ٓ لٙل ا٘ووٟٜ ٛ
ا٠دده ٌبِدددل ا٘جصددو .دّ٘دددل ا٘زؾدددُ ؼٍن٘زددده
مبلهٍخ ادٌوثودْ ملٍٕن ا٘جصو ٌي كٍ٘يب
ؽيش اثزلا ٜياد٘زه ٘مجخ املصبهلخ صد ٛا٘زؾدُ
مبٜمخ ث ٍَٙب٠يب دختوط ٌيةب  َِٛ ٟٜاٍٍَ٘ٙخ.
ص ٛكهً اّ٘ب٠ن ٞدسن ا٘ين ٚيْزىٗ ثبحملبٜبح
ّؤبد ا٘زيفٜال.
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فكدت ب رٚ ٟأْخ بعاد ًب ايرابعاَ ١أ عُار ،ٟإ لاكطة
عًاا ٢أّ كألااَ ٞاأ لااٝخكْ ٠كااٌ ًب أسااد أفٓٝاا ١لااشٔ ايبضااخ٥ع
قبدٜٓاا" ١أاْ٬بٝاااو لااٚ " ٝأْاااخ ايٝاااً ّٛب ايجخْٝااٚ ١اياااج٬ثـب َااأ
عُرٚ .ٟي ٛإٔ اٱب خك عخد إي ٞيهخٕ يو سدثخم كا٥عخم ،بٝد إٔ
نخكثَ ١خ كقبخ قدَة يًٓخ أٜخد ٟبٝضخ ،٤سبا ٢يٝخٝاٌ يا ٞإٔ
سيب يًشٝخ ٠كقبخ قٌ ي ٛمل أنٔ أعُا .٢أْا ٞأَ٩أ اٯٕ بخسبٝاخ٠
إمبخْخم عُٝكخمٚ ..يسة أعبكد بةْ٘ نخٕ ٜسعين اٱمباخٕ بٗاخ عًا٢
ٖرا ايٓش ،ٛي ٛأْين مل أنٔ فخقاد ايب ارٚ .يساة أعاين باريو
أْين أدشد ْعُ ١ايب رٚ ،إلبخ أعين إٔ فكداْ ٞشلخ دعًين أدٌ
قدك َخ ابك ٞيْ َٔ ٞعِ ًب اسبٝخ.٠
أعبكااد إٔ اسبٝااخ ٠اطخيبٓااخ داُ٥ااخم ببهٝٝااو ركآ٥ااخ حبٝااح
آسااذِ َااع ايٛاقااعٚ .نًُااخ نااخٕ ايحااخص أنجاار اةٖبا مخ شلاارا
ايبهٝااو ،أ اابض عخىباا٘ اشبااخص َٓط ٜٛاخم عًاا ٢أُٖٝاا ١عُبُاا.٢
ٚيٝم اعاد ٌٜاٯكا ٤لاٗ٬م أبادام ..يكاد اٖبادٚ ٣اياداٚ ٟألاخاراٞ
إفب لً ٤ٞب اااا ٜساعو إٔ اساُ ٘ٝجخقا ١ايطُاً ٛب اسبٝاخ ٠اااا مل
ألااابطع أْاااخ كٜ٩بااا٘ ،فذعًااا ْٞٛأكغاا ًب ايهااااخ داااد َباااّ٬
ايب ر.
ٚناخٕ ألال دك ٚدا عًا ٞاعًُا٘ ٖا ٛإٔ أَ٩أ بٓاسا.ٞ
نخٕ ٖرا دكلخم دٖٛرٜخمٚ .مل ٜهٔ ًب َكدٚك ٟإٔ أ آع ياو
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بٌ نخٕ ضببُ٬م إٔ أْٗخك ٚأ ابض قعٝاد نرلاَ ٞبشارى أَاخّ
لد ٠ايبخع جٛاٍ َخ ابك ٢ي َٔ ٞايعُرٚ .إْ ٞعٓدَخ أذبدخ عٔ
اٱمبخٕ بٓاس ،ٞفًسة أذبدخ عٔ صبارد ياو ايٓاٛم َأ ايجكا١
بااخيٓام اي ا اعٝاآين عًاا ٢ايبكااخٚ ٤ساادً ٟب كدٖاا ١غرٜباا ١عااين.
فٗرا د  َٔ ٤يو اٱمبخٕٚ .إلبخ أعين ل٦ٝخم أعُبِ َٔ يو ٖٛ
ايااٝكـب بااةْين ،عًاا ٢اياارغِ َأ َُبااخٖر عذا  ،ٟاَاار ٩إػبااخبٞ
ٚأْااا٘ ًب ٖااارا اشبضاااِ اىباااب٬جِ اىببحاااخبو َااأ ايبحااارٜٛ ،داااد
َهخٕ اخص ب ٞألبطٝع إٔ ألاً٘ مداك.٠
ٚيكاااد اقبضاااخْ ٞانبحاااخف ٖااار ٙايجكااا ١اع ٖ ٜاااخ لااآٛات
نجرلٚ .٠نخٕ ػب إٔ ٜبدأ ا٭َار بةبساٌب ا٭لاٝخ .٤سادخ ات
َاار ٠إٔ ْااخٚيين كدااٌ إسااد ٣ناارات يعباا" ١ايب ٝبااٚ ،"ٍٛسساابب٘
ٜساااخر َاااين ٚأسسساااة بخٱٖخْااا ،١فكًاااة "إْاااين  ٫ألااابطٝع
الاابعُخشلخ" فخلاابشجين قااخ٬٥م "ااارٖخ َعااو ٚدسردٗااخ أَخَااو".
فجببة ايهًُخت ًب كأل" ٞدسردٗخ أَخَو"ٚ .بدسرد ١ايهار٠
الابطعة إٔ أزلاع أٜاأ ٖباةٖٚ .اارا اياعاٌ ٚيااد عٓاد ٟفهاار٠
قٛاَٗخ إٔ أسكل ٖدفخم اًب٘ َسبش٬ٝم .يو اشلدف ٖ ٛإٔ أيعا
"ايب ٝبًٚ ."ٍٛب َدكل ١أٚفربرٚى ىبهاًٛب ايب ر ًب ف٬ٝدياٝخ
اببهرت جرٜكا ١ددٜادْ ٠خدشا ١يًعبا" ١ايب ٝبا "ٍٛأجًكاة عًٗٝاخ
الِ ايهر ٠ا٭كد.١ٝ
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ٚجااٛاٍ سٝااخاٚ ،ٞدااعة أَااخَ ٞجخ٥اااَ ١اأ ا٭ٖااداف ،ثااِ
سخٚية إٔ أبًاٗخ ..نٌ ٚاسد َٓٗخ ًب ٚقة َعٚ .ٞنخٕ عً ٞإٔ
أعاارف ْااٛاس ٞاياآكص عٓاادٚ .ٟمل ٜهاأ َاأ اشباارل إٔ أسااخٍٚ
لاا٦ٝخم نٓااة أعًااِ َاأ َباادأ ا٭َاار أْاا٘ بعٝااد بعاادام لخلااعخم عاأ
َبٓااخٚي ،ٞ٭ٕ يااو َاأ لااةْ٘ إٔ ٜسااب اىبااراكٚ ٠اسبساار ٠يااد٣
اٱااخم ٚاياحٌَُٗٚ .خ ٜهٔ َٔ أَر فكاد أااكاة ًب ألاٝخ،٤
ٚيهٓين أسررت ااا عً ٢ايعُ ّٛااا اكدَخم.
ٚأعبكااد أْااين سككااة ايبكاادّ بساارعْ ،١بٝذاا ١يُٓبااخّ َاأ
اسبٝاخٖٝ ٠ةااا٘ قااَ ِٝعٓٝاٚ .١أْاا ٞ٭دااد َأ ا٭ٜساار إٔ أعااٝش َااع
ْاس ٞإ ا سخٚية إٔ أن ٕٛأَٓٝخمٚ .أدد ايكً ٠ٛب داق ١ايٓخ
َٚعخْٚبِٗٚ ،ي ٫ٛأ دقخ ٞ٥ايارٜ ٜٔعٓٝاْٛين بةب اخكِٖ يهٓاة
أعُ ٢سكخمٚ .بهٌ اٛادع أق ٍٛأْين ٚددت ايراساٚ ١اشلادً ٤ٚب
جُااا ٛاٱْساااخٕ ايااااخْٚ ٞضبخٚيبااا٘ ا٫كاااااخم ٚايبساااخَ ٞاااٛع
ا٭يٖٝٛااٚ .١كقبااخ نااخٕ ايردااٌ َسااًٛع ايب اار أقااٌ عُاا ٢عاأ
أُٖ ١ٝا٭لٝخ ٤اىبخد َٔ ١ٜاىبب ر.ٜٔ
نااٌ َااخ أعرفاا٘ ٖاا ٛإٔ إمبخْ اخم بٛدااٛد غخٜاا ١أزلاا ٢يًبحاار
ٜهخفشً ٕٛب لب ٌٝبًٛغٗخ ،نخٕ ٚسٝخم أعخْين ،أنجر َٔ أٟ
ل ٤ٞرار ،عًٝ ٢خْ ١سٝخاٚ ٞكبخلهٗخ.
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دزع تعًُت٘ يف َٓتصف ايًيٌ
جلومس كي دي بونت

ا٘زؾُ " َٜكي ثن٠ذ" ثْدؤخ كي ثن٠دذ
 ٜن لب .1940 ٚدسن هعدٗ رميدٗ لدبؼٍ ،ر جئدٓ
اثزَبٜزه لٌ ٟة ٛدرّليو كِيُ ملَبئٗ اويدبح.
ٔدددبِ ٞدددل ٠ددديػ ثددده االّدددزىبٖ ثيفلٝدددبٖ اإلْ٠دددبء
داهل لٍددخ ٜصد ك مبلي ددخ "ٔ ٙزددن "ٞثناليددخ
"ايندا" ثبإلظبٌخ إىل ٠لثه ٜك ٠ ٟٜلثنا ملْودق
ا٘ؽبِخ ا٘نهيخ عبٜمدخ ّديٕبون "دادْ هيدلط"
ر َ .،دسن ٜزديدط ديمديِ اآلٜ ٞدك ىدعزده
داهثمخ ادالك لٙل ّٜوثخ  ٟٜر ٓٙا٘جّمخ اّ٘لظمخ
ؽيش اِب ٚعله ّؤخ "كثن٠ذ" لب.1802 ٚ
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أ بشة َٓر َٓب و ي َٔ ١ًٝايًٝخيً ٞب عاخّ ٖٚ ،1909اٞ
ايًًٝااا ١اياا الااابُعة فٗٝاااخ ي ااارا أَااا ،ٞأيااابُم ايساااب ٌٝإفب
َعبكاادات ألاابعـب بٗااخ عًااَ ٢بخع ا ٖاار ٙاسبٝااخٚ ٠دااٝكٗخ ٚقااد
نااخٕ ااٛت ٚاياادٖٚ ،ٟاا ٛؼبااخ ٍٚاٗد٥اا ١أَاا ،ٞااٛا مخ اخفب ا مخ
س  ٜٓاخمٚ .سااـب الاابد بُٗااخ ازب ا م ْسااٝخ أُْٗااخ عًااَ ٢كربااَ ١اأ
َضاااذعٚ ..ٞيهاااين زلعبُٗاااخ ٚنٓاااة ٦َٜٛااار ًب ايساااخبعَ ١ااأ
ايعُرَٚ .ع إٔ اىبحهً ١اي أثخكاُٗخ س٦ٓٝر ،قد سًة َٓر رَٔ
بعٝد ٚأ بشة ْسٝخم َٓسٝخم ،فةٕ َخ اْهحو يً ٞب اًاو ايًًٝا١
مل  ٍ ٜسكٝكَ ١خثً ١أَخّ عٝين ..اًو ٖ ٞإٔ اسبٝخ ٠يٝسة نًٗخ
سبخم ٚأرٖخكامٚ ،يهٓٗخ ًب اياخي ا طبغ بخيكسٚ ٠ٛاىباراك ٠ايا
ٜحاااعر بٗاااخ َعُبُٓاااخ .إٔ يٓاااخ نبٝعا اخم َبخعبٓاااخٚ ،إٕ اابًااااة ًب
جبٝعبٗخٖ ..را َخ بدا ي ٞإٔ أاعًُ٘ ٚقب٦ر ،باٌ اًاو ٖا ٞايعكٝاد٠
ا٭ٚفب اي اعًُبٗخ.
ًٚب كأٜااا ٞإٔ ازباااآم ايبحاااار ٟقااا ٟٛايحااااه ١ُٝلاااادٜد
ايبة  َٔ ،اي ع إٔ ٜبطرم إي ٘ٝايٝة ٚ .ي ٛنخٕ ا٭َار غارل
ٖاااارا ىباا اخ عرفااااة ًب قااااخَ ٛايبحاااارَٓ ١ٜاااار ا٭رٍ نًُااااخت
"ايضشو" "ٚايآخ"ٚ "٤اىبٛلٝك"ٚ "٢ايرقص" َٚخ إيٗٝخ .يكد أٚسا٢
إيٖ ٞارا ايارأ ٟإٔ أفخار بٓاسا ٞنةْساخًٕٚ .ب كأٜا ٞإٔ ْساٝر
نٌ إْسخٕ َٓخ ٜٓط ٟٛعً ٢اشبرل ٚايحر .اًو ٖ ٞاسبكٝك ١اي
164

مل ألبطع ابٝخْٗاخ عًا ٢اي اٛك ٠ايكٜٛا ١اياٝخدا ١ايا داخ٤ت ًب
عبخك" ٠اَٛخ َخٕ" إ ذبدخ عٔ "ايجٓخ ١ٝ٥لدٜد ٠ايبطرف" باـب
ايعكٌ ٚايبًٗ ١ُٝٝب اٱْسخٕ ٚاًو ٖ ٞايُبخٖر ٠اي ْحذلى فٗٝخ
نبٝعخم.
ٖٚرا ا٫عبكخد ٜحد َٔ أرك ..ٟ٭ْا ٞنًُاخ اارنرت قا٣ٛ
ايحر اي اساٝطر عًا ٢ا ارفخا ٞداُ٥اخمٚ ،اارنرت ًب ايٛقاة
ْاس٘ يو ايكبم َٔ ايٓٛك اىبكد ايرٜ ٟض ٤ٞدٛاْ ْاس،ٞ
اضخ٤ية أَخّ عٝين ًب ابخّ نٌ  ّٜٛاًو اىبكاخٜٝم ايا أقاٝم
بٗخ أاطخٚ ٞ٥ألبخع دعاٚ .ٞاا  ٌٝيو إٔ "سركى َٔ ايحر
إٕ ٖ ٛأ ٫نس يٓ و اىبعرن ١دد."ٙ
إْاا ٞأَ٩اأ بخيسااعً ٞب لااب ٌٝاشباارلٚ ،ضبخٚياا ١فٗااِ ايٓااخ
ٚاي اااض عاآِٗ ..ا  ٛااخم إ ا سااخ ٍٚاٱْسااخٕ إٔ ٜبسااخَض َاااع
ا٭ نٝاااخٚ ٤اسبسخلاااـب َااأ ايٓاااخ  .إٕ اٱْساااخٕ قاااد ٜهااإٛ
عبكرٜخمٚ ،يهٓ٘ قد ٜةا َٔ ٞا٭لٝخَ ٤خ ؼبطِ قًبو ذبطُٝخم.
أعبكد إٔ َعُباِ أفهخكْاخ ايٓبًٝا ١ايساخَ ١ٝاااا إٕ مل اهأ
نًاٗخ ااااا ْخفعاَٚ ١اٝاادٚ ،٠إٔ نااجرلما َأ أكٚم أعُخيٓااخ ػبا إٔ
ٜبكاا ٢لاارام ْ ٫باا ٛباا٘ ،أ ٚإٔ ٜبكاا ٢نااريو عًاا ٢ا٭قااٌ سباا٢
يبخآخٚ .يطخىبخ لب ياٖ ٞارا لا٦ٝخم َأ ا٫كاباخى ٚيهاين أدكى
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اٯٕ إٔ اًو ا٭عُخٍ اجملٝد ٠اي ْعًُٗخ ْ ٫ٚسبطٝع إٔ ْبهًِ
عٓٗااخ ،إٕ ٖاا ٞإ ٫قاابم ااااَ ٞاأ سٝااخَ ٠ساابكبً ١ااارل َاأ ٖاارٙ
اسبٝخ.٠
ٚأعبكد أْ٘ َ ٫ار يٓاخ َأ ايبا اّ اًاو ايكخعاد ٠ايا ذبابِ
عًٓٝااخ ايكٝااخّ بسًسااً ١أعُااخٍ داا ،١ًٝ٦٭ْٗااخ ايطرٜاال إفب ذبكٝاال
أَر ٚاسد عُبا ..ِٝاًاو ٖا ٞايكخعاد ٠ايا ااٛس ٞإيٓٝاخ بخي ادل،
سُٓٝخ احبد سخدبٓخ إي.٘ٝ
ٖٓٚخ أددْ ٞأق ٣ٛعً ٢ذبٌُ َسٚ٪ي ١ٝأعُخي ،ٞأ ٚببعابرل
أدم ،ألاابطٝع إٔ أناا ٕٛأَٓٝااخم َااع ْاسااٚ .ٞقااد ٜهااٖ ٕٛاارا
َسبش٬ٝم أ ٚلب٘ َسبش ٌٝأسٝخْاخمٚ ،يهآين عًا ٢ثكاَ ١أ أْاٞ
أسخٚي٘ داُ٥خم.
ٚأارلام اا بٌ أِٖ َٔ ٖرا نً٘ اااا إمباخْ ٞباخ  ..إْاَ ٞأَ٪
بٛدااٛد إياا٘ سهاا ِٝقااخدك عًاا ٢نااٌ لااٖ ٤ٞاا ٛاياار ٟاًاال ٖاارا
ايعخمل ٖٛٚ ،ايارٜ ٟسارل ٙعًا ٢ايٓشا ٛايارْ ٟعرفا٘ عبأ ايبحار.
ٖاارا ايهاا ٕٛقبااخ فٝاا٘ َاأ ظبااَ ّٛضااٚ ،١٦ٝلاادٚ ،ّٚأقُااخك،
ٚنٛانااا ْٚ ،سااااخ ٤نباااا٬ٝتٚ ،ألااااذخكٚ ،ٯيااااٚ ،٧عحاا ا
أاضرٚ ،قبخ ػبٝش ًب دٚك أبٓخ َٔ ٘٥رَخٍ ًب ايسًِٚ ،دعخ٤
ا إٔ ؼبكك٘.
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يطت أيعب يًٓظازة
لروبرت دوور
نااخٕ ٚايااد "كٚباارت بااٛب ٞدٜٚاار" َاأ ٫عاايب
ناار ٠ايسااًٚ ،١قااد الااذل ٣ياا٘ أ ٍٚرٚز َاأ ٖاارٙ
ايهر ٠ساـب ناخٕ ًب ايعخلارَ ٠أ عُارَٚ .ٙاخ إٔ
َضاا ٢عًاا ٢يااو لااة لاآٛات سباا ٢نااخٕ "بااٛب"ٞ
ٜسخِٖ ًب ٖر ٙايًعب ١ب ٛا٘ ايُبٗرل ايجخْ ٞٱسد٣
فاارم لااخسٌ ايبخلااٝاٝوَٚ .ااخ يبااح إٔ أ اابض َاأ
نبخك اي٬عابـب ا ذلفاـبٚ ،قاد اااٛم عًا ٢اساع
فاارم َاأ ايااار م ايعخىبٝااٚ ١اٯٕ ٚقااد اعب ا ٍ ايًع ا
عك وبس ١عحر َٛزلخم كٜخدٝخم َٔ َٛالِ نر٠
ايسً ،١فةْ٘ ٜعٝش َع رٚدب٘ َٔ إٜراد َ كع ١ابًغ
َسخسبٗخ عبَ ٛخ٥اٚ ١لابـب فاداْخم عًاَ ٢كرباَ ١أ
أدٓم ًب  ١ٜ٫ٚأٚكػب.ٕٛ
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ٜبد ٚي ٞإٔ َعبكدات اىبر ٤ااا نٝاُخ نخْة ااا ابٛقو عًا٢
ايطرٜكاا ١ايا ٜساًهٗخ ًب سٝخااا٘ ..يكااد أَضااٝة لااطرام جاا٬ٜٛم
َأ سٝاخا ٞن٬عا ضباذلف يهار ٠ايساًٚ ١جبٝعا ٞإٔ اهاإٛ
ٖر ٙايًعب ١ايا أعاٝش َٓٗاخ أَارما ُٜٗاين ًب سٝاخا ٞايحخ ا.١ٝ
يكد عًُبين ٖر ٙايًعب ١ألٝخ ٤نجرل ٠عٔ اسبٝخ ..٠دعًبين ألاعر
بكساٌب نابرل َاأ ايساعخد ،٠بااٌ أكدا ٛإٔ اهاا ٕٛقاد اًكااة ًب
لخ  ١ٝأ قا .٣ٛاعًُاة أْا٘ يا ٛأااٝض يا ٞالابخ٬ص ايهارَ ٠أ
قبض ١ايارٜل اٯار يهخٕ ًب يو َدعخ ٠يسعخدا ٞأنجار يباخ
ي ٛقُة حبرن َٔ ١اسبرناخت اىبُبٗرٜا ١ايا يأ دبادْ ٟاعاخم
إ ٫اغببخٍب ايُٓبخكٚ .٠اًو ْٖ ٞاام اياهار ٠ايا أك ٣دادٚاٖخ
ًب اىبٝخد ٜٔا٭ار َٔ ٣اسبٝخ ٠غرل نر ٠ايسًٚ .١اا  ٌٝيو إٔ
َااخ أقدَاا٘ َاأ ادَاا ١زبااخك أ ٚي اادٜل أ ٚيكرٜا  ،اهاا ٕٛأَبااع
يٓاس َٔ ٞعُاٌ ٜكب ار عًاٚ ٞساد ٟسبا ٢يٝخٝاٌ إيا ٞإٔ ناٌ
فاارد إٕ ٖاا ٛإ ٫رَٝااٌ يااً ٞب سًباا ١ناار ٠ايسااًً ١ب ٖاار ٙاسبٝااخ٠
ايدْٝخ نًٗخٚ ..إٔ ارل ا٭لٝخَ ٖٛ ٤خ قربين يًٓاخ ٚ ،إٔ لارٖخ
َٖ ٛخ بخعد بٝين ٚب.ِٗٓٝ
ٚمثاا ١عكٝااد ٠أااار ٣رَٓااة بٗااخ ،اًااو ٖاا ٞإٔ ا٭عُااخٍ ايا
أدٝاادٖخ ٖاا ٞاىبكٝااخ اياار ٟأقااٝم باا٘ ْاساا ..ٞفااة ا مل ألاابطع
إاكخٕ ل ٤ٞنخٕ ازلٚ ٞزلع ٖبخٚ .٤يكد فهرت ًب يو ًب
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كبٝع عخّ  1951سـب قًة يارق أْ ٞئ أيع ًب عخّ ٚ .1952مل
أْباا٘ إفب ٖاارا ايكااراك إ ٫سااـب اةناادت َاأ عذ ا  ٟعاأ ايكٝااخّ
بدٚك ٖخّ ٜرد ٤٫٪ٖ ٞايرٜ ٜٔدفع ٕٛي ٞكااباخم ًب َكخباٌ كٜ٩ا
ٚأْااخ أاااذلم اسبااٛاد ٚ .يسااة أدك ٟنٝااو ٜط ٝا يٲْسااخٕ إٔ
ٜٓعِ بٓذخ أ ٚبحٗر ٫ ٠اه ٕٛمثٓخم جملٗٛدٚ ،إلبخ اير ٟأعرفا٘
ٖ ٛأَْ ٞخ البساة َدؼبخم أ ٚثٓخ ٤إٚ ٫ناخٕ َارد ٙإفب لاعٛكٟ
قبخ بارية َأ دٗاد سكٝكا ٞألابشل عًٝا٘ ايجٓاخٚ .٤جخىباخ ذبادخ
رَ٥٬اااً ٞب ايارقااا ١عااأ اسباااِبٜ ،عااا  ٕٚإيٝااا٘ ْباااخ٥ر ايٓذاااخ
ٚاٱااااخم ًب اىبًع ا ٚاااخكز اىبًع ا  ،سباا ٢يكااد ؼبُااٌ بعضااِٗ
نع أكْ أ ٚأدا َٔ ٠أدٚات ايسشر ازبخيب ١سبسٔ اسبِب ،أٚ
ًٜذة إفب ل َٔ ٤ٞايبعخٜٚر أَ ٚرال ِٝايحاعٜٗ ٠ ٛا ُٔٝبٗاخ عًا٢
لرل اىبكخدٜر ابعخم ىبخ ٜردخٚ .ٙاسبل أْ ٞمل ألبطع اْ٫سذخّ َاع
ْار نٗ ،٤٫٪بٌ جخىبخ لعرت إٔ َخ ٝ ٜبين َٔ سسٓ ١أ ٚل١٦ٝ
َرد ٙإفب أَر أعُال ٚأٖاِ يباخ ٜبادً ٚب ايُباخٖرٚ .ؽبٝاٌ إيا ٞإٔ
ايهجرل يبخ ٜبشدخ ب٘ ايٓخ عٔ سسٔ اسبِب إٕ ٖ ٛأ ٫اٛفٝال
َٔ عٓاد ا ٚ ،يساة ألابطٝع إٔ أا اٛك إشلا مخ لاخَ ٞاسبهُا١
لخَ ٞايكدكٜ ٫ ٠بخي ٞقبخ أق ّٛب٘ َٔ أعُخٍ ًب سٝخا.ٞ
ٚإمبخْ ٞبٗرا ٖا ٛايار ٜ ٟارفين إفب ايكٝاخّ ببًاو ا٭عُاخٍ
اي ألبشل َٔ أدًٗخ كدخ ٤كبَٚ ٞخ ٜسبا٘ عًْ َٔ ٞعُخ.٤
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ٚقد ٜهٖ ٕٛرا ٖ ٛأٖاِ لاً ٤ٞب اسبٝاخ ٠نًاٗخٚ ..أق اد
 ٬يًخاارل .يكااد ااخدفة ًب سٝااخاٞ
باا٘ فعااٌ اشباارل يبهاا ٕٛأٖاا م
اشبخ  ١عددام َٔ ا٭عخدٚ ٝاشبٛاكمٚ ،ي ٞاخكٜخ سخفٌ صبٝاد
ًب يع نر ٠ايساً ،١دٛرٜاة عًٝا٘ أسسأ ازبا اٚ ٤قٛبًاة َأ
أدً٘ بخيهجرل َٔ رٜخت ايبكدٜر ٚايذلس . ٝنٓة أسا رَ٥٬اٞ
ًب ايارق ١سبخم نبخمٚ ،يهٔ ايرٜ ٟعٓٝين ًب ٖرا نًا٘ ٖا ٛأْاٞ
عرفااة أفضااٌ قااٜ ّٛطُااع إْسااخٕ ًب َعاارفبِٗٚ .يعااٌ َاأ أعُبااِ
أيااٛإ اىببااخم اي ا الاابُبعة بٗااخ نااخٕ بااريو ق ااخك ٟازبٗااد..
فهجرلما َخ أقا ّٛبةعُاخٍ اببااخ ٤إدااخٍ ايسارٚك عًاْ ٢اام أباٞ
ٚرٚد ٚابين ،إ أدد ًب يو ايسب ٌٝإفب َهخفةاِٗ عًاَ ٢اخ
يكٝة َِٓٗ َٔ احذٝع ٚادَخت.
ٚيعٌ ارل ٚل ١ًٝيًبعبرل عٔ ٖرا نً٘ ٖٛ ،اغبباخج ٞببًاو
ايدا٥ر ٠اي ذبٌٝب بٚ ..ٞبٛد ٟيٜ ٛاببٌب ايٓخ قبجٌ ٖرا أٜضخم.
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إْي ضعيد بوقيت
بات ػرانك
ثبد ٌوا ٟٜ ٓ٠اسٗ ّيٕبون دٕ٘ ه مل ي ْ
عيءاً  ٟٜاعياء سنا ا٘مبمل إال ٔزت ل ده ّ٘ .دل ثدلا
ؽيبره ٜواٍ ً ٘ٙصؾً ٌٙنهيدلا صد ٛاّدزىٗ
ٜددليواً ملٕزددت داّ د ؽ ٟدٔب٘ددخ ا٠جددبء ٜددب دهاء
ا٘جؾددبه صددٔ ٛددبَٜ ٞددبللاً ملٕزددت ا٘مٙٝيددبد
ع نة احمليػ اهلبكي ص ٛاّزىٗ ٜواٍدًً ؽوثيدبً
اجلجةددخ اإليؽب٘يددخ صدد ٛاْ٘ددوَ األدٍددػ
دادهدثب ا٘نٍدؽل دِدل صدبن مٔويبرده لد ٟاودوة
صد س هدايدبد .دسدن اآل ٞامبَٜدخ
دايبٜةب
داألهثمددال ٜدد ٟا٘مٝددو ينعدده ٔبٜددٗ ْ٠ددبؼه إىل
ٔزبثخ اّ٘صس ديم ٗٝكاهه يػ ثه إ٘زت
داآل٘خ إ٘برجخ دٜؽٍبح اَ٘غبيو دفويؽخ ا٘مبمل.
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سدخ ًب عخّ  1945إٔ اببعة دٛٝلٓخ إبخٕ اْدفخعٗخ ا٭ارل
ًب دٓٛع إٜطخيٝخ ..ثِ جرت إفب بريـب سبضٛك َا٪كبر بٛاساداّ.
ٚنخٕ َرالً ٛاي شو ا٭َرٜهٝا ٕٛقاد ألاهٓٛا ًب داخس١ٝ
"رًٖٓدٚكف" ،فةلهٓة ًب َٓ ٍ َٔ ْٛم اىبٓخرٍ اي اسهٓٗخ
ايطبكاا ١ايٛلااطً ٢ب لااخكم ضباااٛف بااخيُبٚ .ٍ٬نااخٕ ٜسااهٔ
َعً ٞب ٖرا اىبٓ ٍ أٜد َرٚ .ٚمل ٜهأ ٜكاً ِٝب ٖارا اىبٓا ٍ َأ
ا٭َرٜهٝـب غرلْخ عبٔ ا٫ثٓـب.
ٚنااخٕ اياار ٚقااد اسبًااٛا رًٖٓاادٚكف قبااٌ ا٭َاارٜهٝـب،
فةااارٚا َااخ ًب اىبٓ ا ٍ َاأ أغطٝاا ١اياااراو ٚايبطااخجـبٚ .يهاأ
نخْة يدٜٓخ أغطٝا ١لارا٥رْخٚ ،ناخٕ مبًاو اىبٓا ٍ رٚز ٚرٚدا١
اكاادَة بُٗااخ ايساأٚ .نخْااخ ٜسااهٓخٕ ًب ازباارازٚ .قااد اااخف
ايردٌ ٚرٚدب٘ َٓخ ًب أ ٍٚا٭َر ،فكد ق ٌٝشلُخ إٔ ا٭َرٜهٝـب
َٔ ايدلابرٚ ،٠أْٓخ لٓةا ٞعً ٢نٌ َخ ًب اىبٓ ٍ ْٚةاار َٓا٘ َاخ
اًا٘ اير. ٚ
ٚيهٓخ جًبٓخ َُٓٗاخ إٔ ٜعاٛدا يًساهًٓ ٢ب َٓ شلُاخٚ ..قباخ
أْخ اعٛدْخ ايسار ايط ٌٜٛأْخ  ٚخسيب َر ،ٚفكد نخٕ ٫باد يٓاخ
إٔ عبٌُ َعٓخ ا٭لٝخ ٤اشلخَ ١ايا مل ٜهأ يًُرالاًـب ًب ٖارٙ
ا٭ٜااخّ قاادك ٠عًاا ٢ا٫لاابآخ ٤عٓٗااخَ ..جااٌ ايًشااِ ا اااَٛب ٚايًااؾب
ٚاي خبٚ ٕٛايحخَٛٚ ٟاد ايبُ ٜٔٛا٭اارٚ ٣اي بادٚ .يكاد أعطٓٝاخ
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ٖاارا نًاا٘ يً ا ٚدـب اشلاارَـبٚ ،جًبٓااخ إيُٗٝااخ إٔ ٜاادٜرا لاإٚ٪
اىبٓا ا ٍ ٜٚةاااارا يٓاساااُٗٝخ َاااخ أكادا ..فُاااخ ناااخٕ َُٓٗاااخ إ ٫إٔ
لهراْخ عًٖ ٢را لهرا َضطربخم س  ٜٓمخ ٜبعح عً ٢ا٭ل.٢
ًٚب اي ّٛٝايبخيٚ ،ٞددْخ أرٖخكا ًب غرفبٓخ ،فةدكنة أْٓخ
أ ابشٓخ ٖٚارإ اي ٚداخٕ أ اادقخ ...٤فٛداٛد رْٝاَ ١أ اي ٖاار ًب
ٖاارا ايٛقااة اياار ٟنخْااة فٝاا٘ بااريـب َساارسخم يًُااٛت ٚاياادَخك
آبعح َٓٗخ كا٥ش ١ازبجح ،أَر ٜجرل ايدٖح.١
يكد أاٝشة ي ٞفر  ١ا٫دبُخم بحعٛع ايد ٍٚايج٬خ ايا
ْخ ببٓخ ايعداً ٤ب اسبرع ايعخىب ١ٝا٭ارل ٠ا٭ىبخٕٚ ،اٱٜطخيٝـب،
ٚايٝخبخْٝـبٚ .يكد نٓاة أعبكاد عًا ٢ايادٚاّ إٔ عٓخ ار ازبآم
ايبحاار ٟنًااٗخ ٚاسااد ٫ ٠رببًااو ًب دٖٛرٖااخ عاأ بعااضًٚ .ب
اعبكخد ٟإٔ ايدي ٌٝعً ٢دم نٖ َٞ٬راَ ٖٛ ،خ ااضاض اٯٕ
َٔ أِْٗ أ بشٛا سًاخ ٤يٓخ .فُِٓٗ اسبًٝاو اياعًاَٚ ،ٞآِٗ َأ
ٖاا ٛعًاا ٢الاابعداد يْ٬ضااُخّ إيٓٝااخٚ .أْاا٘ ىباأ ا٭لاام ايجخبباا ١إٔ
ايعطو ٜٛكخ ايعطوٚ ،ايباضخ ٤اٛكخ ايباضخ.٤
يكد لٗد دًٓٝخ َةلخ ٠ايدّ ًب سربـب عخىبٝبـبٚ ،كقبخ قدك
ي٘ إٔ ٜحخٖد اىبةلخ ٠ايدَ ١ٜٛايجخيج ١اي ابضخ ٍ٤أَخَٗاخ أٖاٛاٍ
اسباربـب اىبخدااٝبـبٚ .يهااين ياا ٛااارلت ىبااخ ااااذلت إٔ أعااٝش ًب
ٚقة غارل ٖارا ،أداد فٝا٘ َجاٌ ٖارا ايعاٛض ايضاَ ٌٝ٦أ أرٖاخك
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اكدّ بر ٚاي داقٚ ،١أعُخٍ اٛس ٞبخ٭ٌَ نُ٬ٝد ٖ ١٦ٝا٭َِ
اىببشد.٠
ٚإ ا نٓااة أعااٝش ًب ٚقااة ًَاا ٤ٞبخىببخعاا  ،فااةْ ٞأدكى
أٜضخم أْ ٞأعٝش ًب ٚقة ابخ ف ٘ٝأعُبِ ايارص ..فًكد أٚاٞٳ يٞ
ب ٛاااَ ٞرال ا٬م ٚنخاب اخم ،إٔ ألااٗد ايبااخكٜخ ٜهب ا ٚإٔ أك٣
اًو اسبٛادخ اي اكرك بكاخ ٤اىبدْٝا ١أ ٚرٚاشلاخ .يكاد ابٓٝاة اىبار٠
بعااد اىباار ٠أُٖٝاا ١اشبًاال اياااردٚ ٟقُٝباا٘ ًب اهٝٝااو َساابكبٌ
أبٓخٓ٥خ ٌٖٚ ،ؼبل شلاِ إٔ ٜعٝحاٛا ٜٚاخارٚا بٓاخٚ .أْا ٞيعًا ٢بٓٝا١
َٔ أْ ٞئ ألبطٝع اشلرع َٔ َسٚ٪ي ٝاي اً َين اطبٝل َاخ
 ٞااا كغِ أاطخٚ ٞ٥ألبخع دعاٞ
اعًُة َٔ دك ، ٚيو إٔ عً رت
ااا ٚادبخم عبْ ٛاسٚ ،ٞعبٖ ٛرا ايعخمل اير ٟأعٝش ف.٘ٝ
ٚيعًاا ٞياأ أااابـب َااخ شلاارا ايٛاداا َاأ أُٖٝاا ١عًااٚ ٢داا٘
ايبشكٝلٚ ،يهٔ ػب عً ٞإٔ أعٝش بخيطرٜك ١اي ارداٝين،
حبٝح  ٫أاذٌ أبدما َٔ نٝا ١ٝأدا ٞ٥شلرا ايٛاد .

174

ايٓصس يإلميإ
هلربرت هوػر
د٘ل سوثود سنٌو ٌّريا ثوا ِ٠ا٘ىوثيدخ
ٜدددد ٟالٝددددبٖ "ايددددنا" دِددددل ا٘زؾددددُ مبٜمددددخ
ٍ ارٍنهك ٌزقوط  ٜةب ٜة لٍبً ا٘زمدليٟ
دمست ثمل م٘دٓ إىل اٍد ا٘يب ٜنٌدلاً ٜدّ ٟدؤخ
ثويؽب٠يدددددخ َ٘ٝٙدددددب خ ثمدددددط األلٝدددددبٖ
اهل لٍدديخ رٙددٓ ا٘ددج ك دملددب لددبك ردديدط ٜددٟ
ىٜيٙخ ختوعذ ٜمه.
دؽال ْ٠جذ اووة ا٘مبمليدخ األدىل ا٘زؾدُ
ثنـيٍدددخ فؽدددريح جل دددخ اإلّ٠دددبم اووثيدددخ
ا٘جٙغيٕيخ دلدال ثمدل م٘دٓ دىيدواً ٘ٙزغدبهح صدٛ
هئيَبً ٘ٙناليبد املزؾلح األٜويٕيخ لب.1929 ٚ
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ً ٞب ايعًا ّٛاشلٓدلاٖٚ ١ٝا ٞدكالاخت اٗادف
نخٕ رب
إفب اٖ٫باااادا ٤يًشكٝكااااٚ ،١اطبٝكٗااااخ قبااااخ ٜعااااٛد عًاااا ٢ايبحاااار١ٜ
بخياخ٥دَٚ .٠ر أار ايعًاِ ٜبكادّ ،اعردآخ يسًساًٖ ١ذُاخت َأ
دخْاا نبخعاااَ ١ااأ اىبًشااادٚ ٜٔاي٬أدكٜاااـبٖ ،باااة إفب إٔ مثااا١
ااراعخم بااـب ايعًااِ ٚايااد ٜٔياأ ٜٗاادأ ياا٘ بااخٍ سبااٜ ٢كضاا ٞعًاا٢
ايدٚ ..ٜٔيهين مل أَ٩أ بٗارا ،فةْاخ  ٫أك ٣إٔ ايعكٝاد ٠ايدٜٝٓا١
ٖاا ٞايا نبا شلااخ ايٓ اار فشسا ٚ ،يهااين أعبكااد ًب ْااام
ايٛقة إٔ اْب خكٖخ أَر س ٟٛٝيًبحر .إْٓخ قد غببًو َأ سٝاح
ألم ايعكٝد ٠ايدٚ ١ٜٝٓااخ ًٗٝخ ايُبخٖر ٠ااا ٚاًو َساخٜ ٌ٥راٖاخ
نٌ َٓخ ًب أعُخم ْاس٘ َكدل َٔٚ ،١سكٓخ إٔ ْرفض ايٓكخو
فٗٝااخ ااااا ٚيهاأ مثاا ١ألخلاا مخ ٚاساادام اكاا ّٛعًٝاا٘ نااٌ ايعكخ٥اااد
ايد...١ٜٝٓ
ٚاا  ٌٝيو إٔ انبحخفخآخ ايعًُ ١ٝقد أثببة إٔ ايهٕٛ
ؽبضااع يكااٛاْـب عًُٝاا ١ااخكَ ،١ااابشهِ ًب َسااخيو ايٓذاااّٛ
نُااخ ااابشهِ ًب ارن ٝا اياارك٫ٚ ،٠بااد َاأ ٚدااٛد قاا ٠ٛعًٝااخ
قخٖر ٖٞ ٠اشبخيك ١شلر ٙايكٛاْـبٚ .دخ ٤سـب َٔ ايدٖر كب ٝف٘ٝ
اٱْسااخٕ عاأ اسبٝااٛإ ،فاادبة فٝاا٘ اياارٚ ٚاْبجاال َعٗااخ ايضااُرل
نُخ اْبجكة َٓٗخ اىبجخي ١ٝا٭ا٬قٝاٚ ١ايرٚسخْٝا ١ايُبخَ٦اٚ ،١أْا٘
ىبٔ اىبسبش ٌٝإٔ ْٓهر إٔ َأ ٚكاٖ ٤ارا نًا٘ قا ٠ٛإشلٝا ١اٗادف
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يارضًٚ .ب اعبكخد ٟإٔ ايبعبرل عٔ ٖرا نً٘ ئ ٜه ٕٛإ ٫عٔ
جرٜل اٱمبخٕ ايدٜين.
ٚأْو يبذد إٔ اٯبخ ٤ا٭ ٍٚالبٓخدام إفب عكٝداِٗ ايد ١ٜٝٓقد
سددٚا ذبدٜدام اخَخم يو ايكخْ ٕٛا٭لخلا ٞايار ٟاْابُبِ ايبكادّ
ايبحااارَٓ ٟااار ايكااادّ ..سااادٚد ٙبكاااٛشلِ إٔ اشباااخيل ألااابغ عًااا٢
اٱْسخٕ لًسً َٔ ١اسبكٛم  ٫عدٚإ عًٗٝخٖٚ ،ا ٞسكاٛم ػبا
إٔ ؼبُٗٝخ ايكخْٚ ٕٛايعداي َٔ ١أ ٟاعبدا.٤
ٚيكااد ٖ ا ف٬لااا ١اٱسبااخد ٚايبحااهو إفب اىبٓااخدا ٠بااةٕ
ايبكدّ إلبخ ٜك ّٛعًا ٢ألام َخدٜا ١حبباٚ ،١يهأ َأ أٜأ أااة
ا٭ا٬مٚ ،أاٖ ٢را ايٓ ٚم ايرٚسٚ ،ٞاٱمبخٕٚ ،رَخٍ اٱْسخْ١ٝ
ًب ايعدايااٚ ١اسبرٜاا ١اياهرٜااٖٚ ..١اا ٞا٭لاام اي ا ٜكاا ّٛعًٗٝااخ
اكدَٓخ؟
اسبل إٕ نٌ اجملبُعاخت ايبكدَٝا ١ايٓخَٝا ١اساذٌ إمبخْٗاخ
بخ ً ،ب سـب إٔ اجملبُعخت اي دع فٗٝخ ايضعو ٜعٛرٖخ ٖارا
اٱمبخٕ ٚاهار بخ .
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ايعاطفة اإلْطاْية تسبط بني ايبػس
للووس هوسكونز
٘نيٌ سنٍدٕي ي سدن هئديٌ اهليئدخ ا٘ز ٍينيدخ
جلٝبلخ  ٗٝعبئيح ٠نثٗ ّ٘بء ٜب ِلٜذ  ٟٜفدلٜبد
ّ٘عيخ اَ٘ ٛٙا٘مبمل .،دِل د٘ل ثٙلح ٜزناظدمخ
ثَدديؽخ ثناليددخ ادهصمددن ٞدأزَددت فدددح ثْددؤدٞ
ا٘مددبمل ٜدد ٟهنا٘دده هثنلدده دسددن ضمٝددٗ ّ٘ددت
األٍزبميخ دا٘لٔزنهاه ا٘زبهيـ دٔب ٌ ٞح ٜدٟ
اٍ٘د اد اٍددزبماً ٘ٙزددبهيـ دلٝيددلاً ٕ٘ٙيددخ ثبٍدديٍيٓ
داّددزىٗ ثب٘زددلهيٌ ثمددط ا٘نِددذ ا٘صددال د
اٍ٘ ح ثال لب 1945 ،ٜد ٔ 1948ب ٞيمٜ ٗٝك دؽدلح
ٜدد ٟدؽددلاد إ٘ددنيٕو ا٘صددال دٔددبٜ ٞددليواً ألؽددل
املَزٍْيبد ّٜبؼمدخ سن٠دب ٞدِدل اّدوي لٙدل
إلددلاك إ٘ددضري ٜددْٜ ٟددودلبد ا٘ ٌيدده ادهدثددب
داْ٘وَ األِصل.
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نخٕ عسرلام عً ٢كدخٍ ٚسد" ٠ايهاٜٛهر" ايبخبعا ١يٓاخ إٔ
ٜٛا ًٛا ادَخاِٗ ايطبٝا ١إباخٕ سارع ايع اخبخت ايعخَا ١ا٭ًٖٝا١
ًب اي ـبٚ ،نخٕ يو بسب َخ ٚادٗٓاخ َأ عكباختً ،ب ٚقاة
نخْاااة فٝا ا٘ اسبخداااَ ١خلااا ١إفب ٖااار ٙاشبااادَخت ايطبٝااٚ .١قاااد
نخْة شلار ٙايٛساد ٠قُٝبٗاخ عٓاد ايطارفـب اىببشاخكبـبٚ ،يهأ
َ رلٖخ ًب ايٛاقع ناخٕ َرابطاخم قب ارل اىبعرناَ ..١جاخٍ ياو
إٔ أسد َسبحاٝخت ايهٜٛهر نخٕ ؽبضع شلرا ازباٝش َار٠
ٚيًذٝش اٯار َر ٠أار ٣سبا ٢يكاد سادخ ياو لاة َارات ًب
عحر ٠أٜخّٚ ..يهٔ اىبسبحاَ ٢ع ياوَ ،باٌ ٜكا ّٛقبُٗبا٘ اارل
قٝخّٚ .ىبخ نخٕ َٔ ايضرٚك ٟيٓخ إٔ ْجباة لخ اٝبٓخ يهاٌ َأ
ايااارٜكـب اىببشااخكبـب ،فكااد ذباابِ عًٓٝااخ اىباارٚك عاادل ا٭كادااٞ
ا خٜدًٚ .٠ب ٖر ٙاسبخي ١نٓخ إ ا البطعٓخً ،ب يبخق ،١إٔ ْاًة
َأ أسااد ازبٝحاـب ،ادااطركْخ إفب ا٫ا اخٍ بااخزبٝش اٯااار ًب
اىبٓطك ١ا٭ار ٣برغِ َخ ٜهبٓو يو َٔ عٛبَٚ ١حك.١
ٚإْاا ٞ٭ ناار َاااخَرَ ٠اأ ٖاارا ايٓااٛم ،نااخٕ ٜاابعـب عًٓٝااخ
فٗٝااخ َاخٚداا ١ايسااًطخت ايحااٛٝع ١ٝيبااٛفرل ألاابخع ايعاا٬ز يبًااو
اىبٓطكاا ١ايا ااادٚك فٗٝااخ كساا ٢اسباارعٖٓٚ .ااخ  ٚاآًخ إفب َٓطكاا١
َبٓااخرم عًٗٝااخٚ ،إ ا مٓااد ٟلااٛٝعٚ ٞاسااد ٜكاابض عًاا ٢عضااٛ
ٝين َعً ٞب ايٛسد .٠يكد نخٕ ٖرا ازبٓد ٟبٝخم مل ٜبذخٚر
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ايرابع ١عحرً ٠ب اياخي ٚ ،نخٕ ٜباد ٚلابشخم َارعٛكامٚ ..نٓاة
س٦ٓٝر عً ٢ب َٔ ١ٓٝايااٛاكم ايا اا اٌ بٓٓٝاخٖٚ ،ا ٞفاٛاكم ًب
ايكَٝٛااٚ ١ازباآم ٚايًااا ٫ٚ .١لااو أْٗااخ فااٛاكم جبٝعٝاا ،١اضااخف
إيٗٝخ فٛاكم أار ٣غرل جبٝعٚ ٖٞ ١ٝيٝد ٠ايُبرف ايكخ ِ٥أٚ ٚيٝد٠
ايدعخٚ ،١ٜأق د بٗخ اشبٛف ٚايرٜبٚ ١ايهراٖ .١ٝيكد نٓة أْخ
ٖٓخى يبج٬م شلر ٙايدٚي ١اي أقٓعب٘ ايدعخٜا ١بةْٗاخ عادٚ ٚجٓا٘،
َٚع أْ ٞمل أنٔ َسًشخم ًب يو ايٛقاة إ ٫أْا ٞنٓاة عردا١
ي٬اٗخّ بخشبدٜعٚ ١ايٛقٝع.١
جخٍ اسبدٜح بٓٓٝخ برٖ َٔ ١اي َٔٚ ،أارلام زلاض ازبٓادٟ
ايحٛٝع ٞي َ ًٞٝإٔ ٜعٛد إفب إاٛآْخ أعضخ٦ٖٝ ٤ا ١اىباخٚداخت،
ٚيهٓاا٘ قاابض عًاااٚ ٞسااد ٟنةلاارلَٚ .اااررتت بااٝين ٚبااـب ٖااارا
ازبٓاااد ٟاي اااٝين فاااذل ٠عحااار ٜٔدقٝكاااٖٚ .١اااٖ ٛاااخ٥ر لاااخنٞ
ايساا ، ٬سخٚيااة ًب أثٓخٗ٥ااخ ا٫لااب ٤٬ٝعًاا ٢عٛاجااا٘ ٚإقٓخعاا٘
بهااٌ َااخ أٚاٝااة َاأ ااراس .١يكااد سخٚيااة إٔ أْااار إفب أعُااخم
 ٬بسًطخٕ اىباٛدٚ ٠اي اداقٚ .١بُٓٝاخ
كٚس٘ ايطٝب ١اشبرلَ ،٠بٛل م
أْخ أذبدخ إيً ٘ٝب سخي ١د م بخيغ بخيًا ١اي ا ،١ٝٓٝسادٜج مخ آاخٍٚ
لب ٢اىبٛدٛعخت ايَ ،١َٝٛٝسبٗدفخم إقٓخع٘ حبسٔ ْٚ ٝكغب
ًب َسخعد ٠لعب٘ ،إ ا ب ٞأٚفل إفب جرٜك ١البطعة بٗخ ذبطِٝ
اسبٛاد ايكخ ١ُ٥فُٝخ بٗٓٝخ ٚالبدكاك عٛاجا٘ ايطبٝعٝاٚ ١كٚسا٘
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اٱْسااخْٚ .١ٝبٝااخٕ يااو أْااين أجًعباا٘ عًاا ٢ااٛك ٠اباآ ايطاًاا١
ٚالبدكدب٘ َٔ يو إفب ايسا٪اٍ عأ عخً٥با٘ ،فكاخٍ إٔ يا٘ أاباخم
جاًاااً ١ب َٓ يااا٘ ٚأاااا مخ أنااادل َٓااا٘ ٜعُاااٌ ناااريو دٓاااد ٜمخ ًب
ازبٝشٖٓٚ ،اخٚ ،عًا ٢غارل ق اد َٓا٘ فُٝاخ أعبكاد ،ربًا ٢عأ
بٓدقٝبا٘ٚ .لاارعخٕ َاخ أفُٗباا٘ بًاا اي ا ١ٝٓٝايرنٝهااَُٗ ١اا١
ايٛسد ٠ايطب ١ٝزبُخع ١ايهٜٛهر ٚىبخ ا دخ٤ت إفب ٖار ٙايبكاخم
ؼبااادٖٚخ ا٭َاااٌ ًب إٔ آحااا ٧عااار ٣اي اااداق ١بٗٓٝاااخ ٚباااـب ٖااارا
ايحع  ،قبخ اك ّٛب٘ َٔ ادَة فٖٓٓٚ .١ٝخ ا٬لْ َٔ ٢اس٘ َاخ
هبًباا٘ إيٗٝااخ ايدعخٜااَ ١اأ كٜبااٚ ١باضااخٚ ،٤الاابطعة َاأ ٖاارٙ
ايًشُباا ١إٔ ألااٝطر عًاا ٢ايعٓ اار اٱْسااخْ ٞفٝاا٘ٚ ،إٔ أثاارل ًب
دخْباا٘ ايرٚسااخْ ٞا٫لاابذخب ١ايهخًَاا ١يعااٛاجا ٞعبااٚ ،ٙٛسااـب
ً ٚة بكٝا ١أعضاخٚ ٤ساد ٠ايهاٜٛهرٚ ،افال ازبٓٝاد اي اٝين
عً ٢إٔ ٜكٛدْخ إفب اىبرن ايرٝ٥س ،ٞسباْ ٢سابطٝع ايكٝاخّ قباخ
أٚفدْخ ٱظبخرَ ٙأ َاخٚداختٚ ،أْاخ إلباخ أٚكد ياو ٖار ٙايك ا١
ابٝخْخم ىبخ أ َٔ٩ب٘ َٔ ثكً ١ب ا َٚ ،أ ٚداٛد اً ١ااٝا ١ااربٌب
بااـب ايبحاار نبٝعاخم ..اًااو اي ااً ١ايا ٫بااد َٓٗااخ يبشكٝاال ايسااًِ
ٚايباخِٖ.
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األَاْة أضاع ايٓجاح
جلون هووز

د٘دددل عدددن ٞسيدددنى ٜيهلدددخ هيٙدددخ
ّٜبؼمخ رن٠بعةب ٚإيو٘ لا دِل اصجؼ يزيٝبً
ا٘ضب٠يدددخ ٜددد ٟلٝدددوه دِدددل ٚإىل ا٘ناليدددبد
املزؾددلح دسددن ثمددل ّددبة صدد ٛازمددوغ ٍددٓٙ
اجل ليخ دفل ٚاووة ا٘مبمليخ األدىل دٍدوػ
ٕٜوٜبً لب.1918 ٚ
دسددن هعددٗ ظددئيٗ اجلَدد ٛدٕ٘دد ٟدمبهٍددزه
٘ٙويبظددخ إثددبّ ٞددجبثه ِددل اٍددجىذ لٙيدده ا٘صددؾخ
داّ٘نح دسن يم ٗٝاآلٍ ٞبئّبً إلؽل ٍيبهاد األعوح.
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ًب اعبكااخد ٟإٔ ا٭َخْااَ ١اأ ااارل َااخ ٖٚباا٘ اٱْسااخٕ ..إْٗااِ
ٜطًكاااا ٕٛعًٗٝااااخ ًب ٖاااار ٙا٭ٜااااخّ أزلااااخ ٤اٝخيٝاااا ١نخ٫لاااابكخَ١
ٚايعدايٚ ١عبُٖٛخٚ ،يهٔ يًٓخ إٔ ٜطًكٛا عًٗٝخ َخ لخٚ٤ا َٔ
ا٭زلخٚ ٤ي ٞأْخ سل ا٫عبكاخد ًب إٔ "ا٭َخْاٖ "١ا ٞايهاًٝا ١باةٕ
ربًل اىبٛاجٔ اي خحل .يو ٖ ٛدلبٛك ٟايحخ  ٞايار ٟأاكٝاد
ب٘ ًب سٝخا.ٞ
يكد َبًًة لخ٥كخم يسٝخك ٠أدرَ ٠اد ٠وبساٚ ١ث٬ثاـب عخَاخم،
ٚأعرف َاخ ٜهبٓاو ٖارا ايٓاٛم َأ ايعُاٌ َأ لا٦ٝخت َٚبخعا
نجرل .٠إٔ لخ٥ل ايسٝخك٫ ٠باد إٔ ٜها ٕٛعًا ٢لا ٤ٞناجرل َأ
اشبحااٚ ١ْٛاي اا٬بٚ ،١إٔ ٜهاا ٕٛقااخدكام عًاا ٢دٛدااخ ٤اىبااارٚك
ٚقسااٛاٗخ ًب اىباادٕ ايهاادل ٣مثااخْ ٞلااخعخت ًب نااٌ ٜاا ّٛعًاا٢
ا٭قااٌَٚ ،ااأ ٖٓااخ ناااخٕ اعبكااخد ايٓاااخ ًب كداٖ ٠٤اار ٙايطبكااا١
اعبكااخدام اخج ٦اخم َبخىب اخم ،٭ٕ لااخ٥ك ٞلااٝخكات ا٭داار ٠يٝسااٛا إ٫
بحرام نسخ٥ر ايبحر ،بٌ إٔ أغًبِٗ ق ّٛأَٓخ ٤لرفخ .٤إْو اكرأ
ًب اي اااشو ناااٌ ألااابٛم عااأ أَاااٛاٍ أٚ ٚدا٥اااع عجااار عًٗٝاااخ ًب
ايسٝخكات ثِ كدٖخ ايسخ٥ك ٕٛإفب أ شخبٗخ .فًا ٛمل ٜهأ لاخ٥ل
لٝخك ٠ا٭در ٠أَٓٝخم ،ىبخ قخّ برد َخ عجر عًً ٘ٝب لٝخكا٘ َٔ َاخٍ
أَ ٚبخم.
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ٚساادخ ات َاارً ٠ب باارٚيهـب إٔ عجاارت عًاا ٢اااخَ ،اأ
اي َرد ًب لٝخكاٚ ،ٞأ نر ًب يو اي ّٛٝأْ ٞنٓة قد هبًة
ًب عرب لٝدَ ٠عٗخ عدد نبرل َأ ايًااخ٥وٚ ،ناخٕ عًا ٞإٔ
أكد شلااخ ٖاارا اشبااخ ،فبببعبٗااخٚ ،نًاااين اقباااخ ٤أثرٖااخ صبٗااٛد
َٜٛـب سب ٢عجارت عًٗٝاخٚ .مل أيال عًا ٢ياو لاهرامٚ ،يهاين
نٓة بعًُٖ ٞرا ألعد سخ٫م َٓٗخ.
يكد ٚيدت ْٚحةت ًب أٜريٓداٚ ،عحة فٗٝخ سب ٢بًاة لٔ
ايبخلع ١عحرٚ ..٠د٦ة إفب ٖر ٙايب٬د ًب عخّ  1913سٝح راٚية
أعُخ٫م نجرلَ ٠كخبٌ عدد داَ ٌٝ٦أ اياد٫ٚكات ًب ايٝا ،ّٛقباٌ
إٔ أاطٛم يًخدًَ ١ب اسبرع ايعخىب ١ٝا٭ٚفب.
َٚخ إٔ اْبٗٝاة َٓٗاخ سبا ٢الاذلٜة يا ٞلاٝخكٚ ،٠قاد َبًًاة
َٓاار يااو ايٛقااة أَبًااو يٓاساا ٞلااٝخكٚ .٠مل ٜهاأ ٖاارا ايعُااٌ
ً ٬ب بعااض ا٭سٝااخٕٚ ،يهاأ رٚدا نخْااة ااادبر لااْٞٚ٪
لااٗ م
اىبخد ،١ٜفخدارت َٓ٘ َخ َٓ ًٜخ ًب أٚقخت ا٭رَخت.
ٚمل ا اااخدفين إباااخٕ ايسااآـب ايطاااٛاٍ ايا ا عًُاااة فٗٝاااخ
لخ٥كخم ،أَ ١ٜبخع َٔ دخْ ازبُٗٛكٚ ،يسة ألبجين َٔ ياو
َدَين اشبُر ااا يو ٭ْ ٞسر ة عً ٢إٔ أن ٕٛكقٝكاخم سًُٝاخم
ٖااخد ٨ا٭ع ااخع سبااَ ٢ااع اىببعٓاابـبٚ .جخىبااخ لااةيين ايٓااخ عُااخ
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ػبااٛد باا٘ ايرنااخع َاأ "بكحااٝش" ٜضااخف إفب ا٭داار ٠فااةق ٍٛإٕ
اير ٟأعرف٘ ًب ٖرا اي دد ٖ ٛإٔ نٌ كانا اكرٜباخم ٜعطٝاو
ل٦ٝخم ،يو إٔ َعُبِ ا٭َرٜهٝـب عً ٢لَ ٤ٞأ ايهارّٚ ،أْاخ
أسخ ٍٚعً ٢ايدٚاّ إٔ أن ٕٛكقٝكخم ًب َعخًَ ١نٌ إْسخٕ لاٛا٤
أعطخْٖ ٞر ٙاشلب ١أ ٚمل ٜعطين إٜخٖخٚ .أْاخ لادٜد اٱمباخٕ باخ
ٚأساااخ ٍٚداُ٥ااخم إٔ أنااا ٕٛعضاااٛما اااخسب مخ ًب اجملبُاااع ٚأعخَاااٌ
ايٓخ  ،قبخ ٜرد ٞا َ ،عخًَ ١جٝبٚ .١قد دأبة عً ٢ياو َٓار
رَٔ جٚ ،ٌٜٛيريو أداد اسبٝاخ ٠نًُاخ اكادّ با ٞايعُار ،اا داد
لٗٛيٜٚ ١سرا.
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اإلميإ خري شاد
جلريود اجنرسول

ربرز درلٜاد اظبرلاً ٍٛب برْسابٖٚ ،ٕٛاٛ
َااأ َاااَٛبا ٞايساااه ١اسبدٜدٜااا ١ايٓاااخدشـب ًب
عًُِٜٗ ٖٛٚ .رأ لبه َٔ ١ايطارم اسبدٜدٜا١
ًب ازبٓٛع اياربٚ ،ٞعضً ٛب إداك ٠له ١سدٜد
بٓسًاخْٝخ ً ٖٛٚب ْام ايٛقة َدٜر اذبخد ٓخع١
ايااااً ٫ٛب ايٜ٫ٛاااخت اىببشااادٚ ٠لااارن ١اي ٜاااة
ا٭ جًٓطاااااٚ ،ٞلااااارن ١ايباااااةَـب ًب أَرٜهاااااخ
ايحُخيٚ ١ٝاذبخد فًبم دٚدز
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ألااعر قباا ٜر َاأ ازباارأٚ ٠ا٫دااطراع ،سااـب أسااخ ٍٚإٔ
أف ض ع ١ْٝ٬عأ ا٭لاٝخ ٤ايا أَ٩أ بٗاخٚ ..يهآين أعبكاد ًب
ْام ايٛقة إٔ اىبحخنٌ اٱْسخْ ١ٝاك ّٛعً ٢ل َٔ ٤ٞا٫كابخٍب
أ ٚايبحاااخبو فُٝاااخ بٗٓٝاااخٚ .يااا ٛبااادا يًٓاااخ إٔ ٜكاااخكْٛا دباااخكبِٗ
بعضاااٗخ بااابعض ،فًرقباااخ كبخضااة ٖااار ٙاىبكخكْااا ١عااأ عٓخ ااار
َحذلن ١بـب ٖر ٙاىبحخنٌ ،اٝسر ايطرٜل سبًٗخ نبٝعخم.
أْخ كدٌ لعٝد اسبِب ،٭ْ ٞأسٝخ سٝخ ٠نخًَ ١لعٝد ٠فُٝخ
أعبكااادْ .عاااِ ،أقااا ٍٛياااو بااارغِ أْااا٘ قاااد َااارت باااً ٞب سٝاااخاٞ
اادَبخٕ قخلااٝبخٕ .يكااد لااكطة رٚدا ا٭ٚفب َاأ قُاا ١دبااٌ،
ات  ّٜٛنٓخ لبخك ف ٘ٝكٜخد ١ا٫ ْ٫م عً ٢ازبًٝد ،فُخاة..
ٚنااخٕ يااو بعااد مثخْٝاا ١عحاار عخَ اخم َاأ سٝااخ ٠رٚدٝاا ١لااعٝد.٠
أدو إفب يو إٔ أبين ايٛسٝد اىبٗٓد ًب لا ٬اي اٝخْ ١قباٌ
ًب إٜطخيٝخ إبخٕ اسبرع اىبخدَٚ ..١ٝاع ياو فًاِ ٜهأ َأ لاةٕ
ٖاااخاـب ايااااخدعبـب إٔ ااكاااداْ ٞاااٛاب ،ٞفخلااابطعة إٔ أدااااٌ
ايسعخد ٠عًْ ٢اساَ ٞأ ددٜادٚ .يهاين  ٫أكٜاد إٔ ٜاسار ٖارا
بةْ ٞإْسخٕ دخَد ايعخجا ..١إ ايٛاقاع إٔ ٖاخاـب ايهاخكثبـب قاد
أثكًباااخ ناااخًٖٚ ،ٞيهااأ عاااخًَـب ألخلاااٝـب لاااخعداْ ٞعًااا٢
ا٫سبُااخٍ فُٝااخ أعبكااد ،أٚشلُااخ أْاا ٞأ اابشة أُْباار إفب اسبٝااخ٠
عً ٢أْٗخ ْٛم َٔ اىبكخَرٚ ،٠ثخُْٗٝخ اٱمبخٕ بخيداك اٯار.٠
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ٚالبٓخدام إفب ٖر ٜٔايعخًَـب ،أسخ ٍٚدٗد ايطخقا ١إٔ أسٝاخ
سٝخ ٠نخًَ ..١سب ٢إ ا َخ لخ ٤سُب ٞمل ٜهٔ مثَ ١دلك يٮلو
أ ٚااٗخّ ايُبرٚف بةْٗخ اىبسٚ٪ي ١عُخ ألرفة ف ٘ٝأ ٚأداعة َأ
ٚقااة .أَااخ عاأ عكٝااداً ٞب ايااداك اٯااار ،٠فبًااو فهاار ٠قًُااخ
البطعة إٔ أابٗٓٝخ بحاهٌ ًَُاٚ .. ٛيهٓٗاخ بًااة َاين َبًاغ
اٱمبخٕ ايعُٝل ايرٜ ٟسٝطر عً ٢عٛاجاو كداٌ َأ غارل كداخٍ
ايد .ٜٔاًو ٖ ٞفهر ٠اٱمبخٕ بخ اي ي ٛبدا ي ٞإٔ أ اٗخ أٚ
إٔ أدافااع عٓٗااخ الاابٓخدام إفب اىبٓطاال ازبخَااد ،٭عٝاابين اسبًٝاا.١
ٚيهٔ َٔ ايعسرل عً ٢أ ٟإْسخٕ إٔ ؼبًُين عً ٢ايعد ٍٚعٓٗخ.
يكااد أ اابشة اٯٕ أعبكااد أْااَ ٞااد ٜٔيًشٝااخ ٠بكاادك َااخ ٖااٞ
َد ١ٜٓيٚ ،ٞيعٌ ٖرا ٜاسر َاخ ألاعر با٘ َأ غبطا ١ساـب أساخٍٚ
ايكٝخّ قبخ ٜعٗد إي َٔ ٞعٌُ عً ٢ارل ٚد٘ ألبطٝع٘ ٚسـب أَد
ٜد اىبع ١ْٛيارل َٔ ٟايٓخ .
ٚنٓة إبخٕ جااٛي َهًااخم ببُٗٝاد ا٭كض ًب اسبكا،ٍٛ
ٚقد ٖخيين ٚقب٦ر إٔ عً ٞآُبٝو ٖر ٙاسبك ٍٛآُبٝاخم نخَ٬م.
ٚيهاااين انبحااااة ًب غُااار ٠ايعُاااٌ إٔ ازبٗاااد اىبضاااين
ٚاىبسٜٓ ٍٚ٪طٜٛخٕ عًَ ٢بع ١سكٝك ،١ٝنُخ إٔ ايكٝاخّ بخيٛادا
يٝم َٔ قب ٌٝايهد اىبضين.
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ٚيسة أعارف ايساب ايارَ ٟأ أدًا٘ أسا ادَا ١ايٓاخ .
ٚيسااااة أق ااااد بٗاااارا ذبُااااٌ ايببعااااخت ايعخًٝ٥اااا ١أ ٚايعُااااٌ ًب
اىبسبحااااٝخت اىببٓكًااا ١أ ٚاىبُٓبُاااخت ايدٜٝٓااا ١فشسا ا ٚ ،يهااأ
اساابٜٗٛين أٜضاخم أقااٌ ا٭عُااخٍ قُٝاا ..١اًااو ا٭عُااخٍ ايا قااد ٫
اه ٕٛاًٝك ١قبخ ٜبرٍ فٗٝخ َأ ٚقاةٜٚ .كاع َهابيب ًب َٝادإ
ناابرلٚ ،يااريو ابااخ ياا ٞايار ااَ ١اأ سااـب إفب سااـب إٔ أكلااد
لخ٥شخم أ ٚأرٚد ٙبح َٔ ٤ٞاخكٜخ ايب٬دٖٚ ،ر ٙاشبدَخت اااا عًا٢
ااخٖبٗخ ااا اعٛد عًًٜ َٔ ٢ب َٗخ بخشبرل ايهجرل .يكد عخدت عًاٞ
أْخ ْاس ٞبةعُبِ ارل ،بٌ بةنجر يبخ ألبشل ب ٬لو.
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ايبػسية مل تصٍ يف املٗد
للوود جوردان

يمٝددٗ ٘نيددل عددنهكا ٞاآل ٞؼيددبهاً فؽددنغ
امل ؽخ اجلنيخ اْ٘وَ دِل ٔبِ ٞبئدل ٌوِدخ ٜدٟ
ٌوَ ِبمٌبد اّ٘ بثٗ ا٘ لٙٝذ اووة ا٘مبمليخ
ا٘ضب٠يخ ٌؾصٗ لٙل الفد ٛاألدمسدخ درديدط مبدٟ
اؽجةب صجبه ديميِ سن دىدعزه دادالكه ا٘ض صخ
عييددوح هائمددخ لٙددل ٍددبؽٗ ٌٙنهيددلا دٍددػ
ٜيهلخ ِلظمخ ٜ ٟٜياهق عنى اهل ل .دسن  ٟٜسناح
األ٘مبة ا٘ويبظيخ :يمُْ اجلنً٘ دا٘زغليً دصيل
اَ٘ ٓٝثبوواة.
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سدخ ات َر ٠ااا سـب نٓة أسًل بةسد ٣قخ فخت ايكٓخباٌ
ًب زلخ ٤أٚكٚبخ ااا إٔ رَٓة بةبد ١ٜايبحرٚ .مل اهٔ اًو ايًُشا١
ٚيٝد ٠ ٖ ٠عخجاْ َٔ ١ٝساٝر اشبٝاخٍ اىبسارفٚ ،إلباخ كبخضاة
اًو ايعكً ١ٝاي أكٖكبٗخ ٬ٜٚت اسبرع ايرك ١ٜبةيٛإ َٔ اىبراك٠
 ٫س ادل شلااخ ،عاأ سكٝكااٚ ١اساادٖ ،٠اا ٞأْااو "لاابعرف اسبكٝكاا١
ٚلاببشرك ْاسااو بٗاار ٙاىبعرفا ."١نٓااة أجاارل ٚقب٦ار فااٛم دبااخٍ
ا٭يا ا َٚ ،ااارت ًب طبااا ًٝنااارٖ ٣خْٝباااخٍ ٖٚاااٜ ٛعااادل ٖااارٙ
ازببخٍَ ..رت أَاخََ ٞارٚك ايساشخع اسابببعٗخ اٛك َأ ااخكٜخ
اسباارٚع ايبحاار ١ٜنًااٗخُْ .باارت َاأ سااٛي ٞإفب ازبٗااخر اياارٟ
ٜكرف ايكٓخبٌ ٚإفب َخ أسدثب٘ ايكٓخباٌ َأ أثار ًب َعاخمل ا٭كض
اي أجرل فٛقٗخ ..فبرنرت عً ٢ايااٛك إٔ ٖار ٙاسبارع إٕ ٖاٞ
إٚ ٫اسد َٔ ٠ر٫ف اسبرٚع اي نب عً ٢ايبحر إٔ ؽبٛدٛا
غُخكٖخَ ٖٞٚ ،ع يو مل اعكِٗ عٔ ايبكدّ .فةٜكٓاة س٦ٓٝار إٔ
اٱْساااخٕ َجًااا٘ نُجاااٌ ايحاااُم اىببكااادٚ ،٠ايساااُخ ٤ايعطاااٛف،
ٚا٭كض َٚخ عًٗٝخ َٔ رٜخت ا  ..قد نب ي٘ اشبًٛدٚ ،دعًبين
اًو اسبراك ٠اي لارت إفب ٖارا اياٛاد ٟاياداََ ،ٞكذلْا ١بٗارا
ايٛس ٞاىبكد  ،أٚقٔ رار ا٭َر أْٖٓ ٞخ أدسد ايسب ٌٝإفب يٕٛ
َٔ أيٛإ ايسعخد ٠اي نخٕ َٔ ايعسرل عً ٞإٔ أددٖخ .فاخُْبر
نٝو إٔ اسبٝخ ٠اىبٛسح ١اي نخٕ نٌ  ّٜٛفٗٝخ ٜعبدل َ٬ٝدام
ددٜدام قد ٜ ٫ةا ٞعً ٘ٝاياد ،اسابش ٌٝإفب أَاٌ ددٜاد ًب سٝاخ٠
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َسبكبًٚ .١اًو سكٝك ١إ ا َاخ ْبباة ًب ااهارل اٱْساخٕ ٫باد إٔ
ربًل ي٘ دْٝاخ أاارٜ ٣سابطٝع اسبٝاخ ٠فٗٝاخ .عًا ٢إٔ ٖارا اياٛسٞ
اير ٟلعرت ب٘ أارلام٫ ،بد ٚإٔ ٜدكن٘ أ٫ٚد ٟعٔ جرٜال غارل
جرٜل اىب خدف ،١٭ْ ٞجخىبخ عًُبِٗ َخ نب يٲْسخٕ َٔ اًٛد
بخٱدااخف ١إفب رٜااخت ا ايا ذبااٌٝب بٓااخ ًب ايسااُٛات ٚا٭كض..
اًو اٯٜخت اي أبدعٗخ ايآخٕ ا٭عُباَِ ،أ ا اٜٛر يًساُخً ٤ب
َحاارم ايحااُم َٚاربٗااخَٚ ،اأ ايااٛكد ٠ات ايعاابرل ايعباالَٚ ،اأ
اير ٚايبسٝط ١اي آد ًب َ٬ٝد هباٌ ددٜادَٚ ،أ ازبباخٍ
ايحخطب ١اي نسخٖخ ايجًر يْٗٛخ اٱكدٛاْ َٔٚ ،ٞايبشخك اي
رباً ٞب أعُخقٗخ عٛامل أارٚ ٣ربا ٞعٓاخ ألاٝخ ٫ ٤س ار شلاخ
 ٫ٚعد  َٔٚايٓذ ّٛاي ابٮ٭ ًب نبد ايسُخٖٚ ٤ا ٞابعاد عٓاخ
قبٜ٬ـب ا٭َٝخٍ.
يكد اعًِ أ٫ٚد ٟإٔ ٖر ٙا٭لٝخٓ َٔ ٤ع ا ٚ ،أْٗخ أبد١ٜ
نخىبٛلٝكٚ ٢ايًٛسخت ايآ ١ٝاي ٜسر ا يٓخ ألبخبٗخ يبهإٛ
كَ ام شبًٛد ألخار ٠ايأ ايهبخك اير ٜٔأبدعٖٛخ.
ٚيهاأ أ٫ٚد ٟلااةي ْٞٛقااخً٥ـب "يكااد قٝااٌ يٓااخ إٕ ايكٓبًاا١
ايركٜااا ١اكضااا ٫ ٞضبخيا ا ١عًااا ٢ايعاااخمل ايكضاااخ ٤ا٭اااارل .أياااٝم
نااريو؟" .إْاا ٞألاابطٝع اٯٕ إٔ أساادثِٗ ،عاأ أبدٜاا ١اٱْسااخٕ،
سدٜجخم ق ٜٛمخ ََٓ٪خم ،فةقٍٛ
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ااا يكد قخٍ ايٓاخ ياو ٜا ّٛاااذلام ايارَض ،ثاِ قاخي ٙٛثخْٝا١
عٓاادَخ أباادعٛا ايكااٚ ٛايسااِٗٚ ،ثخيجاا ١سااـب ااذلعااة ايبٓااخدم
ٚاير ااخص ٚايطااخ٥رات ٚايكٓخبااٌٚ ،يهاأ ٖٓااخى َاأ فااٛم ٖاارٙ
ايك ٣ٛاشلداَ ١نًٗخ ،ق ٠ٛااٛقٗخ نبٝعخم ٖٞٚ ...ايسب ًب بكاخ٤
ايٓخ عًا ٢لاطض ا٭كض سبا ٢اٯٕ أنجار عاددما ٚأ اض بادْخم،
 ٚيو باضٌ َخ أٚآٝخ َٔ عًِ َٚعرف ١مل ٜابض َجًاُٗخ َأ قباٌ،
فبركعٛا بخي دل ٜخ أ٫ٚد ٟعً ٢ايرغِ َٔ ٖر ٙاىبآل.ٞ
ٚلةق ٍٛشلِ أٜضاخم "إٕ ايبحارٜ ١ٜاخ أ٫ٚد ٟمل اا ٍ بعاد ًب
اىبٗاااد جاًاااَ ١اااجًهِ ،إٕ عُااار ا٭كض َٜ٬اااـب َااأ ايسااآـب ٫
ْعرفٗخً ،ب سـب إٔ عُر اٱْسخٕ عب ٛلب ١ر٫ف لٓ ٫ ١أنجار.
إٕ ايبحرَ ١ٜخ راية ًب دٚك ايُٓ ٛبخيكٝخ إفب اسبٝخ ٠عً ٢لطض
ا٭كضٚ ،مبهٔ يُٖٓٛخ إٔ ٜكخكٕ بُٓٛنِ ..إْٗخ َجًهِ َٚجٌ
أجاخٍ ازبرلإ ابشخٚكٚ ٕٚابكخاًٚ ..ٕٛيهآهِ قاد ابذاخٚرٕٚ
عاأ يااو ٚاعااٛد ٕٚإفب ايًع ا ٚاىباار ٚايعُااٌ َاأ ددٜااد َع اخم،
ٚنًُخ ْضذبِ قٌ ْضخيهِ باضٌ َخ أٚاٝبِ َٔ نخٚ ..٤اًو
ٛكٖ َٔ ٠را ايعخمل".
ٚأْخ إ ٵ أٚكد ٖر ٙاسبكخ٥ل ٭٫ٚد ،ٟأدعِ إمبخْ ٞقبسابكبٌ
اي بحر ١ٜباجك ًب جٝبا ١قًا اٱْساخٕ ْٚكخ٥ا٘ ،نُاخ أعبكاد ًب
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اًٛد كٚس٘ٚ ،أْ٘ ددٜر بةٕ ٜببٛأ َهخْ٘ اسبل ذبة ايحاُم،
٭ْ٘ َطبٛم عًٛ ٢ك َٔ ٠اٛك ا  .إْا ٢أَ٩أ طبً اخم بهاٌ
ٖر ٙاسبكخ٥لٚ ..يهأ أٖاِ َأ ٖارا نًا٘ ،إمباخٕ أ٫ٚد ٟبٗاخ،
٭ِْٗ ً َٔٚب َجٌ عُرِٖ ٜعبدل ٕٚايا ١٦اي ٜباةيو َٓٗاخ لاّ٬
اٱْسخٕ ٚلعخدا٘ ًب اىبسبكبٌ.
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نٌ يوّ ..وحي جديد
ألندروه كوستالنوتز
ٝدٗ
أل٠لهيه ٔنٍز ٠يزي اٍٜ ٛد ٟاألمسدبء ا٘د
ٜمبٔ ،٠ضريح ل ل ٔضري  ٟٜا٘ بًٌ .ةن ٠فو هةنه
ٔجري  ٟٜحميب املنٍديّل اِصدل األهض فدري ٜدٟ
يَزٝك ألٍدؽنا٠بره اٍ٘ن٠نوواٌيدخ اٜدب احملدبهثنٞ
اودوة ا٘مبمليددخ ا٘ضب٠يددخ ٌٕددب٠نا يددودٌ ٞيدده فددري ٜد فٛ
دٜليو ٘ألدهَٔ ا ٔٗ عجةخ  ٟٜعجدةبد اّ٘زدبٖ ثدال
املب٠يددب دا٘جبٍددٍيٓ د ٠فددو هداك اوٍد د املنٍدديّيخ
ٔٗ ٕٜبٔ ٞبٔ ٞنٍز ٠يزي كائٝبً دال يياٖ ؼٙيمدخ
 ٟٜيليود ٞاألدهَٔ ا دسن هعٗ ٌيبض ثبوينيخ يمُْ
األكة داٍ٘ ٟدا٘ويبظخ داٍَ٘ٙدٍخ دٕ٘د ٟاملنٍديّل سد،
املةٝخ األدىل ا٘ افند ثٙدت سدنا املؤ٘دً املنٍديّ،
هدٍ ّ،املن٘ل.
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ساادخ ًب ٜاا ّٛعٝااد ايكٝااخّ َاأ عااخّ ٖٚ 1945اا ٛرااار أعااٛاّ
اسبارع إٔ نٓاة أْاخ ٚرٚدا ًب َرلاًٝٝخٚ ،نٓاخ قاد لااخفرْخ
إيٗٝااخ جًب اخم يًراساا ١أكبعاا ١أٜااخّ ٚ .يااو عك ا عٛدآااخ َاأ بٛكَااخ،
سٝح نٓخ ْرف٘ عٔ ازبٓٛد ..يكد ناخٕ َٜٛاخم كا٥عاخم سكاخم َباةيل
ايضاااٝخٚ ،٤يهٓااا٘ مل ٜهااأ لااادٜد ايااادف .٤مل ٜهااأ ٖٓاااخى
لااخ٥ش ٕٛبااخيطبع ،فكركْااخ ايسااار بخيسااٝخك ٠عاادل "اياارٜاٝرلا" إفب
ايبٓدقٝاا ١سبااًْ ٢بكاا ٞبآااخٕ ٜاادعَ ٢ااخاٝمٚ ،مل ٜساابل يٓااخ إٔ
قخبًٓااخ ٖاارا ايآااخٕٚ ،يهٓااخ نٓااخ ْعاارف دٝاادما ٚيااد ٙبااٝرل ًب
ْٜٛٛٝكى.
أيآٝاااخ َاااخاٝم ٜعاااٝش ًب بٝاااة َبٛاداااع ،اطاااٌ سدٜكبااا٘
اىب كٚعا ١بخشبضار عًآَُ ٢بار فخااِ كا٥اع َأ اىبٓاخَبر ايطبٝعٝاا.١
ٚٚدااادْخ ًب إساااد ٣غرفااا٘ قا ااخم ًَ٦ٝااخم قبذُٛعاااَ ١ااأ ايطٝاااٛك
ايجخ٥ر.٠
ٚنخٕ اىبهخٕ َ ٜٓخم بًٛسخت فٓ ١ٝأغًبٗخ اا فُٝخ ٜبد ٚاا َٔ
ايٓٛم ازبدٜدٚ ،قد أاراين ايدٖح ١يبخ أْبر َأ أياٛإ ايٓباخت
فسةيب٘ قخ٬٥م "أْ ٢يو بٗرا اٱؼبخ٤؟"
فةدخبين "إْ ٞأركم اشبرلٛف"
ٚيكد اببسُة عٓٝاخ ٙسبا ٢كأ ٣دٖحا  ،فخلابطرد قاخ ٥م
٬
"إْاا ٞأ ٖاا إفب اسبدٜكاااً ١ب ااابخ ناااٌ ٜااا ،ّٛفةكاقاا ٖااارٙ
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ايٓبخاااخت ٚأك ٣ألااع ١ايحااُم ٚايُباا ٍ٬عًاا ٢أٚكام ايٓبااختٚ .إٔ
ألاابطٝع ايهحااو عاأ صبُٛعااخت ددٜاادٚ ،٠لبااخ ز غرٜبااَ ١اأ
ا٭يٛإ أعهو عً ٢دكالبٗخ يو ٖ َ ٛدك إؼبخ ٞ٥باخياهر٠
اي أٖرم إفب "ا٫لبد "ٜٛيب ٜٛرٖخ".
ادكت عأ كداٌ،
يكد ْخياة َأ ْاساٖ ٞار ٙاياهار ٠ايا
يعًااا٘ ألاااٗر َ اااٛك فٓاااخٕ عًاااٚ ٢دااا٘ ا٭كض ايٝااا ..ّٛيكاااد قاااخكع
ايجُخْـب ،فهخٕ َٔ ايطبٝع ٞا ًب ُْبار ٟا ا إٔ ٜها ٕٛقاد كأ ٣أٜا١
صبُٛعااْ ١بخاٝاا ١مبهاأ ا ااٜٛرٖخ َاأ اياارانرٚ ،٠قااد اْعهاام
عًٗٝخ ايضٚ ٤ٛايُبٌٚ ..يهَٓ٘ ،ع ياو ،ناخٕ ٜبًكاً ٢ب ناٌ ٜاّٛ
ٚس ٝاخم ددٜاادام ْبٝذااْ٫ ١عهااخ ألااع ١ايحااُم عًاا ٢اشبرلااٛف.
فهخٕ يو َددام ٚ ٜد دٗخر عبكرٜب٘ بطخق ١فٝخد ٫ ١آاد.
ٚيكد أاراين ايدٖحا ،١ف ارت أفهار فُٝاخ ناخٕ ٜاعاٌ
َاااخاٝم يااا ٛأْااا٘ مل ٜااارٖ إفب اسبدٜكااا ١ناااٌ ااابخ ٚ .يهاااين
أدكناة عًا ٢ايااٛك إٔ ٖارا ا٫عبهاخف ياٝم َأ جبٝعبا٘ .قاد
ٜبٓ ٢بعض ايٓخ سخ٥طخم سْ ٍٛاس٘ ،ؼبا ٍٛبٓٝا٘ ٚباـب ايضا،٤ٛ
ٚيهاأ َااخاٝم يااٝم َاأ ٖاارا ايٓااٛم ..فةْاا٘ ؽباارز ياارل ٣ايعااخمل،
ٚيٝهبحاو َاخ فٝاا٘ ،سبا ٢إ ا َااخ نحاو عاأ لا ٤ٞالبسااخغ٘
ٚاحرب٘ٚ .يهَٛ ْٞٛلاٝكٝخم أك ٣إٔ اٱؼباخ ٤أَار سٝا ٟٛبخيٓساب١
يٚ ،ٞيهاين أداد َأ ايعسارل س ار َاداٚ ٙذبدٜاد .ٙإْا٘ لا٤ٞ
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أعُبِ َٔ إسسخلو بخسب ٚ .عٓد ٟأْ٘ ؼبٌُ َعٓ ٢ايهحو،
بٌ ٖ ٛعخجا ١دخضب ١اسبٗدف ل٦ٝخم ددٜدام ..ثِ ٖا ٛؼبُاٌ َعا٘
قاادكام َاأ ايُٓبااخّ ٚداابٌب اياآامَ ،ضااخف مخ إيُٗٝااخ َااخ ٜحااعر ب ا٘
اٱْسخٕ َٔ قًل ػبعً٘ ٜجٛك عً ٢ا٭ٚدخم ايكدمب ١اىبةيٛف.١
عًااا ٢إٔ ٖااار ٙايكااادك ٠ااااجرل فٝاااو ايدٖحااا ١ايبخياااا ١ايا ا
اسبٗدف ااسارل َاخ ااراَ ٙأ َباٛاٖرَ ،ردٖاخ إفب لاًط ١أزلا٢
َٔ َبٓخ ٍٚاٱْسخٕٖٚ .را ْٖ ٛام لعٛك ٟسٝخٍ ايطبٝع ،١اي
اٛس ٞإي ٞبهٌ َخ أق ّٛبةْبخد٘ ٚاببهخكٚ .ٙمث ١ألاٝخ ٤ناجرل٠
ًب ٖرا ايه ٕٛأكاْ ٞعخد ام عٔ فُٗٗخَ ..جخٍ يو ،عذ  ٟعٔ
فِٗ ايباسرل ايعًُ ٞايدقٝل ،يكدك ٠ايٓاخ عًا ٢زلاخم أ اٛاآخ
ٚإدكاى نًُخآخ ٚك ١ٜ٩ألخخ ٓخ ..أ ٚعذ  ٟعٔ فِٗ ايبًا ٕٜٛ
َٚخ ٜٓط ٟٛعً ٘ٝااذلاع٘ َٔ إعذخر.
ٚايٛاقع إٔ َجاٌ ٖار ٙاىبخذلعاخت َٚاخ ٜحاخبٗٗخ نخْاة َٓار
لٓـب قً َٔ ١ًٝاشبٛاكم اي ٜك ر دْٗٚخ ايباهرلٚ .قد ٜهٕٛ
لب اسبٝخ ٠غخَضخم بخيٓسب ١يٚ ،ٞيهٔ يٝم َعٓ ٢يو أْا٘ ٫
ٜٛدااد لااب يًٛدااٛد .إٔ َجًاآٖ ٞااخ نجااٌ َااخاٝم ٚاشبرلااٛف،
يو أْ ٞألبطٝع ايُٓبر إفب ٖرا ايعدد غرل ا دٚد َٔ ا٭دٛا٤
ٚايُب ٍ٬اي اذلاً ٣٤ب ثٓخٜخ َكطٛعَٛ ١لٝك ،١ٝنُخ ألبطٝع
إٔ أدكى َخ آط ٟٛعً َٔ ٘ٝسكٝك.١
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احرتاّ نساَة ايفسد
للسودة جون لي
اَ٘دديلح "عددن ٞي" ٍدديلح ا٠يّددخ ا٘ؽٙمددخ
ٜزٝنعدددخ اْ٘دددمو  .دسددد ،ا ٚألهثمدددخ ادالك دعدددلح
صىريح ٘ؽٍٙال اص ال دس ،ر زّٗ اٍجنليبً ٟٜ
ثيزددةب ٌددبه ٜغزن ٞثناليددخ ٔنٕ٠زٕددذ ملياد٘ددخ
لٙٝةب ثنصٍةب هئيَخ ا دبك ا٘ َدبء ا٘ بفجدبد
ا٘ناليددبد املزؾددلح .اٜددب ىدعةددب ٌٝة ددلً الٍدد،ٕٙ
وي ٜزقصس ا٘ؽريا ٞاووثد ،دسدن يدو
ا ٞاؽددل العددبء األٍددوح صمددت ا ٞطمصددس عةددنكه
٘ٙن ٟٜ ٞا٘ ْبغ اَ٘.،ٝٙ
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َ ٫راً ٤ب إٔ ٚايادٖ ٟا ٛايحخ ا ١ٝايا ناخٕ شلاخ أنادل
ا٭ثاااار ًب سٝاااااخا .ٞنااااخٕ طبذلعااااخم ٚعخىبااااخم  ٚا عكًٝااااا ١ضببااااا١
ي٬لبط٬م .يكد لاو سبخم مُخٍ ايطبٝعَٚ ١خ ٜٓط ٟٛعًَٔ ٘ٝ
اْساااذخّ لاااٝطر عًاااَ ٢حاااخعر ٙإفب أق ااا ٢ساااد .ناااخٕ ٜااأَ٪
بخيٓخ ٚ ،نخٕ ْٖ ٛاس٘ كد٬م أَٓٝاخمٚ .نخْاة ك ٚاىبار عٓادٙ
جخغٚ ،١ٝنخٕ عطٛفخم كسُٝاخم ،نُاخ ناخٕ ْحاخج٘ َبادفكخم ٫
ٜٓض ا ياا٘ َعااـب .لااةي٘ أسااد ايٓااخ  َٜٛاخم ،نٝااو ا ٛااٌ إفب
ااذلاعاا٘ ازبٗااخر اىبعاارٚف بخزلاا٘ اااا يبذٓا ايضٛدااخ ،٤فةدخباا٘
قخ٬٥م "يكد اٖبدٜة إي ٘ٝعٔ جرٜل اٱْ خت شبرٜر اىبٝخٖٞٚ ،ٙ
آسخع ًب اىبخلٛك."٠
اًو ٖ ٞايعًُ ١ٝايبسٝط ١اي نحاة ي ٞعأ أفال ٚالاع
يًبةَاااٌ ٚاياااباهرل ،اْبٗااا ٢بااا ٞإفب إمباااخٕ كالاااخ باااةٕ ايعكًٝااا١
ايبحرٜٓ ٫ ١ٜبا ٞإٔ ربضع سبدٚدٚ ،أْٓخ ْسبطٝع ااا بخلابخداّ
ٖااار ٙايعكًٝااا ١ايبحااار ١ٜااااا إٔ لبضااا ٞقااادَخم عبااا ٛفٗاااِ سكٝكااا١
اٱْسخٕٚ ،ايه ٕٛايار ٟؼباٌٝب بٓاخَٚ .أ لاةٕ ٖار ٙاىبعرفا ١إٔ
ذبكاال اْسااذخَخم أقاا ٣ٛبااـب اٱْسااخٕ ٚايب٦ٝاا ١اياا ذبااٌٝب باا٘،
 ٫ٚك ٜإٔ ٖارا ٖا ٛايطرٜال شبًال عاخمل أفضاٌ اطٝا يٓاخ فٝا٘
اسبٝخ.٠
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أ نر بعد يو أْ ٞنٓة أدًم َع٘ عًَ ٢بٗر لاً ١ٓٝب
ي َٔ ١ًٝيٝخي ٞلببُدل ..نخْة ايسا ١ٓٝكالاً ١ٝب اًاٝر اارل،
ٚنخٕ ايٓس ِٝكقٝكخم َحبعخم ببخخك اىبخ .٤نٓخ ٚقب٦ر ْسابطٝع إٔ
ْباابـب ا٬جااِ ا٭َااٛاز فااٛم قطعاا ١ااارلَ ٠اأ ا٭كضٚ ...نخْااة
ايٓذااَ٫ ّٛعااٚ ،١نٓااخ ْحااخٖد بااـب ايآٝااٚ ١ايآٝاا ١لااٗخبخم َاآرلام
مباارم ًب لاارع ١م دٝباا ١عاادل ايسااُخٚ .٤نااخٕ أباا ٞلاادٜد ايٛقااع
بعًاِ اياًااو ،فساار ٣ااهاارلً ٟب رفاخم ْٗ ٫خٜاا ١شلااخٚ ..أسساابين
البطعة إٔ أفِٗ عٔ ٖرا ايطرٜال ،أْا٘  ٫باد َأ ٚداٛد قاخْٕٛ
ُْٚبخّ ًب ٖرا ايه.ٕٛ
أدٌ ..إٕ اٱْسخٕ يٝسبطٝع إٔ ٬ٜسِب اا باٌ ٖا ٛقاخدك فعا٬م
عً ٢اياِٗٚ ،عً ٢اطبٝل َخ ٜاِٗ اا ٚإلبخ  ٜٓرف ٖارا ايبطبٝال
إفب ادَ ١اي اخحل ايعاخّٚ .يساة أق اد اي اخحل ايعاخّ ياارد أٚ
يا ١٦قً ،١ًٝنُخ أْين  ٫أق د اشلادّٚ ،إلباخ أق اد ايبٓاخَ ٤أ
أدااٌ ايبحاار ١ٜقخجبااٚ .١يكااد اَبااخر نااٌ َاأ أبااٚ ٞأَاا ٞبضااُرل
ادبُااخعٜ ٞكااِبٚ ،نخْااخ َٓ٪ٜااخٕ بةُْٗااخ كرقااخ َاأ سساأ اسبااِب
قاادكام َٛفااٛكام مل ٜاابض يارلُٖااخَٚ ،اأ ثااِ ْببااة عٓاادُٖخ فهاار٠
ايكٝاااخّ بٛادبخاُٗاااخ ،ناااٌ ًب دا٥راااا٘ ا٫دبُخعٝاااَٚ .١ااأ ٖٓاااخى
نااخٕ إمبااخْ ٞايحاادٜد بةْاا٘ ػب ا عًاا ٞإٔ أعطاا ٞأنجاار يبااخ
راارٚ ،إٔ اسبٝاخ ٠ايا ابعاح عًا ٢ايكٓخعا ١ػبا إٔ اكاخ قباخ
اكدَ٘ يًٓخ َٔ ْاع.
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ٚأْ ٞ٭ نر يو ايٓكخو اير ٟداك بٓٓٝخ ًب اىبٓا ٍَٚ ،بًاغ
اااةثرل ٙعًااْ ٢اساا .ٞيكااد البعرداآخ س٦ٓٝاار طببًااو ا٭فهااخك،
نُخ فٓدْخ درٚبخم طببًا َٔ ١ا٭ٖاٛاٚ .٤الابٓرْخ باآكا ٤دٗخبار٠
اياهاار ًب ا اادٜٓخ يعاا٬ز نااٌ َحااهًَ ١اأ َحااخنٌ ٖاارا
ايع ر َٔٚ .ثِ عًُاة إٔ يهاٌ فارد نخَاٌ اسبال ًب ايبُساو
قبعبكدااااا٘ٚ ،إٔ اشلاااَ ٣ٛااأ لاااةْ٘ إٔ ٜبخعاااد َاااخ بٓٓٝاااخ ٚبااااـب
اسبكٝكٚ ،١إ ايعٓوٚ ،إٕ جخٍ ب٘ اىبد ،٣ئ ػبدٜٓخ ْاعخمَٔٚ ،
ٖٓااخٚ ،عاأ ٖاارا ايطرٜاال ،رَٓااة بااةٕ ايٓااخ ًب نااٌ َهااخٕ،
ػب عً ِٗٝإٔ ٜكُٛٝا أٚا ار ايبعاخ ٕٚفُٝاخ بٝآَِٗ ،سابٗدفـب
غخٚ ١ٜاسد ٖٞ ،٠ايٓٗٛض بةسٛاٍ ايبحر.١ٜ
ًٚب اعبكخد ٟإٔ مثاَ ١بادأ َأ أزلا ٢اىبباخد ٨ايبخقٝا ١عًا٢
ا٭ٜخًّ ٖٛٚ ،ب سد ااا٘ قاخْ ٕٛأا٬قا ٞفعاخٍ .ياو اىببادأٖ ،اٛ
اسذلاّ نراَا ١اياارد ب ٛاا٘ عضاٛما ًب ايبحارٚ .١ٜالابٓخدام إفب
ٖاارا اىبباادأٜٓ ،بااع ايحااعٛك بخيبضااشَ ١ٝاأ أدااٌ اي ااخحل ايعااخّ
ٚعٓد ٟأْٓخ ي ٛكبطٓخ بـب نخف ١ا٭فهخك ايساخبل بٝخْٗاخ ااا ٖٚاٞ
كغِ بسخجبٗخ ايُبخٖر ٠أفهخك دٖٛر ١ٜألخلا ١ٝااا ثاِ اعٗادْخٖخ
بةَخْاا ٚ ١اادم ،فةْااخ ياأ ْٛاداا٘ س٦ٓٝاار أٜاا ١عكبااخت اكااو بااـب
اٱْسخٕ ٚبـب ايسُ ٛايرٜ ٫ ٟدكى َدا.ٙ
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إْي أؤَٔ بايٓاع
داوفود لوث
ل" ٗٝكاٌيل ٘نس" لْدوح الدنا ٚحمدوه ًا
عويلح ٠ينينهْ دده٘دل اّ٘لظمدخ دٍدجمخ الدناٚ
عويلح ٠ينينهْ ري ٌٝاجلليدلح .دٌيٝدب ثدال
م٘ددٓ ٔددب ٞحمددوهاً د٠بّددواً ألدٖ صددؾيٍخ إٍددجب٠يخ
رصله ثب٘ٙىخ اإلذمٙيييخ .دِل اً٘ لدلح ٔزدت
ا٘ اع ٛدا٘زبهيـ.
دسن يّنٖ إ٠ه ٜلي ٟثٕزجه داٍٍبهه إ٘ضريح
السزٝبٜه ا٘مفي ٛثب٘ بً  .دسن يمديِ ا٘يدنٚ
داكي شمددو سلٍددن ٞلٙددل ّٜوثددخ ٜددٜ ٟلي ددخ
٠ينينهْ ؽيش صمٝدك ثدال إ٘زبثدخ دسنايدخ ٌ ؽدخ
ا٘جَبرال.
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إْ ٞأ َٔ٩بخيٓخ َُٗٚ ..خ ٜهٔ َٔ أَر اياٛد ٢اي ٜبدٚ
أْٓااخ سٛيٓااخ ايعااخمل إيٗٝااخ ،فااةٕ ايٓااخ ٖااِ اياار ٜٔسككااٛا نااٌ
ايبكاادّ اياارْ ٟعرفاا٘ٚ .يسااة أعااين ايبكاادّ اىبااخدٚ ٟسس ا  .يكااد
ابًٛك ناٌ ياو  ،ٚاٱعاراع عٓا٘ عًا ٢أٜاد ٟايرداخٍ ٚايٓساخ.٤
ٜٚباااد ٚيااا ٞسبااا ٢سُٓٝاااخ ٜكاااذلف ايٓاااخ ا٭اطاااخ ٤أْٗاااِ إلباااخ
ٜراهبااا ٕٛاًااااو ا٭اطااااخْ ٤بٝذاااا ١ياااادٚافع جٝبااااٚ .١أعبكااااد إٔ
ايهجرلَٓ ٜٔخ ٜرٜد ٕٚإٔ ٜهْٛٛا ارل.ٜٔ
إْاا ٞأ َ٩أ بخيٓااخ ٭ْاا ٞكأٜااة نااجرلَ ٜٔاآِٗ ًب طببًااو
أعباااااخ ٤ايعاااااخملٚ ..إْااااا ٞأفضاااااٌ إٔ أثااااال ببذاااااخكب ٞاشبخ ااااا١
٬َٚسُبااااخا ،ٞأنجاااار َاااأ ثكاا ا ببًااااو اىب٬سُبااااخت ازبخفاااا١
ايساخار ،٠اي اخدكَ ٠أ قا ّٛألااكٝخٚ .٤مل أفاد َأ إمباخْٖ ٞاارا
سٝخ" ٠لعٝد "٠فشس ٚ ،يهٓ٘ ٜسر يا ٞناريو ألابخع ايكٝاخّ
بااة ٟعُااٌ َاأ ا٭عُااخٍ اىباٝااد ٠ايا ْٗضااة بٗااخٚ .جبٝعاا ٞأْااين
أس ايٓخ نريوٚ ..قد ٜسر ي ٞعًًُ ٞب اي شخف ١إٔ أقخباٌ
ًب غض ٕٛعحر ٜٔعخَخم ًب ٖر ٙايب٬د اا ًٚب أٚكٚباخ ٚالاذلايٝخ ااا
لبخ ز عدٜد َٔ ٠ايردخٍ ٚايٓساخٚ ،٤إٔ أكاٖاِ ًب اارل ايُبارٚف
ٚألٗ٥ٛخٜٚ .سر ي ٞالباخي ٞبهبخبا ١ايذلاداِ إٔ أعارف إٔ أٖاٌ
ايع ااٛك اىبخداا ١ٝمل ٜهْٛااٛا ؽببًااا ٕٛنااجرلام عُااخ عباأ عًٝاا٘
ايٚ .ّٛٝإٔ ايدك اىبسباخد َٔ ايبخكٜخ اا ايبخكٜخ اىبدبرٚ ،ايبخكٜخ
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ايرْ ٟعد ٙ٪ْٝٗٚ ٙاا ٖ ٛإٔ غرا ٥ايبحر ارلً ٠ب أغً سخ٫اٗاخ،
ًٚب ٚلعو إٔ اجل بٗخ.
ٚقد اهَ ٕٛعًَٛخت ايبحر اخجٚ ١٦قد ٜه ٕٛااهرلِٖ
ل٦ٝخمٚ ،يهٔ أسخلٝسِٗ بر ١٦ٜلًٖٓ َٔٚ ..١ُٝخ ٜه ٕٛايرق.ٞ
يكد عحة ًب إلبخْٝخ ًب ايٛقة اير ٟلكطة ف ٘ٝاىبًه١ٝ
عخّ ٚ ،1931زلعة ٖٓخى ٭َ ٍٚر ٠عٔ إقخَ ١نبٗٛك ١ٜددٜد،٠
عٓااادَخ أقبًاااة جخٖٝبٓاااخ َااأ ايساااٛم اااار ٣ٚيٓاااخ ايٓباااة بةْااااخ
َبكطعاااٚ .١ناااخٕ أ ٍٚاعًٝااال شلاااخٜ ،عااادل عااأ أٖاااِ َاااخ ػباااً ٍٛب
ٖٓٗخَ ٖٛ ،خ قخيب٘  ٖٞٚكبد ب رٖخ ًب رٖ" ٛلٝد ،ٟلٝبعًِ
أجاخيٓخ اٯٕ نٝو ٜكرأٜٚ ٕٚهبب "ٕٛيكد نخٕ ل٦ٝخم كا٥عاخم إٔ
ْر ٣أْخلخم ذبدٖ ِٖٚار ٙاىبجاٌ ايعًٝاخٜٚ ،كَٛا ٕٛبجاٛك ٠لاًُ٫ ١ٝ
ارام فٗٝخ قطر َٔ ٠ايدَخ.٤
ٚعً ٢ايرغِ َأ إٔ ايجاٛك ٠اىبضاخد ٠نخْاة َرٜار ٠قخلا،١ٝ
فةٕ ٖارا مل  ٜاارل َأ اسبكٝكا ١ايٛاقعاٖٚ ..١ا ٞإٔ أفاراد ايحاع
أْاسِٗ نخْٛا ًب غضا ٕٛلآٛات ايٓٗضاٖ ١ارٜٓ ،ٙطا ٕٚٛعًا٢
ايرقٚ ١ايًطو ٚايبسخَض.
ٚيسة أعرف ل٦ٝخم مبهٔ إٔ ٜٗٓض دي٬ٝم عًَ ٢خ ٜٓطاٟٛ
عً ٘ٝايبحر َٔ ك ٚقدل ١ٝأنجر َأ اٖبُاخّ اي اشخف ١بخٯثاخّ
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ٚايحاارٚكٚ .ب ٛااا ٞااشاٝخم ،فكااد نٓااة أٚثار عًاا ٢اياادٚاّ إٔ
أذباار ٣ق ااص ايعٓااو ٚازبرمبااٚ ١اشبٝخْاا ١٭ْٗااخ َحااخنٌ غاارل
عخدٚ .١ٜقد سدخ إٔ نبباة ات َار ٠ق ا ١سخدثاَ ١أ ساٛادخ
اياساااخد ايسٝخلااااً ٞب أَرٜهااااخٚ ،بعاااد لاااآٛات َاااأ ايبشااااح
ٚايبشرٚ ٟايبشكٝل نخٕ عً ٞإٔ أع ٖ ٚرا اياسخد إفب أقٌ َأ
ٚاسااد ًب اىبخ٥ااَ ١اأ كدخيٓااخ ايعُااَٝٛـبٚ .يك اد أد ٣حبجاا ٞإفب إٔ
أن ٕٛعً َٔ ١ً ٢ايٓخس ١ٝايبخكؽب ١ٝبعادد أنادل َأ ايرداخٍ
ا٭َٓخ.٤
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اإلميإ بايعٌُ حيكل ايطعادة
جو موكل
د٘ددددل عن.طٜ.يٕددددٗ رَٕددددبً دكهً
عددبٜم ٜي نكيَددذ اجل نثيددخ دٔن٘نٜجيددب .دسددن
هئدديٌ ٕ٘ٙيددخ ٘نىيييب٠ددب ّددويٍجنهد  ٜددن لددبٚ
 1945دٜيددلا ٞافزصبصدده ا٘وئيَدد ،سددن ا٘زددبهيـ
دا٘مٙدن ٚاَ٘يبٍديخ دإ ٞـدٗ ؼدناٖ لْدويٍ ٟد خ
يلهً املناك ا٘زغبهيخ عبٜمخ ٔنا ،َ٠عدبٔنيٟ
ا٘يبثب٠يخ .دِدل هاِدت فد ٖ إِبٜزده ثب٘يبثدبٜ ٞواِجدخ
كِيّخ ا٠زْبه ا٘ودػ ا٘ليٕزبرنهيدخ رٙدٓ ا٘دج ك
ٌيٝددب ثددال لددب 1931 ،ٜدٌْٕ 1941ددٍذ ٘دده رٙددٓ
ا٘لهاٍدددخ لددد ٟؼجيمدددخ اوٕنٜدددبد ا٘لٔزبرنهيدددخ
دظبلً اسزٝبٜه ثبأل٠فٝخ اَ٘يبٍيخ ا٘لد٘يخ.
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ػبا ا عًااا ٞإٔ أعًااأ عًااا ٢ك ٚ٩ا٭لاااٗخد إٔ ْااايب ٖاااٛ
ايباخ ٍ٩بعٝد اىبد ..٣يو أْ ٞأس إٔ ألبعرض ايبكدّ ايبحرٟ
حبساخع ايكاار ٫ ،ٕٚحبساخع ايساآـبٚ .يساة أَ٩اأ باةٕ ايبكاادّ
ػباار ٟعً اْ ٢ساال رياا ،ٞنُااخ إٔ ااااخ٩يٜ ٫ ٞعاااٝين أباادام َاأ
اٱسسخ بٛدٛع اٱسبخ ًب ايعٌُ يبشسـب أسٛاٍ ايبحر ..بٝد
إٔ ُْبااار ٠جًٜٛاااَ ١بةْٝااا ١إفب اياااٛكا ٤٭ساااٛاٍ ازبااآم ايبحااارٟ
دبعًين أنجر ااخ٫٩م.
َٚعٓااٖ ٢اارا أْااين َاابشُم يًشٝااخٚ ..٠قااد أثاار عاأ ٖٓاارٟ
احٝسذل قٛي٘ "اسبُخل ١أعُبِ ك ٝد ًب ايعاخملٖٚ ..ا ٞاٱمباخٕ
بخيعٌُ  ٫أنجر  ٫ٚأقٌ".
ٚعٓااد ٟإٔ أنجاار ايٓااخ البع ااخ ٤عًاا ٢اياٗااِٖ ،اا ٛيااو
اٱْسخٕ نجرل ايسةَّٚ .ع يو فةْ ٞأيبكً ٞب نٌ  ّٜٛبةٚي٦او
ايرٜ ٜٔبد ٕٚيٚ ٞنةِْٗ َٛا ٢سٝخٍ اسبٝخٚ ٠أَخّ ذبدٜٗخ.
إٔ َٓاااخس ٞاسبٝاااخ ٠ايبٗٝذااا ١يببًاااغ َااأ ايهجااار ٠سااادام ٫
ألبطٝع إٔ أا ٛك َع٘ نٝو ابدَ ٚبعب ١أ ٚيبًٚ .١نِ أكبٓا٢
إٔ اه ٕٛي ٞسٛٝات َبعددٚ ..٠اسد ٠يهاٌ ْحاخٍب طببًاو عأ
غرلٚ .ٙعٓد ٟإٔ اسبٝخ ٠يرٜر ٠دادام حبٝاح إٔ ايابشُم شلاخ أَار
جبٝعٚ .ٞإْ٘ ىبٔ مبٔ ايطخيع إٔ عًُ ٞنخٕ َٔ ايضخخَ ١حبٝح
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أ بض اًٝكخم حبُخل ايهخًَ ،١أ" ٟبةمباخْ ٞبخيعُاٌ"ٚ .يهأ
عٓد ٟإٔ ايباخٚ ٍ٩اسبُخل ١مبهٔ إٔ اه ٕٛدرٚكُٖخ عُٝك١
ْٚحخجُٗخ َسبُرام َب ٬م ،إ ا ْبعخ َٔ إسسخ بخجين ٚلعٛك
اااا ٞبٛدااٛد ا ٚايااٝكـب بااةٕ قٛااا٘ لاابشخْ٘ ٚاعااخفب ات أثاار
عُب ِٝفعخٍ ًب ايٛدٛدٚ .يكد نخٕ اىب َٛك ايبخلع ٚايج٬ث ٕٛبعد
اىبخ َ َٔ ١٥اَرل داٚد ٚسٚ ٞٝلعخك ٟ٭ْ٘ ٜعدل عٔ ٖرا اٱمبخٕ،
إ ٜك" ٍٛيكد حبجة عين ٜخ إشلٚ ٞعابينٚ ،ي ٛأْين اربارت ياٞ
أدٓشااااَ ١اااأ داااا ٤ٛاي اااابخ  ٚ ،دعًااااة أعُاااال أعُااااخم ايبشاااار
َسهين فسذللدْٜ ٞدى ٚاكٛدْ ٞسبٖٓ ٢خى".
ٖرا اٱمباخٕ ػبعاٌ اسبٝاخ ٠أنجار آُبُٝا مخ ٚبساخجٚ ١أقارع
إفب ايهُخٍ.
ٚايحاااهرإ ناااريوٖ ،ااا" ٛإمباااخْ ٞبخيعُاااٌ" فاااةْ ٞداااد
لخنر يٮدٝخٍ اىبٓ رَ ١اي أدت مثٔ ايبكدّ ايبحرٚ ،ٟأْاٞ
٭سخ ٍٚأ ٫أَر عًٖ ٢ر ٙا٭دٝاخٍ ايعُبُٝاَ ١ار ايهاراّ باخيًا..ٛ
فةْ ٞألعر بخَبٓخٕ سٜٓ ٫ ٞكطع  ٍٚ ٜ ٫ٚ٭ٚي٦او ايار ٜٔقادَٛا
يٓخ قبخ ذبًُٛا َٔ ر ّ٫نجرل ،٠سر ١ٜأعُبِٖٚٚ ،بٛا يٓخ َطخَض
أٚلع أفكخم َٚبرٚفخم يًشٝخ ٠أٚفال ٚأْسا ٚ .يهاِ أسا إٔ أكداع
اي َٔ ايكٗكر ٣٭كبهٔ َٔ دكال ١سٝخاِٗ ٚأيٛإ ناخسِٗ.
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نريو أْخ يباؿب ٚلاخنر ٭ٖاٌ دًٝاٚ ،ٞخبخ ا ١٭ٚي٦او
اياار ٜٔاَبااخرٚا قبٛاٖ ا ااااٛم َااٛاٖيب ٚرببًااو عٓٗااخ ،أٚي٦ااو
اياار ٜٔنااخْٛا ٜٛا ااً ٕٛايعُااٌ َاأ ايٓكطاا ١اي ا ٜكااو عٓاادٖخ
غرلِٖٚ ،ايرٜٛ ٜٔا ً ٕٛايسرل ٛع يو اشلدف اٱشل ٞايبعٝد
اير ٟابشرى ٛب٘ اشبًٝكا ١قخجبا ..١غارل إٔ عخجاا ١لاهراْٞ
٭ٖاااٌ ز ًٜاااٚ ٞ٭ٖاااٌ ا٭دٝااااخٍ ايساااخيا ٫ ١مبهااأ إٔ اهاااإٛ
نخًَ َٔ ،١غرل إٔ أكفع ٚدٗ ٞإفب ايسُخ ٤بـب اياٚ ١ٓٝايآٝا،١
٭ق" ٍٛلهرام يو ٜخ إشل."ٞ
ٚايٛاقع اا فُٝخ ٜب ٌ ب ٞعً ٢ا٭قٌ اا إٔ عخجا ١ايحهرإ
دبد اعبرلٖخ ا٭ٚ ٍٚا٭ ً ٌٝب ٖر ٙاي ٛكٖٓ َٔٚ ،٠خى ،أس
إٔ ااٝض ًب اشبخكز ٚااُر كفخقً ٞب اٱْسخَُْٗ ١ٝخ اابًاٛا ًب
ايعٓ ر أ ٚايً ٕٛأ ٚايد ٜٔأ ٚاىبٛاٖ .
يكااد عرفااة جاًااً ١ب ايٝخبااخٕ ًب ايرابعااَ ١اأ عُرٖااخٚ ..قااد
جًبة ًب ْٗخ ّٜٛ ١ٜقضب٘ ًب ايًع َاع ادٜكخاٗخ ا٭َرٜهٝاخت
ٚايٝخبخْٝخت ،إٔ  ٕ ٪ٜشلخ بب ٠ٚ٬اًٛااٗخ بةياخَبٗاخ اشبخ ا .١ثاِ
قخية "لهرام يو ٜخ إشل َٔ ٞأدٌ ٖرا اي ّٛٝايبٗٝر" ثِ اارددت
برٖاٖٚ ١ا ٞااهاار ًب ايعباخك ٠ايبخيٝاا ،١ثاِ قخيااة باةا٬ص يااٝم
"ٚأكدااا ٛإٔ اهااا ٕٛقاااد
بعاااد ٠إاااا٬صَٛ ،دٗااا ١عبخكااٗاااخ
لعدت أْة أٜض مخ بٛقة ج." ٝ
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ٖٚرا ايدعخٜ ٤دٍ عً ٢ايحهر َاخ داّ اخدقخمٚ ،ػبا إٔ
ٜهاااٚ ٕٛثٝااال اي اااً ١بب ااارفخت اسبٝاااخٚ ٠أٚدااا٘ ْحاااخجٗخ .إْااا٘
يحخنر خدم يو ايرٜ ٟبٛد٘ إفب ا بٗر ٙايعباخك" ٠أكداٜ ٛاخ
إشل ٞإٔ اه ٕٛكادٝخم عٔ ا رفخاً ٞب ٖرا اي."ّٛٝ
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اإلْطإ ال ميهٔ حتطيُ٘!
لوولوام ل.شرير

ديٙيبّ.ٖ ٚريه ٜواٍٗ صدؾٍ ،دٜمّدت لٙدل
األ٠جبء اإلمالخ دٜؤً٘ لدلح ٔزدت دِدل ـٍدو
ثلهعبد لٝٙيخ دكهعبد ّوٌيخ ٔضريح.
دّ٘ل ٍبٌو إىل امدبهط لدبٕ٘ 1925 ٚد،
يّعّ ،ةويٌّ ٟػ  .دٕ٘ ه ثّل أضو  ٟٜلْويٟ
ٍ خ .دٔب٠ذ ثبهيٌ د٘ ل ٞدٌي دب دثدو٘ال دإٍدجب٠يب
ثمط األٜبٔ ٟا٘ اٍزللزه ٜةبٜه إلِبٜخ ٌيةب.
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َاأ اي ااعٛبً ١ب ٖاار ٙا٭ٜااخّ لاادٜد ٠ايضٛدااخ ،٤نااجرل٠
ا٫دطراع ٚايكًل ،ا طُ ١يٮع خع ،إٔ اُبار براس ١ايعكٌ
سبُب ١يه ٞااشص ٚابةٌَ ا٭لٝخ ٤ايا اا َٔ٪بٗاخٚ .ايٛاقاع إٔ
ايٛقة ٚايار  ١اىببخسـب ىبجٌ ٖرا ايباهرل د ٕ٬ٝ٦ددام اا عً٢
ايرغِ َٔ إٔ سٝخآخ َبٛقا ١عًٖ ٢ر ٙا٭لٝخ ٤اا َٚأ دْٗٚاخ ،أٟ
َااأ دَ ٕٚعبكاااداآخَ ،اااخ ناااخٕ يٓاااخ ايٝااا ّٛإٔ ْطٝااال ٚدٛدْاااخ
اٱْسخْ.ٞ
ُْٚبرا ٞايحخ  ١ٝيًشٝخ ٖٞ ،٠اا نُٓبر ٠نٌ َأ عاداٟ
اا ْبٝذ ١يبذخكب ٞايحخ اٚ .١ٝمثا ١دبربباخٕ ،عخْٚباخْ ٞااا ب اا١
اخ  ١اا عً ٢اهَ ٜٔٛعبكاداا ..ٞدبربا ١سٝاخاٚ ٞعًُاً ٞب َباٌ
ُْبخّ دنبخاٛكٚٚ ،ٟقًٛب عًَ٬َ ٢ض اخجا ١يًشرع.
أَخ َعٝح ًب بًد دنبخاٛك ٜٔفكد عًُبين نٝو أغاخيٞ
ًب اكاااادٜر ْااااام ا٭لااااٝخ ٤اياا ا كفااااض اسبااااخنُ ٕٛبااااةَرِٖ
ا٫عااااذلاف بٗااااخ يحااااعٛبِٗ ..نخيبسااااخَضٚ ،اسااااذلاّ اٯااااار،ٜٔ
ٚاسذلاّ اير ٚاٱْسخْ ١ٝبٛد٘ اخص.
ٚأَااااخ َباااارٚف اسباا ارع اياا ا لااااخٖداٗخ ،فكااااد َٮاااااين
بخيدٖح ..١يٝم فكٌب َٔ لذخع ١اٱْسخٕ ٚالبعداد ٙيًبضش،١ٝ
ٚإلبااخ نااريو َاأ إكادااا٘ ايرا٥عاا ١ايعٓٝاادً ٠ب لااب ٌٝا٫سبُااخٍ
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ٚايبكخٚ ٤ايسٝخد ،٠عًا ٢ايارغِ يباخ ؼباٌٝب با٘ َأ رَُٚ ّ٫باخٖر
يًٛسحاااا ٫ ١ٝمبهاااأ ا اااادٜكٗخٚ .إ ا أْااااة كأٜااااة أْخلاا اخم َاااأ
اىباادْٝـبٚ ،قااد أيكٝااة عًاا ِٗٝايكٓخبااٌ َاأ ايطااخ٥رات اىبااارل ،٠أٚ
لاااخٖدت أٚي٦اااو ايااار ٜٔنخبااادٚا أفُباااع َااأ ٖااار ٙاٯ ،ّ٫باااةٕ
سحرٚا َج٬م ًب َعسهرات ا٫عبكاخٍٚ ،أدادلٚا عًا ٢ايعُاٌ ًب
َعسااهرات ايسااخر ..٠إ ا قاادك يااو إٔ اااراِٖ بعااد ظبااخاِٗ َاأ
ٖر ٙا ٔ اىبً ١٦ٝبخيرعا ٚايبعارٖٚ ، ٜاِ  ٜ ٫ايا ٕٛضباباُبـب
بهٝااخِْٗ ناااآدَٝـب ٚقاااد اَااابٮٚا ع مبااا ١عًااا ٢ايسااارل قااادَخم
ٚأفعُٛا إمبخْخم بةْاساِٗٚ ،برفاخقِٗ ًب ايبحارٚ ١ٜباخ لابشخْ٘
ٚاعخفب.

*
إ ا أْااة كأٜااة يااو ،فسااببشكل َاأ إٔ اٱْسااخٕ ٜساابشٌٝ
ذبطُٝااا٘ ٚايكضاااخ ٤عًٝااا٘ٚ .يساااٛف اكااادك ناااريو نٝاااو إٔ
اٱْسخٕ البطخم ب عٛب ١اخكق ١اا عًا ٢ايارغِ َأ فساخد اسبٝاخ٠
ٚقسٛاٗخ اا إٔ ؼبااِب عًاْ ٢اسا٘ فضاخًٗ٥خ ايعُبُٝاَ ،١أ ضببا١
ٚلرف ٚلذخعٚ ١اضشٚ ١ٝكأفٚ ،١يسٛف ذبم بكدك غرل ٜسرل
َاأ اياخااخك ٭ْااو عضااً ٛب ازباآم ايبحاارٚ ..ٟيسااٛف ٜبذاادد
إمبخْو برفخقو ًب ايبحر.١ٜ
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ٚجبٝع ٞإٔ ٖٓخيو أٜخَخم نجرل ٠اا ًب ع ر ايكًل ٖرا ايرٟ
ْعٝش ف ٘ٝاا ٜحعر فٗٝخ اىبر ٤بخْٗٝخكٚ ٙفكداْ٘ يًحاذخع ١إفب ساد
نبرلٚ .يكد اٖبادٜة لخ اٝخم إفب ايعا اً ٤ب َجاٌ ٖار ٙا٭ٚقاخت
بٛلاااًٝبـب اثٓااابـب ..ا٭ٚفب ا٫اعاااخَب بااادك ٚايباااخكٜخٚ ،ايجخْٝااا١
ْحداْ َٔ ٞددٜد سٝخٖ٪ًَ ٠خ ايردخٚ ٤ا٭ٌَ.
َجاااخٍ يااااو إٔ أ ٖااا إفب اىبخدااا ٞيهاااا ٞأجااااخيع اااااخكٜخ
بًٛااخكى ..أْا٘ ٜاارنرْ ٞبةْا٘ ااا سبااً ٢ب أٜاخّ اٱغرٜال ٚايرَٚااخٕ
ايرٖبٝاا ،١اًااو ا٭ٜااخّ اي ا ْساابُد َٓٗااخ أكٚم َااخ ًب سضااخكآخ
ايرآٖاا ١اااا نااخٕ ٜٛدااد نااجرل يبااخ ْةبااخْ ٫ٚ ٙطٝكاا٘ ًب سٝخآااخ
ايٝاا ..ّٛنااخسبرع ٚايٓاا ام ٚاياساااخد ٚاشبٝخْااٚ ١اياااش ٚايٓااااخم
ٚا٫لببداد ٚإثخك ٠ايرعخمٖٚ .هرا فةٕ قارا ٠٤ايباخكٜخ
ٚايبع
ا ٛك يو اىبآلا ٞعًا ٢سكٝكبٗاخٚ ،اساخعدى عًا ٢إٔ آُبار إفب
َبخعبو ُْبرْ ٠سبٚ ،١ٝعٓد٥ر اٗ ٕٛعًٝو اًو اىببخع .
ٚإْ ٞ٭دد رار ا٭َر إٔ أعُباِ قساٌب َأ ايساعخد ٠اسبكا١
إلبااخ ٜٓبااع َاأ سٝااخ ٠اىباار ٤ايدااًٝااَٚ ١اأ سخياا ١عكًاا٘ ٚكٚساا٘،
ٚمبهٔ ايك ،ٍٛب راس ،١إْ٘ َٔ اي ع ذبكٝال سٝاخ ٠دااًٝا١
لااًٚ ،١ُٝخبخ ااً ١ب ٖاار ٙا٭ٜااخّ ايع ااٝب .١إٕ َجااٌ ٖاار ٙاسبٝااخ٠
ابطً ا َاأ اىباار ٤ايبةَااٌ ٚايباهاار ٚأااارْ ٙاساا٘ بُٓبااخّ دقٝاال.
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نُااخ ػب ا عًاا ٢اىباار ٤إٔ ٜهاا ٕٛأَ ٓٝاخم َااع ْاساا٘ٚ .يااٝم ٖاارا
باااخ٭َر ايٝسااارل ،إ ٜسااابً ّ إٔ اهااا ٕٛااابٛكما ٚالاااع اٱدكاى
عُب ِٝا٫عبُخد عً ٢ا .
غرل أْٗخ َهخفة ٠لخ ١ٝاًو اي ؼب ٌ عًٗٝاخ اىبار ٤يكاخ٤
َبااار ٙبساا ّ٬دااًاا ٫ ٞاكاا ٣ٛعًاا ٢رع عباا٘ أٜاا ١عخ ااا ١أ ٚأٟ
سدخ َٔ أسداخ اي َخٕ ٚنٛاكث٘.
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مل أنف عٔ اإلميإ
للسودة إوفا د.ساكل

إيٍب كٍ.دبٔٗ ّدبثخ ّدّواء ٜوؽدخ ٜدٜ ٟنا٘يدل
ثدددوان رْيٕنٍدددٙنٌبٔيب .دثمدددل ا ٞرمٝٙدددذ
ٜلهٍددخ اثزلائيددخ رْدديٕيخ دكهٍددذ ٜددلاهً
صب٠نيخ ٜب ثدال املب٠يدخ دٌوَ٠ديخ ا٘زؾّدذ ثٕٙيدخ
إذمٙيييددخ داٍددزؽبلذ ا ٞرٙدد ٛثَددذ ٘ىددبد .دسدد،
هتددن األٍددٍبه دِددل ؼنٌددذ مبمفدد ٛث د ك ادهدثددب
دٍ،ددديب داٜويٕدددب اْ٘دددٝب٘يخ .دّ٘دددل عمٙدددذ  ٜدددةب
ا٠ؽجبلبهتددب اْ٘قصدديخ دٜىبٜواهتددب دهدػ املددوػ
ل لسب ٔبرجخ دحمبظوح دمزبىح.
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أعبكد أْ٘ َٔ ا٭َٛك اسب ١ٜٛٝاشلخَ ١إٔ ٜٓحاة اٱْساخٕ ٖٚاٛ
َ َٔ٪بخشبرل إمبخْخم ثخببخم ٜ ٫ب ع مٚ .يكد نٓة َٛفكٖ َٔ ١ارٙ
ايٓخسٝااا .١فٛايااادا ٟمل ٜكب ااارا عًااا ٢اٗ٦ٝااا ١بٝاااة لاااعٝد يااا،ٞ
ٚيهُٓٗااخ ن اريو الاابطخعخ إٔ مبهٓااخَْ ٞاأ إٔ أاعًااِ لااة
 ٞايسااار ٚايبٓكااٌ ًب ايبًاادإ ا٭ااار.٣
ياااخت ٚبااريو ٜساارا عًاا رت
ٚنٓبٝذاا ١يااريو أ اابشة ألااد اسااخضب مخ ٚأٚلااع أفك اخم ،نُااخ
لخعدْ ٞيو عً ٢دبخٚر عٛبخت نبٚ ١ادٗبٗخ فُٝخ بعد.
فًكد غخدكت أْخ ٚرٚد ،ٞبعاد رٚادٓاخ بكًٝاٌٚ ،جٓٓاخ ا٭ اًٞ
احٝهٛلًٛفخنٝخ قخ د ٜٔاي ـب يٲقخًَ ١ب لٓاٗخٚ ،ٟنخْة
َد ١ٜٓدٚي ١ٝبهٌ َخ ًب ٖر ٙايهًَُ َٔ ١عٓ ..٢فخيٓاخ َأ ناٌ
ا٭دٓااخ ٚا٭دٜااخٕ ٜعٝحاآٖ ٕٛااخى ٜٚعًُاا ٕٛدٓب اخم إفب دٓ ا  .نااخٕ
ٖٓااخى ا٭اٝااخك ٚا٭لااراك نُااخ ٖاا ٛاسبااخٍ ًب نااٌ َهااخٕٚ ،يكااد
أياٝاااة ايهجااار ٠اياخيٝاااَ ١ااآِٗ أاٝاااخكام كهباااخٚ ،٤يهااأ اىبااار٫ ٤
ٜساابطٝع إٔ ٜهاا ٕٛعًاا ٢اياادٚاّ َطُٓ٦اخم ٖٓااخى ..٭ٕ ايهااجرل٫ ٜٔ
ٜا ش ٕٛعأ ْٛاٜاخِٖ اسبكٝكٝا ١عْٝ٬اٚ .١ناجرلما َاخ  ٜاع عًا٢
اىبااار ٤إٔ ٜضااارع عًااا ٢اياااٛار ايااار ٟؼب اااٌ َٓااا٘ عًااا ٢الااابذخب١
َٓسذُٚ .١يهٓٓخ البطعٓخ ايع ف عًا ٢اًاو ا٭ٚااخك عٓادَخ اعًُٓاخ
ايًاااا ١اي اااًٚ ،١ٝٓٝب َكخباااٌ ياااو عًُٓاااخ اي ااا ٕٛٝٓٝايهاااجرل َااأ
فًسابِٗ ًب اسبٝخ.٠

*
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ًٚب عاخّ  1941انبحاو ا٭جباخً ٤ب لآاٗخ ٟأْاين َ ااخب١
قباارض ايسااهر ،عًاا ٢اياارغِ َاأ أْااين مل أناأ سٓٝااراى قااد
دااخٚرت ايعحاارَ ٜٔاأ عُاارٚ .ٟيكااد نااخٕ ٖاارا ايٓبااة اادَ١
َرٚع ،١٭ْ٘  ٫لاخَ ٤أ َارض ايساهر ٚإٕ نخْاة ايساٝطر٠
عًٝاا٘ َٝسااٛك ٠بخ٭ْسااٛيـبٚ .عًاا ٢اياارغِ َاأ إٔ ٖاارا ايعكااخك مل
ٜهٔ  ٜآع ًب اي اـب ،فكاد ناخٕ َٝساٛكما الابرلاد نُٝاخت
ناابرلَٓ ٠اا٘ َاأ اشبااخكزٚ .أعااخْين يااو عًاا ٢إٔ أٚا ااٌ سٝااخاٞ
ايعخدً ١ٜب د َٔ ٛايسعخد.٠
ثِ أيكٝة ايكٓخبٌ عًَٓٝ ٢خ" ٤برلٍ ٖخكبٛك" ٚاسبٌ ايٝخبخْٕٛٝ
لاآاٗخٚ ٟاْكطااع الاابرلاد ا٭ْسااٛيـبٚ .مل مب اض إ ٫ايكًٝااٌ َاأ
ايٛقااة سباا ٢أ اابض اىبٛدااٛد َٓاا٘ غاارل نااخف يًُ ااخبـب قباارض
ايسهرٚ .يكد نٓة أاباع ُْبخَاخم ًب ا٭ناٌ ٜهاخد ٜهاٖ ٕٛاٛ
ازبااٛم ٚاسبرَاااخٕ ،يهاا ٞأٖااابٌب حبااخد َااأ ا٭ْساااٛيـب إفب
أدةٍ قدك َسابطخم ،غارل إٔ َاٛاكد ٟايضآَ ١ًٝ٦ا٘ لارعخٕ َاخ
ا٬لةٚ .يكد َخت بخياعٌ نجرل َٔ َردا ٢ايساهرٚ ،أَساة
اسبخٍ بخعج ١عً ٢ايكٍٓٛبٚ ..يهٓين جٛاٍ ٖر ٙا ٓ ١مل أنو
قٌب عٔ اٱمبخٕ باةْين ااا قبعْٛا ١ا ٚ ،قبشبا ١رٚداٚ ٞعٓخٜبا٘ ااا
لبهب ي ٞاسبٝخ.٠
ٖٚهاارا ٚا ااًة ايباادكٜم بخىبااداك اي ااٚ .١ٝٓٝاَاابٮت
لذخع ١باضٌ إمبخْٚ ٞباضٌ ازبٗد اىبب ٌ ايار ٟبريا٘ رٚداٞ
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ًب لااااب ٌٝبااااد ٤إْبااااخز ا٭ْسااااٛيـب ًب اًااااو ايااااب٬د .فكااااد داااا٤ٞ
ببٓهرٜااخ ايجااٛكٚ ،باادأت ضبخٚياا ١إْبااخز ا٭ْسااٛيـب ًب َعُااٌ
ارلٚ ،ئ أْس ٢اي ّٛٝاير ٟأعطخْ ٞف ٘ٝرٚد ٞأ ٍٚسكٓاَ ١أ
ا٭ْسٛيـب ازبدٜد ،اير ٟظبض عٓادَخ سكٓاة با٘ ا٭كاْا ٚ .يكاد
ألااار سكااين باا٘ عاأ ظبااخ ناابرلًٚ ،ب ٚلااعهِ إٔ اب ااٛكٚا
َبًغ لعخداٚ ٞكاس ١بخي ٞبعد ٖرا ايٓذخ .
ٚيهاأ نخْااة ٖٓااخى ألااٝخ ٤أااار ٣اااجرل ايكًاال ..فٗٓااخى
ا٭َراض ا٫لبٛاٚ ،١ٝ٥ايبضخِ ايٓكادٚ ٟا٫ساب ٍ٬ايعساهرٟ
ايٝخبخْ .ٞأدٌٖٓٚ ،خياو قخ فاخت ايكٓخباٌ ا٭َرٜهٝا ١اىباارلَ ٠أ
جاارار ع اااا ٚ .29يكااد ساادخ ات َاار ٠إٔ أ ااخبة قٓخبًااٗخ ضبطاا١
اٛيٝااد ايهٗربااخ ،٤فااخْكطع ايبٝااخك ايهٗربااخ ٞ٥عٓااخٚ .مل ٜهاأ
ٜسبطخم ٓع ا٭ْسٛيـب َع اْكطخم ٖرا ايبٝخك ..يكد نخْة ٖرٙ
أٚقخت ع ٝب ١سكخم.
ٚفٛم إمبخْ ٞبخ  ،فكد البُددت أعُبِ ق ٠ٛياَ ٞأ اًاو
ا ب ١ايعُب ٚ ،١ُٝيو اياِٗ ايهخٌَ ايكخُ٥ـب فُٝخ باٝين ٚباـب
رٚد ًٜٞٚ ..ٞيو ايعطو ٚاىبع ١ْٛايًرإ يكٝبُٗخ َأ ا٭ ادقخ٤
ايهجرل َٔ ٜٔازبٓساٝخت ايهاجرل ٠اىبخبًااَٚ ،١أ بٝآِٗ بعاض
اىباادْٝـب ايٝخبااخْٝـب اياار ٟعخْْٛٚااخ عًاا ٢اياارغِ َاأ إٔ ب٬دٖااِ
نخْة سٓٝراى ًب سرع َعٓخ ،نًُخ ٚددٚا اىبعَ ١ْٛسبطخع.١
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آالّ احلياة َٔ صٓع اإلْطإ!
للدكتور لوون.ج.سول

"ا٘دددلٔزنه ٘يدددن.ٞطٍ .دددنٖ فدددويظ عدددبٜم
ٔن٘نٜجيدددب دسبهٌدددبهك داٍدددزبم ا٘مددد ط ا٘ ٍَددد،
مبلهٍخ ا٘ؽت مبٜمخ ث ٍَٙب٠يب دِل اّدوي
وعددن ٞاوددوة ا٘مبمليددخ ا٘ضب٠يددخ لٙددل ثو٠ددبٜظ
ٕٜبٌؾددخ "اإلهسددبَ ا٘ ددبرظ لدد ٟاوددوة" ِبلددلح
ٌي كٍ٘يب ا٘جؾويدخ .دِدل ا٘دً ٔزدبثال سدبٜال لدٟ
ا٘زؾٙيدددٗ ا٘ ٍَددد ،دددب" :ا٘ عدددظ ا٘مدددبؼٍ"،
د"ِنالل اَ٘ٙنْ اإلَ٠ب."،٠
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أعبكد إٔ اشلدف اىببخلر يًشٝخ ٖٛ ،٠إٔ عبٝاخٚ ،إٔ عباخٍٚ
اٱبكاخ ٤عًا ٢ايٓااٛم ايبحارٚ .ٟنااٌ ا٭ْاٛام اىبعرٚفاا ١يًشٝاخ ٠إلبااخ
اطٜٗٛخ َراسٌ ايعُرَٚ ..خ لًِ اسبٝخ ٠إ ٫اىب٬ٝد ٚايبًٛي ٚاي ٚاز
ٚايبٓخلٌ ثِ اىبٛتٖٚ .هرا فةٕ اشلدف اىببخلر يًشٝخ ٠اٱْسخْ١ٝ
ٖ ٛإٔ ٜعٌُ نٌ فارد عًا ٢ذبكٝال أجاٛاك سٝخااٖ٘ٚ .ارا ٜٓطاٟٛ
عً ٢ايٓضٛز ايسًٚ ِٝايبش ٍٛإفب لخص نخٌَ ايبًٛي.
إٕ لذر ٠ايبًٍٛب آُٚ ٛاذلعارم َسابكَ ١ُٝاخ مل ذباٌب بٗاخ
َ٪ثرات دخكٖٚ .٠هرا ا٭َر فُٝخ ٜبعًل بخزبٓم ايبحرٚ .ٟإْ٘
٫نبحخف عُب ِٝايد٫يا ١إٔ ايرداٌ ايٓخدار ٚاىبارأ ٠ايٓخداذ،١
قااد رٚدا بطبٝعاااٚ ١ا اااخ٥ص ايكااار ٜٔاي اااخحل ٚايٛاياااد ايساااًِٝ
نُخ إٔ شلُخ اىبكدك ٠عً ٢ايبُبع بخيعٌُ ٚاسبا اىبٓطاٜٛـب عًا٢
اىبسٛ٦ي.١ٝ
ٚيااا ٛإٔ ايعاااخمل ناااخٕ ًب ا٭ اااٌ َهْٛا اخم َااأ ألاااخخص
نااخًَ ٞايٓضااٛز ،ضباابـب َٓاابذـبٜ ،بشًُاا ٕٛاىبسااٛ٦ي ١ٝدبااخٙ
ا٭لرٚ ٠ايعخمل ،٭َهٔ سسِ َعُبِ اىبحخنٌ اٱْسخْ ..١ٝغارل
إٔ َعُبِ ايٓخ قد عخْٛا ًب جاٛيبِٗ َ٪ثرات عٛقاة اكادَِٗ..
َٚااأ ثاااِ ،مل ابهخَاااٌ ًب َرسًااا ١ايبًاااٛي جبٝعااابِٗ ايسااااً١ُٝ
ايهخًَاا .١إْٗااِ ٜحااعر ٕٚإٔ ٖٓخيااو لاا٦ٝخم َعٛد اخم اخج ٦اخمٚ ،إٔ
دًٗاااااٛا ياااااو ايحاااااٜٚ .٤ٞحاااااعر ٕٚبضاااااآيبِٗ ٚاٝبااااا ١رَاااااخشلِ
222

ٚادطرابِٗ ٚقًكِٜٗ ِٖٚ .كخٖ َٕٛٚر ٙاىبحخعر ايبخجٓٝا ١نُاخ
ٜكااخ َٕٛٚاطاارما ٜٗااددِٖ أ ٚعاادٚا ؼبااخ ٍٚإٔ ٜابااو بٗااِ ٚ ،يااو
بخ٫لبعداد أَخ يًكبخٍ أ ٚيًٗرع .أَخ اشلارع فٝادفعِٗ إفب إدَاخٕ
اشبُٛك ٚايذلدً ٟب غرل يو َٔ ا٫دطرابخت ايرٖٓٝاً .١ب ساـب
إٔ س ا ايكبااخٍ ٜاادفعِٗ إفب ازبرمبااٚ ١ايكسااٚ ٠ٛاسباارعٖٚ .اارا
ا٫لبعداد يًعٓو ٚايكسً ٠ٛب اٱْساخٕ داد أاٝا٘ اٱْساخٕٖ ،اٛ
َٔ اىبحخنٌ ازبٖٛرً ١ٜب اسبٝخ ٠ايبحر ،١ٜ٭ْ٘ بخرباخ  ٙاٛك٠
اسبرع أ بض ٜٗددْخ نبٝعخم بخيعٓخٚ ٤ايآخ.٤
ٚي ٫ٛإٔ اٱْسخٕ دافع عٔ ْاس٘ بخيكباخٍ ااخكٚ ٠اشلارع ااخك٠
أار ،٣يُبٌ َكبٛكام ًب ايهٗو ٚاياخباٚ .١يهأ اىبحاخٖد ايٝاّٛ
إٔ اٱْسخٕ قد كبهٔ اا عٔ جرٜل عٝحب٘ ا٫دبُخع ١ٝإٔ ٜٓذ،ٛ
إفب سد َخ َٔ ،أ  ٣ايعٓخ ر ايطبٝع َٔٚ ،١ٝعدٚإ اسبٛٝاْاخت
اىببٛسحٜ ٖٛٚ .١ابعًِ سبا ٢نٝاو ؼبُاْ ٞاسا٘ ٚؼب آٗخ داد
ا٭َراضٜ ٖٛٚ .سبطٝع إٔ ٜٓبر  ٧ٜٝٗٚايطعخّ ٚايهسخٚ ٤اىبة٣ٚ
بٓساااب ١اهاااا ٞلاااهخٕ ا٭كض اسباااخيٝـبَٚ .اااخ مل ٜكاااع ساااخدخ
فًه ٞاخكم ،فةٕ اٱْسخٕ ٜٛ ٫اد٘ اي ّٛٝأ ٟاطر ددٜٗ ٟدد
ٚدٛد ،ٙايًِٗ إ ٫ك ٚاىبكخ ١َٚاي آطا ٟٛعًٗٝاخ ْاساْ٘ٚ ..عٓا٢
بٗخ ك ٚايكبخٍ أ ٚاشلرع .فٗرا ا٫لبعداد ايٛسح ٞٱسبخم ا٭ ٣
ٚايكباااٌ ٜ ٫ا ا اٍ سبااا ٢ايٝااا ّٛلااا٦ٝخم أثرٜا اخم نخي ا٥اااد ٠ايدٚدٜااا..١
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فُشخٚي ١سٌ ناٌ َحاهً ١بٛالاط ١ايكباخٍ أ ٚاشلارع إلباخ ٖاٞ
جرٜكاا ١بداٝ٥ااٖٚ ،١ااْ ٞااام ايطرٜكاا ١اي ا ٜعبُااد عًٗٝااخ اياااّ٬
اىبراٖاال .أَااخ ايطرٜكاا ١ايجخْٝااٖٚ ،١اا ٞجرٜكاا ١ايباااخِٖ ٚايبعااخ،ٕٚ
فٗاا ٫ ٞبااد إٔ اساابٓد إفب ايطخقااخت ايٓخدااذ ١يًحااخص ايبااخيغ
ايرلااٝد ٚكقبااخ ادااطر اٱْسااخٕ إفب ايكبااخٍ ادااطراكام جخىبااخ ٖااٛ
ٜعااٝش ًب عااخمل اسااٝطر عًٝاا٘ ك ٚايطاٛياا ،١بٝااد إٔ َجااٌ ٖاارا
ايكبخٍ ددٜر بةٕ ٜه ٕٛألد أثرام إ ا لٝطرت عً ٘ٝق ٣ٛكلٝد٠
يبشكٝل أٖاداف كلاٝدٚ .٠اىباردض إٔ اسبارٚع يأ ابٛقاو إ ٫إ ا
ساًة ايدْٝخ بعدد نخف َٔ ا٭لخخص ايرالد.ٜٔ

*
ٚآش اااار اىبحااااهً ١ايرٝ٥سااااً ١ب ايبهٝااااو ا٫دبُااااخعٞ
ٚايبكخ ٤ايبٛٝيٛدٚ ،ٞقٛاّ اسبٌ ايرٝ٥س ٞإٔ ٜاِٗ ايٓاخ جبٝعا١
ْضااٛدِٗ ايعااخجا ٞايبٛٝيااٛدٚ ،ٞإٔ ٜعًُااٛا ًب لااب ٌٝذبكٝكاا٘،
ٜٚسخعدٚا ا٭جاخٍ ًب صبخي ٞاطٛكِٖ ٛع بًٛغ٘.
إٕ َعُبِ ر ّ٫ايبحرٓ َٔ ١ٜع اٱْسخٕٖٚ .ا ٞااا أ ٚمٚ ٫قباٌ
نااٌ لاا ٤ٞاااا ْبٝذاا ١ٱااااخم ايبااخياـب اااا ُْباارام ىبعخْ اخاِٗ أٖااٛاٍ
جاٛيااْ ١خق ااَ ١حاا ١ٖٛاااا ًب ذبكٝاال سٝااخْ ٠خدااذَ ١اأ ايٛدٗاا١
ايعخجاٖٚ .١ٝهارا باد مَ ٫أ ايبُباع بطخقاخاِٗ ًب ايعُاٌ ٚاسبا
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اىبٓطااااٜٛـب عًاااا ٢اىبسااااٛ٦يْ ،١ٝااااراِٖ ٜبااااد ٕٚخباااا ٤٬أْااااخْٝـب
َضطربـب َبدد ٟاٯَخٍ ،قًكـبٜ ،ضُر ٕٚايعداٚ ٠ٚايباضخ.٤
إٕ ايٓضٛز ٖ ٛايطرٜال اىبا٪دَ ٟأ ا٫داطراع ٚايكًال إفب
لاا ّ٬اياآام ٚايعٝحاا ١ايراداا ١ٝيهااٌ فااردٚ ،يًذاآم ايبحاارٟ
بةلر.ٙ
ٖرا َخ أ َٔ٩باَ٘ٚ ،اخ ٜ٪ٜاد ٙايعًاِ  ٜٚنٝا٘ٚ ..قاد اْبٗٝاة
إي ٘ٝقب٬سُبخاٚ ٞدبخكب ٞايحخ .١ٝ
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عػت أزبع َسات
للسودة ألوس صومسون

اَ٘دديلح ا٘دديٌ ؼنَٜددن٠ ٞبّددوح دهئيَددخ
ويددو إؽددل ا د د األٜويٕيددخ املمودٌددخ دِددل
لٙٝذ ٘ل ختوعةب ٔٙيخ "ٍناه متنه" كاه
ا٘ ْو ا٘صؾٍيخ املمودٌخ ثبٍدٔ" ٛن٠دلي ٠بٍدذ"
دـٙددذ هبددب إؽددل لْددوح ٍ د خ اٍَددذ ف هلددب
جمٙخ "ع ٜنه" دٔب٠ذ هئيَخ ٘زؾويوسدب أضدو ٜدٟ
ٍ زال.

226

إْااا ٞأعاااٝش سٝاااخ ٠ات لاااع أكباااع فاااةعٝش ن ٚدااا،١
ٚنةّٚ ،نعخًَٚ ،١نارد ًب اجملبُعْ .عِٖ ،رَٗ ٙخّ طببًا١
َببخٜٓااٚ ..١يهاأ اااربٌب بٗٓٝااخ ،بربااخٍب ٚثٝاال ،قٛاااخٕ كٝ٥ساابخٕ
ا٭ٚفب اااااا ضبخكباااا ١ا٫لبهحااااخف ٚاياٗااااِٚ ،قباااا ٍٛركا ٤أْااااخ
رارٚ ،ٜٔايجخْ ١ٝاا إمبخٕ قبسٛ٦ي ٝدبخ ٙاٯار.ٜٔ
ٚقد بدأت اياذل ٠ا٭ٚفب َٓار جااٛي  ،سُٓٝاخ اْطًكاة أْاخ
ٚأباا ٞلبجااٌ "لهساابرل"ٚ .أبااٚ ٢ايااد ٟإٔ أقب اار عًاا ٢صباارد
اردٜااد َٓخدااخٖ ٠خًَااة اسبخىباا ١اردٜااد ايبباااخ ،٤أ ٚإٔ أ اآع َجااٌ
يو ًب َُٓبر ايسرل أثٓاخ ٤ايٓاً ّٛب َسارس ١ٝايًٝادَ ٟخنباح،
أ ٚايبشً ٌٝايٓاسا" ٞيًهخكدٜٓاخٍ ٚٚيا ٚ ."ٟيكاد ٚدٗاين اٛدٗٝاخم
كا٥عخم رلرامٖٚ ،اٜ ٛساخعدْ ٞعًا ٢إدكاى ايبٛاعاح اىببٛاكٜاٚ ١كا٤
ا٭ياخَب ايحعر.١ٜ
َٚضً ٢ب إثخك ٠سيب ايحدٜد ي٬ج٬م عً ٢أسٛاٍ اٯارٜٔ
ألبخ ًب ايهً ،١ٝفشٛي٘ اا بكدٚاا٘ ايطٝبا ١ااا إفب اٖبُاخّ عُٝال
ٚإسسااخ بخىبسااٛ٦يْ ،١ٝبااع اااا يااٝم فكااٌب َاأ اىببااخد ٨ايدٜٝٓاا١
ازبخَد ٠اا ٚإلبخ َٔ اٖبُخَ ٞبهٌ َاخ أاًكاٚ ،٢إمباخْ ٞبٛداٛع
َٛادٗب٘ ًب اْحرا ٚلرٚك.
ٚأعبكد إٔ ٖرا ايكبٖٚ ،ٍٛر ٙايرقا ١ايا ٜٛادا٘ اىبار ٤بٗاخ
اٯاااار ،ٜٔأَااارإ  ٫مبهااأ ذبكٝكُٗاااخَ ،ااأ د ٕٚا٫عاااذلاف
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مٖٛر ايٓام اٱْسخْٚ .١ٝقد سدخ ًب أٚاار ايعكد ايجخياح َأ
عُر ٟإٔ بدأت أعرف غراٚ ،ٟ ٥نٓة سارً ٠ب َٛادٗبٗاخ ًٚب
إدكاى أْٗخ يٝسة فرٜدً ٠ب ْٛعٗخ  ٖٞ ٫ٚيبخ ٜسبش ٌٝذبكٝك٘.
ٚاسبٝخ ٠ايآ ١ٝايسعٝد ٠اي أسٝخٖخ اكدّ ي ٞديا٬ٝم ددٜادام
ًب نااٌ ٜاا ّٛعًاا ٢اادم فًسااا  ٚااشبٗخ ًب اْطبخقٗااخ عًاا.ٞ
ٖٚااار ٙاياًسااااْ ١خدشااا ١كبخَااا مخ ًب اسبٝاااخ ٠اي ٚدٝااا ..١فاااخي ٚاز
اسبكٝكاا ٞااااخِٖ ٚقبااَ ٍٛساابُر َب ااٌٜ٪ٜ ،اادُٖخ ٜٚحااد َاأ
أركُٖخ َسٛ٦يَ ١ٝببخدي ١عٔ إلعخد ايكر ٜٔيكرًٚ .ٜ٘ٓب نٌ ّٜٛ
ألارل َعا ر ٠قٜٛا ١ىبعارف أْاين أسا رٚداٚ ٞإٔ رٚدا ٞؼبابين
ٚآطبل ْام ٖخاـب ايكٛاـب عً ٢ع٬ق ١ا٭ّ بةجاخشلاخٚ .ا٭يااخَب
اعذ عٔ  ٚو ازبٗٛد اي أبرشلخ ياِٗ أجاخي ،ٞبٝد إٔ دٜين
ايعُب ِٝشلِ ياُِٗٗ عين ٖٛ ،د ٜٔعذ ت ًب َعُبِ اسبخ٫ت عٔ
ايٛفخ ٤ب٘ .نٝو أنَ ٕٛبخياً ١ب اكدٜر لخع ارل ايسٔ ،يا٘
َاأ اشبٝااخٍ ٚايعطااو ٚسساأ ايااباهرل َااخ ػبعًاا٘ عًاا ٢اياادٚاّ
ٜبعااح برلااخي ١اًٝاْٝٛاا ١ي٬لباسااخك عٓاادَخ ٜسااب ايبااةارل عاأ
اسبضااٛك قًك اخمَٚ ،ااخ ػبعًاا٘ عًاا ٢اياادٚاّ ٜعاارف نٝااو ٜطُاأ٦
اياآام ٜٗٚاادَ ٨اأ كٚعٗااخ .نٝااو مبهاآين إٔ أًب بااد ٜٔيااو
اير ٟاْاُم ًب جٛك ايبًٛي  ٖٛٚبعد جرٜر اارلٚ ،هباٌ ناٌ
أعبخ ٤ايردٛي ١بر ٚق ١ٜٛثخببَ ١رس.١
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إٕ عًُااْ ٞاساا٘ ٜعباادل اٛنٝاادام يًُبااخد ٨اي ا أعااٝش َاأ
أدًااٗخ .فااا ٞايبااخنٛك ٠ا٭ٚفب سبٝااخا ٞايعخًٝ٥اا ،١نٓااة ارلااخم
ارلما ًب عذًا ١اارلً ٠ب َ آع ٖخ٥اٌَٚ .اخ إٔ ٖذارت عًُاٞ
اىببٛاداع سبااٚ ٢داادت أَااخَ ٞعخىباخم عذٝباخم طبٝااخمٚ .يكااد نااخٕ
نااٌ فاارد فٝاا٘ ٜٓطاا ٟٛعًااَ ٢ااٛد ٠لااطشٚ .١ٝيهاأ ذبااة يااو
ايسطض ،نخٕ ٖٓخى ايحو ٚعدّ ايجكٚ ..١نخْاة ايٝاد َبةٖبا١
عً ٢ايدٚاّ يه ٞاسدد اشبٓذر ًب ايُبٗر.
ٚيكد َبًًة لٓٛات أسس أْين ًب عاخمل غاخص باخيٛسٛو
ايبحر ..١ٜثِ بدأت أعرف ٝ٥م ايحرن ١اي نٓة أعٌُ بٗخ،
ٚمل ٜهٔ يد ٟلب ٌٝىبعرف ١سكٝكب٘ٚ ،يهٓ٘ ً ٖٛٚب ايسبعـب،
نخٕ نجرل ايحهٛى عد ِٜا٥٫بُخٕ ٭ساد ٚاثكاخم َأ إٔ أسادام
ٜ ٫ك ٍٛي٘ اسبلٚ .يكد برم ًب آاٝر اط ١قٛاَٗخ إٔ ٜحا ٞناٌ
ٚاسد َٓخ بخٯارٚ .ىبخ ىبسة فسخد ألخيٝب٘ ،رسة ًب هبخلا١
ايحبخع ،بةْين إ ا قدك ي ٞات ٜا ّٛإٔ أدٜار عُا٬م ،فساٝهٕٛ
يو عً ٢ألم َاخٜر ٠٭لس٘.
ًٚب غض ٕٛايسٓبـب ا٭ارلاـب ،أاٝشاة يا ٞفر اَ ١راقبا١
ايٓااخ اااا عًاا ٢ااااب٬ف عبًااِٗ ٚابااخ ِٜٗٓاااا ٖٚااِ ٜبعًُاا ٕٛنٝااو
ٜاٗااااِ بعضااااِٗ اياااابعض اٯااااارٚ ،نٝااااو ٜكبااااٌ بعضااااِٗ ركا٤
اٯارٚ ،ٜٔنٝو ٜحعر ٕٚنبٝعخم قبسٚ٪يٝبِٗ اىبببخدي.١
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ٚيكد ذبٛياة ضباخ٫ٚاٚ ٞأاطاخٚ ،ٞ٥دبُعاة َذلنا ً ٠ب
إمباخٕ ٚاساد عُبااٖ ،ِٝا ٛأْاين يسااة ٚساد ٟفُٝاخ أساام با٘ َاأ
كغباااً ١ب ا٫ا اااخٍ برفاااخقً ٞب اٱْساااخْٚ ،١ٝأعبكاااد إٔ ازبااآم
ايبحرٜٓ ٟط ٟٛعًا ٢ايبعاخ ٕٚايارٜا  ٟاي اخدمٚ ،إٔ ناٌ فارد
 ُٜ٘ٗأَر لكٝك٘ ًب اٱْسخْ.١ٝ
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نًٓا حنٌُ اآلالّ
للسودة مارتي مان
اَ٘دددديلح ٜددددبهرٜ ،ددددب ٞهئيَددددخ اهليئددددخ
ا٘ز ٍينيخ ٘ٙغ دخ ا٘نؼ يدخ ملٕبٌؾدخ املَدٕواد
دس ،اث دخ اؽدل ٜدليوي املزدبعو إ٘دد ثيفٜويٕدب
لددب1926 ٚ
دِددل لددبكد إىل ا٘ناليددبد املزؾددلح
ثمل إمتب ٚكهاٍدزةب ادهدثدب ٌنِمدذ ٌويَدخ
ا٘مبكح امل زْوح ؽي ناْ اال دس ،وْيبْٜ ٞبهة
امٝو .دملب اٍزجلد هبدب سدنه احمل دخ اظدؽود
إىل ا ٞر ّؽك ل ٟلٔ ٗٝدب ٞي ؽدني لٙدل ٜ،دبٖ
دظددبءح ْٜددوِخ .دمل يٕددل يددزّ ٛددٍب سب ٜدد ٟكاء
إكٜب ٞامٝو ٜصؾخ "ث يش ددك" ؽزل اصجؾذ
ادٖ اٜواح لعن هبلخ  ٜك املَٕواد.
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نٓة ٚاسادَ ٠أ اىبادَٓخت عًا ٢اعاخج ٞاشبُارٚ ،يهاين
َاأ ايسااعدا ٤ايااار ٚ ٜٔداادٚا ايسااب ٌٝإفب ايحااااخ .٤ساادخ ياااو
عٓدَخ نٓة ًب ايجخيجا ١عحارَ ٠أ عُارٚ ،ٟيهآين مل أْام،
بٌ أْ ٞ٭ نر نٝو  ٜبض اىبر ٤فخقاد اٯَاخٍ ،إ ٜكاع فرٜسا١
ياادا ٤اشبُاار ايٛبٝااٌ ٫ٚ .ريااة أ ناار نٝااو نٓااة أحبااح عاأ
ايعااا ٕٛحبجااخم َحاااٛبخم بخيٝاااة  ..فًُاااخ أااكاااة ًب ايعجاااٛك عًٝااا٘،
أسسسة قبخ  ٫رية أ نر َٔ ٙايٝة .
إْااا ٞ٭ نااار ايساااخرٚ ١ٜا٫لااابٗبخك ايًااارٚ ٜٔادٗاااة بُٗاااخ
ايعخمل ،عً ٢ايارغِ َأ طباخًٚب ايرٖٝبا ١ايدفٓٝا ..١طباخًٚب َأ
اسبٝااخٚ ،٠طبااخًٚب َاأ اىبااٛت .فًكااد نٓااة ًب بعااض ا٭ٚقااخت
أاح ٢اسبٝاخ ٠أنجار يباخ أاحا ٢اىباٛت ،سبا ٢يكاد لاعٝة إفب
اىبااٛت َااراـبٚ .يكااد باادا ياا ٞإٔ اْ٫بشااخك ٖاا ٛاىبٓااار ايٛسٝااد َاأ
كع ٚعراع عذ ت عٔ ايٓٗٛض بعبُٗ٦خ.
ٚنِ أْخ اي ّٛٝلعٝد ٠٭ْين مل أٚفال ًب ضبخٚيا ١اْ٫بشاخك.
ٚيهٓين مل أنٔ أَ٩أ بحا ٤ٞسٓٝاراى ،يكاد نٓاة ضببٛلا١
باااـب دااادكإ أكبعاااَ ١ااأ رَ٫ااا ،ٞألاااعر باااةْٚ ٞسٝاااد ٠طبرٚيااا١
َٗذٛكٚ ،٠يهٓين بطبٝع ١اسبخٍ ،مل أنٔ َٓباٚ .٠ ٛاسبال أْا٘
َخ َٔ أسد ٜعبدل َٓب ٛام َٗذٛكام ًب ٖرا ايٛداٛد .يكاد اٝاٌ إياٞ
أْين أقخل ٞاٯٚ ّ٫سدٚ ..ٟيهٓين أ َٔ٩اي ّٛٝباةْين مل أنأ
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قٌب ٚسٝدٚ ..٠إٔ أسادما َٓاخ ياٝم ٚسٝادما أبادامٚ ..أعبكاد ناريو
أْين مل أقخ قٌب َٔ اٯ ّ٫أنجر يبخ نخٕ مبهٓين اسبُخي٘
ٚإٔ ٖر ٙاٯ ّ٫نخْة درٚك٫ٚ ١ٜرَا ١يا ٞسبا ٢ذبطاِ ازباداك
ايكاااخ ِ٥ساااْ ٍٛاساااٚ ،ٞاااادَر ٚقاااخس ٚلاااخرٚ ٜاهااادل،ٟ
ٚادعين أحبح عٔ ايعٚ ٕٛأاكبً٘.
ٚيكد بدأت أ َٔ٩بريو ٚأْخ كارسً ١ب أعُل أعُخم ر،َٞ٫
بدأت أ َٔ٩بةٕ ٖٓخيو ق ٠ٛأعُبِ مبهٓٗخ إٔ اسخعدْ ،ٞبادأت
أ َٔ٩بةْ٘ َٔ أدٌ ٖر ٙايك ٠ٛاا َٔ أداٌ ا ااا ٜٛداد قساٌب َأ
ا٭ٌَ ٚايع ٕٛيٚ ٞسد.ٟ
ٚدااادت ايعاااٜٛ ٕٛدااا٘ إياااَ ٞااأ ايٓاااخ َ ،ااأ ا٭جباااخ ٤ايااارٜٔ
اكبضاآَٗ ِٗٝاابِٗ َعخزباا ١اٯَٚ ،ّ٫اأ غرلٖااِ َاأ ايٓااخ اياارٜٔ
لبل إٔ عخْٛا عً ٢ايٓشا ٛايار ٟأعاخًْٚ .ٞب أعُاخم اشلا ٠ٛايساشٝك١
ااآ ايحخ ااا ،١ٝاًكٝاااة ايعطاااو ٚايعاااٚ ٕٛسسااأ اٱدكاى َااأ
ألااخخص نااجرلٚ .ٜٔيكااد ااابـب ياا ٞإٔ ًب ٚلااع ايٓااخ إٔ ٜهْٛااٛا
لاادٜد ٟايعطااوٚ .أ اابشة أَ٩اأ بٗاارا إمبخْ اخم عُٝك اخم ..أ اابشة
أ َٔ٩بخيٓخ ٚ ،مخْ اشبرل ايرٜٓ ٟط ٕٚٛعً.٘ٝ
ٚاْبٗاا ٢باا ٞا٭َاار إفب ايبشكاال َاأ إٔ َعخْااخ ٠اٯَ ّ٫سااةي١
ٜحذلى فٗٝخ ايٓخ نخفٖٚ .١ر ٙاٯ ّ٫قاد اباٛاك ٣اًاو ناجرل
َاأ ا٭ياااخَب ايكخلااٚ ١ٝايب اارفخت ازبخكساا ١اي ا دبعااٌ سٝخآااخ
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ايَٝٛٝاا ١عب ٦ا مخ  ٫ؼببُااٌ ٜ ٫ٚطااخم ًب نااجرل َاأ ا٭سااٛاٍٚ ،قااد
أدكناااة أْاااينَ ،بااا ٢فُٗاااة ٖااارا ٚٚعٝبااا٘ ااارت اًٝكااا ١باااةٕ
أا رف ًب َعُبِ ا٭سٝاخٕ ا ارفخم صباردما َأ اياضا ٖ َٓٚاخ
عٔ اٱلخٚ .٠٤أدكنة أْين إ ا عرفة نٝاو أا ارف َاع ٟٚ
ا٭ااا٬م اياُباا ١ا اارفخم ٜٓطاا ٟٛعًاا ٢ايعطااو ٚسساأ اٱدكاى،
فكااد ألااخعدِٖ عًاا ٢ااااٝرل لااًٛنِٗ ٚاعااد ٌٜا اارفخاِٗ .يكااد
أعخْبين ر َٞ٫عًَ ٢عرف ١ايهجرل َٔ سكخ٥ل ا٭لٝخ.٤
ٚيسااااة أعبكااااد أْاااا٘ ٜٓبااااا ٞيهااااٌ فاااارد إٔ ٜعااااخْ ٞاٯ.ّ٫
ٚيهٓين أ َٔ٩بةٕ اٯ ّ٫قد اهاَ ٕٛاٝاد ،٠باٌ ٚدارٚك ،١ٜإ ا
عرف اىبر ٤نٝو ٜبكباٌ ٖار ٙاٯ ّ٫بخعببخكٖاخ دا ٤ام َأ عًُٝا١
ايبعً ِٝا٭لخل ١ٝيٲْسخٕٚ ،إ ا عرف نٝو ٜسباٌ ٖر ٙاٯّ٫
ًب ا٭ار بٝدٚ ،ٙبةٜد ٟلٛا َٔ ٙإاٛاْ٘ اىبعربـب.
أيساآخ نبٝعااخم عببُااٌ اٯ ّ٫بطرٜكاا ١أ ٚبااةار٣؟ .إٕ ٖاارٙ
اسبكٝكاا ١كبًاا ْٞ٪بةسسااخ عُٝاال َاأ اي َخياا ٚ ١اىبحااخكنَ ١ااع
غاارلَ ٟااأ ايٓااخ  ،نُاااخ كبًااا ْٞ٪نااريو كغباااً ١ب َساااخعد٠
اٯار ٜٔبةٚ ١ٜل ١ًٝألبطٝعٗخ.
إٕ ٖاارا ٖاا ٛاٱمبااخٕ اياارٜٓ ٟطاا ٟٛعًٝاا٘ عًُاا ٞاٯٕ ،٭ٕ
َهخفش ١اىبسهرات ٖ ٞاىبٝدإ اير ٟأعددت ي٘ ارل إعداد ااا
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ْبٝذاا ١يبذااخكب ٞاشبخ اا ١اااا نُٝااخ أعااـب اٯااارٚ ٜٔألااخعدِٖ.
ٚأعبكاد إٔ ضبخٚياَ ١سااخعد ٠كفاخقً ٞب ايبحارٖ ١ٜاا ٞجرٜال َاأ
أنجاار ايطاارم الاابكخًَ ١ب لااب ٌٝاع  ٜا ايذلابااٌب ايرٚساا .ٞإْاا٘
جرٜاال ٜساابطٝع إٔ ٜساارل فٝاا٘ نااٌ إْسااخٕٚ ،يااٝم َاأ اىبٗااِ إٔ
ٜه ٕٛاىبر ٤نب٬ٝم أَٖٛٛ ٚبخم أ ٚغٓٝخم أ ٚقٜٛاخم ،يهاٜٗ ٞا ٜادا
َعَ ١ٓٝسخعد ٠يرفخق٘ اىبعربـب.
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طف حوٍ ايتٌ يف ٖوادة
لدارول ف.زانوك

كاهيٗ  .ىا٠نْ ٜدٜ ٟنا٘يدل داسدن ٜد ٟالٝدبٖ
داليخ ٠يدإٍب .دّ٘ل ىاه ٔب٘يٍنه٠يب دسن ثمل و ٚ
صىري دٍولبٜ ٞب لّل ا٘مي ٚلٙل ا ٞيمٗٝ
ص بلخ اَ٘ي ٝب .ديْىٗ  ٜصت٠ .بئت ملليو َِٛ
اإلفواط ثْؤخ اّ٘و ٞا٘مْدوي ٟددد ٌدنٌٔ ددد دسدن
املقوط ا٘نؽيل ربهيـ سن٘يندك ا٘ني اٍزؽبق
ا ٞيفٍو مبئيح ايوٌ ظ رب٘دط ص س  ٜبٍجبد.
ٔٝب ـٍو ثض س عنائي ألٔبكظميخ ا٘صنه املزؾؤخ.
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ديبين دبخكب ٞايهجرل ٠عً ٢إٔ اياضخ ٌ٥اي اعًُبٗاخ ٚأْاخ
يب ٫ ،ا اٍ ٖ ٞبعٗٓٝخ اياضخ ٌ٥ازبٖٛر .١ٜيكد ااارلت ٚدٗا١
ُْبر ٟبطبٝع ١اسبخٍ عادل ايسآـبٚ ،ناريو ااارلت ٚدٗاُْ ١بار
أ دقخٚ .ٞ٥يهٔ ااارل ٚدٗاخت ايُٓبار ٖارا ٜحاب٘ اب ٝمخ اارلما
 ٖٛٚؼبدم ٛع اٌ فٛم أسد ايسٗ .ٍٛفخيبٌ  ٜ ٫اٍ نُخ ٖ،ٛ
بٝد إٔ اي يب اي ارل ٜرا َٔ ٙرٚاٜخ طببًاً ١ب َراسٌ لب.ٙٛ
ٚيكاااد سخٚياااة عًااا ٢ايااادٚاّ إٔ ألااارل سااا ٍٛناااٌ "ااااٌ" ًب
سٝخآَ ،ٞر يو اسبـب ،سب ٢ألبطٝع إٔ أكاَ ٙأ ناٌ راٜٚا.١
ٚأسساا إٔ ٖااارا ايب ااارف ٜهحاااو عااأ اياااارم باااـب ا٭َخْااا١
ٚاياار ٚايساااخار ٠اىبسااابٗ  .١٥إْاااو سُٓٝااخ اااار ٣ايباااٌ َااأ ناااٌ
رٚاٜخ ،ٙابخ يو فر  ١أفضٌ يه ٞذبباِب مٗاٛدى َرنا .٠
فة ا َخ كأٜة ايبٌ َأ راٜٚاٚ ١اساد ٠فكاٌب اعرداة شبطار ٖخ٥اٌ
قد ٪ٜد ٟ٭ٕ اهَ ٕٛسبٗ ٥خم لخارام.
 َٔٚاياضاخ ٌ٥ا٭لخلا ١ٝايا ااااة عاين َبخعا اسبٝاخ٠
نااجرلامَ ،اأ أٜااخّ جاااٛي سباا ٢اٯٕ ،فضااًٝبخٕ اثٓبااخٕ ُٖااخ
اٱااا٬صٚ ،ساا اشباارلٚ .يااٝم اٱااا٬ص صباارد ا ااط، ٬
ٚإلبخ نخٕ ي ٞقبجخب ١قخعد ٠ألخل ١ٝيًشٝخٚ .٠يٝم أعاين باريو
صباارد اٱااا٬ص ٚاياا ٤٫ٛ٭ اادقخٚ ٞ٥ألااراٚ ٞإلبااخ أعااين باا٘
اٱا٬ص يًك ِٝا٭َٓٝا ١ايا اكا ّٛاياب٬د ايٓخٖضا ١ايكٜٛا ١عًا٢
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دعخُٗ٥ااخٚ .عٓااد ٟإٔ ٖاارا ايعٓ اار اياار ٟألذللااد باا٘ أٖٚ ٫ااٛ
٥٫ٚاااٚ ٞإا ٬اااٜ ،ٞسااابٗدف بخيضااارٚك ٤٫ٚ ٠اىبااارٚ ٤إا ٬ااا٘
يٓاس٘.
ٚيكااد ثاارتٚ ،أْااخ بعااد ٜااخفع ،عًاا ٢نااجرل َاأ ا٭لاااٝخ،٤
ْٚخدًة دد جخ٥ا َٔ ١ا٭فهخك ٚاىببخد ٨ا٭لخلً ١ٝب اسبٝخ..٠
ٚيهاآين ٚداادت ،بعااد نااجرل َاأ ايجااٛكاتٚ ،بعااد جااٛاًب بعااـب
ايعكٌ س ٍٛايبٌ ايكخ ِ٥بـب لْٗٝ ٍٛدلالهخ ،إٔ ٖر ٙاياضاخٌ٥
مل اعبٓل عبجخم عدل ايكر.ٕٚ
ٚاٱسساااخٕ إفب ايٓاااخ َبااادأ راااار ناااخٕ لاااببخم ٫كاٝاااخسٞ
ايعُبً ِٝب نجرل َٔ اىبٛاقو اسبرد ..١إٕ اٱسسخٕ لا ٤ٞػبا
إٔ ْبعًُااا٘ٚ .يكاااد نٓاااة لاااعٝدام دااادما ًب سٝاااخا ٞ٭ٕ َبااارًٚب
لخعداين عً ٢عٌُ اشبرلٜٓٚ ،با ٞأٜٓ ٫بُبر اىبر ٤أٜاَ ١هخفاة٠
عٔ اٱسسخٕ أنجر َٔ ا٫كاٝخ اير ٟؼبدث٘ ًب ايٓام.
فااة ا لااخُٖة ًب عُااٌ َاأ أعُااخٍ اشباارل فٝذا إٔ احااعر
ْاسو بخيراس َٔ ١نٌ قًبوٚ .أْ ٟاٛم راار َأ أْاٛام اٱعطاخ٤
ٜعبااااادل اٝخْااااا ١كٖٝبااااا ١يًشٝاااااخْ ٠اساااااٗخٚ .اسبااااال إٔ اٱسساااااخٕ
ٚاٱا٬صُٖ ،اخ ايحا٦ٝخٕ ايًارإ أثارا ًب سٝاخا ٞااةثرلما عُٝكاخم.
أداٌ ،يكاد نخْاخ َ ادك اكاٝااخس ٞايعُباً ِٝب ناٌ ٜا ّٛعحااب٘.
 ٚقخعااد ٠ايااٖ ٤٫ٛاار ٙدعًاابين أكادااع ًب ابااخّ نااٌ ٜاا ّٛصبااخٍ
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ْحاخج ٞجٛاياا٘ ..سباا ٢أاةناد أْااين مل ألاا ٧ااا عاأ ق ااد اااا إفب
أسد ًب صبخٍ ْحخج ٞاي.َٞٛٝ
ٚيكد سخٚياة داُ٥ا مخ إٔ أ اًض اٱلاخ٤ات ايا اساببة فٗٝاخ
قباااٌ ْٗخٜااا ١ايٝااا ٫ٚ ،ّٛكٜا ا إٔ ٖااارا َاااين عُاااٌ ٜٓطااا ٟٛعًااا٢
ا٭ْخْٝاا ،١٭ْااين أدكنااة إٔ ٖ ار ٙاىبرادعااَ ١ااين يب اارفخاً ٞب
نٌ  ّٜٛدبعًين أْخّ َْٛخم جٝبخم.
ٖٚهاارا الاابطعة أثٓااخ ٤لاارل ٟساا ٍٛايبااٌ اىبحاارف عًاا٢
ايسٌٗ نٌ  َٔ ّٜٛأٜخّ سٝاخا ٞإٔ أٖباد ٟإفب إٔ اياضاخٖ ٌ٥اٞ
ْام اياضخ ٌ٥عً ٢ايادٚاّ ،لاٛا ٤نٓاة ًب يٓادٕ أ ٚباخكٜم أٚ
كَٚخ أ ٚايكخٖر ٠أْٜٛٛٝ ٚكى أٖٛ ٚيٚٛٝد أٚ ٚاٖ ٛأْٝ ٚدلالهخ.
إْاا ٞىبااد ٜٔشلاار ٙاياضااخ ٌ٥ايعبٝااد ٠ايا اعًُبٗااخٚ ،أْااخ بعااد
اايب ًب ْٝدلالااهخٚ ،أكداا ٛإٔ أرٚد عًاا ٢اياادٚاّ بكسااٌب ٚاف
َاأ ايبٛادااع اي ااشٝض ،أعاارع باا٘ عاأ اَبٓااخْٚ ٞلااهر ،ٟإ
ٚيدت ًب بًد أاخ يَ ٞجٌ ٖر ٙايار .١
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فطائٌ احلياة
بقلم هاري ج.بلوك

سبهي ط ثٙيٓ  ٟٜاّةو هدبه ا٘صدني دسدن
هئيٌ ّؤخ ثٙيٓ مبلي خ ثنٍؽ ٟدٔدبٜ ٞدليواً
٘ىوٌزةب ا٘زغبهيخ .دال يّزصو ْ٠بؼه لٙل األلٝبٖ
ا٘زغبهيخ داالِزصبكيخ دإسمب هبدىه إىل املَب خ
ْٜودلبد اعزٝبليخ دفرييدخ لليدلح  ٜدةب
إْ٠بء املَزٍْيبد داملدلاهً دإلدلاك املقيٝدبد
ا٘صيٍيخ ٘ٙج ال دا٘ج بد.
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سدخ ات ي َٔ ١ًٝيٝخي ٞاي ٝو اىبخد ٞإٔ نٓة دخيساخم
ًب سادٜكبٓخ َاع رٚدا ٚظبًٓٝاخٚ .ناخٕ ايٛيادإ ًب إداخر ٠راار
ا٭لاابٛمٖٚ ،اا ٞبخيٓسااب ١يًٛيااد ا٭ناادل رااار إدااخر ٠اعكبٗااخ فااذل٠
ج َٔ ١ًٜٛايبعخد ٚاياٝخع.
يكد نخٕ دخبطخم ًب ايبشرٜٓ ١ٜخٖ ايرابعٚ ١ايعحارَ ٜٔأ
ايعُر ،أَخ ا٭ اار ااا ٖٚاً ٛب ايعحار ٜٔااا فكاد ناخٕ دٓاد ٜمخ ًب
ازبٝشٚ ،يهٓ٘ أقبٌ َٔ فٛكت دٜهم يٛٝدم أاخ.ٙ
ٚنٓااخ ٚقب٦اار ْساارد اياارنرٜخت ازبًُٝاا ١عاأ جاٛيبُٗااخ،
فرسـب بٗر ٙايرنرٜخت ٚبخسبدٜح عٔ طببًاو لا ٕٛ٦ا٭لار..٠
ٚيهااأ ٖااار ٙازبًسااا ١ايعخًٝ٥ااا ١ايعخجاٝااا ١مل اهااأ يبخًاااَ ٛااأ
ايبعرض ىبسخٖ ٌ٥خَ..١
يكد لةيين أ٫ٚد ٟعٔ أِٖ اي اخت اي ػب اا ًب ُْبرٟ
اا إٔ ٜبشً ٢بٗخ اٱْساخٕ ًب ٖار ٙاسبٝاخٚ ..٠يكاد فهارت ًب ٖارا
اىبٛدٛم برٖٚ ،١يهين أدكنة عً ٢اياٛك إٔ اياضخ ٌ٥ايج٬خ
ا٭لخل ١ٝااا ٖٚا ٞاٱمباخٕٚ ،ا٭َاٌٚ ،اٱسساخٕ ااا ٖا ٞا٭لاخ
يهٌ لا ٤ٞاًٝال بخزبٗاد ،باٌ َٓٗاخ ٚسادٖخ ٜٓباع ناٌ َاخ فٝا٘
اشباارل ..فٗاا ٞكبجااٌ فٓٝااخ يااو اسبااخف ايكاا ٟٛاياارٜ ٟاادفعٓخ إفب
ايٛفااخ ٤بخيب اَخآااخ عباا ٛاخيكٓااخ ٚعباا ٛاجملبُااع ..بااٌ ٖااً ٞب سااد
ااٗخ ا٭لخ ىبخ عبرر َٔ ظبخ دْ ٟٛٝأَ ٚخد.ٟ
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ٚيكااد أنااد يااٚ ٞياادا ٟأُْٗااخ عًاا ٢بٓٝااَ ١اأ اًااو اسبكااخ٥ل
ايبسااٝط ١اىبعكٛياااٚ ..١يهُٓٗااخ اقذلساااخ عًاا ٢ااااا كغااِ ٖااارا ااااا إٔ
أعرض ىبخ أقً ٍٛب ل َٔ ٤ٞايبا َ ،ٌٝببد٥خم َأ ٚدٗا ١ايُٓبار
اي ا ذبااخ ٍٚاطبٝاال ٖاار ٙاياضااخ ٌ٥ب ااا ١عًُٝاا ،١إٔ ألاابطرد
بعدٖخ إفب اًو اي اخت أ ٚاشب خ٥ص اي ا ٌٖ٪اٱْسخٕ سبٝخ٠
َٛفكً ١ب عًُ٘ٚ ،نريو يبشكٝل ايساعخدً ٠ب اسبٝاخٚ .٠جبٝعاٞ
أْٓخ اااكٓخ عً ٢إٔ اٱمبخٕ اا  ٖٛٚأعُباِ ٖار ٙاياضاخ ٌ٥نبٝعاخم ااا
إٕ ٖ ٛإ ٫اعبكخد اٱْسخٕ ًب ٚدٛد ا  َٔٚ .اىب٪ند إٔ اٱمبخٕ
ٖااا ٛاىب ااادك ايااارٜ ٟسااابكَٓ ٞااا٘ اٱْساااخٕ  ٙ٤٫ٚيٛجٓااا٘ ٚب٦ٝبااا٘
ٚأ دقخ.٘٥
َٚااخ ا٫ببهااخك إْ ٫بٝذاا ١شلاارا اٱمبااخٕ ،نُااخ إٔ ايٓ اٖاا١
ٚايجك ٖٞ ١ا٭لم ازبٖٛر ١ٜاي ٜك ّٛعًٗٝخٚ ،ا٭ٌَ ٖا ٛايكا٠ٛ
اياعخيااً ١ب ع مباا ١اٱْسااخٕ ٚلااذخعب٘ .أق ااد اًااو اٱكاد ٠اي ا
اسبٗدف ايٓذخ ٚ ،ايٛاع اير ٟؼبا ى إفب اٱظبخر ،بخٱدخف١
إفب ايكاا ٠ٛاي ا ذباادٚى إفب اىبكخَٚااٖٚ ..١اا ٞعبااخد ا٭َااٌ َٚعااـب
قٛا٘ .ثِ اةا ٞبعد يو ٜاد اٱسساخٕ ايعطاٛف اًاو ٖا ٞايرهبا١
ٚاٱٜجخك ٚايبٛادع ٚايحاك ٖٞٚ ،١اياضَ ١ًٝبعدرتد ٠ايٓٛاس ،ٞبٌ
ٖ ٞأعُبِ اياضخ ٌ٥نبٝعخم.
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َُٗٚااخ ابخٜٓااة ااٛك اياضااخ ٌ٥ايااج٬خ ،فٗاا ٞعًاا ٢اياادٚاّ
عُخد سٝخآخ ايدْٝخ ًب ْطخقٗخ ايٛالع ايار ٟادب ْاخَٓ ٙار ٚيادْخ.
ٚأارلامٖ ،بٓخ أ لاةْخ اطبٝال بعاض ٖار ٙاياضاخ ٌ٥عادل ايطرٜال،
فًٝم َٔ ايعسرل إٔ ْ ًض َخ اعٛز َٔ ا٭َر ٚإٔ ْسبعٝد ايعٌُ
بٗاخ ،يااو أْٗااخ َعاـب ٜٓ ٫ضا ْساابطٝع ا٫لابكخَٓ ٤اا٘ نبٝعاخم،
َب ٢اٛافرت يدٜٓخ ْ ١ٝا٫لباخدٚ َ٘ٓ ٠ايعُاٌ با٘ٚ .ناخٕ ايُباّ٬
ٜط ٟٛاسبدٜك ١عٓدَخ اْبٗٓٝخ َٔ ٖرا اسبادٜح ٚاااكٓاخ عًا ٢إٔ
اٱمبخٕ ٚا٭ٌَ ٚاٱسسخٕ اا  ٖٞٚفضخ ٌ٥أري ١ٝنةريٝا ١ايحاُم
ًب َحرقٗخ َٚاربٗخ ،أ ٚقدمب ١قادّ اىباد ٚازبا ك ًب ايبشار ،أٚ
اخياااد ٠اًاااٛد ازبباااخٍ ااااا َاااخ راياااة ذباااباِب بطخبعٗاااخ ازبدٜاااد،
نخىبخذلعااخت اسبدٜجاا ١ازببااخكً ٠ب ايهُٝٝااخٚ ٤ايعًااِ .إْٗااخ ًب
ايٛاقع فضخَٜٓٛ ٌ٥خ ٖرا نُخ نخْة فضخ ٌ٥أدٝخٍ َضة.
ٚأااارلام ..إٕ ٖاار ٙاياضااخ ٌ٥ايعُبُٝاا ١ايا ابسااِ بخيهُااخٍ
ٚايبسخجٜ ،١ردع إيٗٝخ اياضٌ فُٝاخ أظبا ايبحار َأ َعذا ات.
يو َٖ ٛخ عًُبين اسبٝخ.٠
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احلسية وايعداية حل يًجُيع
لوالند ستو

د٘ددددل ٘ي ٠ددددل ٍددددزن "ٍددددنس ثددددو "
ثٕنٕ٠زيٕددند لددب 1899 ٚدٔددب ٞوعددن ٞهثددك
اّ٘و ٞاألفري ٜواٍ ً صؾٍيبً امبهط إثب ٞاَ٘ٛٙ
داووة دعمٗ ْ٠دبؼه اّ٘دبهاد امٝدٌ ِبؼجدخ.
دِل ؽبى عبئيح ثن٘يزيه ّ٘بء ا٠جبئه لد ٟادهثدب ثدال
اوددوثال ٌٕ .ددبٜ ٞواٍ د ً ؽوثي دبً جليددنُ ٍددجك كدٖ
خمزٍٙخ دعينُ املَزمٝواد اووة األفدريح.
دّ٘ل اً٘ ٠زيغخ ملْبسلاره للح ٔزت صبكٌذ
هداعبً لفيٝبً.
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أغاارقبين َحااخغٌ ٖاارا ايعااخمل فااذل ٠داَااة أكبعااٚ ١عحاارٜٔ
عخَخم ،قخبًة ا٬شلخ أْخل مخ َٔ طببًو أقطخك ايعخملٚ ،لاخٖدت
ايااد ٍٚآسااخم إفب اسباارعٚ ،قااد رَٓااة بعااد نااٌ ٖاارا ،إٔ مثاا١
كلخيٖ ١خَ ١يهٌ َٓخ ًب اسبٝخ ..٠اًو ٖ ٞإٔ عبخ ٍٚااِٗ ٚدٗ١
 ٬فُٝاخ ػبا إٔ أاساِ با٘ َأ
ُْبر اٯاار .ٜٔيكاد فهارت جا ٜٛم
اسااخَض ٚعداياا ،١نُااخ ياا ٛنٓااة ًب َٛقااو إْسااخٕ رااار أك٣
ا٭لااٝخ ٤نُااخ ٜراٖااخٚ ،ألااعر بٗااخ عًاا ٢عبااَ ٛااخ ٜحااعر ٖاا ٛبٗااخ.
ٚأْ ٢٭ نر َخ سدخ ًب ايسٓـب اي أعكبة عخّ  1920يبخ داك
بـب ا٭َرٜهٝـب ٚا٭ٚكبٝـب َٔ ْكخو سخد بسب رباٝض دٕٜٛ
اسباارعٚ ،نااخٕ عًااً ٞب ٖاارا اي اادد إٔ أفساار َٛقااو أٚكبااخ
ٚلعٛكٖخٚ ،ىبخ ا ٚقاة ٖرا اىبٛقوٚ .نخٕ َٔ ْبٝذاٖ ١ارا ،إٔ
أدكنة عٓ ر ايضعو ٚايك ٠ٛفُٝخ ٜرٖ إي ٘ٝنٌ جرف َأ
ايطاارفـب ًب َجااٌ ٖاارا اي اارام .مل ٜاادك خبًاادْخ إٔ ْاهاار ًب
ٚدٗاا ١ايُٓباار ا٭ٚكٚبٝااٚ ١قب٦اار ايااباهرل ايهااخًبٚ ،نااريو مل
ٜاهر ا٭ٚكبً ٕٛٝب ٚدُْٗ ١برْخ ٚمل ًٜكٛا شلخ بخ٫مَٚ ...ب ٢اعارك
إدكاى ٚدٗااخت ايُٓباار عًااٖ ٢اارا ايٓساال ،نااخٕ  ٫بااد َاأ قٝااخّ
ايباضااخٚ ٤الاابعخٍ اسباارعٚ .يهاأ َجااٌ ٖاارا ؼباادخ ًب سٝخآااخ
ايَٝٛٝاا ١أٜضاخم .فًاا ٛأْاا ٞذباادثة ًب اسبكااخك عاأ داآم رااار َاأ
ا٭دٓخ ايبحر ،١ٜيهخٕ َٔ أثر ياو إثاخك ٠ايباضاخٚ ٤اي ارام
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ًب ب٬دْااخٚ .يكااد فهاارت فُٝااخ نااخٕ ؽبااخزبين َاأ لااعٛك ياا ٛأْااٞ
نٓة فردام َٔ أفراد ٖر ٙازبُخع ١اىبٗٓٝا ..١لاخٖدت بعاٝين كألاٞ
ًب بريـب عدٚإ أٚغخك ٖبًر عً ٢ياٝو َٔ ايضاعاخٚ ،٤ساـب عادت
إفب ٚجااين زلعااة ايٓااخ ٜعًكاا ٕٛعًاا ٢يااو ايعاادٚإ بكااٛشلِ "ْعااِ
ٖاارا لااةِْٗ"ٚ ،يكااد ْسااٖ ٞاا ٤٫٪إٔ اسبرٜااٚ ١ايعداياا ١ساال يًذاآم
ايبحر ٟبةلرٚ ،ٙيٝسبخ ٚقاخ عً ٢ا٭َرٜهٝـب ٚسدِٖ.
يكد ْس ٤٫٪ٖ ٞإٔ ايبحر بحر باض ايُٓبر عٔ ايعكٝاد ٠أٚ
ازبٓم أ ٚايكٚ ،١َٝٛأْ ٞ٭اارنر فكارا ٤ا٭لابخٕ ٚايْٛٝاخٕ َأ
ايا٬سـب اير ٜٔلاخجر ْٞٚابا ِٖ ٚدبآِٗٚ ،ناخٕ ٖارا ناٌ
َخ ًَهة أٜد .ِٜٗنُخ أ نر اًو اىبرأ ٠ايرٚل ١ٝايعذٛر اي
رثااراين بساارٜرٖخ ٚفضااًة ٖاا ٞإٔ آااخّ عًاا ٢ا٭كضٖٚ ..هاارا
نِ َٔ أْخ ٜ ٫عرف ٕٛيا ٚإلبخ ؽبخجب ْٞٛبكًٛبِٗ.
إٕ ارل أ دقخ ٞ٥صبُٛع ١نٗ٦ٝا ١ا٭َاِ ،اضاِ أٚكٚباٝـب
ٚرلٜٛٝـب َٛٚاجٓـب َٔ أَرٜهخ اي٬اٚ ١ٝٓٝأَرٜهخ ايحاُخي،١ٝ
ٚنخف ا ١أقطااخك ا٭كضٚ ،يعااٌ ااارل َااخ ٜٓطاا ٟٛعًٝاا٘ ٖااراٖ ،ااٛ
ايهحو عٔ َدَ ٣خ ْارابٌب با٘ َأ اَ ٠٬حاذلن ١اارنرْخ
عًااا ٢ايااادٚاّ باااةٕ اي اااداق ٫ ١اعااارف اًاااو اسبااادٚد ايكَٝٛااا١
ازباراف ١ٝايضٝكَٚ ،١خ ٜسبببع ٖرا َٔ عًاِ باةٕ ناٌ عٓخ ار
ايحعٛع اسبطٝع فِٗ بعضٗخ بعضخم.
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إٕ جبٝع ١نٌ فرد َ ٜر َٔ اشبرل ٚايحرٚ .يكد ٚددت إٔ
اشبرل ًب جبٝع ١أغً ايبحر ٜردض ايحارٚ ،اًاو َباخٖر ٠أىبساٗخ
ًب نٌ أقطخك ا٭كضَٚ ،اخ عًٝاو ًب ٖارا اي ادد إ ٫إٔ اعُاٌ
اياهااار ..إٕ إدكاى اسبكٝكاااَ ١جًااا٘ نُجاااٌ اي ٖااار ٠إ ا دٖااار،
ٚيهأ عًٝاو إٔ ابعٗااد لبٖٛاخ باخير ،ٟفااة ا َاخ اردٖارت نااخٕ
ادٜكخم ددٜادام،
إسسخلو عذبخمٚ .لبحعر بٗرا ساـب اهسا
ٚأْاااا ٞ٭ربٝااااٌ سكٝكاااا ١اي ااااداقً ١ب اٱسسااااخٕ ٚا بااااًٚ ،١ب
اعبكخد ٟإٔ ٖرا ٜسبغ عً ٢سٝخآخ َعٓ ٢ددٜدامٚ .بٛد ٟيٜ ٛكٍٛ
ايٓخ عٓد َٛا" ٞيكد نخٕ ٖدف٘ إٔ ػبعٌ اٱْسخٕ ٜاِٗ أاخٙ
اٱْسااخٕ"ٚ .جبٝعاا ٞإٔ أاااال ًب ٖاارا بعااض ا٭سٝااخٕ ٚيهاأ َااخ
أبري٘ َٔ ضبخٚيً ١ب ٖرا اي دد ػبعاٌ اسبٝاخ ٠اًٝكا ١باخسبرص
عًٗٝخ.
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فًٓطحو ويٓتطاَح!
ألوزابوت كوكر

هٝدددك اَ٘ددديلح "ا٘يياثيدددذ ٔدددنٔو" إسدددبة
ّقصديزةب ٠ددناؽ ،ص صدبً ٌ .ةددٜ ،ؤٍ٘ددخ دىدعددخ دا. .ٚ
دِل اؽزٍٙذ س ،دىدعةب صبؽت اؽل ٜصدب٠ك ا٘دنهَ
لدب1950 ٚ
مبع ،لْوي ٍ ٟخ لٙل ىداعةٝدب
دم٘ٓ ث ْو هدايزةب األدىل "اث خ ا٘ىوثبء" اٜب هدايزةب
ا٘ضب٠يخ "ين ٚا٘ؽبددً" ٌّٙدل ْ٠دود ؽدليضبً  .دسد،
رميِ ٜك ىدعةدب دؼٍٙيةدب ٜلي دخ سبهرَدٍيٗ
ثناليخ ٔبهد٘ي ب اجل نثيخ.
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ساادخ سااـب نٓااة ًب ايسخدلاا ١عحاار ٠إٔ يطُااة يطُاا١
عٓٝا ١عً ٢ازبخْ ا٭مبأ َأ ٚدٗا ،ٞفبشطُاة عُبُا ١اشباد
ا٭مباأ ٚاْهساارت عُبُاا ١اياااو ًب عاادَٛ ٠ادااعٚ ،اطااخٜرت
ألٓخْ ٞا٭َخَٚ ..١ٝسـب زلض ي ٞايطب ٝ٭َ ٍٚر ٠إٔ ألخٖد َخ
جرأ عًٚ ٢دَٗ َٔ ٞسخ ًب اىبرر ،٠أ بة بةغُخ.٤
ٚيهاأ نااخٕ َاأ سساأ ايطااخيع أْاا ٞكرقااة أب اخم سه ُٝاخم
عطٛف اخم ،فًااِ ٜكبااٌ إٔ أْ ا ً ٟٚب ايارفاا ١اشبًاٝااٚ ،١هبًااين ًب
ل اٝخكآخ اسبُاارا ٤ايهاابرل ٠٭قٛدٖااخ سااـب أ اابشة قااخدك ٠عًاا٢
يااو ،ثااِ دفعااين إفب ايبشاادخ ببحخلاا ١يهااٌ َاأ قخبًٓااخ عاادل
ايطرٜل.
يكد نخٕ ٖرا ًب ايٛاقع أَرام لخق مخ ٚيهٔ نخٕ ألل َٓ٘
إٔ أاعًِ نٝاو الابكبٌ ناٌ ٜا ّٛددٜادٚ ،إٔ أٚا اٌ ْحاخجٞ
ايعخد ٟناٌ ٜا .ّٛناخٕ عًا ٞإٔ أدكى إٔ اسبٝاخ ٠يٝساة ٚلاخد٠
يًذً ٛعًٗٝخٚ ،إلبخ ٖ ٞيَ ٕٛأ ايبشاد ٟايارٜٓ ٟباا ٞإٔ اعاد
ي٘ ايعدٚ ..٠إدكان ٞشلر ٙاسبكٝك ١أْبة ًب ْاس ٞإمبخْخم ألبعـب
ب٘ ،فض٬م عٔ لذخعْ ١اسَ ١ٝهٓبين إٔ أقاو عًا ٢قادًَ ٞب
ايضراٚ ٤سـب ايبة ٚعٓاد فكاد ٟايهاجرل ٜٔيبأ أسبباة سباخم
عُٝكخم.
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َٚخ اعٛدت اٱعراض عٔ ايٓخ ٖٚ ..را ٖ ٛايسب ًب أْاين
نٓة ب ا ١اخ  ١غٓ ١ٝبعدد نبرل َٔ ا٭ دقخٜ ٤باخٚاً ٕٛب
ايساأٚ .أ ناار نٝااو نٓااة ألاارل ألااٛاج مخ بعٝاادً ٠ب لاابٌٝ
اٱبكخ ٤عً ٢اي داقخت ٚا٫لبُسخى بٗخٚ ،يهٔ ٖر ٙا٭لٛاٍب
اي قطعبٗخ ًب ٖارا ايساب ٌٝاكاذلٕ ًب ْاسا ٞبةعارع ايبذاخكع
خدفبٗخ ًب سٝخاٚ .ٞفض٬م عٔ ٖرا ،فكد اًال ياو َاين
اي
لخ  ١ٝع  ٠ ٜنرمب .١يكد اعٛدت ايُٓبر إفب نٌ إْسخٕ عً٢
أْ٘ ل ٤ٞمثـب بخيٓسب ١ي ،ٞس ٟٛٝبخيٓسب ١سبٝخاٚ .ٞقٝخلخم عًا٢
ٖرا ،بدت ي ٞأُٖ ١ٝايٓخ ٚ .يساة أق اد ٖٓاخ أُٖٝا ١ايبحار١ٜ
َاأ ايٛدٗاا ١ايُٓبرٜاا ١اجملاارد ..٠إ َاأ ايسااٌٗ سا ايٓااخ ٭ْٗااِ
ٜ ٫سرفً ٕٛب جًبخاِٗ ايحخ ٚ ،١ٝإلبخ أق اد ناريو ٖا٤٫٪
ايٓااخ اياارٜ ٜٔطٛقاا ٕٛبااخع داكًٜ ٟبُساا ٕٛعطااو قًاايب ع ا ا٤
شلِ.
ٚأْخ أ َٔ٩مد ٣ٚايضاشو ٚفخ٥داا٘ ،فٗا ٛعذٝا َباخكى.
إْ٘ ارا ٌٝيٓاُ ١أس إفب اشبخيل َٔ أْـب ٜب خعد َأ طبخٚفٓاخ
ٚعذ ْااخ .يكااد ألااربة ْاساا ٞس ا اىباار ٚ ..يااريو الاابطعة إٔ
أاٛض غُخك عدَ ٠اآرم نخْاة ناًٝا ١بخيكضاخ ٤عًا ٞيا ٛأْاين
ٚادٗبٗخ بخيضٝل ٚاسب ٕ ٚايٓدّ.
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ٚيااا ٛبااادا يٓاااخ إٔ ْكااادك قُٝااا ١ايضاااشو اكااادٜرما اااشٝشخم،
٫لاابببع ٖاارا إمبخْٓااخ بخيبسااخَضٖٚ ،اا ٛأقااَ ٣ٛااخ أدٜاأ باا٘ َاأ
َعبكاادات ًب رااار ا٭َاار .إْاا ٞأَ٩اأ بخيبسااخَض سٝااخٍ ا٭دٓااخ
ايبحاارٚ ،١ٜسٝااخٍ ا٭دٓااخ ايضااعٝا ١اي ا رببًااو عاأ دٓساآخ
ٚا٭دٓااخ اياا اسااُ ٛعًٓٝااخٚ .أعبكااد أْٓااخ َباا ٢بًآااخ َرسًاا١
ايبسخَض ٚعرفٓخ نٝو ْ ِ٥٬بٗٓٝخ ٚبـب ايُبرٚف ا ٝطا ١بٓاخ،
أَهٓٓخ ذبكٝل ألبخع اسبٝخ ٠ايسعٝد ٠ايٓخدش.١

251

حاجتٓا إىل األَٓاء
كلود .م .ػووس
اّدددزىٗ ٔٙدددنكٌ .ٚ .يدددنً ثب٘زدددلهيٌ
أبكظميددخ ٌيٙددجٌ ٠،ددلدٌو ٜدد ٟالٝددبٖ داليددخ
ٜبٍبّنٍددزٌ  ٜددن اهثمددال لبٜدبً دِددل ٔددبٞ
وعن ٞام ٌٝلْدوح ٍد خ األفدريح  ٜدةب ٠دبـواً
لددب1948 ٚ
٘ٝٙلهٍ دخ .دؽددال الزدديٖ ا٘مٝددٗ
فٙددً ٜدد ٟدهائدده ٜلهٍددخ اهِددل دمددب ٔب٠ددذ لٙيدده
مبواؽٗ دم٘ٓ ثٍعٗ ٜدب فصدس هلدب ٜد ٟعةدنك
درعؾيبد .دِل اّزةو ثزآ٘يٍه ا٘ ثنيدخ اّ٘يٝدخ.
دِل ٍغٗ افرياً ا٘زغبهة ا٘ ٜو هبب األهثمال
ٍدد خ ا٘دد ِعددبسب ٜلهٍددبً د٠ددبـواً روهددخ
ؽيبره ا٘د ْ٠دوسب دذ ل دنا٠" ٞدبـو ٜلهٍدخ
َٜزّٗ".
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قضٝة أنجر َٔ أكبعـب لآً ١ب اربٝا ١ا٭جااخٍ ..أٚكثابين
إمبخْا مخ بهراَاا ١اٱْسااخٕٚ ،بااريو اىب اارل ايٓٗااخ ٞ٥اياارٜٓ ٟبُباار
ايبحر ..١ٜإٕ اشخت ازبرا٥د ا٭ٚفب يبًُ ٧بُٓاخ ز َأ ٚسحا١ٝ
ايحااابخعٚ ،اىبااااخَرات ازبر٦ٜااا ١اياا ٜكااا ّٛبٗاااخ اىبراٖكاااَ ٕٛااأ
ي ٛص ايبٓٛىٚ ..يهٔ اسبكٝك ١اي ىبسبٗخ ًب نٌ اىبداك ،
ٖٚ ٞدٛد َُبخٖر ايباهرل اىببا ٕ ٚايعطاو ٚايهارّٚ .ألاد َاخ
اهٖ ٕٛر ٙايُبٛاٖر ٚدٛسخم بـب ايطًبا ١ايارٜ ٜٔبساُ ٕٛبٗاد٤ٚ
ايطبع ٜٓٚ ،رف ٕٛإفب عًُِٗ ًب يـب ٖٛٚادٜ ٫ ،٠باٚ َٔ ٕٛكا٤
يو َهخفةٚ .٠أددْْ ،ٞبٝذ ١شلرا َٔ ،ايٓٛم اير ٟمبهأ إٔ
ٜكخٍ ًب  ٚا٘ إْ٘ َباخ ٌ٥إفب ساد بعٝاد .أداٌ ،إْاين َأ أٚي٦او
ايرٜ ٜٔدكن ٕٛبعض َجخي ايٓخلٚ ،٧يهِٓٗ عً ٢ثكاَ ١أ إٔ
ايبكدّ ؼبدخ ًب ايٛاقع ،كغِ َخ ٜهبٓاا٘ َأ باٌبَٚ ٤اخ ٜعباٛكٙ
َٔ غُٛض ًب بعض ا٭سٝخٕ ،سبٜ ٫ ٢هخد ًُٜم .إْين أعبكد
إٔ ايااادْٝخ اااااد ٚداااربخم َااأ اشلااارٜخٕ ،يااا ٛأْٗاااخ بًااااة َساااب٣ٛ
ايهُخٍ ٫ ..باد إٔ آطا ٟٛعًا ٢اي ارام ٚاياحاٌ ،إ ا لآ٦خ إٔ
ْ ٌ إفب اكدٜر دقٝل يك ١ُٝايٓذخ  ٫ٚ .بد َٔ كٜ٩ا ١ايُبا ٍ٬إ ا
قدك يٓخ إٔ ْببـب ايٓٛك.
إٕ أٖااِ عخَااٌ ًب ظبااخ اياآُبِ ايدمبٛقراجٝااٖ ،١اا ٛاربٝاا١
اىبٛاجٔ ايعخد ٫ٚ .ٟأعين بخيذلب ١ٝاجكٝاو ايعكاٌ فشسا ٚ ،إلباخ
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اٗر ٜايٓام ٚاشبًل أٜضاخمٖٚ ،ارا ٖا ٛايساب ايارَ ٟأ أدًا٘
لركت نجرلام سـب قدّ ي ٞاَ٬را ٞلرام إعخْ ١قدكٖخ وبسٕٛ
د٫ٚكام ،٭لذل ٟبٗخ َعطاخم ي َ ٌٝشلِٖٚ ...ارا ٖا ٛايساب ايارٟ
َٔ أدً٘ لعرت بخياخر سـب ابٓٝة إٔ أساد اَ٬ارا ٞايساخبكـب
ايااار ٟيكبااا٘ ايطًبااا ١نبٝعا ا مخ "باااخ٭َـب" ناااٛف ٧أاااارلام قبدايٝااا١
ايهاااٛظبر يكاااخَ ٤اااخ أبااادَ ٣ااأ بساااخيً ١ب إْكاااخ سٝاااخ ٠رَٝاااٌ
صبااارً ٚب نٛكٜاااخ .إٕ ىبدكلاا لاااعخكما ٖخَااخم باااخكرام ًب اااً
دلاابٛكٖخ ٖٚاا" ٛإٔ اىبعرفاا ١اجملاارد ٠عاأ س ا اشباارل اطاارل..."٠
ٚيااادٜٓخ ايٝااا ّٛعااادد نااابرل َااأ ايهاخٜاااخت ايباااخكرً ٠ب ٖ٦ٝخآاااخ
ايبحرٜعٚ ١ٝاىب خحل ايعخَاٚ ١يهٓٓاخ عبباخز إفب عادد نابرل َأ
ايردخٍ ٚا٭َٓخ.٤
ٚقاااد عًُااابين دباااخكب ٞأٜضا اخم إٔ ازبٗاااد ايحاااخم مبهااأ
ا٫لبعخد ١ب٘ عٔ ايعبكرٚ ،١ٜإٕ ايهجرل َٔ ا٭عُخٍ ٜٓذ اٯٕ
َٜٛخم بعد  ،ّٜٛباضٌ دٗٛد كدخٍ ْٚساخٜ ٤سابٗدف ٕٛاًال عاخمل
أفضٌ ٜط ٝف ٘ٝايٛدٛد ،ثاِ ٖاِ ٜكَٛا ٕٛبعًُاِٗ ًب اٛاداع ٫
ٜعرف ًاخم أ ٚسلٛاخم.
ٚمثاا ١آباا٪ات َ عذااٜ ١بحاادم بٗااخ كلااٌ ايا ا م ٚايبحااخ،ّ٩
فِٗ ٜكٛي ٕٛإٕ َدٜٓبٓخ رارً ٠ب اْٝٗ٫خكْ .عِ يكد سدثة اارلات
ناااجرلٚ ،٠كقباااخ أعكببٗاااخ ااااارلات أاااارٚ ..٣يهااأ ياااٝم َااأ
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ايضاارٚك ٟإٔ ٜاساار ٖاارا ايباااٝرل بخْٝٗ٫ااخكٚ .إ ا نااخٕ أ٫ٚدْااخ
ٚبٓخآااخ ٜ ٫سااًهَ ٕٛسااًو أداادادِٖ ،فًاأ ٜهااَ ٕٛعٓااٖ ٢اارا
أْٓااخ ْساارل َاأ لاا ٤ٞإفب ألااٛأ .يكااد أ اابشة أٚقاأ إٔ لاابخبٓخ
اًٝك ٕٛبةٕ ًٜعبٛا دٚكِٖ ب ٛك ٠مل اٴب ٵض يٓخ عبٔ ايهبخك.
ٜٚكٝين إٔ اٱعطخٜ ٤بعاح عًا ٢ا٫غبباخٍب أنجار َأ قباٍٛ
ايعطاااخٚ ،٤إٔ كابطاااَ ١ااأ كٚاباااٌب ازباااٛاك ااااربطين بهاااٌ كداااٌ
ٚاَاارأ ٠ب اارف ايُٓباار عاأ ايًاا ٕٛأ ٚايعكٝاادٚ ،٠إٔ اسبٝااخ ٫ ٠بااد
ٚإٔ اهاا ٕٛأٖااِ َاأ أنااٌ ايًشااٚ ،ّٛإٔ دسااِ اٱْسااخٕ ٜسااُٛ
عً ٢ايهسخٚ .٤اًو ايعكٝد ٠ايبسٝط ١قاد دعُبٗاخ لآ ٛاادَ
نُدك ْٚخَبر َدكل.١
إٕ أبٓخ ٤ازب ٌٝازبدٜد َبشرك ٕٚاا إفب سد نبرل اا َٔ كٚ
زبٓم أ ٚيد ..ٜٔإِْٗ  َٕٛٓ٪ٜبخيعداياٚ ١اىبساخٚا ٠إمبخْاخم
ايبع
عُٝكخمٚ ..كقبخ نخٕ َٔ ايعسارل عًا ِٗٝايبعابرل ايساً ِٝعأ ٖارا
اٱمبخٕٚ ،يهٓا٘ ٜبادً ٚب أنااخكِٖ ٚركاٗ٥اِ ًب اسبٝاخ ٠اىبٗربا١
ايهرمبٜٚ ،١كٝين أْ ٞاعًُة َِٓٗ بكدك َخ عًُبِٗ..
نخْٛا قخدك ٜٔعً ٢ا٫لبُبخم قبعـب ايآا ٕٛايارٜٓ ٫ ٟااد
َأ َٛلااٝكٚ ٢لااعر ٚأدعْٚ ،عُاا ١ايبٝاة ٚا٭لاارٚ ٠ياار ٠اٱباادام
ايرٖينٚ ،ايسرٚك اىبكذلٕ بةعُخٍ ايدلَٚ ،خ احعر با٘ َأ لاّ٬
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بٓٝو ٚباـب ْاساوْ ،بٝذا ١يٲمباخٕ باخ ٚ .يكاد لاخٖدت اىب٦اخت
َاآِٗ ٜكَٛاا ٕٛباادٚكِٖ نُااٛاجٓـب إفب اسبااد اياارٜ ٟسااُض باا٘
ااهرلٖاااِ نبَٝ٬ااار ًب َدكلاااٚ ،١كقباااخ نخْاااة ٖااارٖ ٙاااٞ
اىبهخفة ٠اشبخيد ٠اي ؼبُب ٢بٗخ َدك َجً.ٞ
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أؤَٔ باإلْطاْية
للدكتور هارولد تولور
ا٘لٔزنه سبهد٘ل ريٙنه ٜ ٟٜنا٘يل ٔ لا  .دِل
ـٍددو ثددلهعزال لٝٙيددزال ٜدد ٟعبٜمددخ رنه٠زددن
دؽصٗ لٙل ا٘لٔزنهاه  ٟٜعبٜمخ ٘ ل .ٞدثمدل اٞ
اٜعددل لب ٜدبً ادهدثددب ٍددبئؾبً دٔبرج دبً ا٘زؾددُ
ثَّدد ٛاٍَ٘ٙددٍخ مبٜمددخ ديَٕنَ٠ددال .دٌيةددب
اّوي لٙل ٌويُ "ا٘ز ٌ" داّ ْ ادهَٔد ا
اجلبٜمدددخ دٔدددب ٞسدددن ا٘دددني يٙمدددت لٙدددل اآل٘دددخ
املنٍيّيخ املمودٌخ ثبٍ" ٛإ٘ هي ذ" دم٘ٓ ٌع ً
لدد ٟرلهيَدده اّددُ ا٘ددلهدً املددضريح ا٘جبلضددخ
لٙددل االسزٝددب .ٚدِددل لددال لٝيددلاً ٕ٘ٙيددخ "ٍددب٠ذ
٘نه "ٌ٠دسن مل يزغبدى ا٘ض صال  ٟٜلٝوه.
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ْعااٝش اٯٕ ًب َرسًااَ ١اأ َراسااٌ ايبااخكٜخ ايبحاار ٟكببااخر
باااخيباٝرلات ايجٛكٜااا ١ايطخك٥ااا ١عًااا ٢ايكاااٚ ِٝا٭فهاااخك اٱْساااخْ١ٝ
نخفٖٚ ١را ٖ ٛايٛقة ايرٜ ٟبشبِ عً ٢نٌ فرد َٓخ إٔ ٜاابش
ًب قااراكْ ٠اساا٘ عاأ اٯكاٚ ٤اىبعبكاادات ٚاىببااخد ٨اي ا ٜٓبااا ٞإٔ
ٜبخرٖخ لعخكام أ ٚألخلخم سبٝخا٘.
إْاا ٞأَ٩اأ بخيٓااخ ٚأَ٩اأ بخٱْسااخْ ١ٝايٓكٝاا ١اشبخيٝااَ ١اأ
اياش ٚايب ٜٚار .إْا ٞأَ٩أ بٛداٛع اٱ ااخ ٤ىباخ عٓاد ايٓاخ َأ
سدٜح ٚقبسخعداِٗ ًب لب ٌٝذبكٝل ا٭لٝخ ٤اي ٜرٜدْٗٚخ ،أٚ
اي ؼببخد ٕٛإيٗٝخٖٓٚ .خيو ،بطبٝعا ١اسباخٍ ،أْاخ ٜب ارفٕٛ
ا رف ايٛسٛو ..فِٗ ٜكبًاٚ ٕٛؽبادعٜٚ ٕٛهاربٜٚ ٕٛادَر،ٕٚ
غااارل أْٓاااخ إ ا دبردْاااخ َااأ اٱمباااخٕ بخٱْساااخٕ ٚبةَهخْٝخاااا٘ ًب
اىبسبكبٌ ،فًٔ ٜه ٕٛمث ١أٌَ ًب يو اىبسبكبٌٚ ..لٛف ٜٛكثٓاخ
ٖرا اىبراكٚ ٠ا٭لو عً ٢اىبخد ٞايارٚ ٟفب ٚأدبارٚ ،أعبكاد أْا٘
ػب عً ٢نٌ َٓخ إٔ ٜبخر يٓاس٘ فًساٜ ١سبطٝع ايعٝش عًا٢
ٖدٜٗخٖٓٚ .خى ق ّٛؽبًك ٕٛفًسا ١قٛاَٗخ ايهار بهاٌ لا..٤ٞ
فٗاااِ ٜ ٫اباااةٜ ٕٚاااردد ٕٚيكاااد اْعااادّ اسبااال ٚاي ااادم ٚمل اعاااد
ايطٝب ١ل ٣ٛصبارد َٗاخك ٠اىبارً ٤ب ااطٝا ١أْخْٝبا٘ َٛٚاكااٗاخ عأ
ايعٝااٖٚ .ٕٛااِ ٜكٛياا ٕٛإٕ اسبٝااخ ٠صباارد فااذل ٠ق اارل ٠بااـب َ ا٬ٝد
اعمَٛٚ ،ت ضببٖٓٚ .ّٛخيو رارٜ ٕٚكٛي ٕٛإٕ اٱْسخٕ ٜٛيد ًب
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ب ١٦ٝايحر ٚاشبطَٚ ..١٦ٝخ اسبٝخ ٠لاَ ٣ٛرسًا ١ايابطٗرل باخٯ،ّ٫
ًب سـب إٔ اىبٛت ٖ ٛازبخ ٠ ٥اي ٜبًكخٖخ اير ٜٔاةىبٛا ٚعخْٛا ًب
اسبٝخ ٠ايدْٝخٚ .مث ١فرٜل ثخيح ٜكا ٍٛإٕ اٱْساخٕ ْاٛم َأ اٯيا،١
ٜعٌُ ٚفكاخم يكاٛاْـب َعٓٝاٚ ،١أْاو إ ا اعًُاة ايكٛاعادٚ ،عرفاة
َكٝااخ ايكاا ٠ٛاشبااخص بااةداك ٠اًااو اٯياا ..١الاابطعة إٔ دبعااٌ
اٱْسخٕ ٜب رف َأ اًكاخْ ٤اسا٘ ا ارفخم "أٚاَٛخاٝهٝاخم" يهاٞ
ؼبكل أ ١ٜأٖداف ارزلٗخ ًب ٖٓو.
ٚعٓد ٟإٔ ٖار ٙاياًسااخت اخج٦ا ..١فاةِٖ لاً ٤ٞب اسبٝاخ٠
ٖ ٛايطرٜك ١اي ْعٝش بٗخٚ .ياٝم مثا ١لاعخدَ ٠طًكا ،١أ ٚجٝبا١
َطًك ،١أ ٚأا٬م فخداًَ ١طًكا ،١أ ٚأ ٟلا ٤ٞراار َطًال ،إ٫
ًب ُْباار ايحااخص اياارٜ ٟاا َٔ٪بااريوٜٚ ،عُااٌ دخٖاادام ًب لاابٌٝ
ذبكٝكاا٘ .إلبااخ ٖٓخيااو فكااٌب يااو اٱْسااخٕ اىبااارد اياارٜ ٟعااٝش
ٚاياارٜ ٟحااعر ًب طببًااو َراسااٌ دبخكباا٘ ايحخ ااً ١ٝب اسبٝااخ٠
بةْ٘ لعٝد أ ٚلكْ ،ٞب ٌٝأٚ ٚداٝع ،عخقاٌ أ ٚلا ٤ٞايب ارف،
أ ٚصبرد نخَٛ ٔ٥دٛد.
ٚايس٪اٍ ايرٜ ٟعرض يًُارٖ ٤ا ٛنٝاو ٜبسآَ ٢اٌٖ ٤ارٙ
ايًشُبخت اىبٓاردً ٠ب َراسٌ ايبذخكع اٱْسخْ ١ٝبجر َٔ ٠ٚفًسا١
ا بض دلبٛكام يًُرً ٤ب سٝخا٘ اشبخ ١؟ َٚخ مل ْبعاٛد ايبضاش١ٝ
مخْ َٔ دٛاْ أْاسآخَٚ ،اخ مل ْعاش َاع اٯاارْٚ ٜٔاُٗٗاِ
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ْٚكاادّ إيااٜ ِٗٝااد ايعاا ،ٕٛفاآشٔ  ٫لااو قااد فكاادْخ أٖااِ دخْ ا
سَ ٟٛٝأ دٛاْا سٝخآاخ ايبحارَٚ ،١ٜاخ ألاخ فًساا إَ ٫اخ
اٛاكث٘ اٱْسخٕ حبهِ قَٝٛب٘ َٔ ايبشارك ٚايجكاٚ ١اىبكادك ٠عًا٢
ٓع اشبرلٚ .إ ا أاٝشة يًُر ٤فر  ١شٝش٫ ١لبخداّ قاٛا،ٙ
فااةٕ ٖاار ٙاياًسااا ١لبسااار عاأ فااٝض َُٓٗاار ْٗ ٫خٜاا ١ياا٘ َاأ
ايٓحخٍب اسبٚ ،ٟٛٝقسٌب عُب َٔ ِٝاٱكاد ٠اي اسبٗدف ايكٝخّ
بةعُخٍ ددٜد ٠ألخلٗخ اٱمبخٕ بخىبسبكبٌ.
ٚايطرم اي ا٪د ٟإفب اسبهُٚ ١اي ٜ ٫ ، ٬كٌ عددٖخ
عاأ أٚي٦ااو اياارٜ ٜٔعب َاا ٕٛايساارل فٗٝااخٖٓٚ .خيااو َاأ اسبكااخ٥ل
ا٭لخل ١ٝاي ْسبطٝع ايٛقٛف عًٗٝخ عدد ٜاٛار ٟعادد ايرداخٍ
اير ٜٔػبدً ٕٚب ايبشح عٓٗخ ٜٚعب َ ٕٛايٛقٛف عًٗٝخٖٓٚ .خياو
أٜضخم َٔ اٯكاٚ ٤اىببخد ٨عدد ٜهخف ٧عدد ايردخٍ  ٟٚايع مب١
اير ٜٔلٝشر  ٕٛعًٗٝخ سً ١ٝب أ ٖخِْٗٚ ،لٝعًُ ٕٛقبكبضخٖخ
ًب َضُخك سٝخاِٗ.
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يٓهٔ جديسئ باحلياة
ولوام ف.جومس

د٘ي .ٛي .عيّ ٌٝبة ا٘مّل ا٘واثدك ٜدٟ
ا٘مٝو يْدزىٗ ثبئمدبً َ٘ٙديبهاد ٍدب٠ذ ٘دنيٌ
مبيَنهي .دِل ٔب ٞدٔي ً ّ٘ٙن ٜدلا ٞا٘جؾويدخ
ٌيفثل  ٟٜا٘ ْدبغ ٜدب اٍدزؾُ ٜد ٟاعٙده اإل٠مدبٚ
لٙيه ثنٍبٔ ٚدوي . ٛسدنا ٌعد ً لد ٟاإل٠مدب ٚلٙيده
مبيلا٘يخ ا٘جؾويدخ دا٘ىناصدبد دـٍدوه "ثصدٙيت
ا٘جؾويخ" دِل أَجزه عةنكه ٜيبكي ٟفلٜدخ
اْ٘جبة "عبئيح املؤٍَخ اودوح" ٌٕوٜزده ا٘ىوٌدخ
ا٘زغبهيخ احملٙيخ ا٘ناليبد املزؾلح.
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أكٜد إٔ أق ٍٛقبٌ ناٌ لا ٤ٞإْا ٞألابُبع قبعرفا ١ايٓاخ .
ٚأق د باريو ايٓاخ َأ طببًاو اسبارفَ ،أ د ٕٚاارقا ١باـب
ايًاا ٕٛأ ٚايعكٝااد .٠إْاا ٞألاار قبعاارفبِٗ نبٝع اخمًٚ .ب اعبكااخد ٟإٔ
نااٌ جخ٥اااَ ١اأ ٖاا ٤٫٪ايٓااخ ػب ا إٔ اُبااار بااخسذلاّ ايٓااخ
ىبحخعرِٖ َٚعبكدااِٗٚ .أك ٣أْا ٞالابادت ناجرلام َأ اادَ
ًب ايبشرٜااً ١ب ايساآـب ا٭ااارل ٠ايكًًٝاا ،١٭ْاا ٞاعًُااة ًب ٖااارٙ
اياااذلَ ٠عٓاا ٢نًُاا" ١ايبسااخَض" .نٓااة قبااٌ اسباارع أدأع عًاا٢
اْبكخد ايٓخ َٛ ،دٗاخم ٖارا ايٓكاد ٭لخخ اِٗ أ ٚ٭عُاخشلِ .أَاخ
ايٝاا ّٛفةْااخ أعبكااد إٔ نااٌ عُااٌ فاارد ٫ ٟبااد ٚإٔ ٜسااابٓد إفب
ألبخع أَ ٚدلكات.
ٚغخيبخم َخ اابُٗين رٚدا باةْين لادٜد اسبسخلاٚ .١ٝيساة
أعبكد إٔ ٖرا سكٝكٚ .ٞيهين أدكى اٯٕ إٔ َخ ٜكٛيا٘ اٱْساخٕ
َاأ نًُااخت ضباادٚد ٠ياا٘ أبًااغ ا٭ثاار ًب اٯااارَٚ .ٜٔااخ دَااة قااد
اعًُة ايبسخَض ،فخير ٟألعر ب٘ ٖ ٛسسخل ١ٝاٯارَٚ ٜٔأ ثاِ
آبا ٞعً ٞهبخٜبِٗ ق٫ٛم ٚعُ٬م.
ٚيكااد رَٓااة بااةٕ عًٓٝااخ ًب ٖاار ٙاسبٝااخ ٠إٔ ْبشُااٌ يْٛاخم َاأ
أيٛإ اىببخع لٛا ٤أنخْة ٖر ٙاىببخعا َرداخم ،أ ٚعذا ام ،أٚ
ابعًل بخعببخكات لخ  ١ٝنبح ٙٛدجُخْ ،ٞأَ ٚحهً ١ربص
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ايٛايد ،ٜٔأ ٚرٚادخم غرل َٛفلًٚ .ب اعبكاخد ٟناريو إٔ ايٛقاة
ناٝااٌ بعاا٬ز نااٌ َةلااخ ٠عاأ أسااد جاارٜكـب ا٭ ٍٚإٔ ٜبعااٛد
اٱْسااخٕ َااخ ٜكخلااَ ٘ٝاأ عذ ا أ ٚضبٓاا ١لخ ااٚ ،١ٝايجااخْ ٞإٔ
ٜكبٓع اٱْسخٕ ًب رار ا٭َر بةٕ عًٚ ٘ٝسد ٙاكع ابعَ ١ةلخا٘.
ٚيكد أدكنة ق ١ُٝاسبٝخْ ٠اسٗخ ًب فذلَ ٠رت ب ،ٞنٓة
فٗٝخ "َرٖكخم بخيعُاٌ" .سادخ إٔ نٓاة أذبادخ إفب أساد كفاخقٞ
اير ٜٔنخْٛا ٜعًُ ٕٛعً ٢ايسا ١ٓٝايا نٓاخ ْعُاٌ فٗٝاخٚ ،قاد
ظبااخ َاأ َااٛت ضبكاال ٖاا ٛايااارم ..فااة ا بخسبكٝكاا ١ابااد ٚأَخَٓااخ
لااخفر ٠دًٝاا ،١اًااو ٖاا ٞإٔ َبااخم اسبٝااخ ٠اياادْٝخ َاأ َااخٍ ٚلااًط١
ٚقٜ ٠ٛبضخ ٍ٤نً٘ أَخّ حبر َٔ ايُبًُاخت ٚاي ٜاة ٚايادلدٚ .ا
َٔ فٛقٓخٚ ٖٛ ،ساد ٙايارٜ ٟعارف َاخ ْهخباد َأ عاراعٖٚ ،اٛ
ٚسد ٙايرٜ ٟسبطٝع ربًٓ ٝخ َٓ٘ ،أَخ عبٔ ف ٬لبًو َٔ أَرْخ
ل٦ٝخمٚ .ايٛدٜع ١ايٛسٝد ٠اي لبًهٗاخ ٖا ٞسٝخآاخ بخٱداخف ١إفب
سٝااٛات أااار ٣آبُبرْااخ ًب دٜخكْااخٚ .أعبكااد اٯٕ ،نُااخ نٓااة
أعبكد س٦ٓٝر ،أْ ٞألبشل ٖر ٙايٛدٜع ١ايعُبُٝاَٚ .١اخ دَاة قاد
فُٗة ٖرا ،فكد أ بض ي اَخم عً ٞإٔ أظب َٔ ا٭عُاخٍ َاخ ٖاٛ
درٚك ٟيبدلٜار الابشكخقٖ ٞار ٙاشلبا .١فاة ا عذا ت عأ اسبٝاخ٠
بخيحااهٌ اياار ٟأكٜااد ،ٙبخيعكٝااد ٠ايا أَ٩اأ بٗااخ ..فااةْ ٞأفضااٌ
اىبٛت.
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ٚإْا ٞ٭َ٩أ بااٌ ناٌ لاا ٤ٞبٛداٛد إيا٘ عااخدٍٚ ،أْا٘ لااٛف
ؼبخلاابين ٫ ،عًااَ ٢ااخ عًُااة أ ٚعًااَ ٢ااخ أظب ا ت َاأ أعُااخٍ،
ٚإلبخ لٝشخلبين سسخب مخ ٜبٓخل ٚإدكان ٞيًشكخ٥ل.
فُاااخ داّ قاااد ٖٚااابين ايعكاااٌ ايااار ٟأدكى بااا٘ٚ ،أعااارف َاااخ
ألاابطٝع عًُاا٘ٚ ،أعاارف نٝااو أَ ٝا بااـب اشبطااة ٚاي ااٛاع..
فعًٖ ٢را ا٭لخ ٚسد ٙلٛف ؼبخلبين عًَ ٢خ ق ارت فٝا٘،
إ ا مل ألبذ ي٘ ..يو ٖ ٛاعبكخد.ٟ
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دْيا واحدة ..يف وقت واحد
روبرت هولر

د٘ل هدثود سيٙو دد اوبئي لٙل عبئيح ثن٘يزيه
اْ٘دددمو ددددد ٜلي دددخ ايَدددذ اده٠دددظ
٠ينعوٍ ،لب 1895 ٚدِدل ا٠زدلة لّدت ختوعده
عبٜمخ سبهٌوك ٍ خ ٙ٘ 1917مٝدٗ اجلديِ
ملددلح ٍد زال لددبك ثمددلسب إىل دؼ ده ٌ .بّددزىٗ
ثب٘زددلهيٌ سددبهٌوك دافددرياً ا٠مٝددذ لٙيدده
اجلبٜمخ ثٕوٍ ،األٍزبميخ ا٘جيب ٞدامؽبثخ.
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"إْ ٞ٭لعر بخجملد اىبكبٌ عًٖ ٢را ايعخمل َٔ دٝخ ٤عًا"ٟٛ
ٖااارا ايساااطر ا٭اااارل َااأ ق اااٝد ٠بعٓاااٛإ "ايعكٝاااد "٠٭دٜٚااأ
أكيٓذباا ٕٛكٚبٓسااٜ ،ٕٛعاادل عاأ دااٖٛر عكٝاادا ٞايا أَ٩اأ بٗااخ.
ٚأدااد َاأ ٚاداايب إرايااَ ١ااخ اًاباا٘ ايعٛاجااو ازبخَاادٚ ٠ا٭لااو
ٚا٭لاٚ ٢ا٭جُاخم ايدْ٦ٝاَ ١أ رثااخك ،سبا ٢مبهأ شلارا ايضااٝخ٤
ايبخٖر إٔ ٜهبسشٗخ نًٗخ .إٕ اسبٛا اشبُم ٚاًو ا٭ْاخ
اياخَض ١اي ٖ ٞلر اسبٝخ ،٠آسخع بٓاخ َعرداً ١ب َدٖحاخت
ٖرا ايه ،ٕٛفٝبذً ٢أَخَٓخ صبد ا ٚ .إْ ٞااا ٚإٕ نٓاة قًُاخ
أزل ٛبٓاس ٞإفب َراب ١يو ايااٝض ايرٚسا ٞايارٜ ٟحارم عًا٢
ايٓام ًب سبُبخت َعدٚدات اا إ ٫أَْ ٞبةٖ َحارأع ىبجاٌ ٖارا
ايسُ ٛعً ٢ايدٚاّ ..أ ٟأْ ٞأذبد ٣اًو ايرغب ١اي دبرفٓخ عبٛ
ايٓسٝخٕ ،اًو ايرغبا ١ايا آاخٍ َأ سكٝكا ١اٱْساخٕ ٚداٖٛر،ٙ
سب ٢سـب ٜدعْٛخ ايضٝخ ٤إفب اٱلرام ايرٚس ٞايهخٌَ.
ٚاًااو ايرغباا ١اي ا آساآٝخ َعذ ا ات اشبًٝكاا ١ابااآَر عًاا٢
ايرَ ، ٚسبع ١ٓٝعًٗٝخ بُبرٚفٗخ اشبخكدٝاٚ ،١بخعبباخكات دااًٝا١
َاأ ااُ ِٝاياآام أٜض اخمٚ ..عٓخ اار ٖاارا ايبااآَر ٖاا ٞاىببخع ا
ٚاياض ا ٚاسبسااد ٚاىبُبااخٖر ٖٚاا ٞحبه اِ جبٝعبٗااخ اسااع ٢إفب
ا٭لٝخ ٤اي اجاٛك عًٗٝاخ ثاِ ٖاْ ٞبٝذا ١شلارا اكبٓاع بباخٖا ١ناٌ
لٚ .٤ٞيهٓين بخيبةٌَ ٚاي  ٠٬ألبطٝع اشلرع َأ ٖار ٙايكا٣ٛ
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اىبُبًُاا ١اشلداَااٚ ،١ايعااٛد ٠إفب اٯٜااخت ايبٓٝااخت ًب ٖاارا ايهاإٛ
ٚإفب ا٫ببٗخز بخ .
إْا ٞأَ٩أ بخسبٝاخ ٠بعاد اىباٛت ،٭ْا ٞااا ألا ٠ٛباخيهجرل ٜٔاااا
أٚاٝااة "َعرفاا ١بااخشبًٛد"ٚ .يسااة ألاابطٝع ااساارل ٖاار ٙاسبكٝكاا١
بااةنجر يبااخ اساابطٝع ايباارك ٠ازبخَااد ٠ااساارل ايحااذر ٠اسبٝاا١
اىبجُر.٠
ناااريو أَ٩ااأ حبسااأ ْٛاٜاااخ اٯاااارٚ ،ٜٔأثااال ًب ايٓاااخ
حبهااِ ايارٜاا ٚ ..٠يكااد ااادعبين ٖاار ٙايجكاا ١بخيٓااخ ًب أَااٛك
اااارل ٠أسٝخْااخمًٚ ،ب أَاااٛك اطااارل ٠أسٝخْااخم أاااارٚ ،٣يهاااين ٫
ألااابطٝع إٔ أربًااا ٢عااأ ثكا ا بخيٓاااخ  ..٭ٕ ايحاااو ياااٝم َااأ
جبٝع ٚ ،ئ أعُد إفب ٖرا ٭ٕ عدد اير ٜٔبركٚا ثكا بخيٓاخ
ٖااِ عحاار ٠بخيٓسااب ١إفب ٚاسااد عبااح بٗاار ٙايجكااٚ ،١اياار ٟأعرفاا٘
ناريو ٖا ٛأْا ٞأااكاة ًب بعاض ا٭سٝاخٕ إااخقا مخ دعًاين غارل
ددٜر بجك ١ايٓخ ًبٚ ،إٔ ٜهٔ يو عً ٢غرل ق د َين.
أَااخ ايكاا ٍٛبااةٕ ٖاارا ايهااٜ ٕٛساابٗدف غخٜااَ ١عٓٝااٖ ،١ااٞ
ايهُاااخٍ ايرٚسااا ..ٞفٗااارا أَااار َٓطكااا ،ٞإ ٫إ ا افذلدااآخ أْٓاااخ
نبٝعخم اٜ٬خ ًب َاخ أبًا٘ .إٕ إمباخْ ٞببطاٛك كٚساخَْ ٚ ٞاخدً ٟب
ْام ايٛقة ،نخٕ َٔ أثر ٙإٔ دعًين أسباِب ببااخ٩ي ٞكغاِ َاخ
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ٖ إي ٘ٝاىبٓهرٚ ٕٚاىبرداٚ .ٕٛقاد اآعهم اٯٜاً ١ب قارٕ أٚ
قاارٚ ،ٕٚيهاأ ٖاارا اياحااٌ اخفاا٘ إ ا َااخ قااٝم قبكٝااخ ايبكاادّ
اٱْسخْ ٞاىبٓبُبار ،أ ٚسبا ٢ياو ايبكادّ ايار ٟأسرراا٘ ايبحار١ٜ
إفب ٖر ٙايًشُب.١
ٚدلبٛكً ٟب اسبٝاخ ٠ايَٝٛٝا" ١دْٝاخ ٚاسادً ٠ب ٚقاة ٚاساد"
ٚأعين بٗرا أْ ٫ ٞأكٜاد إٔ ابعكاد سٝاخا ٞبخعبباخكات َخدٜاًٚ .١ب
ْااام ايٛقااة ،ياأ أعًااٌ اياآام بااةيٛإ َاأ اىببااخم أسُباا ٢بٗااخ ًب
اىبساااابكبٌ ،الاااابٓخدام إفب ركاَ ٤بع ااااب ١آهاااار عًاااا ٞاياااآام
البُبخعٗخ بخسبخدر.
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أؤَٔ خبًود ايسوح
للدكتور أدموند .أ .براسوت

مل يٕل ي زة ،ا٘لٔزنه "اكٜن٠ل .ا .ثواٍيذ"
 ٟٜكهاٍزه عبٜمخ داشمدنىه دٜد ٟعدبٜم
ٜن٠ددذ هيددٗ دسبهٌددبهك ٌيٝددب ثمددل ؽزددل ا٠صددوي
ملياد٘خ ا٘ؽت داجلواؽخ ٜل مثب٠يدخ لْدو لبٜدبً.
دلٙل ا٘ووٜ ٟٜ ٛياد٘زه لٙٝه سدنا ـدودي
وب٘ت األؽناٖ ٌّل ٔدب ٞيدلفو ثمدط
ِبٍيخ
دِزه ٕ٘زبثخ ردبهيـ ؽيبرده م٘دٓ ا٘زدبهيـ ا٘دني
يززجك ٍَٙٙخ ٍٔدبػ ٜويدو ٜد ٟؼٍن٘دخ ٌّدريح
ٜملٜخ ٠نٌب ٍٕنّديب إىل ا ٞاصدجؼ ؼجيجدبً
عةددرياً ديٍٕي ٙدل .دّ٘ددل صددبكي ٔزبثدده ذمبؽ دبً
ٍويمبً ل لٜب ْ٠و ذ ل نا" ٞؼجيت صمنة ٌ،بَ
اويبح".
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إٕ ايطبٝا ا ايااارٜ ٟسااابطٝع إٔ ٜا ا اْ ٍٚحاااخج٘ ًب سااادٚد
ا٫عبداٍ ،ػبد أَخَا٘ ًب عٝخدااً٘ ،ب غضا ٕٛعاخّ عًا ٢ا٭قاٌ،
أياااـب َاأ ايٓااخ ٜك ااد ْ٘ٚيًعاا٬زٚ .قااد ساادخ يااً ٞب َرسًاا١
ا٭عٛاّ ايجُخْ ١ٝعحر اي راٚياة فٗٝاخ َٗٓا ١ايطا إٔ ق ادْٞ
ًب عٝاااخدا ٞعااادد نااابرل َااأ اىبردااا ،٢ايااار ٜٔسااادث ْٞٛعااأ
أَرادااِٗٚ ،عُااخ لااخٚكِٖ َاأ قًاالَٚ ،ااخ انبٓااو سٝااخاِٗ َاأ
َآ ٚ .قد كبخضة ٖار ٙايبذاخكع عأ سكٝكاٚ ١اساد ٠دٖٛرٜا١
اًااو ٖاا ٞإٔ نااٌ إْسااخٕ عًاا ٢لااطض ا٭كض ،كد ا٬م نااخٕ أٚ
اَاارأ ٠أ ٚجا ا٬م ،اًٝاال بااةٕ ٜعخَااٌ بااخ٫سذلاّ ازباادٜر بهراَاا١
ازبٓم ايبحر ٚ ،ٟيو ب رف ايُٓبر عٔ قُٝب٘ ًب اسبٝخ.٠
َٚااخ دسااِ اٱْسااخٕ إ ٫أعُباااِ رياا ،١ااُُة ًب إسهاااخّ
دقٝل ،أدا ٢عًٗٝخ َٔ أيٛإ ازبُاخٍ َاخ دعًاٗخ أنباٌ ٖٝهاٌ
عًااٚ ٢داا٘ ا٭كضٚ ،ايٛاقااع إٔ نااٌ عُبُااَ ١اأ عُبااخّ ازبسااِ
اعباادل ًب اهٜٗٓٛااخ ريااَ ١اأ رٜااخت ايااأٚ .نااٌ عضااٜ ٛاادلر رٜااخت
ايهاخٜ ،١ٜبضاخ ٍ٤أَاخّ إعذخرٖاخ أَٓٗ ٟاد ٚ ،يٝساة أ اار
غدً ٠ب ازبسِ إَ ٫عٓٝخم يٓحخٍب نُٝاخٜ ٞ٥بضاخ ٍ٤سٝخيا٘ إْباخز
أَ ٟعٌُ ًب ٖرا ايعاخمل ،آع٘ اٱْساخٕٚ .يا ٛإٔ َاخ ًب ا٭كض
َٔ نب ًب ايط نبعة فٛم بعضٗخ ،يبًاة ًب ا٫كااخم َبًغ
ْخجشخت ايسشخعٚ ،يهٔ ٖر ٙئ اةآٝخ بعًاِ عُاخ ػبارً ٟب د
270

ااااٌ ٖاارا ازبسااِ ،ايًااِٗ إ ٫ايٓا ك ايٝساارل اياارٜ ٟبٓااخ ٍٚقحااٛكام
يبخ نخٕ ػب عًٓٝخ َعرفب٘ عٔ ْحاخٍب ٖارا ازبساِ ايبحار.ٟ
ٚإْااو يبذااد َاأ فااٛم إعذااخر ٖاار ٙاي ااٛك ٠اىبرن ا  ٠ايهخًَاا١
عٓ رام رار ًب اٱْسخٕ ٖٛ ٫ ،بخٯي ٖٛ ٫ٚ ٞبخىباخد ٟااا عٓ ارام
ٚ ٫دٛد ي٘ ًب ي ٕٛرار َٔ أيٛإ ايهخٓ٥خت اسب ١ٝاي ْعرفٗخ..
يااو عٓ اار ْ ٫ساابطٝع كٜ٩باا٘ٚ ،ياأ ْكاادك سباا ٢عًاا ٢ايباادً ٤ب
إدكاى سكٝكب٘ أ ٚايعًِ ب٘ٚ ،يهٓ٘ َٛدٛدٚ ..با٘ ٜساُ ٛاٱْساخٕ
عً ٢لخ٥ر اسبٛٝإ.

*
ٖاارا  ٫ٚبااد يًطب ٝا إٔ ٜسااخِٖ ًب سٝااخ ٠عاادد ناابرل َاأ
ايٓخ بكدك .فٗ ٫ ٛبد ي٘ إٔ ٜعرف َبخعبِٗٚ ،إٔ ٜبةمل ٯ.َِٗ٫
ثااااِ ٖااااٜ ٛباااارٍ نااااٌ دٗااااد يبهاااأ ابباااااخ ٤ذبكٝاااال ااااشبِٗ
ٚلااعخداِٗ ،فااة ا ظبااض ًب يااو أَسااَ ٢اببط ا مخ ٫غببااخجِٗ .إ
ايٛاقااع إٔ ايطب ٝا ايهااوٖ ،٤ااً ٛب ساادٚد ااب خ اا٘ ،اااخدّ
٭قٌ فرد ؼببخز شبدَخا٘ ٫ٚ .ألبطٝع ايك ٍٛبةْين أسببة ناٌ
كداااٌ ٚاَااارأ ٠قخبًاااة ًب سٝاااخا ٞايعًُٝااا ١ااااا ٚإٕ نٓاااة أسبباااة
َعُبُِٗ اا ٚيهٔ  ٫ع٬ق ١يًُشب ١باخ٫سذلآّٖ .اخى َأ ايٓاخ
َاأ  ٜاابض َرا ٝ٥اخم ناارابخم ،ي اخم قااخا٬مٚ .يهاأ ٖاا ٤٫٪نبٝع اخم
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بحااارٚ ،يساااة ألااابطٝع إاااااخَ ٤كا ا شلااا ٤٫٪ايٓاااخ ًب بعاااض
ا٭سٝخٕ ،غرل إٔ ٖرا أَر َٛقٛف .٭ٕ ايهراٖ ٫ ١ٝمبهأ إٔ
ابك ٢عً ٢ج ٍٛاىبد ،٣إ ٫إ ا ٚددت َاخ ٜاارٜٗخ ٜٚارنْ ٞخكٖاخ
ب ٛكَ ٠سبُر.٠

*
ٚأْاااخ لااادٜد اٱمباااخٕ باااخ  ،ايااار ٟاًااال ا٭كض ٚدفعٗاااخ
يًااادٚكإ سااا ٍٛايحاااُمٚ .أعااارف ناااريو إٔ ٖااار ٙا٭كض ًب
سرنبٗخ ٚدٚكاْٗخ ئ اُبٌ ٖهرا إفب ا٭بد ،يو إٔ سرنبٗخ
ابضخ ٍ٤ل٦ٝخم فح٦ٝخم ٫ٚ ،بد إٔ ٜةا ّٜٛ ٞااا ٚقاد ٜكاع بعاد ًَٝإٛ
لٓ ١اا ٜكو ف ٘ٝدٚكاْٗخٜٚ ،آ ٢نٌ ل ٤ٞفٗٝخٚ .يهأ قباٌ إٔ
ؼبااادخ ٖااارا باا َٔ جٜٛاااٌ ،لااابٓبٗ ٞسٝاااخ ٠ايبحااار عًااا ٢لاااطض
ايبساٝطٚ ،١اطاا ٣ٛاااش ١دٗااٛدِٖ ٚدٗااخدِٖ فٗٝااخ ،فبب٬لاا٢
اىباادٕ ٚايطاارم ٚاٯ٫ت ٚايهب ا  .غاارل أْااين ،سباا ٢إ ا اابااا٢
ٚابدد ٛت رار فرد َٔ أفراد ايبحرٚ ،١ٜا ِٝله ٕٛا٭بد١ٜ
ازبخَااد ،فطااٖ ٣ٛاارا ايهٛنا  ٫ ،ريااة أَ٩اأ خبًااٛد اياارٚ
عًٛ ٢ك َٔ ٠اي ٛك.

272

قاْوٕ ايكًب
جورج ػردروك

عددنهط ٌوكهيددٓ هئدديٌ ٕٜزددت ا٘مٝددٗ دسددن
 ٜفٝخ  ٜ ٟٜفٝبد ا٘جؾش دا٘ ْو .دلٙل ا٘ووٛ
ٜدد ٟا٠دده املؤٍددٌ ملٕبرددت ا٘مٝددٗ ا٘ فبٜيددخ إال
ا٠ه ثبإلظدبٌخ إىل سدنا ِدل ٍدبس ٛريفٍديٌ
٠دددبكي ٜدددليوي األلٝدددبٖ ا٘زغبهيدددخ ٜلي دددخ
٠ينينهْ .د٘مٗ اسٜ ٛب اذميده ٜ ٟٜةدب ٚسدنا
املعددٝبه سددن إٔٝددبٖ األ ددبس امبصددخ ثزَددنيُ
اإل٠زبط م٘ٓ املنظنق ا٘ني ضمفل ا٘ين ٚمب٠دت
لفي ٟٜ ٛا٘زّدليو داالسزٝدب ٚدسدن ٜزديدط ٜدٟ
ٔبرجخ ْٜةنهح ثيف بصةب ل ٟإكاهح امل يٖ.
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ٖٚهاارا اْبٗٝااة ًب رااار ايحااٍٛب إفب ْكطاا ١بسااٝط ١فُٝااخ
ٜب ٌ قبخ رَٓة ب٘ .يكد رَٓة قباخ أك ٣اساُٝب٘ "قاخْ ٕٛايكًا "،
ٚاًو عباخكَ ٠عٓخٖاخ ًب قاخَ ٛايطا  ،ياو ايهحاو ايعُباِٝ
اياار ٟاْبٗاا ٢إيٝاا٘ ا٭لاابخ أكْسااة ٖٓاار ٟلاابخكيٓرٜٚ ،بضاأُ
ايُٓبخّ ايدقٝل اير ٟػبعٌ ايكً ٜسرم ًب دقخا٘ ثِ ٜبباخجَ ٧أ
اًكخْ ٤اسَ٘ ،سبعٓٝخم عً ٢يو بعضً ١اخ ٖ ،١ارا فضا٬م عأ
ايطرٜك ١اي ٜعُد إيٗٝخ ًب إظبخر عًُ ١ٝس ١ٜٛٝات لكـبٖٞ ،
عًُ ١ٝابخدٍ ايسٛا ٌ٥فُٝخ بـب صبر ٣ايدّ ٚأْسذ ١ازبسِ.
ٚإْاا ٞ٭دااد ًب ُْبرااا ٞإفب ٖاار ٙاسبٝااخ ٠اياادْٝخ إٕ ٖٓخيااو
سخدااا ١ق ااا ٣ٛيعًُٝااا ١أاااار ٣ات لاااكـب أٜضا اخمٖ ،ااا ٞاباااخدٍ
ايعٛاجو ايكًب ١ٝباـب ايبحارٖٚ ،ا ٛاباخدٍ بدْٚا٘ اسابش ٌٝايارٚ
اٱْسخْٚ ١ٝايع٥٬ل اي اربٌب بـب أعضخ ٤ا٭لار ٠ايبحار ،١ٜإفب
َرسًاااَ ١ااأ ازبُاااٛد ٚاشبطاااٛكَٚ .٠اااخ ا٫عبُاااخد عًااا ٢اياضاااخٌ٥
ازبٖٛر ١ٜاجملارد ٠إَ ٫أ قبٝاٌ ا٭فهاخك اٯيٝا ١ازبٛفاخَ ..٤جاخٍ
يو َخ انبحآخ َٔ ٙإٔ ا٭جاخٍ ٜ ٫بكادَ ٕٛباد ٕٚسا ا٭ّ،
يو اسب اير ٟؼبا ِٖ عً ٢ايبكدّ.
ٚعٓد ٟإٔ َعٓ" ٢قاخْ ٕٛايكًا " ٖا ٛإٔ ًب َكادٚك ٟايُباار
بساا ١َ٬ايعكااٌ ٚازبسااِ لاا ١َ٬نخًَاا ،١بخٱدااخف ١إفب آحاا١٦
أق ٣ٛايرٚابٌب اياعخي ١بٝين  ٚبـب اسبٝخٚ ٠ا٭سٝخ ،٤يا ٛإٔ ْاساٞ
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ايعخجا ١ٝايٓخدشا ١الابطخعة ايساٝطر ٠عًا ٢غرا٥ا ٚ ٟأفعاخي.ٞ
فة ا َخ سهُة ايعكاٌ ًب أَار َأ ا٭َاٛك ،ثاِ أ ااٝة ٱؼباخ٤
عااٛاجا ٞاسبكٝكٝاا ،١فٗاارا ٖاا ٛأ اادم ا٭سهااخّ ٚأدْخٖااخ إفب
ايٓ اٖ ١عً ٢ايٓش ٛايار ٟمبهأ إٔ ٜبسآ ٢يهاخ ٔ٥ساَ ٞجًا.ٞ
ٚايٛاقااع إٔ يٲْسااخٕ ْاس ا مخ ٚاسااد ٫ ٠ابذ ا أًٚ ،ب اعبكااخد ٟأْاا٘
نٌ َبُخلو ٜبةيو َٔ ايعكٌ ٚايرٚ ٚازبساِٚ ،يهأ اٛاخم
ٚاسدام  ٜدك عٔ ٖر ٙايعٓخ ر نبٝعخم ،يو ٖٛ ٛت ايكً .
ٚاعبكخد ٟإٔ ايطرٜك ١اي ٜعٌُ بٗاخ قاخْ ٕٛايكًا ًب ٖارٙ
اسبٝااخ ،٠إٕ ٖاا ٞإ ٫ااٛك ٠كَ ٜاا ١ااااٝض بااةزل ٢اىبعااخْ ٞاي ا
اٛس ٞإيٓٝخ ،فخيرْ ٟعًُ٘ ٖ ٛإٔ اٱْسخٕ  ٫بد ٚإٔ ٜعط ٞ٭ا٘ٝ
ايضعٝو ا٭لٛأ سُبخم لطرام َٔ دَ٘ ندلٖخٕ عً ٢ك ٚا٭ا.٠ٛ
ْٚعًِ ناريو إٔ ايكًاٛع ٚايحاراٜـب ازبخَاد ٠ايا  ٫اسابذٝ
 ٫ٚآاعٌ ،قد آبٗ ٞبخىبر ٤إفب َٛت َاخد ،٧بٌ ْعًِ أنجر َٔ
ٖاااارا إٔ ايكًااااٛع ايااا آسااااذِ دقخاٗااااخ َااااع اىبحااااخنٌ ٚاٯّ٫
ٚا٭س ا إ ٚاسبخدااخت اي ا ٜحااعر بٗااخ ايااارل ،قااد أٚاٝااة عًُ اخم
بخىبٛلٝك ٢ايسُخ ٖٛٚ ،١ٜٚعًِ  ٫قبٌ يارلٖخ ب٘ٚ ..نريو ْعًاِ
إٔ ايكًٛع اي اسرم ًب ايٓابض عٓادَخ اًُاض ازبُاخٍ ٚايٓباٌ أٚ
اساابٜٗٗٛخ ايحااذخعٚ ١ايبضااش ١ٝأٜ ٚجرلٖااخ اسبا ٚايبعااخجو ،أٚ
كٜ٩اا ١جاااٌ أَ ٚحااخٖد ٠دااٝخ ٤ايحااُم  ٫ب اد ٚإٔ ااااد ٚعااخَر٠
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فٝخد ١بةيٛإ َٔ اسبٝخ ،٠اراٌ أْخلٝدٖخ ايا ٜ ٫اكٗٗاخ اياارل.
ٚعبٔ ْعًاِ راار ا٭َار إٔ ٖا ٤٫٪ايارٜ ٜٔهبشا ٕٛغرا٥ا ايكًا
ايطبٝعٝاا ١قااد ٜٓبٗاا ٞبٗااِ ا٭َاار إفب إٜكااخف اٝااخك عااخجو نبااٛ
ٜٛكثِٗ ازبُٛد ٚايببطٌ.
ٚإ ٕ ،فخيكخْ ٕٛا٭ َٔ ٍٚقٛاْـب ايكً ااا ٖٚاَ ٛاخ ألابطٝع
اٛنٝاادٖٓ ٙااخ اااا ٖاا ٛإٔ ؽبااالٚ ،إٔ ؼباا  ،فااة ا فكاادت ٖاارا
اشباكااخٕ أ ٚاسباا  ،فةْااة ًب جرٜكاااو إفب َااٛت ٚسااا ٞعخداااٌ
أنٝدٖٓٚ .خيو عدد نبرل ددام َٔ ايٓخ ٜ ،بد ٚأْ٘ قد لااًب٘
ْاس٘ ،فٛقع ذبة ْرلٖخ ايبخجش ،فًِ ٜعد قخدكام عً ٢اسبا أٚ
كاغبخم ف ،٘ٝأَخ ايكخْ ٕٛايجاخَْ ٞأ قاٛاْـب ايكًا فٗا ،ٛعًاَ ٢اخ
أعبكد ،اٱعطخٚ ٤ايبسخَض ٚايبضاشٚ .١ٝاا ا ٌٝياو إٔ ايكًا
ٖااااَ ٛعااااـب اٱَااااداد  ٚاٱغاااادام يهااااٌ كَ ٠اااأ كات ازبسااااِ
ايدف ،١ٓٝنُخ إٔ عضً ١ايكً ٖ ٞأق ٣ٛعض٬ت ازبسِ جرام.
اًااو ٖاا ٞا٭لااٝخ ٤ايا أعرفٗااخ ٚأَ٩اأ بٗااخٖٚ ..اا ٞا٭لاام
اي ا أقاا ِٝعًٗٝااخ جاار فًسااا عاأ ٖاار ٙاسبٝااخ ٠اياادْٝخٖٚ .ااٞ
فًسا ١أك ٣فٗٝخ دلبٛكام ْخفع مخ يٓاس .ٞإْٗاخ اكاربين إفب ا٭كض،
ٚيهٓٗخَ ،ع يو ارفع كأل ٞعخيٝخم ًب ايسُخ .٤إٕ قًيب يٝهخد
ًُٜم اسبكٝكا ١ا٭ريٝاًٚ .١ب اعبكاخد ٟإٔ ايكًا اىبجكاو ايٓخدار
ٖ ٛأْبٌ َخ ًب اٱْسخٕ ،بٌ ٖ ٛأٌَ ٖرا ايٛدٛد.
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احلسب وضيًة اجلبٓاء
لي بروستول

ختوط ٔٙيخ سبٜٙزن ٞداصبة ذمبؽبً ٔجرياً
األلٝبٖ اووح دلٜ ٗٝدليواً إلؽدل اْ٘دؤبد
إ٘ددجريح ٠ينيددنهْ ديْدد ْ ٔددضري ٜددٟ
اجلٝميبد اّ٘نٜيخ ا٘مبٜٙخ مدري ا زٝدك دْ٠دو
األفنح داحملجخ ثدال ا٘ دبً .د ٍد خ  1947هاً
محٙخ صؾٍيخ ِبٜذ هبدب سيئدخ ا٘للبيدخ داإللد ٞ
٘ ْو املجبكئ اّ٘نظمخ دٕٜبٌؾخ اٍ٘ناهَ اجل َيخ
دا٘لي يخ ثال األسٙال ٌيفصجذ ثب٘ل٘يٗ ا٘مٙٝد ،اٞ
اٍزقلا ٚاإلل  ٞسنا امليدلا ٞاثمدل اصدواً ٜدٟ
اٍزقلاٜه ٜيبكي ٟا٘زغبهح دا٘ص بلخ.
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ًب َجٌ صببُع َعكد نخيرْ ٟعٝش فٝاَ٘ٓ ٫ ،اخص يًاارد
َٔ إٔ ٜحاعر أسٝخْا مخ بحاَ ٤ٞأ ايكًال ٚا٫كاباخىٚ .ناجرلَ ٕٚأ
ايٓخ ٜردعٖ ٕٛرا إفب اىبحه٬ت ايعخَ ١اي ٜعخْٗٝاخ اجملبُاع
أ ٚايعخمل نً٘ٚ ،يهين أعبكاد إٔ اسباٌ ا٭لخلا ٞىبحاه٬ت
ا٭فراد ٚازبُخعخت ػبا إٔ ٜٛناٌ إفب اياارد ْاسا٘ أ ٚمٚ ٫قباٌ
نٌ ل .٤ٞفخيٛاقع إٔ يهٌ فرد َٓخ دخْبخم كٚسٝاخم كبباد دارٚكٙ
إفب أق  ٢أعُخم ْاسٖ٘ٚ ،ا ٛياريو ٜ ٫سابطٝع إٔ ٜٓساٖ ٢ارا
ازبخْ ا أٜ ٚبٓخلااخَُٗ ،ٙااخ ؽبٝااٌ إيٝاا٘ أْاا٘ دخْ ا لااطشَ ٞاأ
ايسٌٗ ْسٝخْ٘ أ ٚآخل.٘ٝ
ٚيااٝم َاأ لااو عٓاادً ٟب إٔ ا٭لااخ اياارٜ ٟكاا ّٛعًٝاا٘
دخْيب ايرٚس ٖٛ ٞاٱمبخٕ بخشبخيلٚ ،قبخ ٜبذًً ٢ب ايهَ ٕٛأ
َُبخٖر قدكا٘ اشبخكق ١عً ٢اٱبادام ٚايبُٓباَٚ .ِٝأ ٖٓاخ ٚقار ًب
ْاساا ٞإٔ ايسااعخد ٠اسبكااً ١ب ٖاار ٙاسبٝااخ ٠اياخْٝاا ٫ ١مبهاأ إٔ
ؼب ٌ عًٗٝاخ اياارد َأ جرٜال ا٭ْخْٝاٚ ١سا ايارات فكاٌب ،باٌ
عًٝاا٘ ًب ايٛقااة اياارٜٓ ٟحااد فٝاا٘ ايسااعخد ٠يٓاساا٘ إٔ ٜٓحاادٖخ
يٰاااارٚ ،ٜٔباااريو ٜردااا ٢ياااو ازبخْا ا ايرٚساااً ٞب ْاسااا٘،
ٜٚه ٕٛا رف٘ َباكا مخ َاع إمبخْا٘ باخ َٚ ،اع إمبخْا٘ بٛادبا٘ ًب
اسبٝخ.٠
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ْعااِ ،إٕ اشباادَخت اي ا ٪ٜدٜٗااخ ايااارد يااارلٖ ٙاا ٞايطرٜاال
اي ااشٝض إفب إلااعخد ْاساا٘ ٭ْٗااخ ٖاا ٞاي نااخ ٠ايا ٪ٜدٜٗااخ عاأ
سٝخا٘ اي ٖٚبٗخ ي٘ ا  .أَخ ا٭ْخْٝاٚ ١ا٭ثارٚ ٠سا ايارات فٗاٞ
 ٫اسبطٝع أبدام إٔ ذبكل ي خسبٗخ لعخد ٠سكً ٖٞٚ ،١ب ايٛقة
ْاساا٘ ذبااٌٝب سٝخااا٘ بخىبٓا ااخت ،بااٌ إيٗٝااخ ٜردااع َااخ ٜحااهٙٛ
ايعخمل نً٘ َٔ َبًِ ٚفسخد ،بـب ازبُخعخت ٚا٭فراد.
ٚايٛاقع إٔ نٌ إْسخٕ ٜٓحد ايسعخد ٫ ٠بد ي٘ َٔ إٔ ٜكباٌ
عًاا ٢اسبٝااخ ٠باار ٚلااًٗ ١جًكاا ١جخبعٗااخ اىباار ٚايبسااخج ،١نُااخ
ػب عً ٘ٝإٔ ؼبرص داُ٥خم عًا ٢إٔ ٜهآَ ٕٛساذُخم َاع ْاسا٘
َٚع َٔ سٛي٘ ،يٝسعد ٜٚسعدٚا حبسٔ ايباخِٖ ٚايبعخ ٕٚاىبجُر.
ٚياا ٔ٦نااخٕ ألاا٬فٓخ قااد أاااٝض يبعضااِٗ إٔ ٜعبٓكااٛا ٖاارٙ
ايعكٝد ٠البذخب ١يًعُبخت ايد ١ٜٝٓايا غرلاة ًب ْاٛلاِٗ سا
ً ٬ب ازبٓا ١ايا ٴٚعا ٳد بٗاخ اىببكاً ٕٛب اسبٝاخ ٠اٯااار،٠
اشبارل أَا م
ٚاٛفاخم َاأ ْااخك ازبشاا ِٝايا أعاادت ٖٓااخى عكخباخم عًاا ٢ا٭ْخْٝاا١
ٚس ايرات ،فُاخ أسراْاخ ايٝا ّٛباةٕ ْعُاٌ بٗار ٙايعكٝاد ٠يهاٞ
ْسااعد أْاساآخ ْٚسااعد ايعااخمل اياارْ ٟعااٝش فٝاا٘ بخيكضااخ ٤عًاا٢
ألبخع ايحكخم ٚاىبُبخمل اي ارٖ بسٚ َ٘٬أَٓ٘ ٚلعخدا٘.
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يكااد نب ا "اَٛااخ َااخٕ"  َٜٛاخم عاأ اسباارع فكااخٍ "إْٗااخ
ايطرٜال اياارٜ ٟسااًه٘ ازببٓااخ ٤فاراكام َاأ َحااه٬ت ايساا."ّ٬
ٚايٛاقاااع أْٓاااخ يااا ٛالااابطعٓخ إٔ ٜرلاااِ ناااٌ َٓاااخ يٓاسااا٘ جرٜكااخم
َسابكُٝخم يبُٓبا ِٝسٝخااا٘ عًا ٢ألااخ اباخدٍ ا بااٚ ١ايبعاخَ ٕٚااع
اٯااار ،ٜٔفةْاا٘ ًب ايٛقااة ْاساا٘ ٜهاا ٕٛقااد ٚدااد ايطرٜاال إفب
إلعخد ايعخمل ٚالبُبخع٘ بخ٫لبكراك ٚايس.ّ٬
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يًحياة قيُة ضحسية نربى
توماس مان
د٘ل رنٜبً ٜب ٞثٙلح ٘يجبؿ األملب٠يخ دْ٠يف
هلبيددخ اٍددوره ا٘مويّددخ ا٘ضويددخ ماد ا٘ ٍددنم ا٘ناٍددك
ٌدىد ٜناسجده ٍدٜ ٟجٕدوح دلوٌده ا٘مدبمل اهدك
لٙل اصو ْ٠و ِصزه امب٘لح ا٘ صلهد املب٠يب ِجٗ
لةل سزٙو دثيك  ٜةب أضو ٜٙ ٟٜيدنَ٠ ٞدقخ دىاك
ّةوره ـةنه ِصزه ا٘ضب٠يخ "عجٗ اَ٘دؾو" ٍد خ 1927
صدد ٛؽصددن٘ه لٙددل عددبئيح ٠نثددٗ اآلكاة ثمددل ٍد زال.
ديمله إ٘ضريد ٞفٙيٍخ "عنره"ٝٔ .ب يمل ٔزبثده "ينٍدً
دافنره" ّٜلٜخ إ٘زت ا٘مبمليخ امب٘دلح .دِدل سدبعو
إىل اٜويٕدددب دعدددوك ٜددد ٟع َددديزه األملب٠يدددخ ٘ملادرددده
٘ٙلٔزبرنهي دخ .دٜددب ىاٖ ّٜي ٝدبً ثَددب٠ذ ٜن٠يٕددب داليددخ
ٔب٘يٍنه٠يب دٜمه ادالكه اَ٘زخ دثي ة ٛص س ث بد.
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ياااٝم نخيآاااخ ٤سكٝكاااْ ١خ اااع ١الااابش ٛت عًااا ٢لاااعٛكٟ
ٚااهرل ،ٟفكدكاٗخ سل قادكٖخ عأ عكٝادٚ ٠إمباخٕٚ .قاد ٜبادٚ
ايآخ ٤ااا ٚأعاين با٘ رٚاٍ اسبٝاخ ٠ااا لا ٦ٝمخ ضب ْاخم إفب أق ا ٢ساد،
يهٓ٘ عٓد َٔ أَعٔ ايُٓبر ف ٘ٝيٝم فَ ٘ٝخ ؼبا ٕ ،فُاخ ٖا ٛإ٫
سكٝكااا ١اسبٝاااخٚ ٠دٖٛرٖا اخٖٚ ..ااا ٛايااارٜ ٟضاااا ٞعًٗٝاااخ قُٝبٗاااخ
ٚنراَبٗخ ٚأُٖٝبٗخ ،٭ْ٘ ٖ ٛايار ٟؽبًال ايٛقاةٚ ،ايٛقاة ٖاٛ
دٖٛر اسبٝاخ ،٠أٖ ٚا ٛااا عًا ٢ا٭قاٌ ااا مبهأ إٔ ٜها ٕٛأعُباِ
ايٓعِ ٚأندلٖاخ ْاعا مخ ًب اسبٝاخ ،٠ىباخ ٖٓخياو َأ اً ١قٜٛا ١بٓٝا٘
ٚبااـب داارٚع ا٫ببهااخك ٚايٓحااخٍب ٚايبكاادّ نًااٗخ ،أ ٚ٭ْاا٘ ًب
ايٛاقع ٖ ٛنٌ ٖر ٙا٭لٝخ!٤
ٚايآخ ٤ؽبًل ايٛقة ،٭ٕ ايٛقة  ٫مبهٔ إٔ ٜٛدد َاخ مل
ٜهٔ ٖٓخى فٓاخٚ ،٤بعباخك ٠أاارَ ٣اخ مل اهأ ٖٓخياو يٮلاٝخ٤
بداْٗٚ ١ٜخ ،١ٜأ٬َٝ ٚد ٚيبخت!
إٕ يًشٝخ ٠ق ١ُٝلشر ١ٜندلًٚ ،٣ب جبٝع ١نٌ إْسخٕ َاخ
ػبعًاا٘ ٜبحاابح بخسبٝااخٜٚ ٠بعًاال بةٖاادابٗخ َااخ الاابطخم إفب يااو
لب٬ٝمٚ .يهٔ ايٓخ نبٝعخم ٜعًُ ٕٛعًاِ اياٝكـب إٔ ٖار ٙاسبٝاخ٠
َٛقٛا ٫ ،١بد إٔ اه ٕٛشلخ ْٗخ ١ٜنُاخ إٔ شلاخ بداٜاَٚ .١أ ٖٓاخ
نخْااة اًااو ايكُٝاا ١ايهاادل ٣يًشٝااخٚ ،٠نااخٕ اٱمبااخٕ ببااداٜبٗخ
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ْٗٚخٜبٗخ ،أ ٚاٱمبخٕ بخيآخ ،٤أِٖ َخ مب ٝاٱْسخٕ َٔ باـب بكٝا١
ايهخٓ٥خت.
ْعِ إٕ ايعًِ بآخ ٤اسبٝخٖ ٠ا ٛايارٜ ٟبعاح ًب اٱْساخٕ اًاو
ايك ٠ٛاىببةدذا ١ايعخًَاٖٚ ،١ا ٛايار ٟمباد كٚسا٘ باخيك ٠ٛاىبعٜٓٛا،١
ٜٛٚد عً ٘ٝإٔ ٜه ٕٛعً ٢ب َٔ ١ٓٝأَر ايٛقة ٚقُٝب٘ .عً ٢إٔ
ٖرا ٜ ٫عاين إٔ اٱْساخٕ ٚساد ٙقاد ااابص باخير ، ٚفاخيٛاقع إٔ
ايهخٓ٥خت نًٗخ ذبُاٌ جاخبع ايرٚسخْٝاٚ ،١يهأ ك ٚاٱْساخٕ
اَبااخرت بكاا ٠ٛاياااٛعٚ ٞاٱدكاى ،باضااٌ َااخ أٚاٝاااة َاأ َعرفااا١
اسبٝخٚ ٠ايآخٚ ٤اعخقبُٗخ.
َٚجٌ ايٛقة يٲْسخٕ نُجٌ قطعَ ١أ ا٭كض أعطٝاة يا٘
ابباخ ٤سرثٗخ ٚايكٝخّ عًٗٝاخ .فٗا ٛفساشَ ١أ ا٭داٌ ٜٓحاٌب فٗٝاخ
اٱْسخٕ يبشكٝل أزلَ ٢عخْْ ٞاسٝبٜ٘ٚ ،سبطٝع َٔ جرٜكٗخ إٔ
ٜسبخًص ايبخقٝخت اي خسبخت َٔ ايراٖبخت اياخْٝخت.
إْااين أَ٩اأ ،نُااخ ٜاا َٔ٪نبٝااع ايٓااخ  ،بااةٕ ٖاار ٙا٭كض
اي عبٝاخ عًٗٝاخ ػبا إٔ اسابةثر َأ د ٕٚبكٝا ١أدا ا ٤ايهإٛ
بخزبخْ ا٭ندل َٔ عٓخٜبٓخ ٚاٖبُخَٓخ ،نُخ أْا ٞأَ٩أ إمبخْاخم
عُٝكخم بةٕ اًل ايه َٔ ٕٛايعادّٚ ،اًال اسبٝاخَ ٠أ َاخد ٠غارل
عض ،١ٜٛمل ٜهٔ ٖدفُٗخ إ ٫اًال اٱْساخٕ راار ا٭َار .فخًال
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اٱْسخٕ إ ٕ دبرب ١ندل ٣ي ٛفحًة ْبٝذ ١ٱدراَ٘ يهخٕ ٖارا
اياحٌ أَرام أاطر يبخ ي ٛفحة دبرب ١اًك٘.
ٚلٛا ٤أ شة ٖار ٙايعكٝاد ٠أّ مل ا اض ،فا ٬لاو ًب إٔ
لًٛى اٱْساخٕ ًب سٝخاا٘ َساًو اىبا َٔ٪بٗاخ ،دادٜر باةٕ ػبعًا٘
أ ًض ٚألعد ًب اسبٝخ.٠
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ٖرا طسيكي يًٓجاح
هربرت .هـ .هلمان

ختددوط سوثددود هلٝددبٙٔ ٞيددخ د٘يددبٍ ٚد خ
 1899داٜعل ص صال لبٜدبً دمبهٍدخ األلٝدبٖ
ا٘زغبهيددخ دا٘ص د بليخ .صدد ٛا٠زقددت ٠بئج دبً حملددبٌؿ
٠ينيددنهْ ٌٝؾبٌفددبً هلددب .د ٍدد خ  1943دِددك
لٙيه االفزيبه ْ٘دىٗ  ٜصدت املدليو ا٘مدب ٚإلكاهح
املمن٠خ دا٘زمٝري ا٘زبثمخ ٘أل ٜٛاملزؾلح د ٜؼ
ٜيلا٘يخ املٜدخ املٝزدبىح صد ٛصدبه لعدناً
جم ٌٙاْ٘ينؿ األٜويٕ ٜ ،ن ٍ خ .1949
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ٖٓخى عكٝداخٕ ،نخْة شلُخ ايسٝطر ٠عً ٢ااهارلً ،ٟب
سٝاخا ٞاشبخ ااٚ ١ايعخَاا ١أَاخ إساداُٖخ فكااد اباد ٚيًكااخك ٨أَاارام
عخد ٜمخ  ٖٞٚإٔ اسبٝاخ ٫ ٠اعطٓٝاخ إ ٫بكادك َاخ ْكادّ َأ اادَخت.
ٚأَااخ ا٭ااار ٣فٗاا ٞإٔ َاأ ايضاارٚك ٟإٔ عبااذلّ ركا ٤غرلْااخ ٚإٔ
اابًاة عٔ ركآ٥خ نٌ ا٫اب٬ف.
ٚعًااٖ ٢ااارا ،عحاااة ًب ناااٌ أجااٛاك سٝاااخآَ٪َ ٞااخم ناااٌ
اٱمبخٕ بةَْ ٞد ٜٔيًشٝخ ٠بكدك َخ َٖ ٞد ١ٜٓيٚ ،ٞنٓة يريو
سر ٜخم عً ٢ا٭ار بٗر ٙاياًساا ١ايا أعبكاد ادقٗخ ًب ناٌ
عٌُ أق ّٛبً٘ٚ ،ب نٌ ع٬قخا ٞبخٯار ،ٜٔلٛاً ٤ب يو أًٖٞ
أ َٔ ٚأعٌُ َعِٗ!
ٚيكد ديبين ايبذخكع ايعدٜاد ٠عًا ٢إٔ ناٌ أَار أفعًا٘ ،أٚ
أقٛي٘ ،أ ٚأفهر ف ٫ ..٘ٝبد إٔ ٜه ٕٛي٘ أثر َبخلر ًب ع٬ق
قبٔ ٜعٖٓ ِٗٝارا ا٭َار ٫ٚ ،باد إٔ ٜهاٖ ٕٛارا ا٭ثار َباكاخم َاع
ايعاادٍ ٚازب ا ا ٤اسباال .يااو ٭ٕ َعااخًَ يااارلٖ ٟااً ٞب ايٛاقااع
كبٗٝد يًطرٜل ايرٜٓ ٟبا ٞشلاِ إٔ ٜساًهً ٙٛب َعاخًَبِٗ إٜاخ،ٟ
فاااخ٫سذلاّ ٜبعاااح عًااا ٢ا٫ساااذلاّٚ ،ايباضاااخ ٤ااااٛكخ ايباضاااخ،٤
ٚا٫كاٝخع ؼبٌُ عً ٢ا٫كاٝخعٖٓ َٔٚ .خ ق ٌٝحبل "إ ا لا٦ة إٔ
ذب ٌ عً ٢ادٜل طبًاص أَاـب فاخيطرٜل إفب ياو إٔ اهإٛ
دٜك مخ طبً خم أَٓٝخم".
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إٕ اٱاخٚ ٤ايبعخجو ٚايحااكٚ ١اٯداع اٱْساخْٚ ١ٝاهاخف٪
اياااارص ٚقُٝااا ١اسبٝاااخَٚ ،٠اااخ إفب ٖااار ٙنًاااٗخ َااأ اياضاااخٌ٥
ٚاسبرٜااخت اىبدْٝاا ١ايا ْعبا بٗااخ ٫ ،مبهاأ إٔ اهاا ٕٛسكااخ٥ل
ٚاقع ١لبخكلٗخ ًب سٝخآاخ ،إ ٫إ ا سر آخ داُ٥اخم عًا ٢اسذلاَٗاخ
ٚاطبٝكٗخ.
 ٫ٚلااو ًب إٔ اسذلاَاا ٞسرٜاا ١اياارأٚ ،ٟسساأ الاابُخعٞ
ٯكا ٤غرلٚ ٟإٕ اخياة كأ ٜٞاشبخصَ ،خ أنسابين ناجرلما َأ
ايدك ٚايٓخفعٚ .١إ ا نخٕ اخكٜخ ا٭َِ قد ديٓخ عً ٢أْا٘ َاخ َأ
أَ ١البطخعة إٔ ذببهر يٓاسٗخ اسبهُ ١أ ٚايعًِ أ ٚغرلُٖخ
َاأ اىبٛاٖ ا  ،فًااٝم َاأ ايعكااٌ إ ٕ إٔ ُٜباأ أسااد إٔ فااردام َاأ
ا٭فراد اا َُٗخ ٜبًغ َٔ اسبهُٚ ١ايعًِ ااا مبهأ إٔ ٜهاً ٕٛب
يو أٚفر سُبخم ٚأندل ْ ٝبخم َٔ أَ ١ق ١ٜٛنخًَ ،١فٜ ٬هٕٛ
ايرأ ٟإَ ٫خ ٜراٚ ٖٛ ٙسد ٫ ٙلٛا!ٙ
ًٚب ٜكااٝين ،إٕ َجااٌ يااو ا٫لااببداد بااخيرأٚ ،ٟا٫لاابٗخْ١
بآكا ٤اٯاار ،ٜٔإلباخ ٜردعاخٕ إفب داعو ثكا ١اخسبُٗخ برأٜا٘،
ٚإفب لو ًب قدكٖ ٠را ايارأ ٟعًا ٢اي اُٛد يًُٓخقحاٚ ١اىبٛارْا١
بٚ ٘ٓٝبـب غرل َٔ ٙاٯكا.٤
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ٚإْ٘ ىبٔ ايابذين عًا ٢اىبباخد ٨ايدمبكراجٝا ١ازبٖٛرٜا ،١إٔ
ؼبخ ٍٚأسد َٓخ إٔ ٜارض كأ ٜ٘فرداخم عًاَ ٢اٛاجٔ راار ،أ ٚإٔ
مبٓع ٖرا اىبٛاجٔ َٔ إبدا ٤كأً ٜ٘ب أَٛ ٟدٛم.
ٚيٓااخ نبٝعااخم إٔ ْبااااخ ٍ٤اااارلامٚ ،إٔ ْطُاااض إفب َجاااٌ أعًااا٢
ىبساابكبٌ ب٬دْااخ ٚ٭٫ٚدْااخ ٚأساخدْااخ َاأ بعاادْخَ ،ااخ بكٝااة سرٜاا١
ايرأَ ٟهاٛي ١زبُٝع اىبٛاجٓـب.
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39
40
41
42
43

295

عنوان اللتا

تق

اللتا

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجةةغبص- ٞػحةةض
بٌؼؼ٠ؼ بٌّمةٌخ

2010

ص .دـ ٓ١جّؼد

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ

2011

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ

2011

ص .ةٌث ػّغبْ

ص .ةٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ػّغبْ
ص .ضةةةةةةةةةةةةةةئغػٓ٠
بٌضٓ٠
ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ
ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ

2011

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجةةةةةةغبص- ٞػحةةةةةةض
بٌؼؼ٠ؼ بٌّمةٌخ

44

بٔطةةةةةةةةٛبْ زلةةةةةةةةة١شٛف صعبؿةةةةةةةةةةذ
ٔٚوٛم ص .كةوغ سوحةن

45

ػحةةض بهلل بٌحغصٔٚةة ٟلوةةةئض ِشسةةةةعخ
ٚصعبؿةذ
بٌمو١ضخ زحذص ػةٓ ٔفـةٙة لكةؼغبء
بٌسـةةةةةةؼ١ٕ١ةذ ٚبألّٔةةةةةةة بٌلةةةةةةؼغ٠د
بٌـةئضخ
ِشسةةةةعبذ ِةةةٓ أصت بٌش١ةةةةي بٌؼٍّةةةٟ
بٌؼغج - ٟعلُ ٠ 004أِغوُ
بهلل ٚبٌغغ٠ةةةةةةث ِشسةةةةةةةعبذ كةةةةةةؼغ٠د
ؿالِد ػح١ض

49

ِة٠ةو ٛـى ٟغّ١د  ٟؿغٚبي

ِةٌه همٛع

50

ؿةةةةٍّ١ةْ بٌؼ١ـةةةة -ٝبٌ١ةةةةأؽ  :أِةةةةً
٠ـسٕـز أٚهة ٗ
ِذّةةةةض بٌفغبزةةةةِ ٟةةةةأسٛطبً جةةةةةٌٛعصخ
ٚبٌـ١ف ِشسةعبذ كؼغ٠د

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ

46
47
48

اختيا اللتا

سنة
اللتا

ؤبص بٌىذً

2011
2011
2011

ص .دـ ٓ١جّؼد

كة٘غ بِغ٠غ

2011

52

ٔؼ ٗ٠أج ٛػفق دةعؽ ب٢مَ

2011

53

بٌلةػغ بٌؼغج ٟبٌذض٠ص ِـغد١ةً

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ
ص .ػٍةةةةةةة ٟجؼفةةةةةةةغ
بٌؼالق

ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ
ص .بجةةةةةةةةةةةةةةةغبُ٘١
بٌجغبصٞ

2011

54

دىُ بٌٕحِ ٟذّض ٌ١ف زٌٛـسٞٛ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2011

55

جةةةةةةةةْ جةةةةةةةةن عٚؿةةةةةةة ٛبٌّوةةةةةةةٍخ
بمجسّةػِ - ٟذّض ػط١د بألجغكٟ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

56

جضع كةوغ بٌـ١ةتِٕ -ؼي بأللٕةْ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

د ٟجٓ ٠مظةْ مجٓ ف ً١بألٔضٌـٟ

51

57
58

جةةةةةض ٞٚبٌجحةةةةةً ل ِذّةةةةةض ؿةةةةةٍّ١ةْ
بألدّض ػةَ ِ 1968ضدد ػىةف-

ص .جّ١ةةةةً هةةةةٍ١حة-
ص .وةًِ ػ١ةص

ِةٌه همٛع

2012

ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2012
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اختيا اللتا

سنة
اللتا

59

بجةٓ بٌغِٚة ٟد١ةزةةٗ ِةٓ كةةؼغٖ ظ1

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

60

بجةٓ بٌغِٚة ٟد١ةزةةٗ ِةٓ كةةؼغٖ ظ2

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

61

وةْ ِة وةْ ِ -حشةئٔ ً١ؼّ١د

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

62

إِغأخ ِٓ جغظ بٌذًّ  -بػسضبي عب غ

ِةجضخ دّٛص

ِةجضخ دّٛص

2012

63

ِٓ بٌٕىحد إٌ ٝبٌّمةِٚد ٚبٌسجض٠ض

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

64

بألػةه١غ  -بٌلةةػغ بٌمةغ ٞٚعكة١ض
ؿٍ ُ١بٌشٛعٞ
ػحةةةةةةةض بٌٍط١ةةةةةةةف ػمةةةةةةةً صعبؿةةةةةةةةذ
ِٚشسةعبذ

ص .دـ ٓ١جّؼد

ص .ضةةةةةةةةةةةةةةئغػٓ٠
بٌضٓ٠

2012

٠ةؿ ٓ١ةػٛع

٠ةؿ ٓ١ةػٛع

2012

66

دى ُ١بٌض٘غ أج ٛبٌؼالء بٌّؼغٞ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

67

بمهضبع بألٚي ٌٍّٛلف بألصجٟ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2012

68

ػحمغ٠ةذ بٌؼمةص لصعبؿد ٚزذًٍ١

ِةٌه همٛع

ص .دـ ٓ١جّؼد

2013

69

بمكسغبو١د ٚبألصت

ِةٌه همٛع

ص .دـ ٓ١جّؼد

2013

70

عجةػ١ةذ ػّغ بٌش١ةَ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2013

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2013

ِةٌه همٛع

2013

ص .دـ ٓ١جّؼد

2013

ِةٌه همٛع

2013

ِةٌه همٛع

عنوان اللتا

65

71

ػحةؽ ِذّٛص بٌؼمةص
ػحةؽ ِذّٛص بٌؼمةص

حةئغ بمؿسحضبص ِٚوةعع بمؿسؼحةص

تق

اللتا

72

ٌ١ؾ ٌض ٜبٌى٠ ِٓ ً١ٌٔٛٛىةزحٗ

73

ِة بٌلؼغ بٌؼظُ١؟

74

بٌلؼغ ج ٓ١بٌفٕ ْٛبٌجٍّ١د

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

75

بٌفمٗ ٚبٌسوٛف ٚبٌّـةئً بٌلغػ١د
 ٟبٌشال د

أِ .ذّةةةةةةةةض عبزةةةةةةةةث
بٌذالق

صٔ .ؼبع جغ٠ه ٕ٘١ضٞ
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سنة
اللتا

76

ًهةٌخ بٌؼٍ ٟضةئغبً ٚكةػغبً

أ .ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2013

77

أج ٛبٌمةؿُ بٌلةجٟ
كةػغ بٌلحةت ٚبٌذغ٠د

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2013

78

أٔة ِٓ ؿالٌد بٌوشٛع

صٔ .ؼبع جٕ ٟبٌّغجد

ِةٌه همٛع

2013

79

بألص٠ث ٚبٌّفىغ أج ٛد١ةْ بٌسٛد١ضٞ

صٔ .ؼبع جٕ ٟبٌّغجد

ِةٌه همٛع

2013

80

بألصت ٌٍلؼث

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2014

81

ِض٠خ بٌظً بٌؼةٌٟ

أ .ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2014

82

ِؼةعن ىغ٠د

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2014

83

ٚبلؼ١د جال ضفةف

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2014

84

و١ف زؼٍّر بٌىسةجد

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2014

85

بٌـ١ف ٚبٌسغؽ

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2014

86

جؼةةص بألِةةد بٌؼغج١ةةد ٚعؿةةةٌسٙة إٌةةٝ
بٌؼةٌُ

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2014

87

بٌغغجةي

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2014

88

بهلل

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2014

89

ػوة بٌذىُ١

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2014

90

بٌفةعبجٟ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2014

91

بألصت بٌطٛع ٞػحغ بٌسةع٠ز

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2014

92

بٌّـأٌد بٌٛٙ١ص٠د

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2015

93

ِظوغبذ ِـسغ ّ٘فغ

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2015

عنوان اللتا

تق
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اللتا

اختيا اللتا

سنة
اللتا

94

هٛذ أج ٟبٌؼالء

ِةٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

2015

95

ٓ بألصت لجؼء 1
ٓ بألصت لجؼء 2

ِةٌه همٛع

عضٛبْ لضّةٟٔ

2015

ِةٌه همٛع

عضٛبْ لضّةٟٔ

2015

97

بإلؿالَ ج ٓ١بٌؼٍُ ٚبٌّضٔ١د

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

ِةٌه همٛع

2015

98

دى ُ١بٌض٘غ أج ٟبٌؼالء بٌّؼغٞ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2015

99

كظة٠ة ِٓ ػّغٞ

كة٘غ أدّض ٔةهغ

ِةٌه همٛع

2015

100

ٌّةطب زأسغ بٌّـٍّْٛ
ٌّٚةطب زمضَ غ١غُ٘

أ.ص .دـ ٓ١جّؼد

عنوان اللتا

96

تق

اللتا

ِةٌه همٛع

2015

101

بٌضٚ ٓ٠بٌؼٍُ ٚبٌّةي

ِةٌه همٛع

2015

102

غةجد بٌذك لأ ك بٌسٕة٠ٛغ ٚجّةٌ١ةةذ
بٌـغص

ٔظ٠غ جؼفغ

صٔ .ضةي بٌوةٌخ

2015

103

 ٟبٌذ١ةخ ٚبألصت

ٔظ٠غ جؼفغ

صٔ .ضةي بٌوةٌخ

2015

104

إْ بألصت وةْ ِـؤٚمً

ِةٌه همٛع

صٔ .ضةي بٌوةٌخ

2016

105

أؿغخ بٌّغّبف بألصج١د  ٟدٍث

صٔ .ضةي بٌوةٌخ

ػ١ـ ٝسٛح

2016

106

بٌج٘ٛغ بٌغجؼٌٍ ٟو١ٔٛ١ٙد

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2016

107

ؿغ٠ةي ٚلوةئض أسغٜ

صٔ .ةةةةةةةؼبع جغ٠ةةةةةةةه
ٕ٘١ضٞ

صٔ .ضةي بٌوةٌخ

2016

108

دضةعخ بٌطٓ١

إؿّةػ ً١بٌٍّذُ

ِةٌه همٛع

2016

109

ضغٚعخ بٌفٓ بٌجؼء بألٚي

ٔظ٠غ جؼفغ

ِةٌه همٛع

2016

110

ضغٚعخ بٌفٓ بٌجؼء بٌطةٟٔ

ٔظ٠غ جؼفغ

ِةٌه همٛع

2016

111

لةصخ بٌفىغ

ِةٌه همٛع

2016

ٍه دوغ٠د
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اختيا اللتا

سنة
اللتا

112

جةةغبئُ زغو١ةةة ةة ٟؿةةٛع٠ة ٚبٌؼةةةغبق
ٚبٌذجةػ ٌٚحٕةْ

دىّةةةةةر إجةةةةةغبُ٘١
٘الي

ِةٌه همٛع

2016

113

سةعظ بٌذغُ٠

إؿّةػ ً١بٌٍّذُ

ِةٌه همٛع

2016

عنوان اللتا

تق

اللتا

114

ػ١ـ ٝػوفٛع لجالغد بٌحةػٌر

ضةئغ ػ ٓ٠بٌضٓ٠

ضةئغ ػ ٓ٠بٌضٓ٠

2016

115

عدٍةةد بٌلةةةةَ إلجةةةغب٘ ُ١ػحةةةض بٌمةةةةصع
بٌّةػٟٔ
لػّةةةةالء بٌٕفةةةةٛط ٚزفى١ةةةةه بمزذةةةةةص
بٌـ١١ ٛسٟ

صٔ .ةةةةةةةةةؼبع جٕةةةةةةةةةٟ
بٌّغجد

صٔ .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
بٌوةٌخ

2017

صٔ .ةص٠ة سٛؿر

ِةٌه همٛع

2017

117

بٌّظبجخ  ٟأعِ١ٕ١ة

دىّةةةةةةر جةةةةةةغبُ٘١
٘الي

ِةٌه همٛع

2017

ٍه دوغ٠د

ٍه دوغ٠د

2017

ضةئغ ػ ٓ٠بٌضٓ٠

ضةئغ ػ ٓ٠بٌضٓ٠

2017

120

بهلل ٚبٌفمغ

ِةٌه همٛع

ِةٌه همٛع

2017

121

لـطٕط ٓ١ػع٠ك ِفىغبً ِٚؤعسةً

ػ١ـ ٝسٛح

ػ١ـ ٝسٛح

2017

122

جغح بٌٓ ٛ

ِذّض دض٠فٟ

ِذّض دض٠فٟ

2017

ٔظ٠غ جؼفغ

ِةٌه همٛع

2017

ِةٌه همٛع

2017
2017
2017
2018
2018

ٍه دوغ٠د

2018

116

118
119

ٔؼبعَّ٠ةذ...أَ٠مٔٛد بٌذثٚ ...بٌٓ ٛ
ِٓ صٛ٠بْ بٌجغح بٌـٛعٞ

123

ٓ بٌمود ٚبٌّمةِد

124

الؿفد بٌذىُ  ٟبٌؼوغ بٌذض٠ص

ٍه دوغ٠د

125

أكؼث ٍِه بٌطفٓ١١ٍ١

ٍه دوغ٠د

ِةٌه همٛع

126
127
128

ٍ١ـٛف بٌفغ٠ىد

ص .سٍف بٌجغبص

ِةٌه همٛع

بٌش١ةي بٌلؼغ ٞػٕض بٌؼغت

ٍه دوغ٠د

ِةٌه همٛع

لّ١ن بٌوٛف ٚلون أسغٜ

ِةٌه همٛع

ٍه دوغ٠د

129

أ٠مٔٛةذ

ٍه دوغ٠د
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عنوان اللتا

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

تق

اللتا

اختيا اللتا

بٌذ١ةخ  ٟبٌظً

هةٌخ ؿّ١ة

هةٌخ ؿّ١ة

ؿ١ض ٘ةعزة

ٍه دوغ٠د

ِةٌه همٛع

ٚج ٖٛبٌغبدٍٓ١

ص .جض٠غ بٌـ١ض
بٌٍذةَ

ِةٌه همٛع

سوةَ ٔٚمض

ِةٌه همٛع

هحذ ٟؿؼ١ض

أهٛبذ كؼغ٠د ِٓ بٌجؼ٠غخ
بٌـٛع٠د
أ ةػ ٟبٌفغصٚؽ

صٔ .ضةي بٌوةٌخ

ػٍ ٟجّؼد
بٌىؼٛص
ِةٌه همٛع

دىّر إجغبُ٘١
٘الي
ٍه دوغ٠د

ِةٌه همٛع

ٓ بٌمود ٌمو١غخ

ٍه دوغ٠د

ِةٌه همٛع

كٛبػغ بٌؼغت ٚػظّد بٌلةػغ٠د

ٍه دوغ٠د

ِةٌه همٛع

بػسغب ةذ كحةجٟ

ػحمغ٠د بٌؼغت  ٟبٌؼٍُ ٚبٌفٍـفد

جض٠غ بٌـ١ض بٌٍذةَ

301

ِةٌه همٛع

سنة
اللتا
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

